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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Αρχόμενο το Ιωβηλαίο έτος από την απελευθέρωση της Καβάλας, και της ευρύτερης 

περιοχής της, από το πεντέμισι αιώνων «πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι» της οθωμανικής 

περιόδου, αλλά και της ολιγόμηνης πρώτης βουλγαρικής κατοχής (1912 – 1913) διάφοροι 

φορείς, όπως η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, οι Δήμοι, Πολιτιστικοί Σύλλογοι κ.ά. 

οργάνωσαν εκδηλώσεις ανάλογες με το περιεχόμενο της εκατονταετηρίδας. Στο κάλεσμα και 

στις πάνδημες αυτές εκδηλώσεις δεν θα μπορούσε να απέχει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας. Έτσι, ύστερα από πρόσκληση της Διεύθυνσης πραγματοποιήθηκε 

σύσκεψη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, όπου αποφασίστηκε η διοργάνωση 

Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας με θέμα: «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα - 100 Χρόνια Ελεύθερη 

Εκπαίδευση». Ταυτόχρονα συγκροτήθηκε Οργανωτική Επιτροπή την οποία αποτέλεσαν οι: 

1.  Γεωργιάδης Νικόλαος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος 

2.  Σταμπουλή Μελίνα, Διευθύντρια του 16
ου

  Δ.Σ. Καβάλας, ως Αντιπρόεδρος 

3.  Κουντουράς Θεμιστοκλής, Διευθυντής  του Δ.Σ. Παλιού, ως Γραμματέας 

4.  Δημητριάδης Σπυρίδων, Διευθυντής του 7
ου

 Δ.Σ. Καβάλας, ως Ταμίας 

5.  Ευαγγελίδης Μιχαήλ, Διευθυντής του 11
ου

 Δ.Σ. Καβάλας, ως Μέλος 

6.  Καβάζης Γεώργιος, Διευθυντής του Δ.Σ. Παναγίας Θάσου, ως Μέλος 

7.  Καλλινικίδης Γεώργιος, Διευθυντής του Δ.Σ. Αντιφιλίππων, ως Μέλος 

8.  Κεχαγιάς Στέργιος, Διευθυντής του 3
ου

 Δ.Σ. Ελευθερούπολης, ως Μέλος 

9.  Μπάης Κυριάκος, Διευθυντής του Δ.Σ. Αμυγδαλεώνα, ως Μέλος 

10. Παπαλαζάρου Μαρία, Διευθύντρια του 1
ου

 Δ.Σ. Θάσου, ως Μέλος 

11. Σμάλης Αθανάσιος, Διευθυντής του Δ.Σ. Νέας Καρυάς, ως Μέλος 

Για το λόγο αυτό κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις τους στο συνέδριο 

εκπονώντας σχετικές με την ιστορία του σχολείου τους εργασίες. Δόθηκαν σχετικές οδηγίες για 

τη μεθοδολογία της έρευνας, τον τρόπο της παρουσίασης αλλά και τη συγγραφή της εργασίας 

που θα αφορούσε κυρίως: 

 Την αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου, το ΦΕΚ και το έτος ίδρυσης, 

τον αρχικό αριθμό μαθητών και δασκάλων και τη διοικητική του εξέλιξη έως σήμερα.  

 Την αρχιτεκτονική μορφή του διδακτηρίου, τις πιθανές αλλαγές στην αρχική του μορφή, 

τις  αιτίες παρεμβάσεων. 

 Το περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε (καταγωγή των οικογενειών των μαθητών, 

πολιτισμική σύνθεση, εργασία των κατοίκων). 

 Κάποιο ιδιαίτερο περιστατικό που συνδέει το σχολείο με την τοπική ή την εθνική 

ιστορία. 

 Αναφορά σε μαθητές και δασκάλους που υπήρξαν σημαντικά πρόσωπα για την τοπική ή 

την ευρύτερη κοινωνία. 

 Φωτογραφίες που σχετίζονται ή αφορούν το σχολείο, το προσωπικό του, τους μαθητές 

του ή τη λειτουργία του. 

 Τα σχολεία που δέχονται μαθητές από σχολεία που έχουν κλείσει μπορούν, εφόσον το 

επιθυμούν, να συμπεριλάβουν και την ιστορία των σχολείων αυτών. 

 Επίσης τα νεότερα σχολεία της πόλης, μπορούσαν να ασχοληθούν, εκτός από την 

ιστορία του σχολείου τους, και με τους λόγους που επέβαλαν την ίδρυσή του και την ιστορία 

της γειτονιάς τους (κοινωνικό περιβάλλον).   

Παράλληλα η Οργανωτική Επιτροπή απευθύνθηκε σε επιστήμονες εγνωσμένου κύρους 

και ζήτησε την υποστήριξή τους για την εποπτεία, τη διόρθωση και τη βελτίωση των εργασιών, 

ώστε αυτές να παραμείνουν μετά την έκδοση των Πρακτικών του Συνεδρίου, ως υλικό 

αναφοράς και πηγές στις οποίες θα μπορεί να ανατρέχει ο μελλοντικός ερευνητής της Τοπικής 
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Ιστορίας και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και να βρίσκει τα αντίστοιχα με την έρευνά του 

τεκμήρια. 

Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Από τη θέση αυτή θέλουμε να εκφράσουμε τις αμέριστες ευχαριστίες μας στα μέλη της 

Επιστημονικής Επιτροπής, στον Ομότιμο Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. 

Νίκο Τερζή, στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ κ. Αθανάσιο Καραφύλλη, 

στον Επίκουρο Καθηγητή του Π.Τ.Δ.Ε. του Α.Π.Θ. κ. Χρήστο Τζήκα, στον Λέκτορα του 

Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Άγγελο Παληκίδη, στη Σχολική Σύμβουλο 

Φιλολόγων Καβάλας Δρ. Κωνσταντίνα Κηροποιού, στο Σχολικό Σύμβουλο 1
ης

 Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Καβάλας Δρ. Αθανάσιο Διαλεκτόπουλο, στη Σχολική Σύμβουλο 39
ης

 

Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Δρ. Κατερίνα Σαραφίδου, στη Σχολική Σύμβουλο 

Φιλολόγων Δράμας κ. Χριστίνα Βαμβούρη, στον εκπαιδευτικό Δρ. Παντελή Δεμίρογλου καθώς 

και στη Σχολική Σύμβουλο 3
ης

 Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καβάλας κ. Ελένη 

Σαατσόγλου. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Ιουνίου 2013 στους χώρους του νεόδμητου 

και εξαιρετικά οργανωμένου Συνεδριακού Κέντρου της Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως 

και Θάσου στη  Λυδία Καβάλας και αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε εκ μέσης 

καρδίας τον μακαριστό φιλίστορα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Προκόπιο, ο οποίο ασμένως 

αποδέχτηκε και ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας χορηγώντας την άδεια χρήσης των χώρων του. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους Δημάρχους Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου και 

Θάσου κυρίους Σιμιτσή Κωνσταντίνο, Μιχαηλίδη  Σάββα, Ξουλόγη Βασίλη και 

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνο αντίστοιχα, οι οποίοι στήριξαν οικονομικά το εγχείρημα 

πραγματοποίησης του Συνεδρίου. 

Θα αποτελούσε παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τους/τις εκπαιδευτικούς της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας Θεμελίδου Κατερίνα, Καρακεχαγιόγλου 

Δημήτρη, Λαζαρίδου Κική, Λαμπάκη Νίκο, Μυλωνά Ελένη, Παπουλίδου Αμαλία και 

Σαουλίδου Χαρά οι οποίοι/ες μη φειδόμενοι/ες κόπου και χρόνου συνεισέφεραν, πέρα από τα 

καθήκοντα τους, στην επιτυχή ολοκλήρωση του Συνεδρίου ως Γραμματειακή υποστήριξη, μαζί 

με την Υπεύθυνη της ηλεκτρονικής υποστήριξης Γεωργία Καστίδου. 

Κυρίως όμως τα πολλαπλά μας συγχαρητήρια θα θέλαμε να απευθύνουμε και να τα 

αποδώσουμε στους/στις εκπαιδευτικούς – συναδέλφους μας, που ως ομάδες εργασίας ανέλαβαν 

και ανέτρεξαν σε αρχεία και βιβλιοθήκες, κατέγραψαν, ανέδειξαν και παρουσίασαν τεκμήρια 

της ιστορίας των σχολικών τους και άλλων μονάδων, συμβάλλοντας στην αποτύπωση αυτής 

καθ’ εαυτής της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας. 

Διευκρινίζεται ότι η καθυστέρηση της έκδοσης των Πρακτικών του Συνεδρίου δεν 

οφείλεται σε κάποια παράλειψη, παρά μόνο στον οικονομικό δαίμονα που ταλανίζει τη Χώρα 

μας τα τελευταία χρόνια και στερεί την ευχέρεια στους δημιουργικούς εκπαιδευτικούς να 

παρουσιάσουν τις πέρα από τις καθημερινές υποχρεώσεις τους δραστηριότητες, που προάγουν 

το κύρος του λειτουργήματός τους. Έτσι άπειρες είναι οι ευχαριστίες μας προς τη Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας που μας έδωσε τη δυνατότητα μέσα από τις φιλόξενες 

στήλες του ηλεκτρονικού περιοδικού «εκπ@ιδευτικός κύκλος» να «δημοσιευθούν» οι 

ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών στο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας «100 Χρόνια Ελεύθερη 

Καβάλα – 100 Χρόνια Ελεύθερη Εκπαίδευση», ενώ θα αποτελούσε παράλειψη να μην 

εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας στην εκπαιδευτικό ΠΕ19 κα.Γεωργιάδου Αναστασία της 

ΔΔΕ Δράμας για την συμβολή της στην ολοκλήρωση της έκδοσης του έργου.  

 

 

 

    Η Οργανωτική Επιτροπή 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι ιστορικοί χαρακτηρίζονται ως «οι φρουροί της συλλογικής 

μνήμης». Ωστόσο αυτό πρέπει να τεκμηριώνεται με στοιχεία και καταγραφές για να υπηρετείται 

η επιστήμη της Ιστορίας, ώστε να διαφυλάσσεται και να χαλυβδώνεται η συνείδηση του έθνους. 

Η αναδρομικότητα στο χρόνο και στον τόπο αποτελεί μέσα από την αποστασιοποίηση 

από τα γεγονότα, το πρώτο μέρος από το διακύβευμα του τρίπτυχου «Παρελθόν - Παρόν – 

Μέλλον», αυτό, δηλαδή, που πολλές φορές μένει αναπάντητο στο ερώτημα «από πού ερχόμαστε 

– ποιοι είμαστε – πού πηγαίνουμε;». 

Το δεύτερο μέρος του ερωτήματος προσδιορίζει τον σημαντικό πολιτισμικό πόρο που 

σηματοδοτεί το σύγχρονο «είναι» μας ως κοινωνίας, καταγράφοντας την συλλογική μας άποψη 

για τη συγκρότηση της ταυτότητάς μας και την αξιοποίηση του συμβολικού κεφαλαίου στο 

διηνεκές, για να απαντηθεί έτσι το τρίτο μέρος του ερωτήματος. 

Όλα τα παραπάνω προσπάθησαν οι εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας να τα οριοθετήσουν μέσα από εργασίες με τη συμμετοχή τους στην 

ανάδειξη της ιστορίας των σχολείων τους και τη συμπερίληψή τους στην τοπική ιστορία, όπως 

αυτή φαίνεται να υπάρχει στα σκονισμένα σχολικά και άλλα αρχεία, αλλά και σε 

ξεθωριασμένες, πλην ανεξίτηλες μνήμες, των κατοίκων των περιοχών τους. 

Το έργο τους που συμβάλλει στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας καθίσταται δύσκολο, 

μα συνάμα γοητευτικό, γιατί γοητευτικό από τη φύση του είναι το έργο του δασκάλου που 

άπτεται όλων των κοινωνικών εκφάνσεων της ζωής. Πρωτοπόρος ο δάσκαλος στη διάσωση της 

κοινωνίας και της συλλογικής μνήμης, στη σύνθεσή της, ανακαλεί το παρελθόν της, 

απολαμβάνοντας την ευφροσύνη του άυλου έργου του, αυτού της δημιουργικότητας, 

αισθησιάζεται στην ανεκλάλητη χαρά ότι εκπληρώνει ιερή υποχρέωση. Τελευταίος όμως στο 

μοίρασμα. Σ’ αυτό πάντα πρώτοι είναι άλλοι … 

Αν το συνέδριο με θέμα: «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα – 100 Χρόνια Ελεύθερη 

Εκπαίδευση» εκπλήρωσε το σκοπό του, θα το κρίνει ο μελλοντικός ερευνητής. Οι 

εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας έκαναν ότι μπορούσαν. 

Το Χρέος τους … 

Νικόλαος Γ. Γεωργιάδης 

Καβάλα, Ιούλιος 2013 
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Χαιρετισμός Δημάρχου Καβάλας 

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να διαβάσει κανείς την τοπική ιστορία από τη μελέτη της 

ιστορίας της σχολικής εκπαίδευσης.  

Από τις ομιχλώδεις και ελλειπτικές αναφορές της εποχής της τουρκοκρατίας αναδύεται ένας 

λαός που αγωνίζεται να εδραιώσει την εθνική του ταυτότητα, να επιβεβαιώσει την αίσθηση 

υπεροχής και ανωτερότητας ως κληρονόμος του ευκλεούς παρελθόντος, να αναλάβει το βάρος 

της μεγάλης ιστορικής του ευθύνης.  

Στα μέσα του 19ου αιώνα η Καβάλα, μια πόλη που ευημερεί και συνεχώς επεκτείνεται και στην 

οποία συρρέουν άνθρωποι απ' όλες τις γωνιές του Ελληνισμού και της Βαλκανικής χερσονήσου, 

ξέρει πια τον τρόπο. Ιδρύονται σχολεία χάρη στις συνεισφορές των μελών της ελληνικής 

κοινότητας. Σπουδαίοι δάσκαλοι πιάνουν δουλειά φωτίζοντας την ψυχή των νέων. Κτίρια 

μεγαλοπρεπή ανεγείρονται.  

Όλα  τα γεγονότα αυτά αναδεικνύουν την υπερηφάνεια για την καταγωγή και την πίστη για την 

ελευθερία που θα έρθει μέσα από αγώνες αλλά και μέσα από τη μόρφωση, την επαφή με τα ξένα 

φιλοσοφικά και ιδεολογικά ρεύματα, την αφομοίωση των κανόνων της επιστήμης, τη σχολική 

πειθαρχία που διαμορφώνει χαρακτήρες έτοιμους να αναλάβουν τις τύχες των επιχειρήσεων, των 

κοινοτήτων, της πατρίδας εν τέλει. 

Το συνέδριο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο ιστοριογραφικό κενό συμβάλλοντας στην τοπική 

αυτογνωσία και αποδεικνύοντας ότι πολλές φορές τα πολλά, μικρά και ανθεκτικά βότσαλα είναι 

εκείνα που διαμορφώνουν την κοίτη των γεωπολιτικών εξελίξεων και καθορίζουν τον ρου της 

ιστορίας. 

Σιμιτσής Κων/νος 

Δήμαρχος Καβάλας 
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Η Ιστορία των Δημοτικών Σχολείων Καβάλας 

Παληκίδης Άγγελος 

Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ 

 

Η Καβάλα για τον ιστορικό και για το δάσκαλο ιστορίας είναι θησαυρός. Στο σώμα αυτής της 

πόλης έχει αποτυπωθεί με πολλαπλούς τρόπους η νεότερη και σύγχρονη ιστορία του κόσμου. 

Στην πολεοδομική της συγκρότηση, στα μνημεία, στα ιστορικά κτίρια, στους δρόμους, στις 

πλατείες, στις γειτονιές, στον τύπο, στα αρχεία, στις οικογενειακές φωτογραφίες, στη μουσική, 

στη λογοτεχνία, στη ζωγραφική, στον κινηματογράφο αλλά και στις μνήμες και στις αφηγήσεις 

των κατοίκων μπορεί κανείς να ανακαλύψει ίχνη της ιστορίας της και να γίνει κοινωνός του 

παρελθόντος της. Ασφαλώς η σαρωτική και βάρβαρη ανοικοδόμηση που υπέστη η πόλη μετά 

τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και κυρίως κατά την περίοδο της δικτατορίας, είχε ως αποτέλεσμα τη 

βάναυση και ανεπανόρθωτη  αλλοίωση της φυσιογνωμίας της. Ωστόσο, με προσεκτική μελέτη 

και σχολαστική έρευνα μπορεί κανείς να ανακαλύψει πολύτιμα ίχνη που μαρτυρούν την 

πολυπολιτισμική και κοσμοπολίτικη φυσιογνωμία που είχε πριν από τον πόλεμο. Τα τείχη με τις 

αλλεπάλληλες βυζαντινές, ενετικές και οθωμανικές φάσεις, τα οθωμανικά και νεοκλασικά 

κτίρια, οι επιβλητικές καπναποθήκες οι προσφυγικές γειτονιές και το λιμάνι δεν είναι για τα 

παιδιά μας απλώς εικόνες. Είναι καθημερινά βιώματα. Σε αυτές τις εικόνες και τα βιώματα 

έχουμε καθήκον ως εκπαιδευτικοί να δώσουμε νόημα και αξία, να τα επενδύσουμε με γνώση.  

Ο στόχος είναι φιλόδοξος: να συμβάλουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε στη δημιουργία μιας 

νέας γενιάς πολιτών της Καβάλας που θα έχει συνείδηση της πολιτισμικής της κληρονομιάς. 

Αυτή η συνείδηση της τοπικής ταυτότητας, απαλλαγμένη από τοπικιστικές εμμονές και 

στερεότυπα, ίσως είναι η τελευταία αντίσταση των παιδιών μας απέναντι στους μηχανισμούς της 

ισοπεδωτικής παγκοσμιοποίησης, η οποία, στο όνομα της διεθνοποιημένης αγοράς, επιδιώκει να 

αφανίσει ή να αλλοιώσει κάθε τι που δεν μπορεί να καταναλωθεί από τις κοινωνικές μάζες. 

Ταυτόχρονα, η καλλιέργεια τοπικής συνείδησης είναι επένδυση για το μέλλον της πόλης μας. 

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Καβάλα, σε αντίθεση με αρκετές άλλες ελληνικές πόλεις με 

ανάλογη πολεοδομική συγκρότηση και αστική φυσιογνωμία, έχει ελάχιστα αξιοποιήσει την 

πολιτιστική της κληρονομιά. Οι καπναποθήκες, για παράδειγμα, αποτελούν χώρους που θα 

μπορούσαν να αξιοποιηθούν άριστα και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις σε στεγαστικά 

προβλήματα δημοσίων υπηρεσιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα 

την αισθητική της πόλης. Θα ήταν λάθος να επιρρίψει κανείς την ευθύνη αποκλειστικά στις 

τοπικές αρχές των τελευταίων δεκαετιών. Ευθύνη έχει αναμφίβολα και η τοπική κοινωνία, οι 

ίδιοι οι δημότες, που δεν πίεσαν, δεν απαίτησαν να αποκατασταθεί η ιστορική εικόνα της πόλης. 

Αυτή η υστέρηση οφείλεται κατά βάση στην έλλειψη παιδείας· παιδείας όχι μόνο ευρύτερης, 

αλλά και παιδείας που στοχεύει στην καλλιέργεια της συνείδησης του τοπικού, της κοινότητας 

της ιδιαίτερης πατρίδας, των ανθρώπων που τους συνδέουν κοινά βιώματα. Η ρήξη με το 

κοντινό παρελθόν, η ιστορική (και όχι μόνο) αμνησία που βιώνουν οι τελευταίες γενιές που 

έχουν την αίσθηση ότι ζουν σε ένα αχρονικό παρόν, αποτελούν ίσως τους μεγαλύτερους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί 

ασυνέχειες και κόβει τους δεσμούς ακόμη και ανάμεσα στις άμεσα συνδεόμενες γενιές στους 
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κόλπους των οικογενειών. Αυτή την ασυνέχεια καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει η εκπαίδευση 

διαθέτοντας ένα ισχυρό μέσο, το μάθημα της τοπικής ιστορίας. 

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας και πραγματοποίησε σε συνεργασία με την πλειονότητα των σχολικών 

μονάδων. Ασφαλώς το εγχείρημα βρίσκεται στα πρώτα του βήματα και θα πρέπει να διανύσει 

πολύ δρόμο. Η ιδέα όμως της προσέγγισης της τοπικής ιστορίας στο πεδίο έρευνας των 

σχολείων είναι εξαιρετική και μπορεί να αναπτύξει μια δυναμική που θα προσφέρει σε 

εκπαιδευτικούς και μαθητές αυθεντικές εμπειρίες ποιοτικής μάθησης -εμπειρίες που δεν θα 

μπορούσαν να φανταστούν. Σε αυτή την προσπάθεια οφείλουμε να σταθούμε όλοι αρωγοί.  
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Δάσκαλοι από την «Καθ΄ ημάς Ανατολή « που υπηρέτησαν στη Δημοτική Εκπαίδευση 

Καβάλας  

Παπαδόπουλος Λάζαρος 

Σχολικός Σύμβουλος Δημ. Εκπαίδευσης Ξάνθης 

Θεμελίδου Κατερίνα  

Δασκάλα Δ/νσης Π.Ε. Καβάλας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 

χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής της Καβάλας, η Δ/νση Π.Ε. Καβάλας, 

πραγματοποιεί αυτό το συμπόσιο. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η ανάδειξη του 

περιγράμματος των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στην περιοχή της Καβάλας και κατάγονταν 

από την «καθ’ ημάς Ανατολή». Με σπουδές σε ιδρύματα και εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία 

της «κοντινής και ποικιλοτρόπως γνώριμής μας Ανατολής», όπου πολλοί από αυτούς 

εργάστηκαν ως δάσκαλοι πριν την «Καταστροφή», ήρθαν στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τη 

ζωή τους εργαζόμενοι σε σχολεία της «ημεδαπής» αναγκαζόμενοι να αναγνωρίσουν την 

εκπαιδευτική τους προϋπηρεσία σε σχολεία της «αλλοδαπής», αλλά γι’ αυτούς ιδιαίτερής τους 

πατρίδας. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Μελετήθηκαν 23 ατομικοί φάκελοι, οι οποίοι φυλάσσονται στα Αρχεία της Δ/νσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Από αυτούς προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για την 

καταγωγή, τις σπουδές, τη διαδρομή των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μέχρι την εγκατάσταση 

τους στην Καβάλα και την επαγγελματική εξέλιξή τους μέχρι και τη συνταξιοδότησή τους. 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Από τους συνολικά 23 εκπαιδευτικούς οι 10 (43%) είναι άνδρες 

δάσκαλοι και οι 13 (57%) είναι γυναίκες από τις οποίες οι 11 είναι 

δασκάλες και οι 2 νηπιαγωγοί. 

 

 

 

Το έτος γέννησης των παραπάνω εκπαιδευτικών 

κυμαίνεται μεταξύ 1886 και 1903 ενώ το έτος 

αποφοίτησης από τις ανωτέρω σχολές της «Καθ’ ημάς 

Ανατολής» μεταξύ 

1903 και 1921. 

 

 

 

 

 

Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους γίνεται αναφορά 

σπούδασαν σε σχολές των παρακάτω περιοχών: 

6 στη Θράκη, 

1 στην Κύπρο, 

7 από την Κωνσταντινούπολη, 

1 στη Μ. Ασία, 

3 στον Πόντο, 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

2

61

7

3

1

3

ΘΡΑΚΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (ΣΜΥΡΝΗ)
ΠΟΝΤΟΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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3 στην Καππαδοκία. 

Για 2 εκπαιδευτικούς δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η σχολή φοίτησής στην 

Ανατολή. Οι συγκεκριμένοι όμως διαπιστώθηκε ότι μετεκπαιδεύτηκαν σε σχολές της Ελλάδας 

μετά την εγκατάστασή τους. 

 

 

Αναλυτικότερα: 

Σχολές φοίτησης 

Για τους εκπαιδευτικούς που 

εξακριβώθηκε η σχολή φοίτησης διαπιστώνεται 

ότι σπούδασαν στις παρακάτω σχολές: 

 για την Κωνσταντινούπολη 1 στο 

Ελληνογαλλικό Λύκειο 

Κωνσταντινούπολης, 4 στο Εθνικό 

Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο και 2 στη 

Μεγάλη του Γένους Σχολή 

 για τη Θράκη 5 στα Αρχιγένεια 

Εκπαιδευτήρια και 1 στο Ζάππειο 

Παρθεναγωγείο Ανδριανούπολης, 

 για τη Μικρά Ασία 1 στο Γυμνάσιο 

Ευαγγελικών Σμύρνης, 

 για τον Πόντο 1 στο Γυμνάσιο Λιβεράς Τραπεζούντος Πόντου, 1 στο Γυμνάσιο 

Τραπεζούντος και 1 στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο Αμισού (σημερινή Σαμψούντα), 

 για την Καππαδοκία 2 στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών Φλαβιανών Καισάρειας και 1 στη 

Χρυσοστόμειο Ιερατική Σχολή Κουκουσού Ευδοκιάδος και 

 για την Κύπρο 1 στο Παγκύπριο Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας. 

Οι 2 εκπαιδευτικοί, για τους οποίους δεν εξακριβώθηκε η σχολή φοίτησής τους στην 

«Ανατολή», μετεκπαιδεύτηκαν στο Διδασκαλείο Καρπενησίου κατά τα έτη 1927-1929. 

 

 

 

Έτος εγκατάστασης 

Το έτος εγκατάστασης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

κυμαίνεται μεταξύ 1914 και 1937. Παρατηρείται, όμως, μία 

μεγαλύτερη έλευση μεταξύ των ετών 1922 και 1924 που ταυτίζεται 

χρονικά με τον ξεριζωμό του ελληνισμού από τις εστίες του στην 

«Ανατολή». 

 

 

 

Έτη αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας 

Τα έτη εργασίας που αναγνώρισαν ως προϋπηρεσία 

κυμαίνονται μεταξύ 0 και 17. Παρατηρήθηκε συγκέντρωση μεταξύ 

των ετών 2 και 6. 
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Έτος παραίτησης-συνταξιοδότησης 

Το έτος παραίτησης – συνταξιοδότησης κυμαίνεται μεταξύ 

1944 και 1968. Παρατηρήθηκε σημαντική συγκέντρωση στα 

στοιχεία αποχώρησης από την ενεργό υπηρεσία μεταξύ των ετών 

1947 – 1955. 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα παραπάνω επιβεβαιώθηκε ότι πριν την «Καταστροφή» ο Ελληνισμός της «Καθ’  

ημάς Ανατολής» είχε ιδρύσει εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αρχαιότερο τη Μεγάλη του Γένους 

Σχολή, το Φροντιστηρίου της Τραπεζούντας, τα Αρχιγένεια Εκπαιδευτήρια Θράκης, το Ζάππειο 

Παρθεναγωγείο Ανδριανούπολης, το Ομήρειο Παρθεναγωγείο Σμύρνης, το Εθνικό Ιωακείμειο 

Παρθεναγωγείο Κων/πολης, το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο Αμισού, το Φροντιστήριο 

Αργυρούπολης, την Ευγενίδειο Σχολή Κυδωνίων, το Σιντζί Δερέ Καππαδοκίας τα Ζαρίφεια 

Εκπαιδευτήρια Φιλιππούπολης και πάμπολλες άλλες σχολές, οι απόφοιτοι των οποίων 

μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως δάσκαλοι σε κοινότητες με ελληνικούς 

πληθυσμούς, διαδικασία που συνεχίστηκε και μετά το 1922, στη νέα «Πατρίδα», πολλές φορές 

με την επιβεβαίωσή τους ως εκπαιδευτικών και αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους από δύο 

μάρτυρες. 

Αυτοί οι δάσκαλοι δυστυχώς οδηγήθηκαν να κάνουν αίτηση «περί αναγνωρίσεως 

εκπαιδευτικής υπηρεσίας εις Σχολεία Ελληνικών Κοινοτήτων  της Αλλοδαπής». Αίτηση με την 

υπογραφή της οποίας ουσιαστικά δήλωναν και αναγνώριζαν τον τόπο που γεννήθηκαν, 

μεγάλωσαν, σπούδασαν, έζησαν και υπηρέτησαν ως δάσκαλοι, ως «Αλλοδαπή». Ήταν όμως γι’ 

αυτούς Αλλοδαπή, «η κοντινή και τόσο γνώριμη Ανατολή», για την οποία τελείωσαν το βίο τους 

με το όραμα της επιστροφής στον τόπο τους «στην πατρίδα».  
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1
o
 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

Δήμητρα Δ. Κελέση 

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής-Διευθύντρια 

 

 

1973-2013  

“Ο τρόπος που η κοινωνία αντιμετωπίζει τα παιδιά και την εκπαίδευσή τους είναι συνήθως 

ενδεικτικός του επιπέδου ανάπτυξής της. Αν μελετήσει κανείς την ιστορία της Ειδικής Αγωγής θα 

παρατηρήσει ότι στην ουσία είναι μια μελέτη της ιστορίας των κοινωνικών αλλαγών και των 

επιπτώσεων αυτών των αλλαγών στις στάσεις, στην αντιμετώπιση, στην εκπαίδευση και την 

κοινωνική συμμετοχή των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Θα λέγαμε μάλιστα ότι οι αλλαγές στην 

εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες δε συνδέονται τόσο με τις ειδικές εκπαιδευτικές τους 

ανάγκες όσο με κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, νομοθετικούς και θρησκευτικούς 

παράγοντες”. (Λαμπροπούλου, Β. & Παντελιάδου, Σ. 2000) 

Η ιστορία του 1
ου

 Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καβάλας  είναι μια μικρογραφία της ιστορίας 

της Ειδικής Αγωγής σε όλη τη χώρα. Η λειτουργία του αριθμεί ήδη σαράντα χρόνια και  ακόμη 

δίνει τη μάχη του για να βρει τη θέση που του αξίζει. 

1973-1987 

Στη δεκαετία του 1970 το Υπουργείο Παιδείας δραστηριοποιήθηκε αρκετά στην κατεύθυνση της 

αγωγής ατόμων με Ειδικές ανάγκες. Το 1970 το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έστειλε στην 

Αμερική τον πρώτο υπότροφο δάσκαλο για σπουδές στην Ειδική Αγωγή.  Ο δικτάτορας Γ. 

Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι έχει ευαισθησίες πάνω στο θέμα, είχε ήδη 

υπογράψει την ίδρυση του γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης.  Λίγα χρόνια αργότερα , το 1974 θα 

μετατραπεί σε  τμήμα Ειδικής Αγωγής και το 1976 γίνεται διεύθυνση Ε.Α. Το 1972 και 1973 

ιδρύθηκαν  τα πρώτα ειδικά σχολεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, «δια των Νοητικώς 

Υστερούντων Παίδων», που χαρακτηρίζονται «ασκήσιμα». (Καρδαράκος, Δ. χ.χ,  Ξενογιάννη, Δ 

& Υφαντή, Α.χ.χ.) Το 1
ο
 Ειδικό  Δημοτικό Σχολείο Καβάλας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 761/03-07-

1973, τ.Β΄ και ήταν διθέσιο. Το 1987 προήχθη σε τετραθέσιο (ΦΕΚ 156/27-08-1987, τ. Α΄),  με 
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το ίδιο ΦΕΚ ιδρύθηκε  και το 1
ο
 Ειδικό Νηπιαγωγείο, ενώ, με το ΦΕΚ 189/29-08-1988 

επεκτάθηκε σε εξαθέσιο και ως τέτοιο λειτουργεί μέχρι σήμερα.  

Στην Καβάλα, αλλά και σε όλη τη χώρα εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν εκπαιδευτικοί 

εξειδικευμένοι στην ειδική αγωγή. Για το λόγο αυτό το σχολείο δεν λειτούργησε για τρία χρόνια. 

Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στην Ειδική Αγωγή ήταν τα πρώτα χρόνια μονοετής και από το 

1975 έγινε διετής και μάλιστα εισήχθησαν και άλλα ειδικά μαθήματα τα οποία κλήθηκαν να 

παρακολουθήσουν και οι δάσκαλοι που μετεκπαιδεύτηκαν παλιότερα. (Στασινός, Δ. 1984, 90-

91). Το 1976 αποφοίτησαν οι πρώτοι εξειδικευμένοι  εκπαιδευτικοί  και άρχισαν την 

προσπάθεια να στήσουν ένα σχολείο από το τίποτε.   Πρόκειται  για τον  Καλαλά  Δημήτριο, τον  

πρώτο διευθυντή  και τη δασκάλα Κοψαχείλη Ζίλντα.  Για τους δύο εκπαιδευτικούς τα 

προβλήματα ήταν πάρα πολλά, δεν έπρεπε μόνο να βρουν κάποιο χώρο για να στεγαστούν, αλλά 

έπρεπε ακόμη να βρουν και μαθητές!  Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, όπως είπαν στις συνομιλίες μας, 

να πείσουν τους γονείς, ακόμη και την εκπαιδευτική κοινότητα, να εμπιστευθούν το νέο 

σχολείο. Χρειάστηκε να επισκεφτούν τα γενικά σχολεία της πόλης και στην πραγματικότητα να 

«περιμαζέψουν» παιδιά που στο γενικό σχολείο ήταν περιθωριοποιημένα για διάφορους λόγους, 

τόσο μαθησιακούς, όσο και κοινωνικούς . Ένα μεγάλο μέρος του μαθητικού πληθυσμού 

αποτέλεσαν και παιδιά του Ιδρύματος της  Παιδόπολης.  Η φράση του πρώτου διευθυντή ότι «το 

ειδικό σχολείο έδωσε λύσεις στην κοινωνία» καθρεπτίζει τη δυσκολία που υπήρχε για κάποιους 

μαθητές να βρουν ένα σχολείο που να τους αγκαλιάσει. Οι περισσότεροι από τους πρώτους 

μαθητές, σύμφωνα με τους φακέλους που κρατούνται στα αρχεία του σχολείου, ήταν μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες, αρκετοί με προβλήματα συμπεριφοράς –και τα δύο  ίσως αποτέλεσμα 

της κοινωνικοπολιτισμικής υστέρησης και των σοβαρών οικογενειακών  προβλημάτων που 

καταγράφονται. Λιγότεροι ήταν οι μαθητές με σύνδρομα, σοβαρή Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό, 

ενώ δεν υπήρχε κανείς μαθητής για πάρα πολλά χρόνια με κινητικές αναπηρίες. Αυτό συνέβαινε  

γιατί ιδρύθηκε και δεύτερο ειδικό σχολείο στην Καβάλα, στο οποίο εγγράφονταν οι μαθητές με 

σοβαρότερες αναπηρίες. Άλλωστε, όπως αναφέρθηκε, το σχολείο ιδρύθηκε για «ασκήσιμους» 

μαθητές. 

Τους πρώτους μήνες του σχολικού έτους 1976-1977 ένα τμήμα του σχολείου στεγάστηκε στο 

17
ο
 Δημοτικό Σχολείο, με μαθητές κυρίως από την Παιδόπολη και ένα στο ημιυπόγειο του 

σημερινού  5
ου

 Δημοτικού σχολείου. «Ξέρουν καλά τι τράβηξαν (και τι τραβούν ακόμη) οι 

ειδικοί δάσκαλοι. Τους δίνανε για αίθουσες τις αποθήκες και τα υπόγεια, τους ειρωνεύονταν», 

γράφει ο σπουδαίος δάσκαλος  Κώστας Καλατζής το 1984 (Καλατζής, Κ. 1984, 69).Αργότερα  

εκεί μεταφέρθηκαν όλοι  και παρέμειναν ως το 1987. Ήταν επιλογή των πρώτων δασκάλων η 

συστέγαση με γενικό σχολείο για να μπορούν οι μαθητές να αλληλεπιδρούν και να βρίσκονται  

μαζί έστω και χωρικά. Είναι ζητούμενο και σήμερα, γι’ αυτό και αρκετά ειδικά σχολεία στη 

χώρα μας λειτουργούν στον ίδιο χώρο με κάποιο γενικό σχολείο. Τότε βέβαια, όπως θυμούνται 

οι εκπαιδευτικοί, τα προβλήματα που δημιουργούσε η συστέγαση ήταν συνεχή. Πολλές φορές  

χρειάστηκε να υπερασπίζονται  τα «δικά τους παιδιά» στους εκπαιδευτικούς του γενικού 

σχολείου , οι οποίοι θεωρούσαν ότι οι εντάσεις ξεκινούσαν από τους μαθητές του Ειδικού 

Σχολείου. Δεν είναι πάντα εύκολο να αντιμετωπιστεί η προκατάληψη, ειδικά  όταν δίνονταν 

αφορμές, όπως διαπιστώνουμε από έγγραφο του Επιθεωρητή της εποχής , ο οποίος ζητούσε από 

το Διευθυντή του σχολείου να του δηλώνει κάθε εξάμηνο αν υπάρχουν «καταδικασθέντες» 

μαθητές .  Μαθητές, δηλαδή  με παραβατική συμπεριφορά, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και 

καταδικασθεί. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η φοίτηση στο Ειδικό Σχολείο, σύμφωνα 
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με το νόμο του 1975, ορίζεται από την ηλικία των έξι μέχρι και δέκα επτά ετών, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραταθεί και πέρα από το όριο αυτό (Στασινός, Δ, σελ.91). 

Μέχρι τη δεκαετία του 1980 στο θεσμό της Ειδικής Αγωγής επικρατούσε η άποψη ότι η ειδική 

αγωγή αποτελεί ξεχωριστό κλάδο του εκπαιδευτικού συστήματος με δική της νομική υπόσταση 

και προγραμματισμό για άτομα «αποκλίνοντα εκ του φυσιολογικού»(Ζώνιου-Σιδέρη, Α. σελ. 

12)  Το Ειδικό σχολείο, αν εξαιρέσουμε λοιπόν τη συστέγαση,  λειτουργούσε ως ανεξάρτητο 

σχολείο με δύο τμήματα ,περίπου των δέκα πέντε ατόμων το καθένα, πρωί-απόγευμα και με δύο 

μόνο εκπαιδευτικούς, χωρίς καμιά άλλη ειδικότητα. Η στενότητα χώρου επέβαλε τη 

μεταστέγασή του, η οποία συνδυάστηκε και με τη στελέχωσή του και με άλλες ειδικότητες. 

1987-2013 

Στεγαστικό πρόβλημα 

Το 1987, το σχολείο μεταφέρθηκε στο χώρο της Παιδόπολης.  Έγγραφο  του Εθνικού 

Οργανισμού Πρόνοιας, απαντητικό σε αίτημα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  αναλύει το 

σκεπτικό. «Αναφερόμαστε στο 412180/31.12.86 έγγραφό σας και σας γνωρίζουμε ότι, εκτιμώντας 

την ανάγκη άμεσης μεταστέγασης του Ειδικού Σχολείου της πόλης σε χώρους καταλληλότερους με 

στόχο την προαγωγή του, την παράλληλη λειτουργία του Ειδικού νηπιαγωγείου, 

προεπαγγελματικών εργαστηρίων και εργαστηρίων χειροτεχνίας, εγκρίνουμε τη φιλοξενία του σε 

δύο κενά κτίρια της  Παιδόπολής μας για δύο χρόνια, οπότε πιστεύουμε να έχει περατωθεί η 

προγραμματισμένη ανέγερση των ειδικών διδακτηρίων». Από το έγγραφο συμπεραίνει κανείς ότι 

υπάρχει «προγραμματισμένη ανέγερση»  κτιρίου για το Ειδικό Σχολείο. Πέντε χρόνια μετά, το 

σχολείο εξακολουθεί να στεγάζεται στον ίδιο χώρο. Η αλληλογραφία  μεταξύ της  

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους υπεύθυνους του Ιδρύματος  είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. 

«…παρακαλούμε θερμά να εγκρίνετε την παράταση της φιλοξενίας του 1
ου

 Ειδικού Δημοτικού 

Σχολείου και  του νηπιαγωγείου στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος «Άγιος Γεώργιος» της πόλης για 

μια ακόμη διετία, και με τους ίδιους μέχρι σήμερα όρους γιατί αφενός, το διδακτήριο στο οποίο 

επρόκειτο να στεγαστούν, δεν έχει ακόμη αποπερατωθεί, από λόγους που δεν οφείλονται στην 

υπηρεσία μας και αφετέρου ένα μέρος των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης εξακολουθεί να 

παραμένει αχρησιμοποίητο. Ακόμα επιθυμούμε με την παρούσα να εκφράσουμε τις θερμές 

ευχαριστίες της υπηρεσίας μας για τη μέχρι τώρα φιλοξενία στις ανωτέρω εγκαταστάσεις. 

Ειλικρινά, η προσφορά αυτή του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες της 

περιοχής μας είναι μεγάλη. Το άνετο και υγιεινό περιβάλλον της  Παιδόπολης συνέτεινε 

αποτελεσματικά στην επίτευξη του σκοπού της άσκησης και διαπαιδαγώγησης των ανωτέρω αυτών 

πλασμάτων» 

Το άνετο και υγιεινό περιβάλλον, στο οποίο αναφέρεται το έγγραφο, μάλλον παραπέμπει στο 

γεγονός ότι τα κτίρια προορίζονταν για κατασκηνώσεις και όχι για σχολείο. Βέβαια, μόνο 

υγιεινά δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν κτίσματα με στέγες από ελενίτ που παρέμειναν έτσι 

μέχρι το 2003. Σε κάθε περίπτωση, διακρίνει κανείς την αμηχανία του συντάκτη, ο οποίος δεν 

χρησιμοποιεί πουθενά τη λέξη «μαθητές» και την αντικαθιστά με χαρακτηρισμούς, όπως 

«ανωτέρω αυτά πλάσματα». Τα διδακτήρια για τα οποία διαβάζουμε στα παραπάνω έγγραφα δεν 

έγιναν ποτέ. Σήμερα, σαράντα χρόνια μετά την ίδρυση  και  είκοσι έξι χρόνια μετά τη 

μεταστέγασή του , το Ειδικό Σχολείο παραμένει στο χώρο της Παιδόπολης.  

Προσωπικό-Στελέχωση 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μετά το 1987 το 1
ο
 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας στελεχώθηκε 

με ειδικότητες πέρα από δασκάλους. Διορίστηκε μόνιμος Ψυχολόγος και Κοινωνική 

Λειτουργός. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης διέθετε καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 

μέχρι να διοριστεί μόνιμος, ενώ μερικά χρόνια αργότερα το σχολείο εμπλουτίστηκε με 

οργανικές θέσεις Λογοθεραπείας,  Εργοθεραπείας και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Κατά 

καιρούς ιδιώτες, κυρίως Λογοθεραπευτές και Φυσικοθεραπευτές  πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους 

σε εθελοντική βάση. Συνολικά, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα , στο σχολείο έχουν εργαστεί 

πάνω από εξήντα εργαζόμενοι  ως  Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό 

Προσωπικό, μόνιμοι και αναπληρωτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα που το σχολείο έχει το 

μεγαλύτερο αριθμό παιδιών που είχε ποτέ, η  πλειονότητα των εργαζομένων είναι αναπληρωτές, 

οι οποίοι προσλαμβάνονται αρκετά μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Ενδεικτικά αναφέρω  

για τη σχολική χρονιά 2013-2014 οι πρώτοι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν υπηρεσία τον Οκτώβριο, 

ενώ και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου πραγματοποιούνταν προσλήψεις. Αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ 

έχουν ιδρυθεί εδώ και πάνω από δέκα χρόνια  Πανεπιστημιακές Σχολές  για εκπαιδευτικούς 

Ειδικής Αγωγής, δεν έχουν  γίνει ποτέ μόνιμοι διορισμοί. Όσον αφορά στο Ειδικό Εκπαιδευτικό 

Προσωπικό τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Στη δεκαετία 2000-2010 πραγματοποιήθηκε 

μικρός αριθμός προσλήψεων που ελάχιστα ικανοποιούσαν τις ανάγκες των δομών Ειδικής 

Αγωγής σε όλη τη χώρα. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους: Λογοθεραπευτές,  

Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι  και άλλες ειδικότητες που ξεκίνησαν διαδικασία πρόσληψης   το 

2005 κατέληξαν σε σχολεία το 2010 (!) 

 Μαθητικός Πληθυσμός-Κοινωνικά χαρακτηριστικά των οικογενειών των μαθητών 

Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Σχολείου φοιτούσαν πάνω από τριάντα μαθητές, η 

συντριπτική πλειονότητα των οποίων προέρχονταν από οικογένειες που το μορφωτικό τους 

επίπεδο δεν ξεπερνούσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Λίγοι ήταν οι γονείς που διέθεταν πτυχίο 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πραγματικά ελάχιστοι ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι οι προκαταλήψεις και ο φόβος του 

κοινωνικού στιγματισμού εμπόδιζε τις οικογένειες με υψηλότερο επίπεδο να στείλουν τα παιδιά 

τους στο ειδικό σχολείο. Η έρευνα στα αρχεία του σχολείου φέρνει στο φως πολύ ενδιαφέροντα 

στοιχεία. Από την ίδρυση του σχολείου και μέχρι το 2005 πήραν μεταγραφή για κάποιο γενικό 

σχολείο εξήντα εφτά από τους εκατόν τριάντα πέντε μαθητές, ποσοστό πενήντα τοις εκατό. Η 

μεταγραφή γινόταν στην ΣΤ΄ τάξη και μερικές φορές λίγους μόνο μήνες πριν τη λήξη της 

σχολικής χρονιάς. Από τις συνομιλίες με τους τότε διευθυντές αυτό συνέβαινε για δύο λόγους. Ο 

πρώτος ήταν για να δώσουν τη δυνατότητα σε κάποιους μαθητές που μπορούσαν γνωστικά να 

γραφούν στο Γυμνάσιο και ο δεύτερος για  να φαίνεται ότι έχουν απολυτήριο γενικού σχολείου 

και όχι ειδικού. Μετά το 2005 και αφού παρήλθαν αρκετά χρόνια που ο μαθητικός πληθυσμός 

του σχολείου είχε μειωθεί πολύ, φοιτούσαν κάτω από είκοσι μαθητές συνολικά στο Δημοτικό 

και στο Νηπιαγωγείο (τη δεκαετία του 2000 ιδρύονται αρκετά Τμήματα Ένταξης, τα κοινωνικά 

χαρακτηριστικά των οικογενειών των μαθητών αλλάζουν, όπως αλλάζουν και οι ανάγκες των 

μαθητών). Οι γονείς των μαθητών που είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αυξάνονται 

πολύ, ακόμη περισσότερο αυξάνονται οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

μειώνονται οι απόφοιτοι της βασικής εκπαίδευσης. Τα διαγράμματα είναι διαφωτιστικά.   
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Σήμερα στο 1
ο
 Ειδικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο φοιτούν πάνω από πενήντα μαθητές, υπάρχει 

υπερδιπλασιασμός του μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με μια τετραετία πριν.   Είναι όλοι 

μαθητές με εισηγήσεις από  διαγνωστικούς φορείς για φοίτηση στο Ειδικό Σχολείο. Πρόκειται 

κυρίως για μαθητές με διάφορα σύνδρομα Νοητικής Υστέρησης,  Αυτισμό, Κινητικές 

Αναπηρίες , με Νοητική Υστέρηση μη οργανικής αιτιολογίας και λίγους με Πολλαπλές 

Αναπηρίες. 
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Συμμετοχή του Σχολείου σε Προγράμματα 

Το γεγονός ότι το σχολείο παρέμεινε κτιριακά ακατάλληλο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δεν 

σημαίνει ότι δεν έγινε προσπάθεια  να εκσυγχρονισθεί τεχνολογικά και εκπαιδευτικά. Το 2008 

εξοπλίστηκε με εργαστήριο Πληροφορικής μέσω του  Προγράμματος «Προμήθεια και 

Εγκατάσταση Υπολογιστικού και Ειδικού  Εξοπλισμού στις  Μονάδες  Ειδικής Αγωγής». Το 

2012 εμπλούτισε περαιτέρω και ανανέωσε τον εξοπλισμό του με το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: 

«Εξοπλισμός Ειδικών Σχολείων και Μονάδων Ειδικής Αγωγής». Το 1ο  Ειδικό Δημοτικό 

Σχολείο συμμετείχε σε δύο Ευρωπαϊκά Προγράμματα:  

1. Τo 2006 βραβεύτηκε με το e-Twinning Label, συνεργάστηκε με σχολεία της Αυστρίας 

και της  Σουηδίας  

2. Από το 2012 συμμετέχει σε Πρόγραμμα  Πολυμερών  Σχολικών  Συμπράξεων -

Comenius . Οι χώρες με τις οποίες συνεργάζεται είναι η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η 

Τουρκία. Ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το σχολείο αποτέλεσε η μετακίνηση μαθητών 

του σε Πορτογαλία και Τουρκία. Πιστεύαμε ότι θα ήταν εμπειρία ζωής για τους μαθητές 

μας, στην πραγματικότητα αποτέλεσε εμπειρία ζωής για μάς, τους συνοδούς 

εκπαιδευτικούς, είχαμε την τύχη να εισπράττουμε καθημερινά την ευτυχία  τους. Κάθε 

χρόνο εκπονούνται στο σχολείο ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που κύριο στόχο 

έχουν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την προετοιμασία των μαθητών για 

αυτονομία και ένταξη. Οι συνεργασίες με τα γενικά σχολεία της πόλης και τα 

προγράμματα συνεκπαίδευσης αποτελούν πρώτη επιλογή για το προσωπικό του 

σχολείου. 
 

Αρχειακό Υλικό 

Φάκελοι Μαθητών 

Βιβλίο Μητρώου 

Αλληλογραφία του Σχολείου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εικόνα 1  Πρόγραμμα κουζίνας, τα παιδιά μαθαίνουν βασικές δεξιότητες μαγειρικής 

 

Εικόνα 2. Επίσκεψη σε κέντρο ιπποθεραπείας. 
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Εικόνα 3. Πρόγραμμα Comenius Μαθητές του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, της Τουρκίας και της 

Λιθουανίας φτιάχνουν κούκλες (από την επίσκεψη των εταίρων στο σχολείο, Ιούνιος 2013) 

 

Εικόνα 4. Πρόγραμμα συνεκπαίδευσης. Τα παιδιά εκφράζουν τα συναισθήματά τους ζωγραφίζοντας, 

συνεργασία με γενικό σχολείο της πόλης. 
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Εικόνα 5.Ταξίδι μαθητών του σχολείου στη Λισαβόνα στο πλαίσιο του Προγράμματος Comenius (Mάρτιος 

2013). 
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Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας στο πέρασμα των χρόνων 

 

Βλαστάρης Κων/νος, Δ/ντής 2
ου

 Δ.Σ. Καβάλας 

Μουμτσάκης Απόστολος, Υπ/δντής, 2
ου

 Δ.Σ. Καβάλας 

Αντωνογλούδη Κωνσταντούλα, Δασκάλα, 2
ου

 Δ.Σ. Καβάλας 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

H ανακοίνωση επιχειρεί να αποτελέσει μια αρχική τουλάχιστον καταγραφή της 

διαδρομής του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας από την ίδρυσή του ως σήμερα μέσα στο 

κοινωνικό περίγραμμα της συνοικίας της Αγ. Βαρβάρας όπου εδρεύει. Μέσα από τη 

βιβλιογραφική έρευνα, την έρευνα σε κρατικά και ιδιωτικά αρχεία, σε εφημερίδες, περιοδικά και 

συνεντεύξεις διαπιστώνεται ότι η συνοικία της Αγίας Βαρβάρας, κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

κατοικήθηκε μετά την έλευση των προσφύγων (1923-25). Αρχικά λειτουργούσαν, τουλάχιστον 

από το 1927, δύο Δημοτικά  Σχολεία το Ε' Αρρένων και Ε' Θηλέων και η νυκτερινή Σχολή των 

Κυριών. Στη θέση του αρχικού κτίσματος, το 1935 ανηγέρθη ένα νέο κτίριο. Στο κτίριο 

στεγάζονταν δύο σχολεία και το γραφείο Επιθεωρήσεως της Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Καβάλας. Τα σχολεία αναφέρονται ως Β' και Γ' και από το 1967 ως 2
ο
  και 3

ο
 Δημοτικά Σχολεία 

Καβάλας. Σήμερα στο κτίριο στεγάζεται το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο και το 2

ο
 Νηπιαγωγείο 

Καβάλας.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει σε μια ανακοίνωση όλες τις πληροφορίες που 

συγκεντρώθηκαν και να αποτελέσει - κατά το δυνατόν - μια συνολική περιγραφή της ιστορικής 

διαδρομής του σχολείου από την ίδρυσή του ως τις μέρες μας εστιάζοντας  παράλληλα σε 

γεγονότα και καταστάσεις με ιδιαίτερη σημασία. Οι πολύ χρήσιμες ήδη υπάρχουσες αναφορές  

στην «ιστορία» του, εμπεριέχονται είτε σε άλλες  έρευνες, είτε ως άρθρα σε εφημερίδες και 

περιοδικά και αφορούν συνήθως είτε μια μικρή χρονική περίοδο είτε μια συγκεκριμένη πλευρά 

ή χρονική στιγμή  της διαδρομής του. Η έρευνα επιδιώκει την ενοποίηση  όλων αυτών των 

πληροφοριών και την προσθήκη νέων πρωτόλειων στοιχείων σε μια  ενιαία ανακοίνωση. Η 

έρευνα  έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς συγκέντρωσε όσον το δυνατό περισσότερες πληροφορίες 

για το κτίριο, τις λειτουργίες του, το σχολείο ή τα σχολεία που λειτούργησαν σ’ αυτό. 

Παράλληλα επιδιώκει να προσφέρει  χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδρομή της εκπαίδευσης 

γενικότερα και τελικά να αποτελέσει - ως περίγραμμα της ιστορικής διαδρομής του σχολείου - 

το πεδίο, την αρχική βάση δεδομένων προς περαιτέρω συμπλήρωση και ένα σημείο αναφοράς 

για μελλοντικές έρευνες. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   

Η μέθοδος, τα εργαλεία και οι τρόποι της κοινωνικής ανθρωπολογίας αποτελούν το 

πλαίσιο της έρευνας. Η καταγραφή και η κριτική διερεύνηση  της εξελικτικής πορείας του 

σχολείου - ως κτιρίου και θεσμού – από την ίδρυσή του ως τις μέρες μας σε σχέση με τις 

κοινωνικές οικονομικές και γενικά πολιτισμικές συνθήκες της κάθε εποχής μας δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες για το ρόλο του  σχολείου στο παρελθόν που μπορούν να αξιοποιηθούν στο παρόν 

και να βοηθήσουν στο μελλοντικό σχεδιασμό.  

 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η εγκατάσταση των προσφύγων και η ανάγκη ίδρυσης σχολείου                                

Η ιστορία του σχολείου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ιστορικές και τις κοινωνικές 

εξελίξεις του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα με το προσφυγικό ζήτημα. Οι συνοικίες «Πεντακόσια» 

και «Αγία Βαρβάρα» υποδέχθηκαν το μεγαλύτερο όγκο προσφύγων, στις αρχές του 

προηγούμενου αιώνα. Ακολούθησαν τα Χίλια και τα σπίτια του Γκιρτζή. Δύσκολα και ζοφερά 

χρόνια αυτά των πρώτων δεκαετιών του περασμένου αιώνα στην χώρα μας και ειδικά στην 

Καβάλα: Αγώνας για την απελευθέρωση, βουλγαρική κατοχή, μικρασιατική εκστρατεία, έλευση 
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χιλιάδων προσφύγων. Η αρχή της δεκαετίας του 1920 βρήκε την Καβάλα με πληθυσμό σχεδόν 

διπλάσιο με αυτόν στην αρχή του αιώνα (Τσάτσος, 2005:16). Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, η 

Καβάλα δέχτηκε τεράστιο αριθμό προσφύγων. Είναι η δεύτερη πόλη σε αριθμό προσέλευσης 

προσφύγων στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια, δέχτηκε 10.000 προσφυγικές οικογένειες. Η πόλη 

πλέον επεκτάθηκε πέρα από τα όρια της χερσονήσου της Παναγίας και νέες συνοικίες 

δημιουργήθηκαν: ήταν οι προσφυγικές, των Ελλήνων προσφύγων  από την Θράκη, τον Πόντο, 

τη Μ. Ασία. Τους εγκαθιστούσαν σε συνοικίες, όπως η Αγία Βαρβάρα, που  ήταν τότε 

αραιοκατοικημένη, κι έτσι πέρασαν τον βαρύ χειμώνα του 1923 στις σκηνές. Μέχρι το 1924, το 

κράτος επέλεξε τη λύση των πρόχειρων και βραχυπρόθεσμων κατασκευών. Στη Συνοικία Αγ. 

Βαρβάρας, σε ανταλλάξιμα οικόπεδα των οδών Κολοκοτρώνη, Σανταρόζα, Μ. Μπότσαρη, 

Κανάρη, Σαχτούρη, Αγ. Βαρβάρας, Γκούρα και Καραϊσκάκη, ανεγέρθηκαν 190 κατοικίες (Πιν. 

1). Άλλες 253 οικογένειες στεγάστηκαν σε ισόγεια παραπήγματα του ενός δωματίου στην ίδια 

συνοικία αλλά και στις οδούς Αγ. Αθανασίου και Σαππαίων στην Συνοικία Αγ. Αθανασίου. Οι 

παράγκες είχαν κοινές κουζίνες και WC. Αρκετές κατεδαφίστηκαν κατά την Κατοχή και οι 

περισσότερες στη δεκαετία του 1950 (Αγγελούδη, 2012). 

Οι πρώτες κατασκευές που έγιναν από τους ίδιους τους πρόσφυγες, ήταν ξύλινα σπίτια 

με τα ξύλα που έδινε το κράτος και ξεφόρτωναν τα πλοία στο λιμάνι μπροστά στα παλιά 

ψαράδικα. Παράλληλα με την αύξηση του πληθυσμού και κατ’ επέκταση των μαθητών, οι 

στεγαστικές ανάγκες για τα σχολεία της πόλης μεγάλωσαν (Τσάτσος, 2005:16). Μέσα στις 

πρώτες ξύλινες κατασκευές ήταν και το σχολείο της Αγίας Βαρβάρας (Πιν.2), δίπλα στην 

εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας που βρίσκεται ανατολικά του κέντρου της συνοικίας, στην οδό 

Κολοκοτρώνη και κοντά στο κτίριο του παλιού νοσοκομείου (Παπακοσμάς, 2000:30). Οι 

πρόσφυγες έδιναν αγώνα για να επιβιώσουν οι γεροντότεροι με δυσκολία μιλούσαν τη νέα 

ελληνική και τα παιδιά διψούσαν να γνωρίσουν τη νέα πατρίδα. Το σχολείο ήταν η φωτεινή 

ελπίδα, η χαρά για τους γονείς που έτρεφαν ελπίδες ότι θα γυρίσουν σύντομα στις πατρογονικές 

τους εστίες. Το  1924 ιδρύθηκε το Θ΄ Σχολείο. Το 1926 ιδρύθηκε το Ι΄ Σχολείο.  

Στον «Οδηγό της Καβάλλας», του Ι. Πρώιου αναφέρεται πως το 1926 λειτουργούσε η Δημοτική 

Σχολή Αγ. Βαρβάρας η οποία ήταν μικτή και προφανώς αναφέρεται στο σχολείο (Πρώιος 

1926:26). 

Ο Ι. Τσάτσος (2005:21) αναφέρει, επικαλούμενος δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, πως η 

συγκεκριμένη προαγωγή των σχολείων είχε ζητηθεί επανειλημμένα από το 1930. Τα χρόνια 

περνούσαν και η επιστροφή έμενε ελπίδα, οι συνθήκες της ζωής άλλαζαν και το αρχικό ξύλινο 

σχολείο δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τις ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες.  

 

Το «νέο» κτίριο και η αρχιτεκτονική του 

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα τo πρωτοβάθμιο σχολείο στην Ελλάδα εντάσσεται σε ένα 

μεγάλο πρόγραμμα - το μοναδικό ως σήμερα - διάδοσης εξοπλιστικών κτιρίων, ομοιόμορφα 

τυποποιημένων τόσο στη χρήση όσο και στην αρχιτεκτονική τους. Η κυρίαρχη αντίληψη της 

εποχής θέλει το σχολικό χώρο στήριγμα και μέσο για τη διαμόρφωση συμπεριφορών και 

νοοτροπιών. Ο «αρχιτεκτονικός» τοπικισμός των ετών 1911-1928 παραμένει ανώδυνος για την 

ενιαία εικόνα του σχολείου, εφόσον η παραγωγή του προγραμματίζεται και ελέγχεται από μια 

κρατική υπηρεσία όπως και η τυποποίηση του χώρου και της χρήσης του, και μέσα από αυτά 

επιχειρείται και η διαπαιδαγώγηση των παιδιών που φοιτούν  και δρουν μέσα σ' αυτό το κτίριο 

(Καλαφάτη,1988:220). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο  ιδρύθηκε το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, το 

οποίο είναι ένα σημαντικό κτίσμα του Μεσοπολέμου.  

Στα πλαίσια του Προγράμματος Σχολικών Κτιρίων του υπουργείου Παιδείας της 

δεκαετίας του ’30, ο Πάτροκλος Καραντινός - διακεκριμένος αρχιτέκτονας  που εισήγαγε στην 

ελληνική αρχιτεκτονική το ρεύμα του μοντερνισμού - εκπόνησε τη μελέτη για 2 σχολικά 

συγκροτήματα στην Καβάλα (Αντωνίου, 2010:492) και το ένα από αυτά ήταν το Δημοτικό 

Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Πιν. 3) η ανέγερση του οποίου ξεκίνησε το 1933. Ο εργολάβος που 

ανέλαβε την κατασκευή ήταν ο Κ. Μανιαδάκης. Η ανοικοδόμηση ξεκίνησε το 1933 και 

ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1935 (Πιν. 4). Η δαπάνη, που ανήλθε στις 2.820.000 δραχμές, 
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καλύφθηκε από το ελληνικό κράτος. Στο επιβλητικό τριώροφο οικοδόμημα - το σημαντικότερο 

ίσως «ρασιοναλιστικό αρχιτεκτόνημα» στην Καβάλα του μεσοπολέμου - στεγάστηκαν το Β΄ και 

το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο της πόλης και το Γραφείο Επιθεωρήσεως της Α΄ Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας (Τσάτσος, 2005:95). Χαρακτηριστική για το κτίριο είναι η αναφορά του Αντωνίου 

(2010:499): 

Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βαρβάρας καταλαμβάνει τη βόρεια πλευ-ρά ενός 

γηπέδου ορθογωνικού σχήματος, επιτρέποντας τον σχηματισμό μιας επιμήκους σχολικής 

αυλής, προσανατολισμένης προς τη μεσημβρία, με θέα προς τη θάλασσα. Η σημαντική 

κλίση του γηπέδου εμφανίζει το οικοδόμημα διώροφο προς την πλευρά του δρόμου, στα 

βόρεια, και τριώροφο προς την πλευρά της αυλής. Πρόκειται για επίμηκες κτίριο με 

δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας σε τρία επίπεδα, αίθουσα χειροτεχνίας, γραφείο 

διδασκόντων και βοηθητικούς χώρους. Η προσπέλαση στις αίθουσες εξασφαλίζεται από 

βορεινούς διαδρόμους. 

 

Την εποχή εκείνη που δεν είχαν κτιστεί ακόμα τα μπροστινά οικόπεδα, το κτίριο 

προσέφερε θέα προς τη θάλασσα η οποία βρίσκεται σε μικρή απόσταση. Χαρακτηριστικές είναι 

επίσης οι σειρές των συνεχόμενων παραθύρων, ψηλά, στον εσωτερικό τοίχο των αιθουσών, που 

εξασφάλιζαν φυσικό φωτισμό και στον εσωτερικό διάδρομο (Πιν.5,6). Αξίζει να αναφερθεί ότι 

μελέτη για το διδακτήριο  της Αγ. Βαρβάρας εκπόνησε και ο Θουκυδίδης Βαλεντής, η οποία δεν 

εκτελέστηκε (Aντωνίου, 2010:498).  

Τα δύο σχολεία συνεχίζουν την πορεία τους την εποχή του Μεσοπολέμου με 

συγχωνεύσεις - αυτό διευκολύνεται με την  ύπαρξη ενός σύγχρονου κτιρίου - που 

δημιούργησαν, όπως προαναφέρθηκε το Β΄ και το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο. Οι συγχωνεύσεις είχαν 

ως εξής:  Το Θ΄ Σχολείο  προήχθη εις 5ταξιο  το 1934 (Φ.Ε.Κ. Τ. Α΄ 377/1934) συγχωνεύθηκε 

με το μισό ΙΓ΄ Τριτάξιο σε εξατάξιο (ΦΕΚ Τ. Α΄ 422/1936)  και δύο χρόνια αργότερα 

μετονομάσθη Β΄ Εξατάξιο που φοιτούσαν όσοι κατοικούσαν στη Αγ. Βαρβάρα και προς την 

περιοχή «Καμάρες».  Το Ι΄ Σχολείο  προήχθη εις 5ταξιο (ΦΕΚ Τ. Α΄  377/1934) και 

συγχωνεύθηκε με το  υπόλοιπο μισό Τριτάξιο ΙΓ΄ σε εξατάξιο (ΦΕΚ Τ. Α΄ 492/1936) και δύο 

χρόνια αργότερα μετονομάστηκε Γ΄ Εξατάξιο που φοιτούσαν όσοι κατοικούσαν προς την 

περιοχή των Πεντακοσίων. 

 

Το σχολείο στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην μεταπολεμική  περίοδο 

 

Με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου το σχολείο επιτάχθηκε και μετατράπηκε σε χώρο 

υποδοχής των τραυματιών από το μέτωπο. Ιδιαίτερη διαφωτιστική είναι η περιγραφή του Κ. 

Παπακοσμά, (2005:30):  

Οι γεροντότεροι θυμούνται του πολεμιστές με κρυοπαγήματα που νοσηλεύονταν στους 

χώρους του σχολείου, όπου χρησιμοποιούνταν και για χειρουργείο.  Στις διηγήσεις τους 

μιλούν για  πάγο που έφερναν με μουλάρια από τη θέση «Μαγάσα» από το Παγγαίο. Πάγος 

που χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες των χειρουργείων. Για τα δύσκολα χρόνια της 

κατοχής τα στοιχεία είναι ελάχιστα μια και το σχολείο δεν λειτούργησε, άλλωστε οι 

Βούλγαροι κατακτητές ήθελαν να εξαφανίσουν καθετί ελληνικό. Κατά τη βουλγαρική 

κατοχή  το σχολείο διέκοψε η λειτουργία του. Στις 13 Σεπτεμβρίου 1944  η πόλη  

απελευθερώνεται από τον Ε.Λ.Α.Σ και ξεκινά  η προσπάθεια για την λειτουργία του 

σχολείου που επαναλειτούργησε το σχ. έτος 1944-45. 

 

Στο «Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής» αναγράφονται τα ονόματα των πρώτων 

μεταπολεμικών μαθητών: Αρβανιτίδης Σταμάτιος του Άγγελου, Ανέμελης Χρήστος του 

Νικολάου, Βερβελιθάνου Χρήστος του Μιχαήλ, Γιαννακουδάκης Γιώργος του Νικολάου κλπ. Ο 

αριθμός των μαθητών ήταν πολύ μεγάλος καθώς  ο πόλεμος δεν επέτρεψε  σε πολλά παιδιά να 

αποφοιτήσουν ενώ τα μεγαλύτερα πήγαιναν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη επειδή δεν είχαν τη 

δυνατότητα να ξεκινήσουν το σχολείο στην κανονική ηλικία. Οι δάσκαλοι κατέβαλλαν μεγάλη 
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προσπάθεια όχι μόνο για τη μόρφωση των παιδιών αλλά και για να τα τιθασεύσουν. Τα εποπτικά 

μέσα ήταν ανύπαρκτα: «Ένα βιβλίο για μια τάξη 60 παιδιών» (Πιν.7,8,9,10) αναφέρει  ο κ. 

Δημήτρης Αργυρίου,  μαθητής στην αρχή της δεκαετίας του 50, δάσκαλος αργότερα στο 

σχολείο της Αγίας Βαρβάρας (Παπακοσμάς, 2000:31). 

Ο πόλεμος και η κατοχή είχε αφήσει τα σημάδια της στα παιδιά και  τους γονείς  τους 

που προσπαθούσαν κυριολεκτικά για την επιβίωση κάτω από δύσκολες συνθήκες. Για χρόνια 

ολόκληρα το σχολείο μοίραζε καθημερινά συσσίτιο: γάλα σε σκόνη και κίτρινο τυρί σε 

κονσέρβα. Το «Σχέδιο Μάρσαλ» ήταν σε εφαρμογή  στην περιοχή όπως και η «Ούντρα» με 

παπούτσια και ρούχα που τις περισσότερες φορές δεν ταιριάζουν καν στα μέτρα των παιδιών 

(Παπακοσμάς, 2000:31). 

Το 1949 τα σχολεία συνεχίζουν να αναφέρονται ως Β΄ και Γ΄ (πήραν αυτή την ονομασία 

μετά το διαχωρισμό των περιφερειών) και αριθμούν 290 και 302 αντίστοιχα (Ρωμανιάς, 1949:3, 

Τσάτσος, 2005:95). 

Το 1965, αναφέρει ο πρώην Διευθυντής, κ. Ν. Μαργαριτόπουλος, λειτουργούσαν στο 

ίδιο κτίριο τα δύο προαναφερόμενα σχολεία ως εξαθέσια και τα μαθήματα γίνονταν από 

Δευτέρα ως και το Σάββατο, με ωράριο από τις  08.00 ως τις 12.00 και από τις 15.00 ως τις 

17.00 το απόγευμα. Μάλιστα αναφέρει ότι στο σχολείο στεγαζόταν η Α΄ Επιθεώρηση  Καβάλας 

- δηλαδή η μία από τις δύο Επιθεωρήσεις του Νομού - ενώ η άλλη είχε έδρα το 15
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Καβάλας. 

Τα χρόνια περνούσαν και η ζωή στο σχολείο καλυτέρευε. Από το 1967 τα σχολεία 

αναφέρονται ως 2
ο
 και 3

ο
 Δημοτικά Σχολεία Καβάλας με 212 και 211 μαθητές αντίστοιχα 

(Τσάτσος, 2005:96) και στεγάζονταν στο κτίριο με βάρδιες (Πιν. 11).   

Η μετανάστευση των γονιών άλλαξε και την εικόνα του σχολείου: κάποια παιδιά έφυγαν 

και κάποια άλλα έμεναν στους παππούδες, τα είδη από τη Γερμανία, τα μολύβια και τα τετράδια 

όπως και τα καλύτερα ρούχα, από αυτά που φορούσαν, άρχισαν να εμφανίζονται στο σχολείο. 

Σιγά-σιγά η ποδιά επικράτησε σε κορίτσια, αλλά και κάποια χρόνια και στα ...αγόρια. Τα 

βιβλία ήταν πλέον άφθονα ενώ τα εποπτικά μέσα μπήκαν σε κάθε τάξη, ενώ τα ξύλινα θρανία 

έδωσαν τη θέση τους στα μεταλλικά. Χρόνια ολόκληρα κορυφαίο γεγονός στο τέλος της χρονιάς 

ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις όπου όλες οι τάξεις παρουσίαζαν από ένα θέμα με τους μαθητές 

να είναι ντυμένοι ανάλογα. Από το σχολικό  έτος 1984-85 τα δύο σχολεία συγχωνεύθηκαν κι 

αποτελούν έκτοτε το 2
ο
 Δ.Σ. Καβάλας (Γ.A.K. Καβάλας). Σήμερα το 2

ο
 Δημοτικό Σχολείο και 

το 2
ο
 Νηπιαγωγείο Καβάλας. Σήμερα στο ίδιο κτίριο λειτουργεί με σαφώς λιγότερα παιδιά, όπως  

στα περισσότερα σχολεία, ως 2
ο
 Δ.Σ. με Ολοήμερο Τμήμα  και Τ. Ένταξης (ΦΕΚ 1065 Τ.Β' /30-

08-2000, ΦΕΚ 1476 Τ.Β΄/29-09-2004, ΦΕΚ 1397 Τ.Β΄/10-10-2005). Μάλιστα στο χώρο της 

αυλής ως επέκταση στο υπάρχον κτίριο, ανηγέρθη αίθουσα Γυμναστηρίου και πολλαπλών 

χρήσεων που λειτουργεί από τη σχολική χρονιά 2011-12 (Αρχείο 2
ου

 Δ. Σ. Καβάλας).  

 

Αξιοσημείωτα του άτυπου ρόλου του σχολείου 

 

Η εξωστρέφεια του σχολείου το άνοιγμα του στην κοινωνία αποτυπώνεται στις 

πολιτιστικές δραστηριότητες του που έχει υλοποιήσει, στις πολλές συμμετοχές και διακρίσεις 

του σε αθλητικές δραστηριότητες. Στην πιο πρόσφατη ιστορία του ξεχωρίζει το 1983 η 

κατάκτηση του 1
ου

 Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Δημοτικών Σχολείων του Δήμου 

Καβάλας, ενός θεσμού που συνεχίζεται ως σήμερα (Πιν. 12). Πραγματικά όμως είναι  ξεχωριστή  

η παράδοση στο πνευματικό άθλημα του Σκάκι και  στην οποία αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση 

του σχολείου ως θεσμού, των εκπαιδευτικών των γονέων και του ρόλου του σχολείου. Σύμφωνα 

με μαρτυρία του κατοίκου της συνοικίας, Δ. Τσολακίδη, οι μαθητές  κάποτε έπαιζαν σκάκι στα 

πέτρινα πεζούλια γύρω από το σχολείο ενώ αργότερα με προτροπή εκπαιδευτικών και γονέων 

στις εξωδιδακτικές δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στους αγώνες 

κατέκτησαν πρωτιές στα σχολικά πρωταθλήματα σε επίπεδο Νομού, Περιφέρειας Α.Μ. - Θ. 

αλλά και πανελλαδικά. Κατέκτησαν όμως και μια άλλη πρωτιά ήθους και παιδείας στους 

Σχολικούς Αγώνες Σκάκι, για το Ν. Καβάλας, το 2003, σε μια μοναδική στιγμή στην τελετή 
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απονομών, όταν παρέδωσαν το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησαν ως Ομάδα, στους μαθητές του 

«μικρού» Δημοτικού Σχολείου Καλλιράχης Θάσου ως ανταμοιβή για την αντίξοοη προσπάθεια 

που κατέβαλλαν στους αγώνες. Η παράδοση κορυφώθηκε  στη συνέχεια καθώς μια μαθήτρια 

που ξεκίνησε από ένα εξωδιδακτικό τμήμα σκάκι του σχολείου, ήταν η μετέπειτα Παγκόσμια 

Πρωταθλήτρια, Τσολακίδου Σταυρούλα (Πιν. 13) στην κατηγορία κάτω των δεκατεσσάρων 

ετών (Βαρδάκη, 2014).  

       Συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής  ως σήμερα 

Η εξέλιξη των σχολείων που στεγάστηκαν στο κτίριο μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 

 Το  1924 ιδρύθηκε το Θ΄ Σχολείο προήχθη εις 5/ταξιο συγχωνεύθηκε με το μισό ΙΓ΄ 

τριτάξιο σε εξατάξιο και δύο χρόνια αργότερα μετονομάστηκε Β΄ Εξατάξιο. 

 Το 1926 ιδρύθηκε το Ι΄ Σχολείο που  προήχθη εις 5/ταξιο και συγχωνεύτηκε με το 

υπόλοιπο μισό τριτάξιο σε εξατάξιο και δύο χρόνια αργότερα μετονομάστηκε Γ΄ 

Εξατάξιο. 

 Κατά τη βουλγαρική κατοχή  τα Σχολεία διέκοψαν τη λειτουργία τους. 

 Επαναλειτούργησαν το σχ. έτος 1944-45.  

 Από το 1967 αναφέρονται ως 2
ο
  και 3

ο
 Δημοτικό Σχολείο. 

 Συγχωνεύθηκαν και αποτέλεσαν το 2
ο
  Δ. Σ. το σχ. έτος 1984-85.  

 Το σχολ. έτος 2011-12 ξεκινά τη λειτουργία της η νεόδμητη αίθουσα του Γυμναστηρίου 

- Πολλαπλών χρήσεων. 

 Σήμερα  λειτουργεί ως 2
ο
 Δ. Σ. με Ολοήμερο Τμήμα και Τ. Ένταξης. 

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Από την ανάλυση των πληροφοριών, από τη βιβλιογραφική έρευνα και την έρευνα πεδίου 

προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για την ίδρυση, τη λειτουργία και το ρόλο του σχολείου.  

Η παρούσα  ανακοίνωση μας έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για το έτος  ίδρυσης του σχολείου, 

για το ότι  ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δύο σχολεία  στο ίδιο κτίριο ως το σχολικό έτος 1984-85 

(Γ.Α.Κ. Καβάλας), για τις αλλαγές στην ονομασία τους, το δυναμολόγιο τους, τις κτιριακές 

αλλαγές στο σχολείο ενώ παράλληλα εστίασε στον πολιτιστικό και κοινωνικό ρόλο του 

σχολείου. Η ανακοίνωση σίγουρα δεν ήταν δυνατό να καλύψει όλο το φάσμα της διαδρομής του 

σχολείου, δημιούργησε όμως ένα καμβά ο οποίος μπορεί να συμπληρωθεί από άλλους ερευνητές 

ή να  επιλέξει ένα τομέα της παρούσας και να επεκταθεί ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερα χρήσιμο 

ήταν το δημοσιευμένο άρθρο του Κ. Παπακοσμά που αναφέρεται στη βιβλιογραφία και τα 

αρχεία  του Ν. Τσουμπάκη,  και των Δ. Αργυρίου και του Ν. Μαργαριτόπουλου - που 

διατέλεσαν εκπαιδευτικοί και Διευθυντές στο σχολείο - που μπορούν να διερευνηθούν ακόμη 

περισσότερο. Σημαντική διαπίστωση είναι ο πολυδιάστατος ρόλος του σχολείου σε σχέση με την 

συνοικία - και όχι μόνο: εκπαιδευτικός, πολιτιστικός, κοινωνικός. Ο ρόλος αυτός είναι 

επιτακτική ανάγκη να στηριχθεί και να ενισχυθεί γιατί ενδυναμώνει τις σχέσεις μαθητών, 

εκπαιδευτικών, γονέων  πολλαπλασιάζοντας την αποτελεσματικότητα του σχολείου.  

Σήμερα το σχολείο συμβαδίζοντας με τη σύγχρονη εποχή πέρα από το εκπαιδευτικό του έργο 

επιχειρεί να δώσει έμφαση στο άνοιγμα του στην κοινωνία αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό και 

κοινωνικό του ρόλο, στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών  ως μέσα διδασκαλίας και 

μάθησης, συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα και προωθεί τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που βοηθούν τα παιδιά να αναδείξουν τις δημιουργικές τους 

ικανότητες (Πιν. 14).   

Γιατί, όπως αναφέρει ο Τ. Ροντάρι: 

                    Σχολείο ζωντανό και νέο είναι μόνο ένα σχολείο για δημιουργούς. 
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Ιστορία 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας  ή Αγίου Γεωργίου 

Γαϊτανίδου Αθανασία,  

Δασκάλα, Διευθύντρια 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου  

Περίληψη 

Με την παρούσα εργασία  θα επιχειρήσουμε,  την ανάλυση του σχολικού πλαισίου εσωτερικού, 

εξωτερικού και την αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών διαχρονικά.Με την έρευνα και την 

αφήγηση, θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας  στο σύνολο της ιστορικής μνήμης του 

Σχολείου μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Ένα πρώτο στρώμα μνήμης, θα αποτυπωθεί μέσα από 

τις αρχιτεκτονικές μελέτες και το φωτογραφικό υλικό. Ένα δεύτερο  στρώμα,  είναι το σώμα των 

αφηγήσεων, γύρω από τον προαύλιο χώρο των παιδικών παιχνιδιών και τη νοσταλγία για τις 

σχολικές γιορτές, τα μαθήματα, τους εκπαιδευτικούς,  τα δύσκολα  μεταπολεμικά χρόνια με τα 

συσσίτια . Ένα τρίτο στρώμα είναι τα τεκμηριωμένα δεδομένα  μέσα από τα αρχεία του 

κράτους, του σχολείου, τα σημαντικά χειρόγραφα, τις φωτογραφικές συλλογές, τις 

εφημερίδες.Θα υλοποιήσουμε την ανάλυση του πλαισίου,  με ευαισθησία στην χρονική 

διάσταση και ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιστημονική οριοθέτηση.Προσδοκούμε να φωτίσουμε 

το παρελθόν του σχολείου μας και να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χάρτη. 

Εισαγωγή 

 

Με τον όρο εκπαιδευτική μονάδα στην παρούσα εργασία, εννοείται το 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Καβάλας, ως οργανισμός που αποτελείται από την διευθύντρια, τους εκπαιδευτικούς, τους 

μαθητές χωρισμένους σε τάξεις, το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου (προσωπικό 

καθαριότητας, σχολικό τροχονόμο), τους γονείς και το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου. Η 

ανάλυση του πλαισίου εσωτερικού και εξωτερικού χρησιμοποιεί δεδομένα τόσο ποιοτικά όσο 

και ποσοτικά. Η προσέγγιση ποιοτικού τύπου είναι η αφήγηση. Πρόκειται για μορφή πλούσια σε 

αναλογίες και μεταφορές, ικανή να υπαγορεύσει σχέσεις, δεσμούς, να θέσει και να αποκαλύψει 

δημόσια όσα συμβαίνουν και συνέβαιναν, μέσω ενός πορτραίτου που παριστάνει την 

κατάσταση.Για την διεξαγωγή της έρευνας ζητήθηκε η συμβολή των άμεσα εμπλεκομένων που 

δεν είναι άλλοι από τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές που 

αποφοίτησαν από το Σχολείο. Το ερέθισμα για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν η 

πρόταση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ν.  Γεωργιάδη  για την παρουσίαση της 

ιστορίας όλων των δημοτικών σχολείων του νομού στα πλαίσια της τοπικής ιστορίας της 

Καβάλας. Η  σημαντικότητα της  εργασίας παρουσιάζεται με τοαπόφευγμα του Ηράκλειτου του 

Εφέσιου 

« Δεν πρέπει να πιθανολογούμε για τα σπουδαία». 

 

 

Μεθοδολογία  

Το κλειδί για την έρευνα είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που 

προσεγγίζουμε, προσπαθώντας να ενημερωθούμε, δηλαδή να διαμορφωθούμε μαζί με τα  

πράγματα και τους ανθρώπους που γνωρίζουμε και όχι μόνο να αποδώσουμε σχήματα για τα 

παραπάνω. Η επιστημονική μέθοδος ,  «ενώ μπορεί να φαίνεται κάτι περίπλοκο στην πιο 

εξελιγμένη μορφή της,  είναι βασικά κάτι πολύ απλό» (Russell, 1931, trans. Σελ. 39).Αυτό που 
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είναι πιο δύσκολο να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε είναι οι περιορισμοί και τα όρια του 

ερευνητικού έργου μας.Τα μοντέλα που μπορούμε να βασιστούμε για να ερμηνεύσουμε την 

πραγματικότητα, εξ ορισμού παραμένουν κατά προσέγγιση.Είναι γεγονός ότι  «πρέπει να 

δεχτούμε όλα τα αποτελέσματα σε προσωρινή βάση γνωρίζοντας ότι περαιτέρω έρευνες μπορεί 

να ανιχνεύσουν λάθη, (BAILEY, 1982, trans. Σελ 30).Η προσέγγιση που θα χρησιμοποιήσουμε  

είναι η ιστορική.Πρόκειται για μια προσέγγιση που έχει οδηγήσει τις εκπαιδευτικές  μελέτες σε 

ένα πολύ αναπτυγμένο τομέα, που έχει αφιερώσει τις προσπάθειές της για την εξέταση των 

διαχρονικών τάσεων στις εκπαιδευτικές πρακτικές, των σχολείων και άλλων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Η ιδιαίτερη προσοχή στην ιστορική διάσταση των φαινομένων πουασχολούμαστε, 

μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τη συνέχεια και την ασυνέχεια, και να απελευθερωθούμε από 

την ιδέα ότι υπάρχει μια καλή καινοτομία διότι είναι καινοτομία. Επίσης μας επιτρέπει να 

καταλάβουμε πόση αντίσταση υπάρχει στη διαφορετική αντίληψη του σχολείου ήδη από τα 

μέσα του δέκατου ένατου αιώνα όπου υπήρχαν εκπαιδευτικά επιτεύγματα που σήμερα θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν θέματα αιχμής. 

Τα εργαλεία της έρευνας που θα χρησιμοποιήσουμε είναι : 

1. . Η έρευνα  στα: 

• Βιβλία  Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων 

• Βιβλίο-τετράδιο του σχολείου όπου οι προηγούμενοι    διευθυντές κατέγραφαν τις 

αλλαγές στο σχολείο 

• Εθνικό Τυπογραφείο 

• Μαθητολόγια του σχολείου 

• Φωτογραφικό υλικό του σχολείου και των απόφοιτων 

• Επιστημονική μελέτη στον αρχιτεκτονικό τομέα 

2. Η συνέντευξη 

• Αφήγηση - Προφορικές μαρτυρίες 

Στην ανάλυση θα αναζητήσουμε προσεγγίσεις , όπως η εξελικτική πλαισίωση, που τείνει να 

βλέπει άτομα και πλαίσια συνδεδεμένα με τρόπο αδιάρρηκτο.(Gattico, Mantovani, 1998,σελ.39) 

6.1 Εννοιολογική προσέγγιση 

Ο όρος τοπική (regional) ταυτότητα είναι δηλωτικός της συνείδησης ατόμων από 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή που συνδέονται  μεταξύ τους με πολιτισμικά ή και γλωσσικά 

πρότυπα και αποτελούν ένα πολιτισμικά ιδιαίτερο κοινωνικό σύνολο.(  Θανάσης  

Διαλεκτόπουλος, 2013,  σελ 7.)Η ιστορία του Σχολείου  εντάσσεται στην τοπική ιστορία.  

Σύμφωνα με τον Χαρίλαο Ντούλα  (1988) «Τοπική Ιστορία είναι το ιστορικό εκείνο υλικό που 

βρίσκεται στη γειτονική περιοχή και είναι ήδη γνωστό, οικείο στα παιδιά ή μπορεί να γνωσθεί  

κυρίως ως αποτέλεσμα εργασιών και επιτόπιας έρευνας».         ( Ιωσήφ Φραγκούλης – Φωτεινή  

Φραντζή, 2010, σελ 11). Χρησιμοποιώντας τον όρο «ιστορία του σχολείου», αναφερόμαστε 

στην έρευνα όψεων, θεμάτων, προβλημάτων και καταστάσεων που αφορούν τη συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα(Επιμέλεια Σπύρος Μπελεγράτης, Χαλκίδα 1995, σελ 88), το 4
ο
6/θ Δημοτικό 

Σχολείο Καβάλαςή το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου. 
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Σκοποί και στόχοι 

Η εκπαίδευση ως θεσμός και το σχολείο  μας το 4
ο
 Δημοτικό ως ξεχωριστή μονάδα, είναι 

δημιούργημα της ανθρώπινης δράσης και με αυτή την ιδιότητα ανήκουν στην ανθρώπινη 

ιστορία. Μπορούμε να μελετήσουμε και να φωτίσουμε το παρελθόν τους. Προσδοκούμε, να 

ανιχνευθεί η σύνδεση της Τοπικής Ιστορίας με γενικότερες εκπαιδευτικές τάσεις και πολιτικές,  

αφού το ενδιαφέρον για την Τοπική Ιστορία δεν είναι μόνο πρόσφατο και  εντείνεται κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ού αι.( Ιωσήφ Φραγκούλης – Φωτεινή  Φραντζή 2010, σελ 15).Το 

σχολείο είναι ένα προκεχωρημένο  φυλάκιο της επιστημονικής κοινότητας , είναι ο τόπος  όπου 

η κοινότητα  που χτίζει γνώση συναντάται με  εκείνους που είναι στην αρχή της διαδρομής, τα 

παιδιά καθώς και εκείνους που είναι  λιγότερο συνειδητοποιημένοι, δηλαδή τις οικογένειες. Η 

συνειδητοποίηση της σημασίας αυτού του ρόλου είναι ζωτικής σημασίας , γιατί η γνώση 

υπάρχει μόνο εφόσον εμπλέκει , φτάνει, ενώνει το μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.Επιδιώκουμε   να 

φωτίσουμε το παρελθόν του σχολείου, την ιστορική του διαδρομή από την ίδρυσή του μέχρι 

σήμερα,  δημιουργώντας γέφυρες με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους τοπικούς φορείς. Η 

κατασκευή αυτών των γεφυρών είναι η έρευνα.Μέσα από την ιστορική σκέψη και την  ιστορική 

συνείδηση προσδοκούμε,  να αποκτήσουμε  γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση του 

παρόντος και το σχεδιασμό του μέλλοντος ,  να κατανοήσουμε τη  συμπεριφορά των  ανθρώπων 

του σχολείου και του οικείου περιβάλλοντός του σε συγκεκριμένες καταστάσεις.. 

Αρχιτεκτονικά στοιχεία 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου (Αλέξανδρος Αντωνίου σελ  494 

http://www.ilak.org/docs/proceedings_c/volume_1/19.pdf ). 

 

1930: Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου Καβάλας, αναφέρεται στην ιστοσελίδα  του Έλληνα 

αρχιτέκτονα Περικλή Γεωργακόπουλου (1904-1975) . 

Στα τέλη του 1931 αποφασίζεται η εκπόνηση μελέτης για το νέο διδακτήριο. Στις 31 Μαρτίου 

1932 τίθεται ο θεμέλιος λίθος του νέου σχολικού κτιρίου, σε οικόπεδο το οποίο είχε ήδη 

αγοραστεί από τον Δήμο Καβάλας από το 1931
1
. Οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται για όλο 

τον επόμενο χρόνο και το κτίριο ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο του 1933, με δαπάνη του 

Δημοσίου, το ύψος της οποίας είναι άγνωστο
2
. Από το σχολικό έτος 1933-34 εγκαθίσταται στο 

κτίριο το Δ’ Δημοτικό σχολείο, εγκαταλείποντας το παλαιό κτίριο, και στις 4 Φεβρουαρίου 1934 

τελούνται τα εγκαίνια του κτιρίου. Ανοιχτό παραμένει, όμως, ακόμα το θέμα της απαλλοτρίωσης 

οικοπέδων γύρω από το σχολείο με σκοπό τη διεύρυνση της αυλής
3
. Το κτίριο του 4

ου
 δημοτικού 

σχολείου, το οποίο ολοκληρώνεται το 1934 είναι διώροφο με ισόγειο-υπόγειο, εξατάξιο με δύο 

πτέρυγες που σχηματίζουν ορθή γωνία.. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, με τις τοιχοποιίες από λιθοδομή.Η μορφολογία του κτιρίου χαρακτηρίζεται από την 

ογκοπλασία του αλλά και από τα μεγάλα ανοίγματα και τους ημιυπαίθριους διαδρόμους. 

                                                             
1 Για την εκπόνηση των σχεδίων και την αγορά του οικοπέδου από τον Δήμο βλ. εφ. Κήρυξ Καβάλας. αρ. φυλ. 

1722/29-09-1931, 1740/20-10-1931. Η  θεμελίωση του κτιρίου βλ. εφ. Κήρυξ Καβάλας, αρ. φυλ. 1863/ 13-03-1932.  

2Τέτοιου είδους στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα, καθώς τα αρχεία του σχολείου καταστράφηκαν κατά την περίοδο 

κατοχής της πόλης από τους Βουλγάρους (1940-44). 

3Για την εγκατάσταση του 4ου Δημοτικού σχολείου στο κτίριο, τα εγκαίνια του κτιρίου και το θέμα της διεύρυνσης 

της αυλής, βλ. εφ. Πρωινά Νέα Καβάλας, αρ. φυλ. 10/12-09-1933, 15/17-09-1933, 151/05-02-1934, 347/27-09-

1934. 



 

43 

 

Εικόνα 1: Άποψη του κτιρίου την περίοδο λίγο μετά τη θεμελίωσή του, το 1931-

1933(http://www.ilak.org/docs/proceedings_c/volume_1/19.pdf). 

Εικόνα  2: Το 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο σήμερα. 

Λειτουργικότητα 

Το σημερινό Δ΄ δημοτικό σχολείο ιδρύεται αμέσως μετά την απελευθέρωση με Β.Δ. το 1915 

ως Β΄ εξατάξιο δημοτικό σχολείο Θηλέων, το οποίο στεγάζεται σε υπάρχον κτίριο στην τότε οδό 

Ολύμπου, σημερινή οδό Κωνσταντινίδουποιητού.. Μεταφέρεται για το διάστημα 1922-25, στο 

παλαιό κτίριο του Φρουραρχείου. Το 1930, με την μικτοποίηση των δημοτικών σχολείων, 

μετονομάζεται σε Δ΄ εξατάξιο δημοτικό σχολείο με το Φ.Ε.Κ. 16/17-1-1930. Θα παραμείνει στο 

παλαιό κτίριο μέχρι τον Φεβρουάριο του 1934, οπότε και παραδίδεται το νέο κτίριο στο οποίο 

και μεταστεγάζεται αμέσως
4
.  Το κτίριο αυτό κτίζεται στην συνοικίας του Αγ. Γεωργίου, η οποία 

δεν διέθετε μέχρι την στιγμή αυτή ελληνικό σχολείο. Η συνοικία αυτή, άλλωστε, ή τμήμα αυτής, 

συμπίπτει περίπου με την παλαιά εβραϊκή συνοικία της πόλης, ενώ σε μικρή απόσταση από το 

κτίριο που κτίζεται το 1934, λειτουργούσε και το ισραηλίτικο σχολείοΚατά την περίοδο αυτή 

στο κτίριο αυτό θα πρέπει να μεταφέρθηκαν και οι μαθητές του Ισραηλιτικού σχολείου, το οποίο 

σταμάτησε να λειτουργεί.
5
 

Το 1966  δια του αριθ. 786/66 Βασ. Διατάγματος εκδοθέντος την 21-9-66 προήχθη από 6/θ σε 

7/θέσιο. 

Το 1970 με ΦΕΚ 674(τεύχος Β΄) από 7/θ προήχθη σε 8/θέσιο. 

Το 1972 δια της υπ΄αριθ. 7003 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας  εις το υπ΄αριθμό 360 ΦΕΚ 

(τ.Β΄) υπεβιβάσθηαπό 8/θέσιο σε 6/θέσιο. 

Το 1982 με ΦΕΚ 112/13-9-1982 ( τ.Α΄) το 19
ο
  6/θ Δημοτικό Σχολείο  συγχωνεύτηκε με το 4

ο
 

6/θ Δημ.Σχολείο Καβάλας σε 12/θέσιο με ονομασία 4
ο
 12/θέσιο Δημ.Σχ.Καβάλας. 

Το 1998 υποβιβάζεται  το 4
ο
Δημ.Σχολείο από 12/θέσιο σε 9/θέσιο. 

Το 2000 με απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1065 ( τ.Β΄)  30-8-2000  υποβιβάζεται από 

9/θέσιο  σε 8/θέσιο. 

Το 2005 με απόφαση Αριθ. 64800/Δ4 του Υπουργείου Παιδείας υποβιβάζεται από 8/θέσιο σε 

7/θέσιο. 

Το 2007 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ.Φύλλου 1420/8-8-2007 ιδρύεται το Ολοήμερο. 

Το 2012 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  41643/Δ4/11-4-12  υποβιβάζεται από 7/θέσιο 

σε 6/θέσιο.
6
 

Το μαθητικό δυναμικό 

Τα στοιχεία που βρήκαμε είναι από το 1944.Παρατηρούμε  το 1944-49 αυξητική τάση των 

μαθητών, που πρέπει να οφείλεται στην μεταφορά των μαθητών του ισραηλιτικού σχολείου, που 

                                                             
4Οι πληροφορίες δίνονται από έγγραφα του σχολείου, συγκεκριμένα από εκθέσεις του διευθυντή του σχολείου προς 

τον επιθεωρητή της Α’ Εκπαιδευτική περιφέρεια Καβάλας για τα έτη 1953 και 1955. Βλ., Γενικά Αρχεία του 

Κράτους (Αρχεία Ν. Καβάλας), ΑΒΕ 76, Διοικ. 15-01, Φ.166, Φ.229 και Φ.253  

5Από έγγραφο του σχολείου προς την Ισραηλιτική κοινότηταπου ζητείται η παραχώρηση οικοπέδου κατά μήκος του 

διδακτηρίου, για την διεύρυνση της αυλής του σχολείου. Βλ. Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους (Αρχεία Ν. Καβάλας), ΑΒΕ 36, Εκπαιδ. 17-01, Φ.5. 

6Από έγγραφα του Σχολείου δίνονται οι παραπάνω πληροφορίες 
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έκλεισε, στο 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο.Διατηρεί  μια πορεία σταθερή με  μέσο όρο περίπου 250 

μαθητές μέχρι το 1972. Από το 1972 μέχρι το 1982 έχει φθίνουσα τάση ο αριθμός των 

φοιτούντων μαθητών.Το 1982  έχουμε αύξηση των μαθητών γιατί συγχωνεύτηκε το 19
ο
  6/θ 

Δημοτικό Σχολείο  με το 4
ο
6/θ  Δημοτικό   Σχολείο Καβάλας και δημιουργήθηκε ένα 12/θέσιο 

με ονομασία 4
ο
 12/θέσιο Δημοτικό  Σχολείο Καβάλας.Την επόμενη  δεκαετία 1982-1992 η 

φοίτηση θα ακολουθήσει σταθερή αυξητική πορεία. Από το 1993 και μετά θα έχουμε μείωση 

των φοιτούντων μαθητών και συνεχείς υποβιβασμούς.Οι αυξομειώσεις των μαθητών 

απεικονίζονται στο γράφημα του παραρτήματος που απεικονίζεται στην εικόνα 3. Στην εικόνα 4 

του παραρτήματος από τον έλεγχο του μαθητή,φαίνονται τα μαθήματα που διδάσκονταν το 

1938. Η  φωτογραφία προέρχεται από το αρχείο του κ. Ν.Τσουμπάκη. 

 

Το εκπαιδευτικό δυναμικό 

Από το 1919 μέχρι σήμερα δίδαξαν  128 εκπαιδευτικοί, πληροφορίες που προέρχονται από τα 

αρχεία του Σχολείου. Στην εικόνα 5  του παραρτήματος παρουσιάζεται έγγραφο από το αρχείο 

του Σχολείου, όπου αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν από το 

1919-1977. 

 Μια ξεχωριστή μορφή εκπαιδευτικού του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου (Λαμπηδόνες 

στον αστερισμό της εκπαίδευσης, 2012, Καβάλα σελ 193 ) 

 

Η Ιωάννα Πετρίδου –Παπαδοπούλου γεννήθηκε  το 1915 στην Αμισσό  (Σαμψούντα) 

του Πόντου και υπηρέτησε στο 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Γεωργίου από το 1935-36 έως 

το 1966-67. Τέλειωσε στη Θεσσαλονίκη, στην οδό  Ιατρού Ζάννα  το Διδασκαλείο. Υπήρξε 

μαθήτρια του αξέχαστου ακαδημαϊκού–δασκάλου αλλά και Υπουργού Παιδείας  

Ευάγγελου Παπανούτσου.  

 Εκπαιδευτικές καινοτομίες που εφάρμοσε η εκπαιδευτικός 

Ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα,  στη ζωή της συμπυκνώνονται τα χαρακτηριστικά  

της κοσμιότητας, της  ευγένειας, της λεπτότητας, της πραότητας, της ευπρέπειας, της  

γενναιοδωρίας, της  προσφοράς, (δηλώνει ο κ Αντώνης Καραγιαννόπουλος).Ιδιαίτερα αγαπητή 

στους συναδέλφους, στα παιδιά, στους  γονείς, στη γειτονιά της, δραστήρια με συνεχείς 

εκδηλώσεις που συγκέντρωναν τον κόσμο της περιοχής υλοποιούσε συλλογικές δράσεις 

(αναφέρει η κ.Καραγιαννοπούλου), όπως  η αδελφοποίηση σχολείων και χωριών(Αβραμηλιάς), 

οι σπουδαίες θεατρικές  παραστάσεις που τις παρακολουθούσε πλήθος κόσμου (π.χ. Διγενής 

Ακρίτας, αναφέρει ο κ. ΑντώνηςΚαραγιαννόπουλος). 

Ως διευθύντρια  προσπάθησε να κάνει γνωστά τα πολιτιστικά  στοιχεία και  τα γεγονότα του 

Πόντου στο πλατύτερο ,το μη Ποντιακό κοινό της Καβάλας ,που πολύ λίγα ήξερε για τη γη 

εκείνη που Ακριτικού  ελληνισμού, οργανώνοντας θεατρικές παραστάσεις  με τους 

μαθητές.Βαθύτατα προσηλωμένη στο έργο της είχε και συγγραφική δράση προκειμένου να 

καλλιεργήσει και να προάγει τον προφορικό  και γραπτό  λόγο των μαθητών της και την αγάπη 

τους για το βιβλίο, τη  φιλαναγνωσία. Αναφέρει στις χειρόγραφες  σημειώσεις της με τίτλο «Ἣ 

Ἀνάγνωσιςστίςἀνώτερες τάξεις» (προσωπικό  αρχείο κ.Καραγιαννοπούλου). 
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«Σκοπός τῆςἀναγνώσεωςεἴναι να καλλιεργήσει στήν ψυχή τοῦμαθητοῦ την ἀγάπηγιάτό 

βιβλίο, καίὅταντό παιδί ἀγαπήσειτό βιβλίο μπορεῖἀπότήν κατ’ ἰδίαν μελέτη 

νάαὐτομορφώνεταικαίνάἀνυψώνεταιπνευματικῶςκαί μετά τήνἀποφοίτησίν του ἀπότόσχολεῖο, 

ἐνῶἀντιθέτωςθά λησμονήσει καίαὐτά πού συγκράτησε κατά τήνφοίτησίντου……νά τούς 

καταστήσει ἱκανούςὧστενά ξεχωρίζουν τάὡραῖα, τάὑπέροχα λογοτεχνικά 

ἀναγνώσματατάὁποῖαθάἐξεγείρουντήντᾶσιντῶνπρόςἒρευναντοῦἀναγνωστικοῦὡραίουτήν δίψα 

πρόςἀνακάλυψίν του….. νά  καλλιεργήσει την  ἀνάπτυξιντῆς φαντασίας των, τῆς κρίσης 

τῶνδημιουργικῶν  δυνάμεων τῆς ηλικίας των…. ». 

 Κοινωνική προσφορά στην  πόλη της Καβάλας 

Λίγα χρόνια πριν πεθάνει  στις 7 Μαρτίου 1991 χάρισε το σπίτι της και τον οικογενειακό 

τάφο του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του άντρα της,  στον Δήμο Καβάλας ,απλά, σεμνά, όπως 

ήταν πάντα. ( η κ. Σοφία  Καραγιαννοπούλου αναφέρει, ότι στην απόφασή της συνηγόρησε ο 

ανιψιός της, ΑντώνηςΚαραγιαννόπουλος). Φρόντισε λίγο πιο κάτω από το Σχολείο να υπάρχει 

ένας χώρος ελεύθερος για τα παιδιά, ένας  χώρος για ανθρώπινη επαφή και ξεκούραση για τους 

μεγάλους. Γνώριζε πολύ καλά ότι  το ήθος ούτε διδάσκεται ούτε μετακενώνεται όπως η 

γνώση.Ο μόνος τρόπος για να  μυηθούν οι μαθητές της  στο Ήθος ήταν το ζωντανό Παράδειγμα, 

που έκανε με το θάνατό της , με το χρέος της προς τη φύση. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 οι 

συγγενείς της ,ο Δήμος Καβάλας και το 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο, συμμετείχαν σε μια τελετή για τη 

ονομασία του πάρκου «ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ». 

Η εκδήλωση παρουσιάζεται στην φωτογραφία της εφημερίδας στο παράρτημα που 

ακολουθεί. Εικόνα 6. 

Η  κ. Καραγιαννοπούλου  αναφέρει  πως δεν ήταν μια απλή  τελετή, αλλά  μια ιστορική πράξη 

γιατί, ιστορία είναι οι συν-τελεσθείσες πράξεις των ανθρώπων που προέρχονται από τη βούλησή 

τους και έχουν ένα γενικότερο αντίκτυπο στην κοινωνία. 

Πληθυσμιακή σύνθεση της συνοικίας του Αγίου Γεωργίου  

 

Το περιβάλλον στο οποίο λειτούργησε το Σχολείο από την ίδρυσή του και μετέπειτα, 

εναρμονιζόταν με το ευρύτερο πληθυσμιακό και κοινωνικό περιβάλλον της πόλης της Καβάλας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά την εν λόγω συνοικία, πρέπει ν’ αναφερθεί ότι αυτή αποτελούσε τον 

χώρο στον οποίο βρισκόταν ο πυρήνας της Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης και ο χώρος 

εργασίας και κατοικίας των Ρομά . Η περιοχή είχε την ονομασία «Γύφτικα». Οι Εβραίοι μετά το 

1864, χρονιά κατά την οποία δόθηκε άδεια από τους  Τούρκους για επέκταση της πόλης έξω από 

τα στενά όρια των τειχών, όπως και οι Έλληνες κάτοικοι της Παναγίας, η οποία αποκαλούνταν 

¨Μαχαλάς¨ εκείνη την εποχή, βγαίνουν από τα ασφυκτικά όρια της συνοικίας του Μαχαλά και 

καταλαμβάνουν διάσπαρτες θέσεις στη νέα επεκταθείσα πόλη  (Κομνηνός Γ.Απότας  Καβάλα 

2006 σελ. 99).  Εγκαταστάθηκαν κυρίως στη σημερινή συνοικία του Αγίου Γεωργίου και στα 

πέριξ αυτής. Εκτός όμως από την πληθυσμιακή πανσπερμία της Καβάλας υπήρχε και ένα 

πλήθος επαγγελμάτων με τα οποία ασχολούνταν οι κάτοικοι της πόλης. Κυριαρχούσε το 

επάγγελμα του καπνεργάτη.Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1990 και 2000 

εγκαταστάθηκαν στις γειτονιές γύρω από το Σχολείο και αρκετοί ξένοι μετανάστες, όχι όμως σε 

ποσοστά μεγαλύτερα από άλλες συνοικίες της πόλης. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η εργασία  αφορά όλους εκείνους που συνέβαλλαν και συμβάλλουν στην παιδαγωγική 

διαδικασία και τη διδακτική πράξη. Προσδοκούμε   να φωτίσει το παρελθόν του σχολείου μας, 

την ιστορική του διαδρομή από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και  να φέρει στην επιφάνεια τους 

παιδαγωγούς –δασκάλους που με βαθύτατη συνείδηση του χρέους και του κοινωνικού 

καθήκοντός τους επηρέασαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση των σκοπών και στόχων του 

Σχολείου. Ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός εννοιολογικού εκπαιδευτικού 

χάρτη προς μελέτη και χρήση κάθε ενδιαφερόμενου. 
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Αλέξανδρος ΑντωνίουΣχολικά κτίρια του μεσοπολέμου στην Ανατολική Μακεδονία και 
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Φ.Ε.Κ. 16/17-1-1930,με την μικτοποίηση των δημοτικών σχολείων, μετονομάζεται σε Δ΄ 

εξατάξιο δημοτικό σχολείο 

Β.Δ 786/21-9-66,προήχθη από 6/θ σε 7/θέσιο 

Φ.Ε.Κ. 674(τεύχος Β΄)/1970,από 7/θ προήχθη σε 8/θέσιο 

ΦΕΚ 112/13-9-1982 ( τ.Α΄) 

ΦΕΚ 1065 ( τ.Β΄)  30-8-2000,υποβιβάζεται από 9/θέσιο  σε 8/θέσιο 

Υπ. απόφαση  με Φ.Ε.Κ  360 /1972 (τ.Β΄) υπεβιβάσθη  από 8/θέσιο σε    6/θέσιο. Υπ. απόφαση 

Αρ. 64800/Δ4 /2005 υποβιβάζεται από 8/θέσιο σε 7/θέσιο.  Υπ. απόφαση Αρ. 1420/8-8-

2007,ιδρύεται το Ολοήμερο.Υπ. απόφαση Αρ. 41643/Δ4/11-4-12,υποβιβάζεται από 7/θέσιο σε 

6/θέσιο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

Εικόνα 1: Το 4
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο το 1931-1933 

 

Εικόνα  2: Το 4
ο 
Δημοτικό 

Σχολείο Καβάλας το 2013 

  
Εικόνα 3:Οι αυξομειώσεις των 

Μαθητών από το 1944-2013 

 

Εικόνα  4: Έλεγχος μαθητή 

του 1938 

  
Εικόνα. 5: Οι εκπαιδευτικοί που 

υπηρέτησαν από το 1919-1977 
Εικόνα 6: Η τιμητική εκδήλωση 
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ΤΟ 5
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Παπαδόπουλος Ε. Διευθυντής,  

Πάνου Δ. (ΠΕ 70),  

Πορφυριάδου Α. (ΠΕ 70),  

Ευδωρίδου Ε. (ΠΕ 70), 

Κουμαρίδου Μ. (ΠΕ 70), 

Αναστασιάδου Κ. (ΠΕ 70),  

Καραγγελή Θ. (ΠΕ 70),  

Νικηφορίδου Ιω. (ΠΕ 70),  

Κόκοτα Λ. (ΠΕ 70),  

Δημητριάδου Μ. (ΠΕ 70), 

Ζουμπουλίδου Ν. (ΠΕ 70), 

Τσαγκαράκη Α. (ΠΕ 06),  

Γοργόνης Θ. (ΠΕ 11),  

Θωμαΐδης Σ. (ΠΕ 19),  

Αμερικάνου Π. (ΠΕ 07),  

Βαθρακίδου Ε. (ΠΕ 32),  

Ζαϊτίδης Μ. (ΠΕ 16),  

Πατεράκης Ν. (ΠΕ 11) 
 
 

Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή καταγράφει την ιστορική διαδρομή του 5 ου Δημοτικού Σχολείου από την 

οπτική των εκπαιδευτικών που υπηρετούν εδώ και αρκετά χρόνια σ' αυτό. Η απλή, αλλά κι 

επιβλητική συνάμα, για τα δεδομένα της εποχής, αρχιτεκτονική μορφή του διδακτηρίου του 

1930 εξετάστηκε σε σύγκριση με άλλα παρόμοια σχολικά κτίρια για τα οποία υπάρχουν 

περισσότερες βιβλιογραφικές πηγές. Η απόπειρα τοποθέτησης του σχολείου εντός της 

διαχρονικής πορείας και της διάστασης του περίπλοκου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

σε μια τόσο εκτεταμένη περίοδο, σημαδεμένη από την εθνική συμφορά του 1922, το κραχ του 

'29, την καταστροφή από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τον εμφύλιο και τη δικτατορία, αλλά και 

τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (1913, 1917, 1929, 1959, 1964, 1976-77, 1982-85, 1992, 

1997) και αντιμεταρρυθμίσεις, είναι ιδιαίτερα δύσκολη καθώς απαιτεί αυξημένες ικανότητες 

ανάλυσης και σύνθεσης από τον ερευνητή. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε σε λεπτομέρειες της 

ταυτότητας του σχολείου στις ακόλουθες πέντε περιόδους: Α. Ίδρυση το 1913 ως Γ' Μικτόν - 

Κοινωνικοοικονομική κατάσταση των μαθητών - Η πρώτη βουλγαρική κατοχή στα 1916-1918 - 

Η δεκαετία του '20 - Μικρασιατική Καταστροφή και νέα δεδομένα - Μετονομασία σε Ε' 

Εξατάξιον Μικτόν- Συστεγάσεις με άλλα Σχολεία Β. 1931-1940. Ο ανολοκλήρωτος σχεδιασμός 

στη δεκαετία του '30 Γ. Διακοπή λειτουργίας στη δεύτερη κατοχή από τους Βούλγαρους (1941-

1945) Δ. Επαναλειτουργία και ηλεκτροδότηση - Συσσίτια και εμβολιασμοί - Δεκαετίες '50 & '60 

(έως το 1967) - Η ανασυγκρότηση - Κοινωνική προσφορά προς και από το 5ο Δ. Σ. Καβάλας - 

Η Επταετία Ε. 1974 έως 2000 - Καθιέρωση της δημοτικής και της 9χρονης υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (1976) - Το πενθήμερο (1981) - Κατάργηση της ποδιάς αλλά και του 6ου Δ. Σ. 

Καβάλας (1982) - Το Μονοτονικό Σύστημα - Ο Θεσμός του Σχολικού Συμβούλου ΣΤ. 

Πρόσφατη ιστορία (2001 έως και σήμερα) - Η επέκταση του 5ου Δ. Σ. με τα νέα κτίρια και το 

τέλος της απογευματινής βάρδιας (2004-2005) - Ολοήμερο Σχολείο (2008-2009) - Σχολείο με 

Νέο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (2010-2011) 
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Εισαγωγή 

 

Η ανάδειξη της ιστορίας του σχολείου κρίνεται ως μία πολύ σημαντική προσπάθεια καθώς είναι 

ένα ίδρυμα με παλιές καταβολές που ως τώρα ελάχιστα μελετήθηκε. Ως μέθοδος 

χρησιμοποιήθηκε η έρευνα πεδίου και η ιστορική μέθοδος. Αξιολογήθηκαν καταγραφές 

διευθυντών σε ημερολόγια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορίας, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου 

Διδασκόντων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία Μητρώου και Προόδου, φάκελοι 

αρχείου, φωτογραφικό υλικό, εργασίες άλλων ερευνητών του παιδαγωγικού και του 

αρχιτεκτονικού τομέα και ελήφθησαν συνεντεύξεις από παλιούς μαθητές και εκπαιδευτικούς 

του σχολείου. 

 
Η πρώτη περίοδος: 1905 – 1930 

 

Στις αρχές του 20ου αιώνα το οικονομικό κέντρο της Καβάλας είναι οι Καμάρες. Το παζάρι 

γίνεται δίπλα στα τόξα του υδραγωγείου. Λίγο πιό πάνω βρίσκεται το Σου-γιολού, από τις λέξεις 

8υ = νερό και γο1 = δρόμος, μονοπάτι. Η μετονομασία σε συνοικία Τιμίου Σταυρού, με 

ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΠΡ. 156/26-02-1954), οφείλεται στον ομώνυμο 

αό που εγκαινιάστηκε το 1960 (Κιουρτσή-Μιχαλοπούλου & Μιχαλόπουλος, 2009, σ. 354). Τα  

χαμηλά σπίτια με τις ολάνθιστες αυλές - πολύ μικρά τα οικόπεδα για να δοθούν με αντιπαροχή - 

και τα μικρά παραδοσιακά μαγαζιά- οικογενειακές επιχειρήσεις παραμένουν, ενώ οι τελευταίες 

ιδιωτικές κατοικίες με μπαγδατί, δείγματα του οθωμανικού παρελθόντος, κατατρώγονται σιγά 

σιγά από την πολύχρονη εγκατάλειψη. Τα παιδιά παίζουν ακόμα στους δρόμους και στην αυλή 

του δημοτικού που ιδρύθηκε, σύμφωνα με το Ιστορικόν Λεύκωμα Ε! Δ. Σ. Καβάλας (είδος 

ημερολόγιου που τηρούνταν με διαταγή του επιθεωρητή Δελαπόρτα), το 1913 με την επωνυμία 

«Γ! μικτόν». Αργότερα, προς εφαρμογή του Νόμου «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» 

(4397/1929) μετονομάστηκε σε «Ε! εξατάξιον μικτόν». 

Αυτή την πεποίθηση είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, ώσπου ανακαλύψαμε την ερευνητική 

εργασία του Ιωάννη Τσάτσου «σχολικά κτίρια της Καβάλας». Σ’ αυτήν αναφέρει ότι από τα 

πρώτα παραρτήματα (εκπαιδευτικά ιδρύματα) που λειτούργησαν στην πόλη ήταν το δημοτικό 

σχολείο του Καρά-Ορμάν (Αγ. ΑΘανασίου). Ιδρύθηκε από τη Σχολική Εφορεία το 1905 ως 

τριτάξιο, με προοπτική να στεγαστεί αρχικά στον ναό του Αγ. Αθανασίου, και να αναζητηθεί 

στη συνέχεια οίκημα κοντά στον Τηλέγραφο (Τσάτσος, 2005, σ. 63-64). Ο μικρός 

αυτός 

συνοικισμός των χριστιανών, με αρκετά εβραϊκά σπίτια, αναφέρεται στον Κανονισμό της 

Ελληνορθόδοξης κοινότητας Καβάλας του 1899 (Λαφτσίδης, 2009, σ. 3). Αναπτύσσεται στις 

τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι., κατά την επέκταση έξω από τα τείχη της παλιάς πόλης. 

Τοποθετείται λίγο πιο πάνω από τις Καμάρες και τα παλιά Δικαστήρια, οθωμανικό Διοικητήριο 

τότε, 

μέσα στα όρια του νέου μουσουλμανικού μαχαλά, ο οποίος εκτείνε 

ται μέχρι το Σούγιολου (Γενή Μαχαλέ) (Λυκουρίνος, 2005, σ. 114). Η μεταφορά της έδρας του 

σχολείου στην περιοχή του Τηλέγραφου γίνεται το 1908. Εδώ θα λειτουργήσουν η Γ! 

τετρατάξια δημοτική σχολή αρρένων Σούγιολου και η Γ! τετρατάξια δημοτική σχολή θηλέων 

Σούγιολου (Τσάτσος, 2005, σ. 63-64). Όμως οχι για πολύ: στο διάστημα 1916-18 τα ελληνικά 

σχολεία κλείνουν λόγω της βουλγαρικής κατοχής (Παπαθεμελής, 2007, σ. 11) και οι δάσκαλοι 

συλλαμβάνονται ως όμηροι (Ρουδομέτωφ, 2013, σ. 8). 

Βιβλία (79) και Φάκελοι (115) του σχολείου, από το σχολικό έτος 1931-1932, διασώζονται στα 

Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Καβάλας. Λίγο πριν από την είσοδο των Γερμανών στα 

1941 ένα μέρος τους φύλαξε ο τότε Διευθυντής του Ιορδάνης Χατζηλιάδης στο σπίτι της 

αδελφής της γυναίκας του Κυριακής Γεωργιάδου, ενώ ο Κυριάκος Βαφείδης έκρυψε άλλο 

τμήμα του Αρχείου, μαζί με τα Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά του Α!  Σχολείου (Φρουρίου) και τους 

ατομικούς φακέλους των Εκπαιδευτικών. Είναι άγνωστο τι απέγινε το πιο παλιό κομμάτι, 
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ιδιαίτερα αυτό από το 1918 ως το 1930. 

Η Μικρασιατικήκαταστροφή φέρνει στην πόλη έναμεγάλο κύμα προσφύγων και τεράστια 

προβλήματα. Τα περίπου 300 παιδιά διαφέρουν ηλικιακά, καθώς έχουν σταματήσει το σχολείο 

λόγω των διωγμών και του ξεριζωμού. Συνυπάρχουν, με διαφορετικές πολιτισμικές και 

κοινωνικές καταβολές, παιδιά Ποντίων και Καππαδοκών, εντόπιων και «Παλαιοελλαδιτών», 

δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών και χωροφυλάκων. Τα περισσότερα, χωρίς βιβλία, 

αντιγράφουν την ύλη των μαθημάτων για να μελετήσουν. Το ποσοστό αναλφαβητισμού είναι 

υψηλό συνέπεια της σχολικής διαρροής, αφού προτεραιότητα είναι η επιβίωση και όχι η 

μόρφωση. Το 1928 μαθαίνουμε για τα σοβαρά προβλήματα στο νεοκλασικό οίκημα της 

Κωνσταντινίδου Ποιητού, λίγο πιο πάνω από το σημερινό 1ο Γυμνάσιο, που στεγάζει εκ 

περιτροπής τους περίπου 500 μαθητές των Δ!  και Ε! Δημοτικών. «Δεν παρουσιάζει την 

προσήκουσα ασφάλεια» σύμφωνα με τον νομομηχανικό Γ. Γιαννόπουλο. Υπάρχει πρόβλημα 

στατικότητας, έλλειψη της απαραίτητης αντοχής των ξύλινων πατωμάτων και πιθανότητα 

κατάρρευσης του εξωτερικού δυτικού ξυλόπηκτου τοίχου. Η μεταφορά στο παρθεναγωγείο 

απορρίπτεται λόγω στενότητας χώρου. Στο τουρκικό γυμνάσιο είναι δύσκολα υλοποιήσιμη. Το 

σχολείο της Αγίας Βαρβάρας είναι μακριά. Έτσι, επιλέγεται η πρόταση της ανέγερσης νέου 

κτιρίου. 

Το σημερινό παλιό διδακτήριο άρχισε να ανεγείρεται το 1929, ακριβώς δίπλα στις ποινικές 

φυλακές της πόλης, οχι επειδή εισακούονται οι προτάσεις της Σχολικής Εφορείας, αλλά γιατί το 

Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει να αντιμετωπίσει συστηματικά τις ελλείψεις στη σχολική στέγη 

με πρόγραμμα ανέγερσης 3.000 νέων σχολικών κτιρίων. Εργολάβος είναι ο Κ. Μανιαδάκης, τα 

σχέδια του δημομηχανικού Σχοινά. Ολοκληρώθηκε το 1930, επί θητείας του Δήμαρχου 

Κλεάνθη Τερμενζή, με δαπάνες του Δήμου Καβάλας, στην κυριότητα του οποίου βρισκόταν ως 

το 1938, οπότε και περνά στο Δημόσιο. Στοίχισε 1.023.846,25 δραχμές και τα έξι όμορα 

οικόπεδα, που ανήκαν στην Αεροπορική Άμυνα, συνολικής έκτασης 1446,75 τ.μ., είχαν 

αγοραστεί από τη Διδακτηριακή Επιτροπή αντί του ποσού των 50.636,25 δραχμών την 5
η
 

Φεβρουαρίου 1929 (Τσάτσος, 2005, σ. 64-65). 

Εδώ έχουν στεγαστεί κατά καιρούς: α) Το Δ! Δημοτικό Σχολείο κατά το έτος 1932 β) Τα Θ! και 

Ι! Δημοτικά Σχολεία το έτος 1933 γ) Το 14ο το 1937, το οποίο αργότερα 

μετονομάστηκε σε 16ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, όπως 

προκύπτει από τα πρακτικά της σχολικής εφορίας 20 και 21 της 23/10/1937. 

δ) Το ΣΤ! Δημοτικό Σχολείο, το οποίο ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 1936 και άρχισε να 

λειτουργεί συστεγαζόμενο με το Ε! από το σχολικό έτος 1937-1938 ως το 1982. Τελευταίο, από 

το 1976 και για οκτώ χρόνια, στεγάστηκε το 1ο Ειδικό Δημ. Σχ. Καβάλας. 

Είναι διώροφο με βορινό προσανατολισμό. Μόνο η δυτική πλευρά του εφάπτεται με το κτίριο 

του 4
ου

 Γυμνασίου (Ζουμπουλάκειο). Η αυλή εκτείνεται στην ανατολική και νότια πλευρά του. 

Η τυπολογία του είναι πανομοιότυπη με αυτή του 7
ου

 Δ. Σ. Καβάλας (Τσάτσος, 2005, σ. 66-67). 

Η κατασκευή τους ξεκίνησε σχεδόν ταυτόχρονα και εγκαινιάστηκαν την ίδια μέρα σύμφωνα με 

την εκπαιδευτικό του σχολείου Ελένη Ευδωρίδου. Η Φιλαρμονική, αφού τελείωσε το 

πρόγραμμά της στο 5ο, έφυγε αμέσως για την Παναγία. Το κτίριο έχει λειτουργική κατασκευή: 

μεγάλες, ευήλιες και ευάερες αίθουσες, φαρδιές σκάλες που επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση 

και τεράστιους διαδρόμους που εξασφαλίζουν την παραμονή των μαθητών στις δύσκολες 

καιρικές συνθήκες. Ο προαύλιος χώρος είναι μεγάλος. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, 

όπως το ίδιο μέγεθος και η ίδια διάταξη των παραθύρων, είναι, επίσης, παρόμοια με αυτά του 

δημοτικού της Παναγίας, με ελαφρά πιο έντονα νεοκλασικά στοιχεία. Η είσοδος, αρκετά 

ψηλότερα από το επίπεδο του δρόμου, με εξώστη στον όροφο και υπόστεγο χώρο και μεγάλο 

κλιμακοστάσιο μπροστά της, είναι στο κέντρο της κύριας όψης που διαθέτει κάποια, οχι 

ιδιαίτερα έντονα, διακοσμητικά στοιχεία. Υπάρχουν πλαίσια πάνω από τα παράθυρα και τη 

θύρα εισόδου, αλλά λείπουν ανάλογα διακοσμητικά στοιχεία στις γωνίες και τα υποστυλώματα. 

Τέλος, στην οροφή του κτιρίου υπάρχει περιμετρικά στηθαίο με περιορισμένα διακοσμητικά 

στοιχεία και δώμα αντί για επικλινή στέγη (Τσάτσος, 2005, σ. 68-69). 

Αρχικά είχε 6 αίθουσες διδασκαλίας, τρείς ανά όροφο, με τη μία δυτική στο ισόγειο, γραφείο 
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Συλλόγου Διδασκόντων πια. Δίπλα του είναι το μικρότερο γραφείο της Διεύθυνσης. Στον επάνω 

όροφο, που ανεβαίνεις από το φαρδύ κλιμακοστάσιο στα ανατολικά, κατασκευάστηκε στο τέλος 

του διαδρόμου αίθουσα που μετατράπηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, εντελώς πρόχειρα, σε 

αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στο ημιυπόγειο, πίσω από μια μικρή είσοδο στα 

ανατολικά, υπάρχει μικρός διάδρομος. Εδώ παλιότερα ήταν οι βρύσες. Ακολουθεί μια αίθουσα, 

αποθήκη παλιότερα, όπου λειτουργούσαν τα μαθητικά συσσίτια. Από μία άλλη μικρή είσοδο 

στη νότια πλευρά μπαίνεις στο 5
ο
 Νηπιαγωγείο. Από κατασκευαστική άποψη, ο σκελετός και οι 

τοιχοποιίες είναι από λιθοδομή και οι πλάκες από μπετόν. Τα πατώματα είναι από μωσαϊκό, ενώ 

τα ξύλινα αρχικά κουφώματα, κάποια στιγμή αντικαταστάθηκαν από αντιαισθητικά αλουμινίου. 

Η πανύψηλη και βαριά θύρα της κεντρικής εισόδου, ίδια τόσα χρόνια, είναι μεταλλική. 

Περίφραξη δεν υπήρχε και οι τουαλέτες στεγάζονταν σε εξωτερικό χώρο. 
 
 

1931 – 1940 
 

Παρά την ταραγμένη πολιτική κατάσταση της περιόδου 1928-1935 το Σχολείο λειτουργεί 

κανονικά. Οι σχολικές εφορείες προβαίνουν σε προμήθεια σχολικών οργάνων, χαρτών, εικόνων 

και άλλων εποπτικών μέσων. Έσοδά τους είναι και οι εισφορές γονέων κατά τας εγγραφάς επί 

τη ενάρξει του σχολικού έτους. Ένα τέτοιο ποσό (δρ. 4.632) είναι καταχωρημένο στο Πρακτικόν 

2ον Σχολική Εφορία (Βιβλ. Αρ. 3) 5ου Δημ. Σχ. Καβάλλας στις 29 Νοεμβρίου του 1931, ημέρα 

Κυριακήν, ώραν 11ην, στο Κεφάλαιον Α'. Επιπλέον, προς ενίσχυση του σχολικού ταμείου 

διοργανώνονται κινηματογραφικές παραστάσεις στο κινηματοθέατρον “ΑΙΓΛΗ”. Τυπώνονται 

και προγράμματα. Ορίζεται επιτροπή κυριών για τη διάθεση των εισιτηρίων εις τα γραφεία των 

ενταύθα τραπεζών και καπνεμπορικών εταιρειών. Ανατίθεται, επίσης, στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων “Οι 

Τρεις Ιεράρχες” η κατάρτιση ετέρων επιτροπών προς διανομήν εισιτηρίων ανά την αγοράν της 

πόλεως και τας συνοικίας (Πρακτικόν 4ον, 03/01/1932). Στο ίδιο πρακτικό αποφασίζεται ο 

Διευθυντής του σχολείου να καταρτίσει πίνακα απόρων μαθητών και μη εμφαίνοντα την οικογ. 

κατάσταση εκάστου με σκοπό να την υποβάλει στον Δήμαρχο, έτσι ώστε οι αποδεδειγμένοι 

άποροι να συμμετέχουν στο συσσίτιον των απόρων. Συσσίτια οργανώνει αργότερα και η 

Σχολική Εφορεία τροποποιώντας τον προϋπολογισμό της και δεσμεύοντας χρήματα από άλλες 

κατηγορίες δαπανών (300 και 300 δραχ. εις βάρους του 7ου και 13ου άρθρου αντίστοιχα) προς 

την ενίσχυσή τους (Πρακτικόν 26ον, 23/12/1933). 

Άλλες εκδηλώσεις που αποφέρουν έσοδα είναι οι θεατρικές παραστάσεις, συναυλία της 

χορωδίας του κ. Μπερεζόφσκι εις το κινηματοθέατρον “Ολύμπια” (Πρακτικόν 2ον, 

04/02/1934), έξοδοι για κάλαντα, έρανοι για την υπόδυση των απόρων μαθητών (βρέθηκαν 54 

τον Ιανουάριο του 1936). Επίσης, η Ι! εκπαιδ. περιφέρεια πραγματοποιεί λαχειοφόρο αγορά και 

ο Κος Επιθεωρητής χορηγεί 1365 δραχ. δια την εξόφλησιν του προς τον βιβλιοπώλην 

Λαζαρίδην χρέους του σχολείου δια την αγοράν 
γραφικής ύλης γραφείου και ειδών δι' απόρους μαθητάς (Πρακτικό 25, 19/11/1933). 
Με το Πρακτικόν 2

ον
, 29/11/1931, εγκρίνεται ποσό 20.043,30 δρ. για την κατεδάφιση ενός 

μεσοτοίχου δύο αιθουσών διδασκαλίας του δεύτερου ορόφου και την ένωσή τους με ενδιάμεσο 

ξύλινο πέτασμα για να αποκτήσει το σχολείο αίθουσα τελετών και για την ίδρυση σχολικού 

λουτρώνος. Έως τότε οι γιορτές γίνονταν στην ταράτσα. Στο 3 ο πρακτικό, Κυριακή 

13/12/1931, η Εφορία ασχολείται με τις κακοτεχνίες του κτιρίου (μπαίνουν νερά της βροχής από 

τα παραθυρόφυλλα), τις οποίες ο εργολάβος αρνείται να επισκευάσει ισχυριζόμενος ότι το έργο 

έγινε σύμφωνα με τη σύμβαση. Στο Πρακτικόν 6
ον

, 20/03/1932, αποφασίζεται λόγω της 

οικονομικής κρίσης - ο απόηχος του κραχ του '29 - ο περιτοιχισμός της αυλής του σχολείου να 

αναβληθεί δι ευθετώτερο χρόνο. Απόφαση λαμβάνεται και για την τοποθέτηση μαρμάρινης 

πλάκας με τη χρονολογία ανεγέρσεως του διδακτηρίου και την ιδρύσασα αρχή. Ενάμιση χρόνο 

μετά η απόφαση αυτή παραμένει στις εξαγγελίες. 

Στη συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 1932 (Πράξις 9η) η σχολική εφορία συνέρχεται για να 

καθορίσει ονομαστικά και ανά τάξη τους αποδεδειγμένα άπορους μαθητές ή τέκνα πολυτέκνων 
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προαγώγιμα με το βαθμό «λίαν καλώς» και άνω, που θα απαλλαγούν από την υποχρέωση της 

καταβολής του τέλους ενσήμων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 5019 και της υπ. αριθ. 63534 

εγκυκλίου του Υπουργείου της Παιδείας, 2ον άρθρον. Από την ίδια πράξη πληροφορούμαστε 

ότι ο αριθμός των μαθητών του σχολείου κατά το σχολικό έτος 1931-1932 ανερχόταν στους 

637. Το επόμενο φτάνει τους 720, με 36 να απαλάσσονται της καταβολής ενσήμων - όχι 

παραπάνω από τα 2/20 όπως ακριβώς όριζε ο νόμος - και το 1935-1936 τους 850, αριθμός 

εκπληκτικός για τα σημερινά δεδομένα. Αυτό έχει σαν συνέπεια να παραπονεθούν οι γονείς. Η 

παρεχόμενη διδασκαλία είναι ανεπαρκής. 6 δάσκαλοι διδάσκουν σε 10 τάξεις, καθώς οι 5 

διαιρέθηκαν σε τμήματα. Η Εφορία με το Πρακτικόν 4ον, 16/01/1936, ζητά από τον κ. 

Επιθεωρητή ή την αραίωση του σχολείου δια της αποσπάσεως και εγγραφής μέρους των 

μαθητών στα γειτονικά σχολεία Δ!, Θ! και Ι!,  ή την εκμίσθωση του ανταλλάξιμου οικήματος 

του πρώην Δ! Σχολείου από το κράτος με την παράλληλη ίδρυση από τη σεβαστή κυβέρνηση 

και 14ου σχολείου στο οποίο να φοιτά και μέρος από τους 850 μαθητές. 

Από τη Συνεδρία 11
η
, Κυριακή 30/10/1932, φαίνεται ότι οι οικονομικές δυσκολίες συνεχίζονται 

σε τέτοιο βαθμό που αδυνατούν να εξοφλήσουν το ποσό αγοράς ενός λεξικού. Στη σελίδα 41 

σημειώνεται η φθορά του πλακόστρωτου της ταράτσας, επί της οποίας γίνεται το μάθημα της 

γυμναστικής εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλου γηπέδου. Έτσι, επανέρχεται το ζήτημα της 

ισοπέδωσης της αυλής και διαπιστώνονται οι άκαρπες ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 5019, με το 

Πρακτικό 20/02-07-1933, προσλαμβάνεται με μηνιαίο μισθό 300 δραχμών ο Γεώργιος 

Βιτανόπουλος, ως βοηθός υπηρέτη, ο οποίος για δύο χρόνια εργαζόταν αμισθί με μοναδικό 

δικαίωμα να πουλά γραφική ύλη και μικροπράγματα στους μαθητές του σχολείου. Η κατάσταση 

έχει βελτιωθεί πια με τη λήξη του σχολικού έτους 1935-1936 όταν με το Πρακτικόν 12ον 

(16/06/1936) απαλλάσσεται μόνο μία μαθήτρια της καταβολής του ενσήμου Προνοίας. 

01/12/1934: η Σχολική Εφορία αναγκάζεται να συνέλθει εξ αιτίας δημοσιεύματος. Μετά από τις 

δοθείσες πληροφορίες της Κας διευθύντριας, με το Πρακτικόν 4ον, αποφασίζεται να 

δημοσιευθεί το εξής ανακοινωθέν: “Κατόπιν του αστόχως δημιουργηθέντος θορύβου δια το Ε! 

Δημοτικόν Σχολείον υπό του κ. Παπαντωνίου και των συναφών σχολίων της εφημερίδας 

“Πρωινά Νέα” η Εφορεία του μνησθέντος σχολείου έχει την τιμήν να ανακοινώσει τα εξής: 1) 

Ότι τα Θρησκευτικά και η Ιστορία διδάσκονται συμφώνως τω Νόμω και τω εγκεκριμμένω παρά 

του κ. Επιθεωρητού προγράμματι του σχολείου 2) Ότι συμφώνως τω άρθρω 18 του Νόμου 5019 

περί σχολικών Εφορειών ουδαμού αναγράφεται καθήκον τι συναφές προς το προσωπικόν και 

την διδακτέαν ύλην...» 

Στο Βιβλίον πρακτικών Διδακτικού προσωπικού 10/11/37-10/12/52, που έχει και θέση Βιβλίου 

Πράξεων Διευθυντού του σχολείου, διακρίνονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των 

εκπαιδευτικών. Άλλοτε ο Διευθυντής αναφέρει μόνο το Βασιλικό Διάταγμα, που διαβάζεται από 

κάποιο δάσκαλο, άλλοτε είναι πιο περιγραφικός, όταν έχει να χειρισθεί ζητήματα που θα 

βελτιώσουν την καθημερινότητα του σχολείου. Ανάθεση καθηκόντων γίνεται με τον ορισμό 

γραμματέως για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων, του υπεύθυνου της εσωτερικής 

τάξης και καθαριότητας, της επιμέλειας της σχολικής βιβλιοθήκης, της ανάθεσης του 

μαθήματος της αεράμυνας και της παροχής βοήθειας κατά τη διανομή του συσσιτίου στην 

“υπηρέτρια” Μελπομένη Νικολαϊδου (προσωπικό καθαριότητας από τον Νοέμβριο του 1924 

έως και τον Δεκέμβριο του 1951). Διορίζονται τριμελείς επιτροπές για να εξετάσουν τα γραπτά 

μαθητών και μαθητριών περί αποταμιεύσεως. Άλλοτε, όλοι οι δάσκαλοι, μετά από έγγραφο του 

επιθεωρητού, εξετάζουν προφορικά κάποιο μαθητή που έρχεται από άλλο σχολείο 

(λειτουργούσε στην Καβάλα η Αρμενική σχολή), ή είναι διδαχθείς κατ' οίκον, για να τον 

κατατάξουν σε ανάλογη τάξη. Όσοι προέρχονται από άλλες χώρες, για να καταταχτούν, 

χρειάζονται έγγραφο-πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Στοιχ. Εκπαιδεύσεως Νομού Καβάλας 

που πιστοποιεί ότι έχουν διδαχθεί σε σχολείο ελληνικό αλλοδαπής και βεβαίωση του 

Υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας ότι οι γονείς είναι πρόσφυγες, όταν έρχονται από τη 

Ρωσσία ή κάποια άλλη χώρα (Πρακτικόν 1ον, 29/09/1939, σ. 46-48). Διενεργούνται, επίσης, 

γραπτές εξετάσεις (εκτός του μαθήματος της Ιστορίας) και προφορικές απολυτήριες εξετάσεις 
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για μαθητές που προέρχονται από νυκτερινές σχολές. Φαίνεται να λειτουργούν τουλάχιστον δύο 

τέτοιες στην Καβάλα: η “Αγία Βαρβάρα” και η “Εθνική Άμυνα” που συντηρείται από το 

ομώνυμο σωματείο. Δια την τήρησιν της τάξεως όσοι επιτυγχάνουν εγγράφονται εις το 

Μαθητολόγιον και τον Γ εν. Έλεγχον του σχολείου (Πρακτικόν 3ον, 23/10/1939, σ. 50-52). 

Ο Σύλλογος ασχολείται και με θέματα παιδαγωγικά (Πρακτικόν 6, 4 Ιανουαρίου 1937), όπως 

“Η πειθαρχία εν τω Δημοτικώ Σχολείω”. Ο εισηγητής στη μακροσκελέστατη εισήγησή του 

ξεκινά με το Πειθαρχείν και την Πειθαρχία στη Φύση, συνεχίζει εις την οικογένειαν και εν τη 

λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών. Φέρνει παραδείγματα από την Ιστορίαν (Σπάρτη, 

Ρωμαίοι), διαπιστώνει ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για να αρχίσει η πειθαρχία και φτάνει 

εις το σχολείον και τον διδάσκαλον. Εκεί παρουσιάζεται η ανάγκη της δια βίας σχεδόν επιβολής 

της τηρήσεως των Νόμων. Ως μέσα υπάρχουν οι “ποινές” και η απειλή της αυστηρής τιμωρίας 

στους απειθούντας, οι οποίοι μη παρακολουθούμενοι και μη τιμωρούμενοι αμέσως, 

συνηθισμένοι στις απειλές, γίνονται απειθέστατοι. Ο εισηγητής διατυπώνει την άποψη ότι ίνα 

επιτευχθεί η τήρησις της πειθαρχίας εν ταις σχολαίς, οφείλει ο διδάσκαλος να παρακολουθεί 

αγρύπνως την συμπεριφοράν του παιδός εντός και εκτός της Σχολής, να μην αμελεί εις την 

άμεσον τιμωρίαν του μη συμμορφούμενου, να μη δίδει διαταγάς ανεφαρμόστους, να εφαρμόζει 

εν παντί και πάντοτε την δικαιοσύνην και ουχί την σκληρότητα, και τέλος να είναι και ο ίδιος 

υπόδειγμα τελείου και πειθαρχημένου ανθρώπου. Κατόπιν ευρείας συζητήσεως οι διδάσκαλοι, 

στο δεκασέλιδο πρακτικό, ορίζουν ποια θα είναι τα πειθαρχικά μέτρα Εντός της παραδόσεως, 

Κατά τα διαλείμματα, Παρακολούθησις εν τη εξωσχολική ζωή και Γενικά μέτρα. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε! και της ΣΤ! τάξης εξετάζονταν γραπτώς κατά το α' εξάμηνο, 

ενώ καταγράφονται οι Κρίσεις των διδασκάλων επί των εισαχθέντων αναγνωστικών βιβλίων 

κατά το σχολικόν έτος 1937-1938 (η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τη λήξη κάθε χρονιάς) και 

αποφασίζεται η εισαγωγή των Αναγνωστικών και Βοηθητικών Βιβλίων για το επόμενο έτος 

αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα επιλογής βιβλίων από εγκεκριμένους καταλόγους. 

Από το Πρακτικόν 5, 08/02/1939, (Πράξις του Διευθυντού) γίνεται αντιληπτό ότι ο Διευθυντής 

εγκρίνει ή απορρίπτει τις αιτήσεις αδειών που του υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου και 

χορηγεί άδειες υποβάλλοντας αντίγραφο του πρακτικού στον επιθεωρητή προς έγκριση. Στις 

28/04/1939, Πρακτικόν 7, μπροστά στον σύλλογο, ασκεί έλεγχο στον εκπαιδευτικό που του έχει 

ανατεθεί το μάθημα της Γυμναστικής προκειμένου να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα. Με την 

πρόφαση, μάλλον, ότι πρέπει να περιορισθούν οι απουσίες, περνά στις απουσίες και από την 

Εθνικήν Οργάνωσιν Νεολαίας που είναι το ζητούμενο. Προτείνει κοινά μέτρα για τα δύο 

διαφορετικά φαινόμενα και προτείνει να αφιερωθούν δύο από τις τέσσερις ώρες του μαθήματος 

για την προπαρασκευή των Γυμναστικών Επιδείξεων. Από τον καθορισμό της στολής δεν μένει 

καμιά αμφιβολία για την οικονομική κατάσταση των γονέων: "οι άρρενες αντί υποδημάτων 

πρέπει να φορούν «τερλίκια» και τα κορίτσια άσπρες κάλτσες με υποδήματα εν ανάγκη όσα 

έχουν". 

Το Βιβλίον πρακτικών Διδακτικού προσωπικού κλείνει απότομα με το Πρακτικόν 3
ον

 στις 

20/09/1940. Ο πόλεμος σταματά κάθε δραστηριότητα. Τα σχολεία αναστέλλουν τη λειτουργία 

τους λόγω της βουλγαρικής κατοχής. 

 

 
1941-1945: η τρίτη βουλγαρική κατοχή 

 

Λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί οι Αρχές της πόλης μεταβαίνουν στη Θάσο και Αναπληρωτής των 

Επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων αναλαμβάνει ο Σ. Βαϊρακτάρης που κοινοποιεί σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 501/11-4-1941: «Ανακοινούμεν 

υμίν ότι δύνασθε να απομακρυνθήτε εκ Θάσου και μεταβήτε εις οιανδήποτε περιφέρειαν 

επιθυμείτε να εγκατασταθήτε παρουσιαζόμενοι εις τας οικείας εκπαιδευτικάς αρχάς του τόπου 

της οριστικής σας εγκαταστάσεως προς καθορισμόν της περαιτέρω υπηρεσιακής σας 

τακτοποιήσεως» 

Στις 15 Απριλίου 1941 καταλαμβάνεται και η Θάσος. Όλοι υποχρεώνονται να επιστρέψουν στη 

θέση τους. Αναπληρωτής Επιθεωρητού Α' και Β' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καβάλας 
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αναλαμβάνει ο δάσκαλος του 5ου Δ. Σ. Κυριάκος Βαφείδης, ο οποίος διαμηνύει με την 

εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 466/3-5-1941 στους εκπαιδευτικούς τα εξής: 

«... Κατά το λήγον σχολικόν έτος, δια την επανάληψιν των μαθημάτων αναμένομεν σχετικάς 

διαταγάς. Πάντως οφείλομεν να παραμείνομεν εις τας θέσεις μας και να διαφυλάξομεν ως 

κόρην οφθαλμού το αρχείον του σχολείου και την εν γένει περιουσίαν του. 

Άμα τη λήψει της παρούσης, οι κάτα τόπους τμηματάρχαι παρακαλούνται όπως κοινοποιήσωσι 

την παρούσαν προς άπαντα τα σχολεία της περιφερείας των. Επί πλέον οι κ. Διευθυνταί των 

Σχολείων ή αναπληρωταί τούτων παρακαλούνται όπως υποβάλωσιν ημών το ταχύτερον και δια 

παντός μέσου κατάστασιν ονομαστικήν του υπάρχοντος προσωπικού του σχολείου των, τον 

βαθμόν , την ηλικίαν εκάστου, τα συνολικά έτη υπηρεσίας, το σχολείον εις ο υπηρετεί, τας 

μηνιαίας αποδοχάς του (το καθαρόν πληρωτέον ποσόν) και εις ιδιαιτέραν στήλην μέχρι πότε 

εμισθοδοτήθη. Τα στοιχεία ταύτα τυγχάνουσιν απαραίτητα ίνα ενεργήσωμεν δια την λήψιν 

μισθού.» 

Την ίδια μέρα αποστολής του εγγράφου απαγορεύεται η λειτουργία των Σχολείων. Εν τω 

μεταξύ, από τις 22 Απριλίου εχουν φτάσει στην Καβάλα και οι Βούλγαροι. Από έγγραφο του 

επιθεωρητή προς τον Νομάρχη, με αρ. πρωτ. 468/7-5-1941, προκύπτει ότι: «.οι Γερμανοί 

στρατιώται καταστρέφουσι τα θρανία των σχολείων και τα χρησιμοποιούν ως καύσιμον ύλην». 

Μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη και περιγράφει στον Γ ενικό Διοικητή Μακεδονίας Νικόλαο 

Ραγκαβή την τραγική κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι Εκπαιδευτικοί της Καβάλας με το 

παρακάτω υπόμνημα στις 19-5-1941: 

«Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν ότι λόγω της δημιουργηθείσης καταστάσεως και της 

καταργήσεως πάντων των Ελληνικών Αρχών, η θέσις των δημοδιδασκάλων της Α' και Β' 

Εκπαιδευτικής Περιφερείας Καβάλας κατέστη δεινή, διότι: 

α) Οι Βούλγαροι απέστειλαν ενταύθα ιδικούς των διδασκάλους και λοιπόν υπαλληλικόν 

προσωπικόν. β) Ανεκήρυξαν δια νόμου ως επίσημον γλώσσαν της Μακεδονίας την 

Βουλγαρικήν. γ) Υποχρέωσαν τους πάντας εντός μίας εβδομάδος, όπως εξαλείψωσι τας 

Ελληνικάς επιγραφάς και αντικαταστήσωσι ταύτας δια Βουλγαρικών χαρακτήρων. δ) Ομοίως 

υπεχρέωσαν να αναρτώμεν Βουλγαρικάς σημαίας εις τας οικίας και καταστήματα. ε) Οι ιερείς 

να μνημονεύωσι το όνομα του βασιλέως των Βόριδος. στ) Αναμένεται δε και από ώρας εις ώραν 

η κατάληψις των υπολοίπων σχολείων όσων δεν εγένετο αύτη μέχρι τούδε υπό των 

στρατιωτικών Αρχών. 

Επειδή, Κύριε Υπουργέ, οι πλείστοι των δημοδιδασκάλων κατήντησαν οικονομικά ράκη 

καθόσον ούτοι με την αναχώρησιν των Δημοσίων Ταμείων δεν έλαβον ούτε δάνειον, ούτε 

μισθούς, όπως έλαβον εις άλλα μέρη οι δημόσιοι υπάλληλοι, δια τούτο εξ ονόματος του 

διδασκαλικού κόσμου της Καβάλας, όν έχω την τιμήν να αντιπροσωπεύω, έρχομαι ίνα θέσω και 

προφορικώς ταύτα υπό την υμετέραν κρίσιν και αντίληψιν με την παράκλησιν όπως 

ευαρεστούμενοι ενεργήσητε και τεθώσιν υπό την κρατικήν προστασίαν» 

Ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας με την υπ'αριθμ. 13164 απόφασή του ενέκρινε την απόσπαση 

των Εκπαιδευτικών της Καβάλας στα σχολεία της Θεσσαλονίκης για να εξασφαλιστεί η 

μισθοδοσία τους. Η τελευταία εγκύκλιος προς τους Εκπαιδευτικούς της Καβάλας αφορά τη 

διαφύλαξη των αρχείων και της περιουσίας του κάθε Σχολείου. Στα τέλη Μαΐου 1941 οι 

Δάσκαλοι του Σχολείου υπογράφουν δήλωση στις Βουλγαρικές Αρχές ότι αποχωρούν από την 

Υπηρεσία με την θέλησή τους κι ότι δεν πρόκειται να επανέλθουν. Όσοι εκπαιδευτικοί 

μετακινήθηκαν στη Θεσσαλονίκη πήραν απόσπαση σε όποιο Σχολείο επιθυμούσαν. Έτσι, 

γράφεται ο επίλογος της ιστορίας του Σχολείου στα χρόνια της Κατοχής. Το κτίριο υφίσταται 

αρκετές φθορές και από τους κατακτητές και από τη φυσική εγκατάλειψή του. Ο λαός της 

Καβάλας υποφέρει: τρόφιμα μοιράζονται με το κουπόνι από τις 

Βουλγαρικές αρχές, καθημερινά άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους και το κάρο της 

Δημαρχίας δεν προλαβαίνει να τους μεταφέρει για να τους θάψουν πρόχειρα. 
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1945 – 1974 
 

Το Ε! ξαναλειτουργεί το Σχολικόν Έτος 1945 και το Πρακτικόν 1 έχει ημερομηνία 24 Απριλίου. 

Μ'αυτό διορίζεται τριμελής επιτροπή για τις κατατακτήριες εξετάσεις, που ως το τέλος του 

έτους και για τα επόμενα χρόνια θα είναι αρκετές, καθώς ο πόλεμος, για τον οποίο δεν γίνεται 

λόγος, άφησε μισοτελειωμένες τις σπουδές πολλών. Διευθυντής αναλαμβάνει ο Ιορδάνης 

Χατζηλιάδης και στο 6
ο
 Δημοτικό ο Παναγής Τσιλιγγίρης, ο οποίος τις Κυριακές μάζευε τα 

παιδιά και τα ψυχαγωγούσε με το μαντολίνο του και με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. 

Από το διδακτικό προσωπικό ιδρύεται «προς ανύψωσιν πνευματικήν, θρησκευτικήν, ηθικήν και 

εθνικήν των Χριστιανών και των μαθητών » θρησκευτικός Σύλλογος με την επωνυμία 

«Ορθόδοξος Χριστιανική Ζωή» (αριθμός απόφασης 102/22 

2- 1946 του Πρωτοδικείου Καβάλας). Η Μητρόπολη δεν τον στήριξε και τελικά περιήλθε 

σε αφάνεια και μαρασμό. Τα έτη 1947 και 1948 οι εκκλησιαστικές χορωδίες των σχολείων 

έλαβαν άδεια από τον Μητροπολίτη να ψάλλουν σε όλους τους ναούς της Καβάλας. Οι 

Ιεροψάλτες, όμως, αντέδρασαν και οι Εκκλησιαστικοί Επίτροποι, μη θέλοντας να τους 

δυσαρεστήσουν, απαγόρευσαν να παίρνουν μέρος στις Λειτουργίες. 

Οι μαθητές που διέκοψαν τη φοίτηση λόγω του πολέμου ξαναγράφονται και όσοι ξέρουν 

στοιχειωδώς γραφή και ανάγνωση, περνούν τις τάξεις ακόμη και στο μέσο της χρονιάς, μετά 

από γραπτές και προφορικές εξετάσεις, χωρίς να συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο 

φοίτησης. Οι μαθητές της Ε! που προάγονται και της ΣΤ! που απολύονται καταχωρούνται στο 

Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού. Παιδιά ηλικίας 15 και 16 χρονών βρίσκονται ακόμη 

στο Δημοτικό, όπου λειτουργούν μαθητικά συσσίτια με τρόφιμα από την ΟΥΝΡΑ, τη Διοίκηση 

Ανακούφισης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών (ϋΝΚΚΛ, ϋηίΐεά Ναΐίοηδ Κείίεί" αηά 

Κ.εΗα6ί1ίΐαΐίοη ΛάΜΐηΐδΐΓαΐΐοη). Στο Ε! διοργανώνονται στον ισόγειο χώρο με την επωνυμία 

«Δ! Εστία». Το μεσημεριανό φαγητό, αρχικά, περιορίστηκε αργότερα σε πρωινό ρόφημα 

(«γάλα κόνις ή εβαπορέ με κακάον») και σταφιδόψωμο. 

Από το Πρακτικόν 13, 12-10-1946 φαίνεται ότι οι γονείς προσφέρουν πάγια εισφορά για τις 

ανάγκες του σχολείου υποχρεωτικώς 1.000 δραχμές κατά τρίμηνο. Λόγω έλλειψης δασκάλων 

δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί στην Α! και τη Β! τάξη η μέθοδος της ενιαίας συγκεντρωτικής 

διδασκαλίας. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στην απαραίτητη τακτική τήρηση του βιβλίου 

διδασκομένης ύλης. Τον Σ. Δ. εξακολουθούν να απασχολούν ζητήματα πειθαρχίας, όπως η 

μειωμένη συμμετοχή των μαθητών (16 από τους 84) των δύο μεγαλύτερων τάξεων στο 40ήμερο 

μνημόσυνο του Παναγή Τσιλιγγίρη παρά την εντολή του Διευθυντή. Αποφασίζεται να 

συγκαλούνται Γενικές Συνελεύσεις γονέων και οι δάσκαλοι να αναπτύσσουν παντοειδή σχολικά 

θέματα. Οι δε μαθητές που δεν υπακούουν να τιμωρούνται αυστηρά (δεν αναφέρεται το είδος 

της τιμωρίας). Άλλα ζητήματα είναι ο σαββατιάτικος εκκλησιασμός, η δημιουργία σε κάθε τάξη 

ομάδων Ερυθρού Σταυρού Νεότητας, οι τακτικές συνεδριάσεις του προσωπικού κάθε 30 ή 31 

του μήνα, η ανάθεση της βιβλιοθήκης, η υποχρεωτική ανάγνωση και υπογραφή των εγκυκλίων. 

Σε ένα 10σέλιδο πρακτικό (2/24-11-1947) με θέματα 1) περί των αιτίων της μη πλήρους 

προόδου των μαθητών και 2) περί του πρακτέου, όπου με εισήγηση του 

Διευθυντή αναλύονται οι αιτίες και προτείνονται τα ποιητέα, αποφασίζεται ότι τα αίτια της 

καθυστερήσεως των μαθητών ουσιωδώς είναι: α) η αδιαφορία της οικογένειας β) η μη στενή 

συνεργασία σχολείου και οικογένειας γ) οι συνθήκες ζωής κάτω από τις οποίες ευρίσκεται 

γενικώς σήμερα η οικογένεια και δ) η πληθώρα των μαθητών. 

Από το πρακτικό 2/21-09-1948 μαθαίνουμε ότι λόγω της συστέγασης με το 6ο δεν είναι δυνατό 

να εφαρμοσθεί τελείως το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα - 5 ώρ. καθημερινά. Οι τάξεις Α! και 

Β! εργάζονται 22 και 26 ώρ. αντίστοιχα, οι υπόλοιπες 30. Οι δάσκαλοι έχουν 28 ώρες Ο Δ/ντής 

26 συν τις ώρες γραφείου και του γραμματέα της εφορείας. Τα έτη 1948 και 1949 

εκσυγχρονίζεται η ηλεκτρική εγκατάσταση με κόστος 2.100.000 δραχμές. Όμως ο εξωτερικός 

χώρος παρουσιάζει μια τραγική όψη: δεν υπάρχει περιτοίχισμα του προαυλίου και τα 

αποχωρητήρια βρίσκονται στο κέντρο της αυλής, περιορίζοντας τον χώρο για παιχνίδι και τη 

διδασκαλία της «Σωματικής Αγωγής» και θέτοντας σε κίνδυνο την υγιεινή. Είναι τέτοια η 

έλλειψη πόρων που αναγκάζει τον Διευθυντή ("περισσότερον σκέπτεται ως έμπορος παρά ως 
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παιδαγωγός" σύμφωνα με την κριτική που ασκήθηκε από συνάδελφο) στις διακοπές των 

Χριστουγέννων του 1948 να δεσμεύσει τα χρήματα από τα κάλαντα, που βγήκαν και 

τραγούδησαν τα παιδιά του σχολείου, για τις ανάγκες του σχολικού ταμείου. 

Με το Πρακτικόν 3/5-10-1949 ορίζονται για πρώτη φορά εφημερεύοντες για την επίβλεψη των 

μαθητών έν τω σχολείω και κατά τα διαλείμματα. Εφημερία κάνει και ο Δ/ντής για τα επόμενα 

τρία σχολικά έτη. Χορηγείται στους μαθητές μουρουνέλαιο (ημέρα παρά ημέρα) και γίνονται 

συχνές ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί από Αντιφυματικά Συνεργεία του Υπουργείου 

Υγιεινής. Στις 8-121949 εμβολιάστηκαν 300 μαθητές και μαθήτριες και οι 104 είχαν «θετικήν 

αντίδρασιν». 

Στο Πρακτικόν 7/11-03-1950 βλέπουμε για πρώτη φορά την έγκριση επίπληξης δύο μαθητών 

ενώπιον των μαθητών όλων των τάξεων και την 3ήμερη αποβολή τους. Η πρώτη σκέψη για 

αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητή καταγράφεται στο Πρακτικό 8/25-09-1952. Υπάρχει η 

διαφωνία του προηγούμενου Διευθυντή κ. Χατζηλιάδη Ιορδάνη με το μέτρο της επιβεβλημένης 

μετεγγραφής σε άλλο σχολείο, για την οποία εξαιτείται, σε μια δεύτερη περίπτωση, η έγκριση 

του Επιθεωρητή (1/29 

03-1956). 

Ιδρύονται σε όλες τις τάξεις Ομάδες Ερυθυρού Σταυρού Νεότητας και εγκρίνεται η αποστολή 

λευκώματος στους Ερυθροσταυρίτες της Αμερικής με χειροτεχνικό, ιχνογραφικό και 

καλλιτεχνικό υλικό σε ανταπόδοση των δώρων που έχουν στείλει. Ο Διευθυντής προωθεί τις 

ομιλίες κατά τις συγκεντρώσεις των γονέων. Διαπιστώνει ότι συντελούν τα μέγιστα στη 

μεγαλύτερη σύσφιξη σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας και 

διαπαιδαγωγούν τους μαθητές. Στα σχέδια της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας είναι να 

κατασκευάσει το Μέγαρόν της με προαιρετικό έρανο μεταξύ των μαθητών των δημοτικών 

σχολείων της χώρας, οι οποίοι δίνουν ήδη για το συσσίτιο και δεν αποκλείονται οι εισφορές των 

εκπαιδευτικών. 
Τον Μάιο του 1951 οι αδελφοί Αντωνιάδη από τον Σύλλογο Νικοπολιτών - Ποντίων του 

Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης ενημερώνουν ότι σκοπεύουν να μεσολαβήσουν ώστε ο Σύλλογός 

τους να βοηθήσει οικονομικά το Σχολείο και ζητούν να πληροφορηθούν αν σ’ αυτό φοιτούν 
Μαθητές Ποντιακής καταγωγής. Μετά από αλληλογραφία του Σχολείου με τον Σύλλογο αυτό, 

τα μέλη του διοργανώνουν χοροεσπερίδα. Με το ποσό που συγκεντρώθηκε αγοράστηκε 

κινηματογραφική μηχανή μάρκας «ΚονοΓ 31169 16ΗΗ». Η δωρεά 
παραλήφθηκε στις 9/12/1952 και στις 21/12/1952 έγιναν τα εγκαίνια. Παραβρέθηκαν όλες οι 

Αρχές του Τόπου και οι μαθητές με τις οικογένειές τους. Η προβολή ταινιών που ακολούθησε 

σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία και σχολιάστηκε και από τον Τύπο της εποχής. Τον Απρίλιο 
του επόμενου έτους η οικογένεια των αδελφών Αντωνιάδη έρχεται στην Καβάλα και στο 

Σχολείο προς τιμήν τους γίνεται δεξίωση. 

Από το πρακτικό 18/30-06-1951 διαπιστώνουμε μία νέα εισπρακτική πρακτική: οι γονείς 
πληρώνουν για να παραλάβουν τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια. Από τις 2.268.000 δρ., 188 

χιλ. καταβάλλονται για ένσημα, 299 χιλ. για εκτύπωση τίτλων και τα υπόλοιπα πηγαίνουν στο 

σχολικό ταμείο που εισπράττει και την ετήσια συνδρομή του Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου, ύψους 
150.000 δρ. Δύο χρόνια μετά πληρώνεις και για τους ελέγχους. Το άχρηστο υλικό (θρανία, 

θερμάστρες, λέβητες κλπ) εκποιείται. Το 1952 εγκρίνεται ποσό 5.355.000 δραχμών για την 

κατασκευή ξύλινου διαφράγματος σε δύο αίθουσες του 2
ου

 ορόφου, που ως το 2004 
φιλοξενούσαν τις εορταστικές εκδηλώσεις του Σχολείου. Με φροντίδα των δασκάλων και 

κάποιων γονέων εργολάβοι ρίχνουν μπάζα, χώματα, πέτρες κι άλλα υλικά από τις 

χωματουργικές - οικοδομικές εργασίες τους στον αύλειο χώρο και το καλοκαίρι του 1953 ο 
Δήμος στέλνει συνεργεία και τον ισοπεδώνουν. 

Αν και από έγγραφα σε διάφορους φορείς διαβάζουμε ότι «... η πλειοψηφία των γονέων των 

μαθητών είναι άνεργοι ή πάρα πολύ φτωχοί...» και ζητείται η συνδρομή για την αγορά 
εποπτικών μέσων και την κάλυψη υποχρεώσεων, το Σχολείο συμμετέχει στις Αθλητικές - 

Πολιτιστικές - Γυμναστικές επιδείξεις και εθνικές γιορτές που διεξάγονται στο Δημοτικό Στάδιο 

ή στο χώρο κάτω από την Εκκλησία της Παναγίας, στις δενδροφυτεύσεις του Δασαρχείου και 
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στους εράνους για το σεισμό στα Ιόνια νησιά, τα κατεστραμμένα διδακτήρια - κλπ. Με το 

Πρακτικόν 14/25-10-53 εγκρίνεται η καταβολή συνδρομών για τα εξής περιοδικά: 1) Σχολείο 

και Ζωή 2) Σχολική Υγιεινή 3) Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια 4) Εργόχειρον 5) Νέο Σχολείο 6) 
Ερυθρού Σταυρού της Νεότητος και 7) Δελτίον της Χριστιανικής Ενώσεως Εκπαιδ. 

Λειτουργών. Οι συνδρομές το επόμενο έτος δεν περιλαμβάνουν το 5ο και το 6ο, όμως 

μαθαίνουμε για το περιοδικό "Πίσω από το Παραπέτασμα". Για τα περιοδικά προβλέπονται κι 
έξοδα βιβλιοδεσίας. 

Τα προβλήματα στη δημόσια υγεία συνεχίζονται. Διατάσσεται η διακοπή των μαθημάτων από 

4-20 Ιουνίου 1954 λόγω κρουσμάτων πολυομυελίτιδας στην Καβάλα. Με το Πρακτικόν 15/12-
11-54 εγκρίνεται η δημιουργία 16ου άρθρου των εξόδων του προϋπολογισμού για την εισφορά 

2% εκ των ακαθαρίστων εσόδων του Σχ. Ταμείου υπέρ Μαθητικής Προνοίας. Τροποποίηση 

(αναμόρφωση) προϋπολογισμού και μεταφορά χρημάτων από ένα άρθρο (κωδικό) σε κάποιο 
άλλο εφαρμόζεται στη δαπάνη για την παιδική Σκηνή. Κατασκευάστηκε τον Μάρτιο του 1956, 

κόστισε 6.449 δρ. και τα έξοδα μοιράστηκαν στα δύο σχολεία, Ε! και ΣΤ!, τα οποία είχαν 

ξεχωριστές Εφορείες. Κλήθηκε, μάλιστα, ο ειδικός κ. Μίλτων Ζωγράφος για να τη διακοσμήσει. 
Οι διαφωτιστικές ομιλίες επαναλαμβάνονται κατά δίμηνο, ως το 1954-1955, με συγκεκριμένη 

θεματολογία από όλους τους δασκάλους προς τους γονείς που αγοράζουν μόνοι τους τα βιβλία. 

Με το Πρακτικόν 4/29-09-1956 εγκρίνεται η παραλαβή 43 αναγνωστικών για να διανεμηθούν 
σε αντίστοιχους άπορους μαθητές καταχωρημένων στα Πρακτικά Διδακτικού Προσωπικού 

1953-1971, στη σελίδα 36. Με την απόφαση 27/28-11-56 ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του 

περιτοιχίσματος που θα ολοκληρωθούν στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Στο διδακτήριο 
λειτούργησε και για κάποιο διάστημα, έως το 1956 ίσως, η Νυχτερινή Σχολή Θηλέων. Μεγάλο 

πρόβλημα δημιουργείται με την αποχώρηση στις 3/12/1956 (1 μήνας αναρρωτική) του Κυρ. 

Βαφείδη. Αρχικά οι ώρες του μοιράζονται για να περικοπούν στη συνέχεια ώρες από την Ωδική, 
Ιχνογραφία, Γυμναστική, Καλλιγραφία, Χειροτεχνία σε όλες τις τάξεις. 

Στις 25-10-1957 (Πρακτικόν 12
ον

 Σχ. Εφ.) αποφασίζεται και υλοποιείται η μετατροπή της 

αποθήκης σε αίθουσα Νηπιαγωγείου λόγω της πληθώρας των μαθητών του 6ου. Με την Πράξη 

Διδ. Πρ. 5η, 30/06/1959 χορηγείτα βιβλιάριο προικοδοτήσεως σε άπορη κορασίδα. Τέλη Μαΐου 

του 1960 εγκρίνεται η "εγκατάσταση και λειτουργία τηλεφώνου εν τω γραφείω του σχολείου 

προς ευρυθμοτέραν λειτουργία αυτού" και τέλη Ιουνίου εγκρίνεται δαπάνη 116,40 δραχ. για τη 

συμμετοχή στην ανέγερση του μνημείου του διδ/λου εις Κορυφάς Καβάλας. Το 18ο άρθρο για 

την επιβολή προστίμων στους γονείς για τις παραβάσεις διατάξεων περί υποχρεωτικής 

φοιτήσεως είναι σε ισχύ έως και το 1965 αλλά στην πράξη ανενεργό. 

Κατατακτήριες εξετάσεις (οι τελευταίες στις 03/10/1969) διενεργούνται καθ' όλη τη διάρκεια 

του έτους σύμφωνα με απόφαση του Π.Υ.Σ.Σ.Ε. Ν. Καβάλας. Στις 20-12-54 κατατάσσονται 25 

υποψήφιοι με το Ν.Δ. 3094 "Περί μέτρων καταπολεμήσεως του αναλφαβητισμού". Οι 

υποψήφιοι είναι σχεδόν αποκλειστικά άνδρες γεννημένοι μέσα στη δεκαετία του '20. 

Προφορικές εξετάσεις διενεργούνται και για τους από μετεγγραφή από ιδιωτικά σχολεία και 

σχολεία του εξωτερικού, προκειμένου να καταταχθούν σε τάξη σύμφωνη με την ηλικία τους 

(τελευταίες στις 18/10/1971). Ως το τέλος του σχ. έτους 1967-1968 στο βιβλίο πράξεων 

καταχωρούνται αποκλειστικά τα 3 παραπάνω θέματα. Οι συνεδριάσεις του Σ.Δ. περιορίζονται 

στα καθαρά τυπικά ζητήματα, λόγω του όγκου εργασίας, μάλλον, χωρίς άλλους παιδαγωγικούς 

προβληματισμούς. Με την πράξη 6/22-06-1968 γίνεται μια μικρή αλλαγή και αναγράφονται 

αποτελέσματα: σημαντικός αριθμός μαθητών από κάθε τάξη δεν προάγεται. Το 1968-1969 το 

ωράριο της Δ/ντριας μειώνεται στις 25 ώρες, ενώ για τους νεότερους είναι 32. Η δαπάνη για 

προμήθεια καυσοξύλων σταματά το 1972. Μόνιμη πληγή τα έξοδα επισκευής του δώματος σε 

ετήσια βάση. Με το Πρακτικόν 1
ον

, 27/4/1972 ορίζεται ο "Προγραμματισμός Παιδαγωγικών 

Συνεδριών διδακτικού προσωπικού Απριλίου - Ιουνίου 1972" σύμφωνα με την υπ' αριθ. 543/7-

3-1972 Δ/γήν του κ. Γενικού Επιθεωρητού της Δημοτικής Εκπ/σεως Ζ' Ανωτέρας Εκπ/κής 

Περιφερείας. Η 1
η
 "Το Σχολείον Εργασίας" στις 10/5 με εισηγητή τον Διευθυντή καταγράφεται 

στο Βιβλίο. Ως τις 29/4/1974 (Πρακτικόν 5
ον

, Παιδ. Συν. Διδ. Πρ.), σε κοινή συνεδρία των 5ου, 

6ου και 20ου Δ.Σ. και του 6ου και 7ου Νηπιαγωγείου το διδακτικό προσωπικό ασχολείται 
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αποκλειστικά με τον Προγραμματισμό Παιδαγωγικών Συνεδριών. 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση με την καθιέρωση της δημοτικής, τη "δωρεάν παιδεία" και στις 

τρεις βαθμίδες, την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από έξι σε εννέα χρόνια και σε 

τρία τα έτη εκπαίδευσης των δασκάλων καταργείται με το πραξικόπημα του 1967. 

 

 
1974-2000 

 

Με τη Μεταπολίτευση το Σχολείο λειτουργεί σε βάρδιες: το «Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη πρωί, 

Πέμπτη, Παρασκευή απόγευμα το 5
ο
 Δημοτικό, στην αντίθετη βάρδια το 6

ο
» κρατά λίγο και 

ακολουθεί το σύστημα της βάρδιας ανά εβδομάδα. Από τις 27/4/1972 έχουμε ξανά συνεδρίαση 

στις 20/9/1976, με κατανομή τάξεων και υπευθυνότητας ορισμένων καθηκόντων (υπεύθυνοι 

βιβλιοθηκών, παροχής Α' βοηθειών, διακόσμησης σχολείου, εποπτείας εποπτικών οργάνων, 

παρακολουθήσεως της τάξης και της καθαριότητας και παιδαγωγικών ομιλιών δια 

συγκεντρώσεων γονέων και κηδεμόνων) όπως την ξέρουμε ως σήμερα. Υπάρχει ομιλητής και 

για τη γιορτή της ημέρας του Ο.Η.Ε. (24-10) και της Μητέρας. Ο νόμος 309/76 επαναφέρει τη 

δημοτική, καταργούνται οι εισαγωγικές εξετάσεις από το δημοτικό στο γυμνάσιο και η 

αριθμητική βαθμολογία στο δημοτικό. Πρακτικά γράφονται ένα για κάθε σχολικό έτος, στην 

αρχή, με τα ίδια παραπάνω θέματα για 4 συνεχόμενα έτη. Παραλείπεται το πρακτικό για τό έτος 

1979-1980. Στις 12/6/1981 (Πρακτικό 2
ο
) έχουμε "Εκδοση αποτελεσμάτων". Οι 184 μαθητές, 

μαζί με δύο διετείς άρρενες της Α' τάξης, προβιβάζονται όλοι. Το 1981 σταματά το μάθημα του 

Σαββάτου και εφαρμόζεται η πενθήμερη εργασία. Ακολουθεί το 1982 η κατάργηση της ποδιάς. 

Το 6ο Δημοτικό Σχολείο συγχωνεύεται με το 5ο. Με το προεδρικό διάταγμα 297/1982 η 

Κυβέρνηση εισάγει το μονοτονικό σύστημα στην εκπαίδευση και τη διοίκηση. Ο 1304/82 

καταργεί τον «Επιθεωρητή» και εισάγει τον θεσμό του Σχολικού Σύμβουλου. 

Από το 1984-1985, με τους 330 μαθητές, τα πρακτικά πλέον είναι όπως τα ξέρουμε ως σήμερα. 

Σημασία αρχίζει να δίνεται στην πραγματοποίηση διδακτικών επισκέψεων. Στις 14/05/1987 

έχουμε για πρώτη φορά "Συγκρότηση Σχολικού Συμβουλίου". 1988-1989: ένας μαθητής της Β' 

κι ένας της Δ' παραπέμπονται σε εξέταση από 3μελή επιτροπή κι ακολούθως απορρίπτονται. 

Εξετάζονται και μαθητές που διδάχθηκαν κατ' οίκο και όλοι προάγονται. 1991-1992: 

απορρίπτεται ένας της Δ'. Το 1992-1993 ο αριθμός των μαθητών έχει μειωθεί στους 233, όπου 

και σταθεροποιείται. Με την ΣΤ1/13- 5/1/94 απόφαση μεταβιβάζεται όλη η κινητή και ακίνητη 

περιουσία του δημοσίου στους ΟΤΑ (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Με το Πρακτικό 

4/1998, 2/12, ομοφώνως αποφασίζεται να μην προχωρήσει ο Σύλλογος στη συγκρότηση 

επιτροπής αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με την Αρ. Πρ. Γ2/4791/7-9-98 εγκύκλιο του Υπ. 

Παιδείας. 1998-1999: απορρίπτονται δύο παιδιά από την Πρώτη αλβανικής καταγωγής. 

 

 
Ο 21ος αιώνας 

 

Στις 17/03/2003 γίνεται η θεμελίωση των νέων κτιρίων και στις 13/09/2004 μαζί με τον αγιασμό 

εγκαινιάζεται η νέα πτέρυγα, που περιλαμβάνει 6 αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων (με πτυσσόμενη θεατρική σκηνή, ενσύρματα και ασύρματα μικρόφωνα και 

βιντεοπροβολέα) που χρησιμοποιείται για όλες τις επίσημες εκδηλώσεις και διάφορα σεμινάρια. 

Έτσι παύει η λειτουργία σε βάρδιες και έχουμε μόνο πρωινό κύκλο. Το σχολικό έτος 2010-2011 

επιλεχθήκαμε ως ένα από τα 800, αρχικά, σχολεία σε όλη την Ελλάδα για να εφαρμόσουμε 

πιλοτικά το Νέο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Διαθέτουμε 

εργαστήριο Η/Υ με 10 άεδ^ΐορδ (Ηΐΐρ://5άί™- ^ανα1.^αν.8θΗ.§Γ/αυΐθ8θΗ/]θΘΜΐα15, η 

ιστοσελίδα μας από το 2012) και από το πρόγραμμα Π80 προμηθευτήκαμε κινητό ερμάριο με 

10 ΐαρΐορδ. Σε κάθε αίθουσα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, 

λειτουργεί και Ολοήμερο Σχολείο, από το 2008, ως τις 16:15. Στις 14/03/2008 είχαμε την 

επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη-Συνηγόρου του Παιδιού, κ. Γ. Μόσχου, που μίλησε στους 

μαθητές των δύο μεγάλων τάξεων για την ενδοσχολική βία. 
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Το Σχολείο συμμετέχει σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου Καβάλας, έχοντας 

κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Μίνι Μπάσκετ και άλλα μετάλλια τα τελευταία χρόνια. 

Προγραμματίζουμε παρακολουθήσεις ποιοτικών θεατρικών παραστάσεων και εκπαιδευτικές 

επισκέψεις σε κατάλληλα στοχευμένους χώρους για να διευρύνουμε τις παραστάσεις που 

προσλαμβάνουν οι μαθητές μας και να κινητοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και ικανότητές τους 

στην αντίληψη και κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει. Συνεχίζουμε το ταξίδι στον 

χρόνο και ελπίζουμε να προχωρούμε πάντα μπροστά με αισιοδοξία και βεβαιότητα για ένα 

καλύτερο μέλλον. 
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7
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

Το Σχολείο της Παναγίας, Σχολείο του Φάρου,  

 

«ΠΑΝΑΓΙΑ» 

Από μακριά είναι μια πόλη που ζυγιάζεται. 

Μεγάλοι τρούλοι την εκλιπαρούν 

να υπάρχει στον κόσμο 

όπου υπάρχουν κι αυτοί. 

Μετά φυσάει νοτιάς, υψώνονται νερά 

Η πόλη αναδύεται απ’ τα βάθη τους…  

(Τριανταφυλλίδου, 2008). 

 

 

 

Νοτιάς 16
ης

  Φεβρουαρίου 2005. Αρχείο Σ. Δημητριάδη. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατοικημένη αδιάκοπα από τον 7ο π.Χ. αιώνα η συνοικία της Παναγίας αποτελεί τον πρώτο 

πυρήνα της πόλης της Καβάλας. Πάνω στη βραχώδη χερσόνησο και σε ύψος 70 περίπου μέτρων 

από την επιφάνεια της θάλασσας, θεμελιώθηκε η πόλη που ως Νεάπολις, Χριστούπολις ή 

Καβάλα σημάδεψε με την παρουσία της για αιώνες την ιστορία. Στο άκρο της χερσονήσου και 

στη θέση του σημερινού 7
ου

 Δημοτικού Σχολείου  λειτουργούσε πριν από το 1860 το μοναδικό 

ελληνικό σχολείο της πόλης. Η ιστορικότητα της συνοικίας, η θέση του σχολείου στην αριστερή 

αγκαλιά της Παναγίας, πάνω στο παράλιο τείχος, ο αύλειος χώρος με το φάρο, το παλιό ταπεινό 

διδακτήριο πλάι στα πληθωρικά μεκτέμπ του Ιμαρέτ, το σημερινό, νεοκλασικό, μια ανάσα από 

την τσιμεντούπολη, η οργάνωση της σχολικής ζωής διαχρονικά, το μεράκι των δασκάλων που το 

υπηρέτησαν και το υπηρετούν, αλλά και όλοι αυτοί που δεν μπόρεσαν σε δύσκολες εποχές ή δεν 

θέλησαν σε εύκολες να αφήσουν την «περίκλειστη πόλη», έγραψαν και εξακολουθούν να 

γράφουν την ιστορία του σχολείου.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Προφανώς η ιστορία του κάθε σχολείου δεν είναι αυτόνομη, αλλά αποτελεί μέρος ενός 

ευρύτερου μηχανισμού, μιας συνολικής γενικής ιστορίας και παρόλο που ο προσδιορισμός της 

σχέσης «τοπικού - συνολικού» στην ιστορία είναι δύσκολος, φαίνεται πως η μικροϊστορία του 

σχολείου μπορεί να αποσαφηνίσει συγκεκριμένα θέματα της γενικής ιστορίας ή ακόμα, θέτοντας 

ένα σαφές ερμηνευτικό πλαίσιο, να προσδιορίσει τα όριά της.  

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η εξέταση με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το 

αρχειακό υλικό, δημοσιευμένο και μη της ιστορίας του σχολείου της Παναγίας και η 

διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου ερμηνευτικού πλαισίου εντός του οποίου θα διερευνάται ο 

βαθμός κατά τον οποίο το διδακτήριο αυτό καθεαυτό, η θέση του και η αυλή του, η 

λειτουργικότητά του, το μαθητικό δυναμικό, οι εκπαιδευτικοί και οι όροι εργασίας και αμοιβής 

τους, η χρηματοδότηση, η εκπαιδευτική πολιτική των κοινοτήτων και η δράση των 

φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, η σχολική ζωή, αλλά και η ιδιαιτερότητα της συνοικίας, η 

προέλευση των κατοίκων και οι ασχολίες τους, η εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση ή τα 

ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο χώρο ευθύνης του, συλλειτουργώντας, 

συνέβαλλαν και εξακολουθούν να συμβάλλουν στην παιδαγωγική διαδικασία και τη διδακτική 

πράξη.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσης εργασίας επιλέχθηκε ο τύπος της  αναλυτικής 

ιστορικής έρευνας. Ο συγκεκριμένος τύπος συνίσταται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
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γεγονότα έχουν ήδη συμβεί και επιχειρείται η διαφύλαξη των γεγονότων, χωρίς να αποκλείει, 

κάποιες φορές, την ανακάλυψη πληροφοριών που μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα 

ερμηνεία ή την προσπάθεια πρόβλεψης μελλοντικών γεγονότων με βάση το παρελθόν 

(Μπαγιάτης, 1997).  

 

Ο χώρος και η ιστορία του 

Για 2.500 χρόνια η πόλη αναπτύσσεται μέσα στα όρια των αρχαίων και βυζαντινών τειχών της, 

σε έκταση 13 εκταρίων. Μόνο στις αρχές του 16ου αιώνα επεκτείνεται και λίγο έξω απ’ αυτήν 

και περιλαμβάνει πλέον και κι ένα τραπεζοειδές επίπεδο κομμάτι γης, δίπλα στη θάλασσα και το 

λιμάνι, έκτασης 4 εκταρίων. Τα όρια αυτά και η συνολική έκταση των 17 εκταρίων 

διατηρούνται μέχρι το 1865 - 1870 (Λυκουρίνος, 1995). Στα στενά περάσματα της 

κατροπολιτείας, ακούγονται κατά καιρούς από τα ευλογημένα βήματα των Αποστόλων έως τα 

ποδοβολητά των κατακτητών, Τούρκων, Φράγκων, Ενετών, Ρώσων, Βουλγάρων, Γερμανών. Η 

ιστορία της Παναγίας, σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2005:53) είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η ίδια 

η ιστορία της Καβάλας.  

 

Η Καβάλα του 1860 σε ξυλογραφία της Μ. Α. Walker. Δήμος Καβάλας (2010). 

 

Ως Νεάπολη στη διάρκεια των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, η περιοχή αποτελεί χωνευτήρι 

πολιτιστικών στοιχείων που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό των παραλίων της Βόρειας Ελλάδας 

και επηρέασαν όλους τους γειτονικούς λαούς. Παραμένει σημαντικό λιμάνι κατά τους 

ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους και συσχετίζεται με την άφιξη του Χριστιανισμού στην 

Ελλάδα και την πορεία του Αποστόλου Παύλου, μετονομαζόμενη σε Χριστούπολη στα τέλη του 

8
ου

 αιώνα (Νικολαΐδου - Πατέρα, 2005:28). Η πόλη τελεί υπό βυζαντινή διοίκηση μέχρι το 1390-

1391, πλην του διαστήματος 1204-1224 κατά το οποίο κυριεύεται από τους Φράγκους.  
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Όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τους Λυχούνα και Τσουρή (2005:47), η πόλη της χερσονήσου 

της Παναγίας δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα σχετικά μικρό οικισμό και ο λόγος για τον 

οποίο αναφέρεται στα ιστορικά κείμενα είναι κυρίως η γεωγραφική της θέση. Όλοι οι στρατοί 

περνούν κάτω από τα τείχη της, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν άλλο δρόμο. 

Τομή στην ιστορία της πόλης - χερσονήσου της Παναγίας, σύμφωνα με το Λυκουρίνο (1997), 

αποτελεί το έτος 1391. Τότε, ως Χριστούπολη, καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς, 

υφίσταται μεγάλες καταστροφές και για αρκετές δεκαετίες φέρει τα σημάδια της παρακμής, της 

εγκατάλειψης, ίσως και της πλήρους ερήμωσης (1997). Μετά την ανοικοδόμηση της ακρόπολης 

το 1425 η χερσόνησος μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια καστροπολιτεία αποκλειστικά 

στρατιωτικού χαρακτήρα (Λυκουρίνος, 2005:62). 

Εστίες οργανωμένης ζωής εμφανίζονται στη χερσόνησο από τα τέλη του 15ου αιώνα, ωστόσο 

τις υποδομές και λειτουργίες μιας πόλης, σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2005:64-66) τις αποκτά 

γύρω στα 1520 - 1530, όταν δημιουργούνται μεγάλης κλίμακας έργα, κυρίως για την άμυνα και 

την ύδρευση (υδραγωγείο, ακρόπολη, τείχη) ή κοινωφελή (ιμαρέτ), έργα που θα σφραγίσουν την 

ιστορία της πόλης τους επόμενους αιώνες. Ο Λυκουρίνος (1997) αναφέρεται στο θησαυρό 

πληροφοριών του Γάλλου γιατρού Pierre Belon, ο οποίος επισκέφτηκε την πόλη το 1547, είκοσι 

περίπου χρόνια μετά την επανίδρυσή της. Πρώτοι κάτοικοι της νέας πόλης, σύμφωνα με τον 

Pierre Belon, ήταν 500 Εβραίοι που μετέφεραν οι Τούρκοι από τη Βουδαπέστη μετά τον 

ουγγροτουρκικό πόλεμο. Γύρω τους αναπτύσσεται ένας πολυάνθρωπος οικισμός, όταν 

προστίθενται Έλληνες και Τούρκοι από τις όμορες περιοχές.  

Οι οργανωμένοι εποικισμοί μουσουλμανικών και εβραϊκών πληθυσμών, υποστηρίζει ο 

Λυκουρίνος, (2005:68) θα αυξήσουν τον πληθυσμό του οικισμού και θα τονώσουν την 

οικονομική του δραστηριότητα, ενώ την ίδια στιγμή οι εξισλαμισμοί θα ανατρέψουν τους 

εθνοθρησκευτικούς συσχετισμούς (το 1478 οι 405-410 χριστιανοί αποτελούν το 88% του 

συνολικού πληθυσμού και ενενήντα χρόνια αργότερα οι 260 χριστιανοί αποτελούν μόλις το 

20%).  

Από τα μέσα του 16ου αιώνα η ανασυγκροτημένη πόλη έχει υποστεί βαθιές αλλαγές στις δομές 

και τις λειτουργίες της και έχει διαμορφώσει μια νέα οθωμανική ταυτότητα. Ο μουσουλμανικός 

χαρακτήρας της πόλης με τους αμιγείς εθνοθρησκευτικούς μαχαλάδες, τα ιμαρέτ, τα παζάρια, 

χαμάμ, χάνια και τζαμιά, θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος της οθωμανικής περιόδου (Λυκουρίνος, 

2010:435).  

Όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με τον Απότα (2010:109) ο χριστιανικός πληθυσμός περιορίζεται 

στο νότιο άκρο της χερσονήσου, το πιο εκτεθειμένο και βραχώδες τμήμα, καθώς οι 

μουσουλμάνοι κατά την προσφιλή τους τακτική καταλαμβάνουν τα πλέον προνομιακά μέρη, με 

τη μέγιστη ασφάλεια και τα κλιματολογικά ή τοπογραφικά πλεονεκτήματα. Το μονύδριο της 
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Παναγίας της Καμμυτζιώτισσας και η μικρή «μεταβυζαντινή» εκκλησία της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου, στη θέση του σημερινού ναού, αποτελούν το κέντρο της συνοικίας (Λυκουρίνος, 

2010:436). 

 

 

Η χριστιανική συνοικία με το παλιό σχολείο(1) και τη παλαιοχριστιανική βασιλική(2). (Λυκουρίνος, 2005). 

 

Η χριστιανική συνοικία στα έγγραφα και τους Κανονισμούς της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας 

του 1899 και 1907 προσδιορίζεται με το όνομα «Μαχαλάς» και συνυπάρχει με τις ονομασίες 

«άνω συνοικία», «συνοικία του κάστρου», «συνοικία Παναγίας» και «συνοικία Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου». Μέχρι το 1880 η Παναγία είναι η μεγαλύτερη χριστιανική συνοικία της Καβάλας. 

Δεν έχει όμως περιθώρια ανάπτυξης. Από το 1864 έως το 1912, καθώς ο ελληνικός πληθυσμός 

της πόλης αυξάνεται κατά 20-25 φορές, τα σπίτια των χριστιανών της Παναγίας παραμένουν 

100-120. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η Παναγία είναι η μικρότερη από τις πέντε χριστιανικές 

συνοικίες της πόλης και παραμονές της απελευθέρωσης οι Έλληνες της Παναγίας 

αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό της τάξης του 4-5% (Λυκουρίνος, 2005:105-108).  

Όταν η πόλη κάνει το μεγάλο άλμα στις αρχές 20ού αιώνα και από τουρκόπολη μεταβάλλεται σε 

μια ακμαία εμπορική πόλη με κοσμοπολίτικα χαρακτηριστικά, η χερσόνησος της Παναγίας, 

βρίσκεται στο περιθώριο των εξελίξεων (Καραγιαννακίδης & Λυκουρίνος, 2010:35). 
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Άποψη της πόλης από τη θάλασσα (σκίτσο, τέλη 19ου αιώνα). Δήμος Καβάλας (2010). 

Η ταυτότητα της συνοικίας μεταβάλλεται μόνο στις αρχές του 20ού αιώνα και τον ερχομό των 

προσφύγων. Σύμφωνα με την Πέγιου (2010:49) κατά τα έτη 1926-1927 στη συνοικία 

στεγάζονται η Νομαρχία, η Διεύθυνση Χωροφυλακής, το Δασαρχείο, η Εφορεία, το 

Στρατιωτικό Νοσοκομείο, που μαζί με το εμπορικό κέντρο της Κουντουριώτου και τα παζάρια 

στις πλατείες Αγ. Νικολάου και Νικοτσάρα ορίζουν τη συνοικία ως Διοικητικό και Εμπορικό 

κέντρο της πόλης.  

Στο μεσοπόλεμο, παρά την απομάκρυνση Υπηρεσιών και τόπων εργασίας, η συνοικία της 

Παναγίας εξακολουθούσε να αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι της πόλης με πολλά κέντρα 

ψυχαγωγίας και ποικίλες πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Όμως η μετανάστευση 

και η μετακίνηση των νέων προς τη σύγχρονη πόλη μετατρέπουν τη συνοικία σε τόπο κατοικίας 

σε κατάπτωση, ενώ συγχρόνως αναπτύσσονται οι μηχανισμοί καταστροφής και αλλαγής της 

οικοδομικής της δομής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σφήνας της σύγχρονης πόλης στη συνοικία 

οι πολυκατοικίες στην κεντρική οδό Θ. Πουλίδου (Μπακιρτζής, 2005:218). 

 

Οι κάτοικοι της συνοικίας  

Περιορισμένη μέσα στο κάστρο της Παναγίας η Καβάλα έως τα μέσα του 19ου  αιώνα 

αριθμούσε λιγότερους από 2.000-3.000 κατοίκους, με το ελληνικό στοιχείο να είναι πολύ 

ελάχιστο σε σχέση με το τουρκικό. Στη συνοικία διέμεναν ακόμη Εβραίοι, Αρμένιοι και 

ελάχιστοι δυτικοευρωπαίοι, περιστασιακά αυτοί, όσο διαρκούσε η περίοδος των εμπορικών 

πράξεων (Ζιώγας, 2007:19).  
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Σύμφωνα με το Χιόνη (2010α:399) από το 1840 και μετέπειτα παρατηρούνται μετακινήσεις 

Ελλήνων στην πόλη, προκειμένου να ασχοληθούν με το εμπόριο που αρχίζει να αναπτύσσεται. 

Οι νέοι κάτοικοι προέρχονται από τη Βλάστη, τις Σέρρες, τη Δυτική Μακεδονία, ακόμη και την 

Κρήτη. Ο περιηγητής Β. Νικολαΐδης, γύρω στο 1850, αναφέρεται σε 60 ελληνικά σπίτια στο 

σύνολο των 500 της πόλης, ο δε δημοσιογράφος Δ. Δημητριάδης σε 89 και 171 ελληνικές 

ορθόδοξες οικογένειες, όπως αυτές εμφανίζονται σε έγγραφα του Κώδικα της Μητρόπολης των 

ετών 1866 και 1874 αντιστοίχως (Χιόνης, 1992:11).  

Μετά το 1860, σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2010:440), μετακινούνται στην πόλη πληθυσμοί από 

την ενδοχώρα της Ανατολικής Μακεδονίας, τη Θάσο και κατά τις περιόδους επεξεργασίας των 

καπνών, τη Λήμνο, τη Λέσβο και τη Χίο. Μέρος του προσωρινού πληθυσμού στεγάζεται σε 

παραπήγματα έξω από τα τείχη, καθώς η μικρή χριστιανική συνοικία της Παναγίας έχει 

εξαντλήσει τα όριά της. Μέχρι το 1880 περίπου η Παναγία είναι η μεγαλύτερη χριστιανική 

συνοικία της Καβάλας. Στη συνοικία εδρεύουν οι σημαντικότεροι φορείς της Ελληνικής 

Κοινότητας: Οι εκκλησιαστικές αρχές, τα κοινοτικά όργανα, τα σχολεία (Λυκουρίνος, 

2005:107).  

Ήδη όμως από το 1864, κατόπιν αιτήσεως της ελληνορθόδοξης κοινότητας προς το 

Πατριαρχείο, επετράπη η ανέγερση οικιών και έξω από τα τείχη (Απότας, 2010:109). Έτσι, όταν 

περί τα τέλη του 19ου αιώνα μετακινούνται προς την Καβάλα Έλληνες υπήκοοι από περιοχές 

του ελεύθερου ελληνικού κράτους και κυρίως την Πελοπόννησο, εγκαθίστανται σε συνοικίες 

εκτός των τειχών. Στην απογραφή του 1905, όταν ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης πλησιάζει 

τις 10.000, οι Έλληνες της Παναγίας δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό 

(περίπου 5%) του συνολικού πληθυσμού. 

Η συνοικία θρηνεί νέα θύματα από την πείνα, τις κακουχίες και τις επιδημικές ασθένειες, κατά 

τη διάρκεια της πρώτης και κυρίως της πλέον σκληρής, αν και σύντομης, δεύτερης βουλγαρικής 

κατοχής (Ρουδομέτωφ, 2010).  

Έτσι, στα τέλη του καλοκαιριού του 1922, λίγο πριν την τραγική κατάληξη της εκστρατείας στα 

εδάφη της Μικρασίας, αν και η Καβάλα είχε εξελιχθεί σε μια πόλη με κυρίαρχη την παρουσία 

του χριστιανικού στοιχείου και με μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα και αρκετούς Αρμένιους, οι 

Έλληνες της συνοικίας παραμένουν μειονότητα, καθώς η πόλη εξακολουθεί να αριθμεί πλέον 

των 10.000 μουσουλμάνων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων κατοικεί στην περιοχή της 

Παναγίας (Καραγιαννακίδης, 2010:393).  

Οι συσχετισμοί ανατρέπονται το 1922. Χιλιάδες πρόσφυγες καταλαμβάνουν αρχικά τους 

κοινόχρηστους χώρους και τα ιδρύματα της συνοικίας, συγκατοικούν σύμφωνα με την Πέγιου 

(2010:32) με τους μουσουλμάνους ενοίκους των σπιτιών και αργότερα στεγάζονται μόνιμα στα 

ανταλλάξιμα ακίνητα, μετά την αποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου. Οι περισσότεροι 
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από αυτούς, άνδρες και γυναίκες, απορροφούνται πολύ γρήγορα στην καπνεργασία, καθώς οι 

ανάγκες σε προσωπικό είναι τεράστιες είτε λόγω της μεγάλης ζήτησης των καπνών στη διεθνή 

αγορά, είτε λόγω αναπλήρωσης των Τούρκων εργατών που έφυγαν κατά την ανταλλαγή 

πληθυσμών (Ιωαννίδης, 1998:21). Αρκετοί άλλοι, σύμφωνα με τον Καραγιαννακίδη (2005:21) 

ασχολούνται με την αλιεία και κατοικούν μέσα ή γύρω από το Ιμαρέτ για να έχουν εύκολη 

πρόσβαση στο λιμάνι. Ο Πέγιος επιπλέον (1984:17) σημειώνει ότι Θρακιώτες, Μικρασιάτες, 

Πόντιοι και Καραμανλήδες, που ασχολούνταν με το εμπόριο στις πατρίδες τους, προκειμένου να 

αντιμετωπίσουν την έλλειψη επαγγελματικής στέγης, στήνουν ξύλινες παράγκες στην αρχή της 

συνοικίας (πλατεία Αγ. Νικολάου, πλατεία Νικοτσάρα) και γενικά όπου υπάρχει ελεύθερος 

χώρος στη συνοικία.  

Η έξαρση της φυματίωσης το 1935 οδηγεί στο θάνατο τα λαϊκά στρώματα, κυρίως καπνεργάτες, 

που ως επί το πλείστον κατοικούν στη συνοικία. Τα 50 κρεβάτια του σανατορίου δεν επαρκούν 

για την απομόνωση των ασθενών, οι οποίοι εξ’ ανάγκης παραμένουν με την υπόλοιπη 

οικογένεια στο μοναδικό ίσως δωμάτιο που τους στεγάζει, διασπείροντας περισσότερο τη νόσο. 

Δεν είναι τυχαίο πως η «Ενωση Φυματικών Καβάλας» στεγάζεται σε κτίρια της Καράνου και 

της Θ. Πουλίδου (Πέγιος, 1984:92-94).  

Ο πόλεμος του 1940 - ’41 και η τρίτη βουλγαρική κατοχή, αφανίζουν εκ νέου μέρος των 

κατοίκων της συνοικίας, πού είτε πεθαίνει από την πείνα είτε αναγκάζεται να εγκαταλείψει την 

περιοχή.  

Καπνεργάτες οι περισσότεροι κάτοικοι της συνοικίας πλήττονται ανεπανόρθωτα, σύμφωνα με 

τον Ιωαννίδη (1998), από την κατάργηση στα 1953 του «κλειστού» χαρακτήρα του 

καπνεργατικού επαγγέλματος και εκτίθενται στην ανεργία, καθώς τη θέση τους καταλαμβάνουν 

οι χαμηλότερα αμειβόμενες γυναίκες. Λύση στο πρόβλημα της ανεργίας δίνει τότε, στις αρχές 

της δεκαετίας του 1960, η μετανάστευση προς τη Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, την Αμερική και 

την Αυστραλία. Η συνοικία φυλλοροεί έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970 (Καραγιαννακίδης, 

2010:402).  

Η έξοδος των κατοίκων προς τα διαμερίσματα των πολυκατοικιών τη ίδια δεκαετία αλλάζει και 

πάλι τους συσχετισμούς και τη φυσιογνωμία της συνοικίας. Πολλές κατοικίες παραμένουν 

άδειες, άλλες εγκαταλείπονται οριστικά και κάποιες, δίχως σύγχρονες ανέσεις, προσφέρονται 

προς ενοικίαση σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα ή πωλούνται σε ανθρώπους με ανώτερο 

εισόδημα, που στοχεύουν συχνά στην αλλαγή της χρήσης τους. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 

η  συνοικία των καπνεργατών και των ψαράδων κατοικείται από συνταξιούχους, εμπόρους και 

δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους (Καραγιαννακίδης, 2005:38).   

Μια νέα κατάσταση αρχίζει να διαμορφώνεται στη συνοικία από το 1989, αμέσως μετά την 

κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού». Νέοι «πρόσφυγες», οικονομικοί 



 

69 

 

μετανάστες από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, καταφθάνουν στην Καβάλα, αναζητώντας μια 

καλύτερη ζωή και ένα μεγάλο μέρος τους εγκαθίσταται στις παλιές ή εγκαταλειμμένες από τη 

δεκαετία ’70 κατοικίες της συνοικίας. Συγχρόνως η συνοικία χάνει μέρος των παλαιών κατοίκων 

της, υπαλλήλους κυρίως σε βιοτεχνία και ελαφρά βιομηχανία, ως συνακόλουθο της 

μετεγκατάστασης των παραγωγικών μονάδων της πόλης στη Θράκη (Καραγιαννακίδης & 

Λυκουρίνος, 2010:58).  

Η συνεκτικότητα των κατοίκων της Παναγίας αρχίζει να χάνεται και δείχνει πια να εμφανίζεται 

μία τάση κοινωνικής και πολιτισμικής διαστρωμάτωσης, με ακραία χαρακτηριστικά και μικρή 

συναισθηματική σχέση με τη περιοχή.  

 

«Πανάγια Συνοικία» 

 

…Λιτή και απέριττη βασιλική της τουρκοκρατίας η εκκλησία της Παναγίας, συνέχιζε, πολύ πιθανά 

στην ίδια θέση, τη λατρεία της «Παναγίας Καμμυτζιωτίσσης» που αναφέρει στη Χριστούπολη 

κώδικας της Μονής Παντοκράτορος. Το φως των καντηλιών που τρεμόσβυνε, φώτιζε τις μορφές 

των παιδιών, των μεγάλων, των γερόντων καθώς οι γενιές περνούσαν. οι ψαλμωδίες γράφονταν 

βαθειά στη μνήμη τους. οι ήχοι της καμπάνας έφταναν βαθειά στην ψυχή τους και κάποιο μήνυμα 

είχαν να μεταδώσουν ή να θυμίσουν τα παιδικά χρόνια των κατοίκων αυτής της πόλης. Ώσπου 

πριν από λίγα χρόνια κατεδαφίστηκε δίχως λόγο, το πιο παλιό χριστιανικό μνημείο της, για να 

πάρη τη θέση του μια άχαρη κι αντιαισθητική οικοδομή (Λαζαρίδης, 1969:68)  

 

 

Το άκρο της χερσονήσου με την παλιά εκκλησία της Παναγίας, περίπου 1930. Αρχείο 7
ου

 Δ.Σ. Καβάλας. 

 

Μέχρι το 1864, όταν οι υπόδουλοι χριστιανοί της Καβάλας εξασφάλισαν την άδεια του 

Σουλτάνου για έξοδο από τα τείχη και επέκταση της πόλης προς τα δυτικά (Ρουδομέτωφ, 
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2010:79), η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ήταν ο μοναδικός χώρος που εξυπηρετούσε 

τις θρησκευτικές τους ανάγκες (Λυκουρίνος, 2010:437).  

Στη θέση του σημερινού ναού υπήρχε από τα βυζαντινά χρόνια παλαιοχριστιανική βασιλική και 

το 14
ο
 αιώνα το μονύδριο της «Παναγίας της Καμμυτζιώτισσαςς». Αργότερα στη θέση τους 

οικοδομήθηκε ο μεταβυζαντινός ναός της «Κοιμήσεως της Θεοτόκου». Η συγκεκριμένη 

εκκλησία τυπολογικά ήταν τρίκλιτη βασιλική χωρίς τρούλο, με δικλινή στέγη σε σχήμα Λ, 

κατασκευασμένη από ξύλο και καλυμμένη από πλάκες σχιστόλιθου και επεκτάθηκε αργότερα με 

προσθήκη νάρθηκα και παρεκκλησίου. Η εκκλησία βρισκόταν χαμηλότερα από το έδαφος που 

την περιέβαλλε, προκειμένου να τηρείται ο «κανόνας» που απαγόρευε να υπάρχει σε οθωμανική 

πόλη χριστιανικός ναός ισοϋψής ή υψηλότερος από τα υφιστάμενα μουσουλμανικά τεμένη 

(Καραγιαννακίδης & Λυκουρίνος, 2010:90). Κατεδαφίστηκε στα 1957 - 1958 και τη θέση της 

(εκτός από το καμπαναριό που σώζεται μέχρι σήμερα και μάλλον δεν είναι κι αυτό κομμάτι της 

αρχικής εκκλησίας αλλά εξέλιξη του αρχικού) πήρε ο σημερινός ναός της συνοικίας 

(Λυκουρίνος, 2005:107). 

 

 

Η παλιά εκκλησία της Παναγίας, 1950. (Καραγιαννακίδης & Λυκουρίνος, 2010). 

 

Η εκκλησία της Παναγίας δεν ήταν μόνο χώρος ιεροτελεστιών και πνευματικής καταφυγής. Έως 

τα μέσα του 19
ου

 αιώνα ήταν ο μόνος επίσημα αναγνωρισμένος από το οθωμανικό κράτος 

φορέας διοίκησης και εκπροσώπησης των χριστιανών. Σε ένα ταπεινό κτίριο στο προαύλιο της 

εκκλησίας στεγαζόταν και η Μητρόπολη έως το 1883. Η Επιτροπή του ναού επιτελούσε έργο 

ύψιστης σημασίας, καθώς τα έσοδα της εκκλησίας ήταν ο σπουδαιότερος πόρος για τη 

λειτουργία του σχολείου (Λυκουρίνος, 2005:170-171). Επίτροπος του ναού της Παναγίας 

διατέλεσε ο καπνέμπορος Μιχαήλ Σπόντης ο οποίος, σύμφωνα με το Χιόνη (2010α:400), 
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θεωρήθηκε ως ένας από τους μεγαλύτερος ευεργέτες και ψυχή της δημιουργίας του πρώτου 

ημιγυμνασίου της πόλης. Επιπροσθέτως, ο Λυκουρίνος (2005:177) αναφέρεται σε δήλωση του 

Μιχαήλ Σπόντη στις 20 Νοεμβρίου 1862, σύμφωνα με την οποία αναλαμβάνει ο ίδιος την 

«αντιμισθία» του δασκάλου.  

Αν και ο αριθμός των ενοριτών ήταν μικρός και η οικονομική τους κατάσταση άθλια, η 

Επιτροπή του ναού της Παναγίας κατάφερνε να επιχορηγεί την Εφορεία Σχολών ετησίως με 50 

ή 60 λίρες στα τέλη του 19
ου

 αιώνα (Λυκουρίνος, 2005:170-171). 

 

Το σχολείο της Παναγίας 

Λειτουργώντας και ως κρυφό σχολειό η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κέντρο της 

ελληνικής δράσης στη συνοικία, διατήρησε άσβεστη τη λαμπάδα του ελληνοχριστιανικού 

πνεύματος σε εποχές που ο χριστιανικός πληθυσμός της συνοικίας πιεζόταν σκληρά για να 

εξισλαμισθεί (Ρωμανιάς, 1964:12). Αργότερα, πάντως πριν από το 1860, στον αύλειο χώρο του 

ναού, στη νοτιοανατολική πλευρά, περίπου στη θέση του σημερινού σχολείου, άρχισε να 

λειτουργεί το πρώτο και μοναδικό διδακτήριο της πόλης. Έως το 1879 όλα τα σχολεία της 

Καβάλας στεγάζονταν στο διδακτήριο της Παναγίας (Λυκουρίνος, 2005:177). 

Σύμφωνα με το Χιόνη (1990:85) το οίκημα ήταν διώροφο και η αίθουσα διδασκαλίας 

λειτουργούσε σε ένα χαμηλοτάβανο χώρο του ορόφου, στον οποίο οι μαθητές ανέβαιναν από 

μια ξύλινη εσωτερική σκάλα. Τα θρανία ήταν ξύλινα, μακρόστενα και δεν μπορούσαν να 

μετακινηθούν. Έξω από το κτίριο υπήρχε ένας διαμορφωμένος χώρος με υγρή άμμο, πάνω στην 

οποία οι μαθητές μάθαιναν να γράφουν.  

Το σχολείο, σημειώνει ο Λυκουρίνος (2005:178), ήταν επτατάξιο χωρισμένο σε δύο τμήματα: 

Το «Δημοτικόν» και το «Ελληνικόν». Στο πρώτο τμήμα, αποτελούμενο από τέσσερις τάξεις, 

φοιτούσαν τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, αγόρια και κορίτσια. Στο τμήμα αυτό εφαρμοζόταν η 

αλληλοδιδακτική μέθοδος. Το δεύτερο, αποτελούμενο από τις τρεις τελευταίες τάξεις, δεν 

λειτουργούσε αυτοτελώς, αλλά ήταν προσαρτημένο στο «Δημοτικόν» ως ανώτερο τμήμα του. 

Σύμφωνα με το Χιόνη (1990:32) στο σχολείο δίδασκαν ένας δάσκαλος και μια δασκάλα.  

Η λειτουργία του σχολείου δεν ήταν πάντοτε ομαλή. Υπήρξαν χρονιές που δε λειτούργησε 

καθόλου. Ο Χιόνης (2010β:551) αναφέρεται σε πρακτικό των κατοίκων της συνοικίας, που 

δημοσίευσε ο Δ. Δημητριάδης στην εφημερίδα «Κήρυξ Καβάλας» σύμφωνα με το οποίο στις 7 

Νοεμβρίου 1964 συστάθηκε εξαμελής επιτροπή των Ελλήνων κατοίκων, που ονομάστηκε 

«Δημογεροντία», με σκοπό την βελτίωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων, την εξασφάλιση 

πόρων, τον ορισμό Εφόρου για την παρακολούθηση της σχολικής ζωής και κυρίως την ομαλή 

λειτουργία του σχολείου. Από το 1867-’68 σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2005:179), στο 

διδακτήριο άρχισε να λειτουργεί και «Παρθεναγωγείο», ένα κατώτερο δημοτικό σχολείο 
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αποκλειστικά για κορίτσια, πολύ νωρίτερα από άλλες πόλεις της Μακεδονίας με πολλαπλάσιο 

πληθυσμό. Πρώτη δασκάλα του η Ευγενή Πολίτου.  

Έτος σταθμός για τη συνοικία το 1876. Η κατάργηση του αλληλοδιδακτικού, που ελάχιστα 

μπορούσε να προσφέρει, σε συνδυασμό με τις ενέργειες του «Συλλόγου των Φιλομούσων», που 

μόλις ένα έτος πριν είχε συσταθεί με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 

δημιουργεί νέα δεδομένα. Το 1877 στο διδακτήριο της Παναγίας λειτουργούν ένα «Ελληνικόν» 

σχολείο με 17 μαθητές και ένα δάσκαλο, δύο  «Δημοτικά» με 83 μαθητές και δύο δασκάλες και 

ένα «Παρθεναγωγείο» με μια δασκάλα. Η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα» που ιδρύεται το 1878 

από πλούσιους εμπόρους της πόλης με παρόμοιο στόχο, ενισχύει οικονομικά τα σχολεία της 

Παναγίας και ιδρύει το ίδιο έτος Νηπιαγωγείο, που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο (Λυκουρίνος, 

2005:180-181). 

Αγέρωχο πάνω στο βράχο το μικρό σχολείο της Παναγίας μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα επιβιώνει πλάι στα μεκτέμπ, τα κατώτερα δηλαδή θρησκευτικά σχολεία, του παλαιού 

Ιμαρέτ (του συγκροτήματος που αποτελούνταν από το σημερινό ναό του Αγίου Νικολάου και 

άλλα διπλανά του κτίσματα), του Καδή Αχμέτ και του σημερινού Ιμαρέτ, καθώς και τους 

μεντρεσέδες, τα ανώτερα θρησκευτικά σχολεία, επίσης του σημερινού Ιμαρέτ, του Χατζή Αχμέτ 

και του Χαλίλ Μπέη (Δήμος Καβάλας, 2010:98).  

Όμως από το 1864 η φυγή των Ελληνορθόδοξων από την «εντός των τειχών» πόλη σε 

συνδυασμό με την αποδέσμευση της εκπαίδευσης από τον απόλυτο έλεγχο της εκκλησίας, 

επιβάλλει τη μετακίνηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας προς τις νέες συνοικίες, όπου οι 

Καβαλιώτες επέλεξαν να διαμείνουν. Σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2005:185), απαιτούνται νέα 

αναβαθμισμένα σχολεία και το μικρό διδακτήριο της Παναγίας αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 

νέες απαιτήσεις. Το 1881 ολοκληρώνεται η ανέγερση του Αρρεναγωγείου (σημερινό 15ου 

Δημοτικού Σχολείου, επί της οδού Ομονοίας) όπου στεγάζονται όλα τα σχολεία της πόλης. 

Μοιραία από τις αρχές της δεκαετίας του 1880 το σχολείο της Παναγίας παύει να αποτελεί 

κέντρο της εκπαίδευσης στην Καβάλα και δύο δεκαετίες λειτουργεί μόνο ως Νηπιαγωγείο. 

Το σχολείο της Παναγίας γνωρίζει σύμφωνα με το Χιόνη (1990:75) μια σύντομη περίοδο ακμής, 

καθώς ιδρύεται το 1899 σε αυτό μικτή τριτάξια «Αστική Σχολή», χωρίς νηπιακή τάξη, με 

πρόγραμμα ομοιόμορφο με του κεντρικού Παρθεναγωγείου, υπό τη διεύθυνση της Φραγκίσκας 

Απέργη. Η «Αστική Σχολή» ήταν με βάση τις συνθήκες της εποχής, ανώτερο δημοτικό σχολείο 

(στο «ελληνικόν» προστίθενται τάξεις γυμνασίου και το «δημοτικόν» μετατρέπεται σε «Αστική 

Σχολή»). Ο χαρακτηρισμός «Αστική» υπήρχε για να διακρίνει το συγκεκριμένο είδος από τα 

«γραμματοδιδασκαλεία» που λειτουργούσαν στα χωριά. Η σχολή όμως σύντομα υποβιβάζεται 

σε διτάξια. Το 1906 παύει να λειτουργεί το νηπιαγωγείο και το 1914 η αστική σχολή 

υποβιβάζεται εκ νέου σε μονοτάξια και αποκλειστικά για κορίτσια.  
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Νεώτερη ωστόσο έρευνα δείχνει ότι ένα χρόνο αργότερα, προάγεται και σε διτάξιο, σύμφωνα με 

το υπ΄ αριθμόν 51 ΦΕΚ της 5
ης

 Φεβρουαρίου 1915. Το συγκεκριμένο ΦΕΚ ίδρυσης είναι και το 

παλαιότερο που έχει βρεθεί, τουλάχιστον έως σήμερα και αφορά το σχολείο της Παναγίας. 

 

ΦΕΚ 51 της 5
ης

 Φεβρουαρίου 1915. Εθνικό Τυπογραφείο (2013) 

 

Η Παναγία είχε χάσει οριστικά την παλιά της αίγλη, αυτή που προσέδιδε η πολυεθνική και 

πολυφυλετική συγκέντρωση ανθρώπων στο χώρο της. Απαξιωμένη από τους Ελληνορθόδοξους, 

είχε μετατραπεί σε μια σχεδόν αμιγή μουσουλμανική πλευρά της πόλης.  

Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή 1916-1918 σκοτεινή και βάρβαρη όσο ποτέ, συγκλόνισε την 

πόλη και έριξε τη βαριά σκιά της στο σχολείο της συνοικίας, που σταμάτησε τη λειτουργία του, 

όπως άλλωστε και τα υπόλοιπα σχολεία της πόλης. Το σχολείο όμως της Παναγίας δεν θα 

ξαναλειτουργούσε. Ο Ρουδομέτωφ (2008) αναφέρεται στις πληροφορίες του Κωνσταντίνου 

Σχοινά, μηχανικού στην κοινότητα της Καβάλας από το 1913, βάσει των οποίων την εποχή της 

δεύτερης βουλγαρικής κατοχής υπέστησαν σοβαρότατες φθορές κοινοτικά και φιλανθρωπικά 

ιδρύματα, όπως το Δημοτικό Νοσοκομείο πίσω από το Υδραγωγείο, η σχολή αρρένων στη 

συνοικία του Αγίου Παύλου και τα παραρτήματα του ίδιου σχολείου στον Άγιο Παύλο και τον 

Άγιο Ιωάννη, η σχολή μέσης εκπαίδευσης (γυμνάσιο), ένα σχολείο θηλέων πίσω από τη 

Δημαρχία και το δημοτικό σχολείο στη συνοικία της Παναγίας, καθώς…την εποχή αυτή η 

Καβάλα παρουσίασε μεγάλη έλλειψη καύσιμης ξυλείας και οικοδομήσιμης. Κατεδάφιζαν λοιπόν τα 

σπίτια για να προμηθευτούν την ξυλεία που ήταν χρήσιμη για την κατασκευή αμπριών για τα 
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χαρακώματα (Ρουδομέτωφ, 2008:115). Έρημο από μαθητές και σχεδόν κατεστραμμένο γύρω 

στο 1920 το παλιό διδακτήριο κατεδαφίζεται.  

Όταν η συνοικία και όλη η «εντός των τειχών» πόλη εγκαταλείπεται από τους μουσουλμάνους 

κατοίκους της και αρχίζει να κατοικείται αποκλειστικά από πρόσφυγες δεν υπάρχει σ’ αυτήν 

κανένα δημόσιο ίδρυμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τα πρώτα χρόνια, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών, άρχισε να λειτουργεί το τετρατάξιο ιδιωτικό 

δημοτικό σχολείο «Μαρούλη» επί της οδού Ιερολοχιτών που στεγαζόταν σε ένα παλιό 

τουρκικής κατασκευής ξύλινο οίκημα (ξύλινοι πήχεις επιχρισμένοι με ασβεστοκονίαμα). Σε 

παρόμοιας κατασκευής οίκημα άρχισε να λειτουργεί και το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο, στην οδό 

Δερβενακίων. Το συγκεκριμένο σχολείο ήταν χωρισμένο σε «Αρρένων» και «Θηλέων» και σε 

αυτό δίδαξε, αμέσως μόλις ήλθε στην Καβάλα, ο πρόσφυγας δάσκαλος Ευκλείδης Αντωνιάδης.  

 

Το 7
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

Το διδακτήριο που στεγάζει σήμερα το δημοτικό σχολείο θεμελιώθηκε και άρχισε να 

οικοδομείται το 1928. Ανάδοχος του έργου ήταν ο πολιτικός μηχανικός Κωνσταντίνος 

Μανιαδάκης, Υπουργός Ασφαλείας μετέπειτα της κυβερνήσεως Μεταξά (Καραγιαννακίδης, 

2005:103).  

Το σχολείο ονομάστηκε Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο ή 7
ο
 (από το 1967) Στο ίδιο διδακτήριο 

συστεγάστηκε αρχικά και το Η΄ Δημοτικό Σχολείο, λειτουργώντας εκ περιτροπής (πρωί - 

απόγευμα), που μετονομάστηκε αργότερα σε Α΄ όταν στεγάστηκε από το 1934 σε νεόδμητο 

κτίριο επί της οδού Ιουστινιανού και αργότερα 1
ο
 (Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Δημοτικού 

Σχολείου Ζ΄ Καβάλας, 1946-1954). 

 

 

Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου. Κτηματολόγιον και Διδακτήριον Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ Καβάλας. 
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Για την εξασφάλιση του οικοπέδου αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Διδακτηριακής 

Επιτροπής της 25
ης

 Ιανουαρίου 1927 η αναγκαστική απαλλοτρίωση τμημάτων οικοπέδων, των 

οποίων η κυριότητα ήταν αμφισβητούμενη, μετά την άρνηση των φερόμενων ιδιοκτητών στην 

εξαγορά με συγκεκριμένο τίμημα. Η απόφαση της απαλλοτρίωσης στηρίχτηκε στο σκεπτικό της 

απουσίας άλλου οικοπέδου στη συνοικία, κατάλληλου για την ανέγερση σχολείου και το σχετικό 

με την ανέγερση σχολικών κτιρίων στις πρόσφατα προσαρτημένες περιοχές στο ελληνικό 

κράτος, διάταγμα της εποχής. Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας στις 18 Φεβρουαρίου 

1927 το οικόπεδο απαλλοτριώνεται. Η δαπάνη για την ανέγερση του κτιρίου με έξοδα του 

Δημοσίου ορίζεται στις 108.000 δραχμές (Επιθεώρηση Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καβάλας, 

1927).  

 

Απαλλοτρίωση οικοπέδου. Κτηματολόγιον και Διδακτήριον Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ Καβάλας. 

 

Ο Τσάτσος (2005) αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Κήρυξ Καβάλας» σύμφωνα με 

το οποίο το κτίριο παραδίδεται στη Διδακτηριακή Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 1928 χωρίς να 

έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Βέβαια σε άλλα δημοσιεύματα της εφημερίδας αναφέρεται ότι το 

σχολικό έτος 1928-1929 το σχολείο της Παναγίας στεγάζεται ακόμη στο παλιό κτίριο της 

Δερβενακίων, καθώς υπάρχουν ελλείψεις στο νέο διδακτήριο. Μάλιστα σε συνεδρίαση της 

Διδακτηριακής Επιτροπής το Δεκέμβριο του 1928 φαίνεται ότι απαιτείται το ποσό των 150000 

δραχμών για την αποπεράτωση των εργασιών. Αναφέρεται ακόμη ότι ο Επιθεωρητής Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, σε έκθεσή του το 1930, διαπιστώνει ότι το ποσόν των 400.000 δραχμών που 

διέθεσε για την αποπεράτωση των εργασιών, αποδόθηκε στην απόσβεση άλλων χρεών της 

Επιτροπής και ότι ο Δήμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει την έλλειψη αφοδευτηρίων με τη 

διάθεση ποσού 40000 δραχμών (Τσάτσος, 2005).   

Πάντως, έστω και ημιτελές το σχολικό έτος 1929-1930 το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του. 

Αυτό προκύπτει και από τις μαρτυρίες κατοίκων που θυμούνται τη μεταφορά των μαθητών στο 

νέο σχολείο το φθινόπωρο του 1929. Σύμφωνα μάλιστα με μαρτυρίες του Σ. Δημητριάδη, 

μαθητού το σχολικό έτος 1929-1930 στην Α΄ τάξη, μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος 

και υπό τις εντολές του αυστηρότατου κου Ευκλείδη, οι μικροί μαθητές κουβαλούσαν 

οικοδομικά υλικά στον πάνω όροφο ή τα αφοδευτήρια που μόλις άρχισαν να χτίζονται στο πίσω 

μέρος του σχολείου. Οι μεγαλύτεροι, μαζί με τους εργάτες, ανέβαζαν μέσα σε «ζεμπίλια» στην 
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αυλή τα βαριά οικοδομικά υλικά που άφηναν οι μαούνες σε ένα αμμώδες άνοιγμα ανάμεσα στα 

βράχια κάτω από το σχολείο. Το 1951 γίνονται και οι πρώτες εργασίες συντήρησης στο 

διδακτήριο ύψους 12000500 δραχμών στα γείσα και τα στηθαία της οροφής (Κτηματολόγιον και 

Διδακτήριον Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ Καβάλας, 1951).  

Το σχολείο έχει δυτικό προσανατολισμό και είναι ορατό από την παραλία και τα περισσότερα 

σημεία της πόλης. Πίσω από το κτίριο και σε όλη τη δυτική και νοτιοδυτική πλευρά 

διατηρούνται τα τείχη της παλιάς πόλης. Η αυλή αναπτύσσεται νότια του κτιρίου και εδράζεται, 

στο μεγαλύτερο μέρος της, πάνω στο παράλιο τείχος. Η πρόσβαση στο κτίριο είναι δυνατή μόνο 

από την οδό Θ. Πουλίδου, η οποία καταλήγει μπροστά του. 

Σύμφωνα με τον Αντωνίου (2010:489), στις αρχές της δεκαετίας του 1930 είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένα τα διώροφα εξατάξια διδακτήρια, λόγω της απλότητας του τύπου και της μορφής 

τους και της επάρκειάς τους στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών. Στα διδακτήρια αυτού 

του είδους οι αίθουσες διδασκαλίας τοποθετούνται σε σειρά και ανάλογα με τις κλιματολογικές 

συνθήκες του τόπου είτε προβλέπονται κλειστοί, υαλόφρακτοι διάδρομοι προς τον βορρά και 

αίθουσες διδασκαλίας προς το νότο (ψυχρές περιοχές με ισχυρούς ανέμους), είτε σχεδιάζονται 

ανοικτοί μεσημβρινοί διάδρομοι μπροστά από τις αίθουσες διδασκαλίας (περιοχές με ήπιο 

κλίμα). 

Το κτίριο αποτελεί χαρακτηριστικό τύπο διώροφου, εξατάξιου σχολικού κτιρίου, με την είσοδο 

στο κέντρο της κύριας όψης, μια ζώνη επικοινωνίας με διάδρομο και κλιμακοστάσιο στην 

έμπροσθεν, βορειοδυτική πλευρά και τις αίθουσες διδασκαλίας στο βάθος. Οι κατόψεις των δύο 

ορόφων είναι όμοιες με τρεις αίθουσες διδασκαλίας σε κάθε μία, διάδρομο και κλιμακοστάσιο 

στη νότια πλευρά του κτιρίου. Στην άλλη πλευρά του διαδρόμου υπάρχει γραφείο και στους δύο 

ορόφους (Τσάτσος, 2005).  

Καθώς το κτιριολογικό πρόγραμμα δεν προέβλεπε χωριστή αίθουσα τελετών, στο διδακτήριο 

ακολουθείται η αρχή της «ευέλικτης κάτοψης», σύμφωνα με την οποία οι δύο αίθουσες του 

πρώτου ορόφου είναι χωρισμένες με πολύφυλλα φορητά χωρίσματα, που όποτε χρειάζεται 

ενοποιούνται (Αντωνίου, 2010:490). 
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Κύρια όψη και κάτοψη του κτιρίου. Κτηματολόγιον και Διδακτήριον Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ Καβάλας. 

 

Μορφολογικά το κτίριο χαρακτηρίζεται από μια λιτή, νεοκλασσική γραμμή χωρίς έντονα 

διακοσμητικά στοιχεία. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κύρια όψη, στην οποία υπάρχει 

εξώστης στον όροφο και υπόστεγος χώρος από κάτω και η κεντρική είσοδος σε κάποιο ύψος με 

το κλιμακοστάσιο μπροστά. Τα νεοκλασικά στοιχεία υπάρχουν, αρκετά όμως αφαιρετικά, με 

διακοσμητικά στοιχεία στις γωνίες του κτιρίου και τα υποστυλώματα κάτω από τον εξώστη. Τα 

παράθυρα του κτιρίου έχουν μια πιο στενόμακρη μορφή σε σχέση με τα νεοκλασικά πρότυπα 

των παλαιότερων κτιρίων και το στηθαίο δεν έχει ιδιαίτερα διακοσμητικά στοιχεία. 

Κατασκευαστικά το κτίριο διαθέτει φέρουσες τοιχοποιίες από λιθοδομή και και πλάκες από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός, σύμφωνα πάντα με τον Τσάτσο 

(2005), πως για πρώτη φορά σχολικό κτίριο στην Καβάλα δεν έχει επικλινή στέγη αλλά δώμα. 
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Μορφολογία του κτιρίου. Αρχείο Σ. Δημητριάδη 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 1928-29, λειτουργούσε και «σπιτικό σχολείο» (ισοδύναμο με 

νηπιαγωγείο) λίγο πριν από τη συμβολή των οδών Μεχμέτ Αλή και Ανθεμίου στο χώρο πλησίον 

της «Παλιάς Μουσικής». Στα 1934 -΄35 περίπου 600 με 700 μαθητές φοιτούσαν στα δύο 

Δημοτικά σχολεία της συνοικίας και ο αριθμός των μαθητών πού φιλοξενούνταν σε κάθε 

αίθουσα κυμαινόταν μεταξύ 40 και 50. Το 1940 το νεόδμητο 7
ο
 σχολείο διακόπτει τη λειτουργία 

του 2-3 μέρες μετά την κήρυξη του πολέμου. Στα χρόνια της κατοχής η μοίρα του κτιρίου του 

7
ου

 Δημοτικού Σχολείου ήταν εντελώς διαφορετική από ότι συνέβη στα άλλα σχολεία της 

Καβάλας. Στο σχολείο, σύμφωνα με το Μπρουκάκη (2012) εγκαταστάθηκε γερμανική 

στρατιωτική δύναμη για να εξυπηρετεί τη βάση υδροπλάνων που κατασκευάστηκε στην αρχή 

του λιμενοβραχίονα, ακριβώς κάτω από το σχολείο. Οι αίθουσες του σχολείου, μετατράπηκαν 

σε στρατιωτικούς κοιτώνες και η μεσαία αίθουσα του ισογείου σε μαγειρείο. Η μεγάλη του 

καμινάδα, που έχτισαν Έλληνες τεχνίτες, σώζεται ακόμη και σήμερα. 
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Γερμανοί πιλότοι στο δώμα του σχολείου. Αρχείο Δ. Παπαδόπουλου 

 

Οι Γερμανοί δεν προκάλεσαν φθορές στο εκπαιδευτήριο και δεν έγινε καμιά προσπάθεια για 

λειτουργία βουλγαρικού σχολείου.  

 

 

Η πρώτη εγγραφή μετά την απελευθέρωση. Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας 1946-1954 Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ 

Καβάλας. 

 

Το σχολείο επαναλειτούργησε αμέσως μετά την Απελευθέρωση. Ως δασκάλες 

χρησιμοποιήθηκαν τελειόφοιτες Παιδαγωγικών Ακαδημιών, οι οποίες δεν είχαν προλάβει, λόγω 

του πολέμου, να αποφοιτήσουν. Από το 1945 απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδημιών μόνιμοι 
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δημόσιοι υπάλληλοι  εργάζονται στο σχολείο υπό τη διεύθυνση του Ευκλείδη Αντωνιάδη και η 

κατάσταση εξομαλύνεται οριστικά.  

 

Το σχολείο του Φάρου 

… Δίπλα, το πλάτωμα του Φάρου. Από κάτω το Μονόπετρο. Αν κατεβείς τα λιγοστά σκαλοπάτια, 

ανάμεσα από τα γερτά πεύκα, θα σου ανήκει το απέραντο γαλάζιο, (Αξιώτης, 2011). 

 

 

Ο Φάρος στην αυλή του σχολείου. Αρχείο Σ. Δημητριάδη 

 

Στο άκρο της χερσονήσου της Παναγίας, μέσα στον αύλειο χώρο του σχολείου λειτουργεί από 

το 1880 περίπου ο «Φάρος». Συνυπάρχει  με το σχολείο στο ομορφότερο σημείο της πόλης 

χαρακτηρίζοντας την περιοχή και τη φυσιογνωμία της πόλης. Σύμφωνα δε με την Πέγιου 

(2010:54) έχει μετεξελιχθεί από ένα απλό φάρο σε τοπωνύμιο. Η σημερινή του κατασκευή 

ανάγεται σε εργασίες που έγιναν στα 1929 και αμέσως μετά την Απελευθέρωση, στα 1945.  
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Τετράδιο Αντιγραφής Πρώτης Δημοτικού 7
ου

 Δ.Σ.  Αρχείο Σ. Δημητριάδη 

 

Πάνω από ένα αιώνα πιστός στο άναψε - σβήσε καλωσορίζει κι αποχαιρετά τα πλοία στο λιμάνι 

της πόλης. Τον σεβάστηκαν ο χρόνος, οι νοτιάδες και οι νεώτεροι κατακτητές, φυσικά πλην των 

Βουλγάρων, που ολοσχερώς τον κατέστρεψαν, όπως παρατηρεί η Πέγιου (2010:52), κατά την 

πρώτη Βουλγαρική κατοχή.  

Μετά από έρευνες, που βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, διαπιστώθηκε ότι κάτω από το φάρο 

υπάρχει ο οικίσκος του φαροφύλακα και μια απότομη στενή σκάλα που οδηγεί στα βράχια της 

Παναγίας. Η θέα είναι πανοραμική και ο ορίζοντας αγκαλιάζει τις καθαρές μέρες, πέρα από τη 

Θάσο το Άγιο Όρος και τη Σαμοθράκη. Το κουβούκλιο εντωμεταξύ του «Φάρου», κάτω από τα 

διαδοχικά στρώματα λευκής λαδομπογιάς, κρύβει καλά μυστικά του παρελθόντος Καβαλιωτών 

και μη. 

Άγια μέρα στην Παναγία. 

Γύρω απ’ το φάρο ήταν μπλεγμένα τα μαλλιά σου, 

Κι έκαναν ίσκιους περίεργους 

Καθώς το φως του σκίαζε 

Στο βράχο απέναντι του προφήτη Ηλία 

 (Μιχαλόπουλος, 1994, στο Γαραντούδης & Μικέ, 2009:205) 
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Δανειζόμενο το όνομά του από το χώρο που στέγαζε τις δραστηριότητές του, ο «Φάρος» ως 

κοσμικό κέντρο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1932 στην αυλή του σχολείου και ήταν ανοιχτό την 

περίοδο από το Πάσχα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Άνοιγε τα πρωινά της Κυριακής μετά τη 

λειτουργία και τα απογεύματα των υπολοίπων ημερών. Πρώτος ιδιοκτήτης ήταν ο Πέτρος 

Στάθης, πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη. Ο «Φάρος» παρείχε φαγητό και ποτό, ενώ 

διέθετε ορχήστρα που έπαιζε ευρωπαϊκά χορευτικά τραγούδια, φιλοξενώντας μάλιστα μεγάλα 

ονόματα καλλιτεχνών της εποχής. Αποτελούσε κατεξοχήν χώρο ψυχαγωγίας των αστών της 

πόλης και στην ακμή του κέντρου ήταν σημαντικό για ένα λαϊκό ζευγάρι να χορέψει στο 

«Φάρο». Το κατάστημα σταμάτησε να λειτουργεί το 1956 (Καραγιαννακίδης, 2005:144).  

 
 

Μητέρες με τα παιδιά τους στο κέντρο «Φάρος», τέλη δεκαετίας 1940. Δήμος Καβάλας (2010). 

 

 «Πύργος υπέρκαλος» 

…τείχη γνωστά της πόλεως που από μικρός κατοικώ 

μόνον που τότε ο λόγος της ύπαρξής των μου διέφυγε 

τα περιεργαζόμουν απλώς η γραφικότητά τους μ’ έθελγε 

καθώς επιβλητικά δέσποζαν της θάλασσας. 

(Στογιαννίδης, 1979, στο Γαραντούδης & Μικέ, 2009:134) 

 

Στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα η χερσόνησος της Παναγίας οχυρώθηκε με τείχος από 

ογκόλιθους ντόπιου γρανίτη. Το τείχος της αρχαίας Νεάπολης είχε την ίδια ή παραπλήσια τροχιά 

με το σωζόμενο περίβολο των νεότερων χρόνων και σε αρκετά σημεία χρησιμοποιήθηκε ως 

βάση για τη μεταγενέστερη βυζαντινή και οθωμανική οχύρωση. Η αρχαία οχύρωση 

διατηρήθηκε μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες (Λυκουρίνος, 2010:444).  

Η εντειχισμένη επιγραφή «Πύργε θεοστήρικτε θεό(ς) σε σκέπει ως υπέρκαλον όντα πάντων των 

πύργω(ν)», που χρονολογικά τοποθετείται στο πρώτο μισό του 9ου αιώνα και επικαλείται τη 
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θεϊκή προστασία για την αποτροπή του κινδύνου από τις επιδρομές των Σλάβων, αποτελεί το πιο 

σημαντικό αρχιτεκτονικό κατάλοιπο των εργασιών της βυζαντινής περιόδου (Λυχούνας & 

Τσουρής, 2005:37).  

Οι επισκευές του 926, η κατάληψη της Χριστούπολης και η καταστροφή των τειχών του 1391, 

καθώς και η ανοικοδόμηση του 1520 έδωσαν στην οχύρωση τη μορφή που διατηρείται έως 

σήμερα. Όπως και στις προηγούμενες φάσεις του, το τείχος, σύμφωνα με το Λυκουρίνο 

(2010:445) παρακολουθούσε το σχήμα της τριγωνικής χερσονήσου και περιέκλειε μια έκταση 

13 εκταρίων.  

Τα απότομα βράχια της ακτής καθιστούσαν τη χερσόνησο της Παναγίας σχεδόν απόρθητη από 

την πλευρά της θάλασσας και για το λόγο αυτό η οχύρωση δεν ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη. Στο 

άκρο της χερσονήσου διαμορφώθηκαν μεταξύ του 17
ου

 και 18
ου

  αιώνα δύο προμαχώνες, ένας 

κυκλικός και ένας ορθογώνιος, με σκοπό να επιτηρούν τη ναυσιπλοΐα και να ελέγχουν με τα 

κανόνια τους την προσέγγιση στο λιμάνι (Λυκουρίνος, 2010:445). Σώζονται με κατεστραμμένες 

τις επάλξεις τους και αποτελούν το όριο της αυλής του σχολείου. 

 

Οι προμαχώνες στο άκρο της χερσονήσου. Αρχείο Σ. Δημητριάδη. 

 

Στο παράλιο τείχος υπάρχουν όλο κι όλο δύο μικρές πύλες, πιθανότατα για αμυντικούς σκοπούς. 

Μία εξ αυτών, που επέτρεπε την έξοδο στα βράχια της ακτής, εντοπίζεται στο άκρο της 

χερσονήσου, δίπλα στον ανατολικό προμαχώνα, μέσα στην αυλή του σχολείου (Υπουργείο 

Πολιτισμού, 2008:11). 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 

Η πυλίδα από την πλευρά της θάλασσας. Υπουργείο Πολιτισμού (2008). 

 

Τα παράλια τείχη πέριξ και πλησίον της σχολικής αυλής με τον εκσυγχρονισμό των πολεμικών 

μέσων και την επέκταση της πόλης εκτός των παραδοσιακών της ορίων εγκαταλείπονται στη 

μοίρα τους. Το τελευταίο τους όμως ρόλο θα τον παίξουν λίγες δεκάδες χρόνια αργότερα: Την 

περίοδο της ανταλλαγής των πληθυσμών σε επαφή με αυτά ή άλλοτε πάνω σε αυτά 

διαμορφώθηκαν δωμάτια, βοηθητικοί χώροι, αυλές και κήποι για τις φτωχές προσφυγικές 

οικογένειες. Βοηθητικά κτίσματα του σχολείου διαμορφώθηκαν πάνω στα τείχη ανάλογα. Λίγα 

χρόνια μετά, σύμφωνα με το Μπρουκάκη (2012), στη βάση του ορθογώνιου προμαχώνα, 

λαξεύοντας μέρος του τείχους, οι Γερμανοί εγκατέστησαν πυροβολείο. Το οχυρωμένη δωμάτιο 

και τα δύο ανοίγματα, ανατολικό και νότιο, διατηρούνται έως σήμερα.  

 

Η λειτουργία του σχολείου 

Διαχειριστικό και διοικητικό όργανο του σχολείου, σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2005:188), ήταν 

η Εφορεία των Σχολών. Εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση των Ελληνορθόδοξων κατοίκων 

και απαρτίζονταν από τα πλέον διακεκριμένα και εύπορα μέλη της. Έργο της ήταν η πρόσληψη, 

η μισθοδοσία και η αντικατάσταση των δασκάλων, η συντήρηση των διδακτηρίων και η 

κατανομή των μαθητών σε τάξεις και σχολές. Η Εφορεία ήταν επίσης υπεύθυνη για τη 

διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών της 

εκπαίδευσης, την έγκριση του προγράμματος και του καταλόγου των διδακτικών βιβλίων.  

Τα έξοδα λειτουργίας του σχολείου εξασφαλίζονταν από τα τέλη που επιβάλλονταν κατά την 

επικύρωση από την κοινότητα ιδιωτικών εγγράφων των Ελληνορθόδοξων (πωλητήρια, 

προικοσύμφωνα, διαθήκες, κλπ). Έσοδα για το σχολείο προέρχονταν επίσης από τον εξαμηνιαίο 

φόρο σε κατοίκους και παρεπιδημούντες και αργότερα επί της αξίας των εξαγωγών καπνού, 

βαμβακιού ή άλλων ειδών, από τον δίσκο στην εκκλησία και την επιβολή προστίμων για 

απείθεια  στις αποφάσεις της Κοινότητας. Οι οικογένειες των φοιτούντων μαθητών 
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επιβαρύνονταν με το τέλος εγγραφής και τη δαπάνη της αγοράς των διδακτικών βιβλίων 

(Λυκουρίνος, 2005:189).  

Οι δάσκαλοι του σχολείου ήταν υπάλληλοι της ελληνορθόδοξης κοινότητας. Υπέγραφαν 

συμφωνητικά συνεργασίας, συχνά ετήσιας διάρκειας, αμείβονταν ελάχιστα και απαιτούνταν να 

είναι εργατικοί και «αμέμπτου ηθικής». Σύμφωνα με το Χιόνη (2010β:552) το 1866 ξέσπασε 

διαμάχη μεταξύ των μελών της Κοινότητας για το διορισμό του δασκάλου. Η μια μερίδα 

επέμενε στην παραμονή του Ιγνατίου που ήδη υπηρετούσε στο σχολείο και η άλλη υποστήριζε 

την αντικατάστασή του από τον Ηπειρώτη δάσκαλο Δ. Αθανασιάδη. Η διαμάχη έληξε με την 

επικράτηση του δευτέρου και σύμφωνα με το Χιόνη (2010α:401) είχε ως αποτέλεσμα να 

ασχοληθούν σοβαρά για πρώτη φορά οι κάτοικοι με την οργάνωση και βελτίωση της 

εκπαίδευσής τους. Στις 25 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους υπεγράφη μεταξύ του Αθανασιάδη και 

της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας το ακόλουθο Συμφωνητικό: 

 

Διά του παρόντος συμφωνητηρίου εγγράφου δηλούνται, ότι αφ’ ενός μεν οι κάτοικοι Καβάλλας, αφ’ ετέρου 

δε ο κ. Δημ. Αθανασιάδης, εξ Ηπείρου ορμώμενος, συνεφώνησαν ως ακολούθως. Ο Άνω ρηθείς Δημήτριος 

απεδέχθη την θέσιν της Σχολής κατά τας επομένας υποχρεώσεις και διατάξεις: 

Α΄ Οφείλει ο ειρημένος διδάσκαλος να επιτηρή το έργον του αόκνως και επιμελώς. 

Β΄ Οφείλει να παραδώση ελληνικά μαθήματα επόμενος τοις οργανισμοίς ενός Γυμνασίου της Ελλάδος. 

Γ΄ Οφείλει να έχη τον τύπον του αλληλοδιδάκτου, επόμενος τω οδηγώ και μη παραβαίνων αυτόν ούτε 

κεραίαν. 

Δ΄ Έκαστος μαθητής οφείλει να φυλάττη τους νόμους της Σχολής ακριβώς. Δεν έχει δε την άδειαν κανείς να 

αντιτείνη εις τας διαταγάς του διδασκάλου. 

Ε΄ Πας μαθητής οφείλει να δέχηται τας του διδασκάλου επιβαλλομένας ποινάς αγογγύστως και άνευ 

αντιστάσεως. Εάν δε κανείς δειχθή κακοήθης ή ανεπανόρθωτος, αμελής και ηθικής βελτιώσεως 

ανεπίδεκτος, αποβάλλεται της σχολής αδυσώπιστος. 

ΣΤ΄ Ο διδάσκαλος οφείλει κατά την 20ην Ιουλίου να παρουσιάσει εις το κοινόν της πόλεώς μας τας 

εξετάσεις, καθ’ ας θέλει φανή η πρόοδος των μαθητών.  

Ζ΄ Μετά τας εξετάσεις θέλουν γίνει διακοπαί μέχρι τέλους Αυγούστου. 

Η΄ Οφείλει ο διδάσκαλος να αναφερθή εις τους εφόρους της σχολής και να καθυποβάλη και αυτοίς τα όσα 

χρειάζονται εις την σχολήν, ούτοι δε οφείλουσιν ανυπερθέτως να τα προμηθεύσωσιν. 

Θ΄ Ο ετήσιος μισθός του διδασκάλου θέλει ήσθαι πέντε χιλιάδες και πεντακόσια γρόσια όστις θέλει 

πληρώνεσθαι εις τον διδάσκαλον εκ διαλειμμάτων, δηλαδή ανά εκάστην τριμηνίαν, παρά των εφόρων της 

σχολής. 

 

Κώδιξ Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Καβάλλας, 1864 - 1889, εγγραφή της 25ης Σεπτεμβρίου 1866. 

(Καραγιαννακίδης & Λυκουρίνος, 2010). 
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Η πάλη αυτή των δύο παρατάξεων, Ερευνώντας τον Κώδικα της Εφορείας Σχολών της Καβάλας 

ο μητροπολίτης Προκόπιος (1979:72) παραθέτει εξαιρετικές πληροφορίες για τη λειτουργία των 

σχολείων έως το 1914-1915. Αναφέρει ότι για τη λειτουργία των σχολείων ίσχυαν οι γενικές 

κανονιστικές διατάξεις των σχολείων της Μακεδονίας, υπήρχε ωστόσο ελαστικότητα στην 

εφαρμογή τους ανάλογα με την ειδικότητα τον αριθμό των δασκάλων. Το ωρολόγιο και 

αναλυτικό πρόγραμμα συντάσσονταν από τους ίδιους τους δασκάλους, επιθεωρούνταν από την 

Εφορεία των σχολείων και υποβάλλονταν προς έγκριση, προφανώς μέχρι την απελευθέρωση, 

στην Ιερά Μητρόπολη, σύμφωνα με τα Άρθρα 26 και 35 του κανονισμού της Ελληνορθοδόξου 

Κοινότητας της Καβάλας. Σύμφωνα πάντα με τον Προκόπιο (1979:73) οι δάσκαλοι 

παρουσιάζονταν στις 20 Αυγούστου για τις εγγραφές και τα μαθήματα άρχιζαν εντός του τρίτου 

δεκαημέρου. Το πρόγραμμα ήταν ημερήσιο και σε ορισμένες περιπτώσεις και απογευματινό για 

την προετοιμασία των μαθητών. Έως τους βαλκανικούς πολέμους  στα σχολεία διδάσκονταν τα 

«γνωστά» μαθήματα, γλώσσα, ιστορία, θρησκευτικά αριθμητική. Από το 1906 προστίθενται η 

γυμναστική, η ραπτική αλλά αυτό συμβαίνει μόνο στο Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο. Η 

λήξη των μαθημάτων συνοδεύονταν από γυμναστικές επιδείξεις.  

Η Εφορεία των Σχολών με πράξη της καθορίζει στις 7 Ιουνίου 1899 και τον τρόπο προαγωγής 

των μαθητών. Όλοι οι μαθητές από την Ε΄ τάξη και μετά οφείλουν στο τέλος του έτους να 

εξετάζονται γραπτά και προφορικά, ενώ οι μαθητές των κατώτερων τάξεων και των 

νηπιαγωγείων μόνο προφορικά. Οι μαθητές εξετάζονταν είτε μεμονωμένα είτε από κοινού 

ενώπιον ειδικής εξεταστικής επιτροπής και αργότερα, από το 1906, καθώς τα σχολεία 

πλήθαιναν, οι εξετάσεις γίνονταν μεμονωμένα κατά σχολείο (Χιόνης, 2010β:556). Οι μαθητές 

που κατάφερναν να τελειώσουν στα δημοτικά και αστικά σχολεία τη φοίτησή τους 

προετοιμάζονταν για την εισαγωγή τους στα γυμνάσια, που έως τουλάχιστον τη λήξη των 

βαλκανικών πολέμων λειτουργούσαν σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας (Προκόπιος, 1979:74). 

Μεταπολεμικά, οι οικογένειες των μαθητών εξακολουθούσαν να είναι υποχρεωμένες στην 

καταβολή των εκπαιδευτικών τελών. Όμως ήταν μεγάλος ο αριθμός των οικογενειών που 

αντιμετώπιζε οξύ οικονομικό πρόβλημα. Με πρωτοβουλία του Διευθυντή του σχολείου, Ε. 

Αντωνιάδη και σε συνεργασία με το Διευθυντή του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου αποφασίστηκε οι 

άπορες οικογένειες να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων. Οι 

δάσκαλοι βέβαια εξακολουθούσαν να αμείβονται ελάχιστα. Το 1958 ο μηνιαίος μισθός του 

δασκάλου ήταν 2200 δραχμές την ώρα που το ενοίκιο ενός σπιτιού στην Παναγία ήταν 1000 

δραχμές (Καραγιαννακίδης, 2005:109-111).  

Η κατάσταση άρχισε να διαφοροποιείται με τη θεσμοθέτηση της «δωρεάν παιδείας» επί 

κυβερνήσεων Γεωργίου Παπανδρέου (1963-1965) και ολοκληρώθηκε επί των ημερών της 

δικτατορίας του 1967, με την καθιέρωση της δωρεάν διανομής των σχολικών βιβλίων. 
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Η σχολική ζωή 

Για τη καθημερινή πραγματικότητα στο σχολείο της Παναγίας μέχρι και το 1890 υπάρχουν μόνο 

ατελείς πληροφορίες ή ασαφείς αναφορές. Σύμφωνα με το Λυκουρίνο (2005:187) οι μαθητές 

οφείλουν να υπακούουν στις «διαταγές» του δασκάλου και να δέχονται «άνευ αντιστάσεως» τις 

επιβαλλόμενες ποινές. Ο «ανεπίδεκτος ηθικής βελτιώσεως» αποβάλλεται από το σχολείο.  Στα 

χρόνια που ακολουθούν έως και την έλευση των προσφύγων τα σχολεία εμφανίζονται λιγότερο 

αυταρχικά. Οι αποβολές εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά οι παρεκτροπές συνήθως τιμωρούνται 

με επίπληξη ενώπιον των συμμαθητών, πρόσθετη εργασία ή και νηστεία. Το ξύλο απαγορεύεται 

και οι δάσκαλοι καλούνται να μην είναι πολύ αυστηροί, ούτε όμως και ανεκτικοί, καθώς η 

αδυναμία επιβολής στους μαθητές τιμωρείται με απόλυση. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα αυτά τα 

χρόνια έως την απελευθέρωση ή λίγο αργότερα τα παιδιά των ευπόρων οικογενειών, που 

κατοικούν κυρίως στη «Νέα Συνοικία» του Αγίου Ιωάννη, συμμετέχουν πολύ περισσότερο στην 

εκπαίδευση από τα παιδιά των κατώτερων στρωμάτων που κατοικούν στην Παναγία 

(Λυκουρίνος, 2005:181).  

Σύμφωνα με τον Καραγιαννακίδη (2005:109) μετά το 1922 στα σχολεία της συνοικίας φοιτούν 

αποκλειστικά προσφυγόπουλα. Τα σχολεία είναι μικτά και παρατηρούνται μεγάλες ηλικιακές 

διαφορές μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές κάθονται σε μακριά μονοκόμματα θρανία, έως 15 

στη σειρά. Η ύλη των μαθημάτων γράφεται από το δάσκαλο στον πίνακα και αντιγράφεται από 

τους μαθητές στο τετράδιο. Αρχικά οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα βιβλίο, το οποίο αγοράζουν 

και αργότερα πρέπει να αγοράζουν όλα τα διδακτικά τους βιβλία, αν η οικονομική κατάσταση 

των γονέων τους το επιτρέπει. Τα βιβλία αλλάζουν πολλά χέρια, από τους παλιότερους μαθητές 

προς τους νεότερους. Όμως το κόστος αγοράς αποτελεί δυσβάστακτο έξοδο για τις συνήθως 

πολυμελείς ή βασιζόμενες μόνο σε ένα μεροκάματο οικογένειες της Παναγίας. Το κράτος 

μεταπολεμικά επιχειρεί να λύσει το πρόβλημα με τη δωρεάν αποστολή αναγνωστικών βιβλίων, 

μέσω του Οργανισμού Μαθητικής Πρόνοιας, στο σχολείο. 

 

Δωρεά βιβλίων. Επιθεώρηση Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καβάλας. 
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Τα σχολικά βιβλία και τετράδια μεταφέρονται μέσα σε υφασμάτινες τσάντες. Οι μαθητές έως τα 

μέσα της δεκαετίας του 1960 πληρώνουν τα καυσόξυλα που χρησιμοποιούνται στη θέρμανση 

του διδακτηρίου. Οι τιμωρίες των άτακτων μαθητών ποικίλουν με επικρατέστερες το ραβδισμό 

και το τράβηγμα των αυτιών. Η κρίση των ετών 1931-1933 οδηγεί στην έναρξη των συσσιτίων. 

Στους μαθητές διανέμονται πακέτα με τρόφιμα και δίνεται ως ρόφημα γάλα που ετοιμάζεται στο 

σχολείο.  

Μεταπολεμικά τους πρώτους χρόνους τα συσσίτια συνεχίζονται και συμπληρώνονται με την 

παροχή μουρουνέλαιου για την τόνωση του οργανισμού.  

 

Έσοδα ταμείου συσσιτίου. Βιβλίο Συσσιτίου Δημοτικού Σχολείου Ζ΄ Καβάλας. 

 

Η παροχή γάλακτος και τυριού συνεχίζεται έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Το σχολείο της 

Παναγίας, τουλάχιστον έως το 1960, λειτουργεί και απόγευμα, καθώς οι γυναίκες της συνοικίας, 

στη συντριπτική τους πλειοψηφία καπνεργάτριες, δεν επέστρεφαν πριν τις 15.00 στο σπίτι. Έως 

τα μέσα της δεκαετίας του 1970 απαγορεύονταν στους μαθητές να κινούνται ασυνόδευτοι στους 

κεντρικούς δρόμους, μετά τη δύση του ήλιου. Οι μαθητές φορούσαν πηλήκιο μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας του 1960 και οι μαθήτριες κοκαλάκι. Η ποδιά και η κονκάρδα με το σήμα του 

σχολείου τους ήταν υποχρεωτικές, τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας. 

Μετά το 1945 παραστάσεις εθνικού περιεχομένου παρουσιάζονταν στις παραμονές των 

επετείων και στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνονταν επιδείξεις γυμναστικών ασκήσεων. 



 

89 

 

 

Γυμναστικές επιδείξεις 7
ου

 Νηπ/είου Καβάλας 1970. Αρχείο Σ. Δημητριάδη. 

 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

Σίγουρα τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του σχολείου δεν μπορεί κανείς να μιλά για επιτυχή 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Σε στατιστικό πίνακα του Μητροπολίτη Ξάνθης το 1877 

αναφέρονται 200 εγγράμματοι και 89 αγράμματοι. Όσοι μπορούσαν να χαράξουν την υπογραφή 

τους συμπεριλαμβάνονταν στους πρώτους. Αγράμματες ήταν και οι γυναίκες στο σύνολό τους. 

Από το 1890 όμως και βαδίζοντας προς το τέλος της Τουρκοκρατίας, παρατηρείται θεαματική 

βελτίωση των γραμματικών γνώσεων των κατοίκων, αποτέλεσμα της μεγαλύτερης συμμετοχής 

στην εκπαίδευση των κατώτερων στρωμάτων (Λυκουρίνος, 2005:190). Μετά την απελευθέρωση 

η υποχρεωτική φοίτηση σύμφωνα με το Χιόνη (1990:79) εξαναγκάζει πολλούς γονείς να 

στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο κι έτσι στις δύο πρώτες τάξεις του σχολείου της Παναγίας 

εμφανίζονται εγγεγραμμένοι 150 μαθητές και μαθήτριες (οι περισσότεροι βέβαια εξ’ αυτών 

είχαν μετακινηθεί από κεντρικά σχολεία για την εξισορρόπηση του μαθητικού πληθυσμού σε 

αυτά). Με την εισβολή των Βουλγάρων το 1916 η λειτουργία των σχολείων σταμάτησε (Χιόνης, 

1990:81). Η επανέναρξη των μαθημάτων στο σχολείο της Παναγίας θα πραγματοποιηθεί μετά 

την έλευση των προσφύγων, γιατί πλέον το σχολείο δεν υφίσταται.  

Η πρώτη γενιά προσφύγων ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα από τη φτώχεια. Το ποσοστό εγκατάλειψης 

των σπουδών ήταν πολύ μεγάλο και υψηλότατο το ποσοστό του αναλφαβητισμού. Σχετικά 

μικρός αριθμός παιδιών, τα περισσότερα αγόρια, που γεννήθηκαν αμέσως μετά την έλευση των 

προσφύγων και φοίτησαν στα σχολεία της Παναγίας, συνέχισαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο. 

Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος ακολούθως, διέκοψε την πορεία κάποιων μαθητών που είχαν τη 

διάθεση να συνεχίσουν και μετά την απελευθέρωση στράφηκαν στην αναζήτηση εργασίας 

(Καραγιαννακίδης, 2005:105-106). Μεταπολεμικά, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου 
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άρχισε να μειώνεται, αν και το ποσοστό όσων συνέχιζαν τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο ήταν 

ακόμη μικρό (το ποσοστό διακοπής των σπουδών ξεπερνούσε το 75 ή και το 80%), αφού τα 

εκπαιδευτικά τέλη και το κόστος αγοράς των βιβλίων ήταν συχνά ένα δυσβάστακτο έξοδο για 

τις συνήθως πολυμελείς ή βασιζόμενες μόνο σε ένα μεροκάματο οικογένειες της Παναγίας 

(Καραγιαννακίδης & Λυκουρίνος, 2010:107). Τα πράγματα χειροτέρεψαν, σύμφωνα με τον 

Ιωαννίδη (1998:169), με το τέλος του «κλειστού» καπνεργατικού επαγγέλματος το 1953, καθώς 

μεγάλο μέρος των ανδρών της συνοικίας έμειναν άνεργοι για ένα σοβαρό χρονικό διάστημα. 

Συχνά οι οικογένειες της Παναγίας επέλεγαν ως λύση για τα παιδιά τους τη φοίτηση στο 

Νυχτερινό Γυμνάσιο της συνοικίας (σημερινό 5ο Γυμνάσιο), καθώς την ημέρα αναγκάζονταν να 

εργάζονται. Σύμφωνα με τον Καραγιαννακίδη (2005:112) η κατάσταση άρχισε να 

διαφοροποιείται, αργά αλλά σταθερά, με τη θεσμοθέτηση της δωρεάν παιδείας στα μέσα της 

δεκαετίας του ’60. Η βελτίωση των συνθηκών ζωής έγινε αισθητή και από την αύξηση των 

κοριτσιών που συνέχιζαν στο Γυμνάσιο ή την Εμπορική Σχολή (συστεγαζόμενη με το 

Νυχτερινό). Οι ελάχιστες ωστόσο γραμματικές γνώσεις των γονέων τους δεν επέτρεπαν την 

επαρκή πληροφόρησή τους σε θέματα σπουδών μετά το γυμνάσιο.  Είναι επίσης χαρακτηριστικό 

ότι ο αριθμός των παιδιών της συνοικίας πού φοιτούσαν σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών την 

ίδια δεκαετία ήταν πολύ μικρός, σε σχέση με τα παιδιά άλλων συνοικιών της Καβάλας, όπου 

ήταν συγκεντρωμένες οικογένειες με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο.  

Στα χρόνια πού ακολούθησαν, το ποσοστό εγκατάλειψης του σχολείου από τα παιδιά της 

συνοικίας εκμηδενίστηκε. Τα παιδιά της συνοικίας τελείωναν το Δημοτικό και φοιτούσαν στο 

Γυμνάσιο. Παρέμενε ωστόσο χαμηλό το ποσοστό όσων συνέχιζαν τις σπουδές στα Α.Ε.Ι. Από 

τη δεκαετία του ’80 και μετά, σύμφωνα πάντα με τον Καραγιαννακίδη (2005:115) οι μαθητές 

της Παναγίας δε ξεχώριζαν πια από τους συνομηλίκους τους της υπόλοιπης Καβάλας. 

 

Το παρόν και το μέλλον του σχολείου 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, τα δύο σχολεία της συνοικίας αριθμούσαν πάνω από 350 

μαθητές (Ρωμανιάς, 1964). Η έξοδος ωστόσο των κατοίκων της περιοχής προς τα διαμερίσματα 

των πολυκατοικιών, από τα μέσα της δεκαετίας και μετά, είχε ως επακόλουθο μια αργή αλλά 

σταθερή μείωση του μαθητικού πληθυσμού των σχολείων της συνοικίας. Η φοίτηση παιδιών 

οικονομικών μεταναστών (κύρια Αλβανών) ανέκοψε παροδικά μόνον τη μείωση του μαθητικού 

πληθυσμού, καθώς το κύμα εισόδου όχι μόνο δεν υφίσταται αλλά παρατηρείται και μια τάση 

επιστροφής στην πατρίδα τους (το ποσοστό των αλλοδαπών σήμερα κυμαίνεται στο 8% του 

συνόλου των μαθητών). Χαρακτηριστικά το σχολικό έτος 2010-2011 και στα δύο σχολεία της 

συνοικίας (1
ο
 και 7

ο
) φοιτούσαν μόλις 112 μαθητές (47 και 65 αντίστοιχα). Τα σχολεία 

λειτούργησαν ως πεντατάξια και η συγχώνευσή τους φαινόταν αναπόφευκτη (Β.Μ.Π. 1
ου

 και 7
ου
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Δ.Σ. Καβάλας). Έτσι, το σχολικό έτος 2011-2012, σύμφωνα με την 29984/Δ4 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κας Χριστοφιλοπούλου, που 

δημοσιεύτηκε στις 18 Μαρτίου 2011 στο υπ΄ αριθμόν 440 Φύλλο της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, τα δύο Δημοτικά σχολεία συγχωνεύθηκαν σε ένα επταθέσιο (λειτουργικά) 

ολοήμερο σχολείο στην έδρα του 7
ου

. Το παράδειγμα των Δημοτικών ακολούθησαν και τα 

αντίστοιχα Νηπιαγωγεία, που με τη σειρά τους συγχωνεύθηκαν σε ένα διθέσιο (λειτουργικά) 

ολοήμερο Νηπιαγωγείο, συστεγαζόμενο με το 7
ο
 Δημοτικό. Σήμερα, στο 7

ο
 Δημοτικό Σχολείο 

φοιτούν 102 μαθητές και στο 7
ο
 Νηπιαγωγείο 30.  

Το τελευταίο κυρίως διάστημα είναι φανερή η βαθμιαία αναβάθμιση της λειτουργίας του 

σχολείου. Η υλικοτεχνική υποδομή ενισχύθηκε σημαντικά με προσθήκες από το 1
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο και το εκπαιδευτικό έργο υποστηρίζεται καλύτερα. Το σχολείο εξυπηρετείται από 

σταθερούς και φορητούς υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, που χρησιμοποιούνται από 

τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές όλων των τάξεων. Λειτουργεί βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού 

προσωπικού με χειρόγραφο ή έντυπο υλικό, και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, που 

εξυπηρετούν τη λειτουργία του Αναλυτικού και Διαθεματικού Προγράμματος Σπουδών. 

Εξωτερικοί χρήστες (κυρίως ερευνητές) συχνά ανατρέχουν στο έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης, 

καθώς μέρος του εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό και εξαιρετικά δυσεύρετο., με πλούτο 

πληροφοριακών πηγών όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά και βιβλία όλων των κατηγοριών. 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων λειτουργούν πολιτιστικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια 

όλου του έτους και επιτροπές συμβουλευτικού ή αποφασιστικού χαρακτήρα για την 

εκπροσώπηση του σχολείου κατά την παρουσία του σε ανώτατες Αρχές.  

Το σχολείο συμμετέχει σε δράσεις του Δήμου Καβάλας (εξοικονόμηση ενέργειας, Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) και σχολικά πρωταθλήματα με σημαντικές μάλιστα διακρίσεις, του Δημοτικού 

Μουσείου, του Μουσείου Καπνού και του σκακιστικού Ομίλου. Συγχρόνως συμμετέχει σε 

δράσεις του πολιτιστικού Συλλόγου της συνοικίας «Το Κάστρο» (παραδοσιακά κάλαντα, 

κούλουμα, τραγούδι στη γειτονιά, καστροφεγγίσματα κ.λ.π). Η παιδική χορωδία του Συλλόγου 

της συνοικίας αποτελείται από μαθητές του σχολείου. Το σχολείο συνεργάζεται με το 

«Σωματείο Μουσικών Αν. Μακεδονίας και Θράκης» στη διοργάνωση σεμιναρίων μουσικής 

παιδείας και την πολιτιστική ομάδα «Άνω Θρώσκω». Εκπαιδευτικοί και γονείς της σχολικής 

κοινότητας έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο στήριξης των άπορων οικογενειών της συνοικίας με 

εντυπωσιακά αποτελέσματα και υποστηρίζουν ταυτόχρονα το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

των Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Καβάλας και το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητρόπολης. Στο 

σχολείο εφαρμόζονται προγράμματα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ 

ποικίλες δραστηριότητες επετειακού χαρακτήρα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους. Τελευταία «κατάκτηση» η δημιουργία Ενισχυτικού Φροντιστηριακού Τμήματος 
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Ζ.Ε.Π. στο σχολείο σύμφωνα με τη Φ.1ΤΥ/84/15455/Γ1 (ΦΕΚ 592/05.03.2012, τ.Β΄) απόφαση 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Το Σεπτέμβριο του 2010 ολοκληρώθηκε η σημαντικότερη παρέμβαση συντήρησης που έγινε 

στο διδακτήριο από κατασκευής του. Το διδακτήριο ανακαινίστηκε εξ’ ολοκλήρου 

(επιχρίσματα, μονώσεις, κουφώματα, φωτιστικά) με κονδύλι ύψους 300.000 ευρώ, που είχε 

εξασφαλιστεί επί υπουργίας Στυλιανίδη, αφενός για την ανακαίνιση του κτιρίου και αφετέρου 

για την αποκατάσταση των ζημιών στον αύλειο χώρο. Βέβαια το έργο της ανάπλασης του 

προαυλίου δεν άρχισε ποτέ, καθώς οι σχετικές μελέτες του Δήμου Καβάλας, σκόνταφταν στις 

απαιτήσεις της 12ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εμφανιζόταν με μια διαφορετική 

αντίληψη στο θέμα της χρήσης του αύλειου χώρου. 

 

Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 7ου Δημοτικού Σχολείου. Αρχείο 7
ου

 Δ.Σ. Καβάλας. 

 

Θετική εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, την ώρα μάλιστα που γράφονταν οι τελευταίες γραμμές 

αυτής της εργασίας ήταν μια καταρχήν συμφωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας 

και της 12ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για ένταξη του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ 

(κατόπιν νέων πολλαπλών υποχωρήσεων από πλευράς Τ.Υ. Δήμου). Επιδίωξη πλέον της 

εκπαιδευτικής κοινότητας του 7
ου

 αλλά και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα είναι η 

αποκατάσταση της αυλής σε μια ιδανική για την λειτουργία του σχολείου διάταξη, η 

ανεμπόδιστη επισκεψιμότητα του χώρου, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία του σχολείου και η 

προστασία της σχολικής περιουσίας με τα ελάχιστα δυνατά κιγκλιδώματα. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι τύποι των σχολείων που λειτούργησαν κατά καιρούς στο 

διδακτήριο της Παναγίας, οι εκπαιδευτικοί, οι όροι εργασίας και αμοιβής τους, οι πηγές 

χρηματοδότησης, τα παράλληλα λειτουργούντα τουρκικά σχολεία της συνοικίας ή η ανάπτυξη 
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των «εκτός των τειχών» σχολών. Ελέγχθηκαν δημοσιεύματα που αφορούν την εκπαιδευτική 

ιστορία της ελληνορθόδοξης κοινότητας της συνοικίας, τη δράση των φιλεκπαιδευτικών 

συλλόγων και το έργο των εκπαιδευτικών φορέων που καινοτόμησαν ή, εισάγοντας 

νεωτεριστικές αντιλήψεις στο πλαίσιο κάποιας κίνησης, προκάλεσαν συγκρούσεις. 

Παρουσιάστηκαν στοιχεία για τη σχολική ζωή, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τα σημερινά 

επιτεύγματα και τα οράματα για το μέλλον. Προσδιορίστηκαν οι αναφορές στην ομώνυμη 

εκκλησία της χερσονήσου και το φάρο, μέσα στη σχολική αυλή, που αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία, καθώς ανάγονται σε ταυτότητα του συγκεκριμένου σχολείου. Είναι γνωστό άλλωστε 

ότι ο αριθμός «7» προσδιορίζει το σχολείο μόνο στα υπηρεσιακά έγγραφα, στη δε καθημερινή 

συνδιαλλαγή παραμένει το «σχολείο της Παναγίας» ή του «Φάρου».  

Η παρούσα εργασία, σε συνδυασμό με ανάλογες εργασίες για τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της Καβάλας, πιθανολογείται ότι θα βοηθήσει στη σύνθεση ενός ιστορικού 

εκπαιδευτικού χάρτη, που θα αναδείξει τις επιδράσεις της μορφής των διδακτηρίων, του τύπου 

τους ή του χώρου μέσα στον οποίο λειτούργησαν, στην εκπαιδευτική διαδικασία ενώ συγχρόνως 

θα αποκαλύψει εκπαιδευτικές πολιτικές, την έκταση της εφαρμογής των κεντρικών πολιτικών 

επιλογών ή ακόμη τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά προβλήματα που προέκυψαν και τυχόν 

αντιστάσεις που εκδηλώθηκαν. Η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού περιβάλλοντος 

εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σε ενδεχόμενες προσπάθειες των παραγόντων της σχολικής ζωής 

(εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, φορέων της τοπικής κοινωνίας) να προσεγγίσουν 

συγκεκριμένα θέματα για μελέτη, από τη δική τους οπτική γωνία. Η δυνατότητα τέλος 

προσέγγισης θεμάτων προς μελέτη, εντός των πλαισίων ενός συγκεκριμένου ερμηνευτικού 

περιβάλλοντος, θεωρείται ότι αποτελεί επαρκή συνθήκη για την ανάπτυξη ή εφαρμογή 

εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.  

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

…Θυμάμαι ακόμη πόση λαχτάρα και ενθουσιασμό νιώθαμε, όταν οι δάσκαλοι στο δημοτικό 

σχολείο μας ανακοίνωναν ότι επρόκειτο να πραγματοποιήσουμε εκδρομή στον ιερό για την πόλη 

μας βράχο της Παναγίας. Φυσικά λόγω της ηλικίας δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε τη 

σπουδαιότητα της ιστορικότητας του χώρου. Σήμερα όμως ανατρέχοντας στις αναμνήσεις της 

εποχής εκτιμώ βαθύτατα την προσπάθεια των θαυμάσιων εκείνων δασκάλων, οι οποίοι 

προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μας κάνουν κοινωνούς της πλούσιας ιστορίας της πόλης μας. 

(Πέγιου, 2010:45). 
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Είναι δύσκολο να συνοψίσει κανείς σε λίγες σελίδες την ιστορία των 150 και πλέον χρόνων του 

σχολείου της Παναγίας. Από τα θρανία του πέρασαν χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες, 

καταξιωμένοι πολίτες αργότερα στην τέχνη, την επιστήμη και την οικογένεια. Δάσκαλοι και 

δασκάλες που υπηρέτησαν στο σχολείο ίσως αναστοχάζονται μέσα από αυτή την εργασία την 

εκπαιδευτική τους πορεία και παλιοί μαθητές ίσως ανακαλούν αναμνήσεις από τη μαθητική τους 

ζωή.  

Μια διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη: Το σχολείο ως γενική συνθήκη, όταν βιώνεται, αποκτά τα 

δικά του χαρακτηριστικά, γίνεται «το σχολείο μου», «το δικό μας σχολείο». Οι ιστορικές φάσεις 

από τις οποίες διέρχεται του προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δημιουργώντας μία ενιαία 

εικόνα, τη φυσιογνωμία του σχολείου δηλαδή, μέσα από θεατά και αθέατα στοιχεία. Μια εικόνα 

σίγουρα πραγματική, κατά κάποιο τρόπο ιδεολογική, μα περισσότερο από όλα συναισθηματική. 

 

 

Τετράδιο Αντιγραφής Πρώτης Δημοτικού. Αρχείο Σ. Δημητριάδη. 
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Ιστορία 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου: 

 Ένα σχολείο …μια ιστορία 

 
Συγγραφή-Επιμέλεια: Μητράκου Ευαγγελία 

Νεοκοσμίδου Παναγιώτα 

 Συγγραφική ομάδα: Βουτυρά Σωτηρία, Δαμιανίδης Παναγιώτης, Κατσικώρης Ιωάννης, 
Μελεκίδου Ευσταθία, Παναγιωτόπουλος Βασίλειος, Σαντορίνη Μαρία, Τομαράς Κωνσταντίνος 

 

Εισαγωγή 

 

Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας, αλλά 

και του σχετικού συμποσίου που έλαβε χώρα σε αυτήν, αναλάβαμε τη διερεύνηση και 

παρουσίαση της ιστορίας του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. Σκοπός της παρούσας 

εργασίας, είναι  η καταγραφή των συνθηκών έναρξης και λειτουργίας του σχολείου μας μέχρι 

σήμερα. Βασικός άξονας της μεθοδολογικής προσέγγισης, είναι η ιστορική ερμηνευτική, στα 

πλαίσια της οποίας επιχειρήθηκε η αρχειακή ανάλυση κειμένων, η καταγραφή στοιχείων από 

γονείς που υπηρέτησαν σε αυτό, καθώς και η εξέταση συναφών δημοτικών εγγράφων και 
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σχετικού με την εποχή ημερήσιου τύπου, με απώτερο στόχο την νοηματοδότηση των ιστορικών 

γεγονότων εκείνης της εποχής.  

Συχνά η μικροϊστορία ενός σχολείου αποτυπώνει με ευκρινή τρόπο, το ευρύτερο ιστορικό 

και κοινωνικό πλαίσιο, αναδεικνύοντας δομές και άτομα (Ρεπούση, 2004: 288). Η ανάδειξη της 

ιστορίας μέσα από την καταγραφή των λόγων των απλών ανθρώπων που την έζησαν, των 

αρχειακών κειμένων ενός σχολείου, τον τοπικό ημερήσιο τύπο, τα Δημοτικά και Κοινοτικά 

έγγραφα, επιχειρούν μια υπέρβαση σε διδακτικά στερεότυπα, αποσκοπώντας σε μια 

ενδιαφέρουσα ανατροπή στο περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας. Στα πλαίσια ενός 

τέτοιου ερμηνευτικού πλαισίου, θα επικεντρωθούμε στην καθημερινή ζωή του 8
ου 

Δημοτικού 

σχολείου Καβάλας, όπως αυτή καταγράφεται μέσα από την παιδαγωγικές φιγούρες των 

δασκάλων, των μαθητών, αλλά και του ευρύτερου ιστορικο-κοινωνικού πλαισίου που 

εξετάζουμε.  

Ιστορικό πλαίσιο  

Το εκπαιδευτικό σύστημα, αντανακλά σε κάθε εποχή την κοινωνικοπολιτική ιδεολογία των 

ανθρώπων εκείνων που πρωτοστάτησαν. Η επίσημη ίδρυση και λειτουργία του 8
ου

 Δημοτικού 

σχολείου Καβάλας, εντάσσεται στο δικό του ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο. Ο  εμφύλιος πόλεμος, 

αφήνει τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα με ισχυρό φυσικά, αντίκτυπο 

στο χώρο της εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 1996: 96-97). Το ποσοστό των αναλφάβητων στη χώρα 

μας φτάνει το 1/3 του πληθυσμού, ενώ στην περιφέρεια τα 95 από τα 100 παιδιά δε συνεχίζουν 

τις σπουδές τους στη μέση εκπαίδευση. Αλλά και από τους μαθητές που φοιτούσαν στο 

δημοτικό, το 60% περίπου διέκοπτε κατά τη διάρκεια της μετάβασης τους από την Γ΄ στη Δ΄ 

τάξη (Κοσπεντάρης, 1960). Η θέσπιση των σχετικών νόμων  (ΑΝ. 1823/26-3-1951),  διέπονται 

από την κυρίαρχή ιδεολογία της εποχής και κατοχυρώνονται  για πρώτη φορά σε συνταγματικό 

επίπεδο το 1952. Στο νέο σύνταγμα που εκφράζει το πνεύμα της μετεμφυλιακής περιόδου, 

επικυρώνονται μέσα από σχετικές διατάξεις, οι συντηρητικές τάσεις της εξουσίας. Καθιερώνεται 

εκ νέου η καθαρεύουσα ως γλώσσα  διδασκαλίας στα σχολεία (άρθρο 107) και ορίζεται ως 

σκοπός της εκπαίδευσης «η διάπλασις χρηστών πολιτών εν τω πλασίω των ιδεωδών του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» (Δημαράς, 2003: 175). Η δεκαετία του 50 επιβάλλει το πρότυπο 

εκείνο του δασκάλου παντογνώστη, θέτοντας τον μαθητή παθητικό δέκτη και άκριτο αφομοιωτή 

οποιασδήποτε γνώσης. Ουσιαστικά, ο δάσκαλος είναι ο διαμεσολαβητής που αναλαμβάνει να 

μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές-αυριανούς πολίτες, ιδέες και αξίες, εγκαθιδρύοντας την 

υπακοή στις αρχές της παθητικότητας, της εξάρτησης και της θρησκευτικότητας της οποίας η 

διδασκαλία, θεωρείται αυτονόητη καθώς ο διαχωρισμός κράτους και Εκκλησίας στη χώρα μας, 
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δε συνέβη ποτέ όπως συνέβη στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  Το σχολείο και κατ΄ επέκταση 

η κοινωνία παράγει και συντηρεί κοινωνικές ανισότητες, στα πλαίσια των οποίων οι πλούσιοι 

οφείλουν να είναι ελεήμονες, ενώ οι  φτωχοί είναι θύματα της μοίρας ή άξιοι της τύχης τους 

(Φραγκουδάκη, 1979: 30-44). Κυρίαρχο σύνθημα της εποχής εκείνης και αυστηρή 

προσκόλληση σε αυτό αποτελεί το τρίπτυχο «Πατρίς –Θρησκεία –Οικογένεια». 

Προχωρώντας μέσα στον χρόνο, οι διεθνείς εξελίξεις που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του 

Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, επηρέασαν και την Ελλάδα. Η μετακίνηση των θέσεων για την 

εκπαίδευση ότι αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση και όχι ως καταναλωτική 

δαπάνη, θέτει τα θεμέλια για την θέσπιση ειδικών επιτροπών παιδείας  με σκοπό την διαχείριση 

των εκπαιδευτικών προβλημάτων, αλλά και την υιοθέτηση προοδευτικών στάσεων και 

αντιλήψεων. Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εργασίες της εν λόγω επιτροπής, είχε ο Ε. 

Παπανούτσος, ο οποίος σε συνεργασία με άλλους φιλελεύθερους διανοούμενους, επιδιώκουν να 

κρατήσουν ζωντανή τη δημοτική γλώσσα και την αστικοδημοκρατική λειτουργία του σχολείου, 

συνεχίζοντας τον δημοκρατικό αγώνα για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.  Οι χαμηλές αποδοχές, 

τα απαρχαιωμένα αναλυτικά προγράμματα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μιας ισχυρής 

αλλαγής.  

Ο ταραγμένος χώρος της εκπαίδευσης, ήταν ένα από τα βασικά θέματα που απασχόλησαν 

τη νέα κυβέρνηση, με τη νίκη στις εκλογές του 1964. Ο τότε πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου, 

έχοντας επίγνωση των κοινωνικών και εθνικών συνθηκών που επικρατούσαν, λόγω της 

επικείμενης ένταξης της χώρας στην Ε.Ο.Κ. και υπερασπιζόμενος το όραμα για την Αναγέννηση 

της Παιδείας, ανέλαβε προσωπικά το Υπουργείο Παιδείας. Στα πλαίσια των αλλαγών που 

έλαβαν χώρα, καθιερώνεται η δωρεάν παιδεία στην εκπαίδευση, το Δημοτικό σχολείο παραμένει 

εξατάξιο, ενώ επανέρχεται η δημοτική ως αποκλειστική γλώσσα της διδασκαλίας στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η σχολική διαρροή, όλα τα παιδιά 

ήταν υποχρεωμένα να φοιτούν στο Δημοτικό. Προβλέπονται μαθητικά συσσίτια, για την 

πραγματοποίηση των οποίων έπρεπε να συμβάλλει και η τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα μαθητικά 

συσσίτια, αποτελούσαν τη βάση της όλης σχολικής αντίληψης και πρόνοιας,  καθώς ήταν το πιο   

αποτελεσματικό  μέτρο  για  την  προστασία  της  υγείας  των  ασθενικών  και υποσιτισμένων 

μαθητών, το ισχυρότερο όπλο της προληπτικής περίθαλψης. Από το έτος  1965-1966 τα 

συσσίτια θα επεκταθούν σε 600.000 μαθητές (πρωϊνό ρόφημα και  μεσημβρινό φαγητό),  θα 

τεθούν μόνιμα υπό την καθοδήγηση και  εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας,  (Λεβεντάκης, 

Γκαρίλα, 2008). Στη συνέχεια το 1966, γενικεύτηκε η λειτουργία μαθητικών συσσιτίων σ’ όλα 

σχεδόν τα δημοτικά σχολεία και προορίζονταν κυρίως για τους άπορους και αδύνατους μαθητές. 

Με την εγκύκλιο 195575/23 Δεκεμβρίου 1967, τα μαθητικά συσσίτια θα λειτουργούσαν υπό 
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μορφή παρασκευαζόμενου συσσιτίου, βάσει  βελτιωμένου διαιτολογίου,  μόνο στα σχολεία στα 

οποία υπάρχουν οι  προϋποθέσεις καλής  παρασκευής  και  παράθεσης  του, με συμμετοχή όλων 

των απόρων,  όπως και αυτών που το επιθυμούσαν , έστω και αν δεν ανήκαν σε αυτή την 

κατηγορία. Στα  υπόλοιπα  σχολεία,  θα διανέμονταν  οικονομική ενίσχυση 5 δραχμών, ανά 

μαθητή ημερησίως, στους κηδεμόνες των απόρων  μαθητών, μαζί με απαρασκεύαστα τρόφιμα 

από βοήθειες  Αμερικανικών Οργανώσεων (Λεβεντάκης, Γκαρίλα, 2008). 

Όπως διαφαίνεται, η δεκαετία του ’60 σηματοδοτεί τη μετάβαση στη φιλεύθερη πολιτική 

ομαλότητα, από το «παρασύνταγμα» στο Σύνταγμα από την αυταρχική και καταπιεστική 

αυθαιρεσία στη Δημοκρατία (Ευαγγελόπουλος, 1999: 199-120) Τα χρόνια των εκπαιδευτικών 

μεταρρυθμίσεων διαδέχονται τα σκοτεινά χρόνια της διδακτορίας. Η κατακερματισμένη μορφή 

των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η ουσιαστική έλλειψη δομής στα πολιτικά κόμματα, σε 

συνδυασμό με την έκδηλη αποτυχία του πολιτικού κόσμου να ξεπεράσει την κρίση των 

προηγούμενων μηνών, οδήγησαν  την ανάληψη της εξουσίας από το στρατό. Η πρώτη νομική 

πράξη των πρωτεργατών του πραξικοπήματος που οι ίδιοι με αφελή τρόπο, ονόμασαν 

επανάσταση της 21
η
 Απριλίου θέτει σε ισχύ το νόμο «περί καταστάσεως πολιορκίας» 

καταργώντας κύριες συνταγματικές εγγυήσεις και ελευθερίες και ιδρύοντας παράνομα έκτακτα 

στρατοδικεία (Αλιβιζάτος, 1995: 273-276). Συλλήψεις, στρατοδικεία, βασανιστήρια, εξορίες, 

αυταρχισμός, λογοκρισία συνθέτουν το τοπίο εκείνης  της δύσκολης για τον τόπο, εποχής. Ο 

χώρος της εκπαίδευσης δε θα μπορούσε να μείνει αλώβητος από αυτή την νέα πραγματικότητα. 

Οι δικτάτορες, με πλήθος κινδυνολογιών, εμφανίζονται στον κόσμο ως «εθνοσωτήρες», 

αιτιολογώντας την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους απέναντι στη θέα του κομμουνιστικού 

κινδύνου. Η έντονη επαναπροβολή του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ως επίσημης –εθνικής 

ιδεολογίας, θα δημιουργήσει ένα αντι-ιδεoλογικό ρεύμα στην ιδέα του εκσυγχρονισμού που οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις της κοινοβουλευτικής περιόδου ήθελαν να εγκαθιδρύσουν. Όπως 

προφητικά διατύπωσε ο Παπανούτσος « Η εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ετάφη μαζί με τη 

Δημοκρατία στην Ελλάδα και θα αναστηθεί, όταν αναστηθεί και αυτή» (Παπανούτσος, 1982: 

133). Η καθαρεύουσα επανέρχεται ως επίσημη γλώσσα του σχολείου, η οποία κατοχυρώνεται 

συνταγματικά, ενώ η νέα επιτροπή παιδείας που συντάσσεται το 1971, προωθεί τα ιδεώδη του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, καθιστώντας το τρίπτυχο «Πατρίς, θρησκεία, Οικογένεια» πιο 

επίκαιρο από ποτέ. Ο Γ. Παπαδόπουλος παρακινεί τους εκπαιδευτικούς εκείνης της εποχής να 

«διαπλάσουν» τους μαθητές με τέτοιο τρόπο: «ίνα αποκτήσουν ένα χαρακτήρα και μίαν ψυχήν η 

οποία δεν θα επιτρέπη να χωρέσει μέσα της τίποτε άλλο και τίποτε διαφορετικό από την Ελλάδα» 

(Δεδόπουλος, 1969: 375).  
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Εν κατακλείδι θα λέγαμε ότι η εκπαίδευση στα σκοτεινά χρόνια της δικτατορίας, στηρίζεται 

σε δύο βασικούς άξονες στην απόκτηση εθνικής,  ηθικής πολιτικής, αλλά και επιστημονικής και 

επαγγελματικής αγωγής, με απώτερο στόχο της δημιουργία πολιτών που θα υπηρετούν τα 

ελληνικοχριστιανικά ιδεώδη της εποχής.  

Μεθοδολογία 

Ιστορική ερμηνευτική  

Η ιστορική ερμηνευτική, ως μέθοδος έρευνας, αναπτύχθηκε αρχικά από τους θεολόγους 

και τους φιλόσοφους ως βασικός τρόπος ανάλυσης και επεξεργασίας κειμένων. 

Συστηματοποιήθηκε αργότερα, από τους Schleiermacher & Dilthey οι οποίοι αναφέρθηκαν στο 

σπουδαίο ρόλο  που διαδραματίζει αυτή, στη σύλληψη του βαθύτερου νοήματος των κειμένων, 

αλλά και στη κατανόηση των εκφάνσεων της ζωής, τοποθετημένες στο εκάστοτε κοινωνικό-

ιστορικό πλαίσιο. Κατά συνέπεια, για την διερεύνηση της ιστορίας του σχολείου μας  θα 

επιχειρηθεί , η ανάλυση και κατανόηση κειμένων και προσωπικών μαρτυριών προκειμένου, να 

διεισδύσουμε στα δεδομένα της εποχής εκείνης με μια διαισθητική ματιά, αλλά και με τη 

διάθεση να μελετήσουμε και να βιώσουμε συναισθηματικά και πνευματικά τις μαρτυρίες και το 

πλαίσιο της εποχής εκείνης (Πυργιωτάκης, 1981, 2000). 

Συσσίτια  

Σε έγγραφο του Αρχείου του σχολείου (20-10-1963), αναφέρεται ότι «η παρεχόμενη 

συμπληρωματική διατροφή δια το σχολικόν έτος 1963-64 συνίσταται δι’ έκαστον μαθητήν 

ημερησίως, εις ένα κύπελλον γάλακτος μετά σακχάρεως και τυρού εις αναλογίαν κατά μαθητήν: 

γάλα εις κόνιν 32 γραμμάρια, σάκχαρις 9 γραμμάρια και τυρός 18 γραμμάρια. Σημειώνεται 

μάλιστα ότι επειδή η ποσότητα του τυριού είναι μικρή θα δίνονται 36 γραμμάρια κάθε δεύτερη 

ημέρα και στο 8
ο
 σχολείο θα δοθούν 100 μερίδες (πράξη 8/63 Της Επιτροπής Μαθητικών 

Συσσιτίων). Τα γενικά έξοδα των συσσιτίων (καύσιμα, αμοιβή μαγείρισσας κλπ) βαρύνουν τις 

Εφορείες Μαθητικών Συσσιτίων , ενώ «τα έξοδα παραλαβής και προωθήσεως των εφοδίων εκ 

του κέντρου εις τας έδρας Ε.Μ.Σ. και εκείθεν μέχρι των σχολείων ως και η αγορά σακχάρεως 

εκάστου μηνός, βαρύνουν τον προϋπολογισμόν της Ε.Μ.Σ.» 
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Τα διδακτικά βιβλία στη μετεμφυλιακή Ελλάδα  

   

 

   Κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο και ιδιαίτερα την περίοδο της επταετίας συγγράφονται σχολικά 

βιβλία που αναδεικνύουν το θρησκευτικό και εθνικό ιδεώδες. Στο περιεχόμενό τους επιδιώκεται να 

αναπτυχθεί η «εθνική υπερηφάνεια» για το ένδοξο παρελθόν, η έξαρση των ελληνικών αρετών και η 

καταπολέμηση των ελαττωμάτων της φυλής. Επίσης εξαίρεται ο ρόλος της οικογένειας. Tα κείμενα 

για την οικογένεια λέγεται ότι πρέπει να είναι «εθνικού περιεχομένου», «όμως γνησίως ελληνικά», 

σύμφωνα όχι απλώς με τις ελληνικές αλλά με τις «αγνές» ελληνικές παραδόσεις, τέλος να πείθουν 

ότι η οικογένεια όχι μόνο δεν μπορεί αλλά ότι δεν είναι «άξιον» να «υπάρχει» χωρίς την «πίστη» 

στην εθνική οικογένεια. (www.pi-schools.gr/library/pi-libe ανάκτηση: 3/11/2013).  

   Πρώτη κίνηση της διδακτορίας  για την εκπαίδευση ήταν ο αναγκαστικός νόμος 129/19.9-1967. 

Σύμφωνα με αυτόν, βασικός σκοπός της εκπαίδευσης ορίζεται η ελληνοχριστιανική αγωγή και 

μόρφωση των ελληνοπαίδων. Άλλο μέτρο που προβλέπει ο εν λόγω νόμος  είναι η δωρεάν 

χορήγηση διδακτικών βιβλίων στους μαθητές/τριες,  ενώ αποσύρονται και αχρηστεύονται όλα τα 

βιβλία που είχαν τυπωθεί με τη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964. Ξανατυπώνονται και 

κυκλοφορούν τα βιβλία, που είχαν εκδοθεί πριν από το 1963, με αποτέλεσμα τα παιδιά να πέσουν σε 

φοβερή γλωσσική σύγχυση και αμηχανία (Φίλος, 1984 όπου αναφ. Κουτσουρά, 2008). Σύμφωνα με 

τον ΑΝ 129, στις τρεις πρώτες τάξεις διδάσκεται και χρησιμοποιείται ως εκφραστικό όργανο η 

δημοτική, ενώ για τις τρεις τελευταίες τάξεις προβλέπεται η χρήση της απλής καθαρεύουσας στον 

προφορικό και γραπτό λόγο. Αυτό το οποίο υποστηρίζεται είναι  ότι τα αναγνωστικά βιβλία είναι 

τα «κύρια» βιβλία του δημοτικού, επειδή χρησιμοποιούνται πιο συχνά απ’ όλα τα άλλα βιβλία. 

Περίπου 10 ώρες την εβδομάδα αφιερώνονται στη γλωσσική διδασκαλία, που σημαίνει, ότι η 

ενασχόληση των μαθητών/τριών με τα αναγνωστικά κυμαίνεται από 30-50% του σχολικού τους 

χρόνου (Πολυχρονόπουλος, 1980 όπου αναφ. Κουτσουρά, 2008). Oι μαθητές/τριες μαθαίνουν το 

χειρισμό της γλώσσας και της γραφής, αναλώνοντας δε και τον περισσότερο χρόνο της σχολικής 

τους εργασίας, σε κείμενα, το περιεχόμενο των οποίων είναι εναρμονισμένο με τις αρχές και αξίες 

της χούντας. Κείμενα των οποίων η θρησκευτική, ηθική, πατριωτική, οικογενειακή, κοινωνική, 

ιστορική κοσμοαντίληψη απαντάται στο τρίπτυχο «Πατρίς- θρησκεία-οικογένεια». (Κουτσουρά, 

2008). 
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Παιδαγωγική Κατάρτιση Δασκάλων  

Εκτός από τα παιδαγωγικά τους καθήκοντα, οι δάσκαλοι στη δεκαετία της υπό μελέτη εποχής,  

ασχολούνταν και με θέματα που αφορούσαν τη σωματική και ψυχική υγεία των μαθητών τους. 

Συγκεκριμένα, μετά από διαταγή του Νομαρχιακού Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Νομού 

Καβάλας, πραγματοποιούνταν παιδαγωγικές συνεδρίες στα δημοτικά σχολεία, τις απογευματινές 

ώρες, και συζητούνταν θέματα όπως «τό συναίσθημα τῆς μειονεξίας εἰς τά παιδιά, αἱ ψυχολογικαί 

και βιολογικαί ἀνάγκαι τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἡ ἑνιαία συγκεντρωτική διδασκαλία, κόπωσις και 

ὑπερκόπωσις τῶν μαθητῶν». Αυτό που απασχολούσε ιδιαίτερα τους δασκάλους της εποχής ήταν οι 

επαναλήψεις των μαθημάτων, αν είναι απαραίτητες, πώς θα πρέπει να γίνονται αυτές και με τέτοιο 

τρόπο «ὥστε νά μή δημιουργοῦν κόπωσιν και ἀνίαν εἰς τούς μαθητάς». Μάλιστα, υποστήριζαν 

θερμά τη χρήση διάφορων εποπτικών μέσων κατά τη διδασκαλία και θεωρούσαν σημαντικό να 

δίνουν το ελεύθερο στους μαθητές να ενδιαφερθούν για τη διαρρύθμιση της αίθουσας, την 

καθαριότητά της και «τήν κατάλληλον τοποθέτησιν τῶν ἐποπτικῶν μέσων καί χρῆσιν αὐτῶν ὑπό τῶν 

ἰδίων».
7
 

Στα πλαίσια της αποτύπωσης του κλίματος και του πηγαίου παιδαγωγικού ενδιαφέροντος 

επιχειρούμε την παράθεση κάποιων αποσπασμάτων από τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις οι οποίες 

πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση και συμπεριελάμβαναν το διδακτικό προσωπικό των 

όμορων σχολείων: [..»Πρακτικό 1 θέμα: κόπωσις και ὑπερκόπωσις τῶν μαθητῶν»  Ο κ. 

Χατζηλιάδης αναφέρει: [..»όλοι μας, από υπερβολική ίσως εὐσυνειδησία ἀναθέτουμε εἰ τούς μαθητάς 

πολλή ύλη, προξενοῦντες οὐτω είς αὐτούς ἀσυνειδήτως σωματικάς και ψυχικάς βλάβας. Προτείνω 

λοιπόν τον περιορισμό τῆς κατ΄οίκον εργασίας» Πρακτικόν Θέμα:[..» Αἱ ψυχολογικαί και βιολογικαί 

ἀνάγκαι τῆς παιδικῆς ἡλικίας» Η κ. Ακριτίδου διδασκάλισσα του 14
ου

 σχολείου αναφέρθηκε στα 

ἐξῆς: […» Τα παιδιά ἐχουν ἀνάγκη διά μάθηση ἀναζήτηση χαράς, και ψυχή πόνου, ἀνάγκη νά 

ἀγαπηθεί, ἐπικράτηση τοῦ ἐγώ, ἀνάγκη ἀσφάλειας, ἀνάγκη ἐπιτυχίας και ἀναγνωρίσεως. Ο κ. 

Τζιμόπουλος προτείνει όπως διατεθούν: […» είς τα σχολεία ψυχοπαιδαγωγοί, οἱ οποίοι θα 

παρακολουθοῦν τα παιδιά»  

Κατόπιν μαρτυρίας του κ. Θ. Τζιμόπουλου, πρώτου Διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου 

συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:  

«..[…..] Οι δάσκαλοι ήσαν απόφοιτοι όλοι των τότε Ακαδημίων όπως ήταν η Μαράσλειος, η 

Ζαρείφιος η Ράλειος κ.α.  Ο διορισμός γινόταν απο το Υπουργείο Παιδείας ο οποίος αποστέλλετο 

στον επιθεωρητή και αυτός εν συνεχεία το κοινοποιούσε στον δάσκαλο εντος 15 ημέρων. 

                                                             
7 Αρχείο Σχολείου, Βιβλίο Παιδαγωγικών συναντήσεων 
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Διορίζοντο με το βαθμό Β΄ του Γραμματέως και στη συνέχεια κατόπιν εκθέσεως του Διευθυντή 

μπορούσε κάποιος να προαχθεί στο βαθμό Α΄ Γραμματέως των οποίων ο αριθμός ήταν 

περιορισμένος. Ο ανώτατος βαθμός ήταν του τμηματάρχη Α΄. Τα κριτήρια αξιολόγησης των ήταν η 

Υποδειγματική διδασκαλία, ενώ εξετάζοντω και προφορικά»  

Σχετικά με την Υπηρεσιακή τους Κατάσταση αναφέρει:  

«..[…] Ήσαν όλοι μόνιμοι ήσαν έξι στον αριθμό και η προσέλευση των γινόταν 30-35 λεπτά 

νωρίτερα από την προσέλευση των μαθητών».  

Σύλλογος Διδασκόντων  

«…[…] Όταν ανέλαβα Διευθυντής ο προηγούμενος ήθελε να παραιτηθεί, δεν έκανε πολλά 

πράγματα…ήθελε να παραιτηθεί.. Οι συνάδερφοί του δεν τον βοηθούσαν καθόλου. Όταν έγινα 

Διεύθυντης ήμουν ο νεότερος όλων των δασκάλων…. 

 Οι σχέσεις μεταξύ των συναδέρφων ήσαν καλές και δεν επέτρεπα διακρίσεις μεταξύ των 

συναδέρφων. Όλους τους μιλούσα στον πληθυντικό Δεν μπορεί τον έναν να τον αποκαλείς Γιώργο 

και τον άλλον κ. Γιώργο. Αυτό έχει επιπτώσεις στην επίδοση των  μαθητών» Είχαν τον δικό τους 

χώρο ξεχωριστό απο το γραφείο μου. Στο τραπέζι υπήρχε το όνομα του κάθε δασκάλου, καθώς και 

το δικό του συρτάρι» .  

Σύλλογος Γονέων 

«…[…] Οι σχέσεις με τους γονείς ήσαν καλές ήταν πάντα κοντά μας. Το επίπεδο των 

περισσότερων ήταν χαμηλό πλην κάποιων ελαχίστων μορφωμένων Βοηθούσαν και στήριζαν το 

σχολείο»  

Ανατρέχοντας στο Αρχείο του 

σχολείου αναφέρεται ότι η Σχολική Εφορεία  

προσλαμβάνει (πράξη 9
η
/6-10-61) την 

Αναστασιάδου Ανθή, απόφοιτη της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, 

για 2 μήνες, αφού η Ανδρονίκη 

Χατζηγρηγορίου είχε άδεια τοκετού, 

πληρώνοντας μάλιστα 1450 δρχ. «εκ 

προαιρετικών εισφορών γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών». 
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Κοινωνικο-Οικονομικό επίπεδο Γονέων του 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου
8
  

 

Διερευνώντας  το µαθητολόγιο και παρατηρώντας τις καταγραφές που έγιναν τα πρώτα 

µεταπολεµικά χρόνια (1951 – 1952), αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η πλειοψηφία των 

γονέων, έχει ως κύριο επάγγελμα την επεξεργασία καπνού, ενώ υπήρχαν και  πολλοί που ήταν  

εργάτες, τεχνίτες και μαστόρια με πενιχρές απολαβές.  Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός, πως 

αρκετά παιδιά είναι ορφανά προφανώς εξαιτίας του πολέµου και της Κατοχής. Το κοινωνικό – 

οικονομικό επίπεδο των γονέων, αποτυπώνει με ευκρινή τρόπο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

υπό μελέτη συνοικίας, η οποία χωροταξικά ήταν αρκετά  απομακρυσμένη από το κέντρο της 

πόλης την εποχή εκείνη. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν σπίτια της εποχής, που χτίστηκαν με κάθε 

είδους πρόχειρο οικοδομικό υλικό.  

Σε πολλά παιδιά σηµειώνεται ως τόπος καταγωγής, τα ορεινά χωριά του Νοµού 

Καβάλας (Λεκάνη, Κορυφές, Πλαταμώνας, κ.α.), που προφανώς μετοίκησαν στην περιοχή. Στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι παιδιά καπνεργατών και καπνοπαραγωγών.  

 

 Κτιριακές συνθήκες
9
 

Στο πρώτο μαθητολόγιο, βρέθηκαν παιδιά εγγεγραμμένα στο Θ΄Δημοτικό Σχολείο, από 

το  1945-51. Παρατηρώντας τις διευθύνσεις κατοικίας, καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά που 

πήγαιναν στο σχολείο αυτό ήταν από μια πολύ μεγάλη περιοχή που ξεκινούσε από το 

Σούγιουλου και έφτανε ως και την περιοχή του Αγίου Γεωργίου, μαζί και με την τωρινή περιοχή 

του 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου.  

Στο  Βασιλικό Διάταγμα 31-10-1950 που δημοσιεύθηκε 9-11-1950 (ΦΕΚ 261, τομ. Α΄) 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σημειώνεται ότι το Θ΄2/τάξιο Δημοτικό Σχολείο 

συγχωνεύτηκε με το Η΄3/τάξιον Δημοτικό Σχολείο, σε ένα Η΄5/τάξιον της Περιφέρειας. Κατά τη 

σχολική χρονιά 1951-52, στο δεύτερο  μαθητολόγιο, βλέπουμε ότι το Θ΄Δημοτικό Σχολείο 

γίνεται Η΄Δημοτικό Σχολείο και στο πρώτο φύλλο του, ο διευθυντής έχει σημειώσει τις οδούς 

από τις οποίες μπορούν να εγγραφούν παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο, οπότε συμπεραίνεται 

ότι έγινε καθορισμός ορίων. 

 Έτσι μετά από δύο χρόνια εμφανίζεται η αρίθμηση, το 8
ο
 Δημοτικό Σχολείο. Από 

προφορικές μαρτυρίες και από πρακτικό της σχολικής εφορίας  έγινε γνωστό ότι  επειδή δεν 

                                                             
8 Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

9
Αρχείο 8ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 
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υπήρχε κτίριο για να στεγάσει τα παιδιά του, από το 1945 το σχολείο συστεγάζονταν με το 

Δ΄Δημοτικό Σχολείο της Α΄Περιφέρειας Καβάλας στο κτίριο του Δ΄Σχολείου (Tσάτσος, 2005). 

Η συστέγαση όμως δεν ήταν «επί  ίσοις όροις», αφού τα παιδιά του Δ΄ Σχολείου ήταν πάντα 

πρωινά και τα φιλοξενούμενα του Η΄σχολείου απογευματινά. Τα έξοδα λειτουργίας όμως των 

σχολείων μοιράζονταν και στα δύο.  

Με το πέρασμα των χρόνων, η ανοικοδόμηση της περιοχής, οι νέες οικογένειες που 

ήρθαν από τα χωριά και η αύξηση του αριθμού των παιδιών-138 μαθητές το 1952-, ωθούν τους 

γονείς να πιέσουν  τις αρχές για την ανεύρεση νέου χώρου για το Η΄ Σχολείο, αποφασίζοντας 

την αποστολή αντιπροσώπου στην Αθήνα για την παραχώρηση καπναποθηκών «προς στέγασιν 

σχολείου».  

Το Μάιο του 1955, γίνεται συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων, παρουσία του 

Επιθεωρητή κ. Ταξ. Δελλαπόρτα ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα μεριμνήσει για το θέμα της 

εναλλάξ εργασίας των σχολείων, από το επόμενο σχολικό έτος 1955-56, ενώ για το θέμα του 5
ου

 

διδασκάλου που ζητούσαν οι γονείς, σημείωσε: «υπάρχουν πολυπληθέστερα σχολεία με 

ολιγώτερον διδακτικόν προσωπικόν». Στο ανάλογο πρακτικό (23/8-5-1955) σημειώνεται: «το 

ενδιαφέρον πάντων εστράφη εις την ριζικήν θεραπείαν της κακοδαιμονίας του Η΄Σχολείου, ήτοι 

την ανέγερσιν διδακτηρίου διά το Η΄ Σχολείον». Αποφασίστηκε  μάλιστα να ελεγχθεί «ένα 

Σχολικόν οικόπεδον εις την θέσιν Χωράφαν», να αποκτηθεί το Σχεδιάγραμμα και ο τίτλος 

κυριότητας και να βρεθούν πόροι για τη θεμελίωση. Οι γονείς μάλιστα πρότειναν την 

προαιρετική εισφορά χρημάτων από τους ίδιους,  με την παραλαβή των ενδεικτικών στο τέλος 

του σχολικού έτους (1955). Ακολούθησε ενημέρωση του Δήμου και της Νομαρχίας Καβάλας, 

με στόχο όλων των ενεργειών, όπως αναφέρεται στο πρακτικό, ήταν: «ίνα αύτη θεμελιώση 

Διδακτήριον προς εκπλήρωσιν του πόθου του πολυπληθούς 

συνοικισμού του και την άρτιαν λειτουργίαν του  Σχολείου, καθ’ 

ό συστεγαζόμενον μετά του Δ΄Α΄Περ. Καβάλας και λειτουργούν 

από του 1945 μόνον τας απογευματινάς ώρας, μειονεκτεί εις 

χρόνον εργασίας και πνευματικήν απόδοσιν των λοιπών 

Σχολείων». 

Τελικά μετά από τέσσερα χρόνια προσπαθειών, στις 

12-9-1958 (Πράξη 3
η
 της Σχολικής εφορείας), ο πρόεδρος 

Νικ. Δαλκιλίτσης ανακοινώνει: «το Δημοτικό Συμβούλιον 

Καβάλας διά της υπ’ αριθ. 320/1958 αποφάσεώς του, 

εγκριθείσης διά της υπ’ αριθ. 22966/30-8-58 αποφάσεως της Νομαρχίας Καβάλας παρεχώρησε 

δωρεά προς την σχολικήν εφορείαν του Σχολείου μας, ακίνητον του Δήμου εκτάσεως 2919,50 τ.μ. 

διά την εις αυτόν ανέγερσιν οικήματος προς στέγασιν του 8
ου

Δημ. Σχολείου». 
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Μετά από δύο χρόνια (Πράξη 6
η
/23-10-1960), η Σχολική Εφορεία έχοντας πάρει 

επιχορήγηση 18.000δρχ. από το Δήμο Καβάλας, ζητά να οριστεί από τη Νομαρχία επιβλέπων 

μηχανικός για τη χάραξη των θεμελίων και να χορηγήσει μελέτη, ενώ τονίζεται ότι «η εργασία 

θέλει γίνει δι’ αυτεπιστασίας προς εξοικονόμησιν πόρων διά το έργον». 

Ακολουθούν έρανοι για την ανέγερση του 

διδακτηρίου ( σημειώνεται σε ανάλογο πρακτικό 

ότι συγκεντρώθηκαν 9.300 δρχ. από τα δελτία 

εράνου), μεταφορές λίθων από το Νοσοκομείο 

Αγίας Βαρβάρας στο οικόπεδο, 90.000δρχ. από την 

υπ’ αριθμ. 54805/31-5-61 διαταγή του Υπουργείου 

Παιδείας και το 1961 (Πράξη 15
η
/16-11-61) 

εγκρίνεται το ποσό των 44.000δρχ. για την 

ανέγερση του ισογείου από τη Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών και τον εργολάβο Παναγ. 

Χατζηκωνσταντίνου (υπ’ αριθμ. Τ5433/358213/16-11-1961).  

 

Από τα αρχεία του σχολείου φαίνεται ότι το 1963 το κτίριο δεν έχει τελειώσει. Σε 

επιστολή του Προέδρου της Σχολικής Εφορείας προς τον ΟΣΚ (2-5-1963), αναφέρεται ότι από 

το 1960 άρχισε η ανέγερση του 5/ταξίου σχολείου και ότι με προσωπική εργασία των γονέων, 

έγινε η ισοπέδωση του οικοπέδου και το άνοιγμα των θεμελίων. Με τμηματικές  επιχορηγήσεις 

και με πολλές πιέσεις το κτίριο τελικά εγκαινιάζεται το καλοκαίρι του 1965. Προφορική 

μαρτυρία της εκπαιδευτικού  Ανδρονίκης Χατζηγρηγορίου, σημειώνει ότι κατά το προηγούμενο 

σχολικό έτος των εγκαινίων 1964-65, είχε ολοκληρωθεί μία αίθουσα στην οποία γίνονταν τα 

μαθήματα μόνο στο τμήμα της Γ΄ τάξης. 
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Χαρακτηριστική είναι η επιστολή που έστειλε o τότε 

διευθυντής του σχολείου κ. Θ. Τζιμόπουλος, στις 16-5-1964, 

στον «ΕξοχώτατονΥπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. 

Ανδρέαν Παπανδρέου» για την τοποθέτηση τηλεφωνικής 

συσκευής στο Σχολείο, παρουσιάζοντας και τα προβλήματα 

λειτουργίας του. Έτσι από αυτή την επιστολή μαθαίνουμε ότι 

το 8
ο
 Σχολείο δεν έχει δικό του διδακτήριο ακόμη και 

συστεγάζεται με το Δ΄ Σχολείο, «απέχει 15΄της ώρας από την 

περιοχή του» και οι γονείς δε γνωρίζουν αν έφθασε το παιδί 

τους στο σχολείο, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. 

Σημειώνεται μάλιστα: «οι γονείς αναγκάζονται να συνοδεύουν αυτά υφιστάμενοι μεγίστην 

ταλαιπωρίαν διανύοντες τους ανηφορικούς και ανώμαλους δρόμους, οίτινες εις πολλά σημεία 

διασχίζονται υπό χειμάρρων». Η περιοχή από την οποία προέρχονται τα παιδιά του 8
ου

 Σχολείου 

είναι δύσκολη στην πρόσβαση, αφού έχει πολλούς στενούς δρόμους-ανηφορικούς και 

κατηφορικούς- βρίσκεται στην πλαγιά του βουνού και μάλιστα δίπλα στο δάσος, απ’ όπου 

προέρχονται και τα νερά των χειμάρρων. 

 

Θέση του σχολείου 

 

Η περιοχή Χωράφας είναι μια σχετικά νέα περιοχή, αφού η ανοικοδόμησή της έγινε μετά 

από το 1950 και εκεί υπήρχαν μόνο βράχια, παρατημένα σπίτια-παράγκες, μια τεράστια αλάνα 

και δάσος. Βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά της Καβάλας, στην πλαγιά του βουνού και πολύ κοντά στο 

περιαστικό δάσος της Χωράφας. Τα παιδιά που κατοικούσαν στην άκρη της πόλης και βόρεια 

του Δ΄ Σχολείου, πήγαιναν σε εκείνο το σχολείο και αυτά. Για πρώτη φορά σημειώνονται οι οδοί 

που αφορούν το Η΄ Σχολείο  στο Μαθητολόγιο του 1951-52. Από πρακτικό της Σχολικής 

Εφορείας μαθαίνουμε ότι καθορισμός ορίων του 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου ξανάγινε στις 26-6-

1961, ενώ λίγα χρόνια μετά το 1970, έγινε και πάλι επανακαθορισμός των ορίων. Σ’ αυτό 

συνετέλεσε ο αυξανόμενος αριθμός των μαθητών του σχολείου. 
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Περιγραφή του σχολείου  

 

Το διδακτήριο χτίστηκε αρχικά για να στεγάσει 6 τάξεις του σχολείου. Έτσι αρχικά 

υπήρχαν τρεις αίθουσες σε κάθε 

όροφο του κτιρίου και δύο 

είσοδοι με μαρμάρινες σκάλες, 

οι οποίες αργότερα στρώθηκαν 

με πλάκες, λόγω φθοράς.  

Λειτουργικά αυτό βοηθούσε 

ώστε να υπάρχουν δύο είσοδοι-

έξοδοι στο κτίριο, για να μη 

συνωστίζονται τα παιδιά σε μία.  

Μετά όμως από τη μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε στον αριθμό των μαθητών, έγιναν 

επεκτάσεις, με προσθήκες αιθουσών. Το γραφείο των εκπαιδευτικών που βρισκόταν στα 

αριστερά του πρώτου ορόφου, ανεβαίνοντας από την αριστερή σκάλα, χρησιμοποιήθηκε και 

χρησιμοποιείται ακόμη και τώρα ως αίθουσα διδασκαλίας, και έγινε μια νέα προσθήκη για το 

γραφείο των εκπαιδευτικών. Μετά από τις επεκτάσεις που έγιναν, δημιουργήθηκαν ακόμη πέντε 

αίθουσες διδασκαλίας, δύο από τις οποίες στεγάζουν το νηπιαγωγείο, μία αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων και ένα αρκετά ευρύχωρο γυμναστήριο.  

Tην εποχή που χτίστηκε το σχολείο 

έγιναν μεγάλες προσπάθειες για να εξοπλιστεί με 

ό,τι πιο προχωρημένο υπήρχε τότε. Έτσι, οι 

αίθουσες του πλουτίστηκαν με όργανα Φυσικής 

Πειραματικής και Χημείας, προπλάσματα, 

χάρτες, βιβλία, κ.ά. Αξιοσημείωτο για την εποχή, 

είναι η χρησιμοποίηση αμμοδόχου στη 

διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μάθημα στην αμμοδόχο (ξενάγηση 

την ημέρα των εγκαινίων) 
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Λειτουργικότητα του σχολείου 

 

 

Το σχολείο αρχικά λειτούργησε ως «3/τάξιον Η΄ 

Δημοτικόν Σχολείον» και συστεγαζόταν μαζί με το Θ΄ και το Δ΄ 

Δημοτικό Σχολείο στο σημερινό κτίριο του 4
ου

Δημ. Σχολείου. 

Στις 31-10-1950, ενώνεται το Θ΄2/τάξιον με το Η΄3/τάξιον 

γίνεται 5/τάξιο με Βασιλικό Διάταγμα.  

Με το πέρασμα των χρόνων άλλαξε πολλές φορές 

λειτουργικότητα, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που 

φιλοξενούσε. Μερικές τέτοιες μεταβολές είναι:  

 13-3-1964: γίνεται από 5/θέσιο- 6/θέσιο με απόφαση Υπουργείου Παιδείας 

32944/13-3-1964 

 ΦΕΚ 282/2-12-1968 προαγωγή από 6/θέσιο σε 7/θέσιο(Β.Δ.802). 

 1-10-1977: γίνεται από 6/θέσιο σε 8/θέσιο (ΦΕΚ 289,Προεδρικό διάταγμα 870). 

 

Μαθητικό δυναμικό 

 

H δύναμη του σχολείου την εποχή που συστεγαζόταν ακόμη με το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο 

ήταν 138  µμαθητές. Μελετώντας τη δυναμικότητα ανά δεκαετία,  παρατηρούμε ότι ο αριθμός 

αυτός στη δεκαετία 1960-61,  φθάνει τους 203μαθητές, 

ενώ στην επόμενη δεκαετία  εκτοξεύεται στους 313 

μαθητές, σηµατοδοτώντας ίσως την αρχή της 

εσωτερικής µετανάστευσης.  Από εκεί και μετά παρατηρούμε μία σταδιακή μείωση του αριθμού 

των μαθητών, ίσως λόγω της μετανάστευσης  στα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό.  
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Μέχρι το 1974, τα παιδιά του σχολείου μας συμμετείχαν μαζί με τα υπόλοιπα σχολεία, 

στις Γυμναστικές Επιδείξεις (αργότερα μετονομάστηκαν σε «Αθλητικοί Αγώνες»), που γίνονταν 

στο Δημοτικό Στάδιο της Καβάλας και στις οποίες παρευρίσκονταν πολλοί επίσημοι της πόλης, 

Στρατηγός, Νομάρχης, Δήμαρχος, Μητροπολίτης, Επιθεωρητές, κ.ά. Το πρόγραμμα 

περιλάμβανε αθλήματα, τσουβαλοδρομίες, δημοτικούς χορούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις αυτές 

έχουν αντικατασταθεί από εκδηλώσεις Πολιτισμού, που γίνονται στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς, κάθε χρόνο στην αυλή του σχολείου με τη συνδρομή όλων των συναδέλφων και κυρίως  

αυτών της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής. 

Οι γιορτές των εθνικών επετείων γινόντουσαν στην αυλή του σχολείου (όταν ο καιρός το 

επέτρεπε), ή στον πρώτο όροφο όπου δύο αίθουσες χωρίζονταν με ξύλινες πόρτες, οπότε 

άνοιγαν και δημιουργούνταν ένας μεγάλος ενιαίος χώρος. Το 2000, μετά από την κατασκευή της 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, ο Σύλλογος Γονέων φρόντισε για την κατασκευή θεατρικής 

σκηνής και έτσι οι περισσότερες εκδηλώσεις γίνονται ως και σήμερα στο συγκεκριμένο χώρο. 

 

 

 

 

         

 

 

Περιστατικά που αξίζει να αναφερθούν …. 

Γιορτή της μητέρας  1973 Γιορτή λήξης 1965 
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Το 1955, σημειώνεται δωρεάν παροχή αναγνωστικών σε άπορους μαθητές, ενώ πολύ 

συχνά αναφέρεται η συμμετοχή σε εράνους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Μελετώντας το Ημερολόγιο του Σχολείου στις 17-20/10/1974, πραγματοποιήθηκε 

έρανος «υπέρ Κυπρίων μαθητών» και το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε 2389 δρχ. 

στάλθηκε στην Κύπρο. 

Ιδιαίτερη ευαισθησία έδειξαν οι μαθητές κατά τις παραμονές των Χριστουγέννων, του 

ίδιου έτους, στέλνοντας 460 δρχ. στη Δ.Ο.Ε. για τους Κύπριους μαθητές και βοηθώντας 

άπορους μαθητές του σχολείου, κάθε ηλικίας, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή. 
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Εφημερίδες Περιοδικά  

Πρωινή  (φ. 9772)  20 Δεκεμβρίου 1965 σ. 10  

Αρχεία 8
ου 

 Δημοτικού Σχολείου  

Αρχείο Σχολείου Παιδαγωγικών Συναντήσεων (1967-1975)  

Ημερολόγιο Σχολείου 

Πρακτικά 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Πρακτικά Σχολικής Εφορείας 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας του σχολείου  

Αρχείο  Δ/νσης Τεχνικών  ΄Εργων  Περιφερειακής  Ενότητας  Καβάλας  Περιφέρειας  Αν. 

Μακεδονίας – Θράκης 

Νομοθεσία 

ΦΕΚ 261/9-11-1950 το Θ΄2/τάξιο Δημοτικό Σχολείο συγχωνεύτηκε με το Η΄3/τάξιον Δημοτικό 

Σχολείο, σε ένα Η΄5/τάξιον (Β.Δ. 31-10-1950). 

Υπουργική Απόφαση 32944/13-3-1964: γίνεται από 5/θέσιο- 6/θέσιο  

ΦΕΚ 282/2-12-1968 προαγωγή από 6/θέσιο σε 7/θέσιο(Β.Δ.802). 

ΦΕΚ 289/1-10- 1977- Προεδρικό διάταγμα 870 Απόφαση αλλαγής δυναμικού  από 6/θέσιο σε 

8/θέσιο  

Εγκύκλιος 195575 / 23 Δεκεμβρίου 1967 «Μαθητικά συσσίτια σχολικού έτους 1967 – 68. 

Διαδίκτυο 

www.pi-schools.gr/library/pi-libe elec-lib-htlm: ανακτήθηκε: 3/11/2013 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Αντιγράφουμε από το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πρωινή» (φύλλο 9772) της Τρίτης 20 

Δεκεμβρίου  

 

 «EIΣ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑΝ ΕΝΕΚΑΙΝΙΑΣΘΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΕΟΝ    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ. ΑΝΗΓΕΡΘΕΙ  ΕΙΣ  ΜΙΑΝ  ΜΑΓΕΥΤΙΚΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΝ. 

ΠΑΡΕΥΡΕΘΗ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ» 

Άνοιξε λοιπόν ακόμη ένα σχολείον προχθές Κυριακήν που θα προσφέρη αναμφισβητήτως 

τας πολυτίμους υπηρεσίας του προς την νέανγενεάν. Πρόκειται δια το νεόκτιστον διδακτήριον του 

8
ου

 δημοτικού σχολείου της περιοχής του Προφήτου Ηλίου, (Χωράφα) που ενεκαινιάσθει εις τας 

11π.μ. της Κυριακής παρουσία του υπουργού Βορ. Ελλάδος κ. Θ. Μανωλοπούλου, των αρχών της 

πόλεως, εκπαιδευτικού κόσμου, γονέων και μαθητών. Η στιγμή του αγιασμού, που ετελέσθη υπό 

του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αλέξανδρου, ήτο η πλέον  συγκινητική διά τους παριστάμενους, 

αφήσασα  τας καλύτερας εντυπώσεις, που διά το μέλλον θα είναι αναμνήσεις εις όλα τα μικρά 

παιδιά που θα μεγαλώσουν.     

 Πριν ολίγα έτη η περιοχή της Χωράφας ήτο σχεδόν ακατοίκητος. Με την πάροδο του 

χρόνου εκαλύφθει όλος ο οικοδομήσιμος χώρος ύστερα από την εξάπλωσιν της πόλεως. Η 

δημιουργία του συνοικισμού κατάστησεν επιτακτικήν την ανάγκην ανεγέρσεως ενός δημοτικού 

σχολείου δια την εξυπηρέτησιν των μαθητών. 

 Ευτυχώς την ίδιαν χρονικήν περίοδον συνέπεσεν η Καβάλα να δεχθή έναν νέον 

εκπαιδευτικόν εις τους κύκλους της, όστις μέχρι της ημερομηνίας  εκείνης υπηρέτει εις το χωρίον 

Πετροπηγή του Νομού ,όπου άφηκε ζηλευτήν και αξιόλογη δράσιν εθνικομορφωτικού 

περιεχομένου. Πράγματι ο κ. Θ. Τζιμόπουλος, διότι περί αυτού πρόκειται, προσέφερε κατά την 

δεκαετίαν εκείνην (1949-1959) τόσα πολλά που οι κάτοικοι  του χωρίου  ενθυμούνται με 

συγκίνησιν την μορφήν του οσάκις  αντικρύζουν τα έργα του. Από το 1960  που ανέλαβεν 

ουσιαστικώς υπηρεσίαν εις την πόλιν μας, εις το σχολείον του Αγίου  Γεωργίου, συγκέντρωσε την 

προσοχήν ,την αγάπην και την συμπάθειαν του κοινού και του μαθητόκοσμου. Ακριβώς λοιπόν 

λίγο αργότερα, παρουσιάζεται η ευκαιρία εις  στον κ. Θ. Τζιμόπουλον να αξιοποιήση και εδώ το 

ενδιαφέρον του δια  την παιδείαν. Δραττώμενος  της  δοθείσης  ευκαιρίας, αναλαμβάνει ένα  

αγώνα  δύσκολον και τραχύ.  Ο Δήμος Καβάλας παραχωρή το οικόπεδον και οι κάτοικοι την 

προσωπικήν των εργασίαν και την  συμπαράστασίν  των .Οι  μαθητές   μόλις   φτάνουν   τους  190.  

Απευθύνεται   εις   τον Οργανισμόν  Σχολικών  Κτιρίων και αποσπά εις αυτό το διάστημα 

1.250.000 δρχ. ως και 120 νέου τύπου θρανίων. Το θαύμα είχε πραγματοποιηθή.  
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Με την άξιαν επιτροπή των γονέων κ.κ. Ν. Δαλκιλίτση και Ν. Πετρομελίδη κατόρθωσαν 

σήμερον  να παραδώσουν  εις  τους  300 τώρα μαθητάς, και  εις  την  πόλιν ,ένα σύγχρονον 

εκπαιδευτήριον, εις μίαν καταπληκτικήν τοποθεσίαν με μαγευτικήν θέαν. Εμπλουτισμένον με  

μοντέρνα   έπιπλα, βιβλιοθήκας, θρανία ,εποπτικά όργανα, περιμένει  να  δεχθή  εις τα θερμάς 

αιθούσας  του , τα  παιδιά  της περιοχής. Η συνοικία  από  το  πρωί  της  Κυριακής εβρίσκετο   εν   

συναγερμώ.  Θα  ενεκαινιάζετο   το  νέον  σχολείον  της. Ο  κ .Τζιμόπουλος εστόλισεν   το  κτίριον  

με  σημαίας  και  διακόσμησε κάθε γωνίαν του με ανθοδέσμας και ζωγραφικούς πίνακας. Ίσως το 

πέρασμα του από κάθε τόπον να έχη αυτόν τον προορισμόν. Καθώς οι  μαθηταί  του  τον  

περιτριγύριζαν  με  φωνές  και  τραγούδια   ικανοποιημένος και με κάποιαν ταραχήν επεσφράγιζε 

την επιτυχίαν του. Συνεργάται  του κ. Τζιμοπούλου εις το  σχολείον  είναι  οι   εκπαιδευτικοί   κ.κ . 

Δ. Κανάκης ,Δ. Γιατσίδης ,Σ . Γεωργιάδου ,   Γρ.   Τακτικού , Ανδρ. Xατζηγρηγορίου. 

 Η  κοινωνία  μας  απηύθυνε  προχθές  τα   πλέον  θερμά  συγχαρητήρια  εις   όλους  τους 

προτεργάτας   της προσπαθείας αυτής.  

Μετά τας ομιλίας των κ.Τζιμοπούλου, του Επιθεωρητού Α’ Εκπαιδευτικής Περιφερείας κ. 

Παπαχαρίση και εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εχαιρέτησε τους 

παρισταμένους ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ.  Μανωλόπουλος, υποσχεθείς χορήγησιν 180.000 

δρχ. δια τας λοιπάς ελλείψεις και εργασίες του Σχολείου».          
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (για την ανέγερση του σχολείου) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΤΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1954-1955                  

6.903,50 

5.902,10 1.001,40 

1955-1956                

13.680,40 

9.846,00 3.834,40 

1956-1957 10.384,40 6.919,50 3.464,90 

1957-1958 9.684,90 6.250,95 3.433,95 

1958-1959 8913,95 5651,95 3262,00 

1959-1960 26.961,00 9057,00 17.904,00 

1960-1961 135.058,00 124.445,50 10.612,50 

1961-1962 139.346,35 103.649,85 35.696,50 

1962-1963 350.530,50 12.831,00 337,699,50 

1963-1964 959.618,50 21.336,30 438.282,20 

1964-1965 988.537,20 532.977,10 464.380,10 

1965-1966 811.841,10 724.159,30 87.681,80 

1966-1967 329.780,80 101.030,30 228.750,50 

1967-1968 251.959,50 231.877,60 20.081,90 

1968-1969 197.029,40 168.181,80 28.847,60 

1969-1970 56.798,40 35.307,80 21.490,60 

1970-1971 72.555,90 57.471,60 15.084,30 

1971-1972 30.879,30 29.968,00 911,30 

1972-1973 45.842,30 26.268,30 19.574,00 

1973-1974 74.278,00 40.898,80 33.379,20 

1974-1975 81.520,20 54.274,40 27.245,80 

1975-1976 88.424,80 53.330,80 35.094,00 



 

121 

 

Η ιστορία του 9
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

 

Γεωργόπουλος Νικόλαος, Δάσκαλος Γενικής Αγωγής, Διευθυντής  

                  σχολικής μονάδας  

                  Μπαρμπαγιάννη Ευγενία, Δασκάλα Γενικής Αγωγής 

                  Αϊβαζίδου Αικατερίνη, Δασκάλα Γενικής Αγωγής 

                  Αθανασιάδου Παρθένα, Δασκάλα Γενικής Αγωγής 

                  

 

Περίληψη 

 

Η επισήμανση και η ανάδειξη της πορείας του συγκεκριμένου σχολείου μέσα στο χρόνο, 

καθώς και η συμβολή του στην εξέλιξη και αναβάθμιση της περιοχής, όπου λειτουργεί, αποτελεί 

τον κύριο σκοπό αυτής της εργασίας.Tο θέμα προσεγγίζεται μέσα από την έρευνα αρχείων του 

σχολείου, αρμόδιων υπηρεσιών, ημερήσιου τύπου της εποχής, προσωπικών μαρτυριών, 

φωτογραφικού και αρχειακού υλικού. Γίνεται μια λεπτομερής περιγραφή της πορείας του 

διδακτηρίου - από τα χρόνια που το σχολείο λειτουργούσε διάσπαρτο σε οικήματα της 

ευρύτερης περιοχής καθώς επίσης και μια σύντομη αναφορά στο νέο κτίριο του σχολείου, όπως 

είναι σήμερα. Μέσα από την αναζήτηση στα αρχεία του σχολείου και την καταγραφή των 

επαγγελμάτων των γονέων, την προέλευσή τους και το μορφωτικό τους επίπεδο φωτίζονται οι 

κοινωνικές αλλαγές που συντελούνται τις δεκαετίες που ακολούθησαν τη μεταπολίτευση στον 

τόπο μας. Τα συμπεράσματα σχετίζονται με όσα μελετήθηκαν κατά την διάρκεια της έρευνας 

και αφορούν στην ανάγκη ίδρυσης του σχολείου και στην κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη 

της περιοχής.      

   

 

 

Εισαγωγή 

 

Το 9ο Δημοτικό Σχολείο ή γνωστότερο ως το Δημοτικό Σχολείο  του Αγίου Αθανασίου 

παρουσιάζει μια ιδιόμορφη και ιδιότυπη εξέλιξη, καθώς ήταν για πολλά χρόνια αναγκασμένο να 

λειτουργεί διάσπαρτο σε οικήματα  του παρακείμενου χώρου, χωρίς αυτόνομο κτίριο,γεγονός 

που δυσχέρανε την προσπάθεια ανεύρεσης υλικού για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Η 

εργασία  εστιάζεται κατόπιν αυτού στην αναζήτηση και καταγραφή της εθνικής, κοινωνικής και 

πολιτισμικής προέλευσης των μαθητών του σχολείου. Αυτό γίνεται μέσα από την καταγραφή 

της προέλευσης και των επαγγελμάτων των γονέων, προκειμένου να δοθεί μια κοινωνιοκεντρική 

διάσταση στο όλο ζήτημα.  

Η σημαντικότητα της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι μέσω της μελέτης των δεδομένων 

του παρελθόντος μπορούμε « να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε πιο ικανοποιητικά το παρόν 

και επίσης να κάνουμε με μεγαλύτερη σιγουριά προβλέψεις σχετικά με εκπαιδευτικές τάσεις, 

πρακτικές και αποτελέσματα » ( Cohen & Manion, 1997: 77).  

Ακολουθεί μια μικρή αναφορά στη σημαντικότητα του χώρου, όπου λειτουργεί σήμερα 

το σχολείο, μέσα από την παρουσίαση της ιστορίας του ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου (1.1), 

η ύπαρξη και λειτουργία του οποίου είναι άρρηκτα δεμένη με την ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος 

παρουσιάζεται σύντομα και η ιστορία του διδακτηρίου από την ίδρυσή του (1.2.) έως σήμερα 

(1.3.).  

 

Ο ιερός ναός του Αγίου Αθανασίου και η σύνδεσή του με το 9ο Δημοτικό Σχολείο   
 

Το 9
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας βρίσκεται σε μια από τις παλαιότερες και 

ιστορικότερες συνοικίες της πόλης της Καβάλας,  καθόσον  δεσπόζει σ’ αυτό ο ιστορικός Ιερός 

Ναός του Αγίου Αθανασίου. Ο Ιερός Ναός διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον Μακεδονικό 
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Αγώνα. Σε δύο υπόγειά του, που σώζονται και σήμερα, υπήρχε κρησφύγετο Ελλήνων 

αγωνιστών και αποθηκευτικός χώρος όπλων και πυρομαχικών ( Απότας, 2006 : 44). 

Ο Ναός αυτός είναι ο τρίτος σε αρχαιότητα ναός της πόλης. Χτίστηκε στα 1886, μετά 

από αίτηση που υποβλήθηκε προς τη Δημογεροντία έντεκα χρόνια πριν, το 1875, από τους 

ελληνορθόδοξους κατοίκους της περιοχής του Σούγιουλου και περιβολάρηδων της σημερινής 

περιοχής του Αγίου Αθανασίου. Εγκαινιάστηκε στα 1888, όπως αναγράφεται στην κτητορική 

επιγραφή. ( Απότας, 2006 : 22, 23). Από πρακτικό της Επιτροπής του Αγίου Αθανασίου 

(Βλ.Παράρτημα) με ημερομηνία 16-10-1905 πληροφορούμαστε την ανάγκη δημιουργίας 

Σχολείου σε κελιά του Ιερού Ναού, το οποίο τελικά λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1906 με τρεις 

Αστικές Τάξεις και θεωρείται παράρτημα του Αρρεναγωγείου ( Απότας, 2006: 36, 38). 

 

 

Η ίδρυση του σχολείου 

 

Το 9ο Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε το 1940 με απόφαση που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 

376/1940 ΦΕΚ. Η επέκταση της πόλης στα ανατολικά καθώς και η αύξηση του πληθυσμού της 

περιοχής επέτειναν την αναγκαιότητα της ίδρυσής του. Το σχολείο επρόκειτο να εξυπηρετήσει 

την ευρύτερη περιοχή του Αγίου Αθανασίου. Χωρίς δικό του κτίριο λειτουργεί αρχικά, 

σύμφωνα με μαρτυρίες, στα γειτονικά σχολεία (2ο και 5ο) και, όταν έρχεται στην περιοχή, σε 

παρακείμενα του σημερινου κτιρίου σπίτια και καταστήματα. 

 

 

 

 

 

 

Tο έτος 1966 το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της 12ης Διεύθυνσης Ανταλλαξίμων 

Μουσουλμανικών Κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών παραχώρησε στον Δήμο Καβάλας 

ανταλλάξιμο κτήμα έκτασης 3620 τ.μ. Μετά την εκπόνηση οριστικής μελέτης η Ιερά 

Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου παραχωρεί το 1985 χώρο 63 τ.μ. από την 

ιδιοκτησία του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου (τμήμα Ελαιώνα) που ήταν απαραίτητη για την 

κατασκευή του εν λόγω διδακτηρίου.  

Η κατασκευή του διδακτηρίου του 9ου Δημοτικού Σχολείου βασίστηκε σε μελέτη της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Η Δημοπράτηση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό 

Η περιοχή πριν χτιστεί το σχολείο ( Φωτ. Αρχείο 9
ου

 Δημ. Σχολείου) 

 

Το «σπίτι –σχολείο», ( Φωτ. Αρχείο 9
ου

 Δημ. Σχολείου) 

 

 



 

123 

 

75.000.000 δραχμές πραγματοποιήθηκε στις 6.11.1984. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 

καλοκαίρι του 1986.
10

 

 

Το σχολείο σήμερα 

 

Η αποσυμφόρηση των γειτονικών σχολείων - από μαρτυρίες προκύπτει ότι πολλοί γονείς 

που δεν ήθελαν τα παιδιά τους να φοιτούν σε τάξεις στεγαζόμενες σε σπίτια ή μαγαζιά 

κατέφευγαν στα γειτονικά σχολεία - όσο και η πρόχειρη στέγαση των μαθητών σε κτίρια μη 

λειτουργικά, και πιθανώς ακατάλληλα, επέβαλαν την ανέγερση νέου διδακτηρίου στην περιοχή.   

Από τότε λοιπόν το κτίριο του 9ο Δημοτικού Σχολείου Καβάλας βρίσκεται στη συνοικία 

του Αγίου Αθανασίου, στα βορειοανατολικά της πόλης, και εξυπηρετεί τις ανάγκες της 

ευρύτερης περιοχής. Καταλαμβάνει το Οικοδομικό Τετράγωνο, που οριοθετείται από τις οδούς 

Αγίου Τρύφωνος, Πάτμου και Λήμνου στο περίγραμμα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

της πόλης της Καβάλας.  

Το  κτίριο είναι απλό και  αναπτύσσεται σε τρεις ορόφους, με τις αίθουσες διδασκαλίας 

τοποθετημένες σε σειρά πίσω από τον ημιυπαίθριο διάδρομο κυκλοφορίας. Είναι 

χαρακτηριστικό δείγμα του «μοντέρνου» αρχιτεκτονικού τύπου για διδακτήρια μεσαίας 

κλίμακας, όπως αυτός αναπτύχτηκε σε διάφορα κτιριολογικά προγράμματα του Υπουργείου 

Παιδείας στις δεκαετίες του 1970-80. Το κτίριο, παρουσιάζει ρασιοναλιστικό χαρακτήρα, καθώς 

πειθαρχεί στην εφαρμογή κλασικών αρχών αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
11

 Το 1999 λόγοι κυρίως 

ασφαλείας αλλά και λειτουργικότητας επέβαλαν επεμβάσεις στην αρχική μορφή του κτιρίου.
12

  

Στο σχολείο σήμερα υπάρχουν 14 αίθουσες διδασκαλίας συμπεριλαμβανομένης και του 

Τμήματος Ένταξης. Λειτουργούν επίσης αίθουσες Αγγλικών, Πληροφορικής και Μουσικής. Ο 

εξοπλισμός του κτιρίου θεωρείται επαρκής, καθώς όλες οι αίθουσες διαθέτουν Η/Υ και οθόνη 

τηλεόρασης. 

 

 Έρευνα μαθητολογίων 

 

Επιλέχτηκαν συγκεκριμένα σχολικά έτη και καθορίστηκαν τα επιμέρους κριτήρια για τη 

συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση των προς επεξεργασία στοιχείων. Κατόπιν έγινε μια 

προσπάθεια ανάλυσης της ποσότητας εμφάνισης του φαινομένου, καθώς και του συγκεκριµένου 

χαρακτήρα του,  όπως αυτά διέπονται από τις αρχές της ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης ( 

Kvale, 1996 : 67 ) 

Η έρευνα βασίστηκε σε μελέτη πεδίου, αρχειακού υλικού του σχολείου και αρχείου 

διαφόρων υπηρεσιών ( Πολεοδομία, Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας), φωτογραφικού υλικού και 

σχετικής βιβλιογραφίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μελετήθηκαν δεδομένα από πηγές και έγγραφα 

της εποχής που αφορούν τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο 

ερευνητικό ενδιαφέρον. Η συνέντευξη και οι μαρτυρίες μαθητών/τριών καθώς και διευθυντών 

του σχολείου στάθηκαν χρήσιμα εργαλείοα στην διεξαγωγή της έρευνας.  

Η μελέτη του αρχειακού υλικού ξεκίνησε από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του 

σχολείου (1973) και συνεχίστηκε συστηματικά ανά δεκαετία (1983, 1993, 2003) μέχρι το 

                                                             
                         10 Στοιχεία από την τεχνική έκθεση που συνέταξε ο τοπογράφος – μηχανικός   Γρ.  Ζουμπουλίδης  

 

11 πειθαρχεί στην εφαρμογή κλασικών αρχών αρχιτεκτονικής σύνθεσης, όπως οι «εν σειρά» 

αίθουσες που φωτίζονται και αερίζονται από επιμήκη συνεχή ανοίγματα στην Ανατολή, 

δημιουργώντας μια σχεδόν διάφανη πρόσοψη.  

 

                         12 Στοιχεία από την τεχνική έκθεση που συνέταξε ο τοπογράφος – μηχανικός  Γρ.  Ζουμπουλίδης    
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σχολικό έτος 2011/12 τελευταία χρονιά από όπου μπορούσαμε να αντλήσουμε δεδομένα. Η 

συγκέντρωση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας έγινε με ραβδογράμματα,  

πίτα κ.α., δυνατότητες που παρέχονται από το πρόγραμμα Microsoft Excel.   

 

Επαγγέλματα ανδρών και γυναικών  

 

Αποσκοπώντας στη μελέτη της καταγωγής και της εργασίας των γονέων των μαθητών, 

αναζητήσαμε πληροφορίες από τα μαθητολόγια αρχίζοντας από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας 

του σχολείου στη γειτονιά – 1973 – και προχωρώντας συστηματικά ανά δεκαετία.  
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Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 1973 - 1974 οι 

περισσότεροι άντρες είναι εργάτες. Αρκετοί είναι υπάλληλοι, τεχνίτες και ελεύθεροι 

επαγγελματίες. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το σχολικό έτος 1973 - 1974 δεν καταγράφεται  

στα μαθητολόγια το επάγγελμα της μητέρας. 
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Γυναίκες 1983 / 1984
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Στο σχολικό έτος 1983 – 1984 υπάρχουν πολλές εγγραφές μαθητών/τριών, στις οποίες 

δεν αναφέρεται το επάγγελμα του πατέρα. Από τις καταχωρημένες εγγραφές ωστόσο προκύπτει 

ότι η πλειονότητα ων αντρών είναι υπάλληλοι και τεχνίτες. Μικρότερο ποσοστό των αντρών 

είναι εργάτες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Τη χρονιά αυτή καταγράφεται στα μαθητολόγια και 

το επάγγελμα της μητέρας. Αναμφισβήτητα, τα οικιακά είναι η κύρια απασχόληση των 

γυναικών. Ελάχιστα ποσοστά  είναι αυτά των υπάλληλων και των εργατριών. 
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 Γυναίκες 1993 / 1994
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Στο σχολικό έτος 1993 - 1994, οι άντρες - στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι 

υπάλληλοι. Αισθητά λιγότεροι είναι οι τεχνίτες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργάτες. Στις 

γυναίκες κυρίαρχη θέση κατέχουν τα  οικιακά, ενώ αυξάνονται τα ποσοστά των υπαλλήλων και 

των εργατριών. Τη μεγαλύτερη αύξηση ποσοστού παρουσιάζει η κατηγορία των ελεύθερων 

επαγγελματιών. 
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Γυναίκες 2003 / 2004
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  Στο σχολικό έτος 2003-2004, αν εξαιρέσουμε τον μεγάλο αριθμό των επαγγελμάτων των 

αντρών που δεν αναφέρονται, εξακολουθεί να υπάρχει η ίδια εικόνα - μεγάλο ποσοστό 

υπαλλήλων και μικρότερο ποσοστό τεχνιτών και εργατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυξάνεται ο 

αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών. Για το ίδιο έτος, στις γυναίκες διαπιστώνουμε ότι το 

ποσοστό των υπαλλήλων εξισώνεται με το ποσοστό των γυναικών που ασχολούνται με τα 

οικιακά. Μειώνεται ο αριθμός των εργατριών ενώ ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών 

είναι σταθερός. 

 

Άνδρες 2011/2012 
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Γυναίκες 2011 / 2012
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Η σχολική χρονιά 2011-2012 είναι η τελευταία που μπορούσαμε να μελετήσουμε και  

παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με την προηγούμενη δεκαετία. 
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Αριθμός γονέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, τα ποσοστά των γυναικών επιστημόνων σε 

όλες τις χρονιές είναι μεγαλύτερα ή ίσα με αυτά των αντρών. Συγκεντρωτικά θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι ο αριθμός των επιστημόνων αυξάνεται σταθερά μέχρι τη σχολική χρονιά 2003 – 

2004 και τα επόμενα χρόνια μειώνεται χωρίς προφανή αιτιολογία.   

 

Επιδόσεις μαθητών
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Επιδόσεις μαθητών 

 

Παρατηρώντας τις επιδόσεις των μαθητών μέσα στις δεκαετίες, καταλήγουμε ότι στις 

δύο πρώτες οι περισσότεροι μαθητές αποφοιτούν με γενικό βαθμό «Πολύ Καλά». Στις επόμενες 

δεκαετίες και μέχρι σήμερα ο αριθμός των μαθητών με επίδοση «Άριστα» αυξάνεται όλο και 

περισσότερο. Σταδιακά μειώνονται και απουσιάζουν εντελώς από τα απολυτήρια των μαθητών 

οι χαρακτηρισμοί «Πολύ Καλά» και «Καλά» αντίστοιχα.  

 

Τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια 

 

Θεωρήσαμε ιδιαιτέρως ενδιαφέρον το αρχειακό υλικό που υπήρχε στο σχολείο μας, 

καθώς αυτό αφορούσε την τελευταία χρονιά του Εμφυλίου Πολέμου και τα πρώτα 

μετεμφυλιακά χρόνια. Η έρευνα επεκτάθηκε στη μελέτη των επαγγελμάτων, που συναντήσαμε 

στα μαθητολόγια, στον αριθμό των ορφανών μαθητών, των μαθητών με εξόριστους και  

άρρωστους γονείς, καθώς επίσης και στον αριθμό των μαθητών που διέκοπταν τη φοίτησή τους 

τα χρόνια εκείνα. 
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Στα χρόνια αυτά οι περισσότεροι άντρες είναι εργάτες στην πλειοψηφία τους και έπονται 

με μικρότερο και σχεδόν ίδιο ποσοστό οι τεχνίτες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Γεωργοί, 

ναυτικοί, αλιείς και υπάλληλοι συγκεντρώνουν ελάχιστα ποσοστά.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι και την περίοδο αυτή συναντήσαμε επαγγέλματα παρόμοια με τα 

σημερινά. Κυρίως όμως επαγγέλματα που έχουν εκλείψει στις μέρες μας όπως: γανωματής, 

τενεκετζής, στιλβωτής, στιβαδόρος, κανατοποιός, κηροπλάστης, μπαλωματής, πλανώδιοι 

αυγοπώλες και γαλακτοπώλες.  
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Αναφορικά με τον αριθμό των ορφανών μαθητών στα έξι αυτά συναπτά έτη, 

παρατηρούμε ότι μειώνεται όλο και περισσότερο με το πέρασμα των χρόνων – εκτός από μια 

ανακολουθία που σημειώνεται το σχολικό έτος 1953 – 54. Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς 

που μελετούμε – 1948/49 – σημειώνεται ανάμεσα σε όλο το μαθητικό πληθυσμό του σχολείου 

μικρός αριθμός εξορίστων και άρρωστων γονέων, ενώ στις υπόλοιπες  χρονιές δε γίνεται καμιά 

σχετική αναφορά.  
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Μελετώντας όλη τη διάρκεια της εξαετίας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένας μικρός 

αριθμός μαθητών που διέκοψαν τη φοίτησή τους λόγω νόσου ή άλλης αιτίας. Μοναδική 

εξαίρεση είναι η σχολική χρονιά 1949/50. Καμία καταχώρηση διακοπής λόγω θανάτου δεν 
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σημειώνεται. Ωστόσο εξακολουθεί να είναι αξιοσημείωτη και μόνο η ύπαρξη της συγκεκριμένης 

αιτίας διακοπής.        

 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Η κατασκευή του νέου κτιρίου κάλυψε ανάγκες της τότε νεοεγερθείσας συνοικίας και το 

σχολείο αποτέλεσε πόλο έλξης νέων κατοίκων με αποτέλεσμα να συμβάλει στην 

κοινωνικοπολιτισμική αναβάθμιση της περιοχής. Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα ο 

αριθμός των μαθητών  που φοιτούν σε αυτό, από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του σχολείου 

στη συνοικία του Αγ. Αθανασίου, αυξάνεται συνεχώς έως το 1994. Αντίθετα παρατηρείται 

μικρή μείωση στα επόμενα χρόνια.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλες τις χρονιές που μελετήσαμε  ο αριθμός των νέων 

εγγραφών είναι ίσος ή μεγαλύτερος από των αριθμό των μαθητών που αποφοιτούν. 

 

 
 

Από το ακόλουθο γράφημα διαπιστώνεται ότι από το 1973 έως το 1994 το σχολείο 

παρουσιάζει μια σαφή εθνική ομοιογένεια με μικρό ποσοστό μαθητών αλλοδαπής προέλευσης, 

ενώ στις επόμενες δεκαετίες  παρατηρείται σημαντική αυξητική τάση του ποσοστού αυτού.  

 

Μαθητές αλλοδαπής προέλευσης
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Μελετώντας τον συγκεντρωτικό πίνακα των επαγγελμάτων των αντρών είναι πρόδηλο 

ότι οι περισσότεροι εργάτες εμφανίζονται το 1973/74, ενώ οι υπάλληλοι και τεχνίτες το 1993/94. 

Παρόλο που τα ποσοστά των ελεύθερων επαγγελματιών παρουσιάζουν μια σταθερότητα, 

απουσιάζει σχεδόν παντελώς η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα σε όλες τις δεκαετίες.   
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Όσον αφορά τις γυναίκες, στα σχολικά έτη 1983/84, 1993/94 η κύρια απασχόλησή τους 

είναι τα οικιακά. Διαφοροποίηση υπάρχει στις επόμενες σχολικές χρονιές 2003/04, 2011/12 που 

το ποσοστό των γυναικών μοιράζεται σχεδόν εξίσου στις κατηγορίες «οικιακά» και 

«υπάλληλοι». ( Βλ. Πίνακες στο υποκεφάλαιο 3.1. ) 

Δεδομένου ότι η πόλη έχει συνδεθεί με την καλλιέργεια και την επεξεργασία καπνού ( 

Στεφανίδου, 2007 : 301 - 303, 338 - 339 ) κρίναμε σκόπιμο να μελετήσουμε το ποσοστό των 

καπνεργατών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Από την έρευνα λοιπόν των επαγγελμάτων 

των γονιών των μαθητών διαπιστώσαμε ότι στην εξαετία 1948 - 54 υπήρχε μεγάλο ποσοστό 

καπνεργατών  - σχεδόν το 1/3 των εγγεγραμμένων επαγγελμάτων των αντρών. Αντίθετα, στις 

επόμενες δεκαετίες 1973 – 1994 το ποσοστό αυτό μειώνεται τόσο που γίνεται ελάχιστο (2 

εργάτες κατά απόλυτο αριθμό σε κάθε μια χρονιά) και αργότερα παύει να υφίσταται. 

Τέλος, η πρόταση που θα μπορούσε να γίνει σχετικά με τη διαρρύθμιση και τη 

λειτουργικότητα των χώρων της υπάρχουσας κτιριακής υποδομής του σχολείου, με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της χρηστικής δυνατότητας αυτών στην καθημερινή πρακτική, είναι ο 

εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της αίθουσας του ολοήμερου και οι αλλαγές που καθιστούν 

δυνατή την απρόσκοπτη προσέγγιση του χώρου από άτομα με κινητικές δυσκολίες.    
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Παράρτημα 

 

   

 
 

 

 

 
(Αρχείο Σχολείου)                                             (Αρχείο Γ. Ψαλίδα) 

 

 

Πρακτικά της Επιτροπής του Αγίου                        

Αθανασίου για τη δημιουργία σχολείου                              

στο ναό.  ( Απότας, 2006 ) 

Ό,τι απέμεινε από το κτίριο που στέγασε το σχολείο στα κελιά του Αγίου 

Αθανασίου. ( Απότας, 2006 ) 
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(Αρχείο Σχολείου) 
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 Ρίγγας Σπυρίδων 

 Σακελλαρίδου Ευαγγελία 
 Αλεξόπουλος Αλέξανδρος 

 Κατιρτζίδης Δημήτριος 

 Παπαντωνίου Παναγιώτης 

 Κυριακούδης Στέργιος 
 Παχούμης Αθανάσιος 

 Συμεών Ιωάννης 

 Απαζίδης Νικόλαος 
 Γεωργόπουλος Νικόλαος 

 

Λειτουργικότητα του 

Σχολείου  

       (1972 έως σήμερα) 

 

 1972    6/θέσιο 

 1977    7/θέσιο 

 1984    8/θέσιο 

 1985    9/θέσιο 

 1986 έως σήμερα   

12/θέσιο 
 

Ολοήμερο ΦΕΚ 8/15.1.1999 

Τμήμα ένταξης ΦΕΚ 

1400/13.4.01 
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3. Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, Γενικοί Έλεγχοι ετών 1948 – 1954. 

4. Τεχνική έκθεση του τοπογράφου – μηχανικού Γρηγόριου Ζουμπουλίδη.  

5. Φωτογραφικό αρχείο Σχολείου 

 

 

Προφορικές Μαρτυρίες  

 

1. Προφορική μαρτυρία Στέργιου Κυριακούδη 

2. Προφορική μαρτυρία Παναγιώτας Ιωακειμίδου 

3. Προφορική μαρτυρία Παρθένας Αθανασιάδου 

4. Προφορική μαρτυρία Ιωάννη Ψαλίδα 

5. Προφορική μαρτυρία Αναστασίας Κυπριάδου 
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11
Ο

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Μιχάλης Ευαγγελίδης,  
Διευθυντής 11

ου
 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα-προσαρμογή από την έκδοση «Στα Ποταμούδια, στο 11ο…»  

 

  Η συνοικία μας, τα Ποταμούδια, βρίσκεται στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Καβάλας. Είναι 

χτισμένη αμφιθεατρικά και σε όποιο σημείο της κι αν σταθεί κανείς, η θέα είναι μοναδική. 

Βλέπει την πόλη να απλώνεται μπροστά του με το λιμάνι, την παλιά πόλη, το Κάστρο αλλά και 

στρέφοντας το κεφάλι πίσω βλέπει το Σταυρό που δεσπόζει στην κορφή του λόφου και που το 

βράδυ φωτίζει δηλώνοντας την παρουσία του. Λίγο παραδίπλα, στέκεται διακριτικά το 

εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα. Η συνοικία πήρε το όνομά της από τα ρυάκια που τη 

διέσχιζαν με το μεγαλύτερο να ονομάζεται Κάσσανδρος. Το νερό από τα ρυάκια αυτά που 

κατέληγαν στη σημερινή Πλατεία Καπνεργάτη, το χρησιμοποιούσαν τα καπνομάγαζα για την 

επεξεργασία των φύλλων του καπνού. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι πολλές ανηφόρες, 

οι απότομες κατηφόρες και τα στενά δρομάκια που, αν και ταλαιπωρούν λίγο τους κατοίκους 

της, δίνουν όμως μια ομορφιά και γραφικότητα. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η όψη 

της συνοικίας με τις πολυκατοικίες που υψώθηκαν, βρίσκει κανείς ακόμη χαμηλά σπίτια με τις 

αυλές και νιώθει αυτό που λέμε «γειτονιά». 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’30, η συνοικία δεν είχε δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά 

αναγκάζονταν να πηγαίνουν στο σχολείο της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη. Ολόκληρη η πόλη 

είχε ελάχιστα σχολεία και το κτιριακό πρόβλημα ήταν οξύτατο. 

Το 1930 με το Νόμο 4799/1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου συνάπτει δάνειο 

με τη σουηδική εταιρεία Aktiebolaget Kreuger & Toll  ύψους 1.000.000 λιρών για την ανέγερση 

σχολικών κτιρίων σε όλη τη χώρα. Η Διδακτηριακή Επιτροπή και οι τοπικοί φορείς έχουν 

εντοπίσει την ανάγκη ίδρυσης σχολείου και ανέγερσης διδακτηρίου στη συνοικία των 

Ποταμουδίων και στις αρχές του 1931 θα προχωρήσουν στην σύνταξη των σχεδίων του νέου, 

εξατάξιου κτιρίου, με αρχιτέκτονα τον Κώστα Δήμου και μηχανικό τον Βίκτωρα Ρουδομέτωφ. 

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους διενεργείται μειοδοτικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τον οποίο 

το έργο αναλαμβάνει ο εργολάβος Κ. Μανιαδάκης
13

 ενώ την ίδια περίοδο ο Δήμος Καβάλας 

αποφασίζει την εξαγορά του οικοπέδου 535 μ
2
, και την έναρξη των εργασιών. 

Το κτίριο ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται τον Μάρτιο του 1933. Περικλείεται από τις οδούς 

Μοσχοπουλίδου, Ομονοίας και Θέτιδος, ενώ μπροστά του εκτείνεται η πλατεία Νεαπόλεως, που 

χρησιμοποιείται και ως αυλή του σχολείου. Έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό και 

χαρακτηριστικό του είναι η κάτοψη σε σχήμα τραπεζίου, με καμπυλωμένες τις δύο γωνίες της. 

Στο ένα από τα δύο αυτά σημεία, στην ανατολική γωνία, βρίσκεται η είσοδός του. Το κτίριο 

είναι διώροφο με ημιυπόγειο, το οποίο έχει δύο μεγάλες αίθουσες και μία μικρότερη. 

Παλαιότερα εκεί ήταν η αίθουσα συσσιτίου ενώ σήμερα βρίσκονται το γυμναστήριο, η αίθουσα 

Μουσικής και το εργαστήριο Πληροφορικής. Κατά μήκος της κύριας όψης βρίσκονται σε σειρά 

οι αίθουσες διδασκαλίας, τρεις σε κάθε ένα από τους ορόφους, ενώ πίσω τους υπάρχει ο 

διάδρομος. Στον ημιώροφο υπάρχει ακόμη μια αίθουσα η οποία παλαιότερα ήταν γραφείο του 

προσωπικού, έπειτα έγινε αίθουσα διδασκαλίας, μετά και για ένα διάστημα τεσσάρων χρόνων 

ήταν εργαστήριο πληροφορικής για να ξαναγίνει σήμερα γραφείο. Στην προέκταση του πρώτου 

ορόφου βρίσκεται ακόμη μια μικρή αίθουσα, η οποία παλαιότερα χρησίμευε για γραφείο του 

προσωπικού, ενώ δίπλα της μέσα στον κυλινδρικό όγκο, υπήρχε το γραφείο του διευθυντή. 

Ακριβώς από πάνω, στον 2
ο
 όροφο, αυτός ο μικρός χώρος ήταν διαμορφωμένος σε αίθουσα 

διδασκαλίας που εξυπηρετούσε τμήματα με λίγα παιδιά, ενώ σήμερα είναι διαμορφωμένος σε 

αίθουσα θεατρικής αγωγής. Στις δύο γωνίες του κτιρίου όπου και οι εγγεγραμμένοι κυλινδρικοί 

όγκοι, στο ύψος του δεύτερου ορόφου, υπάρχουν ημιυπαίθριοι, στεγασμένοι χώροι.  

Τέλος, από κατασκευαστικής άποψης, το κτίριο πιθανότατα είναι κατασκευασμένο από 

                                                             
13 Πρόκειται για τον μετέπειτα διαβόητο  – και πασίγνωστο για τη σκληρότητά του – υπουργό Ασφαλείας του Ι. Μεταξά 
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οπλισμένο σκυρόδεμα και λιθοδομή, ενώ τα σιδερένια κουφώματα αντικαταστάθηκαν στα μέσα 

της δεκαετίας του ’90 από πλαστικά χάρη στη δωρεά της εταιρείας «Θερμοπλαστική». 

Το σχολείο εγκαινιάστηκε την Κυριακή 12 Μαρτίου 1933. Αντιγράφουμε από το ρεπορτάζ της 

εφημερίδας «Κήρυξ» της Τρίτης 14 Μαρτίου (διατηρούμε την ορθογραφία του πρωτότυπου): 

Προχθές Κυριακήν περί την 11
ην

 π. μ. μία ωραία και σεμνή τελετή έλαβε χώραν εις την πλατείαν 

Νεαπόλεως. Όπως είχομεν αναγράψει επρόκειτο να γίνη η παράδοσις του νεοτεύκτου σχολικού 

κτιρίου της συνοικίας εις την οικείαν σχολικήν εφορείαν. Από της 10.30 π.μ. ήρχισαν να 

προσέρχονται πολλοί κηδεμόνες και γονείς, ο διδασκαλικός κόσμος, ως και πλήθος μαθητών 

αδημονούντων να γνωρίσουν το νέον σχολικόν κτίριον εις το οποίον θα ήρχιζον να φοιτούν ευθύς 

από την επομένην. 

Περί την 11
ην

 προσήλθεν ο κ. Νομάρχης, ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Οικονομικός Έφορος, όλα τα μέλη 

της σχολικής Επιτροπής, καθώς και το συμβούλιον της Ενώσεως Σχολικών Επιτροπών. Η 

συγκέντρωσις των προσελθόντων εγένετο εις μίαν από τας μεγαλυτέρας αίθουσας του νεοκτίστου 

κτιρίου, όπου κατά πρώτον εψάλη αγιασμός υπό του ιερατ. προϊσταμένου Αγίου Παύλου Οικον. 

Νικ. Σιδηροπούλου. Μετά από την τέλεσιν του αγιασμού έλαβε τον λόγον ο κ. Νομάρχης, όστις είπε 

περίπου τα εξής: 

Ηυχαρίστησεν εν αρχή τον εργολάβον κ. Μανιαδάκην δια την καταβληθείσαν παρ’ αυτού μέριμναν 

και φροντίδαν προς όσον ένεστι τελειοτέραν οικοδόμησιν του κτιρίου τόσον από απόψεως 

εμφανίσεως, όσον και απόψεως στερεότητος. Εν συνεχεία εξήρε την ιδιαιτέραν μέριμναν του 

κράτους δια το διδακτηριακόν ζήτημα της πόλεως, τονίσας ότι ουδαμού αλλού της Ελλάδος 

απεφασίσθη η ανέγερσις τόσων πολλών σχολικών κτιρίων, όσων εις την πόλιν μας. Εις το έργον 

τούτον βεβαίως, ήρθεν αρωγός ο Δήμος Καβάλλας όστις κατέβαλε αρκετά σεβαστά κονδύλια υπέρ 

του σκοπού τούτου. Ανέφερεν προς τούτοις ο κ. Νομάρχης, ότι την παράδοσιν του ως άνω 

σχολικού κτιρίου θα επακολουθήση εντός ολίγου και των άλλων ανεγειρομένων διδακτηρίων της 

πόλεως, και τα οποία ευρίσκονται εν τω περατούσθαι. Ούτω διδακτηριακόν ζήτημα δια την πόλιν 

μας δεν θα υφίσταται πλέον εντός ολίγου. Περαιτέρω ο κ. Νομάρχης ετόνισεν ότι οφείλομεν να 

εκφράσωμεν τας ευχαριστίας μας προς το Κράτος και προς εκείνους οίτινες συνετέλεσαν ώστε η 

Καβάλλα να αποκτήση τα περισσότερα και ωραιότερα σχολικά κτίρια από κάθε άλλην πόλιν. 

Μετά τον κ. Νομάρχην ωμίλησεν ο Επιθεωρητής κ. Ι. Βαγιωνίτης όστις έκαμεν σύγκρισιν των 

παλαιών διδακτηρίων, των εγκατεστημένων εις τους νάρθηκας των εκκλησιών προς δε εις 

ανηλίους και ανθυγιεινάς τρώγλας προς τα σημερινά τοιαύτα, άτινα ανεγείρονται με όλους τους 

κανόνας τους επιβαλλομένους υπό της υγιεινής και διδακτικής. Ετόνισε την μεγίστην επίδρασιν, ην 

εξασκεί το καλαισθητικό και υγιεινόν διδακτήριον επί της ψυχής και του πνεύματος διδασκόντων 

και διδασκομένων, ανέφερε τας ατελείας, ας παρ’ όλην την θαυμασίαν εξωτερικήν εμφάνισιν 

παρουσιάζει το εν λόγω διδακτήριον, ως την έλλειψιν αιθουσών βιβλιοθήκης και χειροτεχνίας, 

λουτρών, επαρκούς αυλής και σχολικού κήπου ως και των απαραιτήτων εργαλείων δια τας 

χειροτεχνικάς εργασίας
14

. Εν τέλει ποιείται έκκλησιν προς την σχολικήν εφορείαν να συμπληρώσει 

τας ελλείψεις ταύτας και συνιστά εις το διδακτικόν προσωπικόν να προφυλάττη το διδακτήριον 

από τας ατασθαλείας κακοαναθρεμμένων μαθητών. 

Μετά ταύτα, εκ μέρους της σχολικής εφορείας έλαβεν τον λόγον ο Πρόεδρος αυτής κ. Μιχ. 

Νικολαΐδης, όστις είπε τα εξής: 

Εκείνος που θα εγαλήνευε την ψυχήν του και θα εξύψωνε το πνεύμα του, τόσο, μέσα στον 

τελευταίο σάλο της πολιτικής διαμάχης και μέσα στο μαρτύριο της οικονομικής κρίσης να μπορέσει 

να εκτιμήση την βαθύτερη σημασία της σεμνής αυτής εορτής, θα την εχαρακτήριζε σαν υπέροχο 

σύμβολο της νίκης του πνεύματος κατά του σκότους, της επιστήμης κατά της αμαθείας. Υπήρξε μια 

εποχή που ζούσε το πιο δυστυχισμένο πλάσμα πάνω στη Γη, ο Άνθρωπος! Και όμως, ο έκφυλος 

                                                             
14 Ο επιθεωρητής Βαγιωνίτης φαίνεται πως δε μασά τα λόγια του. Αναφέρει ευθαρσώς τις ατέλειες και τις ελλείψεις και 

μάλιστα στα εγκαίνια! 
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αυτός απόγονος της ράτσας των πιθηκοειδών,
15

 χωρίς φυσικά όπλα, χωρίς νύχια και δόντια, χωρίς 

αξιόλογον μυικήν δύναμιν, χάρις σ’ ένα θεϊκό σπινθήρα, την διάνοιαν, κατόρθωσε να κυριαρχήση 

στον αδυσώπητον περί υπάρξεως αγώνα. Ανεκάλυψε τους φυσικούς νόμους, έκαμε την φύσιν να 

πειθαρχήση εις τας ανάγκας του και έτσι κατέκτησε την ελευθερίαν του! Η επιστήμη εθριάμβευσε! 

Και ο άνθρωπος καλλιεργώντας ολοένα την διάνοιά του με την μόρφωσι, προχωρεί προς την 

κατάκτησιν των πεπρωμένων του. Ταυτόχρονα όμως εξύψωσε και τη αισθητικήν του. Και έτσι 

παράλληλα προς τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα λάμπουν στον πνευματικό ουρανό οι Αισχύλος, 

Σαίξπηρ, Γκαίτε. Ας ευχηθούμε σε ένα γρήγορο μέλλον που απαλλαγμένος πια ο άνθρωπος από τις 

ταπεινές του προθέσεις που τον κάμουν να αλληλοσφάζεται με τους ομοίους του, να εξυψωθή τόσο 

με την επιστήμη ώστε η ιστορία του να δημιουργή το πνεύμα του και το πνεύμα του την ιστορίαν. 

Ας σβήσουν στη δύση της λήθης οι μακελλάρηδες των λαών και ας μεσουρανήσουν οι μεγάλοι 

παιδαγωγοί Σπένσερ, Έρβαρτος, Πεσταλότσι, τα υπέροχα αυτά σύμβολα της γνώσεως. Είθε τα 

Κράτη μια μέρα να ξοδεύουν όλο τους τον προϋπολογισμό στην κατασκευή σχολείων και σε 

μισθούς δασκάλων. Όταν γίνη τούτο, τότε και η ανθρωπότης θα αποκτήση την ευδαιμονίαν της. 

Μετά το πέρας της τελετής προσεφέρθησαν αναψυκτικά και περιήλθον άπαντες εις τους 

διαδρόμους και τας αιθούσας του κτιρίου το οποίον αποτελεί ένα πραγματικόν έργον πολιτισμού. 

Έτσι, απ’ το 1933, η καπνεργατική συνοικία των Ποταμουδίων έχει το δικό της σχολείο. Ένα 

σχολείο σύγχρονο για τα μέτρα της εποχής και υγιεινό. Είναι χαρακτηριστικό πως το κτίριο 

λούζεται στον ήλιο χάρη στον πολύ καλό – νότιο – προσανατολισμό του. Αυτό είναι κάτι πολύ 

σημαντικό για την εποχή που χτίστηκε το σχολείο επειδή τα σπίτια της συνοικίας ήταν μικρά και 

δεν τα έβλεπε πολύ ο ήλιος. 

Η φτώχεια, η πολιτική αστάθεια, η ιδεολογική πόλωση και η οικονομική αβεβαιότητα 

συνθέτουν το 1933 το σκηνικό της Ελλάδας που αντανακλά και στους μαχαλάδες της συνοικίας. 

To κραχ του 1929 επηρέασε το καπνεμπόριο της πόλης και υποβάθμισε την ποιότητα ζωής των 

καπνεργατών. Η εποχή που οι καπνέμποροι άναβαν τα τσιγάρα τους με χιλιάρικα και οι 

καπνεργάτες ήταν περιζήτητοι γαμπροί για τα φτωχά κορίτσια, πέρασε ανεπιστρεπτί. Αξίζει να 

σταθούμε για λίγο και να κοιτάξουμε από κοντά τα γεγονότα εκείνης της χρονιάς, 

σκιαγραφώντας το πολιτικό, κοινωνικό, και οικονομικό πλαίσιο της εποχής που το σχολείο μας 

γεννήθηκε. Διαβάζουμε στις εφημερίδες της εποχής:  

«Εμβριθή και περισπούδαστη μελέτη συνέταξαν Γάλλοι ειδικοί για κατασκευή σήραγγος στη 

Μάγχη». Ένα όνειρο που όμως έγινε πραγματικότητα 61 χρόνια αργότερα.  

«Μαίνεται ο πόλεμος εις Κίναν – Λυσσώδεις μάχαι εις Πεκίνον». «Πυρπόλησις του Ράιχσταγκ». 

«Δημοτικαί εκλογαί εις Γερμανίαν – Επιτυγχάνουν οι Εθνικοσοσιαλισταί του Χίτλερ». 

Προμηνύματα της σφαγής που θα ερχόταν λίγα χρόνια μετά. 

Στην Ελλάδα τώρα, η πολιτική κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή, ταραχώδης και αβέβαια. 

Στις 13 Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής 

του. Στις 16 του ίδιου μήνα, ορκίστηκε η τελευταία υπό την προεδρία του Ελ. Βενιζέλου 

κυβέρνηση και προκηρύχτηκαν εκλογές για τις 5 Μαρτίου. Σ’ αυτές, επικρατούν οι «Λαϊκοί» 

του Π. Τσαλδάρη ενώ ο Βενιζέλος περνά στην αντιπολίτευση. Την 6
η
 Μαρτίου εκδηλώνεται 

κίνημα από τον Πλαστήρα με την ανοχή του Βενιζέλου το οποίο όμως απέτυχε λόγω της 

αντίδρασης της ανώτατης ηγεσίας του Στρατού. 

Με το σχηματισμό της νέα κυβέρνησης, αρχίζουν οι διώξεις των κινηματιών αξιωματικών ενώ ο 

Πλαστήρας φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Στις 6 Ιουνίου γίνεται απόπειρα δολοφονίας του 

Βενιζέλου. Έγιναν ανακρίσεις και προσδιορίστηκε η δίκη των παρ’ ολίγον δολοφόνων. Η δίκη 

αυτή όμως, είχε την τύχη των κινηματιών της 6
ης

 Ιουνίου – αναβλήθηκε «επ’ αόριστον», επειδή 

μεσολάβησε το κίνημα της 1
ης

 Μαρτίου 1935. 

Σε τοπικό επίπεδο τώρα, στην Καβάλα, διαβάζουμε στις εφημερίδες της 12
ης

 και 14
ης 

Μαρτίου 

1933, πως «Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή του ορειβατικού συλλόγου στα ανατολικά 

                                                             
15 Κρίνοντας από τα λόγια αυτά, εύλογα υποθέτει κανείς πως αυτός ο άνθρωπος θα γνώρισε με οδυνηρό τρόπο τις ικανότητες 

του Μανιαδάκη λίγα χρόνια αργότερα… 
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υψώματα της πόλης», για «Κλοπή όνου (!) στον Γέροντα», ενώ στον κινηματογράφο Ολύμπια
16

 

«Παίζονται αι ταινίαι Βασιλεύς των Βασιλέων και Τα Πάθη του Χριστού – Έγχρωμαι και εξ’ 

ολοκλήρου ομιλούσαι». 

Τον Ιούλιο συνέβησαν δραματικά γεγονότα στην πόλη που εύλογα μπορούμε να υποθέσουμε, 

επηρέασαν τον καπνεργατικό πληθυσμό της συνοικίας – και κατά συνέπεια και τα παιδιά. Από 

το βιβλίο του Ιω. Β. Ιωαννίδη «Το καπνικό στην Καβάλα», πληροφορούμαστε πως τον Ιούλιο 

του 1935 η πόλη συγκλονίστηκε από την μεγάλη απεργία των καπνεργατών, οι οποίοι 

κλεισμένοι στα καπνομάγαζα έδιναν τη δική τους μάχη για το μεροκάματο. Μάχη την οποία οι 

καπνεργάτες κέρδισαν με κόστος όμως συλλήψεις και εκτοπισμούς.  

Το Σεπτέμβριο, με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 1933-34 η εφημερίδα «Πρωινά Νέα» 

δημοσιεύει άρθρα που αφορούν την Παιδεία στην Καβάλα. Στο φύλλο της 11
ης

 Σεπτεμβρίου 

διαβάζουμε για ελλείψεις σε προσωπικό και κτιριακή υποδομή των σχολείων. Ο αρθρογράφος 

αναφέρει πως το σχολείο μας έχοντας δύναμη 550 μαθητών θα έπρεπε σύμφωνα με το νόμο να 

έχει 11 εκπαιδευτικούς και έχει μόλις 6, η δε Εμπορική Σχολή ανοίγει με σοβαρές ελλείψεις σε 

καθηγητές, αφού λείπουν αυτοί της Φυσικής, των Ελληνικών, των Τεχνικών ενώ στηλιτεύει 

επίσης και την τότε κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τους πενιχρούς μισθούς των 

εκπαιδευτικών. Για την ίδια περίοδο διαβάζουμε πως ο Αδόλφος Χίτλερ στη Γερμανία ασκεί βία 

και τρομοκρατία στους Εβραίους, αναχωρεί από το λιμάνι της πόλης το Αγγλικό πολεμικό 

σκάφος «Resource» ενώ στα Ολύμπια προβάλλεται η ταινία «Κι εσύ μια μέρα θα επιστρέψεις» – 

ταινία ομιλούσα και άδουσα. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σχολείο μας εγκαινιάζεται την Κυριακή 13 Μαρτίου 1933 με την 

ονομασία Β΄ Δημοτικόν Σχολείον Καβάλας, Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας. Από την επόμενη 

κιόλας μέρα, αρχίζει η λειτουργία του ως διδακτήριο με 550 παιδιά. Δυστυχώς, δεν υπάρχει το 

προπολεμικό αρχείο του σχολείου (καταστράφηκε στη βουλγαρική Κατοχή ή μεταφέρθηκε στη 

Βουλγαρία) κι έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία για εκείνη την εποχή. Προφορική μαρτυρία διασώζει 

το όνομα της διευθύντριας στα τέλη της δεκαετίας του ’30, της κας Ευθυμίας Γραβαρία καθώς 

και τα ονόματα των εκπαιδευτικών Σταύρου Ρωμανιά, Ολυμπίας Αντωνιάδου, Άγγελου Άμποτ, 

Ευθαλίας Χριστοδουλίδου και Σταύρου Δασκαλογιάννη. Το σχολείο σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε 

πολύ καλή φήμη στην πόλη για τη σοβαρότητα και αυστηρότητα των εκπαιδευτικών που 

υπηρετούσαν σ’ αυτό. 

Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940 το σχολείο φυσικά κλείνει 

για να ανοίξει και πάλι στην Κατοχή,
17

 με Βούλγαρο διευθυντή και φυσικά Βούλγαρους 

δασκάλους-εποίκους. Απαγορεύθηκε το άνοιγμα των ελληνικών σχολείων που είχαν κλείσει με 

την κήρυξη του πολέμου κι άνοιξαν βουλγαρικά για τα παιδιά του Δημοτικού – ένα από αυτά 

ήταν και το δικό μας. Η φοίτηση ανακοινώθηκε πως είναι υποχρεωτική. Προκειμένου μάλιστα 

να υπάρξει προσέλευση των ελληνοπαίδων, μερικές φορές διένειμαν στους μαθητές τρόφιμα ή 

γάλα. Κάποια πρωινά έφερναν κι ένα είδος τηγανίτας και έδιναν και κάποια κουπόνια τροφής 

επί πλέον, που τα χορηγούσε το σχολείο. 

Πολλοί γονείς έστειλαν τα παιδιά τους για να μην περιφέρονται άσκοπα και να μη μείνουν 

αγράμματα κι απαίδευτα, χωρίς να διαβλέπουν το τι θα συνέβαινε. Έτσι αρχικά, εκτός ίσως από 

κάποιους διορατικούς, οι περισσότεροι έσπευσαν να γράψουν τα παιδιά. 

Γρήγορα όμως έγινε φανερό το πραγματικό πρόσωπο του βουλγαρικού σχολείου. Πέρα από τις 

όποιες γνώσεις που προσέφερε (Αριθμητική, Φυσική Ιστορία ...) αποκλειστικά σε βουλγαρική 

γλώσσα, δίδασκε με έντονη ανθελληνικότητα τη βουλγαρική ιστορία προσαρμοσμένη στα νέα 

για τη Βουλγαρία δεδομένα και καλλιεργούσε μέσα από τραγούδια, ποιήματα, γιορτές και 

παρελάσεις, βουλγαρική συνείδηση στους μικρούς μαθητές. Έτσι, οι μαθητές άρχισαν να 

                                                             
16 Ο κινηματογράφος – αλλά και θέατρο – «Ολύμπια» βρισκόταν στη γωνία των οδών Ομονοίας και Αβέρωφ, απέναντι από 

το ζαχαροπλαστείο του Φέσσα. 

17 Στην πραγματικότητα, πρόκειται για προσάρτηση και όχι Κατοχή. 
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διαρρέουν, καθώς από τη μια δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν στη βουλγαρική τα 

μαθήματα και από την άλλη η ανθελληνική προπαγάνδα ήταν έντονη και μέτρα αστυνόμευσης 

για τυχόν διαρροές μαθητών δεν είχαν παρθεί ακόμη. Οι μαρτυρίες Καβαλιωτών που φοίτησαν 

στα βουλγαρικά Δημοτικά σχολεία της πόλης κι επιζούν ακόμη, συγκλίνουν στα παραπάνω. 

Αυτοί οι άνθρωποι θυμούνται ακόμη τα μαθήματα της Γεωγραφίας και της Ιστορίας που θέλουν 

μεγάλη (ως το Αιγαίο) κι ένδοξη τη Βουλγαρία, τον Εθνικό Ύμνο της Βουλγαρίας που 

τραγουδούσαν κάθε πρωί, την προσευχή που έλεγαν καθημερινά, τραγούδια και ποιήματα που 

μάθαιναν για τις σχολικές γιορτές, σκηνές και στιγμιότυπα της σχολικής τους ζωής εκείνης της 

περιόδου. 

Η μαρτυρία του Ν. Ρουδομέτωφ, μαθητή για ένα διάστημα του βουλγαρικού – πλέον –  

σχολείου μας, είναι πολύ χαρακτηριστική: «Μας έλεγαν πως οι Έλληνες είναι κακούργοι, ο 

ελληνικός λαός είναι κακός λαός, γιατί σκοτώνει Βουλγάρους. Η Βουλγαρική ιστορία είναι πολύ 

ένδοξη. Την ιστορία την θυμάμαι γιατί την δίδασκαν μετ’ επιτάσεως. Τον Κρούμο, τον Συμεών που 

μας τους παρουσίαζαν σαν ένδοξους προγόνους τους. Για Φίλιππο ή Αλέξανδρο δεν μας μιλούσαν 

ή ίσως δεν ήμουν στην κατάλληλη τάξη γι’ αυτά. Όμως θυμάμαι το έντονο μίσος τους για το 

Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο. Τον έλεγαν «Μπουλγκα-ροουμπλίετς», δηλαδή Βουλγαροφονιά ... 

Τελικά άλλο παιδί πήγε περισσότερο, άλλο λιγότερο, γιατί σιγά - σιγά ο κόσμος συνειδητοποίησε 

ότι επρόκειτο για βουλγαρικό σχολείο και τα παιδιά διέρρεαν». 

Έτσι, τα ελληνόπουλα ή περιφέρονταν άσκοπα στους δρόμους ή αναγκάζονταν να εργασθούν, 

αν ήταν δυνατόν. Στόχος των κατακτητών ήταν να αλλοιώσουν και να αλλάξουν την εθνική 

συνείδηση των παιδιών στο πλαίσιο του εκβουλγαρισμού της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, στο 

σχολείο παρέμειναν τα παιδιά των Βουλγάρων πολιτών-εποίκων και «βουλγαρογραμμένων». 

Προφορική μαρτυρία αναφέρει πως τα παιδιά που δεν πήγαιναν στο σχολείο, έριχναν πέτρες 

στους Βούλγαρους μαθητές αλλά και στους μαθητές - παιδιά των «βουλγαρογραμμένων». 

Λίγο μετά την απελευθέρωση της πόλης το Σεπτέμβριο του 1944, το σχολείο ανοίγει. Είναι η 

περίοδος που οι παλαιότεροι την αναφέρουν ως «Αυτοδιοίκηση» ή «Λαοκρατία». Αυτή την 

περίοδο στις πρώην βουλγαροκρατούμενες περιοχές διοίκηση ασκεί το Ε.Α.Μ. το οποίο 

τοποθετεί στο σχολείο – αλλά και στα άλλα σχολεία της πόλης – ανθρώπους που είτε είχαν 

βγάλει το Γυμνάσιο είτε ήξεραν κατ’ ελάχιστο κάποια γράμματα. Αυτό γίνεται κατ’ άλλους μεν 

επειδή το Ε.Α.Μ. δεν έδειχνε εμπιστοσύνη στους «προπολεμικούς» εκπαιδευτικούς και κατ’ 

άλλους δε επειδή οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της Κατοχής έφυγαν για τα χωριά για λόγους 

επιβίωσης ή πέρασαν δυτικά του Στρυμόνα για να αποφύγουν διώξεις. Η αλήθεια μάλλον 

βρίσκεται κάπου στη μέση… Το σχολείο λειτουργεί μέχρι το φθινόπωρο του 1945, όταν 

επιτάσσεται από Βρετανικά στρατεύματα. Έτσι, τα παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν στο 

σχολείο του Αγίου Ιωάννη μέχρι το Φεβρουάριο του 1946.    

Οι παλιότεροι θυμούνται σαν παιδιά, τους Ινδούς σαρικοφόρους που μοίραζαν σοκολάτες και 

κακάο – πράγματα «εξωτικά» την εποχή εκείνη. Το σχολείο όμως υπέστη ζημιές από τους 

στρατιώτες, πράγμα που φαίνεται από έγγραφο της διευθύντριας Ευθαλίας Χριστοδουλίδου που 

απευθύνεται στο Δήμο Καβάλας και ζητά να αποκατασταθούν. Προφορική μαρτυρία 

μνημονεύει την ύπαρξη… άσεμνων ζωγραφιών στους τοίχους που έγιναν από τους Άγγλους 

στρατιώτες των οποίων η συμπεριφορά προς τα παιδιά της γειτονιάς – σύμφωνα πάντα με τη 

μαρτυρία αυτή – ήταν απαίσια, σε αντίθεση από αυτή των Γερμανών που είχαν επιτάξει το 

σχολείο στην αρχή της Κατοχής. Βέβαια, ίσως αυτό να οφείλεται πως οι Γερμανοί είχαν ακόμη 

την ανθρωπιά τους, αφού στην ουσία δεν είχαν γνωρίσει ακόμη τη φρίκη του πολέμου σε 

αντίθεση με τους Άγγλους, οι οποίοι το 1944 – μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια πολέμου – 

είχαν σκληρύνει και αντιμετώπιζαν τα πάντα με κυνισμό. 

Η πρώτη σελίδα στο Βιβλίο Πρακτικών του σχολείου μας, συντάχθηκε στις 15 Μαΐου του 1945 

και φέρει τις υπογραφές της διευθύντριας Ευθαλίας Χριστοδουλίδου και των δασκάλων Σταύρου 

Ρωμανιά, Σταύρου Δασκαλογιάννη και Ολυμπίας Αντωνιάδου. Γίνεται μια επιτροπή η οποία 

κατατάσσει τα παιδιά σε τάξεις ανάλογα με τις γνώσεις τους, αφού μερικά από αυτά έκαναν στη 

διάρκεια της Κατοχής μαθήματα κατ’ οίκον, κυρίως από τους γονείς και συγγενείς τους. Τα 

περισσότερα όμως, τα τέσσερα αυτά χρόνια, ξέχασαν και αυτά που είχαν μάθει! Άλλωστε, το 
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ζητούμενο κατά τη διάρκεια της Κατοχής αλλά και τα αμέσως επόμενα χρόνια, ήταν η επιβίωση. 

Την εποχή αυτή αρχίζουν τα συσσίτια με τρόφιμα τα οποία δίνονται από την ΟΥΝΡΑ. Ο χώρος 

του συσσιτίου ήταν στον ημιυπόγειο χώρο του σχολείου, εκεί που τώρα είναι η αίθουσα 

Γυμναστικής και Μουσικής. Έτσι, τα άπορα παιδιά σιτίζονται καθημερινά και οι οικογένειές 

τους ανακουφίζονται οικονομικά. Αξίζει να σημειωθεί πως το σχολικό έτος 1945-46 επί 316 

εγγεγραμμένων μαθητών οι 235 ήταν άποροι ενώ κατά το επόμενο σχολικό έτος από τα 333 

παιδιά του σχολείου, άπορα ήταν τα 244 – τρία στα τέσσερα δηλαδή.  

Στο μαθητολόγιο γραφόταν ο τόπος καταγωγής των μαθητών, ο τόπος γέννησης, ο τόπος 

διαμονής, η θρησκεία, το επάγγελμα πατρός, η τάξη που γραφόταν, η βαθμολογία Α΄, Β΄, Γ΄ 

Τριμηνίας, ο βαθμός των εξετάσεων, ο Γενικός βαθμός, η Διαγωγή και παρατηρήσεις όπως 

«απεφοίτησεν» για τελειόφοιτους, «προήχθη», «Διετής», «δεν προήχθη», «δεν προσήλθε εις 

εξετάσεις», «απελύθη». 

Από το Γενικό Έλεγχο βλέπουμε ότι υπήρχαν τα εξής μαθήματα: Θρησκευτικά, Ελληνικά, 

Αριθμητική – Γεωμετρία, Φυσική Ιστορία, Φυσική Πειραματική, Ιστορία, Γεωγραφία, Αγωγή 

πολίτου, Καλλιγραφία, Ιχνογραφία, Γυμναστική και Ωδική. 

Η βαθμολογική κλίμακα περιλαμβάνει και τους αριθμούς από το 1 (θεωρητικά) έως και το 10. 

Το 9 και το 10 αντιστοιχούν στο Άριστα, το 7 και το 8 στο Καλώς, το 5 στο Σχεδόν Καλώς, το 4 

στο Μετρίως και το 3 στο Μετριότατα.
18

 

Στη στήλη υπηκοότης αναγράφεται η λέξη «Έλλην» για τα αγόρια, «Ελληνίς» για τα κορίτσια. 

Υπάρχει στήλη που γράφεται «Μονοετής» για τους μαθητές που πρώτη φορά φοιτούν στην τάξη 

τους, «Διετής» για του μαθητές που φοιτούν για δεύτερη φορά. 

Η φοίτηση εκείνα τα χρόνια δεν ήταν δωρεάν. Οι οικογένειες κατέβαλλαν εκπαιδευτικά τέλη: 

5.000 δρχ. για τους μαθητές της Έκτης και 3.000 για τις άλλες τάξεις. Από αυτά πάντως, 

απαλλάσσονταν παιδιά απόρων οικογενειών καθώς και οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες. 

Εξάλλου, πολλοί άποροι μαθητές επιλέγονταν από το σχολείο μας για τις μαθητικές 

κατασκηνώσεις. 

Οι περισσότερες σχολικές τσάντες κατασκευάζονταν από φτηνό ύφασμα αλλά και τα βιβλία 

άλλαζαν πολλά χέρια, από παλιότερο μαθητή κάθε τάξης σε νεότερο ή από μεγαλύτερο αδελφό 

σε μικρότερο. Κάποια παιδιά εγκατέλειπαν το Δημοτικό πριν το ολοκληρώσουν. Αυτό 

συνηθέστατα συνέβαινε, επειδή οι οικογένειές τους – ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των άτυχων 

παιδιών – δεν μπορούσαν να επωμιστούν το βάρος της καταβολής των διδάκτρων και της 

αγοράς των βιβλίων. Έτσι, τα παιδιά αυτά έμπαιναν από πολύ νωρίς στη βιοπάλη 

συνεισφέροντας στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας αφαιρώντας παράλληλα πολύτιμο 

πνευματικό υλικό από την πατρίδα μας που τόσο το είχε ανάγκη. Εξάλλου, με μια πρόχειρη 

ματιά στο μαθητολόγιο διαπιστώνει κανείς πως παιδιά ορφανά, παιδιά από οικογένειες 

καπνεργατών αλλά και βιοπαλαιστών έχουν πολύ χαμηλή βαθμολογία ή παραμένουν στάσιμα 

στην ίδια χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, η συνοικία – και κατ’ επέκταση το σχολείο μας – έβγαλε 

πολλούς εξαίρετους επιστήμονες, ανάμεσά τους δε και δύο Πρυτάνεις! Φαίνεται πως η ανέχεια 

του καιρού εκείνου σε συνδυασμό με το πείσμα και την αγάπη στα Γράμματα, έσπρωξε αρκετά 

παιδιά σε ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτά! 

Η ξιπολησιά ήταν η συνήθης κατάσταση των παιδιών, αφού οι οικονομικές δυνατότητες των 

περισσότερων οικογενειών ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Τα περισσότερα παιδιά διέθεταν 

μόνο ένα ζευγάρι παπούτσια, το οποίο χρησιμοποιούνταν για τις Κυριακές και τις ημέρες των 

γιορτών. Σε έγγραφο που εστάλη το Μάιο του 1947, διαβάζουμε πως «Αποστέλλονται 70 ζεύγη 

παπουτσιών σε άπορες μαθήτριες του σχολείου τα οποία διανέμονται κατά προτεραιότητα εις 

θυγατέρας ή αδελφάς απόρων εφέδρων στρατιωτών, επιστρατευθέντων της Μ.Α.Υ., προσφύγων 

καταφυγόντων εν τη πόλει εκ της υπαίθρου συνεπεία της τρομοκρατικής δράσεως των συμμοριτών, 

μετ’ αυστηράν διακρίβωσιν της ιδιότητος τούτων και τέλος εις τας λοιπάς απόρους μαθητρίας του 

σχολείου σας». 

                                                             
18 Ο μικρότερος βαθμός που έχουμε επισημάνει στο Μαθητολόγιο είναι το «4» 
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Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε, είναι και το γεγονός που συνέβη το Δεκέμβριο 

του 1946 και καταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών. Επειδή απουσίαζαν τρεις εκπαιδευτικοί 

λόγω μεταθέσεων, αποσπάσεων κ.λπ, αποφασίζεται να διεξαχθεί έρανος μεταξύ των παιδιών για 

να προσληφθεί ένας ακόμη, αφού το σχολείο δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τρεις μόνο 

δασκάλους. Την εποχή αυτή ο μέσος όρος μαθητών ανά τάξη, ανέρχεται στα 60-65 παιδιά. Με 

τους μισούς εκπαιδευτικούς απόντες, ο αριθμός αυτός θα πρέπει να ανέβηκε σε παραπάνω από 

120! Ο έρανος απέδωσε 100.000 δρχ. και με τα χρήματα αυτά προσελήφθη μια δασκάλα 

πτυχιούχος της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, η Αναστασία 

Βενεδίκογλου. 

Φυλλομετρώντας το μαθητολόγιο και παρατηρώντας τις καταγραφές που έγιναν τα πρώτα 

μεταπολεμικά χρόνια (1945 – 1950) διαπιστώνει κανείς πως το πλέον διαδεδομένο επάγγελμα 

των γονέων των παιδιών ήταν καπνεργάτης. Υπήρχαν πολλοί γονείς εργάτες ενώ αξιοσημείωτο 

είναι και το γεγονός πως αρκετά παιδιά είναι ορφανά προφανώς εξαιτίας του πολέμου και της 

Κατοχής. Έπονται σε συχνότητα καταγραφής αχθοφόροι και μικροπωλητές ενώ ελάχιστοι είναι 

οι υπάλληλοι. Άλλα επαγγέλματα γονέων που βρίσκει κανείς σ’ εκείνα τα χρόνια είναι 

υποδηματοποιός, μάγειρος, «σοφέρ», ηλεκτρολόγος, γαλακτοπώλης, κτίστης, ξυλουργός, 

ελαιοχρωματιστής, αλιεργάτης, μουσικός – οργανοπαίκτης, παντοπώλης, ενώ είναι ενδιαφέρον 

το γεγονός πως υπάρχει κι από ένας επιχειρηματίας, βοσκός και σαγματοποιός (σαμαράς). 

Τα Ποταμούδια ήταν φτωχογειτονιά – κυρίως ο μαχαλάς των Λαζέικων που βρισκόντουσαν στη 

βόρεια άκρη της συνοικίας και ήταν γειτονιά προσφύγων. Υπήρχαν όμως και οικογένειες που 

ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και που τα παιδιά τους φοιτούσαν στο σχολείο. Αυτές 

δώριζαν σχεδόν κάθε χρόνο στο σχολείο ή σε άπορα παιδιά γραφική ύλη, χάρτες κ.α. Συνήθως 

ήταν μέλη της Σχολικής Εφορείας και βοηθούσαν το σχολείο. Σε Πρακτικό (και υπάρχουν 

αρκετά ανάλογα, ενδεικτικά αναφέρουμε ένα) διαβάζουμε ευχαριστήριο προς τους Αντώνιο 

Ραδίτση, Νικόλαο Φιλιππούση και Γεώργιο Λέντζη οι οποίοι δώρισαν διδακτικό υλικό – γραφική 

ύλη σε άπορα παιδιά, γεωμετρικά όργανα, ανάγλυφο χάρτη.  

Σε πολλά παιδιά σημειώνεται ως τόπος καταγωγής χωριά της Θάσου – πολλοί Θάσιοι 

καπνεργάτες έμεναν στα Ποταμούδια – καθώς και τα ορεινά χωριά του Νομού (Δύσβατο, 

Λυκόστομο κ.α.). Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται σε ειδική στήλη του 

μαθητολογίου ως άπορα ή ορφανά ενώ αυτά που έχουν τόπο γέννησής τους τη Θάσο, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία είναι παιδιά καπνεργατών. Υπάρχουν και 2-3 παιδιά με καταγωγή 

από την Πελοπόννησο (Πύργος, Ναύπλιο) των οποίων το επάγγελμα του πατέρα είναι 

αξιωματικός του Στρατού ή της Χωροφυλακής. 

H δύναμη του σχολείου την εποχή εκείνη (τέλη της δεκαετίας του ’40 και αρχές του ’50) ήταν 

κατά μέσο όρο 250 μαθητές. Το 1948 όμως, ο αριθμός αυτός εκτοξεύεται στο 325 παραμένοντας 

περίπου ο ίδιος και το 1949, για να πέσει το 1950 στο 207. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο 

γεγονός πως κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολύς κόσμος κατέφυγε στις πόλεις. Σταδιακά και 

μέχρι τις αρχές του ’60 ο αριθμός των παιδιών αυξάνεται πάλι, σηματοδοτώντας ίσως την αρχή 

της εσωτερικής μετανάστευσης. 

Την εποχή εκείνη, η διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο ήταν ριζικά 

διαφορετική από τις μέρες μας. Η σωματική τιμωρία ήταν καθημερινό φαινόμενο και η βέργα 

ήταν απαραίτητο αξεσουάρ του δασκάλου ή της δασκάλας. Οι παλαιότεροι υποστηρίζουν πως 

«μόνο έτσι μαθαίνει κανείς γράμματα». Αγριεμένα παιδιά της Κατοχής, φτωχά, υποσιτισμένα, 

μερικά από αυτά ορφανά ή με γονείς στην εξορία (τα Ποταμούδια ήταν κατ’ εξοχήν συνοικία 

αριστερών), δεν μπορούσαν να ενταχθούν σ’ ένα Σχολείο που ήταν έξω από τις παραστάσεις 

τους, τις ανάγκες τους, που μιλούσε μια γλώσσα ακατανόητη – την καθαρεύουσα. 

Τα παιδιά περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας παίζοντας έξω από το σπίτι. Σχεδόν όλα 

τα παιδιά, αγόρια και μερικά κορίτσια, μόλις τελείωναν από τη μελέτη των μαθημάτων (όσα 

μελετούσαν!), πλημμύριζαν τους δρόμους της συνοικίας και επιδίδονταν στο παιχνίδι. Τις 

σχόλες και το καλοκαίρι, έφευγαν από το σπίτι το πρωί και επέστρεφαν λίγο πριν νυχτώσει. 

Κανείς δεν τα γύρευε. Ήξεραν ότι θα ήταν κάπου στη γειτονιά και θα επέστρεφαν. Δεν είχαν 

ούτε παιχνιδομηχανές ούτε κινητά τηλέφωνα. Είχαν φίλους που πήγαιναν έξω για να τους 
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συναντήσουν. Δερνόντουσαν μεταξύ τους, αλλά κανείς δεν πήγαινε στη μαμά για να καταγγείλει 

εκείνον από τον οποίον τις έφαγε! Πήγαιναν περπατώντας στα σπίτια των φίλων τους. Με τα 

πόδια πήγαιναν και στο σχολείο. Η λέξη «φροντιστήριο» ήταν άγνωστη. Όταν δεν είχαν τι 

παιχνίδι να παίξουν, ανακάλυπταν καινούρια. Με ξύλα, με λαστιχάκια, με πέτρες, με νερό, με 

το… τίποτα. Το παιχνίδι θέλει φαντασία. Κι εκείνες τις εποχές η τηλεόραση και οι 

παιχνιδομηχανές δε στείρωναν τη φαντασία των παιδιών. 

Ο κύριος «παιδότοπος» της συνοικίας ήταν η αυλή του σχολείου, η πλατεία Νεαπόλεως – ή 

«πλατέα» όπως την αποκαλούσαν – και όπου γίνονταν ποδοσφαιρικά παιχνίδια με μπάλες 

φτιαγμένες από κουρέλια. Προφορική μαρτυρία αναφέρει πως το μεσημέρι όταν σχολούσαν τα 

συνεργεία της περιοχής, γινόντουσαν συναρπαστικά ματς από τα παιδιά που δούλευαν εκεί μαζί 

με τα παιδιά του σχολείου. Άλλο αγαπημένο μέρος των παιδιών ήταν και η περιοχή 

«Παράδεισος», στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο. Πήρε την 

ονομασία του από ομώνυμο «οικογενειακό κέντρο» που βρισκόταν εκεί
19

 και ήταν γεμάτο 

δέντρα. Όλα τα αγόρια ήταν κουρεμένα «γουλί» σαν προληπτικό μέτρο υγιεινής. 

Τα κυριότερα παιχνίδια των παιδιών ήταν το κρυφτό, το κυνηγητό, το κουτσό, το σχοινάκι, οι 

αμάδες, ο μπίκος, το ξυλίκι και ο πετροπόλεμος, παιχνίδια δηλαδή που ήταν δυνατόν να 

παιχτούν με υλικά που μπορούσαν να βρεθούν παντού, χωρίς να απαιτείται δαπάνη από μέρους 

των οικογενειών τους. Οι τελευταίες, άλλωστε, αδυνατούσαν να δαπανήσουν χρήματα για 

παρόμοιους σκοπούς. 

Ειδικά ο πετροπόλεμος γνώρισε μεγάλες δόξες, αφού ομηρικές μάχες γινόντουσαν ανάμεσα στις 

γειτονιές της πλατείας και του «Παράδεισου» ή ανάμεσα σε όλα τα παιδιά της συνοικίας και σ’ 

εκείνα της όμορης – και γι’ αυτό μισητής! – του Προφήτη Ηλία. Οι συνέπειες του πετροπόλεμου 

ήταν πολλές φορές αιματηρές και δεν ήταν σπάνιο να ανοίγουν κεφάλια! 

Στα τέλη του Μαρτίου του 1954 όμως ο «Παράδεισος» και η πλατεία σωπαίνουν. Οι δύο αυτοί 

«παιδότοποι» αδειάζουν. Ο λόγος δεν είναι πως τα παιδιά άρχισαν τα φροντιστήρια, τα Αγγλικά, 

το μπαλέτο κ.λπ. – είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μια επιδημία ιλαράς που ενέσκηψε στο σχολείο, 

προσέβαλε το 50% των μικρών τάξεων και το 15%-20% των μεγάλων. Έτσι, όπως διαβάζουμε 

στο σχετικό Πρακτικό που συνετάχθη, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του σχολείου… 

απαγορεύουν το παιχνίδι στις γειτονιές και επιβάλλουν την υποχρεωτική μεσημβρινή κατάκλιση 

για να μην εξαντληθούν τα παιδιά και χειροτερέψει η κατάστασή τους! Είναι άγνωστο βέβαια με 

ποιον τρόπο εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο. Αποφασίζεται επίσης η ημερήσια εκδρομή της 19
ης

 

Μαΐου να διεξαχθεί με αυτοκίνητα «για να αποφευχθεί περαιτέρω κόπωσις των μαθητών». 

Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, το σχολείο μετονομάζεται από Β΄ Δημοτικόν Σχολείον Καβάλας, 

Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας σε 11
ον

 Δημοτικόν Σχολείον Καβάλας, ονομασία που φέρει μέχρι 

σήμερα – με την προσθήκη της λέξης Ολοήμερο. 

Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του σχολείου οργάνωναν σε τακτική βάση συγκεντρώσεις γονέων 

όπου τους μιλούσαν για θέματα παιδαγωγικά, εθνικά, κοινωνικά, κ.α. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός πως έπρεπε από πριν να ενημερώσουν την… Ασφάλεια σχετικά με την ημέρα, την ώρα 

καθώς και για το θέμα της ομιλίας, όπως δείχνει το έγγραφο του 1955 που βρήκαμε στα αρχεία 

του σχολείου. 

Κοιτάζοντας τις εγγραφές στο τότε Μαθητολόγιο του σχολείου μας, διαπιστώνουμε πως στα 

τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές του ’60 σημειώνεται μια αξιοσημείωτη αλλαγή όσον 

αφορά το επάγγελμα των γονέων. Μειώνονται οι καπνεργάτες ενώ αυξάνονται οι εργάτες. Έχει 

ψηφισθεί ο νόμος 2348/53
20

 ο οποίος καταργούσε το προνόμιο αποκλειστικής εργασίας στα 

καπνομάγαζα. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των ανδρών καπνεργατών οι 

οποίοι μένοντας άνεργοι είτε αλλάζουν εργασία απασχολούμενοι αλλού είτε μεταναστεύουν. 

                                                             
19 Ιδιοκτήτες του οικογενειακού αυτού κέντρου, ήταν η οικογένεια μουσικών Κουλαξίζη. Ο μικρότερος γιος, ο Λάζαρος 

Κουλαξίζης, είναι σήμερα σπουδαίος δεξιοτέχνης του ακορντεόν.  

20 Ο επονομαζόμενος και «νόμος Βενέτη», επειδή τον εισηγήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Κωνσταντίνος Βενέτης 
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Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο αριθμός των παιδιών μειώνεται συνεχώς τα επόμενα χρόνια. 

Επίσης παρατηρούμε αύξηση των ιδιωτικών και δημοσίων υπαλλήλων καθώς και όσων 

ασκούσαν ελευθέρια επαγγέλματα («σοφέρ», έμποροι κ.λπ.). Σχεδόν εξαφανίζεται η ένδειξη 

«ορφανό» ενώ στον τόπο καταγωγής εμφανίζεται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα η Καβάλα.  

Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60 ο αριθμός των παιδιών αυξάνεται διαρκώς για να 

φτάσει στα μέσα της, τα 305 παιδιά. Στη συνέχεια όμως μειώνεται διαρκώς για να φτάσει στα 

τέλη της επόμενης τα 200 περίπου παιδιά. Ίσως βέβαια αυτό να οφείλεται για την πρώτη 

περίπτωση στην κάθοδο οικογενειών από τα χωριά στην πόλη και στη δεύτερη στη 

μετανάστευση στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό. 

Το σχολείο δεν είναι όμως μόνο μαθήματα, είναι εκδρομές, διαλείμματα και γιορτές! Οι 

περίπατοι γίνονταν στο κοντινό δασάκι της «Χωράφας» και οι ημερήσιες στη θέση 

«Παράδεισος» της Ξάνθης ή στους «Κομνηνούς» της Δράμας.  

Στα διαλείμματα τα αγόρια έπαιζαν ποδόσφαιρο στην πλατεία και τα κορίτσια λάστιχο, 

σχοινάκι, κουτσό. Η παιδική χαρά και οι κούνιες στο χώρο αυτό, γινόντουσαν το μήλο της 

έριδος από τα μικρότερα παιδιά για το ποιος θα προλάβει να τη χρησιμοποιήσει στο μικρό 

χρονικό διάστημα των 10 λεπτών. Mε την πάροδο των χρόνων όμως και στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, το ποδόσφαιρο σταδιακά απαγορεύτηκε επειδή αυξήθηκε κατά πολύ ο 

αριθμός των αυτοκινήτων που διέρχονται την οδό Σερδάρογλου και υπήρχε κίνδυνος παιδιά που 

μάζευαν την μπάλα από το δρόμο να παρασυρθούν από αυτά. Αν και τελευταία τοποθετήθηκε 

συρμάτινος φράχτης, η απαγόρευση για ποδόσφαιρο με μπάλα ισχύει ακόμη επειδή υπάρχει ο 

κίνδυνος με δυνατό σουτ, η μπάλα να περάσει το φράχτη και να βρεθεί στο δρόμο.  

Τα παιδιά όμως με την εφευρετικότητα που τα διακρίνει, ξεπέρασαν το εμπόδιο αυτό, 

χρησιμοποιώντας αντί για μπάλα… μικρά πλαστικά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικών τα οποία 

τα γεμίζουν με ορισμένη ποσότητα χώματος (κι εδώ είναι η μεγάλη τέχνη!) έτσι ώστε να μην 

είναι ούτε υπερβολικά βαριά ούτε ελαφριά, προσομοιώνοντας έτσι μια κανονική μπάλα. Είναι 

συναρπαστικό να βλέπει κανείς τα αγόρια – και μερικά κορίτσια! – να παίζουν με τόσο πάθος 

ποδόσφαιρο με την αυτοσχέδια μπάλα! Μια μικρή – ευτυχώς ή δυστυχώς; – μειοψηφία παιδιών 

χρησιμοποιούν για χώρους ανάπαυσης αλλά και… επόπτευσης του γύρω χώρου, τα κλαδιά των 

λιγοστών πια δέντρων που υπάρχουν στην πλατεία. Με πόνο ψυχής τα κατεβάζουμε από εκεί 

επάνω όταν εφημερεύουμε προσέχοντας τα παιδιά στο διάλειμμα. Οι καιροί που τα παιδιά 

σκαρφάλωναν στα δέντρα και κατασκεύαζαν πατίνια χωρίς φρένα τρέχοντας στις κατηφόρες 

των Ποταμουδίων, πέρασε χωρίς επιστροφή… 

Την εποχή αυτή, στα μέσα της δεκαετίας του ’60 δηλαδή, το σχολείο εξοπλίζεται με ό,τι πιο 

προχωρημένο υπήρχε τότε. Όργανα Φυσικής Πειραματικής και Χημείας, προπλάσματα, 

συσκευές, χάρτες, βιβλία, πικ-απ, μικροφωνικές εγκαταστάσεις και άλλο εκπαιδευτικό και 

εποπτικό υλικό πλουτίζουν τις αίθουσές του – μέρος αυτού του υλικού αξιοποιείται ως σήμερα! 

– διατηρώντας τη φήμη του σαν ένα από τα καλύτερα σχολεία της πόλης. 

 Οι γιορτές των εθνικών επετείων (όταν ο καιρός το επέτρεπε) μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

’70 γινόντουσαν στην ταράτσα του σχολείου. Το δώμα του ανατολικού κυλινδρικού όγκου 

κατείχε το ρόλο της σκηνής όπου τα παιδιά έλεγαν ποιήματα κι έπαιζαν σκετς. Στον ίδιο χώρο 

εκφωνείτο και ο πανηγυρικός της ημέρας ενώ παιδιά και γονείς παρακολουθούσαν καθισμένοι 

στον υπόλοιπο χώρο της ταράτσας. Στην πλατεία γινόταν όμως η παράδοση της σημαίας 

στον/στην σημαιοφόρο (αν «εμφορείτο η οικογένειά του από υγιή εθνικά φρονήματα» κάποιες 

εποχές) όπως και οι δοκιμαστικές παρελάσεις. Οι Χριστουγεννιάτικες γιορτές – και σήμερα όλες 

– γινόντουσαν στο δεύτερο όροφο όπου οι αίθουσες χωρίζονται από διπλά ξύλινα παραπέτα που 

όταν ανοίγουν δημιουργούν έναν μεγάλο ενιαίο χώρο. Προφορική μαρτυρία αναφέρει πως τα 

παραπέτα κατασκευάστηκαν από τους Άγγλους όσο το σχολείο ήταν επιταγμένο από αυτούς.  

Στις δεκαετίες του ’50, του ’60 και μέχρι το 1974 γίνονταν λίγο πριν το τέλος κάθε σχολικής 

χρονιάς οι Γυμναστικές Επιδείξεις (που αργότερα μετονομάστηκαν σε «Αθλητικοί Αγώνες») στο 

Δημοτικό στάδιο. Ελάμβαναν μέρος όλα τα σχολεία της πόλης (φυσικά και το δικό μας) και 

παρίσταντο όλοι οι επίσημοι της εποχής: Στρατηγός, Νομάρχης, Δήμαρχος, Μητροπολίτης, 

Επιθεωρητές και άλλοι. 
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Γινόντουσαν αθλήματα, ασκήσεις, τσουβαλοδρομίες, διελκυστίνδες, ενώ οι εκδηλώσεις 

έκλειναν με δημοτικούς χορούς. Την έναρξη των αθλημάτων προηγείτο ο… όρκος που εν χορώ 

έδιναν τα παιδιά διαβεβαιώνοντας για το «ευ αγωνίζεσθαι». Την εποχή της δικτατορίας οι 

εκδηλώσεις αυτές γνώρισαν μεγάλες δόξες αφού «αναβαθμίστηκαν» με αναπαραστάσεις μαχών, 

«ζωντανές ιστορικές εικόνες»
21

 ακόμα και με ειδικούς σχηματισμούς των παιδιών τα οποία 

τοποθετημένα κατάλληλα, σχημάτιζαν τη φράση «21 Απριλίου 1967»! Αναρωτιέται κανείς 

πόσες χιλιάδες ώρες μαθημάτων χάθηκαν συνολικά αφού οι ταλαίπωροι δάσκαλοι έπρεπε να 

κάνουν πολύωρες πρόβες για να παρουσιάσουν ένα άρτιο αποτέλεσμα μπροστά μάλιστα σε 

μερικές χιλιάδες κόσμου. Ανάλογου είδους εκδηλώσεις – σε μικρότερη βέβαια κλίμακα – 

γίνονταν και στα σχολεία, με τον κόσμο της γειτονιάς να παρακολουθεί. 

Σήμερα, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις έχουν αντικατασταθεί από εκδηλώσεις Πολιτισμού από 

τις οποίες μπορεί να λείπουν οι δεκάρικοι και οι όρκοι στα αθλητικά ιδεώδη, είναι όμως 

κοντύτερα ψυχοπαιδαγωγικά στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του σύγχρονου παιδιού. 

Είμαστε δε περήφανοι που με τη συνδρομή όλων των συναδέλφων – κυρίως όμως αυτών της 

Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής – κατορθώνουμε να είμαστε κάθε φορά όλο και καλύτεροι 

στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στην πλατεία. 

Το 1971 καταργείται η μεταμεσημβρινή εργασία κι έτσι τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο μόνο 

πρωί έχοντας το απόγευμά τους τυπικά ελεύθερο. Τυπικά, γιατί από εκείνη την εποχή, αρχίζουν 

να διαδίδονται τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών – Αγγλικών κυρίως. Τα Αγγλικά θα μπουν στην 

Α/θμια Eκπαίδευση είκοσι χρόνια αργότερα. Ακόμη μια φορά, το ελληνικό Σχολείο βρίσκεται 

πολύ πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας… 

Το 1976 το σχολείο χωρίζεται στα δύο: στο 11
ο
 6/θ Δημοτικό Σχολείο και στο 23

ο
 6/θ Δημοτικό 

Σχολείο που λειτουργούν συστεγαζόμενα σε διπλοβάρδια. Το σχολικό έτος 1981-1982 

καταργείται το 23
ο
 Δημοτικό Σχολείο και συνεχίζεται η λειτουργία του σχολείου με την 

ονομασία 11
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας το οποίο λειτουργεί σε διπλοβάρδια. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 το σχολείο μας επιλέγεται σαν ένα από τα Σχολεία Δοκιμαστικής 

Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων – τα Σ.Δ.Ε.Ν.Π. Γίνονται αλλαγές στο ωράριο και εισάγεται η 

ξένη γλώσσα, που στο σχολείο μας είναι τα Γαλλικά ενώ το μάθημα της Γυμναστικής που 

γίνεται από αποφοίτους της Γυμναστικής Ακαδημίας, αναβαθμίζεται. Μετά την δοκιμαστική 

τους εφαρμογή, τα προγράμματα αυτά εισάγονται σε όλα τα σχολεία της χώρας. 

Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να έρχονται στο σχολείο παιδιά 

παλιννοστούντων από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και οικονομικών μεταναστών. 

Δημιουργείται έτσι ένα ξεχωριστό τμήμα γι’ αυτά τα παιδιά, μια «τάξη υποδοχής», όπου τα 

παιδιά αυτά πηγαίνουν τις πρώτες δύο ώρες και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα. Ήταν μια 

δύσκολη περίοδος μέχρι να ξεπεραστούν τα προβλήματα προσαρμογής των παιδιών αυτών, με 

τους συναδέλφους να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Σήμερα, τα παιδιά αυτά είναι 20 περίπου 

ετών και αρκετά από αυτά φοιτούν σε Ανώτατες σχολές. Υπάρχουν ακόμη στη συνοικία 

οικογένειες οικονομικών προσφύγων, τα παιδιά τους όμως που φοιτούν στο σχολείο μας, είναι 

γεννημένα στην Ελλάδα κι έτσι λείπουν τα προβλήματα προσαρμογής.   

Το 1995 ήταν μια χρονιά – ορόσημο για το σχολείο μας, όταν εντάχθηκε μαζί με άλλα 45 

Δημοτικά Σχολεία από ολόκληρη τη χώρα και 2 Δημοτικά Σχολεία από την Κύπρο στο 

πρόγραμμα «ΜΕΛΙΝΑ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» – μια πρωτοβουλία της αείμνηστης 

Μελίνας Μερκούρη – και ολοκληρώθηκε (η πειραματική εφαρμογή του) το 2002. Στόχοι του 

προγράμματος ήταν η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, δίνοντας έμφαση στις πολιτιστικές και 

καλλιτεχνικές πλευρές της παιδείας και η ευαισθητοποίηση των μαθητών στην πολιτιστική μας 

κληρονομιά προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να εκτιμήσουν, να αγαπήσουν και 

να προστατεύσουν τις ιστορικές καταβολές τους και να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μορφές 

καλλιτεχνικής έκφρασης.  

H μελέτη και ο σχεδιασμός του προγράμματος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1994 στο πλαίσιο 

                                                             
21 Είναι γνωστή η κακογουστιά και η πατριδοκαπηλία εκείνων των εκδηλώσεων… 
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της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η πειραματική εφαρμογή του ξεκίνησε 

το Σεπτέμβριο του 1995 από την A΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου και χρόνο με το χρόνο 

επεκτάθηκε σε όλες τις τάξεις με πρόβλεψη και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

συνεχίζοντας ως την άνοιξη του 2004, οπότε και διακόπηκε η λειτουργία του χωρίς καμία 

εξήγηση.
22

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν από την αρχή της εφαρμογής του 

προγράμματος μια σειρά σεμιναρίων στους τομείς του Θεάτρου, της Μουσικής, του Χορού-

Κίνησης, των Εικαστικών, της Τοπικής Ιστορίας, των Οπτικοακουστικών, των πρότυπων 

επισκέψεων σε χώρους Πολιτισμικής Αναφοράς. Παράλληλα επισκέπτονται το σχολείο 

κλιμάκια θεάτρου, όπως η Ξένια Καλογεροπούλου με το έργο «Οδυσσεβάχ», κλιμάκια Χορού-

Κίνησης, κλιμάκια Θεατρικού Παιχνιδιού από το «Θέατρο Ημέρας» του Λάκη Κουρετζή κ.α. Οι 

εμπειρίες που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά από τις επαφές αυτές ήταν αξέχαστες! 

Ένα χαρακτηριστικό – και όχι βεβαίως το μοναδικό – παράδειγμα είναι και η δράση «Βιβλίο και 

Ανάγνωση». Ο «μπλε σάκος» με τα 100 περίπου βιβλία που αναφέρονται στο συναρπαστικό 

κόσμο της αρχαιότητας από την Προϊστορική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή παρέμεινε στο 

σχολείο για δύο περίπου μήνες – ο μπλε σάκος «ταξίδευε» σε όλα τα σχολεία του «ΜΕΛΙΝΑ» – 

κι έτσι τα παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον όμορφο κόσμο του βιβλίου. 

Κάποιοι από τους γονείς ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν τα βιβλία αυτά, να συζητήσουν με τους 

εκπαιδευτικούς και να τα προμηθευτούν. Το 2001 – χάρη στο «ΜΕΛΙΝΑ» – ήταν έτος βιβλίου 

για το σχολείο μας που διέθεσε αρκετά χρήματα για την αγορά βιβλίων. Η βιβλιοθήκη του 

σχολείου πλούτισε και η κίνηση ήταν μεγάλη. 

Στα πλαίσια της εξακτίνωσης πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας στα τέλη Μαΐου του 2003 

διημερίδα γνωριμίας του Προγράμματος για τους συναδέλφους του Νομού την οποία 

συνδιοργάνωσε το «ΜΕΛΙΝΑ» με το σχολείο μας. Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα στους 

συναδέλφους καθώς επίσης και μια ενότητα από το εκπαιδευτικό υλικό. 

Από το σχολικό έτος 2003-2004 άρχισε η εξακτίνωση του προγράμματος σε όλα τα σχολεία του 

Νομού. Κλιμάκιο του Προγράμματος «ΜΕΛΙΝΑ» ήρθε στο σχολείο μας και επιμόρφωσε σε 

τρεις διήμερες συναντήσεις περίπου 150 συναδέλφους στις Τέχνες, στο Εκπαιδευτικό Υλικό και 

στη Δυναμική της Ομάδας. Εκείνο το διάστημα, το σχολείο βρέθηκε στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος όλων των συναδέλφων του Νομού, και όχι μόνο… 

Το πρόγραμμα αν και σταμάτησε την άνοιξη του 2004, άφησε στο σχολείο μας έναν τεράστιο 

όγκο ποιοτικού διδακτικού υλικού το οποίο εξακολουθούν να το δανείζονται συνάδελφοι της 

Πρωτοβάθμιας αλλά και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα και το ίδιο το 

σχολείο παρήγαγε – και εξακολουθεί να παράγει – ένα αξιόλογο διδακτικό υλικό. 

Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, αποτελεί κληρονομιά του «ΜΕΛΙΝΑ». Όμως, το πρόγραμμα δεν 

εξαντλήθηκε εκεί. Διαπέρασε όλα τα μαθήματα, καθιστώντας τα ελκυστικά και εμπλουτίζοντάς 

τα. Στο σχολείο μας αναβίωσαν έθιμα από άλλες εποχές (χελιδονίσματα, κυρα-Σαρακοστή, 

Λαζαράκια) και τα παιδιά ταξίδεψαν στο Χώρο και στο Χρόνο αναζητώντας τις ρίζες τους μέσα 

από τις Τέχνες και τον Πολιτισμό. 

Το «ΜΕΛΙΝΑ» μπορεί να διακόπηκε
23

 αλλά η παρουσία του – και οι δράσεις του – είναι ακόμα 

ζωντανές στο σχολείο μας. Οι τρεις βιβλιοθήκες γεμάτες εκπαιδευτικό υλικό καθώς και τα 

υψηλής ποιότητας και πιστότητας αντίγραφα 28 πινάκων κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων – από 

τη δράση «πίνακες που ταξιδεύουν» – που κοσμούν τη νέα πτέρυγα του σχολείου μας, το 

μαρτυρούν… 

                                                             
22 Παρά τις διαμαρτυρίες συναδέλφων από όλη την Ελλάδα αλλά και της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, το Πρόγραμμα δε 

συνεχίστηκε. 

23 Το «ΜΕΛΙΝΑ» συνεχίζει να ζει μέσα από τα νέα διδακτικά εγχειρίδια, πολλά από τα οποία είναι «ποτισμένα» από το 

πνεύμα και τις δράσεις του Προγράμματος. 
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Το 1996 το σχολείο μας αποκτά ηλεκτρονικό υπολογιστή – τον εξασφάλισε ο τότε πρόεδρος του 

Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Αλ. Πιστέλας από τα Τ.Ε.Ι. της πόλης – ενώ το Φεβρουάριο 

του 1999 αποκτιέται καινούριος με την οικονομική συνδρομή του Συλλόγου Γονέων. Το 

Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου το σχολείο μας ανεβάζει τις πρώτες του σελίδες στον δικό του 

ιστότοπο στο Διαδίκτυο, μέσω του Otenet. Ψηφιοποιείται ό,τι υλικό είναι τεχνικά δυνατόν και 

ανεβαίνει στο Internet. 

Το καλοκαίρι του 2002 το σχολείο εντάσσεται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και μέσω αυτού 

εφοδιάζεται με επτά υπολογιστές (ο ένας server) μαζί με άλλο ηλεκτρονικό υλικό (εκτυπωτή, 

scanner, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, webcam, λογισμικό, κ.λπ.). Στήνεται έτσι ένα πλήρως 

εξοπλισμένο εργαστήριο πληροφορικής το οποίο στεγάστηκε στην αίθουσα του μεσορόφου. 

Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων αγοράζει έναν ηλεκτρονικό προβολέα (projector) 

πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες του όλου υλικού. Τώρα το σχολείο αποκτά πρόσβαση στο 

Internet μέσω του δημόσιου φορέα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου με νέο διαδικτυακό 

τόπο (http://11dim-kaval.kav.sch.gr και με ηλεκτρονική διεύθυνση mail@11dim-

kaval.kav.sch.gr) και η παρουσία του στο Διαδίκτυο αναβαθμίζεται. Σήμερα ο δικτυακός τόπος 

του σχολείου φιλοξενεί πάνω από 300 σελίδες με περισσότερα από 3.000 αρχεία ενώ μέχρι την 

ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές και από την αρχή της λειτουργίας του (Δεκέμβριος 1999) 

έχει δεχτεί 45.000 επισκέψεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταγραφές στο Βιβλίο 

Επισκεπτών του ιστότοπου, όπου «υπογράφουν» άνθρωποι από όλη την Ελλάδα – και από όλο 

τον κόσμο! – μερικοί από τους οποίους είναι παλιοί μαθητές και μαθήτριες του σχολείου.  

Τον Οκτώβριο του 2002 και μετά από επίμονες προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων, καταργείται 

επιτέλους η διπλoβάρδια στο σχολείο η οποία ταλαιπώρησε για σχεδόν 30 χρόνια παιδιά και 

εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά των μικρών τάξεων ιδίως μετά το μεσημεριανό φαγητό 

δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν το μάθημα αφού νύσταζαν, κυρίως στην αρχή του 

φθινοπώρου και στις αρχές του καλοκαιριού που οι θερμοκρασίες είναι ανεβασμένες. Αλλά και 

τα παιδιά των μεγαλύτερων τάξεων είχαν πρόβλημα αφού εμποδίζονταν στις εξωσχολικές τους 

δραστηριότητες. Η απογευματινή βάρδια άρχιζε στις 2 το μεσημέρι και το μεν πεντάωρο έληγε 

στις 18.05, το δε εξάωρο στις 19.00, με αποτέλεσμα το χειμώνα τα παιδιά να επιστρέφουν 

σχεδόν βράδυ στο σπίτι τους, κατάκοπα και νυσταγμένα. Η βάρδια καταργείται όταν νοικιάζεται 

παρακείμενο νεοκλασικό κτίριο στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα η Πρόνοια. Έτσι, πέντε 

τμήματα στεγάζονται εκεί και παράλληλα ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας για την 

αξιοποίηση του μικρού οικοπέδου που βρίσκεται πίσω από το σχολείο και ανήκει σ’ αυτό. Τα 

παιδιά (αλλά και οι εκπαιδευτικοί) που φιλοξενήθηκαν σ’ αυτό το κτίριο, πέρασαν πάνω από 

τέσσερα δύσκολα χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2007 η νέα πτέρυγα του 

σχολείου, όπου στεγάζονται τέσσερα τμήματα.  Ήταν δύσκολα, όχι μόνο εξαιτίας της 

παλαιότητας του κτιρίου – παρά τις κάποιες βελτιώσεις που έγιναν – αλλά και του μικρού 

μεγέθους των αιθουσών. 

Από το σχολικό έτος 2010-2011 στο σχολείο εφαρμόζεται Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Έτσι, το ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέα μαθήματα όπως 

Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή ενώ τα Αγγλικά διδάσκονται από την Α΄ τάξη 

Το σχολείο μας σήμερα (σχολικό έτος 2013-2014) έχει 180 μαθητές και μαθήτριες. Το διδακτικό 

προσωπικό αποτελείται από 24 εκπαιδευτικούς – μόνιμους και αναπληρωτές.  

Το σχολείο μας δεν έχει δικό του περιφραγμένο αύλειο χώρο. Ακριβώς μπροστά του, περνά η 

οδός Μοσχοπουλίδου η οποία το χωρίζει από την πλατεία Νεαπόλεως όπου αυλίζονται τα παιδιά 

στα διαλείμματα. Επειδή η πλατεία είναι δημόσιος χώρος, μπορεί να δει κανείς… ίχνη του 

πολιτισμού των Νεοελλήνων όπως – δυστυχώς – σε κάθε σχεδόν δημόσιο χώρο. Εξάλλου, δεν 

αποτελεί φυσική συνέχεια του σχολείου και λόγω του μεγάλου μεγέθους της, η επιτήρηση των 

παιδιών στα διαλείμματα από τους συναδέλφους που εφημερεύουν, καθίσταται δύσκολη.  

Τα προβλήματα αυτά, τα γνωρίζουν οι υπεύθυνοι του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια,
24

 αφού 

                                                             
24 Το επεσήμανε ο Επιθεωρητής Βαγιωνίτης στα εγκαίνια κιόλας του σχολείου, 80 χρόνια πριν! 
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υπάρχουν και πολλές έγγραφες αναφορές από τους εκάστοτε διευθυντές του σχολείου. 

Ελπίζουμε – στο ορατό βεβαίως μέλλον! – τα προβλήματα αυτά να λυθούν με τον καλύτερο 

τρόπο και το σχολείο να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο, προς όφελος των παιδιών της 

συνοικίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

(Αρχείο Γιώργου Στρατή) 

 

 
 

 
Αυτές τις φωτογραφίες τις χωρίζουν 80 περίπου χρόνια. Το σχολείο μας εξακολουθεί να δεσπόζει στη 

συνοικία. 
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Κατοχή. Η σύζυγος του Βούλγαρου «δημάρχου» μοιράζει φαγώσιμα στα παιδιά στην είσοδο του σχολείου. 

(Αρχείο Δημοτικού Μουσείου Καβάλας) 
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Σεπτέμβριος ή Οκτώβριος 1944, επί «Λαοκρατίας» ή «Αυτοδιοίκησης». Δασκάλα η Ρόζα Μπεζά. 

(Αρχείο Ειρήνης Κελβερίδου) 

 

 
 

Αυτή η φωτογραφία πρέπει να βγήκε το 1946. Συσσίτιο για τα παιδιά μια εποχή που ένα πιάτο φακές ήταν 

μέγα ζητούμενο. Διακρίνονται η διευθύντρια Ευθαλία Χριστοδουλίδου και ο δάσκαλος Άγγελος Άμποτ με τις 

τραπεζοκόμες. Τα αγόρια κούρεμα «γουλί» για την αποφυγή ψειρών, τα κορίτσια κοτσιδάκια. Τρώνε στο 

ημιυπόγειο του σχολείου - σήμερα αίθουσα Μουσικής 

(Αρχείο Δ. Κεραμιδά) 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εγκατάσταση στην  Καβάλα  πολλών  πλούσιων  ελληνικών  οικογενειών στα 1850- 1864  που  

έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη διοίκηση της ελληνορθόδοξης κοινότητας Καβάλας, η ραγδαία 

αύξηση του ελληνικού πληθυσμού της Καβάλας στα χρόνια 1879- 1905  είχαν σαν αποτέλεσμα  

την οικονομική και την πνευματική ανάπτυξη της πόλης. Μια δεύτερη, αμιγώς ελληνική  

συνοικία δημιουργείται, αυτή του Αγίου Ιωάννη γύρω από την ομώνυμη εκκλησία που 

ανεγείρεται στα 1866- 1867. 

Στα 1899 θα αυξηθούν τα σχολεία  της στοιχειώδους εκπαίδευσης που θα λειτουργήσουν ως 

παραρτήματα της κεντρικής σχολής ( αρρεναγωγείο) που παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

εκπαίδευση των ελληνόπουλων της Καβάλας. Έτσι στα 1905 ιδρύεται η σχολή του Αγίου 

Ιωάννη που θα στεγάσει αρχικά τις κατώτερες τάξεις του αρρεναγωγείου. Στεγάστηκε σε κελιά  

του Αγίου Ιωάννη και από το 1909 σε ιδιόκτητο κτήριο. 

Στα 1913 η σχολή ονομάζεται Γ΄ Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. 

Το Σεπτέμβριο του 1933 κατασκευάστηκε  νέο κτήριο στο οποίο μεταστεγάστηκε το Γ΄ 

Δημοτικό Σχολείο .Στα 1953 ονομάζεται 12
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Με το πέρασμα των 

χρόνων αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών του και η οργανικότητά του. Στα 1983 ιδρύεται το 

25
ο
 Δημοτικό Σχολείο που συστεγάζεται με το 12

ο
 για μια δεκαετία περίπου. 

Το 12
ο
 Δημοτικό, ως κεντρικό σχολείο, έπαιξε, παίζει  σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της 

παιδείας και στην πνευματική κίνηση της πόλης της Καβάλας. Η βιοκλιματική αναβάθμισή του 

θα δώσει το έναυσμα να παίξει σημαντικό ρόλο και στο μέλλον. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε  ως μέθοδος η έρευνα πεδίου με 

φωτογραφίσεις των χώρων του σχολείου. 

Μελετήθηκε το αρχιτεκτονικό σχέδιο του σχολείου, φωτογραφικό υλικό παλαιότερων εποχών , 

ανατρέξαμε στο Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο  Καβάλας, στο αρχείο του σχολείου που 

περιλαμβάνει τα μητρώα μαθητών, εκθέσεις  Διευθυντών. 

Αποδελτιώθηκε  σχετικό υλικό από τα σεμινάρια τοπικής ιστορίας του Δήμου Καβάλας. 

Μελετήθηκαν σχετικά με το θέμα άρθρα και βιβλιογραφία της επιστημονικής κοινότητας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

     Η ιστορία του 12ου Δημοτικού Καβάλας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ιστορία της πόλης. 

    Το 1864 ικανοποιήθηκε το χρόνιο αίτημα των Ελλήνων χριστιανών να χτίσουν εκτός των 

τειχών της παλιάς πόλης. Αρχικά κτίστηκε η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη ή Τιμίου Προδρόμου 

στα 1866-1867, αποτελώντας το κέντρο της νέας υπό ανοικοδόμηση πόλης έξω από τα τείχη της 

παλιάς. Έτσι γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη σχηματίζεται η ομώνυμη συνοικία, 

αμιγώς Ελληνορθόδοξη. 

     Η ανοικοδόμηση των κατοικιών και των καπναποθηκών της οδού Βενιζέλου έχει αρχίσει. Τα 

2 υπέροχα νεοκλασικά των παλαιών μεγαλεμπόρων αδερφών Ν. και Ε. Γρηγοριάδη (σημερινό 

Δημοτικό Ωδείο και το διπλανό κτήριο) στην οδό Βενιζέλου ξεχωρίζουν. Αρχίζει να 

σχηματίζεται η οδός Φιλίππου καθώς κατά μήκος της οικοδομήθηκαν πολλές μεγαλοπρεπείς 

κατοικίες. Η ανατολή του 20ου αιώνα βρίσκει τη συνοικία του Αγίου Ιωάννη ως το χώρο όπου 

κατοικούν οι εύπορες οικογένειες της Καβάλας, οι οικογένειες των καπνεμπόρων. Χτίζονται 

περίτεχνα λεπτοδουλεμένα νεοκλασικά σπίτια με πολλά αρχαιοελληνικά αρχιτεκτονικά 

στοιχεία, και άλλα σπίτια επηρεασμένα από κεντροευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. 

Πολύ σύντομα η περιοχή αυτή ξεχωρίζει από την υπόλοιπη εργατούπολη. 

    Στα 1904 το δυτικό τμήμα του αύλειου χώρου του σχολείου, αυτό που γειτνιάζει με την 

εκκλησία στεγάζει το παλιό νεκροταφείο της κοινότητας καθώς και το παρεκκλήσι του. Ενώ στο 

υπόλοιπο μέρος του αύλειου χώρου κατασκευάζεται το πρώτο οργανωμένο Γυμναστήριο της 

πόλης μας με τη φροντίδα της Δημογεροντίας της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Καβάλας, όπου 

διοργανώνονται υπαίθριες αθλητικές εκδηλώσεις.  

   Αμέσως μετά την απελευθέρωση αναφέρεται το Σεπτέμβριο του 1913 το σχολείο του Αγίου 

Ιωάννη να λειτουργεί με τη φροντίδα της ενορίας. Ονομάζεται αρχικά Γ΄ Δημοτικόν Σχολείον 

Καβάλας. 

   Κατά τη διάρκεια της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου (1928-1932) η 

ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, με επικεφαλής τους υπουργούς Κων. Γόντικα και Γ. 

Παπανδρέου, αποφασίζει να αντιμετωπίσει συστηματικά τις ελλείψεις στα σχολεία  σε 

ολόκληρη τη χώρα. Για το σκοπό αυτό τίθεται σε εφαρμογή το γνωστό πρόγραμμα ανέγερσης 

νέων σχολικών κτιρίων, στο πλαίσιο του οποίου κατασκευάστηκαν πάνω από 3.000 νέα σχολικά 

κτίρια.  

   Σε αυτό το πλαίσιο του προγράμματος ανέγερσης σχολικών κτιρίων, εκπονούνται μελέτες για 

διδακτήρια μικρής και μεσαίας, κυρίως, κλίμακας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα 



 

153 

 

περισσότερα από τα οποία κατασκευάζονται και διατηρούνται μέχρι σήμερα. Πρόκειται για 

σχολεία στην Καβάλα, τη Δράμα, την Ξάνθη και την Κομοτηνή. 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

    Τον Σεπτέμβριο 1931 πραγματοποιήθηκε ένας μειοδοτικός διαγωνισμός για την κατασκευή 

του κτηρίου που θα στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννου. Η μελέτη για το νέο Σχολείο 

εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα Περικλή Γεωργακόπουλο και η κατασκευή του περατώθηκε το 

1933.  Τα εγκαίνια του κτηρίου πραγματοποιήθηκαν στις 28 Σεπτεμβρίου 1933, στο οποίο 

μεταστεγάστηκε το Γ΄ Δημοτικό Σχολείο.    

Πρόκειται για διώροφο οικοδόμημα, που οργανώνεται σε δύο πτέρυγες, οι οποίες σχηματίζουν 

σχήμα Γ σε κάτοψη. Είναι η χαρακτηριστική διάταξη η οποία απαντάται σε όλα τα σχολεία που 

χτίστηκαν την περίοδο στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών κτιρίων στην Καβάλα. 

Μορφολογικά οι οριζόντιες σειρές των διαμηκών παραθύρων ενισχύουν την οριζοντιότητα και 

τη γεωμετρικότητα του κτηρίου. 

   Στη νότια πτέρυγα σχεδιάζονται τρεις μεσημβρινές αίθουσες διδασκαλίας ανά όροφο, η 

προσπέλαση στις οποίες πραγματοποιείται από βορεινό διάδρομο. Στην ανατολική απόληξη του 

διαδρόμου σχηματίζεται γραφείο, ενώ στη δυτική τοποθετείται το κλιμακοστάσιο ανόδου στον 

όροφο. Το πιο γοητευτικό στοιχείο του κτηρίου είναι ο προεξέχων όγκος του κλιμακοστασίου 

στο δυτικό άκρο με τα μεγάλα κατακόρυφα ανοίγματα που αναδεικνύεται τόσο από τη δυτική 

πλευρά όσο και τη μεσημβρινή.   Το φωτεινό, ευρύχωρο αμφιθέατρο με υπερυψωμένη σκηνή –

μοναδικό ανάμεσα στα κτήρια δημοτικής εκπαίδευσης που οικοδομήθηκαν την περίοδο αυτή 

στην Καβάλα, στις άλλες πόλεις της Ανατ. Μακεδονίας και στη Θράκη– καταλαμβάνει τη 

μονώροφη βόρεια πτέρυγα, με προσπέλαση που εξασφαλίζεται από το μεσημβρινό άκρο του 

(προθάλαμος εισόδου). Σήμερα στο  χώρο αυτό λειτουργεί το νηπιαγωγείο του συγκροτήματος.  

   Ο ορθολογικός χαρακτήρας της τυπολογικής διάταξης βρίσκει αναλογίες στη μορφή του 

οικοδομήματος, με τον υψηλότερο όγκο του κλιμακοστασίου που διαγράφεται στο σημείο 

ένωσης των δύο εγκάρσιων πτερύγων να ανταγωνίζεται τη λιτή μα στιβαρή εμφάνιση της 

διώροφης πτέρυγας, στην πρόσοψη της οποίας κυριαρχούν οι οριζόντιες σειρές των ανοιγμάτων.  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ 

    Στα 1940 - 1953 φοιτούν πολλά παιδιά που έμειναν ορφανά από τον  πόλεμο μαζί με τα 

παιδιά εύπορων οικογενειών και το σχολείο συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπαίδευση αυτών 

των παιδιών. 

      Το 1953 μετονομάζεται σε 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Το κτίριο διατηρείται σήμερα 

σε καλή κατάσταση και συνεχίζει να το στεγάζει. (Α.Αντωνίου, Σχολικά κτίρια του 

μεσοπολέμου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σελ. 493) 

   Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 η όψη της συνοικίας του 

Αγίου Ιωάννη, όπως και όλης της Καβάλας αρχίζει να αλλάζει. Στη συνοικία μας τα υπέροχα 

αρχοντικά δίνουν τη θέση τους σε ψηλές πολυκατοικίες 5 και 6 ορόφων όπου βρίσκουν στέγη 

χιλιάδες οικογένειες που ήρθαν στην πόλη λόγω της εσωτερικής μετανάστευσης. Όπως ήταν 

φυσικό ο αριθμός των μαθητών πολλαπλασιάζεται με ταχύτατους ρυθμούς. Το 1966 το 12ο 

Δημοτικό προάγεται από 6/θέσιο σε 7/θέσιο και το 1970 από 7/θέσιο σε 8/θέσιο. Το ευτύχημα 

είναι πως το 12ο Δημοτικό διαθέτει την  τεράστια έκταση 6 στρεμμάτων περίπου, αλλά συν τω 
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χρόνω αποδεικνύεται πως το υπάρχον κτήριο είναι ανεπαρκές. Αξιοποιούνται και τα υπόγεια, 

ενώ οι τάξεις είναι πολυπληθείς με 40 ή και περισσότερους μαθητές. 

   Στις αρχές του 1980 αποφασίζεται η προσθήκη νέων αιθουσών για να αποσυμφορηθεί το 

παλιό κτήριο. Γίνεται η προσθήκη ενός διώροφου κτιρίου εφαπτόμενο στην ανατολική πλευρά 

της μεσημβρινής πτέρυγας. Το καινούριο κτήριο περιλαμβάνει 8 νέες αίθουσες και το 

Γυμναστήριο και είναι πλέον από τα πρώτα Δημοτικά Σχολεία που διαθέτουν και τέτοιο κλειστό 

αθλητικό χώρο. Με την απόφαση της τελευταίας μεταβολής το 1983 το σχολείο προάγεται σε 

12/θέσιο και αυτή είναι η οργανικότητά του έως και σήμερα. 

    Τότε ιδρύεται και το 25ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας που συστεγάζεται με το 12ο. Μετά από 

μια δεκαετία κατά την οποία μοιράζονται τα δύο σχολεία την ίδια έκταση, το 25ο μεταφέρεται 

σε άλλο κτήριο στην οδό Υψηλάντου και ο χώρος αποδίδεται αποκλειστικά στο 12ο.  

    Το 1998 αποφασίζεται η έναρξη της λειτουργίας του ολοήμερου τμήματος. Από το 2010  είναι 

ένα από τα σχολεία αναμορφωμένου προγράμματος, όπου εκτός από δύο ξένες γλώσσες, 

διδάσκονται πληροφορική, εικαστικά, μουσική και θεατρική αγωγή. Το 2012 σχεδιάζεται η 

βιοκλιματική αναβάθμισή του με εκτεταμένες συμπληρωματικές παρεμβάσεις εντός των 

κτηρίων αλλά και στον αύλειο χώρο και έχουν δρομολογηθεί οι εργασίες για την ανακατασκευή 

του. 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΚΑΙ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Το φθινόπωρο του 1881, ολοκληρώνεται το νέο διδακτήριο (σημερινό σχολικό κτήριο του 15
ου

 

δημοτικού σχολείου) που θα στεγάσει το κεντρικό αρρεναγωγείο Καβάλας, που θα περιλαμβάνει 

την αστική σχολή αρρένων και το ημιγυμνάσιο. 

Το 1905, επειδή υπήρχε μεγάλος αριθμός μαθητών στις κατώτερες τάξεις του αρρεναγωγείου 

και επειδή η απόσταση ήταν μεγάλη από τις συνοικίες για την κεντρική σχολή, αποφασίστηκε η 

ίδρυση της σχολής του Αγίου Ιωάννη, που λειτουργούσε αρχικά με δύο τάξεις ( Α΄ και Β΄) ως 

παράρτημα του αρρεναγωγείου. Το 1906 λειτούργησε με τρεις τάξεις
1
  και στα επόμενα χρόνια 

συμπληρώθηκε σταδιακά και με τις υπόλοιπες τάξεις. Στην αρχή στεγάστηκε είτε σε κελιά του 

Αγίου Ιωάννη, είτε σε νοικιαζόμενο οίκημα, και από του 1908-9 σε ιδιόκτητο κτήριο, που το 

ανήγειρε η εφορεία, με σχέδια του αρχιτέκτονα Α. Ζάχου, σε οικόπεδο που το είχε αγοράσει από 

τον Αχιλλέα Βάρδα
2
. 

Διευθυντής του αρρεναγωγείου στο σχολικό έτος 1905-6 ήταν ο Αριστοτέλης Στάνης. Από το 

1907 διευθυντής γίνεται ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης. Ο Αριστοτέλης Στάνης έμεινε στο 

αρρεναγωγείο ως δάσκαλος. Ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης συνέχισε να είναι διευθυντής του 

αρρεναγωγείου και στα έτη 1908-09 και 1909-10. Υπέγραφε τα ενδεικτικά τόσο του κεντρικού 

όσο και των παραρτημάτων του. Τα ενδεικτικά του Γιάννη Φέσσα ο οποίος φοιτούσε στο 

παράρτημα του Αγίου Ιωάννη φέρουν την υπογραφή του. 

Στις χειρόγραφες σημειώσεις του Ηλία Φέσσα, εφόρου των σχολών, αποτυπώνεται η κατάσταση 

της εκπαίδευσης στην πόλη κατά το σχολικό έτος 1914-15.
3 

Τα σχολεία που λειτουργούσαν κατά το σχολικό έτος 1914-15 στην Καβάλα ήταν το τριτάξιο 

ημιγυμνάσιο, η κεντρική δημοτική σχολή αρρένων με έξι τάξεις, στην οποία υπάγονταν δύο 

παραρτήματα αρρένων, η εξατάξια δημοτική σχολή του Αγίου Ιωάννη και η δημοτική σχολή του 

Σούγιολου με τέσσερις τάξεις. Επίσης λειτουργούσε στην Καβάλα  και το κεντρικό 

παρθεναγωγείο με έξι τάξεις. Σε αυτό υπάγονταν τρία παραρτήματα: η δημοτική σχολή θηλέων 

με τέσσερις τάξεις στο Σούγιολου, η δημοτική σχολή θηλέων του Αγίου Ιωάννη με τρεις τάξεις 

και η μικτή σχολή της Παναγίας με δύο τάξεις. 
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Από τις μισθοδοτικές καταστάσεις του προσωπικού των σχολών  μαθαίνουμε τον αριθμό και τα 

ονόματα των δασκάλων που υπηρετούσαν στα παραρτήματα της κεντρικής σχολής αρρένων 

(Άγιος Ιωάννης και Σούγιολου)
4
. Υπηρετούσαν ο Μόσχος Θεοδοσίου με 171 δρχ., ο Αθ. 

Παπακωνσταντίνου με 160 δρχ., ο Νικ. Μέντης με 137 δρχ., ο Αντ. Τσιότσιος με 148 δρχ., ο 

Ιωάννης Ιατρίδης
5
 με 171 δρχ., ο Μέλλιος με 150 δρχ., ο Δημοσθ. Δημητρίου με 68 δρχ., ο Νικ. 

Νικολαΐδης, ο Ιωάννης Μιχαήλ και ο Ιωάννης Χρήστου. 

1. Κώδικας Εφορείας Σχολών (1890-1915), σ.65 και 73. 

2. Βλ. εργασία μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Προκοπίου, Η εκπαίδευσις 

εις την Καβάλαν και η ανέγερσις του παρθεναγωγείου αυτής (1890-1915) κατά τον 

κώδικα της εφορείας των σχολών, Θεσ /νίκη 1979, σ.44-46. 

3. Κωνσταντίνου Ι. Χιόνη, Η παιδεία στην Καβάλα 1864-1919,Δημοτικό μουσείο 

Καβάλας, Δημοσιεύματα Ιστορικού Αρχείου, Καβάλα 1990, σ.78. 

4. Βλ. Κωνσταντίνου Ι. Χιόνη, ο.π., σ.79  

5. Ο Ιωάννης  Ιατρίδης υπηρέτησε στην Καβάλα ως δάσκαλος για χρόνια. Συνέβαλε στην 

εκπαίδευση των κατοίκων. Έπεσε θύμα της θηριωδίας των Βουλγάρων. Βλ.το 

ανυπόγραφο άρθρο του Ι. Πριμικίδη, Αναμνήσεις από τα περασμένα, εφ. «Ταχυδρόμος», 

αρθ. Φ. 4358 / 25-9-1949. 

Στα 1914-15, στην κεντρική δημοτική σχολή αρρένων και στα παραρτήματά της φοιτούσαν 

συνολικά 848 μαθητές. Στο κεντρικό παρθεναγωγείο και στα παραρτήματά του φοιτούσαν 949 

μαθήτριες
6
. Στη δημοτική σχολή αρρένων του παραρτήματος  του Αγίου Ιωάννη φοιτούσαν στις 

20-9-1914 103 μαθητές στην Α΄, 49, στη Β΄, 69 στη Γ΄, 60 στη Δ΄, 26 στην Ε΄ και  21  στη ΣΤ΄. 

Παρατηρείται  ότι ο αριθμός των μαθητών στις μεγάλες τάξεις είναι μειωμένος  σε σχέση με τις 

μικρές. 

  Το 1913 ξεκίνησε η λειτουργία του ως 3ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.  

   Από το 1913 ως και το 1965 ήταν εξαθέσιο το 1953 έγινε αλλαγή ονομασίας και ονομάστηκε 

12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.  

   Από το 1966 ως και το 1976 άρχισαν να γράφονται περισσότεροι μαθητές και λειτουργούσε 

ως οκταθέσιο.  

  Το 1977 έγινε συστέγαση δύο σχολείων του 12ου και του 25ου Δημοτικού Σχολείου, με έδρα 

την ευρύτερη περιοχή της ενορίας του Αγίου Ιωάννη. 

    Το 1980 έγινε επέκταση και χτίστηκε και δεύτερο κτίριο.  

  Από το 1980 ως και το 1991 λειτουργεί με 12 τάξεις το κάθε σχολείο. 

     Το 1992 διορίστηκε για πρώτη φορά γυμναστής στο σχολείο. 

    Το 1995 χτίστηκε καινούργιο σχολείο για το 25ο Δημοτικό.      

  Έτσι από το 1995 το 12ο Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί αυτόνομα.  

   Από το 1995 ως και το 2003 λειτουργούσαν 12 τάξεις. 

  Το 1998 λειτούργησε για πρώτη φορά και ως ολοήμερο σχολείο. 

   Από το 2004 λειτουργούσαν 11 τάξεις στο σχολείο.  
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  Το 2010 το σχολείο γίνεται πρότυπο σχολείο με αύξηση του ωραρίου λειτουργίας όλων των 

τάξεων από τις 8:10 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ και παράλληλα λειτουργεί και ως ολοήμερο σχολείο. 

  Τα τελευταία δύο χρόνια, λειτουργούν 9 τάξεις στο σχολείο.  

   Διευθυντής είναι ο κύριος Γρηγόρης Παπαδόπουλος. 

6.Βλ. Κωνσταντίνου Ι. Χιόνη, ο.π., σ.79  

Συνέντευξη από τον πρώην διευθυντή του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας κ. Δημητρίου 

Σπύρο. 

 Ερώτηση:  Πότε εργαστήκατε για πρώτη φορά ως δάσκαλος και από πότε ως διευθυντής στο 

12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας;   

Απάντηση : Για πρώτη φορά εργάστηκα ως αναπληρωτής  δάσκαλος το σχολικό έτος 1972-

1973,στο 3/θέσιο δημοτικό σχολείο Ακροποτάμου Καβάλας .Το Δεκέμβρη του 1975 διορίστηκα 

κανονικά και υπηρέτησα για 3 χρόνια σε σχολεία της Ορεστιάδας του Έβρου. Έκτοτε (και μέχρι 

το 1992 )εργάστηκα σε διάφορα σχολεία του Νομού Καβάλας .Κατά το σχολικό έτος1992 -93 

τοποθετήθηκα ως διευθυντής στο 12ο Δημοτικό Σχολείο (Αγίου Ιωάννου ),σε ένα από τα πιο 

ιστορικά σχολεία της πόλης μας , όπου και υπηρέτησα για 15 χρόνια μέχρι το 2007 ,οπότε και 

συνταξιοδοτήθηκα . 

Ερώτηση: Πείτε μας κάποιες αναμνήσεις και εμπειρίες από την  εκπαίδευση και πώς ήταν εκείνα 

τα χρόνια σε σχέση με τα σημερινά ; 

Απάντηση:Δεν μπορώ να ξεχωρίσω  κάτι ιδιαίτερο από την 35άχρονη διαδρομή μου στην 

Α/θμια Εκπ/ση . Κι αυτό γιατί κάθε μέρα ήταν ιδιαίτερη ,κάθε μέρα είχε να μου προσφέρει νέες 

εμπειρίες νέες εκπλήξεις ,νέες συγκινήσεις . 

Η Εκπ/ση δίνει την ευκαιρία στους Εκπ/κους της Α/θμιας Εκπ/σης, εκτός από το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθεί και αφορά  τη μάθηση ,να διαπλάθει και τους χαρακτήρες 

των μαθητών με τέτοιον τρόπο , ώστε αργότερα όταν γίνουν ισότιμα  μέλη της κοινωνίας,να 

βοηθήσουν την πατρίδα γενικότερα, για να έρθουν ακόμα καλύτερες μέρες .  

Όσον αφορά στις συνθήκες που επικρατούσαν στην τότε εκπαίδευση (δεκαετίας του 70’)και σε 

σύγκριση με τις σημερινές ,υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Στα χρόνια που πέρασαν(και κυρίως τη 

δεκαετία του 80’) ο δάσκαλος αποκαταστάθηκε επιτέλους στη συνείδηση της ελληνικής 

κοινωνίας και έπαψε να είναι ο τελευταίος δημόσιος υπάλληλος. Η ποιότητα της Εκπαίδευσης 

ανέβηκε. Άρχισαν να έρχονται στα δημοτικά σχολεία εκπαιδευτικοί με διάφορες ειδικότητες ( 

μουσικοί, γυμναστές, δάσκαλοι ξένων γλωσσών). Δημιουργήθηκαν ολοήμερα δημοτικά 

σχολεία. Τη δεκαετία του  70 και του 80 δεν μπορούσα να φανταστώ ότι όταν θα αποχωρούσα 

από την Εκπαίδευση, οι μαθητές των δημοτικών σχολείων θα έκαναν στα σχολεία το μάθημα 

των Η/Υ. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δεν ήταν δυνατόν το σχολείο και γενικότερα η 

Εκπαίδευση, να μη συμβαδίζει με την ανάπτυξη και την τεχνολογία του σήμερα. Μετά 20-30 

χρόνια, ό,τι γίνεται σήμερα , θα είναι παλιό. Έτσι είναι η ζωή . 

Ερώτηση: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια ήταν όταν αναλάβατε διευθυντής στο 12ο 

Δημοτικό Σχολείο η κτιριακή κατάσταση και ποιες αλλαγές ή έργα έγιναν , αν έγιναν στην 

πορεία ; 

Απάντηση: Όταν ανέλαβα υπηρεσία ως διευθυντής στο 12ο δημοτικό σχολείο, στο ίδιο κτιριακό 

συγκρότημα συνυπήρχε και το 25ο δημοτικό σχολείο. Μια βδομάδα το ένα σχολείο πρωί και το 

άλλο απόγεμα κ.ο.κ. Η απογευματινή διδασκαλία ήταν ό,τι το χειρότερο για τους μαθητές αλλά 
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και για τους εκπαιδευτικούς. Ευτυχώς μετά λίγα χρόνια το 25ο δημοτικό σχολείο απέκτησε δική 

του στέγη ( στην οδό Υψηλάντους). 

 Τότε τα παιδιά του σχολείου ήταν πολλά. Κάποιες χρονιές αριθμούσαν από 250-300. Οι 

αίθουσες των 2 κτιρίων (που ήταν 12) δεν αρκούσαν και αναγκαστήκαμε να διαμορφώσουμε και 

να μετατρέψουμε σε αίθουσες διδασκαλίας χώρους του υπογείου. Σαν αίθουσα 

χρησιμοποιήθηκε και η αίθουσα πειραμάτων, όπου σήμερα βρίσκονται οι Η/Υ. Η κατάσταση 

των δυο κτιρίων δεν ήταν καλή, κυρίως του παλιού κτιρίου (χτίστηκε το 1935) . Αλλά και το 

νεότερο κτίριο ,που χτίστηκε το 1980, είχε ατέλειες. Στα χρόνια της θητείας  μου εκεί, έγιναν 

αρκετά έργα στα δυο κτίρια και στον αύλειο χώρο. Αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα του 

παλιού κτιρίου και κατασκευάστηκαν και στα δυο κτίρια κεραμοσκεπές. Ασφαλτοστρώθηκε το 

μεγαλύτερο μέρος της αυλής, κατασκευάστηκε WC για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, 

τοποθετήθηκε ελαστικός τάπητας στο κλειστό γυμναστήριο και πίσω από το παλιό κτίριο 

κατασκευάστηκαν τα γραφεία του συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας   Εκπαίδευσης Ν. 

Καβάλας. 

Ερώτηση:  Το σχολείο μας φημίζεται για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονταν επί των 

ημερών σας και κυρίως με την μαθητική χορωδία που διέθετε και ήταν δημιούργημα σας.  Τι 

έχετε να μας πείτε για αυτό;    

Απάντηση: Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητες για κάθε σχολείο. Με αυτές, τα παιδιά 

παρουσιάζουν στους γονείς και τους συγγενείς τους σκετς, θέατρο, χορό, μουσική. Ταυτόχρονα 

βοηθούν στο πολιτιστικό ανέβασμα της πόλης τους. Οι εκδηλώσεις του σχολείου 

πραγματοποιούνταν στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας. To σχολικό έτος 1992-1993, ανάμεσα στα 

άλλα, δημιουργήθηκε υπό την διεύθυνση μου μια μαθητική χορωδία από τις Β΄-Γ΄-Δ΄-Ε΄ και ΣΤ΄ 

τάξεις, η οποία στην αρχή κάθε νέας χρονιάς συμπληρώνονταν από νέους χορωδούς που 

κάλυπταν το κενό που άφηναν τα παιδιά της χορωδίας που είχαν αποφοιτήσει. Με τον τρόπο 

αυτό  η χορωδία ήταν πάντα «ετοιμοπόλεμη». Τα τελευταία χρόνια καλέσαμε και τιμήσαμε  

στην πόλη μας ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης. Έτσι η χορωδία τίμησε και 

τραγούδησε κατά χρονολογική σειρά τους: Λευτέρη Παπαδόπουλο (2005), Μανόλη Μητσιά 

(2006), Μίμη Πλέσσα (2007) και Γιάννη Σπανό (2009). Επίσης έδωσε συναυλία στο Δημοτικό 

Θέατρο Χρυσούπολης και τραγούδησε σε εκδήλωση της ΑΔΕΔΥ Καβάλας, για την ημέρα της 

Εθνικής Αντίστασης στη Νέα Βιβλιοθήκη Καβάλας, για την παγκόσμια ημέρα του βιβλίου. 

      Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και όλα αυτά που μοιραστήκατε μαζί μας. 

                                     Η συνέντευξη δόθηκε στην κ. Μαδεμτζίδου Σουσάνα   

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από όσα παρουσιάστηκαν  γίνεται φανερό ότι το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας  έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης . 

Στα χρόνια 1913- 1939  όπου συγκεντρώνονται εύπορες οικογένειες στη συνοικία του Αγίου 

Ιωάννη  το σχολείο έχει έναν ικανοποιητικό αριθμό μαθητών. 

Στα 1940- 1953 στο σχολείο φοιτούν πολλά  παιδιά που έμειναν ορφανά από τον  πόλεμο μαζί 

με τα παιδιά εύπορων οικογενειών και συμβάλλει αποφασιστικά στην εκπαίδευση αυτών των 

παιδιών. 

Στα 1962 και μετά όπου έχουμε τη θεσμοθέτηση της δωρεάν παιδείας ,  την κατάργηση 

εκπαιδευτικών τελών και την καθιέρωση της δωρεάν διανομής βιβλίων, ο αριθμός των παιδιών 
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που φοιτούν στο σχολείο αυξάνεται . Το σχολείο από 6/θέσιο που ήταν στα 1966 να γίνει 

8/θέσιο στα1970. Οι τάξεις είναι πολυπληθείς με 40 και πλέον μαθητές. 

Στα 1980 προάγεται σε 12/θέσιο και συστεγάζεται με το 25ο .Κατορθώνει και επιτελεί το σκοπό 

του και οι απόφοιτοί του σημειώνουν σημαντικές πρωτιές. 

Κάνει σημαντικά ανοίγματα στην κοινωνία της Καβάλας μέχρι και σήμερα  με διοργάνωση 

εκδηλώσεων όπου παραβρίσκονται σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων 

και των τεχνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Παραθέτουμε στο παράρτημα 

Γραφήματα που αποτυπώνουν την εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού του σχολείου καθώς και 

τον αριθμό των ορφανών παιδιών που φοιτούσαν στο σχολείο τα έτη 1940 – 1950. 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1945-1946 1952-1953 1962-1963 1972-1973 1982-1983 1992-1993 2002-2003 2012-2013

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 332 173 258 429 448 340 253 147
 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 

ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1940-1950      1950-1960 1960-1970 1970-1980 1990-2000 2010-

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΟΡΦΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 422 103 44 12 3 1
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Φωτογραφίες από τον αύλειο χώρο του σχολείου. 
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Φωτογραφίες της  περιοχής του σχολείου 

 

Μακέτα του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, όπως αυτό θα είναι ύστερα από την ολοκλήρωση της 

βιοκλιματικής αναβάθμισής του, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δήμου Καβάλας. 
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Φωτογραφίες από εκδηλώσεις του σχολείου 
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• Αντωνίου, Α., Σχολικά κτίρια του μεσοπολέμου στην Ανατολική Μακεδονία και τη 

Θράκη,Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, η Καβάλα και η Θράκη Τόμος Α’ Καβάλα 2012   

• Καραντινός, Π. (επιμ.),Τα Νέα Σχολικά Κτίρια, Εκδ.Τ.Ε.Ε., Αθήνα 1938 

• Τσάτσος, Ι., Σχολικά κτίρια της Καβάλας (έως το 1940), ερευνητική εργασία (επιβλέπων: 

Π. Τσολάκης), Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Σ.  Α.Π.Θ.: Θεσσαλονίκη 2005 
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• Συμποσίου Η  και η περιοχή  της ,Θεσσαλονίκη 1980. 

• Εφ. Κήρυξ Καβάλας, αρ. φύλ. 857/4-12-1928.  

• Εφ. Κήρυξ Καβάλας, αρ. φύλ. 1704/8-9-31, 1722/29-9-1931.  
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10-1933. 

• Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας. 

• Υλικό από τα σεμινάρια της τοπικής ιστορίας του Δήμου Καβάλας. 

• Χιόνης Κώστας Η παιδεία στην Καβάλα 1864-1919 

• Λυκουρίνος Κυριάκος Η Καβάλα της Οθωμανικής περιόδου, 1391-1912: οι 

μετασχηματισμοί του χώρου και οι εθνοθρησκευτικές ομάδες, η εμπορική και πληθυσμιακή 

ανάπτυξη, τα μνημεία κ.λπ. 

• Ρουδομέτωφ Νίκος Η Καβάλα πριν την έλευση των προσφύγων 

Απότας Κομνημός Θρησκευτικές κοινότητες της Καβάλας στο διάστημα 1850-1950 

• Καραγιαννακίδης Νίκος Η Καβάλα από την έλευση των προσφύγων (1922) μέχρι τους 

νέους οικονομικούς πρόσφυγες (1990) 

• Δάφνα Χαρίκλεια Οι Λογοτέχνες της Καβάλας 



 

169 

 

Το 13
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

Πέτρου Θεόδωρος ΠΕ 70 

   Αθανασοπούλου Βασιλική ΠΕ 70 

 

 

 

 

 

 

 



 

170 

 

Περίληψη  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει την ιστορία του 13
ου

 Δημοτικού Σχολείου της 

Καβάλας. και πώς αυτό συνέβαλλε στη διδακτική πράξη. και πως  το ιστορικό-κοινωνικό 

πλαίσιο της εποχής επηρέασε  την τύπο της κατασκευής του Η Καβάλα μετά τη Μικρασιατική 

καταστροφή υποδέχτηκε γύρω στους 10.000 πρόσφυγες . Γρήγορα άρχισαν να διαμορφώνονται 

οι περιφερειακοί συνοικισμοί. Η συνοικία της Δεξαμενής ,χτισμένη κάτω από τις δεξαμενέΟ 

μαθητικός πληθυσμός της είναι ικανός ,ώστε οι κάτοικοι να απαιτήσουν από την πολιτεία την 

ίδρυση σχολείου στη συνοικία τους. Τελικά το 1928 εκδίδεται ανάλογο βασιλικό διάταγμα. Οι 

εργασίες ανοικοδόμησης ξεκινούν το 1933 και ολοκληρώνονται το 1934. Έχει την επωνυμία 

Δ΄Δημοτικό.Την περίοδο της  βουλγαρικής κατοχής διακόπτεται η λειτουργία του. Στις αρχές 

της δεκαετίας του ΄50 μετονομάστηκε σε 13
ο
 Δημοτικός υδροδότησης της πόλης, παρουσιάζει 

αλματώδη οικιστική ανάπτυξη. Ακλούθησαν δύο επεκτάσεις :η πρώτη το 1972 και η δεύτερη το 

2004. Η έρευνα πεδίου, η μελέτη  χειρόγραφου κείμενου  διευθυντή του σχολείου, 

φωτογραφικού  υλικού  παλαιότερων εποχών και η προσφυγή σε σχετικά με το σχολείο άρθρα 

εφημερίδων ,αρχείων του κράτους και βιβλιογραφία βοήθησαν στη συγγραφή αυτής της 

εργασίας. 

Εισαγωγή 

Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αποτελεί ένα πλέγμα δομών ,  ο συγχρονισμός και η 

συλλειτουργία των οποίων συμβάλλουν στην επιτυχία του σκι ευόδωση μερική ή μη , του ρόλου 

και του σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί. Η εργασία αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την 

ιστορία του 13
ου

 Δημοτικού Σχολείου της Καβάλας και πώς αυτό με τη μορφή το και τον τύπο 

του συνέβαλλε στη διδακτική πράξη. Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται ότι το ιστορικό-

κοινωνικό πλαίσιο της εποχής κατασκευής του , επηρέασε αυτή τη μορφή συμβάλλοντας έτσι 

στην εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων διδασκαλίας.Το 13
ο
 Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται στο 

συνοικισμό της Δεξαμενής, που άρχισε να ανοικοδομείται το 1928 με ταχύτατους ρυθμούς και 

έτσι κι έτσι δημιουργήθηκε  η ανάγκη ίδρυσης σχολείου. Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1929 ,οι 

εργασίες ανέγερσης τελείωσαν το 1933 και το 1934 παραδόθηκε σε σχολική χρήση. Έκτοτε 

λειτουργεί ως σχολική μονάδα. 

Μεθοδολογία  

Για την προσέγγιση του Θέματος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η έρευνα πεδίου, μελετήθηκαν 

χειρόγραφα κείμενα διευθυντών του σχολείου, μελετήθηκε φωτογραφικό υλικό παλαιότερων 

εποχών και προσφύγαμε σε σχετικά με το σχολείο άρθρα και μελέτες από τα αρχεία του κράτους 

και τη βιβλιογραφία. 

 Ιστορικό Πλαίσιο 

Το 2014 το 13
ο
 Δημοτικό Σχολείο έκλεισε έναν κύκλο 80 χρόνων από τότε που άνοιξε για 

πρώτη φορά τις φιλόξενες πόρτες του στους μαθητές της συνοικίας. 

Η ύπαρξη και ή ίδρυση του σχολείου είναι απόρροια δυο σημαντικών, για το Έθνος και την 

περιοχή μας, ιστορικών γεγονότων. 

Το πρώτο είναι η απελευθέρωση της περιοχής το 1913. 
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Στις δύο προηγούμενες επόμενες φωτογραφίες φαίνεται ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης να 

περιμένει και να υποδέχεται  την 7
η
 Μεραρχία στρατού που με τη συνδρομή του ένδοξου 

πολεμικού μας ναυτικού εξεδίωξε τους Οθωμανούς και Βούλγαρους. 

Οι πλαγιές αυτές κατά πάσα πιθανότητα είναι η περιοχή που σήμερα εκτείνεται η  Δεξαμενή. 

Σήμερα η οδός 7
ης

 Μεραρχίας  οριοθετεί τη συνοικία μας.  

Το δεύτερο  γεγονός είναι όλα τα εκείνα τα γεγονότα που ακολούθησαν τη Μικρασιατική 

καταστροφή, που άλλαξαν δραματικά το δομημένο και αδόμητο περιβάλλον της πόλης μας και 

βέβαια τη σύνθεση του πληθυσμού της.  

 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, η Καβάλα δέχτηκε 

δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες εξ αιτίας της γεωγραφικής της θέσης και του λιμανιού της αλλά και 

λόγω της οικονομικής της ευρωστίας. Η πόλη φημιζόταν ως το Ελδοράδο της καπνικής 

οικονομίας και οι πρόσφυγες προσδοκούσαν ότι θα βρουν εργασία στα πολυάριθμα 

καπνεργοστάσιά της  
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Η εγκατάσταση ενός τεράστιου, για τα δεδομένα της Καβάλας, νέου πληθυσμού (28.927 

πρόσφυγες ), θα δοκιμάσει με βίαιο τρόπο τις υποδομές της πόλης και η ομαλή απορρόφηση των 

προσφύγων θα συναντήσει μεγάλες δυσκολίες. Τον πρώτο καιρό οι πρόσφυγες διαμένουν σε 

σκηνές ή βρίσκουν καταφύγιο σε παράγκες και εγκαταλειμμένα κτήρια, σε σχολεία, εκκλησίες 

και τζαμιά, σε ξενοδοχεία, χάνια και λέσχες, κυρίως όμως σε καπναποθήκες. Πολλοί 
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στεγάζονται στα ίδια σπίτια με τους μουσουλμάνους ενοίκους τους, στην Παναγία και στις 

άλλες μουσουλμανικές συνοικίες και μετά την αναχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου 

μοιράζονται την ίδια στέγη πολλά άτομα, υπό συνθήκες ασφυκτικής συνύπαρξης. 

 

 

Με την εγκατάσταση των προσφύγων αλλάζει η φυσιογνωμία της πόλης. Μέχρι το 1920 η 

Καβάλα απλωνόταν σε έκταση 102 εκταρίων και είχε 23.000 κατοίκους. Μετά την ολοκλήρωση 

της προσφυγικής εγκατάστασης εκτείνεται στα 206 εκτάρια , ενώ ο πληθυσμός της 

υπερδιπλασιάζεται και ξεπερνά τις 50.000 (1928). Τότε η Καβάλα ήταν η τέταρτη 

πολυπληθέστερη πόλη της Ελλάδας (μετά την Αθήνα – Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) και η 

δεύτερη μεγαλύτερη προσφυγούπολη της χώρας, με ποσοστό προσφύγων επί του συνολικού 

πληθυσμού 57% (το δεύτερο μετά το 70% της Δράμας)  
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• Από το 1924 αρχίζει η ανέγερση των προσφυγικών συνοικισμών στο αδόμητο ανατολικό 

και δυτικό μέρος της πόλης (Πεντακόσια και Αγία Βαρβάρα στα ανατολικά, Χίλια, 

Δεκαοκτώ, Βύρωνας - Γκιρτζή στα δυτικά, και ο συνοικισμός της  Δεξαμενής με 

πρωτοβουλία του κ. Δ. Πεχλιβάνογλου, προέδρου του Εποικισμού Καβάλας, ενώ αρχίζει 

και το πρόγραμμα αυτοστέγασης των προσφύγων. 

• Ο δικός μας συνοικισμός ονομάστηκε έτσι επειδή ήταν κάτω από την κεντρική δεξαμενή 

νερού της πόλης. 
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Τα πρώτα βήματα 

• Το σχολείο στη Δεξαμενή λειτούργησε ως παράρτημα του Δημοτικού Σχολείου Βύρωνος 

ως 3/τάξιο στα χρόνια πριν το 1929. 

• Δεν υπήρχε βέβαια κτίριο και γι΄ αυτό στεγάστηκε σε μια οικία της συνοικίας επί της 

οδού Θεσσαλονίκης, χάρη σε πρωτοβουλία του κ. Χ. Ολυμπίου και των υπόλοιπων 

κατοίκων της συνοικίας.  

Ανάγκη ίδρυσης σχολείου 

• Ήδη από το  1927 υπάρχουν αναφορές στην εφημερίδα «Κήρυξ» για σκέψεις , προτάσεις 

και αποφάσεις των τοπικών αρχών για την ίδρυση σχολείου στη συνοικία, αλλά και στις 

γειτονικές των Χιλίων και Αγ. Παρασκευής.  

• Το 1928 εκδίδεται βασιλικό διάταγμα που προέβλεπε την ίδρυση σχολείου στη συνοικία.  

Οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες 

• Κατά τα έτη 1929-30 ξεκίνησε μια πανεθνική προσπάθεια ανέγερσης διδακτηρίων κατά 

την περίοδο που υπουργός Παιδείας ήταν ο Γ. Παπανδρέου.  

• Εκείνες τις χρονιές η Δεξαμενή αριθμούσε ακόμα λίγους κατοίκους και κατά συνέπεια 

είχε “μικρό” αριθμό παιδιών (για τα δεδομένα της εποχής). Οι αρμόδιοι για το λόγο αυτό 

δεν θεώρησαν απαραίτητη την κατασκευή διδακτηρίου στη Δεξαμενή. 

• Οι μαθητές συνέχισαν να φοιτούν στο 3/τάξιο σχολείο που στεγάζονταν σε οικία όπως 

προαναφέραμε.  

• Οι κάτοικοι της συνοικίας όμως ανέλαβαν πρωτοβουλίες . 

• Με επικεφαλής τον κ. Χ. Ολυμπίου και του «Σωματείου Δεξαμενής» και με την 

υποστήριξη του αείμνηστου Δημάρχου της εποχής κ. Κλ. Δερμεντζή έκαναν συνεχείς 

παραστάσεις προς τις αρχές του κράτους, οπότε και αναγνωρίστηκε από τη μεριά της 

πολιτείας «το δίκαιον του αιτήματος». Ως λόγους πρόβαλαν τnν αύξηση του πληθυσμού 

στη συνοικία στο εγγύς μέλλον και κυρίως ότι υπήρχε ιδιωτικό ή δημόσιο οικόπεδο 

διαθέσιμο που θα παραχωρούσε ο Δήμος Καβάλας. 

• Οι αρμόδιοι τελικά αναγνώρισαν το δίκαιο αίτημα των κατοίκων.  

Η ανέγερση του διδακτηρίου 

• Το έτος 1929 ήδη είχαν κατανεμηθεί οι διάφορες πιστώσεις για την ανέγερση 

διδακτηρίων σε όλη την επικράτεια και το κράτος δεν μπορούσε να διαθέσει άλλα ποσά .  

• Αποφασίστηκε τότε να μοιραστεί το ποσό, που προβλεπόταν για την ανέγερση του 

διδακτηρίου στο συνοικισμό Σούγιολου(Στ΄ Δημοτικό), και να διατεθεί το υπόλοιπο μισό 

για την ανοικοδόμηση του διδακτηρίου στη Δεξαμενή. 

• Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1929. 
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• Οι εργασίες ανέγερσης τέλειωσαν το 1933 και το 1934 παραδόθηκε σε σχολική χρήση. 

• Το σχολείο ιδρύθηκε ως Δ΄ Δημοτικό και είχε τον τύπο του 4/τάξιου σχολείου. 

• Καθώς η συνοικία μεγάλωνε σε πληθυσμό αυξήθηκαν και οι μαθητές του σχολείου. 

• Κατά προσέγγιση οι φοιτούντες μαθητές το πρώτο χρόνο ανέρχονταν στους 130.  

 

Το «Σουηδικό σπίτι» ,χτισμένο το 1936 στην ανατολική άκρη του συνοικισμού, βρίσκεται 

σήμερα απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγ Αναργύρων.  

Τα χρόνια της κατοχής 

• Κατά τα σκληρά χρόνια της βουλγάρικης κατοχής 1941-44 , στο σχολείο εγκαταστάθηκε 

γερμανική φρουρά. Μετά την απελευθέρωση της Καβάλας άφησαν το κτήριο σε άθλια 

κατάσταση.  

• Γενικά δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την περίοδο εκείνη , καθώς οι βουλγαρικές 

αρχές κατέστρεψαν ή μετέφεραν στη Βουλγαρία τα αρχεία πολλών σχολείων, μεταξύ 

των οποίων και του τότε Δ΄ Δημοτικού Σχολείου. 

• Το 1945 με επέμβαση των Σχολικών Εφοριών έγιναν μικρές και μεγάλες επισκευές και 

το κτίριο παραδόθηκε ξανά σε χρήση. 
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Γερμανοί στρατιώτες στο λιμάνι της Καβάλας 

 

Μια σπάνια φωτογραφία. Κατά πάσα πιθανότητα είναι οι Βούλγαροι οι οποίοι μπαίνουν στην Καβάλα. 
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Άποψη του λιμένα Καβάλας το έτος 1942.Στην φωτογραφία εμφανίζονται αεροσκάφη (υδροπλάνα) των 

κατοχικών δυνάμεων στον νότιο προβλήτα του λιμένα της πόλη μας. 

 

 

Καβάλα 1942 Βούλγαροι Στρατιώτες 
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Καβάλα, 1943. Οι βουλγαρικές αρχές κατοχής καταγράφουν  εβραίους, τους οποίους θα παραδώσουν στους 

Γερμανούς. Φωτογραφία από το βιβλίο του Μιχάλη Ν. Κατσίγερα 

Μετά την απελευθέρωση 

Με την απελευθέρωση το σχολείο διατηρεί ακόμα την επωνυμία Δ΄ Δημοτικό Σχολείο με 336 

μαθητές και είναι ενταγμένο στη Β΄ Εκπαιδευτική Περιφέρεια (της πόλης) Καβάλας ,που έχει 

στη δικαιοδοσία της 8 σχολεία. (Αντίστοιχα υπάρχει και το Δ΄ Δημοτικό Σχολείο της Α΄ 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας  του Αγ. Γεωργίου) 

Την επωνυμία Δ΄ Δημοτικό τη διατηρεί μόνο για λίγο ,καθώς από έρευνα που έγινε στα Αρχεία 

του Κράτους στα Βιβλία Μητρώου μαθητών ήδη από το 1946 το σχολείο μας φαίνεται να έχει 

μετονομαστεί σε 13
ο
 .  

Οι επόμενες φωτογραφίες δίνουν μια εικόνα από τη συνοικία μας  στη δεκαετία του 50 .  
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Μπροστά απο το Σουηδικό Σπίτι. Τέλος δεκαετίας 40 ή αρχές 50. 

 

Το Πουλίδειο Γηροκομείο το 1950(και η 7ης Μεραρχίας ... αγνώριστη !!) 
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Μια άποψη της Δεξαμενής μετά την κατοχή. Διακρίνεται η οδός Θεσσαλονίκης στο σημερινό Νο 24 

 

Carte postale του 1955. Ο δρόμος αριστερά είναι η οδός Θεσσαλονίκης στην Δεξαμενή. Ευθεία κάτω 

διακρίνεται σπίτι στην οδό Υψηλάντου που υπάρχει μέχρι σήμερα. 

Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1955 στην οδό Θεσσαλονίκης, στην Δεξαμενή.  
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Η φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1955 στην οδό Θεσσαλονίκης, στην Δεξαμενή. 
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Το οικόπεδο 

• Το οικόπεδο όπου θα χτιζόταν το αρχικό διδακτήριο (Δ΄Δημοτικό) δεν ανήκε στην 

ακίνητη περιουσία του σχολείου . 

• Όταν η επιτροπή του υπουργείου Παιδείας (1929-30) ανέλαβε την ανέγερση του 

διδακτηρίου ,προσέφυγε στο Δήμο Καβάλας. Ο Δήμος τότε απαλλοτρίωσε το οικόπεδο , 

το μετέγραψε «επ΄ονοματί του δια του υπ΄αριθ. 16483 συμβολαιογραφικής πράξης και 

μετεγεγραμμένου ,εις τον Η΄τόμον υπ΄αυξ. αριθμ. 211» το έτος 1933 . 

• Στις 13/4/53 με αίτησή της η σχολική Εφορία του Δ΄(13
ου

) Δημοτικού Σχολείου ζήτησε 

το οικόπεδο να γίνει δωρεά από το Δήμο Καβάλας, ώστε αυτό να αποτελεί ακίνητη 

περιουσία πια του σχολείου, όπως και έγινε τελικά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επέκταση της παραλίας 
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Η επέκταση της παραλίας 

 

Η πλατεία Ελευθερίας κατά τη δεκαετία του 70 

Η πρώτη επέκταση 

• Το 1972 πρωτοϊδρύθηκε ο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων» του 13
ου

 .  

• Τα μέλη του συλλόγου ήταν οι κ. κ.Μ. Χαδόλιας Πρόεδρος, Παν. Μπεθάνης Γεν. 

Γραμματέας, Νίκη Ζουμπουλάκη Ταμίας, Χρ. Δελής Αντιπρόεδρος,  
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    Ζαχαροπούλου Κοσμήτωρ , Ολυμπίου και Καρακάση μέλη. 

•  Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 ο αριθμός των μαθητών είχε αυξηθεί σημαντικά και 

μια από τις αίθουσες θεωρήθηκε ακατάλληλη. 

• Το ίδιο έτος τέθηκε επιτακτικά το ζήτημα από τον παραπάνω σύλλογο επέκτασης «καθ’ 

ύψος» του  διδακτηρίου. 

• Τα σχέδια και τις μελέτες του δεύτερου ορόφου συνέταξε ο κ. Κοσμάς Ραμπατάνης 

,μηχανικός του Ο.Σ.Κ , «με μεγάλην προθυμίαν». 

• Για την επιτυχία του σκοπού συνέδραμαν με δωρεά 300.000 δραχμών το σύλλογο οι 

παρακάτω τοπικές επιχείρησης: 

• Βαλκανέξπορτ Α.Ε. 

• Μάρμαρα Καβάλας Α.Ε. 

• Ν Μπογδάνης Α.Ν.Ε. 

• Μ. Ζουμπουλάκης Ε.Π.Ε. 

    «εις μνήμην Μιχαήλ Ζουμπουλάκη». 

• Οι εργασίες ξεκίνησαν το Μάιο του 1972 και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο του ίδιου 

έτους. 

• Το ποσό της δωρεάς όμως δεν επαρκούσε για την πλήρη αποπεράτωση του έργου ,γιατί 

έγιναν παράλληλα και έργα γενικής επισκευής και του παλαιότερου τμήματος. 

• Τότε ο κ. Πέτρος Ζουμπουλάκης ανέλαβε να καταβάλει το υπόλοιπο αναγκαίο ποσό. 

• Έτσι το νέο διώροφο πια κτήριο ήταν τελικά έτοιμο να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο με 

την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.  

Δεύτερη επέκταση του διδακτηρίου 

• Από την καθιέρωση νέων δεδομένων στην εκπαίδευση (τμήματα ως 25 μαθητές- μέριμνα 

για άτομα ΜΕΑ ) ,επανήλθε η ανάγκη το διδακτήριο να αποκτήσει νέες αίθουσες , 

ανελκυστήρα ,σύγχρονες τουαλέτεςκ.τ.λ. . 

• Οι εργασίες για επέκταση του διδακτηρίου ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2003. 

• Στις 23-12-2004 από το τότε Νομάρχη κ. Καλλιοντζή Θεόδωρο εγκαινιάστηκε η νέα 

πτέρυγα του διδακτηρίου. 

Προαγωγές και υποβιβασμοί 

• Από 3/θέσιο σε 4/θέσιο  ΦΕΚ. 451/21-10-1939 

• Από 4/θέσιο σε 5/θέσιο  ΦΕΚ. 138/   9-7-1959 

• Από 5/θέσιο σε 6/θέσιο   ΦΕΚ.  76/29-5-1963 
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• Από 6/θέσιο σε 7/θέσιο   ΦΕΚ. 123/29-6-1965 

• Το 1972 υποβιβάστηκε σε 6/θέσιο με ΦΕΚ.360/20-5-1972 ,επειδή δημιουργήθηκε Γ΄ 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια  και αναδιοργανώθηκαν οι περιοχές που ανήκαν σε κάθε 

σχολείο. 

• Με ΦΕΚ. 1130/τ. Β΄/30-8-2001 το σχολείο γίνεται 10/θέσιο. 

• Το σχολείο μας αποκτά ολοήμερο τμήμα με ΦΕΚ. 1346/τα.β΄/31-8-2004. 

• Στο 13
ο
 Δημοτικό Σχολείο οργανική θέση υφίσταται για Εκπαιδευτικό Αγγλικής, 

Φυσικής Αγωγής και Μουσικής. 

• Με ΦΕΚ. 1329/τ. Β΄/26-5-2014 το σχολείο υποβιβάστηκε σε 7/θέσιο  

 

 

Κατάλογος διευθυντών 

• Από το σχολικό έτος 1946 ως το 1951 δεν ήταν δυνατό να διευκρινιστούν  τα ονόματα 

των διευθυντών . Ενώ υπάρχουν οι υπογραφές τους ,δεν είναι γραμμένα ολογράφως τα 

ονόματά τους. 

• 1951-1952    κ. Κουντροπούλου Α. 

• 191957-1965   κ. Ρωμανιάς Σταύρος 

• 1965-1967   κ. Παπαχαρίσης Γεώργιος 
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• 1967-1971   κ. Πύρος Αχιλλέας 

• 1971-1976   κ. Σπανίδης Υπάτιος  

• 1976-1980   κ. Αλεπίδου Μαρία 

• 1981-1982   κ. Μπίτος Χρίστος 

• 1982-1985   κ. Γιαντσίδης Πασχάλης 

• 1985-1988   κ. Κουκούδης Κωνσταντίνος 

• 1988-1990   κ. Κυριακούδης Στέργιος 

• 1990-1991   κ. Μάντζαρης Ευάγγελος 

• 52-1957     κ. Δημουλάς Παναγιώτης 

• 1991-1992   κ.  Ταχτσίδης Θεόδωρος 

• 1992-1998   κ. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 

• 1998-1999   κ. Μπρούσας Πασχάλης 

• 1999-2008   κ. Μοσχάκης Αθανάσιος 

• 2008-2011   κ. Φωτειάδου Φωτεινή 

• 2011-εως σήμερα κ. Αντωνίου Λάζαρος  
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Παράρτημα 1
 

 Σημαντικοί άνθρωποι που φοίτησαν στο σχολείο μας  

Μανίνα Ζουμπουλάκη   (εγγονή Μιχαήλ Ζουμπουλάκη)  

 Γεννήθηκε το 1960, μεγάλωσε στην Καβάλα και 

γράφει από τα 10.  Σπούδασε στην Αμερική Ιστορία της 

Τέχνης και Σωματική Αγωγή. Στα περιοδικά γράφει από 

την αρχή της δεκαετίας του '80 μέχρι και σήμερα χωρίς   

διακοπή. Έχει δουλέψει στον Ταχυδρόμο" ('82-'89), στα 

"Πρόσωπα", στο "Κλικ", "Diva", "Μen" ('89-'93), "Nitro", 

"Down Town", "Elle", "Time out", "Elle“, "PinkWoman", 

"Athens voice", "Look", και "Home“ ως δημοσιογράφος. 

‘Εχει μεταφράσει περί τα 30 βιβλία για τις εκδόσεις 

"Κάκτος« (μεταξύ των οποίων "Πέρα από την Αφρική" 

της Κάρεν Μπλίξεν, και "Αρχαία Απογεύματα" του 

Νόρμαν Μέηλερ) και άλλα τόσα "Άρλεκιν". Δούλεψε στο ραδιόφωνο ως παραγωγός (Top 

Fm, ΕΡΑ 4, Κανάλι 15, Κανάλι 5, Μελωδία). 

 

Βιβλία της: "Κενά μνήμης", "Μυροβόλος άνοιξις", Φεύγα!, "Η ζωή (δεν) είναι ταινία",  

"Η σκόνη της ημέρας", όλα εκδόσεις Ίστός. "Ριζότο (σενάριο)", εκδόσεις Λιβάνη,  

, "Αληθινή σταρ", εκδόσεις Ωμέγα, "Το μεγάλο καλοκαίρι", εκδ. Interbooks,  

"Πώς να γράψεις" εκδ. Interbooks, "Ευτυχία", εκδ. Παπαδόπουλος.  

Σενάρια: "Ελεύθερη κατάδυση" συν-σεναριογράφος µε σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο),  

"Ριζότο" (συν-σεναριογράφος µε σκηνοθέτη Όλγα Μαλέα). Σενάρια τηλεόρασης: "Φεύγα" 

(σειρά Mega), "Ξέχασέ µε" (σειρά Alpha, συν- σεναριογράφος με Βαγγέλη Νάση), "Απαγωγή" 

(τηλεταινία Mega).  

Είναι παντρεμένη και έχει τρία παιδιά.  

• Νόελ Μπάξερ  

• Η ΝΟΕΛ ΜΠΑΞΕΡ γεννήθηκε στην Αθήνα από Βρετανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. 

Τα παιδικά της χρόνια τα έζησε στην Καβάλα. Ο πατέρας 

της ήταν πρόξενος της Μ. Βρετανίας και επίτροπος καπνού 

στην Καβάλα. Σπούδασε στην Ελλάδα (Ελληνική Φιλολογία 

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και στην Αγγλία 

(μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχαιολογία). Εργάστηκε στη 

διαφήμιση και, μετά, ως υπεύθυνη επικοινωνίας και 

δημοσίων σχέσεων σε ελληνικές επιχειρήσεις. Αρθρογραφεί 

σε περιοδικά και εφημερίδες. Κείμενά της κοινωνικού 

προβληματισμού εμφανίζονται τακτικά στο Διαδίκτυο. Έχει 
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εκδώσει μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο «Μια φορά και έναν καιρό σήμερα» Από τις 

Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν τα μυθιστορήματά της  

• «ΑΠΟ ΔΡΥ ΠΑΛΙΑ ΚΙ ΑΠΟ ΠΕΤΡΑ», «ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΓΥΡΙΣΕ Ο ΧΡΟΝΟΣ» και 

«ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ». 

• Η κ. Μπάξερ μας απέστειλε μετά από επικοινωνία μαζί της την παρακάτω επιστολή. 

• Στην 4
η
 Δημοτικού μετακομίσαμε στη Δεξαμενή και με γράψανε οι γονείς μου στο 

σχολείο της γειτονιάς. Το 13
ο
. Αλλάζοντας σχολείο, φεύγοντας από ένα «αστικό» και 

πηγαίνοντας σε ένα σχολείο γειτονιάς, ωφελήθηκα. Κέρδισα μια γειτονιά, καλές φιλίες, 

αναμνήσεις γόνιμες και πολύ υλικό για τα μυθιστορήματά μου. Δεν ξέρω να πω αν είναι 

η νεφελώδης νοσταλγία ή υπήρξε εκείνη η πραγματικότητα αντικειμενικά τόσο 

ενδιαφέρουσα, όμως αυτά που προσκόμισα από τα χρόνια που πήγα στο 13
ο
, πριν 

δηλαδή μπω στο Γυμνάσιο και στην εφηβεία, με βοηθούν ακόμη σήμερα. Για την 

ελληνική γειτονιά των δεκαετιών ’60 και ’70 όλοι λένε, ο καθένας όμως την κουβαλάει 

μέσα του σαν ρούχο ντουμπλ φας. Εσύ βλέπεις την εσωτερική πλευρά του κι ο κόσμος 

την εξωτερική του. Το ρούχο που μου έδωσε εμένα το 13
ο
 ήταν πολύτιμο. Γιατί στο 13

ο
 

πάτησα στα πόδια μου. Πηγαινοερχόμουν μόνη μου στο σχολείο. Είχα έτσι την ευκαιρία 

να εξερευνώ. Να φοβάμαι, να διστάζω αλλά και να έλκομαι. Πριν, έβλεπα τον κόσμο 

πιασμένη από το χέρι ενός σίγουρου γονιού κι αυτό ήταν διαφορετικό. Στο βγάλσιμό μου 

στον κόσμο, στη μικρούλα αρχή του βέβαια, η επιλογή του 13
ου

 ήταν καθοριστική. Με 

υποδεχόταν ασφαλές, ντούρο, φιλικό όσο έπρεπε. Κι απόμακρο όσο έπρεπε. Δεν ήταν 

ένα σχολειό που κατάπινε τον μαθητή του. Οι φωτογραφίες που έχω φυλαγμένες από 

σχολικές γιορτές, μαζί φυσικά με την κλασική πόζα καθισμένη μπροστά από τον χάρτη 

της Ελλάδας κάνοντας πως γράφω, που απαραίτητα είχαμε όλοι οι μαθητές, δείχνουν ένα 

παιδί με την λάμψη της επιθυμίας να γνωρίσει τη ζωή. Τι περισσότερο θα έπρεπε να 

κάνει ένα πετυχημένο σχολείο; Πρόσθετα, χάρη στην ευκαιρία που μου έδωσε το 13
ο
, 

στην ηλικία του σφουγγαριού βράχηκα με ύδατα από πατρίδες που χάθηκαν κι από 

ποταμούς δακρύων που δεν στέρευαν τα καβαλιώτικα καλοκαίρια. Συνέβη μέσα από τις 

περιπλανήσεις μου στη γειτονιά και τα πολύωρα παιχνίδια στην αλάνα του 

Παπαφιλίππου, σε άγνωστους κήπους, και στα σπίτια των συμμαθητριών μου πρώτα και 

κύρια. Εκεί γνώρισα ανθρώπους ενδιαφέροντες, ιστορίες παλιές, άρχισαν τα αυτιά μου 

να ακούνε και η καρδιά μου να σπαρταράει όταν τσιγκλίζεται. Η δική μου οικογένεια 

ήταν φορτωμένη με διαφορετικές ιστορίες. Πριν λίγο καιρό ανακάλυψα (και ξαναέχασα) 

το τετράδιο εκθέσεων από μια από τις τάξεις μου στο 13
ο
. Με ψείρες γράμματα, η 

σχολική έκθεση ήταν ένας χείμαρρος από λέξεις, στριμωγμένος σε μια δομή έκθεσης 

πρόλογος-κύριο θέμα-επίλογος σαν τσουλούφια που πετάνε από την κοτσίδα κοριτσιού 

που έτρεχε. Ένα σωρό κόκκινες δασκαλίστικες παρατηρήσεις προσπαθούσαν να βάλουν 

τάξη. Μάταια, γιατί η έκθεση και της επόμενης και τα μεθεπόμενης σελίδας, έτσι ήταν. 

Θυμάμαι μια όμορφη νεαρή δασκάλα που καθόταν στο πλατύσκαλο και μας επιτηρούσε 

στα διαλείμματα κι εμείς μαζευόμασταν γύρω της σαν τις μέλισσες γιατί ήταν πολύ 

γλυκιά. Θυμάμαι το κουλούρι και πόσο έκανε. Το νερό τι γεύση είχε βγαίνοντας δροσερό 

από τον σωλήνα. Θυμάμαι καλά επίσης πως στο τσιμέντο του 13
ου

 τα καλά παπούτσια 

μου δεν έκαναν το ίδιο ωραίο κρίτσι-κρίτσι που έκανε το τσιμέντο στο 12
ο
!  
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Οι παλιοί μου συμμαθητές όταν έχω τη χαρά και τους συναντώ στο δρόμο …εκπλήσσομαι 

που είναι μεγάλοι, ξεχνάω πως κι εγώ έχω μεγαλώσει. Μου φαίνεται περίεργο να αγκαλιάζω 

έναν συμμαθητή στο σώμα που είχαν τότε οι γονείς μας. Όλοι μεγαλώσαμε, φύγαμε και δεν 

φύγαμε. Στην πραγματικότητα δεν φεύγει κανείς από τα παιδικά του χρόνια, πόσο μάλλον 

αυτός που δεν θέλει να αποφύγει το παιδικό του παρελθόν. Ευχαριστώ το «13
ο
» που μου 

έδωσε ένα παρελθόν που θέλω να κρατήσω!  

Νοέλ Μπάξερ  

 

 

Παράρτημα 2 

Οι παρακάτω φωτογραφίες έχουν παραχωρηθεί από γονείς ,που είχαν φοιτήσει στο σχολείο μας. 
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Πηγές και βιβλιογραφία 

• Χειρόγραφο κείμενο του Διευθυντή του σχολείου γραμμένο κατά το έτος 1973 κου. 

Σπανίδη Υπάτιου με τίτλο  

     «Βιβλίον Ιστορίας του 13
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» 

• Ιωάννη Τσάτσου ,«Σχολικά κτίρια της Καβάλας», Θεσσαλονίκη,  Φεβρουάριος 2005 

• Κρατικά Αρχεία του Κράτους. 

• Στάθης Ν. Κεκρίδης, Η Καβάλα και η περιοχή της, Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης 

,Αθήνα 2007 

• «Η Καβάλα άλλοτε και τώρα» Σταύρου Ρωμανιά ,Καβάλα 1949  

• https://www.facebook.com/groups/old.kavala.photos/?fref=ts  

• http://www.kavalagreece.gr/tourismos/genika/prosfuges/  
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Αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας σχολείου 

Η συνοικία του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης και είναι 

αμφιθεατρικά χτισμένη. Πήρε το όνομά της από την εκκλησία του Προφήτη Ηλία. 

Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η πυκνή και χαμηλή δόμηση, οι πολλές ανηφόρες και  

κατηφόρες καθώς και τα στενά δρομάκια, που δίνουν όμως ομορφιά και γραφικότητα. 

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές η Καβάλα δέχθηκε μετά το 1922 τεράστιο αριθμό προσφύγων. 

Γι’ αυτό στη δεκαετία 1923 – 1933 δημιουργήθηκαν καινούργιοι συνοικισμοί μεταξύ των 

οποίων και η συνοικία του Προφήτη Ηλία.. 

 Σ’ αυτή για πρώτη φορά αναφέρεται η λειτουργία  του σχολείου το 1929 που λειτουργεί σαν 

τριτάξιο στεγαζόμενο σε ενοικιαζόμενο κτήριο.  Στα επόμενα χρόνια το σχολείο θα συνεχίσει να 

λειτουργεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες έως τις αρχές του 1932, οπότε ο εργολάβος Θεόφραστος 

Μανδαβάλλης αναλαμβάνει τις εργασίες ανέγερσης του κτηρίου. Η τελετή για την κατάθεση του 

θεμέλιου λίθου γίνεται στις 12 Ιουνίου του 1932 και ο μηχανικός Κ. Γιάντσος συντάσσει  τα 

σχέδια του κτηρίου και τον προϋπολογισμό του έργου. Το κτήριο ολοκληρώνεται το 1933 και 

αποτελεί δωρεά του Υπουργείου Πρόνοιας και του κυρίου Σταύρου Μαστοράκη, αλλά δεν 

λειτουργεί, γιατί εκκρεμεί η αναγνώρισή του από το κράτος, καθώς και η στελέχωσή του από 

εκπαιδευτικούς.  

Η λειτουργία του σχολείου συνεχίζεται με αδιευκρίνιστες συνθήκες και πιθανότατα το 

πρόβλημα λύνεται στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα με την αναγνώριση του σχολείου ως ΙΓ' 

Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Στα επόμενα χρόνια αναγνωρίζεται επίσημα ως τριτάξιο με  Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης 538/ 08-12-36. 

Με την έναρξη του ελληνοïταλικού πολέμου τον Οκτώβριο του 1940 το σχολείο κλείνει, για 

ν’ ανοίξει λίγο μετά την απελευθέρωση της πόλης το Σεπτέμβριο του 1944 έχοντας 212 μαθητές. 

Τα παιδιά κατατάσσονται σε τάξεις ανάλογα με τις γνώσεις που έχουν και όχι βάσει της ηλικίας. 

Δάσκαλοι όμως δεν υπάρχουν και καλούνται να διδάξουν κάποιοι άνθρωποι που ήξεραν 

γράμματα.  

Το 1949  λειτουργεί σαν Ε' δημοτικό σχολείο με 185 μαθητές. Το 1953 μετονομάζεται από Ε’ 

τριτάξιο σε 14ο με 155 μαθητές και ανήκει στην Β’ Εκπαιδευτική Περιφέρεια Καβάλας. Το ‘65 

προάγεται από τριτάξιο σε τετρατάξιο και έχει 141 μαθητές ενώ το  1972 προάγεται σε εξαθέσιο. 

Στις 12-12-2000 γίνεται εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων αιθουσών στην πίσω 

αυλή και την 1η Φεβρουαρίου του 2001 το σχολείο αρχίζει να λειτουργεί με όλες τις τάξεις στην 

πρωινή βάρδια έχοντας 79 μαθητές . 

Τέλος το 2012 υποβιβάζεται σε τετραθέσιο, αλλά λειτουργεί ως πενταθέσιο με αριθμό 

μαθητών 58. 
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Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των μαθητών δεν παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια 

λειτουργίας του σχολείου. Όταν άνοιξε το '45, μετά τον πόλεμο, φοιτούσαν 212 μαθητές. Στη 

συνέχεια ο αριθμός αυτός άρχισε να μειώνεται, για να φτάσει τους 90 το 1952. Συνεχίζεται όμως 

η λειτουργία του με αυξομειώσεις και το 1975 φτάνει να έχει 226 μαθητές, ενώ στα επόμενα 

χρόνια παρατηρείται συνεχής μείωση μέχρι και σήμερα.  

Σήμερα στο αρχείο του σχολείου υπάρχουν βιβλία Πρακτικών Συλλόγου Διδασκάλων, 

Επιθεωρουμένων Διδασκάλων, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας,   Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, 

Μητρώα Μαθητών, Μαθητολόγια και Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών καθώς και φωτογραφίες 

από τη σχολική ζωή, τις γιορτές, τις επισκέψεις και τις εκδρομές που διοργάνωνε το σχολείο. Το 

παλαιότερο βιβλίο του σχολείου είναι ο “Γενικός Έλεγχος” με στοιχεία από το 1945. Η πρώτη 

διευθύντρια του σχολείου ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Μοσχογιαννίδου. 

Τέλος, στο σχολείο υλοποιούνται διάφορα προγράμματα σχετικά με θέματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και πολιτισμού. Ακόμη το σχολείο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα Comenius με θέμα: “Η βιοποικιλότητα με μαθήματα εκτός Σχολείου – Μαθαίνοντας 

ο ένας από τον άλλο”. Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να προετοιμάσει τα παιδιά για να 

ζήσουν και να ενεργοποιηθούν σε μια πολυπολιτισμική ευρωπαϊκή κοινωνία με την εμπλοκή 

τους από τα πρώτα χρόνια του σχολείου τους σε κοινές δράσεις με τα παιδιά – πολίτες των 

άλλων ευρωπαϊκών κρατών. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σχολείο μας είναι άρτια οργανωμένο  και  εξοπλισμένο με Η/Υ 

και οθόνες τηλεόρασης σε κάθε  αίθουσα διδασκαλίας καθώς και σύστημα ενδοεπικοινωνίας 

έργο του τότε διευθυντή Παπαδόπουλου Λάζαρου.   

.                                                    
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Το 14
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας 

Συγγραφική ομάδα του 14
ου

 Δημ. Σχολείου Καβάλας 

Η συνοικία του Προφήτη Ηλία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης και είναι 

αμφιθεατρικά κτισμένη. Το 1922 ήρθαν και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες στην Καβάλα. Έτσι, 

δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα στέγασης και σχολικής στέγης. Στη δεκαετία 1923 – 1933 

κτίστηκαν αρκετά δημοτικά σχολεία. Ένα από αυτά είναι και το δημοτικό σχολείο του Προφήτη 

Ηλία. 

Η λειτουργία του σχολείου αναφέρεται για πρώτη φορά το 1929 σε ενοικιαζόμενο κτίριο. Το 

1932 μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό ξεκινούν οι εργασίες ανέργεσης του σχολείου από τον 

εργολάβο Θεόφρακτο Μανβαδάλλη, το δε σχέδιο του κτιρίου συνέταξε ο μηχανικός κ. Γιάντσος. 

Το κτίριο ολοκληρώνεται το 1933, αλλά δεν λειτουργεί, γιατί εκκρεμεί η αναγνώρισή του από το 

κράτος. 

Το 1936 με το ΦΕΚ 538 αναγνωρίζεται επίσημα και λειτουργεί σαν τριτάξιο, ενώ το 1953 

μετονομάζεται από Ε΄ σε 14ο Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία, που ανήκει στη Β΄ 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Καβάλας και μ’ αυτή την ονομασία λειτουργεί μέχρι σήμερα. 

Το 2000 έγινε εγκατάσταση τριών προκατασκευασμένων αιθουσών στην πίσω αυλή και αρχές 

του 2001 άρχισε πλέον να λειτουργεί με όλες τις τάξεις στην πρωινή βάρδια. 

Από αρχιτεκτονική άποψη πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο χωρίς ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Βρίσκεται σε έντονα επικλινές έδαφος και έχει νοτιοδυτικό προσανατολισμό. 

Υπάρχουν τρεις αίθουσες διδασκαλίας στο κεντρικό κτίριο και τρεις προκατασκευασμένες στην 

πίσω αυλή, ενώ στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζεται το Νηπιαγωγείο. 

Το σχολείο κλείνει με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, τον Οκτώβριο του 1940 και 

ανοίγει το Σεπτέμβριο του 1944, λίγο μετά την απελευθέρωση της πόλης έχοντας 221 μαθητές. 

Την εποχή αυτή αρχίζουν τα συσσίτια με τρόφιμα, τα οποία δίνονται από την ΟΥΝΡΑ. 

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο χώρος του συσσιτίου ήταν στο ισόγειο του σχολείου. 

Στο αρχείο του σχολείου υπάρχουν βιβλία Σπουδών, Μαθητολόγια, Πρακτικά Σχολικών 

Εφορειών από το 1944, καθώς και φωτογραφίες από τη σχολική ζωή. 

Σήμερα στο σχολείο υλοποιούνται διάφορα προγράμματα σχετικά με θέματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και πολιτισμού. Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή του Σχολείου σε 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius με θέμα: «Η βιοποικιλότητα με μαθήματα εκτός σχολείου – 

Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλον». 

Έτσι, το σχολείο του Προφήτη Ηλία προσέφερε και προσφέρει πολλά στη μικρή κοινωνία της 

συνοικίας γιατί στέκει σαν φάρος γνώσης, Ιδεών και Πολιτισμού.  
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Αρχιτεκτονική περιγραφή 

Πρόκειται για ένα μικρό σε μέγεθος και λιτό κτήριο, χωρίς ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά. Βρίσκεται σε έντονα επικλινές έδαφος και έχει νοτιοδυτικό προσανατολισμό. 

Υπάρχουν δυο αυλές  και η πρόσβαση στο κτήριο είναι δυνατή από την οδόΗροδότου. Έχει 

είσοδο στη δυτική του γωνία, διάδρομο από την πίσω πλευρά του και τρεις αίθουσες 

διδασκαλίας μπροστά. Στην κύρια όψη εμφανίζεται διώροφο, με ένα ισόγειο μικρότερου ύψους, 

που δεν διακρίνεται από την πίσω πλευρά του κτηρίου λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους. Η 

κεντρική είσοδος οδηγεί στον κύριο όροφο, με ένα μεγάλο εξωτερικό κλιμακοστάσιο, ενώ 

μπροστά στην είσοδο δημιουργείται ένας μικρός υπόστεγος χώρος. 

Στη βόρεια και ανατολική γωνία του κτηρίου δημιουργούνται προεξοχές, οι οποίες 

συμπίπτουν εσωτερικά με ένα χώρο γραφείου και τις τουαλέτες, ενώ στο χώρο του υπογείου – 

ισογείου, υπάρχουν άλλες δυο αίθουσες από τη νοτιοδυτική πλευρά, όπου στεγάζεται το 

νηπιαγωγείο του σχολείου. 

Η μορφολογία του κτηρίου δεν παρουσιάζει νεοκλασικά στοιχεία. Έχει λιτή έως απλοϊκή 

γραμμή, με κάποιες ζώνες παραθύρων στη κύρια όψη, και σειρά παραθύρων στο σημείο του 

διαδρόμου. Η απουσία διακοσμητικών στοιχείων είναι χαρακτηριστική. Η στέγη του κτηρίου 

είναι επικλινής με δυο προεξοχές, καλυμμένη από κεραμίδια. 

Στην πίσω πλευρά του κτηρίου υπάρχουν τρεις προκατασκευασμένες αίθουσες που 

κατασκευάστηκαν το 2000 χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Τέλος, στην αυλή του σχολείου υπάρχει ένα πανέμορφο εκκλησάκι  δωρεά της κυρίας 

Μαρίκας Βενετοπούλου και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό.  

 

Αναμνήσεις 

Οι πρώτοι μαθητές του σχολείου θυμούνται το σχολείο και τη γειτονιά και περιγράφουν το 

κεντρικό κτίσμα του σχολείου όπως είναι και σήμερα. 

Λένε ότι στο σημερινό νηπιαγωγείο ήταν η αίθουσα που έβραζε το καζάνι με σκόνη γάλα. Η 

πρώτη επιστάτρια του σχολείου ήταν η κυρία Ευθυμία Μάρτη και λίγο αργότερα στη δεκαετία 

του ΄50 η κυρία Αγαθή, που έδινε το γάλα στους μαθητές μαζί με μια φέτα ψωμί και λίγο κασέρι 

Αμερικής. Θυμούνται τον κυρ-Ηλία τον κουλουρά να περνάει από τη γειτονιά, αλλά δυστυχώς 

δεν υπήρχαν πάντα τα χρήματα για να αγοράσουν κουλούρι.  

Ένας μεγάλος πλάτανος δέσποζε στην αυλή του σχολείου η οποία ήταν γεμάτη χώματα και 

πέτρες. Γύρω χωματόδρομοι στους οποίους κυκλοφορούσαν κάρα. Πάνω από το σχολείο δεν 

υπήρχαν σπίτια παρά μόνο αμπέλια και δάσος. Υπήρχαν λίγα χαμηλά σπίτια στη γειτονιά και 

πολλές αλάνες. Το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία είχε χτιστεί λίγα χρόνια πριν γίνει το σχολείο. 



 

202 

 

Οι κάτοικοι, παλιοί πρόσφυγες οι περισσότεροι, ήταν οικοδόμοι και καπνεργάτες και 

αργότερα στη δεκαετία του ΄60 άρχισε η μετανάστευση στη Γερμανία. Θυμούνται ότι επρόκειτο 

για μια πολύ ζωντανή γειτονιά. Καθόταν ο κόσμος στα σκαλάκια και στα παράθυρα και 

συζητούσαν μεταξύ τους. Θυμούνται την «καλημέρα» που έλεγαν ο ένας στον άλλον. Με 

καμάρι και υπερηφάνεια μας λένε ότι έμαθαν να είναι υπεύθυνα άτομα και να λένε πάντα την 

αλήθεια. 

Φυσικά οι συνθήκες υγιεινής ήταν δύσκολες, καθώς δεν υπήρχε νερό στα σπίτια. Μια βρύση 

μόνο στη γειτονιά η οποία έτρεχε μέρα παρά μέρα για δυο ώρες. Πήγαιναν λοιπόν με τη σειρά 

και κουβαλούσαν το νερό με τενεκέδες και στάμνες στα σπίτια τους. Μπάνιο έκαναν μια φορά 

στη μια ή στις δυο εβδομάδες στη σκάφη με πράσινο και άσπρο σαπούνι. Το πλύσιμο των 

ρούχων στο καζάνι και τα ρούχα τους μπαλωμένα αλλά καθαρά. Η θέρμανση τόσο στο σπίτι όσο 

και στο σχολείο με ξύλα. Περιγράφουν φτωχικά και δύσκολα χρόνια. Η φυματίωση, η ελονοσία, 

η Ασιατική γρίπη, οι ψείρες έκαναν τη ζωή δυσκολότερη.  

Όσοι πήγαιναν σχολείο θυμούνται ότι έκαναν μάθημα πρωί απόγευμα, με λιγοστά βιβλία τα 

πρώτα χρόνια που τα δάνειζε ο ένας στον άλλον. Είχαν τα παλιά ξύλινα θρανία με το αυλάκι και 

οι τσάντες τους ήταν πρόχειρες συνήθως πάνινες. Μας λένε ότι οι δάσκαλοι τους ζητούσαν να 

φέρνουν φασόλια ή κουκιά στο σχολείο για να μάθουν να μετράνε, όμως τα κουκιά όλο και 

κάποιος τα έτρωγε. Σέβονταν τους δασκάλους τους και λένε ότι μάθαιναν πολλά πράγματα στο 

σχολείο και τα μάθαιναν καλά. Να διαβάζουν, να γράφουν, αριθμητική, ιστορία, γεωγραφία. 

Μάθαιναν τραγούδια και έκαναν γυμναστική. Φυσικά υπήρχαν και αυστηρές τιμωρίες για τους 

άτακτους μαθητές. Βιτσιές με βέργες από λυγαριά που τις έφερναν στον δάσκαλο ή στη 

δασκάλα οι ίδιοι οι μαθητές, με το ένα πόδι στον πίνακα ή τη λάθος λέξη έπρεπε να τη γράψουν 

300 φορές. Στο σχολείο οι δάσκαλοι τους έλεγχαν για καθαρά ρούχα και νύχια. Τα αγόρια 

έπρεπε να έχουν κομμένα τα μαλλιά με την ψιλή, τα κορίτσια καθαρό άσπρο γιακά στις ποδιές 

που φορούσαν και πάντα μαζί τους να έχουν ένα καθαρό άσπρο μαντίλι. Οι εκδρομές τους ήταν 

στη Χωράφα σε μια μεγάλη αλάνα και η γιορτή λήξης στην Ακρόπολη. Ακόμη θυμούνται τις 

γυμναστικές επιδείξεις που γίνονταν στο δημοτικό στάδιο ή στην αυλή του σχολείου.  

Τα παιχνίδια στο σχολείο και στη γειτονιά ατέλειωτα. Περιγράφουν όλη την Καβάλα σαν μια 

τεράστια παιχνιδούπολη. Πήγαιναν από τη μια γειτονιά στην άλλη χωρίς να το σκέφτονται και 

στο σπίτι γύριζαν το βράδυ ή μόνο όταν πεινούσαν. Παιχνίδια αυτοσχέδια, καρδακέλι, τσιλίκια, 

σβούρες, πατίνια, τόξα, 16αρες, 9αρες, αλτ, ομαδόμπικο και κρυφτόμπικο, μπάλες από κουρέλια 

και κούκλες από πανιά. Έφτιαχναν αετούς, φυσοκάλαμα, καραβάκια με πιτύκες, σκαρφάλωναν 

στα δέντρα και έκλεβαν μούρα και δαμάσκηνα. Ο πετροπόλεμος με πέτρες από λάσπη ξεραμένη 

έδινε και έπαιρνε. Θυμούνται τη μακριά γαϊδούρα, τα μηλάκια, το χαλασμένο τηλέφωνο, το 

πλακωτό, το περνά-περνά η μέλισσα και πολλά άλλα.. 
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Όλες αυτές οι συγκινητικές μαρτυρίες των παλιών μαθητών του σχολείου μας, φέρνουν τη 

σκέψη μας χρόνια πίσω και το μυαλό μας αναγκαστικά κάνει συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή.      

 

Επίλογος 

Αυτή είναι η μικρή ιστορία του σχολείου του Προφήτη Ηλία, που προσέφερε και προσφέρει 

πολλά στη μικρή κοινωνία της συνοικίας, αλλά και σε όλη την πόλη, γιατί έστεκε και στέκει σαν 

φάρος γνώσης, Ιδεών και Πολιτισμού. Γιατί από του Προφήτη Ηλία τα σοκάκια παρήλαυναν 

παλιότερα όλοι οι νέοι της Καβάλας, για να απολαύσουν ένα μαλεμπί με πετιμέζι από του Κόντη 

και ν' ανηφορίσουν αργότερα στο παρακείμενο δασάκι, να μαγευτούν από την πανέμορφη θέα 

της γαλάζιας απλωσιάς, να ερωτευτούν μακριά από τ' αδιάκριτα βλέμματα της δικής τους 

γειτονιάς και να κατηφορίσουν έπειτα ανανεωμένοι και ευτυχισμένοι. 
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Πηγές-Βιβλιογραφία 

1. Γενικά Αρχεία του Κράτους-Αρχεία Ν. Καβάλας 

2. Ιστορικό και λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας 

3. Τσάτσος Ιωάννης(2005) , Σχολικά κτίρια της Καβάλας(έως το 1940), Θεσ/νίκη  

4. Παπαδόπουλος Ευάγγελος (1967), Ιστορία του νομού Καβάλας, Εκδόσεις ΕΣΠ  
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7. Εφημερίδα Κήρυξ, φ.1112/29-19-1931, φ. 1940/19-06-1932, φ. 1829/02-02-1932, φ./14-

06-1932, φ. 2378/28-10-1933 

8. Εφημερίδα Πρωινά Νέα, φ. 10/12-09-1933, φ. 11/13-11-1933, φ. 52/24-10-1933, φ. 

55/28-10-1933, φ. 199/01-04-1934, φ. 347/27-09-1934  
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ΤΟ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

(1881-2014) 

Αντωνόπουλος Θεόδωρος, Διευθυντής Σχολείου  

Οικονομίδης Αλκιβιάδης, δάσκαλος.  

 

Για το συγκεκριμένο πόνημα συνεργάστηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου των 

τελευταίων τεσσάρων ετών. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει η συνεισφορά των Γιαννούλας Σουλτάνας 

(διευθύντριας), Καραπανάγου Ελένης - Στυλιανής (δασκάλας) και Καπάιου Γιάννη (γονέα) που 

συνέλεξαν επί μήνες πληροφοριακό υλικό για την εορτή της συμπλήρωσης των 130 χρόνων του 

σχολείου, τον Ιούνιο του 2011. Το συγκεκριμένο πρωτόλειο υλικό, στάθηκε πολύτιμο για την 

παρούσα εργασία όπως και η βοήθεια του κ Κυριάκου Λυκουρίνου, προϊστάμενου των Γενικών 

Αρχείων του Κράτους στην Καβάλα. 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στο τέλος του 19ου αιώνα καθώς η Καβάλα βρισκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία, 

άνθρωποι ευγενείς και ανιδιοτελείς, τόλμησαν και πέτυχαν την ίδρυση ενός διδακτηρίου που θα 

μάθαινε τα παιδιά γράμματα, γράμματα, σπουδάματα… Το σημερινό 15ο, άλλοτε ως 

Αρρεναγωγείο, άλλοτε ως Αστική Σχολή, άλλοτε ως Ημιγυμνάσιο, καλλιέργησε την ελληνική 

εθνική συνείδηση και συνέβαλε στη διατήρηση της  ελληνικής γλώσσας, της θρησκείας, της 

ιστορίας και του πολιτισμού στην ελληνορθόδοξη νεολαία. Το διδακτήριο, πορεύτηκε 

παράλληλα με την Ιστορία του τόπου: ανάπτυξη καπνεμπορίου, πόλεμοι, προσφυγιά, 

βουλγαρικές κατοχές, απελευθέρωση… Κι ήταν εκεί κι είναι εδώ, σταθερή αξία πολιτισμού και 

προσφοράς στην τοπική κοινωνία για πάνω από 130 χρόνια. Αυτό ευχόμαστε και προσδοκούμε 

να εκτιμήσουν οι σημερινοί Καβαλιώτες, μικροί και μεγάλοι. 

 Στην έρευνά μας, ακολουθήσαμε την πορεία του Διδακτηρίου μέσω βιβλιογραφίας, 

αναζητώντας πληροφοριακό υλικό: 

 1.Στα Αρχεία του Κράτους.  

 2.Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. 

 3.Στον τοπικό τύπο της εποχής. 

 4.Στο Διαδίκτυο.  

5.Σε μαρτυρίες παλαιών μαθητών και εκπαιδευτικών του Σχολείου  όπου εντοπίσαμε όλα 

τα στοιχεία τα οποία χρειαστήκαμε.   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά μία ευτυχέστατη συγκυρία, το 1879 βρέθηκαν στην Καβάλα δύο Έλληνες με αγάπη και 

φλόγα για την Παιδεία, που δεν είχαν καν καταγωγή από εδώ. Ο ένας οραματίστηκε, ο άλλος 

υλοποίησε. Ο Νικόλαος Φιλιππίδης, από την Αθήνα, οραματίστηκε την Καβάλα πνευματικό 

κέντρο της περιοχής, αναγνώρισε την αδήριτη ανάγκη ύπαρξης εκπαιδευτηρίου  και πίεσε για 

την δημιουργία του και ο καπνέμπορος Μιχαήλ Σπόντης, από τις Σέρρες, δώρισε το οικόπεδο, 

ανέλαβε όλες τις δαπάνες της ανέγερσής του και αποδέχτηκε να του επιστραφούν εν καιρώ τα 
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χρήματα. Απότοκη των ενεργειών τους, η δημιουργία το 1881 του πρώτου Διδακτηρίου της 

πόλης, του Αρρεναγωγείου Καβάλας. 

Δεν θα πετύχαινε ο σκοπός τους χωρίς τη «μαγιά» του εθελοντισμού και της προσφοράς 

των ελληνικών φιλεκπαιδευτικών συλλόγων της περιοχής. Υπόδειγμα εθελοντισμού και 

φιλοπατρίας και οι καπνεργάτες της πόλης, που παρέδιδαν στη Μητρόπολη ένα ημερομίσθιό 

τους, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Σχολών της περιοχής. 

Αν και μετονομάστηκε έκτοτε αρκετές φορές, το διδακτήριο δεν έπαψε να λειτουργεί και 

να μορφώνει τους νέους της πόλης. Μαύρες σελίδες, η διακοπή του τον Αύγουστο του 1916 στη 

δεύτερη βουλγαρική κατοχή και η λειτουργία του ως βουλγαρικό σχολείο το 1941-1944. Από το 

1967 μέχρι σήμερα, λειτουργεί ως 15ο Δημοτικό Καβάλας. 

 

ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ    ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Το παλιότερο διδακτήριο της πόλης, το σημερινό 15ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, 

ιδρύθηκε το 1881. Οφείλουμε να εξετάσουμε την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, για να 

επισημάνουμε τη βαρύνουσα σημασία του εκπαιδευτικού αυτού τολμήματος. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Στα τέλη του 19ου αιώνα, τον κυρίως κορμό του μείζονος μακεδονικού 

χώρου, αποτελούσαν τα βιλαέτια της Θεσσαλονίκης και του Μοναστηριού. Το βιλαέτι -

περιφέρεια της Θεσσαλονίκης χωριζόταν στα σαντζάκια Θεσσαλονίκης, Σερρών και Δράμας. 

(παράρτημα 1). Το σαντζάκι της Δράμας περιλάμβανε τους καζάδες -νομούς Δράμας, Πραβίου 

(Ελευθερούπολης), Σαρισαμπάν (Χρυσούπολης), Καβάλας και Θάσου.  Μες στη Δράμα 

λειτουργούσαν ήδη από το 1871 ένα ελληνικό σχολείο κι από το 1876 αλληλοδιδακτικό σχολείο, 

αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο. Το 1874 άρχισαν να λειτουργούν τα πρώτα «ελληνικά 

σχολεία», αρρεναγωγεία και παρθεναγωγεία στη Χωριστή, το Δοξάτο, την Προσοτσάνη και στα 

γύρω χωριά. Στο Πράβι, λειτουργούσε το 1871 αρρεναγωγείο με 100 μαθητές. Στην Καβάλα το 

1876 ιδιαίτερη δραστηριότητα είχαν αναπτύξει διάφορα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως 

το «ελληνικό σχολείο» αρρένων, το αλληλοδιδακτικό και το παρθεναγωγείο. Ανάλογη υπήρξε 

και η παρουσία των ελληνικών σχολείων στη Θάσο.   

Ένα πλήθος αδελφοτήτων και συλλόγων που συστάθηκαν από το 1874 συνέβαλε στη 

βελτίωση των κοινοτικών πραγμάτων: η «Φιλόμουσος Αδελφότητα Ηώς» στην Προσοτσάνη το 

1873. Η «Φιλοπροοδευτική Αδελφότητα Δράμας» το 1874. Η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης 

Φίλιπποι» στο Δοξάτο. Ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Φοίνιξ» στη Θάσο το 1875. Στην 

Καβάλα η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» το 1878, η «Φιλόμουσος Αδελφότης Μακεδονία» το 

1879 και ιδιαίτερα ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Αριστοτέλης», που ιδρύθηκε το 1879, με τη 

βοήθεια του Ν. Φιλιππίδη και πραγματοποίησε τον ηράκλειο άθλο της ανέγερσης του σχολείου 

της Ομόνοιας, κατά τα έτη 1879-81, καθώς και άλλων κοινοτικών καταστημάτων. (παράρτημα 

2). Ο τελευταίος σύλλογος της σειράς αυτής, που ιδρύθηκε το 1902, είναι η «φιλόπτωχος 

Αδελφότης Κυριών», που συνεχίζει τη δράση του ως σήμερα.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, η Καβάλα έχει όψη 

μεγαλούπολης. Ο Γ. Χατζηκυριακού, που επισκέφθηκε την Καβάλα στα 1906, έδωσε μια πολύ 

γλαφυρή και παραστατική εικόνα της κοινοτικής ευρωστίας και της κοινοτικής προόδου που 

συντελέστηκε στην Καβάλα κατά την τελευταία πεντηκονταετία: υψώθηκαν τεράστιες 

καπναποθήκες, ιδρύθηκαν πολυτελείς κατοικίες, συστάθηκαν νέα σωματεία, άνοιξαν παντός 

είδους καταστήματα, λειτούργησαν νέα σχολεία, ανεγέρθηκαν μεγαλοπρεπή κτίρια, απέκτησε η 

κοινότητα νοσοκομείο, γυμναστήριο, νέο μεγάλο ναό, φιλαρμονική, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο 

και τυπογραφεία. Πλούσιοι έμποροι έγιναν μεγάλοι χορηγοί και ευεργέτες της κοινότητας. Ο Μ. 

Σπόντης χάρισε το οικόπεδο πάνω στο οποίο κτίσθηκε το σχολείο της Ομόνοιας και στη 
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συνέχεια προκατέβαλε όλη τη δαπάνη της ανέγερσης του διδακτηρίου για να χαρίσει τελικά και 

το ποσό των 50.000 γροσίων. Ο Σπύρος Σεκερτζής κάλυψε όλη τη δαπάνη της ανέγερσης του 

νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Εξέχοντες Καβαλιώτες ανέλαβαν την πρωτοβουλία της ίδρυσης 

του παρθεναγωγείου κατά τα έτη 1891-93.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ: Από τους μεγάλους δασκάλους της πόλης ξεχώρισαν η 

προσωπικότητα του λόγιου Θεοδώρου Καβαλιώτη, που έδρασε στη Μοσχόπολη και οι μορφές 

των Αρ. Στάνη, Βασιλειάδη, Πολίτη κ.ά. Ψυχή της πόλης για μισό αιώνα, ο ποιητής Ι. 

Κωνσταντινίδης, που εκ Κρήτης ορμώμενος, ως κύριο μέλημα της ζωής του έθεσε τη διαφώτιση 

του λαού και την αναζωπύρωση του εθνικού φρονήματος. (παράρτημα 3). Ανεκτίμητη η 

προσφορά τέλος, του Νικόλαου Φιλιππίδη, που συνέβαλε τα μέγιστα στην οργάνωση της 

παιδείας στην περιοχή της Καβάλας, παρ’ όλο που παρέμεινε μόνο για τη διετία 1879-1881 σ’ 

αυτήν. 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ 

Ο Νικόλαος Φιλιππίδης, υπήρξε μια μεγάλη φυσιογνωμία που υπηρέτησε στις υπόδουλες 

περιοχές του ελληνισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Οργάνωσε την παιδεία σε πολλά 

μέρη της Μακεδονίας, πρωτοστάτησε σε μεγάλα εθνικά θέματα και έθεσε γερά πνευματικά 

θεμέλια στους τόπους που εργάστηκε. Χάρις και σε αυτόν, ανηγέρθη το σημερινό 15ο Δημοτικό 

Σχολείο.  

Αρχές του 1879, κατέφτασε  στην Καβάλα  μαζί με το Θεόδωρο Σπαχίδη, με απόφαση 

των ελληνικών Συλλόγων που συνεδρίασαν στην Αθήνα. Στόχο είχε την πολιτιστική και 

πνευματική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής με έδρα την Καβάλα που την οραματιζόταν ως 

έναν πραγματικό, πνευματικό φάρο του Ελληνισμού. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος έπρεπε 

να γίνουν αλλαγές στην παιδεία, να οργανωθεί ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης. Η εθνική  και πνευματική διαφώτιση, η καλλιέργεια της άμιλλας, η οργάνωση 

των κοινοτήτων, η σύσταση φιλεκπαιδευτικών αδελφοτήτων ή συλλόγων θα ήταν τα μέσα που 

θα χρησιμοποιούσε για να μπορέσει να συνεχίσει.  

Η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης «Φίλιπποι» λ.χ., του Δοξάτου τον προσκάλεσε στις 26 

Ιουνίου 1880 να τιμήσει με την παρουσία του τις προφορικές εξετάσεις του παρθεναγωγείου της 

κοινότητος, ενώ και  η Αδελφότης «η Ηώς» της Προσοτσάνης, λίγο αργότερα, στις 3 Αυγούστου 

1880, εν όψει του νέου σχολικού έτους, με έγγραφό της που υπογράφεται από τον πρόεδρο της 

Αδελφότητος Νικόλαο Λιάμη και το γραμματέα Άγγελο Σεσκλιώτη, εκφράζει στο Νικόλαο 

Φιλιππίδη την ευγνωμοσύνη της για τη διάδοση των φώτων στις επαρχίες Δράμας, Ζίχνης και 

Νευροκοπίου και την «ιδιαιτέραν ευγνωμοσύνην πάντων των γονέων, ών τά τέκνα 

εκπαιδεύονται έν Καβάλλα». (παράρτημα 4) 

 Στην ενίσχυση των σχολείων της πόλης της Καβάλας, τον βοήθησε αρχικά η 

«Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης» Καβάλας. Με δική του καθοδήγηση, το 1879, ιδρύθηκε ο 

φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Αριστοτέλης» που δημιούργησε βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο 

στην πόλη, μεταβλήθηκε σε αποκλειστικό όργανο της υλοποίησης των στόχων του και βοήθησε 

να ανεγερθούν και άλλα εκπαιδευτήρια. Εν τέλει λοιπόν ο «Σύλλογος προς διάδοσιν  των 

ελληνικών γραμμάτων» αποδέχθηκε την πρότασή του «περί της Καβάλας, ως κέντρου ενεργείας 

δι’ όλην την βορειανατολικήν  Μακεδονίαν και την δυτικήν Θράκην...»  

 Το βασικό όμως πρόβλημα που τον απασχολούσε, ήταν το θέμα της στέγασης του 

κεντρικού Γυμνασίου που επρόκειτο να λειτουργήσει στην Καβάλα. Η ενοικίαση κτιρίου για τη 

στέγασή του ήταν ασύμφορη, επειδή τα ενοίκια ήταν υψηλά και θα αποτελούσαν το ετήσιο 

οικονομικό πρόβλημα της εκάστοτε εφορείας των εκπαιδευτικών καταστημάτων Καβάλας. 
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Αποφασίστηκε τότε η ανέγερση ευρύχωρου διδακτηρίου, που θα στέγαζε το Γυμνάσιο της 

Καβάλας. Η δωρεά από μέρους του καπνέμπορου Μιχαήλ Σπόντη, προέδρου του 

φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Αριστοτέλης», του κατάλληλου οικοπέδου βοήθησε πολύ στην 

προσπάθεια αυτή της ανέγερσης.  

          Για να λάβει οδηγίες από το Πατριαρχείο σχετικά με την καλύτερη οργάνωση των 

εκπαιδευτηρίων ο Ν. Φιλιππίδης είχε επισκεφτεί και την Κωνσταντινούπολη. Με την επιστροφή 

του στην Καβάλα ξεκίνησε η ανέγερση του σχολείου της Ομονοίας που κράτησε δυο χρόνια. 

Συγκεκριμένα, «ο θεμέλιος λίθος» του νέου εκπαιδευτηρίου μπήκε στις 7 Οκτωβρίου 1879. 

Αποπερατώθηκε και δόθηκε προς χρήση το φθινόπωρο του 1881. Για το νέο πνευματικό φάρο 

γράφουν ενθουσιώδη σχόλια η «Ημέρα» της Τεργέστης, ο «Νεολόγος» της Κωνσταντινούπολης, 

η «Παλιγγενεσία» των Αθηνών, ο «Τηλέγραφος» των Αθηνών κα  

           Με σχετικές λεπτομέρειες περιγράφει αναλυτικά η εφημερίδα «Κλειώ» της Τεργέστης, σε 

ένα διαφωτιστικό της άρθρο στις 10 Νοεμβρίου με τίτλο «η ελληνική παίδευσις εν Μακεδονία». 

(παράρτημα 5). Ο αρθρογράφος της εφημερίδας σε μια σύντομη εισαγωγή του, αναφέρεται στην 

οικονομική ανάπτυξη της Καβάλας που την αποδίδει στην προαγωγή της καπνοφυτείας και την 

ολοένα αύξηση του καπνεμπορίου της πόλης: «Η τέως ολίγον γνωστή εις τε τον πολιτικόν και τον 

εμπορικόν κόσμον πόλις Καβάλα ένεκα του εν αυτή διενεργουμένου εμπορίου κατέστη 

πασίγνωστος εις άπασαν την Ευρώπην και εφ' όσον προάγεται η καπνοφυτεία εν ταις περιφερείαις 

της βορειοανατολικής Μακεδονίας επί τοσούτον αναπτύσσεται και αυτή και ήδη δύναται να 

θεωρηθεί μετά την Θεσσαλονίκην η εμπορικωτέρα πόλις της Μακεδονίας ή μάλλον ο μόνος λιμήν 

των βορειοανατολικών επαρχιών αυτής, δι ου εξάγωσιν αύται τα ευγενέστερα αυτών προϊόντα, τον 

καπνόν και τον βάμβακα...»  

Στο Φιλιππίδη πρέπει να πιστωθεί η πνευματική κίνηση που παρατηρήθηκε στον τόπο 

μας τη διετία που έζησε εδώ: σύστησε δυο συλλόγους για να βοηθήσουν το έργο του, μετέτρεψε 

το ελληνικό σχολείο σε αστική σχολή, κατάργησε την αλληλοδιδακτική μέθοδο, σύστησε δυο 

νηπιαγωγεία και ένα προκαταρκτικό, συμπλήρωσε το παρθεναγωγείο και ίδρυσε το σημερινό 

15ο Δημοτικό Καβάλας.  

Οι Καβαλιώτες περιόρισαν τις αρχικές αξιώσεις τους για τη λειτουργία του νέου 

διδακτηρίου ως Γυμνάσιο και αρκέστηκαν στη λειτουργία του ως Ημιγυμνασίου. Αυτός 

προφανώς είναι και ο κύριος λόγος, η εγκατάλειψη της αρχικής του ιδέας να λειτουργήσει το νέο 

κτίριο ως Γυμνάσιο, που οδήγησε, δυστυχώς, με το τέλος της ανέγερσης του σχολείου της  

Ομονοίας το φθινόπωρο του 1881, το Ν. Φιλιππίδη  στην απόφαση να αναχωρήσει οριστικά από 

την Καβάλα πικραμένος. Δεν αποδέχτηκε μάλιστα ούτε τη νέα θέση που του πρόσφερε ο 

«Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων» στη Θεσσαλονίκη. Αναχώρησε για τη 

Γερμανία να συνεχίσει τις σπουδές του. Η πόλη έτσι στερήθηκε τις υπηρεσίες του και την 

περαιτέρω του προσφορά. 

                                  

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΟΝΤΗΣ 

 ΒΙΟΣ: Ο ακριβής χρόνος της άφιξης του Μιχαήλ Σπόντη στην Καβάλα, δεν μας είναι 

γνωστός. Μετακινήθηκε από τα περίχωρα των Σερρών και εγκαταστάθηκε στην Καβάλα γύρω 

στα μέσα του 19ου αι. Στον κώδικα της ελληνορθόδοξης κοινότητας Καβάλας εμφανίστηκε από 

το 1866. Ήταν μέλος της εφορίας των εκπαιδευτικών καταστημάτων της πόλης μας και ως 

ταμίας πλήρωνε με δικά του χρήματα τους μισθούς των δασκάλων. Όταν δυσκολευόταν η 

ελληνορθόδοξη κοινότητα να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις, τελικά με πράξη 

του τα χάριζε στην κοινότητα.  
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Στην είσοδο του ιερού ναού του Αγίου Ιωάννη υπάρχει εικόνα που αναγράφει «δι’ 

εξόδων του κυρίου Μιχαήλ Σπόντη. Χειρ Ανθίμου  Αρχιμανδρίτου 1867». Ήταν ένας από τους 

δωρητές εικόνων του τέμπλου της εκκλησίας. (παράρτημα 6) 

Με τη σύζυγό του Σεραφίνα, ο Μιχαήλ Σπόντης απέκτησε τέσσερα παιδιά: την Άννα, 

τον Αδαμάντιο, τον Κάρολο και το Θεόδωρο. Η Σεραφίνα μάλιστα διετέλεσε κι αυτή πρόεδρος 

του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου κυριών Καβάλας, που επονομάστηκε «Αθηνά» και είχε σκοπό 

να βοηθήσει το έργο του Νικόλαου Φιλιππίδη στην πόλη.  

 Διετέλεσε χρόνια υποπρόξενος της Αυστρίας στην Καβάλα αν και δεν μας είναι γνωστό, 

πότε ακριβώς ανέλαβε τη θέση του αυτή. Το 1866 όμως γνωρίζουμε ότι ο Σπόντης, όντας 

υποπρόξενος, έζησε τις βιαιότητες των Οθωμανών κατά την κηδεία του Εμμανουήλ Σταυράκη, 

του προηγούμενου από αυτόν υποπρόξενου της Αυστρίας στην πόλη. Βιαιότητες δυστυχώς 

έζησε και άλλες φορές αφού κάποτε έγινε αντικείμενο χλευασμών των μαθητών της σχολής του 

Ιμαρέτ, που τον έσπρωξαν  δυνατά και θα έπεφτε, αν δεν στηριζόταν στο μπαστούνι του. Μια 

άλλη φορά πάλι, όταν πήγαινε στον κήπο του, που βρισκόταν έξω από το φρούριο, συναντήθηκε 

με μερικούς διερχόμενους, που έβγαλαν τα ξίφη τους, τα πλησίασαν στην κοιλιά του και του 

είπαν «θα σε σφάξουμε άπιστε».  

ΧΟΡΗΓΟΣ: Στα χρόνια της δράσης του Νικολάου Φιλιππίδη στην Καβάλα (1879-1881), 

ο καπνέμπορος Μιχαήλ Σπόντης υπήρξε ο μεγαλύτερος χορηγός του ανεπανάληπτου έργου του 

αφού ως μέλος της εφορίας των εκπαιδευτικών καταστημάτων της πόλης αλλά και ως πρόεδρος 

του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Αριστοτέλης» όχι μόνο παραχώρησε δωρεάν το οικόπεδο για 

την ανέγερση του διδακτηρίου αλλά δέχτηκε να πληρώσει με δικά του χρήματα όλα τα έξοδα 

της ανέγερσης του εκπαιδευτηρίου με την υπόσχεση να εξοφληθεί μετέπειτα από την κοινότητα. 

Η ελληνορθόδοξη κοινότητα όντως, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την υπέρογκη δαπάνη 

της ανέγερσης του διδακτηρίου αν δεν αναλάμβανε ο Σπόντης τη χρηματοδότηση του έργου 

αυτού.  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Για την ανέγερση του διδακτηρίου αυτού δαπανήθηκαν συνολικά 152.000 

γρόσια. Στις 11 Οκτωβρίου 1881 ο Μιχαήλ Σπόντης υπέβαλε στη γενική συνέλευση της 

Κοινότητας τους λογαριασμούς του νέου εκπαιδευτηρίου. Από το σχετικό πρακτικό, 

πληροφορούμαστε πως είχε εισπράξει μόνο 50 από τις 152.000 γρόσια. Η γενική συνέλευση, 

αφού ενέκρινε τους λογαριασμούς, συνέστησε επιτροπή για την εξόφληση του χρέους της 

Κοινότητας «είτε διά του λαχείου ή δι’ άλλου οιουδήποτε μέσου συμπεριλαμβανομένου και του 

ημερομισθίου των καπνεργατών». Το καπνεργατικό ημερομίσθιο ως την απελευθέρωση της 

Καβάλας αποτελούσε το σπουδαιότερο πόρο των Σχολών. Οι καπνεργάτες κάθε χρόνο 

πρόσφεραν ένα ημερομίσθιό τους για τη λειτουργία των Σχολών της πόλης. Το ημερομίσθιο 

αυτό οι καπνέμποροι και οι εταιρείες, αφού το εισέπρατταν από τους καπνεργάτες, το παρέδιδαν 

στην Ιερά Μητρόπολη, η οποία το έθετε στη διάθεση της εφορείας των Σχολών. (παράρτημα 7). 

Δεν γνωρίζουμε το χρόνο της καθιέρωσης του σωτήριου αυτού θεσμού για την εκπαίδευση της 

Καβάλας. Οι παλιότερες πράξεις δεν μνημονεύουν τίποτα σχετικά για το μέτρο αυτό, που 

βοήθησε οικονομικά στην πνευματική ανάπτυξη της πόλης. Για πρώτη φορά αναφέρεται στην 

πράξη της 11ης Οκτωβρίου, πράγμα που δείχνει ότι ο θεσμός ήταν ήδη καθιερωμένος στα 1881, 

αφού ανάμεσα στους πόρους που θέτει η γενική συνέλευση της Κοινότητας στη διάθεση της 

επιτροπής για την εξόφληση του χρέους της ήταν και το ημερομίσθιο των καπνεργατών. Στην 

ίδια πράξη γίνεται και η εξασφάλιση της κυριότητας του νέου εκπαιδευτηρίου με την, 

απαραίτητη όπως θεωρήθηκε, ομολογία του Μιχαήλ Σπόντη ότι το εκπαιδευτήριο «ανήκει 

αποκλειστικώς τη ελληνική ορθοδόξω κοινότητι ως κτήμα αυτής αναφαίρετον». (παράρτημα 8). 

ΑΠΟΛΗΡΩΜΗ: Η ελληνική Κοινότητα Καβάλας συνάντησε μεγάλες οικονομικές 

δυσχέρειες, γιατί παράλληλα με την εξόφληση του υπέρογκου χρέους της, είχε ν’ αντιμετωπίσει 

και τη δαπάνη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών καταστημάτων της πόλης. Τελικά δεν 
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εξοφλήθηκε όλο το χρέος. Από νεότερη μαρτυρία του Ι. Πριμικίδη μαθαίνουμε ότι ο Μιχαήλ 

Σπόντης χάρισε στην ελληνική Κοινότητα από το ποσόν των 102.000 γροσίων, πάνω από 50.000 

γρόσια, δηλαδή πάνω από 500 τουρκικές λίρες. (παράρτημα 9) 

Τα υπόλοιπα 52.000 δεν είχαν εξοφληθεί ως το 1891, γι’ αυτό οι κληρονόμοι του 

υπέβαλαν στις 11-10-1898 αίτηση στη Γενική Συνέλευση των προκρίτων και της Δημογεροντίας 

απαιτώντας από την κοινότητα 584 οθωμανικές λίρες. Οι κληρονόμοι επανέφεραν το θέμα τον 

επόμενο χρόνο στη Γενική Συνέλευση και στις 27-6-1899 ύστερα από εξώδικο συμβιβασμό, 

περιορίστηκαν να λάβουν μόνο 300 οθωμ. λίρες. Γι’ αυτό δόθηκε εντολή η εκκλησία του Αγ. 

Ιωάννη να καταβάλλει 50 λίρες και η εκκλησία του Αγ. Αθανασίου 100 λίρες  ενώ για το 

υπόλοιπο χρέος συστήθηκε επιτροπή για να φροντίσει να καλύψει το χρέος που απέμεινε. 

Τελικά στις 31-12-1900 εγκρίθηκε  να καταβληθεί στον Αδαμάντιο Σπόντη, γιο του Μιχαήλ, ένα 

υπόλοιπο ποσό 40 λιρών για εξόφληση του χρέους της κοινότητας.  

Για την ανέγερση του νέου εκπαιδευτηρίου πρόσφερε 100 λίρες και ο Τούρκος 

καϊμακάμης της Καβάλας, ο οποίος μάλιστα έστειλε και τα παιδιά του να φοιτήσουν στο 

Ημιγυμνάσιο της πόλης. Από τους Έλληνες που ενίσχυσαν οικονομικά την προσπάθεια και το 

έργο του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Αριστοτέλης» γνωστός μας είναι ο προεστός του Μικρού 

Καζαβιτίου Αναστάσιος Αναγνώστου ή Λογοθέτης. Δεν γνωρίζουμε το χρηματικό ποσό που 

πρόσφερε αλλά θα πρέπει να ήταν σημαντικό γιατί ο φιλεκπαιδευτικός σύλλογος «Αριστοτέλης» 

που υπήρξε το βασικότερο όργανο της υλοποίησης των στόχων του Νικολάου Φιλιππίδη στην 

Καβάλα, κατά την πρώτη του συνεδρίαση τον ανακήρυξε αντεπιστέλλον μέλλος του. 

                               

 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ 

ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟ: Από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του το φθινόπωρο του 1881, το 

διδακτήριο στέγασε το κεντρικό Αρρεναγωγείο Καβάλας, που περιελάμβανε την Αστική Σχολή 

Αρρένων και το Ημιγυμνάσιο. Σημειωτέον πως κατά τα δύο πρώτα σχολικά έτη 1879-1881, το  

Ημιγυμνάσιο λειτούργησε σε οίκημα που η σχολική εφορεία νοίκιασε από ιδιώτη. Με τη μορφή 

αυτή, συστεγάζοντας την Αστική Σχολή και το Ημιγυμνάσιο, το κεντρικό Αρρεναγωγείο 

Καβάλας λειτούργησε για πολλά χρόνια.  

Στην Αστική σχολή Καβάλας φοιτούσαν 90 μαθητές κατά το 1883-1884, από τους 

οποίους οι 30 προέρχονταν από επαρχίες και διέμεναν στο οικοτροφείο. Στο Ημιγυμνάσιο της 

Καβάλας υπηρέτησε για πολλά χρόνια ο καθηγητής των Μαθηματικών Χρήστος Αρτινός.  

Ενώ αναφέρονται χωριστά  οι δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης και χρησιμοποιούνται 

αρχικά οι όροι της Αστικής Σχολής και του Ημιγυμνασίου, από το 1885-1886 γενικεύεται κι 

επικρατεί ο όρος «Αρρεναγωγείο». 

Κατά το σχολικό έτος 1887-1888 το Αρρεναγωγείο Καβάλας πρέπει να λειτούργησε με 

αστική μόνο σχολή, αφού οι Καβαλιώτες μαθητές φοιτούσαν στο γυμνάσιο των Σερρών.  

Το 1889 ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης συνέθεσε ένα ποίημα- εμβατήριο για τους 

μαθητές του, με τίτλο «Δια το Αρρεναγωγείον Καβάλας». (παράρτημα 10) 

Το 1893 το Αρρεναγωγείο λειτουργούσε με επτά τάξεις: έξι τάξεις αστικής σχολής και 

μία τάξη γυμνασιακή. (παράρτημα 11)  

Διευθυντής γύρω στα 1893-95 πρέπει να ήταν ο Γιανναρόπουλος. Κατά το σχολικό έτος 

1894-95 το Αρρεναγωγείο περιελάμβανε μόνο Αστική Σχολή, δεν γνωρίζουμε όμως αν ήταν 

7/τάξια ή 6/τάξια. Πρέπει όμως να λειτουργούσε με επτά τάξεις ως το χρόνο που έφτασε ο 

Αριστοτέλης Στάνης.  



 

211 

 

Η λειτουργία του συνεχίστηκε με επτά τάξεις μέχρι το 1899, όταν προστέθηκε και όγδοη 

τάξη. Στις 7 Ιουνίου 1899 η σχολική εφορεία με πράξη της καθόρισε τον τρόπο διεξαγωγής των 

εξετάσεων των μαθητών και μαθητριών: όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των τεσσάρων 

ανώτερων τάξεων από την Ε΄ τάξη και πάνω έπρεπε να εξετάζονται γραπτά και προφορικά, ενώ 

μόνο προφορικά όλες οι υπόλοιπες κατώτερες τάξεις των αρρεναγωγείου, παρθεναγωγείου, 

καθώς και των δύο νηπιαγωγείων. Οι εξετάσεις το 1899 γίνονταν είτε από κοινού, είτε 

μεμονωμένα ενώπιον ειδικής εξεταστικής επιτροπής, που αποτελούνταν από τον πρόεδρο της 

εφορείας αρχιμανδρίτη Νικόλαο, το δικηγόρο Ι. Αναστασιάδη, το γιατρό Κ. Κοντορρέπα, το 

μαθηματικό Ηλία Φέσσα και τον καπνέμπορο Χρήστο Γρηγοριάδη. Τον Ιούλιο του 1899 η 

σχολική  εφορεία αποφάσισε τον αναδιορισμό των διδασκάλων Ιωάννη Π. Εμμανουήλ και Δ. 

Δεσποτίδη με ετήσιο μισθό 50 τουρκικές λίρες ο καθένας και την απόλυση των διδασκάλων 

Ιωάννη Δάρα και Αργ. Πούγγουρα. 

Από το 1906 που πλήθαιναν τα σχολεία, οι εξετάσεις γίνονταν μεμονωμένα κατά 

σχολείο.  

Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα έγινε ο διαχωρισμός των δύο σχολών με την 

παραμονή της Αστικής Σχολής στο ιστορικό αυτό κτίριο και τη μεταφορά του Ημιγυμνασίου 

στα κτίσματα  του Κακάνη και της αυλής του Παρθεναγωγείου Καβάλας.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: Η πολυδάπανη συντήρηση των σχολείων που 

λειτούργησαν στα χρόνια του Νικόλαου Φιλιππίδη και το χρέος από την ανέγερση του σχολικού 

κτιρίου της Ομόνοιας, οδήγησαν σε οικονομικό αδιέξοδο, που έμελλε να έχει απρόβλεπτες για 

την εκπαίδευση συνέπειες. Η εκπαίδευση σημείωσε απότομη κάμψη και στασιμότητα που 

διήρκεσε μέχρι το 1899. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δεν αναφέρεται ούτε η λειτουργία του 

προκαταρκτικού σχολείου ούτε των νηπιαγωγείων ενώ παράλληλα περιορίστηκαν και οι 

γυμνασιακές τάξεις του Αρρεναγωγείου. Η μόνη μεγάλη θετική προσπάθεια των Καβαλιωτών 

κατά τη χρονική αυτή περίοδο ήταν η ανέγερση του κτιρίου (1890-1893) που στέγασε το 

παρθεναγωγείο της Καβάλας, το σημερινό 10ο Δημοτικό. 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΝΗΣ:   Στις 17 Ιουλίου 1899, διευθυντής του αρρεναγωγείου διορίστηκε ο 

Καβαλιώτης Αριστοτέλης Στάνης, (γεννήθηκε το 1868- πέθανε το 1912 στη βουλγαρική κατοχή) 

με μισθό 75 τουρκικές λίρες (τ.λ.) το χρόνο. (παράρτημα 12). Με εισήγησή του την ίδια χρονιά 

το επτατάξιο αρρεναγωγείο έγινε οκτατάξιο. Στις 26 Αυγούστου 1900 η σχολική εφορεία 

συνέταξε τον προϋπολογισμό και ενέκρινε την πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού με τους 

αντίστοιχους μισθούς του, για τη σχολική χρονιά 1900-1901. Ο Αριστοτέλης Στάνης 

αναδιορίστηκε διευθυντής με τον ίδιο μισθό των 75 τ.λ. ενώ ο δεύτερος κατά σειρά 

ελληνοδιδάσκαλος μισθοδοτούνταν με 55 τ.λ. το χρόνο. Στις 5 Ιουλίου 1901 η σχολική εφορεία 

αποφάσισε την αντικατάσταση του Ραούλ Βισέ για παραμέληση των καθηκόντων του. 

Παράλληλα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την πρόσληψη του διδακτικού 

προσωπικού του Αρρεναγωγείου, που έγινε στις 27 Ιουλίου 1901, η σχολική εφορεία σημείωσε 

να γίνουν αυστηρές παρατηρήσεις στον Αριστοτέλη Στάνη για τις απουσίες του κατά τις ώρες 

της λειτουργίας του σχολείου. (παράρτημα 13).  Ο Αριστοτέλης Στάνης διατήρησε τη θέση του 

διευθυντή του Αρρεναγωγείου για το σχολικό έτος 1901-1902, αλλά η μείωση της μισθοδοσίας 

του κατά 10 τ.λ. το χρόνο, δεν θα πρέπει να είναι άσχετη με τις παρατηρήσεις που του έγιναν. Η 

πράξη της 27ης Ιουλίου 1901, που υπογράφηκε από τον αρχιερατικό επίτροπο, αρχιμανδρίτη 

Σπυρίδωνα, ως πρόεδρο της σχολικής εφορείας, ενέκρινε τους εξής μισθούς για το προσωπικό 

του Αρρεναγωγείου: 

Μισθοδοσία Διευθυντού             65 τ.λ το χρόνο 

Δύο Ελληνοδιδασκάλων           100 τ.λ 
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Δύο Δημοδιδασκάλων                 90 τ.λ.        

Γαλλοδιδασκάλου                       50 τ.λ. 

Τουρκοδιδακάλου                       45 τ.λ. 

Επιστάτης                                    25 τ.λ. 

Η σχολική εφορεία φαίνεται ότι αφαίρεσε κατά τα σχολικά έτη 1902-1904 τη διεύθυνση από το 

Στάνη που θα συνέχισε να δίνει αφορμές παρατηρήσεων και κατά το διάστημα αυτό διευθυντής 

του Αρρεναγωγείου ήταν ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης, εκπαιδευτικός με  μεγάλη πείρα.  

Επανήλθε ως διευθυντής ο Στάνης κατά το σχολικό έτος 1905-1906, αλλά έπειτα 

παρέμεινε στο διδακτικό προσωπικό ως απλός εκπαιδευτικός. Λέγεται ότι απέφυγε να γίνει 

γυμνασιάρχης για να μην απομακρυνθεί από την Καβάλα, όμως υπηρέτησε μερικά χρόνια ως 

γυμνασιαρχεύων. 

Το 1932-1933 ήταν ο τελευταίος σχολικός χρόνος της διδασκαλίας του Στάνη. Μερικοί 

από τους μαθητές της τάξης του ήταν οι Δημήτρης Καραγιαννακίδης, Αντώνης Δημόπουλος, 

Θεοφάνης Αναγνωστάκης, Σταύρος Βελισσάρης κ.ά. Τον είχαν στο μάθημα της Ιστορίας και οι 

δύο πρώτοι ανέφεραν ότι τους πληροφόρησε πως είχε συμπληρώσει 43 χρόνια διδασκαλίας. Οι 

μαθητές του μιλούσαν με σεβασμό για το δάσκαλό τους που ήταν αρχαιολάτρης, παραστατικός 

στη διδασκαλία και με ιδιαίτερη επίδοση στο μάθημα της Ιστορίας. Έπινε όμως πάνω από το 

μέτρο, γεγονός που επηρέασε τη σταδιοδρομία του.  

 

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Η οργάνωση των σχολείων της 

πόλης προχώρησε ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια.  Η απότομη αύξηση των μαθητών 

που άρχισαν να φοιτούν δεν θα πρέπει να είναι άσχετη με τον ένοπλο αγώνα που άρχιζε ο 

ελληνισμός για να αποτρέψει το βουλγαρικό κίνδυνο. Δημιούργησε όμως προβλήματα στέγασης 

που αντιμετωπίστηκαν με την ίδρυση νέων σχολείων σε συνοικίες, που λειτουργούσαν ως 

παραρτήματα των κεντρικών. Πιο συγκεκριμένα, οι πολυάριθμες τάξεις Β΄, Γ΄ και Δ΄ 

υποχρέωσαν την εφορεία να διαιρέσει τις παραπάνω τάξεις του Αρρεναγωγείου σε τμήματα, να 

προσλάβει νέο διδακτικό προσωπικό και για την αποσυμφόρηση των κατώτερων τάξεων του 

Αρρεναγωγείου να ιδρύσει για το σχολικό έτος 1905-1906 νέα σχολεία, που θα λειτουργούσαν 

ως παραρτήματα της κεντρικής σχολής.  

Έτσι το 1905 λειτούργησε παράρτημα του Αρρεναγωγείου στη συνοικία του Αγίου 

Ιωάννη, με τις δύο κατώτερες τάξεις (Α΄, Β΄), το 1906 με τρεις τάξεις και συμπληρώθηκε 

σταδιακά τα επόμενα χρόνια με τις υπόλοιπες τάξεις. Στην αρχή στεγάστηκε είτε σε κελιά του 

Αγίου Ιωάννη είτε σε νοικιασμένο οίκημα, από το 1908-1909 όμως, σε ιδιόκτητο κτίριο, που το 

ανήγειρε η εφορεία, με σχέδια του αρχιτέκτονα  Α. Ζάχου, σε οικόπεδο που το ’χε  αγοράσει 

από τον Αχιλλέα Βάρδα. (παράρτημα 14)   

Το 1908 το Αρρεναγωγείο λειτούργησε με τέσσερις κατώτερες τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄), με 

δύο αστικές (Ε΄,ΣΤ΄) και τρεις γυμνασιακές. Το διδακτικό προσωπικό που απασχολήθηκε μέχρι 

την απελευθέρωση ήταν ένας διευθυντής, ένας καθηγητής, τέσσερις διδάσκαλοι, ένας 

γυμναστής, ένας τουρκοδιδάσκαλος και ένας γαλλοδιδάσκαλος.  

Κατά το σχολ. έτος 1908-1909 λειτουργούσαν οχτώ τάξεις στο σχολείο της οδού 

Ομονοίας με δασκάλους τους Ιωάννη Δάρα (που ήταν ο φόβος των μαθητών, γιατί χτυπούσε 

πολύ!) και  Ιωάννη Μπαμπατζάνη. 
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Κατά το σχολ. έτος 1909-1910 το Ημιγυμνάσιο λειτουργούσε με εννέα τάξεις. Ως 

παράρτημα του Αρρεναγωγείου λειτούργησε το 1910 και η σχολή αρρένων του Αγίου Παύλου. 

Για τη στέγασή του είχε αποφασισθεί να χρησιμοποιηθεί το οίκημα του Αγίου Παύλου ή να 

νοικιασθεί η οικία του Μιχαήλ Τουζλή. Τον επόμενο χρόνο όμως νοικιάστηκε αντί ποσού 35 

λιρών η οικία του Ν. Σερδάρογλου.  

Διευθυντής των Αρρεναγωγείων και των παραρτημάτων του κατά τα έτη 1908-1910 

ήταν εκ νέου ο Αλέξανδρος Βασιλειάδης, όπως αποδεικνύεται από τις υπογραφές στα ενδεικτικά 

της εποχής εκείνης. (παράρτημα 15)   

Γενικά στις αρχές του 20ου αιώνα το αρρεναγωγείο ήταν οκτατάξιο και περιελάμβανε 

την κεντρική αστική σχολή αρρένων και δύο γυμνασιακές τάξεις, με 15 δασκάλους και 360 

μαθητές. Οι δύο άλλες αστικές σχολές (Αγίου Ιωάννη και Αγίου Παύλου) που ήταν 

παραρτήματα του αρρεναγωγείου λειτουργούσαν με λιγότερες τάξεις και 290 μαθητές. 

 

 Α’ ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ: Ανάμεσα στα σχολικά έτη 1910-1912 πρέπει να έγινε ουσιώδης αλλαγή 

στην οργάνωση της εκπαίδευσης της Καβάλας. Από το σχολικό έτος 1910-1911 το Ημιγυμνάσιο 

μεταφέρθηκε σε άλλο οίκημα και στο κτίριο συνέχισε να λειτουργεί μόνο η εξατάξια Αστική 

Σχολή αρρένων, η οποία μετά την Απελευθέρωση μετονομάστηκε σε Α΄ Δημοτική Σχολή 

Αρρένων. Παράλληλα στο ίδιο κτίριο ύστερα από αίτηση  της αδελφότητας «Εθνική Άμυνα» 

στεγάστηκε και νυχτερινή σχολή, που λειτουργούσε για δύο απογευματινές ώρες.  

Διευθυντής της αστικής σχολής της Ομόνοιας κατά τα έτη 1912-1916 ήταν ο Δημ. Νάκος 

εκτός κάποιου μικρού διαστήματος κατά το έτος 1912-1913 που τον είχε αντικαταστήσει ο 

Μόσχος Θεοδοσίου.  

Το 1913 στο σχολείο της Ομόνοιας στεγαζόταν η κεντρική Αστική Σχολή Αρρένων, που 

λειτουργούσε με έξι τάξεις, ενώ το Ημιγυμνάσιο λειτουργούσε με τρεις τάξεις και στεγαζόταν 

στου Κακάνη  (σύμφωνα με πληροφορίες του Μιχάλη Φέσσα, το οίκημα Κακάνη  γκρεμίστηκε 

και χτίστηκε εκεί αργότερα η σημερινή Μητρόπολη). Η μεταστέγαση ήταν αναγκαία, γιατί οι 

μαθητές και οι τάξεις του Ημιγυμνασίου είχαν αυξηθεί. Ωστόσο μέχρι το έτος 1914-1915 

συνεχίστηκε  η εξάρτηση της Αστικής Σχολής Αρρένων και του Ημιγυμνασίου του οποίου 

διευθυντής ήταν ο Α. Βασιλειάδης.  

Τα σχολεία που λειτουργούσαν κατά το σχολικό έτος 1914-1915 στην Καβάλα ήταν: 

α)το τριτάξιο Ημιγυμνάσιο και β)η κεντρική δημοτική Σχολή Αρρένων με έξι τάξεις, στην οποία 

υπάγονταν δύο παραρτήματα αρρένων (η εξατάξια δημοτική σχολή του Αγίου Ιωάννη και η 

τετρατάξια δημοτική σχολή του Σούγιολου). Το σχολικό έτος 1914-1915 υπηρετούσε στην 

Καβάλα ο Ηλίας Βλάχος, ως επιθεωρητής της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Το Ημιγυμνάσιο 

υπαγόταν τότε στην αρμοδιότητα του γενικού επιθεωρητή Σερρών Παπανικολάου. Ο μεγάλος 

αριθμός μαθητών που φοιτούσε στην Α΄ τάξη Γυμνασίου ανάγκασε την εφορεία να αποφασίσει 

τη διαίρεση της τάξης σε δύο τμήματα και γι’ αυτό το λόγο προσκάλεσε το γενικό διευθυντή να 

έρθει στην Καβάλα για τη διευθέτηση του θέματος.       

Από τις μισθοδοσίες του προσωπικού των σχολών μαθαίνουμε τα ονόματα και τον 

αριθμό των δασκάλων που υπηρετούσαν σε κάθε σχολείο. Στο προσωπικό του Ημιγυμνασίου 

αναφέρονται οι Α. Βασιλειάδης με μισθό 297 δρχ το μήνα,  Α. Στάνης με 217 δρχ, Γ. Τέγουτζικ 

με 217 δρχ, Α. Καρύδης με 171 δρχ  και ο μπαρμπα-Γιάννης ο επιστάτης με μισθό 75 δρχ το 

μήνα.  
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Στην κεντρική δημοτική σχολή αρρένων υπηρετούσαν οι: Δημ. Νάκος με μισθό 206 δρχ 

το μήνα, Ιωάννης Λαζίδης με 171 δρχ, Δημ. Κασιγόνης  με 148 δρχ, Κ. Βαρδάκας  με 120 δρχ 

και ο επιστάτης Ιωάννης Λενίδης με 68 δρχ το μήνα.  

Στα παραρτήματα της κεντρικής σχολής αρρένων υπηρετούσαν οι: Μόσχος Θεοδοσίου 

με 171 δρχ το μήνα, Αθ. Παπακωνσταντίνου με 160 δρχ, Νικ. Μέντης  με 137 δρχ, Αντ. 

Τσιότσιος με 148 δρχ, Ιωάννης Ιατρίδης με 171 δρχ, Μέλλιος με 150 δρχ, Δημοσθένης 

Δημητρίου με 68 δρχ, Νικ. Νικολαϊδης, Ιωάννης Μιχαήλ και Ιωάννης Χρήστου.     

  Ο αριθμός των μαθητών του Ημιγυμνασίου που φοιτούσαν, ανά τάξη,  κατά το σχολικό 

έτος 1914-1915 ήταν:   

Α΄ τάξη 52 μαθητές, Β΄ τάξη 24 μαθητές και Γ΄ τάξη 13 μαθητές.  

 Στην κεντρική δημοτική σχολή αρρένων (Ομονοίας) και στα παραρτήματά της 

φοιτούσαν συνολικά 894 μαθητές, κατά το ίδιο έτος. Αναλυτικά:   

  α) 372 μαθητές φοιτούσαν στην  κεντρική δημοτική σχολή αρρένων:  

Α΄ τάξη 90 μαθητές, Β΄ τάξη 65 μαθητές, Γ΄ τάξη 70 μαθητές, Δ΄ τάξη 72 μαθητές, Ε΄ 

τάξη 38 μαθητές και ΣΤ΄ τάξη 37 μαθητές. 

   β)328 μαθητές φοιτούσαν στο παράρτημα του Αγίου Ιωάννη στις 20/11/1914:  

Α΄ τάξη 103 μαθητές, Β΄ τάξη 49 μαθητές, Γ΄ τάξη 69 μαθητές, Δ΄ τάξη  60 μαθητές, Ε΄ 

τάξη 26 μαθητές και ΣΤ΄ τάξη 21 μαθητές.  

   γ) 194 μαθητές φοιτούσαν στη δημοτική σχολή αρρένων του Σούγιολου:  

Α΄ τάξη 104 μαθητές, Β΄ τάξη 43 μαθητές, Γ΄ τάξη 40 μαθητές και Δ΄ τάξη μόνο 7 

μαθητές.  

Τον Αύγουστο του 1916, με την εισβολή των Βουλγάρων στην πόλη- β΄ βουλγ. κατοχή, 

διακόπηκε η λειτουργία του σχολείου, όπως και όλων των σχολείων της πόλης. (παράρτημα 16)    

 

Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΡΕΝΩΝ: Μετά την απελευθέρωση, η διάρθρωση των σχολείων 

άλλαξε. Οι παλιές αστικές σχολές μετονομάστηκαν σε δημοτικές. Το σχολείο επαναλειτούργησε 

το 1918  πια και συνέχισε να λειτουργεί ως Α’ Δημοτική Σχολή Αρρένων.  

Το 1919 η Καβάλα απέκτησε πλήρες εξατάξιο γυμνάσιο, τα αρχεία του οποίου  

διατηρούνται στο σημερινό 1ο Γυμνάσιο Καβάλας. (παράρτημα 17) 

Σε άρθρο του 1928 ως κύριο πρόβλημα του κτιρίου αναφέρεται η στενότητα του χώρου 

καθώς εκτός από το Α’ Δημοτικό Σχολείο Αρρένων στο κτίριο έχει μεταφερθεί και το Γ’ 

Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.  

 

Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Για το σχολικό έτος 1929-1930 στο κτίριο μεταφέρθηκε και πάλι το εξατάξιο 

πλέον Γυμνάσιο, προσωρινά, επειδή το γυμνασιακό κτήριο παρουσίασε ρωγμές και ταυτόχρονη 

έλλειψη χώρου εξαιτίας της αύξησης των μαθητών με την προσέλευση πολλών από τις επαρχίες 

Παγγαίου, Νέστου και Θάσου. Με τη λειτουργία των σχολείων ως μεικτά, το σχολείο 

ονομάστηκε «Α’ Δημοτικό Σχολείο». (παράρτημα 18)  
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Σε άρθρο του 1934 τονίζεται το μέγεθος του κτιρίου ενώ προβληματίζουν ο 

προσανατολισμός του κτιρίου αλλά και η ηχορρύπανση από την οδό Ομονοίας. 

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Κατά τη διάρκεια της τρίτης βουλγαρικής κατοχής (1941-

1944) το σχολείο της Ομονοίας μαζί με τα σχολεία του Αγίου Γεωργίου και των Ποταμουδίων, 

λειτούργησαν ως βουλγαρικά σχολεία για τη διδασκαλία και εκμάθηση της βουλγαρικής 

γλώσσας από Βούλγαρους δασκάλους, κυρίως για ενήλικες Έλληνες. Συγκεκριμένα η 

βουλγαρική κατοχή υποχρέωσε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους της Καβάλας να φοιτήσουν 

στο δημοτικό σχολείο της Ομονοίας για να μάθουν τη βουλγαρική γλώσσα. Σιγά-σιγά η 

εκπαιδευτική πολιτική των Βουλγάρων επεκτάθηκε και στις νεότερες ηλικίες, προσφέροντας 

δωρεάν γάλα και τρόφιμα για να προσελκύσουν ελληνόπουλα. Κάθε πρωί στο Δημοτικό Σχολείο 

μετά την προσευχή και τον εθνικό βουλγαρικό ύμνο απήγγελλαν τρία ποιήματα (για το βασιλιά, 

τη δουλειά και τη θρησκεία). Τα μαθήματα που διδάσκονταν κατά τις βουλγάρικες επιταγές 

ήταν: βουλγαρικά, τριγωνομετρία, αριθμητική, ιστορία, πατριδογνωσία, γεωγραφία, χειροτεχνία, 

τραγούδια, ποιήματα. Τα μαθήματα διδάσκονταν με έντονη ανθελληνικότητα πάνω στη βασική 

ιδέα ότι «οι Έλληνες ήταν κακούργοι που αφομοίωσαν και εξελλήνισαν τα βουλγαρικά εδάφη 

της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης». Η Ιστορία διδασκόταν πολλές ώρες ενώ η αλλαγή 

των βιβλίων Ιστορίας και Γεωγραφίας έγινε το 1941-1942 για ευνόητους λόγους. 

 

ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Με το διαχωρισμό των δημοτικών σχολείων σε δύο περιφέρειες, το σχολείο 

εντάχτηκε στη Β’ Εκπαιδευτική Περιφέρεια. Το 1949, αναφέρεται στη συνοικία της Ομόνοιας η 

λειτουργία του ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου της Β’ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας με 300 μαθητές.  

 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Για  κάποια  χρόνια η 

επιθεώρηση των σχολείων στεγαζόταν στο δεύτερο όροφο του σχολείου της Ομονοίας. Τα 

ονόματα των επιθεωρητών  που διατέλεσαν από το 1962 μέχρι και το 1970 όπου η επιθεώρηση 

μεταφέρθηκε απέναντι από το σημερινό  Ι.Κ.Α. επί της οδού  Φιλικής  Εταιρείας είναι: 

Αυγερινόπουλος μέχρι το 1962 

Καραστεργίου    από το 1962 μέχρι το 1964 

Πύρρος               από το 1964 μέχρι το 1967 

Βλαχογιάννης     από το 1967 μέχρι το 1970 

Ξουράφης           από το 1970                      

 

15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ: Το 1967, μετά την αλλαγή της αρίθμησης των Σχολείων της πόλης, 

αναφέρεται πια ως 15ο Δημοτικό Σχολείο, ονομασία που διατηρεί ως σήμερα. Στο ίδιο κτίριο 

στεγάζεται σήμερα (2014) και το 15ο Νηπιαγωγείο.  

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το κτίριο του Σχολείου, με εμβαδό 200τμ περίπου σε οικόπεδο 866τμ, έχει βορεινό 

προσανατολισμό. Προφανέστατα όταν κτιζόταν ήταν ελεύθερο από κάθε του πλευρά, ενώ 
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σήμερα περικλείεται από πολυκατοικίες που βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση και στα ΝΔ 

του μάλιστα μία εξ αυτών εφάπτεται στο κτίριο. Ο μόνος ελεύθερος χώρος, είναι η αυλή του 

Σχολείου, ανατολικά του κτιρίου. Η πρόσβαση στο  κτίριο είναι δυνατή είτε από την προέκταση 

της οδού Αίαντος, η οποία πρόσφατα (2012) μετονομάστηκε σε οδό Μιχαήλ Σπόντη είτε μέσω 

μιας μικρής παρόδου της Παύλου Μελά. (παράρτημα 19) 

Είναι στενομέτωπο κτίριο, με δύο κύριους ορόφους και έναν μικρότερου ύψους, ο 

οποίος, ανάλογα με την όψη του κτιρίου, μπορεί να χαρακτηριστεί υπόγειο ή ισόγειο. Η 

τυπολογία του δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετη, με κεντρικό διάδρομο και στους δύο κύριους 

ορόφους και τις αίθουσες διδασκαλίας εκατέρωθεν. Το κλιμακοστάσιο βρίσκεται στο κέντρο της 

ανατολικής πλευράς του κτιρίου. Έχει δυο εισόδους, μια  από τη βόρεια πλευρά και μια από την 

ανατολική. Στον πρώτο όροφο υπάρχουν τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και δυο γραφεία. Στο 

δεύτερο όροφο υπάρχουν πέντε αίθουσες διδασκαλίας. Τέλος στο κατώτερο επίπεδο, υπάρχουν 

δύο αίθουσες διδασκαλίας με πρόσβαση σ’ αυτές από την αυλή, στις οποίες στεγαζόταν έως 

πρόσφατα (2013) το 15ο νηπιαγωγείο. Η κατασκευή είναι από λιθοδομή, τα κουφώματα ξύλινα. 

Τη δεκαετία του 1980, τα δάπεδα έγιναν κι αυτά από τσιμέντο. Η στέγη καλύπτεται με 

κεραμίδια κι έχει έντονα νεοκλασικά στοιχεία στη μία και μόνη διαμορφωμένη όψη της. 

(παράρτημα 20) 

 Η αυλή, πολύ μικρή σε έκταση, σχεδόν ανήλια λόγω των γειτνιαζόντων με αυτήν 

υψηλότερών της κτισμάτων, με μηδαμινά τετραγωνικά χώματος, βρίσκεται ανατολικά του 

κτιρίου. Στη ΝΔ πλευρά της βρίσκονται οι τουαλέτες. Δίπλα τους, στο ισόγειο του κτιρίου πάλι, 

βρίσκονται το λεβητοστάσιο και οι χώροι που χρησιμοποιούνται σήμερα ως αποθήκη. Το 

καλοκαίρι του 2008, υπό τη διεύθυνση του Κ.Παπαπαναγιώτου, ανακαινίστηκαν πλήρως η 

αυλή, οι τουαλέτες και το λεβητοστάσιο- αποθήκη. Διακριβώθηκε δε τότε και η ύπαρξη τριών 

αιθουσών στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και μιας (χτισμένης πια) εισόδου από τη βορεινή 

πλευρά, κάτι που μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως χρησιμοποιούνταν ως χώρος διδασκαλίας 

παλαιότερα και οι συγκεκριμένες αίθουσες τους ισογείου. Πλάτανοι κι ιτιές που φυτεύτηκαν προ 

δεκαπενταετίας περίπου από το δάσκαλο-γεωπόνο του Σχολείου Τσίπα Χρ. την ομορφαίνουν και 

την σκιάζουν τις ζεστές μέρες της άνοιξης. 

                                             

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Στη μακρά ιστορία του σχολείου, κλείνει 133 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και 

προσφοράς στην Εκπαίδευση τον Οκτώβριο του 2014, ασφαλώς και οι μαθητές που έχουν 

καθίσει στα θρανία του είναι αμέτρητοι. Πολλοί εξ αυτών, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχολεία 

ασφαλώς, στα τόσα χρόνια θα έχουν διακριθεί στον τομέα τους, είναι αδύνατο να το γνωρίζουμε 

επακριβώς. Επιλέξαμε ενδεικτικά δυο μαθητές του σχολείου, της ίδιας μάλιστα περιόδου, που 

διακρίθηκαν στον αθλητισμό ο ένας, στην επιστήμη ο άλλος. 

 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΑΒΙΤΖΟΓΛΟΥ: Ο Ευθύμιος Δαβιτζόγλου γεννήθηκε το 1950 στην Καβάλα,  

τελείωσε το 15
ο
 Δημοτικό και ως μαθητής Γυμνασίου έκανε τα πρώτα του αθλητικά βήματα. 

(παράρτημα 21). Ως παις, κέρδισε τους Πανελλήνιους Αγώνες σφυροβολίας το 1965 και το 1966 

και ως έφηβος από το 1967 ως το 1969. Την ίδια χρονιά αναδείχτηκε 5ος στο Ευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα Εφήβων και με την εθνική ομάδα ανδρών 3ος Βαλκανιονίκης. Έφτασε το ατομικό 

του ρεκόρ στα 68.12μ., μια από τις καλύτερες επιδόσεις στη σφύρα ακόμα και σήμερα για την 

Ελλάδα. Αποφοίτησε από την ΕΑΣΑ, διορίστηκε γυμναστής στο γυμνάσιο Αρρένων Καβάλας 

και παράλληλα ανέλαβε προπονητής του ΟΚΑΚ. Ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια να φέρει νέα 

παιδιά στο στίβο και ιδιαίτερα τις ρίψεις. Μεταξύ των νέων αθλητών που προπονούσε ήταν και 

η Άννα Βερούλη. Για πολλά χρόνια η «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ» της ΕΡΤ είχε στο τρέιλερ της 
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εκπομπής της το Δαβιτζόγλου να ρίχνει  σφύρα. Στις αρχές του 1973 ασθένησε σοβαρά, 

εγκατέλειψε το στίβο και ο θάνατός του πέντε μήνες μετά σε ηλικία μόλις 23 ετών βύθισε στο 

πένθος την αθλητική κοινωνία της χώρας. (παράρτημα 22). Ο Μίμης, όπως τον φώναζαν, 

καταξιώθηκε στη συνείδηση των Καβαλιωτών ως ένας άνθρωπος που τίμησε τη γενέτειρά του 

με το ήθος και τις επιδόσεις του. Ο Δήμος Καβάλας, στη μνήμη του, διοργανώνει αγώνες Στίβου 

με το όνομα «Δαβιτζόγλεια».  

 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ: Ο Δημοσθένης Καζάνας, γεννήθηκε το 1950 στην Καβάλα και 

τελείωσε το Δημοτικό στο 15
ο
 Καβάλας. Σπούδασε στο Φυσικό του Αριστοτέλειου 

Θεσσαλονίκης και κατόπιν στο Σικάγο. Από το 1988, ως διαπρεπής αστροφυσικός 

συγκαταλέγεται στους ερευνητές του Κέντρου Διαστημικών Goddard της ΝΑSA και από το 

2000 είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. (παράρτημα 23). Ο Δημοσθένης 

Καζάνας είναι διεθνώς γνωστός για τη θεωρία του πληθωριστικού Σύμπαντος που διατύπωσε 

πρώτος το 1980 σε ηλικία μόλις 30 χρονών και που αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές 

εξελίξεις στην κοσμολογία: «σε απειροελάχιστες υποδιαιρέσεις του πρώτου δευτερολέπτου της 

δημιουργίας απελευθερώθηκε τεράστια ποσότητα ενέργειας που προκάλεσε αστραπιαία, 

αδιανόητη για τον ανθρώπινο νου, μεγέθυνση του Σύμπαντος» σύμφωνα με τη θεωρία του αυτή. 

Την ορθότητά της τείνουν να αποδείξουν μια σειρά νεότερες εργασίες και παρατηρήσεις. Με 

βάση τα κοσμολογικά δεδομένα, η δημιουργία της ζωής, συνέβη μόλις χθες κατά τον κ Καζάνα. 

Κι όσον αφορά το οριστικό τέλος του ταξιδιού, μας βεβαιώνει ότι δεν θα είναι άμεσο αφού  «δεν 

θα έλθει νωρίτερα από 15 δισ. χρόνια τουλάχιστον».  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-1: Το Βιλαέτι Θεσσαλονίκης, το σαντζάκι της Δράμας και ο κατζάς της Καβάλας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-2: Τιμητικό δίπλωμα του φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με ημερομηνία 

18/7/1880.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-3: Ο ποιητής Ιωάννης Κωνσταντινίδης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-4: Επιστολές ευχαριστήριες προς Νικόλαο Φιλιππίδη 

Από την Προσοτσάνη, από το σχολικό έτος 1879/80, τουλάχιστον, φαίνεται να στέλλονται και να 

φοιτούν στο γυμνάσιο της Καβάλας κοντά στο Νικόλαο Φιλιππίδη, όπως διαβάζουμε στην 

επιστολή της Αδελφότητος «Ηώ»: 

***'Ελλόγιμε καί φιλογενέστατε άνερ, 

Έπί τή προσεγγίσει τής ένάρξεως τού σχολειακού έτους 1880-81 άσμενος δράττεται τής 

εύκαιρίας ή ήμετέρα Φιλεκπαιδευτική άδελφότης ή «Ήώς», όπως, ένθεν μέν έκφράση ύμίν τάς 

θερμάς ευχαριστίας καί τήν εύγνωμοσύνην της διά τάς άκαταβλήτους ένεργείας καί 

προσπαθείας, άς άπό πολλού ήδη καταβάλλετε ύπέρ τής διαδόσεως τών φώτων καί άνά τάς 

έπαρχίας Δράμας, Ζίχνης καί Νευροκοπίου, εκατέρωθεν δέ παρακαλέση ύμάς, όπως διά τών 

ύμετέρων καί πάλιν ενεργειών καί συστάσεων άποσταλή έγκαίρως τό άναγκαίον διά τήν 

πολυειδώς καταπολεμουμένην έπαρχίαν ημών προσωπικόν τών διδασκάλων καί διδασκαλισσών. 

Διαβιβάζοντες δε ύμίν καί τήν ιδιαιτέραν εύγνωμοσύνην πάντων τών γονέων, ών τά τέκνα 

έκπαιδεύονται έν Καβάλλα ύπό τήν πεφωτισμένην διεύθυνσιν ύμών, διατελούμεν μετά τής 

έξόχου πρός ύμάς ύπολήψεως καί άγάπης. 

Έν Πρωσσοτσιάνη τή 3 Αύγούστου 1880 

Τ.Σ. 

Ό Πρόεδρος                                     Ό Γραμματεύς 

Ν. ΛΙΑΜΗΣ                                АΓΓ. Γ. ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ 

(Ιατρός)                                         (Ελληνοδιδάσκαλος) 

(Τω ελλόγιμω) καί φιλογενεστάτω κ. Ν. Φιλιππίδη, γυμνασιάρχη κ.τ.λ. Εις Kαβάλαν) 
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***’Ανάλογη επιστολή, χαρακτηριστική της υπολήψεως πού έτρεφαν οι πρόκριτοι της 

Προσοτσάνης [εις τας] ελληνοπρεπείς (...) ενεργείας υπέρ εξαπλώσεως του ελληνικού πολιτισμού 

και κατά την καθ' ημάς βορειοανατολικών Μακεδονίαν τον Νικολάου Φιλιππίδη, αποστέλλει δύο 

μήνες πριν, με τη λήξη του σχολικού έτους 1879/80 στις 30 Ιουνίου 1880 και ό δάσκαλος των 

σχολείων της Προσοτσάνης Γεώργιος Αστεριάδης, ο οποίος γράφει προς τον Φιλιππίδη: 

Ελλόγιμε Κύριε, 

Τάς καταβαλλομένας έλληνοπρεπείς ύμών ένεργείας ύπέρ τής έξαπλώσεως τού έλληνικού 

πολιτισμού καί κατά τήν καθ’ ημάς βορειοανατολικήν Μακεδονίαν μετά πλείστης όσης 

άγαλλιάσεως έχαιρέτισαν αί έπαρχίαι Δράμας καί Ζίχνης, έν άίς άπό έτών ήδη πολλών τά 

έλληνικά γράμματα υπηρετώ κατά τάς ασθενείς μου δυνάμεις. Τό διαμέρισμα τούτο πράγματι 

πρό πολλού είχε μεγίστην άνάγκην Κέντρου, δυναμένου ν’ άντιπαλέση τελεσφόρως κατά 

ποικίλων ένεργειών τών διαφόρων προπαγανδών καί άνταποκριθεί είς τάς προσδοκίας τού 

έθνους. Ή Καβάλα, λοιπόν, ήτις είχε τό μέγα καί άγαθόν συνάντημα τής μεγάλης καί άγαθής 

μοίρας τού νά καταστή αύτη ώς τοιούτον Κέντρον καί πηγή, έκ τού διαυγούς καί αγλαού τής 

όποίας ύδατος ν’ άντλώσι οί διψώντες, θά όμολογή χάριτας είς αιώνας αιώνων φυσικώ τώ λόγω 

πρώτον μέν τή ύμετέρςι έλλογιμότητι, ήτις μεθ' έλληνικωτάτης καί πατριωτικωτάτης 

αύταπαρνήσεως άγωνισαμένη έθεσε τάς βάσεις τού όλου οικοδομήματος, είτα δέ καί τοίς αύτόθι 

μεθ’ ύμών φιλοτίμως έργαζομένοις, είς ούς όφείλεται τιμή καί δόξα. 

Παρακαλών ύμάς, ίνα δεχθήτε τήν έκφρασιν τού άπειρου πρός ύμάς σεβασμού, 

Έν Πρωσσοτσιάνη τή 30 Ιουνίου 1880 

 Πρόθυμος Γ. ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ 

Υ.Γ. ’Ακούω μετ’ εύχαριστήσεώς μου πολλής τάς τού έλλογίμου κ. Πασχίδου ένεργείας καί τήν 

μεγάλην αύτού έπίδρασιν έπί τών αύτόθι πνευμάτων. Συγχαίρων όθεν αύτώ παρακαλώ ύμάς, ίνα 

ιδιαιτέρως είπήτε τά δέοντα. 

(Πρός τόν άξιότιμον κύριον Ν. Φιλιππίδην, διευθυντήν τών Έλλ. Εκπαιδευτηρίων κ.τ.λ. κ.τ.λ. 

Είς Καβάλλαν) 

Βρισκόμαστε πια ενώπιον ζυμώσεων και κινήσεων, στην περιοχή της Προσοτσάνης, που 

προαναγγέλλουν αυτό που θα ακολουθήσει, τον Μακεδονικό Αγώνα και την ενσωμάτωση της 

περιοχής στον εθνικό κορμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-5:  Φύλλο της εφημερίδας «Κλειώ» της Τεργέστης. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-6: Στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη στην Καβάλα, οι εικόνες-  μαρτυρίες της προσφοράς του 

Μιχαήλ Σπόντη και της μητέρας του με ημερομηνία 1867! 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α: ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Μ.ΣΠΟΝΤΗ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- 1867 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β: ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Μ.ΣΠΟΝΤΗ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- 1867 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ: ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Μ.ΣΠΟΝΤΗ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- 1867 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-7: Απόδειξη κατάθεσης ενός ημερομισθίου για τις Σχολές της κοινότητας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-8: Το πρακτικό της 11ης Οκτωβρίου 1881 που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον μιας και ο 

Μιχαήλ Σπόντης σ’ αυτό υπέβαλε τους λογαριασμούς κόστους του σχολείου αφ’ ενός και  υπέγραψε  πως 

κτήμα και κτίσμα ανήκουν αναφαίρετα στην ορθόδοξη κοινότητα αφ’ ετέρου. 

«Σήμερον τη ενδεκάτη του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού οκτακοσιοστού οδοηκοστού 

πρώτου έτους κατά πρόσκλησιν του σεβασμ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Φιλοθέου συνελθόντες εις 

γενικήν συνέλευσιν οι πρόκριτοι της πόλεως υπό την προεδρείαν της αυτού Σεβασμιότητος 

προέβημεν εις σύσκεψιν και απόφασιν επί των προβληθέντων πραγμάτων αφορώντων την 

ημετέραν κοινότητα ως εξής: 

Ο κύριος Μιχαήλ Σπόντης υπέβαλεν ενώπιον της συνελεύσεως τους λογαριασμούς των 

εφορειών των σχολείων της πόλεως του 1879-1880 και του 1880-1881, τους οποίους εξετάσασα η 

συνέλευσις εύρεν εν τάξει και τους ενέκρινεν. Ακολούθως υπέβαλε τους λογαριασμούς της 

οικοδομής του νέου εκπαιδευτηρίου της Κοινότητος, θεωρηθέντων δε και τούτων και εγκριθέντων, 

ετέθησαν τα ζητήματα αφ’ ενός μεν της προν τον κύριον Σπόντην πληρωμής του ελλείμματος, δι’ 

όπερ μένει χρεώστης η Κοινότης, αφ’ ετέρου δε της εξασφαλίσεως της Κοινότητος ως προν την 

κυριότητα του ρηθέντος εκπαιδευτηρίου δι’ όπερ ο κύριος Σπόντης προσενεγκών το οικόπεδον και 

δαπανήσας εξ ιδίων προς οικοδομήν αυτού μέχρι σήμερον άνω των εκατόν πεντήκοντα δύο 

χιλιάδων γροσίων 152.000, απέναντι των οποίων δεν έλαβε μέχρι σήμερον ειμή περί τας 

πεντήκοντα χιλιάδας. Καθόσον μεν αφορά την πληρωμήν του ελλείμματος συνεστήθη επιτροπή 

συγκειμένη υπό των κυρίων Π. Ματαράγκα, Νικ. Γρηγοριάδου, Πέτρου Βουλγαρίδου,  Αναστασίου 

Κούζη, Κωνσταντίνου Τριανταφύλλου και Εμμανουήλ Βουλαλά, όπως φροντίση είτε δια του 

λαχείου είτε δι’ άλλου οιουδήποτε μέσου συμπεριλαμβανομένου και του ημερομισθίου των 

εργατών, όπως αποπληρώση τα προς τον κύριον Σπόντην εκ της οικοδομής οφειλόμενα. Όσον δε 

αφορά την επί του ρηθέντος εκπαιδευτηρίου κυριότητα της Κοινότητος ο κ. Μιχαήλ Σπόντης 

ομολογεί δια της παρούσης πράξεως ότι το ρηθέν εκπαιδευτήριον μετά του υπ’ αυτού δωρηθέντος 

οικοπέδου ανήκει αποκλειστικώς τη ελληνική ορθοδόξω κοινότητι ως κτήμα αυτής αναφαίρετον. 

Προς πίστωσιν των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη υπό τε των 
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παρευρεθέντων και του κυρίου Μιχαήλ Σπόντη και εκυρώθη παρά της αυτού Σεβασμιότητος του 

Μητροπολίτου Ξάνθης και Καβάλας.  

Εν Καβάλα τη 11 Οκτωβρίου 1881». 

Το πρακτικό υπογράφουν οι Μ. Σπόντης, Α. Ι. Κιούζης, Μιχ. Κιούζης, Ιωάν. Αθανασίου, 

Θεοδ. Αδάμου, Εμ. Κ. Βουλαλάς, Βασιλ. Ελευθερίου, Αργύρης Φώτη, Ι. Αναγνωστόπουλος, 

Κων. Ι. Βάρδας, Π. Ματαράγκας, Ν. Γρηγοριάδης, Ι. Κωνσταντινίδης, Ν. Γιάντσος, Κ. Στ. 

Φέσσας, Ι. Νικολαΐδης και Παρ. Σταύρου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-9: Η υπογραφή του ευεργέτη Μιχαήλ Σπόντη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-10: Ο ποιητής Κωνσταντινίδης Ιωάννης, έγραψε το 1889 το ποίημα –εμβατήριο «ΔΙΑ ΤΟ 

ΑΡΡΕΝΑΓΩΓΕΙΟΝ». 

 

Με καρδίαν αγνήν, χωρίς δόλον, με αθώων παιδίων ψυχήν,  

προς τον ΄Υψιστον πλάστην των όλων αναπέμπομεν μίαν ευχήν. 

 

 Χαίρε, χαίρε, πατρίς δοξασμένη, Μακεδόνων γενέτειρα γη, 

 το σκοτάδι σου φεύγει, διαβαίνει και χαράσσει γλυκιά χαραυγή.  

 

Μεσιτεύσατε θείοι φωστήρες, της θρησκείας ημών και οι Τρεις, 

σεις του έθνους φανείτε σωτήρες, ν’ αγαλλιάσ’ η κλεινή μας πατρίς. 

 

Τ’ Αλεξάνδρου η χώρα και πάλιν ως το πάλαι να λάμπει φαιδρά,  

στης μητρός να βρεθεί την αγκάλην, να φαιδρύνει το έθνος χαρά.  

 

Χρυσοστόμων μελίρρυτος γλώσσα, αηδόνων γλυκεία φωνή, 

 συ κατώρθωσες θαύματα τόσα, συ του Πλάτωνος γλώσσα κλεινή. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-11: Μαθητές του Αρρεναγωγείου σε εκδρομή το 1891 ή 1892 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-12: Ο Αριστοτέλης Στάνης, που διετέλεσε Διευθυντής κατά περιόδους του Αρρεναγωγείου 

και παρέμεινε ως τέλος μάχιμος εκπαιδευτικός. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-13: Μαθητές του Αρρεναγωγείου το 1901 με το διευθυντή τους Αριστοτέλη Στάνη μπροστά 

στην είσοδο του Σχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-14: Μάιος 1907. Η φιλαρμονική μπροστά στο κτίριο του Αρρεναγωγείου 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-15: 1908- έλεγχος μαθητή. Υπογράφει ο Διευθυντής Α. Βασιλειάδης. 

 

 

 

 



 

229 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-16: Ιούνιος 1916, λίγο πριν κλείσει το Σχολείο ως το 1918 κατά τη δεύτερη βουλγαρική 

κατοχή. Έλεγχος μαθητή Ημιγυμνασίου Καβάλας. Υπογραφή ο Διευθυντής Α. Βασιλειάδης. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-17: Προσωπικό του σχολείου κατά το 1919-1920 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-18: Ιούλιος 1929, απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου. Υπογραφή Α. Στάνης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-19: Κατόψεις των ορόφων του διδακτηρίου. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19α: ΚΑΤΟΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19β: ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19γ: ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-20: Σύγχρονη αποτύπωση των οδών που το περιβάλλουν. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-21: Ο Ευθύμιος Δαβιτζόγλου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-22: Το πρωτοσέλιδο της ΠΡΩΙΝΗΣ, τη μέρα της κηδείας του Δαβιτζόγλου, το Μάιο του 

1973. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-23: Ο κ Δημοσθένης Καζάνας 
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Η ιστορία του 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

 

 

 Σταμπουλή Μελπομένη 

 

Εκπ/κος ΠΕ70 

 Αγοραστός Κων/νος Εκπ/κος ΠΕ70 

 Ακριβοπούλου Ολυμπία Εκπ/κος ΠΕ70 

 Αραμπατζή Αικατερίνη Εκπ/κος ΠΕ70 

 Βαγενά Αντωνία Εκπ/κος ΠΕ70 

 Βοΐκογλου Ελπίδα Εκπ/κος ΠΕ70 

 Γαϊτανά Χαρίκλεια Εκπ/κος ΠΕ70 

 Γεωργιάδου Σοφία Εκπ/κος ΠΕ70 

 Γιώτας Χρήστος Εκπ/κος ΠΕ11 

 Κουκούμης Ιωάννης Εκπ/κος ΠΕ70 

 Λάμπρης Νικόλαος Εκπ/κος ΠΕ70 

 Μαχλέρα Σμαράγδα Εκπ/κος ΠΕ70 

 Νικολαΐδης Αχιλλέας Εκπ/κος ΠΕ70 

 Παπαδοπούλου Ευγενία Εκπ/κος ΠΕ70 

 Παπαναστασίου Μαρίκα Εκπ/κος ΠΕ70 

 Πρεμέτης Παναγιώτης Εκπ/κος ΠΕ70 

  Εκπ/κος ΠΕ06 

  Εκπ/κος ΠΕ70 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Περίληψη 

 

Το 16
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας συμπληρώνει φέτος 87 χρόνια ζωής και προσφοράς με μια 

μικρή παύση κατά την περίοδο της Κατοχής. Βρίσκεται στη συνοικία του Βύρωνα, απέναντι από 

την εκκλησία της Μεταμόρφωσης. Είναι ένα ωραίο οικοδόμημα σε νεοκλασικό σχέδιο που 

θεμελιώθηκε το 1927 και λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 1927-28. Η 

δημιουργία του, με την αρχική προσωνυμία ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Καβάλας,  είχε ως στόχο να 

καλύψει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην περιοχή, μετά τη ραγδαία αύξηση του 

πληθυσμού που ακολούθησε τη Μικρασιατική καταστροφή.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει πτυχές από την εξέλιξη του συγκεκριμένου 

Σχολείου διαχρονικά, μέσα από την αξιοποίηση του πλούσιου αρχειακού και φωτογραφικού 

υλικού που διατηρείται στο Σχολείο και στις βιβλιοθήκες του και από προφορικές μαρτυρίες 

παλαιών μαθητών και δασκάλων. 

Στη μακροχρόνια διάρκεια λειτουργίας του, πέρασαν απ' αυτό σπουδαίοι δάσκαλοι και 

δημιουργικοί μαθητές. Σήμερα φοιτούν περίπου 180 μαθητές και υπηρετούν σχεδόν 25 

εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της Καβάλας, καλά 

εξοπλισμένο και με ποικίλες δραστηριότητες. 
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Εισαγωγή 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας εργάστηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν 

στο 16
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας κατά το σχολικό έτος 2012-13. Αποφασίστηκε μια ομάδα 

εκπαιδευτικών του Σχολείου να ερευνήσει θέματα που αφορούν το κτήριο. Οι εκπαιδευτικοί 

αυτοί μελέτησαν τα αρχεία του Σχολείου, επισκέφτηκαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τη 

Βιβλιοθήκη του Δήμου, τα γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε., τα αρχεία τοπικών εφημερίδων, την 

Τοπογραφική Υπηρεσία και την Πολεοδομία Ν. Καβάλας, συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν 

οποιοδήποτε στοιχείο αφορούσε το κτήριο του Σχολείου, όπως τοπογραφικούς χάρτες, 

αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτογραφίες, άρθρα, αποφάσεις, ακόμα και μαρτυρίες παλαιών μαθητών. 

Μια δεύτερη ομάδα εκπαιδευτικών του Σχολείου ερεύνησε τα Βιβλία Μητρώου και Προόδου 

από το 1927 μέχρι και σήμερα, που βρίσκονται στο αρχείο του Σχολείου, καθώς και τα Βιβλία 

Πιστοποιητικών Σπουδής, εμβολιασμών, μαθητολόγια της ίδιας χρονικής περιόδου. Από αυτά τα 

βιβλία συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των μαθητών και των μαθητριών, τις 

αυξομειώσεις αυτού του αριθμού κατά τη διάρκεια διαφόρων σχολικών ετών, τα επαγγέλματα 

των γονέων τους, το αν ήταν ορφανοί ή είχαν και τους δυο γονείς τους, τις απουσίες τους και 

φυσικά τις επιδόσεις τους σε συσχέτιση με όλα τα παραπάνω.  

H τρίτη ομάδα εκπαιδευτικών συζήτησε με γονείς και παππούδες των σημερινών μαθητών, οι 

οποίοι είχαν φοιτήσει στο Σχολείο σε παλιότερες χρονικές περιόδους, συνέλεξε φωτογραφίες, 

κατέγραψε τις διηγήσεις τους, επεσήμανε τις διαφορές στη φοίτηση, στο κτήριο και στη γειτονιά 

τότε και τώρα.  

Η εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών στην καταγραφή της παρούσας εργασίας είχε ως 

αποτέλεσμα καταρχήν την ενημέρωσή τους σε θέματα λειτουργίας του Σχολείου, καθώς και σε 

θέματα που αφορούν την ιστορία του κτηρίου και την ιστορία όλης της συνοικίας του Βύρωνα. 

Επιπροσθέτως ενισχύθηκαν το ευνοϊκό εργασιακό κλίμα και οι σχέσεις συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης. 

 

Το κτήριο του 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου άλλοτε και τώρα 

 

Το κτήριο του 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας βρίσκεται στην περιοχή του Βύρωνα ή αλλιώς 

«Κυρτζή». Η δεύτερη ονομασία προέρχεται από το όνομα του εργολάβου ο οποίος το 1932 

κατασκεύασε κατοικίες για το ελληνικό δημόσιο. Αυτές δόθηκαν σε πρόσφυγες που προήλθαν 

από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία, κατά την περίοδο 1923-1925 (φωτ. 1). 

Η δραματική αύξηση του πληθυσμού της πόλης, ο οποίος περίπου διπλασιάστηκε, χειροτέρευσε 

τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που αφορούσαν τη λειτουργία και στέγαση του διδακτηρίου. Σε 

εφημερίδες της εποχής, γίνεται λόγος για τη δημιουργία νέων σχολικών κτηρίων που θα 

κάλυπταν τις τρέχουσες ανάγκες εκπαίδευσης. 

Το 1925, ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου διδακτηρίου. Το οικόπεδο ήταν της 

ανταλλάξιμης περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και έφερε στο κτηματολόγιο τον 

αύξοντα αριθμό 6.992. Η έκτασή του αναγράφεται ως 1518 τμ. ενώ στην πραγματικότητα είναι 

50μ Χ 33μ = 1650 τμ.  

Τα ορόσημά του είναι τα παρακάτω: 

προς το νότο: η οδός Περγάμου  

προς το βορρά: η οδός Αρκαδίου 

προς την ανατολή: η οδός Φιλαδελφείας 

προς τη δύση: η οδός Ακρίτα. 

Η αξία του οικοπέδου, το οποίο παραχωρήθηκε δωρεάν στη Διδακτηριακή Τοπική Επιτροπή, 

της οποίας πρόεδρος ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χρυσόστομος (κατά κόσμο 

Θεμιστοκλής Χατζησταύρου), ανερχόταν στις 150.000 δρχ. 

Την 30
η
 Ιανουαρίου 1927 έγιναν τα εγκαίνια θεμελίωσης του κτηρίου. Το συνολικό κόστος 

κατασκευής του έφτασε στις 400.000 δρχ. εκ των οποίων οι 25.000 δρχ. προήλθαν από το 

ελληνικό Δημόσιο. Τα υπόλοιπα εξευρέθηκαν από τοπικούς εράνους. 
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Το κτήριο παραδόθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1928 στη Διδακτηριακή Τοπική Επιτροπή, χωρίς 

τουαλέτες και περιτοιχίσματα αυλής (φωτ. 2), για τα οποία την επόμενη χρονιά ο Ευγένιος 

Ιορδάνογλου έδωσε εντολή στη Σχολική Εφορία να προβεί στην κατασκευή τους παρά τις 

αντιρρήσεις της Διδακτηριακής Επιτροπής. Στην περίπτωση που αυτή απέρριπτε τη δαπάνη, τα 

έξοδα θα τα κατέβαλλε ο ίδιος. Ο «Κήρυξ» Καβάλας, εφημερίδα της εποχής, σε άρθρο του, 

χαρακτηρίζει το κτήριο ως «λαμπρό και καινούριο μέγαρο, υγιεινό και ευρύχωρο». Το κτήριο 

έχει μεσημβρινό προσανατολισμό και επιφάνεια 296,80 τμ. Είναι διώροφο και λιθόκτιστο. Τα 

πατώματα είναι από σιδηροπαγές σκυροκονίαμα και έχουν επιστρωθεί με πλάκες. Η οροφή είναι 

ξύλινη με κεραμίδια. Κατασκευαστής εργολάβος ήταν ο Κ. Μανιαδάκης.  

Το σχολείο αρχικά ονομάστηκε ΙΑ΄ 6/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας με διευθυντή τον 

Παντολέοντα Ευσταθιάδη και πρόεδρο της Σχολικής Εφορίας τον Αν. Αποστολίδη. Αυτοί 

συνετέλεσαν στην ισοπέδωση της βραχώδους επικλινούς αυλής και στην κατασκευή θρανίων 

και μαυροπινάκων. 

Το 1937 ιδρύθηκε το 15
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας με μαθητές της συνοικίας της Αγίας 

Παρασκευής και συστεγάστηκε με το ΙΑ΄ Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, το οποίο το 1938 

μετονομάστηκε σε Ζ΄ Δημοτικό Σχολείο της Β΄ Περιφέρειας Καβάλας. 

Στην περίοδο της Κατοχής, το σχολείο μετατράπηκε σε βουλγαρικό στρατώνα. Οι στρατιώτες, 

τού προξένησαν ζημιές στο δάπεδο και αφαίρεσαν τα κουφώματα και τη σιδερένια εξώπορτα. 

Μετά την απελευθέρωση επιδιορθώθηκαν πρόχειρα τα κουφώματα των παραθύρων και τα 

χωρίσματα των τάξεων. 

Το 1952, ο διευθυντής Κ. Κυριακόπουλος με σχολικό έφορο τον Μ. Σωτηρόπουλο, αποφάσισαν 

την ανύψωση των κιγκλιδωμάτων της αυλής κατά 0,70 μ. για λόγους ασφάλειας. Την επόμενη 

χρονιά, ο διευθυντής Π. Παναγιωτόπουλος και ο σχολικός έφορος Αθαν. Κλειτσίδης 

προχώρησαν στην κατασκευή δεξαμενής νερού. Επίσης ιδρύθηκε και λειτούργησε σχολική 

βιβλιοθήκη και αγοράστηκαν εποπτικά μέσα και καινούρια θρανία. 

Το 1954 το Σχολείο μετονομάστηκε σε 16
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.  

Το 1969 προστέθηκαν 3 αίθουσες στο βορινό τμήμα της αυλής όπισθεν του σχολικού κτηρίου. 

Η μία από αυτές εφαπτόταν του κτηρίου και χρησίμευσε αργότερα ως γραφείο προσωπικού. Οι 

άλλες δύο αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ως αίθουσες διδασκαλίας. 

Το 1985, ο διευθυντής του σχολείου Δημήτριος Δεμερτζής επικαλούμενος δυσλειτουργία του 

σχολείου λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών (390 μαθητές) και παρατηρώντας αυξητική τάση, 

εισηγήθηκε στον ΟΣΚ την επέκταση του διδακτηρίου προς τη βορινή πλευρά του. Ζήτησε να 

κατασκευαστεί, στη θέση των αποθηκών, διώροφο κτήριο 4 έως 6 αιθουσών. 

Η έναρξη των εργασιών έγινε τον Μάρτιο του 2010 (φωτ. 7) και ολοκληρώθηκαν το Σεπτέμβριο 

του 2012. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ετών, επειδή γκρεμίστηκαν οι 3 πρόσθετες αίθουσες 

που είχαν χτιστεί το 1969, προτάθηκε από τη Διεύθυνση ΠΕ Καβάλας η μεταφορά των μαθητών 

των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στο κτήριο του 22
ου

 Δημοτικού Σχολείου. Η πρόταση αυτή δεν έγινε 

αποδεκτή από τους γονείς των μαθητών και έτσι ο Δήμος Καβάλας ανέλαβε την τοποθέτηση 

γυψοσανίδων, ώστε οι αίθουσες του παλαιού κτηρίου να χωριστούν σε δυο η καθεμιά 

προκειμένου να χωρέσουν όλους τους μαθητές του Σχολείου. Οι γυψοσανίδες παραμένουν ως 

σήμερα, διότι οι νέες αίθουσες διδασκαλίας δεν επαρκούν πλέον για τις ανάγκες του Σχολείου. 

Η διώροφη κατασκευή στο ισόγειο περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, W.C. και 

ανελκυστήρα για Α.Μ.Ε.Α., λεβητοστάσιο και αποθηκευτικό χώρο. Αυτοί οι χώροι αφορούν το 

Δημοτικό Σχολείο. 

Στο ισόγειο στεγάζεται και το 16
ο
 Νηπιαγωγείο το οποίο διαθέτει ένα γραφείο, κουζίνα, W.C., 2 

αίθουσες διδασκαλίας και αποθήκη. Στον 1
ο
 όροφο στεγάζεται μόνο το Δημοτικό. Υπάρχουν 5 

αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο και αίθουσα Η/Υ. 

Τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου έγιναν στις 12-9-2012 μαζί με τον αγιασμό για την έναρξη 

του σχολικού έτους 2012-13 από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και 

Θάσου κ. Προκόπιο (φωτ. 11). Το παρόν, έδωσαν ο Δήμαρχος Καβάλας Κωστής Σιμιτσής, οι 

αντιπεριφερειάρχες Αρχέλαος Γρανάς και Κώστας Παπακοσμάς, οι περιφερειακοί σύμβουλοι 

Γιώργος Γερομάρκος και Χρήστος Ποτόλιας και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον δήμο 
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Θεόδωρος Καλλιοντζής. Φυσικά υπήρχαν πολλοί γονείς που συνόδεψαν τα παιδιά τους την 

πρώτη μέρα στο σχολείο. Ο κ. Προκόπιος χαιρετίζοντας και ευλογώντας την νέα σχολική χρονιά 

είπε τις ολόθερμες ευχές του προς τους διδάσκοντες και τους μαθητές για «να είναι ευλογημένη 

η χρονιά με την Χάρη του Θεού, πλούσια σε εκπαιδευτικούς καρπούς για την προκοπή του 

τόπου μας σε καιρούς αναμφισβήτητα δύσκολους». Στη συνέχεια η διευθύντρια του σχολείου, 

Μελπομένη Σταμπουλή, στο χαιρετισμό της, καλωσόρισε τα παιδιά, ευχήθηκε μια καλή και 

δημιουργική χρονιά σε όλους και ευχαρίστησε για το νέο διδακτήριο «την πολιτική ηγεσία που 

το αποφάσισε, όσους το υλοποίησαν και τους φορολογούμενους πολίτες που το πλήρωσαν». 

 

Οι μαθητές του 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου άλλοτε και τώρα 

 

Από τα στοιχεία που μελετήσαμε προέκυψε πως το μαθητικό και το εκπαιδευτικό δυναμικό του 

Σχολείου επηρεάστηκε σε πολλές περιπτώσεις από τις ιστορικές και τις κοινωνικές συνθήκες της 

κάθε εποχής.  

 

Κοινωνική διαστρωμάτωση των προσφυγικών οικογενειών και η επίδραση της στην 

Εκπαίδευση 

   

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, η Καβάλα δέχτηκε 

χιλιάδες πρόσφυγες εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της φήμης της ως Μέκκας του 

καπνού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο πληθυσμός της να ξεπεράσει τις 50.000 με ποσοστό 

προσφύγων 57%. Η ραγδαία αυτή αύξηση του πληθυσμού έφερε κρίση, όπως ήταν 

αναμενόμενο, στις υπάρχουσες δομές. 

Έτσι, το 1924, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης των προσφύγων, ξεκίνησε η 

ανέγερση των προσφυγικών συνοικισμών στο αδόμητο ανατολικό και δυτικό μέρος της πόλης 

(Πεντακόσια, Αγία Βαρβάρα στα ανατολικά, Χίλια, Δεκαοχτώ, Βύρωνας ή Κυρτζή στα δυτικά). 

Το πρόγραμμα στέγασης ολοκληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’50 με τη δημιουργία και 

νέων συνοικισμών (Κηπούπολη, Καλαμίτσα). Η εγκατάσταση Μικρασιατών, 

Κωνσταντινουπολιτών, Ποντίων και λοιπών προσφύγων διαμόρφωσαν μια νέα πολιτισμική 

ταυτότητα στην κοινωνία της πόλης και συγχρόνως δημιούργησε νέες ανάγκες. 

Αμέσως λοιπόν έγινε ορατή η ανάγκη ανέγερσης νέων διδακτηρίων προκειμένου  να καλυφθούν 

οι εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την εισροή των 

προσφυγικών πληθυσμών στην πόλη. 

Ένα από τα πρώτα κτήρια που κτίστηκε για τους παραπάνω λόγους ήταν το διδακτήριο του 16
ου

 

Δημοτικού σχολείου στην περιοχή του Βύρωνα (Κυρτζή). 

Τα χρόνια από το 1924 μέχρι το 1931 οι συνθήκες ζωής είχαν βελτιωθεί αισθητά και αυτό 

επιδρούσε στη ζωή των παιδιών που μοίραζαν το χρόνο τους μεταξύ σχολείου και παιχνιδιού. 

Έτσι το σχολικό έτος 1930-31 στο Σχολείο φοιτούσαν 450 μαθητές και μάλιστα, λόγω του 

μεγάλου αριθμού τους, τα μαθήματα γίνονταν εκ περιτροπής (πρωί – απόγευμα). 

Η κρίση των ετών 1931-33 ανέτρεψε το σκηνικό. Η ανεργία ή η υποαπασχόληση στην οποία 

οδηγήθηκαν οι περισσότεροι από τους καπνεργάτες επέδρασε και στα παιδιά, από τα οποία 

πολλά εγκατέλειψαν το σχολείο για να εργαστούν. 

Επίσης κατά το σχολικό έτος 1939-40, με την έναρξη του Β΄ παγκόσμιου πολέμου και την 

άμεση εμπλοκή της χώρας μας, ο μαθητικός πληθυσμός μειώθηκε σημαντικά. 

Το διάστημα 1940-45 κατά τη διάρκεια του πολέμου το Σχολείο διέκοψε τη λειτουργία του και 

χρησιμοποιήθηκε ως βουλγαρικός στρατώνας.  

Με την επανέναρξη της ζωής μετά τον πόλεμο, άρχισε να παρατηρείται μια αλλαγή στη 

νοοτροπία των κατοίκων. Η μόρφωση άρχισε να καταξιώνεται και να θεωρείται ως ουσιαστικό 

εφόδιο για μια καλύτερη ζωή. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, την 

περίοδο 1945-46 φοιτούσαν στο Σχολείο 569 μαθητές και μαθήτριες. Στις πολυπληθείς τάξεις οι 

αποκλίσεις των ηλικιών ήταν μεγάλες. Αυτό πιθανόν να οφείλεται και στο γεγονός ότι τα 

μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά που, λόγω πολέμου, διέκοψαν το σχολείο μετά την Κατοχή, 



 

238 

 

προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό. Επίσης φαίνεται ότι το ποσοστό εγκατάλειψης του 

Σχολείου από τη γενιά όσων γεννήθηκαν στην Κατοχή ήταν ιδιαίτερα μικρό. 

Την επόμενη σχολική χρονιά 1946-47 το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου μειώθηκε σημαντικά 

στους 346 μαθητές, διότι οι μαθητές της Αγίας Παρασκευής μεταγράφτηκαν  στο νεοϊδρυθέν 17
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Καβάλας με το οποίο αρχικά συστεγαζόταν. 

Η πτώση του μαθητικού δυναμικού συνεχίστηκε ως το 1950-51, αποτέλεσμα ίσως του εμφύλιου 

πολέμου που άλλαξε τις ισορροπίες στην ελληνική κοινωνία. 

Από αναφορά του 1967, μετά την ενιαία αρίθμηση των σχολείων, φαίνεται πως το Σχολείο είχε 

274 μαθητές. Η ανοδική πορεία του μαθητικού πληθυσμού συνεχίστηκε και έτσι το σχολικό έτος 

1974-75 ανέρχεται σε 440 μαθητές. 

Η δημιουργία όμως νέου διδακτηρίου για το 22
ο
 Δημοτικό Σχολείο με το οποίο συστεγαζόταν το 

16
ο
 Δημοτικό ως το 1975-76 έριξε τη δυναμικότητα του Σχολείου στους 235 μαθητές.  

Τα επόμενα χρόνια το μαθητικό δυναμικό αυξήθηκε και πάλι, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου 

διδακτηρίου, το 1997, για το 19
ο
 Δημοτικό Σχολείο. Οι μαθητές που τελικά παρέμειναν στο 16

ο
 

Δημοτικό Σχολείο το 1997 ήταν συνολικά 139. Το σχολικό έτος 2005-2006 βρίσκει το Σχολείο 

να έχει 135 μαθητές. Έκτοτε η πορεία του μαθητικού πληθυσμού είναι ανοδική με αποτέλεσμα 

σήμερα να φοιτούν 177 μαθητές και να είναι ένα από τα μεγάλα σχολεία της Καβάλας (πιν. 1). 

 

Αναλογία αγοριών-κοριτσιών στο μαθητικό πληθυσμό 

 

Από τα στοιχεία που μελετήσαμε προέκυψε πως, κυρίως μεταπολεμικά, τα αγόρια που 

φοιτούσαν στο Σχολείο ήταν πολύ περισσότερα από τα κορίτσια. Αυτό εξηγείται μάλλον από τη 

νοοτροπία της εποχής σύμφωνα με την οποία τα κορίτσια δεν ήταν απαραίτητο να μορφωθούν. 

Η νοοτροπία όμως αυτή άλλαξε από τα μέσα της δεκαετίας του ’60. Έκτοτε παρατηρείται 

ισότιμη συμμετοχή και των δύο φύλων στην εκπαίδευση (πιν. 2). 

 

Επαγγέλματα γονέων 

 

Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, οι πρόσφυγες αντιμετώπιζαν μεγάλο πρόβλημα βιοπορισμού. Ένα 

σημαντικό ποσοστό τους μπήκε στην καπνεργασία, ενώ όσοι ασχολούνταν με πιο εξειδικευμένες 

επαγγελματικές δραστηριότητες στους τόπους καταγωγής τους συνέχισαν να τις εξασκούν. Έτσι 

συναντάμε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ξυλουργούς, πεταλωτές, οπλουργούς, 

τεχνίτες, ράφτες, λούστρους μικροπωλητές βυρσοδέψες, αχθοφόρους κ.ά. Σταδιακά η 

οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης αλλάζει. 

Ερευνώντας λοιπόν τα αρχεία του Σχολείου, θεωρήθηκε ότι θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη των 

επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών του σχολείου μας, προκειμένου να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την οικονομική και κοινωνική διαστρωμάτωση της περιοχής.  

Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν τρεις χρονικές στιγμές για να μελετηθούν τα επαγγέλματα των 

γονέων (βασικά του πατέρα) των μαθητών: 

Ι. Το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου 1927-1928, (πιν. 3) 

ΙΙ. Το πρώτο έτος λειτουργίας μετά τον πόλεμο 1945-1946 (πιν. 4) και  

ΙΙΙ. Το σχολικό έτος 1975-1976, όταν η δύναμη του σχολείου μειώθηκε με τη δημιουργία του 

22ου Δημοτικού Σχολείου. 

Από τα στοιχεία της έρευνάς μας προέκυψε πως το συνηθέστερο επάγγελμα κατά το σχολικό 

έτος 1927-28 ήταν αυτό του εργάτη που το ασκούσε το 40% του συνόλου. Πιθανόν στο ποσοστό 

αυτό να περιλαμβάνονται και καπνεργάτες που όμως δηλώνονταν ως απλοί εργάτες. 

Ακολουθούν τα επαγγέλματα του υπαλλήλου και του ξυλουργού που τα ασκούσε το 5% των 

γονέων (πατεράδων). 

Το εντυπωσιακό όμως στοιχείο όμως είναι ότι το 23% των μαθητών ήταν ορφανά από πατέρα. 

Εντυπωσιακό αλλά αναμενόμενο, αν λάβουμε υπόψη ότι αναφερόμαστε στα πρώτα χρόνια μετά 

τη Μικρασιατική καταστροφή και σε μια περιοχή που είναι χώρος υποδοχής των προσφύγων. 
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Άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι πολλές από τις οικογένειες των προσφύγων έφτασαν στην Ελλάδα 

χωρίς την ανδρική παρουσία.     

Μετά το τέλος του πολέμου (1945) παρατηρούμε μια αλλαγή στις επαγγελματικές 

δραστηριότητες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα κατά το έτος 1945-46 συχνότερα συναντάμε το 

επάγγελμα του καπνεργάτη που ασκείται από το 30% του συνόλου. Το 12% των γονέων 

δηλώνει το επάγγελμα του εργάτη χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις. Συγχρόνως έχουμε την 

ύπαρξη πολλών άλλων επαγγελμάτων που εμφανίζονται σε μικρά ποσοστά. Τέτοια είναι το 

επάγγελμα του παντοπώλη σε ποσοστό 3%, του πλανόδιου πωλητή σε ποσοστό 2%, αυτό των 

υπαλλήλων στο 5%, καθώς και πολλά άλλα. Ιδιαίτερη εντύπωση μας έκανε η παρουσία  του 

επαγγέλματος του οδηγού (ποσοστό 4%). Αυτό δικαιολογείται καθώς πολλοί από αυτούς ήταν 

οδηγοί οχημάτων μεταφοράς καπνού ή οδηγοί αυτοκινήτων που ανήκαν σε καπνεμπορικές 

εταιρείες. 

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι επίσης η ύπαρξη μεγάλου ποσοστού ορφανών μαθητών (από πατέρα 

τουλάχιστον) αφού εμφανίζονται σε ποσοστό 13%. Προφανώς εδώ δεν έχουμε πλέον 

προσφυγόπουλα μαθητές αλλά παιδιά που έμειναν ορφανά λόγω του πολέμου που προηγήθηκε. 

Αξιοπρόσεκτη επίσης είναι η ουσιαστική απουσία των επαγγελμάτων που έχουν σχέση με τη 

θάλασσα. Έτσι παρουσιάζεται το επάγγελμα του ναυτικού σε ποσοστό 2% και του ψαρά σε 

ποσοστό 1%, ενώ θα περιμέναμε μάλλον το αντίθετο σε μια παραθαλάσσια πόλη, όπως η 

Καβάλα. Το έτος 1927-28 τα επαγγέλματα αυτά ασκούνται από το 4,8% των γονέων και το έτος 

1945-46 από το 3%.    

Το 1975-76 έχουμε αλλαγή εποχής και ως επακόλουθο έχουμε και την αλλαγή στην 

επαγγελματική ενασχόληση των γονέων. Από τα στοιχεία μας προέκυψε ότι το επάγγελμα του 

καπνεργάτη σχεδόν εξαφανίστηκε. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι σταμάτησε η 

κλασική επεξεργασία του καπνού με αποτέλεσμα να χρειάζονται πλέον λιγότερα εργατικά χέρια. 

Τα ποσοστά των επαγγελμάτων που ακολουθούν δείχνουν ξεκάθαρα την αλλαγή στη κοινωνική 

και οικονομική ζωή της πόλης. Έτσι οι εργάτες αποτελούν το 13%, οι έμποροι το 7%, οι 

αυτοκινητιστές το 11%, τα σώματα ασφαλείας το 14%, οι υπάλληλοι το 14%, οι οικοδόμοι το 

4% ενώ τα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη θάλασσα εμφανίζονται σε ποσοστό μόλις 2,7%. 

Τα παραπάνω στοιχεία μάς οδηγούν στο συμπέρασμα πως διαχρονικά η πόλη της Καβάλας όσο 

αφορά την οικονομική της ανάπτυξη δεν στηρίχθηκε στη θάλασσα όπως θα μπορούσε ίσως 

κανείς να υποθέσει. Ιδιαίτερα από το έτος 1975-76 και μέχρι σήμερα είναι μια πόλη με μεγάλο 

αριθμό δημοσίων - ιδιωτικών υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελματιών.   

 

Η λειτουργία του 16
ου

 Δημοτικού Σχολείου σήμερα 

 

Το Σχολείο σήμερα έχει περίπου 180 μαθητές και 25 δασκάλους. Αν και οργανικά παραμένει 

9/θέσιο, τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως 12/θέσιο. 

 

Πρόγραμμα Comenius 

 

Την τελευταία διετία συμμετείχε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολυμερών συμπράξεων 

Comenius με θέμα «Understanding our environment» σε συνεργασία με την Ισπανία, την 

Αγγλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τουρκία και τη Λιθουανία.   

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, όλοι οι εκπαιδευτικοί του 16
ο
 Δημοτικού Σχολείου 

επισκέφτηκαν δυο από τις παραπάνω χώρες ο καθένας και φιλοξένησαν από την 1
η
 Οκτωβρίου 

έως τις 9 Οκτωβρίου 2011 συνολικά 21 εκπαιδευτικούς, 3 μαθητές από τη Ρουμανία και 6 

μαθητές από την Τουρκία (φωτ. 8).    

Τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011, στις 18.00 πραγματοποιήθηκε η τελετή υποδοχής των 

εκπαιδευτικών αυτών και των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του Σχολείου 

στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν την 

εκδήλωση πολλοί επίσημοι καλεσμένοι, πολλοί διευθυντές σχολείων, πολλοί εκπαιδευτικοί και 

πλήθος γονέων. 
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Αρχικά χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους η διευθύντρια του Σχολείου και ακολούθησε 

χαιρετισμός από τους μικρούς μαθητές στις γλώσσες των ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια έγινε αναπαράσταση της αφής της Ολυμπιακής φλόγας και η 

εκδήλωση έκλεισε με χορευτικά από τους μαθητές όλων των τάξεων του Σχολείου (φωτ. 9). 

Το πρόγραμμα της επίσκεψης των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών και μαθητών συνεχίστηκε με 

επίσκεψη και ξενάγηση στους Φιλίππους και στη Λυδία, στην Κεραμωτή, στην περιοχή της 

Παναγίας και του Κάστρου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας (φωτ. 10).  

Την Πέμπτη 6-10-2011 η διευθύντρια του Σχολείου με τους Ευρωπαίους εκπαιδευτικούς έγιναν 

δεκτοί από τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Γρανά, και τον περιφερειακό σύμβουλο κ 

Γερομάρκο, από το Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε. Ν. Καβάλας κ. Γεωργιάδη, από το Σχολικό 

Σύμβουλο 1
ης

 και 2
ης

 Εκπ/κής Περιφέρειας κ. Αλβανόπουλο και από τον Αντιδήμαρχο κ. 

Μιχαλάκη. Αντάλλαξαν δώρα και συζήτησαν για τα οφέλη τέτοιων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων που φέρνουν τους λαούς πιο κοντά.  

Αποτέλεσμα αυτής της φιλοξενίας των Ευρωπαίων εκπαιδευτικών και των μαθητών ήταν μια 

ευχαριστήρια επιστολή που στάλθηκε από τη διεθνή συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

της Αγγλίας, Audrey Capon, προς το Υπουργείο Παιδείας και προς το Ι.Κ.Υ., τον επίσημο 

φορέα ευρωπαϊκών προγραμμάτων στην Ελλάδα, επιστολή που δημοσιεύτηκε και στις τοπικές 

εφημερίδες.  

 

Εθελοντική συμμετοχή στην Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου 

 

Τον Ιούνιο 2010, μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και ενημέρωση από το 

Σχολικό Σύμβουλο της 2
ης

 Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αλβανόπουλο Γιώργο, ο Σύλλογος 

Διδασκόντων του Σχολείου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (8 εκπαιδευτικοί υπέρ και 6 κατά) να 

δεχτεί την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Αυτο-αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου» για 

τα σχολ. έτη 2010-12. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα από τη συστηματική μελέτη, διερεύνηση και αποτίμησή 

του. Η διαδικασία αυτή έγινε σε πέντε θεματικά πεδία που αφορούν το Σχολείο, από μια 

διαφορετική ομάδα εκπαιδευτικών το καθένα. Έτσι, η διευθύντρια κατέγραψε τα μέσα, την 

οργάνωση και το ανθρώπινο δυναμικό του Σχολείου, μια ομάδα κατέγραψε την οργάνωση και 

τη διοίκηση, μια άλλη ομάδα το κλίμα και τις σχέσεις στο Σχολείο, μια άλλη ομάδα τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και η τελευταία ομάδα κατέγραψε τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.  

Μετά από αρκετές συνεδριάσεις των ομάδων αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων, άλλοτε 

εντός και άλλοτε εκτός ωραρίου, άλλοτε παρουσία του Σχολικού Συμβούλου κι άλλοτε όχι, οι 

εκπαιδευτικοί κατέληξαν ότι οι αδυναμίες του Σχολείου έγκεινται στην υλικοτεχνική του 

υποδομή, στους οικονομικούς του πόρους και στην ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών 

αξιολόγησης των μαθητών. Επειδή οι δυο πρώτοι δείκτες δεν άπτονται των δυνατοτήτων των 

εκπαιδευτικών, επιλέχθηκε ο τρίτος για συστηματική διερεύνηση και βελτίωση. 

Έτσι, για το δεύτερο έτος συμμετοχής του Σχολείου στο πρόγραμμα της Αυτοαξιολόγησης 

Εκπαιδευτικού Έργου προγραμματίστηκε ως βασική δράση η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης 

των μαθητών από βαθμολογική σε περιγραφική. Αρχικά μοιράστηκαν κάποια ερωτηματολόγια 

που ετοίμασαν οι ομάδες εργασίας σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και σε μαθητές του Σχολείου. Ο 

στόχος των ερωτηματολογίων αυτών ήταν να διερευνηθούν τα ερωτήματα: «πόσο 

ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι μαθητές από το υπάρχον σύστημα 

αξιολόγησης» και αν «το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης αντικατοπτρίζει την πραγματική 

εικόνα των μαθητών». Οι εκπαιδευτικοί συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα ερωτηματολόγια και 

κοινοποίησαν τα αποτελέσματα σε μια εκδήλωση που έγινε στις 2-12-2011 στο ΠΕΚ Καβάλας. 

Στην ίδια εκδήλωση επιμορφώθηκαν από το Σχολικό Σύμβουλο και τη Διευθύντρια για την 

περιγραφική αξιολόγηση και για τα σημεία υπεροχής της σε σχέση με την βαθμολογική ή 

αλφαβητική αξιολόγηση των μαθητών. Ακολούθησε μια εκδήλωση στη Δημοτική βιβλιοθήκη 

Καβάλας όπου και πάλι ο Σχολικός Σύμβουλος και η Διευθύντρια του Σχολείου ενημέρωσαν 

γονείς και εκπαιδευτικούς από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της Καβάλας για την 
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περιγραφική αξιολόγηση. Μετά την επίδοση περιγραφικής αξιολόγησης στους μαθητές κάποιων 

τμημάτων του Σχολείου κατά το β΄ τρίμηνο, οι γονείς κλήθηκαν να πουν τη γνώμη τους για το 

καινοτόμο αυτό πρόγραμμα. 

 

Συμπεράσματα 

 

Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, το 16
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας είναι ένα σχολείο με 

πολύ πλούσια ιστορία και ταυτόχρονα πολύ έντονη παρουσία στην Καβάλα του σήμερα. Είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να περιγράψει κανείς σε λίγες σελίδες τι διαδραματίστηκε στις αίθουσές του 

στη διάρκεια των 85 και πλέον χρόνων της προσφοράς του στην πόλη μας. Η συγκίνηση των 

ανθρώπων που αποφοίτησαν από αυτό όταν θυμούνται στιγμές από τα μαθητικά τους χρόνια και 

η περηφάνια των εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε αυτό είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη για το 

ότι το 16
ο
 Δημοτικό Σχολείο ήταν, και εξακολουθεί να είναι, ένα από τα σημαντικότερα σχολεία 

της Καβάλας.    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

 
Φωτ. 1 Η συνοικία του Βύρωνα τη δεκαετία του ’30 

 

 

 

 
Φωτ. 2 Το Σχολείο πριν χτισθεί απέναντί του η εκκλησία της Μεταμόρφωσης 

 

 

 

 
Φωτ. 3 Παρέλαση 28 Οκτωβρίου 1947 στην οδό Ομονοίας με συνοδό την κ. Κλειώ 
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Φωτ. 4 Πάσχα 1948. Συσσίτιο στο Σχολείο. Μέσα στα τσίγκινα πιάτα διακρίνονται τα κόκκινα αυγά 

 

 
Φωτ. 5 Γιορτή 25ης Μαρτίου 1968 

 

 

 
Φωτ. 6 Δευτέρα 28 Ιουνίου 1971. Τελετή αποχαιρετισμού του Δημοτικού 
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Φωτ. 8 Οκτώβρης 2011. Υποδοχή των εκπαιδευτικών και μαθητών του Comenius στο Σχολείο 

 

 

 
Φωτ. 9 Οκτώβρης 2011. Εορταστική εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και μαθητών του Comenius στο 

Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας 



 

245 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ 

 

 

 
 

Πιν. 1 Αριθμός μαθητών ανά σχολικό έτος 

 

 

 
 

Πιν. 2 Κατανομή αγοριών – κοριτσιών 
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Πιν. 3 Επάγγελμα πατρός 1927-1928 

 

 

 
 

Πιν. 4 Επάγγελμα πατρός 1945-1946 
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Η περίπτωση του 19
ου

 Ολοήμερου Ε.Α.Ε.Π Δημοτικού Σχολείου Καβάλας  

 

 

  
 

 

 

Πρόλογος 

 

Αν ο καθιερωμένος εορτασμός της απελευθέρωσης της Καβάλας συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια 

ζωής τότε το συνέδριο, για άλλους συμπόσιο, «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα – 100 Χρόνια 

Εκπαίδευση: Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας» 

αποτελεί μία προσφορά της εκπαιδευτικής κοινότητας σ’ αυτήν την ιστορική επέτειο για την 

πόλη της Καβάλας, αλλά και την Περιφερειακή Ενότητα γενικότερα. 

Είναι γεγονός ότι η συγγραφή της ιστορίας του Σχολείου μας αποτέλεσε αντικείμενο ευρείας 

συζήτησης στο Σύλλογο Διδασκόντων. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τάχθηκε 

υπέρ της συγγραφής ενός πονήματος που θα δίνει μία ξεκάθαρη και ουσιαστική εικόνα της 

πορείας, μέσα στο χρόνο, του Σχολείου μας. 

Τέθηκαν όμως, κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συλλόγου, σημαντικοί προβληματισμοί 

και ερωτήματα που είχαν να κάνουν τόσο με τον πιεστικό  χρόνο – διάστημα της συγγραφής της 

εργασίας, όσο και με το περιεχόμενο της.. 

Τι θα μπορούσε να γράψει κανείς για ένα Σχολείο που μετρά 16 χρόνια ζωής; 

Καταφέραμε όμως να προχωρήσουμε στη συλλογή στοιχείων και στη συγγραφή αυτής της 

εργασίας μέσα από συλλογική συστηματική δουλειά των εκπαιδευτικών που ανέλαβαν αυτό το 

έργο. 

Για την προσέγγιση της ίδρυσης και λειτουργίας του 19
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας  

χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η ιστορική έρευνα (Louis Cohen, Lawrence Manion:  

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Εκδόσεις Μεταίχμιο, 1994) μια που αυτή έχει οριστεί,  

από τα είδη της έρευνας,  ως «ο πιο συστημικός και αντικειμενικός τρόπος σύνθεσης και 

εκτίμησης μαρτυριών» και ντοκουμέντων, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να 

συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα συμβάντα του παρελθόντος και την κανονιστική 

πορεία του σήμερα. 

 

Εισαγωγή  

 

Ποιος ο λόγος ύπαρξης του 19
ου

 Δ.Σ. Καβάλας; Γιατί κρίθηκε αναγκαία η ίδρυσή του; Ποια 

ήταν η αρχιτεκτονική του σχολείου; Ποιο ήταν το κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου; Σε τι 
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διαφοροποιείται από τα άλλα σχολεία; Τι θα μπορούσαμε να γράψουμε για ένα σχολείο που 

μετρά λίγα χρόνια ζωής; 

Είναι μερικά από τα πολλά ερωτήματα που τέθηκαν πριν από τη συγγραφή αυτής της εργασίας.  

Αν και πιστεύουμε ότι μοχλός της ανάπτυξης ενός σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί 

σ΄αυτό, μια που αυτός διαμορφώνει το κατάλληλο διδακτικό και παιδαγωγικό κλίμα,  εξετάσαμε 

στο πλαίσιο του δυνατού και όσο η βιβλιογραφία το επέτρεπε όλες τις παραμέτρους των 

παραπάνω ερωτημάτων. 

Χωρίσαμε την εργασία μας σε τρία θεωρητικά κεφάλαια: 

Στο πρώτο κεφάλαιο (4, 4.1, 4,2) εξετάζεται η ιστορία της γειτονιάς, το περιβάλλον του 

Σχολείου και οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση και λειτουργία του καθώς και η διοικητική του 

εξέλιξη. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο (5) αναλύεται μέσω σχεδιαγραμμάτων, φωτογραφιών και κειμένων η 

αρχιτεκτονική του κτιρίου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο (6) γίνεται αναφορά στο σύγχρονο σχολείο και πως αυτό λειτουργεί κάτω 

από τη σκέπη του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), με την 

εφαρμογή του αντίστοιχου ωρολογίου προγράμματος και της πληθώρας των εκπαιδευτικών 

δράσεων. 

 

Η ιστορία της γειτονιάς και το περιβάλλον του Σχολείου 

 

Σύμφωνα με ένα διάγραμμα ρυμοτομίας της πόλης της Καβάλας που δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 9 Ιουλίου του 1923 η περιοχή του σχολείου ονομαζόταν 

Κιουτσιούκ Ορμάν και είχε ελάχιστα κτίσματα. Στο ίδιο σχέδιο καταγράφηκαν και οι σημερινές 

οδοί «Χρυσοστόμου Σμύρνης», «VII Μεραρχίας» και «Εγνατίας» που αφορούν το Σχολείο μας. 

(Αιμιλία Στεφανίδου, χάρτες) 

Στην Καβάλα οι πρώτοι πρόσφυγες έφτασαν τον Οκτώβρη του 1922. Ήταν 29.000 άτομα και 

προστέθηκαν στους 23.000 κατοίκους.  

Στη συνοικία του Κιουτσιούκ Ορμάν, στην πρώτη φάση (από 1-5-1923 έως 1-11-1923) 

κατασκευάστηκαν 35 ισόγειες οικοδομές που στέγασαν 92 οικογένειες ενώ παραχωρήθηκαν 

υλικά σε 300 οικογένειες οι οποίες έχτισαν σπίτια με δική τους δαπάνη. Στη δεύτερη φάση 

(1/11/1923 έως 31/3/1925) χτίστηκαν 75 τριώροφα  που περιλάμβαναν 600 δωμάτια από τους 

εργολάβους Απ. Γκιρτζή και Αντώνιο Ζιώγα.  

( Αγγελούδη – Ζαρκάδα,  σελ 60-75) 

Από πηγές και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής συγκεντρώσαμε πολλές πληροφορίες για 

την καταγωγή, την πολιτισμική σύνθεση, τις εργασίες και γενικότερα για την καθημερινή ζωή 

εκείνης της εποχής.  

Οι συνοικισμοί του Βύρωνα, των Χιλίων και των «18» κατοικήθηκαν από πρόσφυγες που ήρθαν 

από τη Μ. Ασία και την Ανατολική Θράκη το 1922. 

Η συνοικία του Βύρωνα ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του λόρδου Βύρωνα.  

Το όνομά τους τα Χίλια το πήραν από τον αριθμό των προσφυγικών οικογενειών που 

εγκαταστάθηκαν εκεί ,ενώ τα «Δεκαοχτώ» από τον αριθμό των σπιτιών που υπήρχαν εκεί. Ο 

συνοικισμός των «Χιλίων» αναφέρεται σε τοπογραφικό του 1937  με την ονομασία 

Αμπελόκηποι. Τα σπίτια χτίστηκαν μετά από τον ερχομό των προσφύγων αρκετά γρήγορα. 

Αρχικά πολλοί από τους πρόσφυγες έμειναν σε καπνομάγαζα, που είχε πολλά τότε η Καβάλα, 

και στη συνέχεια χτίστηκαν οι προσφυγικοί συνοικισμοί. Χιλιάδες απ’ αυτούς απασχολήθηκαν 

κυρίως με την καπνεργασία , άλλοι με την αλιεία και άλλοι εργάζονταν στους πολλούς μπαξέδες 

και λαχανόκηπους  της περιοχής. 

Ζούσαν καλά, ήταν γλεντζέδες, πήγαιναν στα καφενεία μετά την κούραση της ημέρας, στο 

σινεμά, σε νυχτερινά κέντρα της εποχής και απολάμβαναν τη βόλτα τους στην οδό  

Χρυσοστόμου Σμύρνης. 

Οι πρόσφυγες μετέφεραν στη νέα τους πατρίδα τα ήθη-έθιμά τους και τις παραδόσεις τους. 

Ήταν πολύ πιστοί, εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα στις εκκλησίες και στα 
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μοναστήρια ανελλιπώς. Η περιοχή αρχικά ήταν αραιοκατοικημένη κι έτσι όταν αυξήθηκε ο 

πληθυσμός δημιουργήθηκε η ανάγκη για μία εκκλησία. Με την αυθόρμητη κι ένθερμη 

συνδρομή και μεγάλο αγώνα του φτωχού κόσμου και δωρητών χτίστηκε η εκκλησία της 

Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.  

Το 1949 τα Χριστούγεννα μπήκαν τα θεμέλια της εκκλησίας, το 1952 έγινε η πρώτη λειτουργία 

και στις 22 Ιουνίου 1958 έγιναν τα εγκαίνια της εκκλησίας. Μέχρι τότε υπήρχε κοντά στη 

γειτονιά μόνο το ξωκλήσι  της Αγίας Παρασκευής, το οποίο ήταν σε δύσβατο σημείο και μικρό 

για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους του Βύρωνα. 

Ο χώρος που χτίστηκε το 19
Ο
 Δημοτικό Σχολείο ήταν μια μεγάλη αλάνα με  ένα σπίτι «χαγιάτι» 

και υπόνομο στη μέση. Πάνω από την αλάνα υπήρχε ένα βουναλάκι ακατοίκητο μέχρι την αρχή 

των «Χιλίων». Στο οικόπεδο αυτό μαζεύονταν και έπαιζαν τα παιδιά. Δεξιά και αριστερά του 

οικοπέδου του σχολείου υπήρχαν ρεματιές στις σημερινές οδούς Κιθαιρώνος και β΄πάροδο  

Κιθαιρώνος.  

Μετά το ‘60 άρχισε η ανοικοδόμηση και χτίστηκαν  ιδιόκτητα σπίτια. 

(Για εικόνες βλέπε παράρτημα) 

 

Η αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας του 19
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

 

Λόγω της πυκνής ανοικοδόμησης που είχε ως συνέπεια την αύξηση του πληθυσμού, το υπάρχον 

16
ο
 Δημοτικό Σχολείο δεν ήταν αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες φοίτησης των μαθητών, 

παρόλη  τη λειτουργία του σε δύο βάρδιες (πρωί –απόγευμα). Αυτή η ήδη επιβαρυμένη 

κατάσταση ενισχύθηκε και από τον ερχομό των μεταναστών και παλιννοστούντων από την 

Πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία και έτσι κατέστη αναγκαία η ίδρυση του καινούριου 

αυτού σχολείου που λειτούργησε  τη σχολική χρονιά 1996-1997 ως παράρτημα του 16
ου

 

Δημοτικού Σχολείου και από την επόμενη σχολική χρονιά 1997-1998 αυτοτελώς με ΦΕΚ 

ίδρυσης Αρ. Φύλλου 765/28-08-1997 τεύχος δεύτερο, μετά από την υπ’ αριθμ Δ4/ 577 

υπουργική απόφαση για έγκριση για ίδρυση καινούριων σχολείων. 

 

Διοικητική εξέλιξη του Σχολείου 

 

Η διοικητική εξέλιξη του σχολείου αποτυπώνεται χρονικά ως εξής: 

 

1. 1995-96, 1996-97:  Τα δυο αυτά σχολικά έτη  το σχολείο λειτούργησε ως παράρτημα του 

16
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

2. 1997-98: Λειτουργεί αυτοτελώς με την υπ’αριθμ. Δ4/577 Υπουργική Απόφαση και ΦΕΚ 

Ίδρυσης Αρ.φύλλου 765/28-8-97 

3. 1999:  Ορίστηκε ως ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Διευρυμένου Ωραρίου με την 

υπ’αριθμ. Φ.13.1/1147/Γ1/1351 υπουργική απόφαση και ΦΕΚ  Αρ. φύλλου 8/15-1-1999 

4. 2001: Προαγωγή από 9/θέσιο σε 12/θέσιο με την υπ’αριθμ. Δ4/418/24-8-2001 υπουργική  

απόφαση και ΦΕΚ με Αρ.φύλλου 1129/30-8-2001 

5.  2006: Ίδρυση τμήματος Ειδικής Αγωγής Σ.Μ.Ε.Α. με την υπ’αριθμ. 84164/Γ6 

υπουργική απόφαση και ΦΕΚ με Αρ. φύλλου 1438/2-10-2006. 

6. 2010: Ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο πρόγραμμα με την 

υπ’αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1 Υπουργική Απόφαση και  ΦΕΚ   με Αρ.φύλλου 804/9-6-

2010 

7. 2011: Ορισμός Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών με την  

υπ’αριθμ  97911/Γ1 Υπουργική Απόφαση και Φ.Ε.Κ με Αρ.φύλλου 2121/22-9-2011. 
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Η αρχιτεκτονική του διδακτηρίου 

Ο φυσικός  και ο δομημένος χώρος αποτελεί στοιχείο μαθησιακού περιβάλλοντος (Η. 

Ματσαγγούρας, 73) διότι διευκολύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του χώρου και 

υποβάλλει μορφές επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων. 

Οι διδακτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου με τον εξοπλισμό τους, το φωτισμό, τη 

θερμοκρασία, τον εξαερισμό, το θόρυβο και το είδος της οργάνωσης όλων αυτών των στοιχείων 

προσφέρουν ποικιλία φυσικών και συναισθηματικών ερεθισμάτων (Η. Ματσαγγούρας, 73), 

διοργανώνουν σε υψηλό επίπεδο τον τρόπο διδασκαλίας οδηγώντας σε θετικά αποτελέσματα και 

βελτιώνουν την ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Το 19
ο
 Δ. Σ. καλύπτει όλες αυτές τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της γνώσης και τη 

βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων ως μέρος του κοινωνικού γίγνεσθαι. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά το δομημένο χώρο: 

Το 19
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας είναι ένα τετραώροφο διδακτήριο με προαύλιο. Έχει δυο 

εισόδους:  η κύρια είσοδος βρίσκεται επί της οδού Αλκίνου και οδηγεί στον πρώτο όροφο, και η 

δευτερεύουσα βρίσκεται επί της οδού Θράκης και οδηγεί στην αυλή του σχολείου.  

Στο ισόγειο στεγάζεται το 19
ο
 Νηπιαγωγείο Καβάλας το οποίο έχει δυο μεγάλες αίθουσες και 

τουαλέτες. Επίσης, βρίσκονται το γυμναστήριο, χώροι αποθήκευσης και το λεβητοστάσιο το 

οποίο είναι προσβάσιμο με ξεχωριστή είσοδο από την αυλή. Από το ισόγειο ξεκινούν δυο 

κλιμακοστάσια προς τους άλλους ορόφους του σχολείου.  

 Στον πρώτο όροφο βρίσκονται η κύρια είσοδος και το χολ εισόδου,  μια παράπλευρη είσοδος, 

η οποία μέσω κλιμακοστασίου οδηγεί στην αυλή, τα γραφεία του διευθυντή και του συλλόγου 

διδασκόντων, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, οι τουαλέτες του προσωπικού και των μαθητών, 

και ο χώρος του κυλικείου. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρήσης ανελκυστήρα.  

Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται  επτά αίθουσες: τρεις διδασκαλίας και αίθουσες πληροφορικής, 

ολοήμερου, τμήματος ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας. Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013 σε 

δυο από αυτές τις αίθουσες στεγαζόταν το 16
ο
 Νηπιαγωγείο Καβάλας.  

Στον τρίτο όροφο βρίσκονται επτά αίθουσες: έξι διδασκαλίας και  αίθουσα μουσικής.  

Στο προαύλιο υπάρχουν οι βρύσες, καθώς και γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Τμήμα της αυλής 

εξυπηρετεί τα παιδιά του 19
ου 

Νηπιαγωγείου. (Σχεδιαγράμματα διδακτηρίου βλέπε Παράρτημα) 

 

Με στόχο και προοπτική για ένα καλύτερο σχολείο 

 

Η ένταξη του Σχολείου μας από το σχολικό έτος 2010-2011 στο Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (Υ.Α. Φ.3/609/60745/Γ1/28-05-2010/ ΥΠΑΙΘΠΑ ΦΕΚ 804 

τ. Β΄/09-06-2010) θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση 

του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Το Σχολείο μας είναι ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και το μέλλον, ψηφιακό σε 

αρκετά καλό βαθμό, καινοτόμο για μαθητές που στην ουσία αποτελούν την επένδυση του 

μέλλοντος. 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αναμορφώνεται μέσω του Ενιαίου Αναμορφωμένου 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία:  

 Το υποχρεωτικό πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14:00μ.μ.με παράλληλη αύξηση των 

διδακτικών ωρών. 

 Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α’ και Β’ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις 

υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού. 

 Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου 

του δημοτικού. 

 Αύξηση των διδακτικών ωρών της Αισθητικής Αγωγής και Εισαγωγή της Θεατρικής 

Αγωγής στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις. 

 Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. 

 Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής 

http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-1327-2011-orologio-programma-eaep-klimaka.pdf
http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-1327-2011-orologio-programma-eaep-klimaka.pdf
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 Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας κυρίως με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων 

Κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 πραγματοποιήθηκαν σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις που 

στόχο είχαν να προάγουν  το εκπαιδευτικό και το παιδαγωγικό έργο του Σχολείου μας.  

 

Επίλογος 

 

Στην εργασία αυτή και μέσα από τα κεφάλαια που παρουσιάστηκαν έγινε μια συλλογική 

προσπάθεια παρουσίασης της σύντομης ιστορίας του Σχολείου μας. 

Η ιστορία της γειτονιάς μας, ο περιβάλλοντας χώρος, η αναγκαιότητα ίδρυσης του διδακτηρίου, 

η αρχιτεκτονική του, η διοικητική του εξέλιξη αλλά και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

εφαρμόζει αποτέλεσαν τα βασικά κεφάλαια έρευνας και καταγραφής των δεδομένων. 

Από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι το διδακτικό προσωπικό που αποτελεί την ραχοκοκαλιά 

και την ψυχή του σχολείου «παντρεύει» αρμονικά το νέο διδακτήριο με τα νέο σχολείο. Ο 

στόχος είναι σαφής: το Σχολείο μας να είναι ανοικτό στη γειτονιά μας και να συμβαδίζει με τις 

νέες τάσεις της παιδαγωγικής, να διακατέχεται από πραγματισμό  λαμβάνοντας υπόψη τα νέα 

οικονομικά δεδομένα. 

 

7. Βιβλιογραφία 

 

1.  Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Louis Cohen, Lawrence Manion, Εκδόσεις 

Μεταίχμιο, 1994 

2. Η πόλη – λιμάνι της Καβάλας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, Αιμιλία 

Στεφανίδου,  Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας 

3. Η Καβάλα πριν και τώρα, Σαπφώ Αγγελούδη – Ζαρκάδα, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Καβάλας 

4. Η σχολική τάξη, Ηλίας Ματσαγγούρας, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2005 

 

Υπουργικές Αποφάσεις 

 

Υ.Α. Φ.3/609/60745/Γ1/28-05-2010/ ΥΠΑΙΘΠΑ ΦΕΚ 804 τ. Β΄/09-06-2010 

 

http://edu.klimaka.gr/arxeio/nomothesia-fek/fek-1327-2011-orologio-programma-eaep-klimaka.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Εικόνες κεφαλαίου 5 
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Κατόψεις Σχολείου κεφάλαιο 5 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 21
ου

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

Συγγραφική ομάδα: 

Γιαννούλα Σουλτάνα, Δ/ντρια 

Αναγνώστου Ελένη, ΠΕ70 

Βογιατζή Κων/νιά, ΠΕ06 

Δεληγιάννης Δημήτριος, ΠΕ70 

Καούνα Ζωή, ΠΕ11 

Νικολάου Ναπολέων, ΠΕ70 

Παπαδοπούλου Σταματία, ΠΕ70 

Τσολακίδου Σοφία, ΠΕ70 

 

21
ο
 Δημοτικό σχολείο Καβάλας, το σχολείο του Αγίου Λουκά, όπως είναι γνωστό στους 

κατοίκους της Καβάλας. Ένα σχετικά νέο σχολείο, σε μια καινούρια συνοικία της Καβάλας. 

Η περιοχή του Αγίου Λουκά άρχισε να κατοικείται κατά τη δεκαετία του ’70. Μέχρι τότε 

ήταν ένας αφιλόξενος τόπος, γεμάτος βράχια και θάμνους. Τα μόνα κτίσματα που υπήρχαν ήταν 

το στρατόπεδο Λ/γού Καρακώστα και η Παιδόπολη. Το κομμάτι, μάλιστα, που σήμερα είναι το 

σχολείο μέχρι το ΤΕΙ, ήταν πεδίο βολής. Γι’ αυτούς τους λόγους, η περιοχή αποκαλούνταν 

«Βιετνάμ» από τους κατοίκους της πόλης. 

Το 1962, εντάχθηκε η περιοχή στο πολεοδομικό σχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής 

Πρόνοιας (ΦΕΚ τ. Δ΄/91/1962, «Περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Καβάλας»). Τότε 

παραχωρήθηκε και το οικόπεδο για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 24-07-1962/91Δ). 

Τα οικόπεδα δόθηκαν, κυρίως, σε άστεγους εργάτες και κάποια ως πολεμικές αποζημιώσεις, με 

ελάχιστο κόστος για τους δικαιούχους, οι οποίοι μάλιστα κατέβαλαν μόνο τα έξοδα των 

τοπογραφικών. Πολλοί απ’ αυτούς, μη μπορώντας να χτίσουν, τα πούλησαν ή τα έδωσαν σε 

εργολάβους κι έτσι άρχισε η ανοικοδόμηση της περιοχής και μάλιστα με πολυκατοικίες ως επί 

το πλείστον. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη ίδρυσης σχολείου στη νεοσυσταθείσα συνοικία.  

Έτσι το 1973 ιδρύθηκε το 21
ο
 Δημοτικό Σχολείο (ΦΕΚ τ.Β΄276/2-03/1973) και 

πρωτολειτούργησε ως 3/θέσιο, με 128 παιδιά. Μέχρι το 1980 συστεγαζόταν με το 17
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Καβάλας στο κτίριο που βρίσκεται τώρα το 17
ο
. Το νέο διδακτήριο λειτούργησε για 

πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 1980-81και τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 3/11/1980. Οι 

μελέτες για το υφιστάμενο κτίριο εκπονήθηκαν και υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Καβάλας, τμήμα Οργανισμού σχολικών κτιρίων, κατά τη διετία 

1978-80, αλλά παραλήφθηκε οριστικά το 1982. 

Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το σχολείο, ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας, 

καταλαμβάνει έκταση 2.458 τ. μ., ενώ το υφιστάμενο κτίριο δόμησης καλύπτει 1.570 τ. μ.. 

Αναπτύσσεται δε σε τρεις βαθμίδες, ως εξής: 

Στάθμη 1 (υπόγειο): εκεί υπάρχει γυμναστήριο, το λεβητοστάσιο και το 26
ο
 Νηπιαγωγείο 

από το 2005. Το 26
ο
 Νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 2004 (ΦΕΚ 1085/19-07-2004, τεύχος Β΄),αλλά 

για το σχολικό έτος 2004-05 φιλοξενήθηκε στον 3
ο
 Κρατικό Παιδικό Σταθμό.  

Στάθμη 2 (ισόγειο): αναπτύσσονται αίθουσες διδασκαλίας, το γραφείο των Δασκάλων, 

το γραφείο του Διευθυντή, κυλικείο, WC μαθητών, WC προσωπικού και μικρή αποθήκη. 
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Στάθμη 3 (όροφος): αναπτύσσονται αίθουσες διδασκαλίας, WC μαθητών και αποθήκη. 

Το κτίριο αρχικά κατασκευάστηκε με τσιμεντένιο δώμα, αλλά αργότερα προστέθηκε στέγη για 

την απομάκρυνση των ομβρίων. Ο περιβάλλων χώρος του σχολείου αποτελείται ως επί το 

πλείστον από ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια και δεν παρουσιάζει αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Δεν 

περιλαμβάνει διαμορφωμένους χώρους καθιστικού, ούτε στοιχεία σκίασης ή προστασίας από τη 

βροχή. Τα μόνα στοιχεία που περιλαμβάνονται είναι, ένα υποτυπώδες γήπεδο καλαθοσφαίρισης 

και βρύσες με πόσιμο νερό για τους μαθητές. 

 Το 21
ο
 Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί ως 8/θέσιο, από το Φεβρουάριο του 2013. Η 

λειτουργικότητά του, όμως, διαμορφώθηκε με αυξανόμενο ρυθμό και μάλιστα πολύ γρήγορο 

μέχρι το 1992, οπότε γίνεται 12/θέσιο και παραμένει έτσι μέχρι το 2001. Κατά τη διετία 2001-03 

έχει το μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και λειτουργεί ως 13/θέσιο. Από το 2010 και μετά αρχίζει η 

φθίνουσα πορεία, πέφτοντας κάθε χρόνο κατά μία οργανική θέση. 

 Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Φ.13.1/1147/Γ1/1351/1-08-98), που 

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 8/15-01-1999 τ. Β΄) ορίσθηκε το 

σχολείο ολοήμερο με την ονομασία «21
ο
  12/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. 

 Με κοινή Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, του Υπουργού Υγείας και 

Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (119176/Γ6/28-09-2009), που 

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2084/τ.Β΄/28-09-2009), ιδρύθηκε 

Τμήμα Ένταξης από το σχολικό έτος 2009-10. 

 Σήμερα το 21
ο
 Δημοτικό Σχολείο αποτελεί το πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της 

συνοικίας του Αγίου Λουκά, όπως βέβαια και η εκκλησία που δίνει την επωνυμία στη γειτονιά. 

Το όνομα της η ενορίας επιλέχτηκε από το Μητροπολίτη, διότι όταν επισκέφτηκε την Καβάλα ο 

Απόστολος Παύλος, συνοδευόταν από τους Αποστόλους Λουκά, Σίλα και Τιμόθεο. Επειδή, 

όμως, υπήρχε ήδη η εκκλησία του Αγίου Παύλου και του Αγίου Σίλα, θεωρήθηκε σωστό η νέα 

συνοικία να πάρει το όνομά της προς τιμήν του Αποστόλου Λουκά.  Το 1980, λοιπόν, μπήκε ο 

θεμέλιος λίθος και το 1990 εγκαινιάστηκε ο ναός, ο οποίος βρίσκεται απέναντι από το Σχολείο.   

 Το 1913, ο Δήμος Καβάλας πρόκειται να προβεί σε ανακαίνιση και επισκευή, αλλαγή 

διαρρύθμισης και προσθήκη κατ’ επέκταση στο υφιστάμενο διδακτήριο, καθώς και ανέγερση 

νέου κτίσματος, όπου θα στεγαστεί το Νηπιαγωγείο, εντός του ίδιου οικοπέδου. Μόλις 

ολοκληρωθεί η μελέτη, θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Έτσι, ευελπιστούμε στη λειτουργία ενός 

καλύτερου και πιο σύγχρονου σχολείου.   

 

«Ποτέ δεν πρέπει τα κλαδιά 

τις ρίζες να ξεχνούνε, 

γιατί αυτές αν μαραθούν 

κι εκείνα θα χαθούνε.» 
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Πηγές: 

 Πολεοδομία Καβάλας. 

 Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καβάλας. 

 Αρχείο εφημερίδων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας. 

 Μαρτυρίες εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο Σχολείο. 

 Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, που ήταν από τους πρώτους που κατοίκησαν 

στη συνοικία του Αγίου Λουκά. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Το 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας: 

 

Παπαδοπούλου Ελεένη, 

Διευθύντρια 24
ου

 Δ.Σ. Καβάλας 

Συμεωνίδης Συμεών 

Εκπαιδευτικός πληροφορικής Π.Ε. 

24
ου

 Δ.Σ. Καβάλας 

 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσης ανακοίνωσης είναι να καταγραφούν, να αναδειχθούν και να διατηρηθούν, 

σημεία της ιστορίας του 24
ου

 Δ.Σ Καβάλας, που προηγήθηκαν ή αποτέλεσαν αρχή και 

αναγκαιότητα της ίδρυσής του, καθώς  επίσης γεγονότα, ντοκουμέντα, σκέψεις και 

συναισθήματα των ανθρώπων που εργαστήκαν και έδρασαν σ’  αυτό στα πρώτα χρόνια της 

λειτουργίας του. Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η έρευνα στο 

πεδίο με παρατήρηση, επισκέψεις και φωτογραφήσεις με έμφαση στον κοινωνικό και 

χωροταξικό περίγυρο.  Συμπερασματικά θα μπορούσε εύκολα να διαπιστώσει κανείς πως στους 

χώρους του 24
ου

 Δ.Σ αναπτύχθηκε και επιβεβαιώθηκε η δυναμική του τρίπτυχου γονέας – 

δάσκαλος – μαθητής. Για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι μαθητές ήταν πραγματικά σαν 

δώρα που έμπαιναν στη ζωή τους  κάθε ημέρα.  

 

Εισαγωγή 

 

Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει το σχολείο σήμερα σε μια εποχή οικονομικής, 

κοινωνικής, πολιτικής αλλά και κρίσης αξιών είναι πολλαπλά δύσκολος. Ωστόσο το Δημοτικό 

Σχολείο ως κοινωνικός θεσμός πάντα αποτελούσε ένα σταθερό πλαίσιο στη ζωή του ανθρώπου. 

Στην αγκαλιά του οι μαθητές βρήκαν τον εαυτό τους, χάραξαν τον προσωπικό τους δρόμο, 

ανακάλυψαν τα ταλέντα τους, συνειδητοποίησαν τη δύναμη και τη χαρά της συνεργασίας, 

έμαθαν να διερευνούν τον κόσμο, αναζητώντας την αλήθεια, έμαθαν να σέβονται τον άλλο.  

 

Το 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο, ως κέντρο ανάπτυξης και προόδου, υπήρξε πυρήνας ζωής για τη 

γειτονιά και την πόλη. Οι άνθρωποι που εργάστηκαν και έδρασαν σ’ αυτό, με την παρουσία και 

τη συμμετοχή τους, ανέδειξαν το ρόλο του μέσα στο κοινωκοοικονομικό πλαίσιο μιας 

νεοσυσταθείσας συνοικίας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

 

 Η προσέγγιση θα γίνει μέσα από βιβλιογραφία, από τα αρχεία του σχολείου, προσωπικά αρχεία, 

γραπτές μαρτυρίες, συνεντεύξεις. 

 

Λόγω της σύντομης ιστορίας του σχολείου σημαντικό στοιχείο της παρούσης  έρευνας αποτελεί 

η καταγραφή και διατήρηση γεγονότων και ντοκουμέντων που θα αξιοποιηθούν ως ιστορική 

πηγή στο μέλλον.  

 

Μεθοδολογία 

 

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η έρευνα στο πεδίο με 

παρατήρηση, επισκέψεις και φωτογραφήσεις με έμφαση στο κοινωνικό και χωροταξικό 

περίγυρο. 

 

Μελετήθηκαν τα Βιβλία του Σχολείου (Πρακτικά των Συλλόγων Διδασκόντων, Μητρώο 

μαθητών, Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών), ο Φάκελος Σχολικής Μονάδας της Δ/νσης Π.Ε 

Καβάλας, σχέδια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Νομαρχίας Καβάλας.  Συλλέχτηκαν 
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παλαιότερες φωτογραφίες και άρθρα από εφημερίδες, ερευνήθηκαν προσωπικά Αρχεία, δόθηκαν 

συνεντεύξεις και καταγράφηκαν γραπτές μαρτυρίες. 

 

Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των δεδομένων της έρευνας 

 

Ιστορία Συνοικίας – Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο 

 

Καβάλα… πόλη κτισμένη στους πρόποδες του όρους «Σύμβολο» σε θέση αμφιθεατρική με 

νότιο προσανατολισμό και  έδαφος ορεινό. Το γεωφυσικό του εδάφους της έχει σαν αποτέλεσμα 

τη στενότητα του χώρου. Η έλλειψη και η αναζήτηση οικοπέδων μέσα στην πόλη δημιουργεί 

μεγάλο πρόβλημα. Η αναγκαιότητα επέκτασης της πόλης προφανής, με περιορισμένες ωστόσο 

δυνατότητες. 

Το 1979 ιδρύεται στην Αθήνα η «Δημόσια Επιχείρηση  Πολεοδομίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ), 

ένα εντελώς πρωτοποριακό οικιστικό πρόγραμμα για τα αυθαίρετα, που θα δώσει ανάσα στο 

οικιστικό πρόβλημα της χώρας αλλά και της πόλης. 

Το 1981 εγκαθίσταται, ως παράρτημα της Αθήνας, γραφείο της  ΔΕΠΟΣ  στην Καβάλα και 

παραχωρούνται με απόφαση τριών υπουργών (Οικονομικών, Γεωργίας και Χωροταξίας- 

Περιβάλλοντος) 2.060 στρέμματα στα δυτικά της πόλης. Το 1986 τα πρώτα 760 στρέμματα, που 

ήταν στην περιοχή της Καλαμίτσας, εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με στόχους (Διάγραμμα 1): 

 

1. Προγραμματισμένη ανάπτυξη δυτικής περιοχής Καβάλας σε άμεση σύνδεση με την 

υπάρχουσα πόλη και κατασκευή όλων των δικτύων υποδομής (οδοποιία – ύδρευση – 

αποχέτευση). 

2. Κατασκευή και διάθεση με κοινωνικά κριτήρια οικιστικού προϊόντος για τις ανάγκες 

νοικοκυριών μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. 

3. Αντιμετώπιση πολεοδομικών προβλημάτων της Καβάλας μέσω επέκτασης αστικών 

υποδομών και προσφοράς κατοικίας (Θεοδωρίδης, χ.χ ). 

 

Από τα 760 στρέμματα που πολεοδομήθηκαν, 200 περίπου ήταν ιδιοκτησίες από παλαιότερες 

παραχωρήσεις του Υπουργείου Γεωργίας και 560 στρεμ. ιδιοκτησίας ΔΕΠΟΣ.  

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, μεταξύ άλλων, στο σημείο αυτό, πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο πρώην Οργανισμός Εργατικών Κατοικιών(ΟΕΚ), αγόρασε  από τη Δ.Ε.Π.Ο.Σ ΑΕ, στην 

περιοχή «Νεάπολη» του Δήμου Καβάλας, εντός του σχεδίου της πόλης της Καβάλας και στο 

βορειοδυτικό όριο αυτής, δύο όμορα οικόπεδα όπου κτίστηκε ο οικισμός εργατικών κατοικιών 

«ΚΑΒΑΛΑ VIII», το χρονικό διάστημα 1993-1995 (Εικόνα 1).Ο αρχικός προϋπολογισμός του 

έργου ήταν περίπου 3 δις δρχ.(Σιμιτσής, 1993). 

 

Η μεγάλη αναλογία δημόσιας γης στην περιοχή επέτρεψε να προβλεφθούν πλήθος κοινωφελών 

– κοινοχρήστων χώρων σε ποσοστό 62% έναντι 38% των οικοδομών. Συγκεκριμένα 

προβλέπονται 7 χώροι σχολείων, 6 βρεφονηπιακοί σταθμοί, 5 νηπιαγωγεία, 2 αθλητικά κέντρα, 

1 κοινωνικο-πολιτιστικό κέντρο, 1 εκκλησία, 1 πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 3 πλατείες,   7 

παιδικές χαρές, 6 χώροι πάρκινγκ, 26 χώροι διαμορφωμένου πρασίνου και πολλοί και 

εκτεταμένοι χώροι αδιαμόρφωτου πράσινου (Εικόνα 2).  

 

Βέβαια, οι περισσότεροι από τους χώρους αυτούς παραμένουν μέχρι σήμερα αδιαμόρφωτοι και 

αναξιοποίητοι και αναμένουν την παρέμβαση του Δήμου Καβάλας για την εφαρμογή του 

σχεδίου πόλης και τη σταδιακή υλοποίηση των πολυπληθών κοινωφελών χώρων που υπάρχουν 

διαθέσιμοι στην περιοχή.  
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Παράλληλα, στο παραχωρημένο έδαφος  υπήρχαν από τη δεκαετία ακόμη του ΄50 , ελάχιστα 

κτίσματα πρόχειρης κατασκευής κατοικούμενα από τους λεγόμενους νομείς, δηλαδή 

αυθαίρετους καταληψίες δημόσιας γης.  

 

Το  οικιστικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε, είχε έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά (Πίνακας 

1): 

 

1. Διάθεση 419 οικοπέδων με υποδομή, εκ των οποίων 304 σε δικαιούχους με πολύ 

χαμηλές τιμές (85 € / τ.μ.), με ταυτόχρονη τακτοποίηση 99 οικοπέδων αυθαιρέτων-νομέων.  

2. Διάθεση σε προσιτές τιμές 157 κατοικιών (1220 € / τ.μ.) και 9 καταστημάτων 

Οργανωμένης Δόμησης με ιδιαίτερα θετική επίδραση στην κτηματαγορά της Καβάλας.  

3. Διάθεση,δωρεάν, στο Δήμο Καβάλας οικοπεδικής έκτασης 26 στεμμάτων, ως τράπεζα 

γης, για ανταλλαγή με ρυμοτομούμενα οικόπεδα του σχεδίου πόλης. 

4. Κατασκευή έργων υποδομής (οδοποιία-ύδρευση-αποχέτευση) κόστους 20.000.000 ευρώ. 

 

Η περιοχή, βουνό και πέτρα, αποκαλείται χελωνολίβαδο και οι πρώτοι επίσημοι κάτοικοί της τη 

δεκαετία του ΄80, σκαπανείς.  

 

Το 1985 ξεκινούν τα έργα υποδομής : αρχικά έργα κεφαλής ύδρευσης -2 δεξαμενές κοντά στο 

ίδρυμα «Άγιος Γεώργιος - Παιδόπολις» και μία πάνω από το Τ.Ε.Ι - , μετέπειτα οι δρόμοι και τα 

δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Το 1988, με ενέργειες του Δημάρχου Καβάλας κ. Αθανασιάδη Λευτέρη, ιδρύεται η Κοινοπραξία 

ΔΕΠΟΣ-ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Το 1989 αρχίζουν να πωλούνται τα πρώτα οικόπεδα. Το 30% αυτών πωλείται στην ελεύθερη 

αγορά με τη διαδικασία της δημοπρασίας. Το 70% αυτών πωλείται σε δικαιούχους με 

εισοδηματικά κριτήρια. Παράλληλα οικοδομούνται κατοικίες από την Κοινοπραξία ΔΕΠΟΣ- 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ και πωλούνται στην ελεύθερη αγορά, ωστόσο σε τιμές χαμηλότερες των 

τρεχουσών.  

 

Όπως αναφέρει ο κ.Θεοδωρίδης (χ.χ): 

 

 ….Αρνητικό σημείο στο όλο Πρόγραμμα υπήρξε ασφαλώς ο τρόπος που οικοδομήθηκαν τα 

οικόπεδα των ιδιωτών με υπερβάσεις των όρων δόμησης και με την κατασκευή επιπλέον 

αυθαιρέτων ορόφων. Αντίθετα με τους ιδιώτες η περιοχή των 20 στρ. στο βόρειο τμήμα της 

συνοικίας όπου αναπτύχθηκε το πρόγραμμα της Οργανωμένης Δόμησης της Κοινοπραξίας 

ΔΕΠΟΣ - Δήμου Καβάλας αποτελεί   ένα σωστό δείγμα γραφής, πώς έπρεπε και πώς πρέπει να 

οικοδομείται η περιοχή. Προκειμένου να εξισορροπηθεί η υπερεκμετάλλευση των ιδιωτικών 

οικοπέδων, στην οικοδόμηση της ΔΕΠΟΣ δεν εξαντλήθηκε ο συντελεστής δόμησης με αποτέλεσμα 

το Πρόγραμμα να συρρικνωθεί σε 157 μόνο κατοικίες έναντι των 212 κατοικιών του εγκεκριμένου 

από το ΥΠΕΧΩΔΕ Προγράμματος του 1993.  

 

Στις 7 Ιουλίου του 1994 , η καινούρια συνοικία που πολεοδομήθηκε από την κοινοπραξία  

ΔΗΜΟΥ-ΔΕΠΟΣ , ονομάζεται  επισήμως  ΝΕΑΠΟΛΗ  για ιστορικούς και θρησκευτικούς 

λόγους. Οι κάτοικοι αρχίζουν να αυξάνονται και εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. 

 

Όπως αναφέρει σε μαρτυρία της η κ. Παπαδοπούλου(2013):  

 

Έμπαινε η άνοιξη... ‘Ηταν πριν το 1995. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των κατοίκων της 

«Νεάπολης» ήταν την εποχή εκείνη ο γυναικολόγος  κ. Ευθυμιάδης. Μας κάλεσε σε συνέλευση. Η 

συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο «Lusy», στην Καλαμίτσα. Μαζευτήκαμε καμιά δεκαπενταριά μέλη. 

Εγώ ως οικοπεδούχος τότε. Τα θέματα που μας απασχόλησαν ήταν πολλά. Υπήρξαν και εντάσεις. 

Οι λίγοι που ήταν ήδη κάτοικοι της περιοχής, αντιμετώπιζαν αρκετά προβλήματα. Στη  
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νεοσυσταθείσα συνοικία δεν υπήρχε αστική συγκοινωνία. Πρόβλημα δημιουργούσε κυρίως η 

έλλειψη σχολείου. Τα παιδιά μοιράζονταν σε διάφορα σχολεία της πόλης. Η ταλαιπωρία παιδιών 

και γονέων ήταν μεγάλη. Αποφασίσαμε να μαζέψουμε υπογραφές. Όχι μόνο από τους κατοίκους, 

αλλά και από τους οικοπεδούχους. Όλοι - όλοι μαζί δεν ήμασταν αρκετοί να πείσουμε για την 

αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός εξαθέσιου δημοτικού σχολείου. Αυτοί που το ανέλαβαν 

κινήθηκαν δυναμικά. Έτσι, από εκείνη τη συνάντηση ξεκίνησε η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου 

στη  ΔΕΠΟΣ. Του σχολείου της Νεάπολης… 

 

Ιστορία του κτιρίου 

 

Το οικόπεδο στο οποίο κατασκευάστηκε το διδακτήριο στο οποίο στεγάζεται  το 24ο  Δημοτικό  

Σχολείο της Νεάπολης βρίσκεται σε προνομιούχα θέση, σε ένα από τα ψηλότερα σημεία της 

συνοικίας, με αποτέλεσμα να δεσπόζει στην περιοχή. Από τη θέση αυτή έχει πανοραμική θέα 

προς τον κόλπο της Καβάλας (Εικόνα 3). 

 

Βόρεια, ανατολικά και νότια συνορεύει με τρεις μεγάλους δρόμους (Ευξείνου Πόντου, 

Παφλαγονίας, Ανατολικής Ρωμυλίας), που του προσδίδουν ανοιχτωσιά, και δυτικά με οικόπεδα 

διαθέσιμα προς ανοικοδόμηση. Στα νότια του σχολείου είναι κτισμένη η  εκκλησία της 

συνοικίας της Νεάπολης, η Αγία Φωτεινή ενώ στα βόρεια το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

Καβάλας, πνεύμονας ζωής για τον τόπο.  

 

Το κτίριο κτισμένο σε 2,5 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, με μελέτη που έγινε το έτος 1995, από τη 

Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών Νομού Καβάλας και συνεργάτες την αρχιτέκτονα μηχανικό 

Σαπφώ Αγγελούδη και τον ηλεκτρολόγο μηχανικό Καραδρακόντη Κωνσταντίνο, αρχικά, όπως 

προκύπτει από την οικοδομική του άδεια, προοριζόταν για να φιλοξενήσει το 8ο Γυμνάσιο 

Καβάλας (Εικόνα 4). Οι ανάγκες της περιοχής ωστόσο επέβαλαν την στέγαση ενός δημοτικού 

σχολείου.    

 

Ο αρχιτεκτονικός του σχεδιασμός εξαιρετικά πρωτοπόρος για την εποχή του. Όχι μόνο γιατί 

ξεφεύγει από τη στερεότυπη κατασκευή του ορθογώνιου σχήματος αλλά σημειώνει και μια 

επανάσταση για τα δεδομένα του τόπου και της εποχής στις όψεις του και στον χρωματισμό του 

(Εικόνες 5, 6). Η κατασκευή του έγινε το 1996-97 από την εταιρία Φραγκόπουλου και 

λειτούργησε το Φθινόπωρο του 1997. 

 

 Η δημοσιογράφος Δέσποινα Δαλέλου σε άρθρο της στην τοπική εφημερίδα «Εβδόμη», γράφει 

σχετικά : «…Κάποτε τα σχολεία, οι στρατώνες και οι φυλακές είχαν ίδιο σχήμα και ίδιο 

χρώμα… Ως το πιο ωραίο σχολείο της Καβάλας και ίσως της Ελλάδας χαρακτηρίστηκε από τους 

αρμόδιους, το δημοτικό σχολείο της Νεάπολης (ΔΕΠΟΣ)… Πρόκειται για ένα σχολείο που 

κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ (για τα ως σήμερα δεδομένα)… και το κόστος του φτάνει τα 

330.000.000 δραχμές…»  (Εικόνες  7, 8). 

 

Το κτιριολογικό πρόγραμμα του ΟΣΚ (Αγγελούδη, 1995)  απαιτούσε:  

 

 6 Αίθουσες διδασκαλίας 

 Αίθουσα Φυσικής – Χημείας 

 Αίθoυσα Computer 

 Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 

 Γραφείο Δ/νσης 

 Γραφείο δασκάλων 

 Κυλικείο 

 Χώρο Γυμναστικής 
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 Αποδυτήρια κοριτσιών – αγοριών 

 Χώρους υγιεινής 

 Βιβλιοθήκη 

 Λεβητοστάσιο 

 Αποθήκες 

 

Στα παραπάνω, επιπροσθέτως προβλέφτηκαν και σχεδιάστηκαν, αφού οι ανάγκες έτσι το 

καλούσαν, αίθουσα ολοήμερου σχολείου, νηπιαγωγείου με το αντίστοιχο γραφείο για τη 

νηπιαγωγό και τουαλέτες ξεχωριστές για τα νήπια, καθώς επίσης  χώρος για τον ανελκυστήρα.  

Η Αρχιτέκτονας Σαπφώ Αγγελούδη στην προφορική μαρτυρία – συνέντευξη που μας έδωσε  

στην κατοικία της τον Μάρτιο 2013,  αναφέρει:  

 

Όλα αυτά έπρεπε να τοποθετηθούν σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο προς ανοικοδόμηση οικόπεδο, τρεις 

γωνιαίο, ουσιαστικά σε μία λωρίδα γης με δύσκολο προσανατολισμό και μεγάλες κλίσεις. 

Τελικά υιοθετήθηκε σχήμα κάτοψης μορφής Γ. Το κτίριο είναι ισόγειο ως προς τη δυτική όψη και 

διώροφο ως προς τις άλλες. Τοποθετήθηκε έτσι ώστε να προκύπτουν δύο αυλές μια δυτική και μια 

νότια, προφυλαγμένη από το βορρά. Είσοδοι υπάρχουν και στις δύο αυλές. Το νηπιαγωγείο είναι 

ισόγειο, σε άμεση επαφή με τη δυτική αυλή αλλά και με μία νότια ταράτσα. 

  

Οι δίδυμες δυτικές είσοδοι οδηγούν σ΄ένα κυκλικό χώρο με θέα. Από εδώ οδηγείσαι στην Αίθουσα 

Πολλαπλών Χρήσεων που έχει και ανεξάρτητη είσοδο, στο νηπιαγωγείο, στα γραφεία των 

δασκάλων και στις αίθουσες διδασκαλίας του πρώτου ορόφου. Οι αίθουσες είναι νότιες οι τρεις 

και η μια ειδική βορινή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο άλλος κυκλικός χώρος που υπάρχει στην 

πτέρυγα των αιθουσών με την εσωτερική κιονοστοιχία του. Ο χώρος αυτός μπορεί να δεχτεί 

διάφορες λειτουργίες, διάλειμμα , έκθεση δουλειάς παιδιών κ.λ.π 

 

Η είσοδος από τη νότια αυλή οδηγεί (ισόγειο κτιρίου) ομοίως, σ΄ένα κεντρικό κυκλικό χώρο. Από 

εδώ οδηγείσαι στο κυλικείο, στις τρεις νότιες αίθουσες και στη μια βορινή ειδική, αλλά και στους 

χώρους άθλησης και υγιεινής. Οι δύο αυτοί χώροι έχουν και απευθείας εισόδους στην αυλή. 

 

Στις όψεις το κτίριο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι τρεις αίθουσες είναι χρωματιστοί 

ευδιάκριτοι όγκοι καλυμμένοι με δίρριχτες στέγες έτσι ώστε το μικρό παιδί από την αυλή να 

αναγνωρίζει το «σπιτάκι» του. Οι δύο κυλινδρικοί όγκοι ομοίως είναι αναγνωρίσιμοι όπως και οι 

όγκοι του νηπιαγωγείου και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. Υαλότουβλα τοποθετημένα σε 

αίθουσες αλλά και στον κεντρικό χώρο φιλτράρουν το φως και πλουτίζουν τους χώρους…  

 

Η  διαμόρφωση του εδάφους για τη νότια σχολική αυλή με τις μεγάλες κλίσεις, επιλέχθηκε, 

λόγω του επικλινούς του εδάφους, να γίνει σε τέσσερα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί πως το ένα 

από τα δύο μεγαλύτερα επίπεδα της αυλής διατέθηκε για γήπεδο του μπάσκετ και βόλεϋ, ενώ το 

άλλο για γήπεδο του ποδοσφαίρου. Ιδιαίτερη αίσθηση και εντύπωση προκάλεσε σε όλους η 

επίστρωση από  χλωροτάπητα στο γήπεδο του ποδοσφαίρου, μια πραγματικά ξεχωριστή και 

προωθημένη επιλογή για σχολική αυλή της εποχής εκείνης.  

 

Την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 1997, γίνεται από τον ιερέα της ενορίας της Αγίας Ειρήνης, -δεν 

υπήρχε ακόμη εκκλησία στη συνοικία-, ο Αγιασμός για το νέο σχολικό έτος και συγχρόνως τα 

εγκαίνια του νεόδμητου διδακτηρίου (Εικόνα  9). Μεταξύ των γονιών, των μαθητών και των 

δασκάλων παρευρέθηκαν οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι προϊστάμενοι και 

σχολικοί σύμβουλοι της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καβάλας. Δύο μήνες 

αργότερα ολοκληρώθηκαν  οι  αυλές  και τα παιδιά μπορούσαν πια  να παίζουν ελεύθερα. 

 

Ο γρήγορος, όμως, ρυθμός ανάπτυξης της περιοχής και η πλούσια ανοικοδόμηση  είχε σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των μαθητών. Σύντομα οι χώροι του σχολείου δεν ήταν 
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πια αρκετοί και όλα έδειχναν πως η τάση για πολλά χρόνια θα είναι αυξητική. Αποτέλεσμα, στα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του η αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών μετατρέπεται σε 

αίθουσα διδασκαλίας  και καταργείται η αίθουσα της βιβλιοθήκης. Η αίθουσα του Ολοήμερου 

σχολείου χρησιμοποιείται και αυτή πλέον το πρωί σαν αίθουσα διδασκαλίας. 

 

Σε γραπτή του μαρτυρία ο πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Κρομμύδας 

Δημήτριος  την σχολική χρονιά 2004-05 έως την σχολική χρονιά 2006-2007 (2013) αναφέρει: 

 

Πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 24ου Δημοτικού σχολείου της περιοχής 

Νεάπολης, ανέλαβα την σχολική χρονιά 2004-05 έως την σχολική χρονιά 2006-2007. Μια 

δύσκολη περίοδο για τη λειτουργία του σχολείου. 

 

Στην συνοικία, η ανοικοδόμηση ήταν μεγάλη και η μετακόμιση στην περιοχή σχεδόν καθημερινή, 

κατά κύριο λόγο νέων ανθρώπων με παιδιά του δημοτικού και προσχολικής ηλικίας. Οι 

προδιαγραφές κατασκευής του σχολείου είχαν πλέον ξεπερασθεί, το σχολείο ασφυκτιούσε, και ήταν 

πλέον επιτακτική ανάγκη η επέκτασή του. 

 

Πρώτο μέλημα του νέου προεδρείου  ήταν να  πείσουμε όλους τους αρμόδιους φορείς για την 

ανάγκη επέκτασης του σχολείου, αλλά και για την κατασκευή νέου νηπιαγωγείου, το οποίο μέχρι 

εκείνη την στιγμή συστεγαζόταν με το δημοτικό σχολείο. 

 

Με την συμπαράσταση του τότε Νομάρχη Κου Θεοδ. Καλλιοτζή, 2 νέες αίθουσες ήταν έτοιμες την 

επόμενη σχολική χρονιά και μετά από λίγα χρόνια είχαμε έτοιμο και το νέο νηπιαγωγείο στην 

περιοχή, με αντίστοιχη αύξηση των σχολικών αιθουσών,  μετά την μετακόμιση του νηπιαγωγείου. 

 

Οργανώσαμε το γυμναστήριο του σχολείου βάζοντας θερμαντικά στοιχεία, προσφορά Καβαλιώτη 

επιχειρηματία και τοποθετήσαμε ξύλινο πάτωμα για την εκγύμναση των παιδιών, τους χειμερινούς 

μήνες. 

 

Προσπαθήσαμε να κάνουμε το σχολείο φιλικότερο στα παιδιά με ειδικές ανάγκες με την 

τοποθέτηση ασανσέρ και την κατασκευή ραμπών για ευκολότερη πρόσβαση.  Οργανώσαμε 

εξωσχολικές δραστηριότητες για όλα τα παιδιά, με ιδιαίτερη μεγάλη επιτυχία, χάρις της 

εμπιστοσύνης που μας έδειξαν οι γονείς των παιδιών. 

 

Με την αγορά υπολογιστών, projectors αλλά και λοιπού εξοπλισμού για κάθε αίθουσα 

διδασκαλίας, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την ένταξη του σχολείου στις νέες τεχνολογίες.  

Εκείνη την περίοδο άλλαξαν και οι στολές παρέλασης των παιδιών μετά από εισήγηση που υπήρξε 

στο προεδρείο του συλλόγου. Πρέπει να σημειώσω ότι το σχολείο μας ήταν από τα πρώτα σχολεία 

που συμμετείχαν στη διοργάνωση της  Αλφαβητοπαρέλασης. 

 

Ο  Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων συνεργάσθηκε άψογα με τον διευθυντή του σχολείου Κον 

Δήμο Κρυστάλλη αλλά και με όλους τους δασκάλους του σχολείου και θα ήθελα να τους 

ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

του συλλόγου,γιατί χωρίς την εμπιστοσύνη και την συνεργασία τους δεν θα μπορούσε να γίνει 

τίποτε. 

 

 Έτσι το Σεπτέμβριο του 2004 ολοκληρώνεται η προσθήκη δύο αιθουσών, μία σε κάθε όροφο, 

στο βόρειο τμήμα του διδακτηρίου, ύστερα από ενέργειες του Διευθυντή του σχολείου κ. 

Κρυστάλη Δήμου και με την δυναμική συμπαράσταση του προέδρου του Συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων κ. Κρομμύδα Δημητρίου, ο οποίος εκφώνησε και το λόγο στα εγκαίνια που έγιναν με 

την παρουσία των τοπικών αρχών. (Εικόνα  9). 
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Το 2006 η αύξηση των μαθητών του νηπιαγωγείου είχε σαν συνέπεια και την αύξηση της 

οργανικότητάς του από μονοθέσιο σε διθέσιο. Γεγονός βέβαια που είχε επιπτώσεις στη 

διαμόρφωση του χώρου του. Με την τοποθέτηση γυψοσανίδας η αίθουσα διδασκαλίας του 

νηπιαγωγείου χωρίστηκε στα δύο. Η πρώτη νηπιαγωγός χαρακτηριστικά αναφέρει στη μαρτυρία 

της : «Οι  ανάγκες του σχολείου σε χώρους διδασκαλίας αυξήθηκαν και το όμορφο νηπιαγωγείο με 

την ιδανική αίθουσα, τα πολλά παράθυρα, τον ήλιο, την ατέλειωτη θέα, έπρεπε να μοιραστεί στη 

μέση και να γίνουν δύο τμήματα. Έτσι το 2006 έγινε διθέσιο και το όνειρο του ιδανικού 

νηπιαγωγείου τελείωσε…» 

Η αίθουσα εκδηλώσεων - το καμάρι του σχολείου - χωρίζεται και αυτή στα δύο. Εδώ επιλέγεται 

η λύση μιας συρόμενης κατασκευής από «πλέξιγκλας» ώστε να μπορεί να αποσύρεται εύκολα 

όποτε γινόταν κάποια εκδήλωση. 

 

Το 2007, με τη μεταστέγαση του νηπιαγωγείου, το γραφείο των νηπιαγωγών μετατρέπεται σε 

βιβλιοθήκη του σχολείου και  το πλεξιγκλάς καταργείται. Το 2007 επίσης, δύο χρόνια μετά την 

ίδρυση του Τμήματος Ένταξης, διαμορφώνεται στο διάδρομο του ισογείου, πάλι με τη χρήση 

γυψοσανίδας μια πρόχειρη κατασκευή. Αυτή θα γινόταν η αίθουσα διδασκαλίας για τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες. Ο μεγάλος γύψινος τοίχος που κατασκευάστηκε στη μέση του 

διαδρόμου καλύφθηκε με ένα εξαιρετικό έργο, απεικόνιση του βυθού της θάλασσας, της 

ζωγράφου κ. Σαμαρά Ελένης που υπήρξε ακούραστη συνεργάτης και φίλη του σχολείου. Η 

χρήση των χώρων παραμένει μέχρι σήμερα η ίδια. 

 

ΦΕΚ Ίδρυσης – Οργανικότητα – Προαγωγές – Ωρολόγια Προγράμματα 

 

Το 24ο Δημοτικό Σχολείο πρωτολειτούργησε ως 6/θ Δημοτικό Σχολείο τη σχολική χρονιά 1997-

1998 (Φ.Ε.Κ. Ίδρυσηςτ.Β΄765/27-8-1997). Από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του 

δημιουργήθηκε  ολοήμερο τμήμα και στο διδακτήριό του φιλοξενήθηκε το 24ο Μονοθέσιο 

Νηπιαγωγείο το οποίο μεταστεγάστηκε σε δικό του σύγχρονο κτίριο, το έτος 2007. 

 

 Το 1999 ιδρύεται Ολοήμερο Σχολείο με οργανική θέση  (Φ.Ε.Κ τ.Β΄ 8/15-1-1999). 

 

 Οι γρήγοροι ρυθμοί  ανάπτυξης του πληθυσμού της περιοχής αυξάνει τις ανάγκες του σχολείου 

έτσι το 2004 προάγεται σε 8/θέσιο (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1099/20-7-2004).  

 

Το 2005 ιδρύεται το Τμήμα Ένταξης (Φ.Ε.Κ τ.Β΄ 1397/10-10-2005).Επίσης την ίδια χρονιά 

προάγεται σε 10/θέσιο (Φ.Ε.Κ τ.Β΄ 945/8-7-2005). 

 

Τέλος, το 2007  προάγεται σε 12/θέσιο (Φ.Ε.Κ τ.Β΄ 1045/25-6-2007) οργανικότητα την οποία 

κατέχει μέχρι σήμερα. 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως από μαρτυρίες συναδέλφων αλλά και γονέων του σχολείου, 

καταγράφηκε η πληροφορία πως σε παλαιότερα χρόνια, ως 24ο λειτούργησε Δημοτικό Σχολείο 

στην περιοχή της Δεξαμενής, συστεγαζόμενο με το 13ο Δημοτικό σχολείο -το οποίο υφίσταται 

μέχρι σήμερα- και κατόπιν καταργήθηκε για να επαναλειτουργήσει μετά από μερικά χρόνια 

ιδρυμένο επίσημα με το παραπάνω ΦΕΚ στην περιοχή της Νεάπολης.  

 

Εξετάζοντας τις παραπάνω χρονολογίες, από το ρυθμό των προαγωγών του σχολείου φαίνεται 

και η ραγδαία ανάπτυξη της περιοχής. 

 

Τέλος ορίζεται, με την Φ.50/174/84570/Γ1/20-06-2013 απόφαση του υφυπουργού Παιδείας και 

ΦΕΚ: 1583/21-6-2013 (τ Β'), ως Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) και το ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του με την ΥΑ 

Φ.50/267/131333/Γ1/17-09-2013 και το ΦΕΚ: 1327/16-06-2011. Με τις τελευταίες αποφάσεις 
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αλλάζει το διδακτικό ωράριο τόσο της πρωινής λειτουργίας όσο και του ολοήμερου σχολείου  

και αναμορφώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα. Αλλαγές κυρίως σημειώνονται στο χρόνο λήξης 

των μαθημάτων - η  έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10 και η λήξη στις 

14:00 για όλες τις τάξεις -   και στην είσοδο νέων διδακτικών αντικειμένων που διδάσκονται 

πλέον όχι από το δάσκαλο της τάξης, αλλά από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων – μάθημα 

Φιλαναγνωσίας και Πληροφορικής  για όλες τις τάξεις, Αγγλικά και Θεατρική Αγωγή  από την  

Α΄ τάξη, Χορός  κ.λ.π .  

 

 

Προσωπικό – Στοιχεία Μαθητών 

 

Πρώτος  διευθυντής του σχολείου ανέλαβε, ως ο αρχαιότερος  τότε τοποθετηθείς δάσκαλος, ο κ. 

Αντωνίου Λάζαρος γεννηθείς στην Καβάλα με καταγωγή από το Λιβάδι Ολύμπου του Νομού 

Λάρισσας , πτυχιούχος  Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και πρώτοι δάσκαλοι με 

αλφαβητική σειρά οι (Εικόνα 10) :  

 

 κ.Γαιτανά Χαρίκλεια, γεννηθείσα στην Ξάνθη, με καταγωγή από την επαρχία Νέστου, 

πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαννίνων 

 κ.Κυριακίδης Κυριάκος, γεννηθείς στην Καβάλα  από γονείς Καβαλιώτες, πτυχιούχος 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης  

 κ.Μοσχίδου Ελένη, γεννηθείσα στη Δράμα από γονείς Δραμινούς, πτυχιούχος 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης 

 κ.Μουριάδου Παρασκευή, γεννηθείσα στην Καβάλα  από γονείς Καβαλιώτες, 

πτυχιούχος Ραλλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πειραιά 

 κ.Παπαδοπούλου Ελένη, γεννηθείσα στην Καβάλα από γονείς Πελοποννήσιους, 

πτυχιούχος  Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αθηνών.  

  κ.Χατζηκατσούπης Γρηγόρης γεννηθείς στην Καβάλα, από γονείς Καβαλιώτες 

πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης. και πρώτη νηπιαγωγό την  

  κ.Ρωμανίδου Έλλη, γεννηθείσα στην Φλώρινα, από γονείς ντόπιους, πτυχιούχος σχολής 

Νηπιαγωγών Θεσσαλονίκης. 

 

Σε γραπτή της μαρτυρία η δασκάλα κ. Γαϊτανά Χαρούλα (2013) αναφέρεται στις πρώτες μέρες 

λειτουργίας του σχολείου:    

                                                                                                                           

Οι αναμνήσεις μου από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του 24
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας: 

Ήταν 1/9/1997 όταν πολύ χαρούμενη ανέβηκα την ανηφόρα για να αναλάβω υπηρεσία στην 

καινούρια μου οργανική θέση στο 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο. Από μακριά ήταν πολύ εντυπωσιακό. 

Δέσποζε, σε μια άδεια από σπίτια περιοχή, γεμάτη βράχους και ήταν σαν τρία βαμμένα 

διαφορετικά σπιτάκια σε μια τεράστια επικλινή αυλή. Όταν πλησίασα απλά με έπιασε τρόμος. Ήταν 

ένα γιαπί! Δεν υπήρχαν εξωτερικά κουφώματα,  χίλια δυο συνεργεία  μέσα και έξω δούλευαν 

εντατικά και ήταν καλυμμένο με ένα παχύ στρώμα άσπρης σκόνης. Συναντήθηκα με άλλους επτά, 

το ίδιο με μένα, απορημένους συναδέλφους. Μαζευτήκαμε στο χώρο του νηπιαγωγείου για να 

δούμε τι θα κάνουμε. Η θέα από εκεί σου έκοβε την ανάσα, αλλά σχολείο…. δεν υπήρχε!  Πήγαμε 

όλοι μαζί στον προϊστάμενο γιατί δεν ξέραμε τι θα έπρεπε να κάνουμε. Υπογράψαμε εκεί - στα 

γραφεία - την αναφορά ανάληψης υπηρεσίας κι εκείνος μας διαβεβαίωσε ότι στις 11/9 θα γινόταν 

οπωσδήποτε αγιασμός και το σχολείο θα λειτουργούσε. Θρανία, καρεκλάκια, έδρες,  βιβλιοθήκες, 

και υλικά για το νηπιαγωγείο μας έστειλαν τα άλλα σχολεία,  ότι τους περίσσευε. Εμείς οι 

εκπαιδευτικοί, τα ξεφορτώναμε από το φορτηγό, τα καθαρίζαμε, τα μεταφέραμε και εξοπλίζαμε τις 

αίθουσες. Καρφώσαμε τους πίνακες, αγοράσαμε την απαραίτητη γραφική ύλη. Ένα σχολείο χωρίς 

ούτε ένα χάρτη, ούτε μια ζωγραφιά, ούτε ένα κασετόφωνο να μην μιλήσουμε για φωτοτυπικό και 

άλλο εκπαιδευτικό υλικό ή βοηθητικό προσωπικό. Κι όμως! Τα εγκαίνια έγιναν στην ώρα τους με 
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την απαραίτητη επισημότητα. Όλοι οι δάσκαλοι ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι για το στοίχημα που 

κερδήθηκε! Τα παιδιά μπήκαν σε έτοιμες αίθουσες και το ταξίδι στην γνώση ξεκίνησε…  

 

Τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής και των Αγγλικών διδάσκονταν από εκπαιδευτικούς  των 

αντίστοιχων ειδικοτήτων   άλλων σχολείων που συμπλήρωναν το ωράριό τους. Οργανικές  

θέσεις για τα μαθήματα αυτά δόθηκαν στο σχολείο το 2005. Τις  πρώτες αυτές οργανικές θέσεις 

κατέλαβαν οι κ. Πασχαλίδου Καλλιόπη, γεννηθείσα στο Κιλκίς,  από γονείς ντόπιους, 

πτυχιούχος τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας Α.Π.Θ ως δασκάλα Αγγλικών και η  κ. 

Καρακασίδου Σταυρούλα, γεννηθείσα στην Καβάλα   από γονείς Καβαλιώτες  πτυχιούχος 

σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α Θεσσαλονίκης ως Δασκάλα Φυσικής Αγωγής. 

 

Την πρώτη χρονιά το σχολείο λειτούργησε με  122 μαθητές  που σε ποσοστό 60 %  προήλθαν 

από τα  όμορα  σχολεία 18
ο
 και 21

ο
. Το υπόλοιπο ποσοστό προήλθε από τα σχολεία 2

ο
 , 22

ο
 , 12

ο
 

, 9
ο
 , 16

ο
 , 11

ο
 , 25

ο
 5

ο
, 15

ο
 , 17

ο
 και το Δ.Σ Παληού. (Εικόνα 11, Πίνακας 2) 

Οι γονείς όπως προκύπτει από τα μητρώα των μαθητών ήταν στην πλειονότητα τους  

εκπαιδευτικοί  και δημόσιοι υπάλληλοι. Υπήρχαν όμως αρκετοί ιδιωτικοί  υπάλληλοι και 

εργάτες.(Γράφημα 1) 

 

Οι απόφοιτοι την πρώτη σχολική χρονιά ήταν 13 και τις άλλες χρονιές κατά μέσο όρο 29 με 

εξαίρεση  τις  χρονιές  2010-2011 και 2011-2012 που ήταν 46 και 40 αντίστοιχα (Γράφημα 2). 

 

Στην ολιγόχρονη ιστορία του σχολείου, μέχρι σήμερα, διευθυντές  διετέλεσαν επίσης οι:     

Από το 2002-2008 ο κ. Κρυστάλης Δήμος,  γεννηθείς στις Σάππες του Ν.Ροδόπης από γονείς  

πρόσφυγες, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρουπόλεως, εκλεγμένος Δήμαρχος 

Σαππών για δύο τετραετίες, διορισμένος συντονιστής των Μειονοτικών Σχολείων Θράκης για 

τέσσερα χρόνια και Συντονιστής Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην 

Κωνσταντινούπολη για μια διετία. Τον κ. Κρυστάλη Δήμο για το διάστημα 2008-2009 όπου 

εργάστηκε αποσπασμένος από το Υπουργείο στην Κωνσταντινούπολη, αντικατέστησε ως 

εκτελών χρέη Διευθυντή, ο υποδιευθυντής  κ. Κουκουζίκας  Ναπολέων γεννηθείς στο Φυλακτό 

της επαρχίας Σουφλίου Έβρου, από γονείς ντόπιους, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Λαμίας, βραβευμένος δάσκαλος του σχολείου από το  Θεσμό  «Αριστεία και Ανάδειξη Καλών 

Πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας, το 

2011, για το Καινοτόμο Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας με τίτλο «Πρόσφυγες στην Καβάλα του 

Μεσοπολέμου» που πραγματοποίησε με μαθητές της Στ΄ τάξης, σε συνεργασία με σχολεία και 

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. 

 

Την περίοδο 2009-2011 διευθυντής διετέλεσε ο κ. Κουμελάς Παντελής,  γεννημένος στη Χίο 

από γονείς Χιώτες, απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας της  Ρόδου. 

Από το 2011 και εξής, Διευθύντρια του σχολείου ορίστηκε η κ. Παπαδοπούλου Ελένη, 

πτυχιούχος  και  του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομίας του ΑΤΕΙ Καβάλας, ενεργό 

συνδικαλιστικό στέλεχος και αιρετό μέλος του ΠΥΣΠΕ. 

 

Σχολική Ζωή  

 

Συγκινητικές είναι οι μαρτυρίες των πρώτων δασκάλων του σχολείου σχετικά με την εμπειρία 

τους στα πρώτα χρόνια της υπηρέτησής τους σ΄αυτό. Όταν από τον καθένα ξεχωριστά ζητήθηκε 

να αναφερθεί σε κάποιο περιστατικό ή γεγονός της σχολικής ζωής που έχει μείνει χαραγμένο 

στη μνήμη του, κατά περίεργο τρόπο οι περισσότεροι επέλεξαν να αναφερθούν  στις πρώτες 

ημέρες της παρουσίας τους στο σχολείο, στην πρώτη εντύπωση αλλά και στις μεταξύ τους 

σχέσεις, που απ΄ ότι φαίνεται χάραξε και την μετέπειτα πορεία του σχολείου:   

 

Σε γραπτή της μαρτυρία η νηπιαγωγός Ρωμανίδου Έλλη (2013) αναφέρει:                                                                                                                              
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Την πρώτη μέρα  του Σεπτέμβρη του 1997 παρουσιαστήκαμε με τους συναδέλφους του Δημοτικού 

στο νεόδμητο κτίριο. Πανικός και απογοήτευση! Ένα κτίριο γεμάτο μπάζα. Σε δέκα μέρες  έπρεπε 

να λειτουργήσει. Εξοπλισμός μηδενικός. Βοηθητικό προσωπικό ανύπαρκτο! Στο σημείο αυτό 

αλλάξαμε ρόλο. Καθαρίσαμε, μεταφέραμε έπιπλα που απέσυραν άλλα σχολεία, πετάξαμε μπάζα και 

καταφέραμε την ημέρα του Αγιασμού να παρουσιάσουμε μια υποφερτή κατάσταση. Βεβαίως οι 

ελλείψεις ήταν πολλές ειδικά για το Νηπιαγωγείο το οποίο απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό. Το θετικό 

ήταν ότι 8 συνάδελφοι, άγνωστοι σχεδόν μεταξύ μας, οργανωθήκαμε, δουλέψαμε , δεθήκαμε και 

γίναμε όχι μόνο εξαιρετικοί συνεργάτες αλλά και καλοί φίλοι. Το αποτέλεσμα φάνηκε στη συνέχεια 

όταν η φήμη  του σχολείου απλώθηκε και πολλοί γονείς εκτός ορίων του σχολείου, ζητούσαν να 

γράψουν το παιδί τους  σ΄αυτό, αλλά και πολλοί συνάδελφοι επεδίωκαν μια οργανική θέση στο 24
ο
 

.Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που έζησα μια δεκαετία μέσα στο συγκρότημα του 24
ου

 

Δημοτικού Σχολείου και συνεργάστηκα με αυτούς τους συναδέλφους. Να είναι όλοι καλά! 

 

Ο πρώτος διευθυντής του σχολείου σε συνέντευξή του αναφέρει (2014): 

 

Έχουν περάσει 17 ολόκληρα χρόνια από τότε που μου ανακοινώθηκε ότι θα ήμουν Διευθυντής στο 

νεοϊδρυθέν 24
ο
 ΔΣ Καβάλας. Το Σχολείο λειτούργησε για πρώτη φορά στις 01/09/1997. Θυμάμαι 

όταν  πρωτοβρεθήκαμε με τους συναδέλφους. Ήμαστε επτά δάσκαλοι και μια Νηπιαγωγός. 

Μπήκαμε στο Σχολείο και αντικρίσαμε ένα εργοτάξιο. Παντού υπήρχαν άνθρωποι που δούλευαν 

με γοργούς ρυθμούς για να είναι το σχολείο έτοιμο στον αγιασμό. Ατενίζαμε από το μεγάλο 

μπαλκόνι και βλέπαμε όλη την Καβάλα. Η αγωνία όλων μας ήταν πώς θα εξοπλίσουμε το Σχολείο. 

Το Σχολείο ήταν άδειο και σε δέκα μέρες άρχιζαν τα μαθήματα. Θα έρχονταν οι καινούριοι 

μαθητές στο καινούριο σχολείο. Θα τους υποδέχονταν οι καινούριοι δάσκαλοι. Τα πρώτα έπιπλα 

τα πήραμε από το Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σ αυτό βοήθησε και ο κύριος  Πατέλης, γονέας παιδιού της Δ΄ 

Τάξης. Ανέλαβε μάλιστα από την αρχή και Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων έως ότου γίνουν εκλογές. 

Η συνεργασία μας ήταν άριστη.  Έτσι στις 11/09/1997 έγινε αγιασμός και το σχολείο μας 

λειτούργησε κανονικά. Τα πάντα ήταν στη θέση τους. Τους ευχαριστώ όλους. Αυτό όμως που μου 

έρχεται στο νου μου με νοσταλγία είναι οι σχέσεις που είχαμε και έχουμε με όλους τους 

συναδέλφους. Ήμασταν μια παρέα. Αξέχαστα χρόνια! 

 

Σε γραπτή της μαρτυρία η δασκάλα Χαρούλα Γαϊτανά (2014) αναφέρει: 

 

 Τι είναι αυτό που κάνει το 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο, το σχολείο της καρδιάς μου; Πολλές φορές έχω 

αναρωτηθεί γι’ αυτό. Σκέφτομαι ότι ίσως οφείλεται στο ότι το είδα να δημιουργείται  μπροστά στα 

μάτια μου. Όταν πήγα για πρώτη φορά δεν είχε ούτε παράθυρα, όταν έφυγα ήταν ένα από τα 

καλύτερα σχολεία της πόλης.  Ίσως…. Ίσως πάλι γιατί συνέβαλλα με όλες μου τις δυνάμεις 

σωματικές και πνευματικές στην δημιουργία του. Κουβάλησα θρανία και καρεκλάκια, καθάρισα, 

οργάνωσα γιορτές και εκδηλώσεις στήριξα τις επιτυχίες των παιδιών. Αλλά κυρίως δίδαξα. Δίδαξα 

με κέφι, με όρεξη, με όλες μου τις γνώσεις, με όλη μου την αγάπη, τους μαθητές μου. Ίσως…Ίσως 

να είναι τα νιάτα που δίνουν μια λάμψη στο όλο εγχείρημα και η παρέα. Ήμασταν πολύ νέοι όλοι 

οι συνάδελφοι. Μεγαλώσαμε κι εμείς μαζί με το σχολείο. Γίναμε μια οικογένεια. Μοιραστήκαμε 

χαρές και λύπες, ιδέες, έμπνευση, οράματα. Ο ένας στήριζε και ανέδειχνε την δουλειά των άλλων. 

Ίσως…Ίσως να είναι επίσης η αίσθηση της συνυπευθυνότητας που είχαμε. Το σχολείο μας 

αφορούσε. Και οι καλές και οι δύσκολες  στιγμές του. Μας αντιπροσώπευε και το 

αντιπροσωπεύαμε κι εμείς. Το νιώθαμε ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. «…Υπηρετώ στο 24
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Καβάλας». Είναι ευτυχία για έναν εκπαιδευτικό να του δοθεί η ευκαιρία στην 

καριέρα του να υπηρετήσει σε ένα τέτοιο σχολείο. Είμαι περήφανη που είμαι ένα κομμάτι από την 

ιστορία του και μπορώ να πω:«Ναι. Το 24
ο
 είναι το σχολείο μου. Είναι το σχολείο της καρδιάς 

μου. 

 

Σε γραπτή του μαρτυρία ο δάσκαλος Κυριακίδης Κυριάκος αναφέρει (2014): 
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 Ο διορισμός μου στο 24ο Δημ. Σχολ. Καβάλας τον Σεπτέμβριο του 1997, ήταν μια νέα αρχή στην 

σταδιοδρομία μου ως δάσκαλος. Έχοντας πρόσφατα επιστρέψει από σχολεία της Ν. Αφρικής 

τοποθετήθηκα στο καινούριο σχολείο της νέας συνοικίας της πόλης μας, της Νεάπολης.  Ένα 

πανέμορφο διώροφο κτίριο με μοντέρνο σχεδιασμό και ευρύχωρους λειτουργικούς χώρους μας 

περίμενε για να επιτελέσουμε το έργο μας.  Είχα την μεγάλη τύχη να συνεργαστώ με μια ομάδα 

εξαιρετικών συναδέλφων, που με την εμπειρία τους και τον ενθουσιασμό τους ανέδειξαν το 

σχολείο μας σε ένα από τα πιο αξιόλογα σχολεία της πόλης μας. Η εξαιρετική συνεργασία μας, 

έκανε το έργο μας ευχάριστο και την επαφή με τους μαθητές μας αλησμόνητη.  Μετά από μια 

δεκαετία οι απαιτήσεις της ζωής με έκαναν να ζητήσω την μετάθεσή μου στο νησί της Θάσου, 

όπου διδάσκω μέχρι σήμερα.  Η επάνοδός μου όμως στο 24ο Δημοτικό, δεν παύει να είναι για 

μένα ένα όνειρο κι ένας σκοπός.   

        

Η δασκάλα Μοσχίδου Ελένη σε συνέντευξή της αναφέρει (2014):      

                                                                                      

Είμαι Δασκάλα με 29 χρόνια υπηρεσίας. Έχω βρεθεί σε πολλά σχολεία. Στη μνήμη μου έχουν 

χαραχθεί  πολλές και όμορφες αναμνήσεις.  Σχολείο μου όμως είναι ένα. Το 24
ο
 .Το αγαπάω αυτό 

το σχολείο. Είναι ένα μέρος που αισθάνομαι πραγματικά άνετα. Είναι οι άνθρωποι που το κάνουν 

αυτό. Είναι η αίσθηση του χώρου. Είναι η αύρα του. Αισθάνομαι ευγνώμων για αυτά που έχω 

περάσει μέσα σε αυτό το Σχολείο. Αισθάνομαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. 

 

Η δασκάλα Μουριάδου Παρασκευή σε συνέντευξή της αναφέρει (2014): 

 

  Με χαρά μεγάλη παρουσιάστηκα στο 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας  1

η
 του Σεπτέμβρη του 1997 

και ανέλαβα υπηρεσία. Ανέλαβα υπηρεσία για 17 ολόκληρα χρόνια ,τα πιο δημιουργικά , μεστά, 

χρόνια της δουλειάς μου. Μιας δουλειάς που μόνο χαρές μου πρόσφερε .Χαιρόμουν γιατί επιτέλους 

θα γλίτωνα  τις μετακινήσεις εκτός πόλης με τα λεωφορεία (γνώριζα όλα τα λαϊκά σουξέ των 

χρόνων 1983-1997, προσφορά του ΚΤΕΛ Καβάλας και τα μικρά ονόματα των οδηγών της 

γραμμής Καβάλα-Ελευθερούπολη, Ελευθερούπολη-Ακροποτάμου).Η χαρά μου μετριάστηκε γιατί 

βρέθηκα σε χώρο που περισσότερο θύμιζε εργοτάξιο παρά σχολείο. Αυτό το πολύβουο μελίσσι των 

συνεργείων θα προλάβει να παραδώσει το σχολείο μέχρι τον αγιασμό;Τις ίδιες σκέψεις , τα ίδια 

συναισθήματα είμαι σίγουρη πως σκέφτονταν και  ένιωθαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που 

τοποθετήθηκαν στο σχολείο. Και ω του θαύματος όλα πήγαν καλά! Έγινε ο αγιασμός με τους 

«απαραίτητους πολιτευτάδες». Ξεκινήσαμε 7 δάσκαλοι και 1 νηπιαγωγός σαν μια ομάδα με ένα 

κοινό στόχο, την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Πολλές φορές αναρωτιέμαι κι 

εγώ η ίδια πώς οκτώ άνθρωποι που δεν γνωριζόμασταν μεταξύ μας καταφέραμε κατά γενική 

ομολογία να συνεργαστούμε άψογα. Το κλίμα μεταξύ μας άριστο. Το σχολείο δούλεψε σαν 

καλοκουρδισμένο ρολόι. Ανταγωνισμοί, αντιπαλότητες, φατρίες δεν χωρούσαν ανάμεσά μας. Και 

οι ελάχιστες εντάσεις που υπήρξαν ξεπερνιόνταν  αμέσως , χωρίς να αφήνουν ίχνη.  Χάρις  σ’ 

αυτήν τη συνεργασία , τις φιλικές σχέσεις που αναπτύξαμε μεταξύ μας και τον προσωπικό κόπο του 

καθενός  μας, κάναμε τους μαθητές μας χαρούμενους. Πετύχαμε πολύ γρήγορα τα παιδιά αυτά που 

προέρχονταν από διαφορετικά σχολεία και από διαφορετικά περιβάλλοντα (παιδιά της 

μεσοαστικής τάξης και παιδιά των εργατικών κατοικιών) να νιώσουν ομάδα.  Πιστέψτε με,  δεν 

ήταν εύκολο αυτό. Το 24
ο
 Δημοτικό σχολείο δέχτηκε  παιδιά από τις νεοαναγειρόμενες τότε 

εργατικές κατοικίες και παιδιά προερχόμενα από πιο ευκατάστατες οικογένειες. Τα αγκάλιασε όλα 

το ίδιο, δεν ξεχώρισε, δεν περιθωριοποίησε κανένα. Πρόσφερε απλόχερα  μόρφωση και αγάπη. 

Ναι, ήταν  κατόρθωμα  αυτό που καταφέραμε. Στήσαμε κυριολεκτικά ένα σχολείο, κουβαλώντας 

θρανία, καρεκλάκια ,ντουλάπες … και μεταφορικά δημιουργώντας  μια σχολική μονάδα που 

κατάφερε οι μαθητές της να συνυπάρχουν , να συνεργάζονται, να δημιουργούν, να ανακαλύπτουν,   

να μαθαίνουν και να παίζουν μαζί. Τα χρόνια πέρασαν,το σχολείο μεγάλωσε, ορισμένοι 

συνάδελφοι της πρώτης φουρνιάς έφυγαν, ήρθαν άλλοι. Όλοι όμως παλιοί και καινούριοι μα 

προπαντός οι μαθητές  μας  είναι η ψυχή του 24
ου

  Δημοτικού σχολείου Καβάλας. Αυτό φαίνεται 

στο «Γεια σας κυρία»! «Πώς είστε»; που ακούω στο δρόμο, στη γειτονιά, ακόμα και στις 
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σημερινές εκδηλώσεις του σχολείου από εφήβους του γυμνασίου, του λυκείου ,παλικάρια και 

κοπέλες σημερινούς φοιτητές που ήταν κάποτε τα δικά μας «πρωτάκια». Αναπολώντας αυτά τα 17 

χρόνια νιώθω χαρά και τιμή που ήμουν κι εγώ εκεί… 

 

Σε συνέντευξή του ο δάσκαλος Χατζηκατσούπης Γρηγόρης αναφέρει (2014): 

 

Φέτος κλείνω 17 χρόνια στο σχολείο ( όσα δηλαδή και τα χρόνια λειτουργίας του ) και οι 

αναμνήσεις πολλές. Θα κρατήσω αυτές που έχουν μείνει στο μυαλό μου από την συμμετοχή του 

σχολείου στους αγώνες  ποδοσφαίρου “6X6” που διοργάνωνε κάθε χρόνο ο Δήμος Καβάλας και 

το σχολείο μας  έδινε  συνεχώς το παρόν. Ποια ήταν η σχέση μου ; Ήμουν ο προπονητής των 

ομάδων αγοριών – κοριτσιών σχεδόν όλα τα έτη μέχρι σήμερα. Φυσικά οι επιτυχίες πολλές!!  4 

πρώτες θέσεις – 1 δεύτερη και 1 Τρίτη. Οι χαρές πολλές είτε κερδίζαμε κάποιο  τίτλο είτε όχι ,γιατί  

μαθαίναμε ότι αυτό που αξίζει περισσότερο είναι το «ταξίδι».Η χαρά φτάνει μέχρι σήμερα όταν 

πολλοί  από τους μαθητές μας που αποφοίτησαν με συναντάνε στο δρόμο και με αποκαλούν 

«κόουτς». 

 

Από αυτές κι άλλες μαρτυρίες συναδέλφων που εργάστηκαν και μετέπειτα στο σχολείο, αλλά 

και από γονείς που διετέλεσαν μέλη του Συλλόγου γονέων, εύκολα συμπεραίνει κανείς πως οι 

σχέσεις όλων των μελών  της σχολικής κοινότητας δημιουργούσε ένα φιλόξενο κλίμα κι ένα 

πραγματικά ασφαλές περιβάλλον για τους μικρούς μαθητές. Η μάθηση ήταν χαρά. Έτσι   το 

Σχολείο άρρηκτα δεμένο με τη ζωή της γειτονιάς και της πόλης, έχει να επιδείξει  μια σχολική 

ζωή πλούσια σε δραστηριότητες, συμμετοχές σε διαγωνισμούς και αγώνες. Αρκετοί μαθητές του 

Σχολείου έφεραν σημαντικές ατομικές διακρίσεις στο στίβο, στο τένις , στην κολύμβηση , στο 

βιολί και στους λάτιν χορούς. 

 

Αξίζει να αναφερθούν: 

 

Από το μεράκι και την επιμονή του πρώτου Διευθυντή του σχολείου κ.Αντωνίου Λάζαρου, 

δημιουργήθηκε μια δυνατή  σκακιστική ομάδα που έφερε πολλές  διακρίσεις στο σχολείο 

(Εικόνα 12):  

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 

3-6-2004 πρώτη πανελλαδική θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα 

2-4-2007 τρίτη πανελλαδική θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα  

23-4-2010 δεύτερη πανελλαδική θέση στο ομαδικό πρωτάθλημα 

Και πολλές άλλες διακρίσεις σε επίπεδο νομού και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 

Ο δάσκαλος  κ. Χατζηκατσούπης  Γρηγόρης ανέλαβε επί χρόνια τις προπονήσεις των ομάδων  

ποδοσφαίρου και την οδήγησε σε πολλές νίκες: 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

2003 πρώτη θέση κοριτσιών 

2004 πρώτη θέση κοριτσιών 

2004 τρίτη θέση αγοριών 

2006 δεύτερη θέση αγοριών 

2010 πρώτη θέση κοριτσιών 

2010 τέταρτη θέση αγοριών 
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Η  επί σειρά ετών συμμετοχή στο μίνι μπάσκετ που διοργανώνει ο Δήμος Καβάλας  γέμισε την 

προθήκη με πολλά κύπελα: 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΙΝΙ ΜΠΑΣΚΕΤ 

2004 τρίτη θέση αγοριών 

2005 πρώτη θέση κοριτσιών 

2007 τέταρτη θέση αγοριών 

2007 τρίτη θέση κοριτσιών 

 

Μαθητές του σχολείου προκρίθηκαν στην τελική φάση του πανελλήνιου διαγωνισμού 

«Ανακαλύπτω τις φυσικές Επιστήμες με απλά υλικά και μέσα» που διοργάνωσε η 

Ελληνογερμανική Αγωγή το 2005. Υπεύθυνος εκπαιδευτικός o κ. Κυριαζίδης Αναστάσιος. 

Το 2008 εγκρίθηκε από το Ι.Κ.Υ. , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου 

Μάθησης/ Comenius-Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο 

“Take a book”. Το σχολείο συμμετείχε ως εταιρικό, με συντονιστικό ένα σχολείο από το Βέλγιο 

και εταιρικά επίσης σχολεία από τη Νορβηγία, την Ισπανία, τη Λιθουανία και την Τουρκία. Το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 έτη (Εικόνα 13). Υπεύθυνη του προγράμματος ήταν η 

δασκάλα κ. Αραμπατζή Αικατερίνη. 

 

Το σχολείο έχει επίσης να επιδείξει πολλές κι αξιόλογες παραστάσεις που επιμελήθηκαν  με 

μεράκι ταλαντούχοι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Την αυλαία άνοιξε η παράσταση «Αχαρνής» 

του Αριστοφάνη με επιμέλεια της δασκάλας τότε κ. Παπαδοπούλου Ελένης (Εικόνες 14, 15). Η 

παράσταση αυτή έγινε και η αφορμή να ξεκινήσει με πρωτοβουλία της κ. Παπαδοπούλου μια 

οργανωμένη προσπάθεια για τη δημιουργία ενός βεστιάριου στολών για παιδικές παραστάσεις. 

Σήμερα δανείζονται τις στολές  άλλα σχολεία για τις ανάγκες τους (Εικόνα 16) . Ακολούθησαν 

πολλές άλλες παραστάσεις (Εικόνες 17, 18)που πραγματοποιήθηκαν  στο χώρο του σχολείου 

αλλά ξεπέρασαν και τους τοίχους του, αφού με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκαν στο 

Αμφιθέατρο του διοικητηρίου, όπως η παράσταση «Πρόσφυγες ήρθαμε στην Καβάλα» που 

επιμελήθηκε ο δάσκαλος κ.Κουκουζίκας Ναπολέων, «Το όνειρο του σκιάχτρου» που 

επιμελήθηκε ο δάσκαλος κ.Παπάζογλου Παναγιώτης σε συνεργασία με τον Σύλλογο κατοίκων 

Νεάπολης Καβάλας και άλλες. Το σχολείο σήμερα έχει πλέον μια μακρά, για την ηλικία του, 

παράδοση στα πολιτιστικά δρώμενα. 

 

Αναφορά αξίζει να γίνει και στο καθεστώς που επί χρόνια επικρατεί στο σχολείο αναφορικά με 

τις στολές της παρέλασης:  Η πρώτη στολή της παρέλασης αποτελείτο από μπλε πλισέ φούστα 

για τα κορίτσια και  μπλε παντελόνι για τα αγόρια με άσπρο πουκάμισο και μπλε γιλεκάκι για 

όλους. Λίγα χρόνια μετά παραμένουν ίδια η φούστα και το παντελόνι, ενώ αντικαθίσταται το 

πουκάμισο και το γιλεκάκι  με φούτερ μπλουζάκι σε χρώμα γκρι με μπλε για όλους τους 

μαθητές.  

 

Το έτος 2005 η στολή της παρέλασης αλλάζει. Το σχεδιασμό της στολής αναλαμβάνει η 

δασκάλα του σχολείου κ. Παπαδοπούλου Ελένη και το ύφασμα επιλέγεται από το Σύλλογο 

Διδασκόντων σε συνεργασία με τις κυρίες του Συλλόγου γονέων. Ο σχεδιασμός της στολής των 

κοριτσιών αλλά και η επιλογή του χρώματος της στολής ανατρέπει το μέχρι τότε κατεστημένο 

της πλισέ φούστας και του χρωματικού συνδυασμού άσπρου-μπλε, αντικαθιστώντας τα 

αντίστοιχα με φόρεμα σαραφάν με φαρδιές πιέτες χαμηλά, σε μπεζ-καφέ χρώμα ίδιο με το 

παντελόνι. Το πουκάμισο ράβεται  σε ζαχαρί  χρώμα με γραβάτα για τα αγόρια και μπλε σκούρο 

φουλάρι για τα κορίτσια. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα απαιτούμενα μέτρα του υφάσματος 

αγοράστηκε από το σύλλογο γονέων και ξεκίνησαν να ράβονται οι πρώτες στολές. Τα πρώτα  

χρόνια οι γονείς επιβαρύνονταν μόνο με τα ραφτικά της στολής  και καλούνταν εφόσον το 

επιθυμούν να δωρίζουν τη στολή στο σχολείο με την αποφοίτηση του παιδιού τους. Σήμερα το 

σχολείο διαθέτει πλήρες βεστιάριο με στολές της παρέλασης από όπου οι μαθητές δανείζονται 

τη στολή τους  με μόνη  υποχρέωση να την επιστρέψουν. 
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To σχολείο σήμερα και αύριο 

 

Σήμερα, στο 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας, υπηρετούν 25 εκαιδευτικοί : 13 δάσκαλοι γενικής 

αγωγής, 1 δασκάλα ειδικής αγωγής, 2 αγγλικών, 1 γερμανικών, 1 γαλλικών, 2 φυσικής αγωγής, 

2 θεατρικής αγωγής, 1 εικαστικών,1 μουσικός, 1 πληροφορικής  και απασχολούνται 1  

επιστάτρια, 2 καθαρίστριες , 1 γενικών καθηκόντων και 1 σχολική τροχονόμος. 

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε, κατά απαίτηση του προσωπικού του σχολείου, σε 

δύο ανθρώπους που ακούραστα προσφέρουν στο σχολείο εθελοντικά, με αποτέλεσμα σήμερα να 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του: τον κ. Ίμβρο Δημήτρη και τον κ. Μιχαηλίδη 

Γιώργο . 

 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν, πως το σχολείο ήτανε πάντα το πιο σημαντικό μέσο για τη 

μεταβίβαση του πλούτου της παράδοσης από τη μία γενιά στην άλλη. Αυτό ισχύει σήμερα σε 

μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο εφαρμοζόταν σε προγενέστερες εποχές, γιατί, με την καινούργια 

ανάπτυξη της οικονομικής ζωής, η οικογένεια, ως φορέας της παράδοσης και της αγωγής, έχει 

πια εξασθενήσει. Η συνέχιση και η υγεία της ανθρώπινης κοινωνίας εξαρτάται σήμερα σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από το σχολείο, παρά προγενέστερα. Κάποιοι θεωρούν το σχολείο ως ένα 

απλό όργανο μεταβίβασης ενός μάξιμουμ ποσού γνώσεων στην αναπτυσσόμενη γενιά. Αυτό δεν 

μπορεί να είναι σωστό. Η γνώση από μόνη της είναι νεκρή. Ωστόσο, το σχολείο εξυπηρετεί τη 

ζωή. Οφείλει  να αναπτύσσει στα νεαρά άτομα τις ιδιότητες και τις ικανότητες εκείνες που 

μπορούν να αξιοποιηθούν για το καλό της κοινωνίας. Αυτό δε σημαίνει πως η ατομικότητα θα 

καταστραφεί και το άτομο θα γίνει ένα απλό όργανο της κοινωνίας, κάτι σαν μέλισσα ή σαν 

μυρμήγκι. Γιατί μια κοινωνία από τυποποιημένα άτομα χωρίς προσωπική πρωτοτυπία και 

προσωπικές επιδιώξεις θα ήτανε μια φτωχή κοινωνία χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης. Αντίθετα, ο 

σκοπός πρέπει να είναι η ενθάρρυνση των ατομικά ενεργούντων και σκεπτόμενων ατόμων, που, 

ωστόσο, θεωρούν την υπηρεσία της κοινωνίας ως το υψηλότερο πρόβλημα της ζωής τους. 

 

Με βάση τα παραπάνω και ακολουθώντας την ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών και 

Επικοινωνιών το σχολείο λειτουργεί με εξαιρετική οργάνωση: εφαρμόζεται ο εσωτερικός 

κανονισμός λειτουργίας στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και ένα σύγχρονο σχέδιο πολιτικής 

προστασίας, οργανώθηκε και λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη, δημιουργήθηκε μια δυναμική 

Ιστοσελίδα με στόχο την πληροφόρηση των μελών της σχολικής κοινότητας και την προβολή 

των δράσεων του σχολείου, καθιερώθηκε η μονόδρομη ενημέρωση των γονέων με μαζική 

αποστολή email, σχεδιάστηκαν προγράμματα software(μαθητολόγιο, ωρολόγιο πρόγραμμα, 

τηλεφωνικός  κατάλογος, βιβλιοθήκης, ανακοινώσεων κ.α ) προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του 

σχολείου, κάθε αίθουσα διδασκαλίας διαθέτει Η/Υ (12 στις αίθουσες διδασκαλίας) για την 

χρήση των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε ορισμένες δε από αυτές υπάρχουν προβολείς 

και ένας διαδραστικός πίνακας. Επίσης διαθέτει μια ολοκληρωμένη αίθουσα Η/Υ με 13 

υπολογιστές. Άλλοι 7 Η/Υ, εξυπηρετούν τις σύγχρονες ανάγκες του σχολείου, καθώς, εκτός των 

τυπικών γραμματειακών και εκπαιδευτικών αναγκών υποστηρίζουν τη δανειστική βιβλιοθήκη, 

τις εκδηλώσεις στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  με όλον τον υπόλοιπο υλικοτεχνικό 

εξοπλισμό, το σύστημα ηλεκτρονικού κουδουνιού με το ταυτόχρονο άκουσμα απαλής 

ορχηστρικής μουσικής σε όλους του χώρους του σχολείου κ.α. Όλο το σχολείο λειτουργεί σε 

ένα σύγχρονο και ταχύτατο τοπικό δίκτυο (1Gbit) με επικοινωνία όλων των υπολογιστών 

μεταξύ τους αλλά και με ένα κεντρικό σύστημα διαμοιρασμού των αρχείων. 

 

Παράλληλα στο σχολείο υλοποιούνται καινοτόμα προγράμματα, προγράμματα ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης, επισκέψεις σε ΚΠΕ και σε χώρους με διδακτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, 

επιμορφωτικές συναντήσεις για γονείς. Αναπτύσσεται με όραμα και προχωρά στο συμμετοχικό 

παιδαγωγικό σχεδιασμό, την αισθητική, λειτουργική και οικολογική αναβάθμιση του υπαίθριου 

σχολικού χώρου, τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου, την ανάπτυξη του βεστιαρίου 

του. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, 
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με τη εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και αναπτύσσει  συνεργασίες με όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς.  

 

Συμπερασματικά 

 

Το 24
ο
 Δημοτικό Σχολείο με το πολύ καλά σχεδιασμένο και δομημένο χώρο του είναι ένα 

κόσμημα για την περιοχή της Νεάπολης. Μέσα από την ιστορία του, όπως αυτή ερευνήθηκε και 

αποτυπώθηκε, αποδεικνύεται πως με την κατάλληλη αισθητική του, την πολιτική του και το 

ισορροπημένο σχολικό κλίμα, δημιουργεί την αίσθηση πως είναι ένα ασφαλές καταφύγιο για τις 

ζωές των μαθητών. Προσφέρει  πληθώρα κίνητρων μάθησης και καλλιεργεί τη θετική στάση 

απέναντι στο σχολείο και τη ζωή. Θέτει υψηλούς αλλά εφικτούς στόχους και προχωρά δυναμικά 

στην υλοποίηση τους . 
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Το 25
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Εσιρπέογλου Αναστασία (Διευθύντρια) 

Γεωργόπουλος Γιώργος (Υποδιευθυντής) 

Προκοπίου Γιάννης(Αναπληρωτής Διευθυντής) 

 

Περίληψη 

 

Η μελέτη της ιστορίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για 

την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του, καθώς η ιστορική διάσταση μας επιτρέπει να 

προσεγγίσουμε σφαιρικά και να κατανοήσουμε σε βάθος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Οι 

εκπαιδευτικές αλλαγές είναι συνυφασμένες με αντίστοιχες αλλαγές στην οικονομία, την 

κοινωνία και την πολιτική στα πλαίσια ενός οργανωμένου κράτους. 

Η συγγραφή της ιστορίας του Σχολείου μας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής 

μας στο τοπικό συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης με θέμα «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα – 

100 Χρόνια Εκπαίδευση: Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καβάλας» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Π.Ε. Καβάλας σε συνεργασία με άλλους τοπικούς 

φορείς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης. 

Οι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας έθεσαν ως στόχο τη 

συγγραφή ενός πονήματος που θα δίνει μία ξεκάθαρη και ουσιαστική εικόνα της πορείας του 

25
ου

 Δ.Σ. Καβάλας μέσα στο χρόνο. 

Για την προσέγγιση της ίδρυσης και λειτουργίας του Σχολείου χρησιμοποιήθηκε ως 

μέθοδος η έρευνα πεδίου, αφού θεωρήθηκε ο πιο κατάλληλος και αντικειμενικός τρόπος 

σύνθεσης και εκτίμησης μαρτυριών και ντοκουμέντων, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα 

και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ιστορική πορεία του Σχολείου μέχρι σήμερα. 

 

Εισαγωγή 

 

Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αποτελεί ένα πλέγμα δομών ο συγχρονισμός και η 

συλλειτουργία των οποίων συμβάλλουν στην επιτυχία και ευόδωση, μερική ή μη, του ρόλου και του 

σκοπού για τον οποίο έχει συσταθεί. 

Η εργασία αυτή σκοπό έχει να αναδείξει την ιστορία του 25ου Δημοτικού Σχολείου της 

Καβάλας και πώς αυτό με τη μορφή και τον τύπο του συνέβαλλε στη διδακτική πράξη. Ταυτόχρονα 

όμως αναδεικνύεται ότι το ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο της εποχής κατασκευής του, επηρέασε 

αυτή τη μορφή συμβάλλοντας έτσι στην εφαρμογή αντίστοιχων μεθόδων διδασκαλίας. 

Το 25
ο
 Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται στο συνοικισμό των Αγίων Αναργύρων, που 

ονομάστηκε έτσι από την ομώνυμη εκκλησία της περιοχής. Η περιοχή αυτή κάλυπτε τις 

εκπαιδευτικές της ανάγκες μέχρι την δεκαετία του 1990 από τα γειτονικά σχολεία της Δεξαμενής 

και του Αι-Γιάννη. Ο μεγάλος όμως αριθμός παιδιών και η έλλειψη αιθουσών στα 

προαναφερόμενα σχολεία οδήγησε στην ανάγκη ίδρυσης ενός νέου διδακτηρίου στην ευρύτερη 

περιοχή. 

 

Μεθοδολογία 

 

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η έρευνα πεδίου, 

μελετήθηκαν χειρόγραφα κείμενα διευθυντών του σχολείου, αξιοποιήθηκε φωτογραφικό υλικό 

παλαιότερων εποχών, όπως επίσης και σχετικά με το σχολείο άρθρα και μελέτες από τα αρχεία του 

κράτους και τη σχετική βιβλιογραφία. 
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Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των δεδομένων της έρευνας 

 

Από τη μελέτη του διδακτηρίου, αλλά και από άλλες πηγές που αφορούν γενικότερα το 

διδακτήριο, όπως χειρόγραφα κείμενα διευθυντών του σχολείου, έγγραφα σχετικά με την ίδρυση 

του σχολείου, έγγραφα σχετικά με την αγοραπωλησία του οικοπέδου, αποκόμματα εφημερίδων με 

αναφορές στο σχολείο, μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής και φωτογραφικό υλικό από το αρχείο 

του σχολείου προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Η συνοικία του Αγίου Ιωάννη ήταν η πρώτη που κατοικήθηκε μακριά από την παλιά 

πόλη της Καβάλας γύρω από το φρούριο στα 1864, με την εξασφάλιση της σχετικής άδειας από 

την Υψηλή Πύλη μετά από έντονες παραστάσεις 11 Δημογερόντων, αλλά και την αποφασιστική 

συμπαράσταση του Πατριαρχείου. Ήταν η χριστιανική συνοικία της πόλης και γι’ αυτό πάντα 

είχε ιδιαίτερη θέση στις καρδιές των καβαλιωτών (πιν. 1). 

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε σιγά- σιγά η «αριστοκρατική» γειτονιά της πόλης και 

πολλοί ευυπόληπτοι πολίτες την επέλεξαν ως τόπο κατοικίας των. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ΄70 

αποτέλεσε πόλο έλξης για εγκατάσταση σε όποιον αισθανόταν καταξιωμένος και ενέτασε τον 

εαυτό του σε μια άλλη «τάξη» της κοινωνίας. Σε συνδυασμό με το θεσμό της αντιπαροχής που 

άνθησε την ίδια εποχή, μεγάλος αριθμός κατοίκων μετεγκαταστάθηκε στις πολυκατοικίες που 

«φύτρωσαν» στην περιοχή στη θέση των παλιών αρχοντικών. Φυσική συνέπεια να υπεραυξηθεί 

ο αριθμός των μαθητών του 12
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (πιν.2). 

Έτσι το σχολικό έτος 1977-78 (Φ.Ε.Κ. 289/1-10-77) ιδρύθηκε το 25
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Καβάλας με έδρα την ευρύτερη περιοχή της ενορίας του Αγίου Ιωάννη και με αποκλειστικό 

σκοπό την αποσυμφόρηση του 12
ου

 Δημοτικού Σχολείου Καβάλας. Το σχολείο ιδρύθηκε ως 

6/θέσιο και οι πρώτοι δάσκαλοι του ήταν 

1. Θεοδωρούδη Αικατερίνη (Διευθύντρια) 

2. Ευσταθοπούλου Δέσποινα 

3. Γεωργίου Σοφία 

4. Σιγανού Ευαγγελία 

5. Χούτσιος Παναγιώτης 

6. Ιώβης Πέτρος 

Την εποχή εκείνη υπήρχε μόνο το παλιό διδακτήριο του 12
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Καβάλας με έξι μόνο αίθουσες, επομένως δεν περίσσευε καμιά για το 25
ο
. Επιστρατεύτηκαν μια 

μικρή αποθήκη στον 2
ο
 όροφο, μια αίθουσα στο υπόγειο με λιμνάζοντα νερά, καθώς και η 

αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Κατά συνέπεια το 25
ο
 λειτούργησε με τρεις τάξεις το πρωί 

και τρεις το απόγευμα, ενώ το 12
ο
 λειτούργησε χωρίς αλλαγή στις αίθουσες πλην της 

αποσυμφόρησης των μαθητών. 

Όπως ήταν φυσικό υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες γονέων και κηδεμόνων αλλά και 

δασκάλων για την άνιση μεταχείριση των μαθητών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τάση 

φυγής από το 25
ο
 προς το 12

ο
 ή άλλα όμορα σχολεία. Οι διαρκείς όμως αγώνες των γονέων, της 

σχολικής επιτροπής και των δασκάλων δεν άργησαν να φέρουν τα πρώτα αποτελέσματα. Πριν 

τη λήξη της σχολικής χρονιάς άρχισε η εκ περιτροπής στέγαση των μαθητών του 12
ου

 και 25
ου

 

στις προβληματικές αίθουσες. 

Συγχρόνως με πίεση στους αρμόδιους φορείς αποφασίστηκε η ανέγερση νέας πτέρυγας 

στο 12
ο
 με 6 αίθουσες και γυμναστήριο στο ανατολικό μέρος της αυλής, όπου ήταν ο σχολικός 

κήπος, για να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των δύο σχολείων. Τώρα το 25
ο
 λειτουργεί ως 

ενιαία σχολική μονάδα, δηλαδή όλες οι τάξεις μαζί είτε στον πρωινό είτε στον απογευματινό 

κύκλο. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σταμάτησε η τάση φυγής προς άλλα σχολεία, ενώ το 

σχολείο αρχίζει να γίνεται τόσο περιζήτητο ώστε το 1984-85 λειτούργησε ως δωδεκαθέσιο. 

Έκτοτε λειτουργεί μ' αυτή την οργανικότητα είτε συστεγαζόμενο με το 12
ο
 είτε αυτόνομο στο 

νέο σχολικό κτίριο στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων. 
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Το οικόπεδο 

 

Στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων υπήρχε ένα μεγάλο οικόπεδο (πιν. 3) έκτασης 

περίπου 4,5 στρεμμάτων, γνωστό ως "τρελάδικο", καθώς σ' ένα κεντρικό κτίριο εντός του 

οικοπέδου λειτουργούσε για πολλά χρόνια μια ιδιωτική νευρολογική κλινική. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '70 το μεγάλο αυτό οικόπεδο αγοράστηκε, έναντι του ποσού 

των 40 εκατομμυρίων δραχμών, από τον επιχειρηματία Λεονταράκη Κωνσταντίνο, κάτοικο 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με σκοπό την ανοικοδόμηση του και την πώληση των 

διαμερισμάτων. 

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε σχετική οικοδομική άδεια που περιελάμβανε τρία κτίρια 

κατοικιών, προβλέπονταν να μην κοπούν τα υπάρχοντα δέντρα και να διαμορφωθούν σύγχρονοι 

κοινόχρηστοι χώροι. Μάλιστα μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας πουλήθηκε κι ένα 

διαμέρισμα στον εκλιπόντα γνωστό πολιτικό της Καβάλας και Θάσου, Ροδά Παναγιώτη. 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 αποκάλυψε περίτρανα το υπάρχον ήδη από 

δεκαετίες οξύ στεγαστικό πρόβλημα ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η απρόσκοπτη 

υποχρεωτική φοίτηση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ο διαχωρισμός Γυμνασίου, 

Λυκείου υποχρέωσε στη συστέγαση Δημοτικών σχολείων ακόμα και με Γυμνάσια. Στη 

χειρότερη θέση βρίσκονταν τα Νηπιαγωγεία που στεγάζονταν σε χώρους ακατάλληλους για το 

έργο τους. 

Η υπαρκτή αυτή κατάσταση κυρίως των Νηπιαγωγείων οδήγησε στην ίδρυση του 

Συλλόγου "Οι φίλοι των παιδιών της προσχολικής αγωγής" με σκοπό την εύρεση κατάλληλων 

χώρων για τη στέγαση των νηπίων. 

Στο τέλος του 1982, πριν ακόμα αρχίσει η παραμικρή οικοδομική δραστηριότητα, η 

νηπιαγωγός και μέλος του συλλόγου "Οι φίλοι των παιδιών" κα. Καραμπάτσου Χριστίνα έκανε 

σκοπό της ζωής της την απαλλοτρίωση του παραπάνω οικοπέδου με σκοπό την ίδρυση και 

ανοικοδόμηση τριών 2/θέσιων Νηπιαγωγείων. Τα μέλη του συλλόγου έπεισαν με το σκεπτικό 

τους τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Δημοσθενόπουλο Δημοσθένη, καβαλιώτη πολιτικό, ο 

οποίος σε συνεργασία με τον τότε Υπουργό Παιδείας Αντώνη Τρίτση προέβησαν στην 

αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικοπέδου για ορισμένη χρήση έναντι 272.000 δολαρίων, 

περίπου 50 εκατομμυρίων δραχμών, σύμφωνα με το συμβόλαιο που υπογράφτηκε στη Νέα 

Υόρκη το 1983 (πιν. 4). 

Η ανέγερση των διδακτηρίων εντάχθηκε στα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα 

κι έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο από τα τρία Νηπιαγωγεία. Στη συνέχεια όμως αποφασίστηκε η 

ανέγερση σχολικού κτιρίου για τις ανάγκες του 3
ου

 Γυμνασίου Καβάλας με τη διαβεβαίωση ότι 

αυτό θα παραχωρηθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για τη στέγαση του 25
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου (πιν. 5). 

Τον Αύγουστο του 1996 υλοποιήθηκε η εγκατάσταση του 25
ου

Δ. Σ. Καβάλας στο 

νεόδμητο διδακτήριο (πιν. 6), όπου το Σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι σήμερα. Πρόκειται 

για ένα επίμηκες διώροφο κτίριο χτισμένο στον άξονα ανατολής-δύσης, με δώδεκα αίθουσες 

διδασκαλίας, ανά 6 σε κάθε όροφο, όλες στη μεσημβρινή πλευρά. Πρόκειται για τη 

χαρακτηριστική διάταξη την οποία συναντάμε σε πολλά σχολεία και στηρίζεται στη βασική 

αρχή της εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός. Επίσης μορφολογικά οι οριζόντιες σειρές των 

διαμήκων παραθύρων ενισχύουν την οριζοντιότητα και τη γεωμετρικότητα του κτιρίου. Στο 

ισόγειο υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων, κλειστό γυμναστήριο και τραπεζαρία για τις ανάγκες 

σίτισης του ολοήμερου σχολείου. 

Στο πέρασμα των χρόνων που ακολούθησαν το Σχολείο δέχθηκε αρκετές φορές 

οργανωμένη επίθεση από ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιβουλεύονταν τους μεγάλους χώρους της 

αυλής του για τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (πιν. 7). Η σθεναρή στάση 

ωστόσο των εκπαιδευτικών του σχολείου και κυρίως των διευθυντών κ. Κωσταντινίδη Ιωάννη 

και Λεονταράκη Κωνσταντίνου διαφύλαξαν την περιουσία του σχολείου και παρέδωσαν μια 

μικρή όαση χαράς και παιχνιδιού στα παιδιά της περιοχής (πιν. 8). 
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Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

 

Από το 1977 έως σήμερα το σχολείο έχουν διευθύνει με χρονολογική σειρά οι παρακάτω 

εκπαιδευτικοί: 

1. Θεοδωρούδη Αικατερίνη 

2. Κακάνης Δημήτριος 

3. Μυτηλινιός Κωνσταντίνος 

4. Σακελλαρίδου Ευαγγελία 

5. Χούτσιος Παναγιώτης 

6. Θεοδωρίδης Θεόδωρος 

7. Κζούνια-Κοτίνη Ελένη 

8. Νικολαïδου Δόμνα 

9. Κωνσταντινίδης Ιωάννης 

10. Λεονταράκης Κωνσταντίνος 

11. Γεωργόπουλος Γεώργιος 

12. Αποστολίδης Ιωσήφ 

13. Εσιρπέογλου Αναστασία 

Τον Οκτώβριο του 2004 ο εκπαιδευτικός του σχολείου κ. Γεωργόπουλος Γεώργιος 

συμμετείχε, μαζί με συναδέλφους από όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, σε σεμινάριο στο 

Δουβλίνο με θέμα «Υλοποίηση προγραμμάτων SOCRATES-COMENIUS» (πιν.9). Στη 

συνέχεια κατά την τριετία 2005-2007 το σχολείο μας υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

SOCRATES-COMENIUS με θέμα «Πώς ζούμε, ομοιότητες και διαφορές» συνεργαζόμενο με 

σχολεία από τη Σουηδία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία και την Εσθονία (πιν.10). Η συνεργασία 

αυτή προσέφερε στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους μαθητές του σχολείου πολύτιμες 

εμπειρίες για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. 

Από το σχολικό έτος 2013-2014 το 25
ο
 Δ.Σ. Καβάλας είναι σχολείο ΕΑΕΠ, λειτουργεί 

δηλαδή με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Ο εμπλουτισμός του αναλυτικού 

προγράμματος με νέα διδακτικά αντικείμενα (όπως η πληροφορική, η θεατρική αγωγή και τα 

αγγλικά από την Α΄ δημοτικού), η ενίσχυση του συλλόγου διδασκόντων με επιπλέον 

πανεπιστημιακές ειδικότητες (όπως ΠΕ19, ΠΕ32) και ο ενιαίος τρόπος λειτουργίας του σχολείου 

(8:00 έως 14:00) συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών, αλλά και κοινωνικών αναγκών των μαθητών μας. 

Επιπλέον η συμμετοχή μας σε προγράμματα διεθνών οργανισμών, όπως η UNICEF και η 

Actionaid, η συμμετοχή σε εθνικούς διαγωνισμούς, όπως μαθηματικών, φιλαναγνωσίας, 

ζωγραφικής, καθώς και η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης 

εντάσσονται σε μια προσπάθεια του συλλόγου διδασκόντων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 

της σύγχρονης παιδαγωγικής. 

 

Συμπεράσματα-προτάσεις 

 

Από όσα παρουσιάστηκαν γίνεται φανερό ότι το διδακτήριο του 25
ο
 Δ.Σ. Καβάλας 

κτίσθηκε σχετικά πρόσφατα, ακολουθώντας την ανάπτυξη του σχεδίου της πόλης. Φαίνεται να 

υπηρετεί κατ’ εξοχήν την κοινωνική ανάγκη στέγασης των μαθητών σε υγιεινά δημόσια σχολεία με 

ψηλές αίθουσες, ευάερες και ευήλιες, με συνέπεια το σχολικό διδακτήριο να αποκτά καθαρά 

παιδοκεντρικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. Η κατανομή και 

χρήση του σχολικού χώρου συμβάλλει στην κατάργηση των αυταρχικών δομών της σχολικής ζωής, 

που ήταν άμεσα συνυφασμένες με τη σχολική αποτυχία. Αυτό το «υλικό πεδίο αγωγής» συμβάλει 
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στην παιδαγωγική και διδακτική ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης επιτρέποντας την εφαρμογή 

κοινωνικών μορφών διδασκαλίας. 

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Αρχείο του σχολείου 

2. Αρχείο συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

3. Αρχείο Κωνσταντινίδη Ιωάννη, πρώην Δ/ντή του σχολείου 

4. Αρχείο Λεονταράκη Κων/νου, πρώην Δ/ντή του σχολείου 

5. Αρχείο Χούτσιου Παναγιώτη, πρώην Δ/ντή του σχολείου 

6. Επιστολή κ. Καπετάνιου 

7. Άρθρο του κ. Νικολάου Ρουδομέτωφ 

8. «Βόλτα στην Καβάλα του χθες » της Ευθυμίας Γ. Πέγου 

9. Εφημερίδες της εποχής 
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Παράρτημα 

Η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στις αρχές του 1900

 

Πίνακας 1. Η περιοχή του Αγίου Ιωάννη στις αρχές του 19
ου

 αιώνα 

 

Το παλιό διδακτήριο του 12ου Δημοτικού Σχολείου

 

Πίνακας 2. Το παλιό διδακτήριο του 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας 
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Πίνακας 3. Το οικόπεδο 

 

 

Πίνακας 4. Απαλλοτρίωση του οικοπέδου 
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Πίνακας 5. Οικοδομική Άδεια 25ου Δ.Σ. Καβάλας 

 

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

 

Πίνακας 6. Το σύγχρονο κτίριο του 25ου Δ.Σ. Καβάλας 
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Πίνακας 7. Επίθεση στο σχολείο από ιδιωτικά συμφέροντα 

 

 

Πίνακας 8. Η σχολική κοινότητα υπερασπίζεται την περιουσία του σχολείου 



 

293 

 

 

Πίνακας 9. Υλοποίηση προγραμμάτων SOCRATES-COMENIUS 

 

 

Πίνακας 10. «HOW WE LIVE-IDENTITY-DIVERSITY» 
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Στοιχειά τοπικής ιστορίας του Αμυγδαλεώνα παράλληλα με την ίδρυση, την 

ιστορική πορεία  και το ρόλο του 12/θ ολοήμερου  Δημοτικού σχολείου. 

 

   

Μπάης Κυριάκος Δ/ντής του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Αμυγδαλεώνα.  

Τσιαντιλακάκη Σαραντία Υπ/ντρια του 12/θ Δημοτικού Σχολείου Αμυγδαλεώνα 

Φιλιάδου Ελένη Δασκάλα 

Παπαδόπουλος Σταύρος Δάσκαλος 

Μωύσογλου Νικόλαος Δάσκαλος 

 

 Περίληψη  

Α. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν αφ’ ενός την 

Τοπική Ιστορία του Αμυγδαλεώνα και αφ’ ετέρου την ίδρυση και λειτουργία του Δημοτικού 

Σχολείου. Β. Μελετήθηκε και αποδελτιώθηκε το αρχείο του Σχολείου και πραγματοποιήθηκαν 

10
25

 συνεντεύξεις από τους παλαιότερους κατοίκους του οικισμού Μπαντέμ Τσιφλίκ. Γ. Με 

βάση αυτό το υλικό προέκυψε η πηγή της ονομασίας του οικισμού, η σύνδεσή του με τον 

Τσιφλικά Χατζή Σεκήρ Μπέη και ο χρονικός προσδιορισμός (διαπίστωση) της εγκατάστασης 

των πρώτων προσφύγων κατοίκων του 1918-1919. οι πρώτοι κάτοικοι εβδομήντα τέσσερις (74) 

με την αρωγή του κράτους και τη δική τους άοκνη ατομική και συλλογική δράση θεμελίωσαν 

την αγροτική τους οικονομία και την πολιτισμική τους συνέχεια, παρά την ελονοσία που τους 

προσέβαλε. Συλλογική τους προτεραιότητα η εξασφάλιση λειτουργίας Εκκλησίας και Σχολείου, 

σε συνεργασία με τις εκπαιδευτικές αρχές κυρίαρχα όμως με τη δική τους συμμετοχή και 

διεκδίκηση το 1930 αποπερατώθηκε το νεόδμητο διδακτήριο (ολοκληρώθηκε ως διώροφο το 

1958) που πρωταγωνιστής ο Δ/ντής του Σχολείου Ηλίας Τσανακτσής εμπνευστής και της 

ίδρυσης υποτυπώδους γεωπονικής σχολής για τους κατοίκους. Πλήγμα θεωρείται η καταστροφή 

του αρχείου και της βιβλιοθήκης του στα χρόνια της κατοχής 1940-44. 

 

Συμπερασματικά η εργατικότητα των κατοίκων του οικισμού, η καινοτόμα σκέψη και 

δράση του Δ/ντή του Σχολείου Ηλία Τσανακτσή είχε ως αποτέλεσμα την αξιόλογη οικονομική 

και πολιτισμική ανάπτυξη της περιοχής.  

 

Εισαγωγή  

Αντικείμενο αυτής της εργασίας, όπως δηλώνεται και στον τίτλο της, είναι η μελέτη και 

καταγραφή γεωγραφικών, ιστορικών και οικονομικών στοιχείων που αφορούν το χωρίο του 

Αμυγδαλεώνα με ειδικότερη αναφορά στην ίδρυση και λειτουργία του 12/θ ολοήμερου 

δημοτικού σχολείου καθώς και στον κοινωνικό του ρόλο. 

 Με τον όρο τοπική ιστορία νοούνται τα ιστορικά γεγονότα, η εκκλησιαστική, η 

εκπαιδευτική και λαϊκή παράδοση, τα μνημεία πολιτισμού, τέχνης και αρχιτεκτονικής, αλλά και 

η πληθυσμιακή κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της περιοχής. Η μελέτη αυτή προσπαθεί να 

προσεγγίσει τη ζωή του τόπου διαχρονικά, καταλήγοντας στη σύγχρονη εποχή. 

 

 Μεθοδολογία 

 1. Στοιχεία της περιοχής μέχρι την εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων. 

  1.1. Γεωγραφικός προσδιορισμός 

  1.2. Ονομασία 

  1.3. Ιστορικό της περιοχής 

  1.4. Χρονικό Εγκατάστασης πρώτων κατοίκων 

                                                             
25 Συνεντεύξεις – μαρτυρίες από τους Ζαπίδη Στέλιο, Ορφανίδη Ιορδάνη, Τασιάδη Μανώλη, Καλτσίδου 

Μελπομένη, Κουτσούμπη Ευθυμία, Ιακωβίδη Βασίλειο, Ιωσηφίδου Ευθυμία, Τσαχαλίδη Ιορδάνη, Κεσικιάδη 

Παναγιώτη, Κεσικιάδου Δήμητρα, κατοίκους  Αμυδαλεώνα Καβάλας (Μπαντέμ Τσιφλίκ). 
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 2. Όροι επιβίωσης των πρώτων κατοίκων 

  2.1. Οικονομική κατάσταση των πρώτων κατοίκων του Αμυγδαλεώνα  

  2.2. Υγειονομική κατάσταση των πρώτων κατοίκων του Αμυγδαλεώνα 

 3. Ιστορικό ίδρυσης λειτουργίας και εξέλιξη Δημοτικού Σχολείου  

  3.1. Στοιχεία λειτουργίας του Δημοτικού μέχρι αποπεράτωσης του διδακτηρίου 

1919 – 1930. 

  3.2. Ιστορικό λειτουργίας του Σχολείου από το 1930 – 1950 και ο ρόλος του 

Δ/ντή Ηλία Τσανακτσή.  

4. Το μαθητικό Δυναμικό του Σχολείου, Νυχτερινού και Ημερήσιου, από την ίδρυσή τους ως 

σήμερα. 

  4.1. Αριθμός φοιτούντων μαθητών πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

  4.2. Αριθμός φοιτούντων μαθητών μετά Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

  4.3. Λόγοι αυξομείωσης του μαθητικού δυναμικού  

  4.4. Αρχειακό υλικό (φωτογραφίες, επίσημα έγγραφα του σχολείου) 

 

 Παρουσίαση  

 Γεωγραφικός προσδιορισμός 

 Ο Αμυγδαλεώνας βρίσκεται στο σταυροδρόμι Καβάλας – Δράμας – Σερρών και στην 

αρχή του κάθετου οδικού άξονα προς τη Βουλγαρία.  

 Ονομασία 

Για τη μετονομασία του συνοικισμού από Μπαντέμ – Τσιφλίκ σε Αμυγδαλεώνα, 

υπάρχουν δύο εκδοχές. 

 1. Μαντέμ
26

 = μέταλλο, από τα υπάρχοντα αργούντα Μεταλλεία που βρίσκονται στις 

παρυφές του Συμβόλου όρους. 

 2. Μπαντέμ
27

 = Αμύγδαλο, γιατί είχε πάρα πολλές Αμυγδαλιές τις οποίες κατέστρεψαν οι 

Βούλγαροι το 1912-1913.  

 Ιστορικό της περιοχής 

Στο χώρο που είναι σήμερα χτισμένο το χωριό υπήρχε μόνο ένα Τσιφλίκι. Ιδιοκτήτης του 

Τσιφλικιού ήταν ένας βαθύπλουτος Μπέης ο Χατζή Σεκήρ Εφέντης. Στην ιδιοκτησία του είχε 

δεκαεπτά σπίτια μέσα στην Καβάλα, ανεβαίνοντας την οδό Θεσ/νίκης, όλα ομοιόμορφα, τα δύο 

μεγάλα κτίρια επάνω από τις καμάρες, δύο χάνια επί της Γαλλικής Δημοκρατίας και άλλα 

δώδεκα Τσιφλίκια σε διάφορες περιοχές. Μετά την απελευθέρωση της Καβάλας το 1913 
28

 

ο Μπέης έφυγε στην Κωνσταντινούπολη και τα κτήματα περιήλθαν στην κυριότητα του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Χρονικό Εγκατάστασης πρώτων κατοίκων  

 Στο τέλος του 1918 η Ελλάδα γιόρταζε μαζί, με τους Συμμάχους της τη μεγάλη Νίκη. 

Από την άλλη η Τουρκία πτώμα και ερείπιο μαζί ζητούσε έλεος και προστασία. Ο Συμμαχικός 

στόλος σπάζοντας την άμυνα στα Δαρδανέλια διέπλευσε τον Ελλήσποντο και θριαμβευτικά 

έφτανε στην Κωνσταντινούπολη. Ανάμεσα στις συμμαχικές δυνάμεις υπήρχε και το πολεμικό 

μας πλοίο ο θρυλικός Αβέρωφ. 

  Ο πρώτος Παγκόσμιος πόλεμος έληξε. Οι λαοί, νικητές και ηττημένοι χαράζουν την νέα 

πορεία αφήνοντας πίσω της φρικαλεότητες του πολέμου. 

 Η Τσαρική Ρωσία κατέρρευσε και επικράτησε ο Μπολσεβικισμός – Κομμουνισμός.  

                                                             
26 Λεξικό νέας ελληνικής γλώσσας Γ. Μπαμπινιώτη,Εκδόσεις Κέντρου λεξικολογίας,Αθήνα 1998 

27 Ελληνοτουρκικό λεξικό για παιδιά,Ινστιτούτο επεξεργασίας του λόγου,ΥΠΕΠΘ,2004 

28 Νεάπολις-Χριστούπολις-Καβάλας,Οδοιπορικό στο χώρο και το χρόνο της παλιάς πόλης, Εκδόσεις Δήμου Καβάλας. 
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 Οι Έλληνες της Ρωσίας έρχονται σε δύσκολη θέση, γιατί οι πολιτικοοικονομικές σχέσεις 

αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή και το μέλλον είναι επικίνδυνο. Έτσι αρχίζει η επιστροφή 

πολλών Ελλήνων στη μητέρα πατρίδα. 

 Το 1919 τριάντα δύο άτομα έρχονται από τον Καύκασο και εγκαταστάθηκαν στο 

Μπαντέμ Τσιφλίκ. Εδώ ήταν εγκαταστημένη από το 1918 μόνο μια οικογένεια από τη Θράκη 

που περιποιούνταν το Τσιφλίκι. 

  Το ίδιο έτος εγκαταστάθηκαν επίσης στο Μπαντέμ – Τσιφλίκ δύο άτομα από τη 

Σεβάστεια, δύο από το Μεταλλείον Ακ- Ντάγ της Άγκυρας, τριάντα οκτώ άτομα από την 

περιοχή της Νικόπολης του Πόντου και έτσι ο αριθμός των εγκατασταθέντων ατόμων στο 

νεοσύλλεκτο χωριό Μπαντέμ – Τσιφλίκ ανήλθε σε εβδομήντα τέσσερα (74). Αυτοί ήταν οι 

πρώτοι κάτοικοι του χωριού. 

 Στέγαση  

 Στο Τσιφλίκι οικήματα δεν υπήρχαν. Υπήρχαν επτά με οκτώ παλιές κατασκευές, δύο 

μισογκρεμισμένα πανδοχεία (Χάνια) και τρία με τέσσερα παραπήγματα. Σε αυτά τα 

παραπήγματα εγκαταστάθηκαν τα ¾ των ατόμων και οι υπόλοιποι κατασκεύασαν πρόχειρες 

καλύβες. 

 Οικονομική κατάσταση των πρώτων κατοίκων του Αμυγδαλεώνα (Μπαντέμ Τσιφλίκ). 

 Η καθημερινότητα των πρώτων μηνών των νεοαφιχθέντων προσφύγων ήταν 

απελπιστική. Ένδυση και υπόδηση σε άθλια κατάσταση. Οι περισσότεροι μόνο με τα κορμιά και 

τις ψυχές τους έφτασαν στον καινούριο τόπο, χωρίς χρήματα, χωρίς υπάρχοντα. Αυτή την 

καθημερινότητα τη δυσκόλευε ακόμη περισσότερο η ανυπαρξία έστω και ενός μεροκάματου για 

να μπορέσουν να κερδίσουν την πρώτη μπουκιά. 

 Οι δρόμοι ήταν κατεστραμμένοι από τη μπόρα του πολέμου και από την επιδρομή των 

Βουλγάρων. Το κράτος όμως παράλληλα με την ευθύνη της πρώτης εγκατάστασης τον 

προσφύγων, προσπαθούσε με διάφορα μέτρα να επιδιορθώσει τους δρόμους για καλύτερη 

συγκοινωνία – επικοινωνία. 

 Η κεντρική κυβέρνηση της Ελλάδας φρόντισε άμεσα την περισυλλογή και περίθαλψη 

όλων των προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα οργάνωσε δύο σπουδαίες υπηρεσίες : 

 1. Την υπηρεσία του Εποικισμού. 

 2. Την υπηρεσία του Επισιτισμού. 

 Η υπηρεσία του Εποικισμού χορήγησε αμέσως «αροτριούντα ζώα», αμάξια, γεωργικά 

εργαλεία και σπόρους.  

 Η υπηρεσία του Επισιτισμού χορήγησε τρόφιμα, ρούχα και κλινοσκεπάσματα. 

Από τη μεριά τους όμως οι πρόσφυγες δεν έμειναν με σταυρωμένα χέρια και 

επαναπαυμένοι στην Κρατική Αρωγή αλλά άρχισαν να καταπιάνονται με οποιαδήποτε εργασία. 

  Αμέσως το φθινόπωρο του 1919 ρίχτηκαν στην καλλιέργεια της γης. Έσπειραν 

δημητριακά (σιτάρι, κριθάρι) και την Άνοιξη του 1920 φύτεψαν καπνά, μποστάνια, έσπειραν 

καλαμπόκια, αγόρασαν οικόσιτα ζώα (αγελάδες, γίδες) και έτσι άρχισαν το νέο τους νοικοκυριό. 

 Υγειονομική κατάσταση 

 Το καλοκαίρι του 1920 κάνει την εμφάνισή της η ασθένεια της ελονοσίας, γιατί κάτω 

από τι συνοικισμό και σε απόσταση περίπου 500 μέτρων έφθαναν τα έλη και τα τέλματα των 

Τεναγών Φιλίππων. Περιπνευμονία και γρίπη με διόγκωση της σπλήνας ήταν συνηθισμένες 

ασθένειες. Πόσιμο, κατάλληλο και αρκετό νερό δεν υπήρχε. Γιατροί δεν υπήρχαν. Σπάνια ο 

γιατρός του Δήμου Καβάλας εξέταζε τους ασθενείς και τους χορηγούσε φάρμακα. Η ελονοσία 

άρχισε να θερίζει τον πληθυσμό. Ευτυχώς ιδρύθηκε η Ανθελονοσιακή Υπηρεσία και μερικά 

Ανθελονοσιακά Συνεργεία έβγαιναν έξω και χορηγούσαν κινίνο και άλλα ανθελονοσιακά 

φάρμακα. 

 Εκκλησία – Σχολείο  (Θρησκεία – Εκπαίδευση) 

 Οι πρώτοι κάτοικοι (Πόντιοι) μετά την εξασφάλιση εργασίας, πρόχειρων καταλυμάτων 

και του επιούσιου, έθεσαν ως πρώτο τους μέλημα να εξασφαλίσουν Εκκλησία και Σχολείο. Ως 

Εκκλησία προσωρινά χρησιμοποίησαν την καπναποθήκη. Χώρος κατάλληλος για σχολείο ή 

έστω ένα πρόχειρο οίκημα δεν υπήρχε. Στη θέση όμως του σημερινού Κοινοτικού 
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Καταστήματος παράλληλα με το δημόσιο δρόμο υπήρχε ένα ερειπωμένο Καφενείο. Με έρανο 

των κατοίκων που την εποχή εκείνη τα οικονομικά τους ήταν σε αφάνταστο βαθμό πενιχρά, 

κατάφεραν και επισκεύασαν αυτό το χώρο με αποτέλεσμα τη δημιουργία του πρώτου Δημοτικού 

Προσφυγικού Σχολείου Μπαντέμ Τσιφλίκ. Με την κατάρρευση του Μικρασιατικού Μετώπου 

τον Αύγουστο του 1922 άρχισε να εισρέει νέο κύμα προσφύγων και πρωτολειτούργησε το 

Δημοτικό Σχολείο του Οικισμού
29

. Ο αριθμός των μαθητών ξεπέρασε πλέον τους 40, 

δημιουργώντας την ανάγκη για νέο διδακτήριο. 

 Ο Πάρεδρος του συνοικισμού και η Διδακτηριακή Επιτροπή ενήργησαν άμεσα και το 

κοινοτικό συμβούλιο πήρε την απόφαση της πρώτης επισήμως επιχορήγησης. 

Ο Δ/ντής του σχολείου εισηγήθηκε στον τότε επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων, την 

ανάγκη και τον σκοπό της ανέγερσης του διδακτηρίου.  

Ενδεικτικό περιστατικό του ενθουσιασμού και της πίστης σ’ αυτό το σκοπό είναι το εξής 

:  

Όλοι οι μαθητές κατά την επιστροφή τους από μια εκδρομή του σχολείου φορτώθηκαν 

από μια πέτρα με μεγαλύτερη αυτή που μετέφερε ο δάσκαλος και της εναπόθεσαν στο οικόπεδο 

που προοριζόταν για την ανέγερση του νέου σχολείου. Η επιθυμία και η πίστη των μαθητών και 

των κατοίκων για το νέο διδακτήριο είχε αρχίσει να υλοποιείται.  

Το Νοέμβριο του 1926 ήρθε στο Σχολείο ο επιθεωρητής για να ελέγξει από κοντά το 

θέμα της ανέγερσης του νέου Διδακτηρίου. Η εισήγησή του σύμφωνα με τα χρήματα που είχαν 

συγκεντρωθεί και την προβλεπόμενη κρατική Επιχορήγηση, ήταν να αναγερθεί ένα μονοτάξιο 

Σχολείο. Η επιτροπή δεν δέχτηκε, γιατί το αίτημά της ήταν να γίνει διτάξιο σχολείο με τρεις 

βοηθητικούς χώρους. Ο Επιθεωρητής γέλασε βλέποντας την εμμονή των κατοίκων για 

μεγαλύτερο σχολείο, επαναλαμβάνοντας ότι ούτε χρήματα υπήρχαν στη Διδακτηριακή Επιτροπή 

ούτε Κρατική Επιχορήγηση μπορούσε να δοθεί μεγαλύτερη της συνηθισμένης. Τότε έλαβε την 

απάντηση του Προέδρου της Επιτροπής: «κ. Επιθεωρητή, εμείς είμαστε Πόντιοι, προτιμούμε οι 

Εκκλησίες και τα Σχολεία μας να είναι καλλιμάρμαρα και τα σπίτια μας αν είναι αχυροκαλύβες 

δεν μας ενδιαφέρει, γιατί οι Εκκλησίες και τα Σχολεία με τη μεγαλοπρέπειά τους επιβάλλονται 

και δείχνουν τον πολιτισμό μας στους επισκέπτες». 

Ο επιθεωρητής τότε συνεχάρη την επιτροπή και τους κατοίκους για την τόλμη τους, γιατί 

σε μια κρίσιμη οικονομική κατάσταση αναλαμβάνουν τέτοιο έργο, δυσανάλογο με τις δυνάμεις 

τους και τους ευχήθηκε καλή αρχή παραδίδοντάς τους το σχέδιο ενός τύπου διτάξιου σχολείου. 

Φεύγοντας όμως άφησε την υπόνοια ότι το έργο ευθύς εξαρχής είναι αναγκασμένο λόγω των 

καταστάσεων να οδηγηθεί στη χρεοκοπία, γιατί λείπει ο μοχλός και η κινητήρια δύναμη που 

είναι τα χρήματα. Εγκρίθηκε τελικά ο τύπος του Διτάξιου Σχολείου και τον Ιανουάριου του 

1927 οι κάτοικοι με περισσή προσφορά προσωπικής εργασίας αλλά και οικονομική προσφορά 

ξεκίνησαν το χτίσιμο του νέου σχολείου. Το Φεβρουάριο του 1929 δίνεται γενναία κρατική 

επιχορήγηση, γίνονται έρανοι και έτσι μετά από εντατική προσπάθεια το έργο αποπερατώθηκε 

τον Ιούνιο του 1930 και αμέσως το σχολείο στεγάστηκε στο νεόδμητο και πανέμορφο 

διδακτήριο
30

. 

Με ενέργειες του Δ/ντή του σχολείου (Ηλία Τσανακτσή)
31

 το σχολείο εξοπλίστηκε 

πλήρως με βιβλία για τη βιβλιοθήκη, Εποπτικά μέσα διδασκαλίας, χάρτες, εικόνες, όργανα 

φυσικής – χημείας. Επίσης λειτούργησε σχολικός κήπος, πρότυπο  υποδειγματικό 

μελισσοκομείο αλλά και σηροτροφείο. 

Ο Δ/ντής του σχολείου βλέποντας τον πλούτο του εδάφους και τις άριστες συνθήκες για 

την καλλιέργειά του, ίδρυσε μια υποτυπώδη γεωπονική σχολή
32

 και δίδαξε στους κατοίκους τη 
                                                             
29

 Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αριθμός φύλλου  61    Ημερομηνία 25/04/1922 

30
 Αρχείο Σχολείου : τρεις φωτογραφίες 1930, 1931 

31 Αρχείο Σχολείου : φωτογραφικό υλικό 1922, 1924 

32
 Αρχείο Σχολείου : φωτογραφικό υλικό 1930 – 1931 5 φωτογραφίες 
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δεντροκαλλιέργεια, μελισσοκομία και σηροτροφία. Αξιοσημείωτη λεπτομέρεια όπως φαίνεται 

από τα πρακτικά του Συλλόγου διδασκόντων αφορά στην απόφασή τους να αναμορφώσουν τη 

διδακτέα ύλη του σχολείου, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 16/20-10-1958  (εγκύκλιος 20-9-26/11-

10-1958) Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων 
33

 . Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν 

να κατέχει ακόμη και σήμερα ο Αμυγδαλεώνας τα πρωτεία στους οπωρώνες όλης της περιοχής 

βελτιώνοντας άμεσα το βιοτικό αλλά και οικονομικό επίπεδο των κατοίκων. 

Το διδακτήριο μέχρι το 1956 ήταν μονώροφο ισόγειο και μετά το 1958 προστέθηκε και 

δεύτερος όροφος λειτούργησε ως  πεντατάξιο. 

Το σχολείο από την ίδρυσή του το 1922 μέχρι και το 1938 λειτούργησε ως μονοτάξιο με 

μόνο δάσκαλο το Δ/ντή και ιδρυτή του «Ηλία Τσανακτσή». Κατά μικρά χρονικά διαστήματα 

είχε ως βοηθούς, ιδιωτικούς δασκάλους. Το 1938 επίσημα πλέον έγινε ο προαγωγή του σε 

διτάξιο και τοποθετήθηκε ακόμη ένας δάσκαλος. 

Το 1940 – 44 ήρθε η συμφορά της κατοχής με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Τα 

αρχεία, η βιβλιοθήκη και ότι άλλο είχε δημιουργηθεί με τον ιδρώτα των κατοίκων αλλά και των 

εκπ/κών καταστράφηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 

Το Σχολείο από το Μάιο του 1941 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 1944 χρησιμοποιήθηκε από 

τους Βούλγαρους ως κοινοτικό Γραφείο. Μετά την απελευθέρωση το 1945 το σχολείο άρχισε 

την επαναλειτουργία του με μαθητικό δυναμικό όπως αποτυπώνεται στους πίνακες του 

παραρτήματος
34

. Το 1946, έγινε η προαγωγή του σε τριτάξιο και παρήλασαν αρκετοί 

αποσπασμένοι εκπ/κοί. 

Το 1950 γίνεται και νέα προαγωγή στο σχολείο και έτσι από Τριτάξιο γίνεται τετρατάξιο 

με προσάρτηση του διαλυθέντος σχολείου του συνοικισμού των Κοκάλων.  Επί πολλές 

δεκαετίες οι άοκνες προσπάθειες των κατοίκων αλλά και των εκπ/κών απέδωσαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα τα οποία συνδέονται με την οικονομική πορεία, την μετανάστευση 

και τον επαναπατρισμό των κατοίκων όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες 8,9 – Νυχτερινό 

Σχολείο Πίνακας 10.  

 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Οι κάτοικοι του Αμυγδαλεώνα με κύρια γνωρίσματα την εργατικότητά τους, τη 

συλλογική δράση στις αξίες του Ελληνισμού έβαλαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη της μικρής 

αλλά οργανωμένης κοινωνίας τους.  Ειδικότερα σημαντική θεωρείται η συμβολή του Δ/ντή του 

σχολείου Ηλία Τσανακτσή στην αλλαγή αγροτικής νοοτροπίας, που είχαν οι κάτοικοι μέχρι 

τότε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ασχοληθεί πολύς κόσμος με τη δεντροκαλλιέργεια και τη 

μελισσοκομία δίνοντας οικονομική ώθηση στην περιοχή. Αυξήθηκε κατά πολύ το οικογενειακό 

εισόδημα, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να βελτιώσουν την καθημερινή ποιότητα ζωής. Ο 

ιδρυτής του σχολείου μας Ηλίας Τσανακτσής, με το συνολικό έργο του μέσα από την ατομική 

και συλλογική αυτογνωσία και τον αυτοστοχασμό δίδαξε ήθος και πολιτισμό.  

Αυτή η παρακαταθήκη αποτελεί δρομοδείκτη για μας και τις επόμενες γενιές εάν 

θέλουμε μια καλύτερη ζωή. 

Είναι αλήθεια ότι θέλει αρετή και τόλμη όχι μόνο η ελευθερία αλλά και η παιδεία, 

ειδικότερα σε ώρες κρίσης όπως η σημερινή. Η αναγκαία και συστηματική προσπάθεια της 

ελληνικής πολιτείας ολοκληρώνεται μόνο με εκπαιδευτικούς που από Δεσμώτες της αίθουσας 

διδασκαλίας αλλά και της κοινωνίας μεταβάλλονται σε ελευθερωτές των ψυχών του σχολείου 

και του μέλλοντος.  

Είναι κάτι που το οφείλουμε στον εαυτό μας, στον τόπο μας μα πάνω απ’ όλα στα 

ελληνόπουλα. 

 

                                                             
33 Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων Αριθμ. Πράξεως 16/19… 

34 Πίνακες παραρτήματος από 1 έως 7 
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Εικόνα 6-Εφημερίδα της κυβερνήσεως Αρ. ΦΎΛΛΟΥ 61/25-04-1922 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 1986-2012 

 
 

Εικόνα 7-Αυξομείωση μαθητικού δυναμικού κατά τα σχολ. έτη 1946-2012 και τα αίτια αυτής. 
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Εικόνα 8-Μαθητικό δυναμικό του Νυχτερινού Σχολείου35 κατά τα έτη  1954-1964-1968-1969 

 

 
  

Εικόνα 9-Χτίσιμο Σχολείου 1930 
 

 

 

 

 

                                                             
35 Το 1954, στο 3094/1954 (ΦΕΚ 252 τ.Α) νομοθετικό διάταγμα «περί καταπολεμήσεως του αναλφαβητισμού»  

ιδρύονται τα «Νυχτερινά Σχολεία» για την παροχή της βασικής μόρφωσης σε μαθητές ηλικίας 14 έως 20 ετών, οι 

οποίοι λόγω της κατοχής και του εμφυλίου δεν είχαν ολοκληρώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση. 
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Εικόνα 5 -Χτίσιμο Σχολείου 1930 

 

 

 
 

Εικόνα 6-Εγκαίνια Σχολείου 1930 
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Εικόνα 7- Ο πρώτος δάσκαλος του Σχολείου, Ηλίας Τσανακτσής, 1922 

 

 

 
 

Εικόνα 8-Φωτογραφία του Σχολείου το 1924 με τον Ηλία Τσανακτσή 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΖΥΓΟΥ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Διευθύντρια 

ΔΟΜΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΑΓΕΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΖΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το πέτρινο σχολείο του Ζυγού Καβάλας στέκει αγέρωχο εδώ και 74 χρόνια και είναι τόσο 

ζωντανό και καλοδιατηρημένο σαν να χτίστηκε πρόσφατα. Όμως το χρονικό της κατασκευής 

του και η κατοπινή ιστορία του δεν ήταν τόσο εύκολη υπόθεση, όπως  νομίζαμε αρχικά . 

Οι αρχικές προφορικές μαρτυρίες είχαν κάποια απόκλιση ως προς την ιστορική εξέλιξη του 

σχολείου και αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε πιο προσεκτικά την προσέγγιση για την καταγραφή 

έγκυρων και επίσημων στοιχείων. 

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε λεπτομερής και προσεκτική ανάγνωση και καταγραφή του αρχείου του 

σχολείου, όπου ήταν καταγεγραμμένη από παλαιούς  διευθυντές του σχολείου με αρκετές 

λεπτομέρειες η σχολική ζωή και η λειτουργία του (ονόματα, προγράμματα, εκδηλώσεις, 

μεταβολές λειτουργίας και οργανικότητας). 

Η παραπάνω έρευνα υποστηρίχτηκε και με αναζήτηση στοιχείων στο Γενικό Αρχείο του 

Κράτους (Γ.Α.Κ)-αρχεία Ν. Καβάλας. Παράλληλα δόθηκε ερωτηματολόγιο στους γονείς του 

σχολείου, στο οποίο τους ζητήθηκε να καταθέσουν τις μνήμες τους σχετικά με το σχολείο, να 

συλλέξουν στοιχεία απ’ τους δικούς τους γονείς, καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Επίσης οργανώθηκαν συναντήσεις με τους γηραιότερους του χωριού, οι οποίοι ξεδίπλωσαν τις 

αναμνήσεις τους με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς και με παλαιούς εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν 

στο σχολείο. 

Τέλος αναζητήσαμε αρχειακό υλικό από τον τύπο της εποχής και πραγματοποιήσαμε μια 

συνάντηση με τον πρόεδρο του Εθνικού Σωματείου Οικοδόμων και λοιπών Επαγγελματιών 

Λεχόβου “Ο Άγιος Παντελεήμονας”, στο οποίο ανήκαν οι κτιστάδες του σχολείου.  

Οι πληροφορίες και το υλικό που συγκεντρώθηκε παρουσιάστηκε στους κατοίκους του χωριού 

σε εκδήλωση που έγινε στις 3 Ιουνίου 2013 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου με 

θέμα «Ιστορία του Σχολείου-Το Σχολείο άλλοτε και σήμερα». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 

εκπρόσωποι του Εθνικού Σωματείου Οικοδόμων και λοιπών Επαγγελματιών Λεχόβου “Ο Άγιος 

Παντελεήμονας”, οι οποίοι ήταν απόγονοι των παλιών κτιστάδων και τους απονεμήθηκε 

τιμητική πλακέτα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Όλη η εργασία βασίστηκε  σε πηγές, 

επειδή δε βρήκαμε σχετική βιβλιογραφία. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικότερα η ιστορία 

του σχολείου μας κατά περιόδους. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΖΥΓΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 Ο Ζυγός είναι ένα όμορφο, παραδοσιακό ,ημιορεινό χωριό. Το όνομά του έρχεται από 

αρχαιοτάτων χρόνων με την ονομασία <<Ζυγοστόν>> λόγω τoυ κτισίματος του χωριού σε δύο 

βουνοπλαγιές, σαν να είναι ζυγισμένο. Κράτησε το όνομά του ακόμη και στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας, όταν όλα τα κοντινά του χωριά μετονομάστηκαν παίρνοντας Τούρκικο 

προσωνύμιο. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 έχει 2100 κατοίκους εκ των 

οποίων οι 1600 ζουν στον Ζυγό και οι 500 στον οικισμό του Νέου Ζυγού . 
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Αν κάναμε μια αναδρομή στις αρχές του 20
ου

 Αιώνα , θα βλέπαμε ότι στο χωριό ο μεγαλύτερος  

αριθμητικά πληθυσμός είναι Τουρκογενής. Κατά το έτος 1922 στο χωριό επαναπατρίζονται περί 

τις 300 οικογένειες , οι περισσότερες από την περιοχή του Πόντου, λιγότερες από την 

Ανατολική Θράκη και οι υπόλοιπες από περιφέρειες της Μικράς Ασίας. (Μπρούσαληδες , 

Ούγιαληδες Ντερμεντεσιώτες). (Γραπτή και  προφορική μαρτυρία Γ. Παχίδη). Το ανομοιογενές 

αυτό πλήθος συμβιώνει για δύο περίπου έτη με τους εναπομείναντες Τούρκους έως την 

ανταλλαγή πληθυσμού το 1924, με την οριστική αποχώρησή τους. Παρά την ανομοιογένεια, 

δείχνει ιδιαίτερα αντανακλαστικά και η τάση ομογενοποίησης του πληθυσμού με 

χαρακτηριστικά αλληλοαποδοχής είναι εμφανής. Η κύρια επαγγελματική ενασχόληση των 

κατοίκων είναι η καπνοφυτεία,  η καλλιέργεια αγρών και μικρών κήπων και τα αρχικά στάδια  

της κτηνοτροφίας.(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, ιστορική αναγραφή για το χωριό από τον 

δημοδιδάσκαλο Παναγιωτόπουλο. Μάρτιος 1955, Φ. 6 Αντίγραφα σχεδίων). 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

 

 Επιτακτική λοιπόν φαίνεται να είναι η ανάγκη για μια κοινή γλώσσα και για ένα σχολείο. Τον  

ρόλο αυτό έπαιξε το πρώτο διδακτήριο το οποίο βρίσκεται περί τα 100μ. βόρεια του σημερινού 

σχολείου, είχε κτιστεί το 1909 από τους Νεότουρκους και στέγασε το 1924 το πρώτο μονοτάξιο 

σχολείο Ζυγού με 40 μαθητές. Το σχολείο ιδρύθηκε από   μια  ομάδα Ελλήνων προσφύγων   με 

δάσκαλο κάποιον , ο οποίος γνώριζε τα ελάχιστα στοιχειώδη γράμματα. Ένα σχολείο το οποίο 

στηρίχτηκε στη φιλότιμη προσπάθεια, αλλά όχι στη συστηματική εκπαιδευτική εργασία. Τον 

επόμενο χρόνο  διορίζονται δύο δημοδιδάσκαλοι ( δεν διασώζονται ονόματα) και λειτουργεί ως 

Διτάξιον σχολείο. Το 1925 διορίζονται ακόμη δύο δημοδιδάσκαλοι ο Ι.Μεταξάς και ο Ν. 

Καλλιονίδης και λειτουργεί ως Τετρατάξιον Δημοτικό Σχολείο Ζυγού.( Αρχείο Δημοτικού 

Σχολείου Ζυγού,  Φ.6 Αντίγραφα σχεδίων ) .      

Για τη θεμελίωση νέου ευμεγέθους διδακτηρίου, το  1931 επιβάλλεται ειδική φορολογία επί του 

καπνού ,τριετούς διάρκειας , η οποία  απέφερε 800.000 δραχμές. <<Το έτος 1934 γίνεται η 

θεμελίωση και αρχίζει το κτίσιμο από Γιαννιώτες μάστορες (περιοχή Λεχόβου ) και εργατικό 

προσωπικό χωριανούς>> . (Μαρτυρία κατοίκου, πρώην μαθητή Γ. Παχίδη, Αρχείο Δημοτικού 

Σχολείου Ζυγού, Φ.6 Αντίγραφα σχεδίων).Το 1938-1939 τελειώνει η ανέγερση του νέου 

κτιρίου. Το νέο αυτό αρχιτεκτόνημα  είναι  <<Διώροφον  μετά ισογείου , με την τεχνική της 

Λιθοδομής με ξύλινη οροφή στον Β όροφο και τσιμεντένια στον Α . Το δε δάπεδο εκ 

μωσαϊκού>>. (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Βιβλίον  Α΄Κτηματολόγιον).  

 Το κτίριο είναι κτισμένο με  Ν.Δ. προσανατολισμό και η πρόσθια όψη του βλέπει τα Τενάγη 

των Φιλίππων και τον ορεινό όγκο του Όρους Παγγαίο. Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο,το  

διδακτήριο χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό στρατό ως στρατώνας και αποθήκη πυρομαχικών. 

Αργότερα, καταλαμβάνεται υπό των Βουλγάρων. Το νέο  διδακτήριο αν και  ημιτελές , για τα 

δύσκολα εκείνα χρόνια θεωρείται  μεγαλοπρεπές . Αποτελείται από οκτώ αίθουσες διδασκαλίας 

, δύο γραφείων   και δύο αποθηκών στο υπόγειο με τη δυνατότητα δημιουργίας άλλων δύο . Οι 

αίθουσες είναι ευάερες, ευήλιες  και ευρύχωρες, κατά μέσον όρον 52 τμ , πράγμα το οποίο 

υφίσταται μέχρι και σήμερα. Το ύψος τους είναι στα  4.10μ. και  άνοιγμα παραθύρων 2.50Χ1.50  

με  ξύλινα  κουφώματα. Τα γραφεία έχουν εμβαδόν 17 τμ. και οι διάδρομοι 93 τμ. Το μήκος του 

κτιρίου φθάνει τα 37μ.και το πλάτος τα 13.45μ.με ύψος των δύο ορόφων 8.20μ.και συνολικό 

ύψος τα 12.50μ.(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Βιβλίον Κτηματολόγιο Α΄). Από τα 

επίσημα στοιχεία φαίνεται ότι η αρχική χρονολογία έναρξης λειτουργίας του σαν σχολείο , είναι  
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το 1944 με τον πληθυσμό του χωριού να ανέρχεται στους 2200 και τον αριθμό των 

εξετασθέντων  μαθητών για εκείνο το έτος να είναι 422.  ( Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

,Πίναξ αποτελεσμάτων 1946-1947).  

 Από το 1944 μέχρι και σήμερα δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά από την πολιτεία, τις σχολικές 

εφορίες, τις σχολικές επιτροπές και τους ντόπιους κατοίκους, έτσι ώστε το σχολείο να 

εκσυγχρονίζεται για να πάρει τη σημερινή του μορφή. Περιληπτικά  αναφέρεται ότι το 1946-

1947 διατέθηκε το κονδύλιο των 429.800 δραχμών για την επισκευή παλαιών φθορών, 

επιδιορθώσεις θυρών και κλείθρων όπως επίσης και τοποθέτηση υαλοπινάκων.(Αρχείο 

Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Γενική Έκθεση Πεπραγμένων1946-47). Η κρατική ενίσχυση 

ανήλθε στις2.500.000 δραχμές και το σύνολο των εισπράξεων  με την εισφορά της κοινότητας, 

την προαιρετική εισφορά γονέων, ενοικίου κλήρου  και εράνου έφτασε τις 7.254.668 δραχμές.   

Το  1948 – 1949η χρηματική ενίσχυση από το σχέδιο Μάρσαλ, βοηθά στο να επιστρωθεί με 

μωσαϊκό ο δεύτερος όροφος, διάδρομοι, γραφείο, τέσσερις αίθουσες και να λειτουργήσουν 

 << νεοτάτου τύπου αφοδευτήρια έξωθεν του σχολείου με αυτόματον  καθαρισμόν δια συνεχούς 

παροχής ύδατος >> (Προφορικές μαρτυρίες, Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Ιστορία του 

χωριού από τον δημοδιδάσκαλο Παναγιωτόπουλο. Μάρτιος 1955, Φ. 6 Αντίγραφα σχεδίων).    

 Στα 1975 πραγματοποιείται η  μετάβαση  από  απλές σόμπες πετρελαίου σε αερόθερμες  

πετρελαίου. Αυτό μέχρι το 1990 οπότε και εγκαθίσταται κεντρική θέρμανση πετρελαίου με  

σώματα καλοριφέρ και σύγχρονο λεβητοστάσιο το οποίο υφίσταται μέχρι σήμερα. Το 1990 στον 

αύλιο χώρο του άνω διαζώματος τοποθετείται κατασκευή ΤΟΛ σε ειδικά τσιμεντένια 

υποστυλώματα λόγω  της αύξησης του αριθμού των μαθητών. Το κόστος ξεπέρασε τις 

2.000.000 δραχμές. 

Το 1994- 1995 δίνεται ειδική κρατική  επιχορήγηση περίπου 500.000 δραχμών  για  επέκταση 

της   Β. πλευράς και έτσι το σχολείο αποκτά νέες εσωτερικές  σύγχρονες τουαλέτες. Επίσης 

διαμορφώνεται αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τηλεόραση, βίντεο , επιδιασκόπειο και 

βιβλιοθήκη με πολλούς νέους τίτλους βιβλίων , συγγραμμάτων και εγκυκλοπαιδειών με σκοπό 

να λειτουργήσει ως δανειστική. Ο χώρος μπορεί να   χρησιμοποιηθεί και σαν αίθουσα  

συνεδριάσεων ή συσκέψεων του συλλόγου διδασκόντων αφού διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο 

έδρανο πλαισιωμένο από 20  νέα καθίσματα. Το 1995 ολοκληρώνεται η εσωτερική  αισθητική 

αναβάθμιση του κτιρίου με μια  εικαστική παρέμβαση προσθήκης σχολικών και παιδικών 

τοιχογραφιών .  

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ΑΛΛΟΤΕ 

 

 Η σχολική ζωή άλλοτε ήταν πλούσια σε δράσεις παρόλη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση 

των κατοίκων. Το σχολείο αποτελούσε το κέντρο της πνευματικής και κοινωνικής  ζωής της 

μικρής τοπικής κοινωνίας, η οποία ζούσε απομονωμένη από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου 

υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες για πολιτιστική και πνευματική ζωή. Το  Δημοτικό Σχολείο 

Ζυγού από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του προσπάθησε να παίξει ενεργό ρόλο στα πολιτιστικά 

τεκταινόμενα  του τόπου.  

 Η λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης, σχολικού συνεταιρισμού και μαθητικών συσσιτίων, η 

δημιουργία σχολικού κήπου, οι σχολικές γιορτές, οι θεατρικές παραστάσεις, η διδασκαλία 

παραδοσιακών χορών, η συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες, οι συγκεντρώσεις γονέων, όπου οι 

εκπαιδευτικοί του σχολείου ανέπτυσσαν στις ομιλίες τους παιδαγωγικά θέματα προσπαθώντας 

να βελτιώσουν τις σχέσεις σχολείου και οικογένειας, η διενέργεια εράνων, ο προσκοπισμός είναι 
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κάποιες από τις δραστηριότητες στις οποίες επιδόθηκε το σχολείο από την επαναλειτουργία του 

το 1945(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Γενική έκθεσις πεπεραγμένων σχ.έτος 1952-53, 

Βιβλία Μηνιαίων Εκθέσεων). Κάποιες από  αυτές συνεχίζονται έως σήμερα προσαρμοσμένες 

στη σημερινή εποχή, άλλες  καταργήθηκαν  γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες των μαθητών 

και των γονιών τους και άλλες αντικαταστάθηκαν από νέες δραστηριότητες που γέννησε ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής. 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

 

Αξίζει να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο σχολικό κήπο πριν από τη δημιουργία του οποίου 

υπήρχε «ζωοτροφείον», όπου εκτρέφονταν κουνέλια, κότες, περιστέρια, χήνες .Το 

«ζωοτροφείον» διατηρήθηκε μόνο για  δύο σχολικά έτη1950-51,1951-52 (Αρχείο Δημοτικού 

Σχολείου Ζυγού, Γενικές εκθέσεις πεπραγμένων1950-51,1951-52). 

Ο σχολικός κήπος περιλάμβανε ανθόκηπο, λαχανόκηπο, δεντρόκηπο. Όλα τα φυτά φυτεύτηκαν 

από τους μαθητές. Η περιποίηση γινόταν από τους ίδιους, οριζόταν υπεύθυνος δάσκαλος και ο 

σκοπός ήταν διδακτικός(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Γενική έκθεσις πεπεραγμένων 

σχ.έτος 1952-53). Το Φεβρουάριο του 1962 έγινε περίφραξη του σχολικού κήπου με τοιχοποιία 

και με προσωπική εργασία των κατοίκων (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Δελτίον 

Εκθέσεως Α΄ Δημοτικού Σχολείου). Ο σχολικός κήπος διατηρήθηκε μέχρι το σχολικό έτος 

1994-95 (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Βιβλίον πράξεων 1989-90, Πράξη 4). 

Σήμερα στη θέση του ανθόκηπου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος  με παρτέρι που 

χρησιμοποιείται  για τις ανάγκες προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στο εγγύς 

μέλλον θα μεταμορφωθεί σε ανοιχτή τάξη (OPEN CLASS) για όλους τους μαθητές  .  

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΖΥΓΟΥ « Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

 

Οι Σχολικοί Συνεταιρισμοί ήταν μια πρωτοποριακή δραστηριότητα για τη σχολική ζωή εκείνης 

της εποχής. Έδινε στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτυχθούν κοινωνικά, να αποκτήσουν 

οργανωτικές ικανότητες και συνεργασίας, να εφαρμόσουν τις μαθηματικές γνώσεις που 

απέκτησαν στην καθημερινότητα, να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, να γίνουν υπεύθυνες 

προσωπικότητες μέσα από την αυτοδιαχείριση οικονομικών πόρων. 

Οι μαθητές των τριών μεγαλυτέρων τάξεων των συλλειτουργούντων Δημοτικών Σχολείων 

Ζυγού, συνήλθαν σε ειδική συνεδρίαση στις 31/10/1965 και μετά από εισήγηση του υπευθύνου 

και ιδρυτή, διδασκάλου κ.Μ.Παπακώστα, αποφάσισαν την ίδρυση του Σχολικού Συνεταιρισμού 

των Δημοτικών Σχολείων Ζυγού με την επωνυμία «Η Μέλισσα». Επίσης με μυστική ψηφοφορία 

εξέλεξαν το 1
ο
 5/μελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελούνταν από μαθητές. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το Καταστατικό που συνέταξαν στην ίδια συνεδρίαση, όπου διατύπωσαν στα άρθρα 

του το σκοπό ίδρυσης, τον τρόπο διοίκησης, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, τα έσοδα, τα έξοδα, 

τα βιβλία και  τις δράσεις που θα ανέπτυσσε ο σχολικός συνεταιρισμός (Αρχείο Δημοτικού 

Σχολείου Ζυγού, Βιβλίο πράξεων σχολικού συνεταιρισμού, 1
ο
 Πρακτικό 31-10-1965). 

Ο σκοπός ίδρυσης του σχολικού συνεταιρισμού ήταν: η εξυπηρέτηση των μαθητών με τα 

απαιτούμενα βιβλία, σχολικά είδη, γραφική ύλη, ο εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, η 

καλλιέργεια του σχολικού κήπου, ο ευπρεπισμός του σχολείου, η οργάνωση εκδηλώσεων, 

εκδρομών και η επίσκεψη ιδρυμάτων. 

Τα έσοδα προερχόταν από τις εισφορές των τακτικών μελών(5 δραχμές το χρόνο),από δωρεές, 

από επιχορηγήσεις του Συνεταιρισμού της Κοινότητας και της Επιθεώρησης και από την 
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πώληση προϊόντων. Στα έξοδα περιλαμβάνονταν: η αγορά βιβλίων για τη σχολική βιβλιοθήκη, η 

συμμετοχή στα έξοδα των σχολικών γιορτών, παραστάσεων  και εκδρομών και κοινωνικές 

δράσεις με επισκέψεις σε Νοσοκομεία, Φυλακές κ.λ.π. Οι έλεγχοι γινόταν από τον Υπεύθυνο 

Δάσκαλο και το Εποπτικό συμβούλιο (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Καταστατικόν 

Ιδρύσεως Σχολικού Συνεταιρισμού Α΄και Β΄Δημοτικών Σχολείων  Ζυγού). 

Η τελευταία σχολική χρονιά που λειτούργησε ήταν το 1979-80 (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου 

Ζυγού, Πρακτικό Σχολικού Συνεταιρισμού) . 

Το Κυλικείο αντικατέστησε  το Σχολικό Συνεταιρισμό και λειτούργησε έως το 1995-96 

εξυπηρετώντας τις ανάγκες διατροφής των μαθητών στο σχολείο. Τη λειτουργία του Κυλικείου 

αναλάμβανε κάποιος ενήλικας, ο οποίος ζητούσε από την εκάστοτε Σχολική Εφορία την 

εκμίσθωσή του για ένα σχολικό έτος. Δεν υπάρχουν πηγές που να μας δίνουν περισσότερες 

πληροφορίες για το θέμα αυτό. Σήμερα οι μαθητές φέρνουν από τα σπίτια τους το δεκατιανό 

τους. 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ 

Τα μαθητικά συσσίτια περιλαμβάνονταν στη μέριμνα του κράτους για την ενίσχυση των απόρων 

μαθητών και συγκεκριμένα τη « συμπληρωματική διατροφή τους». 

Στα αρχεία του Δημoτικού Σχολείου Ζυγού βρέθηκαν ελάχιστα σκόρπια στοιχεία για το θέμα 

αυτό, που δεν μας βοηθούν να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με το χρονικό 

διάστημα που λειτούργησαν, τον αριθμό των σιτιζόμενων μαθητών, τον τρόπο λειτουργίας τους 

και το είδος της παρεχόμενης τροφής. 

Παρόλα αυτά θα παραθέσουμε τα ευρεθέντα στοιχεία και τις πηγές τους, γιατί δίνουν μια μικρή 

γεύση της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μαθητών, της προσπάθειας του κράτους 

για ελάφρυνση  των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, αλλά και του κοινωνικού ρόλου του 

σχολείου εκείνης της εποχής. 

Στις 14 Νοεμβρίου1946 άρχισε η λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων με συμμετοχή 401 

μαθητών. Χορηγήθηκαν δωρεάν τρόφιμα κατά μαθητή  που ήταν γάλα, ζάχαρη, κακάο, 

γλυκόζη, όσπρια, σούπες, τυρί. Παρεχόταν καθημερινό φαγητό παρασκευασμένο από μάγειρα 

και λειτούργησε εστία μέσα στο διδακτήριο.(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού,Φ.9 μηνιαίων 

εκθέσεων, Γενική έκθεση πεπραγμένων 46-47). 

Οι μηνιαίες εκθέσεις από το σχολικό έτος 1947-48 έως το 1964 αναφέρουν ότι δε λειτουργούσαν 

τα μαθητικά συσσίτια. 

Παρόλα αυτά βρέθηκε Εγκύκλιος της Δ/νσης Σχολικής Υγιεινής (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου 

Ζυγού 92093/ 12-10-1950, Περί επαναλειτουργίας των Μαθητικών Συσσιτίων), όπου 

γνωστοποιείται ότι «από της 15
ης

 Οκτωβρίου 1950 θέλει επαναληφθεί η λειτουργία των 

μαθητικών συσσιτίων καθ’όλην την χώραν». Στην ίδια εγκύκλιο παρατίθεται το πρόγραμμα 

«συμπληρωματικής διατροφής» για κάθε μαθητή που συνίσταται από: α) Εν κύπελλον γάλακτος 

ημερησίως μετά της αναλόγου ποσότητος ζαχάρεως και κακάο. Το μεριδολόγιο ανά μαθητή είχε 

ορισθεί σε γάλα σκόνη (10 δράμια), ζάχαρη(3 δράμια) και κακάο (1 δράμι).β) Εν τεμάχιον 

άρτου(παξιμάδι ).Η συμμετοχή για τους άπορους μαθητές της Στοιχειώδους Εκ/σεως ήταν 

προαιρετική, οι δε εύποροι δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής.  

Η οργάνωση αποθηκών, η προμήθεια τροφίμων και η μεταφορά  στα σχολεία θα γινόταν από τις 

Επιτροπές των Μαθητικών Συσσιτίων. Επίσης οι μαθητές είχαν μια χρηματική συνεισφορά που 

καθοριζόταν από τις ίδιες επιτροπές και ήταν «ουχί μικρότερον των 4000δρχ.μηνιαίως και ουχί 
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ανώτερον των 6000 δρχ.».Οι άποροι μαθητές απαλλάσσονταν. Τα παραπάνω στοιχεία 

θεωρήσαμε ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’αυτό και τα παραθέσαμε. 

Στο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την επαναλειτουργία Μαθητικών 

συσσιτίων το σχολικό έτος 1965-66 και διατέθηκαν από το σχολείο « δια την  λειτουργίαν των 

Μαθητικών συσσιτίων δρχ. 10.000 καθόσον η προσεχής έναρξις λειτουργίας τούτων και η 

εύρυθμος λειτουργία των θα απαιτήσει  μεγάλας δαπάνας εις άς θα μετάσχει και το σχολείον» 

(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού Φ.3 Εγγράφων Εφορείας Οικ.Έτος 1966-67, Πρακτικό, 

Πράξις 9
η
 /6-11-1965, Κατάρτισις και ψήφισης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του 

Σχ.ταμείου δια το οικ.έτος 1966, έξοδα άρθρο 9
ον

 ).Για τα έπιπλα και σκεύη που αγοράστηκαν 

από το σχολείο ζητήθηκε η συνδρομή της Κοινότητας Ζυγού  προς ελάφρυνση των εξόδων και η 

Κοινότητα απάντησε στο αίτημα του σχολείου, ότι θα εξετάσει την περίπτωση της δωρεάς προς 

αυτό(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού Φ4 Παράλληλων αρχών, 1164/24-8-1966). 

 Τελικά τα μαθητικά συσσίτια λειτούργησαν για 147 ημέρες με 170 μαθητές συσσιτιζόμενους 

και χορηγήθηκαν 24.990 μερίδες (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Γενική Έκθεση 

πεπραγμένων Α΄5/θεσίου Δ.Σχ.Ζυγού,27-6-1967). Ο τρόπος διανομής των τροφίμων γινόταν ως 

εξής: ο δάσκαλος υπηρεσίας στο 2
ο
 διάλειμμα συγκέντρωνε  τους μαθητές και τους οδηγούσε 

στο εστιατόριο για το πρωινό ρόφημα και με το πέρας των προμεσημβρινών μαθημάτων τους 

οδηγούσε στον ίδιο χώρο για το μεσημεριανό γεύμα. (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, 

Βιβλίον πράξεων διδακτικού προσωπικού από σχ.έτος 1967-68 έως 1988-89, Πρακτικό 5
ον

 /24-

1-1968, Καθήκοντα προσωπικού του σχολείου). 

Οι προσωπικές μαρτυρίες παλιών μαθητών καθώς και η διαμόρφωση του ισογείου του σχολείου 

σε μαγειρείο, το οποίο χρησιμοποιείται σήμερα για λεβητοστάσιο, επιβεβαιώνουν τα 

συμπεράσματά μας. Ο κ.Κάρκαλης Γ., παλιός μαθητής του δημοτικού σχολείου, μας έδωσε 

κάποιες πληροφορίες, όπως ότι κατά την περίοδο 1966-67 υπήρχε μάγειρας, στο πρωινό 

παρεχόταν γάλα ή τσάι με τυρί και ψωμί που έφερναν από τον Αμυγδαλεώνα και το μεσημέρι 

περιλάμβανε φαγητό, ψωμί και φρούτο. Ο κ.Ιωακειμίδης Γ.,γραμματέας της Κοινότητας, ήταν 

μαθητής Στ΄τάξης το σχολικό έτος 1971-72και μας πληροφόρησε ότι τα συσσίτια λειτουργούσαν 

ακόμη. Η λειτουργία τους πρέπει να διακόπηκε λίγο πριν τη μεταπολίτευση. 

 Απομεινάρια εκείνης της περιόδου αποτελούν ο κτιστός νιπτήρας με τις βρύσες στο σημερινό 

λεβητοστάσιο, το οποίο όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκε για μαγειρείο και η εσωτερική 

πόρτα των δύο αιθουσών (1,2) του ισογείου, που χρησίμευσαν για εστιατόρια, ώστε να 

επικοινωνούν και να μπορεί ο δάσκαλος υπηρεσίας να φροντίζει τους συσσιτιζόμενους μαθητές.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 Όπως τα περισσότερα δημοτικά σχολεία της υπαίθρου, έτσι και το Δημοτικό σχολείο  Ζυγού 

λειτουργούσε όλη την ημέρα χωρίζοντας την εργασία σε προμεσημβρινή (4 ώρες) και 

μεταμεσημβρινή(2 ώρες).Ο χρόνος έναρξης και λήξης των μαθημάτων μετατοπιζόταν ανάλογα 

με την εποχή.  

Από αρχειακό υλικό μαθαίνουμε για το ωράριο ενάρξεως και λήξεως των μαθημάτων των  

σχολείων της υπαίθρου, το οποίο παραθέτουμε στο Παράρτημα της εργασίας(Αρχειακό υλικό 

1). 

Αξίζει να αναφερθεί η μέριμνα του σχολείου  για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αποχής 

μεγάλου αριθμού μαθητών από τα μαθήματα λόγω της «καπνοφυτείας». Σε ειδική συνεδρίαση οι 

σύλλογοι διδασκόντων των Α΄, Β΄ σχολείων ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, προκειμένου να 
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βοηθήσουν τους μαθητές τους και  αποφάσισαν «Να διδαχτεί η ύλη όλη μέχρι της καπνοφυτείας 

–Μάιο-οπότε ο υπόλοιπος χρόνος θέλει διατεθεί για επαναλήψεις προς εμπέδωσιν»(Αρχείο 

Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Βιβλίον πράξεων από σχ.έτους 1957-58έως 1966-67 Α΄Δημοτικού 

Σχολείου Ζυγού, Πράξις 2
α
 ,24-9-1958). 

Το ωράριο αυτό τηρήθηκε έως το 1972.Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολικού  έτους 1972-

73(Φ.Εισερχομένων) φαίνεται η αλλαγή του ωραρίου σε προμεσημβρινό.  

Από τότε το σχολείο λειτουργεί με αυτό το ωράριο με ελάχιστες αποκλίσεις που καθορίζονται 

από τις εκάστοτε εγκυκλίους του Υ.Π. , όπως με την Γ1-902/8-9-1997, όπου ορίζεται η πρωινή 

εργασία από τις 8.00-13.30 ή πιο πρόσφατα από τις 8.00-14.00 ή 7.00-17.00 κατά την 

Αναμόρφωση Ωρολογίων προγραμμάτων Ολοήμερων Πειραματικών  Σχολείων (ΦΕΚ 1139/23-

8-2006). 

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ 

Ένα από τα μέτρα που εφάρμοσε η πολιτεία για την εξάλειψη  του αναλφαβητισμού ήταν η 

ίδρυση Νυχτερινών  Δημοτικών  Σχολείων. Το Νυχτερινό Δημοτικό σχολείο Ζυγού άρχισε να 

λειτουργεί από το έτος 1954-1955 με 167 μαθητές έως τις 20 Δεκεμβρίου 1968με 5 μαθητές, 

οπότε και διεκόπη η λειτουργία του μετά από  προφορική εντολή του επιθεωρητή, διότι δεν 

συμπλήρωνε τον απαιτούμενο αριθμό των  φοιτούντων μαθητών. ( Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.Καβάλας, 

Φ. ΣΑΕ 6 , 1954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Γενική έκθεση Λειτουργίας Νυχτερινών 

Δημοτικών σχολείων 1968-69).  

 Πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των Νυχτερινών Δημοτικών 

Σχολείων (διδασκόμενα μαθήματα, ωρολόγιο πρόγραμμα, ηλικία μαθητών κτλ )υπάρχουν  στις 

Διαταγές  για την ίδρυση και λειτουργία τους που εξέδιδαν οι Επιθεωρητές Δημοτικών 

σχολείων. Στα Γ. Α. Κ Αρχεία Ν. Καβάλας και συγκεκριμένα στο ΣΑΕ Φ. 6 , 1954-1970, 

Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, βρήκαμε διαταγές από τις οποίες πήραμε αρκετά στοιχεία που μας 

βοηθάνε να γνωρίσουμε το ιδιαίτερο αυτό είδος σχολείου που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες εκείνης της εποχής. Παραθέτουμε περιληπτικά κάποια από αυτά, γιατί θεωρήσαμε ότι 

είναι αξιόλογα για την έρευνά μας. 

Στα Νυχτερινά σχολεία φοιτούσαν μαθητές «αμφοτέρων των φύλων και αγόντων  ηλικίαν  14-

20 ετών», σκοπός της ίδρυσής τους  οριζόταν η «μόρφωσις των αγραμμάτων και των μη 

λαβόντων απολυτήριον», λειτουργούσαν με 3 έως 6 τάξεις ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών 

από  μονοτάξιο έως εξατάξιο. Στα μονοθέσια η διαίρεση των τάξεων ήταν σε3 ομάδες των Α-Β , 

Γ-Δ , και Ε-ΣΤ τάξεων. Στεγάζονταν υποχρεωτικά στα διδακτήρια δημόσιων ή ιδιωτικών 

Δημοτικών σχολείων με απαραίτητη προϋπόθεση «ο αριθμός των φοιτούντων να είναι 

10μαθηταί».  Αλλιώς καταργούνταν. Λειτουργούσαν όπως τα ημερήσια ( ίδια μαθήματα), τα 

απολυτήρια που εξέδιδαν ήταν ισότιμα και εποπτεύονταν από τους επιθεωρητές.  

Οι εγγραφές άρχιζαν από 15 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα από 1 Οκτωβρίου με λήξη στις 20 

Ιουνίου. Οι ώρες εργασίας ήταν έως 3ημερησίως από τις 17:00 έως 20:00 και  με διάρκεια 

διδακτικής ώρας 30 λεπτά. 

Η φοίτηση για τους εγγεγραμμένους ήταν υποχρεωτική και αν κάποιος μαθητής για αγνώστους 

λόγους διέκοπτε τη φοίτηση , γινόταν «γνωστοποίησις με ανάλογο έγγραφο από τον Δ/ντή του 

Σχολείου προς τον κηδεμόνα του μαθητή για την υποχρεωτική παρουσίαση εντός τεσσάρων 

ημερών, αλλιώς θα γινόταν αναφορά στον Προϊστάμενο για την επιβολή της προβλεπόμενης 

από το νόμο κύρωσης ( χρηματικό πρόστιμο )».   
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Το προσωπικό αυτών των σχολείων παρουσιαζόταν με ξεχωριστό διορισμό και ήταν ανεξάρτητο 

από το ημερήσιο (Εγκύκλιος 35 αρ.πρ. 3651,Ίδρυση Νυχτερινών Σχολείων, Επιθεωρητής Β! 

Περιφέρειας Καβάλας). 

Για όσους μαθητές ήταν πάνω από 20 ετών και δεν επιθυμούσαν να φοιτήσουν, ιδρύθηκαν  τα « 

κέντρα διδασκαλίας »που  υπάγονταν στα Κέντρα Λαϊκής Επιμόρφωσης (Υ.Α.129224/723 

/19/10/1957,Αθήνα, Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των νυχτερινών σχολείων 

στοιχειώδους εκπαίδευσης ).  

Το Νυχτερινό Σχολείο Ζυγού λειτούργησε κατά τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. Στο 

παράρτημα παραθέτουμε χειρόγραφο Ωρολόγιο πρόγραμμα του 1960 (Αρχειακό υλικό 2),το 

οποίο μας δίνει μια σαφέστερη εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. 

Το 1955-1956 ενώ γράφτηκαν 94 μαθητές φοίτησαν 64. Λειτούργησε μόνο 5 μήνες ( 

Δεκέμβριος- Απρίλιος) και δίδαξαν οι τρεις εκπαιδευτικοί : Ψυχάκης  Α. , Παπαναστασίου Γ. 

και Ιωαννίδης Ιωάννης( Λογοτέχνης) (Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.Καβάλας, Φ. ΣΑΕ 6 , 1954-1970, 

Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Έκθεση λειτουργίας σχολικού έτους 1955-56 ημερήσιου σχολείου ,26-

06-1956 Δ/ντρια Ζαχαριάδου).  

Το 1964-65 λειτούργησε 7 μήνες από την 1-11-64 έως τις 30-05-65και αμοιβή στο δάσκαλο δε 

δόθηκε . Επίσης έγινε πρόταση για την καταπολέμηση  του αναλφαβητισμού από το Δ/ντή 

Τσαρούχα Γεώργιο να ληφθούν νομοθετικά μέτρα «ίνα καταστεί αδύνατη η μετοίκησις εκτός 

Ελλάδος σε όσους δεν έχουν απολυτήριον Δημοτικού  Σχολείου «(Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.Καβάλας, 

ΣΑΕ Φ. 6 , 1954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Γενική έκθεσις λειτουργίας 1964-1965 ).  

Παίρνοντας  στοιχεία που αφορούν τα έτη λειτουργίας, τον αριθμό εγγραφέντων μαθητών και 

τις χρονολογίες γέννησής τους από το Γενικό Έλεγχο της Νυχτερινής  Σχολής Ζυγού (Γ.Α.Κ 

Αρχεία Ν.Καβάλας )φτιάξαμε πίνακα, τον οποίο  παραθέτουμε στο παράρτημα (Πίνακας 3).   

Μελετώντας τον πίνακα βγάζουμε τα παρακάτω συμπεράσματα: Στα δεκαπέντε χρόνια της 

ύπαρξης του Νυχτερινού σχολείου λειτούργησε μόνο 6 χρόνια .Οι λόγοι της διακοπτόμενης 

λειτουργίας του δεν είναι γνωστοί . Ο αριθμός φοιτούντων μαθητών είχε μια βαθμιαία φθίνουσα 

πορεία, που οδήγησε στην κατάργησή του (1968). 

 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-Α΄, Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΖΥΓΟΥ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

Το πρώτο ΦΕΚ ίδρυσης του Δημοτικού Σχολείου Ζυγού είναι το 44078/12-08-1926, το οποίο 

σύμφωνα με τις γραπτές πηγές πρέπει να αναφέρεται στο Δημοτικό Σχολείο που στεγαζόταν στο 

παλαιότερο κτίριο (Τούρκικο Διδακτήριο χτισμένο το 1909) και ξεκίνησε ως 2/τάξιο (1925), στη 

συνέχεια λειτούργησε ως 4/τάξιο και αργότερα ως 6/τάξιο(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, 

Φ.6 Ιστορία του χωριού Ζυγός, Δ/λος Παναγιωτόπουλος 1955). Η μετονομασία του 6/τάξιου 

Δημοτικού  Σχολείου Ζυγού σε Α΄ 6/τάξιο γίνεται με την (Υ.Α.)83899/14-9-1953 ΦΕΚ 222 (ΤΒ. 

10-10-1953), οπότε ιδρύεται και το Β΄ 2/τάξιο Δημοτικό  Σχολείο Ζυγού. 

Το 1970 ενώνονται τα δύο Α΄  και Β΄ Δημοτικά Σχολεία Ζυγού σε ένα 6/θέσιο, το οποίο με το 

(ΦΕΚ 555/ 23-06-1995) της τελευταίας μεταβολής γίνεται 10/θέσιο και έτσι λειτουργεί έως 

σήμερα (2013). 

Με το (ΦΕΚ φ.50/135/91629/Γ1/01-09-2003) ιδρύονται Τμήματα ολοήμερου και ονομάζεται 

πλέον 10/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό  Σχολείο  Ζυγού. 

Το 2006 ιδρύεται Τμήμα Ένταξης (ΦΕΚ 1438/2-10-2006), το οποίο λειτούργησε μόνο το 

σχολικό έτος 2011-12. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπήρξε ένα από τα «Πειραματικά  Σχολεία» 
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(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Φ. Εξερχόμενα 15/15-2-1989 Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

Διδασκαλίας)στα οποία εισήχθηκε για πρώτη φορά  η διδασκαλία Ξένης Γλώσσας (αγγλικών) 

και Φυσικής Αγωγής από ειδικό γυμναστή. 

Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ 

 Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα μας αποτελεί η ύπαρξη του Β΄ 

2/τάξιου Δημοτικού Σχολείου  από το 1953, το οποίο συστεγαζόταν στο ίδιο κτήριο με το Α΄ 

6/τάξιο μέχρι την κατάργηση του το 1970. 

Τα δύο σχολεία συνεδρίαζαν από κοινού, συνεργαζόταν σε όλες τις δραστηριότητες  και 

λειτουργούσαν σαν ένα ενιαίο σχολείο με δύο διευθυντές. (Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, 

Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού Σχ. Έτος 1957-58 έως 1966-67 Α΄ Δημοτικού 

Σχολείου  Ζυγού – Πράξις 2
η
 /24-9-1958). 

Ο αριθμός των μαθητών που φοίτησαν στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο κατά τα χρόνια της λειτουργίας 

του κυμάνθηκε από 66(1953-54) έως 43(1969-70). Σχετικά με το μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου παραθέτουμε πίνακα στο Παράρτημα της εργασίας (Πίνακας 4). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Ο αριθμός των μαθητών στο 6/τάξιο Δημ.Σχ.Ζυγού ήταν πάντα μεγάλος, επειδή ο πληθυσμός 

του χωριού ήταν πάνω από 2000κατοίκους. Για τα χρόνια λειτουργίας πριν το Β’ παγκόσμιο 

πόλεμο δεν έχουμε στοιχεία, επειδή τα αρχεία καταστράφηκαν στην κατοχή. Σώθηκαν τα αρχεία 

του Α’ Δημοτικού  σχολείου Ζυγού από το 1944-45 και πέρα. 

Συγκεντρώσαμε στοιχεία φοιτούντων μαθητών για τα σχολικά έτη από 1944-45 έως 1952-53, τα 

οποία παραθέτουμε στον Πίνακα 5 του παραρτήματος και παρουσιάζουν ενδιαφέρον λόγω του 

αρχικού μεγάλου αριθμού μαθητών( 431 μαθητές, 1944-45)που μειωνόταν συνεχώς (290 

μαθητές, 1952-53). Ο μεγάλος αριθμός μαθητών αυτά τα χρόνια οφειλόταν στη διακοπή 

φοίτησής τους κατά τη διάρκεια της Κατοχής και στην επανεγγραφή τους με την απελευθέρωση, 

αλλά και στην προσωρινή εγκατάσταση νέων οικογενειών στο Ζυγό από τα γύρω χωριά 

(Βουνοχώρι, Κορυφές, Λιμνιά, Π. Καβάλα, Λυκόστομο) λόγω του εμφύλιου πολέμου. 

(Μαρτυρία Τσιρίδη Γ.). 

Στον Πίνακα 6 (Εγγεγραμμένων μαθητών Α΄6/ταξίου Δημοτικού Σχολείου Ζυγού) του 

παραρτήματος, όπου καταγράψαμε τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών των ετών 1955-56 έως 

1963-64, παρατηρούμε ότι το δυναμολόγιο του σχολείου σταθεροποιήθηκε περίπου στα 

σημερινά επίπεδα. 

Τα στοιχεία που έχουμε για τα επόμενα σχολικά έτη συλλέχτηκαν από Δελτία απογραφής 

σχολικών κτιρίων (έως 1971), από Δελτία απογραφής Δημοτικής Εκπ/σης (έως το 1979) και από 

Δελτία στατιστικής Π.Ε. από το 1980 μέχρι και σήμερα, τα οποία βρήκαμε στο Αρχείο του 

σχολείου. 

Μελετώντας όλα τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των μαθητών κυμαινόταν από τα 

μέσα της δεκαετίας του ’60 έως τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μεταξύ 170 έως 230 μαθητών, σε 

μέσο πληθυσμό 2500 κατοίκων. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80 σημειώνεται μια μικρή φθίνουσα πορεία, παρ’ ότι έγιναν 

συγχωνεύσεις με τα σχολεία  γειτονικών χωριών (Βουνοχωρίου, Λιμνιάς, Π. Καβάλας, 

Λυκοστόμου και Κρυονερίου) με αριθμό μαθητών από 130 έως 160 και αρχίζει πάλι μια 

αυξητική πορεία από τη δεκαετία του ’90 με την έλευση παλιννοστούντων μαθητών. 



 

318 

 

Έτσι, τις δύο τελευταίες δεκαετίες, από το 1991 έως και σήμερα το 2013 οι αριθμοί των 

φοιτούντων μαθητών κυμαίνονται μεταξύ 150 έως 200 μαθητές. (Πίνακας 7,παράρτημα) 

 

ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

 Στα Β. Α.  του Ζυγού βρίσκεται ο ορεινός όγκος που καταλήγει στα όρη της Λεκάνης. Μετά το 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτούργησαν Δημοτικά Σχολεία σε όλα τα χωριά που βρίσκονται σ’ 

αυτήν την περιοχή.  

Η εξωτερική και εσωτερική μετανάστευση που ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 είχε 

σαν συνέπεια τη δραστική μείωση του παραγωγικού πληθυσμού των ορεινών αυτών χωριών και 

την παντελή έλλειψη μαθητών με αποτέλεσμα το κλείσιμο ή τη συγχώνευση των Δημοτικών 

Σχολείων. 

Το 1984 καταργηθήκαν τα Δημοτικά Σχολεία Παλιάς Καβάλας, Βουνοχωρίου και Λημνιάς. Όλη 

η κινητή  περιουσία τους μεταβιβάστηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού (Αρχείο Δημοτικού 

σχολείου Ζυγού, Απόφαση 1
ου

 Γραφ.Δημ.Εκπ/σης Καβάλας, αρ.πρ.1538/29-11-1984). Με τα 

παραπάνω σχολεία είχαν συγχωνευτεί το Δημοτικό σχολείο Κορυφών  1948-1977, το Δημοτικό 

σχολείο Πολύνερου 1950-1970,το Δημοτικό σχολείο Λυκοστόμου 1946-1977και το Δημοτικό 

σχολείο Κρανοχωρίου 1950-1966 (ΓΑΚ, Αρχείο Ν.Καβάλας). 

Στα Δ.του Ζυγού βρίσκεται το Κρυονέρι. Το Δημοτικό σχολείο του Κρυονερίου λειτούργησε 

από το 1944-1987.Με το Π.Δ..338/26-8-1987(ΦΕΚτ.Α΄155/27-8-87) συγχωνεύτηκαν το 

2/θΔημοτικό σχολείο Κρυονερίου και το 6/θ Δημοτικό σχολείο Ζυγού σε ένα 6/θ Δημοτικό 

σχολείο στο Ζυγό (Aρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού  ,Φ.Εισερχόμενα, αρ.πρ.975/28-9-1987). 

Τα αρχεία όλων των παραπάνω σχολείων μεταφέρθηκαν αρχικά στο Δημοτικό σχολείο Ζυγού. 

Από το Μάρτιο του 2012 βρίσκονται πια στα Αρχεία του κράτους. 

Στο Δημοτικό σχολείο Ζυγού από το 1957 έως το 2008 στεγαζόταν το Νηπιαγωγείο. Η 

μεταφορά του σε κτίριο του πρώην Αστυνομικού τμήματος έγινε το σχολικό 2008-09. 

 

1990 – 1991 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗΣ 

 Είναι η χρονική περίοδος έλευσης ομογενών παλιννοστούντων και βορειοηπειρωτών. Ένας 

μεγάλος όγκος παλιννοστούντων ομογενών  υπό την καθοδήγηση του Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε (ΕΘΝΙΚΟ 

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΩΝ) με έμβλημα τα ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ, εγκαθίσταται σε ειδικό χώρο υποδοχής,  ο οποίος 

βρίσκεται κοντά στο Ζυγό. Οι φιλοξενούμενοι, σύμφωνα  με το σχεδιασμό, θα έμεναν εκεί 

προσωρινά και αργότερα θα ενσωματώνονταν σε παρακείμενα χωριά, βρίσκοντας μόνιμη στέγη 

και εργασία. Οι κάτοικοι αρχικά έμεναν σε ΤΟΛ στρατιωτικού τύπου και πολλοί από αυτούς 

μένουν ακόμη. Κάποιοι  άλλοι έστησαν  τη ζωή τους σε μόνιμες κατοικίες, μετά  από κάποιο 

δάνειο και μια κρατική επιχορήγηση που τους δόθηκε. Έτσι η ανάγκη για μια σχολική μονάδα 

ήταν αναγκαία. Ιδρύεται σχολείο μέσα στον οικισμό, το οποίο όμως δεν βρήκε την αναμενόμενη 

ανταπόκριση των κατοίκων. Ο οικισμός ονομάστηκε Νέος Ζυγός και οι εκατό (100) περίπου 

μαθητές έγιναν δεκτοί από τα Δημοτικά Σχολεία του Ζυγού  (ο μεγαλύτερος  αριθμός) και των 

Φιλίππων ( ελάχιστος ). 

Έτσι ο αριθμός των μαθητών στο Σχολείο του Ζυγού ξεπέρασε τους 200, λαμβάνοντας  υπ’ όψιν   

ότι   ο Ζυγός έγινε το σημείο υποδοχής και όλων των άλλων μαθητών από τα γύρω χωριά.  Στον 

αύλειο χώρο του άνω διαζώματος του σχολείου, τοποθετήθηκε κατασκευή ΤΟΛ σε ειδικά 
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τσιμεντένια υποστυλώματα, λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθητών. Το κόστος της 

κατασκευής ξεπέρασε τις 2.000.000 δραχμές. 

Οι παλιννοστούντες ομογενείς μαθητές υποβάλλονταν σε κατατακτήριες εξετάσεις που 

διενεργούνταν από  3μελή εξεταστική επιτροπή αποτελούμενη από δασκάλους και  τους 

κατέτασσε στις κατηγορίες :Αρχάριοι- Ημιπροχωρημένοι – Προχωρημένοι. (Aρχείο Δημοτικού 

Σχολείου Ζυγού,  Π.Δ.483/77 και Π.Δ 484/77, έγκριση  785/3-6-91 του 1
ου

 Γραφείου  Α/θμιας  

εκπ/σης). 

Συγκεκριμένα, η επιτροπή αξιολογούσε  προφορικά και γραπτά για να τους κατατάξει σε τάξεις. 

Τα κριτήρια ήταν:  

1. προφορική εξέταση 

2. ειδικά κριτήρια  επιδόσεως (ερωτηματολόγια) 

3. δικαιολογητικά που προσκόμισε ο κάθε μαθητής από τη χώρα από  την οποία 

παλιννόστησε. 

4. η ημερομηνία γέννησης 

5. η εκτενής ενημέρωση της υπεύθυνης δασκάλας της τάξεως  υποδοχής και το γενικό 

συμπέρασμα της προόδου αυτών  και 

6. η σύμφωνη γνώμη των γονέων  των μαθητών. 

Αποτελέσματα των πρώτων κατατακτήριων εξετάσεων ήταν 9 μαθητές να ενταχθούν σε 

κανονική τάξη και 4 μαθητές να απολυθούν από το Δημοτικό(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου 

Ζυγού, βιβλίο Πράξεων Διδ/κού προσωπικού από το σχολικό έτος 1989-1990, Πράξη 4
η
/ 03-06-

1991).  

Την επόμενη χρονιά 1991-92, ο αριθμός των παλιννοστούντων ομογενών μαθητών που 

συμμετείχαν στις κατατακτήριες εξετάσεις ανήλθε σε 56. Κατατάχτηκαν από την εξεταστική 

επιτροπή σε τάξεις του κανονικού σχολείου ανάλογα με το βαθμό γνώσης  των κύκλων 

γνωστικών αντικειμένων μαθημάτων( Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά , Κοινωνικές σπουδές) και 

την ηλικία του κάθε εξεταζόμενου(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού , βιβλίο Πράξεων 

Διδ/κού προσωπικού, Πράξη 2
η
14-04-1992, θέμα «Κατατακτήριες εξετάσεις παλιννοστούντων  

ομογενών μαθητών»). 

Ο αριθμός των παλιννοστούντων έφτασε τους 88 επί συνόλου 207 μαθητών το σχολικό έτος 

1993-94(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Συμπληρωματικό δελτίο Στατιστικής Π.Ε.) 

Να σημειωθεί ότι παρέχονταν  βοήθεια στους ομογενείς παλιννοστούντες  μαθητές μέσω της 

ενισχυτικής διδασκαλίας  και της τάξης υποδοχής.<< Το χαμηλό εισόδημα , η ανεργία, η 

διαφορετική κοινωνική θέση που είχαν στην Π.Σ.Ε με αυτή που έχουν στην Ελλάδα, το << 

μορφωτικό κεφάλαιο>>, είναι παράγοντες που διαμόρφωσαν τις στάσεις όλων των μελών της 

οικογένειας και επηρέασαν την κοινωνική και σχολική ένταξη των παιδιών >>.Μαθησιακές 

δυσκολίες και δυσκολίες ένταξης Παλιννοστούντων μαθητών από την Πρώην Σοβιετική Ένωση. 

Δέσποινα Δεμίρογλου –Παντελής Δεμίρογλου Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη . 

Με τον καιρό, καθώς τα παιδιά των παλιννοστούντων φοιτούσαν στο Νηπιαγωγείο, άρχισε να 

ομαλοποιείται  η φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο, τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε 

επίπεδο σχέσεων με τους μαθητές του Ζυγού και του Κρυονερίου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Στα 74 χρόνια από την ίδρυση του σχολείου φοίτησαν αρκετές χιλιάδες μαθητές και δίδαξαν 

αρκετές δεκάδες δάσκαλοι. Όλοι τους ήταν υπερήφανοι για το σχολείο τους . Κάποιοι απ’ 

αυτούς  διακρίθηκαν και διέπρεψαν εντός και εκτός του χωριού. Ο  κ.Κώστας Ζαχόπουλος μετά 

από πολλά χρόνια θητείας στα δημοτικά συμβούλια έφτασε να γίνει Δήμαρχος στον πρώτο 
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Καποδιστριακό Δήμο Φιλίππων.  Ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης ,ο οποίος υπηρέτησε   στα τέλη της 

δεκαετίας του 50 και αρχές του 60 στο σχολείο ως εκπαιδευτικός και αργότερα ως καθηγητής 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών διακρίθηκε για το συγγραφικό του έργο στη παιδική λογοτεχνία. 

Επίσης ο κ.Ζαχόπουλος Συμεών ,ο οποίος πρωτοπόρησε ως αναβιωτής στην εξάπλωση του 

παγκρατείου αθλήματος ,πρόεδρος WAKO  και IBSSA. Πολλοί είναι ακόμη αυτοί που 

διέπρεψαν και διακρίθηκαν  σε διάφορους άλλους τομείς επιστημονικούς, αθλητικούς, 

πολιτικούς κ.λ.π.  αλλά  για τυχόν  λόγους παράλειψης  θα προτιμήσουμε να μην κάνουμε 

ονομαστική αναφορά.  

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ 

Απέναντι από την εκκλησία του Αποστόλου Θωμά και πλησίον του Κοινοτικού Καταστήματος, 

του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και του Ιατρείου δεσπόζει το σημερινό Δημοτικό σχολείου 

του Ζυγού. Ξεχωρίζει με τις υπέροχες εξωτερικές και εσωτερικές τοιχογραφίες που το κοσμούν.               

Η αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου ολοκληρώνεται το 1995 . Το σχολείο μετατρέπεται σε ένα 

τεράστιο ζωγραφικό καναβάτσο και ζωντανεύει με σκίτσα ηρώων γνωστών παραμυθιών, με 

φιγούρες αγωνιστών ηρώων της επανάστασης του΄21, του Μακεδονικού αγώνα, με φορεσιές 

από την πολιτιστική  μας κληρονομιά, παιδικές αναπαραστάσεις με έμφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος, της ειρήνης, της συναδελφικότητας, της φιλίας, του μεγαλείου της Πατρίδας 

μας. Πρωτεργάτης σε όλα αυτά υπήρξε ο Διευθυντής του Σχολείου Ράνης Δημήτριος, 

τοποθετημένος από το 1985.Με σταθερό και μεθοδικό βηματισμό έστησε το σχολείο του 

μέλλοντος. Υπηρέτησε συνολικά 23 χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο,  έβαλε την προσωπική 

του σφραγίδα και έδωσε το δικό του προσωπικό στίγμα. Ανάθεσε στον Χαράλαμπο Ρωμανίδη, 

άνθρωπο της Ομογένειας , που η οικογένειά του είχε βιώσει το ξεριζωμό του 1911, και ο ίδιος 

παλιννόστησε το 1991, να ομορφύνει με τη χρωματική του παλέτα εσωτερικά και εξωτερικά το 

σχολείο. Ο Χ. Ρωμανίδης, με σπουδές  στην Ανωτάτη Σχολή Καλών  Τεχνών, Εικαστικές τέχνες 

και Αρχιτεκτονική Εσωτερικών χώρων, αναλαμβάνει και φέρνει εις πέρας το  εγχείρημα με τον 

καλύτερο τρόπο. (Σχετικά άρθρα για τον εξωραϊσμό του σχολείου  έχουν φιλοξενηθεί σε τοπικά 

και μη φύλλα όπως  Τα Νέα 16-02-1994 , Ρεπορτάζ του Κ. Φιλίδη  08-04-1995, Επίκαιρος 16-

12-1995). Σε απόσπασμα του διμηνιαίου φύλλου ΤΑ ΣΚΟΡΠΙΑ ΦΥΛΛΑ 1995 αναφέρεται  

«Είναι αλήθεια πως ο Έλληνας δάσκαλος, σταυροφόρος μιας ιδέας , δεν μετριέται με το 

χιλιάρικο, επειδή πιστεύει ότι μόνο η στροφή προς τις αξίες και τα ιδανικά οδηγεί στην 

ολοκλήρωση και την τελειοποίηση». 

 Οι αίθουσες του σχολείου είναι εξοπλισμένες με Η/Υ και PROJECTORS, γεγονός που δίνει την 

δυνατότητα στους εκπ/κούς, αλλά και στους μαθητές να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες 

πληροφόρησης από το διαδίκτυο. Επίσης υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες που δίνουν άλλη 

διάσταση στην παρεχόμενη  μάθηση προς τους μαθητές. Αξίζει να αναφερθεί ότι είναι από τα 

πρώτα Δημοτικά Σχολεία στο Νομό Καβάλας που εξοπλίστηκαν με Η/Υκαι  PROJECTORS σε 

κάθε τάξη, με πρωτοβουλία του τότε Δ/ντή Μιχαλάκη Χριστόδουλου (2008). Ακόμη το σχολείο 

είναι εφοδιασμένο με σύγχρονα φωτοτυπικά μηχανήματα, FAX, LAPTOP, CD PLAYERS, 

κάμερα, πλήθος εποπτικών μέσων, πλούσια βιβλιοθήκη, κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

και τεράστιο αύλειο χώρο για την άθληση των παιδιών. Στο σχολείο πραγματοποιούνται 

καινοτόμα προγράμματα  με βιωματική προσέγγιση και οργανωμένες  επισκέψεις σε 

επιλεγμένους χώρους, ώστε να είναι  πιο ελκυστικό και να ετοιμάσει τα παιδιά στις σύγχρονες 

προκλήσεις των καιρών. Οι εκδηλώσεις του (γιορτές Χριστουγέννων, λήξης μαθημάτων, κ.τ.λ) 

αποτελούν πολιτιστικό  γεγονός για το χωριό και πλήθος κόσμου παρευρίσκεται για να τις 
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παρακολουθήσει. Τα τελευταία χρόνια λόγω τις οικονομικής κρίσης, το σχολείο ενεργοποιείται 

στην ανακούφιση των οικογενειών με οικονομικά προβλήματα, μαζεύοντας ρουχισμό και 

τρόφιμα που διανέμονται στους ενδιαφερόμενους. Η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση με την οποία 

περιβάλλει τους εκπ/κους του σχολείου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, είναι η καλύτερη 

απόδειξη ότι είναι ανοικτό στην κοινωνία του χωριού και εκπληρώνει τις προσδοκίες τους για 

μάθηση και πολιτισμό. 

Το σχολείο του Ζυγού πληροί τις προϋποθέσεις και παραμένει ένα σχολείο Σύγχρονο  από όλες 

τις παραμέτρους και δικαιώνει όσους οραματίστηκαν, πίστεψαν και έκτισαν αυτό το  κτήριο 

πριν από 74 χρόνια.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Κατά την έρευνά μας επικεντρωθήκαμε στην περίοδο 1945-80,επειδή το αρχείο του σχολείου 

ήταν πλούσιο σε υλικό και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί. Στα νεώτερα χρόνια 

αναφερθήκαμε περιληπτικά δίνοντας περισσότερα στοιχεία μόνο για την περίοδο της 

παλιννόστησης, που ήταν ένας σημαντικός σταθμός στην ιστορία του.  

Κάνοντας μια ανασκόπηση σε όλη την πορεία του σχολείου, από την ίδρυσή του έως σήμερα θα 

παραθέσουμε μερικά συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από το ταξίδι μας στο παρελθόν. 

Το σχολείο δημιούργησε η ανάγκη των κατοίκων για μόρφωση. Αυτοί πρωτοστάτησαν στην 

ίδρυσή του πριν από το Κράτος, το οποίο ακολούθησε. 

Ήταν το κέντρο της πνευματικής και κοινωνικής ζωής του χωριού. Λαβαίνοντας υπόψη όλες τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της εποχής και το ιστορικό πλαίσιο-εγκατάσταση Προσφύγων, 

Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Εμφύλιος, Χούντα, Μεταπολίτευση, Παλιννόστηση-ανταποκρίθηκε 

επάξια στο ρόλο του. Στάθηκε ένας ακλόνητος φάρος προσφέροντας το φως της γνώσης παρόλα 

τα μεγάλα κύματα που το έδερναν κατά καιρούς. 

Κυρίως όμως έπαιξε ρόλο κοινωνικό. Οι εκπαιδευτικοί, αφανείς ήρωες, παραμερίζοντας τις 

προσωπικές τους ανάγκες, προσπάθησαν να δώσουν ένα χέρι βοήθειας στους μαθητές και τους 

γονείς τους. Ενέπνεαν την εκτίμηση, το σεβασμό και την αναγνώριση του έργου τους, στοιχεία 

που φάνηκαν έντονα στις απαντήσεις των ερωτηματολογίων που δώσαμε στους γονείς και 

συγγενείς των μαθητών μας. Το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που έφτασε στα χέρια μας 

αποτύπωσε με το δικό του τρόπο τις δυσκολίες της εποχής αλλά συνάμα το σθένος ,το κουράγιο, 

την αίσθηση συνεργασίας και εθελοντισμού που διακατείχε εκείνη την γενιά και ταυτόχρονα τη 

δίψα για την ανέγερση ενός σχολείου   

Οι καιροί άλλαξαν, όμως οι δυσκολίες είναι παρόμοιες. Αφουγκραζόμενο τις νέες ανάγκες της 

σχολικής κοινότητας συνεχίζει επάξια την πορεία των προκατόχων του. 

 

ΠΗΓΕΣ-ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Βιβλιογραφία : 

Μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες ένταξης Παλιννοστούντων μαθητών από την Πρώην 

Σοβιετική Ένωση. Μια θεωρητική ερευνιτική προσέγγιση Δέσποινα Δεμίρογλου –Παντελής 

Δεμίρογλου Εκδοτικός οίκος αδελφών Κυριακίδη α .ε. 

Λέχοβο , ιστορία μνήμες, πολιτισμός, φυσική ομορφιά.  Δήμος Αμυνταίου Τοπική κοινότητα 

Λεχόβου. 

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού  

Φάκελος 6 ,Αντίγραφα σχεδίων , Ιστορία του χωριού Ζυγός από τον δημοδιδάσκαλο Κ. 

Παναγιωτόπουλο εν έτη 1955  
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Φάκελος 9, Μηνιαίων εκθέσεων , Γενική Έκθεση Πεπραγμένων 1946-47,1950-51,1951-

52,1952-53 

Φάκελος 3,Έγγραφα εφορίας οικ.έτους 1966-67 

Φάκελος 4,Παράλληλων αρχών 

Φάκελος Εισερχομάνων 

Φάκελος Εξερχομένων 1989 

Βιβλίον Κτηματολόγιον Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

Βιβλία Πράξεων  συλλόγου διδασκόντων 1957-58έως66-67,1966-67έως 88-89,1989-90 

Βιβλίο Πράξεων  σχολικού Συνεταιρισμού 1965-66έως 1980 

Δελτίον Εκθέσεως Α΄Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

Βιβλίον Πρωτόκολλο εισερχομένων εξερχομένων από 1957 -1962   

Δελτία απογραφής σχολικών κτιρίων (έως 1971), Δελτία απογραφής Δημοτικής Εκπ/σης (έως το 

1979) ,Δελτία στατιστικής Π.Ε. από το 1980 

Καταστατικόν Ιδρύσεως Σχολικού Συνεταιρισμού Α΄και Β΄Δημοτικών Σχολείων  Ζυγού 

Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.Καβάλας 

 ΣΑΕ Φ. 6 , 1954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Έκθεση λειτουργίας σχολικού έτους 1955-56 

ημερήσιου σχολείου ,26-06-1956 Δ/ντρια Ζαχαριάδου  

ΣΑΕ Φ. 6 , 1954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Γενική έκθεσις λειτουργίας 1964-1965 

ΣΑΕ Φ.61954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Γενική έκθεση Λειτουργίας Νυχτερινών 

Δημοτικών σχολείων 1968-69  

Νόμοι-Διατάγματα-Υπουργικές αποφάσεις-Εγκύκλιοι 

ΦΕΚ 44078/12-08-1926, ίδρυσης του Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

ΦΕΚ 555/ 23-06-1995, γίνεται 10/θέσιο 

ΦΕΚ φ.50/135/91629/Γ1/01-09-2003) ιδρύονται Τμήματα ολοήμερου και ονομάζεται πλέον 

10/θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό  Σχολείο  Ζυγού 

ΦΕΚ 1438/2-10-2006), ιδρύεται Τμήμα Ένταξης 

Π.Δ..338/26-8-1987(ΦΕΚτ.Α΄155/27-8-87) συγχωνεύτηκαν το 2/θΔημοτικό σχολείο 

Κρυονερίου και το 6/θ Δημοτικό σχολείο Ζυγού σε ένα 6/θ Δημοτικό σχολείο  

Π.Δ.483/77 και Π.Δ 484/77, Κατατακτήριες εξετάσεις παλιννοστούντων ομογενών μαθητών  

 Υ.Α. 83899/14-9-1953, ΦΕΚ 222 (ΤΒ. 10-10-1953), οπότε ιδρύεται και το Β΄ 2/τάξιο Δημοτικό  

Σχολείο Ζυγού 

Υ.Α.129224/723 /19/10/1957,Αθήνα, Αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα των νυχτερινών 

σχολείων στοιχειώδους εκπαίδευσης  

Εγκύκλιος της Δ/νσης Σχολικής Υγιεινής 92093/ 12-10-1950, Περί επαναλειτουργίας των 

Μαθητικών Συσσιτίων 

Προσωπικές προφορικές και γραπτές  μαρτυρίες όπως και μαρτυρίες σε ψηφιακή μορφή των 

παρακάτω  Κυρίων : Ράνης Δημήτριος ( Διευθυντής και εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας επί 

σειρά 23  ετών ) Ζαχόπουλος Κωνσταντίνος (πρώην Δήμαρχος Δήμου Φιλίππων) Παχίδης 

Γεώργιος ,Καρακασίδης Αναστάσιος (Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων) Τσιρίδης 

Γεώργιος (Πρόεδρος ποντιακού συλλόγου <<Ο Υψηλάντης>>)   Άρθρα και αναφορές στον 

Τοπικό τύπο :Επίκαιρος –Καβάλα- Σκόρπια φύλλα-Τα Νέα – Μικρασιάτικος τύπος και 

εφημερίδα για το σχολικό  συνεταιρισμό <<Η μέλισσα>>. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Αρχειακό υλικό 1. Ωράριο ενάρξεως και λήξεως   των μαθημάτων των  σχολείων της υπαίθρου. 

 

(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Εγκύκλιος 22 Επιθεωρητή Δημ. Σχ .Β ΄Περ. Καβάλας, 2104/2-10-1956,)  

 

Αρχειακό υλικό 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου του 1960 

 

(Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.Καβάλας, Φ. ΣΑΕ 6 , 1954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Γενική έκθεση Λειτουργίας 

Νυχτερινών Δημοτικών σχολείων 1968-69) 
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Πίνακας 3. Στοιχεία φοιτούντων μαθητών Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου 

 

(Γ.Α.Κ Αρχεία Ν.Καβάλας, Φ. ΣΑΕ 6 , 1954-1970, Νυχτερινή Σχολή Ζυγού, Γενική έκθεση Λειτουργίας 

Νυχτερινών Δημοτικών σχολείων 1968-69) 

 

Πίνακας 4. Εγγεγραμμένων μαθητών Β΄Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 

66 1953-54 

62 1954-55 

55 1955-56 

50 1956-57 

Σχολικό Έτος Αριθμός 

Εγγραφέντων 

Χρονολογία 

γεννήσεως 

Λειτουργία 

1954-55 167 1931-1941 ΝΑΙ 

1955-56 94 1935-1941 ΝΑΙ 

1956-57 45 1936-1942 ΟΧΙ 

1957-58 -------- ----------------- ΟΧΙ 

1958-59 -------- ----------------- ΟΧΙ 

1959-60 38 1938-1946 ΝΑΙ 

1960-61 19 1941-1947 ΝΑΙ 

1961-62 -------- ----------------- ---------------- 

1962-63 -------- ------------------- ---------------- 

1963-64 -------- ----------------- --------------- 

1964-65 17 ------------------ ΝΑΙ 

1965-66 ------- ----------------- ----------------- 

1966-67 14 1947-1952 ΝΑΙ 

1967-68 ------- ------------------ ---------------- 

1968-69 5 ΠΡΙΝ ΤΟ 1954 Διακοπή 

λειτουργίας. 
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46 1957-58 

46 1958-59 

42 1959-60 

41 1960-61 

50 1961-62 

50 1962-63 

37 1963-64 

43 1964-65 

54 1965-66 

36 1966-67 

48 1967-68 

47 1968-69 

43 1969-70 

(ΓΑΚ,Αρχεία Ν.Καβάλας,Φ788,Μαθητολόγιον 1953-69, Μαθητολόγιον 1969-70) 

Πίνακας 5. Εγγεγραμμένων μαθητών 6/ταξίου Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ 

1944-45 431 221 

1945-46 472 338 

1946-47 470 365 

1947-48 486 430 

1948-49 449 376 

1949-50 396 277 

1950-51 330 212 

1951-52 290 215 

1952-53 290 215 

(ΓΑΚ, Αρχεία Ν.Καβάλας,  Βιβλίον Γεν.Ελέγχου Α’ Δημ. Σχολ. Ζυγού) 

 

 



 

326 

 

Πίνακας 6. Εγγεγραμμένων μαθητών Α΄6/ταξίου Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

1955-56 190 

1956-57 190 

1957-58 196 

1958-59 202 

1959-60 185 

1960-61 177 

1961-62 164 

1962-63 161 

1963-64 172 

(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ζυγού, Φ9 Μηνιαίων εκθέσεων)  

Πίνακας 7 .Εγγεγραμμένων μαθητών της τελευταίας πενταετίας του Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

2008-09 148 

2009-10 159 

2010-11 175 

2011-12 202 

2012-13 183 

(Αρχείο Δημοτικού Σχολείου ,Δελτία στατιστικής Π.Ε.) 
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Στοιχεία συγγραφικής ομάδας 

Αναστασία Γρηγοριάδου : Δ/ντρια Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 2011-12,2012-13 

Ιωάννης Δόμβρος :             Δ/ντής Δημοτικού Σχολείου Ζυγού 2013-14 , 2014-15 

Αντώνιος Βαγενάς:            Υποδιευθυντής, 2013-14 

Σταύρος Ζήσης :                Δάσκαλος 

10/θ Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ζυγού ,Τ.Κ65500, 

Tηλ και Φαξ   :2510-611203, 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :  mail@dim-zygou.kav.sch.gr 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΔΙΑΣ 

 

Αθανάσιος Φελώνης, Προϊστάμενος 

Αλεξία Τσελεντάκη, 

Χριστίνα Παπαδοπούλου 

 

Περίληψη  

 

 Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στα αρχεία του σχολείου μας καθώς και σε αυτά  

του Γενικού Αρχείου του Κράτους σας παρουσιάζουμε την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου 

Λυδίας,  πρώην Υδρόμυλων .  

 

 

 Κατά το έτος 1929-1930 , ύστερα από την εγκατάσταση του συνοικισμού των 

Υδρομύλων ( Μάντζαρι ) , το κράτος σε συνεργασία με τον τότε Επιθεωρητή Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  Καβάλας, παρότρυνε τους κατοίκους του χωριού για την ανέγερση σχολικού 

διδακτηρίου. Από τότε και μετά παρουσιάζονται πολλές προσπάθειες των ιδίων των κατοίκων 

των Υδρομύλων για την ανέγερση νέων αιθουσών διδασκαλίας για να καλυφθεί η συνεχής 

αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, διότι το κράτος αδυνατούσε να παράσχει τις επιχορηγήσεις, 

ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του 1940.  

 

 Το 1950 ξεκινάει μία από αυτές τις προσπάθειες και ακολουθεί μια ακόμη το 1965. Στα 

πλαίσια των προσπαθειών αυτών το 1952 προστίθενται νέες αίθουσες , οι οποίες όμως με την 

πάροδο του χρόνου  δεν επαρκούν και γίνονται εκ νέου ενέργειες για την επέκταση του 

διδακτηρίου. Να σημειωθεί ότι το 1965 λειτουργεί αίθουσα εκτός του διδακτηρίου σε 

παρακείμενο καφενείο γιατί οι μαθητές έχουν ξεπεράσει τους 160 και οι αίθουσες 

χαρακτηρίζονται ως υγροί τάφοι.  

 

 Το 1981 το διδακτήριο πήρε τη σημερινή του μορφή με την προσθήκη τριών αιθουσών 

στον όροφο, πάνω από τις παλιές αίθουσες, οι οποίες μετέπειτα μετατράπηκαν σε αίθουσα 

εκδηλώσεων και γυμναστηρίου. Το νηπιαγωγείο που άλλοτε στεγαζόταν στο αγροτικό ιατρείο 

του χωριού, μεταφέρθηκε και αυτό σε μία από τις αίθουσες του σχολείου. 

 

 Όσον αφορά τη λειτουργία το σχολείο ήταν  διτάξιο, μέχρι την έκδοση του Βασιλικού 

Διατάγματος  στις  02/12/1954 που δημοσιεύθηκε στις 16/12/1954 στο υπ’αριθμόν 303  ( Τ.Α. 

Φύλλο της Εφημερίδας Της Κυβερνήσεως ) , οπότε και λειτούργησε ως τριτάξιο. Από το 2004 

έως και σήμερα λειτουργεί ως 4/θέσιο. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΗΟΥ 

 

 

 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΘΕΜΗΣ, Διευθυντής 

ΝΑΣΙΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΛΙΑΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΑΤΣΙΜΙΧΑ ΑΘΗΝΑ 

 

 

Η περιοχή του Παληού ονομαζόταν Ινέμπεη εξαιτίας του ομώνυμου τούρκου μπέη που 

είχε εκεί τα κτήματά του. Μετά από τη μικρασιατική καταστροφή τα κτήματα δόθηκαν σε 

Έλληνες πρόσφυγες. Το 1930 ήρθαν Λημνιοί και Μυτιληνιοί πρόσφυγες σε αναζήτηση 

καλύτερης ζωής. Μετά το 1935 το δασαρχείο πουλούσε 20δρχ. το στρέμμα στην περιοχή του 

Παληού. Πολλοί καπνεργάτες της Καβάλας αγόρασαν εκτάσεις. Αρχικά έρχονταν να 

καλλιεργήσουν τα κτήματά τους μόνο τα Σαββατοκύριακα. Η μόνιμη εγκατάστασή τους στην 

περιοχή έγινε κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου. Η περιοχή ήταν πολύ 

αραιοκατοικημένη, όμως είχε πολύ καλό κλίμα, με αποτέλεσμα να προσελκύει οικογένειες 

κτηνοτρόφων για να ξεχειμωνιάζουν τα κοπάδια τους. Τα όρια του Παληού εκτείνονταν από την 

Ηρακλείτσα μέχρι την περιοχή της Τόσκας, γνωστή ως κτήμα Λαμπέτσου. Μέχρι το 1940 ο 

μόνιμος πληθυσμός δεν ξεπερνούσε τις είκοσι με είκοσι πέντε  οικογένειες.  
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Το κύριο επάγγελμα των κατοίκων τη δεκαετία του ’30 ήταν καρβουνιάρηδες και λίγοι 

κτηνοτρόφοι. Σιγά-σιγά άρχιζαν να μπολιάζουν αγριελιές και να τις καλλιεργούν. Η πρώτη 

παραγωγή λαδιού έγινε την περίοδο της Κατοχής. Μάλιστα οι κάτοικοι πατούσαν τις ελιές μέσα 

σε τσουβάλια και από εκεί έβαζαν το λάδι μέσα σε κατσαρόλες. 
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Η πρώτη συγκοινωνία με Πέραμο και Καβάλα ξεκίνησε περίπου το ’30 και ήταν με 

βάρκα που είχαν στην ιδιοκτησία τους πρόσφυγες που έμεναν στην Πέραμο. Υπήρχε βέβαια και 

ένα μονοπάτι πάνω στο οποίο χαράχτηκε ο σημερινός δρόμος. Η απόσταση με τα πόδια ήταν 

περίπου δύο ώρες. Ο δρόμος ξεκίνησε από την Καλαμίτσα το 1951. Μέχρι το 1956 ήταν 

χωματόδρομος. Με άσφαλτο στρώθηκε το 1958-1960. Τότε περίπου έγινε και η σύνδεση της 

περιοχής με ηλεκτρικό ρεύμα. Το σχέδιο πόλης του Παληού χαράχτηκε επί δημαρχίας του κ. 

Ευαγγελίου περίπου το ’67- 68. 
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ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ 

 

Οι Γερμανοί ήρθαν στις 6-4-1941. Όμως το Μάιο του’41 η Ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη δόθηκαν στους Βουλγάρους. Υπήρχαν δύο φυλάκια, το πρώτο στου «Αμερικάνου» και 

το δεύτερο στο «Ακρωτήρι» πάνω στο βουνό. Ναρκοθετημένη ήταν η περιοχή της Καλαμίτσας. 

Οι Βούλγαροι πήραν στην κατοχή τους τα κτήματα του Παληού και οι Έλληνες κάτοικοι 

δούλευαν με αμοιβή. Μετά τα επεισόδια του Δοξάτου το 1941 οι Βούλγαροι συγκέντρωσαν τους 

άνδρες και τα αγόρια του Παληού κοντά στην οδό Σεφέρη και ετοιμάστηκαν να τους 

εκτελέσουν. Όμως ο Χωρόπουλος Αλέξανδρος που γνώριζε τα βουλγάρικα έπιασε κουβέντα μ’ 

έναν Βούλγαρο αξιωματικό από τη Στυλίμαχο, που είχε ελληνικές ρίζες και τελικά τους άφησαν 

ελεύθερους. Οι Βούλγαροι έφυγαν το Σεπτέμβριο του 1944. 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 

 
Το Δημοτικό Σχολείο Παληού ιδρύθηκε το 1931 με απόφαση του Ελληνικού Κράτους 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Αρ. 349/6-10-1931. Το 1932-1933 στην κυβέρνηση Βενιζέλου, 

υπουργός Παιδείας ήταν ο Σταύρος Νικολαΐδης που ήταν Καβαλιώτης. Ο Γιώργος 

Αδαμόπουλος, ο Χωρόπουλος και ο καπεταν - Βαγγέλης Λάζος (Μακεδονομάχος) πήγαν και 

του ζήτησαν να γίνει σχολείο στο  Παληό. Εκείνος τους είπε να βρουν την έκταση για να τους 

κάνει σχολείο. Τότε του πρότειναν το σημερινό χώρο του σχολείου, έκτασης  10 στρεμμάτων, ο 

οποίος ανήκε στο δασαρχείο και αγοράστηκε από τις προσφορές των κατοίκων. 

Προσωρινά το σχολείο λειτούργησε στην περιοχή «Γαλήνη», όπου ο κ. Αδαμόπουλος 

παραχώρησε 200μ
2
. από το οικόπεδό του για να γίνει εκεί το κτίριο. Χτίστηκε 1 δωμάτιο με 

χρήματα του ΥΠΕΠΘ. Μέχρι να ολοκληρωθεί το κτίσιμο τα παιδιά πήγαιναν σχολείο στο σπίτι 

του κ. Χωρόπουλου 100μ. πιο πάνω, περίπου για ένα χρόνο. Στο κτίριο που κτίστηκε στη 

«Γαλήνη» υπήρχε ένα υπόγειο και πάνω βρισκόταν η αίθουσα , όπου έκαναν τα μαθήματά τους 

όλες οι τάξεις. Το σχολείο αυτό πρωτολειτούργησε το 1933. Την καθαριότητά και την θέρμανσή 

του είχαν αναλάβει οι μαθητές. Η πρόσβαση στο σχολείο γινόταν κάτω από αντίξοες συνθήκες 

καθώς δεν υπήρχε δρόμος παρά μόνο ένα μονοπάτι. Η αυλή ήταν μια μικρή αλάνα απέναντι από 

το σχολείο. 

Οι μαθητές ήταν 14-18 και ο δάσκαλος πάντα ένας. Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν 

Γλώσσα, Αριθμητική, Γεωγραφία, Ιστορία, Χορός, Μουσική, Λατινικά, Καλλιγραφία, 
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Ιχνογραφία. Οι ώρες λειτουργίας του σχολείου ήταν από τις 8:00 το πρωί ως τις 5:00 το 

απόγευμα. Το μεσημέρι τα μαθήματα διακόπτονταν, αλλά εξαιτίας της δύσκολης πρόσβασης τα 

παιδιά παρέμεναν εκεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα η μελέτη 

των απογευματινών μαθημάτων γινόταν με λάμπα. 

 Η πρώτη δασκάλα του σχολείου λεγόταν  Ευαγγελία Παπάζογλου, ήταν από τον 

Πειραιά και έμεινε 3-4 χρόνια. Ακολούθησε η Ουρανία Παπαδοπούλου, που έμεινε για 2 χρόνια. 

Ο Μιχάλης Μιχαηλίδης πρόσφυγας από το Τσανάκαλε, έμεινε από το 1937-1940 και σύμφωνα 

με τις μαρτυρίες ήταν ο μόνος που δεν χτυπούσε τα παιδιά. 

Το σχολείο έκλεισε για 4 χρόνια με το ξέσπασμα του Ελληνοϊταλικού  πολέμου. Μετά 

τον πόλεμο δάσκαλος ήταν ο Αδαμόπουλος Κωνσταντίνος, χωρίς να έχει πτυχίο, για 2-3 χρόνια. 

Τη δεκαετία του’50 δάσκαλος στο σχολείο ήταν ο κ. Χατζηηλίας, πτυχιούχος, ο οποίος 

σύμφωνα με τις μαρτυρίες των τότε μαθητών του ήταν πολύ αυστηρός. Ο αριθμός των μαθητών 

την περίοδο εκείνη έφτανε τους 25. Τότε έγιναν και οι κατάλληλες ενέργειες , από τον πρόεδρο 

της σχολικής επιτροπής κ. Γεωργόπουλο και τον δάσκαλο για την κατασκευή κάγκελου στις 

σκάλες του σχολείου. Την περίοδο της δεκαετίας του’60 στα παιδιά προσφέρονταν συσσίτιο και 

ρούχα. 

Κατά τη διάρκεια των σχολικών γιορτών διοργανώνονταν μεγάλες εκδηλώσεις, κυρίως 

για τη γιορτή της 25
ης

 Μαρτίου, όπου μαζεύονταν όλοι οι κάτοικοι για να τις παρακολουθήσουν. 

Τα παιδιά έλεγαν ποιήματα, τραγούδια και έπαιρναν μέρος σε πολύωρες θεατρικές παραστάσεις 

που ενθουσίαζαν τον κόσμο. Στο τέλος του σχολικού έτους γίνονταν γυμναστικές επιδείξεις. 

 

 

Εκδρομές πραγματοποιούσαν κυρίως στην Καλαμίτσα (περιοχή Αμπελάκια), αλλά και 

στην Ηρακλείτς όπου πήγαιναν με τα πόδια. Οι πιο μακρινές εκδρομές τους ήταν στους 

Φιλίππους και στον Άγιο Σίλα, με ταξί που ναύλωναν για τη μεταφορά τους. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι πολλές από τις δεντροφυτεύσεις μεταξύ Μπάτη και Καλαμίτσας έγιναν από 

τα παιδιά του Παληού.  
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Το σχολείο συνέχισε να λειτουργεί στον ίδιο χώρο μέχρι το 1982. Την περίοδο 1983-

1987 το σχολείο μεταφέρθηκε σε μισθωμένο οίκημα 2-3 δωματίων απέναντι ακριβώς από τη 

σημερινή του τοποθεσία  

 

 
 

Το σχολικό έτος 1987-1988 οι μαθητές του σχολείου φοίτησαν στο 22
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Καβάλας παρόλη την αντίθετη γνώμη των γονέων, αλλά και των κατοίκων του Παληού 

που δεν ήθελαν να κλείσει το σχολείο τους. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού την περίοδο 

αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναστολή του σχεδίου ανοικοδόμησης της περιοχής για 

περίπου 12 χρόνια από το 1983 ως το 1995. Το πρώτο σχολικό κτίριο χτίστηκε το 1990 κατά τη 

θητεία του νομάρχη κ. Αθανασιάδη (ιατρού), ο  οποίος χρηματοδότησε την κατασκευή του και 

λειτούργησε το 1991 με 73 μαθητές ως 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο. 
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  Τα επόμενα έτη ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται σταδιακά γεγονός που ευνοείται από 

την άρση της αναστολής των οικοδομικών αδειών στην περιοχή το 1995. Το 1999 έγινε 

προσθήκη δύο αιθουσών διδασκαλίας για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου το οποίο λειτουργούσε 

εξαρχής στο χώρο του Δημοτικού ως συστεγαζόμενο. Το 2004 παραδόθηκε και λειτουργεί στο 

προαύλιο χώρο του σχολείου 2/θέσιο Νηπιαγωγείο καθώς και κλειστό Γυμναστήριο. Σήμερα το 

δημοτικό σχολείο είναι οργανικά 10/θέσιο αλλά λειτουργικά 11/θέσιο. Ένα μέρος από το 

οικόπεδο του σχολείου παραχωρήθηκε τελικά στο Δήμο για τη δημιουργία πάρκου απέναντι από 

το σημερινό σχολείο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού κατά τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

ΧΑΡΑΚ

ΤΗΡΙΣΤ

ΙΚΑ 

ΠΕΡΙΣΤ

ΑΤΙΚΑ 

 

ΠΑΙΧΝΙ

ΔΙ ΜΕ 

ΝΑΡΚΗ 

 

Μια μέρα που τα παιδιά ήταν στην παραλία κάτω από τη σημερινή Villa Romantica βρήκαν μία 

νάρκη και έπαιζαν με αυτή. Ενημερώθηκε ο δάσκαλος κ. Χατζηηλίας ο οποίος ειδοποίησε το 

λιμενικό. Το λιμενικό ανατίναξε τη νάρκη και από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια των γύρω 

σπιτιών. Τα σημάδια της είναι ακόμα αποτυπωμένα πάνω στα βράχια της παραλίας. 

 

 

 

 

 

Δεκαετία ’90 Δεκαετία 2000 Δεκαετία 2010 
91-92 73 00-01 100 09-10 168 

92-93 75 01-02 113 10-11 180 

93-94 89 02-03 120 11-12 198 

94-95 94 03-04 125 12-13 203 

95-96 104 04-05 124   

96-97 107 05-06 137   

97-98 110 06-07 150   

98-99 107 07-08 159   

99-00 96 08-09 164   
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ΜΠΕΝ ΧΟΥΡ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΙ 

 

Μια φορά που ο δάσκαλος συνόδεψε τους μαθητές στον κινηματογράφο για να 

παρακολουθήσουν την ιστορική ταινία “Μπεν Χουρ”, μόνο που τη στιγμή του φιλιού φώναξε 

αυστηρά σε όλα τα παιδιά να γυρίσουν το κεφάλι τους για να μη δουν τη σκηνή. 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ – Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΕΔΙΑΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Σε κάποια επίσκεψη του επιθεωρητή στο σχολείο, αυτός τους ρώτησε: “Ποια είναι η μεγαλύτερη 

πεδιάδα της Ελλάδας”. Μια μαθήτρια ααπάντησε ότι είναι της Ηρακλείτσας, γιατί εκεί τους 

πήγαιναν εκδρομές. Ο επιθεωρητής δεν είπε τίποτα, αλλά όταν έφυγε ο δάσκαλος την 

περιποιήθηκε…..   

 
 

 

 

 

ΠΑΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

Στο βιβλίο κινητής περιουσίας του σχολείου μας αναφέρονται μερικά αντικείμενα του 

σχολείου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον: 

- Ένας κώδων (άχρηστος) 

- Μία εικών του βασιλέως 

- Μία εικών του προέδρου της κυβερνήσεως Ι. Μεταξά 
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341 

 

Παλιό ενδεικτικό του σχολικού έτους 1935-1936 με βαθμόν 5 και ήμισυ (καλώς) και διαγωγήν κοσμιωτάτην. 
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Έγγραφο του 1946 με παρατηρήσεις του επιθεωρητή προς τμηματάρχες και διευθυντές για τη σωστή 

διαχείρηση των συσσιτίων. 
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Πρακτικό προϋπολογισμού της Σχολικής Εφορίας του 1976, όπου φαίνονται τα έσοδα του σχολείου από την 

εκμετάλλευση της γεωργικής παραγωγής, δηλαδή του ελαιοκάρπου (2000 δρχ.). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρχεία του Κράτους 

Αρχεία του Σχολείου 

Μαρτυρίες των κατοίκων 

 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΤΟΥΣ: 

 

- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ 

- ΜΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

- ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

- ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΗ 

- ΤΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΦΑΝΗ 

- ΤΣΑΠΑΝΙΔΗ ΣΑΒΒΑ 

- ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 

ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ 

 

Το Πολύστυλο είναι ένα καθαρό προσφυγοχώρι το οποίο αποτελείται σήμερα από 140 

οικογένειες. Ως έτος ιδρύσεώς του ορίζεται το 1922 και οι πρώτοι του κάτοικοι ήταν 40 

οικογένειες Θρακιωτών οι οποίοι προήλθαν από την Καστάμπολη της Ανατολικής Θράκης, 

καθώς επίσης και 24 οικογένειες από τον Αΐπ Κιοΐ της Ανατολικής Θράκης, από το νομό της 

Ραιδεστού. 

Η τοπική και εθνική ιστορία του Δημοτικού Σχολείου του Πολύστυλου έγκειται στο 

γεγονός ότι χτίστηκε επάνω στα ερείπια  μιας παλαιάς ρωμαϊκής κόμης, που λεγόταν 

«Σάκρικουμ», της οποίας πολλά σπαράγματα υπάρχουν μέχρι και σήμερα στο χώρο του χωριού. 

Υπάρχουν πλέον και στην αυλή του σχολείου εντοιχισμένα μέσα στον τοίχο αλλά και στον 

γενικό του χώρο. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι κάποια οικογένεια  των «Σακτόρουμ» -Ρωμαίων 

δηλαδή βετεράνων-   μετακόμισε στο σημερινό χώρο του Πολύστυλου και έκτισε το ρωμαϊκό 

«Σάκρικουμ». Όταν κατόπιν άρχισε όλη η περιοχή να κατακλύζεται από τα έλη,  αναγκάστηκαν 

να το εγκαταλείψουν.  

Κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας ήρθαν και κατοίκησαν στο Πολύστυλο πέντε-έξι 

οικογένειες Τούρκων οι οποίοι και καλλιεργούσαν τα κτήματα και μάλιστα διέθεταν αποθέματα 

νερού με το οποίο τα πότιζαν. Το γεγονός αυτό διήρκεσε μέχρι το 1922.  Ακολουθώντας όμως η 

συνθήκη της Λωζάννης οι Τούρκοι κάτοικοι του χωριού αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν 
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και στον ίδιο χώρο ήρθαν και εγκαταστάθηκαν οι φιλήσυχοι άνθρωποι της Θράκης, οι οποίοι 

παρέμειναν αμιγώς Θράκες  μέχρι το 1944.  

Το 1944 κατέβηκαν από τα Κόκκαλα της Παλαιάς Καβάλας κάποιες οικογένειες 

(πιθανολογείται 40 - 50 οικογένειες) Καραμανλήδων Καβαλιωτών. Οι κάτοικοι αυτοί είναι και 

εκείνοι που μετέφεραν τα Ιερά Λείψανα των Αγίων 5 Μαρτύρων στο χωριό, ανεκτίμητο 

θησαυρό για το Πολύστυλο αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα φυλάσσονται στην 

εκκλησία του χωριού, μία πολύ γραφική εκκλησία που διαθέτει πάνω από 300 ενθυμήματα - 

σεβάσματα τα οποία μετέφεραν οι πρόσφυγες είτε από την Καππαδοκία είτε από την Ανατολική 

Θράκη (Φωτ. 1,2).  

 Όταν ήρθαν στο Πολύστυλο οι πρώτοι κάτοικοι, το 1922, το χωριό ουσιαστικά ήταν 

ανύπαρκτο. Υπήρχαν μόνο μερικά τούρκικα κτίσματα. Ήταν όμως έντονη η αναγκαιότητα των 

κατοίκων να καλύψουν τις λατρευτικές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες, γι’ αυτό το λόγο ένα 

οίκημα που ήταν αποθήκη χρησιμοποιήθηκε σαν το πρώτο σχολείο μέχρι και το 1928, με πρώτο 

επιχώριο δάσκαλο τον Χατζηαθανασίου Θανάση. Κατόπιν σαν εκκλησία χρησιμοποίησαν μια 

παλαιά διώροφη παλαιαποθήκη που ο πάνω όροφος άρχισε να χρησιμοποιείται για λατρευτικές 

ανάγκες και ο κάτω ως κατοικίες των ανθρώπων της εποχής εκείνης.  

Το 1928 άρχισε πλέον να ανασυγκροτείται ολόκληρη η ύπαιθρος με την ειδική υπηρεσία 

αποκατάστασης προσφύγων οπότε, μαζί με τα σπίτια, επιλέχτηκε και ο πλέον κατάλληλος χώρος  

για να κτιστεί το πρώτο Σχολείο του χωριού. Σε ένα τεράστιο οικόπεδο λοιπόν εκτάσεως 

περίπου 4,5 στρεμμάτων κτίστηκε, σε μεσημβρινή τοποθεσία, το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Πολύστυλου, το  οποίο συνήθως μέχρι και το 1955 - 1960 είχε από 50 έως και 70 μαθητές. 

 Πρώτη δασκάλα αναφέρεται κάποια Κα Ζωή η οποία δούλεψε για αρκετά χρόνια στο 

Σχολείο, την περίοδο 1928 - 1932. Το 1932 - 1934 ήρθε νέος δάσκαλος από τη Χίο, ο Τάσος 

Ιωάννης, ο οποίος άφησε κι εκείνος μία καλή εποχή για το σχολείο, και από το 1934 και έπειτα 

αντικαταστάθηκε από τον Κερκυραίο δάσκαλο Δόικα Αριστοτέλη, ο οποίος μάλιστα συνέβη να 

παντρευτεί και με γυναίκα από το χωριό και έτσι να αποτελεί πλέον μόνιμο κάτοικο του 

Πολύστυλου. Στο εξής το διδακτήριο του σχολείου αποτελούσε ταυτόχρονα και κατοικία του 

δασκάλου, στην οποία παρέμεινε με την οικογένειά του.   

Στις δύσκολες μέρες του 2
ου 

Παγκοσμίου Πολέμου ο δάσκαλος εξορίστηκε, οπότε και 

δεν υπήρχε ουσιαστικά λειτουργία σχολείου στο Πολύστυλο (περίοδος από το 1940 έως το 

1944). Τότε ήταν φυσικά που το χωριό έπαθε και την μεγάλη του καταστροφή, όπως και τα 

υπόλοιπα χωριά της περιοχής, με συνέπεια τα αρχεία του Σχολείου να καταστραφούν 
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ολοσχερώς. Το 1945 επέστρεψε ο δάσκαλος και παρέμεινε στο Σχολείο μέχρι το 1957 οπότε και 

πήρε σύνταξη. 

 Ακολούθησαν και άλλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πρόσθεσαν ο καθένας το δικό του 

λιθαράκι στην ιστορία αυτού του Σχολείου. Την περίοδο του 1957 - 60 υπηρέτησε κάποιος 

Ιωάννης  Φούρλαρης και έπειτα ακολούθησε το ζεύγος Χατζηλιάδη - Κωνσταντίνου (1960), 

οπότε το σχολείο  γίνεται διθέσιο. Σε αυτήν την περίοδο αρχίζουν και υπάρχουν στο σχολείο μας 

κάποια προσκτίσματα από τα οποία προμηθεύονταν τα παιδιά γάλα. 

Εκείνη την περίοδο είναι που κτίζεται από τον Ραμαντάνη, τον πολιτικό μηχανικό της 

εταιρίας σχολικών κτιρίων, και η δεύτερη αίθουσα του Σχολείου η οποία είναι πανομοιότυπη της 

πρώτης, σε μεσημβρινή επίσης όψη για να διαθέτει αρκετή ηλιοφάνεια. Να σημειωθεί πως δίπλα 

στην κύρια αίθουσα προϋπήρχε ένας χώρος υποδοχής, το γραφείο του δασκάλου κι επίσης στον 

προαύλιο χώρο ήταν κτισμένες τουαλέτες για τους δασκάλους και τους μαθητές. Αργότερα 

διαμορφώθηκε ο χώρος της αυλής έτσι ώστε να τοποθετηθούν γήπεδα ποδοσφαίρου και 

μπάσκετ. Έκτοτε το Σχολείο παρέμεινε ως 2/θέσιο (Φωτ. 3).  

Η αρχιτεκτονική του σχολείου είναι η αρχιτεκτονική του Υπουργείου Παιδείας της 

περιόδου 1928 - 38.  Η μελέτη προέβλεπε τα σχολεία να βρίσκονται σε μεσημβρινή όψη, με 

πάρα πολλά παράθυρα προς την πλευρά που υπάρχει ο ήλιος ώστε να είναι ευήλια, ευάερα και 

χτισμένα με κεραμοσκεπές. Τα κτίρια χτίζονταν απλά και ήταν λιθόκτιστα συνήθως, διότι τα 

λιθόκτιστα κτίρια ήταν υγιεινά και δροσερά κατά τους θερινούς μήνες ενώ κατά τους 

χειμερινούς μήνες ζεστά.   

 

https://www.google.gr/search?hl=el&q=%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%B9&spell=1&sa=X&ei=y-aUUavbKqv74QTb5YGgBw&ved=0CCgQvwUoAA&biw=1366&bih=664
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Από το 1928 μέχρι και σήμερα λειτουργούν εκατοντάδες άλλα σχολεία, ιδιαίτερα στην 

ύπαιθρο, της ίδιας αρχιτεκτονικής αλλά και της ίδιας τοπογραφικής ιδιαιτερότητας. 

Από το 1973 και για την υπόλοιπη πορεία του Σχολείου κρατάει τα ηνία του ο δάσκαλος 

με τη μακροβιότερη θητεία. Για τριάντα και πλέον έτη αναλαμβάνει καθήκοντα ο επιχώριος 

ιεροδιδάσκαλος Θεοχάρης Μέγγας (Φωτ. 4) ο οποίος και έδωσε όλο του τον εαυτό  για την 

λειτουργία και την προβολή του Δημοτικού Σχολείου του Πολύστυλου που εξακολουθεί να 

λειτούργει άλλοτε ως 2/θεσιο, άλλοτε ως 3/θέσιο  και άλλοτε, για λιγότερο διάστημα, ως 

4/θέσιο. Μονάχα από τα χέρια του πατέρα Θεοχάρη,  ο οποίος υπήρξε για 10ετίες  η ψυχή του 

σχολείου αυτού, βγήκαν πάνω από 65 επιστήμονες (Φωτ. 5-6).   

Στις μέρες του τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο παιδική χαρά (Φωτ. 7), χτίσανε στο 

λοφάκι του Σχολείου το μικρό κάστρο  (Φωτ. 8), ο ίδιος ο δάσκαλος με τα παιδιά ζωγράφισαν 

εξωτερικά το Σχολείο με τεράστιο πίνακα που υπάρχει ακόμα και σήμερα, όπου αποτυπώνονται 

οι ασχολίες των κατοίκων (Φωτ. 7-9).  

Επίσης, συγκεντρώθηκε σπάνιο φωτογραφικό υλικό και  ό, τι παλιό αντικείμενο υπήρχε 

στο κτήμα του σχολείου που αποτέλεσε νεολιθικό οικισμό εδώ και 4 - 5 χιλιάδες χρόνια. 

Επιπλέον συγκεντρώθηκαν παλιά αντικείμενα από τα σπίτια και τα χωράφια του χωριού. Όλα 

αυτά τοποθετήθηκαν εντός του Σχολείου, το οποίο είναι το μοναδικό Σχολείο στον ελληνικό 

χώρο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα ως Σχολείο - Μουσείο. Μέσα στις αίθουσές του, σε 

ειδικές προθήκες τα παιδιά μας είναι σε θέση να βλέπουν αντικείμενα  και πράγματα τα οποία 

έχουν σχέση με λατρεία, με ήθη και έθιμα, με γεωργικές ενασχολήσεις, με την ένδυση, με 

οικιακές χρήσεις και γενικά το στολισμό των σπιτιών της εποχής των προγόνων μας. Όλα αυτά 

αποτελούν πολύτιμα αντικείμενα - τεκμήρια της ιστορίας του χωριού από τη νεολιθική εποχή,  

την ελληνιστική,  την ρωμαϊκή, τη βυζαντινή, μέχρι και το έρεβος της τουρκοκρατίας! (Φωτ. 10-

27) 

Εκείνη την περίοδο επίσης, το σχολείο διέθετε δικά του  οχήματα με τα οποία ο 

διδάσκαλος μετέφερε τα παιδιά για μελέτη και μάθημα σε σπηλιές - ορυχεία, σε κορυφές 

βουνών σε κάστρα, ποτάμια, ξωκλήσια, πηγές, δάση, κι αυτό οπωσδήποτε είχε τα δικά του 

παιδαγωγικά οφέλη. Στα πλαίσια της δράσης του σχολείου ήταν δενδροφυτεύσεις εντός και 

εκτός του αυτού, δενδροφυτεύσεις σε πλατείες και κοιμητήρια του χωριού, δενδροφυτεύσεις σε 

αγροκτήματα, ώστε πάμπολλα δέντρα σήμερα που βρίσκονται σε ρυθμούς παραγωγής να έχουν 

φυτευτεί από τα ίδια τα παιδιά. Το Σχολείο έφτασε σε τέτοιο σημείο ακμής μάλιστα ώστε να 

θεωρείται από τα πρώτα σχολεία της Ελλάδος με τάσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου.   
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Ακόμη, κάποτε οι μαθητές είχαν δημιουργήσει και συνεταιρισμό με ένα μικρό μαγαζάκι 

που διαχειρίζονταν οι ίδιοι. Κατά καιρούς οργανώνονταν ομάδες από τις οποίες άλλες φρόντιζαν 

για τη θαλπωρή οικογενειών που ήταν αναξιοπαθούσες, άλλες για την καθαριότητα του 

σχολειού και της εκκλησίας, άλλες ως χορωδίες  που μέχρι και σήμερα υπάρχουν και στολίζουν 

τις εκκλησίες κατά τις Ακολουθίες. 

Στο Σχολείο έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλά ιδιαίτερα γεγονότα τα οποία 

πραγματικά το κοσμούν.  Η συμμετοχή του σε λαογραφικές εκδηλώσεις: είναι το πρώτο χωριό 

που με την βοήθεια των μαθητών και μαθητριών του από το 1969 ίδρυσε το δικό του σύλλογο 

και ανελλιπώς κάνουν λαογραφικές εκδηλώσεις. Μάλιστα εκείνοι είναι οι πρωτεργάτες ώστε να 

δημιουργηθούν σύλλογοι και στα γύρω χωριά και το 1974 να δημιουργηθεί και η Θρακική Εστία 

της Καβάλας.  

Το Σχολείο διοργάνωσε πρώτο πριν χρόνια θρακιώτικο γάμο και θρακιώτικα πανηγύρια, 

τα οποία και εξακολουθεί να επαναλαμβάνει. Σε αυτό έχει συμβάλει κατά πολύ και η οικογένεια 

του παπά - δάσκαλου η οποία είναι πρωτεργάτης σε όλα τα παραπάνω, κάτι που συντέλεσε στη 

διάδοση της δημοτικής μουσικής τόσο στο ίδιο το χωριό του Πολύστυλου όσο και στο νομό 

γενικότερα.  

Πολλές είναι οι σελίδες που έχουν γραφεί για το Σχολείο, τη λειτουργία του, το δάσκαλό 

του, τα παιδιά του. Κατά καιρούς δημοσιεύτηκαν πάρα πολλά άρθρα  και μελέτες σε εφημερίδες 

από τον ελληνικό και το διεθνή τύπο και κατά καιρούς έγιναν και πολλές τηλεοπτικές εκπομπές 

σε όλα τα μαζικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας μας όπου έγινε προσπάθεια να προβληθεί εν 

γένει η ιστορία του σχολείου, καθώς και η ιστορία του χωριού. Για τους παραπάνω και πολλούς 

επιπλέον λόγους, το Δημοτικό Σχολείο του Πολύστυλου βραβεύτηκε από την ακαδημία Αθηνών 

αλλά συνάμα και από Συλλόγους και Φορείς (Φωτ. 28). 

Η ιδιότητα επιπλέον του ιερέα - διδασκάλου ως πιλότος βοήθησε πάρα πολύ στο να 

συγκεντρωθεί υλικό και να δημιουργηθούν στο Σχολείο πάνω από 30 ντοκιμαντέρ για την όλη 

περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως επίσης και χιλιάδες σλάιντς και πολλές 

ταινίες.  

Μέσα στις βασικές υποχρεώσεις αλλά και τα όνειρα του ιεροδιδασκάλου πατρός 

Θεοχάρη ήταν και η συγγραφή σχετικού βιβλίου όπου αναφέρεται λεπτομερέστατα όλη η 

ιστορία του χωριού και της περιοχής. 
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Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό πως στην περιουσία  του Σχολείου ανήκουν 12 

στρέμματα αγροτεμαχίων τα οποία βρίσκονται στη γύρω περιοχή και η εκμετάλλευσή τους 

ανατίθεται κάθε χρόνο σε κατοίκους του χωριού μετά από δημοπρασία. 

Με το τέλος της θητείας του «παπά - Χάρη» τα ηνία του Σχολείου ανέλαβε ο Αδάμ 

Παπακωνσταντίνου ο οποίος και έδωσε σε αυτό τη σημερινή του τελική μορφή (Φ.Ε.Κ. 838/18-

091-1997/τ.Β΄).  Πρόκειται για ένα Σχολείο άρτια εξοπλισμένο τεχνολογικά, με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών και εποπτικά μέσα που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Σχολείου.  

Σήμερα στο Σχολείο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί: Στυλιανή Αντωνίου, Καλλιόπη 

Μπαλτίρη και Ελισάβετ Παπανανία.  Αυτό είναι συνενωμένο με το Δημοτικό Σχολείο του 

Δάτου και μαζί αποτελούν το «3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πολύστυλου - Δάτου», που σε αγαστή 

συνεργασία με τους κατοίκους και με τις υπηρεσίες  διανύει την δική του πορεία με 

αποτελέσματα πάρα πολύ θετικά. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Οι Άγιοι Πέντε Μάρτυρες, Από την Καπαδοκία στο Πολύστυλο Καβάλας, Π. Θεοχάρης 

Μέγγας, Πολύστυλο, 1996. 

2. Η Καβάλα και η περιοχή της, Α΄ Τοπικό συμπόσιο, Καβάλα, 1980. 

3. Η Καβάλα άλλοτε και τώρα, Σταύρου Ρωμανιά. 

4. Ανατολική Μακεδονία, Μερτζίδη, 1980. 

5. Η ιστορία του Ν. Καβάλας, Ε. Παπαδοπούλου, 1967. 

6. Στοιχεία Συστάσεως και Εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων -Νομός Καβάλας, Υπ. 

Εξωτ. Δ/νσεων, Τοπ. Αυτ/σεως, Τμ. Δημ. Και Κοιν. Διοικήσεως, Αθήνα, 1962. 

7. Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πολύστυλου. 

 

Μεγάλο μέρος της εργασίας στηρίχτηκε στην προσωπική μαρτυρία του δασκάλου 

με τη μακροβιότερη θητεία στο σχολείο (30 και πλέον έτη), ιεροδιδασκάλου Θεοχάρη 

Μέγγα, κάτοικου Πολύστυλου, η οποία  υπάρχει καταχωρημένη στα ψηφιακά αρχεία του 

Σχολείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Φωτογραφικό Υλικό) 

Ο Ιερός Ναός των Αγίων Πέντε Μαρτύρων 

Φωτογραφία 1 

 

Φωτογραφία 2 
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Φωτογραφία 3: Το Σχολείο    

 

Φωτογραφία 4:  Ο Ιεροδιδάσκαλος Θεοχάρης Μέγγας 

:  
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Φωτογραφία 5 

 

 

Φωτογραφία 6 
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Οι εξωτερικοί χώροι 

Φωτογραφία 7 

5  

 

Φωτογραφία 8 
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Φωτογραφία 9 

 

 

 

Αίθουσα Α΄ 

Φωτογραφία 10 
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Φωτογραφία 11 

 

 

Φωτογραφία 12 
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Αίθουσα Β΄ 

Φωτογραφία 13 

 

 

Φωτογραφία 14 
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Προθήκες  

Φωτογραφία 15 

 

 

 

Φωτογραφία 16 
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Φωτογραφία 17 

 

 

 

Φωτογραφία 18 
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Φωτογραφία 19 

 

 

 

Φωτογραφία 20 
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Το Σχολείο στην παλιά του μορφή 

Φωτογραφία 21 

 

 

Φωτογραφία 22 
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Φωτογραφία 23 

 

 

Φωτογραφία 24 
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Γεωργικά μηχανήματα στο προαύλιο 

Φωτογραφία 25 

 

 

Φωτογραφία 26 
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Φωτογραφία 27 

 

 

Φωτογραφία 28: Βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών 
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Το Πολύστυλο από ψηλά  

Φωτογραφία 29 

 

 

Φωτογραφία 30 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

 

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (1913)   ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (1922) 

 

Πρέπει αρχικά να προσδιορίσουμε το χώρο και το χρόνο. Αν δε γνωρίσουμε τις συνθήκες 

που τότε είχαν διαμορφωθεί, λίγο πριν και λίγο μετά την απελευθέρωση της Καβάλας από τους 

Οθωμανικό ζυγό, θα είναι δύσκολο να κατανοήσουμε και την ανάγκη της ίδρυσης αυτού του 

Σχολείου. Του Δημοτικού Σχολείου Φιλίππων, του δικού μας Σχολείου.  

Τώρα που είπαμε Φιλίππων, ψάχνοντας μάθαμε ότι δεν ήταν πάντοτε Φιλίππων. Από τότε 

που ιδρύθηκε, το 1923 και μέχρι το 1926, ήταν Σέλιανης, από το 1926 μέχρι το 1932 

Μεσορρέματος και από το 1932 μέχρι το …….. μέλλον  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ. 

Σε μια έκδοση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. του 1962 βρήκαμε τις πληροφορίες για τις αλλαγές στο όνομα του 

χωριού. 

 

Το χωριό μας αποτελούσε, τα πολύ παλιά χρόνια, συνοικισμό των Αρχαίων Φιλίππων, με 

πιθανή την ονομασία Σατρικένη. Βρέθηκε μια επιγραφή με το όνομα αυτό, αλλά δεν υπάρχουν 

πολλά άλλα στοιχεία ώστε να το πούμε με βεβαιότητα. Διατηρήθηκε σαν απομεινάρι της Αρχαίας 

πόλης, που στο μεταξύ είχε καλυφθεί από τα έλη και εγκαταλείφθηκε. Αυτόνομο χωριό πια, 

ακολούθησε τη μοίρα της υπόλοιπης Ελλάδας και κατέληξε, με τον καιρό, να αποτελεί τμήμα της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  με την ονομασία Σέλιανη. Σαν Σέλιανη το συναντάμε στο Λεξικό του 

Σ.ΒΟΥΤΗΡΑ που εκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1889 και μας πληροφορεί ότι «Σέλιανη: 

Κώμη εν τη Ανατολική Μακεδονία οικουμένη υπό 1300 κατοίκων ελληνόφωνων Μωαμεθανών». 

 

Όταν στη δεκαετία του 1990 φάνηκε ότι πλησιάζει η κατάρρευση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, οι Έλληνες και οι Βούλγαροι που διεκδικούσαν τη Μακεδονία προσπαθούσαν να 

βρουν τρόπους και επιχειρήματα για να διεκδικήσουν για λογαριασμό τους, όταν έρθει η ώρα, όσες 

περισσότερες περιοχές μπορούσαν. Η ύπαρξη σχολείων θα ήταν ένα καλό επιχείρημα. Έτσι 

ξεκίνησαν να κατασκευάζουν Σχολεία, όπου μπορούσαν, χωρίς να τους ενδιαφέρει και πολύ η 

ύπαρξη ή όχι μαθητών. Αυτό μας το αναφέρει ο καθηγητής της Ιστορίας Κ.Βακαλόπουλος στο 

βιβλίο του «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Προφανώς αυτός ήταν ο λόγος που το 1911 οι 

Βούλγαροι προσπάθησαν και κατάφεραν να πάρουν άδεια από τις τουρκικές αρχές για την 

ανέγερση ενός ακόμη Σχολείου.  Έστειλαν μάστορες από το Νευροκόπι και σε λιγότερο από δύο 

χρόνια έκτισαν, γι’ αυτό το σκοπό, στην άκρη του χωριού,  ένα μεγάλο και όμορφο κτίριο. Έμειναν 

όμως, οι Βούλγαροι, με την όρεξη και με την προσπάθεια, γιατί τον Ιούνιο του 1913 ο Ελληνικός 

Στρατός απελευθέρωσε την Καβάλα και τη γύρω περιοχή, από τους Τούρκους. Συγχρόνως έδιωξε 

και τους Βούλγαρους που προσπαθούσαν και αυτοί να γίνουν κύριοι των απελευθερωμένων 

εδαφών. Έτσι, το όμορφο κτίριο που είχαν φτιάξει οι Βούλγαροι έμεινε άδειο, μόνο και 

παραπονεμένο στην άκρη του χωριού. 

 

Οι ελάχιστες πληροφορίες που μπορέσαμε να μαζέψουμε, από διάφορες πηγές, καταλήγουν 

στο συμπέρασμα ότι οι τότε κάτοικοι της Σέλιανης, παρ’ ότι το χωριό τους ήταν μεγάλο, δεν είχαν 

κάποιο σχολείο. Το μόνο που μάθαιναν τα  παιδιά τους και φυσικά μόνο τα αγόρια, ήταν να 

μελετούν το κοράνι που ήταν γραμμένο στα αραβικά. Δάσκαλοι τους ήταν οι χοτζάδες που 

δίδασκαν στα τρία Τζαμιά του χωριού. Ένα από αυτά τα τζαμιά σώζεται ακόμη, αλλά χωρίς το 

μιναρέ του και χρησιμεύει πια σαν αποθήκη. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν υπήρχε κάποιο κτίριο 

για σχολείο. Όμως και το κτίριο αυτό που τους άφησαν οι Βούλγαροι  δεν το χρησιμοποίησαν ποτέ. 

Μόνο κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο (1916-1919) ο γερμανικός στρατός στέγασε εκεί, για κάποιο 

διάστημα, ένα Νοσοκομείο εκστρατείας. Δύο μεγάλοι κόκκινοι σταυροί, ένας στο δυτικό κι ένας 
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στο νότιο τοίχο, σηματοδοτούσαν και για πολλά χρόνια μετά, τον ρόλο που του έλαχε να παίξει 

τότε. 

 

Το Σεπτέμβρη του 1922 μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, άρχισαν να καταφθάνουν στο 

χωριό οι πρώτοι πρόσφυγες, οι προ προπαππούδες μας  δηλαδή. Τότε το κτίριο αυτό αποδείχτηκε 

πολύτιμο. Έγινε χώρος υποδοχής αυτών που έφταναν καθώς  και προσωρινής διαμονής τους, 

μέχρι να τακτοποιηθούν σε σπίτια. Οι πρώτοι πρόσφυγες που έφθασαν ήταν από την Ανατολική 

Θράκη για να ακολουθήσουν άλλοι από τη Νικομήδεια, την Προύσα, τη Σμύρνη, τον Πόντο, την 

Καισάρεια. Μέχρι το τέλος του 1923 οι παλιοί κάτοικοι, οι Μουσουλμάνοι,  χαρακτηρίστηκαν 

ανταλλάξιμοι και έφυγαν για να εγκατασταθούν στην Τουρκία. Στη Σέλιανη κατοικούσαν πια μόνο 

πρόσφυγες Έλληνες Χριστιανοί, που μιλούσαν την ίδια γλώσσα, την ελληνική, αλλά σε 

διαφορετικές διαλέκτους, ανάλογα με την περιοχή από την οποία προέρχονταν. Η επικοινωνία 

μεταξύ τους, ήταν αρκετά δύσκολη, όμως στο πρώτο πράγμα που κατάφεραν να συμφωνήσουν, 

ήταν ότι πρέπει να κάνουν το παν για να προκόψουν και να ριζώσουν σ’ αυτό τον τόπο, τη νέα 

τους πατρίδα. Η γεωργία ήταν η βάση από όπου ξεκίνησαν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Άλλωστε 

οι περισσότεροι προέρχονταν από χωριά και ήξεραν καλά από αγροτικές δουλειές. Οι Θρακιώτες 

πιάστηκαν με τα αμπέλια, οι άλλοι με την καπνοκαλλιέργεια. Το στάρι που έσπερναν ήταν ίσα-ίσα 

για το ψωμί και τα ζυμαρικά της οικογένειας. 

-Η σωστή προκοπή, αυτή που θα μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο, αρχίζει από τα γράμματα, 

είπε ο Χρήστος Λυμπερίδης. 

Ήταν αυτός που τον είχαν εκλέξει πρόεδρο, για να τους εκπροσωπεί στις επαφές τους με το 

ελληνικό κράτος. Κάποιοι όμως δυσανασχέτησαν. 

-Μόνο τα χέρια μας να είναι καλά, είπαν, γιατί με τους κοντυλοφόρους και τα κιτάπια χωράφι δεν 

οργώνεται και προκοπή δε γίνεται. 

Οι πολλοί όμως συμφώνησαν ότι και τα γράμματα πρέπει να γίνουν προτεραιότητα όπως και το 

ψωμί. Κι όχι μόνο αυτό αλλά θεώρησαν ότι είναι ανάγκη να βιαστούν και ότι δεν πρέπει να 

περιμένουν πότε θα πάρει τις αποφάσεις του το κράτος. 

-Κτίριο έχουμε, καλά να είναι οι Βούλγαροι, είπε και πάλι ο πρόεδρος. Αφού το θέλανε αυτοί για 

σχολείο, σχολείο θα το κάνουμε κι εμείς. Κάποιοι γραμματιζούμενοι υπάρχουν μεταξύ μας και θα 

μπορέσουν να τα καταφέρουν στην αρχή. Ας ξεκινήσουμε μ’ αυτούς να κάνουν τους δασκάλους και 

να διδάσκουν και κάποια στιγμή το Κράτος θα στείλει και τους δικούς του. 

 Τις πληροφορίες, για την άφιξη των προσφύγων στο χωριό μας και τις προσπάθειες τους 

να οργανωθούν, τις βρήκαμε στο Μυθιστόρημα του Κώστα Πούλια «ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΗΜΑΔΙΑ». 

Μιλήσαμε και με τον συγγραφέα και μας βεβαίωσε ότι οι πληροφορίες του βασίζονται σε 

προφορικές μαρτυρίες εκείνων των ανθρώπων, που τις συνέλεξε συστηματικά πριν από τριάντα 

χρόνια. 

 

1922-1941 

 Μεγαλοπρεπές, πετρόκτιστο, κεραμοσκεπές, ψηλοτάβανο και φωτεινό, με τέσσερις μεγάλες 

αίθουσες κι ακόμη έναν πιο μεγάλο διάδρομο και μια μεγάλη αποθήκη, στο υπόγειο, ήταν εκεί και 

περίμενε για να στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο και τις ελπίδες του χωριού για προκοπή. Πενήντα 

μέτρα πιο κάτω, δίπλα στο ποταμάκι που σήμερα έχει στερέψει, κτίστηκαν δύο τουαλέτες, μια για 

τα αγόρια και μία για τα κορίτσια. Ήταν οι μόνες κτιστές τουαλέτες που υπήρχαν σε όλο το χωριό 

(για να μην πούμε σε όλη την περιοχή) και μάλιστα με τρεχούμενο νερό. Ο ελεύθερος χώρος στη 

βόρεια πλευρά διευθετήθηκε, όσο καλύτερα γίνονταν και διαμορφώθηκε σε αυλή. Στο μεταξύ οι 

δάσκαλοι είχαν πιάσει δουλειά. 
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Το παλιό Δημοτικό Σχολείο όπως ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 1950 

 

 

-Η Βαλσαμίνη Παπαδοπούλου, που κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη, και είχε αποφοιτήσει 

πρόσφατα από ένα Σχολαρχείο της Πόλης. Αργότερα αναγνωρίστηκε σαν κανονική δασκάλα και 

δίδαξε στο σχολείο μέχρι το 1966,  οπότε και συνταξιοδοτήθηκε. Απεβίωσε το 1991. 

-Ο Σταύρος Ελεμένογλου που κατάγονταν από την Καππαδοκία και είχε αποφοιτήσει από την 

Ροδοκανάκειο Ιερατική Σχολή Σμύρνης. Όταν το Σχολείο ήρθε στην ευθύνη του κράτους  ο 

Σταύρος Ελεμένογλου, σταμάτησε να διδάσκει και  παρέμεινε γραμματέας της κοινότητας, εργασία 

που μέχρι τότε έκανε παράλληλα και με αυτήν του δασκάλου. 

Όταν το Ελληνικό κράτος αποφάσισε να οργανώσει σχολεία, στα προσφυγικά χωριά, το δικό μας 

Σχολείο ήταν πανέτοιμο και απλώς από κοινοτικό έγινε δημόσιο. 

 

Το 1926 ένας απόφοιτος του Σχολείου μας (Είχε ξεκινήσει να σπουδάζει από τη 

Νικομήδεια) αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του, στο γυμνάσιο Καβάλας. Ήταν ο μοναδικός 

μαθητής του σχολείου που προπολεμικά έκανε αυτό το τόλμημα. Η Καβάλα για τα μέτρα εκείνης 

της εποχής ήταν πολύ μακριά από το χωριό. Κι όμως ο πατέρας του Χρήστος Λυμπερίδης, για ένα 

ολόκληρο χρόνο, τον πήγαινε κάθε πρωί στην Καβάλα, καβάλα πάνω στο άλογο τους και τον 

γύριζε το μεσημέρι όταν σχολούσε. Από την επόμενη χρονιά και μέχρι να τελειώσει το γυμνάσιο 

φιλοξενήθηκε σε ένα οικοτροφείο. Αργότερα συνέχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή 

Θεσσαλονίκης και έγινε δικηγόρος. Μετά από πολλά χρόνια ο Θεόδωρος Λυμπερίδης, σαν 

Βουλευτής Καβάλας πια, θα συνδέσει το όνομά του με μια μεγάλη στιγμή για το σχολείο του 

χωριού μας. 

 
Η πιο παλιά φωτογραφία που βρέθηκε και αφορά το Δημοτικό Σχολείο Φιλίππων. Τότε ήταν ακόμη Δημοτικό 

Σχολείο Σέλιανης. Η φωτογραφία είναι από εκδρομή στη θέση Πούρνατζικ, τον σημερινό συνοικισμό Βρυσούλες 
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Στο σχολείο εκτός από τα παιδιά των προσφύγων άρχισαν να έρχονται και τα παιδιά μιας 

νομαδική φυλής, των Σαρακατσάνων. Οι Σαρακατσάνοι ξεχώριζαν από την χαρακτηριστική 

ενδυμασία τους, που διατήρησαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του εξήντα. Η μοναδική απασχόληση 

αυτών των ανθρώπων ήταν η κτηνοτροφία. Από το τέλος της δεκαετίας του 1910, όταν 

διαμορφώθηκαν τα νέα σύνορα της Βαλκανικής, οι Σαρακατσάνοι αναγκάστηκαν να σταματήσουν 

τη νομαδική ζωή και την περιφορά τους από περιοχή σε περιοχή των Βαλκανίων. Μια ομάδα από 

αυτούς εγκαταστάθηκε σε καλύβες, δυτικά του χωριού κοντά στη γειτονιά Πούρνατζικ. Με τα 

χρόνια οι καλύβες έγιναν σπίτια και δημιουργήθηκε ο συνοικισμός Βρυσούλες. Σταδιακά οι 

Σαρακατσάνοι εγκατέλειψαν την κτηνοτροφία και έγιναν και αυτοί γεωργοί. 

 

Οι μαθητές του Σχολείου όλο αυτό το διάστημα ξεπερνούσαν πάντα τους 220.  

 

Η λειτουργία του σχολείου από την ίδρυση του μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  συνεχίστηκες 

χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Από το 1941 όμως μέχρι το 1944 οι βουλγαρικές αρχές κατοχής 

διέκοψαν τη λειτουργία του και το σχολείο μετατράπηκε σε αποθήκη δημητριακών και πατάτας. 

-Τη δεκαετία του ’40 δίδαξε στο Σχολείο των Φιλίππων και ο Σταύρος Ρωμανίας που έγινε 

ευρύτερα γνωστός στη Καβάλα από το βιβλίο που εξέδωσε το 1949 με τίτλο «Η ΚΑΒΑΛΑ 

ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ». Στο βιβλίο αυτό αναφέρει και για τις δύο πρώην μαθήτριες του, την Αλίκη 

Τσιμπερή και τη Ξανθίπη Κλίκη που περιλαμβάνονταν στα θύματα της μεγάλης της 4/10/41 από 

τον βουλγαρικό στρατό κατοχής. 

-Μια μαθήτρια του σχολείου, απόφοιτη του 1941, η Ευανθία Κυζιριάν (Σήμερα Μόσχου), 

συμμετείχε ενεργά στην Εθνική Αντίσταση μεταφέροντας μηνύματα και είδη πρώτης ανάγκης στους 

αντάρτες των βουνών. Να αναφέρουμε, με αυτή την ευκαιρία, ότι μαζί με τους Έλληνες πρόσφυγες, 

το 1923, ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στο χωριό μας και δύο Αρμενικές  οικογένειες, του Μανούκ 

Κυζιριάν και του Αγκόπ Μπαλτζιάν. Οι οικογένειες αυτές αφομοιώθηκαν πολύ σύντομα με τον 

ελληνικό πληθυσμό του χωριού. 

 

 

1945-1966 

  Από το 1945 το Σχολείο άρχισε και πάλι να λειτουργεί αλλά με πολλές ελλείψεις. Επί 

κεφαλής της προσπάθειας ήταν και πάλι η Βαλσαμίνη Παπαδοπούλου. Από το 1950 η κατάσταση 

ομαλοποιήθηκε. Λειτουργούσαν έξη τάξεις και οι δάσκαλοι ήταν όλοι νέοι και προέρχονταν 

κυρίως από την Πελοπόννησο. Στο τέλος της δεκαετίας του εξήντα οι νέοι δάσκαλοι ήταν κυρίως 

απόφοιτοι τη Ζαρίφειου Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης και κατάγονταν από τη 

Θράκη.  

 

Το 1956 ήρθαν τέσσερις νέοι δάσκαλοι, ο Θεόδωρος Κανέλος, ο Γιώργος Τσαρούχας, ο 

Δημοσθένης Καλύβας και η Δεσποινίς Φανουρία. Η άφιξη αυτών των δασκάλων ήταν ορόσημο 

στη λειτουργία και εξέλιξη του Σχολείου.  

Με δική τους φροντίδα, που πέρα από τις διάφορες λεπτομέρειες που έφεραν ένα πνεύμα 

ανανέωσης,  δημιουργήθηκε εργαστήριο για το μάθημα της «Φυσικής Πειραματικής και Χημείας», 

καθώς επίσης κατασκευάστηκε και ένα μεγάλο αμμοδοχείο που χρησίμευε στο μάθημα της 

πατριδογνωσίας. 

Ο Θ.Κανέλος και η Δεσποινίς Φανουρία έφυγαν το 1959 και ήρθαν στη θέση τους η δεσποινίς 

Σμαρώ, ο Κώστας Δήμτσας και η Δημητρίου Μαρία. Όλοι οι δάσκαλοί που εναλλάσσονταν αυτή 

την περίοδο ήταν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί και συντελούσαν στο να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο 

του σχολείου. Τ διάστημα αυτό υπηρέτησαν στο σχολείο και η Ελπίδα Ριγοπούλου, Ευθυμία 

Παπαδοπούλου και ο Βιτάλης Γεώργιος. 

Ο Δημοσθένης Καλύβας αξίζει ιδιαίτερης μνείας.  Έμεινε στο χωριό μέχρι το 1970, οπότε 

και μετατέθηκε στο 10
ο
 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας. Το εκπαιδευτικό και κοινωνικό έργο που 

άφησε πίσω του ήταν τεράστιο.  



 

370 

 

Στη διάρκεια της θητείας του εδώ, βελτιώθηκαν και αξιοποιήθηκαν : 

Ο σχολικός ανθόκηπος, με ένα πολύ ωραίο σιντριβάνι. Βρίσκονταν περίπου στην ίδια θέση με τον 

σημερινό κήπο με  διαφορετική όμως τη διαμόρφωση του εδάφους 

Ο σχολικός οπωρώνας με κερασιές, μιλιές και διάφορα άλλα δένδρα που βρίσκονταν στο νότιο 

τμήμα της σημερινής αυλής του σχολείου. 

Ο σχολικός λαχανόκηπος που βρίσκονταν στη θέση που σήμερα είναι το μνημείο πεσόντων. Ο 

λαχανόκηπος μετά από κάποια χρόνια μετατράπηκε κι αυτός σε ανθόκηπο. 

 

To 1952 διαμορφώθηκε η νότια είσοδος του σχολείου με την κατασκευή ενός μεγάλου 

κλιμακοστάσιου. Το κλιμακοστάσιο αυτό ανακατασκευάστηκε το 1958 για να επεκταθεί ο δρόμος. 

Το 1954 κατασκευάστηκε από την Κοινότητα ο μεγάλος πετρόκτιστος τοίχος και το μεγάλο 

τρίπλευρο κλιμακοστάσιο που διαμόρφωσαν την αυλή του σχολείου. Επίσης το 1956 στην 

ανατολική πλευρά κατασκευάστηκε μία βρύση για τις ανάγκες των μαθητών. Η βρύση αυτή 

θάφτηκε, το 1972, κάτω από μπάζα γιατί η θέση που βρίσκονταν υπερυψώθηκε και διαμορφώθηκε 

σε πλατεία. 

 

Το χρόνια αυτά οι ώρες διδασκαλίας ήταν:  Από Δευτέρα μέχρι Σάββατο τέσσερις ώρες το 

πρωί (08.00-12.00)  και Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή δύο ώρες το απόγευμα (14.00-

16.00). Το πρωί γίνονταν τα κύρια μαθήματα και το απόγευμα, τα βοηθητικά όπως καλλιγραφία, 

ιχνογραφία, ωδική και καλλιέργεια του κήπου. 

Από τον Μήνα Μάιο μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς τα μαθήματα γίνονταν μόνο πρωί (08.0-

13.00) ώστε οι μαθητές των μεγάλων τάξεων να μπορούν το απόγευμα να κατεβαίνουν στα 

χωράφια για να βοηθούν τους γονείς τους στη καπνοφυτεία. 

 

Από το 1950 έως το 1960 λειτουργούσε και μία νυκτερινή τάξη την οποία 

παρακολουθούσαν εθελοντικά όσοι δε γνώριζαν γραφή και ανάγνωση. 

 

Το σχολείο διατηρούσε και τις καρτέλες εμβολιασμού των μαθητών, για την ευλογιά. Οι 

εμβολιασμοί γίνονταν στο σχολείο από συνεργείο της Νομαρχίας. Στον έλεγχο προόδου, το 

ενδεικτικό και το απολυτήριο κάθε μαθητού αναγράφονταν ο εμβολιασμός αυτός με την ένδειξη: 

(ΕΔΑΜΑΛΙΣΘΗ ΔΕ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ …………..)  

Σε περιπτώσεις επιδημίας διαφόρων ασθενειών γίνονταν και έκτακτοι εμβολιασμοί. 

 

Για να εξασφαλιστούν έσοδα για τις δράσεις του σχολείου οι συνήθεις τρόποι ήταν, για ένα 

διάστημα η εμπορία των φρούτων του οπωρώνα αλλά κυρίως η συγκομιδή και πώληση 

χαμομηλιού σε χονδρεμπόρους. Κάθε άνοιξη ένα ολόκληρο πρωινό όλοι οι μαθητές του σχολείου 

με την επίβλεψη των δασκάλων εξορμούσαν στις εξοχές του χωριού όπου υπήρχε υπεραφθονία 

χαμομηλιού και μάζευαν μεγάλες ποσότητες. Ένας ακόμη τρόπος για να εξευρεθούν έσοδα ήταν η 

ετήσια χοροεσπερίδα που διοργανώνονταν τις ημέρες της αποκριάς. Επίσης υπήρχε και το σχολικό 

αγρόκτημα που η παραχώρησή του για καλλιέργεια γίνονταν μέσω δημοπρασίας. Επίσης κάποια 

έσοδα προέρχονταν από εισιτήρια τις σχολικές παραστάσεις της25
ης

 Μαρτίου. 

 

Από το 1959 μέχρι το 1966 ιδρύθηκε και λειτούργησε Σχολικός Συνεταιρισμός. Το αρχικό 

κεφάλαιο για τη σύσταση του ήταν από εισφορά 2 δραχμών από τους μαθητές και από δωρεά 500 

δραχμών του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Στο πρατήριο που το διαχειρίζονταν επιτροπή μαθητών 

και δασκάλων, προμήθευε τους μαθητές με βιβλία και σχολικό υλικό. Από το Ραδιοφωνικό Σταθμό 

Ενόπλων Δυνάμεων Καβάλας έγινε αφιέρωμα στον Σχολικό συνεταιρισμό στα πλαίσια της 

Κυριακάτικης εκπομπής «Παγκόσμια Ραδιοφωνική Επιθεώρηση». Ήταν ένα γεγονός πρωτόγνωρο 

και ασυνήθιστο για εκείνη την εποχή. 
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Η συμμετοχή του σχολείου στην κοινωνική ζωή του χωριού ήταν σημαντική. Η 

δενδροφύτευση ήταν μια από αυτές τις δράσεις. Όλα τα πεύκα που υπάρχουν στο περιαστικό δάσος 

του χωριού έχουν φυτευτεί αποκλειστικά και μόνο από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου σε 

οργανωμένες εξορμήσεις δενδροφύτευσης. Συχνές ήταν επίσης οι εξορμήσεις των μαθητών για τον 

καθαρισμό των δρόμων από τις πέτρες, που ήταν εκείνα τα χρόνια το μεγάλο πρόβλημα του 

χωριού. Σημαντικό ήταν επίσης και φιλανθρωπικό έργο του Σχολείου κυρίως στους άπορους 

μαθητές του. 

 

Δενδροφύτευση 

 

Έχουν αφήσει εποχή οι σχολικές παραστάσεις στην επέτειο της 25
ης

 Μαρτίου. Ήταν 

κυριολεκτικά, το ετήσιο καλλιτεχνικό γεγονός του χωριού, για πολλά χρόνια. Η είσοδος για το 

κοινό ήταν με εισιτήριο και οι παραστάσεις επαναλαμβάνονταν δύο και τρεις φορές. Για πολλά 

χρόνια σαν θέατρο χρησιμοποιούσαν το μεγάλο διάδρομο του σχολείου. Αργότερα όταν 

κατεδαφίστηκε το κλιμακοστάσιο, χρησιμοποιήθηκε μερικές φορές για σκηνή το μεγάλο 

κεφαλόσκαλο που δημιουργήθηκε ενώ οι θεατές κατελάμβαναν το οδόστρωμα. 

Μια επίσης σημαντική εκδήλωση του σχολείου ήταν η Λαμπαδηδρομία την παραμονή της 

Εθνικής Επετείου της 25
ης

 Μαρτίου. Το έθιμο αυτό με τα χρόνια εκφυλίστηκε και διακόπηκε στις 

αρχές της δεκαετίας του εξήντα. 
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 25 Μαρτίου 1960. Θεατρική παράσταση. Σαν σκηνή χρησιμοποιείται το νότιο κλιμακοστάσιο παλιού σχολείου 

 

 
 

25 Μαρτίου 1963  Στον διάδρομο του παλιού σχολείου 

 

Οι γυμναστικές επιδείξεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς αρχικά πραγματοποιούνταν στην 

αυλή του σχολείου. Το 1956 και το 1957 πραγματοποιήθηκαν στο Στάδιο των Κρηνίδων με 

συμμετοχή όλων των σχολείων της περιοχής. Από το 1959 μέχρι το 1966 χώρος διεξαγωγής ήταν 

το ποδοσφαιρικό γήπεδο του χωριού μας. 
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1963 Γήπεδο Φιλίππων 

 

1950 Προαύλιο σχολείου 

 

Το 1960 έλαβε χώρα ένα πρωτότυπο κοινωνικό γεγονός. Οι μαθητές του σχολείου, 

εκπροσωπούμενοι από τη μαθήτρια της έκτης τάξης Αθηνά Παπατζάνη (σήμερα Καραστεργίου) 

βάφτισαν και έδωσαν το όνομα  Αναστασία σε ένα ορφανό κοριτσάκι. Το σχολείο για αρκετά 

χρόνια ανέλαβε τα έξοδά του. Στις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα οι μαθητές έδιναν 

από μισή η μία δραχμή ο καθένας και με το ποσό που συγκεντρώνονταν αγόραζαν δώρα στο 

βαφτιστήρι του σχολείου.  

  

      
Αναμνηστική Τάξης στη Βάφτιση                                       Η Βάφτιση 

 

Το 1962 ο πατέρας του μαθητή Ιάκωβου Κωνσταντινίδη, που ήταν μετανάστης στη 

Γερμανία με έρανο μεταξύ και των άλλων μεταναστών συγχωριανών μας, αγόρασε και δώρισε στο 

σχολείο ένα μεγάλο μαγνητόφωνο με μπομπίνες. Το δώρο αυτό για εκείνη την εποχή ήταν κάτι το 

ασύλληπτο, αν ληφθεί μάλιστα υπ’ όψιν ότι το σχολείο δεν διέθετε ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Για 

να ακούσουν οι μαθητές το ηχογραφημένο μήνυμα, που έστειλαν οι μετανάστες μαζί με το δώρο 

τους, μαζεύτηκαν όλοι στο καφενείο του Διαμαντή Βερβερίδη, που λίγο καιρό πριν είχε συνδεθεί με 

το ηλεκτρικό δίκτυο.  Την επόμενη χρονιά απέκτησε ηλεκτρικό ρεύμα και το σχολείο μας και το 

μαγνητόφωνο αυτό για πολλά χρόνια συνόδευε τις σχολικές εορτές και εκδηλώσεις. 

Ο πληθυσμός του σχολείου, μετά τον πόλεμο εξακολουθούσε να  κυμαίνεται γύρω στους 

200 με 230 μαθητές για κάθε σχολικό έτος. Η τελευταία χρονιά  που ο αριθμός των μαθητών ήταν 

πάνω από 200 ήταν το 1963 όπου φοιτούσαν 207 μαθητές και μαθήτριες. 
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Αυτή τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας του σχολείου, πολλά παιδία μετά την αποφοίτησή τους 

συνέχιζαν στη δευτεροβάθμια η ακόμη και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αρκετοί αξιόλογοι 

επιστήμονες είχαν σαν αφετηρία των σπουδών του το σχολείο του χωριού μας.  

Ξεχώρισε ιδιαίτερα ο γιατρός Ιωάννης Ελεμένογλου, κορυφαίος έλληνας επιστήμονας σε 

θέματα βιοψίας και προσδιορισμού των μορφών του καρκίνου. Διετέλεσε καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Τζάνειου Νοσοκομείου. Είναι γιός του πρώτου 

δάσκαλου του Σχολείου μας του Σταύρου Ελεμένογλου. Γιατρός και καταξιωμένος πνευμονολόγος 

στη Θεσσαλονίκη είναι ο μικρότερος αδελφός του Ιωσήφ Ελεμένογλου ενώ ο μεγάλος του αδελφός 

Στέλιος Ελεμένογλου, υπήρξε διευθυντικό στέλεχος της Εμπορικής Τράπεζας.  

 Σε όλη την παραπάνω περίοδο οι δάσκαλοι που διορίζονταν στο σχολείο διέμεναν και στο 

χωριό. Πολλοί από αυτούς επειδή κατάγονταν από πολύ μακριά και το οδικό δίκτυο και 

συγκοινωνίες της εποχής ήταν σε κακή κατάσταση, δεν έφευγαν ούτε στις διακοπές Χριστουγέννων 

και Πάσχα, αλλά μόνο το καλοκαίρι επέστρεφαν στα σπίτια τους. Με τον τρόπο αυτό δένονταν 

στενά με την κοινωνία του χωριού και ουσιαστικά το έργο τους δεν περιορίζονταν μόνο στις 

σχολικές αίθουσες άλλα είχε και κοινωνικές προεκτάσεις. Έμεναν σε σπίτια που τα ενοικίαζαν. 

Κάποιες φορές ορισμένοι δάσκαλοι έφερναν και τους γονείς τους που έμεναν μαζί τους για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Τα σπίτια που χρησιμοποιήθηκαν αυτό το διάστημα για την στέγαση των 

δασκάλων ήταν των: 

- Καπνόπουλου Θεόδωρου. 

-Παρασκευόπουλου Στέλιου 

-Πούλια Κωνσταντίνου 

-Τσαγκάλη Δημήτριου 

-Βερβερίδη Διαμαντή 

-Χαραλαμπίδη Πρόδρομου 

Στα χρόνια αυτά γνωρίστηκαν στην διάρκεια της εδώ θητείας τους και δημιούργησαν οικογένεια 

οι: 

-Θεόδωρός Κανέλος με τη Φανουρία 

-Γιώργος Τσαρούχας με τη Σμαρώ 

-Δημοσθένης Καλύβας με τη Βασιλική Παπαδοπούλου. 

  Οι τελευταίοι μαθητές που αποφοίτησαν από το παλιό κτίριο του σχολείου πλησιάζουν πια 

τα εξήντα τους χρονιά. Αυτοί που πέρασαν από τις αίθουσες του είναι οι αξιοσέβαστοι παππούδες 

και γιαγιάδες μας και σε πολλές περιπτώσεις προπαππούδες και προγιαγιάδες μας. Μας μίλησαν με 

νοσταλγία για τα χρόνια που πέρασαν στο σχολείο και μας έδωσαν με χαρά τις πληροφορίες που 

ζητήσαμε. Βέβαια σε κάποια πράγματα, σε κάποια ονόματα η μνήμη τους δε βοηθούσε και πολύ 

αλλά ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον και έτσι δημιουργήθηκε μια αξιόπιστη εικόνα εκείνης της 

εποχής. 

Η αλήθεια όμως είναι πως και κανείς να μη μας είχε μιλήσει, για εκείνα τα χρόνια, μας 

μίλησε με το δικό του τρόπο το φωτογραφικό υλικό που βρήκαμε στο ιστορικό Αρχείο του 

Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίππων. Κι αν όπως λένε μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις τότε πόσες λέξει 

άραγε θα μπορούσαν να μας πουν οι «χίλιες» φωτογραφίες από τη ζωή του σχολείου μας. 

Φωτογραφίες αναμνηστικές και άλλες που απεικονίζουν παρελάσεις, καταθέσεις στεφάνων, 

σχολικές γιορτές, αγιασμούς, απαγγελίες ποιημάτων, εκδρομές, και θεατρικές παραστάσεις, έφεραν 

ζωντανά στα μάτια μας μια ολόκληρη εποχή. Βρέθηκε και μια φωτογραφία ορόσημο, είναι αυτή 

από την τελετή τοποθέτησης του θεμέλιου στο καινούριο κτίριο του σχολείο μας. 

Μετά την μετακόμιση του σχολείου στο παλιό κτίριο εγκαταστάθηκαν αρχικά το Αγροτικό 

Ιατρείο, το 12
ο
 Σύστημα Προσκόπων μαζί με το εντευκτήριο και τη βιβλιοθήκη της Εθνοφυλακής. 

Το 1984 ενοποιήθηκαν οι δύο δυτικές αίθουσες και δημιουργήθηκε μια μεγάλη αίθουσα 

εκδηλώσεων, ενώ το 1997 ανακαινίστηκε, εξωτερικά άλλαξαν τα κουφώματα και αντικαταστάθηκε 

η στέγη. Μέχρι το 2008 στέγαζε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων. Τώρα στεγάζει το 

Περιβαλλοντικό Σχολείο Φιλίππων. 
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1966- Μέχρι σήμερα 

Επειδή ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος και το παλιό κτίριο δεν επαρκούσε για τη 

στέγαση των μαθητών, από πολύ νωρίς είχαν ξεκινήσει προσπάθειες  για την ανέγερση νέου 

διδακτηρίου. Το κράτος όμως δεν διέθετε κονδύλια γιατί θεωρούσε ότι το υφιστάμενο κτίριο μαζί 

με μια μισθωμένη αίθουσα κάλυπταν τις ανάγκες.  

 Οι χωριανοί όμως δεν το έβαλαν κάτω. Η σχολική επιτροπή διενήργησε έρανο ενώ κάθε 

μαθητής συνεισέφερε πέντε δραχμές. Συγκεντρώθηκαν περίπου 2.000 δρχ. Με τα χρήματα αυτά 

αγοράστηκαν υλικά και με προσωπική εργασία των κατοίκων άρχισε η ανέγερση του νέου 

διδακτηρίου. Η τελετή θεμελίωσης έγινε το 1957 από τον τότε Μητροπολίτη Φιλίππων και κατόπιν 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κκ Χρυσόστομο Χατζησταύρου. 

Ως χώρος επιλέχτηκε ένα μεγάλο οικόπεδο στο βόρειο μέρος του σχολικού κήπου που μέχρι το 

1922 αποτελούσε το μουσουλμανικό νεκροταφείο του χωριού. Τα υλικά όμως που είχαν αγοραστεί 

έφτασαν μέχρι την ανέγερση των τοίχων του ισόγειου. Τι κτίσμα έμεινε στο σημείο αυτό μέχρι το 

1965. 

 
1957. Τελετή θεμελίωσης του νέου διδακτηρίου από τον Μητροπολίτη Φιλίππων Χρυσόστομο. 

 

Η ώρα για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έφθασε όταν ο παλιός απόφοιτος του 

σχολείου, ο Θεόδωρος Λυμπερίδης, επανεξελέγη βουλευτής το 1963, αυτή τη φορά με την 

κυβερνητική παράταξη. Για το χωριό μας ήρθε η στιγμή που το όνειρο μπορούσε να γίνει 

πραγματικότητα.  Με ενέργειες του, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων διέθεσε το ποσόν του 

800.000 Δρχ. Το έργο ανέλαβε ο εργολάβος μηχανικός Χρήστος Μπάτσης και το έργο 

ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ένα κτίριο πραγματικό κόσμημα και πρωτοποριακό για 

την εποχή του. 

Είναι κτίριο διώροφο. Το ισόγειο αποτελεί έναν μεγάλο ενιαίο χώρο.  Ο πρώτος όροφος 

διαθέτει τρεις μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο διδασκόντων, αποθήκη εποπτικού υλικού 

και χώρους υγιεινής. Ο δεύτερος όροφος διαθέτει επίσης τρεις αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη 

και αποθήκη αθλητικού υλικού. Οι διάδρομοι και των δύο ορόφων είναι ιδιαίτερα άνετοι. 
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Το νέο κτίριο του σχολείου τον πρώτο καιρό μετά την αποπεράτωσή του.  Η διαμόρφωση της αυλής του 

ολοκληρώθηκε τα επόμενα χρόνια 

 

  Το 1966 το σχολείο μεταφέρθηκε στις νέες εγκαταστάσεις  του. Οι νέες εγκαταστάσεις 

ικανοποιούσαν όλες τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης. Με την πάροδο των ετών έγιναν 

σημαντικές βελτιώσεις κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου. Άρχισε όμως, χρόνο με το 

χρόνο, ό αριθμός των μαθητών ελαττώνεται συνεχώς με κύρια αιτία την μετανάστευση. Ήταν 

χαρακτηριστικό ότι από το τέλος της δεκαετίας του εξήντα και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 

εβδομήντα οι περισσότεροι μαθητές του χωριού μεγάλωναν με την επίβλεψη των παππούδων τους 

γιατί οι γονείς τους ήταν μετανάστες στη Γερμανία. Πολλοί μαθητές αμέσως μετά την αποφοίτησή 

τους ακολουθούσαν κι αυτοί το δρόμο των γονιών τους. Τις δεκαετίες του εβδομήντα και του 

ογδόντα ο αριθμός των μαθητών κυμαίνονταν από 60 έως 90. Κάποιο διάστημα 

σταθεροποιήθηκαν στους περίπου 60 αλλά τα τελευταία χρόνια είναι μικρότερος από αυτόν τον 

αριθμό. 

 

Από το 1965 είχαν αρχίσει να λειτουργούν σχολικά συσσίτια. Τον πρώτο χρόνο σαν 

εστιατόριο χρησιμοποιήθηκε το καφενείο του Διαμαντή Βερβερίδη (Σήμερα στον ίδιο χώρο 

στεγάζεται το φαρμακείο). Με τη μεταφορά του σχολείου στις νέες του εγκαταστάσεις, το ισόγειο 

του νέου κτιρίου διαμορφώθηκε σε κουζίνα  και εστιατόριο. Τα συσσίτια σταμάτησαν το 1970. Ο 

χώρος χρησίμευε πια σαν αίθουσα εκδηλώσεων τόσο του σχολείου όσο και άλλων φορέων του 

χωριού, όπως Αγροτικός Συνεταιρισμός και ο Ποδοσφαιρικός ή ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Το 

1968 διαμορφώθηκε το γήπεδο του σχολείου και το 1970 κτίστηκε το τοιχίο περίφραξης και όλος ο 

χώρος μπροστά από το σχολείο πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Το 1998 κατασκευάστηκε η 

κερκίδα. Το 1997 όταν το Σχολείο απέκτησε κεντρική θέρμανση ο χώρος της κουζίνας 

μετατράπηκε σε λεβητοστάσιο. Μερικά χρόνια αργότερα διαμορφώθηκε η αίθουσα εκδηλώσεων 

ώστε να στεγάσει το Νηπιαγωγείο. Η σκεπή που ήταν από αμιαντόπλακες αντικαταστάθηκε το 

1998 με κεραμίδια. 

 

Το καλοκαίρι του 1974 στη μεταπολίτευση, ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου 

Απόστολος Μούτλιας διορίστηκε προσωρινός πρόεδρος της κοινότητας μέχρι τη διενέργεια των 

κοινοτικών Εκλογών. Αυτός ήταν και ένας από τους δασκάλους με τη μεγαλύτερη θητεία σε αυτή 

τη δεύτερη φάση λειτουργίας του σχολείου μας όπως και η σύζυγός του Σοφία. Ήρθαν για πρώτη 

φορά στο χωριό το σχολικό έτος 1963-64. Επανήλθαν το 1966 και δίδαξαν στο σχολείο για πάνω 

από δέκα χρόνια.  

  

Το 1993 με πρωτοβουλία του δάσκαλου Λάζου Φώτη ξεκίνησε μια παράδοση που έμελε να 

κρατήσει πάνω από 15 χρόνια. Ήταν το ανέβασμα ενός θεατρικού έργου που παρουσιάζονταν στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς. Η αρχή έγινε με το έργο «Το όνειρο του σκιάχτρου» στον ανοικτό 

χώρο της βόρειας αυλής του σχολείου. Οι παραστάσεις συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια στον ίδιο 

χώρο και από το 1999, όταν ολοκληρώθηκε η κατασκευή της κερκίδας, μεταφέρθηκαν στην γήπεδο 

του σχολείου. Η  αλληλοδιαδοχή δασκάλων των συντελεστών των παραστάσεων, που είχα φθάσει 
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σε επαγγελματικό σχεδόν επίπεδο, ήταν εκπληκτική. Με την μείωση του αριθμού των μαθητών 

ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να συνεχιστεί αυτή η υπέροχη προσπάθεια. 

 

 
«Το όνειρο του Σκιάχτρου» 1993 

 
«Το όνειρο του Σκιάχτρου 1993» 

 

Το 1995 το σχολείο άρχισε να φιλοξενεί μαθητές από την πρώην ΕΣΣΔ που είχαν 

εγκατασταθεί στο Νέο Ζυγό. Για το σκοπό αυτό λειτουργούσε για αρκετά χρόνια και ειδική τάξη 

ένταξης. 

Από το 2004 εφαρμόσθηκε κι εδώ ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου.  

 

Το αρχείο του σχολείου δεν μας βοήθησε ιδιαίτερα στην άντληση στοιχείων από την 

τελευταία περίοδο λειτουργίας το. Οι φωτογραφίες και σε αυτή την περίπτωση αναδείχτηκαν σε 

σημαντική πηγή πληροφοριών. Καταφύγαμε και πάλι στις προφορικές μαρτυρίες αλλά εδώ 

συναντήσαμε μια δυσκολία. Ενώ οι μεγάλοι σε ηλικία, παλιοί μαθητές, μας μίλησαν με 

ενθουσιασμό για τα χρόνια της φοίτησής τους, θυμήθηκαν περιστατικά καθώς και ονόματα 

δασκάλων, οι νεώτεροι ήταν κάπως φειδωλοί.  Μας έκανε εντύπωση που θυμόντουσαν τα σχολικά 

συσσίτια κυρίως όμως για τον τραχανά και το πλιγούρι που τα απεχθάνονταν αλλά ήταν 

υποχρεωτικό να τα φάνε. Επίσης αυτό που έμεινε στη μνήμη τους ήταν η αυστηρότητα κάποιων 

δασκάλων που πολλές φορές κατέφευγαν στον ξυλοδαρμό. Οι σχολικές γιορτές οι παρελάσεις και 

οι γυμναστικές επιδείξεις είναι αυτά που κυρίως έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη τους και κυρίως το 

λουκούμι που προσέφερε η Κοινότητα στους μαθητές σαν ευχαριστήριο για τη συμμετοχή τους στην 

παρέλαση. Αυτή η παράδοση που κράτησε δεκαετίες ολόκληρες σταμάτησε πριν από λίγα χρόνια. 

Ένα άλλο περιστατικό που συνέβη το 1980 έμεινε ζωντανό στη μνήμη πολλών παιδιών. Ενώ 

έσκαβαν στην αυλή του σχολείου για να δημιουργήσουν σκάμμα για τις γυμναστικές επιδείξεις, 

έπεσαν πάνω σε ανθρώπινα οστά. Τους φάνηκε περίεργο αλλά έμαθαν από τους παλιούς ότι το 

σχολείο είχε κτιστεί στον χώρο όπου τα παλιά χρόνια βρίσκονταν το μουσουλμανικό νεκροταφείο. 

Το διάστημα αυτό ο δάσκαλος με τη πιο μακρόχρονη θητεία ήταν ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. 

Περισσότεροι από 100 δασκάλες και δάσκαλοι δίδαξαν στο νέο διδακτήριο. Ενδεικτικά κάποια 

ονόματα, Λιάκος Αθανάσιος, Λάζος Φώτης, Κελίδης Κυριάκος, Παλάδας Δημήτρης, Καλοπίτσης 

Γεώργιος, Κανάκη Βούλα,Γεώργιος Καλανδάρογλου,Λάκης Κωνσταντινίδης.  

Η πολύχρονη λειτουργία του σχολείου στην περιοχή, η προσφορά του στη μόρφωση και 

στην κοινωνική αναβάθμιση, η ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σ’ αυτό, το 

έχουν καταξιώσει στη συνείδηση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας αφού στους μαθητές του 

δημιούργησε και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και για 

την καταξίωσή τους στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Συνεχίζοντας την πολύχρονη ιστορία του και γνωρίζοντας ότι ζούμε στην εποχή της γνώσης 

και της πληροφορίας, στο Δημοτικό Φιλίππων συνεχίζουμε ν' ανοίγουμε δρόμους στο μέλλον, να 

ψάχνουμε και να εφαρμόζουμε νέες μεθόδους και συστήματα διδασκαλίας, να δημιουργούμε 

στόχους και να έχουμε ως όραμα ένα σχολείο που διαμορφώνει άξιους ανθρώπους. 
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Αρμενική Κοινότητα Καβάλας 

 

Μια μικρή Αρμενική Κοινότητα διαμορφώνεται στην Καβάλα μετά τους διωγμούς του 

1894-96 από τον σουλτάνο Αβδούλ Χαμίντ. Δεν είναι όμως οργανωμένη και διοικείται από μια 

υποτυπώδη επιτροπή. Η ολιγάριθμη μειονότητα, στην οποία υπάρχει αναφορά σε Πατριαρχική 

Εγκύκλιο του 1737, δεν έχει αφήσει ίχνη. Ουσιαστικά, πολλοί Αρμένιοι, ξεριζωμένοι από τα 

πατρογονικά τους εδάφη, βρίσκουν καταφύγιο στην Καβάλα και την ευρύτερη περιοχή, μετά τη 

Γενοκτονία του 1915 από τους Οθωμανούς Τούρκους. Ακόμη περισσότεροι έρχονται κατά 

κύματα το 1922. Η Κοινότητα οργανώνεται και αριθμεί περίπου 1500 μέλη.  

Ένα πρώτο Σχολείο λειτουργεί το 1923-24 σε ξύλινο παράπηγμα στην περιοχή του 

Δημοτικού Κήπου με 90 μαθητές. Το 1932, όταν η Κοινότητα αποκτά την εκκλησία του Τιμίου 

Σταυρού πίσω από τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, το Σχολείο μεταφέρεται στις 

παράπλευρες αίθουσες του ναού με 150 περίπου μαθητές μέχρι την παλιννόστηση του 1946-47  

προς την τότε Σοβιετική Αρμενία. 

Από το 1997 λειτουργεί ένα μονοήμερο Σχολείο με λίγους μαθητές, κυρίως παιδιά των 

οικονομικών μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα τη δεκαετία του 90.
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Η Ιστορία των Δημοτικών Σχολείων Χρυσούπολης 

 

Δεμίρογλου Παντελής,  

Δρ. Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 

Α.Π.Θ. 

 

 Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να παρουσιάσει τους κύριους παράγοντες 

που επέδρασαν στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης στη Χρυσούπολη, με αναφορές στο 

γενικότερο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής, ώστε να αναδειχθούν οι 

ιδιαιτερότητες της περιοχής. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε για το Συμπόσιο της Τοπικής 

Ιστορίας, με θέμα: «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα – 100 χρόνια Εκπαίδευση», που οργάνωσε η 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας στις 14 και 15 Ιουνίου 2013. Από τη μελέτη 

προκύπτει ότι η πληθυσμιακή σύνθεση και ο αριθμός του μαθητικού δυναμικού αποτέλεσαν 

τους κυριότερους παράγοντες που λειτούργησαν καταλυτικά στην οργάνωση και στη λειτουργία 

των σχολείων της Χρυσούπολης, μέχρι και τα τελευταία έτη, στη «σύγχρονη ιστορία».     

Μολονότι είναι δύσκολο να εντοπιστεί επακριβώς η χρονολογία ίδρυσης των σχολείων 

στοιχειώδους εκπαίδευσης στη Χρυσούπολη και στη γύρω περιοχή της, εξακριβώνεται με 

βεβαιότητα η λειτουργία τους ανάμεσα στο ευρύ χρονικό διάστημα 1884-1912, εντός της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μεταρρυθμίσεις που ξεκινούν το 1839 με αλλαγές και 

αναγνωρίσεις -τυπικά τουλάχιστον- για την ισότητα, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, των ατόμων 

που ζουν μέσα στα  γεωγραφικά όρια της Αυτοκρατορίας (Hatti-i Humayun-i Gülhâne ή Hatti-i  

Şerif-i  Gülhâne), η έκδοση του μεταρρυθμιστικoύ  Διατάγματος  (Islahât Fermani) (1856) και η 

δυνατότητα των ελληνορθόδοξων θρησκευτικών κοινοτήτων, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία 

του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως να ιδρύουν σχολεία, στο πλαίσιο των 

Γενικών Κανονισμών που εκπονήθηκαν (1860), η σύσταση του Ελληνικού Φιλολογικού 

Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (1861) ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στη στήριξη 

σχολείων και στην ίδρυση παρόμοιων συλλόγων σε όλες τις ελληνορθόδοξες κοινότητες και η 

σύσταση του Εν Αθήναις Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραμμάτων  (1869) που 

χρηματοδοτεί ελληνικά σχολεία εντός του Οθωμανικού Κράτους (Μπονίδης, 1996· Μπέτσας, 

1997: 53-59· Νικολαΐδης, 1890: 2849-2866· Τερζής, 2010: 91-110)· όλα αυτά συνθέτουν τις 

βασικές προϋποθέσεις για την ανύψωση της ελληνικής εκπαιδευτικής κίνησης κατά τη διάρκεια 

της οθωμανικής κυριαρχίας.     

Η Υποδιοίκηση (Kaza / Καζά) Σαρίσαμπαν (Χρυσούπολη) υπαγόταν στη Διοίκηση (Sancak / 

Σαντζάκι) Δράμας και αποτελούσε τη μία από τις πέντε Υποδιοικήσεις της στην οθωμανική 

επικράτεια∙ οι άλλες τέσσερις ήταν οι Υποδιοικήσεις Δράμας, Πραβίου, Καβάλας και Θάσου. 

Στη Διοίκηση Δράμας, σύμφωνα με ελληνικά στατιστικά δεδομένα, πριν τους Βαλκανικούς 

Πολέμους  κατοικούσαν 46.894 ελληνορθόδοξοι και 124.674 μουσουλμάνοι. Βούλγαροι 

κατοικούσαν κυρίως στην Υποδιοίκηση Δράμας (Παπαδόπουλος, 1970: 17 και περισσότερα για 

τους όρους της διοικητικής διαίρεσης του Οθωμανικού Κράτους βλ. Deringil, 2003: 69-

71·Ακτσόγλου, 2013: 35). Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1912 στην Υποδιοίκηση Σαρίσαμπαν 

(Χρυσούπολη) κατοικούσαν κυρίως μουσουλμάνοι. Από το σύνολο των 20.083 κατοίκων, οι 

120 ήταν Βούλγαροι και οι 400 ελληνορθόδοξοι. Από τους ελληνορθόδοξους, οι 200 

κατοικούσαν στο Σαρίσαμπαν (Χρυσούπολη) και οι υπόλοιποι 200 στο Καγιά Μπουνάρ 

(Δουκάλιο – Πετροπηγή), το οποίο ήταν αμιγές ελληνορθόδοξο χωριό (Παπαδόπουλος, 1970: 

25). Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι τα στοιχεία είναι αξιόπιστα, αν ληφθεί υπόψη πως 
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την περίοδο 1881/1882-1893, σύμφωνα με οθωμανικές πηγές, η Υποδιοίκηση Σαρίσαμπαν 

(Χρυσούπολη) κατοικούνταν από 16.935 κατοίκους, εκ των οποίων οι 16.460 ήταν 

μουσουλμάνοι, οι 293 ελληνορθόδοξοι και οι 182 Βούλγαροι (Karpat, 1985: 136-137). 

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων στην περιοχή, αναφέρεται πως εκείνη τη χρονική 

περίοδο λειτουργούσαν σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, τα ονομαζόμενα «κοινά» σχολεία ή 

«γραμματοδιδασκαλεία», αρρένων και θηλέων στα δύο χωριά που είχαν ελληνορθόδοξο 

πληθυσμό και πιθανολογείται ότι δίδασκαν δύο διδάσκαλοι και φοιτούσαν 40 μαθητές. Δεν 

καταγράφεται, ωστόσο, η ύπαρξη κάποιου σωματείου, φιλεκπαιδευτικού  ή φιλανθρωπικού 

συλλόγου ή αδελφότητας στην περιοχή (Παπαδόπουλος, 1970: 25, 220), παρά το γεγονός της 

γενικευμένης τάσης να ιδρύονται τέτοιου είδους σύλλογοι και να υποστηρίζουν με τις δράσεις 

τους την ίδρυση, την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολείων, στο πλαίσιο της καταστολής 

της βουλγαρικής προπαγάνδας. Μία ερμηνεία που μπορεί να δώσει κανείς για την απουσία 

φιλεκπαιδευτικών συλλόγων είναι ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που φοιτούσαν, σε συνδυασμό 

με τον μικρό αριθμό του ελληνορθόδοξου πληθυσμού στην περιοχή.   

Η συγκεκριμένη ερμηνεία μπορεί να ενισχυθεί από τη διαφορετική και σαφώς καλύτερη εικόνα 

που δημιουργείται στην πόλη της Καβάλας, με την ίδρυση περισσότερων σχολείων και 

φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, διότι ο ελληνικός πληθυσμός ήταν συγκεντρωμένος σε αυτήν. 

Αναφορικά με τη φιλεκπαιδευτική κίνηση, στην Καβάλα έχουμε την ίδρυση και λειτουργία 

φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και αδελφοτήτων, όπως η «Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης Καβάλας 

(1878), η «Φιλόμουσος Αδελφότης Μακεδονία Καβάλας» (1879) και ο «Φιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος “Αριστοτέλης”» (1879). Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων, ήδη το 1864 

λειτουργεί σχολείο στην Καβάλα και στις αρχές του 20
ου

 αιώνα λειτουργούν στην Υποδιοίκηση 

Καβάλας ένα οκτατάξιο αρρεναγωγείο (αστική σχολή και ημιγυμνάσιο), δύο μικρότερα σχολεία 

αρρένων και εξατάξιο παρθεναγωγείο με τρία παραρτήματα  (περισσότερα για τους συλλόγους 

και τις αδελφότητες βλ. Παπαδόπουλος, 1970: 25-27· Κώτση, 2013: 55-59). 

Η πληθυσμιακή σύνθεση άλλαξε εντελώς, με την εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή 

του Νέστου. Με βάση τα στοιχεία της επιτροπής προσφύγων, η επιτροπή εγκατέστησε 2.663 

άτομα στην περιοχή του Νέστου το 1914 (Φωτιάδης, 2009: 52) και το 1922 ήρθαν άλλα 15.390 

άτομα. Από τη στατιστική απογραφή που διενήργησε η Γενική Διοίκηση Θράκης το 1924, 

προκύπτει ότι στην περιοχή Νέστου κατοικούσαν 19.607 Έλληνες (Μιχαηλίδης, χ.χ.). Στην 

απογραφή του 1928 καταγράφεται ότι στην περιοχή του Νέστου κατοικούσαν 19.838 άτομα. Η 

περιοχή του Σαρίσαμπαν, με τους οικισμούς των Σαταίων, Σαρή – Σαμπάν, των Καλυβίων, του 

Προαστίου (Κινέζ) και του Σέκελερ, είχε 2.277 κατοίκους (Γενική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδος, 1935: 170). 

Άλλα στατιστικά στοιχεία παρέχουν δεδομένα με σχετική απόκλιση (Λιθοξόος, 2007), ωστόσο, 

αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι σχετικές απογραφές πραγματοποιήθηκαν σε 

διαφορετικά έτη και πως ο πληθυσμός των προσφύγων δεν παρέμεινε στον αρχικό χώρο 

εγκατάστασής του αλλά για αρκετό χρονικό διάστημα περιφερόταν, αναζητώντας μέλη που 

κατάγονταν από την ίδια περιοχή ή συγγενείς ή καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Το βέβαιο είναι 

ότι η τεράστια αύξηση του ελληνικού πληθυσμού και η προσάρτηση των εδαφών αυτών στο 

Ελληνικό Κράτος, είχαν συνέπειες στην εκπαίδευση της περιοχής. 

Οι συνέπειες αυτές αποτυπώθηκαν στην αύξηση του μαθητικού δυναμικού, στην αύξηση της 

οργανικότητας των σχολικών μονάδων ή και στην ίδρυση περισσότερων σχολείων. Με την 

προσάρτηση των περιοχών στο Ελληνικό Κράτος, το σχολείο της Χρυσούπολης, όπως και όλα 

τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας, εντάχθηκαν στη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος του 
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Ελληνικού Κράτους, οργανώθηκαν και λειτούργησαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

(Καραφύλλης, 2002). 

Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τα σχολεία δε λειτούργησαν. Ωστόσο, αξίζει να 

σημειωθεί ότι κατά την βουλγαρική κατοχή στην ευρύτερη περιοχή εφαρμόζονταν συνήθως δύο 

βασικές στρατηγικές, που άλλοτε συνυπήρχαν και άλλοτε εμφανίζονταν μεμονωμένα, ανάλογα 

με την περίπτωση: η άσκηση βίας και η λειτουργία βουλγαρικών σχολείων. Μία άλλη 

δραστηριότητα, η καταστροφή των δημόσιων αρχείων, καταγράφεται ως μια συνήθης πρακτική 

που είχε εφαρμογή στα σχολεία της περιοχής κατά τη βουλγαρική κατοχή. Αυτή η δράση 

δημιούργησε ένα ζήτημα για τους ερευνητές, το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται ακόμη και 

σήμερα, και αφορά την έλλειψη ιστορικών πηγών και τη σχετική αδυναμία για μία 

τεκμηριωμένη καταγραφή και αποτύπωση της κατάστασης των σχολείων. Το πρόβλημα αυτό 

επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο, όταν διαπιστώνεται από τη μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας ότι και τα επιστημονικά δεδομένα παρέκκλιναν αρκετές φορές για χάρη της 

εθνικής προπαγάνδας (Παπαδόπουλος, 1970: 7). 

Δεύτερο κύμα εγκατάστασης κατοίκων στη  Χρυσούπολη παρατηρείται κατά τα έτη του 

εμφυλίου πολέμου με τη μετανάστευση κατοίκων από τα χωριά (για την κατάσταση στα χρόνια 

της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή βλ. περισσότερα στο Μυλωνάς, 2008: 131-

167). Η νέα αύξηση του πληθυσμού της Χρυσούπολης, σε συνδυασμό με το εντονότερο 

ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την εκπαίδευση των παιδιών και με τη γενίκευση της 

εκπαίδευσης, δημιουργεί την ανάγκη νέων εκπαιδευτικών δομών (Νυχτερινό Σχολείο, Σχολείο 

ανταρτόπληκτων μαθητών, Γυμνάσιο Χρυσούπολης) (Κουσκουράς, 2010).  

Η μείωση μετέπειτα του μαθητικού πληθυσμού, στη δεκαετία του 1960, λόγω των 

μεταναστεύσεων στο εξωτερικό και της εσωτερικής μετανάστευσης (αστυφιλίας) διαμορφώνουν 

νέες συνθήκες στη λειτουργία των σχολείων. Στην απογραφή του 1951 το σύνολο της επαρχίας 

Νέστου είχε 27.463 κατοίκους, ενώ ο δήμος Χρυσούπολης (με τη Χρυσούπολη, την Ποντιάδα 

και το Προάστιο) είχε 5.041 κατοίκους  (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1955: 93-94). 

Σύμφωνα με την απογραφή του 1961, ο πραγματικός πληθυσμός της επαρχίας Νέστου ήταν 

27.444 κάτοικοι, ενώ είχαν απογραφεί 354 διαμένοντες στο εξωτερικό. Ο δήμος Χρυσούπολης 

είχε 5.779 κατοίκους και 55 διέμεναν στο εξωτερικό (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 

1964: 211).  Στην απογραφή του 1971 ο πραγματικός πληθυσμός της επαρχίας Νέστου ήταν 

20.964 κάτοικοι, ενώ είχαν απογραφεί 1.021 που απουσίαζαν στο εξωτερικό. Ο δήμος 

Χρυσούπολης είχε 5.785 κατοίκους και 93 διαμένοντες στο εξωτερικό (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος, 1980: 172). Στην απογραφή του 1981 ο πραγματικός πληθυσμός της 

επαρχίας Νέστου ανήλθε στους 23.114 κατοίκους, ενώ είχαν απογραφεί 221 κάτοικοι που 

απουσίαζαν στο εξωτερικό. Ο δήμος Χρυσούπολης περιελάμβανε 7.119 κατοίκους και 44 άτομα 

απουσίαζαν στο εξωτερικό  (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1994: 375) (πίνακας 1). 

Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται ότι η μετανάστευση στο εξωτερικό 

πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1960 και αφορούσε κυρίως τα χωριά της επαρχίας του 

Νέστου, χωρίς να υποβαθμίζεται το γεγονός ότι ο αριθμός των απουσιαζόντων στο εξωτερικό 

από το δήμο Χρυσούπολης διπλασιάστηκε στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.  

Την τελευταία περίπου δεκαετία, στο πλαίσιο της πολιτικής των συγχωνεύσεων των σχολείων, 

με την κατάργηση κυρίως των ολιγοθέσιων σχολείων που λειτουργούσαν σε μικρά χωριά, 

διαπιστώνεται η μετακίνηση μαθητών στα μεγάλα γειτονικά σχολεία. Αυτό είχε ως συνέπεια  να 

επιβαρυνθεί η κατάσταση στα υφιστάμενα σχολικά κτίρια. Το θέμα της σχολικής στέγης 

αναδεικνύεται ένα μείζον ζήτημα στην περιοχή της Χρυσούπολης, το οποίο επιλύεται, έστω και 
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με καθυστέρηση, χάρη στις προσπάθειες και στις ενέργειες των αρμόδιων φορέων και της 

τοπικής κοινότητας.  

Οι εργασίες που ακολουθούν, τις οποίες επιμελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, 

παρουσιάζουν την ιστορία του 1
ου

, του 2
ου

, του 3
ου

, του 4
ου

 και του 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης. Η αναλυτική περιγραφή τους παρέχει μία πληρέστερη και σε βάθος εικόνα της 

ιστορίας του κάθε δημοτικού σχολείου της Χρυσούπολης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 1. Στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού της επαρχίας Νέστου και του δήμου Χρυσούπολης, σύμφωνα 

με τις απογραφές του 1928, του 1951, του 1961, του 1971 και του 1981, με στοιχεία κατοίκων που 

απουσιάζουν στο εξωτερικό 

 

Απογραφές Πληθυσμός 

επαρχίας 

Νέστου 

Πληθυσμός 

επαρχίας 

Νέστου που 

απουσιάζει στο 

εξωτερικό 

Πληθυσμός δήμου 

Χρυσούπολης  

Πληθυσμός 

δήμου 

Χρυσούπολης 

που απουσιάζει 

στο εξωτερικό 

1928 19.838 - 2.277 - 

1951 27.463 - 5.041 - 

1961 27.444 354 5.779 55 

1971 20.964 1.021 5.785 93 

1981 23.114 221 7.119 44 

 

Πηγή: Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1935· Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος , 

1955· Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1964· Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 

1980· Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1994. 
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Η ιστορία των σχολείων  της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας: Ιστορία του 

1ου 6/θ Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Νάσσος Μιλτιάδης, διευθυντής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

 

Περίληψη 

 

     Το κτίριο του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, γερασμένο στέκει τώρα, αγέρωχο και 

δεσποτικό στο κέντρο της πόλης. Τα ογδόντα πέντε περίπου χρόνια λειτουργίας του αποτελούν 

σημαντικό γεγονός. Σταμάτησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα χρόνια του Δευτέρου 

Παγκοσμίου πολέμου 1940-44 και δυστυχώς οι δυνάμεις κατοχής της περιοχής μας, 

κατέστρεψαν το αρχείο του Σχολείου. Χάθηκαν πολύτιμα ακριβή ιστορικά στοιχεία, τα οποία 

σχετίζονται με τη κατασκευή του κτιρίου, τη λειτουργία του σχολείου στη Χρυσούπολη πριν 

από το 1940, τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν, τους μαθητές που φοίτησαν σ’ αυτό. Χάθηκε 

πλήθος γραπτών πληροφοριών που είχαν σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής 

εκείνης.  Θεωρείται νεοκλασικό κόσμημα για την πόλη μας. Διατηρεί μέχρι σήμερα τα αρχικά 

χαρακτηριστικά του. Οι στρεβλές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο πέρασμα του χρόνου 

διαφοροποιούν στο ελάχιστο την πρώτη αρχιτεκτονική του διδακτηρίου και είναι δυνατή η 

αποκατάσταση αυτών.  

     Αντικρίζοντάς το ζωντανεύει στη μνήμη αυτών οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Χρυσούπολης, το κτύπημα του χειροκίνητου κουδουνιού, το αυστηρό βλέμμα των 

δασκάλων, οι οποίοι έπρεπε να τιθασεύσουν κι ως 60 ή 70 μαθητές. Η βέργα σύμβολο επιβολής, 

είναι το απαραίτητο και το αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των δασκάλων. 

     Αναρίθμητοι είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σ’ αυτό και έχουν 

συσσωρευμένες στη μνήμη τους, τις αξέχαστες ζωηρόχρωμες αναμνήσεις των παιδικών, 

μαθητικών χρόνων της ζωής τους. Στις πολύ παλιές, ευρύχωρες, ψηλές και επιβλητικές αίθουσες 

διδασκαλίας, τα μιλιούνια των μικρών μαθητών έγραψαν τη δική τους ιστορία, στολισμένη τις 

περισσότερες φορές με το παιδικό τους κλάμα. Στις περισσότερες μαθητικές αναμνήσεις, σε 

εξέχουσα θέση βρίσκονται οι γυμναστικές επιδείξεις. (Εικ.1). Οι επιδόσεις των μαθητών στα 

μαθήματα δεν ήταν αξιοζήλευτες. Άλλωστε, από το αρχείο της σχολικής μονάδας προκύπτει ότι 

μεγάλος αριθμός μαθητών επαναλαμβάνουν την ίδια τάξη. Η πολιτεία αδυνατούσε για πολλά 

χρόνια μεταπολεμικά να εκπαιδεύσει τον απαραίτητο αριθμό κατάλληλων δασκάλων. Στα 

σχολεία της περιοχής μας, ακόμη και στη δεκαετία του 1950, ελλείψει εκπαιδευτικών 

προσλαμβάνονται συχνά από τη σχολική εφορεία, ως διδάσκοντες μερικοί απόφοιτοι του 

Γυμνασίου. Επίσης μεταπολεμικά και μέχρι το 1970 περίπου, στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

διοργανώνονται παιδαγωγικά συνέδρια με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών της επαρχίας 

Νέστου (Εικ. 2). 

     Από το 1929 μέχρι το 2011, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, υφίσταται τις ανάλογες 

προαγωγές και υποβιβάσεις όπως αυτές φαίνονται στον πίνακα 1. Οι διευθυντές που πέρασαν 

την ίδια χρονική περίοδο από το Σχολείο φαίνονται στον πίνακα 2. Το 2008 μετά από σχετική 

εισήγηση του Δήμου, το νεοκλασικό διδακτήριο του 1
ου 

Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

χαρακτηρίστηκε, όπως φαίνεται στην (Εικ. 3), διατηρητέο κτίριο- μνημείο. Από τον Ιούνιο του 
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2013, το κτίριο δε διατίθεται άλλο προς χρήση. Οι διαθέσιμοι χώροι του, χαρακτηρίζονται μη 

επαρκείς, για να συμβάλλουν πλέον στην εύρυθμη λειτουργία μιας σύγχρονης σχολικής 

μονάδας. Ο Σεπτέμβριος του 20013 βρήκε το 1ο Δημοτικό Σχολείο σε καινούργιο σχολικό 

κτίριο επί της οδού Κύπρου και , συστεγαζόμενο με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης (Εικ. 

4).   

  

Εισαγωγή 

 

      Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός συναποτελούμενος από ένα σύνολο λειτουργικών 

στοιχείων δηλαδή τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την πολιτεία, τείνει στις 

μέρες μας να αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης του κοινωνικού ιστού. Μεριμνά για το μαθητή, 

ενισχύοντας τον για την επίτευξη των προσωπικών του επιτεύξεων, για τη σχέση του με τον 

κόσμο και την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα είναι θεσμός που συνδέεται με επιτροπές 

πρωτοβουλίας για μεγάλα καθημερινά προβλήματα, για το περιβάλλον, για το ρατσισμό, για τη 

φτώχια και την ξενοφοβία. 

      Με λίγα λόγια το σχολείο είναι η άμυνα, είναι τα αντισώματα στον κατακερματισμό της 

οικογένειας και της κοινωνίας. Είναι η ελπίδα για το μέλλον. Στην πορεία του μέσα στο χρόνο 

το σχολείο κλήθηκε πολλές φορές να παίξει παρόμοιο ρόλο ανάλογα με τα δεδομένα και τις 

ανάγκες της κάθε εποχής. Πάντα ήταν στυλοβάτης του έθνους. 

      Μελετώντας κανείς το ελληνικό σχολείο σε βάθος χρόνου, εκτός από τον εντοπισμό 

πληροφοριών για το εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό, το ρόλο του δασκάλου, του μαθητή 

και της τοπικής κοινωνίας, τη διοικητική του οργάνωση, τις τεχνικές διδασκαλίας, την 

αρχιτεκτονική του διδακτηρίου και την οικονομική του αυτονομία, αναδεικνύει και το ιστορικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό καθεστώς της τοπικής κοινωνίας σε διάφορες χρονικές 

περιόδους. Μπορεί να καταλήξει σε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και συμπεράσματα που 

αφορούν την οικονομική, διοικητική και κοινωνική ζωή του τόπου. 

      Το ελληνικό σχολείο διαχρονικά επηρεάστηκε κατά καιρούς από τις επικρατούσες συνθήκες, 

προσπαθώντας να ενσωματώσει στοιχεία, να προσεταιριστεί κάποια άλλα σε σημείο που να 

χαρακτηρίζεται άλλοτε συντηρητικό άλλοτε δασκαλοκεντρικό και άλλοτε φιλελεύθερο και 

παιδοκεντρικό. 

      Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν στοιχεία που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία 

του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, μέσα από τη μελέτη του αρχειακού υλικού του 

σχολείου αλλά και των πολιτιστικών συλλόγων, των προσωπικών αρχείων, καθώς επίσης και 

μέσα από τον πλούτο της μνήμης πολλών ανθρώπων, που φωτίζουν το διάβα του 20
ου

 αιώνα. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

      Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας προσδιόρισαν και τη μέθοδο. Έτσι για την πληρέστερη 

και αντικειμενικότερη διερεύνηση του θέματος, χρειάστηκε να γίνουν: 

1. Έρευνα πεδίου με επισκέψεις στα υπάρχοντα διδακτήρια, βοηθητικούς χώρους, 

φωτογραφίσεις των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων τους. 

2. Συνεντεύξεις από παλαιότερους συνταξιούχους εκπαιδευτικούς, μαθητές του σχολείου καθώς 

και από κατοίκους της περιοχής. 
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3. Αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν δημόσια έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα, μελετήθηκε 

το αρχειακό υλικό του σχολείου, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από υπηρεσιακές εκθέσεις 

Διευθυντών του σχολείου και επιθεωρητών εκπαίδευσης. 

4. Έγινε συλλογή φωτογραφικού υλικού παλαιοτέρων εποχών και αντλήθηκαν πληροφορίες 

τόσο από το διαδίκτυο όσο και από σχετική με το θέμα βιβλιογραφία. 

      Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 25 

Απριλίου 2013. Η αξιοπιστία της βασίζεται στο πλήθος των  έγγραφων πηγών που 

χρησιμοποιήθηκαν, στη σχετική βιβλιογραφία και στην ακρίβεια των λεγομένων των μαρτυριών 

που κατατέθηκαν. 

 

Το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης 

 

       Η λειτουργία του πρώτου ελληνόφωνου σχολείου στη Χρυσούπολη, ίσως αρχίζει  το 1884. 

Μαρτυρίες ηλικιωμένων (Τσάνη Σωτηρίου, Παπαργυρίου Αποστόλου) μας κάνουν λόγο για το χάνι 

του Παπαθανασίου Μιχάλη (Μίχου),ένα δωμάτιο του οποίου λειτουργεί σαν σχολείο.  Ιστορικά 

στοιχεία για πρωιμότερη λειτουργία σχολείου δεν υπάρχουν. Στον τρίτο τόμο των Προξενικών 

Αρχείων της Θράκης του Πέτρου Γεωργαντζή, ο Γενικός Επιθεωρητής σχολείων Δημήτριος Σάρος 

στις 30 Απριλίου 1906, αναφέρει ότι στα 18 χωριά της επαρχίας Χρυσούπολης, είναι 

εγκατεστημένοι αρκετοί βλαχόφωνοι Έλληνες Ηπειρώτες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το Χατ-ι-

Χουμαγιούν, διάταγμα του Σουλτάνου που επιτρέπει τις κοινότητες να ιδρύσουν δικά τους 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ιδρύουν το πρώτο ελληνικό δημοτικό σχολείο το 1891 (Κοζαρίδης, 

2004). Ονομάστηκε Σχολή Σαρισαβανίου, από το Σαρί Σαμπάν (Χρυσούπολη), δίπλα στο 

καμπαναριό της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, με είκοσι μαθητές και ένα δημοδιδάσκαλο (Εικ. 

5). Η λειτουργία του συμπίπτει με την κατάργηση των διδάκτρων για φοίτηση στο Δημοτικό 

Σχολείο, στην υπόλοιπη ελεύθερη Ελλάδα. Ο κανονισμός λειτουργίας της υπογράφεται τον Ιούλιο 

του 1891 (Πίν. 3). 

       Η πρώτη απόφαση ελεύθερης ελληνικής πολιτείας για δημιουργία ελληνικού 2/τάξιου 

Δημοτικού Σχολείου στη Χρυσούπολη ήταν το 1914, έτος έναρξης του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Η χώρα μας εμπλέκεται στη δίνη του νέου πολέμου. Πριν καλά στεγνώσει η μελάνη 

της υπογραφής της λήξης του, αρχίζει η Μικρασιατική εκστρατεία, η οποία το 1922 καταλήγει 

στη μεγάλη καταστροφή. Ακολουθεί η ανταλλαγή των πληθυσμών και στη Χρυσούπολη 

εγκαθίστανται Έλληνες πρόσφυγες. Η μικρή κοινότητα της Χρυσούπολης μεγεθύνεται 

σημαντικά. Το 2/τάξιο Σχολείο της είναι μικρό για να χωρέσει τους νεοφερμένους μαθητές. Το 

Σχολείο προάγεται σε 3/τάξιο με Προεδρικό Διάταγμα στις 17 Οκτωβρίου 1929 (ΦΕΚ 

383/1929). 

       Κατά το έτος 1938 το 3/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης, συγχωνεύεται με το 1/τάξιο 

Δημοτικό Σχολείο των Καλυβίων
36

 και προάγεται σε 4/τάξιο με Βασιλικό Διάταγμα στις 12 

Οκτωβρίου 1938 (ΦΕΚ 382/1938). (Εικ.6). 

      Από μαθητές της δεκαετίας του 1930 (Τσάνη Σωτήριο, Δεληκάρη Γεώργιο, Παπαργυρίου 

Απόστολο κ.α.) πήραμε την πληροφορία ότι στα μαθητικά τους χρόνια, στο νέο διδακτήριο επί 

της οδού Ελ. Βενιζέλου, ενωμένες θυμούνται μόνο τις Α΄ και Β΄ τάξεις, οι οποίες είχαν τον ίδιο 

                                                             
36

 Καλύβια:ήταν ένας προσφυγικός καταυλισμός στα ανατολικά της Χρυσούπολης όπου 

σήμερα είναι οι εργατικές κατοικίες. 
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δάσκαλο. Κατά συνέπεια το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης τότε ίσως κάποιες χρονιές 

λειτουργούσε ως 5/τάξιο. Φυσικά ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη έφθανε τους 40-50 μαθητές. 

       Ο Δεληκάρης Γεώργιος χαρακτηριστικά αναφέρει μεταξύ άλλων:……..<< Έτσι το 

Σεπτέμβριο του 1929 βρέθηκα να είμαι μαθητής της Πρώτης Τάξης στο παλιό σχολείο που 

βρίσκεται ακόμη σήμερα δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Είχαμε τέσσερις 

δασκάλους: Τον Καραλέκα Παναγιώτη που ήταν ο Διευθυντής του σχολείου, τη Ζαφειροπούλου 

Καλλιόπη, και τις αδελφές Αντώνογλου Αθηνά και Ελένη…. Στη Β΄ Τάξη φοίτησα νεόχτιστο 

Σχολείο , που φάνταζε μεγαλόπρεπο στα μάτια του κόσμου, επί της Βενιζέλου. Δε θυμάμαι αν 

ήταν από την αρχή του Σεπτέβρη ή λίγο αργότερα….Σχολικά εφόδια δεν είχαμε. Η πλάκα, το 

κοντύλι, το μελανοδοχείο κι ο κοντυλοφόρος τα σύνεργά μας …… Οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί. 

Ο Γαλατάς Γεώργιος έδερνε πολύ. Τιμωρία με τα γόνατα να περπατάς, τιμωρία στο υπόγειο.   

       Σύμφωνα δε με την πληροφορία που πήραμε από τον συμπολίτη μας και συνταξιούχο 

εκπαιδευτικό κ. Γεωργιάδη Θεοφάνη, το νέο διδακτήριο εγκαινιάστηκε το 1935 από τον τότε 

Μητροπολίτη Καβάλας Χρυσόστομο Χατζησταύρου, ο οποίος αργότερα έγινε αρχιεπίσκοπος 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος.            

       Ο Τσάνης Σωτήριος μαθητής του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης μας λέει  κι 

αυτός:……<< Γεννήθηκα στα μέσα της δεκαετίας του 1920 και τελείωσα το Δημοτικό Σχολείο 

το 1938. Το αγαπούσα το σχολείο μας. Πηγαίναμε κάθε μέρα πρωί και απόγευμα εκτός από το 

Σάββατο που είχαμε μόνο πρωί. Κάθε Κυριακή όλα τα παιδιά με τη γραμμή και οι δάσκαλοι 

πηγαίναμε στην εκκλησία….. Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί  όπως η κ.Καλλιόπη και 

ζητούσαν να τους πάμε βέργες από κρανιά. Ο πιο αυστηρός ήταν ο Παναγιωτόπουλος, αλλά στο 

μάθημα ήταν πολύ καλός δάσκαλος. Οι τιμωρίες των μαθητών ήταν καθημερινές: ράβδισμα, 

γράψιμο λέξεων 50-100 φορές, κλείσιμο στο υπόγειο, να περπατάς με τα γόνατα, 

χαστούκι,….>>.      

       Η Μικρασιατική καταστροφή δημιουργεί αναπάντεχο προσφυγικό πρόβλημα. Οι χιλιάδες 

των Μικρασιατών, Θρακιωτών και Ποντίων προσφύγων, ξεριζωμένοι από τον τόπο τους, 

εγκαθίστανται στην επαρχία Νέστου. 

      Στο ευρύτερο πλαίσιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 1929-32 σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανοικοδόμησης νέων σχολικών κτιρίων στη χώρα μας. 

Σ’ αυτό το πρόγραμμα εντάχθηκε και η ανέγερση του νέου διδακτηρίου της Χρυσούπολης.            

      Το καινούργιο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης αποτελεί συνέχεια του πάλαι 

λειτουργούντος  παραπλεύρως της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου σχολείου, και το οποίο 

διατίθεται πλέον επικουρικά για τις ανάγκες της εκκλησίας. Η σχολική μονάδα (μαθητές – 

εκπαιδευτικοί ) μετακομίζουν στο νέο διδακτήριο (Εικ. 7). 

        Στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου 1940-44, το 1
ο
 Δ.Σ. Χρυσούπολης  

σταματά να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Οι κατοχικές δυνάμεις τις Βουλγαρίας αποφασίζουν 

και επιβάλλουν τη λειτουργία βουλγαρικού σχολείου, στην αρχή για τα παιδιά τους, στη 

συνέχεια φοιτούν και ελληνόπουλα υποχρεωτικά (Εικ. 8). Το σχολείο αυτό στεγάζεται στο 

διδακτήριο του 1ου Δ.Σ. Χρυσούπολης. Ο μαθητής του σχολείου Βουλούτας Βασίλειος στα 

κατοχικά χρόνια φοίτησε στο βουλγάρικο Σχολείο και θυμάται και λέει:….. <<ένα πράγμα 

έμεινε ανεξίτηλο στο μυαλό μου. Δε θα το ξεχάσω ποτέ! Μπροστά από το θρανίο μου καθόταν 

ένα κοριτσάκι της ηλικίας μου. Λότκα το λέγανε. Ο πατέρας του ήταν φαρμακοποιός. Ήταν 

μικρό παιδί σαν κι εμάς. Ήταν όμως παιδί Βουλγαροεβραίων. Ένα πρωινό ενώ κάναμε μάθημα, 

μπήκαν στην αίθουσα Βούλγαροι ασφαλίτες κι άρπαξαν τη Λότκα! Ήταν φαίνεται η εποχή που 
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οι σύμμαχοί του Γερμανοί μάζευαν τους Εβραίους για το Νταχάου, για το Άουσβιτς….. Ο νους 

μας πήγε στο κακό. Δεν την ξαναείδαμε τη Λότκα. Ποιος ξέρει; Ίσως και να ζει!>>.  

         Η  Ξανθοπούλου Παρασκευή που υπήρξε άθελά της μαθήτρια του βουλγάρικου Σχολείου, 

θυμάται: …..<< Οι Βούλγαροι βρίσκονταν εδώ με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους. Ήταν 

προφανής ο στόχος τους, για ενσωμάτωση της περιοχής στο βουλγαρικό κράτος. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του σχεδίου, στο σχολείο όλα τα μαθήματα διδάσκονταν στη 

βουλγαρική γλώσσα….. Οι Βούλγαροι δάσκαλοι ήταν επιεικείς. Μου άλλαξαν το όνομά μου σε 

Παρασκεύα  Βαγγέλοβα. Ευάγγελο έλεγαν τον πατέρα μου….. Τα Ελληνόπουλα ήμασταν 

περισσότερα…..Η φοίτηση των παιδιών στο Σχολείο ήταν όχι απλά υποχρεωτική, αλλά 

αναγκαστική….>> (Κουσκουράς, 2010). 

        Δυστυχώς όμως οι βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις της περιοχής κατέστρεψαν το αρχείο 

του 1
ου 

Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης. Έτσι χάθηκαν πολύτιμα ακριβή ιστορικά στοιχεία 

σχετικά με τη λειτουργία του Σχολείου. Χάθηκε πλήθος γραπτών πληροφοριών που είχαν σχέση 

με την εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Χάθηκε ένα σημαντικό μέρος της 

ιστορίας της τουρκοκρατούμενης πόλης μας. 

          Στο αρχείο του Σχολείου υπάρχουν έγγραφα της «Διεύθυνσις Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως» και αναφέρουν ότι το 1949 το 2/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Δρυμούσης (Μπέτζελι) 

κλείνει και συγχωνεύεται με το 4/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσουπόλεως Νέστου, σε ένα 

6/τάξιο, με το Βασιλικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 17 Μαΐου 1949 (ΦΕΚ 113/1949 ) (Εικ. 9).  

          H νεότερη περίοδος λειτουργίας του Σχολείου αρχίζει με το τέλος των ταραγμένων 

χρόνων 1940-45. Για να καλυφθούν τα χαμένα μαθήματα, από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 

οργανώθηκε και λειτούργησε παράλληλα το «Νυκτερινό Σχολείο» μέχρι το σχολικό έτος 1971-

72.Φοίτησαν σ’ αυτό μαθητές που δε στάθηκε δυνατό να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σε 

κανονικό σχολείο ή φοίτησαν ελλιπώς και δεν απόχτησαν ικανότητα γραφής και ανάγνωσης. 

Φοίτησαν με στόχο την απόκτηση του Απολυτηρίου της φοίτησης το οποίο ήταν χρήσιμο για 

την ανεύρεση εργασίας. Οι μαθητές είναι μεγάλης ηλικίας για δημοτικό σχολείο (Πίν. 4).  

         Ο Διευθυντής του Νυχτερινού Σχολείου Σιδηρόπουλος Κυριάκος, με την επιστολή του 

(13/28-10-1970) στα υπόλοιπα σχολεία της Χρυσούπολης, εκφράζει το ενδιαφέρον της 

Πολιτείας για την αποπεράτωση των σπουδών τους στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, από τους μαθητές 

οι οποίοι για διάφορους λόγους διέκοψαν τη φοίτησή τους (Εικ. 10). 

          Στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου οργανώνεται και λειτουργεί το  «Σχολείο των 

Ανταρτόπληκτων» για τα παιδιά αρκετών οικογενειών, οι οποίες άθελά τους εγκατέλειψαν τα 

χωριά τους για να εγκατασταθούν στη Χρυσούπολη. Ο αριθμός των παιδιών είναι αρκετά 

μεγάλος. Το σχολείο λειτουργεί με τέσσερις δασκάλους. Σε κάθε δάσκαλο αναλογούν εκατό και 

πλέον μαθητές. Η ελληνική πολιτεία για να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό υπαρκτό πρόβλημα, 

δημιουργεί και λειτουργεί προσωρινά, παράλληλα με το κανονικό και το «Σχολείο των 

Ανταρτόπληκτων μαθητών». Λειτουργεί ως διτάξιο σχολείο υποδοχής νεοπροσφύγων μαθητών. 

Το σχολείο αυτό στεγάστηκε σε δύο τολ. Να σημειωθεί ότι ένα τμήμα των μαθητών του, 

λειτούργησε σε αίθουσα του διδακτηρίου. (Πίν. 5) 

        Σαν σχολείο του «ΕΛΑΣ» λειτούργησε από το Σεπτέμβριο του 1944 έως την άνοιξη του 

1945. Μόλις δηλαδή έφυγαν οι Βούλγαροι από τη Χρυσούπολη, ήρθαν τα στρατεύματα του 

«ΕΛΑΣ».Το σχολείο άνοιξε και πάλι. Μεταξύ άλλων, μαθητής του Σχολείου των Ελασιτών 

υπήρξε ο συμπολίτης μας οδοντίατρος Σοφίτσης Δημήτριος, η ισχυρή μνήμη του οποίου μας 

πληροφορεί:…<<.Στο σχολείο δε διδάσκουν οι δάσκαλοι, οι οποίοι παραμένουν 

επιστρατευμένοι. Διδάσκουν με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή οι: 1.Σιδηρόπουλος Αβραάμ, 
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εργολάβος οικοδομών, 2.Ασανάκη Ευαγγελία, οικιακής οικονομίας, 3. Γαλάνης Βασίλειος, 

γνώσεις Γυμνασίου…..οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα αυτού του Σχολείου με 

μοναδικό εφόδιο το Αναγνωστικό βιβλίο του ΕΛΑΣ. Ήταν κοινό βιβλίο για όλες τις 

τάξεις…..βιβλίο με λίγες σελίδες και μεγάλα γράμματα. Βιβλίο αριστερής ιδεολογίας, μαλλιαρής 

Δημοτικής γλώσσας που εξυμνούσε τα κατορθώματα του ΕΛΑΣ….Τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ 

έφυγαν την άνοιξη του 1945. Οι μαθητές του Σχολείου ξεσπούν. Αρκετοί καίνε αυτά τα 

Αναγνωστικά βιβλία στον προαύλιο χώρο μπροστά από το διδακτήριο>>. 

        Το Πρώτο Γυμνάσιο Χρυσούπολης, το οποίο λειτούργησε από τις 16 Νοεμβρίου 1946 έως 

το 1948, ήταν παράρτημα του Γυμνασίου Αρρένων Καβάλας. Τα σχολικά μαθήματα 

πραγματοποιούνταν μετά τη λήξη των μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου. 

       Οι νέοι έφηβοι μαθητές για να φοιτήσουν στο πρώτο Γυμνάσιο της Χρυσούπολης έδιναν και 

τις απαραίτητες εισαγωγικές εξετάσεις στην Καβάλα. Την πρώτη χρονιά οι μαθητές φοίτησαν 

στις πρώτες τέσσερις τάξεις. Την επόμενη χρονιά λειτούργησε η Ε΄ τάξη, τη μεθεπόμενη και η 

ΣΤ΄ τάξη.  

           Όλα αυτά τα σχολεία λειτούργησαν κάτω από τη στέγη του 1
ου 

Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης (Πίν. 6). 

          Από το «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΝ», βιβλίο της υπάρχουσας ακίνητης περιουσίας της 

σχολικής μονάδας που διασώζεται, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία σχετίζονται με 

την ανοικοδόμηση του νέου διδακτηρίου- σημερινού- με το κόστος της εκτέλεσης του έργου, 

τους χώρους που διέθετε, την παραχώρηση του οικοπέδου. Σύμφωνα με τη υπ’ αρ. 241/4-10-

1953ρωτάνε το Διευθυντή του Σχολείου αν έκανε ενέργεια για τη δωρεάν παραχώρηση του 

οικοπέδου. Επίσης τον συμβουλεύουν, όταν πάρει την επιστολή της δωρεάν παραχώρησης, να 

γίνει πρακτικό της Σχολικής Εφορίας, στο οποίο να γίνεται αποδεκτή η δωρεάν παραχώρηση, 

μαζί με λεπτομερειακή περιγραφή του ακινήτου και ένα αντίγραφο να στείλουν στον 

επιθεωρητή. Έκταση του οικοπέδου(1920τ.μ.), τα μήκη των πλευρών ( Ελ. Βενιζέλου 31,50 μ. 

Ηφαίστου 32,50 μ. Πλευρά Αστυνομίας 62,12 μ. Πλευρά Σταματίας Μίρχου 57,80μ.) την 

έκταση του διδακτηρίου ( μήκος 24,20μ πλάτος 12,60μ ύψος 10,25μ.) τις αίθουσες ( 4 μεγάλες 

9,50x6,10x4,50 και 2 μικρές 7,16x4,32x4,50.), το γραφείο ( 5,20x4,80x4,50.) τα  μαγειρεία ( 

7,00x4,50x2,70.), τη διαθέσιμη αυλή (1573τ.μ.), την κατοικία του δασκάλου που δεν υπάρχει, τα 

αποχωρητήρια τα οποία υπάρχουν στο πίσω μέρος του κτιρίου, τη χρονολογία θεμελίωσης 

(1929.), τη χρονολογία ανέγερσης (1930.), τη δαπάνη ( Ελληνικό κράτος), με ποσό δαπάνης 

1.000.000.                                                                                    

 Σε συνταχθείσα ανυπόγραφη έκθεση το 1953, η οποία φέρει τη σφραγίδα του σχολείου, 

καταγράφονται ότι το διδακτήριο οικοδομήθηκε με πρωτοβουλία του τότε Επιθεωρητού κ. 

Κωνσταντίνου Λαγουμτζάκη, του τότε Διευθυντή του Σχολείου κ. Παναγιώτη Καραλέκα και 

των Σχολικών Εφόρων Νικολάου Παπαδοπούλου, Αλεξάνδρου Καμπουρίδη και Παύλου Πάζη. 

          Το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης το 1954 αποκτά ΦΕΚ ίδρυσης. ( ΦΕΚ 279/09-11-

1954/τ.Α΄. Το 1964 το Σχολείο προάγεται σε 7/τάξιο με το Βασιλικό Διάταγμα 679. (ΦΕΚ 

206/10-11-1964). Το 1966 προάγεται σε 8/τάξιο με το Βασιλικό Διάταγμα 786 (ΦΕΚ 201/6-10-

1966). Το 1972 υποβιβάστηκε σε 6/τάξιο (ΦΕΚ 360/20-5-1972). Έκτοτε με αποφάσεις της 

Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, το σχολείο λειτουργεί μέχρι σήμερα ως 

6/θέσιο ή 7/θέσιο ή 8/θέσιο ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών. Το 2003 είχαμε απόφαση 

τελευταίας μεταβολής οργανικότητας, (ΦΕΚ 1223/τ.Β΄27-08-2003). Χαρακτηρίζεται 1ο 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης το 2005 (ΦΕΚ782/09-06-2005). Πρόσφατα δε 

λειτουργεί Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ (ΦΕΚ Β 2442-2-1-2011). 



 

393 

 

           Από τα πιο πάνω αναφερθέντα στοιχεία φαίνεται πως η ομαλοποίηση της λειτουργίας του 

1
ου

 Δ.Σ. Χρυσούπολης, γίνεται στη δεκαετία 1950-1960, και βαίνει προοδευτικά βελτιούμενη 

στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, οπότε το πλήθος των φοιτούντων είναι μικρότερο των 200 

μαθητών. Σημαντικό αριθμό μαθητών απορροφούν σταδιακά τα Δημοτικά Σχολεία 2
ο
 – 3

ο
 – 4

ο
 – 

5
ο
, τα οποία σταδιακά δημιουργούνται. Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το 2

ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης, αρχικά συστεγάζεται με το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης, μέχρι τον Ιούνιο 

του1959 με τελευταίους εκπαιδευτικούς τον Αλέξανδρο Κοκοβίδη και Παντελή Αποστολάκη. 

Επίσης, από το Σεπτέμβριο του 1969 μέχρι το σχολικό έτος 1984-85 το 2
ο
 Δημοτικό, 

συστεγάστηκε – φιλοξενήθηκε για ακόμη μια φορά στο διδακτήριο του 1
ου

 Δημοτικού, 

λειτουργώντας σε πρωινή και απογευματινή βάρδια, εναλλάξ ανά εβδομάδα. 

 

Συμπεράσματα 

 

           Από την καταγραφή της ιστορίας του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, και τη 

σύνδεσή της με την τοπική ιστορία συμπεραίνουμε τα ακόλουθα: 

           Οι δημογραφικές μεταβολές που συντελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή κατά τον 

εικοστό αιώνα και οφείλονταν είτε σε οικονομικά και κοινωνικά αίτια, είτε σε πολεμικές 

συγκρούσεις, είτε σε αυξομειώσεις γεννήσεων επηρέαζαν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου. 

           Οι πρώτοι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής ήταν Ηπειρώτες Λαϊστινοί. Ακολούθησε η 

εγκατάσταση των προσφύγων, με την ανταλλαγή πληθυσμών το 1922. Λίγο αργότερα ένα 

δεύτερο προσφυγικό κύμα, από τα ορεινά χωριά δέχεται η περιοχή εξαιτίας της ανασφάλειας του 

Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και του Εμφυλίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ανάγκη για νέα και 

μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μεταπολεμικά, η ανάγκη εύρεσης εργασίας δημιουργεί τη 

μετανάστευση στο εσωτερικό (αστυφιλία) και τη μετανάστευση στο εξωτερικό, οπότε μειώνεται 

αρκετά το μαθητικό δυναμικό. Η συνέχιση ακόμη και σήμερα της μείωσης του μαθητικού 

δυναμικού δεν μπορεί παρά να προβληματίζει την Ελληνική πολιτεία. 

            Παρόλα αυτά όμως το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης, γερασμένο στέκει τώρα 

επικεντρικά κι επιμένει να διατίθεται προς χρήση, παρά την παλαιότητά του. Επιβλητικό κτίριο 

μιας άλλης εποχής. Οι διαθέσιμοι χώροι του δε χαρακτηρίζονται σήμερα επαρκείς και δε 

συμβάλλουν πλέον στην εύρυθμη λειτουργία μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας. 

            Θεωρείται νεοκλασικό κόσμημα της πόλης μας. Διατηρεί μέχρι σήμερα τα αρχικά 

χαρακτηριστικά του. Οι στρεβλές παρεμβάσεις που έγιναν στο διάβα του χρόνου, 

διαφοροποιούν στο ελάχιστο την πρώτη αρχιτεκτονική του κτιρίου και είναι δυνατή η 

αποκατάσταση αυτών. 

             Μετά από σχετική εισήγηση που έγινε από το Δήμο Χρυσούπολης το 2008 και σχετική 

έκθεση που συντάχθηκε από τη σχολική μονάδα, το νεοκλασικό διδακτήριο του 1ου Δ. Σ. 

Χρυσούπολης χαρακτηρίστηκε διατηρητέο μνημείο. 

             Στη σημερινή μας απαιτητική πραγματικότητα και παρά τη σημαντική έλλειψη των 

ικανοποιητικών και λειτουργικών χώρων, το σχολείο προσφέρει αξιόλογο μορφωτικό έργο.             

Με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και την προώθηση των καινοτομιών με βάση τις 

τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας, οδεύει σε παραγωγικότερα χρόνια, 

ωστόσο, η δημιουργία υποδομών είναι το ζητούμενο. 

              Συνεχίζοντας το εξελικτικό πνεύμα με το οποίο ξεκίνησε πριν από εκατό χρόνια 

περίπου, το Σχολείο σήμερα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία σε κάθε είδους καινοτόμο 

δραστηριότητα, προσφέροντας πολύπλευρη αγωγή. Αρωγός στην ικανοποιητική πραγμάτωση 
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των σημερινών αναβαθμισμένων στόχων της σχολικής μονάδας, με πολύπλευρη υποστήριξη, 

είναι η Δημοτική αρχή. Επαινετική και πολύ ωφέλιμη χαρακτηρίζεται η διαρκής επικουρική 

συνεισφορά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, άλλωστε έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη 

συνεργασίας. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και την αξιομνημόνευτη και καταλυτική συνεισφορά 

της τοπικής κοινωνίας  στην ίδρυση και ανέγερση του σχολικού κτιρίου. 

              Στις 1-9-2013 έγιναν τα εγκαίνια του νεόδμητου σχολικού κτιρίου επί της οδού Κύπρου 

30 (εικ. 11). Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης συστεγάζεται με το 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης, στο νέο κτίριο.  

 

Βιβλιογραφία 

 

Κουσκουράς, Σ. (2010). 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης: Διαδρομή από το 19

o
 αιώνα  μέχρι 

σήμερα. Χρυσούπολη: Αυτοέκδοση. 

  Κοζαρίδης, Χ. (2004). Επαρχία Νέστου. Από τα ομηρικά χρόνια μέχρι το 1940.  Χρυσούπολη. 

 

Πηγές 

 

Αρχείο  1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης. 

 

Προσωπικές Μαρτυρίες των μαθητών : Δεληκάρη Γεωργίου, Τσάνη Σωτηρίου, Ξανθοπούλου 

Παρασκευής, και Βουλούτα Βασιλείου. 

Αρχειακό υλικό Συλλόγου Ηπειρωτών επαρχίας Νέστου.  

Προσωπικό αρχείο της Παναγιωτοπούλου Σοφίας. 

-Δικτυακοί τόποι: http://www.el.wikipedia.org    

                             http://www.pi-schools.gr   

http://www.el.wikipedia.org/
http://www.pi-schools.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εικόνα 1. Γυμναστικές επιδείξεις 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Κουσκουράς, 2010 

Εικόνα 2: Παιδαγωγικά Συνέδρια στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κουσκουράς, 2010 
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• 3/ξιον δια Π.Δ 17-10-29  ΦΕΚ 383/1929 

• 4/ξιον δια Β.Δ 12-10-38  ΦΕΚ 382/1938 

• 6/ξιον δια Β.Δ. 12-4-49  ΦΕΚ 113/1949 

• Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης αποκτά ΦΕΚ ίδρυσης το 1954 ΦΕΚ 
279/09-11-1954/τ.Α’  

• 7/ξιον δια Β.Δ. 679 ΦΕΚ 206/10-11-1964 

• 8/ξιον δια Β.Δ. 786 ΦΕΚ  201/6-10-1966 

• 6/ξιον         ΦΕΚ  360/20-5-1972 

• Έκτοτε άλλοτε 6/τάξιο, 7/τάξιο ή 8/τάξιο ανάλογα με τον αριθμό μαθητών. 

• Απόφαση τελευταίας μεταβολής       ΦΕΚ 1223/τ.Β’ 27-08-2003 

• Ορισμός ολοημέρου        ΦΕΚ 782/09-06-2005 

• Απόφαση ένταξης σε ΖΕΠ       ΦΕΚ Β 2442-2.11.2011 

 

 

Πίνακας  1: Προαγωγές- Υποβιβάσεις του 1ου Δ. Σ. Χρυσούπολης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 

 

 

Πίνακας 2: Οι Διευθυντές του 1ου Δ.Σ. Χρυσούπολης 

 

Σχολικά Έτη Ονοματεπώνυμο 

1929-30 Καραλέκας Παναγιώτης 

1930-34 Γαλατάς Γεώργιος 

1934-36 Στρινοπούλου Ζωή 

1936-40 Παναγιωτόπουλος Απόστολος 

1945-61 Παναγιωτόπουλος Απόστολος 

1961-66 Καρατζάς Αλέξανδρος 

1966-67 Ξύστας Βασίλειος 

1967-1973 Σμυρναίου Δέσποινα 

Από Σεπτέμβριο 1973 μέχρι Οκτώβριο 1975 Φωτιδάκη Καλλιόπη 

Από Οκτώβριο 1974 μέχρι Νοέμβριο 1975  Σμυρναίου Δέσποινα 
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Από Νοέμβριο 1975 μέχρι Ιούνιο 1976 Παπακωνσταντοπούλου Αναστασία 

Σεπτέμβριος 1976 Δήμογλου Βασίλειος 

Από Οκτώβριο 1976 μέχρι Αύγουστο 1978 Σμυρναίου Δέσποινα 

1978-84 Κουρτέση Ισμήνη 

1984-87 Γεωργιάδης Στυλιανός 

1987-88 Κοκοβίδης Αλέξανδρος 

1988-92 Λίτσιος Γεώργιος 

1992 μέχρι Δεκέμβριο 2000 Νικολόπουλος Ευστάθιος 

Από Δεκέμβριο 2000 μέχρι Απρίλιο 2002 Παπαπάνος Ευστάθιος 

Από Απρίλιο 2002 μέχρι Αύγουστο 2002 Μπαλκούρης Αθανάσιιος 

2002-2010 

 

Κουσκουράς Σοφοκλής 

 

2010-2011 Μανούκου Άννα 

 

2011- σήμερα Νάσσος Μίλτιάδης 

 

Πηγή : Αρχείο του Σχολείου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                               Αθήνα 29 Μαΐου 2008 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ                          Αριθμός πρωτοκόλλου 

ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ                         ΥΠΠΟ/ΔΙΝΣΑΚ/50038/1395 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ   

                       

Ταχ. δ/νση: Ερμού 17 

Τ.Κ.  10186 Αθήνα 

Πληροφορίες: Α. Κοδέλλα                                             

Τηλέφωνο: 210-3220262 

ΦΑΞ:  210-3233351 

 

Θέμα: Ανακοίνωση απόφασης χαρακτηρισμού ως μνημείου του κτιρίου του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στη Χρυσούπολη Ν. Καβάλας 

            

            Σας ανακοινώνουμε ότι με την συνημμένη Υπουργική απόφαση  

ΥΠΠΟ/Δ.Ν.Σ.Α.Κ/26225/738/14-5-2008 που δημοσιεύθηκε  

στο ΦΕΚ 199/Α.Α.Π/28-5-2008 χαρακτηρίστηκε ως μνημείο το κτίριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου 

επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Δ.Δ. Χρυσούπολης  

Ν. Καβάλας (χωρίς τη νεότερη προσθήκη στο πίσω μέρος του κτιρίου), σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 6 παρ. 1γ του Ν. 3028/2002. 

 Κατόπιν αυτού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται  

οποιαδήποτε επέμβαση επί του ανωτέρω κτιρίου (επισκευές, συντήρηση, προσθήκη κ.λ.π.), χωρίς 

προηγουμένως να ζητηθεί η έγκριση του ΥΠΠΟ δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του:  

(Δ/νση  Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων 

Ερμού 17, τηλέφωνο 210-3228333 

και την Εφορεία Νεότερων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, Ηροδότου 17    Τ.Κ. 54634   

Θεσσαλονίκη). 

            

           Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                            Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

               Σοφία Ζάρκου                                                   Αθηνά Αθανασιάδου 
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Εικόνα 4: Καινούργιο σχολικό κτίριο του 1ου Δ.Σ. Χρυσούπολης 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: http://www.kavalapress.gr 

Εικόνα 5 : Το πρώτο ελληνικό Δημοτικό Σχολείο , 1891. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Κοζαρίδης,2004 

Εικ. 3.  Αρχείο του Σχολείου Κουσκουράς, Σ.(2010) 

 

          Μετά από σχετική εισήγηση που έγινε από το Δήμο 

Χρυσούπολης το έτος 2008 και σχετική έκθεση η οποία ζητήθηκε 

και συντάχθηκε από τη σχολική μονάδα, το νεοκλασικό  

διδακτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

χαρακτηρίστηκε όπως φαίνεται στη συνέχεια ως διατηρητέο 

μνημείο. 
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Πίνακας 3 : Κανονισμός λειτουργίας, 1891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Κοζαρίδης 2004 

Κανονισμός Ημιαστικής Σχολής Σαρισαβανίου 

 

Αον.   Συνιστάται αδελφότης υπέρ διατηρήσεως της σχολής εις ην θα συνεισφέρει έκαστον μέλος αυτής 

ετησίως ό,τι προαιρείται ευχαρίστως και απαραβιάστως τον οβολόν του και θα υπογράφη ιδιοχείρως 

έκαστον εν τω κώδηκι της σχολής. 

Βον.   Τα εν τω παρόντι κώδηκι υπογεγραμμένα μέλη άτινα συνεισφέρουσιν, είτε ετησίως είτε εφάπαξ, 

έχουσιν το δικαίωμα να συνέρχωνται κατά την λήξην του έτους της εφορίας και εκλέγωσιν νέαν εφορίαν. 

Γον.   Τα εκλεγόμενα μέλη θα ώσι κατά το μάλλον και ήττον ευπαίδευτα και ευυπόληπτα θα διαρκεί δε ο 

διορισμός και ο χρόνος της εφορίας επί εν έτος. 

Δον.   Της εφορίας πενταμελούς ούσης και ανεξαρτήτου συνάμα εις ό,τι πράξη κατά το διάστημα του 

έτους ουδείς εκ των μελών της αδελφότητος δύναται να επενέβη. 

Εον.   Εισιτήρια των ευπορούντων μαθητών θα είναι μία λίρα οθωμανική, των δε απόρων και ορφανών 

δωρεάν. 

Στον.  Αν οι κατά καιρόν έφοροι εγκρίνωσι προσθήκας τινάς όπως προσθέσωσιν εν τω παρόντι 

κανονισμώ περί βελτιώσεως της σχολής θα έχωσιν το δικαίωμα να προσθέτωσιν άνευ της εγκρίσεως 

της αδελφότητος. Αν δε θέλωσι ν’ αφαιρέσωσι δεν θα έχωσι το δικαίωμα άνευ της εγκρίσεως της 

αδελφότητος. 

Ζον.   Οι λαμβάνοντες μετά τας εξετάσεις μαθηταί ενδεικτικόν υποχρεούνται να πληρώνωσι ήμισυ 

μετζήτιον αργυρούν έκαστος. 

Όθεν συνετάχθη ο ρηθείς κανονισμός υπογραφείς υπό των μελών της εφορίας και επικυρωθείς υπό του 

Αρχιερατικού επιτρόπου εν Σαρισαβανίω  εν μηνί Ιουλίω 1891. 

                Οι έφοροι 

Α.  Οικονομίδης                                                     Ο Αρχιερατικός επίτροπος 

Μανόλης Μηχάλης                                                του Αγίου Ξάνθης 

Νικόλαος Παπαθανασίου 

Αθανάσιος Μούσιου                                         Παπα  Κων/τίνος  Σακελλάριος 

Ρίζος Βασιλείου                                                                     επιβεβαιοί 
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Εικόνα 6 : Απόσπασμα από το Βασιλικό Διάταγμα του 1938 

 

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 
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Εικόνα 7: Το νέο διδακτήριο επί της οδού Βενιζέλου 

 

Πηγή: Αρχείο Συλλόγου Ηπειρωτών Χρυσούπολης 

Εικόνα 8: Λειτουργία Βουλγαρικού Σχολείου στο 1ο Δ.Σ. Χρυσούπολης 

 

Πηγή : Από αρχείο Συλλόγου Ηπειρωτών Χρυσούπολης 
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Εικόνα 9:  Βασιλικό Διάταγμα του 1949  

 

Πηγή: Κουσκουράς 2010 

 

Πίνακας 4: Μαθητές του Νυχτερινού Σχολείου 

 

Πηγή : Κουσκουράς 2010 
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Εικόνα 10:Επιστολή του διευθυντή για την αποπεράτωση των σπουδών  

 

Πηγή: Κουσκουράς ,2010 

 

Πίνακας 5 :  Ανταρτόπληκτοι μαθητές 

 

Πηγή: Κουσκουράς ,2010 
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Πίνακας 6:  Σχολεία που στεγάστηκαν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή : Αρχείο Σχολείου 

Εικόνα 11: Εγκαίνεια 1
ου 

Δ.Σ.  και  3
ου

 Δ.Σ. Χρυσούπολης 

 

Πηγή: http://www.kavalapress.gr 

 

• Αστική Σχολή (1939-1940) 

• Βουλγαρικό Σχολείο (1941-1944) 

• Σχολείο του ΕΛΛΑΣ (Φθιν. 1944 - Άνοιξη 1945) 

• Σχολείο Ανταρτόπληκτων (1948-49 και 1949-50) 

• Νυχτερινό Σχολείο (1954-55 έως και το 1971-72) 

• Πρώτο Γυμνάσιο (Παράρτημα Γυμνασίου Αρρένων                           
Καβάλας 1946-1948) 

• 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης (έως 1959 και από 1969    
                    έως 1984-85) 

• Κατηχητικό Σχολείο (1931 – 1980) 
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Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας: Η ιστορία 

του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Παπαστεργίου Αθανάσιος, Διευθυντής 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης  

Κοτζακιόζη Ελένη, Εκπαιδευτικός 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

Κωστούδα Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Περίληψη 

 

 Στην έρευνα αυτή παρουσιάζεται η ιστορία του  Δημοτικού σχολείου του προαστίου 

Χρυσούπολης από το 1925 έως τις μέρες μας. Μέσα από επίσημα έγγραφα της εποχής, 

προσωπικές μαρτυρίες κατοικών και εκπαιδευτικών αλλά και έρευνα σε πήγες που 

πραγματοποιήθηκε από μαθητές/τριες της Ε’ τάξης του σχολικού έτους 2012/13 παρουσιάζονται 

οι μεταβολές της σχολικής μονάδας της περιοχής μέσα στο χρόνο, αποτέλεσμα των ευρύτερων 

δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών. 

 

Εισαγωγή 

 

Το σχολείο, ως ένας γραφειοκρατικός και κοινωνικός θεσμός λειτουργεί στο πλαίσιο των 

διοικητικών-πολιτικών ρυθμίσεων και ταυτόχρονα αναπτύσσει τη δική του δυναμική για τη 

ρύθμιση των τοπικών κοινωνικών σχέσεων και προβλημάτων. Αναγνωρίζεται ότι υπάρχει μία 

σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας που διαμορφώνεται από 

συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες. Οι σχέσεις του εκπαιδευτικού οργανισμού με 

την τοπική κοινωνία μπορεί να είναι θεσμοθετημένες ή μη θεσμοθετημένες και 

συνδιαμορφώνονται παράλληλα με ένα πλέγμα δομών που επιδρούν στις καθημερινές πρακτικές 

του σχολείου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τοπικής κοινωνίας από τη σχολική μονάδα, 

συμβάλλει τόσο στη διαμόρφωση της κουλτούρας του σχολείου, όσο και στην αναβάθμιση της 

κοινωνίας αυτής (Σολομών,1992·Αθανασούλα-Ρέππα,1997· Ανδρέου, 1995). 

Στην εργασία αυτή επιχειρείται να αναδειχθεί η ιστορία του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης. Δεδομένου ότι η διαδρομή της συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας ξεκινά σε 

χώρο και χρόνο διαφορετικό από τον σημερινό, η έρευνα ξεκινά από το «Παλιό Δημοτικό 

Σχολείο» Προαστίου Χρυσούπολης, το ονομαζόμενο τότε «3
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης» 

που στη συνέχεια προήλθε από τη συγχώνευσή του με το «2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης». 

Έτσι τόσο το κτιριακό, όσο και το παιδαγωγικό προφίλ του σχολείου εξελίσσεται σε 

διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά το «Παλιό Δημοτικό Σχολείο» του Προαστίου όπου 

στο πλαίσιο της δυναμικής του αλληλεπίδρασης με την τότε τοπική κοινωνία, φτάνει απέναντι 

στην ανάγκη δημιουργίας μιας νέας Σχολικής Μονάδας. Η νέα Σχολική Μονάδα, το 2
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Χρυσούπολης, αποτελεί δημιούργημα της προαναφερόμενης ανάγκης στο πλαίσιο της 

διαρκούς κοινωνικής εξέλιξης της συνοικίας Προαστίου. Μέσα από το αμφίπλευρο (παλιό και 

νέο) προφίλ του σχολείου αναδεικνύονται ζητήματα σχέσεων ανάμεσα σε κτιριακές υποδομές, 

μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό, πολιτισμική σύνθεση του πληθυσμού της τοπικής 

κοινωνίας, ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας (απασχόληση, 

παράδοση, ιστορία, μετανάστευση κλπ.) Η Σχολική Μονάδα αποτελεί πυρήνα της τοπικής 

κοινωνίας στη διάρκεια του χρόνου.  
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Μεθοδολογία της Έρευνας 

 

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι project και η έρευνα πεδίου. 

Μέσα από ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές έγινε ο εννοιολογικός χάρτης της ερευνητικής 

διαδρομής των ομάδων εργασίας, της Ε΄ τάξης του σχολείου, υπό τον συντονισμό των  

υπεύθυνων δασκάλων για τη διεξαγωγή της έρευνας. Το βασικό ερευνητικό εργαλείο ήταν η 

συνέντευξη. Δομήθηκαν οι ερευνητικοί άξονες και το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο προς τους 

ανθρώπους που κατέθεσαν τη μαρτυρία τους ή την εμπειρία τους γύρω από το σχολείο, μέσα 

από συνεντεύξεις.  

Μελετήθηκαν αρχειακές πηγές του Σχολείου, πρωτογενείς εκθέσεις διευθυντών του σχολείου, 

παλαιότερο φωτογραφικό υλικό, παραπλήσιες έρευνες άλλων ερευνητών, αρχιτεκτονικά σχέδια 

των Σχολικών Μονάδων και βιβλιογραφία γύρω από την Ιστορία της Εκπαίδευσης. 

 

 

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης 

 

Από τη μελέτη του αρχειακού υλικού του Δημοτικού Σχολείου Προαστίου (παλιού σχολείου) 

και του σημερινού 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης  και άλλων γραπτών πηγών καθώς και 

από την αποδελτίωση των συνεντεύξεων προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Ο οικισμός του Προαστίου ιδρύεται το 1925 με την ονομασία «Κινέζ». Το 1940 μετονομάστηκε 

«Προάστιον». Οι κάτοικοι του Προαστίου είναι προσφυγικός πληθυσμός από τη Θράκη, τη 

Μικρά Ασία, τον Πόντο αλλά και Σαρακατσάνοι. Σύμφωνα με τον Λιθοξόου (2013) η Επιτροπή 

Αποκαταστάσεως Προσφύγων με απογραφή του 1920 έδειξε 399 Πρόσφυγες στο Προάστιο, το 

1926  384 Πρόσφυγες και το 1940 ο πραγματικός πληθυσμός ήταν 627 κάτοικοι. Στην άκρη του 

οικισμού διέμεναν λίγες οικογένειες ρομά. 

Στο Προάστιο, το 1925 ιδρύεται το «μικτό μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον στον προσφυγικόν 

συνοικισμόν Προαστίου», Φ.Ε.Κ. 48/τ. Α΄/27-02/1925, δίπλα από τον ιερό ναό του Αγίου 

Αθανασίου. Στη συνέχεια  εξελίσσεται σε 3
ο
 3/θ Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. Στο Σχολείο 

φοιτούν 115 μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από οικογένειες με γεωργοκτηνοτροφικές 

ασχολίες και πολλά παιδιά μεταναστών που μεγάλωναν με τον παππού και τη γιαγιά, εξαιτίας 

της μετανάστευσης των γονέων τους στην Γερμανία. 

Το σχολείο είχε ορθογώνιο σχήμα με τρεις αίθουσες και ένα γραφείο δασκάλων. Το πάτωμα και 

το ταβάνι ήταν ξύλινα. Κάτω από το πάτωμα υπήρχε υπόγειο που λειτουργούσε ως 

αποθηκευτικός χώρος για τα ξύλα που έφερναν τα παιδιά για τις σόμπες που ζέσταιναν το χώρο. 

Το κτίριο ήταν ευάερο και ευήλιο με πολλά και μεγάλα παράθυρα. Στερούνταν υπόστεγου και 

κατοικίας δασκάλου ενώ διέθετε ένα αποχωρητήριο εκτός του διδακτηρίου. Στην αυλή, όπου 

δέσποζε μια μεγάλη καρυδιά, υπήρχαν παρτέρια, κηπάκια τα οποία ήταν υπό την ευθύνη των 

παιδιών, ενώ στο πίσω μέρος του διδακτηρίου υπήρχε σιντριβάνι με μικρά ψαράκια (προσωπική 

μαρτυρία του Παπαπάνου Ευστάθιου).  

Από τον Απρίλιο του 1941 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 η περιοχή βρίσκεται υπό βουλγαρική 

κατοχή. Η περίοδος αυτή επιδρά στη λειτουργία του σχολείου, το οποίο κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο δεν λειτουργεί. 

Ακολουθεί η μαύρη περίοδος του εμφυλίου πολέμου. Το κλίμα και οι πρακτικές του εμφυλίου 

επηρεάζουν και την εκπαίδευση. Μετά τη λήξη του εμφυλίου, λειτουργεί στο Δημοτικό Σχολείο 

και Νυχτερινή Σχολή, στην οποία φοιτούν  μαθητές και από άλλες συνοικίες της Χρυσούπολης.    
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Στην πορεία του χρόνου, οι κοινωνικές και πληθυσμιακές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας του 

Προαστίου, οδηγούν στη σύνθεση μιας νέας ανάγκης: της δημιουργίας μιας νέας σχολικής 

μονάδας. Η ανάγκη αυτή όπως αναφέρει ο Ανδρέου (1999), εντάσσεται στο πλαίσιο του 

«περάσματος» των σχολικών κτιρίων από τα ολιγοθέσια σε πολυθέσια. Ο αυξημένος πληθυσμός 

των παιδιών και η συνειδητοποίηση της ανάγκης από την πλευρά των εκπαιδευτικών και των 

γονέων για αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά, 

κινητοποίησε μία «ομάδα δράσης», με συντονιστή τον τότε διευθυντή του Σχολείου κ. 

Παπαπάνου Ευστάθιο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων που πρωτοστάτησε στις 

διαδικασίες δημιουργίας ενός καινούριου Σχολείου. 

Παράλληλα από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, με Δήμαρχο τον κ. Πασσαλίδη 

Μιλτιάδη, λαμβανομένου υπόψη του σχετικού υπομνήματος της 8/12/1986   του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων   του σχολείου του Προαστίου προς το Νομάρχη Καβάλας, Δήμαρχο 

Χρυσούπολης, Διευθυντή Π.Ε. Ν. Καβάλας και Σχολικό Σύμβουλο, έγινε ο εντοπισμός του 

οικοπέδου που ήταν κατάλληλο για την οικοδόμηση του νέου Σχολείου. 

Στην αρχή, σύμφωνα με τον πίνακα εγγραφέντων μαθητών/τριών 1986-87, τα παιδιά του 

σχολείου που ήταν 78, μοιράστηκαν στο 1
ο
, 2

ο
 και στο 5

ο
 Δημοτικό Σχολείο. Κατόπιν με το Π.Δ. 

338/26-8-1987 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 155/τ. Α΄/27-08-1987, καταργείται το 3
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Χρυσούπολης και συγχωνεύεται με το «περιπλανώμενο» 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης που λειτούργησε τότε ως 9/θέσιο (Κούσκουρας, 2010).  

 Όσον αφορά το παλιό 2
ο
   Δημοτικό Σχολείο (Κουσκουράς, 2010), αρχικά συστεγάζεται με το 

1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης στο ίδιο διδακτήριο μέχρι τον Ιούνιο του έτους 1959 με 

τελευταίους εκπαιδευτικούς τους κ. Κοκοβίδη Αλέξανδρο και Αποστολακάκη Παντελή. Από την 

επόμενη σχολική χρονιά, στεγάζεται στο σημερινό πέτρινο κτίριο του Συλλόγου Μικρασιατών 

«Αγία Φωτεινή». Ήταν ένα πέτρινο  σχολείο το οποίο βρισκόταν  πλησίον της Αγροτικής 

Τράπεζας Χρυσούπολης. Ιδρύθηκε με το Φ.Ε.Κ. 279/9-11-1954  ως «2
ον

 Μονοτάξιον Δημοτικόν 

Σχολείον Χρυσούπολης», με δάσκαλο τον Αγιάνογλου Παντελή. Από το Σεπτέμβριο του έτους 

1969 μέχρι το σχολικό έτος 1984-85 το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο συστεγάζεται στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Χρυσούπολης. Από το έτος 1985  έως το 1993 στεγάζεται στο κτίριο του παλιού 

Γυμνασίου, στο σημερινό 3
ο
 Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται απέναντι από το κτίριο του Ο.Τ.Ε.  

Το 1992 είναι η χρονολογία ανέγερσης  του νέου διδακτηρίου. Από το Σεπτέμβριο του 1993 το 

νέο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης στεγάζεται σε μεγάλο νεόκτιστο διδακτήριο κοντά στο 

ΚΕΓΕ και δίπλα στο σημερινό Δημαρχείο Χρυσούπολης, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα, 

συστεγαζόμενο με το 3
ο
 Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης. 

Το διδακτήριο βρίσκεται σε μία επιφάνεια οικοπέδου 6.328 τ.μ., η επιφάνεια των κτιρίων είναι 

1455,8 τ.μ, με επιφάνεια αυλής 4.872 τ.μ., όπου σήμερα ανοικοδομείται το 3
ο
 Νηπιαγωγείο 

Χρυσούπολης. 

Το διώροφο σχολείο, όταν παραδόθηκε ήταν κόσμημα της περιοχής και της εκπαίδευσης. Οι 

χώροι του είχαν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών, συμβαδίζοντας με τις κοινωνικές και ιστορικές εξελίξεις της τοπικής κοινωνίας και της 

εκπαίδευσης γενικότερα. Είχε έξι αίθουσες διδασκαλίας στον πάνω όροφο. Στον ημιώροφο 

λειτούργησε βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο.  Στο ισόγειο υπήρχαν  γραφείο δασκάλων, γραφείο 

διευθυντή, αίθουσα πειραμάτων, κυλικείο, αποθήκες , αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τουαλέτες 

δασκάλων και τουαλέτες μαθητών/τριών, βρύσες εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου και 

ανελκυστήρας. Το διδακτήριο περιλαμβάνει οχτώ εισόδους και εξόδους. Στην πορεία του 

χρόνου, λόγω συστέγασης με το 3
ο
 Νηπιαγωγείο, η αίθουσα πειραμάτων παραχωρήθηκε στο 
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Νηπιαγωγείο και η βιβλιοθήκη, λόγω αύξησης του μαθητικού δυναμικού, αρχικά μετατρέπεται 

σε Ειδική Τάξη  (Φ.Ε.Κ. 764/τ.Β΄/24-07-1998) και κατόπιν σε κανονική τάξη. Επιπλέον τόσο 

στο διάδρομο του ορόφου, όσο και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δημιουργούνται με 

γυψοσανίδες άλλες τρεις αίθουσες. Η μία δίνεται στο Νηπιαγωγείο που λειτουργεί ως διθέσιο 

μέχρι και σήμερα. Στη μία απ’ αυτές τις αίθουσες λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης και η τρίτη 

αίθουσα σήμερα λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος βιβλίων, δεδομένου ότι το εν λόγω 

σχολείο είναι Κέντρο Διανομής Βιβλίων της περιοχής του Νέστου. 

Στο σχολείο φοιτούν 145 μαθητές/τριες από το συνοικισμό του Προαστίου, τις εργατικές 

κατοικίες, τη συνοικία «15», και ένα τμήμα των οδών Βενιζέλου και Κύπρου. Τα παιδιά που 

διαμένουν (με απόφαση με αρ.πρωτ.35/11-1-1993,  του τότε Νομάρχη Καβάλας Αθανασίου 

Παρτάλη) στις εργατικές κατοικίες, «15» και Προάστιο,  από 08-01-1993  μεταφέρονται στο 

Σχολείο με λεωφορείο μέχρι και σήμερα. 

Παράλληλα σήμερα το Σχολείο είναι ενταγμένο σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενεργειακής 

αναβάθμισης και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς συλλόγους 

λειτουργεί ως χώρος πολλαπλών κοινωνικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Ταυτόχρονα 

έχει διαρκή συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και λειτουργεί στην πορεία του χρόνου ως 

Επιμορφωτικό Κέντρο  του Δήμου Νέστου.  

Όσον αφορά την οργανικότητα του Σχολείου είναι 6/θέσιο Ολοήμερο, με Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 

Ολοημέρου 1346/τ.Β΄/31-08-04, λειτουργικά όμως ως 7/θέσιο με Τμήμα Ένταξης (Φ.Ε.Κ. 

Γ6/273/11-07-2000). Υπάρχει ΦΕΚ απόφασης ένταξης του σχολείου σε ΖΕΠ (Τ.Υ., Φ.Τ.) 

Β΄2442/02-11-2011. Διαθέτει αγροτικό κλήρο 54 στρεμμάτων, που είναι περιουσιακό στοιχείο 

της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής της Π.Ε. Δήμου Νέστου. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η τοπική κοινωνία του Προαστίου, όπως συνδιαμορφώθηκε από τις συνεχείς δημογραφικές και 

κοινωνικές εξελίξεις, βρισκόταν και βρίσκεται σε μία διαρκή αλληλεπίδραση με τη Σχολική 

Μονάδα που αποτελεί τον πυρήνα της διαδρομής της.  

Η αύξηση του πληθυσμού του Προαστίου μέσα από την εγκατάσταση του προσφυγικού 

πληθυσμού άλλαξε τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στην πορεία του χρόνου 

γεννήθηκε η ανάγκη ίδρυσης ενός νέου Σχολείου που συμβάδιζε τόσο με τη νέα φιλοσοφία της 

Εκπαίδευσης, όσο και με τις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Καταλυτική στάθηκε η άψογη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου  

του Προαστίου με το Διευθυντή του  καθώς και η ανταπόκριση του τότε Δημάρχου 

Χρυσούπολης, Πασσαλίδη Μιλτιάδη που λειτούργησαν ως ομάδα δράσης για την υλοποίηση 

του εγχειρήματος. Η νέα Σχολική Μονάδα λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος της ενοποίησης 

του Προαστίου με τη Χρυσούπολη που παλαιότερα ήταν ξεχωριστή κοινότητα. 

Η αρχιτεκτονική διαδρομή των κτιρίων όπου εγκαταστάθηκε το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο έως ότου 

αποκτήσει τη σημερινή του μορφή, αντικατοπτρίζει την αλλαγή από τη  φιλοσοφία του 

αυταρχικού και δασκαλοκεντρικού συστήματος στην   παιδαγωγική και διδακτική ποιότητα της 

εκπαιδευτικής πράξης καθώς και τη δημιουργία ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος για 

μαθητές και εκπαιδευτικούς.    

 Σήμερα χάρη στις συνεχιζόμενες πολύπλευρες συνεργασίες του σχολείου, η «ομάδα δράσης» 

έχει πολλαπλασιαστεί και στοχεύει στη διαρκή αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

στην ανοικτότητα και σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία. Το σχολείο είναι συνδιαμορφωτής 
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της εκπαιδευτικής πολιτικής και έχει έμπρακτα ανοιχτές τις πόρτες του για δράσεις 

εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, πολιτιστικές, αλληλεγγύης έχοντας επίκεντρο τον άνθρωπο ως 

αξία. 
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Πηγές 

 

Προσωπικές μαρτυρίες του Πασσαλίδη Μιλτιάδη, τέως Δημάρχου Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Παπαπάνου Ευστάθιου, τελευταίου Διευθυντή του 3
ου

 3/θ 

Δημοτικού Σχολείου Προαστίου. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Χαραλαμπίδη Χρυσόστομου, μαθητή του 3
ου

 3/θ Δημοτικού 

Σχολείου Προαστίου και Διευθυντή του 2
ου 

Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Γεωργιάδη Θεοφάνη, Δασκάλου του 2ου Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Παρασκευόπουλου Παναγιώτη, τελευταίου Διευθυντή του παλιού  

2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης και πρώτου Διευθυντή του νέου 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Καπετανόπουλου Ιωάννη , Δασκάλου του 2
ου 

Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες της Κοτζακιόζη Ελένης , Δασκάλας του 2
ου 

Δημοτικού Σχολείου 

Χρυσούπολης και μαθήτριας του 3
ου

 3/θ Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Παπαστεργίου Αθανασίου,  σημερινού Διευθυντή του 2
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Χρυσούπολης. 

Προσωπικές μαρτυρίες του  Φιλοθεΐδη Ανδρέα, μαθητή του 3
ου

 μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου 

Προαστίου. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Χαβελάκη Παναγιώτη, μαθητή του 3
ου

 μονοτάξιου Δημοτικού 

Σχολείου Προαστίου. 

 

Θεσμικό Πλαίσιο/Διατάξεις 

 

Αρχείο 2
ου

  Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης.  

http://www.lithoksou.net/p/perioxi-sari-sampan-xrysoypoli
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Αρχείο 3
ου

  3/θ Δημοτικού Σχολείου Προαστίου. 

Διάταγμα, 48, Περί Ιδρύσεως και Προαγωγής Δημοτικών Σχολείων κτλ., Φ.Ε.Κ. 48/τ. Α΄/27-

02/1925. 

Διάταγμα, 155, Κατάργηση, Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Διαίρεση Δημοτικών Σχολείων, 

ΦΕΚ 155/τ. Α΄/27-08-1987. 

Διάταγμα, 279, Περί Υποβιβασμού, Προαγωγής, Καταργήσεως και Αντιστοίχου Ιδρύσεως 

Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, Φ.Ε.Κ. 279/9-11-1954.   

Υπουργικές Αποφάσεις Και Εγκρίσεις, 764, Κατάργηση Υποβιβασμός Και Συγχώνευση 

Δημοτικών Σχολείων, Φ.Ε.Κ. 764/τ.Β΄/24-07-1998.  

Υπουργική Απόφαση,852, Μετατροπή Των Ειδικών Τάξεων Σε Τμήματα Ένταξης, Φ.Ε.Κ. 

852/Τ.Β’/11-06-2000. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2
Ο

 Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

1954-1955 59 

1955-1956 91 

1956-1957 102 

1957-1958 123 

1958-1959 139 

1959-1960 144 

1960-1961 136 

1961-1962 134 

1962-1963 113 

1963-1964 113 

1964-1965 109 

1965-1966 103 

1966-1967 125 

1967-1968 129 

1968-1969 131 

1969-1970 131 

1970-1971 136 

1971-1972 150 

1972-1973 213 

1973-1974 223 

1974-1975 230 

1975-1976 255 

1976-1977 264 



 

416 

 

1977-1978 183 

1978-1979 185 

1979-1980 204 

1980-1981 210 

1981-1982 190 

1982-1983 180 

1983-1984 186 

1984-1985 180 

1985-1986 174 

1986-1987 162 

1987-1988 214 

1988-1989 203 

1989-1990 198 

1991-1992 186 

1992-1993 171 

1993-1994 134 

1994-1995 122 

1995-1996 122 

1996-1997 113 

1997-1998 110 

1998-1999 126 

1999-2000 126 

2000-2001 132 

2001-2002 157 

2002-2003 158 

2003-2004 156 

2004-2005 159 
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2005-2006 166 

2006-2007 175 

2007-2008 154 

2008-2009 166 

2009-2010 135 

2010-2011 145 

2011-2012 143 

2012-2013 145 

2013-2014 135 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 3/Θ Δ.Σ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

 

1945-1946 5 

1946-1947 23 

1947-1948 26 

1948-1949 181 

1949-1950 157 

1950-1951 142 

1951-1952 134 

1952-1953 126 

1953-1954 115 

1954-1955 128 

1955-1956 126 

1956-1957 144 

1957-1958 134 
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1958-1959 135 

1959-1960 140 

1960-1961 134 

1961-1962 132 

1962-1963 135 

1963-1964 118 

1964-1965 110 

1965-1966 101 

1966-1967 101 

1967-1968 84 

1968-1969 75 

1968-1970 76 

1970-1971 81 

1971-1972 87 

1972-1973 89 

1973-1974 100 

1974-1975 99 

1975-1976 106 

1976-1977 101 

1977-1978 97 

1978-1979 109 

1979-1980 103 

1980-1981 101 

1981-1982 97 

1982-1983 102 

1984-1985 58 

1985-1986 76 
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1986-1987 78 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 

Διευθυντές/τριες  3/Θ Δ.Σ. Προαστίου Ανά Έτος 

Από 1925 έως 1945 δεν υπάρχουν στοιχεία 

Από το 1945 έως το 1987 διετέλεσαν διευθυντές οι κάτωθεν: 

Παπαευστρατίου Ηλίας, Πετροπούλου Θεοφίλη, Σακελλαρίου Ευαγγελία, 

Γιαντσίδης Πασχάλης, Κύρκος Λουκάς, Γεωργιάδης Στυλιανός, Μανασίδης 

Στυλιανός, Κουνογέρης Γ., Μαντζιούρης. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: 

Διευθυντές/τριες 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου ανά Έτος/Έτη 

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/τριας Σχολικό/ά Έτος/η 

Παντελής Αποστολακάκης 1954-1955 

Παντελής Αποστολακάκης 1955-1956 

Παντελής Αποστολακάκης 1956-1957 

Παντελής Αποστολακάκης 1957-1958 

Παντελής Αποστολακάκης 1958-1959 

Παντελής Αποστολακάκης 1959-1960 

Σαπφώ Αλατζατζίδου 1960-1961   

Σαπφώ Αλατζατζίδου, Παντελής 

Αγιάνογλου 

1961-1962 

Παντελής Αγιάνογλου 1962-1963 

Παντελής Αγιάνογλου 1963-1964 
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Παντελής Αγιάνογλου 1964-1965 

Παντελής Αγιάνογλου 1965-1966 

Θεοδώρα Πορτοκαλλά 1966-1967  

Θεοδώρα Πορτοκαλλά, Ιωάννης 

Καραδρρακόντης 

 1967-1968 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1968-1969  

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1969-1970 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1970-1971 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1971-1972 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1972-1973 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1973-1974 

Κυριάκος Σιδηρόπουλος-Αλεξιάδου 

Ελένη 

1974-1975 

Δήμογλου Βασίλης 1975-1976 

Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος 1976-1977 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1977-1978 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1978-1979 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1979-1980 

Σμυρναίου Δέσποινα 1980-1981 

Σμυρναίου Δέσποινα 1981-1982 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1982-1983 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1983-1984 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1984-1985 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1985-1986 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1986-1987 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1987-1988 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1988-1989 

Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1989-1990 
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Σιδηρόπουλος Κυριάκος 1990-1991 

Κουλιάκης Σταύρος 1991-1992 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1992-1993 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1993-1994 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1994-1995 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1995-1996 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1996-1997 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1997-1998 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1998-1999 

Παρασκευόπουλος Παναγιώτης 1999-2000 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2000-2001 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2001-2002 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2002-2003 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2003-2004 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2004-2005 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2005-2006 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2006-2007 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2007-2008 

Βαρδάκης Εμμανουήλ 2008-2009 

Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 2009-2010 

Ιωσηφίδης Αλέξανδρος 2010-2011 

Παπαστεργίου Αθανάσιος 2011-2012 

Παπαστεργίου Αθανάσιος 2012-2013 

Παπαστεργίου Αθανάσιος 2013-2014 

 

 

 



 

422 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: 

Οργανικές Μεταβολές του 2
ου 

Δημοτικού  Σχολείου  Χρυσούπολης 

1954 2
ο
 1/ταξιο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης 

1956 2
ο
 2/θεσιο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης 

1960 2
ο
 3/θεσιο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης 

1972 2
Ο
 6/θεσιο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης 

1987 2
ο
 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης 

1993 2
Ο
 6/θεσιο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης 

1998 Δημιουργία Ειδικής Τάξης 

2000 Μετατροπή Ειδικής Τάξης σε Τμήμα 

Ένταξης 

2004 Δημιουργία Ολοήμερου Τμήματος 
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Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας: H Ιστορία 

του 3ου 6/θέσιου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Αλμπάντης Παναγιώτης Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Εισαγωγή 

  

 Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού αντλήθηκαν πληροφορίες από  το αρχείο του 3
ου

 

6/θέσιου  Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, από το βιβλίο του κ. Κουσκουρά  Σοφοκλή «1
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης διαδρομή από το 19
ο
 αιώνα μέχρι σήμερα. Χρυσούπολη 2010» 

και από συνεντεύξεις με διατελέσαντες διευθυντές και εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στις 

σχολικές μονάδες που στεγάστηκαν κατά καιρούς στο κτίριο. Για την εξασφάλιση της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε αντιπαράθεση των 

στοιχείων, εάν και όποτε κρίθηκε απαραίτητο.  

 

  Ίδρυση και λειτουργία του σχολείου – Μαθητικό δυναμικό 

 

Ο συνεχής και σταθερά αυξανόμενος μαθητικός πληθυσμός της Χρυσούπολης δημιούργησε την 

ανάγκη για την ίδρυση ενός ακόμη 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου στη Χρυσούπολη, εκτός των 

ήδη λειτουργούντων του1
ου

, του 2
ου

, του 4
ου

 και του 5
ου 

 Δ.Σ. Χρυσούπολης. 

Η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (Νομαρχία Καβάλας, Δ/νση Π.Ε. Ν. Καβάλας, 

Δήμος Χρυσούπολης) επέφερε την ίδρυση του 3
ου

 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, 

με την απόφαση 89002/Δ4/25-08-2003 του Υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 

1223/τ. Β΄/27-08-2003 (εικ.1 και 2). 

Το καλοκαίρι του 2003 τοποθετούνται οργανικά εκπαιδευτικοί. Με την εγκατάλειψη του κτιρίου 

από το ΕΠΑΛ Χρυσούπολης επιβάλλεται η ανακαίνιση του κτιρίου για λόγους όπως η 

παλαιότητα του κτιρίου, η χρήση του κατά καιρούς από διάφορες σχολικές μονάδες. Η 

ανακαίνιση τελικά θα ξεκινήσει το 2005 (εικ. 3). Για χρόνια οι οργανικά τοποθετημένοι 

εκπαιδευτικοί θα εργάζονται τα επόμενα χρόνια σε λειτουργικά κενά που δημιουργούνταν σε 

άλλες σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Τα τέσσερα Δημοτικά Σχολεία της Χρυσούπολης   1
ο
, 2

ο
, 4

ο
 και 5

ο
 θα εξακολουθήσουν να 

λειτουργούν από 7/θέσια έως και 9/θέσια  μέχρι και τη σχολική χρονιά 2008-2009, 

αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες. 

Με τις προσπάθειες του Δήμου Χρυσούπολης (1
η
 περίοδος ανακαίνισης 2005-2007, 2

η
 περίοδος 

ανακαίνισης 2007-2009) το νεοσύστατο 3
ο
 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης άρχισε να 

λειτουργεί το Σεπτέμβρη του 2009, για το σχολικό έτος 2009-2010 (εικ. 4 και 5). 

Τη σχολική χρονιά 2009-2010 το 3
ο
 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης λειτουργεί ως 5/θέσιο, 

γιατί δε μετεγράφηκαν μαθητές στην ΣΤ΄ τάξη με απόφαση του Προϊσταμένου του 3
ου

 Γραφείου 

Π.Ε. Καβάλας, παρέμειναν να τελειώσουν τη φοίτησή τους στα σχολεία που φοιτούσαν. 

Με την αναδιάρθρωση των σχολικών περιφερειών εγγράφονται μαθητές στην Α΄ τάξη και 

μετεγγράφονται μαθητές για τις Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις από τα ήδη λειτουργούντα Δημοτικά 

Σχολεία, κυρίως όμως από τα 1
ο
 και 2

ο
 Δημοτικά Σχολεία της Χρυσούπολης. 
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Το μαθητικό δυναμικό κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου είναι 100 μαθητές. 

Επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση στα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία. Το σχολικό έτος 2010-2011 

λειτουργεί ως 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο, με 122 μαθητές συνολικά. Για πρώτη φορά λειτουργεί 

και ολοήμερο τμήμα, το οποίο ιδρύθηκε με την απόφαση Φ.50/285/106987/Γ1/1-9-2010 του 

Υπουργείου Παιδείας (εικ. 6). Τη σχολική χρονιά 2011-2012 λειτουργεί πάλι ως 6/θέσιο με 122 

μαθητές. Το σχολικό έτος 2012-2013 ο αυξημένος αριθμός μαθητών στην Α΄ τάξη (32 μαθητές 

σε δύο τμήματα) αυξάνει τη λειτουργικότητά του σε 7/θέσιο  με 141 μαθητές.  

 

Ιστορία του κτιρίου στέγασης της σχολικής μονάδας 

 

Το σχολικό έτος 1960-1961 το νεότευκτο τότε διδακτήριο στεγάζει το Γυμνάσιο Χρυσούπολης, 

το οποίο πριν φιλοξενούνταν στο κτίριο του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης (εικ. 7 και 

8). Το Γυμνάσιο Χρυσούπολης στεγάστηκε στο κτίριο μέχρι το έτος 1981-82. Η ίδρυση του 

σημερινού Ενιαίου Λυκείου Χρυσούπολης έχει ως συνέπεια τη συστέγαση των σχολικών 

μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) μέχρι την άνοιξη του 

1982. Οι αίθουσες φυσικά δεν επαρκούσαν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και για το λόγο αυτό ενοικιάζονται κοντινά καταστήματα, τα 

οποία χρησιμοποιούνται ως αίθουσες διδασκαλίας. Την άνοιξη του 1982 το Γυμνάσιο 

Χρυσούπολης μεταστεγάστηκε σε καινούριο διδακτήριο στο οποίο και στεγάζεται μέχρι και 

σήμερα. Με τη μεταστέγαση του Γυμνασίου Χρυσούπολης στο κτίριο παραμένει το  Ενιαίο 

Λύκειο Χρυσούπολης τα σχολικά έτη 1982-1983, 1983-1984 και 1984-1985(εικ. 9). Με την 

ολοκλήρωση του νέου του διδακτηρίου το Ενιαίο Λύκειο Χρυσούπολης μεταστεγάζεται και 

εξακολουθεί να στεγάζεται εκεί μέχρι και σήμερα. 

Από το σχολικό έτος 1985 μέχρι και το 1993 φιλοξενεί το περιπλανώμενο 2
ο
 6/θέσιο Δημοτικό 

Σχολείο Χρυσούπολης. Με το Προεδρικό Διάταγμα 338/26-08-1987 το 3
ο
 3/θέσιο Δημοτικό 

Σχολείο του Προαστίου Χρυσούπολης καταργήθηκε και συγχωνεύθηκε με το 2ο 6/θέσιο 

Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. Οι μαθητές του καταργηθέντος σχολείου δε χωρούν στο 

διδακτήριο. Απορροφήθηκαν κυρίως από το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης που 

εξακολουθεί να στεγάζεται στο κτίριο. Λόγω δε της στενότητας των χώρων, μικρός αριθμός 

μαθητών του φοίτησαν στα σχολεία 1
ο
 και 5

ο
 Χρυσούπολης μέχρι το έτος 1993. Ήταν 

επιτακτική η ανάγκη οικοδόμησης νέου διδακτηρίου που οικοδομήθηκε και στεγάζει από το 

σχολικό έτος 1993-94 μέχρι και σήμερα το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 

Μια άλλη σχολική μονάδα έχει ανάγκες στέγασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Είναι το 

σημερινό Επαγγελματικό Λύκειο Χρυσούπολης. 

Από το σχολικό έτος 1993-94 το κτίριο στεγάζει τμήματα του ΕΠΑΛ Χρυσούπολης μέχρι και το 

σχολικό έτος 2003-2004. Φυσικά η επωνυμία του ΕΠΑΛ Χρυσούπολης ήταν άλλοτε Τεχνικό 

Επαγγελματικό Λύκειο Χρυσούπολης και άλλοτε Ενιαίο Επαγγελματικό Λύκειο Χρυσούπολης, 

σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη δευτεροβάθμια   εκπαίδευση. 

Το 2005-2007 έχουμε την πρώτη περίοδο ανακαίνισης του διδακτηρίου. Παρ’ όλες της 

προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής δεν κατέστη δυνατό να παραδοθεί το διδακτήριο. 

Η νέα Δημοτική Αρχή  από το Γενάρη του 2008 (δεύτερη περίοδος ανακαίνισης) θα παραδώσει 

πλήρως ανακαινισμένο το διδακτήριο το καλοκαίρι του 2009. 

  Έτσι  από το Σεπτέμβρη του 2009 (σχολικό έτος 2009-2010)  στεγάζει  μέχρι και τον 

Αύγουστο του 2013 το 3
ο
 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης.  
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 Με τον αγιασμό στις 11 Σεπτεμβρίου του 2013 έγιναν και τα εγκαίνια του νέου 

διδακτηρίου που συστεγάζει το 3
ο 

Δημοτικό Σχολείο με το 1
ο
 Δημοτικό Χρυσούπολης (εικ. 10, 

11, 12 και 13). 

 

Συμπεράσματα – Σύνοψη 

 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία και έχοντας μελετήσει διεξοδικά τα ζητήματα που 

πραγματεύθηκε, μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα: 

Η ανάγκη της ίδρυσης του 3
ου

 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης λόγο αύξησης του 

αριθμού των μαθητών της Π.Ε. στη Χρυσούπολη 

Ανάδειξη μέσα από το αρχείο του σχολείου τεκμηρίων που δείχνουν τη λειτουργία τόσο του 3ου 

6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, όσο και των σχολικών μονάδων που στεγάστηκαν 

στο συγκεκριμένο κτίριο. 

Η στέγαση του νεοϊδρυθέντος  3
ου

 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης μόνα για 

τέσσερα σχολικά έτη (2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) στο ανακαινισμένο 

κτίριο. 

Η μεταστέγαση του 3
ου

 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης τον Αύγουστο του 2013 σε 

νεόδμητο διδακτήριο και η συστέγαση του με το 1
ο
  6/θεσίο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης με 

την ολοκλήρωση  των εργασιών του 1
ου

 12/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

Τα παραπάνω αποτελούν τεκμήρια που δείχνουν τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

στην πόλη της Χρυσούπολης μέσα στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό πλαίσιο της 

εκατονταετίας.  

 

Βιβλιογραφία 

 

Κουσκουράς Σ. (2010).  1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης: Διαδρομή από το 19

ο
 αιώνα μέχρι 

σήμερα.   Χρυσούπολη: Αυτοέκδοση. 

 

Πηγές 

-Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης. 

-Συνεντεύξεις από τους:   

   Καρλαγκίνης Δημήτριος , Γυμνασιάρχης, 

   Ξανθοπούλου Παρασκευή, Λυκειάρχης, 

   Παπουλίδης Χρήστος, Λυκειάρχης ΕΠΑΛ, και  

   Τοκουσμπαλίδης Παναγιώτης, Καθηγητής. 



 

426 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 1. Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο Σχολείο το σχ. έτος  2009-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αρχείο σχολείου. 

Σχολικό έτος 2009-2010 

 

Δ/ντής   Νάσσος Μιλτιάδης 

Τάξη Α΄ Λεοκάτα Μελίνα-Μαρία 

Τάξη Β΄ Αθανασιάδου Ελπίδα 

Τάξη Γ΄ Μανωλή Πολυξένη 

Τάξη Δ΄ Σκράπαρης Αθανάσιος 

Τάξη Ε΄ Φωτάκη Σταυρούλα 

Αγγλικής γλώσσας Πλαγιαρινού Καλλιόπη 

Φυσικής Αγωγής Μανίσογλου Βασίλειος 
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Πίνακας 2. Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο Σχολείο το σχ. έτος  2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αρχείο σχολείου. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2010-2011 

Δ/ντής  Νάσσος Μιλτιάδης 

Τάξη Α΄ Κωστοπούλου Κερατσώ 

Τάξη Β΄ Αθανασιάδου Ελπίδα 

Τάξη Γ΄ Φωτάκη Σταυρούλα 

Τάξη Δ΄Μανωλή Πολυξένη 

Τάξη Ε΄ Γκουλιαβούδη Μαρία 

Τάξη ΣΤ΄ Τσάκαλου Χάιδω  

Ολοήμερο τμήμα  Σκράπαρης Αθανάσιος 

Αγγλικής γλώσσας Πλαγιαρινού Καλλιόπη 

                      Καλαϊτζόγλου Δέσποινα 

Φυσικής Αγωγής Αγοραστός Χαράλαμπος 

                   Μολοχίδης Νικόλαος 

                              Μολοχίδου Ελισάβετ 

Γερμανικής γλώσσας Ανδρουλή Ελισάβετ 

Μουσικής Χουρμουζιάδου Δέσποινα 

Πληροφορικής Τζιαφάς Γεώργιος  
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Πίνακας 3. Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο Σχολείο το σχ. έτος  2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αρχείο σχολείου. 

Σχολικό έτος 2011-2012 

Δ/ντής  Αλμπάντης Παναγιώτης 

Τάξη Α΄ Κωστοπούλου Κερατσώ 

Τάξη Β΄ Μανωλή Πολυξένη 

Τάξη Γ΄ Αθανασιάδου Ελπίδα 

Τάξη Δ΄ Χατζηγιάννη Ευδοξία 

Τάξη Ε΄ Φωτάκη Σταυρούλα 

Τάξη ΣΤ΄ Τσολούφης Αθανάσιος 

Ολοήμερο τμήμα  Σκράπαρης Αθανάσιος 

Αγγλικής γλώσσας  Πλαγιαρινού Καλλιόπη 

Γερμανικής γλώσσας  Παμπουκίδου Σταυρούλα 

Φυσικής Αγωγής     Μολοχίδου Ελισάβετ 

                                   Χαϊτίδου Ειρήνη 

                                   Λογοθέτης Κωνσταντίνος 

                        Μολοχίδης Νικόλαος 

                       Τζιούφας Απόστολος 

Πληροφορικής  Πέτρου Στέφανος 

Μουσικής Χουρμουζιάδου Δέσποινα 
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Πίνακας 4. Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο Σχολείο το σχ. έτος  2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Αρχείο σχολείου. 

Πίνακας 5. Η εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού από το 2009 έως το 2013 

 

Σχ. 

έτος 
Α΄τάξη Β΄Τάξη Γ΄Τάξη Δ΄Τάξη Ε΄Τάξη ΣΤ΄Τάξη ΣΥΝΟΛΟ 

2009-

2010 
18 21 23 17 21 - 100 

2010-

2011 
18 19 24 23 17 21 122 

2011-

2012 
22 16 20 22 23 19 122 

2012-

2013 
32 23 19 17 25 25 141 

Πηγή: Αρχείο σχολείου. 

Σχολικό έτος 2012-2013 

Δ/ντής  Αλμπάντης Παναγιώτης 

Τάξη Α1΄ Αθανασιάδου Ελπίδα 

Τάξη Α2΄  Λεοκάτα Μελίνα-Μαρία 

Τάξη Β΄    Κωστοπούλου Κερατσώ 

Τάξη Γ΄    Μανωλή Πολυξένη 

Τάξη Δ΄     Λεπίδα Αικατερίνη  

                  (Παπαοικονόμου Καλλιόπη) 

Τάξη Ε΄   Τσολούφης Αθανάσιος 

Τάξη ΣΤ΄ Φωτάκη Σταυρούλα 

Ολοήμερο τμήμα     Σκράπαρης Αθανάσιος 

Αγγλικής γλώσσας Πλαγιαρινού Καλλιόπη 

Γερμανικής γλώσσας Μπούμπα Άννα 

Φυσικής Αγωγής    Χαϊτίδου Ειρήνη 

Πληροφορικής        Ποιμενίδου Αικατερίνη 



 

430 

 

Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας: 

  Ιστορία του  4ου 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Ευφροσυνίδης Γεώργιος, Διεθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Εισαγωγή 

 

Το σχολείο και ιδιαίτερα το Δημοτικό Σχολείο είναι ένας κοινωνικός θεσμός. Σαν κοινωνικός 

οργανισμός αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών στοιχείων (εκπαιδευτικοί, μαθητές, 

μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας, γονείς, τοπική κοινωνία, κ.ά.) που συνεργάζονται και 

αλληλοεπηρεάζονται για την κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη διανοητική και ψυχοσωματική 

τους ανάπτυξη, αλλά και για την πνευματική ανάταση των μελών της ευρύτερης περιοχής όπου 

λειτουργεί..  

Το ελληνικό σχολείο διαχρονικά επηρεάστηκε από τις πολλαπλές κατά καιρούς επικρατούσες 

συνθήκες, προσπαθώντας να ενσωματώσει στοιχεία, να προσεταιριστεί κάποια άλλα σε σημείο 

που να χαρακτηρίζεται άλλοτε συντηρητικό και δασκαλοκεντρικό και άλλοτε φιλελεύθερο και 

παιδοκεντρικό. Πάντοτε όμως αναδείκνυε πολλά από τα καλά στοιχεία του Έλληνα. Την δίψα 

για τη μόρφωση των παιδιών του, το φιλότιμο και τη συλλογική ευθύνη της ίδρυσης και 

συντήρησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε κάθε γωνιά αυτού του τόπου, χωρίς πολλές φορές 

να έχουν την υποστήριξη του επίσημου κράτους και στερούμενο πάντα της υλικοτεχνικής 

υποδομής σε σχέση με αντίστοιχα του εξωτερικού. 

Η αποτύπωση της ιστορίας του σχολείου πρέπει να δίνει στατιστικές πληροφορίες για τον 

εκπαιδευτικό, το μαθητή, την οργάνωση, τις τεχνικές διδασκαλίας,  το κτίριο και τα οικονομικά. 

Πρέπει όμως να  αναδεικνύει και το ρόλο των ανθρώπων, το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και 

οικονομικό πλαίσιο της τοπικής κοινότητας, αφού υπήρξε πάντα ακρογωνιαίος λίθος της. 

Στην εργασία αυτή καταγράφεται η ιστορία του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης, καθώς 

και των σχολείων του Νέου Ξεριά, της Αβραμηλιάς, του Λιθοχωρίου και του Διαλεκτού, μέσα 

από τη μελέτη του αρχείου που διασώθηκε αλλά κυρίως μέσα από τον πλούτο της μνήμης των 

ανθρώπων που το έκτισαν, δούλεψαν και διδάχθηκαν σ’ αυτό, αποκαλύπτοντας ότι αληθινά 

μεγάλοι ήταν όλοι εκείνοι οι ασήμαντοι ανώνυμοι καθημερινοί άνθρωποι.. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

 

Ο σκοπός προσδιόρισε και τη μέθοδο συλλογής στοιχείων, αν και αυτά αποδείχθηκαν πενιχρά, 

δεδομένου ότι μέρος από το αρχείο του 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου χάθηκε  με τη μεταστέγασή του 

στο καινούργιο κτίριο. Το ίδιο συνέβη και στα σχολεία  Λιθοχωρίου, Αβραμηλιάς και Νέου 

Ξεριά  στα οποία δε λήφθηκε μέριμνα για το αρχείο τους όταν αυτά συγχωνεύτηκαν ή 

καταργήθηκαν. Έτσι έγιναν : 

 α) έρευνα πεδίου με επισκέψεις στα υπάρχοντα διδακτήρια και φωτογραφίσεις των εξωτερικών 

αλλά και των εσωτερικών τους χώρων,  

 β) μη τυποποιημένες συνεντεύξεις από παλαιότερους εκπαιδευτικούς, διευθυντές  και μαθητές 

του σχολείου καθώς και από κατοίκους- παλαιούς μαθητές,  

 γ) αποδελτίωση παλαιών χειρογράφων από παλαιότερες έρευνες εκπαιδευτικών του σχολείου, 
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δ) αναζήτηση και εντοπισμός δημοσίων εγγράφων που σχετίζονται με το θέμα, μελετήθηκε το 

υπάρχον αρχειακό υλικό του σχολείου, συλλέχθηκε φωτογραφικό υλικό παλαιότερων εποχών, 

και αντλήθηκαν πληροφορίες τόσο από το διαδίκτυο, όσο και από σχετική με το θέμα 

βιβλιογραφία.    

Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα περίπου από 10 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 

25 Απριλίου 2013 και η αξιοπιστία της μπορεί να βασιστεί κυρίως στα έγγραφα του αρχειακού 

υλικού και τη σχετική βιβλιογραφία ντόπιων συγγραφέων που ασχολήθηκαν γενικά με την 

τοπική ιστορία  και κατ' επέκταση με την ιστορία της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα 

κατατοπιστικό υπήρξε το βιβλίο του αείμνειστου Χρήστου Κοζαρίδη: «Η επαρχία Νέστου από 

την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα», το βιβλίο του Βασίλη Μυλωνά: «Ξεριάς, Λιθοχώρι, 

Αβραμηλιά» και η μεταπτυχιακή εργασία του Κοντοστέλιου Εμμανουήλ με τίτλο: «Η 

εκκλησιαστική ιστορία της περιφέρειας Νέστου κατά τη Βυζαντινή και Οθωμανική περίοδο και 

ο ελληνισμός της». Επισημαίνουμε την ειλικρινή διάθεση των μαρτυριών που  κατατέθηκαν 

αλλά παρατηρούμε και την απουσία ικανού φωτογραφικού υλικού. 

 

Ιστορική αναδρομή 

 

Η ιστορία της εκπαίδευσης στη Χρυσούπολη αντλεί τις πρώτες αναφορές πριν από τις απαρχές 

του 20
ου

 αιώνα με την εγκατάσταση των πρώτων Ελλήνων από τη Λάιστα της Ηπείρου 

(Μέρτζιος, 1991: 21). Στην περιοχή  η συντριπτική πλειοψηφία  των κατοίκων  ήταν 

μουσουλμάνοι και μάλιστα απόγονοι των Γιουρούκων Τούρκων , κάτι αντίστοιχου  των  

ακριτών του Βυζαντίου, που εγκαταστάθηκαν μαζικά στην έρημη δημογραφικά περιοχή του 

δυτικού Νέστου, μετά το 1375 (Βακαλόπουλος, 1988: 50˙ Ακριτίδης, 2003: 314). 

Σύμφωνα με τις δημογραφικές έρευνες  από τα τέλη του δέκατου ένατου αιώνα οι ελληνόφωνοι 

κάτοικοι της περιοχής περιορίζονταν σε δύο μόνο περιοχές, αυτή της Χρυσούπολης (Σαρί 

Σαμπάν), όπου διαβιούσαν με μικτούς πληθυσμούς Μουσουλμάνων και Βουλγάρων και της 

Πετροπηγής (Καγιά Μπουνάρ), ένα καθαρά ελληνικό χριστιανικό χωριό. Αναφορές έχουμε και 

για τα χωριά της Νέας Καρυάς και του Χρυσοχωρίου, όπου υπήρχαν λίγες δεκάδες Ελλήνων. 

Όλοι αυτοί αποτελούσαν λιγότερο από  το 3% του συνολικού πληθυσμού στη σημερινή 

επικράτεια του Δήμου Νέστου (Λιθοξόου). 

Η κατάσταση αλλάζει άρδην με την εμφάνιση των προσφύγων από την Αν. Θράκη, Μικρά Ασία 

και τον Πόντο, οπότε και η ανάγκη για δημιουργία σχολείων κρίνεται επιτακτική παρά τα 

σημαντικότερα άλλα προβλήματα που έφερε η εγκατάσταση τόσων ανθρώπων σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα. 

Η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης σχολείου έγινε από τους Ηπειρώτες Λαϊστινούς που  μαζί  με τον 

πρώτο ναό του Αγ. Δημητρίου δημιούργησαν και το πρώτο «ιδιωτικό» τότε εκπαιδευτήριο του 

Σαρί Σαμπάν. Η περιοχή της Ποντιάδας ονομαζόταν Σέκελερ, δηλαδή πέτρινα βάθρα, μιας και 

υπάρχουν στοιχεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος από την εποχή των αρχαίων Θρακών 

(Ηροδότου Πολύμνια, 1994:70). Αποτελούσε κατ’ ουσία  συνοικία  της Χρυσούπολης ( Σαρί 

Σαμπάν) μια και η απόσταση από αυτήν δεν ξεπερνούσε τα 300 μέτρα. 

Η δημιουργία αυτού του οικισμού θεωρείται «λογική» από το γεγονός ότι υπάρχει μια 

υψομετρική διαφορά σε σχέση με τον υπόλοιπο κάμπο που προσέφερε ασφάλεια στις συχνές 

πλημμύρες του Νέστου. Επίσης αξίζει να αναφερθεί  ότι  ο οικισμός ήταν δίπλα στο σύμπλεγμα 

λιμνών, άρα πόσιμου νερού αλλά και πηγή τροφής, που σήμερα βέβαια είναι μικρότερες σε 

σχέση με την εποχή εκείνη λόγω της αποξήρανσης  των ελών με τα εγγειοβελτιωτικά έργα του 



 

432 

 

1950-1956. Αυτά ενισχύουν την θέση των αρχαιολόγων για συνεχή παρουσία πληθυσμών στο 

σημείο αυτό από τα αρχαϊκά χρόνια. Τελευταία μάλιστα έχει ανακαλυφθεί περίβολος θρακικού 

οχυρού που ανάγεται στην προϊστορική εποχή, στη θέση Λιθοχώρι.  

Σήμερα η Ποντιάδα είναι τμήμα της Χρυσούπολης, χωρίς ενδιάμεσα κενά από αυτήν. Η 

εποίκιση της περιοχής έγινε πρώτα με την ανταλλαγή των πληθυσμών με πρόσφυγες από τον 

Πόντο που έδωσαν την ονομασία που έχει και σήμερα και αργότερα με επίσης Πόντιους 

πρόσφυγες από τα ορεινά χωριά που μετοίκησαν αναγκαστικά λόγω του εμφυλίου πολέμου 

(1947-1949). 

Το Σχολείο του Σέκελερ, όπως ονομάστηκε διατηρώντας την παλιά του ονομασία, ιδρύθηκε το 

1929 με το 383/23-10-1929 ΦΕΚ ως μονοτάξιο. Αν και η ονομασία του στο ΦΕΚ έγραφε 

Σέκελερ, πάντοτε αναφερόταν ως Σχολείο Ποντιάδας. Πρώτο έτος λειτουργίας του ήταν η 

διδακτική χρονιά 1929-1930 και συγκεκριμένα από 30 Δεκεμβρίου του 1929. Το κτίσμα, όπως 

όλα τα οικήματα με δημόσιο χαρακτήρα την περίοδο εκείνη, ανοικοδομήθηκε κυρίως με την 

προσωπική εργασία των προσφύγων της περιοχής. 

Το πρώτο κτίριο αποτελούμενο από μια αίθουσα διδασκαλίας και ένα γραφείο χτίστηκε το 1938 

έχοντας την κλασσική δομή σχολείου της εποχής με ορθογώνιο σχήμα και κεραμοσκεπή μέσα 

σε ένα μεγάλο οικόπεδο χωρίς περίφραξη, μέρος του οποίου  σήμερα αποτελεί χώρο δημοσίου 

ιδρύματος ενώ το υπόλοιπο "χάθηκε" με τη διάνοιξη των δρόμων του νέου σχεδίου πόλης της 

Χρυσούπολης (1990). 

Συνεπάγεται ότι από ιδρύσεώς του ως μονοθέσιο και μέχρι το 1938 το  σχολείο στεγαζόταν σε 

ενοικιαζόμενη αίθουσα(ες). Κατά τη διάρκεια του Πολέμου και μέχρι το 1946 το σχολείο δε 

λειτούργησε όπως σχεδόν  όλα στην Βουλγαροκρατούμενη και ανταρτόπληκτη περιοχή. Μια 

δεύτερη αίθουσα συμπλήρωσε το αρχικό σχολείο το 1950, οπότε και λειτουργεί πια σαν διθέσιο. 

Στην ιστορία  δηλαδή του σχολείου έχουμε τις εξής μεταβολές, προαγωγές και συγχωνεύσεις: 

1/θέσιο, από 1929-1950. Ξεκινώντας από την προπολεμική περίοδο βρίσκουμε πρώτο δάσκαλο 

άρα και προϊστάμενο του Σχολείου τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου (30-12-1929/11-3-1930) 

και ακολουθούν η Ιουλία Γιουχάλα (12-9-1930/30-10-30), ο Ιωάννης Λαζαρίδης (4-12-1930/7-

7-1934), ο Απόστολος Παναγιωτόπουλος (20-7-1934/24-9-1935), η Καστανή Σούλτου (18-1-

1936/2-8-1938) και ο Θεοχάρης Βαφειάδης (2-8-1938/28-10-1940), οπότε επιστρατεύτηκε και 

έπεσε στο Αλβανικό μέτωπο. Κατά τη διάρκεια του πολέμου το σχολείο όπως και τα υπόλοιπα 

παραμένουν κλειστά. Ξεκινά την  επαναλειτουργία του το 1946 με Διευθυντή τον Καλοπίση  

Γεώργιο (από 20-8-1946 έως το σχολικό έτος 1963-64). 

2/θέσιο, από 3-3-1951  έως 23-5-1952. Από 5-4-1951 συγχωνεύεται με το σχολείο Αχλαδινής 

(Αλχανλή) λόγω εγκατάλειψης του χωριού και τον εμπρησμό του κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. 3/θέσιο, από 24-5-1952 έως  το  1963 με την τρίτη αίθουσα να λειτουργεί απόγευμα. 

4/θέσιο, από το σχολικό έτος 1963-1964 οπότε και μετονομάζεται σε 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης,  με τις δύο τάξεις να λειτουργούν απόγευμα. 5/θέσιο,  κατά τις διδακτικές χρονιές 

1974-1975 και 1975-1976 με δύο τάξεις απογευματινές και μια ενοικιαζόμενη αίθουσα. 6/θ  από 

τη διδακτική χρονιά 1976-1977 με δύο τάξεις απογευματινές και δύο ενοικιαζόμενες αίθουσες 

των Σαλπιστή Γιώργου και Πελοπίδα. 

 Όλα τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από χειρόγραφη έρευνα παλαιότερων δασκάλων 

του σχολείου, που επιβεβαιώθηκε με  συνεντεύξεις των τελευταίων διευθυντών του Σχολείου. 

Αυτά ισχύουν μέχρι το 1986 που η αύξηση του πληθυσμού και η ανεπάρκεια του κτιρίου 

καθιστούν τη λειτουργία του παλαιού σχολείου προβληματική με αποτέλεσμα να εκδοθεί από το 

1986 άδεια ανέγερσης καινούργιου διδακτηρίου σε παρακείμενο μεγαλύτερο οικόπεδο εννέα 
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(9,4) στρεμμάτων με τραπέζιο σχήμα. Το παλιό κτίριο με το οικόπεδό του δεσμεύτηκαν από το 

Δήμο Χρυσούπολης (Νέστου) και σήμερα αποτελεί το χώρο που ανεγέρθηκε και λειτουργεί το 

σύγχρονο κτίριο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το γνωστό Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής 

Υποστήριξης  και Κατάρτισης Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α) 

 

Το σημερινό κτίριο 

 

Το καινούργιο κτίριο λειτούργησε το σχολικό έτος η διδακτική χρονιά 1888-1989 (η άδεια είχε 

εκδοθεί το 1986) και είναι "σύγχρονο" διώροφο κτίσμα με ισόγειο, δώμα και υπόγειο, 

επιφάνειας βάσης  435 τ.μ. και συνολικής επιφάνειας χώρων   1.530 τ.μ., εκ των οποίων 410 τ.μ. 

είναι οι κύριες διδακτικές αίθουσες, 410 τ.μ. είναι υπόγειος χώρος και τα υπόλοιπα γραφεία, 

βοηθητικές αίθουσες, διάδρομοι, σκάλες κ.λ.π. Έχει βορινή είσοδο-έξοδο, σχήμα ορθογώνιο με 

τις μικρές πλευρές ανατολικά και δυτικά, ενώ οι αίθουσες κοιτάνε στο νότο. Δε δείχνει να έχει 

την μορφή σχολικού κτιρίου, κάτι που ίσως γίνεται φανερό, κοιτώντας τα αντίστοιχα σχολεία 

στο Ερατεινό και στην Κεραμωτή και λόγω του ότι κυριαρχεί στο χώρο εξαιτίας του ύψους του 

(συντελεί σε αυτό και η υψομετρική διαφορά από την υπόλοιπη συνοικία). Θα έλεγε κανείς ότι 

πρόκειται για νοσοκομείο ή  διοικητικό κτίριο. Αυτό αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα ερώτημα. 

Το γιατί δηλαδή περιορίστηκε σε ένα τόσο μεγάλο οικόπεδο η βάση του οικοδομήματος. 

Προφανώς έγινε για οικονομικούς λόγους. Παρόλο τον όγκο του στερείται πλεονεκτημάτων που 

θα το κατέτασαν στα σύγχρονα σχολεία μιας και στερείται αίθουσας εκδηλώσεων ή πολλαπλών 

χρήσεων. Αυτό έκανε προβληματική τη σχολική ζωή και για το λόγο αυτό κάθε γιορτή γινόταν 

εις διπλούν (μια για τους μαθητές και μια για τους γονείς). Επίσης δημιουργούσε πρόβλημα στο 

μάθημα της γυμναστικής, το οποίο γινόταν στην τάξη τις δύσκολες ημέρες. Λείπουν οι 

λειτουργικοί αποθηκευτικοί χώροι και η δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΜΕΑ, αλλά κυρίως 

δημιουργείται πρόβλημα ασφάλειας κατά την εκκένωση του Σχολείου σε περίοδο κρίσης και 

αυτό γιατί υπάρχει μόνο μια είσοδος-έξοδος .Το 1993 συστεγάγεται στο ισόγειο του κτιρίου το 

μέχρι τότε περιπλανώμενο σε ενοικιαζόμενες αίθουσες 4
ο
 Νηπιαγωγείο. Κατά το σχολικό έτος 

1993-1994τη διδακτική χρονιά 1993-1994 προστέθηκαν  στην πυλωτή του σχολείου δύο ακόμα 

αίθουσες, για να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης του 4
ου

 1/θέσιου Νηπιαγωγείου και του 

Ολοήμερου Τμήματος, αλλά περιόρισε τη λειτουργικότητα του σχολείου στο χώρο  της αυλής. 

Από τη  χρονιά 1996-97, λόγω κατάργησης του Δημοτικού Σχολείου Παραδείσου, τα παιδιά του 

συγκεκριμένου χωριού μεταφέρονταν με ταξί στο 4
ο
 Δημοτικό. Αυτό έγινε μετά από επιλογή  

του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Παραδείσου, παρά το ότι το πλησιέστερο Δημοτικό 

Σχολείο προς τον Παράδεισο ήταν αυτό του Νέου Ξεριά. Μέρος της περιουσίας του Σχολείου 

του Παραδείσου αποτέλεσαν και δύο αγροτεμάχια που μεταβιβάστηκαν στην παλιά σχολική 

επιτροπή (σε σύνολο 4 αγροτεμαχίων). Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε η περίφραξη της αυλής 

του Σχολείου. Επίσης έγιναν προσθήκες στους διαδρόμους των ορόφων για να εξυπηρετήσουν 

τις ανάγκες για αποθηκευτικούς χώρους και έτσι διαμορφώθηκαν η αίθουσα εποπτικών, η 

αίθουσα βιβλιοθήκης και το γραφείο του Δ/ντή. Τη σχολική χρονιά 2009-2010 έγινε μια 

προσθήκη από το Δήμο Χρυσούπολης, με χρηματοδότηση του Ο.Σ.Κ. και δημιουργήθηκε 

μεταλλική κατασκευή εξόδου κινδύνου που συνδέει εξωτερικά όλους τους ορόφους και δίνει 

λύση στο πρόβλημα ασφάλειας που υπήρχε με τη μία μόνο είσοδο έξοδο. Το παράδοξο με το 

καινούργιο κτίριο είναι ότι ποτέ κανείς δεν το παρέλαβε επίσημα και η πλήρης νομιμοποίησή 

του και ολοκλήρωση της άδειας του κτίσματος, λόγω των προσθηκών που είχαν προηγηθεί, 

έγινε το καλοκαίρι του 2012 οπότε και το παρέλαβε η νέα Σχολική Επιτροπή. 
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Τη σχολική χρονιά 2011-2012 έγινε συγχώνευση με το 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέου Ξεριά 

που μέχρι τότε είχε ήδη συγχωνευθεί με τα Δημοτικά Σχολεία Αβραμηλιάς, Διαλεκτού και 

Λιθοχωρίου προσθέτοντας 19 μαθητές στο συνολικό δυναμικό, οι οποίοι μετακινούνται με το 

ΚΤΕΛ μαζί με αυτούς του Παραδείσου. 

Ενώ η οργανικότητα του Σχολείου είναι 6/θέσιο, σπάνια λειτούργησε έτσι. Ιδιαίτερα τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες λειτουργεί σαν 7/θέσιο και κάποιες σχολικές χρονιές και 8/θέσιο. 

Από τις χειρόγραφες σημειώσεις παλαιών εκπαιδευτικών από όπου και αντλήσαμε όλες αυτές 

τις πληροφορίες, γιατί με τη μεταστέγαση του σχολείου χάθηκε μεγάλο μέρος από  το παλαιό 

αρχείο, πληροφορούμαστε και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν στο Σχολείο το 

διάστημα αυτό αλλά και  αρκετά στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό. 

Χαρακτηριστικό για το σχολείο αποτελεί η  "μακροβιότητα" των διευθυντών του μιας και εκτός 

του πρώτου μεταπολεμικού Διευθυντή Καλοπίση Γεωργίου (1946-1964) έχουμε και τον  γιο του 

Λεωνίδα Καλοπίση (1968-1990), καθώς και τον Κώστα  Χασιρτζόγλου (1992-2007), να 

διευθύνουν το Σχολείο, με μικρά διαλείμματα από τους Χαραλαμπίδη Χρυσόστομο, 

Χαλβατζόγλου Πολυξένη και Βουρνάζου Άλκη. Ένα πλήθος λοιπόν από δασκάλους και 

δασκάλες πρόσφεραν υπηρεσία  μετά τον πόλεμο. 

Τον  Καλοπίση Γεώργιο με την αύξηση της οργανικότητας του Σχολείου πλαισιώνουν οι: 

Καρυοφύλλης Χρήστος, Ισμήνη Κουρτέση, Θεοδώρου Μαρία, Χαλβατζόγλου Πολυξένη (1965-

1971) η οποία  υπήρξε προσωρινά διευθύντρια κατά τις διδακτικές χρονιές 1966-68 και 1970-71, 

Γεωργιάδου-Χαραλαμπίδου Πελαγία (1962-1974), Χαραλαμπίδης Χρυσόστομος (1963-1973) 

που επίσης είχε τη διεύθυνση του σχολείου τη διδακτική χρονιά 1964-1965, Καλοπίσης 

Λεωνίδας ,γιος του Καλοπίση Γιώργου (1964-1991), Αλεξιάδη Ζαφείρω (1963-1964), 

Παπαναστασίου Δήμητρα (1967-1968),  Χαψιάδου-Γεωργιάδου Χρυσούλα (1971-1973), 

Λαμπέτσου Δήμητρα (από το1972) , Κυριαζής Δημήτρης (1972-1973), Γεωργιάδης Θεοφάνης 

(1973-1978), Αλεξανδρίδου Δέσποινα (1973-1979), Σωτηριάδου-Γεωργιάδου Γιώτα (1974-

1975), Τσιτσοπούλου (1976-1977), Νικολόπουλος Στάθης (1977-78), Βουρνάζου-

Νικολοπούλου Άλκη (1977-1978) προσωρινή διευθύντρια  τη διδακτική χρονιά 1971-72, 

Λαμπέτσου Δήμητρα (1996), Κωτσαρής Χρήστος (1984-1990),  Μυλωνά Τερψιθέα, Πάντσιος 

Ιωάννης, Κρεμμύδας Παναγιώτης, Βαφειάδου Περσεφόνη, Χατζηβασιλάκη Αναστασία, 

Χαριτίδου Ελισάβετ, Κουρκλίδου Σοφία, Ασημίδης Αργύρης, Γιοβανοπούλου Πέπη (1977-

78),Μαντζιούρης Μόρφης (1974), Χατζηδαρέλλη Μαντζιούρη Μαρία (1975-1976), 

Χασιρτζόγλου Κωνσταντίνος(1992-2007), Κουσκουράς Σοφοκλής, Καραβασίλη Αιμιλία (1994-

2009), Αμαραντίδου Ιουλία, Νάσσος Μιλτιάδης,  Καραγιαννίδου Ροδάμη, Βαφειάδου 

Περσεφόνη, Γενημαχαλελής Θεοδόσιος, Καντζίδης Αλέξανδρος, Κωστοπούλου Κερατσώ, 

Κακανά Ευλαμπία, Μανούκου Άννα (1994-2014), Τσομπανόπουλος Γεώργιος, Ατλαμάζογλου 

Ευγενία (2002-2014), Τσαντάκου Αλεξάνδρα (1997-2014), Καλτάκη Κατίνα (2003-2014), 

Ευθυκράτη Χρηστίνα (2010-2014), Ευφροσυνίδης Γεώργιος (2007-2014) ο οποίος έχει τη 

διεύθυνση του σχολείου σήμερα, Δεληνικόλα Τριανταφυλλιά (2002-2014), Μπόνια Δήμητρα 

(1197-2013), Αντεδάκη Ευαγγελία (2011-2014), Τούλιου Μαρία (2013-2014), Μαχιά 

Αναστασία (2013-2014). 

Όλα τα ονόματα πηγάζουν από το υπάρχον, αλλά με αρκετές ελλείψεις  αρχειακό υλικό του 

Σχολείου οι οποίες καλύφθηκαν κατά το δυνατό μέσα από τις συνεντεύξεις. 

 Όσον αφορά το μαθητικό πληθυσμό προπολεμικά η δύναμη μαθητών του μονοθεσίου 

κυμάνθηκε από 31 έως 56 μαθητές. Μεταπολεμικά έχουμε ορισμένες μεταβολές. Παρατηρούμε 

όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα στο πρώτο παράρτημα, ότι το 1947-48 έχουμε μια 
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μεγάλη δύναμη μαθητών, που οφείλεται στο ότι πολλοί που δεν φοίτησαν κατά τη διάρκεια του 

πολέμου ενσωματώθηκαν μαζί με εκείνους που ήρθαν από το χωριό Αχλαδινή, που 

καταστράφηκε κατά την περίοδο της κατοχής. Τη δεκαετία του '50 και του '60 έχουμε 

σταθερούς αριθμούς με 110 και 135 μαθητές αντίστοιχα για κάθε δεκαετία και μετά το 1980 

αρχίζει μια σταθερή αύξηση με αποκορύφωμα τα χρόνια 1974-1987 που οφείλεται στην 

οικιστική ανάπτυξη της περιοχής και τη γενική αύξηση του πληθυσμού στη Χρυσούπολη. Τα 

χρόνια 1987-2003 έχουμε μια σταθερότητα στους 130 μαθητές κατά μέσο όρο που αυξάνεται 

στην πενταετία 2003-2009 στους 150, για να επανέλθει στα "φυσιολογικά" επίπεδα των 130 

μαθητών τα τελευταία χρόνια. Επισημαίνουμε  ότι από το 2008-2009 τα όρια της σχολικής 

περιοχής περιορίστηκαν μετά τον επαναπροσδιορισμό τους λόγω της λειτουργίας του 3ου 

Δημοτικού Σχολείου και ένας παράγοντας που θα πρέπει να αναφερθεί είναι οι νέοι Έλληνες 

οικονομικοί μετανάστες που επαναλαμβάνουν την περιπέτεια των παππούδων τους του 1960-62. 

Τα δύο τελευταία χρόνια τέσσερις οικογένειες και πέντε μαθητές ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία. Στοιχείο επίσης αξιοσημείωτο είναι η εθνική ομοιογένεια των μαθητών, αφού 

αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαζί ποτέ δεν ξεπέρασαν στα στατιστικά του σχολείου  το 5%. 

Το σχολικό έτος 2013-14 καταγράφονται μόλις 2 μαθητές. 

 

Συμπερασματικά 

 

Από όσα μέχρι τώρα μπορέσαμε να καταγράψουμε μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: 

Ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα μείζονος σημασίας για τον ελληνισμό δημιούργησαν  

δημογραφικές μεταβολές στην περιοχή μεγαλύτερες ίσως από άλλα σημεία του ελληνικού 

χώρου, με αποτέλεσμα τη ραγδαία μεταβολή του εκπαιδευτικού χάρτη. Η εγκατάσταση των 

πρώτων προσφύγων στην περιοχή του Σέκελερ- Ποντιάδας και η δεύτερη προσφυγιά  από τα 

ορεινά στην Χρυσούπολη εξαιτίας της ανασφάλειας του πολέμου και του αντάρτικου 

δημιούργησε την ανάγκη για νέα και μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι συνεχιζόμενες 

δημογραφικές διακυμάνσεις και τα μεταπολεμικά φαινόμενα της αστυφιλίας και της εσωτερικής 

και εξωτερικής μετανάστευσης εμφανίζουν, ιδιαίτερα μετά το 1962, μεγάλες μεταβολές στο 

μαθητικό δυναμικό, με αποτέλεσμα να υπάρχει η τάση ο μαθητικός πληθυσμός να μειώνεται στα 

χωριά και να αυξάνεται στα μεσοαστικά και αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό έρχονται οι 

καταργήσεις των Δημοτικών σχολείων Λιθοχωρίου, Αβραμηλιάς, Διαλεκτού, Παραδείσου και 

τελευταίου αυτού του Νέου Ξεριά το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα βαθμό όλες οι 

συγχωνεύσεις και καταργήσεις αποτελούν και συνέπεια μιας πολιτικής υπέρ των μεγάλων 

σχολικών μονάδων, που υπαγορεύτηκε από τα οικονομικά δεδομένα και τον καινούργιο χάρτη 

της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συνέχιση της μείωσης του μαθητικού δυναμικού ακόμα και 

σήμερα  δεν μπορεί παρά να προβληματίζει εδώ και καιρό όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που 

αισθάνεται αυτή τη χώρα να φυλλοροεί, εξαιτίας και της νέας οικονομικής κρίσης και να 

πληρώνει τις συνέπειες της υπογεννητικότητας, αποτέλεσμα και αυτή της εικονικής οικονομικής 

ευμάρειας των περασμένων δεκαετιών.  

Κατασκευαστικά και αρχιτεκτονικά το σημερινό διδακτήριο δεν έχει καμιά σχέση με τα παλαιά 

δασκαλοκεντρικά σχολεία με  την πέτρα και τη σκεπή και  τις ψηλοτάβανες αίθουσες. Ίσως 

είναι το μόνο από τα καινούργια διδακτήρια  της περιοχής που δεν ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες προδιαγραφές και το μόνο ελκυστικό που διαθέτει είναι ίσως οι άφθονοι εξωτερικοί  

χώροι. Εδώ θα χρειαστεί η ενίσχυση από την τοπική αυτοδιοίκηση που  πρέπει να δώσει σε όλες 

τις σχολικές μονάδες τις περιοχής όλα τα πλεονεκτήματα που θα προσδώσουν ευελιξία και 
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δυνατότητες για να πλησιάσουν ευρωπαϊκά επίπεδα, όπως έχει κάνει με το καινούργιο 12/θέσιο 

σχολείο στη Χρυσούπολη που δημιουργήθηκε από την συγχώνευση των 6/θέσιων Δημοτικών 

Σχολείων 1ου και 3ου Χρυσούπολης .  

Θα πρέπει να τονιστεί η αξιομνημόνευτη και καταλυτική συνεισφορά της τοπικής κοινωνίας 

στην ίδρυση και ανέγερση του παλιού σχολικού κτιρίου και η αμέριστη συμπαράσταση των 

Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου και 

στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά τους. Το ίδιο θα παρατηρούσαμε 

και στο θέμα των συγχωνεύσεων οι οποίες έγιναν πάντα με τις καλύτερες συνθήκες και υπήρξε 

ομαλή και χωρίς προβλήματα η ενσωμάτωση των νέων μαθητών Ελλήνων ή αλλοδαπών. 

Άλλωστε έχει γίνει κοινή συνείδηση ότι η κοινωνία μας  μεγαλώνει και όλοι πια αποτελούμε  

μέρος και όχι το όλο. Η διάθεση αν όχι η επιταγή της συνεργασίας και αλληλοβοήθειας είναι 

απαραίτητη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

  1950-

51 

107 1960-

61 

117 1970-

71 

132 

  51-52  61-62 128 71-72 130 

  52-53 134 62-63 138 72-73 149 

  53-54 111 63-64 131 73-74 157 

  54-55 103 64-65 134 74-75 160 

1945-

46 

45 1955-

56 

105 65-66 135 75-76 174 

1946-

47 

54 56-57 105 66-67 130 76-77  

1947-

48 

145 57-58 104 67-68 137 77-78 185 

1948-

49 

114 58-59 116 68-69 132 78-79 179 

1949-

50 

118 59-60 101 69-

1970 

139 79-

1980 

168 

τη διετία 1945-47 υπάρχουν εγγραφές αλλά δε βρέθηκαν στοιχεία αποφοίτησης. 

 

1980-81 159 1990-91 131 2000-01 126 2010-11 126 

81-82 170 91-92 124 01-02 129 11-12 139 

82-83 172 92-93 124 02-03 140 12-13 130 

93-84 178 93-94 130 03-04 156 13-14 133 

84-85  94-95 134 04-05 159   

85-86  95-96 136 05-06 142   

86-87 162 96-97 126 06-07 150   

87-88 137 97-98 121 07-08 149   

88-89 139 98-99 122 08-09 144   

89-1990 124 99-2000 136 09-2010 116   

Πηγή: Αρχειακό υλικό  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ      ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΞΞΕΕΡΡΙΙΑΑ  

((ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΒΒ  ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ::  ΞΞΕΕΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΛΛΙΙΘΘΟΟΧΧΩΩΡΡΙΙ  ΑΑΒΒΡΡΑΑΜΜΗΗΛΛΙΙΑΑ))  

  

      ««Μόλις εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες στο χωριό μας, (πρώτη σχολική χρονιά 1923-24) αμέσως 

λειτούργησε το σχολείο στο κτίριο, που αργότερα στεγαζόταν η κοινότητα. Πρώτος δάσκαλος 

ήταν ο παπα-Στυλιανός Καποδίστριας. Σ’ αυτό το σχολείο κάναμε μάθημα μέχρι το 1947. Εκείνη 

τη χρονιά χτίστηκε το καινούριο, αυτό που είναι σήμερα κοντά στο λατομείο, μισοερειπωμένο, 

όπως και το πρώτο. Όπως είπαμε και σε άλλο κεφάλαιο, δεν πρόλαβε να λειτουργήσει λόγω του 

εμφυλίου πολέμου. Πρώτη σχολική χρονιά λειτούργησε το 1949-1950, όταν τελείωσε αυτός ο 

πόλεμος.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΞΞΕΕΡΡΙΙΑΑ  

          

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

1923-24  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας. Πρώτο Σχολείο 

1924-25  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1925-26  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1926-27  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1927-28  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1928-29  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

Ξεριάς 1923, η πρώτη σχολική τάξη. 
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1929-30  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1930-31  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1931-32  Παπα-Στυλιανός  Καποδίστριας 

1932-33  Βελέντζας 

1933-34  Βελέντζας 

1934-35  Βελέντζας 

1935-36  Βελέντζας 

1936-37  Βελέντζας 

1937-38  Βελέντζας 

1938-39  Κοντόπουλος Αλέκος 

1939-1940  Κοντόπουλος Αλέκος μέχρι 28
η
 -10-1940 

1940-1945  Κλειστό λόγω πολέμου 

1945-46 160 

Κοντόπουλος Αλέκος  

Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει, αλλά πηγαίνουν 

σχολείο 

1946-47 171 Κοντόπουλος Αλέκος Νέο Σχολείο  

1947-48 140 

 Κοντόπουλος Αλέκος 

Ο αριθμός των παιδιών μειώθηκε λόγω 

εγκατάλειψης του χωριού από μερικές 

οικογένειες. 

1948-49 Δεν λειτούργησε λόγω εμφυλίου 

1949-50 166 

Μιλτιάδης  Αυγουλάς* 

 Κόμπος Χρήστος , Κρεμμύδα Στέλλα 

 

1950-51 138 Κόμπος Χρήστος , Κρεμμύδα Στέλλα 

1951-52 112 
Παπαδάκης Δημήτρης – Παπαδάκη Αλίκη  

 

1952-53 105 
Παπαδάκης Δημήτρης – Παπαδάκη Αλίκη  

 

1953-54 101 
Παπαδάκη Αλίκη –Χατζηκαπετάνου Ελένη  

 

1954-55 103 
Φωτιάδου–Λαζαρίδου  

 

1955-56 98 
Φωτιάδου–Λαζαρίδου  

 

1956-57 107 
Φωτιάδου–Λαζαρίδου  

 

1957-58 98 
Νικολόπουλος Ευγένιος, Τουμανίδου Ελένη  

 

1958-59 94 Νικολόπουλος Ευγένιος, Τουμανίδου Ελένη  
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1959-60 94 
Τουμανίδου Ελένη  

 

1960-61 91 
ΑλεξιάδηςΖαφείρης–Ασημακοπούλου Κατερίνα  

 

1961-62 85 
ΑλεξιάδηςΖαφείρης–Ασημακοπούλου Κατερίνα  

 

1962-63 77 
ΑλεξιάδηςΖαφείρης–Ασημακοπούλου Κατερίνα  

 

1963-64 76 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1964-65 84 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1965-66 75 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1966-67 62 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1967-68 66 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1968-69 63 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1969-70 53 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1970-71 50 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1971-72 45 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1972-73 49 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1973-74 46 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1974-75 50 
Καλοπίσης Θεόδωρος-Καντούρα Χρυσούλα  

 

1975-76 41 
Εμμανολούδης Δημήτριος-Φωτιάδου. 

 

1976-77 33  

* Τον λέγαμε «αυγουλά», γιατί κάθε Παρασκευή που έφευγε για Καβάλα, ζητούσε δύο αυγά από 

κάθε μαθητή. 

 

  « Συγκρίνουμε τους αριθμούς των παιδιών της κάθε τάξης από τη μια χρονιά στην άλλη και 

παρατηρούμε ότι η τάξη έχει μικρύνει.  

   Π.χ. η Γ΄ τάξη του 1949-50, όταν γίνεται Δ΄ το 1950-51, «χάνει» 21 παιδιά. Κάτι παρόμοιο, 

αλλά όχι τόσο δραματικό, που φεύγουν τα μισά παιδιά και παραπάνω απ’ αυτήν την τάξη, γίνεται 

και στις άλλες. Η εξήγηση σ’ αυτό το φαινόμενο είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν και άφησαν το 

σχολείο, για να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό του αγροτικού νοικοκυριού της οικογένειάς 

τους.» 
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Δεκαετία του ΄50. Οι Ξεριώτες παρακολουθούν σχολική γιορτή. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ξεριάς δεκαετία 1930, με δάσκαλο τον Αλέκο 

Κοντόπουλο. Έτος 1968 Λαϊκό συσσίτιο στο Σχολείο. 

 

10ετία του 1970. Γυμναστικές επιδείξεις στο σχολείο του  

Ξεριά. 

Πίσω, δίπλα στο σχολείο ξεχωρίζει το εστιατόριο και δεξιά οι 

τουαλέτες. 

25 Μαρτίου 1955. Σχολική γιορτή. Επάνω στη 

σκηνή δεξιά η δασκάλα Αλίκη Παπαδάκη,  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  33  

  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΒΒΡΡΑΑΜΜΗΗΛΛΙΙΑΑΣΣ  

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1945-46 86 
Ορισμένα παιδιά του 30-31 

πηγαίνουν στην πρώτη τάξη 

1946-47 96  

1947-48 69  

1948-49 --- 
Κλειστό λόγω εμφυλίου 

πολέμου 

1949-50 64  

1950-51 66  

1951-52 55  

1952-53 67  

1953-54 77  

1954-55 81  

1955-56 79  

1956-57 75  

1957-58 78  

1958-59 76  

1959-60 61  

1960-61 59  

1961-62 51  

1962-63 46  

1963-64 45  

1964-65 47  

1965-66 44  

1966-67 39 Δασκάλα Αλεξίου Γεωργία 

1967-68 33 
Δάσκαλος  

Γ. Δομβρίδης 

1968-69 31 
Δάσκαλος Χατζηηλιάδης 

Κωνσταντίνος 

1969-70 26 
Δάσκαλος Χατζηηλιάδης 

Κωνσταντίνος 

1970-71 27 
Δάσκαλος  

Γεωργιάδης Στυλιανός 

1971-72 23 
Δάσκαλος Μακεδονόπουλος 

Θωμάς 
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Σχολείο Αβραμηλιάς. Σχολικό έτος 1960-1961. 

25η Μαρτ. 1968, σχολείο Λιθοχωρίου. 

Η σχολική χρονιά 1969-1970 είναι η τελευταία, που 

λειτουργεί το σχολείο του Λιθοχωρίου. Ύστερα τα παιδιά 

πηγαίνουν στο σχολείο του Ξεριά. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1930-31  Ακόρτζας Απόστολος    

1931-32  Ακόρτζας Απόστολος    

1932-33  Κοντόπουλος Αλέκος    

1933-34  Κοντόπουλος Αλέκος    

1934-35  Αντωνακάκη Μυρσίνη  

1935-36  Αντωνακάκη Μυρσίνη  

1937-38  Αντωνακάκη Μυρσίνη  

1938-39  Αντωνακάκη Μυρσίνη  

1939-40  Αντωνακάκη Μυρσίνη  

1940-41  
Νικολαΐδης Νικόλαος 

μέχρι 28
η
-10-1940 

Έπεσε στο Αλβανικό 

Μέτωπο 

1946-47 39 Τζουμέρκας  

1947-49 --- --- 
Κλειστό λόγω 

εμφυλίου πολέμου 

1949-50 34   

1950-51 33 Παπακωστοπούλου  

1951-52 28 Παπακωστοπούλου  

1952-53 32 Καραθανάσης  

1953-54 32   

1954-55 33 Αντωνακάκη  

1955-56 33   

1956-57 33   

1957-58 33   

1958-59 24   

1959-60 23   

1960-61 22   

1961-62 20   

1962-63 19   

1963-64 17   

1964-65 12   

1965-66 15 Καλοπίσης Λεων.  

1966-67 11 Δέλλιος Χρήστος  

1967-68 13 
Δέλλιος Χρήστος 

 

1968-69 8 
Δέλλιος Χρήστος 

 

1969-70 10 
Δέλλιος Χρήστος 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  44  

ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΔΔΙΙΑΑΛΛΕΕΧΧΤΤΟΟΥΥ  

 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

1949-50 112  

1950-51 107  

1951-52 99  

1952-53 85  

1953-54 87  

1954-55 85  

1955-56 84  

1956-57 83  

1957-58 78  

1958-59 67  

1959-60 54  

1960-61 51  

1961-62 60  

1962-63 67  

1963-64 58  

1964-65 62  

1965-66 58  

1966-67 52  

1967-68 48  

1968-69 39  

1969-70 36  

1970-71 29  
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1971-72 27  

1972-73 29  

1973-74 28  

1974-75 18  

1975-76 20  

1976-77 23  

1977-78 18 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1978-79 18 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1979-80 14 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1980-81 4 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1981-82 8 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1982-83 3 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1983-84 2 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

1984-85 10 Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος 

 

   «Οι πίνακες των σχολείων που παραθέτουμε έχουν μεγάλες ελλείψεις, αλλά όσο κι αν 

προσπαθήσαμε με τους δασκάλους του σχολείου του χωριού, δεν μπορέσαμε να βρούμε όλα τα 

μαθητολόγια, για να πάρουμε τα στοιχεία που λείπουν.» 

Τα κείμενα και οι πίνακες αποτελούν τμήμα του βιβλίου του κ. Βασίλη Μυλωνά «Ξεριάς –

Λιθοχώρι και Αβραμηλιά». 
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Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας: Η Ιστορία 

του 5ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Ασημίδης Αργύριος Διευθυντής του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης 

 

Εισαγωγή – Μεθοδολογία 

 

Το σχολείο αποτελεί εκείνον τον κοινωνικό θεσμό που συμβάλλει τα μέγιστα στην 

κοινωνικοποίηση και τη διανοητική εξέλιξη των παιδιών αλλά και στην πνευματική καλλιέργεια 

όλων των μελών της τοπικής κοινότητας. Η αρχιτεκτονική και κατασκευαστική δομή του 

διδακτηρίου, οι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας, η υλικοτεχνική του υποδομή, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται, δίνουν ταυτότητα στο σχολείο 

και χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική φιλοσοφία που το διέπει. 

Η καταγραφή της ιστορίας ενός σχολείου αναδεικνύει τα παραπάνω στοιχεία που συνυπάρχουν 

σε κάθε σχολείο αλλά αποτελεί και το συνδετικό κρίκο της σχολικής ιστορίας με την τοπική 

ιστορία. 

Για την προσέγγιση του θέματος της εργασίας κρίθηκαν ως προσφορότερες μέθοδοι: η έρευνα 

πεδίου και οι ημιδομημένες συνεντεύξεις από παλαιότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές του 

σχολείου. Επίσης, ανατρέξαμε στο αρχειακό υλικό της σχολικής μονάδας, συλλέξαμε 

φωτογραφικό υλικό και προσφύγαμε σε σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.    

 

Το 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης  

 

Ο συνεχής αυξανόμενος πληθυσμός της Χρυσούπολης τη δεκαετία του ΄70, δημιούργησε την 

ανάγκη ίδρυσης ενός ακόμη Δημοτικού Σχολείου. Έτσι, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 

που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 289/τ.Α΄/1-10-1977 (εικ.1 και 2) και μετά από συνεργασία όλων 

των αρμόδιων φορέων, ιδρύθηκε το 5
ο
 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης. 

Όπως ενδεικτικά αναφέρει ο πρώτος Διευθυντής του σχολείου κ. Πετρίδης Αριστείδης, το 

αρχείο του νέου σχολείου αποτελούνταν μόνο από ένα ντοσιέ με ενδεικτικά μαθητών που 

κατοικούσαν στη Ν.Δ. περιοχή της πόλης της Χρυσούπολης με το όνομα Αχλαδινή (εικ. 3). Oι 

πρώτοι κάτοικοι ήρθαν στην περιοχή από το παλιό ορεινό χωριό Αχλαδινή της Επαρχίας 

Νέστου, το οποίο κατοικήθηκε το 1922 από πρόσφυγες Ποντίους της Β.Α. Τουρκίας. Τον Ιούνιο 

του 1944, δέκα οχτώ άνδρες της Αχλαδινής εκτελέστηκαν από τους Βούλγαρους και το χωριό 

τους κάηκε και καταστράφηκε (εικ. 4 και 5). «Οι περισσότεροι από τους εναπομείναντες 

κατοίκους μετεγκαταστάθηκαν από το 1950 στο προάστιο της Χρυσούπολης, Αχλαδινή, όπως 

ονομάστηκε από τότε και οι κύριες ασχολίες τους ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία.» 

(Βαρδάκης Γεώργιος, «Αχλαδινή (Αλχανλή) Νέστου Χρυσούπολης», 

(http://gevardakis.blogspot.gr/p/blog-page_5246.html, 19/1/2014).  

Το νεοϊδρυθέν σχολείο υποδέχθηκε ως εγγεγραμμένους τους πρώτους μαθητές με την έναρξη 

του σχολικού έτους 1977-1978 (Πίνακας 1). Επειδή, όμως δεν είχε ακόμη ανεγερθεί σχολικό 

κτίριο στην περιοχή ούτε είχαν ενοικιαστεί αίθουσες διδασκαλίας, το Δημοτικό Σχολείο 

συστεγάζονταν μέχρι τα Χριστούγεννα του 1977 με το 1
ο
 και το 2

ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Χρυσούπολης στο διδακτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Επειδή στο κτίριο συστεγάζονταν 
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τρία σχολεία αναπόφευκτα  λειτουργούσαν σε βάρδιες. Τα προβλήματα φιλοξενίας, ασφάλειας 

και υγιεινής για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ήταν πολύ έντονα. Παιδαγωγικές, 

μαθησιακές και ψυχαγωγικές προτεραιότητες ήταν αδύνατο να τεθούν και να ικανοποιηθούν. Γι΄ 

αυτό δόθηκε μια λύση ανάγκης, με την συνδρομή  της Προϊσταμένης Αρχής (Κοτσμανίδης 

Θεόφιλος, Επιθεωρητής), της Σχολικής  Εφορείας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

νοικιάστηκαν, σε δυο διαφορετικά οικήματα της περιοχής Αχλαδινής, έξι αίθουσες διδασκαλίας 

κι ένα γραφείο εκπαιδευτικών.  

Νέα προβλήματα τώρα άρχισαν να δημιουργούνται από κάποιους γονείς που με επιμονή 

αρνιόνταν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο νέο σχολείο, το οποίο θεωρούσαν υποδεέστερο των 

υπόλοιπων «κεντρικών» Δημοτικών Σχολείων της Χρυσούπολης. Σε συγκέντρωση μάλιστα των 

Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων, αρμοδίων φορέων, γονέων και κηδεμόνων που έγινε στο 

Δημαρχείο με σκοπό τον διαχωρισμό των ορίων και την κατανομή των μαθητών σε αυτούς, 

δημιουργήθηκε ένταση από φραστικές αντεγκλήσεις μεταξύ γονέων. Ξαναζωντάνευαν μνήμες 

διχασμού ανάμεσα σε «ιθαγενείς/ντόπιους» κατοίκους και «πρόσφυγες/ντόπιους».  

Η αρνητική στάση και η διστακτικότητα των γονέων αρχίζουν να κάμπτονται, όταν αρχίζει να 

λειτουργεί το σχολείο και να γίνονται ορατά τα πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά τους. Το σχολείο 

απόκτησε φυσιογνωμία και ταυτότητα. Παίρνει μέρος σε όλες τις εκδηλώσεις σχολικής, 

θρησκευτικής, κοινωνικής και εθνικής ζωής. Μαθητές του διακρίνονται στις παραπέρα σπουδές 

τους καθώς και σε αθλητικούς αγώνες, φτάνοντας να συμμετέχουν σε πανελλήνιο πρωτάθλημα. 

Δάσκαλος του σχολείου δημιουργεί παιδική χορωδία κι δημιουργείται μαθητοκεντρικό κλίμα.». 

(Προσωπική μαρτυρία του Πετρίδη Αριστείδη, πρώτου Διευθυντή του Σχολείου.)  

Μελανό σημείο όμως παρέμενε η ανυπαρξία αυτόνομου διδακτηρίου. Έτσι, τοπικοί άρχοντες, 

στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς και εκπαιδευτικοί έθεσαν ως στόχο την ανέγερση ενός 

σύγχρονου διδακτηρίου στην περιοχή. «Απέναντί» τους τώρα βρίσκεται η γραφειοκρατία. 

Τελικά με επιμονή, υπομονή και κατάλληλες ενέργειες βρέθηκε το οικόπεδο για να κτισθεί το 

σχολικό κτίριο, το οποίο ανήκε στην Δασική Υπηρεσία που το παραχώρησε δωρεάν για το 

σκοπό αυτό. Τα χρήματα  που απαιτήθηκαν για να πληρωθούν στο κράτος οι φόροι της 

απόκτησης του οικοπέδου, συγκεντρώθηκαν με έρανο που έκαναν οι γονείς.  

 Τα εμπόδια ξεπεράστηκαν και το 1980 ξεκίνησε η ανέγερση του διδακτηρίου. Το νέο σχολικό 

κτίριο εγκαινιάζεται στις 26 Απριλίου του 1985 (εικ. 6). Πρόκειται για ένα μοντέρνο και 

λειτουργικό κτίριο, που ακολουθώντας την παιδοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτήριζε πλέον 

την εκπαιδευτική πολιτική, διαθέτει άνετους και λειτουργικούς χώρους. Στο ισόγειο υπάρχουν 

δύο είσοδοι/έξοδοι, μεγάλη σάλα, γραφεία εκπαιδευτικών, τουαλέτες και αποθηκευτικοί χώροι, 

ενώ οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στον 1ο όροφο (εικ.7 και 8). 

 

Μαθητικό δυναμικό 

 

Από το σχολικό έτος 2003-2004 με την Υπουργική Απόφαση Φ.50/135/91629/Γ1/1-9-2003 

(ΦΕΚ 1346/τ.Β΄/31-8-2004) το σχολείο ορίζεται ως Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο. Σήμερα, το 5
ο
 

Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης λειτουργεί με επτά τμήματα  στο συμβατικό 

πρόγραμμα και ένα τμήμα Ολοημέρου, ενώ μετά από εσωτερικές μετατροπές έχει δημιουργηθεί 

και μία αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών στον πρώτο όροφο (Πίνακας 2). Επίσης, με το 

Δημοτικό Σχολείο συστεγάζεται και το 5
ο
 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Χρυσούπολης.  
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Συμπέρασμα – Σύνοψη 

 

Το 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης είναι το τελευταίο ιδρυθέν σχολείο της πόλης. Η αύξηση 

του πληθυσμού της πόλη της Χρυσούπολης και η επέκτασή της προς τα δυτικά, δημιούργησε 

την ανάγκη για την ίδρυση του Σχολείου μας.      Παρά τις 

αντιξοότητες με επιμονή και υπομονή και κατάλληλες ενέργειες από όλους ξεπεράστηκαν όλα 

τα προβλήματα και ξεκίνησε η ίδρυση του Σχολείου.     Από τότε το 

Σχολείο μας προσπαθεί να ανταποκριθεί στο σημαντικό ρόλο του μέσα στην κοινωνία.  

   

 

Βιβλιογραφία 

 

Κοζαρίδης Χ. (2004). Επαρχία Νέστου. Από τα ομηρικά χρόνια μέχρι το 1940. Ξάνθη: 

Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ. 

 

Πηγές 

 

Αρχείο 5
ου

 Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης  

Προσωπικό Αρχείο του Πετρίδη Αριστείδη, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, πρώτου Διευθυντή 

του Σχολείου. 

Προσωπικές μαρτυρίες του Χαραλαμπίδη Χρυσόστομου, συνταξιούχου εκπαιδευτικού, πρώην 

διευθυντή. 

Προσωπική μαρτυρία του Μελίδη Χρήστου, πρώτου προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του 

Σχολείου.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Εικ. 1. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την ίδρυση του Σχολείου 

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 

 

Εικ. 2. Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για την ίδρυση του Σχολείου 

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 
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Εικ. 3. Η Περιοχή της Αχλαδινής σε αεροφωτογραφία της Χρυσούπολης 

 

 
Πηγή: Δήμος Νέστου 

Εικ. 4. Η περιοχή του παλαιού ορεινού οικισμού 

 
Πηγή: http://gevardakis.blogspot.gr/ 

Εικ. 5. Η περιοχή του παλαιού ορεινού οικισμού. 

 

 

Πηγή: http://gevardakis.blogspot.gr/ 
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Εικ. 6. Το νέο σχολικό κτίριο εγκαινιάζεται στις 26 Απριλίου του 1985 

 
Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 

Εικ. 7. Το νέο σχολικό κτίριο 

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 

Εικ. 8. Το νέο σχολικό κτίριο 

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 
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Πίνακας 1. Σχ. Έτος 1977-1978. Οι πρώτοι διδάσκοντες 

 

Δ/ντής:  Πετρίδης Αριστείδης 

Δάσκαλοι/ες: Χλωρόπουλος Βασίλειος 

                       Ποσποντίνη Αθανασία 

                       Χατζησταύρου Τριανταφυλλιά 

                       Κοσμίδου Μαρία 

                       Πλιάκου Αλεξάνδρα  

 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 

 

Πίνακας 2. Μαθητικό δυναμικό του Σχολείου κατά έτος 

 

Σχ.Έτος     Μαθητές           Σχ. Έτος    Μαθητές   Σχ. Έτος    Μαθητές 

 1977-78         136           1989-90           155         2001-02         145 

1978-79          154           1990-91           122         2002-03         140 

1979-80          157                1991-92            130        2003-04          142 

1980-81          167                1992-93            119        2004-05          137 

1981-82          161                1993-94            132        2005-06          133 

1982-83          171                1994-95            131        2006-07          133 

1983-84          164                1995-96            143        2007-08          135 

1984-85          163                1996-97            147        2008-09          139 

1985-86          158                1997-98            133        2009-10          135 

1986-87          157                1998-99            144        2010-11          113 

1987-88          179                1999-00            150        2011-12          118 

1988-89          169                2000-01            156        2012-13          123 

Πηγή: Αρχείο του Σχολείου 
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100 χρόνια ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Αγιάσματος – Πηγών (1915 – 2013 ) 

 

Φωτιάδου Φωτεινή (Δ/ντρια), Ναθαναηλίδου Αναστασία (εκπ/κος ΠΕ70), Καπελλάκη Ιωάννα 

(εκπ/κος ΠΕ 70), Καλεντερίδου Δέσποινα (εκπ/κος ΠΕ 70), Γούναρη Σοφία (εκπ/κος ΠΕ70), 

Προδρόμογλου Νικολέτα (εκπ/κος ΠΕ 70), Κασαπίδης Αναστάσιος (εκπ/κος ΠΕ 70),  Κουτσίκ - 

Βασίλογλου Δημήτριος (εκπ/κος ΠΕ 11) 

                     

Περίληψη 

Με αφορμή τα 100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα - 100 χρόνια Εκπαίδευση το Δ.Σ 

Αγιάσματος – Πηγών συμμετέχει στη μελέτη και στη διαφώτιση του παρελθόντος. Η άντληση 

των δεδομένων έγινε από τη μελέτη του αρχειακού υλικού του σχολείου και ποικίλων άλλων 

γραπτών και προφορικών πηγών. Αρχαιότερη αναφορά λειτουργίας του σχολείου γίνεται τον 

Οκτώβριο του 1915 και η ιστορία του από τότε συνεχίζεται. 

Εισαγωγή 

Το Σχολείο ως κοινωνικός θεσμός είναι δημιούργημα της ανθρώπινης δράσης και με 

αυτή την ιδιότητα ανήκει και  στην ανθρώπινη ιστορία, κομμάτι της οποίας μελετάται στην 

παρούσα εργασία. 

Η εργασία αυτή σκοπό έχει να αναδείξει την ιστορία του σχολείου μέσα από τις 

συνθήκες που ιδρύθηκε το σχολείο, σε τοπικό επίπεδο. Το κτιριακό καθεστώς του Σχολείου και 

την εξέλιξή του στο χρόνο. Θέματα σχετικά με τη φοίτηση των μαθητών του. Τις Σχολικές 

γιορτές και τις εκδηλώσεις που έγιναν στη διάρκεια της λειτουργίας του. Τη Σχολική πειθαρχία 

και την ιστορία των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο σχολείο. 

Μεθοδολογία    

Το παρελθόν του Σχολείου μας γίνεται γνωστό πρώτα απ’  όλα από τα επίσημα αρχεία 

του. Από τα Ενοριακά αρχεία και από το υλικό που βρίσκεται στη διάθεση του πολιτιστικού 

συλλόγου της έδρας του σχολείου. Από τις προφορικές μαρτυρίες των διδασκόντων και των 

αποφοίτων του Σχολείου. Πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης για θέματα που 

αφορούν το σχολείο και την περιοχή. 

 

Παρουσίαση 

4. Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των δεδομένων της έρευνας. 

 

Το 6 /θέσιο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος-Πηγών βρίσκεται στο ομώνυμο 

Δημοτικό Διαμέρισμα του δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Σημαντικά 

ιστορικά γεγονότα στην εξέλιξη της ιστορίας ήταν :  

α)  η μετακίνηση των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη το 1929.  

β)  Εγκατάσταση Σαρακατσαναίων στη νότια πλευρά του χωριού.   

γ) ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η βουλγαρική κατοχή.  

δ) Πραγματοποίηση συσσιτίων και εράνων για την ενίσχυση των οικονομικά 

ασθενέστερων κατοίκων. 
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4.1 Ιστορία διδακτηρίου 

 

Ως αρχαιότερη αναφορά λειτουργίας του σχολείου έχουμε τον Οκτώβριο του 1915. 

Ιδρύεται κοινό δημοτικό σχολείο στο χωριό Σουρσούρ Κιόι ή Κουτούνδζαλη (Πηγές) που 

εξυπηρετούσε και το χωριό Κουρή (Αγίασμα). Το 1923 νοικιάστηκε μονώροφο καφενείο που 

λειτούργησε ως διδακτήριο, στο οποίο στεγάζονταν 80 μαθητές. Το διδακτήριο αυτό 

αποτελούνταν από μία αίθουσα, ένα γραφείο διδασκόντων και μία αποθήκη. Το 1924 

επικυρώνεται η ίδρυσή του με ΦΕΚ 311/12-1-1924. Λίγο μετά το 1940 επήλθε προσωρινή 

διακοπή λόγω πολέμου, η οποία διήρκησε έως το 1945. Στην επαναλειτουργία του σχολείου, 

ζητήθηκε χρηματικό ποσό για την εγγραφή των μαθητών. Το 1948 έχουμε τις πρώτες εγγραφές 

μουσουλμάνων και τσιγγανόπαιδων. 

Η ανάγκη κατασκευής νέου τετρατάξιου διδακτηρίου ήταν το βασικότερο αίτημα 

εξαρχής. Τον Ιανουάριο του 1952 εγκρίθηκε η ίδρυση τριτάξιου δημοτικού σχολείου 

Αγιάσματος. Τα εγκαίνια του νέου διδακτηρίου πραγματοποιήθηκαν 1-3-1953 και το παλιό 

διδακτήριο παραχωρήθηκε στην Κοινότητα του χωριού. 

Το 1982 χτίστηκε και ο δεύτερος όροφος του κτιρίου. 

Η τωρινή κατάσταση λειτουργίας του σχολείου ισχύει από το 1995, όταν ενώθηκαν τα 

δύο σχολεία με έδρα το Αγίασμα. Μόνο για δύο χρονιές η Α’ και η Γ’ τάξη λειτουργούσαν στις 

Πηγές. Το σχολείο αποτελείται από έξι αίθουσες διδασκαλίας, ένα γραφείο διευθυντή - 

διδασκόντων, τουαλέτες και δύο μικρές αποθήκες. 

Το σχολείο μέχρι και σήμερα δεν έχει γυμναστήριο αλλά ούτε αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων. 

Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες με το εκπαιδευτικό δυναμικό και τη λειτουργικότητα 

του σχολείου, όπως αυτή σημειώθηκε από το 1951 – 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικά έτη Λειτουργικότητα 

1951-1952 Μονοθέσιο 

1952-1962 Διτάξιο 

1962-1964 Τριτάξιο 

1964-1967 Τετρατάξιο 

1967-1970 Πενταθέσιο 

1970-1990 Τετραθέσιο 

1990-1991 Πενταθέσιο 

1991-1992 Τετραθέσιο 

1992-1993 Πενταθέσιο 

1993-1994 Τετραθέσιο 

1995-2013 Εξαθέσιο 
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Εκπαιδευτικό δυναμικό 

Διευθυντές 

1925-1927 Χρηματόπουλος Γεώργιος 

1927-1928 Αναγνωστόπουλος Κων/νος 

1928-1930 Τσολάκης Γεώργιος 

1930-1934 Συρμακέσης Κωνσταντίνος 

1934-1936 Πηλός Κωνσταντίνος 

1936-1937 Φραίμης Ιωάννης 

1937-1940 Δαμασκηνίδης Άγγελος 

1940-1947 Ρίζος Σπυρίδων 

1947-1950 Ασπρουλάκης Κωνσταντίνος 

1950-1957 Λύκος Ευστράτιος 

1957-1962 Ξύτσας Βασίλειος 

1963-65 Πέτρος Γ. Ιώβης 

1965-67 Άγνωστη γυναίκα 

1967-74 Παπατσιότσος Δημήτριος 

1974-86 Παχούμης Αθανάσιος 

1986-88 Νικολόπουλος Ευστάθιος 

1988-10 Μπούζιος Θεόδωρος 

2010-11 Σουσαμλής Φώτης 

2011-15 Φωτιάδου Φωτεινή 

 

 

 

 

 

Γυμναστές 

Τσίγγος Νικόλαος 

Αραβόπουλος Μιλτιάδης 

Πατεράκης Νικόλαος 

Χιώτου Ευστρατία 

Παπαδάκη Ελευθερία 

Σοϊδου Ανδρομάχη 

Καϊτατζής Θεόδωρος 

Κουτσίκ-Βασίλογλου Δημήτριος 

 Δάσκαλοι  

Χρηματόπουλος 

Γεώργιος 
Λύκου Δόμνα Λεβέντη Ιωάννα 

Αναγνωστόπουλος 

Κων/νος 
Τακτικού Γραμματική 

Καλογιαννάκης 

Ροδάμανθος 

Τσολάκης Γεώργιος Μπεϊκάκη Φωτεινή Πλιάκου Αλεξάνδρα 

Καραλέκος Παναγιώτης Κοπανάκης Γεώργιος Λεπίδα Ελένη 

Συρμακέσης Κων/νος Πορτοκαλλά Θεοδώρα Σαμαράς Δημήτριος 
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Πηλός Κων/νος Δαμιανού Πηνελόπη Χριστίδου Κατερίνα 

Φραίμης Ιωάννης Γιοβανοπούλου Δήμητρα Παπαπάνος Ευστάθιος 

Δαμασκηνίδης Άγγελος Μπουτσόρης Φίλιππος Μπαμίδου Λαμπρινή 

Ορφανουδάκης 

Ευάγγελος 
Τάκου Ευπραξία Αμαραντίδου Ιουλία 

Ακίνδυνος Αθανάσιος Μπακούρη Σοφία Αντωνίου Γλυκερία 

Λύκος Ευστράτιος Τσόγκος Ευστράτιος Τοπαλούδης Παναγιώτης 

Μπουζινέκης Κων/νος 
Παπαντωνόπουλος 

Παναγιώτης 
Παναγιώτου Θεόδωρος 

Μαγδαληνού 

Μαγδαληνή 
Κίτσου Δέσποινα Πρεμέτης Παναγιώτης 

Κίρκου Δέσποινα Σιδηροπούλου Ευθυμία Χαμαλίδου Θεοδώρα 

Φωτάκη Αναστασία Τσότρα Γεωργία Καραπιπέρη Μαρία 

Αγοραστού Μερσίνη Κοτσαρής Χρήστος Χαλκιάς Θεόδωρος 

Κιούρος Αθανάσιος Κείβανίδης Μελέτιος Ευθυκράτη Χριστίνα 

Μανούκου Άννα Κέλλης Γεώργιος Τομαράς Κων/νος 

Ρίγγα Αγγελική Κυριακίδου Ελένη Γουϊδου Αφροδίτη 

Ζαχαριάδης Δήμος 
Τσομπανόπουλος 

Γεώργιος 
Σκράπαρης Αθανάσιος 

Ασημίδης Αργύριος Σκανδάλη Σωτηρία Αγοραστός Κων/νος 

Αποστολίδου κατερίνα Κυζάκης Ηλίας Ντελή Βασιλική 

Καραγιαννίδου Ροδάμη Πάτρα Ευθυμία Κασαπίδης Αναστάσιος 

Κυπριώτου Αγλαϊα Καβάκας Φιλήμωνας 
Παναγιωτόπουλος 

Βασίλειος 

Καρακεχαγιόγλου 

Δημήτριος 
Συμεωνίδης Σίμος Ιωσηφίδου Ελισάβετ 

Ζουμπέκα Σουλτάνα Κοτζακιόζη Ελένη Μυλωθρός Κων/νος 

Γκουντή Κων/να Καμπουρίδης Πέτρος Λεπίδα Κατερίνα 

Αντεδάκη Ευαγγελία Λεπίδας Γεώργιος Κοττάκη Ζωή 

Σαλαβασίδης Ιωάννης Παράσχου Αθανασία Ανθοπούλου Ανατολή 

Σαρμαδάκη Ειρήνη Χριστοπούλου Ευαγγελία Μυλωνά Ελένη 
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4.2 Μετακίνηση προσφύγων απ’ την Ανατολική Θράκη 

 

Πριν από το 1922 το χωριό ονομαζόταν Κουρί. Οι Τούρκοι το αποκαλούσαν έτσι γιατί 

σήμαινε «ξερός τόπος» (στην περιοχή έβρεχε σπάνια). Οι πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης το 

ονόμασαν Αγίασμα γιατί έτσι έλεγαν το χωριό τους εκεί. Αρχικά το Κουρί ήταν χωρισμένο σε 

δυο συνοικισμούς. Και αυτό γιατί κάποιοι απ΄ τους πρώτους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη 

βόρεια πλευρά του χωριού. Και οι δυο οικισμοί, Κουρί και Σουρσούρ Κιόι, ήταν αμιγώς 

προσφυγικοί. 

Με το πέρασμα του χρόνου ο πληθυσμός μεγάλωσε και σ’ αυτό συνέβαλε η 

εγκατάσταση στη νότια πλευρά του χωριού αρκετών Σαρακατσαναίων. 

Οι πρόσφυγες δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ γιατί το μέρος ήταν ακατάλληλο για να 

κατοικήσουν οι άνθρωποι. Υπήρχαν στάσιμα νερά, δεν υπήρχε πόσιμο νερό και ο κόσμος 

αναγκάζονταν να αντλεί νερό με τουλούμπες. Αυτός ήταν ο λόγος που ο κόσμος ασθενούσε 

συχνά – πυκνά από ελονοσία. 

Παρόλο που ο κόσμος ήταν κουρασμένος απ’ την προσφυγιά και τις κακουχίες έκανε 

προσπάθειες για να βελτιώσει την καθημερινή του ζωή. Άρχισαν λοιπόν να καλλιεργούν τη γη 

παρά τις ιδιαίτερα άσχημες συνθήκες, μιας και δεν υπήρχαν ούτε ζώα ούτε μηχανήματα. 

Με το πέρασμα οι κάτοικοι του χωριού, για να απαλλαγούν από τα έλη , άρχισαν να 

ραντίζουν με ειδικά φάρμακα και έτσι γλίτωσαν απ’ τα κουνούπια, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή 

περίοδο. 

Το 1950 άρχισαν να γίνονται κάποια έργα που βελτίωσαν την κατάσταση. Μια κρατική 

υπηρεσία «Μηχανική καλλιέργεια» έφερε μηχανήματα και άρχισε να αποστραγγίζει τα στάσιμα 

νερά σε μεγάλα κανάλια. Οι κάτοικοι άρχισαν να καλλιεργούν ρύζι και έτσι είδαν τη ζωή τους 

να καλυτερεύει. Επίσης γίνανε μεγάλες δεξαμενές με πόσιμο νερό. 

 

4.3 Β΄ παγκόσμιος πόλεμος και η βουλγαρική κατοχή 

 

Το 1940 η Ιταλία εισβάλει στην Ελλάδα. Το διάστημα 1941- 1944 η περιοχή γνωρίζει τη 

βουλγαρική κατοχή. Το 1940 όλα τα σχολεία διέθεσαν τα χρηματικά τους αποθέματα υπέρ του 

εθνικού αγώνα. Λίγο μετά ο διευθυντής Κεραμωτής (κος Ασημακόπουλος) ενημέρωσε το 

διευθυντή του σχολείου Αγιάσματος για την προσωρινή διακοπή των μαθημάτων λόγω πολέμου. 

Η προσωρινή αυτή διακοπή κράτησε έως το 1945! 

Από 1-12-1940 καταργήθηκε η ταχυδρομική ατέλεια πάντων των νομικών προσώπων και 

οργανισμών.  

Στις 17-10-1940 η Ελληνική Κοινότητα Σουλινά Ρουμανίας ζητά δημοδιδάσκαλο. Το 

1945 η εγγραφή των μαθητών κόστιζε 100 δραχμές.  

 

 

 

 

4.4 Πραγματοποίηση συσσιτίων και εράνων για την ενίσχυση των οικονομικά 

ασθενέστερων κατοίκων. 

Καταπόδης Βασίλειος Δουλγέρης Βασίλειος Προδρόμογλου Νικολέτα 

Γκανάτσιου Αχιλλεία Φραγκοπούλου Χριστίνα Μπαρμπαλέξη Κορίνα 

Τοψαχαλίδου Αικατερίνη 

- Μαρία 
Χριστοπούλου Δανάη Δραμπάλα Κοκκόνη 

Ιμαμίδης Νικόλαος 
Δημητριάδου 

Κωνσταντίνα 
Αβραμίδου Σοφία 
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   Από το 1940 πραγματοποιούνταν στο σχολείο μας μαθητικά συσσίτια. Σχεδόν όλο το 

χωριό αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές συνεισέφεραν στα συσσίτια. Το 1947 εγκρίθηκε η μίσθωση 

μαγειρισσών και η μεταφορά τροφίμων με συνολικό κόστος 200.000. Δέκα χρόνια αργότερα 

γίνεται εγκατάσταση μαγειρικής εστίας (600δραχμές) και προμήθεια σκευών (400δραχμές). Από 

το 1949 μέχρι και το 1952 χορηγήθηκαν στους μαθητές βιταμινούχες κάψουλες. Τελευταία 

αναφορά για την πραγματοποίηση συσσιτίων έχουμε το 1969. 

Οι Έρανοι ήταν ένα πολύ συχνό φαινόμενο από την αρχή της λειτουργίας του σχολείου. 

Κυρίως γινόταν για φτωχά και ορφανά παιδιά του σχολείου. Ας δούμε όμως μερικά σημαντικά 

παραδείγματα: 

 Το 1955 έγινε έρανος υπέρ των Συμμοριόπληκτων και Σεισμόπληκτων. 

 Το 1958 για μια ορφανή μαθήτρια, έναν κωφάλαλο άντρα κάτοικο του χωριού και υπέρ 

των Ακριτών. 

 Το 1959 υπέρ ανέγερσης ηρώου Μελιγαλά Μεσσηνίας. 

 Το 1960 υπέρ του Αντικαρκινικού αγώνα αλλά και για άπορο κάτοικο της Χρυσούπολης. 

 Το 1961 υπέρ του Ερυθρού Σταυρού και υπέρ του Πανάγιου Τάφου. 

 Το 1962 υπέρ της Σχολής Αριστοτέλους Θεσ/νίκης με εντολή νομάρχη.  

 Τέλος, το 1964 υπέρ τυφλού απόρου του χωριού, ώστε να μπορέσει να εγχειριστεί. 

 

 

4.5 Μείωση του μαθητικού δυναμικού και μεταναστευτικό κίνημα- αστυφιλία. 

 

Η πρώτη μετανάστευση που βρέθηκε στα αρχεία ήταν τη σχολική χρονιά 1964 – 1965. 

Συγκεκριμένα, η μαθήτρια Μυτιληνού Στυλιανή του Σταύρου μετέβη στη Δυτική Γερμανία με 

την οικογένειά της. Την επόμενη χρονιά έχουμε πέντε μεταγραφές πάλι στη Δυτική Γερμανία. 

Την εποχή αυτή το φαινόμενο της αστυφιλίας είναι σε έξαρση, κυρίως λόγω της μεγάλης 

προσφοράς εργασίας σε βιομηχανικές μονάδες και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Ενώ 

από το 1940 μέχρι και το 1983 ο αριθμός των μαθητών είναι τριψήφιος, τα σχολικά έτη 1986 – 

90 ο αριθμός των μαθητών γίνεται διψήφιος. Τα επόμενα χρόνια είχαμε σχετικά μικρές 

αυξομειώσεις, εκτός από το 1994 – 95 που έπεσε στους 57 μαθητές. Από το 2005 έως και 

σήμερα το μαθητικό δυναμικό μειώνεται σταδιακά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί πίνακας με το μαθητικό δυναμικό του σχολείου από το 1931 

μέχρι και το 2010.  
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Μαθητικό δυναμικό

Σχολικό Έτος Αριθμός μαθητών

1931-32 60

1932-33 74

1933-34 68

1934-35 77

1935-36 76

1936-37 85

1937-38 95

1938-39 94

1939-40 112

1940-41 Κλειστό λόγω 

πολέμου

 
 

 

 

Σχ.Έτος Αριθμός μαθητών

1953-54 136

1954-55 157

1955-56 149

1956-57 153

1957-58 154

1958-59 166

1959-60 169

1960-61 162

1961-62 175

1962-63 184

1963-64 167

1964-65 163

Σχ.Έτος Αριθμός μαθητών

1941-42 -------------------------

1942-43 -------------------------

1943-44 -------------------------

1944-45 137

1945-46 182

1946-47 177

1947-48 197

1948-49 195

1949-50 174

1950-51 174

1951-52 175

1952-53 138
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Παρατηρούμε ότι από το

1940 έως περίπου το 1983 ο

αριθμός των μαθητών είναι

τριψήφιος. Μάλιστα το 1947

έφτασε τα 197 άτομα!

Σχ. Έτος Αριθμός 

μαθητών

1965-66

1966-67

1967-68 172

1968-69 161

1969-70 154

1970-71 141

1971-72 137

1972-73 132

1973-74 131

1974-75 125

1975-76 127

1976-77 119

1977-78

 
 

 

 

Από το 2005 έως και 

σήμερα το μαθητικό 

δυναμικό μειώνεται 

σταδιακά.

Σχ. Έτος Αρ.μαθ.

1993-94 70

1994-95 57

1995-96 126

1996-97 118

1997-98 98

1998-99 98

1999-00 108

2000-01 108

2001-02 100

2002-03 103

2003-04 103

2004-05 111

2005-06 97

2006-07 97

2007-08 82

2008-09 82

2009-10 79  
 

 

4.6 Πόροι της σχολικής μονάδας 

 

 Στην ιδιοκτησία του σχολείου ανήκουν τέσσερα κτήματα, τα οποία φυσικά νοικιάζονταν 

σε κατοίκους του χωριού με δημοπρασία. 

1.  Ιμπραήμ Αντά (21.000 τ. μ.) 

2. Πηγαδάκια * (13.200 τ. μ.) 

3. Σιουτάκι (11.510 τ. μ.) 

4. Αγγελάρα. 
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 Το κτήμα αυτό απαλλοτριώθηκε το 1962. Ο δικηγόρος που ανέλαβε τα διαδικαστικά 

ήταν ο Μιχαηλίδης Γεώργιος, κάτοικος Χρυσούπολης. 

Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι αρχικά δόθηκαν 40.000.000 δραχμές από το υπουργείο 

Παιδείας και οι κάτοικοι του χωριού από τη μεριά τους παραχώρησαν 200 κ.μ. πέτρα, 15.000 

οκάδες ασβέστη και 70.000 πλίνθους. Οι κάτοικοι του χωριού προσέφεραν απλόχερα τη βοήθεια 

τους με προσωπική εργασία. Η σχολική εφορία διέθεσε 100 κ. μ. πέτρα, 80 κ. μ. άμμο, 80 

στατήρες ασβέστη και 12.000.000 δραχμές. Επιπλέον σημαντικό ήταν το τελικό ποσό των 

20.000.000 που συγκεντρώθηκαν από εράνους καθώς επίσης και το ποσό των 50.000.000 

προσφορά της Κοινότητας.  

 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Από όσα μελετήθηκαν γίνεται φανερό ότι το Δημοτικό Σχολείο Αγιάσματος – Πηγών 

όπως είναι σήμερα, άρχισε να κατασκευάζεται στις αρχές της δεκαετίας του  ’50 με τη 

θεμελίωσή του το 1952. Στην κατασκευή του συνέβαλαν το ταμείο Πρόνοιας συμμοριοπλήκτων, 

όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αρχείου του Σχολείου και οι κρατικές επιχορηγήσεις. 

Σχολείο βέβαια υπήρχε στην περιοχή από παλιά. Από το 1924 γίνεται αναφορά σε 

εφημερίδα της κυβερνήσεως για την ίδρυση Σχολείου στην περιοχή, ύστερα από την 

εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Σταμάτησε να προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου πολέμου 1940-1945. Η ταραγμένη περίοδος του 

εμφυλίου δίνει τη σκυτάλη του στη μετέπειτα ομαλότερη και παραγωγικότερη νέα περίοδο 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας έως σήμερα. 

Στην σημερινή μας απαιτητική πραγματικότητα και παρά τη λειτουργία του σχολείου με 

ένα μεγάλο αριθμό τσιγγανόπαιδων μαθητών της περιοχής, την έλλειψη σύγχρονων 

λειτουργικών εγκαταστάσεων το Σχολείο προσφέρει αξιόλογο μορφωτικό έργο. Με στόχο την 

ποιοτική αναβάθμιση, την προώθηση των καινοτομιών και με βάση τις νέες τεχνολογίες οδεύει 

σε παραγωγικότερα χρόνια προσφέροντας πολύπλευρη αγωγή.   

 

ΠΗΓΕΣ 

1. Αρχείο Δημοτικού Σχολείο Αγιάσματος. 

2. Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πηγών. 

3. Ενοριακά Αρχεία. 

4. Αναφορές και καταγραφές σε εφημερίδες. 

5. Άλλες αρχειακές πηγές (μαρτυρίες – ενθύμια) 
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100 χρόνια ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Γραβούνας   

 

Συγγραφείς: Καρτάλης Νικόλαος (Διευθυντής), Αλεξανδρή Πασχαλιώ, Γούλα Αναστασία, 

Ανδρουλή Ειρήνη  

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο σκοπός της έρευνας ήταν να φωτιστεί και να μελετηθεί η ιστορική διαδρομή του 

σχολείου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα.  

Η μεθοδολογία βασίστηκε στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη σύνταξη ενός 

καταλόγου των πηγών, στην αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών, στη συλλογή και αξιοποίηση 

φωτογραφικού υλικού και τεκμηρίων αποφοίτων του σχολείου, στην αναζήτηση αρχείων του 

σχολείου και του δήμου και τέλος στην αποδελτίωση του υλικού μας. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ικανοποιητικά. Αξιοποιήθηκε το αρχειακό υλικό και 

η προφορική έρευνα συμπλήρωσε τις πληροφορίες των άλλων πηγών. Η συνεργασία των 

κατοίκων ήταν σημαντική για την πορεία της έρευνας και αποτέλεσε αφορμή για την 

ανασυγκρότηση της μνήμης τους και την επαναφορά αναμνήσεων που είχαν ξεχαστεί. 

 Τελειώνοντας συμπεραίνουμε ότι με την ενασχόλησή μας με την έρευνα αυτή γνωρίσαμε 

και κατανοήσαμε τις παρελθοντικές καταστάσεις του σχολείου, συνειδητοποιήσαμε ότι 

αποτελούμε έναν κρίκο στη διαδοχή των γενεών και συντελέσαμε έστω και σε ένα μικρό 

ποσοστό στη διάσωση σημαντικών μαρτυριών που θα τροφοδοτήσουν την ιστοριογραφία των 

σχολείων της περιοχής.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εκπαίδευση ως θεσμός και το κάθε σχολείο είναι δημιουργήματα της ανθρώπινης 

δράσης και μ’ αυτήν την ιδιότητα ανήκουν στην ανθρώπινη ιστορία. Επομένως μπορούμε να τα 

μελετήσουμε και να φωτίσουμε το παρελθόν τους.  

            Το έναυσμα για τη συγγραφή της ιστορίας του σχολείου μας δόθηκε από τη διοργάνωση 

του «Συμποσίου τοπικής ιστορίας -100 χρόνια ελεύθερη Καβάλα- 100 χρόνια εκπαίδευση». 

 Για την ερευνητική προσέγγιση του θέματος ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

 Διατύπωση βασικών ερωτημάτων έρευνας. 

 Εντοπισμός των πηγών 

 Επεξεργασία του υλικού. 

Η έρευνα για να φωτιστεί το παρελθόν του σχολείου μας είναι σημαντική και αφορά όλους 

όσοι συμμετείχαν και  συμμετέχουν στη ζωή του σχολείου  αλλά και αυτούς που 

σχετίζονται έμμεσα μαζί τους: μαθητές, πρώην μαθητές και αποφοίτους που μπορεί να είναι 

και γονείς σημερινών μαθητών, καθηγητές, νυν και πρώην, τοπική κοινωνία, τοπικές αρχές 

κ.λ.π. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Κάναμε ένα σχεδιάγραμμα εργασίας, καταλήξαμε στα βασικά ερωτήματα, εντοπίσαμε τις 

γραπτές και προφορικές πηγές, χωριστήκαμε σε ομάδες, αναζητήσαμε φωτογραφικό και 

αρχειακό υλικό, πήραμε συνεντεύξεις και καταγράψαμε τις προφορικές μαρτυρίες. Τέλος 

επεξεργαστήκαμε το υλικό αυτό. 

 

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 

 Οι κάτοικοι της σημερινής Γραβούνας ήρθαν πρόσφυγες  το 1924 από την Ανατολική 

Θράκη, από ένα χωριό που  ονομαζόταν Γραμπούνα ή Γραβούσα στην περιοχή Κεσσάνη (εικ. 

1). Ζούσαν  εκεί περίπου 400 οικογένειες. Το χωριό ήταν φτωχό στην αρχή, γιατί 
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καλλιεργούσαν χωράφια αλλά δεν υπήρχε εμπόριο, δηλαδή δεν μπορούσαν να πουλήσουν τις 

σοδειές τους. Ασχολούνταν και με την κτηνοτροφία αλλά είχαν το ίδιο πρόβλημα. Πλούτισαν 

όταν άρχισαν να καλλιεργούν μουριές και να εκτρέφουν μεταξοσκώληκες. Πουλούσαν τα 

κουκούλια στο Σουφλί και άρχισαν να βγάζουν αρκετά χρήματα. Το σχολείο κατείχε περίοπτη 

θέση στο χωριό. Ήταν ένα διώροφο πετρόχτιστο  κτίριο και σήμερα λειτουργεί σαν λαογραφικό 

μουσείο (εικ. 2). Μετά από αρκετές μετακινήσεις εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Γραβούνα, που 

τότε είχε την τούρκικη ονομασία Ντόριαν και αποτελούσε απλά ( σύμφωνα με προφορική 

μαρτυρία ) έναν βλάχικο οικισμό όπου υπήρχαν καλύβες βοσκών, τις οποίες χρησιμοποίησαν 

προσωρινά ως κατοικίες. Μετά άρχισαν να φτιάχνουν σιγά σιγά με πέτρες ή πλίθια τα  σπίτια 

τους.  

Η κύρια ασχολία των κατοίκων ήταν η γεωργία, αφού η κυβέρνηση το 1937 μοίρασε κλήρο 

(χωράφια) στους πρόσφυγες ανάλογα με τα άτομα της οικογένειάς τους. Ασχολούνταν κυρίως 

με σιτοκαλλιέργειες και καπνοκαλλιέργειες. Βέβαια υπήρχαν και κάποιοι που ήταν κτηνοτρόφοι 

(εικ. 3, εικ. 4). Οι οικογένειες για να τα καταφέρουν με τις γεωργικές εργασίες έπαιρναν και τα 

παιδιά στα χωράφια για να βοηθήσουν. Έτσι τα παιδιά όταν σχολούσαν από το σχολείο, 

πήγαιναν στα  χωράφια. Όπως καταλαβαίνουμε δεν μπορούσαν να έχουν καλές επιδόσεις στο 

σχολείο αφού δεν έμενε και πολύς χρόνος για διάβασμα. Τα δύο πρώτα χρόνια τα παιδιά 

πήγαιναν σχολείο στο γειτονικό χωριό (Πέρνη). Μετά οι κάτοικοι – πρόσφυγες με προσωπική 

εργασία έχτισαν ένα μικρό κτίριο με μια αίθουσα και ένα γραφείο. Όμως τα παιδιά ήταν πολλά 

και δε χωρούσαν (εικ.5). 

Η  απόφαση για την ίδρυση του σημερινού σχολείου ελήφθη το 1927 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4/11-

01-1927  (εικ. 6).        

Θεμέλιος λίθος, όπως χαρακτηριστικά ξεκίνησε την περιγραφή του  κάτοικος του χωριού, 6 

χρονών τότε, μπήκε το 1928 για το σημερινό κτίριο (εικ. 7). Εργολάβος ήταν ο κ. 

Μυριανθόπουλος. Έφερε μαστόρους από την Καλαμπάκα για να χτίσουν με πέτρα το σχολείο. 

Άρχισε να λειτουργεί μετά την Πρωτοχρονιά του 1931 (όπως μας διηγείται η κ. Ποτόλια 

Ευδοκία). 

Το χτίσιμο του σχολείου ήταν μεγάλο γεγονός για τη Γραβούνα. Μαζεύτηκε πολύς κόσμος στη 

θεμελίωση του κτιρίου. Το κτίριο ήταν ένα ορθογώνιο πετρόχτιστο κτίσμα με κεραμοσκεπή και 

στενά και ψηλά παράθυρα (εικ. 8). Είχε δύο αίθουσες και ένα μικρό γραφείο, που 

χρησιμοποιόταν και ως «σπίτι» του δασκάλου. Υπήρχαν και άλλες δύο ημιτελείς αίθουσες που 

τελειοποιήθηκαν στα μετέπειτα χρόνια για να καλύψουν τις ανάγκες του σχολείου αρχικά ως 

σπίτι του δασκάλου και μετά ως αίθουσες. Το σχολείο αρχικά λειτούργησε ως μονοθέσιο, 

αργότερα έγινε διθέσιο και με το πέρασμα των χρόνων υπήρχαν αλλαγές από τριθέσιο σε 

διθέσιο κ.ο.κ  (πιν.1). 

 Το 1995 αποφασίστηκε η συνένωση των σχολείων των τριών γειτονικών χωριών 

Γραβούνας, Ζαρκαδιάς και Γέροντα που ήταν τριθέσιο,  διθέσιο και μονοθέσιο αντίστοιχα. 

Αρχικά το νέο 6/θέσιο σχολείο λειτουργούσε τριεδρικά και στα τρία σχολεία, αλλά το 2005 

αποφασίστηκε η προσθήκη τριών αιθουσών στο σχολικό κτίριο της Γραβούνας . Η συγχώνευση 

των σχολείων σε ένα 6/θ με την ονομασία 6/θ Δ.Σ. Γραβούνας – Γέροντα – Ζαρκαδιάς έγινε στις 

24 Ιουλίου 1998 (ΦΕΚ 764/ΤΒ΄) 

Μετά την προσθήκη των αιθουσών  το σχολείο έχει τη σημερινή του μορφή (εικ.9). Πίσω από το 

σχολείο υπήρχαν οι τουαλέτες, οι οποίες υπάρχουν και σήμερα. ανακαινισμένες βέβαια και με 

προσθήκη άλλων δύο και ενός λεβητοστάσιου για τις ανάγκες του καινούριου κτιρίου. Στο χώρο 

αυτό υπήρχε και  το «μαγειρείο» που σήμερα χρησιμοποιείται σαν αποθήκη.  

      Στο μαγειρείο αυτό, στο χρονικό διάστημα 1962-1968 παρασκευαζόταν το συσσίτιο που 

προσφερόταν στα παιδιά, το οποίο περιλάμβανε πρωινό και μεσημεριανό φαγητό. Ως 

τραπεζαρία χρησιμοποιούνταν η αίθουσα που ήταν αρχικά το σπίτι του δασκάλου. Το μαγειρείο 

ήταν απέναντι από την αίθουσα αυτή στην αυλή όπου σήμερα βρίσκεται η αποθήκη του 

σχολείου. 

            Πριν από τον πόλεμο ως «σπίτι του δασκάλου», αλλά ταυτόχρονα και ως γραφείο του 

ιδίου, χρησιμοποιούνταν η  πρώτη δεξιά αίθουσα μπαίνοντας στο σχολικό κτίριο (1933-1940). 
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Οι κάτοικοι συνέδεσαν το «σπίτι του δασκάλου» με τα ονόματα των Σπύρου Χονδρογιάννη από 

την Κέρκυρα και Βασιλείου Αντωνόπουλου από την Πελοπόννησο. Όταν ήρθε ο τελευταίος 

(μετά τον πόλεμο του 1940) επισκευάστηκε η πίσω αίθουσα του σχολικού κτιρίου που ήταν 

ημιτελής και  χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία του. 

      Στα χρόνια 1940-1945 το σχολείο παύει να λειτουργεί και χρησιμοποιείται από τους 

Βουλγάρους ως «Δημαρχείο», κατά συνέπεια δεν υπάρχουν έγγραφα των ετών 1926-1940, αφού 

καταστράφηκαν από τους κατακτητές.  

      Η επαναλειτουργία του σχολείου γίνεται το 1945. Αρχικά στέλνεται από το ΕΑΜ μία 

δασκάλα και την επόμενη χρονιά, μετά τη λήξη του εμφυλίου λειτουργεί και πάλι ως διθέσιο. 

     Στα  χρόνια 1954-1958 το σχολείο λειτουργεί και ως Νυχτερινό σχολείο. Αυτό έγινε για τα 

παιδιά που δεν μπόρεσαν να τελειώσουν το σχολείο εξαιτίας του πολέμου, αλλά λειτουργούσε 

και ως τεχνική-γεωπονική σχολή αφού κάποιος γεωπόνος ο κ. Παπουλίδης έκανε μάθημα στους 

μαθητές (15-19 ετών) για τον τρόπο καλλιέργειας των χωραφιών και παράλληλα ο δάσκαλος 

τους έκανε το απόγευμα μαθηματικά και γεωμετρία για να μετράνε τα χωράφια τους. 

  

Εκπαιδευτικό δυναμικό 

Σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες, αφού δεν υπάρχουν αρχεία στο σχολείο πριν τον πόλεμο 

του 1940, πρώτος δάσκαλος ήταν ο κ. Σαμουηλίδης. Δεύτερος δάσκαλος ήταν ο κ. Ξύδης 

Γεώργιος ο οποίος έμεινε 4 χρόνια περίπου και ήταν ο πρώτος δάσκαλος που μπήκε στο 

καινούριο σχολείο (εικ.10).  Ακολούθησαν πολλοί άλλοι (ο κ. Σφάγγος, ο κ. Γαλατάς . η κ. 

Ελένη Μπαταριά, ο κ. Παναγιωτόπουλος ( για λίγο καιρό ο καθένας τους ) και ο κ. 

Χονδρογιάννης (1934-1940) ο οποίος ήταν ο δάσκαλος που άφησε το στίγμα του στο σχολείο 

γιατί ήταν πολύ δραστήριος και έκανε πολλά έργα. 

 Μετά τον πόλεμο ήρθε ο κ. Αντωνόπουλος ο οποίος έμεινε περίπου 20 χρόνια και η κ. 

Σουλτάνα Τσαρικτσή.  

Ακολουθούν ο κ. Πανσεληνάς και η κ. Σμαρώ, μετά ο κ. Κουτρουμπάνης Παντελής και η 

Γιαννούλα Γεωργουλά (1970) 

Οι επόμενοι διευθυντές ήταν: Κώτσας, Κοκοβίδης, Κουλιάκης, ……..) 

Για 15 περίπου χρόνια (1995-2011) ήταν διευθύντρια η κ. Αναστασιάδου Φωτεινή.  

Ο τελευταίος διευθυντής του σχολείου μας είναι ο κ. Καρτάλης Νικόλαος (πιν.2). 

Μαθητικό δυναμικό 

Πάλι σύμφωνα με προφορικές μαρτυρίες  στα χρόνια 1926-1940 οι μαθητές του σχολείου ήταν 

κατά μέσο όρο 100. Μετά τον πόλεμο, από τα αρχεία του σχολείου μας, στη δεκαετία 1948-58 

βλέπουμε ότι ο μέσος όρος αυξήθηκε σε 120 παιδιά. Παρατηρείται μια αυξομείωση των 

μαθητών στις επόμενες δεκαετίες και φτάνουμε στην δεκαετία 1980-90 όπου παρατηρούμε μια 

σημαντική μείωση των μαθητών του σχολείου, η οποία οδήγησε και στη συγχώνευσή του με τα 

γειτονικά σχολεία του Γέροντα και της Ζαρκαδιάς. Την τελευταία δεκαετία 2000-2010 βλέπουμε 

ότι ο μέσος όρος των μαθητών είναι  96 (διάγραμμα 1). 

      Μέσα στην αίθουσα  τα παιδιά ήταν πολλά ( 100 παιδιά όταν ήταν μονοθέσιο και 40-50 

παιδιά όταν ήταν διθέσιο). Τα θρανία ήταν ξύλινα και τα παιδιά κάθονταν τρία τρία (εικ. 11). Οι 

μαθήτριες ντυμένες με τις ποδιές, το άσπρο γιακαδάκι, την άσπρη κάλτσα και την κορδέλα στα 

μαλλιά (εικ. 12). 

     Τα μαθήματα γίνονταν πρωί – απόγευμα καθώς και το Σάββατο. Στις απογευματινές ώρες 

γίνονταν τα δευτερεύοντα μαθήματα και η φροντίδα του κήπου. Το Σάββατο διδάσκονταν την 

ερμηνεία της Καινής Διαθήκης και ήταν υποχρεωμένοι οι μαθητές να ξέρουν απ’ έξω τα 

ευαγγέλια που λέγονταν στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

Επίσης κάθε Κυριακή οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στην εκκλησία.  

       Βιβλία δεν υπήρχαν. Μόνο το αναγνωστικό είχαν οι μαθητές. Τα υπόλοιπα μαθήματα τα 

έγραφε ο δάσκαλος στον πίνακα και τα αντέγραφαν τα παιδιά στα τετράδιά τους. Οι τσάντες 

τους τα πρώτα χρόνια ήταν πάνινες που τις έραβαν συνήθως οι μητέρες και για να γράψουν 

χρησιμοποιούσαν φτερό και μελανοδοχείο, το οποίο το μετέφεραν από το σπίτι στο σχολείο και 
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πάλι πίσω, με αποτέλεσμα να λερώνονται όχι μόνο τα ρούχα, αλλά και τα πρόσωπα και τα χέρια 

των παιδιών.   

       Ο κήπος ξεκίνησε επί Χονδρογιάννη ο οποίος είχε φέρει σχεδιαστή για την κατασκευή 

του(1934) και υπήρχε ως το 1980 περίπου (εικ. 13). Τα κορίτσια ασχολούνταν με τον ανθόκηπο 

και τα αγόρια με το λαχανόκηπο. Στη μέση υπήρχε μια δεξαμενή απ’ όπου έπαιρναν νερό για 

τον κήπο και από εκεί ξεκινούσαν τα παρτέρια του (στη μια πλευρά ήταν ο ανθόκηπος και στην 

άλλη ο λαχανόκηπος.) 

Εκτός από τον κήπο ο κ. Χονδρογιάννης κατασκεύασε και περιστερώνα, κουνελώνα, δεξαμενή 

με ψάρια, καθώς και ένα λαμαρινένιο βαρέλι για να έχουν τα παιδιά καθαρό πόσιμο νερό. 

      Οι εκδρομές γίνονταν συνήθως σε κοντινά μέρη και με πεζοπορία. Τα συνηθισμένα μερη 

εκδρομής ήταν ο «Πλάτανος» (κοντά στη σημερινή διασταύρωση) , το παλιό γήπεδο του χωριού 

(λίγο πιο πέρα από το σημερινό γήπεδο) και η «Ποντιάδα» Χρυσούπολης όπου πήγαιναν με τα 

πόδια, τραγουδώντας και έχοντας κάποια πράγματα φορτωμένα σε γαϊδουράκια. Ακόμη και 

Πρωτομαγιά πήγαιναν με το δάσκαλο κ. Χονδρογιάννη. 

Αργότερα (μετά το 1950) άρχισαν να γίνονται εκδρομές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

(εικ. 14). 

      Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνονταν γυμναστικές επιδείξεις στην αυλή του σχολείου. 

Εκεί τα παιδιά με διάφορες στολές έκαναν διάφορα παιχνίδια, χορευτικά και γυμναστικές 

ασκήσεις, με την καθοδήγηση του δασκάλου μια και δεν υπήρχε γυμναστής (εικ.15). 

      Στο τέλος αυτών, στο γήπεδο του χωριού γίνονταν αγώνες μεταξύ των σχολείων των 

γειτονικών χωριών (Πέρνη, Ζαρκαδιά, Γραβούνα) . Οι αγώνες αυτοί ξεκινούσαν με τον όρκο και 

τον ύμνο του αθλητή. Ήταν το σημαντικότερο γεγονός της σχολικής χρονιάς και 

συγκεντρώνονταν πλήθος κόσμου για να τους παρακολουθήσουν (εικ. 16). 

 

Περιουσία σχολείου 

 

Η περιουσία του σχολείου περιλαμβάνει 3 αγροτεμάχια: 

1. Αγροτ. 654 στην τοποθεσία Μαγκερλή 6,580 στρεμμάτων 

2. Αγροτ. 257 στην τοποθεσία Φτέρες  15,6 στρεμμάτων 

3. Αγροτ. 13 στο αμπέλι κ. Σκαμάγκη   2,25 στρεμμάτων 

 

       Ενθυμήματα της κ.  Αβραμοπούλου Δέσποινας 

      Η  κ. Αβραμοπούλου Δέσποινα με νοσταλγία γυρίζει στα χρόνια της νιότης της. Θυμάται το 

σπουδαίο δάσκαλο Σπύρο Χονδρογιάννη, ο οποίος ξεχώριζε από τους απλούς κατοίκους του 

χωριού με το ντύσιμό του και την παρουσία του. Ήταν «τύπος και υπογραμμός». 

Ήταν άριστος δάσκαλος και μετέδωσε κατ’ αρχήν ευγένεια, ηθική και τρόπους συμπεριφοράς, 

καθώς επίσης και βασικούς κανόνες καθαριότητας. Η αγάπη του και το ενδιαφέρον του για τους 

μαθητές του ήταν τόσα που συμβούλευε τους γονείς – στέλνοντας ακόμη και γράμματα – να μη 

σταματήσουν τα παιδιά την εκπαίδευσή τους στο σχολείο.  

      Η προσφορά του κ. Χονδρογιάννη σε διάφορους τομείς υπήρξε σημαντική.   

    Η περιγραφή της κ. Δέσποινας και για το «σπίτι του δασκάλου» είναι επίσης γλαφυρή : «Είχε 

μια μικρή βρυσούλα – μουσλούκι – και μια λεκάνη από κάτω για να πλένεται. Όμως το μπάνιο 

του το έπαιρνε σίγουρα σε λουτρά ή σε ξενοδοχείο στην Καβάλα. Τόσο καθαρός ήταν. Όταν 

έστελνε τα παιδιά στο γραφείο για να πάρουν κάτι, εκείνα έριχναν κλεφτές ματιές και θαύμαζαν 

το κόκκινο μεταξωτό πάπλωμα, τα άσπρα χασεδένια σεντόνια και τα μαξιλάρια με τις 

δαντέλες». 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών έχουν βρεθεί ένα ενδεικτικό του 1932 και ένα απολυτήριο του 

1950 (εικ.17, εικ. 18). 

 

Σχολικές γιορτές 

Όπως και σήμερα έτσι και τότε έλεγαν ποιήματα αλλά έπαιζαν και θεατρικά  στις εθνικές 

επετείους (εικ.19, εικ.20, εικ. 21).  
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Θεατρικά στη γιορτή των Χριστουγέννων (εικ. 22). 

Θεατρικά και με το Νυχτερινό σχολείο με μεγαλύτερους μαθητές (εικ.23). 

Αποκριάτικες εκδηλώσεις (εικ.24, εικ.25). 

 

  Το σχολείο μας, το 2004 στα πλαίσια της Ολυμπιακής Παιδείας, συμμετείχε σε συνεργασία με 

άλλα σχολεία του Δήμου Χρυσούπολης σε μία εκδήλωση στο γήπεδο Χρυσούπολης για τους 

Ολυμπιακούς αγώνες (εικ. 26, εικ. 27). 

 

Οι δραστηριότητες – καινοτόμες δράσεις και θεατρικές  παραστάσεις των  τελευταίων δύο ετών 

στο σχολείο μας απεικονίζονται στις εικόνες 28, 29 και 30). 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ερευνώντας  και φωτίζοντας την ιστορική διαδρομή του σχολείου μας: 

 Γνωρίζουμε, κατανοούμε και ερμηνεύουμε τις παρελθοντικές καταστάσεις του σχολείου, 

επομένως μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε σε κάποιο βαθμό και τα τωρινά 

του προβλήματα. 

 Έχουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η ιστορία του σχολείου με 

τα υπόλοιπα ιστορικά δρώμενα σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. 

 Μπορούμε να διακρίνουμε τις αλλαγές και το μετασχηματισμό του σχολείου. που 

υποδηλώνουν βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές. 

 Εντοπίζουμε στοιχεία αλληλοτροφοδότησης ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, στο σχολείο 

και τον πολιτισμό. 

 Συνειδητοποιούμε ότι αποτελούμε έναν κρίκο στη διαδοχή των γενεών. Ερχόμαστε σε 

επαφή με την παιδική ηλικία των προγόνων μας και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν 

εκείνοι ως παιδιά. Κατανοούμε τις δραστηριότητες και τις επιλογές των ανθρώπων αυτών 

υπό το πρίσμα των ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών στις οποίες έζησαν και 

διαμορφώθηκαν. Αυτή η γνώση πιθανώς να ευαισθητοποιήσει όλους μας απέναντι στο 

σχολείο. 

 

Ο Gianni Rondari λέει : «Σχολείο ζωντανό και νέο είναι μόνο ένα σχολείο για δημιουργούς.  

Το σχολείο μέσα στο πέρασμα των χρόνων εξελίσσεται πάντα προς όφελος των μαθητών, 

βρίσκεται πάντα κοντά τους και προσπαθεί να εναρμονίζεται με  τα ενδιαφέροντα και να 

αφουγκράζεται τα προβλήματά τους. 

Προσπαθούμε να κάνουμε το σχολείο ζωντανό, δημιουργικό για να μπορούν τα παιδιά να 

μαθαίνουν μέσα από τις δράσεις και όχι μέσα από ξερές γνώσεις. 

 

Βιβλιογραφία 

 

Αρχεία σχολείου – μαθητολόγια ημερήσιου και νυχτερινού σχολείου, βιβλία πράξεων –Αρχεία 

δήμου  

Γενικά αρχεία νομού Εύβοιας- Χαλκίδα 1995, Η τοπική ιστορία στο σχολείο – Μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις  

ΦΕΚ 764/ΤΒ΄/24-7-98 
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Λειτουργικότητα Σχολείου 

1926-1934 Μονοθέσιο 

1934-1940 Διθέσιο 

1947-1970 Διθέσιο 

1954-1958 Λειτουργία και ως νυχτερινού 

σχολείου 

1970-1990 Τριθέσιο 

1990-1993 Διθέσιο 

1993-1994 Τριθέσιο 

1994-1995 Διθέσιο 

1996 έως σήμερα Εξαθέσιο με συγχώνευση των 

σχολείων Γέροντα και Ζαρκαδιάς 

Πίνακας 1 

 

Εκπαιδευτικό Δυναμικό 

Χρονολογίες Διευθυντές 

Πριν το 1934 Σαμουηλίδης, Ξύδης, 

Σφάγγος, 

Γαλατάς,Μπαταριά, 

Παναγιωτόπουλος 

1934-1940 Χονδρογιάννης Σπύρος 

1945-1946 Βεληγκώτση Σουλτάνα 

1946-1961 Αντωνόπουλος Βασίλης 

1961-1962 Μαυροπούλου Ζωή 

1962-1966 Πανσεληνάς 

1967-1971 Κουτρουμπάνης Παντελής 

1971-1976 Κώτσας  Δημήτριος 

1976-1978 Κοκοβίδης Αλέξανδρος 

1978-1984 Κουλιάκης Σταύρος 

1984-1987 Κιούρος Αθανάσιος 

1987-1989 Κωνσταντινίδης Γεώργιος 

1989-1990 Κακουλίδης Χρήστος 

1990-1991 Μαγιόπουλος Γιώργος 

1991-1993 Σταμπουλή Μελίνα 

1993-1994 Σαραντίδης Απόστολος 

1994-1995 Σταμπουλή Μελίνα 

1995-2011 Αναστασιάδου Φωτεινή 

2011-2013 Καρτάλης Νικόλαος 
Πίνακας 2 
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Μαθητικό Δυναμικό 

 
Διάγραμμα 1 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 

 

Η Ιστορία των Σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.  Ιστορία 

του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού Νέστου. 

 

Κέλλης Γεώργιος, Διευθυντής του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού-Πετροπηγής-

Ποντολιβάδου. 

 

Περίληψη 

Οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα από 

τις αρχές του 20
ου

 αιώνα είχαν άμεσες επιπτώσεις και στον τομέα της εκπαίδευσης. Το ελληνικό 

κράτος έπρεπε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα που δημιούργησε σε πολλές περιοχές της 

χώρας η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού Ελλήνων προσφύγων από την Ανατολή, γι΄ αυτό 

προχώρησε, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση Δημοτικών Σχολείων στο σύνολο της επικράτειας ώστε 

να παρασχεθεί στον πληθυσμό ελληνική παιδεία. 

Το σχολείο αποτελεί διαχρονικά σημαντικό τμήμα της τοπικής ιστορίας η οποία, μπορεί 

να στερείται «μεγάλων ανδρών», «νικητών» και «ηρώων», αποκαλύπτει όμως το ειδικό βάρος 

των «ανωνύμων» και φωτίζει τα αχνά αποτυπώματα περασμένων εποχών. Έτσι, η έρευνα που 

εκπονήσαμε έχει σκοπό να καταγράψει την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού του 

Δήμου Νέστου μέσα από τη μελέτη του αρχειακού υλικού και του πλούτου της συλλογικής 

μνήμης, αποτελώντας τη γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία του σχολείου και την τοπική αλλά και 

εθνική ιστορία.  

Από την ερευνητική προσέγγιση του θέματος προκύπτει ότι Δημοτικό Σχολείο στο 

Ερατεινό ιδρύεται για πρώτη φορά το 1927 εξυπηρετώντας την αδήριτη ανάγκη ύπαρξης 

διδακτηρίου για την παροχή βασικής εκπαίδευσης. Διδακτήριο που να καλύπτει τις 

απαιτούμενες, τότε, προδιαγραφές ανεγείρεται τη δεκαετία του 1930 ενώ το σημερινό σύγχρονο 

σχολικό κτίριο λειτουργεί από το 1985. Βασικό δομικό υλικό των δύο πρώτων διδακτηρίων 

(1927 και 1930) αποτελεί η πέτρα που υπάρχει σε αφθονία, πλησίον του Ερατεινού, στον παλαιό 

και ερειπωμένο τούρκικο οικισμό Εσκί Σαρί Σαμπάν ενώ η αρχιτεκτονική δομή ακολουθεί τα 

πρότυπα αρχιτεκτονικά σχέδια των Δημοτικών Σχολείων της κάθε εποχής. Στην ανέγερση και 

λειτουργία των διδακτηρίων συμβάλλουν καθοριστικά οι κάτοικοι του χωριού τόσο με την 

προσωπική τους εργασία όσο και με χρηματικές συνδρομές. Μάλιστα, η οικονομική αυτονομία 

και λειτουργική επάρκεια του Δημοτικού Σχολείου οφείλεται κυρίως στην προικοδότησή του με 

μεγάλα αγροτεμάχια από την τοπική κοινότητα. Η λειτουργία του σχολείου με τη σημερινή του 

μορφή ως Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού-Πετροπηγής-Ποντολιβάδου αποτελεί καρπό επίμονων 

και επίπονων ενεργειών της εκπαιδευτικής και της τοπικής κοινότητας με στόχο το βέλτιστο 

μαθησιακό και παιδαγωγικό όφελος των παιδιών της περιοχής.    
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Εισαγωγή    

Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός αποτελείται από ένα σύνολο λειτουργικών 

στοιχείων (εκπαιδευτικοί, μαθητές, μέθοδοι και μέσα διδασκαλίας, γονείς, τοπική κοινωνία, 

κ.ά.) που συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται για την κοινωνικοποίηση των μαθητών, τη 

διανοητική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη αλλά και για την πνευματική ανάταση των μελών 

της ευρύτερης περιοχής δραστηριοποίησής του(Σαΐτης, 2008).
37

   

Στη διαχρονική του πορεία το ελληνικό σχολείο, επηρεαζόμενο από τις κατά καιρούς 

επικρατούσες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, χαρακτηρίζεται άλλοτε από 

συντηρητισμό και δασκαλοκεντρισμό και άλλοτε από φιλελευθερισμό και παιδοκεντρικότητα 

συνδιαμορφώνοντας κάθε φορά τα αντίστοιχα πρότυπα για τους Έλληνες πολίτες.    

Η ιχνηλάτηση της ιστορίας ενός σχολείου εκτός από την ανάδυση πληροφοριών για το 

εκπαιδευτικό και μαθητικό δυναμικό, το ρόλο του δασκάλου, του μαθητή και της τοπικής 

κοινωνίας, τη διοικητική του οργάνωση, τις τεχνικές διδασκαλίας, την αρχιτεκτονική του 

διδακτηρίου, τον αύλειο χώρο, την οικονομική του αυτονομία, αναδεικνύει  και το ιστορικό, 

κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό καθεστώς της τοπικής κοινότητας σε διάφορες χρονικές 

περιόδους.   

Η επιλογή του θέματος της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι ελάχιστες και 

αποσπασματικές είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα για να καταγράψουν 

εμπεριστατωμένα την ιστορία των Δημοτικών Σχολείων της περιοχής μας και να αναδείξουν, 

παράλληλα, πτυχές της τοπικής και εθνικής μας ιστορίας. 

Η εργασία, εκτός από την Περίληψη, την Εισαγωγή και τις Μεθοδολογικές 

Προσεγγίσεις, περιλαμβάνει δύο κύρια μέρη: τα Αποτελέσματα/Διαπιστώσεις όπου 

καταγράφονται με χρονολογική σειρά τα στάδια ίδρυσης, ανέγερσης και λειτουργίας των 

διδακτηρίων στέγασης του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού και τα Συμπεράσματα όπου 

αναδεικνύονται η συμβολής της τοπικής κοινωνίας στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και η 

επίδραση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και πολιτισμικών συνθηκών στη 

φυσιογνωμία του Δημοτικού Σχολείου. 

 

Μεθοδολογία  

Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας προσδιόρισαν και τις μεθόδους συλλογής δεδομένων 

που επιλέχτηκαν. Έτσι, για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη διερεύνηση του θέματος, 

θεωρήθηκαν ως καταλληλότερες μέθοδοι: α) η έρευνα πεδίου με επισκέψεις στα υπάρχοντα 

διδακτήρια και φωτογραφίσεις των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών τους χώρων και β) η 

μη τυποποιημένη συνέντευξη από παλαιότερους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου 

καθώς και από κατοίκους του χωριού.  

                                                             
37 Σαΐτης, Χ. (2008). Ο Διευθυντής στο Δημόσιο Σχολείο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
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Επίσης, για να αντληθούν όσο το δυνατό πιο αξιόπιστα στοιχεία για την ιστορική 

διαδρομή του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού, αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν Δημόσια 

Έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα, μελετήθηκε το αρχειακό υλικό του σχολείου, 

αξιοποιήθηκαν πληροφορίες από πρωτογενείς εκθέσεις Διευθυντών του σχολείου, συλλέχθηκε 

φωτογραφικό υλικό παλαιότερων εποχών, και αντλήθηκαν πληροφορίες τόσο από το διαδίκτυο 

όσο και από σχετική με το θέμα της έρευνας βιβλιογραφία.    

Η έρευνα  πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 19 

Απριλίου 2013 και η αξιοπιστία της εδράζεται στο πλήθος των έγγραφων πηγών που 

χρησιμοποιήθηκαν, στην ειλικρίνεια και την ταυτοποίηση των μαρτυριών που κατατέθηκαν 

αλλά και στην αντικειμενικότητα του ερευνητή. Βέβαια, η αδυναμία συλλογής στοιχείων για την 

καταγραφή της ιστορίας και των Δημοτικών Σχολείων Πετροπηγής και Ποντολιβάδου μπορεί να 

χαρακτηρίσει την έρευνα μας ως ελλιπή, αυτό όμως λειτουργεί και ως πρόκληση, εφόσον 

υπάρχει η επιθυμία και η δυνατότητα να καλυφθεί αυτό το κενό από μελλοντικές ερευνητικές 

πρωτοβουλίες.     

Αποτελέσματα/Διαπιστώσεις 

 

1. Ίδρυση – Λειτουργία Δημοτικού Σχολείου στο Ερατεινό (1927) 

Από τη μελέτη του αρχειακού υλικού του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού και άλλων 

γραπτών πηγών καθώς και από την αποδελτίωση των συνεντεύξεων προέκυψαν τα ακόλουθα: 

Το ελληνικό κράτος ιδρύει για πρώτη φορά Δημοτικό Σχολείο στο Ερατεινό το 1927, όπου, ήδη, 

είχαν  εγκατασταθεί 400 περίπου κάτοικοι στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες από την Ανατολική 

Θράκη (περιοχές Αίνου και Χατζηγήρ). Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 15 

Σεπτεμβρίου 1927 με πρώτη δασκάλα (δημοδιδάσκαλος) τη Σεβδαλή Ειρήνη. Όπως αναφέρεται 

στο ΦΕΚ 4/τ.Α΄/11-1-1927 (εικ. 1): ιδρύεται μονοτάξιο μικτό Δημοτικό Σχολείο στο συνοικισμό 

Ερεντί-Χρυσουπόλεως υπό τον όρο της δωρεάν χορηγήσεως εκ μέρους των κατοίκων 

κατάλληλου οικήματος για διδακτήριο και των απαραίτητων σχολικών επίπλων και οργάνων 

διδασκαλίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες του Καραουλάνη Α., το σχολείο ήταν πετρόκτιστο, αφού 

υπήρχε αφθονία πέτρας πλησίον του χωριού στον ερειπωμένο παλαιό τούρκικο οικισμό Εσκί 

Σαρί Σαμπάν. Είχε σχήμα ορθογώνιο και ήταν ισόγειο με μια αίθουσα διδασκαλίας κι ένα 

γραφείο για το δάσκαλο. Χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει τις κατεπείγουσες ανάγκες στέγασης 

των μαθητών, γι΄ αυτό και δεν υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα για χώρους άθλησης και αναψυχής των 

μαθητών. 

Το 1930 το Δημοτικό Σχολείο «προικίζεται» από το ελληνικό κράτος με σχολικό κλήρο. 

Πρόκειται για αγρό 53,125 στρεμμάτων, στη θέση «Δασάκι» Ερατεινού, που χορηγήθηκε στη 

Σχολική Εφορεία από αγροτική διανομή. Έτσι, το σχολείο εισπράττει το ενοίκιο του σχολικού 

κλήρου και  αποκτά σχετική οικονομική αυτονομία.     
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2. Ανέγερση – Λειτουργία Διδακτηρίου (1930) 

Το ίδιο έτος (1930), στα πλαίσια της προωθούμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και 

μετά από δάνειο που σύναψε η Κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου για τη χρηματοδότηση 

του τομέα της παιδείας και κυρίως της ανέγερσης διδακτηρίων, θεμελιώνεται, στο κέντρο του 

οικισμού, το πρώτο ουσιαστικά σχολικό κτίριο με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σύμφωνα με 

τα όσα αναφέρονται σε Υπηρεσιακή Έκθεση που συνέταξε το 1953 η τότε Δασκάλα του 

Δημοτικού Σχολείου Κούτη Ευρυδίκη, η ανέγερση του διδακτηρίου έγινε με δαπάνη του 

Δημοσίου (84.422 δρχ.), σε αυτή συνέβαλαν οι κάτοικοι του Ερατεινού με προσωπική εργασία, 

και το σχολείο, ένα κλασικό σχολικό κτίριο της εποχής, παραδόθηκε προς χρήση το 1938 (εικ. 

2). Λιθόκτιστο κι αυτό, αφού συνεχίζεται η προμήθεια πέτρας από τα ερείπια του Εσκί Σαρί 

Σαμπάν, ορθογώνιου σχήματος (20μ.×10μ.), με προσανατολισμό προς Νοτιοανατολικά και 

είσοδο από τη Β.Δ. πλευρά. Ισόγειο, με ξύλινο δάπεδο, ξύλινη οροφή ύψους 4,50μ./5,50μ. με 

κεραμοσκεπή, μακρόστενο εσωτερικό διάδρομο, ένα γραφείο δασκάλων και παράλληλα του 

διαδρόμου δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας οι  οποίες χωρίζονταν μεταξύ τους με ένα ξύλινο 

πτυσσόμενο παραβάν. Το κτίριο ήταν ευάερο και ευήλιο με πολλά και μεγάλα παράθυρα. 

Στερούνταν αποθηκευτικού χώρου, ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης, υποστέγου και 

κατοικίας δασκάλου ενώ διέθετε ένα αποχωρητήριο εκτός του διδακτηρίου. Ως αύλειος χώρος 

χρησιμοποιούνταν εφαπτόμενο με το διδακτήριο οικόπεδο έκτασης 2,800 στρεμμάτων. Το 

σχολείο, λόγω του αυξημένου αριθμού (105) μαθητών, λειτουργεί από την αρχή (1938) ως 

διτάξιο και προάγεται επίσημα σε διτάξιο με το ΦΕΚ 451/τ.Α΄/21-10-1939.    

Από τον Απρίλιο του 1941 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1944 η περιοχή βρίσκεται υπό 

βουλγαρική κατοχή. Μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια των Βουλγάρων να προσεταιριστούν τους 

ντόπιους κατοίκους και να λειτουργήσουν το σχολείο ως βουλγαρικό, παύει η λειτουργία του 

Δημοτικού Σχολείου. Σύμφωνα με μαρτυρίες του Νικάκη Γ., το Σεπτέμβριο του 1945 το διτάξιο 

Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού επαναλειτουργεί με αυξημένο μάλιστα κατά 50% περίπου αριθμό 

μαθητών (140 με 160 μαθητές από το 1945 μέχρι το 1951), (Πίνακας 1). Η μεγάλη αύξηση του 

μαθητικού πληθυσμού που παρατηρείται αυτά τα έτη οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: η παύση 

λειτουργίας του σχολείου επί βουλγαρικής κατοχής (1941-1944) είχε ως συνέπεια τη 

συσσώρευση μεγάλου αριθμού παιδιών για φοίτηση με την επαναλειτουργία του, οι 

Σαρακατσάνοι της περιοχής Ερατεινού εγκαθίστανται πλέον μόνιμα εντός του οικισμού οπότε 

τα παιδιά τους εγγράφονται στο σχολείο και, ακόμη, λόγω των πλημμυρών του Νέστου, 

μεταφέρονται στο Ερατεινό για μόνιμη εγκατάσταση  30 οικογένειες από τη Χρυσούπολη. Ο 

πληθυσμός του Ερατεινού τώρα πλησιάζει τους 600 κατοίκους.     

Δυστυχώς, τα δεινά των κατοίκων δεν σταματούν με τη λήξη της βουλγαρικής κατοχής 

αφού ακολουθεί ο αδελφοκτόνος εμφύλιος πόλεμος. Το κλίμα και οι πρακτικές του εμφυλίου 

επηρεάζουν και την εκπαίδευση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι, με Αποφάσεις της Σχολικής 

Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού (εικ. 3 και 4), εγκρίνονται το 1947 η προμήθεια 

του βιβλίου: «Ο βούρκος του Κομμουνισμού» και το 1955 η συνδρομή στο περιοδικό «Πίσω 

από το παραπέτασμα», προφανώς, για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του σχολείου με «καλά 

βιβλία» και για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας σε δασκάλους και μαθητές! Μετά τη λήξη 

του εμφυλίου και για ένα μόνο σχολικό έτος 1954-1955 λειτουργεί στο Δημοτικό Σχολείο και 

Νυχτερινό Τμήμα στο οποίο φοιτούν 57 μαθητές.    
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Το 1962 ο αυξημένος αριθμός των φοιτούντων μαθητών (120-130 μαθητές) καθιστούν 

αναγκαία τη λειτουργία του σχολείου ως τριθέσιου. Έτσι με το ΦΕΚ 30/τ.Α΄/22-2-1962 το Δ.Σ. 

Ερατεινού προάγεται σε τριθέσιο με αύξηση των θέσεων δημοδιδασκάλων από δύο σε τρεις. Ως 

τρίτη αίθουσα διδασκαλίας με 38 μαθητές χρησιμοποιείται για τα σχολικά έτη 1962-1963 και 

1963-1964 οίκημα (πρώην καφενείο) έναντι του διδακτηρίου διαστάσεων (4μ.× 6μ.) με μηνιαίο 

μίσθωμα 250 δραχμές. Τελικά και σύμφωνα με μαρτυρίες της Καραουλάνη Ν., τμήμα του 

εσωτερικού διαδρόμου του διδακτηρίου μετατρέπεται σε αίθουσα διδασκαλίας και από το 

σχολικό έτος 1964-1965 το σύνολο των μαθητών φοιτούν εντός του διδακτηρίου.  

Το 1976, με αξιέπαινη πρωτοβουλία των κατοίκων του χωριού και μέσω της 

αναδιανομής αγροτικών κτημάτων, παραχωρείται στο Σχολικό Ταμείο του Δ.Σ. Ερατεινού αγρός 

84,712 στρεμμάτων εντός του Αγροκτήματος Ερατεινού, προσδίδοντας πλήρη οικονομική 

αυτονομία στο σχολείο με τα έσοδα από την ενοικίαση του σχολικού κλήρου.  

 

3. Ανέγερση – Λειτουργία του σημερινού Διδακτηρίου 

Η παλαιότητα και οι ελλείψεις του υπάρχοντος διδακτηρίου (προδιαγραφές του 1930), η 

ακαταλληλότητα των αιθουσών διδασκαλίας να φιλοξενήσουν 100 περίπου μαθητές 

(κατασκευάστηκε ως διτάξιο και λειτουργεί ως τριθέσιο), σε συνδυασμό με τη βούληση και την 

οικονομική δυνατότητα, πλέον, της Ελληνικής Πολιτείας για βελτίωση των κτιριακών υποδομών 

της εκπαίδευσης, καθιστούν αναγκαία και εφικτή την ανέγερση ενός νέου, μαθητοκεντρικού 

διδακτηρίου.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες του Κουσκουρά Σ. (Πίνακας 2), το 1977 θεμελιώνεται το νέο 

διδακτήριο στα Ανατολικά της Κοινότητας και στα ακραία όρια του οικιστικού ιστού αλλά 

παραμένει στο στάδιο της θεμελίωσης μέχρι το 1981. Στις 9-9-1981 με την 13454 Απόφαση του 

Ο.Σ.Κ. ξεκινάει, επιτέλους, η ανέγερση του διδακτηρίου σε σχολικό οικόπεδο συνολικής 

έκτασης 6,593 στρεμμάτων, το οποίο εγκαινιάζεται στις 26-4-1985 και υποδέχεται τους πρώτους 

μαθητές με την έναρξη του σχολικού έτους 1985-1986. Πρόκειται για ένα πρότυπο διδακτήριο 

για την εποχή του, καμάρι της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, με πολλές 

σχεδιαστικές και λειτουργικές καινοτομίες για να καλύπτει όλες τις ανάγκες μαθητών και 

εκπαιδευτικών.  Στο ισόγειο υπάρχουν δύο είσοδοι/έξοδοι, δύο αίθουσες διδασκαλίας, ένα 

γραφείο εκπαιδευτικών, ένα γραφείο Διευθυντή, αποχωρητήρια μαθητών και εκπαιδευτικών, 

λεβητοστάσιο κι ένα πλήρως εξοπλισμένο Γυμναστήριο. Στον 1
ο
 όροφο βρίσκονται δύο 

αίθουσες διδασκαλίας και μία αποθήκη. Το σχολείο είναι εφοδιασμένο με πληθώρα εποπτικών 

μέσων διδασκαλίας και αθλητικού υλικού. Ο αύλειος χώρος είναι περιφραγμένος και διαθέτει 

γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ και σκάμμα άλματος εις μήκος (εικ. 5 και 6).  

Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί ως τριθέσιο κάνοντας χρήση των τριών από τις τέσσερις 

αίθουσες διδασκαλίας, γι΄ αυτό και το 1992 μεταφέρεται εντός του διδακτηρίου και το 

Νηπιαγωγείο Ερατεινού καταλαμβάνοντας την τέταρτη αίθουσα διδασκαλίας.  

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄90 η υπογεννητικότητα και η εσωτερική μετανάστευση 

αποψίλωναν σταδιακά το σχολείο από μαθητές ενώ η ίδια τάση παρατηρείται και στα 

περισσότερα σχολεία των Κοινοτήτων της επαρχίας Νέστου. Το πρόβλημα γίνονταν εντονότερο 

και η λύση θα βρίσκονταν μεταξύ του υποβιβασμού των σχολείων ή της συγχώνευσής τους. 
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Άγονες αντιπαραθέσεις των τοπικών αρχόντων και των τοπικών κοινωνιών, παραπληροφόρηση, 

συναισθηματισμοί και προσκόλληση στο παρελθόν, διστακτικότητα απέναντι στο νέο και το 

διαφορετικό και οπωσδήποτε δικαιολογημένη ανησυχία των γονέων για την ασφάλεια της 

μεταφοράς τόσο μικρής ηλικίας παιδιών, είχαν ως αποτέλεσμα τη διαιώνιση και επιδείνωση του 

προβλήματος. Στην περίπτωση όμως της περιοχής μας πρυτάνευσαν η λογική και το μαθησιακό 

και παιδαγωγικό όφελος των παιδιών. Μετά από συντονισμένες, επίπονες και επίμονες ενέργειες  

των στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, των Διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων Ερατεινού, Πετροπηγής και Ποντολιβάδου, των 

εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μελών της τοπικής κοινωνίας επιτεύχθηκε, τελικά, 

με τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών που φοιτούσαν στα 

τρία Δημοτικά Σχολεία, η συγχώνευση αυτών. Με το ΦΕΚ 629/τ.Β΄/18-7-1995 συγχωνεύονται 

το 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού, το 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πετροπηγής και το 

2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ποντολιβάδου και δημιουργείται το 5/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Ερατεινού-Πετροπηγής-Ποντολιβάδου με έδρα το Ερατεινό. Το σχολείο εξαρχής λειτουργεί ως 

εξαθέσιο και προάγεται οργανικά σε εξαθέσιο με το ΦΕΚ 764/τ.Β΄/24-7-1998. Τα σχολικά έτη 

1995-1996 και 1996-1997 οι μαθητές της Α΄ τάξης φοιτούν στο διδακτήριο της Πετροπηγής, της 

Β΄ τάξης στο διδακτήριο του Ποντολιβάδου και οι μαθητές των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων 

φοιτούν στο Ερατεινό. Η φοίτηση των μαθητών και των έξι τάξεων στο διδακτήριο του 

Ερατεινού από το σχολικό έτος 1997-1998 έγινε εφικτή αφού είχαν προηγηθεί ανακαινίσεις και 

μετατροπές στο εσωτερικό του κτιρίου. Συγκεκριμένα, στο ισόγειο καταργείται το κλειστό 

Γυμναστήριο και στη θέση του δημιουργούνται δύο μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας ενώ και ο 

μεγάλος αποθηκευτικός χώρος του 1
ου

 ορόφου μετατρέπεται σε μικρή αίθουσα διδασκαλίας.  

Η πρόθεση και η παρότρυνση του Υπουργείου Παιδείας για επέκταση του θεσμού του 

Ολοήμερου Σχολείου στα εξαθέσια σχολεία της χώρας με στόχο την εξυπηρέτηση των 

εργαζόμενων γονέων και την παροχή στους μαθητές νέων γνωστικών αντικειμένων είχαν ως 

αποτέλεσμα τον ορισμό του σχολείου μας ως Ολοήμερου σύμφωνα με την Υ.Α. 

Φ.50/191/81673/Γ1/20-7-2007. Έτσι, το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει με Ολοήμερο 

Τμήμα κατά τα σχολικά έτη 2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010. 

Σήμερα (Απρίλιος 2013), στο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού-Πετροπηγής-

Ποντολιβάδου φοιτούν, μόνο στον πρωινό κύκλο μαθημάτων, μαθητές που διαμένουν στα χωριά 

Ερατεινό, Πετροπηγή, Ποντολίβαδο, Νέα Κώμη καθώς και στον αντίστοιχο οδικό άξονα, με 

στόχο την κοινωνικοποίησή τους, την ανακάλυψη της γνώσης και την καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων τους μέσα από την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

 

Συμπεράσματα   

Από την καταγραφή της Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού και τη σύνδεση 

αυτής με την Τοπική και την Εθνική Ιστορία εξάγονται τα ακόλουθα: Οι δημογραφικές 

μεταβολές, που συντελέστηκαν στην ευρύτερη περιοχή κατά τον 20
ο
 αιώνα και οφείλονταν είτε 

σε πολεμικές συγκρούσεις είτε σε κοινωνικοοικονομικά αίτια είτε σε αυξομειώσεις των 

γεννήσεων, είχαν άμεσες επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου. Έτσι, η 

εγκατάσταση στο Ερατεινό, από το 1922, προσφύγων από την Ανατολική Θράκη αυξάνει τον 
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ελληνικό πληθυσμό του οικισμού
38

 δημιουργώντας αδήριτη την ανάγκη δημιουργίας Ελληνικού 

Δημοτικού Σχολείου (1927). Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1940) οι 

Σαρακατσάνοι της περιοχής Ερατεινού μετακομίζουν εντός του οικιστικού τομέα του χωριού με 

αποτέλεσμα, όταν επαναλειτούργησε το Δημοτικό Σχολείο Ερατεινού (1945), να έχει αυξημένο 

αριθμό μαθητών που «συνωστίζονταν» εντός του τότε διδακτηρίου, αφού σε αυτό υπήρχε 

δυνατότητα φιλοξενίας πολύ μικρότερου αριθμού μαθητών. Επίσης, λόγω της εσωτερικής 

μετακίνησης πολλών οικογενειών από τα χωριά προς τις πόλεις και τις κωμοπόλεις, που 

παρατηρείται κατά τη δεκαετία του ΄90, μειώνεται δραματικά το μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου με συνέπεια να οδηγηθούμε το 1995 στη συγχώνευση των γειτονικών ολιγοθέσιων 

Δημοτικών Σχολείων του Ερατεινού, της Πετροπηγής και του Ποντολιβάδου και στη δημιουργία 

του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού-Πετροπηγής-Ποντολιβάδου με έδρα το Ερατεινό. 

Η κατάσταση της οικονομίας του Ελληνικού Κράτους προσδιόριζε σε μεγάλο βαθμό και 

το μέγεθος των πόρων που μπορούσαν να διατεθούν την κάθε εποχή στην παιδεία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η ίδρυση Δημοτικού Σχολείου στο Ερατεινό το 1927 προϋποθέτει, λόγω 

οικονομικής αδυναμίας της κεντρικής κυβέρνησης, τη δωρεάν παραχώρηση εκ μέρους των 

κατοίκων του οικήματος για τη στέγαση του σχολείου καθώς και την προμήθεια από τους ίδιους 

των σχολικών επίπλων και των οργάνων διδασκαλίας. Μεταγενέστερα, η εξεύρεση οικονομικών 

πόρων από την Ελληνική Κυβέρνηση μέσω δανεισμού κάνει εφικτή, το 1930, την ανέγερση 

σχολικού κτιρίου με δαπάνη του δημοσίου, όπου οι κάτοικοι συνεισφέρουν αυτή τη φορά μόνο 

με προσωπική εργασία. Στη συνέχεια με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (σημερινή 

Ευρωπαϊκή Ένωση) εισρέουν στη χώρα Κοινοτικά κονδύλια μέρος των οποίων προορίζεται για 

την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Είναι η εποχή (1981-1985) που κατασκευάζεται το σύγχρονο 

και υψηλών προδιαγραφών διδακτήριο στο Ερατεινό όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα το 

Δημοτικό Σχολείο. 

Η αρχιτεκτονική και οι κατασκευαστικές προδιαγραφές των διδακτηρίων επηρεάζονται 

σημαντικά από το ύψος των διατιθέμενων κονδυλίων, την ύπαρξη ή μη δομικών υλικών στο 

τοπικό φυσικό περιβάλλον και από τη φιλοσοφία που διέπει την ασκούμενη εκπαιδευτική 

πολιτική
39

. Γι΄ αυτό, κατά την ίδρυση του πρώτου Δημοτικού Σχολείου στο Ερατεινό το 1927, οι 

κάτοικοι της Κοινότητας είναι εκείνοι κυρίως που επιβαρύνονται οικονομικά λόγω της 

οικονομικής δυσπραγίας του Ελληνικού Κράτους (προσφυγικό ζήτημα, παγκόσμια οικονομική 

κρίση). Επίσης, η ύπαρξη δομικών υλικών (πέτρας) πλησίον του χωριού είναι η αιτία της 

λιθόκτιστης κατασκευής του διδακτηρίου ενώ η επιτακτική ανάγκη στέγασης των μαθητών και η 

αυταρχική, δασκαλοκεντρική φιλοσοφία του εκπαιδευτικού συστήματος αντανακλώνται στις 

αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές προτεραιότητες και προδιαγραφές του σχολείου. Όσο 

αφορά το διδακτήριο του 1930, αυτό κατασκευάζεται με δημόσια δαπάνη (αυξημένες 

οικονομικές δυνατότητες της κεντρικής κυβέρνησης λόγω σύναψης δανείου), είναι λιθόκτιστο 

(ύπαρξη υλικών δόμησης στο τοπικό φυσικό περιβάλλον), ευάερο, ευήλιο και ψηλοτάβανο για 

τη στέγαση των μαθητών σε υγιεινά δημόσια σχολεία ενώ η ογκώδης (για τα δεδομένα της 

                                                             
38 Κοζαρίδης, Χ. (2004). Επαρχία Νέστου. Από τα ομηρικά χρόνια μέχρι το 1940. Ξάνθη: Εκδόσεις Π.Α.ΚΕ.ΘΡΑ.  

 

39 Δημαράς, Α. (1983). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, τ.Α΄, τ.Β΄, Νεοελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Νέα 

Ελληνική Βιβλιοθήκη. 
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κοινότητας), τυπική και αυστηρή αρχιτεκτονική του δομή καθώς και η κεντρική θέση που αυτό 

κατέχει εντός του οικισμού συμβολίζουν την δυναμική κρατική εξουσία.  Σε αντίθεση με τα δύο 

πρώτα σχολικά κτίρια, η αρχιτεκτονική και οι προδιαγραφές του τρίτου και σημερινού 

διδακτηρίου (ανέγερση 1981-1985), έχουν καθαρά παιδοκεντρικό χαρακτήρα ακολουθώντας τον 

εκδημοκρατισμό και τη φιλευθεροποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η κατανομή και χρήση 

του σχολικού χώρου συμβάλλει πλέον στην κατάργηση δομών της αυταρχικής σχολικής ζωής 

του παρελθόντος και έχει ως στόχο την παιδαγωγική και διδακτική ποιότητα της εκπαιδευτικής 

πράξης καθώς και τη δημιουργία ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος για μαθητές και 

εκπαιδευτικούς.    

Αξιομνημόνευτη και καταλυτική υπήρξε διαχρονικά η συνεισφορά της τοπικής 

κοινωνίας στην ίδρυση και ανέγερση των τριών σχολικών κτιρίων και στην ομαλή και 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. Τόσο κατά την ίδρυση του πρώτου Δημοτικού Σχολείου στο 

Ερατεινό όσο και κατά την ανέγερση του διδακτηρίου του 1930 οι κάτοικοι συνεισέφεραν 

οικονομικά και με την προσωπική τους εργασία συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποπεράτωση 

των σχολείων. Το μεγαλείο ψυχής, όμως, και η φιλεκπαιδευτική κουλτούρα των κατοίκων του 

Ερατεινού αποκαλύπτονται όταν, κατά την αναδιανομή της αγροτικής γης το 1975 και παρά τις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βίωναν οι ίδιοι, παραχώρησαν από το υστέρημά τους στο 

Σχολικό Ταμείο του Δημοτικού Σχολείου μεγάλη αγροτική έκταση (84,712 στρέμματα) 

συμβάλλοντας τα μέγιστα στην οικονομική αυτονομία του σχολείου και στην αναβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά τους. 

Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η σημασία της επίτευξης της εθελούσιας 

συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Ερατεινού, Πετροπηγής και Ποντολιβάδου και η 

δημιουργία του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού-Πετροπηγής-Ποντολιβάδου με έδρα το 

Ερατεινό. Για να ευωδοθεί κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια και καινοτόμος πρωτοβουλία στη 

εκπαίδευση είναι απαραίτητο να συνεργαστούν αρμονικά πολιτεία, εκπαιδευτικοί, γονείς και 

τοπική κοινότητα. Ο στόχος της συγχώνευσης/συνένωσης επιτεύχθηκε, σε αντίθεση με πολλές 

παρόμοιες προσπάθειες σε όλη την επικράτεια, χάρη σε ένα άτυπο/άγραφο αλλά ειλικρινές και 

ουσιαστικό συμβόλαιο που συνομολογήθηκε από όλους τους εμπλεκομένους. Συγκεκριμένα, η 

πολιτεία ανέλαβε τη δέσμευση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών στην έδρα του σχολείου και 

της λειτουργίας του νέου σχολείου εσαεί ως εξαθεσίου ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

φοιτούντων μαθητών σε αυτό. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους δεσμεύτηκαν να 

διοργανώνουν κάθε έτος εκδηλώσεις για τις δύο εθνικές επετείους, σε καθένα από τα τρία 

χωριά, ανήμερα των εορτών. Οι παραπάνω δεσμεύσεις ώθησαν τους γονείς, η σύμφωνη γνώμη 

των οποίων ήταν απαραίτητη, να αποδεχτούν την κατάργηση των Δημοτικών Σχολείων της 

Πετροπηγής και του Ποντολιβάδου και τη μετακίνηση των παιδιών τους στην έδρα του 

σχολείου, ώστε η προσπάθεια της συγχώνευσης να έχει αίσια κατάληξη. Σήμερα, που όλοι 

αποδέχονται την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος αντιλαμβανόμενοι τις θετικές επιπτώσεις που 

επέφερε σε παιδαγωγικό, μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο, θα πρέπει η ελληνική πολιτεία, 

παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, να υπερασπιστεί σθεναρά 

το «συμβόλαιο» που η ίδια είχε προτείνει και είχε συναποφασίσει με τους γονείς και τους 

εκπαιδευτικούς. Αυτή η πρόταση αποσκοπεί όχι στη διατήρηση κακώς εννοούμενων 

«κεκτημένων» αλλά στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών που 

θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για τη συστράστευση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας 
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στις άοκνες και φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται για την υπέρβαση της οικονομικής 

κρίσης και τη δημιουργία της Νέας Ελλάδας.                         
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Πίνακας 1. Εξέλιξη μαθητικού δυναμικού. 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

1933-1941 85-105  

1945-1951 130-165 

1952-1967 100-125  

1968-1982 85-100  

1983-1995 36-76  

1996-2013 76-100  

Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. 

Πίνακας 2. Διατελέσαντες Διευθυντές του Δ.Σ. Ερατεινού. 

Χρονική 

περίοδος 

Ονοματεπώνυμο Χρονική 

περίοδος 

Ονοματεπώνυμο 

Από 1/9/1927 

Έως 13/6/1929 
Σεβδαλή Ειρήνη 

Από 1/9/1955 

Έως 31/8/1962 
Γιαντσίδης Πασχάλης 

Από 14/6/1929 

Έως 31/8/1946 

Καρατζάς 

Αλέξανδρος 

Από 1/9/1962 

Έως 31/8/1978 
Κουρτέση Ισμήνη 

Από 1/9/1946 

Έως 31/1/1947 

Βεργόπουλος 

Μιχάλης 

Από 1/9/1978 

Έως 7/11/1994 

Παπαθανασίου 

Αθανάσιος 

Από 1/2/1947 

Έως 31/8/1947 
Αϊβαζίδου Χρυσάνθη 

Από 8/11/1994 

Έως 31/8/1996 
Αμοιρίδης Ιωάννης 

Από 1/9/1947 

Έως 31/8/1948 
Ζαχαριάδης Μηνάς 

Από 1/9/1996 

Έως 30/9/1997 

Δεληνικόλα 

Τριανταφυλλιά 

Από 1/9/1948 

Έως 31/8/1949 
Αϊβαζίδου Χρυσάνθη 

Από 1/10/1997 

Έως 31/8/2002 
Κουσκουράς Σοφοκλής 
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Από 1/9/1949 

Έως 28/9/1951 
Ζαχαριάδης Μηνάς 

Από 1/9/2002 

Έως 18/11/2007 
Μαυριώτου Αρετή 

Από 29/9/1951 

Έως 31/8/1955 

Καραμπέτσος 

Βασίλειος 

Από 19/11/2007 

Έως  σήμερα 
Κέλλης Γεώργιος 

Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. 

Εικ. 1. Το ΦΕΚ ίδρυσης του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού (1927). 

 

 

 
Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. 
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Εικ. 2. Το Διδακτήριο του 1938. 

 

 
Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού 

 

 

Εικ. 3. Βιβλίο Σχολικής Βιβλιοθήκης (1947). 

 

 
Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. Αρχείο Σχολικής Εφορείας. 
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Εικ. 4. Περιοδικό Σχολικής Βιβλιοθήκης (1955). 

 

 
Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. Αρχείο Σχολικής Εφορείας. 

 

 
Εικ. 5. Το σημερινό Διδακτήριο. 
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Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. 

 

 
Εικ. 6. Το σημερινό Διδακτήριο. 

 

 
Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερατεινού. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 6/θεσίου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η καταγραφή της ιστορίας του 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου 

Κεραμωτής από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Η παιδεία είναι θεμελιώδης αξία σε κάθε 

κοινωνία. Επίσημος φορέας της παιδείας είναι το σχολείο. Η έρευνα θα συσχετιστεί και με το 

ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη λειτουργία του. Για την προσέγγιση του θέματος 

χρησιμοποιήθηκε η έρευνα πεδίου, συνεντεύξεις δασκάλων αλλά και μαθητών, φωτογραφικό 

υλικό παλαιότερων χρόνων και σημερινών. Αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα είναι η 

αναφορά στην τοπική ιστορία του χωριού, όπου ιδρύθηκε το σχολείο, η διοικητική εξέλιξη του 

σχολείου, η χρήση του νέου διδακτηρίου, αναφορά στο αρχειακό υλικό του σχολείου (μητρώα 

μαθητών, πρακτικά συλλόγου διδασκόντων, κλήρος του σχολείου, σχολικά συσσίτια, ίδρυση 

νυχτερινής σχολής κ.ά.). Από την έρευνα θα γίνει φανερή η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου 

Κεραμωτής, η αξία του στην τοπική κοινωνία, η κτιριακή εξέλιξή του, από την επιβλητική και 

αυστηρή αρχιτεκτονική μορφή, σε διδακτήριο με καθαρά παιδοκεντρικό χαρακτήρα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

    « Μια φορά και χρόνια πριν, όχι όμως πάρα πολλά, οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο 

κρατώντας πάνινη, υφαντή ή δερμάτινη τσάντα, έγραφαν στην πλάκα με το κοντύλι, έκαναν 

μάθημα πρωί, απόγευμα και Σάββατο.  

    Κάθονταν στα ξύλινα θρανία πολλοί μαζί, ζεσταίνονταν με ξυλόσομπα, αγόραζαν τα βιβλία, 

«έτρωγαν ξύλο» από το δάσκαλο όταν δε μελετούσαν ή έκαναν αταξίες, αλλά έπαιζαν πολύ. 

    Ώρες ατέλειωτες έτρεχαν στις αλάνες με τα γόνατα ματωμένα και μια φέτα ψωμί στο χέρι, 

ώσπου να πέσει σκοτάδι και ν’ ακουστεί η φωνή της μάνας που τους καλούσε να μαζευτούν στο 

σπίτι. Ανέμελα χρόνια… Μπερδεμένες οι χαρές με τις πίκρες, τα γέλια με τους στεναγμούς… 

    Εκείνα τα παιδιά σου δίνουν το χέρι για να σε ταξιδέψουν.»
40

 

    Η παιδεία αποτελεί το βασικό θεμέλιο των σύγχρονων κοινωνιών. Επίσημος φορέας σε μια 

κοινωνία είναι το σχολείο. Η σχολική εκπαίδευση εκφράζει τις αξίες και τις αρχές που είναι 

απαραίτητες για να γίνει ένα παιδί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Το σχολείο παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στη μόρφωση, στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού και στην 

κοινωνικοποίησή του. Μπορεί ακόμα να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν δυσκολίες, δίνοντάς τους 

ένα περιβάλλον φροντίδας και υποστήριξης και ακόμα μια θεραπευτική ατμόσφαιρα. 

    Η έρευνα για την ιστορία ενός σχολείου σχετίζεται με το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται 

με τη λειτουργία του. Εκπαιδευτικοί και μαθητές είναι το έμψυχο δυναμικό, όμως και το ίδιο το 

διδακτήριο καθώς και η τοπική ιστορία έχουν το δικό τους ρόλο. 

    Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να καταγράψει την ιστορία του δημοτικού σχολείου Κεραμωτής, 

από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα φωτίζοντας στιγμές του, μέσα από τη μελέτη των αρχείων του 

και τις μαρτυρίες εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε αυτό, αλλά και μαθητών. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

    Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η έρευνα πεδίου, με επίσκεψη 

στο παλιό διδακτήριο, φωτογραφίσεις, τόσο των εξωτερικών όσο και των εσωτερικών χώρων, 

                                                             
40

  Από το βιβλίο «Το παλιό σχολειό» της Γιολάντας Τσορώνη-Γεωργιάδη και της Άντας Ευαγγέλου, εκδόσεις 

Σαββάλας, Αθήνα 2011. 
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αλλά και φωτογραφίσεις των παλιών διδακτηρίων του Χαϊδευτού και του Μοναστηρακίου, ( 

χωρίς να υπάρχει εκτενής αναφορά στην ιστορία αυτών των σχολείων ) γιατί το σημερινό 

6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής προήλθε από τη συγχώνευση – συνένωση αυτών των 

σχολείων για να δημιουργηθεί ένα σχολείο εκπαιδευτικά και μαθησιακά πλουσιότερο. Επίσης 

πάρθηκαν συνεντεύξεις δασκάλων που υπηρέτησαν κατά το παρελθόν στο Σχολείο, αλλά και 

μαθητών που είναι κάτοικοι του χωριού. Απ’ αυτούς ζητήθηκε και παλιότερο φωτογραφικό 

υλικό. 

    Μελετήθηκε επίσης το αρχείο του Σχολείου και από αυτό πάρθηκαν πληροφορίες για τους 

δασκάλους που υπηρέτησαν σε αυτό, τον αριθμό των μαθητών και τη λειτουργία του.  

    Η έρευνα δεν περιλαμβάνει και την ιστορία του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδευτού, και 

του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Μοναστηρακίου, γιατί αυτό θα απαιτούσε επιπλέον έρευνα 

για την ιστορία των δύο αυτών σχολείων. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

    Από την τοπική ιστορία του χωριού, από τις συνεντεύξεις των κατοίκων και απ’ τη μελέτη του 

αρχείου του Σχολείου, προκύπτουν τα εξής:  

    Η Κεραμωτή είναι ένα χωριό που κατοικήθηκε μετά το 1922. Δεν υπήρχε πριν το 1922 ως 

χωριό. Το 1923, με τη Συνθήκη της Λοζάνης,  59 προσφυγικές οικογένειες (συνολικά 207 

άτομα), από το Ξάστερο της Ανατολικής Θράκης, χωριό που βρισκόταν κοντά στην 

Κωνσταντινούπολη, φεύγουν με καράβι από τη Σηλυβρία της Ανατολικής  Θράκης και έρχονται 

στο λιμάνι του Βόλου. Εκεί χωρίζονται σε τρία μέρη. Ένα μέρος από αυτούς μένει στο Βόλο, 

ένα μέρος στα Τρίκαλα και στην Πτολεμαΐδα και οι τελευταίοι μετά από αναρίθμητες 

ταλαιπωρίες, κατέληξαν στην αμμουδερή παραλία, που σήμερα φιλοξενεί το χωριό Κεραμωτή κι 

έστησαν τις σκηνές τους. Τους περίμεναν ατέλειωτες ταλαιπωρίες, μέχρι να στεριώσουν σε 

αυτόν τον τόπο. Νερό πόσιμο δεν υπήρχε και η ελονοσία θέριζε τα πάντα. Κάθε οικογένεια 

θυσίαζε στο βωμό της ελονοσίας ένα ή περισσότερα από τα μέλη της, μέχρι που έφτασαν στο 

σημείο, να μη χτυπάνε την καμπάνα της Εκκλησίας όταν πέθαινε κάποιος, για να μην 

«αγριεύουν» τους κατοίκους. Η περιοχή ονομαζόταν ήδη Κεραμωτή, σύμφωνα με μία εκδοχή, 

από μια κυρά-Μωτή ( γυναίκα που δεν μπορούσε να μιλήσει και ήταν μωτή, δηλαδή μουγγή ) 

και είχε ένα μικρό μαγαζάκι στην παραλία, όπου πήγαιναν να φάνε, όσοι έφταναν εκεί. Από την 

παραφθορά του ονόματός της «Θα πάμε να φάμε στην κυρά-Μωτή», ονομάστηκε Κεραμωτή. 

Ωστόσο στο βιβλίο του αείμνηστου Χρήστου Κοζαρίδη: Επαρχία Νέστου
2
, από τα ομηρικά 

χρόνια μέχρι το 1940, διαβάζουμε σ’ έναν πίνακα τοπωνυμίων που συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό 

και πρόκειται για εργασία του κ. Βλαχόπουλου Ιορδάνη, ότι υπήρχε στα Ελληνικά η ονομασία 

Κεραματλί , στα Τουρκικά Keremetli και η ερμηνεία της ήταν διπλή: 1.kiremitli=κεραμωτός και 

2.keremetli=μεγάθυμος, μεγαλόψυχος. Η μετονομασία αυτής της λέξης ήταν Κεραμωτή. Η 

παραλία χρησιμοποιούνταν, ως χώρος αποθήκευσης προϊόντων που επρόκειτο να μεταφερθούν  

όχι μόνο στη Θάσο, αλλά και προς τη Θεσσαλονίκη , το Πόρτο-Λάγος, τη Λήμνο και τα άλλα 

νησιά του Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό υπήρχαν μεγάλες αποθήκες, που τις εκμεταλλεύονταν 

Ηπειρώτες (Βλάχοι), προερχόμενοι από την περιοχή της Λάιστας, που κατοικούσαν με τις 

οικογένειές τους στη Χρυσούπολη. Στα 1854-1855, διαβάζουμε σε έγγραφο της εποχής για την 

κίνηση των λιμανιών ότι διακινούνται από το λιμάνι της Κεραμωτής, τα δημητριακά 
41

της 

Χρυσούπολης, εμπορεύματα αξίας 35.000 λιρών Αγγλίας. Επίσης σε έγγραφο της εποχής 

διαβάζουμε ότι μετά το λιμάνι της Καβάλας, είναι το 2
ο
 εμπορικό λιμάνι σε κίνηση.

42
 

                                                             
41Από το βιβλίο του Χρήστου Κοζαρίδη : Επαρχία Νέστου, Από τα ομηρικά χρόνια ως το 1940 

42Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κεραμωτής 
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    Με τον καιρό και με τη βοήθεια της κυβέρνησης Βενιζέλου, που έστειλε συνεργεία 

οικοδόμων, έχτισαν τα προσφυγικά τους σπιτάκια και σιγά-σιγά έδωσαν ζωή στον έρημο τόπο. 

    Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με αγροτικές εργασίες, γεωργία και αλιεία. 

    Λίγα χρόνια μετά, το 1927, με Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 11-1-1927 αρ. φύλλου 4 τεύχος Α΄ «ιδρύονται 

μονοτάξια μικτά σχολεία εις τους συνοικισμούς: Ερεντί Χρυσουπόλεως, Κεραμωτής 

Χρυσουπόλεως, Σουσούρ – Κιόι, Καρατζά – Κιόι, Μποϊνού – Κιζίλ (Γέροντα) και Δοϊρανλή 

(Γραβούνα)». Χρονολογία ανεγέρσεως του Σχολείου, 1932. Το σχήμα του είναι ορθογώνιο, έχει 

μόνο μία αίθουσα διδασκαλίας και ένα μικρό γραφείο για το δάσκαλο. «Βάσις λιθόκτιστος – 

υπόλοιπον εκ πλίνθων. Είδος οροφής: με κεράμους. Είδος δαπέδου: ξύλινον (σανιδένιο). Τύπος 

διδακτηρίου 1/τάξιον, μονώροφον, με νότιο προσανατολισμό.» Αυστηρό, δωρικό, 

δασκαλοκεντρικό κτίριο. Για τον αύλιο χώρο δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη, μια που 

σύμφωνα με μαρτυρίες αποτελείται από σκέτη άμμο, που μπαίνει στα παπούτσια των παιδιών. 

Είναι ένα φτωχό σχολείο, όπως φτωχοί είναι και οι μαθητές του. Το 1930 δίνονται αγροτικοί 

κλήροι στους κατοίκους. Κλήρος δίνεται και στο Σχολείο και στην Εκκλησία, για να καλύπτουν 

τις λειτουργικές τους δαπάνες. Τότε δόθηκαν και τίτλοι για τους κλήρους. Σήμερα το Σχολείο 

διαθέτει συνολικά κλήρο ενενήντα στρεμμάτων, αθροιστικά, αφού στον κλήρο του Δημοτικού 

Σχολείου της Κεραμωτής προστέθηκαν οι κλήροι των Δημοτικών Σχολείων Χαϊδευτού και 

Μοναστηρακίου. Σύμφωνα με μαρτυρία της κυρίας Ευσεβούλας  Μαρινάκη, γεννηθείσης το 

1931, το Σχολείο τον Οκτώβριο του 1940 έκλεισε. Η κυρία Ευσεβούλα, πρωτάκι του 1938, είχε 

δάσκαλο τον Απόστολο Σπυρόπουλο, που ήταν Πελοποννήσιος. Τον Οκτώβρη του 1940, 

κηρύσσεται ο πόλεμος και το Σχολείο κλείνει. Ο δάσκαλος συγκεντρώνει τους μαθητές του και 

με ηρεμία και ψυχραιμία, τους ενημερώνει για τον πόλεμο. Καθησυχάζει τα παιδιά και λέει πως 

ο ίδιος πρέπει να φύγει στην πατρίδα του την Πελοπόννησο για να επιστρατευθεί. Η κυρία 

Ευσεβούλα λέει, πως ο δάσκαλος τούς μίλησε τόσο ήρεμα, ώστε τα παιδιά βγήκαν στην αυλή, 

φωνάζοντας ρυθμικά «Πό-λε-μος, πό-λε-μος!», αλλά όταν πήγε στο σπίτι της, υπήρχε αγωνία 

για τον πατέρα της, που θα επιστρατευόταν. Η κυρία Ευσεβούλα σταματά το σχολείο στην Γ΄ 

τάξη. Μετά τον πόλεμο το 1945, η μητέρα της, της είπε «Είσαι ολόκληρη κοπέλα για να 

συνεχίσεις το σχολείο» και έτσι δεν ξαναπήγε.  

    Από τον Οκτώβρη του 1940 μέχρι το Σεπτέμβρη του 1945 η λειτουργία του Σχολείου παύει. 

    Με το Φ.Ε.Κ. 22/8-2-1954, το σχολείο προήχθη από 1/τάξιον σε 2/τάξιον. Η επέκταση του 

διδακτηρίου γίνεται το 1954. Στο παράρτημα υπάρχει φωτογραφία από το χτίσιμο της δεύτερης 

αίθουσας. Τώρα υπάρχουν 2 αίθουσαι μήκους 9 μέτρων, πλάτους 6, ύψους 4, μία κυρία είσοδος, 

2 θύραι, διάδρομος, ένα γραφείο 3x3x4 και 2 μικραί αποθήκαι. Υπήρχε επίσης ηλεκτρική και  

υδραυλική  εγκατάστασις, 2 αποχωρητήρια και κατοικία διδασκάλου.  

    Σύμφωνα με μαρτυρία της κυρίας Χαρίκλειας Παγκάλου, δάσκαλός της το σχολικό έτος 

1949-1950, όταν ήταν Α΄ Τάξη, ήταν ο κ. Ασημακόπουλος. Το σχολικό έτος 1950-1951, 

δάσκαλός της, όταν ήταν Β΄ Τάξη, ήταν ο κ. Τριαντάφυλλος. Το σχολικό έτος 1951-1952, 

δάσκαλός της, όταν ήταν Γ΄ Τάξη, ήταν ο κ. Κεχρής. Το σχολικό έτος 1952-1953, δασκάλα της 

η κ. Ελευθερία Νικολάου. Το μάθημα γινόταν πρωί, απόγευμα και Σάββατο. Όταν το 1954 

γίνεται η επέκταση του διδακτηρίου, η κ. Χαρίκλεια και οι συμμαθητές κουβαλούσαν νερό, για 

να σβήσει ο ασβέστης. Το σχολικό έτος 1954-1955, το Σχολείο λειτουργεί ως 2/θέσιο, με 

δασκάλους, τον Μαντζώρο Κώστα και την Ελευθερία Νικολάου
3
. Ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα 

βαρύς εκείνη τη χρονιά και στο Σχολείο υπήρχε συσσίτιο και μαγείρισσα. Έπαιρναν για πρωινό 

γάλα και ψωμί με κασέρι. Για να πάνε τα παιδιά στο Σχολείο χτυπούσε η καμπάνα της 

Εκκλησίας το πρωί και το μεσημέρι. Αυτό γινόταν μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Στις 

2:00 μ.μ. άρχιζε το απογευματινό μάθημα. Οι κόρες της κ. Χαρίκλειας και τα εγγονάκια της, 

τρεις γενιές, έκαναν μάθημα στο ίδιο σχολείο.  
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    Τη σχολική χρονιά 1954-1955, λειτουργεί νυχτερινή σχολή με 24 μαθητές, ηλικίας 15-20 

χρόνων. Τα επαγγέλματά τους είναι γεωργοί και ψαράδες. Ανάμεσά τους και ένας 

«καραγωγεύς». Μάθημα κάνει η δασκάλα Ελευθερία Νικολάου.  

    Τη σχολική χρονιά 1955-1956 χρέη διευθυντή εκτελεί ο κ. Τσελέπης.  

    Από το 1964-1972 δάσκαλοι είναι οι: Αναστασιάδης Αναστάσιος και Κοσμίδου Μαρία.  

    Σύμφωνα με μαρτυρία του κ. Σινάνη Βαγγέλη
4
, που ήταν δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο 

Χαϊδευτού από το 1962-1967, μας είπε ότι στο Σχολείο υπήρχαν συσσίτια, που έπρεπε να τα 

οργανώνουν  οι δάσκαλοι. Τότε χτίστηκαν τρεις σχετικοί χώροι στο Δημοτικό Σχολείο 

Χαϊδευτού, κουζίνα, αίθουσα εστίασης και αποθήκη. Τους έστελναν αλεύρι, που το έδιναν σε 

φούρνους και το έκαναν ψωμί. Αγόραζαν και ψάρια και κρέατα και πρόσφεραν και μεσημεριανό 

γεύμα στα παιδιά. Το Σχολείο τότε είχε προσλάβει μαγείρισσα. Δάσκαλοι τότε διαδοχικά ήταν η 

Σοφούλα Παπαναστασίου, η Ελευθερία Καραβελάκη, η κ. Γεωργία Καραγιαννοπούλου. Μετά 

ήρθε ο κ. Βασίλης Χλωρόπουλος (ο σύζυγος της κ. Μαρίας Κοσμίδου που υπηρετούσε στην 

Κεραμωτή και που ήταν η δασκάλα της συγγραφέως (Λαγοπούλου Μαρίας) της ιστορίας του 

Σχολείου, στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξη, μαζί με τον αείμνηστο Αναστασιάδη Αναστάσιο, στην Δ΄, 

Ε΄ και Στ΄ Τάξη. Το 1966 σταμάτησαν τα συσσίτια. Ο δάσκαλος έμεινε στο σχολείο, μας λέει ο 

κ. Σινάνης. Συχνά υπήρξε ανάμειξη κομματικών παραγόντων στη λειτουργία του Σχολείου. Τη 

σχολική χρονιά 1976-1977 το Σχολείο γίνεται 3/θέσιο. Η τρίτη αίθουσα λειτουργεί στο ισόγειο 

της κατοικίας του Αθανασίου Σιμόπουλου που βρίσκεται απέναντι από το Σχολείο. Δάσκαλοι 

εκείνο το έτος είναι οι: Μπακιρτζής Κωνσταντίνος, Ορφανίδου Ζαφειρούλα (σύζυγοι) και 

Χατζάτογλου Ανέστης. Από το 1977 μέχρι το 1982, διευθυντής του σχολείου είναι ο 

Κωνσταντίνος Μπακιρτζής. Από το 1982 μέχρι το 1984 διευθυντής είναι ο κ. Παπαπάνος 

Ευστάθιος. Τότε υπηρετεί στο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής και η κ. Λαλίδου Στέλλα. Το 

σχολικό έτος 1987-1988, διευθυντής είναι ο κ. Θεοφάνης Γεωργιάδης, τότε το σχολείο 

λειτουργεί ως διεδρικό (Κεραμωτή και Χαϊδευτό). 

    Με το Φ.Ε.Κ. 30-9-1986 τόμος Α΄ αριθμός φύλλου 146, το 3/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Κεραμωτής προάγεται σε 4/θέσιο. Τότε σε αίθουσα μετατρέπεται και το «σπίτι» του δασκάλου.  

    Κατά το σχολικό έτος 1987-1988, το Σχολείο λειτουργεί ως 6/θέσιο διεδρικό. Οι τέσσερις 

τάξεις κάνουν μάθημα στην Κεραμωτή (οι δύο αίθουσες του Σχολείου, η ενοικιαζόμενη αίθουσα 

στο ισόγειο της κατοικίας του κ. Σιμόπουλου και το σπίτι του δασκάλου) και οι δύο τάξεις 

λειτουργούν στο Δημοτικό Σχολείο του Χαϊδευτού. Με το Φ.Ε.Κ. 21/17-1-1989 τόμος Β΄ το 

4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής και το 2/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδευτού 

συγχωνεύονται σε ένα 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο με την ονομασία 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο 

Κεραμωτής. Η συνένωση γίνεται με προϊστάμενο εκπαίδευσης τον κ. Νικόπουλο Αθανάσιο και 

σχολικό σύμβουλο τον κ. Κωνσταντέλη Χαράλαμπο, ο οποίος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες 

και εξήντλησε όλα τα παιδαγωγικά επιχειρήματα για να πείσει τους κατοίκους – ώστε να 

μετακινούνται οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Χαϊδευτού και του Μοναστηρακίου 

αργότερα στην Κεραμωτή – ότι το 6/θέσιο Σχολείο είναι πλουσιότερο εκπαιδευτικά και προς το 

συμφέρον των μαθητών. Επίσης τους βεβαίωσε ότι η συγχώνευση σημαίνει την ίδρυση νέου 

διδακτηρίου στην Κεραμωτή.  

    Το νέο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου Κεραμωτής χτίστηκε σε ένα οικόπεδο δέκα 

στρεμμάτων που παραχωρήθηκε από την κοινότητα Κεραμωτής. Πρόκειται για ένα νέο 

διδακτήριο, με εντελώς καινούρια αρχιτεκτονική φιλοσοφία, παιδοκεντρικό και όχι 

δασκαλοκεντρικό, που έχει σκοπό όχι μόνο τη στέγαση των μαθητών του, αλλά και την 

ποιότητα ζωής. Στο καινούριο κτίριο υπάρχει νοτιοανατολικός προσανατολισμός και έχουν 

ληφθεί υπ’ όψιν βιοκλιματικά στοιχεία για την αντιμετώπιση του χειμώνα και την εξοικονόμηση 

ενέργειας. Βέβαια φυσικός σκιασμός δεν υπάρχει. Στο ισόγειο υπάρχουν 2 είσοδοι-έξοδοι, 4 

αίθουσες διδασκαλίας, 1 γραφείο δασκάλων, 1 γραφείο διευθυντή, τουαλέτες μαθητών 

(αγοριών-κοριτσιών) και εκπαιδευτικών και το λεβητοστάσιο. Στον πρώτο όροφο βρίσκονται 

δύο αίθουσες διδασκαλίας, μία μικρή αποθήκη και μία μικρότερη αίθουσα που χρησιμοποιείται 

ως αίθουσα προβολών και ενισχυτικής διδασκαλίας. Η αυλή του Σχολείου είναι ευρύχωρη, 

περιφραγμένη και διαθέτει γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ. Eγκαινιάστηκε την 7
η
 Οκτωβρίου του 
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1993, από το Νομάρχη Καβάλας κ. Αθανάσιο Παρτάλη, επί πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου 

Μητσοτάκη και με πρόεδρο της τοπικής κοινότητας τον κ. Αθανάσιο Σιμόπουλο. 

 

    Από το σχολικό έτος 1993-1994 μέχρι σήμερα, το 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής, που 

προήλθε από τη συγχώνευση του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδευτού, του 1/θέσιου 

Δημοτικού Σχολείου Μοναστηρακίου και του 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κεραμωτής, 

λειτουργεί με έδρα την Κεραμωτή. 

    Στις 15/6/1993 γίνεται η μεταφορά του Νηπιαγωγείου Κεραμωτής στο διδακτήριο του παλιού 

Δημοτικού. Στις 24/8/1993 γίνεται η διοικητική παραλαβή για χρήση του έργου Δημοτικό 

Σχολείο Κεραμωτής. Στις 29/9/1994 παραχωρείται το παλιό διδακτήριο στον Αιμοδοτικό και 

Πολιτιστικό Σύλλογο Κεραμωτής, ο Νέστος. Η μία αίθουσα λειτουργεί ως Νηπιαγωγείο και η 

άλλη ως Πολιτιστικός Σύλλογος. Το σχολικό έτος 1993/1994 διευθυντής στο καινούριο Σχολείο 

είναι ο π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας (ιεροδιδάσκαλος), ο οποίος παραλαμβάνει το νέο διδακτήριο 

και επί σειρά ετών γίνεται η ψυχή του, μια που είναι αυτός που αντιμετωπίζει όλα τα 

προβλήματα του καινούριου κτιρίου και προσπαθεί να τα βελτιώσει. 

    Με το Φ.Ε.Κ. 1132 29-8-2002 τεύχος Β΄, δημιουργείται μία οργανική θέση, για 

προπαρασκευαστικό τμήμα τσιγγανοπαίδων. Για δύο χρόνια επίσης λειτουργεί τμήμα 

ολοημέρου.  

    Από το σχολικό έτος 2004-2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 διευθυντής του Σχολείου είναι 

ο κ. Ιωαννίδης Στέφανος, ο οποίος υπήρξε δάσκαλος, προϊστάμενος του 3
ου

 Γραφείου 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και τέλος διευθυντής.  

   Από το Φλεβάρη του 2011 μέχρι σήμερα (Σεπτέμβρης του 2013) διευθύντρια είναι η κ. 

Λαγοπούλου Μαρία. 

    Σήμερα, Σεπτέμβρη του 2013, έχουμε πρωινό κύκλο μαθημάτων, με 113 μαθητές από τα 

χωριά Κεραμωτή, Χαϊδευτό και Μοναστηράκι, που καθημερινά ταξιδεύουν στον κόσμο της 

γνώσης, μέσα από τη σχολική εκπαίδευση.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

    Το σχολείο συνδέεται άμεσα με τον τόπο στον οποίο λειτουργεί. 

    Η Κεραμωτή στη δεκαετία του 1970 γνωρίζει τουριστική ανάπτυξη και αλλάζει όψη χάρη 

στις όμορφες παραλίες της, με την υπέροχη ψιλή άμμο, βραβευμένες από το 2007 με μπλε 

σημαία από τον ΕΟΤ- καθαρές θάλασσες- το γραφικό λιμάνι της και το πορθμείο Κεραμωτής – 

Θάσου. Τα πεύκα στα γύρω δασάκια, το ιχθυοτροφείο, τα άφθονα φρεσκότατα ψάρια, η 

υπέροχη θάλασσά της την καθιστούν σήμερα έναν από τους καλύτερους προορισμούς διακοπών 

στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.  

    Ο πληθυσμός της Κεραμωτής παρουσιάζει αυξητική τάση και το ίδιο και η δύναμη του 

σχολείου αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Το νέο διδακτήριο, ένα πανέμορφο κτίριο, 

δημιουργεί την αίσθηση στα παιδιά ότι βρίσκονται στο σπίτι τους. Το ταξίδι της γνώσης 

συνεχίζεται. Ο συγχρωτισμός 120 περίπου παιδιών έχει σαν αποτέλεσμα την κοινωνική 

αλληλεπίδραση, που καταργεί τη μοναξιά ενός 2/θέσιου ή 1/θέσιου σχολείου. Η συγχώνευση με 

τα σχολεία των διπλανών χωριών δημιουργεί στους μαθητές νέους δεσμούς ζωής, φιλικούς και 

αρμονικούς, που έχουν συνέχεια και μετά τα μαθητικά χρόνια. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Αρχείο Δ.Σ.Κεραμωτής 

2. Αρχεία Δ.Σ.Χαϊδευτού και Μοναστηρακίου 

3. Χρήστος Κοζαρίδης : Από την Ανατολική Θράκη στην επαρχία Νέστου ( έκδοση 

πολιτιστικό αναπτυξιακό κέντρο Θράκης ) 

4. Γιολάντα Τσιρώνη – Γεωργιάδη και 

      Άντα Ευαγγέλου : Το παλιό σχολειό, εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα 2011 
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5. Προσωπική μαρτυρία της κ. Ευσεβούλας Μαρινάκη, κατοίκου Κεραμωτής, μαθήτριας 

του 1/τάξιου Δ.Σ.Κεραμωτής, από το 1938 μέχρι το 1940 

6. Προσωπική μαρτυρία της κ. Παγκάλου Χαρίκλειας, κατοίκου Κεραμωτής, μαθήτριας του 

2/τάξιου Δ.Σ.Κεραμωτής, από το 1949 μέχρι το 1955 

7. Μαρτυρία του εκπαιδευτικού κ. Σινάνη Βαγγέλη, κατοίκου Χαϊδευτού, που υπηρέτησε 

στο 2/τάξιο Δ.Σ.Χαϊδευτού, από το Μάιο του 1962 μέχρι τον Ιούνιο του 1967 

8. Φ.Ε.Κ. 11-1-1927 αρ. φύλλου 4 τόμος Α΄ 1/τάξιον 

      Φ.Ε.Κ. 22/8-2-1954 2/τάξιον 

Σχολικό έτος 1976-1977 3/θέσιο 

Φ.Ε.Κ. 30-9-1986 τ. Α΄ αρ. φύλλου 146 4/θέσιο 

Φ.Ε.Κ. 21/17-1-1989 τ. Β΄ 6/θέσιο 

Φ.Ε.Κ. 1132 29-8-2002 τ. Β΄ προπαρασκευαστικό τμήμα τσιγγανοπαίδων 

 

Κεραμωτή, 30/9/2013                                      Η δ/ντρια του 6/θεσίου Δ.Σ.Κεραμωτής 

 

                                                                                          Λαγοπούλου Μαρία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

    Από το αρχείο του Δ.Σ.Κεραμωτής.  

 

    Σχολικό έτος 1957-1958, 85 μαθητές, διευθύντρια Β. Κάρμα 

    Σχολικό έτος 1958-1959, 70 μαθητές, διευθύντρια Β. Κάρμα 

    Σχολικό έτος 1959-1960, 77 μαθητές, διευθύντρια Β. Κάρμα 

    Σχολικό έτος 1960-1061, 58 μαθητές, διευθύντρια Β. Κάρμα 

    Σχολικό έτος 1961-1962, 71 μαθητές, διευθυντής Α. Τζελέπης 

    Σχολικό έτος 1962-1963, 56 μαθητές, διευθυντής Α. Τζελέπης 

    Σχολικό έτος 1963-1964, 46 μαθητές, διευθυντής Α. Τζελέπης 

    Σχολικό έτος 1965-1966, 46 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1966-1967, 44 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1967-1968, 58 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1968-1969, 57 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1969-1970, 52 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1972-1973, 87 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1973-1974, 85 μαθητές, διευθυντής Αναστασιάδης Αναστάσιος 

    Σχολικό έτος 1974-1975, 77 μαθητές, διευθυντής Κωνσταντίνος Μπακιρτζής 

    Σχολικό έτος 1975-1976, 84 μαθητές, διευθυντής Κωνσταντίνος Μπακιρτζής 

    Σχολικό έτος 1976-1977, 103 μαθητές, διευθυντής Κωνσταντίνος Μπακιρτζής 

    Σχολικό έτος 1982-1983, 98 μαθητές, διευθυντής Ευστάθιος Παπαπάνος 

    Σχολικό έτος 1987-1988, διευθυντής Γεωργιάδης Θεοφάνης 

    Σχολικό έτος 1988-1989, διευθυντής π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας (ιεροδιδάσκαλος) 

    Μέχρι Σχολικό έτος 2003-2004 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας 

    Σχολικό έτος 2004-Ιανουάριος 2011, διευθυντής Ιωαννίδης Στέφανος 

    Σχολικό έτος 2011-2012, μέχρι σήμερα, διευθύντρια Λαγοπούλου Μαρία 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ  

 

Σχολικό έτος 1987-1988 Γεωργιάδης Θεοφάνης, διευθυντής 

 

 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας 

 Χρηστίδης Βασίλης 

 Βενέτης Χρήστος 

 Δροσινού Βαλασία  

 Παληκήρα Αργυρώ 

 Λαγοπούλου Μαρία 

Σχολικό έτος 1988-1989 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας, διευθυντής 

 Καντζίδης Αλέξανδρος 

 Αλμπάντης Παναγιώτης 

 Ευαγγελίδης Μιχάλης 

 Στόικου Σουλτάνα 

 Λαγοπούλου Μαρία  

 Δεληνικόλα Τριανταφυλλιά 

Σχολικό έτος 1989-1990 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας, διευθυντής 

 Νάσος Μιλτιάδης 

 Ευαγγελίδης Μιχάλης 

 Αλμπάντης Παναγιώτης 

 Στόικου Σουλτάνα 

 Αθανασιάδου Ελπίδα 

Σχολικό έτος 1990-1991 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας, διευθυντής 



 

497 

 

 Ασημίδης Αργύρης 

 Μπορονίκου Νίκη 

 Καπετανόπουλος Γιάννης 

 Ζήσης Σταύρος 

 Βλασακίδης Ιορδάνης 

Σχολικό έτος 1991-1992 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας, διευθυντής 

 Ασημίδης Αργύρης 

 Καπετανόπουλος Γιάννης 

 Βλασακίδης Ιορδάνης 

 Ευφροσυνίδης Γιώργος 

 Άνθογλου Ζωή 

Σχολικό έτος 1992-1993 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας, διευθυντής 

 Βλασακίδης Ιορδάνης 

 Καπετανόπουλος Γιάννης 

 Μπορονίκου Νίκη 

 Ασημίδης Αργύρης 

 Κάππας Δημήτρης 

Σχολικό έτος 1993-1994 – 2012-2013 π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας, διευθυντής 

 Βλασακίδης Ιορδάνης 

 Καπετανόπουλος Γιάννης 

 Μπορονίκου Νίκη 

 Λαγοπούλου Μαρία 

 Ζήσης Σταύρος 

 Κουρκλίδου Σοφία 

 Σκανδάλη Σωτηρία 

 Σωτηρούδη Κατερίνα (Αγγλικών) 

 Νικηφορίδου Μάγδα (Αγγλικών) 

 Τζουβελέκη Στέλλα  

 Σιτζίμης Ιωάννης (Φυσικής Αγωγής) 

 Κυπαρισσίου Σωτηρία 

 Σιδηροπούλου Ευθυμία 

 Καλαφάτη Δήμητρα (Αγγλικών) 

 Χαμοξάρα Γεωργία 

 Πλάτανος Φώτης (Φυσικής Αγωγής) 

 Χαμαλίδου Θεοδώρα 

 Καπούλας Γεώργιος 

 Καούνα Ζωή (Φυσικής Αγωγής) 

 Μπαρμπαρίζας Αναστάσιος 

 Σιδηροπούλου Ασημένια 

 Ψαλίδα Σωτηρία 

 Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος 

 Καφετζοπούλου Περιστέρα 

 Κινατζίδης Ελευθέριος 

 Γαρόπουλος Ευάγγελος 

 Τσομπανόπουλος Γεώργιος 

 Κοτσικοπούλου Ελένη 

 Κυριακίδου Ελένη 

 Αλεξανδρή Πασχαλιώ 

 Κρανιώτη Μαρία 

 Ραυτοπούλου Μαρία 
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 Πυρίντσης Ζήσης 

 Παλλάδα Ευαγγελία (Αγγλικών) 

 Σωτηρέλης Νικόλαος (Φυσικής Αγωγής) 

 Μαλαμίδου Χρυσούλα 

 Κωνσταντινίδου Βασιλική 

 Χατζηλαζαρίδου Θεοδώρα 

 Βρύζας Ευάγγελος 

 Ισαακίδης Ηλίας 

 Βογιατζής Αλέξανδρος 

 Ασημένιου Ελένη (Αγγλικών) 

 Γιαμπάνη Ευγενία 

 Γλούφτσιος Χρήστος 

 Ασλανίδου Αγαθή 

 Ευθυμιάδης Γιάννης 

 Αγγελάκης Γρηγόρης 

 Καλύβα Ασπασία (Αγγλικών) 

 Νικηφόρου Κατερίνα 

 Σαλιακούρα Φρειδερίκη (Φυσικής Αγωγής) 

 Τζεράκης Θωμάς (Φυσικής Αγωγής) 

 Ναθαναηλίδου Αναστασία 

 Παρτάλη Πανδώρα 

 Γαβριήλ Πετρονία 

 Αυγέρης Παναγιώτης 

 Τσιμέρη Ελευθερία 

 Ιωαννίδης Στέφανος (διευθυντής) 

 Λεπίδα Αικατερίνη 

 Παπουτσή Αικατερίνη (Αγγλικών) 

 Καλαϊτζόγλου Δέσποινα (Αγγλικών) 

 Λεπίδας Γιώργος 

 Βρύζας Βαγγέλης 

 Σοΐδου Ανδρομάχη (Φυσικής Αγωγής) 

 Γκίκας Δημήτρης (Φυσικής Αγωγής) 

 Ζουμπέκα Σουλτάνα 

 Χριστοδουλίδου Κρυστάλλα 

 Μαυρίδου Κούλα 

 Σκόδρα Σουλτάνα 

 Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος 

 Κωνσταντινίδου Ζωή 

 Δασκαλάκη Ελευθερία 

 Θεοδωρίδης Γιώργος 

 Τζεράκης Θωμάς (Φυσικής Αγωγής) 

 Τόλιου Μαριάνθη (Αγγλικών) 

 Παπαγεωργίου Γιάννης (Φυσικής Αγωγής) 

 Σαππίδου-Χατζέτογλου Αθανασία 

 Συναμίδου Μαίρη (Αγγλικών) 

 Λιθουργίδου Μαρία 

 Δημοπούλου Ευθυμία 

 Κανάκης Γαβριήλ 

 Κωνσταντινίδου Μαρία (Φυσικής Αγωγής) 

 Σπυριάδου Κωνσταντία (Μουσικής) 
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 Γκανάτσιου Αχιλλεία 

 Γεωργιάδου Σωτηρία 

 Λαγοπούλου Μαρία διευθύντρια 

 Σγούρα Μαρία (Αγγλικών) 

 Αποστολίδης Κωνσταντίνος (Φυσικής Αγωγής) 

 Χρυσικοπούλου Αικατερίνη (Γερμανικών) 

     

 

 

 
 
Το παλιό 2/θέσιο διδακτήριο του Δ.Σ. Κεραμωτής, όπου σήμερα στεγάζεται ο «Αιμοδοτικός και Πολιτιστικός 

Σύλλογος Κεραμωτής. Η μία αίθουσα στεγάζει το Λαογραφικό Μουσείο. 
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Από το χτίσιμο της δεύτερης αίθουσας της δεύτερης αίθουσας του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κεραμωτής 

(1954). 
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Σχολική γιορτή 25

ης
 Μαρτίου 1973 στο Ηρώο της πλατείας του χωριού. 
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Ο αείμνηστος δάσκαλος-διευθυντής του Σχολείου Αναστάσιος Αναστασιάδης. 

 

  

 
Ο π. Πεχλιβανίδης Ανδρέας διευθυντής και ψυχή του καινούριου Σχολείου επί σειρά ετών. Ο κ. Βαγγέλης 

Σινάνης, δάσκαλος του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδευτού. 
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Η κ. Ευσεβούλα Μαρινάκη, μαθήτρια του                    Η κ. Χαρίκλεια Παγκάλου, μαθήτρια του 1/θεσίου  

    Σχολείου πριν από τον πόλεμο του 1940.                        Δημοτικού Σχολείου (1950-1955) με τα εγγονάκια 

                                                                           της. 

 
Εγκαίνια νέου Δημοτικού Σχολείου Κεραμωτής (7 Οκτωβρίου 1993) από το νομάρχη Καβάλας κύριο 

Αθανάσιο Παρτάλη με κοινοτάρχη τον κύριο Αθανάσιο Σιμόπουλο και νομαρχιακό σύμβουλο τον κύριο 

Μένανδρο Μαρινάκη. 
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Το σύγχρονο διδακτήριο που εγκαινιάσθηκε τον Οκτώβρη του  1993 και λειτουργεί εδώ και είκοσι χρόνια 

(1993-2013), ως 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Κεραμωτής. 
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100 χρόνια ιστορίας  του Δημοτικού Σχολείου Νέας Καρυάς (1913 - 2013) 

 

Εισηγητές: Σμάλης Αθανάσιος (Διευθυντής), Καψάλη Δέσποινα (Εκπαιδευτικός) 

Επιμέλεια κεμένου: Σμάλης Αθανάσιος (Διευθυντής), Καψάλη Δέσποινα (Εκπαιδευτικός),           

Αντεδάκη Ευαγγελία  (Εκπαιδευτικός) 

 

 

1. Περίληψη 

 

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων της απελευθέρωσης του νομού Καβάλας, το 

Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς συμμετέχει στην καταγραφή της ιστορίας των σχολείων του 

νομού. Ουσιαστικά η προσπάθεια είχε ξεκινήσει καιρό πριν από εκπαιδευτικούς του σχολείου με 

τη συγγραφή βιβλίου για την ιστορία του χωριού. Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού 

διεξήχθη εκτεταμένη έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Περιλαμβάνει υλικό από το 

αρχείο του σχολείου και της σχολικής Εφορείας, άτυπες συνεντεύξεις, γραπτές μαρτυρίες 

παλαιότερων μαθητών και δασκάλων, αλλά και ποικίλες άλλες γραπτές πηγές. Επίσης τη 

συγκέντρωση και μελέτη παλαιότερων και νεότερων φωτογραφιών, όπου αποτυπώνονται τα 

διάφορα διδακτήρια και η σχολική  ζωή των μαθητών σε διάφορες περιόδους, χάρτες και 

τοπογραφικά διαγράμματα, σε συνδυασμό με έρευνα πεδίου για τα διάφορα σχολικά κτίρια. 

Τελικά, παρά το πλήθος των αναδυόμενων προβλημάτων, τα συλλεχθέντα στοιχεία κρίθηκαν 

επαρκή, ώστε να σχηματιστεί μία σαφή εικόνα σχετικά με την ιστορία του Δ. Σ. Νέας Καρυάς.      

 

2. Εισαγωγή 

 

Η ενασχόληση κάποιου με την αναζήτηση, εξερεύνηση και συλλογή πληροφοριών για το 

σχολείο στο οποίο εργάζεται είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση. Όταν δε στο σχολείο αυτό 

υπηρετεί επί πολλά χρόνια, η ευθύνη για το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι σαφώς 

μεγαλύτερη, η δε διαδικασία γίνεται πιο γοητευτική, πιο μαγική. Πολύτιμους συνεργάτες στην 

προσπάθειά μας είχαμε ανθρώπους που έζησαν το σχολείο από κοντά σε διάφορες περιόδους, 

τους μαθητές μας, αλλά και τους υπηρετούντες στο σχολείο εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 

μεγάλο ποσοστό είτε κατάγεται από τη Νέα Καρυά είτε διαμένει στο χωριό.   

Μέσα, λοιπόν, από γραπτές, προφορικές πηγές και άφθονο φωτογραφικό υλικό 

προσπαθήσαμε  ψηφίδα ψηφίδα να ανασυνθέσουμε την ιστορία του σχολείου. Φυσικά οι 

δυσκολίες ήταν πολλές. Τα ελλιπή και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτα αρχεία, η χρονική 

απόσταση από τα γεγονότα, οι αντιφατικές πληροφορίες στις άτυπες συνεντεύξεις παλαιών 

εκπαιδευτικών και μαθητών συνήθως θόλωναν παρά φώτιζαν κάποιες περιόδους. Παρ' όλα 

αυτά, μέσα από αυτό το ταξίδι στο παρελθόν, γνωρίσαμε  πρόσωπα και καταστάσεις, 

κατανοήσαμε  καλύτερα τη λειτουργία του σχολείου και συνειδητοποιήσαμε, όχι μόνο τον 

εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό, αλλά και τον κοινωνικό του ρόλο μέσα στην τοπική κοινότητα.  

Εν κατακλείδι, η έρευνα της ιστορίας ενός σχολείου είναι ένα θέμα που αφορά όλους, 

εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία, γιατί η ιστορική 

γνώση προσδιορίζει την ταυτότητά μας, εξηγεί το παρόν και σκιαγραφεί το μέλλον. 

 

3. Μεθοδολογία 

 

Η έρευνά μας προσανατολίστηκε στη μελέτη: 

 νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων σχετικά με την ίδρυση και 

λειτουργία του σχολείου. 

 όσων αρχείων του σχολείου και της Σχολικής Επιτροπής έχουν διασωθεί. 

 χαρτών και τοπογραφικών διαγραμμάτων. 

 σχετικής βιβλιογραφίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το βιβλίο "Νέα Καρυά - 

Αναζητώντας τις ρίζες μας" που δημιουργήθηκε το 1997 μετά από έρευνα για την ιστορία 
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του χωριού των τότε εκπαιδευτικών του σχολείου, κ. Σμάλη Αθανάσιο και κ. Ασημίδη 

Αργύρη  σε συνεργασία με τους μαθητές τους. 

 γραπτών αναμνήσεων παλαιότερων μαθητών και δασκάλων του σχολείου.  Για την 

ακρίβεια η συλλογή του υλικού ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012, όταν το σχολείο 

απευθύνθηκε διαδικτυακά σε όλους όσους πέρασαν από το σχολείο, είτε με την ιδιότητα 

του εκπαιδευτικού είτε με την ιδιότητα του μαθητή, καλώντας τους να καταθέσουν 

γραπτώς τις αναμνήσεις τους. Η  ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Οι μαρτυρίες 

που συγκεντρώθηκαν και αναφέρονται στην παρούσα εργασία έχουν αναρτηθεί στο 

ιστολόγιο του σχολείου, όχι μόνο ως πηγή ανατροφοδότησης της όλης διαδικασίας, αλλά 

και για την καλύτερη διάδοση των πληροφοριών, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικότερα τη 

σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Η ίδια μέθοδος ακολουθήθηκε και για το 

υπόλοιπο συλλεχθέν υλικό της έρευνας. 

 άτυπων συνεντεύξεων. Κλήθηκαν πολλοί παλιοί μαθητές και δάσκαλοι στο χώρο του 

σχολείου. Οι συνεντεύξεις έγιναν με τη συμβολή των μαθητών, βιντεοσκοπήθηκαν και 

αποδελτιώθηκαν στο σύνολό τους, αποτελώντας πολύτιμο πληροφοριακό υλικό.  

 φωτογραφικού υλικού. Έγινε μία μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης σπάνιου 

φωτογραφικού υλικού από διάφορες περιόδους, στην οποία συμμετείχαν τόσο οι μαθητές 

όσο και οι κάτοικοι του χωριού. Όλες οι φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν 

μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή και αξιοποιήθηκαν καταλλήλως.  

Επίσης αναπόσπαστο κομμάτι της έρευνάς μας αποτέλεσε η έρευνα πεδίου με καθοδηγητές 

κατοίκους του χωριού, κατά τη διάρκεια της οποίας εντοπίστηκε η ακριβής θέση των 

παλαιότερων διδακτηρίων. 

  

4. Παρουσίαση, ανάλυση και συζήτηση των δεδομένων της έρευνας 

 

Το 6/θέσιο Ολοήμερο Δ. Σ. Νέας Καρυάς  βρίσκεται στο ομώνυμο Δημοτικό Διαμέρισμα του 

Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Κρύβει μία μακρόχρονη και συνάμα 

πλούσια ιστορία, καθώς ακολουθεί την ιδιαίτερη ιστορία του χωριού. Ως κομβικά ιστορικά 

γεγονότα για την εξέλιξη της ιστορίας του χαρακτηρίζονται:  

 οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913),  

 η πρώτη μετακίνηση των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη στην ελεύθερη Ελλάδα 

το 1914, 

  ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η βουλγαρική κατοχή,  

 η Μικρασιατική Καταστροφή - η εγκατάλειψη της Ανατολικής Θράκης από τους 

Έλληνες κατοίκους της (1922), 

  ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και η νέα βουλγαρική κατοχή,  

 η μεγάλη και καταστροφική πλημμύρα του ποταμού Νέστου το 1945-46.  

 Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της έρευνας είναι ότι το Δ. Σ. Νέας Καρυάς υπήρξε σε δύο 

διαφορετικές χώρες (Τουρκία, Ελλάδα), σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: Καρυαί Ανατολικής 

Θράκης - Νέα Καρυά (περιοχή Καράμπεη) -  Νέα Καρυά (σημερινή τοποθεσία) και σε έξι 

διαφορετικά διδακτήρια, σε διάστημα μικρότερο των 30 χρόνων!  

 

4.1 Διδακτήριο του χωριού Καρυαί της Ανατολικής Θράκης (19ος αι. - 1913 ) 

 

Ως πρόδρομος του Δ. Σ. Νέας Καρυάς, και ως πρώτο διδακτήριο, θα μπορούσε να θεωρηθεί 

το σχολείο που λειτουργούσε στο χωριό Καρυαί της Ανατολικής Θράκης από τα μέσα του 19ου 

αι., αφού οι πρώτοι κάτοικοι της Νέας Καρυάς ήταν πρόσφυγες από εκείνη την περιοχή.
 43

 

Μάλιστα πηγές αναφέρουν την ύπαρξή του από το 1865. 

Οι Καρυαί, ένα χωριό αμιγώς ελληνικό, βρισκόταν βόρεια της Κεσσάνης, στο δρόμο προς τη 
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Μακριά Γέφυρα (Ουζούν Κιουπρού). Στις πηγές περιγράφεται ως πλούσιο χωριό με μία 

εκκλησία, τον Άγιο Μηνά, και ένα παρεκκλήσι του Τιμίου Προδρόμου. Οι κάτοικοί του, 150 

οικογένειες περίπου, είχαν ως κύρια ασχολία τους τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ζούσαν 

χωρίς προβλήματα, μοχθώντας καθημερινά για το καλύτερο. (Σμάλης και Ασημίδης, 1997: 19-

23) 

Από τα υπάρχοντα στοιχεία διαφαίνεται πως οι Καρυώτες αγαπούσαν πολύ τα γράμματα και 

έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μόρφωση των παιδιών τους, μιας και στο χωριό υπήρχε σχολείο, 

γεγονός ασυνήθιστο για τα τότε χωριά της περιοχής, αφού "... έχουν σχολεία και καλούς 

διδασκάλους μόνο τα χωριά Θυμίκιοϊ, Καρυά, Σουλτάνκιοϊ, και Δεβετζήκιοϊ. Ενώ εις τα άλλα οι 

μαθηταί διδάσκονται εις μικρά κελιά ή νάρθηκας από γραμματοδιδασκάλους ή ιερείς οι οποίοι 

μισθοδοτούνται γλιστρώς, λαμβάνοντας ως αμοιβή σίτον ή ότι οι γονείς δύνανται προσφέρουν." 

(Σμάλης και Ασημίδης, 1997: 25) 

Το σχολείο ήταν ισόγειο, ευρύχωρο, με πολλά παράθυρα και μεγάλη αυλή. Διατηρείται 

ακόμη και σήμερα, ενώ σύμφωνα με αξιόπιστες μαρτυρίες κατοίκων της Νέας Καρυάς 

χρησιμοποιήθηκε και από τους Τούρκους κατοίκους μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1980.
44

 "Ο 

δάσκαλος ήταν απόφοιτος Σχολαρχείου. Η κοινότητα ήταν πλούσια και γι' αυτό είχε αναλάβει τη 

μισθοδοσία του δασκάλου. Οι μαθητές που φοιτούσαν ήταν συνήθως 40-50. Φοιτούσαν σ' αυτό 

κυρίως αγόρια μιας και δεν έδιναν μεγάλη αξία στη μόρφωση των κοριτσιών. Τα μαθήματα 

άρχιζαν 1η Οκτωβρίου και τελείωναν τέλος Ιουνίου. Ο αριθμός των μαθητών τους χειμερινούς 

μήνες ήταν αυξημένος. Αντίθετα την άνοιξη ελαττώνονταν, γιατί οι μαθητές βοηθούσαν τους γονείς 

τους στις αγροτικές δουλειές. Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο σε ηλικία 8 ετών". (Σμάλης και 

Ασημίδης, 1997: 24) 

 

4.2 Διδακτήρια Δ. Σ. Νέας Καρυάς (περιοχή Καράμπεη) 

 

4.2.1 Μετακίνηση προσφύγων από την Ανατολική Θράκη στην ελεύθερη Ελλάδα 

(1914) 

 

Με την ανατολή του 20ου αιώνα, η ζωή των Καρυωτών, όπως και όλων των 

Ανατολικοθρακιωτών, αλλάζει δραματικά. Η επικράτηση των Νεότουρκων είχε τραγικές 

συνέπειες γι' αυτούς. Η αναγκαστική στράτευση των νέων στα "αμελέτ ταμπουρού", οι 

υποχρεωτικές εκτοπίσεις, οι αυθαιρεσίες,  η τρομοκρατία με την ανοχή των επίσημων 

τουρκικών αρχών δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Η εγκατάσταση των 

μουσουλμάνων εποίκων (μουατζίρηδων) από τη Βοσνία και την Ανατολική Ρωμυλία σε όλη την 

Ανατολική Θράκη τούς κάνει να ασφυκτιούν. Η ευρύτερη περιοχή όπου κατοικούν αποτελεί 

επίκεντρο των Βαλκανικών πολέμων (1912-1913), αλλά και του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου 

(1914-1918), γεγονός που χειροτερεύει τη θέση τους. Την άνοιξη του 1914, εκτός από τον παπα- 

Γιάννη, τον ιερέα του χωριού, μερικούς γέροντες και γυναικόπαιδα, οι Καρυώτες (500 άτομα) 

(Κοζαρίδης, 2006:158),  εγκαταλείπουν την πατρογονική τους εστία και καταφεύγουν είτε στα 

αστικά κέντρα της περιοχής (Ρεδαιστός, Μάλγαρα, Κεσσάνη, Αίνος) είτε προς την ελεύθερη πια 

Μακεδονία και Θεσσαλία (Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Βόλος). Κάποιοι λίγοι 

φτάνουν στο λιμάνι της Κεραμωτής και εγκαθίστανται στη δυτική πλευρά του Νέστου, 

αποτελώντας τον πρώτο πυρήνα Καρυωτών στην τοποθεσία Καρά - Μπέη και Μπιλάλ - Αγά 

(τούρκικα τσιφλίκια). 

 

4.2.2 Ίδρυση του πρώτου σχολείου και στέγασή του σε υπάρχον οίκημα της περιοχής 

του Καράμπεη (1915) 
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Με την εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων στην περιοχή προκύπτει άμεσα η ανάγκη για 

εκπαίδευση. Τότε κοινά δημοτικά σχολεία ιδρύονταν σε χωριά και κωμοπόλεις και είχαν 

τέσσερις τάξεις. (Κάτσικας και Θεριανός, 2004:81)  Έτσι το 1915 ξεκινά και η ιστορία του 

σημερινού σχολείου στην περιοχή του Νέστου, καθώς "ιδρύεται το κοινό δημοτικό σχολείο εις 

τα τσιφλίκια Καρα-Σαφετ-μπέη, Μπιλιάλ –Αγά και Αλή Πασσά" (ΦΕΚ 398/28-10-1915).
45

 

Ήταν το πρώτο ελληνικό σχολείο στην περιοχή μετά την απελευθέρωση της επαρχίας Νέστου 

(11 Ιουλίου 1913) (Κοζαρίδης, 2004:140).  

4.2.3 Επιστροφή των προσφύγων στην Ανατολική Θράκη και δεύτερη μετακίνησή 

τους προς την ελεύθερη Ελλάδα (1920 - 1922) 

 

Το 1920 ελάχιστοι ήταν αυτοί που παρέμειναν στην περιοχή του Καράμπεη, καθώς με την 

απελευθέρωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνικό στρατό, οι πρόσφυγες, στο σύνολό 

τους σχεδόν, επιστρέφουν στα χωριά τους. Δεν προλαβαίνουν όμως να ριζώσουν εκεί, γιατί 

ακολουθεί μια δεύτερη προσφυγιά, οριστική αυτή τη φορά. Τον Οκτώβρη του 1922 με την 

αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Ανατολική Θράκη (συνθήκη Μουδανιών) 

ακολουθούν και αυτοί με τα κάρα και τα πόδια, περνώντας τον ποταμό Έβρο, και φτάνουν στην 

πεδιάδα του Νέστου, όπου και εγκαθίστανται στους οικισμούς Μπιλάλ-Αγά και Καρά-Μπέη 

(τσιφλίκια Τούρκων). " Γεννήθηκα στο Καρά-Μπέη το 1923, έτσι λέγανε τότε την περιοχή, όπου 

ήρθαν πρόσφυγες οι γονείς μου στα τέλη του 1922. Λίγα χρόνια αργότερα το χωριό ονομάστηκε 

Νέα Καρυά. Ήμουν από τους πρώτους που γεννήθηκα στη "νέα" μας πατρίδα.", αφηγείται ο κ. 

Καζάκης Χαράλαμπος. Πέρασαν δύσκολα χρόνια μέχρι να ορθοποδήσουν και να στήσουν τα 

νοικοκυριά τους. Με τη βοήθεια του κράτους και της  ΕΑΠ (Επιτροπής Αποκατάστασης 

Προσφύγων) ξεπερνούν τις αντιξοότητες και προχωρούν τη ζωή τους. Το χωριό που αρχίζει σιγά 

σιγά να δημιουργείται είναι στενόμακρο και ακολουθεί την κοίτη του ποταμού, ενώ 

περιβάλλεται από το δάσος του "Κοτζά Ορμάν". Αποτελείται κυρίως από δύο γειτονιές 

(μαχαλάδες), στις οποίες μοιράστηκαν οι κάτοικοι ανάλογα με την καταγωγή τους. Στον 

μεγαλύτερο "μαχαλά", αυτό των "Καρυωτών", όπως τον ονόμαζαν οι κάτοικοι του χωριού, 

έμεναν οι πρόσφυγες από το χωριό Καρυαί, ενώ στον "μαχαλά" των "Καραμπιωτών" έμεναν οι 

πρόσφυγες από άλλα ελληνικά χωριά της περιοχής Αίνου, όπως Μαΐστρος, Αμυγδαλιά, 

Αγίασμα. Ανάμεσά τους βρισκόταν η πλατεία του χωριού.
46

 

 

4.2.4 Επίσημη μετονομασία του χωριού σε Νέα Καρυά, προαγωγή της οργανικότητας 

του σχολείου σε 3/Θέσιο, κατασκευή πρώτου διδακτηρίου (1922 - 1940) 

 

Το 1926 "οι συνοικισμοί Καρά-Μπέη και Μπιλάλ-Αγά, της αυτής κοινότητας, εν χωρίον 

αποτελούντες, μετονομάζεται εις "Νέα Καρυά"" (ΦΕΚ 413/22-11-1926). Το 1928 το χωριό 

αποσπάται από την Κοινότητα Χρυσουπόλεως και δημιουργείται η ομώνυμη Κοινότητα, αφού 

"αναγνωρίζονται εν τω νομώ Καβάλλας επαρχία Νέστου εις ιδίαν κοινότητα οι συνοικισμοί Νέαι 

Καρυαί και Περιστερώνα υπό το όνομα "Κοινότης Νέων Καρυών" και με έδρα τον ομώνυμον 

συνοικισμόν, αποσπώμενοι της κοινότητος Χρυσουπόλεως" (ΦΕΚ 36Á-14/3/1928). Τότε αρχίζει 

και η ιστορία του χωριού με τη νέα του μορφή. Από το σημείο αυτό και έπειτα το χωριό και το 

σχολείο έχουν τη σημερινή τους ονομασία.  

Τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων το σχολείο στεγάζεται σε ένα διώροφο 

πέτρινο τούρκικο σπίτι που προϋπήρχε εκεί, την οικία του Τούρκου τσιφλικά Καρά - Μπέη.
47

 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Καζάκης Χαράλαμπος: "Στο σχολείο πήγα σε ηλικία 7 
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χρονών. Τότε δεν είχε χτιστεί ακόμη το κανονικό σχολείο. Κάναμε μάθημα σε ένα διώροφο 

τουρκικό σπίτι. Απ'  ό,τι  θυμάμαι, ήταν πέτρινο και είχε δύο εισόδους με σκαλιά. Το σπίτι αυτό το 

ανακαίνισαν οι πρόσφυγες και  λειτουργούσε ως σχολείο για αρκετά χρόνια. Το πρώτο αυτό 

σχολείο βρίσκονταν στο μαχαλά των Καραμπιωτών." 

Καθοριστικές χρονιές για το Δ. Σ. της Νέας Καρυάς ήταν το 1929, καθώς "Το διτάξιο 

δημοτικό σχολείο Ν. Καρυών προάγεται εις τριτάξιο" (ΦΕΚ 383/23-10-1929), και το 1932, οπότε 

ολοκληρώνεται και λειτουργεί για πρώτη φορά το νέο διδακτήριο.
48

 

 Το 1930 γίνεται η πρώτη διανομή χωραφιών, ενώ λίγο αργότερα χτίζεται το σχολείο και η 

εκκλησία. Το νεόδμητο σχολείο βρισκόταν πολύ κοντά στην πλατεία του χωριού. Ήταν 3/θέσιο, 

ορθογώνιο, με πέτρινα θεμέλια, τοιχοποιία  από τούβλα και σκεπή με κεραμίδια. Η αυλή ήταν 

μεγάλη και χωρίς περίφραξη. "Στο σχολείο πήγα το 1933. Ήταν καινούριο και πολύ όμορφο. 

Πρέπει να είχε τελειώσει την προηγούμενη χρονιά. Το σχολείο μας είχε τρεις  αίθουσες με μεγάλα 

παράθυρα. Βρίσκονταν κοντά στην πλατεία. Λίγο πιο πέρα βρίσκονταν η κοινότητα.", αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο κ. Καμμένος Παύλος. 

Πρέπει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με το βιβλίο "Κτηματολόγιον και Διδακτήριον" του 

αρχείου του Δ. Σ. Νέας Καρυάς, η Κοινότητα του χωριού δαπάνησε 30.000 δραχμές, και η 

συμβολή των κατοίκων ήταν σημαντική, καθώς πολλοί εργάστηκαν εθελοντικά στη μεταφορά 

των υλικών και το χτίσιμό του. "Στο σχολείο πήγα το 1930. Θυμάμαι πως ήταν δύσκολα και 

φτωχικά χρόνια. Δεν είχαμε βιβλία και τετράδια, αλλά την πλάκα και το κοντύλι. Στην Α΄ και στη 

Β΄ τάξη είχα δασκάλα  την κυρία Τερψιθέα. Ήμουν στην πρώτη τάξη, όταν μας πήρε η δασκάλα 

και μας πήγε να δούμε το καινούριο σχολείο που χτίζονταν. Ήταν τότε στα θεμέλια, πέτρινα με 

μεγάλες σιδερένιες βέργες. Το σχολείο είχε αρχίσει να χτίζεται το 1929 και τις Κυριακές οι 

κάτοικοι εθελοντικά πήγαιναν με τα κάρα τους στην Πετροπηγή και φόρτωναν πέτρες και τις 

κουβαλούσαν εδώ στο χωριό. Το καινούριο σχολείο τελείωσε το 1932. Ως μαθητής της Γ΄ τάξης 

θυμάμαι που κουβαλούσαμε θρανία από το παλιό σχολείο και τα μεταφέραμε στο νέο. Τα θρανία 

ήταν μεγάλα και καθόμασταν 6 παιδιά μαζί. Το καινούριο σχολείο ήταν πολύ όμορφο. Τα θεμέλια 

και το υπόγειο ήταν πέτρινα, το υπόλοιπο με τούβλα. Τα παράθυρα μεγάλα.  Η είσοδός του ήταν 

από την ανατολική πλευρά. Ανέβαινες λίγα σκαλιά και έμπαινες μέσα. Στη βόρεια πλευρά υπήρχε 

ένας μεγάλος διάδρομος και στο βάθος  ήταν το γραφείο των δασκάλων. Στη νότια πλευρά 

υπήρχαν τρεις συνεχόμενες μεγάλες αίθουσες. Το πάτωμα και η οροφή ήταν από όμορφο ξύλο και 

η στέγη του με κεραμίδια. Ήταν ένα πραγματικό κόσμημα για το χωριό.", μας αφηγείται ο κ. 

Καζάκης Χαράλαμπος. 

Σπίτι του δασκάλου δεν υπήρχε στο χωριό. Παρ' όλα αυτά, από τότε που χτίστηκε το νέο 

διδακτήριο, το παλιό τούρκικο πέτρινο σπίτι, που ως τότε είχε χρησιμοποιηθεί ως διδακτήριο, 

φιλοξενούσε τους δασκάλους του χωριού. Η κ. Τζίνταλα Μπαρμπούδη Καλούδα αναφέρθηκε 

σχετικά: "Δάσκαλοι ήταν ο Πανάς, η Μαρίκα, ο Ξηροτύρης, η Πόπη. Έμεναν στο διώροφο 

τούρκικο σπίτι. Η Πόπη η  δασκάλα είχε δικό της σπίτι. Τους θυμάμαι γιατί ήταν γείτονές μας."  

Όλες οι πληροφορίες για τους δασκάλους αυτής της περιόδου βασίζονται στις διηγήσεις των 

κατοίκων. Κάποιοι αναφέρονται μόνο με το μικρό τους όνομα. Οι περισσότεροι ήταν από τη 

νότια Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται ο κ. Σπανός Δημήτριος, από τους Φούρνους της Ικαρίας, 

η κ. Τερψιθέα, ο κ. Χριστόφορος, η κ. Μαρίκα, η κ. Κοκκίνου Καλλιόπη (αναφέρεται και ως 

Πόπη Ερμείδου στις μαρτυρίες), ο κ. Πανάς, ο κ. Ξυροτύρης Χρήστος και ο κ. Δημόπουλος 

Ιωάννης. 

 

4.2.5 Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, η βουλγαρική κατοχή και οι συνέπειες τους στη 

λειτουργία του σχολείου (1940 - 1944)  

 

Τον  Οκτώβριο του 1940 η Ιταλία κηρύττει τον πόλεμο στην Ελλάδα, η οποία μπλέκει στη 

δίνη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Το χρονικό διάστημα 1941-1944 η περιοχή θα γνωρίσει τη 
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βουλγαρική κατοχή με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Το σχολείο κλείνει. "Στην Δ' τάξη 

θυμάμαι ζωντανά το γεγονός της επιστράτευσης της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν μας κήρυξαν οι 

Ιταλοί τον πόλεμο. Δεν είχαμε συμπληρώσει ένα μήνα μαθημάτων. Την 28η Οκτωβρίου 1940, 

αυτή την ιστορική ημέρα, ημέρα Δευτέρα, καθυστέρησε χαρακτηριστικά να χτυπήσει το κουδούνι. 

Παίζαμε εμείς τα παιδιά και λέγαμε γιατί καθυστερεί και χαιρόμασταν. Καταλαβαίνετε τι χαρές 

είχαν τα παιδιά  όταν καθυστερούν να μπουν στην τάξη. Καμιά φορά χτυπάει το κουδούνι και 

μπαίνουμε μέσα. Τι γινόταν όμως; Οι δάσκαλοι; Οι αίθουσες του σχολείου τότε ήταν χωρισμένες 

με ξύλινες πόρτες που ανοιγοκλείνανε. Μπαίνουμε όλοι μέσα και μας βάζουν σε μια αίθουσα 

μεγάλη. Έρχεται ένας δάσκαλος, ονόματι Γιάννης Δημόπουλος, το θυμάμαι σαν να το βλέπω 

τώρα. "Παιδιά, αργήσαμε να χτυπήσουμε το κουδούνι γιατί τα σχολεία κλείνουν σήμερα. Οι Ιταλοί 

μας κήρυξαν τον πόλεμο. Ζήτησαν χωρίς πόλεμο να μπουν μέσα στην Ελλάδα κι εμείς είπαμε ΟΧΙ. 

Τα σχολεία κλείνουν. Να πάτε στα σπίτια σας, οι γονείς σας θα επιστρατευτούν, θα πάνε να γίνουν 

στρατιώτες να υπερασπιστούν την ελληνική γη. Γεια σας παιδιά και με τη νίκη." Αυτά ήταν τα 

λόγια του. Ύστερα πήγαμε στα σπίτια μας. Άλλοι κλαίγανε, άλλοι γελάγανε γιατί δε θα έχουμε 

μαθήματα. Από εκεί και ύστερα άρχισαν τα βάσανα.", θυμάται ο κ. Καμίλης Αλέξανδρος, 

γεννηθείς το 1931, μαθητής και μετέπειτα κοινοτικός δάσκαλος στο σχολείο. 

Οι Βούλγαροι ακολούθησαν πολιτική εξόντωσης και απελάσεων του ελληνικού πληθυσμού, 

με στόχο τον εκβουλγαρισμό της περιοχής και την οριστική προσάρτησή της από την 

Βουλγαρία. Στην προσπάθειά τους αυτή πραγματοποίησαν απελάσεις δημοσίων υπαλλήλων, 

κλείσιμο ελληνικών σχολείων, διωγμό εκπαιδευτικών, αντικατάσταση Ελλήνων κληρικών από 

Βούλγαρους ιερείς και πραγματοποίηση μετονομασιών.  

Το χωριό μετονομάστηκε σε Καράμπεη και το σχολικό κτίριο επιτάχθηκε και φιλοξένησε 

Βούλγαρους χωροφύλακες και στρατιώτες.  

 "Στο διάστημα της κατοχής οι Βούλγαροι στρατιώτες έμεναν στο σχολείο", διηγείται ο κ.  

Νταβής Δημήτριος. Κατά την περίοδο αυτήν καταστρέφονται όλα τα στοιχεία - αρχεία της 

κοινότητας και του σχολείου που καταδείκνυαν την ελληνικότητα της περιοχής και του 

πληθυσμού. Συνεπώς για το χρονικό διάστημα πριν το 1944 δε διασώζονται τα σχολικά αρχεία. 

 

4.2.6 Επαναλειτουργία του σχολείου μετά τη βουλγαρική κατοχή (1944) 

 

    Τα βουλγαρικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1944. Το  

σχολείο ανοίγει και ξαναλειτουργεί με την ευθύνη της κοινότητας που προσλαμβάνει 

κοινοτικούς δασκάλους. "Γεννήθηκα το 1933. Πήγα σχολείο στο "Παλιό Χωριό", αλλά δυστυχώς 

δεν πρόλαβα να το τελειώσω, γιατί με πέτυχαν δύο πόλεμοι, του 1940 και ο Εμφύλιος. Πήγα στην 

Α΄ τάξη για πρώτη φορά το 1940, αλλά εξαιτίας του πολέμου το σχολείο έκλεισε. Μετά το 1944 το 

σχολείο άνοιξε πάλι και ξαναγράφτηκα υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη ", όπως μας περιγράφει στη 

γραπτή μαρτυρία της η κ. Δημητριάδου Δημητρούλα.  

Συνδετικός κρίκος των δύο περιόδων, πριν και μετά τον πόλεμο, είναι η κ. Κοκκίνου 

Καλλιόπη (Ερμείδου Πόπη), η οποία διετέλεσε επί πολλά χρόνια διευθύντρια του σχολείου και 

ο κ. Δημόπουλος Ιωάννης.  

     Το σχολικό έτος 1945 - 1946 τα σχολεία λειτουργούν υπό την αιγίδα της κεντρικής 

διοίκησης. Επιστρέφουν οι δάσκαλοι και η τρέχουσα χρονιά χαρακτηρίζεται ως διπλή σχολική 

χρονιά με δύο περιόδους, πρώτη περίοδος (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος) και δεύτερη (Ιανουάριος 

- Ιούνιος) (Κουσκουράς 2010:43). Έτσι πολλοί μαθητές, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, τη 

σχολική αυτή χρονιά προβιβάζονται δύο τάξεις μαζί. "Το '45-'46 πήγα στη δευτέρα τάξη για 

λίγους μήνες, με δάσκαλο το Γανίτη. Την ίδια σχολική χρονιά προβιβάστηκα στην τρίτη με 

δάσκαλο τον Παπατσώτσο από τη Γραβούνα. Και οι δυο τους ήταν κοινοτικοί δάσκαλοι. Έτσι σε 

μια χρονιά πέρασα δυο τάξεις. Φυσικά πήγαινα στο παλιό χωριό.", όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο κ. Νταβής Δημήτριος. 
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4.2.7 Καταστροφική πλημμύρα του ποταμού Νέστου, δημιουργία νέου οικισμού και οι 

συνέπειες στη λειτουργία του σχολείου (1945-46) 

 

Για τους κατοίκους της Νέας Καρυάς η λήξη του πολέμου δεν αποτελεί και το τέλος των 

δικών τους δεινών. Μετά από λίγο αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ξανά το  χωριό τους και να 

εγκατασταθούν αλλού. Αιτία οι πλημμύρες του ποταμού Νέστου. Η αποψίλωση μεγάλου μέρους 

του δάσους του Νέστου (Κοτζά Ορμάν) είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει πορεία η κοίτη του 

ποταμού και να πλημμυρίσουν τρία χωριά που ήταν χτισμένα δίπλα στις όχθες του. Μεταξύ των 

χωριών που καταστράφηκαν ήταν και η Νέα Καρυά. Σύμφωνα με τη διήγηση της κ. Τζίνταλα 

Μπαρμπούδη Καλούδας:  "Μια ακόμη συμφορά βρήκε το χωριό μας.  Ξεχείλισε το ποτάμι και 

πήρε τα σπίτια των Καρυωτών, έγιναν άφαντα. Ακόμη και το διώροφο σπίτι του Γεωργουλά  

αφανίστηκε. Το μεγαλύτερο μέρος του χωριού μας χάθηκε. Τα σπίτια των Καραμπιωτών που ήταν 

πίσω από μας τα πήρε όλα ο Νέστος.  Όλη η γειτονιά καταστράφηκε. Και το Ρασήτ (Μοναστηράκι) 

έπαθε μεγάλη ζημιά.  Όλα τα σπίτια τους καταστράφηκαν. Ο κόσμος τι να κάνει, άρχισε να φεύγει 

από το χωριό." Τα επόμενα 2-3 χρόνια (1946-1949) ολοκληρώνεται η μετεγκατάσταση του 

χωριού 3 χιλιόμετρα δυτικά, στη σημερινή τοποθεσία, πάνω στον οδικό άξονα Χρυσούπολης –

Κεραμωτής.
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4.3 Διδακτήρια Δ.Σ. Νέας Καρυάς (σημερινή τοποθεσία) 

 

4.3.1 Προσωρινό διδακτήριο για το 3/Θέσιο Δ.Σ. Νέας Καρυάς στο νέο οικισμό της 

Νέας Καρυάς (1946 - 1948) 

 

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, από τη σχολική χρονιά 1946-1947 υπάρχουν όλα τα 

Μαθητολόγια, οι Γενικοί  Έλεγχοι και τα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών όλων των ετών ως 

σήμερα. Εύκολα διαπιστώνεται πως ο αριθμός των μαθητών τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 

είναι πολύ αυξημένος (250-300 μαθητές).  

Αν και το σχολικό κτίριο έμεινε ανέπαφο από την καταστροφική πλημμύρα, η οριστική 

μετεγκατάσταση του χωριού αναγκάζει τους κατοίκους να το εγκαταλείψουν σταδιακά και να 

χτίσουν αρχικά ένα πρόχειρο σχολικό κτίριο και στη συνέχεια ένα καινούριο. Το πρόχειρο 

διδακτήριο κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους χωρικούς με πλοκάδια, βεργιές και τσατμά. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων  λειτούργησε για ένα ή δύο χρόνια. "Είχα την τύχη να 

φοιτήσω και στα 2 σχολεία και στο παλιό χωριό και στο καινούριο. Την Α'  τάξη την έκανα στο 

παλιό χωριό. Το σχολείο ήταν μεγάλο και χτισμένο με τούβλα. Ήταν γερό κτίριο και όταν αργότερα 

το ποτάμι "πήρε" το χωριό, το σχολείο αυτό δεν το "πήρε"! Την Β΄ τάξη την έκανα στο καινούριο 

χωριό, αλλά πηγαινοερχόμουν με τα πόδια, γιατί το σπίτι μας ήταν ακόμη στο παλιό χωριό. Το 

σχολείο ήταν φτιαγμένο με πλοκάδια, δηλαδή ξύλινο και απ’ έξω σοβατισμένο.", εξιστορεί ο κ. 

Τζιτζιφάκος Δημήτρης, μαθητής του σχολείου τότε. Συνδετικός κρίκος των δύο διδακτηρίων, 

στον παλιό και νέο οικισμό, η δασκάλα κ. Σιώκη Άννα (Μελίδου Άννα): " Τότε που νεαρή 

δασκαλίτσα έφθασα στο χωριό σας το 1946. Κι έφθασα εκεί γεμάτη με όνειρα που προσπαθούσα 

να γίνουν πραγματικότητα παρά τις δύσκολες συνθήκες που συναντούσαμε. Κι έμεινα στο σχολείο 

6 ολόκληρα χρόνια.  Έφυγα το 1952. Πρόφθασα κι ήρθα στο παλιό το χωριό. Όμως για πολύ λίγο. 

Οι όχθες του Νέστου είχαν φθάσει ήδη στο χωριό. Και κάθε μέρα με αγωνία παρακολουθούσαμε 

πού ακριβώς θα σταματούσαν. Κάθε πρωινό το μέλημά μας ήταν αυτό. Οι γονείς άρχισαν να 

χτίζουν τα σπίτια τους πιο μέσα, μακριά από το χωριό. Πέρα από το δημόσιο δρόμο. Εκεί που 

είναι σήμερα. Εκεί έκτισαν μόνοι τους και ένα σχολείο, μια αίθουσα δηλαδή, με τη δική τους 

πρόχειρη τεχνική. Με πλοκό και λάσπη. Εκεί σ' αυτή την αίθουσα έκαμα μάθημα μ' όλους τους 

μαθητές".  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το σχολείο στον παλιό οικισμό εξακολουθεί να 
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λειτουργεί παράλληλα για δύο περίπου χρόνια. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο μαθητές που 

διαμένουν ακόμη στο παλιό χωριό να φοιτούν στο νέο σχολείο, ενώ άλλοι που μετοίκησαν στον 

νέο οικισμό να πηγαίνουν ακόμη στο σχολείο του παλιού χωριού. Η κ. Πολυξένη Πελτέκη- 

Μπουσδρούκη θυμάται: "Το 1947, στα μέσα της Δ΄ τάξης, μετακομίσαμε στο νέο χωριό. Το πρώτο 

διάστημα μέναμε στο νέο χωριό και πηγαίναμε στο σχολείο στο παλιό χωριό με τα πόδια. Εκεί το 

σχολείο λειτουργούσε με τους κοινοτικούς δασκάλους κ. Φαμφάνη και κ. Κρεμμύδου Γεωργία. 

Δηλαδή το 1946 – 47 παράλληλα με το σχολείο στο νέο οικισμό λειτουργεί και το σχολείο στο 

παλιό χωριό". Το παλιό σχολείο στελεχώνεται από προσωρινούς δασκάλους (κοινοτικούς), αφού 

οι διορισμένοι από το κράτος δάσκαλοι μετακινούνται στο σχολείο στον νέο οικισμό. Την 

αμοιβή τους και τα έξοδα λειτουργίας αυτού του σχολείου τα αναλαμβάνει η κοινότητα. 

4.3.2 Παύση λειτουργίας του διδακτιρίου στον παλιό οικισμό (1948) 

 

Η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των κατοίκων στον νέο οικισμό σηματοδοτεί και την 

παύση της λειτουργίας του παλιού διδακτηρίου. Τα επόμενα χρόνια ενοικιάζεται σε ιδιώτες που 

το χρησιμοποιούν ως τυροκομείο. "Ο πρόεδρος της Εφορείας εισηγούμενος λέγει ότι, επειδή εν 

του συνοικισμού ουδείς κατοικεί, είναι αδύνατος η διαφύλαξις τούτου. Διεπιστώθη ότι πολλάκις 

χωρικοί προβαίνουν εις την αρπαγήν υλικού του Σχολείου." (Σχολική Εφορεία Δ.Σ. Ν. Καρυάς: 

Πράξη 27η / 19-12-1954). Έτσι η Σχολική Εφορεία αποφασίζει να το εκποιήσει το 1957: "Το 

Διδακτήριον τούτο ευρίσκεται εις παλαιόν χωρίον Καρυές, όπερ κατεστράφη υπό πλημμυρών 

ποταμού Νέστου εν έτει 1946, περιεσώθη δε μόνον το διδακτήριον και τίνες οικίαι. Το ως άνω 

διδακτήριον εξεποιήθη αντί 32.200 δραχμών επ' ονόματι Φλωροκάππη Ιωάννου δια της υπ' αριθ. 

8/1957 πράξεως της σχολικής εφορείας και κατά συνέπεια διαγράφεται εκ της σχολικής περιουσίας 

ως μη υπάρχων." (Κτηματολόγιο και Διδακτήριον Δ.Σ. Ν. Καρυάς) Σύμφωνα με μαρτυρίες το 

κτίσμα υπήρχε ως τη δεκαετία του '70, οπότε και κατεδαφίστηκε από τον ιδιοκτήτη του. 
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4.3.3 Κατασκευή μόνιμου διδακτηρίου - 3/Θέσιο Δ.Σ. Νέας Καρυάς στο νέο οικισμό 

(1948 - 1959) 

 

Αρχίζει μια νέα περίοδος ανάπτυξης και προόδου για τη Νέα Καρυά με χαρακτηριστικότερη 

ένδειξη το σύγχρονο ρυμοτομικό σχέδιο του νέου οικισμού. Στο νέο χωριό χτίζεται καινούριο 

σχολικό κτίριο που ολοκληρώνεται το 1948. Το σχολείο έχει τρεις αίθουσες, χτισμένο σε 

μεγαλύτερο οικόπεδο και παρόμοιο με αυτό του παλιού χωριού.
 51

  "Σχολείο πήγα τη σχολική 

χρονιά 1953-1954. Το σχολείο που φοίτησα, αν το συγκρίνω με τα σημερινά, μπορώ να πω άφοβα 

ότι ήταν πολυτελέστατο, χτισμένο με συμπαγή τούβλα και ξύλινα πατώματα, με πέτρινα θεμέλια ένα 

μέτρο πάνω από τη γη. Θυμάμαι, όταν μπαίναμε στις αίθουσες ανεβαίναμε τουλάχιστον έξι σκαλιά. 

Η σκεπή ήταν με κεραμίδια και άκρη απ' άκρη είχε εγκατάσταση αλεξικέραυνου", όπως περιγράφει 

αναλυτικά ο κ. Καμμένος Νίκος. Όμως, όπως αποδείχτηκε τελικά, η κατασκευή του δεν ήταν 

καλή, όπως διαπιστώνεται από τα πρακτικά της Σχολικής Εφορείας, αφού κάθε χρόνο 

δαπανώνται μεγάλα ποσά για εργασίες επισκευής και συντήρησής του.  

Καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 το σχολείο, αν και εξακολουθεί οργανικά να 

είναι 3/τάξιο, λειτουργεί άλλοτε ως 4/θέσιο και άλλοτε ως 5/θέσιο. Η Σχολική Εφορεία, 

προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες διδακτικές και κτιριακές ανάγκες που δημιουργεί ο 

υπερβολικά μεγάλος αριθμός των μαθητών: 

 εκμισθώνει κάποιες αίθουσες για την προσωρινή στέγαση των μαθητών και την 

αποσυμφόρηση του διδακτηρίου. "Το σχολείο μας αποτελούνταν από  τρεις μεγάλες 

αίθουσες.  Στην ανατολική αίθουσα έκανε μάθημα η Α΄ Τάξη, στη μεσαία η Ε' και ΣΤ'  Τάξη 
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και στην δυτική αίθουσα η Γ'  και η Δ΄ Τάξη. Η δε Β' Τάξη στεγαζόταν εκτός του σχολικού 

συγκροτήματος σε ένα οίκημα αριστερά της  κοινότητας.", σύμφωνα με τον κ. Καψάλη 

Ιωάννη. 

 προσλαμβάνει ιδιωτικούς δασκάλους. "Ο πρόεδρος της Εφορείας εισηγούμενος λέγει ότι ο 

αριθμός των μαθητών των τάξεων Α' και Β΄ ανέρχεται εις 109. Επειδή ο αριθμός ούτος 

είναι μεγάλος και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η αρτία διδαχή τούτων ελλείψει επαρκούς 

προσωπικού, δια τούτο παρίσταται ανάγκη προσλήψεως ενός ιδιωτικού δημ/λου από 16ης 

Δεκεμβρίου μέχρις πέρατος του Σχολικού έτους. Ως αποζημίωσιν του εν λόγου δημ/λου 

προτείνει του ποσού των 730 δραχμών μηνιαίως." (Βιβλίο Σχολικής Εφορείας Δ.Σ. Ν. 

Καρυάς: Πράξη 28η /19-12-1954) 

       Ο κ. Καμίλης Αλέξανδρος, κοινοτικός δάσκαλος τη σχολική χρονιά 1953 - 1954, 

επιβεβαιώνει: "Επειδή στα δημοτικά σχολεία είχαν έλλειψη διδακτικού προσωπικού, βρέθηκαν 

στην ανάγκη να προσλάβουν κοινοτικούς δασκάλους, νομαρχιακούς τους έλεγαν, με σύμβαση. Έτσι 

το 1953 για έξι μήνες δούλεψα ως δάσκαλος  στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καρυάς, στο νέο χωριό 

πια. Δεν είχα πάει ακόμη φαντάρος. Με κάλεσαν τότε από την κοινότητα και μου είπαν θα κάνεις 

το δάσκαλο στη δευτέρα τάξη. Μάθημα έκανα στου Σκορδά το σπίτι. Είχα πάνω από τριάντα 

μαθητές. Οι άλλες τάξεις ήταν στο σχολικό κτίριο. Δεν ήμουν αυστηρός, τα παιδιά πάντα με το 

καλό. Βέργα βεβαίως υπήρχε, αλλά μόνο για τα μάτια. Κοίταζα να βρω πάντα μια σωστή λύση. 

Επέμενα πολύ στα μαθηματικά."
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4.3.4 Προαγωγή της οργανικότητας του σχολείου σε 4/θέσιο (1959 - 1962) 

 

Τελικά το 1959 δίνεται οριστική λύση στο θέμα με την προαγωγή της οργανικότητας του Δ. 

Σ. Νέας Καρυάς σε 4/θέσιο. Διευθυντής του σχολείου  εκείνα τα χρόνια ήταν ο κ. Καρυοφύλλης 

Χρήστος, στο πρόσωπο του οποίου η τοπική κοινωνία έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση. 

Οι μαθητές του τον θυμούνται ακόμη και σήμερα με  συγκίνηση: 

Παπούλας Στέλιος: "Ο Καρυοφύλλης ο Χρήστος με το παρατσούκλι "Γάτος" ήτανε ο καλύτερος 

δάσκαλος που έβγαλε γιατρούς, καθηγητές και δασκάλους."  

Ζιγνέλη Ευδοκία: "Στις δύο τελευταίες τάξεις, Ε’ και ΣΤ’, είχαμε έναν καταπληκτικό δάσκαλο, τον 

κ. Χρήστο Καρυοφύλλη, ο οποίος καταγόταν από τη νότια Ελλάδα (παλιολλαδίτη τον λέγανε). 

Μάθαμε τόσα πολλά κοντά του, κλάσματα, διαιρέσεις, ιστορία, γραμματική. Τον θυμάμαι με πολλή 

εκτίμηση και απέραντο σεβασμό."  

Πουλουκτσής Στέλιος: "Οι μαθητές τον βγάλαμε "Γάτο", γιατί όπου και αν βρισκόμασταν ξαφνικά 

ξεπρόβαλε μπροστά μας. Δεν του ξέφευγε τίποτα. Κάθε πρωί στη γραμμή ήξερε γιατί ήμασταν 

αδιάβαστοι και πού ήταν ο καθένας μας το προηγούμενο απόγευμα, ποιος έπαιζε μπάλα, ποιος 

ήταν στο ποτάμι, ποιος στην αλάνα, ποιος πήγε για κυνήγι. Ήταν δάσκαλος όχι μόνο για εμάς αλλά 

και για τους γονείς μας. Συζητούσε ώρες ατελείωτες μαζί τους. Πήρε μετάθεση και 

συνταξιοδοτήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Όταν απεβίωσε στη δεκαετία του '70, στο Βέλο 

Κορινθίας, οι οικείοι του πήραν τηλέφωνο στην κοινότητα της Νέας Καρυάς και χτύπησε πένθιμα 

η καμπάνα της εκκλησίας, για να πληροφορηθούν όλοι οι κάτοικοι ότι ο αγαπημένος τους 

δάσκαλος δε βρισκόταν πια στη ζωή."   

 

4.3.5 Σταδιακή προαγωγή της οργανικότητας του σχολείου σε 5/Θέσιο και έπειτα σε 

6/Θέσιο (1962 - 1972) 

 

Το σχολικό έτος 1962-1963 το σχολείο γίνεται 5/θέσιο (ΦΕΚ 30 τ. Α/22-2-1962) και την 

επόμενη χρονιά προβιβάζεται σε 6/θέσιο. Το 1972 υποβαθμίζεται σε 5/θέσιο (ΦΕΚ 360 τ. Β/20-

5-1972). 

Ο αριθμός των μαθητών εξακολουθεί να είναι μεγάλος και το υπάρχον κτίριο δεν μπορεί να 
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καλύψει τις ανάγκες του μαθητικού δυναμικού, σύμφωνα με τη μαρτυρία της κ. Φροσύνης 

Παπούλα – Καμίλη, μαθήτρια του σχολείου τα έτη 1961 - 1967: "Το σχολείο είχε τρεις αίθουσες, 

αλλά νοικιάζανε και το παλιό ιατρείο που είχε άλλες δύο αίθουσες." 

Ως και το 1970 ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 200 και οι προσωρινές λύσεις, όπως 

χωρισμός των μαθητών σε δύο κύκλους, πρωινό και απογευματινό, αλλά και ενοικίαση 

παράπλευρων κτιρίων, αποτελούν μονόδρομο. Χαρακτηριστική η διήγηση της κ. Χρυσαλίδου 

Αγαθής, μαθήτρια εκείνης της εποχής και μετέπειτα νηπιαγωγός του Νηπιαγωγείου Νέας 

Καρυάς: "Το Σεπτέμβριο του 1970 φοίτησα στην πρώτη τάξη του Δ. Σ. του παλιού κτηρίου και 

αποφοίτησα τον Ιούνιο του 1976 από το σημερινό το νέο Δ. Σ. Μέχρι και την Τετάρτη τάξη 

φοιτούσα στο παλιό Δημοτικό σε δύο βάρδιες πρωί – απόγευμα. Την πέμπτη τάξη σε ενοικιαζόμενα 

κτήρια – μαγαζιά, γύρω από την σημερινή κοινότητα. Στην έκτη τάξη φοίτησα στο νέο κτήριο απ' 

όπου και αποφοίτησα. Στο παλιό κτήριο του σχολείου είχε μόνο τρεις αίθουσες και πολλά παιδιά." 

 

4.3.6 Κατασκευή νέου διδακτηρίου στο νέο οικισμό και (1974 - σήμερα) 

 

Το 1974 με τη λήξη των μαθημάτων κατεδαφίζεται το σχολικό κτίριο και χτίζεται το νέο, 

αυτό που υπάρχει ως σήμερα. Το σχολικό έτος 1975-1976 το νέο διδακτήριο υποδέχεται τους  

πρώτους μαθητές. Είναι ισόγειο, με πέντε αίθουσες διδασκαλίας και σύγχρονο για την εποχή 

του, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Νικολόπουλος Ευστάθιος, διευθυντής του σχολείου 

εκείνα τα χρόνια: "Το Σεπτέμβρη του 1973 αναλαμβάνω τη διεύθυνση του σχολείου. Η επόμενη 

χρονιά ήταν χρονιά σταθμός για όλους, δασκάλους, μαθητές, χωριανούς. Γκρεμίζεται το παλιό 

σχολείο όπου φοίτησαν γενιές και γενιές παιδιών και στη θέση του χτίζεται το καινούριο.  Άθλος: 

μέσα σε 9 μήνες ήταν έτοιμο. Μεγάλο, άνετο, φωτεινό, λειτουργικό. Σχολείο να σε εμπνέει να 

δουλεύεις με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη."
53

 Η λειτουργία του νέου διδακτηρίου συνέπεσε με τον 

υποβιβασμό της οργανικότητας του σχολείου σε 4/θέσιο (ΦΕΚ 658/21.6.1975). Όσο διάστημα 

λειτουργούσε ως 4/θέσιο φιλοξενούσε και το νηπιαγωγείο.  

Στη συνέχεια η πιο μεγάλη αίθουσα του σχολείου χωρίζεται και από τότε έχει έξι αίθουσες 

διδασκαλίας. Το καινούριο κτίριο, ευρύχωρο, με μεγάλες, φωτεινές αίθουσες, αποτέλεσε το 

εφαλτήριο για μία νέα περίοδο προόδου και δημιουργίας. Στο γεγονός αυτό συνηγορεί και η 

σταδιακή προαγωγή της οργανικότητας του σχολείου μέσα στα επόμενα χρόνια σε 5/θέσιο το 

1977 (ΦΕΚ 289 τ. Α/1-10-1977) και σε 6/θέσιο το 1980 (ΦΕΚ 205  τ. Α/6-9-1980). Δάσκαλοι 

και μαθητές, απαλλαγμένοι πλέον από τα προβλήματα του παρελθόντος, δούλευαν με 

περισσότερο μεράκι και όρεξη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Κουσκουρά Σοφοκλή και της κ. 

Αμαραντίδου Ιουλίας, δασκάλων του σχολείου: "Πόσα χρόνια πίσω…. με πεζοπορία αριβάραμε 

στο παλιό χωριό, με το σύνολο των μαθητών για τη δεντροφύτευση 300 πεύκων. Εργοτάξιο το 

Σχολείο! Δασύλλιο σήμερα στο χώρο, λίγο πριν την εκκλησία. Πόσα χρόνια πίσω... με τη 

συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών συγκεντρώθηκαν στο Σχολείο δυόμισι τόνοι χαρτιού και 

116 κιλά άδεια κουτιά αναψυκτικών αλουμινίου για ανακύκλωση!" Αποτέλεσμα αυτής της 

συλλογικής προσπάθειας ήταν πολλοί μαθητές να διακριθούν στον στίβο της ζωής είτε ως καλοί 

οικογενειάρχες είτε ως σπουδαίοι επιστήμονες, καλοί αθλητές, πετυχημένοι επαγγελματίες, 

δικηγόροι, μηχανικοί, στρατιωτικοί, εκπαιδευτικοί. 

 

4.3.7 Το σχολείο σήμερα 

 

Ακόμη και τώρα, παρότι έχουν περάσει περίπου 40 χρόνια, το σχολικό κτίριο είναι  σε 

εξαιρετική κατάσταση και χαρακτηρίζεται ως ένα από τα  καλύτερα σχολεία της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας. Σήμερα το σχολείο λειτουργεί ως 6/θέσιο ολοήμερο, 

αποτελώντας τον πολιτιστικό και πνευματικό πυρήνα του χωριού. Η δράση του πολύπλευρη και 

πολυδιάστατη. Θεατρικές παραστάσεις, προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας και Καλλιπάτειρας, 
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προγράμματα περιβαλλοντικής Εκπ/σης, Αγωγής Υγείας, τριήμερο στο ΚΠΕ Παρανεστίου, 

πολλές επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων, συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius 

με ταξίδια μαθητών και εκπαιδευτικών στα εταιρικά σχολεία της Πολωνίας, Ισπανίας και 

Τουρκίας, υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων eΤwinning (π.χ. "Pen - Friends" και "The 

Young Time Travelers of History"), δημιουργία και διαχείριση τριών ιστολογίων για τη διάδοση 

των δράσεων του σχολείου (http://dimnkar.blogspot.gr, http://aculturerainbow.blogspot.gr/, 

http://youngtimetravelers.blogspot.gr/), έρευνα και συγγραφή βιβλίου για την ιστορία του 

χωριού είναι μερικές από τις δράσεις του. Επίσης στο σχολείο λειτουργεί το μοναδικό στο νομό 

εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ένα από τα 58 σε  όλη την Ελλάδα, χρηματοδοτούμενο 

πλήρως από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Τέλος, από το σχολικό έτος 2004 - 2005 μέχρι και σήμερα, 

λειτουργεί στο σχολείο ολοήμερο τμήμα (ΦΕΚ 1346 τ. Β/31-08-2004), ενώ το 2013 εντάχθηκε 

στα σχολεία της Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας με την ίδρυση Τάξης Υποδοχής 

(Φ.20.3/8994/10-12-2013). Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί με τη συνεργασία και την αρωγή των 

φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης αγωνίζονται καθημερινά για το καλύτερο. 

 

4.4 Γενικότερα στοιχεία 

 

4.4.1 Το μαθητικό δυναμικό 

Από τη σχολική χρονιά 1946-1947 ως σήμερα υπάρχουν όλα τα Μαθητολόγια, οι Γενικοί 

Έλεγχοι και τα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών όλων των ετών.  

Ο αριθμός των μαθητών τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια είναι πολύ αυξημένος (250-300 

μαθητές). Η αύξηση, αλλά και η διακύμανση στον αριθμό του μαθητικού δυναμικού οφείλονται: 

 στη μη λειτουργία του σχολείου τα χρόνια του πολέμου. 

 στην απόσπαση του οικισμού Περιστερώνα (Τόιλαρ) από την κοινότητα Νέας Καρυάς το 

1949 (ΦΕΚ 28Α-11/6/1949) και η προσάρτησή του στην κοινότητα του Χρυσοχωρίου. 

 στην προσωρινή διαμονή των κατοίκων του οικισμού  Μοναστηρακίου στη Νέα Καρυά, 

από το 1948 ως το 1952, αφού και το δικό τους χωριό επλήγη από την καταστροφική 

πλημμύρα του Νέστου. Ο εν λόγω οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κεραμωτής 

και  προσαρτάται στην Κοινότητα Νέας Καρυάς (ΦΕΚ 145Á-24/5/1948). Το 1952 οι 

κάτοικοι του Μοναστηρακίου επιστρέφουν στο χωριό τους, αφού  το Μοναστηράκι 

αποσπάται από την Κοινότητα Νέας Καρυάς  και προσαρτάται ξανά στην  Κοινότητα 

Κεραμωτής (ΦΕΚ 200Á-28/7/1952) 

 Ως και το 1970 ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους 200. Μετά αρχίζει η σταδιακή 

πτώση. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός έχει πέσει κάτω από 100.  

 

4.4.2 Κοινοτικοί δάσκαλοι 

Ο θεσμός των κοινοτικών δασκάλων ήταν μια αναγκαιότητα για την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα εκείνης της περιόδου. Οι κοινότητες προσλάμβαναν δασκάλους για να 

καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιπτώσεις που ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος 

ή για να καλύψουν κενά μονίμων δασκάλων. Οι κοινοτικοί αυτοί δάσκαλοι δεν είχαν πτυχίο 

δασκάλου, ούτε διορίζονταν από το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν απόφοιτοι του 6/τάξιου 

Γυμνασίου και με τη βοήθεια του διευθυντή και των άλλων δασκάλων του σχολείου μπορούσαν 

να προσφέρουν θετικό έργο. Ήταν βέβαια λύση ανάγκης, επιβεβλημένη όμως από τις συνθήκες 

της εποχής.   

Σύμφωνα με τα λεγόμενα των γηραιότερων κατοίκων κοινοτικοί δάσκαλοι υπήρχαν και την 

περίοδο πριν τον πόλεμο, αλλά δε γνωρίζουμε περισσότερα γι' αυτούς. Αντίθετα έχουμε σαφή 

εικόνα για τους κοινοτικούς δασκάλους μετά τον πόλεμο, καθώς και οι μνήμες είναι νωπές και 

τα αρχεία του σχολείου διασώζονται σχεδόν στο σύνολό τους. 

Τους συναντάμε την πρώτη μεταπολεμική χρονιά, καθώς το σχολείο λειτουργεί 

αποκλειστικά με κοινοτικούς δασκάλους, αλλά και κατά το χρονικό διάστημα της παράλληλης 

λειτουργίας των δύο σχολείων στον παλιό και νέο οικισμό. Επίσης επί πολλά χρόνια το Δ. Σ. 

http://dimnkar.blogspot.gr/
http://aculturerainbow.blogspot.gr/
http://youngtimetravelers.blogspot.gr/
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Νέας Καρυάς ήταν τριτάξιο. Ο αριθμός των μαθητών ήταν όμως υπερβολικά μεγάλος. Έτσι 

μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1950 η Σχολική Εφορεία, προκειμένου να καλύψει τις 

αυξημένες διδακτικές ανάγκες, προσλαμβάνει αποφοίτους Γυμνασίου ως κοινοτικούς 

δασκάλους. Αργότερα προσλαμβάνονται και απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Η αμοιβή 

των εκπαιδευτικών γινόταν από το ταμείο της και διαφοροποιούνταν ανάλογα με τα τυπικά τους 

προσόντα. 
54

 

 

4.4.3 Μαθητικά συσσίτια 

Μέσα από τα αρχεία του σχολείου και από προσωπικές μαρτυρίες των μαθητών της εποχής 

προκύπτει ότι για κάποια χρόνια, κυρίως μετά τον πόλεμο και λιγότερο τη δεκαετία του '50, 

διανέμονταν συσσίτια στους μαθητές. Ως χώρος προετοιμασίας - μαγειρείο χρησιμοποιήθηκε το 

πρόχειρο διδακτήριο που είχε χτιστεί αρχικά στον νέο οικισμό.
55

   

Δημητριάδου Δημητρούλα: "Δε θα ξεχάσω ποτέ "το συσσίτιο της Αμερικής", όπως το λέγαμε τότε. 

Κάθε μέρα πηγαίναμε με τον μεταλλικό μαστραπά μας στο σχολείο. Το πρωί μάς τον γέμιζαν με 

γάλα και μας έδιναν και λίγο ψωμί. Το μεσημέρι μάς έβαζαν σ' αυτόν λίγη σούπα μαζί με το 

φαγητό της ημέρας." 

Πολυξένη Πελτέκη- Μπουσδρούκη: "Από τα μαθητικά μου χρόνια θυμάμαι το προσωρινό 

σχολείο - καλυβάκι  που είχε στηθεί με πλοκάδια και βεργιές, μια αίθουσα όλο κι όλο, μέχρι να 

χτιστεί ακριβώς δίπλα το κανονικό. Αυτή η πρόχειρη αίθουσα χρησιμοποιήθηκε για τα επόμενα 

χρόνια ως μαγειρείο όπου ετοίμαζαν τα μαθητικά συσσίτια." 

Τζιτζιφάκος Δημήτρης: "Κάθε μέρα μας δίνανε γάλα (σε σκόνη, αραιωμένο με νερό) και 

σταφιδόψωμο για πρωινό."  

Δημητριάδου Αναστασία: "Φοίτησα στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου το 1950. Μάλιστα, 

όταν ήμουν στη Β΄ τάξη, επειδή ο αριθμός των παιδιών ήταν μεγάλος, κάναμε μάθημα στην 

Εκκλησία του χωριού. Κάθε μέρα μας πρόσφεραν συσσίτιο (σχέδιο Μάρσαλ). "  

Δερμετζής Αθανάσιος: "Και προσωρινό σχολείο είχε, ντεμέκ (δήθεν) σχολείο, με πρόχειρα υλικά. 

Αργότερα αυτό χρησιμοποιήθηκε ως μαγειρείο για το συσσίτιο των μαθητών.  Η Ούντρα πρόσφερε 

πολλά." 

4.4.4 Λειτουργία Νυχτερινού Σχολείου 

Για τη μόρφωση των αγραμμάτων και όσων δεν πήραν απολυτήριο δημοτικού σχολείου 

ηλικίας 14 ως 20 ετών ιδρύονται σε όλη τη χώρα νυχτερινές σχολές. Οργανώνονται ως προς τη 

λειτουργία και την εσωτερική υπηρεσία όπως τα δημόσια ημερήσια δημόσια σχολεία και 

παρέχονται τίτλοι σπουδών ισότιμοι με τους αντίστοιχους των ημερησίων. (Γαλίτης, χ.χ:7) 

Υπάρχουν αναφορές ότι στο χωριό λειτούργησε για λίγο καιρό νυχτερινό σχολείο αμέσως 

μετά τον πόλεμο, δίχως όμως να σώζονται αρχεία του σχολείου για την περίοδο αυτή. Η κ. 

Αδαμίδου Δήμητρα αναφέρει σχετικά: "Δεν συνέχισα το σχολείο, γιατί όταν άνοιξε μετά τον 

πόλεμο, ήμουν πια μεγάλη. Το 1945 πήγα για ένα μικρό διάστημα στο νυχτερινό σχολείο, αλλά 

ήταν σκοτεινά όταν επέστρεφα αργά τη νύχτα και σταμάτησα."  

Το 1954 δημοσιεύεται το Ν. Δ. 3094 με αντικείμενο τα μέτρα για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού. Σύμφωνα μ’ αυτό, δημιουργείται μόνιμη επιτροπή «παρά τω Υπουργείω 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» με τίτλο «Κεντρική Επιτροπή Καταπολέμησης του 

Αναλφαβητισμού (Κ. Ε. Κ. Α.)», έργο της οποίας είναι η φροντίδα για την καταπολέμηση του 

αναλφαβητισμού σ’ όλη τη Χώρα (Γαλίτης, χ.χ:7). Έτσι έχουμε γενίκευση του θεσμού του 

νυχτερινού σχολείου. Από το Μητρώο του Νυχτερινού Σχολείου Νέας Καρυάς προκύπτει πως 

αυτό λειτούργησε από το σχολικό έτος 1954-1955 ως και το 1972-1973 στο κτίριο του σχολείου, 

με εξαίρεση 3-4 χρόνια, όταν  προφανώς ο αριθμός των μαθητών φοιτούντων ήταν μικρός, 
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λιγότεροι από 15 μαθητές. Αρχικά ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος, λόγω της μη 

λειτουργίας του σχολείου την περίοδο του πολέμου, αλλά και τη μαθητική διαρροή και σχολική 

αποτυχία στο ημερήσιο σχολείο. Από τον αριθμό αυτών που φοίτησαν και αποφοίτησαν 

φαίνεται πως ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που το επέβαλλαν. Τα πρώτα χρόνια λειτούργησε ως 

2/τάξιο και τα επόμενα ως 1/τάξιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα χρόνια οι μαθητές έκαναν 

μάθημα υπό το  φως των λουξ, μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί το χωριό και κατά συνέπεια και το 

σχολείο.
56

  

 

4.4.5 Σχολικός κήπος 

Σχολικός κήπος υπήρχε και στο σχολείο του παλιού οικισμού και σ' αυτό του νέου. Πρέπει 

να αναφερθεί πως ο σχολικός κήπος του διδακτηρίου στον παλιό οικισμό δε βρισκόταν στο 

οικόπεδο του σχολείου, αλλά σε ξεχωριστό, πίσω από τα καφενεία του χωριού. Στο Σχολικού 

Ταμείο υπάρχουν καταγραφές για έσοδα από την πώληση των προϊόντων του σχολικού κήπου 

καθώς και έξοδα για τη συντήρησή του. Για το σχολικό κήπο υπάρχουν διάφορες αναφορές: 

Δερμετζής Αθανάσιος (μαθητής του σχολείου τα έτη 1934 - 1940): "Θυμάμαι το σχολικό κήπο. 

Δεν ήταν στο χώρο του σχολείου, ήταν αλλού, προς ανατολάς.  Διέσχιζες την πλατεία και 

ακολουθούσες ένα δρόμο που σε οδηγούσε εκεί. Ο κήπος ήταν χωρισμένος σε παρτέρια και 

καθένας μας έσπερνε ό,τι είχε, ρεβίθια, λάχανα, σπανάκια. Είχε ένα διάδρομο και κάθε τρία 

τέσσερα παιδιά είχαμε το δικό μας παρτέρι. Από μικροί μαθαίναμε να καλλιεργούμε τη γη." 

Φροσύνη Παπούλα-Καμίλη (μαθήτρια του σχολείου τα έτη 1961 - 1967): "Στην πέμπτη τάξη μας 

δίνανε και καλλιεργούσαμε κήπους. Τα μεν αγόρια τον λαχανόκηπο και τα δε κορίτσια τον 

ανθόκηπο. Ο ανθόκηπος ήταν χωρισμένος σε πολλά μικρά παρτέρια. Κάθε παιδί είχε το δικό του. 

Φυσικά ο καθένας προσπαθούσε να το έχει καλύτερο από τον άλλον. Όλα είχανε τριανταφυλλιές 

και μικρότερα λουλούδια εποχής. Είχαμε φυτέψει πολλά πεύκα κοντά στον αυλόγυρο του σχολείου. 

Νομίζω ότι σώζονται μερικά." 

Νίκογλου Βενετία, (μαθήτρια του σχολείου τα έτη 1960 - 1966) και μετέπειτα δασκάλα του 

σχολείου: "Οι άνδρες δάσκαλοι με τα παιδιά των μεγάλων τάξεων, αγόρια και κορίτσια έκαναν 

λαχανόκηπο και λουλουδόκηπο. Ο λαχανόκηπος ήταν αλήθεια αξιόλογος και τρέφονταν οι 

δάσκαλοι με αυτόν, διότι δεν υπήρχαν μανάβικα ούτε στην Χρυσούπολη. Τις τελευταίες ώρες 

κάποιες μέρες της εβδομάδας τις αφιερώναμε στους κήπους. Ή τα απογευματινά. Διότι τότε 

χτυπούσε η καμπάνα και πηγαίναμε και το απόγευμα 2 ώρες σχολείο."  

 

6.4.6 Απανθίσματα Σχολικής ζωής
57

 

Παραθέτουμε αποσπάσματα από αναμνήσεις μαθητών / τριών από διάφορες περιόδους για να 

αναδείξουμε χαρακτηριστικά στιγμιότυπα της σχολικής καθημερινότητας.  

Αδαλάκης Ελευθέριος (μαθητής του σχολείου τα έτη 1934-1940): "Εγώ φοίτησα στο καινούριο 

σχολείο το 1934. Εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα. Βιβλία δεν είχαμε, γράφαμε τα μαθήματά 

μας στην πλάκα με κιμωλία. Ο δάσκαλος έγραφε το μάθημα στον πίνακα και εμείς το αντιγράφαμε 

για να το διαβάσουμε στο σπίτι. Το χειμώνα κάθε μαθητής κουβαλούσε από το σπίτι του ένα 

κομμάτι ξύλο για να το ρίξουμε στη σόμπα. Κάθε Κυριακή είχαμε υποχρέωση να πάμε στην 

εκκλησία."   

Γεωργουλά Γιαννούλα (μαθήτρια του σχολείου τα έτη 1947-1954): "Τα χρόνια μπορεί να ήταν 

φτωχικά, αλλά η διάθεση δασκάλων και μαθητών ήταν μεγάλη. Εκδρομές στα γύρω χωριά, 

παρελάσεις, γυμναστικές επιδείξεις (στους σχολικούς αγώνες έπαιρναν μέρος μαθητές από όλα τα 

τριγύρω χωριά, στο ύψος, στο τρέξιμο, στη  σκυταλοδρομία…), σχολικές γιορτές με χορευτικά από 

τις μαθήτριες των μικρότερων τάξεων με φορεσιές φτιαγμένες από γκοφρέ, αλλά και θεατρικά και 

                                                             
56 Σχετικά με το Νυχτερινό Σχολείο (πίν. 2) 

57
 Σχετικά με τη σχολική ζωή (φωτογραφίες σχολικής ζωής) 
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ποιήματα από τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων διάνθιζαν τη δύσκολη πραγματικότητα. Στο 

σχολείο πηγαίναμε έξι μέρες την εβδομάδα και για 2 ώρες το απόγευμα, εκτός Τετάρτης και 

Σαββάτου. Φυσικά ο εκκλησιασμός της Κυριακής ήταν υποχρεωτικός."   

Καμμένος Νίκος (μαθητής του σχολείου τα έτη 1953-1959): "Το σχολείο λειτουργούσε και το 

απόγευμα για 2 ώρες  για τη διδασκαλία της:  Χειροτεχνίας. (Οι μαθητές πάνω σε ένα κοινό θέμα 

δημιουργούσαν κατασκευές από κόντρα πλακέ, σκληρό χαρτόνι, πανί και κλωστές. Θυμάμαι ότι 

είχα κάνει ένα πολύ ωραίο σπουργίτι.) Κατασκευής Φυτολόγιου. (Κάναμε συλλογή φύλλων σε 

ένα ειδικό τετράδιο, αλλά και φυτεύαμε σπόρους σε μικρά κύπελλα και βαζάκια, για να 

μελετήσουμε πώς μεγαλώνουν.)Καλλιγραφίας. (Γράφαμε στο ειδικό τετράδιο με κονδυλοφόρο με 

πένα και μελανοδοχείο, χρησιμοποιώντας στυπόχαρτο, και, με ωραία γράμματα, το κείμενο που 

μας έδινε ο δάσκαλος. Στη φαρδιά σειρά έμπαινε ο «κορμός» του γράμματος και στη στενή η 

«ουρά» του, όπως λέγαμε τότε.) Ωδικής (Μαθαίναμε να τραγουδάμε, αλλά και να απαγγέλουμε 

ποιήματα.) Κηπουρικής (Είχαμε στην αυλή του σχολείου μας κήπο, όπου σπέρναμε και 

καλλιεργούσαμε λουλούδια και κηπευτικά.) Σχολείο πηγαίναμε και το πρωί του Σαββάτου για 3 

ώρες, με ένα διάλλειμα. Σχολούσαμε στις 12:00." 

Καψάλης Ιωάννης (μαθητής του σχολείου τα έτη 1953-1959): "Οι εκδρομές του σχολείου 

ολόκληρη τη σχολική χρονιά ήταν πεζοπορικές. Τακτικά πηγαίναμε στο γήπεδο ποδοσφαίρου του 

χωριού, στα γύρω χωριά, Χρυσοχώρι, Πηγές, Αγίασμα, Χαϊδευτό, Κεραμωτή, και στο παλαιό 

χωριό.  Προμηθευόμασταν μαζί μας φαγητό (ξηρά τροφή) από τα σπίτια μας.  Η επιστροφή 

γινόταν το μεσημέρι. Όταν ήμασταν στην ΣΤ' Τάξη πήγαμε στην Αλεξανδρούπολη. Το βράδυ  

φιλοξενηθήκαμε από οικογένειες του χωριού Μαΐστρος το οποίο βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα 

βορειοανατολικά της, γιατί αρκετοί κάτοικοι της Νέας Καρυάς είχαν καταγωγή από τη Μαΐστρο 

της Ανατολικής Θράκης και υπήρχαν συγγενικές σχέσεις με τους κατοίκους του χωριού αυτού."  

Νίκογλου Βενετία (μαθήτρια του σχολείου τα έτη 1960-1966): "Ο κάθε μαθητής το πρωί που 

ερχόταν στο σχολείο, έφερνε μαζί του ένα ή δύο ξύλα για τη θέρμανση της τάξης του. Οι 

οικογένειές μας έφερναν τα ξύλα τους, από το δάσος, το λεγόμενο Κοτζά Ορμάν με το αλογόκαρο 

ή τα βοϊδάμαξα. Το σχολείο δεν είχε επιχορήγηση για θέρμανση και καθαριότητα. Όποιοι είχαν και 

ήθελαν πήγαιναν και στους δασκάλους ξύλα για την θέρμανση του σπιτιού τους."  

Δεληγιάννη Γεωργία (μαθήτρια του σχολείου τα έτη 1970-1976): "Τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού φοίτησα στο παλιό αγαπημένο μου σχολείο, παλιό μεν αλλά αγαπημένο παρόλα τα 

προβλήματά του. Τα μεγάλα δέντρα, το χώμα και τα χορταράκια στο προαύλιο, θαρρείς και ήσουν 

σε πάρκο, που μετατρέπονταν σε ζούγκλα με φίδια την άνοιξη αφού τα χόρτα συχνά έφθαναν στην 

μέση μας. Οι αίθουσες το χειμώνα παγωμένες, παλιές, με ξυλόσομπες που τις γεμίζαμε ξύλα εμείς 

οι ίδιοι οι μαθητές, τις στάχτες που καθάριζαν οι δάσκαλοι και τις αίθουσες που τις περισσότερες 

φορές τις σκουπίζαμε και τις ξεσκονίζαμε εμείς οι μαθητές κάθε φορά που ήμασταν "επιμελητές". 

Πολλές φορές στην τάξη μας εμφανιζόταν από τις τρύπες στα σανιδένια πατώματα μικροί 

επισκέπτες "ποντίκια και σαρανταποδαρούσες". Το προαύλιο του σχολείου συνήθως από το 

Φθινόπωρο έως την Άνοιξη  ήταν γεμάτο από νερό και βρέχονταν οι κάλτσες και τα ποδαράκια 

μας και η δασκάλα μας, συχνά στέγνωνε τις κάλτσες μας πάνω σε μια καρέκλα δίπλα στην 

ξυλόσομπα." 

 

5. Συμπεράσματα – Προτάσεις  
 

Η προσπάθεια που ξεκίνησε τη φετινή χρονιά δεν είναι παρά μόνο η αρχή μιας διαδρομής 

που θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι οι Καρυώτες είναι 

άνθρωποι που αγαπούσαν τα γράμματα και ενδιαφέρονταν για τη μόρφωση των παιδιών τους, 

αφού: 

 στην Καρυά της Ανατολικής Θράκης διέθεταν σχολικό κτίριο και δάσκαλο απόφοιτο 

Σχολαρχείου, πράγμα σπάνιο για τα δεδομένα της εποχής. 

 ως πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα επέλεξαν το πιο επιβλητικό κτίριο από τα 

υπάρχοντα για να στεγάσουν το πρώτο σχολείο.  

 ήταν από τα πρώτα χωριά που απέκτησαν σχολικό διδακτήριο (1932).  



 

520 

 

 κατά τη διάρκεια της σταδιακής μετεγκατάστασης του χωριού λειτουργούσαν 

παράλληλα δύο σχολεία. 

 επί σειρά ετών η κοινότητα αναλάμβανε το κόστος μισθοδοσίας κοινοτικών 

δασκάλων για να καλύψει τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 

 στον νέο οικισμό έστησαν οι ίδιοι τους, με προσωπική εργασία, το πρόχειρο σχολείο.  

 σε διάστημα λιγότερο των 30 χρόνων ανεγέρθησαν  δύο  καινούρια διδακτήρια.  

Το δε τελευταίο, αν και πλησιάζει τα 40 χρόνια λειτουργίας, εξακολουθεί να είναι ένα από τα 

πιο σύγχρονα και λειτουργικά.   

 Δυστυχώς όμως ο αριθμός των μαθητών συνεχώς φθίνει, ιδιαίτερα δε τα τελευταία χρόνια 

λόγω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την πατρίδα μας. Υπάρχει ο κίνδυνος τα επόμενα 

χρόνια, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, το σχολείο να συρρικνωθεί. Φυσικά για το ενδεχόμενο 

υποβιβασμού του σχολείου ούτε λόγος. Θα είναι ό,τι χειρότερο για το Δ. Σ. Νέας Καρυάς, ένα 

σχολείο με άρτια υλικοτεχνική υποδομή και μεγάλη ιστορία. Αναπόφευκτα θα πρέπει να 

συγχωνευτεί με κάποιο όμορο σχολείο, για να διατηρήσει τον υψηλό εκπαιδευτικό και 

παιδαγωγικό ρόλο του. 
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Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέας Καρυάς, Κτηματολόγιον και Διδακτήριον 
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ΦΕΚ 398/1915, Περί προαγωγής, ιδρύσεως, καταργήσεως κτλ δημοτικών τινών σχολείων. 

ΦΕΚ 413/22-11-1926, Περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών. 

ΦΕΚ 36Α-14/3/1928, Περί αναγνωρίσεως κοινότητος Νέων Καρυών νομού Καβάλλας. 

ΦΕΚ 383/23-10-1929, Περί προαγωγής δημοτικών σχολείων. 

ΦΕΚ 145Α-24/5/1948, Περί προσαρτήσεως του νέου συνοικισμού "Μοναστηράκι" εις την 

κοινότητα Νέας Καρυάς του νομού Καβάλας. 

ΦΕΚ 128Α-11/6/1949, Περί αποσπάσεως του συνοικισμού Περιστερώνος εκ της Κοινότητος 

Νέας Καρυάς και προσαρτήσεως αυτού εις τον Δήμον Χρυσουπόλεως του νομού Καβάλας. 

ΦΕΚ 200Α-28/7/1952, Περί αποσπάσεως του συνοικισμού Μοναστηρακίου εκ της Κοινότητος 

Νέας Καρυάς της επαρχίας Νέστου του νομού Καβάλας και υπαγωγής του εις την κοινότητα 

Κεραμωτής. 

ΦΕΚ 30 τ. Α /22-2-1962, Περί ιδρύσεως δημοτικών σχολείων, αυξήσεως των θέσεων αυτών. 

ΦΕΚ 360 τ. Β/20-5-1972, Περί συγχωνεύσεως, υποβιβασμού και διαιρέσεως Δημοτικών 

Σχολείων Ζ΄ Ανωτέρας Εκπαιδευτικής Περιφέρειας. 
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ΦΕΚ 658/21.6.1975, Περί καταργήσεως υποβιβασμού ιδρύσεως, συγχωνεύσεως, διαιρέσεως και 

προαγωγής Δημοτικών Σχολείων. 

ΦΕΚ 289 τ. Α/1-10-1977, Περί ιδρύσεως και προαγωγής Δημοτικών Σχολείων. 

ΦΕΚ 205  τ. Α/6-9-1980, Περί ιδρύσεως και προαγωγής Δημοτικών Σχολείων. 

ΦΕΚ 1346 τ. Β/31-08-2004, Σύσταση νέων οργανικών θέσεων για τις ανάγκες λειτουργίας 

ολοήμερων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. 

Αρ. Πρωτ. Φ.20.3/8994/10-12-2013 Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης, Απόφαση - Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. 

 



 

522 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
1) Χάρτης Ανατολικής Θράκης. Τα ελληνικά χωριά της Αν. Θράκης 

 

      
Διαδίκτυο 

 
2)Φωτογραφία Διδακτηρίου Καρυών Αν. Θράκης. Το διδακτήριο των Καρυών όπως είναι σήμερα (2013) 

 

 
Προσωπικό Αρχείο, Αδαλάκης Ελευθέριος                                                                                
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3) Πίνακας 1. ΦΕΚ και Υ.Α. σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία του Δ.Σ. Ν.Καρυάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4) Τοπογραφικό σκαρίφημα οικισμού Καράμπεη. Το σκαρίφημα του παλιού οικισμού 

 

 
Σμάλης, Α. και Α. Ασημίδης (1997). Νέα Καρυά- Αναζητώντας τις Ρίζες μας. Νέα Καρυά  

ΦΕΚ 398/28-10-1915 

ΙΔΡΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙΑ ΚΑΡΑ – 

ΣΑΦΕΤ - ΜΕΗ, ΜΠΙΛΙΑΛ – ΑΓΑ ΚΑΙ 

ΑΛΗ ΠΑΣΣΑ. 

ΦΕΚ 383 / 23-10-1929 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 2/ΤΑΞΙΟ ΣΕ 3/ΤΑΞΙΟ 

ΦΕΚ 30 τ. Α / 22-2-1962 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 5/ΘΕΣΙΟ 

1963 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 5/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 6/ΘΕΣΙΟ 

ΦΕΚ 360 τ. Β / 20-5-1972 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 6/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 

5/ΘΕΣΙΟ 

ΦΕΚ 658   / 21.6.1975 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 5/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 

4/ΘΕΣΙΟ 

ΦΕΚ 289 τ. Α / 1-10-1977 ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΑΠΟ 4/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 5/ΘΕΣΙΟ 

ΦΕΚ 205  τ. Α / 6-9-1980 ΠΡΟΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ 5/ΘΕΣΙΟ ΣΕ 6/ΘΕΣΙΟ 

ΦΕΚ 1346 τ. Β /31-08-2004 ΙΔΡΥΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Φ.20.3/8994/10-12-2013 

Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε. και 

Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας 

– Θράκης 

ΙΔΡΥΣΗ ΤΥ ΖΕΠ 
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5) Φωτογραφία πρώτου διδακτηρίου. Δεντροφύτευση 1926. (Στο βάθος διακρίνεται το πρώτο διδακτήριο - 

τουρκόσπιτο) 

 
Προσωπικό Αρχείο, Πουλουκτσής Στυλιανός                                                                     

 

6) Διδακτήριο – 1932.  

Α) Κάτοψη κτιρίου.                   Β) Φωτογραφίες διδακτηρίου.  Δεκαετία 

'30 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Μαρτυρίες, Αρχείο Δ. Σ. Ν. Καρυάς                                                                                   

 Γ) Απολυτήριο 1933     
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Προσωπικό Αρχείο, Παπούλας Στυλιανός 
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7) Τοπογραφικό σκαρίφημα οικισμών. Στο τοπογραφικό σκαρίφημα φαίνεται ο παλιός και ο νέος οικισμός 

της Ν. Καρυάς 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού - Διαδίκτυο (www.gys.gr) 

 
8) Έγγραφα Σχολικής Εφορείας.  
Εκποίηση υλικών παλαιού σχολείου.                  Ενοικίαση παλαιού διδακτηρίου 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  
Αρχείο Δ.Σ. Ν. Καρυάς  
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9) Διδακτήριο – 1948.  

 

Α) Κάτοψη οικοπέδου 

 

 
 
Β) Πρόσοψη κτιρίου 

 

 
Αρχείο Δ.Σ. Ν. Καρυάς 

 
Γ) Κάτοψη κτιρίου  
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Δ) Απολυτήριο 1952 

 

 
Προσωπικό Αρχείο Αντωνίου - Μερσίνου 

 
Ε) Φωτογραφίες διδακτηρίου  

   Σχ. έτος 1958 - 1959                        Σχ. έτος 1963 - 1964  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
Προσωπικό Αρχείο, Παπούλας Στυλιανός 
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10) Έγγραφο πρόσληψης κοινοτικού δασκάλου. Πράξη πρόσληψης του Καμίλη Αλέξανδρου                             

 

 
Αρχείο Δ.Σ. Ν. Καρυάς 

 

11) Νέο Διδακτήριο – 1975. 

 

Α) Κάτοψη κτιρίου 

 
 
Αρχείο Δ.Σ. Ν. Καρυάς  
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Β) Φωτογραφίες διδακτηρίου (2013  

  
 

12) Έγγραφο πρόσληψης δασκάλων. Πρόσληψη και αμοιβή Χαλβατζόγλου Πολυξένη και Παπάζογλου 

Αναστάσιου (Σχ. έτος 1954-55) 

 
 

13) Έγγραφο Μαθητικών συσσιτίων. Διπλότυπο είσπραξης για μαθητικά συσσίτια  

 
Αρχείο Δ.Σ. Ν. Καρυάς          
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14) Πίνακας 2. Στοιχεία του Νυχτερινού Σχολείου 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΕΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

1954-55 122 15 2/ΤΑΞΙΟ 

Κοκκίνου-

Καρυοφύλλης 

1955-56 13  ---------------- 1/ΤΑΞΙΟ Κοκκίνου 

1956-57 55 12 2/ΤΑΞΙΟ 

Κοκκίνου-

Καρυοφύλλης 

1957-58 55 ---------------- 2/ΤΑΞΙΟ 

Κοκκίνου-

Καρυοφύλλης 

1958-59 26 2 1/ΤΑΞΙΟ Καρυοφύλλης 

1959-60         

1960-61 33 3 1/ΤΑΞΙΟ Καρυοφύλλης 

1961-62 30 ---------------- 1/ΤΑΞΙΟ Καρτσιδήμας 

1962-63 17 ---------------- 1/ΤΑΞΙΟ Καρτσιδήμας 

1963-64        ---------------- 

1964-65 27 5 1/ΤΑΞΙΟ ---------------- 

1965-66 19 4  ---------------- ---------------- 

1966-67 

  1967-68 

1968-69 15 2 1/ΤΑΞΙΟ Νικολόπουλος 

1969-70 20 2 1/ΤΑΞΙΟ ---------------- 

1970-71 24 5 1/ΤΑΞΙΟ Γεωργιάδης 

1971-72 22 5 1/ΤΑΞΙΟ Κουραντζής 

1972-73 13 3 ---------------- Νικολόπουλος 

 
Αρχείο Δ.Σ. Ν. Καρυάς 

 

 
15) Φωτογραφίες Σχολικής Ζωής. Α) Γυμναστικές επιδείξεις 30.5.1949 
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Β) Γυμναστικές επιδείξεις 1968, Ε΄και ΣΤ΄τάξη         Γ) Παρέλαση 25η Μαρτίου 1964 

   
Προσωπικό Αρχείο, Γεωργιάδης Θεοφάνης 

 
Δ)  Έρανος για Ε.Ε.Σ, ΣΤ΄ τάξη 1966     Ε) Σχολικός κήπος 1967 

                        
Προσωπικό Αρχείο,Καμίλη Φροσύνη 

 

Στοιχεία Συγγραφέων 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση Τηλέφωνο Fax e-mail  

Σμάλης 

Αθανάσιος 
Διευθυντής 

Χρυσούπολη, 

64200 
6974475881 

   

2591061252 
smaltha@sch.gr 

Καψάλη 

Δέσποινα 
Εκπ/κός 

Χρυσούπολη, 

64200 
6978014737 

25910612

52 

despkaps@gmail.co

m 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΝΗΣ 

Κακουλίδης Χρήστος, Διευθυντής Δημ. Σχολείου Πέρνης 

Δημότσιος Ανδρέας, Δάσκαλος Δημ. Σχολείου Πέρνης 

Δάφνης Αντώνης, Δάσκαλος Δημ. Σχολείου Πέρνης 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στόχος της εργασίας 

 

Δεδομένου ότι η μελέτη της μικροκοινωνίας κάθε σχολείου σκιαγραφεί το εκπαιδευτικό 

τοπίο των περιόδων που εξετάζονται, κύριο στόχο της εργασίας μας αποτέλεσε ο καθορισμός 

ενός διερευνητικού και ερμηνευτικού πλαισίου μελέτης των εκπαιδευτικών θεσμών της επαρχίας 

Νέστου - και ειδικότερα της Πέρνης - κατά την περίοδο από τη Μικρασιατική καταστροφή έως 

και σήμερα. 

 

Μεθοδολογία   

 

Για την προσέγγιση  του θέματος επιλέχθηκε η μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας , ενώ για 

τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πρωτογενείς πηγές (επίσημες 

αλληλογραφίες, έγγραφα των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Καβάλας, το Αρχείο του 

Σχολείου, μελέτες και σχέδια αρχιτεΔημ. κτονικά του Αρχείου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, φωτογραφικό υλικό, μαρτυρίες ανθρώπων της τοπικής 

κοινωνίας), αλλά και δευτερογενείς πηγές (σχετικά βιβλία τοπικής ιστορίας). 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ήταν: 

α) Η εύρεση  στοιχείων  για την ίδρυσή  του σχολείου από υπάρχοντα έγγραφα και 

μαρτυρίες. 

β) Η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με την κτιριολογική του εξέλιξη. 

γ) Η καταγραφή της οργανικότητας-λειτουργικότητάς του κατά το διάστημα από της 

 ιδρύσεώς του έως και σήμερα. 

δ) Η ανάδειξη του κοινωνικού του ρόλου παράλληλα μ’ αυτόν του ακαδημαϊκού 

(Νυχτερινό  σχολείο, οργάνωση συσσιτίων). 

ε) Η ανάδειξη σημαντικών προσωπικοτήτων αλλά και ανθρώπων του πνεύματος -μέρους 

της  ιστορίας του- καθώς και άλλων που ξεχώρισαν με την προσφορά τους στα κοινωνικά και 

 πολιτιστικά δρώμενα του τόπου τους και ευρύτερα. 

στ) Η εύρεση και συλλογή υλικών, ενθυμίων, φωτογραφιών, και γενικότερα πειστηρίων 

της  ιστορικής του ταυτότητας. 

 

Συμπεράσματα 

 

α) Η ίδρυση και η διαρκής βελτίωση-αναβάθμιση του σχολείου, ύψιστη προτεραιότητα της 

 νεοσύστατης τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια πολιτιστικής και ακαδημαϊκής 

βελτίωσης  των πολιτών. 

β) Σχολείο, ο κύριος εκφραστής της υπάρχουσας διάθεσης για τόνωση της εθνικής 

 συνείδησης και ταυτότητας. 

γ) Η ανάδειξη του πολλαπλού κοινωνικού- ακαδημαϊκού ρόλου του Σχολείου 

(αντιμετώπιση  υποσιτισμού, μείωση αναλφαβητισμού, στοιχειώδης επαγγελματική 

κατάρτιση αυριανών  πολιτών). 
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δ) Η ανάδειξη του σημαίνοντος ρόλου της Σχολικής Εφορίας (Επιτροπής) ως διαχειριστής 

 των κρατικών επιχορηγήσεων και της σχολικής περιουσίας με τη συνδρομή της 

Κοινότητας. 

Απ' όλα τα παραπάνω βέβαια αναδεικνύεται η πολύπλευρη και μεγάλης σπουδαιότητας 

προσφορά του στην τοπική κοινωνία, κάτι που δικαιολογεί και την αναγνώριση  του 

σημαίνοντος κοινωνικού του ρόλου. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Πλαγιασμένη σήμερα στους νότιους πρόποδες των βουνών της Λεκάνης, 24 χμ. από 

Καβάλα, η Πέρνη - τουρκοχώρι στα χρόνια της σκλαβιάς γνωστό με τ’ όνομα Καρατζάκιοϊ 

(χάρτ. 1) και μετονομασθέν για λίγο σε Φιλίππους (ΦΕΚ 55/15-2-1926)- μέσα στα πλαίσια της 

προσπάθειάς της για εύρεση μιας καινούριας ταυτότητας εθνικής και αμιγώς ελληνικής, σαν 

αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης και της συμβίωσης ελληνικών αναγεννητικών δυνάμεων 

(Ανατολικο-Θρακιωτών κατά κύριο λόγο, Μικρασιατών αλλά και Σαρακατσάνων), κατοικήθηκε 

μετά την ανακωχή των Μουδανιών από πρόσφυγες εξ Ανατολικής Θράκης και στη συνέχεια το 

1923 από Έλληνες πρόσφυγες προερχόμενους από διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας - κατά την 

ανταλλαγή πληθυσμών με τη συνθήκη της Λοζάνης- αλλά και από μερικές οικογένειες 

Σαρακατσάνων. 

Μέσα σ’ όλα αυτά σημαίνουσα θέση κατείχαν - όπως είναι φυσικό - οι προσπάθειες και οι 

αγωνίες ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την αρχική λειτουργία και την μετέπειτα 

ανέγερση ενός νέου διδακτηρίου, που θα ικανοποιούσε  τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες- δίψα 

για διάσωση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ένα κομμάτι του ελληνισμού που ήρθε 

ξεριζωμένο απ’ τις χαμένες πατρίδες και ήταν λογικό και αναπόφευκτο να επιδιώκει τη 

διατήρηση και ενδυνάμωση της πολιτισμικής του ταυτότητας. Εκπαιδευτικές ανάγκες άλλωστε 

συνυφασμένες με τις πνευματικές και πολιτιστικές αναζητήσεις μιας κοινωνίας που 

προπολεμικά αριθμούσε περί τους 2.000 κατοίκους. 

Προς τούτο και η ερευνητική προσέγγιση που επιλέχθηκε ως καταλληλότερη ήταν αυτή της 

ιστορικής έρευνας, με κύρια ερευνητικά δεδομένα προς αξιοποίηση τις όποιες μαρτυρίες 

ανθρώπων εν ζωή καθώς και γραπτές ιστορικές πηγές (πρωτογενείς-δευτερογενείς) αλλά και 

σωζόμενα ιστορικά κειμήλια. 

Εν κατακλείδι όλα τα παραπάνω καθορίζουν με σαφήνεια την προσπάθεια διατήρησης και 

ενδυνάμωσης ενός θεσμού, που δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί το θεματοφύλακα των εθνικών και 

δημοκρατικών μας ιδεωδών, τον υπερασπιστή αλλά και τον πρεσβευτή των εκάστοτε 

κοινωνικών αξιών και  σκιαγραφούν ξεκάθαρα το εκπαιδευτικό τοπίο ενενήντα και πλέον 

χρόνων. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Για την προσέγγιση λοιπόν του θέματος επιλέχθηκε η μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας 

καθώς: «Η ιστορική έρευνα έχει οριστεί ως ο συστηματικός και αντικειμενικός εντοπισμός, η 

εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου να θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν 

συμπεράσματα σχετικά με συμβάντα του παρελθόντος» (Borg, WR., Educational Research: An 

Introduction Longman, London,1963 στο Louis Cohen and Lawrence Manion, Μεθοδολογία 

Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 1994, σελ.:71) και αφού: «Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση 

μπορεί να αφορά ένα άτομο, μία ομάδα, ένα κίνημα, μια ιδέα ή ένα θεσμό» ( Best, 1970, στο Louis 

Cohen and Lawrence Manion, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα, 1994, σελ.:73), 

όπως στην περίπτωσή μας. 

Έτσι για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν κυρίως πρωτογενείς πηγές και 

συγκεκριμένα: ντοκουμέντα όπως αλληλογραφίες επιθεωρητών δημοτικών σχολείων της Α΄ 

Εκπ/κής Περιφέρειας Καβάλας με το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, επίσημες 

αλληλογραφίες κοινοταρχών με τους οικείους νομάρχες ή του Υπουργείο Θρησκευμάτων και 
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Εθνικής Παιδείας με τις οικείες διευθύνσεις και υπηρεσίες, σχετικές κοινοποιήσεις στη Σχολική 

Εφορεία του σχολείου -έγγραφα που ανασύρθηκαν από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. 

Καβάλας- όλο το Αρχείο του σχολείου (π.χ. βιβλία Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων και έγγραφα 

Κοινής Αλληλογραφίας, ετήσιες εκθέσεις διευθυντών του σχολείου παρελθόντων ετών, όπως 

Δελτίο Διδακτηριακής Κατάστασης, Μαθητολόγια, βιβλία Γενικών Ελέγχων κ.ά.) μελέτες και 

σχέδια αρχιτεκτονικά που ανασύρθηκαν μετά από έρευνα στο Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων της 

Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας σχετικές με τις διάφορες επεμβάσεις -κατά χρονολογική σειρά- 

στο κτίριο, φωτογραφικό υλικό διαφόρων περιόδων ιδιωτών κυρίως αλλά και του σχολείου, 

μαρτυρίες ανθρώπων που φοίτησαν στο διδακτήριο και παραμένουν εν ζωή, αλλά και 

δευτερογενείς πηγές όπως σχετικά βιβλία τοπικής ιστορίας, κ.ά. 

Τέλος πρέπει να τονιστεί πως όσον αφορά στο κομμάτι της αξιολόγησης δεδομένων και 

πληροφοριών προερχομένων από αρχεία και ντοκουμέντα, καταβλήθηκε η μέγιστη προσπάθεια 

τόσο ως προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της αυθεντικότητας και γνησιότητας των 

δεδομένων (εξωτερική κριτική), όσο και ως προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης της ακρίβειας 

και της αξίας των δεδομένων (εσωτερική κριτική), όσων στοιχείων συλλέχθηκαν. 

 

3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

3.1. Ιστορία του χωριού 

 

Η Πέρνη κατοικήθηκε το 1922 πριν τη συνθήκη της Λωζάνης (Ιούλιος 1923) από Έλληνες 

πρόσφυγες προερχόμενους από διάφορα μέρη της Ανατολικής Θράκης τόποι καταγωγής των 

προσφύγων το Μεγαρίσιον, -εξ ου και συνοικία του χωριού με την ονομασία Μεγαρισιώτικα-, η 

Κεσσάνη, οι Δελλιώνες, το Φανάρι, η Γραμπούνα, οι Αιγιαλοί κ.ά.) και της Μικράς Ασίας (Αγία 

Κυριακή, περιοχή της Προύσσας) με πληθυσμό αμιγώς ελληνικό βάσει απογραφής του 1928: 

1.311 κατ. (έγγρ. 1-5), ενώ αργότερα, αλλά και κυρίως μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

εγκαταστάθηκαν μόνιμα σ’ αυτό και αρκετές οικογένειες Σαρακατσάνων. 

Το όνομα Πέρνη το πήρε από την ομώνυμη αρχαία πόλη, της οποίας η θέση -κάπου στον 

κάμπο ίσως του σημερινού χωριού και προφανώς δυτικά του ποταμού Νέστου και κοντά ση 

σημερινή Κεραμωτή- δε μας είναι ακριβώς γνωστή και η οποία αναφέρεται από αρχαίους 

Έλληνες ιστορικούς ως μια από τις σημαντικότερες πόλεις της θρακικής Ηδωνίδας, περιοχής 

που εκτεινόταν κατά τα ρωμαϊκά χρόνια μεταξύ του σημερινού Νομού Δράμας και της παλιάς 

επαρχίας Νέστου. Κατά την παράδοση η αρχαία Πέρνη πήρε την ονομασία της απ΄ το μυθικό 

της βασιλιά και ιδρυτή της τον Πέρνη. Ως προς την αιτιολογία τώρα του ονόματός του, επειδή 

γνωρίζουμε ότι πέρνης ονομαζόταν ο θαλασσοπόρος έμπορος, καθώς και ότι το αρχαίο πέρνημι 

σημαίνει πουλώ εμπορεύματα περνώντας κάποια θάλασσα, αυτό δείχνει ότι ο βασιλιάς αυτός 

πουλούσε προϊόντα της περιοχής του, πιθανώς στη Θάσο (Κουρτεσίδης Ηλ., 2001). Σχετικά με 

την τούρκικη ονομασία του χωριού Καρατζάκιοϊ υπάρχουν δύο εκδοχές: η μία παραπέμπει σε 

ονομασία που σημαίνει τόπος ζαρκαδιών, μιας και παλιότερα στην περιοχή (πλαγιές Λεκάνης) 

πρέπει να υπήρχαν πολλά ζαρκάδια. Η άλλη εκδοχή αναφέρει πως το όνομα αυτό μπορεί να 

προήλθε από τσιφλικά της περιοχής με τ’ όνομα Καρατζάς -το χωριό του Καρατζά- ίσως 

εξαιτίας της ύπαρξης έντονης εμπορικής και οικονομικής δραστηριότητας κατά την περίοδο της 

Οθωμανοκρατίας, λόγω και της ύπαρξης μεταλλείων στην περιοχή, που προσέλκυαν όπως ήταν 

φυσικό Οθωμανούς αγάδες.  

Από τις δύο εκδοχές επικρατέστερη φαίνεται η πρώτη καθώς οι Τούρκοι -όπως υποστηρίζουν 

μελετητές της Τοπικής Ιστορίας- «…δεν έδιναν ονόματα προσώπων σε χωριά, αλλά 

χαρακτηριστικά της περιοχής» (Κοζαρίδης Χρ., 2004 σελ.: 157). Ως προς τις σημερινές τους δε 

ασχολίες εκτός της αγροτικής κατά κύριο λόγο και κατά δεύτερο της κτηνοτροφίας, αρκετοί από 

τους κατοίκους εργάζονται σε εργοστάσια της περιοχής (του νομού μας ή και όμορων νομών). 
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3.2. Ίδρυση Σχολείου-Κτιριολογική εξέλιξη 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Πέρνης αρχικά (1925-1926) στεγαζόταν σε οίκημα διαφορετικό από 

το σημερινό (ΦΕΚ Ίδρυσης 4/11-1-1927/τ.α΄). Το συγκεκριμένο κτίριο-οίκημα με δύο αίθουσες 

που σύμφωνα με προσωπικές μαρτυρίες, (Καμπαγιώργης Δημήτριος, συνταξιούχος (ετών 95)-

κάτοικος Πέρνης, από συνέντευξη 1/3/2013, Πέρνη, εικ. 1) η μία λειτουργούσε ως σχολείο και η 

άλλη ως αστυνομικός σταθμός της εποχής- ήταν ανεπαρκέστατο για τη φοίτηση των 

περισσοτέρων των διακοσίων μαθητών του χωριού, όπως βεβαιώνει σε έγγραφό του με 

ημερομηνία 14/8/1934 προς το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας (Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών ), ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Καβάλας (έγγρ. 6). Στο ίδιο 

έγγραφο εκδηλώνεται η σκέψη της αναγκαιότητας για επέκτασή του, με τη σύμφωνη γνώμη 

πάντα του αρμόδιου σχολικού αρχιτέκτονα. Προς τούτο και εζητείτο η κρατική αρωγή. Μάλιστα 

το ίδιο έγγραφό μας πληροφορεί -γενικά βέβαια- για την εποχή ίδρυσής του κλείνοντας: «...Το 

εν λόγω κτίριον χρησιμοποιούμενο και επί Τουρκοκρατίας ως διδακτήριον, έχει χρεωθή εις τους 

κατοίκους» (Αρχείο Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Καβάλας, Αρχείο Ραμαντάνη). 

Αργότερα όμως εγκαταλείπεται η σκέψη για επέκταση του ήδη υπάρχοντος και εκφράζεται 

για πρώτη φορά η πρόθεση για ανέγερση νέου κάτι που προκύπτει και από έγγραφο-αναφορά 

του προέδρου της κοινότητας Πέρνης προς το Νομάρχη Καβάλας με ημερομηνία 9/7/1936 (έγγρ. 

7), όπου ζητιόταν η ενεργοποίησή του για την αποστολή κρατικής πίστωσης προς επίτευξη του 

παραπάνω σκοπού. Στο ίδιο έγγραφο παίρνουμε πάλι αρκετές πληροφορίες ως προς την αρχική 

του ανέγερση, το μαθητικό δυναμικό και τις συνθήκες λειτουργίας του και συγκεκριμένα: 

«Το Σχολικόν κτίριον ανεγερθέν προ πολλών ετών επί Τουρκοκρατίας υπό των 

ανταλλαγέντων Τούρκων, ανηγέρθη χωρίς να πληροί ουδέν εκ των συγχρόνων μέσων των 

σημερινών σχολείων, στενόχωρον, ανθυγιεινόν μ’ άλλους λόγους τελείως ακατάλληλον προς 

στέγασιν μαθητών και το κυριώτερον ανεπαρκέστατον, διότι μόλις και μετά βίας χωρεί περί τους 

εκατό μαθητάς, αύτοι κατά τα τελευταία έτη ηυξήθησαν καταπληκτικώς φθάσαντες εις τον αριθμόν 

των 250». Παρακάτω δε επισημαίνεται: «Πέρυσι συγκεκριμένως εφοίτησαν 235 και επειδή δεν 

εχώρουν ηναγκάσθημεν να χορηγήσωμεν όλως ακατάλληλα προς εκπαίδευσιν δωμάτια του 

Κοινοτικού καταστήματος προς συμπλήρωσιν του χώρου, άτινα δωμάτια και πάλιν δεν τον 

εσυμπλήρωσαν κ’ είδομεν το φανόμενον να συμφύρωνται κακώς αι μικροί μας βλαστοί και δια την 

αποφυγήν του οικτρού τούτου φαινομένου, η Δνσις του Σχολείου ηναγκάσθη ν’ αλλάξει πρόγραμμα 

ωρών εργασίας και να δεχθεί άλλας μεν τάξεις την πρωίαν άλλας δε την εσπέραν εκάστης ημέρας 

προς μεγίστην των μαθητών ζημίαν οίτινες έπρεπε να έχωσι καλυτέραν τύχην». Και αμέσως 

παρακάτω ολοκληρώνει ο πρόεδρος της κοινότητας τονίζοντας: «…είμεθα αποφασισμένοι 

οπωσδήποτε κατά το τρέχον σχολικόν έτος και προ της ενάρξεως των μαθημάτων να προβώμεν εις 

την ανέγερσιν νέου σχολικού κτιρίου πληρούντος όλα τα σύγχρονα μέσα…», ζητώντας γι’ αυτό την 

κρατική συνδρομή (ό.π., Αρχείο Ραμαντάνη). 

Τέλος όσον αφορά το χώρο όπου στεγαζόταν το αρχικό σχολείο -το ακατάλληλο αλλά και 

ανεπαρκέστατο όπως περιγράφηκε παραπάνω- πληροφορίες από μαρτυρίες ανθρώπων που είναι 

σήμερα εν ζωή και που πρόλαβαν και φοίτησαν σ’ αυτό, τον ορίζουν δίπλα στην σημερινή 

εκκλησία του χωριού των Αγίων Κων/νου και Ελένης. Αυτό άλλωστε είναι κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από προσωπικές μαρτυρίες προσφύγων από την Αν. Θράκη που έφτασαν 

στην περιοχή με την ανταλλαγή πληθυσμών μετά την Μικρασιατική καταστροφή και την 

υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης.  

Οι προσπάθειες λοιπόν του κοινοτάρχη Πέρνης και των κατοίκων της προς ανέγερση νέου 

σχολικού κτιρίου -που να ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους- ευοδώθηκαν λίγα χρόνια 

αργότερα (1949), όπως πληροφορούμαστε από έγγραφό του  Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων 

της Α΄ Περιφέρειας Καβάλας (έγγρ. 8), προς το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας 

(Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) με ημερομηνία 9/12/1948, όπου και επιβεβαιώνεται η έναρξη και 

η πρόοδος των εργασιών ανέγερσης, προπολεμικώς, αναφέροντας πως: «…έχει ανεγερθή 

διδακτήριον διώροφον, 4/ταξίου τύπου, δαπανηθέντος συνολικά του ποσού των 310.000 δραχμ.» 

αναλύοντας παρακάτω τον τρόπο χρηματοδότησής του «…ήτοι 30.000 εκ πιστώσεως  Υπουργείου 
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Παιδείας, 60.000 της Γενικής Διοικήσεως Θράκης και 220.000 δραχμ. εκ συνδρομής της 

Κοινότητας Πέρνης.». Στο ίδιο δε έγγραφο συμπληρώνει πως: «Δια του ποσού τούτου έχουσιν 

αποπερατωθεί μέχρι του 1939 μόνον δύο ισόγειοι αίθουσαι και υπολείπονται τα επιχρίσματα και 

κουφώματα του άνω ορόφου και η συμπλήρωσις των δύο ετέρων αιθουσών διδασκαλίας». Στη 

συνέχεια όμως υπογραμμίζει επιτακτικά την ανάγκη για άμεση έναρξη των εργασιών 

αποπεράτωσής του -μεταπολεμικά- αφού: «καίτοι νεόδμητον, λόγω της Βουλγαρικής κατοχής και 

ελλείψει καλής συντηρήσεως, διατρέχει τον κίνδυνον της καταρρεύσεως» (Γ.Α.Κ., Αρχεία Ν. 

Καβάλας, Αρχεία Επιθεώρησης Α΄ Εκπ/κής Περ. Καβάλας, Α.Β.Ε. 76, Διοικητικά 15-01, Φακ. 

Διδακτηρίων Δημ. Σχολείων 1948). 

Από στοιχεία που αντλούμε από ετήσιο στατιστικό δελτίο, (Δελτίο Διδακτηριακής 

Καταστάσεως) σχετικό με την κτιριακή κατάσταση του διδακτηρίου (εικ. 2) και όχι μόνο, (π.χ. 

επάρκεια εξοπλισμού σε θρανία), με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 1951 συμπληρωμένο από το 

Δ/ντή του σχολείου και θεωρημένο από τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων της Α΄ 

Περιφέρειας Καβάλας, βεβαιώνεται σε συμπληρωματικές παρατηρήσεις του, η ολοκλήρωση των 

εργασιών αποπεράτωσης με καταληκτική ημερομηνία το έτος 1949 (Αρχείο Δημοτικού 

Σχολείου Πέρνης, αταξινόμητο έγγραφο). 

Όσον αφορά στο χώρο (οικόπεδο) στον οποίο ανεγέρθηκε το νέο (σημερινό) σχολείο, 

κάποιες πληροφορίες παίρνουμε πάλι μέσα από κατοπινή των γεγονότων της εποχής που 

αναφέραμε αλληλογραφία (17/10/1955) του τότε Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων (έγγρ. 9) της 

Α΄ Περιφέρειας Καβάλας με το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας (Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών), όπου ζητούνται στοιχεία διευκρινιστικά περί ύπαρξης εγκριτικής 

απόφασης δια την μετεγγραφή του οικοπέδου του νεοανεγειρόμενου σχολείου στο οικείο 

Υποθηκοφυλακείο, που να βεβαιώνει ότι «…κατά το έτος 1938 ή 1939 εγένετο μεταξύ της 

Κοινότητας Πέρνης και της Σχολικής Εφορίας της αύτης Κοινότητας ανταλλαγή σχολικού και 

κοινοτικού επί τω τέλει της χρησιμοποιήσεως του μεν ως Κοινοτικού γραφείου και του ετέρου να 

κατεδαφισθή και να ανεγερθή επί του γηπέδου του το νυν διώροφον τετρατάξιον Διδακτήριον» 

(Αρχείο Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Καβάλας, Αρχείο Ραμαντάνη). Ακολούθησαν τέσσερις κύριες 

εξωτερικές επεμβάσεις επί του σημερινού κτιρίου (εικ.3) και συγκεκριμένα:  

α) Η πρώτη το 1964 με την κατασκευή αποχωρητηρίων και αποχετευτικού συστήματος, 

αλλαγή κουφωμάτων (εγκατάσταση σιδερένιων κουφωμάτων, αλλαγή εξώθυρας) και 

επισκευή στέγης. 

β) Η δεύτερη το 1987 όπου κατασκευάστηκε διώροφη προσθήκη στην ανατολική πλευρά του 

υπάρχοντος με τον πρώτο όροφο-ισόγειο να λειτουργεί ως κλειστό γυμναστήριο και το 

δεύτερο ως νηπιαγωγείο το οποίο και μετεγκαταστάθηκε το 2008 σε νεοανεγερθέν κτίριο 

εντός του οικοπέδου του αύλειου χώρου. 

γ) Η τρίτη το 1997 στη δυτική πλευρά του υπάρχοντος πάνω από τις νεοανεγειρόμενες 

τουαλέτες του σχολείου που ενσωματώθηκαν στο υπάρχον κτίριο σε αντικατάσταση των 

παλιών, που ήταν εξωτερικές- που περιλαμβάνει δύο αίθουσες διδασκαλίας και λειτουργεί 

ως ημιώροφος. 

δ) Η τέταρτη το 1981 με την κατασκευή γηπέδων Μπάσκετ και Βόλεϋ, καθώς και τριών 

σειρών κερκίδων στη βορεινή πλευρά του γηπέδου Μπάσκετ, στον αύλειο χώρο του 

σχολείου. 

Επίσης άξιας αναφοράς είναι και οι παρακάτω ανακαινίσεις-επισκευές: 

7/7/1969: Εργασίες αντικατάστασης δαπέδων (αντικατάσταση ξύλινων πατωμάτων α΄ 

ορόφου διδακτηρίου) 

4/3/1970: Αντικατάσταση οκτώ(8) παράθυρων και της πόρτας εισόδου 

30/4/1974: Επισκευή διδακτηρίου και αφοδευτηρίων  

1981: Εγκατάσταση αλεξικέραυνου 

(Αρχείο Δ/νσης Τεχν. Έργων Π.Ε. Καβάλας) 
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3.3. Η οργανικότητα και η δύναμη μαθητών 

 

Το αρχειακό υλικό του σχολείου περιλαμβάνει κάποια ελάχιστα υπηρεσιακά βιβλία και 

έγγραφα για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Έτσι για την σχολική περίοδο 1938-1940 υπάρχει 

μόνο το «Βιβλίον Ταμείου» της Σχολικής Εφορείας, στο οποίο όμως δεν υπάρχουν στοιχεία που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη οργανικότητα-

λειτουργικότητά του και το δυναμολόγιο εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών εκείνης της 

περιόδου.  

Τα υπόλοιπα υπηρεσιακά βιβλία και έγγραφα που υπάρχουν στο αρχείο, ξεκινούν από το 

πρώτο μεταπολεμικό σχολικό έτος 1945-46. Για τα σχολικά έτη 1945-46 έως 1950-51 -με 

εξαίρεση τη σχολική χρονιά 1951-52, όπου το σχολείο αναφέρεται ως τριθέσιο με δύναμη 183 

μαθητών όπως και για τα έτη από το 1952-53 έως 1956-57- υπάρχουν κυρίως τα «Βιβλία 

Γενικού Ελέγχου» από τα οποία εξάγεται  η δύναμη των μαθητών, ένω δεν αναφέρεται ρητά η 

οργανικότητα του. Για αυτά τα χρονικά διαστήματα συμπεραίνεται η οργανικότητα-

λειτουργικότητά του, καθώς και η δύναμη εκπαιδευτικού προσωπικού κατ' εκτίμηση από τα 

καταχωρημένα ονόματα ή τον αριθμό υπογραφών των εκπαιδευτικών στα βιβλία Γενικού 

Ελέγχου ή άλλων υπηρεσιακών εγγράφων.  

Συγκεντρωτικά παραθέτουμε, από το 1945 έως σήμερα, ομαδοποιημένα, τις οργανικότητες 

και το μέσο όρο ανά δεκαετία της δύναμης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πέρνης (τα 

αναλυτικά στοιχεία της οργανικότητας του σχολείου και δύναμης των μαθητών, κατά έτος, 

παρατίθενται στο παράρτημα (εικ.4-5, πίν. 1 και διάγρ. 1): 

Οργανικότητα-Λειτουργικότητα Σχολείου Δύναμη μαθητών (μέσος όρος δεκαετίας) 

 

- από το 1945 έως 1958  ως 3/θέσιο   - Περ. Εμφυλίου 1946-1949: 281 

- από το 1959 έως 1975  ως 4/θέσιο και 5/θέσιο - Δεκαετία 1949-1959 :  181 

- από το 1976 έως 2005  ως 3/θέσιο   - Δεκαετία 1959-1969 :  172 

- από το 2006 έως 2013  ως 4/θέσιο   - Δεκαετία 1969-1979 :  109 

       - Δεκαετία 1979-1989 :   81 

       - Δεκαετία 1989-1999 :    52 

       - Δεκαετία 1999-2009 :    55 

       - Περίοδος 2009-2013:    54 

 

3.4. Τα μαθητικά συσσίτια 

 

Τα μαθητικά συσσίτια λειτούργησαν στη χώρα μας ως θεσμός από το 1930 με στόχο την 

προστασία της υγείας των ασθενικών και υποσιτισμένων μαθητών. Αρχικά εφαρμόστηκαν σε 

μικρή κλίμακα, αλλά από το 1966 γενικεύτηκαν και λειτουργούσαν σε όλα σχεδόν τα δημοτικά 

σχολεία της Ελλάδας, καλύπτοντας τις ανάγκες για σίτιση 600.000 μαθητών. Σταδιακά όμως, 

λόγω και της βελτίωσης των όρων διαβίωσης των Ελλήνων, η λειτουργία των συσσιτίων άρχισε 

να φθίνει και να χάνει τη σπουδαιότητά της (Λεβεντάκης Χαρ., και Γκαρίλα Βασ., 2008: σ.13). 

Κάποιες πληροφορίες για τα μαθητικά συσσίτια στο Δημοτικό Σχολείο Πέρνης, παίρνουμε 

από την προσωπική μαρτυρία του κ. Μπερμπέρη Βασιλείου (εικ. 6), κατοίκου Πέρνης, ετών 80 

σήμερα: «Συσσίτια λειτούργησαν από το 1946 έως 1949... μετά σταμάτησαν και έδιναν μόνο σε 

απόρους και ότι είχε αναλάβει η κοινότητα. Σε εξωτερικό χώρο του σχολείου σε μεγάλα καζάνια 

ετοίμαζαν το πρωινό ρόφημα που αποτελούνταν συνήθως από κακάο ή γάλα σε μορφή σκόνης. Ως 

μεσημεριανό γεύμα προσφερόταν συνήθως φασόλια, φακές, πιλάφι κ.ά. Κάθε παιδί είχε το σκεύος 

του, συνήθως μεταλλικό, -ένα μπακιράκι- που έφερνε μαζί του  από σπίτι για να πάρει τη μερίδα 

φαγητού. Χώρος σίτισης ή τραπεζαρία δεν υπήρχε, οι μαθητές έπαιρναν την μερίδα φαγητού και 

καθόταν ή πάνω σε πέτρες ή ακόμα και στο χώμα στο χώρο της αυλής για να φάνε το φαγητό 

τους». 



 

538 

 

Σύμφωνα τώρα με στοιχεία που προέκυψαν από τα αρχεία του σχολείου, στην Πέρνη 

λειτούργησαν τα μαθητικά συσσίτια κατά τα χρονικά διαστήματα 1952 έως 1955 και 1962 έως 

1968. Από τα διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα του σχολείου λαμβάνουμε πληροφορίες για τον 

τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των συσσιτίων. Συγκεκριμένα με έγγραφο της Επιτροπής 

Μαθητικών Συσσιτίων της Εκπ/κής Περιφ. Καβάλας με ημερομηνία 19/9/1964 προς τους Δ/ντές 

των Δημοτικών Σχολείων κοινοποιείται η διαταγή του Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία 

μαθητικών συσσιτίων, όπου αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η λειτουργία συσσιτίων θα 

πραγματοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένα σχολεία και πως δικαίωμα σίτισης θα έχουν όλοι οι 

μαθητές. Το γεύμα θα λαμβάνεται μόνο στην εστία του σχολείου, ενώ απαγορεύεται η μεταφορά 

φαγητού στο σπίτι. Επίσης με έγγραφο του Υπουργείου Εμπορίου (21/12/1967) προς τους 

Δ/ντές των σχολείων γνωστοποιείται ο τρόπος παρασκευής γευμάτων για τα μαθητικά συσσίτια 

με τη χρήση της γαλακτώδους τροφής. Με νεότερο έγγραφο της Επιθεωρήσεως Δημοτικής 

Εκπ/σης Ν. Καβάλας με ημερομηνία 8/1/1968 προς τους Δ/ντές των δημοτικών σχολείων 

κοινοποιείται η απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής για το νέο τρόπο 

λειτουργίας των μαθητικών συσσιτίων. «...Τα μαθητικά συσσίτια θα λειτουργούν υπό την μορφή 

παρασκευαζομένων συσσιτίων, βάσει βελτιωμένου διαιτολογίου, μόνον εις τα σχολεία εις τα οποία 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις καλής παρασκευής και παραθέσεως αυτού με συμμετοχήν άπαντων των 

απόρων ως και των επιθυμούντων εκ των μη ανηκόντων εις την κατηγορίαν τούτην... Εις τα λοιπά 

σχολεία θα διανεμηθεί πεντάδραχμος ενίσχυσις κατά μαθητήν ημερησίως εις τους κηδεμόνας των 

απόρων μαθητών και των τριών κατηγοριών (Α΄, Β΄ και Γ΄) μετ’ απαρασκεύων τροφίμων 

αποστελλομένων υπό των Αμερικανικών Οργανώσεων Βοηθείας...». Με μεταγενέστερο έγγραφο 

της Επιθεωρήσεως Δημοτικής Ν. Καβάλας στις 3/4/1968 προς τους Δ/ντές των δημοτικών 

σχολείων (έγγρ. 10) γνωστοποιείται, ότι για το σχολικό έτος 1967-1968, οι συνολικές ημέρες 

λειτουργίας των μαθητικών συσσιτίων ανέρχονταν συνολικά σε 75 ημέρες, όπως και η 

«πεντάδραχμος ενίσχυση» προς «απόρους μαθητές», καθώς και ότι τυχόν ποσότητες τροφίμων 

που θα περίσσευαν θα κατανέμονταν -πέραν αυτών των ημερών- ισομερώς στους μαθητές και 

μέχρις εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Σύμφωνα τώρα με το εβδομαδιαίο διαιτολόγιο μαθητικών συσσιτίων του Δ. Σ. Πέρνης σχ. 

έτους 1967-1968 (έγγρ. 11), τα συσσίτια περιελάμβαναν ένα πρωινό ρόφημα, συνήθως γάλα με 

κακάο και λίγο ψωμί, καθώς και ένα μεσημεριανό γεύμα- ημερησίως εναλλασσόμενο- 

αποτελούμενο συνήθως από όσπρια, πατάτες, ζυμαρικά, ελιές, κρεμμύδια, κρεάς, ψάρι κ.ά.  

Συγκεκριμένα με το «Δελτίον Εξαγωγής» (έγγρ. 12) της Επιτροπής Μαθητικών Συσσιτίων της 

Περιφ. Καβάλας από 8/4/1968 προς τη Εφορεία Μαθητικών Συσσιτίων Πέρνης γίνεται 

παράδοση τροφίμων, όπως ελιές, φασόλια, γάλα σκόνη και μικτά τρόφιμα, τα οποία στη 

συνέχεια αποδίδονται στους δικαιούχους μαθητές ως απαράσκευα τρόφιμα όπως διαφαίνεται και 

από τις αντίστοιχες καταστάσεις απόρων μαθητών με ημερομηνία 8/5/1968. 

Κατά μία άλλη πάλι προσωπική μαρτυρία και συγκεκριμένα του κ. Καλτάκη Ιωάννη, 

κατοίκου Πέρνης, ετών 50, λαμβάνουμε πληροφορίες για το χώρο εστίασης των συσσιτίων -πριν 

το 1963- τα οποία λειτουργούσαν σε ένα χαμηλό οίκημα, γύρω στα τα 40 τ.μ., στον χώρο του 

σημερινού γυμναστηρίου (ανατολική προσθήκη διδακτηρίου). Στο κέντρο υπήρχε ένα μεγάλο 

τραπέζι για την εστίαση των μαθητών, νεροχύτες και γκαζιέρες με μεγάλες χύτρες για την 

παρασκευή των ροφημάτων και γευμάτων. Συνήθως προσφερόταν το πρωί μια κούπα γάλα ή 

τσάι και το μεσημέρι ένα πρόγευμα. Το βοηθητικό προσωπικό και οι μάγειρες είχαν υπηρεσία 

από τις 06:00 έως τις 14:00. 

 

3.5. Το νυχτερινό σχολείο 

 

Η ελληνική πολιτεία με αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην εκπαίδευση, -

εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1913, όπου υπήρχε η πεποίθηση πως εκτός από τα αστικά σχολεία, 

η πρακτική μόρφωση, που «...θὰ ἐπαναγάγῃ τὸν λαὸν εἰς τὴν πρακτικότητα, διὰ τὴν ἀντίληψιν 

τῆς ὁποίας θὰ διανοίξῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὑτοῦ καὶ θὰ ὁπλίσῃ αὑτὸν μὲ δύναμιν πολλαπλασίαν» 

(Σωτήριος Γκλαβάς, 2010: σελ. 24), θα συμπληρωνόταν με νυκτερινά ή Κυριακά σχολεία 
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πρακτικής μόρφωσης και κατώτερες επαγγελματικές σχολές, αλλά και τη μεταρρύθμιση του 

1929- επιχείρησε τη θεσμοθέτηση και ίδρυσή των νυχτερινών σχολείων, τόσο στις αστικές 

περιοχές όσο και σ' αυτές της υπαίθρου, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση στοιχειώδους 

μόρφωσης σε όσο το μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών σε 

ασθενέστερα οικονομικά στρώματα του ελληνικού πληθυσμού. 

Στην Πέρνη λειτούργησε Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο κατά τα σχολικά έτη 1954-55 και 

1958-59 στο οποίο φοιτούσαν προαιρετικά μαθητές που δεν ολοκλήρωσαν έγκαιρα τις σπουδές 

στο Δημοτικό λόγω και της μεσολάβησης του πολέμου αλλά και λόγω εργασίας. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες καταγραφές στο «Βιβλίο Ταμείου» και «Βιβλίο Πράξεων» 

της Σχολικής Εφορίας σχετικές με τη λειτουργία του νυχτερινού σχολείου: 

 Έξοδα για τις ανάγκες της Νυχτερινής Σχολής 600 δρχ. (20-4-1955, Πράξις 3) 

 Σημείωση στο βιβλίο πράξεων για δύο λάμπες λουξ που χρησιμοποιούνταν στην Νυχτερινή 

Σχολή κατά το σχολικό έτος 1954-1955 με δανεισμό από την Κοινότητα. 

Επίσης παραθέτουμε την απομαγνητοφωνημένη μαρτυρία του κ. Μπερμπέρη Βασιλείου, -

κατοίκου Πέρνης- 80 ετών σήμερα, απ' όπου αντλούμε κάποια στοιχεία για τον τρόπο 

λειτουργίας του Νυχτερινού Σχολείου Πέρνης: 

«Το 1954, επειδή δεν μπορέσαμε να βγάλουμε το σχολείο κανονικά στην ηλικία -το 1954 

ήμασταν 20-22 χρονών και πήγαμε- μας έκανε ένα καλό το κράτος, μέχρι τον Ιούνιο το 1955 και 

φοιτήσαμε και μαθαίναμε καλά. Στο νυχτερινό σχολείο είχαμε κάποιον Γεωργακόπουλο και την 

Ιφιγένεια Χατζηχρήστου, και πήραμε απολυτήρια. Όσοι ήθελαν πήγαιναν. Κάναμε τα ίδια 

μαθήματα με το πρωινό σχολείο και είχαμε τους ίδιους δάσκάλους». 

Ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών για τις χρονιές λειτουργίας του νυχτερινού σχολείου, 

που παρατίθενται παρακάτω (διάγρ. 2), δείχνει ότι θεσμός εφαρμόστηκε σπασμωδικά και 

εγαταλείφθηκε σταδιακά. 

 1954-55 αριθμός μαθητών νυχτερινού σχολείου: 88     

   (αριθμός μαθητών πρωινού σχολείου: 169) 

 1958-59 αριθμός μαθητών νυχτερινού σχολείου: 23 

 (αριθμός μαθητών πρωινού σχολείου: 181) 

 

3.6. Θεσμικό-παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας 

 

Η εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο και σύμφωνα με τον νόμο 4397/1929 «Περί 

στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως», αποσκοπούσε στην στοιχειώδη προπαρασκευή των μαθητών για 

τη ζωή και την παροχή σʹ αυτούς των απαραίτητων στοιχείων για την διαμόρφωσή τους ως 

χρήσιμους πολίτες (Γκλαβάς, Σ., 2010: σελ. 38). Με την μεταρρύθμιση του 1929 έγινε η 

σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων για το δημοτικό σχολείο, που ίσχυσαν περισσότερο 

από πενήντα χρόνια. Τα προγράμματα, έργο του Παιδαγωγού Δ. Λάμψα, περιόρισαν τις ώρες 

διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων και αύξησαν τις ώρες των τεχνικών, ικανοποιώντας 

έτσι το αίτημα της εποχής (Ευαγγελόπουλος,1984, σ.15, στο Γούλη Χρ., και Καυκούλα Ευαγ., 

2009). Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1913, που τροποποιήθηκε αρκετές φορές και 

τελικά ίσχυσε για περισσότερα από πενήντα χρόνια, δηλαδή ως το 1969, τα μαθήματα που 

διδσκόταν ήταν τα Θρησκευτικά, Γλώσσα, Ιστορία, Πατριδογνωσία-Γεωγραφία, Φυσική 

Ιστορία-Φυσιογνωσία, Φυσική-Χημεία, Αριθμητική-Γεωμετρία, Ιχνογραφία-Καλλιγραφία, 

Χειροτεχνία, Ωδική και Γυμναστική, με σύνολο 172 εβδομαδιαίων ωρών (Ανδρέου Α., 2009). 

Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του ζεύγους Καμπαγιώργη (Δημητρίου και 

Βασιλικής κατοίκων Πέρνης, ετών 95 και 93 , 1/3/2013), που μας δίνει πληροφορίες για τα 

μαθήματα που διδάσκονταν τα συγκεκριμένα σχολικά έτη: «Μαθήματα κάναμε Ελληνική 

Ιστορία, Μαθηματικά, Θρησκευτικά, Ανάγνωση και Χειροτεχνία κ.ά. Αγόρια και κορίτσια κάναμε 

τα ίδια μαθήματα στην ίδια τάξη. Τα αγόρια κάνανε στην χειροτεχνία συνήθως ξυλουργικές 

εργασίες και τα κορίτσια ασχολούνταν με το πλέξιμο και κεντήματα». Τονίζεται λοιπόν η 

διδασκαλία και πρακτικών μαθημάτων, όπως της «Χειροτεχνίας», που αποσκοπούσε στη 

διασύνδεση της εκπαίδευσης με τεχνικά επαγγέλματα. Επίσης υλοποιούνταν και πρακτικές 
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δραστηριότητες για τη «μύηση» των μικρών μαθητών στα μυστικά της «γεωργικής τέχνης και της 

κτηνοτροφίας», όπως φαίνεται και από σχετικές καταχωρήσεις στο «Βιβλίο Ταμείου»: 

 Κατασκευή σχολικού ορνιθώνα  με την συνεισφορά του Μαθητικού Ταμείου (1954) και  

 Έσοδα από τη εκποίηση προϊόντων του σχολικού κήπου (1955) 

Το 1969 δημοσιεύθηκε το νέο αναλυτικό πρόγραμμα (Β.Δ. 702/16-10-1967) και τέθηκε σε 

εφαρμογή. Με την πτώση της δικτατορίας αρχικά τροποποιήθηκε με εγκυκλίους το πρόγραμμα 

του 1969 και στη συνέχεια εκπονήθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα του 1977 (Π.Δ. 1034/4-11-

1977) που ίσχυσε ως το 1982 και έκτοτε αναμορφώθηκε αρκετές φορές. Το 1997 

θεσμοθετήθηκε με το νόμο (Ν. 2525/97) το «Ολοήμερο σχολείο» που αρχικά εφαρμόστηκε 

πιλοτικά και σταδιακά στα περισσότερα δημοτικά (Ανδρέου Α., 2009). Το ολόημερο 

λειτούργησε στην Πέρνη από τις σχολικές χρονιές 2002 έως 2007 με μέσο όρο 15 μαθητών. 

Το 2003 με τα ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 εισάγονται το νέο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και τα Αναλυτικά 

Προγράμμτα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Σκοπός τους ήταν η αναβάθμιση  του προγράμματος σπουδών 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσω της διαθεματικής-διεπιστημονικής προσέγγισης της 

γνώσης, με την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (projects) τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων του 

Ωρολόγιου Προγράμματος, όσο και της Ευέλικτης Ζώνης, με απώτερο στόχο την επίτευξη της 

σύνδεσης της σχολικής γνώσης -μέσω των βιωμάτων των μαθητών- με τα προβλήματα της 

σύγχρονης ζωής.  

Στην Πέρνη τώρα εφαρμόστηκαν, από το σχολικό έτος 2003 και μετά, διάφορα 

προγράμματα διαθεματικών δραστηριοτήτων Ευέλικτης Ζώνης, Ολυμπιακής Παιδείας, Αγωγής 

Υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια προγράμματα που 

πραγματοποιήθηκαν στην Αγωγή Υγείας όπως, «Ψυχική Υγεία και Παιδικό Άγχος (2004)», 

«Ρατσισμός-Ξενοφοβία-Διακρίσεις (2005)» κ.ά. 

 

3.7. Ο ρόλος της Σχολικής Εφορείας (Επιτροπής) 

 

Το έργο των σχολικών εφορειών-μετέπειτα σχολικών επιτροπών- υπήρξε διαχρονικά 

ιδιαίτερα αξιόλογο και αποτελεσματικό. Χωρίς την αυτοθυσία, το ζήλο και τον ενθουσιασμό 

των μελών τους, ήταν αδύνατο να είχαμε το επίπεδο οργάνωσης των σχολείων, τα οποία με τη 

στοιχειώδη κρατική αρωγή και κάτω από αντίξοες οικονομικές συνθήκες, λειτούργησαν ως 

κοιτίδες διάδοσης των ελληνικών γραμμάτων και διαφύλαξης της εθνικής παράδοσης, κατά πως 

άρμοζε στην εθνική τους αποστολή. 

Κάτι τέτοιο συμπεραίνεται εύκολα μέσα από μια προσεχτική αναδίφηση των σελίδων του 

Ταμείου και του Βιβλίου Πράξεων της Σχολικής Εφορείας Πέρνης, όπου βρίσκει κανείς 

στοιχεία σχετικά με τον σημαίνοντα ρόλο της -συνεπικουρούμενης από την Κοινότητα Πέρνης- 

στα δρώμενα της σχολικής κοινότητας  και όχι μόνο. Ενδεικτικά παραθέτουμε μερικά στοιχεία 

(έγγρ. 13, 14): 

 

ΕΣΟΔΑ 

1. Αξία του πωληθέντος παλαιού διδακτηρίου, 100.000 δρχ. (23-7-1938) 

2. Εισφορά κοινότητας 40.000 δρχ.(11-10-1938) και Γ.Δ. Θράκης 60.000  

   δρχ.(16-11-1938) υπέρ ανέγερσης διδακτηρίου 

3. Εισφορές εξ υποχρεωτικού και προαιρετικού εράνου 49.026 δρχ. (έως 29-3-

   1939) 

4. Έσοδα από εισφορά μαθητών 36.950 δρχ. (9-1-1946) 

5. Έσοδα από εισφορά εσόδων διοργάνωσης χορού 115.550 δρχ. (9-1-1946) 

6. Έσοδα από επιχορήγηση του Υπουργείου Παιδείας για την επισκευή του  

   διδακτηρίου 1.700.000 δρχ. (25-10-1947) 

7. Διάφορα έσοδα εξ ενοικίου σχολικού κλήρου,διάφορα αγροτεμάχια,   

  1.025.000 δρχ. (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1948) 
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8. Έσοδα από σχολικές γιορτές και θεατρικές παραστάσεις 800.000 δρχ., από  

  ειδική τοπική φορολογία 5.000.000 δρχ., έσοδα από ένσημα εκπαιδευτικής  

  πρόνοιας 150.000 δρχ.  

9. Έσοδα από τη εκποίηση προϊόντων του σχολικού κήπου 1.500 δρχ. (8-5- 

   1955, Πράξις 5) 

10. Έσοδα από πρόστιμα προς γονείς και κηδεμόνες για παράβαση διατάξεων  

   περί υποχρεωτικής φοιτήσεως 500 δρχ. (8-5-1955, Πράξις 5) 

ΕΞΟΔΑ 

1. Διάφορα έξοδα για την ανέγερση διδακτηρίου, 281.000 δρχ. (σύνολο εξόδων 

   έως 30-9-1938) 

2. Διάφορα έξοδα για τον εξοπλισμό και λειτουργικά του διδακτηρίου (θρανία, 

   καθίσματα, έδρες, πίνακες καθαρισμός κ.τ.λ.) 3.909.713 δρχ. (Αύγουστος 

    1947 έως Ιούνιο 1948) 

3. Έξοδα για Παρακράτηση υπέρ Οργανισμού Μαθητικής Πρόνοιας 2% (επί  

   των ακαθάριστων εσόδων), 123.000 δρχ. (2-7-1949, Απολογισμός 1948-

    1949) 

4. Έξοδα για την προμήθεια επίπλων 1.800.000 δρχ., για την κατασκευή και  

   συντήρηση σχολικού κήπου 400.000 δρχ., για τον εμπλουτισμό της 

βιβλιοθήκης    1.000.000 δρχ. και για την ενίσχυση άπορων μαθητών με 

βιβλία και γραφική ύλη    200.000 δρχ. (28-4-1950)   

5. Έξοδα για την λειτουργία μαθητικών συσσιτίων 50.000 δρχ. (25-5-1952) και για 

την   ενίσχυση άπορων μαθητών με βιβλία και γραφική ύλη 50.000 δρχ. (25-5-

1952) 

6. Έξοδα για την λειτουργία μαθητικών συσσιτίων 50.000 δρχ. (24-5-1953) και για 

την   ενίσχυση άπορων μαθητών με βιβλία και γραφική ύλη 50.000 δρχ. (24-5-

1953) 

7. Έξοδα για τις ανάγκες της Νυχτερινής Σχολής 600 δρχ. (20-4-1955, Πράξις3) 

8. Έξοδα για την λειτουργία μαθητικών συσσιτίων 200 δρχ. και για την ενίσχυση 

   άπορων μαθητών με βιβλία και γραφική ύλη 50 δρχ. και μέτρα για την 

διαφύλαξη    της υγείας των μαθητών (8-5-1955) 

9. Έξοδα για την μελέτη εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού στο διδακτήριο 250 δρχ. 16-

  6-1955, Πράξις 6) 

10. Έξοδα για τη συντήρηση του σχολικού κήπου , την αγορά φυτών και σπόρων καθώς 

  και την ίδρυση ορνιθώνα 1.000 δρχ., για τη λειτουργία μαθητικών συσσιτίων 50 

δρχ.   25-11-1962, Πράξις 8) 

 

3.8. Σημαίνουσες προσωπικότητες του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας 

 

Η αείμνηστη Γιαννούλα Ζέρβα, θυσίασε τη ζωή της προκειμένου να σώσει τα παιδιά της 

από την πυρκαγιά. Ο θεσμός «Γιαννούλα Ζέρβα» έχει ως στόχο όχι μόνο τη διατήρηση της 

μνήμης της αυτοθυσίας της γενναίας μάνας, αλλά και την ανάδειξη της προσφοράς της γυναίκας 

στη σύγχρονη νεοελληνική κοινωνία και θέλει να αναδείξει πρότυπα ανιδιοτελούς κοινωνικής 

προσφοράς. 

Το Βραβείο «Γιαννούλα Ζέρβα» θεσμοθετήθηκε το έτος 2000, με ομόφωνη απόφαση του 

Νομαρχιακού Συμβουλίου της Διευρυμένης Αυτοδιοίκησης Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης και 

τιμά τη μνήμη της με τη βράβευση τριών γυναικών κάθε χρόνο (μια από κάθε νομό), οι οποίες 

έχουν διακριθεί για τη δραστηριότητά τους στην κοινωνική και πολιτική ζωή της τοπικής 

κοινωνίας (KavalaNet, 2008). 

Ο Ηλίας Κουρτεσίδης (εικ. 7) -το τρίτο παιδί της οικογένειας του Δημητρίου Κουρτεσίδη, 

και της Πετρούλας Καλπακίδη, προσφύγων απ΄ την Αγία Κυριακή Προύσας της Μικράς Ασίας-  

γεννήθηκε στην Πέρνη το 1939. Ορφανός από μητέρα σε ηλικία δέκα ετών τελείωσε το 

Δημοτικό σχολείο του χωριού του και συνέχισε τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Αρρένων 
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Καβάλας παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας, απ΄ όπου και αποφοίτησε με 

άριστα το 1957. Σπούδασε κλασική φιλολογία (1958-62) με υποτροφία. Το ίδιο διάστημα 

γνωρίζεται με τη συμφοιτήτριά του Βασιλική Τσικλίδη με την οποία παντρεύεται αργότερα 

(1967), αποκτώντας δύο κόρες την Πετρούλα και την Ουρανία. Από το 1966 και έως το 1989 

πρόσφερε τις υπηρεσίες του στη Δημόσια Μέση Εκπαίδευση, ως καθηγητής φιλολογίας, σε 

διάφορα γυμνάσια και λύκεια της χώρας -αμέσως μετά τη στρατιωτική του θητεία και κυρίως 

για βιοποριστικούς λόγους, παρότι υπήρχε η προτροπή πολλών καθηγητών του στο 

Πανεπιστήμιο (Τσοπανάκης, Κριαράς, Ανδριώτης, Ανδρόνικος) για να ακολουθήσει 

ακαδημαϊκή καριέρα- οπότε και παραιτήθηκε, προσφέροντας πια τις υπηρεσίες του στην 

ιδιωτική εκπαίδευση τόσο ως εργαζόμενος σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Δ/ντής του Λυκείου των 

Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη από το 1991 έως 1994), όσο και ως φροντιστής (1994-2000). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του ως εκπαιδευτικός της Δ/θμιας συμμετείχε  σε 

επιτροπές διόρθωσης σχολικών βιβλίων, αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων, διενέργειας 

γενικών εξετάσεων, αλλά κυρίως ως δάσκαλος-επιμορφωτής δίδαξε σε σεμινάρια επιμόρφωσης 

εκπ/κών αλλά και δημοσίων υπαλλήλων με σκοπό την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας ως 

γλώσσας της διοίκησης και των επίσημων εγγράφων. Πρέπει να τονιστεί, πως ως θιασώτης της 

διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε εισηγήσεις του σε 

ημερίδες και συνέδρια προσπάθησε να αναδείξει την αναγκαιότητα διασύνδεσής της με τη 

γλώσσα μας στη νεοελληνική της μορφή, με σκοπό την αιτιολόγηση της μετεξέλιξή της, μέσω 

και της αναμόρφωσης των σχολικών βιβλίων της Νεοελληνικής Γραμματικής στα κεφάλαια του 

ετυμολογικού της. Το γεγονός αυτό τον έφερε σε σύγκρουση με κύκλους του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου και του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., πράγμα που του στέρησε τη δυνατότητα  περαιτέρω 

υπηρεσιακής ανέλιξης (Φωνή του Νέστου, 2011). 

Κλείνοντας τη σύντομη αναφορά μας δε θα μπορούσαμε να μη σταθούμε στο πλούσιο 

συγγραφικό του έργο, στο οποίο και επιδόθηκε με ιδιαίτερο πάθος στην 40χρονη πορεία του 

στην εκπαίδευση. Ενδεικτικά λοιπόν θα αναφέραμε: 

1.Ετυμολογικό της αρχαίας ελληνικής γραμματικής, Θεσ/νίκη 1971. 

2. Συνοπτική ιστορία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, Θεσ/νίκη 1973. 

3. Οι αυθαιρεσίες των Τριάκοντα (Ανθολόγιο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Γ΄ Λυκείου της 

 Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.  Θεσ/νίκης, σελ. 167-190). 

4. Θουκυδίδου ξυγγραφής (ΙΙ 34-36) ο Περικλέους επιτάφιος λόγος , Θεσ/νίκη 1993. 

5. Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη 1994. 

6. Ανθολόγιο αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων Γ΄ Λυκείου, Θεσ/νίκη 1994. 

7. Συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη 

 2001. 

8. Αρχαία ελληνική θεματογραφία, Βιβλιοεκδοτική Α.Ε. Θεσ/νίκης, Θεσ/νίκη 2001. 

9.«Ο ύμνος εις την ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, φιλολογική ανάλυση, Εκδόσεις 

 Μαίανδρος, Θεσ/νίκη 2003. 

Ανέκδοτα έργα του ιδίου: 

1. Παιδαγωγικές ομιλίες και πανηγυρικοί λόγοι για σχολικές εορτές. 

2. Υποδειγματικές αναλύσεις νεοελληνικών ποιητικών και πεζών κειμένων. 

3. Ειδική διδακτική των αρχαίων ελληνικών από το προτότυπο και από μετάφραση. 

4. Η διδασκαλία της εκθέσεως ιδεών (Θεωρία και πράξη). 

(Ιδιόχειρο βιογραφικό σημείωμα). 

Ο Κλεομένης Χατζηγεωργίου γεννήθηκε στο Φανάρι Αν. Θράκης το 1911 και απεβίωσε 

το 1996. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1932. Υπηρέτησε ως γιατρός 38 χρόνια 

στην Πέρνη, όπου και διέμενε προσφέροντας τις υπηρεσίες του στους κατοίκους της ευρύτερης 

περιοχής, σε μια εποχή που οι συνθήκες ζωής ήταν πολύ δύσκολες και τα μέσα της ιατρικής 

λιγοστά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι του έγιναν πολλές προτάσεις να εργαστεί σε 

νοσοκομεία μεγάλων πόλεων, αλλά εκείνος προτίμησε να παραμείνει όλα τα χρόνια της 

υπηρεσίας του κοντά στους συγχωριανούς του. Από τη συγκεκριμένη στάση του αναγνωρίζεται  

και από τους κατοίκους της περιοχής (Φωνή του Νέστου, 2011). 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ανέγερση ενός σύγχρονου -για την εποχή του- διδακτηρίου καθώς και η συνεχής 

βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων-λόγω και της συστέγασης με το ομώνυμο Γυμνάσιο- 

δείχνει τη διάθεση για την παροχή ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κάτι που προκύπτει 

άλλωστε και από τις κατά καιρούς επεμβάσεις με στόχο τη συντήρηση και εξωραϊσμό του 

κτιρίου. Η οικονομική δυνατότητα άλλωστε των κατοίκων -λόγω και της καλλιέργειας του 

καπνού- τους κατέστησε ικανούς να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια, κάτι που 

αποτυπώνεται ανάγλυφα -βάση ντοκουμέντων- σε μια ιστορικά καταγεγγραμμένη συλλογική 

έκφραση προτεραιότητας για την ίδρυση ενός σχολείου -αντάξιου των υψηλών προσδοκιών τους 

(εθνικών, κοινωνικών)- όραμα της προσφυγιάς μετά τη μικρασιατική καταστροφή. 

Μελετώντας τα ως άνω στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη και την κτιριολογική εξέλιξη του 

σχολείου, παρατηρούμε ότι κατά την μεταπολεμική-εμφυλιακή περίοδο (διάστημα 1945-49), ο 

αριθμός φοιτούντων μαθητών ήταν υπερβολικά μεγάλος, πράγμα που οφειλόταν στην 

επανάληψη φοίτησης μαθητών σαν αποτέλεσμα της διακοπής φοίτησής τους κατά τη διάρκεια 

του πολέμου. Καταγράφηκε δηλαδή μια δυσαναλογία -τουλάχιστον με βάση τα σημερινά 

δεδομένα- ανάμεσα στην κτιριακή υποδομή (λίγες και μικρές αίθουσες διδασκαλίας) και την 

οργανικότητα-λειτουργικότητα του σχολείου από τη μία και το μεγάλο μαθητικό δυναμικό του 

σχολείου από την άλλη. Κατάσταση άλλωστε που αντικατόπτριζε τη γενικότερη εικόνα της 

χώρας εκείνης της περιόδου. 

Στα υπόλοιπα διαστήματα παρατηρείται μία φθίνουσα πορεία στη δύναμη των μαθητών ανά 

δεκαετία κάτι που έχει διάφορες κοινωνικές αιτιάσεις (εξωτερική-εσωτερική μετανάστευση, 

υπογεννητικότητα, κ.ά.). 

Μετά από έρευνα σε αρχεία του Γ.Α.Κ. Καβάλας (καταστάσεις φοίτησης μαθητών, αρχείο 

αλληλογραφίας διοικητικών εγγράφων του σχολείου), διαπιστώθηκε ότι έγινε προσπάθεια 

αντιμετώπισης-καταπολέμησης του φαινομένου του υποσιτισμού μέσω οργάνωσης συσσιτίων, 

διάθεσης απαράσκευων τροφίμων αλλά και χρηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες απόρων 

μαθητών. 

Η λειτουργία του Νυχτερινού σχολείου, όπως προκύπτει από συγκεκριμένες μαρτυρίες, 

συνέβαλε σε ένα βαθμό στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού -συχνό φαινόμενο λόγω 

διακοπής φοίτησης κατά τον περίοδο του πολέμου- αλλά και στη δυνατότητα συνέχισης των 

σπουδών ,όσων φυσικά το επιθυμούσαν, με στόχο μια μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη. 

Αναφορικά με το θεσμικό- παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας δε διαπιστώθηκαν αποκλίσεις 

από το γενικότερο πλαίσιο της υπόλοιπης Ελλάδας. Ενίοτε όμως το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

εμπλουτιζόταν με τη διδασκαλία πρακτικών μαθημάτων -εν είδη στοιχειώδους επαγγελματικού 

προσανατολισμού- σχετικών με διάφορα επαγγέλματα όπως την υφαντική, την ξυλουργική κ.ά. 

Επίσης από μαρτυρίες μαθητών και καταχωρήσεις στο «Βιβλίου Ταμείου» της Σχολικής 

Επιτροπής, προκύπτει η ενασχόληση των μαθητών με δράσεις διδακτικού χαρακτήρα σχετικές 

με τη δημιουργία ορνιθώνα και λαχανόκηπου. 

Μετά από προσεκτική έρευνα των οικονομικών πεπραγμένων διαφόρων περιόδων της 

Σχολικής Εφορείας και μετέπειτα Σχολικής Επιτροπής του Δ.Σ. Πέρνης, διαπιστώνεται πως αυτή 

για πολλά χρόνια -συνεπικουρούμενη και από τις εκάστοτε διοικήσεις της Κοινότητας Πέρνης-

αποτελούσε τον οικονομικό πνεύμονα του σχολείου τόσο ως προς τη διαχείριση της σχολικής 

περιουσίας με την αξιοποίηση πόρων που προέρχονταν από διάφορες πηγές (κρατικές 

επιχορηγήσεις, γενναίες κατά καιρούς εισφορές κατοίκων, αξιοποίηση σχολικής περιουσίας 

κ.ά.), όσο και ως προς την κύρια χρηματοδότηση οποιασδήποτε δράσης οικονομικού 

περιεχομένου (έξοδα ανέγερσης διδακτηρίου, κάλυψη πάγιων λειτουργικών του εξόδων, 

λειτουργία μαθητικών συσσιτίων, κάλυψη εξόδων Νυχτερινού, ενίσχυση απόρων μαθητών). 

       Μέσα απ' τις διάφορες συνεντεύξεις και συγκεκριμένα σε σημεία ευχάριστης αναμόχλευσης 

κατά τη διήγηση γεγονότων του παρελθόντος (Μπερμπέρης Βασίλειος), καθώς και μέσα απ΄ τις 

ιδιόχειρες σημειώσεις του κ. Κουρτεσίδη Ηλία με θέμα το χωριό και τα δύσκολα αλλά γόνιμα 

πρώτα μαθητικά χρόνια, είναι ευδιάκριτος ένας θαυμασμός -ανάμεικτος με αισθήματα 



 

544 

 

ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης- στο πρόσωπο δασκάλων του παρελθόντος και στην προσφορά 

τους γενικότερα στην παιδεία του τόπου. 

Όλα τα παραπάνω όπως είναι φυσικό -και καθώς εσωκλείουν το συναισθηματικό φορτίο 

των πρωταγωνιστών τους (μαθητών, δασκάλων)- αποτυπώνουν ανάγλυφα το σεβασμό που 

απολάμβανε στην μικρή τοπική κοινωνία ο θεσμός του δασκάλου, γεγονός διάχυτο σ' όλη 

πορεία της έρευνάς μας. 
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ΦΕΚ 206/28-9-1927, Διάταγμα περί μετονομασίας κοινοτήτων και συνοικισμών Μακεδονίας. 

Ανακτήθηκε από: http://www.et.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Χάρτες:  χάρτ. 1 

Εικόνες:  εικ. 1-7 

Έγγραφα:  έγγρ. 1-14 

Πίνακες:  πίν.1 

Διαγράμματα:  διαγρ. 1-2 

 
Χάρτης 1: Παλιός χάρτης Επαρχίας Νέστου με τουρκικά τοπωνύμια 

 
Λιθοξόου Δ. (2007), Εγκατάσταση Προσφύγων – Γραφείο Καβάλας. Ανακτήθηκε από: http://www.lithoksou.net 

 
Εικόνα 1: Προσωπική μαρτυρία   Εικόνα 2: Εικόνα του σχολείου κατά τη δεκαετία του 

ζεύγους Καμπαγιώργη    του ΄50 (μακρινή λήψη) 

     
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης,     Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 

Καμπαγιώργης Δημήτρης και Βασιλική, 

συνταξιούχοι-κάτοικοι Πέρνης, 

ετών 95 κ. 93, Πέρνη, 1-3-2013  

Εικόνα 3: σημερινή μορφή κτιρίου, 2013  Εικόνα 4: Παλιά φωτοφραφία σχολικής τάξης  

      Δημ. Σχολ. Πέρνης, 1960 
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Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης   Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 

 
Εικόνα 5: Γυμναστικές επιδείξεις του σχολείου  Εικόνα 6: Προσωπική μαρτυρία του  

 κατά την δεκαετία του ΄70    Μπερμπέρη Βασίλειου 

     
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης   Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 

 
Εικόνα 7: Κουρτεσίδης Ηλίας,εκδήλωση του Δ. Σχολ. Πέρνης 2013 με θέμα «Ιστορία του Σχολείου» 

 
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 
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Έγγραφο 1: Μετονομασία σε Φιλίππους    Έγγραφο 2: Μετονομασία σε Πέρνη 

   
Εθνικό Τυπογρ.,ανάκτηση ΦΕΚ 55/15-2-1926  Εθνικό Τυπογρ.,ανάκτηση ΦΕΚ 206/28-9-1927 

 

Έγγραφο 3: Απογραφή κατοίκων του 1913   Έγγραφο 4: Απογραφή κατοίκων του 1920 

     
Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ. Ανακτήθηκαν από:    Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ. Ανακτήθηκαν από: 

http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/  http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/ 

 
Έγγραφο 5: Απογραφή κατοίκων (ελληνικός προσφυγικός πληθυσμός) του 1928 

 
Αρχείο ΕΛΣΤΑΤ. Ανακτήθηκαν από:http://www.e-demography.gr/ElstatPublications/ 
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Έγγραφο 6: Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων  Έγγραφο 7: Πρόεδρος Κοινότητας Πέρνης 

Καβάλας περί επέκτασης σχολικού κτιρίου προς  περί ανέγερσης σχολικού κτιρίου 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου  προς τον Νομάρχη 

Παιδείας, 14-8-1934     Ν. Καβάλας, 9-7-1936 

  
Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας, Αρχείο Ραμαντάνη 

 

 

 

 

 

Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, Αρχείο Ραμαντάνη 
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Έγγραφο 8: Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων  Έγγραφο 9: Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων 

 Καβάλας περί αποπεράτωσης εργασιών    Καβάλας περί κυριότητας σχολικού κτιρίου 

σχολικού κτιρίου προς Δ/νση Τεχνικών    προς Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 9-12- 

 

 

 
 

1948 Παιδείας, 17-10-1955 
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Γ.Α.Κ., Αρχεία Ν. Καβάλας,    Αρχείο Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

Αρχεία Επιθεώρησης Α΄ Εκπ/κής Περ.   Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, 

Καβάλας,Α.Β.Ε. 76, Διοικητικά 15-01,    Φακ. Αρχείο Ραμαντάνη 

Διδακτηρίων Δημ. Σχολείων 1948 
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Έγγραφο 10: Επιθεώρηση Δημοτικής Εκπ/σης Έγγραφο 12: Εβδομαδιαίο διαιτολόγιον 

 Ν. Καβάλας περί λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων  μαθητικών συσσιτίων 1967-68 

 προς τους Δ/ντές των δημοτικών σχολείων, 3-4-1968 

 Αρχείο αλληλογραφίας Δημοτικού  
Αρχείο αλληλογραφίας Δημοτικού Σχολείου Πέρνης   Σχολείου Πέρνης 

 

Έγγραφο 11: Εβδομαδιαίο διαιτολόγιον μαθητικών συσσιτίων 1967-68 
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Αρχείο αλληλογραφίας Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 

 
Έγγραφο 13: «Πράξις 13» Σύνταξη    Έγγραφο 14: «Βιβλίον Ταμείου» Σχολικής  

προϋπολογισμού Σχολ. Εφορείας Πέρνης   Εφορείας Πέρνης 1938 

 σχολ. έτους 1950-51       

  

 Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 
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Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης 

 

Πίνακας 1: Οργανικότητα και δύναμη μαθητών Δημ. Σχολ. Πέρνης (1945-2013) 

Σχολικό 

Έτος 

Δύναμη 

μαθητών 

πρωινού 

Δύναμη μαθητών 

νυχτερινού 

Οργανικότητα 

σχολείου 

Σημειώσεις – 

Παρατηρήσεις 

1945-46 300   3 32 ορφανοί 

μαθ 

1946-47 278   3   

1947-48 278   3   

1948-49 269   3   

1949-50 215   3   

1950-51 193   3   

1951-52 183   3   

1952-53 159   3   

1953-54 174   3   

1954-55 169 88 3   

1955-56 171   3   

1956-57 180   3   

1957-58 183   3   

1958-59 181 23 4   

1959-60 184   3   

1960-61 192   3   

1961-62 182   4   
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1962-63 185   4   

1963-64 179   5   

1964-65 173   5   

1965-66 177   5   

1966-67 168   5   

1967-68 143   5   

1968-69 138   5   

1969-70 135   5   

1970-71 130   4   

1971-72 129   4   

1972-73 114   4   

1973-74 103   4   

1974-75 95   4   

1975-76 99   3   

1976-77 96   3   

1977-78 90   3   

1978-79 96   3   

1979-80 89   3   

1980-81 93   3   

1981-82 89   3   

1982-83 85   3   

1983-84 79   3   

1984-85 74   3   

1985-86 83   3   

1986-87 80   3   

1987-88 70   3   

1988-89 65   3   
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1989-90 71   3   

1990-91 63   3   

1991-92 50   3   

1992-93 49   3   

1993-94 45   3   

1994-95 47   3   

1995-96 43   3   

1996-97 50   3   

1997-98 49   3   

1998-99 50   3   

1999-00 46   3   

2000-01 44   3   

2001-02 49   3   

2002-03 49   3   

2003-04 53   3   

2004-05 56   3   

2005-06 58   3   

2006-07 61   4   

2007-08 70   4   

2008-09 68   4   

2009-10 62   4   

2010-11 58   4   

2011-12 49   4   

2012-13 47   4   

 

Διάγραμμα 1: Μέσος όρος δύναμης μαθητών ανά δεκαετία 
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Μέσος όρος δύναμης μαθητών

Δύναμη-αριθμός μαθητών

 

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης, Βιβλία Γενικών Ελέγχων (πρωινού κ. νυχτερινού), Μαθητολογιών, 

Προόδου και Σπουδών, Μητρώου και Προόδου, ετών 1945...2013 

Διάγραμμα 2: Δύναμη μαθητών νυχτερινού κατά δεκαετία 1949-1959 

 

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρνης, Βιβλία Γενικών Ελέγχων νυχτερινού και Μαθητολογιών νυχτερινού, ετών 

1954-1955 και 198-1959 
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Χαιρετισμός Δημάρχων Δήμου Παγγαίου 

 

Η αγάπη για την εκπαίδευση και μέσα από αυτήν για τη μόρφωση των κατοίκων της περιοχής 

του σημερινού Δήμου Παγγαίου ακολουθεί την έφεση του ελληνικού έθνους προς τα γράμματα 

και ανάγεται από τα χρόνια της τουρκοκρατίας και το βάθος των αιώνων μέχρι σήμερα. 

Οι φιλοπρόοδοι Έλληνες της περιοχής ιδρύοντας συλλόγους, φιλεκπαιδευτικές οργανώσεις, 

εμπνεόμενοι από πατριωτικά ιδανικά και αναγωγές στο νάμα του ένδοξου παρελθόντος 

καλλιέργησαν την αγάπη για την Παιδεία, που σηματοδοτούσε ένα λαμπρό μέλλον, που ήρθε με 

την αρχική (πρώτη) αλλά και την οριστική απελευθέρωση της περιοχής το 1913. 

Έκτοτε και για τα επόμενα 100 χρόνια η εκπαίδευση στην περιοχή ακολουθώντας την πορεία 

του ελληνικού κράτους ορθώθηκε στραμμένη στο μέλλον  προαγόμενη σε υποδομές, σε 

βαθμίδες, σε τεχνολογία, μα κυρίως σε εκπαιδευτικό προσωπικό και με την διαρκή εναγώνια 

προσπάθεια πολιτών, φορέων και αρχών για την ποιοτική παροχή της.  

Το συνέδριο «100 χρόνια Ελεύθερη Καβάλα– 100 χρόνια Ελεύθερη Εκπαίδευση» πιστεύω 

ότι θα αποτελέσει συμβολή αξιόλογη στην καταγραφή της δημιουργικής διαδρομής της 

λειτουργίας της εκπαίδευσης στον αιώνα ελευθερίας ύστερα 5,5, αιώνες δουλείας του γένους της 

περιοχής και θα αποδώσει στους επιγενόμενους τεκμήρια ιστορίας αναγκαία στον αυριανό 

ιστορικό ερευνητή της τοπικής ιστορίας, μέρος της οποίας είναι και η ιστορία της εκπαίδευσης.  

Τεκμήρια που ο φθοροποιός χρόνος μπορεί να αφανίσει. 

Από τη θέση του Δημάρχου Συγχαίρω από καρδιάς τους εμπνευστές της διοργάνωσης του 

Συνεδρίου και τους εκπαιδευτικούς που συμβάλλουν με τις ανακοινώσεις τους σ‘ αυτό για την 

αποτίμηση ενός αιώνα δημιουργίας στο χώρο που υπηρετούν αποδίδοντας φόρο τιμής και 

αναγνώρισης στους προκατόχους τους. 

Ξουλόγης Βασίλης 

Δήμαρχος Δήμου Παγγαίου 

 

 

 

Ως νέος Δήμαρχος του Δήμου Παγγαίου, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου με θέμα : 

«100 χρόνια ελεύθερη Καβάλα – 100 χρόνια εκπαίδευση» 

Που έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης 

Φιλίππων – Νεαπόλεως και Θάσου στο χώρο του Βαπτιστηρίου της Λυδίας στις 14/15 Ιουνίου 

2013, καθώς επίσης και την αθρόα συμμετοχή των εκπαιδευτικών, οι οποίοι με ανακοινώσεις 

τους για τη λειτουργία των σχολικών τους μονάδων στην εκατονταετία που πέρασε, ανάδειξαν 

ζητήματα της Ιστορία της περιοχής μέσα από την Ιστορία της Εκπαίδευσης. 

Κοινή παραδοχή είναι ότι το ιστορικό φαινόμενο είναι πολύμορφο, πολυσύνθετο και 

πολυποίκιλο. Οι αιτίες που το προκαλούν αλλά και οι συνέπειες που επιφέρει, αποτελούν το 

κυρίαρχο μοντέλο, κατά μία άποψη, πάνω στο οποίο ο ιστορικός ερευνητής θα εδράσει τις 

ενέργειές του, ώστε να προβεί στην ερμηνεία των γεγονότων, των τεκμηρίων, των μαρτυρικών 

καταθέσεων αλλά και κάθε άλλου πρόσφορου στοιχείου που θα τον οδηγήσουν στα 
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συμπεράσματα εκείνα για την αποτύπωση του ιστορικού γίγνεσθαι και των επιδράσεών του 

στην εξέλιξη της κοινωνίας. 

Μέσα από τη νηφαλιότητα και την ακριβοδικία, που ως εχέγγυο του παρέχει το απόμακρο, ο 

ερευνητής, αποστασιοποιημένος από προσωπικές επιρροές και συναισθηματισμούς μπορεί να 

καταγράψει και να αποδώσει «… τα του Καίσαρος τω Καίσαρι …» αναλύοντας και συνθέτοντας 

το πλαίσιο της εποχής, όπως αυτό διαγράφεται ως εθνικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, και 

των γεγονότων που εξετάζει. 

Συγχαίρω τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στο συνέδριο αυτό! Τους συγχαίρω όμως 

διπλά γιατί ανέλαβαν και την ευθύνη της δημοσίευσης των ερευνών τους. Της καταγραφής 

δηλαδή των τεκμηρίων (εγγράφων, φωτογραφικού υλικού, μαρτυριών κ.ά.) που συνθέτουν στην 

περιοχή μας τις ψηφίδες της μικροιστορίας μας αλλά και της παράδοσης αυτού του υλικού στον 

όποιο αυριανό ερευνητή θα θελήσει να εντρυφήσει σε περαιτέρω εμβάθυνση και μελέτη στον 

επιστημονικό τομέα της Ιστορίας και τους γνωρίζω ότι από τη θέση αυτή θα είμαστε στο πλευρό 

τους για κάθε ανάλογη δραστηριότητα. 

 

Με τιμή  

Ο Δήμαρχος Παγγαίου 

 

Φίλιππος Αναστασιάδης 
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ΒΑΜΒΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας  

 

 

Στο πλαίσιο του άριστα οργανωμένου και απόλυτα επιτυχημένου Συμποσίου Τοπικής Ιστορίας 

της Εκπαίδευσης στην περιοχή που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καβάλας τον Ιούνιο του 2013 με την ευκαιρία της συμπλήρωσης εκατό ετών ελεύθερης 

Καβάλας, οι διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό των  σχολικών μονάδων ερεύνησαν την 

ιστορία των σχολείων τους. Μεταξύ αυτών είναι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του σημερινού 

Δήμου Παγγαίου. Η ενδελεχής και, σε αρκετές περιπτώσεις, όχι εύκολη έρευνα και αποδελτίωση 

του υλικού που εντόπισαν και, στη συνέχεια, η παρουσίασή τους στο Συμπόσιο, ανέδειξε το 

κοινό χαρακτηριστικό που έχουν αυτά τα σχολεία: Η μεγάλη ακμή τους συμπίπτει χρονικά με 

την εγκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής τραγωδίας και αυτών της Ανατολικής 

Θράκης. Σε κάποια από αυτά τα χωριά δεν υπήρχε καν σχολείο, ενώ άλλα είχαν μικρό μαθητικό 

δυναμικό. Όπως προαναφέρθηκε, όλα αυτά άλλαξαν άρδην, με την άφιξη και εγκατάσταση των 

προσφύγων από την Ανατολική Θράκη, την Ιωνία και τον Πόντο. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες 

που είχαν να αντιμετωπίσουν και την οδύνη από τις απώλειες οικείων τους, οι πρόσφυγες είχαν 

θέσει, όπως φάνηκε από την έρευνα του υλικού, ως πρώτη προτεραιότητα τη μόρφωση των 

παιδιών τους και μαζί με τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό Γι’ αυτό, διέθεσαν ό,τι μπορούσαν 

καταβάλλοντας ακόμη και προσωπική εργασία για την κατασκευή ή την επέκταση των 

διδακτηρίων στις νέες τους πατρίδες και στον τόπο ομογενοποίησής τους. Το αποτέλεσμα έγινε 

γρήγορα ορατό: τα νέα σχολεία ευάερα, ευήλια και φιλόξενα υποδέχτηκαν τους μικρούς και 

ταλαιπωρημένους από το μακρύ ταξίδι μαθητές τους. Τα σχολεία έγιναν φάροι παιδείας, 

παρέχοντας ένα πλαίσιο ασφαλείας στα μικρά παιδιά που είχαν δει τον μικρόκοσμό τους να 

διαλύεται. 

Τα χρόνια της άνθισης των χωριών και, συνακόλουθα, των σχολείων, ακολούθησαν καιροί 

χαλεποί, με τους ανθρώπους να παρασύρονται από τα κύματα της εσωτερικής ή της εξωτερικής 

μετανάστευσης. Τα σχολεία, όμως, στέκουν πάντα εκεί, μάρτυρες ακίνητοι των αναμνήσεων 

από τα πρώτα χρόνια της ζωής των μαθητών τους.   

Τα διασωθέντα διαθέσιμα αρχεία αξιοποιήθηκαν πλήρως από τους διευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ένα πολύ πλούσιο κειμενικό και οπτικό 

αρχειακό υλικό και πληροφορίες που «ζωντανεύουν» τις απαρχές της λειτουργίας τους και 

ταυτόχρονα αποκαλύπτουν πτυχές των μικροκοινωνιών με τις δυσκολίες και τα προβλήματά 

τους. Φωτίζουν, με δυο λόγια, μία μακρά και συνάμα πλούσια ιστορία, καθώς ακολουθούν τη 

μικροϊστορία κάθε χωριού.  

          Η ιστορία όπως την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ως ανεπτυγμένο τομέα μάθησης με δικές 

του μεθόδους και κανόνες, είναι ένας επιστημονικός τομέας συγκριτικά νέος που άρχισε να 

διαμορφώνεται μόλις κατά το 19
ο
 αιώνα. Έκτοτε, έχει υποστεί πολλές και σημαντικές 

μεταβολές, τόσο μέσα από διαδικασίες επιστημολογικής εξέλιξης της ίδιας της ιστοριογραφίας 

όσο και σε αλληλεπίδραση με τα σημαντικότερα φιλοσοφικά και ιδεολογικά ρεύματα και 

διακυβεύματα της κάθε εποχής (μαρξισμός, θετικισμός, δομισμός, μεταμοντερνισμός κλπ). 

Εκτός από την οικονομική και κοινωνιολογική της διάσταση το ενδιαφέρον της ιστορικής 

επιστήμης στράφηκε εξίσου προς τη μελέτη πολιτισμικών και ιδεολογικών συνισταμένων και οι 

θεματικές της εμπλουτίστηκαν με την ανάπτυξη ερευνητικών πεδίων όπως η μικροϊστορία, η 

ιστορία των γυναικών κ.ά. Η ιστορία δεν αποτελεί απλή αφήγηση τετελεσμένων γεγονότων, 

αλλά προσπάθεια αναδόμησης και ερμηνείας του παρελθόντος, με στόχο συνήθως την ερμηνεία 

του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος. Ως εξελισσόμενη επιστήμη υφίσταται διαρκείς 

αλλαγές και μετασχηματισμούς, παράγοντας διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις. 

Εξάλλου, «αυτό που έχει συμβεί στα ανθρώπινα όντα που έχουν εκπέσει, κανένα μέλλον δε 

μπορεί να το αποκαταστήσει. Δε θα κληθούν ποτέ να ευτυχήσουν στην αιωνιότητα. Σ’ αυτή την 

τεράστια αδιαφορία μόνο η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να γίνει ο υψηλός τόπος όπου η 

υφιστάμενη αδικία μπορεί να ξεπεραστεί, ο μόνος τόπος που δεν ικανοποιείται δι’ αυτού. Τώρα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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που η πίστη πρέπει να αποσυντεθεί στην αιωνιότητα, η ιστορία είναι η μοναδική ακροαματική 

διαδικασία που η ανθρωπότητα του παρόντος – περαστική κι αυτή – μπορεί να προσφέρει στις 

καταγγελίες  που έρχονται από το παρελθόν».
58

  

Ένας τομέας της ιστορίας είναι η μικροϊστορία, για την οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

προήλθε από μια κίνηση Ιταλών ιστορικών στις αρχές της δεκαετίας του 1970 κι έγινε ευρύτερα 

γνωστή στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της μικροϊστορίας ο 

σκοπός της ιστορικής επιστήμης, το γνωστικό ενδιαφέρον του ιστορικού, η επιλογή του 

αντικειμένου της έρευνας, το πλαίσιο έρευνας και το πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων 

της έρευνας συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους. Η ιστορία ασχολείται με τις κυρίαρχες και τις 

υπάλληλες τάξεις. Σκοπός της ιστορικής επιστήμης είναι να ερμηνεύσει τα πορίσματά της σε 

ένα κοινωνικό σύνολο, φέρνοντας σε επαφή τις υπάλληλες τάξεις μιας ιστορικής περιόδου με τις 

σημερινές υπάλληλες τάξεις. Η ιστορική επιστήμη δε δύναται να αλλάξει την κοινωνία, μπορεί 

όμως να προσφέρει παραδείγματα, μοντέλα σκέψης και δράσης στους αναγνώστες. Τόσο  η 

επιλογή του αντικειμένου, όσο και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται, αποσκοπούν σ’ αυτόν 

ακριβώς τον στόχο: στην ανατροπή του υπάρχοντος «συσχετισμού δυνάμεων» εντός της 

κοινωνίας. Από την άλλη πλευρά, αντικείμενο των ερευνών των μικροϊστορικών είναι η 

ανακατασκευή της ζωής των υπάλληλων τάξεων. 

Συχνά, βέβαια, η μικροϊστορία θεωρείται ως ένα αντιθετικό, ασύμμετρο παράδειγμα ως προς 

κάτι άλλο, την παραδοσιακή μορφή ιστορικής παρατήρησης, την καλούμενη και 

«μακροϊστορία». Θα πρέπει να καταστεί έκδηλο ότι κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβές.  Στη 

μικροϊστορία ένα ιστορικό υποκείμενο μπορεί να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο διαφορετικών 

διαστάσεων και επιπέδων, από το συνολικό στο τοπικό. 

Οι μικροϊστορικοί χρησιμοποιούν σημάδια, ενδείξεις, ίχνη, μια μοναδική μαρτυρία, ένα 

μοναδικό ντοκουμέντο, ένα γεγονός με στοιχεία τόσο φυσιολογικά ώστε να μην έχουν 

συλληφθεί προηγουμένως και τα οποία προσφέρουν το κλειδί για την αποκωδικοποίηση αυτού 

το οποίο θα παρέμενε βουβό από κάποιον που θα το ερευνούσε μόνο από την οπτική γωνία της 

επαναληπτικότητας των παραγόντων: το μεγάλο, από το οποίο, αφαιρώντας, θα φτάναμε στο 

μικρό, ή σε σύγκριση με το οποίο το μικρό θα παρουσιαζόταν ως μια απλοποίησή του. Με τον 

τρόπο αυτό εργάστηκαν και οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω δημοτικών σχολείων και 

εκμεταλλεύθηκαν, εκτός από το αρχειακό υλικό, μαρτυρίες, αναμνήσεις, παλιές φωτογραφίες 

και κάθε λογής ενθυμήματα παλαιότερων εποχών από τις απαρχές της λειτουργίας των 

διδακτηρίων. Ακολούθησαν, έτσι, τις επιταγές της Τοπικής Ιστορίας, δηλαδή, της ιστορίας που 

ξεκινά από τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες μιας τοπικής κοινωνίας, συνδέεται με τους τοπικούς 

θεσμούς και ανατροφοδοτεί την τοπική ταυτότητα και αυτογνωσία. Στην Τοπική Ιστορία 

εξετάζονται στη μικρή κλίμακα θέματα που σε μια άλλη κλίμακα, αποτελούν αντικείμενο της 

γενικής ιστορίας ή των ειδικότερων θεματικών ιστοριών, όπως είναι η ιστορία της βιομηχανίας, 

η ιστορία της καθημερινής ζωής, της τεχνολογίας κλπ. Συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις άλλες 

ανθρωπιστικές επιστήμες, ιδιαίτερα με τη λαογραφία και την εθνογραφία, αλλά και με τις 

επιστήμες που ασχολούνται με το χώρο. 

Η Τοπική Ιστορία διατηρεί το χαρακτήρα της μικροϊστορίας, επειδή, μέσα από ειδικές και 

περιορισμένες σε χρόνο και σε τόπο περιπτώσεις μπορεί να δώσει δείγματα για  ευρύτερες 

ιστορικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η παύση λειτουργίας του εργοστασίου της ζάχαρης στην 

κοντινή Ξάνθη, συνδέεται με τη γενικότερη διαδικασία της αποβιομηχάνισης που μπορεί να 

παρουσιάζεται με την ίδια ένταση στην τοπική ιστορία της Νάουσας ή της Πάτρας. 

Παράλληλα, η Τοπική Ιστορία μπορεί ευκολότερα, λόγω έκτασης, να παρακολουθήσει μια 

τοπική εξέλιξη κάθετα μέσα στη διάρκεια του ιστορικού χρόνου αναδεικνύοντας τις αλλαγές 

που βίωσε η τοπική κοινωνία στη μακρά, τη μέση ή τη βραχεία διάρκεια. 

Μόνιμο ζήτημα για την Τοπική Ιστορία είναι η χάραξη των ορίων σε σχέση με τη γενική ή τις 

θεματικές ιστορίες. Κατά κανόνα η Τοπική Ιστορία προσπαθεί να προσεγγίσει περισσότερο την 

                                                             
58 Horkheimer Max, επιστολή προς Benjamin, W., 16 Μαρτίου 1937. 
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καθολική ιστορία, εξετάζοντας διάφορα ζητήματα από ποικίλες πλευρές και θεματικές. Ένα 

δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι το πώς προσδιορίζουμε κάθε φορά το τοπικό, ξεκινώντας από το 

επίπεδο του οικισμού ή της συνοικίας και φτάνοντας μέχρι μια μεγάλη γεωγραφική ή διοικητική 

περιφέρεια, όπως για παράδειγμα μια Τοπική Ιστορία της Μακεδονίας. 

Για πολλούς λόγους η Τοπική Ιστορία είναι συνήθως πιο κοντά στα ενδιαφέροντα του κοινού 

και γράφεται όχι μόνον από επαγγελματίες ή ακαδημαϊκούς αλλά και από ερασιτέχνες τοπικούς 

ιστορικούς που ξεκινούν από τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα ή το στενό συναισθηματικό τους 

δεσμό με τον τόπο. Παρά το γεγονός αυτό, η προσφορά της τοπικής ιστορίας στη γενικότερη 

ιστορική παιδεία είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα όπου συνδέεται με την ανάδειξη πηγών και 

πληροφοριών που δύσκολα προσεγγίζονται από τη «μεγάλη ιστορία», όπως υλικό ιδιωτικών 

συλλογών, προφορικές μαρτυρίες, υλικό επιτόπιας έρευνας και προσωπικές γνώσεις, αναμνήσεις 

και εμπειρίες των κατοίκων.   

Πόσο, όμως, και σε τι βοήθησε τους μαθητές όλος αυτός ο μόχθος να αναδειχθεί η ιστορία των 

σχολείων; Ερευνώντας  και φωτίζοντας την ιστορική διαδρομή του τόπου μας, τη μικροϊστορία 

του και του σχολείου μας και μέσα από την Τοπική Ιστορία: 

 Γνωρίζουμε, κατανοούμε και ερμηνεύουμε τις παρελθοντικές καταστάσεις του, επομένως 

μπορούμε να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε σε κάποιο βαθμό και τα τωρινά του προβλήματα. 

 Έχουμε την ευκαιρία να δούμε πόσο στενά είναι συνδεδεμένη η ιστορία του τόπου με τα 

υπόλοιπα ιστορικά δρώμενα σε τοπικό και σε εθνικό επίπεδο. 

 Μπορούμε να διακρίνουμε τις αλλαγές και τους μετασχηματισμούς που υποδηλώνουν 

βαθύτερες κοινωνικές αλλαγές. 

 Εντοπίζουμε στοιχεία αλληλοτροφοδότησης ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, το σχολείο 

και τον πολιτισμό. 

 Συνειδητοποιούμε ότι αποτελούμε έναν κρίκο στη διαδοχή των γενεών. 

 Ερχόμαστε σε επαφή με την παιδική ηλικία των προγόνων μας και τα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν εκείνοι ως παιδιά.  

 Τέλος, κατανοούμε τις δραστηριότητες και τις επιλογές των ανθρώπων αυτών υπό το 

πρίσμα των ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών στις οποίες έζησαν και διαμορφώθηκαν.  

Αυτές οι γνώσεις πιθανώς να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές μας απέναντι στα προβλήματα 

του σχολείου αλλά και ευρύτερα των τοπικών κοινωνιών. 

Όλα τα παραπάνω τα πέτυχαν οι εκπαιδευτικοί ερευνώντας και αποκαλύπτοντας την ιστορία των 

σχολείων τους. Πέτυχαν, επίσης και το στόχο να βλέπουν οι μαθητές, όσοι από τους μαθητές, να 

αντιλαμβάνονται, να εκτιμούν και να αγαπούν τα εμπράγματα στοιχεία, τα κτίσματα δηλαδή, και 

να γνωρίζουν γιατί πρέπει να διατηρηθούν και γιατί πρέπει να τα φροντίζουμε. 

Ευρύτερη επιδίωξη τέτοιων πονημάτων και τόσων κόπων, ίσως η πιο φιλόδοξη, είναι να 

αντιληφθούν οι μαθητές μας ότι αυτό που είναι σήμερα δικό τους, δεν μπορεί να σβήσει όλα τα 

παρελθόντα και δεν καλύπτει πάντα τα μέλλοντα· ότι η δική τους ζωή δε συνοψίζει όλη την 

ιστορία· να αντιληφθούν –με απλά λόγια – ότι εδώ πριν από εκατό χρόνια κατοικούσε ένας 

άλλος κόσμος, που δημιούργησε, «εποίησε» έναν άλλο πολιτισμό και είμαστε τυχεροί που 

κάποια, λίγα από τα «ποιήματα» του πολιτισμού αυτού επιζούν – όπως επιζούν – και σήμερα. 

Αν το πετύχουμε αυτό, έχουμε δώσει και έχουμε κερδίσει ένα μεγάλο στοίχημα πολιτισμού και 

παιδείας.  
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ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΠΡΑΒΙ) ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Βεργόπουλος Βασίλης 

Διευθυντής 1
ου

 Δ.Σ. Ελευθερούπολης 

Ασίκη Ζωή, Δασκάλα 

Μουλάκη Σωσάννα, Δασκάλα  

Μαγκαφήνη Κανδήλα, Δασκάλα 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

   Η Ελευθερούπολη σήμερα,  είναι Δ. Δ. του Καποδιστριακού δήμου Παγγαίου κι έδρα του 

ίδιου δήμου επίσης. Βρίσκεται επάνω στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης και 

απέχει 16 χμ. από την πόλη της Καβάλας.  Τα αρχικά στοιχεία αναγνώρισης του δήμου: 

Κοινότητα  Πραβίου Β. Δ. 13/11/1919, φεκ α, 251/1919, φεκ α΄251/1919. Μετονομάσθηκε σε 

κοινότητα Ελευθερούπολης Δ. 2/2/1929, φεκ Α΄40/1929. Ετυμολογικές εικασίες ονομασίας 

Πράβι από το λατινικό Pro Via ή Para via ( επάνω ή δίπλα στο δρόμο) καθώς και από την 

παράφραση της λέξης πράσιον …. 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

   Σήμερα στον  ομώνυμο Δήμο λειτουργεί το 1
Ο
 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης, 

12/θ λειτουργικά το οποίο στεγάζεται σε δύο κτίρια:  

1. Στο αρχικό που τέθηκε σε λειτουργία το 1935 και 

 2. Την   επέκτασή του,  δυτικά του παλαιού κτιρίου και με διαφορετικό προσανατολισμό. Στο 

νέο κτίριο σήμερα φιλοξενούνται και τα : 1
ο
 και 2

ο
 Νηπιαγωγεία Ελευθερούπολης.  

   Το Α΄4/τάξιο αρχικά δημοτικό σχολείο Ελευθερούπολης έχει έτος ιδρύσεως το 

1929,(2/9/1929) όπως αυτό φαίνεται: 

 Από Φωτογραφία θεμελίωσης του σχολείου, 

 από το βιβλίο της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καβάλας.   

 Την έκθεση λειτουργίας  του Δ/ντή του Β΄ 4/τάξιου δημοτικού Σχολείου 

Ελευθερούπολης, με ημερομηνία, 2/3/1953. 

 Την έκθεση λειτουργίας  του Δ/ντή του Α΄ 5/τάξιου δημοτικού Σχολείου 

Ελευθερούπολης, με ημερομηνία, 10/10/1953. 

 Από το αρχείο  του αρχιτέκτονα κ . Κοσμά Ραμαντάνη, ενώ οι  εργασίες εκσκαφής 

άρχισαν από το 1928, όπως φαίνεται σε φωτογραφία από το αρχείο του κ Λάμπρου 

Τουφεξή.  

   Έως το 1935 λειτουργούσε στο μισό κτίριο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης, ενώ 

λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών μετεγκατασταάθηκε στο νέο διδακτήριο το οποίο όμως δεν 

ήταν τελειωμένο πλήρως. 

   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 
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   Ως κατάλληλη περιοχή ανέγερσής του κτιρίου , προεκρίθει ο νέος Αστικός Προσφυγικός 

Συνοικισμός, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου,  σε οικόπεδο  που πριν ήταν 

λαχανόκηπος, και πολλές φορές έγινε αιτία διεκδίκησής του. 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

      

   Είναι κτίριο λιθόκτιστο,  που έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες  του κανονισμού ανεγέρσεως 

διδακτηρίων όπως φαίνεται από τον οδηγό τις σχολικές εφορείες (1932-33), από την τότε 

κοινότητα Πραβίου, σοβατίστηκε εξωτερικά την πενταετία 1955-1960 (μαρτυρία κ, Γεωργίου 

Κυριακόπουλου, μαθητή την εποχή εκείνη). Έκτοτε έχει δεχθεί διοικητικές αλλαγές με αύξηση 

της οργανικότητάς του μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής κατοχής (1941-44), οι 

Βούλγαροι το χρησιμοποιούσαν ως στρατώνα (μαρτυρία του πρώην δημάρχου κ Λάμπρου 

Τουφεξή), τότε ήταν που κάηκαν τα αρχεία του σχολείου και μαζί του ο τίτλος αγοράς του 

οικοπέδου. Ο απωλεσθής τίτλος αγοράς του οικοπέδου, οδήγησε σε αυθαίρετη και συστηματική 

καταπάτηση του χώρου του σχολείου από τους περίοικους και όχι μόνο…Κάποιο διάστημα 

κατά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο λειτούργησε και ως ορεινό χειρουργείο, (μαρτυρία του πρώην 

δημάρχου κ Λάμπρου Τουφεξή). Ο σεισμός στις 20/6/1978, δημιούργησε κάποιες ζημιές στο 

κτίριο, σύμφωνα με επιστολή του Δ/ντή του σχολείου. 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ   

     Εκτός του κυρίως σχολικού κτιρίου το σχολείο είχε και δύο βοηθητικά κτίρια: 

 τα αποχωρητήρια που ήταν εξωτερικά  και τα σχολικά μαγειρεία. Τα πρώτα ανεγέρθηκαν το 

1935 και συμπληρώθηκαν και βελτιώθηκαν μεταπολεμικώς το 1946 από την υγιεινολογική 

υπηρεσία της ΟΥΝΡΡΑ, το δεύτερο το 1945 από δαπάνη της Σχολικής Υπηρεσίας. Έναρξη 

σίτισης μαθητών από 1947 έως 1953. 

   Το 1960 έγινε στη δυτική πλευρά του κτιρίου επέκτασή του σχολείου. Τη σχολική χρονιά 

2011-2012 έγινε αναπαλαίωση του παλαιού κτιρίου ενώ από το 2013, με απόφαση του 

Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θεωρείται διατηρητέο. 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ   

   Ο αριθμός των μαθητών κυμαινόταν από 285 έως 330 μαθητές μέχρι το 1990 και το 2010 

μειώθηκε λόγω της ίδρυσης του 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου της πόλης. Σήμερα ο αριθμός των 

παιδιών κυμαίνεται από 195 έως 200. 

  

ΔΑΣΚΑΛΟΙ  

   Στο σχολείο έχουν διδάξει δάσκαλοι με γνώσεις διδασκάλου αλλά και γυμνασιακές γνώσεις 

(έγγραφο της 27/4/45 του προέδρου της κοινότητας. 

  

ΣΗΜΕΡΑ το σχολείο είναι Ολοήμερο και λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο,  

(Ε. Α. Ε. Π.) 

Ταυτόχρονα  σε αυτό λειτουργούν: δανειστική βιβλιοθήκη, βιολογικός και κοινωνικός 

λαχανόκηπος. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια το σχολείο φιλοξενεί μαθητές από το Χρυσόκαστρο 

και τα Κηπιά. 

 

ΠΗΓΕΣ 

Εκθέσεις Δ/ντών Α΄ και Β΄ Δημοτικών Σχολείων, 
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Βιβλίων αρχείου του σχολείου, 

Φωτογραφίες, 

Βιβλίο συσιτυίων,  

ΦΕΚ ίδρυσης, Στοιχεία του Γενικού Αρχείου του Κράτους , παράρτημα Καβάλας, 

Συνεντεύξεις κ Λάμπρου Τουφεξή και Κ. Γεώργιου Κυριακόπουλου, 

Στοιχεία από το αρχείου του δικηγόρου κ. Θεόδωρου Λυμπεράκη. 

 

 

Φωτογραφικό υλικό στο οποίο παρουσιάζονται η καμπάνα του σχολείου, τα δύο κτίρια και μερικά από τα 

βιβλία του σχολικού μας αρχείου το οποίο ξεκινά από πολύ παλιά. 
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2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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3
ο
 6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Κεχαγιάς Στέργιος 

Διευθυντής 3
ου

 Δ.Σ. Ελευθερούπολης Σχολείου 
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Α ) ΙΔΡΥΣΗ – ΜΑΘΗΤΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Ο συνεχής και σταθερά αυξανόμενος μαθητικός πληθυσμός της Ελευθερούπολης απαιτεί 

την ίδρυση ενός ακόμη 6/Θ Δημοτικού Σχολείου στη Ελευθερούπολη, εκτός των ήδη 

λειτουργούντων : 1
ο
 & 2

ο
.Η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών (ΥΠΕΠΕΘ, Δ/νση Π.Ε. Ν. 

Καβάλας, Δήμος Ελευθερούπολης) επιφέρει την ίδρυση του 3
ου

 6/Θ Δημοτικού Σχολείου 

Ελευθερούπολης .                                                                                      

Με την απόφαση 1045/25/11/2007 με ΦΕΚ 1045/Β΄/25-6-2007 ιδρύεται το 3
ο
 6/θ Δ.Σ 

Ελευθερούπολης. Το καλοκαίρι του 2007 τοποθετούνται οργανικά οι εκπαιδευτικοί 1.Μάλαμας 

Νικόλαος 2.Δουδούδης Μιχαήλ 3.Μυλωθρίδης Θωμάς 4.Σαββατιανός Κων/νος 

5.Κωτοπούλου Φλωρινή 6.Φλούρου Βασιλική 7.Μαδεμλής Ηλίας και ξεκινά η λειτουργία του 

ως συστεγαζόμενο με το 1
ο
 Δ.Σ Ελευθερούπολης. 

Με τις προσπάθειες του Δήμου Ελευθερούπολης, του Δημάρχου Φιλόσογλου Ιωάννη και 

του Προϊσταμένου του 2
ου

  Γρ.Π.Ε  κ. Δημητρίου Πεφτίτση το κτίριο του νεοσύστατου 3
ου

 6/Θ 

Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης  κατασκευάζεται το 2008  άρχισε να λειτουργεί το 

Γενάρη του 2009 για το σχολικό έτος 2009-2010. 

Με την αναδιάρθρωση των σχολικών περιφερειών εγγράφονται μαθητές στην Α΄ τάξη 

και μετεγγράφονται μαθητές για τις Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεις από τα ήδη λειτουργούντα 1
ου

 και 

2
ου

 Δημοτικών Σχολείων της Ελευθερούπολης . 

Το μαθητικό δυναμικό κατά το 1
ο
 έτος λειτουργίας του σχολείου είναι 105 μαθητές. 

Επιτυγχάνεται η αποσυμφόρηση στα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία καθώς πλέον φοιτούν σε αυτό 

μαθητές από το Χορτοκόπι-Συρράκο-ΣΟΑ 1-ΣΟΑ 2 –Εργατικές κατοικίες και η προέκταση της 

Ελευθερούπολης από την οδό την Οδό Μαυρομιχάλη και βόρεια. Το τρέχον σχολικό έτος 2012-

2013 ο αυξημένος αριθμός μαθητών στην Α΄ τάξη (28 μαθητές σε δύο τμήματα Α1 & Α2 και 

της Β΄τάξης 26 σε Β1 & Β2 ) αυξάνει τη λειτουργικότητά του σε 8/Θ  με συνολικό αριθμό 

μαθητών 127. 

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  ΠΟΥ ΔΙΔΑΞΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στο 3
ο
 6/Θ ολοήμερο Δ.Σ. Ελευθερούπολης τα χρόνια 

λειτουργίας του. 

      Σχολικό έτος 2007-08 

Α/A ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

2 ΦΛΩΡΙΝΗ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

3 ΘΩΜΑΣ ΜΥΛΩΘΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

5 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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6 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΣ 

8 ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

9 ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

11 ΕΛΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

 

 

Σχολικό έτος 2008-09 

 

Α/A ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

1 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΙΑΝΟΥ ΑΘΙΑΝΟΣ 

2 ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

3 ΦΛΩΡΙΝΗ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

  

4 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  

5 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΤΣΑΚΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  

6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

  

7 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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8 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΛΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

9 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΟΣ 

  

10 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  

 

Σχολικό έτος 2009-10 

 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ                           ΟΝΟΜΑ                                             ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ            ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                                                ΞΑΝΘΟΣ 

  

ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ              ΑΦΡΟΔΙΤΗ                                                  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ           ΦΙΛΙΠΠΟΣ                                                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΘΙΑΝΟΥ                    ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                   ΑΘΙΑΝΟΣ 

  

ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ           ΠΕΤΡΟΣ                                                       ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ             ΦΛΩΡΙΝΗ                                                    ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

  

ΜΑΥΡΙΔΟΥ                  ΧΡΥΣΟΥΛΑ                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

  

ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                           ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

  

ΦΛΟΥΡΟΥ                   ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Σχολικό έτος 2010-11 

 

 

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ                                ΕΠΩΝΥΜΟ                                      ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ             

1.ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ                  ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ                                                    

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

2.ΣΕΒΑΣΤΗ                       ΜΩΥΣΙΔΟΥ                                                     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

3.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   ΠΑΤΣΙΔΗΣ                                                     ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

4.ΧΡΥΣΟΥΛΑ                     ΜΑΥΡΙΔΟΥ                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5.ΠΕΤΡΟΣ                         ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6.ΧΡΥΣΟΥΛΑ                     ΑΘΙΑΝΟΥ                                                        ΑΘΙΑΝΟΣ 

7.ΑΦΡΟΔΙΤΗ                     ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ                                                   ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

8.ΒΑΣΙΛΙΚΗ                      ΦΛΟΥΡΟΥ                                                   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

9.ΜΑΡΙΝΑ                         ΔΗΜΟΤΖΙΚΗ                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

10.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ                                                 ΠΑΡΑΣΧΟΣ 

11.ΣΟΦΙΑ                         ΤΑΛΕΑ                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

12.ΦΛΩΡΙΝΗ                     ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                  

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ 

13.ΟΛΓΑ                          ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ                                                  ΑΝΕΣΤΗΣ 

14.ΦΙΛΙΠΠΟΣ                   ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ                                                

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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Σχολικό έτος 2012-13 

 

Α/A ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

1 ΑΘΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

2 ΑΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

3 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

4 
ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ06 - ΑΓΓΛΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

5 ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

6 ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

7 ΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

8 ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

9 
ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Α.Ε.Ι. 

10 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

11 ΤΑΛΕΑ ΣΟΦΙΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

12 ΤΑΣΟΜΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

13 
ΤΟΥΦΕΞΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ05 - ΓΑΛΛΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

14 ΤΣΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

15 ΦΛΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

16 
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ07 - ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

17 ΧΥΤΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 - ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 



 

575 

 

Γ.  ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ ΣΤΟ 3
Ο

 Δ.Σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ 

1. Από Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι τον Ιούλιο του 2011 ο Πέτρος Γιαζγκουλίδης. 

2. Από τον Αύγουστο του 2011 μέχρι του Ιούλιο του 2015 ο Κεχαγιάς Στέργιος. 

Δ΄  ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σχολικό έτος 2012-13 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ (ΠΡΩΙΝΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΞΗ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

1 Α1 Α' ΤΑΞΗ 6 8 14  

       

7 Α2 Α' ΤΑΞΗ 6 7 13  

       

2 Β1 Β' ΤΑΞΗ 6 6 12  

       

8 Β2 Β' ΤΑΞΗ 9 5 14  

       

3 Γ1 Γ' ΤΑΞΗ 13 4 17  

       

4 Δ1 Δ' ΤΑΞΗ 13 10 23  

       

5 Ε1 Ε' ΤΑΞΗ 9 14 23  

       

6 ΣΤ1 ΣΤ' ΤΑΞΗ 5 5 10  

ΣΥΝΟΛΟ 67 59 126  

Σχολικό έτος 2011-12 
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Μαθητικό Δυναμικό Σχολικής Μονάδας 

ΤΑΞΗ: ΤΜΗΜΑ: 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ   

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: 
ΣΥΝΟΛΟ 

 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

Α' ΤΑΞΗ 1 6 7 13  

Α' ΤΑΞΗ 2 8 5 13  

      

Β' ΤΑΞΗ 1 11 5 16  

      

Γ' ΤΑΞΗ 1 13 12 25  

      

Δ' ΤΑΞΗ 1 8 14 22  

      

Ε' ΤΑΞΗ 1 6 4 10  

      

ΣΤ' ΤΑΞΗ 1 14 11 25  

      

ΣΥΝΟΛΟ 7 66 58 124  
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Σχολικό έτος 2010-11 

Μαθητικό Δυναμικό Σχολικής Μονάδας 

ΤΑΞΗ: ΤΜΗΜΑ: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ: 

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

     

Α' ΤΑΞΗ 1 11 5 16 

     

Β' ΤΑΞΗ 1 12 10 22 

     

Γ' ΤΑΞΗ 1 8 14 22 

     

Δ' ΤΑΞΗ 1 5 4 9 

     

Ε' ΤΑΞΗ 1 12 12 24 

     

ΣΤ' ΤΑΞΗ 1 11 7 18 

     

ΣΥΝΟΛΟ 8 59 52 111 
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Σχολικό έτος 2009-10 

Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως Πολυθέσια 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 11 7 18  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 4 7 11  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 2) 4 8 12  

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 5 4 9  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 6 6 12  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 2) 7 5 12  

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 11 7 18  

ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 5 5 10  

ΣΥΝΟΛΟ 53 49 102  

 

Σχολικό έτος 2008-09 

Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως Πολυθέσια 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 7 17 24  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 4 6 10  

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 15 8 23  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 11 9 20  

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 6 4 10  

ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 12 3 15  

ΣΥΝΟΛΟ 55 47 102  
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Σχολικό έτος 2007-08 

 

Δημοτικά Σχολεία που λειτουργούν ως Πολυθέσια 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ  

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 7 8 15  

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 9 12 21  

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 9 7 16  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 14 6 20  

ΠΕΜΠΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 11 5 16  

ΕΚΤΗ ΤΑΞΗ (ΤΜΗΜΑ 1) 9 8 17  

ΣΥΝΟΛΟ 59 46 105  
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Ε΄  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ  

      

    

Το τοπωνύμιο Χορτοκόπι που φέρει χωριό του νομού Καβάλας και του οποίου σημερινοί 

κάτοικοι είστε εσείς, το συναντάμε σε γραπτό ιστορικό κείμενο, για πρώτη φορά, στη διάρκεια 

της εκστρατείας του Μελίκ, σουλτάνου του Ικονίου, εναντίον της Αυτοκρατορίας της 

Τραπεζούντας στα 1223. Το κείμενο, μέσα από το οποίο αντλούμε την πληροφορία για την 

ύπαρξη του χωριού, είναι μια πραγματεία του Μητροπολίτη Τραπεζούντας Ιωσήφ 

Λαζαρόπουλου, η οποία αναφέρεται στα θαύματα του Προστάτη της πόλης Αγίου Ευγενίου, 

στην διάρκεια της βασιλείας του Ανδρόνικου Γίδου του Μεγάλου Κομνηνού. Το αυθεντικό 

κείμενο ανακάλυψε και δημοσίευσε πρώτος, στην νεώτερη εποχή, ο Jacob Philipp Fallmerayer 

στα 1840, στο έργο του Αυθεντικά κείμενα για την ιστορία της Αυτοκρατορίας της 

Τραπεζούντας. Το χειρόγραφο δε, εντόπισε ο συγγραφέας στη Μονή Διονυσίου του Αγίου 

Όρους. Η φράση του κειμένου όπου πρωτοπαρουσιάζεται το τοπωνύμιο Χορτοκόπι είναι η εξής: 

Ο δε Κομνηνός βασιλεύς τον καλούμενον πολεμάρχην Θεόδωρον εν αυτώ τω στενώ ανωτέρω 

του Χορτοκοπίου μετά τινων ερρωμένων ανδρών περισκοπήσαι απέστειλεν (1). Μετάφραση: Ο 

Κομνηνός βασιλιάς έστειλε τον ανώτατο αρχηγό του στρατού Θεόδωρο με εκλεκτή ομάδα στα 

ίδια στενά πάνω από το Χορτοκόπι, για να παρακολουθήσουν την κατάσταση του εχθρικού 

στρατεύματος από κοντά (2). Μεταφράζοντας και σχολιάζοντας ο ομιλών αυτά τα αυθεντικά 

κείμενα για την ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας για τον εκδοτικό Οίκο των 

Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002 και συναντώντας στο κείμενο το τοπωνύμιο αυτό, το 

έδειξα αμέσως στον Παναγιώτη Σελβιαρίδη, ο οποίος περιχαρής μου είπε αμέσως, αυτό πρέπει 

να το παρουσιάσουμε στο χωριό. Η ώρα λοιπόν ήλθε.  

Προφανώς το όνομα Χορτοκόπι δεν δόθηκε στον τόπο αυτό στα 1223, αλλά προϋπήρχε σαφώς 

μερικά χρόνια νωρίτερα. Πόσα χρόνια; 10, 20, 50, 100, 200 κανείς δεν ξέρει. Tο τοπωνύμιο 

αυτό λοιπόν έχει ηλικία τουλάχιστον 800 χρόνων, αλλά μπορεί και 1000. Σε κάθε περίπτωση οι 

Χορτοκοπίτες έχουν κάθε δικαίωμα να είναι περήφανοι για το ιστορικό βάθος του ονόματος του 

χωριού τους.  

Ο Περικλής Τριανταφυλλίδης, στα 1866, στο έργο του «Η εν Πόντω ελληνική φυλή ήτοι τα 

Ποντικά», γράφει τα εξής: Ο έτερος, ο προς δυσμάς βραχίων, ο σχηματίζων την εξαρχίαν 

Βαζελώνος, περιέχει πρώτον το Χορτοκόπιν, όπου επί υψηλής οφρύος φαίνονται τα ερείπια της 

θερινής διαμονής των αυτοκρατόρων Τραπεζούντος(3)…  
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Ο Σάββας Ιωαννίδης στα 1870, στο έργο του Ιστορία και Στατιστιστική Τραπεζούντος και της 

περί ταύτην χώρας, γράφει ότι ο δρόμος που οδηγεί προς το Καρακαπάν περνά από το 

Χορτοκόπι (4). Ο ως άνω έγκυρος ιστορικός γνωρίζει το σιγίλιο του Λαζάρου και παραθέτει 

εκτεταμένα αποσπάσματα από αυτό (5).  

Γεωγραφικά το Χορτοκόπι βρίσκεται 25 χλμ. νότια της Τραπεζούντας. Πολλές σημαντικές 

πληροφορίες για την κοινωνική ζωή και δράση αλλά και τα δεινά των Χορτοκοπιτών από τον 

18ο έως τον 20ον αιώνα δημοσίευσε, από το χειρόγραφο του Ιωάννου Μαρνόπουλου, κατοίκου 

Χορτοκοπίου και καθηγητή του Φροντιστηρίου Τραπεζούντος, ο Λεωνίδας Αποστολίδης στο 

βιβλίο του «Άγνωστες σελίδες του Πόντου» (6). Στο βιβλίο του ο Λεωνίδας Αποστολίδης 

σκιαγραφεί σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα του Χορτοκοπίου, όπως ο Χορτοκοπίτης 

Μαρνολευτέρτς ο οποίος μεταφέροντας τους φόρους της περιοχής στην Τραπεζούντα, 

δολοφονήθηκε και ληστεύθηκε στα 1827 από κάποιον εξωμότη. Άξιο αναφοράς είναι ότι ο 

παραπάνω πατριώτης προστάτευε μ’ αυτό την δράση τους Έλληνες αδελφούς (7) και δεν τους 

δυνάστευε όπως ίσχυε συχνά σε παρόμοιες περιπτώσεις με τους Κοτζαμπάσηδες στον 

ευρωπαϊκό ελλαδικό χώρο.  

Ο Ν. Λαπαρίδης στο βιβλίο του «Η Ματσούκα του Πόντου» αναφέρει ότι στα 1858 Πρόεδρος 

της δημογεροντίας του Χορτοκοπίου ήταν ο Καρτεράς (8), απόγονοι του οποίου ζουν σήμερα 

στο Χορτοκόπι της Καβάλας. Ο ίδιος συγγραφέας, ο οποίος επίσης υπήρξε δημοδιδάσκαλος και 

κατάγονταν από την Ζάβερα της Ματσούκας, ανήκε στους πρόσφυγες της πρώτης γενιάς και 

προφανώς κατείχε πολλές προφορικές μαρτυρίας της περιοχής μας πληροφορεί ακόμη ότι το 

Χορτοκόπι ιδρύθηκε την εποχή της ρωμαϊκής κυριαρχίας χωρίς όμως να μας δίνει πηγές (9).                             

 Ο Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος γράφει στο έργο του «Περιήγησις εις τον Πόντον», 

στα 1903, ότι συναντά, στη διαδρομή από Βοσπόρου εις Τραπεζούντα, τον προπάππο του 

σημερινού Χορτοκοπίτη Παναγιώτη Σελβιαρίδη, Αδάμ Σελβιαρίδη, πάνω στο πλεούμενο και 

συνδιασκεδάζουν. Γράφει ο Παπαμιχαλόπουλος. Επί τη εκδηλώσει της επιθυμίας ημών, παίζει 

τις αυτών ιδιόρρυθμον όλως λύραν (κεμετζέ), έτερος δε άδει ιδιορρυθμότερον, κυρίως δε 

μονοτονώτατα. Προϊούσης της εκδηλώσεως της περιεργίας ημών, εις εκ των νεωτέρων χορεύει 

μόνος περίεργον, ιδία δε κοπιώδην χορόν, τον περίφημον παρ’ αυτοίς λαγκευτόν. Είτα 

προστίθεται και δεύτερος. Οι πρεσβύτεροι μένουσι σοβαροί και μόνον διασαφήσεις και 

πληροφορίας παρέχουσιν ημίν. Ήσαν δε ούτοι οι κ.κ. Ιωαν. Μπαρχαρίδης, Αδ. Σελβιαρίδης και 

Κ. Ι. Ευγενείδης. Αλλά επιτέλους και αυτοί προς χάριν ημών εγείρονται και χορεύουσι μετά 

ζέσεως. Άπαντα περίεργα και λύρα και άσμα και χορός (10).  

        Στα 1950, ο λογιώτατος δημοδιδάσκαλος του παλαιού και νέου Χορτοκοπίου Αντώνιος 

Παπαδόπουλος δημοσιεύει ένα μεστότατο ιστορικό άρθρο στο πρώτο χρόνο κυκλοφορίας 

της Ποντιακής Εστίας, από τον οποίο αντλούμε πρωτογενείς πηγές για τη ιστορία του 

Χορτοκοπίου στον Πόντο (11). Στον πρόλογο του άρθρου παρατίθεται μικρή εισαγωγή του 

Κρωμναίου ιατρού ανιστορητή της Παναγίας Σουμελά στην Ελλάδα Φίλωνα Κτενίδη, ο 

οποίος εκφράζεται με κολακευτικότατα λόγια για το εμπεριστατωμένο άρθρο του 

διακεκριμένου Χορτοκοπίτη δημοδιδασκάλου.  
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Προσφυγιά και εγκατάσταση στο όρος Παγγαίο το 1923  και τέλος στον κάμπο (1952-1960) 

       

 

Το σημερινό Χορτοκόπι, που απέχει δεκαεπτά (17) χλμ. από την Καβάλα, ιδρύθηκε το 

1923 από πρόσφυγες, πρώην κατοίκους του ιστορικού Χορτοκοπίου, αλλά και των χωριών 

Λιβερά, Καπίκιοι, Δανείαχα, Σκαλίτα, Χαμουρή, Πλάτανα (12), της περιοχής Ματσούκας. 

Πνευματική ηγεσία του χωριού, στην πρώτη αυτή περίοδο, υπήρξαν οι δύο λόγιοι δάσκαλοι του 

χωριού, που ήρθαν από την «πατρίδα», Αντώνιος Παπαδόπουλος και Αναστάσιος Χωλίδης, 

πρωτεργάτες της μόρφωσης των Χορτοκοπιτών και φορείς της συλλογικής ιστορικής μνήμης 

της αλησμόνητης πατρίδας.  

Χαρακτηριστικό του χωριού είναι η διαχρονική διατήρηση μιας συγκροτημένης 

κοινωνίας της συνοχής. Συνέχισε, δηλαδή, τις ίδιες μορφές οργάνωσης και συμπεριφοράς, λόγω 

της φυσικής παρουσίας των ίδιων προσώπων και της καλλιέργειας των ίδιων συναισθημάτων, 

δοξασιών και κοινωνικών αξιών, με κορυφαία έκφραση την ανιστόρηση του ιερού ναού του 

Αγίου Ευγενίου, που σώζεται μέχρι και σήμερα, στο παλιό Χορτοκόπι, στο Παγγαίο, μνημείο 

ενθύμησης των γεγονότων του 1223, στα οποία ανατρέχουν οι Χορτοκοπίτες ανάγοντας σ’ αυτά 

την ιστορική τους συνείδηση και ταυτότητα.  

         Η λειτουργία του νέου χωριού στηρίχθηκε στον θεσμό της δημογεροντίας, θεσμός που 

γνώριζε άνθιση ήδη στον Πόντο και επαναδραστηριοποιήθηκε τώρα πάλι στο Παγγαίο. Η νέα 

μικρή κοινωνία έχασε μεν τον ιστορικό γεωγραφικό της χώρο, αλλά κράτησε αλώβητο τον 

πολιτισμό της και το μεταφύτεψε στη νέα πατρίδα, στη Μακεδονία.  

        Αιχμή αυτού του λαϊκού πολιτισμού είναι το δρώμενο των Μωμόγερων (τα «μωμοέρια»), 

με αρχαιοελληνικές διθυραμβικές καταβολές, στη διάρκεια των εορτών του Δωδεκαημέρου, 

όπου με το «τσιαντάι» «ελάσκουνταν τα μαχαλάδες» παραμονή Χριστουγέννων και 

«εκαλάντιζαν».  

       Πολύ σημαντικά επίσης είναι τα ταφικά έθιμα της δεύτερης ημέρας του Πάσχα, δηλαδή της 

επίσκεψης, με φαγοπότι και τραγούδια, στους τάφους των νεκρών συγγενών, με πανάρχαιες 
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ρίζες κι αυτά, που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Αποτελούν συνέχεια της τρίτης ημέρας των 

Ανθεστηρίων της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν αφιερωμένη στους νεκρούς.  

 

 

Παλιό Χορτοκόπι Καβάλας 

Η πρώτη εγκατάσταση στην περιοχή της Ελευθερούπολης (Πράβι) – που, όπως αναφέρει 

ο ιστορικός Vasmer, ήταν οικισμός με Έλληνες και Τούρκους κατοίκους - γίνεται στο παλιό 

Χορτοκόπι που βρίσκεται στο όρος Παγγαίο και σε απόσταση 5 χλμ. βόρεια του σημερινού 

χωριού. Πρόκειται για το χωριό που έως το 1922 κατοικούνταν από Τούρκους και ονομαζόταν 

Δράνοβα. Εδώ ξεκίνησαν μια καινούργια ζωή με πολύ κόπο και μόχθο αλλά και με αδάμαστη 

θέληση. Η επιλογή της τοποθεσίας στηρίχθηκε κυρίως στα άφθονα νερά, στα πυκνά της δάση 

και στην πλούσια χλωρίδα, που θύμιζαν στους Χορτοκοπίτες τη μαγευτική τους πατρίδα 

στοναλησμόνητο Πόντο. Το όνομα Χορτοκόπι ήταν επιλογή του πνευματικού ηγέτη Αντώνη 

Παπαδόπουλου. 

        Κατά τη διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου πολέμου (1940-1945) οι Χορτοκοπίτες, φιλόπατροι 

και λάτρεις της ελευθερίας, συμμετέχουν ενεργά στους αγώνες του έθνους για την ανεξαρτησία 

του και την ιστορική του συνέχεια. Οι αγώνες και οι θυσίες των Χορτοκοπιτών κορυφώνονται 

όταν οι Βούλγαροι κατέλαβαν το χωριό στην διάρκεια της τριπλής γερμανο-ιταλο-βουλγαρικής 

κατοχής. Τέσσερις νέοι του χωριού πλήρωσαν με την ζωή τους την βουλγαρική τρομοκρατία. 

Αλλά και στον επάρατο εμφύλιο θρήνησε το Χορτοκόπι δεκαέξι ακόμα θύματα. Η ειρηνική 

περίοδος που ακολούθησε μετά τον εμφύλιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η προσπάθεια 

επιβίωσης στην νέα πατρίδα, πράγμα που ισχύει βέβαια για όλο τον προσφυγικό Ελληνισμό. 
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Το «κατέβασμα» του χωριού από το βουνό στον κάμπο.  

Το «κατέβασμα» του χωριού από το βουνό στον κάμπο έγινε σιγά-σιγά από το 1952 έως 

το 1960. Η μετεγκατάσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη από τους Χορτοκοπίτες διότι οι 

καλλιέργειές τους, που βρίσκονταν στον κάμπο, απαιτούσαν ένα καθημερινό χρονοβόρο και 

κοπιαστικό ανεβοκατέβασμα. Σε καμία όμως περίπτωση δε σήμανε την απώλεια της μνήμης. 

Αντίθετα, η συνείδηση της ιδιαιτερότητας αλλά και της γενικότερης εθνικής ταυτότητας, 

ισχυροποιήθηκε ακόμα περισσότερο. Το πρώτο μέλημά τους ήταν η ανέγερση του σχολείου, που 

πραγματοποιήθηκε το 1955. Το 1960 κτίζεται η εκκλησία του Αγίου Ευγενίου, πολιούχου της 

Τραπεζούντας και προστάτη του Πόντου ολόκληρου, από την ίδρυση της αυτοκρατορίας των 

Κομνηνών το 1204. Η νέα μεγαλοπρεπής εκκλησία του Αγίου Ευγενίου αποτελεί σήμερα 

πραγματικό στολίδι του χωριού. Στολίδι επίσης του χωριού είναι και το πνευματικό κέντρο, 

προϊόν κι αυτό της γενναιοδωρίας των Χορτοκοπιτών του εσωτερικού και του εξωτερικού.

                                    Η σκληρή ελληνική 

πραγματικότητα της υπαίθρου, στη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, συνέπεια μιας προηγούμενης 

δεκαετίας πολεμικών συγκρούσεων (Β΄ παγκόσμιος πόλεμος-κατοχή-εμφύλιος πόλεμος), δεν 

χαρίστηκε, φυσικά, ούτε στους Χορτοκοπίτες. Η δυσκολίες της κατεστραμμένης χώρας και η 

έλλειψη υποδομών έκαναν την ζωή των αγροτών αφόρητη.    Όμως ούτε κι 

αυτό μπόρεσε να εμποδίσει την ανάπτυξη. Οι υψηλές επιδόσεις των νέων στα γράμματα και στις 

επιστήμες έχουν ως συνέπεια την αισθητή παρουσία των Χορτοκοπιτών στην κοινωνική, 

πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. 

         Από το Χορτοκόπι κατάγονται γιατροί, καθηγητές πανεπιστημίου, υπουργοί, βουλευτές 

και πλήθος άλλων επιστημόνων, σε πολύ υψηλό ποσοστό για τα πληθυσμιακά δεδομένα του 

χωριού. 

Ο σημερινός επισκέπτης του χωριού έχει την αίσθηση ότι έρχεται όχι σ’ ένα χωριουδάκι της 

επαρχίας, αλλά σε μιαν αστική πλέον περιοχή, όπου τα επιτεύγματα του τεχνολογικού 

πολιτισμού αξιοποιούνται στο έπακρο στην οικοδόμηση, στη ρυμοτομία, αλλά και στην 

αισθητική του περιβάλλοντος.  

        Πάνω απ’ όλα όμως ανθεί στο Χορτοκόπι η ποντιακή μουσική πράγμα που αναδείχθηκε με 

την πρόσφατη ηχογράφηση με συντελεστές από το χωριό της δεύτερης και της τρίτης γενιάς, οι 

οποίοι μάλιστα συνεχίζουν πάνω στην παραδοσιακή τεχνοτροπία και δεν παρασύρονται από τη 

μόδα και τον επαγγελματισμό. Αυτό το τελευταίο σημείο το γνωρίζω ιδιαίτερα καλά, αφού 

έγραψα τα μουσικά σχόλια. Το Χορτοκόπι συνεχίζει την ιστορική του πορεία όχι μόνο μέσα από 

το όνομά του, αλλά και μέσα από τον πολιτισμό του.  
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ 

Το 1923 με την εγκατάσταση των προσφύγων δημιουργήθηκε η ανάγκη λειτουργίας 

σχολείου.Το παλιό τούρκικο ήταν ημιερειπωμένο άνευ παραθυρόφυλλων και θυρών, με 

ενέργειες όμως του τότε μετατιθέμενου δημοδιδασκάλου κ.Αντωνίου Παπαδόπουλου 

κατοίκου του ίδιου χωριού και την χρηματική δαπάνη της κοινότητας Κηπίων αλλά και την 

προσωπική εργασία των κατοίκων του επισκευάσθη και άρχισε να λειτουργεί το Μονοτάξιον 

Δημοτικόν Σχολείον από το 1924. (Η ιστορία του σχολείου Χορτοκοπίου Χωλίδης Αναστάσιος 

Δάσκαλος –Φεβρουάριος 1955) Καθόλο το χρονικό διάστημα από το 1924 και μέχρι το 

1950 το σχολείο λειτούργησε ανελλιπώς υπό την διεύθυνση του Δημοδιδασκάλου Αντωνίου 

Παπαδόπουλου.   Πολλές φορές γινόταν επισκευές του κτηρίου για την συντήρηση 

του όταν  όμως το 1945 λόγω της λήξης της κατοχής παρουσιάστηκε πληθώρα μαθητών 

ηναγκάσθημεν στην επέκτασιν και την διαρύθμισην με μιαν εισέτι αίθουσαν χωρίς όμως το 

σχολείο να προαχθεί σε διθέσιον. 

Το 1950 μετά την συνταξιοδότηση του Α.Παπαδόπουλου ανέλαβε την διεύθυνση του 

σχολείου ο Αναστάσιος Χωλίδης μετατεθείς από το Χρυσόκαστρο όπου υπηρετούσε για 26 

χρόνια. Το σχολείο πλέον ανακαινίζεται πλήρως  καθώς αποτελείται από δύο αίθουσες ,ένα 

γραφείο και από πλακοσκεπές γίνεται κεραμοσκεπές με κεράμους γαλλικού τύπου. 

Αι διάφοραι επισκευαί και η επέκτασις εστοίχισαν πεί τα 34.000.000 δραχμές και 

προήρθαν: 

1.Εκ των πόρων του σχολικού Ταμείου       11.017.130 δραχμές 

2.Εξ εισφοράς της κοινότητας Κηπίων        7.100.000 δραχμές 

3.Εκ κρατικής ενισχύσεως                           700.000 δραχμές 

4.Εκ κρατικής ενισχύσεως                       13.000.000 δραχμές 

5.Η δε προσωπική εργασία εκτιμήθηκε στις 2.182.870 δραχμές. 

 

                                         

  Το 1/θ Δ.Σ Χορτοκοπίου λειτούργησε από το 1945-46 ενώ παράλληλα λειτουργούσε 

και νυχτερινή σχολή. Φοιτούσαν δε σε αυτό οι μαθητές καταγόμενοι από το Χορτοκόπι αλλά και 

τον γειτονικό οικισμό Βλάχικα-Νέο Συρράκο. 

 Σημαντικός ήταν και ο κλήρος του σχολείου καθώς αποτελούνταν από δύο αγροτεμάχια, 
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1. Α  κατηγορίας 3340 τμ. 2.Β κατηγορίας 3625 τμ. 

 O μεγαλύτερος αριθμός μαθητών του σχολείου ήταν 99 το σχολικό έτος 1946-47 όταν 

φοιτούσαν σε αυτό μαθητές που έχασαν έτη λόγω του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου και της κατοχής. 

Το ίδιο ισχύει και για τις δύο επόμενες χρονιές 1947-48 και 1948-49 με 96 και 91 μαθητές 

αντίστοιχα.            

   Η κατάσταση ομαλοποιείται και σταθεροποιείται από το 1950 και μετά, 

με  -/+ 60 μαθητές. Εξαίρεση αποτελεί το σχολικό έτος 1957-58 με μόνο 14 μαθητές εξαιτίας 

της έναρξης της μετανάστευσης. Κατά το σχολικό έτος 1967-68 παρατηρείται αύξηση του 

αριθμού των μαθητών σε 69.  

Ο μέγιστος δε αριθμός των κατοίκων ανέρχεται κατά το σχολικό έτος1958-59 στους 430.

 Από εκεί και μετά παρατηρείται σταδιακή μείωση ώσπου κατά το σχολικό έτος 1987-88 

καταργείται το σχολείο και οι μαθητές 24 τον αριθμό, μετεγγράφονται στο 2
ο
 Δ.Σ 

Ελευθερούπολης στις 29-9-1988. Τελευταίος δε δάσκαλος του 1/θ Δ.Σ Χορτοκοπίου ήταν ο 

Ευάγγελος Κυρανούδης από το Παλαιοχώρι. 

Δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο σχολείο ήταν κατά σειρά αρχαιότητας: 

 

α) Αντώνιος Παπαδόπουλος 

β) Αναστάσιος Χωλίδης 

γ) Σωτήριος Ασημακόπουλος 

δ) Χρήστος  Ρέμμος  

ε) Αντώνης Μπαμπαλέρης 

στ) Μαρία Παπαϊωάννου 

ζ) Γεώργιος Κακάνης 

η) Ευάγγελος Κυρανούδης 
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ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Για την υλοποίηση της παραπάνω μικρής ιστορικής μελέτης αντλήθηκαν πληροφορίες: 

α) Από το αρχείο του 3
ου

 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης 

β) Από διατελέσαντες διευθυντές και εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν σήμερα το 

3
ο
 6/Θ Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης  

γ) Από το αρχείο του 1/θ Δ.Σ Χορτοκοπίου 

δ) Η ιστορία του χωριού και του σχολείου του Χορτοκοπίου Α.Χωλίδης Φεβρουάριος 1955. 

ε)Σύντομη αναδρομή στην ιστορική πορεία του Χορτοκοπίου στον Πόντο  

Του Σάββα Μαυρίδη Χορτοκόπι Καβάλας - 21 Ιανουαρίου 2007.  

 

στ) ( Απόσπασμα του περιοδικού Άμαστρις) http://pontiosakritas.blogspot.gr  

 

ζ)  Πολιτιστικός Σύλλογος Χορτοκοπίου ΠΑΣ Πόντος www. hortokopi.gr  

 

Βιβλιογραφία της ιστορίας του χωριού Χορτοκοπίου 

 

1. Jacob Philipp Fallmerayer, Aυθεντικά κείμενα για την ιστορία της Αυτοκρατορίας της 

Τραπεζούντας Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Σάββας Μαυρίδης. Eκδοτικός Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 208  

2. Jacob Philipp Fallmerayer, Aυθεντικά κείμενα για την ιστορία της Αυτοκρατορίας της 

Τραπεζούντας Εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια Σάββας Μαυρίδης Eκδοτικός Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 33  

3. Περικλής Τριανταφυλλίδης, στα 1866, στο έργο του «Η εν Πόντω ελληνική φυλή ήτοι τα 

Ποντικά», Εν Αθήναις 1866, σελ. 60  
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4.Σάββας Ιωαννίδης, Ιστορία και Στατιστιστική Τραπεζούντος και της περί ταύτην χώρας.  

Εν Κωνσταντινοπόλει 1870. Eκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1988, σελ. 

191   5. Ό. α., σελ. 51 κ.ε  

6. Αποστολίδης Λεωνίδας, Άγνωστες σελίδες του Πόντου. Το χειρόγραφο του Ιωάννου 

Μαρνόπουλου. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001                                             

7 ό, α., σελ. 42-43   . 

8.Ν.Λαπαρίδης, Η Ματσούκα του Πόντου. Ιστορική διαδρομή. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών 

Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σελ. 156.   

9.Ν. Λαπαρίδης, Η Ματσούκα του Πόντου,σελ. 156  

10.Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Περιήγησις εις τον Πόντον», Αθήνησιν.Εκ των 

Τυπογραφείων του κράτους. 1903, σελ. 30-31  

11.Αντωνίου Παπαδοπούλου, Το Χορτοκόπιον Ματσούκας, Ποντιακή Εστία. Τεύχος 11/1950. 

Σελ. 635-637  

12.Προφορική μαρτυρία του Χορτοκοπίτη ιατρού Παναγιώτη Σελβιαρίδη, το γένος Καρτερά. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ 

Καλπάκης Φώτιος, 

 Δ/ντής του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Παγγαίου,  

Φλίσκα Αργυρώ,  

δασκάλα του ίδιου σχολείου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

   Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αποτελεί πλέγμα δομών  που  ο συγχρονισμός και η 

συλλειτουργία  των  συμβάλλουν στην παραγωγή γνώσεων και αξιών. Μέσα από το θεσμό του 

σχολείου διαμορφώνονται οι κοινωνικοί κανόνες με τους οποίους τα άτομα ασκούν τους 

συγκεκριμένους ρόλους και μ’ αυτόν τον τρόπο εξακολουθεί να υπάρχει κοινωνική ζωή. 

   Η Νικήσιανη διέθετε δυο δημοτικά σχολεία μέχρι το 1983.Σήμερα λειτουργεί μόνο ένα 

δημοτικό σχολείο. Για την προσέγγιση του θέματος έγινε έρευνα σε αρχεία σχετικά με το θέμα, 

όπως και σχετική βιβλιογραφία. Παράλληλα πήραμε συνεντεύξεις από γέροντες του χωριού. 

Μάθαμε από πότε περίπου λειτούργησε δημοτικό σχολείο, τον τρόπο που κτίστηκαν, την 

αρχιτεκτονική των κτηρίων ,την οικιστική τοποθέτησή τους, την προσφορά τους στην τοπική 

κοινωνία, το μαθητικό και διδακτικό δυναμικό και τη λειτουργία νυχτερινού-αγροτικού 

σχολείου και σχολής αγραμμάτων.            Επίσης τη λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων, τις  

Σχολικές Εφορείες, τη δομή ωρολογίων  προγραμμάτων, πως απέκτησαν τα σχολεία κινητή και 

ακίνητη περιουσία και για το σχολικό κήπο. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Η συνάντηση του Δ/ντή Πρωτ. Εκπ/σης Καβάλας κ. Γεωργάδη Νικόλαου με τους Δ/ντές και 

τους Προϊστάμενους των σχολικών μονάδων του νομού στις αρχές του 2013 και η συζήτηση που 

έγινε, στάθηκε η αιτία και αφορμή να γίνει μια σοβαρή προσπάθεια από πολλούς εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του νομού Καβάλας για την καταγραφή της ιστορίας των δημοτικών 

σχολείων του νομού. 

   Στην αρχή μας φάνηκε αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Στη συνέχεια όμως, όσο ανοίγαμε τ’ 

αρχεία των σχολείων, παίρναμε συνεντεύξεις από τους γέρους του χωριού ή της γειτονιάς, 

ψάχναμε τη σχετική βιβλιογραφία τόσο το ενδιαφέρον αυξανόταν και αισθανόμασταν 

ικανοποίηση που θα καταγράψουμε και θα προσθέσουμε κι εμείς ένα μικρό κομμάτι της 

ιστορίας του νομού και του τόπου.  

   Πιστεύω ότι έγινε αξιόλογη προσπάθεια και τα αποτελέσματά της θα είναι χρήσιμα και 

σημαντικά. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

   Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδοι:  

1. Η έρευνα πεδίου  

2. Η  συνέντευξη. 

   1.1   Με επισκέψεις στο σημερινό διδακτήριο, μελετήθηκαν όλα τα υπάρχοντα αρχεία, όπως 

μαθητολόγια, βιβλία πιστοποιητικών σπουδών, πρακτικά  σχολικών εφορειών, πρακτικά 

συλλόγων διδασκόντων, κτηματολόγιο, αρχιτεκτονικές μελέτες, φωτογραφικό υλικό. Επίσης 

προσφύγαμε σε σχετική επιστημονική  βιβλιογραφία . 

   1.2   Επισκέψεις στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄ 

Εκπ/κης Περ. Καβάλας. 

   1.3   Χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο για να βρούμε τα ΦΕΚ ίδρυσης των δυο σχολείων και οι 

αλλαγές στην ονομασία των ή οργανικότητα. 

   2.1   Πήραμε συνεντεύξεις από γέροντες του χωριού. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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   Οι πρώτες πληροφορίες για την λειτουργία δημοτικού σχολείου στη Νικήσιανη ανάγονται στο 

1800 σύμφωνα με έκθεση του δ/ντή του 1
ου

 δημοτικού σχολείου Νικήσιανης κ. Δεμερτζή 

Δημητρίου το 1962.
59

 Σύμφωνα όμως με άλλες πηγές η ύπαρξη αστικής σχολής(δημοτικού 

σχολείου) και νηπιοπαρθεναγωγείου στη Νικήσιανη ανάγονται στη δεκαετία του 1850. Η 

Νικήσιανη εκείνη την εποχή είχε 1425 Έλληνες κατοίκους και κανέναν Τούρκο. Διαφαίνεται ότι 

υπάρχει ανάγκη λειτουργίας κάποιου σχολείου για την μόρφωση και την εκπ/ση των παιδιών του 

χωριού. Η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των σχολείων επετεύχθη  μετά τον 

Κριμαϊκό πόλεμο(1853-1856),αφού ήταν σε ισχύ οι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις του 

διατάγματος του Τανζιμάτ (1839) που αφορούσαν όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας ανεξάρτητα από το θρήσκευμά τους παρέχοντας εγγυήσεις για βασικά 

δικαιώματα των χριστιανών, όπως της απονομής δικαιοσύνης, της φορολογίας, της εκπαίδευσης 

κτλ. και ισχυροποιήθηκαν με το Χάρτη του 1856, «το Χάτι Χουμαγιούν». 

   Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραμάτισαν οι φιλοεκπαιδευτικοί σύλλογοι, οι οποίοι ιδρύθηκαν 

από Έλληνες πατριώτες κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας
60

. 

 

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

   Από έκθεση του δ/ντή του 1
ου

 δημοτικού σχολείου Νικήσιανης κ. Δεμερτζή Δημητρίου στις 9-

5-1962 πληροφορούμεθα, ότι σχολείο στη Νικήσιανη υπήρχε από το 1800 περίπου
61

 και πως το 

έτος 1912 λειτούργησε κανονικά με 180-200 μαθητές και πέντε (5) δασκάλους, τους: κ. 

Μαυρίδη Κων/νο (δολοφονήθηκε από τους Βουλγάρους το 1912), Παζιώλης Γρηγόριο, Σπόντη 

Κων/νο, Γραμματίδη Ιωάννη και Μαυρίδου Νίνα. Από μαρτυρίες γερόντων με έτος γέννησης το 

1919
62

 μαθαίνουμε , ότι οι γονείς τους που ήταν γεννημένοι τη δεκαετία του 1880 πήγαιναν 

σχολείο και μάθαιναν και ελληνικά και τουρκικά. Η Νικήσιανη είχε δημοτικό σχολείο και 

νηπιαγωγείο. Στην αρχή λειτούργησε ως αλληλοδιδακτικό γραμματοδιδασκαλείο και μετέπειτα 

ως αστική σχολή. Τα σχολεία εκείνη την εποχή χωριζόταν σε αρρεναγωγεία και 

νηπιοπαρθεναγωγεία. Στη Νικήσιανη λειτουργούσε ένα αρρεναγωγείο (αστική σχολή) με δυο 

δασκάλους και ένα νηπιοπαρθεναγωγείο. Στα παραπάνω σχολεία φοιτούσαν 80 μαθητές και 60 

μαθήτριες αντίστοιχα .Τα χρόνια της  πρώτης Βουλγαρικής κατοχής 1916-1919, όπως και τα 

χρόνια του πολέμου του 1940 και της δεύτερης Βουλγαρικής κατοχής 1941-1944 δεν 

λειτούργησε δημοτικό σχολείο στη Νικήσιανη. Το πρώτο κτήριο που στεγάστηκε αργότερα το 

Β΄ δημοτικό σχολείο Νικήσιανης είναι άγνωστο το πότε ανεγέρθη. Κατά πληροφορίες γερόντων 

υπολογίζεται ότι ανεγέρθη επί Τουρκοκρατίας και προ του 1860.
63

Λειτούργησε ως 2/τάξιον 

Ελληνικόν δημοτικόν σχολείον. Ήταν μονώροφο με δυο αίθουσες εκ των οποίων η μια 

χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας και η μικρότερη ως γραφείο ή αίθουσα δασκάλου. Εδώ 

φοιτούσαν μόνο τα αγόρια , ενώ  τα κορίτσια στεγάζονταν σε μια αποθήκη η οποία βρισκόταν 

στον αυλόγυρο της εκκλησίας. Επειδή δεν μπορούσε να φιλοξενήσει όλους τους μαθητές το 

υπάρχων κτήριο, τα μαθήματα γινόταν παράλληλα και σε σπίτια  του χωριού
64

 , χωρίς να 

παίρνουν ενοίκιο οι νοικοκύρηδες. 
                                                             
59

 Γ.Α.Κ-αρχεία Καβάλας-αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄Εκπ/ης Περ. Καβάλας αταξιν. 

60
Αστέριος Δ.Γούσιος: « Η κατά Παγγαίον χώρα» Λειψία 1894-«Τα τραγούδια της πατρίδας μου» Αθήνα 1901.(εισαγωγή σελ.ιζ-σελ. 

17,18,19,20,21). 

Φώτης  Σκαλίδης : «Κοντά στις ρίζες των Ελλήνων-Το Παγγαίου μέσα στην ιστορία»(σελ.156) 

61
 Γ.Α.Κ-αρχεία Καβάλας-αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄Εκπ/ης Περ. Καβάλας αταξιν. 

62
Τσιακίρης Αθανάσιος 

63
 Έκθεσις δ/ντού του Β΄ δημοτικού σχολείου κ. Χ#πολυχρόνη Σταύρου 26-3-1953. 

64 Κατσιρντή Κων/νου στο μαχαλά της Αγίας Άννης και Τσομπανούδη Κων/νου στο μαχαλά της Μπάφρας(Πλάκες).   Μαρτυρίες Τσιακίρη 

Αθανασίου, Καλπάκη Θεοδώρου ( έτος γέννησης 1928) και άλλων  γερόντων . 
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   Το 1904 οι κάτοικοι του χωριού αναγκάζονται να κατεδαφίσουν  το παραπάνω οίκημα διότι 

ήταν παλιό και ετοιμόρροπο με σκοπό να χτίσουν νέο κτήριο, μεγαλύτερο, στον ίδιο χώρο , για 

να στεγασθούν και τα αγόρια και τα κορίτσια σε ένα και το αυτό κτήριο.  

     Από τα παραπάνω  φαίνεται  ότι οι κάτοικοι της Νικήσιανης ενδιαφέρονται και φροντίζουν 

για την εκπ/ση και τη μόρφωση των παιδιών τους  την περίοδο της τουρκοκρατίας. Από 

μαρτυρίες γερόντων
65

 μαθαίνουμε ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να φοιτούν τα παιδιά στο σχολείο. 

Οι γονείς δεν πλήρωναν  κάποια χρήματα για τη φοίτηση των παιδιών τους και τους  δασκάλους 

τους πλήρωνε η κοινότητα.  Όποιο παιδί αποφοιτούσε,  δύσκολα μπορούσε να συνεχίσει στην 

επόμενη βαθμίδα εκπ/σης (Β/θμια), πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, επειδή το πιο κοντινό γυμνάσιο 

ήταν στην πόλη της  Καβάλας,  όπου έπρεπε  τα παιδιά να μετακινηθούν  νοικιάζοντας κάποιο 

δωμάτιο  και επιβαρύνοντας την οικογένεια οικονομικά, αν και μερικές φορές πρόκειται για 

«καλούς» μαθητές. Συνήθως μετά την αποφοίτησή των ασχολούνται με τις γεωργικές δουλειές ή 

με τις δουλειές του σπιτιού, αν πρόκειται για κορίτσι. 

 

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΚΟΣΤΟΣ 

  Παρ’ όλες τις προσπάθειες το ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου της Νικήσιανης δεν  

βρέθηκε(ψάχθηκαν επιμελώς όλα τα ΦΕΚ από το 1912 και μετά).  Η πιο κοντινή ημερομηνία 

λειτουργίας του, που κατά σύμπτωση από τότε αρχίζει και το αρχειακό υλικό που βρέθηκε στο 

1
ο
 δημοτικό σχολείο Παγγαίου (Νικήσιανη), είναι το ΦΕΚ 160 τ. Α΄/1-9-1921 που αναφέρει ότι 

: «Συγχωνεύεται το 3/τάξιον αρρέννων και το 2/τάξιον θηλέων Νικήσιανης, Πραβίου, Καβάλας 

σ’ ένα  μικτόν  4/τάξιον   δημοτικόν   σχολείον». Με το ΦΕΚ 4 τ. Α΄/11-01-1927 προάγεται το 

4/τάξιον μικτόν Νικήσιανης  σε 5/τάξιον και με το ΦΕΚ 377 τ. Α΄/1-11-1934 προάγεται σε 

6/τάξιον δημοτικό σχολείο Νικήσιανης . 

   Με το ΦΕΚ 361 τ. Α΄/16-9-1937  ιδρύεται και Β΄ 2/τάξιον δημοτικό σχολείο στη Νικήσιανη 

και στεγάζεται στο κτίριο που ανεγέρθη το 1905 .  

   Παράλληλα θεμελιώνεται το 1931
66

  καινούριο κτίριο στη θέση όπου βρίσκεται  σήμερα το 1
ο
 

Δημοτικό Σχολείο Παγγαίου. Η κατασκευή του τελειώνει το 1939 και λειτουργεί από το σχολικό 

έτος 1939-40.
67

         

  Σύμφωνα όμως με το ιστορικό ανεγέρσεως(4-4-1955) από το Δντή του σχολείου κ. Μεργιά το 

κτήριο θεμελιώνεται το 1937 και αποπερατώνεται κατά το έτος 1939 υπό του εργολάβου Ναούμ 

Νουνοπούλου. Παραδίδεται για χρήση το 1939 χωρίς να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο λόγω της 

κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
68

 

   Στο παλιότερο σχολικό κτήριο  που χτίστηκε πριν το 1860 και  ξαναχτίστηκε το 1905  

στεγάζεται το μικτόν 4/τάξιον Δημοτικόν Σχολείο Νικήσιανης(1921) που μετά προήχθη σε 

5/τάξιον δημοτικό σχολείο Νικήσιανης (1927) και σε  6/τάξιον δημοτικό σχολείο 

Νικήσιανης(1934). Μετά την ανέγερση νέου κτηρίου στη Νικήσιανη το 1938, στο παλιό κτήριο 

(1905) στεγάζει το Β  2/τάξιον δημοτικό σχολείο που προάγεται σε 3/τάξιον με το ΦΕΚ 232 τ. 

Α΄/20-8-1951 και σε 4/τάξιον με ΦΕΚ 193 τ. Α΄/4-11-1963.  Το σχολικό έτος 1971-72  το Β΄  

4/τάξιο δημοτικό σχολείο Νικήσιανης συστεγάζεται με το Α΄ δημοτικό σχολείο Νικήσιανης στο 

                                                                                                                                                                                                    
 

65
 Τσιακίρης Αθανάσιος.(γέροντας 94 χρονών που διετέλεσε και πρόεδρος σχολικής εφορείας) 

66
 Μαρτυρία του δασκάλου Ηλία Παρασχιάκου(από τον παππού του που απεβίωσε 1/4// 2013 σε ηλικία 106 

ετών). 

67
 Μαρτυρίες γερόντων και μαθητών εκείνης της εποχής.(Καλπάκη Θεοδώρου, Πούλιου Παναγιώτη, Παπαλούδη 

Κων/νου που πήραν  απολυτήριο το 1940 από το κτήριο του 1ου δημοτικού σχολείου Νικήσιανης) 

68 Γ.Α.Κ-αρχεία Καβάλας-αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄Εκπ/ης Περ. Καβάλας αταξιν. 
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κτήριο του  Α΄ , λόγω ακαταλληλότητας του κτηρίου του Β΄  δημοτικού σχολείου και 

καταργείται  στη δεκαετία του 1980.
69

 

     Το πρώτο σχολικό κτήριο
70

 χτίζεται πριν  το 1860. Κατεδαφίζεται το 1904 λόγω παλαιότητας 

και ξαναχτίζεται το 1905 στον ίδιο χώρο. Η ανέγερση του κτηρίου γίνεται εκ θεμελίων με σκοπό 

να στεγάσει και τα αγόρια και τα κορίτσια. Το έτος αυτό  ο γηραιός  και βοσκός κάτοικος 

Νικήσιανης  Αθανάσιος Χάιτας , δωρητής και ευεργέτης του σχολείου, δώρισε την οικίαν του 

μετά της αυλής του στην τότε Σχολική Επιτροπή , η οποία την εκποίησε αντί 150 λιρών (αξία 

μιας λίρας, 108 γρόσια). Με τα χρήματα αυτά και με την εργασία των κατοίκων του χωριού, 

(πολλές φορές τη νύχτα και κρυφά) πάντοτε συμβουλευόμενοι υπό του  τότε  Τούρκο Έπαρχου  

του Πραβίου  ανεγέρθη το νέο σχολείο με δυο ορόφους, αφού επεκτάθη από ανατολικής 

πλευράς. Περατώνεται την ίδια χρονιά(1905).
71

 Η άδεια ανέγερσης νέου σχολικού κτηρίου από 

τον Τούρκο Έπαρχο του Πραβίου ήταν για έναν όροφο. Οι χωριανοί όμως το έκαναν διώροφο. 

Τότε υπήρξε καταγγελία στον Έπαρχο του Πραβίου που αμέσως διέταξε  την κατεδάφιση του 

δεύτερου ορόφου. Ο μεγάλος ευεργέτης, Αθανάσιος Χάιτας  πηγαίνει  στον Τούρκο Έπαρχο και 

λαμβάνει την υπόσχεση ότι αν μέχρι την επαύριον σκεπαστεί το σχολείο (γίνει σκεπή), τότε  δεν 

θα γκρεμιστεί ο δεύτερος όροφος. Επιστρέφοντας στο χωριό ο κ. Χάιτας Αθανάσιος  ενημερώνει 

τους τοπικούς άρχοντες και τους χωριανούς και αποφασίζεται να δουλέψουν όσοι χωριανοί 

μπορούν, ώστε μέχρι τα ξημερώματα της επαύριον να έχει γίνει και η σκεπή. Έτσι και έγινε  και 

παρέμεινε το σχολικό κτήριο διώροφο.
72

 Όταν τελείωσε παρεδόθη στη σχολική επιτροπή το 

1905. Ο πάνω όροφος είχε τρεις αίθουσες και έναν διάδρομο και ο κάτω όροφος είχε δυο 

αίθουσες. Αργότερα το 1950 παρουσιάστηκε ανάγκη επισκευής και δαπανήθηκαν  δωδεκάμισι 

εκατομμύρια δραχμές εκ των οποίων τα δέκα εκατομμύρια (10.000.000)  χορήγησε η υπηρεσία 

ανοικοδομήσεως και τα υπόλοιπα δυόμισι εκατομμύρια(2.500.000)  η κοινότητα Νικήσιανης. 

Κατά την επισκευή  αυτή οι τρεις  αίθουσες   του πάνω ορόφου έγιναν τέσσερις, ένας διάδρομος  

και ένα γραφείο δασκάλων. Όλες οι αίθουσες του πάνω ορόφου  ήταν αίθουσες διδασκαλίας. 

Στον κάτω όροφο οι δυο αίθουσες έγιναν κι αυτές τέσσερις κατά προτροπή του νομομηχανικού. 

Όλες οι αίθουσες του κάτω ορόφου ήταν ακατάλληλες για διδασκαλία λόγω ανεπάρκειας φωτός. 

Έτσι οι δυο αίθουσες ενοικιάζονται. Στον Γεωργικό Συνεταιρισμό «Παγγαίον» η μία και η άλλη 

στον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό «Πρόοδος» προς όφελος του σχολείου. Η τρίτη 

αίθουσα χρησιμοποιείται ως αίθουσα συγκεντρώσεως των γονέων και η τέταρτη ως 

αποθήκη
73

(1953).  

  Η μεγαλύτερη αίθουσα του κάτω ορόφου χρησιμοποιήθηκε  την περίοδο των μαθητικών 

συσσιτίων ως εστιατόριο και μια ακόμη ως μαγειρείο. 

  Χτίστηκε χωρίς σχέδιο  και είχε επιφάνεια 204,92 τ.μ. Ήταν δημόσιο χωρίς τίτλο κυριότητας- η 

κοινότητα Νικήσιανης αρνείται να δώσει ισχυριζόμενη, ότι αυτά από πολλά έτη 

παραχωρήθηκαν στο Δημόσιο- και έχει προσανατολισμό προς τη δύση. Οι διαστάσεις του 

κτηρίου ήταν: μήκος 21,80 μέτρα, πλάτος 9,46 μέτρα και ύψος 10 μέτρα.Ήταν διώροφο και η 

επιφάνεια των αιθουσών ποικίλει. Η πιο μεγάλη έχει επιφάνεια 72,52 τ.μ και η πιο μικρή 17,47 

                                                             
69 Βρέθηκαν πρακτικά του συλλόγου διδασκόντων μέχρι τον Ιούνιο του 1983. 
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 Αρχείο 1

ου
 δημοτικού σχολείου Παγγαίου(Νικήσιανη)-Κτηματολόγιο. 

71
 Γ.Α.Κ-αρχεία Καβάλας-αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄Εκπ/ης Περ. Καβάλας αταξιν . Έκθεση δ/ντή 

σχολείου 26-3-1953 

72
 Μαρτυρία δασκάλου Παρασχιάκου  Ηλία, που του την αφηγήθηκε ο παππούς γεννημένος το 1907 και 

απεβίωσε το 2013 

73 Γ.Α.Κ-αρχεία Καβάλας-αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄Εκπ/ης Περ. Καβάλας αταξιν. 
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τ.μ. Δεν διέθετε αυλή(αργότερα παραχωρήθηκε  γειτονικό όμορο οικόπεδο από ιδιώτη και 

χρησιμοποιήθηκε ως αυλή) σχολικό κήπο, αφοδευτήρια και άλλους βοηθητικούς χώρους και οι 

μαθητές του χρησιμοποιούσαν την αυλή, το σχολικό κήπο και τα αφοδευτήρια του Α΄ δημοτικού 

σχολείου μετά την ανέγερσή του το 1938 που βρίσκεται δίπλα σε απόσταση 20 μέτρων. Το 

σχολείο ήταν λιθόκτιστο, η σκεπή με πλάκες και  επικίνδυνη λόγου βάρους και τα δάπεδα  

ξύλινα. 

   Διαβάζοντας τα πρακτικά των σχολικών εφορειών του σχολείου διαπιστώνεται ότι πάντα  είχε 

ανάγκη από επισκευαστικές παρεμβάσεις με αρκετά υψηλό κόστος χρημάτων. Ο επιθεωρητής 

της Β΄ Εκπ/κης Περ. Καβάλας  αποστέλλει με το χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ στις 

27-11-1953 έγγραφο προς το Νομομηχανικό Καβάλας που του ζητά να προβεί αμέσως σε: 

«άμεσον αυτοψία του κτηρίου προς αποφυγήν απευκταίου και να μας γνωρίσητε το ταχύτερο αν 

αυτό τυγχάνει  επικινδύνως ετοιμόρροπον, ίνα λάβωμεν  άμεσα μέτρα εκκενώσεώς του ή να μας 

αποστείλετε μελέτη εκτελεστέων εν αυτώ εργασιών μετά προϋπολογισμού απαιτηθησομένης 

δαπάνης, ίνα αντιμετωπίσωμεν την επισκευήν τούτου.»  

   Γενική έκθεση πεπραγμένων του Β΄ δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 1963-64 

αναφέρει τα παρακάτω:  «Το  διδακτήριον  δυνάμει της υπ’ αριθ. 28/27-3-63 εκθέσεως του 

μηχανικού της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών Καβάλας κ. Αντ. Καρακούση εχαρακτηρίσθη ως 

ετοιμόρροπον. Κατά της ως άνω αποφάσεως υπεβλήθη ένστασις ήτις και εξεδικάσθη, χωρίς 

όμως μέχρι στιγμής να μας έχη αποσταλεί σχετική απόφασις». 

 Η έκθεσις πεπραγμένων του ίδιου σχολείου(1969-70) αναφέρει ότι: «Το διδακτήριον δυνάμει 

της υπ’ αριθ. Πρωτ.62/2-4-1970 εκθέσεως του μηχανικού Ο.Σ.Κ. νομού Καβάλας κ. Κοσμά 

Ραμαντάνη εχαρακτηρίσθη ως ακατάλληλον και επικίνδυνον από απόψεως δομικής και 

στατικής».  

  Το κτήριο αυτό γκρεμίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970.
74

 

      Το σχολικό έτος 1952-53 δεν έγιναν μαθήματα  στο κτήριο του Β΄ δημοτικού σχολείου λόγω 

παλαιότητας και επικινδυνότητας και οι μαθητές του προσέρχονταν στο Α΄ δημοτικό σχολείο  

καθότι είχε κενές αίθουσες και λειτουργούσαν ως συστεγαζόμενα . Επίσης  ένας άλλος λόγος 

που συνέδραμε σ’ αυτή τη συστέγαση ήταν ότι, το εκπ/κό  δυναμικό και στα δυο σχολεία ήταν: 

1 δάσκαλος στο Β΄ Δημ. Σ χολείο και 3 δάσκαλοι  στο Α΄ Δημ. Σχολείο. 

      Για την ανέγερση του 2
ου

 σχολικού κτηρίου που κατασκευάζεται στη Νικήσιανη 

υπάρχουν  δυο μαρτυρίες: 

   α) Από μαρτυρίες γερόντων  και μαθητών που φοίτησαν εκείνη την εποχή, το καινούργιο 

κτήριο μαθαίνουμε ότι θεμελιώνεται το 1931 και μένει ανενεργό το έργο μέχρι το 1936. Το 1937 

αρχίζουν πάλι οι εργασίες και  παραδίδεται για χρήση στη Σχολική Εφορεία το σχολικό έτος 

1939-40.  

   Αυτή η πολύχρονη καθυστέρηση οφείλεται στην οικονομική κρίση εκείνης της εποχής. Ενώ 

εκταμιεύτηκε τα ποσό για την ανέγερσή του σχολικού κτηρίου δεν πραγματοποιήθηκε. Επίσης 

υπήρξε και  πρόβλημα ανάμεσα στην Κοινότητα του χωριού και τον μακαριστό Μητροπολίτη 

Ελευθερουπόλεως κ. Σωφρόνιο. Το οικόπεδο όπου θα κτιζόταν το νέο σχολείο ανήκε στην 

εκκλησία επειδή ήταν νεκροταφείο.           

    Το χωριό όμως συνεχώς απλωνόταν προς τη βορειοδυτική πλευρά και ο χώρος αυτός 

βρισκόταν ήδη ανάμεσα στα σπίτια. Η Κοινότητα παραχωρεί οικόπεδο εκτός χωριού με 

ταυτόχρονη δωρεά οικοπέδου παρά του κ. Αθανάσιου Τυρνινή
75

 για μετεγκατάσταση των 

νεκροταφείων στο χώρο που βρίσκονται και σήμερα. Ο μακαριστός κ. Σωφρόνιος δεν το δέχεται 

και αρχίζει η προστριβή ανάμεσα στις δυο πλευρές. Μάλιστα ο μακαριστός κ. Σωφρόνιος έδωσε 

εντολή στους δυο παπάδες του χωριού ,τον κ. Κυρκούδη Παράσχο και τον κ. Παπαβασιλείου 

Αριστοτέλη να μην κάνουν αγιασμό θεμελίωσης  για την ανέγερση του νέου σχολικού κτηρίου, 

                                                             
74 Μαρτυρίες κατοίκων του χωριού. 

75 Μαρτυρία του εγγονού του,  κ. ΔημητρίουΤυρνινή. 
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λόγω  καταπάτησης εκκλησιαστικής περιουσίας. Όμως ο παπάς κ. Παπαβασιλείου  Αριστοτέλης 

παρακούει την εντολή του Μητροπολίτη και κάνει τον αγιασμό. Μετά από αυτό αρχίζουν οι 

εργασίες και κατασκευάζεται το Α΄ δημοτικό σχολείο Νικήσιανης. Αποτέλεσμα να τιμωρηθεί  ο 

παπάς 
76

 με μετακίνηση από την ενορία του.  Η οριστική διευθέτηση του προβλήματος έγινε με 

Βασιλικό διάταγμα.  

  β) Σύμφωνα όμως με το ιστορικό ανεγέρσεως(4-4-1955) από το Δντή του σχολείου κ. Μεργιά 

το κτήριο θεμελιώνεται το 1937 και αποπερατώνεται κατά το έτος 1939 υπό του εργολάβου 

Ναούμ Νουνοπούλου. Παραδίδεται για χρήση το 1939 χωρίς να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο 

λόγω της κηρύξεως του Ελληνοϊταλικού πολέμου. Μετά τη λήξη του πολέμου και την εισβολή 

των Βουλγάρων στην Ανατολική Μακεδονία το σχολείο χρησιμοποιήθηκε ως κοινοτικό 

κατάστημα υπό των κατακτητών καθ’ όλα τα έτη της βουλγαρικής κατοχής. Κατά τη διάρκεια 

της Βουλγαρικής κατοχής το κτήριο υπέστη ζημιές όχι μόνο από τους Βουλγάρους αλλά και από 

τους Ελασίτες. Οι ζημιές αυτές αποκαταστάθηκαν με μέριμνα της Σχολικής Εφορείας του 

σχολείου και  η δαπάνη επισκευής ανήλθε στο ποσό των  δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων 

τριάντα επτά χιλιάδων δραχμών(2.537.000 δρχ). Μετά την αναχώρηση των Βουλγάρων 

παρεδόθη στις Ελληνικές αρχές  και από τότε χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως σχολείο.  

   Το σχολικό κτήριο οικοδομείται σύμφωνα με  σχέδιο και δαπανάται το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων δραχμών (1.780.000 δρχ). Ανεγέρθη με την 

οικονομική συμβολή των κατοίκων,(ένα εκατομμύριο δραχμές  προερχόμενη από την ερανική 

φορολογία του καπνού) , της κοινότητα Νικήσιανης(επτακόσιες χιλιάδες δραχμές) και ογδόντα 

χιλιάδες δραχμές(80.000 δρχ.) από κρατική επιχορήγηση.
77

Η κατασκευή του νέου σχολείου 

γίνεται στο χώρο των πρώην  νεκροταφείων του χωριού (επειδή  το χωριό επεκτάθηκε και τα 

νεκροταφεία βρίσκονταν πλέον μέσα στον οικισμό και οι χωριανοί αποφάσισαν να μεταφέρουν 

τα νεκροταφεία έξω από τον οικισμό). Το οικόπεδο δωρίθηκε  στη Σχολική Εφορεία του Α΄ 

δημοτικού σχολείου Νικήσιανης  δι’ αποφάσεως  του κοινοτικού συμβουλίου Νικήσιανης(1938 

ή 1939) βάσει βασιλικού διατάγματος, ως καταργηθέν νεκροταφείο. Το σχετικό δωρητήριο έχει 

χαθεί , διότι η βουλγαρική κατοχή που μεσολάβησε  κατέστρεψε τ’ αρχεία του σχολείου και της 

κοινότητας.
78

Στο οικόπεδο αυτό προσαρτήθηκαν και δυο (2) άλλα ιδιωτικά οικόπεδα: 1) Του κ. 

Φλίσκα  Νέστωρα με έκταση 350 τ.μ δυνάμει του υπ΄ αριθ. 20977 συμβολαίου του 

συμβολαιογράφου Ελευθερουπόλεως κ. Παπανδρέου και 2) του κ. Σαραφούδη Ιωάννη Ηλία 235 

τ.μ δυνάμει του υπ’ αριθ.20974 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ελευθερουπόλεως κ. 

Παπανδρέου με ανταλλαγή άλλης περιουσίας του σχολείου. Το πρώτο οικόπεδο μετεγράφη το 

1948 στο υποθηκοφυλακείο Παγγαίου υπ΄ αριθμ. μεταγραφών 190 τόμος δεύτερος και το 

δεύτερο οικόπεδο μετεγράφη το 1948  υπ΄αριθμ. μεταγραφών 217 τόμος δεύτερος. 

    Ονομάζεται Α΄ Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης με το ΦΕΚ 1 τ.Α΄/5-1-1938 που μέχρι εκείνη 

τη στιγμή  ονομαζόταν 6/τάξιον Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης.  

   Είναι δημόσιο και έχει χρονολογία εγγραφής στο υποθηκοφυλακείο Παγγαίου 1948 με αριθμό 

μετεγγραφής 190-217.  Η επιφάνεια του κτηρίου  είναι 384 τ.μ , είναι περιφραγμένο με 

μαντρότοιχο, έχει μήκος 38,80 μ., πλάτος 11,70 μ., ύψος 10 μ.  είναι διώροφο και 

προσανατολισμό προς το νότο. Είναι λιθόκτιστο , η σκεπή είναι φτιαγμένη με κεραμίδια και το 

δάπεδο με μωσαϊκό. Διαθέτει 6 αίθουσες με επιφάνεια 55 τ.μ  η καθεμιά και έχει τρεις(3 )σε 

κάθε όροφο. Έχει δυο εισόδους, δυο διαδρόμους ένας σε κάθε όροφο(78 τ.μ.) ο καθένας, δυο 

γραφεία και αφοδευτήρια. Επισκευάζεται από το 1949 έως το 1953:
79

 Αγορά ξυλείας 

υαλοπινάκων, υδροχρωματισμοί διόρθωση αφοδευτηρίων(έγγραφο του Επιθεωρητή Β΄ Εκπ/κής 

                                                             
76 Μαρτυρίες γερόντων και μαθητών εκείνης της εποχής(Παρασχιάκος Ηλίας-Καλπάκης Θεόδωρος). 

77 Γ.Α.Κ.  Αρχεία Ν. Καβάλας .Αρχείο Επιθεώρησης Δημ. Εκπ/σης Β΄  Εκπ/κης Περ. Καβάλας αταξιν. 

78 Κτηματολόγιο 1ου δημ.σχολείου Παγγαίου (Νικήσιανη) 

79 Σελίδα 14.  29/11/1953 βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας.. 
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Περ. Καβάλας 8-9-1949 για μεταφορά των αφοδευτηρίων)κ.ά. Το 1963 γίνονται τα επιχρίσματα 

και αποκτά κεντρική θέρμανση το 1979.  Η αυλή του σχολείου είναι 1480 τ.μ. με σχολικό κήπο 

στη νότια πλευρά. Στη δυτική  πλευρά χτίζεται (ημιτελές) κτήριο το 1942 υπό των Βουλγάρων 

που χρησιμοποιείται ως  στάβλος  (1941-1944 βουλγαρική κατοχή) και φιλοξενεί τα άλογά τους 

και μερικά γουρούνια που εκτρέφονται εκεί.
80

Μετά την απελευθέρωση ο χώρος αυτός 

χρησιμοποιείται για τα μαθητικά συσσίτια. Κατεδαφίζεται δυνάμει του υπ’ αριθ.3/1970 

πρακτικού ως: «καταρρεύσαν και θεωρούμενον επικίνδυνο». 

    Σήμερα υπάρχει υπόγειο γυμναστήριο και δεν υφίσταται πλέον στο χώρο ο σχολικός κήπος. 

 

     Τα δυο σχολεία
81

 βρίσκονται στη μέση του χωριού, δίπλα στην ενοριακή, κεντρική, 

«μεγάλη»  εκκλησία «Εισόδια της Θεοτόκου». Είναι κτισμένα σε σχέδιο ορθογωνίου 

παραλληλόγραμμου και δεν δέχτηκαν καμιά παρέμβαση στο αρχικό αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

Προβάλλουν ψηλά, επιβλητικά και μεγαλόπρεπα ανάμεσα στα χαμηλά και φτωχικά σπίτια των 

κατοίκων. Ο τρόπος με τον οποίο κτίστηκαν τα δυο σχολεία: α)Δωρεά εξ’ ολοκλήρου το Β΄  

Δημοτικό Σχολείο από τα χρήματα -150 λίρες-της εκποίησης της κατοικίας του κ. Αθανασίου 

Χάιτα και β) την πολύ μεγάλη χρηματική συμβολή των κατοίκων του χωριού και της 

Κοινότητας Νικήσιανης για το κτίσιμο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου (ένα εκατομμύριο δραχμές 

από έρανο των κατοίκων του χωριού,  επτακόσιες χιλιάδες δραχμές από την Κοινότητα και μόνο 

ογδόντα χιλιάδες δραχμές από το κράτος) μαρτυρούν και δείχνουν τη θέληση , την  αγωνία και 

την ανησυχία των κατοίκων του χωριού να έχουν σχολείο για τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα θα 

σταθούμε στην ανέγερση  του πρώτου σχολικού κτηρίου, που κτίστηκε προ του 1860 και 

ξαναχτίστηκε το 1905 στη  περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

   Ο χώρος που επιλέχτηκαν να χτιστούν δεν είναι τυχαίος. Βρίσκονται δίπλα-δίπλα σχολεία και 

εκκλησία, θέλοντας να τονίσουν τους δυο θεμελιακούς θεσμούς,  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ και ΣΧΟΛΕΙΟ 

που κράτησαν όρθια την Ελληνική φυλή σε όλες τις δύσκολες στιγμές  της ιστορίας και ότι 

ακόμα οι δυο στυλοβάτες της φυλής μας ήταν και θα είναι η αρχαία ελληνική παιδεία και η ορθή 

πίστη στο Χριστό. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1
ΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

  Μετά την μετονομασία του 6/τάξιου δημοτικού σχολείου Νικήσιανης σε Α΄ δημοτικό σχολείο 

Νικήσιανης  με το ΦΕΚ 1 τ. Α΄/5-1-1938 υπάρχουν μεταβολές στην οργανικότητα  και στην 

ονομασία του σχολείου. Το σχολικό έτος 1975-76 λειτουργεί ως 5/θέσιο(Βιβλίο πράξεων 

σχολικής εφορίας)Το σχολικό έτος 1983-84  συγχωνεύονται το Α΄ και το Β΄ δημοτικό σχολείο 

σε ένα Α΄ 7/θέσιο δημοτικό σχολείο Νικήσιανης και το  1991 υποβιβάζεται σε 6/θέσιο με το 

ΦΕΚ 91 τ.Α΄/21-06-1991. Το 1993 συγχωνεύεται με το 3/θέσιο της Γεωργιανής σε ένα 7/θέσιο. 

Αυτό  στην πράξη δεν έγινε ποτέ , αφού οι κάτοικοι της Γεωργιανής δεν έστελναν τα παιδιά τους 

στο σχολείο της Νικήσιανης, οπότε αναγκάστηκε η πολιτεία να προβεί στην άρση αυτής της 

απόφασης.  Με το ΦΕΚ 689 τ.Β΄/14-08-1997 καταργείται το Α΄ 7/θέσιο Δ.Σ Νικήσιανης και 

στις 28-8-1997 ιδρύεται και μετονομάζεται σε  1
ο
 7/θέσιο Δ.Σ. Παγγαίου με το ΦΕΚ 765 

τ.Β΄/28-08-1997.  Με το ΦΕΚ 1169 τ.Β΄/4-6-99  γίνεται  ολοήμερο.(1
ο
 6/θέσιο ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Παγγαίου). 

 

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

   Οι δάσκαλοι των σχολείων της Νικήσιανης ήταν συνήθως κρατικοί, κοινοτικοί και ιδιωτικοί. 

Π.χ το σχολικό έτος 1950-51 στο Α΄ δημοτικό σχολείο εργάσθηκαν 4 κρατικοί δάσκαλοι, 3 

κοινοτικοί και 3 απόφοιτοι Γυμνασίου.
82

Αυτό συνέβαινε μέχρις ότου η ελληνική πολιτεία 

                                                             
80 Μαρτυρίες κατοίκων. 

81 Το κτήριο που κτίστηκε το 1905 δεν υφίσταται πλέον από τη δεκαετία του 1970. 

82 Βιβλίο μηνιαίων-ετήσαιων εκθέσεων 1950-51. 
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ανέλαβε πλήρως την επάνδρωση των σχολείων με κρατικούς δασκάλους. Την περίοδο μετά την 

Βουλγαρική κατοχή 1941-1944 και έως η Ελληνική κυβέρνηση αρχίσει να λειτουργεί  και να 

διορίσει δασκάλους , στα δημοτικά σχολεία της Νικήσιανης μάθημα  στους μαθητές έκαναν 

χωριανοί που ήξεραν γράμματα.
83

 Τέτοιοι δάσκαλοι ήταν οι: Μαγγιώρης Θεοχάρης, 

Σπανομαριάδης Νικόλαος, Αργυρούδης  Αργύριος,  Μητκίδης  Αθανάσιος και άλλοι που δεν 

τους θυμούνται οι μάρτυρες-κάτοικοι του χωριού. Η πρόσληψη κοινοτικών και  ιδιωτικών 

δασκάλων γινόταν με απόφαση του Κοινοτικού συμβουλίου και έγκριση της Νομαρχίας. 

    Τους προσελάμβανε η Σχολική Εφορεία του σχολείου με έγκριση του επιθεωρητή της Β΄ 

Εκπ/κής Περιφέρειας Καβάλας και πληρώνονταν με χρήματα της Κοινότητας ή με χρήματα του 

ταμείου της Σχολικής Εφορείας. Οι κοινοτικοί και ιδιωτικοί δάσκαλοι μπορεί να ήταν και 

απόφοιτοι του γυμνασίου όπως το σχολικό έτος 1950-51 η  κ. Σισμανίδου Πανωραία ή  κάποιος 

άλλος που «ήξερε γράμματα». Επίσης  κατά το σχολικό έτος 1953-54 προσλήφθηκε  γεωπόνος 

στη νυχτερινή σχολή.
84

  Όταν η πρόσληψη αφορούσε απόφοιτους του Γυμνασίου ως δασκάλου, 

τότε γινόταν επιμόρφωσή τους από τους κοινοτικούς δασκάλους(βιβλίο ετήσιων –μηνιαίων 

εκθέσεων σχολ. έτους  1950-51).  

  Όταν το διδακτικό προσωπικό ήταν ελλιπές, με ενέργειες της Κοινότητας Νικήσιανης 

προσλαμβάνονταν κοινοτικοί ή ιδιωτικοί δάσκαλοι και επίσης  τα δυο σχολεία λειτουργούσαν 

με κοινό πρόγραμμα , ώστε να μην υπάρχει  δυσλειτουργία λόγω έλλειψης δασκάλων(βιβλίο 

μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων Α΄ δημ. σχολ. Νικήσιανης 1950-51). 

   Φαίνεται  ότι όταν υπήρχαν δάσκαλοι στις τάξεις του στρατού  υπήρχε η δυνατότητα να γίνει 

απόσπαση του στρατιώτη από τη μονάδα του σε κάποιο σχολείο. Αυτό το βλέπουμε να είναι 

καταγεγραμμένο στην γενική  έκθεση  πεπραγμένων σχολικού έτους 1949-50 του Α΄ δημ. σχολ. 

Νικήσιανης, που αναφέρει τα παρακάτω: «Κατά τον μήναν Απρίλιον ο δημοδιδάσκαλος 

Καραχάλιος  Ευθύμιος απολυθείς από τις τάξεις του στρατού, απεχώρησεν της υπηρεσίας». 

   Το σχολικό έτος 1953-54 και έως τις 3-4-1954 οι κοινοτικοί  και ιδιωτικοί δάσκαλοι 

αμείβονταν με το ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων δραχμών (900.000) το μήνα έκαστος. Από τον 

επόμενο μήνα η αμοιβή τους ήταν χίλιες δεκαεπτά δραχμές(1.017 δρχ) έως εννιακόσιες πενήντα 

δραχμές(950 δρχ).Πρακτικά  7
ο/
20-1-1954 ,13

ο
/18-5-1954 και 1

ο
/4-1-1955 του Α΄ δημοτικού 

σχολείου Νικήσιανης. Εδώ βλέπουμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας.  

   Οι αποφάσεις  του συλλόγου διδασκόντων καταγράφονταν στα βιβλία μηνιαίων και ετήσιων 

εκθέσεων. Πολλές φορές καλούνταν ο σύλλογος διδασκόντων να προβεί σε εξέταση μαθητών 

για κατατακτήριες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών καταχωρούνταν στο βιβλίο πράξεων των 

Σχολικών  Εφορειών(11
ο
/1-11-1957και 5

ο
/26-3-1958) Α΄  Δημ. Σχολ. Νικήσιανης. 

   Το 1912  έχουμε τη σύλληψη και τον μαρτυρικό θάνατο του δασκάλου Κ. Μαυρίδη Κων/νου 

υπό των Βουλγάρων. 

   Την περίοδο μετά το 1948 η αίτηση πρόσληψης ιδιωτικών ή κοινοτικών  δασκάλων 

συνοδευόταν και με  δήλωση νομιμοφροσύνης σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3, Α.Ν.516/1948 και 

έπρεπε να εγκρίνεται η πρόσληψη τους από τον επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων της Β΄ 

Εκπ/κης Περ. Καβάλας παρόλο που η δαπάνη βάραινε την κοινότητα ή τους γονείς. Επίσης 

γινόταν και συλλήψεις και φυλακίσεις δασκάλων αυτή την περίοδο μάλλον λόγω κοινωνικών 

φρονημάτων (Ετήσια  Έκθεση πεπραγμένων Α΄ Δημοτικού Σχολείου Νικήσιανης  1946-47).  

     Από το παραπάνω βλέπουμε ότι η ομοψυχία που διακατείχε ολόκληρο  τον Ελληνισμό με τον 

πόλεμο εναντίων των Ιταλών(1940)και την  αντίσταση εναντίων των Γερμανών, Ιταλών και 

Βουλγάρων(1941-1944) μέσα σε διάστημα δύο ετών να  μετατρέπεται σε ιδεολογικό-κομματικό 

μίσος (εμφύλιος πόλεμος). Δεν εξαιρούνται ούτε τα σχολεία και κατ΄ επέκταση και οι δάσκαλοι. 

Αυτό συμβαίνει τακτικότατα στο διάβα της ελληνικής ιστορίας. Κάθε φορά που είμαστε έτοιμοι 

                                                             
83

 Μαρτυρίες χωριανών που τότε φοιτούσαν στα σχολεία της Νικήσιανης(Καλπάκης Θεόδωρος, Παπαλούδης 

Κων/νος, Πούλιος Παναγιώτης) 

84 Βιβλία μηνιαίων εκθέσεων και πρακτικών σχολικής εφορείας Α΄Δ.Σ. Νικήσιανης 1956. 
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ως έθνος και λαός να «οικοδομήσουμε» πάνω στις δάφνες  των υψηλών ιδανικών για  τα οποία 

πάντα αγωνιστήκαμε και πολεμήσαμε ως έθνος . Ένα σύνδρομο που έχει βαρύ το τίμημα κάθε 

φορά και το γνωρίζουν πολύ καλά οι εχθροί μας  και πάντα πέφτουμε στη παγίδα. 

   Υπήρχαν και απολύσεις δασκάλων λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς.  Π.χ  Παπά  Στέλλα  

σχολικό έτος 1951-52
85

 Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης . 

   Επίσης οι δάσκαλοι πρέπει να επιβλέπουν  την εξωσχολική ζωή  και συμπεριφορά των 

μαθητών  και  ήταν υποχρεωμένοι να διαμένουν στο τόπο της εργασίας τους σύμφωνα με 

εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας. 

«Οι δάσκαλοι έδερναν αράδα μέχρι βασανισμό. Έμεναν στο χωριό, τους κερνούσαν οι χωριανοί 

στα καφενεία, τους πήγαιναν τρόφιμα στο σπίτι  και αν έμειναν σε σπίτι μαζί με τον 

σπιτονοικοκύρη, τους φρόντιζαν το δωμάτιο και τους παρείχαν φαγητό  χωρίς αμοιβή. Όλα αυτά 

γιατί υπήρχε φτώχεια».
86

 

 

ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

  Σύμφωνα με τα μαθητολόγια που βρίσκονται στο 1
ο
 δημοτικό σχολείο Παγγαίου από το 1921 

και μετέπειτα , διαπιστώνουμε ότι τη δεκαετία  1921 έως 1930 υπάρχει μια «σταθερή» στον 

αριθμό των μαθητών που φοιτούν στο μικτό 4/τάξιο δημοτικό σχολείο Νικήσιανης που 

κυμαίνεται γύρω στους 300 μαθητές. Ακολουθεί  αύξηση την επόμενη δεκαετία(1930-1940) που 

φτάνει στους 400 έως και  500 μαθητές. Τότε ιδρύεται και  το 2
ο
 δημοτικό σχολείου Νικήσιανης, 

το Σεπτέμβρη του 1937. Μετά τον πόλεμο του 1940 και τη βουλγαρική κατοχή έχουμε ραγδαία 

αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που αγγίζει και στα δυο σχολεία τους 750 μαθητές. Η 

ραγδαία αυτή αύξηση οφείλεται στο γεγονός ,ότι πολλά παιδιά  στη διάρκεια του πολέμου και 

της κατοχής δεν πήγαν σχολείο.Τώρα μολονότι έχουν αυξημένο όριο ηλικίας εγγράφονται στο 

σχολείο για να μάθουν γράμματα. Τις δεκαετίες του ‘50 και του ‘60 το Β΄ δημοτικό σχολείο 

Νικήσιανης φιλοξενεί από 150-200 μαθητές κάθε έτος. Το αντίστοιχο διάστημα το Α΄ δημοτικό 

σχολείο Νικήσιανης φιλοξενεί 160-339 μαθητές. Τις επόμενες δεκαετίες έχουμε μείωση του 

μαθητικού δυναμικού για να φτάσουμε το 1983 με 117 μαθητές το Α΄ δημοτικό και 93 το Β΄ 

δημοτικό , λόγω της αστυφιλίας και της μετανάστευσης. Από εδώ και μετά έχουμε μείωση του 

μαθητικού δυναμικού , για να φτάσουμε  στο 2013 να υπάρχει ένα σχολείο, το 1
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο Παγγαίου με έδρα τη Νικήσιανη και να φοιτούν σ’ αυτό 92 μαθητές
87

. 

     Η αδικαιολόγητη απουσία μαθητών  από το σχολείο  καθώς και πολλών μαθητών που δεν 

εγγράφονται  για την νέα σχολική χρονιά τις δεκαετίες του 1940 και του1950 είναι πολλές. 

Σχεδόν πάντα πάνω από πενήντα, εξαιτίας  του ότι βοηθούν τους γονείς τους σε διάφορες 

εργασίες. Το σχολείο σύμφωνα με τον νόμο για να αντιμετωπίσει αυτή τη κατάσταση επιβάλλει 

πρόστιμα σε γονείς για παράβαση διατάξεων περί υποχρεωτικής φοίτησης  και ακόμη  ο δ/ντής 

αποστέλλει σχετική κατάσταση των μη εγγραφέντων μαθητών στην Αστυνομία Νικήσιανης , με 

την παράκληση να συνδράμει στο ζήτημα αυτό(Νοέμβριος 1950)
88

.  

  Τις δεκαετίες του 1940 και του1950 το μαθητικό δυναμικό μειώνεται ιδιαιτέρως κάθε χρόνο 

την εποχή της Άνοιξης, έως σε ποσοστό 50% (ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων Α΄ δημ. Σχολ. 

1946-1954) λόγω της καπνοφυτείας.  

   Βλέποντας τις μηνιαίες εκθέσεις του δ/ντή του Α΄ Δημ. Σχολείου για τις απουσίες των 

μαθητών   την περίοδο αυτή , διαπιστώνουμε ότι αυτές  φθάνουν μέχρι τις 158 το μήνα Μάιο για 

τα σχολικά έτη 1946-1954  λόγω του ότι τα παιδιά πήγαιναν και βοηθούσαν τους γονείς τους 

στις καπνοφυτείες και υπάρχει καταγραφή για 209 απουσίες μαθητών το μήνα Ιούνιο του 1949 

                                                             
85 ΒιβλίοΜηνιαίων εκθέσεων 1951-52. 

86 Μαρτυρία γέροντα 93 ετών –Τσιακίρης Αθνάσιος- όταν ήταν μαθητής το 1925-1931. 

87 Αρχείο σχολείου-Φ.7 Στατιστικής. 

88 Αρχείο σχολείου-μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις  Α΄ δημ. σχολ. Νικήσιανης 1949-50. 
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σε σύνολο 405 εγγεγραμμένων μαθητών. Από τη σχολική χρονιά 1954-55 έχουμε την 

παρέμβαση του Επιθεωρητή της Β΄ Εκπ/κης Περ. Καβάλας  στο ωρολόγιο πρόγραμμα  και 

διαμορφώνεται από τις 23 Μαΐου 06:30 έως 10:30 πρωινής λόγω της καπνοφυτείας, ενώ την 

επόμενη 1955-56  από 28 Μαΐου το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται  από 07:30 έως 12:30. 

Αυτό συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης  

καταβάλλονταν μεγάλες προσπάθειες  και από το Δ/ντή του σχολείου και  από τους δασκάλους 

με συνεχείς υπενθυμίσεις στους μαθητές του καθήκοντος περί  τακτικής φοίτησης , δια της 

συνεννοήσεως με τους γονείς και ακόμη δια απειλών. Έτσι επετεύχθη η μείωση των 

απουσιών(1949-50). 

     Δινόταν πολύ μεγάλη προσοχή στην υγιεινή κατάσταση και καθαριότητα των μαθητών στις 

δεκαετίες του 1920-30-40-50 και λιγότερο τη δεκαετία του 1960  και λαμβάνονταν τα 

κατάλληλα μέτρα από τον κοινοτικό ιατρό και το κλιμάκιο υγιεινής της Νομαρχίας Καβάλας. 

Γινόταν συγκεντρώσεις γονέων για να ενημερωθούν γι’ αυτά τα ζητήματα και συνεχώς 

παραινέσεις στους μαθητές. Αναφέρει σε έκθεσή του ο δ/ντής του Α΄ δημ. σχολείου για το σχολ. 

έτος 1949-50 : «Στο ζήτημα της καθαριότητας η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική». Το ίδιο 

αναφέρει και ο δ/ντής του Β΄ δημ. σχολείου. 

    Διαβάζοντας τις ετήσιες εκθέσεις των δυο Δ/ντών για τα επόμενα χρόνια βλέπουμε ότι 

καταγράφεται  μια σταθερή βελτίωση της καθαριότητας και της υγιεινής των μαθητών. Από τις 

πιο σοβαρές αρρώστιες που παρατηρούνταν και διαπιστώνονταν τις περιόδους αυτές, ήταν η 

μηνιγγίτιδα, ο τύφος , η παρωτίτιδα, η ψώρα, σταφυλοκοκκιάσεις και αδενοπάθειες(βιβλίο 

ετήσιων –μηνιαίων εκθέσεων 1951-52 Α΄ Δημ. Σχολ. Νικήσιανης). Το σχολικό έτος 1947-48 

έγινε εμβολιασμός για δαμαλισμό και μετά συνεχίστηκε ο έλεγχος κάθε χρόνο. Τη σχολική 

χρονιά 1948-49 έγινε αντιτυφικός και αντιδιφθεριτικός ορός και τη σχολική χρονιά 1949-50 

έγινε για πρώτη φορά αντιφυματικός εμβολιασμός και από κει και ύστερα γινόταν κάθε χρόνο. 

  Στο Β΄  δημοτικό σχολείο το σχολικό έτος 1949-50 δεν υπάρχουν αναγνωστικά και το 

καθημερνό ανάγνωσμα γίνεται από το περιοδικό «Η ζωή του παιδιού» μέχρι να γίνει η 

προμήθεια των νέων αναγνωστικών. 

    Δια την εν γένει διαπαιδαγώγηση  των μαθητών ,παροτρύνονταν οι μαθητές  από  τους 

δασκάλους να παρακολουθούν το κατηχητικό σχολείο και να εγγραφούν στον προσκοπισμό , 

αποβλέποντας έτσι στην συμβολή αυτών των φορέων στην βαθμιαία  αποβολή των κακών 

έξεων, την ανάπτυξη των οποίων υποβοηθεί το κοινωνικό περιβάλλον, όπως μας επισημαίνει η 

έκθεση του δ/ντή του σχολείου. ( Αρχείο Β΄ Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης 1949-50 μηνιαίες  

εκθέσεις). 

  Σύμφωνα με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας οι μαθητές  έπρεπε να φέρουν ευπρεπή 

ενδυμασία, να φέρουν διακριτικό σήμα του σχολείου  και το καλό παράδειγμα να το δείχνουν οι 

δάσκαλοι.  

   Ο εκκλησιασμός ειδικά των μεγάλων τάξεων ήταν υποχρεωτικός για κάθε Κυριακή. 

   Κάθε χρόνο  τελούνταν οι γυμναστικές επιδείξεις και η γιορτή λήξης των μαθημάτων κατά το 

μήνα Ιούνιο. 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

    Το πρόγραμμα των μαθημάτων  διαμορφωνόταν σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Επιθεωρητή, 

αλλά  και των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούσαν  στα δυο σχολεία της Νικήσιανης, ώστε 

να μην υπάρχει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των . Λαμβάνονταν σοβαρά υπόψη  : α)Το 

σύνολο των εκπ/κών που υπήρχαν στα δυο σχολεία και  β) Αν το Β΄ δημοτικό μπορούσε να 

φιλοξενήσει τους μαθητές λόγω παλαιότητας του κτηρίου. Π.χ το σχολικό έτος 1952-53 λόγω 

παλαιότητας του κτηρίου του Β΄ δημοτικού και λόγω έλλειψης δασκάλων, μόνο 4 για τα δυο 

σχολεία σε σύνολο 469 μαθητών (στη διάρκεια τις σχολικής χρονιάς προσλαμβάνονταν και 

άλλοι) τις πρωινές ώρες διδάσκονταν  η Γ΄- Δ΄- Ε΄- ΣΤ΄ τάξη και το απόγευμα η  Α΄ και η Β΄ 

τάξη. Δυο δάσκαλοι εκ περιτροπής έκαναν μάθημα σε δυο τάξεις ,μια τάξη το πρωί και μια το 
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απόγευμα. Το ίδιο συμβαίνει και την επόμενη σχολική χρονιά
89

.Όταν συμπληρώνονταν ο 

απαιτούμενος αριθμός δασκάλων το πρόγραμμα διαμορφωνόταν κανονικά, δηλαδή μάθημα 

πρωί και απόγευμα εκτός Τετάρτης και Σαββάτου όλες οι τάξεις. 

   «Τα μαθήματα που διδάσκονταν το 1925 και όσο πήγαινα σχολείο μέχρι το 1931 ΣΤ΄ τάξη 

ήταν : Ανάγνωση, Ορθογραφία, Ιστορία , Φυσική, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Μαθηματικά, 

Ωδική ,Γυμναστική και ήταν υποχρεωμένα τα παιδιά να εκκλησιάζονται κάθε Κυριακή. Το 

σχολείο λειτουργούσε πρωί-απόγευμα αλλά δεν θυμάμαι να πήγαινα και το Σάββατο στο 

σχολείο».
90

 

 

1.8 ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Νυχτερινό-Γεωπονικό Σχολείο, Σχολή 

αγραμμάτων) 

  Από το Νοέμβριο του 1953 στο χώρο του Α΄ δημοτικού σχολείου Νικήσιανης λειτουργούν:  

  α) Αγροτική νυχτερινή επιμορφωτική σχολή με σύνολο μαθητών 111( 80 αγόρια και 31 

κορίτσια). Επίσης  καταβάλλονται προσπάθειες  για λειτουργία β)νυχτερινής σχολής 

αναλφάβητων-αγραμμάτων (21 μαθητές, 9 αγόρια και 12 κορίτσια 27-6-54). Λειτουργούν από 

το Φεβρουάριο του 1954 και διδάσκουν δάσκαλοι από το Α΄ και Β΄ δημοτικό σχολείο  

Νικήσιανης. Σ’ αυτές τις σχολές έχουμε μεγάλη διαρροή μαθητών ,όταν ξεκινούν οι αγροτικές 

δουλειές  την Άνοιξη. Έτσι παύει η λειτουργία των στις 30-4-1954. Για την λειτουργία αυτών 

των σχολών δεν δαπανήθηκε κανένα ποσό. 

   Στην σχολή των αγραμμάτων  αυτή τη χρονιά φοίτησαν 9 άρρενες από 12 έως 20 χρονών και 

12 θήλεις από 14 έως 20 χρονών. 

   Στην αγροτική νυχτερινή επιμορφωτική σχολή  φοιτούν 80 άρρενες, 31 θήλεις και 

χωρίζονται σε δυο τμήματα. Διδάσκουν όλοι οι  δάσκαλοι  από  τα σχολεία της Νικήσιανης (εκ 

περιτροπής κάθε φορά ο απαραίτητος αριθμός δασκάλων)και ένας γεωπόνος διορισμένος από το 

Υπουργείο Γεωργίας. 

   Διδάσκονται διαφορετικά μαθήματα  σε κάθε σχολή. 

   Επαναλειτουργούν και οι δυο σχολές από 1-11-1954. Η αγροτική νυχτερινή σχολή με 150 

μαθητές(άρρενες και θήλεις) και από 1-12-1954 η σχολή των αγραμμάτων με 201 μαθητές. Τα 

μαθήματα έληξαν στις 10-5-1955 λόγω διαρροής των μαθητών στις αγροτικές δουλειές .  

   Τα σχολικά έτη 1963-64 με 36 μαθητές, 1964-65 με 38 μαθητές, 1965-66 με 26 μαθητές, 

1966-67 27 μαθητές και 1969-70 22 μαθητές, επαναλειτούργησε μόνο η νυχτερινή σχολή.   

   Δινόταν η δυνατότητα στους μαθητές των παραπάνω σχολών  μετά από εισήγηση των δ/νσεων 

των  σχολών  για εξετάσεις κατάταξης  σε αντίστοιχη τάξη των κανονικών σχολείων. Τις 

εξετάσεις κατάταξης τις διενεργούσε επιτροπή από δασκάλους που οριζόταν από τον 

Επιθεωρητή  της Β΄ εκπ/κης  Περ. Καβάλας
91

. 

   Σύμφωνα με την έκθεση του δ/ντή της νυχτερινής σχολής κ. Καραγεωργίου Βασιλείου (1966-

67) «η επίδρασις  του σχολείου  ήταν ευεργετική  γιατί  εκαλλιέργησε  πλήθος αρετών όπως 

αγάπη προς τη πατρίδα και θρησκεία, σεβασμό στους μεγαλύτερους , αποβολή κακών έξεων , 

όπως χαρτοπαιξίας, οινοποσίας, κακών συναναστροφών φιλομάθειας, υπακοή και υποταγή 

στους νόμους του κράτους και της κοινωνίας, την προσφορά γνώσεων και ανάπτυξη ζήλου για 

εργασία και προκοπή και ευημερία προσωπική  και της πατρίδος» (αρχεία του κράτους). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 

   Στα δυο σχολεία της Νικήσιανης λειτούργησαν μαθητικά συσσίτια μετά την κατοχή 1941-

1944(από Νοέμβριο του 1946 και ως το 1968). Υπήρχε  η Εφορεία Συσσιτίων , που ήταν 

υπεύθυνη για τη λειτουργία των  και  την αποτελούσαν δυο γονείς (πρόεδρος και ταμίας) και ο 

                                                             
89 Αρχείο του σχολείου-βιβλίο μηνιαίων και ετήσεων εκθέσεων Β΄δημοτικού σχολείου 1952-1957. 

90 Μαρτυρία γέροντα  Αθανασίου Τσιακίρη. 

91 Αρχείο σχολείου-Νυχτερινές σχολές 
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δ/ντής του σχολείου(γραμματέας).Η Εφορεία των Συσσιτίων ενέκρινε τον απολογισμό του 

παρελθόντος έτους κατάρτιζε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και επίσης καθόριζε  το 

μισθό που θα έπαιρνε η γραμματέας των συσσιτίων που ήταν εκπ/κός. Κάθε μήνα γινόταν 

έγκριση δαπανών για τα συσσίτια. Όταν γινόταν υπερβάσεις δαπάνης σε κάποιο άρθρο 

λειτουργίας των συσσιτίων π.χ άρθρο 2 συντήρηση λέβητα, καλυπτόταν το ποσό από άλλο 

άρθρο , π.χ άρθρο 1 προμήθεια γραφικής ύλης. Τα έσοδα των συσσιτίων  προερχόταν κυρίως 

από την εισφορά των γονέων  κάθε μήνα. Εξαιρούνταν μόνο οι άποροι μαθητές από αυτή την 

συνδρομή.  Όταν  υπήρχε αδυναμία των γονέων να πληρώσουν την εισφορά τους για τα 

συσσίτια , τότε αυτά δεν λειτουργούσαν. Π.χ. Το σχολικό έτος 1950-51 στο Α΄ δημοτικό 

σχολείο Νικήσιανης δεν λειτούργησαν  τα μαθητικά συσσίτια λόγω αδυναμίας των γονέων να 

πληρώσουν την εισφορά τους(βιβλίο μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων Α΄ δημ. σχολείου 

Νικήσιανης). 

   Η έναρξη λειτουργίας των συσσιτίων έγινε στις  11-11-1946. Στη δαπάνη συμμετείχαν  όλοι οι 

μαθητές -σύνολο 728- και η μηνιαία εισφορά  ανερχόταν στο ποσό των εκατό (100) δραχμών. 

Στην εισφορά δε συμμετείχαν το 30% των μαθητών που κρίθηκαν ως  άποροι. Το σχολικό έτος 

1946-47 έλαβαν συσσίτιο  επτακόσιοι(700) μαθητές και το 1949-50 πεντακόσιοι( 500) μαθητές 

και η εισφορά ήταν τρεις  χιλιάδες δρχ(3.000) μηνιαίως. Το ποσό κάθε φορά το καθόριζε η 

Εφορεία Συσσιτίων και κάθε μήνα πραγματοποιούσε έγκριση δαπανών .  Αν πάλι υπήρχε 

πλεόνασμα χρημάτων κάποιο μήνα , τότε τον επόμενο μήνα οι γονείς δεν πλήρωναν
92

.  

 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ 

     Σπουδαίο και κυρίαρχο  ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία της σχολικής μονάδας  « 

έπαιζε» η Σχολική  Εφορεία.  Ήταν  τριμελής  και αποτελούνταν από δυο γονείς μαθητών, που 

κατείχαν τα αξιώματα του προέδρου και του  ταμία  και  από τον δ/ντή της σχολικής μονάδας 

που κατείχε τη θέση του γραμματέα. Διοριζόταν με απόφαση του Νομάρχη και  είχε διετή 

θητεία(πρακτικό10ο/1949).Τα αξιώματα τα καθόριζε με ψηφοφορία η ίδια η σχολική εφορεία. Ο 

δ/ντής του σχολείου κατείχε πάντα τη θέση του γραμματέα  και δεν είχε δικαίωμα να γίνει 

πρόεδρος ή ταμίας της Σχολικής Επιτροπής(πρακτικό22ο/24-10-1951). Το σπουδαίο  ρόλο της  

το διαπιστώνουμε από τα πρακτικά  των σχολικών  εφορειών που αναφέρουν  ότι: 

Εγκρίνει δαπάνες για επισκευές, (απαιτείται προέγκριση από τον επιθεωρητή της  Β΄ Εκπ/κης 

περιφέρειας Καβάλας), αγορά εποπτικού υλικού , συνδρομές  περιοδικών, αγορά βιβλίων.  

Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό της σχολικής μονάδας και τον εγκρίνει και όταν 

χρειάζεται προβαίνει  σε αναμόρφωσή  του. 

Εγκρίνει τον απολογισμό της σχολικής μονάδας. 

Εγκρίνει την υπέρβαση δαπανών και την καλύπτει με άλλο άρθρο του προϋπολογισμού. 

Εγκρίνει πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για εργασίες στο σχολείο. 

Προβαίνει στη πλειοδοτική  δημοπρασία της σχολικής ακίνητης περιουσίας  και καθορίζει τους 

όρους(απαιτείται έγκριση από τη Νομαρχία Καβάλας) και αποδέχεται το αποτέλεσμα της. 

Αποφασίζει για την ανάθεση υπηρεσίας σε κοινοτικούς  δασκάλους  κατόπιν απόφασης του 

κοινοτικού συμβουλίου και έγκριση από τη Νομαρχία Καβάλας. 

Αποδέχεται δωρεές και μπορεί να αποφασίζει για ανταλλαγή ακίνητης σχολικής περιουσίας με 

άλλο ακίνητο(πρακτικό 4 του 1957 Α΄ δημοτικό σχολείο Νικήσιανης). 

Αποδέχεται  και εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση από την κοινότητα Νικήσιανης  ή το κράτος. 

 

ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 

   Τα έσοδα των σχολικών εφορειών προέρχονται από κληρονομιές εκλιπόντων (χρυσές λίρες, 

ακίνητη περιουσία, χρήματα ), από κάλαντα Χριστουγέννων  , από ενοικιάσεις αποθηκών, 

αγρών , σπιτιών, από προαιρετική εισφορά γονέων, από χορηγίες του κράτους, από εισφορά της 

κοινότητας του χωριού, από  προαιρετική εισφορά των γονέων  κατά τις εγγραφές, από 
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πρόστιμα σε γονείς για παράβαση διατάξεων περί υποχρεωτικής φοίτησης  από προαιρετικό 

έρανο μεταξύ των καπνοπαραγωγών , από υποχρεωτικούς εράνους μεταξύ των κατοίκων του 

χωριού, από εκποίηση άχρηστων υλικών και από συνδρομή εκκλησιών
93

. 

  Στα έξοδα των σχολικών εφορειών περιλαμβάνονται: 

Η συντήρηση και οι επισκευές στο σχολικό κτίριο. 

Αγορά θερμαστρών , σωλήνων, καυσόξυλων. 

Αμοιβή  επιστάτη για την καθαριότητα του σχολείου. 

Η ενίσχυση άπορων μαθητών. 

Η εφαρμογή  μέτρων για την υγεία των μαθητών. 

Η  λειτουργία των μαθητικών συσσιτίων. 

Αγορά εποπτικού υλικού και εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Συνδρομές περιοδικών. 

Αγορές επάθλων γυμναστικών επιδείξεων. 

Προμήθεια γραφικής ύλης. 

Αποζημίωση κοινοτικών  και ιδιωτικών δασκάλων. 

Συνδρομή σε κατασκηνώσεις. 

Πληρωμή γραμματέα των μαθητικών συσσιτίων. 

Πληρωμή ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Και ότι άλλο οικονομικής φύσης θέμα προέκυπτε στη σχολική μονάδα 

Υπέρ προικοδότησης απόρων κορασίδων(πρακτικό 12
ο
/1-11-195)

94
. 

    Σπουδαίος και σημαντικός αρωγός στην εκάστοτε Σχολική Εφορεία των δυο σχολείων  της 

Νικήσιανης στάθηκε πάντα η  Κοινότητα του χωριού  και οι κάτοικοι του χωριού, όπως 

διαπιστώνεται από τα πρακτικά των Σχολικών Εφορειών και τα βιβλία των ταμείων των δυο 

σχολείων.  

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

 Σύμφωνα με αντίγραφα του κτηματολόγιο που υπάρχουν στο σχολείο διαπιστώνεται πως το 

μεγαλύτερο μέρος της σχολικής περιουσίας προέρχεται από δωρεές των κατοίκων του χωριού. 

Όλοι οι αγροί που βρίσκονται στη θέση του «Προφήτη Ηλία»  εδωρήθησαν υπό των δωρητών 

για να χρησιμοποιηθούν αργότερα για την ανέγερση Β΄ δημοτικού σχολείου και προαύλιο 

καθότι ο ένας αγρός κείται πλησίον του άλλου και συνορεύουν
95

.  

   Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν ότι οι κάτοικοι της Νικήσιανης ενδιαφέρονται  σε 

μέγιστο βαθμό για τη μόρφωση των παιδιών τους και την ύπαρξη δημοτικών σχολείων τόσων  

όσων είναι απαραίτητα για να στεγάσουν  τα παιδιά του χωριού.  

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

   Στο Α΄ δημοτικό σχολείο, στη νότια πλευρά της αυλής υπήρχε σχολικός κήπος 200 τ.μ και σε 

ύψος 1,40 μέτρων από την επιφάνεια του αυλόγυρου.  Ήταν περιφραγμένος με μαντρότοιχο και 

δικτυωτό σύρμα. Το φθινόπωρο έσπερναν δημητριάτικα  λουλούδια. Τη χειμερινή  περίοδο 

λόγω παγετού δεν καλλιεργούνταν . Κατά το μήνα Φεβρουάριο άρχιζαν οι εργασίες,  κλαδέματα  

δέντρων και καλλωπιστικών  δενδρυλλίων. Υπήρχαν 7 καρποφόρα  δέντρα  και 29 

καλλωπιστικά, τα οποία αυξομειώνονταν σε πλήθος. Το Μάρτιο μήνα άρχιζαν οι  διάφορες 

εργασίες των μαθητών και η χαρά τους ήταν μεγάλη. Ο κήπος χωριζόταν σε δυο μέρη: τον 

                                                             
93

 Βιβλία πρακτικών Σχολικών Εφορειών και Ταμείων του Α΄ και  του Β΄ Δημοτικών  Σχολείων  Νικήσιανης 1945-

1964. 

94  Βιβλίο πράξεων Σχολικών Εφορειών Α΄και Β΄ Δ.Σ Νικήσιανης 1945,1968. 

    Βιβλία Ταμείων Σχολικών Εφορειών Α   και Β΄ Δ.Σ Νικήσιανης 1945-1968. 

95 Γ.Α.Κ -Αρχεία Ν. Καβάλας αταξιν. 
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ανθόκηπο και  τον λαχανόκηπο. Οι μαθήτριες αναλάμβαναν  τον ανθόκηπο και οι μαθητές τον 

λαχανόκηπο. Στο λαχανόκηπο καλλιεργούσαν κρεμμύδια, σπανάκια, μπιζέλια ,φασόλια, 

ραπάνια, κουκιά ντομάτες κ.ά. Επίσης οι μαθητές ασχολούνταν με το σκάλισμα, βοτάνισμα και 

πότισμα(23-6-1958 αρχεία του κράτους). 

   Το Β΄ Δημοτικό Σχολείο δεν διέθετε σχολικό κήπο και οι μαθητές του απασχολούνταν στο 

κήπο του Α΄ δημοτικού σχολείου 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

   Τα δυο διδακτήρια βρίσκονται δίπλα στην εκκλησία του χωριού( το Β΄ σχολείο δεν υφίσταται 

πλέον). Κτίστηκαν με δωρεές και προσωπική εργασία των κατοίκων. Ορθώνονται ογκώδη, 

επιβλητικά σε σχέση με τα μικρά σπιτάκια των χωριανών Αυτό δείχνει ότι για τους κατοίκους 

του χωριού, σχολείο και εκκλησία αποτελούν τους δυο πυλώνες της τοπικής κοινωνίας . 

   Έχουν κατασκευαστεί με προσανατολισμό στο Νότο με ευάερες και ευήλιες αίθουσες δίνοντας 

έμφαση στη υγιεινή των χώρων και με μεγάλο προαύλιο χώρο.  

   Από τον τρόπο λειτουργίας των Σχολικών Εφορειών (πρακτικά) ,την αναγκαιότητα 

λειτουργίας της Νυχτερινής σχολής –Αγραμμάτων και των μαθητικών συσσιτίων 

αντιλαμβανόμαστε την ομοψυχία, τη συνεργατικότητα, τον αλτρουισμό, την αλληλεγγύη που 

υπήρχε στη τοπική κοινωνία.  

   Να, λοιπόν τι μας αφήνουν ως παρακαταθήκη οι πρόγονοί μας. 

   Να, λοιπόν πρότυπα για τη νεότερη γενιά. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αστέριος Δ. Γούσιος. «Η κατά Παγγαίον χώρα (Λειψία 1894)– Τα τραγούδια της πατρίδος μου 

(Αθήνα 1901)». 

Θεοφίλου Θωμά:«Ματιές στη Νικήσιανη και στα ιερά προσκυνήματα» Καβάλα 1989. 

Εθνικό τυπογραφείο 

Φώτης Σκαλίδης (Ιστορικός Λογοτέχνης)Θεσ/νίκη 20-10-1981. «Κοντά στις ρίζες των Ελλήνων-

Το Παγγαίο μέσα στην ιστορία». 
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Η Ιστορία του 2
ου

 Δ.Σ. Παγγαίου  

Τσίγκος Νικόλαος  

Διευθυντής 2
ου

 Δ.Σχ.Παγγαίου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το 2
ο
 Δ.Σ. Παγγαίου ανήκει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γεωργιανής, του νέου Καλλικρατικού 

Δήμου Παγγαίου. Στη σκιά ενός μυθικού και συγχρόνως χρυσοφόρου βουνού του Παγγαίου, 

λίκνου της Διονυσιακής λατρείας και του Ορφισμού, με πολλές αναφορές σε θρύλους, μύθους, 

παραδόσεις και ιστορικές μνήμες
96

 .  

Η Γεωργιανή  βρίσκεται ανάμεσα στο Δ.Δ. Νικήσιανης και τον οικισμό του Αγ.Χριστοφόρου. 

Κοιτάζει αμφιθεατρικά το Παγγαίο και τον κάμπο των Φιλίππων. 

Στη Γεωργιανή, που εμφανίζεται σε γραπτά μνημεία και ως Νεστοριανά κτήματα , ζούσαν 

πάντοτε οικογένειες από τα ύστερα βυζαντινά χρόνια, μιας και ο οικισμός τότε αποτελούσε 

αναπόσπαστο κομμάτι της Νικήσιανης. Σιγά σιγά με την πάροδο των χρόνων, εδώ 

εγκαταστάθηκαν και οι πρώτοι Τούρκοι κατακτητές
97

 (υπήρχαν 800 Τούρκοι κάτοικοι,  τζαμί 

και τουρκικό σχολείο) αφού οι ντόπιοι Έλληνες κατέφευγαν σε ψηλότερα σημεία για 

μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία. Υπήρξε έδρα Τούρκου διοικητή, καϊμακάμη, που ήταν 

τίτλος ανώτερου αξιωματούχου στην οθωμανική Αυτοκρατορία και αντιστοιχεί με τον τίτλο του 

Έπαρχου.  

Το 1914, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Παγγαίου, ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες από τον 

Πόντο, από  την περιοχή της Τραπεζούντας με αρχηγό τον «Ιάκωβο Παπαδόπουλο». Με την 

εκκένωση της Θράκης το 1922 έρχονται 70 οικογένειες από την Αν. Θράκη. Με την ανταλλαγή 

των πληθυσμών (Συνθήκη της Λωζάνης 24 Ιουλίου 1923) άρχισαν να καταφθάνουν στην 

περιοχή Θρακιώτες από την Αν. Θράκη, Μικρασιάτες  διάφοροι (Σμυρνιοί, Καραμανλήδες, 

Προυσαλήδες, κ.α) Πόντιοι από τις περιοχές Σαμψούντας, Νικοπόλεως και Καισάρειας, ενώ 

αποχωρούν  και οι τελευταίοι Τούρκοι κάτοικοι της περιοχής.
98

 

Το 1919 σύμφωνα με τη σύσταση κοινοτήτων ,που αποτέλεσαν τότε τον πυρήνα οργάνωσης της 

τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Δημοτικά αυτά Διαμερίσματα ανήκαν στον νομό Δράμας και στην 

υποδιοίκηση Παγγαίου ως εξής: Κοινότητα Νικήσιανης  που περιλαμβάνει τον οικισμό 

Γκόργιανης με 802 Τούρκους  κατοίκους, τζαμί και τουρκικό σχολείο. 
99

 

Η κοινότητα αναγνωρίζεται αρχικά με το όνομα κοινότης Γκόριανη
100

, σύμφωνα με το 

ΦΕΚ.91/Α/10-4-1925
101

 και αποσπάται από την κοινότητα Νικήσιανης, ενώ στη συνέχεια 

μετονομάζεται σε κοινότητα Γεωργιανής ΦΕΚ 413/Α/22-11-1926.
102

                                                    

                                                             
96 Ελένη Γαραντούδη-Θόδωρος Λυμπεράκης 

97 Σκαλίδης Φώτης 

98 Σκαλίδης Φ.  

99 Παγγαίο,Ο τόπος μας 

100 Σκαλίδης Φ. 

101 ΦΕΚ προαγωγής 

102 ΦΕΚ μετονομασίας 



 

607 

 

Ο πληθυσμός σύμφωνα με τις απογραφές για το έτος 1928 ήταν 976 κάτοικοι, για το έτος 1940 

ήταν 1500 κάτοικοι, το 1951 ήταν 1600 κάτοικοι , το 1961 ήταν 1469 κάτοικοι, το 2001 έμειναν  

698 κάτοικοι, και το 2011 ήταν 611 κάτοικοι. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την προσέγγιση του θέματος  χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος  η έρευνα πεδίου, εκθέσεις 

διευθυντών σχολείων  και επιθεωρητών  της εκπαίδευσης, εργασίες  άλλων ερευνητών, άντληση  

στοιχείων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και από το διασωθέν αρχείο του σχολείου, από 

σχετική βιβλιογραφία, φωτογραφικό υλικό  και μαρτυρίες ντόπιων κατοίκων μεγάλης ηλικίας. 

 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το Δ.Σ. Γεωργιανής ιδρύεται το 1924 με Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 63/Α/24-3-1924
103

 όπου αναφέρεται  

ακριβώς : ιδρύεται έν μονοτάξιον, μικτόν, αγροτικόν σχολείον  εκεί όπου εγκαταστάθηκαν 

πρόσφυγες και συντρέχουν οι νόμιμοι όροι, εις Γοργιάνην, στην περιφέρεια Καβάλας. 

Το σχολείο στεγάζεται αρχικά σε παλιό διώροφο τούρκικο κτίσμα  (1926-1956) που 

χρησιμοποιούνταν ως σχολείο και διατηρείται σ’ αυτό  μέχρι το 1955-56 με κατάλληλες 

παρεμβάσεις, τόσο στο σκελετό του κτιρίου όσο και στον εσωτερικό διάκοσμο των αιθουσών 

διδασκαλίας. 

Σε μικρή απόσταση και στον ίδιο γεωγραφικό χώρο  της κοινότητας, υπάρχει η εκκλησία του 

χωριού (Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού) η οποία προήλθε από ανακατασκευή και τροποποίηση 

ενός τούρκικου κτίσματος, προφανώς τζαμιού, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των χριστιανών 

προσφύγων του χωριού. 

Το μεγαλύτερο και δυσεπίλυτο πρόβλημα της ίδρυσης και συντήρησης ενός σχολείου την εποχή 

εκείνη ήταν η εξεύρεση οικονομικών πόρων. Ο Χρ. Λέφας στο βιβλίο του «Ιστορία της 

Εκπαιδεύσεως 1942» αναφέρει όλες τις προσπάθειες και τους νόμους που ψηφίσθηκαν από   το 

1834 όταν η ίδρυση και η συντήρηση των Δ.Σ. ανατίθονταν στους Δήμους, το 1888, «περί 

συστάσεως ταμείου δημοτικής εκπαίδευσης» υπό την δικαιοδοσία του Υπουργού των 

Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπ/σης, πόροι του ταμείου αυτού ήταν:  

1. Η συνδρομή του δημοσίου μέχρι 1.200.000 δρχ. 

2. Η εισφορά των δήμων ίση με μία δραχμή για κάθε άτομο του πληθυσμού των δημοτών , 

αφήνοντας εν πάση περιπτώσει υπόλοιπο υπέρ αυτών 2.000 δραχμές. 

3. Οι τόκοι από την εκμετάλλευση των κληροδοτημάτων του Υπουργείου Παιδείας. 

4. Εισφορά των Μονών , περίπου 5% των εισοδημάτων αυτών . 

5. Τα ποσά από δωρεές και ευεργέτες . 

6. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα και χρηματικές ποινές του νόμου περί υποχρεωτικής  

φοίτησης των μαθητών  σε γονείς. 

7. Η διενέργεια εράνων .(υποχρεωτικών και μη) 

8. Οι τόκοι των κεφαλαίων του ταμείου. 

  ως  το 1920 δια του νόμου 2125, οπότε το κράτος αναγκάστηκε να αναλάβει εξ ολοκλήρου τις 

δαπάνες της στοιχειώδους εκπαίδευσης, καταργώντας κάθε υποχρέωση των δήμων και των 

κοινοτήτων.
104
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Στην πορεία αυτών των τριάντα χρόνων το σχολείο στεγάζεται στο συγκεκριμένο  τούρκικο 

κτίριο δεχόμενο κατά καιρούς παρεμβάσεις συντήρησης και αναστήλωσης , ανάλογα με τις 

ιστορικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. 

Σύμφωνα με πηγές από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, της Σχολικής Εφορείας, τις εκθέσεις των 

διευθυντών των σχολείων και τις μαρτυρίες ηλικιωμένων του χωριού, η κατασκευή του νέου 

διδακτηρίου (με τη σημερινή του μορφή) ξεκίνησε το σχολικό έτος 1955-1956 επί διεύθυνσης 

του δημοδιδάσκαλου Εμμανουήλ Χαλκούση. Η κατασκευή γίνεται με ντόπια πέτρα από 

γειτονικά λατομεία της περιοχής , στην μεταφορά της οποίας συμμετέχουν και οι μαθητές του 

σχολείου κατά τις απογευματινές ώρες , την περίοδο των αργιών και κατά τη διάρκεια των 

θερινών μηνών. Το σχολικό κτίριο κατασκευάζεται σύμφωνα με την αρχιτεκτονική της εποχής : 

είναι επιβλητικό, διώροφο με σκεπή, με μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας και ύψος, με 

νοτιοανατολικό προσανατολισμό και σχολικό κήπο. Η διάρκεια αποπεράτωσής του είναι 3-4 

χρόνια όπως προκύπτει από τα έγγραφα της Σχ. Εφορείας και τις εκθέσεις των διευθυντών του 

σχολείου, που τηρούνται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους . 

Ο  σκελετός διδακτηρίου  αυτού  διατηρείται μέχρι σήμερα, με  παρεμβάσεις , τόσο  εξωτερικά 

όσο και εσωτερικά σε άριστη κατάσταση, με έξι μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, καινούριες και 

σύγχρονες τουαλέτες, όμορφο και πρακτικό αύλειο χώρο, και με μικρή χρηματική βοήθεια και 

ανάλογη ίσως κατανομή του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής, να μπορούσε να  μετατραπεί 

σε ένα σύγχρονο ελληνικό διδακτήριο οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης.
105

 

ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Δυστυχώς το διασωθέν αρχείο του σχολείου καλύπτει χρονικά την περίοδο μετά το 1944.Το 

1924 λοιπόν ιδρύεται το μικτό μονοτάξιο Δ.Σ. Γκόριανης. Λίγα χρόνια πριν, γνωρίζουμε ότι 

απαγορεύονταν η συμφοίτηση αγοριών και κοριτσιών, ενώ οι άρρενες μαθητές διδάσκονταν από 

διδασκάλους και τα κορίτσια από διδασκάλισσες .
106

 

Με το νομοσχέδιο του 1913 άρχισε να παρατηρείται μεταβολή της αντίληψης όσον αφορά τη 

συμφοίτηση στα δημοτικά σχολεία. Τότε με το νόμο 4397, το 1929  καθιερώνεται  γενικά η 

συμφοίτηση σ’ όλα τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό  να υπάρξει 

σημαντική οικονομία οργανικών θέσεων. Δημιουργήθηκαν  λοιπόν μικτά σχολεία, όπου ένας 

δάσκαλος δίδασκε πολλές φορές σε 80 μαθητές και μαθήτριες. Οι οικονομικοί λόγοι λοιπόν 

επέβαλλαν  τη συνεκπαίδευση, ώστε να εξοικονομηθούν λιγότερα διδακτήρια, βιβλία και 

εποπτικά μέσα διδασκαλίας . 

Από τη συνέντευξη της κ.  Παπαδοπούλου Όλγας, κατοίκου Γεωργιανής, γεννημένη στις 14-1-

1914 (που λήφθηκε στις 13-3-2013) συλέχθηκαν αρκετά  στοιχεία για τη λειτουργία του 

σχολείου την περίοδο εκείνη. Το σχολείο κατ’ αρχάς λειτούργησε για πρώτη φορά αμιγώς 

ελληνικό το 1924 στο τούρκικο σχολικό κτίριο  (στην Γενική Έκθεση Πεπραγμένων του 

Δ.Σ.Γεωργιανής, 1957-58 του Διευθυντή του σχολείου, αναφέρει έτος ανέγερσης το 1912)  και 

είχε μάλιστα πολύ ωραία εμφάνιση, ήταν διώροφο με εσωτερική σκάλα. Είχε 4 αίθουσες 

διδασκαλίας και γραφείο δασκάλων, ενώ οι τουαλέτες ήταν σε εξωτερικό χώρο και ήταν 

τούρκικου τύπου, χωρίς αποχέτευση. Το σχολείο λειτουργούσε τέσσερις ώρες το πρωί 8-12 για 

τη Γ-Δ-Ε-ΣΤ και δυο το απόγευμα 3-5 για τις τάξεις Α-Β. Υπήρχαν οι μαυροπίνακες με κιμωλίες 
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609 

 

που στηρίζονταν σε τρίποδα. Έσβηναν τον πίνακα με σπόγγο που ήταν υφάσματα, κουρέλια  σε 

μια ραμμένη τσέπη και κάθε τόσο τον έπλεναν οι μαθητές.
107

 

Υπήρχαν δύο βιβλία από τα οποία το ένα ήταν γραμμένο στην καθαρεύουσα και το άλλο στη 

δημοτική (γνωστό το πρόβλημα της διγλωσσίας). Τα μαθήματα που διδάσκονταν σύμφωνα με το 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα ήταν : 

Θρησκευτικά 

Ελληνικά 

Έκθεση 

Γραμματική 

Αριθμητική 

Γεωμετρία 

Ιστορία 

Γεωγραφία 

Φυσική Ιστορία 

Φυσική Πειραματική 

Χημεία 

Ιχνογραφία-Χειροτεχνία-Καλλιγραφία-Ωδική 

Πατριδογνωσία  και 

Γυμναστική 

Όλοι οι μαθητές δεν είχαν βιβλία. Την περίοδο των εξετάσεων διάβαζαν από τη « Άπασα Ύλη», 

ένα χοντρό βιβλίο εκατοντάδων σελίδων που περιείχε την ύλη όλων των μαθημάτων. Έγραφαν 

με πένα και κοντυλοφόρο και βέβαια έτρωγαν πολύ ξύλο με τη βέργα! 

    Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η εξέλιξη του σχολείου είναι η εξής: 

Το 1924 ιδρύεται μονοτάξιο σχολείο με ΦΕΚ  ίδρυσης 63/Α/24-3-1924
108 

Το 1925 / ΦΕΚ 142/Α’ /9-6-1925
109

 προάγεται σε 2τάξιον. 

Το 1937 / ΦΕΚ 406/Α’ /14-10-1937
110

 προάγεται σε 3τάξιον μικτό. 

Το 1951 /ΦΕΚ 232/Α’ /20-8-1951
111

 προάγεται σε 4τάξιον μικτό. 

                                                             
107 Συνέντευξη Όλγας Παπαδοπούλου 

108 ΦΕΚ ίδρυσης 

109 ΦΕΚ προαγωγής 

110 ΦΕΚ προαγωγής 
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Το 1954 /ΦΕΚ 22/Α’/8-2-1954 
112

προάγεται σε 5τάξιον μικτό. 

Από εκεί και πέρα ακολουθεί μια πτωτική τροχιά του αριθμού των μαθητών του σχολείου με 

αποτέλεσμα αυτό να λειτουργεί από 4/θέσιο εώς 3/θέσιο μέχρι το 1993 οπότε με το ΦΕΚ 

352/Β/17/5/1993 συγχωνεύεται το 3/θέσιο Δ.Σ. Γεωργιανής με το 1
ο
 6/θέσιο Δ.Σ. Νικήσιανης σε 

ένα 7/θέσιο Δ.Σ. Νικήσιανης 
113

. Μετά την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και των 

παραγόντων αυτή η συγχώνευση δεν έγινε ποτέ. 

Αντ’ αυτού το 1997 με το ΦΕΚ 689/Β/14-8-1997 συγχωνεύεται το 3
ο
 μονοθέσιο Δ.Σ. 

Νικήσιανης με έδρα τον οικισμό  Αγ. Χριστοφόρου σε ένα σχολείο με όνομα 2
ο
 6/θέσιο Δ.Σ. 

Παγγαίου με έδρα τη Γεωργιανή.
114

 

Έτσι παραμένει ως σήμερα οργανικά , λειτουργικά όμως είναι πενταθέσιο και αύριο δεν 

γνωρίζουμε τι μέλλει γενέσθαι . 

Την περίοδο 1955-56-57-58 λειτούργησε και ως νυκτερινό Δ.Σ. Γεωργιανής, όπως επίσης και 

την περίοδο 1962-63 όπως διαπίστωσα και στο αρχείο του σχολείου 
115

. 

Επίσης την περίοδο 1946-1952 σύμφωνα με το βιβλίο Πρακτικών Εφορείας Μαθητικών 

συσσιτίων λειτούργησε ο θεσμός αυτός με τις αντίστοιχες επιτροπές «Διατροφής του 

Παιδιού».
116

 

 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ  

Με βάση τα πρακτικά της Σχολικής Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανής , τις 

εκθέσεις των Επιθεωρητών Εκπ/σης Β’ Περιφέρειας Καβάλας και έγγραφα της Νομαρχίας 

Καβάλας τεκμηριώνεται ότι η κατασκευή του νέου διδακτηρίου ξεκίνησε το σχολικό έτος 1955-

1956, λόγω ακαταλληλότητας και επικινδυνότητας του παλαιού διδακτηρίου ,κτισμένου στις 

αρχές του αιώνα.. 

Η διαδικασία όμως της μελέτης και της εξεύρεσης οικονομικών πόρων χρονολογείται ότι 

ξεκίνησε το 1953 όπως διαπιστώνεται από   σχετικό έγγραφο της Νομαρχίας Καβάλας στις 8-4-

1953 με Α.Π. 8521, προς τον υπομηχανικόν της ΤΥΔΚ κ. Κων/νο Καιρίδη που αναφέρει 

χαρακτηριστικά, όπως μεταβείτε στην άνω Κοινότητα Γεωργιανής και προβείτε εις την  

εκπόνησιν  σχεδιαγράμματος του οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθεί το νέο διδακτήριο, και να 

μας το υποβάλλετε το ταχύτερον. 

Από το έτος αυτό (1953) παρατηρείται από το βιβλίο Πρακτικών Σχ. Εφορείας  του Δ.Σ. 

Γεωργιανής ότι ξεκίνησε η διαδικασία εξεύρεσης οικονομικών και υλικών πόρων
117

 για την 

ανέγερση του νέου διδακτηρίου: 

1. Προϋπολογισμοί – απολογισμοί εσόδων –εξόδων Πρακτικό 4
ο
(19-4-1953) 50.000.000 

δρχ. για την ανέγερση διδακτηρίου. 

                                                                                                                                                                                                    
111 ΦΕΚ προαγωγής 

112 ΦΕΚ προαγωγής 

113
 ΦΕΚ συγχώνευσης 

114
 ΦΕΚ συγχώνευσης 

115 Βιβλίο πρωτοκόλλου Νυκτερινού Δ.Σ. Γεωργιανής 
116 Βιβλίο Μαθητικών Συσσιτίων 

117 Πρακτικά Σχολικών Εφορειών 



 

611 

 

2. Προϋπολογισμός εσόδων –εξόδων, πρακτικό 6
ο
 (23-5-1953)  47.000.000 δρχ. για την 

ανέγερση διδακτηρίου. 

3. Πρακτικό 10
ο
 (24-6-1953) εξόρυξη λίθων για την ανέγερση διδακτηρίου. 

4. Πρακτικό 11
ο
 (30-6-1953) απολογισμός εσόδων –εξόδων έως 1952-1953 (για την 

ανέγερση διδακτηρίου 835.6000 δρχ) . 

5. Έγγραφο του Βασιλείου της Ελλάδας -Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

– εν Αθήναις 26-5-1952 –προς την Σχολικήν Εφορείαν του Δ.Σ. Γεωργιανής , απόφαση 

για επιβολή υποχρεωτικού εράνου ετών 1951-52-53 επί των κατοίκων της κοινότητας για 

την ανέγερση του διδακτηρίου, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός. 

6. Διάφορα πρακτικά κυρίως εξόρυξης λίθων , διαγωνισμούς για την αγορά άμμου και 

ασβέστου , όπως επίσης πρακτικά για την εκμετάλλευση του σχολικού  κλήρου γενικώς. 

Επίσης πρακτικά καταρτισμού προϋπολογισμού εσόδων μέχρι το 1956 από τα οποία 

φαίνεται η προσπάθεια εξεύρεσης πόρων όπως η εκποίηση άχρηστων υλικών του 

παλαιού διδακτηρίου, έσοδα από σχολικές γιορτές και θεατρικές παραστάσεις , από 

συνδρομή εκκλησιών, από πρόστιμα γονέων και κηδεμόνων για την παράβαση του 

Νόμου Περί υποχρεωτικής φοίτησης, χορηγίες του Κράτους, από έσοδα ενοικίασης της 

αυλής του σχολείου για τους θερινούς μήνες.     

 

Ως προς την αποπεράτωση του διδακτηρίου σύμφωνα με το 10
ο
 Πρακτικό της Σχ. Εφορείας του 

Δ.Σ. Γεωργιανής  στις 18-5-1957 αποδεικνύεται ότι οι εργασίες για τον Α’ όροφο τελείωσαν το 

1957. 

 

Οι μαθητές εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούσαν όπως φαίνεται από το 11
ο
 Πρακτικό της 19-5-

1957 Σχ. Εφορείας του Δ.Σ. Γεωργιανής άλλες δύο αίθουσες διδασκαλίας , γειτονικών σπιτιών 

τις οποίες ενοικίαζαν για αυτή τη χρήση, μέχρι και το 1958 σύμφωνα με το 15
ο
 Πρακτικό της 

19-12-1958 της Σχ. Εφορείας . 

  

Από τις εκθέσεις λειτουργίας των Διευθυντών του σχολείου   1958-59 και 1959-60 προς τον κ. 

Επιθεωρητή των Δημ. Σχολείων Β’ Εκπ/κής Περιφέρειας Καβάλας αποδεικνύεται ότι το 

διδακτήριο βρίσκεται σε αποπεράτωση η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια 

του  σχολικού .έτους 1960-1961, αναφέρεται επί λέξει, οι αίθουσες διδασκαλίας προσεφέρθησαν  

καταλλήλως για την άνετον  εν αυτοίς διδασκαλία. Το προαύλιο έχει έκταση 2.070 τετραγωνικά 

μέτρα και μέσα σ’ αυτό βρίσκονται τα αφοδευτήρια του σχολείου σε κακή κατάσταση, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται . 

 

Είναι σημαντικό και πρέπει να αναφερθεί εδώ, ότι σύμφωνα με το 12
ο
  πρακτικό της 21

ης
 

Νοεμβρίου 1958 της Σχ. Εφορείας του Δ.Σ. Γεωργιανής, προς τον Επιθεωρητήν Δημ. Σχολείων 

Β’ Εκπ/κής Περιφέρειας Καβάλας, και μετά από αίτημα της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της 

Ενορίας Γεωργιανής για παραχώρηση του παλαιού διδακτηρίου, το οποίο ήταν ακατάλληλο 

πλέον για σχολική χρήση, και αφού είχε ανεγερθεί το νέο διδακτήριο, για χρήση από την 

εκκλησιαστική επιτροπή ως χώρο εκκλησιάσματος με προσανατολισμό Ναού, των κατοίκων της 

περιοχής και κυρίως των μαθητών γιατί ήταν στον ίδιο χώρο και δεν υπήρχε αλλού 

καταλληλότερος.  Αποφαίνεται δε στο τέλος η σχολική Εφορεία, και παραχωρεί μόνο τη μία εκ 

των δύο υπαρχόντων παλαιών αιθουσών διδασκαλίας του παλαιού διδακτηρίου για την 

προσωρινή εξυπηρέτηση της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Ενορίας Γεωργιανής.  

 

ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Με βάση τα στοιχεία του διασωθέντος του Σχολικού Αρχείου  που υπάρχουν από το 1944, η 

πορεία του μαθητικού δυναμικού ανά δεκαετία είναι πτωτική. Η μεγάλη έκρηξη του 

αναλφαβητισμού την περίοδο 1944-1950 μετά τον πόλεμο, είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη 

προσέλευση μαθητών στο σχολείο και μάλιστα μεγαλύτερης από την κανονική τους ηλικία, ενώ 
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η μετανάστευση τη δεκαετία του 1950-1960  είχε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα.
118

 

Χαρακτηριστικά βλέπουμε το αντίστοιχο διάγραμμα:  

 

 

 

 
 

 Μία πρώτη προσπάθεια για την ενίσχυση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου έγινε το 

1997,όταν  συγχωνεύονται το 2
ο
 6/θέσιο Δ.Σ. Παγγαίου και το 3

ο
 μονοθέσιο Δ.Σ. Νικήσιανης  

(Αγ.Χριστοφόρου) σε ένα 6/θέσιο Δημ.Σχολείο . με την ονομασία , 2
ο
 6/θέσιο Δ.Σ. Παγγαίου, 

ΦΕΚ συγχώνευσης 689/Β/14-8-1997
119

, και ΦΕΚ ίδρυσης 765/Β/28-8-1997.
120

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) 

Το 3
ο
 μονοθέσιο δημοτικό σχολείο Νικήσιανης βρίσκονταν στον οικισμό του Αγίου 

Χριστοφόρου ,δύο χιλιόμετρα απόσταση από το σχολείο της Γεωργιανής και ιδρύθηκε το 

Μάρτιο του 1969(στην αρχή στεγαζόταν σε μισθωμένο οίκημα του Μιχαλούδη Πέτρου με 

μίσθωμα 500 δραχμές), ενώ προάγεται σε διθέσιο τη περίοδο 1978-79 λόγω αύξησης του 

αριθμού των μαθητών με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των κατοίκων. Σύμφωνα με το βιβλίο 

ιστορίας του σχολείου που υπάρχει στο αρχείο μας και τη  μαρτυρία ντόπιου κατοίκου της 

περιοχής (Παπαδόπουλου Κυριάκου του Χαραλάμπους 16-1-1939  Νομικός –Θεολόγος 

,ημ.συνέντευξης 2-4-2013) αναφέρεται ότι ο οικισμός του  Αγίου Χριστοφόρου(Ορμάν αρασί)  

δημιουργήθηκε  τόσο από Νικησιανιώτες (που ήταν περισσότεροι) όσο και από κατοίκους της 

Γεωργιανής λόγω της ανάγκης επέκτασης των κοινοτήτων αυτών προς νότον, και εξαιτίας της 

διανομής των εξωχώραφων (περιοχή των τεναγών των Φιλίππων αργότερα), όπως λεγόταν τα 

χωράφια που διανεμήθηκαν στους ακτήμονες, από τη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων και αποτελεί, 

                                                             
118 Μαθητολόγια 

119 ΦΕΚ συγχώνευσης 

120 ΦΕΚ ίδρυσης 
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ίσως και μέχρι σήμερα , την μόνιμη και σοβαρή αιτία αντιπαράθεσης ανάμεσα στους κατοίκους 

των δύο αυτών περιοχών
  
.
121

 

Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως  με την καλλιέργεια του καπνού, του καλαμποκιού, την τέχνη 

του μαρμάρου, την ψαθοπλεκτική, την  κτηνοτροφία και αργότερα με το εμπόριο, ενώ σήμερα 

έχουν εγκατασταθεί στη περιοχή πολλές βιοτεχνίες.
122

 

 

  Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου παραμένει χαμηλός παρ ‘ όλα αυτά , καθώς οι νέοι 

αναζητούν ένα καλύτερο γι’  αυτούς μέλλον σε μεγαλύτερες πόλεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

ο αριθμός των μαθητών τη δεκαετία 2002-2012 κυμαίνεται μεταξύ 60-70, και σήμερα έχουν 

απομείνει  μόλις 50. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
123

 

Από τον αλφαβητικό πίνακα Β’ εκπ/κής περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Καβάλας.  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 

Ακόλουθος 1934-1938 Κουρουτζού 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ 

Ακόλουθος 1935-1937 -Παραμυθιά 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤ. 

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 

Γραμμ. Α’ 1937-1945 Παραιτήθηκε 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧ. 

ΦΩΤΑΚΗΣ 

Ακόλουθος 1935-1937  

ΑΡΓΥΡΩ 

ΤΣΙΦΤΣΗ 

Ακόλουθος 1938-1939 Καβάλα 

ΕΡΜΟΛΑΟΣ 

ΜΑΝΟΥΣΟΥ 

ΣΦΗΝΙΑΔΑΚΗΣ 

Ακόλουθος 1939-1948 Μεσσιάς 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΝΙΚ. 

ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ 

Ακόλουθος 1039-1940 Τοποθετήθει 

οριστικά εις το 

αυτό σχολείο 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΝΙΚ. 

ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ 

Γραμμ. Β’ 1940-1956 Εκτός περιφέρειας 

ΚΑΜΑΝΟΥ 

ΚΩΝ/ΝΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

Γραμμ. Β’ 1948-1952 Ζ ‘ Καβάλας 

ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓ.ΕΛΕΝΗ 

Γραμμ. Β’ 1950-1951 Τοποθετήθει 

οριστικά εις το 

αυτό σχολείο 

                                                             
121 Βιβλίον Ιστορίας Σχολείου 

122 Συνέντευξη Κυριάκου Παπαδόπουλου 

123 Βιβλίον  Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
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ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 

ΖΑΧ.ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

 1950-1951 Κουρουτζού 

ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ 

ΠΑΝΑΓ.ΕΛΕΝΗ 

 1951-1954 Ηράκλειον 

ΗΛΙΑΔΗΣ 

ΙΟΡΔ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 1952- 15/9/52  

ΗΛΙΑΔΗΣ 

ΙΟΡΔ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 1952-1953  

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

 1952-1953  

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 1953- 27/4/1953-

22/10/1953 

Αναπληρωτής 

ΗΛΙΑΔΗΣ 

ΙΟΡΔ.ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 10/9/1953-

26/8/1955 

Α’ Καβάλας 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 

ΒΑΣ.ΕΥΡΥΔΙΚΗ 

 10/9/1953-

12/12/1956 

Αμαλιάδα 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 12/1/1954-

αναπληρωτής-

13/7/1954 

Απελύθει 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΗ 

 3/8/1954-1955  

ΠΕΡΙΜΕΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΠΑΝΑΓ. 

 31/1/1955-

26/8/1955 

 

ΠΕΡΙΜΕΝΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

ΠΑΝΑΓ. 

 10/9/1955-

16/9/1956 

Παραιτήθηκε 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 

Στο αρχείο του σχολείου που έχει διασωθεί υπάρχουν στοιχεία και αναφορές   στο διευθυντικό 

και διδακτικό προσωπικό από τη περίοδο 1944-45.Με  βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα 

αναφέρουμε παρακάτω το εκάστοτε όνομα διευθυντή
124

 κατ΄ έτος μέχρι σήμερα: 

1945-48 -  Τσιφτσή  Αργυρώ 

1949- Εμμανουήλ Χαλκούσης 

1950- Καμάνου  Κωνσταντίνα Στυλιανή  

1951-56- Εμμανουήλ  Χαλκούσης 

1957 - Ξανθοπούλου Ανατολή 

1958- Κουτσούκος Κωνσταντίνος  

1959-60 -Εμμανουήλ Χαλκούσης 

1961-69- Μαλλίδης Ευάγγελος 

1970-71-72 - Κουκούδης Κωνσταντίνος 

                                                             
124 Αρχείο Δ.Σχ.Γεωργιανής 
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1973-76 -Τοπαλίδης  Αλκ.Νικόλαος 

1977-80- Χαλκίδης Γρηγόριος 

1981-85 -Τζαμτζής Χαράλαμπος 

1986 - Αθιανού Χρυσούλα 

1987 - Τσιακίρη Αθανασία 

1988 –Δημόπουλος  Γεώργιος 

1989-90 – Καλπάκης Φώτιος 

1991-93- Κεχαγιάς Στέργιος 

1998-99- Κεχαγιάς Στέργιος 

2000-2004 –Πάτερ Γεώργιος Βούλτσιος 

2005-2007- Βενέτης Χρήστος 

2008-2011- Κυπραίος Ευριπίδης 

2011-2014- Τσίγκος Νικόλαος  

                                                               ΒΙΒΛΙΟΝ  

       ΕΠΙΘΕΩΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ  

                    Β΄ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ    

Από το ξεσκόνισμα του αρχείου του σχολείου έπεσε στα χέρια μας και το συγκεκριμένο βιβλίο, 

και θα ήθελα να σας διαβάσω ορισμένα αποσπάσματα
125

, ενδιαφέροντα και επίκαιρα ίσως. 

Ξεκινάει λοιπόν με τα ατομικά στοιχεία αξιολογούμενου-άνδρα εν προκειμένω - και συνεχίζει 

με τα ουσιαστικά προσόντα ,περιγράφοντας ως εξής: 

1.Στοιχεία ήθους (σεβασμός προς τας ηθικάς αρχάς) 

Παρουσιάζει πηγαίαν θρησκευτικότητα και πίστη 

2.Πίστη και αφοσίωση εις την Πατρίδαν 

Έχει πίστη και αφοσίωση εις τα εθνικά και χριστιανικά ιδεώδη 

3.Πίστις  εις την αποστολήν του εκπαιδευτικού 

Εργάζεται μα ενθουσιασμόν και ζήλον 

4.Στοιχεία χαρακτήρος 

Είναι εχέμυθος, πειθαρχημένος και ειλικρινής, ενδιαφέρεται και αγωνίζεται για την 

καλλιτέρευσιν των ανάγωγων μαθητών. 

5.Συμπεριφορά και κοινωνική παράστασις 

                                                             
125 Βιβλίον Επιθεωρούμενων  διδασκάλων Δ.Σχ. Γεωργιανής 
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Συμπεριφέρεται κατά τρόπον λεπτόν, ευγενικόν και καταδεκτικόν 

6.Χαρακτηριστικά  πνευματικά προσόντα 

Διαθέτει  οξύτητα αντιλήψεως, βαθύτητα σκέψεως, ορθότητα κρίσεως και αφομοιωτικήν 

ικανότητα, ατομικήν  βιβλιοθήκην, και προς αυτομόρφωση τα βιβλία της σχολικής βιβλιοθήκης. 

7.Παιδαγωγική κατάρτισις 

Έχει παιδαγωγικήν και διδακτικήν μόρφωσιν αρτίαν. 

8.Ψυχική και πνευματική επαφή με τους μαθητές του 

Επιδεικνύει  στοργήν με τους μαθητές του ,τόσο κατά την ώρα διδασκαλίας ,όσο και κατά την 

παραμονή τους σ΄αυτό. 

9.Διδακτική ικανότης 

Κατέχει την τέχνην του διδάσκειν,κινείται με άνεσιν και γνωρίζει την ειδικήν διδακτικήν 

εκάστου μαθήματος.Χρησιμοποιεί τα απαραίτητα εποπτικά μέσα διδασκαλίας ,τηρεί τετράδιον 

προπαρασκευής και χρησιμοποιεί τον πολύγραφο. 

10.Προπαρασκευή δια την διδασκαλίαν 

Προπαρασκευάζεται επιμελώς,κατέχει πλήρως την ύλη,κινεί τους μαθητές προς αυτενεργόν 

συμμετοχήν εις την διδασκαλίαν. 

11.Μεθοδικότης ,αποδοτικότης 

Είναι μεθοδικός και αποδίδει καλώς εις την διδασκαλίαν ,χρησιμοποιεί τα απαραίτητα εποπτικά 

μέσα . 

12.Διοικητικά και ηγετικά προσόντα 

Επιβάλλεται στους μαθητές με ηρεμία 

13.Κύρος εις το σχολείον και την κοινωνία 

Εμπνέει εμπιστοσύνη όσον αφορά την κρίση του. 

14.Τήρηση  εκπαιδευτικής νομοθεσίας του σχολείου 

Τηρεί κανονικώς το ωρολόγιο πρόγραμμα 

Αποτέλεσμα αξιολόγησης:  Λίαν Καλώς
126

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ξεφυλλίζοντας  επί τη ευκαιρία αρκετά  βιβλία σχετικά με την ιστορία  της εκπαίδευσης  και 

των διδακτηρίων του 20
ου

 αιώνα στην πατρίδα μας
127

 
128

, μου έκανε εντύπωση η αναφορά  σε 

κάποιες εκθέσεις επιθεωρητών,  της αθλιότητας των διδακτηρίων, μερικά δε αποσπάσματα από 

την έκθεση  Παπαμάρκου  περιγράφουν με ζοφερά χρώματα την κατάσταση ως εξής:   

                                                             
126 Βιβλίον Επιθεωρούμενων  διδασκάλων Δ.Σχ. Γεωργιανής 

127 Χρήστος Τζήκας 

128 Αγγ. Παλλικίδης 
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 Δ.Σ .Περιθείας :Είνε μεν ακάθαρτον και πολύ κακόν , αλλ ‘ ουχί και ελεεινόν , πλην δε 

πέντε θρανίων μετριωτάτων και μιας τραπέζης κακής ουδέν άλλο διδακτικόν όργανον  

υπάρχει εν αυτώ . Εν τινι γωνία του διδακτηρίου τούτου κείται και η χονδροειδής και 

ουχί πολύ καθαρά κλίνη του διδασκάλου. 

 Δ.Σ. Σπαρτίλα : Από τα μέσα του Σεπτεμβρίου μέχρι τέλους του Μαρτίου διεκόπησαν τα 

μαθήματα , διότι δεν υπήρχε διδακτήριον , οι δε μαθηταί  περιφέροντο ανά τας οδούς , 

τούτο δε διότι ο δήμαρχος δεν επλήρωνε το ενοίκιον και οι ιδιοκτήται τούτου ένεκα 

ηρνούντο να μισθώσωσιν εις αυτόν τας οικίας των , η δε ευρεθείσα , ένθα νυν το 

διδακτήριον είνε κακίστη ,αριστερά τω εις το διδακτήριον ανερχομένω ,διαμένουσι 

χοίροι… 

 Δ.Σ Αγράφων : Εντός της Εκκλησίας της μη επί καθαριότητι διακρινομένης κώμης 

ταύτης υπάρχουσι θρανία τινά κακά , επί τούτων κάθηνται  τριάντα τρεις μαθηταί 

ρυπαρώτατοι , αηδέστατα απόζοντες . 

 Δ.Σ Καρακάννες  : Και εν τούτοις μόνον πενήντα δύο αμαθέστατοι και αγροικέστατοι , 

και σφόδρα ανάγωγοι μαθηταί φοιτώσιν, εις το σαθρόν και ετοιμόρροπον μετά σταύλων 

και ελαιοτριβείων συμπεφυρμένων,  ελεεινόν και άθλιον σχολείον . 

 Δ.Σ. Ποταμού : Εν αθλιωτάτω και νοσοδεστάτω και ζωϋφίων οχληρωτάτων καταμέστω 

ισογείω ,είχε δώδεκα ρυπαρωτάτους νεανίσκους, εις δύο παγκάκιστα θρανία 

,συμπεπιεσμένους  . 

 Ο επιθεωρητής του νομού Κυκλάδων Ι. Παυλίδης γράφει : τα σχολεία είναι ελεειναί 

φωλεαί και  τρώγλαι  , αίτινες πολλάκις εμποδίζουσι την εργασίαν. Οι μαθηταί  κάθηνται 

πολλάκις χάμαι οκλαδόν ή επί κορμών δέντρων, και εγείρουν νέφος  κονιορτού όταν 

κινώνται. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας  

κ. Γεωργιάδη ,για την ιδέα  και την υλοποίηση πραγματοποίησης του Συμποσίου αυτού, 

εξαιτίας του οποίου  ανακαλύφθηκε και καταγράφηκε  σημαντικό υλικό για την Ιστορία των 

Δημοτικών  σχολείων του Ν. Καβάλας, που βρισκόταν ξεθωριασμένο, σκονισμένο και 

καταδικασμένο σε αφάνεια, μέσα σε χονδροειδείς  παλιούς φακέλους  ανεκμετάλλευτων  

αρχείων.   
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Βιβλιογραφία 

Α. Ελληνόγλωσση :  

Γαραντούδη, Ε και Θ.Λυμπεράκης,Χρυσοφόρον Γης Ανάστημα, Το Παγγαίο των Μύθων και 

της Ιστορίας 

Γούσιος,Αστ.(1894).Η κατά Παγγαίον χώρα, Λειψία, Εκδοτική Ομάδα Ελληνικού Ορειβατικού 

Συλλόγου Καβάλας <<Το Μέλι των Γκρεμών>> 

Λέφας,Χρ. (1942) Ιστορία της Εκπαιδεύσεως, Αθήνα: ΟΕΣΒ(Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών 

Βιβλίων) 

Παληκίδης, Αγγ. Η Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας 

Σκαλίδης, Φ. (1981)Κοντά στις Ρίζες των Ελλήνων, Το Παγγαίο μέσα στην Ιστορία. 

Αθήνα:Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Τζήκας, Χρ. Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Δάσκαλοι και Δασκάλες μιλούν για την Ιστορία των 

σχολείων τους. Πρακτικά Συνεδρίου (Επίκεντρο) 

Βασιλείου, Ν. Φινδάλη (1994) Η Μεσορρόπη στο Παγγαίο, Θεσσαλονίκη 1994 

Χατζηστεφανίδης Θεοφάνης Δ.(1986)Η Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 1821-

1986.Αθήνα:Εκδόσεις Δημ.Ν.Παπαδήμα 

Β. Πηγές: 

Παγγαίο, Ο τόπος μας, Έκδοση: Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού Ανάπτυξης πολιτισμού 

Δήμου Παγγαίου-2003 

Γ. Νόμους- Διατάγματα-Υπουργικές αποφάσεις-Εγκυκλίους 

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανής, Βιβλίον Πρακτικών Σχολικής  

Εφορείας Γεωργιανής, σχολικό έτος 1955-56 

Βιβλίον  Εκπ/κης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Καβάλας 

Βιβλίον Επιθεωρούμενων διδασκάλων Δημοτικού Σχολείου Γεωργιανής (1973) Εκδόσεις; Υιοι 

Δημ.Καραγιάννη, Θεσσαλονίκη 

Βιβλίον Πρακτικών Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων Γεωργιανής 1946-1952 

Βιβλίον Πρακτικών Σχολικής Εφορείας Δημ.Σχ. Γεωργιανής 1952-1958:πρακτικό 4
ο 
(19-4-

1953) 

Πρακτικό 6
ο
 (23-5-1953) 

Πρακτικό 10
ο
 (24-6-1953) 

Πρακτικό 11
ο
 (30-6-1953) 

Πρακτικό 10
ο
 (18-5-1957) 

Πρακτικό 11
ο
 (19-5-1957) 

Πρακτικό 15
ο
 (19-12-1958) 
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Πρακτικό 12
ο
 (21-11-1958) 

Βιβλίον Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού Δημ. Σχ.Γεωργιανής 1968-1986 

Πρωτόκολλον Νυχτερινού Σχολείου Γεωργιανής από 7-1-1955 εως 31-5-1963 

ΦΕΚ 63/Α/24-3-1924 Ίδρυση μονοτάξιον μεικτού Δημ.Σχ.Γόριανης 

ΦΕΚ 91/Α/10-4-1925 Περί αναγνωρίσεως ως κοινότητας του συνοικισμού Γκόριανης 

ΦΕΚ 142/Α/9-6-1925 Προαγωγή Δημ.Σχ.Γκόριανης από 1/θ σε 2/τάξιον 

ΦΕΚ 413/Α/22-11-1926 Περί Μετονομασίας Κοινοτήτων και συνοικισμών (από Γκόριανη σε 

Γεωργιανή) 

ΦΕΚ 406/Α/14-10-1973 Προάγομεν το 2/τάξιον Δημ.Σχ.Γεωργιανής εις 3/τάξιον 

ΦΕΚ 232/Α/20/8/1951 Προάγομεν το 3/τάξιον Δημ.Σχ.Γεωργιανής εις 4/τάξιον 

ΦΕΚ 22/Α/8-2-1954 Προάγομεν το 4/τάξιον Δημ.Σχ.Γεωργιανής εις 5/τάξιον 

ΦΕΚ 689/Β/14-8-1997 Το 2
ο
 εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Παγγαίου και το 3

ο
 μονοθέσιο 

δημοτικό σχολείο Νικήσιανης συγχωνεύεται σε ένα εξαθέσιο δημοτικό σχολείο με την ονομασία 

2
ο
 εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Παγγαίου 

ΦΕΚ 765/Β/28-8-1997 Ίδρυση 2
ου

 6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Παγγαίου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ  
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΕΝΘΙΜΙΟΝ-ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΝ 1939-1940
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ΤΟ 2
ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ 

 

Μιχαηλίδης Παντελής 

Διευθυντής του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αρχικός σκοπός της εργασίας  ήταν η έρευνα για την ιστορία του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Ν. 

Περάμου. Η μικρή του όμως ιστορική διαδρομή, η στέγασή του κατά ένα μέρος στο παλαιό 

διδακτήριο, όπου στεγαζόταν μέχρι το 2005 το Δημοτικό Σχολείο Ν. Περάμου, και η πλούσια 

εκπαιδευτική και διοικητική ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου, ως διδακτηρίου, 

δημιούργησαν την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης ιστορικής μελέτης. Ως μέθοδος έρευνας 

χρησιμοποιήθηκε η έρευνα πεδίου. Μελετήσαμε φωτογραφικό υλικό, πήραμε συνεντεύξεις, 

χρησιμοποιήσαμε  αρχειακό υλικό και ιστοριογραφικές μελέτες σχετικές με την ιστορία της 

περιοχής. Βρέθηκε και αξιοποιήθηκε πλούσιο υλικό για την καταγωγή και ιστορία των 

Περαμίων, τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου, τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν, το 

μαθητικό δυναμικό, το κοινωνικοϊστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε το σχολείο 

καθώς και το Νυκτερινό σχολείο. Εντυπωσιακά ήταν τα ευρήματα από αναφορές περί της 

αδυναμίας παρακολούθησης των μαθημάτων λόγω υποσιτισμού ή ασθενειών των μαθητών, 

όπως και ευρήματα γύρω από την μαθητική διαρροή. Η έρευνα αναφέρεται επίσης στους λόγους 

ίδρυσης του 2
ου

 Δ.Σ.Ν. Περάμου, με μία σύντομη αναφορά στη λειτουργία του μέχρι σήμερα. 

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το πέρασμα από το δημοτικό σχολείο έχει σημαδέψει τις μνήμες όλων μας. Περισσότερο ή 

λιγότερο ευχάριστες καταστάσεις, προσφιλή ή όχι πρόσωπα συμμαθητών και δασκάλων, 

γεγονότα από έναν κόσμο που είχε ως κέντρο τη μάθηση αποτελούν την πρώτη ύλη των 

αναμνήσεών μας. Δάσκαλος τώρα στο πρώτο μου σχολείο, με μια πιο διερευνητική και 

διεισδυτική ματιά, κάνω με την παρούσα εργασία μια προσπάθεια μελέτης και συγγραφής της 

ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 α) Έρευνα πεδίου: 

 Φωτογραφίσεις εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του σχολείου 

 Συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής και εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο σχολειό της 

Ν. Περάμου 

 β) Μελέτη αρχειακού υλικού: 

 Αρχεία που διατηρούνται στο σημερινό σχολείο 

 Αρχεία από την υπηρεσία «Γενικά Αρχεία του Κράτους» 

 Φωτογραφικό υλικό παλαιότερων ετών 

γ) Σχετική βιβλιογραφία 

 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Οι Περάμιοι πρόσφυγες αναγκάζονται να φύγουν το 1922 από τη μητέρα πατρίδα, την Πέραμο 

της Κυζίκου, χερσονήσου της Προποντίδας, και αφού αρχικά αποβιβάζονται με το πλοίο της 

Σωτηρίας στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης, συνειδητοποιώντας ότι δεν υπάρχει 
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επιστροφή από στεριάς, περνούν σε ομάδες μικρές στην ελεύθερη Ελλάδα και στις αρχές 

Οκτωβρίου συγκεντρώνονται στην Καβάλα (Εικ. 1). Μένουν σε σπίτια, αλλά κυρίως σε 

καπναποθήκες και δημόσια κτήρια. Για το μεγαλύτερο όμως μέρος των Περαμίων που ήταν 

αγρότες και αλιείς η Καβάλα δεν είναι ο καταλληλότερος τόπος και έτσι την άνοιξη του 1923 

εγκαθίστανται στη σημερινή Νέα Πέραμο της Καβάλας (Σγουρίδης Γ.Α., 1968). 

Η Νέα Πέραμος είναι το μεγαλύτερο και ευφορότερο από τα χωριά της περιοχής. Η θέση του 

επιπλέον είναι ιδιαίτερα πλεονεκτική, γιατί βρίσκεται στον μυχό ενός φυσικού λιμανιού, του 

λιμένος Ελευθερών, όπως ονομάζεται, και που σχηματίζεται από την προέκταση της 

χερσονήσου της αρχαίας Οισύμης, η οποία καταλήγει στο ακρωτήριο Βρασίδας. 

Πολλά είναι τα προβλήματα κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης των προσφύγων 

(ελονοσία, κακές σχέσεις με τους εντόπιους κατοίκους κ.ά.). Τελικά, όμως, καταφέρνουν να 

ριζώσουν (Εικ. 2, 3, 4).  

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

«Εδώ που είναι η κοινότητα ήταν σχολείο…» 

Το πρώτο σχολείο των προσφύγων φαίνεται να λειτούργησε σε ένα κτίσμα δύο αιθουσών, επί 

της οδού Φιλίππου. Σύμφωνα με μαρτυρία του κ. Νικόλαου Μπαρέτα, κατοίκου της Νέας 

Περάμου και μαθητή εκείνης της εποχής, λειτούργησε ως διθέσιο με 120 μαθητές περίπου. Στο 

ίδιο κτίσμα, μετά το 1928 λειτούργησε η Κοινότητα Ν. Περάμου. Επικαλύψεις και επεκτάσεις 

στο παλαιό κτίσμα δεν έχουν αφήσει σήμερα ίχνη του σχολείου εκείνου. 

ΤΟ «ΝΕΟ» ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Σύμφωνα με την αναφορά του κ. Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, κατοίκου Νέας Περάμου 

(γεννηθέντα το έτος 1913 ), το αρχικό κτίριο οικοδομήθηκε το 1927 «από Ηπειρώτες πετράδες». 

• Υλικό: πέτρα, ξύλο 

• Διαστάσεις: 10 μ. Χ 30 μ.
 
 

• Διαστάσεις αιθουσών (Εικ. 5 & 6): 

                  → Μήκος: 8 μ. 

                  → Πλάτος: 6 μ.  

                  → Ύψος: 5 μ. 

• Αριθμός αιθουσών:  

 → αρχικά 3 

 → προστέθηκε 1 αίθουσα και 1 γραφείο το 1959  

Από τις διαστάσεις καταλαβαίνουμε ότι το κτίριο χτίστηκε κατά τις ανάγκες και τα πρότυπα της 

εποχής εκείνης, δηλαδή κτίρια που τηρούσαν τους κανόνες υγιεινής με ψηλές, ευάερες και 

ευήλιες αίθουσες.  

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της κ.  Μέντα Δήμητρας, διευθύντριας του Σχολείου από το 1959 ως 

το 1987 και γεννηθείσας το έτος 1932, «…Το σχολείο (Εικ. 7)
 
ήταν τριθέσιο, με πέτρα κτισμένο. 

Τα πατώματα ήταν ξύλινα. Στην κατοχή οι Βούλγαροι έβαζαν μέσα τα άλογά τους… τα σανίδια 

ήταν τρύπια. Πατούσαν τα άλογα (των Βουλγάρων) και ήταν τρύπια. Είχε ένα κτήμα το σχολείο, 

το φυτέψαμε αμπέλι, έκανε σταφύλια, τα σταφύλια πήγαιναν πάρα πολύ καλά, τα βγάζαμε στη 

δημοπρασία, παίρναμε λεφτά… με βοήθησε και η Σχολική Εφορεία. …Με τα χρήματα εκείνα 

φτιάξαμε το σχολείο, έβαλα τα αλουμίνια που υπάρχουν μέχρι τώρα, έκανα αποξήλωση 
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πατωμάτων και βάλαμε γκρο μπετόν και μωσαϊκό, κάναμε τέταρτη αίθουσα από τη δεξιά 

πλευρά και κάναμε και συσσίτιο. Κάναμε γάλα, τα έστελνε η ΟΥΝΤΡΑ αυτά… το δίναμε στα 

παιδιά το πρωί, κάναμε και τζάκι και καζάνι, κάναμε πάγκους, πιάτα, πιρούνια, κουτάλια που 

αγόρασε ο Σύλλογος Γονέων. …Σκουπίζαμε το σχολείο μόνοι μας. Έφερναν από ένα ξύλο τα 

παιδιά και ανάβαμε τις σόμπες…». 

 Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Σχολικό έτος Αριθμός 

μαθητών/τριών 

Σχολικό έτος Αριθμός 

μαθητών/τριών 

1947-1948  216 1966-1967 108 

1948-1949 226 1967-1968 108 

1949-1950 214 1968-1969 111 

1950-1951 200 1969-1970 126 

1951-1952 192 1970-1971 120 

1952-1953 185 1971-1972 127 

1953-1954 198 1972-1973 122 

1954-1955 202 1973-1974 135 

1955-1956 201 1974-1975 137 

1956-1957 208 1975-1976 131 

1957-1958 196 1976-1977 128 

1958-1959 194 1977-1978 162 

1959-1960 180 1978-1979 163 

1960-1961 156 1979-1980 173 

1961-1962 157 1980-1981 166 

1962-1963 145 1981-1982 191 

1963-1964 138 1982-1983 208 

1964-1965 136 1983-1984 217 

1965-1966 109 1984-1985 216 
 

 

Πίνακας αποτελεσμάτων Γενικού Ελέγχου του σχολικού έτους 1947-1948 (Αυθεντικός 

πίνακας, εικ.8) 

 

Τάξις ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ 

Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. 

Α΄ 33 29 62 33 29 62 17 20 37 16 9 25 

Β΄ 34 20 54 33 19 52 28 15 43 5 4 9 

Γ΄ 25 19 44 22 19 41 19 15 34 3 4 7 

Δ΄ 23 7 30 22 6 28 22 6 28 - - - 

Ε΄ 14 7 21 13 6 19 11 6 17 2 - 2 

ΣΤ΄ 2 3 5 1 2 3 1 2 3 - - - 

Γεν. 

Σύν. 

131 85 216 124 81 205 98 64 162 26 17 43 
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Τάξις 

 

 

ΔΙΕΤΕΙΣ 

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

ΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΝ 

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΕΣ 

ΛΟΓΩ: 

 

ΘΑΝΑΤΟΥ           ΝΟΣΟΥ                  ΑΛΛΗΣ ΑΙΤΙΑΣ 

Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. Αρ. Θηλ. Σύν. 

Α΄ 16 13 29 - - - - - - - - - - - - 

Β΄ 7 4 11 1 1 2 - - - - - - - - - 

Γ΄ 6 1 7 1 - 1 - - - - - - 2 - 2 

Δ΄ - - - - - - - - - - - - 1 1 2 

Ε΄ 2 1 3 - - - - - - - - - 1 1 2 

ΣΤ΄ - - - - - - - - - - - - 1 1 2 

Γεν. 

Σύν. 

31 19 50 2 1 3 - - - - - - 5 3 8 

 

 

Μελετώντας  τον πρώτο από τους δύο παραπάνω πίνακες αντιλαμβανόμαστε τη φθίνουσα 

πορεία των μαθητών/τριών που εγράφησαν στο σχολείο κυρίως μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας 

του ’60. Αντίστοιχα, εντυπωσιακό είναι και το γεγονός της διαρροής των μαθητών από τάξη σε 

τάξη. Χαρακτηριστικά, στον αμέσως παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι, ενώ στην Α΄ τάξη 

εγράφησαν 62 μαθητές/τριες, στη ΣΤ΄ τάξη εγράφησαν μόλις 5. Παράλληλα αντλούμε στοιχεία 

για τα μεγάλα ποσοστά στασιμότητας των παιδιών. Αυτά τα ευρήματα προφανώς μας 

πληροφορούν για τη δυσκολία ολοκλήρωσης της φοίτησης  στο Δημοτικό Σχολείο, κατά τα 

μεταπολεμικά χρόνια.  

Στο πλαίσιο της προφορικής μαρτυρίας της κ. Γωνιάδου Αικατερίνης (κατοίκου της 

Νέας Περάμου και τέως μαθήτριας του σχολείου), αποδίδονται κάποιες πιθανές αιτίες των 

προαναφερθέντων φαινομένων. «…Τότε ήταν δύσκολα τα χρόνια. Τα σταματούσαν και οι ίδιοι οι 

γονείς. Κοίταζε ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης να επιβιώσει. Τώρα σου λέει και αν δε μάθει 

γράμματα δε θα ζήσουμε; Δούλευαν για μια βούκα ψωμί οι άνθρωποι. Δούλευαν για να ζήσουνε. 

Σπέρνανε μια πατάτα, ένα κρεμμύδι, ένα φασόλι μέσα στα χωράφια, για να ζήσουνε. Ήταν 

δύσκολα τα χρόνια τότε… Δε δίναν σημασία. Ε, έλεγε η δασκάλα: ΄΄Δεν πέρασες, δε διάβασες΄΄. 

Ενημέρωνε και τον γονιό: ΄΄Δε διάβασε, δε θα τον περάσω, θα τον αφήσω στάσιμο΄΄…». 

 Η κ. Γωνιάδου καταλήγει ότι οι σημαντικότερες αιτίες για τις οποίες έμεναν συχνά οι 

μαθητές/τριες στην ίδια τάξη ήταν τα ατομικά βιολογικά χαρακτηριστικά πολλών παιδιών που 

τα καθιστούσαν αδύναμα, το γεγονός της «αδιαφορίας» των γονέων, καθώς και η δυσχερής 

οικονομική κατάσταση αυτών. Παράλληλα, διαπιστώνει μία ακόμη αιτία των χαμηλών 

επιδόσεων και της συνεπαγόμενης συχνής στασιμότητας των παιδιών, που σχετίζεται με την 

έλλειψη παραστάσεων των παιδιών της εποχής: «Εκείνα τα χρόνια δεν είχαμε ούτε τηλεοράσεις. 

Εμείς ζήσαμε σε κοιμισμένα χρόνια. Ακούγαμε το ράδιο και… ακούγαμε το γραμμόφωνο και… 

λέγαμε τώρα μέσα εδώ χωράει ένας άνθρωπος και βγαίνει η φωνή; Σκέψου τώρα… έτσι λέγαμε 

ναι. Έτσι το μυαλό μας ήταν τότε. Σα σταματημένα! Αφού δεν υπήρχε ούτε ρεύμα. Βράδιαζε ο 

Θεός τη μέρα… ανάβαμε την γκαζόλαμπα… περιορισμένα χρόνια». 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΣε αντιστοιχία με τα παραπάνω σχόλια, διαπιστώνουμε από 

τον πίνακα που ακολουθεί ότι τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού ακολούθησε και η 

μείωση του αριθμού των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα σχολικά έτη.  
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Σχολικό 

έτος 

Αριθμός 

υπηρετούντων 

εκπαιδευτικών 

1955 3 

1956 3 

1957 3 

1958 4 

1960 4 

1961 4 

1962 4 

1963 4 

1964 3 

1970 3 

1971 3 

1972 3 

1974 3 

1976 4 

1979 4 

1980 5 

1981 6 

1983 6 

1987 7 

 

Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου: 

Σποτίδης Υπάτιος                                -        Αριστείδης                         Αμανατίδης Κώστας  

Αλεπίδου Μαρία                              Παπαδάκης Αθανάσιος                  Πουρσαϊτίδου Ελένη  

Μέντα Δήμητρα                              Λεμπιδάκης Εμμανουήλ                 Ομηρίδου Αναστασία  

Κοψαχείλης Αλέκος                         Μοσχάκης         -                             Σαμοθράκης  -  

Παναγιωτόπουλος Π.                        Κατιρτζίδης Δημήτρης                    Φλώρος Ιωάννης  

Κλής Ιωάννης                                    Πασβάντη Ελένη                             Τζαμτζή Ελπίδα  

Πολίδου Ευαγγελία                          Παρτσαλίδης Κώστας                    Φυντάνης Αθανάσιος       

Ψυχιός Στέλιος                                   Κυριακούδης Στέλιος                    Χαλκίδης Γρηγόριος  

Ψελλάκης Εμμανουήλ                        Τσιμηρίκας Αθανάσιος  

Ματίδης Ιωάννης                                Ιορδανίδης Ιωάννης  

 

ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ 

ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λεγόμενα της κ. Γωνιάδου, σχετικά με το φαινόμενο της 

κυριαρχίας θεμάτων πατριδογνωσίας, θρησκείας και χρηστότητας στα περιεχόμενα των 

μαθημάτων, αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του σχολείου: «… Ναι υπήρχε αυτή η 
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πειθαρχία, ο έλεγχος. Υπήρχε αυστηρότητα στα σχολεία και για θέματα πατρίδος, μας μαθαίνανε 

να αγαπάμε την πατρίδα, να σεβόμαστε τη σημαία…». Σημαντικότερα στοιχεία αντλούμε από 

πρακτικά συνεδριάσεων, είτε της Σχολικής Εφορείας, είτε του διδακτικού προσωπικού, τα οποία 

μας πληροφορούν ότι το περιεχόμενο των βιβλίων («Πατριδογνωσία», «Βασιλεία εν Ελλάδι», 

«Ευαγγέλιον» κ.λπ.) και των υλικών για τα οποία ενέκριναν κάθε φορά δαπάνες ήταν κυρίως 

σχετικό με την πατρίδα ή τη Θρησκεία ( Εικ. 9 ).
 

Άξιο προσοχής αποτελεί  και το ζήτημα της πειθαρχίας των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο. Η 

μαρτυρία της κ. Γωνιάδου φανερώνει την κωμικοτραγικότητα ορισμένων περιστατικών που 

συνέβαιναν στο σχολείο, στα οποία, ασφαλώς, κάθε αντίδραση από την πλευρά των 

μαθητών/τριών ήταν απαγορευμένη. «Μια μέρα θυμάμαι κάναμε το μάθημα της Γεωμετρίας και 

δεν ηξέραμε να πούμε το τρίγωνο της Γεωμετρίας, πώς να το προφέρουμε σωστά. Δεν άρεσε στη 

δασκάλα. Κανείς δεν το ’λεγε, όπως ήθελε να το ακούσει. Λέμε θα το πει ο Τουρούτογλου 

(προφανώς ο καλύτερος μαθητής της τάξης) και θα μας ξελασπώσει. Δεν το λέει ούτε ο 

Τουρούτογλου σωστά… όλοι κάτω στο υπόγειο, όλη η τάξη. Όλοι μας κατέβασε κάτω στα συσσίτια 

τιμωρία. Μας κατεβάζει εκεί, μας κλείδωσε μέσα και έφυγε ! Εμείς τώρα μέσα, ε μερικά κορίτσια 

άρχισαν να κλαψουρίζουν, τα αγόρια γελούσαν. Μεσημέρι ε κανένα παιδί δεν πήγε στο σπίτι. Ούτε 

που ήρθε κανάς γονιός να ρωτήσει τα παιδιά μας, δεν ήρθαν στο σπίτι, γιατί δε σχόλασαν; Άρχισε 

να σουρουπώνει, βράδιασε, ηλιοβασίλεμα, τότε ήρθε και μας άνοιξε η δασκάλα και πήγαμε στα 

σπίτια μας… ΄΄προς γνώσιν και συμμόρφωσιν΄΄, για να μάθετε λέει να είστε σωστά παιδιά…». Με 

τη σειρά της η κ. Μέντα ισχυρίστηκε τα εξής: ««…ήμουν λίγο αυστηρή, αλλά έκανε καλό τα 

χρόνια εκείνα, γιατί, όταν ήρθα, τα παιδιά ήταν πιο ψηλά και από εμένα. Έμεναν 

στάσιμα…έφευγαν από το σχολείο, για να αρραβωνιαστούν και να παντρευτούν (!)…». 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Σχετικά με την υγιεινή των παιδιών η κ. Γωνιάδου κατέθεσε: «Από αρρώστιες…έβλεπες τα 

παιδιά …να, οι μύξες έτρεχαν στα σχολεία , μυξιάρικα μερικά, ε μερικά αμέλητα, δεν ήταν και οι 

μάνες νοικοκυρές να τα συμμαζέψουν. Άλλα μπαλωμένα, άλλα τρύπια παντελονάκια φορούσαν, 

άλλα…». Σε αυτό το σημείο θα ήταν σημαντικό να παραθέσουμε απόσπασμα της Έκθεσης του 

Διευθυντή για την κατάσταση της υγείας των μαθητών το σχολικό έτος 1953-54: «Η οικονομική 

κατάσταση των κατοίκων επέδρασε και στην υγεία των μαθητών. Οι περισσότεροι από τους 

μαθητές μας υποσιτίζονται, είναι αδύνατοι και χλωμοί, πολλοί δε από αυτούς πάσχουν από 

αδενοπάθεια. Είναι πολύ ευαίσθητοι στα κρυολογήματα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

σημείωσαν απουσίες…».  

Κατανοώντας τη δυσχερή κατάσταση της υγείας των περισσότερων μαθητών/τριών, το σχολείο 

φρόντιζε να οργανώνει καθημερινό συσσίτιο. Η κ. Γωνιάδου μας ενημέρωσε ως εξής: «Εγώ 

θυμάμαι στο σχολείο μας έκαναν καζάνι γάλα. Κάθε πρωί πηγαίναμε με ένα κατσαρολάκι μας 

έβαζε γάλα και μας έδιναν και ένα κομμάτι κασέρι. Το ’στελνε αυτό η Αμερική για ενίσχυση στα 

Ελληνόπουλα. Από το σπίτι παίρναμε ψωμί, γιατί τότε όλα τα σπίτια σχεδόν ζυμώνανε. Κάθε πρωί 

αυτό ήταν. Το πρωινό μας το παίρναμε στο σχολείο». 

 

ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Το Νυκτερινό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτούργησε από το 1954-1971. Στεγάστηκε σε αίθουσα 

του Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου και σκοπός του ήταν η απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού 

Σχολείου από μεγαλύτερους σε ηλικία μαθητές/τριες (όχι πάνω από 20 ετών). Σημαντικό είναι 

το γεγονός ότι στο σχολείο αυτό θεωρούνταν ότι φοιτούσαν μαθητές «ανεπίδεκτοι μαθήσεως και 

πνευματικώς καθυστερημένοι» (Εικ. 10 &11) 

 

Ο ΚΛΗΡΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σύμφωνα με την μαρτυρία της κα. Μέντα Δήμητρας ο κλήρος του σχολείου αποτελούνταν 

από 12 στρέμματα πλησίον του οικισμού της Ν. Περάμου και 1,4 στρέμματα στην τοποθεσία 

Γέλτεπε.  
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ 2
ΟΥ

 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ  

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου προέκυψε λόγω της ραγδαίας αύξησης 

του αριθμού των μαθητών/τριών μετά το 2000, όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα: 

 

Σχολικό έτος Αριθμός μαθητών 

2000-2001 202 

2001-2002 227 

2002-2003 233 

2003-2004 255 

2004-2005 272 

 

Ιδρύεται, επομένως, με το ΦΕΚ 945/8-7-2007/τ.Β’ και συστεγάζεται με το 1ο Δημοτικό Σχολείο 

σε αίθουσες του παλαιού κτηρίου, σε αίθουσες της προσθήκης που έγινε σε αυτό, σε λυόμενες 

αίθουσες και σε μισθωμένο ιδιωτικό κτίσμα. 

 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Ο αναγνώστης της έρευνας αυτής θα βρει σίγουρα πολλά κοινά σημεία με έρευνες για άλλα 

σχολεία της ευρύτερης περιοχής ως προς τη δομή του διδακτηρίου, τις εκπαιδευτικές πρακτικές, 

το γενικότερο κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό και ιστορικό πλαίσιο. Υπάρχουν οπωσδήποτε 

περιθώρια εμβάθυνσης της έρευνας, κυρίως ως προς την ίδρυση και κατασκευή του αρχικού 

διδακτηρίου, τα πρώτα έτη λειτουργίας του, καθώς και τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν σ’ 

αυτό. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ 

Από  το 1920   ως σήμερα 

 

Τσάμης   Αύγουστος 

Δ/ντής  Δ. Σ.  Αμισιανών 

 

Περίληψη 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη του διδακτηρίου του δημοτικού σχολείου του τοπικού 

διαμερίσματος Αμισιανών και πώς αυτό συνέβαλε στη διδακτική πράξη και κοινωνικοποίηση 

των μαθητών επηρεασμένο το ίδιο από τα κοινωνικά και ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν 

στον αιώνα που πέρασε. 

Το Δ.Σ Αμισιανών, η κατασκευή του οποίου χρονολογείται περίπου στα 1922-23, εξυπηρέτησε 

την ανάγκη για μόρφωση και αγωγή των μαθητών αλλά και παιδιών των γύρω περιοχών 

σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις της εποχής. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου το 

σχολείο φιλοξένησε μαθητές και από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι κατέφυγαν στο χωριό, 

διωκόμενοι κυρίως από τους Βούλγαρους. Το σχολείο διακόπτει τη λειτουργία του στη διάρκεια 

της κατοχής και επαναλειτουργεί το 1945. 

Η λειτουργία των σχολικών συσσιτίων δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο του σχολείου και τη 

συμβολή αυτού στην αντιμετώπιση του υποσιτισμού του πληθυσμού. Με την έναρξη 

λειτουργίας του λατομείου Αμισιανών, το 1950 αυξάνεται και ο αριθμός των μαθητών και έτσι 

το 1957 προστίθενται δύο ακόμη αίθουσες στο υπάρχον κτίριο. Το νέο σχολείο στελεχωμένο με 

περισσότερους δασκάλους απέκτησε πιο ξεκάθαρο παιδοκεντρικό χαρακτήρα και συνέβαλε 

στην παιδαγωγική και διδακτική ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Ακολούθησε την 

εκπαιδευτική εξέλιξη των πραγμάτων στη χώρα μας. Το 2004 μετατράπηκε σε ολοήμερο και 

από το 2007 προάγεται σε 4/θ στα αποτελέσματα. Λειτουργεί μέχρι σήμερα ως 5/θέσιο 

ολοήμερο. 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε είναι: α) Έρευνα στο σχολικό χώρο, μελέτη του 

αρχείου του σχολείου αλλά και του αρχείου της πρώην κοινότητας Αμισιανών για θέματα που 

αφορούσαν στο σχολείο. Μελετήθηκαν μαθητολόγια, πρακτικά σχολικών εφοριών, πρακτικά 

συλλόγου διδασκόντων, μελέτες μηχανικών και αναζητήθηκε σχετικό φωτογραφικό υλικό. 

Παράλληλα, έγινε προσφυγή σε σχετική με το θέμα βιβλιογραφία που αφορούσε σε 

παιδαγωγικά, κοινωνικά, ιστορικά ή κατασκευαστικά θέματα σχολείων της περιοχής. β) 

Συνέντευξη από τέκνα δασκάλων που υπηρέτησαν στο σχολείο αλλά και από κατοίκους του 

χωριού που βρίσκονται ακόμη εν ζωή και ήταν μαθητές του σχολείου. 

 

Αποτελέσματα-διαπιστώσεις 

Το σχολείο βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αμισιανών του σημερινού Δήμου Παγγαίου. 

Tο 1916 το σημερινό τοπικό διαμέρισμα σύμφωνα με την αναφορά του κ.Μουχτάρη (Πρόεδρου 

Κοινότητας) με 468 κατοίκους καταλαμβάνεται ως το 1918 από τους Βούλγαρους
129

. Το 1919 

μαζί με τον συνοικισμό Κοκκινοχώματος (Κίναλη) και το συνοικισμό Δάτου (Μπερεκετλή) 

αποτελούν την κοινότητα Πρετζόβης με έδρα τα Αμισιανά. Το όνομα προέρχεται από την 

τουρκική λέξη πίριντς που σημαίνει ρύζι, μια που η περιοχή του τότε κάμπου είχε αρκετούς 

                                                             
129 Αναφορές της Διεθνούς Διασυμμαχικής Επιτροπής 1916-18 Ιστορικό Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας σελ.93 
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ορυζώνες. Στις 14/03/1922 προσαρτάται στο Δήμο Καβάλας και ανασυστήνεται σε κοινότητα με 

Βασιλικό Διάταγμα του 1923
130

.  

Στις 30/8/1925 ο συνοικισμός του Κοκκινοχώματος αναγνωρίζεται ως αυτόνομη κοινότητα και ο 

συνοικισμός του Δάτου προσαρτάται στην κοινότητα Αμυγδαλεώνα και  η κοινότητα Πρετζόβης 

αποτελεί πλέον την νέα κοινότητα με το όνομα Αμισιανά  με 508 κατοίκους που 

εγκαταστάθηκαν στο χωριό μετά την ανταλλαγή πληθυσμών από τα ελληνοτουρκικά του  22, 

στην απογραφή του 1928
131

. Το νέο όνομα προέρχεται από την Αμισό του Εύξεινου Πόντου τη 

σημερινή Σαμσούντα από το Βυζαντινό (Είς Αμισόν-Σαμσούν-Σαμσούντα) από όπου 

προέρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες με την ανταλλαγή των πληθυσμών, μετά την 

Μικρασιατική Καταστροφή. Βέβαια έχουν εγκατασταθεί  πρόσφυγες από την Τραπεζούντα και 

την Κερασούντα του Πόντου, τη Θράκη καθώς και από την περιοχή της Προύσας.    

Μετά την έλευση των Μικρασιατών και των Ποντίων προσφύγων δημιουργούνται μαχαλάδες  

με τα ονόματα Τσιγκέν Μαχαλάς, όπου μέχρι την ανταλλαγή, κατοικούσαν Τούρκοι, τώρα 

κατοικούν Θράκες. Τα Μεσαία που καταλαμβάνονται από τους Ποντίους και τέλος τα 

Μπρουσαλιώτικα όπου κατοικούν πρόσφυγες από την περιοχή της Προύσας και της Αρτάκης 

της Μικράς Ασίας
132

. 

Στην Πρέτζοβα μετά την αποχώρηση του Τούρκων κατοικούν πια μόνο πρόσφυγες Έλληνες 

Χριστιανοί, που μιλούν την ίδια γλώσσα, την ελληνική, αλλά σε διαφορετικές διαλέκτους, με 

διαφορετικές συνήθειες, ανάλογα με την περιοχή από την οποία προέρχονται. Η επικοινωνία 

μεταξύ τους ήταν αρκετά δύσκολη, όμως τα κοινά προβλήματα, ο κοινός πόνος για τις χαμένες 

πατρίδες τούς ενώνουν στο κοινό αγώνα για την επιβίωσή τους στη νέα τους πατρίδα. Βασικές 

ασχολίες των κατοίκων είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία. Άλλωστε οι περισσότεροι 

προέρχονται από αγροτικές περιοχές και γνωρίζουν καλά την αγροτική εργασία. Οι Θρακιώτες 

ασχολούνται με την αμπελοκαλλιέργεια, και με την καπνοκαλλιέργεια. 

Πέραν όμως των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες στη νέα τους πατρίδα η 

ανάγκη να δώσουν στα νέα παιδιά έστω και τη στοιχειώδη μόρφωση, τους αναγκάζει να βρουν 

τρόπους και χώρο για να δημιουργηθεί το πρώτο σχολείο. Το σχολείο στεγάζεται σε πρώτη 

φάση σε βοηθητικούς χώρους της παλιάς εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου η οποία ήταν πρώην 

τουρκικό τζαμί που λειτούργησε τα πρώτα χρόνια ως εκκλησία των προσφύγων
133

. 

Σύμφωνα με έκθεση της διευθύντριας του σχολείου κας Γεωργίας Μπουζέλου για την ετήσια 

απογραφή της στοιχειώδους εκπαίδευσης σχ. έτους 1954/55, το σχολείο  ιδρύεται το 1922 και 

λειτουργεί  το έτος 1922-23 ως Δημοτικό Σχολείο Πρεντζόβης
134

.
 
 

Αυτό πιστοποιείται  και από το μοναδικό διασωθέν έγγραφο - Βιβλίο Υλικού από το αρχείο του 

σχολείου της εποχής αυτής. Το υπόλοιπο αρχείο καταστράφηκε από το βουλγαρικό στρατό. 

Στο παραπάνω βιβλίο άξιο παρατήρησης είναι η καταγεγραμμένη  αγορά τόμου του 

Διδασκαλικού Ομίλου στις 15 Νοεμβρίου 1923,  αξίας 8 Δρχ.
135

, λίγα μόλις χρόνια πριν την 

διάλυσή του Ομίλου το 1927, οπότε οι μεγάλοι παιδαγωγοί Γληνός και Δελμούζος συγκρούονται 

                                                             
130  Στοιχεία Συστάσεως και Εξελίξεως των  Δήμων και κοινοτήτων Υπουργείο Εσωτερικών   (Ν. Καβάλας σ.28) 

131 Διοικητικές Μεταβολές  Β.Δ.3-12-1922 ΦΕΚ Α.38)1923        Υπουργείο Εσωτερικών     (Ν.Καβάλας σ.39)  

132 Προφορική Μαρτυρία       Δογραματσιάν Γεώργιος, Αμισιανά, Απρίλιος  2013 

133 Προφορική Μαρτυρία Σερεφίδου  Ελένη, Αμισιανά, Απρίλιος  2013 

134 ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, Αρχείο Επιθεώρησης Β΄Εκπ/κής Περ/αςΚαβάλας (1936-70).φ.529 

αρ.εγγ.24 

135 Βιβλίο Υλικού Δ.Σ Πρετζόβης έτος 1922 σελ .2 
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και ακολουθούν ξεχωριστούς δρόμους και ο ΄Ομιλος, μετά από συνεχείς διενέξεις
136

, 

μετεξελίσσεται  σε Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Ακόμα υπάρχει αναφορά για αγορά  

τόμου του εκπαιδευτικού κώδικα Λέφα αξίας 65 Δρχ.  

Το σχολείο στεγάζεται στο σημερινό χώρο το 1927 έχοντας δύο αίθουσες
137

. Με την 

μεταρρύθμιση του 1929 με υπουργούς παιδείας τους Γόντικα και Παπανδρέου (29-32)  

προβλέπεται εξάχρονο δημοτικό σχολείο και εξάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση
138

. Έτσι το 

1930 εμφανίζεται στο σημερινό χώρο το πρώτο σχολικό  κτίσμα  που εξυπηρετεί  την ανάγκη 

για μόρφωση  και αγωγή των νέων  σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 

επιχειρούνται εκείνη την εποχή. Στη συνέχεια στη  διάρκεια του μεσοπολέμου το  σχολείο 

φιλοξενεί μαθητές και από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι καταφεύγουν στο χωριό 

εγκαταλείποντας τα δικά τους, διωκόμενοι κυρίως από τους Βούλγαρους.  

   Το 1934 διορίζεται στο σχολείο ο κ. Σαμουηλίδης Γεώργιος που προέρχεται από το Μεσουδιέ 

του Πόντου, περιοχή νότια της  Κερασούντας, γεννημένος το 1892  και με σπουδές στο 

μονοτάξιο Διδασκαλείο Καρπενησίου το 1928-1929, με Διευθυντή  Διδασκαλείου το μεγάλο 

παιδαγωγό ιδεαλιστή Κάστανο Θεόδωρο
139

. Είναι  ο δάσκαλος οποίος και ξεχωρίζει ανάμεσα 

στους υπόλοιπους, πέρα από την αγάπη του για το σχολείο και τους μαθητές του, αλλά και για 

τις ικανότητές του στην γεωπονική, τις ιατρικές του γνώσεις, τις ιδέες του, αλλά και την 

αντίστοιχη προσφορά του στην κοινωνία του χωριού .  

    Άλλοι δάσκαλοι αυτής της εποχής είναι ο  κ. Παλαιστίδης Περικλής, γιος του μεγάλου 

καπνέμπορα Παλαιστίδη Χρήστου, η κα. Τσεκένη Μαρία. Το σχολείο σταματά τη λειτουργία 

του το 1940 με το ξεκίνημα του πολέμου και τη Βουλγαρική κατοχή. Το αρχείο  του 

καταστρέφεται ή διασκορπίζεται. 

  Οι επιπτώσεις είναι σοβαρές για τα σχολεία όλης της χώρας Το σχολικό έτος 1940-41 κράτησε 

μόνο τρεις μήνες και το σχολικό έτος 1941- 42 μόλις 20 μέρες
140

. 

Ο Διευθυντής κ. Σαμουηλίδης προσπαθεί να σώσει κάποια αρχεία μεταφέροντάς τα στο σπίτι 

του. Δυστυχώς καίγονται και αυτά στην αυλή του σπιτιού του μαζί με τα προσωπικά του 

έγγραφα και αρχεία από Βούλγαρους στρατιώτες
141

.
 

Από το 1945 το σχολείο λειτουργεί ξανά προσφέροντας, πέραν της διαδικασίας της μάθησης και 

της μόρφωσης των μαθητών, υποστήριξη προς  την μικρή κοινωνία του χωριού με προσφορά  

συσσιτίων στους μαθητές. Ο κ. Γιώργος Σαμουηλίδης οργανώνει από την 29η  Σεπτεμβρίου του 

46 την αντίστοιχη Εφορία Μαθητικών Συσσιτίων Αμισιανών
142

 που λειτουργεί ως και το 1952 

και έχει σκοπό να παρέχει συμπληρωματική τροφή σε άπορους και υποσιτιζόμενους μαθητές . 

    Δυστυχώς το λαμπρό αυτό παράδειγμα δασκάλου  εμπλέκεται αυτή τη δύσκολη εποχή στη 

δίνη των Εμφυλιακών και  κατά διαστήματα, ειδικά μετά το 1946, μετατίθεται δυσμενώς για τις 

προοδευτικές του ιδέες για ένα χρονικό διάστημα στη Θάσο και αργότερα στο Άγιο Ανδρέα 

                                                             
136 Α. Δημαρά, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1986, τομ. Β΄, 

σελ 151-155 

137 Προφορική μαρτυρία Σαρηνικολαΐδη Θεόφιλου, Αμισιανά, Απρίλιος 2013 

138 Α. Δημαρά, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1986, τομ. Β΄, 

σελ163-166 

139 Αντίγραφο Πτυχίου Διδασκαλίου Αρχείο Δ.Σ. Αμισιανών 

140 Σ. Μπουζάκη, Νεοελληνική Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα 1991, σελ. 90 

141 Προφορική Μαρτυρία Σαμουηλίδη  Aνδρέα, Απρίλιος  2013 

142 Βιβλίο Πρακτικών Εφορίας Μαθητικών Συσσιτίων 46-47,  Αρχείο  Σχολείου 
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Καβάλας. Τιμωρείται με οριστική παύση την άνοιξη του 1948 και την ίδια ημέρα που του 

γνωστοποιείται η σχετική απόφαση, πεθαίνει έχοντας επιστρέψει πεζή από τον Άγιο Ανδρέα στα 

Αμισιανά
143

. 

Τα συσσίτια συνεχίζονται ως το 1952 με κύριους διαχειριστές την κ. Μπουζέλου Γεωργία και 

τον κ. Σαράφη Ιωάννη, νέους  διευθυντές του σχολείου. Το σχολείο προσπαθώντας να 

ανταποκριθεί στο μεγάλο πρόβλημα του αναλφαβητισμού στις μεγαλύτερες ηλικίες παιδιών, που 

λόγω της κατοχής, του εμφυλίου αλλά και της ανάγκης για εργασία και προσφορά στις 

πολυπληθείς τότε οικογένειές τους λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της κ. Μπουζέλου 

Νυχτερινή Σχολή Αναλφαβήτων
144

 όπου φοιτούν 35 μαθητές ηλικίας 14 ως 20 ετών οι οποίοι 

και  κατορθώνουν να πάρουν το απολυτήριό τους το έτος 1955. 

Την ίδια εποχή λειτουργεί το λατομείο των Αμισιανών από τους κ. Θεογνώστου και κ. 

Θεοδοσιάδη, δίνοντας νέα οικονομική πνοή στον τόπο προσελκύοντας εργάτες από τις γύρω 

περιοχές. Έτσι παρατηρείται και μια αύξηση στον αριθμό των μαθητών που για μεγάλο χρονικό 

διάστημα παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Με τα υλικά του λατομείου χτίζονται στην αρχή σπίτια, 

αποθήκες, στάβλοι. Το 1958 αλλάζοντας διεύθυνση και με νέας τεχνολογίας εργαλεία παράγεται 

χαλίκι για οικοδομική χρήση και για κατασκευές δρόμων
145

. 

Παράλληλα  και συγκεκριμένα στις 09/07/1957 προκηρύσσεται  από τη Σχολική Εφορία  

κατόπιν σχετικής  έγκρισης  του Νομάρχη Καβάλας, φανερός μειοδοτικός διαγωνισμός που 

αφορά στην προσθήκη δύο αιθουσών (εις το Διτάξιον Διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου της 

κοινότητας των Αμισιανών) αξίας 375.000 Δρχ.
146

 

Διευθυντής ο κ. Κακάνης Δημήτριος συμμετέχει ενεργά στην όλη διαδικασία της προσθήκης, 

πετυχαίνοντας έτσι την  υλική αναβάθμιση του διδακτηρίου που σαφώς αντανακλά και στους 

μαθητές από παιδαγωγική πλευρά. Υπάρχουν πλέον νέες αίθουσες που φιλοξενούν τους 

μαθητές. Το νέο Διδακτήριο παραδίδεται στις αρχές της δεκαετίας του 60 και το σχολείο αποκτά 

πιο ξεκάθαρο παιδοκεντρικό χαρακτήρα και συμβάλλει στην παιδαγωγική και διδακτική 

ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης. 

Στα χρόνια της επταετίας το σχολείο ακολουθεί την εκπαιδευτική φιλοσοφία της εποχής. 

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα από την έκθεση λειτουργίας του σχολείου το 

1969-70 του κ. Αρβανιτίδη. Αναφερόμενος στα καθήκοντα του Δ/ντη τονίζει: Ο Δ/ντης 

συνεργάσθη εποικοδομητικώς με τον ιερέα και τους άλλους παράγοντες της κοινότητας, εις την 

επιτροπή διοικήσεως και την διαφώτισην των κατοίκων επί του συντελούμενου έργου της 

εθνικής κυβερνήσεως
147

.
 

Στα επόμενα χρόνια το σχολείο συνεχίζει να λειτουργεί  ως τριθέσιο  σε μια ομαλή μετάβαση 

μαζί με όλη την κοινωνία στη δημοκρατία. Για δύο δεκαετίες περίπου μέχρι το τέλος του 2000 

διευθυντής είναι ο κ. Παγκρατίδης Γεώργιος. Στο σχολείο υπηρετούν συνολικά 24 δάσκαλοι-

δασκάλες.   

Το 2003  χαρακτηρίζεται ολοήμερο
148

 και το 2007 αναβαθμίζεται οργανικά σε τετραθέσιο
149

. 

Λειτουργεί από τότε ως και σήμερα ως πενταθέσιο. Τη ίδια εποχή αναβαθμίζεται και 

                                                             
143 Προφορική Μαρτυρία Σαμουηλίδη Ανδρέα  (Υιός Σαμουηλίδη Γ.), Αμισιανά, Απρίλιος  2013 

 

144 Βιβλίο Πρακτικών Εφορίας Μαθητικών Συσσιτίων, Αρχείο Σχολείου 
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κτιριολογικά. Αντικατάσταση στέγης –περίφραξη  αύλειου χώρου- κτίσιμο βοηθητικής 

αίθουσας- δημιουργία εργαστηρίου πληροφορικής -δημιουργία βιβλιοθήκης-αγορά νέων 

εποπτικών μέσων με στόχο “το σύγχρονο σχολείο” ώστε να αναπτυχθούν ισχυρές 

προσωπικότητες με κριτική σκέψη και αναπτυγμένη κουλτούρα.   

 

 

Βιβλιογραφία 

Αρχείο Δ. Σ. Αμισιανών, Βιβλίο Υλικού 1923. 

Αρχείο Δ. Σ. Αμισιανών,  Βιβλίο Πρακτικών Μαθητικών Συσσιτίων  1946-47. 

Αρχείο Δ.Σ. Αμισιανών,   Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής Αναλφάβητων. 

Αρχείο Δ.Σ. Αμισιανών,   Βιβλία Πρακτικών Συλλόγου Διδασκόντων. 

ΓΑΚ Αρχεία Ν. Καβάλας, ΥΠΕΠΘ-ΓΑΚ,  Καβάλα 2013. 

Δημαράς, Α.(1998). Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε. Τ. Β΄.Αθήνα: Εστία. 

Ιστορικό Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, Αναφορές της Διεθνούς Διασυμμαχικής Επιτροπής 

1916-18.  

Μπουζάκης, Σ..(1991). Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985). Αθήνα: Gutenberg. 

ΥΠΕΣ (1967).Στοιχεία Συστάσεως και Εξελίξεως Δήμων & Κοινοτήτων. Αθήνα. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
149 ΦΕΚ1045/  τ Β΄ /25/06/2007 



 

636 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ 

Καλλινικίδης Γιώργος, Διευθυντής 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Τοπική Κοινότητα Αντιφιλίππων ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης του 

Δήμου Παγγαίου. Βρίσκεται στις βορειοανατολικές παρυφές του Παγγαίου και απέχει έξι 

χιλιόμετρα από την Ελευθερούπολη. 

Η ελληνική ιστορία του χωριού ξεκινάει λίγους μήνες μετά την Μικρασιατική 

καταστροφή. Μέχρι τότε οι Αντιφίλιπποι ήταν ένας συνοικισμός με αμιγή τουρκικό πληθυσμό 

και με την ονομασία Δρανίτσι Πραβίου (Ελευθερούπολη). Κατά την απογραφή του 1920 

αριθμούσε 438 κατοίκους  Η ιστορία του σχολείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία 

των προσφύγων μετά την εθνική περιπέτεια του 1922. Οι πρόσφυγες μετά τον ξεριζωμό τους και 

την ανταλλαγή των πληθυσμών εγκαταστάθηκαν στο Δρανίτσι, το οποίο εγκατέλειψαν οι 

Τούρκοι κάτοικοί του  ακολουθώντας αντίστροφη από αυτή των Ελλήνων πορεία. Πρόσφυγες 

από τα Σώκια της Μικράς Ασίας, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη εγκαθίστανται στο χωριό 

και προσπαθούν μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες να ορθοποδήσουν. Με Διάταγμα του 

Υπουργείου Εσωτερικών ΦΕΚ Α 179/1927 το Δρανίτσι μετονομάζεται σε Αντιφίλιπποι. Στις 

19-3-1928 με το ΦΕΚ Α 60/1928 ο Συνοικισμός των Αντιφιλίππων αναγνωρίζεται ως Κοινότητα  

Αντιφιλίππων. Στην απογραφή του 1928 αριθμεί 555 κατοίκους. 

 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

  Σχεδόν ταυτόχρονα με την εγκατάσταση του ελληνικού πληθυσμού ξεκινάει και η 

λειτουργία του σχολείου. Με ΦΕΚ ίδρυσης Α 147/2-7-1924 και «υπό τον απαράβατον όμως 

όρον να προσφέρουν οι κάτοικοι δωρεάν και το διδακτήριο και τα σχολικά έπιπλα και σκεύη» 

ιδρύεται «μονοτάξιον δημοτικόν σχολείον εν Δρανίτση Πραβίου»  

Σημαντικό στοιχείο της ιστορίας του σχολείου είναι τα δύο διδακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν. 

Το πρώτο διδακτήριο που χρησιμοποιήθηκε, ως λύση ανάγκης, ήταν το παλιό τουρκικό σχολείο 

ή κατά άλλους το σπίτι του αγά. Ένα μικρό κτήριο με δύο χώρους και υπόγειο.  
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Το 1930 περίπου ξεκινάει το κτίσιμο του πετρόκτιστου διδακτηρίου που χρησιμοποιείται 

έως και σήμερα και ολοκληρώνεται το 1937 με αρκετές ατέλειες. Χτίζεται με την οικονομική 

ενίσχυση της Κοινότητας και με προσωπική εργασία των κατοίκων. Οι κάτοικοι με τα κάρα 

μεταφέρουν από την περιοχή «Κουντουρλιά» πέτρες από ερειπωμένες τούρκικες κατοικίες και 

οι μάστορες του χωριού κτίζουν το κτήριο.  

 

 
 

 

Στην αρχική του μορφή περιλαμβάνει μία μεγάλη αίθουσα και ένα γραφείο δασκάλων. 

Το σχολείο στον  πρώτο χρόνο λειτουργίας του αριθμεί περίπου 80 με 85 μαθητές. Ο πρώτος 

δάσκαλος σύμφωνα με μαρτυρίες ονομαζόταν Νικόπουλος Νικόλαος, πρόσφυγας με καταγωγή 

από την Προύσα ο οποίος είχε φοιτήσει στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και μετέπειτα πρόεδρος 

της Κοινότητας. Από τους πρώτους δασκάλους και ο Γιαννακάκης με καταγωγή από την Κρήτη 

που πιθανότατα υπηρετούσε ως φαντάρος στην περιοχή, γιατί σύμφωνα με τη μαρτυρία τότε 

μαθητή ήρθε στο σχολείο με στρατιωτικά ρούχα. Παρέμεινε στο σχολείο αρκετά χρόνια και 

παντρεύεται με κοπέλα από το χωριό. Μετακομίζει στην Αθήνα και το διαδέχεται νέος 

δάσκαλος ονόματι Μπαλαλώτης. Οι πρώτοι διορισμοί δασκάλων σύμφωνα με το δυναμολόγιο 

της Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καβάλας γίνονται το 1936, με 

πρώτη δασκάλα την Παπαδοπούλου Ελένη. 
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Η αύξηση του μαθητικού πληθυσμού οδηγεί στην προαγωγή του σχολείου σε διτάξιο με 

το ΦΕΚ Α 406/14-10-1937. 

Το σχολείο λειτουργεί πρωί απόγευμα. Εποπτικά όργανα δεν υπάρχουν. Χρησιμοποιείται 

τρίποδος μαυροπίνακας. Τα βιβλία αγοράζονται τα πρώτα χρόνια από τους μαθητές που έχουν 

τη δυνατότητα και οι μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα αγοράς τα δανείζονται από 

συμμαθητές τους και διαβάζουν ομαδικά. Αργότερα μόνο τα αναγνωστικά είναι δωρεάν. Η 

τιμωρία των μη επιμελών μαθητών είναι η ολοήμερη παραμονή στο σχολείο μέχρι και τη λήξη 

του απογευματινού κύκλου μαθημάτων. Οι μαθητές με «παραβατική» συμπεριφορά τιμωρούνται 

με παραμονή στα υπόγεια των δύο σχολείων και με χειροδικία. 

Το 1940 ξεσπά ο ελληνοϊταλικός πόλεμος, νέοι σε ηλικία κάτοικοι του χωριού πολεμούν 

στα βουνά της Πίνδου. Την νίκη ενάντια στους Ιταλούς διαδέχεται η συνθηκολόγηση με τους 

Γερμανούς και η τριπλή κατοχή. Η περιοχή περνά στην κατοχή των Βουλγάρων. Την περίοδο 

της βουλγαρικής κατοχής 41-44 το σχολείο παύει να λειτουργεί. Οι Βούλγαροι θέλουν να 

εξαφανίσουν οτιδήποτε παραπέμπει στην ελληνική γλώσσα. Είναι τέτοιο το μένος τους που 

σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο Ελευθερούπολης κύριο Λάμπρο Τουφεξή απαγορεύουν τη 

χρήση ελληνικών εφημερίδων ακόμη και για τη συσκότιση των κατοικιών. Τα αρχεία των 

σχολείων και όχι μόνο καταστρέφονται ολοκληρωτικά. Νέοι του χωριού τα λεγόμενα 

«ντουρντουβάκια» στέλνονται σε τάγματα εργασίας στη Βουλγαρία και εργάζονται κάτω από 

πολύ δύσκολες συνθήκες σύμφωνα με τη μαρτυρία του κ. Κυτταρίδη Ιωάννη, ο οποίος βίωσε 

αυτή την περιπέτεια, δραπέτευσε, επέστρεψε στην Ελλάδα και κατέφυγε στο βουνό μέχρι τη 

λήξη της κατοχής. Το 1944 οι Γερμανοί παραδίδονται, η χώρα απελευθερώνεται και οι 

Βούλγαροι αποχωρούν.  

Το σχολείο επαναλειτουργεί το 1944. Την εικόνα του χωριού και την τραγικότητα της 

κατάστασης μετά την απελευθέρωση αποτυπώνει με μεγάλη σαφήνεια σε έκθεσή της με 

ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 1945 η Δασκάλα Βάσου Αντιγόνη. Στο χωριό κατοικούν 184 

οικογένειες από τις οποίες οι 50 με αριθμό ατόμων 131, ζουν σε πλήρη ένδεια. Η υγιεινή 

κατάσταση των κατοίκων  είναι άθλια, υποσιτίζονται, έχουν ανάγκη από τρόφιμα, ιματισμό και 

υπόδηση. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την καλλιέργεια δημητριακών και καπνού. Τα 
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δημητριακά δεν επαρκούν για τη διατροφή τους  και τα καπνά παρέμειναν απούλητα για δύο 

περιόδους γεγονός που επιδείνωσε την οικονομική κατάσταση των κατοίκων. Σαράντα μαθητές 

από 10 έως 12 ετών ανήκουν σε τελείως άπορες οικογένειες και εκατόν τριάντα δύο σε απλώς 

άπορες. Περιοδικά εμφανίζονται ψείρες.  

 

 
 

Στην παραπάνω έκθεση η δασκάλα διατυπώνει την άποψη ότι μπορούν να 

λειτουργήσουν και μαθητικά συσσίτια. Τα συσσίτια λειτουργούν χωρίς να γνωρίζουμε από πότε 

και προσφέρουν στους μαθητές πρωινό που αποτελείται από γάλα και κίτρινο τυρί. Επίσης 

φαίνεται ότι στους κατοίκους γίνεται και διανομή διαφόρων ειδών και πρόταση της δασκάλας 

είναι να συσταθεί επιτροπή με το όνομα «Ελεγκτική επιτροπή διανομών», η οποία θα ελέγχει 

την διανομή των ειδών «προς διαπίστωση τυχόν εκτροπών». 
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Στην ίδια έκθεση το διδακτήριο χαρακτηρίζεται ημιτελές και με ελλείψεις. Τον Οκτώβρη 

του ’46 αποφασίζονται από τη Σχολική Εφορεία οι πρώτες επισκευές με φορολογία των 

κατοίκων αναλόγως με την οικονομική τους κατάσταση και από το Δεκέμβρη του ’46 αρχίζει η  

πρώτη ροή χρημάτων από το κράτος αλλά και την κοινότητα για επισκευές. Μέχρι τότε 

τα έσοδα του σχολείου προέρχονται από την ενοικίαση του σχολικού κλήρου έκτασης 14 

στρεμμάτων, από συνδρομή εκκλησίας και από προαιρετικές εισφορές των κατοίκων. Με το 1
ο
 

Πρακτικό της Σ.Ε. στις 14-9-1950 για πρώτη και για τελευταία φορά συναντάμε υποχρεωτική 

εισφορά για την εγγραφή μαθητών στο σχολείο ανάλογα με τον αριθμό παιδιών της κάθε 

οικογένειας. Το 1951 η Σ.Ε. διαθέτει για πρώτη φορά χρήματα για την αγορά βιβλίων απόρων 

μαθητών. 

 

Τα οικονομικά των σχολείων είναι πενιχρά και οι δάσκαλοι αναγκάζονται, για την 

αλληλογραφία, για βιβλία πρακτικών όπως αυτό της σχολικής εφορείας του σχολείου μας να 

χρησιμοποιούν βουλγάρικα βιβλία, το πίσω μέρος βουλγαρικών εγγράφων και πιθανόν ακόμη 

και προκηρύξεων. Είναι τόσο γενικευμένο αυτό το φαινόμενο που ο Επιθεωρητής της Β΄ 

εκπαιδευτικής Περιφέρειας αποστέλλει εγκύκλιο με την οποία απαγορεύει τη χρησιμοποίηση 

βουλγάρικων εντύπων και κομμουνιστικών προκηρύξεων σύμφωνα με διαταγή της Γενικής 

Διοικήσεως Θράκης 
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Το σχολικό έτος 1945-46 υπάρχει στο σχολείο μόνο μία δασκάλα και αποφασίζεται από 

τη σχολική εφορεία η πρόσληψη άλλων δύο κοινοτικών δημοδιδασκάλων μέχρι τη λήξη του 

έτους, εκ των οποίων η μία θα πληρωθεί από την κοινότητα και ο δεύτερος από ειδικό ταμείο 

που συνέστησαν οι γονείς του σχολείου. Εδώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφορά στις αποδοχές. 

Η δασκάλα αμείβεται με 12.000 δρχ μηνιαίως και ο δάσκαλος με 15.000 δρχ. Πρόσληψη 

δασκάλων ορισμένου χρόνου από την κοινότητα έχουμε και τα έτη 1957 και 1961 λόγω 

αναρρωτικής άδειας των διορισμένων εκπαιδευτικών.  

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου εκείνη την εποχή είναι: 

 173 μαθητές το 44΄- 45΄ 

194 μαθητές το 45΄ - 46΄ 

208 μαθητές το 46΄ - 47΄, αριθμός που είναι και ο μεγαλύτερος στην ιστορία του 

σχολείου. Σταδιακά ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μια 

σταθεροποίηση κοντά στους 60 μαθητές. Εντύπωση προκαλεί ο αρκετά μεγάλος αριθμός 

ορφανών παιδιών τα μετακατοχικά χρόνια (14 επί συνόλου173 το 1944-1945), καθώς και το 

γεγονός ότι 10 μαθητές το σχ. έτος 1945-1946 διακόπτουν τη φοίτηση λόγω συμπλήρωσης του 

14
ου

 έτους της ηλικίας τους.  
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Από τα τέλη της δεκαετίας του 40΄και τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 το σκηνικό στο 

σχολείο σιγά σιγά αλλάζει, αγοράζονται τα πρώτα εποπτικά όργανα, βιβλία για τη σχολική 

βιβλιοθήκη, εργαλεία και έπιπλα.  Το 1952 ξεκινά και το 1953 ολοκληρώνεται η επέκταση του 

διδακτηρίου κατά μία αίθουσα και ένα γραφείο με χρήματα της κοινότητας και κρατική 

επιχορήγηση. Το 1954 χωρίζεται η μεγάλη αίθουσα του αρχικού κτηρίου και το διδακτήριο 

παίρνει την κτηριολογική μορφή που έχει έως σήμερα. Αποφασίζεται από τη Σχολική Εφορεία 

το παλαιό τουρκικό διδακτήριο να πωληθεί σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για να χτιστεί οικία για 

το δάσκαλο και με αλλαγή της απόφασης για να κατασκευαστούν νέα αφοδευτήρια μακριά από 

το σχολείο, αφού πρώτα γίνει έξωση στην  οικογένεια που ζει σ’ αυτό. Στις 4/3/1956 το 

διδακτήριο δημοπρατείται και αλλάζει ιδιοκτήτη αντί 22.880 δρχ. Τελικά δεν κατασκευάστηκαν 

νέα αφοδευτήρια και τα χρήματα φαίνεται να καταλήγουν σε διάφορες επισκευές του 

διδακτηρίου. Από το 1954 δρομολογείται ανταλλαγή του σχολικού κλήρου με άλλη έκταση της 

Κοινότητας οι οποία πραγματοποιείται τελικά στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Το 1956 το 

διδακτήριο ρευματοδοτείται και ξεκινάει το περιτοίχισμα του προαυλίου. 
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Το διάστημα από το 1950 έως και 1957 δεσπόζει η μορφή του δ/ντή του σχολείου 

Καραγκούνη Κωνσταντίνου στον οποίο απονέμεται έπαινος και τιμητική διάκριση από το 

Υπουργείο Παιδείας στις 15 Νοεμβρίου 1951 συνοδευόμενη από αμοιβή 50.000 δρχ. για τον 

ζήλο και την επιμέλεια που επέδειξε στην άσκηση των καθηκόντων του. Στις 11-4-1954 του 

απονέμεται το μετάλλιο Εθνικής Αντίστασης 1941-1945 για την αντιστασιακή του δράση με τις 

Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες Ε.Σ. Αρκαδίας-Αχαΐας-Ηλείας από τον τότε Υφυπουργό επί των 

Στρατιωτικών και για τον ίδιο λόγο Πιστοποιητικό Πατριώτου από τον Ανώτατο Αρχηγό 

Συμμαχικών Δυνάμεων Μεσογείου, Στρατάρχη Η. Ρ. Αλεξάντερ 
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. Ο Καραγκούνης δρομολογεί τα παρακάτω. Ιδρύει σχολικό κήπο αποτελούμενο από 150 

οπωροφόρα δέντρα, μηλιές και αχλαδιές καθώς και αμυγδαλιές και καρυδιές. Δημιουργείται 

ανθόκηπος και λαχανόκηπος. Ο σχολικός κήπος αποφέρει στο σχολείο έσοδα καθώς η 

παραγωγή του δημοπρατείται.   

 

 
Στις 20-11-1955 η γενική συνέλευση γονέων αποφασίζει την  πρώτη πρόσληψη 

καθαρίστριας με αμοιβή 390 δρχ. το μήνα. Ο κάθε μαθητής συμμετέχει με 3 δρχ. το μήνα.  

Το 1955 όπως φαίνεται και από ένα απολυτήριο λειτουργεί Νυκτερινό Σχολείο.  
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Στο 1ο Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων με ημερομηνία 1-10-1952 υπάρχει το 

εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου καθώς και το πρόγραμμα επιτήρησης των 

μαθητών καθώς και άλλες υποχρεώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Στο 2
ο
 πρακτικό του ίδιου 

έτους οι δάσκαλοι  κρίνουν τα βιβλία μετά από εγκύκλιο του Επιθεωρητή. Στο 3ο Πρακτικό στις 

10-6-1953 οι δάσκαλοι του σχολείου δηλώνουν ότι δεν παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα σε 

μαθητές. 
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Η καπνοκαλλιέργεια ήταν μια βασική δραστηριότητα των κατοίκων, μια δραστηριότητα 

όμως που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές κατά την 

διάρκεια της καπνοφυτείας πηγαίνουν στο σχολείο απροετοίμαστοι, νηστικοί, απεριποίητοι. 

Πολλοί μαθητές απουσιάζουν. Ο Σύλλογος  διδασκόντων προτείνει για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος συντόμευση της διδασκαλίας της ύλης που ορίζεται από το ΕΑΠ και ολοκλήρωσή 

της μέχρι τα μέσα Μαΐου. Κατά την διάρκεια της καπνοφυτείας επαναλήψεις και προετοιμασία 

των μεγάλων τάξεων για τις εξετάσεις. 

Το σχολείο πραγματοποιεί εορταστικές εκδηλώσεις στις εθνικές γιορτές, ανεβάζει 

θεατρικές παραστάσεις οι οποίες αποφέρουν και χρήματα όπως φαίνεται και από τους 

απολογισμούς των δεκαετιών ’50 και ’60, συμμετέχει σε αθλητικές συναντήσεις των Δημοτικών 

Σχολείων της επαρχίας Παγγαίου που πραγματοποιούνται στην Ελευθερούπολη. Το 1968 

οργανώνει ομάδα ερυθροσταυριτών. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας το 1969 ο Σύλλογος Διδασκόντων θεσπίζει κανόνες 

συμπεριφοράς για τους μαθητές με πιο χαρακτηριστική την απαγόρευση κυκλοφορίας την 

περίοδο του χειμώνα από τις 5:30 μμ. 
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Το 1972 πραγματοποιούνται κοινές παιδαγωγικές συνεδριάσεις μεταξύ των σχολείων 

Αντιφιλίππων, Χορτοκοπίου και Νηπιαγωγείου με θέματα όπως «Η αρχή της αυτενέργειας» και 

«Η ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία» 
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Την περίοδο ’74-’77 αγοράζονται πολλά εποπτικά όργανα. 

Στη δεκαετία του ’80 το προαύλιο αλλάζει μορφή, ο οπωρώνας μετατρέπεται σε γήπεδο 

μπάσκετ. Το 2004 ο πρώην Δήμος Ελευθερούπολης αναπλάθει όλο τον αύλειο χώρο και το 2007 

εγκαινιάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο Αντιφιλίππων καταλαμβάνοντας ένα κομμάτι της αυλής. 

Χώρος που χρησιμοποιείται και ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

Το σχολείο συνεχίζει μία παράδοση θεατρικών παραστάσεων και ποικίλων 

δραστηριοτήτων. Το 2004 με ΦΕΚ 1425/ΤΒ/16-9-2004 γίνεται Ολοήμερο και το 2007 με ΦΕΚ 

1045 ΤΒ' 25-06-2007 προάγεται σε 4/θέσιο 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Σήμερα το Δ.Σ. Αντιφιλίππων, ύστερα από μια πορεία μέσα στο χρόνο που αρχίζει από την 

εγκατάσταση των προσφύγων μετά το 1922 συνεχίζει ως Φάρος Εκπαίδευσης να παρέχει 

Παιδεία στους σχολιόπαιδες, με την υποστήριξη των φιλοπρόοδων κατοίκων του φερώνυμου 

οικισμού. 

Ο μειωμένος ωστόσο αριθμός των μαθητών, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνικές διδασκαλίας και  

διδακτικές μεθόδους που εισάγονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθιστούν αναγκαία την 

εύρεση λύσεων που θα ενσωματώνουν στο μαθητικό πληθυσμό νέους όμορων οικισμών. 

Νέα διδακτικά αντικείμενα, όπως οι ξένες γλώσσες, οι νέες τεχνολογίες- πληροφορική, η 

θεατρική αγωγή καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στην αύξηση του αριθμού 

των  μαθητών, για να δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις για την παροχή εκπαίδευσης 

κατά το δυνατόν ίσης και ευκαιρίες όμοιες σε όλα τα σχολεία της ελληνικής επικράτειας και 

ιδιαίτερα σε αυτά της υπαίθρου 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ- ΠΗΓΕΣ 

Αλέξης Δημαράς, Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τόμος Β΄) Εκδοτική Ερμής Ε.Π.Ε. ,Αθήνα 

1987 

Γενικά Αρχεία του Κράτους Καβάλας 

Εθνικό Τυπογραφείο 

Ιστοσελίδα Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αντιφιλίππων 

Μαρτυρία του κ. Κυτταρίδη  Ιωάννη κατοίκου των Αντιφιλίππων 
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Η ιστορία των Δημοτικών Σχολείων Ελαιοχωρίου και Μυρτοφύτου 

Μαδεμτζίδης Δημοσθένης, Διευθυντής Δ. Σ. Ελαιοχωρίου 

Νικολέτα Προδρόμογλου,  

Ευαγγελία Λεούδη,  

Μαρία Πατρικιάδου,  

Ευτυχία Παυλίδου,  

Ουρανία Σαραφούδη,  

εκπαιδευτικοί 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Μυρτόφυτο ήταν ένας αμιγώς ελληνορθόδοξος οικισμός, μέρος του μεγαλύτερου 

οικισμού των Ελευθερών. Ανήκε στον καζά (επαρχία) Πραβίου μέχρι και το 1924. Η κοινότητα 

Μυρτοφύτου δημιουργήθηκε το 1927.  

Ο οικισμός Μυρτοφύτου υπήρξε από τους πρώτους στην ευρύτερη περιοχή που απόκτησε 

σχολείο στα 1911. Το σχολείο στεγάστηκε στο κτίριο της παλιάς κοινότητας του χωριού.  Το 

1916,  υπέστη σοβαρότατες φθορές από τους Βουλγάρους. Μεταπολεμικά, με εθελοντική 

εργασία των χωρικών, έγιναν εργασίες επισκευής και το σχολείο έγινε διθέσιο. Όμως, στις 

δεκαετίες που ακολούθησαν, ο αριθμός των μαθητών έφθινε συνεχώς και από το σχολικό έτος 

2011 – 2012 το σχολείο συγχωνεύτηκε με το Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου.  

Αντίθετα, το Ελαιοχώρι είναι ένα προσφυγοχώρι. Η «συμβίωση», με κοινή σχεδόν αυλή, 

σχολείου και εκκλησίας δείχνει τους πυλώνες  πάνω στους οποίους βασίστηκαν οι πρόσφυγες 

για να δημιουργήσουν τη νέα πατρίδα. Το διδακτήριο ήταν αρχικώς μονώροφο με δύο αίθουσες. 

Τη δεκαετία του 1960 επεκτάθηκε αποκτώντας ακόμη μια αίθουσα, ενώ λειτουργούσε 

ταυτόχρονα και νηπιαγωγείο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 προστέθηκε ο δεύτερος όροφος 

και το σχολείο απόκτησε τη σημερινή του μορφή.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Εφόσον σ’ αυτήν την εργασία μελετούμε την ιστορία των δημοτικών σχολείων 

Ελαιοχωρίου και Μυρτοφύτου, κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε προηγουμένως κάποιες 

πληροφορίες που αφορούν τα δύο αυτά χωριά του νομού Καβάλας. Με αυτόν τον τρόπο θα 

έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της συνύπαρξης σχολείου και κοινωνίας από το παρελθόν 

μέχρι και τις μέρες μας.  

Και τα δύο χωριά ανήκουν στο Δήμο Παγγαίου Καβάλας.  Το Ελαιοχώρι έχει 1126 

κατοίκους και βρίσκεται σε υψόμετρο 30 μέτρων. Είναι χτισμένο στους πρόποδες του όρους 

Σύμβολο από πρόσφυγες του 1922, Πόντιους στην πλειοψηφία αλλά και Θρακιώτες. Το 1922 

εγκαταστάθηκαν στο χωριό 138 προσφυγικές οικογένειες με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η 

πρώτη του μάλιστα ονομασία ήταν Κοτσκάρ και το 1926 μετονομάστηκε σε Ελαιοχώρι. Στο 

χωριό υπάρχουν απέραντοι ελαιώνες, στους οποίους οφείλει και την ονομασία του, αλλά και 

καταπράσινοι αμπελώνες που είναι η κύρια καλλιέργεια και ασχολία των κατοίκων. Η μία 

πλευρά του χωριού βλέπει το βουνό, ενώ η άλλη τη θάλασσα.  

Το Μυρτόφυτο έχει πληθυσμό 484 κατοίκους και βρίσκεται σε υψόμετρο 300 μέτρων. Είναι 

από τα πιο παλιά χωριά της περιοχής και έχει πολύ πλούσια και μακραίωνη ιστορία που οι ρίζες 

της φθάνουν μέχρι τα χρόνια του Βυζαντίου. Τα αμπέλια του είναι πολύ καλής ποιότητας  και οι 

κάτοικοι ασχολούνται με την εξαγωγή σταφυλιού. Επίσης, στο χωριό λειτουργεί παραγωγική 

μονάδα και εμφιαλωτήριο τσίπουρου, από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα. Το Μυρτόφυτο 

συνδυάζει και θάλασσα, γιατί έχει δική του παραλία απ’ όπου περνάει η παλιά Εγνατία Οδός.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην έρευνα που κάναμε για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας χωριστήκαμε αρχικά σε 

ομάδες και μοιράσαμε αρμοδιότητες σύμφωνα με το αρχικό πλάνο εργασίας που θέσαμε και 

λαμβάνοντας υπόψη τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα καθενός από τους εμπλεκόμενους. 
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Την πρώτη ομάδα αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Νικολέτα Προδρόμογλου και Ευαγγελία 

Λεούδη, οι οποίες ασχολήθηκαν με την έρευνα του αρχειακού υλικού (φάκελοι και βιβλία 

σχολικού αρχείου, μητρώα μαθητών) από το δημοτικό σχολείο Ελαιοχωρίου. Αφού 

διαβάστηκαν προσεχτικά όλα τα αρχεία του σχολείου, κατόπιν επιλέχτηκαν αυτά που περιείχαν 

σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες, οι οποίες σκιαγραφούν την πορεία του σχολείου από τη 

χρονιά δημιουργίας του μέχρι και σήμερα.  

Τη δεύτερη ομάδα αποτέλεσαν οι εκπαιδευτικοί Ευτυχία Παυλίδου και Μαρία Πατρικιάδου, 

οι οποίες ασχολήθηκαν με την έρευνα του αρχειακού υλικού του δημοτικού σχολείου 

Μυρτοφύτου και κινήθηκαν ακριβώς στους ίδιους άξονες έρευνας που αναφέραμε 

προηγουμένως.   

Η εκπαιδευτικός Ουρανία Σαραφούδη ανέλαβε τη συγκέντρωση και ομαδοποίηση των 

φωτογραφιών, πινάκων και εγγράφων που συλλέξαμε. Τις χώρισε ανά σχολείο και τις κατέταξε 

χρονολογικά και θεματικά.  

 Ο διευθυντής του σχολείου Δημοσθένης Μαδεμτζίδης ανέλαβε τη δημιουργία 

ερωτηματολογίου χωριστά για καθένα από τα δύο σχολεία, το οποίο στη συνέχεια μοιράστηκε 

σε κατοίκους του χωριού οι οποίοι κατέθεσαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και αναμνήσεις 

από την εποχή που πήγαιναν εκείνοι στο σχολείο. Στη συνέχεια μελέτησε τα ερωτηματολόγια 

και συνέλεξε σημαντικές πληροφορίες – εμπειρίες τις οποίες και συμπεριλάβαμε στην έρευνα 

μας. Ακόμη, πήρε συνεντεύξεις από ηλικιωμένους κατοίκους των δύο χωριών. Κάποιοι υπήρξαν 

μαθητές και κάποιοι δάσκαλοι στα χρόνια λειτουργίας των σχολείων.  

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

Το Δημοτικό Σχολείο Μυρτοφύτου 

Το Μυρτόφυτο ( Δρέσνα, όπως ονομαζόταν επί οθωμανικής κυριαρχίας) ήταν ένας αμιγώς 

ελληνορθόδοξος οικισμός, μέρος του μεγαλύτερου οικισμού των Ελευθερών. Αυτό μαρτυρείται 

και από αναφορά του έτους 1914. Ανήκε στον καζά (επαρχία) Πραβίου, μια υποδιαίρεση του 

σαντζακίου (νομού) Δράμας, στο οποίο ανήκε και όλος  ο νομός (σημερινή Περιφερειακή 

Ενότητα Καβάλας) μέχρι και το 1924. Η κοινότητα Μυρτοφύτου δημιουργήθηκε το 1927.  

Είναι από τους πρώτους οικισμούς της περιοχής που απόκτησε σχολείο στα 1911, δύο 

χρόνια δηλαδή πριν από την ενσωμάτωση της Ανατολικής Μακεδονίας στο νεότερο ελληνικό 

κράτος. Στα εγκαίνια του σχολείου ο  δάσκαλος που ονομαζόταν Βασίλειος Παπαδόπουλος ήταν 

υποχρεωμένος να φορά φέσι. Ας μην ξεχνάμε ότι η περιοχή ανήκε στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Στα εγκαίνια του σχολείου παρευρισκόταν και ο  εθνομάρτυρας μητροπολίτης 

Ελευθερουπόλεως Γερμανός Σακελλαρίδης ο οποίος υπέστη βάρβαρη εκτέλεση με ρόπαλα και 

λογχισμούς, σε τοποθεσία πλησίον του Δάτου, από βουλγαρικό απόσπασμα την νύκτα της 5ης 

προς 6η Ιουλίου 1917 έπειτα από 5μηνο βασανισμό (φωτ. 1). 

Σύμφωνα με γραπτή έκθεση πεπραγμένων του  διευθυντή του   δημοτικού σχολείου 1949-

1950 (έγγρ. 2), το 1916 το σχολείο υπέστη σοβαρότατες φθορές από τους Βουλγάρους και 

χρησιμοποιήθηκε από τους ίδιους ως μαγειρείο. Ολόκληρο το χωριό κάηκε και μετοίκησε στη 

Θάσο. Μετά την απελευθέρωση από τους Βουλγάρους  και την επιστροφή των κατοίκων, ως 

σχολείο χρησιμοποιήθηκε το  κτίριο της παλιάς κοινότητας του χωριού. Λίγο πριν τον πόλεμο το 

σχολείο αριθμούσε περίπου 120 παιδιά. Έκλεισε  στην Κατοχή, κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Σύμφωνα με αναφορά της διευθύντριας, κατά το σχολικό έτος 1949-1950 λειτουργούσαν 

μαθητικά συσσίτια για 91 άτομα, 87 μαθητές και 4 άτομα προσωπικό.  

Μεταπολεμικά το σχολείο επαναλειτούργησε και με εθελοντική εργασία χωρικών έγιναν 

εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου (το 1967 ύδρευση, το 1968 

μπάζωμα της αυλής, τουαλέτες). (φωτ. 3) 

Το ζεύγος δασκάλων, που δίδαξε από το 1964 ως το 1981, Νικόλαος και Σουλτάνα 

Ρωμανίδη (φωτ. 4), δημιούργησε την πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη της περιοχής. Μάλιστα ο κ. 

Ρωμανίδης μας πληροφόρησε ότι του έγινε αναφορά από τον επιθεωρητή με αρνητικά σχόλια, 

γιατί ευρέθησαν μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του επιθεωρητή  εξωσχολικά 

βιβλία, δηλαδή μυθιστορήματα. 



 

653 

 

Οι εκδρομές τους γίνονταν σε  μακρινές περιοχές για την εποχή εκείνη. (φωτ. 5) 

Από τη δεκαετία του ΄70 και μετά άρχισε ο αριθμός των παιδιών να φθίνει συνεχώς και έτσι 

από το 2011-2012 το σχολείο συγχωνεύτηκε  με το Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου. 

Σήμερα ο χώρος του σχολείου χρησιμοποιείται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού 

και  στεγάζεται σε αυτόν λαογραφικό μουσείο (φωτ. 6). 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Ελαιοχωρίου 

Το Ελαιοχώρι είναι ένα προσφυγοχώρι. Οι Τούρκοι πρώην κάτοικοί του έφυγαν με την 

ανταλλαγή των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και στη θέση τους ήρθαν 

πρόσφυγες κυρίως από τον Πόντο, τη Μ. Ασία και τη Θράκη.  

 

Το κτίριο 

Το πρώτο σχολείο που ιδρύθηκε στεγάστηκε στο κτίριο της παλιάς τουρκικής κοινότητας.    

(φωτ. 7). Το 1931 και έπειτα από δωρεά του κ. Σεμερτζίδη (φωτ. 8) χτίστηκε το σχολείο στη 

σημερινή τοποθεσία (λίγα  μέτρα παρακάτω  από το παλιό), καθώς και ο παρακείμενος ναός του 

Αγίου Γεωργίου, στα θεμέλια  παλιού τζαμιού, στο ίδιο οικόπεδο, με εθελοντική εργασία των 

κατοίκων. Η δωρεά για το σχολείο και την εκκλησία περιελάμβανε και κτήματα. Στο σχολείο 

δόθηκε  α) ο αγρός στη θέση Καραγκιόλ συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων  β) ο αγρός στη θέση 

Μάλτεπε συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων και γ) ο αγρός στη θέση Πουρνάρι έκτασης 12 

στρεμμάτων, καθώς και τα ενοίκια από ένα καφενείο. Από τους τρεις σχολικούς αμπελώνες και 

το καφενείο,  το σχολείο για αρκετά χρόνια είχε σημαντικά έσοδα τα οποία χρησιμοποιούσε για 

τη λειτουργία του. Η δωρεά σε σχολείο και εκκλησία εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου και των 

κτημάτων από τον κ. Σεμερτζίδη δείχνει τους πυλώνες στους οποίους βασίστηκαν οι πρόσφυγες 

για να δημιουργήσουν τη νέα πατρίδα. 

Το πρώτο  σχολείο ήταν πετρόκτιστο, ισόγειο, με δύο αίθουσες διδασκαλίας και υπόγεια 

είσοδο προσανατολισμένη στη σημερινή παιδική χαρά. Μετά τον πόλεμο χτίστηκαν μαγειρεία 

δίπλα στο κτίριο του σχολείου. Το 1954 δημιουργήθηκε η τρίτη αίθουσα και η σημερινή σκάλα. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄70 γκρεμίστηκε η παλιά «τουρκική» κοινότητα και 

χρησιμοποιήθηκε  ως σχολείο. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 προστέθηκε ο δεύτερος όροφος και το σχολείο απόκτησε τη 

σημερινή του μορφή (φωτ. 9). 

 

Το σχολείο και η διαδρομή του μέσα στο κοινωνικοϊστορικό γίγνεσθαι. 

Το  σχολείο ιδρύθηκε στις 12-8-1926, στεγάστηκε και λειτούργησε ως 1/τάξιο. Τα επόμενα 

χρόνια, οι ανάγκες και ο μεγάλος αριθμός των μαθητών οδήγησαν στο χτίσιμο του  νέου 

σχολείου έπειτα από την προαναφερθείσα δωρεά. Γύρω  στο 1930 οι μαθητές  ήταν   περίπου  

200 και ήταν χωρισμένοι σε τρία τμήματα: Α΄ κ Β΄ τάξη, Γ΄ κ Δ΄ τάξη, Ε΄ κ ΣΤ΄ τάξη. Ο 

δάσκαλος έκανε μάθημα και στα τρία τμήματα ταυτόχρονα αξιοποιώντας ακόμη και τα 

διαλείμματα, ενώ διαδεδομένη ήταν και η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Οι εκδρομές ήταν στις 

κοντινές περιοχές, Ελευθερές και Ν. Πέραμο. Το χειμώνα οι μαθητές έφερναν καθημερινά από 

ένα ξύλο για τη θέρμανση (φωτ. 10). 

Ο μοναδικός δάσκαλος κατά τα πρώτα χρόνια της 10ετίας 1930-1940 είναι ο κ. Νικόλαος 

Ρούμκος. Το πρωί έκανε μάθημα στη Γ΄, Δ΄ Ε΄ και Στ΄ τάξη και μετά το μεσημέρι στην Α΄, Β΄ 

τάξη. Παράλληλα, ερχόταν κάποιες μέρες την εβδομάδα και ο γραμματέας της κοινότητας 

Ελευθερών, στην οποία ανήκε το Ελαιοχώρι, ο κ. Δημοσθένης, και έκανε το μάθημα των 

Θρησκευτικών. Το 1939 ο δάσκαλος κ. Βερύκιος επιστρατεύτηκε και ανέλαβε στη θέση του η 

γυναίκα του κ. Ελένη. Τον  Οκτώβριο του 1940, ο πρόεδρος της κοινότητας Σταύρος 

Καλπατσινίδης  επισκέφθηκε  τη δασκάλα και της ανακοίνωσε ότι το σχολείο θα κλείσει λόγω 

πολέμου.   

Το 1944  έφυγαν οι Βούλγαροι και το σχολείο ξανάνοιξε με δάσκαλο ξανά τον κ. Βερύκιο. 

Τα παιδιά που λόγω του πολέμου δεν μπόρεσαν να ξεκινήσουν ηλικιακά το σχολείο όταν 

έπρεπε, με ταχύρρυθμα μαθήματα, μέχρι τα Χριστούγεννα, κατατάχθηκαν στην τάξη που 
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αποφάσισαν οι δάσκαλοι. Σύμφωνα με έγγραφα του 1947 διορίστηκαν δύο κοινοτικοί δάσκαλοι 

(δηλαδή τους πλήρωνε η κοινότητα) ο παπα – Ευστάθιος  Γιαννακίδης και ο Λογγίνος 

Χοζανίδης. Η πρόσληψη γινόταν με αίτηση στην Κοινότητα, η οποία την προωθούσε στο 

Νομάρχη για έγκριση. Μάλιστα βρέθηκαν έγγραφα στα οποία  αιτούνταν η Κοινότητα την 

πρόσληψη εκπαιδευτικού για διετία λόγω  του πενιχρού μισθού και των μεγάλων εξόδων για 

μετακίνηση (εγγρ. 11). 

Την περίοδο 1955 έως 1961  στο Δ.Σ. Ελαιοχωρίου υπηρέτησε ως διευθύντρια η Ιωάννα 

Μαρβάκη-Τσαρουχά, σύζυγος και χήρα του Γεωργίου Τσαρουχά, δολοφονηθέντος βουλευτή της 

ΕΔΑ (1961-1963) και νομάρχη Καβάλας (1944-1945).  

Τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο (1η Απριλίου 1945 ως το Μάιο του 1947) και κατά τη 

διάρκεια του εμφυλίου δινόταν και συσσίτιο προερχόμενο από τη γνωστή αμερικανική βοήθεια 

με την ονομασία UNRRA  (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Βοήθεια 

των Ηνωμένων Εθνών για ανακούφιση και αποκατάσταση των πληγέντων από τον πόλεμο). Το 

φαγητό ετοιμαζόταν στα μαγειρεία που λειτουργούσαν σε κτίρια δίπλα στις σημερινές 

τουαλέτες. 

Σύμφωνα με τα μητρώα, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούσε το πρωί  είχε μειωθεί λόγω 

της κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα αλλά και επειδή υπήρχε η άμεση ανάγκη για 

εργατικά χέρια στα χωράφια. Έτσι δημιουργήθηκε ο  θεσμός του νυχτερινού σχολείου (1955-

1965), που έδωσε τη λύση για μεγάλο αριθμό μαθητών. 

Παράλληλα όμως συνεχίστηκε και η σχολική ζωή που περιελάμβανε και εκδηλώσεις παρά 

τα δύσκολα χρόνια. Στο υπόγειο, υπήρχε ξύλινη κατασκευή συναρμολογούμενη, η οποία 

χρησιμοποιούνταν ως  σκηνή θεάτρου. Οι θεατρικές παραστάσεις και οι γιορτές ελάμβαναν 

χώρα ή στην αυλή του σχολείου που κατακλυζόταν από κόσμο ή τις δύσκολες μέρες εντός του 

σχολείου (φωτ. 12, 13). Οι γνωστές μεγάλες πόρτες, που έχουν οι δύο αίθουσες σαν τοίχο, 

άνοιγαν και έδιναν τον απαραίτητο χώρο. Τα έργα που παίζονταν ήταν κυρίως του Περεσιάδη ( 

Η σκλάβα, Ο Πήλιος Γούσης κ.λπ.) 

Το 1950 στο υπόγειο, σημερινό λεβητοστάσιο, άρχισε  να λειτουργεί το νηπιαγωγείο       

(φωτ. 14). Οι  γιορτές λήξης της σχολικής χρονιάς γίνονταν στην περιοχή Ελιάς (φωτ. 15). 

 

Στο μεταξύ το σχολείο προήχθη : 

• από 1/τάξιο σε 2/τάξιο με το ΦΕΚ 538/22-12-1936, 

• από 2/θέσιο σε 3/θέσιο με το ΦΕΚ 451/12-10-1939 και 

• από 3/θέσιο σε 4/θέσιο με το ΦΕΚ 123/29-06-1965. 

Επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου (1963,1964,1965) ξανάρχισε να διανέμεται 

συσσίτιο που παρασκευαζόταν στο μαγειρείο δίπλα στις τουαλέτες. Στα πρακτικά βρέθηκαν 

επίσης δωρεές τροφίμων από κατοίκους του χωριού. Το φαγητό ήταν αρκετά πλούσιο, ενώ 

πολλές φορές δίνονταν και σοκολάτες ως γλύκισμα. Ό,τι περίσσευε (λάδι, όσπρια  κ.λπ.) με 

απόφαση του διευθυντή μοιραζόταν σε άπορες οικογένειες της περιοχής. Επίσης συχνά γινόταν 

έρανος μεταξύ των μαθητών για να συγκεντρωθούν χρήματα για ειδικές περιπτώσεις.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 δημιουργήθηκε σχολικός κήπος με μικρό θερμοκήπιο στη 

σημερινή θέση ηρώου. (φωτ. 16). Στο τέλος της κάθε χρονιάς πραγματοποιούνταν σχολικές 

επιδείξεις.  

Κατά τα  χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές. Από το 2004 

λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο με το ΦΕΚ 1476 29/9/2004. Στο σχολείο λειτουργεί και τμήμα 

ένταξης.  

Το 2011–2012 το σχολείο συγχωνεύτηκε με το σχολείο Μυρτοφύτου και λειτουργεί έκτοτε 

οργανικά ως 6/Θ με το ΦΕΚ 1573 27/6/2011.   

Σήμερα ο αριθμός των μαθητών είναι περίπου 100 με το μεγαλύτερο μέρος του να 

προέρχεται από το Ελαιοχώρι και το μικρότερο από το Μυρτόφυτο (70-30 τα 

ποσοστά).Υπάρχουν επτά αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα υπολογιστών, κλειστό  γυμναστήριο, 

αίθουσα για το τμήμα ένταξης - βιβλιοθήκης, γραφείο δασκάλων και γραφείο διευθυντή.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το  δημοτικό σχολείο Μυρτοφύτου, αν και ήταν το πρώτο που δημιουργήθηκε στην 

περιοχή, λόγω της  μείωσης του αριθμού των μαθητών οδηγήθηκε στο κλείσιμο μετά από εκατό 

χρόνια λειτουργίας. Αντίθετα, το δημοτικό σχολείο Ελαιοχωρίου, λόγω του σημαντικού αριθμού 

των  μαθητών του  και των κτιριακών υποδομών που διαθέτει, φαίνεται πιθανό να  

συγκεντρώσει  μαθητές και από άλλα γειτονικά χωριά στο εγγύς μέλλον. 
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Φωτογραφία 1. Εγκαίνια Δ.Σ. Μυρτοφύτου 1911 – στη μέση της φωτογραφίας διακρίνεται 

με τα άσπρα άμφια ο Μητροπολίτης Γερμανός Σακελλαρίδης 
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έγγραφο 2. Έκθεση πεπραγμένων 1949 

Φωτογραφία 3.  Εργασίες επισκευής και διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου από τους κατοίκους 

του χωριού 

Φωτογραφία 4. Ζεύγος Νικολάου και Σουλτάνας Ρωμανίδη 
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Φωτογραφία 5.  Εκδρομή του σχολείου 

Φωτογραφία 6.  Το Δημοτικό Σχολείο Μυρτοφύτου σήμερα 
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φωτογραφία 7. Το πρώτο σχολείο στεγάζεται στο κτίριο της παλιάς τούρκικης κοινότητας. 

φωτογραφία 9. Το σχολείο σήμερα 

φωτογραφία 8. Ο ευεργέτης Παναγιώτης 

Σεμερτζίδης 
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φωτογραφία 10. Οι μαθητές κουβαλάνε τα ξύλα για 

τη θέρμανση 

Έγγραφο 11. Αίτηση πρόσληψης δασκάλων 
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φωτογραφία  12.  Εκδηλώσεις με τη λήξη του σχολικού 

έτους. 

φωτογραφία  13.  Εορτασμός Εθνικής Επετείου. 

φωτογραφία  14.  Το νηπιαγωγείο λειτουργούσε στο σημερινό 

λεβητοστάσιο. 

φωτογραφία  15.  Εκδηλώσεις στην περιοχή της Ελιάς 

φωτογραφία  16. Εκδηλώσεις στην  αυλή του σχολείου, στο βάθος το 

θερμοκήπιο. 
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Ιστορία  του Δημοτικού σχολείου Μελισσοκομείου και των σχολείων της ευρύτερης 

περιοχής 

(Δημ.Κοινότητας Πιερέων) 

  

Μητσιός Ιωάννης-Διευθυντής του σχολείου 

Γιακουμή Αθηνά 

Γιαννούση Αναστασία 

Δούνδη Αννέτα 

Κολοκούρη Ειρήνη 

Λογοθέτης Κωνσταντίνος 

Μιμηγιάννης Δημήτρης 

Πετασάκη Μαρία 

Σκαρλάτου Διαμάντω 

Στεφάνου Βασιλεία 

Τσαγκαρίδου Μαργαρίτα 

Χατζηαντωνίου Χριστίνα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στις 5/8/1991 κατατέθηκε αρχιτεκτονική μελέτη στη Νομαρχία Καβάλας για τη κατασκευή του 

6/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Πιερίας Κοιλάδας. Η ανέγερση του σχολείου κρίθηκε απαραίτητη 

γιατί από το 1989 με την αριθ. Δ4/337/4-1-89 απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που δημοσιεύτηκε στο 

Φ.Ε.Κ. με αριθ. 21/17-1-1989 το Δημ Σχ. Μελισσοκομείου από 2/θέσιο έγινε 7/θεσιο λόγω 

συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων των χωριών της Πιερίας Κοιλάδας. 

Σήμερα θα μπορούσε να ονομάζεται Δημοτικό Σχολείο Πιερίας Κοιλάδας, αφού τα χωριά από 

όπου προέρχονται οι μαθητές του καλύπτουν μεγάλο μέρος της Χώρας των Πιερέων κατά την 

αρχαιότητα.  Τα 11 χωριά, οι μαθητές των οποίων φοιτούν στο Δημ. Σχ. Μελισσοκομείου, έχουν 

τη δική τους ιστορία. Κάποια από αυτά υπάρχουν από την αρχαιότητα και άλλα 

δημιουργήθηκαν από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Επί Τουρκοκρατίας υπήρξαν χωριά που 

ήταν αμιγώς ελληνικά – Μεσορόπη, Αυλή-  κι άλλα που κατοικήθηκαν και από Τούρκους. Όλα 

είχαν Δημοτικό Σχολείο  και από τα τέλη του 19
ου

 αι. καταγράφεται σημαντικός αριθμός 

μαθητών που φοιτούσαν σε αυτά.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου έχει ιστορία 17 χρόνων. Είναι  καινούριο σχολείο ως 

κτίριο, αλλά το καθένα από τα 11 Δημοτικά Σχολεία που συνενώθηκαν έχει τη δική του 

σημαντική ιστορία, η οποία στα περισσότερα ξεκινά μετά το 1924. Σκοπός της μελέτης  μας 

είναι να καταγραφεί η ιστορία του κάθε σχολείου, να αναζητηθούν πληροφορίες και να 

διασωθούν οι μνήμες των ηλικιωμένων, ώστε το κάθε σχολείο να μείνει στη μνήμη των 

νεώτερων γενιών. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Για τη μελέτη του θέματος αναζητήθηκαν στοιχεία από τα αρχεία των  σχολείων, από 

μαρτυρίες εκπαιδευτικών που δίδαξαν σε αυτά και από μαρτυρίες κατοίκων. Για το γενικό 

πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων μελετήθηκε η σχετική βιβλιογραφία.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

ΣΥΝΕΝΩΣΗ 11 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Με την αριθ. 347/15-7-1994  οικοδομική άδεια   η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Ν. Καβάλας  

ξεκίνησε την ανέγερση  του Δημοτικού Σχολείου Πιερίας Κοιλάδας σε οικόπεδο έκτασης   

11000  τ.μ.  που παραχωρήθηκε από τη Δ/νση Γεωργίας. Η ανέγερση  του νέου διδακτηρίου 

κρίθηκε απαραίτητη γιατί από το 1989 σε ένα 7/θ Δημ. Σχολείο με την ονομασία Δημοτικό 

Σχολείο Μελισσοκομείου συνενώθηκαν τα: 

 2/θ Δημ Σχ. Δωματίων  

 2/θ Δημ. Σχ. Μελισσοκομείου – το οποίο είχε ήδη συνενωθεί με  το 1/θ  Δ.Σ. 

 Πυργοχωρίου    

 1/θ Αυλής 

 1/θ Μεσιάς 

 1/θ Μέλισσας 

 2/θ Καραβαγγέλη 

 1/θ Σιδηροχωρίου  και 

 1/θ Κηπίων 

Τρεις τάξεις του σχολείου λειτουργούσαν στο Μελισσοκομείο και 4 τάξεις στα Δωμάτια σε 

κτίρια παλιά και χωρίς τις προδιαγραφές  για τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών. 

 Το νέο  διδακτήριο συνολικής επιφάνειας 1500 τ.μ., διώροφο  από την βόρεια πλευρά και 

τριώροφο από τη δυτική χτίστηκε σύμφωνα με τον τύπο «Κωστή Παλαμά». Μεγάλοι χώροι, 

μεγάλα παράθυρα, ψηλοτάβανο με αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα υπολογιστών, 

αίθουσα ολοημέρου. Παραδόθηκε προς χρήση με Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στις  
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30/5/1996 κι από το σχολικό έτος 1996-1997  άρχισε να λειτουργεί. Το 1995 το Δημ Σχ. Κηπίων  

αποχώρησε για να συνενωθεί με το 1
ο
  Δημ Σχ. Ελευθερούπολης. Το Σεπτέμβριο του 1999 το 

Δημ Σχ. Μουσθένης και το Σεπτέμβριο του 2011 το Δημ Σχ. Μεσορόπης συνενώθηκαν με το 

Δ.Σ. Μελισσοκομείου.  Σήμερα το σχολείο λειτουργεί ως 9/θ, αν και οργανικά είναι 10/θ 

(ΦΕΚ1065/30-8-2010,τευχ. Β΄)  

 Η δύναμη των μαθητών  στα 17 χρόνια που λειτουργεί το σχολείο παρουσιάζει συνεχώς 

πτωτική τάση, μικρή αλλά σταθερή. Ξεκίνησε τη λειτουργία του με 212 μαθητές και η 

δυναμικότητα συνεχώς μειώνεται. (γράφημα 1, βλ. Παράρτημα) Το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών κυμαίνεται σταθερά γύρω στο  7-8%.  

Το 2000  ιδρύθηκε στο σχολείο Τμήμα Ένταξης, το οποίο και λειτουργεί ανελλιπώς με σταθερό 

αριθμό περιπτώσεων. 

 Το σχολείο διαθέτει μία σεβαστή περιουσία, καθώς τα κτήματα που είχαν στην 

εκμετάλλευση τους  και τα 10  Δημοτικά σχολεία  πέρασαν στην κατοχή του Δ.Σ. 

Μελισσοκομείου.  Ο Δήμος Παγγαίου  έχει σήμερα την εκμετάλλευση τους. Το σχολείο έχει 

έσοδα από την ενοικίαση του κυλικείου, του οποίου η λειτουργία άρχισε παράλληλα με του 

σχολείου.  

 Ο χώρος γύρω από το σχολείο είναι πολύ μεγάλος και σε δύο επίπεδα. Έχει πολλά 

δέντρα και διαμορφωμένο γήπεδο  μπάσκετ. Δίπλα ακριβώς βρίσκεται το ποδοσφαιρικό γήπεδο 

του Μελισσοκομείου, το οποίο χρησιμοποιεί και το σχολείο  τις ώρες της γυμναστικής.  Υπάρχει  

πολύς χώρος για τα παιδιά να παίζουν και να χαλαρώνουν στο διάλλειμα τους, είναι δύσκολη, 

όμως η επιτήρηση τους από το διδακτικό προσωπικό.  

Η  συνένωση 10 μικρών σχολείων σε ένα μεγάλο  είναι σίγουρα παιδαγωγικά κι εκπαιδευτικά 

ορθή. Τα 17 χρόνια λειτουργίας του σχολείου δεν υπήρξαν προβλήματα συνύπαρξης ούτε 

ανάμεσα στους μαθητές, αλλά και ούτε στη συνεργασία  μεταξύ των γονέων, αν και ο 

γεωγραφικός χώρος στον οποίο απλώνονται  τα 11 χωριά είναι πολύ μεγάλος. Το μόνο 

πρόβλημα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια είναι η δυσκολία στο να εκκλησιαστούν οι μαθητές  

γιατί εκτός του ότι  η εκκλησία του χωριού είναι μακριά –το σχολείο βρίσκεται έξω από το 

χωριό-  θα πρέπει να διασχίσουν κεντρικούς δρόμους. 

 

ΠΙΕΡΙΑ ΚΟΙΛΑΔΑ 

 Η ανέγερση του νέου σχολικού κτιρίου έγινε με την επωνυμία ¨Δ.Σ. Πιερίας Κοιλάδας¨,  

καθώς ολόκληρη η περιοχή κατά την  αρχαιότητα αποτελούσε μέρος της  Χώρας των Πιερέων  

που επικράτησε με το πέρασμα των αιώνων να ονομάζεται  Πιέρια Κοιλάδα. Η Πιέρια κοιλάδα 

μεταξύ των  δύο ορεινών όγκων, του χρυσοφόρου Παγγαίου και του Συμβόλου, με άφθονα νερά  

και  φυσικό πλούτο  προσέλκυσε τους ανθρώπους για να την κατοικήσουν  από τα πρώιμα 

αρχαϊκά χρόνια. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας πολλοί Οθωμανοί εγκαταστάθηκαν  στην 

περιοχή. Από τα χωριά  της Πιερίας Κοιλάδας  που στέλνουν τους μαθητές τους στο Δ.Σ. 

Μελισσοκομείου η Αυλή και η Μεσορόπη  ήταν αμιγώς ελληνικά χωριά.  Η Μουσθένη  είχε 

οθωμανικό κι ελληνικό πληθυσμό.  Το Μελισσοκομείο, το Πυργοχώρι, τα Δωμάτια, η Μεσιά, η 

Μέλισσα, το Σιδηροχώρι και το Καραβαγγέλη ήταν τουρκικά χωριά (με άλλες ονομασίες 

φυσικά) και μετά τη  Συνθήκη της Λωζάνης το 1922 και την ανταλλαγή των πληθυσμών  

κατοικήθηκαν από  πρόσφυγες  της Μικράς Ασίας, της Θράκης και του Πόντου. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 Ο Αστέριος Γούσιος στο βιβλίο του «Η κατά το Παγγαίον Χώρα» αναφέρει ότι η Αυλή 

το 1894 είχε γραμματοδιδασκαλείο  με 20 μαθητές, η Μεσορόπη είχε αστικό σχολείο με τρεις 

διδασκάλους και 145 μαθητές  και νηπιοπαρθεναγωγείο με 65 μαθήτριες.  Στην Μουσθένη 

λειτουργούσε αστικό σχολείο με δύο διδασκάλους και  40 μαθητές και νηπιοπαρθεναγωγείο με 

48 μαθήτριες. Ο Γ. Χατζηκυριάκος στο βιβλίο του «Σκέψεις και Εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά 

την Μακεδονία (1905-1906) επισημαίνει ότι  οι κάτοικοι της Μεσορόπης προχωρούσαν με 

στέρεο βηματισμό στην πρόοδο των ελληνικών γραμμάτων  κι αναφέρει ότι συναισθανόμενοι 

την ανεπάρκεια τους σε κτιριακή υποδομή, συγκέντρωσαν τα χρήματα για ανέγερση νέου 
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διδακτηρίου -καθώς το ήδη υπάρχον  δεν ήταν κατάλληλο για διδασκαλείο,- αλλά ένας 

οικονομικός κλονισμός που υπέστη το χωριό δεν επέτρεψε την ανέγερση νέου διδασκαλείου. 

Και η Μουσθένη –αναφέρει- βαδίζει τον καλό των γραμμάτων δρόμο, αφού αγόρασαν οι 100 

ελληνικές οικογένειες  ένα μεγάλο σπίτι από ένα πλούσιο Οθωμανό και το χρησιμοποιούσαν 

σαν αρρεναγωγείο. Στην Αυλή κατοικούσαν περίπου 50 οικογένειες και τα παιδιά μάθαιναν τα 

ελληνικά γράμματα σε ένα μικρό σχολείο δίπλα στην εκκλησία, από όπου η θέα προς Τα 

οθωμανικά χωριά όλα είχαν γραμματοδιδασκαλείο. (112-113)  

 Με την ανταλλαγή  των πληθυσμών το 1922  οι Τούρκοι  που έμεναν στα χωριά της 

Πιερίας Κοιλάδας  έφυγαν και ήρθαν Έλληνες. Οι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στα χωριά αυτά  

και  από την πρώτη στιγμή επιδίωξαν, απαίτησαν και πέτυχαν  την ίδρυση σχολείου. Αρχικά ως 

κτίριο χρησιμοποίησαν  το τούρκικο γραμματοδιδασκαλείο, με απαίτηση όμως από το ελληνικό 

κράτος να τους χτίσει καινούρια διδακτήρια. Οι δάσκαλοι που δίδασκαν σε αυτά έως το 1940 

ήταν κυρίως κοινοτικοί, τους οποίους προσελάμβαναν οι πρόσφυγες για να διδάξουν τα παιδιά 

τους. 

Η ιστορία  των σχολείων  των χωριών αυτών μας λέει ότι  τη δεκαετία του ’50  άρχισαν  να 

χτίζονται καινούρια διδακτήρια. Τα διδακτήρια που χτίστηκαν ήταν όλα μικρά, μονώροφα  με 

μία ή δύο αίθουσες και γραφείο.  

Στα πλαίσια του οικοδομικού προγράμματος του  Υπουργείου Παιδείας  της δεκαετίας του  ’30  

χτίστηκαν καινούρια σχολεία στη Μεσορόπη, στη Μουσθένη και στο Καραβαγγέλη.  

Η λειτουργία των σχολείων της Πιερίας Κοιλάδας  ήταν διαρκής έως τη συνένωση τους σε ένα –

εκτός της περιόδου ’40-41.  

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ 10 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Το δημοτικό σχολείο Μελισσοκομείου ιδρύθηκε το 1923, τον καιρό τής αποκαταστάσεως των 

προσφύγων. Αρχικά στεγάστηκε στο τούρκικο  σχολείο. Καινούριο κτίριο χτίστηκε το 1950 με 

μία αίθουσα. Δύο χρόνια αργότερα  κρίθηκε αναγκαίο να χτιστεί και δεύτερη. Σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του Δ. Παλλάδα που διετέλεσε διευθυντής 25 χρόνια στο Δ.Σ. Μελισσοκομείου η 

περίφραξη, η εξώπορτα, η είσοδος, τα βαψίματα, η θέρμανση, η καθαριότητα, η περιποίηση του  

σχολικού κήπου γινόταν όλα από τους δασκάλους με τη βοήθεια γονιών και μαθητών και την 

κάλυψη μέρους των δαπανών από την Κοινότητα. Το σχολείο μέχρι το 1932 φιλοξενούσε και 

τους μαθητές τού γειτονικού Πυργοχωρίου (περίπου 15 μαθητές). 

 Διδάσκονταν όλα τα μαθήματα. Βιβλία βοηθητικά δεν υπήρχαν για τους μαθητές. Μόνο 

οι δάσκαλοι είχαν κυρίως το βιβλίο «Άπασα ύλη». Μαθητής του Δ.Σ. Μελισσοκομείου υπήρξε ο 

αείμνηστος βουλευτής Καβάλας Αχ. Καραγκιοζόπουλος, που ήταν αυτός που  συνέβαλε 

αποφασιστικά στο να χτιστεί το  Δ.Σ. Πιερίας Κοιλάδας στο Μελισσοκομείο.(πίν.1) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 

Το χωριό Δωμάτια βρίσκεται περίπου 30 χμ. δυτικά της πόλης της Καβάλας,  νότια του όρους 

Παγγαίου, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Το χωριό λεγόταν «Σαμάκοβο», 

παλαιότερη ονομασία, μέχρι το 1922. Μετονομάστηκε σε «Δωμάτια», μετά την εγκατάσταση 

προσφύγων (Θρακιώτες το ’22 και Πόντιοι Μικρασιάτες το ’24),  από τον αντίστοιχο οικισμό 

Δωμάτια της Μικράς Ασίας, η οποία βρίσκεται κοντά στην πόλη Σώκια, περιοχή της  αρχαίας 

ιωνικής πόλης της Μιλήτου. Οι κάτοικοι του χωριού, μέχρι και πριν από μια δεκαετία, 

ασχολούνταν με την παραγωγή και επεξεργασία καπνού. 

Από μαρτυρίες των κατοίκων, σχολείο υπήρχε και λειτουργούσε πριν από το 1922. Το τότε 

κτίριο βρισκόταν στην πλαγιά ενός λόφου βόρεια του χωριού. Ήταν το λεγόμενο "τούρκικο" 

σχολείο. Καταγεγραμμένα  αρχεία του Δημ. Σχολ. Δωματίων υπάρχουν από το σχολ. έτος ’44-

’45 έως το σχολ. έτος ’86-’87, και βρίσκονται στη διάθεση του Δημ. Σχολ. Μελισσοκομείου. . 

Από το 1987 ως το 1995 το σχολείο λειτουργούσε ως διεδρικό με το παλιό Δημ. Σχολ. 
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Μελισσοκομείου και την ονομασία του δεύτερου, μέχρις ότου και λειτούργησε  το νέο κτίριο 

του 10/θ Δημ. Σχολ. Μελισσοκομείου. 

Το 1950 θεμελιώθηκε το νέο σχολείο το οποίο σώζεται και είναι πολύ κοντά στην πλατεία του 

χωριού, σ’ ένα οικοδομικό τετράγωνο όπου βρίσκονται επίσης η εκκλησία των Αγίων 

Κωνσταντίνου και Ελένης, η κοινότητα του χωριού, ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο 

Δωματίων (συστεγαζόμενα). 

Το διάστημα 1959-1957 οπότε και λειτούργησε το νέο σχολείο, οι μαθητές φιλοξενούνταν σε 

ένα διώροφο κτίριο, καφενείο εκείνη την εποχή- σήμερα οικία κατοίκου, σχεδόν δίπλα στο νέο 

σχολείο. Κι αυτό διότι για να χτιστεί το καινούριο σχολείο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μέρος της 

στέγης του παλιού "τούρκικου" . 

Το 1957 λειτούργησε για πρώτη χρονιά το νέο κτίριο. Αρχικά είχε τρεις μεγάλες αίθουσες, 

γραφείο των δασκάλων και τουαλέτες (εξωτερικές). Το σχολείο ήταν περιφραγμένο και η 

περίφραξη σώζεται μέχρι σήμερα. Το σχολείο είναι πετρόχτιστο. Το 1967 προστέθηκαν ακόμα 

μια μεγάλη αίθουσα, μια αποθήκη κι ένα γραφείο στη δυτική πλευρά του σχολείου.  Η είσοδος 

και η αυλή βλέπουν νότια, όπως και τα παράθυρα των τάξεων. Νότια βρίσκεται το Νηπιαγωγείο 

Δωματίων και νοτιοδυτικά η εκκλησία. 

Το μαθητικό δυναμικό παρουσιάζει σταδιακή μείωση, ανάλογη με τη μείωση του  πληθυσμού 

του χωριού τις δεκαετίες του  ’50 και του ’60 λόγω εσωτερικής και εξωτερικής 

μετανάστευσης.(πίν.2) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΗΣ 

Αμιγώς ελληνικό χωριό με δημοτικό σχολείο στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σε 

παλιούς χάρτες του ελληνικού κράτους κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής στο χωριό 

υπήρχε χριστιανικός ναός και δημοτικό σχολείο με Έλληνα δάσκαλο. 

 Το παλιό κτίριο βρισκόταν στην πλατεία του χωριού (στο μεσοχώρι) δίπλα στο ναό, 

πέτρινο, διώροφο με υπόγειο χώρο, μονοθέσιο, με αριθμό παιδιών περίπου 70. 

 Πριν το 1930 κτίζεται νέο κτίριο, πέτρινο με μια αίθουσα διδασκαλίας, γραφείο δασκάλου, 

διάδρομο. Στη δυτική πλευρά του σχολείου βρισκόταν μικρή κουζίνα (όπου ετοιμαζόταν το 

γάλα των μαθητών τα δύσκολα χρόνια). Στην αυλή του σχολείου υπήρχε εκκλησάκι. Δυτικά του 

σχολείου σε χωράφι (περίπου 1 στέμμα), οι μαθητές καλλιεργούσαν πατάτες και κρεμμύδια. Τα 

πουλούσαν και αγόραζαν εποπτικά υλικά για το σχολείο.  

Δάσκαλοι ήταν κυρίως από την Πελοπόννησο και την Κρήτη και ο παπαδιδάσκαλος 

Παπαϊωάννου Αθανάσιος (κάτοικος και ιερέας της Αυλής). 

Όταν οι κάτοικοι κατέβηκαν στο νέο χωριό (3χλμ. περίπου νότια) το σχολείο έκλεισε. Οι 

μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα αρχικά στην κοινότητα της Μεσιάς, αργότερα σε διάφορα 

σπίτια της Αυλής. Το σχολείο στη Νέα Αυλή ήταν διθέσιο.  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΧΩΡΙΟΥ 

Στο χωριό του Πυργοχωρίου (ή αλλιώς Τσιγκιρλί ή  Κουλαλί – τουρκική ονομασία που σημαίνει 

ο πύργος του Αλί) εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες (Πόντιοι, Θρακιώτες, Μικρασιάτες) και 

ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια σιτηρών και καπνού. Σύμφωνα με μαρτυρίες τότε , γύρω στο 

1932, ιδρύθηκε και το δημοτικό σχολείο στο βόρειο τμήμα του χωριού.  

Το 1932 ιδρύθηκε σχολείο στο Πυργοχώρι. Επίσημες πηγές και έγγραφα για το σχολείο έχουμε 

από το 1947 και μετά.  Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου ήταν 7 - 12 και 2 - 5 Δευτέρα – 

Σάββατο.  

 Το πρωί ο κάθε μαθητής  πήγαινε με το ξύλο του για τη θερμάστρα. Ο  πίνακας που 

χρησιμοποιούσαν ήταν διπλής όψης και τα θρανία ήταν ενιαία με το κάθισμα. Η μία πλευρά της 

αυλής του σχολείου ήταν χωρισμένη και  ο κάθε μαθητής είχε τον κήπο του.  Μετά από 30 

περίπου χρόνια όμως, το κτίριο  παρουσίασε σοβαρές ρωγμές και κρίθηκε ακατάλληλο. Από το 

κτίριο και τον αύλειο χώρο αυτού του σχολείου δεν έχει μείνει τίποτα σήμερα Το 1962 χτίστηκε 

το νέο σχολείο  στο νότιο τμήμα του χωριού. Το σχολείο αυτό λειτούργησε μέχρι το 1987. Τότε 

λόγω της μεγάλης μείωσης των μαθητών (12 το 1985, 9 το 1986, 6 το 1987) τα παιδιά που 
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παρακολουθούσαν την Α, Β και Γ τάξη πήγαιναν  στο χωριό των Δωματίων και τα παιδιά της  Δ, 

Ε και ΣΤ τάξης  πήγαιναν στο χωριό του Μελισσοκομείου.   

Το Δ.Σ. Πυργοχωρίου λειτούργησε πάντα ως 1/θέσιο. Κάποιοι από τους  διευθυντές/δασκάλους 

που υπηρέτησαν στο σχολείο είναι οι : Παντελιάδης (από Κατερίνη), Τσουκαλάς, Βαρδής 

Κανδήρος (από Μουσθένη), Παπακωνσταντινοπούλου (από Αμαλιάδα), Γραμμενίδου, 

Κουτωνίδου, Μικρόπουλος Θεόδωρος, Τσιακπίνης Χρήστος, Εμμανουηλίδης, Μαριός 

Δημήτριος, Σαμαράς Αθανάσιος, Σταυράκης Σταύρος και Αργυρούδη Γεωργία. (πιν.3) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΙΑΣ 

Το χωριό Μεσιά βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της Καβάλας, στην  Πιέρια κοιλάδα, 

ανάμεσα στο Παγγαίο όρος και στο όρος Σύμβολο, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- 

Καβάλας. Το χωριό λεγόταν «Ρεχιμλί», τουρκική ονομασία γιατί κατοικούσαν Τούρκοι μέχρι το 

1922, οπότε έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Έπειτα μετονομάστηκε σε «Μεσιά» με την 

εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων, και για την ονομασία αυτήν υπάρχουν δύο εκδοχές. 

Είτε επειδή βρίσκεται στη μέση της Πιέριας κοιλάδας είτε λόγω των δέντρων Μεσιέδες (δρύς). 

Οι κάτοικοι του χωριού είναι Μικρασιάτες πρόσφυγες και ασχολούνταν μέχρι και πριν από μια 

δεκαετία, με την παραγωγή και την επεξεργασία του καπνού.  

 Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται το κτίριο στο οποίο λειτουργούσε το δημοτικό 

σχολείο. Δημιουργήθηκε με την εγκατάσταση των προσφύγων στην περιοχή και λειτουργούσε 

ως σχολείο μέχρι το 1995, οπότε και μεταφέρθηκε στο δημοτικό σχολείο Μελισσοκομείου.  

 Το κτίριο βρίσκεται απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Ο περιβάλλων 

χώρος του σχολείου είναι μεγάλος και κατάφυτος. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η παιδική χαρά, το 

κτίριο που στεγάζονταν οι ιδιαίτεροι χώροι καθώς και το παλιό μαγειρείο, το οποίο λειτούργησε 

μετά την Κατοχή και μέχρι το 1970. Το σχολείο είχε χωράφια, τα οποία πλέον βρίσκονται στη 

δικαιοδοσία του δήμου.  

 Το κτίριο του σχολείου είναι ένα ορθογώνιο, ψηλοτάβανο κτίριο με δύο αίθουσες. Η μία 

ήταν η αίθουσα διδασκαλίας και η άλλη το γραφείο του δασκάλου. Έχει μεγάλα παράθυρα και 

μια μικρή αποθήκη κάτω από το δάπεδο. Στην αίθουσα διδασκαλίας υπήρχε ένας μαυροπίνακας, 

η έδρα του δασκάλου και τα θρανία των μαθητών. Τα θρανία ήταν χωρίς πλάτη και κάθονταν σε 

αυτά δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Στην αίθουσα ακόμα υπήρχαν χάρτες καθώς και όργανα 

Ανθρωπολογίας, Φυσικής και Χημείας.  

 Όσον αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω 

προέρχονται από μαρτυρίες του κατοίκου της περιοχής κ. Ευάγγελου Μαργαρίτη, αγρότη στο 

επάγγελμα, που διετέλεσε πρόεδρος του χωριού μετά το 1974, επίτροπος της εκκλησίας και για 

12 χρόνια πρόεδρος του αγροτικού συνεταιρισμού. Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο Μεσιάς από 

το 1935-1940, οπότε με το ξέσπασμα του πολέμου το σχολείο έκλεισε  και αναγκάστηκε να 

διακόψει τη φοίτησή του. 

Το σχολείο λειτουργούσε ως μονοθέσιο με κατά μέσο όρο 60 μαθητές και με το εξής 

πρόγραμμα: Η προσέλευση των μαθητών γινόταν στις 8 π.μ. και μέχρι τη δύση του ήλιου, με 

ενδιάμεσα δύο μισάωρα διαλείμματα στις 10 π.μ. και στις 4 μ.μ., ενώ στις 12:30 μ.μ. γινόταν 

διακοπή των μαθημάτων για το μεσημεριανό φαγητό. Μάθημα γινόταν και το Σάββατο, από το 

πρωί μέχρι το μεσημέρι. Την Κυριακή γινόταν υποχρεωτικός εκκλησιασμός των μαθητών.  

 Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: Ανάγνωση-Γραφή, Γραμματική, Μαθηματικά, 

Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Φυτολογία-Ζωολογία, Πειραματική Φυσική, Καλλιγραφία-

Ιχνογραφία, Μουσική, Χορός και Γυμναστική. Οι μαθητές δεν είχαν βιβλία, αλλά μόνο 

τετράδια. Αντέγραφαν ότι έγραφε ο δάσκαλος και είχαν διάβασμα από το τετράδιο. Στις γιορτές 

που γίνονταν τα Χριστούγεννα, τις Αποκριές και στις Εθνικές εορτές της 28
ης

 Οκτωβρίου και 

25
ης

 Μαρτίου, τα θέατρα είχαν την τιμητική τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γινόταν 

γυμναστικές επιδείξεις. Εκδρομές πήγαιναν τα παιδιά στα γύρω χωριά (Μέλισσα, 

Καραβαγγέλης, Μεσότοπος, Σιδηροχώρι).   

 Πέρα από τα παραπάνω ο δάσκαλος ανέθετε στους μαθητές καθημερινά υπηρεσίες π.χ. 

να ρωτάνε τι ώρα είναι, να χτυπάνε την καμπάνα κ.τ.λ. Επιπλέον, για κάθε μαθητή 
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αντιστοιχούσε ένα μικρό κομμάτι στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, όπου φρόντιζε ένα 

δέντρο με τη βοήθεια του δασκάλου.  

 Οι μαθητές- τριες φορούσαν στολή στο σχολείο. Τα αγόρια φορούσαν κοντό παντελόνι 

και μπλούζα,  τα κορίτσια αντίστοιχα φούστα και μπλούζα και αποκαλούνταν « Σκαπανείς και 

Σκαπάνισσες». Τη χρονική περίοδο της Χούντας φορούσαν πηλήκιο με αγκυλωτό σταυρό και 

χαιρετούσαν με γερμανικό χαιρετισμό το δάσκαλο. 

 Τα παιδιά έφερναν στο σχολείο ξύλα για τη σόμπα, καθώς και τις βέργες, που τις έκοβαν 

τα ίδια από ξύλο κρανιάς και κυδωνιάς, και χρησιμοποιούνταν από το δάσκαλο για τις 

σωματικές τιμωρίες. Αυτές επιβάλλονταν για την επίδοση των μαθητών και τη συμπεριφορά 

τους. Ακόμη, ο δάσκαλος κυκλοφορούσε στο χωριό μετά τη δύση του ήλιου για να ελέγξει αν οι 

μαθητές ήταν έξω (ασκούσε δηλαδή καθήκοντα Παιδονόμου) και δεν ασχολούνταν με τη μελέτη 

τους. Σε αυτούς επιβαλλόταν ειδική τιμωρία. 

 Επιπρόσθετα, έπρεπε ο κάθε μαθητής να φέρνει στο σχολείο αλεύρι, το χρονικό 

διάστημα που λειτουργούσε το μαγειρείο. Το μαγείρεμα των φαγητών αναλάμβαναν γυναίκες 

του χωριού, οι οποίες πληρώνονταν από το κράτος. 

Αναφέρονται ως δάσκαλοι του κ. Μαργαρίτη οι εξής: Στην Α΄ τάξη (1935) η κ. Θεόκλεια, στη 

Β΄ τάξη ο κ. Φιαμέγκος για τρεις μήνες και στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντίνος Μερσινιάς, 

Σμυρναίος στην καταγωγή. Το στίγμα του στο δημοτικό σχολείο της Μεσιάς άφησε ο κ. 

Σφηνιαδάκης, Κρητικός στην καταγωγή, που υπηρέτησε από το 1945 ως το 1974.   

 Από τα αρχεία του σχολείου αναφέρονται οι δάσκαλοι που υπηρέτησαν τις σχολικές 

χρονιές: 1945-1988 (πίν.4) 

 Στον πίνακα 5 (βλ. παράρτημα) παρατίθεται ο Μέσος Όρος των μαθητών που φοίτησαν 

στο Δημοτικό Σχολείο Μεσιάς ανά δεκαετία. Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από τα αρχεία 

του σχολείου. Τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπάρχουν ανάλογα έγγραφα, αλλά μαρτυρίες  

από κατοίκους της περιοχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μεσιά λειτούργησε τη χρονιά 1955 νυκτερινή σχολή με 15 μαθητές 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 

Το χωριό Μέλισσα βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της Καβάλας, στην  Πιέρια κοιλάδα, 

ανάμεσα στο Παγγαίο όρος και στο όρος Σύμβολο, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- 

Καβάλας. Το χωριό λεγόταν «Δεβέκερα», τουρκική ονομασία γιατί κατοικούσαν Τούρκοι μέχρι 

το 1922, οπότε έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών. Έπειτα μετονομάστηκε σε «Μέλισσα» με 

την εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων. Οι κάτοικοι του χωριού είναι Μικρασιάτες 

πρόσφυγες και ασχολούνταν μέχρι και πριν από μια δεκαετία, με την παραγωγή και την 

επεξεργασία του καπνού και γενικότερα με αγροτικές εργασίες.  

 Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων το πρώτο σχολείο του χωριού βρισκόταν 1 χλμ. 

περίπου ανατολικά του χωριού και ήταν το λεγόμενο «τούρκικο σχολείο», στον πάνω μαχαλά 

του χωριού. Λειτούργησε μέχρι το 1958, οπότε και μεταφέρθηκε σε καινούριο κτίριο. Κατά 

μέσο όρο είχε περίπου 100 μαθητές. 

 Το πρώτο σχολείο ήταν ένα μεγάλο, διώροφο και πέτρινο κτίριο. Στον κάτω όροφο 

βρισκόταν η αποθήκη για τα ξύλα που έφερνε κάθε μαθητής για τη θέρμανση και στον πάνω η 

αίθουσα διδασκαλίας και το γραφείο του δασκάλου. Δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι χώροι. Το κτίριο 

αυτό δεν υπάρχει πλέον, στον περιβάλλοντα χώρο όμως υπάρχουν ακόμη τα πεύκα που φύτεψε 

η τότε δασκάλα με τους μαθητές της. 

 Το μετέπειτα σχολείο λειτούργησε από το 1959 μέχρι το 1995, με κατά μέσο όρο 80 

μαθητές τα πρώτα χρόνια και 35 τελευταία, οπότε και μεταφέρθηκε στο δημοτικό σχολείο 

Μελισσοκομείου.  

 Το κτίριο βρίσκεται στο κέντρο του σημερινού χωριού. Ο περιβάλλων χώρος του 

σχολείου είναι σχετικά μικρός και κατάφυτος. Τα δέντρα, αχλαδιές και μηλιές, φυτεύτηκαν από 

τους ίδιους τους μαθητές, μαζί με το δάσκαλό τους. Στον ίδιο χώρο βρίσκεται η παιδική χαρά, το 

κτίριο που στεγάζονταν οι ιδιαίτεροι χώροι καθώς και το παλιό μαγειρείο, το οποίο λειτούργησε 
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κυρίως μετά την Κατοχή και μέχρι τη Χούντα. Το σχολείο είχε χωράφια, τα οποία πλέον 

βρίσκονται στη δικαιοδοσία του δήμου.  

 Το κτίριο του σχολείου είναι ένα ορθογώνιο, ψηλοτάβανο κτίριο με δύο αίθουσες. Η μία 

ήταν η αίθουσα διδασκαλίας και η άλλη το γραφείο του δασκάλου. Στην αίθουσα διδασκαλίας 

υπήρχε ένας μαυροπίνακας, η έδρα του δασκάλου και τα θρανία των μαθητών. Στην αίθουσα 

ακόμα υπήρχαν χάρτες καθώς και όργανα Ανθρωπολογίας, Φυσικής και Χημείας.  

 Όσον αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω 

προέρχονται από μαρτυρίες του κατοίκου της περιοχής κ. Δημητρίου Μαυρόπουλου αγρότη στο 

επάγγελμα, καθώς και από άλλους κατοίκους του χωριού. Φοίτησε στο παλιό δημοτικό σχολείο 

Μέλισσας από το 1929-1935.  

Το σχολείο λειτουργούσε ως μονοθέσιο με το εξής πρόγραμμα: Η προσέλευση των μαθητών 

γινόταν στις 8 π.μ. και μέχρι τη δύση του ήλιου, με ενδιάμεσα δύο μισάωρα διαλείμματα στις 

10π.μ., στις 12:30 π.μ. και στις 4μ.μ., καθώς και με μία διακοπή το μεσημέρι για φαγητό. 

Μάθημα γινόταν και το Σάββατο, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Την Κυριακή γινόταν 

υποχρεωτικός εκκλησιασμός των μαθητών.  

 Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν: Ανάγνωση-Γραφή, Γραμματική, Μαθηματικά, 

Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Φυτολογία-Ζωολογία, Πειραματική Φυσική, Καλλιγραφία-

Ιχνογραφία, Μουσική, Χορός και Γυμναστική. Ο ίδιος ο δάσκαλος είχε ένα βιβλίο για όλα τα 

μαθήματα. Οι μαθητές δεν είχαν βιβλία, αλλά μόνο τετράδια. Αντέγραφαν ότι έγραφε ο 

δάσκαλος και είχαν διάβασμα από το τετράδιο.  Στις γιορτές που γίνονταν τα Χριστούγεννα, τις 

Αποκριές και στις Εθνικές εορτές της 28
ης

 Οκτωβρίου και 25
ης

 Μαρτίου, τα θέατρα είχαν την 

τιμητική τους. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γινόταν γυμναστικές επιδείξεις. Εκδρομές 

πήγαιναν τα παιδιά στα γύρω χωριά (Μεσιά, Καραβαγγέλης, Μεσότοπος, Σιδηροχώρι, 

Μελισσοκομείο).   

 Οι μαθητές/τριες φορούσαν στολή στο σχολείο. Τα αγόρια φορούσαν κοντό παντελόνι 

και μπλούζα,  τα κορίτσια αντίστοιχα φούστα και μπλούζα.  

 Τα παιδιά έφερναν στο σχολείο ξύλα για τη σόμπα, καθώς και τις βέργες, που τις έκοβαν 

τα ίδια και χρησιμοποιούνταν από το δάσκαλο για τις σωματικές τιμωρίες. Αυτές επιβάλλονταν 

για την επίδοση των μαθητών και τη συμπεριφορά τους. Ακόμη, ο δάσκαλος κυκλοφορούσε στο 

χωριό μετά τη δύση του ήλιου για να ελέγξει αν οι μαθητές ήταν έξω και δεν ασχολούνταν με τη 

μελέτη τους. Σε αυτούς επιβαλλόταν ειδική τιμωρία. 

 Το χρονικό διάστημα 1961-1967 λειτουργούσε συσσίτιο στο χώρο του μαγειρείου, όπου 

το μαγείρεμα των φαγητών αναλάμβαναν με τη σειρά γυναίκες του χωριού, οι οποίες 

πληρώνονταν από το κράτος. Πιο συγκεκριμένα το ’61-63 παρείχαν στα παιδιά καθημερινά 

γάλα σκόνη και από το ’64 και μετά και μεσημεριανό.  

Αναφέρονται ως δάσκαλοι του κ. Μαυρόπουλου οι εξής: Στην Γ΄ τάξη ο κ. Σκαρλής 

καταγόμενος από την Πελοπόννησο, στην Δ’ και Ε΄ τάξη ο κ. Ιωαννίδης και στην ΣΤ΄ τάξη την 

κ. Αργυρή Τσιφτσή από τη Θάσο. 

 Στον πίνακα 6 (βλ. Παράρτημα) παρατίθεται ο Μέσος Όρος των μαθητών που φοίτησαν 

στο Δημοτικό Σχολείο Μέλισσας ανά δεκαετία. Τα στοιχεία προέρχονται από τα αρχεία του 

σχολείου. Τις προηγούμενες δεκαετίες δεν υπάρχουν ανάλογα έγγραφα, αλλά μαρτυρίες  από 

κατοίκους της περιοχής. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 

     Το χωριό Καραβαγγέλης βρίσκεται περίπου 30 χμ. δυτικά της πόλης της Καβάλας και 17 χμ. 

από την Ελευθερούπολη, στους πρόποδες του Συμβόλου όρους και ανήκει στον νεοσύστατο 

δήμο Παγγαίου. Πήρε το όνομά του από τον Πηλιορείτη οπλαρχηγό Στάθη Καραβαγγέλη, ο 

οποίος μαζί με τον Παναγιώτη Δημαρά –και ο δεύτερος έχει δώσει το όνομά του σε κοντινό 

χωριό- συμμετείχαν στο παράτολμο σχέδιο υπονόμευσης και καταστροφής της γέφυρας 

Αγγίστας και τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, που 

έμεινε γνωστό ως «Επιχείρηση της Καβάλας». Οι οπλαρχηγοί αργότερα δέχτηκαν την επίθεση 

πολυάριθμων οθωμανικών στρατευμάτων και έπεσαν νεκροί στην περιοχή κοντά στο Παγγαίο. 
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     Στο χωριό εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τη Θράκη και από τη Μικρά Ασία. Οι κάτοικοι 

του χωριού μέχρι και πριν από μια δεκαετία ασχολούνταν με την παραγωγή και επεξεργασία 

καπνού. 

     Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων το Δ. Σχ. Καραβαγγέλη κατασκευάστηκε το 1936-1938 

και αργότερα -λειτούργησε και ως Νυκτερινό Σχολείο-. Καταγεγραμμένα αρχεία του Δ. Σχ. 

Καραβαγγέλη υπάρχουν από το σχολικό έτος 1949-50 έως το σχολικό έτος 1988-89 και 

βρίσκονται στο αρχείο του Δ. Σχ. Μελισσοκομείου. (πίνακας 7) Το σχολείο ανήκε στη Β΄ 

Εκπαιδευτική Περιφέρεια Καβάλας. Σήμερα στο σχολείο στεγάζεται το Νηπιαγωγείο του 

Καραβαγγέλη. Το κτίριο παραμένει πετρόχτιστο με μεγάλο αύλειο χώρο. Υπάρχουν δύο 

αίθουσες, τουαλέτες και μια αποθήκη. 

 Από το Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας του Δ. Σχ. Καραβαγγέλη (16/6/1953 – 

27/1/1959) προκύπτει ότι το σχολικό ταμείο κατείχε ακίνητη περιουσία (χωράφια και ένα κτίριο) 

τα οποία με την ενοικίαση απέφεραν σταθερά έσοδα κάθε χρόνο στη σχολική εφορεία. Η 

ακίνητη περιουσία ανήκε στο σχολικό αγροτικό κλήρο και το κτίριο αφορούσε «το παλαιό 

διδακτήριο», στο οποίο στεγάζονταν γραφεία της κοινότητας. Άλλα έσοδα απέφεραν η εκποίηση 

(ή πώληση) προϊόντων του σχολικού κήπου, τα οποία σύμφωνα με τα πρακτικά της σχολικής 

εφορείας ήταν πατάτες και κρεμμύδια.  Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντα του βιβλίου της Σχολικής 

Εφορείας, έσοδα προέκυπταν και από την εισφορά υπέρ του σχολικού ταμείου από την επιτροπή 

του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου της Κοινότητας και προαιρετικών εισφορών των γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ 

Το χωριό ιδρύθηκε με την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922 από πρόσφυγες από τη Μ. Ασία. 

Τότε χτίστηκε και το σχολείο. Τα πρώτα χρόνια ο αριθμός των μαθητών ήταν μεγάλος (γύρω 

στους 70 μαθητές). Ο αριθμός έπεσε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και από τότε πήρε φθίνουσα 

πορεία. Αρχικά  κατασκευάστηκε το δυτικό διώροφο κτίριο, μια αίθουσα διδασκαλίας και το 

γραφείο του δασκάλου και στο ισόγειο η αποθήκη του Σχολείου. Αργότερα, περίπου το 1964, 

κατασκευάστηκε το ανατολικό τμήμα του κτιρίου που στέγασε στον όροφο,  μια ακόμα αίθουσα 

διδασκαλίας. Στο ισόγειο βρισκόταν το εστιατόριο του σχολείου, που γίνονταν η σίτιση των 

μαθητών. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ 

Το χωριό Μουσθένη βρίσκεται περίπου 32 χλμ. δυτικά της πόλης της Καβάλας,  νότια του όρους 

Παγγαίου, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Καβάλας. Το χωριό λεγόταν «Μουστένια», 

μέχρι το 1922. Επικράτησε η ονομασία «Μουσθένη», μετά την εγκατάσταση προσφύγων  

(Θρακιώτες το ’22 και Μικρασιάτες το ’24),  από την πόλη Σώκια και το Άκιοϊ κοντά στη 

Σμύρνη. 

 Οι κάτοικοι του χωριού ασχολούνταν με την παραγωγή και επεξεργασία του καπνού. 

Σήμερα όσοι είναι γεωργοί ασχολούνται με άλλες καλλιέργειες όπως καλαμπόκι, ηλιόσπορο, 

βαμβάκι, σιτάρι. 

 

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ 

 Από μαρτυρίες των κατοίκων το σχολείο υπήρχε και λειτουργούσε πριν από το 1922. Το 

τότε κτίριο του σχολείου, ήταν το Αναγνωστήριο, πάνω από την εκκλησία.  Ανάμεσα στους 

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου υπήρξε και ο μελλοντικός Υπουργός Βορείου Ελλάδος, 

Νικόλαος Μάρτης. Σύμφωνα με μαρτυρία ενός κατοίκου μεγάλης ηλικίας το παλιό 

Αναγνωστήριο πρέπει να λειτουργούσε από το 1860-1870, γιατί ο ίδιος είδε φωτογραφίες από το 

1860. 

 Στο διάστημα της Κατοχής, αφού υπήρχε και νέο κτίριο για σχολείο, στο Αναγνωστήριο 

έμειναν μέχρι και οικογένειες κατοίκων του χωριού.  
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 Σήμερα έχει γίνει Λαογραφικό Μουσείο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι σκάλες και όλη η 

πέτρινη διακόσμηση του Μουσείου, στην μπροστινή πλευρά, έχει μείνει από το παλιό, έχει γίνει 

συντήρηση και είναι ένα πραγματικό στολίδι! 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Το Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται πλησίον της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. 

Άρχισε να χτίζεται το 1930-31 αλλά οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και το σχολείο λειτούργησε 

για πρώτη φορά σε αυτό το κτίριο το 1937. Η ανέγερση του κτιρίου έγινε με έξοδα του κράτους. 

Από μαρτυρίες κατοίκων, το σχολείο ήταν εξατάξιο.  

 Είχε πολλούς μαθητές, περίπου 300, ενώ κάποιες χρονιές, πριν το ’45, οι μικρές τάξεις 

Α΄ και Β΄ έκαναν μάθημα στο Αναγνωστήριο. Οι υπόλοιπες τάξεις στριμώχνονταν στις αίθουσες 

του σχολείου με αποτέλεσμα οι δάσκαλοι να χωρίζουν τις τάξεις ακόμα και με παραβάν! 

 Το αρχείο του σχολείου καταστράφηκε για πρώτη φορά ολοσχερώς στις 19 Μαΐου 1941 

από τους ίδιους τους κατοίκους του χωριού. Από όσα θυμούνται οι παλαιότεροι, στο σχολείο 

μέχρι τότε υπήρχε βιβλιοθήκη, με πολλά βιβλία ιστορίας, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, ανάγλυφους 

χάρτες, και όλα αυτά τα κατέστρεψαν ή τα πήραν οι ίδιοι οι κάτοικοι. Οι Βούλγαροι δεν 

κατέστρεψαν τίποτα, ούτε από την κοινότητα, ούτε από το σχολείο όπως μας ανέφερε ο 

μετέπειτα γραμματέας της κοινότητας του χωριού. Λεηλασίες έγιναν από τους ίδιους τους 

κατοίκους. Ποδοπάτησαν τους χάρτες, πήραν όσα βιβλία ήθελαν, πέταξαν τα μαθητολόγια και 

κατέβασαν τις κορνίζες  με φωτογραφίες ενεργειών του σχολείου για να τις πάρουν στα σπίτια 

τους! 

 Για δεύτερη φορά το αρχείο καταστράφηκε, μερικώς αυτή τη φορά, στις 7 Ιανουαρίου 

1949 κατά τον εμφύλιο πόλεμο.  

 Το σχολείο είχε τα πρώτα χρόνια συσσίτιο που γινόταν στο υπόγειο και γι’ αυτό 

φρόντιζαν οι μητέρες των μαθητών που πήγαιναν κάθε μέρα με τη σειρά. Αργότερα, γύρω στο 

1960, είχε μόνο πρωινό (γάλα, κασέρι, μουρουνόλαδο) και μετά καταργήθηκε εντελώς. Τα 

μαθήματα γίνονταν πρωί- απόγευμα και Σάββατο. 

 Στο σχολείο λειτουργούσε παράλληλα και Νυχτερινή Σχολή, από το 1937-38 ως το 1945, 

για τους αναλφάβητους. Αρχεία δεν υπάρχουν γι’ αυτή τη χρονική περίοδο. Από το 1954, όμως,  

μέχρι το 1968 υπάρχουν και βρίσκονται στο Δ.Σ. Μελισσοκομείου.  Η Νυχτερινή Σχολή 

ξεκίνησε  με 105 μαθητές και διευθυντή τον κ. Α. Κανδήρο, στη συνέχεια έμειναν 80 μαθητές 

και από το ’57 ως το ’68 ήταν γύρω στους 10 μαθητές. 

 Καταγεγραμμένα  αρχεία του Δημοτικού Σχολείου Μουσθένης υπάρχουν από το σχολικό 

έτος ’44-’45 έως το σχολικό έτος ’88-’89, και βρίσκονται στη διάθεση του Δημοτικού Σχολείου 

Μελισσοκομείου.  

 Από τα στοιχεία που προκύπτουν από το αρχείο του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών 

και η οργανικότητα του σχολείου φαίνονται στον πίνακα 8 (βλ. Παράρτημα) 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ 

 Το Δημοτικό Σχολείο Μεσορόπης κτίστηκε το 1933 για να καλύψει την πάγια και διαρκή 

εκπαιδευτική ανάγκη απορρόφησης του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού μαθητών. Το 

Παρθεναγωγείο, όπως και το παλιό σχολείο του χωριού, το οποίο βρισκόταν στη θέση της 

σημερινής κοινότητας χωρίς προαύλιο και επαρκείς αίθουσες αδυνατούσαν να υποστηρίξουν το 

μεγάλο όγκο των παιδιών με αποτέλεσμα να κριθεί επιτακτική η ανάγκη ανέγερσης νέου 

σχολείου, που να ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές απαιτήσεις εκείνης της εποχής. 

 Πρόκειται για ένα επιβλητικό πέτρινο ευήλιο κτίριο, που ανταποκρινόταν πλήρως στο 

στόχο της προπολεμικής κυβέρνησης για μεγαλοπρέπεια και αυξημένο κύρος σε όλους τους 

τομείς της κοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Αρχιτεκτονικά δομείται σε τρία 

επίπεδα, στον ισόγειο χώρο, τον πρώτο και το ημιυπόγειο. Τα δύο πρώτα επίπεδα 

περιλαμβάνουν από δύο αίθουσες διδασκαλίας και βοηθητικούς χώρους, ενώ το τρίτο 

χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη και μαγειρεία, το διάστημα που δίνονταν συσσίτιο στους 
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μαθητές.  Χωροταξικά διαθέτει επαρκέστατο προαύλιο χώρο για το μεγάλο αριθμό των παιδιών, 

που κάποτε φιλοξενούσε και συνορεύει με την Αγία Κυριακή, βυζαντινό παρεκκλήσι του ΙΒ΄ αι. 

 Ενδεικτικά, αναφέρονται στοιχεία φοιτησάντων μαθητών από το 1945 και εξής, καθώς 

τα παλιότερα αρχεία του σχολείου καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής. 

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες προ του 1940 οι μαθητές ήταν καθ’ έτος 200-250. (πίνακας 9, 

βλ. παράρτημα). 

Από τούδε και στο εξής ακολουθείται φθίνουσα πορεία στον αριθμό των φοιτησάντων μαθητών 

ως το 2010 (αριθμός μαθητών 24) , που αποφασίστηκε η κατάργηση του και η μεταφορά των 

μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο Μελισσοκομείου. 
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Παράρτημα 

 
Γράφημα 1 : μαθητικό δυναμικό Νέου Δημ. Σχ. Μελισσοκομείου 

  

Γράφημα μαθητικού δυναμικού

 
Πίνακας 1: Μαθητικό δυναμικό Δ.Σ. Μελισσοκομείου 

Σχολικά έτη
Μέσος Όρος

εγγεγραμμένων μαθητών
Διευθυντές

Από ’44-’45 έως ’49-‘50

(εξαετία) 103

Τσουκαλάς

Σφηνιαδάκης

Λεονταρή

Από ’50-’51 έως ’59-‘60

(δεκαετία)
75

Λεονταρή

Αντωνέλλη

Χαραμής

Μποζιονέλος

Από ’60-’61 έως ’69-‘70

(δεκαετία)
64

Μποζιονέλος

Παλλάδας

Από ’70-’71 έως ’79-‘80

(δεκαετία)
43 Παλλάδας

Από ’80-’81 έως ’85-‘86

(εξαετία) 45 Παλλάδας

 
 

Πίνακας 2: Μαθητικό δυναμικό Δ.Σ. Δωματίων 

 

Σχολικά έτη 

Μέσος Όρος 

εγγεγραμμένων 

μαθητών 

Οργανικότητα σχολείου 

   Από ’44-’45 έως ’49-‘50 (εξαετία) 287 3/θέσιο 

   Από ’50-’51 έως ’59-‘60 (δεκαετία) 140 4/θέσιο 

   Από ’60-’61 έως ’69-‘70 (δεκαετία) 103 4/θέσιο(’68-’79 3/θέσιο) 

  Από ’70-’71 έως ’79-‘80 (δεκαετία) 78 3/θέσιο 

  Από ’80-’81 έως ’86-‘87 (επταετία) 51 
3/θέσιο 

(’85-’87 2/θέσιο) 
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Πίνακας 3: Μαθητικό δυναμικό Δ.Σ. Πυργοχωρίου 

 

Σχολικά έτη 
Μέσος Όρος 

εγγεγραμμένων μαθητών 

Από ’46-’47 έως ’55-‘56 (δεκαετία) 51 

Από ’56-’57 έως ’65-‘66 (δεκαετία) 36 

Από ’66-’67 έως ’75-‘76 (δεκαετία) 33 

Από ’76-’77έως ’86-‘87 (ενδεκαετία) 15 

 
Πίνακας 4: Εκπαιδευτικοί του Δημ. Σχολείου Μεσιάς (1945-1988) 

  

Σχολικές χρονιές Δάσκαλοι 

1945-1974 Σφηνιαδάκης 

1974-75 Αμοιρίδης 

1975-76 Κακάνης 

1976-79 Χαρίσης Κωνσταντίνος 

1979-80 Ζαχαριάδης Δήμος 

1980-85 Τσακαλίδης Χρήστος 

1985-87 Καλάς Δημήτρης 

1987-88 Μανταζής Θεόδωρος 

 
Πίνακας 5 : Μαθητικό δυναμικό Δημ. Σχ. Μεσιάς 

 

ΔΕΚΑΤΙΕΣ Μ.Ο. ΜΑΘΗΤΩΝ 

1944-45/1954-1955 43 

1955-56/1965-66 41 

1966-67/1976-77 31 

1977-78/1987-88 13 

 

 
Πίνακας 6: Μαθητικό δυναμικό Δημ. Σχ. Μέλισσας 

 

ΔΕΚΑΤΙΕΣ Μ.Ο. ΜΑΘΗΤΩΝ 

1946-47/1956-1957 58 

1957-58/1967-68 54 

1968-69/1978-79 23 

1979-80/ 1988-89 10 
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Πίνακας 7: Μαθητικό δυναμικό Δημ. Σχ. Καραβαγγέλη 

 

Σχολικά έτη Μέσος όρος εγγεγραμμένων 

μαθητών 

Οργανικότητα σχολείου 

Από ’49-’50 έως ’59-’60 

(δεκαετία) 

84 2/θέσιο 

Από ’60-’61 έως ’70-’71 

(δεκαετία) 

83 2/θέσιο 

Από ’71-΄72 έως ’81-’82 

(δεκαετία) 

60 2/θέσιο 

Από ’82-’83 έως ’87-’88 

(εξαετία) 

40 2/θέσιο 

 
Πίνακας 8 : Μαθητικό δυναμικό, οργανικότητα και διευθυντές  Δημ. Σχ. Μουσθένης 

 

Σχολικά έτη 

Μέσος Όρος 

εγγεγραμμέν

ων μαθητών 

Οργανικότητα 

σχολείου 
Διευθυντές 

Από ’44-’45 έως ’49-‘50 

(εξαετία) 
350 4/τάξιο 

Ανδρέογλου, 

Παπουτσοπούλου 

Από ’50-’51 έως ’59-‘60 

(δεκαετία) 
223 4/θέσιο 

Αργυριάδου, 

Στ. Σπηλιόπουλος 

Από ’60-’61 έως ’69-‘70 

(δεκαετία) 
187 4/θέσιο 

Κανδήρος, Βαρδής, 

Κανδήρος 

 

Από ’70-’71 έως ’79-‘80 

(δεκαετία) 
142 4/θέσιο 

Χρ. Δέλλιος, 

Παπαϊωάννου Αθανάσιος 

Από ’80-’81 έως ’89-‘90 

(δεκαετία) 
67 3/θέσιο 

Κονδυλίδου Μαρία, 

Αντώνης  Γιακουμής 

Από ’90-’91 έως ’98-‘99 

(εννιαετία) 
20 2/θέσιο Αδαμάδη Πασχαλίνα 

1999-2000 8 1/θέσιο Μητσιός Ιωάννης 
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Πίνακας 9: Μαθητικό δυναμικό Δημ. Σχ. Μεσορόπης 
 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΩΝ 

ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1979 

 

239 

254 

262 

245 

213 

168 

145 

140 

136 

124 

139 

139 

151 

144 

139 

137 

131 

134 

131 

136 

136 

119 

118 

102 

98 

87 

84 

78 

74 

75 

82 

73 

65 

70 

 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

72 

68 

72 

68 

66 

53 

41 

41 

33 

33 

26 

25 

40 

17 

16 

16 

12 

15 

23 

17 

16 

16 

12 

15 

23 

23 

31 

37 

32 

35 

28 

24 

24 

23 

21 

20 

22 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Ο.: 242 

Μ.Ο.: 142 

Μ.Ο.:124 

Μ.Ο.:75 

Μ.Ο.:52 

Μ.Ο.:22 
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Αποδεικτικό εγγραφής στο Δημ. Σχ. Καραβαγγέλη ( σχολ. έτους 1946-47) 
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Ενδεικτικό προόδου Δημ. Σχ. Πυργοχωρίου (σχολ.έτους 1947-48) 
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Φωτογραφία 4: Δημ. Σχ. Παλαιάς Αυλής 

 

 

 

 
Φωτογραφία 5: Δημ. Σχ. Πυργοχωρίου 
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Φωτογραφία 6: Δημ. Σχ. Μεσιάς      Φωτογραφία 7: Σχολική Εορτή Δημ. Σχ. Μεσιάς 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 

(ΚΑΤΩ ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΑ) ΚΑΒΑΛΑΣ 

 Mελίνης Σταύρος 

                                                                           Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Οφρυνίου 

 

 

Πηγή: Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Οφρυνίου 

 

Παιδί, το περιβόλι μου που θα κληρονομήσεις,  

Όπως το βρεις κι’ όπως το δεις να μη το παρατήσεις. 

Σκάψε το ακόμα πιο βαθιά και φράξε το πιο στέρεα,  

και πλούτισε τη χλώρη του και πλάτηνε τη γη του,  

κι ακλάδευτο όπου μπλέκεται να το βεργολογήσεις,  

και να του φέρεις το νερό το αγνό της βρυσομάνας… 

Κωστής Παλαμάς 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε τόπος έχει και την ιστορία του. Έτσι και ο τόπος ο δικός μας έχει τη δική του. Ξεκινώντας 

από τα πρώιμα αρχαϊκά χρόνια όταν στην περιοχή κατοικούσαν διάφορα θρακικά φύλλα όπως οι 

Ηδωνοί και οι Οδόμαντες (Α. Καραθανάσης, Θες/νίκη 1998) που έχτισαν πόλεις όπως η Ηιώνα 

τον 8
ο
 αιώνα π.Χ, που αναφέρεται και από τον Όμηρο (Ιλιάδ. Χ, 435) ως πατρωνυμικό του 

Ρήσου, βασιλιά της Θράκης. Αλλά και άλλες σημαντικές μέσα στο πέρασμα των χρόνων πόλεις, 

όπως η Αμφίπολη, η Γαληψός, ο Φάγρης αλλά και γειτονικές με αυτές όπως η Πέργαμος, από 

την οποία διήλθε ο Ξέρξης (Ηρόδοτος, 5, 124), ο Δραβήσκος, όπου το 466 π.Χ καταστράφηκαν 



 

682 

 

οι Αθηναίοι από τους Θράκες, η Μύρκινος, πρωτεύουσα των Ηδωνών, που το 513 π.Χ. ο 

Δαρείος δώρισε στον Ιστιαίο Μιλήσιο (Ηρόδοτος,5,124), ενώ κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο 

την πόλη κατέλαβε ο στρατηγός των Λακεδαιμονίων Βρασίδας (Θουκυδ.4,107). Μετά από 

αρχαιολογικές ανασκαφές ήρθαν στο φως ευρήματα που καταδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που 

είχε η περιοχή στις διάφορες ιστορικές περιόδους όπως η Ρωμαϊκή  και η Βυζαντινή περίοδος 

αλλά και η περίοδος της Τουρκοκρατίας (Α. Καραθανάσης, Θες/νίκη 1998). Ο Ν. Γ Φιλιππίδης 

μας πληροφορεί για την περίοδο λίγο πριν από τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, γύρω στα 

1877 πως τα Λακκοβίκια είναι  μια από τις ωραιότερες κωμοπόλεις με όμορφα σπίτια και 

πληθυσμό 1.800 κατοίκων που είναι φιλόξενοι, φιλόμουσοι και με περίεργη ενδυμασία 

(Παρνασσός, τ. Α’ (1877), σ. 133). Είκοσι χρόνια αργότερα στο σχολείο φοιτούσαν 150 

μαθητές με 1 διδάσκαλο και 1 διδασκάλισσα που δίδασκε 75 μαθητές. Κατά τη σύγχρονη 

περίοδο (20
ος

 αι.) η περιοχή όπως και όλη η ανατολική Μακεδονία γνώρισε πολλές δυσκολίες 

από τη Βουλγαρική κατοχή. Η «έκθεσις της Πανεπιστημιακής Επιτροπής περί των εν τη 

Ανατολική Μακεδονία διαπραχθεισών υπό των Βουλγάρων ωμοτήτων και καταστροφών, εν 

Αθήναι 1918» περιέχει το πλήθος των περιπετειών των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας 

από τους Βουλγάρους. Η ομηρία ήταν μια από αυτές. Το έτος 1917 (23 Ιουνίου) με την ένταξη 

της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ και επομένως και της κήρυξης του πολέμου εναντίον της 

Βουλγαρίας, βρήκαν πρόφαση οι Βούλγαροι και έστειλαν στην ομηρία 70.000 Έλληνες της 

Ανατολικής Μακεδονίας «ως πολίτες εχθρικού κράτους». Η ομηρία έληξε τον Οκτώβριο του 

1918. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Με την εργασία αυτή σκοπός μας είναι να αναδείξουμε την ιστορία του Δημοτικού Σχολείου 

Οφρυνίου – Ορφανίου – Κάριανης, καθώς και των οικισμών από τους οποίους προέρχεται. Το 

Οφρύνιο (Παλιά Κάτω Λακκοβίκια) σήμερα είναι ένα Δ.Δ. του Καλλικρατικού Δήμου 

Παγγαίου, όπως και τα άλλα Δ.Δ. του Ορφανίου και της Κάρυανης. Στον ομώνυμο οικισμό 

λειτουργεί το 8/Θ Δημοτικό σχολείο που προήλθε από τη συγχώνευση των τριών (3) αυτών 

μικρότερων σχολείων: του 3/θ Δ.Σ. Οφρυνίου, του 2/θ Δ.Σ. Ορφανίου και του 2/Θ Δ.Σ. 

Κάρυανης. Σήμερα φιλοξενούνται τα παιδιά αυτών των οικισμών καθώς και της Παραλίας 

Οφρυνίου. Οι πληροφορίες βασίζονται κυρίως στο βιβλίο του καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. 

Αθανασίου Καραθανάση «Ο κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του», στο βιβλίο του κ. 

Γεωργίου Α. Γιαννακόπουλου « Ο τελευταίος Ελληνισμός του Ρενκιόι (Οφρύνιο)», στη 

«σκιαγράφηση» της κοινότητας Κάτω Λακκοβικίων και Οφρυνίου Παγγαίου Καβάλας ως και 

Οφρυνίου Τρωάδας Μικράς Ασίας του Κων/νου Επιτρόπου εξ Οφρυνίου Τρωάδος Κατοίκου 

Οφρυνίου Καβάλας αλλά και σε άλλα βιβλία και πηγές στο διαδίκτυο, καθώς και σε μαρτυρίες 

των παλαιότερων κατοίκων του χωριού. Οι παραπάνω πηγές περιέχουν πληροφορίες για το 

κτίσιμο των πρώτων οικισμών, την προέλευση και την προσέλευση  των κατοίκων, τις ασχολίες 

τους, την προσφυγιά,  την ανάγκη για το κτίσιμο των διδακτηρίων, τους πρώτους δασκάλους 

τους, τη λειτουργικότητά τους, το μαθητικό δυναμικό, τη χρηματοδότησή τους, τη σχολική ζωή 

αλλά και την ιστορία τους μέσα στο πέρασμα των χρόνων μέχρι και σήμερα. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσης εργασίας επιλέχθηκε ο τύπος της αναλυτικής 

ιστορικής έρευνας. Ο συγκεκριμένος τύπος συνίσταται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 

γεγονότα έχουν ήδη συμβεί και επιχειρείται η διαφύλαξη των γεγονότων, χωρίς να αποκλείει, 
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κάποιες φορές, την ανακάλυψη πληροφοριών που μπορούν να αλλάξουν την υπάρχουσα 

ερμηνεία ή την προσπάθεια πρόβλεψης μελλοντικών γεγονότων με βάση το παρελθόν 

(Μπαγιάτης, Αθήνα, 1997). 

 

Ο τόπος και η ιστορία του 

Ο Συνοικισμός Κάτω Λακκοβικίων ιδρύθηκε το 1918 μετά την παλιννόστηση από την ομηρία 

των κατοίκων της κοινότητας των Λακκοβικίων του νομού Σερρών με τη λήξη του πρώτου 

παγκοσμίου πολέμου 1914 – 1918. Αποτελούνταν από 40 περίπου οικογένειες οι οποίες 

εγκαταστάθηκαν σε ισάριθμα παραπήγματα από υλικά του συμμαχικού στρατού (λαμαρίνες) 

που τα έφτιαξε το κράτος τιμής ένεκεν γιατί ήταν Μακεδονομάχοι. Υπαγόταν στο νομό Δράμας 

(ΦΕΚ 99Α - 30/04/1920) με το όνομα Λακκοβίκια Ν.Δράμας μέχρι την ίδρυση του νομού 

Καβάλας. Μέχρι το 1923 ανήκε στην κοινότητα Ορφανίου (ΦΕΚ 158Α - 18/07/1920) με το 

όνομα Κάτω Λακκοβίκια. Από το 1925 (ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925) αποτέλεσε ιδιαίτερη 

κοινότητα με το όνομα «Κοινότης Κάτω Λακκοβικίων» Επαρχίας Παγγαίου Νομού Καβάλας. 

Είχε μονοτάξιο δημοτικό  σχολείο (ΦΕΚ 82,τεύχος Α’/ 1921) στεγαζόμενο σε ξύλινο 

παράπηγμα (Τολ)  με διδάσκαλο τον Κων/νο Ελευθεριάδη μέχρι τον Ιούνιο του 1924 οπότε 

μετατέθηκε στη Γαληψό. Σήμερα το Οφρύνιο έχει 1.107 κατοίκους ( Ε.Σ.Υ.Ε. 2011). 

Υπενθυμίζουμε πως το σημερινό Οφρύνιο ήταν τα παλιά κάτω Λακκοβίκια. (Γ.Α. 

Γιαννακόπουλος, Ασπροβάλτα, 1995). 

Στην περιοχή του συνοικισμού έφθασαν 300 προσφυγικές οικογένειες  το Σεπτέμβρη του  1923 

που προέρχονταν από την περιοχή της επαρχίας  Δαρδανελίων της Μ. Ασίας και ενώθηκαν με 

τις εναπομείνασες οικογένειες των Κάτω Λακκοβικίων.  Κατά το 90% προέρχονταν από το 

χωριό Οφρύνιο (Ρένκιόι) και 10% από τα χωριά της ίδιας επαρχίας Δαρδανελίων, Νεοχώρι, 

Γενη-Σεχίρ (Γενήσαρι) Καλαφατλί, Βαργιαμίτσι, Εζίνε, Λάμψακο και Δαρδανέλια.(Στην 

παραλία του Ελλησπόντου, κοντά στην αρχαία Τροία (10 χλμ. Βορειοανατολικά), υπήρχε ο 

ελληνικός οικισμός του Ρένκιόϊ που είχε χτιστεί κοντά (1 χλμ. Βόρεια) στην αρχαία πόλη του 

Οφρυνίου. Η επίσημη τουρκική ονομασία ήταν Ερενκιόι, που στην καθημερινή γλώσσα των 

κατοίκων  συντομεύθηκε σε Ρένκιόϊ. Στα έγγραφα όμως της κοινότητας, της εκκλησίας και του 

σχολείου το τουρκογενές όνομα είχε αντικατασταθεί από αυτό του αρχαίου οικισμού: Οφρύνιον. 

Το όνομα Ρένκιόι, παραφθορά της επίσημης τουρκικής ονομασίας, περιέγραφε, πιθανότατα, το 

κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής: Το πλήθος των αρχαίων ερειπίων που ήταν διεσπαρμένα 

πολύ κοντά στο χωριό. Ερένκιόι θα πει χωριό των ερειπίων. Το χωριό στις αρχές του αιώνα ήταν 

γνωστό και ως Ιτ Γκελμές, ονομασία που δηλώνει το απρόσιτο της τοποθεσίας. Ο Kieper, 

μάλιστα, το 1902 σημειώνει και τα δύο ονόματα στον άτλαντά του: Erenkkoy (ItGelmes). Το 

χωριό βρισκόταν σε απόσταση δώδεκα χιλιομέτρων ανατολικά της εισόδου των στενών και 

δεκαέξι χιλιομέτρων από το Τσανάκαλε που ήταν το διοικητικό κέντρο της επαρχίας. Απείχε 

ενάμισι περίπου χιλιόμετρο από τη θάλασσα και ήταν χτισμένο αμφιθεατρικά σε ύψωμα εκατό – 

διακοσίων μέτρων. (Α. Καραθανάσης,Θες/νίκη 1998) 

 

http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1920/fek_99a_1920.pdf
http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1920/fek_158a_1920.pdf
http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1925/fek_289a_1925.pdf
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Το παλιό Οφρύνιο (Ρενκιόι) στη Μικρά Ασία (Αρχείο Κοινότητας Οφρυνίου 1923) 

Τα σπίτια ξεκίναγαν από χαμηλά και έφθαναν έως την κορυφή του υψώματος. Από εκεί 

φαινόταν το τρωικό πεδίο, η Λάμψακος, η Καλλίπολη, τα Δαρδανέλια και τα νησιά του βόρειου 

Αιγαίου έως τη χερσόνησο του Αγίου Όρους. Ήταν περιτριγυρισμένο από θεόρατες βελανιδιές, 

πευκώνες και εκτάσεις με αμπέλια.  Η κωμόπολη αριθμούσε πέντε χιλιάδες κατοίκους, όλους 

Έλληνες χριστιανούς. Τούρκοι ήταν μόνο οι εκπρόσωποι του Οθωμανικού κράτους: ο διοικητής 

με τους χωροφύλακες, οι υπάλληλοι της εφορίας (μεμούρηδες), που έρχονταν για κάποιο 

χρονικό διάστημα, και ένας ταχυδρομικός υπάλληλος. Επίσης στο χωριό κατοικούσαν τρεις 

οικογένειες Εβραίων εμπόρων υφασμάτων , που είχαν εκεί καταστήματα. Η γλώσσα των 

κατοίκων ήταν η ελληνική και το τοπικό ιδίωμα έμοιαζε με αυτό της Μυτιλήνης. Ο αντρικός 

πληθυσμός γνώριζε και την τουρκική γλώσσα, που τους χρησίμευε για τις οικονομικές τους 

συναλλαγές. Το γλωσσικό ιδίωμα είχε τα χαρακτηριστικά των βόρειων ιδιωμάτων. Το παλιό 

σχολείο του Ρένκιόϊ βρισκόταν δίπλα στον αυλόγυρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Το 

1890 με δαπάνη του Γεώργιου Κουϊμτζηδέλη, χτίστηκε νέο διώροφο κτίριο μέσα στον περίβολο, 

στο πίσω μέρος της εκκλησίας. Η ευμάρεια που παρατηρήθηκε στον οικισμό τα πρώτα χρόνια 

του 20
ου

 αιώνα και η αύξηση του αριθμού των μαθητών, συνέβαλαν στην απόφαση της 

κοινοτικής διοίκησης να οικοδομήσει νέα σχολεία. Έτσι αγοράστηκε νέα μεγάλη έκταση, 

εκπονήθηκαν τα σχέδια και εξευρέθηκαν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να υλοποιηθεί ο 

προϋπολογισμός που ανερχόταν σε 1200 τουρκικές λίρες. Ο διωγμός του 1914 όμως ματαίωσε 

οριστικά την προσπάθεια αυτή. Στην κωμόπολη λειτουργούσαν νηπιαγωγείο, αρρεναγωγείο, και 

παρθεναγωγείο. Από τα υπάρχοντα στοιχεία, μπορούμε να υποθέσουμε ότι τα σχολεία ήταν 

αρχικά μεικτά και αργότερα, μάλλον στις αρχές του 19
ου

 αιώνα, χωρίστηκαν σε αρρεναγωγείο 

και παρθεναγωγείο. Τις δαπάνες των σχολείων κάλυπτε η εκκλησία, μέσω της εκκλησιαστικής 

και σχολικής επιτροπής. Από ένα σύνολο κοινοτικών δαπανών ύψους επτακοσίων τουρκικών 

λιρών, τις τετρακόσιες έως πεντακόσιες απορροφούσε η λειτουργία των σχολείων. Το Σχολείο 

του Οφρυνίου είχε τη φήμη πολύ καλού εκπαιδευτηρίου λόγω της σωστής οργάνωσής του και 

των καλά εκπαιδευόμενων δασκάλων που δίδασκαν σ’ αυτό.  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πλούσιοι από τα γειτονικά χωριά έστελναν τα παιδιά τους στο 

σχολείο του Ρένκιόϊ. Στις αρχές Σεπτεμβρίου 1914 το Ρένκιόϊ περικυκλώθηκε από στρατό. Στις 

4 του μηνός επιτροπή αποτελούμενη από το διοικητή Δαρδανελίων Σαγρή Μπέη, δύο 

αξιωματικούς και δύο υπαλλήλους έφθασε στην κωμόπολη και κάλεσε στο διοικητήριο τη 

δημογεροντία της κοινότητας και αρκετούς προκρίτους. Ο Διοικητής ανακοίνωσε στους 

κατοίκους την απόφαση της κυβέρνησης για την εκκένωση του Ρένκιόϊ. Αρωγός στις 

προσπάθειες των προκρίτων για μη εκκένωση ήταν ο μητροπολίτης Δαρδανελίων Ειρηναίος. 

Και «ούτως» όπως γράφει στις 7 Σεπτεμβρίου ο μητροπολίτης Ειρηναίος, από την μαρτυρία του 

οποίου πληροφορούμαστε τα συμβάντα, η «άνανδρος και ατιμωτική απόφασις των διωκτών υπό 

την απειλήν των όπλων εξετελέσθη και η ωραιοτάτη και πλήρης χάριτος και ζωής κοινότης 

Ρέγκιόϊ, η αριθμούσα πέντε χιλιάδων ψυχών αμιγή ελληνικόν πληθυσμόν, ήρξατο από της χθες εν 

μέσω δακρύων και κοπετών διαλυομένη και επιβιβαζόμενη εις ατμόπλοια προς απέλασιν εις ξένην 

γην». Μετά την ανακωχή του Μούδρου (30/10/1918) με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος, το 

Ρένκιόϊ περιήλθε σε αγγλική κατοχή. Το καλοκαίρι του 1920 το ελληνικό κράτος αποφάσισε την 

παλλινόστηση των Μικρασιατών προσφύγων που είχαν διωχθεί από τα βορειοδυτικά παράλια. 

Με έγγραφο του Υπουργείου Περιθάλψεως, προς τις τοπικές υπηρεσίες ανά την Ελλάδα και 

προς τους συλλόγους προσφύγων ανακοινώνονταν ότι «δύνανται να παλιννοστήσωσιν: 1
ον

 ) οι 

οικονομικώς αυτάρκεις και 2
ον

 ) οι μικροεπαγγελματίαι και χειρονάκται (εργάται, τεχνίται, κλπ.) 

οίτινες έχουσι εξασφαλισμένην εις τα μέρη της παλιννοστήσεώς τους στέγην και δύνανται να 

πορισθώσι τα μέσα της ζωής από της πρώτης ημέρας της εκεί εγκαταστάσεώς των). Αρκετοί 

Ρενκιώτες γύρισαν και ξανάδωσαν ζωή στο χωριό τους (Μαραβελάκης – Βακαλόπουλος, 1955). 

Η κατάρρευση όμως του μικρασιατικού μετώπου άλλαξε δραματικά την κατάσταση. Με την 

αποχώρηση του ελληνικού στρατού (Σεπτέμβριος 1922) οι Τούρκοι περιόρισαν την αγγλική 

ζώνη και τελικά την κατέλαβαν σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης της Λωζάνης (22-7-

1923). Οι κάτοικοι του Ρένκιόϊ αναγκάστηκαν να πάρουν και πάλι το δρόμο της προσφυγιάς. 

Όσοι αποφάσισαν να μείνουν, περίπου σαράντα άτομα, εξοντώθηκαν από τους Τσέτες. Η 

εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η ευεργετική για τη χώρα μας παρουσία τους 

άμβλυνε σταδιακά τις συνέπειες της καταστροφής  και αποτέλεσε τον καταλύτη της δημιουργίας 

του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Οι κάτοικοι του Ρένκιόϊ εγκαταστάθηκαν, μετά το δεύτερο 

διωγμό,  στα Κάτω Λακκοβίκια και στην Ασπροβάλτα. (Α. Καραθανάσης,Θες/νίκη 1998) 

Το νέο χωριό και οι ασχολίες των κατοίκων: 

Λόγω του ελώδους κλίματος, της ελονοσίας και των κακουχιών πολλές οικογένειες 

ξεκληρίσθηκαν εντελώς και πολλά μέλη άλλων οικογενειών απεβίωσαν. Το 1924 – 25 για να 

συγκρατηθούν οι οικογένειες που είχαν αρχίσει να εγκαταλείπουν την περιοχή, η επιτροπή 

αποκαταστάσεως προσφύγων ίδρυσε αγροτικό ιατρείο. Το έτος 1918 γίνεται η ρυμοτόμηση του 

συνοικισμού από την επιτροπή παλιννόστησης ομήρων Μακεδονίας και από το νομομηχανικό 

Δράμας κ. Ποντικόπουλο. Προοριζόταν για την εγκατάσταση των κατοίκων του χωριού 

Λακκοβίκια του νομού Σερρών που βρισκόταν 3-4 χιλιόμετρα υψηλότερα. Κρίθηκε όμως 

ακατάλληλη η τοποθεσία από τους κατοίκους του χωριού που παρέμειναν στο πάνω χωριό και 

έτσι εγκαταστάθηκαν μόνο οι 40 οικογένειες στα προκατασκευασμένα πρόχειρα παραπήγματα 

από τα υλικά του συμμαχικού στρατού. Αργότερα (1923) έφτασαν εκεί και οι πρόσφυγες.Oι 

πρόσφυγες, αφού δεν είχαν ακόμη κλήρο, πήγαιναν στα γειτονικά χωριά όπου δούλευαν σε 

διάφορες δουλειές. Αφού τελείωσε το σχέδιο ρυμοτομίας μοιράστηκαν , με κλήρωση, τα 

οικόπεδα στους πρόσφυγες (1932).  
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Η κάθε οικογένεια ανάλογα με τα άτομα έπαιρναν και κλήρο. Για ένα άτομο 14 στρέμματα, για 

2 άτομα 28 στρέμματα και από κει και πάνω ανάλογα με τα άτομα της κάθε οικογένειας. (Α. 

Καραθανάσης, 1998)  

 

 

Το Οφρύνιο της Επαρχίας Παγγαίου  

Η εκμετάλλευση των χωραφιών που δόθηκαν στους πρόσφυγες δεν ήταν εύκολη γιατί έπρεπε 

πρώτα να εκχερσωθούν μόνο με τις λίγες τσάπες που διέθεταν. Ωστόσο με προσωπική δουλειά 

και πολύ κόπο άρχισαν την εκμετάλλευση και σιγά σιγά τη διαμόρφωση του χώρου. Στην αρχή 

έσπερναν σιτάρι και καλαμπόκι και μετά καπνό, κυρίως μπασμάδες, και όσπρια. Έτσι μέχρι το 

1940 η οικονομική κατάσταση ήταν αρκετά εύρωστη σύμφωνα με στοιχεία της εποχής εκείνης. 

Με την κατάληψη της περιοχής από τους Γερμανούς αρχικά, τον Απρίλιο του 1941, και μετά, 

τον Ιούνιο του 1941, από τους Βουλγάρους, αφού χαράχτηκε η διαχωριστική γραμμή του 

ποταμού Στρυμώνα μεταξύ της Γερμανοκρατούμενης και Βουλγαροκρατούμενης Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, οι κάτοικοι διατήρησαν το εθνικό και πατριωτικό ηθικό τους ακμαίο, 

διατηρήσαντες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, την αλληλεγγύη και τον αυτοσεβασμό μεταξύ 

τους, αποφεύγοντες τις ατομικές μικροδιαφορές τους, στάση την οποία κράτησαν και κατά την 

περίοδο του εμφυλίου σπαραγμού 1944 – 1950. Το έτος 1954 (ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954) η 

κοινότητα, κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου τοπωνυμιών ονομάσθηκε σε κοινότητα 

Οφρυνίου επαρχίας Παγγαίου Νομού Καβάλας. Το όνομα δόθηκε κατόπιν γνωματεύσεως του 

κοινοτικού συμβουλίου και άλλων αρμόδιων, επειδή οι περισσότεροι κάτοικοι προέρχονταν από 

το χωριό Οφρύνιο της επαρχίας Δαρδανελλίων Μ.Ασίας. Το έτος 1996 (ΦΕΚ 108
Α 

10/06/1996) 

ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Οφρυνίου και προσαρτάται στο Δήμο Ορφανού. Το 

έτος 2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) ο οικισμός αποσπάται από το Δήμο Ορφανού και 

προσαρτάται στο Δήμο Παγγαίου. Οι κάτοικοι του Οφρυνίου σήμερα ασχολούνται με την 

καλλιέργεια της βρώσιμης ελιάς, την αμυγδαλοκαλλιέργεια την αμπελουργία και την αλιεία.  

 

Το πρώτο (πρόχειρο) σχολείο των προσφύγων στο Οφρύνιο 

Οι πρόσφυγες που ήρθαν με την Μικρασιατική καταστροφή , εκτός από την διατροφή, τη 

στέγαση, την εργασία που έπρεπε να βρουν, έπρεπε να φροντίσουν και για την εκπαίδευση των 

http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1954/fek_267a_1954.pdf
http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1996/fek_108a_1996.pdf
http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/2010/fek_87a_2010.pdf
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παιδιών τους. Να τους εξασφαλίσουν παιδεία και γνώση. Μετά την εγκατάστασή τους στο 

συνοικισμό το κτίριο του Δημοτικού σχολείου παρέμεινε το ίδιο το ξύλινο παράπηγμα με τις 

λαμαρίνες(( ΦΕΚ 82,τεύχος Α’/ 1921) στο οποίο φοιτούσαν 180 – 200 μαθητές με ένα μόνο 

δάσκαλο, τον Κων/νο Επιτρόπου από το 1924 μέχρι το 1927. 

 

Η ανέγερση του νέου διδακτηρίου 

Το 1928 με εκούσια εισφορά των κατοίκων του χωριού από την παραγωγή των καπνών, μια 

δραχμή για κάθε οκά του καπνού που παρήγαγαν, μαζεύτηκε το ποσό των 350.000 δραχμών και 

χτίστηκε το υπάρχον διδακτήριο (ΦΕΚ 451,τεύχος Γ’/21-10-1929) που αντικατέστησε το 

παράπηγμα στο οποίο γίνονταν μέχρι τότε τα μαθήματα. (Α. Καραθανάσης, Ο κόλπος του 

Ορφανού και η περιοχή του, Θεσ/νίκη 1998) 

Τα νέα διδακτήρια του Γραφείου Μελετών, που προορίζονταν για τις πόλεις και τις περιφέρειες 

της ελληνικής επικράτειας, έπρεπε να διακρίνονται για την απλή μορφή, τη σαφή λειτουργία, 

την εύκολη, σύντομη και οικονομική κατασκευή τους.  

Οι αρχιτέκτονες του Γραφείου Μελετών επεδίωξαν την προσαρμογή των υπό μελέτη σχολικών 

κτιρίων στις τοπικές κλιματικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτόν, χρησιμοποιούνται συνήθως δύο 

τύποι κτιρίων: ο πρώτος, για τις ψυχρές περιοχές με ισχυρούς ανέμους, όπου 

 

 
 

Το Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου - Ορφανίου - Κάριανης όπως είναι σήμερα. 

 

προβλέπονται κλειστοί, υαλόφρακτοι διάδρομοι προς τον βορρά και αίθουσες διδασκαλίας προς 

τον νότο και ο δεύτερος, για τις περιοχές με ήπιο κλίμα, όπου σχεδιάζονται ανοικτοί 

μεσημβρινοί διάδρομοι, με μορφή εξώστη ή στοάς, μπροστά από τις αίθουσες διδασκαλίας.(  

Καρδαμίτση-Αδάμη, «Σχολικό κτίριο, υγιεινή και αθλητισμός στην Ελλάδα του 

Μεσοπολέμου» και Μ. Παπαρούνης, Αθήνα 2006, σσ. 315 – 339). 

Τα κοινοτικά διδακτήρια που κατασκευάζονται από τους κατοίκους των αγροτικών οικισμών 

πρωτοβουλιακά και έξω από κάθε επίσημο μηχανισμό σχεδιασμού, αντιπροσωπεύουν το 1914 

το 13% του συνόλου των διδακτηρίων της χώρας, ενώ το ποσοστό αυτό ανέρχεται το 1922 σε 

18%. Τη διαθεσιμότητα αυτή των κατοίκων αξιοποιεί, πλαισιώνει και κατευθύνει η κυβέρνηση 

Βενιζέλου όταν το 1914 θεσμοθετεί την ίδρυση των σχολικών ταμείων και των σχολικών 

επιτροπών ( Μ. Παπαρούνης, Αθήνα 2006, σσ. 315 – 339). 
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Η Εκπαίδευση στο χωριό μέχρι το Β’ παγκόσμιο πόλεμο (1923 – 1940) 

Το σχολείο αποτελούνταν από 2 αίθουσες (6Χ9) τ.μ. που είχαν κατεύθυνση ανατολική, από ένα 

γραφείο Διευθυντή και από το διάδρομο με κατεύθυνση βόρεια. Ήταν κλασικό της εποχής 

εκείνης, λιθόκτιστο, με μεγάλα παράθυρα για το ‘’ευήλιον’’ και ‘’ευάερον’’. Το υπόγειο του 

σχολείου χρησιμοποιούνταν για αποθήκη. Στην αρχή λειτούργησε μονοθέσιο με πάνω από 100 

παιδιά και ένα δάσκαλο, τον Ιωάννη Παρλαβάντζα, απόφοιτο του Διδασκαλείου της Λαμίας. 

Λόγω των πολλών παιδιών λειτουργούσε πρωί και απόγευμα. Το πάτωμα ήταν ξύλινο καθώς και 

η οροφή, φέρουσα κεραμοσκεπή. Οι δύο αίθουσες χωρίζονταν με ενδιάμεσο χώρισμα από 

ξύλινες σπαστές πόρτες, το οποίο αποτελούσε πολλές φορές ‘’τόπος σωφρονισμού’’ για τους 

άτακτους μαθητές που περνούσαν ‘’ουκ ολίγες ώρες εντός του κενού χωρίσματος’’. Ο χώρος 

ζεσταινόταν τους χειμερινούς μήνες με ξυλόσομπα. Τα ξύλα τα προμήθευαν τα παιδιά, καθώς το 

πρωί, υποχρεωτικά ‘’κατά την προσέλευσίν των’’ στο σχολείο ,έπρεπε να προσκομίζουν και από 

ένα καυσόξυλο έκαστον. Από τους δασκάλους της περιόδου 1928- 1940 γνωστά μας είναι τα 

ονόματα των Ιωάννη Παρλαβάντζα, Ιωάννη Σεϊδη, Κωνσταντίνου Βαλκάνου και Αιμιλίας 

Ψαρρού. (Κων/νου Επιτρόπου, σκιαγράφηση της κοινότητας Κάτω Λακκοβικίων και 

Οφρυνίου, 1924) 

Η περίοδος της κατοχής και του εμφυλίου (1941 – 1949) 

Κατά την περίοδο της Βουλγαρικής κατοχής το σχολείο είχε επιταχτεί και χρησιμοποιούνταν 

σαν στρατώνας με αποθήκες και μαγειρεία. Εκεί έδιναν συσσίτιο με κουπόνια στους κατοίκους 

ανταλλάσσοντας  τη γιαούρτι και το τυρί με ψωμί (κουραμάνα) αφού σιτάρι δεν υπήρχε γιατί τη 

σοδειά την έπαιρναν οι Βούλγαροι αφού έβαζαν τους κατοίκους να δουλεύουν γι αυτούς στα 

ίδια τους τα χωράφια. Μόνο τα ζώα είχαν κρατήσει και από εκείνα έπαιρναν τα αγαθά τους. 

(Πηγή: Αικ. Ευαγγέλου & Δημ. Κυριάκου 2013) 

 

Η μεταπολεμική περίοδος (1950 μέχρι σήμερα) 

Με την αποχώρηση των Βουλγάρων το σχολείο ανακαινίσθηκε με εργασίες εξολοκλήρου των 

κατοίκων και άρχισε και πάλι να λειτουργεί ως διθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Λακκοβικίων. 

Το έτος 1954 με το Ν.Δ. 3094)1954 «περί μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού» 

ιδρύεται, με απόφαση της Ν.Ε.Κ.Α. νομού Καβάλας, νυχτερινή σχολή στο Δημοτικό Σχολείο 

Κάτω Λακκοβικίων. «Δια την ίδρυσίν των, δέον να φοιτώσι 10 μαθηταί. Η φοίτησις είναι μικτή 

πλην των περιπτώσεων καθ’ ας ο αριθμός των μαθητών και αι ειδικαί συνθήκαι επιτρέπουν τη 

λειτουργίαν νυχτερινών σχολών κεχωρισμένως κατά φύλλον» (Ν.Δ. 3094/1954 άρθρο 9). Για την 

μόρφωση των αγραμμάτων και όσων δεν πήραν απολυτήριο δημοτικού σχολείου, ηλικίας 14 

μέχρι 20 ετών, ιδρύονται σ’ όλη τη χώρα νυχτερινές σχολές με 3 – 6 τάξεις. Οι ιδρυόμενες μ’ 

αυτό το Ν. Δ. νυχτερινές σχολές οργανώνονται ως προς τη λειτουργία και την εσωτερική 

υπηρεσία όπως τα ημερήσια δημόσια δημοτικά σχολεία του Κράτους, ενώ και οι παρεχόμενοι 

τίτλοι σπουδών είναι ισότιμοι με τους 

αντίστοιχους των ημερησίων. Σύμφωνα με την «έκθεση» του Διευθυντή της νυχτερινής σχολής 

Οφρυνίου κ. Στουμπούδη Θεόδωρου κατά το σχολ. έτος 1963 - 64  «Περί της εν γένει 

λειτουργίας του ως άνω Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Οφρυνίου κατά την διάρκειαν του σχολ. 

έτους 1963 – 64» γίνεται αναφορά πως η νυχτερινή σχολή χρησιμοποιούσε το διδακτήριο, τα 

υλικά, τα εποπτικά όργανα και τη σχολική βιβλιοθήκη του ημερήσιου Δημοτικού Σχολείου. Το 

σχολείο λειτουργούσε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , παρέμενε δε κλειστό «μόνο κατά τας 

υπό του εορτολογίου καθοριζόμενας ημέρας, ήτοι κατά τας ημέρας αργίας του ημερησίου 

Δημοτικού Σχολείου». «Αι διάφοραι δαπάναι δια την λειτουργίαν του επεβάρυνον το σχολικόν 

ταμείον του ημερησίου Δημοτικού σχολείου».  
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Δινόταν δε αναφορά για την εγγραφή, φοίτηση, προαγωγή και αποφοίτηση των μαθητών/τριών 

«κατά τάξιν και φύλλον»όπως «γενικαί παρατηρήσεις για την επιτυχία ή όχι του σκοπού της 

(Παντελής Ν. Γαλίτης, Αθήνα 2007) 

 
Απόφαση της Ν.Ε.Κ.Α. για λειτουργία νυχτερινής Σχολής στο Δ.Σ. Οφρυνίου το έτος 1962 – 63. 

Πηγή: (Αρχείο Δημ. Σχολείου Οφρυνίου) 

 

 

 

 
Πηγή:  (Αρχείο Δημ. Σχολείου Οφρυνίου ) 

Έκθεση του Διευθυντή περί λειτουργίας της Νυχτερινής Σχολής Οφρυνίου για το έτος 1963 – 64 

 

Λειτουργικές αλλαγές:  

- Χαρακτηρίστηκε ως 1/θέσιο μικτό Δημ. Σχολείο, της Εκπ/κης Περιφ. Δράμας, 

στην οποία ανήκε μέχρι το 1923 (ΦΕΚ 82,τεύχος Α’/ 1921) 

- Μετονομασία του σε Δ.Σ. Κάτω Λακκοβικίων νομού Καβάλας, λόγω υπαγωγής του 

χωριού στο νομό Καβάλας (ΦΕΚ 289Α - 06/10/1925) 

- Προαγωγή του σε 2/θέσιο (Π.Δ. 12-8-1932). 

- Αναστολή της λειτουργίας του, λόγου της βουλ. Κατοχής (ετη:1941-1944). 

http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1925/fek_289a_1925.pdf
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- Μετονομασία του σε Δ.Σ. Οφρυνίου νομού Καβάλας,  

           μετά και τη μετονομασία του χωριού σε Οφρύνιο (ΦΕΚ 267Α - 21/10/1954) 

- Το 1958 ιδρύεται Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο με τον τίτλο: 1/Θ Νυχτερινό Δημοτικό 

Σχολείο Οφρυνίου. Το Σχολείο αυτό λειτούργησε μέχρι το 1964. 

- Προαγωγή του σε 3/θέσιο (Β.Δ. 6-12-1954). 

- Προαγωγή του σε 6/θέσιο (ΦΕΚ. 193 A – 23/08/1996). 

- Προαγωγή του σε 8/θέσιο (ΦΕΚ. 1045, τεύχος Β’/25/6/2007). (Πηγή: Αρχείο 

Δ.Σ.Οφρυνίου) 

 

Το έτος 1954 το σχολείο προάγεται σε τριθέσιο από διθέσιο με 160 μαθητές. Μένει τριθέσιο 

μέχρι το έτος 1995 – 1996 οπόταν και μετά από συγχώνευση με τα Δημοτικά σχολεία 2/θ 

Ορφανίου και 2/θ  Κάριανης προάγεται σε εξαθέσιο μέχρι το 2007 οπότε και προάγεται σε 

οκταθέσιο όπως παραμένει μέχρι και σήμερα. 

-  

Σχολικός κήπος 

Πίσω από το κτήριο και προς το δυτικό μέρος του οικοπέδου υπάρχει χώρος  περιτοιχισμένος 

που από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ως δημόσιου σχολείου (1928) χρησιμοποιήθηκε ως 

σχολικός κήπος. Σ’ αυτόν καλλιεργούνταν διάφορα είδη λουλουδιών, λαχανικών, και 

οπορωφόρων δέντρων. Σήμερα χρησιμοποιείται από τα παιδιά για περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης και της Μελέτης του Περιβάλλοντος.  

 

Μαθητικό δυναμικό:  

Για το μαθητικό δυναμικό προπολεμικά δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο από αρχειακό υλικό παρά 

μόνο από μαρτυρίες κατοίκων που έζησαν την εποχή εκείνη και μας πληροφορούν πως ο 

αριθμός των μαθητών κυμαινόταν από 100 έως 120 μαθητές. Μεταπολεμικά από πληροφορίες 

που βρήκαμε σε υπηρεσιακά έγγραφα και εκθέσεις Διευθυντών παραθέτουμε τα παρακάτω 

στοιχεία ανά δεκαετία:  

Πηγή: Αρχείο Δ.Σ. Οφρυνίου 

 

 

Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο παρατηρείται μεγάλος αριθμός μαθητών και μαθητριών που 

φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ή στις νυχτερινές σχολές  ακόμη και μέχρι την ηλικία των 18 – 19 

ετών με σκοπό να πάρουν το απολυτήριο του Δημοτικού σχολείου που δεν πρόλαβαν να πάρουν 

με την έναρξη του πολέμου, αφού είχε ανασταλεί η λειτουργία όλων των σχολείων. Με την 

αποφοίτηση αυτών των μαθητών ο αριθμός αρχίζει σταδιακά να μειώνεται χρόνο με το χρόνο. 

Πηγή:(Aρχείο Δημ. Σχολείου Οφρυνίου) 

1944  -1950: 147 – 159 

μαθητές                                           

1951 – 1960: 160 – 145 

μαθητές                                          

1961 – 1970: 129 – 91 

μαθητές                                            

1971 – 1980:   86 – 80 

μαθητές 

1981 – 1990: 101 – 96 

μαθητές 

1991 – 2000:  81 – 101 

μαθητές 

2001 – 2010: 110 – 144 

μαθητές 

 

http://www.eetaa.gr:8080/metaboles/fek/1954/fek_267a_1954.pdf
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Τα χωριά του Ορφανίου και της Κάριανης: 

Το Ορφάνι:  

 Το Όρφανο, όπως το ονομάζει ο Ν.Γ.Φιλιππίδης, (Παρνασσός, Α’ (1877), 288), πήρε το όνομά 

του από τον κόλπο του Ορφανού.  Η Ιστορία του είναι μεγάλη και κρατά από την αρχαιότητα. 

Ψηλά, τα ερείπια της αρχαίας Φάγρητος, κάτω χαμηλότερα και ακριβώς απέναντι, το κάστρο της 

Κοντέσσας, βενετσιάνικο φρούριο που δέσποζε στον κόλπο του Ορφανού. Οι Βενετοί που είχαν 

χαρακτηρίσει τον κόλπο του Ορφανού ως ένα από τα καλύτερα και ασφαλή λιμάνια στην Αν. 

Μακεδονία φαίνεται ότι αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο αρχαία κτίσματα ή ανάλογα 

φρούρια στην περιοχή. Το Ορφάνι αναπτύχθηκε βορειότερα από το παλιό χωριό, του οποίου τα 

ερείπια είναι και σήμερα εμφανή. Οι παλαιότεροι κάτοικοί του λένε πως στο χωριό το 1912 – 13 

είχαν έλθει μερικές οικογένειες από το Γαράσαρι του Πόντου, αφού πρώτα πέρασαν από την 

Καβάλα όπου εργάστηκαν ως εποχιακοί εργάτες. Σ’ αυτούς προστέθηκαν και άλλες ποντιακές 

οικογένειες το 1922 προερχόμενες από την Τοκάτη, τη Γαρασάρι (Νικόπολη του Πόντου), τη 

Νικομήδεια, αλλά και λίγο μετά άλλες 600 ποντιακές οικογένειες από τον Καύκασο. Σήμερα το 

Ορφάνι είναι κέντρο αγροτικής οικονομίας στην περιοχή. Ζουν 300 ποντιακές οικογένειες από 

τις Σαράντα εκκλησιές και άλλες είκοσι οικογένειες Σαρακατσαναίων. 

 

Το Σχολείο: 

Το πρώτο σχολείο της σύγχρονης εποχής λειτούργησε σε παράγκες λίγο μετά τον ερχομό των 

προσφύγων από τον Πόντο. Κτίσθηκε στη θέση που είναι σήμερα το 1930 περίπου. Στην αρχή 

ήταν μόνο μια αίθουσα και λειτουργούσε ως μονοτάξιο με 100 – 120 παιδιά με έναν δάσκαλο. 

Την εποχή του εμφυλίου πολέμου, λόγω έλλειψης δασκάλων έκανε χρέη δασκάλου ,μετά από 

πρόσκληση του Διευθυντή εκπ/σης, ο κάτοικος του χωριού Δαμιανός Θεόδωρος. Το σχολείο 

λειτουργούσε πρωί και απόγευμα. Μετά το 1950 προστέθηκε ακόμη μια αίθουσα και 

λειτούργησε ως διθέσιο. Μετά την κατοχή και μέχρι τα έτη 1964 – 65 χορηγούνταν στα παιδιά 

συσσίτιο για πρωινό και μεσημεριανό στο ημιυπόγειο του κοινοτικού καταστήματος. Aπό το 

σχολ. έτος  1954 μέχρι το σχολ.έτος 1964 λειτούργησε νυχτερινή σχολή.  Τα επόμενα χρόνια 

λειτούργησε ως διθέσιο μέχρι το έτος 1995 – 1996 που συγχωνεύτηκε με το δημοτικό σχολείο 

Οφρυνίου και το δημοτικό σχολείο Κάριανης σε ένα εξαθέσιο σχολείο. Σήμερα στο κτίριο του 

σχολείου στεγάζεται το νηπιαγωγείο και ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. (Πηγή: Θ. 

Δαμιανός, κάτοικος Ορφανίου, 2004 
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Το  Ορφάνι 

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο. Πηγή:(αρχείο Δημ. Σχολείου Ορφανίου) 

Η Κάριανη: 

Οφείλει άραγε την ονομασία της στον κτηματία κτηνοτρόφο Καραγιάννη, όπως το θέλει η 

τοπική παράδοση; Άλλωστε σε ορισμένα λόγια κείμενα του 19
ου

 αιώνα φέρεται και ως 

Καραγιάννη. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου και η διπλή γραφή Κάριανη – Κάρυανη. Θυμίζουμε πως 

κοντά στην Κάρυανη οι Βυζαντινοί το 1185 κατατρόπωσαν  τους Νορμανδούς εισβολείς. Ο Ν.Γ. 

Φιλιπίδης γράφει ότι κατά την περίοδο 1877 – 1889, κατοικούνταν από 140 οικογένειες 

Οθωμανικές και 160 χριστιανικές και υπαγόταν στο  στη μητρόπολη Ξάνθης. Το σημερινό 

χωριό κτίσθηκε μετά το 1916, μετά την καταστροφή του παλιού χωριού από τους Βουλγάρους 

τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο του 1916. Σιγά σιγά άρχισε η ανάπτυξή του ιδιαίτερα μάλιστα μετά 

την εγκατάσταση προσφύγων από τη Θράκη και τον Πόντο το 1922 – 23. Σήμερα στην Κάριανη 

ζουν περί τις 700 ψυχές. Οι περισσότεροι είναι θρακικής καταγωγής από την Ηρακλείτσα της 

Ανατολικής Θράκης και Σαρακατσάνοι που πρέπει να ήταν εδώ πριν από το 1922, όπως και 

ορισμένοι Ηπειρώτες που και αυτοί είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή πολύ πριν από το 1922. 

Δύο Μικρασιατικής και άλλες δύο ποντιακής καταγωγής οικογένειες συμπληρώνουν την εικόνα 
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του πληθυσμού της Κάριανης. Κυριότερη ασχολία των κατοίκων του χωριού σήμερα είναι η 

αμπελοκαλλιέργεια, και η καλλιέργεια της ελιάς και του αμυγδάλου. (Α. Καραθανάσης, 1998) 

Το Σχολείο 

Σε κατάσταση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Κάρυανη κατά την περίοδο 1887 – 

1889 φέρεται να έχει Δημοτικό Σχολείο επιδοτούμενο με 10 φράγκα μηνιαίως (Αρχείο 

Υπουργείου Εξωτερικών, Γ. Προξενείο Σερρών, έτος 1888, Γενικός πίναξ των δια το σχολ. έτος 

1888 – 89) Το 1889, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή, λειτουργούσε και Παρθεναγωγείο. Η ίδια 

κατάσταση σημειώνεται μερικά χρόνια αργότερα στο σχολείο της Κάρυανης (1896): 1 σχολείο, 

1 διδάσκαλος, 15 μαθητές, επιχορήγηση έτήσια 1334 φράγκα. Με τον εποικισμό χτίστηκαν οι 

πρώτες παράγκες του νέου χωριού, όχι στη σημερινή θέση, αλλά λίγο πιο πάνω κοντά στο χωριό 

Ακροπόταμος. Εκεί λειτούργησε σε παράγκες και το πρώτο σχολείο, μετά τον εποικισμό . 

Αργότερα οι κάτοικοι κατέβηκαν νοτιότερα και δημιούργησαν νέο οικισμό στη θέση που είναι 

σήμερα το χωριό. Το σχολείο λειτούργησε πάλι σε παράγκα, αφού και τα περισσότερα ήταν έτσι 

χτισμένα. Ήταν τα λεγόμενα προσφυγικά. Σιγά σιγά και το έτος 1932 χτίστηκε το σχολείο στη 

θέση που είναι σήμερα. Ήταν πέτρινο, ασβεστόκτιστο με συνάζια από τσιμέντο, σοβατισμένο 

μόνο από μέσα. Απ’ έξω σοβατίστηκε το 1960. Ο χώρος στον οποίο χτίστηκε ήταν ιδιόκτητος 

και παραχωρήθηκε δωρεάν. Λειτουργούσε ως 1/θ για πάνω από 20 χρόνια και κάποια χρόνια 

σαν νυχτερινό. Στην αρχή αρρεναγωγείο και θηλέων και κατόπιν με τη σημερινή του μορφή. Στο 

υπόγειο λειτουργούσε εστιατόριο όπου μοιράζονταν  γάλα και ψωμί που το παρασκεύαζαν τα 

ίδια τα παιδιά . Το παραχωρούσε Αμερικάνικη βοήθεια η λεγόμενη UNRRA. Γύρω στο 1953 – 

54 λειτούργησε διθέσιο για περίπου 18 χρόνια και το 1972 – 73 τριθέσιο. Μετά πάλι διθέσιο 

μέχρι  το 1995 – 96 οπότε και συγχωνεύτηκε με το Δημοτικό σχολείο Οφρυνίου και το δημοτικό 

σχολείο Ορφανίου. (Α. Καραθανάσης, 1998) 

 

Η Κάριανη 
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Το Δημοτικό Σχολείο. (Πηγή:Αρχείο Δημ. Σχολείου Κάριανης) 

Διατελέσαντες Διευθυντές από την ίδρυση του Δημοτικού Σχολείου μέχρι σήμερα:  

1921 – 1924: Ελευθεριάδης Κων/νος 

1924 – 1927: Επιτρόπου Κων/νος 

1927 – 1935: Παρλαβάντζας Ιωάννης 

1935 – 1939: Σείδης Ιωάννης 

1939 – 1941: Βαλκάνος Κων/νος 

1944 – 1945: Βαλκάνος Κων/νος 

1945 – 1953: Φαιτάκης Δημήτριος 

1953 – 1955: Κοροβέση Ελένη 

1955 – 1959: Καρράς Ευάγγελος 

1959 – 1961: Σαμέλης Βασίλειος 

1961 – 1962: Μαυρίδης Αριστείδης 

1962 – 1966: Στουμπούδης Θεόδωρος 

1966 – 1968: Αίβαζίδης Γεώργιος 

1968 -1976: Κεβρεκίδης Μιχάλης 

1976 – 1979: Βιτανόπουλος Αντώνιος 

1979 – 2006: Μπουρμπούλιας Ευάγγελος 

2006 – 2007: Γούλας Δημήτριος 

 

Το παρόν και το μέλλον του Σχολείου 

Το έτος 1995 – 96 (ΦΕΚ 193 A – 23/08/1996) αποφασίζεται η συγχώνευση των τριών σχολείων 

σε ένα 6/θέσιο σχολείο με την προσωνυμία Δημοτικό σχολείο Οφρυνίου – Ορφανίου – 

Κάριανης. Με τη συνένωση το σχολείο αριθμούσε 95 μαθητές. Από τότε και κάθε χρόνο ο 

αριθμός αυτός αυξάνεται σημαντικά λόγω και της μεγάλης οικιστικής ανάπτυξης της περιοχής 

στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές της δεκαετίας του ΄00 αλλά και της μεγάλης 

προσέλευσης αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών ( το ποσοστό αυτών των μαθητών 

κυμαίνεται στο 30% περίπου). Το σχολείο από το 2004 λειτουργεί ως ολοήμερο (Η υλικοτεχνική 

του υποδομή ενισχύθηκε σημαντικά με τη βοήθεια του πολιτιστικού συλλόγου Οφρυνίου και 

την ευγενική χορηγία του σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από μαθητές και 
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εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία, με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λειτουργεί βιβλιοθήκη 

εκπαιδευτικού προσωπικού με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό καθώς και δανειστική βιβλιοθήκη 

για τους μαθητές αλλά και οποιονδήποτε θελήσει να ανατρέξει μέσω των βιβλίων στο παρελθόν, 

αφού υπάρχουν ιστορικά αλλά και κάθε είδους επιστημονικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. 

Επίσης το σχολείο συμμετέχει σε σχολικά πρωταθλήματα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, με 

σημαντικές μάλιστα διακρίσεις κατά το παρελθόν (πρώτη θέση στο νομό Καβάλας στο σχολικό 

πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2006 – 2007 και δεύτερη θέση  στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ 

2007 – 2008). Σε συνεργασία με το σύλλογο γονέων αλλά και με τους πολιτιστικούς συλλόγους 

της περιοχής λειτουργούν, σχεδόν κάθε χρόνο, επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα (σχολή 

γονέων) αλλά και εκπροσώπηση του σχολείου σε διάφορες δραστηριότητες των συλλόγων και 

του Δήμου Παγγαίου (πολιτιστικού αλλά και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως 

παραδοσιακά παιχνίδια, κούλουμα, παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, κ ά.). Στο σχολείο 

εφαρμόζονται προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Αγωγής και Πολιτιστικών 

θεμάτων με διάφορες δράσεις κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης μέσω του 

εκπαιδευτικού δικτύου «Διάπολις, Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» το 

σχολείο μας συμμετέχει από το 2007 ανελλιπώς σε δράσεις που αφορούν την υποστήριξη αυτών 

των μαθητών στην ενίσχυση της ελληνομάθειας, στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως 

δεύτερης γλώσσας. Τελευταία «κατάκτηση» η δημιουργία Τάξης Υποδοχής Ζ.Ε.Π. στο σχολείο 

σύμφωνα με τη Φ.1ΤΥ απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το 

Σεπτέμβρη του 2013 με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Δήμου Παγγαίου και με κονδύλι 

του Ε.Σ.Π.Α. ύψους 600.000 ευρώ ολοκληρώθηκε η προσθήκη τεσσάρων νέων αιθουσών στο 

σχολείο μας και η βελτίωση του αύλειου χώρου  αφού ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται χρόνο 

με το χρόνο θεαματικά. Επιδίωξή μας πλέον είναι η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του 

σχολείου για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης  μέσω της υποστήριξής της από τα 

ηλεκτρονικά μέσα. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είναι πολύ δύσκολο να συνοψίσει κανείς σε τόσες λίγες σελίδες την ιστορία τόσων ετών και 

μάλιστα όταν έχεις να ασχοληθείς με την ιστορία τριών χωριών που το καθένα έχει να 

παρουσιάσει τη δική του ιστορική διαδρομή μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Από τα θρανία 

αυτών των σχολείων πέρασαν τόσοι μαθητές που ο καθένας ακολούθησε τη δική του πορεία, 

έγραψε τη δική του ιστορία,  όμως είναι κομμάτι της ιστορίας των σχολείων αυτών και αυτού 

του τόπου γενικότερα. Όμως ίσως να πετύχαμε να ανακαλέσουν στη μνήμη τους γεγονότα από 

τη μαθητική τους ζωή αλλά και από τη ζωή του τόπου τους. Το σχολείο αλλά και ο τόπος, όταν 

βιώνεται γίνεται «το σχολείο μου» και «ο τόπος μου». Η ιστορική διαδρομή και οι φάσεις από 

τις οποίες διέρχεται, δημιουργούν τη δική του εικόνα, τη δική του φυσιογνωμία μέσα από θεατά 

και αθέατα στοιχεία. Μια εικόνα σίγουρα πραγματική, ιδεολογική μα περισσότερο 

συναισθηματική. 

 

ΠΗΓΕΣ: 

 Αρχείο Δημοτικών Σχολείων Οφρυνίου Ορφανίου Κάριανης: Περί πληροφοριών για τη 

λειτουργία των Σχολείων, σχολικά μαθητολόγια , πρακτικά  και εκθέσεις Διευθυντών των 

Νυχτερινών  Δημοτικών Σχολείων. 

 Αρχείο Κων/ου Επιτρόπου, Δημοδιδασκάλου του χωριού  και κατοίκου Ρένκιόι Μ. Ασίας. 

 Αρχείο Κοινότητας Οφρυνίου. 
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 Μαρτυρίες κατοίκων των χωριών. 

 (Κ. Ε. Κ. Α.) «Κεντρική Επιτροπή Καταπολέμησης του Αναλφαβητισμού ,περί μέτρων προς την 

καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, Αθήνα 2006 

 Κώδικας της κοινότητας Ρένκιόι (Οφρύνιο) της Μικράς Ασίας. Γενική Γραμματεία Δια Βίου 

Μάθησης, Βασικοί σταθμοί στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας – Ιστορική Αναδρομή 

 Εθνική Στατιστική Υπηρεσία:  Διοικητικές μεταβολές Οικισμών των ΟΤΑ και Στατιστική του 

2001. 

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

 Γενικά Αρχεία του Κράτους: Φύλλα εφημερίδας της Κυβέρνησης 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, Ο τελευταίος Ελληνισμός του Ρένκιόι, Ασπροβάλτα 1995 

 Παντελής Ν. Γαλίτης Δρ. Παιδαγωγικής (Ο θεσμός της Εσπερινής Εκπαίδευσης ως έκφραση 

κοινωνικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής: Ιστορική – 

διαχρονική διερεύνηση), εκδόσεις  Επίκεντρο, Αθήνα 2007 

 Σπ. Θεοδωρόπουλος, «Απ’ το Δόγμα Τρούμαν στο Δόγμα Χούντα», εκδόσεις Παπαζήσης, 1976, 

σ.σ. 22 και 24).  

 Μ. Καρδαμίτση-Αδάμη, «Σχολικό κτίριο, υγιεινή και αθλητισμός στην Ελλάδα 

τουΜεσοπολέμου» στο:Τουρνικιώτης, Π. (επιμ.), Τετράδια του Μοντέρνου ,Ο αθλητισμός, το 

σώμα και η μοντέρνα αρχιτεκτονική, Πρακτικά του Α΄ Σεμιναρίου της Διεθνούς Επιτροπής 

Ειδικών του Docomomo για την καταγραφή της ΜοντέρναςΑρχιτεκτονικής, εκδ. futura – Μ. 

Παπαρούνης, Αθήνα 2006, σσ. 315-339. 

 Αθανασίου Καραθανάση: Ο κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του, Θεσσαλονίκη 1998 

 Κοντογιάννης Π., Γεωγραφία της Μικράς Ασίας. Φυσική σύσταση της χώρας, πολιτική 

γεωγραφία, φυσικός πλούτος, Αθήνα 1921 

 Μακρής, Ι., «Πνευματική και εκπαιδευτική κατάσταση εν Αρτάκη και τοις πέριξ από της 

Τουρκικής κατακτήσεως μέχρι του 1922», Μικρασιατικά Χρονικά 10 (1963), σελ. 373· 

Αναγνωστοπούλου, Σ., Μικρά Ασία, 19ος αι. – 1919. Οι Ελληνορθόδοξες κοινότητες (Αθήνα 

1997), σελ. 220, όπου αναφέρεται λανθασμένα ότι η μητρόπολη Δαρδανελλίων – Λαμψάκου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Ενδεικτικό του Ιωαννίδη Ευστράτιου, μαθητή της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Ορφανίου σχολ. έτους 

1955 - 56 

 

 

Ενδεικτικό της  Μυλωνοπούλου Ελευθερίας μαθήτριας της Ε’τάξης της νυχτερινής σχολής Λακκοβικίων 

σχολ.έτους 1946 – 47.                                           
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(Πηγή: Αρχείο Δ.Σ.Οφρυνίου) (Πηγή: Αρχείο Δ.Σ.Ορφανίου)  

 

Βιβλίο Γενικού ελέγχου και Μαθητολόγιο σχολικού έτους 1944 – 45. (Πηγή: Αρχείο Δημ. Σχολ. Οφρυνίου) 

 
Τα πρώτα προσφυγικά σχολεία τα λεγόμενα Τολ          

 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Οφρυνίου τη δεκαετία του ΄50 
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Ο δάσκαλος με μέλη της Σχολικής Επιτροπής                 

 

Από γιορτή εθνικής επετείου τη δεκαετία του ’50  

 

 

 Γυμναστικές επιδείξεις στην αυλή του σχολείου                
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Το Σχολείο της Κάριανης σε Δενδροφύτευση 

(Πηγή: (φωτό, από το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Οφρυνίου) 

 

 

Αναφορά του Διευθυντή του σχολείου προς τον επιθεωρητή  δημοτικής εκπαίδευσης για την ίδρυση του 

πρώτου σχολείου, μετά την εγκατάσταση των προσφύγων, στα 1924. (Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους) 
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Απόφαση του νομάρχη Καβάλας περί διορισμού των μελών της σχολικής εφορίας στο Δημ. Σχολείο    

Οφρυνίου (Κάτω Λακκοβικίων) το έτος 1953. (Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους) 

 

 

 

Αναφορά της Διευθύντριας του σχολείου προς τον επιθεωρητή  δημοτικής εκπαίδευσης για την ίδρυση του 

πρώτου Δημοτικού Σχολείου Κάριανης στα 1932. (Πηγή:  Γενικά Αρχεία του Κράτους)       

 



 

702 

 

 

Αναφορά του Διευθυντή του Σχολείου προς τον επιθεωρητή δημοτικής εκπαίδευσης για την ίδρυση του 

πρώτου Δημοτικού Σχολείου Ορφανίου στα 1930. (Πηγή:  Γενικά Αρχεία του Κράτους) 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 

 

Γιάννης Χαρσούλας 

Διευθυντής  Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Παλαιοχώρι. Ένα χωριό χτισμένο στις βόρειες πλαγιές του χρυσοφόρου Παγγαίου. Ένας 

τέτοιος τόπος, λοιπόν, από τον οποίο πέρασαν, διέμειναν και εμπνεύστηκαν, από την 

αρχαιότητα, άνθρωποι όπως ο Αρχίλοχος, ο Θουκυδίδης, ο Ιπποκράτης, ο Ηρόδοτος, και τόσοι 

άλλοι (Μεντίζης, 2006), δεν μπορεί να μην γίνει πεδίο έρευνας και καταγραφής δεδομένων, 

αφού η ιστορική τους αξία θα αποτελέσει τεκμήριο γνώσης για τις επερχόμενες γενιές, θα 

φωτίσει και θα αναδείξει ό,τι οι προγενέστεροι αγάπησαν, μόχθησαν να πετύχουν και να 

διατηρήσουν στο χώρο της εκπαίδευσης, με όλες τις αντιξοότητες των περασμένων εποχών 

(τουρκοκρατία, βουλγαρική κατοχή, πόλεμοι κ.α.). Είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθούν τα 

υπάρχοντα αποδεδειγμένα στοιχεία, ώστε να διασωθεί και το αρχειακό υλικό, το οποίο 

ενδεχομένως να αποτελέσει πεδίο μελλοντικής έρευνας, νέας καταγραφής και διάδοσης της 

τοπικής ιστορίας της εκπαίδευσης στο χώρο. Ως εκ τούτου αποτελεί χρέος ο σεβασμός στις 

πηγές – μαρτυρίες και η καθολική καταγραφή τους να μείνει κειμήλιο σ’ όσους ενδιαφερθούν 

στο μέλλον, για τον αξιαγάπητο αυτό τόπο. 

 

Εισαγωγή 

Παλαιοχώρι. Η ύπαρξή του χάνεται σε βάθος αιώνων, με την ανθρώπινη παρουσία 

αδιάλειπτη, και την δραστηριότητα να φτάνει μέχρι την προϊστορία και τη Νεολιθική Εποχή. 

Ευρήματα των διάσπαρτων, στο χώρο, οικισμών αποδεικνύουν τη μακραίωνη ιστορία του 

τόπου. Πρόκειται για ένα τόπο με πρώτους κατοίκους, απ’ ότι φαίνεται Θράκες, που παρέδωσαν 

σε όλους τους μεταγενέστερους τη βαριά σκυτάλη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού. 

Ιστορία, όμως, Πολιτισμός και Παράδοση δεν συνάδουν χωρίς την Εκπαίδευση. Έτσι 

από όλες τις πηγές προκύπτει ότι η εκπαίδευση αποτέλεσε κυρίαρχη προτεραιότητα των 

ανθρώπων του τόπου, από τα πέτρινα χρόνια της τουρκοκρατίας, βουλγαροκρατίας, έστω και 

μερικής, αλλά και των πρώτων χρόνων  της ανεξαρτησίας του τόπου. 

Εύκολα άλλωστε μπορεί να το συμπεράνει κανείς αντικρίζοντας και μόνο το σημερινό 

διδακτήριο, κτισμένο το 1936, που με την επιβλητικότητα του στο χώρο, δημιουργεί εύλογες 

απορίες για τις θυσίες και το μεράκι των ανθρώπων της εποχής, που απαιτήθηκαν για την 

ανέγερσή του. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο σχολείο που κτίστηκε στον οικισμό της  

Δρυάδας το 1952, για να εξυπηρετήσει το μαθητικό δυναμικό, αφού μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο λειτουργούσε σε μισθωμένο κτίριο. 

 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία της παρούσας έρευνας περιλαμβάνει κάθε δυνατή μορφή, όπως ή έρευνα επί του 

πεδίου, οι συνεντεύξεις με ντόπιους κατοίκους του Παλαιοχωρίου, που φοίτησαν στο Σχολείο, η 

μελέτη και έρευνα αρχειακών πηγών και η προσφυγή σε σχετική βιβλιογραφία. Επίσης 

περιλαμβάνεται και η φωτογράφηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων. 

 

α) Έρευνα πεδίου 

β) Συνεντεύξεις ντόπιων κατοίκων 

γ) Φωτογράφηση εσωτερικών – εξωτερικών χώρων διδακτηρίων 

δ) Μελέτη – έρευνα αρχειακών πηγών 

ε) Προσφυγή σε σχετική βιβλιογραφία  

Παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων της έρευνας 
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Όπως αναφέρεται στην περίληψη, η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα των 

κατοίκων του Παλαιοχωρίου, χάνεται σε βάθος αιώνων, οπότε και δεν υπάρχουν σχετικές πηγές 

για την εκπαίδευση στα χρόνια εκείνα. 

 Εστιάζοντας όμως στον τελευταίο αιώνα, που αποτελεί και το χρόνο της έρευνας, θα 

αναφερθούμε, πρώτα, στη μαρτυρία του Αστέριου Γούσιου, ο οποίος, στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, 

ιστορεί τα εξής: «Παληοχώρι (…) έχει περί τους 360 κατ. Έλληνας και 750 Οθωμανούς. Οι μεν 

Έλληνες έχουσι μιαν εκκλησίαν εις τιμήν του Αγίου Γεωργίου, εν παρεκκλήσιον εις τιμήν του 

προφήτου Ηλιού και γραμματοδιδασκαλείον, οι δε Οθωμανοί, τέμενος και νεόδμητον 

γραμματοδιδασκαλείον» (Γούσιος, 1894).  

Διαβλέπουμε, έτσι, την ύπαρξη σχολείου ελληνικού, και με τις μαρτυρίες των ντόπιων 

κατοίκων, στο χώρο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, 

τουλάχιστον στο τέλος του 19
ου

 αιώνα. 

Έγγραφα από τη συγκεκριμένη εποχή δεν υπάρχουν, συναντούμε όμως, το πρώτο 

μεταγενέστερο έγγραφο στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχεία Ν. Καβάλας, που μαρτυρά ότι 

το 1912 λειτουργεί στο Παλαιοχώρι Δημοτικό Σχολείο με δύο δασκάλους και 50-60 μαθητές και 

διευθυντή κοινοτικό δάσκαλο, τον κ. Ξενοφώντα Μαλαμίδη από την Ελευθερούπολη
150

 . 

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη εποχή, δυστυχώς δεν εντοπίζονται στην 

παρούσα στιγμή της έρευνας, αφού βρισκόμαστε στην περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων και 

τα σχετικά αρχεία έχουν καταστραφεί από τους εισβολείς, που επιθυμούσαν να οικειοποιηθούν 

το χώρο και να εξαφανίσουν οτιδήποτε ελληνικό. 

Σ’ αυτό λοιπόν το διάστημα που ο τόπος και οι κάτοικοί του δεινοπαθούν από τις 

συνεχείς διενέξεις και διεκδικήσεις εδαφών από τους γείτονες Βούλγαρους, έρχεται ο Α’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος που θα μας βρει και πάλι αντιμέτωπους.  Ανάμεσα σε όλες τις θυσίες, 

ξεχωρίζει αυτή του πρώην μακεδονομάχου δημοδιδασκάλου Δημοσθένη Τιμοθέου, που 

απαγχονίστηκε από τους Βουλγάρους στη Δράμα το 1917 (ΙΛΑΚ, χ.χ.). Δυστυχώς και γι’ αυτή 

την περίοδο τα αρχεία είναι κατεστραμμένα από τους κατακτητές και δεν βρίσκουμε μαρτυρίες 

για τη λειτουργία του Σχολείου. 

Ερχόμαστε έτσι στην περίοδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και το πρώτο 

διασωθέν Μαθητολόγιο
151

 (πίν.25) που μαρτυρά «εγγραφέντες μαθητές 204». Στον εντυπωσιακό 

αυτόν αριθμό εγγραφέντων μαθητών, σε σχέση με τον υπάρχοντα των κατοίκων του χωριού, 

οφείλουμε να σημειώσουμε και την εγκατάσταση των προσφύγων, μετά την ανταλλαγή των 

πληθυσμών, στη θέση της παλιάς οθωμανικής συνοικίας, που προσθέτουν μέλη στο μαθητικό 

δυναμικό. 

Έτσι στην περίοδο του Μεσοπολέμου δημιουργούνται στεγαστικές ανάγκες για τους 

μαθητές, αφού πλέον δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στις υπάρχουσες δομές. Εκεί αναλαμβάνουν 

ρόλο, με πρωτοβουλία της Κοινότητας, οι Παλαιοχωρινοί, δραστήριοι και ευαίσθητοι για το 

χώρο των γραμμάτων, και σε πνεύμα απόλυτου εθελοντισμού, αποφασίζουν να βοηθήσουν τα 

μέγιστα, με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, χωρίς διάκριση και στο χρόνο που μπορεί ο καθένας να 

συνεισφέρει, στην ανοικοδόμηση του νέου διδακτηρίου.  

Ξεκινά λοιπόν, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ντόπιων, το 1932 η ανέγερση, για να 

ολοκληρωθεί στις αρχές του 1936, και να αναδείξει ένα λαμπρό οικοδόμημα, από 

αρχιτεκτονικής πλευράς, που θα στεγάσει τις επόμενες γενιές μαθητών. 

Πρόκειται για ένα επιβλητικό στο χώρο κτίριο, στο κέντρο του χωριού. Πετρόχτιστο εξ’ 

ολοκλήρου, με ανατολικό προσανατολισμό και τεράστιο αύλειο χώρο για την άνετη παραμονή 

των παιδιών. Έχει μεγάλες και πανύψηλες αίθουσες, αφού ο αριθμός των μαθητών είναι μεγάλος 

και πολλά παράθυρα ολόγυρα, για φωτισμό και εξαερισμό. Τουαλέτες σύμφωνα με τα πρότυπα, 

εκτός διδακτικού χώρου, που μπορούν, όμως, άμεσα να εποπτεύονται από το διδάσκοντα. Τέλος 
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στο συγκρότημα περιλαμβάνεται και ένας μεγάλος σχολικός κήπος, όπου οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να επιμορφώνονται σχετικά. 

Το όνειρο των αξιοζήλευτων, για την προσφορά τους, κατοίκων του Παλαιοχωρίου 

γίνεται πραγματικότητα και το επίτευγμά τους δεσπόζει στο χώρο, γεμίζοντας τους περηφάνια 

και ικανοποιώντας τις ανάγκες της μαθητικής κοινωνίας. 

Δυστυχώς, όμως, αυτό δεν διήρκεσε για πολύ! Έρχεται σε μια πενταετία ο Β’ 

Παγκόσμιος Πόλεμος και οι «μόνιμοι» κατακτητές της περιοχής, οι Βούλγαροι, θα το 

μετατρέψουν σε αποθήκες τροφίμων και ιματισμού, αλλά και σε στρατώνα, καταστρέφοντας για 

άλλη μια φορά το αρχειακό υλικό και ό,τι πολύτιμο δημιουργήθηκε στο μεταξύ. 

Το κτίριο όμως αντέχει στις βαρβαρότητες, οπότε και με την απελευθέρωση θα συνεχίσει 

τη λειτουργία του, φιλοξενώντας όσους στα χρόνια της κατοχής το στερήθηκαν, και φτάνοντας 

τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, το 1945, τους 468 μαθητές. 

Αυτούς θα ακολουθήσουν και άλλοι «στερημένοι Παιδείας» το 1946, 471 μαθητές και το 

1947 οι μαθητές θα γίνουν 628, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός στην μεταπολεμική 

ιστορία του χωριού. Μέχρι το 1950 διαπιστώνεται να φοιτούν στην Ε’ τάξη ακόμη και νέοι 17 

ετών, λόγω διακοπής των σπουδών, εξαιτίας του πολέμου και της κατοχής.
152

 

Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  (1945-1950) συμβαίνουν στο χώρο της 

εκπαίδευσης διάφορα αξιοσημείωτα γεγονότα που πρέπει να αναφερθούν:  

Η φτώχεια και η ανέχεια των κατοίκων μετά την Κατοχή οδηγεί ορισμένους σε κλοπές 

υλικών και φθορές στο διδακτήριο, τους οποίους η πολιτεία προειδοποιεί να επιστρέψουν.
153

 

Η ίδια πολιτεία  αναγνωρίζει τη δεινή θέση στην οποία περιήλθαν οι άνθρωποι της 

περιοχής και θέτει επιτακτική την «ανάγκη ενίσχυσής των 609 οικογενειών (2.619 κατοίκων) 

και ιδίως των τέκνων των, αφού προσέρχονται γυμνοί και ανυπόδητοι».
154

 Το 1945 ιδρύεται η 1
η
 

Σχολική Εφορεία.
155

 

Ιδρύονται συσσίτια για τους μαθητές στο χώρο του Σχολείου με αμοιβή μαγείρισσας 

(200.000 δρχ).
156

 

Το 1948-49 η Σχολική Εφορεία ορίζει δικαίωμα εγγραφής στο Δημοτικό Σχολείο 5.000 

δρχ για κάθε μαθητή.
157

  

Από τους προϋπολογισμούς της Σχολικής Εφορείας προκύπτει η τεράστια διαφορά στα 

οικονομικά (1945-46: έσοδα 467.000 – έξοδα 466.000) και (1952-53: έσοδα 18.000.000 – έξοδα 

17.400.000)
158

. Αυτό οφείλεται βέβαια και στη μεγάλη υποτίμηση του εθνικού μας νομίσματος 

μεταπολεμικά. 

Ολοκληρώνοντας το μεταπολεμικό μέρος που αφορά την εκπαίδευση στο Παλαιοχώρι, 

πιστεύουμε ότι αξίζει να αναφέρουμε, σε αυτό το σημείο, τα ονόματα των Διευθυντών που 

υπηρέτησαν και συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτή την πολύ σκληρή περίοδο του πρώτου μισού του 

20
ου

 αιώνα, με όλες τις αντιξοότητες, οργανωτικές και διδακτικές που αντιμετώπισαν, σεβόμενοι 

πάντα τον όρκο τους στην εκπαίδευση και προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις των καιρών στην 

κουλτούρα του τόπου. Αναλυτικά ήταν οι: 

1) 1919-1920: Νικόλαος Ματάνης 
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2) 1935-1936: Κ. Γιαννακάκης 

3)  ….. - ….. : Χρήστος Ραρρής 

4)  ….. - ….. : Γιώργος Κωστόπουλος 

5) 1945-1946: Παναγιώτης Τσολακίδης 

6) 1946-1947: Ιωάννης Κούρμπας 

7) 1947-1949: Ουρανία Παναγιώτου   (Από υπογραφές ενδεικτικών Αρχείο Δ.Σ.) 

Φτάνουμε, λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, οπότε και θα διαπιστωθεί η 

ανάγκη ανέγερσης ενός νέου διδακτηρίου στον οικισμό της Δρυάδας (πρώην Μεσελή), που 

αποτελούσε ανέκαθεν τμήμα της Κοινότητας Παλαιοχωρίου, αφού ο αριθμός των μαθητών, η 

απόσταση αλλά και οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια, κυρίως, του χειμώνα, το απαιτούσαν. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ήδη λειτουργούσε και δεύτερο Δημοτικό Σχολείο κατά την 

μεταπολεμική περίοδο, σε νοικιασμένο οίκημα της Δρυάδας, όμως δεν πληρούσε τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις σαν διδακτήριο. 

Έτσι, με πρόταση της προϊστάμενης αρχής, την κρατική οικονομική επιχορήγηση, αλλά 

κυρίως την προσωπική εργασία των κατοίκων, που, όπως και στο διδακτήριο του 

Παλαιοχωρίου, επέδειξαν τον ανάλογο ζήλο και κατέστησαν τους εαυτούς τους πρότυπα 

εθελοντισμού, χτίζεται το νέο διδακτήριο στη Δρυάδα. Η λειτουργία του ξεκινά το 1952, με 

«εγγραφέντες μαθητές 44».
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Στην ίδια περίοδο (1953-54) έχουμε ίδρυση και λειτουργία Νυχτερινής Σχολής 

παράλληλα και στα δύο Δημοτικά Σχολεία του τόπου, με εγγραφέντες στο μεν Δημοτικό 

Σχολείο Παλαιοχωρίου 41 μαθητές, στο δε της Δρυάδας 53 μαθητές. Η λειτουργία τους 

διαφαίνεται από τα σχετικά πρακτικά της Σχολικής Εφορείας και από το Μαθητολόγιο. 

Οι αριθμοί των φοιτούντων μαθητών θα φτάσουν για το Δημοτικό Σχολείο 

Παλαιοχωρίου το 1962-63 τους 102 μαθητές, στο οποίο θα λειτουργήσει μέχρι το 1969 με 15 

μαθητές (πίνακας 15 Αρχείο Δ.Σ.). Οι ηλικίες των μαθητών σε όλη τη διάρκεια φοίτησης στις 

Νυχτερινές Σχολές φτάνουν από 14 μέχρι και τα 20 χρόνια. Αριθμοί και ηλικίες που 

καταδεικνύουν έκδηλα το ενδιαφέρον απόκτησης της στερημένης εκπαίδευσης προηγούμενων 

εποχών. 

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι οι ώρες διδασκαλίας στη Νυκτερινή Σχολή για τον 

εκπαιδευτικό (δάσκαλος Ν. Ψυχάρης) «ανέρχονται στις 45 εβδομαδιαίως» . 

Διανύοντας το β’ μισό του 20
ου

 αιώνα, και ύστερα από τη χειρότερη, ίσως, σελίδα της 

νεότερης ελληνικής ιστορίας, τον εμφύλιο σπαραγμό, πιθανόν να ακούγεται λογικό (;), ότι οι 

υπηρετούντες την εκπαίδευση της χώρας «οφείλουν να εμφορούνται εθνικών φρονημάτων». 

Σε αυτήν, επίσης, την περίοδο έχουμε δείγματα ανάλογης πειθαρχίας και συμπεριφοράς 

μαθητών στον σχολικό χώρο, την οποία αντιμετωπίζουν οι γονείς, όταν παραβιάζονται οι 

σχετικοί κανόνες. Έτσι ο κ. Ηρακλής Κισσάς καλείται να πληρώσει «πρόστιμον 50 δραχμών για 

την άτακτον φοίτησιν του υιού του Δημοσθένους». 

Παραμένοντας σε αυτή τη χρονική περίοδο, δηλαδή την πρώτη δεκαετία του β’ μισού 

του 20
ου

 αιώνα, θα δούμε από το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου, την ύπαρξη Κτηματολογίου 

και τη διαχείριση σχολικού κλήρου από τη Σχολική Εφορεία, ο οποίος αποφέρει σημαντικά 

έσοδα για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου. 

Συνεχίζοντας την πορεία στον χρόνο, φτάνουμε στη δεκαετία του 1960, την οποία 

χαρακτηρίζει η μεγάλη εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Οι δύσκολες ακόμη συνθήκες 

διαβίωσης στον τόπο, επαγγελματικές και κατ’ επέκταση οικονομικές, δεν μπορούν να 

αντιπαρέλθουν στις σύγχρονες, για την εποχή, προκλήσεις των μεγάλων εργοστασίων του 

εξωτερικού, αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων, που αυτή την περίοδο ξεκινούν την 

ανάπτυξή τους και ζητούν εργατικά χέρια. Το φαινόμενο της αστυφιλίας, λοιπόν, αλλά και της 

μαζικής μετανάστευσης στο εξωτερικό, δεν μπορεί να μην αγγίξει και την εκπαίδευση. Εφόσον 

σε έναν τόπο συρρικνώνεται ο πληθυσμός, θα συρρικνωθεί και το μαθητικό δυναμικό.  

                                                             
159 Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου 



 

707 

 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να βλέπουμε αριθμούς στη διάρκεια του αιώνα να 

αυξομειώνονται, όπως: 

1912: 50-60 μαθητές 

1947: 628 μαθητές 

1958: 256 μαθητές (αθροιστικά τα δύο σχολεία Παλαιοχωρίου και Δρυάδας) 

1968: 203 μαθητές (αθροιστικά τα δύο σχολεία Παλαιοχωρίου και Δρυάδας) 

1980: 188 μαθητές (αθροιστικά τα δύο σχολεία Παλαιοχωρίου και Δρυάδας) 

1988: 118 μαθητές (αθροιστικά τα δύο σχολεία Παλαιοχωρίου και Δρυάδας) 

Σ’ αυτή την τελευταία χρονολογία, το 1988, θα έρθει, δυστυχώς, και η αναστολή 

λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της Δρυάδας, που, όπως προαναφέρθηκε, με τόσους 

κόπους και θυσίες χτίστηκε, για να ενσωματωθεί το μαθητικό του δυναμικό με αυτό του 

Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχωρίου, και να συνεχιστεί, συγχωνευμένα, η λειτουργία του μέχρι 

σήμερα.                                                     Για την ιστορία, θα αναφέρουμε, ότι σήμερα το 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου λειτουργεί ως τετραθέσιο με 58 συνολικά μαθητές 

(εγγραφέντες σχολ. έτους 2013-14). 

Στα χρόνια που πέρασαν, ήταν αρκετές οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του 

κτιρίου, που πραγματοποιήθηκαν με δαπάνες του Δημοσίου και επιδοτούμενα Κοινοτικά 

Προγράμματα. Αξίζει να αναφερθούν: 

- Η έγκριση μελέτης επισκευής διδακτηρίου ύψους 800.000 δρχ 

- Η αλλαγή των παλιών ξύλινων πατωμάτων με μωσαϊκό 

- Η αντικατάσταση της στέγης 

- Η κατάργηση και μεταφορά των τουαλετών σε σύγχρονη εγκατάσταση 

Ωστόσο παρά τα προβλήματα που κατά καιρούς προέκυπταν, δεν μπορούμε να μην 

αναφέρουμε ότι σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, το Σχολείο αποτελούσε και αποτελεί ένα 

ζωντανό κύτταρο στην τοπική κοινωνία, σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Η 

διοργάνωση εθνικών σχολικών εορτών, εορτών στη λήξη του σχολικού έτους, γυμναστικές 

επιδείξεις σύμφωνα με τα πρότυπα παλαιότερων εποχών, η συμμετοχή στις παρελάσεις και οι 

εκκλησιασμοί στις γιορτές των τοπικών Αγίων, η συμμετοχή, επίσης, σε εκδηλώσεις που 

αφορούν τοπικά έθιμα, η συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους και άλλους φορείς, 

καταδεικνύουν απερίφραστα το ρόλο του Σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

Ένα επίσης αξιοσημείωτο γεγονός είναι η δράση του Μαθητικού Συνεταιρισμού, που 

ιδρύθηκε το 1985. Η άψογη λειτουργία του  μέχρι σήμερα, κάνει τους μικρούς μαθητές 

υπεύθυνους και η αποκλειστική διαχείριση από αυτούς τους καθιστά ώριμους πολίτες και 

ενεργά μέλη στην αυριανή κοινωνία. Δεν είναι τυχαίες άλλωστε οι βραβεύσεις που απέσπασαν 

για τη λειτουργία του τόσα χρόνια. 

Περνώντας πλέον στον 21
ο
 αιώνα και αναπολώντας το μεγαλείο παλαιότερων εποχών, 

που το Σχολείο έσφυζε από ζωή και το γέλιο των παιδιών αντιλαλούσε στις πλαγιές του 

Παγγαίου όρους, δεν μπορούμε να σταθούμε στο γεγονός, ότι η συρρίκνωση του μαθητικού 

δυναμικού πρέπει να αποτελέσει λόγο υποβιβασμού ή κατάργησης του. Ένα Σχολείο δεν είναι 

μόνο ένα διδακτήριο, είναι όλα όσα διαδραματίζονται στο χώρο του, είναι η Ιστορία του, είναι η 

παρακαταθήκη για το μέλλον. 

 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, ορίζουν την έντονη 

αυξομείωση του μαθητικού δυναμικού κυρίως  στους εξής λόγους: Α) Η ένταξη και παραμονή 

των προσφύγων στο χωριό μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923) αυξάνει το μαθητικό 

δυναμικό της περιοχής. Β) Η εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση των κατοίκων του χωριού 

στη δεκαετία του 1960 αποδυναμώνει το Σχολείο, αφού παρατηρείται μεγάλη μείωση στους 

εγγραφέντες και φοιτούντες μαθητές. Γ) Η υπογεννητικότητα, η μείωση των γάμων, το νέο κύμα 

αστυφιλίας και  μετανάστευσης, αλλά και η οικονομική κρίση, τα τελευταία χρόνια, 

δημιουργούν αρνητικές προϋποθέσεις για την ανασύνταξη του μαθητικού δυναμικού. 
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Συνεπώς, η μοναδική ρεαλιστική λύση που διαφαίνεται για τη συγκεκριμένη περίοδο που 

διανύουμε, σε ό,τι αφορά την ανάκαμψη του μαθητικού πληθυσμού και τη λειτουργία ενός 

πλήρους εξαθέσιου Σχολείου, χωρίς τα μειονεκτήματα του λειτουργικού υποβιβασμού και των 

συνδιδασκαλιών, με ό,τι αυτές συνεπάγονται για τους μικρούς μαθητές, είναι η πλαισίωση του 

Σχολείου με μαθητές από όμορους οικισμούς, στους οποίους λειτουργούν επίσης ολιγοθέσια 

Σχολεία. 

Γιατί, θεωρούμε ότι το Σχολείο είναι ένας παράγοντας που αξίζει ιδιαίτερης μέριμνας, 

ώστε η λειτουργία του να αποτελεί λίθο θεμέλιο για τη διάδοση της γνώσης στις επερχόμενες 

γενιές, αλλά και τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 
Λειτουργία σχολείου το 1912 

 

 
 

Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου 
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 Μαθητολόγιο 1944-45 

 

 
 

Μαθητολόγιο 1947 
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Απολυτήριο 1945-46 

 

 
 

Πίνακας 1, Γνωστοποίησις Δ.Σ.Παλαιοχωρίου 1945 
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Έκθεσις δ/ντή ΔΣΠαλαιοχωρίου 

 

 
 

 Πρακτικό 1ον ΔΣ Παλαιοχωρίου 
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Πρακτικό 5ον Σχολική Εφορεία 
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Πρακτικόν 1ον Σχολοικής Εφορίας 1948 

 

 
 

Προϋπολογισμός ΔΣ 1946 
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Προυπολογισμός ΔΣ 1952 

 

 
 

 
Πρακτικά Εφορείας Νυχτερινής Σχολής Παλαιοχωρίου 
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Μαθητολόγια Νυχτερινής Σχολής Παλαιοχωρίου Δρυάδας 
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 Έκθεσις λειτουργίας Νυχτερινού ΔΣ Δρυάδας 

 

 
 

Πίναξ Δ/ντή ΔΣ Δρυάδας 

 

 
 

 



 

718 

 

Αναφορά Δ/ντού ΔΣ Δρυάδας 1953 
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Ανακοίνωση Επιθεωρητή ΔΣ Ν. Καβάλας 1955 

 

 
 

 
Κτηματολόγιον και Διδακτήριον 
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Κτηματολόγιον 

 

 
 

 
Απόφαση Νομαρχίας Καβάλας 
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Σχολική Ζωή 

 
Θέατρο και σχολικός κήπος 

 

      
 

Βράβευση Μαθητικού Συνεταιρισμού 
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Αύξηση Μαθητικού Δυναμικού από την εγκατάσταση των προσφύγων 
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Η Ιστορία του Δημοτικό  Σχολείο Ποδοχωρίου:  

 

Μανίτσα Κατερίνα, Διευθύντρια  

Ασλάνη Ελένη, 

Βούσκα Ελένη, 

Ζαμπίτη Κατερίνα, 

Καραγιαννούδη Αγγέλα, 

Κεραμιδά Μαριάνθη, 

Μποσνακίδου Θεοδώρα, 

εκπαιδευτικοί                                       

Σαμαράς Μαργαρίτης 

νηπιαγωγός  

 

 
 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Ποδοχώρι είναι ένα χωριό του Δήμου Παγγαίου χτισμένο στους πρόποδες του Παγγαίου 

Όρους. Η ιστορία του ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, όταν στην περιοχή θρακικά φύλλα έχτιζαν 

οικισμούς. Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται να καταγραφεί η ιστορία του σχολείου. 

Το 1894 στο Ποδοχώρι υπήρχε δημοτικό σχολείο με ένα δάσκαλο και 64 μαθητές.. Το 1922 

στέγασε τους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, 

ερημώθηκε.    Το 1936-1937 χτίστηκε  καινούριο σχολείο στην είσοδο του χωριού.  Το κτίριο 

αυτό χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, με εξαίρεση την περίοδο της Κατοχής,  κατά την οποία το 

σχολείο δε λειτούργησε. Το 1997 συμπληρώθηκε με μία προσθήκη  για να καλυφθούν οι 

ανάγκες από τη  συνένωση  των σχολείων  Ποδοχωρίου, Κοκκινοχωρίου, Γαληψού και 

Πλατανοτόπου  με έδρα το Ποδοχώρι.  Από το 1945 έως το 1969, με κάποιες διακοπές, 

λειτούργησε  και νυχτερινό σχολείο.                                                          

Η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου ακολουθεί την ιστορία του χωριού και των 

ανθρώπων του.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής από τους 

Τούρκους  επιχειρήθηκε η καταγραφή της ιστορίας του σχολείου. Σε κάθε κοινωνία, μικρή ή 

μεγάλη, το σχολείο πάντα κατέχει σημαντική θέση, αφού μέσα από αυτό και μέσα σε αυτό 

διαμορφώνονται γενιές ανθρώπων.  

Σκοπός της ερευνητικής μας προσέγγισης  είναι να αναζητηθούν οι ελάχιστες γραπτές 

αποδείξεις, να διασωθούν οι προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων ανθρώπων και να 

καταγραφούν, ώστε να γνωστοποιηθούν στις νεότερες γενιές. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για τη μελέτη του θέματος αναζητήθηκαν στοιχεία από το αρχείο του σχολείου, το οποίο 

δυστυχώς έχει καταστραφεί μέχρι και το 1985, εκτός από τα Μαθητολόγια και το βιβλίο 

Πράξεων του Συλλόγου Διδασκάλων.  Ελάχιστα έγγραφα υπάρχουν καταχωρημένα  στα Γενικά 

Αρχεία του Κράτους.  Μαρτυρίες κατοίκων και φωτογραφικό υλικό μελετήθηκε για να 

καταγραφεί η εξέλιξη του σχολείου και οι όποιες αλλαγές και επεμβάσεις έγιναν στο κτίριο. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 

Ημιορεινό χωριό του Δήμου Παγγαίου, χτισμένο στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Παγγαίου 

όρους, το Ποδοχώρι είναι ένα χωριό η ύπαρξη του οποίου, με τη μορφή πολίσματος, 

χρονολογείται από την  πρώιμη εποχή του χαλκού. Έχουν βρεθεί πολλά κεραμικά της εποχής 

εκείνης, ελληνικές και λατινικές επιγραφές από τα αρχαία και ελληνιστικά χρόνια σε τοποθεσίες 

μέσα και δίπλα στο χωριό. Τα ρωμαϊκά χρόνια από πόλισμα μεταβλήθηκε σε ρωμαϊκό χωριό. 

Στη Βυζαντινή περίοδο το συναντάμε στο  κτηματολόγιο της Μονής Ιβήρων με το όνομα 

Ποδογόριανη. Με την κυριαρχία των Οθωμανών, το Ποδοχώρι  φαίνεται πως ήταν βακούφι του 

Σουλτάνου Σουλεϊμάν του Α΄. Οθωμανικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στο χωριό κι έζησαν 

μαζί με τις ελληνικές, οπότε και το εγκατέλειψαν μετά την υπογραφή της Συνθήκης της 

Λωζάνης. Το 1922 ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία κι εγκαταστάθηκαν στο Ποδοχώρι, σε 

συνοικισμό ξεχωριστό, ένα χιλιόμετρο νότια του παλαιού χωριού. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1850-1922 

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας υπήρχε ελληνικό σχολείο, το οποίο καταστράφηκε στα μέσα 

του 19
ου 

 αι. Οι σύγχρονοι Ποδογοριανιώτες διατυπώνουν  εικασίες για τη θέση στην οποία 

βρισκόταν. «Νεώδμητον αρρεναγωγείο κτίστηκε μεταξύ του 1850 με 1870  ύστερα από 

παρότρυνση του Λευίτη του χωριού, ο οποίος» –όπως αναφέρει ο Γ. Χατζηκυριάκος στο βιβλίο 

του «Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονία» - «ένωσε τους περισσότερους 

νέους του χωριού σε αδελφότητα και πέτυχε την ανέγερση νέου διδακτηρίου για τη λειτουργία 

αρρεναγωγείου  με τη συνδρομή των κατοίκων, οι οποίοι επεδείκνυαν  ιδιαίτερο ζήλο για τη  

μόρφωση των νέων» (σ. 112). Οι Ν.Π. Τερζής – Σ. Ζιώγου στο βιβλίο τους «Η εκπαίδευση στη 

Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία» (σ. 159) επισημαίνουν ότι η  Ποδογόριανη (=Ποδοχώρι) 

είχε ένα Δημοτικό Σχολείο με δύο τάξεις  Ελληνικού (πρώην Αλληλοδιδακτικό) με 45 μαθητές, 

το 1877, ενώ ο Αστέριος Γούσιος στο βιβλίο του «Η Κατά Παγγαίον Χώρα, Λακκοβηκίων 

Τοπογραφία, Ήθη και Έθιμα και Γλώσσα» αναφέρει ότι το 1894 το Ποδοχώρι είχε Δημοτική 

Σχολή στην οποία φοιτούσαν 65 άρρενες μαθητές. Το σχολείο ήταν διώροφο σε επικλινές 

έδαφος(φωτ.1) Ο δεύτερος όροφος  ήταν ισόγειος από την ανατολική πλευρά και σε αυτόν 

υπήρχαν δύο αίθουσες διδασκαλίας  και Γραφείο διδασκάλου. Το σχολείο  περιβαλλόταν  από 

πολύ μεγάλη αυλή στην οποία υπήρχαν πολλές εγκαταλελειμμένες τουρκικές κατοικίες. 

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου (Αναστ. Σαμαράς, 1912-2013), χρησιμοποιούνταν για 

διδασκαλία η μία αίθουσα, ενώ η άλλη χρησιμοποιούνταν ως κατοικία για το δάσκαλο. 
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1922-1939 

Στις εκδοθείσες Αναφορές κι Έρευνες της Διασυμμαχικής Επιτροπής επί των παραβιάσεων των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχουν διαπραχθεί στην Ανατ. Μακεδονία από το Βουλγαρικό 

Στρατό (1919), όπως αναφέρεται από αιχμαλώτους κατοίκους του Ποδοχωρίου, στις 28  

Σεπτεμβρίου 1916 το Δημοτικό Σχολείο έγινε τόπος συγκέντρωσης, ανακρίσεων και μαρτυρίων 

για άντρες από 16 έως 70 χρόνων από τους Βούλγαρους κατακτητές που ήθελαν να 

καθυποτάξουν το ελληνικό φρόνημα. 

Επίσης από μαρτυρία (Αναστ. Σαμαράς) μαθαίνουμε ότι το 1922,  όταν πρόσφυγες ήρθαν στο 

χωριό από τη Μικρά Ασία, εγκαταστάθηκαν στο Δημ. Σχολείο και έμειναν σε αυτό περίπου για 

δύο χρόνια,  μέχρι να τακτοποιηθούν από τις κοινοτικές αρχές σε κατοικίες. Τα μαθήματα σε 

αυτό το διάστημα γίνονταν στην κοινότητα και στην εκκλησία του χωριού. Όταν άρχισε να 

λειτουργεί και πάλι ως σχολείο φάνηκαν οι σοβαρές φθορές που είχε υποστεί. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 τίθεται ζήτημα ανέγερσης νέου διδακτηρίου. Οι φθορές 

στο σχολείο είναι μεγάλες κι επιπλέον ο μαθητικός πληθυσμός υπερδιπλασιάστηκε με την 

έλευση των προσφύγων και τη φοίτηση πλέον και των κοριτσιών. Αρχικά αποφασίστηκε να 

χτιστεί καινούριο σχολείο εκτός των ορίων του χωριού, σε οικόπεδο στο οποίο σήμερα 

βρίσκονται ο συνεταιρισμός και η παιδική χαρά, προς τη νότια πλευρά, ώστε το σχολείο να 

εξυπηρετεί και τους μαθητές του Ποδοχωρίου και τους μαθητές των προσφύγων που είχαν 

εγκατασταθεί έξω από το χωριό. Η αντίδραση των ντόπιων κατοίκων ήταν μεγάλη κι έτσι  στον 

αναδασμό του 1931 παραχωρούνται τέσσερα αγροτεμάχια  στο Δημοτικό Σχολείο, τα δύο από 

αυτά στην νοτιοανατολική άκρη του χωριού, όπου και δίνεται άδεια να χτιστεί σχολείο Στο ένα 

κτίστηκε το σχολείο και στο άλλο δημιουργήθηκε ο σχολικός κήπος.  Το κτίσιμο του 

διδακτηρίου, που υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο του οικοδομικού προγράμματος της δεκαετίας του 

’30 του 2
ου

 Υπουργείου Θρησκευμάτων και Παιδείας, αρχίζει το 1936 και τελειώνει  το 1939. 

Μάστορες από την Ήπειρο έχτισαν το διώροφο  κτίσμα με μεγάλους πέτρινους τοίχους, χωρίς 

επίχρισμα στους εξωτερικούς τοίχους.  Το σοβάτισμα των εξωτερικών τοίχων έγινε το 1958, 

οπότε και έγινε δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου. Στη  δημοπρασία ορίστηκαν  ακριβώς 

τα υλικά που απαιτούνταν, η τιμή εκκίνησης και το σύνολο των δαπανών με Πράξη του 

Συλλόγου Διδασκόντων. Προκειμένου να προχωρήσει το έργο ζητήθηκε η έγκριση του 

Επιθεωρητή.  

Οι αίθουσες είναι μεγάλες, ψηλοτάβανες, με μεγάλα παράθυρα για να υπάρχει άπλετο 

φως. Μέχρι το 1936 τα μαθήματα γίνονταν  στο παλιό σχολείο, αν και δεν ήταν και πολύ 

ασφαλές, καθώς το κτίριο είχε σοβαρές ζημιές κι επιπλέον ήταν πολύ μεγάλος ο αριθμός των 

μαθητών, αφού από το 1924 και μετά άρχισαν να φοιτούν και τα κορίτσια και φυσικά και τα 

προσφυγόπουλα. Από το 1936 που άρχισε να χτίζεται το σχολείο τα μαθήματα γίνονταν στην 

κοινότητα και στην εκκλησία του χωριού, γιατί τα υλικά τοιχοποιίας του παλιού σχολείο 

χρησιμοποιήθηκαν για το χτίσιμο του νέου. Η κύρια είσοδός του ήταν από την ανατολική 

πλευρά για να εξυπηρετεί τον κύριο όγκο των μαθητών που κατοικούσαν στο «πάνω» χωριό. Οι 

τουαλέτες ήταν εξωτερικές και η αυλή σχετικά μικρή –γύρω στα 500 τ.μ. Στη δυτική πλευρά 

υπήρχε είσοδος που είχε πρόσβαση σε μια στενή λωρίδα αυλής για να εξυπηρετεί τα παιδιά των 

προσφύγων. Στα δυτικά σύνορα το  σχολείο συνόρευε με οικόπεδα που ανήκαν στις οικογένειες 

Αναστασίου Σαμαρά και Μαργαρίτη Σαμαρά. Το 1955  οι οικογένειες Σαμαρά ξεκίνησαν να 

χτίζουν σπίτια στα οικόπεδά τους. Ενεργοποιήθηκε η Σχολική Επιτροπή και μαζί με κλιμάκιο 

της Γεωργικής Υπηρεσίας που ήρθε από την  Καβάλα, πρότειναν την ανταλλαγή με όποιο 

οικόπεδο επιθυμούσαν οι οικογένειες και σε όποια τοποθεσία ήθελαν, αρκεί να διέθεταν τα 

οικόπεδά τους προκειμένου να μεγαλώσει η αυλή του σχολείου, η οποία σήμερα από τη δυτική 

πλευρά είναι 1350 τ.μ. Σήμερα η κύρια είσοδος του σχολείου είναι η δυτική. 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1939 – ΣΗΜΕΡΑ 

Η λειτουργία  του νέου διδακτηρίου (φωτ. 3) ξεκινά το 1940 και διακόπτεται στις 28 Οκτωβρίου 

λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου. Κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής 1941-1944, το 
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σχολείο χρησιμοποιείται ως χώρος στρατωνισμού των Βουλγάρων. Μαθήματα γίνονται πολύ 

λίγα και με πολλή επιφύλαξη από κοινοτικούς δασκάλους στην κοινότητα.  

Μετά την απελευθέρωση το σχολείο λειτουργεί κανονικά για δύο σχολικά έτη. Το σχ. έτος 

1946-1947 η λειτουργία του διακόπτεται και πάλι. Λόγω της εγκατάστασης αριστερών 

ανταρτών στον ορεινό όγκο πάνω από το χωριό. Τα Χριστούγεννα του 1946 ελληνικός στρατός 

εγκαθίσταται στο σχολείο.  Τα μαθήματα σταματούν. Η κοινότητα Ποδοχωρίου προσλαμβάνει 

μία κάτοικο του χωριού «γραμματιζούμενη» για να διδάσκει στην κοινότητα στους μαθητές. 

Την άνοιξη του 1947 οι αντάρτες επιχειρούν χτύπημα στο σχολείο με όπλα, πολυβόλα, αλλά και 

όλμους,  με σκοπό να πάρουν οπλισμό από τους στρατιώτες. Το χτύπημα ήταν σφοδρό και με 

όλμο δημιουργήθηκαν δύο μεγάλες τρύπες στην τοιχοποιία του σχολείου. Το  σχολείο ωστόσο 

άντεξε λόγω του πολύ καλού και γερού χτισίματος των Ηπειρωτών τεχνιτών.  Η επιχείρηση 

απέτυχε. Αρχηγός των ανταρτών ήταν ο Ποδοχωριανιώτης Αδάμος Κώστας, δάσκαλος του 

Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου έως το 1940. 

Από το σχ. έτος 1947-1948 το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Η συνένωση με το Δημ. 

Σχολείο Γαληψού τον Σεπτέμβριο του 1988 και με τα Δημ.  σχολεία Κοκκινοχωρίου και 

Πλατανοτόπου τον Σεπτέμβριο του 1993 επέβαλαν την επέκταση του κτιρίου, η οποία 

ολοκληρώθηκε το 1997. 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Γνωρίζουμε ότι η Δημοτική Σχολή Ποδογόριανης το 1894 είχε  65 άρρενες μαθητές. Μέχρι το 

1938 δεν έχουμε άλλη πηγή που να μας πληροφορεί για το μαθητικό δυναμικό. Το 1938 οι 

εγγεγραμμένοι μαθητές είναι 220, αγόρια και κορίτσια. Στη θεαματική αύξηση συνετέλεσε η 

έλευση των προσφύγων και το ότι πλέον φοιτούν και τα κορίτσια. Μικρή αύξηση παρατηρούμε 

τα χρόνια μετά την απελευθέρωση  που οφείλεται στο ότι  παιδιά μέχρι 20 χρονών φοιτούν στο 

σχολείο για να πάρουν το απολυτήριο και στη συνέχεια έχουμε σταδιακή μείωση μαθητικού 

δυναμικού, με εξαίρεση τη δεκαετία του ’60, λόγω της εσωτερικής και εξωτερικής 

μετανάστευσης των κατοίκων Το 1987-1988, τελευταία χρονιά που λειτούργησε με μαθητές 

μόνο του Ποδοχωρίου, είχε μόλις 40 μαθητές (πιν. 2). 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Έως το 1939, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι δάσκαλοι ήταν κυρίως κοινοτικοί. Υπήρχαν 

και δάσκαλοι διορισμένοι από τη ελληνική πολιτεία. Ο  Αφθονίδης, δάσκαλος στο δημοτικό 

σχολείο από το 1912 έως το 1924, μεταπολεμικά υπήρξε Επιθεωρητής Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας. Ο μεσορωπιανός δάσκαλος Αδαμίδης Κώστας ανέλαβε το σχολείο 

μετά τον πόλεμο. Από το 1939 η κρητικιά Καλλιόπη Θεοδωράκη διορίστηκε στο Δημοτικό 

Σχολείο Ποδοχωρίου, από το οποίο και συνταξιοδοτήθηκε το 1974, χωρίς να εργαστεί σε άλλο 

σχολείο. Τη δεκαετία του 1950, δάσκαλος και διευθυντής του σχολείου ήταν ο Ζαχαρίας 

Χρυσανθακόπουλος, ο οποίος έγινε διευθυντής, αν και με λιγότερα χρόνια υπηρεσίας από την Κ. 

Θεοδωράκη, γιατί ήταν άντρας. Από το 1960 έως το 1974 διευθύντρια διετέλεσε η  Κ. 

Θεοδωράκη. 

Στην Έκθεση Πεπραγμένων του 4/θέσιου Δημοτικού σχολείου Ποδοχωρίου  σχολικού 

έτους 1969-1970 διαβάζουμε ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίαζε μία φορά την εβδομάδα 

με θέματα τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του σχολείου  και  την πρόοδο των μαθητών. 

Συγκεκριμένα, γίνονταν παιδαγωγικές και διδακτικές παρατηρήσεις, συζητήσεις για τη 

συνεργασία σχολείου – γονέων και την αποδοτική εξωσχολική και κοινωνική δράση των 

δασκάλων. Επίσης από τις δασκάλες του σχολείου γίνονταν απογευματινές συγκεντρώσεις των 

γονέων, στις οποίες ανέπτυσσαν διάφορα θέματα σχετικά με την παιδαγωγική, όπως «Οι γονείς 

πρέπει να βοηθούν το έργο του σχολείου» , «Χρησιμότητα παιχνιδιών στο παιδί».  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Στους τριμηνιαίους απολογισμούς Εσόδων-Εξόδων βλέπουμε ότι τα έσοδα του σχολείου 

προέρχονται από την Επιχορήγηση των Δήμων και Κοινοτήτων και την εκμετάλλευση της 

ακίνητης περιουσίας του σχολείου. Ωστόσο έσοδα είχαν και από τις σχολικές εορτές, αγορές και 

θεατρικές παραστάσεις (φωτ. 4). Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων τα προϊόντα του σχολικού 

κήπου δεν τα πουλούσαν. Συμπεραίνουμε ότι  οι θεατές των σχολικών παραστάσεων πλήρωναν 

εισιτήριο. Δεν επιβεβαιώθηκε από τις συνεντεύξεις των κατοίκων, ωστόσο σε όλους τους 

προϋπολογισμούς αναφέρονται έσοδα από θεατρικές παραστάσεις και αγορές. Εντύπωση 

προκαλούν τα έσοδα από  τα πρόστιμα που πλήρωναν οι γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους 

στο σχολείο. Στα έξοδα, πέραν των πάγιων, είχαν σε κάθε τρίμηνο απολογισμό κι ένα σεβαστό 

κονδύλι για αγορά βιβλίων. 

  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Στο Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου υπάρχουν βιβλία παλαιών εκδόσεων. Συγκεκριμένα 

πρόκειται για 182 βιβλία, των οποίων η έκδοση χρονολογείται από το 1929 έως το 1974. Η 

θεματολογία τους ποικίλλει, με τον κύριο όγκο των βιβλίων (100) να αφορούν την Παιδαγωγική, 

τη Διδακτική και τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων του σχολείου. Βιβλία με 

δραστηριότητες για τις σχολικές γιορτές – θεατρικά, ομιλίες, απαγγελίες και ποιήματα.  Βιβλία 

που αναφέρονται στην Ιστορία (26) κυρίως της Ελλάδας, ξεχωριστών νομών  και πόλεων καθώς 

και βιογραφίες ιστορικών προσώπων.  Βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου, κυρίως σχετικά με 

την Χριστιανική πίστη και την κατήχηση των παιδιών, αλλά και λιγότερα που αναφέρονται σε 

άλλες θρησκείες κι αιρέσεις. Λογοτεχνικά ή με λογοτεχνικές αναλύσεις, τόμοι με εκπαιδευτική 

νομοθεσία, λαογραφικά, ψυχολογίας κ.ά. Η ποικιλία των βιβλίων και ο αριθμός τους φανερώνει 

το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη γνώση και τη μόρφωση σε θέματα εκπαιδευτικά. 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

Το οικόπεδο στην νότια πλευρά του σχολείου εκτάσεως 1313 τ.μ. ήταν σχολικός κλήρος κι εκεί  

δημιουργήθηκε ο σχολικός κήπος του σχολείου. Στον  σχολικό κήπο φυτεύτηκαν πολλά 

οπωροφόρα  δέντρα και καλλιεργούνταν και λαχανικά. Η περιποίηση του κήπου γινόταν μετά το 

σχόλασμα και ήταν τέτοια, και από τους δασκάλους και τους μαθητές, που είχε κάνει τον κήπο 

υπόδειγμα μέσα στο χωριό. Στην Έκθεση πεπραγμένων που υποβλήθηκε με τη λήξη του σχ. 

έτους 1957-1958 διαβάζουμε: «Μέσα από τη συστηματική του φροντίδα οι μαθητές διδάσκονται 

τον τρόπο και τη μέθοδο ανάπτυξης και καλλιέργειας οπωροφόρων δέντρων», ενώ στην Έκθεση 

πεπραγμένων του σχ. έτους 1969-1970 αναφέρεται ότι, αν και ο σχολικός κήπος είχε νοικιαστεί 

για 4 χρόνια, ένα τμήμα του κρατήθηκε και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχ. έτους οι μαθήτριες με 

την επίβλεψη των δασκάλων τους φύτευαν και καλλιεργούσαν με πολλή επιτυχία διάφορα 

εποχιακά είδη ανθέων. 

 

ΑΡΧΕΙΟ 

Αρχεία στο Δημοτικό Σχολείο Ποδοχωρίου υπάρχουν μετά το 1945.  Τα αρχεία πριν τον πόλεμο 

καταστράφηκαν από τους Βουλγάρους κατά τη διάρκεια της  βουλγαρικής κατοχής 1940-1944. 

Αναζητήθηκε το αρχείο του σχολείου, αλλά δε βρέθηκε. Η πρώην Κοινότητα Ποδοχωρίου δεν 

έχει κρατήσει  αρχεία από το Δημοτικό Σχολείο και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους τα έγγραφα 

που σώζονται είναι ελάχιστα και αφορούν κάποιες εκθέσεις για το Νυχτερινό Σχολείο, το 

σχολικό κήπο και τους τριμηνιαίους οικονομικούς απολογισμούς που σώζονται σχεδόν όλοι από 

το 1948 και μετά. Στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας δε βρέθηκε αρχείο –ούτε μία αναφορά – 

που να αφορά το Δημοτικό Σχολείο.  Το αρχείο που σώζεται αυτούσιο στο σχολείο από το 1938 

είναι τα μαθητολόγια. Εκθέσεις λειτουργίας του σχολείου προς τους Επιθεωρητές, τις οποίες 

έστελναν οι Δ/ντές δε βρέθηκαν ούτε στο σχολείο, ούτε στο αρχείο της Δ/νσης  Π.Ε. Καβάλας. 
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Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους  βρέθηκε μία Έκθεση Πεπραγμένων, του σχολικού έτους 1969-

1970. 

 Στο αρχείο του σχολείου υπάρχει το Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου Διδασκάλων του 

4/θεσιου Δ.Σ. Ποδοχωρίου  από το Δεκέμβριο του 1954 έως τον Σεπτέμβριο του 1972. Στον 

τίτλο αναφέρεται το σχολείο ως 4/θέσιο, ωστόσο μέχρι και το σχολικό έτος 1966-1967 το 

σχολείο οργανικά ήταν 3/θέσιο. Οι πρώτες πράξεις του βιβλίου –έως τον Ιούνιο του 1957- είναι 

πράξεις της Εφορείας της Νυχτερινής Σχολής. Από το Σεπτέμβριο του 1957 έως το Σεπτέμβριο 

του 1972 που κλείνει το βιβλίο,  ο Σύλλογος Διδασκάλων συνέταξε 35 πράξεις, οι περισσότερες  

από τις οποίες αφορούν σε απόφαση του Συλλόγου «…επί των εισακτέων βοηθητικών 

βιβλίων…». Από το 1964 και μετά  ο Σύλλογος Διδασκάλων   διενεργούσε εξετάσεις κι εξέδιδε 

πράξεις προκειμένου να  δώσει απολυτήρια δημοτικού σχολείου σε  ενήλικες. Στις 23 

Ιανουαρίου του 1959 ο Σύλλογος Διδασκάλων  συνεδρίασε, «…κατόπιν διαταγής του 

Επιθεωρητού “περί προικοδοτήσεως απόρου κορασίδος”…» 

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Σύμφωνα με το άρθρο 12.1 του Νόμου 4397/16-8-1929 ιδρύονται Νυχτερινά Σχολεία με σκοπό 

την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ατόμων που έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας για να 

φοιτήσουν στο Δημοτικό Σχολείο. Στο Ποδοχώρι νυχτερινό σχολείο αρχίζει να λειτουργεί τη σχ. 

χρονιά 1953-1954, από τις 18 Ιανουαρίου  έως τις 18 Απριλίου με 24 αγόρια ηλικίας 12-20 ετών. 

Τη σχολική χρονιά 1954-1955 στο νυχτερινό σχολείο φοίτησαν 114 μαθητές από τους οποίους 

οι 40 ήταν άντρες και οι 74 γυναίκες. Οι μαθητές αυτοί φοίτησαν στη νυχτερινή σχολή  για να 

πάρουν απολυτήριο Δημοτικού, καθώς είχαν διακόψει τις σπουδές τους στην τετάρτη ή πέμπτη 

τάξη.  

Τα επόμενα σχ. έτη στο νυχτερινό σχολείο φοιτούσαν κατά μέσο όρο 13 μαθητές κάθε 

χρονιά. Τα μαθήματα γίνονταν 6-8 το απόγευμα και οι μαθητές τα παρακολουθούσαν κανονικά 

μέχρι και τον Απρίλιο. Όπως διαβάζουμε σε Εκθέσεις της Δ/ντριας του σχολείου και δασκάλας 

του νυχτερινού, από τον Μάιο που ξεκινούσαν οι γεωργικές εργασίες (καπνά) οι μαθητές 

σταματούσαν να πηγαίνουν. Τελευταία χρονιά λειτούργησε το 1968-1969 με πάρα πολλές 

δυσκολίες, λόγω πολλών απουσιών των μαθητών, γεγονός που προκάλεσε δυναμική και συνεχή 

παρέμβαση  του Επιθεωρητή προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Από το Βιβλίο Πράξεων 

του Συλλόγου Διδασκάλων πληροφορούμαστε  ότι πολλοί ενήλικες κάτοικοι έδιναν εξετάσεις, 

προφορικές και γραπτές, προκειμένου να αποκτήσουν Απολυτήριο  Δημοτικού. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Η Νυχτερινή Σχολή είχε δική της Σχολική Εφορεία, ανεξάρτητη από του Δημοτικού Σχολείου. 

Ο πρόεδρος και ο ταμίας ήταν άτομα οριζόμενα από την κοινότητα Ποδοχωρίου. Στο βιβλίο 

Πρακτικών Συλλόγου Διδασκάλων διαβάζουμε στους προϋπολογισμούς του Δεκεμβρίου του 

1954 και του Ιουνίου του 1955 ότι τα έσοδα της σχολικής εφορείας της νυχτερινής σχολής 

προέρχονται από: 

 Επιχορήγηση της Νομαρχιακής Επιτροπής Καταπολέμησης του αναλφαβητισμού 

 Εξ αρωγής της Κοινότητας 

 Εκ δωρεών και Κληροδοτημάτων 

 Εκ σχολικών εορτών αγορών, θεατρικών παραστάσεων 

 Εκ προαιρετικών εισφορών γονέων ή κηδεμόνων. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Ποδοχωρίου ακολουθεί την ιστορία του χωριού και των 

ανθρώπων του. Το πλαίσιο λειτουργίας του υπήρξε σύμφωνο με τις διατάξεις του Υπουργείου  

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια και χαρά, διερμηνεύοντας παράλληλα, ως Δήμαρχος της Θάσου και 

τα αισθήματα του συνόλου των δημοτών που εκπροσωπώ, χαιρετίζω την παρούσα έκδοση, που 

σκοπό έχει να σώσει από την κόρη του χρόνου, τη λήθη, μια τόσο σημαντική πτυχή της ιστορίας 

του τόπου μας, αυτή της εκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση όμως των χρόνων εκείνων της σκλαβιάς, δεν είχε στόχο μόνο τη μετάδοση της 

γνώσης. Ήταν το αμόνι που σφυρηλατήθηκε η εθνική συνείδηση των νέων και ο πόθος για 

ελεύθερη πατρίδα. 

Ο πόθος αυτός ήταν που έγινε εγερτήριο σάλπισμα των αγώνων για την λευτεριά. 

Η δίψα των Θασίων για μάθηση είναι αξιοθαύμαστη, γιατί, ακόμα και σε εποχές μεγάλης 

ανέχειας, η αγωνία τους ήταν τα παιδιά τους να μην «υστερούνται διδασκάλων και 

πνευματικών» και να βρεθεί δάσκαλος «ίνα οι παίδες μας δυνηθούν να λάβουν καμίαν αρετή εκ 

του διδασκάλου». 

Από τα αρχεία του γαλλικού στρατού ξηράς πληροφορούμαστε ότι η χαραυγή του 20
ου

 αιώνα 

βρίσκει την Θάσο με ελληνικά μόνο σχολεία, σε λειτουργία, 13 τον αριθμό με 17 δασκάλους και 

1145 μαθητές και όλους τους Θάσιους, Έλληνες, ελληνόφωνους και ελληνόφρονες. 

Οι δάσκαλοι γίνονται οι πρωτεργάτες της αφύπνισης των εθνικών συνειδήσεων και τα σχολεία ο 

φορέας αντίστασης στην πνευματική υποδούλωση και αλλοτρίωση απέναντι στους κατακτητές. 

Είμαστε ευγνώμονες γιατί κράτησαν  ακίνητο το φως το ελληνικόν, στις ψυχές του αλύτρωτου 

Γένους. 

Με τις σκέψεις αυτές, ως δήμαρχος, αλλά και ως απόγονος ενός από τους πρώτους δασκάλους 

τις Παναγίας στα τέλη του 19
ου

 αιώνα, συγχαίρω και ευχαριστώ αυτούς που προσπάθησαν, μέσα 

από την παρούσα έρευνα και αποτύπωση μιας τόσο σημαντικής πτυχής της ιστορίας μας, να 

κρατήσουν άγρυπνη τη συλλογική μνήμη. Βεβαιώνω  δε ότι στεκόμαστε αρωγοί και 

συμπαραστάτες σε κάθε παρόμοια προσπάθεια. 

Και να μην λησμονούμε τα λόγια του Κολοκοτρώνη « Η γενιά που θα ξεχάσει την ιστορία, τις 

παραδόσεις, την γλώσσα και την ταυτότητα του Ελληνισμού θα είναι η τελευταία γενιά 

Ελλήνων».  

 

Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος 
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Η Ιστορία των Δημοτικών Σχολείων Θάσου 

Σαατσόγλου Ελένη 

Σχολική Σύμβουλος της 3
ης

 Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας 

 

Το βιβλίο με τίτλο «100 χρόνια Ελεύθερη Καβάλα – 100 χρόνια Εκπαίδευση» των 

συγγραφέων, εκπαιδευτικών της Θάσου, συμμετεχόντων στο διήμερο Συμπόσιο Τοπικής 

Ιστορίας - Ιούνιος 2013, αναδεικνύει την ιστορική και πολιτισμική ταυτότητα των ιδρυθέντων 

σχολικών μονάδων στο νησί από τα μέσα περίπου του 19
ου

 αιώνα μέχρι και σήμερα. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί ως λογοτεχνικό είδος, ιστορική αφήγηση, εφόσον είναι 

συνδυασμός υποκειμενικών και αντικειμενικών καταγραφών, όπως σχόλια, αναφορές και 

υποκειμενικές μαρτυρίες πραγματικών γεγονότων. Το ύφος του είναι απλό και απέριττο, το 

λεξιλόγιο, που χρησιμοποιείται, κατανοητό και περίτεχνο, ο τρόπος γραφής με λυρισμό χωρίς 

προσπάθεια προβολής και εντυπώσεων αλλά προσδοκία ευαισθητοποίησης του κάθε αναγνώστη 

απέναντι στον ρόλο του σχολείου και επιθυμία καταξίωσης του παιδαγωγικού-διδακτικού έργου 

του δασκάλου. 

Οι ενδιαφέρουσες και αληθινές αναφορές σε βιβλιογραφίες, θεσμούς, πρόσωπα, αρχεία, 

στάσεις και συμπεριφορές δασκάλων - μαθητών, ενέργειες τοπικών αρχών, σχολικά 

αντικείμενα, συσσίτια, συνεντεύξεις με ενθυμήσεις του σχολικού παρελθόντος και γενικότερα η 

μνεία στη συγκρότηση των συγκεκριμένων σχολείων αποτελούν πολύτιμη συλλογή, που αναδύει 

τη νοοτροπία και τις πεποιθήσεις της εκπαιδευτικής αυτής περιοχής και της ευρύτερης τοπικής 

κοινωνίας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την μεταβυζαντινή περίοδο, οι Θάσιοι με έντονο το 

ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά τους, καταφέρνουν να 

διατηρήσουν ελληνικό σχολείο ταυτόχρονα με το οθωμανικό. Επίσης είναι εμφανής, ο 

ουσιαστικός και εκπαιδευτικός ρόλος της εκκλησίας στη συγκεκριμένη προσπάθεια, καθώς και 

γενικότερα στην ανάγκη διατήρησης της ελληνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η 

υποστηρικτική και οικονομική συνεισφορά, όσον αφορά την ελληνική παιδεία των νέων του 

νησιού, καθοδηγείται εξολοκλήρου από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. 

Άξιο λόγου επίσης αποτελεί ότι από τα μέσα και μετά του 19ου αιώνα ιδρύονται στο 

νησί, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία, προς κάλυψη των αναγκών της μόρφωσης με 

οικονομικότερο τρόπο. Τα αλληλοδιδακτικά έχουν οργανικότητα ανάλογη με τον μαθητικό 

πληθυσμό τους και τα ελληνόπουλα μπορούν αποφοιτώντας από αυτά, να συνεχίσουν στο 

3/τάξιο ελληνικό σχολείο, μετά στο 3/τάξιο Γυμνάσιο και κατόπιν στο Πανεπιστήμιο. Ο 

Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως επιβεβαιώνει ότι ένα από τα σχολεία της 

Θάσου, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι και ελληνικό και αλληλοδιδακτικό. 

Οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα αλληλοδιδακτικά σχολεία δίνουν τη θέση τους στα 

σχολεία της συνδιδακτικής μεθόδου, τα οποία ενισχύονται οικονομικά από την επιβολή 

δημοτικών φόρων στον λαό της Θάσου. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα με την αύξηση των μαθητών, 

τα σχολεία γίνονται δύο, Αρρένων και Παρθεναγωγείο, αφού χωριά του νησιού δέχονται 

επιπλέον πληθυσμό, εξαιτίας του ότι έχει εκλείψει η πειρατεία. Μετά την απελευθέρωση του 

νησιού, τα δύο αυτά σχολεία ενοποιούνται στην Αστική Σχολή. Αργότερα η Γαλλική 

αποικιοκρατία της Θάσου επιβάλλει τη γαλλική γλώσσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων 

και στη συνέχεια με την βουλγαρική κατοχή έρχεται η καταστροφή και το κλείσιμο όλων των 

ελληνικών σχολείων στο νησί. 

Καυτηριάζεται ακόμη από τους συγγραφείς, το γεγονός ότι μετά τη γερμανική και 

βουλγαρική κατοχή δεν  υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, αναγκαία σχολικά κτίρια και 

απαραίτητο διδακτικό προσωπικό από τις διαδεχόμενες ελληνικές κυβερνήσεις, οπότε τα 

ελληνόπουλα δυσκολεύονται να φοιτήσουν. Στα χωριά του νησιού κοινοτικές, σχολικές και 

υπηρεσιακές αρχές, όπως Κοινοτικό Συμβούλιο, Σχολική Εφορία, Επιθεωρητής, Διευθυντές 
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Σχολείων, συνεργάζονται ώστε να διασφαλίσουν τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους, με 

τους οποίους προσλαμβάνουν κατάλληλους δασκάλους και αποπερατώνονται κατά το δυνατόν 

βραχυπρόθεσμα, σχολικά κτίρια που είναι σύνηθες να ανεγείρονται σε αγροτεμάχια δίπλα στην 

εκκλησία του εκάστοτε χωριού. Παρόλα αυτά μέσα στα υπάρχοντα και άτυπα σχολεία 

ακούγονται τραγούδια και ύμνοι της Δημοκρατίας. 

Ταυτόχρονα εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη, στα μέσα του 20
ου

 αιώνα με την 

ίδρυση νυχτερινών σχολείων στο νησί για να φοιτήσουν νέοι, οι οποίοι εξαιτίας του πολέμου 

διέκοψαν και δεν κατάφεραν να τελειώσουν το σχολείο. Επισημαίνεται ακόμη η ύπαρξη 

συσσιτίων, τα οποία καλύπτουν τους μαθητές ως προς την βασική διατροφή, τους 

κοινωνικοποιούν και τους καθιστούν υπευθύνους, εφόσον συμμετέχουν οι ίδιοι, στη διαδικασία 

των συσσιτίων. 

Ενδιαφέρον επίσης αποτελούν η ομοιομορφία στην ενδυμασία με τη σχολική ποδιά, την 

κορδέλα, το πηλήκιο, το στρατιωτικό κούρεμα στα αγόρια, οι παρελάσεις, οι εθνικές εορτές, οι 

γυμναστικές επιδείξεις, οι παραδοσιακοί χοροί, τα εθιμοτυπικά τραγούδια καθώς και οι 

θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα, στο σύγχρονο σχολείο, διατηρούν την 

παράδοση στο νησί λαμβάνοντας χώρα στο αρχαίο θέατρο Θάσου. Επιπλέον τα σημερινά 

σχολεία της Θάσου με πολιτιστικές δράσεις, καινοτόμα και ευρωπαϊκά προγράμματα, 

αδελφοποίηση με άλλα σχολεία, μουσικοχορευτικές και άλλες εκδηλώσεις ανοίγουν ορίζοντες 

παιδείας και καλλιέργειας στην τοπική κοινωνία του νησιού.   

Επιπρόσθετα στο βιβλίο αυτό, οι συγγραφείς-εκπαιδευτικοί της Θάσου επισημαίνουν 

στοιχεία της προσωπικότητας του/της κάθε δασκάλου/ας, που μέσα από την εμπειρία της 

επαγγελματικής ζωής μαθαίνει να αγαπάει το νησί και τους Θάσιους, θυμάται περιστατικά με 

ρεαλισμό και φιλοσοφεί, διαμορφώνει την παιδαγωγική-διδακτική πορεία ανάλογα με τις 

προσωπικές - ηθικές επιλογές και τη νοοτροπία του νησιού, καθώς και προστατεύει με πολύ 

συναίσθημα τους μικρούς μαθητές. Παράλληλα το βιβλίο φαίνεται να διαπραγματεύεται με τον 

αναγνώστη τα ιδανικά και τον αγώνα του/της μάχιμου/ης δασκάλου/ας κατά την προσπάθεια να 

μεταδώσει τη γνώση στους μαθητές και να συμβάλλει στη συναισθηματική τους ισορροπία. 

Απευθυνόμενη στους συγγραφείς συλλογιέμαι μαζί τους…  

Δάσκαλοι, σας αξίζουν συγχαρητήρια!.. 



 

735 

 

1
Ο

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

  

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Θάσου είναι ιστορικά το παλιότερο σχολείο του Λιμένα. Είναι το 

σχολείο που όχι μόνο σαν κτίριο αλλά και σαν λειτουργία είναι συνυφασμένο με την ιστορία του 

τόπου. Με ύπαρξη για πάνω από 100 χρόνια διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική 

και ιστορική συνέχεια του νησιού. 

 Η διαψηλάφηση του θέματος έχει σαν σκοπό να συνεισφέρει στην ιστορική θεώρηση της 

πόλης της Θάσου και μάλιστα σε μια χρονιά που συμπληρώνονται 100 χρόνια από την 

απελευθέρωσή της. 

 Η εργασία μας στηρίχτηκε σε προφορικές διηγήσεις παλιών μαθητών του σχολείου αλλά – 

και κυρίως – σε μελέτη του αρχειακού υλικού που είτε βρέθηκε στο σχολείο είτε αναζητήθηκε 

σε πρωτότυπες πηγές ή έρευνες και καθώς επίσης και σε μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.   

 Η παρούσα εργασία δεν φιλοδοξεί να καταθέσει μια ολοκληρωμένη άποψη για την ιστορία 

του σχολείου και για το ρόλο που διαδραμάτισε στην κοινωνική ζωή του τόπου.  

 Σίγουρα όμως θα προσθέσει ένα λιθαράκι στην τοπική ιστορία και θα δώσει εναύσματα για 

μελλοντικούς ερευνητές για διεξοδικότερη ανάλυση του θέματος. 

  

 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 Στόχος της εργασίας μας ήταν να ερευνήσουμε το ρόλο που έπαιξε το σχολείο του Λιμένα 

στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου, τον τρόπο που επηρεάζει την ιστορική εξέλιξη 

κάθε οικισμού, καθώς τη σημασία που έχει σαν σημείο αναφοράς στη γενικότερη ζωή  της 

περιοχής.  Το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Θάσου είναι ένα σχολείο που εκτός από τον εκπαιδευτικό 

του ρόλο διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο και πάνω σε γενικότερα θέματα διαφύλαξης της 

πολιτιστικής ιστορίας της Θάσου.   

 Κτίστηκε στον οικισμό που υπήρχε από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα μέχρι και τα πρώτα χρόνια 

μετά την απελευθέρωση. Βρίσκεται ανάμεσα στους αρχαιολογικούς χώρους της Θάσου, την 

Αρχαία Αγορά και στο Ωδείο, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και την εκκλησία του αγίου 

Νικολάου.  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1880 δεν φαίνεται να λειτουργεί σχολείο στο Λιμένα, 

καθώς δεν αναφέρεται κάτι στους στατιστικούς πίνακες του 1884.
160

   

                                                             
160 O Prokes Fon Osten, που επισκέφθηκε τον οικισμό το έτος 1828, αναφέρει πως στο λιμάνι υπήρχε παλαιός 

πύργος των Βενετών, ύψους 92 ποδιών, κατασκευασμένος από κομμάτια αρχαίου μαρμάρου και απελέκητες 

πέτρες. Ενεπεκίδη, Π., ο.π., σ. 46. 
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 Στο στατιστικό πίνακα του σχολικού έτους 1894 – 95 έχουμε την πρώτη αναφορά για 

τετρατάξιο Δημοτικό Σχολείο όπου ένας δάσκαλος δίδασκε σε 30 μαθητές. 

 Το 1899 – 1900 οι μαθητές διπλασιάζονται σχεδόν και φτάνουν στον αριθμό των 50. 

Ιδρύεται νηπιαγωγείο- παρθεναγωγείο με μία παρθεναγωγό και 40 μαθήτριες. 

 Ο Λιμένας ήταν το επίνειο της Παναγίας στην οποία και υπαγόταν διοικητικά. Έτσι και η 

λειτουργία του σχολείου εξαρτιόταν από τη δημογεροντία της Παναγίας η οποία αποφάσιζε για 

την επιχορήγηση του σχολείου για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του η οποία 

αναγραφόταν στον ετήσιο προϋπολογισμό που επικυρώνονταν με την υπογραφή του 

Μητροπολίτη.   

  Ο Στ. Μερτζίδης στο βιβλίο του «Θασιακά» κάνει αναφορά στο σχολείο του Λιμένα το 

οποίο περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια. «Υπάρχει μια τουρκική συνοικία, τέμενος, εν ω 

προσκυνούσιν οι της διοικήσεως της Α.Μ. του Σουλτάνου Τούρκοι υπάλληλοι και λοιποί 

μουσουλμάνοι κάτοικοι του μέρους τούτου. Ευρίσκονται ωσαύτως το διοικητήριον μετά του 

δικαστηρίου και ο πύργος των καταλανών. Όπισθεν δε όλων αυτών το Ελληνικόν σχολείον, η 

εκκλησία του αγίου Νικολάου και ο μητροπολιτικός οικίσκος, άτινα οικοδομήματα αντικατέστησαν 

αρχαίους ειδωλολατρικούς ναούς, βωμούς και ιερά με αξιόλογα αγάλματα και λαμπρά ανάγλυφα 

….. και μέγα ελαιοτριβείον»
161

.  

 Από το 1902 και μετά έχει λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα και στο Λιμένα λειτουργούν 

κανονικά δύο σχολεία, ένα αρρένων με 50 μαθητές και ένα παρθεναγωγείο με 40 μαθήτριες, 

μέχρι και το 1907 όταν τα δύο σχολεία συγχωνεύονται σε μία μικτή 5/τάξια Αστική σχολή. 

Όμως παρόλο που υπάρχει αύξηση στη δυναμικότητα του σχολείου εξακολουθούν να διδάσκουν 

δύο εκπαιδευτικοί, ένα διδάσκαλος και μία διδασκάλισσα σε σύνολο μαθητών 124.
162

 

  Ο πληθυσμός του Λιμένα αυξάνει ραγδαία κυρίως από τη μετεγκατάσταση των κατοίκων 

της Παναγίας. Το 1914 γίνεται μικρή κωμόπολη και μετά την απελευθέρωση πρωτεύουσα του 

νησιού. 

 Λίγο πριν την απελευθέρωση ο Λιμένας αποκτά πλήρη Αστική Σχολή η οποία «Υπάγεται εις 

εκπαιδευτικήν περιφέρειαν Καβάλλας».
163

 

 Σε χειρόγραφο του 1914 επίσης, υπάρχει αναφορά για τα «χωρία, τους κατοίκους τους 

μαθητάς και τους διδασκάλους της νήσου Θάσου» όπου ο «Λιμήν» αναφέρεται ότι έχει 

υπηρεσίες ως πρωτεύουσα του νησιού και ως δήμος, μεταξύ των οποίων και Αστική Σχολή.  

                                                             
161

 Μερτζίδου, Σ., Θασιακά… , ο.π., σ. 94. Βλ. και Δαδάκη, Σ. – Kozeli, T., «Ο ναός του Αγίου Νικολάου στο Λιμένα 

Θάσου», Θασιακά 14, (2009), σ. 132 και σελ. 133, εικ. 8. 

162
 Σκούρτη, Ι., «Πληθυσμός, σχολεία και ιερείς των χωρίων της Θάσου…», ο.π., Θασιακά 14 (2009), σ. 551. Βλ. και 

Μαναφή, Κ., ο.π., σ. 87 

163 «…ο Δήμος καίτοι φέρει το όνομα δήμος Θάσου, ουχ ήττον είναι δήμος μόνον Λιμένος, καθόσον παρά των 

κατοίκων Λιμένος εισπράττει φόρους, αι δε λοιπαί Κοινότητες εισίν ανεξάρτητοι. Υπάρχουσιν και πρόσφυγες 

προσωρινώς εγκατεστημένοι υπέρ τους χιλίους. Έχει Διοικητήριον». Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, Επαρχία 

Δράμας, φάκ. 12, υποφ. 1, αρ. εγ. 26, 27 & 28. 
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  Το αρχείο του σχολείου αρχίζει από το σχολικό έτος 1945-46. 

  

 Το Σχολείο λειτούργησε ως 4/θέσιο μέχρι το 1964. 

 το 1964  προήχθη σε  5/θέσιο 

 το 1966 προήχθη σε  6/θεσιο  

 το 1978 προήχθη σε 7/θεσιο 

 το 1995 προήχθη σε 10/θεσιο 

 το 1996 προήχθη σε 12/θεσιο 

 

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 Κτίριο μόνιμο δεν υπήρχε και κάθε φορά η κοινότητα Παναγίας έψαχνε να βρει κάποιο 

διαθέσιμο κτίριο, ιδιωτικό ή μοναστηριακό για να το νοικιάσει για τη στέγαση του σχολείου του 

Λιμένα. «Μέχρις ότου όμως επιψηφισθή η ανοικοδόμησις γίνεται ανάγκη όπως επί του παρόντος 

προσέρχονται εις προσωρινό τι μέρος οι εν Λιμένι παίδες και διδάσκονται».
164

 

 Όμως σταδιακά ο πληθυσμός του Λιμένα αυξάνει. Το 1900 η πειρατεία έχει εκλείψει και 

μαζί της κι ο φόβος των κατοίκων που τους είχαν αναγκάσει να μετακομίσουν στην ενδοχώρα 

και συγκεκριμένα στην Παναγία. Οι δυνατότητες επικοινωνίας με την απέναντι στεριά 

δημιουργούν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ο Λιμένας γίνεται το κέντρο για τις εμπορικές 

συναλλαγές με τις απέναντι ακτές. Μαζί με την αύξηση του πληθυσμού παρατηρείται και 

αύξηση του μαθητικού δυναμικού κι έτσι οι ανάγκες για μόνιμο κτίριο γίνονται πιο επιτακτικές.  

  Το Δημοτικό Σχολείο Θάσου θεμελιώθηκε τελικά το 1928 και αποπερατώθηκε το 1930. 

Οι επισκευές του κτιρίου έγιναν το 1954, το 1968 και το 1980-82. Τα υλικά κατασκευής του 

κτιρίου ήταν πέτρα, ξύλα και κεραμίδια. 

 Η δαπάνη κατασκευής του δεν είναι γνωστή διότι δεν υπάρχει αρχείο πριν από το έτος 1945. 

 Η δαπάνη επισκευής του κτιρίου όμως, και της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης το 

1980-82 ανέρχεται σε 5.500.000δρχ. Τα χρόνια μάλιστα αυτά φιλοξενήθηκε στο κτίριο του 

σημερινού Γυμνασίου, όπου λειτούργησε σαν απογευματινό. 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

 Το δημοτικό σχολείο του Λιμένα, από τότε που ιδρύθηκε, περί τα τέλη της δεκαετίας του 

1880 και μέχρι το 1895, λειτουργούσε ως μονοθέσιο. Στη συνέχεια ιδρύεται και Παρθεναγωγείο, 

στο οποίο δίδασκε μια δασκάλα. 

                                                             
164 Α.Ι.Μ.Β., φ. 190, αρ. εγ. 568 & 569.  
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 Το πρώτο όνομα δασκάλου του σχολείου, που μας είναι γνωστό είναι του Ηλία 

Παπαστυλιανού, ο οποίος εργάστηκε στο Λιμένα κατά το σχ. έτος 1896-97. 

 Το σχ. έτος 1897-98 στα σχολεία του Λιμένα υπηρέτησαν ο Πέτρος Σωάνιος και η Αμαλία 

Δούκα
165

. Δύο χρόνια αργότερα (1899-1900) δάσκαλος του Δημοτικού σχολείου ήταν ο Χαρ. 

Ζαμπέτας, με ετήσιο μισθό 25 λ.Τ. και στο Παρθεναγωγείο η Αμαλία Ιωσήφ με 30 λ.Τ. 

 Με δύο εκπαιδευτικούς λειτούργησαν τα σχολεία και την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα. 

Το σχ. έτος 1905-06, παρθεναγωγός ήταν η Βαλασία Γεωργίου
166

. Πρόκειται για μία αξιόλογη 

εκπαιδευτικό από την Καβάλα, η οποία ζήτησε και αυτή 30 λ.Τ ως ετήσιο μισθό.

 Παρθεναγωγός του Λιμένα, κατά το σχ. έτος 1906-07, ήταν η Μαρία Χατζηαυγουστή από 

την Παναγία, η οποία την επόμενη χρονιά αποφάσισε να εργαστεί στην Τραπεζούντα. 

 Ένας ακόμη αξιόλογος δάσκαλος από την Καβάλα, που εργάστηκε στην Αστική σχολή του 

Λιμένα, από το 1910 μέχρι το 1915, ήταν ο Νικόλαος Μερτζιανίδης. 

 Ήδη από το 1911, το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της Θάσου, στην υποτυπώδη του μορφή, 

είχε στεγαστεί στον ισόγειο όροφο του σχολείου. Στο Μετζιανίδη, ως διευθυντής του σχολείου, 

ανατέθηκε όχι μόνο η ευθύνη φύλαξης των αρχαιοτήτων αλλά και η επίβλεψη των ανασκαφών 

που πραγματοποιούσε η Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία.  

 Διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων 

 Η ιστορία του 1
ου

 ΔΣ Θάσου είναι παράλληλη με την ιστορία της κωμοπόλεως του Λιμένα 

της Θάσου. Είναι σημαντικό ότι σε χρόνους δύσκολους και κυρίως σε εποχές όπου στο Λιμένα, 

σε αντίθεση με τα άλλα χωριά της Θάσου, υπήρχε έντονο το τουρκικό στοιχείο, οι κάτοικοι 

καταφέρνουν και διατηρούν παράλληλα με το οθωμανικό σχολείο και αντίστοιχο ελληνικό. Το 

ενδιαφέρον τους για τη μόρφωση των παιδιών τους διαφαίνεται τόσο από την ανησυχία και την 

έντονη δυσαρέσκεια που εκφράζουν όταν λόγω οικονομικών δυσκολιών η δημογεροντία της 

Παναγίας αδυνατεί να συνδράμει οικονομικά στη λειτουργία του σχολείου αλλά και στις 

επίμονες προσπάθειες που κάνουν οι κάτοικοι μέχρις ότου καταφέρουν να αποκτήσουν το 

Βατοπαιδινό κτίριο για τη στέγαση του σχολείου τους. 

 Μέσα από την ιστορία του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου μπορούμε να πούμε ότι αναδείχνονται 

και πτυχές της ιστορίας της Θάσου που σχετίζονται με τις σχέσεις του νησιού με το Άγιο Όρος 

και κυρίως με την Ιερά Μονή του Βατοπαιδίου.   

   Το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο Θάσου, συνεχίζοντας την ιστορία που κληρονόμησε και με 

αίσθημα ευθύνης διαχειρίζεται, έχει δημιουργήσει μια πολιτιστική κουλτούρα, συμβάλλοντας 

στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού.  Εκτός των άλλων καινοτόμων δράσεων, η αρχαία 

ελληνική γραμματεία μέσα από τους τραγικούς και κωμικούς συγγραφείς της αρχαιότητας 

ξαναδίνει ζωή στους αρχαιολογικούς χώρους που το περιβάλλουν. Η θεατρική ομάδα του 1
ου

 ΔΣ 

Θάσου που δίνει παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Θάσου, έχει ξεπεράσει τα στενά όρια του 

Δήμου και διαγωνίζεται επάξια θεατρικά σχήματα από όλη την Ελλάδα. Αποκορύφωμα η 

                                                             
165 Μερτζίδου, Σ., Οι Φίλιπποι…., ο.π., σ. 234. 

166 Μαναφή, Κ., ο.π., σ. 87. 
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βράβευση της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου με το 1
ο
 Βραβείο Παιδικού Θεάτρου στον 

πανελλήνιο διαγωνισμό του 2005 στην Ορεστιάδα.   

 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1) Αρχείο 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου Θάσου  

2) Μανάφης Κ., «Χωρία, κάτοικοι, μαθηταί και διδάσκαλοι της νήσου», Θασιακά τ. 6 

3) Χιόνης Κ., «Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Θασιακά τ. 7 

4) Κύρου,  Δ. «Η υποδιοίκηση Θάσου το 1914, πληροφορίες από ανέκδοτα έγγραφα Γενικής 

Διοίκησης Μακεδονίας», Θασιακά τ. 10 

5) Καραθανάσης Αθ. Μπάκας Ιω. , «Θασιακά εκπαιδευτικά (1860 - 1910)», Θασιακά τ. 10 

6) διδάσκονταν (1850 - 1912)», Θασιακά τ. 11 
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2
Ο

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να καταγράψει τη ολιγόχρονη ιστορία του 2
ου

 

Δημοτικού Σχολείου Θάσου και να αναδείξει το ρόλο του.  

 

Το 2
ο
 6/θ Δημοτικό Σχολείο Θάσου ιδρύθηκε το 1999 με αριθμό ΦΕΚ τ.Β’ 1680/27-

801999 λειτούργησε όμως από το σχολικό έτος 1998 – 1999 και άνηκε στο Μητροπολιτικό 

σχολείο. Με την απόφαση του ΦΕΚ Β’2442- 2/11-2011 εντάσσεται σε ζώνη Ζ.Ε.Π. (Τ.Υ., Φ.Τ.) 

και με το ΦΕΚ 823/τ.Β’/2-7-2002 ορίζεται ως ολοήμερο. Ήταν μια απαίτηση των αναγκών που 

δημιουργήθηκαν από την αύξηση των μαθητών στο τότε υπάρχον Δημοτικό Σχολείο Θάσου, 

μετέπειτα 1
ο
 6/θ Δημοτικό Σχολείο Θάσου. Αυτή η αύξηση οφείλεται τόσο στην ανάπτυξη του 

τουρισμού στη Θάσο και το κύμα οικονομικών μεταναστών που ήρθαν για εργασία όσο και 

στην κλήρωση εργατικών κατοικιών στο Λιμένα, σε δικαιούχους από όλη τη Θάσο. Ο αρχικός 

αριθμός των μαθητών ανερχόταν σε 113. Ο μέσος όρος εγγεγραμμένων κατά έτος ήταν 114 

μαθητές. Η δυναμική του φαίνεται να είναι αυξητική για το λόγο ότι βρίσκεται στην επέκταση 

της νέας πόλης.. 
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Η αρχική του οργανικότητα ήταν 6 θέσεων η οποί και παραμένει ως σήμερα. Στη δύναμη 

του σχολείου προστίθενται και οι θέσεις εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, καθηγητή Φυσικής 

Αγωγής και Αγγλικών. Στο Σχολείο λειτουργεί και τάξη υποδοχής 

Το κτίριο είναι χτισμένο σε έναν υπέροχο ελαιώνα στις παρυφές της πόλης. Στην αυλή 

του υπάρχουν 25 ελαιόδεντρα. Μάλιστα κατά τη φετεινή σχολική χρονιά οι μαθητές και οι 

εκπαιδευτικοί του Σχολείου πήραν πρωτοβουλία, συμμετείχαν στη συγκομιδή, παρακολούθησαν 

τη διαδικασία μέχρι το ελαιοτριβείο και την παραγωγή λαδιού.  

   

Στην αυλή υπάρχει κοινό γήπεδο Μπάσκετ – Ποδοσφαίρου, καθώς και 2 φιλέ του Βόλεϊ. 
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Από τη μια πλευρά του κτιρίου περνά ένας όμορφος χείμαρρος με πλατάνια. Αυτή η 

άμεση γειτνίαση με τη φύση δρα ευεργετικά στη διάθεση των παιδιών. Πολύ κοντά στο σχολείο 

επίσης βρίσκο0νται και τα κοιμητήρια της πόλης. Άλλωστε στην ίδια περιοχή βρισκόταν και η 

αρχαία νεκρόπολη, ενώ τάφοι Ρωμαϊκών χρόνων βρέθηκαν τόσο κατά την εκσκαφή των 

θεμελίων του σχολείου όσο και στον παρακείμενο δρόμο. 

 

Οι κύριοι χώροι του κτιρίου στεγάζονται στο ισόγειο και σε έναν όροφο. Στο ισόγειο 

υπάρχουν πέντε άνετες αίθουσες, γραφείο εκπαιδευτικών και τουαλέτες. Στις δύο από αυτές τις 

αίθουσες λειτουργεί το 1
ο
 Νηπιαγωγείο Θάσου το οποίο συστεγάζεται με το σχολείο μας, 

γεγονός βέβαια που δημιουργεί κάποιες δυσλειτουργίες.  
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Στον επάνω όροφο υπάρχουν 2 άνετες αίθουσες και μια μικρότερη, η οποία όμως 

χρησιμοποιείται αναγκαστικά. Υπάρχει ακόμη μια πολύ στενή αίθουσα με υπολογιστές, που 

χρησιμοποιείται επίσης για τα μαθήματα Ειδικής Αγωγής. Υπάρχει ακόμη υπόγειο που σταδιακά 

διαμορφώθηκε σε γυμναστήριο, αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 140 ατόμων, αίθουσα 

προβολών και μουσικής αλλά και Λαογραφικό Μουσείο. Εδώ οργανώθηκε και η Σχολική 

Δανειστική Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από 2000 τόμους βιβλίων. 

 

Το σχολείο βρίσκεται στα νότια όρια της παλιάς πόλης και του νέου οικισμού που 

πλαισιώνει τις εργατικές κατοικίες. Η καταγωγή των μαθητών είναι μεικτή χωρίς να 

χαρακτηρίζεται αισθητά από κοινωνικά κριτήρια. Το ίδιο ισχύει και για τη πολιτισμική σύνθεση 

και τις εργασίες των γονέων των μαθητών. Είναι βέβαιο ότι η δημιουργία του νέου αυτού 

σχολείου αναβάθμισε την περιοχή και με την παρουσία του οι κάτοικοι ένιωσαν τη βελτίωση της 

γενικότερης εικόνας τους στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό της πόλης της Θάσου. Ένιωσαν 

υπερήφανοι που είχαν στην περιοχή τους σχολείο. Την ευγνωμοσύνη τους αυτή την ανταπέδιδαν 

κάθε φορά που τους ζητούνταν από το σχολείο να το βοηθήσουν ποικιλοτρόπως. Η πολιτιστικές 

αλλά και κάθε είδους εκδηλώσεις που οργανώθηκαν έδωσαν ξεχωριστή πνοή στην 

υποβαθμισμένη για διάφορους λόγους περιοχή. 

 

Το σχολείο επέδειξε έντονη πολιτιστική δραστηριότητα παρά τα όποια προβλήματά του 

ως «νεοϊδρυθέν» και παρά τις αρκετές ελλείψεις του σε απαραίτητο υλικό. 

 

Ανέβασε πολλές θεατρικές παραστάσεις αρχαίων συγγραφέων αλλά και νεώτερων Ελλήνων και 

ξένων. Κάποιες από αυτές τις παρουσίασε στη Αρχαία Αγορά, στο πολιτιστικό κέντρο του 

Δήμου «ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ»  αλλά και σε άλλους δημόσιους  
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χώρους αποσκοπώντας σε ένα ευρύ άνοιγμα προς την κοινωνία. Το σχολείο φιλοξένησε πολλά 

σεμινάρια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών όλου του νησιού με κορυφαίο τη διετή – σε 

διάρκεια – επιμόρφωση και εξομοίωση των πτυχίων των δασκάλων με αυτό του Δ.Π.Θ. 

Συνεργάστηκε με τον ΟΚΑΝΑ Καβάλας, το Α.Τ. Θάσου και Καβάλας, την Πυροσβεστική 

υπηρεσία, το τμήμα Πολεμικής Αεροπορίας Χρυσούπολης, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας 

της Φύσης, το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, το Δήμο Θάσου, το Κέντρο υγείας Πρίνου, με τοπικούς 

συλλόγους και φορείς, με θεατρικά σχήματα για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων 

κ.α. Οργάνωσε μουσικές λαογραφικές εκδηλώσεις με αποκορύφωμα και απόσταγμα της 

δουλειάς αυτής, την επαγγελματική παραγωγή ηχητικού CD υπό την καθοδήγηση της μουσικού 

του σχολείου, έργο που γράφηκε ειδικά για τη θεατρική παράσταση του σχολείου 

«ΑΧΑΡΝΕΙΣ». Στις πολλές και αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις θα πρέπει να αναφερθεί και η 

αδελφοποίηση με το σχολείο της Νέας Καρβάλης αλλά και η φιλοξενία εκπαιδευτικών και 

μαθητών από το σχολείο του Godollo της Ουγγαρίας με τη συνδρομή του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων. Κυρίως επιδιώχθηκε να προσφερθεί στους μαθητές πραγματική παιδεία και όχι 

εικονική και προσωρινή παροχή δεξιοτήτων. 
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Το σχολείο μας ακόμη οργάνωσε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως το αφιέρωμα στο Θάσιο 

συγγραφέα Χάρη Σωτηρέλη, εκπόνησε περιβαλλοντικά προγράμματα, προγράμματα υγείας κτλ. 

Συμμετέχει επίσης σε εορτασμούς σχολικών επετείων, της απελευθέρωσης της Θάσου, σε 

Θρησκευτικές γιορτές, παρελάσεις, εκκλησιασμούς κτλ. 
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Το σχολείο μας με την άψογη καθοδήγηση του μέχρι πρότινος διευθυντή κ. Γ. 

Παπαδόπουλου που υπηρέτησε ως διευθυντής από τη δημιουργία του σχολείου ως και πέρυσι 

και πρωτεργάτες όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν και υπηρετούν με συνέπεια στο 

έργο που τους ανέθεσε η πολιτεία, καθώς και τους εκάστοτε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, 

κατάφερε πολύ γρήγορα να ξεπεράσει τα μεγάλα προβλήματα του νεοϊδρυθέντος και να δώσει 

στους μαθητές του αυτά που πρέπει, χωρίς να νοιώθουν τη στέρηση του πρωτοεμφανιζόμενου.  

Αυτός θα πρέπει να είναι και ο περαιτέρω στόχος του σχολείου στο «αύριο» της εκπαίδευσης. 

Να συνεχίσει να δίνει πίστη για τη ζωή και τους τίμιους αγώνες που θα πρέπει να τη διέπουν. 

Βαθιά γνώση για συνέχεια στη παροχή αληθινής παιδείας και εσωτερική πρόοδο του ανθρώπου. 
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Αληθινό πολιτισμό και γνώση της διαχρονικής πορείας των λαών μέσα στη Ιστορία. Σεβασμό 

στον άνθρωπο, αποδοχή της διαφορετικότητας, μέσα σε ένα δύσκολο, όπως διαμορφώνεται, 

παγκόσμιο περιβάλλον και κατάκτηση και εφαρμογή από αυτούς διαχρονικών αξιών που 

προάγουν τον άνθρωπο, τον οδηγούν στην αναζήτηση της πραγματικής Αρετής, στη 

συνεργασία, στη ομαδικότητα και στη κοινωνική αλληλεγγύη που τόσο απαραίτητη κρίνεται 

στις μέρες μας. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 

 

   Η ιστορία του Θεολόγου, στενά δεμένη μ’αυτή της Θάσου τυλίγεται από μια μυστηριακή 

σιωπή.  

   Για πρώτη φορά ο Θεολόγος μνημονεύεται ως τοπωνύμιο σε χρυσόβουλο λόγο του έτους 1287 

του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ανδρόνικου Β’ Παλαιολόγου. 

   Στο παραπάνω έγγραφο που αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της μονής Φιλόθεου στη 

Θάσο, δηλώνεται ρητά ότι το έτος 1287 η Ιερά Μονή κατείχε «μετόχιο τιμώμενον επί τω 

ονόματι του αγαπημένου τω Χριστώ μαθητού και αποστόλου και παρθένου και ευαγγελιστού 

και Θεολόγου Ιωάννου και την επωνυμίας εξ αυτού λαχόν ο Θεολόγος». ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 

8
ΟΣ

, ΣΕΛ.115 

   Ο Θεολόγος οφείλει, λοιπόν, την ονομασία του στο μετόχι – μοναστήρι του αποστόλου, και 

ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου που υπήρχε στην περιοχή αυτή. 

 

   Μελετώντας κανείς την ιστορία της Θάσου και ιδιαίτερα την περίοδο 1813 έως 1902, όπου το 

νησί κάτω από την αιγυπτιακή διοίκηση γνώρισε ένα προνομιακό καθεστώς με τοπικές αρχές 

και συμβούλια, απορεί κανείς για την καθυστέρηση ανάπτυξης της παιδείας που εμφανίζεται 

οργανωμένα μόνο γύρω στα 1870. ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 439 

Η εκπαίδευση στα τέλη της δεκαετίας 1870-1880 παρουσιάζεται περισσότερο οργα- 

νωμένη, με τις δωρεές και την δημιουργία τοπικών ομάδων που θέλουν να ξεπεραστεί 

η πνευματική στασιμότητα. 

   Η Θάσος αδιαφιλονίκητα ελληνική και ελληνόφωνη,  δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα εμπόδια 

και τα προβλήματα που δημιουργούσαν οι τοπικές διαμάχες και οι φατριασμοί, με φυσικό 

επακόλουθο την υπολειτουργία και των σχολείων. ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 8
ΟΣ

, ΣΕΛ. 142, 143 

   Για να καταλάβουμε καλύτερα τη εξέλιξη του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου  

Θεολόγου Θάσου θα κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή. 

     Ο Θεολόγος ως οικισμός είναι δημιούργημα των πρώτων σκοτεινών χρόνων της 

Τουρκοκρατίας. Για πρώτη φορά εμφανίζεται ως χωριό σε απογραφή του 1591 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Χ’ ΓΙΩΡΓΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ-ΘΑΣΟΥ.    Είχε δύο κοινότητες , 

δύο δημοτικά σχολεία, δύο ενορίες και δύο νεκροταφεία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο διοικούνταν. Αν και ήταν ουσιαστικά 

ένας ενιαίος οικισμός, τυπικά από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα μέχρι το 1918, που έγινε η 

ενοποίηση των δύο κοινοτήτων ήταν χωρισμένος σε δύο συνοικίες – μαχαλάδες και 

λειτουργούσε με δύο ξεχωριστές κοινότητες «Άνω Θεολόγου» και «Κάτω Θεολόγου». 

 ΘΑΣΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 8
ΟΣ

, ΣΕΛ. 141       Στη θέση που είναι κτισμένο το σημερινό Σχολείο μας, 

το 1850 υπήρχε ένα παλιό κτίριο, όπου λειτουργούσε αλληλοδιδακτικό σχολείο ( δηλαδή 

μαθητές που γνώριζαν να γράφουν και να διαβάζουν δίδασκαν τους άλλους ).ΠΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 436, ΘΑΣΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 

4
ΟΣ

, ΣΕΛ. 143, 147 

   Γύρω στα 1870 λειτουργούσαν σχολεία σ’ όλη τη Θάσο. ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 439 

   Αργότερα στις 18 Απριλίου του 1884 κτίσθηκε στην περιοχή του κάτω μαχαλά το σχολείο, 

που το έλεγαν κατουχουρνό και λειτουργούσε ως παρθεναγωγείο ( μόνο για κορίτσια ) και 

νηπιαγωγείο. Το σχολείο του πάνω χωριού, το πανουχουρνό, ήταν «Αστική Σχολή Αρρένων» 

(δηλ. σχολείο εξατάξιο αγοριών ). ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ.442, ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 

4
ΟΣ

, ΣΕΛ. 144,145 

ΠΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ, ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 436, 

ΘΑΣΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 4
ΟΣ

, ΣΕΛ. 143, 147 

        Μ ε την κατάλυση της αιγυπτιακής κυριαρχίας το 1902 έχουμε έντονη παρέμβαση των 

Οθωμανών Τούρκων στα σχολικά θέματα της Θάσου. Στα σχολεία του Θεολόγου διδασκόταν 

και η τουρκική γλώσσα. 
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     Στα χρόνια της τουρκοκρατίας τους δασκάλους τους έφερνε η σχολική εφορεία από τη σχολή 

Μαρουλιστών των Σερρών, την Κωνσταντινούπολη, το Μοναστήρι και τη Στρώμνιτσα. Η ίδια 

πλήρωνε τους μισθούς τους.  ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 2
ΟΣ

, ΣΕΛ.69, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 442   

Για ενίσχυση του σχολικού ταμείου περιφερόταν δίσκος στην εκκλησία. 

   Η απελευθέρωση της Θάσου δημιούργησε μια νέα κατάσταση, η άνθιση της παιδείας είναι  

γεγονός αδιαμφισβήτητο. ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 462 

  

   Το σημερινό Σχολείο  άρχισε να κτίζεται το 1908 και τελειοποιήθηκε το 1911. Σύμφωνα με 

την επιστολή που χάρισε κορνιζωμένη στο Σχολείο μας ο κ. Τζιάτας Κων/νος με ημερομηνία 10 

Ιουλίου 1911. ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 2
ΟΣ

, ΣΕΛ. 65, ΘΑΣΙΚΑ, ΤΟΜΟΣ 4
ΟΣ

, ΣΕΛ. 146,147 

   Στο διάσημα της τετράχρονης Γερμανο-ιταλικής και Βουλγαρικής κατοχής, τα σχολεία σε 

πολλά διαμερίσματα της χώρας δε λειτούργησαν. 

   Την μεταπολεμική περίοδο, από γραπτή μαρτυρία δασκάλου της εποχής εκείνης, Σεπτέμβριος 

1945 το σχολείο υπολειτουργούσε. Δύο δάσκαλοι για 360 μαθητές. Η 

αλληλοδιδακτική και μια μορφή ομαδοσυνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας ήταν τα όπλα των 

δασκάλων που εργαζόταν ως αργά το απόγευμα. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΒΔΟΜΗ, ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥ (ΧΡΗΣΤΑΚΗ) 

 

   Το έτος 1972 γίνεται αναφορά,  σε πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων,  για εποπτική  

διδασκαλία και ενιαία συγκεντρωτική διδασκαλία.  ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ , ΕΤΟΣ 1972 

   Το σχολείο  ανακαινίστηκε το 1981 και είναι από τα πιο όμορφα παραδοσιακά σχολεία της 

Θάσου. 

    Από το 1995 έγινε συγχώνευση κατά τάξεις  των 2/θεσίων σχολείων Θεολόγου και Ποτού σε 

ένα 4/θέσιο Δημοτικό Σχολείο πρωτίστως και αργότερα αναβαθμίστηκε σε 6/θέσιο Ολοήμερο 

Δημοτικό Σχολείο Θεολόγου- Ποτού. 

 

   Το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου-Ποτού αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις 

ανάγκες της εκάστοτε κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και των συνθηκών που τις όριζαν. 

   Από τα μέσα του 19ου αιώνα  ως την  απελευθέρωση του νησιού η κατάσταση ήταν δύσκολη, 

από παιδαγωγικής και διοικητικής άποψης.  Το σχολικό διδακτήριο δεν  είχε  χαρακτήρα-

ταυτότητα, δεν υπήρχαν έμπειροι δάσκαλοι, τα αλληλοδιδακτικά σχολεία δεν λειτουργούσαν 

κανονικά ούτε ικανοποιητικά.  

   Η απελευθέρωση του νησιού έδωσε το έναυσμα διοικητικής οργάνωσης ( εγκύκλιοι και νόμοι 

του ελληνικού κράτους ), το εκπαιδευτικό προσωπικό αναβαθμίστηκε και τα διδακτήρια της 

Θάσου άρχισαν να αποδίδουν αυτό για το οποίο φτιάχτηκαν.  ΘΑΣΙΑΚΑ, ΤΟΜΟΣ 7
ΟΣ

, ΣΕΛ. 

460Με το πέρασμα των χρόνων τα διδακτήρια από δασκαλοκεντρικά αποκτούν παιδοκεντρικό 

χαρακτήρα, επιτρέποντας την εφαρμογή κοινωνικών μορφών διδασκαλίας. 

    

 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Θασιακά, τόμος 2, 4, 7, 8 

Αρχείο του Δημοτικού Σχολείου Θεολόγου-Ποτού 

Μαρτυρία του εκπαιδευτικού Χρηστάκη Δ. Γεωργίου-δημοσίευση εφημερίδας   ¨Η εβδόμη της 

Καβάλας¨ 1997 

Μαρτυρίες, εν ζωή,  δασκάλων και μαθητών 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ 

Χαμοξάρα Γεωργία, 

 Εκπ/κός Πρωτ/θμιας Εκπ/σης  

ΊΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Τα Λιμενάρια είναι μια παραθαλάσσια κωμόπολη, επίνειο του ορεινού οικισμού 

Κάστρου και βρίσκεται  στο νοτιοδυτικό  τμήμα του νησιού της Θάσου (εικ.1). Αναπτύχθηκε 

ιδιαίτερα το τέλος του 19
ου

 αιώνα, όταν το έτος 1903 ιδρύθηκε και λειτούργησε η γερμανική 

μεταλλευτική εταιρεία ΄΄Speidel΄΄(εικ.3). Η εξόρυξη καλαμίνας και αργυρούχου μόλυβδου 

απαιτούσε την ύπαρξη πολλών εργατικών χεριών. Πηγή άντλησης εργατικού δυναμικού υπήρξε 

ο ορεινός οικισμός Κάστρο. Έτσι  άρχισε και η μετεγκατάσταση των κατοίκων αρχικά στα 

Καλύβια (Μέση), όπου διατηρούσαν καλύβες για την περίοδο της ελαιοσυλλογής και αργότερα 

στα Λιμενάρια (Χαμιδιέ). Το κύμα προσφύγων το έτος 1922, κυρίως από το Χαράκι της 

επαρχίας Κυζίκου, διπλασίασε τον πληθυσμό του χωριού και συνέβαλλε στην οικονομική 

ανάπτυξη του τόπου.  

 Σήμερα ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται στους 2.441 κατοίκους, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 και ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό, την αλιεία, τη μελισσοκομία και 

την ελαιοκαλλιέργεια. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Το σχολείο  έχει συμπληρώσει περίπου 100 χρόνια παράδοσης στην παιδεία και 

εκπαιδευτικής προσφοράς στην ελληνική κοινωνία. Η ιστορία του αρχίζει από πολύ παλιά. 

 Ο ορεινός οικισμός Κάστρο αναφέρεται ότι διέθετε δημοτικό σχολείο από το 

1871(εικ.2). Λειτουργούσε στον επάνω όροφο του  διώροφου κοινοτικού καταστήματος  και 

κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Γενάρη μετακινούνταν στα Καλύβια (Μέση), 

στεγαζόταν στον γυναικωνίτη της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου και το έτος 1908 μεταφέρθηκε 

οριστικά στηΜέση (Καλύβια). Στα Λιμενάρια  το πρώτο δημοτικό σχολείο ήταν ιδιωτικό, αν και 

ένα τμήμα των εξόδων λειτουργίας του το κάλυπτε η Κοινότητα. Το έτος 1905 λειτούργησε ως 

πεντατάξιο με δύο δασκάλους και το 1908 λειτούργησε στην περιοχή Νηπιαγωγείο. Το ίδιο έτος 

η πεντατάξια Αστική σχολή Κάστρου- Μέσης αναβαθμίστηκε  σε εξατάξια Αστική σχολή. 

 Η αδυναμία συντήρησης δύο σχολείων, στις κοινότητες Λιμενάρια και Μέση οδήγησε 

στην ανέγερση ενός ενιαίου διδακτηρίου (εικ. 7). Η γερμανική μεταλλευτική εταιρεία 

΄΄Speidel΄΄ δώρισε το οικόπεδο 12 στρεμμάτων και οι μουχταροδημογεροντίες  των δύο 

οικισμών αποφάσισαν, στις 3 Απριλίου του 1909, την ανέγερσή του. Η αποπεράτωσή του 

ολοκληρώθηκε στα μέσα του 1919 και η δαπάνη του έργου καλύφτηκε από κοινό ταμείο των 

δύο κοινοτήτων, εισφορές των κατοίκων, δωρεές φιλόμουσων και ευκατάστατων Θασίων και τη 

συμπαράσταση της εκκλησίας (εικ. 8). 

 Ήταν ένα σημαντικό, λιθόκτιστο και λιτό κτίριο, χτισμένο στο μέσο των δύο οικισμών, 

χωρισμένο σε 6 αίθουσες και δύο μεγάλους διαδρόμους (εικ. 4). Λειτούργησε μεταξύ των ετών 

1919-1920 με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Σχολείο Κάστρου-Θάσου΄΄  και διευθυντή τον 

Κυπάρισσο Γεωργιάδη. 

Η εξέλιξή του τα επόμενα χρόνια ήταν αξιόλογη. Το σχολικό έτος 1924-25 λειτούργησε 

ως 5/τάξιο, αργότερα χωρίστηκε σε ένα 2/τάξιο Λιμεναρίων και ένα 3/τάξιο  Καλυβίων, όπου 

τελικά συγχωνεύτηκαν σε ένα εξατάξιο με έδρα την Κοινότητα Κάστρου (εικ 12). Άλλαξε 

επωνυμία σε Σχολείο Λιμεναρίων το έτος 1955 και δέκα χρόνια αργότερα επεκτάθηκε κατά 4 

αίθουσες, με  διώροφη προσθήκη (εικ. 5). Παράλληλα αναβαθμίστηκε σε επτατάξιο και το έτος 

1993 δημιουργήθηκε ειδική τάξη. Η αυξητική τάση του μαθητικού δυναμικού οδήγησε σε νέα 

αναβάθμιση το σχολικό έτος 1999-2000 σε εννεαθέσιο και την επόμενη σε δωδεκαθέσιο. Οι 

στεγαστικές ανάγκες καλύφτηκαν με τη διώροφη προσθήκη 6 αιθουσών διδασκαλίας και άλλων 

βοηθητικών χώρων, συνολικού εμβαδού 539,86 τ.μ. (εικ. 6). 

Το ίδιο έτος, 2000-2001,  με το Φ.Ε.Κ. 1065/30/08/2000 συγχωνεύτηκε με το μονοθέσιο 

δημοτικό σχολείο Μαριών και το διθέσιο δημοτικό σχολείο Σκάλας Μαριών σε ένα εννεαθέσιο 

δημοτικό σχολείο με την ονομασία «Εννεαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων». Το επόμενο 
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έτος ονομάστηκε «Ολοήμερο Δημοτικό  Σχολείο»  και από το σχολικό έτος 2013-14 λειτουργεί 

με την  επωνυμία «Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Λιμεναρίων» με Ενιαίο Αναμορφωμένο 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Το  σχολικό έτος 2014- 2015  λειτουργεί  ως εννεαθέσιο με 

9 τμήματα, με ένα  τμήμα ένταξης και  με διευθυντή της σχολικής μονάδας τον κ. Δαούτη 

Δημήτριο. Φοιτούν  συνολικά 165 μαθητές και  υπηρετούν 17 εκπ/κοί . 

Το σχολικό συγκρότημα έχει το σχήματος  του γράμματος «Γ», δύο εισόδους, μεγάλες 

φωτεινές αίθουσες, εργαστήριο πληροφορικής, τμήμα ένταξης, βιβλιοθήκη, αίθουσα 

εκδηλώσεων και βοηθητικούς χώρους. 

Ο περιβάλλων χώρος  του είναι περιφραγμένος με περίτεχνη σιδερένια κατασκευή και 

γειτνιάζει με το σχολικό συγκρότημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, τον δημοτικό παιδικό σταθμό και τα νηπιαγωγεία που συστεγάζονται  εκεί. Η τεράστια 

αυλή του καλύπτεται από χώρους άθλησης, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και σκάμμα για άλματα 

μήκους. 

 

 
 

 

Το παραπάνω γράφημα δείχνει ότι η πορεία του μαθητικού δυναμικού  του σχολείου, 

που  από την ίδρυση ως το 1950, ήταν αυξητική, μετατράπηκε σε φθίνουσα μέχρι  τη δεκαετία 

του 1980, σε αυξητική ως τη δεκαετία του 1990, όπου και πάλι ακολούθησε φθίνουσα πορεία 

μέχρι το έτος 2015. 

Από το  σχολικό έτος 2013- 2014   λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) οπότε προστίθενται νέα διδακτικά αντικείμενα στο πρόγραμμα 

διδασκαλίας όπως η Πληροφορική, τα Εικαστικά, η Μουσική και η Θεατρική Αγωγή. 

 

 ΈΓΓΡΑΦΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ  

Σύμφωνα με την Πράξη 5 του Συλλόγου Διδασκόντων στις 24/9/1959, ο Σύλλογος 

συναινούσε στην εισαγωγή εγκεκριμένων βοηθητικών βιβλίων Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης λαμβάνοντας 

υπόψη την υπ’ αρ. 1131/38-14-59 εγκύκλιο του κ. επιθεωρητή και την υπ’ αρ. 144534/15-12-

1956 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Για την Ε΄ συμφώνησε ομόφωνα στα εξής βιβλία: 

1. Εκκλησιαστική ιστορία Ι. Καμπανά 

2. Ευαγγελ. Περικοπαί Ι. Καμπανά 

3. Αριθμητική Ι. Καμπανά 

4. Γεωμετρία Ι. Καμπανά 

5. Γεωγραφία Ι. Καμπανά 
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6. Φυσική Χημεία Ι. Καμπανά 

7. Βυζαντινή Ιστορία Α. Γιαννοπούλου -Α. Ζαχαροπούλου  

Για την ΣΤ΄ συμφώνησε ομόφωνα στα εξής βιβλία: 

1. Ιστορία νέων χρόνων Γ. Σακκά 

2. Φυσική Χημεία Α. Γαβαλά 

3. Γεωγραφία Ευρώπης Α.Χ. Πάτση 

4. Αριθμητική Δ. Δούκα- Τ. Τάκη 

5. Πρακτική ΓεωμετρίαΑ. Χ. Πάτση 

6. Κατήχησις Λειτουργική Γ.Δ.Παπαϊωάννου  
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Από τη μελέτη του ωρολογίου προγράμματος της 14/9/1966 του 7/θ Δημοτικού σχολείου 

Λιμεναρίων προκύπτει εβδομαδιαίο πρόγραμμα, το διδακτικό ωράριο κάθε τάξης και η 

κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο. Το σχολικό έτος 1966-67 το σχολείο 

λειτουργούσε και το Σάββατο. Το διδακτικό ωράριο της Α΄ τάξης  ήταν 22 ώρες, της Β΄ τάξης 

25 ώρες, της Γ΄  τάξης 30 ώρες, της Δ΄ 31 ώρες , της Ε΄ και της ΣΤ΄ 32 ώρες. Κοινά διδακτικά 

αντικείμενα όλων των τάξεων ήταν τα Θρησκευτικά, η Ανάγνωση, η Αριθμητική, η Ιχνογραφία, 

η Χειροτεχνία, η Γυμναστική και η Ωδική. Επιπλέων διδακτικά αντικείμενα  των  Γ΄, Δ,΄  Ε΄ και 

Στ΄ τάξεων αποτελούσαν η Γραμματική, η Σύνθεση, η Γεωμετρία, η Ιστορία, η και η 

Καλλιγραφία, των  Ε΄ και Στ΄ τάξεων η  Φ. Πειραματική Χημεία, των Γ΄ και Δ΄ τάξεων η Φ. 

Ιστορία και των Α΄ και Β΄ τάξεων η Πατριδογνωσία  και  Λ. Ασκήσεις. 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Το σχολείο ως θεσμός κατείχε σημαντική θέση στην τοπική κοινωνία. Από το αρχείο του 

σχολείου προέκυψε ότι το σχολικό έτος 1953-54 και  τη διετία  1966-68 διοργανώθηκαν 

συσσίτια για τους μαθητές (εικ 13). Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει ενδεικτικά το μενού μιας 

εβδομάδας (σχολικό έτος 1967-68). 

 
Διοργανώνονταν επίσης οι  γυμναστικές επιδείξεις, αλλά και περιφερειακοί σχολικοί αγώνες 

μεταξύ των σχολείων της νότιας Θάσου. Μεγάλη σημασία δινόταν στο πρόγραμμα των 

περιφερειακών σχολικών αγώνων, οι οποίοι ήταν ανοιχτοί στο κοινό. Χαρακτηριστικό είναι το 
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πρόγραμμα της 13
ης

 Μαΐου 1968. 

 

 
Το σχολείο με τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Σύλλογο Διδασκόντων και το 

Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων έχει και πλούσια πολιτιστική δράση με στόχο την ολόπλευρη 

στήριξη των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους. Εκπαιδευτικοί και μαθητές εκφράζουν τα 

δημιουργικότητά τους με την οργάνωση  γιορτών, θεατρικών παραστάσεων, σχολικών αγώνων, 

τη  συμμετοχή σε παρελάσεις, διαγωνισμούς, καινοτόμα προγράμματα και διάφορες δράσεις σε  

συνεργασία με τους Συλλόγους του οικισμού (εικ. 16-24). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
Εικόνα 10.  Τα παραθαλάσσια Λιμενάρια 

 

 
Εικόνα 11. Ο ορεινός οικισμός Κάστρο. 
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Εικόνα 12. Λιμενάρια 1905. 

 

 
Εικόνα 13. Η θέση του ενιαίου σχολείου ανάμεσα στους δύο οικισμούς. 
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Εικόνα 14.Το  σημερινό διδακτήριο. Η είσοδος προς τα Λιμενάρια. 

 

 
Εικόνα 15. Η προσθήκη και η είσοδος  προς τα Καλύβια. 
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Εικόνα 16. Το ενιαίο σχολείο.1960. 

 

 
Εικόνα 17.Τα σημαντικότερα γεγονότα ως την έναρξη λειτουργίας  του ενιαίου σχολείου. 
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Εικόνα 18.Οι δάσκαλοι το σχ. έτος 1923-24. 

 

 
Εικόνα 19.Ενδεικτικό μαθητή Α΄τάξης.1922. 
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Εικόνα 20.Αναμνηστική φωτογραφία στην είσοδο του σχολείου. 1948. 

 

 

 
Εικόνα 21.Απολογισμό της Σχολικής Εφορείας το έτος 1955. 
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Εικόνα 23. Πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων με θέμα την έναρξη συσσιτίων το έτος 1966. 

 

 
Εικόνα 24. Ενδεικτικό μαθητή το έτος 1967. 
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Εικόνα 25. Κατάλογος εκπ/κών  στο σχολείο το έτος 1970. 

 

 
Εικόνα 26.Σχολική εκδήλωση. 
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Εικόνα 27.Απαγγελία ποιημάτων. 

 

 
Εικόνα 28.Θεατρική παράσταση. 
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Εικόνα 29.Εορτασμός εθνικής επετείου. 

 

 

 
Εικόνα 30.Παρέλαση μαθητών στον παραλιακό δρόμο.2013. 
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Εικόνα 31. Παρέλαση μαθητών στον παραλιακό δρόμο.2013. 

 

 
Εικόνα 32. Αθλητικοί αγώνες μπάσκετ.2014. 
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Εικόνα 33. Δράση από καινοτόμο πρόγραμμα.2014. 

 

 
Εικόνα 34.Σχολική εκδήλωση.2014. 
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Δημοτικό Σχολείο Παναγίας Θάσου 

Καβάζης Γιώργος, 

 δασκάλου 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Συμπληρώνονται φέτος 45 χρόνια από την ημέρα που κτίστηκε το σημερινό διδακτήριο. 

Σαν τιμή σ’ όλους αυτούς που εργάστηκαν για την ανέγερση αυτού του κτιρίου αλλά και σε 

όλους τους δασκάλους που εργάστηκαν πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες 

αφιερώνεται αυτή η εργασία με την ιστορία του σχολείου. 

 Δάσκαλοι που μόχθησαν για να μορφώσουν τα παιδιά της δύσκολης μεταπολεμικής 

περιόδου αξίζουν την τιμή μας και οπωσδήποτε δεν πρέπει να χαθούν στη λήθη του χρόνου. 

 Οι κάτοικοι της Παναγίας, φιλοπρόοδοι και φιλομαθείς στη μακρόχρονη ιστορία τους, 

φρόντισαν να έχουν σχολείο για τη μόρφωση των παιδιών τους από τα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. Με έξοδα δικά τους, με δωρεές και προσωπική εργασία έκτισαν τα σχολεία 

τους. Και για το σημερινό εργάστηκαν όλοι οι κάτοικοι και πρόσφεραν ότι μπορούσαν για να 

αποκτήσουν τα παιδιά τους ένα άνετο διδακτήριο.  

 Σ’ όλους αυτούς εμείς οι νεότεροι οφείλουμε το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας και 

συγχρόνως την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να παλεύουμε για τη μόρφωση 

των παιδιών και για την πρόοδο του χωριού.  

 Το βιβλίο αυτό δε θέλαμε να περιέχει μόνο ιστορικές αναφορές. Θελήσαμε να είναι ένα 

ζωντανό βιβλίο που θα κλείνει μέσα του όλες εκείνες τις μνήμες, τόσο των μαθητών όσο και των 

δασκάλων που υπηρέτησαν στο σχολείο της Παναγίας, ώστε να μπορεί να μιλάει στην καρδιά 

μας φέρνοντας νοσταλγική συγκίνηση για κείνα τα δύσκολα χρόνια.  

 Ένα βιβλίο που θα έχει μέσα του το λαχάνιασμα από τους εξαντλητικούς ποδαρόδρομους 

των εκδρομών αλλά και των μετακινήσεων των δασκάλων, θα έχει όμως και τα παιχνίδια των 

γυμναστικών επιδείξεων. Κι ίσως το κλάμα του μαθητή που τιμωρήθηκε, να σμίξει με το γέλιο 

μιας κωμωδίας από τα τόσα θέατρα που έπαιζαν τότε τα παιδιά του σχολείου. 

 Είναι το βιβλίο αυτό σαν το παλιό λεωφορείο του μπάρμπα Γιάννη του Ράνη που μας 

περιμένει στην «Πλατάνα» για να μας πάρει μακριά από τους ασφαλτοστρωμένους σημερινούς 

δρόμους και να μας οδηγήσει μέσα από τα χαλικοστρωμένα δρομάκια, σε νοσταλγικές εποχές, 

τότε που γραφόταν η Ιστορία του χωριού μας. 

 Το βιβλίο μπορούμε να πούμε ότι περιλαμβάνει 3 ενότητες : 

1.  Η ιστορία του σχολείου  

2.  Το διδακτήριο 

3.  Δάσκαλοι και μαθητές 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

 Οι κάτοικοι της Παναγίας ήταν από τότε που έχουμε γραπτές πηγές της ιστορίας της 

άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για τα γράμματα. Αγαπούσαν την εκπαίδευση και ήθελαν να 

σπουδάσουν τα παιδιά τους.  

 Σε χειρόγραφο βιβλίο το οποίο αποτελεί εγχειρίδιο για ιερωμένους βρίσκουμε πληροφορίες 

για τον τρόπο επιστολογραφίας, εύρεσης του Πάσχα, των ημερών της εβδομάδας, των μηνών 

καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε να χρησιμεύει σα βοήθημα για κάποιον που 

ήθελε να μάθει γράμματα. Το εγχειρίδιο αυτό βρίσκεται στα χέρια του κ. Κόντη Κων/νου 

κατοίκου Παναγίας πράγμα που δείχνει ότι υπήρχε κάποιο είδος εκπαίδευσης και πριν από το 

1800. Το ότι είναι βοήθημα για ιερωμένους χωρίς να αποτελεί εκκλησιαστικό βιβλίο είναι ένα 

δείγμα για τον εκπαιδευτικό ρόλο της εκκλησίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ουσιαστικά ο 

παπάς του χωριού ήταν και φορέας της όποιας εκπαίδευσης παρέχονταν στα ελληνόπουλα 

εκείνη την εποχή. Στις σελίδες που αναφέρονται ως «Κανόνιον του ευρίσκειν το Άγιον Πάσχα» οι 

ημερομηνίες αρχίζουν από το έτος 1722 και Τελειώνουν το 1771. Χωρίς να υποστηρίξουμε ότι 

τα χρόνια αυτά λειτουργούσε σχολείο στην Παναγία μπορούμε να πούμε ότι είναι η μια πηγή 

που μας πληροφορεί για την εκμάθηση των ελληνικών γραμμάτων στη μεταβυζαντινή Παναγία. 
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 Οι κάτοικοι της Παναγίας, όπως είπαμε και πιο πάνω, από πολύ νωρίς είχαν δείξει 

ενδιαφέρον για τη μόρφωση των παιδιών τους. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, εκφράζουν 

σε επιστολή τους προς το Βατοπαίδι, τον έντονο προβληματισμό τους για το γεγονός ότι ο 

κάτοικοι της Θάσου «υστερούνται διδασκάλων και πνευματικών» και γι’ αυτό αναγκάζονταν να 

ξενιτεύονται στην ελεύθερη Ελλάδα ή στην Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους
167

. 

 Από πότε όμως υπάρχει σχολείο στην Παναγία. Ο κ. Χιόνης αναφέρει ότι σύμφωνα με 

μαρτυρίες σχολείο υπήρχε πριν το 1815. «Ο Αναστάσιος Γιαξής (1877-1964), παππούς από τη 

μητέρα μου, μου έδωσε την πληροφορία ότι ο δικός του παππούς Δημήτριος Χατζηγιαξής ή 

Δημητρούδης είχε φοιτήσει στο σχολείο της Παναγίας. Αν λάβουμε υπόψη ότι το 1815 υιοθετήθηκε 

από το θείο του προεστό Χατζηγιώργη Μεταξά κι εγκαταστάθηκε στο Θεολόγο, άρα η φοίτησή του 

στην Παναγία θα πρέπει να έγινε προ του 1815».
168

 Αυτό όμως δεν μπορεί να διασταυρωθεί με 

άλλη πηγή ούτε έχει βρεθεί κάποια αναφορά σε πηγές για ύπαρξη σχολείου πριν το 1850. 

 Το έτος 1834 ο επίτροπος του Βατοπαιδινού μετοχίου στην Παναγία, απευθύνεται στο 

μοναστήρι για να ζητήσει έναν δάσκαλο για τα παιδιά του χωριού: 

 «…Προς τούτοις δε κοινώς λέγομεν ει μεν εις το Ιερόν Μοναστήριον ευρίσκεται κανένας 

Ιερομόναχος ή και άλλος διαπαιδαγωγός, να είναι και εκκλησιαστικός να μας τον εξαποστείλητε 

και θέλωμεν τον πληρώνη εκείνο το δίκιον όπου κάμνει. Ει δε και στοχάζεσθε άλον τινά και άλο 

κανέν’ μέρος ειδοποιήσατέ τον να ελθή και εμείς εδώ και μένομεν εις τας διαταγάς της πρόθυμοι 

και άοκνοι. Πασχήσαντες όμως να μας σταλθή ένας τοιούτος άνθωπος, ίνα οι παίδες μας 

δυνηθούν να λάβουν καμίαν αρετήν εκ του διδασκάλου και μένομεν να ακούσομεν ότι θέλητε μας 

φροντίσει άνθρωπον δια παιδαγωγόν, ας είναι και κοινός διδάσκαλος»
169

. 

 Ο Prokes Fon Esten, που επισκέφθηκε το χωριό, το έτος 1828, γράφει χαρακτηριστικά: 

«Η κοινότητα δείχνει να είναι εύπορη, έχει σπίτια ολόκτιστα με πέτρα και τις στέγες με 

πλακόπετρες από σχιστόλιθο…»
170

 

 Η Παναγία από τέλη του 18
ου

 αιώνα παρουσιάζει μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη που σε 

λίγα χρόνια θα τη φέρει στη θέση της πρωτεύουσας του νησιού, μια θέση που κατείχε μέχρι τα 

τέλη του περασμένου αιώνα. Φυσικό είναι να υπάρχει στο χωριό συγκέντρωση πλούσιων 

ανθρώπων (προεστοί) καθώς επίσης και ανάλογη οικονομική ανάπτυξη που επιτρέπει την 

ίδρυση σχολείου και την παροχή μιας κάποιας εκπαίδευσης ακόμα και στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας. 

 Η επιλογή της ως πρωτεύουσα του νησιού υπαγορεύτηκε τόσο για το γεγονός ότι διέθετε 

ανεκτίμητο δασικό πλούτο, όσο και για τη σημαντική θέση στην οποία βρισκόταν το επίνειό της, 

ο σημερινός Λιμένας
171

. 

 Για το δεύτερο μισό του 19
ου

 αιώνα και για την ύπαρξη σχολείου στην Παναγία, μεταξύ των 

ετών 1860-1870 έχουμε αρκετές πληροφορίες για την εκπαίδευση στην Παναγία, (όπως και για 

όλη τη Θάσο) κυρίως από ταξιδιωτικές περιγραφές περιηγητών που επισκέπτονται τη Θάσο. Ο 

Γάλλος περιηγητής Perrot αναφέρει ότι υπήρχε στην Παναγία αλληλοδιδακτικό σχολείο πλην 

όμως δε λειτουργούσε ικανοποιητικά. Και ο Γερμανός περιηγητής Löher αναφέρει ότι στην 

                                                             
167 Στρατή, Δ., «Μαρτυρίες για τη νεώτερη ιστορία της Θάσου …» . «Ο Κυαξάρης υιός Χατζί Γιαξή θάσιος την 
πατρίδα εγεννήθη εις τους 1829 φεβρουαρίου…ο Νέος ως προγυμνασμένος εις την πατρίδα αυτού ολίγον, 
μετέβη εις Σύρον εις τους 1838, όπου ήρχισεν και εκεί αλληλοδιδακτικόν σχολείον. έπειτα μετά εν έτος μετέβη 
πάλιν εκείθεν, όπου διδάσκεται ήδη δύο έτη εις το εδώ εις αθήνας αλληλοδιδακτικόν»  
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 Χιόνη, Κ., «Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας», Θασιακά 7 (1992), σ. 428. 
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Παναγία υπήρχε σχολείο γύρω στα 1870 αλλά η κατάσταση της λειτουργίας του δεν ήταν καλή. 

Βασικό μειονέκτημα όπως και για τα άλλα σχολεία της Θάσου ήταν η έλλειψη ικανών 

δασκάλων ώστε να μορφώσουν σωστά τους μαθητές και να ανεβάσουν το πνευματικό τους 

επίπεδο
172

. Το 1871 ο ιστορικός Μελίρρυτος αναφέρει ότι στην Παναγία υπήρχε τόσο 

αλληλοδιδακτικό όσο και ελληνικό σχολείο
173

.  

 
 Αυτό είναι αρκετά σημαντικό και αναδεικνύει τη σημαντική θέση του Σχολείου Παναγίας 

όχι μόνο για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του χωριού αλλά και για την εκπαίδευση όλου του 

νησιού γενικότερα. Ο κυρίαρχος τύπος του σχολείου το 19
ο
 αιώνα ήταν τα αλληλοδιδακτικά. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του 1833 – 37 η διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν : 

7/τάξιο δημοτικό σχολείο ή σχολείο του λαού. Στα σχολεία αυτά δίδασκαν «...τας αναγκαστικάς 

εις πάντας αρχικάς γνώσεις, με όσο το δυνατόν μεγαλυτέραν οικονομίαν του καιρού και των 

χρημάτων... να συνειθίζει εν ταυτώ τας καρδίας εις τας ηθικάς αρετάς, μαθητευομένων των νέων 

την ευταξίαν, την ευσέβειαν, την υπακοήν, το άρχεθαι και άρχειν » (Κοκώνης Ι 1830,4)
174

. Στη 

συνέχεια υπήρχε το 3/τάξιο ελληνικό σχολείο στο οποίο μπορούσαν να εισαχθούν μαθητές που 

είχαν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στο αλληλοδιδακτικό σχολείο ή ακόμα και παιδιά που 

είχαν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους μέχρι την τέταρτη τάξη του Δημοτικού δίνοντας εξετάσεις. 

Ακολουθούσε το 3/τάξιο Γυμνάσιο και τέλος υπήρχε το Πανεπιστήμιο.  

 Ήταν επομένως πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη του σχολείου της Παναγίας αφού οι 

απόφοιτοί του μπορούσαν να εγγραφούν στα Γυμνάσια της Μακεδονίας ή και της υπόλοιπης 

Ελλάδας και να ακολουθήσουν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. 

 Ακόμα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στα Ελληνικά σχολεία δίδασκαν ελληνοδιδάσκαλοι 

που είχαν μεγαλύτερη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια από τους αντίστοιχους 

δημοδιδασκάλους που δίδασκαν στα αλληλοδιδακτικά
175

. 

Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ελλάδας.  

Η ύπαρξη Ελληνικού σχολείου επιβεβαιώνεται και από τα πρακτικά του 

Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου της Κωνσταντινούπολης, του 1875, στα οποία αναφέρεται ότι «..επί 

της μικράς εκείνης νήσου η φιλομουσία των κατοίκων ίδρυσε πολλαχού εκπαιδευτήρια, περιέχοντα 

εν συνόλω 550 μαθητάς. Εκ των δέκα χωρίων πάντα σχεδόν κέκτηνται αλληλοδιδακτικά σχολεία, 

εν εξ αυτών έχει και αλληλοδιδακτικόν και ελληνικόν…»
176

. 

 Σημαντικό ρόλο στην πνευματική ανάπτυξη του χωριού έπαιξε και ο ιατροφιλόσοφος Γ. Μ. 

Χρηστίδης. Την περίοδο 1879-1881 που έδρασε στην Καβάλα, συνεργάστηκε με το 

Γυμνασιάρχη Νικ. Φιλιππίδη και με παρότρυνσή του Θάσιοι γονείς στέλνουν στην Καβάλα τα 

παιδιά τους να σπουδάσουν. Σε ένα γράμμα που στέλνει ο Γ.Μ. Χρηστίδης στον Νικ. Φιλιππίδη 

στις 14-11-1879 διαβάζουμε τα παρακάτω: «Επί του παρόντος προσέρχονται υπό την πατρικήν 
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διεύθυνσή σας οι εξής μαθηταί : ο Νικόλαος Χρυσάφης, συνοδευόμενος παρά του χρηστού πατρός 

του Ιωάννου, νέος, χρηστοήθης και φρόνιμος. Ο Σοφοκλής Ζωγράφος, ευπορούσης οικογενείας 

μονογενής υιός, ορφανός πατρός και βαπτιστικός μου. Αφιερούται παρά της μητρός του και παρ’ 

εμού εις τη πατρικήν σας μέριμναν». Ο Γ.Μ. Χρηστίδης κατάγονταν από της Ήπειρο. Αγαπούσε 

πολύ τα γράμματα. Έτσι όταν καταστράφηκε το σπίτι του από πυρκαγιά βρέθηκαν μέσα πολλά 

αποκόμματα από αθηναϊκές εφημερίδες καθώς και πάρα πολλά βιβλία. Δεν ξέρουμε αν είχε 

πτυχίο γιατρού πάντως ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού αλλά και του συμβολαιογράφου για 

πολλούς κατοίκους του χωριού που δεν είχαν γραμματικές γνώσεις. Όπως είδαμε και πιο πάνω 

βοηθούσε και παρότρυνε τα παιδιά της Παναγίας να σπουδάσουν. 

 Στον τομέα αυτό βοήθησε η ίδρυση του φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φοίνιξ, το έτος 1873. 

Η αδελφότητα «Φοίνιξ» συνέβαλε με τις προσπάθειές της να ξεπεραστεί η πνευματική 

στασιμότητα με την αναβάθμιση του Δημοτικού σχολείου Παναγίας σε πλήρη εξατάξια Αστική 

σχολή.  

 Η αδελφότητα «Φοίνιξ» ιδρύθηκε από ξένους και στα 1879 περνάει στα χέρια των ντόπιων. 

Πολλοί Θασίτες που είχαν την οικονομική δυνατότητα έκαναν μεγάλες δωρεές προς την 

αδελφότητα κι ενίσχυσαν έτσι τα οικονομικά της ώστε να μπορεί με περισσότερη άνεση να 

επιτελέσει το έργο της. «Ένας από τους μεγάλους δωρητές ήταν ο φιλόμουσος 

Χατζηκωνσταντίνος Ιωάννου, που το Μάιο του 1878 είχε δωρίσει στην Κοινότητα Παναγίας 

8.680 γρόσια σε χρεόγραφα με τον όρο να χρησιμοποιούνται οι τόκοι για τις ανάγκες του 

σχολείου της Κοινότητας. Τον επόμενο χρόνο όμως τα ίδια χρεόγραφα με τους τόκους ο 

δωρητής τα μεταβίβασε στο διοικητικό συμβούλιο της αδελφότητας «Φοίνιξ».
177

  

 Η εισροή οικονομικών και υλικών ενισχύσεων από Μοναστήρια, Συλλόγους και ιδιώτες, 

εξασφάλισε την πρόσληψη περισσότερων και ικανότερων δασκάλων για τα σχολεία της 

Παναγίας. Το γεγονός αυτό διευκόλυνε την απαλλαγή από την αναχρονιστική διδακτική 

πρακτική των αλληλοδιδακτικών σχολείων και την εφαρμογή της νέας, για την εποχή εκείνη, 

συνδιδακτικής μεθόδου
178

.  

 Όπως προκύπτει από την επιστολή της 15
ης

 Ιανουαρίου 1876, που έστειλε ο πρόεδρος, Γ. 

Χρηστίδης σε φίλο του στο Βατοπαίδι «εις τα πλείστα των σχολείων διωρίσθησαν διδάσκαλοι 

ηθικοί και δεδοκιμασμένης ικανότητος, τη υποχρεώσει ίνα ανελλειπώς διδάσκωνται τοις μαθηταίς 

τα ιερά, η ηθική και η εν χρήσει ήδη συνδιδακτική μέθοδος». Στην ίδια επιστολή του ο Γ. 

Χρηστίδης, αναφέρει πως σκόπευε να ζητήσει από τους δασκάλους του νησιού να εφαρμόσουν 

στα σχολεία ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες, 

για την εποχή εκείνη, παιδαγωγικές πρακτικές και στις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής 

κοινωνίας: «Τον ελευσόμενον μήνα, εάν ο Θεός δω, και τα πράγματα βαίνωσι κατ’ ευχήν 

….σκοπεύω όπως συγκαλέσω γενικήν των διδασκάλων συνεδρίασιν, εν η θα συζητηθήσεται από 

κοινού επί τη βάσει της νεωτέρας διδασκαλίας και των αποφάσεων των Φιλολογικών Συλλόγων, 

και επί τη βάσει των αναγκών της νεολαίας της Πατρίδος ομοιόμορφον τι σύστημα διδασκαλίας 

και κοινόν πρόγραμμα». Με τη συνδιδακτική μέθοδο δίδαξε στην Παναγία και ο Κων/νος 

Πετρίδης από το Θεολόγο, το σχ. 1886-1887
179

. 

 Παράλληλα ο Σύλλογος προχώρησε και στην ίδρυση Παρθεναγωγείου, το οποίο άρχισε να 

λειτουργεί, στο ίδιο κτίριο, τη δεκαετία του 1890. Έτσι, το σχ. έτος 1894-95, για τις λειτουργικές 

δαπάνες των δύο σχολείων της Παναγίας και για τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, 

απαιτήθηκαν 3.220 γαλλικά φράγκα, τη στιγμή που η Καλλιράχη είχε δαπανήσει 2.300 και ο 

Θεολόγος 2.070
180

. 
                                                             
177 Κ. Χιόνη, Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

178 
Γ. Χαλκιά «Η εκπαίδευση στη Θάσο κατά την τελευταία εκατονταετία της Οθωμανικής κυριαρχίας (1813-1912). Ιστορική και 

παιδαγωγική θεώρηση». Βιβλίο υπό έκδοση.
 

179
 Κύρου, Δ., «Κωνσταντίνος Πετρίδης…», ο.π., σ. 433. 

180 Στατιστικός πίνακας σχολείων στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης. Χιόνη, Κ., Η παιδεία στην Καβάλα … , ο.π., σ. 69. 
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 Βέβαια, οι κάτοικοι της Παναγίας δεν μπόρεσαν να αντέξουν αυτή τη δυσθεώρητη δαπάνη 

για την κοινότητα. Το 1894 έχουμε μια πρώτη αναφορά για ύπαρξη σχολείου στο Λιμένα. Ο 

Λιμένας είναι το επίνειο της Παναγίας και η λειτουργία του σχολείου του εξαρτάται από τη 

δημογεροντία της Παναγίας. Έτσι η δημογεροντία ήταν υποχρεωμένη να εγγράφει στον 

προϋπολογισμό της που ενέκρινε ο μητροπολίτης, το ποσό που έπρεπε να διαθέτει για τη 

λειτουργία του σχολείου του Λιμένα. Στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρέθηκε δεν 

ήταν εύκολο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Έτσι την επόμενη χρονιά (1896) 

αναγκάστηκαν, να ζητήσουν δάνειο 60 λ. Τ. από τη μονή Βατοπαιδίου. Ήταν απόλυτα 

φυσιολογικό να προσδοκούν οι κάτοικοι της Παναγίας την ανταπόκριση του Βατοπαιδίου στο 

αίτημά τους αφού πολλές φορές το μοναστήρι είχε συνδράμει την Κοινότητα σε κοινωφελή έργα 

και εκπαιδευτικά ζητήματα.
181

 Αλλά και η δημογεροντία της Παναγίας έδειχνε κατανόηση και 

ανοχή στους Οικονόμους του μοναστηριού  
182

, οι οποίοι, όπως αναφέρεται σε απαντητική 

επιστολή της κοινότητας Παναγίας, «…κατήντησαν σχεδόν έμποροι καθότι εκτός των αναγκών 

του Μετοχείου προβαίνουσι και εις άλλας εργασίας αποβλεπούσας το ίδιον αυτών συμφέρον 

πωλούσι φωτόξυλα, δαδίον πέτικα και λοιπά…» 

 Λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, έστειλαν ένα δάσκαλο του σχολείου στο 

μοναστήρι, ώστε να εκθέσει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα σχολεία της 

Παναγίας και να αιτηθεί το δάνειο με υποθήκευση εκκλησιαστικών  ελαιοδένδρων: «Πολλαί και 

διάφοραι οικονομικαί δυσχέριαι εξηνάγκασαν την κοινότητα ημών να περιέλθη εις δυσχερή θέσιν 

κατά το τρέχον έτος, ως επίκειται φόβος μήπως αναγκασθώμεν και κλείσωμεν τα Σχολεία ημών 

των τέκνων μας. Εν τοιαύτη καταστάσει ευρισκόμενοι εσκέφθημεν ίνα προστρέξομεν εις την Ιεράν 

υμών Μονήν ήτις κατά διαφόρους περιστάσεις ήλθεν αρωγός προς την κοινότητα ημών. Τούτου 

ένεκεν ετολμήσαμεν να πέμψωμεν αυτόσε αντιπρόσωπον τον διδάσκαλον της κοινότητος ημών με 

αίτησίν μας παρακαλούντες τας υμετέρας Πανοσιολογιώτητας όπως μας κάμωσι δάνειον εξ 60 

λιρών εξασφαλίζοντες την Ιεράν Μονήν με ελαιόδενδρα της Εκκλησίας ημών..» 

 Η απάντηση του Βατοπαιδίου ήταν αρνητική και εξόργισε τους πρόκριτους του χωριού, οι 

οποίοι στην απαντητική τους επιστολή χρησιμοποίησαν αυστηρή και ειρωνική γλώσσα για να 

δείξουν το μέγεθος της απογοήτευσής τους: «Την εκ 5 λιρών συνδρομήν ην είχατε την 

καλλοσύνην να μας πέμψητε διατάξατε παρακαλούμεν τον Οικονόμον του Μετοχείου της Ιεράς 

υμών Μονής να παραλάβη παρά του κυρίου διδασκάλου ημών, διότι η κοινότης ημών δεν 

κατήντησεν εισέτι εις τοιούτον σημείον ως δια 5 λίρας να προλαμβάνωσι τας ανάγκας αυτής. Εάν 

η υμετέρα Πανοσιολογιότητα εννοούντες ότι δι’ αυτών σκεπάσωμεν τα έξοδα του αυτόσε ελθόντος 

αντιπροσώπου τότε έχετε δίκαιον»! 

 Έτσι το 1897 δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή με αποτέλεσμα να 

μειωθούν οι δάσκαλοι των σχολείων της από τέσσερις σε τρεις. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε τη 

διαμαρτυρία των υπεύθυνων του Λιμένα οι οποίοι απευθύνθηκαν στον Μητροπολίτη Ιωακείμ 

για την αθέτηση υλοποίησης του προϋπολογισμού της δημογεροντίας της Παναγίας τον οποίο 

εκείνος είχε επικυρώσει με την υπογραφή του. Ο μητροπολίτης απέστειλε στις 9 Οκτωβρίου του 

ίδιου έτους οργισμένη επιστολή στον Αιγύπτιο διοικητή με την οποία ζητούσε την παρέμβασή 

του για τη συμμόρφωση της δημογεροντίας της Παναγίας στις υποχρεώσεις της προς τα σχολεία. 

Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατόν να γίνει καθότι η αθέτηση της υποχρέωσης δεν ήταν αποτέλεσμα 

δόλου αλλά οικονομικής δυσπραγίας η οποία επιδεινώθηκε μετά και την αποτυχία σύναψης 

δανείου το προηγούμενο έτος με τη μονή Βατοπαιδίου όπως είδαμε και πιο πάνω. 

 Στα επόμενα χρόνια η εκπαίδευση είναι προσπαθεί να οργανωθεί καλύτερα. Καθιερώθηκε 

δημοτικός φόρος που προορίζονταν για την κάλυψη των εξόδων της λειτουργίας των σχολείων 

                                                             
181 Χαλκιά, Γ., «Η κοινωνική προσφορά των μοναστηριών του Αγίου Όρους στο νησί της Θάσου κατά την ύστερη 
περίοδο της Τουρκοκρατίας και μέχρι της απαλλοτριώσεως των μετοχίων τους (1800- 1913)», Λ΄ Πανελλήνιο 
Ιστορικό Συνέδριο, Πρακτικά υπό έκδοση, Θεσσαλονίκη 2009. Αναδημοσίευση στο Θασιακά 15 (2011), σσ. 336-
398 
182

 «Η κοινότης όμως ημών συμπαθούσα εις την Ιερά υμών Μονήν ούτε κατεδέχθη λόγον να κάμη μέχρι 

σήμερον…» Α.Ι.Μ.Β., φ. 107, αρ. εγ. 414 & 414α . 
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της Θάσου. Ο δικηγόρος Αν. Λαμπίρης αναφέρει σε χειρόγραφό του, του 1901 ότι ο δημοτικός 

φόρος του πεύκου είχε ψηφιστεί παλιότερα από τη γενική συνέλευση για τα σχολεία και 

«ωνομάσθη δημοτικός φόρος προς εύκολον είσπραξην, εισεπρέττετο δε παρά του ταμία των 

σχολών, ο δ’ έτερος εισπραττόμενος παρά των προεστώτων εδαπανάτο μέρος μεν εις τα σχολεία, 

μέρος δε εις τας οδούς ή άλλας ανάγκας των κοινοτήτων. Ευνόητον όθεν ότι, εάν δεν επρόκειτο 

περί σχολείων, βεβαίως δεν θα ωρίζετο τοσαύτη καταθλιπτική φορολογία εις παράς εις εκάστην 

οκάν πευκοφλοιού, ήτοι 20%, ούτε εις τα αποικιακά είδη ήτο ανάγκη να τεθεί τοιαύτη φορολογία, 

αφού η μικροτέρα εξήρκει δια τας οδούς των χωρίων». 

 Παρόλα αυτά η κατάστση δεν βελτιώνεται. Οι φόροι που εισπράττονται δεν διατίθενται για 

τα σχολεία. Έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Ο νέος διοικητής της Θάσου μουτεσαρίφης Καζήμ είναι 

δίκαιος και φιλοπρόοδος. Ένα από τα αιτήματα των Θασίων είναι και η χρήση «του λεγόμενου 

ασήμαντου δημοτικού φόρου και του παρά καθ΄ εκάστην οκάν πετίκας
183

, οπόταν εξάγεται, δια την 

συντήρησιν των σχολείων». Ο Καζήμ με εγκύκλιό του σε όλες τις συνοικίες και τα χωριά της 

Θάσου συνιστά στους μουχτάρηδες να επιβλέπουν την τακτική φοίτηση των αρρένων και των 

θηλέων στα σχολεία και να επιβλέπουν να εκλέγονται κανονικά καλοί και πτυχιούχοι δάσκαλοι 

και δασκάλες. Στην περίπτωση που δεν έστελναν οι γονείς τακτικά τα παιδιά τους στα σχολεία 

είχαν δικαίωμα οι μουχτάρηδες να επιβάλλουν πρόστιμο.
184

 Σε εγκύκλιο που στέλνει στις 6-3-

1903 στους μουχτάρηδες, αναφέρει : «Η εποχή της εργασίας και των εορτών παρήλθε και ήλθε η 

περίστασις να δώσωμεν όλον τον καιρόν εις την μελέτην και γραφήν. Να κάμητε τας απαιτούμενας 

παρατηρήσεις εις τους γονείς, όπως στέλλωνται τα παιδιά τακτικώς εις τα σχολεία. Επίσης και εις 

τους διδασκάλους και νηπιαγωγούς όπως δώσωσι περισσότερην προσπάθειαν. Ελπίζω ότι μέχρι 

του τέλους του σχολικού έτους θα διδαχθώσι όλα τα εν τοις προγράμμασι μαθήματα και ότι θα 

δοθώσι καλαί και επιτυχείς εξετάσεις.»  

 Στις 24-7-1903 νέα εγκύκλιος προς τους μουχτάρηδες αναφέρει: «Επειδή δι’ όλως 

ιδιαιτέρου διατάγματος εντέλλεται όπως μη διορίζωνται διδάσκαλοι μη έχοντες ανά χείρας 

κανονικά απολυτήρια και επειδή έγινε ανάγκη όπως κυβερνητικώς εξετασθώσι τα απολυτήρια των 

διδασκάλων και διδασκαλισσών, οίτινες θα διορισθώσι δια το ερχόμενον σχολικόν έτος, εάν είναι 

όπως απαιτούνται. Τούτων ένεκα συνιστάσθε όπως δώσητε μεγίστην προσοχήν, εάν τα εις χείρας 

των διδασκάλων και διδασκαλισσών, οίτινες θα διορισθώσι και διωρίσθησαν δια το ερχόμενον 

έτος, ευρισκόμενα απολυτήρια είναι κανονικά, προς δε να αποστέλλοντια ενταύθα τα απολυτήρια 

των εξετασθέντων ίνα εξετασθώσι κυβερνητικώς» 

 1916  Τα χρόνια αυτά η Θάσος βρίσκεται κάτω από Γαλλική Κατοχή και γι’ αυτό τα 

παιδιά διδάσκονται στο σχολείο και τη γαλλική γλώσσα καθώς και γαλλικά τραγούδια με πρώτο 

και καλύτερο το γαλλικό εθνικό ύμνο. Τα ίδια μας επιβεβαίωσε και ο κ. Αντώνης Λαγουμτζής ο 

οποίος μας είπε ότι δεν πρέπει να μας φαίνεται παράξενο που μερικές αρκετά ηλικιωμένες γριές 

στο χωριό ήξεραν γαλλικά. 

 Κι ύστερα Κατοχή. Οι Βούλγαροι καίνε το σχολείο που για σχεδόν 100 χρόνια έδινε τα 

φώτα όχι μόνο στα παιδιά από την Παναγία αλλά και σε παιδιά από άλλα χωριά του νησιού. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής η Παναγία όπως και η υπόλοιπη Θάσος βρίσκεται κάτω από 

Βουλγαρική Κατοχή. Οι Βούλγαροι κατεδαφίζουν το ετοιμόρροπο κτίριο του παλιού σχολείου 

που για σχεδόν έναν αιώνα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της Θάσου και είχε δώσει 

τη μόρφωση σε πολλά ελληνόπουλα της Θάσου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Επίσης 

απαγόρεψαν στα παιδιά της Θάσου να έχουν βιβλία και να μαθαίνουν ελληνικά γράμματα. Μια 

νέα περίοδος κρυφού σχολείου έχει αρχίσει για τα παιδιά της Παναγίας. Μέσα στο σακλέρι 

(πάνινη τσάντα) βάζουν το βιβλίο και στη συνέχεια το σκεπάζουν με καλαμπόκι, επειδή 

φοβούνται μήπως τους πιάσουν οι Βούλγαροι με ελληνικό βιβλίο, και πηγαίνουν στις πρώην 

                                                             
183 Σημ. πετίκα = φλούδα πεύκου. Την άλεθαν και έκαναν μ’ αυτήν βαφές για δίχτυα 

184 Κ. Χιόνη : Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
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δασκάλες ή σε μεγαλύτερα παιδιά που είχαν διδαχθεί γράμματα στα σχολείο για να μάθουν κι 

αυτά να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά. Αυτά μας διηγήθηκε ο Πρόεδρος του χωριού κ. 

Μνιάμος Κων/νος που μικρό παιδί τα χρόνια της βουλγαρικής Κατοχής πήγαινε να μάθει τα 

πρώτα του γράμματα. 

 Μετά την απελευθέρωση και πριν ακόμα οργανωθεί το ελληνικό κράτος υπήρξε η περίοδος 

της λεγόμενης λαοκρατίας. Το χωριό μας έπρεπε σιγά - σιγά να μπει πάλι στο ρυθμό του. Το 

πρώτο πράγμα που έδειξαν ενδιαφέρον ήταν η μόρφωση. Τα παιδιά, που ήταν και το μέλλον, 

έπρεπε να ξέρουν γράμματα. Που όμως θα εύρισκαν δασκάλους αφού όλα ήταν ρημαγμένα από 

τον πόλεμο; Εκείνη την εποχή πρόεδρος της Παναγίας ήταν ο Γεώργιος Γκάλιος. Διάλεξε λοιπόν 

δυο αριστούχες μαθήτριες για να διδάσκουν στα παιδιά. Θα τις πλήρωνε η Κοινότητα. Οι 

κοπέλες εκείνες ήταν η Στρατονίκη Λάιου και η Σούλα Μαρούδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για 

επίσημο σχολείο αλλά για προσπάθειες εκμάθησης γραμμάτων στα παιδιά που μόλις έβγαιναν 

από μια οδυνηρή για τη χώρα μας εποχή, της γερμανικής και βουλγαρικής Κατοχής.  

 Το σχολείο όμως - το σημερινό κοινοτικό κατάστημα - ήταν πολύ μικρό και τα παιδιά πάρα 

πολλά. Η κυρία Στρατονίκη είχε τις τάξεις 1
η
 2

α
 και 3

η
 και η κυρία Σούλα τις τρεις υπόλοιπες 

στον άλλο όροφο. 

 Οι μαθητές ήταν ανεξαρτήτου από διάφορες ηλικίες και έπρεπε σε τρεις μόνο μήνες να 

διδαχτούν την καθορισμένη ύλη. Κάνανε μάθημα και το πρωί και το απόγευμα. Ο κύριος 

Γεώργιος Μανακούδας έκανε στα παιδιά πρακτικά μαθήματα μουσικής. Είχε γράψει μάλιστα 

και ένα τραγούδι και τους το μάθαινε: 

Αϊτόπουλα της Παναγίας 

όλα ενωθείτε 

να διώξουμε τον φασισμό 

και τότε πια θα δείτε 

πως είναι όμορφη για σας 

αυτή η ελευθερία 

και πως θα ζούμε όμορφα 

σ’ αυτή την κοινωνία. 

Γράμματα θε να μάθετε 

κι όλα να μορφωθείτε 

και στη γλυκειά πατρίδα 

χρήσιμα θα φανείτε. 

 

 Όταν μπήκε ο Σεπτέμβρης η Κοινότητα είχε βρει δασκάλους με δίπλωμα. Εκείνοι οι 

δάσκαλοι έκαναν μια αρχή. Τα παιδιά μάθανε κάτι κι ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. 

 Μετά την απελευθέρωση το πρώτο μέλημα για την αποκατάσταση της Παναγίας ήταν η 

λειτουργία του σχολείου. Δάσκαλοι προοδευτικοί και με όρεξη για προσφορά αναλαμβάνουν το 

έργο αυτό. 

 Οι μαθητές που είχαν διακόψει το σχολείο λόγω του πολέμου και της Κατοχής έχουν 

μεγαλώσει αρκετά και πολλοί απ’ αυτούς αδυνατούν να συνεχίσουν το σχολείο. Τα τραύματα 

που άφησε ο πόλεμος άλλωστε ήταν μεγάλα. Τα πρωτότοκα παιδιά κυρίως τα αγόρια 

αναλαμβάνουν πολλές φορές το ρόλο του πατέρα στο σπίτι, είτε γιατί ο πατέρας τους 

σκοτώθηκε, είτε γιατί τραυματίστηκε, είτε τέλος γιατί οι πολυμελείς οικογένειές τους έχουν 

αυξημένες ανάγκες και οι πατεράδες δυσκολεύονται να τα φέρουν βόλτα με τα παρατημένα από 

χρόνια χωράφια τους. Υπάρχουν όμως και πολλοί που θέλουν να μορφωθούν, η ηλικία τους 

όμως δεν τους επιτρέπει να φοιτήσουν σε κανονικό σχολείο. Έτσι παράλληλα με το σχολείο που 

λειτουργεί αποφασίζεται να λειτουργήσει και νυχτερινό σχολείο. Ήδη από το 1947 είχε σταλεί η 

παρακάτω εγκύκλιος για ίδρυση νυχτερινού σχολείου για τους μαθητές που λόγω πολέμου δεν 

μπόρεσαν να μάθουν γράμματα.  

Εν Καβάλα τη 23
η
 Οκτωβρίου 1947 

 Η τετραετής υπό των Βουλγάρων κατοχή της Μακεδονίας, εκτός των άλλων καταστροφών και 

ανεπανόρθωτων κακών άτινα επεσσώρευσεν εις τους κατοίκους της περιοχής, κατεδίκασε την 
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ελληνική νεολαία εις στέρησιν της στοιχειώδους μορφώσεως αυτής. Ένεκα τούτου πολλοί, νέοι της 

υπαίθρου άγοντες μετασχολικήν ηλικίαν τυγχάνουσι τελείως αγράμματοι, ως μη ευτυχήσαντες να 

φοιτήσωσι εις όλας ή και εις ουδεμίαν τάξιν του Δημοτικού Σχολείου. 

 Ορμώμενοι εκ της επιθυμίας προς θεραπείαν του θλιβερού τούτου γεγονότος ..... ήχθημεν εις 

την απόφασιν να ενεργήσωμεν και επιτύχωμεν την λειτουργίαν νυχτερινών σχολών διά τους 

αγραμμάτους νέους και τους μη συμπληρώσαντας την φοίτησίν τους εν τω Δημοτικώ Σχολείω.... 

 Κατόπιν τούτων παρακαλούμεν όπως εν συννενοήσει μετά του Προέδρου της Κοινότητος 

μελετήσητε και εξετάσητε κατά περίπτωσιν καθ’ ήν επιβάλλεται η ίδρυσις σχολής.... προσέτι δε 

μετά του ιδίου Κοινοτάρχου να εξετασθή το ζήτημα της εξευρέσεως των πόρων δια την λειτουργίαν 

της σχολής ήτοι η δαπάνη διά τον φωτισμόν κα επιμίσθιον του διδασκάλου. 

Ο Επιθεωρητής 

Σ. Ηλιόπουλος 

 

  Έτσι το σχολικό έτος 1951-52 λειτουργεί νυχτερινό σχολείο το οποίο συνεχίζει μέχρι το 

1954. Στεγάζεται κατ’ αρχήν στο κτίριο της σημερινού Κοινοτικού καταστήματος και στο κτίριο 

«Μπακανιάρι» και στη συνέχεια και στο νεόκτιστο διδακτήριο. 

 Μετά την απελευθέρωση ξαναλειτουργεί το σχολείο της Παναγίας. Πρώτοι δάσκαλοι μετά 

την απελευθέρωση είναι οι Σεραφείμ Γεωργίου, Απόλλων Στάικος, Ζαμπέτα Παγκάκη και ο 

Ιωάννης Φραγκιουδάκης ο οποίος θα συμβάλλει αργότερα στο κτίσιμο του νέου διδακτηρίου 

που λειτουργεί μέχρι σήμερα. Κατά διαστήματα ο Σεραφείμ Γεωργίου φεύγει από το χωριό διότι 

λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων αναγκάζεται να μετακομίζει. Έτσι κάποια εποχή 

προσλαμβάνεται η κ. Ευδοκία Βαλσαμά, η οποία το 1949 ενώ έχει προσληφθεί, υπάρχει 

δυσκολία στο να πληρωθεί. Η Κοινότητα σε μια προσπάθεια να βοηθήσει παίρνει με το 

Κοινοτικό Συμβούλιο απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη της κ. Ευδοκίας Βαλσαμά 

και αναγνωρίζονται οι ώρες εργασίας της στο σχολείο. Έτσι αναγκάζεται το δημόσιο να 

καταβάλει στη δασκάλα τα «δεδουλευμένα» της. Τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ δύσκολα όχι μόνο 

για τους μαθητές αλλά και για τους δασκάλους. 

 Οι δάσκαλοι εκείνης της εποχής επιφορτισμένοι με την ευθύνη να μάθουν γράμματα στα 

παιδιά, χωρίς να έχουν πολλές γνώσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής, μεταχειρίζονται και μέσα 

κάπως σκληρά. Η αρχή «ο μη δαρείς ου παιδεύεται» είναι η βασική ...παιδαγωγική αρχή. Και γι’ 

αυτό οι μαθητές εκείνης της εποχής έχουν να λένε για το ξύλο που έφαγαν από τους δασκάλους 

τους. Δεν πρέπει όμως αβίαστα να κατηγορούμε τους δασκάλους εκείνης της εποχής για 

σκληρότητα. Το ξύλο ήταν γι’ αυτούς παιδαγωγικό μέσο. Τα τμήματα δεν ήταν απλώς 

υπεράριθμα. Ήταν υπερβολικά πολυμελή. Ένας δάσκαλος δίδασκε σε ένα τμήμα 60, 70 ή και 

περισσοτέρων μαθητών. Τα παιδιά μικρά αγρίμια και πολλές φορές σε ηλικίες μεγαλύτερες από 

την κανονική. Οι δάσκαλοι με πολλά προβλήματα και με μικρούς και χαμηλούς μισθούς να 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν και το τελευταίο ίχνος τη υπομονής τους και να δώσουν και την 

τελευταία σταγόνα της αγάπης τους για τα παιδιά, αλλά και με την πίεση της ευθύνης που είχαν 

όχι μόνο να μάθουν στα παιδιά γράμματα αλλά και να τα κάνουν σωστούς ανθρώπους και 

άξιους πολίτες μιας Ελλάδας που ξαναγεννιόταν μέσα από τις στάχτες, αναγκαστικά 

καταφεύγουν και στη χρήση βίας, μέσο που άλλωστε ήταν απόλυτα αποδεκτό από την τότε 

κοινωνία. Και μετά από τόσα χρόνια που πέρασαν ακόμα και τα παιδιά που έτυχε να δεχτούν τις 

επιπτώσεις αυτής της παιδαγωγικής θυμούνται νοσταλγικά τους δασκάλους τους και μιλούν με 

αγάπη γι’ αυτούς και περιγράφουν με χαμόγελο ακόμα και τις στιγμές που έτυχε να τιμωρηθούν 

με ξύλο από τους δασκάλους τους.  

 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ – ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ 

 Στα χρόνια μετά τον πόλεμο το σχολείο έχει να παίξει κι ένα πιο σημαντικό ρόλο εκτός από 

τον καθαρά εκπαιδευτικό. Πρέπει να βοηθήσει τα παιδιά που ο πόλεμος τα έριξε στη φτώχια. 

Δημιουργούνται γι’ αυτό τα μαθητικά συσσίτια. Άλλωστε σύμφωνα με τις παιδαγωγικές 

αντιλήψεις εκείνης της εποχής «τα μαθητικά συσσίτια αποτελούν την βάσιν της συγχρόνου 
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μαθητικής αντιλήψεως και προνοίας, η οποία δεν δύναται να νοηθεί επί πεινώντων και εν 

υποσιτισμώ μαθητών».
185

 

 Σκοποί των συσσιτίων ήταν κοινωνικοί: «κατενοήθη εξ άλλου ότι η σκληρά εγκατάλειψις των 

παιδιών , από τα πρώτα βήματα της ζωής των, εις την δυστυχίας της πείνης, δια την οποίαν δεν 

είναι ταύτα υπεύθυνα, εκ μέρους εκείνων, που είναι υποχρεωμένοι και δύνανται να τα βοηθήσουν, 

θα εδημιούργει εις την ψυχήν των αισθήματα παν άλλο ή αγαθά δια τους υπευθύνους της 

εγκαταλείψεως, θα τα οδήγει ενδεχομένως εις σκέψεις βραδύτερον και ενεργείας 

αντικοινωνικάς.
186

 

 Επίσης υπάρχουν και παιδαγωγικοί σκοποί. «Διότι πεινώντες μαθηταί είναι αδύνατον ν’ 

ανταποκριθούν εις τας απαιτήσεις της σχολικής εργασίας, είναι αδύνατον να παρακολουθήσουν εις 

απόδοσιν τους επαρκώς τρεφομένους συναδέλφους των, δεν ημπορούν να είναι καλοί μαθηταί»
187

 

 Στις 24 - 10 - 55 έρχεται στο Δημοτικό σχολείο Παναγίας εγκύκλιος σχετική με τα μαθητικά 

συσσίτια. 

 «Ανακοινούμεν υμίν ότι κατόπιν της υπ’ αριθμ. 116639/8-10-55 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εθνικής Παιδείας, η καθ’ υμάς ΕΜΣ .... καθώρισεν όπως εις το υμέτερον σχολείον λειτουργήση 

κατά το τρέχον σχολικόν έτοςκαι από 1
ης

 Νοεμβρίου μαθητικόν συσσίτιον. Η διάρκεια των 

συσσιτίων έσεται 6μηνος. 

 Εις το συσσίτιον θα μετάσχωσιν άπαντες οι μαθηταί του σχολείου υμών. 

 Το συσσίτιον συνίσταται δι’ έκαστον μαθητήν 

α) εις εν κύπελλον γάλακτος ημερησίως, μετά της αναλόγου ποσότητος ζαχάρεως εις 

αναλογίαν κατά συσσιτούντα μαθητήν: γάλα εις κόνιν δράμια 10, ζάχαρις δράμια 3. 

β) Εις 10 δράμια τυρού 

γ) Εις πέντε δράμια τυρού 

δ) Εις πέντε δράμια βουτύρου 

 Το γάλα θα παρέχεται εις τους μαθητάς παρασκευασμένον και θα καταναλίσκεται εν τω 

σχολείω, ομοίως το βούτυρον θα επαλείφεται επί του υπό των μαθητών προσκομιζομένου τεμαχίου 

άρτου και ταυτοχρόνως θα χορηγήται και ο τυρός προς άμεσον χρήσιν... 

............... 

 Δικαιούνται μερίδος και το διδακτικόν προσωπικόν του σχολείου υμών ως και το 

χρησιμοποιούμενον δια την παρασκευήν του ροφήματος προσωπικόν»  

 Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται και το είδος των εξόδων που δικαιολογούνται για τα 

συσσίτια. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται γραφική ύλη για την τήρηση των βιβλίων, μεταφορά και 

φόρτωση των τροφίμων, έξοδα μετακίνησης του δασκάλου 100 δραχμές το μήνα, αποζημίωση 

μαγείρισσας 100 δραχμές το μήνα και λοιπές δαπάνες όπως κασσιτέρωση των σκευών μέχρι και 

300 δραχμές το μήνα. 

 Στο σχολείο οργανώνονται τα μαθητικά συσσίτια τα οποία προσφέρουν στα παιδιά γάλα σε 

μορφή σκόνης, και πρωινό. Προσλαμβάνεται μαγείρισσα και στο δεύτερο όροφο η ανατολική 

αποθήκη μετατρέπεται σε μαγειρείο, ονομασία που επικρατεί μέχρι και σήμερα. Η διπλανή 

αίθουσα η οποία σήμερα είναι αίθουσα διδασκαλίας για την Ε και ΣΤ τάξη οργανώνεται σε 

τραπεζαρία και επικοινωνεί με το μαγειρείο με ένα παράθυρο απ’ όπου μοιράζεται το φαγητό 

στους μικρούς μαθητές.  

 Για περισσότερο από 2 δεκαετίες το μαγειρείο δουλεύει για να μαθητικά συσσίτια και δίνει 

έτσι το σχολείο στους μικρούς μαθητές μια σημαντική διατροφική βοήθεια. Το πλιγούρι είναι το 

κύριο γεύμα και έχει συνδεθεί με τα μαθητικά χρόνια των παιδιών εκείνης της εποχής. 

 Το γάλα σε σκόνη ενώ στην αρχή τα παιδιά το δέχονταν με ευχαρίστηση μετά από μερικούς 

μήνες δεν είχαν την ίδια διάθεση και γι’ αυτό το σχολικό έτος 1958-59 η δ/ντρια του σχολείου 

                                                             
185 Δημ Στεφάνου : Τα μαθητικά συσσίτια. Αθήνα 1946 

186 Δημ Στεφάνου : Τα μαθητικά συσσίτια. Αθήνα 1946 

187 Όπως παραπάνω 
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πρότεινε να παρασκευάζεται το γάλα με μικρή ποσότητα κακάο ώστε      να γίνεται πιο 

ευχάριστο. Επίσης σε κάποια περίπτωση που διακόπηκε η πρόσθεση ζάχαρης στο γάλα αλλά και 

μειώθηκε το βούτυρο οι γονείς δυσανασχέτησαν. 

 Στην ίδια πρόταση της διευθύντριας αναφέρεται ότι «τα συσσίτια θα έπρεπε να συνεχιστούν 

με κάθε θυσία διότι αφενός μεν εξασφαλίζουν το πρωινό όλων των μαθητών οι οποίοι 80% είναι 

άποροι, αφ’ ετέρου δε καλλιεργεί το κοινωνικόν συναίσθημα, την εργατικότητα, την τάξη την 

πρωτοβουλία, εφ’ όσον βοηθούν οι μαθητές κατά την διανομήν, φροντίζουν και εκείνοι δια την 

καλήν λειτουργίαν και τρώγουν ομαδικά το πρωί με προσευχή» 

 Στα επόμενα χρόνια προστίθενται στο συσσίτιο τοματοπελτές, φασόλια, βακαλάος, λάδι, 

κρεμμύδια, μακαρόνια, πλιγούρι, αυγά κλπ. 

 Τα παιδιά του σχολείου ντύνονται ομοιόμορφα χάριν της πειθαρχίας αλλά και της 

προσπάθειας κοινωνικοποίησής τους και ένταξής τους σε κοινωνικές ομάδες και σύνολα έτσι 

ώστε να καλύπτεται πίσω από το ομοιόμορφο ντύσιμο η οικονομική και κοινωνική διαφορά των 

μαθητών και να μπορούν όλα μαζί να ενεργούν σα μέλη μιας ομάδας και όχι σαν άτομα.  

 Τα αγόρια φορούν πηλίκιο, ενώ τα κορίτσια τη γαλάζια ποδιά με άσπρο γιακά και άσπρη 

κορδέλα στα μαλλιά. Τα αγόρια επιβάλλεται να κουρεύονται γουλί κι αυτό όχι τόσο για λόγους 

ομοιομορφίας, όσο για λόγους υγιεινής. Η κατάσταση μετά τον πόλεμο, την Κατοχή και τον 

εμφύλιο δεν ήταν ρόδινη για τους κατοίκους του χωριού. Η εγκατάλειψη των χωραφιών και η 

αδυναμία συντήρησης, απολύμανσης και καθαρισμού των σπιτιών, των αποθηκών και των 

στάβλων έφεραν πολλές αρρώστιες. Οι ψείρες ταλαιπωρούσαν μικρούς και μεγάλους. Για το 

λόγο αυτό ένα τελείως κουρεμένο κεφάλι από άποψη υγιεινής ήταν λιγότερο εκτεθειμένο στη 

βρομιά κι επομένως είχε μικρότερες πιθανότητες να γίνει εστία για ψείρες. 

 Οι παραδοσιακοί χοροί αποτελούν τμήμα των εορταστικών εκδηλώσεων και χορεύονται 

στην πλατεία του χωριού από τις μαθήτριες κυρίως τις εθνικές γιορτές.  

 Οι εθνικές γιορτές κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην τόνωση του εθνικού συναισθήματος, 

με νωπές ακόμα τόσο τις δάφνες από τις νίκες στην Πίνδο, όσο και τις πληγές από την Κατοχή 

και τον εμφύλιο. Θεατρικές παραστάσεις, με θεματογραφία κυρίως την επανάσταση του 1821, 

ανεβάζονται από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας με την ευκαιρία της γιορτής 

της 25
ης

 Μαρτίου. Αλλά παίζονται και κωμωδίες από τα παιδιά δίνοντας ένα χαμόγελο και ένα 

τόνο αισιοδοξίας στην εποχή μετά την απελευθέρωση. 

 Οι σχολικές χρονιές τελειώνουν με τις γυμναστικές επιδείξεις. Ασκήσεις συντονισμού και 

ομοιομορφίας, αγωνίσματα στίβου και χορευτικά γυμνάσματα μικρότερων μαθητών 

παρουσιάζουν μια εικόνα πειθαρχημένου συνόλου αλλά και μια στιγμή κρυφής περηφάνιας για 

τους γονείς και τους παππούδες των παιδιών που μέσα στις δυσκολίες τους ψάχνουν να βρουν 

κάτι να ελπίσουν να πιστέψουν να ονειρευτούν για το μέλλον. Δεν πρέπει να κρίνουμε αυτές τις 

εκδηλώσεις με σημερινά κριτήρια. Πράγματα που σήμερα φαίνονται περιττά και ανώφελα σε 

κάποιες συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και με τις ιδιαίτερες συνθήκες εκείνων των περιόδων 

ίσως να ήταν και απαραίτητα. 

 Αυτό είναι περίπου το πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων από το 1950 και για 2 και 

πλέον δεκαετίες. 

 

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

 Το πρώτο σχολείο που στέγασε μαθητές στην Παναγία είναι όπως είπαμε το διώροφο κτίριο 

που κτίστηκε το 1850 και βρισκόταν στο νοτιοανατολικό άκρο του προαυλίου της εκκλησίας και 

εκτείνονταν από το νότιο άκρο του προαυλίου μέχρι περίπου στο καμπαναριό. Το 1852 

παραδόθηκε σε χρήση σαν σχολείο και στεγάζει τους μαθητές της Παναγίας. Η θέση του 

σχολείου της Παναγίας ήταν δίπλα στην εκκλησία και στο νοτιοανατολικό άκρο του οικοπέδου 

της εκκλησίας. Το σχολείο αυτό λειτούργησε μέχρι την κατοχή όταν οι Βούλγαροι το γκρέμισαν. 

Ένα μεγάλο μέρος από το χώρο που ήταν το σχολείο βρίσκεται σήμερα στον ανατολικό 

περίβολο της εκκλησίας ενώ το υπόλοιπο που παρέμεινε εκτός του περιβόλου έγινε πλατεία. Το 

σχολείο αυτό ήταν μεγάλο και διώροφο. Το σχολείο αυτό όπως διηγούνται οι παλιότεροι που 
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έτυχε να φοιτήσουν εκεί, ήταν αρκετά παλιό και γι’ αυτό γινόταν συχνά επιδιορθώσεις. Βέβαια 

δεν ξέρουμε αν αυτό ήταν το παλιό σχολείο στο οποίο είχε φοιτήσει πριν το 1815 ο Δημήτριος 

Χατζηγιαξής. Πιθανόν να κτίστηκε το 1850 και που αναφέρει ο Δημ. Χατζηγιαξής στην από 15-

7-1850 επιστολή του προς τον αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Σταματιάδη. Στην επιστολή του αυτή 

του ανέφερε ότι ιδρύθηκε στη Θάσο «ελληνική σχολή» και τον καλούσε να επιστρέψει από το 

Μόναχο όπου υπηρετούσε ως ιερέας της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου και να 

αναλάβει δάσκαλος. Ο Καλλίνικος αρνήθηκε με την πρόφαση ότι ήταν πια γέρος. Το σχολείο 

αυτό δεν αναφέρει η επιστολή που ήταν κτισμένο. Στο Θεολόγο ή στην Παναγία; Οι πιο πολλές 

ενδείξεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι το πρώτο αυτό μεγάλο σχολείο που κτίστηκε στη Θάσο 

ήταν το διώροφο σχολείο της Παναγίας.  

 Οι αίθουσες ήταν μεγάλες αλλά όπως φαίνεται για των αριθμό των παιδιών ήταν μικρές. 

Ένας μαθητής σε έκθεσή του στις 29-11-1934 περιγράφει την αίθουσά του: 

 «Το δωμάτιον της Ε’ και ΣΤ’ τάξεως κείται προς Β του όλου σχολείου. Η είσοδος του 

δωματίου ευρίσκεται προς Ν. Επί της Β πλευράς υπάρχουν 3 παράθυρα και 3 χάρτες ζωολογίας. 

Προς Ν υπάρχουν ένας χάρτης ανθρωπολογίας, ένας ζωολογίας και ένας των 5 φυλών. Στην 

Ανατολικήν ευρίσκεται ένα παράθυρο και στην Δ ένα και ένα ντουλάπι. Στην Ανατολική πλευρά 

υπάρχει και πίνακας και η έδρα του δασκάλου. Στο μέσον του δωματίου υπάρχει η σόμπα. Στο 

μέσον του δωματίου υπάρχουν 5 μεγάλα θρανία και 5 μικρά εις τα οποία κάθονται 60 

μαθηταί και μερικοί κάθονται όρθιοι διότι δεν υπάρχει χώρος στο δωμάτιο. Έχει και 4 γωνίες. 

Στη δυτική πλευρά υπάρχουν και εικόνες των πτηνών και ένα ράφι στο οποίο βρίσκονται καπέλα.»  

 Η μεγάλη αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου υπήρχε και η αυλαία, χρησιμοποιούνταν εκτός 

από αίθουσα μαθημάτων για τις μικρότερες τάξεις και σαν αίθουσα εκδηλώσεων από τον τότε 

πολιτιστικό και θεατρικό σύλλογο των νέων οι οποίοι ανέβαζαν διάφορα θεατρικά έργα όπως «ο 

αγαπητικός της βοσκοπούλας» και άλλα. Αυτό δείχνει και την όλη πολιτιστική κίνηση που 

υπήρχε στην Παναγία και μάλιστα σε εποχές δύσκολες, ακόμα δείχνει και την αδιάλειπτη 

ιστορική συνέχεια διαμέσου των αιώνων από την εποχή της αρχαίας τραγωδίας μέχρι σήμερα. Η 

ύπαρξη θεατρικής ομάδας στην Παναγία πιστοποιεί την εκτίμηση που έδειχναν οι κάτοικοί της 

για τα πολιτιστικά αλλά και την εκτίμησή τους στην σημασία του θεάτρου σα μέσο παιδείας και 

πνευματικής καλλιέργειας. Μια εξωτερική μαρμάρινη σκάλα με πλατύσκαλο οδηγούσε στο 

δεύτερο όροφο όπου βρισκόταν ένα μικρό δωματιάκι το «διευθυντήριο», το γραφείο δηλαδή των 

δασκάλων, οι δυο αίθουσες για τις τάξεις Γ - Δ και Ε - ΣΤ καθώς επίσης και μια μεγάλη σάλα. 

 Λίγο πριν το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο το κτίριο του σχολείου κρίνεται ακατάλληλο κι έτσι τα 

παιδιά αναγκάζονται να στεγαστούν στα κτίρια που είχε δωρίσει η αδελφότητα του Φοίνικα στη 

σχολική Επιτροπή και που ήταν το καφενείο της «Δόμνας» και ένα σπίτι στην κεντρική πλατεία 

του χωριού καθώς και στο επονομαζόμενο «Μπακανιάρι» που βρισκόταν στο δρόμο που οδηγεί 

από την πλατεία προς της εκκλησία εκεί που σήμερα βρίσκεται το κατάστημα του κ. Ευθ. 

Καλούδη. Αργότερα θα φύγουν κι απ’ αυτά τα κτίρια και θα στεγαστούν στο κτίριο που 

χρησιμοποιείται σήμερα για Κοινοτικό Κατάστημα. 

 Το κτίριο αυτό καταστράφηκε από τους Βούλγαρους την Κατοχή και στη συνέχεια ένα 

μέρος του οικοπέδου ενσωματώθηκε με το προαύλιο της εκκλησίας, και ένα μέρος 

διαμορφώθηκε σαν κοινοτική πλατεία. 

 Τα παιδιά μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου «βολεύονται» στο σημερινό 

Κοινοτικό κατάστημα. Οι χώροι είναι μικροί, υπάρχει υγρασία ενώ ένας μεγάλος αριθμός 

μαθητών διδάσκεται μέσα στο υπόγειο. Δάσκαλος για κάποια εποχή είναι ο κ. Ιωάννης 

Φραγκιουδάκης. Ένας και μόνο δάσκαλος για περισσότερους από 100 μαθητές. Το σχολείο 

φυσικά είναι αλληλοδιδακτικό. Άλλωστε οι ηλικίες των παιδιών απέχουν πολύ. Υπάρχουν 

μαθητές 14χρονοι και 15χρονοι που λόγω του πολέμου και της Κατοχής δεν μπόρεσαν να 

τελειώσουν σε κανονική ηλικία το σχολείο τους μαζί με άλλους που πηγαίνουν κανονικά στο 

σχολείο έχοντας συμπληρώσει το 6
ο
 έτος της ηλικίας τους. Ένας δάσκαλος σε δύο αίθουσες με 

τα παιδιά στοιβαγμένα να προσπαθούν μέσα από τα τραύματα που άφησε ο Πόλεμος και η 

Κατοχή, μέσα στη φτώχια τους να μάθουν γράμματα.  
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 Μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση αποφασίζεται να κτιστεί νέο σύγχρονο και άνετο σχολείο. 

Η Σχολική εφορεία κατέχει ήδη από το 1937 τρία κτίσματα : Ένα αρτοποιείο με την επωνυμία 

«Μπακανιάρι» εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το κατάστημα του Ευθυμίου Καλούδη, και δύο 

σπίτια στην πλατεία του χωριού, δίπλα στον πλάτανο ένα με την επωνυμία καφενείο της 

«Δόμνας» το οποίο Παλιότερα ανήκε στην αδελφότητα του «Φοίνικα» και βρισκόταν εκεί που 

σήμερα βρίσκονται τα εστιατόρια «Πλάτανος» και «Δροσιά» και ένα λίγο πιο δίπλα στη θέση 

όπου σήμερα βρίσκεται το κατάστημα του κ. Γ. Μαύρενα. 

 Η Κοινότητα Παναγίας το 1949 αναφέρει στον τότε Επιθεωρητή Σ. Ηλιόπουλο ότι είναι 

πρόθυμη να διαθέσει το ποσόν των 60.000.000 σαν αρχή για το κτίσιμο του σχολείου. Ο 

Επιθεωρητής με αναφορά του στο Υπουργείο ζήτησε τότε να εκτιμηθεί η προσφορά της 

Κοινότητας και να εγκρίνει την έναρξη των εργασιών (σύνταξη μελετών, τοπογραφικά κλπ.) 

πράγμα που όπως φαίνεται έγινε. 

 Τα ακίνητα που κατείχε η Σχολική Εφορεία πωλούνται στους κ. Αναστάσιο Καλούδη, 

Βασίλειο Χαϊδευτό και Βασίλειο Μαύρενα. Παράλληλα η Κοινότητα Παναγίας με το υπ’ 

αριθμόν 8580 δωρητήριο συμβόλαιο παραχωρεί στη Σχολική Εφορεία Κοινοτική έκταση εκεί 

όπου βρίσκεται σήμερα η αυλή του σχολείου. Με τα χρήματα που συγκεντρώνονται 

αγοράζονται και οι κήποι των κυρίων Θεοφάνη Έλληνα, Γεωργίου Κουγιουμτζή, Αντωνίου 

Κοσμά, Χρυσούλας Χατζούδη και Παναγιώτη Καλογιαννίδη. Αργότερα αγοράζεται και το 

οικόπεδο όπου βρισκόταν το κατεστραμμένο από πυρκαγιά σπίτι του ιατροφιλόσοφου Γ.Μ. 

Χρηστίδη, από την απόγονό του Ελένη Χρηστίδη. Έτσι το οικόπεδο του σχολείου αποκτά τις 

σημερινές περίπου διαστάσεις του. Τώρα υπάρχει ο χώρος και μπορεί να κτιστεί το νέο σχολείο.  

 

ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

 Το Φθινόπωρο του 1952 θεμελιώνεται το νέο διδακτήριο. 

 Τα χρήματα που απαιτούνται είναι πολλά. Η Κοινότητα, η Νομαρχία και το Υπουργείο θα 

βοηθήσουν, όμως πρέπει η σχολική Εφορεία να έχει ένα αρκετά εύρωστο ταμείο για να καλύψει 

το ποσό που θα απαιτούνταν. Οι κάτοικοι του χωριού, κοντά στο σχολείο όπως και στην 

εκκλησία όλα τα χρόνια της ιστορίας τους, αναλαμβάνουν να ενισχύσουν το σχολείο τόσο 

οικονομικά όσο και με προσωπική εργασία. 

 Δωρίζουν στη Σχολική Εφορεία άλλος ένα άλλος δύο κι άλλος περισσότερα ελαιόδεντρα με 

σκοπό να τα εκμεταλλεύεται πουλώντας τον καρπό ή το ελαιόλαδο είτε νοικιάζοντάς τα σε 

κατοίκους του χωριού και να αυξάνει τα έσοδά της. Έτσι η Σχολική Εφορεία φτάνει να έχει 212 

ελαιόδεντρα στον κάμπο της Παναγίας και άλλα τόσα στον κάμπο του Λιμένα. Από κοντά και η 

εκκλησία που χαρίζει κι αυτή ένα μέρος από τα ελαιόδεντρα της περιουσίας της και ένα κτήμα 

στην περιοχή «Νυστέρι». Η εκκλησία της Παναγίας με τεράστια κοινωνική προσφορά σε κάθε 

δύσκολη στιγμή του χωριού δεν θα μπορούσε να λείψει απ’ αυτή την προσπάθεια του χωριού. 

Έτσι συγκεντρώνονται τα απαιτούμενα χρήματα και το 1953 κτίζεται το σχολείο. Ο πρώτος 

όροφος περατώθηκε το Δεκέμβριο του 1954. 

 Εδώ πρέπει να μνημονεύσουμε αυτούς που πήραν την πρωτοβουλία και εργάστηκαν ώστε 

να αποκτήσει η Παναγία το σύγχρονο και άνετο σχολείο που έχει μέχρι και σήμερα. 

 Θεμελιώθηκε και κτίστηκε με πρωτοβουλία του Επιθεωρητή Α’ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Καβάλας κ. Ταξ. Δελλαπόρτα. Επίσης εργάστηκαν για τη θεμελίωσή του το Κοινοτικό 

Συμβούλιο Παναγίας με τους Προέδρους του κ. Γιουκαρή και κ. Κουγιουμτζή. Η Σχολική 

Εφορεία που εργάστηκε με ζήλο είχε πρόεδρο τον κ. Αν. Οικονόμου, ταμία τον κ. Καλογιαννίδη 

και μέλος τον κ. Μαριό. Επίσης ο διευθυντής του σχολείου κ. Ιωάννης Φραγκιουδάκης 

εργάστηκε με ζήλο για το σκοπό αυτό. 

 Το διδακτήριο βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά του χωριού. Πηγές χρηματοδότησης για την 

ανέγερσή του ήταν το κράτος, η Κοινότητα και το σχολικό ταμείο. Το κράτος διέθεσε 25.000 

δραχμές, η Κοινότητα 20.000 δραχμές και το σχολικό ταμείο πλήρωσε τις υπόλοιπες 202.089,50 

δραχμές. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην αρχική 
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προσφορά της Κοινότητας (60.000.000) και το ποσό που τελικά δίνεται (20.000) οφείλεται στην 

αλλαγή της ισοτιμίας του νομίσματος και την κατάργηση των κατοχικών εκατομμυρίων. Ο 

Σύλλογος υλοτόμων πρόσφερε 5.443 μέτρα ξυλεία. Επίσης διατέθηκαν 600 ημέρες προσωπικής 

εργασίας από τους κατοίκους του χωριού για τη μεταφορά πέτρας από τα λατομεία στο 

διδακτήριο. 

 Η εξωτερική επιφάνεια του διδακτηρίου είναι 1,151,20 τ.μ. Οι διαστάσεις του εξωτερικά 

είναι 32 μ. μήκος, 11 μ . πλάτος και ύψος 5,20 μ. 

 Η εσωτερική του επιφάνεια είναι 1251,28 τ.μ. ήτοι : 

 Α’ αίθουσα 51 τ.μ., Β’ αίθουσα 51 τ.μ., Γ’ αίθουσα 51 τ.μ., διάδρομος 385,9680 τ.μ., χολ 

124,44 τ.μ., γραφείο 12 τ.μ. 

 Όγκος με εξωτερικές διαστάσεις 1830,400 κ.μ. 

 Όγκος με εσωτερικές διαστάσεις 1071,896 κ.μ. ήτοι:  

 Α’ αίθουσα 204 κ.μ. με διαστάσεις μήκος 8,50, πλάτος 6 μ. και ύψος 4 μ. Β’ αίθουσα 204 

κ.μ. με τις ίδιες διαστάσεις και Γ’ αίθουσα 204 κ.μ. με τις ίδιες διαστάσεις, Διάδρομος 306,016 

κ.μ. (μήκος 26,20 μ., πλάτος 2,92 μ., και ύψος 4 μ.) χωλ 91 κ.μ. (μήκος 6,25 μ. πλάτος 3,64 μ. 

και ύψος 4 μ.) και γραφείο 62,880 κ.μ. (μήκος 4 μ. πλάτος 4 μ. και ύψος 3,93 μ.) Ο υπόλοιπος 

όγκος καταναλώνεται για τις ανάγκες τις τοιχοποιίας και τη θεμελίωση πάνω από το έδαφος. 

 Οι εργασίες άρχισαν το φθινόπωρο του 1952 και τελείωσαν το Δεκέμβριο του 1954. 

 Τη μελέτη έκανε ο μηχανικός κ. Σόλων Βασιλείου 

 Εργολάβος τοιχοποιίας ήταν ο κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, για την κατασκευή της πλάκας ο κ. 

Θεολόγης Αγγέλου, για τα κουφώματα ο κ. Χρήστος Σακελλαρίδης και για τα 

επιχρίσματα(σοβάδες) και κατασκευή του δαπέδου ο κ. Αλκιβιάδης Χαϊδευτός. 

 Έκταση της αυλής 659,11 τ.μ. 

 Έκταση σχολικού κήπου 259,60 τ.μ. 

 Συνολική επιφάνεια του οικοπέδου στο οποίο κτίστηκε το σχολείο 1.270,71 τ.μ. 

 Συνολική επιφάνεια (εσωτ.) δύο ορόφων 531 τ.μ. 

 Συνολική επιφάνεια 3 αιθουσών διδασκαλίας 153 τ.μ. 

  

 Ο δάσκαλος κ. Ιωάννης Φραγκιουδάκης μας είπε για το κτίσιμο του σχολείου κάποιες δικές 

του αναμνήσεις : 

 «Αρωγός και εκτελεστής του έργου η Σχολική Εφορεία. Το σχολικό ταμείο εισπράττοντας από 

της εκποίηση των κτιρίων της «Δόμνας» και του «Μπακανιάρου» ένα σεβαστό ποσό, κατόρθωσε 

να εξοφλήσει και να αποπερατώσει το έργο. 

 Η προσφορά του κράτους ήταν μόνο 10.000 δραχμές και αυτό εξ αιτίας του Θεολογίτη. Εκείνη 

την εποχή είχε έρθει στο Λιμένα, υπουργός τότε Δημοσίας Τάξεως, για 2-3 μέρες και 

εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία παρουσιάστηκα και τον παρακάλεσα να ενεργήσει για την ενίσχυση 

της αποπεράτωσης του διδακτηρίου. Η ενέργειά μας απέδωσε. 

 Εζητήσαμε τη βοήθεια του δασικού συνεταιρισμού ο οποίος εδέχθη πρόθυμα και μας 

πρόσφερε 100 κυβικά ξυλείας την οποία σχίσαμε και φτιάξαμε τους ξυλότυπους.  

 Στα υψώματα απέναντι από το τωρινό γραφείο της Κοινότητας ήταν μεγάλοι βράχοι που ο 

Έλληνας με φουρνέλα έσπασε, αλλά για να μεταφερθούν με ζώα στο εργοτάξιο ήταν πολύ δύσκολα. 

Το εμπόδιο το αντιμετωπίσαμε με αρκετούς κατοίκους οι οποίοι δέχτηκαν καλοσυνάτα και τις 

μεταφέραμε με τους ώμους. 

Και αντί μάνα χολή....  

 Το έργο είχε προχωρήσει αρκετά όταν ήρθε να το επιθεωρήσει ο Επιθεωρητής μαζί με τον 

επιβλέποντα μηχανικό της Νομαρχίας Καβάλας. Κατά την επίσκεψη στο εργοτάξιο ο Επιθεωρητής 

ρώτησε τον Μηχανικό κ. Βασιλείου ποιοι είναι οι γωνιόλιθοι. (Οι γωνιόλιθοι είχαν άλλη 

συμφωνία και επληρώνοντο με το τεμάχιο) 

 Επειδή βρισκόμουνα ακριβώς δίπλα του και επειδή ο κ. Βασιλείου ήταν λίγο απομακρυσμένος 

προθυμοποιήθηκα να του απαντήσω ότι αυτοί είναι οι γωνιόλιθοι και συγχρόνως τους υπέδειξα. 

Στράφηκε απότομα προς το μέρος μου και σε έντονο και προκλητικό ύφος μου λέει : «Εγώ δε 

ρώτησα εσένα. Τον κ. Βασιλείου ρώτησα»... 
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 Μαρμάρωσα. Έπεσε ο ουρανός και με πλάκωσε... 

 Σκέφτηκα, όταν σε λίγο συνήλθα να τα βροντηξω όλα και να σηκωθώ να φύγω... 

 Κατάπια την πίκρα μου, κατάπια τον πόνο μου από τέτοια προσβολή και κρατήθηκα από την 

αγάπη μου προς το χωριό αλλά και γιατί το έργο ήθελα να το τελειώσω. 

 Απεφάσισα και συμφώνησα με τον εαυτό μου να εργασθώ περισσότερο για την αποπεράτωση 

του έργου χωρίς πια να περιμένω βραβεία και επαίνους από τον προϊστάμενο» 

 

 Και το σχολείο κτίστηκε. Κι εμείς κύριε Γιάννη θα σε ευγνωμονούμε πάντα για τις 

προσπάθειές σου.  

 

 Για πρώτη φορά οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παναγίας στεγάζονται σε διδακτήριο 

που ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες τους στις 13 Δεκεμβρίου 1954. 

 Στα προηγούμενα σχολικά έτη, ακόμα και πριν τον πόλεμο το ’40, δάσκαλοι και μαθητές 

στεγάζονταν σε κοινοτικά σχολικά κτίρια, εντελώς ακατάλληλα για το σκοπό αυτό. Οι αίθουσες 

ήταν τελείως ακατάλληλες και υγρές, χρησιμοποιούνταν ακόμα και ανήλια υπόγεια, χώροι 

γενικά στενοί και ερειπωμένοι ονομάζονταν «αίθουσες διδασκαλίας» ενώ στην πραγματικότητα 

δεν ήταν κατάλληλοι ούτε για στάβλοι. Είναι μια σχολική περίοδος που δεν πρόκειται να 

ξεχαστεί από κανέναν από εκείνους που την έζησαν. 

 Κτίζεται ο Α’ όροφος γίνονται τα επιχρίσματα(σοβάδες) και το 1954 το νέο κτίριο στεγάζει 

τους μαθητές της Παναγίας. Μέχρι τότε το σχολείο συστεγαζόταν με το γραφείο της 

Κοινότητας. Από τότε και κάθε χρόνο προστίθεται και κάτι καινούργιο στο κτίριο. Γίνεται ο Β’ 

όροφος, η στέγη, τα κουφώματα τα κεραμίδια της σκεπής (εκτός από το διάδρομο) και 

απομένουν να γίνουν τα εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσματα, ο περίβολος και τα 

αφοδευτήρια. 

 Για όλες τις εργασίες, αγορά οικοπέδων και υλικών, αμοιβή εργατών, τεχνιτών, εργολάβων, 

μηχανικών, μεταφορικά κλπ. δαπανήθηκε το ποσό των 429.400 δραχμών. Στη δαπάνη αυτή 

συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 20.300 δραχμών που δαπανήθηκε για την αγορά του 

κατεστραμμένου από την πυρκαγιά σπιτιού του κ. Χρηστίδη, την κατεδάφισή του και την αγορά 

του οικοπέδου για την επέκταση της αυλής, 4.900 δραχμές για την κατεδάφιση. Επίσης πρέπει 

να υπολογίσουμε και τις 600 μέρες προσωπικής εργασίας που διέθεσαν οι κάτοικοι του χωριού. 

 Έτσι το ποσό για την ανέγερση του σχολείου κατανέμεται 

2.840 δραχμές  : Ενίσχυση από τις εισφορές δήμων και Κοινοτήτων 

137.160 δραχμές  : Ενίσχυση από την Κοινότητα Παναγίας 

25.000 δραχμές : Ενίσχυση από το Υπουργείο 

100.000 δραχμές  : Ενίσχυση από το Νομαρχιακό Ταμείο 

 Οι υπόλοιπες 164.400 δραχμές διατέθηκαν από το σχολικό ταμείο. 

 Στις 10-9-73 γίνονται τα εξωτερικά επιχρίσματα, αλουμινένια κουφώματα και η επισκευή 

της στέγης. Τα έργα αυτά παρόλο που δείχνουν μια διάθεση συντήρησης του διδακτηρίου εν 

τούτοις έβλαψαν την αισθητική του αδιαφορώντας για τη νομοθεσία περί παραδοσιακού 

οικισμού που ισχύει στην Παναγία. Έτσι αντικαθίστανται τα ασφαλώς πιο καλαίσθητα ξύλινα 

κουφώματά του με αλουμινένια και κατασκευάζεται η σκεπή από κεραμίδια. 

 Το 1984 επισκευάστηκε ο Β’ όροφος και τα μαθήματα γίνονται στο 2
ο
 όροφο. Στον 1

ο
 

όροφο λειτουργεί μόνο το νηπιαγωγείο. Οι άλλες δύο αίθουσες έγιναν γυμναστήριο και αίθουσα 

εκδηλώσεων. 

 Το 1986 το προαύλιο στρώθηκε με άσφαλτο και έγιναν τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ.  

 Το 1994 κτίζεται σε μέρος της αυλής του σχολείου το νέο κοινοτικό κατάστημα, που 

περιλαμβάνει και το κοινοτικό ιατρείο καθώς και το λεβητοστάσιο του σχολείου. Σε αντάλλαγμα 

δίνονται στο σχολείο μία αποθήκη και οι καινούργιες τουαλέτες μαθητών και προσωπικού. 

 Το 1995 τοποθετείται κεντρική θέρμανση (καλοριφέρ) 

 Το 1997 σε μια προσπάθεια συντήρησης του σχολείου αλλά επαναφοράς των 

παραδοσιακών του χαρακτηριστικών αντικαθίσταται η σκεπή που είναι κατασκευασμένη με 
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κεραμίδια από τη σημερινή που είναι κατασκευασμένη από σχιστόλιθο. Επίσης τα σιδερένια 

κάγκελα του εξώστη αντικαθίστανται με ξύλινα. 

 Απαιτούνται βέβαια και άλλες εργασίες τόσο συντήρησης όσο και εξωραϊσμού του 

σχολείου. Τα αλουμινένια κουφώματα δε βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση και γι’ αυτό 

πρέπει να αντικατασταθούν με ξύλινα προκειμένου να «δέσει» το σχολείο με την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική του χωριού. 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

 Τα πρώτα ονόματα που αναφέρονται ως δάσκαλοι της Παναγίας, το έτος 1870, είναι δύο 

Ηπειρώτες: ο Δημήτριος Ηπειρώτης και ο Δημ. Κυράτσης
188

. 

 Στην Αστική σχολή Παναγίας, κατά τη διετία 1894-1896, υπηρέτησαν ο Κωνστ. 

Καραντζούλης και οι Δημήτριος Ι. Κλωνάρης και Εμμανουήλ Κ. Χατζηεμμανουήλ από την 

Παναγία
189

. Ένας ακόμη δάσκαλος που φαίνεται να εργαζόταν στην Παναγία, το σχ. έτος 1896-

97 είναι ο Ξενοφών Δημητρίου, ο οποίος ήταν ο αποδέκτης χρηματικής συνδρομής της μονής 

Βατοπαιδίου (500γρ ή 3λ.Τ.) για το σχολείο
190

. Το σχολικό έτος (1899-1900), διευθυντής της 

Αστικής σχολής ήταν ο Φώτιος Ταπεινός με ετήσιο μισθό 40 λ.Τ., ενώ το διδακτικό προσωπικό 

συμπλήρωναν η δασκάλα, Ελένη Αναστασίου και η Παρθεναγωγός, Ευφημία Σιδέρη με ετήσιο 

μισθό 20 και 18 λ.Τ. αντίστοιχα
191

. 

 Το 1885 ο Έλληνας υποπρόξενος Καβάλας Αλέξιος Τσιμπουράκης υπέβαλε έκθεση προς το 

Υπουργείο Εξωτερικών όπου μαθαίνουμε για τη δύναμη των σχολείων της Θάσου. Έτσι για το 

σχολικό έτος 1883-84 στο σχολείο της Παναγίας φοιτούσαν 164 μαθητές, μαθήτριες και νήπια. 

Το σχολείο της Παναγίας ήταν τότε το μεγαλύτερο στο νησί. 

 Το 1894-95 στην Παναγία υπήρχαν 3 δάσκαλοι που δίδασκαν σε 100 μαθητές. Επίσης η 

Παναγία διέθετε και παρθεναγωγείο όπου δίδαξε μια παρθεναγωγός σε 50 μαθήτριες. 

 Ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους που πέρασαν από την Αστική σχολή 

Παναγίας ήταν ο Ιωάννης Γεωργιάδης, 30 ετών τότε, ο οποίος σπούδασε φιλολογία στο Εθνικό 

Πανεπιστήμιο των Αθηνών
192

. Ο αρθρογράφος της εφημερίδας «Αγών»Αθηνών, στο φύλλο της 

21
ης

 Ιουνίου 1902, αποδίδει σε αυτόν το δάσκαλο την ξεχωριστή θέση που κατείχε το σχολείο 

της Παναγίας στην εκπαίδευση των Θασίων μαθητών: «Αν τις εξαιρέση το σχολείον της 

Παναγίας, όπερ διευθύνει φοιτητής της φιλολογίας του Εθν. Πανεπιστημίου, ο κ. Ι. Γεωργιάδης, 

μετά πολλής φιλοτιμίας και ζήλου, εκ των παραταχθέντων αριθμών αποδεικνύεται αξιοθρήνητος η 

της εν Θάσω παιδεύσεως κατάστασις εν σχέση και προς τον πληθυσμόν και προς την ευφορίαν και 

την σχετικήν ελευθερίαν, ην απελάμβανεν η Θάσος υπό την Αίγυπτον»
193

. Ο Ι. Γεωργιάδης 

καταγόταν από το Ραχώνι, όπου τον συναντούμε ως δάσκαλο μετά το 1910
194

. 

 Άλλος σπουδαίος δάσκαλος που διεύθυνε την Αστική σχολή Παναγίας ήταν ο 

Αλέξανδρος Γεωργιάδης. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος και ως διευθυντής του μεγαλύτερου 

σχολικού συγκροτήματος της Θάσου, τον Αύγουστο του 1906, φαίνεται πως είχε μεταβεί στην 

Κωνσταντινούπολη, ενεργώντας ως εκπρόσωπος των σχολείων της Θάσου, προκειμένουνα 

ζητήσει τη συνδρομή του «Εν Κων/πόλει φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου». Απευθυνόμενος με 

υπόμνημα στον καθηγητή της Μεγάλης του Γένους Σχολής και τακτικό μέλος του εν λόγω 

                                                             
188 Μελιρρύτου, Μ., ο.π., σσ. 78-79. 

189 Ήταν ο προπάππος του νυν Δημάρχου της Θάσου Κ. Χατζηεμμανουήλ. Παράλληλα με το επάγγελμα του 
δασκάλου ασκούσε καθήκοντα δικαστικού πάρεδρου. Μερτζίδου, Σ., Οι Φίλιπποι…., ο.π., σ. 234. 
190 «500 γρόσια εις συνδρομήν των σχολών της εν Θάσω Παναγίας διά του εκεί διδασκάλου Ξενοφώντος 
Δημητρίου» Κατάστιχα ληψοδοσίας της μονής Βατοπαιδίου (1889-1897) τόμ. 856, 1896, σ. 213β. 
191

 Γεωργαντζή, Π., «Σελίδες της πρόσφατης ιστορίας της Θάσου…», ο.π., σ 169. 

192
 Αστεριάδη, Γ., «Ο πρώτος εκλογικός κατάλογος της υποδιοικήσεως Θάσου, 1915», Θασιακά 8, σ. 279. 

193
 Ανωνύμου, «Τα εν Θάσω», Αγών Αθηνών, Παρασκευή, 21.06.1902/170, σ. 1. 

194
 Μερτζίδου, Σ., Θασιακά…., ο.π., κατάλογος συνδρομητών, σ. η΄. Βλ. και Αστεριάδη, Γ., «Ο πρώτος εκλογικός 

κατάλογος της υποδιοικήσεως Θάσου, 1915», Θασιακά 8 (1995), σ. 278.  
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Συλλόγου, Βασ. Μυστακίδη, εξέθεσε αναλυτικά την κατάσταση της εκπαίδευσης στη Θάσο, 

παραθέτοντας σημαντικά στατιστικά στοιχεία και περιγράφοντας με τα μελανότερα χρώματα 

την κατάσταση των σχολείων του νησιού: «Αντίθεσις μεταξύ του αριθμού των κατοίκων και του 

των φοιτώντων εις τα σχολεία παίδων, και δη κορασίων. Καταρρέουσι μελαγχολικώς τα εν τη 

νήσω τεμένη των Μουσών. Ελλειπεί συστηματική διοργάνωσις των πόρων»
195

. Την ίδια χρονική 

περίοδο (1905-1906) υπηρετούσαν στην Αστική σχολή ο Όμηρος Καράβης, η Θεογνωσία 

Κιουλαχατζόγλου και η Μαρία Χρυσάφη που ήταν από την Παναγία. 

 Ένα ακόμα όνομα δασκάλου αναφέρεται σε απόδειξη πληρωμής της σχολικής Εφορείας 

Παναγίας. Πρόκειται για το Μιχάλη Αργυριάδη, ο οποίος φαίνεται να λαμβάνει, στις 22 

Μαρτίου 1912, το ποσό των 5 λ.Τ. ως έναντι για την ετήσια διδασκαλική του αμοιβή, σχ. έτους 

1911-12
196

. 

 Το 1906 ο διευθυντής των σχολών της Παναγίας Αλέκος Γεωργιάδης, από το Πέραν της 

Κων/πόλεως, υπέβαλε αναφορά προς το Βασίλειο Μυστακίδη, καθηγητή της Μεγάλης του 

Γένους Σχολής και υποδιευθυντή του αυτοκρατορικού μουσείου όπου αναφέρει για τα σχολεία 

που λειτουργούσαν στη Θάσο. Στην Παναγία σύμφωνα μ’ αυτή την αναφορά φοιτούσαν 165 

μαθητές και 40 μαθήτριες με διευθυντή τον κ. Αλέκο Γεωργιάδη και δασκάλους τον Όμηρο 

Καράβη, τη Θεογνωσία Κιουλαχατζόγλου και Μαρία Χρυσάφη. 

 Η αναφορά αυτή δείχνει κάποια εξάρτηση των σχολείων της Θάσου από το Πατριαρχείο της 

Κων/πολης και αυτό είναι φυσικό αφού η Θάσος βρίσκεται ακόμα κάτω από τον τούρκικο ζυγό 

και επομένως την ευθύνη για τη μόρφωση των παιδιών έχει το πατριαρχείο και οι ελληνικές 

οργανώσεις που ανήκουν σ’ αυτό και δρουν στη σκλαβωμένη ακόμα Ανατολική Μακεδονία, 

Ρωμυλία και Θράκη. Στο βιβλίο της κ. Ελένης Μπελιά «Εκπαίδευση και αλυτρωτική πολιτική - 

Η περίπτωση της Θράκης, 1856-1912» εκδόσεις ΙΜΧΑ, διαβάζουμε ότι ο Σύλλογος για τη 

διάδοση των ελληνικών Γραμμάτων με έδρα την Ανδριανούπολη, επιδοτεί από το 1876 μέχρι το 

1881 σχολεία της Ανατολικής Ρωμυλίας και μεταξύ αυτών και το Σχολείο της Παναγιάς. Χωρίς 

βέβαια να ξεκαθαρίζει αν αναφέρεται στην Παναγία της Θάσου μπορούμε να υποθέσουμε ότι 

είναι πολύ πιθανό να αναφέρεται στην Παναγία της Θάσου, αφού σε όλους τους χάρτες εκείνης 

της εποχής το μόνο χωριό με το όνομα Παναγία που αναφέρεται είναι η τότε πρωτεύουσα της 

Θάσου η Παναγία. Επίσης η αναφορά που κάνει ο δάσκαλος της Παναγίας κ. Αλέκος 

Αργυριάδης στην Κων/πολη η οποία αφορά όλα τα σχολεία της Θάσου και όχι μόνο της 

Παναγίας, δείχνει την εξέχουσα θέση που είχε το σχολείο της Παναγίας στη Θάσο και επομένως 

τη μεγάλη σημασία για την ελληνική Κοινότητα της Κων/πολης. Ο δάσκαλος αυτός ουσιαστικά 

ενεργεί σαν προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Θάσο. 

 Στις 22 Μαρτίου 1912 δάσκαλος στην Παναγία ήταν ο κ. Μιχ. Αργυριάδης ο οποίος έλαβε 

έναντι μισθού 5 λίρες Τουρκίας από τον κ. Σωτ. Νικολάου. Επίσης όπως μας διηγήθηκε η 

υπέργηρη μαία του χωριού κ. Ελένη Νικολέρη υπηρετούσε στο σχολείο της Παναγίας και 

κάποιος δάσκαλος με το όνομα Ανδρεάδης. Ο δάσκαλος αυτός ήταν εξαιρετικός ζωγράφος. 

Στους τοίχους του σχολείου κρεμόταν ένας υπέροχος πίνακάς του με θέμα τον Άσωτο Υιό. 

 Το 1916 σύμφωνα με όσα μας είπε η κ. Νικολέρη, δίδασκε στο σχολείο της Παναγίας και η 

δασκάλα Μαρία Μαΐδου γνωστή και ως κ. Μαρούδα. Η δασκάλα αυτή ήταν αρκετά 

προοδευτική για την εποχή της και γνωστή φεμινίστρια. Καταγόταν από τη Σμύρνη και όπως 

μας είπε ήταν η πρώτη που είχε φορέσει παντελόνια. Αργότερα έγινε οδοντίατρος και έζησε 

στην Καβάλα. Επίσης ο κ. Γιάννης Περιζές, μας ανέφερε ότι αυτή την εποχή δίδασκε και 

κάποιος δάσκαλος με το όνομα Δημήτρης Σταμάτης από την Άνω Τζουμαγιά, που ήταν πολύ 

καλός μουσικός και μάθαινε στα παιδιά μουσική.  

 Γύρω στο 1930 δάσκαλος είναι ο κ. Καλοσυνάκης. Με το βιολί του επέμεινε να μαθαίνει 

στα παιδιά νότες μουσικής ακόμα κι αν χρειαζόταν να επαναλαμβάνει συνέχεια τον ίδιο στίχο 

                                                             
195 Μαναφή, Κ., «Χωρία κάτοικοι μαθηταί…», σ. 87. 

196 Χιόνη, Κ., «παιδεία στη Θάσο…». ο.π., σ. 458. 
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του τραγουδιού και δεν προχωρούσε στον παρακάτω αν δε μάθαιναν τα παιδιά τέλεια αυτό που 

τους δίδαξε. 

 

 

 

Μες στα χόρτα ξαπλωμένος 

με τη γλυκιά φλογέρα 

σκορπά στον αέρα 

τραγούδια γλυκά 

 

 Έλεγαν και ξανάλεγαν τα παιδιά το στίχο αυτό μέχρι να τον μάθουν καλά. 

 Τα χρόνια αυτά τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο που βρισκόταν εκεί που σήμερα είναι το 

ΝΑ άκρο του προαυλίου της εκκλησίας. Το σχολείο αυτό ήταν διώροφο. Στη Δυτική πλευρά 

υπήρχε μια πόρτα η οποία δεν οδηγούσε πουθενά και πολλές φορές τα μεγαλύτερα από τα 

παιδιά που έμειναν κλειδωμένα μέσα στη μεσημεριανή ανάπαυλα των μαθημάτων πηδούσαν 

από κει και από ύψος περισσότερο από δύο μέτρα προκειμένου να μπορέσουν να 

«δραπετεύσουν» και να πάνε στα σπίτια τους να φάνε. Ο Γιαξής Δάφνης που το σπίτι του ήταν 

κοντά στο σχολείο πολλές φορές πηδούσε απ’ αυτή την πόρτα όπως μας ανέφεραν πολλοί 

συμμαθητές του. 

 Ήταν μια φυσική αντίδραση στην υπερβολική πολλές φορές αυστηρότητα της τιμωρίας που 

δείχνει ότι τα παιδιά σ’ όλες τις εποχές και με οποιαδήποτε παιδαγωγική μέθοδο παραμένουν 

ζωηρά και πραγματοποιούν πάντα τη δική τους επανάσταση σ’ οτιδήποτε πιστεύουν πως τα 

καταπιέζει.  

 Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο το πρωί με το χτύπημα της καμπάνας ή του σήμαντρου, το 

μεσημέρι σχολνούσαν για μια δυο ώρες και στη συνέχεια ξαναχτυπούσε η καμπάνα για το 

απογευματινό μάθημα που τέλειωνε με τη δύση του ηλίου. 

 Τα βιβλία τα αγόραζαν οι γονείς των παιδιών και τα πινάκωναν δηλ. έβαζαν τα εξώφυλλα 

κολλώντας με το τσερίσι (ειδική κόλλα) ένα πανί στο μέρος που γινόταν η βιβλιοδεσία του 

βιβλίου. Επίσης έβαζαν χαρτόνια τα οποία είχαν μια ευχάριστη μυρωδιά για να μη μυρίζει 

άσχημα το βιβλίο. Ακόμα έβαζαν μικρές μεταξωτές κλωστές ανάμεσα στις σελίδες του βιβλίου 

για σελιδοδείκτες. 

 Τα κορίτσια δεν πήγαιναν όλα στο σχολείο. Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τον αριθμό των 

μαθητριών που φοιτούν που είναι δυσανάλογα μικρότερος απ’ αυτόν των αγοριών. Έτσι τα 

κορίτσια που δεν πήγαιναν στο σχολείο μάθαιναν γράμματα από τα αδέρφια τους τα αγόρια στο 

σπίτι, αποστηθίζοντας πολλές φορές στιχάκια με την αλφαβήτα. 

Άλφα Αρχή του κόσμου 

Βήτα Βασιλεύει ο Κύριος 

Γάμα Γαρ γεννάται ο Χριστός 

Δέλτα Δι’ αγγέλου το «χαίρε» 

.............................. 

Ύψιλον Υψηλά τον ανέβασαν 

Σίγμα Σε σταυρόν τον εκρέμασαν 

Κι ακόμα 

Ω λυγερόν και κοφτερόν σπαθί μου 

εσείς τον Τούρκο σφάξατε 

τον τύραννο σπαράξατε. 

 Επίσης μάθαιναν και την αλφαβήτα απ’ έξω κι ανακατωτά 

 α, ω, β, ψ, γ, χ κλπ. λέγοντας ένα γράμμα από την αρχή ανεβαίνοντας και ένα από το τέλος 

κατεβαίνοντας. 

 Το 1930 δάσκαλος στην Παναγία είναι ο κ. Πάρδος. Δάσκαλος με δημοκρατικές 

ευαισθησίες μαθαίνει στα παιδιά το παρακάτω εμβατήριο που μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας 
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ύμνος στη Δημοκρατία. Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσαν τα παιδιά σε εθνικές γιορτές και 

γενικά όταν έπρεπε να κινηθούν με βήμα.  

 

Από τα βάθη των αιώνων 

η Δημοκρατία ξεκινά 

βαστά αξίνα στο ένα χέρι 

και στ’ άλλο σάλπιγγα κρατά. 

Τους θρόνους που στο αίμα πάνω είχαν στηθεί 

ρίχνεις μ’ ορμή 

κι ύστερα αρχίζεις να σαλπίζεις 

με βροντολάλητη φωνή 

Έλα Λαέ στη θέλησή σου 

στάσου στη θέση σου εσύ 

Εκείνη μόνη κυβερνήτρα 

αληθινή γλυκιά τρανή 

Από τα βάθη των αιώνων 

δημοκρατία ξεκινάς 

και στην πατρίδα σου την πρώτη 

αλαργοτάξιδη γυρνάς 

Σαν ένας ήλιος π’ ανατέλλει 

από μελωδικά βουνά 

και κάνεις άξαφνα ν’ ανθίζουν 

ελπίδες μέσα μας ξανά 

Χαίρε προγονική θεά μας 

Χαίρε μητέρα του φωτός 

παιδιά σου δίδυμα εσένα 

το δίκιο κι ο πολιτισμός. 

 Το 1938 ένα τραγικό γεγονός συντάραξε την κοινωνία της Παναγίας και την ήσυχη ζωή του 

σχολείου της. Δάσκαλοι ήταν η κ. Ευθαλία Σούλτου και ο κ. Κων/νος Πηλός που μόλις πριν από 

λίγο στις 19 Οκτωβρίου του 1937 είχε τοποθετηθεί στο σχολείο μας στη θέση του κ. Πάρδου. Ο 

κ. Πηλός ερωτευμένος με την πανέμορφη δασκάλα, την κ. Ευθαλία, δεν μπορούσε να αντέξει το 

ότι αυτή δεν τον ήθελε. Έτσι στις 28 Απριλίου του 1938 και ενώ το σχολείο βρισκόταν εκδρομή 

στο εκκλησάκι του Αϊ-Νικόλα τυφλωμένος από το πάθος του έβγαλε το πιστόλι του και 

σκότωσε τη δασκάλα κ. Ευθαλία Σούλτου. Ένα γεγονός που πέρα από την τραγικότητά του και 

το πένθος στο οποίο βύθισε το χωριό, αλλά και τη γύρω περιοχή, αφού η νεκρή δασκάλα 

καταγόταν από το Λιμένα και είχε και συγγενείς στην Παναγία, δείχνει και τις συνθήκες μέσα 

στις οποίες δούλευαν οι παλιοί δάσκαλοι, που πολλές φορές απομονωμένοι σε μικρά χωριά, σε 

νησάκια, με φτωχούς μισθούς και οπωσδήποτε με δύσκολη κοινωνική ζωή, έφταναν σε 

κατάσταση έντονης ψυχικής πίεσης και δυστυχώς για τη συγκεκριμένη περίπτωση και σε 

ακραίες καταστάσεις. Σίγουρα το γεγονός αυτό σημάδεψε έντονα τις ψυχές των μικρών 

μαθητών που ηλικιωμένοι πλέον σήμερα διηγούνται και ξαναδιηγούνται το φόνο της δασκάλας 

σα να έγινε χθες. 

 

Για τη νεκρή δασκάλα Σούλτου Ευθαλία 

Μαραμένα της νιότης μου τ’ άνθη 

Πίπτουν όλα χλωμά εις το χώμα 

Και το γέλιο μου φεύγει απ’ το στόμα 

Απ’ το στήθος μου σβήνει η πνοή 

 

Ω! την όμορφη νιότη μου κλάψτε 

Σεις βρυσούλες, λαγκάδια βουνά μου. 

Στα ολόμαυρα τώρα μαλλιά μου 
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θα φορέσω στεφάνι νεκρό 

 

Πριν ακόμη τον κόσμο γνωρίσω 

την αυγή πριν χαρώ θα πεθάνω 

Γράψετε μου στο μνήμα μου επάνω 

πως στον κόσμο δεν είδα χαρά . 

 

 Αλλά και οι νέες δασκάλες οι οποίες υπηρετούσαν στα χωριά πολλές φορές ήταν για τους 

ντόπιους νέους τα κορίτσια που ήθελαν περισσότερο. Γνωστό είναι το παραδοσιακό τραγούδι 

της Παναγίας για τη δασκάλα: 

 

Αχ δασκάλα μ’ κάτσε φρόνιμα (δις) 

και αγάπη μη γυρεύεις 

το μπελά σου θε να έβρεις (δις) 

 

Αχ δασκάλα μ’ ποιος τον έραψε (δις) 

στενό κοντό τον μπούστο 

μας χάλασες το γούστο(δις) 

Αχ δασκάλα μ’ τα κουμπούρια σου (δις) 

με τι τάχεις γεμάτα 

δασκάλα μαυρομάτα (δις) 

(ή βαριά είν’ πανάθεμά τα) 

 

Αχ δασκάλα μ’ ποιος τον έραψε (δις) 

στενό τον αλατζά σου 

ω! που να καεί η καρδιά σου (δις) 

 

Και δε χωρούν τα χέρια μου (δις) 

να πιάσω τα βυζιά σου 

α! που να καεί η καρδιά σου (δις) 

 

σκίσε τον αλατζά σου 

να πιάσω τα βυζιά σου(δις) 

  

 Πρώτοι δάσκαλοι μετά την απελευθέρωση είναι οι Σεραφείμ Γεωργίου, Απόλλων Στάικος, 

Ζαμπέτα Παγκάκη και ο Ιωάννης Φραγκιουδάκης. 

 

ΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 Το 1950 δάσκαλοι είναι οι κ.κ. Φραγκιουδάκης Ιωάννης, Παγκάκη Ζαμπέτα και Ευδοκία 

Βαλσαμά.  

 Από το 1954 μέχρι το 1960 διευθύντρια είναι η κ. Ευδοκία Βαλσαμά και δάσκαλοι ο κ. 

Γιαννούτσος Γεώργιος, Φιλιππίδης Αθανάσιος και την τετραετία 1956-1960 έρχεται και η κ. 

Καστρινού Ελένη η οποία θυμάται για το σχολείο της Παναγίας : 

 

 «ΚΑΣΤΡΙΝΟΥ- ΕΛΕΝΗ.  21/5/98 

ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ 

 Με γκρίζα πια μαλλιά και με γεμάτο ομίχλη μυαλό, μια χαραμάδα από φως ξυπνά κάποιες 

μνήμες με νοσταλγία. Τότε που κοπελλούδι –θεέ μου πέρασαν σαράντα τόσα χρόνια- φορτωμένη 

στο παλιό λεωφορείο του Γιάννη Ράνη με τα ξεκαρφωμένα ξύλινα καθίσματα παγκάκια, ξεκινούσα 

με χίλια όνειρα απέραντη χαρά και γλυκιά προσμονή για το πανέμορφο χωριό Παναγία που ήταν η 

πρώτη μου οργανική θέση. 
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 Εκεί με περίμενε η καλοκάγαθη θεία μου Αργυρή Κουγιουμτζή με την πεντακάθαρη ποδιά 

της και με τα κάτασπρα βαμμένα με ασβέστη σκαλοπάτια (φρύδια), του σπιτιού της όπου θα 

στέγαζε στην μοναξιά μου και την προσμονή μου για τρία τουλάχιστο χρόνια.  

 Το άλλο πρωί με ξύπνησε το τάλαρο της εκκλησίας που σήμαινε κάθε πρωί για να 

ειδοποιήσει τα παιδιά πως έφτασε η ώρα του σχολειού, μια που τα ρολόγια τότε ήταν πολυτέλεια.  

 Κατηφορίζοντας το καλντερίμι έφτασα στο χωριό όπου με καλωσόρισε η δασκάλα Κίτσα 

Βαλσαμά και ο δάσκαλος. Το σχολείο μεγάλο, διώροφο, κρύο ασοβάντιστο, μόνο με τούβλα και 

γκρο-μπετόν σχεδόν αχανές, για τις τόσο λίγες ψυχούλες που στέγαζε. Το σιδερένιο κουδούνι σε 

λίγο συγκέντρωσε τα παιδιά, τα τόσο αγαπημένα μου παιδιά, που τα έβλεπα και με έβλεπαν 

αχόρταγα. Πήρα την πρώτη και δεύτερη τάξη περίπου σαράντα παιδία τότε και γρήγορα 

προσαρμόστηκα στο τρόπο λειτουργίας του σχολείου και της ζωής του χωριού αυτού που απείχε 

οχτώ μόλις χιλιόμετρα από το σπίτι που γεννήθηκα και δε χάρηκα ποτέ.  

 Δε ξεχνώ με πόση λαχτάρα περίμενα το Σαββατοκύριακο όπου κατέβαινα στο Λιμένα και 

γύριζα τη Δευτέρα πρωί πάλι με το παλιό λεωφορείο. Αυτό δε μου το συγχωρούσε η διευθύντρια η 

Κίτσα τόσο που όταν είχαμε εκκλησιασμό, που ήταν υποχρεωτικός τότε, με υποχρέωνε με τη σειρά 

μου να ανεβαίνω από Λιμένα με τα πόδια Κυριακή πρωί να πηγαίνω στην εκκλησία τα παιδιά και 

να γυρίζω πίσω το μεσημέρι στο χωριό μου όπου με πρόσμεναν με λαχτάρα οι γονείς μου.  

 Δε ξεχνώ ακόμη πόσο φιλόξενοι και υπέροχοι ήταν οι γονείς των μικρών μαθητών μου, 

που κατανοώντας τη λαχτάρα μου αυτή κάθε Σάββατο μου διέθεταν ένα από τα μικρούλια παιδιά 

τους πρώτης και δεύτερης τάξης για να μου κρατούν συντροφιά στην τρίωρη αυτή διαδρομή που 

κάναμε με τα πόδια μια και δεν υπήρχε τότε τακτική συγκοινωνία.  

 Κρατώντας τα από το χεράκι κάθε Σάββατο μεσημέρι ξεκινούσαμε μετά το σχόλασμα και 

ανηφορίζαμε τα καγκέλια σιγά και σταθερά ώσπου φτάναμε στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί 

τελείωνε και η δύσκολη διαδρομή μας. Στεκόμασταν λίγο στο εκκλησάκι και καμαρώναμε πίσω 

από το μαύρο φρύδι του βουνού το μαβί χρώμα του ήλιου και την θάλασσα την ανέμελη που 

ριγούσε στο χάιδεμα του αγέρα. Μετά κατηφορίζαμε μέσα από τα χλωροπράσινα πεύκα και τις 

κοκκινόσκουφες κουμαριές πατώντας στο καθάριο τότε χώμα και πότε πότε σκουντουφλώντας 

στον ανώμαλο χωματόδρομο και πάντα κρατώντας το χεράκι του παιδιού νιώθοντας την 

συντροφιά του και σε ‘κείνο δίνοντας τη σιγουριά. Και έτσι κουβεντιάζοντας, με παραμύθια και 

τραγούδια περνούσαν γρήγορα οι τρεις ώρες και φτάναμε στο Λιμένα όπου τρέχοντας φρόντιζα να 

προλάβω το λεωφορείο που ξεκινούσε μόλις τότε και ανέβαζα το μικρούλι επάνω, όπου σίγουρο με 

ικανοποίηση και χαρά έφταναν ξανά στην Παναγία όπου το περίμεναν στην Πλατάνα (καφενείο) 

οι γονείς του.  

 Για αυτή την τολμηρή και φιλότιμη χειρονομία που δε θα ξεχάσω ποτέ, τους ευχαριστώ 

θερμά, έστω και τώρα ύστερα από τόσα χρόνια, και ιδιαίτερα τα δίδυμα κοριτσάκια του κ. Στάθη 

Βαλσαμά, τον Ηρακλή Παπαϊωάννου και τόσα άλλα που δεν μου έρχονται αυτή την ώρα στο νου.  

 Και τώρα ακόμη που βρίσκομαι στο ηλιοβασίλεμα της ζωής, πέστε τους εκ μέρους μου ότι 

τους ευχαριστώ πολύ και όλους τους κατοίκους της Παναγίας και δε τους ξέχασα ποτέ. 

Με αγάπη, 

Καστρινού Ελένη  

 

 Το Μάρτιο του 1960 αναλαμβάνει τη διεύθυνση στη θέση της κ. Ευδοκίας Βαλσαμά ο κ. 

Δεδούσης Δημήτριος και έρχονται σα δάσκαλοι οι κ.κ. Φιλιππίδης Αθανάσιος από το Μάρτιο 

μέχρι το Μάιο όταν και αντικαθίσταται από τον κ. Ασημακόπουλο Αργύριο, ο κ. Χωλίδης 

Κων/νος από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούνιο και η κ. Μίχα Σοφία η οποία και παρέμεινε μέχρι το 

σχολικό έτος 1965-66. 

 Το 1961 έρχεται στο σχολείο μας η κ. Κελαϊδή Μαρία που παρέμεινε μέχρι το 1966. Να τι 

μας γράφει για τις αναμνήσεις της από εκείνη την εποχή : 

 «Ένα χρόνο μετά τον διορισμό μου, τοποθετήθηκα τον Οκτώβριο του 1961 στην Παναγία της 

Θάσου. 

 Ήμουν κοπέλα 24 ετών. Τα χρόνια ήταν δύσκολα και πριν διοριστώ δεν είχα ζήσει σε χωριό. 

Μετά την εμπειρία μου στη Λεκάνη της Καβάλας, ένα χρόνο πριν, το όμορφο χωριό της Παναγίας 
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ήταν για μένα ένας επίγειος Παράδεισος. Γοητευμένη όμως έμεινα από τη ζεστασιά και τη 

φιλόξενη διάθεση των κατοίκων του χωριού. 

 Τα χρόνια που έμεινα περνούσαν ήρεμα και ειρηνικά, γιατί αν και δύσκολα χρόνια με μύριες 

αντιξοότητες, η ζωή ήταν απλή, λιτή, χωρίς το άγχος της σημερινής ζωής που μας παρασύρουν στο 

τρέξιμο. 

 Αξέχαστες θα μου μείνουν οι ομορφιές του χωριού που δεν υπάρχει λόγος να σας τις 

περιγράψω, γιατί τις γνωρίζετε και τις απολαμβάνετε κι εσείς. 

 Την ηρεμία αλλά και τη μονοτονία της ζωής μου στο χωριό, διέκοπταν αρκετές φορές 

γεγονότα διάφορα. Εγώ θα σας περιγράψω μερικά γεγονότα της σχολικής ζωής που τώρα μου 

έρχονται στο νου, με κάνουν να χαμογελώ, ή να γελώ δυνατά ή να απορώ με την ανεμελιά που η 

νιότη μας τ’ αντιμετώπιζε. 

 Δεν θα ξεχάσω την ημέρα, που ύστερα από απόφαση του συλλόγου των δασκάλων του 

σχολείου, ξεκινήσαμε για το Λιμένα, δάσκαλοι και παιδιά με τα πόδια, για να δούμε «τα πάθη του 

Χριστού» στο σινεμά. Τότε ο δρόμος δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος. Ύστερα από δυο ώρες 

πεζοπορία, φτάσαμε στο Λιμένα ξεγλωσισμένοι από την κούραση. Είδαμε το έργο και ξεκινήσαμε 

για την επιστροφή. Στο δρόμο μας έπιασε βροχή με αστραπές και μπουμπουνητά. Τρέχαμε κάτω 

από τα δέντρα και τα παιδιά προσπαθούσαν να προφυλαχτούν μέσα σε σπηλιαράκια της γης και σε 

κουφάλες δέντρων. Όταν τελικά φτάσαμε καταμουσκεμένοι, συναντήσαμε στην είσοδο του χωριού 

τους γονείς με την ανησυχία και την αγανάκτηση στα πρόσωπά τους. Ακούσαμε από πολλούς τα 

σκολιανά μας. Περιττό να σας πω ότι όλοι σχεδόν κρυολογήσαμε και οι μισοί, μαζί κι εγώ πέσαμε 

στο κρεβάτι με πυρετό. 

 Τα χρόνια εκείνα στο χωριό υπήρχαν πολλά φίδια. Αξέχαστη θα μου μείνει η μέρα που, 

ψάχνοντας να βρω στο γραφείο ένα χάρτη, τη στιγμή που τον ξετύλιγα, πετάχτηκε μια μικρή οχιά. 

Με τις φωνές μου ξεσηκώθηκαν όλες οι τάξεις και έγινε πανζουρλισμός. Μέχρι να με συνεφέρουν 

οι συνάδελφοι, τα παιδιά όλων των τάξεων ευχαριστήθηκαν στην αυλή το χάσιμο μιας ώρας 

μαθήματος. 

 Τη χρονιά που είχα τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ με την ευκαιρία της διδασκαλίας του κεφαλαίου 

ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ (ΣΠΗΛΑΙΑ), οι μαθητές μου πρότειναν να επισκεφτούμε τη 

σπηλιά που είναι έξω από το χωριό - νομίζω τη λένε «Δρακότρυπα». Ένα απόγευμα, λοιπόν, τα 

παιδιά με αυτοσχέδιους πυρσούς κι εγώ φτάσαμε στη σπηλιά. Όταν αρχίσαμε να κατεβαίνουμε, 

τρόμαξα. Ήταν απόλυτο σκοτάδι και νόμιζα ότι κατέβηκα στα «έγκατα της γης». Τα παιδιά όμως, 

που το μέρος τους ήταν προφανώς οικείο, με καθησύχασαν, αλλά συγχρόνως όρμησαν στο βάθος 

της σπηλιάς, όπου δεκάδες νυχτερίδων είχαν κρεμαστεί η μια κάτω από την άλλη σαν τσαμπί 

σταφύλι. Παρά τις διαμαρτυρίες μου, τα παιδιά προσπαθούσαν να τις τσουρουφλίσουν. Οι 

νυχτερίδες τρομαγμένες έτρεχαν προς την έξοδο της σπηλιάς για να γλυτώσουν. Έτσι η εμπέδωση 

για σταλακτίτες και σταλαγμίτες πήγε περίπατο. 

 Όταν γυρίσαμε στο χωριό, βρήκαμε τους χωριανούς αναστατωμένους στην πλατεία ν’ 

απορούν, πώς στο καλό βρέθηκαν ξαφνικά τόσες νυχτερίδες να πετούν τριγύρω. 

 Δεν θα ξεχάσω επίσης και τα συσσίτια. Η όλη διαδικασία του μαγειρέματος και της εστίασης 

γινόταν στον πάνω όροφο του σχολείου. Τρώγαμε μαζί με τα παιδιά. Η χειρότερη μέρα μας ήταν 

όταν το μενού είχε πλιγούρι, που έμεινε σχεδόν ανέπαφο στα πιάτα. 

 Θα μου μείνουν αξέχαστοι κι οι περίπατοί μας στην εξοχή (π.χ. στον Άγιο Χαράλαμπο) και στη 

σκάλα του χωριού, με την υπέροχη θάλασσα και τα πεύκα που έφταναν μέχρι την παραλία.  

 Τα χρόνια που έζησα στην Παναγία ήταν για μένα μια όμορφη παρένθεση στη ζωή μου. Ήταν 

τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας και ο συνδυασμός του ενθουσιασμού μου 

για τη δουλειά και του καλού υλικού που είχα στα χέρια μου (τα παιδιά ήταν πανέξυπνα) μ’ 

εφοδίασαν με την κατάλληλη εμπειρία για την μετέπειτα εξέλιξή μου. 

 Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε γι’ αυτό το νοσταλγικό ταξίδι. 

Μαρία Κελαϊδή» 
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 Τη σχολική χρονιά 1966 - 67 έχουμε ριζική αλλαγή στο διδακτικό προσωπικό. Διευθυντής ο 

κ. Παπανικολάου Αριστοτέλης και δασκάλες η κ. Βογιέλλη Ειρήνη που έμεινε μέχρι το 1991 

οπότε και συνταξιοδοτήθηκε και η κ. Αλεξανδρίδου Δέσποινα που έμεινε μέχρι το 1971.  

 Ο κ. Παπανικολάου ήταν ένας πολυτάλαντος δάσκαλος. Έγραφε ποιήματα, τα μελοποιούσε 

έπαιζε μουσική κλπ. Σήμερα είναι καθηγητής γερμανικών, είναι διευθυντής της χορωδίας της 

Ραφήνας και κυρίως ένας καταξιωμένος συγγραφέας και ποιητής, μέλος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Λογοτεχνών (ΠΕΛ). Έχει τιμηθεί με το Α’ βραβείο του ΠΕΛ το 1990 για το 

μυθιστόρημά του «Ο γυρισμός της Άνοιξης», και με τον Α’ έπαινο του ΠΕΛ το 1988 για το 

δοκίμιό του «Δούλοι και δουλεία στην αρχαία Ελλάδα». Έχει γράψει ακόμα ποιητικές συλλογές 

με τον τίτλο «Αγναντέματα». Γράφει με το ψευδώνυμο Αλαργηνός. 

 Το ποιητικό και συγγραφικό του ταλέντο άρχισε να εκδηλώνεται από τα πρώτα χρόνια της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, όταν υπηρετούσε σαν διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο του 

χωριού μας. 

 Γράφει και μελοποιεί τη χρονιά 1966-67 δύο ποιήματα τα οποία μαθαίνουν τα παιδιά να 

τραγουδούν και τα οποία ακόμα και σήμερα περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριο της χορωδίας που 

διευθύνει. Είναι δύο τραγουδάκια εμπνευσμένα από την Παναγία της Θάσου. 

 

ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ  

(Παναγία- Θάσου) 

Μουσική-Στίχοι. Αρ. Παπανικολάου 

(1966-67) 

Νάτο, νάτο τ’ όμορφο χωριό 

πως φαντάζει κατ’ απ’ το βουνό 

είναι το μικρό μας το χωριό 

με καθάριο πάντα ουρανό 

 

Αχ χωριό μου, αχ μικρό μου 

χωριουδάκι μου 

αχ μικρό μου, αχ χωριό μου 

αχ αγάπη μου 

Αχ μικρό μου χωριουδάκι μου 

είσαι στ’ όμορφο νησάκι μου 

αχ χωριό μου χωριουδάκι μου 

αχ αγάπη μου 

 

Δες τα πεύκα, δες και τα νερά 

πως κυλάνε πέρα στην πλαγιά 

άκου φλοίσβους στην ακρογιαλιά 

άκου γλάρων τα ξεφωνητά 

 

ΒΑΡΚΟΥΛΑ 

Μουσική-Ποίηση Αρ. Παπανικολάου 

(1966-67) 

Για δες το καράβι ταξίδι αρχινά 

και τα’ άσπρο πανάκι με χάρη πετά. 

Στα ξένα πηγαίνει, στα ξένα τραβά, 

κι ελπίδες και πόθοι κυλούν στα νερά 

Βάρκα κύλα, βάρκα κύλα, 

βάρκα κύλα στα βαθιά νερά 

κι η χαρά μας ειν’ δικιά μας, 

κι η χαρά μας είναι μέσα στην καρδιά. 

Κι οι γλάροι τη βλέπουν από μακριά, 
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κι αμέσως πετάνε στη βάρκα κοντά. 

Με χάρη κουνάνε τα άσπρα φτερά, 

και λένε πετώντας γεμάτοι χαρά. 

 Στις 12-5-69 ο κ. Παπανικολάου αποσπάται για μετεκπαίδευση σε Πανεπιστήμιο στη Δ. 

Γερμανία και αναλαμβάνει διευθύντρια η κ. Δέσποινα Αλεξανδρίδου. 

 Η κ. Αλεξανδρίδου μας έγραψε : «Στο σχολείο της Παναγίας πήγα το 1966 και έφυγα το 

1971. Πέρασα πολύ καλά, τα παιδιά ακόμα τα ονομάζω παιδιά μου, ο κόσμος καλός, οι 

εκδηλώσεις πάρα πολλές.... Σας πληροφορώ ότι το 1969 - 70 - 71 είχαμε σχολικό συνεταιρισμό, ο 

οποίος βραβεύτηκε από την Αγροτική Τράπεζα δύο φορές με χρηματικό ποσό. Αισθάνομαι 

συγκινημένη και περήφανη που πέρασα στα πρώτα μου βήματα της διδασκαλικής μου πορείας από 

την Παναγία κι ακόμη περισσότερο χαρούμενη μετά τη συγκέντρωση το Σάββατο 2 Μαΐου 1998, 

γιατί έμαθα ότι όλα τα «παιδιά μου» είναι καλά τακτοποιημένα κι ευτυχισμένα. Αυτά πέρασα στην 

Παναγία. Θα χρειαζόταν βιβλία να τα γράψω....» 

 Το σχολικό έτος 1971-72 τοποθετείται στο σχολείο της Παναγίας ο δάσκαλος κ. Ράνης 

Δημήτριος που παραμένει μέχρι το 1984. Είναι ο πρώτος δάσκαλος που κατάγεται από την 

Παναγία, ύστερα από πολλά χρόνια. Είναι μαζί με τον κ. Φιλιππίδη Αθ., τον κ. Μπουκουτσό 

Γιώργο και την κ. Παπαλαζάρου Μαρία οι τέσσερις δάσκαλοι που συνδέθηκαν με το σχολείο 

μας και σαν μαθητές και σαν δάσκαλοι. 

 Στα χρόνια αυτά πέρασαν πολλοί δάσκαλοι από το σχολείο της Παναγίας. Άλλοι έμειναν 

πολλά χρόνια κι άλλοι λίγους μήνες. Όλοι αυτοί οι δάσκαλοι είναι καταγραμμένοι σε πίνακες 

που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου. Η ιστορία του σχολείου συνεχίζει να γράφεται. Για τους 

δασκάλους που υπηρέτησαν ή υπηρετούν μετά το 1985 στο σχολείο μας, ας αφήσουμε στο 

συνάδελφο που θα έρθει στο μέλλον στην Παναγία να κρίνει και να παρουσιάσει το έργο τους. 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝ  

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1800-1951 

 

Δάσκαλος Από Έως Αιτία φυγής 

Γεώργιος Δασκόπουλος 1858   

Δημήτριος Ηπειρώτης, Δημ. 

Κυράτσης 
1870   

Κων/νος Πετρίδης 1886 1887  

Εμ. Χατζηεμμανουήλ 

Δ.Ι. Κλωναρίδης 

Κων/νος Καραντζούλης 

1894 1897  

Ξενοφών Δημητρίου 1896 1897  

Φώτιος Ταπεινός (Διευθυντής) 

Ελένη Αναστασίου (δασκάλα) 

Ευφημία Σιδέρη (παρθεναγωγός) 

1899 1900  

Ιωάννης Γεωργιάδης 1900 1902  

Αλέξανδρος Γεωργιάδης, 

(Διευθυντής) 

Όμηρος Καράβης (δάσκαλος) 

Θεογνωσία Κιουλαχατζόγλου, 

(δασκάλα) 

Μαρία Χρυσάφη(δασκάλα) 

1906  1912  

Μιχάλης Αργυριάδης 1912   
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Ανδρεάδης(;) 1912   

Μαΐδου Μαρία (Μαρούδα) 1916   

Χρυσούλα Μαδεμλή 1-8-19 1-8-1922 Απόλυση 

Χαράλαμπος Ζαμπέκος 1-4-21 7-4-1922 Παραίτηση 

Χρήστος Παπαδημητρίου 5-9-21 
19-8-

1923 
Παραίτηση 

Ξάνθος Ξανθόπουλος 1-9-22 ; Παραίτηση 

Νικόλαος Διαμαντίδης 3-11-22 1-9-1923 Μετάθεση 

Κων/νος Χαραλάμπους 4-10-23 
30-8-

1925 
Μετάθεση 

Ελένη Παπαδοπούλου 4-10-23 
30-8-

1925 
Μετάθεση 

Κων/νος Μασούρας 4-1-24 
19-8-

1925 
Παραίτηση 

Αναστασία Τσιμπίδου 12-8-24 
14-9-

1926 
Παραίτηση 

Σταμάτης Χατζησταματίου 25-9-24 
30-8-

1925 
Μετάθεση 

Γεώργιος Οικονόμου 14-7-25 
30-9-

1925 
Παραίτηση 

Γεώργιος Κατσίκας 15-9-25 
18-9-

1926 
Θάνατος 

Σπήλιος Ρουμελιώτης 15-9-25 
5-10-

1928 
Μετάθεση 

Ελένη Ρόζου 15-9-25 
22-3-

1926 
Μετάθεση 

Άρτεμις Χαφτοπούλου 
22-12-

26 

15-9-

1928 
Μετάθεση 

Σωτήριος Μπαρμπουνάκης 19-5-27 
30-9-

1930 
Μετάθεση 

Κορίνα Μπαρμπουνάκη 1927 ;  

Γεώργιος Κολεβέντης 8-8-28 
31-11-

1930 
Παραίτηση 

Ευθαλία Σούλτου 
21-11-

28 

28-4-

1938 
Φόνος 

Ανδρέας Βούρδουλας 4-12-30 
12-9-

1935 
Μετάθεση 

Αντώνιος Πάρδος 4-12-30 
19-10-

1937 
Μετάθεση 

Καλοσυνάκης 1930 ;  

Σπυρίδων Άνθης 12-9-35 
12-9-

1936 
Μετάθεση 

Σεραφείμ Γεωργίου 1-3-37 
19-10-

1937 
Μετάθεση 

Κων/νος Πηλός 
19-10-

37 

10-11-

1938 
Μετάθεση 

Ειρήνη Αποστολίδου 15-1-38 
12-9-

1951 
Μετάθεση 
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Νικολούδη Ευαγγελία 2-8-38 7-6-1940 Μετάθεση 

Σεραφείμ Γεωργίου 
10-11-

38 

14-10-

1947 
Μετάθεση 

Γεώργιος Χρηστάκης 1-4-40 
20-8-

1946 
Μετάθεση 

Ζαμπέτα Παγκάκη 27-4-47 
28-12-

1948 
Μετάθεση 

Ιωάννης Φραγκιουδάκης 9-8-48 
26-2-

1953 
Μετάθεση 

Απόλλων Στάικος 1951 ;  

Σεραφείμ Γεωργίου 25-8-51 
26-2-

1953 
Μετάθεση 

 

 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

1833-34  164 μαθητές 

1894-95  3 δάσκαλοι 100 μαθητές. 1 παρθεναγωγός 50 μαθήτριες 

 

 Στους στατιστικούς πίνακες σχ έτους 1883-84, φαίνεται ότι το σχολείο της Παναγίας είχε 

164 μαθητές/τριες, τη στιγμή που η πολυπληθέστερη κοινότητα Άνω και Κάτω Θεολόγου είχε 

108, με την αναλογία μαθητών κατοίκων να διαμορφώνεται στο 1:11!
197

 Ο «Φοίνιξ» ήταν στο 

αποκορύφωμα της δράσης του και τα αποτελέσματα ήταν πλέον ορατά. 

 Η οικονομική ενίσχυση των σχολείων της Θάσου από τα μοναστήρια, το 1884, βελτίωσε 

ακόμη περισσότερο την κατάσταση και στην Αστική σχολή Παναγίας. Το έτος 1894, αν και 

παρατηρείται μικρή μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε 150, η Παναγία θα είναι η πρώτη 

κοινότητα της Θάσου που θα αποκτήσει Παρθεναγωγείο, στο οποίο φοιτούσαν 50 μαθήτριες και 

δίδασκε μία Παρθεναγωγός. Η Αστική σχολή 

είχε 100 μαθητές και δίδασκαν τρεις δάσκαλοι
198

. 

 Πέντε χρόνια αργότερα παρατηρείται διπλασιασμός των μαθητριών του 

Παρθεναγωγείου, ενώ οι μαθητές της Αστικής σχολής είχαν αυξηθεί σε 120, ανεβάζοντας το 

συνολικό αριθμό μαθητών/τριών σε 220
199

. Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και σε άρθρο 

εφημερίδας όπου, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το χωριό Παναγία «έχει Αστικήν σχολήν 

αρρένων μετά δύο διδασκάλων και Δημοτικόν σχολείων Θηλέων (Παρθεναγωγείο) μετά μίας 

διδασκαλίσσης. Εις εκείνην μεν φοιτώσιν περί τους 120 μαθητάς, εις τούτο δε περί τας 100 

μαθητρίας»
200

. Ελαφρά μείωση καταγράφεται το σχ. έτος 1905-06 με το συνολικό αριθμό των 

παιδιών στα 205. Όμως, αυτό που εντυπωσιάζει είναι η δραματική μείωση των μαθητριών σε 40 

από 100 και η αντίστοιχη αύξηση των μαθητών σε 165. Βέβαια, το γεγονός αυτό θεωρείτο 

αναμενόμενο, αφού ήταν πολύ δύσκολο να λειτουργήσει Παρθεναγωγείο με τόσες πολλές 

μαθήτριες και μία μόνο παρθεναγωγό
201

. 

                                                             
197 Λυκουρίνου, Κ., «Η πολιτική κατάσταση του 1885 στη Θάσο», Θασιακά 6 (1989), σ. 122. 

198
 Χιόνη, Κ., Η παιδεία στην Καβάλα…, ο.π., σ. 69. 

199
 Γεωργαντζή, Π., «Σελίδες της πρόσφατης…», ο.π., σ. 169. 

200
 Ανωνύμου, «Τα εν Θάσω», Αγών Αθηνών, Παρασκευή, 21.06.1902/170, σ. 1. 

201
 «Παναγία: Οικογένειαι 300, μαθηταί 165, μαθήτριαι 40. Διευθυντής: Αλ. Γεωργιάδης, διδάσκαλος: Όμηρος 

Καράβης, διδασκάλισσαι: Θεογνωσία Κιουλατζόγλου, Μαρία Χρυσάφη». Μαναφή, Κ., ο.π., σ. 87. 
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 Για το σχ, έτος 1907-08, αν και λειτούργησε το Παρθεναγωγείο, δε γνωρίζουμε τον 

αριθμό των μαθητριών, αφού έχουμε μόνο το συνολικό αριθμό, ο οποίος είχε ανέλθει στους 

235
202

. Η αναλογία κατοίκων – μαθητών, από το έτος 1880 μέχρι το 1905 κυμάνθηκε στο 1:11, 

ενώ το έτος 1907 έφτασε στο 1:7! 

 

 
 

 Από τα σχολεία της Παναγίας αποφοίτησαν αρκετοί μαθητές, που συνέχισαν τις σπουδές 

τους στο Γυμνάσιο. Μεταξύ των ετών 1907-1913 σπούδασαν στη Θεσσαλονίκη, οι Αλέξανδρος 

Σουλιώτης και Δημήτριος Καφανταρίδης στο «Ελληνικό Γυμνάσιο», ενώ ο Ισίδωρος 

Παπαγεωργίου (Σιδέρης) και ο Γρηγοράς στην «Εμπορική σχολή Κωνσταντινίδη». Στα 

γυμνάσια των Σερρών και της Σύρου, γύρω στα 1880, ο Γεώργιος Χατζηκωνσταντινίδης 

(Προέδρου)
203

. 

 Ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, που φοίτησε στην Αστική σχολή Παναγίας ήταν ο 

Δημήτριος Ι. Κλωνάρης, που γεννήθηκε το 1872. Τελειώνοντας το Γυμνάσιο, γύρω στα 1894, 

άσκησε για μικρό χρονικό διάστημα το επάγγελμα του δασκάλου στο χωριό του και στη 

συνέχεια γράφτηκε στην Αυτοκρατορική Νομική Σχολή της Κωνσταντινούπολης
204

. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

 

 Σχολικό έτος Σύνολο μαθητών Απόφοιτοι 

 1944-45 207 3 

 1945-46 222 24 

 1946-47 278 19 

 1947-48 257 7 

 1948-49 194 13 

 1948-50 150 17 

 1950-51 170 19 

 1951-52 155 10 

 1952-53 167 28 

                                                             
202

 Σκούρτη, Ι., «Πληθυσμός, σχολεία και ιερείς των χωρίων της Θάσου…» ο.π., σ. 553. 

203
 Χιόνη, Κ., Η παιδείαστην Καβάλα, σ. 104 και του ιδίου «Η παιδεία στη Θάσο…», ο.π., σσ. 440-442. 

204 Ως δικολάβο το συναντούμε από το 1896, αν και τη Νομική σχολή πρέπει να την τελείωσε γύρω στα 1902. 

Διετέλεσε δήμαρχος Θάσου και το 1915 εξελέγη βουλευτής Δράμας. Δαλγιαννάκη, Π., «Δημήτριος Κλωνάρης, ο 

πρώτος Θάσιος πολιτικός», Θασιακά 14, (2009), σσ.155-169. 
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 1953-54 154 11 

 1954-55 154 10 

 1955-56 157 22 

 1956-57 149 18 

 1957-58 150 21 

 1958-59 132 14 

 1959-60 131 17 

 1960-61 132 18 

 1961-62 130 16 

 1962-63 123 23 

 1963-64 109 15 

 1964-65 118 20 

 1965-66 102 16 

 1966-67 104 15 

 1967-68 105 12 

 1968-69 99 12 

 1969-70 107 20 

 1970-71 95 16 

 1970-71 95 16 

 1971-72 102 18  

 1972-73 92 11  

 1973-74 89 9  

 1974-75 92 16  

 1975-76 88 10  

 1976-77 93 18  

 1977-78 87 14 

 1978-79 83 15 

 1979-80 69 13 

 1980-81 74 11 

 1981-82 71 10 

 1982-83 67 16 

 1983-84 62 10 

 1984-85 59 9 

 1985-86 63 14 

 1986-87 62 14 

 1987-88 57 10 

 1988-89 49 9 

 1989-90 44 7 

 1990-91 43 12 

 1991-92 30 9 

 1992-93 26 5 

 1993-94 26 3 

 1994-95 34 5 

 1995-96 40 7 

 1996-97 42 1 
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ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1945 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΕΤΟΣ 

Οικονομίδης 

Νικόλαος 

Βαρσαμίδης Κων/νος 1945 - 47 

Λαγουμτζής Σαράντης Καλογιαννίδης Γρηγόρης 1947 - 50 

Βαλσαμάς Βαλσαμάς  Καλογιαννίδης Γρηγόρης 1950 - 51 

Οικονόμου 

Αναστάσιος 

Καλογιαννίδης Γρηγόρης 1951 - 52 

Οικονόμου 

Αναστάσιος 

Λαγουμτζής Σαράντης 1952 - 54 

Οικονόμου 

Αναστάσιος 

Γκάλιος Γεώργιος 1955 - 57 

Μεθοδίου Σταύρος Γκάλιος Γεώργιος 1957 - 59 

Μεθοδίου Σταύρος Καϊτατζής Ευάγγελος 1961 - 65 

Πιπίνης Παναγιώτης Καϊτατζής Ευάγγελος 1965 - 67 

Πιπίνης Παναγιώτης Μεθοδίου Σταύρος 1967 

Πιπίνης Παναγιώτης Σιμιτσής Σταύρος 1967 - 70 

Χρυσάφης Σωτήριος Σιμιτσής Σταύρος 1970 - 71 

Μιάμος Δημήτριος Σιμιτσής Σταύρος 1971 - 72 

Χρυσάφης Σωτήριος Μαριός Φίλιππος 1972 - 79 

Μαριός Φίλιππος Μιάμος Κων/νος 1979 - 82 

 Γίνεται σχολική 

Επιτροπή 

 

Μιάμος Κων/νος  1982 - 19886 

Παναγιώτου Νικόλαος  1986 - 1995 

Μιάμος Κων/νος  1995 - 1998 

Μανδενιώτης 

Αντώνης 

 1998 - 2002 

Κουτούπης Δημήτρης  2002 - 2006 

Καμπούρης Θεόδωρος  2006- 2 009 

Παπαοικονόμου 

Μαρία  

 2009 - 2010 

Καταργείται η σχολική επιτροπή και δημιουργείται ενιαία 

σχολική επιτροπή για όλο τ6ο Δήμο από όλες τις πρώην 

σχολικές επιτροπές 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Ευχαριστούμε τους δασκάλους κ. Φραγκιουδάκη Ιωάννη, κ. Καστρινού - Τσινάκου Ελένη, 

κ. Κελαϊδή Μαρία, κ. Παπανικολάου Αριστοτέλη, κ. Αλεξανδρίδου Δέσποινα  για τις υπέροχες 

αναμνήσεις τους από τη σχολική ζωή στην Παναγία τις οποίες δέχτηκαν να μοιραστούν μαζί 

μας. 

 Ακόμα ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά τους, τους (αλφαβητικά) : 

  κ. Βαρβάρα Γκάλιου που μας διέθεσε φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό της αρχείο 

  κ. Αντώνη Λαγουμτζή για τις πληροφορίες που μας έδωσε τόσο για το προπολεμικό 

σχολείο όσο και για την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

  κ. Ελένη Νικολέρη για την καλοσύνη που είχε να μας να ανασύρει στη μνήμη της και να 

μας θυμίσει άγνωστες στιγμές της τοπικής ιστορίας παρά τη μεγάλη ηλικία της. 

  κ. Γιάννη Περιζέ που μας διέθεσε μέρος του προσωπικού του αρχείου και επιπλέον μας 

έδωσε σημαντικές πληροφορίες για το προπολεμικό σχολείο 

 κ. Κων/νο Χιόνη που μας διέθεσε τις προσωπικές του εργασίες ώστε να βρούμε τα 

στοιχεία που θέλαμε για το σχολείο της Παναγίας στον περασμένο αιώνα. 

 Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πολύ καλό συνάδελφο αλλά κυρίως φίλο, το Γιώργο το 

Χαλκιά, έναν πολύ σημαντικό ερευνητή της ιστορίας του νησιού, για την πολύτιμη βοήθειά του 

και την άδεια αναδημοσίευσης πρωτότυπου υλικού που έχει συμπεριλάβει σε πολύ σημαντικές 

εργασίες του για την Παιδεία στη Θάσο τους τελευταίους αιώνες. 

 Τέλος ευχαριστούμε όλους τους κατοίκους του χωριού, που μας βοήθησαν να 

συγκεντρώσουμε το υλικό που παρουσιάζουμε με την εργασία μας αυτή.  
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 «Έχετε σχολείον εδώ εις την χώραν σας να διαβάζουν τα παιδιά; - Δεν έχομεν, άγιε 

του Θεού. - Να μαζευτείτε όλοι σας να κάμετε ένα σχολείον καλόν, να βάλετε και επιτρόπους 

να το κυβερνούν, να βάνουν διδάσκαλον, να μανθάνουν όλα τα παιδιά γράμματα, πλούσια και 

φτωχά. 

 Καλύτερον, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικόν σχολείον εις την χώραν σου, παρά να έχεις 

βρύσες και ποτάμια. Διότι οι βρύσες ποτίζουν το σώμα, τα σχολεία όμως την ψυχήν. Και 

ωσάν μάθεις το παιδί σου γράμματα, τότε λέγεται άνθρωπος. 

 Δια τούτο πρέπει να στερεώνετε σχολεία ελληνικά να φωτίζονται οι άνθρωποι. Διότι 

διαβάζοντας τα ελληνικά, τα ηύρα οπού λαμπρύνουν και φωτίζουν τον νουν του μαθητού 

ανθρώπου. Καθώς φωτίζει ο ήλιος την γην όταν είναι ξαστεριά και βλέπουν τα ομμάτια 

μακριά, έτσι βλέπει και ο νους τα μέλλοντα. Απεικάζουν όλα τα καλά και τα κακά, φυλάγονται 

από κάθε λογής κακόν και αμαρτίαν. Διότι το σχολείον ανοίγει την εκκλησίαν. Το σχολείον 

φωτίζει τους ανθρώπους....» 

  Κοσμάς ο Αιτωλός 

  (Διδαχές) 

 

 

Το Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς Θάσου 

 «Το σχολειό στην πλαγιά του  Ψαριού» 
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Γεμεντζόπουλου Λυσίμαχου 

Του δασκάλου και διευθυντή  

του Δημοτικού σχολείου Ποταμιάς Θάσου 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να αναδείξει την ιστορία του Δημοτικού σχολείου 

Ποταμιάς Θάσου. Θα αποπειραθούμε να οσμιστούμε μια μυρωδιά του ιστορικού παρελθόντος 

της σχολικής μονάδας, καθώς ο όγκος του αρχειακού υλικού, ο περιορισμένος διαθέσιμος 

χρόνος έρευνας και συγγραφής και η ανάγκη για συγκεκριμένη έκταση της εργασίας επιτρέπουν 

μια ιχνογράφησή του. Πάντως ευελπιστούμε ότι σπέρνουμε ένα σπόρο που θα θερίσει ο 

ιστορικός -  ερευνητής του μέλλοντος. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

Για την προσέγγιση του θέματος χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος η συνέντευξη κατοίκων 

της Κοινότητας Ποταμιάς, αποφοίτων της σχολικής μονάδας, με τη συνδρομή μαθητών/τριών 

του σήμερα. Μελετήθηκε το διασωθέν σχολικό αρχείο (βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας και 

Συλλόγου Διδασκόντων, Μαθητολόγια, Βιβλία Γενικού Ελέγχου κτλ), έγινε συλλογή παλαιού 

φωτογραφικού υλικού και εντύπων σχετικών με τη σχολική ζωή (βλ. Παράρτημα), ερευνήσαμε 
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και μελετήσαμε βιβλιογραφία που αναφέρεται στην τοπική κοινότητα και ιστορία προκειμένου 

να αντλήσουμε στοιχεία για την σχολική καθημερινότητα. Για την περίοδο της τουρκοκρατίας 

χρήσιμα στοιχεία αντλήσαμε από την περιοδική έκθεση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας 

«Θασιακά» που περιέχει αναφορές που αποδεικνύουν την ύπαρξη και λειτουργία σχολείου στην 

Κοινότητα  Ποταμιάς. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   

Από τις παραπάνω πηγές προκύπτουν δύο χρονικές περίοδοι έρευνας και καταγραφής 

της ιστορίας της σχολικής μονάδας. Η πρώτη περίοδος περιλαμβάνει «το παλιό σχολείο», το 

χρονικό διάστημα από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα και τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 αιώνα  έως τα 

μέσα του και λίγο μετά το τέλος του Εμφυλίου κατά το οποίο διάστημα χρησιμοποιήθηκαν 

ταυτόχρονα δύο οικήματα ως διδακτήρια. Ενώ η δεύτερη περίοδος περιλαμβάνει «το καινούριο 

σχολείο», το χρονικό διάστημα από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, περίοδος κατασκευής του 

νέου διδακτηρίου που χρησιμοποιείται και λειτουργεί έως σήμερα. Μια κατασκευή πολύχρονη 

και κοπιώδης που αποτυπώνεται στο έντυπο αρχειακό υλικό της σχολικής μονάδας. Ο χρόνος 

ίδρυσης του Δημοτικού σχολείου Ποταμιάς δεν είναι ξεκάθαρος και ακριβής, ΦΕΚ ίδρυσης του 

δεν έχει εντοπιστεί δυστυχώς ακόμα. Όμως μέσα από τις διάφορες πηγές, πρωτογενείς και 

δευτερογενείς, θα αποπειραθούμε να διανύσουμε το μονοπάτι του χρόνου, δίνοντας έμφαση και 

έκταση περισσότερο στις αφηγήσεις και στις θύμησες παρά  στα στείρα στατιστικά στοιχεία με 

σκοπό να αντιληφθούμε με μια λογοτεχνική διάθεση τη σχολική ζωή μιας άλλης εποχής 

 

«ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Ο Κωνσταντίνος Ι. Χιόνης στη μελέτη του «Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της 

τουρκοκρατίας» που περιλαμβάνεται στον 7
ο
 τόμο των «Θασιακών» αναφέρει ότι κατά το 19

ο
 

αιώνα το θέμα της σχολικής στέγασης αντιμετωπίσθηκε  στη Θάσο με τη μετατροπή  των 

εκκλησιαστικών κτισμάτων που υπήρχαν στα προαύλια των εκκλησιών σε σχολεία
205

. Πράγματι 

το παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού στεγάστηκε σε ένα διώροφο πέτρινο αθωνικό 

οικοδόμημα (καλογερικό) του 19
ου

 αιώνα, όμορο στον σημερινό ιερό ναό των Εισοδίων της 

Θεοτόκου που κατασκευάστηκε πολύ αργότερα. Το 1889, όπως μαρτυρεί η επιγραφή στην 

πρόσοψη του κτιρίου, τηρώντας την υπόσχεση που έδωσαν το 1867 Μολδαβοί μοναχοί της 

ρουμανικής σκήτης του Τιμίου Προδρόμου του Αγίου Όρους που ήρθαν στην Ποταμιά Θάσου 

για να ιδρύσουν το μικρό μετόχι του Αγίου Δημητρίου, κατασκευάζουν την ελληνική σχολή της 

Ποταμιάς.
206

  

Πρόκειται για ένα διώροφο πετρόκτιστο κτίριο με το ισόγειο να περιλαμβάνει ένα χώρο 

εισόδου με τζάκι και κλιμακοστάσιο, από την οποία αυλίζεται μια δεύτερη αίθουσα με 

                                                             
205 Χιόνης Ι. Κωνσταντίνος, «Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Θασιακά, τ.7 (1990-1991),  

Περιοδική έκθεση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, σ. 436 

206
 Αγγελούδη Σ. - Μαρινέσκου Φ., «Το μετόχι της ρουμανικής σκήτης του Τιμίου Προδρόμου στην Ποταμιά 

Θάσου», Θασιακά, τ.14 (2008-2009), σ. 44 
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απευθείας πρόσβαση από την αυλή. Ο όροφος είναι ενιαίος με ανεξάρτητη είσοδο, με εξωτερική 

σκάλα, φωτιζόμενος από οκτώ παράθυρα. Μάλιστα σύμφωνα με το ΦΕΚ.829/τεύχος Β΄/20-09-

1970 το κτίριο του Δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Ποταμιάς Θάσου χαρακτηρίστηκε ως 

έργο τέχνης.  

 

Σήμερα το κτίριο, μετά την παραχώρηση του από την κοινότητα Ποταμιάς το 1981, 

λειτουργεί ως «Μουσείο Πολύγνωτος Βαγής» και φιλοξενεί ως εκθέματα τα γλυπτά του 

διάσημου γλύπτη, γεννημένου στην Ποταμιά το 1892.  

Υπάρχουν όμως και αναφορές ύπαρξης προγενέστερης εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

στην Κοινότητα Ποταμιάς. Ο Κωνσταντίνος Ι. Χιόνης επισημαίνει την ύπαρξη έξι πωλητήριων 

εγγράφων και μιας διαθήκης συνταχθέντων  από τον διδάσκαλο της Ποταμιάς Γαλακτίων. Στις 

πράξεις αυτές αναφέρεται στο τέλος: «γαλακτίων Διδάσκαλος ποταμίας γράφο και υπωβεβεώ» ή 

«γαλακτίων Διδά(σκαλος) ποταμίας ο γράψας βεβεώ» ή «γαλακτίων διδάσκαλος ποταμίας με 

λόγων του γέρο θεοδοσίου γράφο και βεβεώ».
207

 Ένας δάσκαλος ομολογουμένως 

ανορθόγραφος. Επίσης σύμφωνα με έκθεση που υπέβαλε το 1885 ο Έλληνας υποπρόξενος της 

Καβάλας Αλέξιος Τσιμπουράκης προς το Υπουργείο Εξωτερικών κατά το σχολικό έτος 1883-

1884 φοίτησαν στην Ποταμιά 54 μαθητές/τριες και νήπια. Ενώ και το 1888 συντάχτηκε 

πωλητήριο έγγραφο από τον δάσκαλο της Ποταμιάς Κ. Ιωαννίδη. Σε έντυπο στατιστικό πίνακα, 

όπου σημειώνονται τα σχολεία που λειτουργούσαν στην περιφέρεια της Καβάλας, 

πληροφορούμαστε ότι στην Ποταμιά το σχολικό έτος 1894-1895 δίδαξε 1 δάσκαλος σε 55 

μαθητές
208

.  

 Οι Αθ. Ε. Καραθανάσης και Ιω. Θ. Μπάκας στη μελέτη τους «Θασιακά Εκπαιδευτικά 

(1860-1910)» που περιλαμβάνεται στον 10
ο
 τόμο των «Θασιακών» παραθέτουν δημοσίευμα του 

                                                             
207 Χιόνης Ι. Κωνσταντίνος, «Η παιδεία στη Θάσο κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας», Θασιακά, τ.7 (1990-1991), 

Περιοδική έκθεση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, σ. 437 

208 ό.π. ,σελ.443              
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1908 όπου επισημαίνεται η πρόοδος που συντελείται στα εκπαιδευτικά πράγματα της 

Ποταμιάς
209

.  

 

 

 

Έγγραφο της ίδιας περιόδου αναφέρει ότι η Ποταμιά είχε 760 ορθόδοξους κατοίκους, 

δίδασκε ένας διδάσκαλος και μια διδασκάλισσα σε μικτό σχολείο που φοιτούσαν 110 μαθητές 

και μαθήτριες με ετήσια λειτουργική δαπάνη 70 λίρες.
210

 Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20
ου

 

αιώνα ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούν στα σχολεία της Θάσου αυξάνεται. Μια 

αύξηση που καταγράφεται και στο Δημοτικό σχολείο της Ποταμιάς. Το παλαιότερο διασωθέν 

μαθητολόγιο στο έντυπο σχολικό αρχείο είναι αυτό του σχολικού έτους 1919-1920 όπου είναι 

εγγεγραμμένοι 108 μαθητές/τριες, αριθμός που παραμένει ο ίδιος και το σχολικό έτος 1920-

1921. Όμως από το σχολικό έτος 1921-1922 παρατηρείται σημαντική αύξηση στο μαθητικό 

δυναμικό με 163 εγγεγραμμένους, 90 μαθητές και 73 μαθήτριες για να φτάσουμε στο σχολικό 

έτος 1939-1940 οπότε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέρχεται στους 250, 128 μαθητές και 122 

μαθήτριες. Από τα διασωθέντα μαθητολόγια και βιβλία γενικού ελέγχου της περιόδου του 

Μεσοπολέμου αντλούμε πληροφορίες  για τον αριθμό του μαθητικού δυναμικού, για τις 

επιδόσεις των μαθητών/τριών σε γνωστικά αντικείμενα ανά τάξη, για το βαθμό σχολικής 

                                                             
209

 Καραθανάσης Ε. Αθ. και Μπάκας Θ. Ιω., «Θασιακά Εκπαιδευτικά (1860-1910)», Θασιακά, τ.10 (1996-1997), 

Περιοδική έκθεση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, σ. 346 

210
 Σκούρτης Ιω., «Πληθυσμός, σχολεία και ιερείς των σχολείων της Θάσου μέσα από ένα αχρονολόγητο έγγραφο» 

Θασιακά, τ.14 (2009), Περιοδική έκθεση της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, ,σ. 550 
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διαρροής αλλά και για τα δηλωθέντα επαγγέλματα των πατέρων των μαθητών/τριών όπου 

κυριαρχούν αυτά του εργάτη και του αγρότη ενώ διαπιστώνουμε ότι οι ορφανοί/ες πατρός 

μαθητές/τριες ανέρχονται σε ένα ποσοστό 10% περίπου. 

Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω το προαναφερόμενο διδακτήριο δεν ήταν 

δυνατό να στεγάσει πλήρως τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό μαθητών/τριών. Προκρίθηκε 

λοιπόν η λύση στέγασης κάποιων τάξεων σε άλλα οικήματα ως παραρτήματα του διδακτηρίου. 

Ο κ. Γούτας Δημήτριος, κάτοικος Ποταμιάς, 75 ετών σήμερα, θυμάται: 

« Προπολεμικά στα παιδικά μου χρόνια υπήρχαν πολλά στέκια, διάφορα σπίτια του 

χωριού, που τα ονόμαζαν σχολεία. Τα βασικά ήταν στην αυλή της εκκλησίας, το σημερινό μουσείο 

«Πολύγνωτος Βαγής» και στο κέντρο του χωριού του κ. Καραμπέλου. 

Το πρώτο σχολείο ήταν διώροφο, πέτρινο με υλικά όπως όλα τα καλογερικά. Το κάτω 

μέρος ήταν αποθηκευτικός χώρος τόσο του σχολείου όσο και της εκκλησίας αλλά και της 

κοινότητας.  

Το επάνω μέρος είχε τρεις τάξεις, την Ε και την ΣΤ, αλλά πάντα και μία από τις μικρές, 

πότε Α πότε Β. Τα παιδιά ήταν πολλά. Η αυλή ήταν γύρω γύρω από την εκκλησία που τότε ήταν 

πολύ μικρή. Κάτω από την ταράτσα της εκκλησίας δινόταν το πρωί γάλα. 

Οι μαθητές των μικρών τάξεων είχαν μια πλάκα για γραφή και οι μεγαλύτερες είχαν από 1-

2 τετράδια που τα κρατούσαν παραμάσχαλα ή σε καμιά πάνινη αυτοσχέδια τσάντα που χρησίμευε 

και για άλλες χρήσεις όπως ελιές, φρούτα, φύλλα για τα ζωντανά. 

Οι δάσκαλοι ήταν κάποιος Σπύρος Κεφαλονίτης με τη σύζυγο του Θέτις, ο Κιρίμης 

Νικόλαος και άλλοι που έρχονταν για λίγο και έφευγαν. 

Υπήρχε μεγάλη πειθαρχία. Η τιμωρία κάθε είδους ήταν φυσιολογικό φαινόμενο. Τα παιδιά 

πήγαιναν πρωί και απόγευμα στο σχολείο. Κάθε Κυριακή ήταν υποχρεωτικός ο εκκλησιασμός 

αλλά και το κατηχητικό. 

Το δεύτερο βασικό σχολείο, ένα διώροφο χτισμένο κυριολεκτικά μέσα στον χείμαρρο που 

έκοβε στη μέση το χωριό. Εδώ ήταν οι μικρότερες τάξεις. 

Στα χρόνια του πολέμου 1940-44 τα σχολεία έκλεισαν. Το ρόλο του δασκάλου τον πήραν ο 

τότε παπάς του χωριού Σωτήρης Βασιλούδης, οι χωριανοί που ήξεραν κάποια γράμματα όπως ο 

Σωτήρης Αθανασέλης, ο Βακρατσάς Βασίλης και τα μαθήματα γίνονταν σε διάφορα σπίτια ως το 

τέλος του πολέμου. 

Το 1947 το δεύτερο σχολείο, ύστερα από μια γερή καταιγίδα, παρασύρθηκε από τα 

αφρισμένα νερά του χειμάρρου. Ευτυχώς που έγινε νύχτα και δεν υπήρχαν παιδιά. Χτίστηκε από 

την αρχή από τους πετράδες θεολογίτικης καταγωγής Αλεφαντήδες. 

Γύρω στο 1950, στα χρόνια προεδρίας Τσουλκάνη Γεωργίου, στην περιοχή «Παλιάμπελα» 

χτίστηκε άλλο σχολείο, αυτό που είναι και σήμερα.» 

Παραθέτουμε παρακάτω τα σχεδιαγράμματα  των δύο διδακτηρίων όπως αποτυπώνονται 

σε έντυπο του 1953 του σχολικού αρχείου, όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε την κακή 

κατάσταση ιδίως του πρώτου βασικού διδακτηρίου (στη φωτογραφία όπως είναι σήμερα)  και 
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την ανεπάρκεια του δεύτερου παραρτήματος, παράγοντες που συντέλεσαν στην ανάληψη της 

απόφασης κατασκευής ενός νέου διδακτηρίου. 
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Στοιχεία από τη σχολική και όχι μόνο καθημερινότητα τα χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου 

πολέμου και της Βουλγάρικης κατοχής στη Θάσο, διάστημα κατά το οποίο δεν λειτούργησε το 

Δημοτικό σχολείο και τα χρόνια μετά, αντλούμε από την αφήγηση του  Σταύρου Βακρατσά  στο 

βιβλίο του «Οι Παλιοί»: «Μάλιστα, οι παλιοί λένε πως λειτουργούσε κι ένα είδος «κρυφό 

σχολειό» τα βράδια με το φως των κεριών. Δάσκαλοι ήταν ο Παπα-Σωτήρης κι ο Σωτήρης ο 

Αθανασέλης. Μην υποτιμούμε αυτά τα παλιά «ερασιτεχνικά» σχολειά. Την έλλειψη οργάνωσης 

αναπλήρωνε ο πόθος των μαθητών να μάθουν και το πάθος των δασκάλων να διδάξουν
211

… 

Μόλις το παιδί στεκόταν στα πόδια του κι πήγαινε σχολειό άρχιζε να συμμετέχει ενεργά στην 

οικογενειακή ζωή. Πρώτα-πρώτα έπρεπε να φροντίζει τον εαυτό του μόνο του. Να πλύνεται, να 

ντύνεται, να διαβάζει, χωρίς πολλή βοήθεια
212

… Οι κουβέντες των παιδιών στην αρχή είχαν θέμα 

τη σχολική ζωή και τις οικογενειακές περιπέτειες του καθενός
213

… Το ξύλο που πραγματικά 

πονούσε ήταν το «σχολικό». Προπολεμικά και λίγο μετά τον πόλεμο οι δάσκαλοι τιμωρούσαν με 

άγριο ξυλοδαρμό τους άτακτους ή αδιάβαστους μαθητές.  

Στο τέλος των μαθημάτων οι υπόλογοι έμπαιναν στη σειρά και περίμεναν με ανοιχτές 

παλάμες. Ο δάσκαλος περνούσε και με τη βέργα χτυπούσε τις ανοιχτές παλάμες, φορές ανάλογες με 

το μέγεθος του παραπτώματος. Πολλές φορές ο ζήλος και η λύσσα που χτυπούσε ο δάσκαλος ήταν 

παράλογη και πάντως δυσερμήνευτη.  Μπορούσε να σπάσει και τρεις βέργες στις παλάμες του 

τιμωρημένου… Σκληρές, βάρβαρες ημέρες…  

Και το πιο βάρβαρο: τα μαθητούδια ήταν υποχρεωμένα να κουβαλούν κάθε πρωί τα ίδια 

μια τουλάχιστον βέργα, μαζί με ένα κούτσουρο για τη σόμπα του σχολείου… Οι σκληρές αυτές 

τιμωρίες ήταν πιο μαλακές για όσους είχαν μπελαλή-νταή πατέρα και εκείνους που είχαν πατέρα 

με κάποια «θέση». Εκεί ο δάσκαλος έκανε τα στραβά μάτια. Στο «απυρόβλητο» ήταν βέβαια και οι 

                                                             
211 Βακρατσάς Σταύρος, «Οι παλιοί», Ιούλιος 2012, σελ 34 

212 ό.π., σελ.40 

213 ό.π., σελ.45 
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(ελάχιστοι) επιμελείς και ήσυχοι μαθητές, οι λεγόμενοι «παπαδιές». Γι’ αυτούς υπήρχε απεριόριστη 

εκτίμηση και θαυμασμός γιατί οι χωριανοί εκτιμούσαν όσο τίποτε τη μόρφωση και τα γράμματα. 

Καμάρωναν τους καλούς μαθητές και τους είχαν «περί πολλού». 

Υπήρχαν βέβαια διαβαθμίσεις: Όταν ο μαθητής ανήκε απλώς στη μικρή ομάδα των 

αρίστων, έλεγαν γι’ αυτόν: «Είνι από τ΄ς καλοί, καλός». Όταν ξεχώριζε αρκετά, έλεγαν: «Αυτόν 

και να π΄δήξουν οι άλλοι, δεν ντουν φτάνουν». Κι αν ήταν στην κορυφή με διαφορά τόνιζαν με 

έμφαση: «Αυτός τ΄ς περνά όλοι κάτω από την αμασχάλη τ’!»
214

. 

Κάπου εκεί-μετά την απελευθέρωση- άρχισαν να λειτουργούν και τα σχολικά συσσίτια. 

Ήταν βασικά ένα πρωινό ρόφημα, που παρασκεύαζε η «οικονόμος» του σχολείου κυρά Λιάρενα ή 

αργότερα η Παναγιώτα η Μασούρα, υπό το άγρυπνο μάτι του επιστάτη, του γέρο-Αντέ. Ο 

τελευταίος είχε μια μύτη σα μελιτζάνα, που συνεχώς έσταζε. Γι’  αυτό οι μαθητές των μεγάλων 

τάξεων του κόλλησαν το παρατσούκλι «ο σταγονόμετρος».  

Τα παιδιά αφού είχαν υποστεί τη δοκιμασία του μουρουνέλαιου, περίμεναν στη σειρά να 

πάρουν το μερίδιο τους σε γάλα, μια «χ’λιαριά» ο καθένας. Μια κουταλιά με τη μεγάλη κουτάλα 

που ανακάτευε η μαγείρισσα το καζάνι. Οι καραβάνες τους ήταν κονσερβοκούτια της Ούντρας, 

διαφόρων μεγεθών, περασμένα με σύρμα. Αλλά και τα αναστήματά τους ήταν παράταιρα λόγω της 

κατοχικής ανωμαλίας, που είχε προηγηθεί. Συγκεκριμένα στην πρώτη τάξη, εκτός από αυτούς που 

γράφτηκαν κανονικά υπήρχαν και κείνοι που είχαν γραφεί με καθυστέρηση κάποιων ετών, λόγω 

κατοχής και η διαφορά αναστημάτων δημιουργούσε μια τραγελαφική εικόνα, κυρίως όταν έκαναν 

παρέλαση»
215

. 

Όσον αφορά την καταστροφή του παραρτήματος του σχολείου που αναφέρθηκε 

παραπάνω ο Σταύρος Βακρατσάς διηγείται: 

«Σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένας εσχατολογικός μύθος που περιέχει την εικόνα μιας 

τελικής καταστροφής και εκφράζει τον φόβο των ανθρώπων απέναντι σε κάποιο απειλητικό 

στοιχείο, πραγματικό ή φανταστικό. Σε μας υπήρχε ο φόβος του νερού ότι το χωριό θα αφανιστεί 

δηλαδή κάτω από όγκους ορμητικών χειμάρρων. Από τις πλαγιές του Ψαριού έτρεχαν άφθονα 

ρυάκια που σε βροχερή περίοδο φούσκωναν επικίνδυνα. Το Ψαριό που αγκαλιάζει από παντού το 

χωριό, ήταν ένα τεράστιο σφουγγάρι, έτοιμο σε πρώτη ευκαιρία να ξεράσει το φορτίο του και να 

παρασύρει το χωριό στη θάλασσα!...Λίγες μέρες αργότερα ο καφενές του Καραμπέλου, που ήταν 

χτισμένος ακρβώς πάνω στο όχτωμα, δεν άντεξε στη φοβερή πίεση του νερού και των βράχων που 

κατρακυλούσαν με ορμή στα θέμελα του και κατέρρεψε. Ο καφενές τότε ήταν μετασκευασμένος σε 

σχολειό, για να εξυπηρετεί τις μικρές τάξεις του Δημοτικού. Ο δούπος τράνταξε συθέμελα το 

χωριό. Ευτυχώς που εκείνη την ώρα δεν είχε παιδιά μέσα, αλλιώς… Το κτίσμα, τα θρανία κι όλα 

τα σύνεργα του σχολείου διαλύθηκαν κι έγιναν παιχνίδι του νερού. Μετά από καιρό ένας ψαράς 

βρήκε την Υδρόγειο Σφαίρα να λικνίζεται αδέσποτη στο πέλαγος.
216

» 

 

                                                             
214 ό.π., σελ.46-47 

215 ό.π., σελ.53 

216 ό.π., σελ.114-116 
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«ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

Η Τελίδου Σωτηρία, ετών 57, κάτοικος Σκάλας Ποταμιάς και εργαζόμενη σήμερα ως 

συμβασιούχος καθαρίστρια στο Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς ξεδιπλώνει τις σχολικές 

αναμνήσεις της: 

«Μετά τον πόλεμο τα δύο σχολεία άνοιξαν και πάλι. Οι συνθήκες λειτουργίας τους 

δύσκολες. Έπρεπε να βρεθεί ένα σχολείο για όλα τα παιδιά, Όμως που; Πως; Στα χρόνια 

προεδρίας του Γεωργίου Τσουλκάνη γύρω στο ’50 ξεκίνησε ένας μαραθώνιος συσκέψεων, 

διαπραγματεύσεων, αποφάσεων. 

Στην άκρη του χωριού, στα «Παλιάμπελα», μια περιοχή όλο αμπέλια, με μικρές καλύβες, 

μια ομαλιά, αλάνα που χρησίμευε για τους νέους της εποχής ως χώρος διασκέδασης, υπήρχαν  

μικρές ιδιοκτησίες που αγοράστηκαν από τις Αρχές και δόθηκε το έργο στην οικογένεια Ασβεστά, 

πατέρας και γιοί χτίστες της εποχής. Εδώ δούλεψαν και πολλοί χωριανοί. Τα πάντα γίνονταν με τα 

χέρια. Τα υλικά: τσιμέντο, καινούριο υλικό για την εποχή πέτρα, ξύλο. 

Σε λίγα χρόνια το σχολείο ήταν έτοιμο. Από τον κεντρικό χωματόδρομο υπήρχε μια 

σιδερένια εξώπορτα ενώ 5-6 τσιμεντένια σκαλοπάτια σε οδηγούσαν σε μια αυλή από χώμα. Δεξιά 

υπήρχε μια μουριά και κάτω από τη μουριά ένα σκάμμα. Γύρω γύρω στην αυλή δέντρα με ροζ και 

άσπρα άνθη. Αυτά σίγουρα απ’ έξω  τα φέρανε. Ακακίες τα είπανε. Στην αυλή υπήρχαν τουαλέτες 

αγοριών-κοριτσιών. Αριστερά ένας  κακοτράχαλος  όγκος λίπιων και κοκκινόχωμα. 

Δύο μεγάλες σκάλες από μωσαϊκό στρωμένες , η κάθε μια σε οδηγούσε στο κυρίως κτίριο 

οριζόντια μονόροφο με πέτρινα εξωτερικά ντουβάρια, 4 αίθουσες και 2 γραφεία. Στο γραφείο 

δεξιά ήταν ο κ. Μίμης Τσαφαράς και η γυναίκα του Αγλαΐα. Στο άλλο γραφείο ήταν ο κ. 

Φιλιππίδης και η γυναίκα του Ελευθερία. 

Οι αίθουσες ήταν σχεδόν ίδιες σε μέγεθος και εξοπλισμό. Μεγάλα παράθυρα, το πάτωμα 

μωσαϊκό. Στη μέση ξυλόσομπα από βαρέλι. Τα ξύλα τα έφερναν τα παιδιά, 1-2 ξύλα καθημερινά το 

κάθε παιδί. Τέσσερις σειρές από ξύλινα, σκούρα πράσινα θρανία. Στον τοίχο είχε ένα μεγάλο 

μαύρο πίνακα και κιμωλίες. Παραδίπλα από τον μαυροπίνακα μια ξύλινη εξέδρα και πάνω ένα 

ξύλινο τραπέζι. Αυτή ήταν η έδρα του δασκάλου. Πάντα υπήρχε επάνω ένα βάζο με φρέσκα 

λουλούδια αλλά και μια βέργα (βίτσα). Οι δύο μεσαίες αίθουσες αντί για τοίχο είχαν μεσοτοιχία 

ξύλινες πόρτες για να ανοίγουν στις σχολικές γιορτές. Κάποιες αίθουσες  είχαν και δύο τάξεις μαζί. 

Καθαρίστρια η κ. Θωμαή Βερζαμάνη, μια γυναίκα μεγάλης ηλικίας, εύσωμη αλλά και αυταρχική. 

Στο εικοστό σκαλοπάτι από κάθε σκάλα ήταν ένα μεγάλο πλατύσκαλο και αμέσως μετά 

αριστερά και δεξιά είχε μικρές πρασιές γεμάτες  λουλούδια. Πικροδάφνες, ζαμπάκια,  άσπρες  και    

ροζ τριανταφυλλιές. Στην αριστερή πλευρά του σχολείου ήταν και τα μαγειρεία. Μετά τις τουαλέτες 

μια μικρή σκάλα οδηγούσε σε μια μεγάλη αίθουσα που ήταν η τραπεζαρία. Ξύλινοι πάγκοι από τη 

μια άκρη ως την άλλη για τραπέζι και παγκάκια αντί καρέκλες. Εδώ έφαγα για πρώτη φορά 

πληγούρι, το είχαμε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Μάγειρας ο Γιάννης Μεταξάς, ήταν και στα γρι 

γρι  μάγειρας και ήξερε από φαγητό. Η γυναίκα του Κούλα και η Βούλα Μπαρμπή βοηθούσαν στην 

κουζίνα και στην τραπεζαρία. 

Οι μαθήτριες φορούσαμε μπλε ποδιά, άσπρο γιακά και στα μαζεμένα πάντα μαλλιά άσπρη-

μπλε κορδέλα. Το σχολείο λειτουργούσε από Δευτέρα ως και Σάββατο πρωί απόγευμα. Τετάρτη και 
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Σάββατο απόγευμα δεν είχαμε μάθημα αλλά πηγαίναμε στο κήπο του σχολείου που ήταν στο χώρο 

της εκκλησίας. Εδώ εκτός από τα λαχανικά για τους δασκάλους, η κάθε τάξη είχε μια πρασιά με 

λουλούδια. Την Κυριακή υποχρεωτικά γινόταν εκκλησιασμός και μετά τη λειτουργία κατηχητικό. 

Αλίμονο σ’ αυτόν που θα απουσίαζε και δεν θα είχε ένα σοβαρό λόγο! 

Ήταν χρόνια φτωχά, μπορεί οι δάσκαλοι να ήταν αυστηροί περισσότερο από ότι θα έπρεπε 

αλλά μάθαμε και μας έμειναν πολλά. Εκτός από τη γνώση είχαμε σεβασμό στον δάσκαλο, στον 

παπά, στον μεγαλύτερο. Αγαπούσαμε το σχολείο!» 

Στα Βιβλία Πράξεων του Σχολικού Ταμείου ή Σχολικής Εφορείας Δημοτικού Σχολείου 

Ποταμιάς που χρονολογούνται από το 1933 διαπιστώνουμε την αγωνία των μελών της διοίκησης 

και της διαχείρισης του σχολείου να το συντηρήσουν με τα πενιχρά έσοδα που προέρχονται 

κατά καιρούς, όπως καταγράφονται σε προϋπολογισμούς και απολογισμούς, από εισφορές της 

Κοινότητας Ποταμιάς και της εκκλησίας, προαιρετικές εισφορές των κατοίκων, την ενοικίαση 

ενός οικήματος στη Σκάλα Ποταμιάς ιδιοκτησίας του σχολείου, εισπράξεις από σχολικές εορτές-

παραστάσεις και χειροτεχνίες των μαθητών/τριών, εράνους και ένσημα εκπαιδευτικής πρόνοιας, 

πωλήσεις των λαχανικών που καλλιεργούνταν στο σχολικό κήπο, πρόστιμα σε γονείς για 

παράβαση διατάξεων υποχρεωτικής φοίτησης κτλ. Έσοδα που αξιοποιούνται αποκλειστικά για 

την αντιμετώπιση των δυσβάσταχτων λειτουργικών εξόδων των προβληματικών και ανεπαρκών 

διδακτηρίων που στεγάζουν το μαθητικό δυναμικό και τους εκπαιδευτικούς. 

Σε Πράξεις της Σχολικής Εφορείας Ποταμιάς Θάσου το 1952 αναφέρεται η απόφαση για 

ανέγερση νέου διδακτηρίου σε γήπεδο αναγκαστικά απαλλοτριωμένο όπως προβλέπεται σε 

Βασιλικό Διάταγμα με προϋπολογισμό κόστους 63.000.000 δρχ. Ενώ παράλληλα καταγράφεται 

η μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας του σχολείου  στο Μεταγραφοφυλάκειο Θάσου που 

αποτελείται από : «α) μια οικία ερειπωμένη και ανεκμετάλλευτη, ευρισκόμενη στη Σκάλα 

Ποταμιάς στην τοποθεσία «Βιγλαριό», το ισόγειο της οποίας ενοικιάζετο προπολεμικά ως 

καφενείο και ο μοναδικός όροφος ως ξενοδοχείο β)μια οικοδομή στην Ποταμιά πλησίον του 

διδακτηρίου, η «οικία Μαντεμλή» που χρησιμοποιείται ως παράρτημα διδακτηρίου, 

κατεδαφισθέντα και ανεγερθέντα εκ θεμελίων γ) μια οικοδομή - διδακτήριο από την 

Τουρκοκρατία, το ισόγειο χρησιμοποιείται ως αποθήκη του σχολείου ενώ ο πάνω όροφος ως 

κυρίως διδακτήριο δ) ένας σχολικός κήπος, ποτιστικός, «το κτήμα Φιλιππέκου» στη θέση 

«Εκκλησία», δωρεά από το 1927, με φυτεμένα από το 1936 οπωροφόρα δέντρα παρά του 

διδακτικού προσωπικού και των μαθητών/τριών, μια κυδωνιά και τρεις δαμασκηνιές αποδίδοντα 

κατ’ έτος ανάλογους κάρπους». 

Τα επόμενα χρόνια καταγράφεται μια αθρόα παραγωγή Πράξεων της Σχολικής Εφορείας 

που αφορούν την εκπόνηση μελέτης για την ανέγερση του νέου 4/τάξιου διδακτηρίου στην 

περιοχή «Παλιάμπελα», τις δαπάνες εργασιών και τις προμήθειες υλικών για την ανέγερση του. 

Η κρατική χρηματοδότηση του έργου γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των εργασιών 

ενώ παράλληλα  το 1954 τα μέλη της Σχολικής Εφορείας αποφασίζουν την εκποίηση του 

οικήματος στην Σκάλα Ποταμιάς που είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης, προσδοκώντας σε έσοδα 

για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών. Ακολουθούν αλλεπάλληλοι, πολυετείς, άγονοι 

όμως πλειστηριασμοί. Η Σχολική Εφορεία πέρα από τα συνήθη λειτουργικά έξοδα όπως 

συντηρήσεις-επισκευές, συσσίτια, καθαριότητα διδακτηρίου, οδοιπορικά μελών της, προμήθεια 

επίπλων, σκευών και γραφικής ύλης, τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης, τη συνδρομή 

για τα έξοδα λειτουργίας του Γραφείου Επιθεωρήσεως, την «εκτέλεση  μέτρων συντελούντων εις 
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την υγεία των μαθητών», φροντίζει «για την επιλογή και περίθαλψη ομολογουμένως απόρων 

μαθητών εχόντων ανάγκην επενδύσεως, υποδήσεως, βιβλίων, γραφικής ύλης και συσσιτίου», 

ενώ αναλαμβάνει την πρόσληψη και την αμοιβή «ενός κεκτημένου τα νόμιμα προσόντα δια τον 

διορισμό του ως διδασκάλου»  αφού αναφέρεται ότι «η ίδρυση νυχτερινών σχολείων 

αναλφαβήτων, επιμορφωτικών κύκλων αρρένων και θηλέων δια των οποίων απασχολείται το 

διδακτικό προσωπικόν από την 7
ην

 πρωινή μέχρι της 9
ης

 μεσημβρινής ώρας όλη την εβδομάδα». Σε 

ενίσχυση επομένως του τακτικού διδακτικού προσωπικού προσλαμβάνεται  μια κοινοτική 

δημοδιδασκάλισσα. 

Από το σχολικό έτος 1955-1956 ιδρύεται Νυχτερινή σχολή, η οποία λειτουργεί 

αποσπασματικά τα επόμενα σχολικά έτη έως το 1966, όπως φαίνεται από το Βιβλίο 

Πιστοποιητικών Σπουδών της Νυχτερινής σχολής. Παραθέτουμε σχετική ειδοποίηση για τη 

φοίτηση σ’ αυτήν καθώς και πίνακα με τα σχολικά έτη λειτουργίας της και τους εγγραφέντες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

1955-1956 25 

1958-1959 27 

1960-1961 22 

1961-1962 15 

1962-1963 14 

1965-1966 14 



 

811 

 

Η λειτουργία Νυχτερινής σχολής έδωσε τη δυνατότητα σε εργαζόμενους κατοίκους της 

Ποταμιάς που δεν είχαν καταφέρει να φοιτήσουν στο Δημοτικό σχολείο να αποκτήσουν 

στοιχειώδεις γνώσεις και απολυτήριο με την αποφοίτηση τους. 

Σταχυολογώντας το αρχείο της σχολικής μονάδας και ειδικά τα Βιβλία Πράξεων της 

Σχολικής Εφορείας αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων, παραθέτουμε ενδεικτικά 

αποσπάσματα από πρακτικά. Αναγκαίες επεμβάσεις (1964): «Ανάγκη σιδερόφραξης διότι 

εισέρχονται εξωσχολικά παιδιά και ζώα προξενούντα ζημίας επί του λαχανόκηπου και 

ανθόκηπου», «δεν δύναται να θεωρηθή «νέον Σχολείον» άνευ βιβλιοθήκης». Επικοινωνία 

διδασκάλων και γονέων (1964): « Ότι η συνομιλία γονέως και διδασκάλου πρέπει να είναι 

τοιαύτη, ώστε ο γονεύς να πιστέψη ότι ο διδάσκαλος να ενδιαφέρεται πράγματι δια το καλόν του 

παιδιού του. Επίσης η συνομιλία να αρχίζει από τα προτερήματα του μαθητού και να προχωρή 

επιτηδείως στα ελαττώματα, ώστε να γεννηθή η ελπίδα στον γονέα μιας μεγαλύτερης βελτιώσεως 

του τέκνου του ». 

Πρόσληψη προσωπικού (1965) κατά τους θερινούς μήνες της καθαρίστριας «ως φύλακα 

του κτιρίου και υπεύθυνου για την επιτήρηση και περιποίηση του Σχολικού κήπου και των 

άνθεων» Ημερήσια αποβολή μαθητή (1966): «…επειδή δεν προσήλθε με σκαπανικά εργαλεία για 

την περιποίηση του σχολικού κήπου» και στη σχετική ερώτηση του δασκάλου απάντησε «αφού 

σας είπα, κύριε, ότι δεν μ’ αφήνει ο μπαμπάς μου ωσάν να με καταδίκαζε δια την «άδικον» 

παρατήρησιν μου». Κανόνες υγιεινής (1968): «Οι δάσκαλοι πρέπει να επιβάλλουν στους 

ακαθάρτους μαθητές των τάξεων να πλύνωνται καλά το α΄ 5λεπτον της πρώτης ώρας εις τους 

κρουνούς του σχολείου με σάπωνα». Καθήκοντα δασκάλου υπηρεσίας (1968): «Ο δάσκαλος 

υπηρεσίας να επιβλέπη τους μαθητάς, αφ’ ενός μεν οι δύστροποι και οι ταραχοποιοί να 

περιορίζουν τις κακάς τους προθέσεις, αφ’ ετέρου δε οι δειλοί να ενθαρρύνονται και να διαφωτίζη 

αυτούς με πατρικό ή φιλικόν ενδιαφέρον εις διαφόρους ερωτήσεις των». Ομιλίες δασκάλων προς 

γονείς (1968): «…να φροντίσουν οι διδάσκαλοι δια την ανάπτυξιν της τουριστικής συνειδήσεως… 

να παρακολουθούν οι μαθητές τα μαθήματα του Κατηχητικού», (1968) ομιλία με θέμα: 

«Επαγγελματική και υπηρεσιακή ευσυνειδησία ως απαραίτητα δια την ομαλόν ανάπτυξιν του 

Κράτους υπό την πεφωτισμένην ηγεσία της Εθνικής μας Κυβερνήσεως», (1969) ομιλία με θέμα: 

«Περί διαφωτίσεως του ελληνικού λαού περί της προτιμήσεως των ελληνικών προιόντων». 

Διαγωνισμός έκθεσης με θέμα (1969): «Πως περάσαμε την ημέρα μας, όταν μάθαμε στο σπίτι 

μας, ότι έσβησε το χρέος του πατέρα εις την Αγροτική Τράπεζαν».  

Τα επόμενα χρόνια γίνεται αναφορά στην ηλεκτροδότηση  του σχολείου (1970), στη 

μίσθωση οχήματος (1977) Δ.Χ. για τη μεταφορά μαθητών από τον οικισμό Κοίνυρα, κ.ά. ενώ 

από το τέλος της δεκαετίας του ΄70 παρατηρούμε αισθητή μείωση των καταγεγραμμένων 

πράξεων που αφορούν κυρίως κατανομές τάξεων και ημερήσιες εκδρομές. 

 Παραθέτουμε τέλος πίνακα με την αριθμητική εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού από το 

1930 ως σήμερα, αξιοποιώντας ως πηγή τα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών της σχολικής 

μονάδας. Παρατηρούμε διαχρονικά την εξέλιξη του αριθμού των φοιτησάντων μαθητών/τριών 

που φτάνει στο απόγειο της το σχολικό έτος πριν την έναρξη του Ελληνοιταλικού πολέμου το 

1940 ενώ μειώνεται αισθητά από τη δεκαετία του ’70 και μετά προφανώς για λόγους 

μετανάστευσης, εσωτερικής και εξωτερικής, υπογεννητικότητας, γήρανσης του πληθυσμού κτλ. 

Φτάνοντας στο σήμερα, το Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς λειτουργεί ως εξαθέσιο (ΦΕΚ 

τελευταίας μεταβολής οργανικότητας 825/τ.Β΄/10-08-1998), ολόημερο (ΦΕΚ απόφασης 



 

812 

 

ορισμού ολοημέρου 1425/ τ.Β΄/16-09-2004) με ιδρυμένο Τμήμα Ένταξης ( ΦΕΚ ίδρυσης 1438/ 

τ.Β΄/02-10-2006) και φοιτούν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 90 μαθητές/τριες. Το 1/3 του 

συνολικού μαθητικού δυναμικού αποτελούν αλλοδαποί μαθητές με χώρες καταγωγής κυρίως 

την Αλβανία και τη Βουλγαρία ενώ ένα 10% είναι μαθητές/τριες απόγονοι μικτών γάμων 

(Ελλήνων με αλλοδαπές), συνέπεια του γεγονότος ότι στην περιοχή της Ποταμιάς, της Σκάλας 

Ποταμιάς και των Κοινύρων από τη δεκαετία του ’90 και μετά εγκαταστάθηκαν αλλοδαπές 

οικογένειες προκειμένου να απασχοληθούν κυρίως σε τουριστικές επιχειρήσεις αφού η περιοχή 

γνωρίζει τις τελευταίες δύο δεκαετίες αλματώδη τουριστική και οικιστική ανάπτυξη. 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                                 

ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
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ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΤΗ ΜΔ 

ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΤΗ ΜΔ 

ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΤΗ ΜΔ 

ΣΧΟΛΙΚΑ 

ΕΤΗ ΜΔ 

1929-1930 151 1955-1956 171 1975-1976 101 1995-1996 67 

1930-1931 163 1956-1957 174 1976-1977 97 1996-1997 63 

1931-1932 160 1957-1958 182 1977-1978 94 1997-1998 65 

1932-1933 199 1958-1959 182 1978-1979 90 1998-1999 64 

1933-1934 219 1959-1960 172 1979-1980 92 1999-2000 68 

1934-1935 217 1960-1961 172 1980-1981 79 2000-2001 71 

1935-1936 238 1961-1962 165 1981-1982 86 2001-2002 70 

1936-1937 245 1962-1963 164 1982-1983 97 2002-2003 87 

1937-1938 243 1963-1964 155 1983-1984 93 2003-2004 94 

1938-1939 249 1964-1965 135 1984-1985 96 2004-2005 99 

1939-1940 250 1965-1966 129 1985-1986 107 2005-2006 96 

1944-1945 193 1966-1967 124 1986-1987 108 2006-2007 88 

1945-1946 217 1967-1968 121 1987-1988 98 2007-2008 84 

1946-1947 237 1968-1969 113 1988-1989 94 2008-2009 75 

1949-1950 191 1969-1970 118 1989-1990 90 2009-2010 75 

                                                             
217 Πηγή: Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών 
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1950-1951 173 1970-1971 118 1990-1991 83 2010-2011 66 

1951-1952 147 1971-1972 99 1991-1992 66 2011-2012 74 

1952-1953 145 1972-1973 97 1992-1993 62 2012-2013 75 

1953-1954 160 1973-1974 94 1993-1994 67 2013-2014 87 

1954-1955 165 1974-1975 100 1994-1995 65 2014-2015 90 

 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Ανατρέχοντας στις δύο παραπάνω χρονικές περιόδους ζωής και λειτουργίας του 

Δημοτικού σχολείου Ποταμιάς Θάσου αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραμάτισε η σχολική 

μονάδα στην διαδρομή της καθημερινότητας της τοπικής κοινωνίας και κοινότητας. 

Αναπόφευκτα ο αναγνώστης θα προβεί σε συγκρίσεις ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα 

άλλοτε με νοσταλγική διάθεση και άλλοτε όχι, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη και τη 

συγκυρία της πολυεπίπεδης με οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά κρίσης που βιώνουμε 

στη σύγχρονη κοινωνική μας ζωή. Παραθέτουμε αντί επιλόγου απόσπασμα από το βιβλίο 

του Σταύρου Βακρατσά «Ρέζιγα χρόνια» που αναφέρεται στο δάσκαλο του Απόλλωνα 

Στάικο, ο οποίος θήτευσε ως δάσκαλος και διευθυντής στο Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς τη 

δεκαετία του 1950. Τα συμπεράσματα δικά σας! 

«Ο Απόλλωνας ήρθε πριν τρία χρόνια στο σχολείο του χωριού. Τον πρώτο καιρό 

ήταν γεμάτος δραστηριότητα και πρωτοβουλίες. 

Επέβαλε στους μαθητές πρόγραμμα γυμναστικής και καθαριότητας. Μοίρασε 

σαπούνια και μετά την γυμναστική έβγαζε τα παιδιά στο ρυάκι, που περνά δίπλα από το 

σχολείο, να σαπουνιστούν και τριφτούν. Δημιούργησε αθλητικές ομάδες για τα βασικά 

αθλήματα και δύο ομάδες ποδοσφαίρου να παίζουν συνομεταξύ τους. Έκανε βραδινά 

μαθήματα για τους αγράμματους του χωριού, κάθε ηλικίας. 

Έκανε σχολικό κήπο όπου κάθε τάξη είχε το παρτέρι της για να μαθαίνουν τα παιδιά 

να καλλιεργούν κηπευτικά. 

Στο χωριό βοήθησε να ιδρυθούν συνεταιρισμοί, για να σταματήσουν οι ανόητοι 

ανταγωνισμοί μεταξύ τους. 

Αυτά δεν άρεσαν στους πολλούς γιατί τους χαλούσαν την ησυχία τους και τους 

ανάγκαζαν να κάνουν πράματα πέρα από τα συνήθεια τους. Κυρίως όμως δεν εννοούσαν «το 

κοινό συμφέρον» που τσαμπουνούσε κάθε τόσο ο δάσκαλος. 

«Δε ξέρου ιγώ ποιο είναι το… κοινό συφέρο μου, θα με το πει ο δάσκαλος; Το κοινό 

συφέρο μ’ είναι να πάν καλά τα κτήματα μ’. Για τ’ς άλλοι τι με μέλλει; Οι άλλ’ ας κάνουν τα 

καλά τους!» 

Στα βραδινά μαθήματα  δεν πατούσε κανένας. Ήταν κουρασμένοι από το μεροκάματο 

και προτιμούσαν να πάνε στον καφενέ για να ξεσκάσουν. 
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Άρχισαν οι απροκάλυπτες αντιδράσει: «Και ποιος ειν’ αυτός, που θα μας πει τι να 

κάνουμ’ και τι να μη κάνουμ’;» 

Για τον σχολικό κήπο είπαν ότι βάζει τους μαθητές σε ταλαιπωρία, για να 

περιδρομιάζει αυτός, χωρίς κόπο, ντομάτες και ζαρζαβάτια. Για τις αθλητικές προπονήσεις, 

ότι τα παιδιά κουράζονται, σακατεύονται και δεν τους μένει κουράγιο να δουλέψουν στα 

χωράφια. Για το «πρόγραμμα καθαριότητας» πως τα παιδιά άρπαζαν κρυώματα μ’ αυτά τα 

πλυσίματα στο κρύο νερό. 

Όλα πρέπει να ξεκίνησαν από τη στάση που κράτησε ο δάσκαλος στο θέμα των 

συνεταιρισμών. Από την αρχή στους συνεταιρισμούς, κυριάρχησαν τυχοδιωκτικά στοιχεία, 

γιατί έβλεπαν ότι εδώ «έχει ψωμί»… Ο δάσκαλος βαρέθηκε την ασυνεννοησία, την ιδιοτέλεια 

και την επιμονή μερικών σε παράλογες αποφάσεις, που σκέπαζαν σίγουρα κρυμμένα 

συμφέροντα. Βαρέθηκε την κομπορρημοσύνη των «παραγόντων»… Μάλωσε μ’ όλους αυτούς 

κι όσο μπόρεσε τους κυνήγησε. Είναι αυτοί που τώρα τον πολεμούν. 

Τελικά ο δάσκαλος αποσύρθηκε από την κοινωνική ζωή του χωριού, απογοητευμένος 

αν και οι περισσότεροι χωριανοί τον αγαπούσαν και τον ήθελαν ακόμα… Δε φταίνε αυτοί 

έλεγε στον Αντρώνη που τον επισκεπτόταν ταχτικά-σχεδόν κάθε βράδυ. Δεν φταίνε αυτοί! 

Φταίει η κατάσταση, η φτώχεια, η αμορφωσιά, η αβεβαιότητα η σημερινή. Όταν στρώσουν τα 

πράγματα, θα δεις, θ’ αλλάξουν κι αυτοί, θα δεις πόσο θα καλυτερέψει η κοινωνία. «Αρκεί η 

αναμόρφωση να μην πέσει σε λάθος μυαλά και λάθος χέρια…» μονολογούσε σκεφτικός».
218
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 50 - 60 - ’70 – ‘80 
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Ευχαριστούμε θερμά όλους/ες όσους/ες προσέφεραν τις αναμνήσεις τους για να τις 

μοιραστούν μαζί μας! 
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Με τη δημοσίευση των Πρακτικών του Συνεδρίου «100 Χρόνια Ελεύθερη Καβάλα – 

100 Χρόνια Ελεύθερη Εκπαίδευση», που έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της 

Ι.Μ.Φ.Ν.Θ. στη Λυδία στις 14 & 15 Ιουνίου 2013 στο πλαίσιο του Ιωβηλαίου των 100 

χρόνων της απελευθέρωσης από την πολύχρονη πικρή σκλαβιά του οθωμανισμού 

και της Α΄ βουλγαρικής κατοχής, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καβάλας αναδεικνύουν μέρος από το έργο που επιτελέσθηκε τα χρόνια αυτά στα 

σχολεία που υπηρετούν. Για το λόγο αυτό κάνουν χρήση στατιστικών στοιχείων, 

τόσο του γενικότερου πληθυσμού όσο και του μαθητικού, των δασκάλων και 

διδασκαλισσών, καταγράφουν συνεντεύξεις πρώην μαθητών και μαθητριών, τις 

δράσεις των σχολείων, τις διώξεις των εκπαιδευτικών, το μεράκι των γονέων, τις 

αγωνίες και τη συμβολή των κατοίκων, την προσφυγιά και το μέλημα της επίλυσης 

του διδακτηριακού προβλήματος, της φτώχειας  και της εξέλιξης της οικονομικής 

κατάστασης της Χώρας,  την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, 

πολλές φορές και πριν την απελευθέρωση,  … 
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