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Από την Αξό Καππαδοκίας στην Αξό Πέλλας. Το σχολείο και ο 

δάσκαλος Γεώργιος Π. Μαυροχαλυβίδης.  

 

του Λάζαρου Η. Κενανίδη 
 

 

Περίληψη 

Τα Γιαννιτσά και η ευρύτερη περιοχή του νομού Πέλλας δέχθηκαν χιλιάδες 

Ρωμιούς, που εγκαταστάθηκαν σε υπάρχοντες ή νεόδμητους οικισμούς.  Ανάμεσα σε 

αυτούς είναι και το χωριό της (Νέας) Αξού, που δημιουργήθηκε στα χρόνια 1924-25, 

5 χλμ έξω από τα Γιαννιτσά. Εδώ εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες προερχόμενοι από τα 

χωριά Αξός και Τροχός της Καππαδοκίας. Με πολλές δυσκολίες έφτιαξαν σχολείο. 

Ως ένα από τα επιφανέστερα τέκνα της Καππαδοκίας συγκαταλέγεται και ο δάσκαλος 

Γεώργιος Μαυροχαλυβίδης. Άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του στα εκπαιδευτικά 

πράγματα της περιοχής του. Για την εθνοπατριωτική δράση του κυνηγήθηκε από τους 

Τούρκους, κατέφυγε στη Μαλακοπή και το Ικόνιο και στάλθηκε δέσμιος στα 

λεγόμενα τάγματα εργασίας. Κατόρθωσε να δραπετεύσει  και κατέφυγε στην Ελλάδα. 

Δίδαξε για 12 συναπτά έτη σε σχολεία της Έδεσσας και αργότερα μετακόμισε στην 

Αθήνα για οικογενειακούς λόγους. Συνεργάστηκε με το Κέντρο Μικρασιατικών 

Σπουδών και την αείμνηστη Μέλπω Μερλιέ.  Έγραψε την εξαιρετική μονογραφία «Η 

Αξός της Καππαδοκίας» κ.ά.  Πέθανε το 1972. Η τοπική κοινωνία έδωσε το όνομά 

του σε οδό των Γιαννιτσών. Η πατρίδα  τον τίμησε με τον χρυσό φοίνικα, στήθηκε 

προτομή του στο δημοτικό σχολείο της (Νέας) Αξού. 

 

 

Εισήγηση 

Αφορμή για την παρούσα εισήγησή μου αποτέλεσε ένα μνημείο, που είναι 

τοποθετημένο στην όμορφη πόλη που μας φιλοξενεί, τη νερομάνα Έδεσσα, και που 

απεικονίζει Έλληνες πρόσφυγες προερχόμενους από τις πατρίδες της απέραντης 

Ρωμιοσύνης της Ανατολής · τον Πόντο, την Καππαδοκία, την Ανατολική και τη 

Βόρεια Θράκη. Όντως επιτυχημένη η σύλληψη, αλλά και η υλοποίηση αυτής της 

ιδέας. Άλλωστε, εφέτος, παράλληλα με τον εορτασμό των 100 χρόνων από την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας, τιμούμε θλιβόμενοι και τα 90 χρόνια από την 

απώλεια της  Μικράς Ασίας. 

    Η μικρασιατική καταστροφή του 1922 αποτέλεσε την μεγαλύτερη τραγωδία του 

νεότερου Ελληνισμού ακολουθούμενη από τον εμφύλιο πόλεμο  του 1944-49 και το 

δράμα της Κύπρου το 1974 με την εισβολή των Τούρκων. Εκτός της γενοκτονίας των 

Ελλήνων και της  καταστροφής μνημείων, περιουσιών και πολιτιστικών 

δημιουργημάτων συντελέστηκε η προσφυγοποίηση πλέον  του ενάμιση εκατομμυρίου 

ανθρώπων, που εγκατέλειψαν τις  εστίες τους και κατέφυγαν ρακένδυτοι, ενδεείς και 

αλαφιασμένοι στην Ελλάδα. Η καθημαγμένη και ηθικά ταπεινωμένη χώρα δέχθηκε 

στοργικά τα απομεινάρια ενός ακμαίου πολιτισμού και τους φιλοξένησε παρά τις 

κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες που αντιμετώπιζε.       

Κάτι παρόμοιο συνέβη και εδώ στην Έδεσσα, αφού οι γηγενείς Μακεδόνες, 

Αρβανίτες, Βλάχοι, Σαρακατσάνοι  και άλλοι, άνοιξαν την καρδιά τους και 

μοιράστηκαν το λιγοστό  ψωμί και την περισσή αγάπη τους με τους κατατρεγμένους 

Συνέλληνες. Εμείς οι απόγονοι προσφύγων φέρνουμε στην μνήμη μας τέτοια 

περιστατικά και συγκινούμαστε ιδιαίτερα όταν συζητάμε για αυτά. Άλλωστε η 
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αλληλεγγύη μεταξύ μας δεν είναι αρετή που μας επιβλήθηκε, έχει ρίζες βαθιές στο 

λαό μας.  

   Οι Έλληνες πρόσφυγες έφεραν μαζί τους πόνο και πίκρα, αλλά και νέες ιδέες, 

διάθεση για δουλειά, καρτερία, ευσέβεια, υψηλό πνευματικό επίπεδο. Παρά την 

μακροχρόνια υποδούλωση και τους μαζικούς εξισλαμισμούς, όσοι απέμειναν, 

διατήρησαν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη τους, τις παραδόσεις και, στην 

συντριπτική πλειοψηφία, την  γλώσσα τους. Οι δικοί μας μαζί με ελάχιστα υπάρχοντα 

έφεραν μαζί τους και πολύτιμα κειμήλια και αγαπημένες εικόνες καλά κρυμμένες στα 

ρούχα τους και φυλαγμένες ως κόρες οφθαλμού. 

    Τα Γιαννιτσά και η ευρύτερη περιοχή του νομού Πέλλας δέχθηκαν χιλιάδες 

Ρωμιούς, που εγκαταστάθηκαν σε υπάρχοντες ή νεόδμητους οικισμούς.  Ανάμεσα σε 

αυτούς είναι και το χωριό της (Νέας) Αξού, που δημιουργήθηκε στα χρόνια 1924-25, 

5 χλμ. έξω από τα Γιαννιτσά. Εδώ εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες προερχόμενοι από τα  

γειτονικά χωριά Αξός και Τροχός της Καππαδοκίας. Κοντοχωριανοί στην 

Καππαδοκία, συγχωριανοί στο καινούργιο χωριό που δημιούργησαν στη Μακεδονία.  

Δύσκολα τα πρώτα χρόνια, αλλά χάρη στην υπομονή, την εργατικότητα, την 

λιτοδίαιτη ζωή, αλλά και την συμπαράσταση της πολιτείας κατόρθωσαν  να σταθούν 

στα πόδια τους, ανάθρεψαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους -ανάμεσά τους και ο 

ομιλών - ρίζωσαν και μεγαλούργησαν. 

    Μέλημα και ευθύνη, και μάλιστα από τα πρώτα τους, ήταν να χτίσουν πάση θυσία 

καινούργιο σχολείο. Το παράπηγμα που έφτιαξαν πρόχειρα, φυσικά και δεν τους 

ικανοποιούσε. Ήθελαν κάτι διαφορετικό, για να στεγάσουν όνειρα και προσδοκίες. 

Ήθελαν για τα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον από το δικό τους. Γι’ αυτό επιδίωξαν 

να χτιστεί ένα νέο κτήριο. Τα θεμέλια τέθηκαν το 1928.  

Ήταν μια πολύ δημιουργική περίοδος σε πολλούς τομείς. Η  τετραετής κυβέρνηση 

του Ελευθέριου Βενιζέλου (1928-32) με υπουργό παιδείας το νεαρό τότε Γεώργιο 

Παπανδρέου, τον κατοπινό «Γέρο της Δημοκρατίας», επιτέλεσε παραγωγικότατο 

έργο. Παρενθετικά να σημειωθεί ότι τότε ιδρύθηκε και η παιδαγωγική Ακαδημία της 

Μυτιλήνης, που βοήθησε την στοιχειώδη εκπαίδευση, αλλά και την περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας μας. Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι στην ανέγερση και 

ολοκλήρωση του νέου, πρωτοποριακού για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, 

διδακτηρίου στη (Νέα) Αξό συνέβαλαν με την προσωπική εργασία τους πολλοί  

κάτοικοι του χωριού. Η λαϊκή συμμετοχή έγινε πράξη!   

     Το κτήριο κτισμένο με πλατιά πέτρα, είχε και έχει ακόμη, άριστη θερμομόνωση 

και αντισεισμικές προδιαγραφές. Στοιχεία που το καθιστούν ανθεκτικό στα φυσικά 

και γεωλογικά φαινόμενα, αλλά και σθεναρά «αμυνόμενο» στον εφετινό εφιάλτη των 

σχολείων και των νοικοκυριών, που ακούει στο όνομα: αύξηση της τιμής του 

πετρέλαιου θέρμανσης!   
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Η προτομή του Γεώργιου Π. Μαυροχαλυβίδη μπροστά από το Δημοτικό Σχολείο 

της  (Νέας) Αξού Πέλλας  
 

Διέθετε 4 άνετες και ψηλοτάβανες αίθουσες διδασκαλίας. Οι αίθουσες με μεγάλος 

ύψος είναι πιο  ευάερες, πιο ευήλιες  και σαφώς πιο υγιεινές από τις σημερινές 

χαμηλοτάβανες, που απέλπιδα προσπαθούμε πολλές φορές να αερίσουμε. Εκτός των 

τεσσάρων αιθουσών υπήρχε και αίθουσα χειροτεχνίας. Ενδεικτικό της μεγάλης 

σημασίας που απέδιδε τότε η πολιτεία στο συνδυασμό πνευματικής και 

χειρωνακτικής άσκησης και στην απόκτηση ποικίλων εφοδίων από τους μαθητές. 

Από αυτή την άποψη το σχολείο συνδεόταν με τις κοινωνικές ανάγκες. Ασφαλώς και 

υπήρχε αίθουσα με γραφείο διευθυντή και δασκάλων μαζί. Τότε θεωρούνταν 

αυτονόητη η συνύπαρξή τους.  

Συνήθης πρακτική που ακολουθούνταν σε πολλά διδακτήρια της εποχής, ακόμη 

και σήμερα, ήταν η ύπαρξη μεγάλου και άνετου υπόγειου, το οποίο χρησίμευε ως 

αποθηκευτικός χώρος. Εκεί οι μαθητές συνεπικουρούμενοι αλλά και καθοδηγούμενοι 

από τους δασκάλους τους στοίβαζαν κομμάτια από καυσόξυλα. Ήταν αναγκαία για 

την λειτουργία της σόμπας, μιας και δεν υπήρχε άλλος τρόπος θέρμανσης του - όπως 

φάνταζε στα μάτια των παιδιών -επιβλητικού σχολικού κτήριου. Επίσης, κάθε πρωί οι 

μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν από το σπίτι τους ένα κομμάτι κούτσουρο ο 

καθένας, για την ξυλόσομπά τους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο  γνωστός και οικείος 

χαρακτηρισμός κούτσουρο, ουδεμίαν σχέση είχε με μαθητές! 

     Όπως και να έχει το πράγμα, το υπόγειο, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της 

Αξού που έχω καταγράψει, προκαλούσε δέος αλλά συνάμα και τρόμο στους μαθητές, 

γιατί χρησίμευε και ως αναμορφωτήριο.  Και μόνο το άκουσμα της παραπάνω λέξης 

αρκούσε για να δημιουργήσει κλίμα πανικού και αναστάτωσης στον μαθητόκοσμο. 

Εκεί κάτω στο υπόγειο δεν ήταν λίγοι οι μαθητές, συνήθως αγόρια, που πέρασαν 

ατελείωτες ώρες αναμονής, περισυλλογής και προσωπικής απαξίωσης. Εκεί 
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αποστέλλονταν «προς γνώσιν και συμμόρφωσιν» όσοι εκ των μαθητών είχαν 

παραβατική συμπεριφορά και με τον χαρακτήρα και τις πράξεις τους προσέβαλαν 

παντοιοτρόπως τους κανονισμούς και τις επιταγές μιας σκληρής μεν, αλλά 

ενδιαφέρουσας για την έρευνα εποχής.   

   Πιο ήπιες θεωρούνταν οι σωματικές τιμωρίες που επιβάλλονταν στους κακούς και 

αμελείς μαθητές. Τα παιδιά γεμάτα υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση έφερναν συχνά 

για τον δάσκαλο ένα περίεργο «δώρο». Μια βέργα, μια κληματόβεργα όπως την 

αποκαλούσαν πολλοί.  Η δοκιμή της ποιότητας και της αντοχής της βέργας γινόταν 

στα χέρια των μαθητών κατά κύριο λόγο. Τα κορίτσια, λόγω φύλου και 

ιδιοσυγκρασίας υφίσταντο λιγότερο τις συνέπειες. Τα δε αγόρια υπέφεραν τα 

πάνδεινα βεβαίως. Άνοιγαν την παλάμη τους τα άτακτα και απροετοίμαστα για το 

μάθημα ανήλικα μαθητούδια.  Πολλές φορές γνωρίζοντας τι θα τους συμβεί. Η βέργα 

έπεφτε με γοργή κίνηση στα ανυπεράσπιστα  χέρια τους. Ενίοτε η τιμωρία απαιτούσε 

να έχουν τα δάκτυλα μαζεμένα προς την παλάμη τους. Τότε το βασανιστήριο, με το 

χτύπημα της βέργας στα διπλωμένα δάκτυλα  ήταν επαχθέστερο.  Επακολουθούσαν 

οι γνωστές κραυγές πόνου. Οι δυνατότεροι άντεχαν περισσότερο. Αλλά σε λίγο 

ακούγονταν και το δικό τους βογκητό.  Λύγιζαν κι αυτοί στο τέλος. Τα δάκρυα 

αυλάκωναν τα πονεμένα πρόσωπά τους. Αλλά εννοείται πως οι άντρες δεν κλαίνε 

ποτέ!  

 Ζήτημα μείζονος σημασίας ήταν το τακτικό κούρεμα του τριχωτού της κεφαλής. 

Ήταν «εκ των ων ουκ άνευ». Η δε σφαλιάρα ήταν δεδομένη. Το τράβηγμα  του 

αυτιού ή η πίεση με τα δυο δάκτυλα γύρω από την άκρη της μύτης του 

ασυμμόρφωτου μαθητή είχαν την τιμητική τους! Το αξιοπερίεργο ήταν ότι οι γονείς 

πίεζαν τους εκπαιδευτικούς προς την κατεύθυνση της επιβολής αυστηρότερων 

ποινών, έτσι για να μας υπολογίζουν. Σήμερα επικρατεί το αντίθετο.   

  Το σχολείο, στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και του επακολουθήσαντα 

εμφύλιου πόλεμου, υπέστη σημαντικές ζημιές. Κάποιοι ομιλούν και για εμπρησμό 

του. Δίχως πάντως το περιστατικό να επιβεβαιώνεται ιστορικά. Πιθανώς να έγινε 

κάποιο βίαιο γεγονός. Το 1957, σύμφωνα με τα αρχεία του σχολείου, κτίστηκαν 

αφοδευτήρια, έξω φυσικά από το κτήριο. Άμεση συνέπεια ήταν η βελτίωση της 

αισθητικής, αλλά και των κανόνων υγιεινής που ως τότε θεωρούνταν υποτυπώδεις. 

Αυτονόητο, βέβαια, είναι  ότι και σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή των κατοίκων 

με προσφορά υλικών, αλλά και προσωπικής εργασίας ήταν δεδομένη. Βλέπετε τότε 

δεν υπήρχαν Σαββατοκύριακα και αργίες και άλλα κεκτημένα δικαιώματα. Τότε 

υπήρχε και φιλότιμο και χρέος με όλα τα θετικά, αλλά και  τα αρνητικά παρεπόμενα.  

    Σημειώνεται, επίσης, στο αρχείο του σχολείου: «Αυλή περιφραγμένη δια 

τσιμεντολίθων και σιδηρών κικλιδωμάτων». Το 1965 δημιουργήθηκε στον αύλειο 

χώρο μαθητικό εστιατόριο και λίγο μετά, «βρύσιν εις το προαύλιον του σχολείου με 

τέσσερις κρουνούς…»  Αρκετά αργότερα, με την αύξηση των μαθητών καταργήθηκαν 

οι αίθουσες χειροτεχνίας και μαθητικού εστιατόριου και μετατράπηκαν σε αίθουσες 

διδασκαλίας, μιας και το  δημοτικό σχολείο έγινε  πλήρες εξαθέσιο. Βλέπετε τότε 

υπήρχαν μαθητές, αλλά δεν υπήρχαν σχολεία και αίθουσες. Τώρα με την 

υπογεννητικότητα, που κατατρέχει το λαό μας, σχολεία έχουμε, μαθητές, όμως, δεν 

έχουμε!     

Οι μαθητές  δεν κατατάσσονταν στην τάξη με βάση την ηλικιακή διαφοροποίησή  

τους. Ορισμένοι εξαιτίας βιοποριστικών αναγκών, άλλοι λόγω πίεσης των γονιών, 

άλλοι για ψυχολογικούς λόγους ανέβαλαν τον ερχομό τους στο σχολείο. Όσοι έμεναν 

στάσιμοι στην ίδια τάξη υποχρεούνταν να την επαναλάβουν! Ήταν πολύ 

συνηθισμένο, δηλαδή, σε μια τάξη να υπάρχουν μαθητές από διαφορετικές  ηλικίες. 

Σε μιαν αίθουσα  πολυπληθέστατη από πλευράς μαθητικού δυναμικού, ο εννιάχρονος 
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μαθητής είχε συμμαθητή του έναν δεκαπεντάχρονο. Το αστείο στην υπόθεση ήταν ότι 

πολλές φορές ο μεγάλος αντέγραφε από τον μικρότερο.  Το όλο ζήτημα σταδιακά με 

την εφαρμογή και την καθολικοποίηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης βρήκε την 

λύση του και η όλη εικόνα αποτελεί μια μακρινή ανάμνηση.   

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς μεγάλη ευχαρίστηση και ενθουσιασμό 

προκαλούσε στους παρευρισκόμενους γονείς, συγγενείς και φίλους ο θεσμός των 

γυμναστικών  επιδείξεων. Χαρακτηριστικό παιχνίδι στη διάρκεια τους, προκειμένου 

να διασκεδάσουν οι μαθητές και οι θεατές ήταν το παιχνίδι με το λουκούμι, που 

κρεμόταν στην άκρη ενός σχοινιού και επιχειρούσαμε να το αρπάξουμε με το στόμα 

και τα χέρια κρατημένα πίσω. Ακόμη είναι νωπό στη μνήμη μου αυτό το παιχνίδι, 

που το παίζαμε στις γυμναστικές επιδείξεις της Β΄ Δημοτικού στην Αξό το 1971. 

   Ιδιαίτερη αναφορά οφείλεται σε  ένα  από τα επιφανέστερα τέκνα της Καππαδοκίας 

το δάσκαλο Γεώργιο Μαυροχαλυβίδη.  Γεννήθηκε στην Αξό το 1885. Στην ιδιαίτερη 

πατρίδα του ο δάσκαλος του συχνά του συνέτασσε στα καραμανλίδικα προτρεπτικούς 

λόγους με πατριωτικό περιεχόμενο, τους οποίους αποστήθιζε ο τότε μαθητής 

Μαυροχαλυβίδης και τους εκφωνούσε μπροστά στο πλήθος των πιστών από τον 

άμβωνα της εκκλησίας υπό μορφή ψαλμού, για να μην γίνεται αντιληπτός από τους 

Τούρκους, μεταφέροντας έτσι εθνικά μηνύματα. Γρήγορα οι ιθύνοντες του Ικόνιου, οι 

προύχοντες της Αξού και ο τότε πρόεδρος του συλλόγου «Ανατολή» με έδρα την 

Αθήνα, αείμνηστος Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, καθηγητής πανεπιστημίου Αθηνών, 

αντιλαμβάνονται την ικανότητα και την ευφυία του παιδιού. Τον καλούν σε ηλικία 12 

χρόνων να συνεχίσει τις σπουδές του, ως υπότροφος στο Σχολαρχείο του Ικόνιου και 

στη συνέχεια να τις τελειοποιήσει στην Ελεύθερη Ελλάδα. Αντικειμενικός σκοπός 

ήταν  να συντελέσει στην πνευματική εξύψωση της γενέτειράς του και γενικά των 

Ελληνικών κοινοτήτων της Μικράς Ασίας. Τελειώνει το σχολαρχείο με άριστα και το 

1906, μετά από τετράχρονη φοίτηση, πήρε το πτυχίο του, επίσης με άριστα, από το 

ιεροδιδασκαλείο της Πάτμου.  

     Το οδοιπορικό της διδασκαλικής σταδιοδρομίας του, το οποίο  άρχισε το 1907 και 

έληξε το 1944, 37 ολόκληρα χρόνια καλύπτει κοινότητες Μικράς Ασίας και 

Κωνσταντινούπολης (Ικόνιο, Πέρματα, Άκσεχιρ, Πρίγκηπο, Αξό, Μαλακοπή) και 

στην ελεύθερη Πατρίδα (Βόλο, Ανακασιά Βόλου, Έδεσσα, Πειραιά). Ως διευθυντής 

των εκπαιδευτήριων Ικόνιου εισάγει νέες μεθόδους διδασκαλίας. Ίδρυσε Πνευματική 

Εστία με το όνομα «Φιλόπτωχος Αδελφότης Αξενών εν Ικονίω. Η αγία Μακρίνα». 

Κύριος σκοπός της ήταν η πνευματική ανάπτυξη της υποβαθμισμένης γενέτειράς του, 

της Αξού.  
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Σχολείο.  Αξός Καππαδοκίας. 1-5-2012 
 

Πράγματι, με συντονισμένες ενέργειες του ίδιου και των συμπατριωτών του  

ανεγείρεται  πετρόχτιστο σχολικό κτήριο στην Αξό, που περατώθηκε το 1909. 

Μάλιστα σε αυτό το σχολείο δίδαξε επί μία διετία (1919-1921) και με το όραμα , την 

αυταπάρνηση και τις επίπονες προσπάθειές του άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του 

στα εκπαιδευτικά πράγματα της περιοχής του. Οργάνωσε την βιβλιοθήκη του 

σχολείου και ενεργοποίησε την σχολική εφορεία που ήταν παραμελημένες 

αξιοποιώντας τα χρήματα από την εκκλησιαστική επιτροπή του ιερού ναού της Αγίας 

Μακρίνας. Το παραπάνω σχολείο, που επισκέφτηκα φέτος την Πρωτομαγιά, 

βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο του χωριού, που οδηγεί από την Νίγδη στον Τροχό, 

ανάμεσα στα χάνια και αλώνια και διαγωνίως απέναντι από την εκκλησία.   

        Η εθνικοπατριωτική δράση του Μαυροχαλυβίδη, οι ελληνοπρεπείς τελετές 

μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουρκικών αρχών και  η φήμη της προόδου των 

σχολείων προσήλκυσαν εφ΄ ενός τον θαυμασμό και την αγάπη των ομογενών του, 

αφ΄ ετέρου δε τις υπόνοιες των τουρκικών αρχών. Αψηφούσε αυστηρές εντολές και 

απαγόρευε την τουρκική γλώσσα στα σχολεία, ενώ προωθούσε την ελληνική, με 

αποτέλεσμα τον διωγμό του. Τον κατηγορούν ότι είναι αξιωματικός του ελληνικού 

στρατού και ότι υποσκάπτει τα  θεμέλια του τουρκικού κράτους. Εξορίστηκε, 

φυλακίστηκε και καταδικάστηκε από το στρατοδικείο της Νίγδης σε θάνατο με 

απαγχονισμό. Γλύτωσε τελευταία στιγμή και τον έστειλαν  δέσμιο στα περιβόητα 

Τάγματα Εργασίας, γνωστά ως Amele Tamburu. Εμείς τα ονομάσαμε Τάγματα 

Θανάτου, γιατί οι περισσότεροι πέθαναν εκεί από ασιτία, αρρώστιες και κακουχίες. 

Ελάχιστοι γύρισαν ζωντανοί στα σπίτια τους.   Τραγικό κεφάλαιο της νεότερης 

ιστορίας μας 
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Ο διωκόμενος ηρωικός δάσκαλος κατόρθωσε να δραπετεύσει  και κατέφυγε στην 

Ελλάδα. Στην Έδεσσα, η εμπνευσμένη και χειμαρρώδης ομιλία του στο πάνδημο 

μνημόσυνο του 31
ου

 Συντάγματος Πεζικού προκάλεσε ενθουσιασμό και  ρίγη 

συγκίνησης στο πλήθος και ο τότε δήμαρχος Γεώργιος Πέτσος και οι εκπαιδευτικές 

αρχές συνεκτιμώντας τα προσόντα του, τον προσέλαβαν αμέσως ως εκπαιδευτικό. 

Πιθανόν αυτό να σημαίνει και ο τίτλος δημοδιδάσκαλος. Δίδαξε για 14 συναπτά έτη 

σε σχολεία της Έδεσσας (1923-1937). Μάλιστα διατέλεσε και πρόεδρος του 

Συλλόγου Δασκάλων Εδέσσης και Αλμωπίας.  

Κατά την διδασκαλική του θητεία στην πρωτεύουσα του νομού μας συνέχισε 

τους αγώνες του ως φωτισμένος, παιδαγωγός και συνειδητός οπαδός του καθήκοντος. 

Εργάστηκε στο σχολείο Αρρένων και συνήθως δίδασκε στην Ε΄ και Στ΄ τάξη, γιατί 

ήθελε να νουθετεί,να εμψυχώνει και να γαλουχεί τη νέα γενιά με τα κατορθώματα 

των ηρώων. Εξάλλου, ως μεγαλύτερα παιδιά έχουν περισσότερη συναίσθηση της 

βαριάς ιστορικής τους κληρονομιάς. Αγάπησε την Μακεδονία ως δεύτερη πατρίδα 

του και ζητούσε τα αυτονόητα: «Κατακρημνίσατε τις Βαστίλλες αυτές και στη θέση 

τους υψώστε καλλιμάρμαρα, ισάξια του αιώνος και αντάξια της φυλής. Υψώστε σχολεία 

ευάερα, ευρύχωρα, ναούς υγείας του πνεύματος, που να σκορπούν τη χαρά, το γέλιο, 

την διάθεση, την όρεξη, το ξάνοιγμα της ψυχής, την πρόοδο, τον πολιτισμό. Υψώστε 

σχολεία, που να τιμούν την παρούσα γενιά και να ευχαριστούν τα κόκκαλα της 

περασμένης»  

  Στο Πανελλήνιο Παιδαγωγικό Συνέδριο, που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 1929, σε 

εισήγησή του αναφέρει: «Το έργο του Σχολείου δεν οφείλει ν΄ αποβαίνει μόνον εν 

έργον μεταγγίσεως ξηρών από του εγκεφάλου των διδασκόντων εις τους εγκεφάλους 

των διδασκομένων, αλλ΄ οφείλει κυρίως να είναι δράσις, η οποία γεννά δράσιν, οφείλει 
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κυρίως να είναι σκέψις, η οποία πολλαπλασιάζει την σκέψιν, οφείλει κυρίως να είναι 

ζωή και κοινωνική κολυμβήθρα από την οποίαν οι τρόφιμοι θα εξέλθωσι κοινωνικοί 

κολυμβηταί με θάρρος, αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, ενεργητικότητα, συνεργατικόν 

πνεύμα, με ηθικοθρησκευτικό χαρακτήρα και με σώμα υγιές, με πλήρη συνείδηση των 

καθηκόντων των έναντι του εαυτού των, της οικογενείας των, της κοινωνίας και του 

Έθνους των ». Ήταν τόσο επιτυχημένη η διδακτική και παιδαγωγική μέθοδό του, που 

έλεγαν για τους επιμελείς μαθητές του: «Ο Μαυροχαλυβίδης του το έμαθε το μάθημα, 

γι΄ αυτό και είναι τόσο μορφωμένος αυτός». 

   Οι μαθητές του Ξενίδης Ισαάκ και Ιακωβίδης Μηνάς μετά από χρόνια, 

αναγνωρίζοντας το πολυσχιδές έργο του, μόνο καλά λόγια είχαν να πουν για αυτόν, 

και αυτό είναι μια ηθική αναγνώριση για τον αυστηρό, αλλά συνάμα και δίκαιο  

δάσκαλό τους.  Πολλές φορές οι μαθητές είναι οι καλύτεροι αξιολογητές.                       

  Αργότερα μετακόμισε στην Αθήνα για οικογενειακούς λόγους. Συνεργάστηκε, 

αμισθί, επί μακρόν με το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και την αείμνηστη Μέλπω 

Μερλιέ.  Σε συνεργασία με τον Ιορδάνη Ι. Κεσίσογλου εξέδωσε το βιβλίο «Το 

γλωσσικό ιδίωμα της Αξού». Έγραψε την εξαιρετική  δίτομη μονογραφία «Η Αξός 

της Καππαδοκίας» με επιμέλεια των άξιων παιδιών του, Ορέστη, Πρόδρομου και 

Ανθούλας. Επίσης  μετέφρασε και αρχειοθέτησε κώδικες κοινοτήτων, κείμενα  

παλαιοθωμανικής γραφής κ.ά.  Πέθανε το 1972 στον Πειραιά σε ηλικία 87 ετών. 

      Το 1991 ο πρόεδρος  της Ακαδημίας Αθηνών Μιχαήλ Σακελαρίου, 

πανεπιστημιακός, είπε για αυτόν: «Ο Μαυροχαλυβίδης υπήρξε ένας από τους πιο 

ολοκληρωμένους εκπροσώπους του τύπου του δάσκαλου, που έδινε συνεχώς με κίνδυνο 

της ζωής του τη μάχη, για τη συντήρηση της εθνικής συνείδησης και την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας».   Ο Δήμος Έδεσσας  και το δημοτικό συμβούλιο στα 1992, με τη 

συμπλήρωση 20 ετών από τον θάνατό του-γράφει η εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες»- 

αποφάσισε να δώσει το όνομά του σε κεντρικό δρόμο προέκτασης της πόλης. 

Απόφαση όμως, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Η τοπική κοινωνία του Δήμου Πέλλας 

πρόσφατα, έδωσε το όνομά του σε οδό των Γιαννιτσών. Η πατρίδα στα 1958 τον 

τίμησε με τον Χρυσό  Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, στήθηκε προτομή του στις 

27-3-1988 στο δημοτικό σχολείο της (Νέας) Αξού από τον τότε υπουργό Μακεδονίας 

Θράκης Στέλιο Παπαθεμελή, όταν πρόεδρος της κοινότητας ήταν ο Τσίτας Θωμάς  

και διευθυντής σχολείου ο Γεώργιος Γ. Παπαδόπουλος.  Στα 1952 έλαβε το μετάλλιο 

τιμής από το υπουργείο Παιδείας της Γαλλικής Δημοκρατίας, διακρίσεις από το 

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών και τη Μικρασιατική Εστία Νέας Σμύρνης.  Το 

1994 από τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου Απόστολο Τσολάκη, 

θεσμοθετήθηκαν τα «Μαυροχαλυβίδεια», αγώνες ποδοσφαίρου με συμμετοχή 

παιδιών δημοτικών σχολείων της περιοχής. Έγινε μάλιστα και πρόταση 

ονοματοδοσίας του σχολείου σε «Γεώργιος Π. Μαυροχαλυβίδης». 

    Πέρυσι  ιδρύθηκε και «Πανελλήνιος Σύλλογος Αξενών Θεσσαλονίκης, Γεώργιος 

Προδρόμου Μαυροχαλυβίδης. Πατέρας και εθνοδιδάσκαλος της Καππαδοκίας». Ο 

σύλλογος, μέλος του οποίου είναι και ο υποφαινόμενος, αγκαλιάζει τους απανταχού 

Αξενούς Πρώτος πρόεδρος εκλέχθηκε ο δημοσιογράφος Κώστας Αβανίδης. 

    Κλείνοντας, θα ήθελα να υπερθεματίσω πως η Καππαδοκία προσέφερε τα μέγιστα 

στον ελληνικό πολιτισμό και την εκπαίδευση. Μας άφησε, όμως, και  πόνο, 

νοσταλγία και μνήμη. Την αγαπάμε γιατί είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας και είμαστε 

δεμένοι με αυτήν. Γιατί για μας τους Έλληνες και την πονεμένη Ρωμιοσύνη δεν 

υπάρχουν χαμένες πατρίδες, παρά μόνον αλησμόνητες.  

 

          Σας ευχαριστώ! 
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