
Το  1
ο
 Δημοτικό Σχολείο

1
 Γιαννιτσών  στο Συνοικισμό Καρυωτών  –  

Από  την ίδρυσή του μέχρι την Κατοχή  
 

της Μαρίας Χρ.Πασχούδη 

 

Περίληψη 

Από το χωριό Καρυές της Ανατολικής Ρωμυλίας (στη σημερινή 

Νοτιοανατολική Βουλγαρία) το 1924 -1925 ο μεγαλύτερος όγκος του πληθυσμού 

εγκαθίσταται στα Γιαννιτσά, τα οποία έχουν ήδη απελευθερωθεί από τους Τούρκους 

το 1912. Δημιουργούν το Συνοικισμό Καρυωτών, στο Βορειοδυτικό άκρο της πόλης. 

Εάν λάβει κανείς υπόψη πως έως σήμερα υπάρχουν περίπου 120 διαφορετικά επίθετα 

στα Γιαννιτσά και με κριτήριο τις πολυμελείς οικογένειες των 3-5 τουλάχιστον 

μελών,  μπορεί να υπολογιστεί ο αριθμός των Καρυωτών, που εγκαθίστανται  

περίπου στις 2.500 - 3.000. Γι’ αυτό οι ανάγκες στέγασης και εκπαίδευσης είναι 

επιτακτικές. Αρχικά, όσα παιδιά συνέχισαν το σχολείο, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν 

στο διδακτήριο, που βρισκόταν κοντά στη Μητρόπολη(Ι. Ν. Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου). Κατόπιν, για τους Καρυώτες μαθητές χτίζεται σχολείο πλάι στο σημερινό  

Ιερό Ναό Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το σχολείο είχε μία περιπέτεια με την 

ονομασία του. Διέθετε σχολικό κήπο, λουτρά και βιβλιοθήκη αρκετά πλούσια για την 

εποχή. Στη διάρκεια της Κατοχής το σχολείο επιτάχθηκε από τις γερμανικές δυνάμεις 

Κατοχής. Σημαντική προσωπικότητα, που δίδαξε και χρημάτισε διευθυντής στο 

σχολείο των Καρυών, ήταν ο Αρχιμανδρίτης Νίκανδρος Παπαϊωάννου, μετέπειτα 

Μακεδονομάχος  και Απελευθερωτής της Αριδαίας. Σήμερα στην ίδια θέση έχει 

κτισθεί ένα σύγχρονο διδακτήριο. 

 

Εισήγηση 

Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια προσωπική κατάθεση μαρτυρίας. Είμαι 

παιδί της τρίτης γενιάς Ελλήνων προσφύγων από τις Καρυές Ανατολικής Ρωμυλίας. Η 

πρώτη μνήμη που με δένει με αυτόν τον τόπο είναι μια εικόνα ασαφής για το  χωριό 

και την εκεί καθαρά αγροτική ζωή, όπως και για το δρόμο της προσφυγιάς το 1925, 

που μου αφηγούνταν η γιαγιά μου. Ήταν 12 χρονών, όταν ήρθε με τον πατέρα της, τη 

μητριά της και τα ετεροθαλή αδέρφια της στα Γιαννιτσά, τον καινούργιο τόπο 

εγκατάστασης, που τους όρισε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων. Ποτέ δεν 

έλεγε πολλά για τη ζωή εκεί. Ίσως, γιατί η ορφάνια και η προσφυγιά να έδεσαν τις 

μνήμες με τέτοιο κόμπο που δεν ήθελε να λύσει. Πιθανότατα, την πονούσε. Ίσως, εδώ 

τελικά, να έζησε καλύτερα, γιατί ο κάμπος με τον κόπο και το μόχθο τους μετά την 

αποξήρανση της ελώδους λίμνης των Γιαννιτσών το 1936 απέδωσε πλούσιους 

καρπούς.   

Αυτή η θολή εικόνα μου προκαλούσε την περιέργεια και το ενδιαφέρον να ψάξω 

πιο βαθιά για τις ρίζες μου και να σχηματίσω πιο σαφή εικόνα του χωριού, της 

ιστορίας του, των ανθρώπων του και των αιτιών του ξεριζωμού τους. Ο πρόσφυγας 

όσο πλούσια και αν καταφέρει να ζει στη νέα του εστία, μοιάζει με το υιοθετημένο 

παιδί· πάντα αναζητά τις ρίζες του και την ταυτότητά του. Επιθυμεί να βρει από πού 

έρχεται, πώς ήταν εκεί πίσω στην πατρίδα. Δεν το κάνει, γιατί θέλει ή επιδιώκει να 

γυρίσει πίσω ή γιατί επηρεάζεται από μια εξωραϊσμένη εικόνα του παρελθόντος. Το 

κάνει, γιατί θέλει να βρει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συλλογικής ταυτότητας και 

διαμέσου αυτών να κατακτήσει την ατομική του ταυτότητα, γιατί θέλει να ξαναενώσει 
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 Αναλυτική αναφορά στα σχολεία των Γιαννιτσών στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας βλ. Χρ. Χατζής, 

Τα Γιαννιτσά στην ιστορία, 55-61   



την αλυσίδα της γενιάς του. Και κατόπιν, αφού ενώσει τους σπασμένους κρίκους, θα 

μπορεί να συνεχίσει.   

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η παρούσα εισήγηση. Είναι ένας κρίκος 

από αυτή την αλυσίδα της παρουσίας των προγόνων μου, αλλά και της δικής μου 

ύπαρξης. Το σχολείο είναι ένας αρμός που ένωσε το χθες με το τώρα, την Ανατολική 

Ρωμυλία με την εγκατάσταση στη Μακεδονία. Οι Καρυές είναι ένα από τα 4 χωριά 

που φέρουν ελληνικό όνομα, ανάμεσα στα 30 που υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή 

του Καβακλή
2
. Γύρω και σε κοντινή απόσταση υπήρχαν δώδεκα χωριά. Το όνομα 

αυτό διατηρήθηκε και, απλώς, μεταφράστηκε στα βουλγάρικα ή τα τούρκικα. Η 

ελληνική του ονομασία
3
 προέρχεται από το γεγονός ότι φύονται άφθονες καρυδιές

4
 

μέσα και γύρω από το χωριό
5
. Το γεγονός ότι στην περιοχή φύονταν και φύονται, 

ακόμη, άφθονες καρυδιές πιστοποιεί πως τα εδάφη ήταν αρκετά γόνιμα
6
. Αυτή η 

επισήμανση είναι απαραίτητη, για να κατανοήσουμε πως οι Καρυώτες στην 

πλειονότητά τους ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, μπαξεβάνηδες, άνθρωποι του 

μόχθου και της φύσης. Τα μαθήματα στο αλληλοδιδακτικό σχολείο τους 

περιελάμβαναν ανάγνωση, καλλιγραφία, γραμματική, ιερά ιστορία, αριθμητική, 

ελληνική ιστορία, γεωγραφία Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Τουρκίας και ζωολογία, 

απαραίτητη για το είδος των εργασιών που ασχολούνταν. 

Μετά την προσφυγοποίησή τους και την εγκατάστασή τους το 1924-1925 στο 

Συνοικισμό Καρυωτών στα Γιαννιτσά, «που για να πας από την παλιά αγορά ως τον 

καινούργιο συνοικισμό των εκ Βουλγαρίας προσφύγων σου κόβονται τα πόδια», 

όπως το καταγράφει ο Μενέλαος Λουντέμης
7
,  έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το 

ζήτημα της παρακολούθησης των σχολικών μαθημάτων. Αρχικά, όσα παιδιά 

συνέχισαν το σχολείο, γιατί δεν ήταν και τόσο εύκολο, αναγκάστηκαν να πηγαίνουν 

στο διδακτήριο, που βρισκόταν κοντά στη Μητρόπολη. Στη διάρκεια της 

Οθωμανοκρατίας λειτουργούσαν ελληνικά σχολεία. Ωστόσο, ο όρος δημοτικό 

σχολείο δεν χρησιμοποιείται επίσημα ως το 1914.  
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 Κ.Μ. Αποστολίδης, «Βούλγαροι ή Έλληνες ήσαν οι Καρυώται;» Θρακικά 13 (Εν Αθήναις 1940),σ. 

175. Τα άλλα είναι το Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι και η Δράμα. Τα υπόλοιπα έχουν τουρκική 

προέλευση και αναφέρονται από τον ίδιο. Τα παραθέτω όπως ακριβώς τα δίνει: Καβακλή, Γενίκιοϊ 

Βακούφ, Σουουτζάκ, Δογγάνκιοϊ, Σιαχλή, Σιναπλή, Τσουκούρκιοϊ, Χασαμπεγλή, Κιζιλτζηκλή, 

Κουρμουσλή, Εσεμπεγλή, Καραπτζά, Μπαλημπουνάρ, Καλφάκιοϊ, Ταρασμανλή, Γιαούσδερε, 

Καϊκλήδερε, Γιούμπελ, Παζαρτζίκ, Ματσά, Μπιτλιζέ, Σιαφκουλάρ, Γέρδεμε, Μινέτκιοϊ. Δεν αναφέρει 

το Ακ Μπουνάρ ( =Λευκό Ποτάμι) και το Κ(ι)αζίλ–Αγάτς.  
3
 Κ.Μ. Αποστολίδης, ό.π., 175, ήταν συνηθισμένο στις περιοχές αυτές, καθώς ήταν ορεινές και 

κατάφυτες, από τα βυζαντινά χρόνια να ονοματοδοτούν τις κωμοπόλεις και τα χωριά από το είδος της 

βλάστησης που υπήρχε εκεί. Άλλωστε, η ονομασία της ευρύτερης περιοχής που ανήκει το Καβακλί 

αλλά και οι Καρυές ήταν Μηλεώνες, πιθανότατα από τις μηλιές που υπήρχαν. Και άλλα χωριά φέρουν 

το όνομά τους από τα δέντρα ή τις καλλιέργειες της περιοχής, π.χ. Καβακλή <Καβάκια =Λεύκες, 

Σιναπλή < σινάπι, Φουντουκλή< λεπτοκαρυές =φουντούκια, και ονομάστηκαν έτσι από την πιστή 

μετάφραση της ελληνικής τους ονομασίας, Λεύκη, Σιναπί, Λεπτοκαρυαί    
4
 Η ύπαρξη πολλών καρυδιών πιστοποιείται και από ένα παραλόι (=κορόιδεμα): Μη περνάτ’ απ’ τις 

Καρυές, να μη πιαστεί απ’ τα ντάλια (=τα κλαδιά), μαρτυρία της Γαρυφαλλιάς Τσαλαρούδη 

Παπαχριστούδη, γεννημένης στις Καρυές το 1918 και της Ευγενίας Ζηλίδου – Πασχούδη, γεννημένης 

στα Γιαννιτσά το 1939. Δεν επαληθεύουν την άποψη πως είναι νυφιάτικο. Ούτε ο Μ. Λουλουδόπουλος 

το καταγράφει ως τέτοιο. Πιθανόν να ήταν ένα σατιρικό δίστιχο, που ταίριαζε με το σκωπτικό 

χαρακτήρα των Καρυωτών –που λεγόταν στους γάμους  
5
 Στο νεκροταφείο του χωριού οι καρυδιές είναι άφθονες, με πλούσιο ίσκιο, που μαρτυρά και την 

ηλικία τους, και συμφύονται μαζί με τα κυπαρίσσια, ακόμη και σήμερα. Παρατήρηση της Μ. Χρ. 

Πασχούδη κατά την περιδιάβασή της στο κοιμητήριο στις 2/7/2007 και 2/5/2008 
6
 Εγκ. Π.L.B., τ. 32, Αθήνα 1996, 253 -254 

7
 Μενέλαος Λουντέμης, Εφημερίδα «Αγροτική Ιδέα», Έδεσσα 15-7-1928 



Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους και την απελευθέρωση της Μακεδονίας και 

Θράκης
8
  και τη συγκρότηση του Νέου Ελληνικού Κράτους, το 1914 ιδρύθηκε το 1

ο
 

Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή της Μπουτσάβας (σήμερα περιοχή Ο.Τ.Ε. και στα 

νότια του ιερού ναού της Αγίας Αικατερίνης) και στεγάστηκε σε κτίριο που 

λειτουργούσε πριν το βουλγαρικό σχολείο, στα πλαίσια της δράσης της βουλγαρικής 

εξαρχίας και προπαγάνδας. Το Σχολείο της Μητρόπολης ονομάστηκε  2
ο
 Δημοτικό 

Σχολείο. Το 1916, όπως προκύπτει από εκθέσεις των Προϊσταμένων Πρωτοβάθμιας, 

συνειδητοποίησαν την αδικία που έγινε εις βάρος του Σχολείου, που λειτουργούσε 

στη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας και συντέλεσε στη διατήρηση της ελληνικής 

συνείδησης. Γι’ αυτό και με έγγραφο μετονόμασαν το 1
ο
 Δημοτικό σε 2

ο
 και το 

σχολείο της Μητρόπολης σε 1
ο
.  

Με τον ερχομό των Στραντζαλιωτών το 1914 προέκυψε η ανάγκη στέγασης των 

καινούργιων μαθητών. Στην αρχή στεγάστηκαν στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο. Στα 

μαθητολόγια του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου εντοπίζουμε επώνυμα Στραντζαλιωτών. 

Βέβαια, το καθεστώς λειτουργίας υπήρξε αρκετά περίπλοκο, διότι άλλες φορές 

αναφέρονται ως δύο σχολεία και άλλοτε ως ένα. Μετά το 1923 και την οριστική φυγή 

των Τούρκων τα τούρκικα οικήματα πλάι στο Ρολόι δόθηκαν για τη λειτουργία του 

3
ου

 Δημοτικού.  

Μετά από προσπάθειες που καταβάλλονται ήδη από το 1932, όπως μαρτυρεί 

πρακτικό της Γενικής Συνελεύσεως ομάδος Στράντζης που το αποστέλλει και ως 

επιστολή στο Σύλλογο προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, χτίζεται νέο κτίριο 

στη συνοικία του Ωρολογίου, που αποπερατώνεται το 1952
9
 και εγκαινιάζεται το 

1954. Η κατασκευή του απαιτείται γιατί είναι ετοιμόρροπο και εντελώς ανθυγιεινό, 

όπως υπογραμμίζεται. Το σχολείο λειτουργεί και σήμερα  με την ονομασία «3
ο
 

Αγαθοβούλειο Δημοτικό Σχολείο», προς τιμήν και ανάμνηση του μεγάλου ευεργέτη, 

καθώς η ανέγερση στηρίχθηκε στο κληροδότημα του Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου 

Αγαθόβουλου ή Αγαθοβουλίδη
10

, όπως όριζε και στη διαθήκη του
11

. Βέβαια, 

βοήθησαν με χορηγίες και άλλοι. Στόχος δεν είναι η παρουσίαση αυτών των 

σχολείων, αλλά η αναφορά είναι σύντομη και αποσκοπεί στην παρουσίαση της 

γενικής εικόνας πριν την ανέγερση του δημοτικού που μας απασχολεί.  
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 Τα Γιαννιτσά απελευθερώνονται από τους Τούρκους στις 20 Οκτωβρίου 1912, ημέρα εθνικής 

επετείου σήμερα και τοπική εθνική αργία, Δημ. Χατζηβρέττας, Η μάχη των Γιαννιτσών, εκδ. Ιστορικής 

και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», Γιαννιτσά 2010, 28   
9
 Ευδ. Σταυρακούκα, Στράντζα…αναμνήσεις και θύμησες από τότε που ήταν Άνοιξη, Γιαννιτσά 

2000,189 
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 Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, Με σεβασμό στη μνήμη – Ιστορικό οδοιπορικό της Ενορίας 

Αγίου Γεωργίου Γιαννιτσών, 29-31 
11

 «… το δε υπόλοιπον των ανωτέρω τόκων να διαθέτη ο εν λόγω Σύλλογος (προς Διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων) προς ανέγερσιν και συντήρησιν ελληνικού αρρένων δημοτικού σχολείου κατά 

το νεώτερον σύστημα ως εν Θεσσαλονίκη υπάρχει…», Ευδοκία Ν.Σταυρακούκα, Στράντζα- 

…αναμνήσεις και θύμησες από τότε που ήταν Άνοιξη…, Γιαννιτσά 2000, 238   



 
Δεξιά διακρίνεται το παλιό 4

ο
 και σημερινό 1ο Δημοτικό Σχολείο 

 

 

Για το 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο ξεκινούν οι διαδικασίες να ανεγερθεί το 1926,  για 

τους Καρυώτες μαθητές, σήμερα βρίσκεται πλάι στον ιερό ναό Αποστόλων Πέτρου 

και Παύλου. Βέβαια, θα φοιτήσουν και μαθητές της περιοχής γύρω από την πλατεία 

Γκόνου Γιώτα, γιατί χωροταξικά του ανήκει.  Το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του σχολείου, όπως 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι: 258/31-7-1926. Σύμφωνα με 

το Β΄ Βιβλίο Πράξεων των Επιθεωρητών Δημοτικών Σχολείων: «Εν Γιαννιτσοίς και 

εν τω γραφείω ημών την 8
ην

 Ιουλίου 1926 ημέρα Πέμπτη και ώρα 4μ.μ. προτείνωμεν 

όπως συσταθώσι σχολεία εις τους κάτωθι προσφυγικούς οικισμούς…. Και 4
ον

 τριτάξιον 

σχολείον εις Γιαννιτσά, Συνοικισμόν 350 οικογενειών εκ Βουλγαρίας». Επίσης, δίδεται 

η πληροφορία πως κατασκευάστηκαν 2 προσφυγικοί οικίσκοι τύπου Δεχάτεγκε 

(D.H.T.G.) παραχωρημένοι από την Ε.Α.Π., κατάλληλα διαμορφωμένοι, για να 

εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου με 2 αίθουσες, που η κάθε 

αίθουσα είχε χωρητικότητα 60 μαθητών. Είναι σαφώς διατυπωμένο ότι στους 

οικίσκους «θα στεγασθούν μαθηταί πρόσφυγες εκ Βουλγαρίας της Α΄ και Β΄ τάξης. Οι 

των άλλων τάξεων θα στεγασθούν εις το Α΄ τοιούτον (δηλαδή το 1
ο
 Δημοτικό στη 

Μητρόπολη). Τα θρανία κατεσκευάσθησαν εκ συνδρομής του Δήμου. Εγγεγραμμένοι 

μαθηταί 115. … Οι μαθηταί της Α΄ τάξεως διδάσκονται από την Αναστασία Νικοδήμου, 

απόφοιτο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Καισαρείας, της Β΄ τάξεως διδάσκονται από 

τον Αντώνιο Παπαδιαμαντόπουλο, πτυχιούχο μονοτάξιου Διδασκαλείου»
12

. 

Το 1928 άρχισε να οικοδομείται καινούργιο πέτρινο κτίριο, στα πλαίσια του 

προγράμματος ανοικοδόμησης σχολείων του Υπουργείου Παιδείας με υπουργό το 

Γεώργιο Παπανδρέου και την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, το οποίο 

περατώνεται το 1930, όπως πληροφορούμαστε από το Βιβλίο Εκθέσεων των 

Επιθεωρητών κατά την επιθεώρηση των σχολείων. Το 1930, όπως προκύπτει από 

έγγραφα σχετικά με τη σχολική εφορεία πραγματοποιείται μια ασυνήθιστη αλλαγή
13

. 
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 Νικόλαος Σ. Χαβιάρης, Αγαθοβούλειο Γ΄Δημοτικό. Ιστορική διαδρομή – φωτογραφικό λεύκωμα (υπό 

έκδοσιν), Γιαννιτσά, 34  
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 Οι συνθήκες της αλλαγής σχετίζονται, όπως προκύπτει από τα αρχεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και προφορικές πληροφορίες δασκάλων της εποχής (δεν αναφέρω ονόματα από 

διακριτικότητα), με το διευθυντή, την εποχή εκείνη, του 1
ου

 Δημοτικού (Μητροπόλεως) Π. Τ. Παίρνει 

μετάθεση για το 4
ο
 Δημοτικό (Συνοικισμός Καρυωτών). Επειδή όμως θεωρεί δυσβάσταχτη τη 

μετακίνηση, καθώς ο ίδιος κατοικεί στην Οδό Αναπαύσεως (σημ. οδός ιατρού Μπόσκου) και δε θέλει 

να φύγει από το σχολείο του, επιδιώκει και κατορθώνει την μετονομασία. Έτσι, θα μετατεθεί, αλλά δε 

θα μετακινηθεί.  



Το 4
ο
 Δημοτικό Σχολείο μετονομάζεται σε 1

ο
 και το παλιό 1

ο
 σε 4

ο
 
14

. Γι’ αυτό μέχρι 

και σήμερα «1
ο
 Δημοτικό Σχολείο» καλείται αυτό που βρίσκεται στην οδό Γκόνου 

Γιώτα στην περιοχή του Συνοικισμού Καρυωτών πλάι στην εκκλησία των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. 

 
 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών 

 

 

Στο καινούργιο διδακτήριο θα έρθουν και οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων 

λίγο αργότερα μετά την αποπεράτωσή του και στο ίδιο κτίριο θα συστεγασθεί και το 

3
ο
 Δημοτικό, έως ότου αποπερατωθεί η ανέγερση του διδακτηρίου του, καθώς το 

παλιό τούρκικο οίκημα είχε καταρρεύσει
15

. Γράφει σε έκθεσή της με θέμα «Η 

σχολική γιορτούλα του Α΄Δημοτικού Σχολείου» η μαθήτρια της Στ΄τάξης του 

Γ΄Δημοτικού, Αγγελική Σωτηριάδου: «Θα μου μείνη αλησμόνητος. Η αγάπη σας 

ήταν αληθινή προς ημάς. Είσθε αξιέπαινες διότι μας χαρίσατε στιγμές χαράς. Ο 

Επιθεωρητής μας προσπάθησε να μας δώση να καταλάβωμεν «πως πρέπει να 

είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι, δεν πρέπει να κάνωμε καμιά διάκριση μεταξύ 

προσφύγων και γηγενών, αλλά μια μεγάλη αγάπη να μας ενώνει για να 

μπορέσωμε να προοδεύσωμε». Ο λόγος της επίκαιρος ακόμη και σήμερα.  

Οι μαθητές στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, επειδή το σχολείο επιτάχθηκε 

και χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς στρατιώτες ως κοιτώνας, μεταφέρθηκαν 

στο 4
ο
 Δημοτικό και, μάλιστα, έκαναν και μαθήματα στο λόφο του Φιλίππειου, που 

                                                 
14
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βρίσκεται κοντά στη Μητρόπολη
16

. Γι’ αυτό και το 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο  στερείται  

Αρχείου. Βέβαια, οι συνθήκες ήταν δύσκολες και οι τάξεις πολυπληθείς
17

.  

Στο διάστημα 1932 -1939 από σχετικούς πίνακες  πιστοποιείται ότι έγιναν 

εργασίες επισκευαστικές και διορθωτικές στο διδακτήριο
18

. Στο κτίριο παρατηρείται 

και κάτι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Το διδακτήριο πληρούσε όλους τους κανόνες 

υγιεινής της εποχής, και μάλιστα επειδή παρατηρήθηκε ότι η καθαριότητα των 

μαθητών ήταν πλημμελής, το 1936 συμπληρωματικά στο κτίσμα χτίστηκαν «πρότυπα 

μαθητικά λουτρά» με δαπάνες της σχολικής περιουσίας. Σε αυτά ελούοντο δύο φορές 

το μήνα όλοι οι μαθητές των μεγάλων τάξεων των σχολείων της πόλης
19

. Το σχολικό 

έτος 1937-38 έγιναν προσθήκες και αναπληρώθηκαν ελλείψεις των λουτρών
20

. Τα 

χρήματα που απαιτούνταν για τις εργασίες προέρχονταν από κρατικές επιχορηγήσεις, 

το Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Περιφέρειας Γιαννιτσών. Η περίφραξη 

αποπερατώθηκε κατόπιν υποχρεωτικού εράνου, στους Καρυώτες το πιθανότερο, 

αφού αυτούς αφορούσε κυρίως, το σχολείο. Επίσης, από το κράτος δωρίθηκαν χάρτες 

και εικόνες. Από το Σχολικό Ταμείο αγοράσθηκε ένας σύγχρονος κινηματογραφικός 

προβολέας και όργανα φυσικής και χημείας
21

. 

Το σχολείο διέθετε σχολικό κήπο, του οποίου δημιουργός ήταν ο διδάσκαλος 

Αριστείδης Μητακίδης, που χρημάτισε και διευθυντής του περίπου το 1939. Ο κήπος 

θα πρέπει να καλλωπίστηκε νωρίτερα, αν λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις των 

επιθεωρητών πως τα σχολεία της Περιφέρειας βελτιώνονταν τα τελευταία 5-6 χρόνια. 

Φυτεύτηκαν αρκετά κυπαρίσσια, πεύκα, ακακίες και το 1939 μαρτυρείται ότι ήταν σε 

πολύ καλή κατάσταση. Ο κήπος περιφράχθηκε με συρματόπλεγμα από τους 

δασκάλους Δ. Σπανό και Σ. Ιωακείμ και φυτεύτηκαν και άλλα δέντρα. Σε αρκετά 

εκτεταμένο χώρο, από το δάσκαλο Ιωακείμ φυτεύτηκαν και περιφράχτηκαν 

καλλωπιστικά δέντρα. Υπήρξε διένεξη με γείτονα ιδιοκτήτη ατμόμυλου, γιατί η 

επέκταση του σχολικού κήπου παρεμπόδιζε τη χρήση δρομίσκου. Την υπόθεση 

κέρδισε τελικώς ο Δήμος Γιαννιτσών, αλλά δεν απέδωσε μέρος του χώρου για 

σχολικό κήπο. Το 1939 μαρτυρείται πως ο υπάρχων κήπος τακτοποιείται και 

περιφράσσεται από το δάσκαλο Δημ. Σπανό
22

.   
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εκπαιδευτική περιφέρεια Γιαννιτσών (1932-33/1938-39), Γιαννιτσά 2000, 95. Την έκθεσή του ο 
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20
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 Πέτρος Κατσαρέας, «Σχολικοί κήποι», στο συλλογικό έργο Εφτά χρόνια εργασίας στην εκπαιδευτική 

περιφέρεια Γιαννιτσών (1932-33/1938-39), Γιαννιτσά 2000, 124. Την έκθεσή του ο Κατσαρέας 

συντάσσει στις 30 Νοεμβρίου 1939.  



 
1953.Δάσκαλος κ. Σαμουρίδης. Στον κήπο του σχολείου, που βρισκόταν 

αριστερά του διδακτηρίου 
 

Το σχολείο, επίσης, διέθετε βιβλιοθήκη που το 1939 αριθμούσε περί τους 60 

τίτλους βιβλίων εγκυκλοπαιδικών, 30 παιδικά, 70 φυλλάδια περιοδικών και 100 

αναγνωστικά βιβλία μαθητών. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως τότε οι μαθητές 

αγόραζαν τα αναγνωστικά. Γι’ αυτό τα αναγνωστικά της βιβλιοθήκης δανείζονταν 

στους φτωχότερους μαθητές. Από αυτά τα βιβλία τα 30 τα προμηθεύτηκε το σχολείο 

το σχολικό έτος  1937-1938 με διευθυντή τον Σ. Ιωακείμ και άλλα 10 προμηθεύτηκε 

το σχολικό έτος 1938-1939. Τα απογεύματα της Τετάρτης, όταν δεν οργανωνόταν 

περίπατος ή άλλη εκδρομή, οι μαθητές ελεύθερα διάβαζαν βιβλία από τη σχολική 

βιβλιοθήκη
23

.  

Στις Γυμναστικές επιδείξεις, που λάμβαναν χώρα με τη λήξη του σχολικού 

έτους, συναντιόνταν όλα τα δημοτικά. Οι δάσκαλοι τις ετοίμαζαν και 

παρουσιάζονταν στο χώρο που σήμερα βρίσκεται ο Άγιος Γεώργιος και κατόπιν στην 

αλάνα του 1
ου

 Γυμνασίου. Τις πρόλαβα και εγώ, αλλά βέβαια, στην αυλή του 

σχολείου, με κλείσιμο την παραδοσιακή, από ένα σημείο και μετά, φωτογραφία 

μπροστά στον ιστό της σημαίας του 1
ου

 Δημοτικού.   

Μάλιστα στις 26-29 Ιουνίου του 1938 πραγματοποιήθηκε παιδαγωγικό 

συνέδριο στους χώρους του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου, πιθανόν γιατί θεωρούταν 

καινούργιο με πληρέστερες για την εποχή εγκαταστάσεις υπό την προεδρεία του 

Επιθεωρητή Παυλούρου και θέμα: «Τι αξιόλογον έχει να ανακοινώση έκαστον 

σχολείον εκ της εσωσχολικής και εξωσχολικής του δράσεως κατά το λήξαν σχολικό 

έτος» ( Σήμερα το ονομάζουμε αυτοαξιολόγηση). 
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Στις 11 Φεβρουαρίου του 1938 τελείται επιμνημόσυνος δέηση προς τιμήν του 

Γκόνου Γιώτα Μακεδονομάχου
24

, του στοιχειού του Βάλτου. Φονεύθηκε στις 13 

Φεβρουαρίου του 1911. Για πρώτη φορά τιμήθηκε επίσημα τότε. Η τελετή 

οργανώθηκε από τους εκπαιδευτικούς και συμμετείχαν και οι μαθητές του 1
ου

 

Δημοτικού. Είναι ενδιαφέρουσα η εκδήλωση, γιατί, ανάμεσα στους γηγενείς μαθητές, 

παρευρίσκονται και οι πρόσφυγες Καρυώτες και ενσωματώνονται στην ιστορία της 

πόλης, για την οποία οι ίδιοι δεν είχαν ιδιαίτερες γνώσεις. Τα γεγονότα του 

Μακεδονικού Αγώνα  συντελέστηκαν πριν την εγκατάστασή τους
25

. Και μάλιστα τον 

επιμνημόσυνο λόγο εκφωνεί διδασκάλισσα του 1
ου

 Δημοτικού Σχολείου, η Βασιλική 

Ουγγρίνου, γηγενής. 

Γράφει – πραγματικά με δημοσιογραφική διεισδυτική ματιά δίνοντας στοιχεία 

πλούσια για την τοπική ιστορία– σε σχολική έκθεσή της, με ημερομηνία 14-2-1938, η 

Μερόπη Μάγγου, μαθήτρια της Στ΄ Τάξης του 1
ου

 Δημοτικού, γηγενής και ανεψιά 

του Γκόνου Γιώτα βαθύτατα συγκινημένη για εκείνη την ημέρα: «Εγώ δεν επήγα με 

το σχολείο, αλλά με την οικογένεια αυτού. Το μνημόσυνο έγινε με τέσσαρες ιερείς 

των τριών εκκλησιών. Η νεολαία έψαλλε. Ύστερα η δεσποινίς Ουγγρίνου, 

δασκάλα του σχολείου μας, έβγαλε λόγο για την ζωήν του Γκόνου. Ο κ. 

Παπαδόπουλος ομίλησε και αυτός απ’ τη ζεστή ψυχή του. Το απόγευμα επήγαμε 

σχολείο. Με τι λαχτάρες έλεγαν τα ποιήματα, ήταν ζωηρά, ζωντανά. Αχ! Ο 

πατέρας του πώς τα άκουε. Εγώ είμαι περήφανη που έχω ένα θείο τέτοιο, 

Καπετάνιο.»     
Γι’ αυτό και θεώρησα ιδιαίτερα ενδιαφέρον να αναφερθώ στη δασκάλα αυτή 

που ανέλαβε την πρώτη επίσημη αφιερωματική εκδήλωση στο Γκόνο Γιώτα. Όπως 

μου την περιέγραψαν Γιαννιτσώτες,  που ήταν μαθητές της, ήταν αυστηρή, αλλά 

δίκαιη και τους προστάτευε. Παλιά μαθήτριά της γύρω στο 1955, μου λέει 

χαρακτηριστικά: «είχε την αγωνία οι μαθητές της να μαθαίνουν».  

Γεννημένη το 1898 στα Γιαννιτσά με καταγωγή και από το χωριό Πλούγαρ 

κοντά στον Άγιο Λουκά
26

, τελειώνει το δημοτικό στα Γιαννιτσά,  και φοιτά στο 

Γυμνάσιο στην Έδεσσα, αποφοιτά από το Αρσάκειο Διδασκαλείο το 1916 με βαθμό 

σχεδόν άριστα και διορίζεται σχεδόν αμέσως, 30/8/1916,στο σημερινό 2
ο
 Δημοτικό, 

όπως καταγράφεται στο Μητρώο Διδασκάλων Περιφέρειας Γιαννιτσών. Εγγράφεται 

ως Διδασκάλισσα Γ΄ τάξεως, καταρτισμένη, επιμελής και αποτελεσματική, φιλόπονος 

και τακτική. Είναι η αξιολόγηση της εποχής εκείνης. Πέθανε σε μεγάλη ηλικία και τη 

θυμούνται πολλοί Γιαννιτσώτες. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικές εξορμήσεις εντάσσονταν στο πνεύμα 

του νέου σχολείου με στόχο «την ανάπτυξη κοινωνικού πνεύματος και την ψυχική 

επαφή δασκάλων και μαθητών
27

». Στα πλαίσια αυτά καταγράφεται ως θετική 

ενέργεια πως οι Ουγγρίνου, Μητακίδης, Βαρελάς, Κόκκαλης, Βασιλείου και 

Τσαμπάος συνόδευσαν το Μάιο του 1935 μαζί με το Ημιγυμνάσιο Γιαννιτσών, 135  

μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης σε μακρινή εκδρομή στην Ειδομένη, Αξιούπολη, 
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Γουμένισσα. Στο βιβλίο που αφορά στην εκπαιδευτική περιφέρεια Γιαννιτσών 

σημειώνεται πως αυτές τις εκδρομές συνόδευε ο Επιθεωρητής Παυλούρος, γεγονός 

που αποδεικνύει και τη σημασία που απέδιδαν.  

Καταγράφεται πως η Ουγγρίνου υπήρξε εισηγήτρια σε παιδαγωγικό συνέδριο 

στα Γιαννιτσά με θέμα «Κοινωνική και επαγγελματική θέσις του εκπαιδευτικού 

λειτουργού», όπου τονίστηκε πως το σχολείο πρέπει να συνδέεται με την οικογένεια 

για την πρόοδο του παιδιού. Οι αντιλήψεις αυτές καθρέπτιζαν και τις προσωπικές της 

θέσεις πιθανόν, γιατί όπως μου το πιστοποίησαν γηγενείς, βοηθούσε το απόγευμα 

αμισθί και με διάθεση προσφοράς τα παιδιά των συγγενών της, αλλά πάντα με 

αυστηρότητα και πειθαρχία
28

.  

Σε συνέντευξη που μου παραχώρησε ο Πλακατούρας Χρήστος, ανεψιός της 

Βασιλικής από την αδερφή της, μου ανέφερε πως ήταν αυστηρή, αγαπούσε πολύ τη 

δουλειά της, αλλά της κόστιζε, όταν χρειαζόταν να επιβάλλει τιμωρία σε μαθητή. Ας 

μη λησμονούμε, φυσικά, πως η εποχή εκείνη ήταν γενικότερα πιο αυστηρή και 

επιπληκτική για το μαθητή.  

Στον καιρό του εμφυλίου, εξαιτίας της αριστερής ιδεολογίας της οικογένειας, 

δεν προσλήφθηκε ως δασκάλα. Μέλη της οικογένειας της Βασιλικής ήταν κουμπαριό 

με την οικογένεια Γιώτα. Πιθανόν γι’  αυτό να ανέλαβε την πανηγυρική ομιλία.  

Ο ίδιος, επίσης, πληροφορητής θυμάται ως δάσκαλό του τον Καλαρύτη, 

αυστηρό πολύ και παράξενο. Αυτές φυσικά είναι προσωπικές εκτιμήσεις των μικρών 

τότε μαθητών, που, ωστόσο, συνθέτουν το πορτρέτο των παλιών δασκάλων, με κύριο 

χαρακτηριστικό την αυστηρότητα, την οποία αποδεχόταν και η προϊσταμένη αρχή. 

Πάντως ο Καλαρύτης αναφέρεται ως εισηγητής σε συνέδριο στα Γιαννιτσά με θέμα 

«Η διδασκαλία των εκθέσεων».  

Επίσης, ο ίδιος πληροφορητής αλλά και άλλοι θυμούνται και επιβεβαιώνουν τα 

λουτρά του σχολείου
29

. Θεωρούν πως το 1
ο
 Δημοτικό ήταν καλύτερο σχολείο, γιατί 

ήταν καινούργιο και σχετικά σύγχρονο. Καταθέτει τη μαρτυρία πως οι Γερμανοί 

είχαν σκάψει και τοποθέτησαν τα πολυβόλα. Εξαιτίας των κυπαρισσιών που υπήρχαν, 

και ορισμένα υπάρχουν μέχρι και σήμερα, είχαν κάλυψη. Ως διευθυντή θυμούνται και 

τον Θεοδωρίδη.  

Παλαιός, επίσης, δάσκαλος που εργάστηκε και στο 3
ο
 Δημοτικό ήταν ο 

Σαμουρίδης. Τη φωτογραφία στον κήπο του σχολείου, αριστερά του διδακτηρίου, 

όπου διακρίνεται με πόση φροντίδα και μεράκι τον περιποιούνταν,  μου την 

παραχώρησε η κ. Βασιλειάδου, μαθήτρια που φοίτησε στο δημοτικό μετά την Κατοχή 

και μου έδωσε και τα ονόματα των εικονιζόμενων μαθητών.  

Πολλοί από τους παλαιότερους θυμούνται και την κα. Ρωμανίδου Βασιλική που 

καταγόταν από την Αραβησσό Καππαδοκίας. 
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 Μαρτυρία Ουγγρίνου – Ηλιάδη Κατίνας, συγγενής, και Μαρίας Οικονόμου 
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 Μαρτυρία του Χρήστου Πλακατούρα, Ιωαννίδη Χρηστάκη γεννημένουτο 1940,  αλλά και του 

πατέρα μου Χρήστου Πασχούδη, γεννημένου το 1936 και του Δημου Μηνοβγιούδη, γεννημένου το 

1931, που αναφέρουν πως και αυτοί τα χρησιμοποίησαν. 



 
Πρώτη από αριστερά η Ουγγρίνου Βασιλική και δεύτερη από δεξιά η 

Ρωμανίδου Βασιλική 
 

Ξεχωριστή αναφορά οφείλεται στον Αναστάσιο Παπαϊωάννου, μετέπειτα 

Αρχιμανδρίτη Νίκανδρο, Μακεδονομάχο και Απελευθερωτή της Αριδαίας, όχι γιατί 

δίδαξε ως δάσκαλος στο 1
ο
 Δημοτικό Σχολείο, αλλά γιατί καταγόταν από το Μεγάλο 

Βογιαλίκι Ανατολικής Ρωμυλίας και χρημάτισε δάσκαλος και διευθυντής του 

σχολείου Καρυών, ίδρυσε τον πολιτιστικό Σύλλογο «Καρυάτις Άρτεμις» στις 

Καρυές, συνέχεια του οποίου αποτελεί ο σημερινός σύλλογος, και εγκαταστάθηκε 

στα Γιαννιτσά, ευεργετώντας την πόλη. Μετά από πρόταση του Πολιτιστικού 

Συλλόγου Καρυωτών Γιαννιτσών καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση να 

ονοματοδοτηθεί το σχολείο «Αρχιμανδρίτης Παπανίκανδρος».  

Άλλωστε, προτομή του έχει ανεγερθεί πίσω από το σχολείο και μπροστά από τα 

γραφεία του Συλλόγου. Έτσι, οι μνήμες θα διατηρηθούν αλλά και η συνέχεια θα 

πιστοποιείται καθημερινά. Όταν εμείς οι μεγαλύτεροι θα έχουμε φύγει  από τη ζωή 

και μετά από 50 χρόνια η ονοματοδοσία θα αποτελεί ιστορία, αυτοί που θα 

μελετήσουν την ιστορία του σχολείου θα επισημάνουν τις ιστορικές μας ρίζες πέρα 

από τα στενά όρια των Γιαννιτσών και θα ανατρέξουν και στην ιστορία της 

Ανατολικής Ρωμυλίας και στο ρόλο των ανθρώπων που πρωταγωνίστησαν στα 

ιστορικά δρώμενα.    



 
25 Μαρτίου 1948 

 

Το σημερινό κτίριο κατασκευάστηκε το 1984, οπότε και έγιναν και τα εγκαίνια 

από τον τότε υπουργό παιδείας, Απόστολο Κακλαμάνη. Μέχρι το σχολικό έτος 2000 

– 2001 συστεγαζόταν με το 3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών και λειτουργούσε με 

εναλλασσόμενο ωράριο. Από το σχολικό έτος 2001 – 2002 το Γυμνάσιο 

εγκαταστάθηκε σε δικό του κτίριο και έτσι το σχολείο λειτουργεί σε πρωινή βάρδια. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως η εισήγηση αυτή αποτελεί την αφορμή 

για να ερευνηθεί ακόμη περισσότερο η ιστορία του σχολείου και η προσφορά των 

δασκάλων του 1
ου

 δημοτικού. Είναι ευθύνη των νεωτέρων να καταγράψουμε την 

εκπαιδευτική ιστορία τόσο στα όρια της αυτονομίας της όσο και ως μέρος της 

τοπικής και εθνικής μας ιστορίας. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται η ιδιοσυστασία 

μας και συγκροτούμε σαφή ταυτότητα στη χαοτική παγκοσμιοποιημένη εποχή μας.  

Σας ευχαριστώ. 

 



 
1939. Συνάντηση δημοτικών στη σκάλα του 1

ου
  Δημοτικού Σχολείου.  

Διακρίνονται κ. Αφεντούλα Βόσκογλου, κ. Βασιλική Ουγγρίνου, κ. Ρωμανίδου, 

κ. Ιφιγένεια Βαφοπούλου, κ. Ιωακείμ, κ. Παυλούρος (επιθεωρητής), κ. Τρύφων 

Πάνου, κ. Μητακίδης και η σύζυγός του κ. Αθηνά, κ. Μαρίκα, κ. Ευτυχία. 

Όρθιος δεξιά ο κ. Σπανός. 
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