
 

Το   έργο  του  δασκάλου  του  ολιγοθέσιου  σχολείου  μέσα  από  την  

ιστορία  του Δημοτικού  Σχολείου  Καλλίπολης "Σ. Βέμπο"(1924-
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Γεώργιος  Κ. Αποστολίδης 
 

 

Το Δημοτικό Σχολείο Καλλίπολης ιδρύθηκε το έτος 1924 ως μονοθέσιο και  

στεγάστηκε σε κτήριο, όπου λειτουργούσε τουρκικό σχολείο. Το έτος 1950  

οικοδομείται  το  υπάρχον  πετρόκτιστο  κτήριο  που  περιλαμβάνει  δύο  μεγάλες  

αίθουσες  διδασκαλίας  και  γραφείο  για  το  δάσκαλο. Το  έτος 1970  προάγεται  σε  

διθέσιο  και  το  έτος 2009  σε  τριθέσιο. Το  2007  ονοματοδοτείται   σε  "Σοφία  

Βέμπο". Συνολικά  δίδαξαν  52   δάσκαλοι. Οι  δάσκαλοι  με  τα  περισσότερα  χρόνια  

διδασκαλίας  στο σχολείο  είναι  οι:  Δροσινός Γεωργιάδης, Ανδρονίκη Τσαλαμπούνη,  

Αλέξανδρος Σαρρής, Νικόλαος Γαλλιός, Ιωάννης Ανεστάκης  και  Λάζαρος 

Μακρίδης. Ο δάσκαλος είχε να επιτελέσει  ένα πολύπλευρο έργο κάτω  από  δύσκολες  

οικονομικές, πολιτικές  και  κοινωνικές  συνθήκες. Ο  δάσκαλος  δίδασκε  σε  μεγάλο  

αριθμό  μαθητών,  με  απαρχαιωμένα  μέσα  διδασκαλίας  και  με  ελάχιστο  εποπτικό  

υλικό. Ακόμη,  μέσω  του σχολείου στόχευε  στην ανύψωση  του βιοτικού, 

οικονομικού, πνευματικού  και  πολιτιστικού επιπέδου όλων των κατοίκων του  

χωριού. Ταυτόχρονα,  είχε  και  ένα  τεράστιο  γραφειοκρατικό  έργο. Ο  δάσκαλος   

του  ολιγοθέσιου  σχολείου με  την αγάπη    και  την  εργατικότητά  του  κατάφερε  να  

αλλάξει  την  ελληνική  επαρχία.  



 

 

   Το  έτος 1922  ο Ελληνισμός  συγκλονίζεται  από  τη  Μικρασιατική  καταστροφή. 

Πρόσφυγες  από  την  Ανατ. Θράκη  και  πιο  συγκεκριμένα  από  την  Καλλίπολη, το  

Νεοχώρι ( Γενίκιοϊ ) και  το  Εξαμίλι
1
,  αφού  περιπλανιούνται  σε  διάφορα  μέρη  της  

Ελλάδας,  εγκαθίστανται  στο  αμιγώς  τουρκικό  χωριό  Καράμτζα ή  Καραχαμτζά ή 

Καραχαμτζέ
2
, όπου   στο  κέντρο  του  υπήρχε  τζαμί  με  μιναρέ  και  δημοτικό   

σχολείο "ιπτιδαή  μεκτεμπή"  με  τρεις  τάξεις που ιδρύθηκε το 1907  με 18  μαθητές
3
.  

Το  χωριό  αυτό  θα  μετονομαστεί  σε  Καλλίπολη  σε  ανάμνηση  της αλησμόνητης 

πατρίδας τους το  έτος 1926 ( ΦΕΚ  Α 97)
4
. Οι  πρόσφυγες  έχουν  να  αντιμετωπίσουν  

σοβαρά  προβλήματα  επιβίωσης  και  στέγασης. Τα  τουρκικά  σπίτια  επιτάσσονται  

και  έτσι  για  ένα  περίπου  χρόνο  Έλληνες  και  Τούρκοι  συμβιώνουν  κάτω  από  

άθλιες  συνθήκες
5
.  

   Οι  πρόσφυγες  παρ’ όλες   τις  δυσκολίες  μεριμνούν  από  πολύ  νωρίς  για  την  

εκπαίδευση των  παιδιών τους. Άλλωστε, στη  πατρίδα  είχαν  ένα  υψηλό  μορφωτικό  

και  πολιτιστικό  επίπεδο  με  υψηλής  ποιότητας  εκπαιδευτικά  ιδρύματα. Έτσι  το  

1924  ιδρύεται  το  μονοθέσιο   Δημ.  Σχ.  Καλλίπολης  ( ΦΕΚ  241 / 2-10-1924 ) και  

υπάγεται  στην  τότε "Επιθεώρηση  Γενιτσών". 

    Το σχολείο στεγάζεται  στο κτήριο του τουρκικού σχολείου, που αναφέραμε 

παραπάνω. Ήταν  ένα  ορθογώνιο  κτήριο, κτισμένο  με  πέτρες  στη  βάση  και  πλιθιά  

στους  τοίχους. Δύο  αντικριστές  πέτρινες  σκάλες  με  περίπου 15 σκαλοπάτια  

οδηγούσαν  σε  δύο  μεγάλες  αίθουσες. Το  κτήριο  είχε  ένα  μεγάλο  ημιυπόγειο  που  

χρησίμευε  ως  αποθήκη
6
. 

    Το   1934  γίνεται  επισκευή  του  διδακτηρίου  από  την  Κοινότητα  και  στοιχίζει   

10.000  δρχ. Η  ανάγκη  για  νέο  διδακτήριο  είναι  μεγάλη  και  επιτακτική. Γι’  αυτό  

ο  δάσκαλος  Δροσινός  Γεωργιάδης  συγκέντρωσε  συνολικά  64.600 δρχ.:  α)  απ’  το  

Ταμείο  Ανταλλάξιμων  20.000  δρχ., β) από  την  Κοινότητα  15.000 δρχ., γ) από  

υποχρεωτικό  έρανο 26.600 δρχ. και  από  το σχολικό κλήρο 3.000 δρχ. Οι  κάτοικοι   

παρ’ όλη  τη  φτώχεια  τους  συνεισέφεραν  τα  μέγιστα  και  επιπλέον  με  προσωπική   

εργασία  αξίας  15.000  δρχ. μετέφεραν  170  κ.μ. πέτρα,  για  να κτιστεί  το σχολείο  

σε  νέο  οικόπεδο  μιας  και  στο  υπάρχον οικόπεδο  θα  χτιζόταν η εκκλησία
7
.Το  

όνειρο  για νέο  διδακτήριο  αρχίζει  να  πραγματοποιείται  το  Μάιο  του 1950
8
, όταν  

θεμελιώνεται  σε οικόπεδο 4.117 τ.μ.
9
.Το σχολείο προσωρινά στεγάζεται σε  καφενείο, 

σε  αποθήκη  ακόμη  και  στο πρώην τζαμί που λειτουργούσε ως  εκκλησία.. Μάλιστα 

όταν  στεγαζόταν  στην  αποθήκη  του  Γιαουρτσή
10

, αυτή  κατέρρευσε  ύστερα  από  

δυνατό  άνεμο. Ευτυχώς  ήταν  Κυριακή  και  δεν  λειτουργούσε  το σχολείο. Τον  

Ιανουάριο του 1951 αποπερατώνεται το σχολείο.Είναι  πέτρινο, συνολικής  επιφανείας  

                                                 
1
. Μαρτυρίες  κατοίκων  της  Καλλίπολης  από  προσωπική  έρευνα  του  συγγραφέα 

2
. Μαρτυρίες  κατοίκων  της  Καλλίπολης  από  προσωπική  έρευνα  του  συγγραφέα 

3
.  Βαλσαμίδης Πασχάλης, «Τουρκικά  σχολεία  στο   σαντζάκι  Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά, τ. 31

ος
 , 

Θεσσαλονίκη  1997-98, Εταιρεία  Μακεδονικών  Σπουδών , σελ  378. 
4
. Στοιχεία  συστάσεως  και  εξελίξεως  των  Δήμων  και  Κοινοτήτων , 37  Ν. Πέλλης , Αθήναι  1962 , 

Έκδοσις  της  Κεντρικής  Ενώσεως  Δήμων  και  Κοινοτήτων  της  Ελλάδος , σελ. 117.  
5
. Μαρτυρία  Φωτίου Ανθίμου , κατοίκου  Καλλίπολης ( έτος γεννήσεως  1926).  

6
. Μαρτυρίες  Αποστολίδη  Κων/νου (1938-2012)  και  Αποστολίδη  Βασιλείου ( έτος  γεννήσεως 

1935), μαθητών  τότε του   σχολείου. 
7
. Εφτά  χρόνια  εργασίας  στην  Εκπ/κή  Περιφέρεια  Γιαννιτσών (1932-33  μέχρι  1938-39). Ανατύπωση  

από  την  Ιστορική – Λαογραφική  Εταιρεία  Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», Γιαννιτσά  2000, σελ. 224-225. 
8
. Αρχείο  Δημοτικού  Σχολείου  Καλλίπολης , Έντυπο Μητρώο  Σχολείου.  

9
. Αρχείο  Δημοτικού  Σχολείου  Καλλίπολης , Εφημερίδα  της  Κυβέρνησης  ΦΕΚ  614  τ. Δ΄  25-7-1986 

10
. Μαρτυρία  Αποστολίδη  Κων/νου. 



148,74  τ.μ.
11

, με  δύο  μεγάλες  αίθουσες  και  ένα  μικρό γραφείο. Τουαλέτες  

χτίστηκαν  αργότερα. Για την ανέγερση του σχολείου δόθηκε το ποσό των  30.000.000 

δρχ.  από  εράνους  που  πραγματοποιούσε  ο Σύλλογος  «Πρόνοια  Συμμοριόπληκτων»  

υπό  την  αιγίδα  του  τότε βασιλιά  Παύλου  και  βασίλισσας  Φρειδερίκης
12

. Μάλιστα  

αριστερά  της  εισόδου  υπήρχε  εντοιχισμένη  μαρμάρινη  κτητορική  πλάκα  που  την  

κατέστρεψαν  στις  αρχές  του  1980,  όταν  τα  κομματικά  πάθη  ήταν  οξυμένα
13

. 

Νομοτεχνικός  του  έργου  ήταν  ο  Νικόλαος  Τζεν  και  εργολάβοι  ο  Ιωαν.  

Ραγκούσης  και  ο  Ιωαν. Χατζητρύφων
14

. 

     Το  σχολείο  επειδή  ήταν   μονοθέσιο  χρησιμοποιούσε  μόνο  τη  μία  αίθουσα, τη  

δυτική. Η  ανατολική    αίθουσα  χρησιμοποιήθηκε  ως  εκκλησία  του  χωριού   μέχρι  

το  1956,  μέχρι  να  αποπερατωθεί  ο  νέος  ναός  του  Αγίου  Δημητρίου
15

. Έτσι  το  

σχολείο  ανταπέδωσε  τη  φιλοξενία. Αργότερα  η  αίθουσα  αυτή   χρησιμοποιήθηκε  

ως  θεατρική   σκηνή  και  ως  εστιατόριο  για  τη  σίτιση  των  μαθητών  μέχρι  το  

1970.  Τότε  το  σχολείο  προάγεται  σε  2/Θ ( ΦΕΚ  674 τ. Β  26-9-1970). Το  2009  

γίνεται  3/Θ ,(ΦΕΚ 1376 τ.Β ,10-7-2009) και  η  έλλειψη  χώρου  λύνεται  με  την  

τοποθέτηση  προκατασκευασμένης  αίθουσας  στην αυλή. Ακόμη τις σχολικές  χρονιές  

2003-04 (ΦΕΚ  782 τ. Β΄ 9-6-2005)  έως 2010-11(Υπουργική  απόφαση αναστολής    

λειτουργίας  Φ.12 / 530 / 62626 / Γ1 / 2-6-2011)  λειτουργεί  ως  Ολοήμερο. 

     Μία σημαντική στιγμή στη νεότερη  ιστορία  του σχολείου μας είναι  η  

ονοματοδοσία  του  σε "Σοφία Βέμπο", στις 18 Μαρτίου  2007  προς  τιμήν  της  

μεγάλης  τραγουδίστριας  που  γεννήθηκε στην  Καλλίπολη της Αν. Θράκης
16

. Η 

πρωτοβουλία  ανήκε  στο  "Σύλλογο Ανατολικοθρακιωτών Έδεσσας"  και  στον  

αείμνηστο  Λάμπη  Γερεμτζέ  (+2012) και  υλοποιήθηκε  σε  συνεργασία  με  το  Δήμο  

Μενηίδος  και  τη  Διευθύντρια  του  Σχολείου  Χαρούλα Ελευθεριάδου. Στην  

εκδήλωση  χοροστάτησε  ο  Μητροπολίτης  Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ  και  

παραβρέθηκαν  ο  Δ/ντης  Π.Ε. Πέλλας Νίκος Τσαλικίδης  , ο  Προϊστάμενος  του  3
ου

  

Γραφείου Γιάννης Χατζόγλου, ο Δήμαρχος  Μενηίδος Τάσος Παπαδόπουλος, ο  

Νομάρχης Πέλλας  Μιχάλης Καραμάνης, βουλευτές, άλλοι επίσημοι, παλιοί  δάσκαλοι  

του σχολείου  και  πλήθος  κόσμου.   

    Η  ψυχή  όμως  των  σχολείων  είναι  οι  δάσκαλοι  και  οι  μαθητές   και  όχι  τα  

κτήρια. (Στον  πίνακα  1 καταγράφονται οι δάσκαλοι που δίδαξαν στο  σχολείο  καθώς  

και  ο  αριθμός  των  μαθητών).                                                                                                                                 

   Στοιχεία  για  το   χρονικό  διάστημα   1924-28  δε  βρήκα  ακόμη. Το  1928  έρχεται  

ως  δάσκαλος  ο  Δροσινός Γεωργιάδης  ,  ο  οποίος  γεννήθηκε  στην  Αρτάκη  της  

Μ. Ασίας  και  σπούδασε  στη  Μεγάλη  του  Γένους  Σχολή. Το 1930  για  

βιοποριστικούς  λόγους  χειροτονείται  ιερέας  του  χωριού  και  μένει  μέχρι  το  

1944
17

.  Δίδαξε   17  χρόνια. Η  δασκάλα Ανδρονίκη Τσαλαμπούνη  δίδαξε  11 και  ο  

Αλέξανδρος Σαρρής  10. Αυτοί  οι  τρεις  δάσκαλοι  έβαλαν  την  σφραγίδα  τους  στο  

χωριό  μέχρι  και  το  1973. Στα  νεότερα  χρόνια  τρεις  νέοι  δάσκαλοι  ο Νικόλαος 

                                                 
11

. Αρχείο  Σχολείου , Έγγραφο  της  Δ/νσης  Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης   Πέλλας, Διαπιστωτική  

Απόφαση  Ακίνητης  και  Κινητής  Περιουσίας ,  Αρ. Πρωτ.  483 , 28-2-1995. 
12

 .Αρχείο  Σχολείου,  Φάκελος  Εισερχόμενα  έτους  1950.  
13

 .Προσωπική  μαρτυρία του συγγραφέα, μαθητή τότε του σχολείου. 
14

 .Αρχείο  Σχολείου , Φάκελος  Διδακτήριο. 
15

 .Μαρτυρία  Αποστολίδου  Θεοδώρας , κατοίκου  Καλλίπολης , (έτος γεννήσεως  1948), μαθήτριας 

τότε του  Σχολείου. 
16

 .Εφημερίδα «Νέα  της  Μενηίδας», Απρίλιος  2007, Αριθμ. Φύλλου 43 ,σελ. 6  και  16. 
17

 .Μαρτυρία Σπύρου Γεωργιάδη, (έτος γέννησης 1828), γιου  του  προαναφερόμενου δασκάλου. 



Γαλλιός  με  7  χρόνια  διδασκαλίας, ο Γιάννης Ανεστάκης  με  14  και  ο Λάζαρος  

Μακρίδης  με  9  αξίζουν  ιδιαίτερης  μνείας.  Συνολικά  δίδαξαν  52  δάσκαλοι
18

.    

    Οι  δάσκαλοι  μέχρι  το  1980  περίπου  κατοικούσαν  στο  χωριό  μας  και  για  

οικονομικούς  λόγους, αλλά  και  γιατί  ήταν  δύσκολες  οι  μετακινήσεις. Ο παπά- 

Δροσινός  με  την  πολυμελή  οικογένειά  του  έμενε  σ’ ένα  μικρό  πλινθόκτιστο  

σπιτάκι  δίπλα  στο  σχολείο
19

. Το  1953  μαζί  με το νέο  διδακτήριο  χτίζεται  και  

σπίτι  για  το  δάσκαλο  34 τ.μ
20

  με  μια  κουζινούλα, ένα  σαλονάκι  και  ένα  

δωμάτιο. Σ’  αυτό  το  σπιτάκι  έμειναν  οι  δάσκαλοι  Τσαλαμπούνη  Νίκη   και  

Σαρρής  Αλέξανδρος  μέχρι  το  1973
21

. Οι  μετέπειτα  δάσκαλοι  προτίμησαν   να  

νοικιάσουν  πιο  ευρύχωρα  σπίτια  στο  χωριό  και  από  το  1980  και  μετά  έμεναν  

στο  τόπο  κατοικίας  τους. Το  σπίτι  του  δασκάλου  το  1977  στέγασε  το  

Νηπιαγωγείο,  το  1985  κατεδαφίστηκε    και   στη  θέση  του   χτίστηκε  το  Παιδικό  

Κέντρο,   όπου  φιλοξενούνται  το  Νηπιαγωγείο  και  ο  Παιδικός  Σταθμός
22

.  

      Ο  αριθμός  των  μαθητών  αντανακλά  τις  κοινωνικο-οικονομικές  και  πολιτικές  

αλλαγές  της  ελληνικής  κοινωνίας  και  τις  άμεσες  επιδράσεις  τους  στις  μικρές  

κοινότητες. 

     Η   δεκαετία  του  1930   χαρακτηρίζεται  από  πολιτική  αστάθεια,  η  οποία  

καταλήγει  στη  δικτατορία  του  Μεταξά. Για  τους  πρόσφυγες  της  Καλλίπολης  

όμως  είναι η απαρχή της δημιουργίας. Γίνεται διανομή γης, δίνονται δάνεια για τις  

καλλιέργειες, χτίζουν  τα  σπίτια  τους. Οι  πρόσφυγες ξαναφτιάχνουν  τη  ζωή  τους  

και  σιγά - σιγά  ξεφεύγουν  από  τη  φτώχεια. Ο   αριθμός  των  μαθητών  είναι  

μεγάλος  και  όλοι  προσδοκούν  ένα  καλύτερο  μέλλον  για  τα  παιδιά  τους. Η  

δικτατορία  του  Μεταξά  προσπαθεί  να  εδραιώσει  την  εξουσία  της  και  να   

προσεγγίσει  τους  νέους. Ιδρύει  την  Ε.Ο.Ν   (Εθνική  Οργάνωση  Νεολαίας). Οι  

επιθεωρητές  δίνουν  οδηγίες  στους  δασκάλους  να  οργανωθούν  μαζί  με  τους  

μαθητές  τους  στην  Ε.Ο.Ν.  και  να  διαδώσουν  τις  ιδέες  της. Έτσι   και  ο  παπα- 

Δροσινός  συνεργάζεται  με  την  Ε.Ο.Ν
23

. 

    Η   δεκαετία  του  1940  είναι  καταστροφική  για  το  χωριό  και  το  σχολείο. Στη  

διάρκεια  του  Ελληνο-ιταλικού  πολέμου   τη  σχολική  χρονιά  1940-41  μαθήματα  

δεν  γίνονται. Στη  Γερμανική  Κατοχή  το  μαθητολόγιο  έχει  ημερομηνία  εγγραφής  

τον  Ιανουάριο  του  1942. Το  ίδιο  και  το  1943. Μαθήματα  όμως  δεν  γίνονται. Το  

Φεβρουάριο  του  1944  ο  παπα - Δροσινός  καταφεύγει  στα  Γιαννιτσά  ύστερα  από  

απειλές  για  τη  ζωή  του  από αντάρτες  του  ΕΛΑΣ
24

. Ο Εμφύλιος  έχει  ήδη  αρχίσει. 

Το  χωριό  και  όλη  η  ύπαιθρος  είναι  έρμαια  των   αντικρουόμενων  παρατάξεων. 

Τον  Ιανουάριο  του 1946  εμφανίζεται  μία  δασκάλα  ονόματι  Βασιλείου και  κάνει  

μαθήματα  μέχρι  τον  Ιούνιο
25

. Τα  σχολικά  έτη  1946-48  το  σχολείο  δε  

λειτούργησε  καθόλου
26

. Άλλωστε  δεν  υπάρχουν  παιδιά  στο  χωριό. Άλλα  έχουν  

φύγει  μαζί  με  τους  γονείς  τους  και  άλλα  διαμένουν  σε  συγγενικά  τους  πρόσωπα   

στα  ασφαλή  αστικά  κέντρα.  Την  άνοιξη  του  1949  έρχεται  η  νεαρή  δασκάλα  

                                                 
18

.Αρχεία Δημοτικού Σχολείου Καλλίπολη, Μαθητολόγιο, Βιβλίο  Γενικού Ελέγχου, Βιβλίο Πράξεων  

Σχολ.  Εφορίας , Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, διάφορα  έγγραφα.    
19

.Μαρτυρία Σπύρου Γεωργιάδη.  
20

. Αρχείο  Σχολείου  Βιβλίο  ακίνητης   περιουσίας.   
21

. Μαρτυρία  της Φωτεινής Ορφανουδάκης   και  του Βασιλείου Σαρρή παιδιών  αντίστοιχα  των  

δασκάλων Ανδρ. Τσαλαμπούνη  και Αλεξ.  Σαρρή.   
22

 .Μαρτυρία του συγγραφέα. 
23

 .Εφτά χρόνια  εργασία στη  Εκπ/κή Περιφέρεια Γιαννιτσών (1932-33 μέχρι 1938-39). Ανατύπωση  από  

την  Ιστορική – Λαογραφική  Εταιρεία  Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», Γιαννιτσά  2000, σελ. 254,255,266. 
24

 .Μαρτυρία  Σπύρου Γεωργιάδη. 
25

 .Αρχείο  σχολείου, Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος. 
26

 .Αρχείο  σχολείου, Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος. 



Ανδρονίκη Τσαλαμπούνη και τα μαθήματα αρχίζουν. Φεύγει όμως, γιατί είναι  έγκυος  

και  έρχεται νέος δάσκαλος ο Ηλίας Οικονομόπουλος. Από τους 96 μαθητές  

απορρίπτονται  οι  93  λόγω  ελλιπούς  φοίτησης  και  προάγονται  μόνο  3,  οι  οποίοι  

όμως  είχαν  έρθει  με  μετεγγραφή  από  το  σχολείο  των   Γαλατάδων
27

. 

    Την  δεκαετία  του1950 η ομαλότητα επανέρχεται. Οι  πληγές  όμως  του  Εμφυλίου  

είναι   ακόμη  ανοιχτές. Ο  αριθμός  των  μαθητών  μειώνεται,  γιατί  οι  γονείς  τους  

μεταναστεύουν  είτε στο εξωτερικό, είτε στα αστικά κέντρα, κυρίως στη  

Θεσσαλονίκη. Άλλοι  έχουν  χάσει  δικούς  τους  ανθρώπους, άλλοι  έχουν  χάσει  τις  

περιουσίες  τους  και  τα  σπίτια  τους  και  άλλοι  δυσκολεύονται  να  συμβιώσουν  με  

τους  πρώην  "εχθρούς"  τους. 

    Τη  δεκαετία  του 1960  οι  μαθητές  αυξάνονται  συνεχώς  και  το 1973  ενισχύεται  

ακόμη    περισσότερο  το  σχολείο από  τους  κατοίκους  του  χωριού της Λιθαριάς  

που  εγκαθίστανται  μόνιμα  στην  Καλλίπολη. Τις  δεκαετίες  1980-90  οι  μαθητές  

μειώνονται  ραγδαία  εξαιτίας  της  αστυφιλίας. Από  το  2000  ο αριθμός τους  

αυξάνει  και  πάλι  και  σταθεροποιείται  γύρω  στους  30.  Οι  περισσότεροι  μαθητές  

ήταν  το  1941 ,112, και  οι  λιγότεροι  το  1996 ,  12 .  Η   ειρωνεία    της  ιστορίας: Το  

σχολείο  όταν  ήταν  μονοθέσιο  είχε  περισσότερους   μαθητές  απ’ ότι  τώρα  που  

λειτουργεί  ως  3/Θ. 

    Σημαντικός παράγοντας όμως, ήταν το  πολιτικό  περιβάλλον   μέσα  στο  οποίο  

ασκούσε  το  λειτούργημα  του  ο  εκπαιδευτικός. Από  το  1950   μέχρι  το  1974  

επικρατεί ένας άκρατος  αντικομμουνισμός και στην εκπαίδευση. Ο Επιθεωρητής  των  

Δημοτικών Σχολείων Περιφερείας Γιαννιτσών Σπυρίδων Μένταυλος στέλνει μια  

σειρά  εγγράφων  που  το  επιβεβαιώνουν. Με  το  έγγραφο  υπ’ αριθμόν   1770/ 28-

12-1949  ορίζεται  η  29
η
  Δεκεμβρίου  ως  ημέρα πανελληνίου  πένθους  για  το  

παιδομάζωμα  και  προτείνει  να  γίνουν  οι  κατάλληλες  ομιλίες  από  τους  

δασκάλους. Με  τα  έγγραφα  600/14-5-1949  και  559/2-4-1951   προτείνει  την  

απονομή  επαίνων  και  ηθικών  αμοιβών  στους  εκπαιδευτικούς    που  έδρασαν  κατά  

των  Γερμανών  και  κατά  των  "συμμοριτών". Με  το  έγγραφο  723/11-4-1951  

αποστέλλει  ημερολόγια  με  το  σχέδιο  Μάρσαλ,  για  να  υπενθυμίζουν  σ’  όλους  

την  ευγνωμοσύνη, που  πρέπει  να  έχουν  για  τις  Η.Π.Α. Τέλος  με  το  έγγραφο  

1082/ 7-6-1951
28

 προτείνει  να  αγοραστεί   από  τις  σχολικές  βιβλιοθήκες  το  βιβλίο 

«Το  ΚΚΕ  και  η  Μακεδονία»  του  συνταγματάρχη  Ζαφειροπούλου. Παρόμοια  

έγγραφα  έχουμε  μέχρι  το  1974.   

     Μέσα   σ’  αυτό  το  κλίμα  το  έργο  του  δασκάλου  είναι  δύσκολο.  Η  Ανδρονίκη 

Τσαλαμπούνη προσάγεται σε ανάκριση από τις στρατιωτικές αρχές διότι "δεν  

εμφύσησε  την  αγάπη  για  την  πατρίδα"  σε  μια  μαθήτριά  της. Η  μαθήτρια  αυτή  

αρνήθηκε  να  συμμετέχει  σε  σχολική  γιορτή  και  να  πει  ποίημα  για  την  πατρίδα   

ύστερα  από  απαίτηση  της  μητέρας  της,  γιατί  ο  σύζυγος  της ήταν  αντάρτης  στο  

Δημοκρατικό  Στρατό  Ελλάδας   και  σκοτώθηκε   στον  Εμφύλιο
29

. 

    Παρόμοιο  περιστατικό  έχουμε  και  τη  περίοδο  της  δικτατορίας. Στρατιωτικός  

ζητά  εξηγήσεις  από  το  Σαρρή  Αλέξανδρο  γιατί  βράβευσε  γιο  "αριστερού"
30

. 

     Η  θέση  του  δασκάλου  ήταν  ακόμη  πιο   δύσκολη,  γιατί  μέσα  σ’  αυτές  τις  

συνθήκες  έπρεπε  να  αξιολογηθεί  από  τον  Επιθεωρητή,  ο  οποίος  ήταν  ο  

απόλυτος  άρχοντας και εκφραστής της εξουσίας. Η αξιολόγηση είχε άμεση  επίπτωση  

στη  ζωή  του  δασκάλου,  γιατί  οδηγούσε  είτε στην  απόλυση, είτε  σε  μια  δυσμενή  

μετάθεση, είτε  σε  μισθολογική  και   υπηρεσιακή  καθήλωση.  
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 .Αρχείο  σχολείου, Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος. 
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 .Αρχείο  Σχολείου  Φάκελος  Εισερχόμενα ετών  1949-1951. 
29

. Μαρτυρία  της Φωτεινής Ορφανουδάκης, κόρης  της παραπάνω δασκάλας. 
30

. Μαρτυρία  του  Βασιλείου Σαρρή, γιου του παραπάνω δασκάλου. 



    Ο  δάσκαλος  του  ολιγοθέσιου  σχολείου  επιτελούσε  πολλούς  ρόλους. Το  1955  

και  1956
31

 λειτουργεί  νυχτερινό σχολείο με 52 και 24 μαθητές αντίστοιχα, για  όσους  

εξαιτίας της  Κατοχής και του Εμφυλίου δεν μπόρεσαν να πάρουν το απολυτήριο   του  

Δημοτικού. Η  δασκάλα  Τσαλαμπούνη  Νίκη  πήγαινε στα καφενεία και τα σπίτια,  

για να μαζέψει τους  ενήλικες  πλέον μαθητές. Τόνιζε την αξία της μόρφωσης και  

πόσο απαραίτητο είναι αυτό το χαρτί για την πρόσληψη τους σε δουλειές, όπως  του  

αγροφύλακα, ή  για  την  απόκτηση  διπλώματος  οδήγησης
32

. 

   Σε μια εποχή που ασθένειες, όπως η ελονοσία, η ευλογιά , η φυματίωση, θέριζαν, το  

σχολείο και ο δάσκαλος ήταν πρωτεργάτες της πρόληψης και της θεραπείας. Το 1938  

ο  παπα  - Δροσινός  χορήγησε  36.000 δισκία κινίνης στους μαθητές του
33

. Ακόμη  

γίνονταν εμβολιασμοί μαθητών και ενημερωτικές ομιλίες για την πρόληψη και την  

τήρηση των κανόνων υγιεινής.Το1955 με έξοδα του σχολείου 350 δρχ. ένας άπορος  

και ορφανός μαθητής νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη για τρεις μήνες επειδή έπασχε  

από αδενοπάθεια
34

. 

    Η καταπολέμηση της  φτώχειας και της πείνας ήταν έργο του σχολείου. Οι  

επιθεωρητές  έδιναν  ιδιαίτερη  βαρύτητα στο σχολικό κήπο. Ο δάσκαλος ήταν αυτός  

που θα επιμόρφωνε τους αγρότες σε  νέα  προϊόντα  και  νέες  μεθόδους  καλλιέργειας. 

Το 1935 η βιβλιοθήκη του σχολείου είχε 18 βιβλία  γεωργοκτηνοτροφικά και 9 

παιδαγωγικά
35

. Ο σχολικός κήπος τεσσάρων στρεμμάτων καλλιεργούνταν με  

λαχανικά, σπανάκι,  πατάτες , κρεμμύδια , οπωροφόρα  δέντρα   και  σιτάρι. Μάλιστα  

το  1938  απέδωσε  320  οκάδες σιτάρι  το  στρέμμα  και  απέφερε  2.650  δρχ.  για  το  

σχολείο
36

. Τη δεκαετία του 1950 οι μαθητές μάζευαν άνθη από το σχολικό κήπο,  

έφτιαχναν   στεφανάκια  και  τα  πουλούσαν  στους  διερχομένους,  που  πήγαιναν  στα  

Ανθεστήρια  της  Έδεσσας
37

.  

   Την  ίδια  εποχή  με  τη  βοήθεια  της UNRRA (United Nations Relief and 

Rehabilitation Administration) λειτουργούσαν μαθητικά συσσίτια. Προσφέρονταν  

γάλα,  κακάο, ψωμί  και  κασέρι σ’ όλους τους μαθητές στο μεγάλο διάλειμμα
38

. 

Επιπλέον τη δεκαετία του 1960 υπήρχε στο σχολείο μαγείρισσα και σιτίζονταν   

δωρεάν όλοι οι μαθητές το μεσημέρι
39

.  

    Παράλληλα το σχολείο φρόντιζε και για την πνευματική τροφή. Στις σχολικές  

γιορτές οργανώνονταν ολόκληρες θεατρικές παραστάσεις με σκηνικά και κοστούμια   

και τις παρακολουθούσε όλο το χωριό. Ιδιαίτερη  βαρύτητα δίνονταν στη γιορτή της  

λήξης της σχολικής χρονιάς με τις γυμναστικές επιδείξεις, τους αθλητικούς αγώνες   

και τα παιχνίδια. Αθλητικοί αγώνες  γίνονταν στο τέλος και μεταξύ των σχολείων. 

Όλοι διασκέδαζαν, μικροί και μεγάλοι, μαθητές και γονείς. Με ξεχωριστή   

λαμπρότητα και λόγω καθεστώτος πραγματοποιήθηκαν στις 16 Μαΐου 1937  
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. Μαθητολόγιο  Νυχτερινού  Σχολείου. 
32

. Μαρτυρία Νικολάου Αγγελίδη , μαθητή  τότε του  νυχτερινού  σχολείου. 
33

.Εφτά  χρόνια  εργασίας  στην  Εκπ/κή  Περιφέρεια  Γιαννιτσών (1932-33  μέχρι  1938-39). 

Ανατύπωση  από  την  Ιστορική – Λαογραφική  Εταιρεία  Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», Γιαννιτσά  2000, 

σελ. 98.  
34

 .Αρχεία  Σχολείου, Βιβλίο  Σχολικής Εφορίας   1955 
35

.Εφτά  χρόνια  εργασίας  στην  Εκπ/κή  Περιφέρεια  Γιαννιτσών (1932-33  μέχρι  1938-39). Ανατύπωση  

από  την  Ιστορική – Λαογραφική  Εταιρεία  Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», Γιαννιτσά  2000, σελ. 149.  
36

.Εφτά  χρόνια  εργασίας  στην  Εκπ/κή  Περιφέρεια  Γιαννιτσών (1932-33  μέχρι  1938-39). Ανατύπωση  

από  την  Ιστορική – Λαογραφική  Εταιρεία  Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», Γιαννιτσά  2000  σελ. 128. 
37

 .Μαρτυρία Θεοδώρας Αποστολίδου. 
38

 .Αρχεία  Σχολείου, Φάκελος  Εισερχόμενα  ετών  1951  και   1962. 
39

 .Μαρτυρία Θεοδώρας Αποστολίδου.  

 



πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις στην Αραβησσό
40

. Σ’ αυτές συμμετείχαν τα  

σχολεία της Αραβησσού, του Ανύδρου, του Μυλοτόπου, Νέου και Παλιού, του  

Αχλαδοχωρίου, του Πλαγιαρίου,  του Δροσερού,  του  Γυψοχωρίου, του Μανδάλου,  

της Καλής, του Τριφυλλίου και της Καλλίπολης. Στις εκδηλώσεις αυτές παρόντες  

ήταν ο Μητροπολίτης και όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του νομού. Το  

σχολείο  απέσπασε  τα  εύσημα  από  τον  Επιθεωρητή  για  την  άψογη  εμφάνισή  

του
41

.  

   Οι σχολικές εκδρομές αποτελούσαν μια πρωτόγνωρη και μοναδική εμπειρία για  

τους  μαθητές. Πολλές  από  αυτές  ήταν  διήμερες, λόγω  μεγάλης  απόστασης, όπως  

π. χ η εκδρομή στη Λάρισα το1960.Εκεί οι μαθητές διανυχτέρευσαν  σε ένα σχολείο. 

Στα υψηλά έξοδα αυτής της εκδρομής συμμετείχε η σχολική εφορία  με 300 δρχ.
42

.  

    Το σχολείο πάντοτε έδειχνε κοινωνική ευαισθησία. Τα Χριστούγεννα πρόσφεραν   

παιχνιδάκια, μολύβια και  τετράδια  στους  μαθητές. Μάλιστα τα Χριστούγεννα του  

1959 έκαναν δώρο σε δύο άπορες μαθήτριες από ένα ζευγάρι παπούτσια, αξίας 200 

δρχ.
43

. 

    Ο  δάσκαλος  του  χωριού, ως ο πλέον γραμματιζούμενος, συμμετείχε σε πάρα  

πολλές  επιτροπές, συνήθως μαζί με τον Πρόεδρο της Κοινότητας και τον ιερέα, και  

είχε ένα τεράστιο γραφειοκρατικό έργο. Το 1967 ο Αλέξανδρος Σαρρής συμμετείχε  

σε  9  επιτροπές: 1. Γραμματέας Σχολικής Εφορίας, 2. Πρόεδρος  Επιτροπής Απορίας, 

3. Μέλος της επιτροπής καταρτίσεως Μητρώου Αρρένων, 4. Μέλος της επιτροπής  

απογραφής  κτητών, 5. Μέλος της επιτροπής καταπολέμησης αρουραίων, 6. Μέλος  

της επιτροπής κοινωνικής ανάπτυξης, 7. Μέλος της  επιτροπής πρόληψης ατυχημάτων, 

8. Μέλος της επιτροπής εράνων και 9. Μέλος της επιτροπής στεγαστικής  

αποκαταστάσεως  οικογενειών  συνεπεία  απρόοπτων  γεγονότων
44

. Σ’ όλες  αυτές  τις  

επιτροπές  εργαζόταν  αμισθί  και  πάρα  πολλές  ώρες. 

   Ας σταθούμε όμως στην Επιτροπή Απορίας. Μέχρι το 1980 δεν υπήρχε δωρεάν  

υγειονομική περίθαλψη για τους αγρότες. Οι αγρότες και οι οικογένειες τους  

πλήρωναν τους γιατρούς και τα νοσοκομεία. Η Επιτροπή αυτή κατέτασσε όλους  τους  

κατοίκους του χωριού σε  κατηγορίες και στους άπορους χορηγούσε πιστοποιητικά  

απορίας. Με αυτά δεν πλήρωναν στα νοσοκομεία. Στο πρακτικό της 17
ης

 Φεβρουαρίου  

1952 είναι καταγεγραμμένα 533 άτομα μαζί  με την περιουσιακή τους κατάσταση και  

τα ετήσια εισοδήματα τους. 

     Οι σχολικές εφορίες συγκροτήθηκαν με το Ν.5019/1931
45

, με σκοπό την  

οικονομική στήριξη  του σχολείου και αποτελούνταν από το δάσκαλο και δύο  

"ευυπόληπτα" μέλη του χωριού που διόριζε ο Νομάρχης. Είχαν  δική τους περιουσία  

και κάλυπταν όλες τις δαπάνες του σχολείου εκτός από τη μισθοδοσία του δασκάλου. 

Το σχολείο είχε 24 στρέμματα χωράφια
46

, που τα νοίκιαζε. Αυτή ήταν η  κυριότερη  

πηγή εσόδων. Άλλη πηγή ήταν οι προαιρετικές εισφορές των γονέων  των μαθητών. 

Τη δεκαετία του 1930 δεν ήταν και τόσο προαιρετικές. Για να πάρεις απολυτήριο 

έπρεπε να πληρώσεις
47

.Το 1950 ήταν περισσότερο προαιρετικές και κόστιζαν 10 δρχ. 
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. Εφτά  χρόνια  εργασίας  στην  Εκπ/κή  Περιφέρεια  Γιαννιτσών (1932-33  μέχρι 1938-39). Ανατύπωση  

από  την  Ιστορική – Λαογραφική  Εταιρεία  Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», Γιαννιτσά  2000  σελ. 194-198. 
41

.Μαρτυρία Σπύρου Γεωργιάδη  . 
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 .Αρχείο  Σχολείου , Βιβλίο  Σχολικής. Εφορίας  έτους  1960. 
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 .Αρχείο  Σχολείου , Βιβλίο  Σχολικής Εφορίας  έτους  1959. 
44

 .Αρχείο  Σχολείου, Φάκελος  Εξερχόμενα  έτους  1967. 
45

 .Παπαλαζάρου  Ιωάννης , «Τα  μυστικά  του Πέμπτου», Έκδοση  του  5
ου

  Δ. Σ  Γιαννιτσών , 

Γιαννιτσά  2009,σελ. 61. 
46

. Αρχείο  Σχολείου, Βιβλίο  Κινητής   και  Ακίνητης  Περιουσίας. 
47

 .Μαρτυρία Φώτη Ανθίμου,(έτος γέννησης  1926), μαθητή του σχολείου. 



ανά   μαθητή
48

. Το 1964 καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από κρατική   

χρηματοδότηση
49

. 

   Η  διαχείριση του σχολικού ταμείου ήταν πολύ προσεκτική. Η σχολική εφορία 

κατήρτιζε προϋπολογισμό και  απολογισμό. Κάθε δαπάνη αποφασιζόταν ομόφωνα με  

πρακτικό, που εγκρινόταν από τον Επιθεωρητή. Πολλές φορές ο Επιθεωρητής δεν  

ενέκρινε δαπάνες ακόμα και για τυπικούς λόγους.Ο  απολογισμός  έπρεπε  να  εγκριθεί  

από  τον  Επιθεωρητή και το Νομάρχη. Το 1963 και 1964 προσωπικό έλεγχο όλων  

των βιβλίων και των παραστατικών έκανε ο ενωματάρχης του Σταθμού Χωροφυλακής  

Δροσερού Σπυρίδων Δαλμάρας
50

. Η  διαχείριση  των  χρημάτων  πάντα  ήταν  χρηστή   

και σε όλες τις χρήσεις υπήρχε πλεόνασμα. Ο δάσκαλος εκ του νόμου ασκούσε χρέη  

γραμματέα, αλλά ουσιαστικά αυτός κρατούσε το ταμείο. Μόνο ο δάσκαλος Δημήτριος 

Καραγιανόπουλος το 1962 δε δέχθηκε να κρατάει χρήματα και όλες τις αγορές τις  

ανέθετε στα άλλα μέλη της σχολικής εφορίας
51

. 

    Το κύριο έργο όμως του δασκάλου είναι το διδακτικό. Θα αναφερθώ στους  

δασκάλους Ανδονίκη Τσαλαμπούνη και Αλέξανδρο Σαρρή. Τα μαθήματα διεξάγονταν 

από το  πρωί  μέχρι  το  μεσημέρι. Τα  παιδιά  μετά  πήγαιναν  για  φαγητό   στο  σπίτι.  

Τα  μαθήματα ξανάρχιζαν από τις 3 μέχρι τις 5 μ.μ. Τα απογεύματα της  Τετάρτης και  

του Σαββάτου ήταν ελεύθερα. Το πρωί του Σαββάτου γινόταν συνήθως ερμηνεία του 

Ευαγγελίου  και  την  Κυριακή  ο  εκκλησιασμός  των  μαθητών  μαζί  με  το  δάσκαλο  

ήταν  υποχρεωτικός. Ο Αλέξ. Σαρρής μάλιστα  τα  απογεύματα  γυρνούσε  με  ένα  

μηχανάκι  στο  χωριό,  για  να  συνετίσει  τους  άτακτους  μαθητές  που  έπαιζαν  αντί  

να  μελετούν
52

.           

    Οι   δάσκαλοι  και  οι  γονείς  των  μαθητών  γνώριζαν  πολύ  καλά   τις  δύσκολες  

συνθήκες  ζωής  του  χωριού  και  ονειρεύονταν  ένα  καλύτερο  μέλλον   για  τα  

παιδιά. Τα  αγόρια,  αν  εγκατέλειπαν  το  σχολείο,  θα  δούλευαν  στα  χωράφια  ή  θα  

έβοσκαν  ζώα. Τα  κορίτσια  θα  παντρεύονταν. Αντίθετα  όσοι  κατάφερναν  να  

πάρουν  το  απολυτήριο  του  Δημοτικού  και  να  συνεχίσουν   στο  Γυμνάσιο  είχαν  

ένα  πιο  ευοίωνο  μέλλον. Άλλοι  θα  γίνονταν  τεχνίτες  και  άλλοι  θα  σπούδαζαν. Η  

πίεση αυτή της μικρής κοινωνίας του χωριού να σπουδάσουν τα παιδιά, αλλά και η  

γενικότερη παιδαγωγική οδηγούσαν στη συχνή χρήση σωματικών ποινών από τους  

δασκάλους. 

     Από αυτό το μικρό σχολείο της Καλλίπολης σπούδασαν πάρα πολλοί και έγιναν  

γιατροί, μαθηματικοί, φιλόλογοι, γυμναστές, πολιτικοί  μηχανικοί , χημικοί  μηχανικοί,  

γεωπόνοι και  άλλες ειδικότητες, μα κυρίως δάσκαλοι, 9 τον αριθμό. Το καμάρι  του 

χωριού είναι ο καθηγητής Πανεπιστημίου Γιάννης Δεληγιαννάκης  .   

    Όμως και αυτοί που δε σπούδασαν, το σημαντικότερο ίσως, έγιναν καλοί άνθρωποι  

και νοικοκυραίοι.   

        Ο  δάσκαλος  του  Ολιγοθεσίου  σχολείου  ήταν  ένας  πολυπράγμων  παράγοντας  

του  χωριού. Είχε υψηλή συναίσθηση του καθήκοντος και της αποστολής του. Ήξερε  

ότι επιτελούσε λειτούργημα και όλη του η ζωή ήταν ταγμένη σ’ αυτό. Η κρυφή του  

επιθυμία ίσως ήταν οι παρακάτω σκέψεις του μαθητή του σχολείου  μας Θεόδωρου 

Χατζηστρατή  προς το δάσκαλο του Αλέξανδρο Σαρρή  
53

.    

                              "Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΜΑΣ     21-6-1970 

   Με πόσο πόνο και συγκίνηση σε αφήνω αγαπητέ μου δάσκαλε! 

                                                 
48

 .Αρχείο  Σχολείου , Βιβλίο  Σχολ.  Εφορίας  έτους  1950.   
49

 .Αρχείο  Σχολείου , Βιβλίο  Σχολ.  Εφορίας  έτους  1964. 
50

 .Αρχείο  Σχολείου , Φάκελος  Απολογισμού  ετών  1963  και  1964. 
51

 .Μαρτυρία Φώτη Ανθίμου μέλους  της  Σχ. Εφορίας. 
52

 .Μαρτυρία Θεοδώρας Αποστολίδου, μαθήτριας  του σχολείου. 
53

 Προσωπικό  Αρχείο Αλέξανδρου Σαρρή. 



    Η αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου και τα ευγενικά σου αισθήματα θα μείνουν για  

πάντα μέσα μου.   

     Σ’ όλη την περίοδο των έξι ετών που πέρασαν και είχαμε σχολείο μου φέρθηκες σαν  

πατέρας. Συ με οδηγούσες στον καλό δρόμο, τον δρόμο της αρετής, συ μου έμαθες να  

πιστεύω στον αληθινό Θεό. Συ μου έμαθες τόσα και τόσα, που ήταν αδύνατον να τα  

μάθω μόνος  μου ή  με τη βοήθεια των  γονέων μου. Συ τέλος  με προετοίμασες για να  

είμαι έτοιμος να μπω στον αγώνα της ζωής.  

    Η ευγνωμοσύνη μου λοιπόν προς εσένα είναι απερίγραπτη, όσο μεγάλη όμως και αν  

είναι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα όσα έκανες εσύ για μένα. 

            Με πολλή ευγνωμοσύνη  

              Ο μαθητής σου  Χ’’ Στρατής  Θεόδωρος". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αρχειακές  πηγές 

Βιβλίο  Κινητής  και  Ακίνητης  Περιουσίας. 

Βιβλίο  Πιστοποιητικών  Σπουδών 1946-1962, 1963-1977, 1978-2012. 

Βιβλίο  Πρακτικών  Ενοριακής  Επιτροπής  Εξακριβώσεως  Απορίας  1952-1954. 

Βιβλίο  Πράξεων  Συλλόγου  Διδασκόντων  1971-1990 ,1995-2012. 

Βιβλίο  Πράξεων  Σχολικής  Εφορίας 1954-1958, 1958-1962, 1962-1967,               

1967-1974,1974-19911992-2010. 

Γενικός  Έλεγχος  1946-1962, 1963-1976, 1977  και  από  το  1977  μετονομάστηκε  

σε  Βιβλίο  Μητρώου  και  Προόδου  1977-2000, 2001-2010, 2011-. 

Μαθητολόγια  1938-1949 ,1949-62 ,1972-77, 1977-2001, 2001-2010 , 2010-. 

Μαθητολόγιο  Νυχτερινού  Σχολείου  1955-56. 

Προσωπικό  αρχείο  Σαρρή  Αλέξανδρου. 

Φάκελοι  Εισερχόμενα  1950-1959, 1965-1977. 

Φάκελοι  Εξερχόμενα  1966-1974. 

Φάκελος  Οικονομικού  Απολογισμού  ετών  1963  και  1964. 

 

Βιβλιογραφία  

1. Βαλσαμίδης Πασχάλης, « Τουρκικά  σχολεία  στο   σαντζάκι  Θεσσαλονίκης», 

Μακεδονικά, τόμος 31
ος

, Θεσσαλονίκη 1997-98, Εταιρεία  Μακεδονικών Σπουδών. 

2. Εφημερίδα «Νέα  της  Μενηίδας», Απρίλιος 2007, Αριθμ. Φύλλου 43. 

3. Εφτά χρόνια εργασίας στην Εκπ/κή Περιφέρεια Γιαννιτσών(1932-33 μέχρι 1938-39). 

Ανατύπωση από την Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «Ο  Φίλιππος», 

Γιαννιτσά  2000. 

4. Παπαλαζάρου Ιωάννης, «Τα μυστικά του Πέμπτου», Έκδοση του 5
ου

  Δ. Σ  Γιαννιτσών, 

Γιαννιτσά.   

5. Στοιχεία  συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, 37  Ν. Πέλλης, Αθήναι  

1962, Έκδοσις  της  Κεντρικής  Ενώσεως  Δήμων και  Κοινοτήτων της Ελλάδος.  

  

 

Αποστολίδης  Γεώργιος, δάσκαλος 

Καλλίπολη  Σκύδρας, ΤΚ  58500 

Τηλέφωνο   2381094490 

E-mail : geoaposto@sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 

Σχολικό  Έτος Διευθυντής Δάσκαλοι Μαθητές 

1928-29 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1929-30 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1930-31 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1931-32 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1932-33 Γεωργιάδης  Δροσινός   



1933-34 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1934-35 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1935-36 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1936-37 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1937-38 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1938-39 Γεωργιάδης  Δροσινός  84 

1939-40 Γεωργιάδης  Δροσινός  91 

1940-41 Γεωργιάδης  Δροσινός  112 

1941-42 Γεωργιάδης  Δροσινός  103 

1942-43 Γεωργιάδης  Δροσινός  103 

1943-44 Γεωργιάδης  Δροσινός   

1944-45    

1945-46 Βασιλείου  101 

1946-47    

1947-48    

1948-49 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη 

Οικονομόπουλος  Ηλίας 

 96 

1949-50 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  90 

1950-51 Βούζη  Ελισάβετ  91 

1951-52 Βούζης  Αθανάσιος Δημούδη 83 

1952-53 Χατζοπούλου  Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη 86 

1953-54 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  62 

1954-55 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  60 

1955-56 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  51 

1956-57 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  41 

1957-58 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  42 

1958-59 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  41 

1959-60 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  50 

1960-61 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  52 

1961-62 Τσαλαμπούνη  Ανδρονίκη  54 

1962-63 Καραγιαννόπουλος  Δημήτριος  58 

1963-64 Σαρρής  Αλέξανδρος  55 

1964-65 Σαρρής  Αλέξανδρος  52 

1965-66 Σαρρής  Αλέξανδρος  54 

1966-67 Σαρρής  Αλέξανδρος  49 

1967-68 Σαρρής  Αλέξανδρος  58 

1968-69 Σαρρής  Αλέξανδρος  60 

1969-70 Σαρρής  Αλέξανδρος  56 

1970-71 Σαρρής  Αλέξανδρος Καμπουρογιάννη  Αγγελική 60 

1971-72 Σαρρής  Αλέξανδρος Γκιώση  Μαρία 59 

1972-73 Σαρρής  Αλέξανδρος Γκιώση  Μαρία 57 

1973-74   Παπαδημητρίου  Ηλίας Γκιώση  Μαρία 59 

1974-75 Παπαδημητρίου  Ηλίας Τσιαμπάκου  Πασχαλίνα 63 

1975-76 Γαλλιός  Νικόλαος Καραστρατής  Δημήτριος 69 

1976-77 Γαλλιός  Νικόλαος Γκιώση  Μαρία 68 

1977-78 Γαλλιός  Νικόλαος Βολάρη  Θεοδώρα 62 

1978-79 Γαλλιός  Νικόλαος Βολάρη  Θεοδώρα 65 

1979-80 Γαλλιός  Νικόλαος Βολάρη  Θεοδώρα 63 



1980-81 Γαλλιός  Νικόλαος Κωνσταντίνου  Ιωσήφ 58 

1981-82 Γαλλιός  Νικόλαος Ανεστάκης Ιωάννης 59 

1982-83 Ταργοντζίδης Ιωάννης Σαμαρτζή  Μαίρη 53 

1983-84 Ανεστάκης Ιωάννης Μπέκτσης  Ιωάννης 44 

1984-85 Ανεστάκης Ιωάννης Μπαραμπάνη  Παρασκευή 38 

1985-86 Θολιώτης  Σταύρος Δούμου Πετρούλα ; 35 

1986-87 Ανεστάκης Ιωάννης Λιάζος  Παύλος 34 

1987-88 Ανεστάκης Ιωάννης Μπαλουκτσή  Πολυξένη 30 

1988-89 Ανεστάκης Ιωάννης Παρασκευόπουλος Άγγελος 29 

1989-90 Μακρίδης  Λάζαρος Τσελεπίδου  Ευδοκία 27 

1990-91 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 25 

1991-92 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 22 

1992-93 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 25 

1993-94 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 17 

1994-95 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 15 

1995-96 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 15 

1996-97 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 12 

1997-98 Ανεστάκης Ιωάννης Μακρίδης  Λάζαρος 16 

1998-99 Λυσίτσα  Μαρία Ρηγόπουλος Κων/νος 17 

1999-2000 Δεληγιαννάκη  Γεσθημανή Μαργαρίτης Σταύρος 16 

2000-01 Λαδέρη Ζωγράφω Δεληγιαννάκη  Γεσθημανή 22 

2001-02 Λαδέρη Ζωγράφω Στασινός  Θεόδωρος 22 

2002-03 Δεληγιαννάκη  Γεσθημανή Λαδέρη Ζωγράφω 25 

2003-04 Λαδέρη Ζωγράφω Στασινός  Θεόδωρος 

Γιαννουλίδου  Σοφία  Ολοημ. 

20 

2004-05 Λαδέρη Ζωγράφω Κοτανίτση  Χριστίνα 

Αγγελίδου  Μαρία  Ολοημ. 

20 

2005-06 Ελευθεριάδου  Χαρίκλεια Αγγελίδου  Μαρία 

Μεντεκίδου  Ελισάβετ  Ολοημ. 

22 

2006-07 Ελευθεριάδου  Χαρίκλεια Καρατζιάνη  Ελένη 

Αγγελίδου  Μαρία  Ολοημ. 

24 

2007-08 Τερζίδης  Ευθύμιος Καρατζιάννη  Ελένη 

Μόσχου  Κωνσταντινιά  Ολοημ. 

31 

2008-09 Τερζίδης  Ευθύμιος Αποστολίδης  Γεώργιος 

Αποστολίδου  Αγάπη 

Καστρινός  Βασίλειος  Ολοημ. 

32 

2009-10 Αποστολίδης  Γεώργιος 

 

Παρίση  Ανδρονίκη 

Σφέτκος  Κων/νος   

Τερζίδης  Ευθύμιος   Ολοημ. 

28 

2010-11 Αποστολίδης  Γεώργιος 

 

Παρίση  Ανδρονίκη 

Καρασαρλίδης  Κων/νος 

Σφέτκος  Κων/νος  Ολοημ. 

29 

2011-12 Αποστολίδης  Γεώργιος 

 

Παρίση  Ανδρονίκη  

Καραλευθέρη  Σοφία 

31 

2012-13 Αποστολίδης  Γεώργιος 

 

Παρίση  Ανδρονίκη  

Ιορδανίδης  Νικόλαος 

31 

 


