
 
 

 

Η εκπαιδευτική περιφέρεια πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Γιαννιτσών 
από το 1914 µέχρι το 1940  
 
Νικόλαος Χαβιάρης 
 
Περίληψη 
  Η εργασία αυτή αφορά την εκπαιδευτική περιφέρεια της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
Γιαννιτσών από την ίδρυσή της το 1914 έως το 1940. Αναφέρεται στα όρια της 
περιφέρειας, στα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί, ο επιθεωρητής, οι 
µαθητές και οι γονείς τους (γλωσσικά, κτηριακά, οικονοµικά κ.ά.), στους τίτλους 
σπουδών των δασκάλων, στα προβλήµατα που δηµιουργούσε η έλλειψη παιδαγω-
γικής και επιστηµονικής επάρκειας των δασκάλων της εποχής, στους τρόπους επιθεώ-
ρησης των δασκάλων αλλά και αντιµετώπισης των προβληµάτων από το κράτος τόσο 
µε την µε την επιβολή ποινών και αµοιβών όσο και µε τη διεξαγωγή κατά τόπους 
παιδαγωγικών συνεδρίων. Επιπρόσθετα, περιέχει αναφορές στην αλλαγή των ορίων 
της περιφέρειας καθώς και στα προβλήµατα που προέκυψαν απο την εγκατάσταση 
στην περιφέρεια πολλών προσφυγικών οικογενειών. 
 

 



 
 

 

Α. Έναρξη λειτουργίας 
Τα πρώτα χρόνια µετά την απελευθέρωση της περιφέρειάς µας από τον Οθωµανικό 

ζυγό και τη λήξη των Βαλκανικών πολέµων, το επίσηµο Ελληνικό κράτος προσπάθη-
σε να απογράψει τις πόλεις, τις κοινότητες και τους οικισµούς στις Νέες Χώρες ή 
Νέες Επαρχίες, δηλαδή στις περιοχές που απελευθερώθηκαν τότε. 
Το 1913 γίνεται η πρώτη διοικητική διαίρεση, συστήνεται ο νοµός Θεσσαλονίκης 

και τοποθετείται Γενικός ∆ιοικητής της Κεντρικής Μακεδονίας ο Θ. Σοφούλης, ο 
οποίος, µε την υπ’ αριθµ. 54213/1-11-1914 εγκύκλιο, απογράφει τις πόλεις, τα χωριά 
αλλά και τους οικισµούς στις Νέες Χώρες µε την έως τότε ονοµασία τους. Επίσης 
έπρεπε να απογραφούν και να καταχωριστούν στα ειδικά δελτία οι υπηρεσίες και τα 
σχολεία.  
Εξάλλου, στις 21 Αυγούστου του 1914 µε Βασιλικό ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (αριθµός φύλλου 234) αποφασίζεται η κατανοµή 
των σχολείων της Νέας Ελλάδας, που υπήρχαν πριν από την απελευθέρωση, σε 
εκπαιδευτικές περιφέρειες. Με την απόφαση αυτή τα δηµοτικά σχολεία της Κρήτης 
κατανέµονται σε 6 εκπαιδευτικές περιφέρειες, των νησιών του Αιγαίου σε 4, της 
Ηπείρου σε 6 και της Μακεδονίας σε 17 εκπαιδευτικές περιφέρειες, που είναι οι εξής: 
Ελασσώνος, Κοζάνης, Ανασελίτσης (µε έδρα την Σιάτιστα), Γρεβενών, Καστοριάς, 
Φλώρινας, Έδεσσας (µε έδρα την Έδεσσα), Βεροίας, Γενιτσών (µε έδρα τα Γιαν-
νιτσά), Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λαγκαδά, Σιδηροκάστρου, Σερρών, ∆ρά-
µας  και Καβάλας.  
Η εκπαιδευτική περιφέρεια Γενιτσών, µε έδρα, γραφείο, επιθεωρητή και Εποπτικό 

Συµβούλιο στα Γιαννιτσά, περιλαµβάνει «τὰ Δημοτικὰ σχολεῖα τῆς ὁμωνύμου 

ὑποδιοικήσεως τοῦ διοικητικοῦ τμήματος Νοτίας, καὶ τῶν πρὸς δυσμὰς τοῦ 

Ἀξιοῦ καὶ πρὸς βορρὰν τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Θεσσαλονίκης–

Μοναστηρίου συνοικισμῶν τῆς ὑποδιοικήσεως Θεσσαλονίκης μὲ ἕδραν τὰ 

Γενιτσά», δηλαδή περίπου τα σχολεία του Καζά Γενιτσών του Οθωµανικού κράτους. 
Στην περιφέρεια των Γιαννιτσών κατά την ίδρυσή της, σύµφωνα µε τις αναφορές 

στις εκθέσεις του εκάστοτε Επιθεωρητή της εκπαιδευτικής περιφέρειας Γιαννιτσών 
προς τον Γενικό Επιθεωρητή της 10ης Εκπαιδευτικής περιφέρειας, ανήκουν τα δηµο-
τικά σχολεία και νηπιαγωγεία των εξής κοινοτήτων: (µε αλφαβητική σειρά πρώτα 
αναφέρεται το παλιό όνοµα και στην παρένθεση το νέο όνοµα του τόπου):   
1. Άγιοι Απόστολοι  (Πέλλα)  
2. Άγιος Γεώργιος   
3. Άγιος Λουκάς    
4. Άνω Κουφάλια  
5. Αλάρ (Αρχοντικό)  
6. Αλτσάκ (Χαµηλό-Παιονίας)  
7. Ασάρ Μπέη (∆ροσερό-έχει και    
    Οθωµανικό σχολείο)  
8. Ασικλάρ (Εύρωπος Παιονίας)  
9. Βαλγάτς ή Βάλγατς  – Βαλγάτσι ή    
    Βαλγάτι (Καµποχώρι-Παιονίας) 
10. Βλάχ (Εσώβαλτα)  
11. Βοέµιτσα  ή Μποέµιτσα    
     (Αξιούπολη)   
12. Βούδριστα (Παλαιός Μυλότοπος)   
13. Γενιτσά  (Γιαννιτσά)        
      (έχει και Οθωµανικά, Αρρένων και    
      Θηλέων )  

14. Γερακάρτσι (Γερακώνα)   
15. Γεύγελη 
16. Γιαλετζίκ ή Γιαλατζίκ      
      (Χαλκηδόνα)   
17. Γιδάς (Αλεξάνδρεια-Ηµαθίας)  
18.  Γκόλο – Σέλο  (Γυµνά-   
       Ακρολίµνη)   
19.  Γκούρµπες (Αγροσυκιά)  
20. Γοργώπη ή Γοργόπη (Παιονίας)  
21. Γουµένιτσα (Γουµένισσα) 
22. Γύψοβο ή Γιούψεβο (Γυψοχώρι)  
23. ∆άµιανη (∆αµιανό)  
24. ∆άµποβο (Βαλτοτόπι-Παιονίας)   
25. ∆έβρενον –∆ρέβενον (Πύλη-   
      Παιονίας)  
26. ∆άουτσια ή Ντάουτσια ή ∆αούτσι  
     ( Ελεούσα Θεσ/κης)  
 



 
 

 

27. Εσκιτζέ ή Βέτκι Πάζαρ     
     (Ποντοχώρι)  
28. Ζορµπάς (Μικρό Μοναστήρι-    
      Θεσσαλονίκης)  
29. Ίσβορον  (Πηγή-Παιονίας)  
30. Ισπερλίκ  (Πλαγιάρι)  
31. Καδίνοβο (Γαλατάδες)  
32. Καλλίνιτσα  (Καλή)  
33. Καλύβια  
34. Καρασινάν  (Πλάγια-Παιονίας,      
      Οθωµανικό σχολείο)  
35. Καράµιτσα – Καράµζα       
      (Καλλίπολη)  
36. Καρυώτισσα  
37. Κάτω Κουφάλια  
38. Κισαλάρ ή Κισσαλάρ (Μανδαρές-    
      Μανδαραί-Αχλαδοχώρι)   
39. Κονίκοβο- Κόνικον  (Στίβα-   
      ∆υτικό)  
40. Κορνισόρ ή Κορνοσιόρ (Κρώµνη)  
41. Κοσίνοβο (Πολύπετρο Παιονίας)   
42. Κούπα   
43. Κρίβα (Γρίβα)   
44. Κρουσάριον (Αµπελειές)  
45. Λειβαδίτσα  
46. Λέσκοβο  (Τρία Έλατα-Έδεσσας)  
47. Λιανοβέριον   
48. Λιµπάχοβο (Φιλυριά-Παιονίας)   
49. Λιπαρίνοβο (Λιπαρό)     
50. Λιτοβόι ή Λιτοβόη (Λεπτοκαρυά)  
51. Λούγκουντσα-Λούγγουστα    
      (Λαγκαδιά Αλµωπίας)  
52. Λουζάνοβον ή Λοζ ή Λωζάνοβον    
      ή Λαζάνοβον (Παλαίφυτο) 
53. Λούµνιτσα (Σκρά)  
54. Μαγιαδάγ- Μαγιαδάν (Φανός-   
      Αξιούπολης)  
55. Μακρύνοβο (ή Μαυρένοβο-   
      Μαυροµάνδαλο, Μανδύλοβον) 
56. Μεγάλα Λιβάδεια (Πάϊκου) 
57. Μικρά Λιβάδεια (Πάϊκου) 
58. Μεντεσελή (Έλλη) (∆εν υπάρχει     
     σήµερα, ήταν κοντά στο Βαλτοχώρι       
      Χαλκηδόνας, Τουρκικό χωριό)     

59. Μπαµπάκιοϊ  (Μεσιά-Παιονίας )  
60. Μπάµπιανη (Λάκκα)  
61. Μπαροβίτσα (Καστανερή    
      Παιονίας )  
62. Μπερίσλαβ ή Μπερισλάβ    
      (Περίκλεια)  
63. Μπόζιτς ή Μπόζετς (Άθυρα)  
64. Νεοχώριον (Ηµαθίας)  
65. Νώτια ή Νότια (Αλµωπίας)  
66. Νιντίρ (Άνυδρο)  
67. Όσσιανη ή Όσιν (Αρχάγγελος, εκεί    
      λειτουργεί και Ρουµανικό σχολείο)  
68. Όµπαρ (Αραβησσός)  
69. Οριζάρτσι  ή Ορυζάρτση (Ρύζια-   
      Παιονίας)    
70. Παλαιοχώριον  
71. Πέτγας (Πεντάλοφος-Παιονίας)  
72. Πέτροβον (Άγιος Πέτρος-    
      Παιονίας)   
73. Πράχνα (Άσπρο)  
74. Πυλωρίκιον ή Πυλωρύγι ή    
      Πηλωρύγι (Πενταπλάτανος)  
75. Ράδοµιρ ή Ράδοµηρ (παλαιό     
      Ασβεσταριό )  
76. Ράµελ ή Ράµελη (Ραχώνα)  
77. Ράµνα (Οµαλό Παιονίας)  
78. Σάριτσα ή Σαρίτσοβο ή Σαρίτσι    
     (Βαλτοχώρι-Θεσ/κης)  
79. Σέχοβο (Ειδοµένη)   
80. Σλόπνιτσα ή Σλώπ ή Σλοπ (∆ογάνη    
      Παιονίας)   
81. Σχοινάς   
82. Τοσίλοβον (Στάθης Παιονίας)    
83. Τούµπα (Παιονίας)  
84. Τούσιανη (Αετοχώρι-Αλµωπίας)  
85. Τριφούλτσοβο ή  Καδίκιοϊ       
      (Τριφύλλι)  
86. Τσέρνα Ρέκα (Κάρπη-Παιονίας)  
87. Τσιοχαλάρ ή Τσοχαλάρ (Παρθένιο     
      Θεσσαλονίκης)   
88. Τσίτσιγας ή Τσίτσιγκες     
      (Σταυροδρόµι)  
89.  Τσιγάροβο (Άνυδρο-Παιονίας)  

Τα µόνιµα µέλη του πρώτου εποπτικού συµβουλίου της Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Γενιτσών ήταν τα εξής: α) Γρηγόριος Καράτσαλος, επιθεωρητής των 
δηµοτικών σχολείων β) ∆ηµήτριος Παπαδόπουλος, διευθυντής της Α΄ πλήρους ∆ηµο-
τικής Σχολής Γενιτσών γ) Γεώργιος Γιακουµής, ειρηνοδίκης Γενιτσών.  

 
 



 
 

 

Από το 1ον Βιβλίον Πράξεων Επιθεωρητού ∆ηµοτικών Σχολείων Περιφερείας  
Γιαννιτσών από ιδρύσεως  (Σελίδα  1η)                                                          

Συνεδρίασις  1η 
Πρακτικόν  1ον 

Τὸ ἐποπτικὸν συμβούλιον τῆς ἐκπαιδευτικῆς περιφερείας Γενιτσῶν 
ἀποτελούμενον ἀπὸ 1) τὸν κ. Γεώργιον Γιακουμήν, εἰρηνοδίκην Γενιτσῶν 2) τὸν κ. 
Δημήτριον Παπαδόπουλον, διευθυντὴν τῆς Α΄ πλήρους δημοτικῆς σχολῆς 
Γενιτσῶν και 3) τὸν κ. Γρηγόριον Μ. Καράτσαλον, ἐπιθεωρητήν τῶν Δημοτ. 
Σχολείων τῆς ἐκπαιδευτικῆς περιφερείας Γενιτσῶν συνελθὸν ἄνευ τῶν αἱρετῶν 
μελῶν, συμφώνως τῇ ὑπ’ ἀριθ. 374 καὶ ἀπὸ 22 Ὀκτωβρίου τηλεγραφικῆς 
διαταγῆς τοῦ Γενικοῦ ἐπιθεωρητοῦ τῆς 10ης ἐκπαιδευτικῆς περιφερείας, σήμερον 
τὴν εἰκοστὴν ἑνάτην (29) Οκτωβρίου ἐν τῷ γραφείῳ τοῦ Ἐπιθεωρητοῦ τῶν 
Δημοτικῶν Σχολείων ἄρχεται σὺν Θεῷ τῶν ἐργασιῶν αὐτοῦ, διαδηλοῦν διὰ τοῦ 
πρώτου τούτου πρακτικοῦ τὴν χαρὰν τοῦ ἐπὶ τῷ εὐτυχεῖ γεγονότι τῆς ἐνάρξεως 
τῶν ἐργασιῶν τοιαύτης ἐκπαιδευτικῆς ἀρχῆς ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, τῇ δεινῶς 
δοκιμασμένη καὶ εὐχόμενον ἵνα ὁ Ὕψιστος κατευοδώσῃ τὰ ἔργα του πρὸς 
ταχείαν διαρρύθμισιν τῶν ἐκπαιδευτικῶν πραγμάτων τῆς περιφερείας ταύτης.  
  Ὁ Πρόεδρος                                                                                            Τα μέλη  
 Γ. Γιακουμής                                                                                    Δ. Παπαδόπουλος  
                                                                                                            Γ. Καράτσαλος  
 
Β. Προβλήµατα  
Η Εκπαιδευτική Περιφέρεια των Γιαννιτσών από την ίδρυση της ήταν µια πολύ 

µεγάλη περιφέρεια, ειδικά για την εποχή εκείνη. Μάλιστα σε πολλές εκθέσεις 
αναφέρεται ότι ο επιθεωρητής πήγαινε µε τα πόδια από χωριό σε χωριό, ακόµη και σε 
δύσκολες καιρικές συνθήκες. Λόγω της µεγάλης έκτασης της Περιφέρειας οι 
αρµόδιοι είχαν να αντιµετωπίσουν πολλά προβλήµατα. 

 
Ι. Γλωσσικά προβλήµατα  
Αυτά εστιάζονταν κυρίως σε θέµατα της οµιλούµενης γλώσσας, η οποία στα 

περισσότερα χωριά ήταν το σλαβόφωνο ιδίωµα, τα ρουµάνικα, αλλά και η τουρκική, 
από τους εναποµείναντες Τούρκους, οι οποίοι ήταν αρκετοί και δεν συνεργάζονταν 
µε το επίσηµο ελληνικό κράτος. Το γλωσσικό πρόβληµα ταλαιπώρησε για πολλά 
χρόνια όχι µόνο τους επιθεωρητές αλλά και τους δασκάλους. Ακόµη και το 1923, 
δηλαδή 11 χρόνια µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, το πρόβληµα ήταν 
εντονότατο. Έτσι, σε έκθεση του Επιθεωρητή το 1923 αναφέρονται τα εξής:  

 «Εἶναι ἱδρυμένα εἰς τὴν περιφέρειαν Γεννιτσών 123 σχολεῖα στοιχειώδους 
ἐκπαιδεύσεως, ὧν 90 δημοτικά, 32 νηπιαγωγεῖα καὶ 1 πρακτικὴ σχολή. Ἐκ τῶν 
δημοτικῶν σχολείων τὰ 8 εἶναι ἑλληνόφωνα, τὰ 11 βλαχόφωνα, τὰ 60 
σλαυόφωνα καὶ τὰ 11 ὀθωμανικά, ἐκ δὲ τῶν νηπιαγωγείων 7 βλαχόφωνα καὶ τὰ 
25 σλαυόφωνα». ∆ικαιολογηµένα ο επιθεωρητής αποκάλεσε την όλη κατάσταση 
«γλωσσική Βαβυλωνία». Σχολεία που µιλούσαν την Τουρκική γλώσσα υπήρχαν δύο 
στα Γιαννιτσά (αρρένων και θηλέων) και στα χωριά Αλτσάκ, Ασάρ Μπέη, Ισπερλίκ, 
Καλλίνιτσα, Κισλάρ, Νίντιρτσε, Μαγιαδάγ.  
Από τις εκθέσεις του Επιθεωρητή στις 19 Μαΐου του 1920: 
Μαγιαδάγ (=Φανός Αξιούπολης): Ὀθωμανικόν σχολεῖον 

Ἐγγεγραμμένοι Μαθηταί: 90 

Διδάσκαλος γ΄ προσωρινὸς ὁ Φερὴτ Σμυρλάκης, τουρκοκρής.  



 
 

 

Ἕνεκα τῆς εἰς τὴν συροτροφίαν ἐκτεταμένης ἀσχολίας τῶν κατοίκων κατὰ 

τὸν χρόνον τοῦτον καὶ τῶν λοιπῶν γεωργικῶν ἐργασιῶν, μόλις κατορθοῦ-

ται ἡ συγκέντρωσις τῶν ἡμίσεων σχεδὸν μαθητῶν. παρόντες κατὰ τὴν ἐπι-

θεώρησιν 54. Διδάσκονται ἀνάγνωσιν, ἀριθμητικήν, πατριδογνωσίαν, τεχνι-

κά, θρησκευτικά ὑπὸ τὸν χότζαν τῆς κοι-νότητος, ἐκτός γυμναστικῆς. […]     
  

ΙΙ. Κτηριακά προβλήµατα  
 Έντονα ήταν και τα κτηριακά προβλήµατα, αλλά και η έλλειψη στοιχειώδους 

υλικοτεχνικής υποδοµής. Σε πολλά χωριά τη λύση δεν την έδινε το κράτος, αλλά οι 
ίδιοι οι κάτοικοι, οι οποίοι µε δικά τους έξοδα και εργασία επισκεύαζαν τα υπάρχοντα 
σχολεία, έφτιαχναν θρανία και βοηθούσαν µε οποιονδήποτε τρόπο µπορούσαν.  

 
ΙΙΙ. Φοίτηση των µαθητών  
Ένα άλλο σηµαντικό πρόβληµα που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν η ελλιπής και 

άτακτη φοίτηση των µαθητών. Αυτό οφειλόταν στους ίδιους τους γονείς τους, οι 
οποίοι τα απασχολούσαν στις δουλειές τους. Έτσι µετά την γιορτή των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης συνήθιζαν να διακόπτουν την φοίτηση των παιδιών τους, 
αφού άρχιζε η περίοδος εκτροφής των µεταξοσκώληκων, η σπορά των ρυζιών και οι 
καπνοφυτείες. Το ίδιο συνέβαινε και κατά τους µήνες Αύγουστο, Σεπτέµβριο και 
Οκτώβριο, λόγω της συγκοµιδής των σταφυλιών, του καλαµποκιού, των κάστανων 
κτλ.          

 
ΙV. Κενές θέσεις  
Σηµαντικότατο ήταν και το πρόβληµα της επάνδρωσης των δηµοτικών σχολείων 

αλλά και των νηπιαγωγείων µε διδακτικό προσωπικό. Με την ενσωµάτωση των 
«Νέων Χωρών» δηµιουργήθηκαν πολλές κενές θέσεις στα δηµοτικά σχολεία, αν και 
αρχικά λειτούργησαν µε το ίδιο προσωπικό που υπήρχε και επί Τουρκοκρατίας.  
Οι κενές θέσεις καλύφθηκαν από τελειόφοιτους ∆ιδασκαλείων, εξαταξίων Γυµνα-

σίων, Ηµιγυµνασίων, Ιερατικών Σχολών, Παρθεναγωγείων, αλλά και νηπιαγωγούς 
για τις µικρές τάξεις των ∆ηµοτικών σχολείων, αφού την εποχή εκείνη δεν είχαν ιδρυ-
θεί ακόµη οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Αυτό φαίνεται από τις λεπτοµερειακές ανα-
φορές του Επιθεωρητή για κάθε δάσκαλο και δασκάλα, όπως για παράδειγµα :  
…..εἰς τὰς δύο θέσεις Γουμέντσης τὴν πρωτοβάθμιαν διδασκάλισσαν τοῦ ἐν 
Ἀθήναις Ἀρσακείου Μαρίαν Μυλωνάν..  
….Καλλιόπην Γκάλιου εἰς τὸ Α΄ μὲ μισθόν τριτοβαθμίας διδασκαλίσσης ὡς 
τελειόφοιτος τοῦ Κεντρ. Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης … 
Από την µελέτη των βιβλίων πράξεων και των εκθέσεων του Επιθεωρητή συγκεν-

τρώθηκαν οι σχολές-διδασκαλεία που αποφοίτησαν οι δάσκαλοι στα πρώτα χρόνια 
της ίδρυσης της περιφέρειας Γενιτσών µέχρι και το 1936 περίπου, χρονιά κατά την 
οποία άρχισαν να αποφοιτούν δάσκαλοι πτυχιούχοι των πρώτων Παιδαγωγικών 
Ακαδηµιών. Οι σχολές αυτές είναι οι εξής:     

 
1. ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΤΗΣ  
2. ΙΕΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ   
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ  
3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ  
4. ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ   
5. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ    
    ΑΘΗΝΩΝ  

6. ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
7. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
    ΑΘΗΝΩΝ  
8. ΤΕΤΡΑΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
    ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ     
    ΑΘΗΝΩΝ  



 
 

 

9.  ΖΑΠΠΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 
Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
10. ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ   
     ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ  
11. ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  ΑΡΤΗΣ  
12. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 7ης ΤΑΞΕΩΣ    
     ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΥ-   
     ΜΕΝΙΣΣΗΣ  
13. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ     
     Ε∆ΕΣΣΗΣ  
14. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΖΙΝΖΙ –    
      ∆ΕΡΕ   
15. ΖΩΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
16. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
17. ΕΞΑΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΘΕΣ/ΚΗΣ  
18. ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΓΙΑΣ    
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
19. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ    
      ΘΕΣ/ΚΗΣ  
20. ΤΡΙΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΘΗΛΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
21. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟ∆Ι∆ΑΣΚΑ-   
     ΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
22. ΥΠΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ  
23. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ    
     ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ (4 ΤΑΞΕΙΣ)  
24. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
25. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ    
      ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ  
26. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ  
27. ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   
      ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ  
28. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ     
      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
29. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
30. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  
31. ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
32. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
33. ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
34. ΤΡΙΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΚΟΖΑΝΗΣ  
35. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ    
      ΙΕΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
36. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ  
37. ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ     
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
38. ΙΩΑΚΕΙΜΕΙΟ    
      ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ           
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  

39. ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ    
      ΣΧΟΛΗ  
40. ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    
      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
41. ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    
       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ  
42. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ  
43. ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΣΗΣ  
44. ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
45. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑ∆ΥΤΟΥ  
46. ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ  
47. ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΤΡΩΝ –    
       ΘΡΑΚΗΣ  
48. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  
49. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ    
      ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  
50. ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
51. ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟ  
      ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ  
52. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ    
      ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
53. ΡΑΛΛΕΙΟΣ  ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ    
     ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ    
54. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΠΡΕΒΕΖΗΣ  
55. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΠΥΡΓΟΥ  
56. ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ  
57. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΡΩΣΙΚΩΝ    
      ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΩΝ  
58. ΙΕΡΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ  
      «ΑΝΑΤΟΛΗ»  
59. ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ     
      ΣΑΜΟΥ  
60. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ    
      ΣΜΥΡΝΗΣ  
61. ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ    
      ΣΜΥΡΝΗΣ  
62. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ    
      ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ  
63. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΣΜΥΡΝΗΣ  
64. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ    
      ΣΜΥΡΝΗΣ  
65. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ     
      ΣΠΑΡΤΗΣ  
66. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ    
      ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ  
      ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ    
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ  
      ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ  



 
 

 

67. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ  
68. ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ    
     ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ)  
69. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΥΦΛΙ∆ΟΣ  
70. ΠΕΝΤΑΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ–ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  
71. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ  
 

72. ΕΞΑΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ      
     ΦΛΩΡΙΝΗΣ  
73. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ     
      ΦΛΩΡΙΝΗΣ  
74. ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ    
      ΦΙΛΙΑΤΩΝ  
75. ΜΟΝΟΤΑΞΙΟ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΟ    
      ΧΑΝΙΩΝ  

 
Αρκετοί από αυτούς τους δασκάλους, όπως ήταν λογικό, δεν είχαν επαρκείς 

επιστηµονικές και παιδαγωγικές γνώσεις και το έργο τους γινόταν ακόµη δυσκολό-
τερο, καθώς έπρεπε να διδάξουν σε χωριά µε τόσα προβλήµατα και τόσες γλωσσικές 
ανοµοιοµορφίες. Επιπρόσθετα, µερικοί δάσκαλοι προέρχονταν από την «Παλαιά 
Ελλάδα», που  µετατέθηκαν στις  «Νέες Χώρες», επειδή τα χρόνια υπηρεσίας τους 
µετρούσαν διπλά για τη σύνταξή τους. Έτσι, σύµφωνα µε τις απόψεις των Επιθεω-
ρητών, οι δάσκαλοι αυτοί έρχονταν να δουλέψουν χωρίς διάθεση προσφοράς, αλλά 
µε σκοπό να συνταξιοδοτηθούν γρηγορότερα: «Γράφω ταῦτα, διότι ἐκ τῶν εἰς τὴν 
περιφέρειάν μας ἀποσπασθέντων μόνο 1 εἰργάσθη ὡς ἔπρεπεν, οἱ δὲ ἂλλοι 7 
ἦλθον μόνον διὰ νὰ συμπληρώσωσι τὰ ἔτη τῆς σύνταξής των ταχύτερα». Έτσι, 
υπήρχαν πολλές περιπτώσεις που οι δάσκαλοι παραιτούνταν λόγω των δύσκολων 
συνθηκών που συναντούσαν ή τους απέλυαν πολύ εύκολα µε το παραµικρό (του-
λάχιστον για τα κριτήρια τη δικής µας εποχής), ή τους µετέθεταν, και µε αυτό τον 
τρόπο δηµιουργούνταν πάλι κενά.  Έτσι για παράδειγµα διαβάζουµε:  
 …Ὁ Ἐπιθεωρητὴς ὑποβάλλει πρότασιν ἀπολύσεως τῶν ἑξῆς διδασκαλισσῶν καὶ 
δασκάλων:  
α) τήν … διότι συνῆψε σχέσεις μετά τινος ἀνθυπιάτρου περιπεσούσας εἰς τὴν 
ἀντίληψιν τῆς κοινωνίας. Καὶ κατ’ αρχάς μὲν ἠρνεῖτο τὴν ὕπαρξιν τοιούτων 
σχέσεων, κατόπιν δὲ ἰσχυρίσθη ὅτι τὴν συνδέει μετὰ τοῦ ἐν λόγῳ ἀνθυπιάτρου 
ἀμοιβαία ὑπόσχεσις γάμου.  
β) τήν …. διότι παρουσιάζει ὄχι μόνον χρονίαν κι ἀνίατον ἠθικήν ἐξαχρείωσιν, 
ἀλλὰ κι ἀμέλειαν κι ἀδιαφορίαν πρὸς τὸ καθῆκον της, γνωστήν κι εἰς τὰ μέλη 
τοῦ Συμβουλίου, πρὸς δὲ κι ἀνεπάρκειαν ἀποδεδειγμένην καθ’ ὅσον ἐξακολουθεῖ 
νὰ γράφῃ «Μισθοδοτηκή κατάσταση», «ἐν Γενιτσής» κ.λπ. καὶ ταῦτα ἐξ 
ἀντιγραφῆς ὑποδείγματος».   
γ) τόν …. ὑποδ. Κοσινόβου, νὰ μετατεθεῖ μακρὰν τοῦ Κοσινόβου, ἔνθα ἐξέπεσεν 
εἰς τὴν συνείδησιν τῶν χωρικῶν, ὥστε νὰ μὴ εἶνε δυνατόν ν’ ἀμφισβητηθεῖ ἡ 
μωρία του, τὴν ὁποίαν εἰς πᾶσαν εὐκαιρίαν ἐπιδεικνύει καὶ εἰς τὰ γειτονικὰ 
χωρία νυμφοθηρῶν.   
Παράλληλα, ο Επιθεωρητής προτείνει (στις 3/6/1916) να μετατεθεί:   
α) Ὁ ὑποδιδάσκαλος Δάμιανης Κ.Τ. ὡς ἀδέξιος ὢν καὶ ἀνεπαρκὴς λόγῳ τῆς 
γεροντικῆς του ἡλικίας δὲν εἶνε ἀνεκτός πλέον ἐν τῇ κοινότητι Δάμιανης, ἔνθα 
ὑπηρετῶν ἀπὸ τριετίας, δὲν δύναται νὰ παρουσιάσει οὔτε ἕναν μαθητήν, μὲ τὸν 
ὁποῖον νὰ δύναται τις νὰ συνενοηθῇ Ἑλληνιστί. Ἐπειδὴ δὲ θὰ ἦτο ὑπερβολικῶς 
σκληρὸν νὰ ριφθεῖ εἰς τοὺς δρόμους γέρων ἄστεγος κι ἐπειδὴ ὑπάρχει κι ἔλλειψις 
μεγάλη προσωπικοὺ καλὸν εἶνε νὰ μετατεθεῖ εἰς τὴν κενήν θέσιν τῆς Ἑλλη-
νοφώνου κοινότητος Καλυβίων, ἔνθα θὰ εἶνε ὀλιγώτερον ἐπιβλαβής… 



 
 

 

Υπήρχαν βέβαια και πολύ καλοί δάσκαλοι και δασκάλες, οι οποίοι επιβραβεύονται 
από τον Επιθεωρητή, είτε µε καλύτερη µετάθεση, ειδικά στην περίπτωση που την 
ζητούσαν, είτε µε προαγωγή, άρα και µε καλύτερο µισθό, π.χ.  
Ο Επιθεωρητής προτείνει: 
α) τὴν μετάθεσιν τῆς Ο.Χ. ὑποδιδασκαλίσσης Τούσιανης, ἡ ὁποία εἶνε ὑπερά-
ριθμος. Κατὰ τὸ ἔτος αὐτό ὑπηρέτησεν εὐδοκίμως καὶ ἐπιμελῶς (ὡς καὶ κατὰ τὰ 
δύο παρελθόντα ἔτη) ὡς νηπιαγωγός. Δίκαιον εἶνε νὰ μετατεθῆ ἐκ τῆς ἐπι-
κινδύνου ἐκείνης θέσεως ἥτις εὑρίσκεται παρὰ τὴν μεθόριον, εἰς τὴν θέσιν 
Γκούρμπες … 
β) νὰ ὀνομασθῆ ἀπό 1η Σεπτεμβρίου ε.ε. διευθύντρια τῆς Πρακτικῆς Σχολῆς 
Θηλέων Γενιτσῶν ἡ ἥδη ἐν τῇ σχολῇ ὑπηρετοῦσα ὡς διδασκάλισσα τῶν οἰκιακῶν 
ἔργων Ἀσπασία Ζουρμαλίδου. Ἐπειδή ἐπεδείξατο καὶ φιλοπονίαν κ΄ ἐπιβολήν ἐν 
τῇ σχολῇ ταύτῃ, οὐδὲν δὲ παράπονον παρουσιάσθη κατ’ αὐτή, δίκαιον εἶνε νὰ 
ὀνομασθῇ διευθύντρια τῆς σχολῆς, ἐὰν δὲ ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητριῶν κ΄ αἱ 
ἀνάγκαι τῆς σχολῆς τὸ ἐπιβάλλουν, νὰ διορισθῇ ἑτέρα διδασκάλισσα τῶν 
οἰκιακῶν ἔργων ἢ τῆς κοπτικῆς κ΄ τῆς ραπτικῆς.  
Για την πλήρωση των κενών θέσεων σε µερικά σχολεία τοποθετήθηκαν ακόµη και 

συνταξιούχοι δάσκαλοι, άρα µεγάλης ηλικίας, µε πολλά προβλήµατα υγείας και µικρή 
διάθεση να προσφέρουν υπηρεσία στο τόσο σηµαντικό και δύσκολο έργο τους. Ο 
µοναδικός λόγος-κίνητρο που δέχονταν να διδάξουν ήταν ο µισθός που έπαιρναν επι-
πλέον της σύνταξής τους. Έτσι µε πολλή ευκολία παραιτούνταν, µε αποτέλεσµα σε 
πολλά χωριά να µη λειτουργούν τα ∆ηµοτικά σχολεία.  
Σύµφωνα µε την γενική έκθεση του επιθεωρητή για το έτος 1919-1920 στα 

δηµοτικά σχολεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαννιτσών ήταν εγγεγραµµένοι 
4.031 µαθητές, φοίτησαν µόνον οι 3.445 και προήχθησαν οι 2.581. Στα δε νηπια-
γωγεία ήταν εγγεγραµµένα 2.800 νήπια, εκ των οποίων φοίτησαν 2.425 και προήχθη-
σαν 1.763. ∆ηλαδή συνολικά ήταν εγγεγραµµένοι 6.831 µαθητές από τους οποίους 
φοίτησε το 86% και προήχθη µόνο το 63,6%, ενώ το προηγούµενο σχολικό έτος από 
τους 6.249 εγγεγραµµένους µαθητές φοίτησε µόνο 72% και προήχθησαν το 34%. 
∆ηλαδή άρχισε να παρατηρείται κάποια βελτίωση στην εγγραφή αλλά και στη 
φοίτηση των µαθητών καθώς και στην πρόοδο τους. Ακόµη, σε σχέση µε τα 
προηγούµενα έτη, ο αριθµός των δασκάλων και των νηπιαγωγών αυξάνεται και από 
85 το 1918-19 ανέρχεται σε 108 το 1919-20. Μάλιστα, οι περισσότεροι από τους 
καινούργιους δάσκαλους είναι απόφοιτοι διδασκαλείων, οι οποίοι σύµφωνα µε τον 
επιθεωρητή όχι µόνο έχουν περισσότερες γνώσεις, αλλά χρησιµοποιούν και σύγ-
χρονες (για τα δεδοµένα της εποχής) µεθόδους διδασκαλίας σε σύγκριση µε τους 
αποφοίτους κάποιων τάξεων ηµιγυµνασίων και γυµνασίων, ενώ, τέλος, είναι και 
περισσότερο επιµελείς στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. «..Εὐτυχῶς ἡ 
προσθήκη νέων ἐκ διδασκαλείων δημοδιδασκάλων ἔδωσαν νέαν πνοήν εἰς τὰ 
δημοτικὰ σχολεῖα τῆς περιφερείας ταύτης. τὸ ἄχρι τοῦδε ἄτονον καὶ βωβὸν 
σχολεῖον, τὸ ἄνευ γυμναστικῆς καὶ ὠδικῆς,…,τὸ ἐντός τοῦ διδακτηρίου διαρκῶς 
ταλαιπωρούμενον εἰς ἀπομνημόνευσιν λέξεων, ἐνεφανίσθη ἱκανοποιητικῶς 
ζωηρὸν καὶ ἀκμαῖον, προκάλεσεν τὴν προσοχὴν καὶ τὸ διαφέρον τοῦ κοινοῦ εἰς 
τὰ μεγαλύτερα κέντρα τῆς περιφερείας, Γενιτσά, Γουμένιτσαν, ἐν μέρει ἐν 
Μποεμίτση, Μπαροβίτση, Τσερναρέκα, Γιδᾶ, Μεγάλα Λειβάδια.  
 
 
 



 
 

 

Γ. Τρόποι αντιµετώπισης των προβληµάτων  
Παρ’ όλα αυτά, τα προβλήµατα σχεδόν παραµένουν τα ίδια, κυρίως στα 

νηπιαγωγεία, σύµφωνα πάντοτε µε τον επιθεωρητή σε έκθεση του το 1923 «..Ἀλλὰ 
καὶ ἂν ταῦτα ἐμορφοῦντο τελειότερον ἐν τῇ γλώσσῃ, ὡς συμβαίνει μὲ τοὺς 
μαθητάς τῶν δημοτικῶν σχολείων, πάλιν τὸ ἀποτέλεσμα θὰ ἦτο πενιχρότατον, 
κρινόμενον ἀπό γενικοτέρας ἀπόψεως. Διότι τί ὠφελεῖται τὸ γενικὸν, ὅταν ὁ 
μικρὸς μαθητὴς ἐν τῇ οικογενειακῇ καὶ τῇ μικρᾷ κοινωνικῇ του ζωή δὲν 
μεταχειρίζεται εἰ μὴ σπανιώτατα τὴν Ελληνικήν; Ἡ οἰκογένεια, ἡ ἀγορὰ 
συνεννοοῦνται μόνο διὰ τῆς τοπικῆς γλώσσης ἀνεξαιρέτως….». και προτείνει 
δύσκολα µέτρα: «Ἐφ’ ὅσον ἡ φοίτησις τῶν νηπίων δὲν συμβαδίζει μετὰ τῆς τῶν 
ἀρρένων, ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχει ἐπαρκὴς ἀριθμὸς διδασκάλων καὶ πρὸ παντὸς 
ἐφ’ ὅσον δὲν καταβάλλεται γενικωτέρα φροντὶς περὶ μεταβολῆς τοῦ 
περιβάλλοντος, τουλάχιστον ἐν τῇ ἀγορᾷ δι’ ἀσκήσεως βίας τινός ἀστυνομικῆς, 
νομίζω ὅτι θὰ ματαιοπονῶμεν ἐπὶ μακρὸν ἀναμένοντες τὰ πάντα ἐκ τοῦ 
σχολείου. Ἀφ’ οὗ δ’ ἐν τὶς πόλεις ἔνθα λειτουργοῦσι σχολεῖα περισσότερα, 
ἐγκαταστάθηκαν πρόσφυγες, οὐκ ὀλίγοι καὶ ἐκ τῆς Παλαιᾶς Ἑλλάδος 
οἰκογένειαι ὑπαλλήλων καὶ ἄλλων ἐπιχειρηματιῶν οὐδεμία ἢ λίαν δυσδιάκριτος 
ἐπῆλθε μεταβολὴ ἐν μιᾷ ὀκταετία, δὲν χρειάζεται πολλὴ σκέψις οὕτως ἐννοήσει 
τις τί γίνεται εἰς τὴν ὕπαιθρον χώραν καὶ μετὰ παρέλευσιν πόσου χρόνου πρέπει 
νὰ ἐλπίζῃ εἰς ἐπικράτησιν τῆς γλώσσης ἡμῶν». Επίσης προτείνει να διορισθούν 
περισσότεροι δάσκαλοι, να διοργανωθούν τοπικά επιµορφωτικά συνέδρια για τους 
δασκάλους και τους νηπιαγωγούς. Ειδικά για τους νηπιαγωγούς αναφέρει: «Εἰς τὸ 
Διδασκαλεῖον Ἐδέσσης, τὸ ὁποῖον ἐνδιαφέρει τὴν περιφέρειάν μας, πρέπει νὰ 
εἰσάγονται ὡς ὑπότροφοι, ὄχι ὁρισμένος ἀριθμός, ἀλλ’ ὅσαι κρίνονται ἱκαναί, 
διότι ἔχομεν μεγάλην ἀνάγκην νηπιαγωγῶν». Ακόµη, να σταλούν ικανοποιητικά 
κονδύλια για την επισκευή των διδακτηρίων, αγορά υλικοτεχνικής υποδοµής (θρανία, 
πίνακες, κ.λπ.), να απλοποιηθεί η γραφειοκρατία των επιθεωρητών (ήταν υπο-
χρεωµένοι να γράφουν τις εκθέσεις τους για κάθε δάσκαλο και δασκάλα αναλυτικά 
εις τριπλούν). Επίσης προτείνει την τροποποίηση των διατάξεων για την υποχρεωτική 
φοίτηση των µαθητών, η οποία προέβλεπε την µήνυση από τους δάσκαλους στους 
γονείς των µαθητών που δεν φοιτούσαν κανονικά και την επιβολή προστίµου 50 
δραχµών στους γονείς τους. Το µέτρο αυτό όµως δεν απέδωσε επειδή «διὰ τοὺς 
πλουτίσαντες σήμερον χωρικοὺς εἶναι ποσὸν ἀνάξιον λόγου», αλλά και επειδή 
έπρεπε ο κάθε δάσκαλος να µεταβαίνει από τον τόπο του αρκετά µακριά ώστε να 
υποβάλει την µήνυση «ὁ διδάσκαλος Ἁγίου Γεωργίου μετέβει δις ἐφέτος εἰς 
Νάουσαν δαπανήσας περὶ τὰς 130 δραχμάς. Δὲν νομίζω νὰ τολμήσῃ νὰ 
καταγγείλει ἄλλοτε». Από τα αυστηρά αυτά µέτρα εξαιρούσε 3 µόνο κοινότητες για 
τον εξής λόγο: «Μόνο εἰς 3 κοινότητας τῆς περιφερείας μας, ὅπου λειτουργοῦν 
Ρουμανικὰ σχολεῖα δαπάναις τῆς Ρουμανικῆς προπαγάνδας δὲν δυνάμεθα νὰ 
μεταχειρισθῶμεν αὐστηρά, καταναγκαστικὰ μέσα, ἀλλὰ προσελκυστικὰ διὰ τῆς 
δωρεὰν παροχῆς βιβλίων, γραφικῆς ὕλης, ἐνδεικτικῶν κ.λπ. ὡς πράττει καὶ ἡ 
Ρουμανικὴ προπαγάνδα».  
Ακόµη προτείνει την ίδρυση νυχτερινών σχολείων, στα οποία να φοιτούν ενήλικοι 

άνδρες και γυναίκες, και λόγω της µεγάλης έκτασης της εκπαιδευτικής περιφέρειας, 
να διαιρεθεί σε δύο περιφέρειες (των Γενιτσών καὶ της Γουμενίτσης) ή κάποια 
σχολεία να αποσπαστούν στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Βεροίας και της Εδέσσης.  
Παράλληλα, ο επιθεωρητής προτείνει και αλλαγές στην διοίκηση της περιφέρειας, 

ώστε να αποσταλούν στα µέρη αυτά «οἱ ἱκανώτεροι καὶ ἐντιμότεροι τῶν 



 
 

 

ὑπαλλήλων στρατιωτικῶν, οἰκονομικῶν, δικαστικῶν καὶ διοικητικῶν, ὥστε νὰ 
κατορθώσωμεν νὰ ἐμπνεύσωμεν ἐμπιστοσύνην περὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας. […]. 
Λόγω τῆς ἀποστάσεως τοῦ Βασιλείου ὑπεισῆλθον εἰς τὰς ὑπηρεσίας τῶν 
διαφόρων κλάδων στοιχεῖα μὴ ἱστάμενα εἰς τὸ ὕψος τῆς θέσεώς των, ἅτινα 
ἐπωφελούμενα τῆς ἀνωμάλου καταστάσεως, τῆς κομματικῆς  διαπάλης καὶ 
ὑποστηρίξεως καὶ τῆς ἀγνοίας τῶν χωρικῶν τοὺς ἐκμεταλλεύθησαν ἀνα-
ισχύντως». Το αποτέλεσµα της συµπεριφοράς αυτής ήταν µερικοί από τους 
κατοίκους να δυσανασχετούν κατά της διοίκησης και να ενθυµούνται, όπως αναφέρει 
ο Επιθεωρητής, «τὰ πρὸ τῆς ἀπελευθερώσεως Βουλγαρικά σχολεῖα», τα οποία 
ήταν εφοδιασµένα µε πολλά σχολικά όργανα και είχαν άριστο διδακτικό προσωπικό.  
  
∆. Ερχοµός των προσφύγων  
Στον µακρύ κατάλογο των προβληµάτων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαν-

νιτσών, η οποία προσπαθούσε να ορθοποδήσει και να σταθεί αρωγός στη µόρφωση 
των Ελλήνων των «Νέων Χωρών» που έβγαιναν από το σκοτάδι της Οθωµανικής 
καταπίεσης, προστέθηκαν και εκείνα που δηµιουργήθηκαν µε την κατά περιόδους 
εγκατάσταση των Ελλήνων προσφύγων από την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική 
Ρωµυλία, τον Πόντο και την Μικρά Ασία.  
Στα τέλη Ιουνίου του 1923 το εποπτικό συµβούλιο αποτελείται από τους: Θεόφιλο 

Κουτρούλη, διευθυντή του ηµιγυµνασίου Γιαννιτσών, πρόεδρο του συµβουλίου, 
Ιωάννη Ζουπάνο, ειρηνοδίκη Γιαννιτσών και Αντώνιο Γεραντώνη, επιθεωρητή των 
δηµοτικών δχολείων.  
Η χρονιά αυτή είναι χρονιά σηµαντικών αλλαγών για τα δηµοτικά δχολεία της 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας των Γιαννιτσών. Από τη µια παρατηρείται µείωση του 
αριθµού των µαθητών σε ορισµένα σχολεία, επειδή το 1922-23 σύµφωνα µε τις 
εκθέσεις του επιθεωρητή, αρκετές οικογένειες εγκατέλειψαν τα Γιαννιτσά και αρκετά 
χωριά, λόγω µετανάστευσής τους στη Βουλγαρία. Για το λόγο αυτό µειώνεται ο 
αριθµός των νηπίων του ∆΄ Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών, µε αποτέλεσµα αυτό να υποβι-
βαστεί από διτάξιο σε µονοτάξιο και αποφασίζεται η συγχώνευση του Ε΄ Νηπιαγω-
γείου µε το Β΄. Επίσης αποφασίζεται να υποβιβασθούν τα Α΄ και Γ΄ Νηπιαγωγεία σε 
µονοτάξια. Από την άλλη, το 1923 στα Γιαννιτσά, αλλά και σε πολλά χωριά της 
Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαννιτσών, εγκαταστάθηκαν αρκετοί πρόσφυγες από 
τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη και την Μικρά Ασία, ενώ ταυτόχρονα, λόγω της 
ανταλλαγής πληθυσµών, οι εναποµείναντες Τούρκοι εγκατέλειψαν τα Γιαννιτσά και 
όλα τα χωριά του Νοµού Πέλλας. Τελικά µε τον ερχοµό των προσφύγων, ο αριθµός 
των µαθητών στα Γιαννιτσά αυξάνεται και το πρόβληµα της σχολικής στέγης 
οξύνεται. Το εποπτικό συµβούλιο αποφασίζει τα Οθωµανικά σχολεία της Περιφέ-
ρειας να µεταβληθούν σε προσφυγικά ή να καταργηθούν.  
Από τις εκθέσεις του Επιθεωρητή το 1923:  

«...24 Σεπτεμβρίου 1923.Καρυώτισσα. Χωρίον ἀποτελούμενον ἐκ 17 οἰκογενειῶν 
ξενοφώνων καὶ 13 οικογενειῶν προσφύγων. 
Καλύβια. Χωρίον 30 οικογενειῶν ξενοφώνων καὶ 35 προσφύγων.  
Τσίτσιγας. Χωρίον 33 οικογενειῶν ξενοφώνων καὶ 6 Αθιγγάνων.  
Λούγκουντσα. Χωρίον 100 οικογενειῶν βλαχοφώνων καὶ 50 προσφύγων.  
Ισπερλίκ. Χωρίον προσφυγικόν. Ὡς διδακτήριον χρησιμεύει τὸ Τουρκικὸν 
τοιούτον, στερεῖται ὅμως ὑαλοπινάκων καὶ θρανίων ἐπαρκῶν.  
Ἁναχωρήσαντες ἐξ Ἱσπερλίκ διήλθομεν διὰ Τριφοιλτσόβου καὶ Λαζανόβου, ὅπου 
ἔχουσιν ἐγκατασταθῆ πρόσφυγες, 70 οἰκογένειαι εἰς τὸ πρῶτον καὶ 35 εἰς τὸ 
δεύτερον ἵνα ἀντιληφθῶμεν κατὰ πόσον εἶναι ἡ σύστασις σχολείων.  



 
 

 

Γερακάρτσι. Χωρίον 35 οἰκογενειῶν ξενοφώνων καὶ 17 προσφύγων. 
Λιανοβέριον. Χωρίον 60 οἰκογενειῶν ἐντοπίων Ἑλληνοφώνων καὶ 20 προσφύ-
γων.  
Γιαλετζίκ (ξενόφωνον). Τὸ παλαιὸν χωρίον κατεστράφη πέρυσι κατὰ τὸ 
πλεῖστον ἐκ τῆς πλημμύρας τοῦ Ἀξιοῦ καὶ μεταφέρεται εἰς ἀπόστασιν 15΄ τῆς 
ὥρας …. 
Μπόζιτς (σλαυόφωνον). Διδακτήριον καλόν…. 
Ράμελη (ελληνόφωνον).  Χωρίον 80 οἰκογενειῶν προσφύγων καὶ 10 ἐντοπίων.  
Λέσκοβον. Συνοικισμὸς 10 οἰκογενειῶν γηγενῶν σλαυοφώνων καὶ 75 
προσφύγων, ὧν αἱ ἡμίσεις Τουρκόφωνοι. 
Ὅσιανη (βλαχόφωνος). Ἐπιθεωρήσαμεν τὰ σχολεῖα Ὅσιανης, Ρουμανικόν, 
ἡμέτερον δημοτικὸν διτάξιον καὶ μονοτάξιον νηπιαγωγεῖον. Ρουμανικόν: Τὰ 
Ρουμανιστί συντεταγμένα βιβλία δὲν ἔχουν ἐγκριθῆ, διότι ὡς μὲ ἐπιβεβαίωσεν ὁ 
διδάσκαλος ὑπεβλήθησαν ὑπὸ τοῦ Ρουμανικοῦ προξενείου ὰπὸ πέρυσι πρὸς 
ἔγκρισιν, ἀλλὰ δὲν ἐπεστράφησαν. Ὁ διδάσκαλος εἶναι ἀκατάρτιστος, δὲν 
γνωρίζει καλῶς τὰ ἑλληνικὰ καὶ ἐπομέ-νως δὲν δύναται καὶ νὰ τὰ διδάξη.  
Β΄ Δημοτικόν Σχολείον Γενιτσών. (5 Ιουνίου 1925). Τάξις Α΄. Παρόντες 18+11 τοῦ 
ἀνωτέρου καὶ 14 + 10 τοῦ κατωτέρου, ὅπερ συνέβη λόγῳ τῆς ἀτάκτου ἀφίξεως 
τῶν προσφύγων. Εἶναι κακοσυνηθισμένοι καὶ τινὲς πηδοῦν ἐπάνω στὰ θρανία 
….  
Α΄ Νηπιαγωγεῖον Γενιτσῶν. Στεγάζεται εἰς ἀνήλιον καὶ κακῶς ἀεριζόμενον 
δωμάτιον τῆς Μητροπόλεως… Λόγῳ τῆς μεταναστεύσεως ἀφ’ ἑνός καὶ τῆς 
καταλήψεως τοῦ διδακτηρίου ὑπὸ τῶν προσφύγων δὲν εἰργάσθη ὁμαλῶς τὸ 
νηπιαγωγεῖον …  
Νώτια : Διδακτήριον ἀνακαινισθὲν δαπάναις τῶν κατοίκων καὶ τοῦ δημοσίου, 
περιλαμβάνει 3 αἰθούσας καλὰς καὶ διάδρομον. …Ὅλαι αἱ τάξεις εἶναι 
καθυστερημέναι εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, διότι οἱ μαθηταὶ ἔχουσιν μητρικὴν γλῶσσαν 
τὴν Καυκασίαν διάλεκτον… Ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἀριθμητικὴν εἶναι ἀρκετὰ 
προηγμέναι. (2 Ιουνίου 1925)  
Μόνο στα Μεγάλα Λειβάδια παρατηρείται αρκετή βελτίωση στην εκπαίδευση των 

µαθητών ύστερα από τις έντονες προσπάθειες των δασκάλων. Έτσι στις 27 Σεπτεµ-
βρίου του 1925 έγινε η τελετή λήξης των θερινών σχολείων, στην οποία όλοι έµειναν 
ενθουσιασµένοι. «…Ἀπὸ 4ης μέχρι 6ης ώρας οἱ μαθηταὶ τῶν διαφόρων τάξεων 
ἀπήγγειλαν ἀπὸ ἐξέδρας ἐπίτηδες στηθείσης ἔξωθι τοῦ σχολείου ποιήματα καὶ 
διαλόγους ἐπιτυχῶς. Τοῦτο μαρτυρεῖ ὅτι ἐγένετο ἐργασία συστηματικὴ καὶ μετὰ 
ζήλου. Τὴν ἀπαγγελίαν καὶ τὰ ἄσματα παρηκολούθησεν ὑπεραρκετός κόσμος ἐξ 
ἀμφοτέρων καὶ τῶν δύο φύλλων καθήμενος ἐπὶ πλευρᾶς λόφου, ἔμεινεν 
ἐνθουσιασμένος ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα καὶ εὐφήμως ἐξεφράζετο περὶ τοῦ 
προσωπικοῦ. Γενικῶς τὸ προσωπικὸν ἀποτελούμενον ἀπὸ τῶν νηπιαγωγῶν 
Σουλτάνας Χατζηγεωργίου καὶ Κατίνας Διδασκάλου, τῶν δασκάλων Ἀθ. 
Παπαδόπουλον, Δημ. Θεοφιλίδην, Δημ. Μπιδέρην, Μιχ. Παπανικολάου, Χρ. 
Καραπάνον, Χρυσήν Παντελάκη, εἰργάσθη μετ’ ἀφοσιώσεως, ἄλλως τε εἶχεν 
ἐκλεγῆ μεταξὺ τῶν δραστηριοτέρων, ἐργαζόμενοι ἀπὸ τοῦ Μαΐου μέχρι τέλος 
Σεπτεμβρίου, καὶ οἱ μαθηταὶ βλαχόφωνοι, τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν πολὺ 
ἱκανοποιητικά. Ὁ ἐνθουσιασμός ὅμως τοῦ προσωπικοῦ ἐμαράνθη ὀλίγον πρὸ 
τῶν ἐξετάσεων, διότι ἐπληροφορήθη ὅτι τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Οἰκονομικῶν 
ἀρνεῖται νὰ πληρώσει ἐπιδόματα εἰς αὐτό ἐργασθέν προσθέτως καὶ κατὰ τὸ 



 
 

 

θέρος, ὑποστάν δαπάνας προσθέτως διὰ τὴν διατροφὴν του, ὁδοιπορικὰ 
κ.λπ...Παρατηρεῖται ρεῦμα μεταναστάσεως εἰς Ρουμανίαν. Ἄχρι τοῦδε ἐδήλωσαν 
μετανάστευσιν 91 οἰκογένειαι». 
Τη χρονιά αυτή (1925) αναφέρεται από τον Επιθεωρητή ότι µεταναστεύουν πολλές 

οικογένειες βλαχόφωνων και από άλλα χωριά, όπως η Λούµνιτσα, Κούπα, Όσιανη, 
Λούγκουντσα.  
Έτσι το πρόβληµα της εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική περιφέρεια οξύνεται και 

πάλι. Τα προβλήµατα σχεδόν τα ίδια: κτηριακό (παλιά ετοιµόρροπα κτήρια), µεγάλος 
αριθµός µαθητών σε κάθε τάξη, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής, πολυγλωσσία, άτα-
κτη φοίτηση των µαθητών, έλλειψη δασκάλων αλλά και ελλιπής µόρφωση των 
δασκάλων.  
Για το κτηριακό πρόβληµα γίνεται προσπάθεια να λυθεί µε τη συνδροµή του 

Κράτους και µε κατά τόπους εράνους. Σε µερικές περιπτώσεις (όπως στην Πέλλα και 
στα Γιαννιτσά το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο–το σηµερινό 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο) χρησιµο-
ποιούνται σπίτια του Εποικισµού (τα λεγόµενα Ντεχάντιγκε). Οι οικίσκοι 
Ντεχάντιγκε ή πιο σωστά ∆ΕΧΑΤΕΓΚΕ, όπως είναι γραµµένο στα πρωτόκολλα 
παράδοσης και παραλαβής των σπιτιών αυτών, είναι σπίτια που κατασκεύασε η 
Ε.Α.Π. (Ελληνική Επιτροπή Αποκατάστασης Προφύγων) για τους πρόσφυγες, και 
ήταν τριών τύπων: Α΄,Β΄, ∆΄.  
Για την άτακτη φοίτηση των µαθητών συνεχίζονται οι µηνύσεις των γονέων τους 

από τους δασκάλους.  Στο βιβλίο πράξεων του Επιθεωρητή αναφέρεται ότι τη χρονιά 
1932-33 αλλά και τις επόµενες χρονιές επιβάλλονται διάφορα χρηµατικά πρόστιµα  
σε γονείς µαθητών για την άτακτη φοίτηση των παιδιών τους, βάσει του νόµου 4397.  

 
Ε. Παιδαγωγικά συνέδρια   
Η επιµόρφωση των δασκάλων πραγµατοποιείται µε την διοργάνωση µικρών 

τοπικών συνεδρίων στα Γιαννιτσά, στην Γουµένισσα, αλλά και σε πολλά χωριά. 
Πράγµατι στις εκθέσεις του Επιθεωρητή διαβάζουµε :  
«Τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1923 ἡμέραν Δευτέραν ἐγένετο τοπικὸν συνέδριον ἐν 
Νώτιᾳ. Ἔλαβον μέρος εἰς αὐτὸ οἱ διδάσκαλοι Νωτίας α. Καραχάλιος β. Θεόφ. 
Ἀγαθονικίδης,  Μπερίσλαρ Ν. Παπαδόπουλος, Λουγκούντσης Δ. Παπαστεφάνου 
καὶ Ὅσιανης Τρ. Μούρτζος. 
3 Νοεμβρίου 1923. Συνεκροτήθη ἐν Γιδᾷ τοπικὸν συνέδριον εἰς ὅ ἔλαβον μέρος οἱ 
διδάσκαλοι Γιδᾶ, Σχοινᾶ, Νεοχωρίου καὶ Λιανοβερίου. Κατηρτίσαμεν μονοτάξιον 
σχολεῖον μὲ 4 τάξεις καὶ 60 μαθητὰς ἐν ὅλῳ. Ἐδιδάξαμεν ὑποδειγματικῶς ἡμεῖς 
Ἀνάγνωσιν εἰς τὴν Γ΄ τάξιν, Φυσ. Ἱστορίαν εἰς τὴν Γ΄ καὶ Δ΄ περὶ ποντικοῦ κατὰ 
αἰτιώδεις σχέσεις καὶ Ἱστορίαν εἰς τὰς αὐτὰς τάξεις «πῶς οἱ ἀπόγονοι τοῦ 
Ἡρακλέους ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα τους». Ὁ διδάσκαλος Γιδᾶ Θ. 
Κουκουλούδης ἐδίδαξε πρώτην Ἀνάγνωσιν, Πατριδογραφίαν περὶ κήπου καὶ 
λεκτικὰς ἀσκήσεις εἰς τὴν Α΄ καὶ Β΄ τάξιν καὶ πῶς ἑορτάζεται ὁ γάμος ἐν Γιδᾷ. 
Μεθ’ ἑκάστην διδασκαλίαν ἐπηκολούθει συζήτησις σύντομος ἐπ’ αὐτῆς. Μετὰ τὸ 
τέλος ἐξήγησα πῶς πρέπει νὰ διδάσκηται τὸ μάθημα τῆς Γεωγραφίας καὶ πῶς 
πρέπει νὰ γίνη ἡ ἀνάλυσις τοῦ ἀριθμοῦ 2.  
Στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 1926, διοργανώνεται στα Γιαννιτσά τοπικό συνέδριο. 

Συµµετέχουν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί Γενιτσών, Αλάρ, Αγ. Αποστόλων, 
Γκούρµπες, Λιτοβοΐου, ∆άµιανης, Πυλωρικίου, Ράδοµιρ, Κορνισόρ, Κρουσαρίου, 
Ράµνας, Κισαλάρ, Βούδριστας, Εσκιτζέ, συνολικά 35 εκπαιδευτικοί.  
Την 1η µέρα του συνεδρίου δίδαξαν οι εξής: Ο Επιθεωρητής (Γεωγραφία για τον 

νοµό Ροδόπης), η νηπιαγωγός Βούδριστας Ραλλού Γαβριήλ (το ρήµα πίνω), η Μαρία 



 
 

 

Γεωργιάδου του Α΄ Γιαννιτσών (ανάγνωση της Α΄), ο Παν. ∆ιαµαντίδης του Γ΄ 
Γιαννιτσών (ιστορία περί Κίµωνος της ∆΄), ο Στέφανος ∆ηµόπουλος, δάσκαλος του 
Ράδοµιρ (ανέλυσε το έργο του Καραχρίστου «∆ιδακτική των ξενοφώνων», ο Σάββας 
Τσαϊρίδης, δάσκαλος του Αλάρ (ανέλυσε το έργο του Μαραγκουδάκη «Περί 
πλαστικής») και ο Νικόλαος ∆ιαµαντόπουλος για το ίδιο θέµα.    
Τη 2η µέρα του συνεδρίου δίδαξαν οι εξής:  Ο Επιθεωρητής  (Φυσική Ιστορία της 

∆΄ για τον λύκο), η Αρχοντούλα Αρχοντοπούλου (ανάγνωση της Β΄), ο ∆ηµήτριος 
Παπαδόπουλος (έκθεση για τον σχολικό κήπο) και ο Ιωάννης Ξανθός (Γραµµατική). 
Στο τέλος της ηµέρας ακολούθησε συζήτηση και κριτική των διδασκαλιών που 
έγιναν.  
Την ίδια χρονιά (1926) διοργανώνεται και πάλι τοπικό συνέδριο στα Γιαννιτσά για 

την επιµόρφωση των δασκάλων και νηπιαγωγών. Στο συνέδριο αυτό συµµετείχαν οι 
δάσκαλοι και νηπιαγωγοί των: Γιαννιτσών, Αλάρ, Γκούρµπες, Λιτοβοΐου, Ελευθε-
ροχωρίου, ∆άµιανης, Ράδοµιρ, Κορνισόρ, Κρουσαρίου, Κισαλάρ, Ν.Βουδρίστης, Π. 
Βούδριστας, Εσκιτζέ και Ν.Πέλλας, συνολικά 40 εκπαιδευτικοί.  
Την 1η µέρα του συνεδρίου ο Επιθεωρητής δίδαξε Ιστορία, ο Μιχαήλ Βαρελάς 

ανάγνωση στην Α΄ τάξη, η Αναστασία Λεπίδου λεκτικές ασκήσεις στα νήπια, η Βασι-
λική Ουγγρίνου ανάγνωση στην Γ΄ τάξη, η Μαρία Γεωργιάδου Πατριδογνωσία περί 
του Ειρηνοδικείου, ο Στέφανος ∆ηµόπουλος έκθεση στην ∆΄ τάξη. Το απόγευµα της 
ίδιας µέρας ο Αναστάσιος Πετσάλας ανέπτυξε το θέµα «Περί διαλογικής µορφής της 
διδασκαλίας», ενώ ο Μιχαήλ Βαρελάς περί διηγηµατικής µορφής. 
Την 2η µέρα του συνεδρίου δίδαξαν ο Επ. Αντωνιάδης φυσική ιστορία, ο Αριστεί-

δης Μητακίδης  αριθµητική στην Α΄ τάξη, η Χρυσούλα Κούρτη αριθµητική στην Γ΄ 
τάξη, η Ιφιγένεια Βαφοπούλου αριθµητική στην Β΄ τάξη, ο Γεώργιος Νότσικας  
γεωγραφία  για την  Κέρκυρα, η Χρυσάνθη ∆ρίτσα προσευχή στην Α΄ και Β΄, ο 
Κωνσταντίνος Φραντζόλας γραµµατική στην Γ΄ τάξη, ενώ το απόγευµα  ο ∆ηµήτριος 
Παπαδόπουλος δίδαξε φυσική πειραµατική για την ατµοσφαιρική πίεση µε πολλά 
πειράµατα. Το συνέδριο έκλεισε µε συζήτηση και κριτική των δασκάλων γύρω από 
τις διδασκαλίες που έγιναν.  
Την ίδια  χρονιά (1926) το εποπτικό συµβούλιο αποφασίζει να συσταθούν και άλλα 

σχολεία στα εξής χωριά:  
1. Tετρατάξιον εἰς Όμπαρ συνοικισμόν 520 οικογενειῶν ἰδίως Τουρκοφώνων  
2. Β΄ον τετρατάξιον εἰς ἄνω Κουφάλια συνικισμόν 783 οἰκογενειῶν ἐκ  Βουλγα-
ρίας 
3. Διτάξιον εἰς Νέαν Βούδρισταν συνοικισμόν 191 οἰκογενειών ἰδίως Τουρκοφώ-
νων  
4. Διτάξιον εἰς Ν. Εσκιτζέ συνοικισμόν 292 οἰκογενειῶν ίδίως Τουρκοφώνων 
5. Διτάξιον εἰς Ν. Καρυώτισσαν συνοικισμόν 216 οἰκογενειῶν ἐκ Θράκης  
6. Διτάξιον εἰς  Λοζάνοβον συνοικισμόν 213 οἰκογενειών ἐκ Θράκης  
7. Διτάξιον εἰς Ν.Πέλλαν συνοικισμόν 229 οἰκογενειῶν ἐκ Θράκης  
8. Δ΄ον τετρατάξιον εἰς Γενιτσά συνοικισμόν 350 οἰκογενειῶν ἐκ Βουλγαρίας  
9. Μονοτάξιον εἰς Δρέβενον συνοικισμόν 30 οἰκογενειῶν ἐκ Πόντου  
10. Μονοτάξιον εἰς Ελευθεροχώριον συνοικισμόν 49 οἰκογενειῶν Τουρκοφώνων  
11. Μονοτάξιον εἰς Γρόπινον συνοικισμόν 28 οἰκογενειών ἰδίως Τουρκοφώνων  
12. Μονοτάξιον εἰς Δάμποβον συνοικισμόν 108 οἰκογενειῶν ἰδίως Τουρκοφώνων 
Λόγω λοιπόν του ερχοµού των προσφύγων οικογενειών από την Βουλγαρία, τον 

Πόντο, την Μικρά Ασία και της εγκατάστασής τους στα χωριά της περιοχής, 
αυξάνεται ο αριθµός των µαθητών που εγγράφονται στα σχολεία και έτσι αποφασίζε-



 
 

 

ται η προαγωγή τους, όπως των σχολείων της Γουµενίτσης, Ασικλάρ, Κουφαλίων, 
Πετρόβου, Καρασινάν, Αγ. Αποστόλων, Χαλκηδόνας (Γιαλετζίκ).  
Τη χρονιά αυτή (1926) αλλάζει το όνοµα της πόλης από Γενιτσά σε Γιαννιτσά. 

Τελευταία αναφορά µε το όνοµα Γενιτσά έχουµε από τον Επιθεωρητή κατά την 
Έκθεσή του της 3ης Ιουνίου του 1926 «Ἔκθεσις Ἐπιθεωρήσεως σχολείων 
περιφερείας Γενιτσών–3 Ιουνίου 1926» και στις 8 Ιουλίου στο βιβλίο πράξεων, ενώ 
πρώτη αναφορά του νέου ονόματος έχουμε στις 28 Ιουλίου 1926  «.. Ἐν Γιαννιτσοῖς 
τῇ 28 Ιουλίου 1926». Επίσης από αυτή την χρονιά παρατηρείται στο βιβλίο Εκθέσεων 
ότι αρχίζει η αλλαγή της ονοµασίας και πολλών χωριών της εκπαιδευτικής 
περιφέρειας Γιαννιτσών.   
Με την πάροδο των χρόνων η κατάσταση στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση της 

περιφέρειας Γιαννιτσών δείχνει να βελτιώνεται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα αργά αλλά 
µε σταθερά βήµατα. Μάλιστα ως κίνητρο απόδοσης των δασκάλων, για κάθε σχολική 
χρονιά είχε θεσπισθεί ένα χρηµατικό και ηθικό βραβείο για τους δύο καλύτερους 
δάσκαλους της εκπαιδευτικής περιφέρειας Γιαννιτσών, το λεγόµενο «χιλιόδραχµον 
γέρας». Αλλά σύµφωνα µε τον Επιθεωρητή «τὸ 1932 οὐδείς διεκρίθη διὰ τὴν 
ἀπονομὴν ἐπαίνου καὶ τιμῆς διακρίσεως μετὰ χιλιοδράχμου βραβείου, διότι 
οὐδεὶς παρουσίασε ἰδιάζουσαν ἐξαιρετικήν δράσιν ὥστε νὰ γεννᾶται δικαίωμα 
ἐπιβραβεύσεως». 
∆ιοργανώνονται σχολικές γιορτές, θεατρικές παραστάσεις, γυµναστικές επιδείξεις, 

εκθέσεις εργόχειρων από τις µαθήτριες των σχολείων, σχολικές εκδροµές ακόµη και 
σε µακρινά µέρη. και µόνο βλέποντας κανείς και συγκρίνοντας φωτογραφίες της κάθε 
εποχής θα καταλάβαινε αυτή τη διαφορά.  
Κατά περιόδους όπως το 1932-33 σε ορισµένες περιοχές εµφανίζονται διάφορες 

επιδηµίες οι οποίες προσβάλλουν και τον µαθητικό πληθυσµό. Έτσι στο βιβλίο «Επτά 
χρόνια εργασίας στην εκπαιδευτική περιφέρεια Γιαννιτσών» αναφέρεται  ότι 1932-33 
προσβλήθηκαν από ελονοσία 121 µαθητές και έγινε χρήση κινίνης σε ευρεία κλίµα-
κα. Από το ανθελονοσιακό συνεργείο Γιαννιτσών χορηγήθηκαν γύρω στα 50000 
δισκία κινίνης. Ο γενικός Επιθεωρητής Ελονοσολογίας κ. ∆ήµητσας αναφέρει ότι η 
µεγαλοσπληνία των µαθητών έπεσε στο 53% από το 85% που ήταν και µετά στο 
27%. Στο βιβλίο του Στάθη Πελαγίδη «Προσφυγική Ελλάδα 1913-1930. Ο πόνος και 
η δόξα» αναφέρεται στη σελίδα 310, ότι τα ποσοστά νοσηρότητας από ελονοσία τα 
χρόνια αυτά, ήταν στα Γιαννιτσά 435 0/00.     
 
Στ. Έναρξη των µαθητικών συσσιτίων   
∆εν είναι γνωστό πότε ακριβώς για πρώτη φορά δηµιουργήθηκαν µαθητικά 

συσσίτια και σε ποια µέρη της περιφέρειάς µας. Πάντως στα Γιαννιτσά στις 2 
∆εκεµβρίου του 1934 έγινε η πρώτη σύσκεψη των σχολικών εφορειών και έγκριτων 
µελών της κοινωνίας των Γιαννιτσών για έναρξη µαθητικών συσσιτίων. Στη σύσκεψη 
αυτή αποφασίσθηκε η λειτουργία µαθητικών συσσιτίων µε τη συνδροµή του ∆ήµου 
και της κοινωνίας των Γιαννιτσών. Για τον σκοπό αυτό διενεργήθηκαν και πολλοί 
έρανοι. Το ταµείο του µαθητικού συσσιτίου ενισχύθηκε µε προσφορές από την 
Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισµών και το προσωπικό της µηχανικής καλλιέργειας. 
Έτσι αγοράσθηκαν τα απαραίτητα σκεύη και  στις 23-12-1934 άρχισε το συσσίτιο. 
Αρχικά το συσσίτιο παρασκευαζόταν στο Β΄ ∆ηµοτικό σχολείο, ενώ αργότερα σε 
άλλες µόνιµες εγκαταστάσεις. Στην άρτια λειτουργία του µαθητικού συσσιτίου 
συνέβαλαν πάρα πολύ όλοι οι δάσκαλοι των σχολείων των Γιαννιτσών.  
 
 



 
 

 

Ζ. Αλληλογραφία  των µαθητών µε µαθητές άλλων σχολείων   
Στο πλαίσιο του µαθήµατος της Γεωγραφίας αποφασίστηκε να αλληλογραφούν οι 

µαθητές του κάθε σχολείου µε µαθητές άλλων σχολείων από διάφορα µέρη της 
Ελλάδας. Πράγµατι στο βιβλίο «ΕΦΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» σελ. 304-308, αναφέρεται το γεγονός αυτό, 
(αλληλογραφία των µαθητών) σε παιδαγωγικό συνέδριο που έγινε στα Γιαννιτσά στις 
26-28 Ιουνίου του 1938. Τα συµπεράσµατα του συνεδρίου για το µάθηµα της 
Γεωγραφίας είναι τα εξής:  
«Ὁ μαθητής του Δημοτικού σχολείου δέον κατὰ πρῶτον λόγον νὰ ἐκμάθη ὀρθῶς 

καὶ μὲ εὐρύτητα τὴν Γεωγραφίαν τῆς Ἑλλάδος καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 
σχολικοῦ ἔτους, εἰς τὴν Ε΄ τάξιν, δέον νὰ ἐπαναλαμβάνεται ἡ διδασκαλία περὶ 

Ἑλλάδος καὶ ἀκολούθως νὰ διδάσκεται ἡ ἄλλη ὕλη, περιοριζομένης εἰς τὸ 
ἐλάχιστον τῆς μαθηματικῆς Γεωγραφίας τῶν ἀνωτέρων τάξεων. Δέον νὰ 

χρησιμοποιοῦνται ἀνθρωπογεωγραφικοὶ χάρται, δυνάμενοι νὰ κατασκευα-
σθοῦν καὶ ὑπὸ τῶν μαθητῶν, συγκεντρωτικοὶ στρατιωτικοὶ πίνακες, βωβοὶ καὶ 

πολιτικοὶ χάρται, ὡς καὶ ἀνάγλυφοι τοιοῦτοι, κατασκευαζόμενοι κατὰ προτίμη-
σιν ὑπὸ τῶν μαθητῶν καὶ ἀλληλογραφία τῶν μαθητῶν μετ’ ἄλλων τῶν διαφό-

ρων μερῶν τῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ἐκδρομῶν». Στα γράµµατα αυτά οι µαθητές 
περιγράφουν την πόλη τους και γενικότερα την περιοχή τους, τα προϊόντα που 

παράγονται στον τόπο τους, τις ασχολίες των κατοίκων τους, τα ήθη και έθιµά τους, 
τον πληθυσµό της περιοχής τους. Τα γράµµατα συνοδεύονταν πάντοτε µε µερικές 
φωτογραφίες της πόλης τους και καρτ- ποστάλ της εποχής. Στο αρχείο του Αγαθο-
βούλειου Γ΄∆ηµοτικού σχολείου Γιαννιτσών βρέθηκαν αρκετά γράµµατα µαθητών 

από διάφορα µέρη της Ελλάδας.  
 
 Η. Παιδαγωγικές Ακαδηµίες  
Το 1933 ιδρύονται µε το νόµο 5802/ 29-9-1933 οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες 

σύµφωνα µε νοµοσχέδιο που υπέβαλε στη βουλή ο Υπουργός Παιδείας Θ. Τουρκοβα-
σίλης, στέλεχος του κυβερνώντος λαϊκού κόµµατος. Σκοπός της ίδρυσής τους, όπως 
αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση των νοµοσχεδίων είναι η αναβάθµιση του 
επιπέδου των δασκάλων. 

                    Αντίγραφο του υπ’ αριθµ. 369 (τεύχος Α΄) φύλλου της  
                  Εφηµερίδας της Κυβέρνησης της 29ης Νοεµβρίου 1933 

              «Περί ὁρισμοῦ ἀριθμοῦ καὶ ἑδρῶν Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν» 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ἔχοντες ὑπ' όψει τὸ ἄρθρον 11 τοῦ νόμου 5802 «περὶ ἱδρύσεως Παιδαγωγικῶν 
Ἀκαδημιῶν», προτάσσει τοῦ ἐπὶ τῶν Θρησκευμάτων καὶ Παιδείας Ὑπουργοῦ, 
ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν: 
Ὁρίζεται ὁ ἀριθμός τῶν ἐν τῷ κράτει Παιδαγωγικῶν Ἀκαδημιῶν εἰς ἕξ, ἕδραι δὲ 
αὐτῶν καθορίζονται αἱ ἑξῆς:  
1) Ἀθῆναι  2) Θεσσαλονίκη  3) Ἰωάννινα   4) Τρίπολις  5) Λαμία   6) Ἀλεξανδρού-
πολις. 
Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῶν θρησκευμάτων καὶ Παιδείας Ὑπουργόν ἀνατίθεμεν τὴν 
δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος διατάγματος. 
                           Ἐν Ἀθήναις τῇ 29 Νοεμβρίου 1933. Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας  
                                                   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ 
Ὁ ἐπὶ τῆς Παιδείας  Ὑπουργός Ι. ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 



 
 

 

Η λειτουργία των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών µε διετή κύκλο σπουδών άρχισε από 
το σχολικό έτος 1934-35, οπότε από το 1934 καταργήθηκαν (βαθµιαία) τα πεντατάξια 
∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαιδεύσεως. Οι πρώτοι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών 
Ακαδηµιών ήταν το 1936-37. Τα επόµενα χρόνια αναφέρονται και στην εκπαιδευτική 
περιφέρεια Γιαννιτσών δάσκαλοι απόφοιτοι των Π.Α.   
 
Θ. Αλλαγή των ορίων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Γιαννιτσών 
Το έτος 1940-41 αλλάζουν τα όρια της εκπαιδευτικής περιφέρειας Γιαννιτσών. Τα 

∆ηµοτικά σχολεία και τα αντίστοιχα Νηπιαγωγεία του νοµού Κιλκίς µεταφέρονται 
στην Περιφέρεια Παιονίας. Το ίδιο συµβαίνει µε τα αντίστοιχα σχολεία του Νοµού 
Θεσσαλονίκης, του νοµού Ηµαθίας τα οποία µεταφέρονται στις αντίστοιχες περιφέ-
ρειες, όπως και τα σχολεία στο βόρειο τµήµα της περιφέρειας Γιαννιτσών, µε αποτέ-
λεσµα η Εκπαιδευτική περιφέρεια Γιαννιτσών να µικρύνει κατά πολύ.  

 
Ι. Οι εκθέσεις των Επιθεωρητών της Εκπαιδευτικής περιφέρειας Γιαννιτσών  
Οι εκθέσεις των εκάστοτε Επιθεωρητών από την αρχή της λειτουργίας της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας Γιαννιτσών ήταν τόσο λεπτοµερείς για κάθε σχολείο, για 
κάθε δάσκαλο και δασκάλα, που νοµίζει κανείς ότι γράφτηκαν για τις επόµενες γενιές 
και όχι για την εποχή τους.  

«1932-33. Γ΄ Δημοτικόν σχολεῖον Γιαννιτσῶν: Διδακτήριο παλαιό, ἀκατάλληλο, 
ἀνήκει στὴν Ἐθνοτράπεζα. Διαθέτει 71 πολύεδρα θρανία, 8 μαυροπίνακες, 9 θερ-
μάστρες, 2 γραφεῖα, 6 τραπέζια, βιβλιοθήκη, τύμπανο, σημαία, 7 γεωγραφικούς 
χάρτες, 32 εἰκόνες τῆς Παλαιᾶς καὶ Καινῆς Διαθήκης, 12 εἰκόνες ἡρώων, 4 ἱστο-
ρικούς πίνακες, καὶ 2 ἱστορικούς χάρτες. Ἡ βιβλιοθήκη λειτουργεῖ μόνο γιὰ τοὺς 
δασκάλους». 
Ειδικά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της περιφέρειας περιέχουν και αρκετά 

στοιχεία από την προσωπική ζωή κάθε δασκάλου και κάθε δασκάλας. Σε µια τόση 
µεγάλη περιφέρεια, σε µια εποχή δίχως εύκολη συγκοινωνία (πολλές φορές αναφέρει 
ο Επιθεωρητής ότι πήγαινε πεζός από χωριό σε χωριό), δίχως τηλεφωνική επικοινω-
νία, αυτός ήξερε σχεδόν τα πάντα. Προφανώς τον πληροφορούσαν (όπως και ο ίδιος 
αναφέρει) και τα κατέγραφε όλα και µάλιστα «εις τριπλούν». Για εµάς όµως στην 
σηµερινή εποχή από τα στοιχεία αυτά, έστω και τα πλεονάζοντα, αποτελούν µια 
εικόνα της εποχής που πέρασε. Επίσης, παρά τις άσχηµες αναφορές για µερικούς 
δάσκαλους, συχνά αναφέρει «η ψυχή του σχολείου είναι ο διδάσκαλος». Πράγµατι, 
όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δύσκολες δεκαετίες, µόχθησαν όλοι, και οι 
κάτοικοι, γηγενείς και πρόσφυγες, και οι Επιθεωρητές, αλλά προπάντων οι δάσκαλοι.  
Και φτάνουµε στο 1940–41, χρονιά την οποία οι δάσκαλοι όπως όλοι οι Έλληνες 

θα επιτελέσουν το καθήκον τους για την Πατρίδα είτε βρίσκονταν στο µέτωπο του 
πολέµου οι νεότεροι, είτε  στα µετόπισθεν οι µεγαλύτεροι σε ηλικία και οι δασκάλες.  
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