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Τα Γιαννιτσά και η ευρύτερη περιοχή τους, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, 

αποτελούσαν ιδιαίτερη γεωγραφική και διοικητική επαρχία (Καζάς) και αναδείχτηκαν 

σε στρατιωτικό, πνευματικό, και προσκυνηματικό κέντρο των Οθωμανών, με 

λειτουργία πολλών οθωμανικών σχολείων και ιεροδιδασκαλείων. 

Τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες για ύπαρξη ελληνικής παιδείας στα Γιαννιτσά τις 

συναντούμε στις αρχές του 19
ου

 αιώνα (1810-1822). Με την ανέγερση του πρώτου 

χριστιανικού ναού (1860) στην πόλη, χτίστηκε και το πρώτο της σχολείο, επίσημη 

όμως λειτουργία του αναφέρεται στα 1873. Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα και στη 

διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, λειτούργησαν πολλά ελληνικά σχολεία, τόσο στην 

πόλη των Γιαννιτσών όσο και στα γύρω κεφαλοχώρια, με εκατοντάδες μαθητών, ενώ 

την ίδια εποχή έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα αλλόγλωσσα σχολεία 

(βουλγαρικό, σερβικό και ουνιτικό) ολιγόχρονης διάρκειας. 

Με την απελευθέρωση της Μακεδονίας, ιδρύθηκε η Εκπαιδευτική Περιφέρεια 

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Γιαννιτσών, μεγάλης εκτάσεως και με μεγάλο αριθμό 

σχολείων, αφού στη δικαιοδοσία της περιλάμβανε και σχολεία των επαρχιών 

Αλμωπίας, Καμπανίας και Παιονίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Εθνική ανάγκη η λειτουργία σχολείων στην Μακεδονία 

Είναι γνωστό ότι κατά τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας, η μόνη 

αποτελεσματική θωράκιση και ελπίδα για τη στήριξη και την αποφυγή του αφανισμού 

του Ελληνισμού, ήταν η Εκκλησία και η παιδεία. Εκεί αναζωπυρώνονταν οι ιστορικές 

μνήμες, τονώνονταν το εθνικό φρόνημα και αναθερμαίνονταν οι ελπίδες του γένους. 

Γιατί η πίστη στην προγονική θρησκεία, στην Ορθοδοξία, σήμαινε ταυτόχρονα και 

προσήλωση στην ιδέα του Ελληνισμού. 

Οι ίδιοι θεμελιακοί κοινωνικοί παράγοντες ορθώθηκαν ως άμυνα του Ελληνισμού και 

στις αρχές και ιδιαίτερα από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα στην Μακεδονία, όταν με τις 

σουλτανικές μεταρρυθμίσεις που επιβλήθηκαν, το γνωστό Τανζιμάτ, προέκυψε η 

απόσχιση της βουλγαρικής εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η μεγάλη 

εκστρατεία από βουλγαρικής πλευράς, με αιχμές την προπαγάνδα, τον χρηματισμό, 

τον εκβιασμό και την τρομοκρατία, για τον εκκλησιαστικό προσηλυτισμό κατ’ αρχήν 

του γηγενούς πληθυσμού και την εθνική συσπείρωσή του, στη συνέχεια, στις 

βουλγαρικές οργανώσεις που δρούσαν από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα στην περιοχή.  

Ο Μακεδονικός Αγώνας που ακολούθησε, απέδειξε ότι στους κόλπους της εκκλησίας 

και των σχολείων σφυρηλατήθηκε η ελληνική συνείδηση και μάλιστα ο αγώνας αυτός 

ωφελήθηκε τα μέγιστα από την λειτουργία και τις δραστηριότητες των σχολείων, 

δεδομένου ότι οι δάσκαλοι, στην πλειονότητά τους, λειτούργησαν ως πράκτορες και 

πολύτιμοι συντελεστές του. 

2. Ίδρυση, διοίκηση και λειτουργία των σχολείων  
Από το 1870 η εκπαίδευση στην τουρκοκρατούµενη Μακεδονία, που µέχρι τότε 

βρισκόταν υπό τον άµεσο έλεγχο των µητροπόλεων και των κοινοτήτων, αρχίζει να 

κατευθύνεται ατό το ελληνικό κράτος, για το διάστηµα 1869-1886 µέσω του 

«Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων», ενώ από το 1887 και εφεξής 

µέσω της «Επιτροπής προς ενίσχυσιν της Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας»
1
. 

Αργότερα ως αρωγοί προστέθηκαν η ιδρυθείσα από το 1903 «Επίκουρος των 

Μακεδόνων Επιτροπή» καθώς και κληροδοτήµατα, τοπικοί σύλλογοι ή άλλοι 

ιδιωτικοί φορείς
2
.  

Την ευθύνη για τη λειτουργία των σχολείων είχαν οι Εφοροεπίτροποι της κάθε 

χριστιανικής κοινότητας. Αποτελούσαν μία τριμελή ή διμελή επιτροπή από 

ευυπόληπτους πολίτες, με διετή συνήθως θητεία
3
. Ο διορισμός τους γινόταν από τον 

Μητροπολίτη της εκκλησιαστικής περιφέρειας, μετά από πρόταση της δημογεροντίας 

ή των προκρίτων κάθε χωριού. Η επιτροπή των εφόρων κρατούσε τη σφραγίδα του 

σχολείου, φρόντιζε για τη στέγαση και τη συντήρησή του, για τον διορισμό και την 

πληρωμή των δασκάλων, για την εξεύρεση πόρων, για υποτροφίες μαθητών και 

προσυπέγραφε με τους προκρίτους και τον Μητροπολίτη πρακτικά και αποδείξεις. 

Η πληρωµή των δασκάλων και οι υπέρ των σχολείων συνδροµές γίνονταν µέσω του 

Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, ανά τετραµηνία σε οθωµανικές λίρες και οι 

αποδείξεις θεωρούνταν από τον Πρόξενο ή από τον Μητροπολίτη και τους επιτρόπους 

των σχολείων. Οι πληρωμές αυτές δεν ήταν ούτε επαρκείς ούτε τακτικές, γι’αυτό και 

η διαβίωση των δασκάλων ήταν συχνά προβληματική. Ο Γεώργιος Τσορμπατζόγλου, 

διπλωματικός υπάλληλος, στην «Έκθεσι περί των διαμερισμάτων Βοδενών και 

Βεροίας», που συνέταξε το 1904 με εντολή του Ελληνικού Προξενείου Θεσσαλονίκης, 
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περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά τις στερήσεις και την μεγάλη ένδεια από την ελλιπή 

πληρωμή που αντιμετώπιζαν οι δάσκαλοι, πάντα όμως με υποδειγματική αξιοπρέπεια. 

Γράφει σχετικά ο Γ. Τσορμπατζόγλου: «Το διδασκαλικόν προσωπικόν, έχω πλήρη την 

πεποίθησιν ότι αυτό καθ’ εαυτό είναι κατά το πλείστον και πνευματικώς και ηθικώς 

επαρκές προς εκπλήρωσιν του υψηλού του προορισμού, χάρις εις την περί την εκλογήν 

αυτού καταβαλλομένην υπό των αρμοδίων πολλήν προσοχήν. Την τοιαύτην όμως 

επάρκειαν είμαι ουχ ήττον βέβαιος ότι μειοί εθνοβλαβώς η μεγάλη του σχετικού 

προϋπολογισμού ανεπάρκεια, ένεκα της οποίας και των αρίστων διδασκάλων τον ζήλον 

εξατμίζει κατά μέγα μέρος ο περί υπάρξεως αγωνιώδης αγών εις ον υποβάλλουσιν 

αυτούς αι άκρως ευτελείς μισθοδοσίαι των. Οι απόστολοι ούτοι του έθνους είνε 

καταδικασμένοι πολλαχού να διάγωσι βίον απεριγράπτως πενιχρόν και 

εξευτελιστικόν
4
». 

3. Η ελληνική εκπαίδευση στην πόλη των Γιαννιτσών  

Η πόλη των Γιαννιτσών, το σημαντικότερο αστικό, αγροτικό, εμπορικό και 

βιομηχανικό κέντρο του Νομού Πέλλας, στη διάρκεια της δουλείας υπό την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία (1382-1912),είχε αναδειχτεί σε σπουδαίο διοικητικό, 

πνευματικό και προσκυνηματικό κέντρο των Μουσουλμάνων. Χτισμένη από τον 

στρατηγό και κατακτητή της Θράκης και της Μακεδονίας Αχμέτ Εβρενός, τον 

επιλεγόμενο Γαζή (τροπαιούχο), θεωρούνταν ιερή πόλη  των Μουσουλμάνων  (Μέκα 

των Βαλκανίων), γιατί εκεί ενταφιάσθηκε ο αγιοποιημένος Γαζή Εβρενός και πολλοί 

σοφοί και ποιητές του Ισλάμ. Έχουν διασωθεί από την εποχή αυτή πολλά και 

αξιόλογα μνημεία στην πόλη.  

Ήταν έδρα του Καζά (επαρχίας) και του Καϊμακάμη (επάρχου) των Γιαννιτσών, 

αποτελούνταν από 68 χωριά και περιλάμβανε, εκτός της σημερινής επαρχίας των 

Γιαννιτσών και τμήματα των επαρχιών Αλμωπίας, Καμπανίας και Παιονίας.  

Οι πρώτες ανεξακρίβωτες πληροφορίες που έχουμε για ύπαρξη ελληνικού σχολείου 

στην πόλη των Γιαννιτσών αποδίδονται στον Τούρκο περιηγητή και γεωγράφο 

Μουσταφά Χατζη-Κάλφα, ο οποίος, περί τα μέσα του 17
ου

 αιώνα  (1640) πέρασε από 

την περιοχή και φέρεται να γράφει σχετικά περί υπάρξεως σχολείου στα Γιαννιτσά
5
. 

Πάντως, λίγα χρόνια αργότερα (1668) επισκέφτηκε τα Γιαννιτσά άλλος Τούρκος 

περιηγητής, ο Εβλιγιά Τσελεμπή, πολύ γνωστός για τις περιηγήσεις του στα Βαλκάνια 

και τις εντυπώσεις που κατέγραφε και ενώ περιγράφει την πόλη με την παραμικρή της 

λεπτομέρεια, απαριθμεί τα κάλλη της, τα τεμένη, τους μεντρεσέδες της, τα επτά 

σχολεία για τα μουσουλμανόπαιδα, για ελληνικό σχολείο δεν αναφέρει το παραμικρό
6
.  

Πιο θετική θεωρείται η σημείωση που υπάρχει σε εκκλησιαστικό Ψαλτήριο 

(φυλάσσεται σε μουσείο της Σύρου) και μας πληροφορεί ότι το 1810 σχολάρχης στα 

Γιαννιτσά ήταν ο Κωνσταντίνος, Ναουσαίος ιερέας και ένας ακόμα ιερομόναχος κι 

αυτός με το όνομα Κωνσταντίνος, καταγόμενος εκ Θετταλομαγνησίας, ως δάσκαλος
7
. 

Το 1822 αναφέρεται ως δάσκαλος στα Γιαννιτσά ο Ναουσαίος Δημήτριος 

Μπαρλαούτας
8
. Πολυμαθής και θερμός πατριώτης ο Μπαρλαούτας, προερχόταν από 

την Αστική Σχολή της Νάουσας και δίδαξε στα Γιαννιτσά 2 ή 3 χρόνια στα σπίτια 

όπου διέμενε. Όταν από τον Απρίλιο του 1822 η επαναστατημένη Νάουσα περιήλθε 

στην καταστροφική μανία των Τούρκων, εγκατέλειψε τα Γιαννιτσά και έσπευσε στην 
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πατρίδα του, για να διασώσει σε υπόγειους κρυψώνες την πλούσια βιβλιοθήκη τής 

Σχολής της, βιβλία, κώδικες και χειρόγραφα, που ο ίδιος με κόπο είχε συγκεντρώσει. 

Εκεί συνελήφθη από τους Τούρκους και καρατομήθηκε.  

4. Έκθεση του Δημ. Πλαταρίδη για την εκπαίδευση στα Γιαννιτσά 

Στις αρχές του έτους 1873 ο Δημήτριος Πλαταρίδης, Ναουσαίος την καταγωγή, 

δάσκαλος των σχολείων της Έδεσσας και Γραμματέας του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Βοδενών, με εντολή του Συλλόγου, περιόδευσε τις επαρχίες Έδεσσας και Γιαννιτσών 

και συνέταξε σχετική μελέτη, υπό τον τίτλο «Έκθεσις της κατά την επαρχίαν Βοδενών 

διανοητικής αναπτύξεως», για την κατάσταση που επικρατούσε στα  δύο αστικά 

κέντρα Έδεσσα και Γιαννιτσά καθώς και στους σημαντικότερους οικισμούς της 

περιοχής, ως προς τη σύνθεση του πληθυσμού, τη λειτουργία των σχολείων, το αριθμό 

των μαθητών κ.λ.π. Για τη χριστιανική κοινότητα των Γιαννιτσών αναφέρει ότι τα 

οργανωμένα σχολεία της είχαν αρχίσει να λειτουργούν κανονικά, τέσσαρα χρόνια 

πριν ο ίδιος επισκεφτεί την περιοχή, από το 1868. Για τα προηγούμενα έτη, μας 

πληροφορεί ότι λειτουργούσε «ευτελές γραμματοδιδασκαλείον» και αυτό ελλιπώς. 

Αναλυτικότερα για την πόλη των  Γιαννιτσών, ο Πλαταρίδης, αναφέρει τα εξής: 

Γενιτσά 

«Είναι πρωτεύουσα πολιτικής επαρχίας (καϊμακαμλίκι) και κατοικουμένη υπό 800 

περίπου οικογενειών οθωμανικών και 400 χριστιανικών. Η χριστιανική κοινότης 

διατηρεί τέσσαρα σχολεία, εις τα οποία φοιτώσι περί τους 210 μαθητάς αμφοτέρων των 

φύλων, διαιρουμένων ως εξής: 

α΄. Σχολαρχείον µε ένα διδάσκαλον και µαθητάς 21 διαιρουµένους εις τρεις τάξεις και 

η µεν ανωτέρα περιέχει 5 µαθητάς, η δε δευτέρα 2 και η πρώτη 14 µαθητάς.  

β΄. Δηµοτικόν σχολείον περιέχον 93 µαθητάς διαιρουµένους συνδιδακτικώς εις 4 

τµήµατα.  

γ΄. Παρθεναγωγείον περιέχον 16 µαθητρίας, διαιρουµένας εις δευτέραν τάξιν ελληνικού 

σχολείου εκ 5 µαθητριών και δύο συνδιδακτικάς.  

δ'. Νηπιαγωγείον περιέχον 80 νήπια, ήτoι 50 άρρενα και 30 θήλεα διδασκόµενα κατά 

την νηπιαγωγικήν µέθοδον.  

Τα σχολεία των αρρένων διευθύνονται υπό δύο διδασκάλων, τα δε των θηλέων υπό δύο 

διδασκαλισσών, το δε δηµοτικόν σχολείον εχει και βοηθόν.  

Εκ των διδασκάλων, ο ελληνοδιδάσκαλος λαµβάνει µισθόν 6.000 γροσίων, ο 

δηµοδιδάσκαλος 5.000 και η νηπιαγωγός 47 λίρας µισθοδοτουµένων απάντων υπό της 

κοινότητος, ο δε βοηθός του δηµοτικού σχολείου έχει µισθόν 600 γροσίων υπό του 

αυτόθι Φιλοπροοδευτικού Συλλόγου Πέλλης, και η Παρθεναγωγός υπό τε της 

Κοινότητος και του Συλλόγου.  

Τα εκπαιδευτικά καταστήµατα των Γενιτσών δεν έχουσιν ίδια κεφάλαια, ούτε ιδίους 

πόρους, διατηρούνται δε εκ των εισοδηµάτων της εκκλησίας, αναβαινόντων εις 130-140 

λίρας και του ενοικίου των ποιµενικών χειμαδίων (κισλά) εκ λιρών 20-25.  

Μόλις τεσσάρων ετών ζωή αριθµούσι τα σχολεία των Γενιτσών και εις το βραχυχρόνιον 

τούτο διάστηµα εγένετο όσον οίον τε ικανή πρόοδος, και ήρξατο αναφαινοµένη 

βαθµηδόν η φιλοµάθεια των κατοίκων, ενώ κατά τα προηγηθέντα έτη, µόλις ευτελές 

γραµµατοδιδασκαλείον και τούτο ουχί διαρκώς υπήρχεν. Προ τεσσάρων ετών ολίγιστοι 

ήσαν οι συναισθανόµενοι την ανάγκην των γραµµάτων, ουδείς δε εγίνωσκε τι εστί 

παιδεία και οι συναισθανόµενοι έστελλον τα τέκνα των αλλαχόσε όπως µάθωσιν ολίγα 

γράµµατα και ασκηθώσιν εις την ελληνικήν γλώσσαν, ηδυνάτουν όµως να εγείρωσι 

φωνήν προς σύστασιν κεντρικού εκπαιδευτηρίου, καθότι ουδείς ήθελε ν' ακροασθή 

ολιγώτερον δε να εργασθή ή συνεισφέρη. Σήµερον όµως οι πλείστοι εννοούσι την 

ανάγκην, ουχί µόνον στοιχειωδών γνώσεων των γραµµάτων, αλλά και ευρυτέρας 

παιδείας φύσει δε φιλότιµοι γενόµενοι, προσπαθούσιν υπέρ της προαγωγής και 

βελτιώσεως των σχολείων των, και θέλουσιν επιτύχει του σκοπού τούτου, αν εκλείψωσι 



 

τα µεταξύ των ατοµικά πάθη, τα οποία µεταχειρίζονται κατά µέρος, οσάκις εξαφθώσι, 

προς βλάβην των σχολείων των.  

Ο προ ενός έτους συστάς εν Γενιτσοίς Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος «Η Πέλλα» 

επρόκειτο δια της δραστηρίου ενεργείας του να φθάση εις σηµείον, όπερ θα εξήρκει να 

εξοικονοµήση τας σχολικάς ανάγκας της τε πόλεως και των πέριξ χωρίων. Αλλά 

βάσκανος δαίμων επέφερε ρήξιν μεταξύ των μελών, και συνεπεία ταύτης επήλθεν 

χαλάρωσις των εργασιών του Συλλόγου, και στέρησις εμπιστοσύνης εκ μέρους των 

αλλαχού Φιλεκπαιδευτικών σωματείων, η νεολαία όμως η απαρτίζουσα το μεγαλύτερον 

μέρος των μελών, δια δραστηρίου επιμονής ηδυνήθη να καταπαύση τας έριδας, και 

ούτως έπειτα ήρξατο εργαζόμενος και πάλιν ο Σύλλογος.  

Είνε ανάγκη να υποστηριχθώσιν ο τε Σύλλογος και τα σχολεία της πόλεως ταύτης, 

καθότι ως εκ της θέσεώς της κειμένης εν μέσω πολλών πέριξ χωρίων, θεωρείται εν των 

σπουδαιοτέρων κέντρων της επαρχίας
9
». 

5. Το πρώτο σχολείο στα Γιαννιτσά 

Υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες ότι το πρώτο σχολείο που χτίστηκε στα Γιαννιτσά είναι 

το ιστορικό σχολικό κτήριο πίσω από την Μητρόπολη, στην πιο πυκνοκατοικημένη 

χριστιανική συνοικία της πόλης, τη γνωστή και ως Βαρόσι.  

Χτίστηκε, ταυτόχρονα με τον πρώτο ναό της πόλεως, τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου (1858-1860), τον γνωστό σήμερα ως Μητρόπολη Γιαννιτσών, διώροφο, 

πέτρινο, σε απόσταση 100 μ. από τον ναό
10

. Το σχολικό κτήριο, από πυρκαγιά που 

προκλήθηκε κατά την επισκευή της κεραμοσκεπής του, την 1
η
 Μαρτίου 1888, 

αποτεφρώθηκε εξ ολοκλήρου, κινδύνεψε μάλιστα σοβαρά να καεί η Μητρόπολη και η 

πέριξ συνοικία. Τις επόμενες ημέρες, κινητοποιήθηκαν όλοι οι χριστιανοί των 

Γιαννιτσών και, όπως πληροφορούμαστε από αλληλογραφία της εποχής, με έρανο από 

«τα κάτισχνα αυτών βαλάντια», συγκέντρωσαν 245 λίρες και στις 14 Μαρτίου έβαλαν 

τον θεμέλιο λίθο για το χτίσιμο του νέου τους σχολείου. Είναι συγκινητικό ότι εκτός 

των Γιανιτσιωτών, συνέβαλαν και οι κάτοικοι των πέριξ χωρίων, οι οποίοι 

«προσέφερον την συνδρομήν αυτών εις λίθους, ξυλικήν και λοιπήν χρήσιμον 

οικοδομικήν ύλην». Οι δε Γιαννιτσώτες «επ’ ώμου έφερον λίθους εκ μεγάλων 

αποστάσεων, άνδρες, γυναίκες και παιδία και η σκληροτέρα δε και αναίσθητος καρδία 

δεν ήτο δυνατόν να μη συγκινηθή εκ του ενθέρμου ζήλου των κατοίκων προς ανέγερσιν 

της ελληνικής σχολής των
11

». 

Φαίνεται όμως ότι υπήρξαν προβλήματα τα πρώτα χρόνια στη λειτουργία αυτού του 

σχολείου, γιατί στην εφημερίδα της Κωνσταντινουπόλεως «Ανατολικός Αστήρ»,  της 

6
ης

 Οκτωβρίου 1861, διαβάζουμε τα εξής:  

 «Πεποίθαμεν ότι τους αξιεπαίνους Βοδενιώτας θέλουσι μιμηθή και οι Γενιτζιώται, 

οίτινες, δυστυχώς, έχουσι την σχολήν αυτών άνευ διδασκάλου πρό τινος ήδη καιρού. 

Αλλ' ελπίζομεν ότι άνδρες, οίτινες αντέστησαν εις την ακάθεκτον ορμήν τού 

επαπειλήσαντος αυτούς ουνιτισμού, διατηρήσαντες αμώμητον την ιεράν εκ προγόνων 

παρακαταθήκην, την ορθόδοξον, λέγομεν, πίστιν, ουδέποτε θέλουσιν ανεχθή να 

κατακλυσθώσιν υπό του χειμάρρου της αμαθείας, μη φροντίζοντες περί της 

χριστιανικής, ηθικής και διανοητικής μορφώσεως των τέκνων αυτών». 

6. Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείων 

Η σχέση των σχολείων με την τοπική Εκκλησία δεν είχε τη μορφή απλής 

συνεργασίας, αλλά της αμοιβαίας εξάρτησης. Ο Μητροπολίτης, με τους κατά τόπους 
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Αρχιερατικούς Επιτρόπους και Ιερείς, ήταν πάντα κοντά στα σχολεία και στα 

προβλήματά τους, για τον διορισμό των δασκάλων, για τη συντήρησή τους, για την 

προστασία τους από αυθαιρεσίες. Κατά το χρονικό διάστημα 1904-1906, 

Αρχιερατικός Επίτροπος στα Γιαννιτσά ήταν ο Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κοτρόζος. 

Δεν επρόκειτο για απλό εκκλησιαστικό παράγοντα, αλλά και για οργανωτικό 

πράκτορα του Αγώνα, έμπιστο του Ελληνικού Προξενείου, ο οποίος, με το 

ψευδώνυμο Καφηρεύς (καταγόταν από το ομώνυμο ακρωτήριο της Εύβοιας), 

αλληλογραφούσε τακτικά με το Προξενείο για κάθε τι που αφορούσε στη λειτουργία 

των σχολείων
12

. Φρόντιζε για προμήθειες διδακτικών βιβλίων, για τη συγκέντρωση 

ενδυμασιών για τους άπορους μαθητές και μαθήτριες, για την προστασία οικογενειών 

που υφίσταντο διώξεις από το βουλγαρικό κομιτάτο γιατί έστελναν τα παιδιά τους στα 

ελληνικά σχολεία, για τον διορισμό δασκάλων, αλλά και για την προστασία των 

σχολείων και των δασκάλων από παρεμβάσεις της τουρκικής διοίκησης. Είναι 

χαρακτηριστική η περίπτωση  του τρόπου που ενήργησε, όταν ο τοπικός Καϊμακάμης 

του ζήτησε αναλυτική κατάσταση των δασκάλων των Γιαννιτσών με λεπτομερή 

στοιχεία. Αφού καθυστέρησε επί μήνες την απάντηση με διάφορες προφάσεις, τελικά 

εκτέλεσε την εντολή, παραλείποντας τεχνηέντως τις στήλες της εθνικότητας και της 

υπηκοότητας των δασκάλων, αυτό που κυρίως ενδιέφερε τον Καϊμακάμη. 

7. Αύξηση του αριθμού των μαθητών κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα 

Κατά την περίοδο 1904-1905, η εμφάνιση ελληνικών ανταρτικών σωμάτων στην 

περιοχή, τόνωσε το ηθικό του χριστιανικού πατριαρχικού πληθυσμού των Γιαννιτσών, 

που ανερχόταν, σύμφωνα με στατιστικές της εποχής, σε 6.240 ψυχές και τους 

ενθάρρυνε να στέλνουν τα παιδιά τους μικρά και μεγάλα στα ελληνικά σχολεία. Από 

αναφορές και αριθμητικούς πίνακες που συνέταξαν ο Αρχιμαδρίτης Μελέτιος 

Κοτρόζος, (Καφηρεύς) και ο διευθυντής των ελληνικών σχολείων της πόλεως Ιωάννης 

Παπαβασιλείου,  με το ψευδώνυμο Λυγκεύς, ο αριθμός των μαθητών των ελληνικών 

σχολείων της πόλης αυξήθηκε σε 645, που κατανέμονταν ως εξής: α) στην Άνω 

Συνοικία (Βαρόσι), που ήταν και η πολυπληθέστερη, λειτουργούσαν: 1) 

Αρρεναγωγείο με σύνολο μαθητών 165 2) Παρθεναγωγείο με σύνολο μαθητριών 100 

και 3) Νηπιαγωγείο με σύνολο νηπίων 152  β) στη συνοικία Μπουτσάβα, Νηπιαγωγείο 

με 118 νήπια και γ) στην Κάτω Συνοικία, νηπιαγωγείο με 110 νήπια. Οι μαθητές και 

οι μαθήτριες του αρρεναγωγείου και του παρθεναγωγείου ήταν ηλικίας 8-14 ετών και 

προέρχονταν από τις τρεις συνοικίες της πόλης
13

. 

Τα ελληνικά σχολεία, ειδικά στην περιοχή των Γιαννιτσών, υπερτερούσαν κατά πολύ 

των βουλγαρικών, των σερβικών και ρουμανικών, που κατά καιρούς λειτούργησαν. 

Σύμφωνα με απογραφή που έγινε το έτος 1905, στον Καζά των Γιαννιτσών 

λειτουργούσαν 32 ελληνικά σχολεία έναντι 18 βουλγαρικών. Στην Έδεσσα η 

αναλογία ήταν 27 ελληνικά σχολεία έναντι 22 βουλγαρικών
14

.  

8. Λειτουργία αλλόγλωσσων σχολείων στα Γιαννιτσά 

Το βουλγαρικό-εξαρχικό σχολείο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα Γιαννιτσά τον 

Ιούνιο του 1890. Με αναφορά τους προς τον τοπικό Καϊμακάμη, σαράντα κάτοικοι 

της πόλεως, κατάφεραν να αποσπάσουν απόφασή του για την ίδρυση του πρώτου 

βουλγαρικού σχολείου, παρά τις αντιδράσεις της τοπικής δημογεροντίας των 

πατριαρχικών και του Μητροπολίτου Ιεροθέου. Δέκα χρόνια αργότερα, εκτός του 

βουλγαρικού, λειτούργησαν και σερβικό και ουνιτικό σχολείο, εμφανώς υποδεέστερα 

και σε προσωπικό και σε μαθητικό δυναμικό των ελληνικών σχολείων. Τα ελληνικά 
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σχολεία διέθεταν 14 δασκάλους και είχαν 645 μαθητές. Πολλοί από τους δασκάλους 

και τις νηπιαγωγούς των ελληνικών σχολείων κατάγονταν από τα Γιαννιτσά. Τα 

βουλγαρικά σχολεία (Αστική Σχολή, Γραμματοδιδασκαλείο και Νηπιαγωγείο) είχαν 8 

δασκάλους και 156 μαθητές, το σερβικό είχε 4 δασκάλους και 25 μαθητές και τέλος 

το ουνιτικό είχε 3 δασκάλους και 46 μαθητές
15

.  

Τα μουσουλμανικά σχολεία που λειτουργούσαν στα Γιαννιτσά την ίδια εποχή, ήταν η 

Αστική Σχολή, το Ρουσδιέ Μεκτεμπή, που ιδρύθηκε το 1872, με 61 μαθητές και τρεις 

δασκάλους και δύο τριτάξια δημοτικά σχολεία, τα Ιπτιδαή Μεκτεμπή, που ιδρύθηκαν 

το 1889 και 1890, με 269 και 165 μαθητές αντίστοιχα και με 11 δασκάλους και 3 

παιδονόμους συνολικά
16

. 

Τα ξενόφερτα σχολεία από τα έτη 1904-1905 άρχισαν να φθίνουν αριθμητικά και 

σταδιακά οδηγήθηκαν στη διάλυση τους. 

Πολλοί από τους μαθητές των ελληνικών σχολείων των Γιαννιτσών, όταν 

ολοκλήρωναν τη φοίτησή τους, πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη για συνέχιση των 

σπουδών τους σε ανώτερα αστικά σχολεία ή στο Διδασκαλείο, στο Γυμνάσιο της 

Βέροιας ή στο Οικοτροφείο του Τσοτυλίου.  

Όταν άρχισε η ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή (1904-1908), οι 

κομιτατζήδες συχνά έβαζαν στο στόχο τους δασκάλους και γονείς μαθητών. Έτσι 

δολοφόνησαν το δάσκαλο Ι. Πίτσουλα στη Γουμένισσα, τη Βελίκα Ρώμα, σύζυγο του 

δασκάλου Νικολάου Ρώμα στον Πενταπλάτανο, την Αικατερίνη Βαρελά στα 

Γιαννιτσά, γιατί αρνήθηκε να αποσύρει τα παιδιά της Μιχαήλ και Ελισάβετ από το 

Διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης και τον Σταύρο Μιντζούρη στα Γιαννιτσά, με τα δυο 

ανήλικα παιδιά του, γιατί αρνήθηκε να τα στείλει στο βουλγαρικό σχολείο
17

. 

9. Πώς τα Γιαννιτσά δεν απέκτησαν Αστική Σχολή 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον η περίπτωση της ευκαιρίας να αποκτήσουν τα Γιαννιτσά 

διδακτήριο Αστικής Σχολής κατά το 1904 και ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει η 

αιτία για το πώς χάθηκε η ευκαιρία αυτή. Ας σημειωθεί ότι η Αστική Σχολή ήταν 

8τάξιο σχολείο, με έξι τάξεις δημοτικού και δύο γυμνασιακές. Οι πληροφορίες 

προέρχονται από την υπ’αριθ. 10/21-5-1904 έκθεσή του Γ. Τσορμπατζόγλου, όπου 

επισημαίνει ένα χρονίζον πρόβλημα στην χριστιανική κοινωνία των Γιαννιτσών και το 

οποίο οι παλιοί Γιαννιτσιώτες το θυμούνται να επιβιώνει μέχρι και τα μεταπολεμικά 

χρόνια, με τους «βορείους» και τους «νοτίους» της πόλης. 

 «Δεν κατωρθώθη εισέτι να οµονοήσωσιν τα δύο ερίζοντα προς άλληλα κόµµατα περί 

της εκλεκτέας τοποθεσίας προς ανέγερσιν της σχολής, υπέρ ης υπεσχέθη λίαν επικαίρως 

το Β. Γ. Προξενείον να χορηγήση γενναίαν χρηµατικήν συνδροµήν. 

 Το ισχυρότερον των δύο κοµµάτων διευθύνουσιν οι πρόκριτοι: Ι. Βλάχος Ιατρός, Π. 

Γκοτζαµάνης, Εµ. Ζωγράφος, Αθ. Οικονόµου, Δηµ. Γκοτζαµάνης, Χρ. Δασκάλου, Γρ. 

Δασκάλου, Χατζητρύφων Οικονόµου, Π. Δοβαντζής, Τρ. Δοβαντζής, Δηµ. Νικολάου, 

Χρ. Γκάλτσης, Ι. Σαµιώτης, Διον. Στάµου, Αντ. Παπασταύρου, Αθ. Λεπίδας και Γ. 

Χατζηγεωργίου. Εκ τούτων οι τέσσαρες τυγχάνουσι Δηµογέροντες.  

Το έτερον κόµµα διευθύνουσιν ο εκ των προκρίτων Χρήστος Χατζηδηµητρίου, ο 

γαµβρός αυτού Χρήστος Μπόσκος και ο ιδιοτελής Εφοροταµίας της Κοινότητος 

Γεώργιος Δοϊτσίνης. Εκ τούτων οι δύο πρώτοι τυγχάνουσι  Δηµoγέρoντες.  

Ο ηγέτης του ενός εκ των δύο κοµµάτων Χρήστος Χατζηδηµητρίου αξιοί να ανεγερθή η 

περί ης πρόκειται Αστική Σχολή επί οικοπέδου της Κοινότητος κειµένου κατέναντι της 

οικίας του, λόγω του ότι η συνοικία του κέκτηται πλείω δικαιώµατα των νεωτέρων 
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τριών άλλων συνοικιών ως παλαιοτέρα και ως πλείονας υποστάσα ανέκαθεν θυσίας 

υπέρ της δηµοσίας εκπαιδεύσεως. Το έτερον κόµµα το και ισχυρότερον και 

πολυαριθµότερον, περιλαµβάνον εν εαυτώ και τους ολιγίστους εγγραµµάτους, 

υποδεικνύει µετά φανατικής επιµονής ως µόνην κατάλληλον τοποθεσίαν προς ανέγερσιν 

της εν λόγω σχολής, έτερον οικόπεδον της Κοινότητος κείµενον εν περιβλέπτω κέντρω 

εξ ίσου σχεδόν απέχοντα πασών των Ελληνικών συνοικιών, ισχυρίζεται δε ότι η 

τοποθεσία αύτη έχει και τα πλεονεκτήµατα ότι είναι πολλώ ευρυτέρα της πρώτης, ότι εν 

αυτή υπάρχει άφθονον πόσιµον ύδωρ κατ' αντίθεσιν της τελείας ανυδρότητος της 

πρώτης και ότι επί πλέον κείται απέναντι της υψουµένης εν τω Κέντρω εκείνω 

µεγαλoπρεπoύς Σχολής των ολίγων Σχισµατικών Γενιτσών, ην προώρισται συν τοις 

άλλοις να επισκιάση εθνοφελέστατα το µελλόδµητον εκπαιδευτήριον ηµών». 

Καταλήγοντας ο Τσορμπατζόγλου θεωρεί ότι το πρόβλημα αυτό θα οδηγήσει στην 

απώλεια των 600 λιρών που διασφαλίστηκαν για την ανέγερση της Σχολής, σε μια 

πόλη μάλιστα όπου υπάρχει πραγματικός οργασμός προς τα ελληνικά γράμματα και ο 

αριθμός των μαθητών, που ανέβηκε βαθμιαίως στους 650, ήταν πρωτοφανής για τα 

δεδομένα και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της. Φυσικά ούτε οι λίρες ούτε η 

Αστική Σχολή ήρθαν ποτέ στα Γιαννιτσά.    

10. Διδακτικά – αναλυτικά προγράμματα των σχολείων 

Για τα διδακτικά αναλυτικά προγράμματα των σχολείων ελάχιστα γνωρίζουμε αν 

αυτά είχαν διαμορφωθεί και προσαρμοστεί κατάλληλα και σύμφωνα με το γλωσσικό 

πρόβλημα της περιοχής, όπου, ως γνωστόν, ελάχιστοι γνώριζαν ελάχιστα τα ελληνικά. 

Καταλαβαίνετε πόσο κατανοητή και εύληπτη μπορούσε να ήταν η διδασκαλία ειδικά 

του γλωσσικού μαθήματος, με την καθαρεύουσα της εποχής, με τα ία και ωά, η αιξ 

της αιγός και ο βους του βοός.  

Σχετικά με το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων, πολύτιμες πληροφορίες μας 

δίνει μια απόδειξη αγοράς των διδακτικών βιβλίων του έτους 1906, ενός σχολείου των 

Γιαννιτσών από το βιβλιοπωλείο Βελλίδη της Θεσσαλονίκης: Αναγνωστικόν, 

Γραμματική, Ελληνική Ιστορία, Γεωγραφία, Εκκλησιαστική Ιστορία, Ιερά Ιστορία, 

Αριθμητική, Γεωμετρία, Φυσική, Πατριδογνωσία και Οθωμανικόν Αλφαβητάριον. 

Εκτός των ανωτέρω μαθημάτων τα παιδιά διδάσκονταν και ωδική, ιχνογραφία και 

καλλιγραφία. Απαγορευόταν από τις τουρκικές αρχές μόνο η διδασκαλία της 

γυμναστικής. Οι σχολικές γιορτές, όπου λάμβαναν μέρος όλοι οι μαθητές και τις 

παρακολουθούσαν οι γονείς και οι τοπικές αρχές, ήταν η γιορτή των Τριών Ιεραρχών 

και η γιορτή της λήξης των μαθημάτων, με ύμνους, τραγούδια και απαγγελίες.  

To Eλληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης παρακολουθούσε και ενίσχυε παντοιοτρόπως 

τη λειτουργία των σχολείων. Τους δασκάλους ή τους διευθυντές τους τοποθετούσε, 

συνήθως μεταμφιεσμένους και με παράλληλους ρόλους των πρακτόρων και 

οργανωτών του Αγώνα. Στα Γιαννιτσά, ως διευθυντή των σχολείων, τοποθέτησε τον 

Ιωάννη Παπαβασιλείου, υπίατρο του ελληνικού στρατού, με το ψευδώνυμο Δημήτριος 

Σφέτσος ή Λυγκεύς.  

 Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913 και την απελευθέρωση της 

Μακεδονίας, το Υπουργείο Παιδείας καθόρισε τα όρια και τις έδρες των 

εκπαιδευτικών περιφερειών της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Γιαννιτσών άρχισε να λειτουργεί από το 1914 ως 

οργανωμένη πλέον υπηρεσία, με Επιθεωρητή και γραφείο, με πολύ μεγάλο αριθμό 

σχολείων και εκτεταμένη γεωγραφική έκταση που περιλάμβανε τμήματα με χωριά και 

κωμοπόλεις τεσσάρων όμορων Νομών: Πέλλης (περιφέρεια Γιαννιτσών), Ημαθίας 

(περιφέρεια Καμπανίας), Θεσσαλονίκης (περιφέρεια Κουφαλίων και Χαλκηδόνας)  

και Κιλκίς (περιφέρεια Παιονίας), θέμα βεβαίως που θα αναπτυχθεί σε ιδιαίτερη 

εισήγηση. 

 



 

Πίνακας  οικισμών  της  επαρχίας  Γιαννιτσών 

που διατηρούσαν  ελληνικά  σχολεία  (1872-74)* 

Εκτός της πόλεως των Γιαννιτσών, ελληνικά σχολεία, κατά τη 2ετία 1872-1874, 

λειτούργησαν και στα παρακάτω 21 χωριά του καζά των Γιαννιτσών, με 536 μαθητές 

συνολικά:  

1.   Απόστολοι  (Πέλλα)   χριστ. οικογένειες    80       μαθητές   32 

2.   Κουφάλια « 291 « 25 

3.   Μπόζιτς  (Άθυρα) «   60 « 25 

4.   Λειβαδίτσα «   40 « 20 

5.   Λιτοβόι  (Λεπτοκαρυά) «   25 «   5 

6.   Ράμελ  (Ραχώνα) «   25 « 15 

7.   Ζορμπάς  (Μ.Μοναστήρι) «   44 « 20 

8.   Τσιοχαλάρ  (Παρθένιο) «   35 « 12 

9.   Σαρίτσοβον  (Βαλτοχώρι) «   37 « 10 

10. Πυλωρίκι  (Πενταπλάτανος) «   30 « 12 

11. Κρουσιάρι  (Αμπελειές) «   32 « 10 

12. Βούδριστα  (Π. Μυλότοπος) «   75 « 20 

13. Γκιούψεβον  (Γυψοχώρι) «   25 «   6 

14. Ασσάρβεη  (Δροσερό) «   30 « 10 

15. Καντίνοβο  (Γαλατάδες) «   30 « 10 

16. Γουμένισσα « 500 «     170 

17. Τσερναρέκα  (Κάρπη) «   50 « 10 

18. Κρίβα  (Γρίβα) « 170 « 65 

19. Ραντομίρ  (Ασβεσταριό) «   35 «   4 

20. Γοργόπη « 110 « 25 

21. Μποέμιτσα  (Αξιούπολη) «   90 « 30 

 

*Αθαν. Καραθανάση – Αντ. Σατραζάνη: Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της 

Έδεσσας (1872-1874), σελ. 119,120,121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πηγές και σχετική βιβλιογραφία 

Ανδρεάδης Χρήστος.: Η εκπαίδευση στην Έδεσσα στα μέσα του 19
ου

 αι. κ.ε. (1857-

1865)   «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»  τ. 8
ος

   έκδοση  Ε.Μ.Σ. 

Βαλσαμίδης Πασχάλης: Τα τουρκικά σχολεία στο σαντζάκι της Θεσσαλονίκης 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»   τ.  31
ος

   (1997-98) 

Γόλης Δημήτριος: Η εκπαίδευση στη Γουμένισσα και στην ευρύτερη περιοχή κατά τον 

Μεσοπόλεμο   Θεσ/νίκη  2005 

Δημητριάδης Βασίλης: Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή   

έκδοση Ε.Μ.Σ. Θεσσαλονίκη 1973 

Δημητριάδης Βασίλης: Ένα φιρμάνι για την ανέγερση της πρώτης εκκλησίας των 

Γενιτσών    «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»  έκδοση  Ε.Μ.Σ.  τ.  9
ος

  1969   

Ίντος Χρήστος: «Τα σχολεία της Ε. Π. Παιονίας από την ίδρυσή τους ως το 2000» 

Κιλκίς 2004  

Καράντζαλης Τίτος-Γόνης Δημήτριος: Κώδιξ Αλληλογραφίας Βοδενών Αγαθαγγέλου  

1870-1871     έκδοση Ε.Μ.Σ. 1975 

Μπελιά Ελένη:  Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελληνικού Κράτους προς την Μακεδονία 

και ο Μακεδονικός Αγών  «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ»  Συμπόσιον 

Θεσσαλονίκη 1987 

Παπαδόπουλος  Στέφ.:   Η παιδεία στη Μακεδονία και η συμβολή της στη δημιουργία 

των προϋποθέσεων για την επιτυχία του Μακεδονικού Αγώνα «Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 

ΑΓΩΝΑΣ»  Συμπόσιον  Θεσσαλονίκη 1987 

Παπαλαζάρου Ιωάννης  Ο Μακεδονικός Αγώνας στην περιοχή των Γιαννιτσών – 

Γκόνος Γιώτας  Γιαννιτσά  2007 

Παυλούρος Π., Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων Εφτά χρόνια εργασίας στην Εκπ/κή 

Περιφέρεια Γιαννιτσών (1932-1939), Ανατύπωση Ιστορικής - Λαογραφικής   

Εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ»  

Σταλίδης Κων/νος  Η ελληνική εκπαίδευση στην Έδεσσα κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας  ΙΘ΄ Πανελ. Ιστορικό Συνέδριο (1998)  Θεσσαλονίκη 1999  

Στουγιαννάκης Ευστάθιος   Ιστορία πόλεως Ναούσης    Γ΄ έκδοση του Συλλόγου 

Αποφοίτων Ναούσης,  Θεσσαλονίκη 1993 

Τιμοθεάδης Τιμόθεος: Τα Γενιτσά το 1904, μέσα από την έκθεση του Γεωργίου 

Τσομπατζόγλου    «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ»  τ.  ΛΔ΄  2003-2004 

Τιμοθεάδης Τιμόθεος: Η παιδεία στον καζά των Γιαννιτσών,  Γιαννιτσά 1998 

Τουσίμης Γεώργιος: Αγώνες της Δημογεροντίας Γενιτσών κατά της εξαρχικής 

προπαγάνδας   ΙΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1996 

Χατζής Χρήστος:  Γιαννιτσά – ιστορική επισκόπηση,   Γιαννιτσά 2003 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους    ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ  Α.Ε.  τ.  Ι΄ 

Μακεδονία – 4.000 χρόνια    ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ  Α.Ε. 

Μητρώον σχολείων και διδακτικού προσωπικού  Εκπ/κής Περιφέρειας Γιαννιτσών 

Περιοδικό «ΕΔΕΣΣΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», τεύχη 3
ο
 και 4,

ο
  

Περιοδικό  «ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ»    της    

Ιστορ. - Λαογρ. Εταιρείας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ», τεύχη: 1
ο
, 2

ο
, 3

ο
, 5

ο
, 6

ο
, 10

ο
, 11

ο
, 12

ο
, 13

ο 

14
ο
, 15

ο
, 16

ο
, 17

ο
, 18

ο
, 19

ο
, 20

ο
,  21

ο
. 

Στοιχεία συστάσεως και εξελίξεως Δήμων-Κοινοτήτων, τ. 37
ος

,  έκδ. ΚΕΔΚΕ  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Δάσκαλοι  από  τα  Γιαννιτσά          

 

 

 

                            
 

 

 

 

                              
      

 

 

 

                        



 

                          Δασκάλες και Νηπιαγωγοί  από  τα  Γιαννιτσά 
 

                                                                                      
 

                                     
 

                                         
 

 



 

 

     
 

 

 

 

      
 

          Εορτή Τριών Ιεραρχών στο 1
ο
  Δημοτικό Σχολείο των Γιαννιτσών (1904) 

 

 

 



 

                
           Σελίδα μαθητικού καταλόγου του Αρρεναγωγείου Γιαννιτσών (1903-1904) 

 

 

        

          
 

                              Χάρτης των καζάδων Βοδενών και Γιαννιτσών 

 



 

                 

             

           Αποδείξεις   πληρωμής δασκάλων  των σχολείων Μεγάλων Λειβαδίων  

                                     και Αποστόλων  (Πέλλης) 

 

     



 

 

                     

                 

              

Σφραγίδες των σχολείων Πέλλης, Γενιτσών, Γιουψέβου (Γυψοχωρίου) 

Λειβαδίου (Μεγ. Λειβαδιών), Γουμέντζης (Γουμένισσας), Τσερναρέκας (Κάρπης) 

Αποστόλων (Πέλλας), Κωφαλόβου (Κουφαλίων, Πέλλης, Πετρόβου (Αγίου Πέτρου) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στοιχεία του συγγραφέα: 

 

Παπαλαζάρου Ιωάννης  εκπαιδευτικός, συγγραφέας 

Καρυώτισσα Γιαννιτσών    

Ταχυδρ. δ/νση:   Τ.Θ.  278    Γιαννιτσά  58100 

Τηλ. 23820-41661    κιν. 6932602100 

e-mail:  papion@otenet.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


