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Περίληψη 
Σκοπός της εργασίας μας είναι να παρουσιάσει την εκπαιδευτική κατάσταση 

στην περιοχή της Έδεσσας την πρώτη δεκαετία μετά την απελευθέρωση της πόλης 

από τους Τούρκους και το εκπαιδευτικό έργο που συντελέστηκε  αυτό το χρονικό 

διάστημα. Η μελέτη μας κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά το εκπαιδευτικό 

προσωπικό  και συγκεκριμένα την εκπαίδευση που δέχτηκε, τη διδακτική του ετοι-

μότητα, τα χρόνια υπηρεσίας. Ο δεύτερος αφορά την κτιριακή και την υλικοτεχνική 

υποδομή που προϋπήρχε. Από την έρευνα και τη συμπλοκή των αξόνων φαίνεται  ότι 

οι εκπαιδευτικοί την περίοδο αυτή είναι κυρίως νεαρής ηλικίας, είναι  πλημμελώς 

εκπαιδευμένοι, σηκώνουν όμως το βάρος μιας εθνικής προσπάθειας με τις γυναίκες 

ένα υστερούν ελαφρώς αριθμητικά και εκπαιδευτικά. Παρά τις τεράστιες ελλείψεις 

σε εποπτικό υλικό και την ακαταλληλότητα των σχολείων που εργάζονται, παρά την 

αρνητική αξιολόγηση του έργου τους, προσπαθούν να υπερβούν τον εαυτό τους στην 

προσπάθεια εδραίωσης της ελληνικής εκπαίδευσης στην περιοχή. Παράλληλα παρα-

τηρείται σημαντική αύξηση του μαθητικού δυναμικού κυρίως στην Έδεσσα, ενώ η 

εκπαίδευση των κοριτσιών σημειώνει αυξητική  τάση. 

  



Εισαγωγή 

Το έτος 1912 οι διοικητικές και οι οικονομικές αλλαγές που συντελούνται εί-

ναι ραγδαίες μετά την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον ελλαδικό κορμό. Από τις 

πρώτες φροντίδες της ελληνικής κυβέρνησης μετά την ενσωμάτωση των νέων χωρών 

ήταν να συλλέξει απογραφικά στοιχεία, για να γνωρίσει με ακρίβεια την εθνολογική 

σύσταση και τον αριθμό των κατοίκων της περιοχής, απαραίτητα για τη χρηστή ορ-

γάνωση της διοίκησης αλλά και της εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς έπρεπε να συ-

νταιριαστούν δύο εκπαιδευτικά συστήματα που αφορούσαν διαφορετικές ανάγκες. 

Ανάλογα απογραφικά στοιχεία ζητά να κατατεθούν από τους δασκάλους, που γνωρί-

ζουν καλύτερα τα πράγματα εκ των έσω (τα οποία θεωρούνται πιο αξιόπιστα σε σχέ-

ση με τη νομαρχιακή απογραφή
1
). Ζητά στοιχεία για την καταγωγή των δασκάλων, 

την ηλικία τους, την οικογενειακή και υπηρεσιακή τους κατάσταση (έτη και σχολεία 

υπηρέτησαν) και το μισθό τους. Παράλληλα ενημερώνεται  για την κτιριακή κατά-

σταση των σχολείων, τα εποπτικά μέσα που διαθέτουν, τους πόρους και τους φορείς 

που τους συντηρούν.  

Για την ολοκλήρωση της έρευνας μας χρησιμοποιήσαμε  αρχειακό υλικό που 

προέρχεται από τα ΓΑΚ και αφορά στα διοικητικά έγγραφα και τις αναφορές που 

ανταλλάχθηκαν από την Κεντρική διοίκηση και τους υποδιοικητές, της επαρχίας Ε-

δέσσης (Βοδενών) καθώς και   στατιστικούς  πίνακες της περιόδου 1912-1924. Αφε-

τηρία και βάση για τη συγκριτική διαπραγμάτευση της διείσδυσης του εκπαιδευτικού 

δικτύου στην περιοχή τα επόμενα έτη, αποτελεί το σχολικό έτος 1912-1913. Για την 

ευκολότερη κατανόηση της γεωγραφίας της περιοχής υιοθετήσαμε τα σύγχρονα το-

πωνύμια, ενώ η παλαιότερη ονομασία δίνεται σε παρένθεση. Στη μελέτη μας θα α-

σχοληθούμε με τα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων που βρίσκονται σε αμιγείς ή 

μικτούς εθνολογικά συνοικισμούς  

 

1. Οργάνωση της εκπαίδευσης 

Η νεοεισελθούσα επαρχία Εδέσσης στο Βασίλειο της Ελλάδος, υπάγεται στη 

Νομαρχία Θεσσαλονίκης και  σύμφωνα με τον πληρέστερο πίνακα της απογραφής 

του 1913 που υπογράφει στις 21 Αυγούστου 1913 ο Διοικητικός Επίτροπος Βοδε-

νών, Ζώτος, αποτελείται από 46 χωριά (τσιφλίκια και κεφαλοχώρια)
2
 και κωμοπόλεις 

που κατοικούνται από 22.408  κατοίκους, Έλληνες, Βούλγαρους, Μουσουλμάνους, 

Βλάχους και Αθίγγανους
3
. Υπάρχουν Ελληνικά, Βουλγαρικά, Ρουμάνικα και Μου-

σουλμανικά σχολεία
4
 ανάλογα με τη σύσταση του πληθυσμού αλλά και με τα οικο-

νομικά των  τοπικών κοινοτήτων. Το ποσοστό των αγραμμάτων βεβαία ήταν υψηλό 

ανάμεσα στους άνδρες  μέσης ηλικία και σχεδόν στο σύνολο των γυναικών. Τα πε-

ρισσότερα σχολικά κτίρια χτίστηκαν με δαπάνες της κοινότητας το 19
ο
 αιώνα και 

άλλα παραχωρήθηκαν από τον τσιφλικούχο. Υποστηρίζονταν από την Ιερά Μητρό-

                                                 
1
 Όπως σημειώνεται σε σχόλιο του έγγραφου (ΙΑΜ, φάκελος 53, σ.43) 

2
 Τα τσιφλίκια ήταν χωριά που ανήκαν μαζί με την ευρύτερη περιοχή τους σε Τούρκους αξιωματού-

χους (μπέηδες), οι οποίοι μπορούσαν να τα πουλήσουν σε ιδιώτες. Ήταν κυρίως μικτές εγκαταστάσεις 

(χριστιανοί- μουσουλμάνοι),  ενώ τα κεφαλοχώρια είχαν εξαγοράσει κάποια χρονική στιγμή τα κτήμα-

τα από το Οθωμανικό κράτος. (Παππού Α., «Τα ελληνικά σχολεία στον ναχιγιέ (περιφέρεια) του καζά 

Βοδενών κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας» στο: Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Επιστημονι-

κού Συμποσίου 19-21 Σεπτεμβρίου 1996, Η Έδεσσα και η περιοχή της Ιστορία και πολιτισμός,  Έδεσσα 

2006, σ.189 
3
 ΙΑΜ , φακ. 53, σ.19-21 

4
 Τα Μουσουλμανικά σχολεία είναι περισσότερο οίκοι προσευχής. Δε διδάσκεται τίποτα παρά μόνο το 

κοράνι. Πολλοί από τους χοτζάδες δε γνωρίζουν να υπογράφουν και πληρώνονται σε είδος (από κάθε 

οικογένεια 20 οκάδες και περισσότερο καλαμπόκι ή δύο το πολύ αυγά την εβδομάδα). (ΙΑΜ, φακ. 53, 

σ.24-44) 



πολη, που σήκωνε το μεγαλύτερο βάρος της συντήρησης και της μισθοδοσίας των 

δασκάλων, και από τους κοινοτικούς πόρους. Το 1913 ο ρυθμιστικός ρόλος της Μη-

τρόπολης  και της κοινότητας στα εκπαιδευτικά θέματα έχει καταργηθεί και οι Διευ-

θυντές των σχολείων δεν ορίζουν πλέον τα διδακτικά βιβλία. Οι εκπαιδευτικές απο-

φάσεις που αφορούν τα σχολεία της Μακεδονίας λαμβάνονταν από τη Γενική Διοί-

κηση και  το δωδεκαμελές ανώτερο εκπαιδευτικό συμβούλιο  (έξι μέλη για την Πρω-

τοβάθμια εκπαίδευση και έξι για τη Δευτεροβάθμια)
5
. 

Πριν την απελευθέρωση όμως, στην υπόδουλη Μακεδονία ερχόταν ο απόη-

χος των εκπαιδευτικών πραγμάτων της ελεύθερης Ελλάδας. Η Πρωτοβάθμια εκπαί-

δευση παρεχόταν σε μία ποικιλία τύπων σχολείων και αριθμού τάξεων όπως  το τε-

τρατάξιο, πεντατάξιο ή εξατάξιο Δημοτικό
6
 σχολείο  και την Αστική Σχολή

7
, ενώ η 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρισμένη σε δύο επίπεδα περιλάμβανε το τριτάξιο Ελ-

ληνικό σχολείο ή αλλιώς Σχολαρχείο
8
 και τετρατάξιο Γυμνάσιο. Σε μέρη όπου δεν 

ήταν δυνατό να δημιουργηθεί τετρατάξιο Γυμνάσιο λειτουργούσαν Γυμνασιακές τά-

ξεις στο Ημιγυμνάσιο. Η εδραιωμένη διοικητική  διάκριση στην Ελλάδα ανάμεσα 

στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο συντηρούνταν και στον εκπαιδευτικό χώρο του 

υπόδουλου ελληνισμού σε βάρος των παιδιών της υπαίθρου, με αποτέλεσμα οι καλύ-

τεροι  των δασκάλων βάσει του βαθμού του πτυχίου τους είχαν δικαίωμα εργασίας 

στις μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις, ενώ οι υπόλοιποι εργάζονταν στα χωριά
9
.  

                                                 
5
 Αγραφιώτου-Ζαχοπούλου Π., Σχολεία της Θεσσαλονίκης, Ιανός, Θεσσαλονίκη 1997, σ.14 

6
 Κατά κύριο λόγο τα Δημοτικά σχολεία της επαρχίας  της Έδεσσας είναι τετρατάξια. Τα δημοτικά 

σχολεία διακρίνονται σε Κοινά σχολεία και Πλήρη με το ν. ΒΤΜΘ΄   που ψηφίζεται το 1895. Τα Κοινά  

ιδρύονται  σε οικισμούς με λιγότερο από 6000  κατοίκους και η φοίτηση σε αυτά διαρκεί 4 έτη. Συνη-

θισμένο μοντέλο λίγο πριν την απελευθέρωση  ήταν το μονοτάξιο  κοινό σχολείο , ένας δάσκαλος για 4 

τάξεις. Απαντώνται όμως και  διτάξια (δύο δάσκαλοι), τριτάξια (τρεις δάσκαλοι) και τετρατάξια (4 

δάσκαλοι). Τα πλήρη δημοτικά έχουν έξι τάξεις και μπορούν να ιδρυθούν, αν οι δημοτικοί πόροι ή οι 

ιδιωτικές εισφορές, ή τα κληροδοτήματα επιτρέπουν τη σύσταση τους. Θεωρούνται αναγκαία στις 

πρωτεύουσες των νομών και των επαρχιών και σε πόλεις που έχουν περισσότερους από 6οοο κατοί-

κους. Το εξατάξιο Δημοτικό σχολείο για όλα τα ελληνόπουλα τελικά καθιερώνεται με το Βασιλικό 

Διάταγμα της 1-9-1913 με νέο αναμορφωμένο Αναλυτικό πρόγραμμα . (Ευαγγελόπουλος Σπ, Ελληνική 

Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998, τ. Α΄116, 123 και  τ. Β΄, σ. 30 και Δημαράς Α., Η με-

ταρρύθμιση που δεν έγινε, Ερμής, Αθήνα 1990, τ. Β΄, σ. 3-6 και 92). 
7
 Αστική Σχολή: Ήταν τύπος σχολείου  στις υπόδουλες περιοχές με 7 ή 8 τάξεις από τις όποιες οι 6 

πρώτες (τέλεια) αντιστοιχούσαν στο εξατάξιο Δημοτικό σχολείο, ενώ οι άλλες 2 με το Ελληνικό σχο-

λείο ή και τις 2 πρώτες γυμνασιακές τάξεις. Στις σχολές αυτές, όταν φοιτούσαν μαθήτριες τις αποκα-

λούσαν Παρθεναγωγεία ή 'Αστικές σχολές θηλέων (Ανδρεάδης Χ., Η εκπαίδευση στην Έδεσσα στα 

μέσα του 19
ου

 αι. κ.ε (1857-1865), σ. 179, www.makedonikajournal.org). Λόγω έλλειψης δασκάλων  οι 

απόφοιτοι των Αστικών σχολείων ή των Σχολαρχείων μπορούσαν να διοριστούν δάσκαλοι (οι λεγόμε-

νοι γραμματοδάσκαλοι) 
8
 Το Ελληνικό σχολείο ή Σχολαρχείο ήταν προβαθμίδα του Γυμνασίου αλλά και ένα αυτόνομο σχο-

λείο. Εγγράφονταν μαθητές μετά την τετάρτη ή την πέμπτη τάξη του Δημοτικού. Σκοπός του ήταν να 

προετοιμάσει τους μαθητές για το Γυμνάσιο. Κάθε Ελληνικό σχολείο είχε τρεις τάξεις που σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις γίνονταν δύο. (Ευαγγελόπουλος Σπ, Ελληνική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα, Αθή-

να 1998, σ. 155). 
9
 Υπήρχε διαχωρισμός των δασκάλων σε δασκάλους, υποδιδασκάλους και γραμματιστές, ανάλογα με 

τα προσόντα τους και ανάλογο μισθό. Η εκπαίδευση των Δασκάλων από το 1878 γινόταν στα τριτάξια 

Διδασκαλεία. Στην Α΄ τάξη τους γίνονταν δεκτοί απόφοιτοι της Α΄ τάξης τετραταξίου Γυμνασίου, 

ηλικίας 16-25 ετών και με σώμα αρτιμελές. Διορίζονταν στα σχολεία των πρωτευουσών των νομών και 

των επαρχιών. Το 1892 ιδρύθηκαν τα Υποδιδασκαλεία, στα οποία μπορούσαν να φοιτήσουν για ένα 

χρόνο απόφοιτοι του Ελληνικού σχολείου από 16-30 ετών. Διορίζονταν σε κατώτερα δημοτικά σχο-

λεία ως υποδιδάσκαλοι ή γραμματιστές. Χωρίζονταν ανάλογα με το βαθμό του πτυχίου τους σε τρεις 

κατηγορίες: Πρωτοβάθμιοι (άριστα στο βαθμό πτυχίου), διορίζονταν σε σχολεία χωριών με 500-600 

κατοίκους, Δευτεροβάθμιοι (λίαν καλώς) διορίζονταν σε σχολεία χωριών με 400-500 κατοίκους, Τρι-

τοβάθμιοι (καλώς) διορίζονταν σε σχολεία χωριών με 300-400 κατοίκους. Λάμβαναν τις μισές αποδο-

χές των αντίστοιχων κατηγοριών των δασκάλων. Τα Υποδιδασκαλεία λειτούργησαν 20 χρόνια  και 

http://www.makedonikajournal.org/


  Οι μαθητές εκπαιδεύονταν στα σχολεία της Έδεσσας ανάλογα με το φύλο 

τους σε ξεχωριστά σχολεία που διδάσκουν ανάλογου φύλου δάσκαλοι. Για το λόγο 

αυτό είχε ήδη ιδρυθεί από τα μέσα του 19
ου

 (1862) το Αρρεναγωγείο μαζί με  το Ελ-

ληνικό σχολείο  και αργότερα (1877) το Παρθεναγωγείο της πόλης. Ήδη το 1903 

μαρτυρείται η ύπαρξη τελείας Αστικής Σχολής και τριών τάξεων του Γυμνασίου
10

 ως 

μετεξέλιξη του προηγούμενου τύπου σχολείων. Σε σχολεία με μικρότερο αριθμό μα-

θητών- ελάχιστο όριο για την ίδρυση σχολείου ήταν η ύπαρξη 15 μαθητών -μπορούσε 

άνδρας δάσκαλος να διδάσκει και τα κορίτσια.  Η ανάγκη σε δασκάλους ήταν μεγά-

λη, ώστε στέλνονταν δάσκαλοι και τα καλοκαίρια στις ορεινές εγκαταστάσεις των 

περιφερόμενων κτηνοτρόφων, για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες
 11

.  

 

2. Σχολεία και δάσκαλοι κατά το σχολ. έτος 1912-1913 

Το πρώτο έτος
12

 μετά την απελευθέρωση λειτουργούσαν σχολεία με Έλληνες 

δασκάλους στην Έδεσσα-(Βοδενά)  και σε δέκα χωριά
13

. Από αυτά αμιγή ελληνικά 

ήταν η Φλαμουριά-(Πόδος), η Αγία Φωτεινή-(Όσλιανη), το Κλεισοχώρι-

(Τσαρκόβιανη), η Καρυδιά-(Τέχοβο), Νησί-(Νήσια) και  μικτά το Μεσημέρι, ο Προ-

φήτης Ηλίας-(Μητσηκλή), ο Άγρας-(Βλάδοβο), η Άρνισσα-(Όστροβο), ο Άγιος Αθα-

νάσιος-(Τσέγανη) και υπηρετούσαν σε αυτά 30 δάσκαλοι. Υπήρχαν όμως κωμοπόλεις  

όπως η Σκύδρα (Βερτεκόπ), ή χωριά-τσιφλίκια όπως το Γιαννακοχώρι (Γιαννάκοβο) 

και ο Πολυπλάτανος (Βέτσιστα) που διέθεταν μεν το σχολικό κτίριο δεν είχαν όμως 

δάσκαλο και άλλα που στερούνταν σχολείου και δασκάλου. Αυτά ήταν τα Καισαρια-

νά (Κουτούγερι) και  Σάμαρι (Σάμαρ).  

Αναλυτικά, η Έδεσσα (Βοδενά) διέθετε ελληνικό Ημιγυμνάσιο
14

 με 8 τάξεις 

(από την Α΄-ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού έως και τη Β΄ Γυμνασίου) και 251 μαθητές 

(243 αγόρια και 8 κορίτσια). Δίδασκαν σε αυτό ο Αθανάσιος Ρίζος από την Έδεσσα 

(Διευθυντής), τελειόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου, 

αδελφός του μακεδονομάχου Δημητρίου Ρίζου, ο Παντελής Στεφάνου  από την Έ-

δεσσα (δίδασκε μαθηματικά)
15

, απόφοιτος του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, ο Δη-

μήτριος Γεωργιάδης από την Όσσα (Βυρσώκα), απόφοιτος του Γυμνασίου Θεσσα-

λονίκης
16

. Δίδασκαν ακόμα ο Διονύσιος ιεροδιάκονος από την Έδεσσα, απόφοιτος 

                                                                                                                
συνέβαλαν στη μορφωτική αναβάθμιση του διδασκαλικού χώρου  και στην αντικατάσταση των γραμ-

ματοδιδασκάλων που στερούνταν προσόντων και δίδασκαν συνήθως σε απομακρυσμένα χωριά ελλεί-

ψει διδασκάλων, αφού είχαν πάρει την άδεια διδασκαλίας δίνοντας εξετάσεις. (Αντωνίου Δ., Τα προ-

γράμματα Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,  Αθήνα 1987, τ. Α΄, 

σ. 27-28 και Ευαγγελόπουλος Σπ, Ελληνική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1998,τ. Α΄, σ. 

145-146). 
10

 Μαρτυρία που καταθέτει ο δάσκαλος Δημήτριος Γεωργιάδης στην εφημερίδα «Αλήθεια» της Θεσ-

σαλονίκης στις  18 Οκτωβρίου 1903 (Καραμανάβης Ν., « Το πρώτο βιβλίο της Έδεσσας» στο Επί 

Τροχάδην» τευχ. 9,10,11,12 σ. 93) 
11

 Ο  δάσκαλος Αθανάσιος Γιάκας από την Καρυδιά στελνόταν επί 3 καλοκαίρια στους Βλαχόφωνους 

του Οσμανάκου (Καϊμάκτσαλαν) όπως και η Ευφημία Πιάτσα που κάλυπτε όμως και εθνικές ανάγκες. 

(ΙΑΜ, φακ. 53, σ. 31) 
12

 ΙΑΜ, φακ. 53, σ. 24-46 
13

 Παράρτημα. Χάρτης 1 
14

 Το Ημιγυμνάσιο της Έδεσσας από οκτατάξιο σχολείο που περιλάμβανε τάξεις και των δύο βαθμί-

δων, σταδιακά με την προσθήκη μιας τάξης κάθε έτος λειτούργησε από τη σχολική χρονιά 1917-1918 

ως πλήρες εξατάξιο Γυμνάσιο. (Κιοσές, Στ., «Τα αρχεία του Γυμνασίου Αρρένων Έδεσσας (1921-

1976) μέσα από το αρχείο του 1
ου

 Ενιαίου Λυκείου Έδεσσας, ¨Νικόλαος  Οικονομίδης¨», στο Εδεσση-

νός, τχ.3, 2001, σ.60-64.) 
15

 Σιβένας Ι. Κ., Η Έδεσσα επί Τουρκοκρατίας, Γραφικαί Τέχναι «Α-Θ»- Α. Συνάπαλος και ΣΙΑ, Θεσ-

σαλονίκη 1974, σ. 78 
16

 Διορίζεται στην Έδεσσα το 1903, διδάσκει Ελληνικά  και αναπτύσσει σημαντική δράση. Πέρα από 

τη διδασκαλία στο σχολείο είναι σύμβουλος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος, αρθρογραφεί στις εφημε-



του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης, ο Βασίλειος Βαταντζής (ιερέας) από την Έ-

δεσσα, απόφοιτος του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης  και ο Κωνσταντίνος Θεοφίλου 

(μουσικοδιδάσκαλος της Φιλοπτώχου Αδελφότητος που μισθοδοτείται από αυτήν) 

είναι ο δάσκαλος της Ωδικής και ο  παιδονόμος του σχολείου. Ο Χριστόδουλος 

Καλλιτζάντζης από την Έδεσσα, απόφοιτος του Γυμνασίου του Μοναστηρίου και  ο 

Χρίστος Ιωάννου από το Μεσημέρι, απόφοιτος του Δ΄ Γυμνασίου Αθηνών δίδασκαν 

για πρώτη φορά.
17

 

Το διώροφο κτίσμα του Ημιγυμνασίου που κτίσθηκε το 1862 «επί της ακρο-

τόμου, εκατόν πήχεων, στην ανατολική πλευρά της πόλεως»
18

, στη συνοικία Βαρόσι, 

με συνεισφορές των κατοίκων, για να στεγάσει το Αρρεναγωγείο της πόλης και το 

Ελληνικό σχολείο που μετεξελίχθηκε σε Ημιγυμνάσιο, ήταν πλέον αρκετά παλιό και 

ανεπαρκές για τον αυξανόμενο μαθητικό πληθυσμό
19

. Στο ισόγειο υπήρχαν τέσσερις 

αίθουσες και στον δεύτερο όροφο έξι μαζί με το γραφείο του Διευθυντή και των δι-

δασκόντων. Το κτίσμα είχε ανάγκη επισκευής,  κόστους 150-200 λιρών-κυρίως για 

την  κατασκευή μιας επιπλέον αίθουσας στο δεύτερο όροφο, για να στεγαστεί εκεί η 

όγδοη τάξη.  Ήταν εξοπλισμένο με τα περισσότερα εποπτικά μέσα από όλα τα σχο-

λεία
20

.  

Στην Έδεσσα λειτουργούσε ακόμα μονώροφο πεντατάξιο Παρθεναγωγείο –

δημοτικόν σχολείον θηλέων μετά Νηπιαγωγείου- χωρισμένο σε έξι χώρους από τους 

οποίους ο ένας χρησίμευε για γραφείο. Κτίστηκε το 1877 με συνεισφορές εντοπίων 

και ξένων και φοιτούσαν σε αυτό 255 μαθήτριες αλλά πλέον δεν ήταν επαρκές για 

τις ανάγκες των μαθητών. Ήταν αναγκαίο να κτισθεί  και δεύτερος όροφος με τρεις 

τουλάχιστον αίθουσες. Στο Παρθεναγωγείο δίδασκαν η Ευφημία Πιάτσα (Διευθύ-

ντρια) από τη Θεσσαλονίκη που ήταν απόφοιτος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου 

Θεσσαλονίκης με πτυχίο Δασκάλας, η Μαριάνθη Γούνη από την Έδεσσα, απόφοι-

τος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης, η Μαρία Ούτα από την Έδεσ-

σα, απόφοιτος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης και η Αικατερίνη 

Μάρκου από την Έδεσσα, απόφοιτος του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης 

στη θέση της βοηθού. 

                                                                                                                
ρίδες της Θεσσαλονίκης «Αλήθεια» και «Νέα Αλήθεια» με το ψευδώνυμο «Εδεσσαίος», εκφωνεί νε-

κρολογίες, ιδρύει συλλόγους. Την επόμενη χρονιά συναντάται στο σχολείο της Άρνισσας ως Διευθυ-

ντής. (Καραμανάβης Ν., «Το πρώτο βιβλίο της Έδεσσας» στο Επί Τροχάδην» τευχ. 9,10,11,12 σ. 93). 
17

 Ο Χρίστος Ιωάννου εγκατέλειψε αμέσως μετά τη διδασκαλία,  φοίτησε μέχρι το 1917 στη Σχολή 

Ευελπίδων και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του Αντιστράτηγου (Γουναρά Ι. Ε., Έδεσσα η πόλις των 

υδάτων και των 4 εποχών, Δήμος Εδέσσης, Έδεσσα 2008) 
18

 Ανδρεάδης Χ., Η εκπαίδευση στην Έδεσσα στα μέσα του 19
ου

 αι. κ.ε (1857-1865), σ. 181, 

www.makedonikajournal.org 
19

 «…Ανηγέρθη (1862)  εκ βάθρων επί θέσεως ρομαντικής, επί του υπερκειμένου της κάτω κοιλάδος 

βράχου περικαλλές και διώροφον διδακτήριον, ευρύχωρον, ευάερον, φωτόλουστον, πληρούν πάντας 

τους όρους της υγιεινής. Εν αυτώ δε το επόμενον έτος εγκατεστάθη το τε Ελληνικόν σχολείον και το 

Δημοτικόν». (Ευστάθιος Στουγιαννάκης, 'Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τη ιστορία, Θεσσαλονίκη 1932, 

Έδεσσα 2001 (ανατύπωση). Το κείμενο παραδίδεται στο Ανδρεάδης Χ., Η εκπαίδευση στην Έδεσσα 

στα μέσα του 19
ου

 αι. κ.ε (1857-1865), σ. 183, www.makedonikajournal.org.  ) Το κτίριο κάηκε κατά 

την υποχώρηση των Γερμανών το 1944 
20

 «Διδακτικά σκεύη: Θρανία 82, παλαιά οπωσδήποτε, αλλά χρησιμοποίησιμα. Έδραι μαλακαί σχετι-

κώς καλαί 5, τράπεζαι νέαι μικραί 4 η 1 παλαιά. Καθίσματα 9, ων 1 με τρεις πόδας; 1 σημαίαν. Πίνα-

κας 12 καλοί, τρίποδες 8. Θερμάστραι 6 ων 2 σχεδόν άχρηστοι. Ανάκλιντρα 2. Ωρολόγιον 1. Κώδων 1. 

Εικών των 3 Ιεραρχών 1 και 1 του Κυρίου. Παραπετάσματα 2. Μελανοδοχείον 1.Ψήκτρα 1. Προσόψι-

ον 1. Φιάλη 1. Ποτήριον 1. Ανατήρες νέοι 2. Διδακτικά Όργανα: Αριθμητήριον 1 εν κακή καταστάσει. 

Γεωγραφικοί χάρται 18, ων 2 άχρηστοι , 6 εφθαρμένοι, 1 υδρόγειος σφαίρα παλαιά, 1 κυτίον γεωμε-

τρικών σωμάτων, 2 κοσμογραφικαί συσκευαί εφθαρμέναι. Βιβλιοθήκη: 330βιβλία, ων σπουδαιότερα 

30 τόμοι της Βιβλιοθήκης Μαρασλή, τα δε άλλα εκκλησιαστικά, ιστορικά, μουσικά, διδακτικά, κλασι-

κοί συγγραφείς» (ΙΑΜ Θεσσαλονίκης, φακ. 53, σ. 46). 



 Στη μικρή αυλή του σχολείου υπήρχε και άλλη αίθουσα που στέγαζε το Νη-

πιαγωγείο με 122 μαθητές (49 αγόρια και 73 κορίτσια) με δασκάλα την Αγγελική 

Λέντσιου από την Έδεσσα, απόφοιτο του Κεντρικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονί-

κης.  Η Έδεσσα είχε ακόμα ένα  Νηπιαγωγείο με 116 μαθητές (69 αγόρια και 51 κο-

ρίτσια) και δασκάλα την Ιφιγένεια Μιχαήλ από τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτο του Υ-

ποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Ήταν μία πλατιά αίθουσα σε καλή κατάσταση στε-

γασμένη σε κοινοτικό κτίριο. « Ολίγαι σφαίραι και ολίγα όσπρια» ήταν όλα κι όλα τα 

εποπτικά όργανα του νηπιαγωγείου. 

Στη Φλαμουριά (Πόδος) που  ήταν τσιφλίκι του Σουλεϊμάν Μπέη (οθωμα-

νός),  του Σαούλ Μοδιάνου και Ιακέ Ιούδα (Εβραίοι) φοιτούσαν 31 μαθητές (24 αγό-

ρια και 7 κορίτσια). Το σχολείο διέθετε μια τάξη προκαταρκτική, μία τάξη νηπιαγω-

γείου  και τετρατάξιο  Δημοτικό με έναν δάσκαλο  τον Δημήτριο Μυλωνά από την 

Καρυδιά που είναι απόφοιτος της Στ΄ τάξης Αστικού σχολείου και παράλληλα σπου-

δαστής στο Υποδιδασκαλείο Θεσσαλονίκης. Βρισκόταν σε ανεκτή κατάσταση και 

επρόκειτο για ένα δωμάτιο με 6 θρανία, έναν μπάγκο, έναν πίνακα και μία θερμά-

στρα, αμφισβητούμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος ανάμεσα στον τσιφλικούχο και 

την κοινότητα. 

 Η Αγία Φωτεινή (Όσλιανη) ήταν  τσιφλίκι του Κανέλλι (Άγγλος) ο οποίος 

παραχώρησε έναν όροφο με τρία δωμάτια σε ανεκτή κατάσταση για σχολική χρήση. 

Τα δύο δωμάτια χρησίμευαν για κατοικία του δασκάλου. Στο σχολείο φοιτούσαν 33 

μαθητές (20 αγόρια 13 κορίτσια). Διέθετε μία  προκαταρκτική, μία τάξη νηπιαγωγεί-

ου,  Δημοτικό σχολείο με 3 τάξεις και δάσκαλο τον  Φίλιππο Σαμαρά από το Γραμ-

ματικό, απόφοιτο του Γυμνασίου του Μοναστηρίου.  

Το Κλεισοχώρι (Τσαρκόβιανη) ήταν  τσιφλίκι του Ισίν –Μέμψιν. Το σχολείο 

ήταν  Κοινό και υπήρχε άμεση ανάγκη  να χτιστεί νέο σχολείο καθώς  το κτίσμα που 

στεγαζόταν ανήκε στον ιδιοκτήτη του τσιφλικιού και βρισκόταν σε πολύ άσχημη κα-

τάσταση- παρέπεμπε σε είδος αχυρώνα  χωρίς πάτωμα. Φοιτούσαν 16 μαθητές (11
 

αγόρια και 5 κορίτσια) με  δάσκαλο τον Δημήτριο Χατζηπέτρου από την  Έδεσσα, 

απόφοιτο του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά διέθετε μερικά  λιγο-

στά μεν αλλά καινούρια σχολικά σκεύη (τρία θρανία, ένα πίνακας, μία θερμάστρα), 

δύο άθλιους μπάγκους και ένα μικρό τραπέζι.  

 Η Καρυδιά (Τέχοβο) είχε σχολείο με 59 μαθητές (38 αγόρια και 21 κορίτσι-

α) που  κατανέμονταν σε μία προκαταρκτική τάξη , μία τάξη  νηπιαγωγείου, σε 4 τά-

ξεις Δημοτικού. Δίδασκαν σε αυτό δύο δάσκαλοι, ο Αθανάσιος Γιάκας από την Κα-

ρυδιά, απόφοιτος της Β΄ τάξης του Γυμνασίου Τσοτυλίου και η Ευαγγελία Αγαθο-

νίκου από τη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος του  Κεντρικού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονί-

κης. Το κτίσμα του σχολείου ήταν κοινοτικό και είχε ανακαινισθεί το 1908 μετά από 

πυρκαγιά. Επρόκειτο για έναν όροφο με δύο δωμάτια που ήταν επιπλωμένα με έντε-

κα παλιά θρανία, δύο παλιούς πίνακες, τρία καθίσματα, δύο τραπέζια και δύο θερμά-

στρες, ενώ τρεις φθαρμένοι χάρτες και ένα αριθμητήριο βρίσκονται στη διάθεση των 

μαθητών για τη διδασκαλία τους.  

 Το Νησί (Νήσια) ήταν τσιφλίκι του Σουκρή Μπέη  και είχε στο σχολείο του 

47 μαθητές (29 αγόρια 17 κορίτσια) που στεγάζονταν σε ένα παμπάλαιο, ετοιμόρρο-

πο  κτίσμα με δύο δωμάτια ιδιοκτησίας του τσιφλικιού. Διέθετε  μία τάξη  προκα-

ταρκτική, μία τάξη Νηπιαγωγείου, Δημοτικό με 4 τάξεις και 2 δασκάλους το Χρήστο 

Παπαϊωάννου από Μεσημέρι
21

, απόφοιτο του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης και 
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 Είναι γιός του ιερέα του Μεσημερίου Παπαστογιάννη, που δολοφονήθηκε στις 2-2-1905 από τους 

Κομιτατζήδες. Συμμετείχε και ο ίδιος ως μαθητής του Υποδιδασκαλείου στο Μακεδονικό Αγώνα. 

(Γουναρά Ι. Ε., Έδεσσα η πόλις των υδάτων και των 4 εποχών, Δήμος Εδέσσης, Έδεσσα 2008, σ. 58). 



την  Καλλιόπη Τουσίμτση από την Έδεσσα,  απόφοιτο του Κεντρικού Παρθεναγω-

γείου Θεσσαλονίκης.  

Το σχολείο του χωριού Μεσημέρι με 107 μαθητές (55 Αγόρια 52 Κορίτσια) 

είχε  μία τάξη προκαταρκτική,  μία τάξη νηπιαγωγείου και  Δημοτικό με τέσσερις 

τάξεις και τρεις δασκάλους: το  Δημήτριο Παπαγεωργίου από το Σκρά, απόφοιτο του 

Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης, τον Ιωάννη Ζαφειρίου από το Μεσημέρι, απόφοιτο 

του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης και την Ελευθερία Βλάχου από τη Δοϊράνη, 

απόφοιτο του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Το σχολείο που ήταν κτισμένο πριν 

από 25 χρόνια με συνεισφορές της κοινότητας βρισκόταν σε ανεκτή κατάσταση, ή-

ταν όμως επιθυμητή η επιδιόρθωση του με προβλεπόμενη δαπάνη αξίας 40 λιρών. 

Ήταν διώροφο, στον  κάτω όροφος στεγαζόταν το νηπιαγωγείο σε ένα δωμάτιο και 

άλλα δύο δωμάτια χρησίμευαν ως αποθήκη. Ο δεύτερος όροφος είχε  τέσσερα δωμά-

τια με έντεκα  θρανία (τα 6 από αυτά ελεεινά) και συμπληρωματικά οι μαθητές κά-

θονταν σε αμφιθεατρικές βαθμίδες. Δύο έδρες, δύο μπάγκοι, δύο τραπέζια, ένα κου-

δούνι τέσσερις πίνακες, τέσσερις θερμάστρες  και μία εικόνα των Τριών Ιεραρχών 

ήταν  τα διδακτικά σκεύη του σχολείου. Το σχολείο διέθετε επιπλέον ένα μεγάλο 

χάρτη, δώδεκα μικρούς και ένα αριθμητήριο. 

 Ο Προφήτης Ηλίας (Μητσηκλή) ήταν κεφαλοχώρι. Στο σχολείο φοιτούσαν 

18 μαθητές με δασκάλα τη νεοδιορισμένη Μαρία Γάτσου από την Έδεσσα. Ήταν 

κοινό, στεγασμένο προσωρινά σε κτίσμα άθλιας κατάστασης, παραχωρημένο από 

την κοινότητα. Δε διέθετε  κανένα σχολικό έπιπλο ή εποπτικό μέσο καθώς τέθηκε σε 

λειτουργία ένα μόλις μήνα πριν τη σύνταξη του στατιστικού πίνακα. 

Στο χωριό Άγρας (Βλάδοβο) λειτουργούσε σχολείο με 82 μαθητές (45  αγό-

ρια 37 κορίτσια ). Διέθετε μία τάξη Νηπιαγωγείου και Δημοτικό με  5 τάξεις. Στη 

διάθεση τους βρίσκονταν δεκαεφτά παμπάλαια « κακοτεχνότα» θρανία, ένας πίνακας, 

δύο καθίσματα,  ένα τραπέζι, τρεις παλιές θερμάστρες και ένα κουδούνι.  Οι δύο δά-

σκαλοι, ο  Αλέξανδρος  Κριστόβαλης από το Μπογκντάντσι (Βογδάνιτσα), απόφοι-

τος του Γυμνασίου Θεσσαλονίκης  και η Αλεξάνδρα Παπαευγενίου από τον Κολιν-

δρό, απόφοιτος του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης μπορούσαν να χρησιμοποιή-

σουν στη διδασκαλία τους έναν γεωγραφικό χάρτη.  Το σχολείο στεγαζόταν σε ένα 

κοινοτικό παμπάλαιο κτίσμα με δύο ορόφους. Ο κάτω όροφος ήταν άχρηστος, ενώ ο 

επάνω είχε τρία δωμάτια. Η άσχημη κατάσταση του κτιρίου επέβαλε την ανέγερση 

νέου διδακτηρίου. Οι δύο σχολικοί έφοροι που εκλέγονταν ανά διετία φρόντιζαν για  

τη συντήρηση του σχολείου. Στο σχολείο βέβαια θα έπρεπε να βρίσκονται (δε γίνεται 

καμία μνεία στη διοικητική  αναφορά του 1912-1913) ένα Λεξικό αγορασμένο το 

1864-65 αξίας 165 γροσίων, βιβλία αξίας 50,20 γροσίων αγορασμένα το 1896-1897 

και βιβλία που αγοράστηκαν στις 8-10-1904 από το Διευθυντή της Ελληνικής Σχο-

λής Έδεσσας (Βοδενών) αξίας 42 γροσίων
22

.  

 Η Άρνισσα (Όστροβο ) ήταν κεφαλοχώρι με  44 μαθητές ( 25 αγόρια και 19 

κορίτσια). Είχε μία τάξη  προκαταρκτική, μία τάξη  Νηπιαγωγείου και Δημοτικό με 4 

τάξεις  και 2 δασκάλους, τον Βασίλειο Παπαευαγγέλου από την Άρνισσα, απόφοιτο 

του Γυμνασίου Μοναστηρίου  και την Όλγα Αντωνίου από την Έδεσσα, απόφοιτο 

του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης που δίδασκαν σε ένα παμπάλαιο, άθλιο κτίριο 

που δε διέθετε κανένα εποπτικό μέσο. 

Το σχολείο του χωριού Άγιος Αθανάσιος  (Τσέγανη) είχε 40 μαθητές σε ένα 

τετρατάξιο Δημοτικό και έναν  δάσκαλο τον Αθανάσιο (χωρίς άλλα στοιχεία). 
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 Παππού Α., «Τα ελληνικά σχολεία στον ναχιγιέ (περιφέρεια) του καζά Βοδενών κατά τον τελευταίο 

αιώνα της Τουρκοκρατίας» στο: Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου 19-21 Σεπτεμ-

βρίου 1996, Η Έδεσσα και η περιοχή της Ιστορία και πολιτισμός,  Έδεσσα 2006, σ.190. 

 



 

2. Η κτιριακή κατάσταση 

Όπου ήταν δυνατό, όπως στην Αγία Φωτεινή,  στο οίκημα του σχολείου στε-

γαζόταν και η κατοικία του δασκάλου. Η φθορά όμως παρουσιάζεται σε κάθε σχο-

λείο, διαφέρει μόνο το είδος και ο αριθμός των φθαρμένων σκευών.  

Κατά κύριο λόγο  τα σχολικά σκεύη και έπιπλα ( θρανία - όπου έλειπαν αυτά 

χρησιμοποιούνταν μπάγκοι- πίνακες, θερμάστρες, τραπέζια)  ήταν λίγα, παλιά, αρκε-

τά από αυτά χαλασμένα ή ελλιπή σε σχέση με τον αριθμό των δασκάλων ή των μα-

θητών που τα χρησιμοποιούσαν. Συνηθισμένα εποπτικά μέσα των σχολείων ήταν  « 

ολίγοι χάρται εφθαρμένοι  και 1 αριθμητήριο» και των νηπιαγωγείων φέρονται «ολί-

γαι σφαίραι και ολίγα όσπρια», ενώ  στην Άρνισσα και στον Προφήτη Ηλία «ουδέν 

υπάρχει». Μερική εξαίρεση αποτελούσε το Ημιγυμνάσιο της Έδεσσας,  που ήταν το 

μόνο από τα σχολεία της επαρχίας που διέθετε Βιβλιοθήκη, για να υποστηριχτεί αρ-

τιότερα η μόρφωση των αγοριών μαθητών. Τα δεδομένα βέβαια από το σχολείο του 

Άγρα (φανερώνουν επικοινωνία και επαφή των σχολείων) επιτρέπουν την υπόθεση 

ότι ενδεχομένως κάποια σχολεία να διέθεταν βιβλία για σχολική χρήση που ίσως δεν 

αναφέρθηκαν. 

Η κτιριακή κατάσταση αποδεικνύει μεν την ένδεια των σχολείων αλλά και τη 

διάθεση των φορέων να παράσχουν εκπαίδευση με κάθε μέσο. Τα περισσότερα σχο-

λεία χρειάζονταν επισκευές ή ήταν εντελώς ακατάλληλα και άχρηστα όπως τα σχο-

λεία του Άγρα, της Άρνισσας, του Νησίου, του Προφήτη Ηλία και  του Κλεισοχωρί-

ου
23

. Μόνο δύο σχολεία βρίσκονταν σε καλή κατάσταση, το ένα Νηπιαγωγείο της 

Έδεσσας και το σχολείο της Καρυδιάς. Για την αντιμετώπιση του κτιριακού προβλή-

ματος στη Μακεδονία και την ελάφρυνση του οικονομικού βάρους που συνεπάγεται, 

το ελληνικό κράτος απευθύνεται στο κοινοτικό σύστημα οργάνωσης της υπαίθρου. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ανέγερσης του σχολικού κτιρίου του χωριού 

Άγρας όπου η ανάληψη των εξόδων σχεδιάζεται να γίνει από τους ίδιους τους κατοί-

κους με την προσφορά προσωπικής εργασίας, πετρών και ασβέστη, ενώ η ξυλεία θα 

προερχόταν από το κοινοτικό δάσος που διέθεταν. Η συμμετοχή της ελληνικής πολι-

τείας  αναγόταν στην προσφορά τεχνογνωσίας με την αποστολή αρχιτέκτονα για τη 

μελέτη και τον ορισμό των απαιτούμενων εξόδων
24

. Μια δεκαετία αργότερα, το 

1924, παρόλο που έγιναν προσπάθειες για τη βελτίωση των κτιριακών προβλημάτων 

των σχολείων- η Έδεσσα έχει ήδη χαιρετίσει τα εγκαίνια του Γυμνασίου Αρρένων το 

1923-,  το πρόβλημα παραμένει και τα σχολεία της Άρνισσας του Νησίου, του Προ-

φήτη Ηλία συνεχίζουν να χρειάζονται επισκευής
25

. Συνολικά για τα σχολεία της πε-

ριοχής της Έδεσσας το κόστος επισκευής τους ανέρχεται σε 1.631.000 δραχμές
26

. 
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 Παράρτημα. Χάρτης 3 
24

 Στις 20 Ιουνίου 1914 ο Δημήτριος Γ. Δαμάνης απευθύνει επιστολή προς το Διευθυντή του Γραφείου 

της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως  στη Θεσσαλονίκη με την παράκληση να ενημερωθεί η Γενική Διεύθυν-

ση. Επισημαίνει την ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ανέγερση των σχολείων όπου δεν 

υπάρχουν ενώ  αυτά που υπάρχουν είναι εντελώς ακατάλληλα και ανεπαρκή και αναφέρεται στον τρό-

πο που μπορεί να επιτευχθεί η ανέγερση σχολείου στο χωριό Άγρας (ΙΑΜ, φακ.47). Στο παράρτημα 

παρατίθεται αχρονολόγητη φωτογραφία (αρχές δεκαετίας 1920) από το Φωτογραφικό Αρχείο του σχο-

λείου του Άγρα που εικονίζει το νεόκτιστο Δημοτικό σχολείο ακριβώς πίσω από το Ηρώο του χωριού  

ανάμεσα στα  χάνια. Το χωριό εικονίζεται στο βάθος. Σήμερα, ο δρόμος Εδέσσης-Φλωρίνης περνά 

ακριβώς μπροστά από το σχολείο στο σημείο που άλλοτε βρισκόταν το Ηρώο.   
25

 Πίνακας 4. Παράρτημα 
26

 Αξίζει να αναφερθεί η σημείωση- σχόλιο του επιθεωρητή Πύρζα στο πλάι του εγγράφου της 29
ης

  

Δεκεμβρίου 1924 για την κατάσταση των διδακτηρίων και των  εκπαιδευτικών σκευών στην εκπαιδευ-

τική περιφέρεια Εδέσσης που πλέον περιλαμβάνει και την Αλμωπία «Πλην του δημοτικού σχολείου 

Στραΐτσης όπερ έχει θρανία δίεδρα, πάντα τα λοιπά έχουν πολύεδρα, τύπου παλαιού και σχεδόν άχρηστα. 



 

4. Οι εκπαιδευτικοί 

Από τους 30 δασκάλους που υπηρετούσαν το  σχολικό  έτος 1912-1913 στην 

επαρχία της Έδεσσας
27

 -οι δεκαοχτώ είναι άνδρες ( 60% ) και οι δώδεκα (40%) γυ-

ναίκες-,  έχουμε συνολικές πληροφορίες για τους 28. Ελέγχοντας το φύλο και τα 

χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών τον πρώτο χρόνο μετά την απελευθέρωση δια-

πιστώνουμε ότι οι δεκατρείς είναι άνδρες  (72%), ηλικίας 25 έως 59 ετών, έμπειροι  

εκπαιδευτικά και με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Είναι αυτοί που δίδασκαν τα τελευταία 

χρόνια του 19
ου

 αιώνα στα Σχολεία της Μακεδονίας, βοήθησαν στη διείσδυση  του 

ελληνικού εκπαιδευτικού μηχανισμού και αυτοί που σήκωσαν το βάρος της εκπαί-

δευσης τα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα στην επαρχία της Έδεσσας και σε άλλες 

περιοχές. Σε νεαρή ηλικία, 19-25 ετών, ήταν μόλις πέντε άνδρες (28%), ενώ αντίθετα 

οι ένδεκα από τις δώδεκα γυναίκες (92 %) ήταν μόλις 18 έως 25 ετών με υπηρεσία 

που κυμαίνονταν από 2 μήνες έως 7 χρόνια. Η δωδέκατη γυναίκα ήταν 29 ετών με 15 

χρόνια υπηρεσίας. Η αύξηση της ζήτησης εκπαίδευσης των κοριτσιών είχε δημιουρ-

γήσει κενές θέσεις διδασκαλισσών, οπότε είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια δυνα-

μική για την είσοδο στον επαγγελματικό χώρο νεαρών γυναικών και η αλλαγή της 

κοινωνικής στάσης απέναντι στη γυναικεία μόρφωση. Παράλληλα, οι πρόσφατες πο-

λεμικές δραστηριότητες στην περιοχή είχαν δημιουργήσει μεγάλες ανάγκες σε εκ-

παιδευτικό προσωπικό. Γενικά, φαίνεται ότι οι προσπάθειες εγκαθίδρυσης εκπαιδευ-

τικού μηχανισμού στα χρόνια του Μακεδονικού με υποτροφίες που δίνονταν από το 

Ελληνικό κράτος στα παιδιά οικογενειών που είχαν θύματα πολέμου, για να συνεχί-

σουν τις σπουδές τους, αρχίζουν να δίνουν τους καρπούς τους
28

, μια και οι περισσό-

τεροι δάσκαλοι (συνολικά οι 16 από τους 28 (57 % ) είναι νέοι, 18 έως 25 ετών. 

Ελάχιστο προσόν διορισμού θεωρούνταν το πτυχίου το Υποδιδασακλείου. 

Βέβαια η ανάγκη σε εκπαιδευτικό προσωπικό ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και αρκετοί ερ-

γάζονταν χωρίς τη λήψη του πτυχίου αυτού, αφού είχαν δώσει εξετάσεις σε επιτροπή 

που πιστοποιούσε την ικανότητα τους να εργαστούν
29

 και άλλοι,  πριν ακόμα λάβουν 

το πτυχίο τους χρησιμοποιούνταν σε περιοχές που υπήρχε μεγάλη ανάγκη
30

. Συγκε-

                                                                                                                
Τα περισσότερα των σχολείων δεν έχουν πίνακας καλούς, τραπέζας και καθίσματα. Τα μέσα εποπτείας 

ελλείπουν σχεδόν από όλα τα σχολεία» (ΙΑΜ, φακ. 60, σ, 23-27) 
27

 Παράρτημα. Πίνακας 5 
28

 Ήδη στις  7-9-1905 ο Αθανάσιος Φράγκος, ο τότε Διευθυντής του Ημιγυμνασίου Έδεσσας, ζητά από 

το Ελληνικό Προξενείο Θεσσαλονίκης να προσληφθούν για να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Παρ-

θεναγωγείο Θεσσαλονίκης οι μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου Αφροδίτη Γάτσου και Καλλιόπη Τουσίμτση 

που τις βρίσκουμε αργότερα δασκάλες στην Κερασιά και στο Νησί αντίστοιχα. Το ίδιο έτος σε επιστο-

λή του Προξένου της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη Λάμπρου Κορομηλά προς την Αικατερίνη Λασκαρί-

δη πρόεδρο της Ενώσεως Ελληνίδων Εκπαιδευτικών σημειώνει  πως ήδη η Όλγα Αντωνίου από την 

Έδεσσα (Βοδενά) έχει προταθεί να φοιτήσει με υποτροφία στη Σχολή της στην Αθήνα. Την Όλγα Α-

ντωνίου τη βρίσκουμε το 1912-1913 να διδάσκει στην Άρνισσα (Όστροβο) ως απόφοιτος όμως του 

Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης. (Τιμοθεάδης Τ., «Οι θυσίες των κατοίκων της Έδεσσας κατά τον 

Μακεδονικό Αγώνα», στο: Επί τροχάδην, τευχ.5,6,7,8, 1995, σ.114-118 και ΙΑΜ, φακ.53) 
29

 Αυτοί είναι οι γραμματοδάσκαλοι που εργάζονταν στα κατώτερα σχολεία και στα απομακρυσμένα 

χωριά (Αντωνίου Δ., Τα προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929), Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 

Νεολαίας, Αθήνα 1987,τ. Α΄, σ.27) 
30

 Αρκετοί από αυτούς με το πρόσχημα παροχής ελληνικής παιδείας σε απομακρυσμένα χωριά είχαν 

πάρει μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ευθυμίας Πιάτσα  (η 

οποία  τότε ήταν Διευθύντρια του κατώτατου Παρθεναγωγείου της Έδεσσας) σύμφωνα με τη χειρό-

γραφη αναφορά της την 1η Μαΐου 1913: « Ευθυμία Πιάτσα, Τελειόφοιτος του Ελληνικού Παρθενα-

γωγείου μετά διδασκαλικού πτυχίου ειργάσθην επί 2 έτη εις μίαν μικρά κωμόπολιν της Χαλκιδικής 

Ορμίλιαν σταλείσα προ των εξετάσεων μου ένεκεν ανεπαρκείας του προσωπικού. Το επόμενον έτος 

εις Κορυτσάν, 5 έτη συνεχώς εις Έδεσσαν ως διευθύντρια, 3 εις Γευγελή ως Διευθύντρια, 1 εις Έ-

δεσσα, 1 εις Δοϊράνην και τώρα 2 εις Έδεσσαν. Η εθνική μου όμως εργασία καθ΄ όλα τα έτη της 



ντρωτικά, διαπιστώνουμε ότι η εκπαίδευση των γυναικών δασκάλων είναι κατώτερη 

από εκείνη των ανδρών. Αρκούνταν στην  πλειοψηφία τους να σπουδάζουν  στο 

Παρθεναγωγείο της Θεσσαλονίκης, είτε στο Υποδιδασκαλείο Θεσσαλονίκης και να 

πληρώνονται λιγότερο από τους άνδρες,  μια και η γυναικεία χειραφέτηση στον ε-

παγγελματικό χώρο είναι  ακόμα σε εμβρυική κατάσταση και κοινωνικά στερεότυπα 

εμποδίζουν ακόμα την επαγγελματική προώθηση των γυναικών.  

Τυπικά κριτήρια για την επιλογή των δασκάλων από τους σχολικούς εφόρους 

και τη Μητρόπολη, που  στήριζε οικονομικά και ηθικά  τη λειτουργία των σχολείων, 

ήταν το ήθος και η μόρφωση
31

 τους. Από το σύνολο των 28 δασκάλων, οι είκοσι 

(71%) κατάγονταν από την Έδεσσα και από τα γύρω ελληνικά χωριά της ομώνυμης 

επαρχίας. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν η επιλογή των δασκάλων της περιοχής να γινό-

ταν βάσει των διαπροσωπικών σχέσεων τους προς όφελος και των δύο μερών. Η επι-

λογή γνωστού ατόμου εξασφάλιζε  την κοινότητα με τα εχέγγυα της  ασφαλούς επι-

λογής σύμφωνα με τα  κριτήρια της, οι δε δάσκαλοι διασφάλιζαν τη θέση της εργα-

σίας τους.  

 

 5. Η διείσδυση του σχολικού Δικτύου  

Παρά τις δυσκολίες την επόμενη χρονιά η διείσδυση του σχολικού δικτύου 

ήταν απρόσκοπτη, έγινε με μεγάλη ταχύτητα και η αποδοχή των δασκάλων
32

 από 

τους γηγενείς πληθυσμούς έγινε χωρίς εντάσεις. Σε τριάντα συνολικά χωριά και την 

Έδεσσα δίδασκαν πλέον εξήντα  δάσκαλοι
33

.   Η Έδεσσα,
34

 ήταν έδρα Επιθεωρητού 

Δημοτικών σχολείων, συνέχιζε να διαθέτει ένα Ημιγυμνάσιο με 9 δασκάλους και 418 

μαθητές, ένα εξατάξιο Παρθεναγωγείο με 5 δασκάλες και 306 μαθήτριες, 3 νηπιαγω-

γεία με 136 αγόρια και 139 κορίτσια (σύνολο 275 παιδιά) και μια Πρακτική Σχολή 

Θηλέων
35

. Σημειώνεται ραγδαία αύξηση του μαθητικού δυναμικού της πόλης με ισό-

τιμη σχεδόν  συμμετοχή των κοριτσιών στην εκπαίδευση ενώ ενδιαφέρον παρουσιά-

ζει η εδραίωση της νηπιακής αγωγής σε όλα τα χωριά. Το έτος  1915 παρουσιάζεται 

στην Έδεσσα αύξηση του μαθητικού δυναμικού της κατά 25% σε σχέση με τις προη-

γούμενες χρονιές  με ανάλογη αύξηση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και 

κτιριακές υποδομές. 

Παρά  την ποσοτική αύξηση των εκπαιδευτικών και τη διείσδυση του εκπαι-

δευτικού δικτύου
36

, το μορφωτικό   επίπεδο των δασκάλων της  επαρχίας Εδέσσης δε 

                                                                                                                
διδασκαλίας μου ήτο πολύ ανωτέρα της σχολικής με κίνδυνον της ζωής μου χωρίς ποτέ να ληφθή 

υπ΄ όψιν υφ΄ ουδενός ο μισθός μου ευτελέστατος, διότι δεν είχον  προστασίαν. Εν καιρώ δε παύσε-

ων εστελόμην εις τα Βλαχολείβαδα χωρίον απέχον 8 ώρας υψηλότερον της Γευγελής υπό το πρό-

σχημα διδασκαλίσσης εις τους Βλαχόπαιδας, ενώ ο σκοπός μου ήτο εθνικός. Ετροφοδότουν τους 

αντάρτας, εκράτουν την αλληλογραφίαν με κρυπτογραφικά γράμματα. Ελιθοβολήθην υπό των 

Βουλγάρων, επληγώθην υπό της λόγχης των Τούρκων αστυνόμων. Παρακαλώ τώρα να ικανοποιη-

θώ» (ΙΑΜ, φακ, 53, σ.70) 
31

 Ευαγγελόπουλος Σπ., Ελληνική Εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα,  Αθήνα 1998, τ. Α΄, σ.78). 
32

 Στις  4 Ιανουαρίου 1914 ο Διοικητικός επίτροπος Βοδενών, Ζώτος,   αναφέρει προς τη Νομαρχία 

Θεσσαλονίκης  « …οι  Έλληνες διδάσκαλοι εγένοντο δεκτοί άνευ ουδεμιάς αντιρρήσεως…» (ΙΑΜ 

υποφακ. 17.4). 
33

  Παράρτημα. Χάρτης 2  και πίνακας 6. 
34

 Αναφορά του υποδιοικητή Εδέσσης, Καλεύρα, στις   15 Νοεμβρίου 1914 (ΙΑΜ, φακ. 10, σ.39-40). 
35

 Με το άρθρο 3 του νόμου 404 ΦΕΚ348/25-11-1914 ως σχολεία Μέσης εκπαίδευσης λογίζονται « 

πλήν των γυμνασίων  και των Ελληνικών Σχολείων, τα Διδασακλεία και τα Υποδιδασκαλεία και αι ανώ-

τεραι της έκτης τάξεις των ημιγυμνασίων, αστικών σχολών και Παρθεναγωγείων». 
36

 Για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό  αποφασίστηκε με το νόμο 

402/17-11-1914 ΦΕΚ348/25-11-1914 άρθρα 2 και 5  να παραμείνουν στην υπηρεσία  όσοι υπηρετού-

σαν το σχολικό έτος 1913-1914 και διέθεταν τα απαραίτητα προσόντα ή είχαν υπηρετήσει για δύο χρό-

νια σε ισόβαθμες θέσεις σε σχολεία των Νέων Χωρών. Ταυτόχρονα μπορούν να διορίζονται με προ-



συνηγορεί στην ποιοτική αύξηση του εκπαιδευτικού τους έργου, καθώς ένας μόνο 

διαθέτει πτυχίο Φιλοσοφικής σχολής και ένας ακόμα διαθέτει πτυχίο Διδασκαλείου. 

Από τους υπόλοιπους, οι εικοσιένα (34%) είναι απόφοιτοι Υποδιδασκαλείου, έξι έ-

χουν τελειώσει τη Γ΄ Γυμνασίου (τετραετές), δύο τη Β΄ Γυμνασίου, ένδεκα  το Παρ-

θεναγωγείο, και δέκα την Αστική Σχολή και το Σχολαρχείο. Οι περισσότεροι δε δια-

θέτουν σχεδόν καμία εκπαιδευτική εμπειρία, αφού οι εικοσιδύο (37 %) από τους ε-

ξήντα διδάσκουν για πρώτη φορά, ενώ συνολικά σαράντατέσσερις (73%) έχουν από 

1 έως 5 χρόνια υπηρεσίας. Συγκριτικά παρατηρείται μία υποχώρηση στους ποιοτι-

κούς δείκτες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Οι υπηρεσίες που πρόσφεραν σε 

σχέση με την έλλειψη  εποπτικών μέσων δε φαίνεται να κάλυπταν τις απαιτήσεις των 

περιστάσεων. Το πρόβλημα της χρήσης του μιξόγλωσσου ιδιώματος της βουλγαρο-

μακεδονικής γλώσσας από το σύνολο των κατοίκων ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Ακόμα 

και μέσα στην Έδεσσα τα περισσότερα παιδιά, ενώ φοιτούν στα ελληνικά σχολεία 

συνεχίζουν να μιλούν τη Βουλγαρομακεδονική 
37

.  

 

6. Αξιολογικές κρίσεις 

Με γνώμονα τη συγκεκριμένη κατάσταση ο διοικητικός Επίτροπος της Υπο-

διοίκησης Εδέσσης, Καλεύρας,  στη συνολική εκτενή αναφορά  του προς την Κε-

ντρική διοίκηση το 1915 και στην ενότητα για την Εκπαίδευση  αξιολογεί  περιγρα-

φικά τους εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης του τονίζοντας ότι η αποστολή που  

επιτελούν « εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων είναι απολύτως αρνητική λαμβάνοντας υπό-

ψη τους εθνικούς στόχους της άμεσης εδραίωσης του ελληνισμού»
38

. Η άσχημη κτιρι-

ακή κατάσταση των ελληνικών σχολείων στη Μακεδονία δεν αποτελεί επαρκή εξή-

γηση της παρατηρούμενης διδακτικής υστέρησης. Οι δάσκαλοι που εργάζονταν στην 

ελληνική  Μακεδονία θεωρούνταν πολύ κατώτεροι όχι μόνο σε σχέση με τους υπό-

λοιπους δασκάλους της Παλαιάς Ελλάδας αλλά και με τους Βούλγαρους δασκάλους. 

Με αυστηρή γλώσσα ο Καλεύρας αναφέρει ότι οι Έλληνες δάσκαλοι «είναι οι ναυα-

γοί του συστήματος, ανίκανοι, ανεπαρκείς εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά, δεν είχαν 

αντιληφθεί την αποστολή τους, ήταν έντιμοι μεν βιοπαλαιστές αλλά επικίνδυνοι για τα 

μέρη που στέλνονταν, άριστοι στην εθνική συνείδηση αλλά καθόλου αφομοιωτικοί, α-

πολύτως ανίκανοι για τον πλήρη εξελληνισμό της ψυχής, του φρονήματος και του μυα-

λού των παιδιών της Μακεδονίας, αφού δεν ικανοποιούσαν ούτε τις εκπαιδευτικές α-

νάγκες των μαθητών της Παλαιάς Ελλάδας». Η αναφορά στο έργο των Βουλγάρων 

δασκάλων είναι ταυτόχρονα και η αναφορά των λόγων της δυσπραγίας της ελληνι-

κής εκπαίδευσης στην περιοχή της  Έδεσσας. Τα βουλγαρικά σχολεία  διαθέτουν «ά-

ριστο προσωπικό.., σχολικά όργανα.., πολλές σχολικές συλλογές και βιβλία…». Το έρ-

γο τους κρίνεται από τον Υποδιοικητή Καλεύρα ποιοτικώς καλύτερο παρά το γεγο-

νός ότι και τα βουλγαρικά σχολεία είναι «τρώγλες και  ημιερείπια».  

                                                                                                                
σαύξηση μισθού και δάσκαλοι από την Παλαιά Ελλάδα σε κενές θέσεις των σχολείων των Νέων Χω-

ρών. 
37

 Ο υποδιοικητής Καλεύρας γράφει «…Ο πληθυσμός της υπαίθρου χώρας, της αμέσου περιφερείας μου 

ομιλεί εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων την Βουλγαρομακεδονικήν. Εν αυτή τη Εδέσση η κατ’  εξοχήν ομι-

λουμένη  γλώσσα είναι η Βουλγαρομακεδονική. Αφ’  ης ανέλαβον υπηρεσίαν εν Βοδενοίς πολλάκις συνή-

ντησα καθ΄ οδόν ομίλους μακεδονοπαίδων από της απαλωτέρας ηλικίας μέχρι της εφηβικής τοιαύτης. 

Αλλ’  ουδέποτε ήκουσα την Ελληνικήν ομιλουμένην. Σημειωτέον ότι τα πλείστα των παίδων φοιτώσιν εις 

τα Ελληνικά σχολεία. Αλλ’  επειδή η Βουλγαρομακεδονική τυγχάνει η μητρική των δεν δύνανται ν΄ απαλ-

λαγώσιν αυτής…». (ΙΑΜ, υποφακ. 17.3) 
38

  ΙΑΜ, υποφακ. 17.3. 



Ο τόπος είχε ανάγκη από δασκάλους « ενθουσιώδεις μεταλαμπαδευτές του ελ-

ληνικού πνεύματος και αναμορφωτές δημιουργούς
39

». Εθνικός στόχος ήταν η εξάλει-

ψη της ομιλίας της «Βουλγαρομακεδονικής γλώσσας» και η αφομοίωση των πληθυ-

σμών. Ο Υποδιοικητής Καλεύρας φοβάται  μάλιστα ότι «με τους σημερινούς δασκά-

λους η βουλγαρομακεδονική γλώσσα θα εξακολουθήση ομιλουμένη επ’  άπειρον»
40

. 

Θεωρεί επομένως  ότι είναι «επιβεβλημένη ανάγκη να σταλούν οι άριστοι των δασκά-

λων της Παλαιάς Ελλάδας, αφού βέβαια πληρωθούν καλά
41

».  Ίσως αυτή και ανάλο-

γες αναφορές μπορεί να επηρέασαν τις διατάξεις του άρθρου 19 και τις παραγράφους 

1 έως 5 του ν.29/4/1919 που επιτρέπει την απόσπαση εκπαιδευτικών κατόπιν αιτή-

σεως τους από την Παλαιά Ελλάδα στις Νέες χώρες με επιμίσθιο πέραν του μισθού 

τους ενισχύοντας τις διατάξεις του νόμου 402/17-11-1914. Πάντως παρά τις επιση-

μάνσεις που με ψυχραιμία και νηφαλιότητα καταγράφονται στις αναφορές των υπο-

διοικητών, παρά την καταγραφή των αιτίων που αναστέλλουν την επιθυμητή πρόοδο 

στον εκπαιδευτικό τομέα, παρά τις εκκλήσεις τους για την άμεση ανάληψη μέτρων 

και παρά τις προσπάθειες των ίδιων των εκπαιδευτικών, στα 1924 η εκπαιδευτική 

κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί 
42

.  

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε την ποσοτική αύξηση του εκπαιδευτικού 

μηχανισμού στην περιοχή της Έδεσσας στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση 

από τους Τούρκους αλλά υπάρχει στασιμότητα στην παροχή ποιοτικής παιδείας και 

στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας παρά τις προσπάθειες του κρατικού μηχανι-

σμού. Τα αίτια του γεγονότος είναι ιδιαίτερα σύνθετα και δεν μπορούν να αναζητη-

θούν μόνο στην αδυναμία των εκπαιδευτικών να υλοποιήσουν τους εθνικούς στόχους 

για την εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό αποτελούν αντικείμενο ευρύτερης μελέτης. 
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