
Η εκπαίδευση στην περιοχή της Αλμωπία στις αρχές του 20
ου

 αιώνα 

(1899-1924) 

 

Αννέτα Τάντση 

 

 
Στις αρχές του 1900 στην Αλμωπία, η οποία αποτελεί ακόμη κομμάτι της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας, παρέχεται στοιχειώδης εκπαίδευση. Μέσα από τα 

ιστορικά αρχεία αναδύεται η επίσημη εκπαιδευτική κατάσταση της περιοχής όπως 

αυτή διαμορφώνεται από το 1900 και στη συνέχεια με την ένταξη της Αλμωπίας στο 

ελληνικό κράτος και τη μετακίνηση των πληθυσμών μέχρι το 1925.  

Ανακαλύπτουμε τα χωριά της Αλμωπίας όπου λειτουργούν σχολεία, ελληνικά 

ή μη και στοιχεία που αφορούν τη βαθμίδα των σχολείων, τον αριθμό των τάξεων,  

την κατάσταση των διδακτηρίων και τον εξοπλισμό τους, την κατασκευή τους, τις 

δαπάνες ανέγερσης, αποπεράτωσης ή βελτίωσής τους. Αντλούμε πληροφορίες που 

αφορούν τους φορείς που παρέχουν, οργανώνουν ή χρηματοδοτούν την εκπαίδευση, 

ενημερωνόμαστε για τη σύνθεση και τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, τον 

αριθμό του μαθητικού πληθυσμού και τέλος για τα προβλήματα που παρουσιάζει η 

εκπαίδευση στην Αλμωπία το παραπάνω χρονικό διάστημα.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η Αλμωπία αποτελεί ακόμη κομμάτι της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η εκπαίδευση όπως και άλλοι τομείς της καθημερινής 

ζωής της υπαίθρου το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσιάζει πολλές 

δυσκολίες, παρέχεται κάποιες φορές αποσπασματικά ενώ εμφανίζει ποικιλία κυρίως 

μέχρι το 1912 αφού στον πολυπολιτισμικό αυτό χώρο προσπαθούν να επιβιώσουν 

σχολεία του οθωμανικού κράτους, του ελληνικού κράτους μέσω του προξενείου της 

Θεσσαλονίκης και της εκκλησίας, αλλά και σχολεία βουλγάρικα και ρουμάνικα. 

Μετά την ένταξη της Αλμωπίας στο ελληνικό κράτος, η οργάνωση της εκπαίδευσης 

προχωρά με δυσκολία λόγω των πολλών προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν.  

Στη συνέχεια θα δούμε την εικόνα της εκπαίδευσης στην Αλμωπία σε αυτό το 

πρώτο τέταρτο του 20
ου

  αιώνα όπως παρουσιάζεται μέσα από έγγραφα και υλικό που 

προέρχεται κυρίως από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας (ΙΑΜ
1
), το Ιστορικό Αρχείο 

του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΑΜΜΑ) και το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου 

του Αίμου (ΙΜΧΑ) στη Θεσσαλονίκη. 

 

1. Διοικητικό πλαίσιο της εποχής  

Στις αρχές του 20
ου

 αιώνα η Μακεδονία είναι διαιρεμένη σε τρεις διοικητικές 

περιοχές, τα βιλαέτια (Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου, Κοσσυφοπεδίου). Τα βιλαέτια 

χωρίζονται σε διοικήσεις οι οποίες ονομάζονται σαντζάκια και τα σαντζάκια 

χωρίζονται με τη σειρά τους σε καζάδες.  

 Ένα από τα τρία βιλαέτια είναι το βιλαέτι Θεσσαλονίκης, το οποίο 

περιλαμβάνει τρία σαντζάκια (Θεσσαλονίκης, Σερρών, Δράμας). Το σαντζάκι 

Θεσσαλονίκης αποτελείται από 14 καζάδες. Ανάμεσα στους καζάδες αυτούς 

ξεχωρίζουμε αυτόν της Καρατζόβας με πρωτεύουσα το Σούποτσκον και της Γευγελής 

με πρωτεύουσα τη Γευγελή (θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια ότι χωριά της σημερινής 

ανατολικής Αλμωπίας, ανήκουν τη συγκεκριμένη περίοδο στον καζά Γευγελής.
2
  

 

2. Παροχή εκπαίδευσης – Σχολεία της Αλμωπίας  

Ποιος όμως παρέχει την εκπαίδευση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο;  

Στα Πρακτικά της Α΄ Συνόδου του συνεδρίου των ελληνικών συλλόγων, «εν 

Αθήναις 1879», αναφέρεται ότι ο Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών 

Γραμμάτων διετήρησε, διατηρεί και συντρέχει εις την δαπάνην της συντηρήσεως των 

εξής σχολείων (ανάμεσα στα άλλα) Καρατζόβης (επαρχίας), ΄Οσσιανης και σε 

σημείωση παρακάτω διευκρινίζεται ότι την εποχήν εκείνην ο προς Διάδοσιν των 

Ελληνικών Γραμμάτων Σύλλογος (Αθηνών) έστελλε και επλήρωνε τους διδασκάλους 

των διαφόρων (περιφερειών) μέσω των μητροπολιτών, οι οποίοι διώριζον τους 

διδασκάλους. 
3
  

Ένα άλλο παράδειγμα σχετικά με την παρεχόμενη ελληνική εκπαίδευση 

αποτελούν οι αποδείξεις από το 1899 έως το 1902 του χωριού Τρία Έλατα 

(Λέσκοβο)
4
, τις οποίες υπογράφουν για τα πρώτα δύο σχολικά έτη οι πρόκριτοι του 

                                                           
1
 Στη συνέχεια, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, το Ιστορικό Αρχείο του Μουσείου Μακεδονικού 

Αγώνα και το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου στη Θεσσαλονίκη θα αναφέρονται για λόγους 

συντομίας με τα αρχικά τους, ΙΑΜ, ΑΜΜΑ και ΙΜΧΑ αντίστοιχα.  
2
 Μακεδονικό Ημερολόγιο 1911, ΙΜΧΑ, σσ. 162-167. 

3
 Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869,1969, Αθήναι 1970, Ο εν Αθήναις Σύλλογος 

προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, εκτύπωση Εκδοτική Ελλάδος, σσ. 84 και 112.   
4

Αποδείξεις πληρωμών σχολικών ετών 1899-1900, 1900-1901, 1901-1902 Λεσκόβου, Αρχείο 

Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Σωματείον οι Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνος, 

Θεσσαλονίκη, ΑΜΜΑ 

 



χωριού και ο δάσκαλος, για το δε σχολικό έτος 1901-1902 ο εφημέριος του χωριού. 

Από αυτές φαίνεται ότι το σχολείο χρηματοδοτείται ανά τετράμηνο από την Ιερά 

Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τα χρήματα εισπράττει ο  δάσκαλος από τον Γενικό 

Πρόξενο της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Το ποσό για κάθε τετράμηνο πληρώνεται σε 

οθωμανικές λίρες και για το β΄ τετράμηνο του σχολικού έτους 1899-1900 ανέρχεται 

σε τέσσερις οθωμανικές λίρες, για το β΄ τετράμηνο του 1900-1901 σε τρεις λίρες ενώ 

για το α΄ τετράμηνο του 1901-1902 μειώνεται στις δύο λίρες. (ΑΜΜΑ).     

Ο Αθανάσιος Ρούκαλης, πρωτοπρεσβύτερος Φλώρινας
5
 μας πληροφορεί ότι η 

ιστορική Μητρόπολις Μογλενών κατά την εποχήν 1905-1912 περιελάμβανε τας 

περιοχάς Πρεσπών, Φλωρίνης, Αμυνταίου, Οστρόβου (Αρνίσσης), Καϊλαρίων 

(Εορδαίας) και Σούμπουτσκου (Αλμωπίας). Οι δάσκαλοι διωρίζοντο υπό της Ιεράς 

Μητροπόλεως, του διορισμού επικυρουμένου υπό της Υψηλής Πύλης, και 

εμισθοδοτούντο υπό του ταμείου της Μητροπόλεως. Μας παρέχει επίσης και πίνακες 

τους οποίους συνέταξε βάσει των διπλοτύπων διοριστηρίων. Το διοριστήριον 

υπογράφει ο τότε Μητροπολίτης Μογλενών. 

Έτσι βάσει του πίνακα διαπιστώνουμε ότι για το σχολικό έτος 1907-1908 

(Πίνακας 1α) διορίστηκαν και μισθοδοτήθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Μογλενών 

14 εκπαιδευτικοί (12 άντρες και 2 γυναίκες) σε 11 χωριά της Αλμωπίας, σε 13 

δημοτικά: Τρέσινο
6
 (Όρμα), Μπάχοβο (Πρόμαχοι, 2 δάσκαλοι και 1 δασκάλα), 

Τσαρνέσοβο (Γαρέφι), Βούλτιστα (Υδραία), Κουζούσιανη (Φιλώτεια), Γάμπριστα 

(Δωροθέα), Κουστούργιανη (Ξιφιανή), Σούμπουτσκο (Αριδαία), Πρεπόδιστα 

(Σωσάνδρα), Στράιτσα (Ίδα) και Καπίνιανη (Εξαπλάτανος) και 1 νηπιαγωγείο στην 

Πρεπόδιστα (Σωσάνδρα).  

Για το σχολικό έτος 1908-1909 (Πίνακας 1β) διορίστηκαν και 

μισθοδοτήθηκαν 10 εκπαιδευτικοί (8 άντρες και 2 γυναίκες) σε 5 χωριά της 

Αλμωπίας, σε 5 δημοτικά: Όσιανη (Αρχάγγελος, 2 δάσκαλοι), Βερισλάβ (Περίκλεια, 

2 δάσκαλοι), Στράιστα (Ίδα, 1 δάσκαλος και 1 δασκάλα), Στρέσινο (Όρμα), 

Πρεπόδιστα (Σωσάνδρα, 2 δάσκαλοι) και 1 νηπιοπαρθεναγωγείο στην Όσιανη 

(Αρχάγγελος). 

Τέλος, για το 1909-1910 (Πίνακας 1γ) διορίστηκαν και μισθοδοτήθηκαν 5 

εκπαιδευτικοί (4 άντρες και 1 γυναίκα) σε 2 χωριά της Αλμωπίας, σε 2 δημοτικά: 

Όσιανη (Αρχάγγελος, 1 δάσκαλος, 1 δασκάλα και 1 βοηθός), Περισλάβ (Περίκλεια, 2 

δάσκαλοι). 

Στη συνέχεια θα δούμε άλλα σχολεία που λειτουργούν στην Αλμωπία κατά το 

πρώτο τέταρτο του 20
ου

 αιώνα, τι βαθμίδας είναι, αριθμούς μαθητών, καθώς και άλλα 

στοιχεία μέσα από τα έγγραφα που διαθέτουμε.  

Έτσι πέρα από τα ελληνικά σχολεία που αναφέρθηκαν παραπάνω συναντάμε 

αυτά που αναφέρονται σε Στατιστική των Τουρκικών Σχολείων Σαντζακίου 

Θεσσαλονίκης σχολικού έτους 1910-1911
7
. Στη στατιστική υπάρχει πίνακας όπου 

εμφανίζονται το όνομα του καζά, το χωριό, ο βαθμός σχολής, ο αριθμός των τάξεων, 

η εθνικότητα των μαθητών (δεν πρόκειται ακριβώς για εθνικότητα αφού οι μόνοι 

χαρακτηρισμοί που εμφανίζονται είναι οθωμανική και μουσουλμανική), η 

χρονολογία ίδρυσης της σχολής, αν είναι επίσημος ή ιδιωτική, το όνομα της σχολής, 

αν οι μαθητές είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί, μουσουλμάνοι ή μη και το άθροισμά 

                                                           
5
 Ρούκαλης, Αθ., Συμβολή εις την ιστορίαν της Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών, στο: Αριστοτέλης, τχ. 

73-74, Φλώρινα 1969, σσ. 13-25. 
6
 Για κάθε χωριό αναφέρεται και η σημερινή ονομασία του από τη γράφουσα. Τα παλιά ονόματα των 

χωριών αναφέρονται όπως εμφανίζονται σε κάθε έγγραφο παρουσιάζοντας μερικές φορές 

μικροδιαφορές από το ένα έγγραφο στο άλλο. 
7
 Στατιστική Τουρκικών Σχολείων Σαντζακίου Θεσσαλονίκης, έτος 1910-1911, ΙΑΜ 



τους, το διδακτικό προσωπικό, αν είναι δάσκαλος ή διδασκάλισσα, το διοικητικό 

προσωπικό, όταν υπάρχει, παιδονόμοι και υπηρέται όταν υπάρχουν και παρατηρήσεις 

(Πίνακας 2). Όσον αφορά λοιπόν την Αλμωπία, υπάρχουν τα εξής εκπαιδευτήρια: 

στον καζά Καρατζόβας, στην κωμόπολη Σούπεσκα (Αριδαία)  μία αστική τριτάξια 

σχολή οθωμανικής εθνικότητας, που ιδρύθηκε το 1325
8
 / 1907), επίσημη, με την 

ονομασία Ρουσδιέ Μεκτεπή, με 34 μαθητές και 2 δασκάλους, που στεγάζεται σε 

κτήριο της λέσχης ενώσεως και προόδου. 

Σχετικά με τα δημοτικά σχολεία που εμφανίζονται όλα είναι τριτάξια, 

επίσημα, μουσουλμανικής εθνικότητας, με μαθητές εξωτερικούς μουσουλμάνους και 

στεγάζονται σε κτίριο της επιτοπίου παιδείας . 

στην κωμόπολη Σούπεσκα (Αριδαία) 2 δημοτικά, τριτάξια, το ένα παρθεναγωγείο, με 

έτος ίδρυσης ανέκαθεν, με 90 μαθητές, 2 δασκάλους και 1 παιδονόμο ή υπηρέτη το 

ένα και με 62 μαθήτριες το παρθεναγωγείο και 2 δασκάλες. 

στο χωριό Φούσταν (Φούστανη) 2 δημοτικά, τριτάξια, το ένα παρθεναγωγείο με έτος 

ίδρυσης ανέκαθεν, με 80 μαθητές, 2 δασκάλους και 1 παιδονόμο ή υπηρέτη το ένα 

και με 51 μαθήτριες το παρθεναγωγείο, 1 δασκάλα και ένα/μία παιδονόμο/υπηρέτη.    

στο χωριό Πουλιάν / Πόλιανη (Πολυκάρπη)  1 δημοτικό σχολείο τριτάξιο, με έτος 

ίδρυσης ανέκαθεν, με 17 μαθητές και 1 δάσκαλο 

στο χωριό Δραγμάν / Δραγουμάντσα (Άψαλος), 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο με έτος 

ίδρυσης 1323 / 1905, με 25 μαθητές και 1 δάσκαλο   

στο χωριό Γύριστα / Γαύριστα (Δωροθέα), 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο με έτος 

ίδρυσης 1326 / 1908, με 44 μαθητές και 1 δάσκαλο  

στο χωριό Τσερνίς / Τσαρνέσοβο (Γαρέφι), 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο με έτος 

ίδρυσης 1326 / 1908, με 49 μαθητές και 1 δάσκαλο 

στο χωριό Γισταλούπ / Κωστελούπ (Κωνσταντία), 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο, με 

έτος ίδρυσης 1326 / 1908, με 70 μαθητές και 1 δάσκαλο 

στο χωριό Κοζισιάν / Κουζούσιανη (Φιλώτεια), 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο, με έτος 

ίδρυσης 1326 / 1908, με 82 μαθητές και 1 δάσκαλο 

στο χωριό Δερστινίκ / Τρεστενίκ (Θηριόπετρα), 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο με έτος 

ίδρυσης 1323 / 1905, με 113 μαθητές και 1 δάσκαλο 

και στον καζά Γευγελής στο χωριό Νότια, 1 δημοτικό σχολείο, τριτάξιο, με έτος 

ίδρυσης ανέκαθεν, με 150 μαθητές, 3 δασκάλους, 1 δασκάλα και 1 παιδονόμο / 

καθαρίστρια. 

Στις 21/12/1911, Πίναξ στατιστικός των ελληνικών σχολείων της περιφερείας 

Μογλενών (Τμήμα Καρατζόβας)
9

, τον οποίο υπογράφει ο Επίτροπος Μογλενών 

Αρχιμανδρίτης Νίκανδρος εν Σουμπόσκω, όπου ζητούνται στοιχεία γυμνασίων, 

αστυκών ή δημοτικών σχολών, γραμματοδιδασκαλείων, παρθεναγωγείων και 

νηπιαγωγείων στον καζά Καρατζόβας, εμφανίζει μόνο δημοτικαί σχολαί (Πίνακας 3).  

Έτσι έχουμε: 

ένα τετρατάξιο δημοτικό σχολείο με δύο δασκάλους, 70 μαθητές και 35 μαθήτριες, 

σύνολο 105 μαθητές, στο Μπάχοβο (Πρόμαχοι), 

ένα τετρατάξιο δημοτικό σχολείο, με δύο δασκάλους, 50 μαθητές και 30 μαθήτριες, 

σύνολο 80 μαθητές, στη Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), 

ένα τριτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 18 μαθητές και 8 μαθήτριες, σύνολο 

26, στη Γάβροφτσα (Δωροθέα), 

                                                           
8

 Στο έγγραφο η ημερομηνία δίνεται με το ισλαμικό ημερολόγιο, η δεύτερη ημερομηνία είναι 

προσαρμοσμένη από τη γράφουσα στο δυτικό ημερολόγιο. 
9 Πίναξ στατιστικός των ελληνικών σχολείων της περιφερείας Μογλενών Τμήμα Καρατζόβας, 1911, 

ΙΑΜ 

 



ένα τριτάξιο δημοτικό σχολείο, με δύο δασκάλους, 30 μαθητές και 15 μαθήτριες, 

σύνολο 45, στο Τσερνέσοβο (Γαρέφι), 

ένα τριτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 12 μαθητές και 8 μαθήτριες, σύνολο 

20, στην Κουζούσαννη (Φιλώτεια),    

ένα τριτάξιο δημοτικό σχολείο, με δύο δασκάλους, 32 μαθητές και 10 μαθήτριες, 

σύνολο 42, στη Στράιστα (Ίδα), 

ένα μονοτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 25 μαθητές και 6 μαθήτριες, 

σύνολο 31, στη Καπίννιανη (Εξαπλάτανος), 

ένα τριτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 12 μαθητές και 6 μαθήτριες, σύνολο 

18, στη Βόλτσιστα (Υδραία), 

ένα διτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 7 μαθητές και 4 μαθήτριες, σύνολο 

11, στην Κουστούργιαννη (Ξιφιανή), 

ένα διτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 10 μαθητές και 5 μαθήτριες, σύνολο 

15, στο Σύμποτσκον (Αριδαία), 

ένα διτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 8 μαθητές και 6 μαθήτριες, σύνολο 

14, στο Τρέσινο (Όρμα) και 

ένα διτάξιο δημοτικό σχολείο, με ένα δάσκαλο, 35 μαθητές και 10 μαθήτριες, σύνολο 

45, στο Τότορτσι (Θεοδωράκι).    

Τρία χρόνια αργότερα, το 1914 και ενώ η περιοχή της Αλμωπίας ανήκει πλέον 

στο ελληνικό κράτος, Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ τμήματι Νώτιας 

υπαγομένας κώμας και χωρία μετά των εν αυταίς εγκαταστημένων αρχών
10

, ο οποίος 

έχει συνταχθεί από τον διοικητικό αντιπρόσωπο Νώτιας, μας πληροφορεί ότι στο 

διοικητικό τμήμα Νώτιας εμφανίζονται δύο κώμες (Νώτια και Μεγάλα Λειβάδια) και 

επτά χωριά (Τούσιμ / Αετοχώρι, Μπερίσλαβ / Περίκλεια, Λούγουντσα / Λαγκαδιά, 

Όσσιανη / Αρχάγγελος, Λέσκοβον / Τρία Έλατα, Κούπα, Μεγάλα Λειβάδια, Μικρά 

Λειβάδια). Ο συντάκτης του πίνακα μην όντας πάντα σίγουρος για την καταγραφή 

της ονομασίας του χωριού αναφέρει και δεύτερη εκδοχή του. Έτσι για το Αετοχώρι 

γράφει  Τούσημ και Τούσανη, για την Περίκλεια, Μπερίσλαφ και Μπερίσλαβτση, για 

τον Αρχάγγελο, Όσσαν και Όσσανη και για τα Μικρά Λειβάδια, Μικρά Λειβάδια ή 

Πάσσανα. Στον ίδιο πίνακα εμφανίζεται και ο πληθυσμός, οι εγκαταστημένες αρχές 

και παρατηρήσεις (Πίνακας 4). Έτσι όσον αφορά τα σχολεία για το παραπάνω έτος, 

βλέπουμε ότι λειτουργεί ελληνική και τουρκική δημοτική σχολή στη Νώτια, ελληνική 

και ρουμουνική δημοτική σχολή αρρένων και θηλέων στην Μπερίσλαβ (Περίκλεια), 

Λούγουντσα (Λαγκαδιά), Κούπα, Μεγάλα Λειβάδια και Όσσιανη (Αρχάγγελος), 

όπου μάλιστα υπάρχει και έδρα υποεπόπτου ρουμουνικών σχολείων περιφερείας. 

Ελληνική δημοτική σχολή αρρένων και θηλέων λειτουργεί στο Τούσιμ (Αετοχώρι) 

και το Λέσκοβο (Τρία Έλατα).  

Χωριστός πίνακας της 19
ης

 /11/1914, εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ Τμήματι 

Καρατζόβας υπαγομένας πόλεις, κώμας και χωρία μετά των τυχόν εν αυταίς 

εγκατεστημένων αρχών
11

 (ΙΑΜ) με συντάκτη τον υποδιοικητή Εδέσσης εμφανίζει 

(Πίνακες 5α, 5β, 5γ):  

με μόνο ένα ελληνικό δημοτικό, τα χωριά:  

Μπάχοβο (Πρόμαχοι), Τσάκων Τσιφλίκ (Χρύσα), Βόλτιστα (Δωροθέα), Τόδορτσι 

(Θεοδωράκι), Σαρακίνοβο (Σαρακηνοί), Άνω Πόζαρ (Άνω Λουτράκι), Κάτω Πόζαρ 

                                                           
10 Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ τμήματι Νώτιας υπαγομένας κώμας και χωρία μετά των εν 

αυταίς εγκαταστημένων αρχών, 1914, ΙΑΜ. 
11 Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ Τμήματι Καρατζόβας υπαγομένας πόλεις, κώμας και χωρία 

μετά των τυχόν εν αυταίς εγκατεστημένων αρχών, 1914, ΙΑΜ. 

 



(Κάτω Λουτράκι), Άνω Ρόδοβον (Άνω Κορυφή), Κάτω Ρόδοβον (Κάτω Κορυφή) και 

Σμπόρσκον (Πευκωτό), 

με μόνο ένα οθωμανικό σχολείο, τα χωριά: 

Ρανίσλαφ (Αγάθη), Τζεδίδ μαχαλάς (Μικροχώρι), Σλάτινα (Χρυσή), Ρούδινο 

(Άλωρο), Μοναστηρτζίκ (Μοναστηράκι), Νοβοσέλτσι (Νερόμυλος), Πρόδρομος και 

Ρούζινο (Νεοχώρι), 

με μόνο δύο οθωμανικά σχολεία, τα χωριά:  

Μπίζο μαχαλάς (Πιπεριά), Τουρμανλή μαχαλάς (Ροδωνιά), Τσάκων μαχαλάς 

(Τσάκοι), Πόλιανη (Πολυκάρπη), Δραγουμάντσα (Άψαλος), Καρλάτ (Μηλιά), 

Τρέστενικ (Θηριόπετρα), Νεοχώρι, Κωστελούπ (Κωνσταντία) και Σέβρενι (Βορεινό), 

με ένα ελληνικό και ένα οθωμανικό σχολείο, τα χωριά: 

Τσερνέσοβον (Γαρέφι), Γάμπριστα (Υδραία), Στρούπινο (Λυκόστομο), Τρέσινο 

(Όρμα) και Στράιστα (Ίδα), 

και με ένα ελληνικό και δύο οθωμανικά σχολεία, τα χωριά: 

Σούμποσκον (Αριδαία), Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), Κωστούργιανη (Ξιφιανή), 

Καπίνιανη (Εξαπλάτανος), Μπίζοβο (Μεγαπλάτανος) και Κουζούσιανη (Φιλώτεια) 

ενώ με ένα ελληνικό και τέσσερα οθωμανικά σχολεία εμφανίζεται η Φούστανη.       

Η εκπαίδευση όμως δεν είναι πάντα συνεχής αλλά διακόπτεται ανάλογα με το 

ποια προπαγάνδα προσπαθεί να κυριαρχήσει (ελληνική, ρουμανική, βουλγαρική).  

Η κατάσταση παραμένει ασταθής και μετά το 1912 που η περιοχή εντάσσεται στο 

ελληνικό κράτος. Έτσι σε αναφορά του υποδιοικητή Εδέσσης προς το Νομάρχη 

Θεσσαλονίκης και το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας σχετικά με την εκπαιδευτική 

κατάσταση στις 9/1/1915 (ΙΑΜ) εκφράζεται η ανησυχία και ο προβληματισμός του 

υποδιοικητή για την κατάσταση της εκπαίδευσης και των συνεπειών της έλλειψής 

της. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι στη Νότια που είναι και έδρα του διοικητικού 

αντιπροσώπου Νωτίας το σχολικό έτος 1914-1915 δε λειτουργεί σχολή λόγω μη 

αποστολής δασκάλων ενώ την προηγούμενη χρονιά φοιτούσαν 18 Έλληνες μαθητές. 

Το ίδιο συμβαίνει και στο Λέσκοβο (Τρία Έλατα). Δε λειτουργεί σχολή επειδή δεν 

εστάλησαν δάσκαλοι ενώ την προηγούμενη χρονιά υπήρχαν δύο δάσκαλοι για 60 

περίπου ελληνόπαιδες. Στην Μπερίσλαβ (Περίκλεια) ενώ την προηγούμενη χρονιά 

υπήρχε ένας δάσκαλος και μία δασκάλα για 40 μαθητές, αυτήν τη χρονιά εστάλη 

μόνο ένας δάσκαλος. Επίσης, εκφράζεται έντονη ανησυχία για τους μαθητές των 

χωριών Τούσιμ / Αετοχώρι, Λούγουντσας / Λαγκαδιά και Όσιανης / Αρχάγγελος  

μιας και όπως αναφέρεται πρόκειται για το τμήμα όπου λειτουργεί έντονα η 

ρουμανική προπαγάνδα.  

 

3. Κατάσταση εκπαιδευτηρίων  

Πέρα όμως από το πρόβλημα της λειτουργίας ή όχι κάποιων σχολείων, 

προβλήματα παρουσιάζουν τα ίδια τα κτήρια. Δώδεκα χρόνια μετά την επίσημη 

παροχή εκπαίδευσης στην Αλμωπία η οποία πλέον ανήκει στο ελληνικό κράτος, η 

κατάσταση των διδακτηρίων παραμένει προβληματική. Πίνακας εμφαίνων την 

κατάστασιν των διδακτηρίων, σχολικών σκηνών κτλ εν τη εκπαιδευτική περιφερεία 

Εδέσσης, τον οποίο συντάσσει ο επιθεωρητής δημοτικών σχολείων Εδέσσης, το 

Δεκέμβρη του 1924 (ΙΑΜ)
12

, εμφανίζεται το είδος του σχολείου, ο βαθμός, η 

κατάσταση των διδακτηρίων, «η χρηματική δαπάνη απαιτουμένη δια τα διδακτήρια ή 

σχολικά σκεύη» σε δραχμές και παρατηρήσεις (Πίνακας 6).  
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 Πίναξ εμφαίνων την κατάστασιν των διδακτηρίων, σχολικών σκηνών κ.τ.λ. εν τη εκπαιδευτική 

περιφερεία  Εδέσσης, 1924, ΙΑΜ.    



Από τον πίνακα αυτό διαπιστώνουμε ότι από τα 34 αναφερόμενα χωριά, στα 

32 υπάρχουν μικτά δημοτικά σχολεία, εκτός από τον Πρόδρομο και το Μοναστηρτζίκ 

(Μοναστηράκι). Νηπιαγωγεία υπάρχουν μόνο στο Τσερνέσοβο (Γαρέφι), Κάτω 

Πόζαρ (Κάτω Λουτράκι), Κάτω Ρόδοβο (Κάτω Κορυφή), Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), 

Σαρακίνοβο (Σαρακηνοί), Σούμποσκο (Αριδαία), Στράιστα (Ίδα), Στρούπινο 

(Λυκόστομο), Τούδωρτος (Θεοδωράκι), Τρέσινο (Όρμα), Τσάκωνι τσιφλίκ (Χρύσα) 

και στην Κουστούργιανη (Ξιφιανή) το οποίο όμως «αργεί ελλείψει διδακτηρίου». 

Είναι όλα μονοτάξια και λειτουργούν στο ίδιο διδακτήριο με το δημοτικό. 

Όσον αφορά τα δημοτικά σχολεία αυτά είναι κυρίως μονοτάξια:  

Βόλτιστα (Δωροθέα), Γαύριστα (Υδραία), Τσερνέσοβο (Γαρέφι), Κάτω Ρόδοβο 

(Κάτω Κορυφή), Κουζούσανη (Φιλώτεια), Κουστούριανη (Ξιφιανή), Μπίζοβο 

(Μεγαπλάτανος), Όσσιανη (Αρχάγγελος), Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), Σλάτινο 

(Χρυσή), Σμπόρσκο (Πευκωτό), Στράιστα (Ίδα), Στρούπινο (Λυκόστομο), 

Τούδωρτος (Θοδωράκι), Τσάκωνι τσιφλίκ (Χρύσα), Ρούδινο (Άλωρο), Τσάκωνι 

μαχαλά (Τσάκοι), Ρανίσλαφ (Αγάθη). 

Διτάξια δημοτικά υπάρχουν στα χωριά Καπίνιανη (Εξαπλάτανος), Κάτω Πόζαρ 

(Κάτω Λουτράκι), Πόλιανη (Πολυκάρπη), Σαρακίνοβο (Σαρακηνοί), Τρέσινο 

(Όρμα), Σέβρενη (Βορεινό), Κωστελούπ (Κωνσταντία), Νοβοσέλτσι (Νερόμυλος), 

Καρλάτ (Μηλιά), Δραγουμάντσα (Άψαλος), Μπίζο μαχαλά (Πιπεριά), 

και τριτάξια μόνο στο Μπάχοβο (Πρόμαχοι), το Σούμποσκο (Αριδαία) και τη 

Φούστανη. Στο Σούμποσκο (Αριδαία) βέβαια αναφέρεται και πρακτική σχολή η 

οποία όμως «αργεί ελλείψει διδακτηρίου».  

Η κατάσταση των περισσότερων σχολείων είναι προβληματική. 

Επαρκή χαρακτηρίζονται μόνο τα σχολεία των χωριών: 

Μπάχοβο (Πρόμαχοι), Σαρακίνοβο (Σαρακηνοί), Σλάτινο (Χρυσή), Στράιστα (Ίδα), 

Τούδωρτος (Θοδωράκι) και Τρέσινο (Όρμα). Και σε αυτά όμως απαιτείται δαπάνη 

για σχολικά σκεύη και μέσα εποπτείας που φτάνει από 10.000 ως 40.000 δραχμές. 

Ανεπίδεκτα επισκευής θεωρούνται τα σχολεία των χωριών: 

Βούλτιστα (Δωροθέα), Τσάκωνι τσιφλίκ (Χρύσα), Νοβοσέλτσι (Νερόμυλος) και 

Ρούδινο (Άλωρο) και η απαιτούμενη δαπάνη υπολογίζεται από 100.000 ως 150.000 

δραχμές.  

Κρίνεται ότι χρήζουν «σοβαράς επισκευής» τα σχολεία των χωριών: 

Τσερνέσοβο (Γαρέφι), Κάτω Πόζαρ (Κάτω Λουτράκι), Κουζούσανη (Φιλώτεια), 

Κουστούριανη (Ξιφιανή), Μπίζοβο (Μεγαπλάτανος), Όσσιανη (Αρχάγγελος) και 

Φούστανη και η απαιτούμενη επισκευή ανέρχεται περίπου στις 35.000 με 40.000 

δραχμές συνήθως, 

ενώ στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα σχολεία των χωριών: 

Καπίνιανη (Εξαπλάτανος), Σέβρενη (Βορεινό), Κωστελούπ (Κωνσταντία), Καρλάτ 

(Μηλιά) και Δραγουμάντσα (Άψαλος) που στεγάζονται σε οθωμανικό οίκημα ή 

οθωμανική οικία.  

Τέλος, «ελαφράς επισκευής» χρήζουν τα σχολεία των χωριών: 

Γαύριστα (Υδραία), Κάτω Ρόδοβο (Κάτω Κορυφή), Πόλιανη (Πολυκάρπη), 

Πρεμπόδιστα (Σωσάνδρα), Σμπόρσκο (Πευκωτό), Σούμποσκο (Αριδαία), Στρούπινο 

(Λυκόστομο) και Μπίζο μαχαλά (Πιπεριά) με απαιτούμενη δαπάνη συνήθως 25.000 

με 30.000 δραχμές. Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη δαπάνη εμφανίζεται στην 

πρακτική σχολή Σουμπόσκου (Αριδαία), ύψους 200.000 δραχμών.  

Πριν την υπογραφή του πίνακα υπάρχει σημείωση η οποία αναφέρει: «πλην 

του δημοτικού σχολείου Στραΐτσης (Ίδας), όπερ έχει θρανία δίεδρα, πάντα τα λοιπά 

έχουν πολύεδρα, τύπου παλαιού και σχεδόν άχρηστα. Τα περισσότερα των σχολείων 



δεν έχουν πίνακαν καλόν, τραπέζι και καθίσματα. Τα μέσα εποπτείας ελλείπουν 

σχεδόν από όλα τα σχολεία».  

Το διδακτήριο του Μπαχόβου (Προμάχων) είναι λογικό να χαρακτηρίζεται 

επαρκές αφού σε άλλο έγγραφο που υπογράφει ο διοικητικός αντιπρόσωπος 

Καρατζόβας (Αλμωπίας) στις 21 Φεβρουαρίου 1914 «εν Σουμπόσκω», δέκα χρόνια 

νωρίτερα, υπάρχει ο προϋπολογισμός «της απαιτουμένης δαπάνης δια την 

αποπεράτωσιν του ημιτελούς σχολικού κτιρίου Μπαχόβου» συνολικής δαπάνης 8.820 

δραχμών με ξύλινα πατώματα και ταβάνια, 38 παράθυρα, 2 εξώθυρες και 7 εσώθυρες, 

επίχρισμα εσωτερικόν και εξωτερικόν, εσωτερικήν και εξωτερικήν κλίμακαν και 

15.000 οκάδας ασβέστου» (ΙΑΜ)
13

.  

Τα διδακτήρια δε φτιάχνονται πάντα με τη δαπάνη του δημοσίου αλλά είναι 

και οι κάτοικοι που συνεισφέρουν με την «απαιτουμένην ξυλείαν, άσβεστον, λίθους 

και χρήμα ακόμη» όπως στην περίπτωση του σχολικού κτιρίου του Άνω Πόζαρ (Άνω 

Λουτράκι) όπου από τον προϋπολογισμό των 20.300 δραχμών ζητείται η έγκριση 

μόνο των 3.500 δραχμών (ΙΑΜ)
14

. Για να συλλάβουμε λίγο το μέγεθος του 

απαιτούμενου ποσού βλέποντας τον αναλυτικό προϋπολογισμό, αξίζει να 

αναφέρουμε ότι το ημερομίσθιο των εργατών της εποχής υπολογίζεται σε 4 δραχμές 

ημερησίως
15

.   

 

4. Εκπαιδευτικοί 

Θα συνεχίσουμε με το διδακτικό προσωπικό αυτής της χρονικής περιόδου 

στην Αλμωπία. Έτσι πέρα από όλα όσα αναφέρθηκαν στην αρχή σχετικά με τη 

χρηματοδότηση της παιδείας και του εκπαιδευτικού προσωπικού πριν την ένταξη της 

Αλμωπίας στο ελληνικό κράτος θα δούμε ποια είναι η κατάσταση του διδακτικού 

προσωπικού αμέσως μετά, δηλαδή το σχολικό έτος 1913-1914 μέσα από έναν πίνακα,   

Πίναξ Δ΄, Προσόντα και μισθός του διδακτικού προσωπικού, σχολικόν έτος 1913-1914, 

Εκπαιδευτική περιφέρεια Γουμέντσης,  ΙΑΜ. 

Ο πίνακας περιλαμβάνει χωριστή λίστα δασκάλων και διδασκαλισσών. Όσον 

αφορά τις διδασκάλισσες αυτές είναι ηλικίας 16 έως 35 ετών, (μόνο μία είναι 35 

ετών), κυρίως γύρω στα 20 με 23, σχεδόν όλες άγαμες (μία είναι χήρα και μία 

έγγαμη), με έτη υπηρεσίας από ένα έως είκοσι (η 35χρονη δασκάλα) κυρίως με 

λιγότερα από δέκα έτη, με ετήσιο μισθό σε οθωμανικές λίρες κυρίως γύρω στις 30 

λίρες (40 λίρες λαμβάνει μόνο η 35χρονη δασκάλα και 12 μόνο η 16χρονη). Οι 

σπουδές τους ποικίλλουν. Έτσι, η δασκάλα της Λούγκουντσας (Λαγκαδιά) είναι 

τελειόφοιτη τελευταίας τάξης Παρθεναγωγείου, του χωριού Μπερίσλαβ (Περίκλειας) 

τελειόφοιτος Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης με τόπο καταγωγής το κοντινό Μούιν 

και τη Γευγελή αντίστοιχα. 

Οι δάσκαλοι είναι ηλικίας από 17 έως 54 ετών, έγγαμοι ή άγαμοι, με έτη 

υπηρεσίας από ένα ως τριάντα τέσσερα, με ετήσιο μισθό από 18 ως 45 λίρες 

οθωμανικές. Οι δε σπουδές ποικίλλουν και εδώ. Ο δάσκαλος του χωριού Μπερίσλαβ 

(Περίκλεια) είναι τελειόφοιτος Ε΄ τάξεως ημιγυμνασίου, της Λούγκουντσας 

(Λαγκαδιά) τελειόφοιτος υποδιδασκαλείου, της Όσσιανης (Αρχάγγελος), ο μεν ένας 

τελειόφοιτος υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης και ο άλλος τελειόφοιτος δημοτικού 

σχολείου με καταγωγή από το χωριό όπου διδάσκουν.   
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 Προϋπολογισμός της απαιτουμένης δαπάνης δια την αποπεράτωσιν του ημιτελούς σχολικού κτιρίου 

Μπαχόβου, 1914, ΙΑΜ.  
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 Έγγραφο Περί υποβολής προϋπολογισμού της απαιτουμένης δαπάνης δια την αποπεράτωσιν του 

σχολ. Κτιρίου Άνω Πόζαρ, 1914, ΙΑΜ.  
15

 Βλέπε το έγγραφο της υποσημείωσης 13. 



Σε έκθεση της Υποδιοίκησης Εδέσσης στα τέλη του 1914 (ΙΑΜ), στο 

κεφάλαιο που αφορά την εκπαίδευση ο συντάκτης θεωρεί ότι το προσωπικό των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι ανεπαρκές «παιδευτικώς αλλά και παιδαγωγικώς» 

παρότι έντιμοι βιοπαλαιστές αλλά αδαείς της αποστολής τους, η οποία είναι η 

αφομοίωση του πληθυσμού και η μεταλαμπάδευση του ελληνικού πνεύματος και 

πολιτισμού. Προτείνει να «αποστείλη η Ελληνική Πολιτεία εις τα Βουλαγαρόφωνα 

μέρη τους αριστείς των δημοδιδασκάλων της Παλαιάς Ελλάδος ούτινες θα έχωσι το 

μέγα πλεονέκτημα του να μη γνωρίζωσι την Βουλγαρομακεδονικήν». Σημειώνει ότι 

το έργο των δασκάλων διενεργείται «ως επί το πολύ εις τρώγλας και ημιερείπια, 

μετατραπέντα εις σχολεία». Τη δε σχολική κατάσταση στο διοικητικό τμήμα Νώτιας 

τη θεωρεί αξιοθρήνητη. Σχολεία δε λειτουργούν λόγω έλλειψης δασκάλων τη χρονιά 

που γράφεται η έκθεση, όπως αυτά της Νώτιας, του Λεσκόβου (Τρία Έλατα), της 

Όσιανης (Αρχάγγελος), Μπερίσλαβ (Περίκλεια), Μικρών Λειβαδίων, ενώ άλλες 

φορές δεν επαρκούν οι δάσκαλοι όπως στην περίπτωση του Τούσιμ (Αετοχώρι) όπου 

για 150 μαθητές υπάρχει ένας δάσκαλος και μια δασκάλα. Ενημερωνόμαστε ότι 

κανένα σχολείο δεν έχει προμηθευτεί τα αναγκαία βιβλία, ενώ πολλά «στερούνται 

μαυροπινάκων και άλλων σχολικών χρειωδών τινα δε και υαλοπινάκων. Αι εφορείαι 

υφίστανται κατ’ όνομα. Το ψύχος εισέρχεται πανταχόθεν εις τα ερειπωμένα σχολεία. 

Εν γένει πρόκειται περί παρωδίας εκπαιδεύσεως». Στο ίδιο αυτό έγγραφο γίνεται 

αναφορά στους Βούλγαρους δασκάλους και σε οικοτροφείο που λειτουργεί στο 

Σούμποσκο (Αριδαία) «μετ’ αρίστου προσωπικού, σχολικών οργάνων και πλείστων 

σχολικών συλλογών και βιβλίων». Αυτή είναι και η μοναδική αναφορά σχετικά με 

βουλγαρικά σχολεία στην Αλμωπία αφού στους πίνακες που διαθέτουμε δεν υπάρχει 

επίσημη στατιστική ή καταγραφή τους. 

Το κεφάλαιο της εκπαίδευσης κλείνει με αναφορά στα μουσουλμανικά 

σχολεία της περιοχής αφού βρισκόμαστε στα τέλη του 1914 και δεν έχει γίνει ακόμη 

η μετακίνηση των πληθυσμών. Ο σχολιασμός για τα μουσουλμανικά σχολεία είναι 

επίσης αρνητικός. Θεωρεί ο συντάκτης ότι είναι μάλλον «οικίσκοι προσευχής, δεν 

διδάσκεται ή μόνον το κοράνιον… Πολλοί των χοτζάδων αγνοούσι και να 

υπογράφωσι». Γίνεται επίσης αναφορά στην πληρωμή των εκπαιδευτικών των 

μουσουλμανικών σχολείων. Κάθε οικογένεια δίνει είκοσι και πλέον οκάδες 

αραβοσίτου ενώ σε μερικά χωριά κάθε μαθητής πληρώνει το δάσκαλο με δύο το πολύ 

αυγά κάθε εβδομάδα. Και καταλήγει ισχυριζόμενος ότι η οθωμανική αυτοκρατορία 

«κατέρρευσεν ελλείψει αληθών διδασκάλων».   

Δέκα χρόνια αργότερα, από Έγγραφο του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων 

Εδέσσης προς τη Γενική Διοίκηση Θεσσαλονίκης, 28/12/1924  (ΙΑΜ) διαπιστώνεται 

ότι η εκπαιδευτική κατάσταση συνεχίζει να είναι προβληματική και ελλιπής όπως 

εμφανίζεται και στην προηγούμενη αναφορά παρά τις κάποιες βελτιώσεις. 

Πληροφορούμαστε ότι έχει γίνει αύξηση των αποδοχών του εκπαιδευτικού 

προσωπικού η κατάσταση όμως δε βελτιώθηκε και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. 

Θεωρεί ο επιθεωρητής ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί «αν δεν αναχαιτισθεί 

εγκαίρως η αθρόα εισροή στο διδασκαλικό σώμα δασκάλων μη πτυχιούχων, 

αποφοίτων σχολαρχείων ή ημιγυμνασίων και δε γίνει εκκαθάριση». Δεν υπάρχουν 

κενές θέσεις δασκάλων το 1924, υπάρχουν όμως πολλές αιτήσεις περί διορισμού από 

πρόσφυγες δασκάλους των οποίων η πλειονότητα στερείται προσόντων 

προστατεύονται όμως για το διορισμό τους από σχετική διαταγή ενώ υπάρχουν κενές 

θέσεις νηπιαγωγείων είτε λόγω έλλειψης χώρου, είτε λόγω έλλειψης διδακτικού 

προσωπικού. Ιδρύονται νέα σχολεία, αυξάνεται λόγω της εγκατάστασης των 

προσφύγων σε μερικά χωριά ο μαθητικός πληθυσμός γι αυτό θα προταθεί «προαγωγή 

των σχολείων αυτών λόγω αριθμού μελλοντικά». Προτείνεται να αποκλειστεί «άπαξ 



δια παντός η νεκρά καθαρεύουσα» από όλες τις τάξεις του δημοτικού. Από το ίδιο 

έγγραφο πληροφορούμαστε ότι τον Ιούνιο του 1924 συνεκλήθη στην Έδεσσα  

διδασκαλικό συνέδριο, ενώ υπάρχει ήδη νόμος περί υποχρεωτικής φοιτήσεως με 

επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο 100 δραχμών και ακολουθεί πλήθος προτάσεων 

για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης και την αφομοίωση του μαθητικού 

πληθυσμού.   

Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην εκπαίδευση το πρώτο τέταρτο 

του 20
ου

 αιώνα. Ανεπίσημη και περιστασιακή πριν το 1912, με πολλές ελλείψεις και 

προβλήματα. Με μικρές προσπάθειες οργάνωσης και καταγραφής έμψυχου και 

άψυχου «υλικού» τα επόμενα χρόνια, με επίσημη πλέον μορφή, εξακολουθεί να 

παραμένει δύσκολη και με πολλά προβλήματα. Άλλωστε έναν αιώνα μετά έχει λύσει 

η εκπαίδευση στην Αλμωπία όλα της τα προβλήματα; Άλλοι τομείς της σύγχρονης 

πραγματικότητας καταφέρνουν να ξεκλέβουν την πρώτη θέση, παραγκωνίζοντας 

συνήθως την εκπαίδευση ή προσφέροντάς της λιγότερα από όσα θα έπρεπε. Η 

παρούσα παρουσίαση επιχείρησε να αποτυπώσει την εικόνα της εκπαίδευσης στην 

Αλμωπία το πρώτο τέταρτο του προηγούμενου αιώνα μέσα από έγγραφα των 

ιστορικών αρχείων. Σίγουρα δεν είναι πλήρης. Άλλα έγγραφα θα μπορούσαν να 

συμπληρώσουν αυτήν την εικόνα και να πλουτίσουν το κομμάτι της εκπαίδευσης της 

τοπικής ιστορίας της Αλμωπίας.  

 

Βιβλιογραφία 

Αρχεία  

Αρχείο Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη  

Μακεδονικό Ημερολόγιο, 1911 

Αρχείο Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Σωματείον οι 

Φίλοι του Μουσείου του Μακεδονικού Αγώνος, Θεσσαλονίκη 

Απόδειξις δια λιρ. Οθ. 4, σχολικού έτους 1899-1900, σχολείου Λεσκόβου 

Απόδειξις δια λιρ. Οθ. 3, σχολικού έτους 1900-1901, σχολείου Λεσκόβου 

Απόδειξις δια λιρ. Οθ. 2, σχολικού έτους 1901-1902, σχολείου Λεσκόβου 

Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 

Αναφορά του υποδιοικητού Εδέσσης στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης και το 

Γενικό Διοικητή Μακεδονίας σχετικά με την εκπαιδευτική κατάσταση, 1915 

Έκθεση κατάστασης για την εθνολογική κατάσταση, την εκπαίδευση, τη 

γεωργία, τις συγκοινωνίες της Υποδιοίκησης Εδέσσης, 1914  

Έγγραφο του επιθεωρητή των δημοτικών σχολείων Εδέσσης προς τη Γενική 

Διοίκηση Θεσσαλονίκης, 1924 

Περί υποβολής προϋπολογισμού της απαιτουμένης δαπάνης δια την 

αποπεράτωσιν του σχολ. Κτιρίου Άνω Πόζαρ, 1914 

Πίναξ Δ΄. Προσόντα και μισθός του διδακτικού προσωπικού, σχολικόν έτος 

1913-1914, εκπαιδευτική περιφέρεια Γουμέντσης, 1914 

Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ Τμήματι Καρατζόβας υπαγομένας 

πόλεις, κώμας και χωρία μετά των τυχόν εν αυταίς εγκατεστημένων αρχών, 1914 

Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ τμήματι Νώτιας υπαγομένας κώμας και 

χωρία μετά των εν αυταίς εγκαταστημένων αρχών, 1914 
Πίναξ εμφαίνων την κατάστασιν των διδακτηρίων, σχολικών σκηνών κ.τ.λ. εν 

τη εκπαιδευτική περιφερεία  Εδέσσης, 1924    

Πίναξ στατιστικός των ελληνικών σχολείων της περιφερείας Μογλενών 

Τμήμα Καρατζόβας, 1911 

Προϋπολογισμός της απαιτουμένης δαπάνης δια την αποπεράτωσιν του 

ημιτελούς σχολικού κτιρίου Μπαχόβου, 1914  



Στατιστική Τουρκικών Σχολείων Σαντζακίου Θεσσαλονίκης, έτος 1910-1911 

Άλλη βιβλιογραφία 

Η δράσις του Συλλόγου κατά την εκατονταετίαν 1869-1969, Αθήναι, 1970, Ο 

εν Αθήναις Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, εκτύπωση Εκδοτική 

Ελλάδος 

Ρούκαλης, Αθ. (1969), Συμβολή εις την ιστορίαν της Ιεράς Μητροπόλεως 

Μογλενών, Φλώρινα, περιοδικό Αριστοτέλης, τχ. 73-74 

 

Πίνακες 

Πίνακας 1α. Ελληνικά σχολεία μισθοδοτούμενα από την Ιερά Μητρόπολη Μογλενών 

σχ. έτους 1907 - 1908   

Χωριό Σχολεία Δάσκαλος Δασκάλα 

Τρέσινο (Όρμα) 1 Δημοτικό 1  

Μπάχοβο (Πρόμαχοι) 1 Δημοτικό 2 1 

Τσαρνέσοβο (Γαρέφι) 1 Δημοτικό 1  

Βούλτιστα (Υδραία) 1 Δημοτικό 1  

Κουζούσιανη (Φιλώτεια) 1 Δημοτικό 1  

Γάμπριστα (Δωροθέα) 1 Δημοτικό 1  

Κουστούργιανη (Ξιφιανή) 1 Δημοτικό 1  

Σούμπουτσκου (Αριδαία) 1 Δημοτικό 1  

Πρεπόδιστα (Σωσάνδρα) 1 Δημοτικό + 

1 Νηπιαγωγείο 

1 1 

Στράιστα (Ίδα) 1 Δημοτικό 1  

Καπίνιανη (Εξαπλάτανος) 1 Δημοτικό 1  

 

Πίνακας 1β. Ελληνικά σχολεία μισθοδοτούμενα από την Ιερά Μητρόπολη Μογλενών 

σχ. έτους 1908 - 1909   

Χωριό  Σχολεία Δάσκαλος  Δασκάλα 

Όσιανη (Αρχάγγελος) 1 Δημοτικό + 

1 Νηπιοπαρθεναγωγείο 

2 1 

Βερισλάβ (Περίκλεια) 1 Δημοτικό 2  

Στράιστα (Ίδα)  1 Δημοτικό  1 1 

Στρέσινο (Όρμα) 1 Δημοτικό  1  

Πρεπόδιστα (Σωσάνδρα) 1 Δημοτικό  2  

 

Πίνακας 1γ. Ελληνικά σχολεία μισθοδοτούμενα από την Ιερά Μητρόπολη Μογλενών 

σχ. έτους 1909 - 1910   

Χωριό  Σχολεία Δάσκαλος  Δασκάλα Βοηθός 

Όσιανη (Αρχάγγελος) 1 Δημοτικό 1 1 1 

Περισλάβ (Περίκλεια) 1 Δημοτικό 2   

 

Πίνακας 2. Στατιστική Τουρκικών Σχολείων Σαντζακίου Θεσσαλονίκης, σχ.έτους 

1910 – 1911 

Χωριό Σχολεία  Έτος 

ίδρυσης 

Μαθητές Προσωπικό  

Σούπεσκα (Αριδαία) Αστική τριτάξια 

σχολή 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1325/1907 

 

Ανέκαθεν 

 

34 

 

90 

 

2 δάσκαλοι 

 

2 δάσκαλοι+1 

παιδονόμος ή 



 

Παρθεναγωγείο 

τριτάξιο 

 

Ανέκαθεν 

 

62 

υπηρέτης 

2 δασκάλες 

Φούσταν (Φούστανη)  Δημοτικό 

τριτάξιο 

 

Παρθεναγωγείο 

τριτάξιο 

Ανέκαθεν  

 

 

Ανέκαθεν  

80 

 

 

51 

2 δάσκαλοι+1 

παιδονόμος ή 

υπηρέτης 

1 δασκάλα+1 

παιδονόμος ή 

υπηρέτης 

Πουλιάν / 

Πόλιανη(Πολυκάρπη) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

Ανέκαθεν  17 1 δάσκαλος 

Δραγμάν/ 

Δραγουμάντσα 

(Άψαλος) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1323/1905 25 1 δάσκαλος  

Γύριστα / Γαύριστα 

(Δωροθέα) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1326/1908 44 1 δάσκαλος 

Τσερνίς/  

Τσαρνέσοβο (Γαρέφι) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1326/1908 49 1 δάσκαλος 

Γισταλούπ / 

Κωστελούπ 

(Κωνσταντία) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1326/1908 70 1 δάσκαλος 

Κοζισιάν / 

Κουζούσιανη 

(Φιλώτεια) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1326/1908 82 1 δάσκαλος 

Δερστινίκ / Τρεστενίκ 

(Θηριόπετρα) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

1323/1905 113 1 δάσκαλος 

Νότια (καζάς 

Γευγελής) 

Δημοτικό 

τριτάξιο 

Ανέκαθεν  150 3 

δασκάλους+1 

δασκάλα +1 

παιδονόμο / 

καθαρίστρια 

 

Πίνακας 3. Πίναξ στατιστικός των ελληνικών σχολείων της περιφερείας Μογλενών 

(τμήμα Καρατζόβας), 1911 

Χωριό Σχολαί  Τάξεων 

εκάστης 

Διδασκάλ

ων  

Μαθητών  Μαθη

τριών  

Σύνολο 

μαθητών 

Μπάχοβον 

(Πρόμαχοι) 

1 4 2 70 35 105 

Πρεμπόδιστα 

(Σωσάνδρα) 

1 4 2 50 30 80 

Γάβροφτσα 

(Δωροθέα ) 

1 3 1 18 8 26 

Τσερνέσοβον 

(Γαρέφι) 

1 3 2 30 15 45 

Κουζούσαννη 

(Φιλώτεια) 

1 3 1 12 8 20 

Στράιστα (Ίδα) 1 3 2 32 10 42 

Καπίνιαννη 

(Εξαπλάτανος) 

1 1 1 25 6 31 



Βόλτσιστα 

(Υδραία) 

1 3 1 12 6 18 

Κουστούργιαν

νη (Ξιφιανή) 

1 2 1 7 4 11 

Σύμποτσκον 

(Αριδαία) 

1 2 1 10 5 15 

Τρέσινον 

(Όρμα) 

1 2 1 8 6 14 

Τότορτσι 

(Θεοδωράκι) 

1 2 1 35 10 45 

 

Πίνακας 4. Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ τμήματι Νώτιας υπαγομένας κώμας 

και χωρία μετά των εν αυταίς εγκαταστημένων αρχών, 1914 

Χωριό Σχολείο  

Νώτια Ελληνική & τουρκική δημοτική σχολή 

Αετοχώρι (Τούσιμ) Ελληνική δημοτική σχολή αρρένων & θηλέων 

Τρία Έλατα (Λέσκοβο) Ελληνική δημοτική σχολή αρρένων  & θηλέων 

Περίκλεια (Μπερίσλαβ) Ελληνική & ρουμουνική σχολή αρρένων & 

θηλέων 

Λαγκαδιά (Λούγουντσα) Ελληνική & ρουμουνική σχολή αρρένων & 

θηλέων 

Αρχάγγελος (Όσσιανη) Ελληνική & ρουμουνική σχολή αρρένων & 

θηλέων, έδρα επόπτου ρουμουνικών σχολείων 

περιφερείας  

Κούπα Ελληνική & ρουμουνική σχολή αρρένων  & 

θηλέων 

Μεγάλα Λειβάδια Ελληνική & ρουμουνική δημοτική σχολή 

αρρένων & θηλέων 

 

Πίνακας 5α. Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ Τμήματι Καρατζόβας υπαγομένας 

πόλεις, κώμας και χωρία μετά των τυχόν εν αυταίς εγκατεστημένων αρχών, 1914. 

Μόνο με ελληνικό σχολείο 

Πόλη, κώμη, χωριό  Σχολείο  

Μπάχοβον / Πρόμαχοι 1 ελληνικό δημοτικό  

Τσάκων τσιφλίκ / Χρύσα  1 ελληνικό δημοτικό 

Βούλτσιστα / Δωροθέα 1 ελληνικό δημοτικό 

Τόδορτσι / Θεοδωράκι 1 ελληνικό δημοτικό  

Σαρακίνοβον / Σαρακηνοί 1 ελληνικό δημοτικό  

Άνω Πόζαρ / Άνω Λουτράκι 1 ελληνικό δημοτικό 

Κάτω Πόζαρ / Κάτω Λουτράκι 1 ελληνικό δημοτικό  

Άνω Ρόδοβον / Άνω Κορυφή  1 ελληνικό δημοτικό 

Κάτω Ρόδοβον / Κάτω Κορυφή 1 ελληνικό δημοτικό  

Σμπόρσκον / Πευκωτό 1 ελληνικό δημοτικό 

 

Πίνακας 5β. Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ Τμήματι Καρατζόβας υπαγομένας 

πόλεις, κώμας και χωρία μετά των τυχόν εν αυταίς εγκατεστημένων αρχών, 1914. 

Με οθωμανικό-ά σχολείο-α 

Πόλη, κώμη, χωριό  Σχολείο  

Ρανίσλαφ / Αγάθη 1 οθωμανικό δημοτικό 



Τζεδίδ Μαχαλάς / Μικροχώρι 1 οθωμανικό δημοτικό 

Σλάτινα / Χρυσή 1 οθωμανικό δημοτικό 

Ρούδινον / Άλωρο 1 οθωμανικό δημοτικό  

Μοναστηρτζίκ / Μοναστηράκι  1 οθωμανικό δημοτικό  

Νοβοσέλτσι / Νερόμυλος 1 οθωμανικό δημοτικό 

Πρόδρομος 1 οθωμανικό δημοτικό 

Ρούζινον / Ριζοχώρι 1 οθωμανικό δημοτικό 

Μπίζο μαχαλάς / Πιπεριά 2 οθωμανικά δημοτικά 

Τουρμανλή μαχαλάς / Ροδωνιά 2 οθωμανικά δημοτικά 

Τσάκων μαχαλάς / Τσάκοι 2 οθωμανικά δημοτικά 

Πόλιανη / Πολυκάρπη 2 οθωμανικά δημοτικά 

Δραγουμάντσα / Άψαλος 2 οθωμανικά δημοτικά 

Καρλάτ / Μηλιά 2 οθωμανικά δημοτικά 

Τρέστενικ / Θηριόπετρα 2 οθωμανικά δημοτικά 

Νεοχώρι 2 οθωμανικά δημοτικά 

Κωστελούπ / Κωνσταντία 2 οθωμανικά δημοτικά 

Σέβρενι / Βορεινό 2 οθωμανικά δημοτικά 

 

Πίνακας 5γ. Πίναξ εμφαίνων τας εν τω διοικητικώ Τμήματι Καρατζόβας υπαγομένας 

πόλεις, κώμας και χωρία μετά των τυχόν εν αυταίς εγκατεστημένων αρχών, 1914. 

Με ελληνικό και οθωμανικό-ά σχολείο-α 

Πόλη, κώμη, χωριό Σχολείο 

Τσερνέσοβον / Γαρέφι 1 ελληνικό δημοτικό & 1 οθωμανικό 

Γάμπριστα / Υδραία 1 ελληνικό δημοτικό & 1 οθωμανικό 

Στρούπινον / Λυκόστομο 1 ελληνικό δημοτικό & 1 οθωμανικό 

Τρέσινον / Όρμα 1 ελληνικό δημοτικό & 1 οθωμανικό 

Στράιστα / Ίδα 1 ελληνικό δημοτικό & 1 οθωμανικό 

Σούμποσκον / Αριδαία 1 ελληνικό δημοτικό & 2 οθωμανικά 

Πρεμπόδιστα / Σωσάνδρα 1 ελληνικό δημοτικό & 2 οθωμανικά  

Κωστούργιανη / Ξιφιανή 1 ελληνικό δημοτικό & 2 οθωμανικά 

Καπίνιανη / Εξαπλάτανος 1 ελληνικό δημοτικό & 2 οθωμανικά 

Μπίζοβον / Μεγαπλάτανος 1 ελληνικό δημοτικό & 2 οθωμανικά 

Κουζούσιανη / Φιλώτεια 1 ελληνικό δημοτικό & 2 οθωμανικά 

Φούστανη 1 ελληνικό δημοτικό & 4 οθωμανικά  

 

Πίνακας 6. Πίναξ εμφαίνων την κατάστασιν των διδακτηρίων, σχολικών σκηνών 

κ.τ.λ. εν τη εκπαιδευτική περιφερεία  Εδέσσης, 1924    
Έδρα Είδος Βαθμός  Κατάστασις 

διδακτηρίων 

Χρηματική δαπάνη 

απαιτουμένη δια 
τα διδακτήρια ή 

σχολικά σκεύη  

Παρα 

τηρή 
σεις  

Βούλτσιστα 

(Βόλτιστα – 
Δωροθέα) 

Μικτόν  Μονοτάξιον Ανεπίδεκτον 

επισκευής 

150.000 δρχ  

Γαύριστα (Υδραία) Μικτόν  Μονοτάξιον  Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής   

30.000 δρχ  

Τσερνέσοβον 
(Γαρέφι) 

Μικτόν 
 

 

 
Νηπιαγωγείον   

Μονοτάξιον  
 

 

 
Μονοτάξιον  

Έχει ανάγκην 
σοβαράς επισκευής 

 

Λειτουργεί εν τω 
αυτώ διδακτηρίω 

35.000 δρχ  

Καπίνιανη 

(Εξαπλάτανος) 

Μικτόν  Διτάξιον  Λειτουργεί ελλείψει 

διδακτηρίου εν οικία 
οθωμανική εχούση 

ανάγκην σοβαράς 

45.000 δρχ  



επισκευής 

Κάτω Πόζαρ (Κάτω 

Λουτράκι) 

Μικτόν 

 
 

 

Νηπιαγωγείον   

Διτάξιον 

 
 

 

Μονοτάξιον 

Έχει ανάγκην 

σοβαράς επισκευής 
 

Λειτουργεί εν τω 

αυτώ διδακτηρίω 

70.000 δρχ  

Κάτω Ρόδοβον 

(Κάτω Κορυφή) 

Μικτόν 

 

Νηπιαγωγείον 

Μονοτάξιον 

 

Μονοτάξιον 

Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής 

Λειτουργεί εν τω 
αυτώ διδακτηρίω 

25.000 δρχ  

Κουζούσανη 

(Φιλώτεια) 

Μικτόν  Μονοτάξιον  Έχει ανάγκην 

σοβαράς επισκευής 

 

35.000 δρχ  

Κουστούριανη 

(Ξιφιανή) 

Μικτόν  

 

 
Νηπιαγωγείον 

Μονοτάξιον  

 

 
Μονοτάξιον  

Έχει ανάγκην 

σοβαράς επισκευής 

Αργεί ελλείψει 
διδακτηρίου 

30.000 δρχ  

Μπάχοβον 

(Πρόμαχοι) 

Μικτόν  

 

Νηπιαγωγείον  

Τριτάξιον  

 

Μονοτάξιον  

Επαρκές  

 

Λειτουργεί εν τω 
αυτώ διδακτηρίω 

40.000 δρχ Μόνον δια 

σχολικά 

σκεύη  

Μπίζοβον 

(Μεγαπλάτανος) 

Μικτόν  Μονοτάξιον  Έχει ανάγκην 

σοβαράς επισκευής 

40.000 δρχ  

Όσλιανη (Όσσιανη- 
Αρχάγγελος) 

Μικτόν  Μονοτάξιον  Έχει ανάγκην 
σοβαράς επισκευής 

25.000 δρχ  

Πόλιανη 

(Πολυκάρπη) 

Μικτόν  Διτάξιον  Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής  

30.000 δρχ  

Πρεμπόδιστα 

(Πριπάντιστα – 

Σωσάνδρα) 

Μικτόν  

 

 
Νηπιαγωγείον  

Μονοτάξιον  

 

 
Μονοτάξιον  

Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής  

Λειτουργεί εν τω 
αυτώ διδακτηρίω 

25.000 δρχ  

Σαρακίνοβον 

(Σαρακηνοί) 

Μικτόν  

 

Νηπιαγωγείον  

Διτάξιον  

 

Μονοτάξιον  

Επαρκές 

 

Λειτουργεί εν τω 
αυτώ διδακτηρίω 

30.000 δρχ Μόνον δια 

σχολικά 

σκεύη 

Σλάτινον (Χρυσή) Μικτόν  Μονοτάξιον  Επαρκές  10.000 δρχ Μόνον δια 

σχολικά 
σκεύη 

Σπόρσκον 

(Πευκωτό) 

Μικτόν Μονοτάξιον Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής 

10.000 δρχ  

Σούμποσκον 
(Αριδαία) 

Μικτόν  
 

Νηπιαγωγείον  

 
Πρακτική 

σχολή 

Τριτάξιον  
 

Μονοτάξιον  

Έχει ανάγκην 
ελαφράς επισκευής 

Λειτουργεί εν τω 

αυτώ διδακτηρίω  
Αργεί ελλείψει 

διδακτηρίου 

50.000 δρχ 
 

 

 
 

200.000 δρχ 

 

Στράιστα (Στράιστα 

– Ίδα) 

Μικτόν  

 
Νηπιαγωγείον  

Μονοτάξιον 

 
Μονοτάξιον   

Επαρκές  

 
Λειτουργεί εν τω 

αυτώ διδακτηρίω   

10.000 δρχ Μόνον δια 

μέσα 
εποπτείας  

Στρούπινον 
(Λυκόστομο)  

Μικτόν  
 

 

Νηπιαγωγείον 

Μονοτάξιον 
 

 

Μονοτάξιον 

Έχει ανάγκην 
ελαφράς επισκευής 

Λειτουργεί εν τω 

αυτώ διδακτηρίω   

30.000 δρχ  

Τούδωρτος 

(Θεοδωράκι) 

Μικτόν  

 

 
Νηπιαγωγείον 

Μονοτάξιον 

 

 
Μονοτάξιον 

Επαρκές  

 

 
Λειτουργεί εν τω 

αυτώ διδακτηρίω  

10.000 δρχ Μόνον δια 

σχολικά 

σκεύη 

Τρέσινον (Όρμα) Μικτόν  

 
 

 

Νηπιαγωγείον 

Διτάξιον 

 
 

 

Μονοτάξιον 

Επαρκές, αλλ’ έχει 

ανάγκην μικράς 
επισκευής  

Λειτουργεί εν τω 

αυτώ διδακτηρίω  

30.000 δρχ Μετά των 

σχολικών 
σκευών 

Τσάκωνι τσιφλίκ 

(Χρύσα)  

Μικτόν  

 

Νηπιαγωγείον 

Μονοτάξιον 

 

Μονοτάξιον 

Ανεπίδεκτον 

επισκευής 

Λειτουργεί εν τω 
αυτώ διδακτηρίω  

150.000 δρχ  

Φούστανη  Μικτόν  Τριτάξιον Έχει ανάγκην 

σοβαράς επισκευής 

50.000 δρχ  



Σέβρενη  (Βορεινό) Μικτόν  Διτάξιον  Λειτουργεί εις 

οθωμανικόν οίκημα 
έχον ανάγκη 

σοβαράς επισκευής  

30.000 δρχ.  

Κωστελούπ 
(Κωνσταντία) 

Μικτόν  Διτάξιον Λειτουργεί εις 
οθωμανικό οίκημα 

έχον ανάγκην 

σοβαράς επισκευής 

100.000 δρχ  

Νοβοσέλτσι 
(Νερόμυλος) 

Μικτόν  Διτάξιον Ανεπίδεκτον 
επισκευής 

100.000 δρχ  

Καρλάτ (Μηλιά) Μικτόν Διτάξιον Δεν υπήρχεν. Ήδη 

επισκευάσθη 
οθωμανική οικία 

10.000 δρχ  

Δραγουμάνιτσα 

(Άψαλος) 

Μικτόν Διτάξιον Λειτουργεί εις 

οθωμανικόν οίκημα 

έχον ανάγκην 
σοβαράς επισκευής 

80.000 δρχ  

Μπίζο μαχαλά 

(Πιπεριά)  

Μικτόν  Διτάξιον Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής 

30.000 δρχ  

Ρούδινον (Άλωρο) Μικτόν  Μονοτάξιον Ανεπίδεκτον 
επισκευής 

100.000 δρχ  

Τσάκωνι μαχαλά 

(Τσάκοι) 

Μικτόν  Μονοτάξιον Έχει ανάγκην 

ελαφράς επισκευής 

25.000 δρχ  

Μοναστηρτζίκ 
(Μοναστηράκι) 

Μικτόν  Μονοτάξιον  Δεν υπάρχει 100.000 δρχ  

Ρανίσλαφ (Αγάθη) Μικτόν Μονοτάξιον Έχει ανάγκης 

επισκευής ελαφράς 

20.000 δρχ.  

Πρόδρομος  Μικτόν  Μονοτάξιον Δεν υπάρχει 100.000 δρχ  

 

 

Αννέτα Τάντση 

Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Λοχ. Παπαδοπούλου 15 

58400 Αριδαία 

23840-23152 & 6977393992 

annetata@otenet.gr 

atantsi@sch.gr 
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