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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«… Από την παιδείαν και την μάθησιν εκπηγάζουν όλα τα καλά εις τον άνθρωπον και
εξ΄εναντίας από την αμάθειαν και την απαιδευσίαν όλα τα κακά.
Απο την παιδείαν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα συγγράμματα των προπατόρων μας
εκ των οποίων πηγάζουν όλαι αι τέχναι και αι επιστήμαι και όλα τα προς τον κοινωνικόν
τούτο βίον καθήκοντα. Και με έναν λόγο δια της παιδείας και μαθήσεως γίνεται ο
άνθρωπος τω όντι άνθρωπος….»
Διδάσκαλος του Γένους
Άνθιμος Γαζής
Η αφορμή για να ασχοληθούμε με την ιστορία της εκπαίδευσης στο χώρο της
Ορμύλιας αρχικά, δόθηκε από το γεγονός ότι, τις 16 Νοεμβρίου 2008 έκλεισαν 100
χρόνια από την τελετή της Θεμελίωσης ενός περίλαμπρου, ιστορικού κτηρίου. Του
Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας που σήμερα στεγάζει τις υπηρεσίες του Δήμου Ορμύλιας.
Συγκροτήσαμε αμέσως την περιβαλλοντική ομάδα στην οποία συμμετείχαν αγόρια
και κορίτσια της Β΄ Λυκείου, με συντονιστή καθηγητή τον υπογράφοντα Σμάγα Ιωάννη
και μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας την καθηγήτρια Μάνου Ευθυμία.
Παράλληλα συγκροτήθηκε και μια άλλη περιβαλλοντική ομάδα με υπεύθυνη την
Καθηγήτρια Δάσιου Βασιλική και μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας τον διευθυντή του
Γυμνασίου Όρη Χρήστο, με αντικείμενο ενασχόλησης και έρευνας, το βιογραφικό των
σημαντικών προσωπικοτήτων της εποχής εκείνης στο χώρο της Ορμύλιας, που έπαιξαν
σπουδαίο ρόλο και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, καθοδηγώντας το λαό, να
οικοδομήσουν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο,
το οποίο έφερνε την Ορμύλια στην
πρωτοκαθεδρία και πρωτοπορία στο χώρο της Χαλκιδικής στα εκπαιδευτικά πράγματα.
Οι δύο αυτές ομάδες λειτούργησαν παράλληλα, σαν συγκοινωνούντα δοχεία, καθ΄
όλη την πορεία της εργασίας και έτσι δημιουργήθηκε το πρόπλασμα μιας αξιοζήλευτης
συγκινητικής προσπάθειας σε μαθητικό επίπεδο αρχικά, που κινητοποίησε και
παράγοντες της ευρύτερης κοινωνίας του χωριού, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο
κάλεσμα του Σχολείου, μετείχαν παρέχοντας διάφορα ιστορικά στοιχεία και πληροφορίες.
Η συμμετοχή μου αυτή λοιπόν μέσα από το δρόμο της Περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, που στο Σχολείο της Ορμύλιας για αρκετά χρόνια έχει δώσει εξαιρετικές
εργασίες, ήταν για μένα μια πρόκληση, γοητευτική όσο και ριψοκίνδυνη, και με ώθησε να
καταπιαστώ, προσωπικά πλέον, με την ιστορία της παιδείας στο χώρο της Ορμύλιας,
γιατί τα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν ξεπερνούσαν πλέον το επίπεδο μιας συλλογικής
μαθητικής προσπάθειας.
Έτσι, ωθούμενος και από πολλούς συναδέλφους, πάντα έχοντας το φόβο και τα
διλλήματα ενός αρχάριου μελετητή, με την επίγνωση ότι σε καμία περίπτωση η
προσπάθειά μου αυτή δεν θα χαρακτηριστεί σαν ιστορική μελέτη, ξεκίνησα το
ξεφύλλισμα, για ατέλειωτες ώρες, παλιών αρχείων, φωτογραφιών, μελέτη πολλών
συγγραμμάτων, προσωπικών συνεντεύξεων από ανθρώπους που διατήρησαν ζωντανή
τη μνήμη για τα συμβαίνοντα στις αρχές του περασμένου αιώνα, συλλέγοντας ιστορικά
στοιχεία και φωτογραφίες από προσωπικά αρχεία και βέβαια, έπειτα, για πολλές ώρες
μπροστά στον υπολογιστή, να γράψω, να συρράψω, να κατατάξω αυτά τα στοιχεία, να
συγκρίνω, να βγάλω συμπεράσματα από την μελέτη αυτών των αρχείων, να κάνω
ερμηνείες, για να συγκροτηθεί τελικά ένα βιβλίο που περιέχει πληροφορίες για την
εκπαίδευση στην Ορμύλια, από την αρχαιότητα έως και σήμερα.
Αυτή η περιπλάνησή μου, μέσα από τα στενοσόκακα της τοπικής ιστορίας, που
κατέληγαν και ήταν μέρος των λεωφόρων της εθνικής ιστορίας, με συνεπήρε, με
συγκίνησε, με έκανε μέρος αυτής της ιστορίας εκείνης της εποχής και ήταν συγκλονιστικό
να έχεις μπροστά σου κείμενα, σημειώσεις, υπογραφές από το ίδιο το χέρι των
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προσώπων για τους οποίους μέχρι τώρα μόνο άκουγες, να τους ανακαλύπτεις μέσα από
φωτογραφίες και λίγες αράδες γραμμένες από πίσω, και να υφαίνεις την προσωπικότητα
και το μεγαλείο τους, ακόμα και των απλών ανθρώπων, που προσπαθούσαν με ότι μέσο
είχαν, να επιβιώσουν στηρίζοντας ο ένας τον άλλο, σε μια δύσκολη εποχή, που το
γιαταγάνι του κατακτητή επικρέμονταν στο λαιμό όλων.
Η μελέτη αυτή των εκπαιδευτικών πραγμάτων της Ορμύλιας αποτελεί και ένα ταξίδι
μέσα στην ιστορία, μιας και οι κοινωνίες που παράγουν και επιτυγχάνουν γεγονότα δεν
είναι αποκομμένες από τη γενικότερη πολιτική κατάσταση που επικρατεί. Και έτσι λοιπόν
βλέπουμε σε μικρογραφία μέσα από την ιστορία της εκπαίδευσης στον συγκεκριμένο
χώρο, να εξελίσσονται παράλληλα και τα ιστορικά γεγονότα που χαρακτηρίζουν και
σηματοδοτούν μια συγκεκριμένη εποχή, και διαδέχονται το ένα το άλλο, ακολουθώντας
την ιστορία της Ελληνικής φυλής.
Το βιβλίο αυτό μπορεί να χωριστεί σε τρεις συγκεκριμένες ενότητες, ανάλογα με τις
συνθήκες και τις ιστορικές περιόδους του Έθνους.
Η πρώτη ενότητα ( κεφ. 1 έως 5) διαπραγματεύεται τη δομή της εκπαίδευσης κατά
την αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή, βασισμένη σε γενικότερες ιστορικές πηγές, με
την υπόθεση ότι και στο χώρο μας θα ίσχυαν περίπου τα ίδια, αφού θεωρήσαμε
αναγκαίο και χρήσιμο να δώσουμε στον αναγνώστη τις πληροφορίες αυτές, καθαρά για
λόγους γενικότερης ενημέρωσης περι των εκπαιδευτικών πραγμάτων εκείνης της
εποχής.
Η δεύτερη ενότητα ( κεφ.6 έως 7) αναφέρεται στην ιστορία της εκπαίδευσης κατά
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, με την παράθεση πολλών ιστορικών στοιχείων από
πολλές πηγές, που παρουσιάζονται εδώ για πρώτη φορά, συμπεριλαμβανομένης και
της οικοδόμησης του νέου διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου το 1909.
Η τρίτη ενότητα αφορά την εξέλιξη της εκπαίδευσης μετά την απελευθέρωση,
ύστερα από 482 χρόνια σκλαβιάς, μέσα από την πορεία της εδραίωσης του Ελληνικού
κράτους και των νέων συνθηκών που κάθε φορά δημιουργούνταν , ακολουθώντας τις
δραματικές συνθήκες των πολέμων (Βαλκανικών, παγκοσμίων, Μικράς Ασίας, περίοδο
κατοχής, εμφυλίου), για να φτάσει μέχρι τα σημερινά χρόνια.
Βέβαια, τελειώνοντας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και ένα αφιέρωμα στην
ίδρυση και λειτουργία του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων της Ορμύλιας, πράγμα
το οποίο συμπληρώνει όλη τη δομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Ορμύλια όπως
αυτή είναι θεσμοθετημένη μέσα από το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα.
Στη πορεία αυτή μέσα στο χρόνο, είχα συμπαραστάτη και συνεργάτη, την
συνάδελφο και μέλος της Περιβαλλοντικής ομάδας κ. Μάνου Ευθυμία, και τον διευθυντή
του σχολείου κ. Όρη Χρήστο, τους οποίους και ευχαριστώ. Επίσης οφείλω να
μνημονεύσω τους ανθρώπους που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια από τον κοινωνικό
περίγυρο της Ορμύλιας και μας βοήθησαν να ανακαλύψουμε πρόσωπα και γεγονότα, να
μπούμε σε σπίτια και να βρούμε υλικό, όπως τους κυρίους Στεφανίδη Χριστόφορο
(μόνιμο συνεργάτη), τον Πατσιούρα Νικηφόρο, τον Χρήστο Καρπέτη, και όλους όσους
βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο.
Άφησα τελευταία να αναφέρω, για την βοήθεια που μου παρείχε, τη διευθύντρια του
Δημοτικού Σχολείου, κυρία Παπανικολάου Ευθυμία, με την οποία για πολλές ώρες και
μέρες, ψάξαμε τα κιτρινισμένα από τον καιρό, αρχεία του Δημοτικού σχολείου, τα οποία
αντιμετωπίσαμε με περισσή στοργή και προσοχή μη τυχόν και καταστραφούν , γιατί
έχουν πλέον τη μορφή των παπύρων και είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα.
Ελπίζω ότι αυτή η προσπάθεια που άρχισε από τα παιδιά της Περιβαλλοντικής
Ομάδας και ολοκληρώθηκε από μένα, να αποτελέσει ένα πρόπλασμα και μια αφετηρία
εκκίνησης, για μια περισσότερο αναλυτική και εμπεριστατωμένη προσπάθεια από
κάποιον που θα ήθελε να ασχοληθεί λεπτομερέστερα στο μέλλον, γιατί θεωρώ ότι η
ιστορία των πραγμάτων είναι ανεξάντλητη και δεν μπορεί να κλειστεί στις σελίδες ενός
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βιβλίου, μιας και υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν μπορέσαμε για αντικειμενικούς
λόγους να ερευνήσουμε.
Έχω την πεποίθηση ότι αυτή η εργασία θα εκτιμηθεί από τους φορείς της
εκπαίδευσης ή του Δήμου και θα γίνει προσπάθεια να μπεί σε κάθε σπίτι, γιατί είναι ένα
μέρος της ιστορίας, μιας ιστορίας που αφορά τον καθένα από εμάς και μας αγγίζει γιατί
όλοι έχουμε βάλει ένα λιθαράκι για να γραφτεί αυτή η θαυμαστή πορεία της
εκπαίδευσης μέσα από στην πάροδο των αιώνων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες
μας, στην Ορμύλια.
Σμάγας Γιάννης.
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ΜΕΡΟΣ Α΄

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικό Εκπαιδευτικό περίγραμμα και πληροφορίες για την
εκπαίδευση στην Ορμύλια από την αρχαιότητα μέχρι και το
1912

Σχολικό έτος 1952-53. Οι μικροί μαθητές στα σκαλιά του Σχολείου με την δασκάλα τους Καραγκιοζά
Μαίρη.
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1.1 Η παιδεία και η εκπαίδευση κατά την αρχαιότητα
Είναι αλήθεια ότι η παιδεία, όπως και κάθε θεσμός, είναι μια ζωντανή
πραγματικότητα, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις προκλήσεις και
ανάγκες κάθε εποχής. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από τις πληροφορίες και τα
στοιχεία για την εκπαίδευση από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η σημαντικότερη
διαπίστωση είναι ότι η ελληνική παιδεία άρχισε ως ιδιωτική στην αρχαιότητα και στη
συνέχεια έγινε δημόσια, χωρίς φυσικά, να απουσιάσει και το ιδιωτικό σχολείο,
τουλάχιστον στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Το σχολείο του κρητικού που ερμήνευε τα κείμενα και του γραμματιστή, που διδάσκει την γραφή και την
ανάγνωση όπως απεικονίζονται στην ερυθρόμορφη κύλικα του Δούρι του 5 ου αιώνα π.Χ. (Βερολίνο,
Κρατικό Μουσείο).

Τις πρώτες πληροφορίες για την παιδεία στην αρχαία Ελλάδα, μας τις δίνει η
μυθολογία, με την αναφορά της στο σχολείο του Κενταύρου Χείρωνα, στο Πήλιο.
Ο Όμηρος, μετά, είναι μια βασική πηγή για την παιδεία στην Ελλάδα πριν από τους
ιστορικούς χρόνους. Είχε ως πρότυπο τους θεούς και τους ήρωες, με προσωποποίηση
όλων των αρετών. Η εκπαίδευση και αγωγή των νέων γίνεται με την ιδιωτική
πρωτοβουλία και με τα ιδανικά της Πολιτείας (θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια). Ιδιαίτερη
σημασία δίνεται στη σωματική αγωγή και στον αθλητισμό γενικά (άλμα, πάλη,
ακοντισμός, αρματοδρομία κ.ά.).
Το
Εκπαιδευτικό
Πρώτο μέλημα στο
σύστημα
αποβλέπει
στην
σχολείο του
γραμματιστή ήταν η
σωματική
και
πνευματική
διδασκαλία της
ανάπτυξη. Μετά τα επτά
ανάγνωσης. Εδώ:
χρόνια,
τα
κορίτσια
απεικόνιση αγοριού το
ασχολούνται με τα οικιακά,
οποίο διαβάζει από
ενώ τα αγόρια καθοδηγούνται
έναν κύλινδρο
παπύρου. Θραύσμα
από τον παιδαγωγό και από το
ερυθρόμορφου
σχολείο, που είναι ιδιωτικό. Η
κυπέλλου του 460 π.Χ.
εκπαίδευση ως τα 13 χρόνια,
από τον ζωγράφο
είναι
υποχρεωτική
και
Ακεστορίδη.
περιλαμβάνει 2 κύκλους. Έτσι,
ως τα 9 τους χρόνια, τα παιδιά γυμνάζονται στο χορό, τη μουσική, το τόξο, το ακόντιο
κ.ά. Από το 10ο χρόνο και πάνω μαθαίνουν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Από τα
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μαθήματα αυτά, όσα αφορούσαν τη σωματική τους άσκηση, γίνονταν στην παλαίστρα και
το γυμνάσιο (γυμναστήριο), ενώ αυτά που αφορούσαν τη θεωρητική τους μόρφωση
γίνονταν στα διδασκαλεία.
Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ήταν της προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
Την πρώτη την αναλάμβανε η μητέρα ή η τροφός και αποσκοπούσε στην καλλιέργεια
των έμφυτων ικανοτήτων του παιδιού και στην προετοιμασία του να δεχθεί τη σχολική
εκπαίδευση, που άρχιζε συνήθως στα επτά χρόνια. Ο Παιδαγωγός, οικιακός δούλος,
συνόδευε το παιδί στο Διδασκαλείο. Από τον πρώτο του δάσκαλο ο μικρός μαθητής
μάθαινε ανάγνωση, συλλαβισμό, γραφή, αριθμητική. Αργότερα τον αναλάμβανε ο
Κιθαριστής για να τον μυήσει στην τέχνη της μουσικής ( μαθήματα λύρας, αυλού και
τραγουδιού με συνοδεία λύρας ).

Νεαροί Αθηναίοι υπο την επίβλεψη του παιδοτρίβη, αθλούνται σε γυμνάσιο με τη μουσική υπόκρουση του
αυλητή και του κιθαριστή. Ερυθρόμορφος αττικός κρατήρας του 5ου αιώνα π.Χ. (Κοπεγχάγη, Εθνικό Μουσείο).

Αφού το παιδί αποκτούσε αυτές τις στοιχειώδεις γνώσεις, ερχόταν σε επαφή
με την ηρωική και διδακτική ποίηση ( Όμηρο-Ησίοδο ), καθώς και με τη λυρική.
Μάθαινε επιπλέον χορό, ζωγραφική, χειροτεχνία και γεωμετρία.
Ο Παιδοτρίβης φρόντιζε για τη σωματική εκγύμναση των μαθητών στην Παλαίστρα
("πένταθλον" και "παγκράτιον"). Η διδασκαλία στο σχολείο ήταν εξάωρη. Τα κορίτσια
μορφώνονταν στο σπίτι.
Εκτός όμως από τα σχολεία αυτά, υπήρχαν και ιδρύματα για τη μέση εκπαίδευση
των μαθητών από το 13ο -18ο χρόνο της ηλικίας τους. Σ' αυτά διδάσκονταν πολεμικές
ασκήσεις, αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική, γυμναστική. Η μέση εκπαίδευση
προοριζόταν για τα παιδιά των πλούσιων.
Η παιδεία των αρχαίων στην πλήρη μορφή της υπήρξε προνόμιο των εύπορων
τάξεων, κάτι που αδιάκριτα συμβαίνει ως τη σύγχρονη εποχή μας με συγκαλυμμένο ή
απροκάλυπτο τρόπο. Ωστόσο, είναι φανερό πως ο στόχος της ελληνικής εκπαίδευσης
στην αρχαιότητα θεωρητικά και πρακτικά ήταν η παραγωγή του καλύτερου δυνατού
πολίτη και όχι ο πλουτισμός – σε αντιστροφή προς τη σύγχρονη πραγματικότητα.
Αναζητούσε το καλό της κοινότητας και όχι το καλό του ατόμου. Βέβαια οι μέθοδοι και τα
υλικά της μαθητείας διέφεραν από περιοχή σε περιοχή, όμως το ζητούμενο ήταν το ίδιο,
η εκπαίδευση του χαρακτήρα, κάτι που οι Έλληνες γονείς ζητούσαν επίμονα από τους
διευθυντές των σχολείων.
Στην αρχαιότητα λοιπόν και στην αρχαία Σερμύλη σαν αποικία των Χαλκιδέων
οπωσδήποτε επικρατούσαν οι ίδιες δομές όσον αφορούσε το εκπαιδευτικό σύστημα. Η
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Σερμύλη ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Χαλκιδικής, και η διαστρωμάτωση της
κοινωνίας ήταν μικρογραφία των μεγάλων πόλεων (Μητροπόλεων) της Νότιας Ελλάδας.
Είναι δεδομένο ότι στη Χαλκιδική υπήρχε
εκπαίδευση των νέων γιατί πώς αλλιώς μπορεί
να εξηγηθεί, (χωρίς την ύπαρξη εκπαιδευτικής
δομής), η γέννηση ενός Αριστοτέλη, και η
παρουσία πρέσβεων των Χαλκιδικών πόλεων
και μάλιστα με πολύ καλό λόγο, σε σημαντικές
διεργασίες
και
διαπραγματεύσεις
που
αφορούσαν την τύχη και το μέλλον της
περιοχής.
Ένας επί πλέον λόγος που
προσθετικά επιβεβαιώνει ότι πρέπει να υπήρχε
εκπαιδευτικό σύστημα στην Σερμύλη, είναι ότι
αυτή αποτέλεσε για πάρα πολλά χρόνια
αποικία των Αθηναίων, και μάλιστα υπήρξε
τοποτηρητής των συμφερόντων της Αθηναϊκής
συμμαχίας στην περιοχή και είναι γνωστό το
πόσο μεγάλη βαρύτητα έδιναν οι Αθηναίοι,
Παιδοτρίβης διδάσκει τον νέο και τον
αλλά και οι Σπαρτιάτες στην πολύπλευρη
προετοιμάζει για την παλαίστρα. Παράσταση
παιδεία των νέων.
από αγγείο
Τα μετέπειτα χρόνια, ωστόσο, όταν
κατέρρευσε η στρατιωτική δύναμη των Αθηνών και ολοκληρώθηκε η μετάπτωση της
Χαλκιδικής το 349-348 π.Χ. υπό μακεδονική κυριαρχία, τα στρατιωτικά καθήκοντα των
εφήβων έγιναν εθελοντικά και η εκπαίδευσή τους αντικαταστάθηκε αρχικά από μαθήματα
φιλοσοφίας και λογοτεχνίας. Το στρατιωτικό σύστημα έγινε Πανεπιστήμιο, το οποίο
παρακολουθούσαν λίγοι εύποροι νέοι ή πλούσιοι ξένοι.
Για την εκπαίδευση, στην κατεστραμμένη από τον Φίλιππο Σερμύλη δεν μπορεί
πλέον ούτε κατά διάνοια να γίνει λόγος αυτή την εποχή, γιατί ο Φίλιππος όχι μόνο την
κατέλαβε, αλλά λόγο της στενής συμμαχίας της με την Όλυνθο και της μέχρι το τέλος
παραμονής της στην Χαλκιδική συμμαχία, εξάντλησε το μένος του και την ανάσκαψε
κυριολεκτικά, απωθώντας τους κατοίκους της σε μικρά πολίσματα στο εσωτερικό της
λεκάνης του Χαβρία.
Στους Ελληνιστικούς χρόνους ( 3ος και 2ος αιώνας ) στην ευρύτερη περιοχή, παρ΄
όλο που δεν υπάρχουν πληροφορίες πιστεύουμε ότι δεν σημειώθηκαν σημαντικές
μεταβολές στο χώρο της εκπαίδευσης. Όμως το περιεχόμενό της διευρύνθηκε με την
εισαγωγή νέων επιστημών. Οι μέθοδοι επίσης και τα μέσα διδασκαλίας
εκσυγχρονίστηκαν, αλλά αυτό δεν αφορούσε πλέον την πάλαι ποτέ κραταιά Σερμύλη και
τους κατοίκους της, οι οποίοι διασκορπισμένοι σε μικρές ομάδες στην περιοχή και
επιτηρούμενοι από Μακεδονικές φρουρές, προσπαθούσαν να επιβιώσουν.
1.2 Ρωμαιοκρατία-Βυζαντινή εποχή
Κατά την πρώτη περίοδο της δημοκρατικής Ρωμαϊκής εποχής, μετά το 146 π.Χ.
που έχουμε την επικράτηση των Ρωμαίων και στη Χαλκιδική, δεν υπήρχαν δημόσια
σχολεία, έτσι τα αγόρια διδάσκονταν ανάγνωση και γραφή από τους γονείς τους ή από
μορφωμένους σκλάβους, που ονομάζονταν «παιδαγωγοί». Πρωταρχικός σκοπός της
μόρφωσης στην εν λόγω περίοδο ήταν η εκπαίδευση των νεαρών ανδρών στις
αγροτικές εργασίες, τον πόλεμο, τις ρωμαϊκές παραδόσεις και τα δημόσια πράγματα.
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Στην περιοχή της Σερμύλης εγκαθίστανται πλέον παλαίμαχοι απόστρατοι
λεγεωνάριοι στους οποίους δίνεται τίτλος ιδιοκτησίας για τις υπηρεσίες τους στη Ρώμη,
καθώς και έμποροι Ρωμαίοι που δραστηριοποιούνται κάνοντας κυρίως εμπόριο δούλων.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εκπαιδευτική διαδικασία, παρ΄ όλα αυτά αν κρίνουμε
από το τι συνέβαινε σε άλλες γειτονικές περιοχές, οι νέοι μορφώνονταν από την
κοινότητα η οποία θεσμοθέτησε την λειτουργία του Γυμνασίαρχου και του Εφηβιάρχου οι
οποίοι εκλέγονταν και είχαν την ευθύνη της εκπαίδευσης των νέων.

Αναπαράσταση σε επιτύμβια στήλη της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά την Ρωμαϊκή εποχή.

Λίγο αργότερα μετά το διαχωρισμό, του Ρωμαϊκού κράτους τον 4 ο αιώνα σε
Ανατολικό και Δυτικό, οι μαθητές των πρώτων αιώνων της Ανατολικής Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας σπούδαζαν με εθνικούς καθηγητές και μελετούσαν μόνο τις γνώσεις της
ελληνορωμαϊκής εποχής από «παλιά» συγγράμματα. Στο μετασχηματισμό αυτό της
Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την επικράτηση του Χριστιανισμού και της Ελληνικής
γλώσσας, σε Βυζαντινή αυτοκρατορία,το βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα κληρονόμησε,
όπως είναι φυσικό, την ελληνιστική παράδοση.
Τον 4ο αιώνα μ. Χ., λοιπόν, το Βυζάντιο έγινε χώρος ελληνικής παιδείας, που όμως
έρχεται σε σύγκρουση με τα νέα χριστιανικά ιδανικά. Για το Βυζάντιο υπάρχει μονάχα ο
χριστιανισμός. Πρότυπο για τη διαπαιδαγώγηση των νέων αποτελούσαν, οι
παρακαταθήκες, οι «νουθεσίες», τα παραγγέλματα των Πατέρων. Ο παιδαγωγικός
σκοπός την εποχή αυτή, ταυτίζεται με τα χριστιανικά ιδεώδη «έν παιδεία καί νουθεσία
Κυρίου».
Μέλημα του εκπαιδευμένου ήταν να γίνει τέλειος χριστιανός, να σκέπτεται και να
ενεργεί σύμφωνα με τα διδάγματα της Εκκλησίας. Ωστόσο, τα συγγράμματα των αρχαίων
Ελλήνων στο Βυζάντιο μελετήθηκαν, διδάχτηκαν, αντιγράφηκαν.
Βασικός άξονας της εγκύκλιας παιδείας ήταν στο Βυζάντιο, όπως και στην
ελληνιστική εποχή, οι δύο κύκλοι σπουδών, ο πρώτος με δάσκαλο το γραμματιστή (για
παιδιά ηλικίας 7 ετών και άνω) και ο δεύτερος με το γραμματικό ή μαΐστορα (για παιδιά
ηλικίας 12 ή 14 ετών και άνω).
Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τύπους σχολείων
στο «Βυζάντιο»: τα δημόσια, τα ιδιωτικά και τα μοναστηριακά. Στα τελευταία επιτρεπόταν
να φοιτούν μόνον παιδιά πού είχαν αφιερωθεί στο μοναχισμό. Μάλιστα, ή Οικουμενική
Σύνοδος της Χαλκηδόνας (το 451 μ.Χ.) απαγόρευσε ρητά τη φοίτηση λαϊκών σ' αυτά τα
σχολεία και απ' ό,τι φαίνεται, αυτός ο κανόνας εφαρμοζόταν χωρίς εξαίρεση.
Η πλειοψηφία λοιπόν των προγόνων μας μορφωνόταν σε κοσμικά σχολεία σε
αντίθεση με το τι συνέβαινε στη Δύση την ίδια εποχή. Όπως είναι γνωστό, στη Δύση, για
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πολλούς αιώνες, η πλήρης κατάρρευση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού είχε ως
συνέπεια την ανάδειξη της Εκκλησίας σε αποκλειστικό φορέα της Εκπαίδευσης. Η μόνη
μόρφωση πού μπορούσε να πάρει κανείς ήταν αυτή την οποία παρείχαν τα μοναστήρια.
Αντίθετα, στο «Βυζάντιο» ή εκπαίδευση ήταν κυρίως προσκολλημένη στην κλασική
παράδοση. Υποχρεωτικό ανάγνωσμα, μαζί με την Αγία Γραφή, ήταν ο Όμηρος, τον
όποιον όλοι οι μαθητές μάθαιναν απέξω και τον εξηγούσαν λέξη προς λέξη.
Ο κοσμικός χαρακτήρας της εκπαίδευσης καθ' όλη τη χιλιόχρονη ιστορία της
αυτοκρατορίας τονίζεται και από το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης
ήταν ένα κρατικό ίδρυμα πού δε βρισκόταν ποτέ υπό τον έλεγχο της Εκκλησίας.
Σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη του (επί Θεοδοσίου Β', το 425),οι καθηγητές
πληρώνονταν από το κράτος και μάλιστα απαλλάσσονταν από τους φόρους.

Βυζαντινό διδασκαλείο: Το βασικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που δίνει την «εγκύκλιο εκπαίδευσιν» ονομάζεται
σχολείον, μουσείον, ακροατήριον ή διδασκαλείον. Οι μαθητές κάθονται, σύμφωνα με περιγραφές σε θρανία ή
στο πάτωμα ή στέκονται όρθιοι και κρατούν στα χέρια αντίγραφο του κειμένου που θα μελετήσουν.

Από τον 6ο μέχρι το 10ο αιώνα υπάρχουν ελάχιστες διάσπαρτες πληροφορίες για το
εκπαιδευτικό σύστημα, όπως και για την υπόλοιπη κοινωνική ζωή στο Βυζάντιο. Πολύ
μεγάλες προσπάθειες κατέβαλλε η Εκκλησία και η πολιτεία για την μόρφωση και την
εκπαίδευση της βυζαντινής κοινωνίας. «Οφείλεις να διδάξεις τον αγράμματον λαόν» και
γενικά η εκπαίδευση του λαού ήταν αντικείμενο μεγάλης φροντίδας. Το παιδί έπρεπε
πρώτα να φοιτήσει στον διδάσκαλο, δηλαδή τον γραμματιστή, και μετά να πάει για να
μάθει τέχνη. Η εκπαίδευση των πρώτων στοιχείων γίνονταν κατ’ οίκον, οι πλούσιες
οικογένειες προσλάμβαναν και οικοδιδασκάλους για την εγκύκλιο εκπαίδευση. Ιδίως δε
στην εκπαιδευτική κίνηση σπουδαιότατη δράση είχαν τα μοναστήρια.
Τα σχολεία τους ήταν, θα λέγαμε σήμερα, τα σχολεία του κράτους. Πιθανό είναι ότι
υπήρχαν και λαϊκά σχολεία. Κάθε μεγάλη μονή είχε και το σχολείο της. Στα κατώτερα, τα
δημοτικά σχολεία, μάθαινε το παιδί, εκτός της ανάγνωσης και της γραφής, λίγη
αριθμητική, την ιερή ιστορία και εκκλησιαστικούς ύμνους. Στα ανώτερα σχολεία, της
μέσης εκπαίδευσης, θα λέγαμε, διδάσκονταν γρήγορα αρχαία Ελληνικά. Ένας καλός
μαθητής μπορούσε να γνωρίζει τον Όμηρο «απ’ έξω», να τον ερμηνεύει καλά και να
κάνει παρατηρήσεις για το μέτρο, την σύνταξη και τα διάφορα σχήματα λόγου. Η
διδασκαλία των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ήταν πολύ διαδεδομένη και γίνονταν με
πολύ εμβρίθεια.
Το έργο της εκπαίδευσης βοηθούσαν εκτός από τους εκπαιδευτικούς και οι
πλούσιες βιβλιοθήκες, δημόσιες, ιδιωτικές και μοναστηριακές. Αξιοσημείωτη είναι η
προσφορά των μοναχών και στον τομέα της αντιγραφής έργων αρχαίων Ελλήνων
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συγγραφέων, ορισμένα από τα οποία διασώθηκαν χάρη στη δική τους πρωτοβουλία.
Είναι γενική διαπίστωση ότι η Βυζαντινή παιδεία συνετέλεσε ουσιαστικά όχι μόνο στη
διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του βυζαντινού πολιτισμού αλλά και στη
διατήρηση και διάδοση της Χριστιανικής και της Ελληνικής ανθρωπιστικής παιδείας.
Στην περιοχή της Ερμηλείας πλέον, (την αρχαία Σερμύλη την βλέπουμε
παραφρασμένη με τις ονομασίες Ερμηλεία, Σερμυλία κώμη, Κάστρο Ερμυλίας,
Καλύβια), έχουμε την εγκατάσταση και την ισχυρή παρουσία των μονών του Αγίου
Όρους, με την δημιουργία των μετοχιών, που χρησιμοποίησαν για εργατικό δυναμικό
τους κατοίκους μετατρέποντάς τους σε πάροικους. Παρ΄ολο που όπως είδαμε το
Πατριαρχείο επέβαλε κατά κάποιο τρόπο στους μοναχούς να διδάξουν στους νέους και
να δημιουργήσουν εστίες εκπαίδευσης κατά τόπους, είναι αμφίβολο κατά πόσο αυτό
εφαρμόστηκε, γιατί έχουμε παραδείγματα της αρνητικής στάσης των μοναχών στην
μόρφωση των νέων, μήπως και αυτοί, μορφωμένοι όντες ¨ξυπνήσουν¨ και αντιδράσουν
στο καθεστώς εκμετάλλευσής τους.

Παράσταση με «μαθητές» και «φιλοσόφους γραμματικούς » (από την χρονογραφία του Ιω. Σκυλίτζη), η
οποία παραπέμπει στις δραστηριότητες του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπόλεως τον 11 ο αιώνα
(Μαδρίτη, Εθνική Βιβλιοθήκη). Στα πανεπιστήμια διορίζονται ως διδάσκοντες Λατίνοι και Έλληνες, όπου
οι δεύτεροι είναι πολύ περισσότεροι. Από τον 4ο αιώνα και μετά γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, η
λατινική υποχωρεί. Σε ορισμένες πανεπιστημιακές σχολές, κυρίως της Νομικής, όμως, έπρεπε οι
διδάσκοντες να γνωρίζουν λατινικά. Πάντως η λατινική γλώσσα αρχίζει να επανέρχεται σε χρήση κατά το
14ο και 15ο αιώνα, όταν εντατικοποιείται η επικοινωνία Ανατολής Δύσης, στα πλαίσια των συζητήσεων για
μια πιθανή επανένωση των εκκλησιών.

Είναι όμως βέβαιο ότι κάποιου είδους μόρφωση και εκπαίδευση στην περιοχή
πρέπει να υπήρχε, γιατί 1270 η ¨Ερμυλία¨ ήταν ένα πολύ μεγάλο χωριό για τα δεδομένα
της εποχής (αριθμούσε γύρω στους 1000 κατοίκους) και είχε τέσσερις ιερείς, μεταξύ των
οποίων και ό «νομικός τής Έρμυλίας Μακάριος ιερομόναχος ».
Επίσης , ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο, πού συντάχθηκε κατά τα έτη 1270-1274
και φυλάσσεται στο αρχείο της μονής Ξηροποτάμου, αναφέρεται στη διαθήκη του
Θεοδοσίου Σκαράνου και δείχνει αυτόν ως καλλιεργημένο άνθρωπο, με βαθιά πίστη και
άριστο γνώστη της Ελληνικής γραπτής γλώσσας.
Όλα αυτά τα κτήματα στην περιοχή καλλιεργούνται από χωρικούς, που εξαρτώνται
άμεσα από το μοναστήρι ως πάροικοι στα κτήματα των μοναστηριών.
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Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι γαιοκτήμονες στην περιοχή.
Αντίθετα, η ύπαρξη ελεύθερων γαιοκτημόνων μαρτυριέται ως τα χρόνια της τελευταίας
τουρκικής κατάκτησης. Από τους «περιορισμούς» των μοναστηριών γίνεται φανερό ότι τα
μοναστηριακά κτήματα συνορεύουν συχνά με κτήματα άλλων μοναστηριών, αλλά καί με
κτήματα ιδιωτών. Οι ιδιώτες αυτοί μάλιστα δεν φαίνεται να είναι φτωχοί, αλλά μάλλον
πρόκειται για ευκατάστατους χωρικούς ή δημόσιους αξιωματούχους στην πλειοψηφία
τους μορφωμένοι, που μερικές φορές διατηρούν οι ίδιοι έναν αριθμό παροίκων.
Συντάσσουν διαθήκες καί
κληροδοτούν κτήματα στα παιδιά
τους, δίνουν προίκα στις κόρες
τους στέλνουν τα παιδιά τους
στον γραμματιστή καί ακόμη
διατηρούν δική τους μικρή
περιουσία.

Μητέρα, σύζυγος πλούσιου Βυζαντινού ευγενή συνοδεύει
τον γιό της στο ιδιωτικό σχολείο και στο γραμματιστή.

Πάντως
το
βυζαντινό
σχολείο παρέμεινε, κατά κύριο
λόγο,
ίδρυμα
τους
ενός
προσώπου, δηλαδή του εκάστοτε
διδάσκοντα. Όσα από τα παιδιά
της
ανώτερης
ή
μέσης
κοινωνικής τάξης δεν πήγαιναν
στο ιδιωτικό σχολείο και δεν
διδάσκονταν από τους ίδιους
τους γονείς, παρέμεναν για
κάποια χρόνια σε μοναστήρι,
όπου διδάσκονταν ιερά βιβλία και
αποστήθιζαν το Ψαλτήρι.

Σημαντικό είναι να καταγράψουμε ότι το μορφωτικό επίπεδο του ελληνόφωνου
χώρου πρέπει να βρίσκεται κατά τον 11ο αιώνα και μετά, πολύ χαμηλότερα από εκείνο
της ύστερης Αρχαιότητας. Στο Βυζάντιο είχε απονεκρωθεί σταδιακά, μέχρι τις δεκαετίες
της μέσης εποχής του Μεσαίωνα, κάθε ζήλος και κάθε κίνητρο προόδου και η
δημιουργική πνευματική ζωή είχε περιπέσει σε κατάσταση «μαλθακότητας και
ραστώνης», όπως εκτιμά ο Παν. Κανελλόπουλος. Στη μετέπειτα πορεία του βρισκόταν το
συρρικνωμένο βυζαντινό κράτος σε διαρκή ταλάντευση μεταξύ οριστικής διάλυσης και
υποδούλωσης, λόγω των εκρηκτικών πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων του.
Οι όποιες προσπάθειες μέχρι την κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους
Τούρκους, για ανύψωση του χαμηλού μορφωτικού και πολιτισμικού επιπέδου, την ίδια
εποχή που στη Δύση είχαν γίνει τα νέα πανεπιστήμια θεσμός και είχε αρχίσει εκεί να
εξελίσσεται η Αναγέννηση τεχνών και επιστημών, ήταν λοιπόν εκ προοιμίου θνησιγενείς.
Θεμελιώδης αιτία της διογκούμενης παρακμής της κοινωνίας του ύστερου Βυζαντίου
ήταν η εμμονή στις θεόπληκτες ιδέες και η αδυναμία των ηγετών και των λογίων για
προσωπική και κοινωνική αυτο-εκτίμηση και αξιολόγηση.
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1.3 Γενικά για την εκπαίδευση στη Χαλκιδική επι τουρκοκρατίας (Μέχρι το 1912)
Το 1453 ή κατά άλλους το 1461, όταν ολοκληρώνεται η τουρκική κατάκτηση της
ηπειρωτικής Ελλάδας καί της Μικράς Ασίας, ο ελληνισμός έμπαινε στην πιο κρίσιμη ίσως
περίοδο της ιστορίας του, κρίσιμη όχι μόνο για τη βιολογική του επιβίωση, αλλά και για
την πνευματική του συνοχή. Οι πρώτοι λοιπόν αιώνες μετά την τουρκική κατάκτηση
μπορούν γενικά να χαρακτηριστούν σαν αιώνες πνευματικού σκοταδισμού. Ελάχιστα
"κοινά σχολεία" λειτουργούσαν στα μοναστήρια ή στις εκκλησίες, παρέχοντας
στοιχειώδεις μόνο γνώσεις ανάγνωσης και γραφής σε λιγοστούς μαθητές. Το ελληνικό
γένος βυθίστηκε σε αγραμματοσύνη και αμάθεια, πράγματα επικίνδυνα για την ύπαρξη
της ελληνικής φυλής. Αυτό ήταν και το συμφέρον του κατακτητή: Να καταστήσει τους
Έλληνες ανδράποδα, χωρίς το φόβο να εξεγερθούν κάποτε για την εθνική τους
αποκατάσταση.
Ο πνευματικός μαρασμός του πρώτου μετά την άλωση αιώνα αρχίζει να υποχωρεί
σταθερά από το τρίτο τέταρτο του 16ου αιώνα, όταν οι κοινωνικές συνθήκες
σταθεροποιούνται κάπως και εμφανίζεται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε
μικρότερα κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα, μια μικρή αστική κοινωνία,
εμπόρων κυρίως, που είναι πρόθυμη να υποστηρίζει σχολεία, να μετακαλεί λόγιους και
δασκάλους από την Ιταλία ή τις βενετοκρατούμενες Ελληνικές χώρες. Γενικά μπορούμε
να πούμε ότι η παιδεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας αναπτύσσεται παράλληλα
και σε συνάρτηση πάντοτε με την αστική τάξη, η οποία με τη συμπαράσταση της
εκκλησίας υπήρξε κύριος φορέας κάθε κίνησης, που απέβλεπε στην πνευματική και
εθνική αναγέννηση του ελληνισμού.
Όταν μιλάμε για σχολεία κατά την πρώιμη περίοδο της τουρκοκρατίας δεν εννοούμε
ιδρύματα, ανάλογα με τα σημερινά. Επρόκειτο συνήθως για μια ομάδα ολίγων μαθητών,
που συναθροίζονταν στο νάρθηκα της εκκλησίας, μακριά από τα βλέμματα των
κατακτητών. Στην περίπτωση αυτή μιλούμε για το κρυφό σκολειό, του οποίου η ύπαρξη
άδικα αμφισβητήθηκε από κάποιους ιστορικούς. Τον ιστορικό ρόλο του κρυφού σκολειού
μας παρουσιάζει, κατά τρόπο ανάγλυφο ο ποιητής Ιωάννης Πολέμης στο γνωστό ποίημα
του:
Απ’ έξω μαυροφόρα απελπισιά
πικρής σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι,
και μέσα στη θολόκτιστη εκκλησιά
την εκκλησιά που παίρνει κάθε βράδυ
την όψη του σχολειού,
το φοβισμένο φως του καντηλιού
τρεμάμενο τα ονείρατα αναδεύει
και γύρω τα σκλαβόπουλα μαζεύει.
Εκεί καταδιωγμένη κατοικεί
του σκλάβου η αλυσόδετη πατρίδα,
εκεί ο παπάς ο δάσκαλος εκεί,
θεριεύει την αποσταμένη ελπίδα
με λόγια μαγικά ………κλπ
Η εκπαιδευτική κίνηση στην Ελλάδα είναι στην αφετηρία της άρρηκτα συνδεδεμένη
με την εκκλησία. Παράλληλα μ’ αυτήν όμως μια άλλη δύναμη κάνει την εμφάνησή της τον
16ο αιώνα. Την εποχή δηλαδή που ο ελληνισμός της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας δεν
έχει αρχίσει ακόμα να ανασυγκροτείται, ο απόδημος ελληνισμός αρχίζει να οργανώνεται
σε ολοένα μεγαλύτερες ομάδες και να ανδρώνεται οικονομικά. Έτσι η σύσταση των
Ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού θα αποτελέσει ταχύτατα μια τέτοια δύναμη, ώστε
να είναι ικανή να ισοφαρίσει αποτελεσματικά τις ελλείψεις του γηγενούς παράγοντα.
Ο ρόλος του απόδημου ελληνισμού ήταν ποικίλος και αποτελεσματικός. Ο
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απόδημος θα μεριμνήσει για τη χρηματοδότηση και συντήρηση μιας σχολής. Η σχολή
αυτή μπορεί να είναι είτε στον τόπο της διαμονής του, είτε στη στενή ή στην ευρύτερη
πατρίδα του. Ο φωτισμένος Έλληνας της αλλοδαπής θα μεριμνήσει με υποτροφίες να
μετεκπαιδεύσει στο εξωτερικό νέους, που θα επανδρώσουν τις σχολές της πατρίδας του.
Από το 1430 με την άλωση της Θεσσαλονίκης απ' τους Τούρκους, στη Μακεδονία
«όλα τα ' σκίαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά». Για τους τρεις πρώτους αιώνες της
δουλείας, του κατατρεγμού, της βαρβαρότητας και του τρόμου δεν μπορεί να γίνει λόγος
για εκπαίδευση στα χωριά της Χαλκιδικής. Μόνο στα δύο μοναστικά κέντρα της, την Αγία
Αναστασία και το Άγιον Όρος, υπάρχει μια μορφή, εκκλησιαστικής κυρίως, εκπαίδευσης,
απ' τον 16ο και τον 17ο αιώνα αντίστοιχα.
Μια συνοδική πράξη του 1593 επί Ιερεμία του Β΄ του τρανού, ό όποιος χρημάτισε
οικουμενικός πατριάρχης επανειλημμένως τα έτη 1572-1595, αποδεικνύει ότι ή
πνευματική ηγεσία του υποδούλου ελληνισμού έχει επαρκώς συγκροτηθεί, διότι
σχεδιάζει ένα μεγαλόπνοο πρόγραμμα, αφού ή πράξη
αυτή ορίζει τους κατά τόπους επισκόπους να μεριμνούν
για τη σύσταση και συντήρηση σχολείων.
Ο πατριάρχης συγκάλεσε μεγάλη σύνοδο η οποία
«ώρισε έκαστον Επίσκοπον εν τη εαυτού παροικία
φροντίδα και δαπάνην την δυναμένην ποιείν, ώστε τα θεία
και ιερά γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι· βοηθείν δε κατά
δύναμιν τοις εθέλουσι διδάσκειν και τοις μαθείν
προαιρουμένοις, εάν των επιτηδείων χρείαν εχωσιν».
Ανώτεροι κληρικοί, ισχυροί συντεχνιακοί παράγοντες
και
κοινότητες,
«μη
χειμαζόμενοι
οικονομικώς»,
αναλαμβάνουν την εκπαίδευση πριν από το 1821, με
αποτέλεσμα αυτή να ανήκει αποκλειστικά στην κοινοτική
Ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Β΄ ο
και στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Τρανός φορώντας το σκιάδιο,
Έτσι με την έμπνευση και την προστασία του κλήρου
το οποίο του το αφαίρεσε ο
ενισχύεται
η παιδεία στον υπόδουλο ελληνισμό, αφού
Σουλτάνος για να τον
τιμωρήσει
στην αρχή ιδρύονται και συντηρούνται έστω μικρά και
ταπεινά σχολεία πλησίον των επισκοπών, των ναών, των
μονών, τα γνωστά μετέπειτα «κοινά» ή «γραμματοδιδασκαλεία».
Η λειτουργία του
«κοινού» σχολείου,
συνήθως υπο την
επίβλεψη της
εκκλησίας, αποτέλεσε
την πρώτη προσπάθεια
του υπόδουλου
Ελληνισμού για
μαζική εκπαίδευση
των παιδιών που μέχρι
τότε ήταν ιδιωτική και
προνόμιο μόνο των
λίγων εύπορων
οικογενειών που είχαν
τη δυνατότητα να
πληρώνουν τον
ιδιωτικό τους
Γραμματιστή μέσα
στο σπίτι τους.
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Τα κοινά σχολεία, (πολλά από τα όποια δεν έχουν συνεχή και απρόσκοπτη σχολική
δράση και ζωή, και κάποια λειτουργούν κρυφά), στεγάζονται κυρίως στα κελιά πού
ευρίσκονται εντός του περιβόλου των ναών και των μονών ή των οικιών των Ιερέων.
Οι λόγιοι ιερείς συγκεντρώνουν και διδάσκουν τα παιδιά από έξι περίπου ετών και
άνω. Οι μαθητές φέρουν μαζί τους το μαρσίπιον (τσάντα) ή δέριν (δερμάτινο σάκο),
μέσα στην οποία υπάρχει το αβάκιο (πλάκα), καλαμάριον (μελανοδοχείο), γραφίδες
(κονδύλια) και σπόγγος. Συνήθως φέρνουν και ένα ή δύο ξύλα για θέρμανση και προβιά
ή ψάθα για να καθίσουν.
«Το κρυφό σχολιό». Ο περίφημος
πίνακας του Γκίζη στον οποίο
αποτυπώνεται όλη η λαχτάρα των
μικρών παιδιών να μάθουν
¨τα
γράμματα¨, όπως έλεγε και το γνωστό
μέχρι τις μέρες μας τετράστιχο:
Φεγγαράκι μου λαμπρό
φέγγε μου να περπατώ
να πηγαίνω στο σχολιό
να μαθαίνω γράμματα
γράμματα σπουδάματα .
Τα μαθήματα συνήθως γίνονται τη
νύχτα σε κάποιο σκοτεινό κελί, υπο
το φώς του κεριού με τη συνοδεία
οπλισμένου αρματολού

Ο δάσκαλος κάθεται στο σκαμνίον (έδρα από συκαμινέα) και έχει δίπλα του τη
ράβδο, την οποία χρησιμοποιεί όταν ατακτούν οι μαθητές. Η τιμωρία είναι ο ραβδισμός,
η διαπόμπευση και ο φάλαγγας (δύο ξύλα τα οποία σφίγγουν τα πόδια του μαθητή, που
έκανε παράπτωμα, και είναι υποχρεωμένος να στέκεται όρθιος).
Οι μαθητές διδάσκονται ανάγνωση, γραφή, καλλιγραφία, στοιχεία αριθμητικής, και,
επειδή η παιδεία έχει ιερατικό χαρακτήρα, διδάσκονται προσευχές, το Ψαλτήρι, η
Όκτώηχος , το Ωρολόγιο, οι Επιστολές των Αποστόλων, αλλά και το Γνωμολογικό του
Χρυσολωρά, οι Μύθοι του Αίσωπου, τα ακριτικά και τα δημοτικά τραγούδια.
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Ιωάννου Δαμασκηνού, Οκτώηχος. Βενετία 1852. Εκκλησιαστικό
βιβλίο που χρησιμοποιήθηκε για την εκμάθηση της ανάγνωσης κατά
τους χρόνους της Τουρκοκρατίας.

Το βιβλίο «Μύθοι του Αισώπου που
εκδόθηκε στη Βενετία το 1844

Η Ιερατική αυτή εκπαίδευση αργότερα γνωρίζει μεγάλη άνθιση στο Άγιο Όρος με την
ίδρυση της Αθωνιάδας Ακαδημίας στο τέλος της α' πεντηκονταετίας του 18ου αι., ενώ στο
τέλος της α' πεντηκονταετίας του 19ου αι. αναφέρεται ύπαρξη Σχολής και στη Μονή της
Αγίας Αναστασίας.
Οι
δύο
αυτές
ανωτέρου
επιπέδου
σχολές,
που
λειτουργούσαν
στη
Χαλκιδική
προσέφεραν
μεγάλες υπηρεσίες όσον
αφορούσε την μόρφωση
των παιδιών της περιοχής,
επειδή ήταν αρκετά κοντά
στον τόπο διαμονής τους.
Ειδικά για την Αθωνιάδα,
ξέρουμε ότι μέχρι και τις
αρχές του αιώνα κάποιοι
μαθητές που τέλειωναν το
Δημοτικό
σχολείο
Η Αθωνιάδα λειτουργεί σήμερα στη Σκήτη του Αγ. Ανδρέα στις Καρυές
Ορμύλιας
πήγαιναν
να
και φοιτούν περίπου 50 μαθητές (Φωτό: Σμάγας Ιωάννης 1995)
συνεχίσουν τις σπουδές
τους εκεί. Επειδή οι δύο αυτές σχολές ήταν πανελλαδικής εμβέλειας στα δύσκολα χρόνια
της Τουρκοκρατίας και επειδή λειτούργησαν στο νομό νομίζουμε ότι αξίζει να πούμε δύο
λόγια για την ιστορία τους.
Η Αθωνιάδα Ακαδημία ή Αθωνιάδα Σχολή, είναι μία Σχολή, η οποία λειτουργεί
στις Καρυές του Αγίου Όρους. Ιδρύθηκε αρχικά το 1749, επί Πατριαρχίας Κύριλλου Ε΄ και
στεγάστηκε σε κτίριο της Μονής Βατοπεδίου. Αν και τα οικονομικά των μοναστηριών
βρίσκονταν σε άθλια οικονομική κατάσταση την εποχή εκείνη, ιδρύθηκε η Σχολή αυτή με
σκοπό τη διάδοση της ελληνικής παιδείας.
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Από τους πρώτους διευθυντές της Ακαδημίας ήταν
ο διαφωτιστής κληρικός Ευγένιος Βούλγαρης. Δίδασκαν
δε λαμπρά ονόματα, όπως ο Μελέτιος Βατοπαιδινός, ο
Νικόλαος Ζερζούλης, ο Νεόφυτος Καυσοκαλυβίτης, ο
Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο μετέπειτα Πατριάρχης
Αλεξανδρείας Κυπριανός. Στους μαθητές διδάσκονταν
θεολογία, φιλοσοφία, και λογική. Η Ακαδημία σύντομα
απέκτησε ιδιαίτερη φήμη και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό
σπουδαστών. Μεταξύ αυτών, οι Κοσμάς ο Αιτωλός,
Ιώσηπος
Μοισιόδαξ,
Χριστόφορος
Μακραίος,
Χριστόδουλος Παμπλέκης, Γαβριήλ Καλωνάς, Αθανάσιος
Πάριος, και ο Ρήγας Φεραίος.
Όταν ο Βούλγαρης παραιτήθηκε, η Αθωνιάδα
Ακαδημία περιήλθε σε μαρασμό και έκλεισε το 1799 ή το
Βούλγαρης Ευγένιος 1716-1806
1821. Επανιδρύθηκε to 1842 και έκτοτε λειτούργησε σε
κτίριο που κτίστηκε με εράνους στις Καρυές.
Από το 1930 στεγάζεται στη Βατοπαιδινή Σκήτη του Αγίου Ανδρέα και λειτουργεί
μέχρι σήμερα, με μία μόνο διακοπή λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου, μεταξύ των ετών
1940 και 1953. Διαθέτει:
 Δημοτική Εκπαίδευση
 Γυμνασιακή Εκπαίδευση
 Λυκειακή Εκπαίδευση
 Μεταλυκειακή Εκπαίδευση

Τα ερείπεια της
Αθωνιάδας
σχολής , όπως
είναι σήμερα πολύ
κοντά στη Μονή
Βατοπαιδίου.

Οι μαθητές της είναι οικότροφοι και ζουν κοινοβιακά. Διδάσκονται ό,τι και οι
μαθητές των δημοσίων σχολείων, και επιπλέον εκκλησιαστική μουσική και αγιογραφία σε
όλες τις τάξεις. Επιπλέον, σε διάφορες τάξεις διδάσκονται Λειτουργική, Τελετουργική,
Αγιορειτική Ιστορία, Ερμηνεία Ευαγγελικών Περικοπών και Πατερικών Κειμένων, Ηθική,
και άλλα.
Η Μονή Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας κατά την παράδοση ιδρύθηκε
από την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέοντα ΣΤ' Σοφού, το 888 μ.Χ. Ωστόσο,
δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες για την ύπαρξη μονής κατά τα βυζαντινά χρόνια. Το
1522 ο Άγιος Θεωνάς με τη συνοδεία του, προερχόμενος από το Άγιον Όρος, ίδρυσε τη
σημερινή μονή, στη θέση παλαιού "σεσαθρωμένου μονυδρίου", η οποία λειτούργησε και
σαν Ιεροδιδασκαλείο, μέχρι και το 1860, οπότε έπαψε να λειτουργεί εξ΄αιτίας των
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μεγάλων χρεών που δημιουργήθηκαν. Οι απόφοιτοι της Σχολής μπορούσαν να
εργασθούν σαν δάσκαλοι στα σχολεία της Χαλκιδικής που μαζικά ιδρύονταν τις επόμενες
δεκαετίες. Το 1918 - 1971 επαναλειτούργησε σαν Ιερατική σχολή , με επίλεκτους
καθηγητές, όπως τον Χρυσόστομο Διονυσιάτη, τον Κων. Μπεκιάρη, κ.ά. Μέχρι το 1945
αποφοίτησαν 190 σπουδαστές, ανάμεσά τους και κάποιοι από την Ορμύλια.

Η σχολή της Αγ.
Αναστασίας στα Βασιλικά
όπως ήταν πρίν απο το 1918
(φωτο: από το αρχείο της
Μητρόπολης Κασσανδρείας)

1,4 Άλλα σχολεία
στη Χαλκιδική
Στα
χωριά
της
Χαλκιδικής, που διοικητικά
ανήκουν στον καζά της
Κασσάνδρας, τα φτωχά και
μικρά και κυρίως ορεινά, η εκπαίδευση των κατοίκων αρχίζει δειλά-δειλά απ' το β' μισό
του 18ου αι. και συνεχίζεται μέχρι την α' εικοσαετία του 19 ου αι.
Κατά την περίοδο πριν από την επανάσταση δεν μπορεί επίσης να γίνει λόγοςεκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις- για διδακτήριο, ειδικό δηλαδή οικοδόμημα, όπου
στεγάζεται το σχολείο και ασκείται η όποια αγωγή και μάθηση και τα πρώτα διδακτήρια
αποτέλεσαν ο νάρθηκας ή άλλος χώρος της εκκλησίας, όταν το σχολείο είναι κοινοτικό ή
ανήκει στην εκκλησία, και η κατοικία του «δασκάλου», όταν ο τελευταίος είναι λαϊκός,.
Η προσπάθεια για τη μόρφωση των υπόδουλων Χαλκιδικιωτών διακόπτεται βίαια
με την επανάσταση του 1821, η οποία στη Χαλκιδική είχε άδοξο και τραγικό τέλος. Μόνο
δέκα χρόνια περίπου μετά τον «χαλασμό» οι κάτοικοι ξαναβρίσκουν σιγά-σιγά τη δύναμη
και το κουράγιο με τη συμπαράσταση της Εκκλησίας, να ιδρύσουν Σχολεία, για να
μάθουν τα παιδιά τους γράμματα. Πολύγυρος, Βάλτα, Νικήτη, Άγιος Νικόλαος, Ίσβορος
και Λιαρίγκοβη ιδρύουν τα πρώτα Σχολεία και αρχίζει να ανεβαίνει το μορφωτικό επίπεδο
των κατοίκων.
Στις αρχές του β' μισού του 19ου αι., και κυρίως το 1866, ιδρύονται με
πρωτοβουλία των επισκόπων της Χαλκιδικής Σχολεία (κοινά, ιδιωτικά, αλληλοδιδακτικά,
δημοτικά) σε πολλά χωριά της Χαλκιδικής.
Το 1770 σύμφωνα με χειρόγραφο του Αγ. Όρους ιδρύονται τα πρώτα στοιχειώδη
σχολεία στην Χαλκιδική, στα ορεινά χωριά Βάβδο και Ταξιάρχη που είναι
καταγεγραμμένα στα αρχεία του Πατριαρχείου και πιθανώς το 1750 στον Πολύγυρο.
Σίγουρα όμως το 18ο αιώνα πρέπει να υπάρχουν σχολεία και σε άλλα χωριά της
Χαλκιδικής όπως και στην Ορμύλια, γιατί ένας κάτοικος του νομού, λέγει στο Γάλλο
πρόξενο της Θεσσαλονίκης Cousinery που επισκέπτεται την Χαλκιδική το 1793
πηγαίνοντας προς το Άγιο Όρος, «Είμεθα υπερήφανοι μέσα σ΄αυτά τα δάση, που
ζούμε, για τον τίτλο μας ως Ελλήνων, για τις εκκλησίες μας, για τους ιερείς μας, για τα
σχολειά μας.»
Μια άλλη αναφορά του Τρ. Ε. Ευαγγελίδη «Η παιδεία επι Τουρκοκρατίας τ. 1 Αθήνα
1936 σ. 109» αναφέρει για το σχολείο της Γαλάτιστας ότι το «ίδρυσεν ο Αδραμερίου
Γρηγόριος προ της επαναστάσεως, καθ’όν χρόνον ιδρύθη και η εν Πολυγύρω, ότε και
άλλας σχολάς συνέστησεν εν Χαλκιδική».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η εκπαίδευση στην Ορμύλια επι Τουρκοκρατίας
Η περίοδος πριν την απελευθέρωση του 1912

Στη μέση της 1ης σειράς μεταξύ των καθηγητών της σχολής της Αγ. Αναστασίας ο Μητροπολίτης Ειρηναίος
που υπήρξε ο κινητήριος μοχλός όλων των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη Χαλκιδική από το 1907 μέχρι το
τέλος της ζωής του 1945
Στην πίσω σειρά οι απόφοιτοι του σχολ. έτους 1924-25
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2.1 Το σχολείο στην Ορμύλια επι Τουρκοκρατίας
Συμπερασματικά υποθέτουμε ότι και στην Ορμύλια, το οποίο ήταν μεγάλο και
πλούσιο χωριό, λειτουργούσε σχολείο.

Η παιδεία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας κράτησε άσβεστη την εθνική συνήδειση. Ειδικά το βιβλίο
όπου αυτό ήταν δυνατόν να βρεθεί, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και διατήρηση των
Ελληνικών παραδόσεων και ιστοριών. Στην εικόνα ένα μικρό κορίτσι διαβάζει ένα βιβλίο, ενώ τα
μέλη της οικγένειας ασχολούνται με άλλες εργασίες. (Γενάδιος Βιβλιοθήκη Αθήνα)

Τα ανωτέρω συμπεράσματα έρχονται να επιβεβαιωθούν στην αναφορά που
υπάρχει για την λειτουργία σχολείου στους μετεπαναστατικούς χρόνους μέσα από το
«χρονικό της Ορμύλιας» από την αφήγηση του Αναγνώστη του Γιαννάκη ο οποίος
αναφέρει :
«Ήβουλήθηκε και ηθέλησε εις τους 1832 [χρόνους] όκτωμβρίου α'
το χωρίον δια να κάμουν και ένα κοινόν σχολείον, όπου να πληρώνεται ό διδάσκαλος έπ'
εκκλησίας, και να μανθάνουν, και τα ορφανά και πτωχά παιδία, μάλιστα και ό επίτροπος
της εκκλησίας είπε ότι εγώ τα εύγάζω ζητία του διδασκάλου τα γρόσια, μάλιστα μα οι
Ποιμένες, οι καλοί οι Ιερείς (οι δύο όμως έπερίσσευον από τους άλλους τον φθόνον),
ονομαζόμενοι ….. έκραξαν τον έπίτροπον του σχολείου και τον έκκλησιάρχην, και τους
είπαν ότι να μην δώσουν έναν παράν δια το σχολείον. και έτζι οι καλοί παπάδες εκαμαν
έδικόν τους ταράφι ύστερον και το έχάλασαν αυτό το σχολείον.»
«θέλησε το χωριό κατά το 1832 την 1η Οκτωβρίου να δημιουργηθεί και ένα κοινό
σχολείο, στο οποίο ο δάσκαλος να πληρώνεται από την εκκλησία και να μαθαίνουν και
τα ορφανά και τα πτωχά παιδιά γράμματα, και ο επίτροπος της εκκλησίας είπε ότι
αναλαμβάνει ο ίδιος να κάνει τον έρανο για τα γρόσια του δασκάλου, μα οι ιερείς του
χωριού, από τους οποίους οι δύο ήταν περισσότερο φθονεροί από τους άλλους,
«έκραξαν» τον επίτροπο του Σχολείου και τον εκκλησιάρχη (επίτροπο της εκκλησίας) και
τους είπαν να μην δώσουν ούτε έναν παρά (καθόλου χρήματα) για το σχολείο. Και έτσι
οι ιερείς του χωριού έκαναν δική τους κλίκα κατόπιν και με τις ενέργειές τους απέρριψαν
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κάθε ιδέα για την ίδρυση αυτού του σχολείου »
Ερμηνεύοντας λοιπόν την αναφορά αυτή του Αναγνώστη μπορούμε να βγάλουμε
συμπεράσματα για την κατάσταση που επικρατούσε όσον αφορά την εκπαίδευση και
τα σχολεία στη δύσκολη αυτή περίοδο μετά το χαλασμό της επανάστασης του 1821,
που ουσιαστικά το χωριό ερημώθηκε και η επιστροφή των κατοίκων ολοκληρώθηκε
μετά το 1828, βρίσκοντας σε αθλία κατάσταση ανθρώπους και υποδομές.
Το πρώτο ασφαλές συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι λειτουργεί ήδη πριν από
το 1832 σχολείο, στο οποίο φοιτούν μαθητές εύπορων οικογενειών που προσκύνησαν
και είχαν παραμείνει στο χωριό, και που είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα
δίδακτρα του δασκάλου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρουσία ήδη επιτρόπου
σχολείου, γιατί αυτός μαζί με τον εκκλησιάρχη ανέλαβαν την υποχρέωση οικιοθελώς
να βρούν τους πόρους για την πληρωμή του δασκάλου του «κοινού» Σχολείου.
Θεωρούμε ότι ήταν αδύνατο ο επίτροπος σχολείου να είχε ορισθεί ή να είχε
εκλεγεί, εκείνη την ίδια μέρα την 1 η Οκτωβρίου του 1832, που οι κάτοικοι έθεσαν το
ζήτημα δημιουργίας ενός «κοινού Σχολείου» για τα άπορα και ορφανά παιδιά.
Το δεύτερο που μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι η διάχυτη στενοχώρια όλων
σχεδόν των κατοίκων, που τα ορφανά και τα πτωχά παιδιά που βέβαια ήταν πολλά,
(αφού μέχρι το 1832-λόγω της παροχής αμνηστίας το 1828-είχαν επιστρέψει πολλοί
κάτοικοι που δεν είχαν προσκυνήσει και που κρύβονταν σε άλλα δυσπρόσιτα μέρη),
στερούνταν
της
δυνατότητας
να
παρακολουθήσουν μαθήματα.
Οπότε
έπρεπε
λοιπόν
να
δημιουργηθεί
«κοινόν
σχολείο»
με
συνδρομές μετά από έρανο μεταξύ των
κατοίκων, για να μην υπάρχει διαφορά
ανάμεσα
στα
μικρά
παιδιά
όσον
αφορούσε την μόρφωσή τους, γιατί όπως
αναφέρεται σε άλλο σημείο του χρονικού,
υπήρχε αλληλεγγύη και συλλογικότητα
μεταξύ των κατοίκων του χωριού μέσα
στο άλγος και στην απελπισία τους. «όλοι
εις μίαν φωτιά καιγόμαστεν», αλλά η όλη
προσπάθεια προσέκρουσε στην αρνητική
διάθεση των ιερέων του χωριού. Βέβαια
και ο Χρονικογράφος δεν μπορούσε να
είναι αντικειμενικός ως προς τις ενέργειες
των Ιερέων, γιατι όπως προκύπτει και
από άλλα σημεία της αφήγησής του ήταν
σε μεγάλη αντιπαράθεση μαζί τους, αλλά
αυτό δεν μπορεί μειώσει και να
υποβαθμίσει το γεγονός της προσπάθειας
για την ίδρυση κοινού σχολείου.
Μέρος του περίβολου της εκκλησίας του Αγ.
Το τρίτο που μπορούμε να
Γεωργίου, στον νάρθηκα του οποίου πιθανότατα να
συμπεράνουμε,
διατηρώντας
όμως
λειτουργούσε το «κοινό» Σχολείο πρίν από το 1863.
επιφυλάξεις γιατί δεν υπάρχουν μέχρι
Στο νότιο μέρος του προαυλίου κτίστηκε το «λαμπρόν
οικοδόμημα αντάξιον του χωρίου» όπως το
τώρα κάποιες αναφορές, είναι ότι θα
περιγράφει ο Χρυσανθίδης το 1869. Η φωτογρ. είναι
πρέπει να λειτουργούσε σχολείο και πρίν
από το αρχείο της Μητρόπολης γύρω στα 1920-1930,
την επανάσταση του 1821, και αυτό για
στην οποία φαίνονται και τα παιδάκια που παίζουν
τρείς λόγους.
στο προαύλιο της εκκλησίας. Το καμπαναριό έχει
Πρώτον γιατί είναι σχεδόν αδύνατο,
κτιστεί πλέον, αλλά λείπει το ρολόϊ το οποίο
τοποθετήθηκε το 1936 με δαπάνες της μητρόπολης.
μέσα σε μια περίοδο μετά το χαλασμό,
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(1821-1832) που όλα είχαν καεί και καταστραφεί και οι εναπομείναντες κάτοικοι
προσπαθούσαν να επιβιώσουν, να μεριμνούσαν για τη λειτουργία σχολείου, αν αυτό
δεν λειτουργούσε από πρίν.
Και δεύτερον γιατί στην περιοχή της Ορμύλιας υπήρχε καθολική παρουσία
σχεδόν όλων των μοναστηριών, τα οποία βέβαια είχαν και καθεστώς προνομίων, και
τα οποία δεν μπορεί να είχαν αγνοήσει την συνοδική απόφαση του 1593 με βάση την
οποία ο Πατριάρχης ανέθετε στην Εκκλησία την δημιουργία, την λειτουργία και
φροντίδα των σχολείων, του υπόδουλου Ελληνισμού.
Επίσης το πολιτικό κλίμα για την εκπαίδευση πρίν το 1821, ήταν αρκετά ευνοϊκό
ιδίως μετά τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) με την οποία η Ρωσία
αναγνωρίζεται προστάτιδα δύναμη όλων των ορθοδόξων λαών της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και οι Έλληνες της διασποράς, πολλοί από τους οποίους ήταν
πλούσιοι και ισχυροί, επεδίωκαν την επιβίωση του Έθνους μέσα από τα γράμματα και
την εκπαίδευση.
Τρίτον γιατί υπάρχουν οι γενικές αναφορές που στην αρχή σημειώνουμε, καθώς
επίσης και ότι στην Σκόπελο το 1829 φοιτούν παιδιά παροίκων από την Χαλκιδική
που βρήκαν καταφύγιο μετά τον χαλασμό, και συγκεκριμένα από τον Πολύγυρο την
Κασσάνδρα και τη Νικήτη, γεγονός που προϋποθέτει την λειτουργία προεπαναστατικά
σχολείου στις περιοχές αυτές. Οι κάτοικοι της Ορμύλιας όπως γνωρίζουμε για να
αποφύγουν «το μαχαίρι» κατέφυγαν μαζικά στο Άγιο Όρος και στην άκρη της
δύσβατης Σιθωνίας «στης Συκιάς το νησί», και όχι στη Σκόπελο και σίγουρα οι μικροί
μαθητές έκαναν τα μαθήματά τους στις μονές και στα μετόχια, όπου πολλά παιδιά σε
άλλους καιρούς πήγαιναν για να μάθουν «γράμματα»
2.2 Περιγραφές περιηγητών. Το πρώτο σχολείο της Ορμύλιας.
Η αδιαμφισβήτητη όμως πληροφορία για την λειτουργία σχολείου προκύπτει
από τα αρχεία της Μητρόπολης, όπου φαίνεται ότι υπάρχει σχολείο πολύ πριν το
1863, αφού το έτος αυτό η ανάγκη επέβαλε να κατασκευασθεί οικοδόμημα που θα
στέγαζε το σχολείο, το οποίο μέχρι τότε λειτουργούσε στον περίβολο της εκκλησίας, ή
στο χώρο που διέμεινε ο δάσκαλος.
Ο Νικόλαος Β. Χρυσανθίδης στο βιβλίο του «Αυτοσχέδιος περιγραφή της
Χαλκιδικής χερσονήσου» που εξιστορεί τις εντυπώσεις του από την περιήγησή του
στη Χαλκιδική κατά το 1869, περνώντας από την Ορμύλια μεταξύ άλλων αναφέρει:
«Υπάρχει δε και Ελληνοαλληλοδιδακτική σχολή , λαμπρόν τυγχάνουσα οικοδόμημα
αναλόγως του χωρίου. Ανηγέρθη εκ βάθρων αύτη τω 1863 έτει αξιεπαίνω
προτροπή μεν του τότε Μητροπολίτου Κασσανδρείας
Δέρκων Κ. Νεοφύτου, τη
γενναία δε συνδρομή των του χωρίου τούτου κατοίκων».
Επειδή δε ο Χρυσανθίδης δίνει πληροφορίες και για τα υπόλοιπα χωριά της
Σιθωνίας, ενδιαφέρον είναι να συγκρίνουμε την νοοτροπία που επικρατούσε αυτή την
εποχή στην περιοχή. Για τον Άγιο Νικόλαο π.χ. αναφέρει ότι ο Μητροπολίτης κ.
Χρύσανθος κατέβαλε πολλούς κόπους για να κτισθεί το κτίριο του Σχολείου, «μυρία
προσκόμματα απαντήσας παρά της μερίδος των αγενών και αφιλομούσων του χωρίου
τούτου κατοίκων.»
Για τον Άγιο Μάμα γράφει: «Ο της παιδείας έρως, ένεκα της ειλωτικής των κατοίκων
καταστάσεως, εξέλειπεν παντελώς»
Για τα Βραστά που τότε ήταν μια πολύ μεγάλη κοινότητα ισοδύναμη της Ορμύλιας:
«Η δε Αλληλοδιδακτική σχολή του χωρίου τούτου σεσαθρωμένη και ετοιμόρροπος
διατελεί»
Για τον Ταξιάρχη: «Οι το χωρίον τούτο οικούντες λίαν αγροίκοι και αμαθείς
τυγχάνοντες, μόλις διατηρούσι μικρόν τι Δημοτικόν Σχολείον»
Τα ίδια περίπου και για την Βάβδο, όπου χαρακτηρίζει τους κατοίκους βαρβάρους
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αμαθέστατους και αφιλόμουσους που μόνο 5 έως 6 παιδιά έστελναν σε κάποιον ιερέα
για να διδαχθούν τα γράμματα.
Το νέο σχολείο κτίστηκε χώρο που σήμερα αποτελεί τον περίβολο της εκκλησίας
του Αγίου Γωργίου, και κατελάμβανε την μισή αίθουσα τελετών όπως είναι σήμερα,
καθώς και τμήμα του σημερινού προαυλίου χώρου. Ακόμη και σήμερα σώζεται τμήμα
του τοίχου προς τη νότια πλευρά, το οποίο έχει ενσωματωθεί μέσα στην τοιχοποιεία του
περιβόλου.
Η επιβεβαίωση αυτή του Χρυσανθίδου, ότι δηλαδή λειτουργούσε στην Ορμύλια
σχολή πριν από το 1863 έρχονται να
επιβεβαιώσουν
οι
έφοροι
του
σχολείου του Πολυγύρου, οι οποίοι
με επιστολή τους το 1864 και το 1868
προς τον Γεώργιο Χρυσίδη, που
καταγόταν από τον Πολύγερο και είχε
κυβερνητικά
αξιώματα
στο
νεοϊδρυθέν ελεύθερο
Ελληνικό
κράτος αναφέρουν : «Η τακτοποίησις
των Σχολείων της Πατρίδος ουχί
μόνον προς την ανάπτυξιν της
νεολαίας μας συντελεί αλλά και
απάσης της Χερσονήσου, επειδή τα
Το μέρος αυτό του τοίχου στο νότιο τμήμα του περίβολου
πλείστα
των
χωρίων
αυτής
της εκκλησίας, καθώς και ένα κομάτι από την τοιχοποιία
της αίθουσας τελετών, είναι ότι απόμεινε από το πρώτο
στέλλουσιν ενταύθα ως εις κεντρικήν
δημόσιο σχολείο της Ορμύλιας που χτίστηκε το 1863.
σχολήν
τους
μάλλον
προκεχωρηκότας μαθητάς των ».
Πράγματι από προφορικές μαρτυρίες κατοίκων πληροφορούμαστε ότι αρκετοί νέοι της
Ορμύλιας φοίτησαν στο Ημιγυμνάσιο του Πολυγύρου πριν από το 1870.
(Στέφανος Κότσιανος «ο Γεώργιος Χρυσίδης Ο πολυγερινός» ΙΛΕΧ Τόμος 29-30)

Το 1870 λειτουργεί σαν Ελληνοαλληλοδιδακτική Σχολή, με περισσότερους από 2
δασκάλους.
Το Αλληλοδιδακτικό σχολείο χαρακτηρίζεται από τη μέθοδο αγωγής και διδασκαλίας. Οι ικανότεροι
μαθητές, (πρωτόσχολοι: γενικοί και ειδικοί),χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των λιγότερο ικανών και
για την τήρηση της τάξης. Πρώτος εισηγητής ο Γ. Κλεόβουλος το 1819.
Ο Καποδίστριας γενίκευσε τη μέθοδο, ύστερα από εισήγηση του παιδαγωγού Ι. Κοκκώνη. Το σύστημα
διατηρήθηκε ως το 1880. Γέννημα, κατά κύριο λόγο, της ανάγκης πρόσφερε θετικές υπηρεσίες σε χρόνους
χαλεπούς. (Βλ. Μεν. Παιδ. Εγκυκλοπαίδεια τόμ. 1ος,οσ. 141-144).

Το 1874 ο περιηγητής Γ.Α. Νικολόπουλος διερχόμενος την περιοχή και περνώντας
από την Ορμύλια αναφέρει: «Την πρωίαν μετά ημισείας ώρας μόλις πορείαν [από το
μετόχι της Ορμύλιας] φτάνει τις εις το κεφαλοχώριον Ορμύλια καλούμενον, όπερ έχει
μεγαλοπρεπή ναόν της Βυζαντινής εποχής, σχολήν των ελληνικών γραμμάτων, και
200 περίπου οικίας ουχί χαμογείους.
Και πιο κάτω: «Επισκεφθείς το σχολείον, κατελυπήθην παρατηρήσας ότι τα
εφυέστατα εκείνα παιδία ομοιάζουσιν υδρίας υπό κάτω εις μόλις τρέχουσαν βρύσιν όπως
πληρωθώσιν ύδατος παιδείας· προσπαθούν τα ατυχή να μάθωσιν ελληνικά γράμματα
άνευ βιβλίων. Εστω δε τούτο εις γνώσιν του Ελληνικού Συλλόγου και του υπουργείου της
παιδείας, όπως μη οι Ελλήνων παίδες ούτοι μάθουν γράμματα εις βιβλία βουλγαρικά.»
(Ο Νικολόπουλος έφτασε στην Ορμύλια ερχόμενος από το Άγιο Όρος το οποίο κατ’ αρχήν
επισκέφθηκε, όπου στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Χαλκιδικής είχε ήδη αρχίσει η δράση Βουλγαρικών
ομάδων, οι οποίες με το πρόσχημα της εύρεσης εργασίας προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τους δικούς
τους πυρήνες προωθώντας βέβαια με κάθε τρόπο, οπωσδήποτε και με την δωρεάν παροχή βιβλίων,
μεταβολή στη σύνθεση του πληθυσμού. Αυτό βέβαια δεν μπορούσε να ισχύσει για την Ορμύλια που είχε
αμιγώς Ελληνικό το σύνολο του πληθυσμού της, αλλά ο Νικολόπουλος αυτό δεν μπορούσε να το γνωρίζει
στον ελάχιστο χρόνο που έμεινε στο χωριό.)
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Μια αξιόλογη μαρτυρία για το πρώτο εκείνο σχολείο μας δίνει ο Αγγελάκης
Αγαπητός μέσα από τις σελίδες του ανέκδοτου βιβλίου του «Η Χαλκιδική στους
Ελληνικούς αγώνες». Στη σελίδα 87 λοιπόν αναφέρει πληροφορίες για το σχολείο όπως
αυτός το πρόλαβε και όπως του διηγήθηκαν οι γονείς του όσον αφορά τη χωροταξία του
και τη λειτουργικότητα του.
«Τα σχολεία που έγιναν ύστερα από το 1821, ήταν ανώγεια με μια αίθουσα και
κτισμένα κοντά στον περίγυρο της Εκκλησίας. Το ένα τέταρτο ή και το μισό από το
πάτωμα, γίνονταν αμφιθεατρικά με σκαλοπάτια (κερκίδες) για τους μαθητές και στη μέση,
αντίκρυ απ' την κερκίδα, τοποθετούσαν την έδρα του δασκάλου και το μαυροπίνακα,
μπορούσε όμως ο δάσκαλος όταν η έδρα του ήταν κινητή, να τη μετακινήσει σ' όποια
τάξη είχε σειρά για μάθημα.
Από ένα τέτοιο σκολειό που πρόλαβα όταν πρωτοπήγα στο σχολείο , στο
νηπιαγωγείο, και από τις πληροφορίες που είχα γι' αυτό από τους γονείς μου αλλά και
από γέρους, συμπεραίνω ότι τέτοια ήταν (τα σχολεία) και από παλιά.
Στην αίθουσα του σχολείου γίνονταν όλες οι Σχολικές γιορτές και οι κοινωνικές
συγκεντρώσεις, για αυτό και όταν αργότερα το παράτησαν αυτό το σχολείο, γιατί ήταν
πολύ παλιό και νοίκιασαν σπίτια και οι μαθητές και οι τάξεις πλήθαιναν και η εκπαίδευση
γίνονταν με περισσότερους δασκάλους, πάλι τις γιορτές σ' αυτό τις έκαναν ώσπου να
κτιστεί το καινούριο.
Η μεγάλη ώθηση στα γράμματα παρατηρήθηκε ύστερα από την απελευθέρωση
της Ελλάδας και λίγο πιο μπροστά από την απελευθέρωση του 1912. Τότε άρχιζαν να
κτίζουν σχολειά και προοδευτικά να γίνονται μέγαρα, χωρισμένα σε νηπιαγωγεία,
Αστικές, σχολές εξατάξιες, με αρκετούς δασκάλους και δασκάλες, και μια άμιλλα στα
χωριά ποιο θα έχει το καλύτερο σχολείο ή φημισμένους δασκάλους.
Οι δάσκαλοι πληρώνονταν 25 λίρες το χρόνο τουρκικές, και 15-20 οι δασκάλες
που τις είχαν για το νηπιαγωγείο, χώρια τα τυχερά και τα δωρήματα…»
«…Το σχολείο αυτό λοιπόν το πρόλαβα στα μικρά μου χρόνια. Χρησιμοποιούνταν
για νηπιαγωγείο και το γκρέμισαν γύρω στα 1908 και σε ένα –δύο χρόνια έκτισαν το
καινούριο με έξοδα της Κοινότητας και προσωπική εργασία των κατοίκων.»
Ο Αγγελάκης Αγαπητός προσπαθεί και μας δίνει και ένα σχέδιο που αποτυπώνει
και δείχνει πώς ήταν το σχολείο αυτό στον περίβολο της Εκκλησίας.

Ο Αγγελάκης Αγαπητός
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Μπορούμε να αναφέρουμε και άλλο ένα περιστατικό που αποδεικνύει τη λειτουργία
της Ελληνοδιδακτικής σχολής της Ορμύλιας το έτος 1876, και έχει να κάνει με μια
διαμάχη ανάμεσα στον Νικόλαο Μαυρανιώτη τέως διευθυντή της Ελληνοδιδακτικής
σχολής του Πολυγύρου και στην Εφορεία των σχολείων του Πολυγύρου, καθώς επίσης
και του καινούριου διευθυντή Ιωάννη Μαρκοπούλου και της Κοινότηας του Πολυγύρου.
(Τάκης κοσμάς Δεμίρης « η Δευτεροβάθμια εκπ/ση στον Πολύγυρο έως το 1967»)

Ο Μαυρανιώτης, διευθυντής τώρα στην σχολή της Ορμύλιας στέλνει επιστολή που
χαρακτηρίζει «άθλια και ελεεινή» την κατάσταση που επικρατεί στον Πολύγυρο,
δημοσιοποιώντας παράπονα και αντιδράσεις μαθητών, επισημαίνοντας την ανυπαρξία
της Εφορείας σχολείων, και καταλογίζει την ευθύνη στον πρόεδρο της κοινότητας ότι δεν
καταβάλει τους μισθούς σε διδασκάλους που δεν εκτελούν τις εντολές του.
Οι υπεύθυνοι του Πολυγύρου απαντούν μέσω της εφημερίδας Ερμής (φ. 191
12/4/1877) και αποκαλούν τον Μαυρανιώτη απαξιωτικά «Ελληνοδιδάσκαλον εν Ορμυλία»
και προδικάζουν την αποτυχία των μαθητών του στις Εξετάσεις.
Το περιστατικό αυτό καταδεικνύει και μια διαμάχη που από τότε υπήρχε ανάμεσα
στις δύο εύρωστες κοινότητες της Χαλκιδικής, για το επίπεδο και την ποιότητα των
σχολείων, και το πιο σημαντικό, την διελκυστίνδα μεταξύ των σχολικών και των
εξωσχολικών παραγόντων που είχε οπωσδήποτε τις επιπτώσεις της στην εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία του σχολείου.
Το επεισόδιο είναι ενδεικτικό της δεινής θέσης στην οποία βρίσκονταν πολλές
φορές στα χρόνια της Οθωμανοκρατίας οι εκπαιδευτικοί, όταν τελούσαν κάτω από την
άμεση επιρροή ισχυρών και συχνά αγράμματων τοπικών παραγόντων, που επιδίωκαν
να εκμεταλλευτούν το δάσκαλο «δι’ ιδίους σκοπούς».
Το 1879-80 η Ορμύλια είναι ήδη μέλος του εν Θες/νίκη «φιλοεκπαιδευτικού
συλλόγου» μαζί με τον Πολύγυρο και τη Γαλάτιστα πράγμα που βοήθησε στην άνοδο του
πνευματικού επιπέδου και στην ενημέρωση περί των γραμμάτων.
Το 1895 την 1ην Ιανουαρίου το Τουρκικό κράτος, με τις ενέργειες του τότε
μητροπολίτη Κασσανδρείας Προκοπίου (1892-1901), αναγνωρίζει την λειτουργία της
Σχολής της Ορμύλιας και δίνει την νόμιμη πλέον άδεια σ΄ αυτήν, κατατάσσοντάς τη στον
κατάλογο των αναγνωρισμένων σχολείων του Πατριαρχείου και αναγνωρίζοντας το
δικαιωμα της εκπαίδευσης στα παιδιά των κατοίκων της Ορμύλιας.
Το έγγραφο αυτό το οποίο διασώζεται στα αρχεία του Σχολείου έχει ως εξής:
2. 3 Άδεια της Σχολής Ορμυλίας
Το Αυτοκρατορικόν υπουργείον της Δημοσίας εκπαιδεύσεως
Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας δια τακριρίου αυτού προς τον νομάρχην εζητήσατο
ίνα εκ των εις το Ρωμαϊκόν πατριαρχείον προσαρτημένων σχολών των ορθοδόξων , η
σχολή της Ορμυλίας καταγραφή υπο της διευθύνσεως της παιδείας. Επειδή δε συνοδά
τω επισυνημμένω τω ειρημένω τακριρίω καταλόγω, το νομαρχιακόν συμβούλιον
απεφήνατο ότι η ειρημένη σχολή δέον να λειτουργή συμφώνως ταις περί σχολείων
διατάξεσι της εγκυκλίου της αφορώσης τα επιβραβευθέντα τω πατριαρχείω προνόμια,
κατά συνέπεια ενεγράφη ως ανωτέρω η ειρημένη σχολή και εδόθη η παρούσα άδεια.
Εν Ορμυλία τη 1η του αωψε έτους.
Ο Κασσανδρείας Προκόπιος

ακολουθεί η υπογραφή μάλλον του νομάρχη
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Απόσπασμα απο τον γενικό πίνακα των Ελληνικών σχολείων της Ευρωπαϊκής Τουρκίας.
Κωνσταντινούπολη 1902. Πηγή: Ερατώ Ζέλλιου «Η παιδεία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στη
Χαλικδική». ΙΛΕΧ Παράρτημα πρακτικά συνεδρίου Ποσίδι 1995
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Το 1890-1900 ο Μιχαήλ Χρυσοχός επισκεπτόμενος την περιοχή και την Ορμύλια
αναφέρει:«Εις το βάθος της πεδιάδος, προς Βορράν και εις τους πρόποδας βραχώδους
και γυμνού όρους, κείται η κώμη Ορμύλια με 250 καλάς οικίας, με τρία παντοπωλεία και
καφενεία, τα οποία χρησιμεύουν και ως ξενώνες, και καλόν σχολείον. Οι κάτοικοι είναι
φιλομαθείς και μεταξύ αυτών ευρίσκει τις εγγραμμάτους, γνώστας της ιστορίας της
πατρίδος των.»
Η συναναστροφή του με φιλομαθείς και εγγράμματους κατοίκους της Ορμύλιας
δείχνει βέβαια την μεγάλη σπουδαιότητα της λειτουργίας της Ελληνοδιδακτικής σχολής
στο χωριό και την άνοδο του πνευματικού επιπέδου, σε αντίθεση με γειτονικές περιοχές
όπου οι κάτοικοι ήταν σε αγρία κατάσταση.
Σ΄ένα άρθρο που δημοσιεύει ο Αγγελάκης Αγαπητός και αναφέρεται στο 1902,
περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο την διαμάχη και τον αγώνα των Ορμυλιωτών ενάντια
στη μονή Ζωγράφου, (βουλγάρικο) οι οποίοι διεκδικούσαν την γη του μετοχίου κοντά
στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, και αναφέρει ότι μόλις έφευγαν οι Τούρκοι
Τσαντιρμάδες (χωροφύλακες), που προστάτευαν το μετόχι και απωθούσαν τους
κατοίκους κατά τη διάρκεια των εμπλοκών, τότε χτυπούσαν οι καμπάνες της εκκλησίας,
και πρώτα ξεχύνονταν τα παιδάκια του Σχολείου τρέχοντας μέσα στο χωριό και
αποτελούσαν τον προπομπό για την νέα συμπλοκή των κατοίκων με τους μοναχούς.
Το 1902 επίσης, από στοιχεία ενός πίνακα της Κωνσταντινούπολης, (προηγούμενη
σελίδα ) για τα εντός της Ευρωπαϊκής Τουρκίας σχολεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
το Δημοτικό ή αστικό Σχολείο της Ορμύλιας έχει 90 μαθητές εκ των οποίων οι 19
μαθήτριες, και το νηπιαγωγείο 83 με τέσσερις δάσκαλους συνολικά για τα δύο σχολεία,
και η ετήσια δαπάνη συντήρησης είναι 2000 Γαλλικά Φράγκα, ενώ το 1903 λειτουργεί
αστική σχολή με προκαταρκτική τάξη και νηπιαγωγείο. Στην αστική σχολή φοιτούν 105
μαθητές (Α' 16, Β' 21, Γ' 19, Δ΄ 19, Ε' 16, Στ' 14), στην προκαταρκτική τάξη 30, στο
νηπιαγωγείο 60. (Ερατώ Ζέλλιου «Η παιδεία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας στη Χαλικδική». ΙΛΕΧ
Παράρτημα πρακτικά συνεδρίου Ποσίδι 1995 )

2.4 Μαθητολόγιον και Γενικός έλεγχος από 1900-1912
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται με πολύ μικρές διαφοροποιήσεις και από τα
βιβλία του μαθητολογίου, του μητρώου και του Γενικού ελέγχου των μαθητών, που
υπάρχουν και διασώζονται στο Δημοτικό Σχολείο από το έτος 1900 μέχρι και σήμερα. Ο
πίνακας που παραθέτουμε και που δημοσιεύεται για πρώτη φορά και δείχνει τον αριθμό
των μαθητών που φοιτούν, είναι από την μελέτη αυτών των αρχείων στα οποία
φαίνονται ονομαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες, η βαθμολογία τους στα μαθήματα, οι
απουσίες, η διαγωγή τους, ο τόπος καταγωγής, και το επάγγελμα του πατρός.
Επίσης φαίνεται σε ειδική στήλη παρατηρήσεων η επίδοση του μαθητή στο τέλος
της σχολικής περιόδου, καθώς επίσης και ο χρόνος παραμονής τους στο Σχολείο.
Α΄

Τάξις
Έτος

1900-1001
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

σύν

Στ΄

Άρρε

θήλυ

Άρρε

θήλυ

Άρρε

θήλυ

Άρρε

θήλυ

Άρρε

θήλυ

Άρρε

θήλυ

12
11
14
19
16
----11
33
33
22
41

5
1
0
7
10

27
11
22
21
22

6
5
2
--2

22
26
20
19
19

2
6
2
--4

12
18
17
19
10

9
0
4
--0

6
9
13
11
11

4
3
3
5
2

5
4
5
13
11

0
1
1
4
2

110
95
103
105
109

15
21
28
14
34

20
17
33
32
27

13
10
19
19
21

10
11
15
27
23

5
6
9
14
20

10
11
12
11
18

5
4
5
7
3

8
8
7
9
7

0
0
2
1
2

9
6
3
5
9

0
1
0
1
1

91
128
166
161
206
30

Αστικό σχολείο Ορμυλίας
Γράφημα κατανομής μαθητών απο το 1900 έως το 1912

Κατανομή μαθητών για τα σχ. έτη 1900-1912
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Οι αντίστοιχες στήλες για τα έτη 1905-06 και 1906-07 δεν υπάρχουν γιατί έχουν χαθεί από τα αρχεία

Στα αρχεία που ψάξαμε και μελετήσαμε, λείπουν τα στοιχεία για τα δύο έτη: 19051906 και 1906-1907. Για την παράλειψη αυτή των στοιχείων που αφορούν την φοίτηση
των και επίδοση των μαθητών, υπάρχει ειδική σημείωση του διευθυντού του σχολείου
Δημητρίου Χ. Ψαθάκη, ότι τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο του
μαθητολογίου του 1907-1908 και όχι στο βιβλίο προόδου, Γενικού Ελέγχου που θα
έπρεπε να υπάρχουν κανονικά. Πάντως παρ’ όλη την προσεκτική μελέτη που κάναμε
ήταν αδύνατο να τα εντοπίσουμε και πιστεύουμε ότι έχουν χαθεί , δεδομένου ότι κάποιες
σελίδες δεν υπάρχουν και κάποιες άλλες είναι σε πολύ κακή κατάσταση.

Αν προσέξουμε το γράφημα της κατανομής των μαθητών μέχρι και το 1912, που
ήταν και η χρονιά που η
Μακεδονία απελευθερώθηκε, θα
παρατηρήσουμε ότι οι μαθητές
διπλασιάστηκαν μέσα σε δέκα
χρόνια. Επίσης παρατηρούμε
ότι αυτή η αύξηση οφείλεται
κυρίως στην αθρόα εγγραφή
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των μαθητριών που προς το τέλος της δεκαετίας πλησίασαν τον αριθμό των μαθητών.
Πιστεύουμε ότι αυτή η επανατοποθέτηση των κατοίκων προς τη μόρφωση,
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην κατασκευή και λειτουργία το 1910 του νέου
διδακτηρίου, κόσμημα του χωριού, που έγινε με την προσφορά όλων των κατοίκων του
χωριού, και που θεωρήθηκε σαν κοινό κτήμα του καθενός.
Πάντως το 1900-1901 στην ΣΤ΄ τάξη του Αστικού διδάσκονταν 6 μαθήματα :
Θρησκευτικά, Ελληνικά, Αριθμητική, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία.
Στην Ε΄ τάξη του Αστικού
επίσης 6 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά ,
Αριθμητική, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Πειραματική.
Στην Δ΄ τάξη του Αστικού 5 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Ιστορία, Γεωγραφία,
Στην Γ΄ τάξη του Αστικού 5 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Ιστορία, Γεωγραφία,
Στην Β΄ τάξη του Αστικού 3 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Και στην Α΄ τάξη του Αστικού 3 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική.

Βλέπουμε λοιπόν στην σελίδα αυτή από το βιβλίο Γενικού ελέγχου για το έτος 1900-1901 τα μαθήματα που
διδάσκονται καθώς και τους βαθμούς των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του σχολείου.
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Για ιστορικούς λόγους μπορούμε να αναφέρουμε και τα ονόματα των μαθητών της
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 1900 αφού αυτό αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο αρχείο του
Αστικού Σχολείου της Ορμύλιας.
Τάξις Ε΄
Δημήτριος Γ. Δήμιτσας : βαθμός 5,35 «λίαν καλώς»
Σωτήριος Κ. Λιβαδιώτης :
3,90
«καλώς»
Δημήτριος Α. Κατσίκας :
3,56
«καλώς»
Άννα Γ. Καραγιαννίδου :
4
«καλώς»
Μαρία Δ. Χαριζάνου :
4
« καλώς»
Ματθίλδη Ιωσήφ Πέμμα: ήταν μαθήτρια επιμελής αλλά εφοίτησεν ατάκτως μετά 220
απουσιών και απεσύρθη την 8ην Μαΐου
Ακρίβω Ν. Στάμου :
απεσύρθη περί τα τέλη Νοεμβρίου μεταβάσα εις Νικήτην
και φοιτήσασα εις το εκεί σχολείον.
Χρήστος Μ. Μιχαλούδης: Εάν ήτο επιμελής και δεν απεσύρατο ενωρίς (5 Φεβρ.),
ήτο δυνατόν να προβιβασθή. Τώρα όμως αδύνατον.
Χρήστος Ν. Στεργιούδης: Δεν ήτο ικανός εξ’ αρχής δι΄αυτήν την τάξην. Απεσύρθη
την 4ην Φεβρουαρίου επιδοθείς εις την του πατρός εργασίαν
Αθανάσιος Μ. Μιχαλούδης: Αμελής όσον δύναται τις να είναι.Απεσύρθη περι τα
τέλη Φεβρουαρίου και κατά τον χρόνον καθ’ όν εφοίτα,
έκαμε 107 απουσίας.
Τάξις Στ΄
Ιωάννης Στ. Σταμούδης :
βαθμός 5,38 « λίαν καλώς»
Παρμενίων Γ. Λιβανίδης :
5,36 «λίαν καλώς»
Ιωάννης Γ. Αποστόλου : Εις τινάν χρόνον φοιτήσας είχεν δυνατότητας
Χρήστος Ν. Καρακίτσος :
Ωσαύτως
Γέώργιος Κ. Φαρμάκης :
venit vidit ficit ( ήλθον έίδον και απήλθον)
2.5 Διδασκόμενα μαθήματα
Το έτος 1902-1903 προστίθενται και καινούρια μαθήματα, όπως η Γεωμετρία και η
καλλιγραφία. Και έτσι έχουμε:
Στην ΣΤ΄ τάξη του Αστικού 8 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Γεωμετρία Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Πειραματική, Καλλιγραφία.
Στην Ε΄ τάξη του Αστικού 8 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Γεωμετρία Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Πειραματική, Καλλιγραφία.
Στην Δ΄ τάξη του Αστικού 6 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Ιστορία, Γεωγραφία, Καλλιγραφία.
Στην Γ΄ τάξη του Αστικού 6 μαθήματα: Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Ιστορία, Καλλιγραφία.
Στην Β΄ και στην Α΄ τάξη του Αστικού καμία αλλαγή
Το επόμενο έτος 1903-1904 προστίθεται και το μάθημα της ωδικής στις τάξεις Ε΄
και ΣΤ΄ και το μάθημα της πατριδογνωσίας στην Α΄ και στη Γ΄
Για να φτάσουμε στο 1905-1906 να διδάσκονται στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Αστικού
12 μαθήματα τα: Ιερά , Γλωσσικά , Αριθμητική, Γεωμετρία, Ιστορία, Φυσική Ιστορία,
Γεωγραφία, Φυσική Πειραματική, Καλλιγραφία, Μουσική, Ιχνογραφία, Γυμναστική
Στην Δ΄ τάξη Αστικού 10 μαθήματα : Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική, Ιστορία,
Γεωγραφία, Φυσική , Καλλιγραφία Ιχνογραφία, Ωδική, Γυμναστική.
Στην Γ΄ τάξη Αστικού επίσης 8 : Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική, Ιστορία,
Πατριδογνωσία , Καλλιγραφία Ωδική, Γυμναστική.
Στην Β΄ τάξη Αστικού 6 μαθήματα:
Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,
Πατριδογνωσία Καλλιγραφία Ωδική,
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Στην Α΄ τάξη Αστικού 6 μαθήματα:
Πατριδογνωσία Καλλιγραφία Ωδική,

Θρησκευτικά, Γλωσσικά , Αριθμητική,

Όμως, Τα αποτελέσματα από τον Γενικό έλεγχο του 1902-1903. Εδώ μπορούμε να
έχει μεγάλο
διακρίνουμε τα διδασκόμενα μαθήματα και τους βαθμούς των μαθητών.
ενδιαφέρον
να
προσέξουμε τη στήλη των Παρατηρήσεων, ειδικών και γενικών, επειδή παρέχουν
σημαντικές πληροφορίες για την πρόοδο κάθε μαθητή, για την πρόοδο κάθε τάξης και
για τη γενική πρόοδο του Σχολείου.
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Έτσι οι κατά μαθητή παρατηρήσεις έχουν (πάλι ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές )
την παρακάτω κυρίως, φραστική διατύπωση κατά περίπτωση:
«Λίαν αδύνατος εις την όρθογραφίαν» «Απεσύρθη τη 10η Απριλίου. "Ας προβιβασθή
υπό δοκιμασίαν».
«Εν γένει αδύνατος. Καλόν να μείνη εν τη αυτή»,
΄Ητο
«Απεσύρθη
αρχάς
Απριλίου.
εκ
των
καλών
και
δύναται
να προβιβασθή».
«Απεσύρθη τη 24η Μαρτίου. Εκ των μετρίων, αλλά της ηλικίας ένεκεν ας δοκιμασθή».
«Αμφότεροι άπεσύρθησαν περί τα μέσα Μαρτίου. Εκ των τελευταίων.
Άπροβίβαστοι».
«Απεσύρθη αρχάς Ιανουαρίου. Οκνηρότατος. Άπροβίβαστος».
«θα ήτο άριστος μαθητής εάν εφοίτα κανονικώς»

Αλλά υπάρχουν και κάποιες ασυνήθιστες παρατηρήσεις, όπως π.χ. οι εξής:
«νομάς όν άνεχώρησεν»
«Ήτο εξαρχής ανάξιος δια ταύτην την τάξην, Εν τη αυτή. Δεν προβιβάζεται»
«Προσήλθε αργά νομάς όν, εφοίτησεν ατάκτως, δεν προβιβάζεται»
«Ήτο καλός και επιμελής μαθητής, αλλά λόγω ενδελεχούς ασθενείας απεσύρθη τη
9η Δεκεμβρίου, και δεν προσήλθε πλέον, ούτως δεν είναι ικανός δια προβιβασμόν»
Και σε λατινικά
«venit, vidit, ficit» « Ήλθον είδον και απήλθον»
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«Βλαχοποιμήν απεσύρθη αρχάς Φεβρουαρίου, αδύνατον προβιβασθή»
Για την διαγωγή:
«Δια μετρίας αγωγής στιγματίζονται όσοι συνελήφθησαν καπνίζοντες, και οι απειθείς
λίαν»

Συμπεράσματα από τη μελέτη των πιο πάνω δεδομένων:
Το σχολείο, παρά τις άριστες προϋποθέσεις που επικρατούν αυτή την εποχή, δεν
λειτούργησε σύμφωνα με τις προσδοκίες των δασκάλων κατά τα πρώτα έτη κυρίως της
λειτουργίας του. Πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από αυτήν που επικρατεί σε
γειτονικά χωριά, όπου οι δάσκαλοι ήταν αναγκασμένοι πολλές φορές να υποκύπτουν
στις υποδείξεις της σχολικής εφορείας, στην οποία υπήρχαν και εσωτερικές διαμάχες και
διάφορες τάσεις, που είχαν προεκτάσεις και στη ζωή του Σχολείου. Τέτοιες
συμπεριφορές από την Σχολική εφορεία της Ορμύλιας, πάντως δεν διαπιστώσαμε, και οι
έφοροι που είδαμε παραπάνω ήταν σοβαρές προσωπικότητες του χωριού, που είχαν
μέλημα την καλή λειτουργία του Σχολείου και όπως διαπιστώσαμε, έκαναν όλες τις
ενέργειες με την εξουσιοδότηση των συγχωριανών τους για την κατασκευή του νέου
Σχολείου.
Τα προβλήματα εντοπίζονται στους γονείς και τους μαθητές οι οποίοι δεν είχαν
εκτιμήσει την αξία της μόρφωσης και θεωρούσαν τη δουλειά στο χωράφι, περισσότερο
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Αποτελέσματα της Ε΄και Στ΄τάξης του Ιουνίου του 1903 από τον Γενικό έλεγχο του σχολείου της Ορμύλιας.
Διευκρινίζουμε ότι το σύστημα βαθμολόγισης ήταν εξαδικό (άριστα το 6). Το έτος 1904-1905 έχουμε το
δεκαδικό σύστημα βαθμολόγησης. Πάντως εδώ μπορούμε να διακρίνουμε ότι αποφοίτησε μια μετέπειτα
προσωπικότητα της Ορμύλιας με βαθμό λίαν καλώς, ο Αγαπητός Δημ. Αγαπητός, αδερφός του Αγγελάκη.
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απαραίτητη και χρήσιμη από την επιμελή φοίτηση στο σχολείο.
Εκτός από αυτό, ο τρόπος διδασκαλίας και οι σκληρές τιμωρίες των δασκάλων
στους μαθητές, υπήρξε άλλος ένας λόγος απομάκρυνσης των παιδιών από το σχολείο.
Πάντως με την κατασκευή του νέου διδακτηρίου η κατάσταση βελτιώθηκε σε μεγάλο
βαθμό τουλάχιστον ως προς το χρόνο φοίτησης των μαθητών.
Για να πάρουμε μια ιδέα για το πώς είναι διαστρωματωμένη η κοινωνία της
Ορμύλιας λίγο πρίν την απελευθέρωση καταγράψαμε τα επαγγέλματα των γονέων των
230 μαθητών του Σχολικού έτους 1911-1912. Ειναι δεδομένο ότι οι αλλαγές στον
κοινωνικό και οικονομικό ιστό την εποχή εκείνη ήταν πάρα πολύ αργές, οπότε τα
αποτελέσματα που εξάγονται απηχούν μια αρκετά μεγάλη περίοδο και όπως έχουμε
παρατηρήσει διατηρούνται για αρκετά χρόνια μετά, έως και τη δεκαετία του 1960.
Φαίνεται λοιπόν πολύ καθαρά ότι πρόκειται για μια καλά οργανωμένη κοινωνία,
αμιγώς Ελληνική, με όλες τις εκφράσεις της, όπου στην βάση της παραγωγικής
πυραμίδας κυριαρχούν οι απασχολούμενοι με την γεωργία, σαν απλοί γεωργοί ή
κηπουροί (παραγωγοί οπωροκηπευτικών) και φυσικά οι εργάτες. Επίσης συναντούμε
όλα τα επαγγέλματα καθώς και αυτούς που προσφέρουν υπηρεσίες (γιατρός, δάσκαλος,
ιερέας, αγροφύλακας, υπάλληλος)
2.6 Πίνακας επαγγελμάτων γονέων των μαθητών την περίοδο 1900-1912
Επάγγελμα πατρός σχολ. Έτος 191112
Γεωργός
Εργάτης
Κτηματίας
Κηπουρός
Ποιμήν - βλαχοποιμήν
Χοιροβοσκός
Αγωγιάτης- Καρραγωγεύς
Ράπτης
Παντοπώλης
Ξυλουργός
Ιατρός
Υπάλληλος
Διδάσκαλος
Αγροφύλαξ
Έμπορος
Μυλωθρός (μυλωνάς)
Ιερεύς
Υποδηματοποιός
Καφεπώλης
Κρεοπώλης
Σιδηρουργός
Πεταλωτής
Βαρελοποιός
Ορφανός
Σύνολο

Σύνολο μαθητών

%

64
31
20
19
12
3
14
3
4
3
1
2
4
2
6
3
4
2
1
1
1
1
1
29
230

28
13
9
8
5
1,3
6
1,3
1.8
1,3
0,4
0,9
1,8
0,9
2,6
1,3
1,8
0,9
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
13
100
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Λίγα σχόλια για τα επαγγέλματα της εποχής και πώς αυτά απηχούσαν στο
κοινωνικό σύνολο.
Ο έμπορος διέθετε σχετική οικονομική επιφάνεια, αλλά κυρίως είχε επαγγελματικές
και κοινωνικές σχέσεις με χώρους και πρόσωπα του εμπορικού κόσμου, κατά κανόνα
της Θεσσαλονίκης. Ο έμπορος ιδιαίτερα του μεταξοσκώληκα, κάρβουνου κλπ,
λειτουργούσε μεταξύ παραγωγού και μεγαλέμπορου της μακεδονικής πρωτεύουσας, με
αποτέλεσμα ο κοινωνικός και πνευματικός του κόσμος να διευρύνεται. Στην Ορμύλια
έχουμε λοιπόν έμπορο τον Κων/νο Γκοτζαμάνη αξιόλογο και με μεγάλη οικονομική
επιφάνεια πρόσωπο, που διατηρούσε ταυτόχρονα και παντοπωλείο.
Ο «παντοπώλης» μάλλον θα πρέπει να υπαχθεί στην κατηγορία του εμπόρου, διότι
και εδώ πρόκειται για άσκηση, σε μικρότερη κλίμακα, «γενικού εμπορίου» ή έστω «λίγα
απ' όλα», με διασυνδέσεις χαλαρότερες στην πόλη της Θεσσαλονίκης . Δεν είναι λίγες οι
φορές -μάλλον πρόκειται για κανόνα- που τόσο ο έμπορος όσο και ο παντοπώλης
ασκούν παράλληλα και ένα ρόλο παρατραπεζίτη Οι διαφορές του παντοπώλη από τον
έμπορο περιορίζονταν μόνο στο ύψος των συναλλαγών.
Ο κτηματίας είναι ο σημερινός «εισοδηματίας» με κύρια εισοδηματική πηγή την
ενοικίαση των κτημάτων σε ακτήμονες καλλιεργητές και την άμεση εμπορία των καρπών
της γης (ελαιόλαδο, σιτηρά, κρασί, τσίπουρο κ.ά.). Ο κτηματίας όπως και ο έμπορος,
δανείζει αγροτικά προϊόντα σε μικροκαλλιεργητές με υψηλό τόκο.
Όσον αφορά τους εργάτες, πρόκειται κατά κανόνα για αγροτικούς εργάτες,
«εργάτες γης», οι οποίοι στερούμενοι κτηματικής περιουσίας και διαθέτοντας ένα μόνο
ζώο-αροτήρα ή κανένα, προσλαμβάνονται στη δούλεψη γαιοκτημόνων σε ετήσια βάση ή
εποχιακά, ανάλογα με τις ανάγκες και το χρόνο των αγροτικών και κτηνοτροφικών
εργασιών (σπορά, θεριζοαλωνισμός, μεταξοσκωληκοτροφία, ελαιοσυλλογή, γεννήσεις
αιγοπροβάτων). Το μη σταθερό και χαμηλό εισόδημα δημιουργούσε ανασφάλεια με
άμεση επίπτωση στη μόρφωση των παιδιών τους.
Ο ιερέας, κληρικός της εποχής, μισθοδοτείται πενιχρά και συνήθως ασκεί και
δεύτερη εργασία, κυρίως αγροτική, για να επιβιώσει.
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Οι ποιμένες που αποτελούν μεγάλο σχετικά ποσοστό του πληθυσμού, είναι κυρίως
βλάχοι που έρχονται εποχιακά για να ξεχειμωνιάσουν τα ζώα τους και συνήθως φεύγουν
την άνοιξη παίρνοντας μαζί και τα παιδιά τους. Τα δικαιώματα βοσκής, ο «κισλάς» όπως
λέγονταν, ήταν ένα αρκετά μεγάλο έσοδο που χρησιμοποιούνταν κυρίως για κοινωφελή
έργα, όπως έχουμε δεί πολλές φορές να γίνεται.
Όσο για τα ορφανά παιδιά, φαίνεται να έχουν κάποια ειδική μεταχείριση γιατί
απαλλάσσονται από το «δικαιωμα εγγραφής» που υπήρχε και χορηγούνταν δωρεάν τα
διδακτικά βιβλία. Επίσης θα πρέπει να είχαν και κάποιο κηδεμόνα ο οποίος αναλάμβανε
την υποχρέωση να στείλει τα παιδιά αυτά στο σχολείο. Πάντως είναι γεγονός ότι τα
ορφανά παιδιά ήταν συνολικά στην κηδεμονία και φροντίδα της κοινότητας η οποία είχε
αυξημένο το αίσθημα της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας.
Σχολικό έτος 1904-1905

Ταξις Στ΄

Εδώ έχουμε τα αποτελέσματα του Γενικού ελέγχου του έτους 1904-1905. Βλέπουμε ότι σε ειδική
στήλη αναγράφεται το επάγγελμα του πατρός και ότι πλέον έχει επικρατήσει το δεκαδικό σύστημα
βαθμολόγησης . Ανάμεσα σ΄αυτούς που αποφοίτησαν είναι και ο Αγγελάκης Αγαπητός, ο οποίος
αργότερα εξελίχθηκε στην ποιό σημαντική ίσως προσωπικότητα της Ορμύλιας.
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Εδώ βλέπουμε τα αποτελέσματα των ετησίων εξετάσεων (διαγωνισμών) των τεσσάρων τάξεων της Αστικής Σχολής
Ορμυλίας για το σχολ.έτος 1907-1908. Αξίζει δε να προσέξουμε ότι στην Δ΄Αστική τάξη φοιτούσε ο Νικόλαος Ντέας ,
ήρωας κατόπιν στους Εθνικούς πολέμους και ένας από τους πρώτους αεροπόπους της Ελλάδας. Στην παρατήρηση στο
περιθώριο της σελίδας απο τον δ/ντή Δ. Ψαθάκη και τον δ/σκαλο Σάββα Μουστάκα όσον αφορά την φοίτηση των
μαθητών, αναφέρεται:
«Δι’ ελλειπούς φοιτήσεως σημειούνται οι άνω των 25 απουσιών έχοντες. Πάντες σχεδόν έχουσιν άνω των 80. Άρα ουδείς έχει τακτικήν
φοίτησιν. Και εκ των μή διαγωνισθέντων, οι όντες απροβίβαστοι εν τοις Α΄ διαγωνισμοίς, μενέτωσαν εν τη ιδία τάξει.
Ο διευθυντής Δημήτριος Ψαθάκης
14/6/1908»

Στο σημείο αυτό θεωρούμε ενδειαφέρον να παραθέσουμε μερικές σελίδες από το
μαθητολόγιο και το γενικό έλεγχο των πρώτων ετών από της λειτουργείας του σχολείου
στο νέο διδακτήριο, και συγκεκριμένα του 1911-1912, όπου φαίνονται όλοι οι μαθητές
του σχολείου, πράγμα που εμφανίζει σε μεγάλο μέρος και τις οικογένειες που υπήρχαν
τότε.
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2.7 Σελίδες από τον γενικό έλεγχο του 1911-1912 πριν την απελευθέρωση
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Παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες για ιστορικούς λόγους, τους
μαθητές όλων των τάξεων της Αστικής Σχολής Ορμύλιας , και τις
επιδόσεις τους στους διγωνισμούς του Β΄ εξαμήνου για το Σχολ. Έτος 19111912, ακριβώς ένα χρόνο πρίν την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό.
Ενδειαφέρον έχει να παρατηρήσουμε τα σχόλια στο περιθώριο για κάθε
μαθητή από τους δασκάλους, καθώς και τον μεγάλο αριθμό των μαθητών
που διέκοπταν την φοίτησή τους για να βοηθήσουν τους γονείς τους στις
αγροτικές εργασίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η νέα εποχή στα εκπαιδευτικά πράγματα της Ορμύλιας

Το νέο διδακτήριο

Σχολ.έτος 1951 -1952 . Η δασκάλα Ελένη Γκοτζαμάνη Δεμίρη ανάμεσα σε μαθητές της στα σκαλιά του Δημ.
Σχολείου
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3.1 Ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας Ειρηναίος και το νέο διδακτήριο της Ορμύλιας
Την εποχή αυτή του Μακεδονικού αγώνα, (που όπως είδαμε άρχισε το Βουλγαρικό
στοιχείο να κάνει αισθητή την παρουσία του στη Χαλκιδική και κυρίως στη Βόρεια ),
επειδή η έδρα της Μητρόπολης Κασσανδρείας που από το 1870 ήταν ο Πολύγυρος,
χήρεψε με την παραίτηση του Μητροπολίτη Ιωάννη, η ιερά σύνοδος την 26 η Ιουλίου
1907, εξέλεξε καινούριο Μητροπολίτη τον Ειρηναίο, ο οποίος έφτασε στον Πολύγυρο
έφιππος πάνω σε λευκό άλογο, το απόγευμα της 7ης Σεπτεμβρίου 1907 αναλαμβάνοντας
την επισκοπή.Ο Ειρηναίος εκτός από την εθνική δράση που ανέλαβε μέσα από τις
επιτροπές σε κάθε χωριό για τον Μακεδονικό αγώνα, ανέπτυξε και πλούσια εκπαιδευτική
δράση, στην κατεύθυνση της απόκτησης καταλλήλου διδακτικού προσωπικού, και
συγχρονισμένων και λειτουργικών σχολικών κτηρίων. Έτσι μέσα σε μια επταετία
κατάφερε να κοσμήσει αρκετά χωριά της Επαρχίας του με κατάλληλα σχολεία.
Ο Παναγιώτης Γ. Στάμος στο έργο του «Βιογραφία του Μητροπολίτου
Κασσανδρείας Ειρηναίου» αναφέρει:
«….Ο Ειρηναίος ζητεί πληροφορίας, αν είναι δυνατόν να διορισθώσιν εις τα Σχολεία
«χρηστοήθεις και καλώς κατηρτισμένοι» απόφοιτοι της θεολογικής Σχολής Χάλκης. Προς
οριστικήν δε λύσιν του ζητήματος έπεδόθη εις την ίδρυσιν του Ίεροδιδασκαλείου Αγίας
Αναστασίας…»
«…Δια την άνέγερσιν συγχρονισμένων παιδαγωγικώς σχολικών κτιρίων έπεδόθη
άμα τη εις Πολύγυρον άφίξει αύτού εις την έξεύρεσιν των απαιτουμένων πόρων. Και
ταύτα εντός οκτώ ημερών από της εις Πολυγυρον άφίξεώς του! Υπό τοιούτου λοιπόν
ζήλου υπέρ της Παιδείας πυρούμενος και έχων πολύτιμον συνεργάτην τον εκ Φούρκας
Κασσάνδρας επιφανή αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Ι. Παιονίδην, συμπληρώσαντα εν Μονάχω
της Γερμανίας τάς σπουδάς αύτού και επί δεκαετίαν εν αυτή εργασθέντα, όστις δωρεάν
έφιλοπόνει τάς μελετάς των κτιρίων…..…Ούτως εντός επταετίας κατώρθωσε να κοσμήση
εκαστον χωρίον της Επαρχίας του δια καταλλήλου σχολείου. Τα μεγαλοπρεπέστερα είναι
δύο του Πολυγύρου, της Όρμυλίας, Βραστών, Συκιάς, Βάλτης, Βάβδου, Βασιλικών,
Τριλόφου, Αγίου Νικολάου…»
Πάντως η αλήθεια είναι ότι τη μεγαλύτερη προεργασία και προγραμματισμό την
έκανε ο προκάτοχος του Ειρηναίου, και αυτό το παραδέχεται ο Ειρηναίος σε μια
επιστολή που έστειλε προς τον Πατριάρχη στις 15 Σεπτεμβρίου 1907 και παρακαλεί :
«… Επειδή δε άχρι της ώρας ουδέν Αυτοκρατορικόν φιρμάνιον εφάνη εν Πολυγύρω
καιτοι εγκαιρως καταβληθεισών υπο της Κοινότητος των νενομισμένων προς έκδοσιν
αυτού δαπανών δια τούτο θερμώς παρακαλώ την Υμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα,
όπως αγαθυνομένη διατάξει τα δέοντα προς ταχυτέραν αυτού έκδοσιν…»
Στο σημείο αυτό ο Ειρηναίος, έχοντας αγωνία για την ανέγερση του Σχολείου του
Πολυγύρου, αποκρύπτει το γεγονός ότι έχει στα χέρια του το φιρμάνι της Ανέγερσης του
Σχολείου της Ορμύλιας το οποίο έχει ήδη υπογραφεί από τον Σουλτάνο στις 13
Αυγούστου 1907, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, είτε θέλει να χρεωθεί στον ίδιο αυτή η
πρώτη επιτυχία στα εκπαιδευτικά πράγματα στη Χαλκιδική, είτε θέλει να δώσει
μεγαλύτερη έμφαση στο αίτημά του προς τον Πατριάρχη, και να επισπεύσει την
κατασκευή σχολικών κτηρίων, από φόβο λόγω της απροκάλυπτης δράσης Βουλγαρικών
σωμάτων, οι οποίοι έδιναν και δωρεάν βιβλία για τους μαθητές στα χωριά, ειδικά της
βόρειας Χαλκιδικής
Και έτσι λοιπόν ανοίγει ο δρόμος και αρχίζουν οι διαδικασίες της κατασκευής του
νέου διδακτηρίου της Ορμύλιας το οποίο χαρακτηρίζεται σαν «…λαμπρόν Κοινοτικόν
Εκπαιδευτήριον το οποίον υπεξέκαυσε τον ζήλον πολλών χωρίων της ταπεινής μου
Επαρχίας , άτινα φιλοτιμούνται εξοικονομήσωσι το απαιτούμενο χρήμα προς ανέγερσιν
Σχολών…» (Π. Στάμου: «Ειρηναίος βιογραφία» Επιστολή του Μητροπ. Ειρηναίου προς τον Πατριάρχη, 27
Οκτωβρίου 1910)
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3.2 Αυτοκρατορικό μονόγραμμα του σουλτάνου Αβδούλ για ανέγερση διδακτηρίου άρρεναγωγείου
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3.3 Η μετάφραση του φιρμανίου
Ο εξοχότατος βεζίρης. ό μέγιστος στρατάρχης, ο ρυθμιστής των υποθέσεων του
κόσμου, ο διευθύνων τα κοινά πράγματα, ο νους ό διαπεραστικός πού διεκπεραιώνει με
ορθή γνώμη τα σπουδαία ζητήματα, πού θέτει τη βάση του κράτους και της ευτυχίας, ο
στρατάρχης των ανωτέρων υπαλλήλων πού στερεώνει την ευτυχία και τη δόξα και τον
όποιον ο ύψιστος βασιλιάς περιβάλλει με εύνοια, ο μέγιστος των βεζίρηδων, ο έπαρχος
της Θεσσαλονίκης της υψηλής βασιλείας μου, ο κατέχων το ένδοξο αδαμαντοκόλλητο
παράσημο Όσμανιέ και τον πρώτο βαθμό Μεδζιδιέ, ό βεζίρης μου Μεχμέτ Ραούφ Πασά,
είθε ο Θεός να τον δοξάζει πάντοτε και ναΐπη της Θεσσαλονίκης Μεβλανά
Άβδουραχμάν Χουσεΐν Αφέντη, το καύχημα των ενδόξων και ευγενών, το μέλος του
Συμβουλίου, είθε να αυξηθεί ή δόξα του.
Όταν φθάσει το υψηλό αυτοκρατορικό μου μονόγραμμα να γίνει γνωστό ότι,
σύμφωνα με το περιεχόμενο των εγγράφων πού διαβιβάστηκαν και κοινοποιήθηκαν στο
Συμβούλιο Επικρατείας και πού αναφέρονται στην έρευνα, ή οποία έγινε με αφορμή την
αίτηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όσον αφορά τη χορήγηση αδείας για την
ανέγερση ενός άρρεναγωγείου στην περιοχή Μπεϊλίκ
του χωρίου Όρμύλια της
διοικήσεως Κασσάνδρας, το σχολείο θα ανοικοδομηθεί επάνω σε οικόπεδο τετρακοσίων
εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων, το οποιο είναι κτήμα των κατοίκων του χωρίου
Όρμύλια στην περιοχή Μπεϊλίκ. Το σχολείο θα ανεγερθεί επί των διαστάσεων πλάτους
34, μήκους 23 και ύψους 6 μέτρων, ενώ από τις διακόσιες οθωμανικές λίρες, πού
απαιτούνται να δαπανηθούν, οι εκατό λίρες θα καταβληθούν από τους δωρητές του
χωριού, οι εξήντα λίρες 60 από την κουμπανία Τραϊκόζ Κουραμάν της Ρωμυλίας και οι
πενήντα λίρες από το ταμείο της εκκλησίας.
Οι κάτοικοι του χωρίου, πού αναφέρθηκε, ανήκουν εξ ολοκλήρου στην Ελληνική
κοινότητα και ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια σαράντα δύο άτομα. Επειδή εξακριβώθηκε
ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για να μην ανοικοδομηθεί το σχολείο, είναι ανάγκη μετά
την αποπεράτωση της ανεγέρσεως και κατά τη λειτουργία του σχολείου να ληφθούν
υπόψη το περιεχόμενο του άρθρου εκατόν είκοσι εννέα του κανονισμού του Υπουργείου
Παιδείας και οι όροι των αποφάσεων αναφορικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την
Κωνσταντινούπολη.
Η έκδοση της υψηλής μου διαταγής, ή περιέχουσα την άδεια ανεγέρσεως του
σχολείου, αφού ζητήθηκε από το τμήμα ιδιοκτησίας του Συμβουλίου, πού αναφέρθηκε με
συνημμένα τα πρακτικά, και αφού υποβλήθηκε ή υπόθεση στην εξοχότητά μου, εκδόθηκε
και χορηγήθηκε ή υψηλή και τιμημένη διαταγή μου αυτή με μεγάλη τιμή και χαρά.
Εσύ ο έπαρχος, ο υποδεδειγμένος κύριος και οι λοιποί, πού αναφέρθηκαν, εσείς οι
προμνησθέντες, μην εμποδίσετε την ανέγερση του σχολείου, υπό τον όρο να μην
παραβιαστούν οι διαστάσεις, που ορίσθηκαν, και οι δαπάνες να τακτοποιηθούν όπως
προαναφέρθηκε. Να μην εισπραχθούν προς τον σκοπό αυτόν δια βίας χρήματα από
κανέναν και να φροντίσετε να μη δημιουργηθεί κατάσταση αντίθετη προς την υψηλή μου
διαταγή, καταπιέζοντας ή προκαλώντας ενοχλήσεις με διαφόρους τρόπους.
Γράφθηκε στις τέσσερις του μήνα Σαμπάν του έτους χίλια τριακόσια είκοσι πέντε
(Τρίτη 13 Αυγούστου 1907).
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Εδώ έχουμε να παρατηρήσουμε μία αντίφαση. Ενώ το αυτοκρατορικό φιρμάνι δίνει
και ορίζει τις διαστάσεις του νέου διδακτηρίου, με πλάτος 34 και μήκος 23 μέτρα, που
δημιουργούν εμβαδόν 782 m2 (τετρ. μέτρα), το εμβαδόν του οικοπέδου όπου θα
κτιζόταν το Σχολείο είναι 462 m2. Πιστεύουμε ότι έχει γίνει λάθος στην αντιγραφή από
τον γραφέα, του πραγματικού εμβαδού του οικοπέδου το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο
από τα 462 m2.
3.4 Το συμβόλαιο και το πρακτικό θεμελίωσης
Το σχολείο της Ορμύλιας, όπου σήμερα στεγάζεται το Δημαρχείο, κτίστηκε το 1909,
σύμφωνα με επιγραφή εντοιχισμένη στην ανατολική του όψη. Το συμβόλαιο ανάθεσης
της Εργολαβίας, που υπογράφεται το Νοέμβριο του 1908, περιέχει πλούσιες
πληροφορίες για την κατασκευή του.
Το όνομα του αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη αναφέρεται ρητά τόσο στο
συμβόλαιο, όσο και στο ψήφισμα για την κατάθεση του θεμέλιου λίθου του σχολείου.
Το εργολαβικό συμβόλαιο με «τον τελευταίον μειοδότην κ. Νικόλαον Γεωργίου εκ
Κροσόβης, της Έπαρχίας Καστορίας» υπογράφηκε την 14-11-1908. (Το συμβόλαιο
περιέχεται σε κώδικα που φυλάσσεται σήμερα στο Δημαρχείο. Ο κώδικας περιέχει
επίσης το ψήφισμα για την κατάθεση του θεμελίου λίθου, τον κατάλογο των συνδρομών
για την ανέγερση του σχολείου, καθώς επίσης και τις δαπάνες της ανέγερσης)
Το συμβόλαιο που προαναφέρθηκε μας δίδει σαφείς πληροφορίες για τα πρότυπα
της αρχιτεκτονικής αυτής, και αξίζει να αναφέρουμε μερικές παραγράφους του.
Συμβόλαιον
η
Σήμερον τη 14 Νοεμβρίου 1908 ημέραν Παρασκευήν και ώραν 10η της ημέρας
υπο των αντιπροσώπων και προκρίτων της Ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητος Ορμυλίας
εν συνεδρία ευρισκομένη, υπο την προεδρία του παρεπιδημούντος Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου κατεκυρώθη η κατασκευή του νέου των εκπαιδευτικών καταστημάτων
Ορμυλίας κτηρίου, εις τον τελευταίον μειοδότην κ. Νικόλαον Γεωργίου εκ Κρουσόβης,
της επαρχίας Καστορίας, επι τη βάσει των εξής όρων και αμοιβαίων υποχρεώσεων.
Η μεν Ελληνική Ορθόδοξος Κοινότης Ορμυλίας αναλαμβάνει ίνα πληρώσει δι’
έκαστον τετραγωνικόν πήχυν τοίχου, μηδόλως λαμβανομένου υπόψη του πάχους αυτού,
είτε εξωτερικώς είτε εσωτερικώς, γρόσια ταμειακά εντεκα (αριθ.11)
Β. Υπισχνείται ίνα παράσχη τω εργολάβω άπασαν την απαιτουμένην δι’ όλον το
κτίριον άσβεστον, άμμον, ύδωρ, και ξυλείαν.
Γ. αναλαμβάνει ίνα ιδίαις δαπάναις μεταφέρει τους εν τοποθεσία «Σπαθιές»
εξορυχθησομένους υπο του εργολάβου λίθους εκ γρανίτου είτε δια πλοίου είτε δια
κάρρων μέχρι του εφ’ ού ανεγερθήσονται αι Σχολαί γηπέδου.
Ο εργολάβος υποχρεούται όπως κατασκευάσει άπαντας τους εξωτερικούς
τοίχους δια λίθων εν σειρά χονδροπελεκημένων, ως οι της εξωτερικής επιφανείας των
τοίχων του Μετοχίου Βατοπεδίου, Τας δε γωνίας, παραστάτας θυρών και παραθύρων,
αψίδας, ζώνην και κορνίζας υποχρεούται ίνα κατασκευάση διά λίθου γρανίτου,
λελαξευμένου συμφώνως προς τα υπό του κ. Ξ. Παιονίδου δοθησόμενα σχέδια.
Πάσα πληρωμή θα γίνεται υπο του ταμίου της τριμελούς επι του κτιρίου επιτροπής
του κ. Κ. Γκοτζαμάνη, τη γνώσει και επιδοκιμασία και των δύο άλλων μελών αυτής, του
αξιοτίμου κ .Δημητρίου Αγαπητού, και του αιδεσιμοτάτου Σακελλαρίου κ. Χρήστου ως
προέδρου.
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Εφ’ ώ και εγένετο το παρόν συμβόλαιον εις διπλούν, όπως ανα έν δοθή εις
εκάτερον των συμβληθέντων μερών υπογρφέν και επικυρωθέν καταλλήλως.
Οι πρόκριτοι της Ορμυλίας

ο Εργολάβος
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Η θεμελίωση έγινε από τον Ειρηναίο, την Κυριακή 16-11-1908 μετά την θεία Λειτουργία.
Σύμφωνα με το πρακτικό της θεμελίωσης, στα θεμέλια, εκτός από την φιάλη του
αγιασμού, τοποθετήθηκε και μια άλλη που περικλείει το εξής σημείωμα:
πρακτικό της θεμελίωσης
« Την 16ην 9/βρίου 1908 ημέραν Κυριακήν μετά την λήξιν της θείας και ιεράς
λειτουργίας, τελεσθείσης εκ του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κασσανδρείας
συλλειτουργούντων και όλων των ιερέων Ορμυλίας , ήτοι του αιδεσιμοτάτου κ. Π’’
Χρήστου Σακελλαρίου, Π’’ Σαραφιανού, Π’’ Δημητρίου και Π’’ Χριστοφόρου, μετα του
αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίνου, συνοδά του προαποφασισθέντος,
εψάλη αγιασμός και κατετέθη θεμέλιος λίθος του κτηρίου της νέας Σχολής της
Ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητος Ορμυλίας. Εντός
αυτού εκτός της φιάλης του αγιασμού, ετέθη και
ετέρα περικλείουσα το εξής σημείωμα:
Επί της συνταγματικής βασιλείας Σουλτάν
Αβδούλ Χαμίτ Β΄, πατριεραρχούντος Ιωακείμ Γ΄το
Β΄, του αρχιερατεύοντος εν Κασσανδρεία Ειρηναίου,
των εφορευόντων Κ. Λιβανίδου, Δ. Αγαπητού, Κ.
Κοτζαμάνη και των επιτροπευόντων
επί της
ανεγέρσεως του κτηρίου
Δ. Αγαπητού, Κ.
Κοτζαμάνη και αιδεσιμοτάτου κυρ Χρίστου,
κατετέθη ο θεμέλιος λίθος της σχολής, δαπάναις
της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Ορμυλίας και
των φιλομούσων ομογενών εν πανδήμω τελετή,
Ο μητροπολίτης Ειρηναίος
αρχιτεκτούντος του Ξ. Παιονίδου
Μεθ’ ό ανοίγει ο εν τη απέναντι και της
εφεξής σελίδος κατάλογος συνδρομών .
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Το πρακτικό της θεμελίωσης
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3.5 Η μαρτυρία του Ευμένιου Παπαγεώργιου
Παρών στην τελετή θεμελίωσης ήταν και ο Ευμένιος Παπαγεώργιος οικογενειακός
φίλος και κουμπάρος του Δημ. Αγαπητού ο οποίος κράτησε σημειώσεις «όπως μη
καλύψη ο χρόνος τα γεγονότα αυτά και μείνουν άγνωστα εις τας επερχομένας γενεάς».
Έτσι μας πληροφορεί ότι παρευρίσκονταν ο διευθυντής του Σχολείου Ιωάννης
Κάσσανδρος από τα Βραστά, ο Νικόλαος Δήμητσας και ο Γεώργιος Παπαχρίστου, οι
οποίοι έγραψαν και αντέγραψαν τα πρακτικά, καθώς και η διδασκάλισσα Σωσσάνα
Παπαλαζάρου. Ο μητροπολίτης Ειρηναίος μιλώντας κατάλληλα προέτρεψε τους
κατοίκους να συνεισφέρουν ότι μπορούσε ο καθένας, και έτσι ανοίχθηκε κατάλογος
εισφορών.
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Πράγματι αθρόα όλοι οι κάτοικοι, αμέσως την ίδια εκείνη μέρα δήλωσαν σε έναν
πρόχειρο κατάλογο που ανοίχθηκε, για το τι δεσμεύονταν να προσφέρουν από το
υστέρημά τους για τον κοινό σκοπό.
Ακολούθησε έρανος επίσημα καταγεγραμμένος από την επιτροπή των εφόρων και
το ποσό που μαζεύτηκε ήταν 244,5 λίρες Τουρκίας. Άλλες 220 λίρες προήλθαν από την
εκμίσθωση της θερινής βοσκής, και 50 λίρες κατέβαλε ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Το
σύνολο λοιπόν του ταμείου των συνδρομών ανήλθε στις 514,5 λίρες Τουρκίας, ποσό
πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο αναγράφεται στο φιρμάνι του σουλτάνου και που
ανέρχονταν σε 200 λίρες. Πάντως πουθενά δεν είδαμε να καταχωρούνται στα έσοδα του
ταμείου οι 60 λίρες από την κουμπανία Τραϊκόζ Κουραμάν της Ρωμυλίας. Άρα το
κτήριο ήταν ολοκληρωτικά δημιούργημα των κατοίκων του χωριού, πράγμα το οποίο
όπως θα δούμε αργότερα είχε μεγάλη σημασία.
Μπορούμε ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικά ονόματα από τον κατάλογο των
προσφορών των κατοίκων, επιλεγμένα εντελώς τυχαία που δείχνουν την συνολική
προσπάθεια που έκανε όλο το χωριό για να κατασκευαστεί ένα από τα ωραιότερα
κτίσματα της Χαλκιδικής, που το θαυμάζουμε ακόμη και σήμερα.
3. 6 1908-1909 ταμείον της οικοδομής του Σχολείου:
Μήνας
Νοεμβρίου 08
«
«
«
Φεβρουαρ 09
Μάρτιος 09
Απριλίου 09
«
«
Μαΐου 09

Ημερ.
16
«
20
«
27
23
13
14
15
31

Ιουλίου 09

25

Ιουλίου 09

25

Ιουλίου 09

27

Ιουλίου 09

29

Ιουλίου 09
Ιουλίου 09
Αυγούστου 09

30
31
6

---------Εν όλω

------

Ονοματεπώνυμον
Άγιος Κασσανδρείας κος Ειρηναίος
Κ. Γκοτζαμάνης
Αιδεσ. παπαΔημήτριος Μιχαλούδης
Καλούδα Χρ. Αποστολά
Αναστ. Καρατάσιος
Δ. Αγαπητός
Κοινόν από Κισλάν
Κοινόν από Κισλάν
Κοινόν από Κισλάν
Χρήστος Δ. Όρης
Ιερά μονή Δοχειαρίου Ξυλείαν εις διάφορα
είδη 15 φορτία και 10 σανίδια καστανιών
Ιερά μονή Ξηροποτάμου 100 σανίδια ελάτινα
και 50 καστανίσια
Ιερά μονή Μεγίστης Λαύρας
Ιερά μονή Παντοκράτορος 40 ξύλινες
κολώνες
Ιερά μονή Βατοπεδίου
Ιερά μονή Ζωγράφου
Αντύπας μοναχός Βατοπεδίου
Προσωπ.
Ιωάννης Αντωνίου
Εργασία
Χρήστος Κουτσουλουδάς
αξίας
2
Γιαννάκης Καρπέτης
λιρών
Σαραφιανός Σχοινάς 10 κάρρα άμμου
Γεώργιος Δίανος
10 κάρρα άμμου
Υοί Ιωάννου Μαρδά
3 λευκάδια και 1
πλατάνι
Νικόλαος Χρ. Μπουζής λευκάδια 2
Ιωάννης Αθ. Λελεγιάννης 1 καρυδιά και μισή
λίρα
------------------------------------------------

Δούναι

νόμισμα
Λίρες Τ
«
«
Λίρ. Αγ
Λίρες Τ
Λίρες Τ
«
«
«
«

ποσόν
5
4
1
3
2, 1/2
5
105
110
5
1

Γρόσια
515
412
103
339
257,20
515
10815
11330
515
103

Λίρες Τ

10

1030

Λίρες Τ
Λίρες Τ
«

30
10
1

3090
1030
103

2

206

1/2

51,5

1/2

51,5

------514,45

--------52991

Λίρες Τ

Λίρες Τ
----------

Σημ. Μία Τουρκική λίρα έχει 103 γρόσια και μια λίρα Αγγλίας 113 γρόσια Ένα γρόσι ισοδυναμεί σε
σημερινές τιμές με 1,221 ευρώ
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Ήταν συγκινητικό να διαβάζουμε τον κατάλογο με τις προσφορές που έκανε ο
καθένας στην δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο, λίγο πρίν την απελευθέρωση και να
ανακαλύπτουμε τους προγόνους των σημερινών οικογενειών της Ορμύλιας.
Στους καταλόγους αυτούς πιστεύουμε ότι περιλαμβάνονταν όλοι οι κάτοικοι του
χωριού και φαίνεται ότι ο καθένας δίνει ότι μπορεί από το υστέρημά του, ακόμη και σε
είδος, στις περιπτώσεις που δεν είχαν χρήματα, (λευκάδια για τις ξύλινες αγριντιές,
πλατάνια, καρυδιές για τα πατώματα) ή μεταφορές με τα ζώα τους οικοδομικών υλικών
(ασβέστη, αγκωνάρια, πέτρες) ή και προσωπική εργασία.(μεροκάματα δωρεάν).
Εδώ παραθέτουμε ένα τμήμα από την 1η σελίδα του πρόχειρου καταλόγου όπου
υπάρχει το ποσό που δηλώνει ο καθένας υπογράφοντας.
Είναι πραγματικό ιστορικό ντοκουμέντο να βλέπουμε τις υπογραφές σημαντικών
προσωπικοτήτων της Ορμύλιας όπως του Γ. Λιβανίδη, του Κ. Γκοτζαμάνη, του Δημ.
Αγαπητού, του Γ. Παπαδημητρίου καθώς και του μητροπολίτη κ ου Ειρηναίου.
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Ο επίσημος κατάλογος που ανοίχθηκε με την επίβλεψη των εφορευόντων
αναφέρει την ημερομηνία καταβολής, το ονοματεπώνυμο και το ποσό που συνήθως
ήταν σε λίρες Τουρκίας, γρόσια, λίρες Αγγλίας, φλουριά και Γαλλικά φράγγα.
Παραθέτουμε την πρώτη σελίδα αυτου του καταλόγου,
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Η επιτροπή
εξάντλησε όλες τις πιθανές πηγές άντλησης χρημάτων από
προσφορές και γι’ αυτό το λόγο παρ’ όλη τη διαμάχη και την αντίθεση που είχε με τις
μονές του Αγ. Όρους, έστειλε τον Γ. Θεοδώρου ( Μποζίνη) και τον Δημ. Μαρδά για 15
περίπου ημέρες
στην Αθωνική πολιτεία, οι οποίοι όργωσαν τη χερσόνησο
προσπαθώντας να πείσουν τα μοναστήρια να βοηθήσουν, αλλά με πενιχρά όπως
αποδείχθηκε αποτελέσματα.
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3.7 Έξοδα
Το συνολικό ποσό των εξόδων ανήλθε σε 52.782 γρόσια δηλαδή 512,45 λίρες
Τουρκίας ή σε σημερινές τιμές 64.447 € και έμεινε στο ταμείο αποθεματικό 2 λιρών.
Αξίζει εδώ να παραθέσουμε κάποιες χαρακτηριστικές δαπάνες από τον πίνακα των
εξόδων και των πληρωμών
1908-1909-1910 ταμείον της οικοδομής του Σχολείου:
Μήνας

Ημερ.

Μαΐου 09

19

Ιουνίου 09

1

Ιουνίου 09

8

Μαΐου 09
Μαΐου 09
Ιουνίου 09
Ιουνίου 09
Σεπτεμβρίου

7
25
8
8
3

Σεπτεμβρίου

24

Νοεμβρίου 09

13

Νοεμβρίου 09

17

Νοεμβρίου 09

30

-------Εν όλω

---

Ονοματεπώνυμον
Γεώργιος Κάλφας Πριονάς
δι’ 21215 πιθαμές Ταμπάνια
και 39569 πιθαμές πέλλες (σανίδια
πατώματος και ταβανιού)
Σταύρος Τριανταφύλλου Γκατζιούδης
Ασβεστοποιός
Διά 71400 οκάδες ασβέστη
Έκπτωση δια μεταφορά 1400 οκαδ
υπο ζώων χωριού
Νικόλαος Γεωργίου εργολάβος
3143 ημερ. Χτισίμ. Σχολ. από 11γρ.
118 ημερ. εις σκάλαν
από 10 γρ
88 ημερ. Ζώων
από 5 γρ
7 ημερομ. Εις κρήμνισμα από 10 γρ
65 ημερ. …….
από 5 γρ.
Δι’ εξαγωγή αγκωναρίων

λαβείν
ποσό
Λιρ. Τ
Σύνολο
Τ

Σύνολο

Σύνολο
Ξενοφών Παιονίδης αρχιτέκτων
Τηλεγράφημα δια κεραμίδια
Ναύλον δια κεραμίδια
Τράπεζαν εις κτίστας
Ναύλον σανιδιών
Αναστάσιον Κατσαγόνην
Αγώγια
Γ. Καρπέτην
ναύλος σανιδιών –
αγώγια εξ Αγ. Μάμαντος
Κ. Τσιάτραν 5 ¾ οκάδες καρφιά
Γ.Καρπέτην
αγώγια
(άμμος,νερό
πέτρες κλπ)
---------------------------------------------

74,44
Λιρ. Τ

77,74
Λιρ. Τ

363
5
6

Γροσια
3712
+3956
7668

8032
-24
8008
34583
1180
440
70
+ 325
249
37389
515
5,20
618
139
215
148
106
7,10
204,10

------

----512,5

-----52.782

Μελετώντας τον πίνακα εξόδων και πληρωμών των εργασιών και των υλικών της
εποχής, βγάζουμε χρήσιμα και ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της εποχής. Παραδείγματος χάριν:
Το απλό μεροκάματο ενός εργάτη ήταν 8-9 γρόσια. (9,8 – 11 €)
Η ξυλεία από ένα μεγάλο λευκάδι είχε αξία 73 γρόσια.
Η άδεια για να βγάλουν ασβέστη ήταν πανάκριβη , 432 γρόσια
Ένα φορτίο ασβέστη με το κάρρο 300 οκάδες κόστιζε 34 γρόσια
Ένα τηλεγράφημα κόστιζε 6,2 γρόσια
Μια οκά καρφιά κόστιζε 2 γρόσια
Ένα σανίδι πατώματος κόστιζε 3,31 γρόσια
μεταφορικά ενός φορτίου κάρρου στοίχιζε 7,5 γρόσια
(Ένα γρόσι ισοδυναμεί σε σημερινές τιμές με 1,221 ευρώ)

Το βιβλίο εξόδων τηρούνταν με μεγάλη ευλάβεια από ανθρώπους μορφωμένους,
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όπως ήταν οι έφοροι, με λεπτομερείς σημειώσεις και αιτιολογία της κάθε δαπάνης.
Δημοσιοποιούμε
πληρωμών.

την

πρώτη

σελίδα

από

τον

γενικό

κατάλογο

των
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Η πιο παλιά φωτογραφία του σχολείου) περίπου στα 1920. Οπίσθια όψη. Στα δεξιά μόλις που διακρίνεται το
πετρόκτιστο καμπαναριό της εκκλησίας, το οποίο κατασκευάστηκε λίγο αργότερα από ότι το σχολείο. (Φωτ. Αρχείο
Μητρόπολης)

Το Σχολείο όπως ήταν περίπου πρίν από το 1950 . Εμπρόσθια όψη. Όπως μπορούμε να
παρατηρήσουμε λείπουν από τη σκάλα τα σιδερένια κάγκελα προστασίας τα οποία
τοποθετήθηκαν αργότερα. (φωτ. Αρχείο Δημοτ. Σχολείου)
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Φωτ. Αρχείο Δημ σχολείου
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3.8 Οι πρόκριτοι της Ορμύλιας
Στα πρακτικά του συμβολαίου και της θεμελίωσης, αναφέρονται οι πρόκριτοι της
Ορμύλιας που αποτελούν ταυτόχρονα και την επιτροπή που επιβλέπει και διαχειρίζεται
τα οικονομικά του κτισίματος του Σχολείου.
Ο Κ. Γκοτζαμάνης καταγόταν από βλάχικη οικογένεια η οποία είχε τις ρίζες της στη Μοσχόπολη
Καστοριάς, ένα Ελληνικό χωριό που σήμερα είναι στην Αλβανία, αλλά τότε που ήταν ενιαία η Οθωμανική
αυτοκρατορία και δεν υπήρχαν τα σημερινά σύνορα, θεωρούνταν μέλος της διοίκησης της Καστοριάς.
Τους δύσκολους εκείνους καιρούς οι Γκοτζαμάνηδες μετοίκησαν στο Νυμφαίο (Νέβεσκα)και ασχολήθηκαν
με το εμπόριο. Έγιναν οικονομικά ευκατάστατοι και σημαίνουσες προσωπικότητες του χωριού. Εκεί
γεννήθηκε το 1868 και ο Κων.Κοτζαμάνης, γυός του Θεόδωρου Γκοτζαμάνη.
Ο Κωνσταντίνος Γκοτζαμάνης, δάσκαλος αρχικά ήρθε και δίδαξε στο Κοινό
αλληλοδιδακτικό σχολείο της Ορμύλιας, κατόπιν όμως ασχολήθηκε με το εμπόριο,
ανοίγοντας παντοπωλείο. Έγινε μέλος πλέον της κοινότητας αφού παντρέφτηκε
την κόρη του ευκατάστατου Ορμυλιώτη Χρήστου Αποστολά και εξελίχθηκε σε
ηγετική μορφή του χωριού της Ορμύλιας. Βοήθησε με πολλούς τρόπους τους
φτωχούς χωρικούς, εκτελώντας πολλές φορές και ρόλο τραπεζίτη, δανείζοντας
χρηματικά ποσά σε όσους είχαν ανάγκη και προωθώντας στην αγορά της
Θεσσαλονίκης τα προϊόντα των κατοίκων του χωριού.
Η γνώμη του σε όλα τα κοινά ζητήματα ήταν αποδεκτή, και μπορούμε να
επισημάνουμε την απλοχεριά του και τις συνεισφορές του σε εράνους για τη
δημιουργία κοινωφελών έργων για το χωριό.
Ο Νικόλαος Γεωργίου ο πρωτομάστορας του Σχολείου, είδαμε ότι
κατάγονταν από την Κροσόβη της επαρχίας Καστοριάς που ήταν ένα γειτονικό χωριό της Μασχόπολης.
Είναι λοιπόν σχεδόν βέβαιο ότι ο Γκοτζαμάνης γνωρίζοντας ότι εκεί υπήρχαν καλοί τεχνίτες πιθανότατα να
μεσολάβησε έτσι ώστε αυτοί οι τεχνίτες να εγκατασταθούν στην Ορμύλια, όπου εκτός από το κτίριο του
σχολείου έκαναν και άλλα κτίσματα, όπως το μικρό σήμερα κτίσμα δίπλα στο δημαρχείο, που αποτέλεσε το
ιατρείο του Γ. Λιβανίδη, κτισμένο με την ίδια πέτρα όπως και του Σχολείου.
Ο Κωνσταντίνος Γκοτζαμάνης πήρε ενεργά μέρος στον Μακεδονικό αγώνα σαν μέλος της επιτροπής
μαζί με άλλους συγχωριανούς και γενικά ήταν παρών σε όλους τους αγώνες του χωριού για κοινωνικές
οικονομικές και εθνικές διεκδικήσεις. Πέθανε στην Ορμύλια το 1936 σε ηλιλία 68 ετών. Απόγονοι της
οικογένειας ζουν σήμερα στη Αθήνα. (στοιχεία αφήγησης από τον κ. Χριστ. Στεφανίδη)
Ο Δημήτριος Αγαπητός ήταν γιος του Αγαπητού Αγαπητού ο οποίος έλαβε ενεργό μέρος στην
αποτυχημένη επανάσταση του 1878 και εξορίστηκε στα Άδανα της Τουρκίας. Ο Δημήτρης Αγαπητός, ήταν
αρκετά απλοχέρης και, παρόλο που ήταν ο ίδιος κτηματίας και διαχειριστής μεγάλης μοναστηριακής
περιουσίας - πάνω από 1.500 στρέμματα - δεν είχε ποτέ μεγάλη οικονομική ευχέρεια. Έχαιρε όμως
μεγάλης εκτίμησης, τόσο ανάμεσα στους συντοπίτες του - «ο λόγος του περνούσε έστω κι αν δεν αναμειγνύονταν πολύ στις Κοινοτικές υποθέσεις» - όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια, αφού διατηρούσε
άριστες σχέσεις με το Μητροπολίτη, τους Ηγουμένους των Αγιορείτικων Μοναστηριών, τους Τούρκους
Καϊμακάμηδες και τους Τσορμπατζήδες των γύρω χωριών.
Η γυναίκα Ευθυμία Λάζου - Παπαγγέλου, μια απλή χωριατοπούλα, από
τη Νικήτη πέθανε αρκετά νέα σε ηλικία, 34 ετών τον Αύγουστο του 1908 και του
χάρισε τέσσερα παιδιά τον Αγαπητό, τον Αγγελάκη, τον Φιλώτα, και τη Μαρία.
Ο Δ. Αγαπητός ξαναπαντρεύτηκε το 1909 τη Στεργιανή Αποστολά με την οποία
έκανε άλλες δύο κόρες. Την Ελευθερία και την Καλλιόπη
Η πραγματική αρχόντισσα του σπιτιού ήταν η μάνα του, η Μαρία.
Αγράμματη η ίδια, είχε μια σαφή αντίληψη για τη ζωή και έναν εξαιρετικά
δυνατό χαρακτήρα, γι' αυτό και στο σπίτι αυτή διηύθυνε. Η γνώμη της πάντα
λαμβάνονταν υπόψη απ' όλους μέσα στην οικογένεια.
Ο Δ. Αγαπητός συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση, έλαβε ενεργό
μέρος στον Μακεδονικό αγώνα σαν ηγετική φυσιογνωμία της επιτροπής που
συστήθηκε στην Ορμύλια, με δράση σε όλη τη νότια Χαλκιδική με την
επικάλυψη της είσπραξης του φόρου της δεκάτης από τα χωριά στα οποία
νοίκιαζε κτήματα. Μετά το 1912 τα οικονομικά του δεν πήγαιναν καλά και η
οικογένειά του ζούσε μέσα στις στερήσεις και την ανέχεια. Πέθανε το 1916. ( Τα στοιχεία είναι από την
βιογραφία του Αγγελάκη Αγαπητού που έγραψε ο Νικηφόρος Πατσιούρας)
Ο Γεώργιος Λιβανίδης, γιατρός, ήταν Βουλγαρικής καταγωγής, και φαίνεται ότι είχε έρθει με την
οικογένειά του πρίν από το 1870, όπου ο ιερέας πατέρας του, κατάφερε να προοδεύσει και να αποκτήσει
περιουσία. Το αρχικό όνομα της οικογένειας του ήταν «Γιουβανίκος» και υπάρχει ακόμη και σήμερα αυτή η
ονομασία σαν τοπονύμιο μιας περιοχής, κοντά στο Χαβρία, στο σημείο που αυτός βγαίνει από τα βουνά
προς την πεδιάδα και που δημιουργούσε μια λίμνη (ένα βύραγγα) παλιότερα. Πρίν το 1900 άλλαξαν το
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επίθετό τους σε Λιβανίδης, πιθανότατα λόγω της επικίνδυνης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί την
εποχή αυτή με την κάθοδο των Βουλγάρων στην περιοχή με σκοπό την προσάρτηση εδαφών στη μεγάλη
Βουλγαρία που πήγαινε να δημιουργηθεί και την αλλοίωση της σύνθεσης του πληθυσμού, με τις ευλογίες
των Τούρκων.
Το σπίτι τους ήταν ένα παλιό μεγάλο αρχοντικό (το σημερινό Πειραλέϊκο), και δίπλα στο περίβολο
προς το μέρος του Σχολείου (Δημαρχείου) υπάρχει και σώζεται σε καλή κατάσταση το Ιατρείο που
χρησιμοποιούσε ο γιατρός Λιβανίδης.
Εδώ αξίζει να αναφερθούν τρία περιστατικά στα οποία είχε συμμετοχή ο Γ. Λιβανίδης.
Στο πρώτο από αυτά, από μαρτυρία του Αγγελάκη Αγαπητού, σημειώνεται ότι στην περιοχή των
Ψακουδίων, πρίν από το 1900, ίσως την περίοδο του πολέμου του 1897, είχε εγκατασταθεί Τουρκική
φρουρά, προφανώς για τον έλεγχο του μοναδικού δρόμου προς τη Σιθωνία, της «Νικητιανής στράτας». Ο
Τούρκος αξιωματικός για την διατροφή των στρατιωτών προμηθεύονταν γαλακτοκομικά από τους
κτηνοτρόφους της περιοχής. Κάποια στιγμή οι στρατιώτες έπαθαν δηλητηρίαση και το γεγονός το
απέδωσαν στους κτηνοτρόφους, ότι δηλαδή θέλησαν εσκεμμένα να τους δηλητηριάσουν, και τους
συνέλαβαν με σκοπό την εκτέλεσή τους. Ο γιατρός Λιβανίδης που είχε επιστρατευτεί από τους Τούρκους
κατά τον ατυχή πόλεμο του 1897 λογω έλλειψης γιατρών, αφού εξέτασε και θεράπευσε τους Τούρκους,
έπεισε τον Αξιωματικό ότι η δηλητηρίαση οφείλονταν σε άλλη αιτία , (στο χορτάρι που έφαγαν τα ζώα),
σώζοντας έτσι τους συγχωριανούς του.
Το δεύτερο περιστατικό αφορά τη στάση του Λιβανίδη στη μεγάλη διένεξη του 1902 μεταξύ των
κατοίκων του χωριού και του μετοχίου της μονής Ζωγράφου, (Βουργάρικο). Στη διάρκεια αυτής διένεξης,
Βούλγαροι καλόγεροι του μετοχίου που ονομάζονταν Ποχώρ και Νικάνωρ, επισκέφτηκαν τον γιατρό και
επιχειρώντας να τον δωροδοκήσουν, προσφέροντας 600 χρυσές λίρες και την δωρεάν εκπαίδευση του
γιού του Παρμενίωνα στο πανεπιστήμιο της Σόφιας. Ζήτησαν την μεσολάβησή του και την επιρροή του
σαν πρόκριτος του χωριού που η γνώμη του ήταν σεβαστή από τους κατοίκους, να μεταπειστούν οι
κάτοικοι στις απαιτήσεις τους για την έκταση των 2000 στρεμμάτων περίπου που διεκδικούσαν από το
μοναστήρι. Ο Λιβανίδης παρ’ ότι ήταν ομόφυλός τους, απέρριψε ασυζητητεί την πρότασή τους και τους
απέπεμψε λέγοντας ότι οι κάτοικοι έχουν δίκιο στις διεκδικήσεις τους, η έκταση αυτή δικαιωματικά από
πολύ παλιά ήταν κτήμα των κατοίκων, όπως και ο ναός των Αγ. Αποστόλων και καλό θα ήταν η μονή να
πάψει να προβάλει δικαιώματα ιδιοκτησίας
Το τρίτο και πιο σημαντικό που χαρακτηρίζει την συμπεριφορά την ακεραιότητα και το μεγαλείο του
γιατρού Γ. Λιβανίδη, είναι η στάση του κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα. Ενώ θα μπορούσε με
την οικογένειά του να φύγει όπως έκαναν μερικοί άλλοι κάτοικοι Βουλγαρικής καταγωγής, προς περιοχές
που ελέγχονταν από τα Βουλγαρικά κομιτάτα, αυτός όχι μόνο απλώς έμεινε, αλλά διαδραμάτισε ενεργό
ρόλο στον αγώνα σαν στέλεχος και οπλαρχηγός. Λίγο αργότερα, ως πρόεδρος πια της Επιτροπής Αμύνης
Ορμύλιας, βρίσκονταν σε στενή συνεργασία με τον πρόξενο της Ελλάδας στη Θες/νίκη, Κορομηλά,
φρόντιζε τα της υποδοχής και φιλοξενίας των ανταρτικών Σωμάτων.
Και για να είναι πιο κοντά στη νεολαία, να της μεταλαμπαδεύει τις αξίες της ψυχής του και να
αξιοποιεί την ορμή της, το 1905 ίδρυσε τον μουσικοφιλολογικό Σύλλογο "Σωτήρ", πραγματικό εθνικό
φυτώριο, όπου γαλουχούνταν εθνικά οι νέοι κι από όπου εκπορευονταν σύνδεσμοι, πράκτορες, οδηγοί και
ψυχωμένοι αντάρτες. Τέλος εκμεταλλευόμενος τις φιλικές σχέσεις του με τον Χιλμή Πασά, ενέργησε ώστε
να μετατεθούν μέσα σε ένα μήνα τρεις Έπαρχοι από τον Πολύγυρο, που ασκούσαν φιλοβουλγαρική
πολιτική.
Ο Γεώργιος Λιβανίδης, υπήρξε η ψυχή του Μακεδόνικου Αγώνα στην
περιοχή. Η Ορμύλια λόγω της γεωγραφικής θέσεως της, είχε μεταβληθεί σε
κέντρο διερχομένων ανταρτικών Σωμάτων, που κατέφθαναν από την
ελεύθερη Ελλάδα και πρωτοαποβιβάζονταν στον όρμο της. Σύσσωμοι οι
κάτοικοι της είχαν μυηθεί στον Αγώνα από τον Καπετάν Θανάση
Μηνόπουλο, που κατάγονταν από τη Βαρβάρα Χαλκιδικής, και ο καθένας
έπραξε το πατριωτικό του καθήκον ακέραια.
Εις το εν "Αθήναις’’ Γενικό Επιτελείο του Στρατού υπάρχει ή Έκθεση
του Συνταγματάρχη Παπακώστα Βασιλείου με τα ψευδώνυμο "Αριστόβουλος
Βάλτσας’’. Όταν κατά τους σκληρούς αγώνες 1903-1908 πέρασε από την
Ορμύλια ο αρχηγός συνταγματάρχης Παπακώστας Βασίλειος, ο Γεώργιος
Λιβανίδης έδωσε τον γιό του Δημήτριο Λιβανίδη στον αγώνα, ο οποίος
έδρασε στα ανταρτικά σώματα μέχρι το 1909, (οπότε ανακηρύχθηκε το
Τουρκικό Σύνταγμα), σαν υπαρχηγός του οπλαρχηγού Ηρακλή Πατίκα. Ο
γιατρός Λιβανίδης λοιπόν πρόσφερε όχι μονάχα Εθνικές Υπηρεσίες αλλά και
Ο γιατρός Γ. Λιβανίδης
ανθρωπιστικές παρέχοντας φάρμακα και περίθαλψη δωρεάν στους φτωχούς
κατοίκους της Χαλκιδικής. (Αγγελική Μεταλλινού ΙΛΕΧ Τεύχος 1)
Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η μεγάλη περιουσία και τα προνόμια που κατείχε στην κοινωνία
της Ορμύλιας, για να μην τα χάσει, τον ανάγκασαν να εμφανιστεί περισσότερο Έλληνας από πολλούς
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άλλους διασκεδάζοντας τις καχυποψίες που υπήρχαν σε μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή των πολύ
σκληρών συγκρούσεων. Ο Αγγελάκης Αγαπητός όμως σε χειρόγραφο σημείωμά του αποκλείει αυτό το
γεγονός λόγω του ακεραίου του χαρακτήρα του. Ήταν πολύ δίκαιος άνθρωπος υποστηρίζει ο Αγαπητός,
και πίστεψε ότι η περιοχή της Χαλκιδικής τουλάχιστον ήταν καθαρά Ελληνική περιοχή και πολέμησε γι’
αυτήν την πεποίθησή του κόντρα στο ίδιο του το έθνος.
Ό εν λόγω ιατρός Λιβανίδης Γεώργιος προ του 1912 μετέφερε στην Αθήνα το ευρεθέν στην Όρμύλια
μαρμάρινο αγαλμάτιο και το δώρισε στο 'Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών χωρίς καμιά αμοιβή,
αποδεικνύοντας έτσι τα εθνικά του ιδεώδη.
Κάποια στιγμή αργότερα μετά την απελευθέρωση έφυγε και αυτός και οι γιοι του Δημήτριος και
Φιλήμων προς την Αθήνα και δεν έχουμε πληροφορίες για την μετέπειτα ζωή τους. Απεβίωσε το έτος 1915
φτωχός, σε σημείο που η οικογένειά του δεν είχε χρήματα να κάνει την κηδεία του. Στο χωριό έμεινε η
κόρη του Ελένη, που παντρεύτηκε τον Χαριζάνο και σκοτώθηκε τυχαία από αδέσποτη σφαίρα κατά τη
διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και ο ανηψιός του Χρίστος, που θα τον δούμε αργότερα στην επιτροπή για
την συντήρηση και την αποκατάσταση του Σχολείου από τις καταστροφές που προξένησαν οι Βούλγαροι
κατακτητές και που εκτελέστηκε το 1948 στο Επταπύργιο. Απόγονοι της κόρης του ζουν σήμερα στην
Ορμύλια. (Τα στοιχεία αυτά αντλήσαμε από το αρχείο του κ. Χριστ. Στεφανίδη, ο οποίος μας παρείχε και πολλές
άλλες πληροφορίες).

3.9 Ο Ξενοφών Παιονίδης και η αρχιτεκτονική του κτιρίου
(Θάλεια Σ. Μαντοπούλου Παναγιωτοπούλου « ο Αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης και τα έργα του στη

Χαλκιδική» Πρακτικά 4ου συμποσίου Ποσίδι 1995 ΙΛΕΧ)

Την περίοδο αυτή δεν είχε διαμορφωθεί
ακόμα σχολική αρχιτεκτονική στη Χαλκιδική.
Τέσσερα γνωστά κτίρια είχαν ανεγερθεί με αποκλειστικό προορισμό να λειτουργήσουν ως
σχολεία σε μεγάλα χωριά της Χαλκιδικής.
Πρώτο το σχολείο της Κασσανδρείας
(Βάλτας) που κτίστηκε γύρω στα 1840 και
σήμερα έχει κατεδαφιστεί. Ακολούθησαν το
σχολείο της Ορμύλιας (πρίν το 1863), όπως
είδαμε στον περίβολο της εκκλησίας, που όμως
και αυτό κατεδαφίστηκε, το σχολείο της Συκιάς
(γύρω στο 1870) και το σχολείο της Αρναίας
(1871), το οποίο σήμερα έχει αποκατασταθεί
και στεγάζει το Δημαρχείο. Τα κτίρια αυτά,
συγκαταλέγονται στα πρώτα του είδους τους
στη Μακεδονία. Στην κατάσταση αυτή
επεμβαίνει δυναμικά και επιβάλει τη νέα τάξη
Ο Αρχιτέκτονας του Σχολείου Ξενοφών Παιονίδης
πραγμάτων όσον αφορά την αρχιτεκτονική, ο
Ξενοφών Παιονίδης.
Ο αρχιτέκτονας Ξενοφών Παιονίδης, του οποίου η μνήμη διατηρείται ζωντανή στην
περιοχή και τα έργα διασώθηκαν ως τη σύγχρονη εποχή είναι μία από τις
σημαντικότερες μορφές της ιστορίας των νεότερων χρόνων της Χαλκιδικής. Ο Παιονίδης
ήταν ένας από τους σημαντικότερους και πιο προικισμένους αρχιτέκτονες που εργάσθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στην ενδοχώρα της στα τέλη του 19 ου και στις αρχές του 20ου
αιώνα, ένας αρχιτέκτονας πλούσιος σε παραγωγή και ένας άνθρωπος δραστήριος και
πολύπλευρος.
Ο Ξενοφών Παιονίδης συγκαταλέγεται ανάμεσα σ' αυτούς που επηρέασαν
αποφασιστικά την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία της περιοχής και συντέλεσαν στη στροφή
από την παραδοσιακή και τη μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στο Νεοκλασικισμό και τον
Εκλεκτικισμό. Διαμορφώνει αρχιτεκτονική ειδική για τη στέγαση σχολείων δίνοντας
προσοχή στη λειτουργικότητα, μέσα στα πλαίσια βέβαια των γενικών συνθετικών αρχών
του 19ου αιώνα, ενώ παράλληλα εισάγει νεοκλασικά πρότυπα.
Ο Ξενοφών Παιονίδης ήταν γιος του ιατρού Ιωάννη Παιονίδη, που καταγόταν από
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την περιοχή της Έδεσσας. Γεννήθηκε το 1863 στη Φούρκα της Χαλκιδικής. Σπούδασε
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Στα
1892 εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνδέθηκε με την Ελληνική Κοινότητα.
Η συνεργασία του με την Αντιπροσωπεία της Κοινότητας ξεκίνησε με την
ανοικοδόμηση του χανιού Κατούνη στην οδό Φράγκων (1895), και συνεχίστηκε με την
ολοκλήρωση της ανέγερσης του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
(1902-1914), τη μελέτη του Παπαφείου Ορφανοτροφείου (1894-1903), της Κεντρικής
Αστικής Σχολής (1908), της Ιωαννιδείου Αστικής Σχολής (1908) και, πιθανότατα, της
Αστικής Σχολής Ανάληψης (1910), καθώς και των περισσοτέρων από τα κτίρια που
περιέβαλαν τον Αγιο Μηνά, δηλαδή του πρώτου ορόφου της Στοάς του Αγίου Μηνά, της
Τράπεζας Αθηνών (1906) και της Τράπεζας Ανατολής (1907-09). Παράλληλα εκπόνησε
μελέτες για ιδιωτικές επαύλεις όπως η σημερινή Δημοτική Πινακοθήκη (1905), η οικία
Γεωργιάδη (1902), το Ιταλικό προξενείο (1907), η Οικία Σιάγα (1899) και η Σχολή
Τυφλών (1902). Φέρεται επίσης και ως ο αρχιτέκτονας , πιθανότατα, του Δημοτικού
Νοσοκομείου (1902-03) και πλήθος άλλων αρχιτεκτονικών κοσμημάτων..
Ο Ειρηναίος μόλις ανήλθε στον Μητροπολιτικό θρόνο όπως είδαμε, επιζήτησε την

Το Παπάφειο, ο ναός του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, και η σχολή τυφλών στη Θεσσαλονίκη έργα του Παιονίδη

άνοδο και τη βελτίωση του βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων
στρεφόμενος σε έργα κοινής ωφέλειας και κυρίως στην ανέγερση σχολείων, τα οποία
μέχρι τότε στεγάζονταν σε «σεσαθρωμένα και κάθυγρα κελλία.»
Ο ίδιος γράφει: «Άμα τω διορισμώ μου ως Μητροπολίτου της επαρχίας Κασσανδρείας
ιδών την απιστεύτως οικτράν κατάστασιν εν ή ευρίσκοντο τα σχολεία της ταπεινής μου
επαρχίας, επεδόθην μετά ζήλου εις την εξεύρεσιν πόρων και ανέγερσιν Εκπαιδευτικών
κτιρίων ικανοποιούντων κατά πάντα τας ανάγκας της Εθνικής Εκπαιδεύσεως..»
Σε μια εποχή κατά την οποία ο αγώνας για την επικράτηση στη Μακεδονία είχε
κορυφωθεί ήταν φανερό ότι η ύπαρξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που τόνωναν το εθνικό
και θρησκευτικό αίσθημα και που δίδασκαν και διέδιδαν τη γλώσσα, ήταν σημαντική για
τη διαβίωση και την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου. Η οικοδόμηση νέων κτιρίων, εκτός
των άλλων, αποσκοπούσε στην προβολή της ελληνικής παρουσίας, στην ενίσχυση του
κύρους της και στην εξάσκηση επιρροής στη συνείδηση του πληθυσμού. Στη σημαντική
αυτή προσπάθεια ο Ειρηναίος υποστηρίχθηκε από τον Παιονίδη, ο οποίος εργάσθηκε
δωρεάν στη μελέτη και στην επίβλεψη των κτιρίων, και ήδη είχε εκπονήσει τα σχέδια των
Σχολών της Ορμύλιας πρώτα και κατόπιν του Πολυγύρου, πριν την ενθρόνιση του
Ειρηναίου.
Το ότι ο Παιονίδης εργάσθηκε δωρεάν για τη μελέτη και επίβλεψη του σχολείου της
Ορμύλιας, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και από τον κατάλογο εξόδων της
Επιτροπής για την ανέγερση του σχολείου, στον οποίο καταχωρείται το ασήμαντο ποσό
των 515 γροσίων (5 λιρών Τουρκίας), μάλλον για τα έξοδα παραμονής στο χωριό, τις
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φορές που πήγαινε για την επίβλεψη, τη στιγμή που, για τη σύγκριση, ο εργολάβος
έλαβε το ποσό των 37.389 γροσίων.
Μπορούμε να υποθέσουμε ότι υπήρχε μια συναισθηματική σύνδεση του Παιονίδη
με την Ορμύλια, γιατί το κτίριο του Σχολείου της Ορμύλιας ήταν το πρώτο που κτίστηκε
στη Χαλκιδική και σηματοδότησε την απαρχή μιας καινούρια εποχής για την εκπαίδευση
στο νομό, λίγο πρίν την απελευθέρωση από τους Τούρκους. Επίσης λίγο αργότερα

Τα δύο καταπληκτικά κωδωνοστάσια αριστεά του Πολυγύρου και δεξιά της Ορμύλιας, όπως αυτό φαινόταν
πριν το 1940 από τον περίβολο του σχολείου, αριστουργήματα του Παιονίδη με πολλές ομοιότητες μεταξύ τους.

φιλοτέχνησε και το καταπληκτικό οικοδόμημα του Καμπαναριού στο ναό του Αγίου
Γεωργίου της Ορμύλιας , και ακριβώς παρόμοιο με αυτό, το κωδωνοστάσιο του ναού του
Αγ. Νικολάου στον Πολύγυρο.
Σχεδιάζει το σχολείο της Συκιάς πριν το 1910, στα 1910 της Αγ. Παρασκευής, του
Παλιουρίου, των Βραστών, και του Τριλόφου, το ημιγυμνάσιο Πολυγύρου το 1911, της
Νικήτης το 1912, το 1915 της Κασσάνδρας, του Αγ. Νικολάου και των Βασιλικών και τα
μικρότερα κτισμένα με παραδοσιακά χαρακτηριστικά, του Βάβδου, του Παρθενώνα, των
Καλυβών και Ταξιάρχη.

Γυμνάσιο Πολυγύρου

Ναός Αγ. Ταξιαρχών Φούρκας

Δημοτικό Συκιάς

Δημοτικό Βραστών
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Τα μεγαλοπρεπέστατα δημοτικά σχολεία Αγ. Νικολάου και Βασιλικών που τότε ήταν στη Χαλκιδική

Η κάτοψη του σχολείου της Ορμύλιας έχει σχήμα Π και είναι αυστηρά συμμετρική
ως προς τον εγκάρσιο άξονα της. Η κύρια όψη οργανώνεται σε τρία τμήματα με δύο
προεξέχουσες πτέρυγες που πλαισιώνουν ένα κεντρικό τμήμα σε υποχώρηση,
νεοκλασική οργάνωση η οποία ενισχύει τη μνημειακότητα.
Το κτίριο διαθέτει ημιυπόγειο και όροφο, που περιλαμβάνουν από έξι αίθουσες
διδασκαλίας, δύο μικρότερες αίθουσες για τους διδάσκοντες και ένα μεγάλο κοινόχρηστο
χώρο. Χώροι υγιεινής δεν υπάρχουν. Δεν προβλέπεται εσωτερική επικοινωνία των
ορόφων μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν δύο σχολεία
(αρρεναγωγείο και παρθεναγωγείο) ανεξάρτητα.
Δύο μνημειακά κλιμακοστάσια τοποθετημένα πάνω στον εγκάρσιο άξονα οδηγούν
στον όροφο. Ανάλογες λύσεις δίδονται την εποχή
αυτή και σε άλλα δημόσια κτίρια. Ο ίδιος ο
Παιονίδης είχε εφαρμόσει παρόμοιες συνθέσεις
σε μεγαλύτερη φυσικά κλίμακα στο Διοικητήριο
Σερρών
(1898)
και
στο
Παπάφειο
Ορφανοτροφείο (1903).
Η λαϊκή παράδοση πιστεύει ότι το
συγκεκριμένο σχήμα της κάτοψης επιλέχτηκε
όχι για λόγους λειτουργικότητας, αλλά με σκοπό
να εκφράσει τους πόθους των Ελλήνων, και ότι
αποτελεί το πρώτο γράμμα λέξεων συμβόλων
όπως Πατρίς, Ελλάς, Ελευθερία.
Στο σχολείο της Ορμύλιας οι κλασικιστικές
Η κάτοψη του σχολείου της Ορμύλιας
επιταγές εκφράζονται με τον τονισμό των ακμών
της κύριας όψης με ψευδοπαραστάδες και τη
διαμόρφωση των ανοιγμάτων, τα οποία φέρουν τοξωτά υπέρθυρα και νεοκλασική
κορνίζα, όπου διακρίνεται το κλειδί. Οι τοιχοποιίες κατασκευάστηκαν από
χονδρολαξευμένους λίθους σε ανισόδομο σύστημα και μένουν ανεπίχριστες. Για την
διαμόρφωση των γωνιών χρησιμοποιούνται μεγάλα αγκωνάρια από γρανίτη. Η
χρησιμοποίηση λαξευτών λίθων συμβάλλει στη μνημειακότητα και στην αισθητική του
κτιρίου. Ωστόσο το είδος αυτό της τοιχοποιίας είναι ασυνήθιστο τόσο στα εκτός
Χαλκιδικής έργα του Παιονίδη, όσο και στα άλλα σύγχρονα μνημεία στη Θεσσαλονίκη και
τη Μακεδονία.
Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου η συντριπτική πλειονότητα των
κτιρίων, ακόμα και αυτών που κτίζονται με προθέσεις μνημειακότητας, οικοδομούνται
από αργολιθοδομή καλυμμένη με επίχρισμα, πάνω στο οποίο σχηματίζονται τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Η χρησιμοποίηση λαξευτής λίθινης τοιχοποιίας στο
σχολείο της Ορμύλιας μαρτυρεί την εξάρτηση από τα υλικά δομής που υπάρχουν στην
περιοχή και την επιρροή από αγιορείτικα πρότυπα.
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Την τυπολογία των σχολείων του Παιονίδη στη Χαλκιδική επηρεάζουν αναμφίβολα
αρχιτεκτονικοί τύποι που εφαρμόζονται ήδη από το 1898 στα διδακτήρια του ελληνικού
κράτους. Τέσσερις τύποι σχολείων είχαν φιλοπονηθεί από το νομομηχανικό Δημήτριο
Καλλία, είχαν δημοσιευθεί και είχαν καθιερωθεί με βασιλικό διάταγμα του 1894. Με το
ίδιο διάταγμα επιπλέον καθορίζονταν και άλλες σημαντικές προδιαγραφές για την
οικοδόμηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, σχετικές με την υγιεινή, τον αερισμό, το
φωτισμό, τη θέση και τις λειτουργικές ανάγκες τους.

Τα στοιχεία του νεοκλασσικισμού αποτυπωμένα σ’ ολο το μεγαλείο τους, στην περίτεχνη διακόσμηση της
μπροστινής εισόδου αλλά και των παραθύρων με τις παραστάδες, καθώς και στην γρυπίδα κάτω από τη σκεπή

Για τα εξατάξια σχολεία ο Καλλίας προέβλεπε πιόσχημη (σχήματος Π) κάτοψη, με
αξονικά τοποθετημένο εξωτερικό κλιμακοστάσιο. Η κύρια όψη διαμορφωνόταν σε τρία
μέρη, από τα οποία προεξείχαν τα δύο ακραία. Τα σχολεία του Πολυγύρου και της
Ορμύλιας αποτελούν τροποποιήσεις και διευρύνσεις του τύπου αυτού. Οι αδεξιότητες
που διακρίνονται στα σχέδια του Καλλία διορθώνονται από τον Παιονίδη.
Μορφολογικά, τα σχολεία που επέβαλλε το διάταγμα του 1894, ακολουθούν το
Νεοκλασικισμό. Παραστάδες ενισχύουν τις γωνίες των κτιρίων και πλαισιώνουν τα
ανοίγματα, ενώ αετώματα τονίζουν τις πλάγιες πτέρυγες ή και την κεντρική είσοδο. Ο
Νεοκλασικισμός αποτελεί και την επιλογή του Παιονίδη για τα σχολεία της Χαλκιδικής.
Ο ρυθμός αυτός θεωρείται κατάλληλος την εποχή αυτή για τις ανάγκες μιας
«καθόλα Εθνικής Εκπαιδεύσεως», όπως γράφει και ο Ειρηναίος. Η συνειδητή χρήση του
φανερώνει τις επιθυμητές και επιδιωκόμενες σχέσεις των ελληνικών κοινοτήτων με το
ελληνικό κράτος και ο συνδυασμός αυτός του νεοκλασσικισμού με την κλασσική
αρχαιότητα μπορεί να προβάλει τις ελληνικές θέσεις και να ενισχυθεί το κύρος του
κτιρίου όπου διδάσκονταν τα ελληνικά γράμματα στην τουρκοκρατούμενη Χαλκιδική.
Ο Παιονίδης δεν αντιγράφει τον Καλλία, αλλά τροποποιεί τα υποδεικνυόμενα
σχέδια σύμφωνα τόσο με τις προσωπικές του αντιλήψεις, όσο και με τοπικά μορφολογικά και δομικά χαρακτηριστικά. Δουλεύοντας στη Χαλκιδική ο γνωστός
αρχιτέκτονας έρχεται αντιμέτωπος με την τοπική πραγματικότητα και παράδοση, που
εκφράζονται με την απαίτηση για τη χρησιμοποίηση τοπικών υλικών δομής και την
ισχυρή επιρροή αγιορείτικων προτύπων. Δεν αγνοεί τα στοιχεία αυτά. Αντίθετα η
ιδιοφυία του αποδεικνύεται με την απορρόφηση τους, την ένταξη τους στο πνεύμα του
Νεοκλασικισμού και την απόδοση τους με νέο ύφος. Τα σχολεία του Παιονίδη στη
Χαλκιδική παραμένουν μοναδικά και εξαιρετικά παραδείγματα στον μακεδονικό χώρο,
του ύφους στο οποίο ο Νεοκλασικισμός του ελληνικού κράτους συνδυάζεται με την
τοπική παράδοση, δίδοντας υψηλά αισθητικά αποτελέσματα.
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3.10 Οικονομικοί Πόροι και συντήρηση του Σχολείου
Τα σχολεία της Χαλκιδικής αυτή την περίοδο, συντηρούνται με τακτικούς και
έκτακτους πόρους. Τακτικοί πόροι είναι τα εισοδήματα από κληροδοτήματα ευεργετών,
δωρεές, και εισφορές χρηματικών ποσών από συλλόγους, πλούσιους δωρητές, αλλά και
αγράμματων απλών ανθρώπων που αισθάνονται ότι όλα ξεκινούν από την παιδεία και
τελειώνουν στην παιδεία, και η προσφορά από το υστέρημά τους για το σχολείο, είναι
προσφορά προς το Γένος.Επίσης το Ελληνικό κράτος δια του Συλλόγου προς διάδοσιν
των Ελληνικών Γραμμάτων, επιχορηγεί και τις κατά τόπους μητροπόλεις, οι οποίες με τη
σειρά τους ενισχύουν οικονομικά τα σχολεία των ακριτικών και υπόδουλων στους
Οθωμανούς περιοχών.
Έκτακτοι πόροι των σχολείων είναι οι έκτακτες συνεισφορές των μελών της
κοινότητας και των διαφόρων συντεχνιών, η σύναψη δανείων από Ιδιώτες η άλλους
φορείς, τα έσοδα της εκκλησίας πού προέρχονται από τα παγκάρια και την περιφορά
δίσκων, τα έσοδα εράνων, λαχειοφόρων αγορών και κοινωνικών εκδηλώσεων (χορών,
συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων) και τέλος τα έσοδα από τις εγγραφές των
μαθητών-μαθητριών, τους ελέγχους, τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια.
3.11 Η διοίκηση των Σχολείων
Την άμεση διοίκηση και εποπτεία των σχολείων της κάθε κοινότητας την έχει ή
εφορεία των εκπαιδευτικών καταστημάτων. Τα μέλη της εφορείας, διακρινόμενα «δια τα
φώτα, δια την αρετή και πατριωτισμόν», εκλέγονται από τους κατοίκους της κοινότητας,
πού έχουν δικαιωμα ψήφου.
Η εφορεία έχει ως έργο τη διαχείριση και αύξηση της περιουσίας του σχολείου, τη
σύνταξη του προϋπολογισμού αυτού, το διορισμό και την παύση των δασκάλων και του
βοηθητικού προσωπικού, την αύξηση του διδακτικού προσωπικού, τη μισθοδοσία του,
αναλόγως με τους πόρους του σχολείου, την έγκριση των διδακτικών βιβλίων, την
αποβολή των αδιόρθωτων μαθητών και μαθητριών.
Ουσιαστικά, όμως, ό μητροπολίτης έχει μεγάλη ισχύ, διότι σ' αυτόν απευθύνονται οί

Άδεια διδασκαλίας διδασκάλου σε σχολείο από τον Μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηναίο, για ένα έτος
(Τάκης κοσμάς Δεμίρης « η Δευτεροβάθμια εκπ/ση στον Πολύγυρο έως το 1967»)
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αιτήσεις διορισμού των δασκάλων και του βοηθητικού προσωπικού, τα παράπονα των
δασκάλων είτε για τη «χαμερπή» μισθοδοσία τους είτε για την καθυστέρηση των μισθών
τους είτε για τη συμπεριφορά κάποιου εφόρου, για τη χορήγηση πιστοποιητικών
προϋπηρεσίας και σωστής εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Το κύρος του μητροπολίτη
είναι τόσο μεγάλο ώστε η θέση πού θα πάρει σε κάποιο θέμα, επηρεάζει πολύ την
απόφαση των εφόρων.
Στην Ορμύλια οι εκλεγμένοι κοινοτικοί άρχοντες όπως έχουμε δεί, το 1907 και για
αρκετά χρόνια μετά ήταν οι: Γεώργιος Λιβανίδης, Δημήτ. Αγαπητός,
Κων/νος
Κοτζαμάνης ενώ οι επίτροποι υπεύθυνοι για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου ήταν οι:
Δ. Αγαπητός, Κ. Κοτζαμάνης, και ο ιερέας της ενορίας αιδεσιμότατος κύριος Χρήστος.
3.12 Οι διδάσκαλοι
Οι έφοροι, που ήταν τριμελής ή πενταμελής εκλεγμένη επιτροπή με επόπτη τον
επίσκοπο, είχαν την ευθύνη της λειτουργίας των σχολείων όπως προαναφέρθηκε, κύρια
όμως ευθύνη τους, καθώς και των κοινοτικών αρχόντων ήταν η εξεύρεση και πρόσληψη
του διδακτικού προσωπικού. Όταν δεν είχε η Κοινότητα αιτήσεις ενδιαφερομένων να
διδάξουν στα σχολεία της, οι έφοροι απευθύνονταν στη Μητρόπολη ή στο
Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, που έστελνε και τον κατάλληλο.
Από συμφωνητικά μεταξύ εφόρων και διδασκάλων του αρχείου της Μητρόπολης
παίρνουμε πληροφορίες και για την αμοιβή των δασκάλων που ήταν ανάλογη με τις
σπουδές και την πείρα τους.
Ο Διευθυντής και ο ελληνοδιδάσκαλος, απόφοιτοι Διδασκαλείου, αμείβονται με 50
και 45 λίρες αντίστοιχα, ο β' διδάσκαλος Απόφοιτος τάξεων Γυμνασίου και η διδάκτρια,
συνήθως τελειοδίδακτη Ανωτέρου Παρθεναγωγείου, με 30-40 οθωμ. Λίρες. Η αμοιβή
αυτή δεν επαρκούσε βέβαια για την άνετη διαβίωση των δασκάλων. Γι' αυτό η Κοινότητα
χορηγούσε επί πλέον το ενοίκιο, τα καύσιμα και τα μεταφορικά.
Τη ζωή των διδασκάλων δεν έκαναν δύσκολη μόνο οι βιοτικές μέριμνες και οι
αντίξοες συνθήκες εργασίας τους. Την έκανε δυσβάστακτη, πολλές φορές, και η
επέμβαση του κυρίαρχου Οθωμανικού κράτους στο διδακτικό τους έργο.
Διδάσκαλος, κάτοικος της Λιαρίγκοβης, παραδείγματος χάρη, δοκίμασε οδυνηρά
την εφαρμογή βεζυρικής εγκυκλίου του 1890 που όριζε ότι:«αν στα σχολεία διδάσκονται
επιβλαβή θέματα (για την οθωμανική διοίκηση) ... ταύτα θα απαγορεύονται οι δε
διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι θα αποβάλλωνται της θέσεως των.»
Για το συμπατριώτη τους δάσκαλο, που διώκεται γιατί παραβήκε την εντολή της
εγκυκλίου, γράφουν συγκινημένοι οι έφοροι στο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στις 13
Σεπτεμβρίου 1894: «Σήμερον δύο τζαντερμάδες (χωροφύλακες) μετέβησαν εις το
σχολείον και κατά την ώραν της διδασκαλίας, την ιεράν εκείνην ώραν εν αγνοία των
εφόρων και ηθέλησαν να απομακρύνουν της Σχολής τον διδάσκαλον... ενώ τα τεκνία
έστησαν επίπτω απροόπτω γεγονότι» .(Ηλέκτρα Παπαθανασίου: «Η εκπαίδευση στην Αρναία» ΙΛΕΧ
πρακτικά 4ου Πανελλήνιου συνεδρίου Ποσίδι 1995)

Στις αρχές του αιώνα μας (την α' δωδεκαετία, μέχρι την απελευθέρωση)
λειτουργούν στα χωριά της Χαλκιδικής μονοτάξια Σχολεία με γυμνασιακές και
προκαταρκτικές τάξεις και νηπιακά τμήματα με ικανό αριθμό μαθητών και δασκάλων.
Η Ορμύλια υπήρξε κοιτίδα παραγωγής δασκάλων αυτή την εποχή και βοήθησε όλη
την Χαλκιδική στην αρχική λειτουργία των Σχολείων.
Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε τα ονόματα των δασκάλων που δίδαξαν σε σχολεία
του νομού στο τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα.
Από το 1880 έως το 1912 ο Αργύρης Παπαδόπουλος στον Πολύγυρο,
Από το 1880 έως το 1912 ο Χρήστος Μπούϊντας του Ιωάννου στη Κασσάνδρα,
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το 1903 ο Αριστοτέλης Μέρμηγκας γεννηθείς το 1881, δίδαξε στην Συκιά, το 1901
στον Άγιο Νικόλαο, το 1910-12 στη Αρναία, στην Ορμύλια και αργότερα στη Νικήτη.
το 1897-1898 ο Αθανάσιος και ο Παύλος Παπαδημητρίου αδελφοί, δίδαξαν στον
Ταξιάρχη,
το 1904-1905 ο Γεώργιος Παπαδημητρίου και ο Χρήστος Θεοδοσίου , επίσης στον
Ταξιάρχη,
το 1908-1909 η Μαρία Πάνου στη Νικήτη
το 1907-1908 ο Βασίλειος Βασίλας υπηρέτησε σαν Διευθυντής στο σχολείο της
Νικήτης, σε αρκετά σχολεία της Κασσάνδρας και κατόπιν στο σχολείο της Ορμύλιας
επίσης σαν διευθυντής.
3.13 Διδάσκαλοι της Σχολής της Ορμύλιας
Τα αρχεία του Σχολείου δεν δίνουν καθόλου πληροφορίες για το διάστημα πρίν από
το 1900. Για την περίοδο αυτή τα στοιχεία που αναφέρουμε τα αντλούμε από προφορικές
κυρίως πηγές και από τα αρχεία της Μητρόπολης όπου ήταν δυνατόν να εντοπίσουμε.
Πολύ πριν το 1900 διδάσκουν η διδασκάλισσα, αγνώστου επωνύμου Γλυκερία, ο
Χλιάρας Δημήτριος, ο Παπαδόπουλος Αργύριος, ο Στάμος Νικόλαος, ο Αυξεντιάδης
Αλέξανδρος, ο Παντιάς Αστέριος, ο Παπαδημητρίου Δημήτριος, ο Παπαζάχος Ζάχος, ο
Γεωργίτσας Δημήτριος, ο Γκοτζαμάνης Κων/νος, ο Παυλίδης Ιωάννης, ο Παπαγεράκης
Δημήτριος, ο Λιβανίδης Ιωάννης (Ιατρός), ο Κοσμαδάκης Κοσμάς, ο Δημήτριος
Νικολαΐδης από την Καλάνδρα τα σχολ. έτη 1883-1885, ο Αρσένης Επίκουρος από τον
Άγιο Νικόλαο, η Κηροποιού Αλεξάνδρα, η Πιάτσα Ευθυμία, η Κασσανδρίου Μαρία, η
Πασχαλίδου Μελπομένη, η Βαφειάδου Ελένη και η Ευθυμία Χαραμή του Ιωάννη.
Επίσης με μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να εντοπίσουμε τους διευθυντές και
διδάσκοντες στο σχολείο της Ορμύλιας μέχρι και το 1912 όπου αυτό ήταν δυνατό.
Το 1900-1901 : δ/ντής
Δημήτριος Παπαγεράκης
διδάσκαλοι: Δημήτριος Τσιόπλου
1901-1902 : δ/ντής :
διδάσκαλοι:

Δημήτριος Παπαγεράκης
Δημήτριος Τσιόπλου

1902-19093 : δ/ντής :
Κων/νος Πετρίδης
διδάσκαλοι: Δημήτριος Καλοταίος
Χρήστος Μ. Αικατερινάρης
1903-19094 : δ/ντής
,
1904-1905 : δ/ντής :
διδάσκαλοι:

Κων/νος Πετρίδης
Κων/νος Πετρίδης
Μ. Ι. Κουντουρά
Χρήστος Σταύρου

1905-1906 : δ/ντής :
διδάσκαλοι:

Κων/νος Πετρίδης
Χρήστος Σταύρου
Μαρία . Ι. Κουντουρά

1906-1907 : δ/ντής :
διδάσκαλοι:

Δημήτρ. Χ. Ψαθάκης
Χρήστος Σταύρου
Μαρία . Ι. Κουντουρά

1907-1908 : δ/ντής

Δημήτρ. Χ. Ψαθάκης
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διδάσκαλοι: Νικόλ . Ι. Δήμιτσας
Σάβας Φ. Μουστάκας
1908-1909 : δ/ντής
Ν. Κάσσανδρος (εκ Βραστών )
διδάσκαλοι: Νικόλ . Ι. Δήμιτσας
Σωσσάνα Παπαλαζάρου
Γεώρ. Παπαχρίστου, (από Ταξιάρχη)
1909-1910 : δ/ντής
Δ. Παπαλαζαρίδης
διδάσκαλοι: Νικόλ . Ι. Δήμιτσας
Γεώρ. Παπαχρίστου,
Αναστ. Δήμου
1910-1912 : δ/ντής
Δ. Παπαλαζαρίδης
διδάσκαλοι: Αριστ. Π. Μέρμηγκας,
Νικ. Ι. Δήμιτσας.
Ξανθίπη Δήμιτσα
Ο Αργύρης Παπαδόπουλος που δίδαξε στο Πολύγυρο ήταν απο ευκατάστατη πλούσια οικογένεια
της Ορμύλιας. Γύρω στα 1870 απήχθη από κλέφτες που δρούσαν στην περιοχή, οι οποίοι ζήτησαν λύτρα
από τον πατέρα του για να τον ελευθερώσουν. Αποφοίτησε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή στης
Κων/πολης και κατόπιν έγινε γιατρός Τα πραγματικό του όνομα ήταν Παπακώστας. Συγγενείς του
απόγονοι ζούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Ο Χρήστος Μπούϊντας του Ιωάννου με τη σύζυγό του Αλεξάνδρα έκανε τρία παιδιά. Τον Γιαννίκο, ο
οποίος σπούδασε στην Αθωνιάδα σχολή και σκοτώθηκε αντάρτης στον εμφύλιο, την Κατίνα που επίσης
έκανε αντάρτισσα, και που ζεί στην Αθήνα και τον Γεώργιο Μπούϊντα που έμεινε στην Αθήνα.
Ο Αριστοτέλης Μέρμηγκας από καλή και εύπορη οικογένεια , αφού πρώτα δίδαξε σε άλλα σχολεία
της περιοχής επέστρεψε στην Ορμύλια όπου δίδαξε μέχρι το 1937. Το σπίτι του πίσω από το ναό του Αγ.
Γεωργίου, διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση, και αξίζει να πάει κανείς να το δεί. (Τις πληροφορίες μας
έδωσε ο κ. Στεφανίδης Χριστόφορος )

Ο Βασίλειος Αθανασίου Βασίλας και ο Νικ. Δήμιτσας. (Το βιογραφικό τους αναφέρεται παρακάτω)
Ο Κωνσταντίνος Πετρίδης είναι από το Θεολόγο Θάσου, γεννηθείς το 1885, ο Δημήτριος
Παπαγεράκης του Ιωάννη απο τον Βάβδο ο Δημήτριος Καλοταίος του Χριστοδούλου απο την Καλωτά
Ιωαννίνων, γεννηθείς το 1854, και ο Δημήτριος Τσιόπλου του Γεωργίου από τη Βάλτα.

3.14 Λειτουργία των Σχολείων
Το τέλος του 19ου αι. βρίσκει τη Χαλκιδική με πλήθος σχολείων (Αστικών,
Ελληνικών, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων), τα οποία στεγάζονται σε περικαλλή
λιθόκτιστα και, κυρίως, διώροφα κτίσματα.
Όλα τα σχολεία της Χαλκιδικής, επομένως και της Ορμύλιας παρά τις άριστες
προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν, δεν λειτούργησαν σύμφωνα με τις προσδοκίες των
δασκάλων κατά τα πρώτα χρόνια.
Οι γονείς και οι μαθητές δεν είχαν ακόμα εκτιμήσει την αξία της μόρφωσης και
θεωρούσαν τη δουλειά στο χωράφι περισσότερο απαραίτητη και χρήσιμη από την
επιμελή φοίτηση στο Σχολείο. Εκτός απ' αυτό ο τρόπος διδασκαλίας και οι σκληρές
τιμωρίες των δασκάλων στους μαθητές, υπήρξε ένας άλλος σοβαρός λόγος
απομάκρυνσης των παιδιών απ' το Σχολείο.
Έτσι η λειτουργία των Σχολείων ήταν προβληματική, γεγονός που οδήγησε τον
Διευθυντή του Σχολείου της Νικήτης, Βασίλειο Βασίλα (το αναφέρουμε για παράδειγμα)
να παρατηρήσει, ότι αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση «ή Σχολή θέλει βαδίζει
οπισθοβατικώς και ουδέποτε τον πρέποντα αυτού χαρακτήρα θέλει αποκτήσει».
Οι δάσκαλοι λοιπόν της τελευταίας περιόδου της Τουρκοκρατίας, εκτός από τις
επεμβάσεις των Τούρκων στο διδακτικό τους έργο, πολλές φορές ήταν στον απόλυτο
έλεγχο των εφόρων, οι οποίοι προσπαθούσαν να περάσουν την δική τους άποψη στη
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λειτουργεία του σχολείου, δημιουργώντας πολλές φορές αντιμαχόμενες μερίδες μέσα
στο χωριό και ζητούσαν από το δάσκαλο να συμπλεύσει με την δική τους θέληση.
Είναι χαρακτηριστική η παρατήρηση του Βασιλείου Βασίλα από την Ορμύλια, που
το 1907 ήταν διευθυντής στο σχολείο της Νικήτης και θεωρούμε πολύ ενδιαφέρον να
αναφέρουμε αυτή τη γενική παρατήρηση στο μαθητολόγιο του σχολείου για το σχολικό
έτος 1907-1908, του Ορμυλιώτη διευθυντή, που φανερώνει την κατάσταση που
επικρατούσε στην κοινωνία εκείνη την εποχή όσον αφορά την εκπαίδευση, όχι μόνο στη
Νικήτη, στην οποία ανεφέρεται, αλλά όπως διαπιστώσαμε και και στα περισσότερα
χωριά της Χαλκιδικής. ( Γιάννης Κανατάς : Η παλιά Νικήτη)
Στο τέλος των καταχωρήσεων των λοιπών στοιχείων όλων των τάξεων του σχολ.
έτους 1907-1908: «Γενική παρατήρησις. Αι ελλείψεις της σχολής Νικήτης προέρχονται
κυρίως εκ δύο λόγων.
Α'. Η φοίτησις των μαθητών γίνεται ατακτοτάτη, αί έγγραφαί διαρκούσι μέχρι
μέσων Νοεμβρίου, ως εν τω Μαθητολογίω καταφαίνεται, αι δε αποχωρήσεις αυτών
άρχονται από τον Φεβρουάριον. Ώστε ολίγιστον μόνον εν τη σχολή διαμένουσι χρόνον.
Β' Οι δε κάτοικοι Νικήτης διηρημένοι όντες και διχογνωμούντες πάντοτε ου μόνον
περί του σχολείου ουδόλως φροντίζουσι, αλλά και πλείστα παράλογα εμπόδια τη σχολή
φέρουσι. Διότι αι φατρίαι ου μόνον περί της εκλογής του προσωπικού δεν επιμελούνται,
αλλ' εκάστη προσπαθεί δια παντός τρόπου, δικαιου ή αδίκου, να κατατρέξη τον υπό της
ετέρας συμφωνηθέντα διδάσκαλον, θέλουσαι και αυτούς να αναγκάσωσιν όπως φατρία
τινί προσχωρήσωσιν. Τούτο αληθώς λυπηρώτατον μεν είναι, αλλά δυστυχώς είναι
αληθέστατον. "Οθεν οφείλουσιν οι πρόκριτοι Νικήτης να εννοήσωσιν ότι ούτως πως η
σχολή των ουδέποτε θέλει προοδεύση. "Ας αφήσωσι λοιπόν τα παιδαριώδη πάθη των
απέναντι του ιερού σκοπού της σχολής και ας προσπαθήσωσι εκλέγοντες το
προσωπικόν, διορίζοντες αυτό ενωρίτατα, ίνα ανοίγη το σχολείον κατά Αύγουστο, και
επιβλέποντες την εργασίαν αυτού, να βελτιώσωσι την σχολήν των. "Αλλως μάταιος ο
κόπος, μάταια τα δαπανώμενα χρήματα, εφ' όσον η αύτη κατ’ έτος επικρατεί
κατάστασις.»
1907-1908
Ο διευθυντής
Β. Βασίλας
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Ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά, ίσως με μικρότερη ένταση, όπως φαίνεται και από
τα αρχεία του σχολείου της Ορμύλιας που αναφέραμε πιο πάνω , επικρατούσαν και στο
χώρο της Ορμύλιας, με κυρίαρχο πρόβλημα την διακοπή της φοίτησης των παιδιών από
τον Μάρτιο ή Απρίλιο και την επανεγγραφή τους για την νέα σχολική χρονιά μέχρι και τον
Νοέμβριο. Επίσης συνηθισμένη ήταν η πρακτική των γονέων να κρατούν τα παιδιά
μακριά από το σχολείο κάποιες μέρες για να βοηθούν στις γεωργικές εργασίες.
Απ' την ανάγνωση και μελέτη των παραπάνω γενικών παρατηρήσεων
συγκεντρώνουμε τις εξής πληροφορίες:
1. Στις κατώτερες τάξεις δε γινόταν με επιμονή και ευσυνειδησία η διδασκαλία και
εφαρμογή της Γραμματικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει ορθογραφικό πρόβλημα στις
ανώτερες τάξεις.
2. Οι
γονείς
των
μαθητών
είχαν
την
πολύ
κακή
συνήθεια
να
διακόπτουν τη φοίτηση των παιδιών τους, κυρίως απ' τις αρχές ή τα μέσα Απριλίου και
μετά (γύρω στο Πάσχα) για σπιτικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται το έργο
των δασκάλων στην αξιολόγηση τους και να μην υπάρχει πρόοδος στο Σχολείο (Σχολ.
έτος 1903-1904).
3. Η φοίτηση των μαθητών ήταν πολύ άτακτη, οι εγγραφές τους
διαρκούσαν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και οι αποχωρήσεις τους άρχιζαν απ' τον
Φεβρουάριο.
4. Οι έφοροι των Σχολείων σε γενικές γραμμές, ήταν χωρισμένοι σε αντίπαλες
ομάδες (φατρίες), που όχι μόνο δεν ασχολούνταν με τα θέματα του Σχολείου, αλλά
αντίθετα έφερναν πάρα πολλά εμπόδια στη λειτουργία του, αφού όχι μόνο δε φρόντιζαν
για την εκλογή του διδακτικού προσωπικού του, αλλά κάθε μια φατρία προσπαθούσε με
κάθε τρόπο να κατατρέξει τον δάσκαλο, που συμφωνήθηκε απ' την άλλη φατρία,
θέλοντας να αναγκάσουν τους δασκάλους να προσχωρήσουν στη δική τους πλευρά.
Η εκλογή και ο διορισμός των δασκάλων γινόταν απ’ τους προκρίτους με καθυστέρηση
λόγω διχογνωμιών, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έναρξη λειτουργίας του Σχολείου.
Πάντως είναι γεγονός ότι στην Ορμύλια σε καμιά περίπτωση δεν
διαπιστώσαμε την ύπαρξη φατριών ή διχογνωμίας ανάμεσα στους εφόρους, το
αντίθετο μάλιστα, πράγμα το οποίο αναδεικνύει την ανωτερότητα και την
βαρύτητα των συγκεκριμένων προσώπων, καθώς και την αποδοχή τους από το
σύνολο του χωριού.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Αστικής ή Δημοτικής Σχολής Ορμύλιας στις 6
τάξεις, περιλαμβάνει αρκετά μαθήματα και διαμορφώνεται από το 1900 έως και το 1912
ως εξής:
μαθήματα
Θρησκευτικά-Ιερά
Ελληνικά γλωσσικά
Αριθμητική
Γεωμετρία
Ιστορία
Γεωγραφία
Φυσική Ιστορία
Φυσική Πειραματική
Επιστολογραφία
Γραφή (καλλιγραφία)
Ιχνογραφία εργόχειρο
Γυμναστική
Ωδική

Τάξεις
Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄ Σύνολο ωρών
4 4 4 4 4
4
24
12 12 9 9 9
9
60
4 4 4 4 4
4
25
2 2 2
2
8
2 2
2
6
2 2 2
2
8
2 3
3
8
2
2
4
2
4
2 2 2 2 2
2
8
2 2 2 2 2
2
8
2
2
4
2
2
4
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Τα σχολεία είναι υποχρεωμένα να υπακούουν στον κανονισμό που εκδίδει ή
επικυρώνει η Εκκλησιαστική αρχή, δηλαδή η Μητρόπολη Κασσανδρείας.
Ο Στέφανος Κότσιανος ψάχνοντας στα αρχεία της Μητρόπολης βρήκε
καταχωρημένο τον κανονισμό λειτουργίας των Σχολών του Πολυγύρου για το έτος 1906,
ο οποίος όπως αναφέρεται, αποτελεί και τον κανονισμό λειτουργίας όλων των
σχολείων της Χαλκιδικής αυτή την εποχή.
3.15 Κανονισμός λειτουργίας σχολείων του 1906
Κεφάλαιον Α' περί διευθυντού
Άρθρον 1ον . Ο διευθυντής φροντίζει περί της ακριβούς τηρήσεως των διατάξεων
του παρόντος κανονισμού, περί της εφαρμογής αυτού τε και του προγράμματος και της
ανελλιπούς εκπληρώσεως των καθηκόντων των διδασκόντων και των διδασκομένων,
επισκέπτεται τάς παραδόσεις και παρακολουθεί τον της διδασκαλίας τρόπον, φροντίζει
δια καταλλήλων οδηγιών και συμβουλών περί της βελτιώσεως της μεθόδου της
διδασκαλίας υπό τύπον ακαδημαϊκής συζητήσεως, εν ανάγκη ζητούμενης και της γνώμης
τρίτου εκ των διδασκάλων, και υποβάλλει εις την εφορείαν, οσάκις δέηση, έκθεσιν περί
παντός αφορώντος την των σχολείων προαγωγήν και βελτίωσιν.
Η διεύθυνσις επιβλέπει την τακτικήν φοίτησιν των διδασκάλων, ιδιοχείρως
δικαιολογούντων την απουσίαν των εν τω επί τούτω βιβλίω των μαθητών και μαθητριών,
την επιμέλειαν εις τα μαθήματα, λαμβάνει γνώσιν των απουσιών των μαθητών και
ειδοποιεί δια του επιστάτου τους γονείς ή κηδεμόνας αυτών, καλεί και δέχεται εις
ακρόασιν και συνεννοείται μετ' αυτών περί της προόδου και του ήθους των μαθητών
(μαθητριών).
Άρθρον 2ον, Η διεύθυνσις καλεί εις συνεδρίασιν το διδάσκον προσωπικόν, όταν
κριθεί τούτο αναγκαιον, προς σύσκεψιν περί της επιμελείας, της προόδου και του ήθους
των μαθητών (μαθητριών), προεδρεύουσα των συνεδριάσεων και εισηγουμένη τα προς
συζήτησιν θέματα. Η διεύθυνσις κανονίζει από κοινού μετά των διδασκάλων την των
μαθημάτων διανομήν μεταξύ του διδάσκοντος προσωπικού, καθορίζουσα μετά των
διδασκάλων τα καθήκοντα εκάστου ως προς την επιτήρησιν την εν τη σχολή και αλλαχού.
Η διεύθυνσις ενεργεί την εγγραφήν των μαθητών (μαθητριών) τη βοηθεία και τίνων
των διδασκόντων, εισπράττουσα τέλη εγγραφής οριζόμενα υπό της εφορείας. Η
διεύθυνσις εκδίδει τους ελέγχους, τα ενδεικτικά, τα απολυτήρια των μαθητών
(μαθητριών), υποβοηθούμενη και υπό των διδασκόντων εν εκάστη τάξει, λαμβάνουσα
τέλη, δια μεν τα ενδεικτικά ανά δύο (2) γρόσια, τους ελέγχους ανά ένα (1) γρόσι και τα
απολυτήρια ανά είκοσι (20) γρόσια.
Άρθρον 3ον. Η διεύθυνσις ορίζει εν συννενοήσει μετά του διδάσκοντος προσωπικού
τα διδακτικά βιβλία του σχολείου, υποβάλλουσα κατάλογον αυτών δια της Ιεράς
Μητροπόλεως εις την εφορείαν προς έγκρισιν, ως και το πρόγραμμα και το ωρολόγιον
προς έγκρισιν και επικύρωσιν.
Άρθρον 4ον. Η διεύθυνσις τηρεί υπό ιδίαν ευθύνην, υποβοηθούμενη υπό των
διδασκόντων τα επόμενα υπηρεσιακά βιβλία: α. Μητρώον, εν ω κατ’ αύξοντα αριθμόν
αναγράφονται τα ονόματα πάντων των εις το σχολείον το πρώτον προσερχόμενων
μαθητών, β. Μαθητολόγιον, εν ω αναγράφονται κατ' αύξοντα αριθμόν εν τη οικεία τάξει τα
ονόματα πάντων των κατ' έτος εγγραφόμενων μαθητών (μαθητριών), γ. Βιβλίον της
διδαχθείσης ύλης, εν ω διαλαμβάνεται η κατά παν σχολικόν έτος διδασκόμενη ύλη. Αύτη
ορίζεται εν τω αναλυτικώ προγράμματι συντασσόμενου υπό του διευθυντού επί τη βάσει
του των παρεμφερών σχολείων Θεσσαλονίκης, δ. Βίβλίον προόδου, εν ώ καταχωρίζονται
τα αποτελέσματα των ενιαυσίων διαγωνισμών, ε. Καταλόγους της καθημερινής προόδου
και απουσιών των μαθητών (μαθητριών), στ. Βίβλίον απουσιών των διδασκάλων.
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Άρθρον 5ον. Η διεύθυνσις υπέχει την ευθύνην της τηρήσεως των ανωτέρω βιβλίων,
παραδίδουσα κατά την αποχώρησιν ταύτα τη εφορεία.
Άρθρον 6ον. Η διεύθυνσις κωλυόμενη ανατίθησιν υπό ιδίαν ευθύνην προσωρινώς
τα εαυτής καθήκοντα εις τίνα εκ των διδασκόντων.
Άρθρον 7ον . Ο διεθυντής, ων πρώτος μεταξύ ίσων, φέρεται προς άπαντας τους
συναδέλφους μετά προσηνείας και ευπροσηγορείας, απολαύων συγχρόνως του
προσήκοντος σεβασμού και εκτιμήσεως παρ' αυτών.
Κεφάλαιον Β'
περί του διδάσκοντος προσωπικού
Άρθρον 8ον . Οι διδάσκαλοι όντες τελειόφοροι Γυμνασίων η Διδασκαλείων και αι
διδασκάλισσαι εκτελούσιν ακριβώς τας διατάξεις του παρόντος κανονισμού κατά τας της
διεθύνσεως οδηγίας και υποδείξεις.
Άρθρον 9ον . Εάν τις δι' ασθένειαν ή άλλον αποχρώντα λόγον κωλύηται να
παρευρεθή εν τω σχολείω, αγγέλλει τούτο εγκαίρως τη διευθύνσει.
Άρθρον 10ον. Προσερχόμενοι εν τέταρτον της ώρας προ της ενάρξεως των
μαθημάτων, επιτηρούσι κατά την προμελέτην και τα διαλείμματα συμφώνως τω εν αρχή
του έτους συντασσομένη ωρολογίω, ασκούντες την των μαθητών επιτήρησιν και εκτός της
σχολής και δη εν τη εκκλησία, εν η φοιτώσι τακτικώς, γινομένου από κοινού του
εκκλησιασμού μαθητών τε και διδασκόντων.
Άρθρον 11ον . Οφείλουσι να διδάσκωσιν ανελλιπώς, ευσυνειδήτως και μετά ζήλου και
κατά τάς μεθοδικάς οδηγίας της διευθύνσεως όλην την εν τω υπό της εφορείας
εγκεκριμένω αναλυτικώ προγράμματι περιεχομένην ύλην, αποφεύγουσι δε πάσαν εν τη
διδασκαλία παρέκβασιν, φροντίζοντες να μη δαπανώσι χρόνον εις αντικείμενα άσχετα
προς το μάθημα και το σχολείον και δη θίγοντα την θρησκείαν, την πολιτείαν, την
κοινότητα, σωματείον ή πρόοσωπον δρών ή μη.
Άρθρον 12ον. Έκαστος των διδασκόντων αναλαμβάνει καθ ’ εβδομάδα ώρας διδασκαλίας
36-37 και επιτήοησιν εκ περιτροπής, εκτός του διευθυντού, όστις θα έχη μόνον 33 ώρας,
και του Τούρκο-διδασκάλου, εργαζομένου καθ' όσας ώρας εγκρίνει η εφορεία.
Άρθρον 13ον . Οι διδάσκοντες καταχωρίζουσιν ανά πάντα μήνα εν τω σχετικώ βιβλίω το
ποσόν της διδαχθείσης ύλης, απολαύουσι του σεβασμού των μαθητών (μαθητριών) και
τυγχάνουσι της προσηκούσης παρά της εφορείας και της διευθύνσεως προστασίας.
Άρθρον 14ον. Ο σύλλογος του διδάσκοντος προσωπικού συνέρχεται, προσκλήσει της
διευθύνσεως, εις συνεδριάσεις. Η συνεδρίασις λογίζεται εν απαρτία, όταν παρευρίσκηται
το ήμισυ του αριθμού αυτών συν ενί, εν δε ισοψηφία νικά η της διευθύνσεως ψήφος.
Άρθρον 15ον . Αι αποφάσεις του συλλόγου των διδασκάλων εκτελούνται αμέσως,
ζητούμενης της εγκρίσεως της εφορείας, όταν πρόκειται περί επιδημικής νόσου,
αποβολής μαθητού (μαθήτριας) ή ετέρου τινός επείγοντος.
Κεφάλαιον Γ'
περι μαθημάτων
Άρθρον 16ον . Πάς μαθητής εισερχόμενος το πρώτον εις την σχολήν εγγράφεται εν τω
Μητρώω αυτής, οι δε την εγγραφήν ανανεούντες οφείλουσι να προσάγωσι τα ενδεικτικά
του προηγουμένου σχολικού έτους, καταχωριζόμενοι εν τω Μαθητολογίω. Οι
εγγραφόμενοι καταβάλλουσι τα υπό της εφορείας οριζόμενα δικαιώματα, εάν δε τις θέλει
να εγγραφή δωρεάν, προσάγει τη διεθύνσει έγγραφον απόδειξιν απορίας παρά της
εφορείας.
Άρθρον 17ον . Οι μαθηταί (μαθήτριαι) φέρονται ευτάκτως και κοσμίως εντός τε και εκτός
της σχολής ευρισκόμενοι, φοιτώσι τακτικώς και ανελλιπώς εις το σχολείον και μόνον
λόγω ασθενείας ή σπουδαίου κωλύματος δύνανται απουσιάζωσιν, ότε ερχόμενοι εις το
σχολείον οφείλουσι να προσάγωσιν έγγραφον δικαιολογίαν των γονέων ή κηδεμόνων εις
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την διεύθυνσιν.
Άρθρον 18ον . Αποχωρούντες εκ των ιδίων οικιών δεόντως προπαρασκευασμένοι,
παρευρίσκονται εν τη παραδόσει εν τέταρτον της ώρας τουλάχιστον προ της ενάρξεως
της διδασκαλίας, αναμένοντες εν άκρα ησυχία και τάξει τον οικείον διδάσκαλον.
Άρθρον 19ον . Αυστηρώς απαγορεύεται τοις μαθηταίς (μαθητρίαις) να φέρωσι μεθ'
εαυτών βιβλία ή άλλα αντικείμενα άχρηστα εις το μάθημα.
Άρθρον 20ον . Ουδείς μαθητής δύναται να εξέλθη της σχολής κατά την διάρκειαν των
μαθημάτων ή και κατά τον χρόνον της αργίας άνευ αδείας της διευθύνσεως ή τίνος των
διδασκάλων. Πας ο φθείρων ή καθ' οιονδήποτε τρόπον βλάπτων τους τοίχους, τα
παράθυρα, τα θρανία, τας έδρας και ότι ανήκει εις την σχολήν, ου μόνον τιμωρείται
προσηκόντως, αλλά και υποχρεούται ιδία δαπάνη να επανορθώση την υπ' αυτού
γενομένην ζημίαν.
Άρθρον 21ον . Αυστηρότατα απαγορεύεται τοις μαθηταίς (μαθητρίαις) η φοίτησις εις
καφενεία ή παρεμφερή κέντρα συναναστροφής και εν δημοσίαις πλατείαις, και η χρήσις
εν γένει παντός ότι απάδει την του μαθητού κοσμιότητι.
Άρθρον 22ον . Πάσα παράβασις των ανωτέρω διατάξεων τιμωρείται δια των εξής ποινών:
α) Δι' επιπλήξεως υπό τίνος των διδασκόντων και εν υποτροπή υπό του διευθυντού, β)
Δι' επιπλήξεως ενώπιον των άλλων μαθητών, γ) Δι' ορθοστασίας εν τη παραδόσει προς
παραδειγματισμόν. δ) Δια κρατήσεως υπό επιτήρησιν εν τω σχολείω από 1-2 ωρών μετά
το πέρας των μαθημάτων, ε) Δι' αντιγραφής κειμένου κατ' αρχάς μεν ολίγου, είτα δε
πολλού, στ) Δι’ αποβολής, εν εσχάτη ανάγκη, κατ' άπόφασιν της ολομελείας του
συλλόγου των διδασκάλων, εγκρινομένης υπό της εφορείας.
Κεφάλαιον Δ'
περί ενάρξεως των σχολικών εργασιών και εξετάσεων
Άρθρον 23ον . Το σχολείον ανοίγει και άρχονται αι των μαθητών (μαθητριών) εγγραφαί το
τελευταίον δεκαήμερον Αυγούστου, παρατεινόμενοι μέχρι του δευτέρου δεκαημέρου
Σεπτεμβρίου, οπότε γίνεται η τακτική των μαθημάτων έναρξις και άρχεται η κανονική των
σχολείων λειτουργία. Μετά σύσκεψιν του προσωπικού των διδασκάλων και έγκρισιν της
εφορείας γίνεται δεκτός ή τουναντίον, ο προς εγγραφήν προσερχόμενος
(προσερχομένη), παρελθούσης της άνω οριζόμενης προθεσμίας.
Άρθρον 24ον . Αι εξετάσεις διεξάγονται προφορικώς τε και γραπτώς, αι μεν χειμεριναί
Ιανουαρίω μεσούντι, αι δε ενιαύσιοι το τελευταίον δεκαήμερον του Ιουνίου. Και αι μεν
χειμεριναί γίνονται μόνον γραπτώς, αι δε ενιαύσιοι γραπτώς τε και προφορικώς αι
γραπταί προηγούμενοι των προφορικών διαρκούσιν επί τρεις (3) το πολύ ημέρας.
Άρθρον 25ον. Τας εξετάσεις παρακολουθεί και εξελέγχει η προς τούτο διοριζόμενη υπό
της εφορείας εξεταστική πενταμελής επιτροπή υποβάλλουσα τη εφορεία την περί αυτών
κρίσιν και την σχετικήν έκθεσιν περί της των σχολείων εν γένει καταστάσεως.
Άρθρον 26ον . Η εφορεία τιμώσα την εξεταστικήν επιτροπήν χορηγεί αύτη το δικαίωμα
ψήφου προκειμένου περί του αναδιορισμού ή της απολύσεως του προσωπικού.
Άρθρον 27ον . Πλην της εξεταστικής επιτροπής ουδείς έτερος υφ' οιανδήποτε ιδιότητα
δύναται και έχει το δικαίωμα της επεμβάσεως κατά τας εξετάσεις προς πρόληψιν των
συνήθων και ευνόητων άτοπων και ανάρμοστων επεισοδίων. Και αυτή δε αύτη η
εξεταστική επιτροπή προβάλλει ερωτήσεις και επεμβαίνει κατά τας εξετάσεις δια των
οικείων διδασκάλων εκάστου εξεταζομένου μαθήματος προς αποφυγήν του θορύβου και
της συγχύσεως των εξεταζομένων μαθητών, διατελούντων εν ψυχολογική κατά την ώραν
των εξετάσεων καταστάσει. Διότι γενικώς ομολογείται ότι πολύ απόλλυσι του θάρρους και
της αυτοπεποιθήσεως και ο ικανώτερος των μαθητών κατά το ανακριτικόν μαρτύριον των
εξετάσεων, ευρισκόμενος προ προσώπων εντελώς ξένων πολλάκις και αγνώστων αύτώ.
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Γενικαι διατάξεις
Εις ουδένα ξένον επιτρέπεται η είσοδος εις τάς παραδόσεις των μαθημάτων, άνευ
της αδείας της διευθύνσεως.
Οι μαθηταί του σχολείου μετα του διδάσκοντος προσωπικού εκτελούσι
γυμναστικούς περιπάτους δις του μηνός, ανά πάσαν Δευτέραν, Τετάρτην, ή Πέμπτην.
Ο παρών κανονισμός τυχών της εγκρίσεως της εφορείας και επικυρωθείς υπό της
ιεράς Μητροπόλεως ισχύει επί έν’ έτος, μεθ’ ό δύναται να γίνει η αναθεώρησις αυτού, αν
η εφορεία αποφασίσει τούτο.
Από την ιδιωτική
εκπαίδευση και διδασκαλία
των πρώτων χρόνων της
Τουρκοκρατίας με
δασκάλους κυρίως
κληρικούς , περάσαμε στα
«κοινά» όπως λέγονταν
σχολεία, με την ίδρυση και
λειτουργεία τους σε κάθε
χωριό σχεδόν, τα οποία
ανέβασαν έτσι το
μορφωτικό επίπεδο και
ενίσχυσαν την εθνική
συνείδηση των
Ελληνοποαίδων
στον τελευταίο αιώνα της
Τουκοκρατίας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η Διδακτική, συνταχθείσα το 1887, στην οποία
καταγράφονται λεπτομερώς τα της λειτουργίας των σχολείων θέματα, όπως «περί της εν
τω σχολείω τάξεως», «περί του προσώπου του διδασκάλου εν γένει», «θεμελιώδεις
αρεταί του διδασκάλου», «η τάξις εν τω δωματίω των διδασκάλων», «σύνταξις γενικού
ελέγχου» καθώς επίσης οι μέθοδοι διδασκαλίας όλων των μαθημάτων κατά τάξη.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι πεποιθήσεις της εποχής γύρω από την
εκπαίδευση, όπως περιγράφονται μέσα από τις σελίδες της Διδακτικής: «...επειδή
ανακρίσεις και τιμωρίαι μάλιστα σωματικαί εν τω μέσω της διδασκαλίας και εν τω
διδακτηρίω ουδαμώς επιτρέπονται, ο δάσκαλος εν τοις διαλείμμασιν ή μετά την παύσιν
των μαθημάτων εισάγει τους προσήκοντας μαθητάς εις το δωμάτιον και εκεί ανακρίνει
αυτούς ή τιμωρεί...» και επίσης: «... οι οφθαλμοί τυγχάνωσι αξιοπιστότεροι των ώτων
μέγα δε τι παράδειγμα διεγείρει τους άλλους εις απομίμησιν, …» ( Γιάννης Κανατάς : Η παλιά
Νικήτη)

Τα ελληνικά σχολεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και κυρίως μετά το 1870,
βελτιώνουν το πολιτιστικό επίπεδο του λαού, καλλιεργούν εκτός από την ελληνική
γλώσσα και την εθνική αυτογνωσία και ενισχύουν το εθνικό φρόνημα των μαθητών. Γι’
αυτό όλοι οι παράγοντες,
εκκλησία,
κοινότητες,
σωματειακές οργανώσεις,
δραστηριοποιούνται και ιδρύουν νέα σχολεία ή ενισχύουν τα υπάρχοντα. Τα
επανδρώνουν με δασκάλους, ικανούς να εργασθούν υπέρ των εθνικών συμφερόντων,
διότι γνωρίζουν ότι μέσω αυτών θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τις εθνικές τους
διεκδικήσεις, αφού αυτά κατά το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα αποτελούν
τα μόνα αδιαμφισβήτητα και μετρήσιμα τεκμήρια εθνικότητας.
Τον Νοέμβριο του 1912 η Χαλκιδική (όπως και η άλλη Μακεδονία)
απελευθερώνεται από τον ζυγό των Τούρκων, ύστερα από δουλεία 482 ετών. Άνεμος
ελευθερίας πνέει παντού!
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Γενικά για την εκπαίδευση όπως
Ελληνικό κράτος.

διαμορφώθηκε

από το

α΄ περίοδος (Από το 1912 Μέχρι το 1940)

Γυμναστικές επιδείξεις 1961. Αυλή Δημ. Σχολείου. Από αριστερά ο δάσκαλος Τσουλναράς Χρήστος, και
μπορούμε να διακρίνουμε τους μαθητές Πειραλή Χρήστο, Δήμιτσα Π., Γιοματάρη Γιάννη, Κατσιφοδήμο
Χριστόδ., Τσαμακδά Δ., Ριγάνη Δ., Γέργο Ι., Κουκουβίνο Ι., Αδάμ Δ., και Μπούγια Κων. Δάσκαλο.
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4.1 Α΄ περίοδος (Από το 1912 Μέχρι το 1940)
Εκπαιδευτικό περίγραμμα
Ο 19ος αι. ήταν για τους Έλληνες μια περίοδος επιτακτικών αναζητήσεων. Το
νεότευκτο κρατίδιο στην εσχατιά της Ευρώπης επιδιώκει να διαμορφώσει εθνική
συνείδηση και με την προσάρτηση των αλύτρωτων ακόμη εδαφών να συγκροτήσει
ιδεολογική και εδαφική οντότητα.
Η ήττα του '97 προκάλεσε μια φάση «ενδοσκόπησης και αυτοαμφισβήτησης», αφού
έδειξε καθαρά ότι η Ελλάδα επιδιώκοντας μονομερώς την πραγματοποίηση της Μεγάλης
Ιδέας μόνο συμφορές μπορούσε να προσδοκά. Επίσης συνειδητοποιήθηκε με τον πιο
απόλυτο τρόπο το χάσμα ανάμεσα στις αλυτρωτικές προσδοκίες και τις μέτριες
στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις.
Όμως η αφυπνιστική επίδραση της ήττας σε όλους τους τομείς της πολιτικής,
στρατιωτικής, οικονομικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής θα οδηγήσει στην
ανάταση των βαλκανικών πολέμων. Λίγο πριν, το 1911, σε πολιτειακό επίπεδο θα
ψηφιστεί το νέο Σύνταγμα, ενώ μια σειρά ρηξικέλευθων για την εποχή μεταρρυθμίσεων,
κυρίως στον αγροτικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα θα συντελέσουν στην
ανασυγκρότηση του κρατικού μηχανισμού και της δημόσιας ζωής.
Η συνείδηση της εθνικής ενότητας που σφυρηλάτησε ο Ε. Βενιζέλος βρήκε την
έκφραση της με το διπλασιασμό των εθνικών εδαφών και τη δημιουργία κράτους ικανού
να διαδραματίσει πολιτικό και πολιτιστικό ρόλο στο χώρο του.
Η ενσωμάτωση τέλος των «Νέων Χωρών» δε θα επιτευχθεί χωρίς κραδασμούς και
συγκρούσεις, αφού η Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει την έδρα της κυβέρνησης Βενιζέλου,
κίνηση που θα σημάνει τη φανερή πλέον έναρξη του εθνικού διχασμού (αφού ο βασιλιάς
απροκάλυπτα θελησε να επιβάλει την δική του πολιτική), του οποίου οι επιπτώσεις θα
είναι μακροπρόθεσμες και οδυνηρές.
Να σημειωθεί ότι τα δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση, το 1914, διατηρείται
σιωπηρώς το κοινοτικό εκπαιδευτικό σύστημα των λεγόμενων «Νέων Χωρών», το οποίο
εφαρμοζόταν επί σειρά ετών την περίοδο της οθωμανικής κατοχής. Με άλλα λόγια κατά
τα σχολικά έτη 1912-14 διατηρείται η γνωστή διάρθρωση: εξαετές Αστικό Σχολείο και
αντίστοιχο Γυμνάσιο. Ο φορέας διορισμού και μισθοδοσίας του εκπαιδευτικού
προσωπικού ανάγεται σε μείζον θέμα και προκαλεί τριβές μεταξύ της κοινοτικής
Εφορείας και του Γενικού Επιθεωρητή ως εκπροσώπου της κρατικής εκπαιδευτικής
πολιτικής, ενώ οι άλλες δομές των σχολείων, όπως τα διδακτικά βιβλία, ουσιαστικά
στοιχεία της αγωγής και της μάθησης, παραμένουν τα ίδια.
Η εποπτεία του Επισκόπου στις Σχολικές Εφορείες, ακόμα και τώρα λειτουργεί
καταλυτικά, αφού το Διάταγμα του 1914 (ΦΕΚ 208/26.7.1914) υποβάλλεται στην
Μητρόπολη Κασσανδρείας, με την παράκληση να ενημερώσει τις σχ. Εφορείες και τις
διευθύνσεις των σχολείων.
Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι στα πρώτα μεταπελευθερωτικά χρόνια δεν
σημειώθηκε καμιά ουσιαστική αλλαγή στη διάρθρωση, λειτουργία και διοίκηση των
σχολείων των «Νέων Χωρών», αποτελεί το γεγονός ότι διατηρείται ο ίδιος τρόπος
διορισμού και μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, αρμοδιότητες που ανέλαβε η ελληνική
πολιτεία το 1915.
Αλλά και η εποπτεία και η διοίκηση των σχολείων στα μεταβατικά αυτά χρόνια
ασκείται από όργανα της πολιτείας και από κοινοτικούς φορείς. Υιοθετήθηκε δηλαδή ένα
μικτό, πλην νόμιμο, για την κρίσιμη εκείνη περίοδο της ενσωμάτωσης εν μέσω εθνικού
διχασμού, σύστημα, που προκαλεί κραδασμούς, διαφωνίες και συγκρούσεις εις βάρος
βέβαια της εκπαίδευσης.
Οι συγκρούσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές και η σχολική περιουσία και ο διορισμός
των εκπαιδευτικών, θέματα οικονομικά και ιδεολογικά, αναδείχτηκαν σε προβλήματα
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αιχμής και προκάλεσαν δυσλειτουργίες. Η πολιτική των Αθηνών στα θέματα αυτά κατά τη
μεταιχμιακή περίοδο 1912-1930 αποσκοπούσε - και δικαίως- στη βαθμιαία υποχώρηση
του κοινοτικού εκπαιδευτικού συστήματος, με τη σταδιακή μεταβολή των οργανωτικών,
λειτουργικών και διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στις «Νέες Χώρες».
Η αρχή της δεύτερης περιόδου από εκπαιδευτική άποψη ήταν ευοίωνη, όμως το
τέλος της υπήρξε τραγικά οδυνηρό.

Καθήμενοι από αριστερά Αλ.
Δελμούζος, Δημ. Γληνός και
ο Μαν. Τριανταφυλλίδης , με
τους συνεργάτες τους, οι
οποίοι προσπάθησαν να
φέρουν καινούρια πνοή στα
εκπαιδευτικά πράγματα ,
προωθώντας μεταριθμίσεις
που ήταν πολύ προχωρημένες
για την εποχή τους , με κέντρο
τον μαθητή και τον άνθρωπο,
συναντώντας την αντίδραση
και εξωτερικών και
εσωεκπαιδευτικών
παραγόντων.

Η ολοκλήρωση του καινούριου Σχολείου συμπίπτει με την έναρξη μιας
αναγεννητικής προσπάθειας, με το διορισμό του Δ. Γληνού, άριστου γνώστη των
εκπαιδευτικών πραγμάτων, ως Γ. Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα ο
παιδαγωγός Αλ. Δελμούζος και ο γλωσσολόγος Μαν. Τριανταφυλλίδης διορίζονται
«Ανώτεροι Επόπται της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως».
Παρότι το φιλόδοξο εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιορίζεται στην εκπόνηση
αναλυτικών προγραμμάτων και τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων της πρώτης βαθμίδας,
ο άνεμος αλλαγής και προόδου είναι φανερός, σε μια περίοδο μάλιστα κρίσιμη από
εκπαιδευτική άποψη με τα πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα που προέκυψαν από την
ενσωμάτωση των σχολείων των «Νέων Χωρών» στο κρατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η
προσπάθεια αυτή θα ανακοπεί βίαια μετά την εκλογική αποτυχία του Ε. Βενιζέλου το
Νοέμβριο του 1920.
Η νέα κυβέρνηση υπό την πίεση κυρίως του ακαδημαϊκού κατεστημένου θα
συγκροτήσει «Επιτροπείαν προς εξέτασιν της γλωσσικής διδασκαλίας των δημοτικών
σχολείων», η οποία θα προτείνει ανάμεσα στα άλλα:
1. ……..
2. «Να εκβληθώσι εκ των σχολείων και καώσι……τα και σήμερον εν χρήσει
υπάρχοντα αναγνωστικά βιβλία ως έργα ψεύδους και κακόβουλου προθέσεως…»
3. …..
…. …
6. «Να καταδιωχθώσι ποινικώς οι υπαίτιοι των προς διαφθοράν της ελληνικής
γλώσσης και παιδείας τελεσθέντων πραξικοπημάτων».
Το 1921 δηλαδή η εκπαίδευση οπισθοδρομεί στην πριν από το 1917 κατάσταση, η
οποία δεν είχε καμιά σχέση ούτε με τις ανάγκες ούτε με την πραγματικότητα της νεολαίας
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και της ζωής, ιδιαίτερα εκείνης των «Νέων Χωρών», τα σχολεία των οποίων τελούσαν
υπό καθεστώς μετάβασης σε μια άλλη κατάσταση που υπαγόρευε το κέντρο.
Ως το 1929, αν εξαιρέσει κανείς την τυπική αναβάθμιση του πολύπαθου μαθήματος
των Νέων Ελληνικών που έγινε αυτοτελές, πρωτεύον, με ιδιαίτερες ώρες διδασκαλίας και
ιδιαίτερη βαθμολογία, τίποτε το αξιόλογο δε σημειώθηκε.

Πάνω ο Ελευθέριος Βενιζέλος 1928-1933 και ο υπουργός
παιδείας Γ. Παπανδρέου. Δεξιά ο Κ. Γόντικας

Το 1929 ψηφίζεται η εκπαιδευτική νομοθεσία Κ. Γόντικα, (διάρκεια βασικής
εκπαίδευσης 6+6 χρόνια), ενώ την επόμενη τετραετία τίθεται σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο
πρόγραμμα ανέγερσης σχολικής στέγης. (Υπουργός Παιδείας ο Γ. Παπανδρέου).
Η προσπάθεια και πάλι θα μείνει ημιτελής. Η νέα κυβέρνηση θα ανατρέψει το
προηγούμενο θεσμικό καθεστώς και θα κανονίσει τα εκπαιδευτικά κατά τη φιλοσοφία
της, η οποία θα αποδειχτεί ανεπαρκής και για τους ίδιους τους φορείς της. Θα την
ανατρέψουν λίγο πριν από τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου.
Εξίσου αλλοπρόσαλλη θα αποδειχτεί και η δικτατορική κυβέρνηση όσον αφορά τα
εκπαιδευτικά. Αρχικά θέτει σε εφαρμογή τον Ν. 770/37, για να τον καταργήσει δυο χρόνια
αργότερα αντικαθιστώντας τον με το Ν. 1849/39 που προέβλεπε 12 έτη σπουδών
(Δημοτικό 4, Γυμνάσιο 6+2). Παράλληλα ιδρύει τον ΟΕΣΒ (Οργανισμός Εκδόσεως
Σχολικών Βιβλίων) με το νόμο 952, ένα άλλο αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της νεολαίας, μαζί με τη συγκρότηση της διαβόητης ΕΟΝ. (Εθνική Οργάνωση Νεολαίας).
Με την νομοθεσία και τον ΟΕΣΒ, η δικτατορία εξασφαλίζει, ενισχύοντας τον
συγκεντρωτισμό, τον απόλυτο κρατικό έλεγχο σε ένα καιριο τομέα του συστήματος .
Την περίοδο αυτή όλη η ενδοσχολική και εξωσχολική δραστηριότητα, δηλαδή
διάρθρωση, λειτουργία, πρόγραμμα, μέθοδος διδασκαλίας, διδακτικά βιβλία, εορταστικές
εκδηλώσεις και γυμναστικές επιδείξεις ετεροκαθορίζονται με σκοπό να υπηρετήσουν
τους συγκεκριμένους πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους του καθεστώτος. Πρόκειται για
ένα σύστημα εντελώς θεωρητικό, απόλυτα συγκεντρωτικό και μονολιθικό, πολύ μακριά
από τις ανάγκες των νέων και της κοινωνίας, που παρείχε τυπικά και μόνο προσόντα.
Ο κλοιός γύρω από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές γίνεται σταδιακά βρόγχος
που αποπνίγει κάθε πρωτοβουλία εντός και εκτός σχολείου. Η ΕΟΝ στα πρότυπα της
αντίστοιχης Χιτλερικής οργάνωσης θα ολοκληρώσει την προσπάθεια ελέγχου και
καταναγκασμού της εκπαιδευτικής κοινότητας.

87

Το δικτατορικό καθεστώς επέβαλε την δημιουργία οργανώσεων νεολαίας ΕΟΝ σε κάθε
χωριό. Εδώ βλέπουμε το γυναικείο τμήμα της ΕΟΝ Ορμύλιας μπροστά στα σκαλιά του
σχολείου το 1938
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Τις Μεταξικές αυτές αντιλήψεις ανέλαβε να διαμηνύσει στους εκπαιδευτικούς ο
υπουργός Παιδείας με ένα κατάπτυστο κείμενο «επί τη ενάρξει του σχολικού έτους 19361937» που νομίζω ότι αξίζει κάποια σημεία του να αναφέρουμε.
Ι…….
II «….η 4η Αυγούστου 1936… ο σταθμός από του οποίου η Ελλάς
υπό την θερμουργόν πνοήν του σεπτού ημών Άνακτος και την πεφωτισμένην οδηγίαν του
ισχυρού
Κυβερνήτου
μας
ερρίφθη
οριστικώς
προς
την
οδόν της εθνικής αναγεννήσεως...»
III«….άνθρωποι ανίκανοι προσεπάθησαν να υπονομεύσουν την θρησκείαν, την
Πατρίδα, την οικογένειαν. Την ψυχικήν αυτών πόρωσιν ενεφάνισαν εντέχνως ως
ανώτερον ανθρωπισμόν και ως εκπαιδευτική μεταρρύθμισιν..
IV«…Έλληνες Διδάσκαλοι,
Μη παραλείπατε να διδάσκητε, ότι επί παντός επιπέδου ανθρωπινής δραστηριότητος
οι προγονοί μας εθαυματούργησαν ....»
VI «…Δεν είναι ανεκτόν να σας συνδέουν συνδικαλιστικαί τάσεις και να αισθάνεσθε
εαυτούς αντιτιθεμένους προς το κράτος του οποίου είσθε τα εκλεκτότερα στοιχεία, τα
ενσαρκώνοντα αυτό εις την υψηλοτέραν των εκδηλώσεων του ....»
VII«…. Τοιαύτην έχοντες θέσιν και εκτός του σχολείου, οφείλετε να παρακολουθήτε
παντού τους μαθητάς σας…. δια της παρακολουθήσεως των μαθητών...».
VIII «…. Η υπό των μαθητών, επιμελεία υμών, παρακολούθησις της θείας
λειτουργίας κατά τας Κυριακάς είναι επιβεβλημένη...»
Εμπρός λοιπόν δια την Πατρίδα, δια τον Βασιλέα, δια την Θρησκεία. Ακολουθήσατε
το παράδειγμα του Κυβερνήτου, όστις ακαμάτως εργαζόμενος, άνευ σχεδόν αναπαύσεως
καμμιάς, δημιουργεί την αναγέννησιν της Ελλάδας.»
Μέσα σ΄ αυτή την ατμόσφαιρα της προσωπικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής
ανελευθερίας, θα πορευτεί και το Σχολείο της Ορμύλιας, στις πρώτες μετά την
απελευθέρωση δεκαετίες, ανάμεσα σε πολέμους, ταραχές, αλλαγές συνόρων. Μια
πορεία στη σκιά της μικρασιατικής καταστροφής και του κοσμοϊστορικού γεγονότος της
εγκατάστασης των προσφύγων στα πρώην Οθωμανικά τσιφλίκια και μοναστηριακά
μετόχια και ενώ ήδη τα σύννεφα του μεγάλου πολέμου συσσωρεύονται απειλητικά
προμηνώντας μια νέα τάξη πραγμάτων. (Στοιχεία από το βιβλίο:Τάκης κοσμάς Δεμίρης « η
Δευτεροβάθμια εκπ/ση στον Πολύγυρο έως το 1967»)

4.2 Το Σχολείο της Ορμύλιας
Το σχολείο της Ορμύλιας συνεχίζει την ανοδική του πορεία, όσον αφορά τον αριθμό
των μαθητών που φοιτούν και φαίνεται ότι έχει αλλάξει πλέον η νοοτροπία κυρίως των
γονέων που υπήρχε στα προηγούμενα χρόνια, που θεωρούσαν το σχολείο σαν μέσο
απασχόλησης των παιδιών μόνο όταν δεν υπήρχε αγροτική εργασία.
Το Ελληνικό δημόσιο ανέλαβε την ευθύνη -κατά ένα μέρος- της λειτουργίας του
Σχολείου της Ορμύλιας , κατατάσσοντας το μεταξύ των τετραταξίων Δημοτικών σχολείων
της χώρας. Το έτος 1932-1933 το σχολείο αναβαθμίστηκε σε πεντατάξιο.
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Επειδή τα σχολεία επί τουρκοκρατίας αλλά και μετά την απελευθέρωση ακόμα
υπάγονταν στις εκάστοτε μητροπόλεις, όλα τα περί την εκπαίδευση θέματα
αντιμετωπίζονταν με πρωτοβουλία και συνδρομή κυρίως του δυναμικού μητροπολίτη
Ειρηναίου ο οποίος επιτέλεσε μέγα εκπαιδευτικό έργο. Συνεργαζόταν με τους εκάστοτε
προύχοντες του χωριού, ερχόμενος πολλές φορές και ο ίδιος παρακολουθώντας την
εξέλιξη των έργων και την πρόοδο της σχολής.
Έτσι λοιπόν αυτά τα δύσκολα χρόνια, όσον αφορά την προσαρμογή και την ένταξη
στο Ελληνικό κράτος των «νέων περιοχών», το μαθητικό δυναμικό του σχολείου της
Ορμύλιας κατανέμεται ως εξής με βάση τα στοιχεία από το μαθητολόγιο.

4.3 Μαθητικό δυναμικό του σχολείου από 1912 έως 1940
1912-1913: σύνολο εγγεγραμμένων μαθητών
1913-1914:
«
«
«
1914-1915:
«
«
«
1915-1916:
«
«
«
1916-1917:
«
«
«
1917-1918:
«
«
«
1918-1919:
«
«
«
1919-1920 :
«
«
«
1920-1921
«
«
«
1921-1922
«
«
«
1922-1923
«
«
«
1923-1924
«
«
«
1924-1925
«
«
«
1925-1926
«
«
«
1926-1927
«
«
«
1927-1928
«
«
«
1928-1929
«
«
«
1929-1930
«
«
«
1930-1931
«
«
«
1931-1932
«
«
«
1932-1933
«
«
«
1933-1934
«
«
«
1934-1935
«
«
«
1935-1936
«
«
«
1936-1937
«
«
«
1937-1938
«
«
«
1938-1939
«
«
«
1939-1940
«
«
«

234
230
284
290
252
233
293
232
229
217
257
224
243
249
250
253
257
266
280
299
303
290
288
310
317
314
328
315
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Πίνακας κατανομής μαθητών ανα τετραετία από το 1912έως το 1940
Σχολικά
έτη
Εγγεγραμ
μαθητές
Μέσος
όρος
τετραετίας

1912-1916

1916-1920

1920-1924

1924-1928

1928-1932

1932-1936

1936-1940

1038

1010

927

995

1102

1191

1274

260

252

231

249

276

298

318

κατανομή μαθητών ανα τετραετία του σχολ. της Ορμύλιας
350
300
250
200
150
100
50
0
1

2

3

4

1912-16 1916-20 1920-24 1924-28

5

1928-32

6

1932-36

7

1936- 40

Μελετώντας αυτή τη κατανομή του μαθητικού δυναμικού του σχολείου της
Ορμύλιας, αυτές τις πρώτες δεκαετίες μετά την απελευθέρωση, σε μια περίοδο ιδιαίτερα
ταραγμένη, όπου έλαβαν χώρα οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο Α΄ παγκόσμιος και η
Μικρασιατική καταστροφή, έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις.
1ον . Ο αριθμός των μαθητών ειδικά την τελευταία δεκαετία του 1940 αυξάνεται κάθε
έτος και ξεπερνάει το φράγμα των 300 μαθητών.
2ον . Παρατηρείται μείωση των μαθητών από το 1920 έως το 1928. Η μείωση αυτή
κατά τη γνώμη μας οφείλεται στις μειωμένες γεννήσεις 7 χρόνια πρίν, δηλαδή από το
1913 έως και το 1922 , πράγμα που σαφώς πρέπει να έχει την αιτία του στη συμμετοχή
πολλών ανδρών του χωριού στους πολέμους. (Βαλκανικούς, Α΄ παγκόσμιο, εκστρατεία
στην Ουκρανία και στη Μικρά Ασία).
Ο αριθμός αυτός των μαθητών θα ήταν
μικρότερος, εάν στο σχολείο δεν φοιτούσαν και οι πρόσφυγες μαθητές που ήρθαν μετά
το 1922.
3ον. Η μεγάλη αύξηση του μαθητικού δυναμικού, ειδικά την τελευταία δεκαετία,
πιθανότατα να οφείλεται και στο γεγονός ότι είμαστε πλέον στην περίοδο του
μεσοπολέμου, όπου για πρώτη φορά υπάρχει ειρήνη για τόσο μεγάλο διάστημα, και ίσως
και στο γεγονός ότι το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου με τον Ιωάννη Μεταξά,
επέβαλε κατά κάποιο τρόπο την φοίτηση των μαθητών στο Σχολείο για τους δικούς του
πολιτικούς λόγους.
4.4 Οι δάσκαλοι που δίδαξαν από το 1912-1940
Οι δάσκαλοι που αυτή την περίοδο δίδαξαν στο σχολείο με βάση το βιβλίο πράξεων
του συλλόγου των διδασκόντων και τα μαθητολόγια είναι:
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1912-1914

δ/ντής
Δ. Π. Λαζαρίδης
διδάσκαλοι: Ν. Κάσσανδρος
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Ξανθίπη Δήμιτσα

1914-1917

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Μαρία Παπαγεωργίου
δ/ντής αναπληρωτής Γεώρ. Παπαδημητρίου
διδάσκαλοι: Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Μαριάνθη Ιατρού
Βασιλική Ιατρού

1917-1918

1918-1920

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Κλεοπάτρα Νικολαΐδου

1920-1921

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Χαράλαμπος Χρονίδης

1921-1922

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Χαράλαμπος Χρονίδης -Αριστέα Κριβοπούλου

1922-1927

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Αριστέα Κριβοπούλου

1927-1928

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ.Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας.
Ασημίνα Τσαλπατούρου

1928-1933

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας
Αριστοτέλης Μέρμηγκας
Κλεοπάτρα Δηβάρη το 1930

1933-1934

δ/ντής Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Νικ.Ι. Δήμιτσας
Αριστοτέλης Μέρμηγκας
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη- Γκοτζαμάνη
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1934-1936

δ/ντής Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Αριστοτέλης Μέρμηγκας
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ουρανία Γ. Βαϊνά

1936-1937

δ/ντής Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Αριστοτέλης Μέρμηγκας
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Μαρία Ευστ. Σαχίνογλου

1937-1938

δ/ντής
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ευτέρπη Λαγίδου - Αγαπητού
Μαρία Ευστ. Σαχίνογλου

1938-1939

δ/ντής Βασίλειος Αθ. Βασίλας
διδάσκαλοι: Γεώρ. Παπαδημητρίου
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ευτέρπη Λαγίδου
Μαρία Ευστ. Σαχίνογλου

1939-1940

δ/ντής Γεώρ. Παπαδημητρίου
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ευτέρπη Λαγίδου
Μαρία Ευστ. Σαχίνογλου

Στα μετέπειτα χρόνια το σχολείο αποτέλεσε το κέντρο της πνευματικής και
πολιτιστικής ζωής του τόπου, ο χώρος στον
οποίο γίνονταν εκδηλώσεις καθώς επίσης και
το κατάλυμα σε περιόδους που το έθνος
δοκιμάζονταν
με
εθνικοαπαλευθερωτικούς
αγώνες.
4.5 Βασίλας Βασίλειος και Νικόλαος
Δήμιτσας
Ηγετική φυσιογνωμία αυτής της εποχής
ήταν ο Ορμυλιώτης δάσκαλος Βασίλειος Α.
Βασίλας, ο οποίος υπηρέτησε σαν διυθυντής
από το 1914 έως το 1939 και αντιμετώπισε
όλες τις αλλαγές και τη μετάβαση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, από τα χρόνια της
Τουρκοκρατίας στην Ελληνική πραγματικότητα
των μετέπειτα ταραγμένων χρόνων.
Βασίλειος Αθ. Βασίλας
Ο Βασίλειος Βασίλας του οποίου η
μόρφωση θεωρούνταν για την εποχή εκείνη
ανωτέρου επιπέδου, χρησιμοποιήθηκε από την Μητρόπολη για να βοηθήσει στην αρχική
λειτουργεία πολλών σχολείων της περιοχής όπως της Κασσάδρας και της Νικήτης όπως
είδαμε παραπάνω. Επίσης ήταν ο πρώτος γραμματέας της νεοϊδρυθείσης κοινότητας της
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Ορμύλιας.
Αλλά ας αφήσουμε την κόρη του Αθηνά, να μας διηγηθεί κάποια πράγματα από τη
ζωή του, με τον τρόπο που αυτή τα έζησε.
Ο Βασίλειος Βασίλας του Αθανασίου και της Σταμούλως το γένος Δημητράκου, γεννήθηκε στην
Ορμύλια το 1885. Οι γονείς του Αθανάσιος και Σταμούλω τον πήγαν στην Θεσσαλονίκη στο Γυμνάσιο. Εκεί
τελείωσε το Γυμνάσιο πρώτος, του δόθηκε υποτροφία για την Ιταλία να σπουδάσει γιατρός. Η μητέρα του
δεν τον άφησε να πάει, φοβόταν μην τον χάσει για πάντα. Έτσι έμεινε με αυτή τη μόρφωση που για την
εποχή εκείνη ήταν αρκετή, γιατί τότε οι άνθρωποι δεν ξέρανε ούτε το αλφάβητο, ήταν τουρκοκρατία και
ήταν βασανισμένοι και πολύ φτωχοί.
Ο πατέρας μου άρχισε να διδάσκει στα σχολεία της Κασσάνδρας και τον πλήρωναν οι κοινότητες.
Στα είκοσι δυο του χρόνια παντρεύτηκε την Καλλιόπη κόρη του γιατρού Σπύρου Αρσένη από τον Άγιο
Νικόλαο. Φυσικά άρχισε η παιδοποιΐα με πρώτο τον Αθανάσιο Βασίλα και μετά όλους εμάς τους άλλους.
Το 1912 επί τέλους ελευθερώθηκε και η Βόρεια Ελλάδα και πήρε ανάσα ο τόπος μας.
Ο πατέρας μου ζήτησε και ήλθε στην
Ορμύλια στην πατρίδα του. Η μητέρα του
Σταμούλω ζούσε εκεί μόνη της και έκανε τη μαμή,
ήταν άξια γυναίκα. Πήρε αμέσως τη διεύθυνση του
Σχολείου που τότε ήταν πεντατάξιο. Κράτησε την
πέμπτη και την έκτη τάξη. Ήταν πολύ καλός
δάσκαλος, λίγο αυστηρός αλλά εκείνη την εποχή
αυτό ήταν απαραίτητο. Το σχολείο πήγε καλά οι
άλλοι δάσκαλοι τα κατάφερναν με τις μικρότερες
τάξεις, όπως ο δάσκαλος Νικόλας Δήμητσας, που
κρατούσε την πρώτη δημοτικού .
Έμεινε εκεί ως την αποφράδα μέρα που οι
σιδερόφραχτοι ναζί πάτησαν τον τόπο μας. Ο
Η κατοικία του Δάσκαλου Βασιλείου Βασίλα όπως
πατέρας μου πήρε τη σύνταξη του και
ήταν περίπου το 1975 (φωτογ. Λελεγιάννης Χρήστος )
αποσύρθηκε το 1939. Εκείνη την εποχή όλη η
οικογένεια είχαμε φύγει για τη Θεσσαλονίκη.
Είχαμε πρώτα ένα σπίτι στην οδό Πολωνίας 19, από εκεί μας διώξανε οι ναζί γιατί επιτάξανε όλη την
πολυκατοικία. Μεταφερθήκαμε στην Καλαποθάκη 39 στο τρίτο πάτωμα. Ήταν ένα διαμέρισμα με πέντε
δωμάτια, τα τρία εμπρός και δίπλα στη Σχολή Βαλαγιάννη. Μπρος από εμάς ήταν το ξενοδοχείο Μάτζεστικ
που επίσης το είχαν επιτάξει οι ναζί και στέγασαν την Κομανταρούρ. Εκεί ήλθε και ο πατέρας μου και
έμεινε εκεί για πολύ καιρό, αλλά γι'αυτόν ήταν η Ορμύλια η ζωή του, εκεί ήθελε να ζήσει. Όταν ήταν στο
χωριό οι Γερμανοί επιτάξανε το σχολείο και μαζέψανε όλα τα νέα παιδιά του χωριού από 15 έως 20.
Σκόπευαν να τα σκοτώσουν όλα μαζί.
Ο Θανάσης δούλευε τότε στη Θεσσαλονίκη και επειδή γνώριζε γερμανικά και έπαιζε σκάκι και μπριζ
ο υπεύθυνος της Κομαντατούρ τον καλούσε για ένα σκάκι ή μπριζ. Τότε ήταν που είχαν μαζέψει τα παιδιά
στο σχολείο να τα σκοτώσουν όλα μαζί. Εκείνες τις ημέρες ήταν και ο Σπύρος στο χωριό και τον βάλανε και
αυτόν στο σχολείο να τον σκοτώσουν. Ο πατέρας μου τρελάθηκε. Δεν μπορούσε να δεχτεί τόση κτηνωδία.
Όχι μόνον για τον γιο του αλλά και για τα άλλα παιδιά. Ειδοποίησε αμέσως το Θανάση και εκείνος με τη
φιλία που είχε αναπτύξει με τον υπεύθυνο της Κομαντατούρ, πήγε και του εξέθεσε τα πράγματα και εκείνος
έδωσε διαταγή να ελευθερώσουν τα παιδιά και έτσι απετράπη η τραγωδία χάρις στην έγκαιρη επέμβαση
του πατέρα μου.
Η απελευθέρωσε ήλθε αλλά υπήρχε τόση πείνα στον κόσμο, ούτε δουλειές ούτε τίποτα. Ο πατέρας
μου υπέφερε πάντα από το συκώτι του, πήγαινε σε γιατρό ηπατολόγο στη Θεσσαλονίκη και του έδινε
φάρμακα αλλά δεν γινόταν τίποτα. Έτσι αρρώστησε άσχημα και το 1946 ήλθε με την μητέρα μου στο χωριό
ελπίζοντας ότι ο καθαρός αέρας θα τον έκανε καλά. Δυστυχώς χειροτέρεψε, τι έφταιγε, τι ακριβώς είχε ο
πατέρας μου κύρωση του ήπατος; καρκίνο; τι; ή και τα δύο μαζί; δεν θα το μάθουμε ποτέ και έτσι χάθηκε
στην ηλικία των μόλις 61 χρόνων Οκτώβριο του 1946.
(Θεωρούμε ανακρίβεια το γεγονός που αναφέρεται, για την πρόθεση δηλαδή των Γερμανών να
σκοτώσουν τα παιδιά του Σχολείου. Είναι μια πληροφορία την οποία δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε
από καμιά άλλη πηγή. Πιθανότατα να οφείλεται σε παραπληροφόρηση, της Αθηνάς Βασίλα, μιας και όλη η
οικογένεια την εποχή αυτή ζούσε στη Θεσσαλονίκη). Υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν αλλά αναφέρεται σε άλλο
περιστατικό
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Νικόλαος Ιωάννου Δήμιτσας
Πάντως δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε να αναφερθούμε και σε μια χαρακτηριστική
φυσιογνωμία της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ζωής της Ορμύλιας, που ήταν παρούσα σε όλες τις
σημαντικές στιγμές, προβάλλοντας το ανάστημά της σε όλα τα δρώμενα στο χωριό από τις αρχές του
εικοστού αιώνα και μετέπειτα. Και φυσικά πρόκειται για τον δάσκαλο Νικόλαο Ιωάννου Δήμιτσα .
Γεννήθηκε στην Ορμύλια το 1874. Ο πατέρας του, Ιωάννης Δήμιτσας, ήταν παιδί του Ντούμτσιου,
όνομα που έδωσε στον βαφτιστικό του ένας Βούλγαρος κάτοικος της Ορμύλιας που τον βάφτισε μ΄αυτό το
όνομα. Αυτή η προσωνυμία μεταβιβάστηκε και στον εγγονό Νικόλαο, ο οποίος την άλλαξε μετατρέποντάς
την σε Δήμιτσας και ουσιαστικά είναι η απαρχή ενός μεγάλου γενεαλογικού δέντρου με το επίθετο
Δήμιτσας.
Ο παπούς Ντούμτσιος ήταν από τις σημαντικές προσωπικότητες του χωριού, πράγμα το οποίο
επιβεβαιώνεται και από ένα δημοτικό τραγούδι που ακουγόταν στην Ορμύλια και το οποίο διηγείται ένα
τραγικό περιστατικό. Σ΄αυτό το δημοτικό τραγούδι ο Ντούμτσιος αναφέρεται σαν άρχοντας ο οποίος
πρέπει να φέρει σε πέρας μια δύσκολη αποστολή. Νομίζουμε ότι έχει αξία να αναφέρουμε τους στίχους
αυτού του τραγουδιού, το οποίο είναι ελάχιστα γνωστό.
Όταν κινήσαν οι άρχοντες, να πά να κυνηγήσουν
Να πάν σιμά να πάν κουντά, στον Άϊ Φ’κά στη βρύση.
Ακόμα δεν σαλάγησαν του πρώτου του σαλάγι
δαιμόνοι ξεμορφώθηκαν και γίνηκαν ζαρκάδια.
Να ρίξει ο Χρήστος1, κι΄έριξε και βάρεσε του Ν’κόλα2
μια στόμα αίμα γέμισε, τα χείλη του φαρμάκι
κι΄η δόλια η γλωσσίτσα του λαλεί σαν χελιδόνι.
Και σας παρακαλώ παιδιά και προσκυνώ το Ντούμτσιο,
Να μη μ΄αφήσετε ιδώ στουν έρημου του τόπου
θα βγούν τ΄ αγρίμια να μι φάν να μι κατασπαράξουν
μόν΄ να μι πάτε στου χουριό καταμεσιού στη χώρα
χαμπέρ΄ να πάτι στ΄ μάνα μου χαμπέρ΄ και στη γυναίκα
χαμπέρ ΄και στη Μαρία μου την πολυαγαπημένη.
Το πιά να μη με καρτερεί να μη με περιμένει.
(2. Νικόλαος Μαρδάς 1. Χρήστος Παπαντάνος)
Ο Νικόλαος Δήμιτσας, παρ΄ όλο που αγαπούσε πολύ τα γράμματα, δεν κατέστη δυνατόν να
σπουδάσει σε μεγαλύτερα σχολεία της Χαλκιδικής, όπως αυτό της Αγ. Αναστασίας ή της Αθωνιάδας
Σχολής του Αγ. Όρους. Μαθήτευσε στην Αλληλοδιδακτική Σχολή της Ορμύλιας, που όπως έχουμε δεί,
λειτουργούσε στον περίβολο της εκκλησίας από το 1863. Η επιμέλειά του και η κλίση του προς τα
γράμματα έκανε τους συντοπίτες του να του αναθέσουν την διδασκαλία νεοτέρων μαθητών του σχολείου
πριν το 1900, πράγμα συνηθισμένο εκείνη την εποχή που υπήρχε παντελής έλλειψη πτυχιούχων
δασκάλων.
Ο Νικόλαος Δήμιτσας δίδαξε επίσης και σε άλλα χωριά,
όπως στα Βραστά, στη Συκιά για να αναλάβει πλέον από το 1907
την πρώτη τάξη της Αστικής Σχολής της Ορμύλιας μέχρι και το
1934, χωρίς ποτέ να γίνει διευθυντής, παρ’ όλα τα χρόνια
υπηρεσίας που είχε, μιας και δεν το επέτρεπε το επίπεδο των
σπουδών του. Μαζί με τους συναδέλφους του, τον δ/ντή Β.
Βασίλα, τον Αρ. Μέρμηγκα, και τον Γεώρ. Παπαδημητρίου,
αποτέλεσαν την βασική τετράδα που έβαλε τα θεμέλια της
εκπαίδευσης στην Ορμύλια.
Λέγεται ότι ήταν γενναιόδωρος, ευαίσθητος και οραματιστής.
Φύτεψε στην Πλατεία το Πλατάνι που υπάρχει ακόμα, δίπλα στο
πηγάδι, και στις 9 Μαρτίου του 1924 με τους συναδέλφους του
δασκάλους συνόδεψε τους μαθητές του σχολείου και μετείχαν στο
φύτεμα των πεύκων στην είσοδο του χωριού, μαζί με την νεολαία
του χωριού. Εκτιμούσε πολύ την τέχνη, σε σημείο που όταν γύριζε
στην Ορμύλια από τα χωριά που υπηρετούσε σαν δάσκαλος,
πάντα έφερνε διάφορα δώρα, έργα τέχνης, στην σύζυγό του
Παγώνα Μακρυγιαννίδου, με την οποία έκανε τέσσερα παιδιά, την
Στεργιανή, τον Μιλτιάδη, την Χαρίκλεια και την Ανδρονίκη.
Βγήκε στη σύνταξη το 1935, και πέθανε τον Σεπτέμβριο του
1958. Στην κηδεία του παραβρέθηκαν όλοι οι μαθητές του
Νικόλαος Ι. Δήμιτσας
Σχολείου και πλήθος κόσμου, αναγνωρίζοντας την προσφορά του.
(Την ιστορία του τραγουδιού και τα στοιχεία μας τα διηγήθηκε η γιαγιά η Άννα η Πειραλή 85 ετών, την οποία και ευχαριστούμε)
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4.6 Πράξεις συλλόγου διδασκόντων
Μέσα από το βιβλίο πράξεων του συλλόγου των διδασκόντων που υπάρχει από το
1915, μπορούμε να δούμε το επίπεδο της εκπ/σης και τα περιστατικά που αφορούν τη
λειτουργία του σχολείου στη μεταβατική αυτή εποχή μετά την αποχώρηση των Τούρκων.
Αποσπασματικά θα παραθέσουμε κάποια από αυτά τα πρακτικά που έχουν να
κάνουν με τη συμπεριφορά των μαθητών, τις τιμωρίες, τις καθιερώσεις εορτών , αργιών το
κλείσιμο του σχολείου για διάφορες αιτίες, κ.λ.π.
Πράξις αριθμός (1)
η
Σήμερον τη 18 του μηνός Ιουνίου του έτους 1915, ημέραν Πέμπτην και ώραν 8π.μ.,
συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις συνεδρίαν εν τω γραφείω
της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του προϊσταμένου Βασιλείου Αθαν. Βασίλα
ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της βαθμολογίας των μαθητών αν πρέπει να προτιμηθή το εξαδικόν
ή δεκαδικόν αυτής σύστημα,
Απεφάνθη παμψηφεί
Υπέρ του δεκαδικού της βαθμολογίας, ως μάλλον αντιληπτού και διαδεδομένου τοις
κατοίκοις.
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Βασίλειος Βασίλας
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Μαρία Παπαγεωργίου

Η απόφαση αυτή, πρωτοποριακή για την εποχή, ακυρώθηκε την 20η Δεκεμβρίου
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του 1916 από την Επιθεώρηση Πολυγύρου, με το σκεπτικό ότι προσκρούει και δεν είναι
συμβατή με τον νόμο. Μας προξενεί εντύπωση και πρώτη φορά το συναντούμε, ότι
χρησιμοποιούνταν το εξαδικό σύστημα για την βαθμολόγηση των μαθητών, παρ’ όλο που
στην καθημερινότητα χρησιμοποιούνταν το δεκαδικό σύστημα γραφής, ανάγνωσης και
πράξεων που ήταν περισσότερο κατανοητό στο κόσμο.
Τιμωρίες –ποινές μαθητών
Πράξις αριθμός (2)
Σήμερον την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1915, ημέραν Παρασκευήν και
ώραν 9 π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του
προϊσταμένου Βασιλείου Αθαν. Βασίλα ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της εν τη παραδόσει της Ε΄και ΣΤ΄ τάξεως εκστομισθείσης
βαναύσου ύβρεως παρα του μαθητού της Ε΄τάξεως,
Δημοσ.. Αθ.. Π…κατά
δημοδιδασκάλου της Σχολής Ορμύλιας, λαβών δ’ υπόψη και την προτέραν αυτού απρεπή
και ασυμβίβαστον τη Σχολή διαγωγήν,
Απεφάνθη παμψηφεί
Υπέρ της τριημέρου αυτού αποβολής εκ της Σχολής, αρχομένης από σήμερον και
ληγούσης την 2αν Νοεμβρίου εσπέρας.
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Βασίλειος Βασίλας
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας Μαρία Παπαγεωργίου
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Πράξις αριθμός (4)
Σήμερον την 14ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1918 ημέραν Σάββατον και
ώραν 8 π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του Γεωργίου
Παπαδημητρίου εκτελούντος χρέη προϊσταμένου, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της εν τη παραδόσει της Γ΄και Δ΄ τάξεως επιθέσεως δια ξύλου και
λίθου παρα του μαθητού της ΣΤ΄τάξεως, Αγγελ…Χ..Οικ…κατά της δημοδιδασκαλίσης
Μαριάνθης Ιατρού της Σχολής Ορμύλιας, λαβών δ’ υπόψη και την προτέραν αυτού
απρεπή και ασυμβίβαστον τη Σχολή διαγωγήν,
Απεφάνθη παμψηφεί
Υπέρ της οκταημέρου αυτού αποβολής εκ της Σχολής, αρχομένης από σήμερον και
ληγούσης την 21ην Οκτωβρίου εσπέρας.
Ο Προϊστάμενος
Α.Α. Γεώ. Παπαδημητρίου

οι διδάσκαλοι
Ν. Ι. Δήμιτσας
Μ. Ιατρού
Β. Ιατρού

Πράξις αριθμός (35)
Σήμερον την 18ην του μηνός Μαΐου του έτους 1927 ημέραν Τετάρτη και ώραν 10
π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον συνεδρίαν
εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του προϊσταμένου
Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της ανοικείου και θλιβεράς συμπεριφοράς των εννέα μαθητών ήτοι:
1) Γ. Φ. Σ. , 2) Γ. Χ. Μ., 3) Ε. Π. Γ.. 4) Χ. Γ. Κ., 5) Δ.Δ.Γ. 6)ΣΒΠ 7) ΝΧΣ 8) ΑΧΤ
9)ΔΔΟ προς την συνάδελφον κυρίαν Αριστέαν Κριτοβούλου της Σχολής Ορμύλιας και
του λιθοβολισμού ταύτης εκτός του σχολείου παρά του μαθητού της Γ΄τάξης Δ.Γ.Γ. ,κατά
το εσπέρας της 17ΗΣ Μαΐου 1927, λαβών δ’ υπόψη και την προτέραν αυτών απρεπή και
ασυμβίβαστον τη Σχολή διαγωγήν,
Απεφάνθη παμψηφεί
Υπέρ της τριημέρου αποβολής απάντων εκ της Σχολής, αρχομένης από σήμερον και
ληγούσης την 20ην Μαΐου εσπέρας.
Ο Προϊστάμενος
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας

οι διδάσκαλοι
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Μ. Ιατρού
Β. Ιατρού
Οι ποινές των μαθητών διαβαθμίζονταν ως προς την επιβολή τους όπως έχουμε δεί
στον κανονισμό λειτουργίας, με τελευταίο μέτρο την αποβολή του μαθητή από το σχολείο,
με πράξη της ολομέλειας του συλλόγου των διδασκάλων και η οποία απόφαση έπρεπε να
επικυρωθεί από τους εφόρους του σχολείου και να κοινοποιηθεί στην Επιθεώρηση στον
Πολύγυρο.
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Διακοπή μαθημάτων και κλείσιμο του Σχολείου
Η διακοπή των μαθημάτων μπορούσε να γίνει από το προσωπικό του Σχολείου, με
πράξη του συλλόγου των διδασκόντων και να επικυρωθεί από την εφορεία του σχολείου.
Οι αιτίες διακοπής των μαθημάτων όπως θα δούμε μέσα από τα πρακτικά,
οφείλονται στην μαζική απουσία των μαθητών, κατά τις ημέρες των θρησκευτικών εορτών,
γιατί οι γονείς κρατούσαν τα παιδιά στο σπίτι, αφού πρώτα πήγαιναν οικογενειακά στην
Εκκλησία,
επίσης λόγω της θείας μετάληψης των αχράντων μυστηρίων των μαθητών,
κάποια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου, λόγω επιδημιών και καταστροφών και όσες φορές
το απαιτούσε η επιθεώρηση Πολυγύρου, για κάποια σημαντικά γεγονότα.
Λόγω αργιών
Πράξις αριθμός (28)
Σήμερον την 15ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1924 ημέραν Παρασκευήν
και ώραν 8ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις
έκτακτον συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του
προϊσταμένου Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της εκ της σχολής απουσίας των 2/3των μαθητών, κρατηθέντων
υπο των γονέων των εις τας οικίας, ένεκα του επισήμου κατ’ αυτούς της εορτής, λαβών
δε υπ’ όψει ότι με το 1/3 των παρόντων μαθητών αδύνατος η εκτέλεσις της κανονικής
και τακτικής λειτουργίας της σχολής,
Απεφάνθη παμψηφεί
Υπέρ της αργίας της σχολής κατά την ημέραν ταύτην, και της αμέσου απολύσεως
των παριστάντων μαθητών
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Αρ. Κριτοβούλου
Πράξις αριθμός (8)
Σήμερον την 23ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1919 ημέραν Σάββατον και
ώραν 11ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του
προϊσταμένου Βασιλείου. Αθαν, Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της εκ της σχολής απουσίας των 4/5 των μαθητών, κρατηθέντων
υπο των γονέων των ένεκα της υπο των μικρών μεταλήψεως των αχράντων μυστηρίων,
λαβών δε υπ’ όψει ότι με το 1/5 των παρόντων μαθητών αδύνατος η εκτέλεσις της
κανονικής και τακτικής λειτουργίας της σχολής,
Απεφάνθη παμψηφεί
Υπέρ της αργίας της σχολής κατά την ημέραν ταύτην, και της αμέσου απολύσεως
των παραστάντων μαθητών
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Αρ. Κριτοβούλου
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Λόγω επιδημιών
Πράξις αριθμός (7)
Σήμερον την 27ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1918 ημέραν Σάββατον και
ώραν 8ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του
προϊσταμένου, Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της εκ της σχολής απουσίας του 1/2 των μαθητών και μαθητριών,
συνεπεία της νόσου (κοκκίτης) και των εκ ταύτης επιπλοκών (λαριγγίτιδες κλπ), εξ ής
λαριγγίτιδος τη 25η τρέχοντος εσημειώθησαν και δύο θανατηφόρα κρούσματα, πολλοί δε
γονείς εδήλωσαν ότι θα αποσύρωσι τα τέκνα των ένεκα της νόσου
Απεφάνθη παμψηφεί
Προς πρόληψιν περαιτέρω του νοσήματος επεκτάσεως ίνα η Σχολή Ορμυλίας παύση
λειτουργούσα προσωρινώς μέχρι της υφέσεως της νόσου. Αντίγραφον δε της ανωτέρω
πράξεως αποσταλή εις τον κύριον επιθεωρητήν
Ο Προϊστάμενος
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας

οι διδάσκαλοι
Γεώρ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Κλεοπάτρα Νικολαΐδου
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Λόγω άλλων αιτίων
Πράξις αριθμός (28)
Σήμερον την 25ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 1921 ημέραν Πέμπτην και
ώραν 8ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του
προϊσταμένου Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της αρξομένης ήδη εορτής, της υπο της κυβερνήσεως
αποφασισθείσης, επι τοις γάμοις του διαδόχου και βεβαιωθέν ότι έτερα σχολεία της τε
δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως ήρξαντο ήδη αργούντα επι τω χαρμοσύνω γεγονότι,
Απεφάνθη παμψηφεί
Όπως και η σχολή της Ορμυλίας αργήση, εορτάζουσα μέχρι της προσεχούς δευτέρας
ης
1 Μαρτίου συμπεριλαμβανομένης και της αμέσου απολύσεως των παραστάντων μαθητών
και μαθητριών.
Ο Προϊστάμενος
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας

οι διδάσκαλοι
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Χαράλαμπος Κρονίδης

Η εκτίμησή μας είναι ότι ο σύλλογος των διδασκόντων της Ορμύλιας και ο Δ/ντής
Βασίλειος Βασίλας, δεν επιθυμούσαν το κλείσιμο του σχολείου για το γεγονός αυτό, αλλά
αναγκάστηκαν να το κάνουν μετά από καθυστέρηση, εξ αιτίας της πίεσης που ασκήθηκε,
μιας και αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης
102

και αφού βεβαιώθηκε ότι και όλα τα σχολεία της Χαλκιδικής είχαν ήδη κλείσει. Οι γάμοι του
διαδόχου Γεωργίου του Β΄ έγιναν στο Βουκουρέστι στις 21 Φεβρουαρίου 1921, σχεδόν
τέσσερις μέρες πρίν ο δ/ντής θέσει το θέμα προς ψήφιση. Υποθέτουμε ότι ο σύλλογος των
δασκάλων την εποχή αυτή ήταν με την πλευρά του Βενιζέλου, ο οποίος είχε διαμάχη με το
παλάτι και η διαμάχη αυτή είχε μεταφερθεί και σε επίπεδο πολιτών.
Πράξις αριθμός (11)
Σήμερον την 24ην του μηνός Οκτωβρίου
του έτους 1919 ημέραν Πέμπτην και
ώραν 2αν μ.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις συνεδρίαν
εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του προϊσταμένου
Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της διεξαχθησομένης τη 25ην Οκτωβρίου εορτής της σημαίας,
Απεφάνθη παμψηφεί
Όπως τελεστή αύτη οσον το δυνατόν μεγαλοπρεπώς, να καταδηλωθή δε τοις
μαθηταίς η σημασία της εορτής ταύτης.
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Κλεοπάτρα Νικολαΐδου
Πράξις αριθμός (17)
Σήμερον την 26ην του μηνός Μαρτίου του έτους 1921 ημέραν Παρασκευήν και
ώραν 8ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις συνεδρίαν
εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του προϊσταμένου
Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της αρξαμένης ήδη εορτής, της υπο της κυβερνήσεως
αποφασισθείσης, επι τη εκατονταετηρίδι της εθνικής επαναστάσεως του 1821 και
βεβαιωθέν ότι και έτερα σχολεία της τε δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως ήρξαντο ήδη
αργούντα επι τω χαρμοσύνω γεγονότι,
Απεφάνθη παμψηφεί
Όπως και η σχολή της Ορμυλίας αργήση, εορτάζουσα μέχρι του προσεχούς
Σαβάττου 27ης Μαρτίου συμπεριλαμβανομένης και της αμέσου απολύσεως πάντων των
μαθητών και μαθητριών.
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Χαράλαμπος Κρονίδης
Για τις εθνικές γιορτές είναι η πρώτη φορά που βρίσκουμε αναφορές για τον
εορτασμό τους, που σημαίνει ότι πρίν από το 1919 πιθανότατα να υπήρχαν μόνο
αναφορές και να μην εορταζόταν με αργία των Σχολείων.
Εδώ φυσικά, επειδή τα γεγονότα του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ακόμη δεν είχαν
διαδραματιστεί, η εορτή της σημαίας την 25ην Οκτωβρίου, προφανώς συνδυάζεται με την
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης την 26η Οκτωβρίου, ταυτόχρονα με τον εορτασμό του
Αγ. Δημητρίου.
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Επικύρωση αποτελεσμάτων και διαγραφές μαθητών από το μητρώο του
Σχολείου
Το 1922 για πρώτη φορά βλέπουμε το σύλλογο να συνεδριάζει για επικυρώσει τα
συνολικά αποτελέσματα για την φοίτηση και την επίδοση των μαθητών. Αυτοί οι
συγκεντρωτικοί κατάλογοι μέχρι τώρα γράφονταν στο βιβλίο του Γενικού Ελέγχου που
διατηρούσε το σχολείο, όπου είναι περασμένοι και οι βαθμοί στα μαθήματα και στις
εξετάσεις.
Επίσης για πρώτη φορά το 1922, βλέπουμε το σύλλογο, να αποφασίζει για την
διαγραφή και απαλλαγή μαθητών από τη φοίτησή τους λόγω της αδυναμίας τους να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα και να προαχθούν.
Πράξις αριθμός (22)
Σήμερον την 13ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1922 ημέραν Δευτέραν και ώραν
10ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις συνεδρίαν εν
τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του προϊσταμένου Βασιλείου
Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί των αποτελεσμάτων της Σχολής Ορμυλίας κατά το σχολικόν έτος
1921-1922 κατήρτησεν τον κατωτέρω πίνακαν,
Τάξεις
Εγγραφέντες

Φοιτήσαντες

Εξετασθέντες

Αποσυρθέντες

Απολυθέντες

Προαχθέντες

Απορριφθέντες

άρρεν
θήλυ
σύνολ
άρρεν
θήλυ
σύνολ
άρρεν
θήλυ
σύνολ
άρρεν
θήλυ
σύνολ
άρρεν
θήλυ
σύνολ
άρρεν
θήλυ
σύνολ
άρρεν
θήλυ
σύνολ

Ο Προϊστάμενος
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας

Α
32
31
63
28
26
54
28
26
54
4
5
9
23
23
46
5
3
8

Β
21
32
53
17
16
33
17
16
33
4
16
20
11
12
23
6
4
10

Γ
25
25
50
24
23
47
24
23
47
1
2
3
15
18
33
9
5
14

Δ
12
11
23
12
10
22
12
10
22
0
1
1
8
7
15
4
3
7

Ε
10
7
17
10
5
15
10
5
15
0
2
2
7
3
10
3
2
5

ΣΤ
6
5
11
6
3
9
6
3
9
0
2
2
5
3
8
1
0
1

σύνολο
106
111
217
97
83
180
97
83
180
9
28
37
5
3
8
64
63
127
28
17
45

οι διδάσκαλοι
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Αρ. Κριτοβούλου
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Εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι παρά την σημαντική βελτίωση των
πραγμάτων, όσον αφορά την φοίτηση, συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια όπου το
50% των εγγεγραμμένων μαθητών διέκοπτε την φοίτηση για να βοηθήσει τους γονείς στις
γεωργικές εργασίες, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από κορίτσια της Β΄ τάξης (από τις 32
μαθήτριες οι 16 φοιτούν και οι 16 διακόπτουν ) σε ποσοστό 50% που διέκοψαν. Αυτό
πραγματικά είναι ανεξήγητο, γιατί συμβαίνει μεμονωμένα και γιατί δεν βρήκαμε κάποιο
κοινωνικό περιστατικό που να οδήγησε σ΄ αυτή τη συμπεριφορά.
Πάντως συνολικά από τους 217 εγγεγραμμένους μαθητές μόνο οι 135 απολύθηκαν ή
προάχθηκαν δηλαδή ποσοστό 62% περίπου.
Πράξις αριθμός (33)
Σήμερον την 13ην του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1926 ημέραν Τετάρτην και
ώραν 4ην μ.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του
προϊσταμένου Βασιλείου Αθαν. Βασίλα, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί της διαγραφής εκ του μαθητολογίου της σχολής της Ορμυλίας των
πνευματικώς αναπήρων μαθητών
Απεφάνθη παμψηφεί
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Όπως διαγράψη τους Σ.Α.Τ. , Α.Π.Τ. αμφοτέρους μαθητάς της Γ΄τάξεως και
Μ.Δ.Κ. μαθήτρια της Α΄τάξεως, καθ’ όσον, ο μέν πρώτος, ού μόνον τυγχάνει ανεπίδεκτος
μαθήσεως αλλά και εν τη ομιλία και συναναστροφή δεικνύει νωθρότητα ασυνήθη, η
δευτέρα δε, μένει στάσιμος επι τριετίαν εν τη Τρίτη τάξη, η δε Μ.Δ.Κ., οδηγουμένη υπο
των γονέων της εις το σχολείον αδυνατεί να εύρη την εν τη αιθούση θέσιν της.
Ο Προϊστάμενος
Βασίλειος Αθαν. Βασίλας

οι διδάσκαλοι
Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Αρ. Κριτοβούλου

Επιλογές διδακτικών βιβλίων
Από την μελέτη των πρακτικών επίσης, βλέπουμε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του
1918, το σύλλογο των διδασκόντων να συνεδριάζει για την επιλογή των διδακτικών
βιβλίων που θα χρησιμοποιηθούν το επόμενο Σχολικό έτος 1918-1919. Από το έτος αυτό
και μετέπειτα, κάθε Ιούνιο έχουμε αντίστοιχες συνεδριάσεις για την επιλογή των
διδακτικών βιβλίων της επόμενης χρονιάς, καθώς και σχόλια για την αξιολόγηση των
βιβλίων τη χρονιά που πέρασε.
Παραθέτουμε ενδεικτικά δύο τέτοια πρακτικά από το βιβλίο πράξεων του Σχολείου.
Πράξις αριθμός (6)
Σήμερον την 30ην του μηνός Ιουνίου του έτους 1918 ημέραν Σάββατον και ώραν
8ην π.μ., συνήλθεν το προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμύλιας εις έκτακτον
συνεδρίαν εν τω γραφείω της Σχολής, μετά από προφορικήν πρόσκλησιν του Γεωργίου
Παπαδημητρίου εκτελούντος χρέη προϊσταμένου, ίνα αποφανθεί περί του εξής:
Συσκεφθέν περί των εισαχθησομένων βιβλίων κατά το σχολικόν έτος 1918-1919,
Απεφάσισε παμψηφεί
Την εισαγωγήν των εξής βιβλίων. Δια μεν την Α΄ τάξιν αναγνωσματάριον και
αλφαβητάριον Παπαμηχαήλ α΄και β΄τεύχος, δια την Β΄ τάξιν Παπαμηχαήλ, δια την Γ΄
και Δ΄ τάξιν Γ. Καζαντζάκι , δια την Ε΄ τάξιν Κυριακάτου, και δια την ΣΤ΄ τάξιν
Κονιδάρη – Κολλαρά.
Ο Προϊστάμενος
οι διδάσκαλοι
Α.Α. Γεώ. Παπαδημητρίου
Ν. Ι. Δήμιτσας
Μ. Ιατρού
Β. Ιατρού
Το 1920-1921 προτιμήθηκαν τα βιβλία «Τα ψηλά βουνά» του Παπαντωνίου για την
Γ΄ και ο Καρκαβίτσας για την Δ΄ τάξη.
Το 1922 αποφασίζεται η χρήση των νέων
διδακτικών βιβλίων του κράτους, επειδή τα υπάρχοντα έως τότε είχαν πολλές ελλείψεις.
Αυτά τα καινούρια βιβλία ήταν του Μιλτιάδου Βρατσάνου για την Δ΄ και η Οδύσσεια επίσης
του Βρατσάνου για την Γ΄, το αναγνωστικό του Σακελλαροπούλου για την Β΄και του
Ανδρεάδου για την Α΄τάξη . Το 1924 αποφασίζεται η χρήση του βιβλίου του Ανδρεάδου για
την Α΄ τάξη και για τις υπόλοιπες της Γαλάτειας Καζαντζάκι επειδή είχαν ομαλή γλώσσα.
Κάποιες φορές η τελική απόφαση λαμβάνονταν τον Σεπτέμβριο, αφού υπήρχε η
δυνατότητα, η Σχολική εφορεία, να αγοράσει τουλάχιστον ένα αντίτυπο από κάθε βιβλίο
που κυκλοφορούσε, για να το μελετήσει ο δάσκαλος της Τάξης κατά την διάρκεια του
106

καλοκαιριού και να κάνει την γραπτή του πρόταση για την τελική επιλογή.
Αυτή η πρακτική και αυτή η διαδικασία συνεχίστηκε και ίσχυσε και κατά τα επόμενα
σχολικά έτη μέχρι και το 1941 που διασώθηκαν τα πρακτικά του συλλόγου των
διδασκόντων.

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά από τα αναγνωστικά της περιόδου αυτής, που
διδάσκονταν στα σχολεία με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων.

107

4.7 Αναγνωστικά

Ιωάν. Αρσένη, Αλφαβητάριον. Αθήνα 1914.
Τα ία και τα ωά σχολιάστηκαν με
καυστικότητα από τον Δ. Γληνό.

Τα Ψηλα Βουνά Α΄έκδοση 1918

Τυπωμένο το 1867 είναι το
παλαιότερο σχολικό βιβλίο

Οδύσσεια Αναγνωστικό Γ΄
ταξης 1922

Αλφαβητάριο του Δ. Ανδρεάδη, Α. Δελμούζου, Ζ. Παπαντωνίου, Μ.
Τριανταφυλλίδη και εκονογράφηση του Κ. Μαλέα που εκδόθηκε για πρώτη
φορά στην Αθήνα το 1918.Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο, όπως ονομάστηκε
από τους μικρούς μαθητές

Αλφαβητάριο Το Νέο του Δ. Ανδρεάδη που εκδόθηκε στην
Αθήνα το 1929 είχε ως πρότυπο Το Αλφαβητάρι με τον Ήλιο

Ζαχαρ. Παπαντωνίου εκδ. 1924
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Γενικά για την εκπαίδευση όπως διαμορφώθηκε από το Ελληνικό
κράτος.

Β΄ περίοδος (Από το 1940 μέχρι το 1950)

109

5.1 Γενικά για την πορεία των εκπαιδευτικών θεμάτων
Η σκοτεινότερη δεκαετία της ιστορίας του νεοελληνικού κράτους δεν ήταν δυνατό να
μην επηρεάσει, καταλυτικά μάλιστα, τη λειτουργία του σχολείου. Ο παγκόσμιος πόλεμος
αρχικά και ο εμφύλιος στη συνέχεια προκάλεσαν μια άνευ προηγουμένου καταστροφή
και αποδιοργάνωσαν και την εκπαιδευτική λειτουργία. Και ενώ τα πάντα έχουν
κατακερματιστεί, οι ιδεολογικοί άξονες της εκπαίδευσης εξακολουθούν να παραμένουν
εκείνοι της μεταξικής δικτατορίας και ήταν επόμενο, αφού κατά τη διάρκεια του πολέμου
η αυτοεξόριστη κυβέρνηση δεν ήταν δυνατό να θεσμοθετήσει, με αποτέλεσμα τόσο κατά
την Κατοχή, όσο και κατά τον εμφύλιο το ίδιο κλίμα αυταρχικότητας και αυθαιρεσίας που
δέσποζε, να επιδιώκει να «πειθαρχήσει» τον χαρακτήρα του μαθητή.
Έτσι ερμηνεύεται η οπισθοδρόμηση σε ιδεολογικά και εκπαιδευτικά σχήματα
παρωχημένα και προσανατολισμούς αναλυτικού προγράμματος και αγωγής που θύμιζαν
άλλες εποχές.
Την απελευθέρωση (12-10-1944) ακολούθησε η αιματηρή αναμέτρηση των
Δεκεμβριανών που κράτησε πάνω από έναν μήνα. Χάος επικράτησε σε όλη τη χώρα.
Ουσιαστικά η επικράτεια είχε διχαστεί ανάμεσα στους δεξιούς εθνικόφρονες και στους
ελασίτες αριστερούς, και τα γεγονότα αυτά ήταν ο προθάλαμος του εμφυλίου πολέμου
που κράτησε μέχρι το 1949 και που διάλυσε κυριολεκτικά τον κοινωνικό ιστό, που είχε
επιβιώσει από τις απάνθρωπες συνθήκες της Γερμανικής κατοχής, και βύθισε τη χώρα
στο μαρασμό, στο μίσος, στην καχυποψία, στην αντιπαλότητα και στην οπισθοδρόμηση
για πολλές δεκαετίες.
Στο τέλος της δεκαετίας δεν προοιωνίζονται καλύτερες μέρες, παρά την λήξη του
εμφυλίου πολέμου. Τα προβλήματα που επισώρευσε η πολεμική δεκαετία, θα βαρύνουν
και την εκπαίδευση, ενώ η αρχή της μεταπολεμικής περιόδου, θα βρεί την εκπαίδευση να
αδυνατεί να δώσει νέα πνοή και να εμπνεύσει μαθητές και κοινωνία και παρ’ όλο που ο
αριθμός των μαθητών αυξάνει με μεγάλο ρυθμό, όμως η ουσία της εκπαίδευσης
παραμένει ανεκπλήρωτη.
Κάτω από την πίεση των πραγμάτων συγκροτείται «Επιτροπή Παιδείας» για να
«μελετήση τα προβλήματα της παιδείας και τα συναφή προς αυτήν θέματα», (14 Ιουνίου
1957). Η επιτροπή υπέβαλε τα πορίσματα της τον Ιανουάριο του 1958. Τα βασικά
σημεία: το εκπαιδευτικό θέμα αποτελεί «απόλυτον προτεραιότητα», ανακαίνιση
οργάνωσης και προγράμματος, διότι το ισχύον ανατρέχει στα έτη 1929 και 1911. Η
Ελληνική παιδεία να παραμείνει ανθρωπιστική, το αγαθό της παιδείας δεν επιτρέπεται να
είναι προνόμιο μόνο των ολίγων και εντέλει διατυπώνεται η ευχή για διακομματική
συνεννόηση και ενιαία εκπαιδευτική πολιτική.
Στις προτάσεις της Επιτροπής αντέδρασαν η «Εταιρία Ελλήνων Φιλολόγων»
αντιπροτείνοντας μέτρα που αρχίζουν από το ιδεολογικό πλαίσιο και καταλήγουν στους
πόρους, τους διορισμούς, το μισθολογικό, και κάποια σημεία όσον αφορά τη διδασκαλία
στην καθαρεύουσα. Η ΟΛΜΕ κρίνει το έργο της Επιτροπής «υπερβολικά πτωχόν» και
επαναφέρει το πρόβλημα «των εις προσωπικόν φοβερών κενών της ΜΕ».
Όμως οι αλλαγές και οι ανακατονομές δεν έχουν τέλος. Ήδη οι κινητοποιήσεις των
σπουδαστών με αίτημα το 15% του προϋπολογισμού για την παιδεία έχουν αρχίσει από
τις 7-12-1962, ενώ η ΟΛΜΕ κηρύσσει αποχή απεριόριστης διάρκειας με αίτημα τη
μισθολογική εξίσωση Εκπαιδευτικών και Τεχνικών, (19-1-1963) Η αντίδραση του
Υπουργείου είναι να κηρύξει πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών, (7-2-1963),
«επειδή διαταράσσεται η κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου που προήλθε από τις εκλογές του Νοεμβρίου 1963
υποσχέθηκε «να προβή εις γενναίαν εκπαιδευτικήν μεταρρύθμισιν», ενώ ο Υπουργός
Παιδείας της προηγούμενης αντιπροτείνει επάνοδο στο Ελληνικό Σχολείο (Σχολαρχείο),
από το «οποίον εμάθομεν όλοι γράμματα», εξαετές Δημοτικό και τριετές ή τετραετές
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Γυμνάσιο.
Μετά τις εκλογές του Φεβρουαρίου 1964 ένα από τα πρώτα Νομοδιατάγματα ήταν
το «περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαίδευσης », οι κυριότερες
προβλέψεις του οποίου ήταν:
- Δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες
- Υποχρεωτική εκπαίδευση εννέα σχολικών ετών
- Διδασκαλία της δημοτικής στο Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, (αρθ. 5)
- Διδασκαλία Αρχ. Ελ. Γραμματείας από δόκιμες μεταφράσεις στη
νεοελληνική, (αρθ. 8)
- Μαθήματα κατ' επιλογήν-προαιρετικά, (αρθ. 8)
- Ακαδημαϊκό απολυτήριο δύο ισότιμων τύπων
- Ίδρυση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ).
Το Ν/Δ συνάντησε τη λυσσαλέα αντίδραση της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, της «Εταιρίας Ελλ. Φιλολόγων» που ήταν υποστηρικτές της
καθαρεύουσας και της ΟΛΜΕ. Το θλιβερό φαινόμενο του 1921 «τα βιβλία να καώσι» θα
επαναληφθεί με διαφορετικό όμως τρόπο αποστρακισμού τους «θα αποσταλούν προς
πολτοποίησιν» (1965).
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εκπαίδευση και η χώρα οδηγούνται στην «τελική
λύση» της δικτατορίας, η οποία με τον ΑΝ 129/19-9-1967 θα εγκλωβίσει την εκπαίδευση
σε ένα πλέγμα ανελευθερίας, αφού προηγουμένως διατάξει την διακοπή της διδασκαλίας
του μαθήματος «Στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος» και καταργήσει το Παιδ.
Ινστιτούτο. Η πλήρης ανατροπή της μεταρρύθμισης του 1964 ήταν αναμενόμενη, αφού
κάτω από ομαλές δημοκρατικές συνθήκες -πόσο μάλλον κάτω από δικτατορικές- «απολιτική εκπαιδευτική πολιτική δεν υπάρχει»
Φυσικά ο αγώνας για μια καλύτερη εκπαίδευση συνεχίστηκε και κατά την
μεταπολίτευση, διαχρονικά πρώτα από τη γενιά του Πολυτεχνείου και τα κινήματα
νεολαίας και κατόπιν από τις μετέπειτα γενιές και τα μαθητικά και φοιτητικά κινήματα
μέχρι τις μέρες μας Η διαδικασία ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των δομών στην
εκπαίδευση είναι μια συνεχής και αδιάλειπτη πράξη όλης της σύγχρονης κοινωνίας και
μια επένδυση στο μέλλον.
5.2 Το Δημοτικό Σχολείο της Ορμύλιας
Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν και εγκαθίστανται προσωρινά
για πολύ λίγο στο κτίριο του σχολείου. Εκτός από τις πρώτες μέρες που έκαναν αισθητή
την παρουσία τους, δεν άφησαν μεγάλη δύναμη να επιτηρεί τους κατοίκους. Συνολικά 3
Γερμανοί ήταν επιφορτισμένοι με την επιτήρηση της περιοχής. Οι δύο από αυτούς με
ονόματα Χάνς και Φρίτς, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων διέμειναν στον
Πολύγυρο και καθημερινά σχεδόν κατέβαιναν στην Ορμύλια. Ο τρίτος από αυτούς
ονόματι Γιούνκ ήταν μεταλλειολόγος μηχανικός και εγκαταστάθηκε στα μεταλλεία
χρωμίου της Ορμύλιας τα οποία οι Γερμανοί λειτούργησαν σχεδόν αμέσως.
Το σχολείο λοιπόν εκτός από τις πρώτες μέρες, λειτούργησε κανονικά μέχρι και το
1943, οπότε έχουμε την «αλλαγή φρουράς». Οι Γερμανοί ανέθεσαν το ρόλο των
κατοχικών δυνάμεων στους Βούλγαρους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν για ένα σχεδόν
χρόνο στο κτίριο του Σχολείου. Έτσι κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν το αρχηγείο της
Γερμανικής και της Βουλγαρικής φρουράς στο χώρο της Ορμύλιας. Είναι γνωστό ότι στην
Ορμύλια λειτουργούσε δίκτυο απόκρυψης και φυγάδευσης Βρετανών και Αυστραλών και
ως εκ τούτου υπήρχε ισχυρή παρουσία κατοχικών Βουλγαρικών δυνάμεων συγκριτικά με
άλλες περιοχές.
Τα μαθήματα πλέον ήταν πολύ δύσκολο να διεξάγονται στο χώρο του Σχολείου και
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οι κάτοικοι αποφάσισαν να βρούν
οποιοδήποτε μέρος, έστω και
ακατάλληλο
για
να
μην
σταματήσουν τα παιδιά την
διαδικασία μάθησης.
Από
πληροφορίες
που
έχουμε,
χρησιμοποιήθηκαν
ο
χώρος της Εκκλησίας, το σπίτι του
προέδρου Λανταβού Βασιλικού,
στο χώρο των τότε καφενείων και
σε κάποια σπίτια. Αυτή η
κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι και
τον Σεπτέμβριο του 1944 οπότε
αποχώρησε η Βουλγαρική φρουρά
σημαίνοντας έτσι και το τέλος της
κατοχής. Το σχολείο όμως κατά
Ο μεταλλειολόγος μηχανολόγος μηχανικός Willy Yungh ανάμεσα
τη διάρκεια αυτού του χρόνου
σε κατοίκους της Ορμύλιας κατά τη δειάρκεια της κατοχής,
μετατράπηκε κυριολεκτικά σε
υπεύθυνος για τη λειτουργεία των μεταλλείων, η στάση του οποίου
ερείπιο
από
την
βάρβαρη
προς τον κόσμο, δεν είχε καμιά σχέση με αυτή των άλλων δύο
συμπεριφορά των Βουλγάρων.
γερμανών τοποτηρητών της Ορμύλιας.
Εδώ
μπορούμε
να
ης
αναφέρουμε το πρακτικό της Σχολικής επιτροπής της 24 Σεπτεμβρίου του 1944 που
διαπιστώνει ότι το Σχολείο είναι σε δραματική κατάσταση από την παραμονή των
Βουλγάρων κατά τη διάρκεια της Κατοχής, και αποφασίζει να γίνει έρανος προς
αποκατάσταση των ζημιών.
Πρακτικόν
Εν Ορμυλία σήμερον την 24ην Σεπτεμβρίου του 1944 ημέραν Κυριακήν τριάκοντα
και έξ ακριβώς ακριβώς έτη μετά την ανοικοδόμησιν του διδακτηρίου και μετά το πέρας
της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας, η Σχολική επιτροπή του Δημοτικού Σχολείου
Ορμύλιας αποτελουμένη από τους κ.κ. Αθανάσιον Κουτσόν, Χρήστον Ν. Λιβανίδην, και
Δημήτριον Παπασαραφιανόν, συνελθούσα εις συνεδρίαν εν τω γραφείω του Σχολείου και
ιδούσα την κατάστασιν εις ήν παρέδωκαν ημίν τούτο οι βάρβαροι κατακτηταί Βούλγαροι,
έπειτα από παραμονή τους εν αυτώ, επί έν ολόκληρον έτος, συνωθείσα ότι δια την
εγκατάστασιν εν αυτώ των μαθητών και την κανονικήν επανάληψιν των μαθημάτων,
χρήζει ολοκληρωτικής επισκευής και απολυμάνσεως, δι’ ήν απαιτείται μεγάλη δαπάνη
υλικών και ημερομισθίων, έχουσα υπ’ όψιν και την οικονομικήν κατάστασιν του ταμείου,
Αποφασίζει
να ενεργήσει προαιρετικόν μεταξύ των κατοίκων της κοινότητος έρανον προς
κάλυψιν των απαιτηθησομένων δαπανών και καλεί τους επιθυμούντας να προσφέρουν ότι
έκαστος αυτών δύναται. Κατόπιν τούτου οι κάτοικοι προσέρχονται και προσφέρουν το
έναντι ενός εκάστου αναγραφόμενον ποσόν σίτου.
Ακολουθεί κατάλογος με τα ονόματα των κατοίκων που δηλώνουν πόσες οκάδες
σιταριού, καλαμποκιού, λαδιού ή ημέρες εργασίας θα προσφέρουν για την
επαναλειτουργία του Σχολείου.
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Το σχολείο της Ορμύλιας σαν φόντο , λίγο μετά την αποχώρηση των Βουλγάρων και των Γερμανών.
Ο εικονιζόμενος είναι άγνωστος (Φωτ. Από το αρχείο του Γ. Παπασαραφιανού)

Το Σχολείο λοιπόν επαναλειτουργεί, η λειτουργεία του όμως αυτή διακόπτεται ξανά
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 1946-1949 γιατί εγκαθίσταται σ’ αυτό ο Εθνικός
στρατός, χωροφύλακες, κλπ. Τα παιδιά αναγκάζονται ξανά να κάνουν μάθημα όπως και
πρίν στην εκκλησία, σε σπίτια, στο τότε καφενείο του Αναγνωστούδη (σημερινό
βιβλιοπωλείο Παπαδοπούλου) και αλλού.
Παρ΄ όλες τις προσπάθειές μας δεν βρήκαμε να υπάρχουν πράξεις των
διδασκόντων για τα έτη 1942-1949. Υπάρχουν όμως τα μαθητολόγια που μπορούν να
μας δώσουν κάποιες πληροφορίες για την τραγική εκείνη περίοδο της κατοχής και του
εμφύλιου σπαραγμού.
Έτσι όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό τουλάχιστον, έχουμε στοιχεία που
μπορούμε να αναφέρουμε. Επίσης μπορούμε να επισημάνουμε, βασιζόμενοι σε
μαρτυρίες κατοίκων για την ταραγμένη εκείνη εποχή, που υπήρχαν πολλοί μαθητές είτε
ορφανοί, είτε ζούσαν μόνοι τους, λόγω της συμμετοχής των γονέων τους στα ανταρτικά
σώματα του Δημοκρατικού στρατού, τις φυλακές και τις εξορίες.
5.3 Το μαθητικό δυναμικό της δεκαετίας 1940-1950
Έτσι λοιπόν έχουμε για την δεκαετία 1940-1950
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945
1945-1946
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950

: αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«
:
«
«
«

345
287
250
161
229
331
373
384
394
402

114

κατανομή εγγεγραμμένων μαθητών 1940-1950
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Παρατηρήσεις:
Μελετώντας το παραπάνω γράφημα έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις.
1ον . Υπάρχει μια σταδιακή μείωση του μαθητικού δυναμικού που άρχισε το 1941
για να κορυφωθεί το 1943-1944 όπου από τους 345 μαθητές το 1940, φοιτούν μόνο 161
το 1943-44. Δηλαδή έχουμε μια μείωση της τάξης του 53,4%. Αυτό μπορούμε να το
δικαιολογήσουμε στο μεγάλο φόβο που επικρατούσε στο χωριό για τυχόν αντίποινα των
Γερμανών και Βουλγάρων, εξ’ αιτίας του ότι δρούσε ομάδα Ορμυλιωτών της Εθνικής
Αντίστασης που έκρυβε και φυγάδευε Αυστραλούς , Εγγλέζους, Νεοζηλανδούς αλλά και
Έλληνες αξιωματικούς προς τη μέση Ανατολή και ανέπτυσε αντιστασιακή δράση.
2ον . Το σχολικό έτος 1943-1944 το κτίριο του Σχολείου έγινε το κέντρο της
διοίκησης και διαμονής των Βουλγάρων επιτηρητών, των οποίων η συμπεριφορά μπορεί
να χαρακτηριστεί βίαια και απρόβλεπτη. Οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ζητήσουν άλλα,
περισσότερο ασφαλή μέρη για την διεξαγωγή των μαθημάτων, αλλά ακόμα και έτσι οι
γονείς φοβούμενοι, κρατούσαν τα παιδιά στο σπίτι, με συνέπεια αυτή τη χρονιά να
υπάρχει ο μικρότερος αριθμός των μαθητών του σχολείου, από το 1908-1909 επί
Τουρκοκρατίας, που άρχισε να κτίζεται το καινούριο κτίριο, μικρότερος ακόμα και από την
περίοδο των Βαλκανικών πολέμων, του Α΄ παγκοσμίου και της Μικρασιατικής
εκστρατείας.
3ον . Το 1944-1945 που έχουμε την αποχώρηση των Γερμανών και των
Βουλγάρων, αρχίζει σιγά σιγά η επάνοδος των παιδιών στο Σχολείο το οποίο
επισκευάστηκε, για να φτάσουμε το 1949-1950 στον μέγιστο αριθμό από ιδρύσεως, τους
402 μαθητές, επίσης σε μια δύσκολη περίοδο μέσα στον εμφύλιο σπαραγμό. Μπορούμε
με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι παρά τα οξυμμένα πολιτικά πάθη, η συμπεριφορά των
αντιμαχόμενων παρατάξεων ήταν εντελώς διαφορετική από την περίοδο της κατοχής και
υπήρχε σεβασμός από όλους προς την εκπαιδευτική διαδικασία.
4ον .Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι για πρώτη φορά το 1947-1948 έχουμε 22
μαθητές που προέρχονται από άλλα σχολεία, και αυτό συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια
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του εμφυλίου μέχρι και το 1951 αλλά με πολύ μικρότερη ένταση. Πιθανότατα να
μετακόμισαν με τις οικογένειές τους στην Ορμύλια, αισθανόμενοι μεγαλύτερη ασφάλεια,
καθ’ ότι εδώ υπήρχαν Αστυνομία και στρατιώτες που είχαν εγκατασταθεί στο κτίριο του
Σχολείου, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονταν αιματηρές
συγκρούσεις. Την περίοδο αυτή έχουμε και τη μεταφορά στην Ορμύλια κατοίκων του
Βατοπεδίου και τμήματος της Μεταμόρφωσης.
5ον . Στο μαθητολόγιο παρατηρούμε ότι στην έκδοση των αποτελεσμάτων οι
διδάσκοντες λαμβάνουν υπ’ όψη και άλλες παραμέτρους που αφορούν: τους
διακόψαντες την φοίτηση μαθητές, πόσοι από αυτούς έχουν κάνει το εμβόλιο του
δαμαλισμού, τι ποσοστό επι του συνόλου του πληθυσμού αποτελούν οι μαθητές και
άλλα.

Το σχολείο της Ορμύλιας και πάλι σαν φόντο στη φωτογραφία το 1950, μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου.
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, τα βορεινά παράθυρα είναι ακόμη κτισμένα, η στέγη σε κακή κατάσταση
εξ΄αιτίας των βομβαρδισμών με όλμους σχεδόν κάθε νύχτα και της ανταλλαγής πυροβολισμών. Το σχολείο την
εποχή του εμφυλίου, αποτέλεσε το αρχηγείο των κυβερνητικών δυνάμεων. Και τα μαθήματα των παιδιών
γίνονταν σε άλλους χώρους μέσα στο χωριό. Στη φωτογραφία ο διυθυντής Γ. Παπασαραφιανός με τις δασκάλες
Μπουλάκη Σουλτ., Δούκα Χαρίκλεια, Ελένη Ευστρ. Δεμίρη, Μαίρη Καραγκιοζά, (Φωτ. Από το αρχείο της Γ.
Τσουλναρά)

Πίναξ αποτελεσμάτων του Σχ. έτους 1947-1948
Τάξεις
Α΄
Β΄
Γ΄
Δ΄
Ε΄
ΣΤ΄
Σύνολ.

Εγγραφ.
εις την
αρχήν

Προελθόντες
από
άλλα
σχολεία

Σύνολο
εγγραφ.

Απεβίωσαν

Λαβόντες
Αποδει
κτικόν

Διακόψαντες
φοίτησι
ν

Εξετασθέντες

Προαχθέντες
Απολυθέντες

Απορριφθέντες

Δαμαλισθέντες

Αναλογία επί
πληθυσμού

Φοιτήσαντες

Εξετασθέντες
διετείς

61
102
78
55

7
4
2
7

68
106
80
62

-

2
1
2
2

6
3
9
2

66
102
69
58

48
88
68
58

12
14
1
0

53
93
71
49

Πληθ.
2675
Μαθητ
384

66
102
69
58

14
6
1
0

38
28
362

1
1
22

39
29
384

-

0
0
7

8
4
32

31
25
345

28
24
314

3
1
31

36
26
328

14,35
%

31
25
345

0
2
23
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Ο πίνακας των αποτελεσμάτων από το βιβλίο του Γενικού ελέγχου το 1948, όπου για πρώτη φορά εμφανίζονται μαθητές
από άλλα χωριά που πήραν μεταγραφή για το σχολείο της Ορμύλιας.
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5.4 Οι δάσκαλοι που υπηρετούν από το 1940-1950
Οι δάσκαλοι που υπηρετούν αυτή την εποχή και διδάσκουν είναι:
1940-1941
δ/ντής Γεώρ. Παπαδημητρίου
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ευτέρπη Λαγίδου
Μαρία Ευστ. Σαχίνογλου
1941-1942

δ/ντής Γεώρ. Παπαδημητρίου
διδάσκαλοι: Δημ. Παπασαραφιανός
Ευτέρπη Λαγίδου
Μαρία Ευστ. Σαχίνογλου
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη

1942-1947

δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ευτέρπη Λαγίδου
Γεώρ. Παπαδημητρίου

δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ευτέρπη Λαγίδου
Μαρία Καραγκιοζά
Κελεγκούρης Αβακούμ (το 1947-1948)
Γεώρ. Παπαδημητρίου μέχρι το 48-49
Όπως έχουμε αναφέρει οι πράξεις του συλλόγου των διδασκόντων διακόπτονται
την 6ην Σεπτεμβρίου του 1941 με την πράξη 25 της σελίδας 37 και παρ’ όλο που το
σχολείο λειτουργεί κατά την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου, το αμέσως
επόμενο πρακτικό, στο ίδιο βιβλίο σελίδα 38, φέρει την ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου του
1950 (Πράξη 1η). Έτσι δυστυχώς δεν έχουμε γραπτές πηγές να καταγράψουμε τα
ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν εκείνη την εποχή, παρά μόνο βασιστήκαμε σε
προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που τα έζησαν. (Π.χ. η διδασκάλισσα Ευτέρπη
Λαγίδου για κάποιο διάστημα αυτής της περιόδου ήταν έξόριστη στη Μακρόνησο).
Με την πράξη αριθμ. 1 αποφασίζεται η απαραίτητη δαπάνη για την
επαναλειτουργία του Σχολείου.
Πρακτικόν υπ’ αριθμόν 1
Εν Ορμυλία σήμερον την 16ην του μηνός Σ/βρίου του 1950 ημέραν Σάββατον και
ώραν 10ην π.μ. το διδακτικόν προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμυλίας,
συγκείμενον εκ του Δ/ντού κ. Δ. Παπασαραφιανού και εκ των δ/σκαλισσών Ευτ.
Λαγίδου, Ελ. Δεμίρη, Μ Καραγκιοζά, συνήλθεν εις συνεδρίαν εν τω γραφείω του
σχολείου με θέμα την συζήτησιν επι της υπ’ αριθμ. 1510 / 30-7-1950 εγκύκλιον του κ.
επιθεωρητού.
Κατά ταύτην υπ’ όψιν του προσωπικού τίθεται η άνω διαταγή, δια την ανακοίνωσιν
βάσει ταύτης, υφ’ ένός εκάστου των κατά την γνώμην του απαραιτήτων αναγκών και
προς την πραγματοποίησιν τούτων απαιτουμένων δαπανών.
Μετά τούτο ο Δ/ντής προτείνει την πραγματοποίησιν των κατωτέρω δαπανών.
1ον Δια την επισκευήν των δύο εισόδων δαπάνην 200 χιλ. δραχμών.
2ον Δια την επισκευήν και επανατοποθέτησιν των παραθύρων της σάλας του
διδακτηρίου δαπάνην 200 χιλ. δραχμών.
1947-1950
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3ον Δια τον υδροχρωματισμόν των αιθουσών και των γραφείων δαπάνην 100 χιλ.
δραχμών.
4ον Δια την αντικατάστασιν τριών μαυροπινάκων δαπάνην 150 χιλ. δραχμών.
5ον Δια την αγοράν τριών καθισμάτων δια το γραφείον δαπάνην 200 χιλ. δραχμών.
6ον Δια την αγοράν μιας θερμάστρας και αναλόγων θερμαστροσωληνών προς
συμπλήρωσιν των υπαρχόντων, δαπάνην 250 χιλ. δραχμών.
7ον Δια την προμήθειαν γραφικής ύλης δαπάνην 150 χιλ. δραχμών.
8ον Δια την κατασκευήν δύο τραπεζιών δια τας αιθούσας διδασκαλίας, δαπάνην 150
χιλ. δραχμών.
Υπο δε της δ/σκαλίσσης κας Λαγίδου, γίνεται πρότασις εμπλουτισμού της
βιβλιοθήκης δια της αγοράς των τόμων της ύλης και της διδακτικής του Σκαλισιάνου της
Γ΄και Δ΄της αξίας των υπολογιζομένης εις 300 χιλ. δραχμών.
Επι πάντων τούτων ο Δ/ντής του σχολείου ανακοινεί ότι το Σχολικόν ταμείον
διαθέτει το ποσόν του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών, όπερ δυνατόν
να αυξηθεί μέχρις το τέλος του τρέχοντος έτους 1950 εις δύο εκατομμύρια, δια της
καταβολής του μισθώματος του αγροκτήματος του Σχολείου.
Εγένετο και αναγνωσθέν υπογράφεται, ίνα υποβληθεί εις την κρίσιν της Σχολικής
Εφορείας
Ο Δ/ντής του Σχολείου
Οι διδάσκαλοι
Δ. Παπασαραφιανός

Ευτ. Λαγίδου
Ελένη Δεμίρη,
Μαίρη Καραγκιοζά.

5.5 Η περίοδος από το 1951 μέχρι και την δικτατορία του 1967
Το επόμενο έτος 1951, από τα 5 εκατομμύρια του Σχολικού ταμείου, δαπανούνται
4 εκατομ και 350 χιλιάδες δραχμές, και ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης για
την ομαλή και σωστή λειτουργία του σχολείου.

(Φωτογραφίες με φόντο το κτίριο του σχολείου από το αρχείο του Χ.Καρπέτη)

Τα επόμενα έτη το σχολείο λειτουργεί πλέον κανονικά
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Το 1954 λειτουργεί για πρώτη φορά το νυχτερινό σχολείο Ορμύλιας για τους
αναλφάβητους κατοίκους της Ορμύλιας για το οποίο θα γίνει αναφορά παρακάτω.
Το 1957 το 5/τάξιο σχολείο Ορμύλιας αναβαθμίζεται πλέον σε 6/τάξιο και σιγά σιγά
αυξάνει και ο αριθμός των δασκάλων που υπηρετούν και διδάσκουν.

Μαθητές της Ε΄και Στ΄΄τάξης με τους δασκάλους τους στα μέσα της δεκαετίας του 53 στα
σκαλιά του σχολείου. Μπορούμε να διακρίνουμε τον Δ/ντή Δ. Παπασαραφιανό και τις
δασκάλες Ελένη Δεμίρη και Καραγκιοζά Μαρία. , (Φωτ. Από το αρχείο του Χ.Καρπέτη)

Η εξέλιξη ως προς τον αριθμό των μαθητών έχει ως εξής:
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968

:αριθμ. εγγ μαθητ.
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«
:
«
«

341
329
322
330
314
327
319
307
284
266
250
231
232
236
237
263
249
251

αριθμός μαθητών απο 1950-1968
350
300
250
200
150
100
50
0

Παρατηρούμε ότι πλέον στη δεκαετία του 60 οι συνθήκες διαβίωσης αλλάζουν
σταδιακά και ο έλεγχος των γεννήσεων είναι πρό των πυλών. Οι πολύτεκνες οικογένειες
με τα 5 και 4 παιδιά είναι σπάνιο γεγονός και αυτό αποτυπώνεται και στον αριθμό των
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μαθητών του σχολείου που στη διάρκεια μιας δεκαετίας μειώθηκε κατά 100 μαθητές
5.6 Οι δάσκαλοι που υπηρετούν από το 1951-1967
Οι δάσκαλοι που υπηρετούν αυτή την εποχή και διδάσκουν είναι:
1950-1951
δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Ιωακείμ Παπαθωμάς
Μπουλάκη Σουλτάνα
Μαρία Καραγκιοζά
1951-1952

1952-1953
και 1954-1956

1953-1954

1956-1957

1957-1958

1958-1959

1959-1960

δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Παπαργυρίου Βασίλειος
Δούκα Χαρίκλεια
Αναστασία Στεφάνου
δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Μαρία Καραγκιοζά
Αναστασία Στεφάνου
δ/ντής Ιωακείμ Παπαθωμάς
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Δημ. Παπασαραφιανός
Μαρία Καραγκιοζά
Αναστασία Στεφάνου
δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Μαρία Καραγκιοζά
Πουλχερία Σαλιαγκούδη
Θεοδώρα Ανέγρου
δ/ντής Δημ. Παπασαραφιανός
διδάσκαλοι: Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Θεοδώρα Ανέγρου
Χρυσούλα Τραπακούρα
Μαρία Μαντη
Αβράμης Βασίλειος
δ/ντής Ελένη Ευστρ. Δεμίρη (Παπασαραφιανός εις σύνταξη)
διδάσκαλοι: Χρήστος Τσουλναράς
Θεοδώρα Ανέγρου
Μαρία Μαντη
δ/ντής Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
διδάσκαλοι: Χρήστος Τσουλναράς
Θεοδώρα Ανέγρου
Μαρία Μαντη
Κοσμάς Μπούγιας
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Απόκριες του 1950 μπροστά στην αυλή του Σχολείου και στο σπίτι του Γ. Λιβανίδη. Διακρίνονται οι
δάσκαλοι Μαίρη Καραγκιοζά, Ελένη Δεμίρη Γκοτζαμάνη, Δημ.. Παπασαραφιανός, Ιωακείμ Παπαθωμάς.
Μπροστά στη μικρή αποθήκη που ήταν παλιά το ιατρείο του γιατρού Λιβανίδη, διακρίνεται η κατασκευή της
σκοπιάς κατά την περίοδο του εμφυλίου. , (Φωτ. Από το αρχείο του Γ. Παπασαραφιανού)

Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 1967, βλέπουμε να υπηρετούν Ο Παναγιώτης
Σιδέρης και ο Γρηγόριος Τουμανίδης, σαν δ/ντές, η Μπουλάκη Σουλτάνα, ο Ιωάννης
Τσιρωνάς, η Αικατερίνη Κασσανδρινού, η Ελισάβετ Εφραιμίδου, η Ευαγγελία
Μανωλούτσου, η Δήμητρα Αναστασοπούλου, ο Αργύρης Γκολόης η Χ¨φωτιάδου
Ιφιγένεια, η Μαρία Μαντζάρη, η Αναστασία Βασιλάκη, ο Απόστολος Παπαγιάννης, ο
Σμαραγδής Βασίλειος, ο Χρήστος Γουνιώτης, σαν διδακτικό προσωπικό.
Από το λεύκωμα του δημοτικού σχολείου ειδικότερα έχουμε :
1960-1961

δ/ντής
Σιδέρης Παναγιώτης
διδάσκαλοι: Χρήστος Τσουλναράς
Θεοδώρα Ανέγρου
Μαρία Μαντη
Κοσμάς Μπούγιας
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη

1961-1962

δ/ντής
Σιδέρης Παναγιώτης
διδάσκαλοι: Χρήστος Τσουλναράς
Μπουλάκη Σουλτάνα
Τσιρωνάς Ιωάννης
Κοσμάς Μπούγιας
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη

1962-1963

δ/ντής
Σιδέρης Παναγιώτης
διδάσκαλοι: Χρήστος Τσουλναράς
Μπουλάκη Σουλτάνα
Κοσμάς Μπούγιας
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Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Εφραιμίδου Ελισσάβετ
1963-1964

δ/ντής
Σιδέρης Παναγιώτης
διδάσκαλοι: Μανωλούτσου Ευαγγελία
Τουμανίδης Γρηγόριος
Κοσμάς Μπούγιας
Ελένη Ευστρ. Δεμίρη
Αναστασοπούλου Δήμητρα

1964-1965

δ/ντής
Σιδέρης Παναγιώτης
διδάσκαλοι: Μανωλούτσου Ευαγγελία
Τουμανίδης Γρηγόριος
Κοσμάς Μπούγιας
Γκολόης Αργύριος
Χατζηφωτιάδου Ιφιγένεια

1965-1966

δ/ντής
Σιδέρης Παναγιώτης
διδάσκαλοι: Μανωλούτσου Ευαγγελία
Τουμανίδης Γρηγόριος
Κοσμάς Μπούγιας
Μαντζάρη Μαρία
Χατζηφωτιάδου Ιφιγένεια
Μερσίνης Ιωακείμ

1966-1967

δ/ντής
Τουμανίδης Γρηγόριος
διδάσκαλοι: Μανωλούτσου Ευαγγελία
Παπαγιάννης Απόστολος
Κοσμάς Μπούγιας
Βασιλάκη Αναστασία
Χατζηφωτιάδου Ιφιγένεια
Βασιλείου Σμαραγδή

Το 1956 τίθεται για πρώτη φορά το θέμα της οργάνωσης των μαθητικών συσσιτίων
και ο σύλλογος των διδασκόντων παίρνει την γενναία απόφαση να απαντήσει αρνητικά
θεωρώντας ότι η πλειονότητα των μαθητών της Ορμύλιας τρέφεται ικανοποιητικά σε
σύγκριση με άλλες κοινότητες της Χαλκιδικής.
Πρακτικόν υπ’ αριθμόν 2
Συνεδριάσεως του προσωπικού του Σχολείου της Ορμύλιας.
Εν Ορμυλία σήμερον την 22ην του μηνός Οκτωβρίου του 1956 ημέραν Δευτέραν
και ώραν 5ην μ.μ. το διδακτικόν προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμυλίας,
συγκείμενον εκ του Δ/ντού κ. Δημ. Παπασαραφιανού, εκ των δ/σκαλισσών Ελ. Δεμίρη,
Πουλχερίας Σαλιαγκούδη,και εκ του διδασκάλου κ. Ιωακείμ Παπαθωμά, συνήλθεν εις
συνεδρίαν εν τω γραφείω του σχολείου με θέμα την συζήτησιν επι της υπ’ αριθμ. 2578/4
εγκύκλιον του κ. επιθεωρητού των Δημοτικών σχολείων Πολυγύρου κ. γ. Αγγελοπούλου,
δι’ ής ανακοινούται η απόφασις περί λειτουργίας μαθητικών συσσιτίων δια δύο χιλιάδας
(2000) μόνον μαθητών εν τη περιφερεία και η επαναλειτουργία των νυχτερινών των
αναλφαβήτων σχολών.
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Μετά μακράν μακρά διαλογικήν συζήτησιν επ’ αμφοτέρων των θεμάτων, ομοφώνως
εξήχθη η κατωτέρω απόφασις.
1ον) Ως προς τα μαθητικά συσσίτια: Επειδή οι μαθηταί του σχολείου ημών εκ
πληροφοριών αλλά και εξ’ ιδίας του προσωπικού αντιλήψεως, καλώς διαιτούνται, εκτός
ελαχίστων περιπτώσεων και επειδή εν τη περιφερεία υπάρχουν χωρία κατά πολύ
οικονομικώς κατώτερα, εκρίθη ότι η εν τω σχολείω ημών λειτουργία συσσιτίου δεν είναι
απαραίτητος.
2ον ) Ως προς την λειτουργία των νυχτερινών σχολών: Η σύνθεσις του
προσωπικού του σχολείου, τέσσερις διδάσκαλοι (δύο άρρενες δύο θήλεις) επί τριακοσίων
δέκα μαθητών παρουσιάζει δυσχερίας καθιστώσας αδύνατην την λειτουργίαν των
σχολών τούτων.
Εφ’ ώ συντάσσεται το παρόν και αναγνωσθέν υπογράφεται ως έπεται
Ο Δ/ντής
οι διδάσκοντες
Δημ. Παπασαραφιανός
Ελ. Δεμίρη
Ι. Παπαθωμάς
Π. Σαλιαγκούδη
Παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε ότι λειτούργησαν τα μαθητικά συσσίτια ως ένα βαθμό,
γιατί σε πράξεις του συλλόγου των δασκάλων αργότερα στην κατανομή των
υπευθυνοτήτων βλέπουμε να ανατίθεται σε δάσκαλο η ευθύνη της επίβλεψης των
συσσιτίων. Όσο για το νυχτερινό σχολείο , αυτό λειτούργησε για σειρά ετών και θα γίνει
ειδική αναφορά για τη λειτουργία του.

Ο θεσμός των μαθητικών συσσιτίων καθιερώθηκε στη δεκαετία του 1960-1970στο σύνολο των
σχολείων της Ελλάδας. Στην Ορμύλια λειτούργησαν από το 1962 μέχρι το 1966 και όχι συνεχόμενα, στο
υπόγειο του Δημοτικού σχολείου

Πάντως το 1961 βλέπουμε ότι γίνεται προσπάθεια να επαναλειτουργήσουν τα
συσσίτια για τους μαθητές και αυτό φαίνεται από τα αντίστοιχα πρακτικά του συλλόγου
των διδασκόντων. Πάντως είναι βέβαιο από μαρτυρίες ότι λειτούργησαν κατά τα έτη
1963-1966 καθώς και το 1968-69 στο ισόγειο του κτιρίου, με αρχιμάγειρα τον Δημήτριο
Νικολάου
Πρακτικόν υπ’ αριθμόν 3
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Εν Ορμυλία σήμερον την 20ην του μηνός Απριλίου του 1961 ημέραν Πέμπτην και
ώραν 8ην π.μ. το διδακτικόν προσωπικόν του Δημοτικού Σχολείου Ορμυλίας,
συγκείμενον εκ του Δ/ντού κ. Π. Σιδέρην, εκ των δ/σκαλισσών Ελ. Δεμίρη, Θ.
Ανέγρου, Μ. Μάντη, και εκ των διδασκάλων κ. Χρ. Τσουλναρά και Κοσμά Μπούγια
συνήλθεν εις συνεδρίαν εν τω γραφείω του σχολείου με θέμα την συζήτησιν επι της υπ’
αριθμ. 29 / 18-4-1961 τηλεγραφικήν εγκύκλιον του κ. επιθεωρητού των Δημοτικών
σχολείων Πολυγύρου.
Κατά ταύτην υπ’ όψιν του προσωπικού τίθεται η άνω διαταγή και το προσωπικόν
αποφαίνεται όπως ερωτηθώσι οι μαθηταί εάν επιθυμούν συμμετοχήν εις τα μαθητικά
συσσίτια.
Μετά ταύτα εις κοινήν συγκέντρωσιν ο Δ/ντής του Σχολείου ανακοινοί εις τους
μαθητάς την απόφασιν αυτήν. Εκ των μαθητών δε εδήλωσαν συμμετοχήν μόνο 14, οι
υπόλοιποι εδήλωσαν άρνησιν με το αιτιολογικόν ότι λαμβάνωσιν γάλα εκ των
αιγοπροβάτων τους.
Εφ’ ώ συντάσσεται το παρόν και υπογράφεται ως έπεται
Ο Δ/ντής
οι διδάσκοντες
Παναγ. Σιδέρης
Ελ. Δεμίρη
Χρ. Τσουλναράς
Κ. Μπούγιας
Θ. Ανέγρου
Μ. Μάντη

5.7 Η περίοδος από το 1967 έως σήμερα
25η Μαρτίου 1961, στα σκαλιά του Σχολείου.Το διδακτικό προσωπικό πλήν της Ελ. Δεμίρη. Στο μέσον ο
δ/ντής Παν. Σιδέρης και από αριστερά προς τα δεξιά Ο Μπούγιας Κοσμάς , η Μάντη Μαρία, η Ανέγρου
Θεοδώρα και ο Τσουλναράς Χρήστος.
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Από το 1967 έχουμε μέχρι και το 2008 έχουμε δ/ντές τους :
Τουμανίδης Γρηγόριος
Μπούγιας Κοσμάς
Καφίρη Βασιλική
Ρόκος Ματθαίος
Πατσιούρας Νικηφόρος
Καμαριώτης Άγγελος
Μουστάκας Γεώγιος
Λελεγιάννης Χρήστος
Παπανικολάου Ευθυμία

(1966-1970)
(1970-1974)
(1974-1976)
(1976-1982)
(1982- 1996)
(1996-1998)
1998 μισό έτος
(1999- 2008)
(2008- …. )

Η εξέλιξη ως προς τον αριθμό των μαθητών έχει ως εξής:
1968-1969 : αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών 260
1969-1970 :
«
«
«
268
1970-1971 :
«
«
«
272
1971-1972 :
«
«
«
282
1972-1973 :
«
«
«
286
1973-1974 :
«
«
«
303
1974-1975 :
«
«
«
302
Από το 1980 ως το 1984 γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την δημιουργία
καινούριου διδακτηρίου που θα στεγάσει το Δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο. Αυτές
οι άοκνες προσπάθειες του τότε κοινοτικού συμβουλίου με πρόεδρο τον Χριστόφορο
Στεφανίδη είχαν αποτέλεσμα, και έτσι τη Δευτέρα 14 Μαΐου 1984 ετέθη ο θεμέλιος λίθος
του καινούριου Δημοτιού σχολείου, στο χώρο του παλιού γηπέδου, από τον Νομάρχη
Χαλκιδικής Παναγιώτη Μαυρίδη. Η κατασκευή του υπερσύγχρονου για την εποχή αυτή
διδακτηρίου κράτησε πάνω απο δύο χρόνια
Η πρόσκληση της θεμελίωσης
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Το 1987 το δημοτικό σχολείο και το νηπιαγωγείο μεταφέρονται στο καινούριο
διδακτήριο που έχει πλέον κτιστεί στο χώρο του παλιού γηπέδου. Το διδακτικό
προσωπικό ανέρχεται περίπου σε 20 άτομα, δάσκαλοι για τα δεκατρία τμήματα των έξι
τάξεων και καθηγητές που διδάσκουν πληροφορική, ξένες γλώσσες, γυμναστική, κλπ.

Δημοτικό Σχολείο Ορμύλιας (φωτ. Σμάγας Ι.)

Το σχολείο σταθεροποιεί την δύναμή του στο αριθμό 270-300 μαθητές και τη
δεκαετία του 1990 υποδέχεται και μεγάλο ποσοστό παλλινοστούντων , αλλά και
αλλοδαπών μαθητών σε ποσοστό περίπου 25%, παιδιά οικονομικών μεταναστών, που
δημιουργούν μια καινούρια αναγκαιότητα ανταπόκρισης του εκπαιδευτικού συστήματος
για την απορρόφηση και την ενσωμάτωση χωρίς προβλήματα, των μικρών μαθητών στο
καινούριο περιβάλλον που βρέθηκαν
Το 2009 μεταστεγάζεται και το νηπιαγωγείο σε αυτόνομο καινούριο σύγχρονο κτίριο
και διαχωρίζεται πλέον από την συστέγασή του με το δημοτικό σχολείο.

Νηπιαγωγείο Ορμύλιας (φωτ. Σμάγας Ι.)
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5.10 Το νυχτερινό σχολείο Ορμύλιας.
Το νυχτερινό σχολείο Ορμύλιας αρχίζει να λειτουργεί το 1954-1955 με διευθυντή
τον Δημ. Παπασαραφιανό και 172 φοιτούντες μαθητές, με μέσο όρο ηλικίας 15,35 έτη,
που γεννήθηκαν κυρίως το από 1938 έως 1941.
Τον επόμενο χρόνο 1955-1956, όπως έχουμε δεί στο βιβλίο πράξεων, με την
πράξη αριθμός 2 του 1956, το νυχτερινό σχολείο αναστέλλει τη λειτουργία του, λόγω
αδυναμίας των δασκάλων να ανταποκριθούν. Η προηγούμενη χρονιά ήταν εξουθενωτική
για τους 4 δασκάλους του Δημοτικού σχολείου, οι οποίοι έκαναν καθημερινά 6 ώρες
μάθημα σε τριακόσια δέκα παιδιά του κανονικού σχολείου, μέσα σε τάξεις που είχαν από
85 μέχρι και 100 μαθητές, πήγαιναν ξανά το απόγευμα για 2 έως 3 ώρες απογευματινών
μαθημάτων, και δίδασκαν και το βράδυ στο νυχτερινό σχολείο. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό
να αντιδράσουν στις οδηγίες της επιθεώρησης του Πολυγύρου, και να αρνηθούν μετά
από μεγάλη σκέψη, να διδάξουν και στο νυχτερινό σχολείο.
Παρ’ όλα αυτά το νυχτερινό σχολείο επαναλειτουργεί το σχολ. έτος 1958-1959 μέχρι
και το 1960, οπότε διακόπτει ξανά την λειτουργία του για ένα χρόνο και επαναλειτουργεί
από το 1961-1962 , έως το 1969-1970
Η δύναμη των μαθητών που έκαναν εγγραφή και παρακολουθούσαν μαθήματα για
να πάρουν το απολυτήριο του Δημοτικού, κατανέμεται ως εξής
1954-1955 : αριθμός εγγεγραμμένων μαθητών 172
1955-1956 :
«
«
«
---- δεν λειτούργησε
1956-1957 :
«
«
«
---- δεν λειτούργησε
1957-1958 :
«
«
«
51
1958-1959 :
«
«
«
55
1959-1960 :
«
«
«
29
1960-1961 :
«
«
«
---- δεν λειτούργησε
1961-1962 :
«
«
«
49
1962-1963 :
«
«
«
40
1963-1964 :
«
«
«
---- δεν λειτούργησε
1964-1965 :
«
«
«
21
1965-1966 :
«
«
«
16
1966-1967 :
«
«
«
16
1967-1968 :
«
«
«
16
1968-1969 :
«
«
«
27
1969-1970 :
«
«
«
12
Κατανομή μαθητών νυχτερινού σχολείου
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1954
1955
1969-70
1
2 1956
3 1957
4 1958
5 1959
6 1960
7 1961
8 1962
9 1963
10 1964
11 1965
12 1966
131967
14196815
16

Από την κατανομή αυτή βλέποντας τους αριθμούς των μαθητών που φοίτησαν στο
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νυχτερινό σχολείο, μπορούμε να συμπεράνουμε
1ον Είναι εξωπραγματικός ο αριθμός 172 των φοιτούντων την πρώτη χρονιά 19541955 και αφορά παιδιά που γεννήθηκαν κυρίως το 1937-1939 τα οποία κανονικά
έπρεπε να είχαν πάει στο σχολείο το 1943-1945. Επειδή όμως κατά τη διάρκεια της
κατοχής και ιδίως το 1943-1944 που έχουμε την εγκατάσταση των Βουλγάρων έχουμε
δραματική μείωση των μαθητών στο σχολείο είναι δικαιολογημένος ο αριθμός αυτός,
γιατί τα παιδιά σταμάτησαν να πηγαίνουν στο σχολείο με την ευθύνη των γονέων τους,
που φοβούνταν για την ασφάλειά τους.
2ον Τα επόμενα χρόνια ο αριθμός είναι φυσιολογικός και αποτυπώνει το
συνηθισμένο ποσοστό των μαθητών που διέκοπταν για διάφορους λόγους την φοίτησή
τους από το κανονικό σχολείο.
Το νυχτερινό σχολείο Ορμύλιας διεύθυναν οι διευθυντές του Δημοτικού σχολείου
και συγκεκριμένα:
Δημ. Παπασαραφιανός
1954-1955 και 1957-1958
Ελένη Δεμίρη
1958-1959 και 1959-1960
Παν. Σιδέρης
1961-1963 και 1964-1966
Γρηγόριος Τουμανίδης
1966-1967 έως 1969-1970

Οι διευθυντές του Νυχτερινού σχολείου Ορμύλιας.απο αριστερά Παπασαραφιανός Δημ., Δεμίρη Ελένη,
Παναγιώτης Σιδέρης, Τουμανίδης Γρηγόρης
Στις κάτω φωτογραφίες η σφραγίδα του νυχτερινού σχολείου, και κάποιο απόσπασμα από το μαθητολόγιο.
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5.11 Οι σφραγίδες του Σχολείου
Στην πορεία της μελέτης των αρχείων του σχολείου από το 1900 μέχρι και τις μέρες
μας εντοπίσαμε αρκετά έγγραφα καθώς και σφραγίδες οι οποίες άλλαζαν ακολουθώντας
και τις πολιτικές αλλαγές που συντελούνταν στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης του
έθνους.
Η πρώτη σφραγίδα που συναντήσαμε έχει σαν έμβλημα τον ιππέα του νομίσματος
της Σερμύλης με τον τίτλο «Ελληνικά εκπαιδευτήρια κοινότητος Ορμύλιας» πριν το 1919

Κατόπιν έχουμε αρκετές σφραγίδες με τα σραγιδογράμματα της Ελληνικής Δημοκρατίας
ή του βασιλείου της Ελλάδος. Παραθέτουμε μερικές από αυτές.
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5.12 Δημόσια έγγραφα (Πιστοποιητικά, ενδεικτικά, βεβαιώσεις μεταγραφές)
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Πιστοποιητικά μεταγραφών

Εδώ έχουμε δύο πιστοποπιητικά μεταγραφής από τα δημοτικά σχολεία Νικήτης και Αγ. Νικολάου, καθώς και το ενδεικτικό
μαθητή απο το δημ. Σχολείο Συκιάς που μετεγράφη στην Ορμύλια. Κάτω δεξιά έχουμε δύο πιστοποιητικά της κοινότητας
Ορμύλιας για την εγγραφή μαθητών στα μητρώα αρρένων .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Δραστηριότητες του Σχολείου της Ορμύλιας.
Διδακτικό Προσωπικό
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Δραστηριότητες του Σχολείου της Ορμύλιας.
6.1Γυμναστικές επιδείξεις
Yπάρχουν πληροφορίες που προέρχονται από τον τοπικό, ημερήσιο και περιοδικό
τύπο, από προσωπικές μαρτυρίες και από άλλες πηγές ότι ήδη στη δεκαετία του '20
εφαρμόζεται ο θεσμός των Γυμναστικών Επιδείξεων στα σχολεία Δημοτικής και Μέσης
Εκπαίδευσης.
Όταν αναφερόμαστε στο θεσμό αυτό εννοούμε τον ετήσιο απολογισμό της
δραστηριότητας των σχολείων στον τομέα της φυσικής αγωγής, της γυμναστικής
άσκησης και του αθλητισμού των μαθητών στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Κάθε σχολική μονάδα καθόριζε τον τόπο και το χρόνο τέλεσης των Γυμναστικών
Επιδείξεων, που συνήθως ήταν η αυλή του σχολείου ή άλλος χώρος κατάλληλος γι'αυτό
το σκοπό.
Το πρόγραμμα των Επιδείξεων, που γινόταν με την παρουσία μαθητών, γονέων
και άλλων προσκαλεσμένων, περιλάμβανε τις παρακάτω κατά σειρά εκδηλώσεις:
1 Εκτέλεση γυμναστικών ασκήσεων.
Μαθητές και μαθήτριες, με αθλητική περιβολή, εκτελούσαν ασκήσεις σουηδικής
γυμναστικής σε άψογους σχηματισμούς, με ρυθμό, ομοιομορφία και συγχρονισμό.
2 Αγώνες κλασικού αθλητισμού
Στα πλαίσια της ευγενούς αθλητικής άμιλλας μαθητές και μαθήτριες έπαιρναν
μέρος σε αγωνίσματα στίβου, (δρόμοι άλματα ρίψεις) με σκοπό να κατακτήσουν την
πρωτιά και να πάρουν το συμβολικό βραβείο της νίκης προς χαρά και ικανοποίηση των
ιδίων, των γονέων και των δασκάλων τους.
Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η τελετή των ετήσιων γυμναστικών επιδείξεων ήταν το
γεγονός της χρονιάς και «χάρμα οφθαλμών», ένα αληθινό πανηγύρι χαράς, στο οποίο
παρευρίσκονταν όλος ο κόσμος που αποτελούσε τον πληθυσμό του χωριού.
Ο θεσμός των γυμναστικών επιδείξεων άρχισε να αποδυναμώνεται από τα μέσα
της δεκαετίας του ΄60 για διάφορους λόγους και τελικά καταργήθηκε στα μέσα της
δεκαετίας του ΄70. Οι αγώνες μεταξύ των μαθητών διατηρούνται και διοργανώνονται
πλέον από τις διευθύνσεις των νομών .
Στη συνέχεια παραθέτουμε φωτογραφίες από γυμναστικές επιδείξεις και αθλητικούς
αγώνες της δεκαετίας του 50-60 από το αρχείο του Δημοτικού Σχολείου
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Γυμν. επιδείξεις 1963 τάξη Ε΄ Δάσκαλοι Χρ. Τσουλναράς
και Μπούγιας Κ. (Αρχείο φωτογρ. Χρ. Καρπέτη)

1961: προετοιμασία για τις γυμναστικές επιδείξεις τάξη Β΄
Αγοριών . Δασκάλα Μπουλάκη Σουλτάνα
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6.2 Χοροί, παρελάσεις, αγώνες, εκδρομές, θεατρικές παρατάσεις

Λίγο πριν από την παρέλαση 28-10-1950. διακρίνονται οι δάσκαλοι Παπαθωμάς και Παπασαραφιανός
(Αρχείο φωτογρ. Χρ. Καρπέτη)

1961: προετοιμασία για τις γυμναστικές επιδείξεις τάξη Β΄
Κοριτσιών . Δασκάλα Μπουλάκη Σουλτάνα (Φωτο. αρχείο
Γεωργίας Τσουλναρά)

1961: προετοιμασία για τις γυμναστικές επιδείξεις.
Δασκάλες Μπουλάκη Σουλτάνα και Ελένη Δεμίρη
Σουλτάνα (Φωτο. αρχείο Γεωργίας Τσουλναρά)

Προς την παρέλαση 25 -3-1963. Δάσκαλος Μπούγιας Κ.

Προς την παρέλαση 28-10-1954. Δάσκαλος:
Ι.Παπαθωμάς . (Αρχείο φωτογρ. Χρ. Καρπέτη)
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Βράβευση νικητών σε σχολικούς αγώνες από
τον πρόεδρο της κοινότητας Χ. Στεφανίδη

Θεατρική
παράσταση
πλατεία
από
μαθητές
Δημοτικού πρίν το 1940

στην
του

Οι επίσημοι παρακολουθούν τις γυμναστικές
επιδείξεις. Δεκαετία 1960. Διακρίνονται ο
Παπασαραφιανός Δ. , η Ευτέρπη Λαγίδου Αγαπητού
(δάσκαλοι), ο αστυνόμος , ο εφημέριος κ.ά.

Η Μ.. Γεωργιάδου Τσιπέλη λέει
ποίημα στην πλατεία το 1954.
(Αρχείο φωτογρ. Χρ. Καρπέτη)

Θεατρική παράσταση στην πλατεία από μαθητές του
Δημοτικού πρίν το 1940

Η Σούλα Κουστούδα Γκανάτσιου
λέει ποίημα στην πλατεία την 25 -31955. (Αρχείο φωτογρ. Χρ. Καρπέτη)

Θεατρική παράσταση 25 Μαρτίου 1964 από μαθητές του
Δημοτικού
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6.3 Σχολικός κήπος
Ανάμεσα στις δραστηριότητες των παιδιών του Δημοτικού σχολείου όπως φαίνεται
και από το πρακτικό της 20ης Σεπτεμβρίου 1940 λίγο πρίν την έναρξη του Πολέμου, ήταν
η περιποίηση του σχολικού κήπου και η συγκέντρωση των άχρηστων χαρτιών της ΕΟΝ
(Μεταξική Νεολαία που πετούσε προπαγανδιστικό υλικό).
Αργότερα όπως έχουμε εντοπίσει σε πράξεις του συλλόγου των δασκάλων
δημιουργήθηκε και φυτώριο στην πίσω αυλή του Σχολείου, το οποίο περιποιούνταν οι
μαθητές. Τότε ξεκίνησε και το φύτεμα των πεύκων στην πάνω μεριά του σχολείου στην
τοποθεσία «Αλωνούδι».
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Ο δάσκαλος Δημ. Παπασαραφιανός με μικρούς μαθητές
στο φυτώριο στην πίσω αυλή του Σχολείου

Μαθητές πρόσκοποι κάνουν δεντροφύτευση το 1955

Εκδρομή μαθητών στο μετόχι του Βατοπεδίου το 1947
Διακρίνονται ο δάσκαλος Παπασαραφιανός . Στο βάθος
η Ορμύλια.

Τα παιδιά του σχολείου περιποιούνται τον κήπο μπροστά
από το σχολείο στα μέσα της δεκαετίας του 60

Επίσκεψη μαθητών στο μετόχι του Βατοπεδίου το 1947
Διακρίνονται οι δάσκαλοι Παπασαραφιανός και η
Καραγκιοζά Μ.

Εκδρομή το 1959 στους Αγ. Αποστόλους . Διακρίνονται κάτω
οι δάσκαλοι Μάντη Μαρία, , Τσουλναράς Χρ. ,Δεμίρη Ελένη,
Ανέγρου Θεοδ., και όρθιος στη μέση ο Μπούγιας Κοσμάς.

139

6.4 Το προσωπικό του σχολείου
Στα εκατό χρόνια της λειτουργίας του δημοτικού σχολείου πέρασαν αρκετοί
δάσκαλοι οι οποίοι δίδαξαν στα μικρά παιδιά, συνεισφέροντας ότι ήταν δυνατόν σε πολύ
δύσκολες συνθήκες, βάζοντας ο καθένας χωριστά τη δική του σφραγίδα στην άνοδο του
πνευματικού επιπέδου του χωριού.
Βέβαια σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι διευθυντές του δημοτικού σχολείου, οι οποίοι
έδωσαν το δικό τους προσωπικό στίγμα σ’ όλη την ιστορική πορεία της εκπαίδευσης,
αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και την συνεισφορά και των άλλων δασκάλων, και
ειδικά αυτών που η καταγωγή τους ήταν από την Ορμύλια και οι οποίοι έμειναν και
δίδαξαν αρκετά χρόνια.
Παρ΄ όλη την προσπάθειά μας ήταν αδύνατο να ανακαλύψουμε και να
παραθέσουμε εδώ βιογραφικά στοιχεία για όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς, μέχρι και
το 1975, πράγμα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας άλλης προσπάθειας
στο μέλλον. Θεωρούμε όμως υποχρέωση να εμφανίσουμε όποια στοιχεία έχουν
περιέλθει στην κατοχή μας, κυρίως από άποψη φωτογραφικού υλικού.
Γκοτζαμάνης Κων.

Ν. Δήμητσας

Γ. Παπαδημητρίου

Δ. Π¨σαραφιανός

Ελένη Δεμίρη Γκοτζαμάνη

Ευτέρπη Λαγίδου Αγαπητού

Τουμανίδης Γρηγ.

Βασίλειος Βασίλας

Παν. Σιδέρης

Τσουλναράς Χρήστος
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Μπουλάκη Σουλτάνα

Δούκα Χαρίκλεια

Μαίρη Καραγκιοζά

Μπούγιας Κοσμάς

Ιωακείμ Παπαθωμάς

Μαρία Μάντη

Ανέγρου Θεοδώρα

Ιωάν. Τσιρωνάς

Κασσανδρινού Αικ.

Πατσιούρας Νικηφόρος

Καμαργιώτης Άγγελος
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Το μεράκι και η αγάπη των δασκάλων εκείνης της δύσκολης εποχής που τα
τμήματα των μαθητών είχαν 50 και 60 μαθητές και το ωράριο διδασκαλίας υπερέβαινε τις
36
ώρες την εβδομάδα, φαίνεται και από τα ιδιόχειρα σημειώματα του Δημ.
Παπασαραφιανού και της Ευτέρπης Λαγίδου.
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Και μια ιστορική φωτογραφία της αποφοίτησης από την σχολή της Αγ. Αναστασίας του μετέπειτα
δ/ντή του Δημ. Σχολείου Ορμύλιας, Δημ. Παπασαραφιανού. Όπως αναφέραμε στην αρχή, η Αθωνιάδα
και η Σχολή της Αγ. Αναστασίας αποτελούσαν εκείνη την εποχή τις επιλογές για ανώτερες σπουδές στο
χώρο της Χαλκιδικής και όχι μόνο.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Το Γυμνάσιο και οι Λυκειακες Τάξεις της Ορμύλιας
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7.1 Το ιδιωτικό Γυμνάσιο Ορμύλιας
Οι απόφοιτοι μαθητές του Σχολείου της Ορμύλιας, συνήθως δεν συνεχίζουν τις
σπουδές τους στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως οι
κοινωνικές και οικονομικές δομές και συνθήκες πλην ολίγων περιπτώσεων, δεν το
επέτρεπαν.
Όσοι πάντως συνέχισαν την εκπαίδευσή τους, ήταν αναγκασμένοι να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα στο Εξατάξιο Γυμνάσιο Πολυγύρου, που ήταν το πιο
κοντινό και που άρχισε να λειτουργεί με ολοκληρωμένη μορφή το 1897-1898, ή στης
Αρναίας.

Το Γυμνάσιο Πολυγύρου έργο επίσης του Παιονίδη, απορρόφησε την πλειοψηφία των αποφοίτων της
Ορμύλιας που μπορούσαν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε ανώτερο επίπεδο. Ο Στέφανος
Κότσιανος σε μελέτη του αναφέρει ότι είναι πολύ πιθανόν η Ελληνική Σχολή Πολυγύρου των ετών 18641868 να αποτελούνταν και από μία ή δύο Γυμνασιακές τάξεις, θέτοντας έτσι το όριο για την λειτουργία
του γυμνασίου Πολυγύρου στα 1864.

Το σύνολο του μαθητικού δυναμικού των μεγάλων κοινοτήτων της περιοχής που
φοιτούσε σε διάφορες περιόδους στο Γυμνάσιο Πολυγύρου, παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα.
Μαθητές κατά κοινότητα
α/α Χρονικές περίοδοι Αγ. Νικόλαος Συκιά Νικήτη Ορμύλια
1
1897-1915
14
24
25
26
2
1917-1940
118
91
79
109
3
1940-1950
57
40
143
84
4
1950-1960
246
154
249
129
5
1960-1967
29
74
202
99
Από τα στοιχεία αυτά έχουμε να παρατηρήσουμε την μεγάλη μείωση του αριθμού
των μαθητών της Ορμύλιας που φοιτούσαν στον Πολύγυρο κατά τη 10ετία 1940-1950.
Πράγματι αυτή η δεκαετία συμπίπτει με την κατοχή, την Εθνική Αντίσταση, τον Εμφύλιο
πόλεμο και είναι φυσιολογική αυτή η πτώση.
Την επόμενη δεκαετία υπάρχει το μεγάλο ρεύμα της μετανάστευσης, αλλά έχουμε
και την φοίτηση πολλών μαθητών στο νεοϊδρυθέν γυμνάσιο του Αγίου Νικολάου το 1959,
που δίνει κίνητρα για την εγγραφή μαθητών στα μητρώα του, και έτσι ο αριθμός των 129
μαθητών είναι στην πραγματικότητα πολύ μεγαλύτερος.
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Πάντως αξίζει να αναφέρουμε ότι ο καθηγητής Νικόλαος Γεωργιάδης, που ίδρυσε
το εξατάξιο ιδιωτικό Γυμνάσιο στον Άγιο Νικόλαο το 1959, έκανε τις προτάσεις του για
ίδρυση Γυμνασίου, πρώτα στην Ορμύλια, και κατόπιν στη Νικήτη, που ήταν χωριά
μεγαλύτερης οικονομικής ευρωστίας, αλλά συνάντησε πλήρη αδιαφορία.
Δεκαέξι χρόνια μετά ωρίμασαν πλέον οι συνθήκες για την ίδρυση γυμνασίου στην
Ορμύλια, αφού τα μισά και πλέον παιδιά που τέλειωναν το Δημοτικό συνέχιζαν τις
σπουδές τους στο Γυμνάσιο κυρίως του Πολυγύρου, έχοντας καθημερινά στις πλάτες
τους την ταλαιπωρία και τα έξοδα μετακίνησης.
Έτσι λοιπόν την Τετάρτη 2 Ιουνίου 1975 σε μια ιστορική συνεδρίαση, το Κοινοτικό
Συμβούλιο Ορμύλιας, με πρόεδρο της τότε Κοινότητας τον Χριστόφορο Στεφανίδη,
αποφάσισε ομόφωνα για την ίδρυση ιδιωτικού πενταθεσίου Γυμνασίου στην Ορμύλια,
στο οποίο προβλέπονταν η φοίτηση 140 μαθητών, αφού ήταν δεδομένο ότι οι γονείς των
μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης υποχρεωτικά θα ζητούσαν τη μεταγραφή των παιδιών τους
για τη νέα σχολική χρονιά 1975-1976 από τα άλλα σχολεία προς το Γυμνάσιο Ορμύλιας.
Η μεταγραφή των μαθητών της Γ΄ τάξης κρίθηκε προαιρετική για να μην διαταραχθεί το
μαθησιακό περιβάλλον των παιδιών στην τελευταία τάξη.
Επίσης το Κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε να καλύψει μέρος της δαπάνης των
1.400.000 δρχ. για την λειτουργία του ιδιωτικού Γυμνασίου, ενισχύοντας με το ποσό των
100.000 δρχ. τον σύλλογο γονέων, για τα δίδακτρα παιδιών που αδυνατούσαν να
ανταποκριθούν οικονομικά και δεσμεύτηκε για εξεύρεση και άλλων οικονομικών πόρων
από άλλες πηγές.

Ο αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο του 1977 του Δημόσιου πλέον
Γυμνασίου Ορμύλιας, στο χώρο του κέντρου νεότητας που διαμορφώθηκε για την στέγασή του.

Έτσι λοιπόν το Γυμνάσιο Ορμύλιας λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1975, (παράνομα
αρχικά γιατί δεν είχε δοθεί η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο), σε κάποιες αίθουσες
που νοικιάστηκαν στο σπίτι του Καρατάσιου απέναντι από το κέντρο τύπου. Το Κοινοτικό
συμβούλιο και ο πρόεδρος έκαναν αγώνα δρόμου για να δοθεί η άδεια λειτουργίας από
το Υπουργείο Παιδείας πιέζοντας τους αρμόδιους φορείς.
Στο τέλος του Σεπτέμβρη με την δημοσίευση του Φ.Ε.Κ. 1381 της 26-9-1975
ιδρύεται επιτέλους το ιδιωτικό Γυμνάσιο Ορμύλιας με την επωνυμία «Γυμνάσιο
Μαργαρίτη Θωμά» και με διευθυντή τον Ευσταθίου Μάριο από την Κύπρο.
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Η πράξη του Κοινοτικού Συμβουλίου
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Από τα αρχεία που υπάρχουν μπορούμε να αριθμήσουμε ότι κατά το Σχολ. Έτος
1975-1976 φοιτούν στην Α΄ τάξη 36 μαθητές, στην Β΄ τάξη 32 και στην Γ΄ τάξη 29.
Σύνολο 97 μαθητές και μαθήτριες.

Το κτίριο του κέντρου Νεότητας όπως είναι σήμερα, χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη εγκατάσταση του Γυμνασίου

7.2 Το δημόσιο Γυμνάσιο Ορμύλιας
Το Σεπτέμβριο του 1977 το ιδιωτικό Γυμνάσιο Ορμύλιας χαρακτηρίζεται σαν
Δημόσιο με την υπ’ αριθμ. 92838 της 21-9-1977 διαταγή του ΥΠΕΠΘ και με διευθυντή
τον Τσιβίκη Ηλία. Η εγκατάσταση των μαθητών και των καθηγητών έγινε στο χώρο του
κέντρου νεότητας του δημοτικού σταδίου
Οι γονείς των μαθητών στήριξαν τη δημιουργία του Δημόσιου πλέον Γυμνασίου
παίρνοντας μεταγραφές για τα παιδιά τους από άλλα σχολεία που φοιτούσαν, μιας και
το κέντρο νεότητας δεν πληρούσε τις ιδανικές συνθήκες για την λειτουργία των
τμημάτων και χρειάστηκε δαπάνη για την αποκατάσταση των χώρων και τη μετατροπή
τους σε αίθουσες διδασκαλίας.

Η ιστορική φωτογραφία που σηματοδοτεί την νέα εποχή που ανατέλλει στα εκπαιδευτικά πράγματα της
Ορμύλιας. Μπροστά στο κέντρο νεότητας που θα στεγάσει το Γυμνάσιο τον Σεπτέμβρη του 1977 , μπορούμε να
διακρίνουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Χρ. Στεφανίδη, τον Διευθυντή του Γυμνασίου Τσιβίκη Αντώνιο, τους
καθηγητές Σταμπουλίδη Ν. και Σερέτη Βασίλειο και αρκετούς κατοίκους.
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Τα χρόνια που ακολούθησαν η δύναμη των μαθητών αυξανόταν σταδιακά και από
τα μαθητολόγια και το Μητρώο μπορούμε να παραθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία.
7.3 Το μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου
Εγγεγραμμένοι μαθητές γυμνασίου από το 1977 έως το 1985
Σχολικό έτος
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85

Τάξεις
Β΄
41
52
42
44
43
64
56
58

Α΄
49
64
60
57
67
67
63
62

σύνολο

Γ΄
33
24
45
39
42
41
54
56

123
140
147
140
152
172
173
176

Εγγεγραμμένοι μαθητές Γυμνασίου απο 1977-78 έως το 1985
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

1977-78

78-79

79-80

80-81

81-82

82-83

83-84

84 -85

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον αντίστοιχο πίνακα και το διάγραμμα,
έχουμε πλέον σταθερή αύξηση των μαθητών η οποία παγιώνεται τα τελευταία χρόνια
γύρω στους 170 με 180 μαθητές, για να αρχίσει προς το τέλος της δεκαετίας του 1990
να μειώνεται σταδιακά λόγω της υπογεννητικότητας, γύρω στους 150 μαθητές.
Με την προσέλευση όμως των ομογενών και αλλοδαπών μαθητών, από το κύμα
των οικονομικών μεταναστών σε ποσοστό από 25% έως και 34% η συνολική δύναμη
των μαθητών του Γυμνασίου σταθεροποιήθηκε και πάλι στους 170 έως 180 μαθητές.

149

Εδώ βλέπουμε την υπ΄ αριθμ. 2 πράξη του συλλόγου καθηγητών του ιδιωτικού Γυμνασίου Ορμύλιας με την
επωνυμία « Ιδιωτικόν Γυμνάσιον Μαργαρίτη Θωμά», ο οποίος ήταν ο επενδυτής, και ταυτόχρονα καθηγητής
Θεολόγος. Επίσης εδώ μπορούμε να διακρίνουμε στην σφραγίδα του σχολείου τον αριθμό άδειας λειτουργίας
(1831 /26-9-75) καθώς και τη σύνθεση του συλλόγου καθηγητών οι οποίοι αποφαίνονται για την κατάσταση του
σχολείου μετά τους δύο πρώτους μήνες της λειτουργίας του. Κάτω δεξιά είναι η επικύρωση της διεύθυνσης
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
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Άλλη μια ιστορική φωτογραφία της Γ΄τάξης του Δημόσιου πλέον Γυμνασίου Ορμύλιας του Σχολ.
Έτους 1977-78 Στο μέσον ο διευθυντής Τσιβίκης Αντώνιος με τους καθηγητές Σερέτη Βασίλειο,
Σακκίδη Παράσχο, Σταμπουλίδη Νικόλαο, και Κελεκτσόγλου Αντώνιο.

Το Γυμνάσιο λοιπόν λειτουργεί ικανοποιώντας τις προδιαγραφές λειτουργίας που
θέτει το Υπουργείο με 6 έως 7 τμήματα για τις τρεις τάξεις με μόνο πρόβλημα το κτηριακό
γιατί ο χώρος του κέντρου νεότητας δεν επαρκεί πλέον για την στέγαση τόσων πολλών
τμημάτων. Οι προσπάθειες των φορέων της Κοινότητας είναι πλέον προς την
κατεύθυνση της κατασκευής καινούριου κτηρίου και μάλιστα παραχωρείται στον ΟΣΚ το
οικόπεδο που είναι σήμερα κτισμένο το Γυμνάσιο, για να συνταχθεί η σχετική μελέτη.
Το 1987 γίνεται η μετεγκατάσταση του σχολείου στο παλιό δημοτικό, αφού πλέον
έχει κτιστεί καινούριο κτήριο για το Δημοτικό σχολείο στο χώρο του παλιού γηπέδου

Σ΄αυτή την κατάσταση ήταν το δημοτικό σχολείο όταν έγινε η μετεγκατάσταση του Γυμνασίου
το 1987. Το ιστορικό κτίριο αποτέλεσε και πάλι τη λύση για τα εκπαιδευτικά πράγματα της
Ορμύλιας.

Η

λειτουργία του Γυμνασίου στο κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου θα συνεχιστεί για τα
επόμενα δέκα χρόνια
Το πρόβλημα της στέγασης λύθηκε προσωρινά, αποσβένοντας τις πιέσεις
συνωστισμού σε ένα σαφώς μεγαλύτερο χώρο, αλλά επανήλθε λίγο αργότερα πιο έντονο
λόγω της αναδιάρθρωσης του αναλυτικού προγράμματος, με την εισαγωγή νέων
μαθημάτων, (όπως αυτό της πληροφορικής) και απαιτούνταν πλέον καινούριες αίθουσες
με Η\Υ για να γίνει το μάθημα.
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7.4 Οι Λυκειακές τάξεις Ορμύλιας
Το 1984 εγκρίνεται η λειτουργία της Α΄ Λυκειακής τάξης του Γυμνασίου Ορμύλιας.
Το 1985 μετά από αγώνες των κατοίκων και πορείες προς τον Πολύγυρο,
θεσμοθετούνται πλέον οι Λυκειακές τάξεις του Γυμνασίου Ορμύλιας με την νομική τους
μορφή που ισχύει μέχρι και τον Ιούλιο του 2009.

Η παρέλαση των κοριτσιών του Λυκείου του Σχολ. Έτους 1987 στις 28 Οκτωβρίου

Μετά από πολλές προσπάθειες της κοινότητας Ορμύλιας δρομολογήθηκε το 1992 η
κατασκευή νέου διδακτηρίου για το γυμνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις το οποίο
αποπερατώθηκε το 1995, οπότε και έγινε πλέον και η μετακόμιση στο νέο σύγχρονο
διδακτήριο τα Χριστούγεννα του 1995.

Τα αγόρια της πρώτης Γ΄Λυκείου το 1987 στον περίβολο του Δημοτικού Σχολείου
Διακρίνονται οι καθηγητές Χατζής Αλέξ. (φυσικός) και Σμάγας Ι. (μαθηματικός )

Η απόδειξη ότι το παλιό Δημοτικό σχολείο ήταν κτήμα των κατοίκων, βασίστηκε
στο γεγονός ότι το Τουρκικό κράτος καμία οικονομική επιχορήγηση και δαπάνη δεν έκανε
για το κτίσιμό του, με βάση τον κατάλογο των προσφορών που αναφέραμε πιο πάνω.
Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρούνταν κτήμα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, και
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φυσιολογικά θα μεταβιβαζόταν μετά την απελευθέρωση, στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως
συνέβη στην πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Το κτίριο του παλιού Δημοτικού σχολείου το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν κτήμα των
κατοίκων της Ορμύλιας, και όχι του Δημοσίου, στεγάζει σήμερα μετά από ανακαίνιση τις
υπηρεσίες του Δήμου Ορμύλιας.

Το συγκρότημα του Γυμνασίου και Λυκείου Ορμύλιας (φωτο: αρχείο Σμάγας Γιάννης)

Η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 25 χρόνια από όλους σχεδόν τους φορείς
του Δήμου, αλλά και από την διεύθυνση του Γυμνασίου, για την επίτευξη του
διαχωρισμού του Γυμνασίου με τις Λυκειακές τάξεις, με την ίδρυση του Λυκείου
Ορμύλιας και την κατασκευή καινούριου διδακτηρίου για την στέγασή του, εξ’ αιτίας του
μεγάλου αριθμού των μαθητών που τα τελευταία χρόνια ξεπερνά τους 250 συνολικά για
το Γυμνάσιο και τις Λυκειακές τάξεις, έγινε πραγματικότητα τον Ιούλιο του 2009
Για το Σχολικό έτος 2009 – 2010 το Λύκειο Ορμύλιας με ΦΕΚ ίδρυσης Β΄1395/ 147-2009, είναι πλέον η καινούρια οντότητα στο χώρο των εκπαιδευτικών πραγμάτων της
Χαλκιδικής για να κλείσει με τη λειτουργία του ο κύκλος της εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων στο Δήμο της Ορμύλιας.
7.5 Η συμβολή του Γυμνασίου Λυκείου στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή
της Ορμύλιας.
Η λειτουργία του Γυμνασίου και Λυκείου στον φυσικό του χώρο, αποτέλεσε
σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη, όσον αφορά την πνευματική και πολιτιστική ζωή του
τόπου. Οι μαθητές στην πιο δημιουργική ηλικία τους απαλλαγμένοι από το άγχος της
καθημερινής μετακίνησης σε άλλα σχολεία, μπορούσαν πλέον να ασχοληθούν και με
άλλα ενδιαφέροντα, μετέχοντας σε διάφορους φορείς, αθλητικούς και πολιτιστικούς. Έτσι
έχουμε θεατρικές ομάδες, χορευτικά συγκροτήματα, ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ,
περιβαλλοντικές ομάδες, εκδόσεις μαθητικών εφημερίδων, συμμετοχή και βραβεύσεις σε
διαγωνισμούς θεατρικούς, χορευτικούς, ζωγραφικής, συμμετοχή στη βουλή των εφήβων,
συμμετοχή σε διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργασίες με άλλα σχολεία,
συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ημερίδες, σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, ισότητας των
δύο φύλων και σταδιοδρομίας, μουσικές και ποιητικές βραδιές, κλπ.
Παρακάτω μπορούμε να παραθέσουμε ενδεικτικά κάποιες από αυτές τις
εκδηλώσεις που καθιστούν το γυμνάσιο και το Λύκειο Ορμύλιας σ’ ένα από τα πιο
δραστήρια εκπαιδευτήρια στο χώρο της Χαλκιδικής αλλά και τον κατ΄ εξοχή κινητήριο
μοχλό των πνευματικών και καλλιτεχνικών πραγμάτων της Ορμύλιας.
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Ο καθηγητής Σμάγας Ιωάννης παραλαμβάνει το 2ο και 3ο βραβείο των μαθητριών Χλιούμη Κ. και
Κάψα Μ. για τον Πανελλήνιο διαγωνισμό Αστρονομίας το 1997

Η μουσική ομάδα και η χορωδία του Λυκείου με μαέστρο τον Κωνσταντινίδη Αντώνη συμμετέχει στο
Παγκόσμιο συνέδριο Υγείας στο Σάνη το 1997

Αφιέρωμα στους 3 μεγάλους ποιητές , Ρίτσο, Σεφέρη και Ελύτη, με μελοποιημένα ποιήματα Διακρίνεται η
μουσικός του σχολείου Κουτσού Κασσιανή με το ακορντεόν
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Ο δ/ντής κ. Παπαμάξιμος Γ. δίνει τις τελευταίες οδηγίες
για τις Πανελλήνιες εξετάσεις στους μαθητές.

Η πρωταθλήτρια Χαλκιδικής 2006, ομάδα μπάσκετ του
Γυμνασίου με τον Δ/ντή π. Τσιαούση Αθανάσιο

Η περιβαλλοντική ομάδα που ασχολήθηκε με την μελέτη
των ορεινών όγκων,με τους καθηγητές Μάνου Ευθυμία,
Όρη Χρήστο και Σμάγα Γιάννη στον Άγιο Αχίλειο στις
Πρέσπες.

Αναμνηστική φωτογραφία από τους συμμετέχοντες στην
αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου, μαθητές.

Επίσκεψη των μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο της
Ολύνθου.

Η Περιβαλ. ομάδα και η ομάδα της Ισότητας των δυο
φύλων, με τους καθηγητές Σμάγα Γιάν. και Μανούδη
Θεοκτή στην ημερίδα παρουσίασης το 2003 στα
Μουδανιά
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Η σύνθεση της Περιβ. Ομάδας που ασχολήθηκε με το
πρόβλημα των σκουπιδιών το 2004

Επίσκεψη στο μελισσοκομείο του Σμάγα Κων/νου το
2006. Διακρίνεται η καθηγήτρια Κυριαζή Μαρία.

Τελετή λήξης του Σχολικού Έτους 2004-2005 με
ταυτόχρονη παρουσίαση όλων των προγραμμάτων των
ομάδων στο ισόγειο του Γυμνασίου

Συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό μουσικής το 1997
στη Θες/νίκη . Διακρίνονται οι καθηγ. Κωνσταντινίδης
Αντώνιος και Κουτσού Κασσιανή

Η Α΄και η Β΄Λυκείου στο χάνι της Γραβιάς το 2009

Το σχολείο σε πορεία δαιμαρτυρίας εναντίον της βίας
στους δρόμους του χωριού
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Οι εκδόσεις του Γυμνασίου –Λυκείου
Στα χρόνια της λειτουργίας του το Γυμνάσιο και το Λύκειο Ορμύλιας έκανε πάρα
πολλές εργασίες, μερικές από τις οποίες εκδόθηκαν με την βοήθεια της κοινοτικής αρχής
και έτυχαν της καθολικής αποδοχής του κόσμου. Ενδιαφέρουσες είναι οι προσπάθειες
των παιδιών για την αποτύπωση της καθημερινότητας με την κυκλοφορία μαθητικής
εφημερίδας.

Μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια με υπεύθυνη
την καθ. Τσουλναρά Γεωρ. ήταν η έκδοση
και η κυκλοφορία του μαθητικού εντύπου
«το εφημεριδάκι μας» το 2004

Η έκδοση της Περιβ. Εργασίας σε 1000
αντίπυπα, ενεργοποίησε πολίτες και υπηρεσίες
για τη σωτηρία του ποταμού Χαβρία

Το περιοδικό που εκδίδεται σταθερά εδώ και δύο χρόνια από τους μαθητές του Γυμνασίου
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7.6 Οι διευθυντές του Γυμνασίου και των Λυκειακών τάξεων Ορμύλιας

Ευσταθίου Μάριος (1975-1977)

Αντώνιος Τσιβίκης (1977-1978)

Βλαχόπουλος Ιωάννης (1978-79 και1982-84)

Μαλτέζας Γεωργάκης (1980-1982 )

Βολογιάννη Ελένη (1984-1986)

Σερέτης Βασίλειος (1979-1980)

Κουρουκαφοπούλου Ασπασία (1981-1981)

Κυριακοπούλου Ιωάννα (1986-1992)
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Παπαμάξιμος Γεώργιος (1992-96 και 1997-2002)

Παπαθανασίου Δημήτριος 1996-97)

π. Τσαούσης Αθανάσιος (2002-06)

Σμάγας Ιωάννης (2006-2008)

Όρης Χρήστος (2008-2009)
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7. 7 Το ίδρυμα απονομής υποτροφιών και ο γιατρός Σπύρος Βασίλας
Το 1995 λίγους μήνες μετά από τον θάνατό του, έγινε γνωστή η ιδιόγραφη διαθήκη
του γιατρού Σπύρου Βασίλα, ο οποίος την είχε συντάξει την 26-4-1993. Η διαθήκη αυτή
δημοσιεύτηκε με το υπ΄ αριθμ. 84α
πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Πολυγύρου. Με βάση αυτή τη διαθήκη συντάσσεται το καταστατικό ενός ιδρύματος
υποτροφιών που σκοπό έχει την διαχείριση της περιουσίας του Σπύρου Βασίλα, έτσι
ώστε να δίνονται υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές του Λυκείου και στους
αποφοίτους των Πανεπιστημίων που θέλουν να προχωρήσουν σε μεταπτυχιακές
σπουδές.
Το ίδρυμα αυτό έγινε πράξη και εγκρίθηκε με την επωνυμία «Ίδρυμα υποτροφιών
Σπύρου Βασίλα» με την κοινή υπουργική απόφαση 1107147/1299/0006 Α΄ της 4-101996, και το καταστατικό του δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 203 / 17-3- 1997
Το καταστατικό αποτελείται από 14 άρθρα και υπογράφθηκε στις 6 Μαρτίου 1997
από τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κων. Στεφανόπουλο.
Μπορούμε να αναφέρουμε τα πιο σημαντικά.
Άρθρο 4: Η διοίκηση του ιδρύματος
Το ίδρυμα διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από
τους εκάστοτε:
α) Πρόεδρο της Κοινότητας Ορμύλιας ή κωλυομένου αυτού τον Αντιπρόεδρο, ως
Πρόεδρο.
β) Αρχαιότερο Εφημέριο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ορμύλιας
γ) Λυκειάρχη του Λυκείου Ορμύλιας
δ) Πρόεδρο του Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ορμύλιας «Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
ε) Πρόεδρο του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ορμύλιας
στ) Πρόεδρο του Γεωργικού Συνεταιρισμού Βατοπεδίου
ζ) Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορμύλιας
η) Πρόεδρο του Σωματείου Επαγγελματοβιοτεχνών
θ) Πρόεδρο του Σωματείου Οικοδόμων Ορμύλιας
Άρθρο 9 : Επιλογή καί ανακήρυξη υποτρόφων
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν ΟΙ άριστοι απόφοιτοι του Λυκείου Ορμύλιας, κατά προτίμηση
γεννηθέντες στην Ορμύλια από γονείς Ορμυλιώτες, και οι απόφοιτοι των Ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Η επιλογή καί ανακήρυξη των υποτρόφων γίνεται χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με
τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος, του παρόντος οργανισμού του
Α.Ν.2039/1939 καί του από 18.8.1941 Καν, Δ/τος (ΦΕΚ 286Α1).
Τόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του Γιατρού Σπύρου Βασίλα για την επιστήμη και τα
γράμματα, που τον οδήγησε να δωρίσει την περιουσία στην κοινότητα διατυπώνοντας
την τελευταία επιθυμία του για να βοηθηθούν οι άριστοι μαθητές και σπουδαστές της
Ορμύλιας, έτσι ώστε να γίνουν άνθρωποι του πνεύματος, με προσφορά στην επιστήμη,
καθιστώντας έτσι γνωστό στους επιστημονικούς κύκλους το χωριό, του οποίου αυτά τα
άξια τέκνα θα αποτελούν κόσμημα.
Στις επόμενες σελίδες δημοσιεύουμε το αντίστοιχο ΦΕΚ
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Ποιος όμως ήταν ο γιατρός Σπύρος Βασίλας, ποια η δράση του και η ζωή του;
Θεωρούμε επιβεβλημένο να αναφερθούμε στο βιογραφικό
αυτής της μεγάλης
προσωπικότητας της Ορμύλιας, σαν να αποτείουμε φόρο τιμής στον ιδεολόγο
επιστήμονα, που η εικόνα του κοσμεί τις προθήκες του Γυμνασίου και Λυκείου.
Καλύτερα όμως να αφήσουμε την αδερφή του την Αθηνά να μας διηγηθεί την
πολυτάραχη ζωή του Σπύρου Βασιλείου Βασίλα.
Σπύρος Β. Βασίλας Ιατρός
Γεννήθηκε στην Ορμύλια Χαλκιδικής τον Μάρτιο του 1923, Ήταν το 8 ο παιδί του Βασιλείου και της
Καλλιόπης Βασίλα. Η μητέρα του ήταν από τον Αγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Παιδί του Σπύρου και της
Ασημίνας Αρσένη. (Ο πατέρας της ήταν γιατρός)..
Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στο Δημοτικό Σχολείο Ορμυλίας και όταν το τέλειωσε έδωσε εξετάσεις
στο Γυμνάσιο Πολυγύρου. Πέρασε και συνέχισε τις σπουδές του για δύο χρόνια. Η οικογένεια του στο
μεταξύ είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη και έτσι ο Σπύρος συνέχισε τις σπουδές του στο Α' Γυμνάσιο της
Θεσσαλονίκης. Πριν τελειώσει το Γυμνάσιο τα μαύρα σύννεφα του πολέμου σωρεύονταν απειλητικά πάνω
από την Ευρώπη και ολόκληρη την ανθρωπότητα.
Ο πόλεμος ξεκίνησε. Στα σύνορα μας έφτασε στις 28/10/40 με όλες τις τρομερές συνέπειες για τη
χώρα μας. Η μικρή Ελλάδα σήκωσε το ανάστημα της σ' αυτή τη
λαίλαπα. Αλλά λύγισε μπροστά στην τεράστια δύναμη των δύο
φασιστικών κρατών και προπάντων της αλύγιστης μηχανής της
φασιστικής Γερμανίας του Χίτλερ και των ΕS.ΕS. Η ύαινα του
φασισμού σκέπασε τα πάντα. Μέσα σ' αυτά τα μαύρα χρόνια
τελείωσε το Γυμνάσιο ο Σπύρος. Για να πάει για σπουδές αλλού
ούτε για συζήτηση. Έτσι πήγε στο Πανεπιστήμιο στην Ιατρική
Σχολή. Το όνειρο του ήταν να γίνει γιατρός που ήταν και επιθυμία
της μητέρας του. Βέβαια τα Πανεπιστήμια εκείνα τα χρόνια
υπολειτουργούσαν . Εκεί όπως ήταν φυσικό ο Σπύρος
οργανώθηκε στις Πανεπιστημιακές Αντιστασιακές Οργανώσεις και
αργότερα στην Ε.Π.Ο.Ν. που αγωνίζονταν σκληρά με όλα τα μέσα
για την επιβίωση του λαού και την απελευθέρωση της Ελλάδος
από τον βάρβαρο φασισμό.
Η απελευθέρωση έφτασε κάποτε αλλά αντί να δικαιωθούν οι
αγωνιστές, αναγνωρίστηκαν και δικαιώθηκαν οι ταγματασφαλίτες
και οι συνεργάτες των Γερμανών. Τότε άρχισε στον τόπο μας ένας
τρομερός διωγμός των αληθινών αγωνιστών. Αυτών που έδωσαν
τη ζωή τους, τα παιδιά τους, την περιουσία τους. Έχουν γραφτεί
πολλά και θα γραφτούν ακόμα περισσότερα για αυτήν την μαύρη
περίοδο του Ελληνισμού που διαδέχθηκε τη μεγάλη χαρά της
απελευθέρωσης. Εγώ δε θα απαριθμήσω άλλα γιατί δεν είναι
αυτός ο σκοπός μου τώρα.
Ο Σπύρος γι'αυτή του τη δραστηριότητα στις αντιστασιακές οργανώσεις πιάστηκε στις αρχές
Μαρτίου του 1948 μαζί με τον αδελφό του το Θανάση και στάλθηκαν στον Αγιο Ευστράτιο. Εκεί οι
συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες. Αλλά υπήρξαν χειρότερες όταν το 1949 τους έστειλαν στα φοβερά
κάτεργα της Μακρονήσου. Και γι'αυτή την περίοδο έχουν γραφτεί πολλά και θα γραφτούν ακόμη
περισσότερα και από κατοπινές γενιές και ιστορικούς που θα σκύψουν και θα μελετήσουν αυτές τις
μαρτυρίες των απλών αγωνιστών που έδωσαν τη ζωή τους εκεί, κάτω από απάνθρωπες συνθήκες
βασανισμών. Εκεί βασανίστηκε και ο Σπύρος τόσο, που έμεινε ματωμένος και αναίσθητος επί μέρες και
δεν ήξερε κανείς αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Όταν συνήλθε, τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν. Αυτές οι
θηριωδίες ξύπνησαν επιτέλους τους Διεθνείς Οργανισμούς που επενέβησαν και άφησαν ελεύθερους τους
δεσμώτες που επέζησαν.
Έτσι το 1951-52 γύρισε ο Σπύρος σπίτι του. Οι σπουδές του είχαν μείνει πίσω. Δούλεψε σκληρά,.
ξενύχτησε στο μικρό δωμάτιο στην Καλαποθάκη 39. Πέρασε γρήγορα όλα τα μαθήματα που είχαν μείνει
πίσω, πήρε το πτυχίο του και ξεκίνησε για την πρώτη ειδικότητα του χειρουργού στο Δημοτικό
Νοσοκομείο. Πήρε την ειδικότητα του και αμέσως διορίστηκε Επιμελητής στο παραπάνω Νοσοκομείο.
Αλλά τα όνειρα του δεν σταματούσαν εδώ. Ήθελε να γίνει κάτι παραπάνω.
Στο μεταξύ μια μεγάλη δυστυχία βρήκε την οικογένεια. Ο μεγάλος αδελφός μας Θανάσης που βγήκε
με την καρδιά του κατεστραμμένη από τα βασανιστήρια της Μακρονήσου, δεν άντεξε και χάθηκε από
ανακοπή στην πιο δημιουργική του ηλικία των 47-48 χρόνων του, όταν οι δυνατότητες του μυαλού του
είχαν ξεπεράσει τα σύνορα της Ελλάδας. Το μεγάλο αυτό πένθος ανέστειλε για λίγο τα όνειρα του Σπύρου.
Άνοιξε ιατρείο και χειρουργούσε σε κλινική. Ήταν από τους καλύτερους χειρουργούς. Τα δάχτυλα
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του χειρουργούσαν σαν να έπλεκε δαντέλα έτσι έλεγαν οι συνεργάτες του, οι βοηθοί του και οι
νοσηλεύτριες. Δεν πλήγωναν τον χειρουργούμενο που ανάρρωνε γρήγορα και έβγαινε από το Νοσοκομείο.
Όταν το βαρύ πένθος πέρασε λίγο, αποφάσισε να φύγει στο εξωτερικό. Είχε βρει που θα πήγαινε, θα
συνέχιζε στην πρώτη Χειρουργική Κλινική Φράϊμπουργκ για να αποκτήσει την ειδικότητα του Χειρουργού
Θώρακος, αγγείων καρδιάς. Έτσι έφυγε από εδώ για τον προορισμό του ως απλός χειρουργός. Η αξία του
φάνηκε αμέσως. Ο υπεύθυνος καθηγητής της Α' Κλινικής Papas τον πήρε βοηθό του παραμερίζοντας
επιμελητές, καθηγητές και βοηθούς για το Σπύρο, που τον προόριζε για υπεύθυνο της Β' Κλινικής του
Φράϊμπουργκ. Μια καριέρα με διεθνή ακτινοβολία τον περίμενε.
Για την ατυχία του και της οικογένειας αρρώστησε βαριά ο αδελφός του Δημήτριος και η μητέρα του.
Ο Δημήτρης είχε καρκίνο του Λάρυγγα. Γύρισε και τον μετέφερε στην Αθήνα όπου χειρουργήθηκε από τον
Καθηγητή Οικονόμου. Η εγχείρηση πέτυχε αλλά ύστερα από ενάμιση χρόνο έγινε μετάσταση και παρόλες
τις προσπάθειες χάθηκε το Μάιο του 1965. Ήταν μόνο 50 χρόνων.
Στο μεταξύ η μητέρα του χειροτέρεψε, γύρισε με άδεια πάλι, χειρούργησε τη μητέρα μαζί με έναν
φίλο και συνάδελφο του, τον χειρουργό Φίλη.
Ξαναέφυγε και πάλι για το Φράϊμπουργκ. Πήρε τη νέα ειδικότητα του και τελείωσε και μια
διδακτορική διατριβή. Η μητέρα του που είχε μια πρόσκαιρη βελτίωση παρουσίασε και πάλι επιδείνωση.
Γύρισε πάλι ο Σπύρος με άδεια και τη χειρούργησε ο ίδιος μόνος του αλλά ήταν μόνο μια ακόμη
πρόσκαιρη βελτίωση. Η μητέρα του έμενε μόνη. Έτσι ο Σπύρος άφησε για πάντα τα όνειρα της παγκόσμια
καριέρας του, και γύρισε στη Θεσσαλονίκη όπου τον χρειαζόταν η μητέρα του. Γύρισε αλλά ξανάρχισε την
καριέρα του από το μηδέν. Στην αρχή ταλαιπωρήθηκε ώσπου να ξαναβρεί το δρόμο του. Στο μεταξύ
χάθηκε και η μητέρα του το Νοέμβριο του 1965. Αλλά ο Σπύρος είχε χάσει πια την ευκαιρία του
Φράιμπουργκ. Η αξία όμως δεν χάνεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέβηκε και πάλι ψηλά ως
αγγειοχειρουργός. ο μοναδικός στη Θεσσαλονίκη μ' αυτή την ειδικότητα.
Στο μεταξύ ήρθε μια άλλη λαίλαπα που σάρωσε τον τόπο. Οι συνταγματάρχες με μια στυγνή
δικτατορία ανέστειλαν πολλά από τα άρθρα του Συντάγματος και ο διωγμός των αντιφρονούντων άρχισε.
Μαζί με αυτούς και ο Σπύρος πιάστηκε αμέσως και κλείστηκε στις φυλακές μαζί με άλλους αγωνιστές της
Δημοκρατίας. Για διάστημα μεγαλύτερο από μήνα οι απεγνωσμένες προσπάθειες της οικογένειας του για
την ανεύρεση του ήταν άκαρπες. Μαζί με άλλους πολλούς ήταν φυλακισμένος στα υπόγεια του Γ'
Αστυνομικού Τμήματος στην Οδό Πρίγκηπος Νικολάου και Υποδρομίου στο Κέντρο της Πόλης. Βγήκε
κάποτε από τη φυλακή και συνέχισε την ανοδική, επιστημονική του πορεία, χωρίς να πάψει να αγωνίζεται
στον αντιδικτατορικό αγώνα πια μέσα από τις γραμμές του Π.Α.Κ.. Επιτέλους η επάρατη αυτή δικτατορία
πήρε τέλος αφού βασάνισε το λαό επτά ολόκληρα χρόνια και επισφραγίσθηκε με την προδοσία και
απώλεια της Κύπρου. Ο τόπος πήρε ανάσα.
Άρχισαν και πάλι να λειτουργούν τα κόμματα, να
κυκλοφορούν οι εφημερίδες. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέβαινε. Η
διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου άγγιξε το Σπύρο, Μπήκε στα
σοβαρά μέσα στις γραμμές του για να γίνει πράξη η
διακήρυξη. Το ιατρείο και σπίτι του που ήταν στην οδό Αγ.
Σοφίας 54 στη Θεσσαλονίκη γινόταν κάθε βράδυ πολιτικό
κέντρο σημαντικών συσκέψεων και αποφάσεων. Οργάνωσε
όλη τη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία. Υπεύθυνος σε όλα.
Δυστυχώς οι καιροί άλλαξαν και η διακήρυξη ξεχάστηκε. Ο
Σπύρος αδιάλλακτος, πάλεψε πάρα πολύ αλλά τίποτε. Του
φέρθηκαν άδικα. Ξέχασαν το τι προσέφερε, το ότι διέθεσε
τον εαυτό του, την επιστήμη του, τη βαθιά του δημοκρατική
συνείδηση, το χρόνο του. Κουραζόταν πάρα πολύ, αλλά το
έκανε απλόχερα. Ήθελε να δώσει τα πάντα για το λαό, για
τον τόπο του, για την Ελλάδα ολόκληρη. Το μυαλό του, το
σώμα του και η επιστήμη του θα μπορούσαν να δοθούν για
μια καλύτερη ζωή για τους απλούς φτωχούς ανθρώπους. Για
μια Ελλάδα όπως την ήθελε εκείνος. Απογοητεύτηκε, δεν του
πήγαινε ο ρόλος του αυλοκόλακα.
Αποσύρθηκε. Προσπάθησε να διορθώσει με μια
κάποια ανάμιξη στα πολιτικά πράγματα. Δε γινόταν τίποτε.
Στο μεταξύ είχε χτίσει στην παραλία της Ορμύλιας το ακίνητο
που έμελλε να γίνει το σπίτι του και η εξορία του. Έκλεισε το
ιατρείο του, πήρε σύνταξη και μετακόμισε στην Ορμύλια το
1987. Στο μεταξύ είχε μια μικρή ιστορία με την καρδιά του που δεν ήθελε να αποδεχθεί, ούτε πολύ
περισσότερο να το συζητήσει με άλλους. Στην απομόνωση του χωριού άρχισε να γράφει για τη ζωή του,
για το Μακρονήσι, για τα πολιτικά. Από όσα μου είχε πει τότε δεν του έβγαινε όπως ήθελε. Του ζήτησα να
τα δω και εγώ για να του δώσω μια συμβουλή. Δεν μού τα έδωσε και τελικά δεν άφησε αυτά τα γραπτά
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ούτε καν ως ντοκουμέντο. Τα έριξε στη φωτιά κι ήταν κρίμα γιατί ήταν υλικό για ένα βιβλίο. Ήταν απόλυτος
και σεμνός. Ήθελε να βγει όπως αυτός το επιθυμούσε.
Αμέσως μετά άρχισε να συγκεντρώνει υλικό για μια έρευνα για τον Καρκίνο. Έγραφε συνέχεια και
είχε υλικό τόσο που θα μπορούσε να γίνει ένα βιβλίο μελέτη για τον Καρκίνο. Στο μεταξύ αρρώστησε,
επιδεινώθηκε η καρδιοπάθεια που του άφησε ένα μικρό εγκεφαλικό. Πήγε στην Κλινική. Η υγεία του
πήγαινε καλύτερα, έπρεπε όμως να μείνει για την αποθεραπεία του εγκεφαλικού και τη βελτίωση της
καρδιάς του. Δεν το έκανε. Βγήκε από την Κλινική και σε διάστημα 45 ημερών η κατάσταση της καρδιάς
του επιδεινώθηκε και τον οδήγησε τελικά στο θάνατο.
Μια εβδομάδα πριν το θάνατό του πήγε στο χωριό με ένα φίλο του. Εκεί είχε αφήσει ότι είχε
δουλέψει για τον καρκίνο. Πιστεύω πως δεν τον ικανοποιούσε απόλυτα ή καταλάβαινε πως δεν μπορούσε
πια να προλάβει να ολοκληρώσει και δεν ήθελε να την αφήσει μισή. Γι αυτό έστειλε και αυτή τη δουλειά του
δυστυχώς στη φωτιά. Δεν άφησε τίποτε, ήθελε να είναι τέλειο, το μέτριο δεν τον ικανοποιούσε.
Έρχομαι τώρα στην απόφαση του να αφήσει όλη την περιουσία του στην Κοινότητα με σκοπό να
βγάλει από τα καλύτερα παιδιά της αγαπημένης ιδιαίτερης πατρίδας τους μεγάλους επιστήμονες
καθηγητές κλπ., που να τιμούν τον τόπο τους. Και όπως έλεγε αυτά θα ήταν τα δικά του παιδιά. Υπήρχαν
βέβαια το ανίψια που τα αγαπούσε πολύ και τα βοήθησε όταν χρειάστηκε. Αλλά τη περιουσία του την
προόριζε πάντα για αυτά τα πνευματικά εκλεκτά παιδιά της ιδιαίτερης πατρίδας του.
Θεσσαλονίκη 27 Μαΐου 1996

Αθηνά Βασίλα Ματράγκα

H διαθήκη
Σήμερα 26-4-1993 εγώ ο ίδιος υπογράφων Σπύρος Βασίλας του Βασιλείου και της
Καλλιόπης το γένος Αρσένη γεννηθείς εις Ορμύλιαν Χαλκιδικής το έτος 1923, ιατρός,
έχων πλήρεις τις πνευματικές μου δυνάμεις μη έχων κατιόντας κληρονόμους, καθιστώ
δια της παρούσης γενικόν και αποκλειστικόν κληρονόμον μου την κοινότητα Ορμύλιας και
δια μέσου αυτής τον λαό της Ορμύλιας στον οποίο ανήκω.
Η σημερινή περιουσία μου αποτελείται από 1) οικόπεδο 2600 τ.μ. στη θέση
Ψακούδια με κτίσμα 200 τ.μ. σε τρία διαμερίσματα 2) Ελαιώνα 13 στρεμμάτων στη θέση
Αμαξοζυγός (Καψάλια) 3) Ελαιώνας 9,5 στρεμμάτων στη θέση Παλιούρι 4)Περίπου
10.000.000 δρχ στις τράπεζες Εθνική Πολυγύρου, Εμπορική Πολυγύρου, Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο Ορμύλιας.
Επιθυμία μου είναι να συσταθεί επιτροπή αξιοποίησης της περιουσίας αυτής με
σκοπό να δίδεται κάθε χρόνο υποτροφία στον ή στους (αν το επιτρέπουν τα οικονομικά)
άριστους απόφοιτους του Λυκείου Ορμύλιας (κατά προτίμησιν γεννηθέντας εις Ορμύλιαν
από εκ παραδόσεως Ορμυλιώτας γονείς) ή απόφοιτους ανωτάτων σχολών (Παν/μίου)
για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.Η επιλογή ας γίνει κατά προτίμησιν από
γεννηθέντας εις Ορμύλιαν από γονείς εκ παραδόσεως Ορμυλιώτας.
Το πνεύμα που πρέπει να διέπει την επιλογή δεν πρέπει να είναι η βοήθεια σε
απόρους αλλά η εξεύρεση εγκεφάλων, και τέτοιοι υπάρχουν στο χωριό μας, και η
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βοήθεια είναι για να αναπτυχθούν και να διακριθούν στον επιστημονικό χώρο τους
διεθνώς. Γι΄αυτό η υποτροφία θα μπορεί να επαναλαμβάνεται για περισσότερο του ενός
έτους. Αρκεί η απόδοσή τους να είναι συνοδευμένη με ικανό αριθμό επιστημονικών
εργασιών. Ένας ή περισσότεροι καθηγηταί Παν/μίου από το χωριό μας θα είναι πράγματι
κόσμημά μας. Αυτά θα είναι τα παιδιά μου.
Αυτό που δεν έγινε από εμάς γιατί προτάξαμε την πολιτική ιδεολογία από την
επιστημονική, ας γίνει τώρα από αυτό το ίδρυμα, που δεν θα έχει πολιτική ιδεολογία,
ούτε θα είναι επιτρεπτό να γίνει πολιτική εκμετάλλευση εκ μέρους κανενός. Στην
επιτροπή του ιδρύματος αυτού που θα είναι και το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως
επιτροπή για την αξιοποίηση της περιουσίας μου να προεδρεύσει ο εκάστοτε πρόεδρος
της Κοινότητας ή κωλιομένου του προέδρου ο αντιπρόεδρος της κοινότητας.Να
συμμετέχουν ο παπάς της Ορμύλιας, ή δυνατόν Ορμυλιώτης, ο Λυκειάρχης του Λυκείου
Ορμύλιας που θα είναι και ο εισηγητής των υποψηφιοτήτων καθώς και οι πρόεδροι των
επαγγελματικών σωματείων της Ορμύλιας.
Το ίδρυμα αυτό ας αποτελέσει απαρχή για δωρεές και από άλλους συντοπίτες μας.
Μέχρι τότε ας ονομάζεται με το όνομά μου, χωρίς εκ των προτέρων να αποκλείεται η
προσθήκη άλλων ονομάτων. Έκανα πράξη την επιθυμία μου παρά το ότι ξεκίνησα την
αξιοποίηση της περιουσίας μου, γιατί κανένας δεν ξέρει πότε θα φύγει, και αν είναι να
έρθει, άς έρθει, δεν έχω πρόβλημα, μόνο θα ήθελα να με θάψει η Κοινότητα. Τα αδέρφια
μου είναι ήδη πολύ περασμένης ηλικίας. Γειά σας και χαρά σας και ζωή σε όλους. Άς
διαβαστεί αυτό το κείμενο κατά την ταφή μου.
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Το Κοινοτικό συμβούλιο έστω και καθυστερημένα λόγω άγνοιας της ύπαρξης της
διαθήκης τίμησε την μνήμη του γιατρού Σπύρου Βασίλα, σε επιμνημόσυνη τελετή, στην
πλατεία του χωριού, με την ανακήρυξή του σε ευεργέτη της Ορμύλιας και δίνοντας το
όνομά του στο δρόμο που οδηγεί στο Λύκειο, καθώς και στην κεντρική πλατεία.
Χαρακτηριστική ήταν η ομιλία του προέδρου τότε κ. Στεφανίδη Χριστόφορου και αξίζει να
αναφέρουμε κάποια αποσπάσματα από αυτήν.
« Αγαπητοί συγχωριανοί
Εκπληρώνουμε σήμερα καθυστερημένα και εν μέρη μόνο την επιθυμία του Σπύρου
Βασίλα που διατυπώνεται στην διαθήκη του που μόλις ακούσατε. Δυστυχώς η διαθήκη
περιήλθε σε μας καθυστερημένα.
Ο Γιατρός Σπύρος Βασίλας πριν λίγους μήνες ζούσε ανάμεσα μας και όλοι το
γνωρίζαμε και είχαμε γι΄ αυτόν διαμορφωμένη γνώμη θετική ή ίσως και αρνητική. Αν το
ζήτημα έμπαινε να διορθώσουμε την εικόνα που είχαμε γι’ αυτόν κάτι τέτοιο δεν θα είχε
καμιά αξία ούτε για μας ούτε πολύ περισσότερο για εκείνον.
Το ζήτημα είναι να εξετάσουμε την πράξη του που δεν έχει προηγούμενο στην
ιστορία της Ορμύλιας, να την εξάρουμε και να την προβάλουμε στους μεν μεγάλους για
μίμηση στους δε μαθητές σαν κίνητρο για την πιο ευγενική άμιλλα μεταξύ τους και σαν
έπαθλο γι αυτούς που θα αναδειχτούν πρωταθλητές σ΄αυτή την άμιλλα.
Είναι επίσης χρέος μας και απέναντι στη μνήμη του Σπύρου Βασίλα, αλλά
ιδιαίτερα απέναντι στην κοινωνία του χωριού μας και ευρύτερα και ιδιαίτερα απέναντι
στη νεολαία να εξετάσουμε την προσωπικότητα που έκανε αυτή τη μοναδική χειρονομία,
τα κίνητρα και την φιλοσοφία της, το περιβάλλον μέσα στο οποίο γαλουχήθηκε και
αναπτύχθηκε για να μείνει σε μας μεν ένα μάθημα για να μας συνετίζει, στη νέα γενιά δε
ένα πρότυπο για να μιμηθούν.
Διαβάζοντας τη διαθήκη του δυο ζητήματα μπορεί να εκληφθούν ότι
ηχούν
κακόηχα, το πρώτο ζήτημα είναι η επιθυμία του και τα μέλη της επιτροπής που θα
διαχειρίζεται την περιουσία και οι μαθητές που θα βραβεύονται να είναι κατά
προτίμηση γηγενείς Ορμυλιώτες από γονείς γηγενείς. Φαίνεται αυτή η επιθυμία του σαν
να είναι έκφραση τοπικισμού. Πρόκειται όμως πράγματι για τοπικισμό; Σίγουρα όχι γιατί
και ο ίδιος και τα αδέρφια του
που τόσο διέπρεψαν στις επιστήμες δεν ήταν από
γονείς γηγενείς Ορμυλιώτες. Η μάνα του ήταν από τον Αγ. Νικόλαο από την οικογένεια
Αρσένη. Δεν μπορεί λοιπόν στην τέτοια διατύπωση να οδηγείται από τοπικισμό γιατί
τότε είναι σαν να αρνείται τον εαυτό του και την οικογένεια του. Οδηγείται σ΄αυτή την
διατύπωση από βαθιά επιστημονική γνώση της αντίφασης
της Ορμύλιας που ενώ
έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις, υστερεί στις επιδόσεις στα γράμματα και τις
επιστήμες από τα άλλα χωριά γιατί λείπει από μας η αγωνία του γονιού των φτωχών
χωριών για το πως θα αποκαταστήσει το παιδί του, γιατί έχουμε ευκολότερους
τρόπους σ΄ αυτό τον πλούσιο τόπο που ζούμε. Αυτή λοιπόν την αντίφαση της Ορμύλιας
θέλει ο Σπύρος να βοηθήσει να ξεπεραστεί και γι αυτό επικεντρώνει, την χειρονομία του
στους γηγενείς Ορμυλιώτες. Δεν έχουμε λοιπόν έκφραση κανενός είδους τοπικισμού.
Το δεύτερο ζήτημα είναι η φράση με την οποία υπερτονίζει ότι η χειρονομία του
δεν απευθύνεται στους απόρους, αλλά στους αξιότερους. Μήπως δεν ενδιαφέρονταν και
δεν συμπονούσε ο Σπύρος τους φτωχούς και ταλαίπωρους ανθρώπους; Ίσα-ίσα αυτό
ήταν που τον συγκινούσε ιδιαίτερα και γι αυτό πάλεψε, όμως σαν επιστήμονας ήξερε
πολύ χαλά ότι η όποια φιλεύσπλαχνη χειρονομία στο φτωχό απαλύνει αλλά δεν
εξαλείφει τη φτώχια, είναι σαν το παυσίπονο φάρμακο που σταματάει τον πόνο αλλά
μόνο προσωρινά γιατί δεν εξαλείφει την αιτία που τον γεννάει. Για να μην έχουμε
φτωχούς και άπορους πρέπει να εξαφανιστούν οι κοινωνικές δομές που γεννούν και
αναπαράγουν την φτώχια και την ανέχεια και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνον με
την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την πρώτη θέση ανάμεσα σ' αυτές την
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έχει η επιστήμη που εξοπλίζει τον άνθρωπο με όλο και μεγαλύτερη γνώση του κόσμου
με όλο και μεγαλύτερη ικανότητα να επεμβαίνει και να μεταβάλει, τον κόσμο προς
όφελός του, μεταβάλλοντας και εξανθρωπίζοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του και την
κοινωνία στην οποία ζει.
Επιθυμώντας λοιπόν με την διαθήκη του να δώσει τη δυνατότητα στους
εγκέφαλους να εξελιχτούν σε επιστήμονες, θέλει να συμβάλει όσο μπορεί στην ανάπτυξη
και το θρίαμβο της επιστήμης. Της επιστήμης που την βλέπει σαν ανατροπέα των
αναχρονιστικών και εκμεταλλευτικών κοινωνικών δομών, σαν δημιουργό μιας κοινωνίας
χωρίς φτώχεια και ανέχεια, χωρίς ενδεείς και άπορους ανθρώπους. Και είναι ακριβώς
αυτό το δράμα του Σπύρου Βασίλα που δεν προκύπτει μόνον μέσα από την διαθήκη
του, αλλά και από όλη του τη ζωή. Είχε έρωτα με την επιστήμη του. Ξενυχτούσε
διαβάζοντας και γράφοντας για τα πιο σοβαρά ιατρικά ζητήματα, για τις αρρώστιες που
ακόμα δεν τα κατάφερε να κατανικήσει ο άνθρωπος. Συμμετείχε δραστήρια στην πολιτική
ζωή, στους αγώνες του λαού για την εθνική ανεξαρτησία, για την δημοκρατία για την
προκοπή του τόπου, χωρίς επιδιώξεις για ικανοποίηση φιλοδοξιών και οικονομικών
βολεμάτων όπως ήταν και παραμένει της μόδας. Τον συναντάμε στα μετερίζια της
Εθνικής αντίστασης, μεταξύ των ομήρων για το θάνατο του Ιβάν, τραυματία στα
γεγονότα της Μακρονήσου πρωτοπόρο στους αγώνες για δημοκρατία και αλλαγή,
απογοητευμένο στο τέλος της ζωής του να αναζητεί άλλους δρόμους για την
κοινωνική απελευθέρωση του ανθρώπου. Και ο δρόμος που ανακάλυψε και μας καλεί και
μας να τον ακολουθήσουμε, είναι αυτός που μας δείχνει με τη διαθήκη του.
Σε μια περίοδο που κυρίαρχη ιδεολογία έχει γίνει η συμφεροντολογία, που πέρα
από το άτομο και την οικογένεια μας αδιαφορούμε για τα πάντα, αυτός που δεν
παντρεύτηκε και δεν είχε παιδιά αποκαλεί τα δικά μας παιδιά, παιδιά του. «Αυτά θα’ ναι
τα παιδιά μου» λέει στη διαθήκη του και έτσι ανυψώνεται για τα παιδιά της Ορμύλιας πιο
πάνω από τους φυσικούς πατέρες τους.
Αντί να χρησιμοποιήσει την περιουσία του για να απολαύσει καλύτερα τη ζωή του,
αυτός ζει λιτά και μοναχικά αδιαφορεί για το θάνατο. «Αν είναι να’ρθει ας έρθει» λέει στη
διαθήκη του και νοιάζεται πως θα αφήσει μία μεγαλύτερη και αποδοτικότερη περιουσία
για τα παιδιά της Ορμύλιας.
Αγαπητοί συγχωριανοί γονείς και δάσκαλοι κρατήστε και διατηρήστε σαν κόρη
οφθαλμού την κληρονομιά όχι μόνον την υλική αλλά κυρίως την πνευματική, τα οράματα
και την προσωπικότητα τον Σπύρου Βασίλα. Μεταλαμπαδέψτε τα στις συνειδήσεις των
παιδιών, θα΄ ταν τα καλύτερα εφόδια γι’ αυτά οι καλύτερες εγγυήσεις για εξανθρωπισμό
της κοινωνίας μας.
Το Κοιν. Συμβούλιο ομόφωνα και εν πλήρη απαρτία με συγκίνηση και απέραντο
σεβασμό σαν ελάχιστο δείγμα τιμής και ευγνωμοσύνης σε ανακήρυξε ευεργέτη της
Ορμύλιας, έδωσε το όνομά σου στο δρόμο που οδηγεί στο Λύκειο, στο δρόμο που θα
διαβαίνουν καθημερινά οι μαθητές για να φτάσουν στο στίβο της άμιλλας για το έπαθλο
που εσύ καθιέρωσες. Έδωσε επίσης το όνομά σου σε τούτη την πλατεία που αποτελεί
το κέντρο, την καρδιά της Ορμύλιας για να πάλλεται και αυτή στην μνήμη σου.
θέλουμε να σε διαβεβαιώσουμε πως θα τηρήσουμε με απόλυτο σεβασμό τη
διαθήκη σου και θα εξοπλίσουμε το ίδρυμα που θα φέρει το όνομά σου με τέτοιους
κανόνες λειτουργίας που θα εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα στην επιλογή των
βραβευομένων και διαχείριση που δεν θα εξαντλεί αλλά θα ενισχύει και θα δυναμώνει
την προσοδοφόρα πηγή που μας κληροδότησες για να μεταφέρεται αιώνια από γενιά σε
γενιά και να μένει άσβεστη και αιωνία η μνήμη σου».
(Τα αποσπάσματα είναι από την επιμνημόσυνη ομιλία, από το προσωπικό αρχείο του Χριστόφορου Στεφανίδη)
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
«…Με βάζετε να συλλογισθώ δια μίαν εισέτι φοράν την παντελή στέρησιν παιδείας
του ατυχούς μας Γένους. Δεν υπάρχουν σχολεία. Δεν υπάρχουν διδάσκαλοι! Ο
υπόδουλος λαός είναι βυθισμένος εις τα σκοτάδια της αμάθειας... Χρειάζονται σχολεία,
Χρειάζονται διδάσκαλοι! Να φωτισθή ο λαός! Να εξυπνήση ο Ελληνισμός! Να αφυπνισθή
η συνείδησις του Γένους. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα στην ανάστασιν της Ελλάδος!
Δια της παιδείας, μόνο δια της παιδείας θα κατορθωθή το μεγαλειώδες έργον:
η αφύπνισις του δουλεύοντος Ελληνισμού.
Γνωρίζετε, ότι εις ολόκληρον την Ελλάδα δεν λειτουργεί ουδέ ένα σχολείον; Ουδέ εν
οργανωμένον σχολείον. Οι ιερείς βέβαια επιτελούν θείον καθήκον διαφωτίζοντας τους
Ελληνόπαιδας. Αλλ' αυτοί ούτοι οι ιερείς είναι απαίδευτοι κατά πλείστον. Και έπειτα...
έπειτα, με την Οκτώηχον. την Παρακλητικήν και τον Ψαλμωθόν, … μα αυτό δεν λέγεται
παιδεία, δεν λέγεται μόρφωσις αυτό... Το αλφαβήτα δεν είναι αρκετό, δεν με αρκεί το
πρωτόγονον σχολείο των ιερέων. Αυτό είναι ικανόν να συντήρηση μόνον ζεστή τη χόβολη
στα τζάκια χωριών. Για να λάμψη φλόγα ελευθερώτρια χρειάζονται και λαμπραί εστίαι.
Μόρφωσις αληθής θα πη, να μάθη το παιδί την ιστορία του Γένους του, από ποίους
κατάγεται και πώς κατήντησεν ως κατήντησεν, άθλιος. Θα πή να ζωντανέψουν εις το
παιδί την πίστιν των πατέρων του αυτήν που έσωσε το Γένος μας έως τώρα, και που
τώρα φθίνει οσημέραι και σβήνει….»
Διάλεξα αυτά τα λόγια για να κλείσω αυτή την εργασία, λόγια προφητικά, λόγια
επίκαιρα, λόγια γεμάτα αγωνία και σπαραγμό, από έναν φωτισμένο Έλληνα
εθνομάρτυρα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο Λούκαρι στα 1630. Λόγια που πρέπει
να σηματοδοτούν την στάση του καθενός από μας στα ζητήματα της παιδείας και της
εκπαίδευσης, ως μιας αέναης διαδικασίας διαρκώς μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης,
προσαρμοσμένης στις ζοφερές συνθήκες της σημερινής εποχής, της εποχής που οι
παλιές αξίες αμφισβητούνται, της εποχής της απομόνωσης, της μηχανιστικής
επικοινωνίας, της σπατάλης, της ταχύτητας και της παγκοσμιοποίησης.
Ο κόσμος του παρελθόντος, όπως λέγει και ο συγγραφέας Norberto Bobbio, είναι
εκείνος που μέσα από τη θύμηση σε βοηθάει να επιστρέφεις στον εαυτό σου, να
ξαναφτιάχνεις την ταυτότητά σου…..Κάθε πρόσωπο, κάθε κίνηση, κάθε λέξη, κάθε
τραγούδι μακρινό, που νόμιζες οριστικά χαμένο και που ξαναβρίσκεις, σε βοηθάει να
επιβιώσεις.
Η προσπάθειά μου αυτή της καταγραφής της ιστορίας της εκπαίδευσης μέσα από
το πέρασμα των αιώνων, στο μικρόκοσμο μιας τυπικής επαρχιακής κωμόπολης, μου
δημιούργησε την αίσθηση ότι ήμουν και εγώ μέρος αυτής της ιστορίας, μάρτυρας αλλά
και συμμέτοχος γεγονότων, δίπλα και πίσω από τους πρωταγωνιστές εκείνους, που
κράτησαν ζωντανά τα πιστεύω και τα ιδεώδη για ένα καλύτερο αύριο των παιδιών τους.
Η συγκίνηση που ένοιωσα είναι αυτονόητη, είναι ένα απερίγραπτο συναίσθημα το
να διαβάζεις κείμενα γραμμένα από το χέρι αυτών των μορφών που μόνο ακουστά τους
είχες, να βλέπεις την υπογραφή τους πρώτη στον κατάλογο της κοινής προσπάθειας, να
αναλύεις τις σκέψεις και τον πολιτικό τους λόγο, να διαισθάνεσαι την εμπιστοσύνη της
κοινωνίας στο πρόσωπό τους.
Η παρούσα προσπάθεια ας εκληφθεί ως ελάχιστος φόρος τιμής και αναγνώρισης
προς εκείνους, που φωτισμένοι σε σκοτεινές εποχές, καθοδήγησαν το λαό και
δημιούργησαν τις συνθήκες να γεννηθεί και να ευδοκιμήσει ο ιστός της παιδείας και της
εκπαίδευσης γιατί:
Η παιδεία, καθάπερ ευδαίμων χώρα, πάντα τ' αγαθά φέρει.
Σωκράτης, 469-399 π.Χ., Φιλόσοφος
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