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Προλογισμός  

Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής 

Ιωάννη Γιώργου 

 
 

 
Μετά από μια επίπονη και χρονοβόρα συλ-

λογική προσπάθεια κρατάμε στα χέρια μας ένα 
βιβλίο σημαντικό για την ανάδειξη του πλούτου 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Αν και ζούμε σε ένα ψηφιακό περιβάλλον η 
σχέση μας με το βιβλίο δεν αλλάζει  και κάθε αξιό-
λογη  συγγραφική προσπάθεια πρέπει να να στη-
ρίζεται και να επιβραβεύεται, πόσο μάλλον όταν 
αφορά στην πολιτιστική μας  κληρονομιά.  Η Περι- 

φερειακή  Ενότητα  Χαλκιδικής άλλωστε  έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαι-
σθησία σε θέματα ανάδειξης της ιστορίας και του πολιτισμού  του τό-
που μας. 

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, τους μαθη-
τές, τους γονείς αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους φορείς που συνέ-
βαλαν στην υλοποίηση αυτού του έργου για τη Βορειοανατολική Χαλ-
κιδική, στο πλαίσιο του διεπιστημονικού προγράμματος με τίτλο “Οι 
μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης  ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύ-
πτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση 
ιστορικών πηγών του τόπου τους” . 

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής δε θα μπορούσε να μείνει 
αμέτοχη σε αυτή την δράση και συνέβαλε οικονομικά στην υλοποίηση 
της,  με την ελπίδα  να συνεχιστούν ανάλογες εκπαιδευτικές δράσεις  
και στις υπόλοιπες Εκπαιδευτικές Περιφέρειες. 
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Προλογισμός  

Προέδρου της Ιστορικής 

 και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής 

Δρ. Βασιλείου Ν. Πάππα 

 

 
 

 Αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ την Εκπαιδευτική Κοινότητα 

της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής για την άρτια οργάνωση των σχολικών μονάδων (εκ-

παιδευτικών-μαθητών-φορέων) και την προσπάθεια έρευνας, καταγραφής 

και μελέτης της Χαλκιδικής μέσα από ιστορικές πηγές.  

 Έχω κατ’ επανάληψη τονίσει ότι στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται 

από την ταχύτητα των εξελίξεων, την επανάσταση στην ηλεκτρονική δια-

κυβέρνηση και την έκρηξη της γνώσης, έχουμε ιερό Χρέος να επενδύσουμε 

στο ανθρώπινο δυναμικό. Και τούτο επιτυγχάνεται αναδεικνύοντας τις δυνα-

τότητες της νέας γενιάς, μιας γενιάς που θα είναι ποιοτική και δημιουργική. 

Και για να πραγματοποιήσουμε αυτή την ιδεατή «επένδυση» οφείλουμε να 

στραφούμε προς την ιστορία, λαογραφία, τέχνη και παράδοση της Χαλκιδι-

κής μας και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την εθνολογική κληρο-

νομιά της.  

 Μάλιστα, το χρέος μας αυτό γίνεται επιτακτικότερο, καθώς ο τόπος 

αυτός είναι άρρηκτα δεμένος με παραδόσεις και ιστορία οικουμενικής ακτι-

νοβολίας: Αναφέρομαι στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας το Άγιον Όρος, στην 

αρχαιότερη κατοικία του Ανθρώπου το Σπήλαιο των Πετραλώνων και στον 

Πανεπιστήμονα όλων των εποχών, τον Σταγειρίτη φιλόσοφο Αριστοτέλη.  

 Σε αυτήν την ενδιαφέρουσα προσπάθεια μέσω του ανωτέρω προγράμ-

ματός σας μετείχε ενεργά δι’ εμού ο μοναδικός επιστημονικός φορέας της Χαλ-

κιδικής, η Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (βραβευμένη από την 

Ακαδημία Αθηνών) διαθέτοντας τις εκδόσεις και τα αρχεία της στην εξαιρετική 

ανταπόκριση και ευαισθησία των εκπαιδευτικών της ΒΑ Χαλκιδικής, προκει-

μένου να ερευνήσουν  την ιστορία και τον Πολιτισμό του τόπου μας.  

 Πέρα από τα θερμά μας συγχαρητήρια αξίζει να τονίσουμε ότι τα ανω-

τέρω Αρχεία της Εταιρείας είναι στη διάθεση παντός ενδιαφερομένου (σε 

έντυπη και ψηφιακή μορφή) προκειμένου να γίνει πράξη ό,τι οραματιζό-

μαστε για την Χαλκιδική μας και την Ελλάδα του αύριο.  
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Προλογισμός  

Προϊσταμένου Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 

 Ιωάννη Κανονίδη, αρχαιολόγου 
 

 
 
 

Το διεπιστημονικό πρόγραμμα με θέμα: «Οι μαθητές των Δημοτικών 

σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους 

ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους» που 

υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 ενεργοποίησε 

μαθητές εκπαιδευτικούς και τοπική κοινωνία να αναζητήσουν και να 

ανακαλύψουν την πολιτισμική και κοινωνική φυσιογνωμία του τόπου τους. 

Οι μικροί μαθητές με κίνητρο ένα παραμύθι της γιαγιάς ή ένα μαθητολόγιο 

από το σχολείο τους ‘ταξίδεψαν’ στο πρόσφατο παρελθόν του τόπου τους. 

Εργάστηκαν δημιουργικά και με ενθουσιασμό για να συγκεντρώσουν, να 

παρατηρήσουν, να περιγράψουν και να συγκρίνουν όλα αυτά τα τεκμήρια 

και τις μαρτυρίες του τόπου τους.  

Με ενθουσιασμό χαιρετίζω το παρόν πόνημα, στο οποίο αποτυπώνεται 

με τον καλύτερο τρόπο η αυθόρμητη και δημιουργική προσπάθεια των 

μικρών μαθητών/τριών όλων των σχολείων της ΒΑ Χαλκιδικής που έλαβαν 

μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους ενθαρρύνει πρωτο-

βουλίες που σκοπό έχουν τη διεπιστημονικότητα και τις καλές συνεργασίες 

για τη δημιουργία ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμά-

των, όπως αυτή που αναπτύχθηκε με την 3η ΠΕ ΒΑ Χαλκιδικής και υπεύθυνο 

τον  Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Α. Παρασκευά και τον καθηγητή 

του Παιδαγωγικού τμήματος ΑΠΘ κ. Ν. Λαμπρινό.  

  



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

14 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Προλογισμοί 

 

15 

 

Προλογισμός  

της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Χαλκιδικής  

Ευτυχίας Παπανικολάου 

 

 
 

 
 Οι Εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε μια συνεχή ανάγκη για αναβάθμιση του 

επιπέδου των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς τους μαθητές. Η 

συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκ-

παιδευτικών προγραμμάτων συμβάλλει αναντίρρητα στην ανάγκη αυτή και 

αποτελεί σημαντική προϋπόθεση ατομικής, επαγγελματικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης. 

Ο Συλλογικός τόμος εργασιών που κρατάτε στα χέρια σας με τίτλο : «Οι 

μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν την 

τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση και προστασία του αρχειακού 

υλικού των σχολείων τους» είναι προϊόν ερευνητικής δουλειάς και εκπονή-

θηκε από εκπαιδευτικούς και μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής και υπό την παιδαγωγική και επιστη-

μονική καθοδήγηση αξιόλογων επιστημόνων.  

Ως Διευθύντρια Α/θμιας Εκπαίδευσης στάθηκα δίπλα στην προσπάθεια 

αυτή,  βοηθώντας στην οργάνωση, στο συντονισμό και στη διάχυση των 

δράσεων των σχολείων καθώς και στην εμπλοκή των σχολείων με τους φο-

ρείς της τοπικής κοινωνίας. Πολύτιμοι συνεργάτες και πρωτεργάτες στην επι-

τυχία του προγράμματος αυτού ήταν οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων 

και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κος Απόστολος Παρασκευάς, τους 

οποίους και θερμά ευχαριστώ για την πολύτιμη ευκαιρία - εμπειρία που μου 

πρόσφεραν. Επίσης συγχαίρω τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, 

τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκ-

παιδευτικούς, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δράσεις, που προ-

άγουν την παιδεία και προβάλλουν το ήθος και τις αρχές των μελών της εκ-

παιδευτικής μας κοινότητας.  
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Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα ιστο-

ρίας και τρόπους προστασίας της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, η καλλιέρ-

γεια αξιών, θετικών στάσεων και συμπεριφορών, επιβεβαιώνουν το γεγονός 

ότι οι γνώσεις, οι αξίες και οι δεξιότητες αποτελούν το σημαντικότερο τρί-

πτυχο της εκπαίδευσης. 

Η διαφύλαξη, η υποστήριξη και η ανάδειξη του εκπαιδευτικού, παιδα-

γωγικού και πολιτιστικού έργου που συντελείται στο Δημόσιο Σχολείο είναι 

υπόθεση όλων μας. 
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Προλογισμός  

Προέδρου Αριστοτέλειου 

Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αριστοτέλη  

Ελένης Παναγιωτοπούλου-Καμπάνη 

 

 

 
 
 Σαν πρόεδρος του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αρι-

στοτέλη είχα κι εγώ την χαρά και συνάμα την τιμή να συμμετέχω από την 

θέση που κατείχα στο διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οι 

μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και 

μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών 

του τόπου τους». Μέσα από μια συλλογική προσπάθεια διαφορετικών 

φορέων, τόσο εκπαιδευτικών και επιστημονικών, όσο και κοινωνικών και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής με την ευρύ-

τερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας βγήκε πιστεύω ένα καταπληκτικό 

αποτέλεσμα παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά. 

Στο εν λόγω πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη όλων των 

ανωτέρω φορέων ανέλαβαν με τους μαθητές των σχολείων τους να ανα-

καλύψουν τα παλιά αρχεία που διατηρούσαν τα σχολεία, να τα σκανάρουν, 

να τα φωτογραφίσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα που αναδείκνυαν 

τον πολιτιστικό πλούτο των χωριών τους. Παράλληλα σχεδιάστηκαν οι 

ψηφιακοί γενεολογικοί χάρτες των χωριών αναδεικνύοντας τις μετακινήσεις 

των ανθρώπων αλλά και των εθίμων που έφεραν μαζί τους. Κατόπιν έγινε η 

παρουσίαση των δράσεων και των εκθεμάτων των μαθητών και μαθητριών, 

σε τετράωρη εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο στην Ιερισσό, 

ενώ στη διάχυσή της σημαντικό ρόλο έπαιξε η τηλεοπτική της κάλυψη. Τέλος 

εκδόθηκαν 3 βιβλία με το παρόν όπου παρουσιάζεται όλη αυτή η προσπά-

θεια.  

Το Αριστοτέλειο συμμετείχε ενεργά πέραν της διάθεσης του Κέντρου Πο-

λιτισμού Ιερισσού στηρίζοντας και οικονομικά με την έκδοση των βιβλίων, 

τις μετακινήσεις των μαθητών και την τελική παρουσίαση. Το όλο project 

αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη με την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, 

την διερεύνηση της ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής και της φωτογραφι-
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κής έκθεσης με παλιές φωτογραφίες των χωριών της Βορειοανατολικής 

Χαλκιδικής. Με την δική μας ελάχιστη αυτή συμβολή θέλαμε να στηρίξουμε 

τέτοιες ενέργειες οπού καλλιεργούνται αξίες στα παιδιά μας, και με τον τρό-

πο αυτό προστατεύουμε και την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Καλοτάξιδο λοιπόν το βιβλίο!!! 
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Προλογισμός  

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου 
Δρ. Απόστολου Παρασκευά 

 
 
 
 

 
 
 

Η υλοποίηση του αδειοδοτημένου, από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων αλλά και το ΙΕΠ, διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προ-

γράμματος με τίτλο «Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλ-

κιδικής ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη 

διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους», θεωρώ ότι αποτέλεσε τη 

συνέχεια της άριστης συνεργασίας, μεταξύ εκπαιδευτικών, επιστημονικών 

και κοινωνικών φορέων της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής με την ευρύτερη 

περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Αρχαιολόγοι, συντηρητές μνημείων, μουσειο-παιδαγωγοί, ειδικοί επιστή-

μονες από το Τμήμα Κινηματογράφου του Α.Π.Θ., το Μουσείο Σχολικής Ζωής 

και Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 

την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής και το ΚΠΕ Αρναίας, έδωσαν 

τον καλύτερο εαυτό τους στην επιμόρφωση και υποστήριξη των συμμετε-

χόντων εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής. 

Ακολουθώντας μια επιτυχημένη και επιστημονικά σωστή μεθοδολογία, 

που είχε εφαρμοστεί σε τρία διεπιστημονικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα 

προηγούμενα έτη, στην 3η Εκπαιδευτική Περιφέρεια Χαλκιδικής, οι επιμορ-

φωμένοι εκπαιδευτικοί με την υποστήριξη όλων των ανωτέρω φορέων 

ανέλαβαν με τους μαθητές/τριες των σχολείων τους, να ανακαλύψουν τα 

παλιά αρχεία που διατηρούσαν τα σχολεία, να τα σκανάρουν, να τα φωτο-

γραφίσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα, που αναδείκνυαν τον πολι-

τιστικό πλούτο των χωριών τους. Παράλληλα με τη βοήθεια των φοιτητών 

του ΠΤΔΕ-Α.Π.Θ., μέσω γραπτών ερωτηματολογίων που απαντήθηκαν από 

τους γονείς των μαθητών, σχεδιάστηκαν οι ψηφιακοί γενεολογικοί χάρτες 

των χωριών, αναδεικνύοντας τις μετακινήσεις των ανθρώπων αλλά και των 

εθίμων που έφεραν μαζί τους.  
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Όλα αυτά φάνηκαν στο φωτογραφικό υλικό που μάζεψαν με τη 

βοήθεια των γονέων των μαθητών και τη δημιουργία μιας φωτογραφικής 

έκθεσης, που με τη βοήθεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και της 

κα Πολυζούδη Αρχοντίας αλλά και του Σχολικού Συμβούλου κ Παρασκευά 

Απόστολου, έγινε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και θα ταξιδέψει στο Κέντρο 

Συντήρησης Ιουστινιανός στα Φλογητά Χαλκιδικής, στη Θεσσαλονίκη μέσω 

της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και της Ιστορικής Λαογραφικής Εται-

ρείας Χαλκιδικής, στην Αθήνα μέσω του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαί-

δευσης και θα ολοκληρωθεί στην πόλη της Αρναίας, παρέχοντας την 

ευκαιρία σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς να δούμε αλλά και να 

μάθουν με βιωματικό τρόπο, τη ζωή και την πολιτιστική κληρονομιά αυτών 

των τόπων. 

Στο παρόν βιβλίο, αποτυπώνονται όλες οι δράσεις των εκπαιδευτικών 

με τους μαθητές/τριες τους και θεωρώ ότι αποτελεί ένα επιτυχημένο εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα για την συστηματική ενασχόληση εκπαιδευτικών, μαθη-

τών/τριων αλλά και γονέων, αναδεικνύοντας τον πλούτο της πολιτιστικής 

κληρονομιάς των χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής στο διάβα της 

ιστορίας. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές/τριες που εργάστηκαν με υψηλό επαγγελματισμό, είχαν ενεργητική 

συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και παρήγαγαν εκπληκτι-

κής ομορφιάς παραδοτέα έργα. 

Η παρουσίαση των δράσεων και των εκθεμάτων των μαθητών και 

μαθητριών, στην τετράωρη εκδήλωση στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο 

στην Ιερισσό ήταν άψογη και άρτια, ενώ στη διάχυσή της σημαντικό ρόλο 

έπαιξε η τηλεοπτική της κάλυψη από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (αναρτημένη στη διεύθυνση 

https://bit.ly/3AiSPcR την οποία ευχαριστώ θερμά. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την κα. Παπανικολάου Ευτυχία, 

(Διευθύντρια της Διεύθυνσης ΠΕ Χαλκιδικής), τον Δρ. Γουλή Δημήτριο, (ΕΔΙΠ, 

τμήμα κινηματογράφου ΑΠΘ), τη Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία (Εφορεία Αρχαιο-

τήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους), τον Καθηγητή Λαμπρινό Νίκο (Παιδαγω-

γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (Εργαστήριο Ψηφιακής Ανά-

λυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης - Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής 

Εκπαίδευσης), την κα Ευαγγελία Κανταρτζή (Πρόεδρο από το Μουσείο Σχο-
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λικής Ζωής και Εκπαίδευσης), τον Δρ. Πάππα Βασίλη, (Πρόεδρο της Ιστορικής 

Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής), και την ομάδα του ΚΠΕ Αρναίας με την 

καθοδήγηση του κ. Λάμπρου Ιωάννη για την αμέριστη υποστήριξή τους στην 

ολοκλήρωση του προγράμματος.  

Τέλος ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου 

Όρους και Αρδαμερίου, την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, το Αριστοτέ-

λειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού και το Δήμο Αριστοτέλη των οποίων η 

συμβολή ήταν σημαντική και καθοριστική για την υλοποίηση και ολοκλή-

ρωση του προγράμματος.  

Σαν Σχολικός Σύμβουλος της  3ης ΠΕ Χαλκιδικής  θα ήθελα να ευχηθώ το 

παρόν βιβλίο να είναι καλοτάξιδο και να γίνει ένα φωτεινό μονοπάτι για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, προσφέροντας ποιοτικές ευκαιρίες για 

μάθηση και διαμόρφωση αξιών και χαρακτήρων, μέσα από την εμπλοκή 

τους στη διερεύνηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

22 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Προλογισμοί 

 

23 

 
Προλογισμός  

Υπεύθυνου του Κέντρου  

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας 

 Ιωάννη Λάμπρου 
 

 
 

 
«Αναζητώντας το ιστορικό αποτύπωμα των προηγούμενων γενιών στο 

σχολικό αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον της Β. Χαλκιδικής»: κάπως έτσι 

θα μπορούσε να ήταν ο τίτλος αυτού του πολύ σημαντικού εγχειρήματος-

προγράμματος, που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποίησε ο Συντονιστής 

Εκπαιδευτικού Έργου της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής κος Απόστολος Παρασκευάς, 

στο χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι τον Ιούνιο του 

2018. 

Ως γνωστόν, πίσω από κάθε επιτυχία βρίσκονται πάντα οι άνθρωποι 

που πιστεύουν στον στόχο που κάθε φορά θέτουν, που τον υπηρετούν με 

αφοσίωση μέχρι τέλους και που πλαισιώνονται από άξιους συνεργάτες και 

συμπαραστάτες. 

Μια τέτοιας εμβέλειας και δυσκολίας προσπάθεια απαιτεί συνήθως 

πολλή δουλειά, άπειρη υπομονή, ατέρμονη επιμονή και πνεύμα συνεργατι-

κότητας από όλους τους συντελεστές της. 

Ο κος Παρασκευάς απέδειξε για τρίτη συνεχόμενη φορά ότι διαθέτει 

όλες αυτές τις αρετές, που αποτελούν εγγύηση για το σωστό αποτέλεσμα-

και που, δυστυχώς, το κενό της απουσίας του από τα εκπαιδευτικά δρώμενα 

της Β. Χαλκιδικής είναι μεγάλο. 

Φυσικά, δεν λησμονούμε την ουσιαστική συμβολή των δασκάλων,των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων, των μαθητών μαζί με τους γονείς του 

αλλά και των τοπικών κοινωνιών του κάθε χωριού, που με κόπο αλλά και 

αγάπη έφεραν εις πέρας αυτό το σημαντικό έργο. 

Όσοι από εμάς, τους εξωτερικούς συντελεστές,παρακολουθήσαμε την 

εξέλιξη αυτού του προγράμματος, διαπιστώσαμε το πόσο σημαντική είναι η 

καταγραφή, η ανάδειξη αλλά και η προβολή της σχολικής ζωής σε κάθε τόπο 

αλλά και η μελέτη της ανθρωπογεωγραφίας του. 

Το παρόν βιβλίο, το οποίο χαιρετίζουμε με σεβασμό στην δουλειά όλων, 

είναι η ορατή και απτή απόδειξη της σπουδαιότητας αυτού του προγράμ-

ματος. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ  

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  

ΤΗΣ 3
ΗΣ

 Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το σχολικό έτος 2017-18 υλοποιήθηκε μετά από έγκριση από το Υπουρ-

γείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (με το υπ. αριθμ. έγγραφο Φ. 

14/16097/3/Δ1/ 27-09-2017 και την έγκριση του ΙΕΠ (με αριθμό πρωτοκόλλου 

36/14-09-2017) το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο σχεδιά-

στηκε από τον Σχολικό Σύμβουλο Α. Παρασκευά, σε συνεργασία με επιστη-

μονικούς φορείς και εφαρμόστηκε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αρι-

στοτέλη, στη Βορειοανατολική Χαλκιδική.  

Το πρόγραμμα έδινε έμφαση στη διερεύνηση παλιών αρχείων των σχο-

λείων από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, προκειμένου να ανακαλύψουν 

και να αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά των τόπων τους καθώς και 

τη διερεύνηση της ιστορίας αλλά και των μετακινήσεων των κατοίκων. 

Τέλος δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προ-

γράμματος, μέσα από οπτικοακουστικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους 

μαθητές/τριες και αφορούσε όψεις της καθημερινής ζωής των κατοίκων των 

χωριών, προκειμένου να γίνει διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 

Εάν θέλαμε να προσδιορίσουμε τον όρο αρχείο, αυτός θα μπορούσε να 

οριστεί σαν  ένα  σύνολο πρωτογενών τεκμηρίων, ανεξαρτήτως χρονολο-
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γίας, μορφής και ύλης, το οποίο έχει παραγάγει, παραλάβει και συγκεντρώ-

σει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του.  

Τα αρχεία είθισται να αποτελούν ένα τμήμα της πολιτιστικής μας κλη-

ρονομιάς και αποτελούν συνήθως μη δημοσιευμένες  πηγές, με μεγάλη ση-

μασία για την επιστημονική έρευνα καθώς προσφέρουν πλούσιο υλικό προς 

διερεύνηση.  

Τα αρχειακά τεκμήρια-αρχεία δημιουργούνται με φυσικό και αυτόματο 

τρόπο, προκειμένου να υλοποιηθεί κάποια δραστηριότητα π.χ. «να πραγμα-

τοποιηθεί μια δικαιοπραξία, να συμφωνηθεί μια εμπορική πράξη, να γίνουν 

αλλαγές σε μια σχολική μονάδα, να δοθεί μια διαταγή ή να εξομολογηθεί 

ένας έρωτας» (Μπάγιας, 1998). 

Συνεπώς το αρχείο, είναι η φυσική αποτύπωση των δραστηριοτήτων ενός 

νομικού ή φυσικού προσώπου και θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε σαν 

μια σειρά φωτογραφιών οι οποίες τραβιούνται αυτόματα με το ρυθμό και τη 

σειρά που η ίδια η δραστηριότητα καθορίζει.  Το αρχείο δεν περιορίζεται στα 

στενά πλαίσια όπως «παλαιά ή σημαντικά έγγραφα», ούτε σχετίζεται 

υποχρεωτικά με σπουδαία πρόσωπα ή σημαντικά ιστορικά γεγονότα.  

Αρχειακό υλικό παράγεται διαρκώς από τη κάθε είδους ανθρώπινη 

δραστηριότητα σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. Το αρχείο κάθε φυσικού 

ή νομικού προσώπου χρησιμεύει για τη διαχείριση των υποθέσεων του, την 

απόδειξη των ενεργειών του και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, ενώ 

σε δεύτερη φάση ενδέχεται να αποδειχτεί χρήσιμο για τον μελλοντικό 

ερευνητή (Γιαννακόπουλος & Μπουντούρη, 2015). 

Το αρχειακό υλικό παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και μπορεί να κατηγο-

ριοποιηθεί με βάση διάφορα κριτήρια. Για παράδειγμα μπορούμε να διακρί-

νουμε τα αρχεία με βάση, (Γιαννακόπουλος & Μπουντούρη, 2015): 

• Το περιεχόμενο: Σε λογοτεχνικά, συμβολαιογραφικά, εκπαιδευτικά, 

αρχιτεκτονικά κ.λπ. 

• Το υλικό των τεκμηρίων: Σε φωτογραφικά, οπτικοακουστικά, ηλεκτρο-

νικά κ.λπ. 

• Τις τεχνολογίες εγγραφής και ανάκτησης των πληροφοριών: Σε ανα-

λογικά και ψηφιακά 

• Την αρμοδιότητα διαχείρισης: Σε Δημόσια, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά 

αρχεία (σύμφωνα με  την ελληνική αρχειακή νομοθεσία, Νόμος 1946/91) 

• Τον παραγωγό: Σε αρχεία οργανισμών και προσώπων 

 Τα αρχειακά τεκμήρια παρουσιάζουν τις εξής ιδιότητες (Γιαννακόπουλος 

& Μπουντούρη, 2015): 
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• Έχουν περιεχόμενο, δομή και δημιουργούνται με φυσικό τρόπο σε κά-

ποιο περιβάλλον. 

• Αποτελούν απόδειξη πράξεων και συναλλαγών 

• Συνδέονται με την εξέλιξη της δραστηριότητας 

• Αποτελούν απόδειξη ευθύνης (λογοδοσία) 

• Διατηρούνται για κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ κάποια 

για πάντα 

• Αποτελούν μέρος της μνήμης του οργανισμού που τα παρήγαγε 

Όσον αφορά τα σχολικά αρχεία αποτελούν πολύτιμο υλικό που βοηθά 

στην έρευνα της ιστορίας του κάθε σχολείου αλλά και της ιστορίας της εκ-

παίδευσης καθώς και  της τοπικής ιστορίας, συμβάλλοντας στην αφύπνιση 

της εκπαιδευτικής μνήμης. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο εν-

διαφέρον για τη συλλογή, διατήρηση, έρευνα των αρχείων αυτών και την 

ενσωμάτωσή τους στο διδακτικό πλαίσιο με τη μορφή σχεδίων εργασίας ή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την ανάδειξή τους μέσω της δημιουργίας 

“μουσείων” ή συγγραφής βιβλίων  μέσα στη σχολική κοινότητα. 

Το αρχειακό υλικό των σχολικών μονάδων με έμφαση στα Δημοτικά 

σχολεία συνήθως είναι ποικίλο και περιλάμβανε υπηρεσιακά έγγραφα και 

βιβλία που συνήθως διατηρούσαν υποχρεωτικά οι Διευθυντές των σχολικών 

τους μονάδων και ήταν: 

 Ευρετήρια Μαθητών 

 Μαθητολόγια-Μητρώα Μαθητών 

 Βιβλία Ελέγχου (γενικού και ειδικού) επίδοσης μαθητών 

 Παιδαγωγικών συνεδρίων 

 Βιβλία εξετάσεων (εισαγωγικών-προαγωγικών, απολυτηρίων, επαναλη-

πτικών, κατακτηρίων) 

 Βιβλία πράξεων: Συλλόγου και Διευθυντή 

 Βιβλία Σχολικής Βιβλιοθήκης 

 Βιβλία Ποινών και μαθητών 

 Βιβλία περιουσίας και υλικού 

 Πρωτόκολλα αλληλογραφίας 

 Ημερολόγια λειτουργίας 

 Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής 

 Βιβλία Σχολικής Εφορείας 

 Μισθολογικά βιβλία προσωπικού 

Το αρχειακό υλικό στην πάροδο του χρόνου έμενε σε αποθηκευτικούς 

χώρους σε σχολεία, με το κλείσιμό ή την κατάργησή τους τα μεταφέρανε 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

32 

στα γραφεία τοπικών κοινοτήτων και Δήμων, τις περισσότερες φορές  είναι 

σκόρπιο, αταξινόμητο και σε ακατάλληλες συνθήκες συντήρησης,  που δυσ-

χεραίνουν και την εύρεσή του αλλά και την παιδαγωγική  αξιοποίησή του. 

Συνεπώς στο παρόν πρόγραμμα, αρχικά σκοπεύαμε οι μαθητές/τριες με 

την βοήθεια των εκπαιδευτικών, να ανακαλύψουν το παλιό αρχειακό υλικό 

του σχολείου, να το συγκεντρώσουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν με 

μεγάλη προσοχή και συγκεκριμένα βήματα στα οποία πρώτα θα είχαν 

επιμορφωθεί, στην φωτογράφηση και την ψηφιοποίησή του.  

Στη συνέχεια μελετώντας συγκεκριμένα τεκμήρια, ανά ομάδες μαθητών/ 

τριων και με τη βοήθεια των επιμορφωμένων εκπαιδευτικών, θα προσπα-

θούσαν να αναδείξουν στοιχεία για την ιστορία του σχολείου τους στο διάβα 

του χρόνου, στοιχεία για  την τοπική ιστορία καθώς και την πολιτιστική κλη-

ρονομιά τους. Βασική παράμετρος όλου του προγράμματος ήταν η προ-

στασία του αρχειακού υλικού και η ανάδειξη του πλούτου για τις επόμενες 

γενιές στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συμμετέχοντες 

 Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την συνεργασία των: Σχολικού Συμ-

βούλου της 3ης Περιφέρειας Χαλκιδικής με τους Δρ.  Γουλή Δημήτριο, (ΕΔΙΠ, 

τμήμα κινηματογράφου ΑΠΘ), με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και 

Αγίου Όρους και τη Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία, με τον Καθηγητή Λαμπρινό 

Νίκο,  (από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 

Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων Μάθησης) και το 

Κέντρο Ψηφιακής Γεωγραφικής Εκπαίδευσης, το Μουσείο Σχολικής Ζωής και 

Εκπαίδευσης, την Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, τη Διεύθυνση 

ΠΕ Χαλκιδικής και το ΚΠΕ Αρναίας. 

 Το πρόγραμμα, αρχικά παρουσιάστηκε από το Σχολικό Σύμβουλο στους 

Διευθυντές και Προϊσταμένους των σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής, στη 

συνέχεια αυτοί το παρουσίασαν στους Συλλόγους διδασκόντων των σχο-
λείων τους, όπου μετά από μια ανοικτή και δημόσια συζήτηση αποφάσισαν 

να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τα παρακάτω εννέα (9) Δημοτικά Σχολεία, 

με συνολικά 20 εκπαιδευτικούς και περίπου 200 μαθητές: 

1. ΔΣ Στανού 

2. ΔΣ Βαρβάρας 
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3. ΔΣ Α Ιερισσού 

4. ΔΣ Νέων Ρόδων 

5. ΔΣ Στάγειρα Στρατωνίκη  

6. ΔΣ Αρναίας 

7. ΔΣ Μ. Παναγιά 

8. ΔΣ Γαλάτιστας 

9. ΔΣ Παλαιοχωρίου 

Η ανάπτυξη και διεξαγωγή του παρόντος προγράμματος βασίστηκε στο 

σωστό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ορθών μεθοδολογιών, που στόχο 

είχαν τη συνεργατική μάθηση και τη δημιουργική συνεργασία όλων των συμ-

μετεχόντων. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού υπήρξε καθοριστικός τόσο στη επιδίωξη της 

ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, όσο και 

στην προσφορά των γνωστικών αντικειμένων. Έτσι γίνεται εύκολα αντιλη-

πτό ότι μέσα από τέτοιες εκπαιδευτικές δράσεις ότι ο μαθητής χρειάζεται να 

αναλάβει πιο ενεργητικό ρόλο στη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία προ-

κειμένου να κατανοήσει αλλά και διατηρήσει τις γνώσεις που θα ανακάλυ-

πταν. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πρόγραμμα  βάση του σχεδιασμού που προηγήθηκε,  περιλάμβανε 

την ανάπτυξη τριών βασικών πυλώνων και κάθε πυλώνας είχε τους παρα-

κάτω σκοπούς: 

 

Α΄ Πυλώνας 

Σκοπός του πρώτου πυλώνα του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προ-

γράμματος, ήταν η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας αλλά και της ιστορίας του 

σχολείου τους, μέσα από την ανακάλυψη, συλλογή, μελέτη ιστορικών αρ-

χείων των σχολείων, ενώ παράλληλα αναδεικνυόταν και ο πολιτιστικός 

πλούτος των χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. 

 

Β΄ Πυλώνας 

Σκοπός του δεύτερου πυλώνα του προγράμματος είναι η διερεύνηση της 

ανθρωπογεωγραφίας της περιοχής, μέσω της διερεύνησης της προέλευσης 

των γονέων των μαθητών αλλά και των γονέων τους. Ειδικότερα θέλαμε να 
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διερευνήσουμε τα μέρη από όπου μετακινηθήκαν οι κάτοικοι στα συγκεκρι-

μένα χωριά προκειμένου να συγκρίνουμε στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς 

που πιθανόν ένα είχαν μεταφέρει μαζί τους. Η διαδικασία υλοποιήθηκε από 

τους μαθητές/τριες με τη βοήθεια των φοιτητών/τριων του ΠΤΔΕ και του κα-

θηγητή κ. Νίκου Λαμπρινού, οι οποίοι επεξεργάστηκαν τα δεδομένα που 

συγκεντρώθηκαν από τους μαθητές/τριες και τα αποτύπωσαν σε ψηφιακούς 

αλληλεπιδραστικούς χάρτες, με τη βοήθεια του λογισμικού ArcGis. 

 

Γ΄ Πυλώνας 

Τέλος σκοπός του τρίτου πυλώνα ήταν η δημιουργία μιας φωτογρα-

φικής έκθεσης που θα περιελάμβανε παλιές φωτογραφίες των χωριών της 

Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, από τη ζωή των κατοίκων, σε έντυπη και 

ηλεκτρονική μορφή, τις οποίες θα δάνειζαν οι γονείς των μαθητών/τριων. 

Στη συνέχεια αφού τις βάζανε σε κορνίζες θα γινόταν κύριο υλικό πάνω στο 

οποίο θα σχεδιαζόταν και θα παράγονταν συνοδευτικό έντυπο και ηλεκτρο-

νικό εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου όλο μαζί να δημιουργούσε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα ταξίδευε  σε πολλές πόλεις στην Ελλάδα 

για διάχυση των γνώσεων. 

 

Επιμέρους στόχοι για τους μαθητές/τριες 

 Επιμέρους στόχοι του διεπιστημονικού προγράμματος  ήταν να αποτε-

λέσει για τους  μαθητές/τριες μια ευκαιρία για: 

● Να διερευνήσουν την τοπική ιστορία του χωριού τους αλλά και του 

σχολείου τους μέσα από ιστορικές-αρχειακές πηγές (φωτογραφικό 

υλικό, έγγραφα, χάρτες, αλληλογραφία, προφορικές αφηγήσεις…) 

● Να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσω ιστορικών πηγών χαρακτη-

ριστικά των κατοίκων του χωριού τους όπως επαγγέλματα, συνήθειες, 

τόπους καταγωγής  

● Να εξερευνήσουν την ιστορία του σχολείου τους και να μελετήσουν τα 

ιστορικά αντικείμενα που συνδέονται με τη μαθητική ζωή του τόπου 

αρχών του αιώνα 

● Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο 

● Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες –πληροφορίες μέσω διηγήσεων 

τοπικού πολιτιστικού περιεχομένου 

● Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας στη συλλογή και ταξινόμηση αρ-

χειακού υλικού 
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● Να χρησιμοποιήσουν το σχολικό αρχείο αλλά και το φωτογραφικό υλι-

κό ως εκπαιδευτικό υλικό 

● Να αναζητήσουν παλιές φωτογραφίες του χωριού τους, να τις ψηφιο-

ποιήσουν προκειμένου να ετοιμάσουν μια φωτογραφική έκθεση 

 

Επιμέρους στόχους για εκπαιδευτικούς 

 Επιμέρους στόχοι του διεπιστημονικού προγράμματος ήταν να αποτε-

λέσει για τους εκπαιδευτικούς μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για: 

● Να διερευνήσουν τρόπους αναζήτησης ιστορικών πηγών (π.χ. αρχεία 

σχολείων και φορέων) 

● Να επιμορφωθούν στους τρόπους και μεθόδους προστασίας ιστορικού 

υλικού 

● Να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω της διερεύνησης του ιστορικού υλι-

κού όπως για τα επαγγέλματα ανθρώπων, καταγωγή, διατροφικές 

συνήθειες, μεταναστευτικά κύματα 

● Να μάθουν να ψηφιοποιούν υλικό και να το «ανεβάζουν» σε δια-

δραστικούς ψηφιακούς χάρτες 

● Να αναδείξουν στοιχεία της τοπικής ιστορίας του τόπου που μένουν ή 

εργάζονταν μέσω της οργάνωσης μιας φωτογραφικής-εκπαιδευτικής έκ-

θεσης 

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                     
ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν προαιρετικό, συμμε-

τείχαν σχολεία και εκπαιδευτικοί με τις τάξεις τους αφού πρώτα προηγή-

θηκε  συζήτηση όλου του προγράμματος στο σύλλογο διδασκόντων και πάρ-

θηκε μια συλλογική απόφαση για το ποιοι αλλά και με ποιες τάξεις θα συμμε-

τείχαν. 

Όσον αφορά το χρόνο υλοποίησης αυτό υλοποιήθηκε τις ώρες του μα-

θήματος της Ευέλικτης ζώνης (για τις τάξεις Α׳, Β׳, Γ׳, Δ׳) και στις μεγαλύ-

τερες τάξεις των σχολείων δλδ Ε׳ κ ΣΤ׳ δουλεύτηκε διαθεματικά μέσα από τα 

μαθήματα των αντίστοιχων τάξεων. Το πρόγραμμα που υλοποιείτο από 

τον/την εκπαιδευτικό, ήταν τέτοιας διάρκειας ώστε να μην παρακωλύεται η 

εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και τίθενται θέματα μη ορθής 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ                                                                      
ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σημαντικό μέρος του προγράμματος βασίστηκε στη διερεύνηση του 

αρχειακού υλικού των Δημοτικών σχολικών μονάδων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής 

καθώς και όλο το υλικό που είχε διατηρηθεί είτε σε πολιτιστικούς συλλό-

γους, είτε σε Δήμους κ Κοινότητες (εφόσον είχαν κλείσει τα σχολεία) και 

περιελάμβανε σχολικά τεκμήρια από τα παλιά χρόνια που μπορούν να 

συμβάλουν στην ανάδειξη πολιτιστικών στοιχείων και του σχολείου αλλά 

και  του κάθε τόπου. 
 

ΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Το πρόγραμμα βάσει του σχεδιασμού του περιελάμβανε συγκεκριμένες 

φάσεις οι οποίες τηρήθηκαν με μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να ολοκληρωθεί 

στο χρόνο που είχε αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας κ Θρη-

σκευμάτων αλλά και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ειδικότερα 

περιελάμβανε:  

1. Σχεδιασμός και περιγραφή του προγράμματος  

2. Υποβολή για αδειοδότηση μέσω της Περιφερειακή Διεύθυνσης Α/θμιας κ 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Παιδείας 

Έρευνας κ Θρησκευμάτων και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(ΙΕΠ) 

3. Αποστολή της περιγραφής του διεπιστημονικού προγράμματος στα 

Δημοτικά Σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής, τα οποία μετά από σύσκεψη 

του συλλόγου διδασκόντων θα αποφάσιζαν τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα 

4. Αποτύπωση απόψεων και γνώσεων για το πρόγραμμα μέσω διαδι-

κτυακών ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς 

5. Επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από ειδικούς 

6. Εργασία των εκπαιδευτικών με τις τάξεις τους  με την ανάλογη καθοδή-

γηση και υποστήριξη  

7. Ετοιμασία των παραδοτέων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 

και τους μαθητές τους 

8. Υλοποίηση αξιολόγησης με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις 

9. Διάχυση των αποτελεσμάτων της δουλειάς στην ευρύτερη εκπαιδευτική 

κοινότητα αλλά και στην τοπική κοινωνία 
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10. Παροχή βεβαιώσεων συμμετοχής μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματος 

11. Τελικός απολογισμός του εκπαιδευτικού προγράμματος και υποβολή 

απολογιστικών εκθέσεων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας κ Θρησκευ-

μάτων και ΙΕΠ μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας 

Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας. 
  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η χρονική διάρκεια του προγράμματος ήταν το σχολικό  έτος 2017-2018, 

ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2017 και ολοκληρώθηκαν οι δυο πρώτοι πυ-

λώνες τον Ιούνιο  του 2018. Ο τελευταίος πυλώνας παρότι έχει ολοκληρωθεί 

η συγγραφή του συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού δεν έχει ανοίξει προς 

το εκπαιδευτικό κοινό λόγω της πανδημίας covid. 

ΧΩΡΟΙ  

Οι χώροι για το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβαναν το 

ΚΠΕ Αρναίας για την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων προς τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, τα σχολικά κτίρια από  τις συμμετέχουσες 

σχολικές μονάδες για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων από τους μαθη-

τές/τριες με τους εκπαιδευτικούς, το Κέντρο Συντήρησης Ιουστινιανός της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και όποιος χώρος απαιτείτο για να 

συμβάλει στο πρόγραμμα. 

ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Α׳ φάση 
Στην πρώτη φάση του προγράμματος υλοποιήθηκε μια διεργασία προ-

παρασκευής, όπου δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες εργασίας στους εκπαι-

δευτικούς, όσον αφορά τη διερεύνηση-αναζήτηση υλικού, σε διάφορους 

φορείς των χωριών τους (σχολεία, λαογραφικές εταιρείες, ιδιωτικές συλλο-

γές, αρχεία από ηλικιωμένους κατοίκους, φωτογραφίες, παλιά αντικείμενα)  

αλλά και οδηγίες για την οργάνωση μιας έκθεσης φωτογραφιών που θα 

υλοποιείτο στο τέλος του προγράμματος.  

Στη συνέχεια υλοποιήθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 12.00-

14.00 κατόπιν αδειοδότησης από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας κ 
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Β/Θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, στους συμμετέχοντες εκπαι-

δευτικούς και περιελάμβαναν τα παρακάτω θέματα: 

 
Α΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Απόστολος Παρασκευάς (Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου):  

Παρουσίαση του προγράμματος, οδηγίες και κατευθύνσεις  

προς τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. 

Καθηγητής ΠΤΔΕ Λαμπρινός Νίκος:                                                 

Οδηγίες για την υλοποίηση συνεντεύξεων                                        

για τη δημιουργία ψηφιακών γενεολογικών δέντρων 

Β΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Πολυζούδη Αρχοντία (Αρχαιολόγος):                                             

Η χρήση των πηγών και των αρχείων  

Γ΄   

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Βασίλης Πάππας (Πρόεδρος Ιστορικής Λαογραφικής 

Εταιρείας Χαλκιδικής): Ιστορία και Πολιτισμός της ΒΑ Χαλκιδικής 

μέσα από τις εκδόσεις και τα αρχεία                             

της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Χαλκιδικής 

Δ΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Δημήτρης Γουλής: (ΕΔΙΠ) Τμήμα Κινηματογράφου ΑΠΘ: 

Επεξεργασία αρχειακού υλικού σχολείων                                 

για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας 

Ε΄   

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή (Σχολική Σύμβουλος-                     

Πρόεδρος Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης):                       

Σχεδιάζοντας μια μουσειακή έκθεση 

Στ΄  

επιμορφωτική 

συνάντηση 

Επιμόρφωση από επαγγελματία φωτογράφο                            

για την δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας  

 
Β׳ φάση 

Στη Β΄ φάση οι επιμορφωμένοι εκπαιδευτικοί κατόπιν συνεννόησης και 

σε συνεργασία με του Διευθυντές των σχολικών μονάδων, συνέχισαν το 

προπαρασκευαστικό στάδιο με αναζήτηση ιστορικού υλικού από το οποίο 

θα ανακάλυπταν μελετούσαν και  αναδείκνυαν επιμέρους στοιχεία για την 

τοπική ιστορία του τόπου αλλά και του σχολείου τους.    

Ειδικότερα μαζί με τους μαθητές/τριες τους θα αναζητούσαν και θα με-

λετούσαν ότι διαθέσιμη ιστορική πηγή υπήρχε (αρχεία σχολείων, αρχεία 

λαογραφικών και ιστορικών ομίλων, έγγραφα σε δήμους ή κοινότητες), στη 

συνέχεια αφού τα φωτογράφιζαν και τα ψηφιοποιούσαν θα κατέγραψαν και 
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θα αναπαριστούσαν με ένα πρόγραμμα στατιστικής απεικόνισης ότι 

αποτελέσματα εύρισκαν.  

Παράλληλα οι μαθητές θα έδιναν επώνυμα ερωτηματολόγια με 

δομημένες ερωτήσεις που είχαν ετοιμαστεί από τον Καθηγητή του ΠΤΔΕ κ 

Λαμπρινό Νίκο, στους γονείς και τους παππούδες/γιαγιάδες προς συμπλή-

ρωση και θα αφορούν τους τόπους προέλευσής τους στο χωριό, προκειμέ-

νου στη συνέχεια να τα αποστείλουν στους φοιτητές του ΠΤΔΕ για να τα 

περάσουν σε ψηφιακούς αλληλεπιδραστικούς χάρτες.   

Ο στόχος ήταν να δημιουργηθούν χάρτες μετακίνησης των οικογενειών 

των μαθητών ώστε να διαπιστωθεί η ποικίλη προέλευση των μελών των 

οικογενειών των μαθητών/τριων. Αυτό οδηγούσε στην αποκάλυψη μιας 

«κρυμμένης» πολυπολιτισμικής προέλευσης των κατοίκων των περιοχών.  

Τέλος οι εκπαιδευτικοί θα φωτογράφιζαν παλιά αντικείμενα από τις 

καθημερινές συνήθειες των κατοίκων και με τη βοήθεια και των μαθητών 

τους και τη συμβολή των γονέων θα έβρισκαν και θα ψηφιοποιούσαν παλιές 

φωτογραφίες, κατόπιν αδειοδότησης για έκθεση και ανάρτηση στα ΜΜΕ με 

θέματα από την πολιτιστική κληρονομιά των χωριών που στη συνέχεια θα 

συμπληρωνόταν από έντυπο και ψηφιακό υλικό για να γίνει ένα εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα για σχολεία και όχι μόνο.  
 

Γ׳ φάση 

Στη Γ΄ φάση όλο το υλικό από τα γραπτά ερωτηματολόγια αρχικά θα 

ψηφιοποιείτο και  θα δινόταν σε ψηφιακή μορφή στην ομάδα των φοιτη-

τών/τριων του καθηγητή κ. Λαμπρινού Νίκου, στο ΠΤΔΕ-ΑΠΘ.  

Στη συνέχεια μετά από διεργασίες που θα υλοποιήσαν, όλα τα δεδομένα 

θα ανέβαιναν από τους φοιτητές/τριες σε ψηφιακούς αλληλεπιδραστικούς 

χάρτες με τη βοήθεια των λογισμικών QGIS και ARCGIS Online, προκειμένου 

να παραχθούν οι αλληλεπιδραστικοί χάρτες και να παρουσιαστούν στο 

τέλος του σχολικού έτους  σε ειδική τελετή.  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ                                                            
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Χρόνος ΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Σεπτέμβριος 2017 Σχεδιασμός και περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος 
Υποβολή μέσω της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Υπουργείο Παιδείας 
Έρευνας κ θρησκευμάτων και το ΙΕΠ 

Οκτώβριος έως 
Δεκέμβριος 2017 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από ειδικούς 
Δομημένες συνεντεύξεις με κατοίκους 
Κατασκευή χαρτών της μετακίνησης των μελών  
των οικογενειών  

Ιανουάριος 2018 
έως Απρίλιος 
2018 

Εργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους  
στο ιστορικό υλικό 
Σύνδεση του υλικού αυτού με τους χάρτες όπου είναι εφικτό 

Μάιος 2018 Οργάνωση των παραδοτέων, υλοποίηση ανοικτής εκδήλωσης 
-παρουσίασης του προγράμματος και οργάνωση της 
φωτογραφικής περιοδικής έκθεσης 

Ιούνιος 2018 Παροχή βεβαιώσεων, υλοποίηση εκδηλώσεων διάχυσης, 
αξιολόγηση προγράμματος, αποτίμηση προγράμματος  
και αποστολή εκθέσεων στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας  
και Θρησκευμάτων και το ΙΕΠ 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ) 

 Το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλεκόταν στη διαδικασία των 

εκπαιδευτικών δράσεων θα αποτελείτο από εξειδικευμένα άτομα, που θα 

μπορούσαν να ανταποκριθούν, τόσο στην προετοιμασία, όσο και στη 

διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δράσεων αλλά και της ψηφιοποίησης του 

παραγόμενου υλικού. Ειδικότερα περιελάμβαναν:  

1. Αρχαιολόγους, μουσειο-παιδαγωγούς, ειδικούς ερευνητές για την διερεύ-

νηση ιστορικού-αρχειακού υλικού, συντηρητές μνημείων και  φωτογρά-

φοι  

2. Εκπαιδευτικοί των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής 

3. Εκπαιδευτικοί ειδικοί στη χρήση των ΤΠΕ 

4. Φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ-ΑΠΘ που θα αναλάμβαναν την 

κατασκευή των γενεολογικών χαρτών των κατοίκων των περιοχών και 

την ανάρτηση των πληροφοριών, που θα τους έδιναν οι μαθητές/τριες 

από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  Τα παραδοτέα του προγράμματος θα περιελάμβαναν παρουσιάσεις 
της δουλειάς των εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες τους, τη συγγραφή 
άρθρων για να γίνει ένας Συλλογικός τόμος με τη χρήση ISBN, τη δημιουργία 
φωτογραφικής έκθεσης-εκπαιδευτικού προγράμματος,  τους ψηφιακούς αλ-
ληλεπιδραστικούς χάρτες, με την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή 
Λαμπρινού Νίκου. 

ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η διάχυση του προγράμματος θα γινόταν είτε: 
1. Με τη δημιουργία έντυπου υλικού και διανομή στα συμμετέχοντα 

σχολεία και φορείς της εκπαίδευσης 
2. Με την μετατροπή του έντυπου υλικού σε ψηφιακό και ανάρτησή του 

στις σχολικές ιστοσελίδες, την ιστοσελίδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων ή 
άλλων φορέων 

3. Την χρήση του παραγόμενου υλικού σαν βάση για τη συνεργασία 
σχολείων μέσα από προγράμματα συνεργασίας eTwinning. 

4. Την παρουσίαση των εργασιών των μαθητών/τριων σε δια ζώσης 
εκδηλώσεις στην τοπική κοινωνία 

5. Την παρουσίαση όλων των εργασιών σε ειδική εκδήλωση στο τέλος του 
σχολικού έτους 2017-18 στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού 
με τηλεοπτική κάλυψη μέσω Διαδικτύου από την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (https: 
//www.youtube.com/watch?v=cum2fisG5Lw&t=377s ). 

6. Με συνέντευξη του Σχολικού Συμβούλου κ. Απόστολου Παρασκευά στο 
κρατικό τηλεοπτικό κανάλι της ΕΡΤ3 και στην εκπομπή «Καθημερινά και 
Απλά»  https://www.youtube.com/watch?v=1bSS3q3VhSc&t=158s  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η αξιολόγηση του προγράμματος υλοποιήθηκε με δικτυακά ερωτη-
ματολόγια και με ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και γονείς και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε επιστημονικά 
συνέδρια. 

https://www.youtube.com/watch?v=cum2fisG5Lw&t=377s
https://www.youtube.com/watch?v=cum2fisG5Lw&t=377s
https://www.youtube.com/watch?v=1bSS3q3VhSc&t=158s
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Για την αποτίμηση του διεπιστημονικού προγράμματος υποβλήθηκε 
απολογιστική έκθεση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αλλά και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μέσω της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας κ Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακε-
δονίας και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες φορείς. 
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ 

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ.  

ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  

ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Δημήτρης Γουλής 

Μέλος ΕΔΙΠ, Τμήμα Κινηματογράφου, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ 
e-mail:  dagoulis@film.auth.gr  

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

- Πού είναι ο Διευθυντής; Ήρθα να περάσω το καινούριο τζάμι.  
- Κάνει βόλτες με τους μαθητές στη γειτονιά. Τους δείχνει τα αξιοθέατα.  
- Μα, ποια αξιοθέατα έχει η Ξηροκρήνη; Πενήντα χρόνια ζω εδώ πέρα!  
 
 Αυτά τα λόγια του Γιώργου, του τζαμτζή της περιοχής, όταν γεμάτος 
απορία αντέδρασε αυθόρμητα στους ιστορικούς περιπάτους, που διορ-
γάνωσε το 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, αποτυπώνουν εύγλωττα τα 
μικρά και μεγάλα ερωτήματα, τα οποία αποτέλεσαν το ερέθισμα για πε-
ραιτέρω διερευνήσεις σχετικά με ζητήματα, που αναφέρονται στη διδα-
σκαλία της ιστορίας μιας γειτονιάς: Το βάρος της ασημαντότητας μιας πε-
ριοχής, μιας γειτονιάς, είναι εξίσου δυσβάστακτο με το βάρος της ιστορι-
κότητας μιας άλλης; Τι σημαίνει να περπατάς σε δρόμους όπου ποτέ δε 
συνέβη τίποτα σημαντικό; Ή μήπως τελικά συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, 
τα οποία επέδρασαν και επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων της, αλλά δεν 
καταγράφονται στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο; Τι είναι, λοιπόν, σημαντικό; 
Τελικά, η ιστορική γνώση κατακτιέται εκτός των άλλων μέσα από επι-
σκέψεις και γνωριμίες σε σημαντικά μνημεία μιας πόλης ή η σχέση της με 
αυτήν επαναπροσδιορίζεται μέσα από δράσεις, που αξιοποιούν πηγές εκ 
πρώτης όψεως άσημες και πηγάζουν από το χώρο όπου οι σημερινοί 
μαθητές ζουν και κινούνται;  
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2.  ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

 Πριν από επτά περίπου χρόνια, το 2011, βρέθηκα στην περιοχή της 
Ξηροκρήνης, μια λαϊκή γειτονιά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως νέος τότε 
Διευθυντής του 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Το καλοκαίρι του 
2012, επιχειρώντας να καταγράψω το υπάρχον υλικό, ανακάλυψα στο 
υπόγειο του παλιού κτιρίου το αρχείο του σχολείου, φυλαγμένο από τους 
παλαιότερους διευθυντές σε μια παλιά μεταλλική ντουλάπα. Επρόκειτο για 
το προπολεμικό αρχείο του 13ου/19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, το 
οποίο στη συνέχεια μετεξελίχτηκε σε 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αμέσως η ύπαρξή 
του κίνησε την περιέργειά μου, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε 
έκπληξη και ενδιαφέρον. Ένας ολόκληρος κόσμος του παρελθόντος 
ζωντάνεψε μπροστά μου, διαβάζοντας τα Μαθητολόγια και τα βιβλία του 
Συλλόγου Διδασκόντων και της Σχολικής Εφορείας: φτώχεια κι εγκατάλειψη, 
ορφάνια, αρρώστιες, γύρω από ένα σχολείο με προβλήματα κι ανάγκες, που 
προσπαθούσε για μια καλύτερη εκπαίδευση σε ένα αντίξοο κοινωνικό 
περιβάλλον. Αυτό που έμοιαζε ιδιαίτερα ενδιαφέρον ήταν πως σε πολλά 
πράγματα, σε αυτή τη γειτονιά, ο χρόνος έμοιαζε να έχει σταματήσει ή 
αλλιώς τίποτε δεν έχει αλλάξει. Πρόσφυγες, μετανάστες και φτώχεια 
εξακολουθούν να σηματοδοτούν το χαρακτήρα της αλλά και να προσδίδουν 
ζωντάνια κι ενδιαφέρον στην πολύβουη καθημερινότητά της.  
 

3.  ΡΕΖΙ ΒΑΡΔΑΡ, ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ ΚΑΙ KURUÇESME 

 

 Μετά τη πυρκαγιά του 1890, νέες γειτονιές χτίστηκαν και στα δυτικά 
περίχωρα της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή που μέχρι τότε ήταν γνωστή με 
το τοπωνύμιο Cayir (Λιβάδι) 1, στεγάζοντας κυρίως φτωχούς, πυρόπληκτους 
Εβραίους2. Αργότερα, η μεγάλη πυρκαγιά του 1917 αφήνει ξανά άστεγους 
χιλιάδες Εβραίους, που μεταφέρονται και στη συνοικία Ρεζί Βαρδάρ, η οποία 
παίρνει το όνομά της από το παρακείμενο εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού 
της εταιρείας Ρεζί επί της σημερινής οδού Λαγκαδά· σήμερα, μπορούμε να 

                                                           
1  Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 

1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 235-238.  
2  G. Hadar, «Ρεζί Βαρντάρ: Μία Εβραϊκή «κηπούπολη» στη Θεσσαλονίκη (1917-1943) », 

στο Λ. Σαπουνάκη-Δρακάκη (επ.), Η ελληνική πόλη σε ιστορική προοπτική, Αθήνα 2005, 
σσ. 151-154 και Α. Γερολύμπου, «Η ανάδειξη της εκτός των τειχών Θεσσαλοβίκης (1870-
1912): Σχεδιασμοί, οικιστικά μοντέλα, κοινοτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες», Ευ. 
Χεκίμογλου (επ.), Πρακτικά Συνεδρίου: Η Θεσσαλονίκη στις παραμονές του 1912, 
Θεσσαλονίκη 2015, σ. 66.  
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την ταυτίσουμε περίπου με τη σημερινή συνοικία Αξιός3. Στον Μέγα Οδηγό 
Θεσσαλονίκης και Περιχώρων του 1932-1933 διαβάζουμε για το Ρεζί Βαρδάρ ότι 
βρίσκεται «κάτωθι του νεκροταφείου Αγία Παρασκευή, μεταξύ των οδών 
Λαγκαδά και Ντουντουλάρ και των συνοικισμών Ξηροκρήνης και Καϊστρίου 
Πεδίου» και κατοικείται «από 1280 οικογενείας, απάσας Ισραηλιτικάς, εγκατα-
σταθείσας εν αυτώ μετά την μεγάλην πυρκαγιάν της Θεσσαλονίκης του 1917» οι 
οποίοι είναι «εργάται και μικροεπαγγελματίαι και δη πλανόδιοι μικροπω-
ληταί»4.  
 Λίγο μετά, κατέφθασαν και οι πρόσφυγες από τη Μικρασία και τη 
Θράκη, ο οποίοι δημιουργούν την παρακείμενη συνοικία της Ξηροκρήνης, εγ-
γύτερα στις σιδηροδρομικές γραμμές, εκεί που αργότερα θα ανεγερθεί ο 
Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός5. Για το τοπωνύμιο Ξηροκρήνη υπάρχουν δύο 
εκδοχές. Η πρώτη εδράζεται στο γεγονός ότι πολλοί από τους πρόσφυγες, 
που κατέφυγαν στην περιοχή, κατάγονταν από την περιοχή του Κουρούτσε-
σμε (Kuruçeşme) της Κωνσταντινούπολης, άρα και για αυτό το λόγο δόθηκε 
αυτό το όνομα. Η άλλη εκδοχή αναφέρεται στην διατηρητέα οθωμανική κρή-
νη (Φωτ. 1), που σώζεται στον ακάλυπτο χώρο επί της οδού Παπαθανασίου, 
την οποία βρήκαν οι νέοι κάτοικοι της περιοχής6. Κατά τη γνώμη μας συνέ-
βησαν μάλλον και τα δύο: οι πολυπληθείς Κωνσταντινουπολίτες συνάντησαν 
την ξηροκρήνη της περιοχής και ονόμασαν έτσι τη γειτονιά εις ανάμνησιν της 
ομώνυμης συνοικίας της Πόλης. Πάλι από το Μέγα Οδηγό, μαθαίνουμε ότι «ο 
συνοικισμός περιλαμβάνει τα κατά το 1917 κτισθέντα παλαιά ισραηλιτικά 

                                                           
3  Ευ. Χεκίμογλου, Οι Αμπελόκηποι έχουν ιστορία, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 19. Ο Τομανάς 

γράφει: «Ο συνοικισμός αυτός λεγόταν Ρεζί Βαρδάρ από τις καπναποθήκες της «Ρεζί» 
που ήταν κοντά ή Ραμόνα, από το καφενείο-χοροδιδασκαλείο «Ραμόνα», που βρισκόταν 
στην αρχή της οδού Βάκχου», Κ. Τομανάς, Δρόμοι και γειτονιές της Θεσσαλονίκης μέχρι 
το 1944, σ. 232.  

4  Γ. Χ. Γαβριηλίδης, Μέγας οδηγός Θεσσαλονίκης και περιχώρων, Θεσσαλονίκη 1932-1933, 
σ. 517.  

5  Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 1935, οι εργασίες ξεκίνησαν το 1937, 
διακόπηκαν κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την Κατοχή, ενώ τα εγκαίνια πραγμα-
τοποιήθηκαν τελικά το 1961 (Βλ. Κ. Πιπίνης, «Οδοιπορικό στους ελληνικούς σιδηρο-
δροµικούς σταθµούς», αρχιτέκτονες, Περιοδικό του ΣA∆AΣ-ΠEA, τ. 51 – περίοδος B, 
Μάιος/Ιούνιος 2005, σσ. 50-51. Επίσης, στο Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόμου, Οι ελ-
ληνικοί σιδηρόδρομοι: Η διαδρομή τους από το 1869 έως σήμερα, Αθήνα 1997, σσ. 136 – 
137. 

6  Αριθμός Υπουργικής Απόφασης – Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/25765/658/11-7-
1986 – ΦΕΚ62/Β/2-10-1986. Τίτλος ΦΕΚ: Κήρυξη κρήνης στην Ξηροκρήνη Ν. Θεσσα-
λονίκης ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Στην απόφαση αναφέρεται πως: 
«χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την Τουρκική Κρήνη, που βρίσκεται 
στην οδό Διδασκαλίσσης Παπαθανασίου 44 στην Ξηροκρήνη Ν. Θεσσαλονίκης γιατί 
αποτελεί απόδειξη της Ιστορικότητας του οικισμού στον οποίο έδωσε το όνομά του». 
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παραπήγματα πυροπαθών – τα γνωστά υπό το όνομα τενεκέ μαχαλά – ως και 
τα μεταγενεστέρως κατά τα έτη 1924, 1928 και 1932 υπό του Υπουργείου 
Προνοίας ανεγερθέντα παραπήγματα. Κατοικείται από 6500 κατοίκους εξ ών: 
500 γηγενείς, 4000 πρόσφυγες Θράκες και Μικρασιάτες και 2000 Ισραηλίται 
πυροπαθείς»7. Φαίνεται ότι η περιοχή ήταν το ιδανικό μέρος για να 
εγκαταλείπει η πόλη φτωχούς και άστεγους, εβραίους ή πρόσφυγες.  
 

4.  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

 Το σημερινό 67ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στις 15 
Ιουνίου 1954, σχεδόν ταυτόχρονα με την ανέγερση του σημερινού ιστορικού 
κτιρίου, ως μετονομασία του μέχρι τότε 6ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσα-
λονίκης. Βρίσκεται επί της οδού Δ. Παπαθανασίου 41, στο κέντρο της ευρύ-
τερης συνοικίας της Ξηροκρήνης. Σήμερα, είναι ουσιαστικά ένα πολυπολι-
τισμικό σχολείο, φιλοξενώντας 210 περίπου μαθητές (2017), απογόνους 
εκείνων των προσφύγων αλλά και παιδιά μεταναστών από την Αλβανία και 
την πρώην Σοβ. Ένωση, που κατέφθασαν στην περιοχή από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, η ύπαρξη προπολεμικών αρχείων στους 
χώρους του σχολείου δημιουργούσε ερωτήματα για τη σχέση του 67ου Δη-
μοτικού με τα προτερόχρονα σχολεία: Πού βρισκόταν άραγε ο σχολικός πρό-
γονός του σημερινού σχολείου, το 13ο, αργότερα 19ο κι έπειτα 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης; Σύμφωνα με τον Μέγα Οδηγό το 13ο/19ο Δημοτικό 
Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύεται με Προεδρικό Διάταγμα το 19268 
βρισκόταν στην οδό Σελίτσης 29, σε έναν δρόμο ο οποίος εξαφανίστηκε 
σήμερα όχι μόνο λόγω της ανέγερσης του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού 
Θεσσαλονίκης, αλλά εξαιτίας της κατεδάφισης των ετοιμόρροπων κτισμά-
των10. Πρόκειται για το χώρο όπου σήμερα φιλοξενείται το λυόμενο 63ο 

                                                           
7  Γ. Χ. Γαβριηλίδης., ό.π., σ. 535.  
8  Το 1930, το σχολείο μετονομάζεται σε 19ον 6/τάξιον μικτόν Δημοτικόν Σχολείον 

Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τη διάρκεια της Κατοχής, στις 29-11-1941, το σχολείο 
μετονομάζεται σε 6ον Δημοτικόν Σχολείον Θεσσαλονίκης.  

9  Ο Μέγας οδηγός Θεσσαλονίκης και περιχώρων μας πληροφορεί ότι το 19ο Δημοτικό 
Σχολείο βρίσκεται στην οδό Σελίτσης 2 (πάροδος Μοναστηρίου) (Γ.Χ. Γαβριηλίδης, 
ό.π., σ. 84 και 111).  

10  Ήδη, από το 1952, οι άνθρωποι του σχολείου επισήμαιναν στους αρμόδιους την 
ανάγκη να χτιστεί ένα νέο διδακτήριο. Μάλιστα, στις αρχές του 1954, ο νομομη-
χανικός Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι το κτίριο είναι «ακατάλληλο από πάσης 
απόψεως και συνιστώμεν την επισκευήν του ή την εγκατάλειψίν του». Τελικά, ήρθε το 
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Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, δίπλα στις αφετηρίες των λεωφορείων του 
ΟΑΣΘ και τα έργα του μετρό. Μέσα από τα αρχεία του τότε σχολείου11 αλλά 
και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής μαθαίνουμε ότι επρόκειτο για ένα 
φτωχικό κτίριο με τρεις αίθουσες, που φιλοξενούσαν κατά περιόδους μέχρι 
και 400 μαθητές με δασκάλους τη δεκαετία του ’30 τους Ανδρονικίδη 
Βασίλειο (διευθυντής), Αντωνιάδη Ευάγγελο, Βλουτή Δημήτριο, Κοσόλια Ηλέ-
κτρα, Ιωαννίδου Ελένη και Σιώπη Βασιλική (Βλ. Φωτ.2) 12. Εδώ, αξίζει να στα-
θούμε στο όνομα του Δημητρίου Βλουτή, ο οποίος υπήρξε απόφοιτος της Με-
γάλης του Γένους Σχολής (πρόσφυγας δηλαδή κι ίδιος) και σύμφωνα με την 
προφορική μαρτυρία της εγγονής του κας Π. Σεραφειμίδου, έκρυβε για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της Κατοχής έναν Άγγλο 
αεροπόρο. Μια δραματική στιγμή της περιόδου της Κατοχής, όπως φαίνεται 
ήταν και η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων να σταματήσει τη λειτουρ-
γία του Σχολείου στις 31 Ιανουαρίου 1944: «α. […] διότι εκ των τριών του σχο-
λείου αιθουσών αι δύο, ως είναι γνωστόν, τυγχάνουσι κατειλημμέναι υπό τμη-
μάτων του στρατού κατοχής, η τρίτη δε κατά πάσαν πιθανότητα θα κατα-
ληφθεί υπό του ιδίου, εάν δεν εξευρεθεί, ως εδήλωσεν αξιωματικός των τμη-
μάτων, άλλη καταλληλοτέρα ταύτη αίθουσα […], β. διότι το σχολείον ευρί-
σκεται εις επικίνδυνον ζώνην των εναερίων επιδρομών και ουδέν καταφύγιον 
υπάρχει πλησίον τούτου, γ. διότι ελλείπει παντελώς η καύσιμη ύλη και το σχο-
λικόν ταμείον ευρίσκεται εις αδυναμία της προμηθείας ταύτης»13. Εκτός από 
την πείνα, η ελονοσία και η φυματίωση θερίζουν μαθητές και δασκάλους. Το 
Ιούνιο του 1944 οι δάσκαλοι διενεργούν έρανο «υπέρ των 32 φυματικών μαθη-
τών του δημοτικού σχολείου, νοσηλευομένων εν τω Σανατορίω Ασβεστο-
χωρίου»14.  

                                                                                                                                                    
πλήρωμα του χρόνου και η θεμελίωση του σημερινού διδακτηρίου έγινε στις 27 
Ιουνίου 1954 από τον τότε Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μ. Πατρίκιο.  

11  Βιβλίον Πρακτικών Σχολικής Εφορείας από 22-09-1936 έως 26-04-1946 & Βιβλίον 
Πράξεων Συλλόγου Διδασκάλων 67ον Δημ. Σχολείον Θεσ/νίκης, αρχόμενον από του 
σχολ. έτους 1936-1937 και λήγον το σχολ. έτος 1970-1971.  

12  Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου Διδασκάλων 67ον Δημ. Σχολείον Θεσ/νίκης, αρχόμενον 
από του σχολ. έτους 1936-1937 και λήγον το σχολ. έτος 1970-1971.  

13  Πράξη 1η/31-01-1944, Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου Διδασκάλων 67ον Δημ. Σχολείον 
Θεσ/νίκης, αρχόμενον από του σχολ. έτους 1936-1937 και λήγον το σχολ. έτος 1970-
1971, σ. 49.  

14  Πράξη 2η/14-06-1944, Βιβλίον Πράξεων Συλλόγου Διδασκάλων 67ον Δημ. Σχολείον 
Θεσ/νίκης, αρχόμενον από του σχολ. έτους 1936-1937 και λήγον το σχολ. έτος 1970-
1971, σ. 51.  
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 Αντίστοιχα, το 61ο Δημοτικό ή 7ο Ισραηλιτικό Σχολείο συνοικισμού Ρεζί 
Βαρδάρ15 εντοπίζεται στο σημερινό συνοικισμό Αξιός, κάπου περίπου στη 
σημερινή οδό Ιβάνωφ16, σε ένα κτίριο το οποίο μεταπολεμικά χρησιμοποιή-
θηκε ως δημόσιο δημοτικό σχολείο. Σύμφωνα με τη έρευνα στα αρχεία της 
Ι.Κ.Θ.17 περίπου εκείνη την εποχή (1938) Διευθυντής του Σχολείου υπήρξε ο 
Αβραάμ Αττάς, ενώ στο προσωπικό του θα συναντήσουμε τους δημοδιδα-
σκάλους Αλμπέρτο Αελιών, Ραφαέλ Μονίνα, Μπενιαμίν Πέρετζ, Ρεβέκκα 
Ναχμίας, Εστέρ Πέσσαχ, Ταμάρ Μόλχο, Ραχαμίμ Μπεράχα και το «υπηρετικό 
προσωπικό» Λεβή Μόλχο και Ιακώβ Σαρφατή (Φωτ. 3). Πάλι μέσα από την 
έρευνα στα αρχεία της Ι.Κ.Θ. διαπιστώνουμε ότι ταυτοποιημένα θύματα είναι 
ο διευθυντής του, τέσσερις από τους δασκάλους και τα δύο άτομα από το 
προσωπικό18. Θυμίζουμε ότι οι εβραίοι κάτοικοι της περιοχής αναχώρησαν 
με τα τρένα του θανάτου για το Άουσβιτς από 17 έως 27 Μαρτίου 194319. 
Αμέσως μετά, ο συνοικισμός λεηλατήθηκε20, κατεδαφίστηκε ή κάποια σπίτια 

                                                           
15  Πάλι ο Μέγας οδηγός Θεσσαλονίκης και περιχώρων μας πληροφορεί πως: «Η 

Ισραηλιτική Κοινότης έχει 9 Δημοτικά Σχολεία, φέροντα αύξοντα αριθμόν από 54ον έως 
63ον […] και «εν τη ανωτέρω αριθμήσει, ο μεν πρώτος αριθμός είναι της Δημοτικής 
Εκπαιδεύσεως, ο δε δεύτερος της Ισραηλιτικής Κοινότητος»(Γ.Χ. Γαβριηλίδης, ό.π., σ. 84). 
Έτσι το σχολείο ονομάζεται 61ο/7ο Δημοτικό Σχολείο συνοικισμού Ρεζί Βαρδάρ.  

16  «Το παλιό Ρεζί Βαρδάρ και η Ξηροκρήνη»: Συνέντευξη του κ. Σολομών Παρέντε στο 
γράφοντα, Ιούνιος 2016.  

17  «Ονομαστικός Πίναξ του προσωπικού των Ισραηλιτικών κοινοτικών σχολείων 
Θεσσαλονίκης 1938», Ιστορικό Αρχείο Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (στο 
εξής Ι.Α.Ι.Κ.Θ.): ΙΚΤΗΜ φ. # 2889, Τεκμ. 00001, 00002, 00003, 00004.  

18  Ι.Α.Ι.Κ.Θ. Αρούχ Αλίκη, Database (excel) θυμάτων, 2016 & Ι.Α.Ι.Κ.Θ. Αρούχ Αλίκη, 
Database (excel) επιζώντων, 2016. Η κα Αλίκη Αρούχ, υπεύθυνη του Ιστορικού 
Αρχείου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης (Ι.Α.Ι.Κ.Θ.) βοήθησε στην έρευνα 
με μεγάλη προθυμία. Καταρχάς, εντόπισε αμέσως ονόματα εβραίων μαθητών του 
σχολείου αλλά και εκπαιδευτικών του Ισραηλιτικού σχολείου Ρεζί Βαρδάρ και στη 
συνέχεια ταυτοποίησε με αξιοπιστία θύματα και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, 
μέσω των πολλαπλών βάσεων δεδομένων που έχει δημιουργήσει. 

19  Ευ. Χεκίμογλου, «Το χρονικού του διωγμού στη Θεσσαλονίκη», Ανάκτηση 13 Απριλίου 
2017 από http://thefirsttraintoauschwitz.blogspot.gr/p/28.html  

20  Ο φιλόλογος Θανάσης Σαρίσχουλης, γράφει στο αυτοβιογραφικό του μυθιστόρημα 
Οδός Απολλωνιάδος για τον εκτοπισμό των Εβραίων του Ρεζί Βαρδάρ: «Ένας 
χωροφύλακας εξηγεί: - Ό,τι πάρουν, πάρουν. […] Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Να μη 
βλέπει ο κόσμος και αγαναχτεί. Ύστερα θα έρθει κάποια υπηρεσία να αναλάβει την 
περιοχή. […] Όταν πια τους πήραν όλους του Εβραίους από απέναντι […] Ολόγυρα είχε 
αρχίσει να μαζεύεται ένα νέο πλήθος άγνωστων ανθρώπων, […] που έμαθαν τι έγινε και 
περίμεναν έτοιμοι να χυμήξουν μέσα στα σπίτια για πλιάτσικο. Η αρχή είχε ήδη γίνει την 
προηγούμενη μέρα στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής όπου, όπως έλεγαν αυτοί που 
περίμεναν, δεν άφησαν παρά μόνο πόρτες και παράθυρα. Ό,τι υπήρχε μέσα το πήραν. (Θ. 

http://thefirsttraintoauschwitz.blogspot.gr/p/28.html
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κατοικήθηκαν από τους υπόλοιπους κατοίκους και το εβραϊκό παρελθόν 
χάθηκε στη λήθη και τη σιωπή. Ωστόσο, στην μνήμη των κατοίκων 
παρέμεινε το όνομα «το εβραίικο σχολείο», μέχρι που κατεδαφίστηκε στις 
αρχές της δεκαετίας του ’70 (Φωτ. 4).  

5. ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

 Επιστρέφοντας στα αρχεία του 13ου/19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσα-
λονίκης ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί ότι για μια περίοδο έξι ετών, ανάμεσα 
στο πλήθος των μαθητών και μαθητριών του εμφανίζεται και ένας σημα-
ντικός αριθμός εβραίων μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, συναντούμε 100 
περίπου εγγραφές μαθητών εβραϊκού θρησκεύματος, από το 1927 έως το 
193421. Ουσιαστικά, πρόκειται για περίπου 25 παιδιά ανά σχολικό έτος, τα 
οποία επιλέγουν να εγγραφούν στο χριστιανικό δημόσιο σχολείο της πε-
ριοχής τους. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό το γεγονός μοιάζει 
δύσκολο να εξακριβωθούν μέχρι αυτή τη στιγμή και μόνο υποθέσεις μπο-
ρούμε να κάνουμε. Ίσως επρόκειτο για μαθητές, που ακολουθούν το πα-
ράδειγμα του διδασκάλου Γαβριήλ Αμάρ, ο οποίος αποφασίζει τη χρονιά 1927-
192822 να γράψει τα παιδιά του Ραχήλ και Ιακώβ στο 19ο Δημοτικό, μια και οι 
υπόλοιποι γονείς δε διαθέτουν το κοινωνικό κύρος ενός διδασκάλου: 
πρόκειται για ανθρώπους του μόχθου, μεροκαματιάρηδες και ανέργους, 
κυρίως όμως (βλ. Πίνακας 1) για αχθοφόρους -το λιμάνι είναι κοντά- και 
καπνεργάτες -το εργοστάσιο Ρεζί είναι παραδίπλα-23. Τα ερωτήματα 
εντείνονται και γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέροντα διότι μέσα από τα αρχεία 
της Ι.Κ.Θ. φαίνεται ότι στις 30 Δεκεμβρίου του 1928 ο Γαβριήλ Αμάρ φέρεται 
ως ιδιοκτήτης μίας ομώνυμης σχολής με 80 μαθητές24.  
 Τα επαγγέλματα, λοιπόν, των γονιών των εβραιόπουλων του σχολείου 
επιβεβαιώνουν την κοινωνική σύνθεση των κατοίκων της περιοχής, τα οποία 
συνδέονται άμεσα με τις οικονομικές δραστηριότητές της. Όσον αφορά την 
τύχη των μαθητών αυτών σε σχέση με το Ολοκαύτωμα, η έρευνα βρίσκεται 

                                                                                                                                                    
Σαρίσχουλης, Οδός Απολλωνιάδος, Θεσσαλονίκη χ.χ., σσ. 529-530, Θεσσαλονίκη 20172, 
σσ. 382-383).  

21  Μαθητολόγιον 13ου/19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, Σχολικόν έτος 1927-1928 
έως 1933-1934.  

22  Μαθητολόγιον 13ου/19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, Σχολικόν έτος 1927-1928.  
23  Η Hadar παραθέτει τη μαρτυρία του Yaakov Handali για τη φτώχεια της γειτονιάς: 

«[…] για πρώτη φορά στη ζωή μου έγινα μάρτυρας μιας τόσο αξιοθρήνητης φτώχειας, σε 
γειτονιές που δεν ήξερα ακόμη και το ότι υπήρχαν […]», G. Hadar, .ό.π., σ. 159.  

24 «Πίναξ εμφαίνων κατάστασιν των Ισραηλιτικών Ιδιωτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης», 
Ι.Α.Ι.Κ.Θ.: ΙΚΤΗΜ φ. #02888, Τεκμ. 00003.  
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συνεχώς σε εξέλιξη. Μέχρι τώρα, η έρευνα στο αρχείο της Ι.Κ.Θ. - για μια 
ακόμη φορά θέλω να τονίσω την εξαιρετική συνεργασία που έχω με την 
υπεύθυνη του Αρχείου κα Αλίκη Αρούχ, την οποία ευχαριστώ θερμά - 
κατέδειξε ότι από τους 13 μέχρι στιγμής ταυτοποιημένους παλιούς μαθητές 
του σχολείου, 11 χάθηκαν στα στρατόπεδα θανάτου και 2 επιβίωσαν25.  

5. Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ  
 

 Αυτή η μελέτη των αρχείων οδήγησε στη σκέψη ότι πρόκειται για ένα 
ακατέργαστο αλλά πολύτιμο υλικό, που κρύβει μέσα του μνήμες, πληρο-
φορίες, καταστάσεις και θα μπορούσε -υπό προϋποθέσεις- να αποτελέσει 
και σημαντικό διδακτικό υλικό. Κατά τη γνώμη μου τα αρχεία του σχολείου 
προσφέρουν πολλές δυνατότητες, γιατί μέσα από ειδικές και περιορισμένες 
σε χρόνο και σε τόπο περιπτώσεις μπορούν να δώσουν δείγματα για ευρύ-
τερες ιστορικές εξελίξεις· παράλληλα, μπορεί ευκολότερα, λόγω έκτασης, να 
παρακολουθήσει μια τοπική εξέλιξη κάθετα μέσα στη διάρκεια του 
ιστορικού χρόνου αναδεικνύοντας τις αλλαγές που βίωσε η τοπική κοινωνία 
στη μακρά, τη μέση ή τη βραχεία διάρκεια. 
 Με άλλα λόγια το αρχειακό υλικό πληροί τις βασικές προϋποθέσεις μιας 
ανανεωμένης αντίληψης για τη διδακτική του μαθήματος της τοπικής πια 
ιστορίας26, διότι αναπτύσσει την ιστορική σκέψη και καλλιεργεί την ιστορική 
συνείδηση μακριά από μια κεντρική, εθνική ιστορική αφήγηση, τις μεγάλες 
προσωπικότητες, τα σημαντικά γεγονότα, τις πληροφορίες και τις 
χρονολογίες, αλλά και γιατί:  
α.  προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες να πραγματευτούν 

αθέατες ή παραμελημένες όψεις της ιστορίας με στόχο την ιστορική 
κατανόηση των γεγονότων σε μακροκοινωνικό αλλά και - κυρίως- σε 
μικροκοινωνικό επίπεδο27  

                                                           
25  Ι.Α.Ι.Κ.Θ. Αρούχ Αλίκη, Database (excel) θυμάτων, 2016 & Ι.Α.Ι.Κ.Θ. Αρούχ Αλίκη, 

Database (excel) επιζώντων, 2016.  
26  G. Mehaffey, S.Thad, “Oral History as a classroom tool”, Social Education 41 (1977), σσ. 

378-381.  
27  Όπως γράφει ο Iggers: «Οι ιστορικοί της καθημερινής ζωής μετατοπίζουν το αντικείμενο 

των ιστορικών σπουδών απ’ αυτό που ονομάζουν κέντρο της εξουσίας στις παρυφές, 
στους πολλούς, και οι πολλοί είναι γι’ αυτούς κυρίως οι αδικημένοι και υπό 
εκμετάλλευση», αυτοί, δηλαδή που δεν έχουν φωνή. Και συνεχίζει: «Αλλά εάν θέλει 
κανείς να διασώσει τον ανώνυμο από τη λησμονιά, έχει ανάγκη από μια να εννοιολογική 
και μεθοδολογική προσέγγιση, που δε θα βλέπει πλέον την ιστορία σαν μια ενιαία 
διαδικασίας, σαν μια μεγάλη αφήγηση όπου τα πολλά άτομα μένουν κάτω από την 
επιφάνεια, αλλά σαν μια ροή με πολλές όψεις και με πολλά ατομικά κέντρα» (G. Iggers, Η 
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β.  μεταβάλλει την εκπαιδευτική διαδικασία από παραδοσιακή-κειμενο-
κεντρική σε διερευνητική-συνεργατική, θέτοντας ως ενεργά υποκείμενα 
της γνωστικής διαδικασίας τους μαθητές και τις μαθήτριες. Κατά 
συνέπεια, μειώνεται η κυριαρχία της απλής ιστορικής πληροφόρησης 
και δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στη σταδιακή εξοικείωση με τις πα-
ραμέτρους της σχολικής έρευνας και την επιστημονική γενικότερα 
μεθοδολογία. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η ιστορική προσέγγιση ενός 
τόπου ενδιαφέρει ως μέθοδος που καταλήγει στη συγκρότηση της 
γνωστικής ιστορικής ύλης.  

γ.  Σε κάθε περίπτωση η τοπική ιστορία μάς φέρνει περισσότερο κοντά 
στον άνθρωπο με τις δραστηριότητές του, τα συναισθήματά του, τις 
ψυχολογικές όψεις των κινήσεών του και των επιλογών του στο χώρο 
δράσης του. Καθώς μάλιστα το δυσκολότερο κομμάτι της ιστορικής 
προσέγγισης των ερευνητών-ιστορικών ή άλλων μελετητών και 
οπωσδήποτε και της διδακτικής επεξεργασίας του ιστορικού υλικού από 
τους μαθητές και το δάσκαλο είναι η διείσδυση στον εσωτερικό κόσμο 
των δρώντων προσώπων, η τοπική ιστορία διαθέτει περισσότερα μέσα 
και εργαλεία για να τον προσεγγίζει και να τον αποκαλύπτει28.  

 Η διδακτική πρόταση είχε τον τίτλο Ανακαλύπτω το παρελθόν της γει-
τονιάς μου, περπατώντας στους δρόμους και ερευνώντας τα αρχεία του 
σχολείου μου και υλοποιήθηκε από τους μαθητές/τριες της Στ΄ τάξης και τους 
εκπαιδευτικούς Δημήτριο Γουλή και Χαρίκλεια Πασσίδου το 2014, στα 
πλαίσια του προγράμματος Διάπολις-Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννο-
στούντων Μαθητών του Α.Π.Θ. και την Πράξη που αφορούσε τις εκ-
παιδευτικές επισκέψεις και συνεργασίες σχολείων και μουσείων29.  
 

 Οι μαθησιακοί πόροι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 
 

α.  Τα μαθητολόγια του 19ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης, 1926-1929.  
β.  Παλιές φωτογραφίες της γειτονιάς αλλά και της ευρύτερης Θεσσα-

λονίκης.  
γ.  Ιστοσελίδες με κείμενα και φωτογραφίες για την ιστορία της Θεσ-

σαλονίκης, καθώς και αντίστοιχες ομάδες στο Facebook.  
δ.  Φύλλα εργασίας με τις ερωτήσεις των μαθητών και μαθητριών για τις 

συνεντεύξεις.  

                                                                                                                                                    
ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην 
πρόκληση του μεταμοντερνισμού, Αθήνα 2006, σ. 136).  

28  Μ. Ρεπούση, Τοπικές ιστορίες στο σχολείο, Από το γενικό παρελθόν στο παρελθόν 
του τόπου, Σύγχρονη Εκπαίδευση 112 (2000), σσ. 97-108.  

29  http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-11-07-08-23-35/ekpaideutikes-episkepseis-
mathitwn/2-2012-2012/------2013-2014  

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-11-07-08-23-35/ekpaideutikes-episkepseis-mathitwn/2-2012-2012/------2013-2014
http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-11-07-08-23-35/ekpaideutikes-episkepseis-mathitwn/2-2012-2012/------2013-2014
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ε.  Πίνακες και γραφικές αναπαραστάσεις σε Φύλλα Excel, που δημιουρ-
γήθηκαν από τους μαθητές και τις μαθήτριες και περιέχουν τους τόπους 
καταγωγής και τα επαγγέλματα των γονέων της εποχής.  

στ.  Βιβλία που αναφέρονται στην νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης. 
 

 Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά τόσο για να συλλέξουν τα 
δεδομένα της έρευνάς τους από τα αρχεία του σχολείου όσο και για να κα-
ταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Ανάλογη ομαδική εργασία επιλέχτηκε ως 
μέθοδος παρουσίασης της εργασίας των παιδιών σε μια εκδήλωση που 
απευθυνόταν στους γονείς και την τοπική κοινωνία της περιοχής. Στην πο-
ρεία αυτή βασικό στοιχείο υπήρξε η ανάπτυξη κριτικής και συνδυαστικής 
σκέψης, καθώς και η χρήση των Τ.Π.Ε. 
 Αφού προηγήθηκαν επισκέψεις και συζητήσεις με τους υπεύθυνους του 
Εβραϊκού Μουσείου, στη συνέχεια το χρονικό της δράσης εξελίχτηκε ως εξής:  
 
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014  
 

Πρώτη συζήτηση με τους μαθητές για το περιεχόμενο του προγράμ-
ματος που θα υλοποιούνταν ξεκινώντας με ποικίλα ιστορικά/ερευνητικά30 
ερωτήματα όπως:  

Ποιοι ζούσαν πριν από χρόνια στην περιοχή μας; Πώς και πότε ήρθαν; Πώς 
ήταν η περιοχή μας πριν από 100 χρόνια; Ποιες οι ομοιότητες και οι διαφορές 
των ανθρώπων με τη σημερινή πραγματικότητα; Πώς ήταν η ζωή στο παλιό 
σχολείο της περιοχής μας; Πού βρισκόταν;  

Ως αφετηρία ευαισθητοποίησης, ξαναπροβλήθηκε η μικρού μήκος 
ταινία με τίτλο Ένα παράξενο ταξίδι, η οποία γυρίστηκε από τους ίδιους 
μαθητές, όταν πήγαιναν στην Δ΄ τάξη του σχολείου κατά το σχολικό έτος 
2011-2012. Σε αυτή την ταινία, που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ μαθητικών 
ταινιών το Μάιο 2012, οι μαθητές του σήμερα ταξιδεύουν στο χρόνο 50 
χρόνια πίσω και συναντούν τους μαθητές του παλιού σχολείου. Μετά από 
την προβολή της ταινίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για την 
ύπαρξη των παλαιών αρχείων καθώς και για το πρόγραμμα των επισκέψεων 
και περιπάτων. 

 
Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014  
 

Αφού προηγήθηκε μια πρώτη παρουσίαση της σύγχρονης ιστορίας της 
πόλης μέσα από βιβλία και ιστοσελίδες, ξεκίνησε η πρώτη επίσκεψη των 
μαθητών και μαθητριών. Συγκεκριμένα:  

                                                           
30 Μ. Ρεπούση, «Διδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας. Ιστορικό ερώτημα και 

ανάπτυξη σχεδίων εργασίας», Φιλόλογος 102 (2000), σσ. 591-592.  
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Ο 1ος ιστορικός περίπατος ξεκίνησε από τη γειτονιά των παιδιών. 
Επισκεφτήκαμε συγκεκριμένες τοποθεσίες της Ξηροκρήνης και κάναμε 
στάσεις σε διάφορα σημεία της διαδρομής, που άξιζε να μελετηθούν. Την 
ίδια στιγμή κρατώντας φωτογραφίες εκείνης της εποχής επιχειρήσαμε την 
ανασύσταση του αστικού τοπίου του παρελθόντος και παρατηρήσαμε τις 
μεταβολές του. Ύστερα, η διαδρομή που ακολουθήθηκε ήταν από το 
σχολείο προς το Σιδηροδρομικό Σταθμό, την οδό Μοναστηρίου, με μία 
στάση στο φαρμακείο Ζωγράφου, όπου πήραμε συνέντευξη από τον 
ιδιοκτήτη, τρίτης γενιάς φαρμακοποιό της περιοχής, την πλατεία Βαρδαρίου, 
το Λιμάνι, το Τελωνείο, την πλατεία Ελευθερίας, όπου μιλήσαμε για τα 
ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην πλατεία (επανάσταση Νεότουρκων, 
Μαύρο Σάββατο των Εβραίων), για να καταλήξαμε στο Εβραϊκό Μουσείο. 
Εκεί, ο έφορος του μουσείου, κ. Ευάγγελος Χεκίμογλου, ενημέρωσε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες για την τοπογραφία της περιοχής Ξηροκρήνης από 
το 18ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα. Μέσα από συγκρίσεις χαρτών 
και φωτογραφικών πηγών οι μαθητές και οι μαθήτριες, εκτός από τις 
γνώσεις που αποκόμισαν, συζήτησαν για τα κριτήρια αξιοπιστίας των πηγών 
και κατέληξαν σε συμπεράσματα για την περιοχή τους. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι σε αυτήν την επίσκεψη δεν έγινε καμία αναφορά στο περιεχόμενο και τη 
σημασία του μουσείου, γεγονός που κινητοποίησε την περιέργεια των 
μαθητών και τους γέμισε με ερωτήματα και απορίες για το νόημα της 
επίσκεψης. 
 
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014  
 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες παίρνουν στα χέρια τους τα μαθητολόγια 
της περιόδου 1926-1934. Χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει και 
άλλο πεδίο: τόποι καταγωγής, θρήσκευμα, επαγγέλματα γονέων κ.λπ. 
Δημιουργούνται πίνακες Excel με τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών, 
καθώς και οι αντίστοιχες στήλες (Φωτ. 5). Διαπιστώνεται στα μαθητολόγια η 
ύπαρξη εβραίων μαθητών. 
 
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 
  

Οι ομάδες παρουσιάζουν την εργασία τους για τους τόπους καταγωγής 
και τα επαγγέλματα. Συνδυάζουν τις πληροφορίες που αντλούν από τις 
πηγές με τα ευρύτερα ιστορικά γεγονότα (π.χ. πόλεμος-ορφάνια) και την 
τοπογραφία της περιοχής (π.χ. καπνεργάτες – καπνεργοστάσιο Ρεζί). Γίνεται 
μια πρώτη συζήτηση για την απώλεια των Εβραίων μαθητών λόγω του 
Ολοκαυτώματος. Συζητάμε για την εβραϊκή παρουσία στην πόλη. Έπειτα, 
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παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις αποστολές των Εβραίων από τη Θεσ-
σαλονίκη στο Άουσβιτς το Μάρτιο του 1943. 
 
Τρίτη 4 Μαρτίου 2014  
 

Ο 2ος ιστορικός περίπατος ξεκίνησε εκ νέου από τη γειτονιά των παι-
διών. Επισκεφτήκαμε και πάλι συγκεκριμένες τοποθεσίες και κάναμε στά-
σεις σε διάφορα σημεία της διαδρομής που άξιζε να μελετηθούν. Συγχρόνως, 
κρατώντας όπως πάντα φωτογραφίες εκείνης της εποχής επιχειρήσαμε την 
ανασύσταση του αστικού τοπίου του παρελθόντος και παρατηρήσαμε τις 
μεταβολές του. Η διαδρομή που ακολουθήθηκε αυτήν τη φορά ήταν από το 
σχολείο προς την οδό Αγίου Δημητρίου, το Διοικητήριο, τη ρωμαϊκή αγορά, 
την πλατεία Αριστοτέλους και καταλήξαμε ξανά στο Εβραϊκό Μουσείο. Εκεί, 
η κα Λούση Ναχμία, υπεύθυνη μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων του Εβραϊκού 
Μουσείου, χώρισε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ομάδες και ξεκίνησαν 
μια σειρά από δραστηριότητες που αφορούσαν την ιστορία της εβραϊκής 
παρουσίας στην πόλη από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Κατόπιν, επικε-
ντρώθηκαν σε συγκεκριμένα αντικείμενα του μουσείου και παρουσίασαν τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους ανά ομάδες σύμφωνα με τα φύλλα 
εργασίας. Ύστερα, η έρευνα κατέληξε στα στοιχεία για το Ολοκαύτωμα στην 
πόλη και, τέλος, τα παιδιά παρουσίασαν μέρος από τη δουλειά τους στους 
υπεύθυνους του μουσείου. Έτσι, οι μαθητές/τριες με τις γνώσεις και την 
έρευνά τους πληροφορούσαν με τη σειρά τους το μουσείο για τα αποτελέ-
σματα της εργασίας τους, κομίζοντας έναν διαφορετικό τρόπο συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός μουσείου και ενός σχολείου31.  
 
Κυριακή 16 Μαρτίου 2014  
 

Οι ομάδες αναλαμβάνουν την παρουσίαση ενός μέρους από τη δουλειά 
τους στην γιορτή για τα 60χρονα του σχολείου (1954-2014). Συγκροτούνται οι 
ομάδες παρουσίασης και συνεντεύξεων.  
 
Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 
  

Επίσκεψη στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί, οι μαθη-
τές/τριες συμμετέχουν στο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα «Παλιά επαγγέλ-
ματα της Θεσσαλονίκης», τα οποία τα συσχετίζουν με τα επαγγέλματα των 
γονέων, που συνάντησαν στα αρχεία του σχολείου τους.  
 

                                                           
31  Για τη συνεργασία του σχολείου με τα μουσεία στη διδακτική της ιστορίας βλ. Α. 

Ανδρέου, Ιστορία, μουσείο και σχολείο, Θεσσαλονίκη 1996. 
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Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 
  

Εκδήλωση για τα 60χρονα του 67ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. 
Σε αυτήν την εκδήλωση οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους σε γονείς και κατοίκους της περιοχής: την 
ιστορία της, τους παλιούς κατοίκους της, πρόσφυγες κι εβραίους, τα 
επαγγέλματά τους, την καθημερινή τους ζωή, τα γεγονότα της κατοχής και 
το ολοκαύτωμα, πλαισιωμένα από μαρτυρίες και αφηγήσεις παλιών 
δασκάλων, μαθητών και κατοίκων της περιοχής.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 

 Η αξιολόγηση του προγράμματος προέκυψε μέσα από την παρατήρηση 
και τη συζήτηση με τους μαθητές. Επίσης, σημαντικές ήταν και οι παρατη-
ρήσεις γονέων και κατοίκων στην τελική εκδήλωση για τα 60χρονα του 
σχολείου, που έκλεισε ουσιαστικά και το πρόγραμμα. Όλοι ανεξαιρέτως, 
εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κάτοικοι της περιοχής επισήμαναν τη 
θετική συμμετοχή των παιδιών στο πρόγραμμα, όπως και ότι έμαθαν μέσα 
από τα αρχεία του σχολείου στοιχεία για την ιστορία της γειτονιά τους, τα 
οποία αγνοούσαν. Παράλληλα, πολλοί από τους κατοίκους συνέβαλαν με 
συνεντεύξεις και φωτογραφικό υλικό στην επιτυχία της έρευνας. Τέλος, στην 
τελική παρουσίαση, στην οποία συμμετείχε όλη η περιοχή, πολλοί από τους 
κατοίκους κατέθεσαν δια ζώσης και ιδιαίτερα συγκινημένοι τις μαρτυρίες 
τους. Τέλος, οι ίδιοι οι μαθητές επαναπροσδιόρισαν τη στάση τους όχι 
μονάχα απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, τα οποία οι ίδιοι συνέδεσαν με την 
μικροϊστορία της περιοχής τους, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τα 
προσεγγίζουν, ως ερευνητές. Παράλληλα, η ευαισθητοποίησή τους για το 
Ολοκαύτωμα λειτούργησε σε μεγάλο βαθμό ως δείκτης ενσυναίσθησης και 
για το πλούσιο πολυπολιτισμικό παρόν της γειτονιάς.  
 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 Η παρακάτω πρόταση έδωσε μια σημαντική ευκαιρία να ενεργο-
ποιήσουμε τη σχολική κοινότητα αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινωνία 
αλλάζοντας το πλαίσιο σκέψης και δράσης για το πώς αντιλαμβάνονται την 
ιστορία, δηλαδή από εξιστορούμενο αντικείμενο σε ιστορούν υποκείμενο. Η 
διδασκαλία της τοπικής ιστορίας απέκτησε ως αντικείμενο μελέτης τη 
γειτονιά και το σχολείο της, επαναπροσδιορίζοντας πιθανόν τον τρόπο 
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αντίληψης της καθημερινής πραγματικότητας και του χώρου που ζουν οι 
άνθρωποί της. Το αρχείο αποτέλεσε το αρχικό εργαλείο στα χέρια των 
παιδιών, προκειμένου να μπορέσουν να ζωντανέψουν το παρελθόν και να 
το συνδέσουν με το παρόν. Ιστορίες ανθρώπων, ονόματα του παρελθόντος 
που ξανακούστηκαν, μια διαδικασία που αποτέλεσε τον κρίκο για να 
αποκτήσει η περιοχή ταυτότητα αλλά και να συνειδητοποιήσουν οι 
μετέχοντες την ιστορική εξέλιξη και πορεία της. Παράλληλα, μέσα από την 
παρουσίαση της δουλειάς των παιδιών τους, οι σημερινοί πρόσφυγες, 
μετανάστες και παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής ένιωσαν ότι δεν είναι 
αυτοί που απλώς ήρθαν, αλλά αυτοί που θα μείνουν, συμμετέχοντας ενεργά 
στη διεκδίκηση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Εντέλει, επρόκειτο για μια 
προσπάθεια δασκάλων και μαθητών/τριών, κατοίκων μιας περιοχής που 
έχουν τη ζωτική ανάγκη να εκφράσουν το δικαίωμα της ύπαρξής τους.  
Επιπλέον, η έντονη παρουσία της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή και τα 
αποτυπώματα της παρουσίας της στα αρχεία του σχολείου προσέφερε τη 
δυνατότητα για μία ουσιαστική παρέμβαση διδασκαλίας του Ολοκαυτώ-
ματος, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προ-
σεγγίσεις, που συναντούμε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία και προτείνονται από τα σχετικά με τη διδασκαλία του 
Ιδρύματα (Yad Vashem, Mémorial de la Shoah, United States Holocaust 
Memorial Museum). Μία προσέγγιση, η οποία επικεντρώθηκε στην έρευνα τη 
μελέτη και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της γειτονιάς, δίνοντας 
φωνή στους απόντες της.  
 

7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

 

 Όπως διαπιστώσαμε, η Ξηροκρήνη υπήρξε πάντοτε ο τόπος αυτών που 
φεύγουν κι έρχονται, με ιστορίες και καταστάσεις που επανέρχονται, από το 
’22 και τη δεκαετία του ’90 έως σήμερα. To 2017, το σχολείο αυτής της 
γειτονιάς, όπου στα αρχεία του συναντήσαμε τα προσφυγόπουλα της 
Μικράς Ασίας, της Θράκης, του Πόντου, αλλά και τα χαμένα εβραιόπουλα 
του Άουσβιτς, υπήρξε το σχολείο της πόλης, που φιλοξένησε 35 αθώες ψυχές 
από τη Συρία, οι οποίες στερήθηκαν τα πάντα στον τόπο τους κι έφυγαν για 
να σωθούν. Αν συγκρίνουμε τα χαμογελαστά και χαρούμενα πρόσωπα των 
προσφυγόπουλων σε σχέση με τις πρώτες δύσκολες μέρες, τότε που 
ένιωθαν αμήχανα και φοβισμένα, μάλλον ένα σημαντικό μέρος από αυτά, 
που οφείλει κάθε σχολείο να θέσει ως στόχους για τα παιδιά του, 
επιτεύχθηκε· να νοιώσουν, δηλαδή, ασφάλεια και αγάπη. Κι όταν κάποτε η 
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ζωή τους γίνει καλύτερη, σε τόπους ίσως μακρινούς, ίσως θα θυμούνται πως 
σε αυτή την άσημη φτωχογειτονιά της πόλης συνάντησαν την αγάπη και τη 
ζεστασιά που αξίζει να προσφέρει μια χώρα στην οποία επινοήθηκε η λέξη 
φιλοξενία, η αγάπη για τον ξένο. Και ίσως αυτή η ζεστή αγκαλιά ν’ αποτελεί 
και ένα μικρό φόρο τιμής στη μνήμη των απόντων της γειτονιάς, που 
ξεκληρίστηκαν μεμιάς εκείνη τη σκοτεινή άνοιξη του 1943.  
 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 
Πίνακας 1α 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΡΑΗΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ  
13ου/19ου Δημοτικού Σχολείου 

1927-28 26  

1928-29 22 

1929-30 24 

1930-31 25 

1931-32 0 

1932-33 1 

1933-34 1 

ΣΥΝΟΛΟ 99 

 
Πίνακας 1β 
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Πίνακας 2 
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΣΡΑΗΛΙΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Σχολ. Έτη 1927-1931 
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Φωτογραφία 1:  Η διατηρητέα οθωμανική κρήνη, παγιδευμένη  
στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας στην οδό Δ. Παπαθανασίου 44.  

Πηγή: Ομάδα Tevârîh-i Selânik. 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Εισαγωγή 

 

59 

 

Φωτογραφία 2: 6 Νοεμβρίου 1935. 
Η Β΄ τάξη του 19ου Δημοτικού φωτογραφίζεται μπροστά από το 19ο Δημοτικό Σχολείο. 

Πηγή: Αρχείο του συγγραφέα. 

 

 

Φωτογραφία 3: Το 61ο/7ο Ισραηλιτικό Σχολείο Ρεζί Βαρδάρ (1938).                                                               
Πηγή: Ε.Μ.Θ. (Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης)  
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Φωτογραφία 4: Μετά τον πόλεμο. 
Μια σχολική γιορτή στο εβραίικο σχολείο της Ξηροκρήνης 

(πρώην Ισραηλιτικό Σχολείο Ρεζί Βαρδάρ) 
Πηγή: Αρχείο του συγγραφέα. 

 

 
 

Φωτογραφία 5: Ερευνητική εργασία στο σχολείο.  
Πηγή: http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-11-07-08-23-35/ekpaideutikes-episkepseis- 

mathitwn/2-2012-2012/------2013-2014 

http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-11-07-08-23-35/ekpaideutikes-episkepseis-%20mathitwn/2-2012-2012/------2013-2014
http://www.diapolis.auth.gr/index.php/2013-11-07-08-23-35/ekpaideutikes-episkepseis-%20mathitwn/2-2012-2012/------2013-2014
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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΤΗΣ 3
ΗΣ

 ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΥΝ  

ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΗΓΩΝ 

 
Νίκος Λαμπρινός 

Καθηγητής ΠΤΔΕ, ΑΠΘ 
email: labrinos@eled.auth.gr 

 

ΕΙΣΑΓΩΓH 
 

Το θέμα του «τόπου» είναι ίσως εκείνο που κυριαρχεί στον τίτλο και 
κάνει την διαφορά. Ως «τόπο» ορίζουμε ένα τμήμα της επιφάνειας της γης 
που δεν περιορίζεται από πολιτικά σύνορα και είναι αποτέλεσμα αλληλε-
πίδρασης πολλών επιμέρους στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αν-
θρώπου, τα οποία όμως δεν οφείλουν την ύπαρξή τους στην ανθρώπινη δρα-
στηριότητα (Λαμπρινός 2009). 

Στο πρόγραμμα αυτό έγινε, μεταξύ άλλων, η χαρτογράφηση άυλων 
πραγμάτων (καταστάσεων), τα οποία δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που 
χαρακτηρίζει την περιοχή αλλά δεν σχετίζονται με ανθρώπινη δραστηριό-
τητα. Σχετίζονται όμως με ανθρώπινες ανάγκες. 

Η χαρτογράφηση της μετακίνησης των ανθρώπων λόγω υποστήριξης 
των ζωτικών τους αναγκών  οδηγεί στην εξιστόρηση γεγονότων που τελικά 
(δυστυχώς ή ευτυχώς) μπορεί να καταλήξουν να χαρακτηρίζουν τα άτομα 
που μετακινούνται. Η επιλογή της χωρικής αποτύπωσης της κίνησης των 
κλάδων μιας οικογένειας, μέσα από την καταγραφή του γενεολογικού 
δένδρου της, οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο χαρακτηρισμός «ντόπιος» πολλές 
φορές μπορεί να έρχεται για κάποιους βιαστικός και για άλλους καθυστερη-
μένος. Η εντοπιότητα όμως στις μέρες μας μπορεί να αποτελέσει αφορμή 
διενέξεων ειδικά όταν αυτή επιχειρείται να συνδεθεί με τον χαρακτηρισμό 
κάποιας οικογένειας ή μέλους αυτής ως μετανάστη ή όχι. 

Αυτό ακριβώς τελικά επιτυγχάνεται, αποτελώντας περισσότερο μία 
ένδειξη και όχι βέβαια απόδειξη, μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Οι πληρο-
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φορίες που συγκεντρώθηκαν μέσα από συνεντεύξεις ατόμων (οικογενειών) 
μέχρι και δύο γενιές πίσω και η αποτύπωση των πληροφοριών αυτών πάνω 
στο χάρτη μπορούν να μας βάλουν σε σκέψεις σχετικά με το πόσο «ντόπιοι» 
είμαστε στον τόπο μας ή πόσο περισσότερο ή λιγότερο «ντόπιοι» είμαστε 
από τους άλλους.  

Όταν διαπιστώσουμε τι ισχύει για τον εαυτό μας και τους γύρω μας, 
ελπίζουμε ότι θα αρχίσουμε να σεβόμαστε περισσότερο το δικαίωμα και των 
άλλων να απολαύσουν μαζί μας όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν στον 
ίδιο τόπο.   

Η εξέλιξη του προγράμματος έδωσε την ευκαιρία σε 171 μαθητές Γ΄ έως 
και ΣΤ΄ τάξεων να συμμετέχουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους και 30 φοι-
τητές/τριες του ΠΤΔΕ του ΑΠΘ να αξιοποιήσουν και αξιολογήσουν τις συνε-
ντεύξεις που πήραν οι μαθητές από μέλη της οικογένειάς τους. Οι πληρο-
φορίες αυτές αποτυπώθηκαν σε χάρτες δείχνοντας πόσες οικογένειες τελικά 
προέρχονται από άλλους τόπους ή κάποια στιγμή της ιστορίας τους βρέ-
θηκαν και σε άλλους τόπους βιώνοντας τις δυσκολίες της μετεγκατάστασης 
και προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον με άλλους ανθρώπους.  

Τα συμπεράσματα της δουλειάς αυτής αποτυπώνονται πάνω στους 
χάρτες και είναι θέμα του κάθε αναγνώστη να τους ερμηνεύσει σύμφωνα και 
με τα δικά του βιώματα. Η αποτύπωση δεν ήταν τελικά τόσο απλή δουλειά 
όσο αρχικά φάνταζε. Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν ήταν πολλές και σε 
αρκετές περιπτώσεις οι μετακινήσεις πολύπλοκες. Η λογική που ακολου-
θήθηκε ήταν οι χάρτες να κατασκευαστούν για το σύνολο των μαθητών κά-
θε σχολείου που συμμετείχε ώστε να μην τεθεί από κάποιον(ους) θέμα προ-
σωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν χάρτες για την πορεία 
κάθε οικογένειας. Οι χάρτες που παρουσιάζονται δείχνουν τις μετακινήσεις 
που έγιναν ουσιαστικά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο σκοπός ήταν να δοθεί η ευκαιρία σε μαθητές και γονείς να συ-
ζητήσουν μεταξύ τους την πορεία των κλάδων της οικογένειας ώστε να μά-
θουν τα νεότερα μέλη της οικογένειας την πορεία των μελών της και να 
διαπιστώσουν τις μεταβολές που έγιναν με την πάροδο του χρόνου στον 
τόπο εγκατάστασης της οικογένειας. 

Ένας έμμεσος σκοπός της έρευνας αυτής είναι να διαπιστώσουν οι μα-
θητές ότι η έννοια “ντόπιος” είναι αρκετά σχετική αν ψάξει κανείς χρονικά 
αρκετά πίσω στην ιστορία της οικόγειάς του.  



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Εισαγωγή 

 

63 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν 10 Δημοτικά Σχολεία της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής 
(ΒορειοΑνατολική Χαλκιδική).  Συγκεκριμένα συμμετείχαν τα Δημοτικά σχο-
λεία Παλαιοχωρίου, Σταγείρων, Στανού, Νέων Ρόδων, Μεγάλης Παναγιάς, 
Ιερισσού 1ο

, 
 Αρναίας, Γαλάτιστας, Ουρανούπολης και Ζερβοχωρίων. 

Από τα σχολεία αυτά συμμετείχαν 171 μαθητές από την Δ΄ μέχρι και την 
ΣΤ΄ τάξη. Οι μαθητές αυτοί πήραν μία δομημένη συνέντευξη από τους γονείς 
τους και από τους παππούδες και γιαγιάδες τους και συμπλήρωσαν ένα ερω-
τηματολόγιο με τις απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο και οι ερωτήσεις της 
συνέντευξης, στάλθηκαν ηλεκτρονικά στα συμμετέχοντα σχολεία και οι 
απαντήσεις επεστράφησαν με τον ίδιο τρόπο, αφού πρώτα σαρώθηκαν. 

Στην επεξεργασία των συνεντεύξεων και την κατασκευή των χαρτών 
του γενεολογικού δέντρου των κλάδων της οικογένειας κάθε μαθητή κάθε 
σχολείου συμμετείχαν 30 φοιτητές/τριες του ΠΤΔΕ, ΑΠΘ.  

Οι φοιτητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ατόμων και ανέ-
λαβαν να συγκεντρώσουν και επεξεργαστούν τις συνεντεύξεις από ένα σχο-
λείο/ομάδα. Η επεξεργασία ξεκίνησε ανά μαθητή και ανά κλάδο της οικο-
γένειάς του, καταγράφοντας τις κινήσεις που έγιναν με την πάροδο του χρό-
νου από τα μέλη του κλάδου. Οι κινήσεις αυτές χωρίστηκαν σε εκείνες που 
έγιναν προς και από το εξωτερικό και σε εκείνες που έγιναν αποκλειστικά 
μέσα στην Ελλάδα. Τέλος, διαχωρίστηκαν και εκείνες οι κινήσεις που έγιναν 
μόνο τοπικά, δηλαδή μόνο στο νομό Χαλκιδικής, από κάποιο άλλο μέρος του 
νομού προς τον τόπο κατοικίας της οικογένειας.   

Η καταγραφή των κινήσεων έγιναν με απευθείας ψηφιοποίηση στην 
οθόνη με τη βοήθεια του λογισμικού ArcGIS Online της εταιρείας ESRI, ΗΠΑ. 
Χρησιμοποιήθηκε ως υπόβαθρο ο τοπογραφικός χάρτης του OpenStreetMap 
και με την βοήθεια της αλλαγής της κλίμακας έγινε δυνατή η αποτύπωση 
των κινήσεων είτε αυτές προέρχονταν από μέρη που βρίσκονται σε άλλες 
ηπείρους είτε σε διπλανά χωριά από τον σημερινό τόπο κατοικίας.  

Έτσι, σε κάθε κίνηση αντιστοιχεί και μία γραμμή από τον τόπο εκκίνησης 
μέχρι τον τόπο προορισμού για κάθε μέλος του κλάδου.  Στην απλούστερη 
μορφή αυτού, κάθε μέλος έχει μία γραμμή που ξεκινάει από τον τόπο που 
γεννήθηκε και καταλήγει στον τόπο που βρίσκεται σήμερα, με όσες εν-
διάμεσες στάσεις έχει κάνει. Άρα, δύο γραμμές για τους γονείς κάθε γονέα μα-
θητή και μία γραμμή για τον ίδιο τον γονέα. Σύνολο, έξι γραμμές για κάθε 
μαθητή. 

Στην πράξη οι έξι γραμμές έγιναν πραγματικότητα ελάχιστες φορές επει-
δή διαπιστώθηκε ότι τελικά κάθε κλάδος είχε κάνει πολλές μετακινήσεις 
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μέχρι να εγκατασταθούν εκεί που σήμερα βρίσκεται. Αυτός είναι και ο λόγος 
που οι χάρτες παρουσιάζουν τόσες πολλές γραμμές μπλεγμένες μεταξύ τους. 

Οι χάρτες παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μέσα από συνεντεύξεις και η 
αποτύπωση των πληροφοριών αυτών πάνω στο χάρτη μπορούν να μας 
βάλουν σε σκέψεις σχετικά με το πόσο «ντόπιοι» είμαστε στον τόπο μας ή 
πόσο περισσότερο ή λιγότερο «ντόπιοι» είμαστε από τους άλλους. Αυτό 
εξάλλου μπορεί να το διαπιστώσει κανείς και μόνος του κάνοντας ακριβώς 
την ίδια διαδικασία. Οι λιγότεροι έχουν σχέση με τον ίδιο τόπο διαμέσου των 
προηγούμενων γενεών. Οι υπόλοιποι, η συντριπτική πλειοψηφία, έχουν 
έρθει από κάπου αλλού ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα έχουν μετακινηθεί 
και ζήσει σε άλλους τόπους από εκείνους που η οικογένειά τους θεωρεί ως 
τόπο τους. Με την αυστηρή έννοια του όρου επομένως, για μεγάλο χρονικό 
διάστημα δεν ήταν “ντόπιοι” εκεί που ζούσαν.  

Μέσα από την απεικόνιση της μετακίνησης των μελών των οικογενειών 
των μαθητών των σχολείων διαπιστώνει κανείς ότι πολλές φορές η ανάγκη 
έχει υποχρεώσει τους ανθρώπους να μετακινηθούν και να εγκατασταθούν, 
άλλοι μόνιμα και άλλοι προσωρινά, σε άλλους τόπους.  

Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι, δεν υπάρχει σχολείο οι μαθητές του οποίου 
να προέρχονται αποκλειστικά από έναν τόπο. Μπορεί να ζουν στο ίδιο 
χωριό/πόλη αλλά προέρχονται από αλλού ή έχουν ζήσει και αλλού. 

Μέσα στα πλαίσια ενός πολυ-πολιτισμικού κόσμου, ο χάρτης των μετα-
κινήσεων των κλάδων μιας οικογένειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία και δεί-
χνει ότι η εντοπιότητα, με την αυστηρή έννοια του όρου, ολοένα και περισ-
σότερο σπανίζει. Όταν μάλιστα η  έρευνα των μετακινήσεων προχωρήσει σε 
αρκετό βάθος χρόνου (η έρευνα αυτή χρονικά  πηγαίνει πίσω περισσότερο 
από 60 χρόνια, περίπου μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου) τότε 
μπορούν να προκύψουν περισσότερες απαντήσεις στο ερώτημα “ποιος τε-
λικά είναι πράγματι αυτόχθων και ποιος όχι”.  

Αυτό θα έβαζε τη συζήτηση περί μετανάστευσης σε άλλη βάση αν 
θεωρηθεί ότι και όσοι θεωρούνται (ή θέλουν να λέγονται) ντόπιοι τελικά δεν 
είναι. Απλώς έχουν πολλά χρόνια που εγκαταστάθηκαν στο συγκεκριμένο 
μέρος και ίσως η προέλευση της οικογένειας να έχει ξεχαστεί με το πέρασμα 
του χρόνου. Μία τέτοια σκέψη θα βοηθούσε στην αποδοχή εκείνων που 
ψάχνουν ένα καλύτερο μέλλον για τους εαυτούς τους και την οικογένειά 
τους.  
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Χάρτες, ανά σχολείο, της μετακίνησης των κλάδων 
των οικογενειών των μαθητών των σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής 

 

Δ.Σ. Παλαιοχωρίου 
 

 
Μετακινήσεις από Ευρώπη 

 
Μετακινήσεις στην Ελλάδα 
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Μετακινήσεις στην Χαλκιδική 

 

Δ.Σ. Σταγείρων 
 

 

Μετακινήσεις από τον Κόσμο 
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Μετακινήσεις από Ελλάδα 

 
 

Δ.Σ. Στανού 
 

 
Μετακινήσεις από Ελλάδα 
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Μετακινήσεις από Χαλκιδική 

 

Δ.Σ. Νέων Ρόδων 

 

 
Μετακινήσεις από τον Κόσμο 
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Μετακινήσεις από Ευρώπη 

 

 

Μετακινήσεις από Ελλάδα 
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Δ.Σ. Μεγάλης Παναγιάς 
 

 
Μετακινήσεις από τον Κόσμο 

 

 
Μετακινήσεις από Ευρώπη 
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Μετακινήσεις από Χαλκιδική 

 
 

Δ.Σ. 1ο Ιερισσού 

 
Μετακινήσεις από τον Κόσμο 
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Μετακινήσεις από Ευρώπη 

 

 
Μετακινήσεις από Ελλάδα 
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Δ.Σ. Αρναίας 
 

 
Μετακινήσεις από τον Κόσμο 

 

 
Μετακινήσεις από Ελλάδα 
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Μετακινήσεις από Χαλκιδική 

 

 

Δ.Σ. Γαλάτιστας 

 

 
Μετακινήσεις από τον Κόσμο 
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Μετακινήσεις από Ευρώπη 

 
 

 
Μετακινήσεις από Ελλάδα 
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Δ.Σ. Ζερβοχωρίων 
 

 
Μετακινήσεις από Ευρώπη 

 

 
Μετακινήσεις από Ελλάδα 
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Μετακινήσεις από Χαλκιδική 
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  

ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Δρ  Αρχοντία Πολυζούδη  
Αρχαιολόγος 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους 
email: apolyzoudi@yahoo.gr 

 

  

Το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι μαθητές των Δημοτι-
κών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική 
τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του  τόπου τους» 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-
2018.  

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, όπως διατυπώθηκε και από 
τον κ. Α. Παρασκευά, υπήρξε η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από τη 
διαδικασία και το ‘ταξίδι’ της ανακάλυψης, της μελέτης και της παρουσίασης 
ιστορικών πηγών του τόπου των χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής. 
Ήταν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που είχε επίκεντρο τη διεπιστημονικό-
τητα των πεδίων της παιδαγωγικής, της αρχαιολογίας και της μελέτης της 
υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την αλληλεπίδραση τους στη 
διαμόρφωση πολυεπίπεδων αφηγήσεων της τοπικής ιστορίας. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος βασίστηκε στον κυ-
ρίαρχο ρόλο της αναζήτησης και εξερεύνησης υλικών και άυλων μαρτυριών, 
γραπτών και προφορικών πηγών και αρχειακού υλικού του σχολικού αλλά 
και του ευρύτερου τοπικού περιβάλλοντος κάθε περιοχής. Οι μαθητές/τριες 
μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους ανακάλυψαν ιστορία/ες του τόπου τους 
μέσα από τη διερεύνηση του πλούσιου φωτογραφικού υλικού και μαθητο-
λογίων των σχολικών αρχείων, μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες και διη-
γήσεις των γονιών τους. Αντικείμενα, έγγραφα γραπτών ή προφορικών αφη-
γημάτων που αποτύπωναν με ιδιαίτερο τρόπο, άλλοτε γλαφυρό και άλλοτε 
επίσημο, την τοπικότητα και το χαρακτήρα του κάθε τόπου, δημιούργησαν 
τα κατάλληλα εργαλεία για τη μελέτη καταλοίπων του τοπικού παρελθόντος 
και την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία και διαφύλαξή 
του. 

Οι μαθητικές κοινότητες ακολούθησαν με ενθουσιασμό και ιδιαίτερο εν-
διαφέρον τη διαδρομή της ερευνητικής διαδικασίας-αποκάλυψης του υλικού, 
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της μελέτης και της ερμηνείας του και τέλος της παρουσίασης του. Μία δια-
δρομή στην οποία η συμμετοχική δραστηριότητα των μικρών μαθητών ήταν 
κλιμακωτή και εναλλασσόμενη, προκειμένου η παιδαγωγική και βιωματική 
διαδικασία να λαμβάνει χώρα σε κάθε στάδιο της εκπαιδευτικής δράσης. 

 

ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                                                              
ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

 

Λόγω του πλούσιου περιεχομένου του, το αρχειακό υλικό αποτελεί την 
ιδανική πηγή δημιουργίας ιστοριών και  εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
παρέχουν πληροφορίες σε παιδιά και ανθρώπους όλων των ηλικιών, που 
επιδιώκουν να κατανοήσουν ένα μακρινό ή πρόσφατο παρελθόν. Οι πλη-
ροφορίες των επιτόπιων αρχείων και η πληθώρα περιγραφών και προφορι-
κών αφηγήσεων θα μπορούσαν να καταστούν ένα αποτελεσματικό εκπαι-
δευτικό εργαλείο στα χέρια αρχαιολόγων και εκπαιδευτικών που θα πυρο-
δοτήσει την αναζήτηση νέων γνώσεων και κατανόησης του παρελθόντος. 

Η αναζήτηση, καταγραφή και μελέτη των πρωτογενών και δευτερογε-
νών πηγών, γραπτών ή προφορικών δημιουργεί στο μαθητικό κοινό ένα δό-
κιμο πεδίο έρευνας, μέσα από το οποίο μπορούν οι μαθητές να ασκηθούν σε 
ποικίλες και ετερόκλητες δεξιότητες με σκοπό την κατάκτηση της γνώσης.  

 
Τα βασικά στάδια υλοποίησης της δράσης υπήρξαν τα ακόλουθα: 
 

1. Συγκέντρωση και μελέτη πηγών 
Η αναζήτηση των αρχείων και προφορικών μαρτυριών στην εκπαι-

δευτική τους μονάδα, αλλά και στο ευρύτερο στενό περιβάλλον της τοπικής 
τους διασύνδεσης, αποτέλεσε το μεγαλύτερο κίνητρο για το μαθητή. Σε αυτό 
το στάδιο ο μαθητής καλείται, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να σχεδιάσει 
και να οργανώσει την αναζήτησή του και να δημιουργήσει τη μεθοδολογία 
της μελέτης της πληροφορίας που θα συλλέξει.  

 
2. Διαμόρφωση ερωτημάτων που έχουν άμεση σχέση με το θέμα τους και 

τις πηγές τους. 
Μέσα από ένα μεγάλο πλήθος πληροφοριών ο μαθητής καλείται να δια-

μορφώσει τα ερωτήματά του γύρω από το θέμα που διερευνά. Αναζητώντας 
μαρτυρίες της τοπικής ιστορίας θέτει συγκεκριμένους στόχους και ερωτή-
ματα προσπαθώντας να δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο εξέτασης 
όλων αυτών των υλικών και άυλων μαρτυριών που θα συγκεντρώσει.   
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3. Συγκριτική μελέτη μιας ή περισσοτέρων ιστορικών πηγών 
Με σκοπό την αξιολόγηση του συγκεντρωμένου υλικού οι μαθητές θα 

πρέπει να προβούν στη συγκριτική μελέτη αυτού, προκειμένου να κατα-
λήξουν σε επιλογές για την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία του. Αυτό το 
στάδιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μαθητή, καθώς διενεργείται μία πο-
λύπλοκη ερευνητική διαδικασία με σκοπό την ερμηνεία και την αξιοποίηση 
του πολύτιμου αρχειακού τους υλικού. Έτσι, φωτογραφίες, έγγραφα, προ-
φορικές μαρτυρίες, αξιολογούνται, ενώ το περιεχόμενό τους και οι πληρο-
φορίες διασταυρώνονται, προκειμένου να καταλήξουμε σε τεκμηριωμένες 
ιστορίες και αφηγήσεις.  

 
4. Συγκρότηση και παρουσίαση του δικού τους ιστορικού λόγου 

Στο στάδιο της συγκρότησης και παρουσίασης της έρευνας οι μαθητές 
θα έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα από τα οποία θα 
δημιουργήσουν και τα δικά τους ‘αφηγήματα’. Θα είναι πλέον σε θέση να 
κατανοήσουν την ερευνητική διαδικασία, την προσέγγιση και την ερμηνεία 
των πηγών, τα στοιχεία που τις μεταβάλουν και το ρόλο που διαδραματί-
ζουν στη διαμόρφωση της ιστορίας του τόπου τους. Σε αυτή τη διαδικασία 
είναι σημαντικό να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της οργάνωσης και 
παρουσίασης του υλικού που συγκέντρωσαν με δημιουργικό τρόπο.    

Το πεδίο και η θεματική της τοπικής ιστορίας προσφέρει πλούσιες δυνα-
τότητες για τη δημιουργική περιέργεια του μαθητή καθώς τα προς αναζή-
τηση και εξέταση αντικείμενα, σχολικά αρχεία, έγγραφα, μαθητολόγια, αντι-
κείμενα συνδεδεμένα με τη σχολική ζωή και πολλές προφορικές αφηγήσεις 
μέσα από ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, ενθαρρύνουν ερευνητικές διεργα-
σίες, στις οποίες εμπλέκονται οι μαθητές με σκοπό να φωτίσουν την ιστορία 
του τόπου τους. Έτσι, συνεργάζονται, συμφωνούν, διαφωνούν, διαλέγονται, 
αποδέχονται, αναθεωρούν θέσεις, προτάσεις των συμμαθητών τους, ενώ 
στο τέλος αναγνωρίζουν τα αποτελέσματα ως την επιβράβευση μίας συλλο-
γικής προσπάθειας. Παράλληλα, μέσα από διαδικασίες, η επίτευξη κοινού 
στόχου επιβάλλει και τη συνεργασία με τον υπεύθυνο διδάσκοντα αλλά και 
το διαχωρισμό των επιμέρους υποχρεώσεων, που οι μαθητές καλούνται να 
υπηρετήσουν με σεβασμό, εκτίμηση και αποδοχή στην προσπάθεια του 
άλλου. 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η οργάνωση και υλοποίηση του προ-
γράμματος «Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων ανακαλύπτουν και μελετούν 
την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του  τόπου 
τους» ακολούθησε τη βιωματική μέθοδος μέσα από την οποία οι μαθητές α) 
ενεργούν και βιώνουν, β) ανταλλάσσουν εμπειρίες, γ) κατανοούν και ερμη-
νεύουν, δ) γενικεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα και ε) εφαρμόζουν. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν στο 
τέλος του προγράμματος από τις μαθητικές κοινότητες και παρουσιάζονται 
και στο παρόν βιβλίο αποκαλύπτουν τη δημιουργική διάθεση και την εξε-
ρευνητική ικανότητα των μικρών ερευνητών. Είναι σημαντικό να αναγνωρί-
σουμε την πολυπλοκότητα και πολυσυνθετότητα του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος, καθώς ετερόκλητα μεθοδολογικά εργαλεία έπρεπε να ακολου-
θηθούν και να εφαρμοστούν. Σε αυτή την κατεύθυνση ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού υπήρξε καθοριστικός τόσο στην επιδίωξη της ενεργητικής συμ-
μετοχής των μαθητών σε όλα τα στάδια της δράσης, όσο και στη δημιουρ-
γική σύνδεση προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου.  

Η σημασία και το παιδαγωγικό ενδιαφέρον της διδασκαλίας της τοπικής 
ιστορίας την έχουν καταστήσει ένα πλούσιο πεδίο μελέτης και εξερεύνησης. 
Ενθαρρύνοντας τον μαθητή να ανακαλύψει το τοπικό του παρελθόν με 
ενεργητικό τρόπο, τότε θα συνειδητοποιήσει τη σημασία του γεωγραφικού 
παράγοντα στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης του τόπου του, την 
κοινωνιολογική και πολιτιστική διαμόρφωση αυτού και τη μοναδικότητα 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.  

Μέσα από τέτοια προγράμματα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η εξερεύ-
νηση και μελέτη της τοπικής ιστορίας μπορεί να ενεργοποιήσει μία δια-
θεματική προσέγγιση σε πολλά γνωστικά πεδία και να εξασκήσει το μικρό 
μαθητή στην αυτενέργεια, επινοητικότητα, δράση και ανάπτυξη πολλαπλών 
δεξιοτήτων. 
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ΠΑΜΕ ΜΟΥΣΕΙΟ;  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή 

Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
email: info@ekedisy.gr 

 
 
 Η επίσκεψη σε ένα  Μουσείο προσφέρει δυνατότητες και δημιουργικούς 
τρόπους επίτευξης στόχων του αναλυτικού προγράμματος.  Με  μεθοδολο-
γίες και τεχνικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της 
κριτικής στάσης, της παρατηρητικότητας, της  μνήμης, της φαντασίας των 
μαθητών μια επίσκεψη σε ένα Μουσείο έχει τη δυνατότητα να μετατραπεί 
σε μια δυναμική πορεία βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης. 

 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ;  
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 
 

 Με τον όρο Μουσείο εννοείται σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό 
της ICOM (International Council of Museums) «ένα μόνιμο ίδρυμα, μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, 
ανοικτό στο κοινό, που έχει ως έργο του τη συλλογή, τη μελέτη, τη διατήρηση, 
τη γνωστοποίηση και την έκθεση τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και 
περιβάλλοντος, με στόχο τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία» (6ο 
Περιφερειακό Σεμινάριο Καβάλας 2002:22).  
 Έχει ως έργο του: 

 τη συλλογή τεκμηρίων του ανθρώπινου πολιτισμού και περιβάλλοντος  

 τη μελέτη τους  

 τη διατήρησή τους  

 τη γνωστοποίησή τους και  

 την έκθεσή τους  
 Η Αμερικανική Ένωση Μουσείων ορίζει το μουσείο ως «ένας οργανω-
μένος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο κατ΄ ουσία εκπαιδευτικό ή 
αισθητικό, με επαγγελματικό προσωπικό που κατέχει και χρησιμοποιεί απτά 
αντικείμενα, τα οποία επιμελείται και εκθέτει στο κοινό με κάποιο τακτό 
πρόγραμμα» (American Association of Museums 1973:8-9) . 
 Στην ελληνική αρχαιότητα το «Μουσείον» περιγράφεται ως τέμενος, 
αφιερωμένο στη λατρεία των Μουσών, που σημαίνει ότι στον χώρο του καλ-

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ICOM&action=edit&redlink=1
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λιεργούνταν τα γράμματα, η μουσική, η ποίηση, η φιλοσοφία και ο χορός. 
Στη ρωμαϊκή αρχαιότητα ο όρος χρησιμοποιούνταν για χώρους στους 
οποίους διεξάγονταν φιλοσοφικές συζητήσεις. Τον 3ο αιώνα π.Χ. ο Πτο-
λεμαίος Σωτήρας ίδρυσε το μουσείο της Αλεξάνδρειας, οι συλλογές του 
οποίου αποτελούνταν από αγάλματα, ιατρικά και αστρονομικά εργαλεία, κα-
θώς και βοτανικό και ζωολογικό πάρκο. Εικόνες και θρησκευτικά αντικεί-
μενα, στην εποχή του Μεσαίωνα, φυλάσσονταν σε μοναστήρια, εκκλησίες 
και θρησκευτικά ιδρύματα. Στην Αναγέννηση εμφανίζονται οι απαρχές του 
σύγχρονου μουσείου. Ο όρος μουσείο χρησιμοποιείται στη Φλωρεντία τον 
15ο αιώνα ενώ τον 16ο και 17ο αιώνα στην Ευρώπη αναπτύσσονται οι προ-
θήκες αντικειμένων  (Οικονόμου 2003). Κατά το 18ο αιώνα έχουμε την εξά-
πλωση των επιστημονικών μεθόδων για την ταξινόμηση και μελέτη των 
συλλογών. Τον 19ο αιώνα δημιουργούνται μουσεία λαογραφίας, εθνογραφίας 
και τοπικής ιστορίας. (Άλκηστις 1995). 
  Η εξέλιξη των μουσείων στην Ελλάδα ξεκινά με την ίδρυση του ελ-
ληνικού κράτους, και είναι συνδεδεμένη με την προστασία των αρχαιοτήτων 
με πρώτο Μουσείο το Εθνικό Μουσείο της Αίγινας το 1829. Τον 20ο αιώνα 
έχουμε μεγάλη άνθηση σε αρχαιολογικά μουσεία, λαογραφικά, μουσεία 
ιστορικού ενδιαφέροντος, ναυτικά και σε Βυζαντινά. Ιδιαίτερη άνθηση τις 
τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουν τα μουσεία έργων νεότερης τέχνης και το 
άνοιγμα των ελληνικών μουσείων προς το κοινό παίρνει κυρίως τη μορφή 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ; 

 Η επιστήμη που μελετά τα μουσεία και ασχολείται με τα ζητήματα της 
λειτουργίας τους, ονομάζεται μουσειολογία. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί η 
μελέτη της ιστορίας και το υπόβαθρο των μουσείων, ο ρόλος τους στην 
κοινωνία και τα συστήματα για την έρευνα, τη συντήρηση, την εκπαίδευση 
και την οργάνωση της αλληλεπίδρασης με το φυσικό περιβάλλον, και τον 
διαχωρισμό των ειδών των μουσείων. Συνοψίζοντας, η μουσειολογία απο-
τελεί τομέα της γνώσης που ασχολείται με την μελέτη των στόχων και την 
οργάνωση των μουσείων (Δαμαλά 2011). 
 Ανάλογα με το είδος των εκθεματικών συνόλων, δημιουργούνται και οι 
αντίστοιχες κατηγορίες μουσείων, οι οποίες διαμορφώνουν και την ανάλογη 
θεματική διακόσμηση του χώρου. Κάποιες από τις κατηγορίες των μουσείων 
είναι οι ακόλουθες:  Ιστορικά Μουσεία,  Αρχαιολογικά Μουσεία,  Πολεμικά 
Μουσεία,  Μουσεία Γεωλογίας,  Εθνογραφικά Μουσεία,  Τεχνολογικά – Βιο-
μηχανικά Μουσεία,  Μουσεία Φυσικών Επιστημών,  Μουσεία Φυσικής Ιστο-
ρίας,  Μουσεία Τέχνης,  Γενικά Μουσεία. (Δάλκος 2000:2). 
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Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

 Κάνοντας μια αναδρομή στη δημιουργία και στην εξέλιξη του μουσείου, 
παρατηρείται και διαπιστώνεται ότι το μουσείο του χθες είναι σε μεγάλο 
βαθμό διαφορετικό από το μουσείο του σήμερα. Πιο συγκεκριμένα το 
μουσείο του χθες αποτελούσε ένα απλό χώρο έκθεσης αντικειμένων της 
ιστορίας και του παρελθόντος ενώ το σύγχρονο μουσείο, το μουσείο του 
σήμερα, αποτελεί πλέον τον κατάλληλο χώρο για την καλλιέργεια της 
αισθητικής και πολιτισμικής ευαισθησίας ενώ ταυτόχρονα είναι ένας χώρος 
συνάντησης και ανταλλαγής εμπειριών, έρευνας, ανακάλυψης και απο-
καλύψεων. Είναι ένας σημαντικός χώρος προώθησης της αισθητικής ανά-
πτυξης των επισκεπτών και κυρίως των μαθητών επισκεπτών. 
  Η μουσειακή εκπαίδευση ή μουσειοπαιδαγωγική ορίζεται ως « η πρα-
κτική που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την σχολική εκπαίδευση όπως οι 
αίθουσες των μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, οι αρχαιολογικοί τόποι, τα 
μνημεία, οι παραδοσιακοί οικισμοί, το αστικό- δομημένο και φυσικό περι-
βάλλον, καθώς και κοινωνικούς θεσμούς ή καταστάσεις που άμεσα ή έμμεσα 
ασκούν αγωγή, όπως η οικογένεια, το παράλληλο σχολείο και η δια βίου 
εκπαίδευση» (Νάκου 2001). 
 Αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής αποτελεί «η επιστημονική 
διερεύνηση και βελτίωση των όρων γόνιμης αξιοποίησης των μουσείων και 
ευρύτερα του υλικού πολιτισμού προς όφελος της κοινωνίας». Ο χαρακτήρας 
της μουσειοπαιδαγωγικής κατέχει καθαρά διδακτικό ρόλο. Αποτελεί συνει-
δητή παιδαγωγική πρακτική και εφαρμόζεται κάτω από προσωπικές συν-
θήκες μετάδοσης και ο βασικός αποδέκτης θεωρούνται οι σχολικές ομάδες. 
Την επιμέλεια οργάνωσης των δραστηριοτήτων αναλαμβάνουν οι μουσειο-
παιδαγωγοί, οι οποίοι αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό των μουσείων 
και συνεργάτες της μουσειακής εκπαίδευσης. 
 Τα κοινά χαρακτηριστικά που διακρίνονται είναι η μάθηση με βάση τα 
αντικείμενα, η επί τόπου χρήση υλικών και οργάνωση δραστηριοτήτων, η 
έμφαση στην έρευνα, όπως επίσης και η ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα και 
τις προϋπάρχουσες εμπειρίες του επισκέπτη. Οι επικρατέστερες και δια-
δεδομένες μέθοδοι αποτελούν η αφήγηση παραμυθιών, οι διαλέξεις με προ-
βολή διαφανειών, εκπαιδευτικά φυλλάδια, παιχνίδια ρόλων, ξεναγήσεις, 
κυνήγι θησαυρού. Οι δραστηριότητες των μουσειοπαιδαγωγών κυμαίνονται 
πάνω στις «επτά ζώνες προγραμμάτων»: προγράμματα για την κοινότητα, 
τους ενήλικες και την οικογένεια, ξεναγήσεις, προγράμματα άτυπης μάθησης 
στην πινακοθήκη, συνεργασίες με άλλους οργανισμούς, σχολικά προγράμ-
ματα, μαθήματα και άλλα προγράμματα για το κοινό και εκπαιδευτικά 
προγράμματα μέσω διαδικτύου. 
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 Το μουσείο, ως χώρος απόκτησης επικοινωνίας, δράσης και συνάντησης 
διαφορετικών πολιτισμών, εμπεριέχει παράλληλα και παιδαγωγικές προ-
εκτάσεις. Ερευνώντας τους στόχους των προγραμματισμένων επισκέψεων 
των σχολείων στα μουσεία, διαπιστώνεται πως επιδιώκονται μακροπρόθε-
σμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι α) κοινωνικό-συναισθηματικής και β) 
γνωστικής ανάπτυξης για τα παιδιά. 
 Η μουσειακή εκπαίδευση αποστασιοποιείται από την παραδοσιακή ξε-
νάγηση, επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας δυναμικής διαδικασίας μάθησης, 
η οποία θα βασίζεται στην αυτενέργεια των παιδιών ανάλογα με τις δυ-
νατότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 
  Η νέα εκπαιδευτική διαδικασία στοχεύει:  

 Στη δημιουργία επιστημονικών αρχών για άσκηση γόνιμης και εποικο-
δομητικής κριτικής στα μουσεία, προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαί-
τερα των παιδιών.  

 Στην ερμηνεία και δημιουργική αξιοποίηση των πολιτισμικών στοι-
χείων, με σκοπό την κοινωνικοποίηση, τη πνευματική, σωματική, δια-
νοητική και ψυχική καλλιέργεια. 

 Στην απλούστευση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω κατάλληλων εκ-
παιδευτικών μεθόδων, ώστε να προάγουν την ελευθερία έκφρασης 
σκέψεων και αντιλήψεων τόσο των παιδιών όσο και των εκπαι-
δευτικών. 

 Στην καλλιέργεια ευρύτερης και ολόπλευρης παιδείας και γνώσεων. 

 Στην απόκτηση οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης που απο-
σκοπεί στην γενικότερη πολιτισμική ευαισθησία.  

 Στην ουσιαστικότερη παρατήρηση και κατανόηση των πολιτισμικών 
στοιχείων. 

 Στη παραχώρηση του απαιτούμενου χρόνου προς τα παιδιά, ώστε να 
είναι σε θέση να προσεγγίζουν, να επεξεργάζονται, να αντιλαμβάνονται 
και να ερμηνεύουν όσα παρατηρούν.  

 Στη δημιουργία νέων αντιλήψεων καταδικάζοντας τις προκαταλήψεις 
προς την πραγματικότητα, προς τους ιδίους και το κοινωνικό τους 
περίγυρο. 
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

 Η κοινή πορεία μουσείου – σχολείου αρχίζει να εμφανίζεται στα τέλη 
του 19ου αιώνα, θέτοντας τα μουσεία ως «λαϊκά εκπαιδευτήρια». Τον επό-
μενο αιώνα τα μουσεία θεωρούνται πλέον ένας «δημοκρατικός θεσμός», που 
προσφέρονται στα παιδιά ως χώροι μελέτης και εξερεύνησης. Το 1872 
εμφανίζονται τα πρώτα εκπαιδευτικά τμήματα των μουσείων, στο Μη-
τροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης και στο Μουσείο Καλών Τεχνών της 
Βοστόνης ενώ, το πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο 
Λονδίνο στο Victoria and Albert Museum, στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
αιώνα. Το 1920 αρχίζει την λειτουργία του το Μουσείο Εκπαίδευσης της 
Χάγης. Οχτώ χρόνια αργότερα, στο μουσείο του Λούβρου, υλοποιούνται τα 
πρώτα ειδικά προγράμματα απευθυνόμενα στα παιδιά (Δάλκος 2000). 
 Στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80, εξαιτίας της έντονης οικοδόμησης 
Αρχαιολογικών και Μουσείων Τέχνης, οργανώνονται ειδικά εκπαιδευτικά 
προγράμματα για ομάδες σε κίνδυνο περιθωριοποίησης και για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες, κάνοντας χρήση μουσειοσκευών, δανειστικών υπηρεσιών 
και μετακινούμενων εκθέσεων ενώ συγχρόνως επιτυγχάνεται και η επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών. 
 Το 1994 με πρωτοβουλία της Μελίνας Μερκούρη ξεκίνησαν τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα ΜΕΛΙΝΑ, αποσκοπώντας στην άμεση επαφή των 
σχολείων με πολιτισμικούς χώρους, όπως μουσεία, βιβλιοθήκες, εργαστήρια 
καλλιτεχνών, θέατρα, αλλά και την είσοδο πολιτισμικών και καλλιτεχνικών 
στοιχείων στα σχολεία (Ζαφειράκου, κ.ο. 2000).  
 Ο 21ος αιώνας επιτρέπει και επιδιώκει τη συνεργασία σχολείου- μουσείου 
ώστε να οικοδομηθεί η κριτική γνώση των παιδιών, η κατανόηση του 
παρελθόντος σε σχέση με την σημερινή εποχή. Τα εκπαιδευτικά τμήματα 
των μουσείων έχουν πλέον μετατραπεί σε μορφωτικά τμήματα. 
 Η σχέση μουσείου και σχολείου μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μοντέλα. Το 
πρώτο αποστασιοποιείται από το σχολείο και τους στόχους του. Διακρίνεται 
από διάφορα μουσειακά εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην 
καλλιέργεια της αισθητικής ανάπτυξης των παιδιών. Το δεύτερο μοντέλο 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρώτο. Επιδιώκει τη συμμετοχή και την 
υποστήριξη των σχολικών στόχων και προγραμμάτων, χωρίς όμως να 
υποκαθιστά την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου και του εκπαι-
δευτικού (Δάλκος 2000). 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 Εκπαιδευτικά ονομάζουμε εκείνα τα προγράμματα που εντάσσονται 
ομαλά στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσεγγίζουν τη μάθηση βιωματικά 
και πολύπλευρα, είναι ευέλικτα ως προς την ηλικία, την ετοιμότητα και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, στοχεύουν στην αβίαστη σύνθεση των δεδο-
μένων και αποτελούν αξιομνημόνευτη εμπειρία (Νικονάνου 2015). 
 Η επαφή των παιδιών με το μουσείο, την ανάπτυξη της παρατηρητικό-
τητας και της κρίσης, την καλλιέργεια της φαντασίας και του καλλιτεχνικού 
αισθητηρίου, τη δημιουργικότητα, την ενσυναίσθηση. 
 Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομείται στα εξής στοι-
χεία: σκοποί, στόχοι, περιεχόμενο, διάταξη, πορεία, αξιολόγηση. 

 Η κατανόηση των παραγόντων που υπεισέρχονται  στο σχεδιασμό ενός 
εκπαιδευτικού προγράμματος (κοινωνικούς, πρακτικούς, κλπ). 

 Σε ποιους το απευθύνουμε: Διερεύνηση των αναγκών του μαθητικού 
στόχου 

 Ποιοι οι στόχοι μας  

 Εκτίμηση των δυνατοτήτων του χώρου 

 Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 Παιδαγωγικά οφέλη –προεκτάσεις 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
 
 Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, είναι οι εξής: 
 

Συνεργασία με άλλα μουσεία. 

Ξεναγήσεις και διδασκαλία στο μουσείο. 

Προσφορά μαθημάτων- σεμιναρίων για πρακτικές- δημιουργικές 
δραστηριότητες( ζωγραφική, φωτογραφία). 

Δραστηριότητες εκτός μουσείου. 

Συμμετοχή στο σχεδιασμό των εκθέσεων. 

Κατάρτιση φυλλαδίων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Έκδοση θεματικών οδηγών και περιοδικού. 

Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διδακτικών εκθέσεων. 

Εξωσχολικές δραστηριότητες για παιδιά. 

Δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μουσειοπαιδαγωγών              
και την οικονομική δυνατότητα. 

Διαλέξεις, χρήση υπολογιστών, ομάδες εργασίας, δραστηριότητες                            
με καλλιτέχνες, δραματοποίηση, προβολές ταινιών, μουσικές εκδηλώσεις. 
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 Οι θεματικές οργανωμένες δραστηριότητες στα μουσεία έχουν «προσ-
διορισμένο θέμα και στόχους, προκαθορισμένη δομή και διάρκεια και σχε-
διάζονται με γνώμονα τις δυνατότητες και τις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας 
εφαρμογής». Τα εκπαιδευτικά προγράμματα κυρίως αποσκοπούν στη δια 
βίου μάθηση, αλλά ειδικότερα σύμφωνα με το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων 
(ICOM) στοχεύουν να μετατρέψουν την επίσκεψη στο μουσείο σε μια ευχά-
ριστη εμπειρία, να προσφέρουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για κριτική σκέψη 
και κατανόηση των αντικειμένων, να αναπτύξουν νέους τρόπους παρα-
τήρησης αλλά και να δείξουν ενδιαφέρον για το χώρο, το χρόνο και την 
ιστορικότητα των αντικειμένων, ώστε να αναπτυχθεί πολιτισμική ταυτότη-
τα τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, στοχεύουν στη 
δημιουργία ενός κατάλληλου περιβάλλοντος που εκπληρώνει τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τα ωθεί σε πειραματισμούς, έρευνες και 
ανακαλύψεις και στην διασκεδαστική βιωματική εμπειρία. 
 Για την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, απαιτείται πολύ-
μηνη προετοιμασία. Αφού επιλεγεί το θέμα και οριστούν οι στόχοι του προ-
γράμματος, θα γίνει η συλλογή των πληροφοριών. Θα ακολουθήσει η μελέτη 
των πηγών και θα διερευνηθεί το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Αφού ολο-
κληρωθεί η συλλογή των πληροφοριών, ο μουσειοπαιδαγωγός θα επιλέξει 
τη μουσειοπαιδαγωγική μέθοδο που θα ακολουθήσει. Στο τέλος, καλό θα 
είναι ο μουσειοπαιδαγωγός να ελέγξει όλες τις παραμέτρους, ώστε να ελαχι-
στοποιήσει τις πιθανότητες αποτυχίας. Οι εκδόσεις βιβλίων και παιχνιδιών, η 
δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και οι μουσειοσκευές, μικρές βαλίτσες που 
περιέχουν ένα σύνολο από ποικίλα υλικά και πληροφοριακό υλικό, τα οποία 
έχουν επιλεχθεί, σχεδιαστεί και κατασκευαστεί γύρω από το θέμα του 
προγράμματος, μπορούν να αποτελέσουν τη συνέχεια των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (Hein. 
Για να είναι επιτυχημένη μια σχολική επίσκεψη σε ένα Μουσείο θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια. 
 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ 

 

 Προεργασία 

 Πριν την επίσκεψη 

 Κατά την επίσκεψη 

 Μετά την επίσκεψη 
 Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο Μου-
σείο και στους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να υλοποιήσουν ένα μουσειο-
παιδαγωγικό πρόγραμμα για να είναι αποτελεσματική η υλοποίηση του 
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εκπαιδευτικού προγράμματος και να αποτελέσει μια βιωματική και ανε-
πανάληπτη εμπειρία για τα παιδιά. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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- Αξιοποίηση των Τεχνών στην Εκπαίδευση, 167-202. Αθήνα: Παιδαγωγι-
κό Ινστιτούτο. 

 6ο Περιφερειακό Σεμινάριο Καβάλας (2002). Για εκπαιδευτικούς πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νομού Καβάλας. Μουσείο- Σχο-
λείο. Αθήνα: Citronio 

 
ΥΛΙΚΟ 
 

 Προετοιμασία: http://www.ekedisy.gr/category/programmata/ekpedeftika-
programmata/  

 Από την ιστοσελίδα του Μουσείου μπορείτε να κατεβάσετε: 

 Πριν και μετά την επίσκεψη στο Μουσείο: Σχεδίαση Σταύρος Γρόσδος 

 Τα 10 δικαιώματα του μικρού επισκέπτη ενός Μουσείου (Συλλογικό ebook). 

 Στο Μουσείο! Διαθεματικές δραστηριότητες για μικρά παιδιά (Βαρβάρα 
Πρεβεζάνου), http://www.ekedisy.gr/category/vivliothiki/  

 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
 

 Μες στο Μουσείο: https://youtu.be/on1psyR7m_U  

 Μες στο μουσείο:  https://youtu.be/rws1PVbkyO0  (από το άλμπουμ Ενα 
Ταξίδι Στη Λιλιπούπολη με τη Χορωδία Αρσακείων & Σολίστ του Ιόνιου 
Πανεπιστημίου....στίχοι Μαριανίνα Κριεζή, μουσική Νίκος Κυπουργός... 
ζωντανή ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 1/12/2012) 

 Ο Μικρός Ερμής: Στίχοι Τριβιζάς. https://youtu.be/rws1PVbkyO0  

 
ΒΙΝΤΕΟ 
 

 Βιντεάκι  εκπαιδευτικού προγράμματος «Το παλιό σχολείο» 
https://youtu.be/WjpMLUqBc-4  

 What is a Museum :  https://youtu.be/fnXIBgEkW9A 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παλιό Σχολείο: https://youtu.be/WjpMLUqBc-4  
 
 
 

http://www.ekedisy.gr/category/programmata/ekpedeftika-programmata/
http://www.ekedisy.gr/category/programmata/ekpedeftika-programmata/
http://www.ekedisy.gr/wp-content/uploads/2016/08/%CE%A0%CF%81%CE%B9%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-1.pdf
http://www.ekedisy.gr/wp-content/uploads/2016/08/Museum_10-rights.pdf
http://www.ekedisy.gr/category/vivliothiki/
https://youtu.be/on1psyR7m_U
https://youtu.be/rws1PVbkyO0
https://youtu.be/rws1PVbkyO0
https://youtu.be/WjpMLUqBc-4
https://youtu.be/fnXIBgEkW9A
https://youtu.be/WjpMLUqBc-4
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Εικόνα 1. Το παλιό σχολείο. 
Πρόγραμμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 

 
 

 

Εικόνα 2. Προγράμματα στο Πολεμικό Μουσείο από τους μουσειοπαιδαγωγούς  
του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 
Αναστάσιος Κωτάκης, Γεώργιος Ξευτέρης 

taskot64@gmail.com, gxefteris@sch.gr 
 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Γ΄ Τάξη: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ, ΤΣΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Δ΄ Τάξη: ΒΑΤΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΤΥΡΗ  ΜΑΡΙΑ, ΜΩΡΑΪΤΗ  

ΑΜΑΛΙΑ, ΠΟΛΥΧΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ 

Ε΄ Τάξη: ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΙΑΠΠΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,  

ΤΣΙΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Στ΄ Τάξη: ΓΚΟΥΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Αρχείο θεωρείται μια συλλογή τεκμηρίων ιστορικής σημασίας, συνήθως 
ανεξαρτήτως μορφής, χρονολογίας και ύλης, που φυλάσσει ή παράγει οποιο-
δήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οποιοσδήποτε οργανισμός δημόσιος ή 
ιδιωτικός στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του. Ως αρχείο νοείται επίσης 
και ο φυσικός χώρος στον οποίο είναι τοποθετημένες οι αρχειακές συλλογές. 
Ένα αρχείο διαμορφώνεται συνήθως από τεκμήρια που έχει συλλέξει και δια-
φυλάξει ένας οργανισμός ή ένα φυσικό πρόσωπο. Το αρχείο μπορεί να απο-
τελείται από επιστολές, φωτογραφίες, έγγραφα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
λευκώματα, οικονομικά έγγραφα, ημερολόγια, φακέλους διοίκησης, γρα-
πτές αναφορές για μια επιχείρηση ή πρακτικά από τις συναντήσεις συμ-
βουλίων ή και επιτροπών (https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81% CF%87% 
CE%B5%CE%AF%CE%BF) 
 Τα εκπαιδευτικά αρχεία αποτελούν πολύτιμο εργαλείο έρευνας της ζωής 
των ανθρώπων γιατί διατρέχουν αδιαλείπτως, εφόσον διασωθούν ολό-
κληρα, όλο το χρόνο ζωής των σχολείων που τα παρήγαγαν. (https://www. 
alfavita.gr/koinonia/256565_ta-ekpaideytika-arheia-polytimo-ergaleio-ereynas-
tis-zois-ton-anthropon-tis) 

mailto:taskot64@gmail.com
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%25
https://www/
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ) 

1.  Η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από την ανακάλυψη, μελέτη και 
παρουσίαση του αρχειακού υλικού των σχολείων καθώς και ιστορικών 
πηγών του τόπου των χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής . 

2.  Η δημιουργία ατομικών και ομαδικών ψηφιακών γενεαλογικών χαρτών 
με την προέλευση των κατοίκων του μέσα από την υλοποίηση συνε-
ντεύξεων που θα υλοποιήσουν οι ίδιοι οι μαθητές και την βοήθεια φοι-
τητών του Εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων 
Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης-ΑΠΘ. 

3.  Η δημιουργία μια φωτογραφικής έκθεσης με τη βοήθεια του Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά 
του κάθε χωριού η οποία θα παρουσιαστεί στη Χαλκιδική και στο 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Αθήνα 

 

Α΄ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ κ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

1. Η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας μέσα από την ανακάλυψη, μελέτη και 
παρουσίαση του αρχειακού υλικού του σχολείου καθώς και ιστορικών 
πηγών του τόπου, του χωριού της Βαρβάρας Χαλκιδικής.  

2. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές τους θα αναζητήσουν το αρ-
χειακό υλικό του σχολείου τους  και αφού το ψηφιοποιήσουν (φωτο-
γραφία, χρήση σκάνερ) θα ανακαλύψουν όψεις της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς αλλά και των ανθρώπων σε σχέση με το χωριό τους. 
 

Β΄ ΠΥΛΩΝΑΣ - ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ 

1. Η δημιουργία ατομικών και ομαδικών ψηφιακών γενεαλογικών χαρτών 
με την προέλευση των κατοίκων του μέσα από την υλοποίηση συνε-
ντεύξεων που θα υλοποιήσουν οι ίδιοι οι μαθητές και την βοήθεια φοι-
τητών του Εργαστηρίου Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού Εργαλείων 
Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης-ΑΠΘ. 
 

Γ΄ ΠΥΛΩΝΑΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

1. Η δημιουργία μια φωτογραφικής έκθεσης με τη βοήθεια του Μουσείου 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά 
του κάθε χωριού η οποία θα παρουσιαστεί στη Χαλκιδική και στο 
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Αθήνα. 

2. Οι εκπαιδευτικοί αφού επιμορφωθούν από επαγγελματία φωτογράφο 
θα φωτογραφίσουν θέματα πολιτιστικού- λαογραφικού περιεχομένου. 
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1. Να διερευνήσουν την τοπική ιστορία του χωριού τους αλλά και του 
σχολείου τους μέσα από ιστορικές-αρχειακές πηγές (φωτογραφικό 
υλικό, έγγραφα, χάρτες, αλληλογραφία, προφορικές αφηγήσεις…)  

2. Να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσω ιστορικών πηγών χαρα-
κτηριστικά των κατοίκων του χωριού τους όπως επαγγέλματα, συνή-
θειες, τόπους καταγωγής. 

3. Να εξερευνήσουν την ιστορία του σχολείου τους και να μελετήσουν τα 
ιστορικά αντικείμενα που συνδέονται με τη μαθητική ζωή του τόπου. 

4. Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο. 
5. Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες – πληροφορίες μέσω διηγήσεων 

τοπικού πολιτιστικού περιεχομένου. 
6. Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας στη συλλογή και ταξινόμηση αρ-

χειακού υλικού. 
7. Να χρησιμοποιήσουν το σχολικό αρχείο ως εκπαιδευτικό υλικό. 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

1. Να διερευνήσουν τρόπους αναζήτησης ιστορικών πηγών (π.χ. αρχεία 
σχολείων και φορέων). 

2. Να επιμορφωθούν στους τρόπους και μεθόδους προστασίας ιστορικού 
υλικού. 

3. Να αναζητήσουν πληροφορίες μέσω της διερεύνησης του ιστορικού 
υλικού για τα επαγγέλματα ανθρώπων, καταγωγή, διατροφικές συνή-
θειες, μεταναστευτικά κύματα.  

4. Να μάθουν να ψηφιοποιούν υλικό και να το «ανεβάζουν» σε διαδρα-
στικούς ψηφιακούς χάρτες. 

5. Να αναδείξουν στοιχεία της τοπικής ιστορίας του τόπου που μένουν ή 
εργάζονται μέσω της οργάνωσης φωτογραφικής έκθεσης.  

6. Σύνδεση και υλοποίηση του προγράμματος με το σχολικό πρόγραμμα 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
project που βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία και μάθηση. Συλ-
λέξαμε στοιχεία από το αρχείο του Σχολείου και από διάφορες πηγές, οργα-
νώσαμε και καταγράψαμε πληροφορίες τις συγκρίναμε, τις ταξινομήσαμε  
πειραματιστήκαμε με νέους τρόπους εργασίας και τέλος τις παρουσιάσαμε. 
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ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ  

 Γλώσσα (Συμπλήρωση ερωτηματολογίων, διερεύνηση αρχείων, ταξινό-
μηση, καταγραφή ευρημάτων, εξαγωγή συμπερασμάτων) 

 Μαθηματικά  (Νοεροί υπολογισμοί, αρίθμηση, δημιουργία γραφημάτων) 
 Αισθητική Αγωγή (Φωτογράφιση)  
 Ιστορία  (Τοπική ιστορία μέσα από αρχεία και παλιές φωτογραφίες) 
 Μελέτη Περιβάλλοντος (Λαογραφία, πολιτισμός)  
 Πληροφορική (excel, word, power point, αρχειοθέτηση)  
 

Α΄ ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με την διερεύνηση των Μαθητολογίων 

και των βιβλίων Γενικού Ελέγχου του αρχείου του σχολείου.  
 Ενημερώσαμε τους γονείς για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε και 

ζητήσαμε την βοήθειά τους την οποία και αμέριστη είχαμε. 
 Συγκεντρώσαμε τα υλικά και τα εργαλεία που θα χρειαζόμασταν. 
 
ΑΦΟΡΜΗΣΗ 
Είναι αλήθεια ότι η πρώτη επαφή μας με το αρχείο του σχολείου δεν  
ενθουσίασε και πολύ. Όταν όμως οι δάσκαλοι  ανακοίνωσαν ότι μπορούν οι 
μαθητές  να βρουν μέσα στα μαθητολόγια τις βαθμολογίες των γονιών, των 
παππούδων και των συγγενών τους ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον  ξε-
χείλισε. Το τι έγινε στις τάξεις αλλά και στα σπίτια  τις πρώτες μέρες που 
ασχολήθηκαν μ’ αυτό δεν περιγράφεται με λόγια. Απορίες, συζητήσεις, απο-
καλύψεις, τρολαρίσματα δίνανε και παίρνανε.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. Ασχοληθήκαμε με την διερεύνηση των Μαθητολογίων και των βιβλίων 

Γενικού Ελέγχου του αρχείου του σχολείου.  
 Εδώ διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχαν Μαθητολόγια και Βιβλία Γενικού 

Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από το 1946 μέχρι και το 1950.  
 Μετά από έρευνα που κάναμε ρωτώντας τους παππούδες μας ενημε-

ρωθήκαμε πως αυτό το χρονικό διάστημα δεν λειτουργούσε το Σχολείο. 
Οι κάτοικοι του χωριού είχαν εκτοπιστεί σε γειτονικά χωριά εξαιτίας του 
εμφυλίου πολέμου και τα παιδιά πήγαιναν σχολείο στα μέρη όπου είχαν 
εγκατασταθεί οι γονείς τους.  
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 Βρέθηκαν επίσης και Αποδεικτικά τα οποία εκδόθηκαν από τα σχολεία 
αυτά (Βάλτης και Νεοχωρίου) για την επανεγγραφή των μαθητών στο 
σχολείο της Βαρβάρας μετά τον επαναπατρισμό τους το 1950. 

2. Καταμερισμός εργασίας 

Τάξεις Γ΄- Δ΄ 
 Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών.  
 Καταγραφή επωνύμων που υπήρχαν αλλά χάθηκαν στο πέρασμα του 

χρόνου. 

Τάξεις Ε΄- Στ΄ 
 Φωτογράφιση βιβλίων. 
 Ταξινόμηση ανά σχολικό έτος. 
 Αποθήκευση σε ψηφιακή μορφή. 
 Επεξεργασία στοιχείων (πληθυσμός χωριού-αριθμός μαθητών)  
 

ΤΑΞΕΙΣ Γ΄- Δ΄ -  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ                                
1950 έως 1953 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  
1954 έως 1962 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  
1963 έως 1972 

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΑ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΑ Α/Α ΕΠΙΘΕΤΑ 
1 ΚΟΝΙΑΡΗ 1 ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ 1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
2 ΠΑΠΠΑ 2 ΚΟΝΙΑΡΗΣ 2 ΚΟΝΙΑΡΗ 
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3 ΔΑΡΟΥΔΗΣ 

  4 ΤΣΙΤΣΙΑΣ 4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
  5 ΛΙΟΛΙΟΥ 5 ΣΤΕΡΙΑΡΟΥΔΗΣ 
  6 ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗΣ 6 ΖΑΧΟΥ 
  7 ΠΑΥΛΗΣ 7 ΓΩΓΑΣ 
  8 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 8 ΛΙΟΛΙΟΥ 
  9 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 9 ΧΙΟΥΤΗΣ 
  10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΜΗΤΑΚΑΚΗ 
  11 ΜΠΟΥΤΖΑ 11 ΕΥΘΥΜΟΥΔΗΣ 
  12 ΓΙΑΒΡΙΔΗΣ 

    13 ΜΑΤΣΚΑ 
    14 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ 
    15 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ 
    16 ΧΑΛΙΑΖΗΣ 
    17 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
    18 ΓΩΓΑΣ 
    19 ΜΑΝΤΖΟΥΛΙΔΗΣ 
    20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
    21 ΖΑΧΟΥ 
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 Καταγράψαμε τα επώνυμα που χάθηκαν από το χωριό με το πέρασμα 
του χρόνου και συζητήσαμε για τους λόγους εξαιτίας των οποίων έγινε 
αυτό. (Εσωτερική – εξωτερική μετανάστευση, απουσία απογόνων, δη-
μόσιοι υπάλληλοι που έφυγαν από το χωριό.) 

 Αποτυπώσαμε σε πίνακες τα επαγγέλματα των γονέων των μαθητών 
του σχολείου ανά περιόδους, δημιουργήσαμε γραφήματα και διατυ-
πώσαμε τα συμπεράσματά μας. 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
(1937-1938) 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΘΟΣ 

1937-1938 

ΓΕΩΡΓΟΣ 30 

ΕΡΓΑΤΗΣ 21 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 14 

ΥΛΟΤΟΜΟΣ 11 

ΑΛΛΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες, Δημόσιοι υπάλληλοι) 21 

 

31%

22%14%

11%

22%

ΓΕΩΡΓΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ

ΥΛΟΤΟΜΟΣ ΑΛΛΑ 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
(1949-1950) 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΘΟΣ 

1949 - 1950 

ΥΛΟΤΟΜΟΣ 52 

ΓΕΩΡΓΟΣ 19 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 13 

ΚΟΙΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 6 

ΑΛΛΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες, Δημόσιοι 
υπάλληλοι) 15 

 

50%

18%

12%

6%

14%

ΥΛΟΤΟΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

KTHNOTΡΟΦΟΣ ΚΟΙΝ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΑΛΛΑ 
 

 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
(1969-1970) 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΘΟΣ 

1969 - 1970  

ΥΛΟΤΟΜΟΣ 71 

ΕΡΓΑΤΗΣ 8 

ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ 5 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 4 

ΑΛΛΑ (ελεύθεροι επαγγελματίες, Δημόσιοι υπάλληλοι) 7 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

104 

75%

8%

5%
4%

7%

ΥΛΟΤΟΜΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΘΡΑΚΕΥΣ

ΚΤΗΜΟΤΡΟΦΟΣ ΑΛΛΑ 
 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

(1969-1970) 
 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΘΟΣ 

2000-2001 

ΥΛΟΤΟΜΟΣ 14 

ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ 10 

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 4 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 3 

ΑΛΛΑ 5 
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ΥΛΟΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΑΛΛΑ  
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39%

28%

11%

8%

14%

ΥΛΟΤΟΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ

ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΤΗΜΟΤΡΟΦΟΣ

ΑΛΛΑ 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

1. Το κύριο επάγγελμα των κατοίκων του χωριού ήταν και είναι μέχρι και 
σήμερα η υλοτομία. 

2. Μετά τη δεκαετία το ’70 εμφανίστηκε το επάγγελμα του μεταλλωρύχου. 
3. Τις πρώτες δεκαετίες πάνω από το 50% των κατοίκων ασχολούνταν με 

την κτηνοτροφία και την γεωργία. 
4. Η κτηνοτροφία έχει μειωθεί τελευταία. 
5. Τις τελευταίες δεκαετίες δεν υπάρχει καταγεγραμμένο το επάγγελμα 

του γεωργού. 
 
 
 

 

 

ΤΑΞΕΙΣ Ε΄- ΣΤ΄ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Φωτογραφίσαμε σελίδα σελίδα όλα τα Μαθητολόγια και τα Βιβλία 
Γενικού Ελέγχου του αρχείου του σχολείου. 

 Ταξινομήσαμε ανά σχολικό έτος και τα αποθηκεύσαμε σε ψηφιακή 
μορφή στον Η/Υ του Γραφείου του Σχολείου 

 Βρήκαμε τον πληθυσμό του χωριού από τις απογραφές ανά δεκαετία 
και το πλήθος των μαθητών τα αντίστοιχα σχολικά έτη. 

 Τα καταγράψαμε σε πίνακα με μορφή excel και δημιουργήσαμε γραφή-
ματα. 

 Συζητήσαμε και βγάλαμε τα συμπεράσματά μας. 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 

1951-52 133 5 869 

1960-61 116 13 950 

1970-71 95 8 750 

1980-81 89 0 723 

1990-91 47 0 692 

2000-01 46 0 639 

2010-11 26 0 611 
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ 

1951-52 133 5 869 

1960-61 116 13 950 

1970-71 95 8 750 

1980-81 89 0 723 

1990-91 47 0 692 

2000-01 46 0 639 

2010-11 26 0 611 

 
Ποσοστό μαθητών 

σε σχέση με τον πληθυσμό 
(Σχολικό έτος 1951-1952) 

 Ποσοστό μαθητών 
σε σχέση με τον πληθυσμό 

(Σχολικό έτος 1961-1962) 

15%

85%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
 

 

12%

88%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
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Ποσοστό μαθητών 
σε σχέση με τον πληθυσμό 

(Σχολικό έτος 1970-1971) 

 Ποσοστό μαθητών 
σε σχέση με τον πληθυσμό 

(Σχολικό έτος 1980-1981) 

13%

87%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
 

 

12%

88%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
 

 
Ποσοστό μαθητών 

σε σχέση με τον πληθυσμό 
(Σχολικό έτος 1990-1991) 

  
Ποσοστό μαθητών 

σε σχέση με τον πληθυσμό 
(Σχολικό έτος 2000-2001) 

7%

93%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
 

 

7%

93%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
 

 

Ποσοστό μαθητών 
σε σχέση με τον πληθυσμό 

(Σχολικό έτος 2010-2011) 

4%

96%

Μαθητές Πληθυσμός χωριού
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Ο πληθυσμός του χωριού έχει μειωθεί αρκετά με την πάροδο του  
χρόνου. 

 Το πλήθος των μαθητών του σχολείου ανά εικοσαετία μειώνεται σε 
ποσοστό περίπου 50%. 

 Ένα 10% περίπου των μαθητών τις πρώτες δεκαετίες έμενε στάσιμο. 
 Το ποσοστό των μαθητών του δημοτικού σχολείου σε  σχέση με τον 

πληθυσμό του χωριού  μέχρι και τη δεκαετία του ‘80 ήταν σταθερά 
πάνω από το 10%.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες όμως έχει πέσει αρκετά κάτω από το 10%.  
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθησιακοί στόχοι που βάλαμε  ήταν συναφείς µε τα ενδιαφέροντα 
μας.  

Γίναμε ενθουσιώδεις μικροί ερευνητές. 
Ήρθαμε σε επαφή με το  αρχείο του Σχολείου. Μάθαμε πολλά και ενδια-

φέροντα  πράγματα για τη χρησιμότητα της τήρησης αυτών των αρχείων. 
Η ανακάλυψη όλων αυτών των καινούργιων στοιχείων έκανε πιο συ-

ναρπαστική την όλη διαδικασία και αποτελούσε το ερέθισμα ώστε να δημι-
ουργηθούν συναισθήματα.  

Προκαλέσαμε το οικογενειακό μας περιβάλλον σε συζητήσεις, µε απο-
τέλεσμα να μπορούμε να μιλούμε για το αντικείμενο με το οποίο ασχολη-
θήκαμε, για τη σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα του στην διατήρηση της 
ιστορικής συνέχειας και συνοχής. 

Οι δάσκαλοί μας ανέλαβαν ρόλο συνεργάτη και βοηθού στην προ-
σπάθεια μας για την κατάκτηση της γνώσης.  
 

Β΄ ΠΥΛΩΝΑΣ 

Συμπληρώθηκαν τα ερωτηματολόγια μέσα από την υλοποίηση συνε-
ντεύξεων που πραγματοποίησαν οι ίδιοι οι μαθητές, ψηφιοποιήθηκαν σε 
Word και στάλθηκαν στο Εργαστήριο Ψηφιακής Ανάλυσης και Σχεδιασμού 
Εργαλείων Μάθησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης-
ΑΠΘ. Με τη βοήθεια των φοιτητών και την επίβλεψη του κ. Λαμπρινού δη-
μιουργήθηκαν γενεαλογικοί χάρτες των κατοίκων του χωριού. Τα αποτε-
λέσματα ανακοινώθηκαν στην παρουσίαση του προγράμματος στην Ιερισσό, 
και στους γονείς των μαθητών σε εκδήλωση με τη λήξη του σχολικού έτους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Από τον κλάδο της Μαμάς  

1)  Που γεννήθηκες και έζησες τα παιδικά σου χρόνια γιαγιά (παππού);  
2)  Εκεί γνώρισες τον παππού (γιαγιά); Αν τον γνώρισες αλλού τότε πες μου 

που τον γνώρισες.  
3)  Που ζήσατε με τον παππού (γιαγιά);  
4)  Που γεννήθηκε η μαμά (μπαμπάς);  
5)  Έμεινε η μαμά (μπαμπάς) πάντοτε εκεί; Αν όχι τότε πες μου για τη δια-

δρομή που κάνατε με τη μαμά (μπαμπά) μέχρι να έρθετε να μείνετε στο 
χωριό (πόλη); Ερωτήσεις προς τον γονέα.  

6)  Που γνώρισες μαμά (μπαμπάς) τον μπαμπά (μαμά);  
7)  Ήρθατε στο χωριό (πόλη) από αλλού; Από πού; 
 

Γ΄ ΠΥΛΩΝΑΣ 
 

Συλλογή παλαιών φωτογραφιών από τους μαθητές με βάση τις παρακάτω 
θεματικές ενότητες: 
 Εκκλησίες 
 Δημοτικό σχολείο 
 Πλατεία 
 Κοινωνία  
 Λαϊκή τέχνη 
 Συγκεντρώθηκε, ταξινομήθηκε, ψηφιοποιήθηκε (scanner) και αρχειο-
θετήθηκε το υλικό. Δημιουργήθηκε power point το οποίο παρουσιάστηκε 
στην εκδήλωση της Ιερισσού και στην τελετή λήξης του σχολικού έτους 
στους γονείς των μαθητών. 
 Τέλος έγινε επιλογή 10 φωτογραφιών οι οποίες εκτυπώθηκαν και έγιναν 
κορνίζες ώστε να χρησιμοποιηθούν σε εκθέσεις που θα πραγματοποιηθούν 
μελλοντικά από την 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και το Μουσείο 
Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Αθήνα. 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://www.alfavita.gr/koinonia/256565_ta-ekpaideytika-arheia-polytimo-ergaleio-
ereynas-tis-zois-ton-anthropon-tis 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF 

https://www.alfavita.gr/koinonia/256565_ta-ekpaideytika-arheia-polytimo-ergaleio-ereynas-tis-zois-ton-anthropon-tis
https://www.alfavita.gr/koinonia/256565_ta-ekpaideytika-arheia-polytimo-ergaleio-ereynas-tis-zois-ton-anthropon-tis
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

 

Ευδοκία-Δούκαινα Οικονόμου 
oikonomou.doukaina@gmail.com 

e-mail Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας:   mail@dim-galat.chal.sch.gr 
 

 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Γ΄ Τάξη: ΝΤΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΝΤΟΥΡΜΟΥΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΡΔΑΛΗ ΖΩΗ, ΣΑΚΕΛ-

ΛΑΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΣΟΥΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΣΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ, 

ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΤΣΙΟΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΑΡΧΑΡΑ ΑΓΓΕ-

ΛΙΚΗ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, το Γ΄2 τμήμα του σχολείου μας, με 
δασκάλα  την κυρία Οικονόμου Ευδοκία-Δούκαινα, Υποδιευθύντρια του σχο-
λείου, συμμετείχε και υλοποίησε το διεπιστημονικό εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα με θέμα: «Οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων της 3ης ΠΕ Χαλκιδικής ανα-
καλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση 
ιστορικών πηγών του τόπου τους». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι 12 
μαθητές  της συγκεκριμένης τάξης του σχολείου, που με την καθοδήγηση της 
υπεύθυνης εκπαιδευτικού τους και σύμφωνα με τους σκοπούς του προ-
γράμματος, εργαστήκανε μέσα από βιωματικές και συνεργατικές δράσεις 
που σχεδιάσανε και υλοποιήσανε, προκειμένου να προβάλλουνε τη δουλειά 
τους στο ιστολόγιο του σχολείου, στην ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του 
προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, στο Αριστο-
τέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού, αλλά και σε σχετική εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπου παρουσιά-
στηκε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του στους μαθητές, στους γονείς, 
στην τοπική κοινωνία και στους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.  
 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

124 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Σκοπός του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανά-
δειξη της τοπικής ιστορίας της Γαλάτιστας μέσα από την ανακάλυψη, μελέτη 
και παρουσίαση ιστορικών πηγών του τόπου.  
  Συγκεκριμένα: 
 Η αναζήτηση και μελέτη ιστορικού υλικού από διάφορους φορείς και 
πηγές. Η αναζήτηση στοιχείων για την πολιτιστική ιστορία της Γαλάτιστας. 

Η έρευνα συγκεκριμένων πεδίων με συνεντεύξεις ατόμων που γνω-
ρίζουν το αντικείμενο. 

Η φωτογράφιση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη του παραχθέντος υλικού 
και της τοπικής ιστορίας της Γαλάτιστας. 

 
 Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: 
 
Γνωστικοί-Ιστορικοί Στόχοι: 

 Η διερεύνηση της τοπικής ιστορίας της Γαλάτιστας, αλλά και της 
ιστορίας του σχολείου της. 

 Η διαδρομή των διδακτηρίων της Γαλάτιστας στο χρόνο, η προσφορά   
τους στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή του τόπου, οι χρήσεις τους 
παλιότερα και τώρα. 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία της ανέγερσης του Διδακτηρίου 
του τόπου τους. 

 Γνωριμία με τη ζωή και το έργο του Αρχιτέκτονα πολλών Διδακτηρίων 
της Χαλκιδικής, Ξενοφώντα Παιονίδη, καταγόμενο από την Φούρκα 
Χαλκιδικής. 

 Αναφορά σε καταξιωμένες προσωπικότητες που σχετίζονται με τα 
Διδακτήρια της Γαλάτιστας.  

 Αναφορά στον καταγόμενο από τη Γαλάτιστα Μέγα Εθνικό Ευεργέτη 
Δημήτριο Κατούνη και την προσφορά του στο σχολείο. 

 
Κοινωνικοπολιτιστικοί  Στόχοι:  

 Οι μαθητές να γνωρίσουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά των 
Διδακτηρίων του τόπου μέσα από την καταγραφή  τους και τη διερεύ-
νηση των αρχείων τους. 

 Οι μαθητές μέσω της διερεύνησης των αρχείων του σχολείου, να κατα-
γράψουν χαρακτηριστικά των κατοίκων της Γαλάτιστας, όπως επαγ-
γέλματα, συνήθειες, τόπο καταγωγής. 

 Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους  με τον τόπο τους. 
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Γλωσσολογικοί  Στόχοι:  

 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα είδη γραπτού λόγου   (π.χ. λεζάντα 
για κάθε εικόνα ή φωτογραφία, περιγραφή κτηρίου, καταγραφή της 
ιστορίας του σχολείου Γαλάτιστας κ.α. ) 

 

Διερευνητικοί  Στόχοι:  

 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές  αναζήτησης, συλ-
λογής και σύνθεσης πληροφοριών. Να μάθουν να ανιχνεύουν βιβλιογρα-
φία σε βιβλιοθήκες ή στο διαδίκτυο και να αντλούν πληροφορίες από τη 
διερεύνηση των αρχείων  του σχολείου. 

 Οι μαθητές να συλλέξουν πληροφορίες ιστορικού και πολιτιστικού πε-
ριεχομένου, μέσω συνεντεύξεων  και διηγήσεων.  

 

Αισθητικοί  Στόχοι:  

 Οι μαθητές να αναπτύξουν ή να εξελίξουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιό-
τητες.  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ                                               
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  

 Οι δραστηριότητες βασίζονται στην βιωματική ομαδοσυνεργατική 
μάθηση, Μέθοδο Project και συνυφαίνονται γύρω από μια βασική ιδέα, την 
ενεργό συμμετοχή του μαθητή μέσω: 

 Της έρευνας του Πεδίου–Δράσης (Διδακτήρια-Αρχεία Σχολείου). 

 Της συνέντευξης. 

 Της φωτογράφισης. 

 Της Ιστοεξερεύνησης και της εύρεσης σχετικής βιβλιογραφίας . 
 
 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η ιστορία της Γαλάτιστας 

 Μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Γαλάτιστας, της πανέμορφης  
κωμόπολης που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Χαλκιδικής, στις πλαγιές 
του όρους Προφήτη Ηλία, η οποία  έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ελληνικής ιστορίας. 
 Η ιστορία της Γαλάτιστας ξεκινά από την Νεολιθική εποχή, καθώς στην 
περιοχή Τούμπα, Πανίκοβα Γαλάτιστας, βρέθηκαν ευρήματα Νεολιθικού 
Οικισμού.  
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Κατά την αρχαιότητα, ονομαζόταν Ανθεμούς ή Ανθεμούσα ή Ανθε-
μούντας ή Ανθεμόεσα, από τα πολλά άνθη που είχε η περιοχή. Η Ανθεμούς 
ήταν κτισμένη στις πηγές του ποταμού Ανθεμούντα, κοντά στο εξωκλήσι της 
Αγίας Παρασκευής, στον κάμπο της Γαλάτιστας. (Κάτσανος Α., 1973) 

Το 480 π.Χ. οι περισσότερες πόλεις της Χαλκιδικής, πιθανώς και η 
Ανθεμούς, υποτάχθηκαν στον Ξέρξη.   

Το 351 π.Χ. ο Φίλιππος ο Β΄ εισέβαλε στη Χαλκιδική και κατέστρεψε 32 
πόλεις της.  

Το 348 π.Χ. η Ανθεμούς και όλη η Χαλκιδική επανέρχεται στην κυριαρχία 
των Μακεδόνων.  

Στη συνέχεια ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε Ανθεμούντιους ιππείς, 
την Ανθεμουσία Ίλη, στην Μικρασιατική εκστρατεία. Η Ανθεμουσία Ίλη ( = 
ιππικό) προπορευόταν στις μάχες του Μ. Αλεξάνδρου και ουσιαστικά ήταν 
αυτή που νίκησε τους Πέρσες του Δαρείου  στη μάχη της Ισσού, στις 12 
Νοεμβρίου του 333 π. Χ., όπως μας λέει ο ιστορικός Αρειανός. Αρχηγός του 
ιππικού αυτού, ήταν ο Περοίδας (περί + οίδα = βλέπω, δηλαδή περιβλέπω, 
παρατηρώ), γιος του Μενεσθέα (αυτός που έχει πολύ σθένος. Καθαρά 
ελληνικό όνομα, όπως και η Ανθεμούς). Το πιο πιθανό είναι αυτοί οι 
Ανθεμούντιοι ιππείς να ίδρυσαν και την αποικία των Ανθεμουντίων στη 
Μεσοποταμία ( Β. Συρία), την Ανθεμουσιάς ή Ανθεμουσιάδα, που τα ερείπιά 
της σώζονται ως σήμερα. Εδώ να εξηγήσουμε ότι Ανθεμούς θα πει: Ανθηρός 
λιμήν, ροή ανθέων, αυτός που είναι γεμάτος άνθη (ελληνικό όνομα).  

 

 
 

H Ανθεμουσιάδα, πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος  
στη βορειοδυτική Μεσοποταμία 
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Αργότερα ο Φίλιππος ο Γ΄ εγκατέστησε στην Ανθεμούσα, σημερινή Γαλά-

τιστα, αποίκους Γαλάτες. (Οικονόμου Δ., 1989) 

Ότι η Γαλάτιστα είναι ένας τόπος με πλούσια ιστορία, φαίνεται από τα 

πολλά μνημεία που υπάρχουν τόσο μέσα στον οικισμό, όσο και στη γύρω 

περιοχή. Τα παλαιοχριστιανικά μνημεία, όπως τα ερείπια στους Αγίους Αναρ-

γύρους και το εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, αλλά και τα Βυζαντινά μνη-

μεία, όπως ο Πύργος, οι υδρόμυλοί του, οι υδρόμυλοι Πανίκοβας, τα ερείπια 

της Μονής Αγίου Νικολάου, που υπάρχουν στην περιοχή της Γαλάτιστας, επι-

βεβαιώνουν την ύπαρξη οικισμού στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή 

εποχή. Επίσης, το επιβεβαιώνουν και τα εντοιχισμένα μέλη χριστιανικού 

ναού στον Πύργο, οι βάσεις των κιόνων του ναού του Αγίου Δημητρίου, το 

μεγάλο ιωνικό κιονόκρανο που χρησιμοποιείται σαν βάση του δεσποτικού 

θρόνου στο ναό της Αγίας Παρασκευής (μέσα στον οικισμό) και η ρωμαϊκή 

επιτύμβια στήλη στο βόρειο τοίχο του Αγίου Νικολάου (Οικονόμου Ζ., 1998). 

Το 1300 ο οικισμός υπάρχει με την ονομασία Γαλάτισσα και αποτελεί 

σημαντικό οικισμό εκείνης της εποχής. 

Για το πώς προήλθε η μετονομασία του οικισμού από Ανθεμούς σε 

Γαλάτησσα, Γαλάτισσα, Γαλάτιτζα, Γαλατίστα  και τελικά Γαλάτιστα, υπάρ-

χουν οι παρακάτω εκδοχές. 

Πιθανότατα να την οφείλει στους Γαλάτες που είχε εγκαταστήσει σ’ 

αυτή ο Φίλιππος ο Γ΄. (Οικονόμου Δ., 1989) 

Ίσως, όμως, να οφείλεται και στον Πύργο της,  που  χρησίμευε εκτός 

των άλλων και ως τόπος φυλάκισης των εξοριζόμενων καταδίκων από το 

Γαλατά, ή σύμφωνα με μια παράδοση ως τόπος εξορίας της βυζαντινής 

πριγκίπισσας Γαλάτειας. 

Υπάρχουν δυο εκδοχές για τον Πύργο. Η μια είναι ότι χρησίμευε για την 

προστασία του μοναστηριακού μετοχιού που υπήρχε στη Γαλάτιστα, πριν 

από τη δημιουργία του οικισμού. Η άλλη ότι ήταν οχυρωματικός Πύργος των 

Βυζαντινών για την προστασία της Θεσσαλονίκης. Γενικά, οι νεότερες 

έρευνες χρονολογούν τον Πύργο γύρω στον 11ο αι. Η εκδοχή ότι χτίστηκε από 

τους Ενετούς, φαίνεται να μην ευσταθεί. 
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Ο Βυζαντινός Πύργος Γαλάτιστας 

 

 
 

Ο Βυζαντινός Υδρόμυλος ( Ντοχιός) δίπλα στον Πύργο Γαλάτιστας 

 
Η Τουρκοκρατία στη Χαλκιδική άρχισε νωρίτερα, πριν το 1453 που 

κυριεύτηκε η Κωνσταντινούπολη και μάλιστα πριν την άλωση της 
Θεσσαλονίκης το 1430. Συγκεκριμένα, το κάστρο της Γαλάτιστας κυριεύθηκε 
στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1383 και 1387. 

Επί Τουρκοκρατίας η Γαλάτιστα είχε καθαρά ελληνικό πληθυσμό. Μαζί 
με τις κοινότητες της ανατολικής Χαλκιδικής, τα Μαντεμοχώρια, δημιούρ-
γησε μια αυτόνομη ομοσπονδία από 12 κωμοπόλεις και πολλά χωριά. Αυτές 
οι κωμοπόλεις (κώμες), ήταν  η Γαλάτιστα, ο Βάβδος, τα Ραβνά, ο Στανός, η 
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Βαρβάρα, η Λιαρίγκοβη (Αρναία), το Νοβοσέλο (Νεοχώρι), ο Μαχαλάς 
(Στάγειρα), ο Ίσβορος (Στρατονίκη), η Χωρούδα, τα Ρεβενίκια και η Ιερισσός. 
Η ομοσπονδία αυτή είχε και την εκμετάλλευση των μεταλλείων της Βόρειας 
Χαλκιδικής αντί ετήσιου «δοσίματος» καθορισμένου σε 220 οκάδες καθαρού 
αργύρου. Οι μόνοι Τούρκοι που υπήρχαν στα Μαντεμοχώρια ήταν ένας 
αξιωματικός ο «Μεντέμ –Αγάς» και λίγοι στρατιώτες που ήταν η φρουρά του. 
(Οικονόμου Ζ., 1998) 
 Η Γαλάτιστα εκτός από Μαντεμοχώρι, αποτελούσε πριν ακόμα από την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης, έδρα της Επισκοπής, ή κατά άλλους  Μη-
τρόπολης Αρδαμερίου. Στη Γαλάτιστα συναντάμε ως Επίσκοπο Αρδαμερίου 
τον Ιγνάτιο, που γεννήθηκε στα Αμπελάκια Θεσσαλίας το 1769 και ήταν αρ-
χικά δάσκαλος. Τον Αύγουστο του 1818 και ενώ βρισκόταν στο Άγιο Όρος, 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρία από το Γιάννη Φαρμάκη και προετοίμασε την 
επανάσταση στη Γαλάτιστα. Για να ξεσηκώσει, μάλιστα, τους αναποφά-
σιστους, καίει τη Μητροπολιτική οικία, που βρισκόταν δίπλα στο ναό του 
Αγίου Δημητρίου στην πλατεία της Γαλάτιστας, έτσι ώστε να δείξει ότι έπρε-
πε να κόψουν κάθε δεσμό με τη δουλεία και να διώξουν τον κατακτητή. Χρη-
σιμοποιούσε δε το επιχείρημα ότι, αν δεν πετύχαινε η Επανάσταση, δε θα 
την είχαν ανάγκη. Αν νικούσαν, θα την έφτιαχναν καλύτερη. (Αρχ. Χ. Μαϊ-
δώνης, 1989)  
   

 
 

Ο Δεσπότης Αρδαμερίου Γαλατίστης, ο εκ Ελασσώνος, (από δεξ. προς  αριστ.),  
Πολύχρος Γιώργος,   Εμμανουήλ Οικονόμου, ο Γαλατσάνος ιερέας Παπατσάκος  

και ο Νικόλαος Παπούλιος. Πλατεία Γαλάτιστας, αρχές 1900 
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 Στο μεταξύ ο Εμμανουήλ Παππάς έχει αποβιβαστεί στις 23 Μαρτίου 1821   
στη Μονή Εσφιγμένου του Αγίου Όρους και μετά από σύσκεψη με όλους 
τους ηγουμένους και άλλους παράγοντες της μοναστικής πολιτείας, κηρύττει 
επίσημα, στις 31 Μαϊου 1821, την επανάσταση στη Μακεδονία ύστερα από 
δοξολογία στο Ναό του Πρωτάτου των Καρυών. Την ίδια μέρα 3.900 ένοπλοι 
από τους οποίους οι 1.000 μοναχοί, φεύγουν από το Άγιο Όρος και 
προχωρούν δίνοντας μικρές μάχες προς τη Θεσσαλονίκη. Σχηματίστηκαν 2 
σώματα. Το ένα από τους Μοναχούς και τους Μαντεμοχωρίτες υπό την 
ηγεσία του Παππά, Δουμπιώτη και Χιμεντού και το άλλο από τους Κασσαν-
δρινούς και τους Συκιώτες υπό την ηγεσία του Χάψα. Η πρώτη έφτασε στην 
περιοχή Λαγκαδά - Χορτιάτη και η δεύτερη έφτασε στη Γαλάτιστα και αφού 
ενισχύεται από κατοίκους της περιοχής, φτάνει μέχρι το χωριό Σέδες. Ο 
Γιουσούφ Μπέης βλέποντας ότι οι επαναστάτες είχαν φτάσει έξω από τη 
Θεσσαλονίκη, μαζί  με τον Μπαϊράμ Πασά, που κατευθυνόταν προς την Πε-
λοπόννησο, συγκρότησαν μια μικτή δύναμη από 30.000 πεζούς και 5.000 
ιππείς ενισχυμένη με πυροβολικό. Ένα μέρος της δύναμης επιτέθηκε στην 
ομάδα του Παππά και το ισχυρότερο μέρος εναντίον του Χάψα.  
 Η πρώτη μάχη δόθηκε κοντά στο χωριό Βασιλικά. Οι Έλληνες ύστερα 
από μάχη 3 ωρών υποχώρησαν, τα Βασιλικά παραδόθηκαν στη σφαγή και τη 
λεηλασία, ενώ κάποια γυναικόπαιδα κατέφυγαν στο Μοναστήρι της Αγίας 
Αναστασίας. Η δεύτερη μάχη έγινε κοντά στο ποτάμι που κατεβαίνει από τη 
Γαλάτιστα, κοντά στο Μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας, στην περιοχή 
«Κομμένοι» ή «Συκιωτάκια», όπου σκοτώνεται ο Χάψας και τα 62 παληκάρια 
του. Οι Τούρκοι έκαψαν το Μοναστήρι και έσφαξαν τους μοναχούς και τους 
επαναστάτες. (Μπριλάκης Κ., 1976) 
 Στις 15 ή 28 Ιουνίου (κατά το Γρηγοριανό ή Ιουλιανό ημερολόγιο) οι 
Τούρκοι με αρχηγό τον Αχζμέτ Μπέη επιτέθηκαν κατά της Γαλάτιστας. Οι 
Έλληνες που είχε ξεσηκώσει ο Ιγνάτιος πολέμησαν για μια περίπου ώρα, 
αλλά οι Τούρκοι μπήκαν στη Γαλάτιστα καίγοντας και σφάζοντας. Λέγεται 
ότι τους κατοίκους της τους πούλησαν στη Βεγγάζη της Αφρικής, ενώ τις 
κοπέλες και τα αγόρια τα μοιράστηκαν οι πασάδες στα χαρέμια τους. Όσοι 
γλίτωσαν εγκατέλειψαν τη Γαλάτιστα. Πολλοί κατέφυγαν στις Βόρειες 
Σποράδες, όπου και σήμερα υπάρχουν απόγονοί τους. 
 Ο Ιγνάτιος κατέφυγε στην Κασσάνδρα και όταν στις 14 Νοεμβρίου έπεσε 
η Κασσάνδρα, κατάφυγε στην Πελοπόννησο. Το 1833 ο βασιλιάς Όθωνας τον 
διόρησε μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής για την ανασυγκρότηση της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. Το 1834 γίνεται επίσκοπος Γόρτυνος και Μεγαλου-
πόλεως και το 1839 μέλος της Ιεράς Συνόδου. Πέθανε στις 17 Σεπτεμβρίου του 
1839 στην Αθήνα και ενταφιάσθηκε στη Μονή Ασωμάτων Πετράκη. (Αρχ. Χ. 
Μαϊδώνης, 1989)    
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Η ιστορία της Γαλάτιστας, όμως, συνεχίζεται. Το χωριό ανασυγκρο-
τήθηκε. Η  Γαλάτιστα ήταν μια από τις μεγαλύτερες κωμόπολεις της Χαλκι-
δικής και είχε από το 19ο αιώνα 3 δημοτικά σχολεία, 2 γυμνάσια και τέσσερα 
αγιογραφικά εργαστήρια. 

Μετά την ανασυγκρότηση του χωριού η ανάγκη για παραγωγή εικόνων 
είχε σαν αποτέλεσμα να ανθίσουν, ως περίπου το 1900, τέσσερα αγιογρα-
φικά εργαστήρια από την αναπαραγωγή των οποίων κοσμήθηκαν πολλοί 
από τους ναούς της Χαλκιδικής. Η ασχολία αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί 
άσχετη με την ύπαρξη ενός αγιογραφικού εργαστηρίου από Γαλατσάνους 
αγιογράφους στο Άγιο Όρος που παρουσίασε ένα σημαντικό έργο για έναν 
ολόκληρο αιώνα, από το 1770 έως το 1870 περίπου, αλλά και με την 
καλλιτεχνική δράση των Γαλατσάνων αγιογράφων κατά τη διάρκεια του 
πρώτου μισού του 18ου αιώνα στις Βόρειες Σποράδες. Το εργαστήριο στο Άγιο 
Όρος, η Αθωνική αυτή οικογενειακή συντροφιά από τη Γαλάτιστα, ήταν 
εγκατεστημένη στις Καρυές και  αποτελούνταν από τον Μακάριο και τα 
ανήψια του, Βενιαμίν και Ζαχαρία. Μετά το θάνατο του Μακαρίου το 1814 
προστέθηκε στη συνοδεία ακόμα ένας ιερομόναχος με το όνομα Μακάριος, 
αδελφός του Βενιαμίν και του Ζαχαρία. Το έργο των ζωγράφων του 
εργαστηρίου αυτού δεν περιορίζεται όμως στο Άγιον Όρος. Μετά την 
καταστολή της Επανάστασης του 1821, οι αδελφοί Βενιαμίν και Μακάριος 
καταφεύγουν στην Σκιάθο όπου ζωγραφίζουν με έναν άλλο ανηψιό του 
πρώτου αγιογράφου και θείου των παραπάνω (του Μακαρίου), τον ιερέα 
Θαλάσσιο ή Παπαθαλάσσιο. Στη συνέχεια οι Βενιαμήν και Μακάριος εγκα-
θίστανται μαζί με τον Ευθύμιο Αναγνώστη στη Σκόπελο όπου διατηρούν 
αγιογραφικό εργαστήριο. Η οικογένεια των ζωγράφων εκτός του Μακαρίου, 
των ανηψιών του Βενιαμίν (πέθανε το 1844), Ζαχαρία (που ζωγραφίζει μέχρι 
το 1821), Μακαρίου και Θαλάσσιου ή Παπαθαλάσσιου, τον Ευθύμιο Ανα-
γνώστη και τον Γεώργιο συμπληρώνεται  από τους Αθανάσιο (υιό του Γεωρ-
γίου), τον Δημήτριο (συνεργάτη του Αθανασίου), τον Ιωάννη Παπαθαλασ-
σίου Αναγνώστη (με έτος γέννησης 1814 και υιό του Θαλασσίου), τον Γεώργιο 
Αθανασίου (υιό του Αθανασίου και εγγονό του Γεωργίου), τον Αστέριο 
Ιωάννου Αναγνώστη (υιό του Ιωάννη και εγγονό του Θαλασσίου) και τον υιό 
του τελευταίου και εγγονό του Ιωάννη, τον Θεμιστοκλή Ζωγράφο. 

Οι ζωγράφοι των αγιογραφικών εργαστηρίων της Γαλάτιστας ζωγρα-
φίζουν εκτός από τη Γαλάτιστα σχεδόν σε όλες τις περιοχές της ορεινής 
Χαλκιδικής. Έργα τους συναντούμε στην Μονή της Αγίας Αναστασίας, στον 
Γαλαρινό, στα Δουμπιά, στον Άγιο Πρόδρομο, στα Βρασνά, στον Πολύγυρο 
και αλλού αλλά και στα Βασιλικά και τη Θεσσαλονίκη. (Οικονόμου Ζ., 2015-
16) 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

132 

 
                           

     Ο τελευταίος της δυναστείας των Γαλατσάνων ζωγράφων, Θεμιστοκλής Ζωγράφος 
με την   οικογένειά του (παππούς του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Χατζηνάσιου) 

 
Ωστόσο, ο πόθος για την απελευθέρωση από την Τουρκοκρατία ήταν 

άσβεστος. Έτσι η Γαλάτιστα πήρε μέρος στο επαναστατικό κίνημα του 1854 
με τον Δημήτριο Καρατάσο ή Τσάμη. 

Κατά τον Μακεδονικό Αγώνα αποτέλεσε χώρο υποδοχής απελευθε-
ρωτικών ομάδων και χώρο κατάστρωσης  σχεδίων και οργάνωσης του 
Αγώνα. Το Προξενείο της Θεσσαλονίκης, μάλιστα, έστειλε οργανωτές στη 
Γαλάτιστα και τη Χαλκιδική, οι οποίοι θα έκαναν προσπάθειες για την μύηση 
των κατοίκων της περιοχής στον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακε-
δονίας. Οι οργανωτές αυτοί ήταν οι: Καπετάν Ζώης Παπακώστας, Γαλανό-
πουλος, Μινόπουλος και ο ανθυπολοχαγός Δημήτρης Κοσμόπουλος ή Κουρ-
μπέτης ή Κουρμπέσης. Αφού ορκίστηκαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Προ-
δρόμου στη Γαλάτιστα, υπό του ιερέος Παπαοικονόμου, συγκροτήθηκε επι-
τροπή Εθνικής Αμύνης με πρόεδρο τον Παπαοικονόμου, γραμματέα τον Πα-
πανικολάου και ταμία τον Χριστόδουλο Βλάχο, η οποία συγκέντρωνε πο-
λεμικό υλικό, προστάτευε τους διερχόμενους αγωνιστές και συνεργαζόταν 
με τον Άγρα, Δουμπιώτη και Γαρέφη. (Οικονόμου Ζ., 1998 και Οικονόμου Δ., 
1992) 
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Γάμος Ζαφείρη Οικονόμου και Ευδοκίας-Δούκαινας Καλογερά, με κουμπάρο (στη μέση) 
τον Γαλατσάνο Μακεδονομάχο Χριστόδουλο Βλάχο, ταμία της Επιτροπής Εθνικής 

Αμύνης του Μακεδονικού Αγώνα. Δεξ. και αριστ. του ζευγαριού Μιχ. Οικονόμου 
(αδελφός του γαμπρού) Διευθυντής της Γαλλικής Τράπεζας Αμάρ και Θεόδ. Ματσούκης 

στρατιωτικός (εξάδελφος της νύφης). Πλατεία Γαλάτιστας, 17 Φεβρουαρίου 1919 

 
 Κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα οι κάτοικοι της Γαλάτιστας 
που διακρίθηκαν ήταν οι Μακεδονομάχοι Θεόδωρος Κοντζιαρής, Παπαοικο-
νόμου, Παπαθόδωρος, Δημήτριος Στίνης, Γεώργιος Πλούσιος, Κάτζιος, Βα-
σίλειος Σαπουνάς, Ζάχος Καραπιλιάφης, Δημήτριος Κοντός, Δημήτριος Μαλα-
κόπουλος, Γεώργιος Κανταράς και Παπανικολάου. 
 Τελικά, η Γαλάτιστα μετά από 529 χρόνια τουρκικής κυριαρχίας απελευ-
θερώνεται, όπως και η υπόλοιπη Χαλκιδική και η Μακεδονία και συγκε-
κριμένα στις 1 Νοεμβρίου του 1912.   
 Και κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία η προσφορά της Γαλάτιστας σε 
έμψυχο υλικό ήταν σημαντική. Μερικοί από τους Γαλατιστέους που πήραν 
μέρος σ’ αυτή, ήταν ο Θανάσης Σιμώνης και ο Θόδωρος Σιμώνης, ο Κοσμάς 
Μιχάλης, ο Αργύρης Καλογεράς, 2 συνονόματοι με το όνομα Μόσχος Μπα-
μπαλιάρης και ο Θεόδωρος Παπαθόδωρος, που έχασαν τη ζωή τους μαχόμε-
νοι στη Μικρά Ασία. Επίσης, πήραν μέρος και ο Θύμιος Μαστροκώστας, 
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Μιχάλης Παπαγιώργης, Δημήτρης Κανταράς, Αργύρης Χουζούρης, Θύμιος 
Καρράς, Ζάχος Βουλανάς, Κώστας Σουάνης, Τάκης Παπανικόλας, Μαύρος 
Αργύρης, Νταμπάς Γιαννάκος, Ζιώκος και πιθανώς και πολλοί άλλοι. 
 

 
                   

Ο Μακεδονομάχος Δημήτριος Στίνης από τη Γαλάτιστα 

 
 Στα Νεότερα χρόνια η Γαλάτιστα ήταν μια από τις σημαντικότερες 
κομωπόλεις της Χαλκιδικής. Σήμερα αν και παρουσιάζει κάποια στοιχεία ανά-
καμψης, δεν κατέχει τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει. (Οικονόμου Ζ. 
και Οικονόμου Δ., 2013) 
 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ 

Η Γαλάτιστα, όπως είδαμε, έχει μεγάλη ιστορία, που συνδέεται με την 
αρχαία  Ανθεμούς, την «Ανθεμουσίαν Ίλην» και την Ανθεμουσιάδα, πόλη που 
ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος στη Βόρεια Μεσοποταμία. 

Μεγάλη είναι επίσης και η ιστορία των σχολείων  και διδακτηρίων της. 
Ωστόσο, ως το 1905-1906 δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία, για το σχολείο της 
Γαλάτιστας, παρά μόνο τα αρχεία του σχολείου. Αφηγήσεις γερόντων από τη 
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Γαλάτιστα, λένε ότι ιδρύθηκε μετά την επανάσταση του Τσάμη Δημ. 
Καρατάσου, το 1854. 

Από την ιστορία γνωρίζουμε ότι κατά την τουρκοκρατία υπήρχαν σχο-
λεία σε πολλά χωριά της Χαλκιδικής και πριν το 1821, όπως στο Αγ. Όρος, 
στον Πολύγυρο, τα Βραστά (1810), τον Ταξιάρχη ( από το 1770) και άλλες 
αυτοδιοικούμενες κοινότητες των Μαντεμοχωρίων. Επομένως και η Γαλά-
τιστα, ένα από τα κεφαλοχώρια της Χαλκιδικής που άνθιζε κατά την τουρ-
κοκρατία, πρέπει να είχε σχολείο. Επειδή, όμως, δεν υπάρχει καμιά γραπτή 
μαρτυρία, δεχόμαστε ως έτος ίδρυσής του το 1855. (Παπαβασιλείου Β., 1957)   

Το σχολείο ιδρύθηκε από την Χριστιανική Κοινότητα Γαλάτιστας, όπως 
γινόταν επί τουρκοκρατίας. Δηλαδή όλα τα σχολεία ιδρύονταν και συντη-
ρούνταν από τις Χριστιανικές Κοινότητες, οι οποίες μισθοδοτούσαν και το 
διδακτικό προσωπικό των σχολείων από τα ταμεία τους. Αρχικά το σχολείο 
λειτούργησε ως Μονοτάξιο Μεικτό Δημοτικό Σχολείο. Αργότερα λειτούρ-
γησε η Αστική Σχολή, δηλαδή τετρατάξιο Δημοτικό με 2 τάξεις Γυμνασίου. 
Από το σχολικό έτος 1905-1906 και μέχρι το σχολικό έτος 1915-1916 λειτουργεί 
στην κωμόπολη και Νηπιαγωγείο, άλλοτε με μία τάξη Νηπιαγωγείου ή και με 
μία Προκαταρκτική, άλλοτε με τάξη Νηπιαγωγείου και Α΄ τάξη και άλλοτε με 
τάξη Νηπιαγωγείου και Α΄ και Β΄ τάξη Δημοτικού.  Από το 1906-1907 λει-
τούργησε ως Μεικτό, με την ονομασία «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Γαλα-
τίστης». Το 1916-17 χωρίστηκε σε Τετρατάξιον Δημοτικόν Σχολείον Αρρένων 
(Αρρεναγωγείον) και σε Τριτάξιον Δημοτικόν Σχολείον Θηλέων  (Παρθεναγω-
γείον). 

Το 1929-30  τα δυο σχολεία ενώνονται σε Εξατάξιο Μεικτό Δημοτικό 
Σχολείο. Τότε ιδρύεται και 2ο σχολείο, το Β΄ Μονοτάξιον Δημοτικόν Σχολείον, 
που το 1930-31 γίνεται Διτάξιο. Αυτά τα σχολεία μετονομάσθηκαν στις 15-9-
1928 σε Σχολεία Ανθεμούντα, όπως και η κοινότητα, ονομασία που διατή-
ρησαν τα Σχολεία μέχρι τα τέλη του σχολικού έτους 1935-36. Το Κοινοτικόν 
Σχολείον Γαλατίστης, λειτούργησε ως Δημόσιο αμέσως μετά την απελευ-
θέρωση της Μακεδονίας, από το σχολικό έτος 1912-13. 

Στη συνοικία του Αγίου Δημητρίου υπήρχε κτίριο όπου στεγαζόταν το 
Νηπιαγωγείο και το Παρθεναγωγείο και ονομαζόταν «Της Κυρίας το Σχο-
λείο», γιατί σ’  αυτό δίδασκε τα νήπια δασκάλα. Στη συνοικία της Αγίας Παρα-
σκευής στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο Αρρεναγωγείο, που ονομαζόταν και 
«Δεσποτικό», γιατί παλιότερα ήταν Μητρόπολη, όπου έμενε ο Επίσκοπος 
Αρδαμερίου Γαλατίστης. Και τα δυο αυτά κτήρια εκποιήθηκαν κατά τα έτη 
1938-40,  το πρώτο στον Δημήτριο Εμμ. Σιμώνη και το δεύτερο στον Γεώργιο 
Θεολόγη. (Παπαβασιλείου Β., 1957)    
  Το 1916-17 είχε αποφασιστεί η ανέγερση διδακτηρίου στην Πλατεία της 
Γαλάτιστας. Το κτίριο εκείνο θεμελιώθηκε και αναγέρθηκε μέχρι και τον 
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πρώτο όροφο, αλλά έμεινε ημιτελές, γιατί η θέση εκείνη κρίθηκε ακα-
τάλληλη. Έπρεπε να γκρεμιστεί η εκκλησία του Αγ. Δημητρίου για να γίνει η 
αυλή του διδακτηρίου. Σύμφωνα με μαρτυρία του Ιωάννη Ζ. Οικονόμου, ο 
τότε πρόεδρος  Άγγος πήγε αναστατωμένος, στις 6:00 το πρωί στον πατέρα 
του Ζαφείριο και του είπε ότι στον ύπνο του τον κυνήγησε και τον χτύπησε ο 
Άγιος Δημήτριος. Σύμφωνα με μαρτυρία του ίδιου, ο κ. Θανάσης Ματσούκης 
έλεγε, παλιότερα, ότι έτριζαν οι σκαλωσιές, όταν ανέβαιναν σ’ αυτές οι 
εργάτες, εμποδίζοντας το έργο τους. Περιγράφοντάς μας το κτήριο ο κ. 
Ιωάννης,  μας είπε ότι αποτελούνταν από έξι αίθουσες, ένα μεγάλο διάδρομο 
και δυο γραφεία. Η μία αίθουσα και τα γραφεία γκρεμίστηκαν αργότερα και 
στο χώρο αυτό υπάρχει σήμερα το ηρώο της πλατείας. Αξίζει να αναφέρουμε 
ότι στον χώρο αυτό βρισκόταν η Μητρόπολη Αρδαμερίου Γαλατίστης, την 
οποία, όπως προαναφέραμε, έκαψε το 1821 ο Μητροπολίτης Ιγνάτιος, προ-
κειμένου να ξεσηκώσει τους υπόδουλους Έλληνες. Τελικά, το ημιτελές εκείνο 
διδακτήριο,  εκποιήθηκε κατά τα έτη 1938-39 στην κοινότητα Γαλάτιστας και 
χρησιμοποιήθηκε ως Νηπιαγωγείο και αργότερα ως Κοινοτικό Κατάστημα. 
Σήμερα στεγάζονται εκεί τα γραφεία του Δήμου. 
 Το παλιό Δημοτικό Σχολείο, το «Πέτρινο», σημερινό Λύκειο, θεμελιώ-
θηκε την Κυριακή των Βαϊων του 1926, με την παρουσία του Νομάρχη, του 
Επιθεωρητή Χαλκιδικής και όλων των Αρχών της Κοινότητας. Αποπε-
ρατώθηκε τον Ιούνιο του 1932. Λειτούργησε μόνο στον 1ο όροφο την 1η Οκτω-
βρίου 1929. Τις εργασίες ανέγερσης επέβλεπε ο Μηχανικός της Διεύθυνσης 
Σχολικών Κτιρίων της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας Σ.  Καλλέργης και ο 
Ιωαννίδης. Μεγάλη είναι και η προσφορά του Διευθυντή του Σχολείου κ. 
Αργύριου Αθ. Μπαϊλα.   
 Για την ανέγερση και αποπεράτωση του Διδακτηρίου το Σχολικό Ταμείο 
ενισχύθηκε κατά τα έτη 1926 μέχρι 1932, από το κράτος με 420.000 δραχμές, 
από εισφορές της Κοινότητας με 270.000 δραχμές, από υποχρεωτικό έρανο 
των κατοίκων με 148.000 δραχμές. Επίσης, η Διδακτηριακή Επιτροπή με την 
υπ’ αριθμ. 28/12-12-1926 απόφασή της, πρότεινε να επιβληθεί στους κα-
τοίκους φορολογία μιας δραχμής για κάθε οκά εξαγομένου στην Γαλάτιστα 
καπνού. Ακόμη, 1.800 δραχμές προήλθαν από δωρεές ιδιωτών. Το συνολικό 
ποσό για την ανέγερση του κτηρίου, ανέρχεται στις 900.000 δραχμές. Εκτός 
από το χρηματικό αυτό ποσό, διατέθηκε και προσωπική εργασία από τους 
κατοίκους της Γαλάτιστας, για τη μεταφορά πέτρας και άμμου. (Παπα-
βασιλείου Β., 1957)    
 Το οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθη το Διδακτήριο, δεν ήταν αρχικά 
ιδιοκτησία του σχολείου, αλλά περιουσία διαφόρων κατοίκων της Γαλάτι-
στας. Η Σχολική Εφορία αποφάσισε να ανταλλάξει μέρος της δικής της 
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ακίνητης περιουσίας, με ιδιόκτητα οικόπεδα γύρω από το διδακτήριο. Έτσι η 
συνολική έκταση του σχολικού οικοπέδου ανέρχεται στα 12.000 τ. μ.   
 Στην Κατοχή εγκαταστάθηκαν στο διδακτήριο τον Ιούλιο του 1941 γερ-
μανικά στρατεύματα και αργότερα βουλγαρικά. Με το υπ’ αριθμ. 1849/16-11-
1948 έγγραφο του αρμόδιου Επιθεωρητή, λόγω του συμμοριτοπόλεμου στε-
γάσθηκε στο Διδακτήριο η «Εκκλησιαστική Σχολή της Αγίας Αναστασίας» μέ-
χρι τις 24-4-1950, οπότε και μεταφέρθηκε στην μόνιμη έδρα της. Οι σπου-
δαστές της σχολής διανυκτέρευαν στον γυναικωνίτη του Αγίου Δημητρίου, 
σε σπίτια γνωστών τους, καθώς και στην οικία Ζαφειρόπουλου. 
 

    
 

Το παλαιό Επισκοπείο 
στη Γαλάτιστα  

(οικία Ζαφειρόπουλου) 

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο, το «Πέτρινο», 
σημερινό Λύκειο Γαλάτιστας 

 

 
 Αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα το πέτρινο Δημοτικό Σχολείο, πιθανό-
τατα να είναι έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη, ο οποίος 
κατά την Τουρκοκρατία έχτισε όλα τα σχολεία των Ελληνικών Κοινοτήτων 
και διαμόρφωσε μια σχολική αρχιτεκτονική στη Χαλκιδική, στις αρχές του 
19ου αιώνα, εισάγοντας νεοκλασικά πρότυπα. Το όνομα του αρχιτέκτονα του 
«Παλιού ή Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας» δεν αναφέρεται και η 
απόδοση στον Παιονίδη θα μπορούσε να στηριχτεί σε τυπολογικά και μορ-
φολογικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν, δηλαδή, δείγματα της αρχιτεκτονικής 
που χρησιμοποιούσε και χτίστηκε το χρονικό διάστημα που χτίστηκαν και 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

138 

άλλα διδακτήρια στη Χαλκιδική από τον ίδιο. Επίσης, μοιάζει πολύ με το 
ημιγυμνάσιο Πολυγύρου, έργο του Παιονίδη, που δυστυχώς κατεδαφίστηκε 
το 1968. Με σχέδιά του χτίστηκαν και τα δημοτικά σχολεία των χωριών 
Επανομής, Σοχού, Βασιλικών, Νικήτης, Παρθενώνα, Βραστών, Συκιάς, Κασ-
σανδρείας, κ.α. Επίσης, ανήγειρε και την Εκκλησιαστική Σχολή της Μονής 
Αγίας Αναστασίας. Μια άλλη εκδοχή είναι ότι το κτίριο επειδή μοιάζει πολύ 
με το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας, ίσως να κτίσθηκε από τον 
αρχιτέκτονα Δημήτριο Καπλάνη. 
 

 
 

Ο Αρχιτέκτονας πολλών Διδακτηρίων της Χαλκιδικής,  
Ξενοφών Παιονίδης 

 
  Το «Παλιό ή Πέτρινο Διδακτήριο» είναι τύπου Επτατάξιου, διώροφο με 2 
υπόγεια, το ανατολικό (χρησίμευε ως Γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου) 
και το δυτικό (αποθήκη-λεβητοστάσιο). Στον πρώτο όροφο υπάρχουν 4 
αίθουσες διδασκαλίας (ανατολική, δυτική, κεντρικοανατολική, κεντρικο-
δυτική), 1 γραφείο (των δασκάλων), 2 βοηθητικοί χώροι (ανατολικός, δυ-
τικός), που είχαν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας, 3 διάδρομοι (της 
εισόδου, προ των αιθουσών,της εσωτερικής σκάλας), 1 προσαρτημένο μα-
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γειρείο, το «Μαγειρείο του Μαθητικού Συσσιτίου», το οποίο προστέθηκε στη 
βορειοδυτική πλευρά του κτηρίου τον Οκτώβριο του 1940 (σήμερα εκεί είναι 
οι τουαλέτες του κτιρίου). Στο δεύτερο όροφο υπάρχουν 3 αίθουσες διδα-
σκαλίας (ανατολική, δυτική, κεντρική, που ενώνονται σε ενιαίο χώρο εκδη-
λώσεων όταν ανοίγουν οι μεγάλες ξύλινες πόρτες της μεσοτοιχίας), 1 γρα-
φείο (του Δ/ντή του σχολείου), 2 διάδρομοι (μέρος αυτών μετατράπηκε σε 2 
μικρές αίθουσες διδασκαλίας).Το Διδακτήριο έχει μήκος 41,30 μ., πλάτος 
10,80 μ., ύψος 12 μ. και είναι χτισμένο σε οικόπεδο 12.000 τ.μ.  
 Σήμερα το Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας στεγάζεται από το σχολικό 
έτος 2014-15 σε νέο, σύγχρονο διδακτήριο, στο δυτικό άκρο του οικισμού. Το 
παλιό κτίριο στεγάζει το Λύκειο και τη Βιβλιοθήκη Γαλάτιστας και αποτελεί 
ένα ξεχωριστό δείγμα αρχιτεκτονικής και στολίδι του τόπου και της Χαλκι-
δικής.  
 

 
     

Ζαφείριος Οικονόμου, πρόεδρος της Σχολικής Εφορίας 
του Εξαταξίου Δημοτικού   Σχολείου Ανθεμούντα (από 20-12-1933). Γαλάτιστα, 1911 
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 Γυμναστικές επιδείξεις με τους δασκάλους Κωνσταντίνο Κουμποτή  
και   Αναστασία     Πατητάρου. Σημαιοφόρος Οικονόμου Ιωάννης,  

αριστερά του Ευρυπίδης Σιμώνης, δεξιά Σταύρος Σουάνης.  
Γαλάτιστα, σχολ. έτος 1949-50 

 
 

 
 

ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού με τη δασκάλα Αναστασία Πατητάρου,  
σχολ. έτος 1949-50, Γαλάτιστα 
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Οι δασκάλες του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας,  
Τασούλα Πατητάρου(αρισ), Αύρα Τσολοδήμου (μέση) 

Γαλάτιστα, 1950 

 

 
 

Η ΣΤ΄ τάξη με τη δασκάλα κα Μαρία Γραμμένου. 
Στην πρώτη σειρά από αριστ. Καίτη Καλογερά, Φρειδερίκη Καϊμάκη, 

Παντζαρέλα Μαρία, Φρόσω Μουρελή, Καίτη Ματθαίου-Γούσιου 
Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας, 28-10-1958 
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ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Στη δεύτερη σελίδα του Μαθητολογίου του Νηπιαγωγείου Γαλάτιστας 
των ετών 1905-1906 έως και 1916-17, αναγράφεται ότι ανάμεσα στα άλλα 
σχολικά σκεύη του διδακτηρίου υπήρχαν και δυο φωτογραφίες των μεγά-
λων ευεργετών του σχολείου, δηλαδή του Δ. Κατούνη και του Ι. Βογιατζή. 

Στο Βιβλίο Ιστορίας του Σχολείου ο κ. Β. Παπαβασιλείου αναφέρει ότι σε 
μια παλιά πινακίδα του 1885, αναγράφονται ως ευεργέτες και δωρητές του 
Σχολείου οι παρακάτω: 

Ευεργέτες: Ιγνάτιος Αρχιερεύς, Κυπριανός Ιερομόναχος, Μάξιμος Μο-
ναχός, Δημήτριος Κατούνης και Δημήτριος Βογιατζής. 

Δωρητές: Αργύριος Δ. Καλογεράς, Δημήτριος Νταρακούδης, Αναστασία 
Τσοκάνου, Δημήτριος Ράπτου και Δημήτριος Κατσιούρης. 

Αναγράφονται και 4-5 ακόμη, των οποίων τα ονόματα είναι δυσανά-
γνωστα.    

Επίσης, με το υπ΄ αριθμ. 3/27-5-1951 Πρακτικό της Σχολικής Εφορίας, ανα-
κηρύχθηκε ως μεγάλη δωρήτρια του Σχολείου η Αναστασία χήρα Δημητρίου 
Ρουμπή, η οποία  εις μνήμη του γιου της Ιωάννη, που ήταν Δημόσιος Υπάλ-
ληλος με την ιδιότητα του φωτογράφου της Στρατιωτικής Αεροπορίας, προ-
σέφερε τις οικονομίες του προκειμένου να κατασκευαστεί στο προαύλιο το 
Πέτρινου Δημοτικού Σχολείου η μαρμάρινη βρύση που υπάρχει ακόμη και 
σήμερα σ’ αυτό. 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην αναφέρουμε λίγα 
λόγια για τον καταγόμενο από τη Γαλάτιστα Μέγα Εθνικό Ευεργέτη Δη-
μήτριο Κατούνη.  

Ο Δημήτριος Κατούνης  γεννήθηκε το 1794 στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. 
Πριν ακόμα ενηλικιωθεί μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να μάθει τη τέχνη 
του ράφτη. Ενηλικιώθηκε και εγκαταστάθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου. 

Έγινε ναυτικός, ίδρυσε δική του ναυτιλιακή εταιρεία, απόκτησε δικά του 
καράβια και ασχολήθηκε με το εμπόριο. Το 1844 σε ηλικία 50 ετών επέ-
στρεψε στη Θεσσαλονίκη. 

Επένδυσε τα χρήματά του σε ακίνητα. Δε παντρεύτηκε ποτέ, ούτε απέ-
κτησε παιδιά, έγινε, όμως, πατέρας ολόκληρης της Ελληνικής Κοινό-
τητας. Μέγας ευεργέτης της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητας της Θεσσα-
λονίκης, αντιπρόσωπος της Κοινότητας Ελλάδος, εκ των ιδρυτών της Φιλο-
πτώχου Αδελφότητας Ανδρών Θεσσαλονίκης (Φ.Α.A.Θ.) και μέγας ευεργέτης 
αυτής, ο Δημήτριος Κατούνης πρόσφερε τα εισοδήματά του για τη ίδρυση 
ελληνικών σχολείων, την ανέγερση ναών, την ανέγερση του Νοσοκομείου 
της Ελληνικής Κοινότητας (Θεαγένειο), προσφέροντας δωρεάν περίθαλψη 
αλλά και εργασία σε πολλούς Γαλατιστέους. 
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Την περιουσία του μετά το θάνατό του τη διέθεσε στην Ελληνική Κοι-
νότητα, στη Φ.Α.A.Θ., στο σχολείο της Γαλάτιστας (100 λίρες, σύμφωνα με 
τον Ιωακείμ Παπάγγελο), στο Νοσοκομείο της Σύρου, και σε τρία ανίψια του. 
Η είδηση του θανάτου του δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 1884. Η ταφή 
του έγινε πρόχειρα. Μετά από αντίδραση των συντεχνιών της Θεσσαλονίκης, 
η κηδεία του έγινε μεγαλοπρεπώς στις 22 Φεβρουαρίου χωροστατούντος του 
επισκόπου Αρδαμερίου-Γαλατίστης Κωνστάντιου, παρουσία του πρώην επι-
σκόπου Αρδαμερίου-Γαλατίστης Άνθιμου, επιφανών της πόλης και πλήθος 
κόσμου. 

Το 1888 η Ελληνική Κοινότητα κατασκεύασε μνημείο με τη σαρκοφάγο 
του σε κεντρική θέση στο Κοιμητήριο της Ευαγγελίστριας. Το 1951 το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Γαλάτιστας ονόμασε το τμήμα της επαρ-
χιακής οδού Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου που περνά από τη Γαλάτιστα, οδό 
Δημητρίου Κατούνη. 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε το όνομά του σε μια σημαντική οδό της 
πόλης, απέναντι από το λιμάνι Θεσσαλονίκης, την οδό Κατούνη.(Εφημερίδα 
Γαλάτιστα, 2016)  
 

 

Το Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, προσφορά του Δημητρίου Κατούνη  
από τη Γαλάτιστα. Βρισκόταν στον χώρο όπου σήμερα είναι χτισμένο  

το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
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Ο τάφος του Μεγάλου Εθνικού Ευεργέτη Δημήτριου Κατούνη από τη Γαλάτιστα 
       (Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας Θεσσαλονίκης) 

 
 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                                                         
ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η Διαθεματικότητα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του προγράμ-
ματος που υλοποιήσαμε, καθώς συνδέεται άμεσα με πολλά κεφάλαια, δια-
φορετικών μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος.  

Το μάθημα της Γλώσσας, συνδέθηκε πολλές φορές με την πορεία υλο-
ποίησης του προγράμματος. Οι μαθητές της τάξης, άντλησαν  και επεξερ-
γάστηκαν πληροφορίες από κείμενα σχετικά με την ιστορία του σχολείου 
και της Γαλάτιστας, από φωτογραφίες, εικόνες, τα αρχεία του σχολείου και 
δημιούργησαν μικρές ιστορίες προφορικά και γραπτά. Επίσης, στο Βιβλίο 
Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού, το πρώτο κεφάλαιο «Πάλι μαζί» συνδέεται άμεσα 
με το πρόγραμμα, καθώς ο μαθητής είναι σε θέση να διηγηθεί εμπειρίες, να 
δώσει πληροφορίες και να περιγράψει το σχολείο του.  
 Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος, έγινε γνωριμία 
με τον τόπο καταγωγής των μαθητών, τα παλιά επαγγέλματα των κατοίκων 
της Γαλάτιστας και τις συνθήκες της εποχής. Συγκεκριμένα, η Ενότητα 2: « Ο 
Τόπος μας» και η Ενότητα 7: « Ο πολιτισμός μας», του Βιβλίου Μελέτης Περι-
βάλλοντος της Γ΄ Δημοτικού, συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα. 

Στο μάθημα της Ιστορίας, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθη-
τές της τάξης γνώρισαν την τοπική τους Ιστορία μέσα από τη διερεύνηση 



Συλλογικός Τόμος Εργασιών 

Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας 

 

 145 

ιστορικών πηγών, αλλά και από στοιχεία που άντλησαν για τους προγόνους 
τους, μελετώντας τα αρχεία του σχολείου. Στο Βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Δη-
μοτικού και συγκεκριμένα στην Ενότητα 7, το κεφάλαιο 2: «Νεολιθική 
εποχή» και το κεφάλαιο 3: «Η Νεολιθική εποχή στην Ελλάδα», συνδέεται με 
το πρόγραμμα αλλά και την ιστορία της Γαλάτιστας, στην περιοχή της 
οποίας βρέθηκαν ευρήματα Νεολιθικού οικισμού. 

Στο μάθημα της Πληροφορικής, οι μαθητές μέσα από την  αναζήτηση 
και συλλογή πληροφοριών από σχετικές ιστοσελίδες αλλά και τη χρήση 
ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, κατέγραψαν την Ιστορία του Σχολείου 
σε κείμενα Word, και αποτύπωσαν τα αποτελέσματα της έρευνας σε πίτες 
και ραβδογράμματα με χρήση υπολογιστικών φύλλων Excel.  

Στο μάθημα της Μουσικής οι μαθητές κατέγραψαν και έμαθαν το 
σχολικό τραγούδι για τη Γαλάτιστα, που το τραγουδούσαν παλαιότερα τα 
παιδιά του σχολείου, ώστε να επιτευχθεί η διάσωσή του για τις μετέπειτα 
γενιές. 

Τέλος, στο μάθημα της Αισθητικής  Αγωγής ζωγράφισαν, έκαναν αφίσες 
και κολάζ,σχετικές με το θέμα του προγράμματος.  

 

Διαθεματικότητα

Η τοπική ιστορία 
μέσω διερεύνησης 

ιστορικών  πηγών του 
τόπου

Τα σχολεία της 
Γαλάτιστας και τα 

αρχεία του Δημοτικού 
Σχολείου Γαλάτιστας

Γλώσσα: αντλούν και 
επεξεργάζονται 

πληροφορίες από 
μικρά κείμενα , 

φωτογραφίες, εικόνες, 
τα αρχεία του σχολείου 

και δημιουργούν 
μικρές ιστορίες 

προφορικά και γραπτά

Μελέτη 
Περιβάλλοντος: 
Γνωριμία με τον τόπο 

καταγωγής των μαθητών, 
παλιά επαγγέλματα, 
συνθήκες της εποχής

Αισθητική  αγωγή: 
Ζωγραφική, αφίσες , 

κολάζ

Μουσική:
Σχετικά τραγούδια 
και το τραγούδι της 

Γαλάτιστας

ΤΠΕ : Αναζήτηση και 
συλλογή 

πληροφοριών, χρήση 
ψηφιακών 

εκπαιδευτικών 
εργαλείων, 

καταγραφή Ιστορίας 
Σχολείου σε Word, 

αποτύπωση 
αποτελεσμάτων 

έρευνας σε πίτες και 
ραβδογράμματα με 

χρήση Excel

Ιστορία: 
Γνωριμία της 

τοπικής Ιστορίας 
μέσα από ιστορικές 

πηγές και από 
στοιχεία του 

αρχείου για τους 
προγόνους τους

 
 

Το πρόγραμμα είναι Διαθεματικό, καθώς συνδέεται άμεσα με πολλά κεφάλαια, 
διαφορετικών μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

      Κατά την πραγματοποίηση του παραπάνω προγράμματος αρχικά έγινε 
ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα, το σκοπό και τους στόχους 
του. Ακολούθησε ενημέρωση των γονέων των μαθητών και ζητήθηκε από 
την υπεύθυνη εκπαιδευτικό η συνεργασία τους στο πρόγραμμα. 
      Στη συνέχεια, έγινε διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για την ιστο-
ρία του τόπου τους και συμπληρώθηκαν σχετικά ερωτηματολόγια από τους 
μαθητές, μέσω συνεντεύξεων από τους συγγενείς τους. Καταγράφηκαν τα 
αποτελέσματα των συνεντεύξεων και έγινε αποστολή των στοιχείων που 
προέκυψαν στο ΑΠΘ, προκειμένου να εκδοθούν γενεολογικοί χάρτες από 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου και να παρουσιαστούν στις οικογένειες 
των μαθητών. Η  παρουσίαση των γενεολογικών χαρτών πραγματοποιήθηκε 
σε ανοιχτή εκδήλωση στην Ιερισσό Χαλκιδικής στις 5 Ιουνίου 2018,από τον 
υπεύθυνο καθηγητή του Α.Π.Θ. κο Λαμπρινό. 
       Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, κατεβήκαμε στην 
αίθουσα του αρχείου του σχολείου και εντοπίσαμε τις πηγές που θα χρησιμο-
ποιήσουμε, όπως: 

 Το  Βιβλίο Ιστορίας του Σχολείου 

 Μαθητολόγια –Μητρώα μαθητών (παλαιότερων ετών)  

 Βιβλία Ελέγχου 

 Βιβλία Περιουσίας και Υλικού 
και φωτογραφίσαμε, φωτοτυπήσαμε, σκανάραμε το σχετικό υλικό.  
      Επιλέξαμε και επεξεργαστήκαμε στοιχεία από το: 
α)  Μαθητολόγιον Μικτού Δημ. Σχολείου σχολικών ετών 1906-1907 μέχρι 

και 1913-1914 
β)  Βαθμολόγιον Μικτού Δημ. Σχολείου σχολικών ετών 1906-1907 μέχρι και 

1909-1910 
γ)  Μαθητολόγιον Νηπιαγωγείου σχολικών ετών 1905-1906 μέχρι και 1916-1917 
που είναι και τα παλιότερα αρχεία που διαθέτει το σχολείο, το οποίο έφερε 
την ονομασία «Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Γαλατίστης». 
      Επίσης, χρησιμοποιήσαμε βιβλία και ιστοσελίδες που αναφέρονται στην 
ιστορία της Γαλάτιστας, καταγράψαμε την ιστορία του σχολείου από το 1855, 
έτος ίδρυσής του και τη γράψαμε σε κείμενα Word  στον Η/Υ.  
      Εντοπίσαμε τα διδακτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν το 
Δημ. Σχ. Γαλάτιστας κατά το πέρασμα των χρόνων.  
       Αναφερθήκαμε σε προσωπικότητες που συνδέονται με το διδακτήριο, 
όπως τον Αρχιτέκτονα πολλών Διδακτηρίων της Χαλκιδικής, Ξενοφώντα 
Παιονίδη και τον καταγόμενο από τη Γαλάτιστα Μέγα Εθνικό Ευεργέτη Δη-
μήτριο Κατούνη. 
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      Συλλέξαμε παλιές φωτογραφίες, που αφορούν τα διδακτήρια του 
Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας, την κοινωνική και τη σχολική ζωή του τό-
που και τις σκανάραμε. 
      Αφού συγκεντρώσαμε αρκετές πληροφορίες μέσα από τη διερεύνηση 
του Μαθητολόγιου και του Βαθμολόγιου του Μικτού Δημοτικού Σχολείου Γα-
λάτιστας και του Μαθητολόγιου του Νηπιαγωγείου (του 1905-1917), κατεβή-
καμε στο εργαστήρι πληροφορικής του σχολείου μας και με τη βοήθεια της 
δασκάλας μας κυρίας Δούκαινας, επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία που συγκε-
ντρώσαμε, δημιουργώντας Πίνακες και Γραφικές παραστάσεις σε Υπολογι-
στικά Φύλλα Excel με Ραβδογράμματα και Πίτες.      

 
Αριθμός μαθητών σχολικών ετών 1906-1907 ως και 1909-1910 

 

1906-1907 1907-1908 1908-1909 1909-1910 

150 146 113 121 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Καταγράψαμε τον αριθμό των μαθητών για τα σχολικά έτη 1906-1907 ως 
και 1909-1910, το φύλο, την ηλικία, τη διαγωγή, τα επαγγέλματα των γονέων, 
τον μέσο όρο επίδοσης κάθε μαθητή, το ποσοστό των προαγώμενων και 
απορριπτόμενων μαθητών  και είδαμε πόσοι διέκοψαν τη φοίτηση ή πέθαναν. 
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Αριθμός μαθητών Δ΄ τάξης  1906-1907 
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Αγόρια Κορίτσια  

 
 Επίσης, καταγράψαμε τα διδασκόμενα μαθήματα, τον αριθμό των 
δασκάλων και συνεχίσαμε την έρευνά μας συσχετίζοντας παράγοντες, όπως 
το επάγγελμα του γονέα και τη σχολική επιτυχία,το επάγγελμα γονέα και 
την ηλικία του μαθητή στην τάξη, τα μαθήματα και τη σχολική επιτυχία.  
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      Αφού συλλέξαμε στοιχεία και επεξεργαστήκαμε πληροφορίες από  φω-

τογραφίες και από τα αρχεία του σχολείου, δημιουργήσαμε μικρές φαντα-

στικές ιστορίες προφορικά και γραπτά, επιλέγοντας ονόματα παιδιών μέσα 

από τα αρχεία του σχολείου και στη συνέχεια ζωγραφίσαμε ό,τι μας άρεσε 

και το σχολείο. 

      Κατά την εκπόνηση του προγράμματος, πραγματοποιήσαμε τρεις εκπαι-

δευτικές επισκέψεις εντός του οικισμού της Γαλάτιστας, σε συγκεκριμένα 

σημεία του χωριού που μας αφορούν και φωτογραφίσαμε τα κτήρια και 

τους χώρους που σχετίζονται με τα σχολεία της Γαλάτιστας. Στις επισκέψεις 

μας αυτές μας συνόδεψε και ο καθηγητής εικαστικών του σχολείου μας, ο 

κύριος Κωνσταντίνος Σοφιάς, ο οποίος μας βοήθησε πολύ στη φωτογράφιση 

και βιντεοκάλυψη των επισκέψεών μας.  

      Την Παρασκευή 23-2-2018 επισκεφτήκαμε το «Πέτρινο», Παλιό Δημοτικό 

Σχολείο (σημερινό Λύκειο), το παλαιό Επισκοπείο (οικία Ζαφειρόπουλου) και 

την θέση Πλάτανος, χώρο του Νηπιαγωγείου και Παρθεναγωγείου Γαλά-

τιστας, που δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας, 

την Παρασκευή 2-3-2018, επισκεφτήκαμε το κτήριο του  Δημοτικού Κατα-

στήματος Γαλάτιστας, που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού και το οποίο 

προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί για να στεγάσει το Δημοτικό Σχολείο Γα-

λάτιστας, όπως είχε αποφασιστεί το 1916-1917. Τέλος, την Παρασκευή 27-4-

2018, επισκεφτήκαμε τον Βυζαντινό Πύργο Γαλάτιστας και τον χώρο του 

Αρρεναγωγείου-Δεσποτικού που βρίσκεται κοντά στον  Πύργο. Δυστυχώς, 

σήμερα δεν υπάρχει το κτήριο, γιατί κατεδαφίστηκε από τον νέο ιδιοκτήτη 

του, οπότε επισκεφτήκαμε τον χώρο όπου ήταν χτισμένο. Ευτυχώς βρήκαμε 

δυο φωτογραφίες του Αρρεναγωγείου-Δεσποτικού, μία από το αρχείο του 

αρχιτέκτονα μηχανικού Ζαφείριου Ι. Οικονόμου και μία από το  αρχείο του 

αρχιτέκτονα μηχανικού Δημήτριου Σιμώνη. Σε αποτύπωση του κτηρίου, το 

1991, από τον αρχιτέκτονα μηχανικό Ζαφείριο Ι. Οικονόμου, αναφέρεται ότι 

το κτήριο ήταν διώροφο με σαχνισί και εξώστη και αποτελούσε χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα στροφής του ορόφου για καλύτερο ηλιασμό. Το κτήριο 

χρονολογείται γύρω στο 1830, ανακατασκευάστηκε το 1925 και η αρχική του 

χρήση ήταν ως κατοικία. Ο όροφος κατεδαφίστηκε το 1993.  
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Το Αρρεναγωγείον Γαλάτιστας, λειτούργησε από το σχολικό έτος 1916-1917 

 
      Στον χώρο του παλιού Διδακτηρίου συναντήσαμε και την ενενηντα-

τριάχρονη κυρία Μπλε-Λιάκου  Δάφνη, που μένει ακριβώς δίπλα στο οικό-

πεδο όπου άλλοτε δέσποζε το Αρρεναγωγείο Γαλάτιστας. Το οικόπεδο αυτό 

σήμερα ανήκει στον κύριο  Χαράλαμπο Γούσιο. Η κυρία Δάφνη μας είπε ότι 

το κτήριο ήταν διώροφο και ότι στον πάνω όροφο υπήρχε μια μεγάλη σάλα 

και τέσσερις αίθουσες. Επίσης, μας μίλησε για τα δύσκολα εκείνα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, όταν τα παιδιά πήγαιναν στο Αρρεναγωγείο αλλά και στο 

Παρθεναγωγείο που βρισκόταν στη θέση Πλάτανος- Παιδική Χαρά και μας 

επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα της έρευνάς μας, ως προς το γεγονός ότι δεν 

έστελναν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά τα χρησιμοποιού-

σαν για να βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού και στα χωράφια και ότι ήταν 

δύσκολα και φτωχικά χρόνια. 
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Αποκριές στη Γαλάτιστα, με γραμμόφωνο, στη θέση του Παρθεναγωγείου Γαλάτιστας. 
Δεύτερος από δεξιά ο Πανδριάς Κωνσταντίνος. Γαλάτιστα, 1944 

 
      Μια ακόμη ενέργειά μας, ήταν να καταγράψουμε και να μάθουμε, με τη 
βοήθεια της δασκάλας μας κυρίας Δούκαινας, το σχολικό τραγούδι για τη 
Γαλάτιστα, που το τραγουδούσαν παλαιότερα  τα παιδιά του σχολείου, ώστε 
να επιτευχθεί η διάσωσή του και να διαδωθεί στις μετέπειτα γενιές. Πολύ-
τιμη σ’ αυτό ήταν και η συμβολή της κυρίας Μαλαματής Καϊμάκη και του κυ-
ρίου Ιωάννη Οικονόμου, που μας πληροφόρησαν ότι το τραγούδι γράφτηκε 
από τον δάσκαλο του σχολείου κύριο Κωνσταντίνο Διαμ. Κουμποτή και τους 
μαθητές του. Ο κύριος Κουμποτής υπηρέτησε στο Δημοτικό Σχολείο Γα-
λάτιστας από τις 12-9-1945 έως και 7-9-1959, ενώ διετέλεσε Διευθυντής του 
σχολείου κατά τα χρονικά διαστήματα από 12-11-1950 έως 19-11-1955 και από 
30-9-1958 έως 7-9-1959. Σύμφωνα με την  κυρία Μαλαματή Καϊμάκη, η οποία 
σε πρόγραμμα εκδήλωσης του Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης κατέ-
γραψε το τραγούδι, οι δύο πρώτες στροφές γράφτηκαν από τον κύριο Κου-
μποτή και τους μαθητές του, ενώ η τρίτη στροφή προστέθηκε αργότερα, δεν 
γνωρίζουμε πότε, όταν η ποδοσφαιρική ομάδα Γαλάτιστας με τον Ορέστη 
Σιμώνη και τον Μανώλη Κουραζίνο, ανάμεσα σε άλλους, τραγούδησαν το 
τραγούδι μεταβαίνοντας σε ποδοσφαιρικό αγώνα στον Πολύγυρο. 
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Το σχολικό τραγούδι για τη Γαλάτιστα 
 Το σχολικό τραγούδι για τη Γαλάτιστα

ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ

Γαλάτιστα ρομαντική με τα όμορφα τοπία

με τα ψηλά βουνά και τα νερά τα κρύα

με τα ψηλά βουνά και κρύσταλλα νερά.

Εσύ είσαι το καμάρι μας γι' αυτά σου τα στολίδια

Γαλάτιστα εσύ είσαι όλο μαγεία

Γαλάτιστα εσύ μες στη Χαλκιδική.

Έχεις παιδιά σαν άγγελοι

κοπέλες σαν τα κρίνα

κι είσαι για μας πηγή χαράς

και της Χαλκιδικής Αθήνα

κι είσαι για μας πηγή χαράς, πηγή χαράς, πηγή 

χαράς!

 
 
 Τέλος, προβάλλαμε τον τρόπο που εργαστήκαμε, τις δράσεις που  υλο-
ποιήσαμε, κατά την εκπόνηση του διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προ-
γράμματος, καθώς και τα αποτελέσματα της δουλειάς μας, στο ιστολόγιο 
του σχολείου μας, στην ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος, 
που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2018, στο Αριστοτέλειο Πνευματικό 
Κέντρο Ιερισσού, αλλά και σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο 
σχολείο μας κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2017-18, όπου παρουσιά-
στηκε το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του στους μαθητές, στους γονείς, 
στην τοπική κοινωνία και στους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. 
 Στην εκδήλωση της 5ης  Ιουνίου 2018, στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέ-
ντρο Ιερισσού, λειτούργησε παράλληλα και έκθεση φωτογραφίας σε ηλε-
κτρονική και έντυπη μορφή με θέματα από την πολιτιστική κληρονομιά των 
χωριών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, καθώς και της Γαλάτιστας. Συμ-
μετείχαμε και εμείς με μια σειρά από παλιές φωτογραφίες που συγκεντρώ-
σαμε με τη βοήθεια των γονέων μας και της δασκάλας μας. Η έκθεση αυτή 
θα μετατραπεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον Σχολικό Σύμβουλο της 
3ης Π.Ε. Χαλκιδικής κ. Απόστολο Παρασκευά σε συνεργασία με την κυρία 
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Πολυζούδη και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους και θα 
ταξιδέψει - παρουσιαστεί  με την παρακάτω σειρά στα παρακάτω μέρη: 
1.    Στην Αρναία Χαλκιδικής 
2.  Στο Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων Ιουστινιανός στα Φλογητά Χαλκι-

δικής 
3.  Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη 
4.  Στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης στην Αθήνα 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

      Μέσα από την έρευνα που κάναμε συγκεντρώνοντας πληροφορίες από 
τη διερεύνηση του Μαθητολόγιου σχολικών ετών 1906-1907 μέχρι και 1913-
1914 και του Βαθμολόγιου σχολικών ετών 1906-1907 μέχρι και 1909-1910 του 
Μικτού Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας, διαπιστώσαμε ότι το Μεικτό 
Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας ήταν τετρατάξιο, δηλαδή τα παιδιά παρακο-
λουθούσαν σε αυτό την Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξη. Επίσης, ότι δίδασκαν σ’ αυτό 2 
δάσκαλοι. Στην Β΄ και Γ΄ ο κύριος Ηλίας Σημάδης και στην Δ΄ και Ε΄ ο κύριος 
Νικόλαος Νικολαϊδης. Τα κορίτσια που φοιτούσαν, ήταν λιγότερα από τα 
αγόρια, γιατί απασχολούνταν με τις δουλειές του σπιτιού. Τα παιδιά των 
ευπορώτερων είχαν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, ενώ το αγαπημένο 
μάθημα των περισσότερων ήταν η Φυσική Ιστορία. Ένα ακόμα συμπέρασμα 
της έρευνας ήταν ότι διαπιστώσαμε πως υπήρχαν πολλοί ορφανοί μαθητές, 
αλλά και κάποιοι που απεβίωσαν. Επίσης, η οικογενειακή κατάσταση του 
μαθητή επηρέαζε τη διαγωγή του. Τα παιδιά με άριστη διαγωγή ήταν και 
καλοί μαθητές, ενώ όσον αφορά τον τόπο καταγωγής τους, όλοι οι μαθητές 
ήταν μόνο από τη Γαλάτιστα. Οι περισσότεροι μαθητές πήγαιναν στο 
σχολείο σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή πολλοί ξεκινούσαν την Α΄τάξη ακόμα 
και στην ηλικία των 10 ετών, εκτός μερικών εξαιρέσεων που πήγαιναν κανο-
νικά σχολείο, στα 6 χρόνια τους. Ακόμη, δεν έπαιζε ρόλο το επάγγελμα του 
γονέα για την έγκαιρη εγγραφή του μαθητή στο σχολείο, αλλά κυρίως 
επειδή: 
• Ήταν τα δύσκολα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα (1904-1908). 
• Οι γονείς, λόγω των συνθηκών, δεν έδιναν μεγάλη σημασία στη μόρ-

φωση των παιδιών τους. 
• Τα παιδιά απασχολούνταν στις δουλειές του σπιτιού και στα χωράφια. 

Συγκεντρώνοντας πληροφορίες από τη διερεύνηση του Μαθητολόγιου 
του Νηπιαγωγείου σχολικών ετών 1905-1906 μέχρι και 1916-1917 διαπιστώ-
σαμε ότι: 
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 Το σχολικό έτος 1905-1906 στο Νηπιαγωγείο υπήρχε το τμήμα των 
Νηπίων και η Α΄ τάξη, ήταν μεικτό και είχε 89 μαθητές ηλικίας 5-12 ετών. 

 Το σχολικό έτος 1908-1909 στο Νηπιαγωγείο υπήρχε το τμήμα των 
Νηπίων και η Α΄ τάξη, ήταν μεικτό, είχε 212 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών και 
ένα αγόρι 14 ετών, καταγώμενοι όλοι από τη Γαλάτιστα. 

 Το σχολικό έτος 1909-1910 υπήρχε το τμήμα των Νηπίων και η Α΄ τάξη, 
ήταν μεικτό, είχε 196 μαθητές ηλικίας 6-11 ετών και ένα κορίτσι 13 ετών. 

 Το σχολικό έτος 1910-1911 υπήρχε το τμήμα των Νηπίων και η Α΄ τάξη, 
ήταν μεικτό, είχε 211 μαθητές ηλικίας 6-11 ετών. 

 Το σχολικό έτος 1911-1912 υπήρχε το τμήμα των Νηπίων, η Α΄ τάξη και η 
Προκαταρτική τάξη, ήταν μεικτό, είχε 33 μαθητές ηλικίας 4-10 ετών. 

 Το σχολικό έτος 1912-1913 υπήρχε το τμήμα των Νηπίων και η Α΄ τάξη, 
ήταν μεικτό, είχε 180 μαθητές ηλικίας 5-10 ετών. 

 Το σχολικό έτος 1913-1914 ήταν μεικτό με 182 μαθητές ηλικίας 5-13 ετών 
και υπήρχε το τμήμα των Νηπίων, η Α΄ και η Β΄ τάξη. 

 Το σχολικό έτος 1914-1915 ήταν μεικτό με 254 μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης  
ηλικίας 6-11 ετών. Μάλιστα, στην Α΄ τάξη είχε 218 μαθητές, χωρισμένους 
σε 2 τμήματα, ηλικίας 6-8 ετών και ένα κορίτσι 10 ετών. 

 Το σχολικό έτος 1915-1916 λειτουργεί ως μεικτό με  περίπου 200 μαθητές 
μόνο της Α΄ τάξης. 
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 Μελετώντας το Μαθητολόγιο του Νηπιαγωγείου διαπιστώνουμε επίσης, 
ότι κατά το σχολικό έτος 1916-1917 φοιτούσαν στο σχολείο μόνο κορίτσια 
των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ τάξεων, που ήταν συνολικά 129, με τρεις διδασκά-
λισσες, τις: Ελισάβετ Σαφλούκα Διευθύντρια, Αναστασία Αλεξιάδου και Μα-
ρία Κουτζιαρή, όπως αναφέρεται στο Βιβλίο Ιστορίας του Σχολείου. Μάλιστα, 
πρέπει να γινόταν συνδιδασκαλία κάποιων τάξεων, όπως φαίνεται στο 
κείμενο «Κρίσεις του κ. Επιθεωρητού τη 11η Μαρτίου 1917», που βρίσκεται στη 
σελ. 172 του Μαθητολογίου. Το έτος εκείνο άρχισε να λειτουργεί, όπως είδη 
έχουμε αναφέρει, το Αρρεναγωγείο και το Παρθεναγωγείο Γαλάτιστας, 
οπότε φαίνεται πως το Μαθητολόγιο του Νηπιαγωγείου λειτούργησε ως βι-
βλίο του Παρθεναγωγείου στο οποίο, όπως είδαμε, δίδασκαν μόνο δα-
σκάλες, γεγονός που μάλλον δικαιολογεί και την ονομασία του ως «Της 
Κυρίας το Σχολείο». 
           

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Συμπερασματικά, όσον αφορά την αξιολόγηση των δράσεων, θα μπο-
ρούσε να αναφερθεί ότι τα παιδιά έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το πρό-
γραμμα, είχαν πολλές ερωτήσεις να κάνουν και η συμμετοχή τους ήταν ενερ-
γητική. Το θέμα τους άρεσε και το έδειξαν έμπρακτα, αφού ενθουσιάζονταν 
κάθε φορά που εργάζονταν με το  Project. Επίσης, έμαθαν να συνεργάζονται 
και να ερευνούν. Χάρηκαν  και ευχαριστήθηκαν με τις επισκέψεις μας στα 
σχετικά σημεία του οικισμού της Γαλάτιστας, εντυπωσιάστηκαν από το αρ-
χείο του σχολείου μας και τις γνώσεις που κρύβονται μέσα σ’ αυτό, συμμε-
τείχαν σε όλες τις δράσεις και έψαξαν να βρουν παλιές φωτογραφίες από τις 
οποίες αντλήσαμε πληθώρα γνώσεων για την ζωή, την ενδυμασία, τις 
συνήθειες και τα έθιμα του χωριού μας.  Εκφράστηκαν ζωγραφίζοντας ότι 
τους εντυπωσίασε και το σχολείο και τέλος έμαθαν και τραγούδησαν το σχο-
λικό τραγούδι για τη Γαλάτιστα, που είχε ξεχαστεί στο πέρασμα των χρόνων.  
 Μέσα από την έρευνα των αρχείων του σχολείου, σχετικών πηγών,αλλά 
και την επί τόπου εξερεύνηση και φωτογράφιση συγκεκριμένων σημείων 
του οικισμού της Γαλάτιστας και από τα ίδια τα παιδιά, οι μαθητές απέ-
κτησαν πλούτο γνώσεων και εμπειριών, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι οι 
στόχοι του προγράμματος, επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 Ευχαριστούμε πολύ τον Σύμβουλο της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής κ. Απόστολο 
Παρασκευά για την ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετάσχουμε στο Πρό-
γραμμα. Επίσης, ευχαριστούμε την δασκάλα μας κυρία Ευδοκία-Δούκαινα 
Οικονόμου, που μας βοήθησε σε αυτό το πρόγραμμα και μας μετέδωσε τις 
γνώσεις της και την αγάπη της για την Γαλάτιστα,  ώστε να αναδείξουμε τη 
μεγάλη ιστορία του τόπου μας, αλλά και των σχολείων του. Ευχαριστούμε την 
κυρία Μαλαματή Καϊμάκη, την κυρία Δάφνη Μπλε-Λιάκου, τον κύριο Ιωάννη Ζ. 
Οικονόμου, τον κύριο  Ζαφείριο Ι. Οικονόμου για το πλήθος των φωτογρα-
φιών που μας διέθεσε από το προσωπικό του αρχείο και για το ιστορικό υλι-
κό, αποτέλεσμα προσωπικής του έρευνας, αλλά και τον καθηγητή εικαστικών 
του σχολείου μας κύριο Κωνσταντίνο Σοφιά, ο οποίος μας βοήθησε πολύ στη 
φωτογράφιση και βιντεοκάλυψη των επισκέψεών μας. Τέλος, ευχαριστούμε 
τους γονείς μας, αλλά και όσους μας πρόσφεραν παλιό φωτογραφικό υλικό 
για την έρευνά μας, αλλά και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας που  με τις 
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μένου να εκδοθούν οι γενεολογικοί χάρτες από τους φοιτητές του ΑΠΘ. 
 

Φωτογραφικό υλικό από τις ιδιωτικές συλλογές των 
 

● Σύλλογος Γαλατιστέων Θεσσαλονίκης, "Ανθεμούς" 
● Ιωάννης Οικονόμου 
● Ζαφείριος Οικονόμου 
● Γιώργος Σπανός 
● Ελένη Ντάγκα 
● Μαρία Σακελλάρη-Ελευθερία Σουάνη 
● Καίτη Ματθαίου-Γούσιου 
● Ευδοκία-Δούκαινα Οικονόμου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
Φωτογραφίες - Παραχθέν υλικό του Πολιτιστικού Προγράμματος  

από τους μαθητές του Γ΄2 του Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας,  
την υπεύθυνη εκπαιδευτικό Οικονόμου Ευδοκία-Δούκαινα  

και από τον καθηγητή Εικαστικών του σχολείου Κωνσταντίνο Σοφιά. 
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Παραγωγή γραπτού λόγου

 
 

Παραγωγή γραπτού λόγου
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Διάχυση στα συσχετιζόμενα γνωστικά αντικείμενα 

Εικαστική δημιουργία

 
 

 
 

Η κάτοψη του ημιτελούς διδακτηρίου του οποίου η ανέγερση,  
στην Πλατεία της Γαλάτιστας, είχε αποφασιστεί  το 1916-17.   

Τη ζωγράφισε η Ελένη Ντάγκα, σύμφωνα με την περιγραφή του κου Ιωάννη Οικονόμου 
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Το νέο, σύγχρονο διδακτήριο, στο δυτικό άκρο του οικισμού,  
όπου στεγάζεται το Δημοτικό Σχολείο Γαλάτιστας από το σχολικό έτος 2014-15. 

 

 
 

Το «Πέτρινο Σχολείο», θεμελιώθηκε το 1926 και αποπερατώθηκε τον Ιούνιο του 1932.  
Πιθανότατα  έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. 
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«Πέτρινο Σχολείο», ο διάδρομος της κύριας εισόδου. 

 
 

 
 

Ο διάδρομος του 2ου ορόφου μέρος του οποίου μετατράπηκε  
σε 2 μικρές αίθουσες διδασκαλίας. Διακρίνονται οι είσοδοί τους,  

καθώς και η είσοδος της κεντρικής αίθουσας του 2ου ορόφου. 
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Η ανατολική αίθουσα διδασκαλίας του 2ου ορόφου.  
Διακρίνονται οι μεγάλες ξύλινες πόρτες της μεσοτοιχίας, που όταν ανοίγουν  

μετατρέπουν τις τρεις αίθουσες του ορόφου σε ενιαίο χώρο εκδηλώσεων. 

 

 
 

Το επιβλητικό κλιμακοστάσιο που οδηγεί στο δεύτερο όροφο του «Πέτρινου Σχολείου». 
Διακρίνεται η είσοδος του γραφείου δασκάλων. 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

168 

 
 

Το προαύλιο του  Παλιού  Δημοτικού Σχολείου - «Πέτρινου Σχολείου» Γαλάτιστας 

 

 
 

Στο προαύλιο του «Πέτρινου Σχολείου», με φόντο την μαρμάρινη βρύση 
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Η μαρμάρινη βρύση που υπάρχει στο προαύλιο του «Πέτρινου Σχολείου»,  
δωρεά της Αναστασίας χήρας Δημητρίου Ρουμπή, εις μνήμη του γιου της Ιωάννη 

 
 

 
 

Επίσκεψη στον Πλάτανο, χώρο του Νηπιαγωγείου και Παρθεναγωγείου Γαλάτιστας 
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Επίσκεψη στην οικία Ζαφειρόπουλου, όπου φιλοξενήθηκε η «Εκκλησιαστική Σχολή   
Αγίας Αναστασίας» κατά τα έτη 1946-1951. Το κτίριο ήταν και το παλαιό Επισκοπείο  

στη Γαλάτιστα, ενώ ο Δεσπότης ο εκ Ελασσώνος κατοικούσε στην οικία  
του Εμμανουήλ Ζαφ. Οικονόμου στην πλατεία του χωριού. 

 

 
 

Ο Άγιος Δημήτριος στην πλατεία της Γαλάτιστας, δίπλα στο Δημοτικό Κατάστημα 
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Η αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Γαλάτιστας 
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Επίσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα  
στην πλατεία της Γαλάτιστας 

 

 

Επίσκεψη 
 στον  Βυζαντινό Πύργο Γαλάτιστας 

 

 
 

Ο Βυζαντινός Πύργος Γαλάτιστας και ο Βυζαντινός Υδρόμυλος (Ντοχιός)  
δίπλα στον Πύργο Γαλάτιστας 
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Ο Βυζαντινός Πύργος Γαλάτιστας 

 

  
Στον χώρο του  Αρρεναγωγείου- 

Δεσποτικού Γαλάτιστας,  
με την κυρία Μπλε-Λιάκου Δάφνη 

Επίσκεψη  
στον Βυζαντινό Πύργο Γαλάτιστας 
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Παρουσίαση του προγράμματος στην ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
 στις 5 Ιουνίου 2018, στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού 

 

 
 

Συμμετοχή του τμήματός μας στην εκδήλωση  
στο Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Ιερισσού 
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Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΙΕΡΙΣΣΟΥ 
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ΜΑΥΡΟΥ ΔΑΦΝΗ, ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΑΠΑ-
ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΗ MAPIA-ΑΡΓΥΡΩ, ΣΙΑΧΟΛΑΡΙ APIANA, 
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

Δ΄ ΤΑΞΗ: ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-MAPIA, ΔΕΣΛΗΣ ΜΙ-
ΧΑΗΛ, ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝ-
ΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΥ ΑΝΝΑ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-MAPIA, ΜΠΑΧΙΑ ΣΟΚΟΛ, ΜΠΙΤΖΙ 
ΜΠΕΚΤΑΣ, ΜΠΡΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΝΙΠΟΛΛΙ ΑΝΙΣΓΙΑΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ, 
ΠΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΣΕΝΙΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΣΤΡΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, TPIANTΑΦΥΛ-
ΛΟΥ MAPIA, ΦΙΛΙΑΓΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
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Ε΄ ΤΑΞΗ: SHAHOLLARI KRISΤΙANA, ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ MAPIA, ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΚΑΤΣΑ-
ΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΑΝΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ EIPHNH, ΜΕΚΟ ΑΒΝΙΣ, ΜΠΕΚΟΛΛΙ MAPINA, ΜΠΡΕΛΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΑΝΤΕΛΗ MAPIA, ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΗΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΟΣ, ΠΟΤΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΠΙΝΕΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΑΦΑ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, 
ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ:  
ΒΑΡΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΟΥΒΑΝΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΔΡΑΜΟΥ-
ΝΤΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ, ΚΑΜΠΑ ΙΩΑΝΝΑ, ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ BAΪA-ΡΑΦΑΕΛΑ, ΚΑΡ-
ΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΥΤΤΑΚΗ ΦΑΝΗ, ΛΟΚΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ, ΜΑΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-
ΡΑΦΑΗΛΙΑ, ΜΕΛΕΤΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΠΙΤZΙ ΙΡΙΣΑ, ΜΠΟΥΡΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΑΠΑ-
ΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-MAPIA, ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  
ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΧΑΤZΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
 

ΣΚΟΠΟΣ 
Με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων και τα πρώτα γραπτά 

ντοκουμέντα να χρονολογούνται από το 1796 μ.Χ., το αρχείο του σχολείου 

χρειαζόταν όχι μόνο μια συστηματική μελέτη ,αλλά και ενέργειες για τη 

σωτηρία του. Όταν αυτές οι ενέργειες και η μελέτη γίνονται από τους ίδιους 

τους μαθητές του σχολείου, τότε ο σκοπός είναι ιερός. Προσπαθήσαμε να 

φέρουμε τους μαθητές μας σε άμεση επαφή με το αρχείο του σχολείου και 

μέσα από αυτό να ταξιδέψουν σε εποχές που πήγαιναν στο ίδιο σχολείο με 

αυτούς οι προπαππούδες, οι παππούδες και οι γονείς τους. Να βρουν και να 

γίνουν κοινωνοί της διδασκαλίας, των βιβλίων, των επίπλων, της ενδυ-

μασίας και των εθίμων παλαιότερων εποχών, που μπορεί να χάνονται μέσα 

στο βάθος του χρόνου αλλά συνάμα μπορούν να τα αγγίξουν  μέσα από τα 

διασωθέντα τεκμήρια.  

 

ΑΦΟΡΜΗ 
Η πρόσκληση του σχολικού συμβούλου της 3ης Ε.Π. Ν. Χαλκιδικής dr. 

Αποστόλου Παρασκευά ήταν μια πρόκληση και συγχρόνως η αφορμή για το 

ξεσκόνισμα και τη σωτηρία του πολύτιμου αρχείου. Το ίδιο το κτήριο καλεί 

τους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες των γονιών και των προγόνων 

τους που φοιτούσαν στο ίδιο με αυτούς σχολείο. «Οι επιστήμες που μελε-
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τούν τις κοινωνίες του παρελθόντος αναζητούν ίχνη και μαρτυρίες που 

άφησαν οι κοινωνίες αυτές, προκειμένου να σκιαγραφήσουν το οικονομικό, 

κοινωνικό και πολιτιστικό τους γίγνεσθαι. Κάθε είδους υλικό από το οποίο 

μπορεί να προκύψει γνώση ονομάζεται πηγή.» Η χρήση των πηγών και των 

αρχείων Δρ Αρχοντία Πολυζούδη ΥΠΠΟΑ-Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, 

Αγίου Όρους 

Αρχείο είναι: 

Το σύνολο των εγγράφων και άλλων μαρτυριών ,ανεξάρτητα από χρο-

νολογία, σχήμα και ύλη, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του κράτους, 

δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ή ομά-

δων φυσικών προσώπων. «Επεξεργασία αρχειακού υλικού Σχολείων για τη 

μελέτη της τοπικής ιστορίας» Δρ. Δημήτρης Γουλής ΕΔΙΠ, Τμήμα Κινημα-

τογράφου,  Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Τα μαθηματικά μας βοήθησαν να υπολογίσουμε τις δεκαετίες ή και τους 

αιώνες που πέρασαν από τότε που άρχισε να λειτουργεί το σχολείο μας. Η 

Ιστορία και τα Θρησκευτικά συνδέθηκαν με την τοπική Ιστορία και τις 

θρησκευτικές λατρείες της περιοχής μας. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές και τα 

εκκλησάκια κοντά στο σχολείο μας αποτέλεσαν πόλο έλξης για τους μικρούς 

μαθητές μας. Η Μελέτη Περιβάλλοντος και η Γεωγραφία βοήθησαν για τον 

εντοπισμό στο χάρτη των περιοχών που αναφέρονταν στην έρευνα. Η 

γλώσσα μας βοήθησε στην κατανόηση κάποιων δυσνόητων κειμένων και 

εμπλουτίστηκε από τις τοπολαλιές που βρήκαμε στα γραπτά μαθητών και 

γραφιάδων. Τέλος η Μουσική και τα Τεχνικά έδωσαν μια ευχάριστη νότα 

τραγουδώντας τα τραγούδια του τόπου μας και αναπαριστώντας με κατα-

σκευές όσα γνωρίσαμε.  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στοχεύοντας στη συνεργασία και στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών  

επιλέξαμε να εργαστούμε με τη μέθοδο του project. 
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Η ΑΡΧΗ 

 Όλοι οι μαθητές επισκέφτηκαν το αρχείο του σχολείου. ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ 

Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. 

 Το αρχείο του σχολείου φιλοξενείται σε ένα τμήμα της βιβλιοθήκης και 

στο γραφείο του διευθυντή. Περιλαμβάνει τα μαθητολόγια των μαθητών 

των προηγούμενων ετών, καθώς και βιβλία σχετικά με τις επισκέψεις 

επιθεωρητών, την περιουσία του σχολείου και τις εκδηλώσεις που γίνονταν 

στο χώρο του σχολείου. Στο σχολείο μας φιλοξενείται και το αρχείο του 

δημοτικού σχολείου Γοματίου γιατί τα τελευταία χρόνια οι μαθητές του 

φοιτούν στο σχολείο μας. 

Το αρχείο του σχολείου 

Επιλογή 

Σε ένα μεγάλο πλήθος βιβλίων έγινε επιλογή και αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε με το μαθητολόγιο και μάλιστα της χρονικής περιόδου που οι 

μαθητές είχαν γεννηθεί από το 1929 ως το 1932. Τα υπόλοιπα θα αποτελέ-

σουν μελέτη εργασίας των επόμενων σχολικών χρόνων. Να επισημάνουμε 

ότι από τα χρόνια της κατοχής δεν υπάρχουν στοιχεία γιατί στο σχολείο μας 

εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές.  

Ανάθεση εργασιών 

Η Α΄ τάξη μέσα από λογοτεχνικά κείμενα και τη μελέτη του βιβλίου του 

κ. Γιάννη Μαρίνου θα ασχοληθεί με επαγγέλματα που δραστηριοποιούσαν οι 

γονείς των μαθητών σε παλαιότερα χρόνια και πλέον δεν ασκούνται. Θα 

ολοκληρώσουν την εργασία τους με μία έκθεση ζωγραφικής στο χώρο του 

σχολείου.  

Α΄ τάξη  

Η μελέτη του βιβλίου του κ. Γιάννη Μαρίνου για τα επαγγέλματα πα-

λαιότερων χρόνων μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε επαγγέλματα 

που στη σημερινή εποχή έχουν σβήσει. 
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Οι μικροί μαθητές έγιναν δημοσιογράφοι και ρώτησαν τους παππούδες 

τους για το επάγγελμα που ασκούσαν αυτοί και οι γονείς τους. Αφού συ-

γκεντρώσαμε τα ερωτηματολόγια έγινε ομαδοποίηση των επαγγελμάτων.  

Μέσα από το διαδίκτυο βρήκαμε εικόνες σχετικά με τις ασχολίες των 

ανθρώπων τα παλιότερα χρόνια. Τις συγκρίναμε με αυτές που έφεραν τα 

παιδιά από το σπίτι και επισημάναμε διαφορές και ομοιότητες.  

Η επόμενη αναζήτηση επικεντρώθηκε στα επαγγέλματα που γίνονταν 

παλιά και συνεχίζουν ακόμα και σήμερα. Οι καραβομαραγκοί της Ιερισσού, 

φημισμένοι σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο, συνεχίζουν και σήμερα να 

σκαρώνουν καράβια και βάρκες στους ταρσανάδες του τόπου μας. Γεωργοί, 

ψαράδες, υλοτόμοι, μελισσοκόμοι, χτίστες, ράφτες και ράφτρες ,ναυτικοί 

και αρκετοί άλλοι συνεχίζουν και σήμερα με τον ίδιο ή με διαφορετικό τρόπο 

να βιοπορίζονται μέχρι και σήμερα. 

Στο μάθημα της θεατρικής αγωγής παίξαμε τα επαγγέλματα μιας άλλης 

εποχής και με την παντομίμα εμπεδώσαμε την δράση. Η τάξη έγινε αγορά, 

χωράφι και θάλασσα. Κάθε παιδί διάλεξε να παρουσιάσει ένα επάγγελμα και 

όλοι προσπαθούσαν να βρουν ποιο ήταν αυτό. 

Τέλος επισκεφτήκαμε τους ταρσανάδες ,τους φούρνους, ένας σώζεται 

από το 1950 και λειτουργεί με ξύλα, το λιμάνι και την αγορά της Ιερισσού. 
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Β΄ τάξη  

Η Β΄ τάξη ανέλαβε να κατασκευάσει το σχολείο μας , σε μικρογραφία βέ-

βαια. Το 1ο Δημοτικό είναι χτισμένο στην ανατολική πλευρά του χωριού μέσα 

σ’ ένα πραγματικά όμορφο φυσικό περιβάλλον και ένα τεράστιο προαύλιο. 

Τα υλικά που χτίστηκε ήταν πέτρες από τα ερείπια του παλιού χωριού που 

ισοπεδώθηκε στο σεισμό του 1932. Χαρακτηριστικό δείγμα της μακεδονικής 

αρχιτεκτονικής και από τα λίγα κτίσματα της περιόδου αυτής που σώζονται. 

Ξεκινήσαμε με την προσεκτική παρατήρηση του κτηρίου. Ακολούθησε 

φωτογράφιση και σκιτσάρισμα της κατασκευής. 

 Το επόμενο βήμα ήταν η συλλογή φωτογραφιών από την μακρόχρονη 

ιστορία του. Οι γονείς και οι παππούδες των παιδιών φοίτησαν κι αυτοί στο 

ίδιο διδακτήριο και πρόθυμα έδωσαν πληροφορίες  και υλικό.  Κάναμε μια 

πολύ ωραία συλλογή φωτογραφιών μέσα από τις οποίες είδαμε δυστυχώς 

και ατυχείς παρεμβάσεις στον αρχικό κορμό του. 

 Αφού είχαμε πλέον μια πλήρη εικόνα του κτίσματος είμαστε έτοιμοι να 

ξεκινήσουμε την μακέτα μας. Επιλέξαμε σαν βασικά υλικά το φελιζόλ και το 

χαρτί που και εύκολα δουλεύονται και δεν είναι βαριά.. Η παλιά σκηνή μας 

έδωσε τον χώρο που χρειαζόμαστε. Ξεκινήσαμε μιλώντας στα μαθηματικά 

για μικρογραφία, ύψος ,μήκος, πλάτος και έκταση. Στο τέλος πήραμε κόλλα 

και χρώματα και να το αποτέλεσμα. 
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Γ΄ τάξη 

Το μάθημα και οι τάξεις στα παλιά χρόνια ήταν το θέμα μας 

 Ρωτήσαμε τους παλιούς, ψάξαμε και μαζέψαμε φωτογραφίες και βρή-

καμε πολλές διαφορές του σημερινού σχολείου με το παλιότερο. 

«Πριν την δωρεάν παιδεία (11 Απριλίου 1964 με τη μεταρρύθμιση που θέ-

σπισε την υποχρεωτική παιδεία και τη δωρεάν) τα παιδιά δεν είχαν δωρεάν 

βιβλία. Είχαν ένα κοντύλι και μία πένα και ίσως στην καλύτερη περίπτωση 

ένα τετράδιο και τα βιβλία τα αγόραζαν καινούρια ή μεταχειρισμένα ή τα 

δανειζόντουσαν από άλλα παιδιά (ή μεγαλύτερα αδέλφια). 

Οι τάξεις δεν είχαν πάντα θέρμανση και φως, ειδικά στην περιφέρεια. 

Επικρατούσε κρύο, για αυτό ο δάσκαλος ζητούσε από κάθε παιδί να φέρνει 

κάθε μέρα από ένα κούτσουρο για να ζεσταθούν με τη φωτιά. 

Οι μαθητές έπρεπε να βρίσκονται από πολύ νωρίς στο σχολείο. Δεν 

υπήρχαν, όμως, δημοτικά σχολεία σε κάθε χωριό με αποτέλεσμα να χρειά-

ζεται οι μαθητές να περπατάνε μέχρι και μία ώρα μέχρι να το φτάσουν, μέσα 

σε –συχνά– δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως βροχές και χιόνια. Και μην ξε-

χνάμε πως δεν είχανε όλα τα παιδιά παπούτσια και ζεστά ρούχα εκείνη την 
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εποχή. Μάλιστα, μερικά παιδιά έβγαζαν τα παπούτσια και περπατούσαν όλη 

τη διαδρομή ως το σχολείο ξυπόλυτα, για να μην χαλάσουν το μοναδικό 

ζευγάρι παπούτσια που διέθεταν (ώσπου να μεγαλώσει το πόδι τους και να 

αγοράσουν καινούρια). 

Αν δεν ήξερες το μάθημά σου ή μιλούσες κατά τη διάρκεια του μαθή-

ματος, τότε ο δάσκαλος “στις έβρεχε” με τον χάρακα ή με τη βέργα ή σου 

τραβούσε το αυτί. Γιατί τότε πίστευαν πως “το ξύλο βγήκε απ’ τον Παρά-

δεισο” και πως τα παιδιά αν δεν φάνε μια-δυο, δεν συμμορφώνονται. 

Φυσικά δεν υπήρχαν οι πολύχρωμες πλαστικές ή αδιαβροχοποιημένες 

τσάντες σε διάφορα σχέδια, αλλά όλα τα παιδιά μετέφεραν τα βιβλία τους σε 

μία καφέ δερμάτινη σάκα (ακριβή αφού ήταν δερμάτινη), την οποία πολύ 

συχνά διατηρούσαν και τα 6 χρόνια, σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. 

Ο αριθμός των μαθητών μέσα στην τάξη έφτανε καμία φορά και τους 

πενήντα και στα θρανία κάθονταν μέχρι και τρία άτομα μαζί. 

Το σχολείο ήταν εξατάξιο, δηλαδή έξι τάξεις το Δημοτικό και έξι το Γυ-

μνάσιο. Λύκειο δεν υπήρχε. Στο Δημοτικό, υπήρχε ένας δάσκαλος που 

δίδασκε όλα τα μαθήματα. 

Όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια φορούσαν μπλε ποδιά με άσπρο για-

κά, έως το 1982 που καταργήθηκε η ποδιά. Τα αγόρια φορούσαν πηλίκιο (κα-

πέλο) που καταργήθηκε το 1964. 

Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν αρχικά η καθαρεύουσα και μετά η 

δημοτική με πολυτονικό σύστημα, δηλαδή δασεία, περισπωμένη, οξεία και 

ψιλή. Το πολυτονικό σύστημα καταργήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1981 και θε-

σπίστηκε το μονοτονικό σύστημα ορθογραφίας. 

Υπήρχε ο επιθεωρητής εκπαίδευσης, ο οποίος επισκεπτόταν ένα διαφο-

ρετικό σχολείο κάθε μέρα για να ελέγξει τους δασκάλους και το έργο τους. 

Έμπαινε μέσα στην τάξη και έλεγχε αν ήξεραν οι μαθητές το μάθημα, αν 

ήταν περιποιημένα τα παιδιά και ντυμένα όπως έπρεπε. 

Το σχολείο (Δημοτικό και εξατάξιο Γυμνάσιο) λειτουργούσε 6 ημέρες 

την εβδομάδα, όχι 5 όπως σήμερα. Τα παιδιά ξεκουράζονταν μόνο μια μέρα 

την εβδομάδα, την Κυριακή.» 

 Κάθε Κυριακή υπήρχε υποχρεωτικός εκκλησιασμός. Τα παιδιά έρχονταν 

το πρωί της Κυριακής  στο σχολείο και μόλις άκουγαν την δεύτερη καμπάνα 

ξεκινούσαν για την εκκλησία. 
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 Στην βιβλιοθήκη του σχολείου βρήκαμε μια κινηματογραφική μηχανή 

προβολής, μηχανήματα προβολής και μαγνητόφωνα. Δεν υπήρχε φωτο-

τυπικό μηχάνημα, αλλά πολύγραφος. 
 

https://www.tsemperlidou.gr/maria_markoulidaki/society-relationships/nostalgia-pos-itan-scholeio-palia 

https://www.tsemperlidou.gr/maria_markoulidaki/society-relationships/nostalgia-pos-itan-scholeio-palia
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Δ΄ τάξη 

 Σχολικές αναμνήσεις. Γίνονταν εκδηλώσεις στο παλιό σχολείο. Να το 

θέμα της Δ΄ τάξης. 

Θέατρο, γυμναστικές επιδείξεις, σχολικές γιορτές ξετυλίχτηκαν μέσα 

από το φωτογραφικό υλικό που συγκεντρώσαμε. 

Στα περασμένα χρόνια το Δημοτικό σχολείο ήταν το κέντρο αναφοράς 

του χωριού. Οι αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που γινόταν εκεί 

ήταν μια καλή ευκαιρία τόσο να ψυχαγωγηθούν οι κάτοικοι αλλά και να 

αναπτυχθούν οι κοινωνικές σχέσεις. Το μεγαλύτερο όμως αθλητικό και 

πολιτιστικό γεγονός που γίνονταν στην τεράστια αυλή του σχολείου ήταν τα 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ. Στην δεκαετία του ’60 έγινε η αναβίωση των αρχαίων αγώ-

νων που τελούνταν προς τιμήν του μεγάλου φιλοσόφου Αριστοτέλη. Πλήθος 

κόσμου, στην αρχή από την γύρω περιοχή συνέρρεαν για να παρακολου-

θήσουν τους αγώνες και τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις . Στην αρχή η 

συμμετοχή στις εκδηλώσεις ήταν από την Ιερισσό και την γύρω περιοχή. Με 

την πάροδο των χρόνων απόκτησαν ιδιαίτερη αίγλη και ερχόταν αθλητές 

από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 

Βρήκαμε αθλητές και θεατές από τα Αριστοτέλεια που μας εξιστόρησαν 

όλα αυτά. Στην βιβλιοθήκη μας υπάρχει και ο λίθος που έριχναν οι αθλητές. 

Δυστυχώς το 1970 καταργήθηκαν αυτές οι εκδηλώσεις λόγω υψηλού κό-

στους όπως είπαν οι άρχοντες. Μακάρι να ξεκινήσουν πάλι τα Αριστοτέλεια.  

Πλούσιο υλικό βρήκαμε και από τις σχολικές γιορτές ,κυρίως από τις 

εθνικές, των Χριστουγέννων, της μητέρας, του καρναβαλιού και στο τέλος 

της χρονιάς. 

Το σχολείο μας συνεχίζει  πάνω από είκοσι χρόνια να διοργανώνει τουρ-

νουά στίβου και ποδοσφαίρου συνεχίζοντας την μακρόχρονη παράδοση.  
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Στ΄ και Ε΄ τάξη  

Τακτοποίηση αρχείου. Στους μεγάλους έπεσε η βαριά δουλειά. 

Τα βιβλία καθαρίστηκαν και ταχτοποιήθηκαν σε χρονολογική σειρά. Με-

γάλο μέρος του αρχείου ήταν φυλαγμένο στο υπόγειο όπου δυστυχώς η 

υγρασία και τα ποντίκια άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους. Τοποθετή-

θηκαν στη βιβλιοθήκη με σκοπό κάποια στιγμή να ψηφιοποιηθεί. 

Τα βιβλία χωρίστηκαν σε ομάδες σύμφωνα με την θεματολογία και την 

χρονολογία. Μιλήσαμε για την χρησιμότητα αυτών των βιβλίων και τις αλ-

λαγές που έγιναν με την πάροδο των χρόνων. 

Ανοίξαμε ένα μαθητολόγιο και ερευνήσαμε μια καθορισμένη σχολική 

χρονιά 1929-1932. Παρατηρήσαμε πρώτα το εξωτερικό ντύμα από λεπτή 

μπλε κόλα. Τα φύλλα έχουν πάρει κίτρινο χρώμα. Τα γράμματα είναι δυσδιά-

κριτα και όπως τα έλεγαν καλλιγραφικά. Μπορέσαμε γράμμα γράμμα να τα 

αποκρυπτογραφήσουμε και να διαβάσουμε τις λέξεις. Πολλοί αναγνώρισαν 

τα επίθετά τους ή τα επίθετα συγγενών τους. Μετά ασχοληθήκαμε με τα 

επαγγέλματα εκείνης της εποχής και βρήκαμε ότι κάποια από αυτά συνε-

χίζουν να υπάρχουν και σήμερα ενώ κάποια έχουν εξαλειφθεί. Τα ευρήματα 

δόθηκαν στους μαθητές της Α΄ τάξης που κάνουν σχετική εργασία.  

Με τη μελέτη του αρχείου βγάλαμε συμπεράσματα που τα αποτυπώ-

σαμε σε ένα ραβδόγραμμα. Μας έκανε εντύπωση ο μεγάλος αριθμός ορφα-

νών, αποτέλεσμα των πολέμων, των ασθενειών και γενικά των κακουχιών 

εκείνης της εποχής. 
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1892, Ενδεικτικόν Θεολόγου Ν. Κουτσουπή 
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Μαθητολόγιο 1929 
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Το αρχείο του σχολείου 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

  Κλείσαμε με μια συνέντευξη. Ο κ Γιάννης Μαρίνος, λαογράφος, συγ-

γραφέας και θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας 

ήρθε στο σχολειό και απάντησε στις ερωτήσεις και στις απορίες μας για τα 

περασμένα χρόνια. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

«Επεξεργασία αρχειακού υλικού Σχολείων για τη μελέτη της τοπικής 

ιστορίας» Δρ. Δημήτρης Γουλής ΕΔΙΠ, Τμήμα Κινηματογράφου,  Σχολή 

Καλών Τεχνών ΑΠΘ 

«Η χρήση των πηγών και των αρχείων» Δρ Αρχοντία Πολυζούδη ΥΠΠΟΑ-

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής, Αγίου Όρους 

«Λαϊκά παραδοσιακά επαγγέλματα..» Ιωάννης Μαρίνος. Ιερισσός  

Περιοδικό «Κύτταρο» Ιερισσός 
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Μαθητές Δημοτικού Σχολείου 

 

 
Επί το έργον 
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Το βιβλίο του κ. Γιάννη Μαρίνου 

για τα επαγγέλματα παλαιοτέρων χρόνων 
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Α΄ τάξη Ζωγραφική 

 

 

1948-49 Απολυτήριον Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ιερισσού του Λάκη Παντελή 



Διεπιστημονικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Οι μαθητές των Δημοτικών Σχολείων της 3ης Π.Ε. Χαλκιδικής 

ανακαλύπτουν και μελετούν την τοπική τους ιστορία μέσα από τη διερεύνηση ιστορικών πηγών του τόπου τους 

 

198 

 
 

Το ραβδόγραμμα 

 

 
 

Η συνέντευξη 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

 

Ιωάννης  Παπαευαγγέλου, Παρασκευή Τρουλιανού 

e-mail Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας: mail@dim-galat.chal.sch.gr 
 

 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Στ΄ Τάξη: ΑΗΔΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΆΓΓΛΟΣ, 

ΚΑΡΙΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΣΜΑΡΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΛΑΜΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ, ΜΠΑΡ-

ΤΖΑΚΗΣ ΦΥΛΑΧΤΟΣ, ΝΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΑ, ΠΕΡΓΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΓΟΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΙΜΙ-

ΓΔΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΙΝΑΘΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΤΑΡΑΖΑ ΙΩΑΝΝΑ, 

ΤΑΡΑΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΦΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο 
project που βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διαδικασία και μάθηση.  

Συλλέξαμε και καταγράψαμε στοιχεία από το αρχείο του Σχολείου και 
από διάφορες πηγές. 

Τις οργανώσαμε, καταγράψαμε πληροφορίες τις συγκρίναμε και τις 
ταξινομήσαμε. 

Η επαφή μας με το αρχείο του σχολείου μας ενθουσίασε. 
Το σχολείο μας έχει μεγάλο και πλούσιο αρχείο, από το 1907 μέχρι και 

σήμερα. 
Μέσα στα μαθητολόγια βρήκαμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας 

και συγγενείς μας. 
Τότε ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον μας μεγάλωσε.  
Έγιναν πολλές συζητήσεις, είχαμε πολλές απορίες και ανακαλύψαμε 

πάρα πολλά. 
 Για να κάνουμε την εργασία μας χρησιμοποιήσαμε πολλές παλιές ερ-
γασίες του σχολείου, του Γυμνασίου, τα αρχεία του σχολείου μας, της Κοινό-
τητας, πολλά βιβλία που βρήκαμε στη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Επίσης 
πολλά βρήκαμε στο διαδίκτυο και στο facebook. 
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Σημαντική βοήθεια ήταν οι εργασίες του δασκάλου μας Παπαευαγγέλου 
Ιωάννη και της Δασκάλας Τρουλιανού Παρασκευής για της τοπικές λέξεις του 
χωριού μας. 

Και η εργασία του Δασκάλου μας για τα ήθη και έθιμα του χωριού μας. 
Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοήθησαν να πραγματοποιήσουμε αυτή 

τη δύσκολή και σημαντική εργασία, μάθαμε πάρα πολλά που αν και τα 
βλέπαμε κάθε μέρα δεν ξέραμε την ιστορία τους. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

 O τόπος μας σε κάθε γωνιά του 
κρύβει και κάτι όμορφο, μια έκπληξη, 
μια έκπληξη ομορφιάς και ηρεμίας. 
 Το χωριό μας η Μεγάλη Παναγία 
είναι μία ορεινή κωμόπολη της Βό-
ρειας Χαλκιδικής σε υψόμετρο περί-
που 450 μ., βρίσκεται στους πρόποδες 
καταπράσινων βουνών και της ορο-
σειράς Χτίκελα και μεταξύ των χερσο-
νήσων Σιθωνίας και Αγίου Όρους. 
 Ο Χτίκιλας που βρίσκεται στα ΒΑ του χωριού, ο οποίος οφείλει το όνομά 
του στις οχτώ κοιλάδες που έχει.  
 Η Μεγάλη Παναγία είναι αθέατη ως την τελευταία στιγμή και υποδέχεται 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες με ηρεμία, καλοσύνη και αγνότητα. 
 Η απλότητα και η φιλοξενία των κατοίκων είναι μεγάλη και όλοι τους 
είναι πρόθυμοι να σε καλημερίσουν και να υποδεχτούν. 
 Έχει όμορφες και γραφικές γειτονιές, σπίτια παλιά και νέα, ορθάνοιχτες 
αυλές, καλντερίμια, μπαχτσεδάκια και πολλά άλλα. 

Τα σπίτια που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο όπως οι εργατικές 
κατοικίες, έχουν μια ξεχωριστή θέα. 

Βλέπουν το Άγιο Όρος και τα άλλα δύο πόδια της Χαλκιδικής και όταν ο 
καιρός το επιτρέπει τότε βλέπεις και τα παράλια της Πιερίας και το βουνό 
των δώδεκα Θεών, τον Όλυμπο. 

Το χωριό μας έχει όλα εκείνα τα απλά αγαθά του ωραίου φυσικού 
περιβάλλοντος και της ηρεμίας. 

Η βλάστηση στα γύρω βουνά είναι πυκνή και πλούσια. 
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Με δάση από βελανιδιές, οξιάς, 
πλατάνια, φλαμουριές, καστανιές, 
κουμαριές ρείκια, άρια, κισσούς, κλη-
ματσίδες, αγριολούλουδα και τόσα 
άλλα αμέτρητα φυτά. 

Όλα αυτά δημιουργούν ένα το-
πίο μαγευτικό, υπέροχο που δίνει 
την αίσθηση ότι είναι ένα μέρος σε 
άλλον τόπο. 

Ο τόπος μας είναι πλούσιος σε χλωρίδα αλλά και πανίδα. 
Με αναρίθμητα άγρια ζώα και σε ένα περιοδικό βρήκαμε ότι σε ένα από 

τα φαράγγια του χωριού στον Ασπρόλακο υπάρχουν και μικροί κάστορες.  
Ανάμεσα στα βουνά πάνω από το χωριό υπάρχουν και ποτάμια τα οποία 

διασχίζουν τη Μ. Παναγία και έχουν τα ονόματα, Κομπλιτσός, Κελέση, Μπαρ-
τζάκη. 

Σήμερα τα δύο δεν είναι ορατά λόγω του ότι το χωριό μας αναπτύχτηκε 
και πάνω τους έγιναν δρόμοι. 

Μεγαλύτερο από όλα ο Κομπλιτσός, ο οποίος πηγάζει από τα βουνά του 
χωριού, όπως και τα άλλα και διέρχεται ανάμεσα από τον Χτίκιλα και την 
Τούμπα.  

Ανάμεσα από την Τούμπα και τα Διαμαντάδικα διέρχεται το δεύτερο σε 
ποσότητα νερού ποτάμι που διαιρούσε παλιά το χωριό στα δύο.  

Το τρίτο, του Μπαρτζάκη, που είναι και το μικρότερο πηγάζει από το 
βουνό της Αγίας Μαρίνας.  
 Στις όχθες του Κομπλιτσού υπάρχουν χτισμένα αρκετά σπίτια που 
απολαμβάνουν την ομορφιά του, τα τεράστια Πλατάνια, την δροσιά τους και 
την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος καλοκαίρι και χειμώνα.  

Το χωριό μας είναι αρκετά 
παλιό και η ρίζες του χάνονται 
στην αρχαιότητα. 

Ένα παράδειγμα του πόσο 
παλιό είναι το χωριό μας σύμ-
φωνα με αρχαιολογικές ανα-
σκαφές είναι η Ακρόπολη που 
υπήρχε λίγο έξω από το χωριό 
στο παρεκκλήσι του Προφήτη 
Ηλία.  

Δυστυχώς σήμερα υπάρ-
χουν μόνο μερικά χαλάσματα. 
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Ακόμα ότι την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην τοποθεσία «Σκου-
ριές» που είναι πολύ κοντά μας, υπήρχε ένα μικρό μεταλλείο όπου οι Μακε-
δόνες έβγαζαν μέταλλα για το μεγάλο στρατηλάτη. 

Τον 4ο αιώνα π.Χ. αναφέρεται πιθανός οικισμός στις θέσεις «Προσκύ-

νημα» και «Προφήτης Ηλίας» της ευρύτερης περιοχής μας.  
Η Μεγάλη Παναγία αποτελεί εξέλιξη ενός οικισμού που προήλθε με την 

σειρά του πιθανότατα από την συνένωση (10ος-13ος αιώνας) τριών οικισμών 

του Ποκρεντού, της Τιμωτού και των Άτουβλων.  
Οι τρεις αυτοί οικισμοί είχαν αναπτυχθεί στη σημερινή θέση του οικι-

σμού και τους χώριζαν τα τρία ρέματα που διέσχιζαν την περιοχή.  

Τον μεσαίωνα στα τρία ρέματα του οικισμού χτίστηκαν πέντε πέτρινα αψι-

δωτά γεφύρια. 
Από το 942 μ.Χ. έχουμε τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες για την Αραβενί-

καια ή Αραβενίκεια.  

Οι εκδοχές προέλευσης του ονόματος είναι δύο:  
Σύμφωνα με την πρώτη, η ονομασία αυτή δόθηκε στην περιοχή προς τι-

μή της νίκης των ντόπιων κατοίκων κατά των Αράβων το 904 μ.Χ.  

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, η λέξη Αραβενικαία προέρχεται από τις 
τουρκικές λέξεις Derbent Koy (Ντέρμπεντ Κιόι – Ρεβενίκια) που σημαίνει « 
χωριό στο φαράγγι». 

Τα ονόματα του χωριού ήταν: Αραβενίκαια, Αραβενίκεια, Ρεβενικεία, 
Ρεβενίκια.  

Από το Ημερολόγιον της Χαλκιδικής μαθαίνουμε ότι κατοικούνταν κατά 
το ήμισυ από Τούρκους και ονομαζόταν Τουρκιστί Ρεβέν κιόϊ, που σημαίνει 

χωριό χτισμένο σε χαράδρες και ρέματα. Οι τούρκοι το εγκατέλειψαν νωρίς 

και το χωριό ονομάστηκε Ρεβενίκι ή Ρεβενίκια.  
Τον 15ο αιώνα η ύπαρξη μουσουλμανικού τεμένους στον «Μαυρομα-

χαλά» υποδηλώνει την πιθανή εγκατάσταση Οθωμανών στο χωριό. Το 1591 
μ.Χ. ιδρύεται η Ομοσπονδία των Μαντεμοχωρίων, στην οποία ανήκουν τα 

Ρεβενίκια και άλλα έντεκα χωριά και 36 οικισμοί. Το 1775 μ.Χ. γίνεται η πρώτη 
επανάσταση στη Χαλκιδική με ανεπιτυχή αποτελέσματα.  

Παρόλο που τα προνόμια που είχαν τα χωριά των Μαντεμοχωρίων και 
γενικότερα της Χαλκιδικής ήταν πολλά και έπρεπε να επαναστατήσουν τε-

λευταία, έδωσαν το παρών και πήραν μέρος από την αρχή. 

Η λαχτάρα τους για ελευθερία ήταν μεγάλη και κατά μεγάλο βαθμό αυτό 

το οφείλουν στους μοναχούς του Αγίου Όρους και στην Αθωνιάδα Σχολή, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γάλλος Πρόξενος στη Θεσσαλονίκη το 1713.  
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 Η Φιλική εταιρεία με πρωτεργάτη των Εμμανουήλ Παπά, τον Επίσκοπο 
Αδραμερίου Ιγνάτιο, τον Επίσκοπο Ιερισσού και Αγίου Όρους Ιερόθεο μαζί με 
πολλούς πρόκριτους και κατοίκους της Χαλκιδικής επαναστατούν το 1821.  
 Τα Ρεβενίκια παίρνουν μέρος στην επανάσταση του 1821, όμως το επανα-
στατικό κίνημα αποτυγχάνει και η καταστροφή ήταν ολοκληρωτική. 
 

 
 

Τοποθεσίες όπου έγιναν συγκρούσεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων 

 
Για να τιμωρηθούν από τον Μπαϊράμ Πασά καταστρέφονται 77 ελλη-

νικά χωρία και μαζί με αυτά και τα Ρεβενίκια. 
Όσοι κάτοικοι γλίτωσαν κατέφυγαν στην Σκόπελο και το Άγιων Όρος 

για να επιστρέψουν το 1830-31 μ.Χ. 
Το 1854 η Χαλκιδική επαναστατεί και γίνονται πολλές συγκρούσεις 

Ελλήνων και Τούρκων και μια μάχη γίνεται στο χωριό μας τα Ρεβενίκια. 
Όμως η επανάσταση αποτυγχάνει και η συνέπειες ήταν καταστροφικές. 
Το 1878 η Χαλκιδική επαναστατεί και πάλι, τα Ρεβενίκια πάντα συμμετέ-

χουν ενεργά και η συνέπιες πάλι ήταν βαριές για αυτά. 
Από τους πρώτους αιώνες της Τουρκοκρατίας η οικονομική δραστη-

ριότητα στη Χαλκιδική ήταν μεγάλη, ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος. 
Από το τέλος του 18οι αιώνα υπάρχουν μονώροφες και διώροφες κατοι-

κίες με την αρχιτεκτονική της εποχής. 
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Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, σώζονται τριώροφες κατοικίες, όπως 
το αρχοντικό του «Κατραντσιώτη» που χτίστηκε το 1878 και που δυστυχώς 
έχει μερικός κατεδαφιστεί και το αρχοντικό του «Κελέση» του 1892 που 
υπάρχει στη πλατεία Κελέση. 

Οι κατοικίες ήταν σε σχήμα Π ή Γ, το ισόγειο ήταν πετρόχτιστο και είχε 
οχυρωματικό χαρακτήρα και ο όροφος είναι κατασκευασμένος με ελαφρό-
τερα υλικά. 

 Υπάρχει το χαγιάτι, το υπόστεγο του εξώστη, τα σαχνίσματα, η γραφική 
κεραμοσκεπή με αρκετές καπνοδόχους. 

Η κατοικία και τα υπάρχοντα αντικείμενα ήραν προσαρμοσμένα στα 
μέτρα και της ανάγκες των κατοίκων.  

Στα αρχεία βρίσκαμε Ρεβενικιώτες που πήραν μέρος στην επανάσταση:  

 Ιωάννου Στέργιος 

 Αγγέλου Θεόδωρος 

 Αθανασίου Κων/ νος 

 Ρίζου Αργύρης 

 Τριανταφύλλου Ιωάννης 

 Τριανταφύλλου Πασχάλης 

 Στάικος Γιωργάκης 

 Γεώργιος Βασιλικού 

 Κωνσταντίνος Εμμανιυήλ  

 Γεώργιος Τσιπινιάς  

 Άγγελος Πανταζής  

 Δημήτριος Χαϊδευτός 
Το χωριό μας την περίοδο 1900-1912 λεηλατήθηκε και κάηκε και από 

τους Βούλγαρους Κομιτατζήδες.  
Το 1915 το 1ο Ανεξάρτητα Τάγμα Κρητικών του Ελληνικού Στρατού και 

συγκεκριμένα ο Ουλαμός Αλεξάκη με διοικητή το Λοχαγό Λυμπέρη Καλό-
ποθο περνάει από τα Ρεβενίκια και αναφέρει τα πετρόχτιστα γεφύρια, τα 
παρεκκλήσια, τα ρυάκια, τους λαχανόκηπους και τις στάσης που έκαναν στο 
χωριό μας. 

 Το 1918 τα Ρεβενίκια αναγνω-
ρίζονται επίσημα με Βασιλικό Διά-
ταγμα ως κοινότητα. Μέχρι το 
1927 διατηρείται η ονομασία αυτή, 
οπότε και μετονομάζεται σε Μ. 
Παναγία προς τιμή της θαυμα-
τουργής εικόνας της Παναγίας 
που βρέθηκε το 1860. 
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Στο σημείο εκείνο τρία χρόνια αργότερα ιδρύθηκε ο Ιερός Ναός της    
Παναγίας (Προσκύνημα).  
 Την περίοδο 1929-1930 όπως καταγράφονται στα Μακεδονικά Αρχεία 
του Κράτους (φακ. 20) τα Ρεβενίκια αποτελούνται από 340 οικογένειες, 1260 
κατοίκους. 
 Το 1932 μ.Χ. γίνεται καταστροφικός σεισμός με επίκεντρο την Ιερισσό 
και 250 οικίες καταστράφηκαν. 
 Στο δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο και συγκεκριμένα στον Ελληνοϊταλικό 
πόλεμο του 1940 αρκετοί Μεγαλοπαναγιώτες εντάχθηκαν στον Ελληνικό 
στρατό και πολέμησαν και νίκησαν τους Ιταλούς αλλά και τους Γερμανούς. 
Όμως δεν παρέδωσαν τα όπλα και έτσι αντιστάθηκαν στους Γερμανούς που 
κατέλαβαν την χώρα μας την περίοδο της Κατοχής. 
 Στη διάρκεια της Γερμανικής κατοχής πολλά σπίτια καταστρέφονται και 
το 1944, λίγο πριν την απελευθέρωση, οι Γερμανοί καίνε την Μ. Παναγία. 
Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του ΄60 αρχίζουν να σκεπάζονται τα δύο 
ρέματα που διασχίζουν τον οικισμό (Δυτικό και Κεντρικό ρέμα) δη-
μιουργώντας πάνω στους τσιμεντένιους αγωγούς δρόμους για την καλύτερη 
επικοινωνία των «γειτονιών».  
 Το 1973 κατά την Τούρκικη εισβολή στη Κύπρο και πάλι η Μεγαλο-
παναγιώτες έδωσαν το παρόν στον αγώνα.  

Δυστυχώς ένας από αυτούς 
έπεσε νεκρός την ώρα του καθή-
κοντος, ο Τσιπινίας Βασίλειος. 

Προς τιμήν του έχει στηθεί 
μνημείο στο προαύλιο της εκ-
κλησίας. 

Στη Μεγάλη Παναγία υπάρ-
χουν πολλοί ναοί και εξωκλή-
σια, με σημαντικότερο αυτόν 
της Κοίμησης της Θεοτόκου, 
που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από 
το χωριό, μετά την ανακάλυψη 
στο σημείο εκείνο χτίστηκε το 
Ιερό Προσκύνημα το οποίο 
υπάρχει μέχρι και σήμερα.  

Από τα αρχεία της Κοι-
νότητας συλλέξαμε στοιχεία για 
τα πληθυσμό του χωριού μας. 
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2011 

 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Έδρα: Πολύγυρος, ο) 105.908 

Δήμος Αριστοτέλη (Έδρα: Ιερισσός, η, Ιστορική έδρα: Αρναία, η) 18.294 

Δημοτική Ενότητα Παναγίας 3.526 

Δημοτική Ενότητα Μεγάλης Παναγίας 2.592 

Μεγάλη Παναγία, η  2.592 

 
Στατικός Πληθυσμός Μεγάλης Παναγίας 
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ΒΡΥΣΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
 

Το χωριό μου είναι χτισμένο στους πρόποδες του Χτίνελα. Από μέσα του 
περνάνε πολλά ρέματα.  Εξαιτίας αυτών έχει και πολύ νερό. Τα παλιά χρόνια 
που δεν υπήρχε δίκτυο ύδρευσης, οι κάτοικοι έφτιαξαν βρύσες σε διάφορα 
σημεία για να εξυπηρετούνται. Οι τρεις από αυτές υπάρχουν και σήμερα. 

 ΒΡΥΣΟΥΔΑ  

 ΓΚΑΡΝΤΑΣΙ  

 ΚΟΜΠΛΙΤΣΟΣ  

 ΤΖΕΣΜΑ  

 Τ’ ΜΠΑΡΤΖΑΚ ΤΟΥ ΓΙΟΥΦΙΡ 

 Τ’ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΟΥΡΝΑΡ 

 ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ 
Από όλες τις τοπικές πηγές που υπήρχαν άλλες ήταν με σωλήνες και 

άλλες όχι. Βρισκόταν όμως κοντά στα ποταμάκια ή στους λάκους. Όπως το 
«τοπκό της Αλεξους», ο «Παλαίμνους», ο «Μπαίσνιακας» που ήταν στο ποτά-
μι του Κουμπλιτσού. 

Μια άλλη ήταν του «Βεργιάννη η Βρύσ’»πάνω από την καλύβα του Καρα-
θανάση, περίπου εκεί που είναι σήμερα το νεκροταφείο μας. 

Ακόμα υπήρχαν βρύσες στη «Βάλτα του θεολόγη», στο κτήμα του Παπα-
γιάννη και άλλη μία στο «τσέρκι του Γεροθάνου». 
 
 

ΠΗΓΑΔΙΑ 

 ΤΑΡΑΖΑΔΙΚΑ  

 ΑΓΟΡΑ 
 
 

ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

Πού κοντά στο χωριό μας υπήρχαν πολλά καστέλια. 
Σήμερα υπάρχουν μόνο τα ερείπια τους αλλά υπάρχουν πού μύθοι και 

παραδόσεις για αυτά. 
Τα χρησιμοποιούσαν σαν προπύργια ή σαν φρούρια κυρίως από τους 

επιδρομείς αλλά και σαν καταφύγια για τους κατοίκους της περιοχής τους. 
Αυτά που βρήκαμε είναι: 
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 Καστέλι της Παναγούδας 

 Καστέλι Τούμπας 

 Κοιμητήρια 

 Καστέλι του Προφήτη Ηλία 

 Φράγκα  

 Καστέλι της Σούμας 
 
 

ΕΞΩΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  
  

 Όλη η περιοχή γύρω από τον οικισμό έχει τέτοια μικρά όμορφα 
εκκλησάκια. Αυτό που μπορεί κάποιος να παρατηρήσει αρχικά είναι ότι τα 
καντηλάκια τους είναι διαρκώς αναμμένα και κατά δεύτερο ότι κάθε ένα έχει 
τον δικό του τρόπο κατασκευής, την δική του αρχιτεκτονική.  
 Μερικά από αυτά είναι: 

 Παναγούδα 

 Η Παναγία 

 Αγία Κυριακή 

 Άγιος Γεώργιος 

 Άγιος Φανούριος  

 Προφήτης Ηλίας 

 Άγιος Δημήτριος 

 Αγία Ειρήνη  

 Αγία Βαρβάρα 

 Αγία Μαρίνα (Αγιά Μαρίνη) 

 Άγιος Σπυρίδων 

 Αγία Τριάδα  

 Άγιος Μόδεστος  

 Άγιος Νεκτάριος  

 Άγιος Ελευθέριος 

 Άγιος Αθανάσιος  
 

 ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΡΕΒΕΝΙΚΙΟΤΙΣΣΑ» 

 ΙΕΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

 ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ  
 

 

http://tour-odigos-meg-panagias.blogspot.gr/2011/02/blog-post.html
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ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 

 

Τα δύο αδέλφια και οι 40 κλέφτες 
 

Το παραμύθι μας το διηγήθηκε  
η γιαγιά Σοφία Κατσιάρη 

 
 Ήταν κάποτε δύο αδέλφια. Ο ένας είχε έξι παιδιά και ήταν πάρα πολύ 

φτωχός, δεν είχε ούτε φαγητό να τα ταΐσει. Ο άλλος δεν είχε παιδιά αλλά 

ήταν πλούσιος. Λέει λοιπόν ο πλούσιος στον αδελφό του: «Δε μου δίνεις ένα 

από τα παιδία να έχω κι εγώ ένα;» Έτσι κι έγινε. Του έδωσε ένα από τα 

παιδιά. Εκείνοι του αγόρασαν ρούχα, παπούτσια και το τραπέζι τους ήταν 

πάντα γεμάτο με ένα σωρό ωραία φαγητά.   Το παιδί όμως ήταν δυστυχισμέ-

νο κι ας είχε όλα τα καλά του κόσμου. Έφυγε λοιπόν και πήγε πίσω στην 

οικογένεια του. 

Ο φτωχός, απογοητευμένος που δεν είχε τίποτα να προσφέρει στα 

παιδιά του, πήρε ένα κομμάτι ψωμί και πήρε τα βουνά. Όταν νύχτωσε 

κάθισε να ξεκουραστεί. Εκεί που καθόταν είδε από μακριά μια φωτιά. Πήγε 

λοιπόν σιγά-σιγά για να δει ποιος ήταν. Τι να δει; Σαράντα άντρες στην 

είσοδο μιας σπηλιάς λέγανε «άνοιξε πόρτα» και η πόρτα της σπηλιάς άνοιγε. 

Όταν βγαίνανε λέγανε «κλείσε πόρτα» και η πόρτα έκλεινε. Κρύφτηκε καλά 

λοιπόν και περίμενε να φύγουν. Όταν έφυγαν πήγε να δει τι είχε μέσα η σπη-

λιά. 

 Έκανε κι αυτός αυτά που είδε και άκουσε και η πόρτα άνοιξε. Τι να δει; Η 

σπηλιά ήταν γεμάτη φλουριά, κοσμήματα, ότι μπορεί κανείς να φανταστεί. 

Τότε κατάλαβε ότι οι σαράντα άντρες ήταν κλέφτες, που εκεί κρύβανε το θη-

σαυρό τους. 

Χωρίς να χάσει χρόνο γέμισε τις τσέπες του, τις κάλτσες του, όπου 

μπορούσε έβαλε χρυσά φλουριά και επέστρεψε στο σπίτι του. Όταν έφτασε 

στο σπίτι του, είπε στη γυναίκα του τι είχε συμβεί και της ζήτησε να μην πει 

τίποτα σε κανέναν. 

Από φτωχός λοιπόν που ήταν έγινε ο πλουσιότερος του χωριού. Έφτια-

ξε τεράστιο σπίτι και απέκτησε χίλια καλούδια.  
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Ο αδελφός του τον ρώτησε: «Τι έγινε βρε αδελφέ; Εσύ πριν λίγο καιρό 

δεν είχες να φας. Τώρα που τα βρήκες τόσα χρήματα;» Δεν άντεξε λοιπόν και 

του είπε όλη την ιστορία. Ο αδελφός άπληστος καθώς ήταν αποφάσισε να 

πάει να πάρει το θησαυρό. Πήρε μέχρι και μουλάρι μαζί του για να πάρει όσα 

πιο πολλά φλουριά μπορούσε. Όταν έφτασε στη σπηλιά λέει δυνατά «άνοιξε 

πόρτα» και η πόρτα άνοιξε. Μπήκε μέσα και λέει «κλείσε πόρτα» και η πόρτα 

έκλεισε. Άρχισε τότε να φορτώνει το μουλάρι με το θησαυρό. Όταν τελείωσε 

λέει «άνοιξε πόρτα» αλλά η πόρτα δεν κουνιόταν. Από τη μέσα τη μεριά δεν 

υπάκουε στις εντολές. Έτσι όταν έφτασαν οι κλέφτες και τον βρήκαν μέσα, 

τον έκαναν μαύρο στο ξύλο. 

Ο αδελφός στο χωριό άρχισε να ανησυχεί, γιατί κατάλαβε ότι κάτι κακό 

του είχε συμβεί. Πήγε λοιπόν και τον βρήκε πεταμένο έξω από τη σπηλιά. 

Τον φόρτωσε στο μουλάρι και τον πήγε στο χωριό στη γυναίκα του να τον 

φροντίσει και εκείνος με την σειρά του επέστρεψε στο δικό του σπίτι. 

Ο αρχιληστής όμως που τους παρακολουθούσε κατέστρωσε ένα σχέδιο 

για να τους τιμωρήσει. Έκρυψε τους κλέφτες μέσα σε μεγάλα φλασκιά για 

κρασί και τους φόρτωσε στα άλογα. Πήγε τότε στο σπίτι του πρώην φτωχού 

και χτύπησε την πόρτα.  

‒  Συγνώμη που ενοχλώ. Μήπως μπορείτε να μου βρείτε έναν χώρο να βά-

λω τα ζώα μου να ξεκουραστούν;  

 Εκείνος αμέσως προσφέρθηκε να βοηθήσει τον ξένο. Πήγαν τα ζώα 

στην αποθήκη και τον κάλεσε σπίτι να τον περιποιηθεί. Διέταξε τις 

υπηρέτριες του να φέρουν φαγητά και κρασί και να φιλέψουν τον ξένο.  

Καθώς όμως εκείνες πήγαν στην αποθήκη να πάρουν τρόφιμα άκουσαν 

τους κλέφτες να μιλούν μέσα από τα φλασκιά και πήγαν και το είπαν στο 

αφεντικό τους. Τότε το αφεντικό κατάλαβε ποιοι ήταν και σκέφτηκε ένα 

σχέδιο για να τους τιμωρήσει. Λέει στους υπηρέτες: «Εγώ θα απασχολήσω 

τον αρχηγό και εσείς βάλτε καζάνια στη φωτιά με νερό να βράζει και μετά 

γεμίστε τα φλασκιά.» Οι υπηρέτριες έκαναν ότι τους είπε και ζεμάτισαν τους 

κλέφτες. Με την σειρά του το αφεντικό περιποιήθηκε ανάλογα και τον 

αρχιληστή. 

 Έτσι όλος ο θησαυρός της σπηλιάς έγινε δικός τους. 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΡΕΒΕΝΙΚΙΑ 
(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ) 

 

 
 

Συλλέξαμε και καταγράψαμε στοιχεία από το αρχείο του Σχολείου και 
από διάφορες πηγές. Τις οργανώσαμε, καταγράψαμε πληροφορίες τις συ-
γκρίναμε και τις ταξινομήσαμε. 

Η επαφή μας με το αρχείο του σχολείου μας ενθουσίασε.   Όμως το σχο-
λείο μας έχει μεγάλο και πλούσιο αρχείο, από το 1907 μέχρι και σήμερα. 
Μέσα στα μαθητολόγια βρήκαμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας και 
συγγενείς μας.   Τότε ο ενθουσιασμός και το ενδιαφέρον μας μεγάλωσε.  
 Έγιναν πολλές συζητήσεις, είχαμε πολλές απορίες και ανακαλύψαμε πά-
ρα πολλά. 
 Στην αρχή ασχοληθήκαμε με την διερεύνηση των Μαθητολογίων και 
των βιβλίων Γενικού Ελέγχου του αρχείου του σχολείου.  
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 Ανακαλύψαμε ότι δεν είχαν καταγραφεί στο Μαθητολόγιο και στο 
Βιβλίο Γενικού Ελέγχου για το χρονικό διάστημα από το 1948 -1949, ονόματα 
μαθητών.  Από τα αρχεία διαπιστώσαμε ότι εκείνη τη χρονιά είχε καεί το Δη-
μοτικό Σχολείο. 
 Ταξινομήσαμε το αρχείο του σχολείου χρονολογικά. 
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Για την εκπαίδευση και τη 
μόρφωση στο χωριό μας πριν 
την τουρκοκρατία δεν υπάρ-
χουν γραπτά στοιχεία δυστυχώς 
και κατά την ερευνά μας στην 
Κοινότητα μάθαμε ότι τα αρχεία 
καταστράφηκαν. 

Είναι γνωστό όμως ότι κατά 
την Τουρκοκρατία με φιρμάνι 
του Σουλτάνου κλείνουν όλα τα 
σχολεία στην Ελλάδα μέχρι το 
1650 μ.Χ. που ανοίγουν ξανά τα 
σχολεία.  

Από προφορικές μαρτυρίες 
πιθανότατα άρχισε να λειτουρ-
γεί σχολείο στο χωριό μας το 
1860 και αυτό στο χώρο του 
Ιερού Προσκυνήματος μετά από 
τη Θεία Λειτουργία. 

Ίσως η λειτουργία του 
σχολείου να επιτράπηκε στο 
χωριό μας διότι άνηκε στην 
ομοσπονδία των Μαδεμοχώρια 
όπου είχαν ειδικά προνόμια. 

Μουχτάρης (πρόεδρος) 
τότε ήταν ο Αθανάσιος Παπα-
γεωργίου όπου και κατά την 
προεδρία του χτίστηκε και το 
κτίριο του παλιού σχολείου. 

Το παλιό σχολείο έγινε σε οικόπεδο το οποίο παρεχωρήθη στην Κοινό-
τητα την περίοδο 1864 – 70. 

Ανεγέρθη με δαπάνη της Κοινότητας και την προσωπική εργασία των 
κατοίκων του χωριού. 

 Κατά πληροφορίες που δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε το αρχικό 
κτίριο χτίσθηκε για τη στέγαση του Τούρκικου Σταθμού Χωροφυλακής 
(καρακόλ) και όταν ο σταθμός καταργήθηκε χρησιμοποιήθηκε σαν Διδα-
κτήριο, για την μόρφωση των ανελεύθερων τότε Ελληνοπαίδων και τη 
διάσωση των ιδανικών της φυλής μας όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα 
αρχεία του σχολείου μας. 
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Επίσης από τα αρχεία του σχολείου αλλά και από τα «Χρονικά της 
Χαλκιδικής» μάθαμε ότι για το χτίσιμο του παλαιού σχολείου πολλά χρήματα 
έδωσε το Ιερό Προσκύνημα από το παγκάρι του. 

Ακόμα τότε το Ιερό Προσκύνημα ανήκε στην Κοινότητα Ρεβενικίων 
(μέχρι την δεκαετία του 1960 περίπου). 

Το παλιό σχολείο ήταν περίπου στο κέντρο του χωριού, στην περιοχή 
«Τζέσμα» και κοντά στην κεντρική πλατεία του χωριού (Αγορά).  

Ήταν διώροφη οικοδομή με διαστάσεις 19Χ13, 50Χ8 μ., με προαύλιο 
χώρο 300 τ.μ. και συνολικό εμβαδών 577,25 τ.μ. 

Το ισόγειο αποτελούνταν από έναν κύριο διάδρομο με μια σκάλα που 
οδηγούσε στον όροφο. Είχε μια μεγάλη αίθουσα που η Κοινότητα τη χώρισε 
σε δύο και χρησιμοποιούταν το ένα σαν αποθήκη και το άλλο ως τηλε-
γραφείο. Ο όροφος αποτελούνταν από έναν διάδρομο με πέντε αίθουσες και 
ένα γραφείο.  Η στέγη ήταν από κεραμίδια βυζαντινού τύπου. Είχε ξύλινα 
πατώματα με εσωτερικούς παραδοσιακούς τοίχους (μπαγδάτι) και ξύλινες 
οροφές. Το υπόγειο ήταν πετρόχτιστο και οι εξωτερικοί τοίχοι ήταν πάλι 
ξυλοκατασκευές γεμισμένες με μικρές πέτρες κ.α.. 
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Από τα Χρονικά της Χαλκιδικής μαθαίνουμε ότι το παλιό σχολείο λει-
τουργούσε πριν το 1878 γιατί τότε υπηρετούσε ως δάσκαλος ο Δημήτριος Πα-
παδόπουλος που ήταν και ο διευθυντής της Ελληνικής Σχολής όπως ονο-
μαζόταν. Το σχολικό έτος 1885 – 86 αναφέρεται ως «διδάσκαλος Ρεβενικίων» 
ο Δ. Γεωργιάδης και κατά τα έτη 1887 – 1889 υπηρετούσε ως δάσκαλος ο 
Κωνσταντίνος Πετρίδης. 

Κατά τα έτη 1909 – 14 από το αρχείο του σχολείου «Γενικός Έλεγχος» μα-
θαίνουμε ότι λειτουργούν κανονικά οι τάξεις Α΄εώς ΣΤ΄ και μόνο το 1909 – 10 
δεν υπάρχουν μαθητές στη ΣΤ΄τάξη και το 1910 – 11 στη Δ΄τάξη. 

Τα μαθήματα που διδασκόταν τότε ήταν : Θρησκευτικά, Γλωσσικά, Αριθ-
μητική, Πραγματογνωσία, Ωδική, Εργόχειρο και στις μεγάλες τάξεις επιπλέον 
Γεωμετρία, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Πειραματική και Καλλιγραφία.  

Πριν από την απελευθέρωση από τους Τούρκους λειτουργούσε σαν 
Αστική Σχολή Ρεβενικίων. 

Από το σχολικό έτος 1907 έως το 1913 λειτουργεί και νηπιακό τμήμα, τα 
οποία είναι από 5-8 ετών.-Μάλλον όμως είναι παιδιά νηπιακής ηλικίας, τα 
οποία πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο με τα παιδιά του δημοτικού. 

Το Νηπιαγωγείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1966 βάσει του αρ-
χείου. 
 Το 1912 – 13 λειτούργησε για πρώτη φορά στο χωριό μας και Γυμνάσιο με 
δύο τάξεις Α΄-Β΄ όπου φοιτούσαν ελάχιστοι μαθητές.  
 Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας ισχύουν πλέον οι νόμοι της 
Πολιτείας και το Διδακτήριο γίνεται ιδιοκτησία του Ταμείου Εκπαιδευτικής 
Πρόνοιας με το νόμο 2422/20 και έπειτα πάει στο Σχολικό Ταμείο με το νόμο 
5019/31. 
 Από τα βιβλία «Γενικός Έλεγχος» του σχολείου μαθαίνουμε ότι η 
φοίτηση των μαθητών ήταν πολύ άστατη. Πολλοί είναι αυτοί που γράφονται 
καθυστερημένα στο σχολείο, κάνουν πολλές απουσίες, «αποσύρονται» από 
τους γονείς τους πριν κλείσουν τα σχολεία, συνήθως την άνοιξη για τις αγρο-
τικές δουλειές, ακόμη γιατί οι γονείς λυπούνται τα χρήματα για τα βιβλία. 
 Το 1914-15 η ονομασία του σχολείου αλλάζει από «Ελληνικό Εκπαιδευ-
τήριο» σε «Δημοτικό Σχολείο Ρεβενικίων».  
 Το παλιό Διδακτήριο εγκαταλείφθηκε το 1932 όταν έγινε το νέο Σχολείο. 
Από τότε εγκαταλείφτηκε και χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη. Ο λόγος 
ήταν ότι το Σχολικό Ταμείο δεν είχε λεφτά να το συντηρήσει γιατί δαπα-
νούσε μεγάλα πόσα για νέο διδακτήριο και έτσι αδυνατούσε να το επι-
σκευάσει. 
 Όπως αναφέρουν τα έγραφα έκριναν αναγκαίο να τελειώσουν το νέο 
και εγκατέλειψαν το παλιό και ο χρόνος το έκανε ακατάλληλο.  
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Μετά από ενέργειες του Σχολικού Ταμείου έρχεται ο Νομομηχανικός Γ. 
Γεωργακόπουλος και εκτιμά επί τόπου το παλαιό Διδακτήριο και όπως 
ζητούσαν και οι υπόλοιποι αποφασίζει την κατεδάφιση του. 

Όμως μέχρι το 1961 δεν έχει κατεδαφιστεί και είναι σε κακή κατάσταση. 
Με έγγραφο του το Σχολικό Ταμείο ζητά να παραχωρηθεί το Παλαιό 
Διδακτήριο στην Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας για να το αξιοποίηση προς 
όφελος των κατοίκων του χωριού. Παραχωρείται με την πράξη 4/15-2-1961 το 
παλαιό διδακτήριο και το προαύλιο του.  

Αναφέρει ότι μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί σαν αίθουσα διαλέξεων, 
θεάτρου, κινηματογράφου, βιβλιο-
θήκης κ.α..  

Το 1969 το οικόπεδο του πα-
λαιού Διδακτηρίου παραχωρείται 
για να αναγερθεί νέο Νηπιαγωγείο. 
Τελικά το 1972 δίνεται η εντολή της 
πλήρης κατεδάφισης του, έμειναν 
μόνο οι πετρόχτιστοι τοίχοι του 
υπογείου. 
 

ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας γινόταν πολλές ενέργειες για 
την ανέγερση νέου διδακτηρίου.  

Το Σχολικό Ταμείο δεν είχε πολλά λεφτά για να το ξεκινήσει και έτσι με 
νόμο της η Πολιτεία Ν.257 και 4446 του 1929 από τα έσοδα του Ιερού Προ-
σκυνήματος το 15% πάει στο Σχολικό Ταμείο. 
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Έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες για την ανέγερση νέου διδακτηρίου. 
Με την βοήθεια του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων του 

χωριού γίνεται Ταμείο Εκπαιδευτικής Πρόνοιας Μεγάλης Παναγίας που έχει 
σαν σκοπό την ανέγερση του νέου διδακτηρίου. 

Το 1930 αρχίζει η κατασκευή του. 
Η θέση όπου κτίσθηκε άνηκε σε ιδιώτες όπου απαλλοτριώθηκαν ή 

δωρίσθηκαν. 
Το κτίριο κτίσθηκε από τον αρχιτέκτονα Δημήτριο Καπλάνη επί 

κυβερνήσεως Ελευθερίου Βενιζέλου και Υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο 
Παπανδρέου. 

Τα έξοδα για την ανέγερση του ήταν πάρα πολλά και πολλές φορές το 
Σχολικό Ταμείο κινδύνευε να πτωχεύσει. 

Σημαντική ήταν και η βοήθεια, και όχι μονό σε τέτοιες περιπτώσεις, της 
Κοινότητας Μεγ. Παναγίας που έδινε χρήματα αλλά και το ότι παραχώρησε 
τμήμα δάσους για εκμετάλλευσή του από το Δημοτικό Σχολείο όσο θα 
διαρκούσε η κατασκευή του διδακτηρίου, αλλά κι η προσωπική βοήθεια των 
κατοίκων ήταν πολύ σημαντική. Έτσι η Κοινότητα Μεγ. Παναγίας έγινε 
αρωγός του Σχολείου.  

Επίσης σημαντική βοήθεια έδωσε και ο Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου σε 
δύσκολους καιρούς. Φυσικά δεν έλειπαν και οι δωρεές από κατοίκους του 
χωριού ή συγχωριανούς Μεγαλοπαναγιώτες από όλη την Ελλάδα. 

Και όταν σχεδόν ήταν στο τέλος και έπρεπε να κατασκευαστή η σκεπή, 
το Σχολικό Ταμείο δεν είχε λεφτά και έτσι πήρε δάνειο από την Εταιρία 
Μεταλλείων Κασσάνδρας, όπου τους το έδωσαν άτοκα. 

Το 1932 τελειώνει η κατασκευή του με δαπάνη του Κράτους και το 1933 
αρχίζει η λειτουργία του Σχολείου. 

Το οικόπεδο του διδακτηρίου έχει επιφάνεια 5640 τ.μ. και το κτήριο του 
Δημοτικού Σχολείου έχει εμβαδόν 615 τ.μ., με 10 αίθουσες διδασκαλίας, 2 
γραφεία, 2 διαδρόμους και μια μεγάλη αίθουσα θεάτρου που αργότερα κατά 
την συστέγαση του Γυμνασίου έγινε 3 αίθουσες. 

Το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο (40-
44) και κατά τον εμφύλιο πόλεμο το 
Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί κανονικά, 
όμως η φοίτηση των παιδιών δεν ήταν 
σταθερή και πολλές φορές αδύνατη. 

Την περίοδο της κατοχής (41-44) 
και λόγο του αντιστασιακού αγώνα των 
Ελλήνων κατά των Γερμανών και Βουλ-
γάρων ιδρύθηκε εντός του σχολείου 
Νοσοκομείο. 
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Μετά την απελευθέρωση το 
νοσοκομείο όπου έδινε στους τραυ-
ματίες τις πρώτες βοήθειες αλλά και 
την απαραίτητη ιατρική αγωγή και 
επέμβαση καταργείται. 

Έπειτα το Δημοτικό Σχολείο 
χρησιμοποιείται από τον Εθνικό 
Στρατό σαν φυλακή (47-48) για αυτό 
και υπήρχαν χαρακώματα στο προ-
αύλιο του. 

Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου η παρουσία των ανταρτών ήταν 
έντονη λόγο του Καπετάν Παπαγιώργη που ήταν χωριανός μας. 

Ο εθνικός στρατός διώχνεται από το χωριό και καίγεται το σχολείο από 
τους αντάρτες. Η καταστροφή ήταν μεγάλη, κάηκε ολοσχερώς, μένουν μόνο 
οι πέτρινοι εξωτερικοί τοίχοι. 

Το 1948 – 49 το Δημ. Σχολείο δεν λειτούργησε στο κτίριο. Επιδιορθώ-
θηκε και ανακαινίσθηκε από την Πολιτεία, τα πατώματα και οι σκάλες από 
ξύλινες γίνονται τσιμεντένιες και κατασκευάζεται νέα κεραμοσκεπή και 
κουφώματα. Το 1950 τελειώνει και στις 12 Ιανουαρίου 1951 εγκαινιάσθηκε 
από τον τότε βασιλιά Παύλο και την βασίλισσα Φρειδερίκη. Από τότε και 
μέχρι σήμερα η λειτουργία του είναι αδιάκοπη. Από το 1907 όπου υπάρχουν 
αρχεία στο σχολείο μας μέχρι και το 1948 η ηλικία των παιδιών ήταν από 5 
μέχρι 15 ετών στο σχολείο, ενώ από 1950 και μετά είναι από 6 μέχρι 14.  

Κατά το αρχείο του Σχολείου το 1950 – 51 ο σχολικός κήπος είχε έκταση 2 
στρέμματα και ήταν ποτιστικό.  Είχε πολλά είδη κηπουρικής, όπως φασόλια, 
ντομάτες, πιπεριές, μελιτζανιές, αγγουριές και πολλά άλλα. Υπήρχαν πολλά 
δέντρα, δαμασκηνιές, μηλιές, αμυγδαλιές ροδακινιές, συκιές, αχλαδιές, 
βερικοκιές, κυδωνιές, κυπαρίσσια, πεύκα κ.α.. Εκείνη την χρονιά φυτευτήκαν 
φλαμουριές, κερασιές, ροδιές και έγινε φυτώριο αμυγδαλιών και καρυδιών. 

Στο κέντρο σχεδόν του κήπου υπήρχε και ένα κυκλικό σιντριβάνι. 
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 Το διδακτήριο είχε 7 αίθουσες σε άριστη κατάσταση, 2 γραφεία και 
σχολικές τουαλέτες. 
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 Από τις εξωσχολικές δράσεις τους αναφέρεται ότι παρακολούθησαν το 
Κατηχητικό 123 παιδιά,  είχαν 274 Ερυθροσταυρίτες.  Το μαθητικό συσσίτιο 
είχε 270 παιδιά με 23581 μερίδες όλο το έτος. 
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Πρόσκοποι 1960 

 
  
 Αναφέρεται επί-
σης ότι έγινε καθα-
ρισμός των βρυσών 
του χωριού, των 
πλατειών κ.α.. 
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Από έγγραφα του 
1963 ανακαλύπτουμε ότι 
το Ταμείο του Δημοτικού 
Σχολείου Μεγ. Παναγίας 
θα έπαιρνε για πάντα το 
15% από τα έσοδα του 
Ιερού προσκυνήματος 
βάσει του Ν. Δ. 2543/52. 

Το 1970 ιδρύεται ο 
Σύλλογος Γονέων και Κη-
δεμόνων Μεγ. Παναγίας. 

Το 1983 με απόφαση 
της   Σχολικής      Εφορίας  
Δημ. Σχολίου Μεγ. Παναγιάς με αριθμ. 8/11-11-83 οικόπεδο συνολικής έκτασης 
499,80 τ.μ. παραχωρείτε δωρεάν στο Νηπιαγωγείο Μεγ. Παναγίας για την 
ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου στη θέση «Τζέσμα», εκεί πουήταν το παλαιό 
σχολείο.  

Το 1984 εγκρίνεται η εγκατάσταση καλοριφέρ πετρελαίου στο Δημοτικό 
Σχολείο. 

 Τελικά το νέο Νηπιαγωγείο έγινε εντός του προαυλίου του Δημοτικού 
σχολείου εκεί που ήταν ο σχολικός κήπος. 

 

 
 
 

ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ 1970
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 Από το βιβλίο της Ακίνητης περιουσίας του σχολίου του 1952 βρήκαμε 
ότι το Δημ. Σχολείο είχε στην κατοχή του : 

 Το παλαιό διδακτήριο 

 Το νέο διδακτήριο 

 Έναν ξενώνα 5 δωματίων στο Ιερό Προσκύνημα 

 Έναν ξενώνα 4 δωματίων στο Ιερό Προσκύνημα για την διαμονή του 
φύλακα 

 Μια αποθήκη κοντά στο Ιερό Προσκύνημα και συγκεκριμένα στο περί-
βολο του, την οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του χωριού. 

 Μέρος της αυλής του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου όπου υπήρχαν μικρά 
δέντρα.  

 Από το βιβλίο κινητής περιουσίας του σχολίου του 1952 βρήκαμε ότι το 
Δημ. Σχολείο είχε στην κατοχή του : 

 Διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας 

 Πολλά βιβλία στην βιβλιοθήκη του  

 Γραφεία 

 Έπιπλα 

 Θρανία 

 Καθίσματα 
Καταγράψαμε τα παλιά εποπτικά 

μέσα και θα τα παρουσιάσουμε σε μια 
έκθεση στο τέλος της σχ. χρονιάς. 
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 Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας αυξανόταν και προσαρμοζόταν στις 
ανάγκες του σχολείου και της εκπαίδευσης. 
 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

 Το 1958 η σχολική βιβλιοθήκη είχε βιβλία και περιοδικά 280. 

 Το 1959 η σχολική βιβλιοθήκη είχε βιβλία και περιοδικά 291. 

 Το 1960 η σχολική βιβλιοθήκη είχε βιβλία και περιοδικά 307. 

 Το 1961 η σχολική βιβλιοθήκη είχε βιβλία και περιοδικά 317. 

 Το 1962 η σχολική βιβλιοθήκη είχε βιβλία και περιοδικά 326. 

 Το 1963 η σχολική βιβλιοθήκη είχε βιβλία και περιοδικά 363. 

 Το 1970 η σχολική βιβλιοθήκη είχε 365 βιβλία. 

 Το 1992 η σχολική βιβλιοθήκη είχε 284 βιβλία. 

 Το 2017 η σχολική βιβλιοθήκη είχε 1452 βιβλία. 
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                      1958         1959         1960           1961         1962          1963          1970          1992          2017         
 
 

 Το Δημ. Σχολείο είχε διάφορες ονομασίες. 

 Ελληνική Σχολή 

 Αστική Σχολή Ρεβενικίων 

 Ελληνικό Εκπαιδευτήριο 

 Μικτό Δημοτικό Σχολείο 

 Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας 
 Οι ηλικίες των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου ήταν: 

 Από το 1907 ως το 1948 ήταν από 5 μέχρι 15 ετών. 

 Από το 1949 και έπειτα ήταν από 6 μέχρι 14 ετών.  
 

 Από τα αρχεία 
του σχολείου μέχρι 
το 1952 βρήκαμε ότι 
τα παιδιά που φοι-
τούσαν στο σχολείο 
ήταν από πολλά 
μέρη του νομού μας, 
της Ελλάδος και είχε 
και πολλούς Αρβανί-
τες. 
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Πατρίδες  
Ρεβενίκια Γιούρεση 
Καταφύγιων Ζίτηστα 
Λιαρίγκοβα Γράτζη 
Ίσβαρος  Χότσιστα 
Βραστά Μοτζάνη 
Νικήτη  Τρέσκα 
Ιερισσός Μαντούδι 
Νεοχώριον Τογιβίτσα 
Πλανά Στεφανινός 
Πολύγυρος Βίτηστα 
Στρατώνη 
Ορμύλια 
Γομάτι 
Παλαιοχώρι 
Στρατονίκη 
Γαλάστιστα 
Γεροπλάτανος 
Παλαιόχωρα 
Μεγάλη Παναγία 
Δράμα 
Θεσσαλονίκη 
Ξάνθη  
Νιγρήτα 
Βαρθολομιό 
Νέα Καρβάλι 
Βυτίνα 
Φλώρινα  
Αετός 
Ράχοβα 
Κορυτσά 
Μεροντάνη 
Σκοπιά 
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 Από τα ίδια αρχεία (1907 -65) βρήκαμε και τα επαγγέλματα των γονέων 
τους: 
 
Ορφανός –η Κλητήρ  Υποδηματοποιός 
Γεωργός Λογιστής Ιεροδιδάσκαλος 
Ξυλουργός Κουρεύς Καφεπώλης 
Κτηματίας Αυτοκινητιστής Μηχανικός 
Σιδηρουργός Οδηγός Μηχανημάτων Χωροφύλαξ 
Ράπτης Ανάπηρος Υλοτόμος 
Ανθρακεύς Επιχειρηματίας Κτηνοτρόφος 
Κτίστης Χοιροβοσκός Οργανοπαίχτης 
Ποιμήν  Αγροφύλαξ Σοφέρ 
Έμπορος Πεταλωτής 
Κρεοπώλης Μελισσουργός 
Εργάτης Υπάλληλος 
Μύλοθρως Χαλκεύς 
Δασοφύλαξ Αγωγιάτης 
Ιερεύς Σαγματοποιός 
Παντοπώλης Ναυτικός 
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Επαγγέλματα γονέων 1907 - 1908 
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Επαγγέλματα γονέων 1959 – 1960 
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 Από τα αρχεία του σχολείου μας (1907 -2000) συγκεντρώσαμε και τα 
επώνυμα των μαθητών:  

Καταγράψαμε τα επώνυμα των μαθητών από το 1907 μέχρι σήμερα και 
τα ταξινομήσαμε αλφαβητικά. 
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Καταγράψαμε τα επώνυμα που δεν υπάρχουν πια στο χωριό μας και 

συζητήσαμε για τους λόγους που συνέβη αυτό. 
Καταλήξαμε ότι αυτό οφείλεται στη μετανάστευση και στην αστυφιλία. 
 Ψάχνοντας την βιβλιοθήκη του σχολείου βρήκαμε πολλά παλιά σχολικά 

βιβλία του σχολείου. 
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Με μεγάλη επιτυχία, κάθε χρόνο στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, 
γίνονται οι καθιερωμένες αθλητικές εκδηλώσεις για το τέλος της σχολικής 
χρονιάς.  

Κάθε τμήμα, με την επίβλεψη των δασκάλων αλλά και της γυμνάστριας 
του σχολείου μας, παρουσιάζει το δικό του πρόγραμμα.  

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν οι γονείς των μαθητών. 
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 Ταυτόχρονα κάθε χρόνο εντός του σχολείου λειτουργεί έκθεση βιβλίου.  
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 Το σχολείο μας έχει πάρει μέρος σε πολλές δράσεις. 
 

Ημέρα σχολικού Αθλητισμού 
 

       
 

Ευρωπαϊκά μονοπάτια 
 

      
 

Πρώτες βοήθειες ΚΑΡΠΑ 
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 Το σχολείο μας έχει πάρει μέρος σε πολλούς Πανελλήνιους 
διαγωνισμούς και δράσεις, όπως: 

 «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» 

 «Ελληνική Μαθηματική Εταιρία» 

 SAFER INTERNET DAY 2013 

 Twinning 

 Σε διαγωνισμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής  

 (Η Επανάσταση στη Χαλκιδική) 

 Σε διαγωνισμούς Ορθογραφίας  

 Στο 5ο Πανελλήνιο διαγωνισμό Εκπαιδευτικών Τόπων του 2011, όπου 
ήρθε πρώτο, για τον εξαιρετικό διαδικτυακό τόπο. 

 Στον 6ο Διαγωνισμό Ελληνόφωνων Εκπαιδευτικών Ισοτόπων του 2013, 
που πάλι ήρθε πρώτο. 

 
  Πήρε το Βραβείο Εξαίρετης Δημιουργίας video στο 2ο Διαγωνισμό με 
θέμα «Η ιστορία του σχολείου μου» που συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Ραδιο-
τηλεόρασης του ΥΠ.Π.ΕΘ. το 2015. 
 
 Κάναμε μια μικρή έρευνα και γράψαμε τις εκδηλώσεις που έκανε και 
κάνει το Δημοτικό Σχολείο μας. 
 
 

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Παρέλαση  
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25η ΜΑΡΤΙΟΥ – Παρέλαση 
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Εορτασμός 25η Μαρτίου στο Προσκύνημα 
 

 
 

 
 

Η γιορτή της Χελιδόνας 
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Γυμναστικές επιδείξεις 
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Από το βιβλίο κινητής περιουσίας του σχολείου γράψαμε όλα τα 
εποπτικά μέσα που είχε το σχολείο μας. 

 

Από τα Μαθητολόγια, το Γενικό Έλεγχο και τα βιβλία πρακτικών του 
σχολείου βρήκαμε και γράψαμε τους δασκάλους που έχουν υπηρετήσει στο 
σχολείο μας (753). 

Από τις σχολικές χρονιές 1914 - 15 εως 1930 - 31 και 1940 – 41 εως 1949 – 50 
δεν υπάρχουν στοιχεία για τους δασκάλους και από τη σχολική χρονιά 1980 – 
81 εως 194 – 85 υπάρχουν μόνο τα στοιχεία του διευθυντή:  

 

Από τα αρχεία του σχολείου βρήκαμε και γράψαμε τους μαθητές που 
φοίτησαν στο σχολείο μας.  
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1907-08 157 104 53 9 12 10 12 10 1 30 10 63   

1908-09 143 89 54 11 6 11 8 12 4 37  54   

1909-10 183 99 84 57 17 10 10 7 1 0 0 81   

1910-11 225 113 112 17 66 11 8 3 0 0 0 120   

1911-12 221 114 107 90 50 65 10 6 0      

1912-13 254 149 105 65 82 48 48 5 4    2 2 

1913-14 245 138 107 79 54 50 36 23 3      

1914-15 300 144 156 70 63 53 47 43 24      

1915-16 307 159 148 72 70 63 46 35 21      

1916-17 319 166 153 85 60 77 43 34 20      

1917-18 317 174 143 78 51 70 53 47 18      

1918-19 306 174 132 103 52 47 48 46 10      

1919-20 290 154 136 93 51 51 42 33 20      

1920-21 333 186 147 96 83 59 41 30 24      

1921-22 308 173 135 84 64 54 52 28 26      

1922-23 343 186 157 145 65 51 51 25 6      

1923-24 351 192 159 96 62 79 40 41 33      

1924-25 339 182 157 87 58 80 46 42 26      

1925-26 325 182 143 104 43 68 48 37 25      

1926-27 317 183 134 80 74 45 53 44 21      

1927-28 325 174 151 75 66 69 42 42 31      

1928-29 318 181 137 75 54 57 65 38 29      

1929-30 350 183 167 73 68 57 53 65 34      

1930-31 354 190 164 76 52 67 54 51 54      

1931-32 338 180 158 71 61 51 64 50 41      

1932-33 349 182 167 72 62 58 53 58 46      

1933-34 328 172 156 85 55 58 54 35 41      

1934-35 348 190 158 72 78 55 58 54 31      

1935-36 357 192 165 58 63 73 57 56 50      
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1936-37 354 195 159 64 61 67 58 56 48      

1937-38 354 188 166 65 58 64 67 48 52      

1938-39 336 165 171 66 58 66 58 52 36      

1939-40 320 165 155 48 50 62 61 45 54      

1940-41 368 189 179 113 46 52 63 59 35      

1941-42 340 178 162 76 48 41 51 70 54      

1942-43 380 202 178 87 49 56 50 67 71      

1943-44 308 146 162 69 59 46 55 43 36      

1944-45 339 185 154 106 57 42 65 38 31      

1945-46 277 158 119 70 76 47 29 36 19      

1946-47 302 170 132 77 59 65 46 26 29      

1947-48 271 142 129 86 42 55 46 32 10      

1948-49 Το σχολείο δεν λειτούργησε λόγω φωτιάς 

1949-50 259 128 131 97 52 39 34 29 8      

1950-51 301 155 146 72 88 48 35 30 28      

1951-52 326 163 163 79 72 90 33 30 22      

1952-53 329 161 168 80 72 90 33 30 24      

1953-54 371 169 202 72 73 60 76 64 26      

1954-55 346 171 175 47 69 64 58 70 38      

1955-56 346 175 171 45 48 68 67 54 64      

1956-57 318 155 163 50 42 49 64 63 50      

1957-58 319 157 162 65 46 45 49 60 54      

1958-59 303 151 152 58 61 47 43 37 57      

1959-60 292 149 143 57 58 61 41 43 32      

1960-61 319 163 156 64 59 58 59 40 39      

1961-62 330 170 160 61 59 61 55 55 39      

1962-63 345 173 172 64 63 56 58 49 55      

1963-64 340 169 171 55 61 64 55 61 44      
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1964-65 353 182 171 77 52 58 60 51 55      

1965-66 338 180 158 60 70 47 51 62 48      

1966-67 328 177 151 46 58 68 44 51 61      

1967-68 300 166 134 49 43 56 63 40 49      

1968-69 293 173 120 46 43 46 39 62 57      

1969-70 274 158 116 53 40 41 44 43 53      

1970-71 248 139 109 48 41 41 35 42 41      

1971-72 240 130 110 47 41 35 34 42 41      

1972-73 230 121 109 47 40 38 33 32 40      

1973-74 243 136 107 41 53 46 37 34 32      

1974-75 259 137 122 52 41 55 44 33 34      

1975-76 273 143 130 51 48 44 54 43 33      

1976-77 272 142 130 34 51 47 43 53 44      

1977-78 256 124 132 43 33 44 43 42 51      

1978-79 255 137 118 52 44 33 45 40 41      

1979-80 248 126 122 41 45 42 33 45 42      

1980-81 255 129 126 46 41 45 43 35 45      

1981-82 244 119 125 41 45 40 44 42 32      

1982-83 252 125 127 38 41 45 41 44 43      

1983-84 249 122 127 39 39 41 45 40 45      

1984-85 234 118 116 32 39 39 41 44 39      

1985-86 240 115 125 46 31 39 38 41 45      

1986-87 237 117 120 37 47 31 41 40 41      

1987-88 232 110 122 40 32 49 32 41 38      

1988-89 225 110 115 33 40 33 47 32 40      

1989-90 221 106 115 36 33 41 35 46 30      

1990-91 228 112 116 37 36 33 41 35 46      

1991-92 217 115 102 33 36 37 34 41 36      
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1992-93 209 103 106 29 33 35 37 34 41      

1993-94 191 96 95 21 29 34 36 37 34      

1994-95 195 105 90 36 22 29 35 37 36      

1995-96 188 106 82 31 34 22 29 35 37      

1996-97 176 93 83 26 30 34 22 29 35      

1997-98 165 86 79 22 26 30 34 24 29      

1998-99 164 86 78 32 20 25 30 33 24      

1999-00 178 89 89 38 32 20 25 30 33      

2000-01 181 99 82 30 38 32 21 28 32      

2001-02 177 81 96 29 31 38 31 21 27      

2002-03 190 91 99 35 30 32 38 33 22      

2003-04 199 108 91 25 37 33 32 38 34      

2004-05 201 111 90 34 26 37 33 33 38      

2005-06 180 96 84 18 34 26 37 32 33      

2006-07 182 105 77 30 18 37 29 36 32      

2007-08 176 97 79 29 31 19 36 27 34      

2008-09 166 88 78 26 29 31 18 36 26      

2009-10 166 79 87 30 25 28 29 18 36      

2010-11 150 70 80 18 29 25 29 31 18      

2011-12 158 71 87 18 17 33 29 30 31      

2012-13 150 68 82 23 18 17 33 29 30      

2013-14 144 63 81 20 23 19 18 34 30      

2014-15 146 57 89 32 20 23 21 18 32      

2015-16 135 56 79 26 31 20 22 18 18      

2016-17 142 59 83 22 28 31 20 23 18      

2017-18 142 60 82 17 22 29 31 20 23      

ΣΥΝΟΛΟ 29138 15189 13949            

 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ            

 29138 15189 13949            
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Μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο μας ανά έτος 
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Αγόρια και κορίτσια που φοίτησαν συνολικά στο σχολείο (1907-2018) 
 

1518913949

Αγόρια

Κορίτσια
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 Καταγράψαμε τις σχολικές χρονιές με τους περισσότερους και λιγό-
τερους μαθητές.  
 

Σχολικό 
Έτος 

Μαθητές 

Αγόρια Κορίτσια Σύνολο 

1942 – 1943  202 178 380 

2015 – 2016 56 79 135 
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 Κάναμε έναν ενδεικτικό πίνακα για τη λήξη του σχολικού έτους δύο 
ετών. 
 

 1952-1953 1959-1960 

Μαθητές 371 292 

Διαγραφόντες  0 0 

Έλαβον αποδεικτικό 2 3 

Διακόψαντες 53 3 

Εξετασθέντες 316 289 

Προαχθέντες 298 268 

Απορριφθέντες 18 21 

Εξετ. Διετείς 31 26 

Πληθυσμός χωριού 2600 2850 

Αναλογία σε % εγγραφέντες 14% 10,28% 

Ποσοστό σε % στασίμων 5,6% 7,26% 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από την αρχή λειτουργίας του σχολείου ο αριθμός των μαθητών είναι 
σχεδόν σταθερός με μικρές αυξομειώσεις, μέχρι τα μέσα του Β΄ παγκόσμιου 
πολέμου. 

Στη διάρκεια του πολέμου και του εμφυλίου έχουμε μεγάλη μείωση μαθη-
τών, οι οποίοι αυξάνονται στη συνέχεια μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60΄.  

Από εκεί και έπειτα, μέχρι σήμερα ο αριθμός των μαθητών έχει πτωτική 
πορεία. 

Καταλήξαμε ότι αυτό γίνεται λόγω της ανόδου του βιοτικού επιπέδου, 
με επακόλουθο την υπογεννητικότητα. 

Στα αρχεία του σχολείου βρήκαμε ότι παλιότερα λειτουργούσε και 
νυχτερινό σχολείο (1957-1964). 

Καταγράψαμε τους μαθητές που φοίτησαν στο Νυχτερινό Σχολείο και 
τα έτη που λειτούργησε. 
 

Σχ. Έτος Μαθητές 

1957-58 58 

1958-59 24 

1959-60 19 

1961-62 14 

1962-63 15 

1963-64 13 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ  
 

 Πήραμε πολλές συνεντεύξεις από γεροντότερους (παππούδες και 
γιαγιάδες μας) για τη σχολική ζωή τους και τους δασκάλους της εποχής τους. 

 
Συνέντευξη από τη Κατίνα Χαριστά 

 
Οι δάσκαλοι όταν εμείς πηγαίναμε στο σχολείο ήταν πολύ αυστηροί. 
Και τα παιδιά ήταν πολύ ζωηρά, τα χρόνια ήταν δύσκολα και όλοι ήταν 

σκληροί. 
Ο δάσκαλος χρησιμοποιούσε πάρα πολύ τη βέργα για να χτυπάει τα 

παιδιά που ήταν ζωηρά. 
Παρόλο που τα χρόνια ήταν δύσκολα και αυτά που είχαμε ήταν λίγα, τα 

παιδιά προσπαθούσαν να μάθουν γράμματα. 
Δύστυχος βοήθεια από τους γονείς μας, τη μητέρα μας, γιατί ο πατέρας 

έλειπε συνέχεια στη δουλειά, δεν είχαμε. 
Αγράμματοι ήταν οι περισσότεροι, τι να μας κάνουν. 
Τα περισσότερα παιδιά συμπεριφερόταν άψογα, σε αυτό μεγάλο ρόλο 

έπαιζε ο σεβασμός και ο φόβος προς το δάσκαλο, αλλά και οι αρχές που 
παίρναμε από το σπίτι μας. 

Οι αταξίες στο σχολείο ήταν ελάχιστες, ο φόβος της τιμωρίας στο 
σχολείο αλλά και στο σπίτι μας έκανε να προσέχουμε. 

Το σχολείο μας ήταν λιτό, υπήρχαν ελάχιστα εποπτικά μέσα. 
Αυτό που είχαν σχεδόν σε κάθε τάξη ήταν ένας χάρτης και ο πίνακας 

που γράφαμε με κιμωλία. 
Τα βιβλία ήταν ελάχιστα, μόνο τα παιδιά που οι γονείς τους είχαν λεφτά, 

είχαν. 
Τα περισσότερα γράφαμε το κυριότερο από τα μαθήματα σε ένα 

τετράδιο και αυτό πολύ προσεκτικά γιατί δεν ξέραμε αν θα μπορούσαν οι 
γονείς μας να μας πάρουν και άλλο. 

Έτσι διαβάζαμε από το τετράδιο και μαθαίναμε ότι μπορούσαμε, 
μεγάλη προσοχή δίναμε και στο δάσκαλο όταν έκανε το μάθημα για να 
μάθουμε όσα περισσότερα μπορούσαμε. 

Ο δάσκαλος γνώριζαν τα πάντα για κάθε μαθητή, όχι μόνο το τι κάνει 
στο σχολείο αλλά και πως συμπεριφέρεται στο χωριό, αλλά και για την 
οικογένεια του. 

Η περισσότερες τιμωρίες στα παιδιά γινόταν στο σχολείο γατί όλο και 
κάτι θα έκαναν το απόγευμα στο χωριό. 

Το έλεγαν στο δάσκαλο και την άλλα μέρα τιμωρούνταν τα παιδιά. 
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Ο δάσκαλος ήταν πολύ σεβαστός στο χωριό, γιατί ήταν ο πιο 
μορφωμένος, του είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη και μαζί με το πρόεδρο και το 
παππά ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα. 

Τότε ο δάσκαλος πληρώνονταν από την κοινότητα του χωριού μας. 
Το σχολείο εξωτερικά ήταν το ίδιο με σήμερα, εκτός από το προαύλιο. 
 Το προαύλιο ήταν όλο στρωμένο με χαλίκι, δεν υπήρχαν γήπεδα για τα 

παιδιά όμως είχε πολλά δέντρα που τα προσέχαμε. 
Στο κάτω μέρος υπήρχε και ένας μεγάλος κήπος με πολλά παρτέρια και 

διαμορφωμένος πολύ καλά. 
Μέσα είχε πολλά καλλωπιστικά φυτά, λουλούδια, δεντράκια, θάμνους 

αλλά και καλλιεργούσαμε διάφορα λαχανικά και φυτά στο κάτω μέρος του 
που τον είχαμε σαν μπαχτσέ. 

Στο κέντρο του κήπου είχε και ένα μεγάλο στρογγυλό σιντριβάνι. 
Τακτικά φυτεύαμε και δέντρα, και στο σχολείο αλλά και στο χωριό. 
Όλοι οι μαθητές έπρεπε να είναι περιποιημένη και μόλις χτυπούσε το 

πρωί η καμπάνα της εκκλησίας όλοι έπρεπε να πάνε στο σχολείο, δεν 
υπήρχαν ρολόγια για να ξέρουμε την ώρα. 

Πηγαίναμε τέσσερις ώρες το πρωί και τέσσερις ώρες το απόγευμα. 
Ότι και αν έλεγε ο δάσκαλος στα παιδιά ήταν νόμος.  
Κανένας δεν τολμούσε να τον αμφισβητήσει ή του πει κάτι. 
Όταν σε σήκωνε στο πίνακα να κάνεις κάποια πράξει ή να πεις μάθημα 

τρέμανε τα πόδια σου αν δεν είχες διαβάσει. 
Φυσικά η τιμωρία ήταν σίγουρη και το ξύλο σίγουρο, αν τολμούσε να 

πεις κάτι στο σπίτι ή το μάθαιναν στο σπίτι, τότε και το ξύλο στο σπίτι ήταν 
σίγουρο. 

Παρόλα αυτά τα παιδιά αγαπούσαν το δάσκαλό τους, το σεβόταν. 
Παλιότερα το κακό με το σχολείο ήταν ότι για το παραμικρό έδερναν 

πάρα πολύ και άγρια τα παιδιά ενώ σήμερα αυτό δεν γίνεται. 
 
 

Συνέντευξη από τη Θεοδώρα Κασσανδρινού 
 

Το σχολείο μας είναι το ομορφότερο της Χαλκιδικής. 
Ο δάσκαλος τότε ήταν αυστηρός αλλά σωστός στη δουλειά του. 
Οι μαθητές τότε ήταν φρόνιμοι, άκουγαν το δάσκαλο. 
Κάθε μήνα τότε ερχόταν ο επιθεωρητής σε κάθε τάξη. 
Ο δάσκαλος γνώριζε την οικογενειακή κατάσταση και ψυχολογία για 

κάθε παιδί. 
Το δάσκαλο τον σεβόταν στο χωριό και ο ίδιος αυτούς. 
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Το κτίριο του σχολείου ήταν ίδιο, όμως δεν υπήρχε νηπιαγωγείο στην 
αυλή και στη θέση του υπήρχε ο σχολικός κήπος. 

Τα βιβλία των μαθητών ήταν τα ίδια και τα πληρώναμε. 
Οι μαθητές έπρεπε να σέβονται το δάσκαλο εκτός ή εντός του σχολείου. 
Άλλοι τον αγαπούσαν ενώ άλλοι όχι επειδή ήταν αυστηρός. 
Τότε οι δάσκαλοι ήταν σωστοί στη δουλειά τους ενώ σήμερα όχι. 
Το σχολείο εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ διαφορετικό από το 

σημερινό. 
 
 

Συνέντευξη από τον Στέλιο Βικελούδα 
 

Το σχολείο χτίστηκε πολύ παλιά. 
Ο δάσκαλος τότε ήταν αυστηρός. 
Οι μαθητές τότε ήταν πολύ φρόνιμοι και σωστά παιδιά. 
Μέσα στην τάξη ερχόταν ο επιθεωρητής μια φορά το μήνα για να δει τα 

παιδιά. 
Ο δάσκαλος γνώριζε τα πάντα, τα οικονομικά και κοινωνικά κάθε 

παιδιού. 
Το δάσκαλο τον σεβόταν όχι μόνο τα παιδιά, αλλά όλο το χωριό. 
Το προαύλιο του σχολείου ήταν μεγάλο και υπήρχε και ένας κήπος, που 

σήμερα δεν υπάρχει και στη θέση του έγινε το νηπιαγωγείο. 
Τότε είχαμε τα ίδια βιβλία, εκτός από το αναγνωστικό και πληρώναμε 

για να το πάρουμε. 
Οι μαθητές τότε ήταν άψογοι και εντός και εκτός σχολείου. 
Οι μαθητές τον αγαπούσαν το δάσκαλο αλλά ήταν πολύ αυστηρός. 
Το σχολείο και τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα, ενώ σήμερα είναι εύκολα.  
Όμως τότε ήταν σωστά. 
Τα χρόνια στο σχολείο τότε ήταν καλύτερα. 

 
 

Συνέντευξη από τη Βασιλεία Κούκου 
 

Το σχολείο εξωτερικά ήταν σχεδόν το ίδιο, μόνο που είχε άλλα 
κουφώματα και για θέρμανση είχαμε ξυλόσομπες μέσα στην τάξη. 

Γι’ αυτό και κάθε παιδί κάθε μέρα πήγαινε και από ένα ξύλο για τι 
φωτιά. 

Το προαύλιο ήταν διαφορετικό.  
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Ήταν στρωμένο με χαλίκι, είχε αρκετά δέντρα και ένα μεγάλο κήπο που 
τον περιποιούνταν οι μαθητές. 

Εκεί φυτεύαμε λουλούδια, λαχανικά και δέντρα. 
Δέντρα φυτεύαμε και εκτός σχολείου και τα προσέχαμε. 
Την εποχή που εμείς πηγαίναμε στο σχολείο ο δάσκαλος ήταν πάρα 

πολύ αυστηρός και σχεδόν πάντα κρατούσε στο σχολείο μια βέργα και 
χτυπούσε τα παιδιά που κατά την γνώμη του έκαναν κάτι. 

Η τιμωρία δηλαδή ήταν να χτυπάει τα απιδιά, αυτό το έκανε και μέσα 
στην τάξη, όταν κάποιο παιδί δεν είχε διαβάσει. 

Τις περισσότερες φορές την βέργα του δασκάλου την έφερναν τα 
παιδιά, αυτός τους έλεγε. 

 Αν τα παιδιά δεν έκαναν αυτό που τους έλεγε ο δάσκαλος, τότε η 
τιμωρία και το ξύλο ήταν σίγουρο. 

Τα βιβλία μας ήταν λιγοστά, τα περισσότερα τα έπαιρνε το σχολείο και 
μας τα έδινε και εμείς τα προσέχαμε γιατί άλλα δεν υπήρχαν και αν 
χαλούσαν δεν θα είχαμε να διαβάσουμε και θα μας τιμωρούσε ο δάσκαλος. 

Τα μαθήματα που κάναμε τότε και είχαν βιβλία ήταν: Θρησκευτικά, 
Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική, Ανάγνωση. 

Τα εποπτικά μέσα ήταν ελάχιστα η ανύπαρκτα, συνήθως υπήρχε ένας 
χάρτης σε κάθε τάξη. 

Κάθε Κυριακή έπρεπε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, ο δάσκαλος 
έπαιρνε απουσίες και την Δευτέρα ήταν δύσκολά γι΄ αυτούς που δεν είχαν 
πάει. 

Πάντα κάθε πρωί κάναμε προσευχή στο προαύλιο του σχολείου ότι 
καιρό και αν έκανε, με κρύο, με βροχή και με χιόνια. 

Πάντα όπου και αν έβρισκες το δάσκαλο έπρεπε να τον χαιρετήσεις και 
φυσικά όχι σε ώρες που δεν έπρεπε να γυρνάμε βόλτες. 

Το δάσκαλο τον σεβόταν και τον εκτιμούσαν όλοι στο χωριό, ήταν από 
τους πιο μορφωμένους και οι γνώμη του σημαντικοί. 

Παντού ήταν καλοδεχούμενος και οι γονείς του είχαν μεγάλη εμπιστο-
σύνη, άφηναν τα παιδιά στα χέρια του χωρίς να διαμαρτύρονται για τίποτε. 

Αυτός ήταν που θα τους μάθαινε γράμματα και είχε όλοι την εξουσία. 
Αλλά και τα παιδιά σέβονταν και ίσως αγαπούσαν το δάσκαλο τους. 
Ο δάσκαλος γνώριζε σχεδόν τα πάντα για κάθε μαθητή του, οικονομικά, 

κοινωνικά, πολιτικά, οικογενειακά. 
Τα χρόνια τότε ήταν δύσκολα και σκληρά, τα παιχνίδια μας και ιδιαίτερα 

των αγοριών ήταν σκληρά και βάρβαρα.  
Στο σχολείο όμως όλοι πρόσεχαν και προσπαθούσαν να είναι τυπικοί 

και με πολύ καλή συμπεριφορά που ο δάσκαλος την εκτιμούσε πολύ. 
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Τότε αν διάβαζες και προσπαθούσες το σχολείο προσπαθούσε να σε 
βοηθήσει και ήταν αυστηρό όταν έπρεπε. 

Σήμερα το σχολείο έχει αλλάξει, ο δάσκαλος είναι κοντά στα παιδιά, δεν 
τιμωρούν τα παιδιά όπως τότε, δεν τα δέρνουν, μαθαίνουν πολλά περισσό-
τερα. 

Είναι πολύ καλύτερα τα χρόνια στο σχολείο τώρα. 
Όμως πολλές φορές για αυτό γίνεται κατάχρηση από τα παιδιά και τους 

γονείς. 
 
 

Συνέντευξη από το Νίκο Μάλαμα 
 

Σε μια άκρη του προαυλίου υπήρχε κήπος.  
Εμείς οι μαθητές φυτεύαμε λουλούδια και τα φροντίζαμε μόνοι.  
Τα φυτεύαμε, τα σκαλίζαμε, και τα ποτίζαμε και φροντίζαμε η τάξη μας 

να έχει το καλύτερο ανθόκηπο.  
Στον επάνω όροφο υπήρχε μια μεγάλη αίθουσα, που γινόταν όλες οι 

σχολικές εκδηλώσεις. Στον κάτω όροφο υπήρχε το κυλικείο. Πιο παλιά στο 
σχολείο γινότανε συσσίτιο. παίρναμε το πρωί γάλα και το μεσημέρι φαγητό. 

Οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί απέναντι στους μαθητές. 
Οι μαθητές ήταν πολύ πειθαρχικοί απέναντι στους δασκάλους.  
Κάθε πρωί κάναμε την προσευχή μας έξω στο προαύλιο του σχολείου.  
Κάθε Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία.  
Αν δεν πηγαίναμε την Δευτέρα μας περίμενε τιμωρία. 
Υπήρχαν μόνο υδρόγειο σφαίρα, χάρτες και αυτοσχέδιοι χάρακες. 
Ο δάσκαλος γνώριζε τα πάντα. Όπως αν έφευγαν από το σπίτι το 

απόγευμα, τι ώρα γυρνούσαν κ.α. 
Τον δάσκαλο τον σέβονταν πολύ οι μαθητές. 
Τα βιβλία τότε ήταν λιγότερα από σήμερα και τα παίρναμε δωρεάν. 
Κάθε πρωί κάθε μαθητής έφερνε μαζί του ένα ξύλο για την σόμπα.  
Μόλις χτυπούσε η καμπάνα της εκκλησίας στις 8:00 το πρωί έπρεπε 

όλοι οι μαθητές να βρίσκονται στο σχολείο.  
Μόλις βασίλευε ο ήλιος κανένας μαθητής δεν έπρεπε να κυκλοφορεί 

στον δρόμο. 
Όλοι έλεγαν ότι οι δάσκαλοι ήταν αυστηροί επειδή είχαν το δικαίωμα να 

χτυπούν τους μαθητές. 
Οι δάσκαλοι ήταν πολύ αυστηροί αλλά μάθαιναν τα παιδιά γράμματα 

και τα μάθαιναν να σέβονται.  
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Συνέντευξη από τον Απόστολο Σιαρλή 

 
Το σχολείο ήταν σχεδόν όπως είναι και σήμερα τουλάχιστον κτιριακά. 
Ο Δάσκαλος τότε ήταν πολύ αυστηρός η συμπεριφορά του ήταν απα-

ράδεκτη έβαζε τιμωρίες και χτυπούσε τα παιδιά με βέργα. 
Στο σχολείο που πηγαίναμε ήταν πολύ λίγα τα παιδιά και τον φόβο που 

είχαν προς τον δάσκαλο δε χρειαζόταν εποπτικά μέσα. 
Ο δάσκαλος γνώριζε τα πάντα για τα παιδιά και τις οικογένειες τους. 
Τον σέβονταν μικροί μεγάλοι και τον καλούσαν σε όλα τα ευχάριστα και 

δυσάρεστα γεγονότα. 
Ήταν ένα μικρό κτήριο με 3 τάξεις, μια μικρή αυλή και το προαύλιο ήταν 

με χώμα και είχε 2 δέντρα. 
Είχαν ένα βιβλίο και τα υπόλοιπα τα έγραφε ο δάσκαλος στον πίνακα 

και τα παιδιά τα έγραφαν στα τετράδια τους. 
Εντός σχολείου να είναι διαβασμένοι και να ακούν τον δάσκαλό τους. 

Εκτός σχολείου να μη δημιουργούν φασαρίες γιατί αν τους έβλεπε ο 
δάσκαλος έπαιρνα τιμωρία.  

Η γνώμη των μαθητών δεν ήταν και η καλύτερη για τον δάσκαλό τους.  
Ενώ για τους γονείς ήταν η καλύτερη έβρισκαν σωστά ότι τους έλεγε ο 

δάσκαλος. 
Τότε κυριαρχούσε ο φόβος ενώ τώρα σεβασμός. Τώρα η εκπαίδευση 

είναι πιο καλή οι δάσκαλοι είναι πιο ελαστικοί με τα παιδιά. 
Η γνώμη μου για το σχολείο τότε είναι η χειρότερη.  

 
 

Συνέντευξη από την Χάιδω Χαριστά 
 

Το δημοτικό μας σχολείο ήταν περίπου το ίδιο, λίγα πράγματα έχουν 
αλλάξει. 

Άλλαξε σίγουρα η αυλή του και λίγο η διακόσμηση εσωτερικά. 
Η συμπεριφορά του δασκάλου ήταν πολύ αυστηρή και μερικές φορές 

καλή απέναντι στους σωστούς μαθητές. 
Το μεγάλο κατόρθωμα και υποχρέωση του ήταν να μάθει στα παιδιά να 

γράφουν, να διαβάζουν και αριθμητική. 
Οι μαθητές τότε ήταν ζωηρή και σκληραγωγημένη, υπήρχαν όμως και 

καλά. 
Μεγάλο ρόλο έπαιζε η συμπεριφορά του κάθε μαθητή στη τάξη, στο 

δάσκαλο και στο χωρίο. 
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Ο δάσκαλος γνώριζε σχεδόν τα πάντα για τους μαθητές του, φυσικά την 
οικογένεια του, τα οικονομικά τους αλλά και πολλές φορές και τα πολιτικά 
φρονήματα της οικογένειας του μαθητή. 

Το μάθημα ήταν απλό, έπρεπε να προσέχουμε το δάσκαλο, να τον 
ακούμε και με τα λίγα εποπτικά μέσα που είχαμε, όπως ο χάρτης, το 
καντάρι, ο χάρακας, ο χάρτης να κάνουμε το μάθημα. 

Το μάθημα το μαθαίναμε απ’ έξω και αυτούς που έβγαζε έξω ο 
δάσκαλος έπρεπε την άλλη μέρα να τα ξέρουν όλα. 

Τα βιβλία μας ήταν ασπρόμαυρά και λιγοστά. 
Ο δάσκαλος ήταν σεβαστό πρόσωπο στο χωριό, των σεβόταν και τον 

υπολόγιζαν όλοι και του έκαναν τακτικά δώρα, που συνήθως ήταν 
φαγώσιμα προϊόντα. 

Στην αυλή είχαμε έναν μεγάλο κήπο με πολλά λουλούδια και δέντρα. 
Τα λουλούδια συνήθως τα φρόντιζαν τα κορίτσια και τα δέντρα τα 

αγόρια. 
Ακόμα η αυλή ήταν χωμάτινή και είχε και ένα σκάμμα με άμμο που 

έπαιζαν τα παιδιά. 
Το σχολείο τότε ήταν δύσκολο, κουραστικό και βαρετό. 
Όμως τελικά ο σκοπός του ήταν να σε προετοιμάσουν για το μέλλων, να 

σε βοηθήσουν στη ζωή σου και να μπορείς να μάθεις λίγα και καλά 
γράμματα. 

Πιστεύω ότι οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολλές αναμνήσεις από το 
σχολείο, οι περισσότερες θα είναι καλές και μερικές θα είναι κακές. 

Σήμερα το σχολείο πιστεύω ότι είναι καλύτερο γιατί υπάρχουν πολλά 
πράγματα που μπορεί να κάνει και να μάθει στο παιδί στο σχολείο και οι 
δάσκαλοι είναι πολύ καλύτεροι από τότε, είναι πιο κοντά στα παιδιά. 
 
 

Συνέντευξη από την Αικατερίνη Αλβανού–Κοσμαρίκου 
 

Το 1950 η βασίλισσα Φρειδερίκη και ο βασιλιάς Παύλος ήρθαν στο χωριό 
μας και έκαναν εγκαίνια στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας. 

Ο δάσκαλος τότε ήταν πολύ σοβαρός και αυστηρός απέναντι στους 
μαθητές σε αντίθεση με τώρα που είναι σχεδόν φίλοι. 

Παρόλο αυτό οι μαθητές τον σεβόταν αλλά και τον φοβόταν πολύ, 
εκτός από 2 - 3 μαθητές που δεν καταλάβαιναν τίποτα. 

Στην τάξη είχαμε έναν μαυροπίνακα για να γράφουμε με κιμωλία, ένα ή 
δύο χάρτες κρεμασμένους στους τοίχους για την γεωγραφία. 

Ο δάσκαλος γνώριζε τα πάντα για τα παιδιά και το χωριό. 
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Γι’ αυτό και ήταν σεβαστό πρόσωπο στο χωριό και πολύ του ζητούσαν 
την συμβουλή του σε διάφορα θέματα. 

Στην αυλή εκεί που είναι σήμερα το νηπιαγωγείο ήταν παλιά ο κήπος 
του σχολείου που κάθε τάξη είχε το δικό της κηπάκι και το πρόσεχε. 

Το μοναδικό βιβλίο που είχαμε ήταν το αναγνωστικό και αν κάποιο 
παιδί ήταν σε καλή οικονομικοί κατάσταση έπαιρνε μόνο του τα βιβλία του 
σχολείου. 

Συνήθως ο δάσκαλος παρέδιδε τα κεφάλαια γραπτώς για να τα έχουν 
όλα τα παιδιά και από εκεί διαβάζαμε. 

Μια υποχρέωση των μαθητών τότε που τους έκανε να ξεχωρίζουν ήταν 
ότι έπρεπε να φοράνε ποδιές. 

Για τους μαθητές ο δάσκαλος ήταν πολύ αυστηρός, όμως για τους γονείς 
τους ήταν ο άνθρωπος που θα μάθαινε γράμματα στα παιδιά τους και το 
σχολείο ήταν το κυριότερο γιατί τα χρόνια ήταν δύσκολά και τα γράμματα 
ήταν μια ελπίδα των γονιών για τα παιδιά τους. 

Και τότε μάθαιναν πολλά πράγματα στο σχολείο όμως σήμερα τα παιδιά 
μαθαίνουν περισσότερα και έχουν πολλά μέσα διδασκαλίας που κάνει το 
μάθημα ευχάριστό. 
 
  
 

Συνέντευξη από τον Σωτήριο Παπαευαγγέλου  
 

Το δημοτικό σχολείο σαν κτίριο ήταν έτσι είναι και σήμερα. 
Μεγάλο, επιβλητικό, πέτρινο, με μεγάλα παράθυρα και με δύο πόρτες, 

με μικρές αλλαγές. 
Εσωτερικά έχει αλλάξει λίγο η διακόσμηση και στον πάνω όροφο τότε 

είχαμε μια αίθουσα θεάτρου με σκηνή που σήμερα δεν υπάρχει και έχει γίνει 
αίθουσες για τους μαθητές.  

Παλιότερα είχαμε ξυλόσομπες μέσα στις τάξης για να ζεσταινόμαστε το 
χειμώνα, ενώ τώρα έχουν καλοριφέρ. 

Τα ξύλα για τη σόμπα τα φέρναμε εμείς από το σπίτι μα και απαγο-
ρευόταν να το ξεχάσει κάποιος. 

Αυτό που άλλαξε πολύ είναι το προαύλιο του σχολείου. 
Παλιότερα ήταν με χώμα ή με χαλίκι και είχε αρκετά δέντρα φυτεμένα 

γύρο γύρο. 
Ακόμα υπήρχε και ένας μεγάλος κήπος στη θέση που είναι το νηπια-

γωγείο σήμερα. 
Ο κήπος είχε πολλά μικρά κηπάκια και καλλωπιστικούς θάμνους. 
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Κάθε τάξη είχε το δικό της κηπάκι και μαζί με το δάσκαλο τους προ-
σπαθούσαν να είναι το καλύτερο του σχολείου. 

Επίσης οι μεγάλες τάξης καλλιεργούσαν στο πίσω μέρος του κήπου λα-
χανικά και δέντρα που τα φύτευαν στο σχολείο και στο χωριό μας. 

 Περίπου στο κέντρο του κήπου υπήρχε και ένα μεγάλο στρόγγυλο 
σιντριβάνι. 

Το παλιό σχολείο δεν το θυμάμαι σαν σχολείο, το θυμάμαι σαν κτίριο 
γιατί παίζαμε εκεί, είχε εγκαταλειφθεί πριν πολλά χρόνια. 

Ο δάσκαλος ήταν τότε ο απόλυτος άρχοντας μέσα και έξω από την τάξη. 
Ήταν αυτός που αποφάσιζε για όλα και ο λόγος του νόμος για μας. 

Ήταν πάρα πολύ αυστηρός μαζί μας, έπρεπε όλοι στην τάξη να τον 
ακούμε προσεκτικά όταν κάναμε μάθημα, ότι λέει και ότι κάνει για να 
μάθουμε όσα μπορούμε. 

Σχεδόν όλοι τον σεβόμασταν και όλοι τον φοβόμασταν. 
Το κυριότερο μέσο εκφοβισμού ήταν το ξύλο. 
Αν κάποιος δεν ήξερε το μάθημα ή αν έκανε κάτι που δεν άρεσε στο 

δάσκαλο ή δεν έπρεπε η τιμωρία πάντα ήταν το ξύλο. 
Μας έδερνε πολύ και άσχημα με μια βέργα, που συνήθως την πηγαίναμε 

εμείς και την δοκίμαζε σε αυτών που την πήγαινε πρώτα. 
Μερικές φορές μας έδερνε και χωρίς την βέργα, με τα χέρια του. 
Για το ξύλο που μας έδινε ο δάσκαλος στο σχολείο δεν λέγαμε τίποτα 

στο σπίτι γιατί οι γονείς μας σχεδόν πάντα έπαιρναν το μέρος του δασκάλου 
και μας έδερναν και αυτοί. 

Αυτό δεν γινόταν πάντα, μερικές φορές που ο δάσκαλος είχε άδικο, 
μερικοί γονείς παραπονιόταν και διαμαρτυρόταν έντονα στο δάσκαλο. 

Το ξύλο ήταν ένα μέσο με το οποίο ο δάσκαλος εκφόβιζε τα παιδιά και 
με αυτό προσπαθούσε να τα κάνει να διαβάσουν, να μάθουν γράμματα. 

Πολλές φορές όμως τα παιδιά αντιδρούσαν άσχημα και πολλά παιδιά 
σταματούσαν το σχολείο και πήγαιναν να δουλέψουν με το πατέρα τους ή 
δεν διάβαζαν καθόλου και έμενα στην ίδια τάξη. 

Τα χρόνια μετά το πόλεμο που πήγα εγώ σχολείο ήταν πολύ δύσκολα 
και οι περισσότεροι γονείς αγράμματοι, δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους στο σχολείο. 

Τα βιβλία που είχαμε ήταν λίγα, συνήθως είχαμε όλοι αναγνωστικό και 
μερικοί και κάποια άλλα βιβλία. 

Έτσι αναγκαζόμασταν να γράφουμε τα μαθήματα στο τετράδιο για να 
έχουμε να διαβάσουμε στο σπίτι. 

Σχολείο πηγαίναμε το πρωί για τέσσερις ώρες μόλις χτυπούσε η 
καμπάνα γιατί δεν υπήρχαν ρολόγια και το απόγευμα πάλι μόλις χτυπούσε ή 
καμπάνα πάλι για τέσσερις ώρες. 
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Δάσκαλος ήθελε να μάθουμε γράμματα και με τον τρόπο του προ-
σπαθούσε πολύ γι’ αυτό, όμως το σύστημα τότε ήταν αυτό, το ξύλο, και δεν 
είχαμε και πολλά εποπτικά μέσα διδασκαλίας. 

Τα πιο συνηθισμένα ήταν ένας χάρτης, ένας χάρακας και ότι άλλο μπο-
ρούσε να βρει ο δάσκαλος. 

 Το δάσκαλο δεν τον φοβόμασταν μόνο στο σχολείο άλλα και έξω στο 
χωριό, γυρνούσε κάθε απόγευμα με κάποιους μαθητές για να δει μαθητές 
που γυρνούσαν βόλτες ή έκαναν κάτι ή να μάθαινε από κάποιους αν έκανα 
κάτι. 

Φυσικά απαγορευόταν να γυρνάμε με το νύχτωνε, αν μας έβλεπε την 
άλλη μέρα στο σχολείο μας τιμωρούσε αυστηρά. 

Ο δάσκαλος γνώριζε τα πάντα για τα παιδιά στην τάξη, υπήρχαν οι 
άνθρωποι που του τα έλεγαν. 

Ήξερα τα οικονομικά, κοινωνικά, περιουσιακά και πολιτικά πιστεύω κά-
θε οικογένειας των παιδιών και πολλές φορές λειτουργούσε ανάλογα και με 
αυτά. 

Ήμασταν υποχρεωμένοι κάθε Κυριακή να πηγαίνουμε στην εκκλησία, 
στο κατηχητικό, στους προσκόπους και να συμμετέχουμε σε όλες τις δρά-
σεις του σχολείου. 

Το δάσκαλο των σεβόταν και των εκτιμούσαν όλοι στο χωριό, η γνώμη 
του ήταν πολύ σημαντική και ο λόγος του βαρύς. 

Εξάλλου ήταν από τους λίγους μορφωμένους του χωριού και μαζί με τον 
γιατρό, τον πρόεδρο, τον αστυνόμο και τον παππά αποτελούσαν τους επί-
σημους του χωριού. 

Τότε το σχολείο ήταν πάρα πολύ αυστηρό και το σύστημα που επι-
κρατούσε ήταν η πειθαρχία και το ξύλο και ο φόβος. 

Σήμερα το κτίριο του σχολείο είναι τελείως διαφορετικό εξωτερικά, η 
αυλή του είναι πολλή πιο ωραία, με πράσινο, πέτρινα δρομάκια, γήπεδο για 
να παίζουν τα παιδιά. 

Ο δάσκαλος είναι φίλος με τα παιδία και μαζί κάνουν πολλά πράγματα 
και δεν τον φοβούνται, ούτε τους χτυπάει και τους τρομοκρατεί. 

Προσπαθεί να μάθει στα παιδιά πολλά πράγματα και να γίνουν σωστοί 
και σκεπτική άνθρωποι στην κοινωνία. 

Μαθαίνουν πολλά διαφορετικά πράγματα, χρήσιμο στη ζωή που 
εξελίσσεται. 

Πιστεύω ότι το σχολείο σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ καλύτερα και οι δά-
σκαλοι το ίδιο. 
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Από συνέντευξη (Δεμίρη Ελένη, Ντινάκη Μαρία) 
που βρήκαμε σε μια εργασία (Γυμνασίου) μαθαίνουμε ότι: 

 
Οι δάσκαλοι παλιότερα (δεκαετία ’40-’50) ήταν πολύ αυστηροί απέναντι 

στους μαθητές οι οποίοι μετατρεπόταν τις περισσότερες φορές σε ανθρώ-
πους που προκαλούσαν φόβο. 

Ο δάσκαλος ήταν ο τιμωρός για κάθε παράβαση γραπτών και άγραφων 
νόμων εντός και εκτός σχολείου. 

Κάθε μέρα έπαιρνε ο διευθυντής τρείς μαθητές και γύριζαν στο χωριό 
για να καταγράψουν τα παιδιά που παραβίαζαν την ώρα απαγόρευσης εξό-
δου. 

Δεν υπήρχαν πολλά εποπτικά μέσα, ήταν ελάχιστα, συνήθως υπήρχε 
ένας γεωγραφικός χάρτης στην αίθουσα. 

Τα διδακτικά βιβλία τα αγοράζονταν από κάθε μαθητή και οι δάσκαλοι 
απαιτούσαν να μαθαίνουν οι μαθητές το μάθημα από το βιβλίο σαν ποίημα. 

Το μάθημα που ενδιέφερε περισσότερο τους μαθητές ήταν η γλώσσα. 
Ο λόγος που τους άρεσε ήταν επειδή το βιβλίο είχε ωραίο εξώφυλλο και 

ωραίες ζωγραφιές και το έλεγαν Αναγνωστικό. 
Ο δάσκαλος αν και είχε απόσταση από τους μαθητές γνώριζε τα πάντα 

σχετικά με την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση αλλά και τα πολιτικά 
φρονήματα των γονιών τους.  

Άλλωστε αυτός ήταν (ο δάσκαλος) που επέλεγε τα παιδιά που θα 
πήγαιναν στη μαθητική κατασκήνωση σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. 

Συνήθως μόνο το 1/3 των μαθητών που αποφοιτούσαν από το Δημοτικό 
μετά από εξετάσεις εγγραφόταν στο Γυμνάσιο Αρναίας. Αυτό οφείλονταν 
στις δυσκολίες διαμονής, μεταφοράς και διατροφής των μαθητών. 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τελειώνουν το Γυμνάσιο το πολύ τρείς 
μαθητές από το χωριό μας. 

Ο δάσκαλος συμμετείχε στην τοπική κοινωνία με διάφορους τρόπους. 
Επειδή ήταν το άτομο με την μεγαλύτερη μόρφωση στο χωριό, όλοι 

προσέφευγαν σ’ αυτόν για προβλήματα που το δικό τους επίπεδο μόρφω-
σης δεν μπορούσε να επιλύσει. 

Ακόμη, ενδιαφερόταν για την καθαριότητα του χωριού. 
Γι’ αυτό και κάποιο απόγευμα κάθε εβδομάδας έπαιρνε μαθητές για να 

καθαρίσουν το χωριό. 
Φύτευαν επίσης δέντρα σε διάφορα μέρη του χωριού. 
Τα δέντρα αυτά τα έπαιρναν υπ’ ευθύνη τους κάποιοι μαθητές. 
Οι δύο μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού φρόντιζαν ένα άλλο από-

γευμα της εβδομάδας τους κήπους που υπήρχαν στο σχολείο. 
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Διαβάζοντας και συζητώντας όλες αυτές τις συνεντεύξεις,  
μαρτυρίες τόσον ανθρώπων καταλάβαμε και καταλήξαμε στο ότι: 
 

Το σχολείο μας από παλιά ήταν εξωτερικά σχεδόν το ίδιο, το μόνο που 
άλλαξε πάρα πολύ ήταν η αυλή που τότε ήταν με χώμα ή χαλίκι και τώρα 
είναι πολύ πιο όμορφη. 

Ο δάσκαλος τότε ήταν πάρα πολύ αυστηρός, ήταν αυτός που τιμωρούσε 
τα παιδιά για ότι έκαναν και δεν το θεωρούσε σωστό. Τα χτυπούσε για ότι 
έκαναν με μια βέργα ή με τα χέρια του. Ήταν ο άνθρωπος που έλεγχε τα 
πάντα για τα παιδιά και ήξερε τα πάντα για αυτά και την οικογένεια τους. 

 Οι μαθητές έπρεπε να είναι άψογοι στη συμπεριφορά τους μέσα και έξω 
από το σχολείο.  Τους ανέθετε δουλειές να κάνουν στο χωριό και πάντα τους 
παρακολουθούσε. Έπρεπε να είναι πάντα διαβασμένοι και να τον παρακο-
λουθούν με ευλάβεια και να μαθαίνουν τα μαθήματα τους απ’ έξω, παπα-
γαλία. Έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν στην εκκλησία και στο κατηχη-
τικό, αλλιώς τους τιμωρούσε. 

Ο δάσκαλος ήταν ένα πολύ σεβαστό πρόσωπο στο χωριό και τιμώμενο 
από όλους. 

Οι μαθητές δεν τον αγαπούσαν ιδιαίτερα γιατί τους χτυπούσε,δεν ήταν, 
ούτε θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι τότε, όμως οι γονείς των παιδιών τον 
έβλεπαν σαν τον άνθρωπο που θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά τους να 
μάθουν γράμματα και να ζήσουν καλύτερα, γι’ αυτό και του είχαν τυφλή 
εμπιστοσύνη. 

 Το σχολείο σήμερα είναι πολύ καλύτερο και ο δάσκαλος με τους μα-
θητές είναι σαν φίλοι, τα παιδιά αγαπούν το δάσκαλο και δεν τον φο-
βούνται. 

Δεν είναι ο τιμωρός και ο άνθρωπος που θα τους χτυπήσει, αλλά αυτός 
που θα προσπαθήσει να τους μεταδώσει τη μάθηση και τη μόρφωση. 
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Μελετώντας τα αρχεία του σχολείου ήταν σαν να γινόμαστε μέρος της 
ιστορίας του χωριού μας. 

Η εξερεύνηση μας ενθουσίασε. 
Κατανοήσαμε την χρησιμότητά τους, πράγμα που πριν μας φαινόταν μία 

συνηθισμένη γραφειοκρατική δουλειά. 
Έγιναν ατέλειωτες συζητήσεις με το οικογενειακό μας περιβάλλον, μάθαμε 

πράγματα που δεν ξέραμε και ιστορίες της σχολικής ζωής των ηλικιωμένων 
που μας φαίνονται σαν παραμύθι.  

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τα αρχεία των σχολείων κρύβουν 
θησαυρούς και είναι ιστορικά κειμήλια. 

Θα δυσκολευόμασταν να εξερευνήσουμε αυτόν τον πλούτο, αν δεν είχαμε 
την βοήθεια και τη στήριξη του δασκάλου μας, τον οποίο και ευχαριστούμε για 
την συνεργασία και την υπομονή που έδειξε.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

«Λόγος του Πολίτη» Περιοδικό Δήμου Παναγίας  

«Ρεβενίκια» Τεύχος Νο 1-2-3-4 Περιοδικό Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλης Παναγίας 

ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ παλιά εφημερίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου (αρχείο 
Τόσκα Λάζαρου) 

Χαλκιδική Οδοιπορικό ‘Χολομώντα΄ Ταξιδιωτικός Οδηγός ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Τεύχος 28  

ΠΑΝΑΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

Τουριστικός Οδηγός Δήμου Αριστοτέλη - «Δήμος Αριστοτέλη» 

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ» - Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

Τοπικές λέξεις της Δασκάλας Παρασκευής Τρουλιανού 

Τοπικές λέξεις και ιδίωμα του Δασκάλου Παπαευαγγέλου Ιωάννη  

Ήθη και έθιμα του χωριού Λαογραφική έρευνα του δασκάλου Παπαευαγγέλου 
Ιωάννη 

Τη σχολική εφημερίδα «Τα μελισσόπουλα» του Δασκάλου Κλιστηνίκου Δημήτριου 

Εργασία μαθητών Δ1 «Αναμνηστικές φωτογραφίες της Σχολικής και κοινωνικής ζωής 
στη Μεγάλη Παναγία» 1996 Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Παναγίας 

Εργασία μαθητών «Τοπικές λέξεις – Τοπωνύμια Μεγάλης Παναγίας» Ε2 2007-08 
Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Παναγίας 

Εργασίες μαθητών «Τοπικές Λέξεις Μεγ. Παναγίας», «Βιομηχανική κληρονομιά στου 
χωριού μας» Ε2 – Στ2 2006-07 Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Παναγίας 
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Εργασίες μαθητών «Εξωκκλήσια του χωριού μας», «Νερόμυλοι του χωριού μας» Ε2–
Στ2 2007-08-09 Δημοτικού Σχολείου Μεγ. Παναγίας 

Εργασία μαθητών «Παραδοσιακές συνταγές του χωριού μας» Ε2 2011-12  Δημοτικού 
Σχολείου Μεγ. Παναγίας 

Εργασία μαθητών «Γιατροσόφια του Χωριού μου» Στ2 2013-14 Δημοτικού Σχολείου 
Μεγ. Παναγίας 

Εργασία Γ1 2004 Γυμνασίου Μεγάλης Παναγίας «Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Πανα-
γίας»  

«Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Παναγίας» Τάξη Στ΄ Υπ. Εκπαιδευτικός Κίκας Ιωάννης 

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεγάλης Παναγίας 

Αρχείο Κοινότητας Μεγάλης Παναγίας 

Λαογραφικό Μουσείο Μεγάλης Παναγίας  

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ τα παλιά Ρεβενίκια του Γιάννη Βουζουνίκου 2004 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ στο παρελθόν ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1887 – 1978 

ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών 2016 

Ο Χαλκιδικιώτης Μακεδονομάχος ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΛΗΣ του Βασίλειου Πάππα 2012 

Το αρχείο της επισκοπής Αδραμερίου του Αστέριου καραμπατάκη  

«Οδοιπορικές σημειώσεις Μακεδονίας » Νικ. Σχινάς 1886 

ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ - ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ – Μ. 
Παναγία 2010, Ιωάννης Μαλάλας εκδ. Βόννης  

Βιβλίο Γ΄ Γυμνασίου ΟΕΔΒ του Βας. Σφυροέρη 2003-04 

Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου για την εκπαίδευση στη Χαλκιδική  

«Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας» Θεσ/νίκη 1998 

Τεχνική Έκθεση του Δήμου Παναγίας 195/03 

Διδακτορική Μελέτη του Αρχιτέκτονα Παύλου Κολιώτσα 

Η Ιστορία Της Χαλκιδικής Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής θεσσαλονίκη 1198  

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://tour-odigos-meg-panagias.blogspot.gr/ 

www.gtp.gr/ChangeLanguage.asp?id=1&path=/LocInfo.asp&QS.. 

cultour.damt.gov.gr/.../1283343411_1560_Agrotouristika_katalymata_Chalkidikis.p 

dim-meg-panag.chal.sch.gr/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_Παναγία_Χαλκιδικής 

https://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Παναγίας_Χαλκιδικής 

www.dimosaristoteli.gr/gr/villages/megali-panagia 
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https://el-gr.facebook.com/MegaliPanagia/ 

politistikos-m-panagias.webnode.com 

revenikia.blogspot.com/p/blog-page_01.html 

fragma09.blogspot.com/2011/08/blog-post_1363.html 

https://www.booking.com › Ελλάδα › Μακεδονία › Μεγάλη Παναγία 

https://www.xo.gr/maps/Megali-Panagia-Chalkidikis 

www.gtp.gr › ΕΛΛΑΔΑ › ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 

dide.xan.sch.gr/attachments/article/.../Βιογραφικό%20Σταύρου%20Αυγολούπη.doc 

http://www.24grammata.com/wp-content/uploads/2011/11/Imerologio-1-
24grammata.com-free-e-books-.pdf 

http://www.halkidiki.gov.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=19 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 

 

Ζήσης Απόστολος 
zisisap@gmail.com 

 

 

 

 
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
 

Γ΄ Τάξη: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΝΑ, ΒΛΑΧΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ, ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ, 

ΝΤΑΣΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ, ΣΑΡΡΗ ΙΟΥΛΙΤΤΑ, ΤΖΙΟΥΡ-

ΤΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, ΤΣΙΝΤΟΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Δ΄ Τάξη: ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΚΑΒΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΜΑΤΑ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΕΡΕΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΜΙΓ-

ΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΣΤΟΙΚΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ, ΣΥΣΙΛΑΣ  ΙΩΑΚΕΙΜ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΛΚΙΑ ΜΑΡΙΑ 
 

ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

● Να διερευνήσουν την τοπική ιστορία του χωριού τους αλλά και του 
σχολείου τους μέσα από ιστορικές-αρχειακές πηγές (φωτογραφικό υλι-
κό, έγγραφα, χάρτες, αλληλογραφία, προφορικές αφηγήσεις…) 

● Να διερευνήσουν και να καταγράψουν μέσω ιστορικών πηγών χαρακτη-
ριστικά των κατοίκων του χωριού τους, όπως επαγγέλματα, συνήθειες, 
τόπους καταγωγής  

● Να εξερευνήσουν την ιστορία του σχολείου τους και να μελετήσουν τα 
ιστορικά αντικείμενα που συνδέονται με τη μαθητική ζωή του τόπου 
αρχών του αιώνα 

● Να συνδέσουν την ιστορία της οικογένειάς τους με τον τόπο 
● Να συλλέξουν προφορικές μαρτυρίες –πληροφορίες μέσω διηγήσεων 

τοπικού πολιτιστικού περιεχομένου 
● Να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας στη συλλογή και ταξινόμηση αρ-

χειακού υλικού 
● Να χρησιμοποιήσουν το σχολικό αρχείο ως εκπαιδευτικό υλικό 
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ΤΟ  ΠΑΛΙΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  –                   
«ΠΕΤΡΙΝΟ» 

 
Εισαγωγή 
  Το παλιό δημοτικό σχολείο «ΠΕΤΡΙΝΟ» βρίσκεται στο Παλαιοχώρι της 
Χαλκιδικής που υπάγεται στο Δήμο Αριστοτέλη. Το χωριό μας απέχει πε-
ρίπου 75 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη και βρίσκεται πάνω στον οδικό 
άξονα Θεσσαλονίκης-Ιερισσού. Το παλιό δημοτικό σχολείο βρίσκεται στο 
κέντρο του χωριού, δίπλα στα γραφεία της τοπικής κοινότητας και στην 
κεντρική πλατεία του χωριού. Είναι φτιαγμένο από πέτρα όπως δηλώνει και 
η ονομασία του «ΠΕΤΡΙΝΟ», είναι ψηλό κτίριο και έχει μεγάλες ευρύχωρες 
αίθουσες και μεγάλο προαύλιο. 
 
Ιστορικά στοιχεία 
  Πριν χτιστεί το παλιό δημοτικό σχολείο, στα χρόνια της τουρκοκρατίας, 
υπήρχε δημοτικό σχολείο στο χώρο της εκκλησίας των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών. (Πηγή: Τουρκικό φιρμάνι με έτος έκδοσης 1894 περί άδειας ανέγερσης 
Ιερού Ναού σε οικόπεδο που υπάρχουν ερείπια Σχολείου). Το διάστημα αυτό 
και μετέπειτα, σύμφωνα με μαρτυρίες, το μάθημα γινόταν σε παραπήγματα 
κοντά στην εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στην άκρη του τότε 
οικισμού, στο δρόμο προς Νεοχώρι.  
  Το παλιό δημοτικό σχολείο πιστεύεται ότι ιδρύθηκε και ανεγέρθηκε 
γύρω στα 1922 (Πηγές: 1. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που αναφέρει την ανα-
γκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδων για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου, 
Αθήνα 1922. 2. Πωλητήριο οικοπέδου από τα αρχεία της τοπικής Εκκλησίας 
με σκοπό τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για την ανέγερση Δημοτικού Σχο-
λείου κατά το έτος 1922).  
  Τα επόμενα χρόνια το σχολείο συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του 
(Πηγές: 1. Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που αναφέρει την προαγωγή του 
σχολείου από διτάξιο σε τριτάξιο, Ύδρα 1925. 2. Έλεγχος με ημερομηνία 10 
Δεκεμβρίου 1928 και Απολυτήριο με ημερομηνία 26 Μαΐου 1929). 
 Κατά το μεγάλο σεισμό του 1932 υπέστη εκτεταμένες ζημιές (Πηγές: 1. 
Απόκομμα τοπικής εφημερίδας που αναφέρει τις ζημιές του σχολείου και 
άλλων κτιρίων του χωριού (όπως της εκκλησίας των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών. 2. Γεωλογική μελέτη του ΑΠΘ στη γερμανική γλώσσα, που αναφέρει ότι 
έπεσε το δυτικό τείχος του κτιρίου). Αργότερα, σύμφωνα με μαρτυρίες, 
υπέστη εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά και στον εμφύλιο πόλεμο το 1948. 
Το αρχείο όμως (από το 1917) διασώθηκε, γιατί φυλάσσονταν στο σπίτι του 
σχολικού εφόρου. 
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 Αργότερα ανοικοδομήθηκε με δαπάνες εράνου κατά το έτος 1950 από 
τον βασιλέα Παύλο Α΄, όπως αναγράφει η μαρμάρινη επιγραφή, που υπάρχει 
πάνω ψηλά στην δεξιά πλευρά όπως βλέπουμε, την πρόσοψη του κτιρίου. 
 Τα επόμενα χρόνια συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του με προβλήματα 
βέβαια για τους 200 και πλέον μαθητές και εκπαιδευτικούς, αφού χρησιμο-
ποιούνταν για στέγαση και ισόγεια σπιτιών. Το έτος 1974, σύμφωνα με την 
άδεια οικοδομής (1973) και μαρτυρίες των κατοίκων, είχαμε την μετεγκατά-
σταση στο νέο διδακτήριο, που είναι και το σημερινό δημοτικό σχολείο. Είναι 
ένα σύγχρονο διώροφο διδακτήριο με άνετες αίθουσες και μεγάλο προαύλιο, 
και στο οποίο πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια ενεργειακή αναβάθμι-
ση. 
 Τέλος, το παλιό δημοτικό σχολείο «ΠΕΤΡΙΝΟ» λειτουργεί σήμερα ως Πο-
λιτιστικό Κέντρο, φιλοξενώντας μία πολύ σημαντική έκθεση λαογραφίας, τη 
χορωδία του Παλαιοχωρίου, δημιουργικά εργαστήρια εικαστικών και αγιο-
γραφίας, δανειστική βιβλιοθήκη, καθώς και τα γραφεία και το αρχειακό υλι-
κό του Πολιτιστικού και Φυσιολατρικού Ομίλου Παλαιοχωρίου «ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ». 
    
 

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 

 Μοιράστηκαν στους 20 μαθητές (είχαμε 2 αδέρφια), 19 ανώνυμα 
ερωτηματολόγια (ένα για τον καθένα), με τις ίδιες ερωτήσεις πάνω στο 
γενεαλογικό τους δέντρο. Κατόπιν συγκεντρώθηκαν τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια και στάλθηκαν στο ΑΠΘ για επεξεργασία. Ακολούθως το 
ΑΠΘ δημιούργησε τους ατομικούς και τους συνολικούς για το Παλαιοχώρι 
γενεαλογικούς χάρτες. 
 

ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
   

 Χωριστήκαμε σε 5 ομάδες των 4 μαθητών η κάθε ομάδα. Βρήκαμε τα 
παλιά μαθητολόγια και αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα σχολικά έτη: 
 1η ΟΜΑΔΑ: 1935-36 
 2η ΟΜΑΔΑ: 1945-46 
 3η ΟΜΑΔΑ: 1955-56 
 4η ΟΜΑΔΑ: 1965-66 
 5η ΟΜΑΔΑ: 1975-76 
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 Τα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνάς μας τα συγκεντρώ-
σαμε σε πίνακες κατά σχολικό έτος και κατά δεκαετία. Ένα χαρακτηριστικό 
και σημαντικό παράδειγμα είναι για το σχολικό έτος 1945-46 (ταραγμένη 
περίοδος με φτώχεια και πολέμους) οι πολλοί εγγραφέντες μαθητές (302) 
και οι λίγοι αναλογικά προαχθέντες (208). 
 
 

ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ 

1935-36 215 208 175 

1945-46 302 254 208 

1955-56 226 221 198 

1965-66 226 224 213 

1975-76 208 200 188 

 
 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
1945-46 

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ 

302 254 208 

 
 

Φοίτηση Μαθητών, σχολικό έτος 1945-1946 
 

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 
1955-56 

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ 

226 221 198 

 

Φοίτηση Μαθητών, σχολικό έτος 1955-1956 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ

ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΕΣ

 
 
 

Φοίτηση Μαθητών Α΄ και ΣΤ΄ τάξεων 
 

ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

Α΄ ΤΑΞΗΣ 

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

1935-36 53 (Α 28 – Κ 25) 21 (Α 11 – Κ 10) 18 (Α 10 – Κ 8) 

1945-46 77 (Α 36 – Κ 41) 28 (Α 13 – Κ 15) 20 (Α 8 – Κ 12) 

1955-56 30 (Α 15 – Κ 15) 26 (Α 13 – Κ 13) 25 (Α 12 – Κ 13) 

1965-66 52 (Α 29 – Κ 23) 25 (Α 15 – Κ 10) 25 (Α 15 – Κ 10) 

1975-76 29 (Α 18 – Κ 11) 42 (Α 21 – Κ 21) 41 (Α 21 – Κ 20) 
 

Σημείωση: Μέσα στην παρένθεση ο αριθμός αγοριών και κοριτσιών. 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 
 

  Εκτός από τη φοίτηση των μαθητών, πήραμε και δύο σχολικά έτη 1945-
46 (ταραγμένη περίοδος με φτώχεια και πολέμους) και 1955-56 (όπου η 
κατάσταση άρχισε να καλυτερεύει). Με τη βοήθεια των παλιών μαθητο-
λογίων κάναμε καταγραφή και σύγκριση των επαγγελμάτων στο Παλαιο-
χώρι. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας ήταν πολύ σημαντικά, όπως π.χ. πα-
λιά επαγγέλματα που είναι σπάνια στις μέρες μας ή δεν υπάρχουν (αγωγιά-
της, ασβεστοποιός, κεραμοποιός, αγγειοπλάστης, μυλωθρός, αγροφύλακας). 
 

Επαγγέλματα στο Παλαιοχώρι - Σχολικό έτος 1945-46 
 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΓΕΩΡΓΟΣ 212 

2 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 29 

3 ΕΜΠΟΡΟΣ 7 

4 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ 5 

5 ΕΡΓΑΤΗΣ 4 

6 ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 4 

7 ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ 3 

8 ΥΛΟΤΟΜΟΣ 2 

9 ΚΟΥΡΕΑΣ 2 

10 ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 1 

11 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 1 
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Επαγγέλματα στο Παλαιοχώρι - Σχολικό έτος 1955-56 
 
 

Α/Α ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΣ 61 

2 ΥΛΟΤΟΜΟΣ 50 

3 ΕΜΠΟΡΟΣ 27 

4 ΓΕΩΡΓΟΣ 26 

5 ΕΡΓΑΤΗΣ 15 

6 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ 14 

7 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ 8 

8 ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ 5 

9 ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 4 

10 ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 3 

11 ΚΟΥΡΕΑΣ 3 

12 ΜΥΛΩΘΡΟΣ 3 

13 ΙΕΡΕΑΣ 2 

14 ΟΔΗΓΟΣ 2 

15 ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΑΣ 2 

16 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΗΣ 1 

17 ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΟΣ 1 

18 ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ 1 

19 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 1 
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Μαθητολόγια των σχολικών ετών  
 1945-46 
 1955-56 
 

Βιβλία πιστοποιητικά σπουδών των σχολικών ετών  
 1945-46 
 1955-56 
 

Άλλα εκπαιδευτικά αρχεία του σχολείου 
 

  Ερευνώντας βρήκαμε και μελετήσαμε και κάποια άλλα σημαντικά παλιά 
εκπαιδευτικά αρχεία.  
 Συγκεκριμένα: 
1. Ένα απολυτήριο του 1929 
2. Έναν έλεγχο Α΄ τριμήνου του 1928 
3. Μία γραμματική της ελληνικής γλώσσας Ε και ΣΤ τάξεων του 1925 
4. Μία ημερολογιακή σύναψη του 1928 που υπολογίζει με ακρίβεια τις 
 Πασχαλιές και τις πασχαλινές διακοπές για τα επόμενα έτη. 

 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ  
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 
 
 Ξεκινήσαμε από τον Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, που 
ανεγέρθηκε το έτος 1899 όπως αναγράφει η μαρμάρινη επιγραφή πάνω από 
την κεντρική πύλη. Προχωρήσαμε κατόπιν και φτάσαμε στο παλιό 
«Πέτρινο» Δημοτικό Σχολείο. Παρατηρήσαμε την μαρμάρινη επιγραφή στην 
πρόσοψη του κτιρίου που αναγράφει ότι ανοικοδομήθηκε το έτος 1950. 
Μπήκαμε στην έκθεση λαογραφίας που φυλάσσεται στο εσωτερικό. 
Παρατηρήσαμε και συζητήσαμε για τα σημαντικά εκθέματα της έκθεσης 
(αρχεία του Παλαιοχωρίου, εργαλεία, οικιακά σκεύη, φωτογραφίες κλπ). 
Τελειώσαμε στην κεντρική πλατεία του χωριού, όπου και ξεκουραστήκαμε 
για λίγο πριν την επιστροφή στο σχολείο μας. 
 
 

Παλιά μέσα διδασκαλίας 
 

  Επισκεφτήκαμε την έκθεση στο σχολείο μας με παλιά μέσα διδα-
σκαλίας, που φυλάσσονται σε αίθουσα στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. 
Παρατηρήσαμε και συζητήσαμε για την χρήση τους στο μάθημα παλιότερα. 
Συγκεκριμένα είδαμε: 
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Στο προαύλιο του παλιού σχολείου 

 

 
 

Στο προαύλιο του παλιού σχολείου, 1925 
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Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξεις, 1935 

 

 
 

ΣΤ΄  τάξη, 1958 
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