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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Σέρρες 5 – 5 - 2010
 

Τα Δαρνακοχώρια αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν μια 
ξεχωριστή οικιστική και κοινωνική οντότητα που έδινε πάντα ξεχω-
ριστό χρώμα στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών. Τα πανέμορφα χω-
ριά με τα καλντερίμια και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους, η πλού-
σια πολιτιστική τους παράδοση και το γλωσσικό τους ιδίωμα χαρα-
κτηρίζουν τη διαδρομή τους από το παρελθόν έως και σήμερα.

Η εργασία που παρουσιάζεται στην έκδοση αυτή συγκεντρώνει 
πλήθος στοιχείων, όχι μόνο για την εκπαίδευση στην Πεντάπολη και 
το Δημοτικό της Σχολείο, αλλά και για πολλά άλλα χαρακτηριστικά 
στοιχεία της περιοχής.

Ως Νομάρχης Σερρών, θέλω να συγχαρώ τη συντακτική ομάδα 
για την εξαιρετική δουλειά της και το άρτιο εκδοτικό αποτέλεσμα.

Ως εκπαιδευτικός, επιθυμώ να εκφράσω τη συγκίνησή μου για τη 
θέση και τον ρόλο που μπορεί να έχει το βασικό κύτταρο της εκπαί-
δευσης, το Δημοτικό Σχολείο, στη διαμόρφωση της ιστορικής δια-
δρομής της κοινωνικής πορείας και του πολιτισμού ενός τόπου, όπως 
και στην περίπτωση της Πεντάπολης. 

Στο σχολείο αυτό μορφοποιείται η πρώτη γνώση και αποκτά συ-
γκρότηση η προσωπικότητα του παιδιού, διαμορφώνεται η κοινωνι-
κή του ένταξη, η ατομική και συλλογική του συνείδηση, δημιουργού-
νται στέρεες βάσεις για τη συνέχιση των σπουδών του στο Γυμνάσιο, 
το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο.

Το Δημοτικό Σχολείο της Πεντάπολης και ο ρόλος του αναδεικνύ-



ονται με τον καλύτερο τρόπο στην έκδοση αυτή που συνδέει την πα-
ρουσία και λειτουργία του στο χωριό με τη σημαντική και εξέχουσα 
θέση της Πεντάπολης και των ανθρώπων της στην ευρύτερη περιοχή. 

Δεν είναι τυχαία η πορεία πολλών παιδιών που έμαθαν τα «πρώ-
τα γράμματα» στο σχολείο αυτό, διέπρεψαν στη συνέχεια στις σπου-
δές τους και αποτέλεσαν ή και αποτελούν σήμερα λαμπρά παραδείγ-
ματα πολιτών και επιστημόνων. 

Το σχολείο, το Δημοτικό μας Σχολείο, στην πόλη ή στο χωριό, δε 
θα πάψει ποτέ να είναι η πρώτη Κιβωτός της γνώσης μας και η πρώ-
τη γλυκιά ανάμνηση της πιο τρυφερής μας ηλικίας. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ



Γ. Χαιρετισμός Δημάρχου Εμμανουήλ Παπά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
Γραφείο Δημάρχου

Χρυσό 05/05/2010 

Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα των δασκάλων, τον κ. 
Λασπά Αναστάσιο, τον κ. Χανουμίδη Λιβέριο, την κα Αλαχούζου 
Μαρία και τον κ. Χατζηαγοράκη Δημήτριο για την εξαίρετη δουλειά 
τους.

Όταν μου ζητήθηκε να προλογίσω την εργασία αυτή δεν μπορού-
σα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι το ταξίδι στο χρόνο, η περι-
ήγηση στη διαδρομή της εκπαίδευσης στην Πεντάπολη θα ήταν τόσο 
μοναδική.

Είναι γεγονός ότι μέσω της εκπαίδευσης γινόμαστε ευτυχισμέ-
νοι και ολοκληρωμένοι άνθρωποι καθώς διευρύνουμε τους ορίζοντές 
μας, ανοίγουν τα μάτια μας και τα αυτιά μας.  

Αποκτούμε  βεβαιότητα και πεποίθηση για να βαδίσουμε το μο-
νοπάτι που ανοίγει ο μορφωμένος μας νους.

Η παιδεία ως σύνολο γνώσεων, η μόρφωση και η αγωγή κάθε 
ατόμου ή κάθε λαού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλή-
ρωση του ανθρώπου, για την πραγματοποίηση στόχων  αλλά και την 
κοινωνική πρόοδο.

Οι Νταρνάκες όπως προκύπτει έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
παιδεία γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εκατοντάδες επι-
στημόνων διέπρεψαν και διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό.



Η Πεντάπολη από τον 19ου αιώνα γνώρισε μία λαμπρή εποχή άν-
θησης των γραμμάτων όπου λειτούργησαν σχολεία όλων των βαθμί-
δων και δίδαξαν εξαίρετοι δάσκαλοι και καθηγητές που πραγματικά 
επιτέλεσαν λειτούργημα και αγωνίστηκαν να μυήσουν τα παιδιά στη 
γνώση.

Εργασίες σαν και τη συγκεκριμένη αποτελούν στους δύσκολους 
καιρούς  που διανύουμε  που όλοι οι θεσμοί μεταξύ άλλων και η εκ-
παίδευση  αμφισβητούνται, πυξίδα για να μην χάνουμε τον προσανα-
τολισμό μας στον αγώνα που καθημερινά δίνουμε για την διαφύλα-
ξή τους.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΚΕΣ



Δ. Πρόλογος επιβλέποντα Επ. Καθηγητή Α.Π.Θ, Χρήστου Τζήκα 

Η Ιστορία της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε - για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα - ως υποσύνολο της εθνικής ιστοριο-
γραφίας. Μέσα από την ιστορία των σχολικών θεσμών πρόβαλε η ει-
κόνα ενός ενιαίου και ομοιόμορφου εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι 
ακριβώς που το εθνικό κράτος επιχειρούσε να το οργανώνει και να το 
εμφανίζει, χωρίς να αναδεικνύονται ή να αναγνωρίζονται κανενός εί-
δους γλωσσικές, τοπικές ή κοινωνικές διαφοροποιήσεις.  

Οι μελέτες για την Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ήταν 
επικεντρωμένες στη συνολική ιστορία των εκπαιδευτικών θεσμών 
της χώρας και την εξέλιξή τους, στη μελέτη των εκπαιδευτικών με-
ταρρυθμίσεων, στο σύστημα διοίκησης, στα αναλυτικά προγράμμα-
τα, στη μόρφωση των εκπαιδευτικών και στη συνολική φοίτηση και 
διαρροή του μαθητικού δυναμικού. 

Η βασική γραμμή της παραδοσιακής ιστοριογραφίας ήταν, σε τε-
λευταία ανάλυση, η παρουσίαση των άοκνων προσπαθειών του κρά-
τους για τη μόρφωση του λαού μέσα από τις νομοθετικές του ρυθμί-
σεις. 

Απουσίαζε, έτσι, η μελέτη και η ανάδειξη των διαφοροποιήσε-
ων, τόσο γεωγραφικών όσο και κοινωνικών, στο εσωτερικό του εκ-
παιδευτικού συστήματος. Τί σήμαινε στην πράξη η τυπική ισότητα 
πρόσβασης των παιδιών που προέρχονταν από κατώτερες - εργατι-
κές κοινωνικές τάξεις σε ανώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης; Τι σή-
μαινε η φοίτηση στο βασικό σχολείο παιδιών που ζούσαν σε περιοχές 
που επικρατούσε το αυτοκαταναλωτικό μοντέλο παραγωγής και στις 
αγροτικές περιοχές την περίοδο της σποράς ή της συγκομιδής πριν 
από την εκμηχάνιση της γεωργικής παραγωγής, όταν ήταν αναγκαία 
η παιδική εργασία; Τι σήμαινε, τέλος, η «δυνατότητα» φοίτησης σε 
σχολεία ανώτερων βαθμίδων παιδιών αγροτικών περιοχών με μεγά-
λη απόσταση των τόπων κατοικίας από τις έδρες των σχολείων αυ-
τών; Ποιο ήταν το κόστος ανέγερσης σχολικών κτιρίων για τους κα-
τοίκους αστικών περιοχών με προσβάσεις στην κεντρική εξουσία και 
κατοίκων απομονωμένων αγροτικών περιοχών; 

Απουσίαζε, επίσης, από τις μελέτες της Ιστορίας της Εκπαίδευ-
σης η διερεύνηση και η ανάδειξη άλλου είδους διαφοροποιήσεων, 



όπως η εκπαίδευση ιδιαίτερων κοινωνικών κατηγοριών, παράδειγμα 
των γυναικών, των γλωσσικών μειονοτήτων, των μεταναστών, των 
αθιγγάνων.

Από το 1974 μόνο και έπειτα η Ιστορία της Εκπαίδευσης στράφη-
κε στη μελέτη της κοινωνικής διάστασης των εκπαιδευτικών θεσμών 
και ασχολείται πλέον συστηματικά με όλες τις διαστάσεις που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω. 

Η στροφή αυτή οφείλεται στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, 
στην απελευθέρωση των πολιτικών, κοινωνικών και επιστημονικών 
δυνάμεων, στην ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας, όπως 
και της κοινωνικής κριτικής που επικράτησαν από το τέλος της δι-
κτατορίας και έπειτα. 

Τα ερωτήματα γύρω από τον κοινωνικό και ιδεολογικό ρόλο των 
εκπαιδευτικών θεσμών, από την κοινωνική ανισότητα που συντηρού-
σαν και αναπαρήγαγαν, από τα μονομερώς προσανατολισμένα περιε-
χόμενα που συνέβαλαν στο να μένει η χώρα στον αστερισμό της υπα-
νάπτυξης, αλλά και να επιτρέψει πολιτικές εξελίξεις που οδήγησαν 
στην επιβολή της δικτατορίας, άρχισαν να αποτελούν επιστημονικά 
ερωτήματα που ζητούσαν απαντήσεις και μέσα από τις έρευνες της 
ιστορίας των εκπαιδευτικών θεσμών και του ρόλου τους στην πορεία 
της νεοελληνικής κοινωνίας. 

Αλλά και η Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία στην Ελλάδα αντιμε-
τωπίστηκε ως υποσύνολο της «μεγάλης εκπαιδευτικής ιστορίας». Ο 
κλάδος αυτός της ιστορίας παρέμενε αποκλεισμένος από την «επίση-
μη» ιστορία, εφόσον το διακύβευμα ήταν η εθνική ενότητα κι όχι οι 
τοπικές ιδιομορφίες. 

Η τοπική ιστορία, αφημένη στο μεράκι των τοπικών λογίων, επι-
χειρούσε να εντοπίσει, επίσης, τα ενοποιητικά στοιχεία του τόπου με 
το εθνικό σύνολο, ήταν δηλαδή υποταγμένη στους σκοπούς της εθνι-
κής ιστορίας. 

Τα τελευταία χρόνια, όμως, έγινε αντιληπτό ότι και το συνολικό, 
δηλαδή το εθνικό, δεν μπορεί να κατανοηθεί με την απάλειψη του 
ιδιαίτερου, του τοπικά και κοινωνικά διαφορετικού, αλλά μάλλον με 
την ανακάλυψη της ποικιλομορφίας που επικρατεί σε έναν κοινωνι-
κό σχηματισμό. 

Η τοπική εκπαιδευτική ιστορία, πέρα από την ιδιαίτερη αξία που 
έχει για τους κατοίκους του τόπου, πέρα από την αξία των εκπαιδευτι-
κών εμπειριών και των δραστηριοτήτων των άμεσων προγόνων τους, 



μπορεί να μας αναδείξει αυτήν ακριβώς την ποικιλομορφία, μπορεί 
να μας δείξει πώς οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής κάθε τόπου επηρεά-
ζουν την κατάσταση της εκπαίδευσης στον τόπο αυτό.  

Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, έπειτα από τις επι-
στημονικές σπουδές που λαμβάνουν, δικαιούνται να νιώθουν επιστή-
μονες και να δρουν ανάλογα. Να αντικρίζουν, δηλαδή, ερευνητικά 
την εργασία τους, να εκθέτουν τα πορίσματα των ερευνών τους, να 
κατανοούν το δικό τους κοινωνικοεκπαιδευτικό ρόλο και να στέκο-
νται κριτικά απέναντι στην ίδια την εργασία τους. 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δίνει μια τέτοια ευκαιρία στους 
δασκάλους. Ο σπουδαστές του Διδασκαλείου «Δημήτρης Γληνός» 
ασχολούνται ερευνητικά με μια περιοχή των επιστημών της αγωγής, 
που οι ίδιοι επιλέγουν και στο τέλος των σπουδών τους εκθέτουν τα 
πορίσματά τους, τα οποία και δημοσιεύονται σε τόμο που κάθε χρό-
νο εκδίδει το Διδασκαλείο. 

Στο μάθημα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και στα αντίστοιχα 
ερευνητικά προγράμματα - για τα οποία έχω την ευθύνη – οι δάσκα-
λοι και οι δασκάλες παρωθούνται να ασχοληθούν με την τοπική εκ-
παιδευτική ιστορία, με σκοπό ερευνητικό και διδακτικό - επαγγελμα-
τικό. 

Από τη μια να αναδείξουν την ιστορία των σχολείων στα οποία οι 
ίδιοι φοίτησαν, δίδαξαν ή διδάσκουν ακόμη. Να ερευνήσουν τα αρ-
χεία των σχολείων και τα άλλα ιστορικά κατάλοιπα, όπως κτίρια, δι-
δακτικό και εποπτικό υλικό, σχολικά μουσεία, βιβλιοθήκες, συλλογές 
και φωτογραφικό υλικό, να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες γονιών, 
πρώην εκπαιδευτικών και μαθητών, να συγγράψουν και να παρουσι-
άσουν την ιστορία συγκεκριμένων σχολείων. Μέσα από τη δραστηρι-
ότητα αυτή επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, η 
κατανόηση της αξίας των σχολικών αρχείων, η φροντίδα για την τα-
ξινόμηση, την καταγραφή, τη διατήρηση και τη συντήρησή τους. Η 
διάσωση του ιστορικού υλικού των σχολείων, διασκορπισμένου σε 
εκατοντάδες κλειστά ή λειτουργούντα σχολεία, συχνά εγκαταλειμμέ-
νου σε υπόγεια και ερμάρια, δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ευαι-
σθησία και το ενδιαφέρον των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Από την άλλη τα σχολικά αρχεία, όπως και όλο το υλικό που αφο-
ρά την εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία, μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ιστορίας με τους 



ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριές τους, καθώς είναι εύκολα προ-
σβάσιμα και ο χώρος του σχολείου, τους είναι οικείος. 

Στους χώρους του σχολείου υπάρχουν τα ίχνη των δραστηριοτή-
των περασμένων γενεών (λευκώματα, φωτογραφίες, ζωγραφιές, τε-
τράδια, βιβλία, φυτολόγια, συλλογές, πίνακες, θρανία, εποπτικά όρ-
γανα, χάρτες, αριθμητήρια, αναμνηστικά μετάλλια και κύπελλα, κον-
κάρδες, στολές και σκηνικά στις αποθήκες). Πολλοί από τους πρω-
ταγωνιστές του παρελθόντος, αρχές, κάτοικοι, παλαιότεροι μαθητές 
βρίσκονται στον περίγυρο του σχολείου και τα οικογενειακά αρχεία 
περιέχουν τίτλους σπουδών, σχολικά τετράδια και βιβλία, φωτογρα-
φίες και αναμνήσεις από τη σχολική ζωή.

Από την πλευρά, λοιπόν, της πρόσβασης σε ιστορικές πηγές και 
από την πλευρά της συναισθηματικής σύνδεσης εκπαιδευτικών και 
μαθητών με το σχολείο, στο οποίο εργάζονται και φοιτούν αντίστοι-
χα, η τοπική εκπαιδευτική ιστορία δίνει «μοναδική» δυνατότητα, 
ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να εγκύψουν και ενεργητικά να 
ασχοληθούν με την ιστορία του δικού τους χώρου.

Αποτέλεσμα αυτής της κατεύθυνσης, αλλά κυρίως της επιθυμίας 
των συγγραφέων να αναδείξουν την ιστορία της εκπαίδευσης της Πε-
ντάπολης, με την οποία συνδέονται προσωπικά και όχι μόνο, είναι η 
παρούσα εργασία. 

Από την πλευρά μου νιώθω ικανοποίηση, καθώς μια εκπαιδευτι-
κή δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο δεν έμεινε στο επίπεδο διεκπε-
ραίωσης μιας υποχρέωσης για τη λήψη του διπλώματος, αλλά έγινε 
πραγματικό ερευνητικό έργο, με αποτελέσματα τα οποία εκτίθενται 
δημόσια με το βιβλίο αυτό. 

Η αξία της εργασίας για τους κατοίκους της Πεντάπολης είναι αυ-
τονόητη, καθώς αποτελεί το δικό τους παρελθόν. Το σημαντικό εί-
ναι ότι οι συγγραφείς δεν έμειναν μόνο στην περιγραφή της σχολικής 
ζωής μέσα από τα σχολικά αρχεία, αλλά αντιμετώπισαν την εκπαί-
δευση, ως κοινωνική λειτουργία στο πλαίσιο της κοινότητας, συσχε-
τίζοντας την κατάσταση του σχολείου και την πορεία του στο χρόνο 
με τις γενικότερες εξελίξεις του χωριού, με την ίδια την οικονομική 
και κοινωνική κατάσταση και εξέλιξη της κοινότητας.

Γι’ αυτό, μέσα από την εργασία αναδεικνύονται ο τρόπος ζωής 
των κατοίκων, η παραγωγική και η πληθυσμιακή εξέλιξη, και, βέ-
βαια, - αυτό που αποτελεί το σκοπό της εργασίας - ζωντανεύει το σχο-
λείο, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 



οι φορείς, η εμπλοκή των κατοίκων και τα ιδιαίτερα προβλήματα. 
Το γεγονός ότι οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν, εκτός από τα σχο-

λικά αρχεία, πλήθος πηγών που αφορούν τη ζωή των κατοίκων, τη 
δράση των εκπαιδευτικών, τις σχέσεις των κατοίκων με το σχολείο. 
Το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν προφορικές μαρτυρίες, επέτρεψε 
ώστε να αποφευχθεί μια από τα πάνω γενική και ουδέτερη θεώρη-
ση, αλλά να καταγραφούν και να αναδειχτούν τα βιώματα, τα συναι-
σθήματα, τα όνειρα και οι προσδοκίες των ανθρώπων που έζησαν μια 
εποχή μια ζωντανή ζωή.

Έτσι, εκτός από την εξέλιξη των σχολείων της Πεντάπολης και 
τη δράση των εκπαιδευτικών της, όπως φαίνονται από τα υπηρεσιακά 
αρχεία, εκτός από την ερμηνεία της εξέλιξης των σχολείων που ακου-
μπά στην ίδια τη ζωή της κοινότητας, οι βιωμένες εμπειρίες που μετα-
φέρονται στην εργασία συνιστούν, επίσης, μια από τις αρετές της, κα-
θώς θα αποτελούν πηγές για τις επόμενες γενιές, όταν οι φορείς των 
εμπειριών θα έχουν εκλείψει.  

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤζΗΚΑΣ 
ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 





ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Στα πλαίσια της διετούς μετεκπαιδεύσεώς μας κατά τα έτη 2008-
10 στο Διδασκαλείο Δ. Γληνός του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
μία από τις συμβατικές υποχρεώσεις μας ήταν και η εκπόνηση ερευ-
νητικής εργασίας διετούς διάρκειας. Το είδος και το θέμα της επιλε-
γόταν ελεύθερα από κατάλογο θεμάτων, που ανακοίνωναν οι επιστη-
μονικά υπεύθυνοι και επιβλέποντες καθηγητές. 

Μετά από συζήτηση που έγινε μεταξύ των μελών της ομάδας, κα-
ταλήξαμε στην ενότητα «Ιστορία της Εκπαίδευσης» με επιστημονι-
κά υπεύθυνο τον καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος κ. Χρήστο 
Τζήκα. Στην αρχική επαφή που είχε η ομάδα με τον καθηγητή, ο κ. 
Τζήκας παρουσίασε αναλυτικά και ευπροσήγορα όλο το φάσμα των 
θεμάτων που καλύπτει η γενική ενότητα «Ιστορία της Εκπαίδευσης» 
με εμφανή σκοπό, η επιλογή θέματος από την ομάδα να είναι εκείνη, 
που να καλύπτει πλήρως τα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις των με-
λών της, έτσι ώστε η επεξεργασία της εργασίας το υπόλοιπο διάστη-
μα, να είναι ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική. Το θέμα που επελέγει 
τελικά ήταν «Η Εκπαίδευση στην Πεντάπολη Ν. Σερρών».  

Η επιλογή του θέματος έγινε με ομοφωνία όλων των μελών της 
ομάδας για τους εξής λόγους: Δύο από τα μέλη της, οι Λασπάς Ανα-
στάσιος και Χατζηαγοράκης Δημήτριος, κατάγονται από την Πεντά-
πολη και έτσι υπήρχε έντονο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την όσο 
το δυνατόν βαθύτερη και ουσιαστικότερη επεξεργασία του θέματος. 
Τα άλλα δύο μέλη της ομάδας, η Αλαχούζου Μαρία και ο Χανουμί-
δης Λιβέριος, επέδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον κατά την φάση της επιλο-
γής, γιατί η μεν πρώτη κατοικεί στο νομό Σερρών και ως εκ τούτου 
τα προς διαπραγμάτευση θέματα τής είναι οικεία και συναφή, ο δε 
δεύτερος που είναι κάτοικος Δράμας, κατάγεται κατά το γένος από το 
Γάζωρο, χωριό πλησίον της Πενταπόλεως και το ενδιαφέρον του βρι-
σκόταν στον ίδιο βαθμό με αυτό των υπολοίπων μελών.

Μετά την επιλογή του θέματος δόθηκαν οδηγίες από τον επιβλέ-
ποντα καθηγητή για την έναρξη της ιστορικής έρευνας, τη συλλογή 
και επεξεργασία των πληροφοριών, την ταξινόμηση και καταγραφή 
τους, την εξαγωγή συμπερασμάτων και αποτύπωση αυτών με τρόπο 
σαφή και κατανοητό, με τελικό σκοπό αυτά να μην είναι οικεία μόνο 



σε έναν μικρό και περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που θα αποτελεί-
ται από τους κατοίκους της μικρής αυτής κωμοπόλεως και των γύρω 
περιοχών, αλλά τα συμπεράσματα να τα καρπωθεί κι ένα μεγαλύτε-
ρο κοινό, που θα αποτελείται από οποιονδήποτε θελήσει, ερευνητή ή 
μη, να εντρυφήσει στα γεγονότα του εκπαιδευτικού και κοινωνικού 
γίγνεσθαι του παρελθόντος. Η αρχή αυτή τηρήθηκε εξ αρχής από την 
ομάδα και αποτέλεσε κομβικό σημείο, ιδιαίτερα κατά τη φάση της 
επεξεργασίας και της εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Με την έναρξη της έρευνας και τη συλλογή πληροφοριών από πη-
γές, το ενδιαφέρον των μελών στράφηκε όχι μόνο στο Δημοτικό Σχο-
λείο αυτό καθ’ αυτό, αλλά και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 
λειτούργησαν στους χώρους του, σε ιστορικά κτίρια της Πεντάπο-
λης που είχαν σχέση με το διδακτήριο του Σχολείου, σε ανθρώπους, 
Πενταπολίτες ή όχι, που έζησαν στο χωριό και δραστηριοποιήθηκαν 
στους χώρους του Σχολείου, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς του, σε 
συλλόγους και μέλη τους που με την δράση τους πρόσφεραν στο Σχο-
λείο και οι αποφάσεις και δράσεις τους καταγράφηκαν ως ιστορικά 
τεκμήρια, σε γειτονικά χωριά με τα οποία το σχολείο ήρθε σε επαφή 
και γενικά σε καθετί με το οποίο το Δημοτικό Σχολείο και οι άνθρω-
ποί του είχαν σχέση. Έτσι η έρευνα άφησε το αρχικά στενό και περιο-
ρισμένο ενδιαφέρον της και διεύρυνε τους ορίζοντές της, περιλαμβά-
νοντας το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας της Πεντάπολης, το έμψυχο 
δυναμικό και την υλική και πολιτιστική κληρονομιά της. 

Παρατηρώντας την νέα πορεία της έρευνας, ο επιβλέπων καθηγη-
τής κ. Τζήκας συγκατάνευσε με ευαρέσκεια και με νέες οδηγίες που 
έδωσε στην ομάδα, οδήγησε τελικά την μικρή αρχικά έρευνα που ξε-
κίνησε για τις ανάγκες της διετούς φοίτησής μας στο Διδασκαλείο, 
στο πόνημα που κρατάτε στα χέρια σας και που αναφέρεται στο σύ-
νολο της Εκπαίδευσης στην Πεντάπολη, με περισσότερη έμφαση στο 
Δημοτικό Σχολείο, που ήταν και ο πρωτογενής πυρήνας της έρευνας, 
περιλαμβάνοντας πλήθος στοιχεία και γεγονότα για πρωταγωνιστές 
μιας άλλης εποχής, που είτε λιγότερο είτε περισσότερο ενεπλάκησαν 
στη ιστορία του Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης Σερρών. 

Η συγγραφική ομάδα

ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ, ΛΑΣΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 
ΧΑΤζΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΛΑΧΟΥζΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Νιώθουμε την ανάγκη, πριν αρχίσει να ξετυλίγεται αχνά η ιστο-
ρία της εκπαίδευσης στην σημαντική αυτή κωμόπολη του Ν. Σερρών 
από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, να ευχαριστήσουμε όλους 
όσους μας βοήθησαν στην ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου, χωρίς τη 
βοήθεια των οποίων θα ήταν αδύνατη η έκδοσή του. Με την παρο-
χή στοιχείων, πληροφοριών, εγγράφων, φωτογραφιών, οδηγιών αλλά 
και συμβουλών που μας έδωσαν, πλούτισαν, φώτισαν πτυχές άγνω-
στες στο ευρύ κοινό, λεπτομέρειες, που ενώ φαίνονταν μικρές και 
ασήμαντες, αποδείχτηκαν στη συνέχεια ικανές να συμπληρώσουν 
κάποια ελλιπή κομμάτια ενός μεγάλου χάρτη, που ονομάζεται Εκ-
παίδευση στην Πεντάπολη. Με την αμέριστη στήριξη και συμπαρά-
στασή τους καταφέραμε τελικά συν Θεώ, να ολοκληρώσουμε το φι-
λόδοξο εγχείρημά μας εκδίδοντας το παρόν πόνημα. 

Ο κατάλογος ευχαριστηρίων περιλαμβάνει ονόματα ανθρώπων 
με τους οποίους συνεργαστήκαμε σε όλο το διάστημα της κοπιώδους 
εργασίας μας, η οποία διήρκησε 18 μήνες, από τον Ιανουάριο του 
2009 έως το Μάιο του 2010. Είναι πολύ πιθανόν να λησμονήσαμε 
κάποιους, από τους οποίους ζητούμε ταπεινά να μας συγχωρέσουν. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδουμε στον πανεπιστημιακό μας δά-
σκαλο και επιβλέποντα την εργασία, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδα-
γωγικού Τμήματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Τζήκα Χρήστο, στον οποίο οφείλουμε την εκδοτική μας προσπάθεια. 
Χάρη σ’ αυτόν, η ενδοπανεπιστημιακή μελέτη και έρευνα για την εκ-
παίδευση στην Πεντάπολη, έγινε σύγγραμμα που φιλοδοξεί να φωτί-
σει πλευρές της τοπικής ιστορίας του Νομού Σερρών.

Ευχαριστούμε επίσης τον Λέκτορα της Εκκλησιαστικής Ακαδη-
μίας Θεσσαλονίκης,Τζουμέρκα Παναγιώτη, για τις πολύτιμες συμ-
βουλές του στην έκδοση του βιβλίου.

Τους Πενταπολίτες Θεοδοσιάδη Πολυχρόνη, Λιθαρή Θεοδόσιο, 
Θεοδοσιάδη Π. Μιλτιάδη, Χατζηαγοράκη Κ. Αθανάσιο, Χατζηαγο-
ράκη Βασιλική, Παπανικολάου Νικόλαο, Παπανικολάου-Φωτιάδου 
Φωτεινή, Παπαευαγγέλου για τις συνεντεύξεις που μας παραχώρη-
σαν, καθώς και τους Γιάντσιο Ιωάννη, Παπαλάκη Νικόλαο, Λασπά 
Ευάγγελο, Κώτσιου Θωμά, Κώτσιου Αναστασία, Τσικαμπάκα Σάβ-
βα, Λιθαρή Θ. Κωνταντίνο, Χατζηαγοράκη Αχ. Στέργιο, Μιντιούρη 



Απόστολο, Ιωαννίδη Γεώργιο, Βάσσιο Παναγιώτη, Τζιαρλή Ευαγγε-
λία, Φερβώ-Λιθαρή Κατρίν, Κάγλατζη - Κυράνου Παναγιώτα, Αγ-
γελούση Δημήτριο, Μπουζούκα Στέλλα, Τζιάρα Φανή, Γιάντσιου-
Τσιόλα Αθανασία, Καρατζιά - Οικονόμου Αθανασία, Βαρσάμη Ευ-
αγγελία, Κόκκαλη Θεόδωρο για τις φωτογραφίες, τις πληροφορίες 
καθώς και την υποστήριξη που μας έδωσαν.  

Τους τέως Προέδρους της Πεντάπολης Κορδόκα Μιχάλη, Παπα-
γεωργίου Παναγιώτη, Τσιούδα Νικόλαο, Λασπά Χρήστο, Νάσκου 
Δημήτριο και Γηρούση Ηλία για τις σημαντικές και άγνωστες λεπτο-
μέρειες που μας γνωστοποίησαν λόγω της θέσης τους.

Τους Γραμματείς της Κοινότητας Πεντάπολης Τσιμπερίδη Από-
στολο, Τερζή Ευάγγελο, Θεοδοσιάδη Βασίλειο για τα στοιχεία, το 
αρχειακό υλικό, φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες που μας έδω-
σαν. 

Τους υπαλλήλους υπηρεσιών της Πεντάπολης Στασινού-
Μιντιούρη Θωμαή, Καρατζιά Ιωάννη, Τερζή Μαρία, Αρδανιώτη Δη-
μήτριο, Μονόχειρ-Δίνα Αναστασία για το φωτογραφικό και αρχεια-
κό υλικό που μας παραχώρησαν.

Τους συναδέλφους δασκάλους Κορακά Νικόλαο, Ταστσίδη Πα-
ναγιώτη, Ελευθεριάδου Γεωργία, Κρυστάλλη Χρήστο, Στέφο Γεώρ-
γιο, Δομουχτσή Στέργιο, Νικάκη Άννα, Κόκκαλη Ιωάννη για τις πλη-
ροφορίες, συνεντεύξεις και το αρχειακό υλικό που αφορά τη λειτουρ-
γία του Σχολείου της Πεντάπολης και των γειτονικών χωριών. 

Τους υπαλλήλους του Δήμου Εμμανουήλ Παπά Μήτρακα Χρή-
στο, Πλακαντάρα Βασίλειο και Νάσκου Παναγιώτα, τον Διευθυντή 
των ΓΑΚ Σερρών Τσαρούχα Ιωάννη για τις οδηγίες και το πολύτι-
μο αρχειακό υλικό που ευγενικά μας παραχώρησε, τον Γυμνασιάρ-
χη Τσαλαπάτη Κωνσταντίνο και τον ιερέα Παπούδα Πασχάλη για τις 
πληροφορίες και τις συνεντεύξεις τους.

Τον δικηγόρο Φραγγεδάκη Αντώνη για την παραχώρηση της ερ-
γασίας του, τον ιστορικό συγγραφέα Χατζηθεοδωρίδη Βασίλη για το 
αρχειακό υλικό που μας γνωστοποίησε, την Σεμερτζίδου Μιχαλίτσα 
για την μετάφραση της περίληψης στην Αγγλική γλώσσα και τις Χα-
νουμίδου Μαρία, Ασλανίδου – Κανελλοπούλου Αθηνά για τις πληρο-
φορίες μέσω προφορικής συνέντευξης που μας έδωσαν. 

Θερμές ευχαριστίες επίσης στο Διευθυντή Καραβασίλη Ιωάννη  
και το προσωπικό της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νο-
μού Σερρών, τον προϊστάμενο Μπίκο Ανδρέα και το προσωπικό του 



2ου Γραφείου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για τη βοή-
θεια στη συγκέντρωση αρχειακού υλικού. Επίσης το προσωπικό των 
Γ.Α.Κ. Σερρών, του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Σερρών, της βιβλιοθήκης της ΔΕΠΚΑ Σερρών για την 
παροχή υλικού και πληροφοριών που αντλήσαμε από τις αρχειοθή-
κες τους. 

Τον συγγραφέα - εκπαιδευτικό Γεώργιο Κόκκινο για τις συμβου-
λές του και την παραχώρηση αρχειακού υλικού.

Επίσης οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τους Πενταπολίτες συγ-
γραφείς – ιστορικούς: 

Μελισσά Απόστολο για τις πληροφορίες, τις φωτογραφίες, το αρ-
χειακό υλικό, που απρόσκοπτα και ανεμπόδιστα μας παραχώρησε 
καθώς και τις συνεχόμενες επαφές που διατηρούσαμε σε όλη τη δι-
άρκεια της έρευνάς μας.

Αραμπατζή Δημήτριο για τις πληροφορίες, αρχειακό υλικό και τη 
συνέντευξη που μας παραχώρησε. 

Γουδεντζίκη Παναγιώτη για τις πληροφορίες και το αρχειακό 
υλικό που μας διέθεσε. 

Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση και το Δ.Σ. της καπνικής εταιρείας 
ΣΕΚΕ Α.Ε. για τη χορηγία τους.

Ευχαριστούμε επίσης τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρεί-
ας ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. κ. Γεώργιο Σιάρκο για την ευγενική του χορηγία, 
χάρη στην οποία εκδόθηκε αυτό το βιβλίο.

Κλείνοντας ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σερ-
ρών και Νιγρίτης κκ. Θεολόγο, το Νομάρχη Σερρών Στέφανο Φω-
τιάδη και τον Δήμαρχο Εμμανουήλ Παπά Βασίλη Τσικέ, για την τιμή 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

1.1 Από τη θετικιστική Ιστορία στη μικροϊστορία και την τοπική Ιστορία

Η ιστορία εκφράζει τη βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου να βρί-
σκεται σε «ανοικτή» επαφή με το παρελθόν του και να το συμβου-
λεύεται. Μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η ιστορία λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς του κάθε λαού και ειδικά του κάθε ανθρώπου 
και ως ρυθμιστής συνείδησης και πατριδογνωσίας. Δηλαδή, η ιστορία 
είναι μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου για να τοποθετεί τον εαυ-
τό του στο χώρο και στο χρόνο. Μάλιστα δεν είναι τυχαία η έκφραση 
που πηγάζει από την αρχαία σοφία, ότι ο ανιστόρητος άνθρωπος δεν 
αξίζει να καλείται άνθρωπος, μιας και η γνώση της ιστορίας του δη-
λώνει την πεμπτουσία της ύπαρξής του. 

Ήδη από την αρχαία εποχή οι άνθρωποι θεώρησαν αναγκαία την 
καταγραφή του παρελθόντος τους, άλλοτε με τη βοήθεια των μύθων 
(Όμηρος) και άλλοτε χρησιμοποιώντας «εικότα και τεκμήρια» (Θου-
κυδίδης). Ακόμα και ο πατέρας της Ιστορίας, ο Ηρόδοτος πλέκει στην 
Ιστορία του, θρησκευτικές δοξασίες της εποχής του. 

Στο Μεσαίωνα η ιστορία ταυτίστηκε με τον κλήρο. Η ιστορική 
σκέψη, η κριτική και η έρευνα αντικαθίστανται από την πίστη. Βέ-
βαια, τότε ανθίζει η συγγραφή βιογραφιών πολλών επιφανών αν-
δρών, πολιτικών και στρατιωτικών. Η απάντηση της Ιστορίας έρχεται 
με τον Ανθρωπισμό και την Αναγέννηση. 

Ο «εξωραϊσμός» της Ιστορίας στα νεότερα χρόνια ξεκινά με την 
Αναγέννηση. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, η μεσαιωνική αντίλη-
ψη της πραγματικότητας, της μεταφυσικής υπερπραγματικότητας και 
των ανθρώπινων σχέσεων παραχώρησε τη θέση της σε μια «μοντέρ-
να» εμπειρική και επιστημονική αντίληψη για τον άνθρωπο, τη φύση 
και τις μεταξύ τους σχέσεις, μιας δηλαδή εξύμνησης του ατόμου και 
της επιθυμίας του να αποκτήσει ουσιαστική δύναμη κυριαρχώντας 
ορθολογιστικά στο γύρω του κόσμο. Η Ιστορία χειραφετήθηκε από 
τη Θεολογία και ξανάρχισε η κριτική έρευνα και η προσπάθεια αντι-
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κειμενικής, επιστημονικής καταγραφής.1

Την εποχή της μεταρρύθμισης του Λουθήρου και της αντιμεταρ-
ρύθμισης της καθολικής Εκκλησίας παρατηρείται στροφή στη Θρη-
σκευτική Ιστορία. Οι ανακαλύψεις, η «επανάσταση του εμπορίου», η 
επικράτηση της αστικής τάξης μέσα από επαναστάσεις, η διαμόρφω-
ση εθνικών κρατών έγινε η απαρχή για νέα επαφή με την Ιστορία. Η 
γεωγραφία και η εθνογραφία επιδρούν αρκετά και οι ιστορικοί αντί 
για χρονολογική αφήγηση χρησιμοποιούν σαφή περιγραφή και ερμη-
νεία.

Ο ορθολογισμός αρχίζει να επικρατεί στην ιστορική μέθοδο για 
την ερμηνεία των φαινομένων. Η αντίληψή του για συνεχή εξέλιξη 
από τα κατώτερα στάδια του πολιτισμού στα ανώτερα, καθώς επίσης 
και η διεύρυνση της Ιστορίας πέραν της εκκλησίας και του κράτους, 
διευρύνεται στην ιστορία του εμπορίου, της βιομηχανίας και του πο-
λιτισμού με την ευρεία έννοια.

Οι αντιλήψεις του ρομαντισμού για το άφθαρτο «πνεύμα του 
λαού» ώθησαν την ανάπτυξη της εθνικής ιστοριογραφίας, καθώς επί-
σης και τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης στα νεοδημιουργη-
μένα κράτη.

 

1.2 Η θετικιστική ιστορία.

Οι καταβολές πολλών σύγχρονων προσεγγίσεων της ιστορίας 
εντοπίζονται στο θετικιστικό πρότυπο, που διαμορφώθηκε κατά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα.

Ο θετικισμός δέχεται, ότι τόσο στις φυσικές όσο και στις κοινω-
νικές επιστήμες, η αποκλειστική πηγή γνώσης είναι οι εμπειρίες των 
αισθήσεων, η παρατήρηση και η λογική επεξεργασίας τους. Με βάση 
αυτά απορρίπτει κάθε μεταφυσική ή υπερβατική ερμηνεία του κό-
σμου και των φαινομένων, θεωρώντας ότι το ανθρώπινο πνεύμα πρέ-
πει να παραιτηθεί από την προσπάθεια να γνωρίσει τη βαθύτερη ου-
σία των πραγμάτων και να μείνει ικανοποιημένο από τις αλήθειες, 
που προκύπτουν από την εμπειρία. 

1  Επιστήμη και ζωή, τ. 2, Θεσσαλονίκη, σ. 144
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Βέβαια, η Ιστορία διαφέρει από τη φύση, μια και βασίζεται σε 
δράσεις ανθρώπων, σε αξίες και ήθη, που «έδεναν» την κοινωνία. Η 
τάση για συγγραφή της ιστορίας με συγκέντρωση και ταξινόμηση του 
υλικού των εκκλησιαστικών, εθνικών και ιδιωτικών αρχείων, οδήγη-
σε σε σημαντικές εκδόσεις. Η Ιστορία σαν επιστήμη πέρασε από το 
στάδιο του ελέγχου της γνησιότητας του γραπτού μνημείου, στη βα-
θύτερη ερμηνευτική κριτική2.

1.3 Από τη θετικιστική ιστορία στη νέα ιστορία.

Από το τέλος του 19ου αιώνα και έπειτα σημειώθηκαν σημαντικά 
γεγονότα, που διαμόρφωσαν νέες κοινωνικές συνθήκες και ήταν επό-
μενο να επηρεάσουν την εξέλιξη της ιστορικής επιστήμης. Σ’ αυτήν 
την εξέλιξη συνετέλεσε:

1. Η βιομηχανική επανάσταση με τη στροφή προς τα οικονομι-
κά και κοινωνικά φαινόμενα, με τις μάζες να μπαίνουν διεκ-
δικητικά στην πολιτική ζωή και τις εργατικές τάξεις να αντι-
παρατίθενται μέσω των εκπροσώπων τους στα κοινοβούλια.

2. Ο διάλογος της ιστορίας με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες 
(κοινωνιολογία, πολιτική οικονομία, κοινωνική και ατομική 
ψυχολογία, ψυχανάλυση, εθνολογία, ανθρωπολογία…).

3. Η ίδρυση του περιοδικού “Annales” (χρονικά), στη Γαλλία, 
γύρω από το οποίο συσπειρώθηκε μια εκλεκτή ομάδα Γάλ-
λων ιστορικών.

4. Η θεωρία του Μαρξ για την εξέλιξη της κοινωνίας και η με-
θοδολογία που ακολουθείται για τη γνώση της, σημάδεψε αυ-
τήν την περίοδο, και όχι τυχαία, την Ιστορία σαν επιστήμη. 
Συγκεκριμένα:
α) Προσανατόλισε τη σκέψη των ιστορικών στις σύνθετες 
κοινωνικές πραγματικότητες μεγάλης χρονικής διάρκειας (φε-
ουδαρχία, ελληνική πόλη-κράτος). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
να αντικατασταθεί ο σύντομος χρόνος (γεγονός) από το μα-
κρύ χρόνο (υποδομή-προετοιμασία γεγονότος).
β) Έστρεψε το ενδιαφέρον των ιστορικών προς τη μελέτη των 
υλικών συνθηκών της ζωής και την ανάπτυξη της τεχνικής και 
της οικονομίας.

2  Επιστήμη και ζωή, τ. 7, Θεσσαλονίκη, σ. 339
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γ) Οδήγησε την οπτική γωνία του ιστορικού από την προσω-
πικότητα στις κοινωνικές τάξεις και στις μάζες.
δ) Βοήθησε τους ιστορικούς να κατανοήσουν καλύτερα τον 
τρόπο παραγωγής ορισμένων πνευματικών φαινομένων (ιδε-
ολογία, δίκαιο, ηθική), αφού τα συνέδεσε με την υλική πραγ-
ματικότητα3. 

1.4 Νέα ιστορία.

Τόσο η θετικιστική όσο και η κοινωνική Ιστορία επικεντρώνο-
νταν στη δυτική κουλτούρα, την χαρακτήριζαν ως «πρότυπο» και πί-
στευαν ότι θα εξελισσόταν με την ίδια ανοδική και προβλέψιμη πο-
ρεία. 

Τα ανατρεπτικά γεγονότα του 20ου αιώνα οδήγησαν σε αναθεώ-
ρηση των μέχρι τότε προσεγγίσεων λόγω των καταστρεπτικών επι-
πτώσεων του πολιτισμού. Φάνηκε ότι και οι υπόλοιποι λαοί είχαν 
την ιστορία τους και γεννήθηκαν ερωτήματα περί εθνοτήτων και δι-
αφορετικών τρόπων ζωής. Στον κλονισμό της ιστορίας συνέβαλε και 
η εθνολογία με εκπρόσωπο τον Levi-Strauss. Σύμφωνα με αυτόν η 
Ιστορία αποτελεί επιφανειακή καταγραφή γεγονότων με χρονική συ-
νέπεια. Απορρίπτει την κατάταξη πολιτισμών σε ανώτερους και κα-
τώτερους και την προβλέψιμη εξελικτική πορεία. Κατακρίνει τη δυ-
τική ιστοριογραφία, υποστηρίζει την πολιτισμική ποικιλομορφία και 
τη συνεισφορά της σε διάφορα πεδία και θεωρεί ότι η εθνολογία εί-
ναι αυτή που κατανοεί τη δομή των κοινωνιών εξετάζοντας τις εσω-
τερικές δομές πίσω από τα γεγονότα.

Με τους ιστορικούς των Annαles δημιουργείται η γενιά της Νέας 
Ιστορίας με χαρακτηριστικό τη στροφή στις ανθρωπολογικές μελέ-
τες. Διευρύνονται οι πηγές και μελετώνται πτυχές του ατόμου και 
του συνόλου που περνούσαν απαρατήρητες. Οι ιστορικοί προσπα-
θούν μέσω της μελέτης και κατανόησης του παρελθόντος να κατανο-
ήσουν το παρόν. Ακόμη, προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα Ιστο-
ρίας – Εθνολογίας.

Η πιο σημαντική αμφισβήτηση της δυνατότητας της Ιστορίας στο 
να παρέχει αντικειμενική γνώση οφείλεται στη γλωσσολογία. Σύμ-
φωνα με αυτήν οι πηγές δεν αποδίδουν την πραγματικότητα, αλλά 

3  Α.  Ματακιάς, Λεξικό εννοιών, 1993, σ. 306-309 
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εκφράζουν τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι 
και με τη σειρά του ο ιστορικός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές 
ερμηνείες της ιστορίας.

Παρά τις αμφισβητήσεις απορρίπτεται η ακύρωση εγκυρότη-
τας της ιστορικής γνώσης, η οποία αποτελεί αξία της ανθρωπότητας, 
μέσο συντήρησης της μνήμης και κατανόησης της εξελικτικής πορεί-
ας των ανθρώπινων κοινωνιών. 

2. Η αξία της τοπικής Ιστορίας  ως πηγή πλούτου – Ιστορικό γίγνε-
σθαι

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι πολυδιάστατες, πολύμορ-
φες, πολυδύναμες. Ξεκινούν με τον αγώνα επιβίωσης, συνεχίζονται 
με συνεχείς προσπάθειες για κοινωνική και πολιτική οργάνωση, ολο-
κληρώνονται με τη δημιουργία του ωραίου, την αναζήτηση του αλη-
θινού.

Αυτές οι δραστηριότητες που μεταφράζονται σε οικονομικές, κοι-
νωνικές, πολιτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές, ηθικές, θρησκευτι-
κές, εκφράζουν τη ζωή και οικοδομούν πολιτισμό. Ωστόσο,  ποικίλ-
λουν ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία τους, κα-
θώς διαθέτουν την ιδιαιτερότητα που τους προσδίδει ο τόπος, η περι-
οχή, η κουλτούρα και οι αξίες της μικρής ή μεγάλης κοινότητας που 
τις δημιούργησαν, τις γέννησαν. Είναι η ίδια η καθημερινή ζωή αν-
θρώπων που δε διαβάζεται στα ιστορικά βιβλία, ούτε υπάρχει κατα-
γεγραμμένη σε επίσημα αρχεία. Είναι η κουλτούρα αυτών που κου-
βαλούν: των συναισθημάτων, των βιωμάτων, των αξιών, των ονεί-
ρων, των αφηγήσεων αυτών των απλών ανθρώπων, που δεν ανήκαν 
στις κυρίαρχες κοινωνικές τάξεις, αλλά τις υπηρετούσαν. Κάπως έτσι 
αναδείχτηκε η μικροϊστορία και η τοπική ιστορία.

Η μικροϊστορία προσανατολίζεται κυρίως στον πολιτισμό, τις αξί-
ες και τα βιώματα, χωρίς να αποφεύγει τη μελέτη των υλικών όρων 
της ζωής, τους τρόπους εργασίας, τις οικονομικές συμπεριφορές μι-
κρών ομάδων, ατόμων, επιχειρήσεων.

Στην τοπική ιστορία ερευνάται η ζωή και η δράση ατόμων ή ομά-
δων ανθρώπων, οικογενειών, επιχειρήσεων, επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων, ο λαϊκός πολιτισμός, ο υλικός πολιτισμός, η τοπιογρα-
φία, η καθημερινή ζωή, οι θεσμοί, τα γεγονότα, τα βιώματα, οι νοο-
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τροπίες σε ένα συγκεκριμένο τόπο, για μια χρονική περίοδο.4 Κοινή 
συνιστώσα της τοπικής ιστορίας και της μικροϊστορίας είναι η εστί-
αση στο ατομικό, στο ειδικό, στο μερικό και η αναζήτηση στοιχείων 
που είτε προσαρμόζονται, είτε αποκλίνουν από το γενικό.

Οι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται με την τοπική ιστορία την 
περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού και λίγο μετά την επανάστα-
ση. Η εθνική ιστοριογραφία όμως εστιάστηκε περισσότερο στα μεγά-
λα γεγονότα της πατρίδας, μιας και επιδιώκονταν η καλλιέργεια μέσω 
αυτών, της εθνικής συνείδησης και οι απαντήσεις σ’ όλους εκείνους 
που αμφισβητούσαν τη συνέχεια του έθνους. Μην ξεχνούμε, βέβαια, 
ότι στόχος της κεντρικής εξουσίας ήταν να δημιουργήσει ομοιόμορ-
φες τις περιοχές που θα ενέτασσε στο κράτος. Επομένως, οι ιστορικές 
συγκυρίες δεν ευνοούσαν την ανάπτυξη των τοπικών μελετών. Μέ-
χρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, ο λαϊκός πολιτισμός και 
η λαϊκή γλώσσα θεωρήθηκαν απόβλητα ή «ράκη της δουλείας», ενώ 
υπήρχε τάση διαγραφής από την εθνική μνήμη των τοπικών πολιτι-
σμικών, γλωσσικών και άλλων ιδιαιτεροτήτων.5 Αποτέλεσμα όλων 
αυτών ήταν η τοπική ιστορία να αφεθεί στους τοπικούς λόγιους οι 
οποίοι την ενέταξαν στο πλαίσιο της εθνικής ιστορίας, παράλληλης 
και αντίστοιχης μ’ αυτήν, με σκοπό να συνδέσουν τον ιδιαίτερο τόπο 
με την παρούσα εθνική κατάσταση.

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα αναδεικνύεται η πλού-
σια και ανεκμετάλλευτη πηγή πλούτου της τοπικής ιστορίας. Μελε-
τώνται οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, 
όχι όμως αναζητώντας την ομοιογένεια αλλά τη σχέση, την ανταλ-
λαγή, την ιδιαιτερότητα, τη διαφορετικότητα και την απόκλιση του 
πλούτου και του πολιτισμού του τόπου. Μελετώνται οι προφορικές 
παρακαταθήκες των γενεών που μας κληροδότησαν μια από τις πιο 
πλούσιες πολιτιστικές κληρονομιές, οι λαϊκές παραδόσεις, τα ήθη και 
τα έθιμα, οι συμπεριφορές και οι σκέψεις των ανθρώπων του παρελ-
θόντος σε σχέση με το παρόν, τα ονόματα των τόπων, τα κτίσματα, 
οι δρόμοι, τα ποτάμια, οι βρύσες, τα ξωκλήσια, τα χωράφια, οι εκδη-
λώσεις, οι δοξασίες, οι προλήψεις και οι προκαταλήψεις. Όλα αυτά 
εμπεριέχονται στον όρο «πολιτισμός» και «εθνική ιστορία». Αποδει-
κνύουν περίτρανα, ότι οι απλοί άνθρωποι και οι ταπεινοί τόποι, δη-
4  Χρ. Τζήκας, Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Δάσκαλοι και δασκάλες μιλούν για την ιστο-
ρία των σχολείων τους, Πρακτικά Συνεδρίου 11-12/11/2006, Θεσσαλονίκη, 2009, σ. 23-24
5  Χρ. Τζήκας, ό. π. , σ. 24
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μιουργούν τους δύο παραπάνω όρους δημιουργώντας τις ιδέες και τη 
δική τους κουλτούρα, καταδεικνύοντας ότι αυτή δεν είναι προνόμιο 
της κυρίαρχης τάξης.

Βέβαια, κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί αρνητικές απόψεις που 
διατηρούνται μέχρι σήμερα, ότι η τοπική Ιστορία ενδεχομένως να 
προάγει τον τοπικισμό, να φτάνει στο σημείο να αναπτύξει ένα φυλε-
τικό ρατσισμό, που αφορά στην «ανωτερότητα» και «μοναδικότητα» 
της γεωγραφικής περιοχής και των κατοίκων της.

Επίσης, η άμεση συναισθηματική σχέση του ιστοριογράφου με 
τον τόπο καταγωγής του, μπορεί να επηρεάσει την κρίση του αρνητι-
κά καθιστώντας την υποκειμενική, με αποτέλεσμα να διαστρεβλωθεί 
το ιστορικό γεγονός εξιδανικεύοντας το παρελθόν.

 
Με τη διδασκαλία της τοπικής Ιστορίας ενισχύεται σημαντικά η 

διδασκαλία της γενικής ιστορίας και λόγω αμεσότητας των πηγών 
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες μελέτης της σύγχρονης ιστορίας.6

Μια δημιουργική παρέμβαση θα μπορούσε να θεωρηθεί η προ-
τροπή για ουσιαστική συμμετοχή στο μάθημα της Ιστορίας, που έχει 
καταντήσει μάθημα στείρας απομνημόνευσης. Η συμμετοχή των παι-
διών στη διαμόρφωση της προφορικής κληρονομιάς τους, μέσα από 
αυτήν, θα διανθίσει τις γνώσεις τους σχετικά με την εθνική ιστορία 
του τόπου μας, συνδέοντάς την ταυτόχρονα με την έρευνα. Τα παιδιά 
και οι νέοι γνωρίζουν την ιστορία της γενέθλιας γης βιωματικά, αφού 
ζώντας εκεί ακούνε τους γεροντότερους, τους πρωταγωνιστές των γε-
γονότων που την διδάσκουν. Έτσι, ανακαλύπτουν σημεία αναφοράς 
που σφυρηλατούν την προσωπικότητά τους, αποκτούν ιδιαίτερα και 
μοναδικά χαρακτηριστικά, οδηγούνται δε στην αυτογνωσία, γιατί κα-
τανοούν βαθύτερα ό,τι έχει σχέση με τον τόπο τους.

Η προσωπική έρευνα των παιδιών και των νέων, η διασταύρω-
ση πηγών, η αναζήτηση της αιτίας των γεγονότων, οι επιδράσεις στη 
σκέψη και τη συμπεριφορά των ανθρώπων του παρελθόντος και του 
παρόντος, η συνειδητοποίηση της έννοιας της χρονικής και ιστορικής 
συνέχειας, όπως και η θέση, ο ρόλος του τόπου του στο «ιστορικό γί-
γνεσθαι», τους βοηθά, να ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν ό,τι συμ-
βαίνει τώρα. Μέσω της τοπικής Ιστορίας «παράγουν» πολιτισμό γιατί 
6  Γ. Λεοντσίνης, «Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, σεμινάριο 26», Πλαίσιο θεωρητικών 
και μεθοδολογικών αρχών ενός προγράμματος σπουδών τοπικής ιστορίας, Αθήνα, 2001, σ. 
127-166
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νοηματοδοτούν έμψυχα και άψυχα, υλικά και άυλα, συνδυάζοντας τη 
γνώση με τον απαιτούμενο σεβασμό, αποκτούν ατομική και συλλογι-
κή μνήμη, εθνική ταυτότητα, γίνονται γνώστες της ιστορικής κληρο-
νομιάς τους, που συνδέεται άμεσα με την εθνική μας ιστορία. Πολ-
λές φορές ενδεχομένως τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο γενέ-
θλιο τόπο, να μη συνάδουν ή και να συγκρούονται μ’ αυτά του ευρύ-
τερου ελλαδικού χώρου. Έτσι όμως αποκτά αξία η μελέτη της ιστο-
ρίας, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητές της, συγκρίνοντάς την και αξιο-
λογώντας την.

Ο τόπος μας λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Μας πλάθει και τον 
πλάθουμε. Τον αγαπούμε, όχι γιατί έτυχε να γεννηθούμε εκεί, αλλά 
γιατί ακροαζόμαστε το σφυγμό και την ψυχή του. Αναζητούμε τις γε-
νεσιουργές σχέσεις και τη δημιουργική πνοή της ιστορίας του, έχο-
ντας σαφή συνείδηση ότι το σήμερα κυοφορήθηκε στο χθες και το 
αύριο κυοφορείται στο σήμερα, χωρίς βέβαια αυτά να είναι κακέκτυ-
πα αντίγραφα το ένα του άλλου.

3. Σκοπός, μέθοδος και πηγές της εργασίας. 

Σκοπός της έρευνας, όπως ορίστηκε κατά την ανάληψη του ερευ-
νητικού προγράμματος και όπως φαίνεται στην τελική εργασία μας, 
είναι η διερεύνηση και η συγγραφή της Ιστορίας της Εκπαίδευσης 
στην Πεντάπολη Σερρών από την πρώτη ίδρυση και λειτουργία σχο-
λείου, η οποία τοποθετείται με ασφάλεια -  και με βάση γραπτές πη-
γές - λίγο μετά τα μέσα του 19ου αιώνα, μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι 
την αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της.

Κέντρο της εργασίας αποτελεί η ιστορία της στοιχειώδους εκπαί-
δευσης (του Δημοτικού Σχολείου), καθώς η λειτουργία του ήταν αδι-
άσπαστη από την οργάνωσή του μέχρι σήμερα (σχολικό έτος 2008-
2009) με μικρές διακοπές, όταν η Πεντάπολη καταλαμβανόταν από 
τις βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις και οι κατακτητές επιχειρού-
σαν την εκμάθηση και διάδοση της βουλγαρικής γλώσσας στα παιδιά 
και κατ’ επέκταση στον πληθυσμό της Πεντάπολης, με απώτερο σκο-
πό την αλλοίωση της εθνικής συνείδησης των Πενταπολιτών και την 
ενσωμάτωσή τους στο βουλγαρικό έθνος. 

Ιδιαίτερα διερευνούμε την κτιριακή εξέλιξη του σχολείου, τα οι-
κονομικά του, τον εξοπλισμό του, το μαθητικό δυναμικό, το εκπαι-
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δευτικό προσωπικό και την εκπαιδευτική και κοινωνική του δράση 
στην Πεντάπολη, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός 
των σχολικών αιθουσών, την εμπλοκή των κατοίκων στην ανοικοδό-
μηση του σχολικού κτιρίου και τη συμβολή τους στη λειτουργία του 
μέσω των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και όσες άλλες πλευρές 
της λειτουργίας του σχολείου μας αποκάλυψαν οι πηγές. 

Για να εντάξουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ξεκινούν 
και αναπτύσσονται στον τόπο αυτό στο ιστορικό πλαίσιο, σ’ έναν ευ-
ρύτερο, δηλαδή, γεωγραφικό χώρο και σε μια εποχή με χαρακτηριστι-
κά που συναντούμε και στην Πεντάπολη, αναφερόμαστε στην εκπαι-
δευτική  δραστηριότητα που αναπτύσσεται στη Μακεδονία και στην 
περιοχή των Σερρών κατά το 19ο αιώνα και στα σχολεία που λειτουρ-
γούν στα Δαρνακοχώρια, ένα από τα οποία είναι και η Πεντάπολη.

Θεωρήσαμε, όμως, σκόπιμο, για να δώσουμε μια πληρέστερη ει-
κόνα της εκπαίδευσης στην Πεντάπολη, να διερευνήσουμε σε κάποιο 
βαθμό και να παρουσιάσουμε τη λειτουργία και των υπόλοιπων εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν είχαν ούτε συνέχεια, ούτε περι-
λάμβαναν όλο το νεανικό πληθυσμό του χωριού. Έτσι, αφιερώνουμε 
ένα μέρος της εργασίας μας στη λειτουργία της προσχολικής αγωγής, 
της οικοκυρικής σχολής, του νυκτερινού σχολείου και, τέλος, της Μέ-
σης Εκπαίδευσης, ιδιωτικής και δημόσιας. 

Θεωρούμε - με τον τρόπο αυτό - ότι από τη μια παρουσιάζουμε 
μια πληρέστερη εικόνα των εκπαιδευτικών θεσμών της Πεντάπολης 
και από την άλλη δίνουμε την αφορμή και τη δυνατότητα σε άλλους 
ερευνητές να μελετήσουν σε μεγαλύτερο βάθος τα τελευταία ιδρύμα-
τα που δεν αποτέλεσαν κέντρο της έρευνάς μας.  

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε είναι ιστορική - ερμηνευτική, κα-
θώς χρησιμοποιούμε γραπτές και προφορικές πηγές για να καταγρά-
ψουμε και να αναδείξουμε τα εκπαιδευτικά γεγονότα της Πεντάπο-
λης για μια μεγάλη περίοδο, αλλά παράλληλα τοποθετούμε τα γεγο-
νότα μέσα στο γενικότερο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο για να 
τους δώσουμε την πραγματική σημασία και το νόημά τους. Για το 
λόγο αυτό, συσχετίζουμε την ανάπτυξη και το επίπεδο λειτουργίας, 
την άνθιση ή τη συρρίκνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με 
τις πληθυσμιακές και οικονομικές εξελίξεις στην ίδια την Πεντάπολη. 
Οι  εκπαιδευτικοί θεσμοί δεν λαμβάνουν χώρα σε ιστορικό και κοινω-
νικό κενό, αλλά σχετίζονται άμεσα με την οικονομική και κοινωνική 
εξέλιξη του τόπου και της κοινωνίας στα πλαίσια της οποία λειτουρ-
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γούν. Έτσι, για παράδειγμα, η μεγέθυνση της γεωργικής παραγωγής 
στην Πεντάπολη, η πολιτιστική κατάσταση και οι νοοτροπίες των κα-
τοίκων, η μετανάστευση είναι παράγοντες από τους οποίους εξαρτή-
θηκε η πορεία της εκπαίδευσής της. 

Η ιστορική έρευνα βασίζεται, βέβαια, σε πηγές, σε αποδεικτικά, 
δηλαδή, στοιχεία που άφησαν εκούσια ή ακούσια οι προηγούμενες 
γενιές. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την ιστορική έρευ-
να - η οποία πρέπει να στρέφεται όχι μόνο στη μελέτη των «μεγά-
λων» και «επίσημων» γεγονότων, αλλά στη μελέτη της κοινωνίας και 
του τρόπου της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, στη διατροφή και 
την ενδυμασία τους, στις νοοτροπίες και τις αντιλήψεις τους, στη με-
λέτη του τρόπου που βίωναν οι ίδιοι τα γεγονότα, τη ζωντανή τους 
πραγματικότητα - κάθε ίχνος της ανθρώπινης δραστηριότητας του 
παρελθόντος μπορεί και πρέπει να αποτελεί πηγή της ιστορίας.  

Προκειμένου να ερευνηθεί, λοιπόν, η εκπαιδευτική ιστορία της 
Πεντάπολης  χρησιμοποιήθηκαν τριών ειδών πηγές:  

Α) Βιβλιογραφία. Εδώ περιλαμβάνεται η βιβλιογραφία της τοπι-
κής ιστορίας, τόσο εκείνη που αναφέρεται στην κατάσταση και την 
εξέλιξη της κοινωνίας της Πεντάπολης και της ευρύτερης περιοχής 
των Σερρών και των Δαρνακοχωρίων, όσο και εκείνη που αναφέρε-
ται στην τοπική εκπαιδευτική ιστορία. 

Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, η εκπαιδευτική βιβλιογραφία που ανα-
φέρεται στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών θεσμών τόσο του υπόδου-
λου Ελληνισμού κατά τον τελευταίο (19ο) αιώνα της οθωμανικής κυ-
ριαρχίας, όσο και του ελληνικού κράτους, εφόσον η εργασία μας δια-
τρέχει μια περίοδο υπό οθωμανική κυριαρχία και μια μεγαλύτερη πε-
ρίοδο που οι εκπαιδευτικοί θεσμοί της Πεντάπολης λειτουργούν στο 
πλαίσιο του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιήθηκε και όση από τη νομοθεσία σχετίζεται με ρυθμίσεις 
και αλλαγές που επηρέασαν τη λειτουργία των σχολείων της Πεντά-
πολης. 

Β) Αρχεία. Το σημαντικότερο μέρος της εργασίας μας βασίζεται 
σε αρχειακές πηγές. Βασική πηγή αποτέλεσαν τα τοπικά αρχεία της 
Πεντάπολης και των εκπαιδευτικών της ιδρυμάτων, όπως τα Αρχεία 
της Κοινότητας, του Παιδικού Σταθμού, του Νηπιαγωγείου, του Δη-
μοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου.  

Για να αντικρύσουμε την εκπαίδευση στην Πεντάπολη και από 
την πλευρά του κράτους και των υπηρεσιών του και να την εντάξου-
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με, όμως, και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Σερρών, χρη-
σιμοποιήσαμε έγγραφα από τα αρχεία της Διεύθυνσης της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών (κυρίως εκθέσεις επιθεω-
ρητών και αποφάσεις για το Σχολείο της Πεντάπολης), της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Σερρών, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σερρών, των Γενι-
κών Αρχείων του Κράτους του τμήματος Σερρών και των Ιστορικών 
Αρχείων  Μακεδονίας. 

Τέλος σημαντικά στοιχεία αντλήσαμε από ιδιωτικά αρχεία, όπως 
των Δημήτρη Αραμπατζή, Απόστολου Μελισσά,, Παναγιώτη Γουδε-
ντζίκη και Γεωργίου Χρ. Λιθαρή, τους οποίους ευχαριστούμε και από 
τη θέση αυτή.

Γ) Προφορικές μαρτυρίες. Οι προφορικές μαρτυρίες, τόσο ως με-
ταφορά απόψεων προηγούμενων γενεών για καταστάσεις και γεγονό-
τα, όσο και ως εμπειρίες και βιώματα των ίδιων των πρωταγωνιστών 
(μαθητών - μαθητριών και εκπαιδευτικών) της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας ενός τόπου, μιας εποχής, αποτελούν σημαντικές πηγές για την 
τοπική εκπαιδευτική ιστορία. 

Η προφορική μαρτυρία και η μνήμη, ως βίωμα του πρωταγωνιστή 
των γεγονότων, μας δίνει εικόνες ζωής - και στην περίπτωσή μας της 
σχολικής ζωής - που δεν μπορούν να μας δώσουν τα αρχεία και η γε-
νική βιβλιογραφία. 

Χρησιμοποιήσαμε, λοιπόν, τις προφορικές μαρτυρίες –τις οποίες 
λάβαμε με τη μέθοδο της συνέντευξης - εννέα προσώπων, τα οποία 
έζησαν (και έδρασαν) ως μαθητές ή εκπαιδευτικοί τη σχολική ζωή της 
Πεντάπολης σε παλιότερες εποχές.

Τα ιστορικά στοιχεία και οι εικόνες της σχολικής και της κοινωνι-
κής ζωής της Πεντάπολης που αντλήσαμε είναι ανεκτίμητα. Τους ευ-
χαριστούμε και από τη θέση αυτή και παραθέτουμε τις συνεντεύξεις 
τους στο Παράρτημα της εργασίας, ώστε να μείνουν ως ιστορικές πη-
γές της Πεντάπολης.  
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σελ.41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΣΕΡΡΕΣ – 
ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΑ

1. Η εκπαίδευση στη Μακεδονία

Ξεκινήσαμε την μελέτη μας από την Μακεδονία, από το γενικό 
προς το μερικό, για να φτάσουμε στην Πεντάπολη προσπαθώντας να 
ξεδιπλώσουμε ιστορικά τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Επικεντρω-
θήκαμε στα χρόνια μετά το 1850, γιατί από τότε έχουμε ουσιαστική, 
μαζική εκπαίδευση στην Ελλάδα, αρκετά χρόνια μετά την Ευρώπη η 
οποία ακολούθησε τον δρόμο του γενικού σχολείου, ιδιαίτερα μετά 
την ανακάλυψη της τυπογραφίας, ουσιαστικά και στοχευμένα έτσι 
ώστε να απολαύσει πολύ νωρίτερα τους καρπούς της μόρφωσης. 

Η διοίκηση στην Μακεδονία  ρυθμίζονταν σύμφωνα με τα βυζα-
ντινά πρότυπα, τα οποία αναγνώριζαν εθιμικά οι κατακτητές Τούρ-
κοι, για φορολογικούς  και λειτουργικούς λόγους. Ουσιαστική όμως 
αλλαγή, έχουμε με σουλτανικά φιρμάνια μετά την συνθήκη του Κιου-
τσούκ  Καιναρτζή το 1774, με το «δίκαιο του αμάν»7 το οποίο νομι-
μοποιούσε την θρησκευτική λατρεία. Στη συνέχεια έχουμε το φιρμά-
νι «Χάτι – Σερίφ» το 1839 που καθόριζε  για πρώτη φορά  την ισότη-
τα αλλοθρήσκων με τους μουσουλμάνους και το «Χάτι  - Χουμαγι-
ούν»  το 1856  σύμφωνα με το οποίο δόθηκαν δικαιοδοσίες και προ-
νόμια σε αλλόθρησκους να ιδρύουν, να επισκευάζουν και να λειτουρ-
γούν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα.8 Έτσι καταρτίσθηκαν 
«οι Εθνικοί Κανονισμοί»,9 που καθόριζαν τα δικαιώματα και τα κα-
θήκοντα των ελληνικών Κοινοτήτων, ο θεσμός των Δημογεροντιών, 
οι οποίοι για να έχουν ισχύ έπρεπε να έχουν την έγκριση του Πατρι-
άρχη. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η απόλυτη δικαιοδοσία στο Πατρι-
αρχείο και στις τοπικές Μητροπόλεις όσον αφορά προγράμματα σχο-
λείων, τις προσλήψεις των δασκάλων και τα διδακτικά βιβλία που 
χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με έγγραφα του Πατριαρχείου και της 

7  Γ. Καφταντζή, Οι Σέρρες άλλοτε και τώρα, 1985, σ.127
8  Γ. Κόκκινος, Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοι) Ιστορία – Λαογραφία, Σέρρες, 1998, σ. 84 - 85
9  Π.Θ.Πέννας, Ιστορία των Σερρών, Ι.Λ.Ε .Σερρών – Μελενίκου, Αθήναι ,1966,σ.86-89
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τουρκικής διοίκησης.10 Η Μακεδονία γίνεται ένας τόπος όπου όλες οι 
χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου με συγκεκριμένες ενέργειες και 
δράσεις προσπαθούν να επηρεάσουν τις εξελίξεις της παραπαίουσας 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ουσιαστικοί λόγοι, όπως οι μεταρρυθ-
μιστικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης από την 
Υψηλή Πύλη, γνωστές ως Τανζιμάτ, ο βουλγαρικός εθνικισμός, ο ελ-
ληνικός επεκτατισμός, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και οι 
συλλογικές δράσεις  που αναπτύσσονται στην περιοχή, οδηγούν σε 
ανταγωνισμούς  και κοινωνικοοικονομικές   ανακατατάξεις.   

Παρατηρούμε λοιπόν στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα μια 
ιδιαίτερη ένταση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της τουρ-
κοκρατούμενης Μακεδονίας, η οποία έφερε την εκπαιδευτική άνθη-
ση σε ολόκληρη την περιοχή τη συγκεκριμένη περίοδο. Η βασική αι-
τία ήταν η πεποίθηση όλων, ότι μόνο με την εκπαίδευση μπορούσαν 
να είναι βέβαιοι για την απελευθέρωση, αλλά και την διατήρηση της 
εθνικής συνείδησης στα πλαίσια του εθνικού ανταγωνισμού ανάμε-
σα στις άλλες βαλκανικές χώρες για  την επικράτηση των ελληνικών 
συμφερόντων, μπροστά στην επερχόμενη τουρκική ήττα.

Πολλές μαρτυρίες δείχνουν ότι η ελεύθερη Ελλάδα με τους κατά 
τόπους Προξένους,11 την εκκλησία  και τους εθνικούς ευεργέτες, μαζί 
με τον ανώνυμο λαό βοήθησαν, καθοδήγησαν και αγωνίστηκαν για  
την εκπαίδευση στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία. Τα εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα συντηρούνταν με δαπάνες των κοινοτήτων  και των εκ-
κλησιαστικών ταμείων, άλλα από εισφορές πλούσιων Ελλήνων και 
άλλα από την ελεύθερη Ελλάδα μέσω συλλόγων και φορέων που 
ιδρύθηκαν για αυτό τον σκοπό, όπως ο «Σύλλογος  προς διάδοσιν 
των Ελληνικών Γραμμάτων» και η « Επιτροπή προς ενίσχυσιν της 
Ελληνικής Εκκλησίας και Παιδείας».12 Ένας από αυτούς τους εθνι-
κούς ευεργέτες ήταν και Αναστάσιος Τσούφλης ο οποίος πέθανε το 
1870 στη Ρωσία αφήνοντας μεγάλη ακίνητη περιουσία και καταθέ-
σεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό την διάθεση των 
εσόδων εξ αυτών προς εκπαιδευτικούς σκοπούς μέσω των γνωστών 
«Τσούφλειων κληροδοτημάτων». Από τα έσοδα αυτών των κληροδο-
τημάτων ωφελήθηκε πάρα πολύ η ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δρα-
10  Γ. Καφταντζή Η ιστορία της Ηράκλειας Ν. Σερρών, Δήμος Ηράκλειας, 1973, σ. 111
11  Δ. Φλωριάς, «Σημειώσεις δια την εν σαντζακίω Σερρών γενομένην εργασίαν», Σερραικά 
Χρονικά,τ.4ος, Αθήνα,( 1963 )σ. 114
12  Κ. Βακαλόπουλος, Το Μακεδονικό Ζήτημα, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 1993, σ.80
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στηριότητας του μακεδονικού Ελληνισμού.13  
Μελετώντας τις πηγές τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων ιστορικών 

για την ιστορία της Μακεδονίας, διαπιστώνει κανείς σχεδόν σε κάθε 
σελίδα, τις δυσκολίες των κατοίκων  για την επιβίωση, τους αγώνες 
μέσα από υπεράνθρωπες προσπάθειες για την διατήρηση και επικρά-
τηση της ελληνικότητας, την πίστη για την αναγκαιότητα της ύπαρ-
ξης ελληνικής εκπαίδευσης, το αίσθημα αγανάκτησης για τις βιαιο-
πραγίες και τις πιέσεις του πληθυσμού, τόσο από την Οθωμανική δι-
οίκηση, όσο και από την αντιπαράθεση με Βουλγαρικές εθνικιστές 
ομάδες.14 

Στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου φυλάσ-
σονται έγγραφα και αναφορές των Προξένων που υπηρετούσαν εκεί-
νη την περίοδο σε διάφορες πόλεις της Μακεδονίας, όπως και οι ανα-
φορές του «Συλλόγου για την διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων», 
φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η προσπάθεια όλων των παραγόντων που 
ωθούσαν τη διάδοση της εκπαίδευσης στην περιοχή. Με περιληπτι-
κό πολλές φορές τρόπο στην αλληλογραφία των υπηρεσιακών πα-
ραγόντων, περιγράφονται οι οικονομικές δαπάνες της Ελληνικής κυ-
βέρνησης, οι ενθουσιώδεις προσπάθειες για την ίδρυση και την συ-
ντήρηση σχολείων, η έλλειψη δασκάλων και η αγωνιώδης προσπά-
θεια ίδρυσης Διδασκαλείων για την μόρφωση των δασκάλων, καθώς 
και η πεποίθηση των κατοίκων για την αναγκαιότητα ύπαρξης ελλη-
νικής εκπαίδευσης.15  

Ο καθηγητής Γ. Κόκκινος16  αναφέρει ότι ο Γάλλος περιηγητής 
V. Berard, μετά από ταξίδι τριών ετών στη Μακεδονία ανάμεσα στα 
1890-1892 κατέληξε με θαυμασμό και απορία για τους Έλληνες ανα-
φέροντας, ότι «…..κάθε χωρίο της Μακεδονίας έχει γραμμένο στη με-
τώπη του σχολείου του το όνομα του δωρητή, (τραπεζίτη, μπακάλη, κα-
ραβοκύρη, δικηγόρου), που όλη του τη ζωή ιδροκόπησε για να κερδίσει 
μια περιουσία και που στο τέλος τη χρησιμοποίησε με το μόνο τρόπο 

13  Σκ. ζερβού, Εθνικά κληροδοτήματα και δωρεαί, Εν Αθήναις 1925, σ. 50-51.    
14  Π. Τζουμέρκας, Ο επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδακάς 1904-1933. Ο βίος και η 
δράση του,   Ιωάννινα, 2008 
15  Σ. Βούρη  Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας, Πολιτική και Εκπαίδευση 1875 -1907 ,                    
εκδ. Παρασκήνιο, Αθήνα,1994
16  Γ. Κόκκινος, «Η πόλη των Σερρών», Σερραϊκά ανάλεκτα, ΔΕΠΚΑ,(1993-1994)                                  
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που του υπαγόρευε η αγάπη του για το γένος και για τη δόξα.».17  

2. Η εκπαίδευση στις Σέρρες

Η εκπαίδευση στην πόλη των Σερρών, έχει άμεση σχέση με την 
γενικότερη εκπαιδευτική κατάσταση που υπήρχε στον χώρο της υπό-
δουλης τότε Μακεδονίας καθώς αναφέραμε προηγούμενα.   

Η εκπαιδευτική ανάπτυξη και το εμπορικό ενδιαφέρον των Σερ-
ρών, το οποίο έχει άμεση σχέση με την οικονομική άνθηση και τη γε-
ωγραφική θέση18 μαρτυρείται σε αρκετά κείμενα της εποχής. Μεταξύ 
αυτών ξεχωρίζουμε της κ. Αγγέλου – Βλάχου η οποία αναφέρει στη 
μελέτη της για την παιδεία στις Σέρρες, «……..Αι Σέρραι…….υπήρ-
ξαν όμως και πόλις αξία ιδιαιτέρας προσοχής και δια την σπουδαίαν 
εκπαιδευτικήν κίνησιν  την οποίαν ανέπτυξαν οι κάτοικοι της….»19. 
Μας πληροφορεί  επίσης, ότι από το γεγονός αυτό, σπουδαίοι ερευ-
νητές της εποχής όπως ο καθηγητής Gustav Weigand, που δεν διακρί-
νονταν και για τα αισθήματα αγάπης τους προς την Ελλάδα, θεωρού-
σαν  ότι « …Αι Σέρραι… έχουν παίξει δια τον Ελληνισμόν τον αυτόν 
ρόλον τον οποίον έπαιξε η Αχρίς δια τον Βουλγαρισμόν, ως πολιτικόν 
και εθνικόν εκκλησιαστικόν κέντρον»20.   

Η πρώτη γραπτή αναφορά, η οποία μας οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι έχουμε εκπαίδευση στις Σέρρες, είναι για τον ιερέα  Παπασυναδι-
νό  το 1610, ο οποίος γεννημένος το 1600 διδάσκεται τα «κοινά γράμ-
ματα», όπως μας πληροφορεί ο ίδιος στο χωριό Καλά Δένδρα,21 συνέ-
χισε στη σχολή των Σερρών και στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρό-
μου. Η χρονολογία του 1622 είναι ορόσημο, γιατί εκείνη την χρονιά ο 
Παπασυναδινός χειροτονείται ιερέας της μητρόπολης Σερρών «γινώ-
σκων ήδη καλώς την γλώσσαν»22 και συνεπώς πιο πριν από αυτή την 

17  V. Berard, Τουρκία και Ελληνισμός (Οδοιπορικό στη Μακεδονία),μετ. Μ. Λυκούδη,Τρο-
χαλία,1987
18  Ε. Στράτη,Η ιστορία της πόλεως των Σερρών, Μακεδονικόν Ημερολόγιον, Κωνσταντι-
νούπολη, 1909
19  Έ. Αγγέλου – Βλάχου Η Παιδεία εις τας τουρκοκρατούμενας Σέρρας, Εν Αθήναις. 1935, 
σ. 4 
20  Gustav Weigand, Ethnograpfie von Makedonien, Leipzig, 1924, σ. 97
21  Γ. Καφταντζή, Σερραϊκή Χρονογραφία του Παπασυναδινού, Ι.Μ.Σ.Ν. 1989, σ. 27
22  Τρύφ. Ευαγγελίδου, Η παιδεία επί τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της αλώσεως μέ-
χρι Καποδιστρίου), τ. Α', Αθήνα, 1936, σ. 137-138
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ημερομηνία μπορούμε να θεωρούμε ότι υφίσταται σχολείο στις Σέρ-
ρες με βάση γραπτές μαρτυρίες. 

Αναφέρεται ξανά η σχολή  το 1645 σε κώδικα της μονής Τιμίου 
Προδρόμου, το 1722 σε χρυσόβουλο του τότε ηγεμόνα της Μολδο-
βλαχίας Νικολάου Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, με το οποίο χορη-
γεί ετήσια 300 γρόσια στην μητρόπολη Σερρών για τις ανάγκες του 
Σχολείου,23 το 1724 σε βιβλίο που εκδόθηκε στη Βιέννη με συγγρα-
φέα τον Σταύρο Μουλαΐμη,24 το 1735 σε πρακτικό του κώδικα της Ιε-
ρής μονής Προδρόμου, από όπου πληροφορούμαστε ότι η σχολή λει-
τουργούσε κανονικά από το 1753 μέχρι το 1789 και ήταν κλειστή σε 
ένα ενδιάμεσο διάστημα από το 1780 μέχρι το 1785 με βάση τον ίδιο 
κώδικα. 

Πληροφορίες επίσης για την σχολή και την αρχή της λειτουργί-
ας της, η οποία προσδιορίζεται γύρω στα 1635, καθώς και τους δα-
σκάλους που υπηρετούσαν σε αυτή, μας δίνει ο Σερραίος εκπαιδευτι-
κός και γιατρός Ιωάννης Πανταζίδης σε επιστολή που στέλνει  προς 
τον Θ. Φιλοπατρίδη και του γράφει «περί του ελληνικού σχολείου Σερ-
ρών».25    

Η Αλληλοδιδακτική Σχολή Σερρών ήταν μόνιμα εγκατεστημένη 
σε οίκημα που στην συνέχεια υπήρξε κατοικία του Εμμανουήλ Παπά 
και μετέπειτα στεγάστηκε το ελληνικό Προξενείο. Όταν γύρω στα 
1800  τα εκπαιδευτήρια  αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα και 
όπως προαναφέραμε ήταν για μία πενταετία κλειστά, οι παράγοντες 
της πόλης υπό την προεδρία του μητροπολίτη Κωνσταντίνου αποφά-
σισαν την επιβολή εξαγωγικού φόρου δύο παράδων σε κάθε φορτίο 
βαμβακιού. Με δεδομένο ότι εκείνη την περίοδο εξάγονταν κατά χι-
λιάδες τα φορτία βαμβακιού από τις Σέρρες, η πρόσοδος αυτή για την 
Σχολή ήταν ουσιαστική για την συνέχεια της λειτουργίας της.26 Το 
1835 κτίστηκε με την φροντίδα του μητροπολίτη Γρηγορίου και του 
δασκάλου Παπαρίζου καινούριο κτίριο, στο οποίο συνέχισε την λει-
τουργία της χωρίς προβλήματα, ενώ στα 1868 είχε 5 δασκάλους. Εί-
ναι γνωστή επίσης η Αστική Σχολή, η οποία καταστράφηκε το 1849 
από πυρκαγιά και αργότερα το 1913 από εμπρησμό των Βουλγάρων.27  
23  Έ. Αγγέλου – Βλάχου, ό. π., σ. 6
24  Στ. Μουλαΐμη, Αντιδοτάριον περί των ιοβόλων  δηγμάτων, Βιέννη ,1724. 
25  Τρύφ. Ευαγγελίδου, ό. π., σ. 139
26  Π. Θ. Πέννας, ό. π., σ.397
27  Π. Θ. Πέννας, ό. π.,σ. 398
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Το 1858 ιδρύεται  Παρθεναγωγείο από τον Θ. Δούμπα στο οποίο 
διδάσκουν σημαντικοί δάσκαλοι και αναβαθμίζεται σε Γυμνάσιο μετά 
από επιτυχή λειτουργία για ένα μεγάλο διάστημα.28 Από το 1868 λει-
τουργούσε με ιδιαίτερο σύστημα Νηπιαγωγείο, το οποίο ήταν διτά-
ξιο, μικτό, μια καινοτομία που πρωτοεφαρμόστηκε στις Σέρρες, όπως 
μας πληροφορεί ο Γ. Καφταντζής, χωρίς να μας δίνει περαιτέρω στοι-
χεία και πηγές.29 Με πρωτεργάτη τον Ιωάννη Δέλλιο το 1880, αναδι-
οργανώνονται τελείως τα μέχρι τότε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καθιε-
ρώνεται ο εξατάξιος κύκλος μαθημάτων στις δύο βαθμίδες εκπαίδευ-
σης, το ημιΓυμνάσιο γίνεται Γυμνάσιο και αναγνωρίζεται ως ισότιμο 
με τα γυμνάσια του ελεύθερου κράτους το 1884, ιδρύεται μονοτάξιο 
Διδασκαλείο για την εκπαίδευση των δασκάλων και Ανώτερο Παρθε-
ναγωγείο, η κεντρική Δημοτική Σχολή προάγεται σε εξατάξια Αστική 
Σχολή και ιδρύεται κεντρικό Νηπιαγωγείο.30 

Ιδιαίτερη άνθηση λοιπόν, θα γνωρίσει η εκπαίδευση στις Σέρ-
ρες  μετά το 1865, διότι η οικονομική ακμή της πόλης και του νομού 
Σερρών γενικότερα, είχε επίδραση και στα πολιτιστικά και κοινωνι-
κά δρώμενα εκείνης της περιόδου. Η οικονομική άνοδος των Σερ-
ρών ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής του βαμβακιού, λόγω 
της μεγάλης ζήτησης που υπήρξε μετά τον εμφύλιο πόλεμο, το 1864, 
στις Η.Π.Α., της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την 
Κωνσταντινούπολη, το 1872, με αύξηση των εξαγωγών και της καλ-
λιέργειας του καπνού ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα.31 Σε προι-
κοσύμφωνο του 1870 βεβαιώνεται, ότι εισπράττονται δικαιώματα για 
την Σχολή, ως ειδικό τέλος σύνταξης για κάθε συμβόλαιο, χρήματα 
τα οποία δαπανούνταν για την συντήρηση των σχολείων.32

Στις 3 Μαΐου 1870 ιδρύεται ο «Μακεδονικός Φιλεκπαιδευτικός 
Σύλλογος», ενέργεια η οποία εντάσσονταν στην γενικότερη πολιτι-
κή η οποία είχε χαραχθεί από την ελεύθερη Ελλάδα με τα κατά τό-
πους Προξενεία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με τις  τοπικές επι-
σκοπές σε όλο τον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας. Στην πόλη των 

28  Τρύφ. Ευαγγελίδου, ό. π., σ. 142
29  Γ. Καφταντζή Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφέρειας , τ. Γ΄, Θεσσαλονίκη, 
1996, σ.340
30  Π. Θ. Πέννας, ό. π., σ. 407
31  Π. Θ. Πέννας, ό. π.,σ.375-376
32  Μακεδονικό Ημερολόγιο 1937, σ.257 και Γ. Καφταντζής, Η Ιστορία των Σερρών…, ό.π. 
,σ.341
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Σερρών αυτή η μορφωτική  προσπάθεια βρήκε έδαφος καλλιεργη-
μένο, γόνιμο και έτοιμο. Πρωταρχικός σκοπός του Συλλόγου ήταν η 
βελτίωση των εκπαιδευτικών πραγμάτων των Σερρών, η διάδοση της 
ελληνοπρεπούς παιδείας ως αντίδραση απέναντι στην πανσλαβιστι-
κή προπαγάνδα και τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας. Η σερραϊ-
κή κοινότητα με ό,τι εκλεκτό είχε να επιδείξει από επιστήμονες, κλη-
ρικούς, εμπόρους και πατριώτες αγκάλιασε το Σύλλογο, που μέσα σε 
δύο χρόνια από την ίδρυση του έφτασε τα 800 μέλη  και περιουσία 
700 χρυσές λίρες Τουρκίας.

Η χρονιά αυτή χαρακτηρίζεται ως «κατακόρυφος του εκπαιδευτι-
κού οργασμού» και «σταθμός» για τα εκπαιδευτικά πράγματα.33 Ση-
μαντικές πληροφορίες για τον Σύλλογο, τους σκοπούς, την δράση, τις 
σχέσεις με το Πατριαρχείο, το Προξενείο Σερρών, τις κοινότητες, τις 
επιλογές των δασκάλων, τα οικονομικά, τις απόψεις των μελών, την 
επίπονη προσπάθειά του, μας δίνει ο διευθυντής του Παρθεναγωγεί-
ου και γραμματέας του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, καθηγητής Ιω-
άννης Τσικόπουλος. Μας πληροφορεί ότι για την εύρεση και εκλο-
γή των δασκάλων βοηθιέται από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο και 
το Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης. Έτσι συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρ-
χει ικανός αριθμός ντόπιων δασκάλων. Επίσης, μας πληροφορεί ότι 
με χορηγία του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου των Αθηνών και της Φι-
λεκπαιδευτικής Αδελφότητας της Κωνσταντινούπολης, επικουρεί μι-
σθούς δασκάλων σε διάφορες κοινότητες του νομού  και υποτροφί-
ες σπουδαστών στην Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες με το ποσό των 
2.108 τουρκικών λιρών. Αξίζει να αναφέρουμε μικρά αποσπάσματα 
από την έκθεση του προς τα μέλη του Συλλόγου στα 1881: «…κυρι-
ώτατος όρος της προκειμένης σκοπιμότητος, εθεωρήθη η εξέγερσις του 
προς τα γράμματα ενδιαφέροντος των βοηθουμένων κοινοτήτων……
το βάρος της δικαίας φροντίδας, ην πάσα κοινότης οφείλει να έχει 
άπαυστον και διηνεκή, περί της εκπαιδεύσεως των οικείων τέκνων….» 
και «…αγαθά υπήρξαν τα αποτελέσματα της συνδρομής προς τας δια-
φόρους κοινότητας, όσαι μάλιστα ηυμοίρισαν αμέσων οργάνων διδα-
σκαλίας, τουτ’ έστι διδασκάλων, δεξιών και την εαυτών αποστολήν κα-
λώς συναισθαμένων….».34

Σύμφωνα με την καθηγήτρια Έλλη Άγγελου – Βλάχου η εκπαι-
33  Π. Θ. Πέννας, ό.π.,σ. 398-399
34  Ι. Τσικόπουλος, Έκθεσις του εν Σέρραις Μακ. Φιλεκπ. Συλ., 11ον έτ., Θεσσαλονίκη, 1881, 
σελ. 12 -14
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δευτική και παιδαγωγική πρόοδος των Σερρών ήταν τόσο μεγάλη που 
γράφει μεταξύ άλλων: «….πολύ ενωρίς κατέλυσαν το τέως κρατούν 
σαπρόν αλληλοδιδακτικό σύστημα και μετηρρίθμησαν τα της δημοτι-
κής των παιδείας επί τη βάσει των νεώτερων παιδαγωγικών αρχών. 
Πρώτοι εξ όλων …..εισήγαγον το σύστημα του εξαταξίου κύκλου των 
μαθημάτων της κατωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως, πράγμα το οποίον 
πολύ βραδύτερον επετεύχθη εις το ελεύθερον Κράτος».35

Το 1872 ιδρύεται από τον σύλλογο, «Διδασκαλείο» με διευθυ-
ντή τον γνωστό για τις προοδευτικές παιδαγωγικές του αντιλήψεις 
Δημήτριο Μαρούλη, ο οποίος στην συνέχεια το 1874 και το 1876, 
μετά την αποπομπή του από το σύλλογο για τις ιδέες και πρακτικές 
του, ιδρύει Διδασκαλείο  Αρρένων και Θηλέων αντίστοιχα.36 Να ση-
μειώσουμε εδώ ότι στο Διδασκαλείο δίδαξε ο Γερμανός μουσικοσυν-
θέτης και καθηγητής μουσικής Wilhelm Johnsen. Στη Θεσσαλονίκη 
ιδρύθηκε Διδασκαλείο αργότερα στα 1875 και στην Αθήνα το 1878.  
Τα Διδασκαλεία αυτά κατάφεραν να δώσουν στο νομό Σερρών και 
σε πολλές άλλες περιοχές της Μακεδονίας και της ελεύθερης Ελλά-
δας, λαμπρούς δασκάλους και δασκάλες, αναγκαίους για την μόρφω-
ση των μαθητών, προσφέροντας στο έθνος πολύτιμες υπηρεσίες. Από 
το 1853 λειτουργούσε «Σχολή Κορασίων» που εξελίχθηκε στη συνέ-
χεια σε ανώτερο Παρθεναγωγείο. Το 1880 ιδρύθηκε από τον Γρηγό-
ριο Ρακιτζή το Παρθεναγωγείο «Η Γρηγοριάς», από το οποίο απεφοί-
τησαν δεκάδες δασκάλες που δίδαξαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. 

Σε όλα τα σχολεία τα οποία αναφέραμε, δίδαξαν σημαντικές προ-
σωπικότητες της εκπαίδευσης, οι οποίοι σπούδασαν σε πολλές πόλεις 
της Ευρώπης, είχαν έρθει σε επαφή με διανοούμενους και πολιτικούς 
της εποχής ή έφτασαν σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας και της διοί-
κησης. Αυτό δεν ήταν τυχαίο, αλλά αποτελούσε ένα δείγμα οικονομι-
κής ευρωστίας, πολιτιστικής ευαισθησίας, εθνικής συνείδησης και δί-
ψας για μόρφωση των ανθρώπων, που διαχειρίζονταν και εκπροσω-
πούσαν κοινωνικά και οικονομικά τότε την περιοχή των Σερρών. Οι 
περισσότεροι δάσκαλοι είχαν καταγωγή από άλλα μέρη της Ελλάδας 
και ορισμένοι ήταν Σερραίοι. Ο Δ. Μαρούλης από τον Κατσικά Ιω-
35  Έ. Αγγέλου – Βλάχου, ό. π., σ. 30
36  Γ. Κ Αγγειοπλάστης, Σερραϊκά Ανάλεκτα, τ. Γ΄, «Σημειώσεις μουσικής και σχολικών τρα-
γουδιών των Σερραϊκών εκπαιδευτηρίων από τα χειρόγραφα του Κ. Μπάρτζα, 1880-1913», 
Σέρρες 2001, σ. 139-141 
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αννίνων, ο Αναστάσιος Παπαβασιλόπουλος από τα Ιωάννινα, ο Ανα-
στάσιος Πώπας επίσης από τα Ιωάννινα, όπως και ο Νικόλαος Σχο-
λάριος,37 ο Ιγνάτιος Σκαλιώρας από την Ραψάνη, ο Αργύριος Παπα-
ρίζος από την Σιάτιστα, ο Ευάγγελος Μέξης από την Ήπειρο, στενός 
φίλος του Ι. Καποδίστρια, ο Εμμανουήλ Φωτιάδης από τις Σέρρες, ο 
Ιωάννης Πανταζίδης από το Κρούσοβο μετέπειτα καθηγητής του πα-
νεπιστημίου Αθηνών, o Ιωάννης Σαμαρτζίδης και η μητέρα του Ευ-
φροσύνη, ο Ν. Χαλκιόπουλος, ο Ιωάννης Καλοστύπης από την Κο-
ζάνη, ο Ιωάννης Δέλλιος και ο αδελφός του Νικόλαος από τις Σέρ-
ρες, ο Αθανάσιος Φυλακτός από την Ηράκλεια, ο Πέτρος Παπαγεωρ-
γίου από την Θεσσαλονίκη, ο Ιωάννης Τσικόπουλος από την Κατερί-
νη, ο Ευάγγελος Στράτης από το Ροδολείβος, ο Λεωνίδας Παπαπαύ-
λου από την Σιάτιστα38 και πολλοί άλλοι οι οποίοι σταδιοδρόμησαν 
στη συνέχεια, άλλοι σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού, άλλοι στην ανώτερη εκπαίδευση και στην εκκλησιαστι-
κή ιεραρχία καταλαμβάνοντας θέσεις καθηγητών σε πανεπιστήμια ή 
μητροπολιτών, καθώς και στην πολιτική. Οι περισσότεροι ανέπτυξαν 
ιδιαίτερη εθνική δράση και αρκετοί είχαν πρωτοπόρες παιδαγωγικές 
αντιλήψεις για την εποχή τους και έγραψαν σημαντικά  εκπαιδευτι-
κά συγγράμματα.39 

Το ενδιαφέρον των Σερρών για την μόρφωση και την εκπαίδευ-
ση καταδεικνύεται με την ίδρυση πολλών σχολείων, αλλά και ανώτε-
ρων Σχολών και Διδασκαλείων. Από αυτά αποφοίτησαν εκατοντάδες 
δάσκαλοι και δασκάλες, οι οποίες στη συνέχεια δεν κάλυψαν απλά τα 
κενά στα σχολεία ως αναγκαιότητα της μόρφωσης και εκπαίδευσης 
των νέων, αλλά επηρέασαν τον αγροτικό κόσμο του νομού σε πολιτι-
σμικό επίπεδο και είχαν ουσιαστική, καίρια συμβολή στην οικονομι-
κή και κοινωνική ανάπτυξη των Σερρών. Ο Ευάγγελος Στράτης γρά-
φει χαρακτηριστικά για τους δασκάλους που σπούδασαν στα Διδα-
σκαλεία  της πόλης των Σερρών: «…ως από φωτεινής εστίας, εισή-
χθη η νέα κληθείσα παιδαγωγική μέθοδος εις τα σχολεία ου μόνον πολ-
λών Μακεδονικών επαρχιών, αλλά και εις αυτήν την Κωνσταντινούπο-
λιν και λοιπήν Θράκην, εις την Μικράν Ασίαν και ΄Ηπειρον και Αλβα-

37  Π. Αραβαντινός, Βιογραφική Συλλογή λογίων της τουρκοκρατίας, Ιωάννινα, 1960, σ. 137-
147
38  Π.Θ. Πέννας, ό.π.,σ.402-429
39  Δ. Μαρούλη, Περί μορφώσεως Ελλήνων Δημοδιδασκάλων, Αθήνα, 1888
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νίαν..».40 Σχεδόν σε όλα τα χωριά του νομού Σερρών έχουμε εκπαί-
δευση, την οποία μαρτυρούν ιστορικές πηγές, μελέτες ιστορικών και 
ιστοριοδίφες.

Ονομαστά τα σχολεία της Νιγρίτας, Ηράκλειας, Σιδηροκάστρου, 
ζίχνης, Αλιστράτης, Καλών Δένδρων, Ροδολείβους, Πρώτης και τό-
σων άλλων χωριών. Ο Γ. Χατζηκυριακού, o οποίος ήταν διορισμένος 
Επιθεωρητής Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας μεταξύ 1904-
1906 με έδρα την Θεσσαλονίκη, αναφέρει πολλά χωριά του νομού, τα 
οποία συνάντησε σε περιοδεία του στο νομό Σερρών στις αρχές του 
20ου αιώνα όπου υπήρχε ελληνικό οργανωμένο σχολείο.41  Ο Επιθε-
ωρητής κατά την περιοδεία του δεν αναφέρεται σε κανένα σχολείο 
από τα Δαρνακοχώρια, όχι γιατί δεν υπάρχουν ονομαστά σχολεία και 
οργανωμένη εκπαίδευση, αλλά γιατί κατά την γνώμη μας, δεν τον 
οδήγησε κανείς παράγοντας του Προξενείου εκεί. Εδώ πρέπει να ση-
μειώσουμε την αντίδραση του τότε Προξένου Στορνάρη για τις επι-
σκέψεις αυτές, όπως προκύπτει από την μελέτη του αρχειακού υλι-
κού. Ο Πρόξενος Στορνάρης αντιδρά έντονα στις επισκέψεις του Χα-
τζηκυριακού, θεωρώντας ότι είναι επέμβαση στην δική του περιφέ-
ρεια η οποία δεν έχει εκπαιδευτικά προβλήματα και με επιστολή προς 
τον Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης, αναφέρει ότι αντιτίθεται σε αυ-
τές, αφού υπάρχει τοπικός Επιθεωρητής του Προξενείου Σερρών.42 
Κλείνοντας το κεφάλαιο των Σερρών προκύπτει  αβίαστα το συμπέ-
ρασμα ότι υπήρχε εποπτεία και έλεγχος από τα Προξενεία στον διο-
ρισμό, τις αποδοχές, την επιμόρφωση,  την διδασκαλία και την αξιο-
λόγηση των δασκάλων.43

3. Τα Δαρνακοχώρια
 
Τα Δαρνακοχώρια ή Νταρνακοχώρια είναι μια ομάδα  πέντε (5) 

χωριών ανατολικά της πόλης των Σερρών και σε απόσταση 4 ως 15 

40  Ε. Στράτη, ό. π. σ. 152
41  Γ. Χατζηκυριακού Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την Μακεδονίαν, Αθή-
να,1906
42  Γ. Αψηλίδης, «Χρηματοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην περιοχή των 
Σερρών στις αρχές του 20ου αιώνα» , Σίρις, τ. 6ος, Σέρρες, (2002), σ. 99 και Ι.Α.Υ.Ε., φ. 2 

α – 76/1904 
43  Γ. Αψηλίδης, ό.π., σ. 96-102
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χλμ, εκατέρωθεν του εθνικού δρόμου Σερρών – Δράμας.44 Αριστερά 
του δρόμου τα τρία ορεινά – ημιορεινά, με σειρά χιλιομετρικής από-
στασης, Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοϊ), Άγιο Πνεύμα (Βισνίκιοϊ), Εμμα-
νουήλ Παπάς (Δοβίστα) και δεξιά του τα άλλα δύο ημιορεινά – πεδι-
νά, Χρυσό (Τοπόλιανη) και Πεντάπολη (Σαρμουσακλή).45 Ιδιαίτερες 
αναφορές στην καταγωγή των κατοίκων τους, καθώς και στην ετυμο-
λογία της λέξης Δαρνάκας ή Νταρνάκας έχουν κάνει αρκετοί συγγρα-
φείς, ιστορικοί και ιστοριοδίφες, καταγράφοντας αρκετές απόψεις επί 
του θέματος. Γραπτή αναφορά  για τα  Δαρνακοχώρια και τους Δαρ-
νάκηδες κάνει ο τότε γυμνασιάρχης του Γυμνασίου Σερρών Πέτρος 
Παπαγεωργίου, στο έργο του «Οι Σέρρες και τα προάστεια τα περί τα 
Σέρρας και η Μονή Ιωάννου του Προδρόμου», στα 1894 στο οποίο 
αναφέρει: «..Αξία μελέτης λόγω της τε προφοράς και του τονισμού και 
του τυπικού είναι και η νυν λαλουμένη γλώσσα εν Σέρραις και εν τοις 
χωρίοις, μάλιστα εν τοις πλησίον προς ανατολήν κειμένοις Βεζνίκω, 
Ντερβέσιανη, Ντοβίστα, Ζιλί, Σουμπάς-κιοί, Σαρμουσακλί και Τοπό-
λιανη τοις επιλεγομένοις Δαρνάκικα ή Δαρνακοχώρια, ών οι κάτοικοι 
Δαρνάκηδες έλαβον ίσως το όνομα εκ της εν τη ομιλία αυτών συχνής 
χρήσεως της λέξεως δάρι, σημαινούσης και το τώρα (νύν) και το βρέ 
(du) και του αμέσως και του νάκα…».46 

Η κρατούσα άποψη και η πλέον ορθότερη είναι η παραπάνω του 
καθηγητή Πέτρου Παπαγεωργίου, ο οποίος την κατέγραψε στα 1894, 
μην έχοντας καμία σκοπιμότητα, όντας φιλόλογος και μη καταγόμε-
νος από τις Σέρρες. Παραθέτει μάλιστα, προκειμένου να αποδείξει 
την αρχαιοελληνική καταγωγή των Δαρνακοχωριτών κατάλογο αρ-
χαίων λέξεων που χρησιμοποιούσαν στην διάλεκτο τους, τις οποίες 
είχαν συλλέξει το 1862 οι καθηγητές του Γυμνασίου Σερρών Ι. Πα-
νταζίδης και Ι. Τσικόπουλος.47 

Παρόμοια άποψη έχει και ιερομόναχος Γαβριήλ Κουντιάδης ο 
οποίος γράφει στα 1925 ότι το όνομα προέρχεται από τις αρχαίες λέ-

44  Χάρτης Νο 1
45  Δ. Αραμπατζή, Χθεσινός κόσμος, 3ος τ., Σέρρες, 2005, σ. 24 .
46  Π. Παπαγεωργίου, Οι Σέρρες και τα προάστεια τα περί τα Σέρρας και η Μονή Ιωάννου του 
Προδρόμου, Θεσσαλονίκη, 1894, σ.60
47  Ο Ι. Πανταζίδης στη συνέχεια έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπήρξε από 
τους ιδρυτές του Συλλόγου προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων και ανέπτυξε ιδιαί-
τερη δράση στην μόρφωση των νέων. Ο Ι. Τσικόπουλος στη συνέχεια έγινε διευθυντής του 
Παρθεναγωγείου Σερρών.
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ξεις «ήδη ώρα» που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι των χωριών αυτών 
συγκεκομμένες στην Δωρική διάλεκτο για να δηλώσουν «τώρα είναι 
η ώρα».48  Η συχνή χρήση της λέξης « Δάρι – δω – να », δηλαδή εδώ 
κοντά, παρήγαγε το «Δαρνάκας», όπως το πελοποννησιακό «χάμω» 
τον Χαμουτζή.49 Η έλλειψη στοιχείων από γραπτές πηγές, η πρόχει-
ρη ετυμολογική ερμηνεία και η άγνοια για την προέλευση του ονόμα-
τος Δαρνάκας, δημιούργησε αντικρουόμενες εκδοχές, αφού ο καθέ-
νας  αναζήτησε την ερμηνεία της ρίζας της λέξης με αρκετή φαντασία 
σε διάφορα ονόματα Ως πιθανή εκδοχή έχει αναφερθεί, ότι οι Δαρνά-
κες είναι κατάλοιπα του περσικού στρατού από τον βασιλιά Δαρείο, 
κάτι που θεωρούμε απίθανο, φανταστικό και ανάξιο λόγου να αναφέ-
ρεται, αφού αγγίζει τα όρια της φαιδρότητας. 

Για την ετυμολογία της λέξης Δαρνάκας έχει γραφτεί ενδιαφέρου-
σα μελέτη από τον Πενταπολίτη ερευνητή ιστοριολαογραφίας Από-
στολο Μελισσά, ο οποίος έχει συλλέξει πρωτογενές υλικό δημιουρ-
γώντας ένα τεράστιο αρχείο για το χωριό, που ελπίζουμε ότι σύντομα 
θα εκδοθεί για να φωτίσει αρκετές πτυχές της τοπικής μας ιστορίας,50 
καθώς και από τον επίσης Πενταπολίτη ιστοριοδίφη - εκπαιδευτικό 
Φυσικής Αγωγής Παναγιώτη Γουδεντζίκη, στην οποία παρουσιάζο-
νται αρκετές εκδοχές.51 Εμπεριστατωμένες είναι και οι εργασίες των 
μαθητών του 6ου Γυμνασίου Σερρών και του Γυμνασίου Νέου Σουλί-
ου, οι οποίες ασχολούνται με το ίδιο θέμα.52 

Τα Δαρνακοχώρια είναι γνωστά στους περισσότερους κατοίκους 
των Σερρών - και όχι μόνο - για το γλωσσικό τους ιδίωμα, για την 
οικονομική επιφάνεια και για την εκπαιδευτική - επιστημονική, θα 
μπορούσαμε να πούμε σήμερα, ανωτερότητα των καταγόμενων από 
αυτά. Εκατοντάδες επιστημόνων που διέπρεψαν και διαπρέπουν στην 
Ελλάδα και διεθνώς είναι Νταρνάκες, κάτι το οποίο δεν είναι καθό-
λου τυχαίο, αλλά εξηγείται από το γεγονός της ιδιαίτερης βαρύτη-
τας που έδιναν οι Δαρνακοχωρίτες στην Παιδεία  από τον 19ο τουλά-

48  Γ. Κουντιάδη Λεύκωμα του Σουμπάσκιοι, 1925
49  Δ. Αραμπατζή, ό. π. σ.27
50  Απ. Μελισσά Οι Σέρρες και η περιοχή τους…, Β΄ Π. .Επιστ. Συνέδριο, Σέρρες, 2006                     
ςhttp://www.darnakas.gr/darnakasmelisas.htm
51 Π. Γουδεντζίκη Η ονομασία Δαρνάκας, Σέρρες, 2000, http://www.darnakas.gr/
darnakasonomasia.htm
52  http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/darnakas.htm και http://
www.6gymnasio.gr/ACTIVITIES/NTARN_FRAME/plaisia1.htm
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χιστον αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά  κάνει και ο ιστορικός των Σερρών 
Πέτρος Πέννας, ο οποίος αναφέρει ότι η οικονομική άνθηση των χω-
ριών ανατολικά της πόλης, οφείλεται στην καλλιέργεια του καπνού 
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η καπνοκαλλιέργεια   ήταν ιδιαίτερα 
προσοδοφόρα και έφερε την ανάπτυξη και την ευμάρεια, γεγονός το 
οποίο αποδεικνύεται και από τις διώροφες και τριώροφες οικοδομές 
των χωριών αυτών από την εποχή εκείνη.53 

Η πρώτη γραπτή αναφορά από επίσημη πηγή για τα 5 χωριά που 
αποτελούν τα Δαρνακοχώρια, χωρίς να αναφέρει κάτι για την επω-
νυμία αυτή, γίνεται από τον ταγματάρχη του μηχανικού Νικόλαο Θ. 
Σχινά, το 1886.54 Ο Νικόλαος Σχινάς παίρνει εντολή από τον Υπουρ-
γό Στρατιωτικών της ελεύθερης Ελλάδας, γεγονός το οποίο αναφέ-
ρει και στο εξώφυλλο των βιβλίων του, να περιοδεύσει στην Μακε-
δονία και με τις επιστημονικές του γνώσεις, να καταγράψει την υφι-
στάμενη κατάσταση για ευνόητους, εθνικούς και στρατιωτικούς λό-
γους. Έτσι γράφει τις «Οδοιπορικαί Σημειώσεις, Μακεδονίας, Ηπεί-
ρου,νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλονίκης», σημαντικό ντοκου-
μέντο για την κατάσταση που επικρατούσε σε πολλές περιοχές της 
Μακεδονίας. Στην περίπτωση μας, αντλούμε πληροφορίες για την εκ-
παίδευση, αλλά και άλλες πτυχές της κατάστασης που επικρατούσε, 
όπως της συγκοινωνίας, του πληθυσμού, της φυλής και της ομιλί-
ας των κατοίκων, της οργάνωσης των χωριών κλπ. Ιδιαίτερη είναι η 
αναφορά του στο Σαρμουσακλή, στο οποίο φαίνεται ότι μάλλον έκα-
νε επιτόπιο έλεγχο ο ίδιος. Αντιγράφουμε το κομμάτι της αναφοράς 
του, για τα χωριά που συναντά στην «Ημιονική οδό από Σερρών εις 
Δράμα», αυτούσια στην δική του γλώσσα: «….Από της πόλεως αμα-
ξιτός βαίνουσα ομαλώς δια της πεδιάδος, παρέρχεται του δεξιόθεν και 
¼ ώρας απέχοντος χωρίου Τοπόλιανη, έχοντος 40 οικογεν. και σχο-
λείον αρρένων, ως και του αριστερόθεν και υπό των υπωρειών του 
όρους Μενικίου κατά σειράν κειμένων χωρίων Ντερβέσανι τσιφλικίου 
20 οικογενειών, όθεν την αρχήν του και χείμαρρος έχει, Σουμπάσκιοϊ 
και Βεζνίκου, εχόντων ανά 100 οικογενείας, Ζιλί τσιφλικίου 25 οικο-
γενειών, ών οι κάτοικοι εισίν Έλληνες και ελληνόφωνοι, καλλιεργού-
ντες βάμβακα, δημιτριακούς και ωραιότατα καπνά. Και δια της πεδιά-
δος βαίνουσα πάντοτε, φέρει εις το χωρίον Σαρμουσακλή έχον 180 οι-
53  Π. Θ. Πέννας, ό. π., σ. 376 - 377
54  Ν. Σχινάς, Οδοιπορικαί Σημειώσεις, Μακεδονίας, Ηπείρου ,νέας οροθετικής γραμμής και 
Θεσσαλ. ,τ. β΄,  Αθήνα, 1886, σ.444 -445. (Έγγραφο Νο 42)
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κογέν. χριστιανικάς, εκκλησίαν, σχολείον, βρύσιν, καφεία, παντοπω-
λεία και χάνια, παράγον δε τα μάλλον εξαίρετα καπνά της επαρχίας 
Σερρών. Αρκτικώς τούτου κείται επί των αυτών υπωρειών του Μενι-
κίου όρους και εις απόστασιν ½ ώρας το χωρίον Ντοβίστα, έχον περί 
τας 150 οικογ. Χριστιανικάς, εκκλησίαν και σχολεία αρρένων και θη-
λέων. Από του χωρίου Σαρμουσακλή ημιονική οδός βαίνουσα ομαλώς 
και ανωφερώς επί λοφοσειρών αδένδρων παρέρχεται του αριστερόθεν 
κειμένου και ½ ώραν της οδού απέχοντος χωρίου Νούσκα, (το οποίον 
από της οδού διά χαράδρας χωρίζεται), αριθμούντος περί τας 80 οικο-
γενείας χριστιανικάς, ομιλούσας μόνον την τουρκικήν και τινάς οθω-
μανικάς, αίτινες κυρίως καταγίνονται εις την καλλιέργειαν των εκλε-
κτών του καπνών, μετ΄ αυτό δε στρατιωτικού σταθμού και εισερχομένη 
εις την επαρχίαν Ζίχνης κατέρχεται προς ρεύμα. Ανερχόμενη δε τούτο, 
παρέρχεται αύθις του 5΄ ώρας δεξιόθεν αυτής κειμένου χωρίου Πόρ-
να…..», συνεχίζοντας την περιγραφή του, μέχρι την Δράμα. Εστιά-
ζοντας στο οδοιπορικό, μαθαίνουμε τον πληθυσμό του κάθε χωριού, 
όπου βλέπουμε την αριθμητική υπεροχή των χωριών Σαρμουσακλή 
και Δοβίστας, την ελληνικότητα της φυλής και της ομιλίας, το χρι-
στιανικό θρήσκευμα, τα σχολεία, την καλλιέργεια εξαίρετου καπνού, 
δημητριακών, βαμβακιού. Ο δρόμος μέχρι το Σαρμουσακλή είναι σε 
καλή κατάσταση αφού διέρχεται άμαξα, ενώ στην συνέχεια γίνεται 
ημιονικός, ομαλός. Σε ξεχωριστή στήλη, αριστερά της σελίδας, ανα-
φέρει ότι  ο χρόνος που χρειάζεται για την μετακίνηση από τις Σέρρες 
ως το Σαρμουσακλή είναι 2 ½ ώρες, προφανώς με άμαξα και άλογο. 
Στο Σαρμουσακλή περιγράφει εμπορική κίνηση με «καφεία , παντο-
πωλεία και χάνια» που μαρτυρούν ανθηρή οικονομική κίνηση και δι-
ερχόμενο πληθυσμό, καθώς είναι ταξιδιωτικός σταθμός πριν και μετά 
την πόλη των Σερρών.  

Μια επίσης σημαντική γραπτή αναφορά στα Δαρνακοχώρια, η 
οποία δείχνει την ευμάρεια, αλλά δικαιολογεί και την οικονομική ανά-
πτυξή τους στις αρχές του 20ου αιώνα, γίνεται στα αρχεία της Τράπε-
ζας της Ανατολής, που βρίσκονται στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας 
και μελέτησε ο Γιώργος Αψηλίδης. Η Τράπεζα της Ανατολής άνοιξε 
το πρακτορείο της στην πόλη των Σερρών το 1909 με διευθυντή τον 
Κων/νο Σταμούλη και λειτούργησε μέχρι την καταστροφή της πόλης 
από τους Βουλγάρους. Σε αναλυτική έκθεση για τη φύση των δανειο-
δοτούμενων στις Σέρρες και την κερδοφόρο λειτουργία του Πρακτο-
ρείου, αναφέρεται εκτός των άλλων περιπτώσεων δανείων, ότι τα δά-
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νεια στους καπνοπαραγωγούς και στους κατοίκους των καπνοπαρα-
γωγικών χωριών θεωρούνται για την τράπεζα ιδιαίτερα ασφαλή και 
συστήνεται η χορήγηση τους. Συγκεκριμένα: «..3ον. Δάνεια εις εύπο-
ρους χωρικούς των πέριξ καπνοπαραγωγών μερών εν είδει προεξο-
φλήσεων, είτε με μίαν, είτε με δύο, είτε και με περισσοτέρας αλληλεγ-
γύους υπογραφάς. Ελάχιστος τόκος 12(9 τόκος και 3 προμήθεια). Ση-
μειωτέον ενταύθα ότι εις τα πέριξ των Σερρών καπνοπαραγωγά κέντρα 
υπάρχουσι πλείστοι χωρικοί λίαν εύποροι, κάτοχοι περιουσίας κινητής 
και κτηματικής άνω των 2000 λιρών. Όλοι αυτοί οι χωρικοί από της 
εποχής της φυτεύσεως των καπνών μέχρι της συλλογής και της πωλή-
σεως αυτών λαμβάνουσιν ανάγκην μικροδανείων από 20-100 λιρών, 
άτινα εξοφλώσιν εκ του προϊόντος της πωλήσεως των καπνών των. 
Κατά γενικόν κανόνα τα δάνεια ταύτα θεωρούνται λίαν ασφαλή, αρκεί, 
ως προείπομεν, να γίνη η κατάλληλος διαλογή των προσώπων….5ον. 
Δάνεια εις καπνοπαραγωγούς εν ενεχύρω ακατεργάστων καπνών εν 
ταις αποθήκαις των χωρίων και μεταγραφομένων παρά τώ Μονοπω-
λίω καπνά επ’ ονόματι της Τραπέζης. Επί των δανείων τούτων το περι-
θώριον τάσσεται 50 πιθανώς και ανώτερον, ούτως ώστε να εξασφαλί-
ζη την Τράπεζαν κατά πάσης εκπτώσεως τιμών. Τα δάνεια ταύτα θεω-
ρούνται επίσης ασφαλή, διότι άνευ της αδείας του ανεγνωρισμένου υπό 
του Μονοπωλίου, κατόχου των καπνών δεν είναι δυνατή η μεταφορά, 
ή η εις τούτον πώλησις αυτών……Θα λαμβάνηται υπ’ όψιν πρό παντός 
η ηθική και υλική κατάστασις του δανειζομένου την οποίαν οι διευθύ-
νοντες το Πρακτορείον θα είναι εις θέσιν να εξελέγξωσι πρό της συνά-
ψεως του δανείου….».55 Σε άλλο τμήμα της ίδιας μελέτης από τα αρ-
χεία της Τράπεζας, αναφέρονται ονοματεπώνυμα δανειοδοτούμενων 
καπνοπαραγωγών και ποσά  μέχρι και 1.500 λιρών τα οποία φανερώ-
νουν την φερεγγυότητα, το μέγεθος των εργασιών, αλλά και την οικο-
νομική δύναμη πολλών κατοίκων από τα Δαρνακοχώρια. 

Σε άλλη μελέτη του για τα ελληνικά σχολεία των Σερρών ο ίδιος 
ερευνητής, Γ. Αψηλίδης, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «…από τον 
πίνακα των χρηματοδοτήσεων απουσίαζαν μεγάλες ελληνικές κοινότη-
τες της περιοχής, όπως το Σουμπάσκιοϊ, Σαρμουσακλή, Δοβίστα, Βεζ-
νίκο, Ροδολίβος, Βιτάστα, Κιούπκιοι, Νιγρίτα, Τσίντσιος, Αηδονοχώ-
ρι, επειδή φαίνεται ότι είχαν την δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευ-
55  Γ. Αψηλίδης, Σίρις, τ.5ος, «Το πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής στις Σέρρες. Μια 
Ελληνική Τράπεζα των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρατίας», Σέρρες, 1996, σ. 72. Οι 
υπογραμμίσεις είναι του συγγραφέα
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τικών δαπανών τους από ίδιους πόρους. Αντίθετα επιχορηγούνταν μι-
κρές κοινότητες που αδυνατούσαν να διατηρήσουν ταυτόχρονα Δημο-
τικό και νηπιαγωγείο ή ακόμη να συστήσουν και να συντηρήσουν σχο-
λείο…».56 

Μπορούμε λοιπόν να αντιληφθούμε γιατί τα Δαρνακοχώρια γνώ-
ρισαν μια ιδιαίτερα λαμπρή περίοδο, κατά την οποία έγιναν σημαντι-
κά έργα υποδομής και πολιτισμού όπως σχολεία, δρόμοι, υδρευτικά 
και αντιπλημμυρικά έργα, εκκλησίες κ.ά. 

4. Η Εκπαίδευση στα Δαρνακοχώρια

Η ιστορία της εκπαίδευσης στα Δαρνακοχώρια είναι γνωστή σε 
κάποιο βαθμό από παλιά και έχει γίνει αντικείμενο μελέτης για μερι-
κά από αυτά. Είναι βέβαιο ότι όλα τα Δαρνακοχώρια έριξαν ιδιαίτε-
ρη βαρύτητα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης από το 19ο αιώνα, όπως 
φαίνεται από τις πηγές που θα παραθέσουμε στη μελέτη μας., Σε πί-
νακες του Προξενείου Σερρών που υπάρχουν στο αρχείο του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, φαίνεται ότι στην πλειονότητα τους τα χωριά του 
νομού χρηματοδοτούνταν από αυτό, ενώ απουσιάζουν εμφανώς όλα 
τα Δαρνακοχώρια. Οι κάτοικοι αυτών των χωριών κάλυπταν τις εκ-
παιδευτικές δαπάνες των σχολείων και των δασκάλων που υπηρετού-
σαν σε αυτά, με ίδιους πόρους, υπήρχε αμιγής ελληνικός πληθυσμός 
και δεν υπήρχε εθνικός κίνδυνος, δεν υπήρχαν σχισματικοί στη τοπι-
κή εκκλησία.57 

Σημαντικό ιστορικό στοιχείο που πιστοποιεί την ύπαρξη εκπαί-
δευσης σε όλα τα Δαρνακοχώρια είναι πίνακας του σχολικού έτους 
1895-96 των λειτουργούντων ελληνικών σχολείων του Προξενείου 
Σερρών, το οποίο υπάρχει στο Ιστορικό Αρχείο του Υπουργείου Εξω-
τερικών και δημοσίευσε ο  Αθανάσιος Καραθανάσης  το 1996 στο Β΄ 
Επιστημονικό Συμπόσιο της Νιγρίτας.58 Στον πίνακα αυτό φαίνονται 
η Δοβίστα με 1 Δημοτικό Σχολείο, 3 δασκάλους, 95 μαθητές και 1 
Παρθεναγωγείο, 1 δασκάλα και 32 μαθήτριες, το Σαρμουσακλή αντί-
στοιχα με 1 Δημοτικό Σχολείο, 2 δασκάλους, 70 μαθητές και 1 Παρ-
56  Γ. Αψηλίδης, Σίρις, τ.6ος «Χρηματοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην πε-
ριοχή των Σερρών στις αρχές του 20ου αιώνα», Σέρρες, (2002), σ. 48 
57  Γ. Αψηλίδης, ό.π., σ. 95
58  Αθ. Καραθανάσης, «Ημερολόγιον Νιγρίτης», Η Νιγρίτα – Η Βισαλτία δια μέσου της Ιστο-
ρίας, Β΄ Επ. Συν. Νιγρίτας, Θεσσαλονίκη,  2000, σ. 309 
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θεναγωγείο, 1 δασκάλα και 30 μαθήτριες, το Σουμπάσκιοϊ  με 1 Δη-
μοτικό Σχολείο, 1 δάσκαλο, 65 μαθητές και το Βεζνίκον με 1 Δημοτι-
κό Σχολείο, 1 δάσκαλο και 75 μαθητές.59

Πίνακα με την εκπαιδευτική κατάσταση του κάθε χωριού μας πα-
ραχώρησε από το αρχείο του ο Απόστολος Μελισσάς, τον οποίο ανέ-
συρε από τα ΓΑΚ-Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας και αναφέρονται ο 
αριθμός των δημοτικών, νηπιαγωγείων, μαθητών, δασκάλων, μισθο-
δοσίας, κτιριακής υποδομής και συντάχτηκε από τον επιθεωρητή Χα-
ράλαμπο Κυριακάτο το σχολικό έτος 1913-14,60καθώς και καταστά-
σεις επιθεώρησης με στατιστικά στοιχεία όλων των σχολείων για τα 
έτη 1912 – 15 τα οποία θα σας παραθέσουμε αναλυτικά για κάθε χω-
ριό.61  Την παραπάνω χρονική περίοδο, υπάρχουν δημοτικά σχολεία 
και νηπιαγωγεία  σε όλα τα Δαρνακοχώρια, τα οποία είναι κοινοτικά 
με κύρια πηγή εσόδων τον δίσκο της τοπικής εκκλησίας. Τα διδακτή-
ρια είναι σε καλή κατάσταση εκτός του Σουμπάσκιοϊ και του Βεζνί-
κιοϊ, φοιτά αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών σε σχέση με τον αριθμό 
των κατοίκων με αναλογία περίπου 1 μαθητής  προς 10 κατοίκους, η 
φοίτηση των κοριτσιών είναι δυσανάλογη με εκείνη των αγοριών και 
παρατηρείται αύξηση των φοιτούντων νηπίων και μάλιστα των κορι-
τσιών νηπίων.

Ιδιαίτερη περίπτωση και μοναδικό χρονικό διάστημα διακοπής 
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης αποτελεί η περίοδος του Β΄ Παγκο-
σμίου πολέμου και της βουλγαρικής κατοχής της περιόδου 1941-44, 
κατά την οποία έχουμε εξαναγκασμό εκμάθησης της βουλγαρικής 
γλώσσας από τις κατοχικές βουλγαρικές αρχές εντός των υφιστάμε-
νων σχολικών διδακτηρίων, χωρίς οργάνωση, υποδομή και μεγάλη 
προχειρότητα, με αμφισβητούμενους εκπαιδευτικούς η οποία όπως 
ήταν φυσικό γνώρισε μια παταγώδη αποτυχία, αφού δεν κατάφερε 
να αποτελέσει τον αντικαταστάτη της ελληνικής γλώσσας και να εκ-
βουλγαρίσει τους μικρούς Δαρνακοχωρίτες  όπως προσδοκούσε.62                                          

Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε  μερικά στοιχεία για 
την εκπαίδευση κάθε χωριού, μέσα από τα γραπτά κείμενα, όσων 
59  Ι.Α.Υ.Εξ. 1895, Προξ. Σερρών Α. Πόγγης προς Υπ.Εξωτερικών. και Έγγραφο Νο 61 
60  Έγγραφο Νο 6, ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος Πίνακας Β΄, Στατιστικά στοιχεία 
των σχολείων της Μακεδονίας,Περιφέρεια Σερρών, Σχ,Έτος 1913-14
61  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Στατιστικά στοιχεία των σχολείων της Μακεδονίας, Εξαρχία Σερ-
ρών, 1912-15
62  Δ. Αραμπατζής, Κ. Παπαευαγγέλου, Β. Χατζηαγοράκη, συνεντεύξεις.
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ασχολήθηκαν στο παρελθόν με το θέμα και τις ιστορικές πηγές που 
διασώθηκαν.

4. 1  Εμμανουήλ Παπάς (Δοβίστα)

Οι κυριότερες ιστορικές πηγές για έρευνα την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας είναι οι κώδικες όπου έχουν διασωθεί, τα κατάστιχα των 
προεστών, τα ιδιαίτερα βιβλία των διαχειριστών της εκκλησίας και 
των εφοριών των σχολείων.63Δυστυχώς  τα πολύτιμα αυτά στοιχεία 
δεν έχουν διασωθεί στην περίπτωση των Δαρνακοχωρίων εξαιτί-
ας της καταστροφής τους από τις κατοχικές Βουλγαρικές δυνάμεις, 
εκτός των κοινοτήτων της Δοβίστας και του Σουμπάσκιοϊ τα οποία 
κατάφεραν να γλιτώσουν και να μας δώσουν πολύτιμες πληροφορί-
ες τόσο για την οργάνωση όσο και για όλες τις πτυχές της ιστορίας 
των κατοίκων.

Ιδιαίτερη αναφορά για την εκπαίδευση στη Δοβίστα κάνει και ο 
Ν. Σχινάς την οποία προαναφέραμε συνολικά και επιβεβαιώνεται η 
ύπαρξη του Σχολείου και του Παρθεναγωγείου: «… Αρκτικώς τούτου 
κείται επί των αυτών υπωρειών του Μενικίου όρους και εις απόστασιν 
½ ώρας το χωρίον Ντοβίστα, έχον περί τας 150 οικογ. Χριστιανικάς, 
εκκλησίαν και σχολεία αρρένων και θηλέων..».64

Ο κώδικας της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου Δοβίστης, αναφέ-
ρεται στα χρόνια ανάμεσα στα 1879 μέχρι 1926, και μας δίνει σημα-
ντικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά δρώμενα της εποχής. Περιέ-
χει πρακτικά συνεδριάσεων και γενικών συνελεύσεων, κανονισμούς 
επιτροπών, συμβόλαια, συμφωνητικά, θεωρήσεις λογαριασμών της 
εκκλησίας και καταγραφές κτημάτων και ιερών σκευών. Όλα τα πρα-
κτικά φέρουν την επικύρωση ή βεβαίωση του εκάστοτε μητροπολί-
τη ή αντιπροσώπου του. Από τα περιεχόμενα του κώδικα αντλούμε 
πληροφορίες οι οποίες για άλλη μια φορά πιστοποιούν αυτά τα οποία 
ίσχυαν σε ολόκληρη την Μακεδονία. Τα σχολεία ήταν στην ευθύνη 
των κοινοτήτων με υπεύθυνη αρχή την τοπική εκκλησία και κανόνες 
λειτουργίας οι οποίοι περιγράφονταν συγκεκριμένα στους κώδικες.

Πρακτικό του 1880, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάγκη βελ-
τίωσης των πραγμάτων της σχολής του χωριού, γεγονός που μας 

63  Δ. Σαμσάρη, Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παπά, Σέρραι 1970, σ. 8
64  Ν. Σχινάς, ό. π. σ. 444
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οδηγεί στην ασφαλή πληροφορία της ύπαρξης εκπαίδευσης προ του 
1880. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι επίσης λογικά εξαγόμενο συμπέρασμα 
από την βιογραφία του τοπικού ήρωα Εμμανουήλ Παπά γεννημένου 
το 1773 στη Δοβίστα, αρχιστράτηγου των Μακεδονικών δυνάμεων 
για την επανάσταση του 1821, η οποία μας πληροφορεί ότι ο ήρω-
ας έμαθε τα πρώτα γράμματα κατά την φοίτηση του στο σχολείο της 
Δοβίστας και στην συνέχεια συνέχισε την εκπαίδευση του στα Σέρ-
ρας.65 Συνεπώς, έχουμε εκπαίδευση τουλάχιστον από το 1780, άγνω-
στης μορφής και οργάνωσης.66 

Σε πρακτικό  του 1883 σχηματίζεται τριμελής επιτροπή  η οποία 
εκτός των εκκλησιαστικών καθηκόντων και της εφορίας της Σχολής 
είναι υπεύθυνη για «την εξεύρεση πόρων προς ανέγερση εκ βάθρων 
ευρυχώρου δημοτικής σχολής μετά παραρτήματος νηπιαγωγείου».   

Σε επόμενο πρακτικό της ίδιας χρονιάς αποφασίζεται η έναρξη 
των οικοδομικών εργασιών και εκλέγεται οκταμελής επιτροπή για 
την είσπραξη των προσφορών και την εξεύρεση  ποσού ανέγερσης 
της Σχολής. 

Συμφωνητικό του 1885 μας περιγράφει τον τρόπο είσπραξης των 
εισφορών για την ανέγερση, ο οποίος είναι η υποχρεωτική παρακρά-
τηση, από την εφορία της Σχολής μέσω των εμπόρων, «δέκα παρά-
δων από κάθε οκά καπνού» κατά την πώληση των καπνών  και τους 
τρόπους διασφάλισης της είσπραξης αυτών των δικαιωμάτων.67 

Πρακτικό του 1886 περιέχει τον κατάλογο όλων των εισπραχθέ-
ντων συνδρομών από το 1885 ως το 1886 και τα ονόματα των συν-
δρομητών, όπως και την σημαντική πληροφορία ότι ο μητροπολί-
της Σερρών Ναθαναήλ αναλαμβάνει την αποστολή Νηπιαγωγού, την 
οποία θα μισθοδοτεί ο ίδιος και η κοινότητα αναλαμβάνει την δωρε-
άν κατοικία της. Έχουμε λοιπόν οργανωμένη κτιριακά και διοικητικά 
προσχολική αγωγή από το 1886. 

Πρακτικό του 1893 μας πληροφορεί για την δενδροφύτευση και 
περιτείχιση του Σχολείου. Σε επόμενα πρακτικά φαίνονται διορισμοί 
δασκάλων, μισθοδοσίες, διορισμοί και εκλογές νέων εφοροεπιτρό-
πων της Σχολής και διάφορα θέματα κοινοτικά και εκκλησιαστικά. 
65  Κ. Χιώλος, «Η συνεισφορά των Μακεδόνων  στην εθνέγερση του 1821 και η δράση του 
Εμμ. Παπά», Σερραϊκά ανάλεκτα, τ. Γ΄, ΔΕΠΚΑ, Σέρρες, (2001), σ.299
66  Πιθανώς με σχολείο των κοινών και ιερών γραμμάτων, των συνηθισμένων, δηλαδή, μορ-
φών σχολείου κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας.  
67  Δ. Σαμσάρη, ό. π. σ. 34. Έγγραφο Νο 62,  συμφωνητικό του Κώδικα . σ. 27 - 29 
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Σε γενική συνέλευση του 1909 αποφασίζεται η ανοικοδόμηση νέου 
κτιρίου λόγω φθορών, με συνδρομή 5 παράδων από κάθε οκά καπνού 
από επταμελή επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε για αυτό τον σκοπό. Οι 
πληροφορίες του κώδικα όσον αφορά τα εκπαιδευτικά δρώμενα είναι 
σημαντικές, όπως επίσης είναι πληρέστατα κατατοπιστικές για την 
διοίκηση του σχολικού οργανισμού.

Στον κώδικα αναφέρεται και  το σωματείο  «Φιλοπρόοδος Αδελ-
φότης», με έτος ίδρυσης 1883 και σκοπούς την μορφωτική ανάπτυξη 
της νεολαίας, την υποστήριξη της παιδείας και την ενίσχυση της εθνι-
κής συνείδησης των κατοίκων.

Ο μητροπολίτης Σερρών ήταν ο άμεσος επόπτης και επιστάτης 
και προνοούσε για την καλή συγκρότηση και βελτίωση της Σχολής, 
ακόμη και με επισκέψεις στις συνηθισμένες περιοδείες του. Η εφορο-
επιτροπή ήταν τριμελής αποτελούμενη από τον ταμία, τον γραμματέα 
και τον βοηθό – συνέφορο και λειτουργούσε με Κανονισμό. Χρέος 
ήταν η εποπτεία της Σχολής και των δασκάλων  ακόμη και να «συμ-
φωνεί και εν ανάγκη να κάμη διαφόρους παρατηρήσεις εις αυτούς», 
να μεριμνά για τα οικονομικά και την ακίνητη περιουσία, να φροντί-
ζει για την συντήρηση και την οικοδόμηση σχολείων, να προμηθεύ-
ει βιβλία και θρανία. «Προσέτι ώφειλεν όπως αόκνως και επιμελώς 
επισκεπτομένη την Σχολήν διεγείρη την τε φιλοτιμίαν του διδάσκοντος 
και την επιμέλειαν των εν αυτή φοιτώντων».  Η θητεία της επιτρο-
πής ήταν ετήσια με δικαίωμα επανεκλογής, συνεδρίαζε κάθε Κυρια-
κή αλλά και έκτακτα, απολογούνταν οικονομικά και προσκαλούσε σε 
σύσκεψη αν έκρινε σκόπιμο τα ανώτερα όργανα της Κοινότητας, την 
Δημογεροντία και την Εκκλησιαστική επιτροπή. Το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε το 1885 ήταν 30.683 γρόσια για την ανέγερση της Σχολής, 
η δεύτερη επισκευή το 1909 κόστισε 29.387 γρόσια, η οποία εξοφλή-
θηκε πάλι από εισφορές στην πώληση του καπνού μέχρι το 1911 και 
η συμπλήρωση με παράρτημα  στη Σχολή από εισφορές των κατοί-
κων καθώς και η ανέγερση Νηπιαγωγείου το 1914. Τέλος, αναφέρο-
νται τα ονόματα 31 δασκάλων ανδρών και γυναικών που υπηρέτησαν 
από το 1884 ως το 1909. Πληροφορούμαστε ότι  ήταν τρεις κάθε έτος 
και συνήθως αποστέλλονταν από την μητρόπολη Σερρών με ετήσια 
σύμβαση με δικαίωμα ανανέωσης και με μισθό από 13 μέχρι 30 τουρ-
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κικές λίρες.68 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις εκθέσεις των επιθεωρη-

τών όπου φαίνεται η καλή κατάσταση του σχολείου, ο μεγάλος αριθ-
μός μαθητών, αλλά και η άνοδος του αριθμού των κοριτσιών νηπί-
ων όπου σαφώς αυξάνεται η αναλογία αγοριών κοριτσιών  σε σχέ-
ση με την φοίτηση στο Δημοτικό σχολείο. Την περίοδο 1912 -15  σε 
έκθεση επιθεωρητών φαίνεται ότι η Δοβίστα έχει 1900 Έλληνες κα-
τοίκους ομιλούντες μόνο την ελληνική γλώσσα, πεντατάξιο Δημοτι-
κό σχολείο και νηπιαγωγείο με 3 δασκάλους, 1 δασκάλα και 250 μα-
θητές με τα νήπια. Ολική κοινοτική δαπάνη 180 λιρών, κοινοτικό δι-
δακτήριο σε καλή κατάσταση και πρόσοδοι σχολικής περιουσίας τον 
δίσκο της εκκλησίας και ενοίκια κτημάτων.69

Το σχολικό έτος 1913-14 φαίνεται με 201 μαθητές δημοτικού 
σχολείου (153 αγόρια και 48 κορίτσια), 91 νήπια (54 αγόρια και 37 
κορίτσια), δαπάνη 177 λιρών για 3 δασκάλους και 1 δασκάλα, κοινο-
τικό διδακτήριο, νέο σε πολύ καλή κατάσταση, σχετικά καλά επιπλω-
μένο.70 

Από όλες τις παραπάνω πληροφορίες φαίνεται το ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον και ο ζήλος των Δοβιστινών για τα γράμματα, η οικονομική 
επιφάνεια των κατοίκων, η ανεκτίμητη συνεισφορά της τοπικής εκ-
κλησίας και των λειτουργών της, καθώς και το ενδιαφέρον των μη-
τροπολιτών για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του χωριού, γεγονός που 
αναδεικνύει την Δοβίστα σε έναν από τους πιο σοβαρούς οικονομι-
κούς και πολιτιστικούς παράγοντες της περιοχής εκείνης της περιό-
δου. Σύμφωνα με τον συνάδελφο Γ. Βοζιάνη η πορεία του μαθητικού 
δυναμικού, στην οποία φαίνεται ο συνωστισμός μαθητών μετά τον 
πόλεμο, γνωρίζει έκρηξη ως σύμπτωμα της διακοπής των σχολείων 
από την βουλγαρική κατοχή: «…ο αριθμός των μαθητών του σχολείου 
μας από το 1910 μέχρι το 1936 κυμαινόταν από τους 200-300 μαθητές. 
Από το 1936 μέχρι το 1976 είχαμε μεγάλες διακυμάνσεις με αποκορύ-
φωμα τους 500 μαθητές το 1945 και τους 100 το 1976 για να ακολου-
θήσει ακόμη περισσότερη μείωση μέχρι σήμερα….»  και  σε άλλο ση-
μείο «…ως το 1970 λειτουργούσαν στο χωριό μας δυο σχολεία. Ένα 6/
68  Δ. Σαμσάρη, ό. π. Οι πληροφορίες που παραθέσαμε είναι του παραπάνω συγγραφέα , οι 
οποίες αντλήθηκαν από το πρωτότυπο του Κώδικα του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Δοβί-
στης, το 1970. 
69  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, ό. π., σ. 15
70  Έγγραφο Νο 6, ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος, ό. π. Πίνακας Β΄
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θέσιο και ένα 1/θέσιο. Μόνο στα χαρτιά όμως, γιατί οι μαθητές πήγαι-
ναν στο ίδιο σχολείο χωρίς ποτέ να λειτουργήσει το 1/θέσιο ανεξάρτη-
τα. Τα μαθήματα γίνονταν στις 6 αίθουσες του σχολείου και όταν είχα-
με πολλούς μαθητές χρησιμοποιούνταν και άλλες 3 αίθουσες του υπο-
γείου του διδακτηρίου…».71 Στην πορεία αυτών των χρόνων, χτίστη-
κε νέο σχολείο το οποίο λειτούργησε όπως φαίνεται στο αρχείο του 
Σχολείου το 1956.

Η παλαιότητα του Σχολαρχείου, επέβαλλε προφανώς την παρα-
πάνω κατασκευή νέου διδακτηρίου, το οποίο είναι διώροφο, διαθέτει 
6 αίθουσες και 2 γραφεία. Σήμερα λειτουργεί 3/θέσιο, ολοήμερο σχο-
λείο με περίπου 30 μαθητές, και Νηπιαγωγείο, εξυπηρετώντας και τα 
διπλανά χωριά των Μετάλλων και της Συκιάς. Τα παλιό κτίριο της 
Αστικής Σχολής Δοβίστης (Σχολαρχείο), που βρίσκεται στον προαύ-
λιο χώρο του Αγίου Αθανασίου συντηρήθηκε και εξυπηρετεί εκδηλώ-
σεις και έκτακτες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή-
μου Εμμανουήλ Παπά, του οποίου είναι και η ιστορική έδρα.

4. 2  Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοϊ) 

Σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα συναντούμε από την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας και στο Νέο Σούλι. Είναι ένα από τα χω-
ριά στα οποία διασώθηκαν ιστορικές πηγές και μπορούμε να αντλή-
σουμε πρωτότυπα ιστορικά στοιχεία. Μια από τις πηγές πληροφορι-
ών είναι χειρόγραφο σημείωμα από το 1935 του ιερομόναχου Γεώρ-
γιου (Γαβριήλ) Κούντιου, ο οποίος γεννήθηκε στο Σουμπάσκιοϊ το 
1875 και γράφει ότι τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο χωριό του 
από τον δάσκαλο Κωνσταντίνο ζαγορίτη.72 Μεταξύ των άλλων μας 
πληροφορεί και για τις υποχρεώσεις των μαθητών, για την συντήρη-
ση των  δασκάλων μεταξύ των ετών 1883 και 1888 στα οποία φοιτά 
στο σχολείο, αναφέροντας: «….υποχρεωμένος εις κάθε μήνα να δίδη 
εις τον δάσκαλον από ένα νωπόν άρτον 1,5 έως 2 οκάδων, και κατά 
Σεπτέμβριον από ένα καλάθι 5 μέχρι 10 οκάδων εκλεκτά σταφύλια από 
το αμπέλι ενός εκατοστού. Επίσης, εις κάθε απόγευμα ο κάθε μαθητής 
ήτο υποχρεωμένος να φέρη μαζί του από εν ξύλον ή πρινάρι δια καύ-
σιμον χρήσιν του διδασκάλου. Κατά δε το άγιον Πάσχα όσοι προηρού-
71  http://www.darnakas.gr/emmpapadaskaloi.htm
72  Χ. Βουρουτζίδης «Κατάλογος ηγουμένων Ι.Μ.Τ .Προδρόμου Σερρών», Σερραϊκά Ανάλε-
κτα, ΔΕΠΚΑ, τ. Γ΄, Σέρρες,(2001), σ. 154
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ντο προσέφεραν και από εν κουλίκι (τσουρέκι) και 5 έως 10 αβγά κόκ-
κινα…».73

Βασική ιστορική πηγή, όπως και στην περίπτωση της Δοβίστας 
είναι ο Κώδικας της εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σουμπά-
σκιοϊ του 1863, από τον οποίο αντλούνται σοβαρές πληροφορίες για 
την εκπαίδευση.74 Οι ομοιότητες είναι φανερές, γεγονός το οποίο δεί-
χνει ότι η εμπλεκόμενη μητρόπολη Σερρών είχε το ίδιο τυπικό στην 
σύνταξη κάθε Κώδικα κοινότητας,  στις αρμοδιότητες και τα  καθή-
κοντα  των επιτροπών. Και στον Κώδικα αυτόν υπάρχει εκλεγμένη 
εφοροεπιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τα σχολικά τεκταινόμενα. 
Από τον ισολογισμό του 1852 – 53 που αναφέρεται στον Κώδικα, ο 
Γυμνασιάρχης Γ. Κόκκινος  συμπέρανε ότι τουλάχιστον από του 1852 
έχουμε εκπαίδευση, αφού αναγράφεται φράση περί της μισθοδοσί-
ας του δασκάλου: «…όσα από μηνέα του διδασκάλου 720 γρόσια».75 
Η εκκλησία είναι υπεύθυνη για  τα οικονομικά των σχολείων, μισθο-
δοτεί τους δασκάλους, εφόσον περιγράφονται σε αρκετά σημεία ισο-
λογισμοί, οι οποίοι αναφέρουν έξοδα για μισθούς δασκάλων από 770 
ως 2.200 γρόσια.  

Προφανώς ούτε οι μισθοί των δασκάλων ήταν ίδιοι, αλλά και 
ούτε πληρώνονταν σε τακτικά διαστήματα, κάτι το οποίο μαρτυ-
ρούν τα διαφορετικά ποσά που αναφέρονται στον καθένα. Οι δάσκα-
λοι που υπηρετούν στο σχολείο μέχρι το 1913, είναι από ένας μέχρι 
τρείς, ανάλογα με τον αριθμό και τις οικονομικές δυνατότητες  της 
Κοινότητας. 

Το 1885 συντάσσεται νέος κανονισμός που αποτελείται από 13 
άρθρα και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι δικαιοδοσίες των επι-
τροπών. Μεταξύ των άρθρων αναφέρεται: «Άρθ. Α΄. Τα μέλη της εκ-
κλησιαστικής επιτροπής οίτινες εισί εν ταυτώ και έφοροι της σχολής 
είνε τρείς εξ ων εις Ταμίας εις έφορος και εις Γραμματεύς……Άρθ.Ε΄ 
Ο έφορος μετά του γραμματέως υποχρεούνται να επιτηρούν το σχολεί-
ον, να συμφωνούν τη συναινέσει των προκρίτων και τη εγκρίσει του 
Αρχιερέως τον διδάσκαλον, εν ανάγκη δε να παύωσι αυτόν, εν ενί λόγω 

73  Μ. Γεδεών Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Εν Αθήναις, 1932, σ.351 και Χ. 
Βουρουτζίδης, «Χρονικό Διδασκάλων στις σχολές Ι. Μ.Τ. Προδρόμου Σερρών», Περιοδικό 
ΓΙΑΤΙ, (1996), σ.24, σημ.10
74  Γ. Κόκκινος, Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοι), ό. π. σ. 88. Ο Γυμνασιάρχης Γ.Κόκκινος, μελέτη-
σε και δημοσίευσε τον παραπάνω Κώδικα, από όπου αντλήσαμε τις πληροφορίες μας 
75  Γ. Κόκκινος, ό. π. σ. 90 από τον Κώδικα  σ. 28-29
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χρεωστούν να επιτηρούν το σχολείον». Η εφοροεπιτροπή έχει, λοιπόν, 
και εδώ την γενική εποπτεία και έλεγχο, συνεργάζεται  δε και με τους 
προκρίτους και τον Μητροπολίτη.

Το κτίριο του σχολείου ήταν αρχικά σε οίκημα κοντά στην εκκλη-
σία και μετά την απελευθέρωση, στα 1915, κτίστηκε καινούριο εξα-
τάξιο σχολείο, με στοιχεία τα οποία αναφέρονται στον Κώδικα.76 Αν 
και δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για το πως συγκεντρώθηκαν τα 
χρήματα, το πιθανότερο είναι να συγκεντρώθηκαν κατά τον ίδιο τρό-
πο όπως και σε όλα τα Δαρνακοχώρια, δηλαδή με την εισφορά επί της 
πώλησης του καπνού. Το ποσό ήταν 68.943 γρόσια από τα οποία τα 
15.650 ήταν των κατοίκων και τα υπόλοιπα από το ταμείο της εκκλη-
σίας. Η παραπάνω αναγκαιότητα επιβεβαιώνεται τόσο από την κατα-
γραφή του Κώδικα όσο και από τις εκθέσεις των επιθεωρητών, όπου 
το διδακτήριο εμφανίζεται σε κακή κατάσταση. Επίσης παρατηρού-
με την εμφανή άνοδο του αριθμού των φοιτούντων νηπίων συνολικά, 
αλλά και  των κοριτσιών νηπίων ιδιαίτερα, γεγονός το οποίο προμή-
νυε την βέβαιη άνοδο του μαθητικού δυναμικού του χωριού.  

Την περίοδο 1912 -15  σε έκθεση επιθεωρητών φαίνεται ότι το 
Σουμπάσκιοϊ έχει 1300  Έλληνες κατοίκους ομιλούντες μόνο την ελ-
ληνική γλώσσα, τριτάξιο Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο με 1 δά-
σκαλο, 2 δασκάλες και 120 μαθητές μαζί με τα νήπια. Ολική κοινο-
τική δαπάνη 70 λιρών, κοινοτικό διδακτήριο σε διατηρήσιμη κατά-
σταση και πρόσοδο σχολικής περιουσίας τον δίσκο της εκκλησίας.77

Το σχολικό έτος 1913-14 φαίνεται με 91 μαθητές δημοτικού σχο-
λείου (77 αγόρια και 14 κορίτσια), 84 νήπια (60 αγόρια και 24 κορί-
τσια), δαπάνη 80 λιρών για 1 δάσκαλο και 2 δασκάλες, κοινοτικό δι-
δακτήριο, σε κακή κατάσταση, κακώς επιπλωμένο.78 

Στα 1926  συστήνεται εξαμελής επιτροπή, με σκοπό την ανέγερ-
ση δευτέρου διδακτηρίου, αφού ο αριθμός του μαθητικού δυναμικού 
είχε αυξηθεί. Τελικά το νέο σχολείο λειτουργεί το 1931, με αρκετές 
ατέλειες οι οποίες ολοκληρώθηκαν ως το 1956, με τα επιχρίσματα, 
τον υδροχρωματισμό και τον αυλόγυρο. 

Από μελέτη του συναδέλφου Πέτρου Πλακανδάρα, πληροφορούμα-
στε ότι η ανέγερση του σχολείου κόστισε 1.160.000 δρχ, από τις οποίες οι 
76  Γ. Κόκκινος, ό. π. σ. 221, από Γ. Κουντιάδη, Λεύκωμα του Σουμπάσκιοι, Θεσσαλονίκη, 
1925, σ. 17,19.
77  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, ό. π., σ. 13
78  Έγγραφο Νο 6, ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος, ό. π. Πίνακας Β΄
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360.000 δρχ ήταν από προσφορές των κατοίκων. Τα δύο σχολεία συνέχιζαν 
να λειτουργούν ξεχωριστά και συγχωνεύθηκαν σε ένα δεκαθέσιο το 1972.79 
Μελετώντας τις πηγές και τα στοιχεία για την εκπαίδευση του χωριού, ανα-
γνωρίσαμε για άλλη μια φορά το ίδιο, αστείρευτο μεράκι του Δαρνακοχωρί-
τη για γράμματα που συναντήσαμε και στα 5 χωριά, ο οποίος σε κάθε ευκαι-
ρία έδειξε με τις πράξεις και τα οράματα του, αυτή την προτίμηση, ακόμα και 
σε καιρούς δύσκολους και σκοτεινούς.  

Σήμερα, στο χώρο αυτού του νεότερου σχολείου συνεχίζει την 
λειτουργία του το Δημοτικό Σχολείο του Νέου Σουλίου ως 6/θέσιο 
και ολοήμερο, έχοντας δυναμικό 130 περίπου μαθητών και είναι 
αναμφισβήτητα το πολυπληθέστερο σχολείο σε όλα τα Δαρνακοχώ-
ρια. Στη θέση του παλιότερου σχολείου του 1915 στεγάζεται το Γυ-
μνάσιο Νέου Σουλίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1983.      

   
4. 3  Άγιο Πνεύμα (Βεζνίκιοϊ)

Οι πληροφορίες μας για την εκπαίδευση στο Άγιο Πνεύμα αντλού-
νται από γραπτές πηγές όσων ασχολήθηκαν με την ιστορία του χω-
ριού.

Είναι δεδομένο ότι στο χωριό υπάρχει σχολείο τουλάχιστον από 
το 1870 που ιδρύθηκε ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Σερρών, ο οποί-
ος σίγουρα θα είχε ενδιαφερθεί για την εκπαίδευση ενός κοντινού χω-
ριού της πόλης των Σερρών, κάτι το οποίο εντασσόταν στους σκο-
πούς του, όπως επισημαίνει ο Δ. Σαμσάρης στη μελέτη του.80 Το χω-
ριό σημειώνεται στον χάρτη του Erhard όπως και σε άλλους χάρτες 
που ασχολούνται με την εκπαίδευση της εποχής, με μαθητική δύναμη 
150 – 200 μαθητών σύμφωνα με τον Στέφανο Παπαδόπουλο που με-
λέτησε την εκπαιδευτική δραστηριότητα την περίοδο αυτή της Τουρ-
κοκρατίας.81

Ο καθηγητής Δ. Σαμσάρης σε μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη και 
αξιόλογη από πλευράς πηγών μελέτη του για το Άγιο Πνεύμα την πε-
ρίοδο της Τουρκοκρατίας στο κεφάλαιο της εκπαίδευσης, μας αναφέ-

79  Π. Πλακανδάρα, http://www.darnakas.gr/neosoulidimotiko.htm
80  Δ. Σαμσάρη, Η κοινότης του Αγ. Πνεύματος Σερρών επί Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη, 
1971,σ.66-67
81  Στ.Ι .Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μα-
κεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Μακεδονική Βιβλιοθήκη, Θεσσαλο-
νίκη, 1970, σ. 60
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ρει ότι οι πληροφορίες για το σχολείο του χωριού δεν είναι αναλυτι-
κές, λόγω της καταστροφής των αρχείων και άλλων γραπτών μνημεί-
ων από τις Βουλγαρικές επιδρομές. Βασίζεται σε προφορικές παρα-
δόσεις σε αρκετά θέματα όπως και σε αναλογική ταύτιση από τις δια-
σωσμένες πηγές  της όμορης κοινότητας του Εμμανουήλ Παπά. 

Το κτίριο του παλαιού σχολείου βρισκόταν στην κεντρική πλα-
τεία και είχε δύο τμήματα, το αρρεναγωγείο και το παρθεναγωγείο. 
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πρώτη του οικοδόμηση, παρά μια 
επιγραφή του 1878, η οποία έχει χαθεί και πληροφορεί για μια ανα-
καίνιση του κτιρίου. Το διδακτικό προσωπικό ήταν ένας δάσκαλος 
και μια δασκάλα, οι οποίοι διέμεναν σε ειδικά δωμάτια εντός του κτι-
ρίου. Με βάση κατάστιχο της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής για 
την μισθοδοσία των δασκάλων της περιόδου 1891 -1892, φαίνεται 
ότι υπηρετούν στο σχολείο δύο δάσκαλοι και αμείβονται περίπου με 
2.500 γρόσια.82 Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την μισθοδοσία, την 
διοίκηση και την εφορεία του σχολείου, αλλά ο καθηγητής Σαμσάρης 
στη μελέτη του θεωρεί, ορθά κατά την γνώμη μας, ότι ισχύουν τα ίδια 
που περιγράφει ο διασωθείς Κώδικας της Δοβίστας  για τα σχολικά 
θέματα διοίκησης και λειτουργίας.83 Εκτός από τις αίθουσες διδασκα-
λίας και τα δωμάτια διαμονής των δασκάλων, στο βόρειο τμήμα του 
ισογείου υπήρχε προπολεμικά αίθουσα χορωδίας, θεάτρου, βιβλιοθή-
κης και αναγνωστηρίου, στις δε ανατολικές του πρώτου ορόφου λει-
τουργούσε το 1937-38, μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο, ενώ στις υπό-
λοιπες στεγάζονταν ο Σταθμός Χωροφυλακής. Το κτίριο κάηκε στην 
διάρκεια του εμφυλίου (1947) και κατεδαφίστηκε.

Η ανεπάρκεια των χώρων του παλιού σχολείου οδήγησε  στην συ-
γκρότηση επιτροπής στα 1913 με σκοπό την ανέγερση καινούριου δι-
δακτηρίου, κάτι το οποίο έγινε πραγματικότητα, χωρίς κρατική επι-
χορήγηση με ίδιους πόρους των κατοίκων μέσω εράνων και προσωπι-
κής εργασίας το 1914. Με εργολάβο τον Κοζανίτη Ξενοκράτη Ξενο-
φώντα  χτίστηκε το Α΄ Δημοτικό Σχολείο αποτελούμενο από ισόγειο, 
έναν όροφο και οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, σε οικόπεδο  κοντά στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Η κακή κατάσταση του σχολείου 
επιβεβαιώνεται και από τις εκθέσεις επιθεωρητών όπου χαρακτηρί-
ζεται ως «άχρηστον», «ετοιμόρροπον, σε οικτράν κατάστασιν» και βε-
82  Κ. Παπακυριάκος. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της κοινότητας Αγίου Πνεύματος και της 
ομωνύμου Ιερής Μονής, Σέρρες, 2003, σ.149
83  Δ. Σαμσάρη, ό. π., σ. 66
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βαιώνουν την ανάγκη ανέγερσης νέου κτιρίου. Την περίοδο 1912 -15 
σε έκθεση επιθεωρητών φαίνεται ότι το Βεζνίκιοϊ έχει 1650  Έλληνες 
κατοίκους, ομιλούντες μόνο την ελληνική γλώσσα, τετρατάξιο Δη-
μοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο με 1 δάσκαλο, 2 δασκάλες και 150 
μαθητές προσμετρώντας και τα νήπια. Κατά την έκθεση πάλι η ολι-
κή κοινοτική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 86 λιρών, το κοινοτι-
κό διδακτήριο είναι σε άχρηστη κατάσταση και ως πρόσοδοι σχολι-
κής περιουσίας αναφέρονται ο δίσκος της εκκλησίας και ενοίκια κοι-
νοτικών κτημάτων.84

Το σχολικό έτος 1913-14 φαίνεται με 82 μαθητές δημοτικού σχο-
λείου (73 αγόρια και 9 κορίτσια), δαπάνη 114 λιρών για 3 δασκάλες 
και 1 δάσκαλο, κοινοτικό διδακτήριο ετοιμόρροπο σε κακή κατάστα-
ση, με μηδενική επίπλωση εκτός από ολίγα θρανία και πίνακες.85 

Το 1925 ολοκληρώθηκε η επιχωμάτωση του οικοπέδου, οικοδο-
μήθηκε το κλιμακοστάσιο και χτίστηκε η τοιχοποιία του προαυλίου. 
Στο σχολείο φοιτούσαν μαθητές μέχρι το σχ. έτος 1979 – 80 και από 
το 1987 φιλοξενεί τμήμα του Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας που λει-
τουργεί στο χωριό.86  

Το 1946  υπήρχαν 547 μαθητές και τα διδακτήρια ήταν ανεπαρ-
κή για την στέγαση των μαθητών. Έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία που 
ποτέ δεν τελεσφόρησε για ανέγερση νέου διδακτηρίου στην περιο-
χή Τριβέλιακος. Αντί για αυτό, κτίστηκε μεταξύ του 1960 - 1964 νέο 
σχολείο, το Β΄ Δημοτικό Σχολείο στο λόφο του Αγίου Κωνσταντί-
νου, με τρείς αίθουσες διδασκαλίας, στις οποίες προστέθηκαν άλλες 
δύο  το 1987 – 88 και άλλη μία το 1999.  Ανακαινίστηκε το 2001-02 
και έκτοτε λειτουργεί ως σήμερα, φιλοξενώντας τετραθέσιο Δημοτι-
κό Σχολείο και Νηπιαγωγείο, με δυναμικό περίπου 45 μαθητών.87 

Όπως  σε όλα τα Δαρνακοχώρια, έτσι και στην περίπτωση του Αγί-
ου Πνεύματος, για τα παλιά διδακτήρια των αρχών του 20ου αιώνα, 
υπήρχε η απουσία της κρατικής επιχορήγησης, χτίστηκαν με ίδιους 
πόρους οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από το υστέρημα των απλών αν-
θρώπων, λόγω του ιδιαίτερου ζήλου τους για την παιδεία.

84  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, ό. π., σ. 14
85 Έγγραφο Νο 6, ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος, ό. π. Πίνακας Β΄
86  http://www.darnakas.gr/agiopneymaistoria.htm
87  Κ. Παπακυριάκος, ό.π. σ.150 – 151
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4. 4  Χρυσό (Τοπόλιανη)

Δεν υπάρχουν αρκετές γραπτές πηγές, οι οποίες να ασχολούνται 
ή να αναφέρουν την Τοπόλιανη σε σχέση με τα εκπαιδευτικά θέμα-
τα. Γνωρίζοντας όμως τα ιστορικά σχολεία του σημερινού Χρυσού 
και μόνο με μια απλή επίσκεψη σε αυτά, αλλά βλέποντας και το μέγε-
θος του χωριού, είναι εύκολο να συμπεράνει κάποιος ότι υπήρχε εκ-
παίδευση από πολύ παλιά. Το Χρυσό σήμερα αποτελεί την διοικητι-
κή έδρα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά.   

Η πρώτη ιστορική γραπτή πηγή που αναφέρει ότι υπάρχει σχο-
λείο στο Χρυσό, είναι του Ν. Σχινά που αναφέραμε στο κεφάλαιο για 
τα Δαρνακοχώρια: «….Από της πόλεως αμαξιτός βαίνουσα ομαλώς 
δια της πεδιάδος, παρέρχεται του δεξιόθεν και ¼ ώρας απέχοντος χω-
ρίου Τοπόλιανη, έχοντος 40 οικογεν. και σχολείον αρρένων,..»,88 στο 
οποίο ξεκάθαρα φαίνεται ότι τουλάχιστον από το 1886 καταγράφε-
ται εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Χρυσό, χωρίς άλλες λεπτομέ-
ρειες για αυτή.

Επίσης, ο καθηγητής  Στ. Παπαδόπουλος αναφέρει, ότι την περί-
οδο της Τουρκοκρατίας υπήρχε σχολείο στην Τοπόλιανη, μικρότερο 
από τα άλλα γειτονικά Δαρνακοχώρια. Γράφει χαρακτηριστικά: «…
ενώ μικρότερα (σχολεία) σημειώνονται από τους σχετικούς χάρτες στα 
χωριά….Σουμπάσκιοϊ (Νέο Σούλι), Τοπόλιανη (Χρυσό)…».89

Την περίοδο 1912 -15  σε έκθεση επιθεωρητών φαίνεται ότι η Το-
πόλιανη έχει 1300  Έλληνες κατοίκους ομιλούντες μόνο την ελληνι-
κή γλώσσα, τετρατάξιο Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο με 1 δά-
σκαλο, 1 δασκάλα και 120 μαθητές μαζί με τα νήπια. Η ολική κοινο-
τική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69 λιρών, το κοινοτικό διδακτή-
ριο είναι σε καλή κατάσταση και ως πρόσοδος της σχολικής περιου-
σίας, αναφέρεται ο δίσκος της εκκλησίας.90 

Το σχολικό έτος 1913-14 φαίνεται με 69 μαθητές δημοτικού σχο-
λείου (66 αγόρια και 3 κορίτσια), 65 νήπια (35 αγόρια και 30 κορί-
τσια), δαπάνη 100 λιρών για 2 δασκάλες και 1 δάσκαλο, κοινοτικό δι-
δακτήριο, σε ανεκτή κατάσταση, με κακή επίπλωση.91 
88  Ν. Σχινάς, ό. π.,  σ. 444
89  Στ.Ι.Παπαδόπουλος, ό.π., σ. 60
90  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, ό. π., σ. 12
91 Έγγραφο Νο 6, ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος, ό. π. Πίνακας Β΄
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Οι πληροφορίες μας για τα νεότερα χρόνια, βασίζονται σε προφο-
ρικές μαρτυρίες κατοίκων του χωριού, οι οποίοι είχαν άμεση σχέση 
με την εκπαίδευση και κατάγονται από το Χρυσό ή υπηρέτησαν σε 
αυτό ως εκπαιδευτικοί.

Ο συνάδελφος Γιάννης Τσεγγελίδης σε μελέτη του για το Χρυ-
σό αναφέρει χαρακτηριστικά: «….Στην Τοπόλιανη η Αδελφότητα του 
Αγίου Γεωργίου αγόρασε ένα οικόπεδο εκτάσεως 2.400 μέτρων και το 
έκανε δωρεά στο Δημ. Σχολείο. Στο χώρο αυτό χτίστηκε το 1ο Δημ. 
Σχολείο Χρυσού (το σημερινό Γυμνάσιο  του  χωριού). Η Αδελφότητα 
της Παναγιάς έχτισε ένα οίκημα και το δώρισε στο Σχολείο. Το οίκημα 
αυτό σώζεται και ενοικιάζεται από το Σχολείο σε ιδιώτες. (Λειτουργεί  
ως αρτοποιείο)».92 Τονίζει βέβαια την έλλειψη γραπτών πηγών, αλλά 
βασίζεται στις προφορικές μαρτυρίες. Με βάση τις μαρτυρίες αυτές 
ανακαλύπτουμε  τον δωρητή του οικοπέδου του παλιού σχολείου, κα-
θώς και τον δωρητή ενός ακινήτου.

Ο ιερέας και συνταξιούχος συνάδελφος παπά-Πασχάλης Παπού-
δας, μας έδωσε σημαντικές πληροφορίες για την εκπαίδευση του χω-
ριού του, τις οποίες έζησε ο ίδιος αφού είναι ηλικίας 80 περίπου ετών, 
σε συνέντευξη που μας παραχώρησε στις 23/11/2009.93 

Το παλιό σχολείο και η κοινότητα βρισκόταν στην αυλή της εκ-
κλησίας του Αγίου Αθανασίου, σε κτίριο με ισόγειο, το οποίο χρη-
σιμοποιούνταν ως αποθηκευτικός χώρος και ένα όροφο, στον οποίο 
υπήρχαν οι αίθουσες διδασκαλίας. Οι ανάγκες από την αύξηση του 
μαθητικού δυναμικού επέβαλαν την ανέγερση νέου διδακτηρίου. 
Έτσι αποφασίστηκε η ανέγερση κτιρίου με ίδιους πόρους των κατοί-
κων. 

Το σχολείο άρχισε  να λειτουργεί στο νέο διδακτήριο την σχολική 
χρονιά 1939-40, όταν φοιτούσε ο ίδιος στην Ε΄ Δημοτικού, που ση-
μαίνει πρακτικά, ότι κτίστηκε μεταξύ των ετών 1935- 37. Το κτίριο 
ήταν διώροφο με υπόγειο χώρο και είχε 8 αίθουσες διδασκαλίας και 
2 γραφεία. Οι αίθουσες επικοινωνούν με ανοιγόμενη πόρτα ανά δύο 
για τις εκδηλώσεις.   

Στο σχολείο αυτό ευτύχησε να εργαστεί το 1951 ως κοινοτικός 
δάσκαλος, μετά την αποφοίτηση του από την Ακαδημία. Χαρακτηρι-
στικά θυμάται το μεγάλο αριθμό μαθητών, 125, που είχε στην τάξη. 

92  Ι. Τσεγγελίδης, http://www.darnakas.gr/xrisoxristkoinot.htm
93  Π. Παπούδας , ιερέας-δάσκαλος, προφορική συνέντευξη  στις 23/11/2009.
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Το κτίριο αυτό στεγάζει σήμερα το Γυμνάσιο Χρυσού που ιδρύθηκε 
το 1977 με το ΦΕΚ Α΄222/ 13-8-1977 και στον υπόγειο χώρο του λει-
τουργεί Λαογραφικό Μουσείο με ενδιαφέροντα εκθέματα. 

Οι κτιριακές ανάγκες και η αγάπη, το μεράκι των κατοίκων για 
γράμματα, έφερε ξανά θέμα ανέγερσης νέου διδακτηρίου και έτσι 
αποφασίστηκε η ανέγερση του σημερινού κτιρίου του Δημοτικού 
Σχολείου.  Το Β΄ Δημοτικό Σχολείο ξεκίνησε να κτίζεται το 1956 και 
άρχισε να λειτουργεί το 1963. Ο χρόνος ανέγερσης μαρτυρά την δυ-
σκολία εξεύρεσης χρημάτων, τα οποία τελικά βρέθηκαν από ίδιους 
πόρους, αλλά και από επιχορηγήσεις της πολιτείας. Για να κτιστεί 
διενεργήθηκε έρανος των κατοίκων κατά την πώληση των καπνών, 
κάτι που προφανώς έγινε και στην ανέγερση του Α΄ Σχολείου. Τα δύο 
σχολεία λειτουργούσαν ταυτόχρονα για αρκετά χρόνια, ωσότου συ-
μπτύχθηκαν  στο κτίριο του Β΄ Δημοτικού Σχολείου. Σήμερα το Δη-
μοτικό Σχολείο Χρυσού λειτουργεί ως 6/θέσιο, μετά την συνένωσή 
του με το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης τον Σεπτέμβριο 
του 2009, με μαθητικό δυναμικό περίπου 75 μαθητών.  

O Πενταπολίτης Δημήτριος Αλ. Αραμπατζής  γράφει, ότι «…Στα 
5 χωριά, που ήταν άριστα οργανωμένα σε κοινότητες από τα παλιά 
χρόνια της τουρκοκρατίας και είχαν αναπτύξει άριστη τοπική οργά-
νωση και καλλιέργησαν με φανατισμό και πάθος την ελληνική γλώσσα 
και την πίστη στη θρησκεία και δεν έχουν περιπτώσεις ατομικού ή ομα-
δικού μηδισμού, με την ευρύτερη έννοια της λέξης, εξισλαμισμού κλπ 
στην πολυτάραχη διαχρονική πορεία τους (2300 – 2500 χρόνων κατοί-
κησης), ανάμεσα από ποικιλόμορφες ξενικές επιδράσεις, δέσποζε, σαν 
πρωτεύουσα, η Πεντάπολη, μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό, όπως 
ομολογούν οι παλαιότεροι…».94

 4. 5  Σαρμουσακλή (Πεντάπολη)

Το Σαρμουσακλή (Πεντάπολη) που είναι το κεντρικότερο και με-
γαλύτερο χωριό από τα Δαρνακοχώρια, ακολούθησε την ίδια περίπου 
πορεία κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης με τα υπόλοιπα. 

Η εκπαιδευτική του πορεία μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι είναι ιδι-
αίτερης αξίας και  αποτελεί το κύριο θέμα της εργασίας μας.

94  Δ. Αραμπατζή, ό. π., σ. 24 -25
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Χάρτης Νο 1:  Δαρνακοχώρια
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Χάρτης Νο 5:  Ο νομός Σερρών
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Έγγραφο 6:  ΓΑΚ/ΙΑΜ/Πίνακας Β΄, Στατιστικής των Ελληνικών Σχο-
λείων Μακεδονίας –Περιφ. Σερρών- σχολ. έτους 1913-14 του επιθεω-
ρητή Χαράλαμπου Κυριακάτου, απ’ το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας

(Έρευνα Απ. Μελισσά)
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Έγγραφο 3α:  Στοιχεία σχολείου Σαρμουσακλή & μαθητικού δυναμι-
κού (1912-15) από βιβλίο εκθέσεως επιθεωρητού

(Έρευνα Απ. Μελισσά)
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Έγγραφο 3β:  Προσόντα και μισθός διδακτικού προσωπικού από 
βιβλίο εκθέσεως επιθεωρητού (1912-15)

(Έρευνα Απ. Μελισσά)
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Έγγραφο 42:  Νικ. Σχινά, Οδοιπορικαί Σημειώσεις (1886)
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Έγγραφο 61:  Πίνακας σχολείων Μητρόπολης Σερρών (1895-1896)
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Έγγραφο 62:  Συμφωνητικό, Κώδικας Αγ. Αθανασίου 
Εμμ. Παπά (1885, σ.27)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΛΗ 
(ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ)

1. Σαρμουσακλή - Πεντάπολη

Ξεκινώντας την ιστορική αναδρομή μας για την εκπαίδευση στην 
Πεντάπολη και την ιστορία του διδακτηρίου του παλιού Δημοτικού 
Σχολείου, είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στα γενικότερα δεδομένα 
και στη διαδρομή από το παρελθόν στο σήμερα, να περιγράψουμε τις 
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες , να οριοθετήσουμε γεωγραφικά και 
πολιτισμικά το χώρο αυτού του τόπου. 

Η Πεντάπολη (Σαρμουσακλή), βρίσκεται περίπου στο κέντρο του 
Νομού Σερρών, απέχει 13 χλμ ΝΑ της πόλης των Σερρών και είναι 
χτισμένη πάνω σε λόφο κοντά στους πρόποδες του Μενοικίου όρους. 
Αποτελεί Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, μετά 
την διοικητική μεταρρύθμιση του «Καποδίστρια». Είναι το κεφαλο-
χώρι ανάμεσα στα πέντε Δαρνακοχώρια (εκεί οφείλει και το όνομα 
της), και οι κάτοικοι της έχουν κοινή ντόπια καταγωγή με χαρακτηρι-
στική ομιλούμενη γλώσσα η οποία παρουσιάζει ιδιομορφίες στο τυ-
πικό, την προφορά και στον τονισμό.95 Οι μόνιμοι κάτοικοι της ήταν 
πάντα χριστιανοί, ομιλούντες αποκλειστικά την ελληνική γλώσσα. 

Τα πρώτα ίχνη ζωής καταγράφονται από την πρώιμη εποχή του 
χαλκού (3.000 π. Χ),στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με 
ανασκαφές του αρχαιολόγου Δ. Γραμμένου, στα μέσα και τα τέλη 
της δεκαετίας του ‘80. Κατά την διάρκεια της ανασκαφής βρέθηκαν 
όστρακα, εστία, βάσεις από πήλινα αγγεία, χείλη, λαβές, πυριτόλι-
θος επεξεργασμένος ή ακατέργαστος. Αργότερα, καταγράφεται η πα-
ρουσία των Πελασγών και των Θρακών (Σιροπαιόνων) στην περιο-
χή. Στα χρόνια του Μ. Αλεξάνδρου έως και τα Ρωμαϊκά φαίνεται ότι 
υπήρξε μεγάλη άνθηση στην περιοχή. Αυτό μαρτυρεί η πληθώρα των 
αρχαιολογικών ευρημάτων που έχει καταγράψει η μνήμη των κατοί-

95  Α Μελισσάς,Ζάμαντας,Μοναδικό  παραδοσιακό έθιμο της Πεντάπολης Σερρών, Πεντάπο-
λη,2001 σ. 6



σελ.80

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

κων. Ορατό δείγμα της εποχής εκείνης είναι η γέφυρα που υπάρχει 
στην περιοχή ζαγαριάνη.96

Οι ονομασίες που πήρε αυτός ο τόπος είναι αρκετές. Ξυλοπήγα-
δο, Σαρμουσακλή, Κωνσταντινιάς ή Κωνσταντινιάδα, Πεντάπολη. 

Με το όνομα Ξυλοπήγαδο (Ikselopigad, Xylopegada), που προ-
φανώς είναι η Βυζαντινή του ονομασία, το βλέπουμε στα Τουρκικά 
φορολογικά κατάστιχα ΤΤ3 που άρχισαν να συντάσσονται το 1454-
55 και τέλειωσαν το 1464-65.97 Σε βυζαντινή απογραφή ως ιδιοκτή-
της αναφέρεται απόγονος της οικογένειας των Παλαιολόγων.98

Με το όνομα Σαρμουσακλή (Sarmisaklu, Sarmusakli) φαίνεται σε 
όλους τους άλλους φορολογικούς τουρκικούς καταλόγους, ΤΤ70 που 
συντάχθηκε το 1519, ΤΤ143 που συντάχθηκε ανάμεσα στα 1519 και 
στα1531, ΤΤ167 που συντάχθηκε το 1531 και ΤΤ403 που συντάχθη-
κε το 1541 ή 1551.99 Στον κατάλογο ΤΤ403, σελίδες 457-460, ανα-
φέρονται ως συνοικίες (mahalle), οι ενορίες Αγία Παρασκευή, Αγία 
Βαρβάρα, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος που 
είναι και οι σημερινές εκκλησίες του χωριού.100 Ιδιοκτήτες του χω-
ριού με πλήρη ιδιοκτησία (mulk) είναι οι αδελφοί Muhammed Celebi 
και Hadige Hatun που είναι γιοί του Mezid Beg υπεύθυνου των αυτο-
κρατορικών στάβλων και στον οποίο είχε παραχωρηθεί το χωριό από 
την Υψηλή Πύλη.101 Σύμφωνα με τον Απόστολο Μελισσά, ο οποίος 
έγραψε ιδιαίτερη έρευνα – μελέτη, με ενδιαφέροντα στοιχεία για την 
πληθυσμιακή σύνθεση, την φορολογία, τα προϊόντα του Σαρμουσα-
κλή και αποτελεί μία από τις λίγες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις 
που παραχωρείται χωριό με πλήρη ιδιοκτησία.102 Η οθωμανική ονο-
μασία Σαρμουσακλή προέρχεται από την λέξη Sarmisaq και το επίθη-
μα li-lu που χρησιμοποιείται στον σχηματισμό παραγώγων επιθέτων.

Η ονομασία Κωνσταντινιάς, δόθηκε τιμής ένεκεν το 1913 από το 

96  Π. Γουδεντζίκης, http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm
97  Ε.Μπαλτά (Ε.Balta), Les vakifs de Serres et de sa region XVe et XVIes, Athene, 1995, 
σ.167-168, υπ. 517-521.
98 Α Μελισσάς, ό. π. σ. 4 
99  Γ. Κόκκινος, Καλά Δένδρα Νομού Σερρών, Ιστοριογραφία – Λαογραφία, Σέρρες, 2009, 
σ.101-102.
100  Ε. Μπαλτά (Ε.Balta), ό. π. σ.163, υπ.491. 
101  Α. Μελισσάς, Κοινωνική και οικονομική δομή της Πεντάπολης Σερρών τον 14αιώνα, Πε-
ντάπολη, 2001, σ. 13
102  Α. Μελισσάς ,ό. π., Πρόλογος. 
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βασιλιά Κωνσταντίνο, για έρανο που διενεργήθηκε υπέρ του Εθνι-
κού Στόλου και οι κάτοικοι συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο  χρηματικό 
ποσό έναντι των γειτονικών κοινοτήτων.103  

Αρχικά αναγνωρίζεται στο ελεύθερο Ελληνικό κράτος, ως Κοινό-
τητα Σαρμουσακλή με το Β.Δ. 28-12-1919, ΦΕΚ Α΄2/1920 και στη 
συνέχεια μετονομάσθηκε σε Κοινότητα Πενταπόλεως με Διάταγμα 
στις  12-3-1928 δημοσιευθέντος στο ΦΕΚ Α΄81/1928.104 Να σημειώ-
σουμε ότι στην κοινότητα Πενταπόλεως ανήκαν ως το 1930 το Παρα-
λίμνιο (Βερνάρ) και ως το 1949 η Μεσοκώμη (Κάκαρα).105 Η ονομα-
σία Πεντάπολη λόγω της γεωγραφικής και δεσπόζουσας θέσης ανά-
μεσα στα Δαρνακοχώρια, δόθηκε από τον εκ Νιγρίτας Υπουργό Παι-
δείας και βουλευτή Σερρών Αθανάσιο Αργυρό.106 

Ακόμη και σήμερα συνηθίζουν κάποιοι να αναφέρουν το όνομα 
Σαρμουσακλή  αν και έχουν περάσει 80 χρόνια από την αλλαγή στην 
ελληνική ονομασία Πεντάπολη.

Ο μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας Γρηγόριος Φουρτουνιάδης 
και μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης σε επιστολή του το 1833 
προς τον καθηγητή Αργύριο Παπαρίζο, προκειμένου να τον πείσει να 
επιστρέψει στην πόλη, ανέφερε για την επαρχία Σερρών στην οποία 
ανήκε το Σαρμουσακλή: «.. Εμακαρίζομεν εαυτόν ευτυχή και ευδαί-
μονα αποκαλούντες, ότι ελάχομεν επαρχίαν πλουτούσαν, επαρχιωτών 
φιλομουσών, αγαπώντων την παιδείαν, τιμώντων τας μούσας, περι-
ποιουμένων τους ελλογίμους και νοούντων τα αληθή της πατρίδος συμ-
φέροντα».107 Οι παραπάνω έπαινοι του Ιεράρχη δείχνουν πραγματι-
κά το επίπεδο της επαρχίας Σερρών, μέσα στην οποία δέσποζε εκεί-
να τα χρόνια το κεφαλοχώρι Σαρμουσακλή, σε απόσταση μερικών χι-
λιομέτρων από τις Σέρρες, έχοντας ιδιαίτερη οικονομική και πολιτι-
σμική άνθηση.

Το Σαρμουσακλή ήταν το κεφαλοχώρι που γεωγραφικά υπερτε-
ρούσε, αφού βρισκόταν πάνω στον οδικό άξονα Σερρών – Δράμας και 
σε μικρή απόσταση από την πόλη των Σερρών, συνδυάζοντας αγροτι-
κά και ημιαστικά χαρακτηριστικά. Με σημερινούς αυτοδιοικητικούς 
103  Α. Ψαθά - Β. Μητρακλή, Ιστορία- Λαογραφία Νομού Σερρών,τ. Α΄, Σέρραι, 1976, σ.109
104  Έγγραφο Νο 39, ΦΕΚ Α΄81/1928
105  ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία Συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτήτων, Αθήνα, 1962, 
σ.144-145
106  Α. Ψαθά - Β. Μητρακλή ό. π., σ.109
107  Έ. Αγγέλου – Βλάχου, ό. π. σ. 21
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όρους θα την καταγράφαμε ως μια μικρή αγροτόπολη. Ο κάθε περι-
ηγητής, έμπορος, ταξιδιώτης, πραματευτής που ερχόταν από ή προς 
την ανατολική πλευρά της πόλης των Σερρών περνούσε από εκεί, με 
αποτέλεσμα οι κάτοικοι να έρχονται σε επαφή πάντα με ανθρώπους 
από διάφορα μέρη, με διαφορετικές εμπειρίες και ακούσματα, τεχνί-
τες που ασκούσαν τα επαγγέλματα τους στο χωριό, να συναλλάσσο-
νται τελικά οικονομικά και πολιτισμικά με έναν αστικό τρόπο που 
τους προσέφερε έναν προνομιακό τρόπο επαφής ανθρώπων που λίγοι 
τόποι μπορούσαν να έχουν τότε. Διέθετε χάνια, καφενεία, παντοπω-
λεία, παζάρι το οποίο γινόταν τις Κυριακές. Δεν είναι  τυχαίο, σύμ-
φωνα με τους καταλόγους της ΥΔΑΜΚ Σερρών, ότι ένα από τα μεγά-
λα χάνια της πόλης, είχε την ονομασία «Σαρμουσακλή», βρισκόταν 
στην συνοικία Ταμπά-χανέ και προφανώς ή ήταν ιδιοκτησίας κάποιου 
από το χωριό ή ο ιδιοκτήτης της είχε άριστες σχέσεις με τους επισκε-
πτόμενους συχνά την πόλη Σαρμουσακλιώτες.108 Η οικονομική επι-
φάνεια των Σαρμουσακλιωτών ήταν ακουστή τόσο στις Σέρρες, όσο 
και στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Μακεδο-
νίας και όχι μόνο.   

Είναι γνωστό το χωριό για την οικονομική άνθηση την οποία πα-
ρουσίασε μετά τα μέσα του 19ου αιώνα από την καλλιέργεια των κα-
πνών της εκλεκτής ποικιλίας «Μπασμάς», η οποία απέφερε ιδιαίτερα 
μεγάλα εισοδήματα στους κατοίκους, αλλά και έσοδα από την φορο-
λογία στους διοικούντες. Ο ιστορικός Πέτρος Πέννας κάνει ιδιαίτερη 
αναφορά για εκείνη την περίοδο γράφοντας: «…ταυτοχρόνως η εισ-
ροή χρήματος εις τα γύρω χωρία ώθησε και ταύτα εις μίαν άνευ προη-
γουμένου άμιλλαν οικοδομικού οργασμού, ο οποίος ήλλαξε τελείως την 
όψιν αυτών. Βλέπων τις και σήμερον ακόμη τας διωρόφους και τριω-
ρόφους οικοδομάς της εποχής εκείνης εις την Πεντάπολιν, το Χρυσό, 
τον Εμμανουήλ Παπά…,λαμβάνειν απτήν εικόνα, περί του πόσον ευ-
εργετική υπήρξε δια τον τόπον η επίδοσις εις την καλλιέργειαν του κα-
πνού…».109 

Ο δε ιστορικός Γιώργος Καφταντζής για το ίδιο θέμα της καπνο-
καλλιέργειας αναφέρει: «…Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές 
του 20ου τεράστια εξάπλωση εμφάνισε η καλλιέργεια του καπνού, έτσι 
ώστε να απασχολεί αποκλειστικά ολόκληρα χωριά (καπνοχώρια) στις 
108  Γ. Καφταντζή Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφέρειας , Θεσσαλονίκη, 1996, 
σ. 322,υπ. 286
109  Π. Θ. Πέννας, ό. π., σ. 377-378
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περιοχές του Παγγαίου, Πεντάπολης, Ν. Ζίχνης, Αλιστράτης, Νιγρί-
τας….».110 Κατά την περίοδο του Μακεδονικού αγώνα, ένας από τους 
συνιδρυτές της αντάρτικης ομάδας του καπετάν Θανάση Χατζηπα-
νταζή, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην προάσπιση και διάσωση 
του ελληνισμού, ήταν ο Σαρμουσακλιώτης  Χρήστος Κιουτσούκης.111 
Η δικαιοδοσία της ομάδας, η οποία λειτουργούσε κατ’ εντολή του ελ-
ληνικού Προξενείου Σερρών, ήταν από την πόλη των Σερρών μέχρι 
το Μπέλες και το Μελένικο, σε περίπτωση  δε καταδίωξης μετέβαινε 
στα Δαρνακοχώρια σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο.112 Πολλοί 
κάτοικοί της έλαβαν μέρος σε όλους τους αγώνες του 20ου αιώνα, βα-
σανιζόμενοι ή  χύνοντας το αίμα τους στα πεδία των μαχών.

Η Πεντάπολη σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα, ήταν ιδιαίτε-
ρα ανεπτυγμένη πολιτισμικά και οικονομικά, γεγονός που μαρτυρούν 
η ίδρυση των δύο Γεωργικών Συνεταιρισμών από το 1928, Φιλαρμο-
νικής από το 1936, Ιδιωτικού Γυμνασίου και Οικοκυρικής Σχολής τη 
δεκαετία του 50, Παιδικού Σταθμού το  1956, Δημοσίου Γυμνασίου 
το 1972, Γραφείου ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, Αγροτικού Ιατρείου κ.ά.

Αξίζει να δούμε την ιδιαίτερη αναφορά ορισμένων εντύπων της 
εποχής για την προπολεμική Πεντάπολη και τα διπλανά χωριά, όπου 
φαίνεται η κοινωνικοπολιτιστική κατάσταση, η οικιστική ανάπτυξη, 
η οικονομική ευμάρεια, τα προϊόντα,  η καταγωγή και η γεωγραφική 
θέση τους.

Στο «Ημερολόγιο της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» του 
1931- 32, ο μετέπειτα Δήμαρχος Δράμας Θ. Αναστασιάδης γράφει: 
«ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ. Η Πεντάπολις (Σαρμουσακλή) πολίχνη Α της πό-
λεως των  Σερρών μετά της οποίας συγκοινωνεί δι’ αυτοκινήτων εί-
ναι η ακμαιοτέρα και πλουσιωτέρα των Κοινοτήτων της επαρχίας Σερ-
ρών. Κατοικείται υπό 3.500 ψυχών. Είναι αξιόλογον κέντρον Καπνών 
ονομαστών και μετά των γειτονικών της και Α των Σερρών κωμοπό-
λεων Παπάς (Δοβίστα), Χρυσό (Τοπόλιανη), Νέον Σούλι (Σουμπάσκι-
οι), Μόνοικος (Βεζνίκον), παράγει τα καλύτερα καπνά της περιφερείας 
Σερρών εις μεγάλας ποσότητας και με τας καλυτέρας τιμάς, ώστε οι κά-
τοικοι του τμήματος τούτου να θεωρώνται από τους ευημερούντας. Αι 
κωμοπόλεις αύται με το καθαρώς Ελληνικόν και συμπαγή πληθυσμόν 
110  Γ. Καφταντζή, ό. π., σ. 320
111  Γ. Καφταντζή Η ιστορία της Ηράκλειας Ν. Σερρών, Δήμος Ηράκλειας, 1973, σ. 175
112 Δ. Φλωριά, «Σημειώσεις δια την εν Σαντζακίω Σερρών γινομένην εθνικήν εργασίαν», 
Σερραϊκά Χρονικά, τ. Δ, Αθήναι, (1963), σ. 18
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των διεκρίθησαν κατά τους χρόνους της δουλείας διατηρούσαι τα κα-
λύτερα σχολεία και δια την φιλοπατρίαν των κατοίκων των, οι οποίοι 
ουκ ολίγας εθνικάς υπηρεσίας προσέφερον. Όλαι έχουσι λαμπράς ιδι-
ωτικάς  οικοδομάς και παρουσιάζουν όψιν πόλεων και προκαλούν το 
ενδιαφέρον των σιδηροδρομικώς ταξιδευόντων Α πέραν των Σερρών, 
ιδίως δε οι κωμοπόλεις Μονοίκου (Βεζνίκου) και Παπά (Δοβίστα) ευ-
ρισκόμεναι επί των υπωρειών της οροσειράς του Μενοικίου, των οποί-
ων αι τοποθεσίαι παρουσιάζουν θέαμα ευχάριστον. Τα εις τας Κοινό-
τητας αυτάς έργα είναι άξια σημειώσεως και άξιοι επαίνων οι φιλο-
πρόοδοι κάτοικοί των υποβαλλόμενοι προθύμως εις υλικάς θυσίας δια 
την απόκτησιν υδραγωγείων, ηλεκτροφωτισμού, Διδακτηριακών με-
γάρων και Εκκλησιών. Αι δε συναλλαγαί των με την πόλιν των Σερρών 
δίδουσι μεγάλην ζωήν εις την αγοράν της πόλεως και συντελούν εις την 
οικονομικήν αναζωογόνησίν της. Η Πεντάπολις και λοιπαί γεωργικαί 
κωμοπόλεις δεν υστερούν και εις την παραγωγήν σιτηρών. Οι δε κά-
τοικοι των διαιτώνται καλώς και έχουσι κατοικίας λείαν ευρύχωρους 
και υγιεινάς. Το κλίμα αυτών είναι υγιεινόν. Ο δε επισκέπτης των ευρί-
σκει εστιατόρια, κέντρα αναψυχής ανάλογα βεβαίως προς τας γεωργι-
κάς αυτάς πολίχνας και η διαμονή του δύναται να είναι άνετος και ευ-
χάριστος».113

Όπως από το Γεωγραφικό λεξικό του 1935, αντιγράφουμε: «ΠΕ-
ΝΤΑΠΟΛΙΣ (Σαρμουσακλή), Κοιν. Επαρ. Σερρών, νομού Σερρών με 
έδραν την ομών. Κωμόπολιν. Κάτ. 3.307 της έδρας 3.102. Έχει δημ 
.σχ., ταχ., τηλ., τηλεφ., στ, χωρ. και απέχει των Σερρών 2 ½ ώρας. Εις 
την κοιν. υπάγεται και το χωρίον Μεσοκώμη (Κάκαρα) ».114

Από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα πολλοί κάτοικοι της 
έχουν διαπρέψει στα γράμματα, τις τέχνες και το εμπόριο στην Ελλά-
δα και το εξωτερικό. Στους 800 υπολογίζεται ο αριθμός των επιστη-
μόνων που ξεκίνησαν τα μαθητικά τους χρόνια στην Πεντάπολη, συ-
νέχισαν τις σπουδές τους και έκαναν περήφανο τον τόπο καταγωγής 
τους, διαπρέποντας ως λαμπροί επιστήμονες. 

Σήμερα, η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας, του ήθους, 
της παράδοσης και της πληθυσμιακής ανάκαμψης του τόπου αυτού, 
είναι το μεγάλο στοίχημα που πιστεύουμε ότι μπορεί να  κερδίσει, 
αφού είναι βέβαιο ότι το έχει αντιμετωπίσει πετυχημένα, μέσα στα 
113  Έγγραφο Νο 41, Θ. Αναστασιάδη, Ημερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 1931-
32, Δράμα, σ. 102
114  Μ. Σαλίβερος, Πλήρες Γεωγραφικόν Λεξικόν της Ελλάδος, Αθήναι, 1935, σ. 373
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βάθη του ιστορικού παρελθόντος στο οποίο πορεύεται εδώ και αιώ-
νες. 

1. 1  Πληθυσμιακή μεταβολή 

Αν και η Πεντάπολη κατοικείται από πολύ παλιά και εμφανίζε-
ται στις πηγές με διάφορες ονομασίες, στατιστικά στοιχεία του πλη-
θυσμού διαθέτουμε από την περίοδο μετά την πτώση της Πόλης μέ-
χρι σήμερα.

Σύμφωνα με πίνακα εξέλιξης του πληθυσμού της Πεντάπολης 

Εικόνα 70 :  
Ο Πενταπολίτης Κωνσταντίνος Σγουρός
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από τον 15ο αιώνα έως σήμερα, που συνέταξε και δημοσίευσε ο Από-
στολος Μελισσάς βασιζόμενος για μια μεγάλη περίοδο σε οθωμανι-
κές πηγές και για την υπόλοιπη σε ελληνικές, ο πληθυσμός εξελίσσε-
ται ως εξής:115 

115  Α. Μελισσάς και http://www.darnakas.gr/pentapoliplithismos.htm
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Όπως παρατηρούμε, ο πληθυσμός της Πεντάπολης γνώρισε μια 
γραμμική αύξηση, με κάμψη μόνο στα τέλη του 19ου αιώνα και στα-
θερή μείωση από το 1970 λόγω της μετανάστευσης και της αστυφι-
λίας.

2. Η Εκπαίδευση στο Σαρμουσακλή 
 

2. 1  19ος αιώνας 

Πολλοί ερευνητές έχουν διερωτηθεί για την αρχή ύπαρξης εκ-
παίδευσης ενός τόπου, έτσι κι εμείς προσπαθήσαμε να ανακαλύψου-
με στοιχεία τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε αποδείξεις για 
ασφαλή συμπεράσματα. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για 
το πότε ξεκινά η εκπαιδευτική ιστορία στο Σαρμουσακλή, λαμβά-
νοντας υπόψη γενικότερα ιστορικά δεδομένα. Ξεκινώντας από την 
εγκύκλιο του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ το 1593 με την οποία προτρέ-
πονταν οι κατά τόπους μητροπολίτες να ιδρύσουν σχολεία, «… ώστε 
τα θεία και ιερά γράμματα δύνασθαι διδάσκεσθαι, βοηθείν δε κατά δύ-
ναμιν τοις εθέλουσιν διδάσκειν και τοις μαθείν προαιρουμένους…»,116 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως από τότε να δημιουργήθηκε κά-
ποια μορφή εκπαίδευσης στο Σαρμουσακλή, λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός της εκκλησιαστικής υπαγωγής της Μητρόπολης Σερρών 
και Νιγρίτας στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, της έκτασης και 
του πληθυσμού του χωριού, της φοροδοτικής του ικανότητας στους 
Τούρκους, καθώς και την ύπαρξη 5 εκκλησιαστικών ενοριών σύμφω-
να με επίσημα τουρκικά έγγραφα.117 Αν πράγματι υπήρξε «το κρυ-
φό σχολείο», κάτι το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα, είναι βέβαιο ότι 
θα λειτούργησε και στο Σαρμουσακλή με δάσκαλο ιερέα στο νάρθη-
κα της εκκλησιάς, κάτι το οποίο συνέβαινε στις Σέρρες σύμφωνα με 
τον καθηγητή Κυριάκο Παπακυριάκο118 και στο χωριό Καλά Δένδρα 
σύμφωνα με τον καθηγητή Γεώργιο Κόκκινο.119 Ο τελευταίος μάλι-
στα αναφέρει την επιστολή του Ρωμαιοκαθολικού πάστορα Γκέρχαλ 
ο οποίος στα 1575 έγραψε «..Πουθενά σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν 
116  Κ. Σάθα, Βιογραφικό σημείωμα περί του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄, 1870, σ. 82 
117  Ε. Μπαλτά (Ε.Balta), ό. π. σ.163, υπ. 491
118 K. Παπακυριάκος, «Η Παιδεία στην πόλη και την περιοχή Σερρών στα χρόνια της Τουρ-
κοκρατίας», Σερραϊκά Χρονικά, Ι.Λ.Ε.Σ.Μ., τ.11, Αθήνα, 1993, σ. 62  
119  Γ. Κόκκινος, Καλά Δένδρα Νομού Σερρών, Σέρρες, 2009, σ. 115-116
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ευδοκιμεί η μελέτη. Δεν υπάρχουν δημόσιες ακαδημίες ή καθηγητές, με 
εξαίρεση τα κοινά σχολεία, όπου διδάσκονται τα αγόρια ανάγνωση με 
το Ωρολόγιο, την Οκτώηχο, το Ψαλτήριο και άλλα βιβλία που χρησι-
μοποιούνται στις ακολουθίες. Ελάχιστοι όμως από τους ιερείς και τους 
μοναχούς κατανοούν πραγματικά αυτά τα βιβλία..»,120 προκειμένου να 
τεκμηριώσει την περίπτωση του χωριού του. 

Οι μαρτυρίες γεροντότερων δείχνουν πράγματι, ότι ο πρώτος χώ-
ρος στον οποίο ξεκίνησε η εκπαίδευση στο Σαρμουσακλή, ήταν σε 
κάποιο μικρό οίκημα εντός του οικοπέδου της εκκλησίας του Αγίου 
Αθανασίου, με την βοήθεια των ιερέων.121 Σίγουρα δεν είναι τυχαίο 
ότι αναφέρεται σχολείο δίπλα στην εκκλησία, με άγνωστη έναρξη 
και τύπο εκπαίδευσης. Εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα και - μετά 
την αποφοίτηση του από το «Ιεροδιδασκαλείο» στο μοναστήρι του 
Προδρόμου - δίδαξε ο δάσκαλος «Τσιότσκουλης» και στη συνέχεια 
το μετέφερε στο «Κόκκινο» σχολείο λόγω αύξησης των μαθητών 
και ανέγερσης καινούριου ναού.122 Μπορούμε λοιπόν να υποθέσου-
με και στην περίπτωση του Σαρμουσακλή, ό,τι γράφει η Έλλη Αγγέ-
λου-Βλάχου, «..οι μαθηταί καθήμενοι χαμαί επί ψιάθων ανεγίγνωσκον 
ομού. Ταύτα διηυθύνοντο υπό κληρικών ιδίως, οι οποίοι μάλλον εκ-
κλησιαστικά βιβλία εχρησιμοποίουν δια την διδασκαλίαν των Ελληνο-
παίδων..»,123 για τους χώρους και τον τρόπο διδασκαλίας εκείνη την 
περίοδο. Από πότε όμως έχουμε οργανωμένη εκπαίδευση στο Σαρ-
μουσακλή, η οποία έχει την άδεια των κατακτητών Τούρκων; Προφα-
νώς μετά το 1700, όταν βεβαιώνεται επίσημα με έγγραφα η ύπαρξη 
σχολείων και στις Σέρρες, σύμφωνα με όσα προαναφέραμε στο κε-
φάλαιο για την εκπαίδευσή της. Η οργανωμένη εκπαίδευση ξεκινά με 
βεβαιότητα, μετά το 1856 με το «Χάτι  - Χουμαγιούν», όταν ο Σουλ-
τάνος επιτρέπει την κοινοτική διοίκηση και την ίδρυση σχολείων.124  

Είναι βέβαιο ότι η ιστορία της εκπαίδευσης στο Σαρμουσακλή 
αρχίζει κάπου στα μέσα του 19ου αιώνα, με βάση αυτά που μας μαρ-
τυρά στο Οδοιπορικό του ο Νικόλαος Σχινάς, όπως προαναφέραμε 
στο κεφάλαιο για τα Δαρνακοχώρια, όταν στα 1886 καταγράφεται 
120  Γ. Κόκκινος, ό. π. σ. 115 και Γκέρχαρντ Ποντσκάλσκι, Η ελληνική Θεολογία επί Τουρκο-
κρατίας, Μ.Ι.Ε.Τ., 2005, Σ. 86
121  Γ. Χρ. Λιθαρής, Ότι έμαθα για το χωριό μου, Πεντάπολις, 1985, σ. 28-29
122  Γ. Χρ. Λιθαρής, ό.π, σ. 115
123  Έ. Αγγέλου – Βλάχου, ό. π. σ. 1
124  Γ. Κόκκινος, ό. π. σ. 114
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επίσημα η ύπαρξη σχολείου, αναφέροντας συγκεκριμένα: «… δια της 
πεδιάδος βαίνουσα πάντοτε, φέρει εις το χωρίον Σαρμουσακλή έχον 
180 οικογέν. χριστιανικάς, εκκλησίαν, σχολείον, βρύσιν, καφεία, πα-
ντοπωλεία και χάνια, παράγον δε τα μάλλον εξαίρετα καπνά της επαρ-
χίας Σερρών…».125

2. 1. 1 Η Ιερατική σχολή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών 

Κρατώντας ως βάση τα παραπάνω στοιχείο και λαμβάνοντας υπό-
ψη μελέτη  του καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεωρ-
γίου Στογιόγλου,126 για την Ιερατική Σχολή στο μοναστήρι του Τιμίου 
Προδρόμου Σερρών, το οποίο υπάγεται εκκλησιαστικά στην Μητρό-
πολη Σερρών, όπως και το Σαρμουσακλή, βρίσκεται δε σε απόστα-
ση μερικών χιλιομέτρων από αυτό, μπορούμε βάσιμα να θεωρήσουμε 
ότι μπορούμε να πάμε χρονολογικά ακόμη και πιο πίσω. 

Η Ιερατική Σχολή ιδρύθηκε το 1880, σύμφωνα,  με ανέκδοτο υλι-
κό του Κώδικα Ι 627/79 του μοναστηρίου. Συγκεκριμένα στις σελίδες 
227 και εξής περιέχεται μέρος του κανονισμού του Ιεροσπουδαστη-
ρίου καθώς και αλληλογραφία του τότε ηγουμένου Θεοδοσίου με δι-
άφορους αποδέκτες που τους προτρέπει να αποστείλουν μαθητές για 
εγγραφή και φοίτηση127. Σκοπός της σχολής, σύμφωνα με επιστολή 
του Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ προς τους χριστιανούς για την όμοια ιε-
ρατική σχολή της Χάλκης, ήταν οι απόφοιτοι της να αποστέλλονται 
υποχρεωτικά από την εκκλησία στις επαρχίες τους ή αλλού «…ως ιε-
ρείς και διδάσκαλοι των χριστιανών».128

Πρώτη επίσημη πληροφορία για την ύπαρξη της σχολής έχου-
με το 1882 από το περιοδικό «Εκκλησιαστική Αλήθεια», όπου δημο-
σιεύεται ανταπόκριση για τις εξετάσεις 27 μαθητών της, γεγονός το 
οποίο μαρτυρεί την άνθιση της σχολής αλλά και την σημασία που έδι-
ναν  οι εκκλησιαστικοί και άλλοι παράγοντες σ’ αυτή όταν οργανώνε-
ται τελετή με την παρουσία επίσημων παρευρισκομένων από τις Σέρ-

125  Ν. Σχινάς, ό. π., σ. 444 
126  Γ. Στογιόγλου, , «Η Ιερατική Σχολή στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Σερρών», 
Επιστημονικό Συμπόσιο Χριστιανική Μακεδονία, Ι.Μ.Τ.Π .Σερρών, Θεσσαλονίκη, 1995. 
127  Κώδικας Ι 672/79 Ι.Μ.Τ.Π. Σερρών, σ. 226 -446
128  Γ. Στογιόγλου, ό. π. σ. 138, υπ. 22
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ρες, όπως  του Μουτεσερίφ πασά και του Προξένου Σερρών.129

Θα πρέπει δε να σημειωθεί ότι σύμφωνα με κατάλογο διδασκό-
ντων, που συνέταξε ο ηγούμενος Θεοδόσιος, για την περίοδο 1825-
1883, στο μοναστήρι λειτουργούσε Ελληνική σχολή, η οποία μάθαι-
νε γράμματα τους υποτακτικούς των μοναχών και τους «παίδας μερι-
κών φίλων προκρίτων των πέριξ χωρίων».130 Κατά το έτος 1880 μετα-
βλήθηκε η σχολή σε Ιερατική με κοινή γνώμη των πατέρων της μο-
νής, του μητροπολίτη Σερρών Νεοφύτου και του επισκόπου Δράμας 
Ταρασίου.

Σκοπός  των αρχιερέων  όταν αποφάσιζαν να προσδώσουν νέα 
μορφή στο Ιεροδιδασκαλείο που ήδη λειτουργούσε από το 1870 
ήταν αφενός οι εσωτερικές ανάγκες της Μονής, αφετέρου οι ανάγκες 
επάνδρωσης με μορφωμένο κλήρο των εκκλησιών της ευρύτερης πε-
ριοχής. Η απόφαση αυτή δεν ήταν τυχαία, διότι οι καιροί επέβαλαν 
την συστηματική καλλιέργεια των γραμμάτων τόσο από την άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου και την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδη-
σης που εγγυήθηκαν οι μεγάλες δυνάμεις μετά το 1870, αλλά και για 
εθνικούς λόγους απέναντι στην εθνικιστική πολιτική όλων των Βαλ-
κανικών χωρών, για τον έλεγχο της Μακεδονίας ενόψει της διαφαι-
νόμενης κατάρρευσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Το μέτρο της 
συστηματικής καλλιέργειας των γραμμάτων είχε προηγηθεί και στην 
ελεύθερη Ελλάδα, με την σύσταση ειδικού ταμείου από την Δ΄ Εθνι-
κή Συνέλευση των Αντιπροσώπων στο Άργος το 1829 με το ΙΑ΄ψήφι-
σμα.131 Το συντονισμό στις μη ελεύθερες περιοχές, όπως στις Σέρρες, 
είχε αναλάβει το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. 
Έτσι σταδιακά άρχισαν να λειτουργούν τα σχολεία αυτά με την επο-
πτεία και καθοδήγηση των μοναστηριών. 

Ο κανονισμός του Ιεροσπουδαστηρίου (1870) αποτελούνταν από 
7 άρθρα εκ των οποίων διασώθηκαν μέρος του τρίτου και τα επόμε-
να τέσσερα. Σύμφωνα με αυτά η φοίτηση άρχιζε τον Σεπτέμβριο και 
οι μαθητές είχαν «…απολυτήριον του Δημοτικού σχολείου του χωρί-
ου των, ίνα γνωρίζη τουλάχιστον να αναγιγνώσκη ελευθέρως και γρά-
φη ».132

129  Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος Β΄, 1881-1882, σ. 689-690, Κώδικας Ι 672/79, ό. π. 275-
277,283-284 
130  Κώδικας, ό. π., σ.297 - 299
131 Α. Μάμουκα, Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, Εν Αθήναις τ. ΙΑ΄ σ. 182 – 192. 
132  Κώδικας, ό. π., σ. 227 – 228.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 3 Μαΐου 1870 ιδρύεται και ο «Μα-
κεδονικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος» με σκοπούς εκπαιδευτικούς 
και εθνικούς για την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Την ίδια πε-
ρίοδο, 1879, ιδρύεται στη Χάλκη, Ιερατική Σχολή από τον Πατριάρ-
χη Ιωακείμ Γ΄, σχολή η οποία γίνεται πρότυπο για τον μητροπολίτη 
Σερρών Ναθαναήλ, ο οποίος πρωτοστατεί για την μετατροπή του Ιε-
ροσπουδαστηρίου σε Ιερατική σχολή. Πρόκειται για προφανείς προ-
σπάθειες εκπαιδευτικής ανάπτυξης με εθνικούς στόχους, έχοντας συ-
ντονιστή την ελεύθερη Ελλάδα και το Πατριαρχείο Κωνσταντινού-
πολης.

Στον κανονισμό της Ιερατικής σχολής ο οποίος επικυρώθηκε στις 
12 Αυγούστου 1880, και αποτελείται από 8 άρθρα πέραν των οργα-
νωτικών και διδακτικών ζητημάτων που περιλαμβάνει, αναφέρεται 
ρητά, ότι σκοπός είναι η υποχρέωση των μαθητών να ιερωθούν και 
να υπηρετήσουν ως ιερείς δάσκαλοι στον τόπο καταγωγής τους, κα-
θώς και ότι χρειάζεται η εγγυητική επιστολή των κηδεμόνων των μα-
θητών ή των κοινοταρχών και η επικύρωση από τον μητροπολίτη. Η 
φοίτηση ήταν 4ετής  και η ηλικία των μαθητών 12 – 14 ετών. Κατα-
γωγή των μαθητών οι καζάδες Σερρών, ζίχνης, Νευροκοπίου και Δε-
μίρ Ισσάρ (Σιδηρόκαστρο). Στο τέταρτο άρθρο  αναφέρεται «….οι ει-
σαχθησόμενοι μαθηταί δέον να ώσι προγεγυμνασμένοι εις την ελευθέ-
ραν ανάγνωσιν…».133

Στον  Κώδικα συμπεριλαμβάνεται αλληλογραφία του ηγουμέ-
νου Θεοδόσιου με τον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄,  αρχιερέων των όμο-
ρων μητροπόλεων, κοινοταρχών και γονέων διαφόρων χωριών, στους 
οποίους απευθύνει και λαμβάνει επιστολές σχετικές με την λειτουρ-
γία και τη φοίτηση στη Σχολή.

Στις επιστολές αυτές ξεχωρίζουμε την επιστολή του Φώτη Χρι-
στοδούλου, από το Σαρμουσακλή, ο οποίος γράφει προς τον ηγούμε-
νο ότι στέλνει το γιό του Χριστόδουλο για να εγγραφεί, με την υπό-
σχεση ότι θα προσφέρει δύο κοιλά134 σιτάρι και ότι άλλο απαιτεί ο 
κανονισμός135. Κατά την εκτίμηση μας πρόκειται για τον γνωστό από 
συζητήσεις κατοίκων Χριστόδουλο Φωτιάδη ή αλλιώς «Τσιότσκιου-

133  Κώδικας, ό. π., σ.235
134  Το κοιλό Κωνσταντινουπόλεως ζύγιζε 24 οκάδες ή περίπου 31 σημερινά κιλά (χιλιό-
γραμμα)
135  Κώδικας, ό. π., σ.261
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λη» που φέρεται να ήταν δάσκαλος στο σχολείο προ του 1900136 και 
φαίνεται να υπογράφει πιστοποιητικό της κοινότητας του 1914 ως 
έφορος του σχολείου.137 Το γεγονός ότι ο Χριστόδουλος Φωτίου έγι-
νε δάσκαλος αποδεικνύεται και από την λογοδοσία του διευθυντή της 
σχολής Ευσέβιου Σακκελαρίου, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστι-
κά για τους μαθητές του: «..δεν ήσαν τέλειοι ως προς την μόρφωσιν 
των, αλλά η μόρφωσις των ήτο αληθινή και καλή, καθότι από τους πέ-
ντε οι τρείς διορίσθηκαν δάσκαλοι, ο ένας παρέμεινε εις την σχολήν και 
ο έτερος άγνωστον που ευρίσκεται».138 Σε άλλες επιστολές που συμπε-
ριλαμβάνονται στον Κώδικα αναφέρεται ως μαθητής της Ιερατικής 
σχολής καταγόμενος από το Σαρμουσακλή ο Αθανάσιος Κυριάκου 
του Κωνσταντίνου το έτος 1880.139 Εκτιμούμε, ότι πρόκειται για τον 
παππού του αείμνηστου καθηγητή Γιώργου Κυριακού που ως γνωστό 
ήταν εγγράμματος.

 Σύμφωνα με κατάλογο φοιτησάντων μαθητών του Ιεροδιδασκα-
λείου 1870 – 1879 αναφέρονται από το Σαρμουσακλή οι Βαγγέλης 
Αθανασίου και Αθανάσιος Φώτη. Δική μας εκτίμηση είναι, ότι ο πρώ-
τος είναι ο παλιός ιερέας της Πεντάπολης Ευάγγελος Μαντής ή Πα-
παευαγγέλου, ο οποίος μετά την αποφοίτηση του έγινε ιερέας του χω-
ριού και ανέπτυξε εθνική δράση κατά την περίοδο του Μακεδονικού 
αγώνα, επηρεασμένος προφανώς και από όσα διδάχτηκε στη Σχολή.

Με βάση τον ίδιο κατάλογο, μετά την αναβάθμισή της σε Ιερατι-
κή σχολή φοιτούσαν στο σχολείο  από το Σαρμουσακλή οι μαθητές:

1879 Αθανάσιος Κωνσταντίνου 
1882 Απόστολος Δημητρίου στην πρώτη τάξη
         Χριστόδουλος Φωτίου στην δεύτερη τάξη
1883 Βασίλειος Παναγιώτου140

Τελικά η Ιερατική σχολή κλείνει το 1883 λόγω οικονομικών προ-
βλημάτων, αλλά και παραπόνων του ηγουμένου ότι οι μαθητές δεν γί-
νονται ιερείς, αλλά και δεν καταβάλουν τα οφειλόμενα οι μη εισερχό-
μενοι στον κλήρο.141 

Από τα παραπάνω, τα οποία αναφέρονται στον Κώδικα και στους 
136   Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη
137  Έγγραφο Νο 1, Πιστοποιητικό κοινότητας Σαρμουσακλή 5/9/1914
138  Κώδικας, ό. π., σ. 291-293
139  Κώδικας, ό. π., σ 244 
140  Κώδικας, ό. π., σ. 279
141  Κώδικας, ό. π., σ.295 - 296
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κανονισμούς τόσο του Ιεροδιδασκαλείου όσο και της Ιερατικής σχο-
λής της Ιερής Μόνης Τιμίου Προδρόμου Σερρών, προκύπτει αβίαστα 
το συμπέρασμα ότι στο Σαρμουσακλή έχουμε εκπαίδευση τουλάχι-
στον από το 1860, ίσως και παλαιότερα, όταν για να φοιτήσει κάποιος 
μαθητής στις παραπάνω σχολές οι οποίες ξεκίνησαν την λειτουργία 
τους το 1870, έπρεπε να έχει απολυτήριο Δημοτικού σχολείου, να εί-
ναι τουλάχιστον 12 ετών και καταγράφονται στα επίσημα έγγραφα 
της Μονής μαθητές καταγόμενοι από το χωριό. Έγκυρα, λοιπόν, μπο-
ρούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει εκπαίδευση από τότε και προφα-
νώς ιδιαίτερος ζήλος των κατοίκων για  μάθηση, αφού έχουμε έγγρα-
φες μαρτυρίες, οι οποίες αποδεικνύουν αυτή μας την άποψη. Κάτι τέ-
τοιο βέβαια θεωρείται αυτονόητο από όσους γνωρίζουν την ιστορία 
του χωριού και γενικότερα της περιοχής, όταν μεσουρανούσε οικονο-
μικά και πληθυσμιακά, όμως για την επιστήμη χρειάζεται να υπάρ-
χουν και αποδείξεις, οι οποίες είναι ικανές να επιβεβαιώσουν τα δε-
δομένα. Δυστυχώς η έλλειψη καταγραφής μιας τόσο πλούσιας ιστο-
ρίας από τους ανθρώπους της εποχής, η καταστροφή αρχειακού υλι-
κού από τους Βουλγάρους, η αδυναμία εξεύρεσης πλέον προφορικών 
μαρτυριών και φωτογραφικών στοιχείων, καθιστά πολλές φορές αδύ-
νατη την επιστημονική έρευνα που προσπαθεί να φωτίσει το χθες. 
Ένας από τους σκοπούς εξάλλου της μελέτης μας ήταν και η κατα-
γραφή στοιχείων που μας δόθηκαν ή αναζητήσαμε, να αναδείξουμε 
την εκπαιδευτική ιστορία του χωριού, καθώς και η ευαισθητοποίηση 
κι άλλων ανθρώπων να ασχοληθούν με το ιστορικό παρελθόν και την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, έτσι ώστε να έρθουν κι άλλα στοιχεία 
στο φως, για να δοθούν στις μελλοντικές γενιές.

 2. 2  Τέλη  19ου  -Αρχές  20ου αιώνα

Αρκετές είναι οι αποδείξεις οι οποίες βεβαιώνουν την ύπαρξη ορ-
γανωμένης εκπαίδευσης από τα τέλη του 19ου αιώνα, τις οποίες θα 
αναλύσουμε. 

Πρώτο στοιχείο: Είναι ένα από τα παλαιότερα ντοκουμέντα το 
οποίο αποδεικνύει τόσο την ύπαρξη οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο 
και την άνθηση της Σαρμουσακλιώτικης κοινωνίας οικονομικά και 



σελ.94

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

πολιτισμικά - δεδομένο που δικαιολογεί και προϋποθέτει αυτή την 
ύπαρξη -  είναι ο εξαμηνιαίος έλεγχος του μαθητή Γεωργίου Βασιλεί-
ου, της σχολικής χρονιάς 1910-11. (Πρόκειται για τον Γεώργιο Λά-
μπρου142 του Βασιλείου).143

Μελετώντας τον έλεγχο, κάναμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Ο τίτλος του ελέγχου αναφέρει,  
  α. «εκπαιδευτήρια», που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι έχουμε 

οργανωμένο πολυτάξιο σχολείο.
β.  «ελλ. Ορθοδόξου κοινότητος», υποδεικνύοντας την ελληνική 

καταγωγή, το θρήσκευμα, την διοικητική οργάνωση, κάνοντας σα-
φέστατη και την ανάμειξη των τριών αυτών παραγόντων στην εκπαι-
δευτική ζωή του χωριού.

2. Αντί της τάξης, συμπληρώνεται ο όρος «προκαταρ», συνεπώς ο 
μαθητής έχει συμμετάσχει σε κάποιου είδους κατάταξη για την τάξη 
που παρακολουθεί ή υπονοούνται οι πρώτες τάξεις.

3. Τα μαθήματα που διδάχθηκε ο μαθητής είναι τέσσερα, Θρη-
σκευτικά, Ελληνικά, Αριθμητική και Πραγματογνωσία. Ο μικρός 
αριθμός μαθημάτων μας οδηγεί σε μικρή τάξη Α΄- Β΄.

4. Χρησιμοποιείται η δεκαβάθμια  κλίμακα η οποία επεξηγείται 
κιόλας στο αριστερό μέρος του ελέγχου.

5. Συμπληρώνεται η διαγωγή του μαθητή.
6. ζητείται η υπογραφή του γονέα ή κηδεμόνα για την ανάγνωση 

και την επιβεβαίωσή του.
7. Η εκπαιδευτικός ή διευθύντρια «Χρυσάνθη Τσαγγαρή» είναι γυ-

ναίκα, γεγονός που για τις Σέρρες επιβεβαιώνει την γνωστή ύπαρξη 
του διδασκαλείων της πόλης των Σερρών, αλλά και ταυτόχρονα δεί-
χνει το κοινωνικό επίπεδο του Σαρμουσακλή στο οποίο εργάζεται και 
διαμένει μια γυναίκα εκπαιδευτικός. 

8. Δυστυχώς δεν υπάρχει η σφραγίδα του σχολείου, η οποία θα 
ήταν ιδιαίτερης σημασίας και θα μας πληροφορούσε για άλλα σημα-
ντικά στοιχεία, όπως προϊσταμένη αρχή ή εθνόσημο κλπ.

Συμπερασματικά, ο έλεγχος αυτός δείχνει την διοικητική οργά-
νωση του Σαρμουσακλή στις αρχές του 20ου  αιώνα, με την ύπαρξη 
κοινότητας, η οποία σε συνεργασία με την εκκλησία, μεριμνά και εί-
ναι υπεύθυνη διοικητικά και οικονομικά για την εκπαίδευση των παι-

142  Την εποχή της Τουρκοκρατίας δεν χρησιμοποιούνταν τα επίθετα στα επίσημα γραπτά.
143  Έγγραφο Νο 2, Εξαμηνιαίος έλεγχος Εκπαιδευτηρίων Σαρμουσακλή.
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διών επί τουρκοκρατίας.  
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν την σχέση  του Πατριαρ-

χείου Κωνσταντινούπολης, στο οποίο υπάγεται η Μητρόπολη Σερ-
ρών και Νιγρίτας, καθώς και της ευθύνης που είχε για την ελληνι-
κή εκπαίδευση στα τουρκοκρατούμενα Δαρνακοχώρια, καθώς ανα-
φέραμε για την Μακεδονία σε προηγούμενο τμήμα της μελέτης. Ταυ-
τόχρονα επαληθεύεται ότι η ελεύθερη Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον με το Προξενείο Σερρών, αλλά και την αποστολή δασκά-
λων στις κοινότητες, όπως και επιθεωρήσεων που λαμβάνουν χώρα 
σε διάφορα σχολεία. Επιπλέον και σύμφωνα με τον Δημοσθένη Φλω-
ριά, στρατιωτικό ακόλουθο του Προξενείου Σερρών κατά την περίο-
δο του Μακεδονικού Αγώνα, έχουμε πολιτική αυτοδιοικητική οργά-
νωση στο Σαρμουσακλή, αφού αυτό καταγράφεται σε προξενικά έγ-
γραφα για τις δικαστικές διαφορές: «Επιτροπαί (Δικαστήρια). Το Κέ-
ντρον πρέπει να παύση δεχόμενον τους χωρικούς ή και κατοίκους της 
πόλεως, τους ερχομένους να επιλύσωσιν επουσιώδεις διαφοράς, να πα-
ραπέμπη δε αυτούς προς τας επιτροπάς, προς τας οποίας να επιβληθή 
δια παντώς τρόπου, όπως αύται επιλαμβάνωνται της λύσεως των δια-
φορών των χωρικών. Ιδίως πρέπει να επιδιωχθή δια τα Δαρνακοχώ-
ρια και ειδικώς δια Σαρμουσακλή, Τοπόλιανην και Βεζνίκον. Εν ανά-
γκη να τιμωρηθώσι τινες των αμελούντων ή αδιαφορούντων. Εάν δεν 
πραγματοποιηθώσι ταύτα είναι περιττοί οι κανονισμοί και μάλλον θό-
ρυβος γίνεται και ουδέποτε θα συνηθίσωσι οι ομογενείς εις την αυτο-
διοίκησιν».144 Έτσι, γνωρίζοντας όλα αυτά, οδηγούμαστε αναλογικά 
στο συμπέρασμα ότι σίγουρα υπήρχε Κώδικας και στον Άγιο Αθανά-
σιο Σαρμουσακλή ο οποίος δεν έχει διασωθεί και όριζε τα της διοίκη-
σης των κατοίκων,  της οργάνωσης της εκπαίδευσης, όπως και στην 
περίπτωση της Δοβίστας και του Σουμπάσκιοϊ, οι οποίοι διεσώθησαν 
και αποτελούν μοναδικά ιστορικά ντοκουμέντα, ανεκτίμητης αξίας.    

Αν και δεν υπάρχουν έγγραφα στην Πεντάπολη, τα οποία να μας 
πληροφορούν για την οικονομική ευθύνη της ανέγερσης και λειτουρ-
γίας  των διδακτηρίων και της μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών, μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να ισχυριστούμε ότι η πλειονότητα των εξό-
δων βάρυνε τους κατοίκους λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ευ-
ρωστία του χωριού κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο ισχυ-
ρισμός αυτός τεκμηριώνεται από  έγγραφα στοιχεία της όμορης κοι-

144  Δ. Φλωριά, ό. π. σ.114
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νότητας Δοβίστας (Εμμ.Παπάς), όπου φαίνεται ότι με χρήματα των 
κατοίκων μισθοδοτούνται οι εκπαιδευτικοί και χτίζονται το 1883 τα 
«Εκπαιδευτήρια Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας Δοβίστης».

Ο συνάδελφος Γεώργιος Βοζιάνης, έγραψε για την ιστορία της εκ-
παίδευσης του χωριού του Εμμ.Παπά: «……. Τον Ιανουάριο του 1883 
σε κοινή σύσκεψη της εκκλησιαστικής επιτροπής των διαφόρων αδελ-
φοτήτων, των κοινοτικών αρχόντων και του εσναφίου τσιφτσίδικο, δη-
λαδή τη συντεχνία των γεωργών, αποφάσισαν στη σύσταση Σχολικής 
Επιτροπής αποτελούμενη από τον Ταμία, τον Γραμματέα και το βοηθό 
του, που χρέος της θα ήταν να εποπτεύει στο σχολείο τους δασκάλους 
και τις ενοικιάσεις των κτημάτων της εκκλησίας και για την εξεύρεση 
πόρων για το κτίσιμο εκ βάθρων δημοτικής σχολής».145 Από τον Κώδι-
κα της εκκλησίας του Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά (1875-1926) πληρο-
φορούμαστε, ότι: «...έκαστος ημών των υπογεγραμμένων και μη χωρι-
κών, των καλλιεργούντων καπνά, υποχρεούται να αφήνει εις τον έμπο-
ρον, τον αγοραστήν του πράγματος ανά δέκα παράδες εις οκάν κατά 
το κατάστιχον του εμπόρου.......τα χρήματα τα οποία θα κρατεί ο έμπο-
ρος εννοούνται εις χρήματα γερά ήτοι λίραν των εκατόν οκτών... κλπ.».

Δεύτερο έγγραφο στοιχείο: Είναι ένα πιστοποιητικό που εκδίδε-
ται στις 5 Σεπτεμβρίου 1914 από την Κοινότητα Σαρμουσακλή.146 
Πιστοποιεί ότι ο Δοβιστινός δάσκαλος Αθανάσιος Παπαφωτίου, ήταν 
διευθυντής της πεντατάξιας Σχολής στο Σαρμουσακλή τα σχολικά 
έτη 1892-1893 και 1893-1894. Το έγγραφο προφανώς ζητήθηκε από 
τον ίδιο προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικό στοιχείο 
της διδασκαλικής του προϋπηρεσίας, αφού σύμφωνα με τον Γεώργιο 
Βοζιάνη, «…..ο Παπαφωτίου υπηρέτησε σαν δάσκαλος με 22,5 λίρες 
στα 1898, τόσο στο χωριό μας, όσο και σε άλλα χωριά της περιοχής 
και κυρίως στην πόλη των Σερρών. Υπήρξε μια εξέχουσα φυσιογνω-
μία των γραμμάτων που για 45 χρόνια προσέφερε τα πάντα για τη μόρ-
φωση και διαπαιδαγώγηση των μαθητών του. Στα δύσκολα χρόνια του 
μακεδονικού αγώνα, μετακινούμενος από χωριό σε χωριό προσπαθού-
σε να εμψυχώσει τους Έλληνες. Διηύθυνε ονομαστά σχολεία, στη Μα-
κεδονία και Θράκη, μεταξύ των οποίων την 8τάξια Σχολή Δοβίστης, 
Πενταπόλεως, Στρυμονικού και κεντρικής Σχολής Σερρών. Μελετητής 
των κλασσικών συγγραφέων και κάτοχος της ελληνικής και λατινικής 
145  Γ. Βοζιάνης, Ιστορικά – Λαογραφικά της κοινότητας Εμμ. Παπά Σερρών, Θεσσαλονί-
κη,1999
146  Έγγραφο Νο 1, Πιστοποιητικό κοινότητας Σαρμουσακλή 5/9/1914
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φιλολογίας, μετέφρασε αρχαίους συγγραφείς και εξέδωσε πολλά βοη-
θητικά βιβλία για τους μαθητές. Δεινοπάθησε σαν όμηρος στη Βουλγα-
ρία και γλύτωσε ως εκ θαύματος. Μια οδός των Σερρών φέρει το όνο-
μα του και η προτομή του βρίσκεται στην παιδική χαρά του χωριού μας, 
ανάμεσα στα παιδιά πάλι, που τόσο αγάπησε».147

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το πιστοποιητικό και από το γεγονός 
των πολλών υπογραφών που έχει, τις οποίες μάλλον ζήτησε ο ίδιος ο 
δάσκαλος για να αυξήσει την ισχύ και τη γνησιότητα του. Το υπογρά-
φουν ο Πάρεδρος, 3 δημογέροντες και 7 έφοροι πιθανόν της Σχολικής 
Εφορείας, με συνολικό αριθμό 11 άτομα.

Έφοροι 
Μιχάλης Δημητρίου, Νικόλαος Σύρπας, Φώτιος Βασιλείου, Χα-

τζής Αξιάρης, Νικόλαος Θωμά, Βαγγέλης  Μήτρακα, Χριστόδουλος 
Φωτιάδης.

Δημογέροντες
Παπά Ευάγγελος
Νάσκος Φωτιάδη Στέργιος
Γεώργιος Σύρπας
Πάρεδρος
Δημήτριος Τακούδα Χρίσιμος 
Αξίζει να σχολιαστεί ότι τα επίθετα ανήκουν σε γνωστές οικογέ-

νειες του χωριού, οι οποίες είχαν την οικονομική και πολιτική εξου-
σία  την εποχή εκείνη (1914).

Τρίτο στοιχείο: Σύμφωνα με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Στέφανο Παπαδόπουλο, σε μελέτη του για την εκπαίδευ-
ση στη Μακεδονία  κατά τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώ-
να, βρίσκουμε ιδιαίτερη αναφορά για την εκπαίδευση στο Σαρμουσα-
κλή. Συγκεκριμένα αναφέρει, βασιζόμενος σε στοιχεία και χάρτες:148 
«..του καζά Σερρών, όπου κύριο γνώρισμα από την άποψη της παιδείας 
ήταν η επικράτηση του ελληνικού στοιχείου......Στα βορειότερα τμήμα-
τα του καζά που εξετάζουμε, στις περιοχές δηλαδή της Ηράκλειας και 
των Σερρών, υπήρχαν πολλά ελληνικά σχολεία.........Μεγάλα επίσης 
σχολεία με 50-200 μαθητές υπήρχαν στα χωριά Δοβίστα (Παππά), Βεζ-
νίκ (Μόνοικο), Σαρμουσακλή (Πεντάπολη), και Άνω Βροντού…….., 
147  Γ. Βοζιάνης, Ιστορικά – Λαογραφικά της κοινότητας Εμμ. Παπά Σερρών, Θεσσαλονί-
κη,1999
148  Χάρτες 2,3,4 και Contogiannis, Carte des ecoles; Instituto Agostini , Carte des ecoles 
(vilayet de Salonique).
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ενώ μικρότερα σημειώνονται από τους σχετικούς χάρτες στα χωριά….
Σουμπάσκιοϊ (Νέο Σούλι), Τοπόλιανη (Χρυσό)…..».149 Ξεκάθαρα λοι-
πόν η μελέτη αυτή δείχνει την εκπαιδευτική ανάπτυξη του Σαρμου-
σακλή, η οποία ξεχωρίζει ανάμεσα σε πολλά χωριά της περιοχής του 
καζά Σερρών για το αριθμητικό δυναμικό των μαθητών και την ελλη-
νικότητα του πληθυσμού του.

Τέταρτο στοιχείο: Σύμφωνα με πίνακα του Προξενείου Σερρών 
του σχολικού έτους 1895 – 96, που αναφέρεται στην περιφέρεια Σερ-
ρών, στην μητρόπολη Σερρών και στα λειτουργούντα ελληνικά σχο-
λεία, το Σαρμουσακλή φαίνεται να διαθέτει Δημοτικό Σχολείο  με 2 
δασκάλους και 70 μαθητές και Παρθεναγωγείο με 30 μαθήτριες και 1 
δασκάλα. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα χωριά του πίνακα διαθέ-
τουν Γραμματοδιδασκαλείο, γεγονός που καταδεικνύει ότι στο Σαρ-
μουσακλή έχουμε αρτιότερα οργανωμένη εκπαίδευση, καλύτερους 
δασκάλους και καλύτερη οικονομική θέση των κατοίκων για συντή-
ρηση των σχολείων, με ταυτόχρονο τοπικό ενδιαφέρον από τους δι-
οικούντες προεστούς και δημογέροντες και από τις οικογένειες που 
στέλνουν τα παιδιά να μορφωθούν και φυσικά το ενδιαφέρον της εκ-
κλησίας και του Προξενείου για τα εκπαιδευτικά. Ο πίνακας βρίσκε-
ται στο Ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών και αποτελεί 
την αναφορά του Προξένου Α. Πόγγη, τον οποίο ανακοίνωσε ο κα-
θηγητής του Α.Π.Θ. Αθανάσιος Καραθανάσης στο Β΄ Επιστημονικό 
Συνέδριο της Νιγρίτας τον Οκτώβρη του 1996. Τα σχολεία του Σαρ-
μουσακλή είναι από τα μεγαλύτερα σε αριθμό μαθητών και δασκά-
λων στο νομό Σερρών.150 

Πέμπτο στοιχείο: Είναι ένα έγγραφο από την περίοδο 1912 -15 
όπου  σε έκθεση επιθεωρητή φαίνεται ότι το Σαρμουσακλή έχει 1500  
Έλληνες κατοίκους ομιλούντες μόνο την ελληνική γλώσσα, τετρατά-
ξιο Δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο με 2 δασκάλους, 1 δασκάλα 
και 240 μαθητές μαζί με τα νήπια. Η ολική κοινοτική δαπάνη ανέρ-
χεται στο ποσό των 84 λιρών, το κοινοτικό διδακτήριο είναι σε καλή 
κατάσταση και ως πρόσοδος σχολικής περιουσίας, αναφέρεται ο δί-
σκος της εκκλησίας. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι α) Άγγελος Σταματιά-
149  Στ. Ι .Παπαδόπουλος,ό. π. σ. 60
150  Ι.Α.Υ.Εξ. 1895, Προξ. Σερρών Α. Πόγγης προς Υπ.Εξωτερικών και Έγγραφο Νο 61. 
Αναφορά του πίνακα γίνεται και στο κεφάλαιο για τα Δαρνακοχώρια και τα χωριά που ανα-
φέρονται. Τον πίνακα μας υπέδειξε ο Γ. Κόκκινος, που  τον επαναδημοσίευσε στο βιβλίο 
του για το χωριό  Καλά Δένδρα. 
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δης, 20 ετών, τελειόφοιτος του Γυμνασίου Σερρών, 1 έτος υπηρεσί-
ας και μισθό 36 λιρών, β) Στίφης Πασχάλης, 23 ετών, τελειόφοιτος 
της Θεολογικής Θεσσαλονίκης,151 2 έτη υπηρεσίας και μισθό 28 λι-
ρών και γ) Βασιλική Παπα-Ανθίμου,20 ετών, τελειόφοιτος του Παρ-
θεναγωγείου Σερρών, 3 έτη υπηρεσίας και μισθό 20 λιρών. Όλοι ήταν 
Σερραίοι και άγαμοι.152 Σημαντικό στοιχείο η μικρή ηλικία των εκ-
παιδευτικών και η μισθοδοσία, η οποία προφανώς γίνονταν κατόπιν 
συμφωνίας με την κοινότητα και δεν αντιστοιχεί με την προϋπηρε-
σία τους. 

Το σχολικό έτος 1913-14 φαίνεται με 149 μαθητές δημοτικού 
σχολείου (132 αγόρια και 17 κορίτσια), 98 νήπια (60 αγόρια και 38 
κορίτσια), δαπάνη 130 λιρών για 2 δασκάλες και 2 δασκάλους, κοινο-
τικό διδακτήριο, σε καλή κατάσταση, με κακή επίπλωση.153Εντύπω-
ση προκαλεί το γεγονός της μεγάλης αύξησης των νηπίων και ιδιαί-
τερα των κοριτσιών νηπίων  που είναι περίπου το ½ του αριθμού των 
μαθητών και η αναλογία αγοριών  με κορίτσια από 1 προς 8 στο Δη-
μοτικό σχολείο είναι 1 προς 1,6. Προφανώς μετά την απελευθέρωση 
από τους Τούρκους αρχίζει να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
την μόρφωση τόσο συνολικά των παιδιών αλλά και των κοριτσιών 
από την πλευρά των γονέων, θεωρώντας ότι είναι σημαντικό στοιχείο 
πολιτισμικής ανόδου σε ένα καλύτερο και ειρηνικότερο μέλλον που 
είναι πλέον ορατό. 

Έκτο και τελευταίο στοιχείο, που αποδεικνύει την ύπαρξη εκπαί-
δευσης στο Σαρμουσακλή είναι η καταγωγή του δασκάλου μουσικής 
Κωνσταντίνου Σγουρού (1858-1911). Η Φιλεκπαιδευτική Μακεδονι-
κή Εταιρία τον αποστέλλει με υποτροφία στην Κολωνία της Γερμανί-
ας για ανώτερες μουσικές σπουδές και μετά την επιστροφή του διορί-
ζεται στο Γυμνάσιο Σερρών, την κεντρική Αστική Σχολή και το Παρ-
θεναγωγείο, στα οποία διδάσκει μουσική και ελληνικούς χορούς κατά 
τα πρότυπα της Δυτικής πολυφωνίας.154 Υπήρξε ο πρώτος μουσικοδι-
δάσκαλος του Ιστορικού ομίλου «Ορφεύς» Σερρών. Κατόρθωσε, δι-
δάσκοντας στην Κεντρική Αστική Σχολή και στο Κεντρικό Παρθε-
ναγωγείο «Γρηγοριάδα», να μεταδώσει στους νέους των Σερρών την 
151  Το 1912 δεν υπήρχε η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Προφανώς υπονοείται κάποια 
εκκλησιαστική Σχολή της Θεσσαλονίκης.
152  Έγγραφο Νο 3α, 3β,  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, ό. π., σ. 22
153  Έγγραφο Νο 6, ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος, ό. π. Πίνακας Β΄
154  Γ. Αγγειοπλάστη, Οκτώ κείμενα Σερραϊκής Μουσικής ιστοριογραφίας, Σέρρες, 1996, σ. 19
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αγάπη προς τη μουσική. Εκλαΐκευσε πολλά μουσικά αριστουργήμα-
τα συνθετών της Δύσης, καθώς και διάφορα τραγούδια της τότε ελεύ-
θερης Ελλάδας, βοηθώντας έτσι την ανάπτυξη και την τόνωση της 
Εθνικής συνείδησης, αλλά και της αισθητικής αγωγής των Σερραίων 
με την μουσική του διδασκαλία.155 Είναι πράγματι αξιοσημείωτο ένας 
γόνος σαρμουσακλιώτικης οικογένειας, τελειώνοντας προφανώς πιο 
πριν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση του στις Σέρρες, να αποστέλλε-
ται για σπουδές με υποτροφία στην Ευρώπη. Πιθανολογούμε, ότι ο 
Κωνσταντίνος Σγούρος  πήρε τις πρώτες σχολικές του γνώσεις στην 
γενέτειρα του το Σαρμουσακλή, μέσα από την εκπαιδευτική δομή και 
οργάνωση που υπήρχε εκείνη την περίοδο στο χωριό. 

Το Σαρμουσακλή δεν αναφέρεται από τον Γ. Τσιάκα,156 ως κληρο-
δότης των «Τσούφλειων κληροδοτημάτων»,157 ο οποίος μελέτησε εκ-
παιδευτικά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο την περιοχή των Σερ-
ρών, στοιχείο το οποίο προφανώς οφείλεται στην οικονομική ανά-
πτυξη και ευμάρεια των κατοίκων του. Η παραπάνω υπόθεση πιστεύ-
ουμε ότι είναι ορθή, από το γεγονός ότι  σχεδόν σε όλες τις αναφορές 
που μπορεί να συναντήσει κανείς για το Σαρμουσακλή για αυτή την 
χρονική περιόδο, η κοινότητα φαίνεται ότι διανύει μια ιδιαίτερα αν-
θηρή περίοδο σε όλους τους τομείς και συναγωνίζεται ακόμα και την 
πόλη των Σερρών σε ορισμένους τομείς.

155  http://www.serres.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=176
156  Γ. Τσιάκα, Μονογραφία περί Σερρών, «Ημερολόγιον της Ανατολής», 1883, σ. 266-270
157  Σκ. ζερβού, ό. π. σ. 50-51
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Χάρτης Νο 4:  Ο καζάς των Σερρών επί Τουρκοκρατίας (στο κέντρο –
σε κύκλο- το Σαρμουσακλή) 

(INSTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI ROMA)
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Χάρτης Νο 2:  Το βιλαέτι της Θεσ/νίκης επί Τουρκοκρατίας 
(INSTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI ROMA)
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Έγγραφο 1: Πιστοποιητικό Κοινότητας Σαρμουσακλή (5/9/1914), 
στο οποίο φαίνεται η λειτουργία σχολείου το 1892
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Έγγραφο 2: Έλεγχος μαθητή Εκπαιδευτηρίων Ελλ. Ορθοδόξου 
Κοινότητος Σαρμουσακλή (29.1.1911)
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Έγγραφο 39: ΦΕΚ 81/14.5.1928, τ. Α΄. 
Μετονομασία κοινότητας Σαρμουσακλή σε κοινότητα Πενταπόλεως
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Έγγραφο 41: Ημερολόγιο Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης (1931-32)
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Έγγραφο 40: Μητρώον Σχολείων Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, 
σελίδα 221
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ

1. Τα Διδακτήρια

1.1. Προπολεμική περίοδος

1.1.1  Το «Κόκκινο σχολείο» και το παλιό Σχολείο

Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, αλλά και την λήξη 
των εχθροπραξιών του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου αργότερα, την κα-
τοχή και την απελευθέρωση από τους Βουλγάρους, το χωριό πέρα-
σε από μια ιδιαίτερα ανθηρή περίοδο ακμής. Το γεγονός αυτό απο-
δεικνύεται από την ανέγερση καινούριου σχολικού κτιρίου με ίδιους 
πόρους και κόστος περίπου 3.300.000 δρχ, μηδενική κρατική επιβά-
ρυνση και άνοδο του μαθητικού δυναμικού καθώς και της οργανικό-
τητας του σχολείου.  

Πριν φτάσουμε όμως στην ανέγερση καινούριου διδακτηρίου το 
1925, θα πρέπει να δούμε ποια ήταν τα κτίρια που στεγάζονταν η εκ-
παίδευση μέχρι τότε. Το πρώτο σχολείο ή ο πρώτος χώρος εκπαίδευ-
σης λειτουργούσε μέσα στον περίβολο της σημερινής εκκλησίας του 
Αγίου Αθανασίου, όπου υπήρχε παλαιότερη ομώνυμη εκκλησία μι-
κρότερων διαστάσεων. Γκρεμίστηκαν μαζί όταν ξεκίνησε η ανέγερ-
ση της εκκλησίας το 1909 και το μόνο που αναφέρεται από πληροφο-
ρίες είναι ότι ήταν μικρό και δεν κάλυπτε τις ανάγκες του χωριού. Αυ-
τός που ίδρυσε το πρώτο σχολείο, το λεγόμενο «κόκκινο σχολείο», σε 
κοντινό χώρο της εκκλησίας, ήταν ο ντόπιος δάσκαλος «Τσιότσκου-
λης». 158  

Tο «κόκκινο σχολείο», βρισκόταν στην πλατεία Αστυνομίας, 
όπου σήμερα βρίσκεται το Αγροτικό Ιατρείο. Στο χώρο της πλατεί-
ας και στο σημερινό κτίριο της Αστυνομίας, ήταν μια τεράστια αλά-
να που χρησίμευε προφανώς για αυλή. Στην πλατεία αυτή και σήμε-
ρα χορεύεται ανήμερα του πανηγυριού της ζωοδόχου Πηγής, ο πα-

158  Γ. Χρ. Λιθαρής, Ότι έμαθα για το χωριό μου, Πεντάπολις, 1985, σ. 119
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ραδοσιακός χορός του «ζάμαντα».159Δεν ξέρουμε πότε χτίστηκε το 
κτίριο και ποιές άλλες χρήσεις είχε, αλλά αν συνδέσουμε το πανη-
γύρι, το οποίο πάντα χορεύονταν σε αυτήν την πλατεία και το θάνα-
το του νέου Σαρμουσακλιώτη από τον Τούρκο «ζάμαντα», μπορούμε 
να κάνουμε την υπόθεση ότι στην πλατεία αυτή υπήρχε το διοικητι-
κό κέντρο του χωριού. Την παραπάνω άποψη έχει και ο Α. Μελισσάς, 
αφού εκεί ήταν το «Μπεηλίκι» και προφανώς ήταν η έδρα του Τούρ-
κου μπέη κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και γίνονταν και τα 
δικαστήρια της εποχής, όπως μας πληροφορεί ο Π. Θεοδοσιάδης.160  

Δεν υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα, τα οποία να μας δεί-
χνουν πώς ήταν αυτό το κτίριο, αλλά με βάση πληροφορίες κατοίκων 
που φοίτησαν εκεί ως μαθητές, ήταν όπως είναι το σχολαρχείο στην 
Δοβίστα, έχοντας μάλιστα την ίδια χαρακτηριστική αψίδα στην είσο-
δο.161Είχε ΒΔ κατεύθυνση και ήταν ισόγειο με έναν όροφο. Σε αυτό 
τον χώρο μετέπειτα, φιλοξενούνταν ο Αστυνομικός Σταθμός, μέχρι 
να αποκτήσει ιδιόκτητο κτίριο στην απέναντι πλευρά της πλατείας, 
καθώς και το σύστημα προσκόπων του χωριού. Άρχισε να καταρρέει 
στην δεκαετία του ‘60 και στη θέση του χτίστηκε το 1989-90 επί προ-
εδρίας του Παναγιώτη Παπαγεωργίου, μαζί με δωρεά του  διπλανού 
οικοπέδου ιδιοκτησίας Γκουτζιούρη το Κέντρο Εφημερίας (Αγροτικό 
Ιατρείο) που προαναφέραμε.

Η ονομασία «κόκκινο σχολείο», προφανώς οφείλεται στην κόκ-
κινη όψη του,  λόγω του επιχρίσματος από κοκκινόχωμα ή κόκκινη 
μπογιά.162 Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και στις Σέρρες υπήρ-
χε «κόκκινο σχολείο», το πρώην 1οΔ.Σ. ή Τσαλοπούλειο,163 το  ση-
μερινό 23ο Δημοτικό Σχολείο και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε που 
οφείλεται η συμπτωματική ονομασία και των δύο πέρα από την προ-
αναφερόμενη υπόθεση που κάναμε παραπάνω. Ο Γεώργιος Λιθαρής, 
αναφέρει ότι από τον εξώστη του «κόκκινου σχολείου», μίλησε ο βα-
σιλιάς Κωνσταντίνος στον συγκεντρωμένο λαό όταν επισκέφθηκε 
το Σαρμουσακλή –το μοναδικό απ’ όλα τα Δαρνακοχώρια- μετά την 

159  Δ. Αραμπατζή, Χθεσινός κόσμος, 3ος τ., Σέρρες, 2005, σ. 89-95.
160  Α. Μελισσάς και συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη.
161   Γ. Χρ. Λιθαρής, ό. π. σ.119 και Α. Μελισσάς.
162  Γ. Χρ. Λιθαρής, ό π,  σ. 119 και συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη
163  Λ.Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, Από το χθές στο σήμερα, www.serres.gr/tourism/files gr/
arxitektoniki..htm
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απελευθέρωση των Σερρών την 29η Ιουνίου του 1913.164

Το δεύτερο σχολείο ή παλιό διδακτήριο βρισκόταν στο χώρο του 
σημερινού Αστυνομικού Σταθμού. Σύμφωνα με πληροφορίες γερο-
ντότερων κατοίκων του χωριού το 1905 χτίστηκε στην ίδια θέση νεό-
τερο σχολείο,165 άποψη η οποία θεωρούμε ότι ισχύει μερικώς και μάλ-
λον θα έγινε επισκευή ή συμπλήρωση του υφιστάμενου κτιρίου και 
όχι ανέγερση, αφού οι εκθέσεις επιθεωρητών του 1912-15 όπως έχου-
με προαναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο, δεν αναγράφουν καινού-
ριο κτίριο που λογικά θα ήταν σε άριστη κατάσταση, αλλά θεωρούν 
το κτίριο ότι είναι σε «καλή» κατάσταση.166 Οι πληροφορίες που μας 
δίνουν οι παραπάνω εκθέσεις είναι ότι το σχολείο έχει «κακή» επί-
πλωση, είναι κοινοτικό και φοιτούν σ’ αυτό 250 μαθητές και νήπια. 

Δεν μπορούμε να εντάξουμε αυτό το σχολείο σε κάποιο τύπου διδα-
κτηρίου που χτίστηκε την εποχή εκείνη, γιατί απλά είναι βέβαιο το 
κτίριο προϋπήρχε για άλλη χρήση και αν ακόμη είχε χτιστεί για σχο-
λική χρήση αυτό έγινε πριν από το 1894,167 που είχαμε το πρώτο νο-
μοθετικό πλαίσιο του Καλλία για την κατασκευή σχολείων. Και για 
αυτό το κτίριο, το οποίο πολλοί λίγοι ζώντες κάτοικοι του χωριού 
θυμούνται αφού γκρεμίστηκε στην διάρκεια της Βουλγαρικής κατο-
χής,168 δεν υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα τα οποία να μας δεί-
χνουν πώς ήταν, αλλά, με βάση πληροφορίες κατοίκων που φοίτησαν 
εκεί ως μαθητές, είχε ΝΔ κατεύθυνση, ήταν ισόγειο με έναν όροφο 
και πέντε αίθουσες διδασκαλίας, χώρο γραφείου, μεγάλη πόρτα εισό-
δου και δύο σκάλες.169 Τα μόνα στοιχεία τα οποία μπορούμε να ανα-
φέρουμε, ήταν ότι χρησιμοποιούνταν παγκάκια για την διδασκαλί-
α,170 χαρακτηριστικό στοιχείο της αλληλοδιδακτικής μεθόδου που κύ-
ρια χρησιμοποιούνταν στην Ελλάδα το 19ο αιώνα, μέχρι την χρησιμο-
ποίηση των θρανίων, που έφερε μια διαφορετική παιδαγωγική αντί-

164  Γ. Χρ. Λιθαρής, ό π,  σ. 128
165  Π.Γουδεντζίκης, Η εκπαίδευση στην Πεντάπολη όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm
166  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος Πίνακας Β΄, σχ. έτος 1913-14.
167  ΦΕΚ τ. Β΄, 60/4-6-1894, Περί του τρόπου κατασκευής των σχολείων
168  Βιβλίο ακίνητης περιουσίας Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 42
169  Συνεντεύξεις Π. Θεοδοσιάδη και Θ. Λιθαρή.
170  Συνέντευξη Π.Θεοδοσιάδη
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ληψη στα σχολεία.171

Τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία αναφέρονται από τον Π. Θεοδο-
σιάδη για το βάθρο του δασκάλου, που ήταν στο μέσο της αίθουσας 
και τον έφερνε σε ψηλότερη θέση από τους μαθητές, τον μαυροπίνα-
κα σε αριστερότερη, παραπέμπουν στο διάταγμα του Καλλία το 1899 
«Περί κανονισμού των διαστάσεων των εν δημοσίοις, δημοτικής και 
ιδιωτικοίς σχολείοις κατασκευαζομένων θρανίων»,172 σύμφωνα με το 
οποίο τα διθέσια θρανία είχαν ύψος καθίσματος 0,27μ – 0,49μ και 
ύψος γραφείου 0,44μ – 0,77μ, το  δε βάθρο του δασκάλου είχε ύψος 
0,32 μ., που προφανώς λάμβαναν υπόψη τους οι εκπαιδευτικοί του 
σχολείου. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί, κάνοντας μια ιστορική ανα-
δρομή, ότι από το 1830 στην Ελλάδα είχαμε το εγχειρίδιο του Sarazin 
που μετέφρασε ο Ι.Π.Κοκκώνης για τα Αλληλοδιδακτικά σχολεία,173 
όπου ουσιαστικά είχαμε εγκλεισμό, επιτήρηση, σταθερότητα, έλλει-
ψη λειτουργικής ευελιξίας και έλεγχο των κινήσεων και στάσεων του 
σώματος.174 Το περίεργο είναι ότι ενώ οι οδηγίες προέβλεπαν να χτί-
ζονται στις παρυφές των οικισμών, αυτά υπήρχαν ή χτίζονταν σε κε-
ντρικά σημεία, συνήθως δίπλα σε εκκλησίες, έτσι ώστε να είναι στα 
εμφανέστερα σημεία, να φέρουν στολισμό και για να είναι υπόψη του 
καθενός.175

Αργότερα και μετά από την χρησιμοποίηση της συνδιδακτικής, 
της αλλαγής νοοτροπίας για την κατασκευή των σχολείων, την έλ-
λειψη μεγάλων κεντρικών οικοπέδων για ανέγερση, θα δούμε, όπως 
στην περίπτωση μας με το νεότερο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου 
που μελετούμε, να χτίζονται και σε άλλα πιο απόμακρα σημεία των 
οικισμών. Κάθε φάση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού συνδέεται άμε-
σα με την παιδαγωγική μέθοδο που το επίσημο κράτος προωθούσε. 
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε πάντα κάποιος σαφής σχεδι-
ασμός στόχων ούτε και ταύτιση πολιτικών προσανατολισμών και εκ-

171  Ν. Βαρμάζης-Ν .Γραικός, Αστική Σχολή Αικατερίνης/1ο Δ.Σ.Κατερίνης, Κατερίνη, 
2006,σ.33,υπ.96
172  ΦΕΚ τ. Α΄10/20-1-1899
173  Χ. Τζήκας, Ο Ι. Π. Κοκκώνης. Ο ρόλος του στη θεμελίωση και τα πρώτα βήματα της δη-
μοτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Αθήνα, 1999
174  Ε. Καλαφάτη, Τα σχολικά κτίρια της Α/θμιας Εκπ/σης 1821- 1929 από τις προδιαγρα-
φές στον προγραμματισμό, Αθήνα, 1988 και Ι. Σολομών, Εξουσία και τάξη στο Νεοελληνικό 
Σχολείο. Μια τυπολογία των σχολικών χώρων και πρακτικών 1820-1900, Αθήνα , 1992
175  Ν. Βαρμάζης-Ν .Γραικός, ό. π. σ.22   



σελ.113

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Ιστορία των Διδακτηρίων

παιδευτικής πολιτικής. 
Όλες οι κυβερνήσεις προοδευτικές και μη, ακολουθούσαν εκπαι-

δευτική πολιτική η οποία στόχευε στη διατήρηση του συντηρητικού 
χαρακτήρα του σχολείου. Βασική παράμετρος ήταν η διατήρηση της 
τάξης και της πειθαρχίας, η οποία με την Ερβαρτιανή μέθοδο από το 
1880 και έπειτα, επιτυγχάνεται με τέτοιο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, 
ώστε να συμβάλλει στην κατεύθυνση αυτή. Με βάση βιβλίο, που φυ-
λάσσεται στα ΓΑΚ Σερρών176 και τηρούσε η τότε Επιθεώρηση Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του νομού Σερρών, φαίνεται το διδακτικό προ-
σωπικό από το 1920, καθώς και τα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσε-
ως (ΦΕΚ) στα οποία  δημοσιεύονταν, η αύξηση της οργανικότητας 
και η ίδρυση  Β΄ Σχολείου το οποίο λειτουργούσε εντός του  νέου δι-
δακτηρίου.

1.1.2.Το νέο διδακτήριο

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκδόθηκε Βασιλικό Διάταγμα στις 13-
9-21, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181/27-9-1921, το οποίο αναφέρε-
ται στην προαγωγή του Σχολείου  από 4/τάξιο σε 5/τάξιο. 

Η προαγωγή του σχολείου από τη μια μεριά, η συνεχώς αυξα-
νόμενη προσέλευση μαθητών από την άλλη, λόγω και του μεγέθους 
της Πεντάπολης, καθώς και η φανερή ακαταλληλότητα του παλαιού 
κτιρίου του δημοτικού σχολείου, άρχισαν να δημιουργούν τις πρώ-
τες σκέψεις, για κατασκευή νέου σύγχρονου διδακτηρίου, ικανού να 
στεγάσει και το πλήθος των μαθητών, αλλά και τις μορφωτικές ανά-
γκες και εκδηλώσεις, που δημιουργούνταν από την σταδιακή εξέλι-
ξη της Πεντάπολης σε περιφερειακό πνευματικό κέντρο. Εξέλιξη που 
τελικά πραγματοποιήθηκε, όπως αναλυτικά αποδεικνύεται στα επό-
μενα κεφάλαια. Οι σκέψεις αυτές πήραν «σάρκα και οστά» μετά και 
την δεύτερη εντός ολίγων ετών προαγωγή του σχολείου. Συγκεκριμέ-
να το 1924 τρία μόλις χρόνια μετά από την πρώτη προαγωγή, με Δι-
άταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας της 18ης Οκτωβρίου, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 261/21-10-1924, το σχολείο προάγεται και γίνε-
ται εξατάξιο. Τότε οι απλές σκέψεις για πιθανή κατασκευή νέου διδα-
κτηρίου, έγιναν επιτακτική ανάγκη. Άλλωστε το Διάταγμα δεν άφη-

176  ΓΑΚ Σερρών,Α.Β.Ε.: 621,κουτί 164. «Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών Α΄πε-
ριφερείας Σερρών», σ.53-54
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νε και πολλά περιθώρια, καθώς σαφώς εδήλωνε ότι: «Εν τη περιφε-
ρεία Σερρών: Προάγονται τα εξής δημοτικά σχολεία, διότι ο αριθμός 
των εις αυτά φοιτώντων μαθητών συντρέχει εις την προαγωγήν αυτών, 
αλλ’ υπό τον απαράβατον όρον όπως οι κάτοικοι χορηγήσωσι τα απαι-
τουμένας αιθούσας και τα αναγκαία σχολικά έπιπλα.  1) Το διτάξιον μι-
κτόν Καλλιθέας εις τριτάξιον. 2)… 3)… 4)Το πεντατάξιον μικτόν Σαρ-
μουσακλή εις εξατάξιον».177 Είναι η εποχή όπου οι κάτοικοι, οι πο-
λίτες του ελληνικού κράτους, δρώντας μεμονωμένα ως ευεργέτες ή 
συλλογικά ως κοινότητες, κάλυπταν πολλές από τις δημόσιες ανά-
γκες, που σήμερα βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Με αυτόν 
τον τρόπο ξεκινά αρχικά η εύρεση οικοπέδου και έπειτα η κατασκευή 
του νέου σχολείου.

Η Πεντάπολη τότε ευτύχησε να έχει δυναμικό κοινοτικό συμβού-
λιο, που έχοντας συμπαραστάτη σύμπασα την κωμόπολη, πρωτοστά-
τησε και στην ιδέα κατασκευής, αλλά κυρίως στην υλοποίησή της. 
Πρόεδρος του συμβουλίου ήταν ο Φώτιος Πουστουρλής, άνθρωπος 
με ιδιαίτερη ευστροφία, δυναμισμό και άριστες δημόσιες σχέσεις με 
τους πολιτικούς παράγοντες της εποχής. Τα υπόλοιπα μέλη όπως δια-
κρίνονται στη φωτογραφία (Νο 8) από αριστερά όρθιοι είναι οι Φω-
τιάδης Φώτιος, Ρήγας (Γραμματέας του κοινοτικού συμβουλίου), Ια-
τρίδης Θεόδωρος, Βαρσάμης Κωνσταντίνος και καθιστοί από αριστε-
ρά οι Λάμπρου Βασίλειος, Δανδίκας Αθανάσιος, Πουστουρλής Κων-
σταντίνος (Πρόεδρος), Κουντουράς Κωνσταντίνος (διευθυντής Δημ. 
Σχολείου), Κρυστάλλης Γεώργιος. Τις πληροφορίες για τα ονόματα 
και την ιδιότητα του καθενός μας τις έδωσε ο Πολυχρόνης Θεοδοσιά-
δης, πρεσβύτης στην ηλικία Πενταπολίτης.   

 Είναι βέβαιο ότι και οι εκπαιδευτικοί της εποχής θα συνέδραμαν 
με τον τρόπο τους σε αυτή την πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας. 
Ο τρόπος που θα ανεγειρόταν το νέο σχολείο ήταν με ίδιους πόρους, 
που αποφασίστηκε να μαζευτούν από την πώληση των καπνών με 
βάση την παραγωγή του καθενός. Ο Πρόεδρος συμβουλεύεται γερο-
ντότερους από τους παράγοντες του χωριού και με την βοήθεια των 
καπνεμπόρων και κύρια του Άριγκτον της εταιρείας Κλεν, που αγό-
ραζε τα μισά καπνά του Σαρμουσακλή, ξεκινάει η κράτηση του ανά-
λογου ποσού, 1 δραχμή κατά οκά καπνού.178 

177  Έγγραφο Νο 28, ΦΕΚ 261/21-10-1924, προαγωγή σε 6/τάξιο 
178  Συνέντευξη Π.Θεοδοσιάδη
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Το οικόπεδο είναι της Αγίας Παρασκευής, του ξωκλησιού  δί-
πλα στο κτίριο με μεγάλη έκταση 8 στρεμμάτων περίπου και διατίθε-
ται για την εκπλήρωση του «ονείρου». Δε θα μπορούσε άλλωστε να  
υπάρχει μακριά από εκκλησία, έστω και ξωκλήσι, καθώς την εποχή 
εκείνη μα και πολλές δεκαετίες αργότερα, τα σχολεία κτίζονταν πά-
ντα δίπλα σε εκκλησίες. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που γράφει άλ-
λωστε ο Δ. Αραμπατζής, ότι «την εποχή εκείνη υπήρχε παράδοση τα 
σχολεία να είναι κοντά σε εκκλησίες, διότι υπήρχε βαθιά πίστη στο 
λεχθέν: Παπάς και Δάσκαλος στην ιστορία του έθνους, στην υπηρε-
σία του έθνους, υπάρχοντας παρόρμηση απ’ το κρυφό σχολειό».179 Στο 
χώρο υπήρχε παλιό νεκροταφείο επί Τουρκοκρατίας, το οποίο μετα-
φέρεται στο ξωκλήσι της Αγίας  Βαρβάρας. Πιστεύουμε ότι συγκρο-
τήθηκε και ερανική επιτροπή, κάνοντας αναλογική υπόθεση από πα-
ρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωριών, στερούμαστε όμως αρχείων να 
αποδείξουμε τούτη την υπόθεση, αφού αυτά κατεστράφησαν την πε-
ρίοδο του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου κατά την βουλγαρική κατοχή.  

Οι εργασίες ξεκίνησαν με την λήξη της διδακτικής χρονιάς του 
1924 – 25. Ήταν 28 Ιουνίου του 1925, όταν ο θεμέλιος λίθος ευλογή-
θηκε από τον μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτας Κωνσταντίνο Μεγ-
γρέλη, γεγονός που μαρτυρά η ιστορική φωτογραφία (Νο 1) κατά την 
κατάθεση του θεμέλιου λίθου.180 Ακολούθησε δεξίωση των επίσημων 
προσκεκλημένων στο εστιατόριο του Μιχαήλ Κυράνου που βρισκό-
ταν στην πλατεία του Αγίου Αθανασίου και η καθιερωμένη αναμνη-
στική φωτογραφία (Νο2) των παρευρισκομένων τοπικών, νομαρχια-
κών πολιτικών και θρησκευτικών αρχών. 

Οι εργασίες διήρκεσαν - με βάση τις μαρτυρίες -  2 χρόνια και το 
κόστος κατασκευής σύμφωνα πάλι με όλες τις γραπτές και προφορι-
κές μαρτυρίες, ήταν 2.000.000 δραχμές,181 οι οποίες δόθηκαν εξ ολο-
κλήρου από ίδιους πόρους των κατοίκων, χωρίς καμία κρατική ενί-
σχυση. 

Το Σαρμουσακλή δεν έχει στόχο να κατασκευάσει απλώς ένα δι-
δακτήριο, αλλά θέλει να κάνει το μεγαλύτερο και καλύτερο κτίριο 
από τα υπάρχοντα. Το ίδιο συνέβη και με τη  νέα εκκλησία του Αγί-
179  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
180  Π. Γουδεντζίκη, Η εκπαίδευση στην Πεντάπολη όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm
181  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκά-
λων, κατά το σχ. Έτος 1954-55» και συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη. 
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ου Αθανασίου, του Πολιούχου αγίου της Πεντάπολης,  την μεγαλύτε-
ρη σε όλα τα Δαρνακοχώρια, που ξεκίνησε μερικά χρόνια πρωτύτερα 
το 1908 με ίδιους πόρους, επί μητροπολίτου Γρηγορίου ζερβουδάκη 
και μετέπειτα Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Η εκκλησία  μάλλον 
είχε ολοκληρωθεί ως τότε και οι κάτοικοι είχαν έτσι την οικονομική 
δυνατότητα να συνδράμουν  και στο νέο σχολείο. 

Σύμφωνα με τον παλιό γραμματέα της κοινότητας Νικόλαο Γο-
ρούβα και σε όσα έγραψε στο περιοδικό «Πανσερραϊκό Ημερολόγιο» 
για την ανέγερση της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου, σημειώνει για 
το σχολείο τελειώνοντας το κείμενο: «……..με τοιούτον πνεύμα γεν-
ναίας συνεισφοράς ήχθη εις πέρας η ανέγερσις του Ιερού Ναού του Αγί-
ου Αθανασίου Πενταπόλεως αποτελούντος μνημείον δόξης δια την Πε-
ντάπολιν, ως αποτελεί τοιαύτην και το ανεγερθέν έτει 1929 Σχολικόν 
Μέγαρον στοιχίσαν δραχ. 3.313.000 άνευ επιβαρύνσεως του Κρατικού 
προϋπολογισμού, ως τούτο  ελέχθη  από μέρους του κατά το  έτος 1937 
αφιχθέντος προς επιθεώρησιν, Επιθεωρητού     υπουργείου Εσωτερι-
κών μακαρίτου  Νικολάου Ηγουμενίδου εκφρασθέντος επί λέξει    «Κύ-
ριε Γραμματεΰ, η Εκκλησία σας και το Σχολείον σας αποτελούν μνη-
μείον δόξης δια την ωραίαν σας Κωμόπολιν. Ευχόμεθα όπως η ανέγερ-
σις τοιαύτης Εκκλησίας, και η ανέγερσις τοιούτου Σχολείου αποτελούν 
παράδειγμα προς μίμησιν, δια τας επερχομένας γενεάς της Πενταπόλε-
ως».182 Έτσι έχουμε την τοπική και έγκυρη πληροφορία ότι το κόστος 
κατασκευής ήταν 3.313.000 δρχ από ίδιους πόρους και ότι οι εργασί-
ες ανέγερσης του σχολείου πράγματι σταματούν το 1929, νωρίτερα 
από του 1932 που αρχίζει την λειτουργία του. Οφείλουμε να δεχτού-
με την άποψη του αείμνηστου γραμματέα, ως ορθή και αληθή, διότι 
και σύγχρονος των γεγονότων υπήρξε, αλλά και η θέση που είχε του 
επέτρεπε να έχει άριστη γνώση αυτών.

Συνδυάζοντας την παραπάνω πληροφορία του γραμματέα και τις 
συνεντεύξεις των Π. Θεοδοσιάδη και Θ. Λιθαρή, προκύπτει ένα κενό 
τριών ετών μεταξύ του 1929, που φέρεται ως έτος αποπεράτωσης 
και του 1932 ως έτος πρώτης λειτουργίας. Ποιοι λόγοι εμποδίζουν 
την έναρξη της λειτουργίας του το 1929, αλλά μεταθέτουν αυτή τρία 
ολόκληρα χρόνια αργότερα; Το πιθανότερο σενάριο είναι οι εργασί-
ες να σταμάτησαν λόγω της οικονομικής κρίσης του 1929, του λεγό-
182 Ν. Γορούβας Πανσερραϊκό Ημερολόγιο, , Ο καλλιμάρμαρος και περικαλλής Ιερός 
ναός του Αγίου Αθανασίου Πενταπόλεως, τ. 1976, σ.58-59 και   http://www.darnakas.gr/
pentapoliagiosathanasios.htm
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μενου «οικονομικού κραχ», εποχή κατά την οποία επηρεάστηκαν και 
οι αγορές καπνού και προφανώς τα έσοδα από τη παρακράτηση κατά 
την πώληση καπνών δεν εκτελούνταν λόγω οικονομικής δυσπραγί-
ας. Μια δεύτερη υπόθεση είναι το διδακτήριο πράγματι να αποπερα-
τώθηκε, αλλά να μην υπήρχαν τα αναγκαία κονδύλια για τον εξοπλι-
σμό του, για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Σημειώνουμε ότι ο εξο-
πλισμός των σχολείων γινόταν με μέριμνα του κράτους. Αναζητήσα-
με στα αρχεία τοπικών εφημερίδων και στην μητρόπολη Σερρών αν 
υπάρχει κάποια μαρτυρία ή έγγραφο εγκαινίων λειτουργίας, δυστυ-
χώς όμως και πάλι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο, λόγω των κατεστραμ-
μένων αρχείων. 

Επίσης στα αρχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΕΠΘ183 δεν υπάρχει καταγεγραμμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο του 
κτιρίου, αν και από το 1908 ιδρύεται αρχιτεκτονικό γραφείο.184Από 
το 1911 αρχίζει να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς πολι-
τείας για την οργάνωση των σχεδίων και καταργούνται οι ενιαίοι τύ-
ποι σχολείων,185 δηλαδή οι τύποι διδακτηρίων που είχε σχεδιάσει ο 
νομομηχανικός Δημήτριος Καλλίας στο διάστημα 1895 – 1898,186 οι 
οποίοι ήταν οι πρώτοι τύποι σχολείων βάσει του οποίου σχεδιάστη-
καν και χτίστηκαν αρκετά σχολεία κυρίως της ελεύθερης μέχρι τότε 
Ελλάδας. Ταυτόχρονα  με τον ίδιο νόμο επιτρέπεται η προσθήκη κα-
τοικιών δασκάλων ή υπηρετών. Με τον Ν. 2442/ 1920 «Περί ιδρύ-
σεως Ταμείων εκπαιδευτικής πρόνοιας προς κατασκευήν διδακτηρίων 
καθ’ άπαν το κράτος και προμήθεια σχολικών επίπλων και διδακτικών 
αναγκών», προβλέπεται η ίδρυση ταμείων με σχετική μελέτη μηχα-
νικού και υπάγονται και τα διδακτήρια των Νέων Χωρών που απε-
λευθερώθηκαν με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ως το 1920. Για τις 
περιοχές αυτές, όπου υπάρχουν ανάγκες ανέγερσης ή λόγω ακαταλ-
ληλότητας των υφισταμένων, προβλέπεται η ανέγερση νέων σχολι-

183  Κ. Κυριακού, Το Αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ΥΠΕΠΘ, ε. β΄ ,Αθήνα, 
1993,σ. 11- 26
184  ΦΕΚ Α΄216/ 16-8-1908, «Περί της εσωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου Εκκλησιαστι-
κών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως». 
185  ΦΕΚ Α΄191/ 22-7-1911, Ν. ΓΩΚζ΄, «Περί διδακτηρίων εν γένει και της οργανώσεως της 
σχετικής υπηρεσίας»
186  Κ. Κυριακού, ό π. σ. 19, «…Τέσσερις είναι οι γνωστοί τύποι σχολείων με την υπογραφή  
Καλλία, ο τύπος του αδιαίρετου δημοτικού σχολείου, του μονοτάξιου, διτάξιου και τετρα-
τάξιου διδακτηρίου..»
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κών κτιρίων, τα οποία έπρεπε να είναι «ευπρεπή και να πληρούν τους 
όρους υγιεινής και της παιδαγωγικής».187 Με Νομοθετικό Διάταγμα 
του 1923 προβλέπονται θέσεις σχολικών αρχιτεκτόνων σε ορισμένες 
έδρες Γενικών επιθεωρητών και σε περιοχές που δεν υπάρχουν μπο-
ρούν οι επιτροπές Εκπαιδευτικής Πρόνοιας και οι Σχολικές Επιτρο-
πές μετά από έγκριση του υπουργού των Εκκλησιαστικών188 να ανα-
θέτουν τη μελέτη και επίβλεψη των έργων. Το 1924 πάλι με Ν.Δ. 
«Περί ανεγέρσεως και επισκευής σχολικών κτιρίων εν ταις Νέαις Χώ-
ρες» επιτρέπεται σε επιτροπές οι οποίες διαχειρίζονται κληροδοτήμα-
τα να καταφεύγουν «εις ιδιωτικάς τεχνικάς υπηρεσίας…κατά παρέκλι-
σιν των…υφισταμένων διατυπώσεων».189 Το 1925 νέα ρύθμιση ορί-
ζει και πάλι ότι στις Νέες Χώρες (Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο), η δι-
εύθυνση των εργασιών της ανέγερσης των διδακτηρίων ανατίθεται 
είτε σε υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας είτε  σε κατά τόπους πολι-
τικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες, τους οποίους ενισχύουν κατά πε-
ρίπτωση  συνάδελφοί τους αποσπασμένοι από την τεχνική υπηρεσί-
α.190     

Αναφέρουμε την παραπάνω νομολογία για να καταδείξουμε ότι 
η κατασκευή του συγκεκριμένου διδακτηρίου έγινε με τις ρυθμίσεις 
του 1923 και του 1924 που προέβλεπαν την δυνατότητα οι τοπικές 
κοινότητες να απευθύνονται σε ιδιώτες μηχανικούς. Εξάλλου θεωρεί-
ται σχεδόν βέβαιο ότι δεν ήταν οργανωμένες οι Τεχνικές υπηρεσίες 
των Σερρών λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση και μάλιστα για ένα 
έργο το οποίο θα γινόταν από ίδιους πόρους των κατοίκων. 

Το κοινοτικό συμβούλιο απευθύνεται σε ιδιώτη μηχανικό, όπως 
αναφέρει και στην συνέντευξη του ο Πολυχρόνης Θεοδοσιάδης, σε 
Ιταλό (άγνωστων λοιπών στοιχείων), για να αναλάβει τον σχεδιασμό 
και την επίβλεψη της ανέγερσης. Εργολάβος – επιστάτης του έργου 
είναι ο Σερραίος Μιχάλης (άγνωστων λοιπών στοιχείων). Στερούμα-
στε στοιχείων επίσης όσον αφορά τα σχέδια, τις αναλυτικές δαπάνες 
κλπ, στοιχεία που προφανώς υπήρχαν, αλλά κατεστράφησαν κατά 
την διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής. Μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι είναι ο ίδιος μηχανικός που σχεδίασε και την εκκλησία του Αγίου 
187  ΦΕΚ Α΄181/ 11-8-1920
188  ΦΕΚ Α΄389/ 31-12-1923
189  ΦΕΚ Α΄234/ 23-9-1924 , Περί ιδιωτικών τεχνικών υπηρεσιών
190  ΦΕΚ Α΄197/ 29-7-1925, Περί ανεγέρσεως σχολικών κτιρίων εν ταις Νέαις Χώραις εξ εκ-
παιδευτικών κληροδοτημάτων
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Αθανασίου στα 1908 και είναι πολύ πιθανό να απευθύνθηκαν εκ νέου 
στον ίδιο και για την ανέγερση του σχολείου. Ο Νικόλαος Γορούβας 
αναφέρει ότι «μηχανικοί ήταν οι Κωστής και Χατζημιχάλης και επιστά-
της ο εμπειροτέχνης Ιταλός Ντζιουζέπε»191 στην περίπτωση της εκκλη-
σίας. Βέβαιο είναι ότι την ίδια περίοδο και από τον ίδιο μηχανικό χτί-
ζονται τα σπίτια των οικογενειών Νανούση και Μ.Τσιαπούρη, όπου 
και διέμενε ο Ιταλός. Χρησιμοποίησε δε τον ίδιο τύπο  ογκωδών τσι-
μεντολίθων στις γωνίες με νέα καλούπια, γεγονός το οποίο μαρτυρεί-
ται από την ομοιότητα αυτών των κατοικιών με το διδακτήριο.192 Το 
1930 επί υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου ψηφίζεται ο Ν. 4799193 
καθώς και Π.Δ.194 που καθορίζει τις διαδικασίες ανέγερσης, απόδο-
σης χρημάτων, πρόσληψης αλλοδαπών τεχνικών συμβούλων, συμ-
βάσεων με ιδιώτες αρχιτέκτονες κλπ, από δάνειο ενός εκατομμυρί-
ου στερλινών που συνάφθηκε με την Σουηδική εταιρία Aktiebolaget 
Kreuger & Toll για την κατασκευή διδακτηρίων.  

Το 1931 με τον Ν.5019 ιδρύονται σχολικά ταμεία και συγκρο-
τούνται σχολικές εφορείες οι οποίες επιφορτίζονται μεταξύ άλλων να 
συνδράμουν στις εργασίες κατασκευών και επισκευών μόνο μετά από 
έγκριση της Τεχνικής υπηρεσίας.195 Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπά-
νω καθώς και το γεγονός ότι το διδακτήριο ξεκίνησε να λειτουργεί, με 
βάση την μαρτυρία του Θεοδόσιου Λιθαρή, το 1932, προσθέτοντας 
μάλιστα ότι μαθητές μετέφεραν θρανία, έπιπλα και άλλα σχολικά 
είδη από το παλιό σχολείο.196 Έτσι συμπεραίνουμε ότι υπήρχε νομικό 
κόλλημα αποπεράτωσης των εργασιών κατασκευής  που οφείλονταν 
στην οικονομική δυσπραγία της εποχής και στην αδυναμία της κρα-
τικής επιχορήγησης που πιθανόν να χρειάστηκε. Κανένα στοιχείο δεν 
έχουμε όμως σε κάθε περίπτωση για κρατική επιχορήγηση. Αντίθετα 
γνωρίζουμε για το ακριβές ποσό, τον τρόπο ανεύρεσής του, τον ορι-
σμό ιδιωτών αλλοδαπών μηχανικών. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει στα 
αρχεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ κάποιο αρχιτε-
κτονικό σχέδιο, όταν με βάση όλη την νομοθεσία χρειαζόταν η από-
φαση του Υπουργού της Παιδείας για επιχορηγήσεις ανέγερσης διδα-
191  Ν. Γορούβας, ό. π. σ. 60
192  Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη.
193  ΦΕΚ Α΄, 232/8-7-1930
194  ΦΕΚ Α΄, 387/ 8-12-1930
195  ΦΕΚ Α΄160/15-6-1931 Περί ιδρύσεως Σχολικών Ταμείων και Σχολικών Εφορειών
196  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
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κτηρίων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι η ολοκλήρωση της ανέγερ-
σης έγινε μόνο από πόρους των κατοίκων του χωριού. 

Ορισμένα στοιχεία του κτιρίου τα οποία συναντώνται και σε 
άλλα σχολεία, θεωρούμε ότι είναι συμβολικά. Η μεγαλειώδης παρου-
σία του, σκοπό είχε να προσελκύει τους κατοίκους, αλλά και για να 
εμπνεύσει στους χρήστες ή στους επισκέπτες αίσθημα σεβασμού, δέ-
ους, ακόμη και υποταγής σ’ αυτό που αντιπροσώπευε. Την ελληνική 
σχολική εκπαίδευση και τους αντιπροσώπους της, δηλαδή στους εκ-
παιδευτικούς.197 Ακόμη και σήμερα ένας θεατής που περνά από την 
εθνική οδό Σερρών – Δράμας και αντικρίζει την Πεντάπολη, βλέπει 
έκθαμβος το μεγαλείο και την επιβλητικότητα  αυτού του διδακτηρί-
ου.    

Το κτίριο κατασκευάστηκε σε σχήμα Ε, όπως έγινε με πολλά 
άλλα σχολεία και δημόσια κτίρια της εποχής. Μεταξύ άλλων κτιρίων 
στις Σέρρες που είναι σε σχήμα Ε είναι και το κτίριο της Νομαρχίας 
(Διοικητήριο), χτισμένο στα χρόνια 1898-1905, που αποδίδεται στον 
γνωστό αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη και εξυπηρετούσε τις ανά-
γκες του Οθωμανικού δημοσίου. Ο εκλεκτικισμός του συμβάδιζε με 
τις επιλογές του φορέα κατασκευής, το δε μέγεθός του συμβόλιζε την 
τότε κρατική εξουσία. Στον εσωτερικό προθάλαμό του υπάρχει μετα-
γενέστερη μαρμάρινη πλάκα όπου αναγράφονται τα εξής: «Ωκοδομή-
θη δι΄ εισφορών Σερραίων εν έτει 1898-1905 επί σχεδίου γράμματος Ε 
συμβολίζοντας τα ιδεώδη Ελλάς - Ελευθερία».198

Συμπερασματικά, λοιπόν μπορούμε να υποθέσουμε ότι και ο αρ-
χιτέκτονας του διδακτηρίου σκόπιμα το σχεδίασε σε σχήμα Ε για να 
καταδείξει την ελληνικότητα αλλά και την ελευθερία που μπορούν να 
εξασφαλιστούν μέσα από την λειτουργία ενός σχολείου.

1.1.2.1 Εντυπώσεις
Το αποτέλεσμα της κατασκευής ήταν αντάξιο των προσδοκιών 

και των πόθων των Πενταπολιτών. Αυτό γίνεται φανερό και από τις 
περιγραφές υπηρεσιακών παραγόντων που είδαν το κτίριο σε παλαι-
ότερη εποχή. Ο Επιθεωρητής Αλεξόπουλος σε μία επίσκεψή του τα 
πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο γράφει: «Τούτο είναι από τα τελειοτέ-
ρα και μεγαλοπρεπεστέρα της Περιφερείας. Είναι διώροφον μετά υπο-

197  Ι. Σολομών, ό. π. σ. 300
198  Λ. Θεοδωρίδου-Σωτηρίου, ό. π.



σελ.121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - Ιστορία των Διδακτηρίων

γείου. Περιλαμβάνει 12 αιθούσας διδ/λίας, τρία Γραφεία και αποθή-
κας».199 Άλλος Επιθεωρητής, ο  Β. Καραζάνος μερικά χρόνια αργό-
τερα και συγκεκριμένα το 1955, κατά την πρώτη επίσκεψη στο σχο-
λείο γράφει στην έκθεσή του για το διδακτήριο: «Πρόκειται περί με-
γαλοπρεπεστάτου και επιβλητικού διώροφου διδακτηρίου, έχοντος 12 
αιθούσας διδασκαλίας, 4 γραφεία και υπόγειον. Ανηγέρθη το έτος 1932 
αντί της δαπάνης 2.000.000 δρχ. προσφερθείσης κατά το μεγαλύτερον 
ποσοστόν υπό των κατοίκων. Είναι υγιεινόν και καθαρόν. Χαρακτη-
ρίζεται ως αρίστης καταστάσεως»,200 ενώ ο αντικαταστάτης του  Σπ. 
Χονδρογιάννης το 1962 σημειώνει: «Είναι ανώγειον, λιθόκτιστον».201 

Ήταν και εξακολουθεί βέβαια να είναι ένα επιβλητικό και μεγα-
λοπρεπές διώροφο κτίριο με Ν.Α προσανατολισμό. Οι μεγάλες τάξεις 
διδάσκονταν στον δεύτερο όροφο ενώ οι μικρές στον πρώτο.202 Εκτός 
από την εξωτερική του όψη, η εσωτερική του διαρρύθμιση ήταν τέ-
τοια, που το καθιστούσαν για την εποχή του ιδιαίτερα κατάλληλο από 
πλευράς παιδαγωγικής αλλά και υγιεινής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την 
υγιεινή πλευρά της κατασκευής, διότι η συγκέντρωση τόσων μαθη-
τών απαιτεί τουλάχιστον πολύ καλό εξαερισμό, αλλά και εύκολη και 
γρήγορη είσοδο κι έξοδο, κανόνες που τους πληρούσε με άνεση το 
καινούριο διδακτήριο. Ήταν τέτοια η λεπτομέρεια της κατασκευής 
του ώστε τα ταβάνια δεν έγιναν όπως στην συντριπτική πλειοψηφία 
επίπεδα. Κατασκευάστηκαν χωνευτοί εντοιχισμένοι κύβοι για καλύ-
τερη ακουστική! Αυτή την τεχνική τη γνώριζε ο Ιταλός μηχανικός, τη 
δίδαξε στους  τεχνίτες, οι οποίοι  και την υλοποίησαν. Προσόν του 
θεωρούνταν και η μεγάλη αυλή, πράγμα που το επεσήμαναν όλοι οι 
επιθεωρητές. Τμήμα της αυλής άλλωστε χρησιμοποιούνταν για καλ-
λιέργεια σχολικού κήπου. Σ’ αυτήν βρίσκονταν οι τουαλέτες του σχο-
λείου και οι βρύσες. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του νέου δι-
δακτηρίου, προβλέφθηκε και θέση επιστάτη. Επιστάτης ήταν ο Αρί-
σταρχος που καθόταν με τη μητέρα του σε καμαράκι αριστερά της κε-

199  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευ-
τικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1952-53»
200  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκά-
λων, κατά το σχ. Έτος 1954-55»
201  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων 
της Α΄Εκπ/κής Περ/ρείας Σερρών Σχ. έτος 1961-62»
202  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
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ντρικής εισόδου. Σκοτώθηκε όμως στον πόλεμο του ’40.203 

1.1.2.2 Περιγραφή κτιρίου

Το διδακτήριο είναι χτισμένο στο ΝΔ άκρο της Πεντάπολης και 
έχει νοτιοανατολικό προσανατολισμό, ο οποίος χαρίζει άριστο φω-
τισμό στις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και καλύτερη θερμοκρασία 
κατά την διάρκεια του χειμώνα.

Είναι διώροφο  κεραμοσκεπές κτίριο με μήκος  60μ., πλάτος 12μ. 
και ύψος περίπου 12μ. Σε κάθε όροφο υπάρχουν 6 αίθουσες διδασκα-
λίας διαστάσεων 8 Χ 6μ. και 2 γραφεία  ένα σε κάθε όροφο διαστά-
σεων 6 Χ 5 μ Υπάρχουν και 2 βοηθητικοί χώροι ένας ανά όροφο των 
ίδιων διαστάσεων περίπου με τα γραφεία, οι οποίοι είχαν διάφορες 
χρήσεις από αίθουσες διδασκαλίας ως αποθήκες υλικών. Η άνοδος 
στον δεύτερο όροφο γίνεται με την βοήθεια μαρμάρινης σκάλας σε 
δύο επίπεδα. Οι αίθουσες του κάτω ορόφου έχουν ειδική κυψελοει-
δή κατασκευή στο ταβάνι για την καλύτερη ηχητική στη διάρκεια της 
διδασκαλίας, ενώ οι αίθουσες του άνω ορόφου επικοινωνούν μεταξύ 
τους με σπαστές εσωτερικές πόρτες, έτσι ώστε να ενώνονται στη δι-
άρκεια εκδηλώσεων. Οι ανατολικές αίθουσες των δύο ορόφων διαχω-
ρίζονται από την δυτική πλευρά του κτιρίου με διάδρομο πλακόστρω-
το ρομβοειδούς ασπρόμαυρης μορφής ιδιαίτερης τεχνικής και  περί-
οπτου κάλλους. 

Στο νότιο τμήμα του διδακτηρίου υπάρχει υπόγειο που εκτείνε-
ται σχεδόν  στο μισό της επιφάνειας του διδακτηρίου και έχει 2 απο-
θήκες και 4 βοηθητικούς χώρους που έχουν χρησιμοποιηθεί για μα-
γειρεία, αποθήκες, αίθουσες διδασκαλίας αλλά και φύλαξης νηπίων 
κλπ. Σήμερα φιλοξενείται το κυλικείο και τα μηχανήματα θέρμανσης 
του κτιρίου.

Στο σχολείο υπάρχουν συνολικά 112 παράθυρα και 8 πόρτες. Κα-
τανέμονται ως εξής, 36 παράθυρα και 1 πόρτα στην ανατολική πλευ-
ρά, 9 παράθυρα και 1 πόρτα στην βόρεια, 43 παράθυρα και 3 πόρ-
τες στην δυτική, 9 παράθυρα και 1 πόρτα στην νότια και 5 παράθυρα 

203  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
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και 1 πόρτα στο χώρο του υπογείου. Τα παράθυρα των αιθουσών εί-
ναι σχεδόν διπλάσια από τα υπόλοιπα. Όλα τα κουφώματα ήταν ξύλι-
να στην αρχική τους κατασκευή, τα οποία δυστυχώς αντικαταστάθη-
καν από παράθυρα αλουμινίου τα εξωτερικά και από πυρίμαχες πόρ-
τες εσωτερικά σε έργα ανακαίνισης, χωρίς να σεβαστούν την αρχι-
τεκτονική του κτιρίου. Στον δεύτερο όροφο και από την ανατολική 
πλευρά υπάρχει μπαλκόνι και μάλλον η πόρτα στο μέσον του δευτέ-
ρου ορόφου της νότιας πλευράς έγινε για να γίνει μελλοντικά μπαλ-
κόνι το οποίο δεν κατασκευάστηκε ποτέ. Στην βόρεια και νότια πλευ-
ρά υπάρχουν εσωτερικές σκάλες που οδηγούν στον πάνω όροφο.  

1.1.3  Αύξηση οργανικότητας

Το νέο διδακτήριο λειτούργησε σαν μαγνήτης και ο αριθμός των 
μαθητών αυξανόταν συνεχώς. Η θέση της Πεντάπολης στο Νομό, ο 
εύφορος κάμπος, η άριστη ποιότητα καπνών που παρέδιδαν στους 
εμπόρους οι Πενταπολίτες παραγωγοί, κατέστησαν την Πεντάπολη 
μια πλούσια κωμόπολη με πολλούς κατοίκους. Η αύξηση των μαθη-
τών του σχολείου και το μέγεθός του είναι χαρακτηριστικό δείγμα της 
ευμάρειας της κοινωνίας της. Έτσι δεν άργησε να γίνει μια νέα προ-
αγωγή του, αυτή τη φορά με τη μορφή ίδρυσης ενός νέου μονοτάξι-
ου σχολείου, που θα συστεγάζονταν βέβαια στο νεότευκτο κτίριο. Με 
Βασιλικό Διάταγμα του Γεωργίου Β΄ της 4ης Δεκεμβρίου 1936, ιδρύ-
εται «εν μονοτάξιον Δημοτικόν σχολείον εις Πεντάπολιν»204, που μετά 
από μόλις τέσσερα χρόνια προβιβάσθηκε σε τριτάξιο, πάλι με Βασι-
λικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 376/9-11-1940.205 Αυτή η 
ραγδαία ανάπτυξη της κωμοπόλεως και η ευμάρεια των κατοίκων της 
που βασιζόταν στη σκληρή αγροτική εργασία και στα ποιοτικά προϊ-
όντα της, έμελλε να διακοπεί με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Ο πόλεμος σταμάτησε αφύσικα και απότομα μια πρωτοφανή 
και υγιή ανάπτυξη που αν συνεχιζόταν, σίγουρα άλλη θα ήταν η μορ-
φή της ευρύτερης περιοχής. Η προαγωγή του καινούριου μονοταξί-
ου δημοτικού σχολείου σε τριτάξιο, ενώ ήδη είχε ξεκινήσει ο ελλη-
νοϊταλικός πόλεμος, ήταν χωρίς περιεχόμενο. Η περιοχή παραδίδεται 
στους Βουλγάρους, εκπληρώνοντας άνομες συμφωνίες και μυστικά 

204  Έγγραφο Νο 22, ΦΕΚ 538/8-12-1936
205  Έγγραφο Νο 23, ΦΕΚ 376/9-11-1940
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σύμφωνα, και το σχολείο σταματά την λειτουργία του υπό την επο-
πτεία του ελληνικού κράτους.  

2. Περίοδος Βουλγαρικής Κατοχής 

Κατά την περίοδο της βουλγαρικής κατοχής και το σχολείο περ-
νά στην κατοχή των Βουλγάρων. Γραπτές πηγές δεν υπάρχουν για τη 
λειτουργία του σχολείου την περίοδο αυτή. Πηγές μας αποτέλεσαν οι 
προφορικές μαρτυρίες ανθρώπων που είτε ήταν οι ίδιοι μαθητές του 
σχολείου είτε γνώριζαν τον τρόπο λειτουργίας του. 

Μετά την εγκατάσταση της πολιτικής και στρατιωτικής βουλγα-
ρικής διοίκησης στην Ανατολική Μακεδονία, κύριο μέλημα των κα-
τακτητών ήταν η επαναλειτουργία των υπαρχόντων ελληνικών σχο-
λείων με άλλη βεβαίως μορφή. Τα σχολεία στελεχώθηκαν από Βουλ-
γάρους δασκάλους και δασκάλες, που σκοπό είχαν να μάθουν την 
βουλγαρική Γλώσσα στα μικρότερα κυρίως παιδιά ηλικίας 5 έως 8-9 
ετών. Πίστευαν ενδόμυχα ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας, φοιτώ-
ντας στο σχολείο, έχοντας ως συμμαθητές παιδιά με βουλγαρική κα-
ταγωγή και μαθαίνοντας την βουλγαρική Γλώσσα, θα ενστερνίζονταν 
ταυτόχρονα την ιστορία και τον τρόπο ζωής και δράσης τους. Για 
τα μεγαλύτερα παιδιά που ήδη είχαν παρακολουθήσει αρκετά χρόνια 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, θεώρησαν ότι ήταν πολύ δύσκο-
λο να υπάρξει σε αυτά αντιστροφή συνείδησης, χωρίς βέβαια να το 
αποκλείουν εντελώς. Έτσι η προσπάθειά τους στράφηκε κυρίως στα 
παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η φοίτηση ήταν υποχρεωτική, 
πολλοί γονείς όμως δεν έστελναν τα παιδιά τους σ’ αυτό το σχολείο. 
Όσους έφευγαν τους έβαζαν πρόστιμο, άλλους τους απειλούσαν. Γε-
νικά, όμως, δεν ασκούσαν ιδιαίτερη βία στους γονείς που δεν έστελ-
ναν τα παιδιά τους. Θέλησαν λοιπόν να τα προσελκύσουν χωρίς τη 
χρήση βίας. 

Πράγματι αρκετά παιδιά παρακολούθησαν τα μαθήματα στο 
«Βουλγάρικο Σχολείο», όπως ονομάστηκε από τους Έλληνες. Οι ίδιοι 
οι Βούλγαροι ποτέ δεν ονόμασαν έτσι το σχολείο τους. Η ονομασία 
που έδιναν ήταν «διδασκαλικός χώρος», «χώρος διδασκαλίας» και 
άλλα σχετικά.206 Θεωρούσαν πάντοτε την παρουσία τους στα μέρη 
αυτά ως απελευθέρωση εδαφών και όχι ως κατοχή και απέφευγαν να 
ονομάζουν έτσι ακόμη και τα σχολεία. Δάσκαλοι ήταν ένα αντρόγυνο 

206  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
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Βουλγάρων. Η γυναίκα μάλιστα ήταν η αδερφή του Βουλγάρου για-
τρού. Μία τάξη είχε ο άντρας και μία η γυναίκα. Ως δάσκαλος ανα-
φέρεται κι ένας χήρος Βούλγαρος δάσκαλος, που συνυπηρετούσε με 
μια νεαρή δασκάλα. Ο δάσκαλος αυτός ήταν γιος παπά κι έμενε στο 
σπίτι του Τσικούδα.207 Η γλώσσα που χρησιμοποιούσαν ήταν μόνο 
η βουλγαρική. Πολλές φορές επειδή τα παιδιά δεν καταλάβαιναν τι 
ακριβώς έλεγαν οι δάσκαλοι, χρησιμοποιούσαν και «διερμηνείς». Το 
ρόλο αυτό τον «έπαιζαν» μικροί Έλληνες μαθητές, που έμαθαν γρή-
γορα τη βουλγαρική και μπορούσαν να μεταφράσουν στην ελληνική 
τις απλές εντολές των Βουλγάρων δασκάλων.208

Τα μαθήματα ήταν κανονικά και διαρκούσαν τρεις με τέσσερις 
ώρες. Βιβλία δεν υπήρχαν. Στην καθημερινή φοίτηση μάθαιναν τα 
στοιχειώδη. Κύρια προσπάθειά τους ήταν η εκμάθηση της βουλγα-
ρικής γλώσσας. Αυτό γινόταν με απαγγελία και γραφή του Πάτερ 
Ημών, θρησκευτικών και άλλων τραγουδιών και βουλγάρικων λέξε-
ων. Οι δάσκαλοι φερόταν καλά στα παιδιά, δεν τα χτυπούσαν ούτε 
τα κακομεταχειρίζονταν. Γενικά, όμως, υπήρχε ένα αίσθημα φόβου 
από τους μαθητές.209 Με τους δασκάλους δεν μπορούσαν να μιλή-
σουν, βουλγαρικά δεν γνώριζαν τουλάχιστον στην αρχή, δεν είχαν 
την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Συσσί-
τιο δεν παρείχαν, αν και σε σχολεία γειτονικών χωριών όπως του Γα-
ζώρου αναφέρεται η διανομή γάλακτος ή προγεύματος, τις περισσό-
τερες φορές όμως σε παιδιά Βουλγάρων και όχι σε όλους τους μα-
θητές. Το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν πολλά παιδιά να μάθουν τη 
βουλγαρική γλώσσα, να μπορούν να γράψουν, να διαβάσουν, να μι-
λήσουν. Όλα αυτά μέχρι την αποχώρησή τους. Μετά όσα παιδιά πή-
γαν στο κανονικό ελληνικό σχολείο έμαθαν τα ελληνικά και τα υπό-
λοιπα μιλούσαν προφορικά την μητρική τους γλώσσα δηλαδή τα ελ-
ληνικά. Άλλωστε και οι γονείς δεν άφηναν τα παιδιά να μιλούν την 
βουλγαρική.210    

Το σχολείο με αυτή τη μορφή λειτούργησε έτσι περίπου δύο χρό-
νια, ως το 1944. Αργότερα ήρθε βουλγαρικός στρατός στο σχολείο κι 
αυτό έκλεισε μέχρι την οριστική αποχώρησή τους. Τα μαθήματα τότε 

207  Συνέντευξη Αθ. Χατζηαγοράκη  – Β. Χατζηαγοράκη
208  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου 
209  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
210  Συνέντευξη Αθ. Χατζηαγοράκη  – Β. Χατζηαγοράκη 
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για κάποια περίοδο γίνονταν σε κάποια αίθουσα στο χώρο της πλα-
τείας.          

Σύμφωνα με προφορική μαρτυρία του Πενταπολίτη Σάββα Τσι-
καμπάκα την περίοδο εκείνη λειτούργησε και νηπιαγωγείο στο οποίο 
φοίτησε και ο ίδιος, όπου στα νήπια διδάσκονταν βουλγαρικά τρα-
γούδια και χριστιανικές προσευχές.

3.  Μεταπολεμική περίοδος

3.1. Επαναλειτουργία

Το τέλος του πολέμου βρίσκει το σχολείο να έχει υποστεί σοβα-
ρές φθορές και βλάβες, ειδικότερα στη στέγη, η οποία είχε ανάγκη 
γενικής επισκευής.211 Αλλά και από πλευράς υλικού στερούνταν των 
αναγκαίων για τη λειτουργία του. Δεν επαρκούσαν τα θρανία και τα 
έπιπλα, υπήρχαν όμως οι κλασικοί μαυροπίνακες, κάποιοι γεωγραφι-
κοί χάρτες, εικόνες και προπλάσματα ανθρωπίνου σώματος. Η βιβλι-
οθήκη και αυτή περιελάμβανε μερικούς μόνο τόμους της Μεγάλης 
Εγκυκλοπαίδειας Δρανδάκη, η οποία υπάρχει και σήμερα και ορισμέ-
να βοηθητικά βιβλία. Για συστηματικό αρχείο δε γίνεται λόγος. Η 
αυλή ήταν πρόχειρα περιφραγμένη με πασσάλους και συρματόπλεγ-
μα και τα αποχωρητήρια ανεπαρκή και ανθυγιεινά. Κάπως έτσι ξεκί-
νησε τον πρώτο χρόνο η εκ νέου λειτουργία των δύο σχολείων που 
συστεγάζονταν και αυτή ήταν η κατάσταση του διδακτηρίου. 

3.2 Εξοπλισμός

Με δεδομένη την οικτρή μεταπολεμική κατάσταση στην οποία 
βρέθηκε η Ελλάδα γενικότερα, αλλά και η περιοχή των Σερρών ειδι-
κότερα, το τελευταίο που θα περίμενε κανείς, ήταν η επίδειξη ενδι-
αφέροντος και μέριμνας από τους κατοίκους της Πεντάπολης για το 
σχολείο. Το φάσμα της πείνας, η ορφάνια, η ανάγκη για επανένωση 
των οικογενειών, η σκληρή αγροτική εργασία για την άνοδο του βι-
οτικού επιπέδου στα επίπεδα προ του πολέμου, ο εμφύλιος που είχε 
μόλις ξεκινήσει, δεν άφηναν πολλά περιθώρια για ενδιαφέρον προς 

211  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών. Σχ. Έτος 1946-47»
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το σχολείο, έστω κι αν αυτό ήταν το κοινό εντυπωσιακό δημιούργημα 
των κατοίκων της και το σημείο αναφοράς ολόκληρης της περιοχής.  

Οι Πενταπολίτες, όμως, διέψευσαν κάθε πρόβλεψη. Σαν να μην 
είχε συμβεί τίποτε απολύτως από το 1940, που σταμάτησε η λειτουρ-
γία του, σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο πόλεμος και να μην βίω-
ναν όλες τις τραγικές συνέπειές του, εξοικονομώντας χρήματα από 
το υστέρημά τους, επιδόθηκαν με πρωτοφανή ζήλο, στην συντήρη-
ση αρχικά κι έπειτα στον εξοπλισμό του με σύγχρονο παιδαγωγικό 
και εποπτικό υλικό, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, έπιπλα, γραφεία και ό,τι 
άλλο τους υποδείκνυαν οι φωτισμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, 
έτσι ώστε μόλις το 1952, ο ίδιος Επιθεωρητής  Αλεξόπουλος, που δι-
απίστωσε την δεινή θέση του διδακτηρίου το 1946, κατά τη διάρκεια 
της νέας του επισκέψεως να γράψει για τον εξοπλισμό και το υλι-
κό του: «Και τούτο είναι αντάξιον του Διδακτηρίου. Η Κοινότης δεν 
εφείσθη χρημάτων διά να παρουσιάση Σχολείον συγχρονισμένον από 
πάσης απόψεως. Γραφείον πολυτελώς επιπλωμένον. Εποπτικά μέσα 
άφθονα. Εικόνες διαφόρων κατηγοριών και χάρται Γεωγραφικοί πα-
ντός είδους. Σειρά οργάνων φυσικής πειραματικής και κινηματογρά-
φος, διά τον οποίον η Κοινότης εδαπάνησεν περί τάς 30.000 προπολε-
μικάς δραχμάς κοσμούν το Σχολείον. Εσχάτως εφωδιάσθη και με ρα-
διόφωνον». 212 Αυτά επιβεβαιώνονται και από τον κοινοτικό δάσκα-
λο Παπανικολάου Νικόλαο που υπηρέτησε ως δάσκαλος το σχολικό 
έτος 1948-49. «Το σχολείο είχε εποπτικά όργανα, γιατί το χωριό μας 
ήταν πιο πλούσιο σε σχέση με τα άλλα … Θυμάμαι, είχε και κινηματο-
γραφική μηχανή … Τη θυμάμαι … από μαθητής ακόμα … μας έδειχναν 
το Σαρλώ … άνοιγαν τις δυο αίθουσες και μαζεύονταν όλοι οι μαθητές 
και τους έδειχναν …».213 

Ήδη από την αρχή της λειτουργίας μερίμνησαν για τον εξοπλισμό 
του με τα απαραίτητα όργανα για την εύρυθμη λειτουργία του και πα-
ράλληλα  για την καθαριότητα και την υγιεινή του. Το 1950 το σχο-
λείο διέθετε αρχειοθήκες, θερμάστρες, μεγάλα τραπέζια, κουδούνι, 
εκκρεμές ρολόι, σημαία, εικόνες ιστορικού περιεχομένου και πολλά 
βοηθητικά έπιπλα.214 Η βιβλιοθήκη δε από μερικούς τόμους που βρέ-
212  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.  «Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαι-
δευτικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1952-53»
213  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου 
214  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. « Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαι-
δευτικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1949-50»
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θηκαν το 1946, στην καταγραφή του 1954 μετρήθηκαν 440 τόμοι βι-
βλίων παιδαγωγικών, λογοτεχνικών και άλλων!! Ιδρύθηκε ακόμη και 
μαθητική βιβλιοθήκη!215 Το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβη-
σε για την μεταμόρφωση κυριολεκτικά του υλικού και τον εμπλου-
τισμό του με την αγορά τόσων βιβλίων, οργάνων και άλλων μέσων 
και επίπλων, ώστε να κριθούν «ως εποπτικά μέσα πλούσια», και «Το 
Σχολείο τούτο είναι εφωδιασμένο δι’ όλων των αναγκαιούντων επί-
πλων και σκευών, τα οποία συντηρούνται καλώς», αποδεικνύει πέρα 
πάσης αμφιβολίας, το γνήσιο, έμπρακτο, αγαθό ενδιαφέρον των κα-
τοίκων για το σχολείο, αλλά και γενικότερα τον σταθερό προσανατο-
λισμό τους στην ανάπτυξη της Παιδείας. Αυτός βέβαια ο προσανατο-
λισμός φαίνεται και σε άλλα κεφάλαια της έρευνας και δίκαια η Πε-
ντάπολη αποκτά τον τίτλο της πιο σημαντικής περιφερειακής εκπαι-
δευτικής κοινότητας. 

Το 1955 το σχολείο διαθέτει 122 δίεδρα θρανία και ακόμη 50 έχει 
το τριτάξιο. Έχει 70 γεωγραφικούς χάρτες από τους οποίους οι 23 
αγοράσθηκαν τη χρονιά εκείνη, μία υδρόγειο σφαίρα, αριθμητήριο, 
9 καινούριες εικόνες για το μάθημα της Φυσικής Ιστορίας, 29 για το 
μάθημα της Ιστορίας από τις οποίες οι 16 ήταν αγορά της χρονιάς 
εκείνης, 39 για το μάθημα των Θρησκευτικών, 30 από τις οποίες ήταν 
πρόσφατη αγορά. Διέθετε επίσης ένα ραδιόφωνο και κινηματογραφι-
κό μηχάνημα. Η βιβλιοθήκη περιείχε 137 βιβλία για τους εκπαιδευ-
τικούς και 184 για τους μαθητές. Στα βιβλία αυτά πρέπει να προστε-
θούν βέβαια και όσα υπήρχαν στην βιβλιοθήκη του Β΄ Δημοτικού 
Σχολείου που συστεγαζόταν με το Α΄ εξατάξιο και ουσιαστικά αποτε-
λούσαν ένα ενιαίο σχολείο. Αυτά τα βιβλία για τη χρονιά που μιλού-
με ήταν 78 για τους δασκάλους και 122 για τους μαθητές. Συνεχώς, 
όμως, ο αριθμός τους αυξάνονταν, καθώς εμπλουτιζόταν με νέα. Την 
ίδια χρονιά η οροφή παρουσίασε πρόβλημα και έπρεπε να επιδιορ-
θωθεί. Η επιδιόρθωση ήταν άμεση! Το καλοκαίρι του ίδιου έτους με 
κρατική επιχορήγηση αυτή τη φορά 100.000 δρχ, η οροφή επισκευ-
άσθηκε. 216 

Κατά το επόμενο σχολικό έτος η αγορά υλικών, βιβλίων και άλ-
λων σχετικών με τη λειτουργία του συνεχίζεται. Έτσι τα δίεδρα θρα-
215  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. « Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαι-
δευτικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1953-54» 
216  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκά-
λων, κατά το σχ. Έτος 1954-55»
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νία γίνονται 150 στο Α΄και 52 στο Β΄ Δημοτικό, ενώ μαθαίνουμε ότι 
διαθέτει ήδη 48 εικόνες για τη Φυσική και 45 όργανα για την Πειρα-
ματική! Η αύξηση του υλικού συνεχίζεται και σ’ αυτά προστίθενται 
χάρτες μαθηματικής γεωγραφίας, γεωμετρικά σώματα κ.ά.217 Το ίδιο 
ισχύει και για τα βιβλία. Αργότερα στο κτίριο στην κεντρική του εί-
σοδο προστέθηκε ένα μπαλκόνι. Το μπαλκόνι είναι σε συνέχεια του 
πρώτου ορόφου και τα δύο τσιμεντένια υποστυλώματά του δημιουρ-
γούν σκεπαστό χώρο τρόπον τινα στην είσοδο. 

3.3 Αυλή

3.3.1 Πανοραμική άποψη

Η μεγάλη έκταση του οικοπέδου έδινε ένα σημαντικό προσόν στο 
σχολείο. Αυτό δεν ήταν άλλο από την ύπαρξη μεγάλης αυλής συνο-
λικής εκτάσεως 4.300 τ.μ.218 Οι μαθητές μπορούσαν στα διαλείμματα 
να παίξουν ελεύθερα, να τρέξουν, να αθληθούν την ώρα της γυμνα-
στικής, να χρησιμοποιήσουν στις διακοπές τον τεράστιο χώρο της ως 
χώρο συγκέντρωσης και γενικά να δράσουν σε αυτήν δάσκαλοι και 
μαθητές χωρίς το αίσθημα της πίεσης, αίσθημα που νιώθουν πολλοί 
σημερινοί μαθητές και εκπαιδευτικοί στα σύγχρονα σχολεία, ιδιαίτε-
ρα σε εκείνα των πόλεων. Ο τεράστιος αυτός χώρος ήταν κατανεμη-
μένος σε τρία επίπεδα με υψομετρική διαφορά μεταξύ τους.   

Στη βόρεια πλευρά της και ανατολικά της εκκλησίας της Αγίας 
Παρασκευής σε πρώτο επίπεδο υπάρχει ένας χώρος, ο οποίος ήταν 
και εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα πιο υπερυψωμένος από το 
υπόλοιπο οικόπεδο. Εκεί είχε δημιουργηθεί μια μικρή παιδική χαρά, 
με μονόζυγα, τσουλήθρες και άλλα συναφή παιχνίδια για να παίζουν 
οι μικροί μαθητές του σχολείου. 

Σε δεύτερο και χαμηλότερο επίπεδο με μικρή διαφορά από το 
πρώτο, είναι απλωμένη η κεντρική αυλή του Σχολείου. Αυτή βρίσκε-
ται στο ίδιο επίπεδο με το κτίριο και είναι ο χώρος που συγκεντρώνο-
νται οι μαθητές για την πρωινή προσευχή, τις ανακοινώσεις των διευ-
θυντών και ο χώρος που βγαίνουν στα διαλείμματα. 
217  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκά-
λων, κατά το σχ. Έτος 1955-56»
218  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων 
Α’ Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών Σχ. Έτ. 1961-62»
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Ένα τρίτο επίπεδο αποτελεί «η κάτω νότια αυλή» όπως ονομάζε-
ται. Λέγεται έτσι γιατί βρίσκεται στο νότιο μέρος του οικοπέδου και 
έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά με τα δύο προηγούμενα επίπεδα. 
Είναι τόση αυτή η διαφορά, ώστε χρειάστηκε να κατασκευαστούν 
και σκάλες για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο. Οι σκάλες 
κατασκευάστηκαν εξ αρχής και εξακολουθούν να είναι οι ίδιες μέχρι 
σήμερα, χωρίς να υπάρχει λόγος αντικατάστασής τους. Ο χώρος αυ-
τός της «κάτω νότιας αυλής», είναι πολύ μεγάλος. Από εδώ, από τις 
σκάλες που χρησιμοποιούνται για την κάθοδο σ’ αυτό το τρίτο επίπε-
δο, έχει την είσοδό του και το υπόγειο.  

3.3.2 Αλλαγές χρήσης   

Στο πρώτο και πιο υπερυψωμένο επίπεδο υπήρχαν οι πρώτες του-
αλέτες και δίπλα η μικρή παιδική χαρά που αναφέραμε. Σήμερα έχει 
κατασκευαστεί ένας υπαίθριος σκεπαστός χώρος σαν αμφιθέατρο, 
που χρησιμεύει για εκδηλώσεις. Υπήρχαν επίσης και πεύκα. Ήταν 
θα λέγαμε η αφετηρία της ζώνης βλάστησης των πεύκων. Ορισμένα 
έχουν απομείνει και σήμερα.

Τα πεύκα απλωνόταν σε όλο το μήκος της ανατολικής πλευράς 
και σε κάποια σημεία η φύτευσή τους ήταν πυκνότερη. Αυτό συνέ-
βαινε κυρίως στη «νότια αυλή». Στην κεντρική αυλή υπήρχαν πεύκα 
σε όλο το μήκος της περίφραξης δημιουργώντας θα λέγαμε, μια φυσι-
κή κουρτίνα, προς τον εκτός του σχολείου χώρο. Εκτός από τον χώρο 
αυτό, ο υπόλοιπος, μπροστά από το Σχολείο, ήταν μια μεγάλη αλά-
να, στην οποία τα παιδιά έπαιζαν όλα τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια πολ-
λά και διάφορα. Μαθητές της εποχής θυμούνται: 

«Το πρώτο ήταν η «γρούνα», ένα περίεργο παιχνίδι το οποίο δε 
μπορώ να το περιγράψω με μεγάλη ακρίβεια. Κυνηγούσαμε ένα κομ-
μάτι, ένα κουτί λαμαρίνας με ξύλα (βασταγαριές), που είχαμε στα χέ-
ρια μας. Η προσπάθεια ήταν να πετύχουμε να μπει στην τρύπα που φρο-
ντίζαμε να έχουμε ανοίξει, προκειμένου ν’ αναδειχθεί κάποιος νικητής 
που θα έπαιρνε και τις κάποιες ψευτοδεκάρες σαν έπαθλο απ’ τους ητ-
τημένους. 

Άλλο παιχνίδι ήταν η λεγόμενη «μακριά γαϊδάρα». Δεξιά της κε-
ντρικής εισόδου του σχολείου, σχηματίζαμε την «μακριά γαϊδάρα» δη-
μιουργώντας ένα είδους στρώμα με σκυμμένα στη μέση κι ενωμένα τα 
σώματά μας, όπου εκεί τρέχαμε κι ανεβαίναμε περνώντας από πάνω 
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χτυπώντας σαν άλογα τα πόδια μας δεξιά κι αριστερά. Αν δεν τα κατα-
φέρναμε και πέφταμε κάτω, τότε ήμασταν οι ηττημένοι και άλλος γινό-
ταν ο ιππέας στη θέση μας.

  Άλλο, τρίτο παιχνίδι, ήταν ο «φίτσιος». Επρόκειτο για μια πέτρα, 
στην οποία από κάτω τοποθετούνταν κάποια ψευτοκέρματα, τόσα όσοι 
κι οι παίκτες. Όποιος από μακριά σημαδεύοντας με πέτρα έριχνε τον 
«φίτσιο» κάτω, ήταν ο νικητής κι έπαιρνε δώρο τα κέρματα. Ήταν ένα 
παιχνίδι πέρα απ’ την ψυχαγωγία, νοηματικό και συμβολικό τότε, κα-
θώς είχε και το οικονομικό κίνητρο σε δύσκολες εποχές.

Στον αύλειο χώρο γινόταν και το μεγάλο πανηγύρι της Αγίας Πα-
ρασκευής στη γιορτή της Ζωοδόχου Πηγής. Χόρευαν συρτούς χορούς 
με πρώτο και κυρίαρχο το χορό του «Ζάμαντα». Στη συνεχεία πήγαι-
ναν και χόρευαν τον ίδιο χορό στην πλατεία της Αστυνομίας, που ήταν 
το παλιό σχολείο ».219

Εκεί, τον Ιούνιο, στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, με την παρου-
σία επισήμων και πλήθος κόσμου, γινόταν και η καθιερωμένη τελετή 
λήξης του σχολικού έτους, που περιελάμβανε γυμναστικές επιδείξεις, 
ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, χορούς.  

 Σήμερα υπάρχουν πεύκα στο χώρο αυτό, απλώς είναι λιγάκι 
αραιωμένα. Πάντως είναι αυτά που φυτεύτηκαν τα πρώτα χρόνια της 
δεκαετίας του ’50. Ο υπόλοιπος χώρος της αυλής έχει ένα γήπεδο χά-
ντμπολ και βόλεϋ, αλέες πλατανιών και όμορφα κηπάκια με λουλού-
δια. Ως διακόσμηση ξεφυτρώνει και ένας χτιστός πέτρινος τοίχος. 

Τα περισσότερα πεύκα κόπηκαν στην «κάτω νότια αυλή». Αυτό 
έγινε για να χτιστούν οι καινούριες τουαλέτες, αλλά και γιατί ενο-
χλούσαν. Εδώ ήταν φυτεμένα τα περισσότερα πεύκα γιατί και ο χώ-
ρος είναι τεράστιος, αλλά και γιατί δεν ήταν η είσοδος του Σχολείου. 
Όλος ο υπόλοιπος χώρος ήταν μεγάλη αλάνα για παιχνίδι. Στο χώρο 
αυτό υπήρχε μια μεγάλη στέρνα, «γούρνα» όπως ονομάζονταν τότε. 
Σε αυτή τη γούρνα εκείνο τον καιρό έριχναν τον Σταυρό τα Θεοφά-
νεια.220 Σήμερα στο κέντρο της αυλής υπάρχει ένα μεγάλο γήπεδο 
μπάσκετ και οι νέες τουαλέτες.   

3.3.3 Περίφραξη
 

219  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
220  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
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Ένα πρόβλημα που υπήρχε και που δεν λύθηκε ως το τέλος της 
δεκαετίας του ’50 ήταν ο αυλόγυρος. Οι πρόχειροι όμως πάσσαλοι 
και το φθαρμένο συρματόπλεγμα με το οποίο ήταν περιφραγμένη, 
δεν ήταν και ο ιδανικότερος συνδυασμός για την περίφραξή της. Πα-
ρουσίαζε άσχημο θέαμα που βρίσκονταν σε αντίθεση με το εντυπω-
σιακό κτίριο. Εκτός αυτών όμως αποτελούσε πρόβλημα και για την 
δημιουργία και συντήρηση σχολικού κήπου. Όπως διαβάζουμε στην 
αναφορά του Επιθεωρητή του 1951-52, «Καίτοι υπάρχει χώρος προς 
καλλιέργειαν σχολικού κήπου και εγένοντο πολλαί μέχρι σήμερον από-
πειραι, εν τούτοις δεν κατωρθώθη να προκόψη ούτος, διότι η αυλή του 
Σχολείου εστερείτο αυλοτοίχου». 221 

Η κατασκευή τελικά περίφραξης με θεμελιωμένο μαντρότοιχο 
έγινε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 1951-52, αφού παρακά-
τω στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι «εφέτος επί τέλους περιεφράχθη 
η αυλή του Σχολείου». Σημαντικό ρόλο στην κατασκευή του έπαιξε 
ο τότε διευθυντής του Σχολείου Γεώργιος Κατσαρός, ο οποίος, όπως 
αναφέρεται με λεπτομέρεια στο κεφάλαιο για το διδακτικό προσωπι-
κό, κατάφερε να κινητοποιήσει το πάντοτε δεδομένο ενδιαφέρον των 
κατοίκων και να πραγματοποιήσει την δαπανηρή κατασκευή με έξο-
δα που κάλυψαν εξ ολοκλήρου οι Πενταπολίτες. Ο διευθυντής Γεώρ-
γιος Κατσαρός ανέθεσε την κατασκευή στον Πενταπολίτη μάστορα 
Δημήτριο Νανούση, όπως μας αναφέρει ο Αθανάσιος Χατζηαγορά-
κης, μόνιμος κάτοικος της Πεντάπολης, στη συνέντευξή του, προσ-
διορίζοντας, όμως, ως πιθανό έτος κατασκευής το 1957-58 με έρανο. 
Ήταν δε τέτοιας ποιότητας τα υλικά και η τέχνη του Νανούση, ώστε 
ακόμη και σήμερα να διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Οι φοβίες 
και οι εφιάλτες που άφησε πίσω της η κατοχή και η δεύτερη μέσα σε 
λίγα χρόνια παρουσία των Βουλγάρων,  φάνηκαν με τα σχόλια των 
κατοίκων προς τον κατασκευαστή της περίφραξης. Τον κατηγόρησαν 
ότι την έχτισε αρκετά ψηλή, «γιατί αν λέει ποτέ γίνονταν πόλεμος και 
μάζευαν τον κόσμο οι Βούλγαροι μέσα στην αυλή,  δε θα μπορούσε κα-
νένας να ξεφύγει απ’ τα ψηλά ντουβάρια».222 

3.3.4 Νερό    

221  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευ-
τικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1951-52»
222  Συνέντευξη Αθ. Χατζηαγοράκη 
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Οι βρύσες του σχολείου βρίσκονται από κτίσεως έως σήμερα στο 
χώρο της «κάτω νότιας αυλής». Συγκεκριμένα είναι δεξιά από τη σκά-
λα που οδηγεί στην «κάτω αυλή», δίπλα στην είσοδο του υπογείου.

Απορία παραμένει το λίγο νερό που υπήρχε στο σχολείο μέχρι το 
1953. Αυτό το επεσήμαναν όλοι οι επιθεωρητές στις ετήσιες εκθέ-
σεις τους, με την σημείωση «στερείται επαρκούς ύδατος». 223 Αντίθε-
τα στην έκθεση του 1953-54 αναφέρεται «επαρκές πόσιμον ύδωρ». 224 
Αυτό κατέστη δυνατό με την κατασκευή νέου μεγαλύτερου αγωγού 
νερού, επί προεδρίας Δημητρίου Κώτσιου το 1953.

3.3.5 Σχολικός κήπος

Η δημιουργία σχολικού κήπου προσέκρουε, όπως αναφέραμε, 
στην έλλειψη περίφραξης. Δεν ήταν όμως η μοναδική αιτία, καθώς 
ακόμη και μετά την κατασκευή της, ο σχολικός κήπος ήταν κάτι που 
έλλειπε από την αυλή και που εμφανιζόταν κατά διαστήματα. Την 
πρώτη χρονιά λειτουργίας του ένα μικρό τμήμα της αυλής καλλιερ-
γούνταν. Τα επόμενα, όμως, χρόνια ο κήπος εγκαταλείπεται. Το 1952, 
χρονιά κατασκευής της περίφραξης, ξεκινά συστηματικά η καλλιέρ-
γεια κήπου. Κι αυτή τη φορά, όμως, το αποτέλεσμα δεν είναι το ανα-
μενόμενο, καθώς δύο χρόνια αργότερα δεν βρίσκεται σε κατάσταση 
που ονομάζεται βιώσιμη. Τη χρονιά, όμως, αυτή φυτεύονται πεύκα. 
Πρωτοστατεί στη φύτευση, ο διευθυντής του Β΄ Σχολείου  Σαμαράς 
Ιωάννης, φυσιολάτρης ο ίδιος. Η κακή κατάσταση, όμως, του σχολι-
κού κήπου  συνεχίζεται και στα επόμενα χρόνια. Κάποια χρονιά έχου-
με καλλιέργεια λίγων λουλουδιών σε μικρά παρτέρια και γλάστρες. 
Αυτές το 1958 αυξάνονται και ξαφνικά το 1961, χρονιά που αλλάζει 
ο Επιθεωρητής, εμφανίζεται κήπος εκτάσεως 500 τ.μ. με δοσμένες 
οδηγίες «διά την συστηματικήν καλλιέργειάν του».225 

3.4 Αίθουσες

223  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. Έτος 1949-50»
224  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. Έτος 1953-54»
225  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων 
Α’  Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών Σχ. Έτ. 1961-62»
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Στις αίθουσες του νέου διδακτηρίου συστεγάζονταν από το 1936 
δύο δημοτικά σχολεία. Αρχικά το Α΄εξατάξιο και το Β΄μονοτάξιο, 
που το 1940 γίνεται τριτάξιο. Δεν ήταν όμως μόνο αυτά τα σχολεία 
που έδρα τους είχαν το εντυπωσιακό διδακτήριο. Κατά καιρούς έβρι-
σκαν σ’ αυτό στέγη και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 1952 υπάρ-
χει μια πρώτη αναφορά για ύπαρξη οικοκυρικής σχολής η οποία στε-
γάζεται σε τρεις αίθουσες του «άνω ορόφου». 226 Αυτές οι τρεις αί-
θουσες γίνονται τέσσερις το 1955, ενώ το 1962 αναφέρεται ότι τμή-
μα του διδακτηρίου, που δεν επικοινωνεί με τις αίθουσες διδασκαλίας 
χρησιμοποιείται από την τεχνική σχολή. Το ίδιο έτος το υπόγειό του 
χρησιμοποιείται ως τραπεζαρία και μαγειρείο για τα μαθητικά συσσί-
τια, αλλά και για το νηπιοτροφείο που επίσης λειτουργεί εκεί. Δεν πα-
ραλείπουμε βέβαια και το Νυχτερινό Σχολείο, που η λειτουργία του 
εκτενώς αναφέρεται σε άλλο κεφάλαιο. 

Από το σχολικό έτος 1971-72 ως το σχ. έτος 1978-79 υπάρχει 
ταυτόχρονη λειτουργία τριών σχολείων. Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύ-
κειο συνυπάρχουν σε μια πρωτότυπη κι ενδιαφέρουσα συλλειτουρ-
γία. Οι αίθουσες επαρκούν γιατί οι μαθητές του Δημοτικού μειώνο-
νται συνεχώς. Το κτίριο διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας και 4 γρα-
φεία, από τα οποία δύο βρίσκονται στο ισόγειο και δύο στον πρώ-
το όροφο. Ευνόητο είναι ότι τα γραφεία ανάλογα με την περίσταση 
χρησιμοποιούνταν και για άλλη χρήση, ακόμα κι αυτή της αίθουσας 
διδασκαλίας. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι όλες προσανατολισμέ-
νες προς την ανατολή. Είναι μεγάλες, ευρύχωρες, ευάερες, με μεγάλα 
παράθυρα και με αρκετό χώρο για την κίνηση των μαθητών και του 
εκπαιδευτικού. Η οροφή τους δεν είναι επίπεδη, όπως σημειώσαμε, 
αλλά είναι κατασκευασμένη από εγκιβωτισμένους κύβους για καλύ-
τερη ακουστική. Σήμερα στο κτίριο συστεγάζονται το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο. Το Γυμνάσιο καταλαμβάνει τους χώρους του ισογείου και 
το Λύκειο τους χώρους του πρώτου ορόφου. Από τα γραφεία χρησι-
μοποιούνται τα δύο από τα τέσσερα. Οι δύο αίθουσες που περισσεύ-
ουν είναι βοηθητικοί των Σχολείων. Στο τέλος του  διαδρόμου του 
ισογείου, αριστερά της εισόδου, κατασκευάστηκε με λυόμενο υλικό, 
μια καινούρια αίθουσα. Αυτή είναι η αίθουσα εργαστηρίου πληροφο-
ρικής και είναι κοινή και για τα δύο Σχολεία. Αυτές όλες οι αλλαγές 

226  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευ-
τικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1952-53»
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και η πολύ καλή γενική κατάσταση που παρατηρήσαμε σε όλο γενι-
κά το κτίριο, οφείλεται εν πολλοίς στη γενική ανακαίνιση που υπέστη 
την τριετία 2003-2006, με μέριμνα του Δήμου υλοποιώντας ένα σχε-
τικό πρόγραμμα. Την περίοδο αυτή δημιουργείται και η ράμπα μπρο-
στά στην κεντρική είσοδο, για εύκολη χρήση του κτιρίου και από 
άτομα με ειδικές ανάγκες.   

3.5 Υπόγειο

 Για το υπόγειο θεωρούμε αναγκαίο να αναφερθούμε ξεχωριστά 
και να επιμείνουμε σε κάποιες λεπτομέρειες, γιατί αποτελούσε ουσι-
αστικό χώρο του σχολείου. Μπορεί σε αυτό να μην γινόταν μαθήμα-
τα, ήταν όμως θα λέγαμε η ατμομηχανή του! Κατ’ αρχήν είναι τερά-
στιο σε έκταση. Από το Νότιο μάλιστα μέρος του Σχολείου που το 
έδαφος υποχωρεί και δημιουργείται ανισόπεδη αυλή, το υπόγειο γί-
νεται υπέργειο. Έχει ξεχωριστή υπέργεια είσοδο, μεγάλα παράθυρα 
και λειτουργεί κανονικά όπως οποιοδήποτε άλλο κτίριο. Μάλιστα αν 
δει κανείς το Σχολείο από την Νότια μεριά, θα υποθέσει σωστά ότι εί-
ναι τριώροφο. Χρησιμοποιούνταν όπως αναφέραμε ως μαγειρείο και 
ως τραπεζαρία για τα μαθητικά συσσίτια, την οικοκυρική σχολή και 
το νηπιοτροφείο, που συστεγάζονταν στο ίδιο κτίριο. Τα πρώτα μετα-
πολεμικά χρόνια η  -ΟΥΝΤΡΑ αμερικανική βοήθεια που δόθηκε με 
το σχέδιο Μάρσαλ - έδινε συσσίτιο και τρόφιμα στα παιδιά. Η βοή-
θεια περιελάμβανε κασέρια, σοκολάτες, κουτιά γάλα και άλλες πα-
ρόμοιες τροφές. Αυτά μοιράζονταν στο χώρο του υπογείου. Η διαχεί-
ριση γινόταν από τετραμελή επιτροπή με τη συμμετοχή και των δα-
σκάλων.227 Για το λόγο αυτό είχαν κατασκευαστεί εξ αρχής σε μια αί-
θουσά του χτιστοί νεροχύτες για το πλύσιμο των σκευών. Αυτή είναι 
η πρώτη αίθουσα αριστερά από την είσοδο της νοτίου αυλής, με με-
γάλα παράθυρα για γρήγορο εξαερισμό. Για τη σίτιση των μαθητών 
υπήρχαν άλλες αίθουσες στο εσωτερικό του υπογείου. Η διαμονή ει-
δικά για τις οικότροφες μαθήτριες της Οικοκυρικής Σχολής, που δεν 
κατάγονταν από την Πεντάπολη, δεν γινόταν στο υπόγειο, αλλά στις 
αίθουσες του δευτέρου ορόφου. Για το θέμα όμως αυτό, αναφερόμα-
στε στο κεφάλαιο που αφορά την Οικοκυρική Σχολή. Φυσικά είχε και 
πολλούς βοηθητικούς χώρους. Σε ένα τεράστιο σκοτεινό χώρο ακρι-

227  Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη 
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βώς κάτω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου παλιότερα αποθηκεύ-
ονταν τα καυσόξυλα. Φορτηγά ξεφόρτωναν κορμούς δέντρων και με 
πριονοκορδέλα που ερχόταν στην αυλή του σχολείου, αυτά κόβονταν 
και στοιβάζονταν στο σκοτεινό αυτό μέρος. 

Σήμερα το υπόγειο χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Γυμνασί-
ου- Λυκείου, αφού αυτά τα σχολεία μόνο στεγάζονται στο κτίριο. Εί-
ναι πολύ καλά διατηρημένο, οι χώροι του είναι καθαροί, περιποιημέ-
νοι και οι περισσότεροι θερμαίνονται με καλοριφέρ. Η αίθουσα δε-
ξιά της εισόδου χρησιμοποιείται ως κυλικείο. Αυτή η χρήση της αί-
θουσας νομίζουμε είναι πολύ πετυχημένη, διότι μ’ αυτόν τον τρόπο 
διατηρείται όλο το υπόγειο καθαρό, αφού συνωστίζονται στους χώ-
ρους του μαθητές. Οι χώροι είναι βαμμένοι, κατάλληλοι για τον σκο-
πό της χρήσης τους, αφού η συγκεκριμένη αίθουσα βρίσκεται στο νό-
τιο μέρος που φωτίζεται και εξαερίζεται επαρκώς. Στους άλλους εσω-
τερικούς χώρους βρίσκονται παλιά γραφεία σε πολύ καλή κατάστα-
ση, μετά από την πρόσφατη ανακαίνιση. Ένα σχετικά μεγάλο δωμά-
τιο χρησιμοποιείται για τον τεράστιο καυστήρα και την αποθήκευση 
του πετρελαίου. Κάποιοι χώροι είναι άδειοι. 

Γενικά το υπόγειο βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς να 
υπάρχουν δείγματα  ρωγμών, πεσμένων σοβάδων, δυσοσμίας ή άλ-
λων σημείων που δείχνουν εγκατάλειψη. Αιτία γι’ αυτό είναι σίγουρα 
η πολύ καλή συντήρηση από τους νέους «ενοίκους», αλλά η πρωταρ-
χική αιτία είναι φυσικά η αρχική κατασκευή του. 

3.6 Αποχωρητήρια

Η αρχική θέση των αποχωρητηρίων ήταν στην βορειοανατολική 
πλευρά του οικοπέδου, στο οικόπεδο «Χατζηαγοράκη». Αυτά κατα-
σκευάστηκαν εξ αρχής, πριν τον πόλεμο και συνέχισαν να υφίστανται 
και μεταπολεμικά μέχρι το 1971, χρονιά μετεγκατάστασης του Γυ-
μνασίου Πεντάπολης στο κτίριο του Δημοτικού. Τότε γκρεμίστηκαν 
τα παλιά και χτίστηκαν νέα, αυτή τη φορά σε διαφορετική θέση. Χτί-
στηκαν διαμετρικά αντίθετα από τα παλιά και συγκεκριμένα στη νο-
τιοδυτική πλευρά του οικοπέδου στην κάτω νότια αυλή. Μάλιστα για 
να γίνει δυνατή η κατασκευή τους κόπηκαν πεύκα της αυλής, αυτά 
που είχαν φυτέψει τη δεκαετία του ’50 οι διευθυντές του Α΄ και Β΄ 
Δημοτικού Σχολείου, ο Κατσαρός Γεώργιος και ο  Σαμαράς Ιωάννης. 
Και αυτά όμως τα καινούρια αποχωρητήρια γκρεμίστηκαν και χτί-
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στηκαν νέα, λίγα μέτρα ανατολικότερα. Αυτά τα καινούρια αποχωρη-
τήρια είναι αυτά που λειτουργούν σήμερα. Η προσοχή και φροντίδα 
για τον ευπρεπισμό του Σχολείου και της αυλής ήταν τέτοια, που και 
αυτά ακόμα τα αποχωρητήρια απέβαλαν τον χαρακτηρισμό «ανθυγι-
εινά και ανεπαρκή εις αριθμόν» 228 και τον μετέβαλαν σε «υγιεινά». 229  

228  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών. Σχ. Έτος 1946-47»
229  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευ-
τικών λειτουργών. Σχολ. έτος 1952-53»

Εικόνα 76 :Χριστόδουλος Φωτίου – Φωτιάδης 
Τσιότσκουλης – ο δάσκαλος-
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

1. Διδακτικό προσωπικό

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνούμε και παρουσιάζουμε το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό, που υπηρέτησε και στα δύο Δημοτικά σχολεία της 
Πεντάπολης από το 1920 ως το σχολικό έτος 2008-09, όταν το Σχο-
λείο διέκοψε τη λειτουργία του. Διερευνούμε επίσης τη δράση και 
τη συνεισφορά του στην εκπαίδευση και την κοινωνία της Πεντάπο-
λης. Για τους εκπαιδευτικούς από το 1920 μέχρι το 1945 βασική πηγή 
πληροφόρησής μας απετέλεσε το «Μητρώο δασκάλων», που εντο-
πίστηκε στα «Γενικά Αρχεία του Κράτους τμήμα Σερρών». Στοιχεία 
επίσης για τους εκπαιδευτικούς αυτών των ετών, πήραμε και από το 
«Βιβλίο Ποιότητος» του έτους 1930. Το «Βιβλίο Ποιότητος» ήταν 
ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονταν οι αξιολογήσεις των εκπαιδευ-
τικών από τις επιθεωρήσεις που διενεργούσαν οι επιθεωρητές από το 
1940. 

Ένα αντίστοιχο βιβλίο για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν 
στα σχολεία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1945 κι έπειτα 
δηλαδή, είναι οι «Εκθέσεις Επιθεωρήσεων Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών» των Επιθεωρητών των Δημοτικών Σχολείων. Αυτές 
οι Εκθέσεις απετέλεσαν την κύρια πηγή πληροφόρησής μας για τους 
εκπ/κούς από το 1945 ως το 1964. Είναι λεπτομερέστατες και πληρέ-
στατες, καθώς περιλαμβάνουν πλήθος στοιχείων που αφορούν τόσο 
το διδακτήριο, το υλικό, το αρχείο, τη βιβλιοθήκη, τους μαθητές, όσο 
και τους εκπαιδευτικούς. Για το διδακτήριο όμως και τα υπόλοιπα 
στοιχεία αναφερόμαστε σε ξεχωριστό κεφάλαιο. Αυτό που θέλουμε 
να τονίσουμε ιδιαίτερα για αυτές τις εκθέσεις, είναι τα πολλά και λε-
πτομερή στοιχεία που αναφέρουν για το διδακτικό προσωπικό. Στοι-
χεία που αναφέρονται εκτός των διδακτικών ή επαγγελματικών προ-
σόντων και την ίδια την προσωπικότητά τους! Σε λεπτομέρειες δη-
λαδή του ιδιωτικού τους βίου! Ίσως αυτός να ήταν και ένας από τους 
λόγους για να αποκτήσει ο θεσμός τόσο αρνητική χροιά, τόσο αρνη-



σελ.148

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

τικό απόηχο έως τις μέρες μας. Ο θεσμός του επιθεωρητή για πολ-
λά χρόνια αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της οργάνωσης και διοί-
κησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Όμως από το 1967 
και μετά γίνεται ισχυρός καταπιεστικός μηχανισμός για τον εκπαι-
δευτικό κόσμο. Από το 1974 κι έπειτα με την εγκαθίδρυση της δημο-
κρατίας  και τις σχετικές ελευθερίες που αποκτώνται, ξεκινά η αμφι-
σβήτηση του θεσμού.230

Κάποια αποσπάσματα αυτών των εκθέσεων θα παραθέσουμε στη 
συνέχεια του κεφαλαίου. 

Για τους εκπαιδευτικούς από το 1964 ως την τελευταία χρονιά 
λειτουργίας του σχολείου, κύρια πηγή πληροφόρησής μας αποτέλε-
σαν το «Μητρώο Σχολείων», που βρήκαμε στο αρχείο της Διεύθυν-
σης και του 2ου Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερ-
ρών, στο οποίο υπάχθηκε το Δημοτικό Σχολείο από τα μέσα της δεκα-
ετίας 1990. Σε αυτό όπως και στο «Μητρώο δασκάλων» που βρήκα-
με στα Γενικά Αρχεία του κράτους, είναι καταγεγραμμένα πλήρη τα 
στοιχεία των εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν στο Σχολείο. Τα στοι-
χεία αυτά περιλαμβάνουν εκτός από το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυ-
μο του εκπαιδευτικού, το βαθμό του, το είδος της τοποθετήσεώς του, 
αν δηλαδή είναι τοποθετημένος οργανικά, το σχολείο από το οποίο 
μετατέθηκε, όπως και το σχολείο στο οποίο μετατέθηκε, τα αντίστοι-
χα ΦΕΚ με την ημερομηνία έκδοσής τους και τους αρ. πρωτοκόλλου 
των αντίστοιχων εγγράφων. Το «Μητρώο δασκάλων» που είναι και 
το παλαιότερο, εκτός των παραπάνω περιλαμβάνει και την «ημερομη-
νία εγκαταστάσεως εις το σχολείον», καθώς σε ορισμένους εκπ/κούς 
και τον μισθό. Μισθούς εκπ/κών μετά το 1945 βρήκαμε στο «Μισθο-
λογικό Μητρώο Εκπαιδευτικών Περιφέρειας Σερρών», που βρίσκε-
ται στο αρχείο της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών και ενδεικτικά κατα-
γράψαμε μισθούς του σχολικού έτους 1947-48.

 Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών δεν θα γίνει κατ’ αλφαβητι-
κή σειρά, ούτε με δημιουργία πίνακα παραθέτοντας κάποια στοιχεία 
επαγγελματικής φύσεως ούτε ως απλή καταγραφή ονομάτων. Γίνε-
ται εμφανές πιστεύουμε απ’ όλη την έρευνα, ότι αυτό που μας ενδι-
έφερε εξαρχής ήταν να  αναδείξουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης 
γενικά στην Πεντάπολη, τις σχέσεις των κατοίκων με τα Γράμματα, 

230  Δ. Κρέκης, Γ. Τσιρικίδου, Το « επιθεωρητικό πρόβλημα» στην πρώιμη μεταπολιτευτική 
περίοδο (1974-1977), Ρόπτρο, τ. 26, 2009, σ. 15-16
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όχι με γενικότητες, αλλά προσωποποιώντας τους πρωταγωνιστές και 
αναδεικνύοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, 
που επηρέασαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο την Παιδεία στο συ-
γκεκριμένο χώρο. Έτσι οι δάσκαλοι θα παρουσιαστούν, όπου βεβαί-
ως αυτό είναι εφικτό, ως δρώντα πρόσωπα, ως ενεργά μέλη του Σχο-
λείου και της τοπικής κοινωνίας, θα παρουσιαστούν οι ενδεχόμενες 
παρεμβάσεις τους στο Σχολείο ή όπου αλλού, θα παρουσιαστούν κά-
ποιες διδασκαλίες τους, θα μελετηθεί η απήχηση που ασκούσαν στην 
τοπική κοινωνία, γενικά θα δοθεί έμφαση στην ολοκληρωμένη πα-
ρουσία τους ως δημόσια πρόσωπα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι 
αυτή η έρευνα να μας μεταφέρει νοερά σε μια άλλη εποχή προσπα-
θώντας όχι βεβαίως να κρίνουμε, αλλά να διαπιστώσουμε τον τρόπο 
σκέψης και δράσης των ανθρώπων της εποχής εκείνης. 

Πριν όμως αρχίσουμε την παρουσίαση των δασκάλων της δεύτε-
ρης δεκαετίας του 20ου αιώνα ιδιαίτερη μνεία, παρότι έχουμε αναφερ-
θεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, θα κάνουμε στον πρώτο δάσκαλο του 
χωριού Χριστόδουλο Φωτιάδη ή Τσιότσκουλη, ο οποίος ήταν  Σαρ-
μουσακλιώτικης καταγωγής.231 Κάποιοι υπερήλικες που είναι ακό-
μη εν ζωή τον γνώρισαν από κοντά, ενώ όλοι οι Πενταπολίτες έχουν 
ακούσει για αυτόν. 

Ήταν γόνος πλούσιας οικογένειας, η οποία διαδραμάτιζε σοβα-
ρό ρόλο στα κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά δεδομένα της εποχής, 
αφού ήταν κοτζαμπάσηδες και τσορμπατζήδες. Γεννήθηκε γύρω στο 
1860-1870 στο Σαρμουσακλή.  Ο πατέρας του όταν διαπίστωσε την 
έφεση του στα γράμματα, τον έστειλε στο Ιεροδιδασκαλείο που βρι-
σκόταν στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, στέλνοντας μάλιστα 
επιστολή στον ηγούμενο.232 Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο πρώτος οργα-
νωτής της εκπαίδευσης στο χωριό μέσα σε δύσκολες συνθήκες και 
οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να δημοσιοποιήσουμε τις πρωτο-
πόρες προσπάθειές του έστω και με καθυστέρηση αρκετών χρόνων. 
Ο Γ. Χρ. Λιθαρής στο βιβλίο του, «Ότι έμαθα για το χωριό μου», ανα-
φέρεται αναλυτικά στον Χριστόδουλο Φωτιάδη και περιγράφει όσα 
κι αυτός άκουσε από γεροντότερους: 

«..Αποφοιτώντας ο Τσιότσκουλης από τη σχολή του Προδρόμου, 
231  Συνέντευξη Π.Θεοδοσιάδη
232  Γ. Στογιόγλου, , «Η Ιερατική Σχολή στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Σερρών», 
Επιστημονικό Συμπόσιο Χριστιανική Μακεδονία, Ι.Μ.Τ.Π .Σερρών, Θεσσαλονίκη, 1995. 
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ήρθε στο Σαρμουσακλή. Εδώ βρέθηκε αντιμέτωπος με όλη την αμορ-
φωσιά και την αμάθεια των νέων και γενικά των κατοίκων που ζούσαν 
κάτω από την τουρκική απειλή, μη μπορώντας να μιλήσουν και προφο-
ρικά ακόμα σωστά την ελληνική γλώσσα. Το μικρό σχολειό βρισκόταν 
σε άθλια κατάσταση και λειτουργούσε πολύ περιορισμένα και απρο-
γραμμάτιστα. Με τον ερχομό του ο Τσιότσκουλης πρώτη του δουλειά 
ήταν να μαζέψει τους νέους στο σχολείο και αφού το ανακαίνισε, άρχι-
σε κανονικά τα μαθήματα. Οι μαθητές του ήταν 8 έως 25 χρονών, που 
εδίδασκε όλους μαζί και τον καθένα χωριστά προσπαθώντας να τους 
μάθει λίγη γραφή. Ο Τσιότσκουλης, εδίδαξε πολλά χρόνια στο μικρό 
και στο κόκκινο σχολείο, μαθαίνοντας πολλά παιδιά τη γραφή, σχεδόν 
χωρίς μισθό, ώστε να φτάνει στο σημείο να ζητάει από τους μαθητές 
του, όποια μητέρα ζύμωνε να του πηγαίνουν λίγο ψωμί. Αυτός ήταν ο 
Τσιότσκουλης ο δάσκαλος, ο πιστός και αφοσιωμένος λειτουργός που 
εδίδαξε στο Σαρμουσακλή μέσα στη μαύρη κατοχή της τουρκοκρατί-
ας, αψηφώντας όλους τους κινδύνους, κατόρθωσε να κρατήσει τα ελ-
ληνικά γράμματα μέχρι την απελευθέρωση του χωριού μας. Με μεγάλο 
αγώνα ο Τσιότσκουλης κατόρθωσε να μεταφέρει το μικρό σχολειό στο 
κόκκινο της πλατείας «Μπεηλίκ». Ένα παλιό οικοδόμημα όπως λέγεται 
στην νοτιοανατολική μεριά της πλατείας ήταν κτήμα κάποιου Παπαγι-
ώργη που το δώρισε στην κοινότητα. Η κοινότητα το επισκεύασε κάνο-
ντας από μπροστά δύο μαρμάρινες σκάλες με ωραία σιδερένια κάγκε-
λα και έναν εξώστη στο επάνω πάτωμα με δύο κολώνες μπροστά που 
κρατούσαν την σκεπή του εξώστη. Το σοβάτισε από έξω και το έβαψε 
με κόκκινο χρώμα, από το χρώμα και την εγκατάσταση του σχολείου 
ονομάστηκε το κτίριο κόκκινο σχολείο. Στο κόκκινο σχολείο, διθέσιο 
πλέον δίδαξε ο Τσιότσκουλης επί αρκετά χρόνια με κάποιον συνάδελφο 
του από τα χωριά της Νιγρίτας μέχρι την απελευθέρωση.

«Τσιότσκουλη δάσκαλε αυτό δεν είνι Ο / αυτό είνι αυγό». Με αυτή 
τη φράση θα σε θυμόμαστε πάντα».233

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο οι πηγές του συγγραφέα είναι αντι-
κειμενικές, αφού βασίζονται σε προφορικές αναφορές γεροντότερων. 
Δεν ξέρουμε επίσης και πόση ήταν η «τουρκική απειλή» και γιατί ή 
ποιους «κινδύνους» αντιμετώπιζε. Γεγονός είναι όμως ότι μας με-
ταφέρει γλαφυρά σε μια εποχή ξεχασμένη από τους περισσότερους, 
ξένη με τα σημερινά βιώματά μας, υπαρκτή όμως και δύσκολα προ-

233  Γ. Χρ. Λιθαρής, Ότι έμαθα για το χωριό μου, Πεντάπολις, 1985, σ. 117-119
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σεγγίσημη. 
Ο Χριστόδουλος Φωτιάδης, ο δάσκαλος, ανήκει στη χορεία των 

ανώνυμων ταπεινών δασκάλων του γένους, που χωρίς ελπίδα πρό-
σκαιρης ανταμοιβής και επαίνου υπηρέτησε τα ιδανικά της Πατρί-
δας και της  Παιδείας, ξυπνώντας και αφυπνίζοντας συνειδήσεις. Σε 
χαλεπούς καιρούς που το σκοτάδι της αμορφωσιάς και αμάθειας είχε 
καλύψει και θαμπώσει το μεγαλείο του ελληνισμού, προσπάθησε και 
εν πολλοίς κατάφερε, να ξυπνήσει από τον πνευματικό λήθαργο τους 
συγχωριανούς του. Έτσι κατάφεραν να αντισταθούν στη λήθη της 
γλώσσας τους, για να καταφέρουν λίγα χρόνια αργότερα να ολοκλη-
ρώσουν το έργο του δασκάλου τους, κάνοντας την Πεντάπολη κέ-
ντρο Παιδείας και Γραμμάτων της ευρύτερης επαρχίας Σερρών. Σί-
γουρα θυμίζει σε πολλά το Μέγα Διδάσκαλο του Γένους Άγιο Κοσμά 
Αιτωλό, στα ιερά ίχνη του οποίου βάδισε. Τεράστια και η προσφο-
ρά της Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου η οποία στα χρόνια εκείνα, έπαιξε το 
ρόλο της αστείρευτης πηγής ποτίζοντας με γράμματα τον αγράμμα-
το λαό της. 

Οι δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο Σχολείο την δεκαετία 1920-30 
ήταν οι εξής: 

Ο Κωνσταντίνος Κουντουράς που εγκαταστάθηκε στο σχολείο 
στις 4 Οκτωβρίου 1920 και ήταν ο διευθυντής του. Πριν τον Κου-
ντουρά διευθυντής ήταν ο Θεοχαρίδης. Οι αδερφές Ελένη και  Ευ-
πραξία Χρυσάφη, οι οποίες εγκαταστάθηκαν στο σχολείο με διαφορά 
δύο χρόνων. Η Ελένη την 1η Οκτωβρίου 1919 και η Ευπραξία στις 11 
Σεπτεμβρίου 1921. Την Ευπραξία μάλιστα ο μαθητής της Α΄ Δημοτι-
κού, τότε το 1918, και σήμερα υπερήλικας 98 ετών Θεοδοσιάδης Πο-
λυχρόνης, τη θυμάται με το όνομα «Φραξούδα!»234 Ο Ιωάννης Ισκι-
ούφης, ο Νικόλαος Σώκος, ο Νικόλαος Χατζηκωνσταντίνου, ο Αχιλ-
λέας Βασιλείου με καταγωγή από το Μελένικο που διετέλεσε και δι-
ευθυντής,235  η Ευφροσύνη Ιωάννου, η Ελένη Μερτζιάκ, η  Διονυ-
σία Τσούνη, ο Παπακωνσταντίνου που διετέλεσε και διευθυντής του 
σχολείου, αλλά συνάμα ιδρυτής και αρχηγός ομάδας προσκόπων που 
δημιούργησε ο ίδιος το 1924, ο Αλέξανδρος Βαφειάδης, η Μαρίκα 
Μπονάτσου, ο Αριστείδης Μακρόπουλος, ο Βασίλειος Παπαμιχαήλ, 
η Ευρυδίκη Μιχαλοπούλου, ο Αλέξανδρος Μαζμάλης, η Άννα Κα-

234  Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη 
235  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή  
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μέρτα, ο Βασίλειος Κριθαράς, η Αγλαΐα Οικονόμου, ο Ανδρέας Πα-
παγιάννης, ο Αντώνιος Αντωνόπουλος, ο Νικόλαος Χατζηκωνσταντί-
νου (συνωνυμία με τον προηγούμενο), ο Νικόλαος Στασινόπουλος 
και ο Δημήτριος Μάλλιος. Ο Μάλλιος, όπως διηγείται μαθητής του, 
κάποια φορά στην Δ΄ τάξη είχε αφήσει στάσιμους 12 μαθητές.236 

Από τους παραπάνω δασκάλους κανένας δεν κατάγεται από το 
χωριό, συμπέρασμα που βγαίνει άλλωστε και από το χρόνο αποχώρη-
σής τους. Ο χρόνος που υπηρετούσαν στο Σχολείο ήταν κατά μέσον 
όρο 2 με 3 χρόνια. Όπως αναφέρουν μαθητές της εποχής, τα καλοκαί-
ρια οι δάσκαλοι έφευγαν, αφού δεν υπήρχε κανένας ντόπιος. Υπήρ-
χαν κάποιοι που υπηρέτησαν και 4 χρόνια. Ευνόητο είναι βέβαια ότι 
εάν κάποιος ήταν Πενταπολίτης, θα υπηρετούσε πολύ περισσότερο, 
ίσως και για πάντα. Τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στην Πεντά-
πολη έχουν ο Βασίλης Παπαμιχαήλ, η  Αγλαΐα Οικονόμου, ο Αχιλλέ-
ας Βασιλείου και ο Νικόλαος Χατζηκωνσταντίνου με οκτώ χρόνια 
και ακολουθούν  η Ελένη Χρυσάφη και ο Νικόλαος Στασινόπουλος 
με επτά. Εκτός από την Ελένη Χρυσάφη που απολύθηκε, όλοι οι υπό-
λοιποι μετατέθηκαν. Τους λόγους της απόλυσής της δεν τους γνωρί-
ζουμε. Η Αγλαΐα Οικονόμου ήταν ηλικιωμένη, πολύ καλή γυναίκα, η 
οποία λόγω του πενιχρού μισθού που λάμβανε από το κράτος, όπως 
βέβαια και οι υπόλοιποι δάσκαλοι, οι μαθητές τής πήγαιναν προσφο-
ρές από τους γονείς τους. Ένας μαθητής θυμάται χαρακτηριστικά: 
«όταν της λέγαμε ‘θα ζυμώσουμε στο σπίτι, να σας φέρουμε;’, με όρεξη 
μας έλεγε το ναι, και κάνα δυο αυγά, αν είχαμε … Αυτό θα πει ότι δεν 
ήταν χορτάτοι, … δεν έφταναν».237  

Αυτό όμως που μας έκανε εντύπωση στη συγκεκριμένη δεκαε-
τία, ήταν η αιτία αποχώρησής τους. Σε έξι εκπαιδευτικούς, ποσοστό 
αρκετά μεγάλο σε σύνολο 25 εκπαιδευτικών, ως αιτία αποχώρησης 
αναγράφεται η απόλυση επί εγκατάλειψη θέσεως! Δεν μπορούμε να 
γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο δάσκαλος έφυγε από τη 
θέση του επειδή εξασφάλισε επικερδέστερη εργασία; Μήπως σημαί-
νει ότι διώχθηκε πολιτικά ή έφυγε για κάποιον άλλο προσωπικό λόγο 
που διαφεύγει της προσοχής μας; Επίσης υπάρχουν τρεις παραιτή-
σεις. Οι υπόλοιποι δάσκαλοι έφυγαν γιατί μετατέθηκαν σε άλλα σχο-
λεία της περιοχής και όχι μόνο. Αναφέρονται μεταθέσεις σε γειτονικά 

236  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
237  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή  
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χωριά όπως η Τούμπα, η Μπάνιτσα  - Συμβολή σήμερα – η Αλιστρά-
τη, το Νέο Σούλι, Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν όμως και μεταθέσεις στην 
Αθήνα, που πήρε ο Βασίλειος Παπαμιχαήλ και ο Πύργος Τριφυλλίας 
στον οποίο πήρε μετάθεση ο Βασίλης Κριθαράς.

Οι υπηρεσιακοί βαθμοί των δασκάλων που αναφέραμε, είναι αυ-
τοί που επικρατούσαν στην τότε δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν οι 
βαθμοί του «δημοδιδασκάλου Α, Β, Γ τάξεως», ένας δάσκαλος ανα-
φέρεται ως  «προσωρινός» και άλλοι με την ένδειξη «ακόλουθος». 
Άξιο λόγου είναι και ο μισθός τους. Μισθός αναφέρεται στους εφτά 
πρώτους εκπαιδευτικούς. Έτσι διαβάζουμε ότι ο μισθός του Κων/νου 
Κουντουρά ήταν την 1η Αυγούστου 1922, 320 δρχ. Το ποσό αυτό μά-
λιστα ήταν αυξημένο, καθώς επί διετία από την 1η Ιουνίου 1920 το 
ποσό ήταν 290 δρχ. Ανάλογοι ήταν και οι υπόλοιποι μισθοί, όχι όμως 
και οι αυξήσεις. Υπάρχει αύξηση μισθού από 260 σε 340 δρχ, υπάρ-
χει από 280 σε 320 δρχ, υπάρχει όμως και διπλή αύξηση μισθού από 
400 σε 420 δρχ και 440 δρχ! Ο μισθός αυτός ανήκει στον Νικόλαο 
Σώκο και είναι εμφανώς υψηλότερος από των υπολοίπων. Μάλιστα 
σε μία περίπτωση εμφανίζεται και μείωση μισθού από 200 σε 170 
δρχ ! Η μείωση αυτή έγινε στην δασκάλα Ευπραξία Χρυσάφη.  Δη-
λαδή η εκπαιδευτικός αυτή δεν ελάμβανε ούτε τα μισά από τα χρήμα-
τα που ελάμβανε ο Σώκος. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τον λόγο μείω-
σης του μισθού. Αν δηλαδή προήλθε από πειθαρχικό παράπτωμα και 
ποιο ήταν αυτό ή από κάποιαν άλλη αιτία. Ξέρουμε όμως ότι η Ευ-
πραξία Χρυσάφη ήταν προσωρινή. Ίσως έτσι εξηγείται ως ένα βαθ-
μό ο χαμηλός της μισθός. Ξέρουμε επίσης ότι μετά από λίγους μήνες 
μετά την πρώτη μείωση, υπήρξε και άλλη μείωση, πολύ μεγαλύτερη 
από την πρώτη στις 120 δρχ !! Συγκεκριμένα η πρώτη μείωση έγινε 
στις 1/11/21 και η δεύτερη μόλις στις 1/5/22. Δηλαδή 6 μήνες αργό-
τερα. Ενδιαφέρον θα είχε να γνωρίζαμε τι συνέβη. Πάντως δύο χρό-
νια αργότερα στις 31/12/24 η Χρυσάφη παραιτείται. Κάτι περίεργο 
ανακαλύψαμε και στον Σώκο Νικόλαο, τον δάσκαλο με τον υψηλότε-
ρο μισθό. Αν και είχε πολλά χρόνια υπηρεσίας, βαθμό Α και ελάμβα-
νε προνομιακό θα λέγαμε μισθό, την 1 Νοεμβρίου 1922 ξαφνικά απο-
λύεται επί εγκατάλειψης θέσης. Πώς ένας τέτοιος δάσκαλος με καριέ-
ρα στο σχολείο, εγκαταλείπει τη θέση του κι απολύεται, αδυνατούμε 
να το καταλάβουμε.  

Οι δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο Σχολείο την δεκαετία 1930-40 
ήταν η Ελένη Τενεκετζή που εγκαταστάθηκε στο σχολείο στις 11 Αυ-
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γούστου 1930, ο Δημήτριος Τάσκας από το Μελένικο, η Ανδρομάχη 
Καρύδα, η Στυλιανή Αλεξανδρίδου, ο Αντώνιος Αναστασίου, ο Γεώρ-
γιος Κατσαρός, ο Σωφρόνιος Χατζησοφιανός, η Κυριακάκη, ο Ου-
ρανός Εμμανουήλ, η Μαρία Χατζηχρήστου και η Μερόπη Καρύδα. 
Οι τρεις τελευταίοι  εγκαταστάθηκαν στο σχολείο στις 15 Σεπτεμ-
βρίου 1940. Από το χρόνο και την αιτία αποχώρησής τους, συμπε-
ραίνουμε και για τους εκπαιδευτικούς αυτής της δεκαετίας, ότι δεν 
προέρχονταν από την Πεντάπολη. Δεν αναγράφεται χρόνος αποχώ-
ρησης στην Ελένη Τενεκετζή στον Γεώργιο Κατσαρό και στην Χα-
τζηχρήστου Μαρία. Οι υπόλοιποι μετατέθηκαν σε γειτονικά χωριά, 
όπως το Δαφνούδι, Άγιο Πνεύμα ή και στην πόλη των Σερρών. Στον 
Αντώνιο Αναστασίου γράφεται ως παρατήρηση, ότι «δεν προσήλθε 
να ζητήσει άδεια» και για αυτό γίνεται «ανάκληση μετάθεσης ΦΕΚ 
14/20-1-37». Ο Ουρανός Εμμανουήλ και ο Σωφρόνιος Χατζησοφια-
νός απολύθηκαν μετά τον πόλεμο «δυνάμει Θ΄ ψηφίσματος Υπ. Παι-
δείας του 1946, αρ. πράξης απόλυσης 86445/4-10-47 που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 224/26-9-47».238 Τα χρόνια αυτά υπηρέτησε στο σχολείο 
ως κοινοτικός δάσκαλος και ο Πενταπολίτης Χατζηαγοράκης Δημή-
τριος. Ο Χατζηαγοράκης σκοτώθηκε το ’40 στον ελληνοϊταλικό πό-
λεμο. Ένας μαθητής του θυμάται το ωραίο κουστούμι που φορού-
σε εκείνα τα χρόνια, καθώς κι ένα περιστατικό μαζί του. Περιστατι-
κό ασήμαντο και αμελητέο όσον αφορά τη σχολική ζωή, αλλά τόσο 
σημαντικό για τον μαθητή, που διατηρείται έπειτα από 60 και πλέον 
χρόνια μέχρι σήμερα ζωηρά στην μνήμη του. Το σχολείο πήγε εκδρο-
μή και ο δάσκαλος Δημήτριος Χατζηαγοράκης είχε μαζί του και την 
καμπαρντίνα του. Λόγω ζέστης δεν την φορούσε και για αυτό το λόγο 
την έδωσε να την κρατά ένας μαθητής, μέχρι να φτάσουν στο σημείο 
της εκδρομής. Αυτό το «ασήμαντο» περιστατικό θυμάται και σήμε-
ρα ο μαθητής που κράτησε την καμπαρντίνα του δασκάλου και όπως 
λέει χαρακτηριστικά «θεώρησα μεγάλη τιμή που κουβάλησα τότε την 
καμπαρντίνα του δασκάλου …».239 Είναι αναμφισβήτητα ένα δείγμα 
για το απέραντο σεβασμό και υπακοή που ένιωθαν για τους δασκά-
λους τους οι μαθητές εκείνη την εποχή. Σεβασμό που διατηρούν και 
σήμερα, παρά τις κοσμογονικές αλλαγές που εν τω μεταξύ συνέβη-
σαν! Πολλοί από αυτούς σπούδασαν στα Διδασκαλεία που υπήρχαν 
238  ΓΑΚ Σερρών, Α.Β.Ε.: 621,κουτί 164.’’Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών 
Α΄περιφερείας Σερρών»,σ.53-54  
239  Συνέντευξη Δ  Αραμπατζή. 
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σε διάφορες επαρχιακές πόλεις και στη Μαρούλειο Σχολή στις Σέρ-
ρες. Η συγκεκριμένη σχολή ήταν φημισμένη τόσο, ώστε όσοι έβγαι-
ναν από αυτήν «με το δάχτυλο τους έδειχναν …».240

Για τους δασκάλους που υπηρέτησαν και μετά τον πόλεμο στην 
Πεντάπολη, τους λόγους απόλυσης του Ουρανού και Χατζησοφια-
νού, καθώς και για τον Κατσαρό Γεώργιο, που είναι ο μακροβιότερος 
δάσκαλος που υπηρέτησε στο σχολείο, με εικοσαετή και πλέον παρα-
μονή  σε αυτό, θα κάνουμε ιδιαίτερη μνεία παρακάτω.  

Από τους δασκάλους που υπηρέτησαν προπολεμικά στο Σχολείο 
της Πεντάπολης και δεν αναφέρονται ως υπηρετούντες και μεταπο-
λεμικά, ξεχώρισαν με την παρουσία τους ο Νικόλαος Στασινόπου-
λος και ο Νικόλαος Χατζηκωνσταντίνου. Ήρθαν και οι δύο στο σχο-
λείο το 1929 με διαφορά λίγων μόνον ημερών και ήταν ομοιόβαθμοι, 
αφού είχαν το βαθμό του «ακολούθου». 

Δάσκαλοι με το όνομα «Νικόλαος Χατζηκωνσταντίνου» υπήρχαν 
δύο στο σχολείο και υπηρέτησαν σε διαφορετικές χρονιές. Ο ένας με 
υπηρεσιακό βαθμό Β΄ ήρθε στο σχολείο το Δεκέμβριο του 1922 κι με-
τατέθηκε μετά τρία χρόνια, το Δεκέμβριο του 1925, στην Τούμπα. Ο 
άλλος, για τον οποίο και κάνουμε ιδιαίτερο λόγο, διορίσθηκε ή μετα-
τέθηκε στο σχολείο στις 23 Φεβρουαρίου 1929 με το βαθμό του ακο-
λούθου κι εγκαταστάθηκε σ’ αυτό μετά λίγες ημέρες και συγκεκριμέ-
να την 1η Μαρτίου. Μετατέθηκε έπειτα από 8 χρόνια, τον Φεβρου-
άριο του 1937, κι αυτός στο γειτονικό χωριό Τούμπα. Κατά τη διάρ-
κεια της οκταετούς παραμονής του στο Δημοτικό σχολείο, διακρίθη-
κε για τις διδακτικές του ικανότητες, την ευσυνειδησία του, την επαγ-
γελματική του κατάρτιση και κατόρθωσε να γίνει τον τελευταίο χρό-
νο της παραμονής του και διευθυντής του Σχολείου. Ως δάσκαλος  
ήταν ανήσυχο πνεύμα, μελετούσε και παρακολουθούσε τις εξελίξεις 
της Παιδαγωγικής επιστήμης, ήταν φιλόπονος, επιμελής, ευσυνείδη-
τος και με πλούσια ατομική βιβλιοθήκη. Δίδασκε με μεθοδικότητα, 
κατείχε με μεγάλη επάρκεια την διδασκόμενη ύλη και αντλούσε τις 
παρεχόμενες γνώσεις από σοβαρές πηγές. Ως διευθυντής διακρίθη-
κε επίσης για τη δεξιοτεχνία με την οποία διηύθυνε το Σχολείο, ώστε 
να στέκει στο ύψος και στην αποστολή που του αρμόζει. Η κοινωνία 
της πολυπληθούς τότε Πενταπόλεως, τον θυμάται ως έναν αξιοπρεπή 
άνθρωπο. Τον Χατζηκωνσταντίνου τον θυμούνται ακόμη και σήμερα 
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με μεγάλη ευκολία όχι μόνο  παλιοί μαθητές του, αλλά και άλλοι που 
φοιτούσαν στο σχολείο ή είχαν ακούσει πολλά για αυτόν. Χαρακτηρι-
στικά ο Λιθαρής Θεοδόσης θυμάται γι’ αυτόν: «αυστηρός πολύ, αλλά 
δάσκαλος που τα έβαζε στο κεφάλι του μαθητή, με παραδείγματα κλπ 
… τον είχα τρία χρόνια, στην Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη».241

Ο Νικόλαος Στασινόπουλος διορίσθηκε κι εγκαταστάθηκε στο 
Σχολείο, όπως προείπαμε, λίγες μόνο μέρες μετά την εγκατάστα-
ση του ομοιόβαθμού του συναδέλφου, Νικόλαου Χατζηκωνσταντί-
νου και συγκεκριμένα στις 4 Μαρτίου 1929. Παρέμεινε στο Δημοτι-
κό Σχολείο Πενταπόλεως για επτά χρόνια, υπηρετώντας σε αυτό και 
ως δάσκαλος και ως διευθυντής  και στις 18 Σεπτεμβρίου 1936 μετα-
τέθηκε στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Αν ο Νικόλαος Χατζηκων-
σταντίνου ήταν ο ευσυνείδητος υπάλληλος, ο ενημερωμένος εκπαι-
δευτικός που παρακολουθούσε τα σύγχρονα πορίσματα της επιστή-
μης και τα εφάρμοζε στους μαθητές του, ο Νικόλαος Στασινόπουλος 
σε όλα τα παραπάνω προσόντα και χαρίσματα που αναφέρθησαν και 
που τα είχε στον ίδιο βαθμό με τον συνάδελφό του, διέθετε κι άλλο 
ένα. Αυτό της προσφοράς στην κωμόπολη της Πεντάπολης, της προ-
σφοράς στην τοπική κοινωνία. Ήταν δε τέτοιου μεγέθους και τόσης 
αξίας η προσφορά αυτού του εκπαιδευτικού, ώστε σύμπασα η κωμό-
πολη τον ετίμησε με δημόσιο έπαινο και τιμητική διάκριση. Ενέργεια 
βέβαια που προήλθε αυθόρμητα ως επιβράβευση και αναγνώριση αυ-
τής της προσφοράς. 

Ο Νικόλαος Στασινόπουλος είχε κατανοήσει πλήρως τον προορι-
σμό του. Είχε ανώτερη αντίληψη για το έργο που του ανέθεσε η ελλη-
νική πολιτεία γι’ αυτό τελειοποιούνταν συνεχώς. Πλούτιζε την ατο-
μική του βιβλιοθήκη, μελετούσε  συνεχώς, ώστε ήταν άρτια καταρ-
τισμένος επιστημονικά, δίδασκε με μαεστρία και με αποτελεσματι-
κότητα, ήταν φιλομαθής, μειλίχιος, δραστήριος και φιλόπονος. Ήταν 
προσηνής και προσέλκυε την αγάπη των μαθητών του, οι οποίοι τον  
παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον. Παράλληλα με το διδακτικό του 
έργο, ασκούσε τα διοικητικά του καθήκοντα με την πρέπουσα επιμέ-
λεια και σοβαρότητα. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την βελτίωση των 
διδακτηριακών συνθηκών. Εκτός, όμως, από τα καθαρά υπαλληλικά 
του καθήκοντα, δρούσε κι εξωσχολικά αναπτύσσοντας μεγάλη και 
αξιέπαινη δράση. 
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Παρακολούθησε τη γεωργική μετεκπαίδευση σχετική με τη γεω-
πονική. Τη πρωτοβουλία της γεωργικής μετεκπαίδευσης των δασκά-
λων, είχε το Υπουργείο Γεωργίας με υπουργό τον Α. Παπαναστασί-
ου. Σκοπός της μετεκπαίδευσης ήταν η γεωργική μόρφωση των υπη-
ρετούντων δασκάλων, ώστε να χρησιμεύσουν ως αναμεταδότες γε-
ωργικών γνώσεων μέσω του σχολείου.242 Τις γνώσεις που πήρε τις 
μεταλαμπάδευσε αμέσως στους μαθητές του. Τους έπαιρνε κι έβγαι-
ναν στα αμπέλια και στους ατέλειωτους αγρούς της όμορφης Πεντά-
πολης, για να τους δείξει πρακτικά πώς να καλλιεργήσουν, πώς να πε-
τύχουν καλύτερη απόδοση, πώς να διασταυρώσουν διάφορες ποικιλί-
ες, να τους δείξει καρπούς και ρίζες.243 Ο κήπος του σχολείου επί των 
ημερών του έλαμπε από καθαριότητα και τάξη. Είχε μάλιστα βγάλει 
και πρόγραμμα για το τι ακριβώς εργασίες θα κάνουν τα μεγάλα παι-
διά τις απογευματινές ώρες. Στον κήπο καλλιεργούσαν μόνο λουλού-
δια και όχι ζαρζαβατικά ή άλλα αρτύσιμα, για να μην υπάρξουν κατα-
στροφές. Δεν κρατούσε καμιά γνώση για τον εαυτό του. Όλα τα έδι-
δε στους μαθητές του. Για όλη αυτή τη δράση του απολάμβανε βαθύ-
τατη εκτίμηση από τους κατοίκους της Πενταπόλεως, οι οποίοι, όπως 
είπαμε, τον τίμησαν με έπαινο και τιμητική διάκριση.244  

Εξαιρετικοί δάσκαλοι ήταν και οι Τάσκας και Χατζησοφιανός 
Σωφρόνης. Ο Τάσκας ήταν περισσότερο αυστηρός από όλους, ενώ ο 
Χατζησοφιανός πράος, ήσυχος με πολλές ευαισθησίες και πολύ κα-
λούς τρόπους. Και οι δυο είχαν ιδιαίτερη κλίση στη μουσική, την 
οποία μετέδωσαν στους μαθητές τους. Τις ώρες της ωδικής, της καλ-
λιγραφίας, ιχνογραφίας, χειροτεχνίας περιέρχονταν στα θρανία ανά-
μεσα στους μαθητές, παίζοντας κλασική μουσική με βιολί, το αγαπη-
μένο τους όργανο. Οι μαθητές γοητευμένοι από την μοναδική ατμό-
σφαιρα που δημιουργούνταν, επιδιδόταν στα  παιδικά έργα τέχνης, 
χωρίς να μιλούν, χωρίς να κινούνται και σχεδόν χωρίς να αναπνέουν 
για να μην χαλάσουν τη φυσική μυσταγωγική ατμόσφαιρα της σχο-
λικής τάξης. Σχετική με τα γεγονότα αυτά είναι και η αφήγηση ενός 
μαθητή της τάξης αυτής: «Θυμάμαι, μ’ έστελνε ο Τάσκας κι έπαιρνα το 
βιολί απ’ την μάνα του –μας έκαναν ωδική, έπαιζε βιολί- έντεκα χρο-
νών ήμουν και μ’ άρεσε η κλασική μουσική, με συγκινούσε. Κάναμε σι-
242  Σ. Μπουζάκης, Χ. Τζήκας, Κ. Ανθόπουλος, «Η επιμόρφωση των δασκάλων – διδασκα-
λισσών και των νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό κράτος», Αθήνα, 2000, σ. 39
243  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή
244  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Βιβλίον Ποιότητος 1930
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ωπηρή εργασία, καλλιγραφία, χειροτεχνία και ιχνογραφία κι ο δάσκα-
λος γυρνούσε, ζωγραφίζαμε, με χόρτο πλέκαμε και ο δάσκαλος γυρνού-
σε κι έπαιζε βιολί, ο Σωφρώνης Χατζησοφιανός –κομμουνιστής- και 
καθώς αντιλαμβάνονταν ότι ενδιαφερόμουν, με πλησίαζε και μου ψι-
θύριζε: Κώστα, Σοπέν … Κώστα, Στράους …, μας έλεγε δηλαδή και 
ποιος τα έγραψε τα τραγούδια …».245 Τη σημερινή εποχή με τα μεγάλα 
ποσά που ξοδεύονται για την εκπαίδευση, την μετεκπαίδευση, τη στε-
λέχωση των σχολείων με ικανούς και οραματιστές εκπαιδευτικούς, οι 
παιδαγωγικές πρακτικές αυτών των προπολεμικών δασκάλων πρέπει 
να αποτελούν ύψιστο παράδειγμα.    

Άλλος εκπαιδευτικός που διακρίθηκε την περίοδο αυτή ήταν η 
δασκάλα Μαρία Χατζηχρήστου. Γι’ αυτήν, όμως, θα μιλήσουμε πα-
ρακάτω, γιατί συνέχισε την υπηρεσία της και μετά τον πόλεμο.   

Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας παράλληλα με τη λειτουρ-
γία του πολυθεσίου σχολείου, ιδρύεται με Βασιλικό Διάταγμα στις 
4-12-36 και το Μονοτάξιο Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 538/8-12-36.246 Οι δάσκαλοι που πρόλαβαν να 
υπηρετήσουν σε αυτό μέχρι την έναρξη του πολέμου ήταν μόλις δύο. 
Η πρώτη ήταν η Ελευθερία Φιτσιώρη που ήρθε στις 4 Μαρτίου 1937 
και πήρε μετάθεση ενάμιση χρόνο αργότερα στις 25 Νοεμβρίου 1938 
στο 5/τάξιο Σχολείο του Εμμανουήλ Παπά. Ο δεύτερος δάσκαλος 
ήταν ο Τιμολέων Φουντεδάκης που διορίσθηκε απευθείας στο μονο-
τάξιο της Πεντάπολης στις 22 Αυγούστου 1938 με την απόφαση υπ’ 
αρ. 14823/25-5-1938.247 Το μονοτάξιο σχολείο προήχθη σε τριτάξιο 
πάλι με Βασιλικό Διάταγμα στις 26-10-40, το οποίο δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 376/9-11-40.248 Η ίδρυσή του όμως συνέπεσε με την κήρυ-
ξη του ελληνοϊταλικού πολέμου και για αυτό το λόγο δεν μπόρεσε να 
συνεχίσει τη λειτουργία του. 

Μετά τον πόλεμο το σχολείο επανήλθε στην κανονική λειτουρ-
γία του. Η πεντάχρονη βέβαια διακοπή της λειτουργίας του, είχε τις 
συνέπειές της. Αυτό, όμως, κυρίως φαίνεται σε άλλα κεφάλαια της 
έρευνας, που αναφέρονται στις εγγραφές, ειδικά του σχολικού έτους 
1945 ή στη σχολική αποτυχία που παρουσιάστηκε τα πρώτα μεταπο-
245  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου 
246  Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. ΦΕΚ 538/8-12-36
247  ΓΑΚ Σερρών,Α.Β.Ε.: 621, κουτί 164.’’Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών 
Α΄περιφερείας Σερρών», σ.53-54  
248  Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας. ΦΕΚ 376/9-11-40 
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λεμικά χρόνια και σε άλλες συνιστώσες της λειτουργίας του. Στο δι-
δακτικό προσωπικό, όμως, δεν διαπιστώσαμε κάποια δυσλειτουργία 
ή παρακώλυση ή με οποιονδήποτε τρόπο απόδειξη ότι κάτι δεν οργα-
νώθηκε και δεν υλοποιήθηκε σωστά.

Στις 23 Οκτωβρίου 1945 διορίζεται στο Δημοτικό Σχολείο Πεντά-
πολης η Αμπατζή Αθανασία, με απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 
260/13-10-45 / τ. Γ΄.249 Η καινούρια δασκάλα εγκαθίσταται στο χω-
ριό στις 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και μαζί με τους δασκάλους 
που μετατέθηκαν στο σχολείο πριν τον πόλεμο, ξεκινούν τη λειτουρ-
γία του. Αυτοί είναι σίγουρα ο Κατσαρός Γεώργιος, ο Σωφρόνιος Χα-
τζησοφιανός, ο Ουρανός Εμμανουήλ, και η Χατζηχρήστου Μαρία.250 
Πράγματι οι δάσκαλοι της εποχής που εξετάζουμε, είχαν να επιτελέ-
σουν ένα τιτάνιο έργο. Το έργο της μόρφωσης ενός ολόκληρου λαού. 
Η μόρφωση ως αγαθό είναι πολύ δύσκολο και επίπονο έργο ακόμη 
και σε ελεύθερες και δημοκρατικές κοινωνίες ή και σε κοινωνίες που 
έχουν λύσει τα βασικά προβλήματα που άπτονται αυτής της ίδιας της 
φυσικής υπόστασης του ανθρώπου. Μάλιστα πολλές φορές τις συνέ-
πειες του έργου τους δεν προλαβαίνουν να βιώσουν και οι ίδιοι οι δι-
δάσκοντες. Αναλογιζόμαστε το είδος των δυσκολιών και των εμποδί-
ων που είχαν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στην μεταπολεμική 
Ελλάδα. Το πρώτο βέβαια πρόβλημα ήταν αυτό το ίδιο της συνέχισης 
της ζωής των μαθητών τους. Μπορεί σήμερα να φαίνεται υπερβολι-
κό, σίγουρα, όμως, εκείνη την εποχή δεν ήταν. Πώς αλήθεια μπορεί 
κάποιος δάσκαλος να μιλά για όλα εκείνα τα κατορθώματα του λαού 
μας, μέσα από το μάθημα της Ιστορίας, ή πώς να διδάσκει μεθόδους 
επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, όταν υπήρχε άλυτο το βασικό 
πρόβλημα της ίδιας της ζωής; Πώς μπορεί ένας ενήλικας εκπαιδευ-
τικός, που έχει ταχθεί στην παίδευση των μικρών παιδιών, να βλέπει 
από την έδρα της αίθουσας, να παιδεύονται αυτοί οι ίδιοι μικροί μα-
θητές που υπηρετεί, από αιτίες που βρίσκονται μακριά από την σχο-
λική αίθουσα και πολλάκις μακριά από τις δικές του δυνάμεις; Πώς 
μπορεί να επαναφέρει στο σχολείο μαθητές που το εγκατέλειψαν, όχι 
για να καθίσουν στο σπίτι να παίξουν ή κάνοντας τους άρρωστους, 
αλλά για να συνεισφέρουν όσο μπορούν με τα μικρά αδύναμα χερά-
κια τους στη σπορά, στο πότισμα, στη συγκομιδή του πολύτιμου κα-
249  ΓΑΚ Σερρών,Α.Β.Ε.: 621,κουτί 164.’’Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών Α΄πε-
ριφερείας Σερρών»,σ.53-54  
250  Γενικός Έλεγχος Α΄και Β΄ Δημοτικού Σχ. Πενταπόλεως, σχ. έτος 1945, 1945-46 
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πνού, που θα εξασφάλιζε «τον άρτον ημών τον επιούσιον;» Μεγά-
λος σεβασμός, μεγάλη τιμή οφείλει η ελληνική κοινωνία, οφείλουμε 
εμείς οι ίδιοι και ο καθένας ξεχωριστά στους σκαπανείς της Ελληνι-
κής Παιδείας των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων.   

Τα δύο πρώτα σχολικά έτη 1945 και 1945-46 διευθυντής του Α΄ 
Δημοτικού ήταν ο Γεώργιος Κατσαρός. Το σχολικό έτος 1946-47 δι-
ευθύντρια του Α΄ Εξαταξίου Δημ. Σχολείου ήταν η Αθανασία Αμπα-
τζή, απόφοιτος του ανωτέρου Παρθεναγωγείου Σερρών με βαθμό 
Τμηματάρχη Β΄ και εκπαιδευτικοί η Ελένη Τζελέπη, Μαρία Χατζη-
χρήστου, Γεώργιος Κατσαρός, όλοι απόφοιτοι Διδασκαλείου με το 
βαθμό του Εισηγητή/τριας και ο Εμμανουήλ Ουρανός με το βαθμό 
του Γραμματέα Α.    

Η διευθύντρια Αθανασία Αμπατζή όταν ήρθε στο σχολείο, το Νο-
έμβριο του ΄45, ήταν ήδη 56 ετών και είχε πάνω από 25 χρόνια προ-
ϋπηρεσίας. Παρά, όμως, την ηλικία της και την αδυναμία των σωμα-
τικών της δυνάμεων, έδειξε ιδιαίτερο ζήλο στην εκτέλεση των κα-
θηκόντων της, φιλοπονία, ενδιαφέρον και για τη σωστή λειτουργία 
του Σχολείου, αλλά και για τη διατήρηση του εντυπωσιακού κτιρί-
ου. Ο ενθουσιασμός της μάλιστα πολλές φορές ξεπερνούσε και τον 
ενθουσιασμό των νεωτέρων συναδέλφων της. Στη θέση αυτή έμει-
νε ως το 1949. Τη χρονιά αυτή, όμως, τής παρουσιάστηκε ένα σοβα-
ρό πρόβλημα υγείας και αναγκάστηκε να πάρει πολύμηνη αναρρωτι-
κή άδεια. Έτσι εγκατέλειψε αναγκαστικά και οριστικά τα καθήκοντά 
της, αφού έπειτα από δύο χρόνια, τον Οκτώβριο του 1951, παραιτή-
θηκε από την ενεργό υπηρεσία.251 Οι μαθητές της την θυμούνταν ως 
μια ηλικιωμένη δασκάλα, πολύ αυστηρή και άγρια. Σπάνια χαμογε-
λούσε και ήταν ο φόβος και ο τρόμος του σχολείου. Αναλάμβανε συ-
νήθως μικρές τάξεις. Μάλιστα οι μικροί τής έβγαλαν και το παρα-
τσούκλι «Μπαμπούκα» με το οποίο συνεννοούνταν, όταν ήθελαν να 
μιλήσουν για αυτήν «συνθηματικά».252 

Η Ελένη Τζελέπη ήρθε στο σχολείο στις 11 Οκτωβρίου 1946 με 
μετάθεση από τον Δραβήσκο με την απόφαση υπ’ αριθμό 1291/11-
10-46, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 252/21-9-46.253 Ήταν απόφοιτος 
251  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1946-47
252  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
253  ΓΑΚ Σερρών,Α.Β.Ε.: 621, κουτί 164.’’Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών 
Α΄περιφερείας Σερρών»,σ.53-54  
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Διδασκαλείου, είχε το βαθμό της Εισηγήτριας, ήταν 32 ετών άγα-
μος με 11 χρόνια προϋπηρεσία. Το σχολικό έτος 1946-47 και 1949-50 
δίδασκε στην πρώτη τάξη. Ήταν κάτοχος των νεότερων διδακτικών 
μεθόδων, τις οποίες προσπαθούσε να εφαρμόσει στην τάξη. Το και-
νούριο μάθημα το πρόσφερε με υποδειγματική ανάγνωση και έπειτα 
οι μαθητές της, απέδιδαν αυτό τμηματικά. Σε κάποια επίσκεψή του 
ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι οι μαθητές της διάβαζαν μεν σωστά, 
αλλά συλλαβιστά. Τότε της συνέστησε να διαβάζει η ίδια υποδειγμα-
τικά το μάθημα και έπειτα να προσπαθεί να τους ασκήσει στην ορθή 
ανάγνωση. Ήταν ευσυνείδητη και αξιοπρεπής.254        

Για τον δάσκαλο Γεώργιο Κατσαρό θα αναφερθούμε αναλυτικά 
και λεπτομερέστατα, γιατί όπως ήδη έχουμε γράψει, ήταν ο μακροβι-
ότερος δάσκαλος του Σχολείου της Πεντάπολης, υπηρέτησε σε αυτό 
από όλες τις θέσεις και θα λέγαμε ότι έβαλε τη σφραγίδα του όχι 
μόνο στην λειτουργία του Σχολείου, αλλά γενικά στα εκπαιδευτικά 
πράγματα της περιοχής. Τον δάσκαλο Γεώργιο Κατσαρό τον γνώρι-
ζαν ακόμη και οι «πέτρες» στην Πεντάπολη.  

Τελείωσε το 6/τάξιο Διδασκαλείο Δράμας. Ήρθε στο Σχολείο 
πριν τον πόλεμο, νεαρός 25 χρονών τον Δεκέμβριο του 1937 με με-
τάθεση από την Μυρίνη, έχοντας ήδη 3 χρόνια υπηρεσία ως δάσκα-
λος. Παρέμεινε με την ιδιότητα αυτή ως το 1949. Ήταν ο πρώτος δι-
ευθυντής του Σχολείου αμέσως μετά τον πόλεμο τη χρονιά 1945 έως 
τον Ιούνιο του 1946. Από την αρχή του σχολικού έτους 1949-50 ανέ-
λαβε και πάλι τη διεύθυνση του Σχολείου  λόγω πολύμηνης αναρρω-
τικής άδειας που έλαβε η  Αμπατζή, έως τότε διευθύντρια. Παράλλη-
λα προήχθη και έλαβε το βαθμό του Τμηματάρχη Β΄. Πάντως τη συ-
γκεκριμένη περίοδο φαίνεται να παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήμα-
τα στο σχολείο λόγω της απουσίας της διευθύντριας. Προβλήματα 
στα οποία ενεπλάκησαν και οι σχολικοί έφοροι και οι οποίοι, όπως 
γράφει στην ετήσια έκθεσή του ο Επιθεωρητής  Αλεξόπουλος «επε-
νέβαινον εις σχολ. ζητήματα καθαρώς υπηρεσιακής φύσεως και εδημι-
ούργουν ανωμαλίαν εις την κανονικήν λειτουργίαν του σχολείου, εμεί-
ουν δε σκοπίμως και υστεροβούλως το γόητρον των εκπαιδευτικών».255 
Στη θέση αυτή παρέμεινε ως το τέλος της διδασκαλικής του πορείας 
254  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1949-50
255  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1949-50
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στην Πεντάπολη.
Ως άνθρωπος ήταν τύπος απλός και αγαθός. Ευγενικός, μειλίχι-

ος  σοβαρός και αξιοπρεπής. Κέρδισε την συμπάθεια  των μαθητών  
και των κατοίκων του χωριού. Παντρεύτηκε το 1953 σε ηλικία 40 
ετών και απέκτησε δύο τέκνα. Ήταν άψογος στον ιδιωτικό και δημό-
σιο βίο του. 

Ως διευθυντής ήταν αφοσιωμένος στο έργο του. Εργαζόταν με 
μεθοδικότητα κι ευσυνειδησία. Δεν ήταν αυταρχικός και απόλυτος 
στις θέσεις του, αλλά δεχόταν πολλές φορές τις θέσεις των συναδέλ-
φων του. Όπως αναφέρει ο Μιλτιάδης Θεοδοσιάδης, κοινοτικός δά-
σκαλος τη σχολική χρονιά 1956-57, που είχε διευθυντή τον Κατσα-
ρό, οι σχέσεις του με τους συναδέλφους του ήταν πολύ καλές. Μάλι-
στα για να πάρουν απόφαση για διάφορα θέματα, «γινόταν μια αρχι-
κή πρόταση από τον Διευθυντή , η οποία μπορεί  και να τροποποιού-
νταν κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο σύλλογο διδασκόντων».256 Το 
Σχολείο κατά τη διάρκεια της διευθύνσεώς του το διέκρινε η καθαρι-
ότητα, η τάξη και η ακρίβεια. Φρόντιζε για τον εξοπλισμό του, αγο-
ράζοντας διδακτικά όργανα, εποπτικά μέσα και βιβλία, πολλά από 
τα οποία ήταν παιδαγωγικού περιεχομένου. Ανέπτυξε αξιέπαινη δρα-
στηριότητα για την ίδρυση και λειτουργία της Νυκτερινής Σχολής. Το 
1956 επισκεύασε την στέγη του διδακτηρίου ενώ πιο πριν, την διετία 
1950-51 κατόρθωσε να περιτειχίσει με μάνδρα την εκτεταμένη αυλή 
του διδακτηρίου με χρήματα που προσέφεραν οικειοθελώς οι κάτοι-
κοι του χωριού. Αυτό δεν το επέτυχε τυχαία. Με την εργατικότητα, 
την φυσική του ευγένεια, την λεπτότητα των τρόπων του, την ειλικρί-
νειά του και τη σεμνότητά του, κατάφερε να υψώσει το σχολείο σε τέ-
τοιο βαθμό, ώστε διέγειρε το ήδη δεδομένο ενδιαφέρον των κατοίκων 
και τελικά «εξ επιτοπίων πόρων»257 πραγματοποιήθηκε το δαπανηρό 
αυτό έργο. Σίγουρα πολλά έχουμε να διδαχθούμε οι νεώτεροι εκπαι-
δευτικοί και μη, από τον τρόπο ενεργειών και δράσης τόσο του Κα-
τσαρού, αλλά και άλλων αξιόλογων εκπαιδευτικών, που πέρασαν από 
το Δημοτικό Σχολείο της Πεντάπολης. Συνεργαζόταν στενά με τις το-
πικές αρχές, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση 
πολλών κοινωφελών πολιτιστικών έργων.

Εκτός, όμως, από τα καθήκοντά του ως διευθυντής, είχε να επιτε-
256  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
257  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1961-62
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λέσει και το διδακτικό του έργο. Εκείνη την εποχή οι διευθυντές των 
σχολείων είχαν και την ευθύνη τάξης και δίδασκαν πολλά μαθήματα 
με πλήρες διδακτικό ωράριο, όπως οι δάσκαλοι των τάξεων. Άλλω-
στε ο Γεώργιος Κατσαρός παρέμενε πάντοτε ένας δάσκαλος με όλη 
τη σημασία του όρου. Είχε μεγάλη εγκυκλοπαιδική και επαγγελμα-
τική κατάρτιση και φρόντιζε να παρακολουθεί την παιδαγωγική κί-
νηση της εποχής, ώστε να είναι ενημερωμένος για τις νέες διδακτι-
κές μεθόδους. Βάσιζε τη διδασκαλία του σε δύο αρχές. Την αρχή της 
αυτενέργειας και την αρχή της εποπτείας. Πάσχιζε για την καλλιέρ-
γεια της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας εκ μέρους των μαθητών 
του, καθώς και για την απόκτηση των ατομικών και κοινωνικών αρε-
τών. Προετοιμαζόταν πάντοτε πριν διδάξει, χρησιμοποιούσε εποπτι-
κά μέσα και κατεύθυνε τους μαθητές στην πρόσληψη του ουσιώδους, 
προσπερνώντας συζητήσεις για τα περιττά και τα επουσιώδη. Κατόρ-
θωνε να γίνει γρήγορα αντιληπτός από τους μαθητές του, οι οποίοι 
τον σέβονταν και τον αγαπούσαν. Προσανατόλιζε την προσοχή των 
μαθητών στο νέο στοιχείο της διδασκαλίας, εν συνεχεία το εδίδασκε 
και έπειτα επαναλάμβανε ο μαθητής την νέα γνώση. Ήταν ήρεμος και 
απλός κατά τη διάρκεια του μαθήματος και ήξερε πάντα τι επιδίωκε. 
Εκτός όμως από αυτά ήταν και πολύ ευαίσθητος. 

Ο Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος που υπήρξε μαθητής και στη 
συνέχεια συνάδελφος με τον Κατσαρό, θυμάται ότι κάποια φορά, ενώ 
καθόταν στο γραφείο των δασκάλων, ο Κατσαρός του θύμισε ένα πε-
ριστατικό από τα μαθητικά του χρόνια, που ο ίδιος το είχε ξεχάσει: 
«Μας δίδαξε ένα ποίημα, Γ΄ τάξη ήμουν, “Μαριγούλα η Μαριγώ”, 
που μιλούσε για ένα κοριτσάκι που το πήραν απ’ το χωριό για υπηρέ-
τρια σ’ ένα πλουσιόσπιτο …. “Τα χεράκια της εδώ, το μυαλό της εκεί 
κάτω, πάει, έσπασε το πιάτο η Μαριγούλα η Μαριγώ … δούλα ήταν … 
και σκεφτόταν το χωριό «θα’ βγαζε χηνάκια η χήνα, να’ ναι κίτρινα ή 
σταχτιά, θα μεγάλωσε η Αννούλα, θα με πόνεσε η γιαγιά;” … και τε-
λευταία –η αφεντικίνα-: “Πάρε τ’ άσπρο γιορτινό σου, τις ποδιές που 
σου φορώ, στο χωριό σου, στο χωριό σου, Μαριγούλα Μαριγώ”. Όταν 
λοιπόν την επομένη ήρθε η σειρά μου –έπρεπε να λέμε απ’ έξω το ποί-
ημα- σταμάτησε ο διπλανός μου και μου είπε ο Κατσαρός, συνέχισε. 
“Όχι, του’ πα., δε θέλω. -Κώστα, μου λέει, δεν το διάβασες; -Το διάβα-
σα, λέω, αλλά δε θέλω να το πω. -Γιατί βρε Κώστα; -Δε μ’ αρέσει, του 
λέω”. Και με φώναξαν και στο γραφείο και μπροστά κι οι άλλοι δά-
σκαλοι με ρωτούσαν γιατί δε μ’ αρέσει. -Απλά δε μ’ αρέσει, τους είπα. 



σελ.164

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

Διαβάστε το, τους λέω, κι άμα αρέσει σε σας διαβάστε το ξανά». Όλο 
αυτό δείχνει πόσο με λεπτομέρεια παρακολουθούσε και νοιάζονταν, 
όχι μόνο ο Κατσαρός αλλά όλοι οι δάσκαλοι για τους μαθητές τους, 
τον ψυχισμό τους. 

  Αυτή του η ευρυμάθεια και το «τάλαντο» που του εδόθει από 
τον Δωροθέτη Θεό, το χρησιμοποίησε για το καλό των μαθητών του. 
Για μία διδασκαλία του ο τότε Επιθεωρητής Β. Καραζάνος έγραψε 
ότι «Η διδασκαλία αύτη ήτο μία από τας ωραιοτέρας τας οποίας πα-
ρηκολούθησα…» και παρακάτω «Εις τα ανωτέρω δύναμαι να προσθέ-
σω και την ιλαρότητα της ατμοσφαίρας εντός της οποίας διεξήχθη η 
όλη διδασκαλία, η οφειλουμένη εις την προσήνειαν και την μειλιχιό-
τητα του διδασκάλου».258 Ο Γεώργιος Κατσαρός αναμφισβήτητα είχε 
το διδασκαλικό χάρισμα. Χάρισμα όμως που καλλιέργησε, πότισε, 
αύξησε και αντιδώρησε στους πολλούς μαθητές που πέρασαν από 
τις τάξεις του. Ανελάμβανε συνήθως τις μεγάλες τάξεις του δημοτι-
κού, την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Ιδιαίτερα του άρεσε η Φυσική Πειραματική 
και Χημεία, μαθήματα που δύσκολα διδάσκονταν και τότε και τώρα. 
Απαιτούν βαθιά γνώση του αντικειμένου, πολύ πέραν των διδακτι-
κών απαιτήσεων της επιμέρους ενότητας. Η πειραματική εφαρμογή 
των διδαχθέντων, οι μετρήσεις, καθώς και τα αναγκαία μέτρα ασφα-
λείας, προσθέτουν περισσότερη δυσκολία στο ήδη δυσνόητο περιε-
χόμενο του μαθήματος. Για τον Γεώργιο Κατσαρό αυτά τα μαθήμα-
τα ήταν τα αγαπημένα του. Δίδασκε με ευκολία τόσο την λειτουργία 
του ηλεκτρικού κουδουνιού όσο και την υγροποίηση ατμών και την 
απόσταξη. Φυσικά την ίδια άνεση είχε και στα υπόλοιπα μαθήματα.

 Συνοψίζοντας θα παραθέσουμε σχόλια δύο επιθεωρητών που 
γνώριζαν τον Κατσαρό και ως δάσκαλο και ως διευθυντή. Ο Β. Κα-
ραζάνος γράφει: «Έχει επαγγελματικήν κατάρτισιν ικανοποιητικωτά-
την, και μελετά συνεχώς προς επιμόρφωσή του. Διδακτικώς είναι από 
τους καλύτερους. Τακτικός και ανελλιπέστατος εις το έργον του, διαθέ-
τει κοινωνικό κύρος και συνιστά δι’ όλων αυτών, πρότυπον προς μίμη-
σιν. Αγαπά το βιβλίον, είναι απλούς και απέριττος, οξύς την αντίληψην, 
βαθύς την σκέψιν, επινοητικός και με ευχέρεια περί του ομιλείν και 
γράφειν. Από απόψεως ψυχικών προσόντων ιδιαιτέρων καλός»,259 «εκ 
258  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1955-56
259  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1958-59
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των καλυτέρων εις ό,τι έχει σχέση με την συμμόρφωσιν προς τας απορ-
ρεούσας από τα θεμελιώδη καθήκοντα του Δημοσίου λειτουργού».260

Ο Επιθεωρητής Σπ. Χονδρογιάννης γράφει: «Διακρίνεται δι’ ευ-
ρύτητα σκέψεως και αντιλήψεως, αρτίαν κατάρτισιν και πειθαρχίαν. 
Είναι ευγενής, πράος, ηθικός, τίμιος, ειλικρινής και απολαύει εξαιρέ-
του εκτιμήσεως εκ μέρους των κατοίκων και των συναδέλφων του». 
Για όλους αυτούς τους λόγους η βαθμολογία του με άριστα το 25, 
ήταν 24,5!261  

Η Μαρία Χατζηχρήστου ήταν επίσης μια εξαίρετη δασκάλα που 
υπηρέτησε επί αρκετά χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο της Πεντάπο-
λης. Καταγόταν από τα Δαρδανέλια της Μικράς Ασίας και ήταν από-
φοιτος του 6/ξίου Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης. Ανήκει στους εκπαι-
δευτικούς που υπηρετούσαν στο Σχολείο της Πεντάπολης και πριν 
από τον Πόλεμο. Πριν την μετάθεσή της στην Πεντάπολη υπηρετού-
σε στην Αγριανή Σερρών. Ξέρουμε για αυτήν και πολλά προσωπι-
κά στοιχεία, τα οποία ήρθαν σε γνώση μας «τυχαίως», καθώς η μη-
τέρα ενός από τους διεξάγοντας την έρευνα, γεννήθηκε και έμενε κο-
ντά στο σπίτι που ενοίκιαζε η Μαρία Χατζηχρήστου όταν υπηρετού-
σε στην Αγριανή Σερρών. Όπως μας λέει λοιπόν η Βοζίκη, μετέπει-
τα Χανουμίδου Μαρίκα, η δασκάλα Χατζηχρήστου Μαρίκα, (Μαρί-
κα αποκαλούσαν στα μέρη εκείνα όλες τις Μαρίες), έμενε στο σπί-
τι της γιαγιάς της. Στο σπίτι της Κούτρη Μαρίας. Η οικογένεια στην 
οποία ανήκε το σπίτι ήταν από τις πλούσιες και επιφανείς της Αγρια-
νής και γι’ αυτό το σπίτι ήταν μεγάλο και αρχοντικό. Η δασκάλα νοί-
κιαζε ένα δωμάτιο του σπιτιού. Επειδή η μητέρα τής Βοζίκη Μαρί-
ας πέθανε όταν η ίδια ήταν νεογέννητη, πήγαινε τακτικά στο σπίτι 
της γιαγιάς της. Έτσι ερχόταν σε συχνή επαφή με τη δασκάλα Μαρία 
Χατζηχρήστου. Η νεαρή δασκάλα και η μικρή Μαρίκα με το πέρα-
σμα του χρόνου δέθηκαν πολύ. Περνούσαν τις ελεύθερες ώρες τους 
στο δωμάτιο της δασκάλας, η οποία της έφερνε δωράκια, χειροποίη-
τα κουκλάκια που έφτιαχνε στο σχολείο, της έλεγε παραμυθάκια, της 
μάθαινε τραγουδάκια, ποιηματάκια και της δίδασκε πολλές από τις 
σχολικές χειροτεχνίες. Μάλιστα μία φορά έμαθε ένα ποιηματάκι στη 
μικρή Μαρία που το είπε με προτροπή της δασκάλας σε όλο το σχο-
260  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος1956-57
261  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λει-
τουργών. Σχ. έτος 1961-62
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λείο, με αφορμή κάποια γιορτή. Εκείνο που έκανε εντύπωση στη δα-
σκάλα, είναι το γεγονός  ότι η Μαρίκα μιλούσε ελληνικά. Πράγμα-
τι αυτό το τόσο απλοϊκό γεγονός για σήμερα, φάνταζε τόσο παράξε-
νο για την εποχή εκείνη!  

Η Αγριανή ήταν από τα χωριά που οι κάτοικοί του ήταν μεν Έλ-
ληνες και είχαν συνείδηση ελληνική, μιλούσαν όμως την βουλγαρική 
γλώσσα. Και τι δεν έκανε η δασκάλα για να μπορέσει να αντιμετωπί-
σει αυτό το γεγονός. Παρακαλούσε αλλά και επέπληττε κυρίως τους 
γονείς των μαθητών, για το γεγονός ότι δεν μιλούσαν την ελληνική 
γλώσσα στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους. Μπορούμε να πού-
με ανεπιφύλακατα, πως αυτό ήταν και το κύριο διδακτικό της έργο! 
Αυτό βέβαια δεν το γράφουμε τυχαία. Η κύρια επισήμανση που έκα-
νε ο Επιθεωρητής Π. Ταμπακόπουλος για την Χατζηχρήστου Μαρία 
στην ετήσια έκθεσή του, ήταν: «… κάμνει παν ότι απ’ αυτής εξαρτά-
ται, διά την πρόοδον του σχολείου και ιδία διά τον γλωσσικόν καταρτι-
σμόν των παιδιών. Αν αποτυγχάνει εν πολλοίς, τούτον οφείλεται εις την 
απειρίαν της αφ’ενός και την επιμονήν των κατοίκων εις το να ομιλούν 
εν τη οικογενεία οι μαθηταί την Βουλγαρικήν».262 Σε συνάντηση άλ-
λωστε του ιδίου του Επιθεωρητού  με το μέλος της σχολικής Εφορεί-
ας Βοζίκη Μιλτιάδη, πατέρα της μικρής Μαρίας, αναφέρθηκε ακρι-
βώς αυτό το θέμα. Όπως αναφέρεται στη συνέντευξη της Βοζίκη Μα-
ρίκας είπε ο Επιθεωρητής στον Μιλτιάδη Βοζίκη: «Μεγάλο πρόβλη-
μα έχουμε με τη Γλώσσα κ. Βοζίκη. Πρέπει όλα τα παιδιά να τα μάθε-
τε να μιλούν Ελληνικά».263  

Οι παρέες της, εκτός από την μικρή Μαρίκα, ήταν οι συνάδελφοι 
και οι κόρες της σπιτονοικοκυράς της, Όλγα και Αθηνά. Αργότερα 
και πριν τον πόλεμο γνώρισε και αρραβωνιάστηκε τον δάσκαλο Εμ-
μανουήλ Ουρανό. Ο γάμος θα γινόταν στο γειτονικό χωριό Αναστα-
σιά και φυσικά η δασκάλα θα έφευγε από την Αγριανή. Το μεγάλο εν-
διαφέρον όμως που επέδειξε για τα παιδιά, οι ανύστακτες προσπά-
θειές της για το γλωσσικό πρόβλημα του χωριού, ο απλός και ανεπι-
τήδευτος χαρακτήρας της, έκανε τον χωρισμό αυτό δύσκολο. Φόρε-
σε το νυφικό της ρούχο στο δωμάτιο που νοίκιαζε τόσα χρόνια κι από 
κει έφυγε για το νέο της σπιτικό. Μαζεύτηκαν όλοι οι κάτοικοι έξω 
από το σπίτι και συνόδευσαν την νύφη στη νέα της κατοικία. Κυρι-
262  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Βιβλίον Ποιότητος των Διδασκάλων της περιφερείας 
Σερρών. 21-4-1937
263  Προφορική συνέντευξη Μ. Χανουμίδου 
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ολεκτικά όλο το χωριό έκλαιγε την ημέρα του αποχωρισμού. Έκλαι-
γε και η Όλγα, η στενή φίλη της, που έμενε στο ίδιο σπίτι. «Τι θα κά-
νουμε εγώ και η Μαρίκα;» έλεγε. Έκλαιγε όμως και η μικρή Μαρίκα, 
που στο πρόσωπό της βρήκε την μάνα που δεν είχε, βρήκε τη δασκά-
λα, βρήκε τη θεία. «Μην κλαις, Μαρίκα,» της έλεγε, «εγώ θα 'ρθω να 
σε πάρω στην Αναστασιά».264   

Πράγματι η δασκάλα Μαρία Χατζηχρήστου, δεν ξέχασε ούτε την 
Αγριανή ούτε τις φιλίες που έκανε στο χωριό, αλλά ούτε και την μι-
κρή Μαρίκα. Όταν αργότερα ερχόταν εκδρομές στο χωριό έψαχνε 
στα μικρά παιδάκια του νηπιαγωγείου να βρει την Μαρίκα. «Πού εί-
ναι τα μικρά παιδάκια από το νηπιαγωγείο; Τα έφεραν;» ρωτούσε. 
Αλλά ας αφήσουμε την Μαρίκα Χανουμίδου να μας διηγηθεί αυτές 
τις αναμνήσεις της. «Όταν μας έφερε η κα Φανή η νηπιαγωγός στο Δη-
μοτικό σχολείο, με άρπαξε απ΄ το χέρι. Ντρέπεσαι Μαρίκα τον Ουρα-
νό; Μην ντρέπεσαι τον δάσκαλο Ουρανό. Είναι κι αυτός καλός όπως 
ξέρεις κι εμένα. Εγώ ντρεπόμουν τον Ουρανό. Έλεγα τι Ουρανός εί-
ναι; Τι είναι αυτό; Τότε με πήρε από το χέρι, καθίσαμε μαζί με τον Ου-
ρανό, με τακτοποίησε και φάγαμε με τους δασκάλους. Δεν έλεγα κύριο 
τον Ουρανό. Μου έφερε κι ένα δώρο. Τότε στο νηπιαγωγείο γράφαμε 
με κοντύλι και πλάκα. Σβήναμε με πανί την πλάκα και ξαναγράφαμε. 
Μου ‘φερε δώρο πλάκα που είχε δεμένο ένα μαλακό πανάκι για να μην 
το χάνω».265 Έτσι η μνήμη της δασκάλας έμεινε για πάντα βαθιά χα-
ραγμένη στην ψυχή όχι μόνο της μικρής Μαρίκας, αλλά και ενός χω-
ριού ολόκληρου! Αυτό το βιωματικό γεγονός που αναφέρει η Χανου-
μίδου Μαρίκα, επιβεβαιώνεται και από την έκθεση του Επιθεωρητού 
Ευρ. Φιλιππίδου στις 21 Ιουνίου 1939. Ως συμπέρασμα της επιθεώ-
ρησης της εν λόγω δασκάλας, ο Επιθεωρητής καταλήγει: «Είναι φι-
λόπονος και εργατική. Η κοινωνική της εμφάνιση καλή. Σεμνή και κο-
σμία εκτιμάται παρά των κατοίκων». 266          

 Ήρθε στην Πεντάπολη λίγες ημέρες πριν το ξέσπασμα του ελλη-
νοϊταλικού πολέμου, τον Σεπτέμβριο του 1940. Δεν μπόρεσε φυσι-
κά να διδάξει τη χρονιά εκείνη, αλλά μετά τον πόλεμο την βρίσκουμε 
και πάλι στο χωριό. Ήταν παντρεμένη έχοντας αποκτήσει με τον σύ-
ζυγό της Ουρανό τρία παιδιά. Ο άντρας της όμως λόγω του εμφυλί-
264  Προφορική συνέντευξη Μ. Χανουμίδου 
265  Προφορική συνέντευξη Μ. Χανουμίδου 
266  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Βιβλίον Ποιότητος των Διδασκάλων της περιφερείας 
Σερρών 21 Ιουνίου 1939
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ου, είχε φύγει από την Ελλάδα. Επέστρεψε σε αυτήν το 1957. Χαρα-
κτηριστικό είναι αυτό που σημειώνει στη στήλη «Γενικές Παρατηρή-
σεις» στην έκθεσή του για την Μαρία Χατζηχρήστου ο Επιθεωρητής 
Βασ. Καραζάνος στις 18 Μαίου 1955: «Είναι σύζυγος διδ/λου, κατα-
φυγόντος εις το Παραπέτασμα. Κατά πόσον η ιδία ασπάζεται τάς ιδέ-
ας του δεν δύναμαι μετά βεβαιότητος ν΄αποφανθώ. Πάντως ουδεμίαν 
αφορμήν έδωκε έως τώρα. Ζη ησύχως …».267 Έτσι σε νεαρή ηλικία, 35 
ετών το 1947, βρέθηκε να ζει μόνη με τα τρία παιδιά της. Μάλιστα το 
ένα ήταν και νεογέννητο, αφού γεννήθηκε το 1947! Μα και τα άλλα 
δύο ήταν πολύ μικρά, 5 και 3 ετών αντίστοιχα. Στην Πεντάπολη ζού-
σε σε σπίτι που ανήκε στη σχολική περιουσία. Βρισκόταν ανατολικά 
της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Το ισόγειο ήταν άδειο και στον 
πρώτο όροφο υπήρχαν τέσσερα δωμάτια. Τα δύο τα νοίκιαζε ο μακα-
ριστός ιερέας του χωριού πατέρας Νικόλαος Τερζής και τα άλλα δύο 
νοίκιαζε η οικογένεια Ουρανού.     

Το γεγονός αυτό, της απουσίας δηλαδή του συζύγου της για πολ-
λά χρόνια, ίσως και για πάντα, όπως, ενόμιζαν τότε, και της ανατρο-
φής των τριών τέκνων της, την εμπόδισε να παρακολουθεί επαρκώς 
τις εξελίξεις στα παιδαγωγικά, αλλά δεν την εμπόδισε να είναι μια 
εξαιρετική δασκάλα, η οποία εργαζόταν με φιλοπονία, εργατικότη-
τα, επιμέλεια, έχοντας επιτύχει πολύ καλά αποτελέσματα στην τάξη. 

Αυτά τα γεγονότα τα διαπιστώνει μετά από πολλά χρόνια και ο 
Επιθεωρητής  Βασ. Καραζάνος. Βρισκόμαστε ήδη στο 1957, χρονιά 
που επέστρεψε ο σύζυγός της,  και ο Επιθεωρητής  εκτός από τις δι-
δακτικές ικανότητες, σημειώνει για τον χαρακτήρα της και την κοι-
νωνική της θέση γενικότερα. « Ουδεμίαν έδωκε αφορμήν η ιδία, διά 
να έχει κανείς επιφυλάξεις διά τα κοινωνικά της φρονήματα. Έζησε και 
ζη λίαν νομιμοφρόνως και αξιοπρεπώς. Είναι λίαν τακτική εις την ερ-
γασίαν της, συμμορφούται πλήρως προς τας Σχολικάς διατάξεις, δεν 
ασχολείται με ουδέν πέραν των καθηκόντων της και των οικογενει-
ακών της υποχρεώσεων και συμπεριφέρεται προς πάντας λίαν ευγε-
νώς».268 Χαρακτηριστικά είναι επίσης και αυτά που σημειώνει ο ίδιος 
το προηγούμενο έτος: «Δεν μελετά διότι έχει οικογενειακούς περι-
σπασμούς αλλά διά της εργατικότητός της επέτυχεν και εφέτος, ως 
267  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων, 
κατά το σχ. Έτος 1954-55
268  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και διδασκάλων 
της Α΄Εκ/κής Περιφ. Σερρών Σχ. Έτ. 1956-57
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και κατά το παρελθόν, αποτελέσματα πάρα πολύ καλά. Η διδ/σσα 
Μαρία Χατζηχρήστου είναι μία από τάς εργατικωτέρας διδ/σσας της 
περιφερείας».269 Οι επισημάνσεις είναι δικές μας.  

Κατά την διάρκεια της διδασκαλίας ήταν ήρεμη, τηρούσε την 
τάξη των μαθητών και συγκρατούσε την προσοχή και το ενδιαφέρον 
τους,270ουσιαστικές προϋποθέσεις δηλαδή για να επιτευχθεί τελικά η 
μάθηση. Αυτήν την ηρεμία κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ση-
μειώνει με ευαρέσκεια και ο Επιθεωρητής Καραζάνος το 1955 όταν 
την επιθεωρεί στη διδασκαλία Ανάγνωσης στο μάθημα «Η Πρωτομα-
γιά», καθώς και στην Αριθμητική και Πατριδογνωσία: «… η μειλιχιό-
της και ηρεμία μεθ’ ής απηυθύνθη προς τους μαθητάς».271 Για αποφυ-
γή όμως κάθε παρερμηνείας, υπογραμμίζουμε με έμφαση, ότι αυτή 
«η μειλιχιότης και η ηρεμία» με την οποία απευθυνόταν στους μαθη-
τές της δεν τους οδηγούσε στη μαλθακότητα, στην τεμπελιά, ή στην 
αποφυγή αγωνιστικής διάθεσης. Αντίθετα μάλιστα. Οι μαθητές της 
διακρίνονταν για τη συμμετοχικότητα, την ανάληψη ευθυνών, την 
δραστηριοποίηση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που εγράφει το 
1954, ότι: «Οι μαθηταί της χαρακτηρίζονται διά το κοινωνικόν θάρρος 
των!»272 Εδώ θα πρέπει να παραδεχτούμε και την οξεία παρατηρητι-
κότητα του Επιθεωρητή, ο οποίος αντιλήφθηκε στο ελάχιστο διάστη-
μα παραμονής του, αυτή την στάση των μαθητών της Χατζηχρήστου. 
Σίγουρα για να σημειώσει αυτή την παρατήρηση, θα ήταν εμφανής 
η δραστήρια στάση των μαθητών της. Έτσι η δασκάλα καλλιεργού-
σε την κριτική ικανότητα στα παιδιά χωρίς εξάρσεις, χωρίς τυμπανο-
κρουσίες, με ηρεμία, σε ένα διαλογικό και πολιτισμένο κλίμα. Κλίμα 
αμοιβαίου σεβασμού!

   Θεωρούμε περιττό να αναφέρουμε ότι η διατήρηση αυτής της 
ηρεμίας, αλλά και του ενδιαφέροντος των μαθητών συγχρόνως, δεν 
ήταν καθόλου αυτονόητη, καθώς οι τάξεις την εποχή αυτή που εξε-
τάζουμε ήταν αρκετά μεγάλες. Η Β΄ τάξη  που έκανε μάθημα η Μα-

269  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεςι Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων 
κατά το Σχ. Έτος 1955-56
270  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1946-47
271  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων, 
κατά το σχ. Έτος 1954-55
272  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεις Περί των επιθεωρηθέντων Σχολείων και 
εκπ/κών Σχ. έτος 1953-54
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ρία Χατζηχρήστου το σχ. έτος 1951-52 είχε 56 μαθητές!273 Στην τάξη 
αυτή ο Επιθεωρητής βρίσκει την Χατζηχρήστου να διδάσκει Ανάγνω-
ση, Αριθμητική και Θρησκευτικά. Βρίσκει την πρόοδο των μαθητών 
να «ευρίσκεται εις καλόν σημείον», να διαβάζουν με ευχέρεια. Απήγ-
γειλαν δύο προσευχές, τραγούδησαν μελωδικά ένα τραγουδάκι, δια-
τηρούσαν καθαρά τετράδια γραφής, έγραφαν προσεκτικά και γενικά 
η πρόοδός τους «βαίνει κανονικώς». Γι’ αυτό και στο τέλος σημειώ-
νει: «Η διδ/σα Μαρίκα Χατζηχρήστου επιστημονικώς, διδακτικώς και 
διοικητικώς είναι επαρκής. Ως προς την εκτέλεσιν των καθηκόντων 
της είναι ευσυνείδητος. Ως προς την συμπεριφοράν της αξιοπρεπής και 
ως προς την δράσιν, εργατική».274 

Η πιο χαρακτηριστική όμως έκθεση επιθεώρησης που δείχνει πα-
ράλληλα με τις διδακτικές ικανότητες και τον χαρακτήρα της, είναι 
αυτή του σχολικού έτους 1955-56 και συγκεκριμένα στις 17 και 18 
Νοεμβρίου 1955. Διδάσκει αριθμητική στην Β΄τάξη του Σχολείου 
την ενότητα της ανάλυσης αριθμών της πρώτης 100άδας σε δεκάδες 
και μονάδες. Σε προηγούμενα μαθήματα είχε δώσει την έννοια όλης 
της εκατοντάδας και στη συνέχεια την χώρησε σε δεκάδες. Την ημέ-
ρα της επιθεώρησης διδάσκει τους αριθμούς της πέμπτης δεκάδας. Η 
δασκάλα σηκώνει διαδοχικά όλους τους μαθητές στον πίνακα για να 
γράψουν τους αριθμούς της συγκεκριμένης δεκάδας και να τους ανα-
λύσουν χωριστά σε δεκάδες και μονάδες. Οι υπόλοιποι που βρίσκο-
νται στα θρανία έχουν μπροστά τους φασόλια και χωρίζουν και αυτοί 
ομοίως. Εκτός από αυτό τοποθετούν τα φασόλια σε σωρούς παριστά-
νοντας τις δεκάδες και τις μονάδες. Η Χατζηχρήστου παρακολουθεί 
όλη αυτή την ώρα και κατευθύνει με δεξιότητα την όλη εργασία. Πέ-
τυχε και να γίνει κατανοητό το μάθημα και να εργάζονται όλοι οι μα-
θητές. Εντύπωση στον Επιθεωρητή, όμως, έκανε το γεγονός ότι: «Ιδι-
αιτέραν φροντίδα και εποπτείαν ήσκει επί των αδυνάτων μαθητών». Το 
τελικό του συμπέρασμα είναι ότι: «Χαρακτηριστικόν της διδ/λίας ταύ-
της ήτο η τάξις και η ησυχία μεθ’ ής διεξήχθη η εργασία, η συμμετοχή 
όλων των μαθητών εις αυτήν και η έναντι τούτων στάσις της διδ/σσης 
ήτις ήτο η προσήκουσα. Κατώρθωσε αύτη να καταστήση μίαν μονότο-
νον και εν πολλοίς ανιαράν εργασίαν εις άκρως ευχάριστον και παι-
273  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών. Σχ. έτος 1951-52
274  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών. Σχ. έτος 1951-52
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χνιώδη αλλά και γόνιμον».275 Νομίζουμε  πως κάθε άλλο σχόλιο για 
τον χαρακτήρα και την ποιότητα της διδασκαλίας της Μαρίας Χατζη-
χρήστου περιττεύει. 

Για τον Εμμανουήλ Ουρανό πολλά στοιχεία έχουν ήδη αναφερ-
θεί στην παρουσίαση της Χατζηχρήστου Μαρίας, αφού ήταν σύζυ-
γός της. Θα προσθέσουμε ορισμένα ακόμη. Ήταν Κρητικός στην κα-
ταγωγή, μικρότερος κατά δύο χρόνια από την σύζυγό του και είχε 
τέσσερα χρόνια λιγότερη προϋπηρεσία απ’ αυτήν. Συγκεκριμένα την 
σχολική χρονιά 1946-47 η μεν Χατζηχρήστου είχε 13 έτη προϋπη-
ρεσία, ο δε Ουρανός 9. Κάπου εδώ στα 1947 ο Ουρανός εγκαταλεί-
πει την Ελλάδα. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των τον απολύει δυνάμει του Θ΄ ψηφίσματος με την πράξη απόλυ-
σης 86445/5-10-47 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 224/26-9-47. Ξανα-
γυρίζει σε αυτήν το 1957. Δεν γνωρίζουμε με τι ασχολήθηκε μετέπει-
τα. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπενθυμίσουμε, ότι η εποχή στην 
οποία αναφερόμαστε ανήκει στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου και 
την μετεμφυλιακή περίοδο. Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι και 
οι ιδιάζουσες κρίσεις των επιθεωρητών περί των πολιτικών φρονημά-
των των εκπαιδευτικών.

Μαζί με τον Ουρανό απολύθηκε με το ίδιο ψήφισμα και ο συνά-
δελφός του στο ίδιο σχολείο Σωφρόνιος Χατζησοφιανός. Για τον Χα-
τζησοφιανό δεν γνωρίζουμε ιδιαίτερες λεπτομέρειες, εκτός από αυτές 
που παραθέσαμε γι' αυτόν, όταν αναφερθήκαμε στους δασκάλους, 
που υπηρέτησαν προπολεμικά στο σχολείο. Ξέρουμε ότι ήρθε στο 
Δημοτικό Σχολείο της Πεντάπολης στις 18 Οκτωβρίου 1937 με μετά-
θεση από την Τούμπα σύμφωνα με το ΦΕΚ 157/5-10-37 και ότι απο-
λύθηκε μαζί με τον Ουρανό 10 χρόνια αργότερα, προφανώς για τους 
ίδιους λόγους όπως κι εκείνος.276    

Παράλληλα με το Α΄ Δημοτικό Σχολείο ξεκινά και τη λειτουργία 
του και το συστεγαζόμενο Τριτάξιο Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης. 
Το 1945-46 υπηρετούν ως δάσκαλοι σε αυτό δύο εκπαιδευτικοί. Ο Τι-
μολέων Φουντεδάκης και η Ασπασία Ανδρεάδου. 

Ο Τιμολέων Φουντεδάκης, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, διορίσθη-
κε στις 22 Αυγούστου 1938. Ήταν δηλαδή από τους δασκάλους που 
275  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.Εκθέσεςι Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων 
κατά το Σχ. Έτος 1955-56
276  ΓΑΚ Σερρών,Α.Β.Ε.: 621,κουτί 164.’’Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπιαγωγών Α΄πε-
ριφερείας Σερρών»,σ.53-54
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υπηρέτησαν στο σχολείο και πριν τον πόλεμο. Δεν δίδαξε για πολλά 
χρόνια στο σχολείο, καθώς πήρε μετάθεση το 1947 στο 2ο Σερρών με 
την απόφαση της Γενικής Διοίκησης Βορείου Ελλάδος 73125/26-8-
47 δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 166/30-7-47.277 Παρά τα ελάχιστα χρόνια 
υπηρεσίας του στο σχολείο, μεταπολεμικά κυρίως, οι μαθητές τον θυ-
μούνται ακόμη και σήμερα. Τον θυμούνται ως καλό δάσκαλο, τον θυ-
μούνται για την πολύ καλή χρήση της Γλώσσας και το άψογο ντύσιμό 
του. Ο Τιμολέων Φουντεδάκης ήταν βαθύς γνώστης της αρχαίας ελ-
ληνικής γραμματείας, μορφωμένος και καλός ομιλητής. Δεν κόμπια-
ζε όταν μιλούσε ούτε έκανε λάθη. Με την  άρθρωση και το ύφος του 
επιβαλλόταν στους συνομιλητές και στους μαθητές του. Ήταν «ευφυ-
έστατος».278 Τις δύο πρώτες σχολικές χρονιές 1945 και 1946 ήταν και 
διευθυντής του Σχολείου. Ως διευθυντής ήταν αυστηρός, όπως επέ-
βαλαν οι συνθήκες της εποχής, κρατώντας στο χέρι του έναν χάρα-
κα για να επιβάλλει την τάξη σε τυχόν παραπτώματα των ζωηρών μα-
θητών του. Η ενασχόλησή του με τα βιβλία και η αγάπη του για τα 
γράμματα φαίνεται και από το γεγονός ότι στον ετήσιο πίνακα αποτε-
λεσμάτων του έτους 1946 χωρίς να του ζητηθεί, στη στήλη «Παρατη-
ρήσεις» καταγράφει και τον συνολικό αριθμό των κατοίκων του χω-
ριού, καθώς και το εκατοστιαίο ποσοστό των απορριφθέντων. Επίσης 
τα γράμματά του είναι ωραιότατα, ευανάγνωστα και πολύ καθαρά. 
Ακόμα και σήμερα διαβάζονται με μεγάλη άνεση. 

Με αφορμή τις αναμνήσεις μαθητών για τους εκπαιδευτικούς της 
εποχής εκείνης, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση στην συνέχεια της 
παρουσίασης, για να αναφερθούμε σε μια όχι και τόσο φωτισμένη 
πλευρά τους. Θα ομιλήσουμε για τη ζωή τους γενικά στο χωριό, αλλά 
ιδιαίτερα για το ντύσιμο και την συμπεριφορά τους! Η παρένθεση 
αυτή δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής, αλλά αποτέλεσε συνέπεια των ανα-
μνήσεων παλαιών μαθητών. Εντύπωση και μάλιστα μεγάλη μας έκα-
νε το γεγονός, ότι ένα από τα στοιχεία που θυμούνται για τους δα-
σκάλους τους οι πάλαι ποτέ μαθητές, ήταν το ντύσιμο και η ευγένειά 
τους!  

Ομολογουμένως δεν περιμέναμε ότι τα δύο αυτά στοιχεία, θα 
ήταν τόσο ισχυρά, ώστε να αντέξουν στο πέρασμα τόσων χρόνων και 
να μείνουν αναλλοίωτα. Πράγματι όλοι ανεξαιρέτως οι δάσκαλοι που 

277  ΓΑΚ Σερρών, Μητρώον Δασκάλων Δημ. Σχ. Πεντάπολης   
278  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
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αναφέραμε και θα αναφέρουμε στη συνέχεια, ερχόταν στην εργασία 
τους, στο σχολείο δηλαδή, άψογα ενδεδυμένοι. Παρά τον μικρό μι-
σθό τους διατηρούσαν με το προσεγμένο ντύσιμο την αίγλη τους και 
δεν επέτρεπαν στον εαυτό τους, να πέσουν σε ανυποληψία από τους 
κατοίκους και τους μαθητές των επαρχιών που εργαζόταν. Χαρακτη-
ριστικά είναι αυτά που θυμάται ο  Δημήτριος Αραμπατζής, δάσκαλος 
και δικηγόρος ο ίδιος αργότερα. «Πέραν της φτώχειας τους τότε ήταν 
ντυμένοι άψογα, ήταν ευγενέστατοι, ουδείς άνευ λαιμοδέτου και πάντο-
τε, δε ξέρω πώς τα κατάφερναν, όλοι κουστουμαρισμένοι και ντυμένοι 
με την πιο κομψή ενδυμασία, ήταν υποδείγματα».  

Από τα λόγια αυτά αλλά και από όλη γενικά την ενασχόλησή μας 
μελετώντας το αρχειακό υλικό, αποκομίσαμε την ισχυρή εντύπωση 
ότι οι εκπαιδευτικοί την εποχή εκείνη προσέδιδαν στην εργασία τους 
τον ρόλο του λειτουργήματος και όχι του επαγγέλματος. Προέβαλ-
λαν δηλαδή στο επάγγελμά τους μία άλλη μορφή. Άλλωστε το θέμα 
της ενδυμασίας αποτελούσε και διδακτικό αντικείμενο στις Παιδα-
γωγικές Ακαδημίες της εποχής. Ο ίδιος ο Δ. Αραμπατζής συνεχίζει 
πολύ χαρακτηριστικά: «Δηλαδή εβίωσα ως πραγματικότητα αυτό που 
μας εδίδαξαν εμάς στη δεκαετία του ΄50 στην Παιδ. Ακαδ. Θεσσαλονί-
κης, ότι όταν ο δάσκαλος είναι κομψά και κόσμια  ενδεδυμένος με κου-
στούμι, με γραβάτα εντυπωσιάζει καλύτερα, δίνοντας με έμφαση σε μα-
θητές και κατοίκους, το υπόδειγμα – παράδειγμα…θεωρούσα ότι είναι 
λειτούργημα ο εκπαιδευτικός, θεωρούσα ότι ο δάσκαλος έπρεπε με τον 
παπά μαζί να είναι οι πρωτεργάτες της ιστορίας, ένα καλό παράδειγμα 
για ένα καλύτερο μέλλον της παλιάς κοινωνίας –και της τωρινής…».279 

Οπωσδήποτε η διαφορά στις οικονομικές απολαβές, στην Παι-
δεία, στην νοοτροπία γενικότερα, μεταξύ της ελληνικής επαρχίας 
εκείνων των χρόνων με την επαρχία των σημερινών, είναι μεγάλη. Ο 
καλοντυμένος δάσκαλος με τον λαιμοδέτη αποτελούσε έντονη αντί-
θεση και παράδειγμα προς μίμηση, για τα παιδιά με τα μπαλωμένα 
ρούχα, συνήθως χωρίς παπούτσια και πολλές φορές και χωρίς ζεστό 
πανωφόρι. Ας μην ξεχνούμε ότι τις εποχές για τις οποίες μιλάμε, οι 
δάσκαλοι έμεναν μόνιμα στον τόπο που ήταν διορισμένοι. Έβγαιναν 
έξω, συναναστρεφόταν με κόσμο, πήγαιναν στα καφενεία. Έτσι είχαν 
άμεση επαφή με τους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι τους έβλεπαν 
με άλλο μάτι και οπωσδήποτε επηρεαζόταν. Με το πέρασμα των χρό-

279  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
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νων εξισορροπήθηκαν οι κραυγαλέες αντιθέσεις, το βιοτικό επίπεδο 
των κατοίκων «ανέβηκε», αλλά και οι εκπαιδευτικοί άλλαξαν νοο-
τροπία, συνήθειες και μαζί με αυτές και το ντύσιμό τους. 

Το γεγονός της μόνιμης παρουσίας των δασκάλων στον τόπο που 
υπηρετούσαν έφερε κοντά τους γονείς με τους εκπαιδευτικούς. Οι 
δάσκαλοι είχαν ενστερνιστεί πλήρως τον τρόπο ζωής των υπολοίπων 
Πενταπολιτών. Ψώνιζαν από τα καταστήματα του χωριού για τις βιο-
ποριστικές τους ανάγκες, από το παντοπωλείο, το κρεοπωλείο, το μα-
νάβικο. Οι δάσκαλοι πήγαιναν στα καφενεία του χωριού, που αποτε-
λούσαν τότε τόπο συνάντησης και κέντρα κοινωνικών ζυμώσεων, έρ-
χονταν σε επαφή με όλους τους κατοίκους ανεξάρτητα αν ήταν γονείς 
μαθητών ή όχι. Τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά βράδια έκαναν βόλτα 
με την οικογένειά τους στην πλατεία του χωριού, χαιρετούσαν τους 
κατοίκους, ήταν κι αυτοί μόνιμοι κάτοικοι, μέλη μιας κοινωνικής 
οντότητας. Το γεγονός όμως αυτό είχε κι άλλες επιπτώσεις. «Οι μα-
θητές το βράδυ δεν μπορούσαν να γυρίζουν ανεξέλεγκτα, υπήρχε έλεγ-
χος, πειθαρχία…».280 Οι γονείς θεωρούσαν πολύ θετική την παρουσία 
των εκπαιδευτικών στο χωριό, διότι ένιωθαν πως υπήρχε και κάποιος 
άλλος εκτός απ’ αυτούς, που ενδιαφερόταν για τα παιδιά τους. Υπήρ-
χε κάποιος που τα παιδιά σέβονταν και φοβόταν και που λειτουρ-
γούσε καθοριστικά στην συμπεριφορά τους. Οι γονείς και τα παιδιά 
έβλεπαν το δάσκαλο ως «κανόνα ηθικής και δικαιοσύνης». Εκχω-
ρούσαν σ’ αυτόν αρκετά δικαιώματά τους ίσως και λόγω ανάγκης 
και αδυναμίας, που τους επέβαλε η πολύμοχθη ενασχόλησή τους με 
τη γη. Έτσι ένιωθαν απεριόριστη εκτίμηση προς αυτούς, που γινό-
ταν ακόμη μεγαλύτερη, όταν εκείνοι φρόντιζαν για τη σωστή ανατρο-
φή και αγωγή των παιδιών τους πολλές φορές κι εκτός ωραρίου. Η  
σχέση που συνέδεε τους γονείς με τους  εκπαιδευτικούς ήταν σχέση 
«εμπιστοσύνης». Σύμφωνα μάλιστα με μια εγκύκλιο, μετά την κυ-
ριακάτικη Θεία Λειτουργία, στο σχολείο κάποιος εκπαιδευτικός ανα-
λάμβανε την ανάπτυξη ενός θέματος της εκπαίδευσης, συνεργασίας 
με τους γονείς κλπ.281 Ο Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου που υπήρξε 
μαθητής αλλά και συνάδελφος των δασκάλων που προανεφέρθηκαν, 
τονίζει χαρακτηριστικά και με πολύ έμφαση, ότι «όχι απλά καλοί άν-
θρωποι, αυτό θα ήταν υποτιμητικό! Ήταν πραγματικά καλοί δάσκα-

280  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
281  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
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λοι. Ενδιαφερόταν, υπέφεραν, το νιώθαμε…».282  Αλλά και οι κοινο-
τικές αρχές ήταν πάντα πρόθυμες να εξυπηρετήσουν τους εκπαιδευ-
τικούς, να καλύψουν υλικές ανάγκες του σχολείου όταν δεν υπήρχε 
επάρκεια για την κάλυψή τους,  χωρίς ποτέ να επέμβουν στην εσωτε-
ρική λειτουργία τους.  

Ο Φουντεδάκης συνυπηρετεί τον μοναδικό χρόνο που βρίσκεται 
στο σχολείο με την Ασπασία Ανδρεάδου, η οποία έρχεται στο σχο-
λείο τον Σεπτέμβριο του 1945. Η Ανδρεάδου ήταν απόφοιτος Διδα-
σκαλείου, είχε το βαθμό της Εισηγήτριας, ήταν άγαμος, ετών 38, με 
προϋπηρεσία 11 έτη. Ήταν μια καλή δασκάλα που χρησιμοποιούσε, 
όπως συνήθως οι περισσότεροι δάσκαλοι, την αναλυτικοσυνθετική 
μέθοδο διδασκαλίας στην Ανάγνωση, την οποία ενάλλασσε πολλές 
φορές με την ιδεοπτική μέθοδο. Είχε πάντοτε προπαρασκευασμένο 
το απαιτούμενο υλικό της, ήταν ευδιάθετη, «εύχαρις» και πετύχαι-
νε καλά αποτελέσματα στην τάξη. Για οικογενειακούς λόγους που 
δεν γνωρίζουμε αναγκαζόταν να λείπει συχνά από το σχολείο. Επειδή 
αυτό δεν ήταν πάντα εφικτό, έπαιρνε πολλές αναρρωτικές άδειες, οι 
οποίες υπέπεσαν στην αντίληψη του Επιθεωρητή που σημειώνει σχε-
τικά: «Δυστυχώς αι πολλαπλαί οικογενειακαί απασχολήσεις δέν αφή-
νουσι ταύτην απερίσπαστον διά νά επιδοθή μετά ζήλου εις το καθήκον 
της. Προς τούτο προσφεύγει και εις λήψιν αναρρωτ. Αδειών αδικαιο-
λογήτως εν πολλοίς κατά την γνώμην της υπηρεσίας».283 Πάντως ήταν 
μία δραστήρια, αξιοπρεπής, σεμνή και επιμελής δασκάλα που δίδα-
σκε με επιτυχία.      

Στις 11 Οκτωβρίου του 1946 ήρθαν σε αντικατάσταση των δύο 
εκπαιδευτικών που αναφέρθησαν δύο νέοι δάσκαλοι. Ο Ιωάννης Σα-
μαράς με μετάθεση και η Μαρίνα Γανωτοπούλου με διορισμό. Διευ-
θυντής γίνεται ο Σαμαράς, πτυχιούχος Νομικής, με 15ετή προϋπηρε-
σία και το βαθμό του Εισηγητή. Τον βαθμό του Εισηγητή είχε και η 
Ανδρεάδου.    

Ο Ιωάννης Σαμαράς καταγόταν από το Αχλαδοχώρι της επαρχίας 
Σιντικής, επειδή όμως παντρεύτηκε Πενταπολίτισσα, τελικώς εγκα-
ταστάθηκε μόνιμα στην Πεντάπολη. Ήταν απόφοιτος του 6/ταξίου 
Διδασκαλείου Δράμας και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και είχε δύο παιδιά. Οι σπουδές του για την εποχή 
282  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου 
283  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1946-47
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εκείνη ήταν εντυπωσιακές. Ήταν, όμως, μετριοπαθής και άνθρωπος 
χαμηλών τόνων, δεν επιδίωκε την δημιουργία θορύβου γύρω από το 
όνομά του, γι’ αυτό δεν επιδόθηκε σε ιδιαίτερη εξωσχολική δράση. 
Μετά τα πρώτα δύσκολα μεταπολεμικά χρόνια τόσο στο Σχολείο όσο 
και στην περίοδο προσαρμογής του στην νέα κοινωνία, ενσωματώ-
θηκε σ’ αυτήν κι έχαιρε ανάλογης εκτιμήσεως. Η μετάθεση του Φου-
ντεδάκη του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει διευθυντής του Β΄ τριθε-
σίου σχολείου. Με την πείρα που απέκτησε και τις γνώσεις του, δί-
δασκε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Συνεργάστηκε με τον Γε-
ώργιο Κατσαρό, Διευθυντή του Α΄ 6/ταξίου Σχολείου, για αρκετά θέ-
ματα. Και οι δύο δραστηριοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Νυκτε-
ρινής Σχολής. Μαζί, επίσης, σε διάστημα 7-8 ετών, με δημιουργία 
εράνων, κατασκεύασαν καινούρια θρανία για το Σχολείο, φύτεψαν 
1100 πεύκα στην αυλή του σχολείου και πέριξ της κομωπόλεως. Μαζί 
πραγματοποιούσαν συχνά εκδρομές και εξορμήσεις για τη διατήρηση 
και αύξηση του πρασίνου. Ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος σε θέματα πε-
ριβάλλοντος. Χαρακτηριστικά είναι όσα γράφει για αυτόν ο Επιθεω-
ρητής  Καραζάνος: «Εκ της εξετάσεως των μαθητών του επί των δια-
φόρων μαθημάτων διεπιστώσαμεν ότι ο περί ού πρόκειται διδ/λος ειρ-
γάσθη συστηματικά και μετά ζήλου».284   

Η Μαρίνα Γανωτοπούλου κατάγονταν από από τον Κισσό του 
Βόλου, ήταν απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονί-
κης, ήρθε, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το φθινόπωρο του 1946 και 
κατείχε,  το βαθμό του Γραμματέα Α΄ τάξης. Ο τίτλος σπουδών της 
έδειχνε την υψηλή της κατάρτιση και πράγματι η επαγγελματική της 
πορεία ήταν επιτυχημένη, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής της στην Πεντάπολη. Ασθένησε, όμως, και χρειάστηκε να πά-
ρει εξάμηνη αναρρωτική άδεια από την οποία επανήλθε συνεχίζοντας 
την πετυχημένη θητεία της. Το σχολικό έτος 1953-54 δίδαξε  ενώ-
πιον των συνέδρων του 1ου τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου, που 
πραγματοποιήθηκε στην Πεντάπολη, παρουσία δασκάλων της επαρ-
χίας Σερρών, του Νομάρχη, Επιθεωρητών και άλλων επισήμων αρ-
χών. Δίδαξε στο 2ο τμήμα της Α΄ τάξης μάθημα πρώτης ανάγνωσης, 
ακολουθώντας μεικτή αναλυτικοσυνθετική και ιδεοπτική μέθοδο. Η 
διδασκαλία αυτή κατά την κρίση του Επιθεωρητή, «υπήρξεν αβίαστος 

284  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1953-54
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και επιτυχής». Φαίνεται, όμως, ότι η μεγάλη απόσταση από την ιδι-
αίτερη πατρίδα της και τους οικείους της, την επηρέασε και αποδεί-
χτηκε σημαντικός λόγος για να πάρει τελικά μετάθεση από το σχο-
λείο το 1957.285                                                    

Πριν συνεχίσουμε την παρουσίαση της σχολικής δράσης των εκ-
παιδευτικών που υπηρέτησαν στο σχολείο, για να κάνουμε όσο μπο-
ρούμε πιο παραστατική την περιγραφή των σχολικών αλλά και των 
κοινωνικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την εποχή, θα παρα-
θέσουμε ενδεικτικούς μισθούς που ελάμβαναν κάποιοι εκπαιδευτικοί 
που αναφέραμε. Συγκεκριμένα θα αναφέρουμε τους μισθούς του Γε-
ώργιου Κατσαρού, Ιωάννη Σαμαρά και Ελένης Τζελέπη το 1947.  Στη 
συνέχεια, για να γίνει αντιληπτή η αγοραστική δύναμη του μισθού 
τους, θα παραθέσουμε τιμές βασικών αγαθών και προϊόντων, όπως 
αυτές διαμορφώθηκαν από την αρχή της κατοχικής περιόδου μέχρι το 
έτος 1947. Για τις πληροφορίες αυτές πολύτιμη ήταν η βοήθεια του Β. 
Γ. Χατζηθεοδωρίδη συγγραφέα- ιστορικού.  

Το  οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 1947 ο μηνιαίοι μισθοί 
και των τριών εκπαιδευτικών, ανεξαρτήτως βαθμού ήταν 314.600 
πληθωριστικές δραχμές. Από τα χρήματα αυτά 154.600 δρχ έπαιρναν 
το πρώτο δεκαπενθήμερο και 160.000 δρχ το δεύτερο. Στον μηνιαίο 
μισθό τους περιλαμβάνονταν επιδόματα που προσθέτονταν στον βα-
σικό μισθό. Έτσι υπήρχε το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, οικογενει-
ακών βαρών, καθώς και ειδικό επίδομα Βορείου Ελλάδος. Τον Απρί-
λιο εκείνης της χρονιάς πήραν και 50.000 δρχ. δώρο Πάσχα. Τον Σε-
πτέμβριο της ίδιας χρονιάς πήραν αύξηση. Η αύξηση για τον Κατσα-
ρό και την Τζελέπη ήταν 193.040 δρχ. ενώ για τον Σαμαρά 235.610 
δρχ. Έτσι ο μισθός για μεν τον Κατσαρό και την Τζελέπη διαμορφώ-
θηκε στις 511.540 δρχ. ενώ για τον Σαμαρά στις 554.110 δρχ. Τα Χρι-
στούγεννα του ίδιου έτους ο Κατσαρός και η Τζελέπη πήραν δώρο 
225.750 δρχ., ενώ ο Σαμαράς  247.250 δρχ..286

285  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1953-54
286  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Μισθολογικόν Μητρώον Εκπαιδευτικών Περ. Σερ-
ρών. Χρήση 1947-48
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Η διακύμανση τιμών βασικών αγαθών και προϊόντων την περίο-
δο της κατοχής ήταν:287

1. Τιμές εφημερίδων

3. Ισοτιμία λίρας – δραχμής
- Ιανουάριος 1944 1λίρα= 2,1 δις δραχμές
- Μάρτιος      1944 1 λίρα =15 εκατομ. δραχμές
- Αύγουστος 1944 1 λίρα = 2,5 εκατομ. δραχμές

287  Β. Γ. Χατζηθεοδωρίδης, Η χειμαζόμενη Αν. Μακεδονία-Θράκη 1940-1944, Δράμα 2007

- 05-12-1942 
- 27-12-1942 
- 14-05- 1943 
- 02-06-1943 
-  13-05-1944 
-  15-09-1044 

2. Τιμές τροφίμων
- 23-01-1943 σιτάρι σκληρό η οκά 
-   «    «     « σιτάρι μαλακό η οκά
-   «    «     « καλαμπόκι      η οκά
-   «    «     « φασόλια άσπρα η οκά
-   «    «     « ψωμί η οκά
-   «    «     « λάδι η οκά
-   «    «     « γάλα η οκά
- 07-10-1943 ψωμί η οκά
-   «    «     « λάδι η οκά
-   «    «     « γάλα η οκά
- 23-11-1943 ψωμί η οκά

-    «   «      « λάδι η οκά
-    «   «      « ελιές η οκά
- 18-01-    « ψωμί η οκά
«    «      « λάδι η οκά
-    «    «      « ζάχαρη η οκά
-    «    «      « καπνός η οκά
-   24-07-1944 ψωμί η οκά
-   «    «      « αυγά το ένα
-   «    «      « εφημερίδα
- 02-10-1944 λάδι η οκά
«    «     « βούτυρο η οκά

δραχμές  2
«  66
«  100
«  150
«  200
«  20.000
«  8.000.000
«  2.400
«  2.000-2.200
«  1.400
«  3.000-3.500
«  2.000
«  22.000
«  3.000
«  6.500
«  60.000
«  5.000
«  25.000
«  280.000
«  80.000
«  34.000
«  480.000
«  300.000
«  350.000
«  3.000.000
«  1.000.000
«  600.000
«  10.000.000
«  15.000.000
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- Σεπτέμβριος 1944 1   λίρα=18 δις δραχμές
- Νοέμβριος    1944 1   λίρα =71 τρις δραχμές
- Το 1944 κυκλοφόρησε και χαρτονόμισμα της ΠΕΕΑ αξίας ίσης με 
1 Οκά σιτάρι.

4. Ισοτιμία δολαρίου - δραχμής

1944 Νοέμβριος   1 χάρτινη λίρα Αγγλίας =600 δρχ.
1945 Δεκέμβριος   1 χάρτινη αγγλική λίρα = 20.000 δρχ.
1949 Σεπτέμβριος  1 χάρτινη λίρα Αγγλίας= 15.000 δρχ.
1953 (9 Απριλίου)  1 δολλάριο =30.000 δρχ.
1953 (10 Απριλίου  1 δολλάριο =30 δρχ.
Νομισματική μεταρρύθμιση Σπ. Μαρκεζίνη
1953 (10 Απριλίου 1 χρυσή λίρα Αγγλίας= 300 δρχ.

5. Τιμές αγαθών έτους 1947

6-8-1947 λάδι η οκά    6.500 δρχ.
9-8-1947 φρούτα ελλην. χονδρ. τιμής η οκά 4000-5000 δρχ.
10-8-1947 μακαρόνια η οκά   3.050 δρχ.
14-8-1947 ψωμί με δελτίο η οκά   1.250 δρχ. 
15-8-1947 καφές η οκά    12.000 δρχ.
19-8-1947 πατάτες η οκά    900 δρχ.
20-8-1947 άλευρο σιταριού η οκά  2.200 δρχ.
11-9-1947 ζάχαρη με δελτίο τα 100 δράμια 1.150 δρχ.
12-10-1947 ρύζι η οκά    3-4.00 δρχ.
14-10-1947 μισθοί μονίμων κοινοτικών υπαλλήλων από 60.000   
  (Γραμμ. Β΄ μέχρι 320.000 δρχ. ο διευθυντής)
25-10-1947 μακαρόνια ειδικής διανομής για άπορους πυροπαθείς  
  Α΄ κατηγορίας 200 δράμια το άτομο 150 δρχ.
9-11-1947 καφές καβουρντισμένος σε δικαιούχους κουπονιού 
  20 δράμια     950 δρχ.
19-11-1947 ζάχαρη διανομής με δελτίο 250 δράμια 3.250 δρχ.
10-12-1947 φασόλια σε ορισμένα παντοπωλεία 200 δράμια κατ’  
  άτομο     1.800 δρχ.
1947 τιμή της εφημερίδας «Μακεδονία»  300 δρχ.
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6. Τιμή χρυσού

3-8-1947 λίρα Αγγλίας   
  αγορά 148.00 δρχ  πώληση 151.000 δρχ.
3-8-1947 λίρα Τουρκίας  
  αγορά 118.000 δρχ πώληση 120.000 δρχ.
3-8-1947 λίρα κόκκορα μεγάλη 
  αγορά 119.000 δρχ. πώληση 121.000 δρχ.
3-8-1947 λίρα κόκκορα μικρή 
  αγορά 103.000 δρχ. πώληση 107.000 δρχ.
30-12-1947 λίρα Αγγλίας  
  αγορά 208.000 δρχ. πώληση 212.000 δρχ.
30-12-1947  λίρα κόκκορα μεγάλη 
  αγορά 158.000 δρχ. πώληση 162.000 δρχ.
30-12-1947  λίρα κόκκορα μικρή 
  αγορά 145.00 δρχ. πώληση 148.00 δρχ.
30-12-1947 λίρα Ναπολέων 
  αγορά 142.000 δρχ. πώληση 145.000 δρχ.

Με βάση τις τιμές του πίνακα, ιδιαίτερα εκείνες του έτους 1947, 
για το οποίο δώσαμε ενδεικτικές τιμές μισθών εκπαιδευτικών, θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα λιτό μηνιαίο κοστολόγιο διατροφής 
μιας οικογένειας της εποχής εκείνης. 

Μόνο για λάδι η οικογένεια δαπανούσε περί τις 40.000 δρχ., ενώ 
για τον καθημερινό άρτο πάνω από 25.000 δρχ. Τα φρούτα, αναλό-
γως βέβαια με τον αριθμό των μελών οικογένειας, στοίχιζαν περί τις 
30.000 δρχ., ενώ αν η νοικοκυρά μαγείρευε 5 φορές το μήνα, το πιο 
αγαπημένο φαγητό των παιδιών της, τα μακαρόνια, θα της κόστιζαν 
15.250 δρχ! Τις τηγανητές πατάτες μάλλον θα τις ξεχνούσαν οι μι-
κροί μπόμπιρες, καθώς κόστιζαν 10.000 δρχ. λίγες τηγανιές, ενώ και 
η ζάχαρη θα έπρεπε να ήταν σε μικρότερες ποσότητες για τον απογευ-
ματινό καφέ των γονέων, αφού λίγες κουταλιές στοίχιζαν 2.500 δρχ. 
Σπανακόπιτες, γλυκά, τσουρέκια και άλλες λιχουδιές, που εκείνα τα 
χρόνια ήταν απαραίτητα αρτύσιμα σε κάθε σπίτι, ήταν και αυτά δύ-
σκολο να τα παρασκευάσει η σπιτονοικοκυρά, αφού μόνο για 3 οκά-
δες αλεύρι θα πλήρωνε 6.600 δρχ. και ξέρουμε, βέβαια, πόσο εύκολα 
καταναλώνεται το αλεύρι σε αρτοπαρασκευάσματα.  Γενικά το κο-
στολόγιο ήταν δυσανάλογο με τους μισθούς, αφού μόνο για να υπάρ-
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χει στο καθημερινό τραπέζι λίγο λάδι, ψωμί, σαλάτα φρούτο, χωρίς 
το κυρίως πιάτο, χρειαζόταν ούτε λίγο ούτε πολύ 120.000 δρχ!! Τι-
μές για κρέας δεν υπάρχουν! Το κρέας ήταν δυσεύρετο, τα ψάρια επί-
σης. Αυτά τρώγονταν μόνο σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές και εάν 
ήταν εφικτό. Υπογραμμίζουμε δε με έμφαση, ότι το προαναφερόμενο 
κοστολόγιο αναφέρεται σε ολιγομελείς οικογένειες των τριών - τεσ-
σάρων μελών και όχι σε πολυμελείς οικογένειες με τα πολλά παιδιά, 
τους γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, όταν στο μεσημεριανό τραπέ-
ζι κάθονταν δέκα και δώδεκα άνθρωποι. Ένα άλλο γεγονός που υπο-
γραμμίζουμε είναι, ότι οι μισθοί που αναφέραμε, αφορούν εκπαιδευ-
τικούς με πολυετή υπηρεσία, ανώτερο υπηρεσιακό βαθμό που φτάνει 
μέχρι το βαθμό του διευθυντή. Δεν είναι δηλαδή ο μέσος μισθός του 
εκπαιδευτικού, αλλά από τους υψηλότερους μισθούς. Περιττό θεω-
ρούμε να αναφέρουμε την οικονομική κατάσταση που επικρατούσε 
σε νεοδιόριστους δασκάλους.

Τον επόμενο χρόνο, στις 29 Νοεμβρίου 1947, στο Τριτάξιο Δημο-
τικό Σχολείο ήρθε με μετάθεση και η δασκάλα Μαρίκα Αρβανιτίδου 
με το βαθμό του Γραμματέως Β΄ τάξεως. Καταγόταν από την Ξάνθη 
και είχε πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Παρέ-
μεινε για πολλά χρόνια στην Πεντάπολη. Διακρίθηκε και αυτή για το 
υψηλό επίπεδο γνώσεων και άριστων διδασκαλιών της. Σε μια διδα-
σκαλία που την παρακολούθησε ο Επιθεωρητής γράφει σχετικά: «Την 
παρηκολούθησα εις την Γ τάξιν διδάξασα Γεωγραφίαν διά τον Νομόν 
Κοζάνης. Έκαστος μαθητής είχεν ενώπιόν του χάρτην βάσει δε τούτων 
εχώρησεν η τάξις την εξέτασιν των φυσικών στοιχείων του Νομού. Η 
διδ/σσα καθωδήγει δεξιώς τους μαθητάς εργαζομένους και συνεπλή-
ρωνεν τάς ατελείς ανακοινώσεις των κατά τρόπον ορθόν και σαφή».288

Στο σημείο αυτό θα σημειώσουμε, ότι δε θα συνεχίσουμε να ανα-
φέρουμε τους δασκάλους που υπηρέτησαν στην Πεντάπολη κατά 
σχολείο, για τον απλούστατο λόγο ότι πλέον αυτά λειτουργούν συγ-
χωνευμένα ως ένα εξαθέσιο. 

Το σχολικό έτος 1948-49 υπηρέτησε στο Σχολείο ο Νικόλαος 
Παπανικολάου ως «κοινοτικός» δάσκαλος. Ο θεσμός του «κοινοτι-
κού» δασκάλου εξυπηρέτησε μια συγκεκριμένη ανάγκη του ελληνι-
κού κράτους την εποχή εκείνη. Μετά τον πόλεμο δεν υπήρχαν δάσκα-
λοι να στελεχώσουν τα σχολεία. Αυτή την έλλειψη την επέτεινε και 

288  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1954-55
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η διατήρηση εν ενεργεία εκατοντάδων χιλιάδων στρατιωτών λόγω 
του εμφυλίου. Έτσι το κράτος παρακάλεσε, επίταξε όσους γνώριζαν 
γράμματα ή είχαν παρακολουθήσει έστω κάποιες τάξεις του γυμνα-
σίου, να διδάξουν στα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Με γυμνασι-
ακή κυρίως μόρφωση διορίστηκαν στα σχολεία αρκετοί τέτοιοι δά-
σκαλοι. Κατά κάποιον τρόπο το κράτος είχε εκχωρήσει αρμοδιότητες 
στις κοινότητες. Οι υποψήφιοι υπέβαλλαν τα χαρτιά τους στον Επι-
θεωρητή της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας που ανήκε το σχολείο, στο 
ΠΥΣΣΕ (Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Στοιχειώδους Εκπαι-
δεύσεως) κι έτσι οι αρχές γνώριζαν ποιοι απόφοιτοι Μέσης Εκπαί-
δευσης υπήρχαν σε κάθε χωριό.

Το φαινόμενο δεν κράτησε πολλά χρόνια. Ήταν έντονο τα πρώτα 
μεταπολεμικά χρόνια έως το τέλος του εμφυλίου. Τα χρόνια αυτά συ-
νυπάρχουν στα σχολεία δάσκαλοι που υπηρετούσαν σε αυτά πριν τον 
πόλεμο και «κοινοτικοί». Αυτοί ήταν τις περισσότερες φορές μόνιμοι 
κάτοικοι του χωριού και τους πλήρωνε η κοινότητα. Ο μισθός τους 
ήταν 500 δρχ, δηλαδή περίπου ο μισός μισθός ενός κανονικού δασκά-
λου. Οι Επιθεωρητές δεν τους έλεγχαν, συμμετείχαν, όμως, στα παι-
δαγωγικά συνέδρια που διοργανώνονταν. Τα επόμενα χρόνια ο θε-
σμός καταργήθηκε και το κράτος διόριζε δασκάλους που είχαν απο-
φοιτήσει από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες.289 

Ο Παπανικολάου υπηρέτησε μόνο για μία σχολική χρονιά, γιατί 
το 1949 κλήθηκε να υπηρετήσει τη θητεία του. Αυτή τη χρονιά έκανε 
μάθημα στην Γ΄ τάξη. Παρά το νεαρό της ηλικίας του και το γεγονός 
ότι ήταν συγχωριανός με τους μαθητές του, αυτοί τον σέβονταν όπως 
και τους υπόλοιπους δασκάλους, αλλά ήταν αρκετά ζωηροί. Τους συ-
ναδέλφους του στο σχολείο τους συμβουλευόταν και τους σεβόταν 
πολύ. Κάποιοι άλλωστε από αυτούς ήταν δάσκαλοί του όταν ο ίδιος 
ήταν μαθητής στα τέλη της δεκαετίας του ’30. Ο ίδιος λέει: «Εγώ τους 
συμβουλευόμουν … Στη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, τότε μαζευόταν 
η σχολική εφορεία, όπως την έλεγαν, κι εκεί ο διευθυντής του σχολείου 
έθετε διάφορα ζητήματα σχετικά με τις ανάγκες του σχολείου, γιατί και 
τότε το σχολείο η κοινότητα το χρηματοδοτούσε».290 

Άλλοι κοινοτικοί δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο σχολείο ήταν ο 
Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου και ο Μιλτιάδης Θεοδοσιάδης.    

Ο Κωνσταντίνος Παπαευαγγέλου υπηρέτησε τα σχολικά έτη 

289  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
290  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου 
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1949-50 και 1954-55. Ειδικά την πρώτη χρονιά, δηλαδή το 1949, 
εντύπωση έκανε το ιδιαίτερα νεαρό της ηλικίας του. Μάλιστα εξαι-
τίας της κατοχής και της προσέλευσης στο σχολείο και μαθητών με 
ηλικία μεγαλύτερη από το κανονικό, είχε μαθητές που ήταν 16 χρο-
νών, ενώ ο ίδιος είχε πατήσει μόλις τα 20! Ο ίδιος πολύ χιουμοριστι-
κά περιγράφει πόση εντύπωση έκανε της γυναίκας του η περίεργη 
αυτή διαφορά ηλικίας μεταξύ δασκάλου… και μαθητών. «Ήρθε μια 
μέρα, κατασυγχυσμένη, η γυναίκα μου, γιατί διάφορες γριές, αργότερα, 
της έλεγαν «είχαμε τον άντρα σου δάσκαλο». Τι γίνεται μου λέει, πως 
είναι δυνατό, ‘βρικόλακας’ ήσουν!!!». Αλλά και ο ίδιος άργησε να συ-
νηθίσει στις … προσφωνήσεις των παιδιών. «Κυρ δάσκαλε, κυρ δά-
σκαλε με φώναζαν τα παιδιά. Δεν φώναζαν «κύριε».Έπαθα σοκ, … δεν 
ήταν σωστό, αλλά έτσι φώναζαν εδώ στα χωριά …». Την πρώτη περί-
οδο συμπλήρωνε ώρες σε διάφορες τάξεις, αλλά έπειτα ανέλαβε την 
ΣΤ΄ τάξη, όταν έπαθε σκωληκοειδίτιδα ο Κουνιάκης που ήταν ο δά-
σκαλος της τάξης. Οι αναμνήσεις του ιδίου από τα δύο χρόνια διδα-
σκαλικού βίου, είναι κυρίως για τον τρόπο ζωής των παιδιών, τις συ-
νήθειές τους, τις παρεμβάσεις του σε τέτοια ζητήματα, παρά για τις 
σχολικές τους επιδόσεις και τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Εί-
ναι δηλαδή κυρίως κοινωνικού χαρακτήρα και αυτό βέβαια δίνει τη 
δυνατότητα να εξαγάγουμε ποικίλα και χρήσιμα συμπεράσματα. Θα 
παραθέσουμε δύο χαρακτηριστικά περιστατικά όπως τα αφηγήγηκε 
ο ίδιος.

 «Είχα ρωτήσει μαθήτρια της Α΄ τάξης τότε, το 1949 –τώρα είναι 
γιαγιά- Έχεις 5 δρχ., πας στο μπακάλη και παίρνεις δυο δραχμές ζά-
χαρη –τότε χύμα ψωνίζαμε, δεν είχε συσκευασίες- και δυο δρχ. αλάτι. 

–Τι ρέστα θα πάρεις;  
Άρχισε να ντρέπεται η μικρή, δεν απαντούσε, και μου λέει στο τέ-

λος,
-Κύριε, εμείς με το τευτερούδι ψωνίζουμε …!  Ήταν δύσκολα…!.».
Και το δεύτερο περιστατικό. «Τότε τα παιδιά έπαιρναν συσσίτιο. 

Και εκ περιτροπής οι δάσκαλοι τα πρόσεχαν το πρωί στο συσσίτιο τα 
παιδιά, γάλα και κάτι ψωμάκια. Πρόσεχα λοιπόν επί πολύ καιρό το συ-
γκεκριμένο μαθητή, που ήταν πολύ ντροπαλός και υπέφερε απ’ τα άλλα 
τα παιδιά. Ήρθε κι ο μαθητής αυτός λοιπόν στο γάλα, δεν μπήκε μπρο-
στά ο καημένος, ήρθαν άλλα δυο, μπαίνουν μπροστά απ’ αυτόν. Του 
έπαιρναν τη σειρά και … βρέθηκε τελευταίος. Πάω, τον πιάνω και τον 
πάω μπροστά στον Οδυσσέα, τον επιστάτη που μοίραζε το γάλα και του 
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λέω:-Δε θα αφήνεις να σε αδικούν, θα αγωνίζεσαι και θα παλεύεις για 
το δίκιο σου. Από κει και πέρα … άρχισε να δέρνει όλα τα παιδιά … 
απ’ το κακό στο χειρότερο δηλαδή. Και μου το θύμισε πριν από χρόνια: 
«Μ’ άλλαξες τη ζωή» μου είπε …».291  

Ο Μιλτιάδης Θεοδοσιάδης υπηρέτησε ως κοινοτικός το σχ. έτος 
1956-57. Όπως αναφέρει ο ίδιος τού είχε παραχωρηθεί η Ε΄ τάξη η 
οποία είχε 84 μαθητές. Με την έλευσή του χωρίστηκε σε δύο τμήμα-
τα των 42 μαθητών. Άλλωστε αίθουσες υπήρχαν αρκετές. Η εμπειρία 
να διδάσκει σε γνωστά παιδιά του χωριού, που ορισμένα ήταν μόλις 
κατά δέκα χρόνια μικρότερά του ήταν μοναδική. «Είχα πρωτόγνωρη 
εμπειρία με τα παιδιά του χωριού… μου έδειχναν το σεβασμό τους, εν-
θουσιασμένα μάλιστα για το νεαρό της ηλικίας μου …».  Πολύ καλά 
λόγια έχει να πει και για το επίπεδο των γνώσεών τους, συγκρίνο-
ντάς τα μάλιστα με μαθητές των προτύπων σχολείων της Θεσσαλονί-
κης, στα οποία έκανε πειραματικές διδασκαλίες ως φοιτητής της Παι-
δαγωγικής Ακαδημίας. «Τα παρέλαβα με καλό πνευματικό επίπεδο, 
συγκρίνοντάς τα με τους μαθητές στα τρία πρότυπα σχολεία τα οποία 
πλαισίωναν την Ακαδημία της Θεσσαλονίκης και που είχαν παιδιά εκ-
παιδευτικών, δικαστικών κ.λ.π με ένα άνευ προηγουμένου ανεβασμέ-
νο επίπεδο…τα παιδιά εδώ ήταν πολύ καλύτερα, διασταυρώνοντας με 
συνομιλίες μου μ’ άλλους συναδέλφους που δίδασκαν αλλού … Διάβα-
ζαν αρκετά τα παιδιά … Τα κορίτσια λίγο περισσότερο… Οι περισσό-
τεροι, αλλά και τα κορίτσια είχαν διαπρέψει, έγιναν καλές μητέρες».292                

Το σχολικό έτος 1949-50 νέος δάσκαλος ήταν ο Κων/νος Δημού-
δης, απόφοιτος Παιδαγωγικής Ακαδημίας με το βαθμό του Εισηγητή. 
Ήταν πολύ καλός δάσκαλος, φιλήσυχος, εργατικός και γενικά πράος 
χαρακτήρας. Ειδικά για την πραότητα του χαρακτήρα του ο Επιθε-
ωρητής σημειώνει χαρακτηριστικά: «Ως άνθρωπος είναι λίαν πράος 
και φιλήσυχος (περισσότερον ίσως του δέοντος )διά τον Εκπ/κόν λει-
τουργόν…». Όταν όμως παρουσιαζόταν ανάγκη είχε και εξωσχολική 
δράση. Παρέμεινε στην Πεντάπολη γιατί παντρεύτηκε στο χωριό.293 
Το σχολικό έτος 1954-55 αποσπάσθηκε στο 2ο Δημ. Σχολείο Παραλι-
μνίου.  

Το μεθεπόμενο σχολ. έτος 1951-52 εκτός των υπαρχόντων δα-

291  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου 
292  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
293  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1956-57
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σκάλων ξέρουμε ότι ήρθε στο σχολείο ο Παναγιώτης Κουνιάκης από 
τις Λαζαράτες Λευκάδας, απόφοιτος του 5/ταξίου Διδασκαλείου Ιω-
αννίνων έχοντας το βαθμό του Εισηγητή. Όταν ήρθε στην Πεντάπο-
λη ήταν ήδη 41 ετών. Ήταν ψηλός με επιβλητικό παράστημα, επέβα-
λε την πειθαρχία στους μαθητές όταν άλλοι εκπαιδευτικοί δυσκολεύ-
ονταν, επιμελής με οξύτατη αντίληψη και κριτική ικανότητα. Έτρε-
φε ιδιαίτερη αγάπη στα πουλιά. Είχε εγκαταστήσει μάλιστα εντός της 
σχολικής αυλής κλουβιά με καναρίνια και μάλιστα είχε πετύχει και 
την αναπαραγωγή τους. Ως δάσκαλος γνώριζε αρκετά πράγματα και 
είχε μεγάλη πείρα. Είχε γνώσεις γενικής φύσεως, ήταν ευφυέστατος, 
σοβαρός, προετοιμαζόταν πάντοτε για την διδασκαλία του. Στο μά-
θημα της Γεωγραφίας ζωγράφιζε από μνήμης τον χάρτη. Αυτό το γε-
γονός έκανε μεγάλη εντύπωση στον πολύ νεαρό συνάδελφό του, τον 
Κωνσταντίνο Παπαευαγγέλου μόλις 20 ετών, ο οποίος εκφράζοντας 
τον θαυμασμό του για τον εξαιρετικό δάσκαλο Κουνιάκη αναφέρει τα 
εξής: «Ο Κονιάκης, όταν ήταν να διδάξει γεωγραφία, ζωγράφιζε από 
μνήμης το χάρτη στον πίνακα, εγώ δεν το ήξερα. Πήγα λοιπόν να πα-
ρακολουθήσω, γιατί το είχε διδάξει ήδη το μάθημα. Πήγα να παρακο-
λουθήσω και μου λέει, το χάρτη. Λέω, έπρεπε να μου πείτε απ’ το διά-
λειμμα … τώρα θα συζητήσουμε και θα εξετάσουμε … Ε, μια στεναχώ-
ρια … Δεν ήθελα να φανώ αγράμματος …».294

Στα τοπικά παιδαγωγικά συνέδρια που συχνά διοργανώνονταν 
στην Πεντάπολη, ο Κουνιάκης πάντοτε πρόθυμα έπαιρνε μέρος και 
μάλιστα δίδασκε ενώπιον των συναδέλφων του. Οι διδασκαλίες του 
αυτές ήταν υποδειγματικές, πολύ καλά προετοιμασμένες και εντυπω-
σίαζαν τους προϊσταμένους του. Σε ένα μάθημα φυσικής πειραμα-
τικής, έφερε στην τάξη του συσσωρευτές, δίδυμα πηνία, ηλεκτρικό 
κουδούνι για να κάνει την διδασκαλία παραστατική, όπως επέβαλαν 
οι σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές. Μελετούσε για την επιμόρφωσή 
του και ενδιαφερόταν πολύ για την πρόοδο των μαθητών του. Δίδα-
σκε με απλότητα, προκαλούσε τη συζήτηση με τους μαθητές, όντας ο 
ίδιος χαρισματικός συζητητής, εξαντλώντας το προς διαπραγμάτευση 
θέμα. Το 1955 ο τότε Επιθεωρητής  Β. Καραζάνος τον απέσπασε από 
το Α' εξαθέσιο στο Β' τριτάξιο σχολείο, για να αναλάβει τη διεύθυν-
ση του σχολείου. Τη θέση αυτή υπηρέτησε και ετίμησε ο Παναγιώ-
της Κουνιάκης ως την συνένωση των δύο Σχολείων, οπότε επανήλθε 
υπηρεσιακά στο 1ο και δίπλα στον Γεώργιο Κατσαρό. 

294  Συνέντευξη Κ Παπαευαγγέλου 
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Ως Διευθυντής ο Κουνιάκης ήταν πολύ δραστήριος, συνεργαζό-
ταν με τους γονείς των μαθητών του σχολείου με αρμονικότητα και 
ανέπτυσσε, όποτε παρουσιαζόταν ανάγκη, και εξωσχολική δράση. 
Ήταν φιλότιμος, αφοσιωμένος στο έργο του, εκπαιδευτικός με ήθος. 
Πήγαινε απρόσκλητος στις οικογένειες και στους γονείς των μαθη-
τών που ήταν καλοί, τους έλεγε πως μπορούσαν να συνεχίσουν στο 
Γυμνάσιο και τους προέτρεπε να μην τα διακόψουν από τη συνέχι-
ση των σπουδών τους. Όσους πάλι έβλεπε πως δεν τα πρόσεχαν όσο 
έπρεπε, ενώ είχαν τα προσόντα να προχωρήσουν, τους εφιστούσε την 
προσοχή για τα παιδιά τους. Για όλα τα παιδιά στάθηκε σαν πραγμα-
τικός γονιός. Για όλους αυτούς τους λόγους η κοινωνία της Πεντάπο-
λης τον σεβόταν και τον εκτιμούσε. Ο ίδιος πάντοτε σοβαρός και αξι-
οπρεπής εντός κι εκτός της σχολικής τάξης, είχε το αίσθημα της ευ-
θύνης και της αποστολής του. Ήταν από τα καλύτερα στελέχη της εκ-
παίδευσης του νομού.295 Έπειτα από αρκετά χρόνια μετατέθηκε στις 
Σέρρες και αργότερα στη Θεσσαλονίκη, όπου εγκαταστάθηκε μόνι-
μα, υπηρετώντας σε διάφορα δημοτικά σχολεία ως Διευθυντής. Δεν 
πρόλαβε όμως να πάρει τη σύνταξή του. Την δεύτερη ημέρα των Χρι-
στουγέννων του 1972 άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, 
την ώρα που κοιμόταν, μετά από καρδιακό επεισόδιο, περιμένοντας 
να βγει η σύνταξή του.  

Το σχολικό έτος 1953-54 υπηρετεί στο σχολείο μια καινούρια δα-
σκάλα, αλλά με πολλά χρόνια υπηρεσίας. Η Ξανθούλα Τσακίρη από 
τις 40 Εκκλησιές με 20ετή υπηρεσία, απόφοιτος 6/ταξίου Διδασκα-
λείου με βαθμό Τμηματάρχη Β τάξης. Αξίζει να αναφερθούν δύο γε-
γονότα της σχολικής ζωής με πρωταγωνίστρια την ίδια. Η πεπειρα-
μένη δασκάλα έχει να διδάξει στο μάθημα της Πατριδογνωσίας την 
ενότητα «Το λιβάδι». Μέρες πριν τη διδασκαλία επισκέπτεται με τους 
μαθητές της ένα λιβάδι κοντά στην Πεντάπολη ή όπως αναφέρεται 
«είς τινα πλησίον της κωμοπόλεως κείμενον λειμώνα!». Κατά τη διδα-
σκαλία οι μαθητές μπροστά στον Επιθεωρητή «αναπαρέστησαν ρυθ-
μικώς ασχολίας των γεωργών εντός των λειμώνων, εις όργωμα, σου-
ρά και θερισμός τριφυλλίων …». Το δεύτερο γεγονός είναι η τήρηση 
εκ μέρους των μαθητών ημερολογίων «εις τα οποία οι μαθηταί ανα-
γράφουν καθημερινώς εντυπώσεις και γεγονότα της ζωής των», βεβαί-
ως με προτροπή και παραίνεση της δασκάλας τους. Τέτοιες παρεμ-

295  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1955-56
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βάσεις δείχνουν τη λεπτότητα του χαρακτήρα της εκπαιδευτικού και 
πρέπει να προβάλλονται, να ανασύρονται από τη «λήθη», ώστε να 
λειτουργούν ως πρότυπο σε όλους. Το σχολικό έτος 1954-55 αποσπά-
ται στο 5/τάξιο Δημ. Σχολείο Σκουτάρεως.296 Σε βιβλιογραφική έρευ-
να ανακαλύψαμε, ότι η Ξανθούλα Τσακίρη απολύθηκε από την υπη-
ρεσία της για τέσσερις μήνες, το έτος 1940, για κομμουνιστική δρά-
ση και ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής ήταν οργανωμένη στην Αντί-
σταση.297 Στις εκθέσεις τους πάντως οι Επιθεωρητές δεν κάνουν λόγο 
για αυτή την δράση της. 

Την ίδια χρονιά αναφέρεται και η δασκάλα Ευαγγελία Χαραλά-
μπους, αποσπασμένη στο πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Για 
την δασκάλα αυτή όμως δεν υπάρχει καμία άλλη αναφορά.

Το μεθεπόμενο σχολ. έτος 1955-56 έρχεται στο σχολείο η Αγγελι-
κή Χασιρτζόγλου από την Ξάνθη με πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακα-
δημίας Θεσσαλονίκης, βαθμό 6ο και συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 
έτη. Η εν λόγω δασκάλα ήταν πολύ κλειστός χαρακτήρας χωρίς ιδιαί-
τερες σχέσεις και συναναστροφές και δεν επέτρεπε να γνωρίσουν το 
χαρακτήρα της και τα ενδιαφέροντά της. Αυτό έκανε εντύπωση και 
στον Επιθεωρητή ο οποίος δύο (!) φορές το επεσήμανε στις εκθέσεις 
του. «Η διδ/σσα είναι ακόμη γριφώδης, δεν εκφράζεται, δεν απαντά εις 
τάς παρατηρήσεις …»298 και «Μολονότι είναι από τους κλειστούς τύ-
πους τους συνιστώντας γρίφον διά τους περί αυτούς …».299 Σε ένα από 
τα μαθήματα που την παρακολούθησε, η Αγγελική Χαρσιρτζόγλου 
είχε να διδάξει στα Θρησκευτικά «τάς Θεομητορικάς εορτάς». Οι μα-
θητές αφού είπαν το προηγούμενο μάθημα, η δασκάλα έλαβε αφορμή 
για ομαλή μετάβαση στο νέο. Τους εξήγησε ποιες λέγονται Θεομητο-
ρικές γιορτές, πώς να τις αναγνωρίζουν. Κατόρθωσε να εξαντλήσει το 
θέμα συμπληρώνοντας τις ατέλειες των μαθητών, στο τέλος όμως δεν 
συνόψισε τη διδασκαλία και ο Επιθεωρητής της συνέστησε να μην το 
παραλείπει άλλοτε, «… διά να μην αποχωρούν οι μαθηταί εκ της τά-

296  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1953-54
297  Χ. Τζήκας, Α. Τζιντζίδης, Γ. Δασκάλου, «Η βουλγαρική κατοχή (1941-44) και οι Έλλη-
νες εκπαιδευτικοί της περιοχής Σερρών», Πρακτικά εκπ. Συνεδρίου Δράμας, Νοέμβριος 
2008,  σ.10 (υπό έκδοση) 
298  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1955-56
299  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1958-59
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ξεως (έστω και ολίγοι) με αταξινόμητα πράγματα».300 Το σχολικό έτος 
1961-62 διδάσκει στην πρώτη δημοτικού και για να διδάξει το τελι-
κό σίγμα – μέσα Ιανουαρίου – «αφορμηθείσα εκ του τελεσθέντος εις 
το Σχολείον αγιασμού ομιλεί περί του παπά, εξετάζεται η πινακίς, εξά-
γεται η πρότυπος λέξις ‘παπάς’ και απομονούται το τελικόν σίγμα».301 
Ήταν γενικά αφοσιωμένη στο έργο της, φερόταν με αγάπη και καλο-
σύνη στους μαθητές της, ανησυχούσε για την πρόοδό τους και ποτέ 
δεν απουσίαζε αδικαιολόγητα.  

Το 1956 ήρθε στο σχολείο η Μαρία Βυτόγιαννη από την Πελο-
πόννησο με πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως και με 
2 έτη προϋπηρεσία.  Κατάγονταν από τον Άγιο Κωνσταντίνο Τριπό-
λεως και όταν ήρθε στην Πεντάπολη ήταν 26 ετών. Η ευλάβεια, η 
σεμνότητα κι η εργατικότητά της την κατέστησαν αμέσως πρότυπο 
εκπαιδευτικού. Ήταν άψογη σε όλα της. Αμέσως ο Επιθεωρητής δι-
έγνωσε την εργατικότητα και τα συνολικά χαρίσματά της και ήταν 
πολύ επαινετικός στις κρίσεις του για αυτήν, μολονότι οι διδασκα-
λίες της δεν ήταν απόλυτα επιτυχημένες όπως άλλων συναδέλφων 
της. Βέβαια οι γνώσεις της ήταν περιορισμένες λόγω της ηλικίας της, 
αλλά αυτό δεν ήταν μειονέκτημα για την φιλότιμη κι εργατική Μα-
ρία. Μάθαινε πολλές προσευχές και παιδικά τραγουδάκια στους μα-
θητές της. Μία φορά μάλιστα με αφορμή μάθημα του αναγνωστικού 
που μιλούσε για τους κόπους των γονέων, «εκάλεσε τους μαθητάς να 
συντάξωσι προσευχήν προς τον Θεόν, υπέρ της υγείας των».302 Δε δί-
σταζε να κάνει εξορμήσεις στο χωριό, στα καταστήματα, στην αγορά 
για να δείξει κάτι που χρειαζόταν για καλύτερη εμπέδωση του μαθή-
ματος. Η εξέλιξή της ήταν αναμενόμενη.   

Το 1958 ήρθαν στο σχολείο ο Σταύρος Αλουπογιάννης και ο Ευ-
άγγελος Παπούδας.

Ο Σταύρος Αλουπογιάννης ήταν και αυτός από την Πελοπόννη-
σο, όπως η Μαρία Βυτόγιαννη.  Καταγόταν από το Άστρος της Κυ-
νουρίας, ήταν απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Τριπόλεως, 
26 ετών με μόλις 6 μήνες προϋπηρεσία και τον 8ο υπηρεσιακό βαθμό. 
Όπως σημειώνει ο Επιθεωρητής είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα στην 
300  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1955-56 
301  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1961-62
302  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1958-59
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αφήγηση κειμένων, κατά την οποία έδινε βιωματικό τόνο, με αποτέ-
λεσμα να συγκρατεί την προσοχή των μαθητών και να τους προση-
λώνει στην αφήγηση. Ήταν χαρισματικός επίσης και στην επικοινω-
νία μαζί τους. Είχε «κάποιο διδακτικό τάκτ το οποίον του επιτρέπει να 
επικοινωνεί μετά των μαθητών του κατά τρόπον απλούν και επιτυχή», 
πράγμα που τον βοηθούσε στο διδακτικό του έργο. Είχε επίσης πολύ 
καλό παράστημα, γνώσεις γενικής φύσεως με έφεση στην επιμόρφω-
ση, ήταν έξυπνος, παρατηρητικός, ευγενικός. Από τους πολύ καλούς 
νέους δασκάλους.303  

Ο Ευάγγελος Παπούδας, απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδη-
μίας Θεσσαλονίκης, καταγόταν από το διπλανό χωριό Χρυσό. Όταν 
ήρθε στην Πεντάπολη είχε ήδη 7 χρόνια προϋπηρεσία και ήταν 28 
ετών. Στην οικογένειά του ήταν προστάτης των αδερφών του. Ήταν 
πολύ καλός δάσκαλος, με πολλές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και κά-
τοχος θεμάτων πνευματικής φύσης. Αγαπούσε το επάγγελμά του και 
επιβαλλόταν και με το παρουσιαστικό του, αλλά και την προσωπικό-
τητά του. Διακρινόταν για το «εξαίρετον ήθος του». Αυτή την ηθική 
μόρφωση την οποία και ο ίδιος είχε προσπαθήσει να την καλλιεργή-
σει και στους μαθητές του. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους αδύνα-
τους μαθητές και σεβόταν τις ατομικές διαφορές του καθενός. Διετέ-
λεσε και διευθυντής του Β΄Τριταξίου Δημοτικού. Επιβαλλόταν χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια λόγω του χαρακτήρα του και γενικά της προ-
σωπικότητάς του. «Ήταν βιβλιόφιλος με ικανάς εγκυκλοπαιδικάς γνώ-
σεις, κάτοχος πολλών θεμάτων πνευματικής υφής, έχει ευρείαν αντίλη-
ψιν, παρατηρητικότητα και κρίσιν, μνήμην και επινοητικότητα… ειλι-
κρινής, καλαισθητικός και πολύ αξιοπρεπής».304 Αργότερα διετέλεσε 
και Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, 
θέση από την οποία συνταξιοδοτήθηκε.

Το 1961 βρίσκουμε στο σχολείο τέσσερις καινούριους εκπαιδευ-
τικούς. Τον Γεώργιο Αλευρά, την Δήμητρα Παρθένου, την Όλγα Μι-
σαηλίδου και την Θεώνη Δάμα. 

Ο Γεώργιος Αλευράς καταγόταν από το διπλανό χωριό Εμμανου-
ήλ Παπά, ήταν πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονί-
κης και όταν ήρθε στην Πεντάπολη ήταν 34 ετών, με συνολικό χρό-
νο προϋπηρεσίας 9 έτη. Τον διέκρινε η εργατικότητα σε υψηλότατο 
303  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
κών λειτουργών Σχ. έτος 1958-59
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κών λειτουργών Σχ. έτος 1958-59
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βαθμό, η υπομονή και η ψυχραιμία. Βοηθούσε ιδιαίτερα τους αδύνα-
μους μαθητές. Οι συνάδελφοί του τον εκτιμούσαν για την συμπερι-
φορά του και το ήθος του. Φαίνεται ότι δεν είχε επαρκή καθοδήγη-
ση από την αρχή της διδασκαλικής του πορείας και για αυτό το λόγο 
έκανε κάποια λάθη στην διδασκαλία του. Αυτά όμως δεν ενοχλού-
σαν τους Επιθεωρητές γιατί διέκριναν την «άκρα ευσυνειδησία του», 
την «ακάματον» εργατικότητά του και το «ειλικρινές ενδιαφέρον διά 
την πρόοδον των μαθητών του». Δίδασκε σχεδόν πάντα με εποπτι-
κά μέσα, γεγονός που ευαρεστεί τον Επιθεωρητή Χονδρογιάννη και 
καλλιεργούσε την αυτενέργεια των μαθητών.305 Διετέλεσε και διευθυ-
ντής του Σχολείου. 

Η Θεώνη Δάμα κατάγονταν από την Αμαλιάδα και ήταν απόφοι-
τος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θηλέων Ψυχικού. Όταν ήρθε στην 
Πεντάπολη είχε 8 μήνες προϋπηρεσία και τον 8ο υπηρεσιακό βαθ-
μό. Αντίθετα από τον Γεώργιο Αλευρά η Θεώνη Δάμα δεν δίδασκε με 
εποπτικά μέσα ούτε έδινε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη της αυ-
τενέργειας των μαθητών, γεγονός που σημειώνεται από τον Επιθεω-
ρητή στις σημειώσεις του. Ήταν πολύ νέα ακόμη, άπειρη και είχε κά-
ποιο άγχος και φιλοδοξία να συγχρονίσει την εργασία της. Είχε πολύ 
ενθουσιασμό και αισιοδοξία.306  

Η Όλγα Μισαηλίδου κατάγονταν από τη Θεσσαλονίκη, ήταν από-
φοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, παντρεμένη 
με δύο παιδιά και συνολικό χρόνο υπηρεσίας 10 έτη. Το 1962 ήταν 
42 ετών και δίδασκε στην Β΄ τάξη. Όπως και η Δάμα δεν καλλιεργού-
σε ιδιαίτερα την αυτενέργεια των μαθητών της, μολονότι δίδασκε με 
εποπτικά μέσα διδασκαλίας. Ήταν βέβαια απασχολημένη φροντίζο-
ντας τα δύο της παιδιά, αλλά δεν έλειπε και από τις Παιδαγωγικές συ-
νεδριάσεις. Εντύπωση για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαί-
δευσης μας έκανε, με αφορμή την παρακολούθηση μιας διδασκαλίας 
της Μισαηλίδου από τον Επιθεωρητή, μία παρατήρηση που σημειώ-
νει στην απόρρητη έκθεσή του. Η Όλγα Μισαηλίδου διδάσκει στην 
τάξη της Πατριδογνωσία, τον γεωγραφικό όρο «χερσόνησος». Αφού 
ανέλυσε τον όρο, τον έδειξε στον Πατριδογνωστικό χάρτη και τέλος 
τον σχεδίασε και στον μαυροπίνακα. Η παρατήρηση που σημειώνει ο 
Επιθεωρητής είναι ότι «θα ήτο περισσότερον κατανοητόν εάν διεξήγε-
305  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
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το επί της άμμου εις την αυλήν, μη υπάρχοντος αμμοδοχείου!»307    
Η Δήμητρα Παρθένου από το Σουφλί Έβρου, απόφοιτος και αυτή 

από την Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρούπολης, είχε υπηρεσία 
7 έτη και ήταν παντρεμένη με ένα παιδί. Ήταν 34 ετών και δίδα-
σκε στην Τρίτη τάξη. Δίδαξε στην Φυσική Ιστορία, την «Κολοκυθιά» 
φέρνοντας σπόρους του φυτού, με βάση τους οποίους διεξήγαγε την 
διδασκαλία της και βέβαια συνεπικουρούμενη και από όση εμπειρία 
είχαν οι μαθητές. Δίδασκε με επιτυχία τηρώντας τις αρχές της επο-
πτείας και της αυτενέργειας, καλλιεργώντας τις ατομικές και κοινω-
νικές αρετές, φερόταν με αγάπη και καλοσύνη προς τους μαθητές και 
τους γονείς τους και γενικά συνεργαζόταν αρμονικά με τους συναδέλ-
φους της στο σχολείο.308

Δάσκαλοι στην ίδια δεκαετία που υπηρέτησαν στο σχολείο ήταν 
οι Στέργιος Μπαρδάκης, Αναστάσιος Μήτρακας, Αγγελική Λιάμου, 
Νικόλαος Κορακάς. Ο Νικόλαος Κορακάς καταγόταν από το Χρυ-
σό και ήρθε στην Πεντάπολη με μετάθεση το 1962 από το Δημοτικό 
Σχολείο του Εμμανουήλ Παπά παραμένοντας σε αυτήν ως το 1971. 
Όπως ο ίδιος αναφέρει: «έπαιρνα ανά τριετία την εκάστοτε Δ΄ τάξη μέ-
χρι απολύσεως των μαθητών της, που πήγαιναν μετά στο Γυμνάσιο. 
Έβγαλα γύρω στις 4 τέτοιες σειρές». Τα δύο τελευταία μάλιστα χρόνια 
διετέλεσε και διευθυντής. Τον Μάιο του 1971 λίγο πριν αποχωρήσει 
από το σχολείο, αποσπάσθηκε στο γραφείο του Επιθεωρητού της Α΄ 
εκπαιδευτικής περιφέρειας Σερρών Ιωακείμ Παπαθωμά.309 Είχε κα-
θοριστική συμβολή στην ίδρυση και λειτουργία του Νυχτερινού Σχο-
λείου διδάσκοντας μάλιστα σε αυτό.      

Την επόμενη δεκαετία 1970-80 βρίσκουμε στο σχολείο τους Ιω-
άννη Θεοδωρόπουλο που διετέλεσε και διευθυντής, Νικόλαο Καλα-
θά, Ελπινίκη Κατσαρού, Βασιλική Κριμπά, Ελευθερία Βίζγα, Χριστί-
να Τσόκα, Πότα Κοντογιανοπούλου διευθύντρια, Δημήτριο Αγκομα-
χαλαλή, Αλέξανδρο Βενέτη, Αθανάσιο Κοκαρίδα διευθυντή για αρ-
κετά χρόνια, Αγγελική Αναστοπούλου, Αφροδίτη Ποργιά, Τριαντα-
φυλλιά Μαυροπούλου, Νικολακάκη,  Ιωάννη Χατζόγλου και Όλγα 
Κατινιού.  

Την επόμενη δεκαετία 1980-90 υπηρετούν η Αγλαΐα Βουκαλή, 
307  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτι-
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Σοφία Κοανίδου, Αικατερίνη Σουφρίλα, ενώ τη δεκαετία 1990-2000 
οι Δημήτριος Νουχτάς και Δημήτριος Νάσκου, Βασίλειος Σταυρα-
κούδης, Ιωάννα Αργυράκη, Μαγδαληνή Παπότη, Ευδοκία Χρηστο-
μάτη, Αικατερίνη Τζιλιάτη, Χριστίνα Μανταρλή.    

Την τελευταία δεκαετία 2000-2010, όταν το δυναμικό του σχολεί-
ου είχε μειωθεί σημαντικά και λειτουργούσε ως 2/θέσιο, υπηρετούν 
σε αυτό η Χριστίνα Μανταρλή, Αργυρή Κεφτένη, Χρυσούλα Φωτιά-
δου, Ελισάβετ Αργυρίου, Θωμάς Τσιούραλης, Παναγιώτης Ταστσί-
δης και Κωνσταντίνος Κόκκορας. Δάσκαλοι ειδικοτήτων την ίδια πε-
ρίοδο που υπηρέτησαν σ’ αυτό με σχέση ωρομισθίου εκπαιδευτικού 
ήταν η Στυλιανή Αλκιβιάδου ως δασκάλα πληροφορικής, η Δήμητρα 
Πελιτάρη ως  δασκάλα μουσικής, η Δήμητρα Παπαδοπούλου ως Γυ-
μνάστρια, η Σωφρονία Μαραβελάκη ως δασκάλα Αγγλικών, η Πανα-
γιώτα Φουντουκίδου ως δασκάλα χορού.  Από τους παραπάνω εκπαι-
δευτικούς διευθυντές διετέλεσαν ο Δημήτριος Νουχτάς, ο Δημήτρι-
ος Νάσκου, η Χριστίνα Μανταρλή, Αργυρή Κεφτένη, Ελισάβετ Αρ-
γυρίου και ο Παναγιώτης Ταστσίδης. Πιθανόν να υπάρχουν και άλ-
λοι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο σχολείο, τους οποίους δεν κα-
ταφέραμε να εντοπίσουμε από το αρχειακό υλικό που είχαμε στη δι-
άθεσή μας.      
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1.1 Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού προσωπικού

Το «Βιβλίο Πράξεων διδακτικού προσωπικού» είναι ένα από τα 
σημαντικότερα βιβλία του αρχείου του Δημοτικού Σχολείου για τις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Σε αυτό καταγράφονται οι πράξεις 
του συλλόγου διδασκόντων, των δασκάλων δηλαδή του σχολείου. 
Πράξεις που αποφασίζει και υλοποιεί ο κάθε σύλλογος σχολείου και 
που μπορεί να είναι πολλές και διαφορετικής φύσεως η καθεμιά, αρ-
κεί να υπηρετούν τους ευρύτερους σκοπούς του σχολείου ή των επι-
μέρους μαθημάτων. Έτσι το βιβλίο αυτό μπορεί να περιέχει Πράξη 
που έχει ως θέμα της την κατανομή των τάξεων κάθε σχολικής χρο-
νιάς, αλλά μπορεί και να περιέχει την οργάνωση σχολικών εορτών ή 
δραστηριοτήτων,  εξωσχολικές δραστηριότητες όλου του Σχολείου 
ή κάποιου τμήματος, εκδρομές, περιπάτους κά. Την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους κλείνει το «Βιβλίο Πράξεων» με όσες Πράξεις καταγρά-
φηκαν στη ημερολογιακή χρονιά που πέρασε.

Το Βιβλίο του Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, που ερευνή-
σαμε εμείς αρχίζει το Σεπτέμβριο του 1972 και τελειώνει «μάλλον» 
το Σεπτέμβριο του 1990. Λέμε «μάλλον» γιατί το τελευταίο πρακτι-
κό του Συλλόγου είναι χωρίς χρονολογία. Ας ξεκινήσουμε όμως από 
το 1972 και ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λέγοντας εισαγωγικά πως 
στην παρουσίαση του εν λόγω Βιβλίου, θα καταγράψουμε τα σημα-
ντικότερα Πρακτικά καθώς και λεπτομέρειές τους, που κρίναμε σκό-
πιμο να δημοσιευτούν, καθώς εξάγονται από αυτές σημαντικά συμπε-
ράσματα και για τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, αλλά και για 
τον τρόπο σκέψης και δράσης γενικά των εκπαιδευτικών.  

Το πρώτο πρακτικό του Δημοτικού Σχολείου γράφτηκε στις 14 
Σεπτεμβρίου 1972. Θέμα του είχε την «Κατανομή τάξεων και Εβδο-
μαδιαία λειτουργία Σχολείου». Πριν από την κατανομή των τάξεων ο 
Διευθυντής του Σχολείου Ιωάννης Θεοδωρόπουλος παρακαλεί τους 
εκπαιδευτικούς «…όπως βοηθήσουν αυτόν …εις το βαρύ έργον της δι-
οικήσεως, η οποία διοίκησις θα στηρίζεται και θα κατευθύνεται υπό 
δύο αρχάς, του νόμου και την ηθικήν τάξιν και δικαιοσύνην». Παρα-
κάτω αφού επισημαίνει «…ότι είμεθα εις θέσιν να διδάξωμεν εις όλας 
τας τάξεις…», και μετά τη σχετική συζήτηση, γίνεται η κατανομή. 
Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι την Α΄ τάξη ανέλαβε η «διδα-
σκάλισσα» Ελπινίκη Κατσαρού, την Β΄ η Αγγελική Λιάμου, την Γ΄ ο 
ίδιος ο Διευθυντής Θεοδωρόπουλος, την Δ΄ ο «διδάσκαλος» Στέργιος 
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Μπαρδάκης, την Ε΄ ο Νικόλαος Καλαθάς και την ΣΤ΄ ο Αναστάσιος 
Μήτρακας. «Δια την σύμμετρον όμως διανομή των ωρών διδασκαλί-
ας…αι διδασκάλισσαι των κατωτέρω τάξεων ανέλαβον ώρας μαθημά-
των, ετέρων τάξεων ως και της τάξεως του Διευθυντού…». Κάπου εδώ 
κλείνει το πρώτο πρακτικό του Βιβλίου Πράξεων.  

Το δεύτερο πρακτικό έχει την ίδια ημερομηνία με το πρώτο. Συ-
νετάχθη δηλαδή στις 14 Σεπτεμβρίου 1972 και θέμα έχει την «Εύρυθ-
μο λειτουργία του Σχολείου και καθορισμό δραστηριότητας προσωπι-
κού».310 Όπως και στο προηγούμενο έτσι και σε αυτό ο Διευθυντής, 
πριν από τη λήψη απόφασης, κάνει μια μικρή εισήγηση επί του θέμα-
τος. Στοιχεία από την εισήγηση και κάποιες αποφάσεις του διδακτι-
κού προσωπικού, είναι σημαντικές και θα τις παραθέσουμε, καθώς 
από αυτές, όπως είπαμε και στον πρόλογο, μπορούν να εξαχθούν συ-
μπεράσματα που αφορούν ακόμη και κοινωνικές δομές, εκτός βέβαια 
από το αμιγώς σχολικό ενδιαφέρον.   

Αφού λοιπόν ο Διευθυντής έλαβε υπόψη «… τας διαταγάς της 
προϊσταμένης αρχής, τους σκοπούς της αγωγής των μαθητών, την ανά-
γκην της καλλιεργείας πνεύματος τάξεως και ρυθμού, την ανάγκην της 
εσωσχολικής και εξωσχολικής παρακολούθησης αυτών, την ευθύνην 
διά την δημιουργίαν ουχί μόνον σοφών αλλά και εκλεκτών εν τη κοι-
νωνία ανθρώπων…», ο Σύλλογος αποφασίζει «1) Άγρυπνος παρακο-
λούθησης της συμπεριφοράς των μαθητών εντός ή εκτός του Σχολεί-
ου…, 2) Ευπρεπής εμφάνισiς των μαθητών και των μαθητριών τόσον 
κατά την καθημερινήν προσέλευσίν των εις το Σχολείο, όσον και κατά 
τας διαφόρους εορταστικάς εκδηλώσεις συμφώνως…». Στους δε εκ-
παιδευτικούς κάποιες από τις αρμοδιότητες που τους ανατέθηκαν εί-
ναι και «1) Γραφή και ενημέρωσις Μαθητολογίου και Γενικού Ελέγχου 
εις τον διδάσκαλον …, 3) Συντήρησις οργάνων Φυσ. Πειραματικής και 
Χημείας…, 6) Δημιουργίαν και συντήρησιν Σχολικού κήπου…, 8) Δη-
μιουργίαν μαθητικής χορωδίας…, 9) Ερυθρός Σταυρός, διανομή περι-
οδικών, είσπραξις συνδρομών ….». Με την ανάθεση και των αρμοδι-
οτήτων, ορισμένων από τις οποίες μεταφέραμε, κλείνει και το δεύτε-
ρο πρακτικό του συλλόγου. 

Το σημαντικότερο, όμως, από όλα τα πρακτικά είναι νομίζουμε 
το τρίτο κατά σειρά πρακτικό που ακολουθεί. Αυτό προκύπτει από το 
γεγονός, ότι τα προηγούμενα αλλά και τα επόμενα πρακτικά, μπορού-
με και σήμερα να τα βρούμε στα σχολεία της χώρας μας με σημαντι-

310  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 2ο, 1972
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κές διαφορές βέβαια, προσθήκες, αφαιρέσεις κλπ. Το θέμα, όμως, του 
τρίτου πρακτικού σπανίζει, για να μην πούμε ότι λείπει για δεκαετίες 
από τα σχολεία. Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λοιπόν, αναφέρου-
με το θέμα του το οποίο είναι «Προγραμματισμός και κατανομή Παι-
δαγωγικών και ψυχολογικών θεμάτων άτινα θα αναπτυχθούν εις Παι-
δαγωγικάς συνεδρίας κατά το τρέχον σχολικόν έτος».311

 Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, εκτός από τα καθήκοντα που 
κάθε εκπαιδευτικός αναλάμβανε και που ήταν γνωστά και επαναλαμ-
βανόμενα σε κάθε σχολική χρονιά, ο διευθυντής κάθε σχολικής μονά-
δας ανέθετε στους εκπαιδευτικούς την ανάπτυξη θεμάτων με επιστη-
μονικό, εκπαιδευτικό και ψυχολογικό περιεχόμενο. Τα θέματα αυτά  
αναπτυσσόταν σε ειδικές συνεδριάσεις του Συλλόγου διδασκόντων, 
σε απογευματινές ώρες με συχνότητα μία φορά κάθε μήνα, σε προκα-
θορισμένη ώρα και ημέρα. Στο συγκεκριμένο σχολείο «…αρχής γε-
νομένης διά την ανάπτυξιν τούτων από του μηνός Νοεμβρίου, ημερο-
μηνία πραγματοποιήσιμος ωρίσθη η Δευτέρα ημέρα της Δ΄ (τετάρτης) 
εβδομάδος εκάστου μηνός και ώρα 17.00 – 19.00». Δηλαδή με αρχή 
τον Νοέμβριο κάθε Δευτέρα της τέταρτης εβδομάδας κάθε μήνα και 
ώρα 5:00 έως 7:00 το απόγευμα θα γινόταν η ειδική αυτή συνεδρί-
αση του Συλλόγου Διδασκόντων με επιστημονικό περιεχόμενο. Στη 
συνεδρίαση έπαιρνε μέρος και η Νηπιαγωγός, ενώ το βιβλίο έκλεινε 
τον Ιούνιο κάθε έτους και όχι τον Δεκέμβριο όπως όλα τα υπόλοιπα.  

Τις διαταγές και τις εγκυκλίους με βάση τις οποίες πραγματοποι-
ούνταν οι ειδικές αυτές συνεδριάσεις τις γράφει ο ίδιος ο διευθυντής 
στην εισήγησή του. Έτσι «… θέτει υπόψη των λοιπών μελών του συλ-
λόγου την διά της υπ’ αριθμόν 543/7-3-72 Διαταγής του κ. Γενικού 
Επιθεωρητού Δ.Ε.  Ζ΄ Ανωτέρας Περιφερείας κοινοποιηθείσης διά της 
υπ’αριθμόν ΣΕΙ/628/31/22-3-72 εγκύκλιον Δ/γής του κ. Επιθεωρητού 
της Περιφερείας μας. Τα θέματα των Παιδαγωγικών Συνεδριών άτινα 
θα πραγματοποιηθούν ωρίσθησαν διά της υπ’ αριθ. ΣΕΙ/1485/71/6-9-
72 εγκ. Δ/γής του κ. Επιθεωρητού και είναι κατά σειρά τα κάτωθι αρ-
χής γενομένης…». 

Με βάση όλα τα ανωτέρω ο Διευθυντής «αποφασίζει και κατανέ-
μει εις εν έκαστον των διδασκόντων…», τα παρακάτω θέματα:

1ο θέμα: Η προπαρασκευή του διδασκάλου, το Νοέμβριο από τον 
δάσκαλο  Καλαθά.

2ο θέμα: Η αγωγή, τα όρια και οι παράγοντες αυτής, το Δεκέμβριο 

311  Έγγραφο Νο 18
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από τον  Μπαρδάκη.
3ο θέμα: Η διδασκαλία της Αριθμητικής σε όλες τις τάξεις, τον Ια-

νουάριο από την  Κατσαρού.
4ο θέμα: Ο διδάσκαλος. (Προσωπικότητα, μόρφωση, δράση κλπ), 

το Φεβρουάριο από την Λιάμου. 
5ο θέμα: Τα στάδια της πνευματικής ανάπτυξης του παιδιού, το 

Μάρτιο από την  Κατσαρού.
6ο θέμα: Η κόπωση και η υπερκόπωση των μαθητών και η επίδρα-

σή τους στην σχολική εργασία, τον Απρίλιο από την Λιάμου.
7ο θέμα: Η παρατήρηση και η άσκηση των μαθητών στην συστη-

ματική παρατήρηση, τον Μάιο από τον Καλαθά.
8ο θέμα: Εποπτεία και εποπτική διδασκαλία, τον Ιούνιο από τον 

Μήτρακα. 
Το σημαντικότερο, όμως, κατά τη γνώμη μας,  δεν είναι η κατα-

νομή αυτών των θεμάτων στους εκπαιδευτικούς. Αυτό που πράγματι 
μας έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι η τήρηση ειδικού βιβλίου για αυ-
τές τις συνεδριάσεις. Βιβλίου, δηλαδή, που συνόδευε το βιβλίο Πρά-
ξεων του διδακτικού προσωπικού και το περιεχόμενό του ήταν η κα-
ταγραφή των ανακοινώσεων των δασκάλων για τα παραπάνω θέμα-
τα, τις εισηγήσεις του διευθυντού, τις κρίσεις και συζητήσεις των δα-
σκάλων και τα τελικά συμπεράσματα που εξάγονταν. Το βιβλίο αυτό 
ονομαζόταν «Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων». 

 Από την ενδελεχή ανάγνωση και επεξεργασία αυτών των Πρα-
κτικών, μπορούμε ανεπιφύλακτα να πούμε, ότι η τήρησή τους ήταν 
υπέρ του δέον αναλυτική, λεπτομερής, εστιαζόμενη στην ουσία των  
εκπαιδευτικών θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για την κατα-
γραφή της πρώτης Παιδαγωγικής συνεδρίασης, χρειάστηκαν πέντε 
πυκνογραμμένες σελίδες. Σε μία μάλιστα από τις συνεδριάσεις, πα-
ρέστησαν και δύο Επιθεωρητές. Ο οικείος Επιθεωρητής της Περιφέ-
ρειας που ανήκε το Σχολείο της Πεντάπολης και ο Νομαρχιακός Επι-
θεωρητής των Σερρών.  Δεν μπορούμε βέβαια να γνωρίζουμε και το 
κλίμα που επικρατούσε σε αυτές τις Παιδαγωγικές συνεδριάσεις. Από 
την πείρα μας, όμως, πιστεύουμε, ότι το Παιδαγωγικό κλίμα που θα 
επικρατούσε, δε θα διέφερε κατά πολύ, από αυτό που θα επικρατού-
σε και κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου του σχολείου. Ειδι-
κά όμως για την συνεδρίαση που συμμετείχαν και οι δύο Επιθεωρη-
τές, πιστεύουμε ότι και η προετοιμασία του δασκάλου, του διευθυ-
ντού και των λοιπών συναδέλφων,  όπως και το γενικό κλίμα θα ήταν 
πολύ σοβαρό, αυστηρά ιεραρχημένο, με βάση τον δημοσιοϋπαλλη-
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λικό κώδικα. Για το πολύ ενδιαφέρον αρχείο αυτού του Βιβλίου, θα 
αφιερώσουμε στο τέλος του κεφαλαίου, ειδική παράγραφο με εκτετα-
μένα αποσπάσματα τόσο από τις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών, όσο 
και από τις παρεμβάσεις των εκάστοτε διευθυντών ή Επιθεωρητών 
και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. 

Τα υπόλοιπα πρακτικά του έτους 1972 δεν παρουσιάζουν ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον. Θέμα τους στα περισσότερα είναι «Η υποβολή εις κα-
τατακτήριον εξέτασιν του μαθητού …».312 Μαθητές προερχόμενοι από 
το εξωτερικό και ιδιαίτερα από τη Γερμανία, αλλά και κάτοικοι μεγα-
λύτερης ηλικίας που για διάφορους λόγους ήθελαν να λάβουν τίτλο 
αποφοίτησης ή κατάταξης ή επειδή λόγω του πολέμου καταστράφη-
κε ο τίτλος του Δημοτικού που είχαν, υποβάλλονταν σε γραπτές εξε-
τάσεις που βαθμολογούσαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Ανάλογα 
με την επίδοσή τους κατατασσόταν σε τάξη ή έπαιρναν τον τίτλο του 
Δημοτικού με τη συγκεκριμένη βαθμολογία. Τέτοια πρακτικά υπάρ-
χουν αρκετά και σε άλλα έτη. Τέλος, υπάρχει βέβαια τον Ιούνιο και 
το γνωστό πρακτικό «Έκδοσις αποτελεσμάτων Σχολικού έτους …».313 

Αυτά τα τέσσερα υποχρεωτικά πρακτικά, κατανομής τάξεων, εύ-
ρυθμος λειτουργία, προγραμματισμός παιδαγωγικών και ψυχολογι-
κών θεμάτων και έκδοσης αποτελεσμάτων, επαναλαμβάνονται και 
στα επόμενα σχολικά έτη έως το σχολικό έτος 1975-76.314

Στο επόμενο σχολικό έτος 1976-77 υπάρχει μόνο το πρακτικό 
«Κατανομής τάξεων και εβδομαδιαίας λειτουργίας του Σχολείου»,315 
ενώ το αμέσως επόμενο έτος δηλαδή το 1977-78 το ίδιο πρακτικό με-
τονομάζεται  σε πρακτικό «Κατανομής τάξεων και εφημερίας διδα-
σκάλων».316 Προφανώς με την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης 
Γλώσσας του ελληνικού κράτους επήλθαν αλλαγές και σε τίτλους δη-
μοσίων εγγράφων. 

Το σχολικό έτος 1978-79 δεν υπάρχουν πρακτικά. Ο διευθυντής 
του σχολείου υπογράφει και το μοναδικό πρακτικό, αυτό της κατανο-
μής τάξεων και εφημερίας εκπαιδευτικών, το σχολικό έτος 1979-80 
ως, Αθανάσιος Κοκαρίδας, Διευθυντής Β΄. Στα επόμενα σχολικά έτη 
και μέχρι το σχολικό έτος 1984-85 δεν υπάρχουν πρακτικά αλλά ούτε 

312  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 4ο, 1972
313  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 2ο,  1973
314  Έγγραφα Νο 16,17 
315  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 2ο,  1976
316  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 1ο,1977
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και κάποια ένδειξη για το τι συνέβαινε στο σχολείο. Δεν παραλήφθη-
καν σελίδες ούτε έγινε αλλαγή του βιβλίου. Απλά στην επόμενη σε-
λίδα υπάρχει το πρακτικό «Κατανομής τάξεων και εφημερίας διδα-
σκάλων»317 με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί δεύτερο πρα-
κτικό με ημερομηνία 15 Μαΐου 1985, έχει ως θέμα του μια ημερή-
σια εκδρομή κάποιων τάξεων στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής και υπο-
γράφεται από τον διευθυντή Αλέξανδρο Βενέτη και τους εκπαιδευτι-
κούς του 5/θεσίου πια Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης. Ο ίδιος δι-
ευθυντής υπογράφει και το μοναδικό πρακτικό μάλλον του σχολικού 
έτους 1985-86. 

Πάντως το σχολικό έτος 1986-87 αλλάζει ο διευθυντής και ανα-
λαμβάνει διευθύντρια η Αικατερίνη Αθανασιάδου. Το έτος αυτό έχου-
με και μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο τήρησης των πρακτικών. 
Πρώτη φορά εμφανίζεται πρακτικό με θέμα «Προγραμματισμός εκ-
παιδευτικού έργου του Δημ. Σχ. Πεντάπολης για το σχολικό έτος 1986-
87».318 Η διαταγή σύμφωνα με την οποία συνήλθε σε απαρτία ο Σύλ-
λογος διδασκόντων με αυτό το θέμα, αναφέρεται στην αρχή του πρα-
κτικού και είναι η υπ’ αριθμ. Φ2 85/19-9-86 Δ/γή της Σχ. Συμβού-
λου 1ης περιφ. Σερρών. Ο προγραμματισμός είναι αναλυτικός και πε-
ριλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων, που έχουν σχέση με τις εθνι-
κές και θρησκευτικές εορτές, με επισκέψεις σε μουσεία, βιοτεχνίες, 
αγροτοπαραγωγικές και συνεταιριστικές  μονάδες, εκδρομές, ομιλί-
ες και γενικά δραστηριότητες και εκδηλώσεις που καλύπτουν τις δι-
δακτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών και δείχνουν πάνω 
από όλα  σοβαρό προγραμματισμό και ενδιαφέρον εκ μέρους των εκ-
παιδευτικών. Ως προς τη λεπτομέρεια των καταγραφέντων, θυμίζει 
παλαιότερα πρακτικά.  

Σημαντική θεωρούμε τη συνεννόηση με το Γυμνάσιο – Λύκειο 
Πενταπόλεως για την από κοινού οργάνωση της εορτής των Τριών 
Ιεραρχών, καθώς και κοινού εκκλησιασμού. Τη θεωρούμε πολύ ση-
μαντική, διότι απλά παρά τις κατά καιρούς διακηρύξεις,  συνεργα-
σία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο σχο-
λικών μονάδων δεν υφίσταται. Αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια 
στους διευθυντές και στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων 
την αντίστοιχη περίοδο για αυτή τους την κατάκτηση. Φαίνεται ότι 
στο Σχολείο της Πεντάπολης λειτούργησε θετικά το καινούριο μέτρο 

317  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 1ο , 1984
318  Έγγραφο Νο 19
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του προγραμματισμού.        
Αναλυτικά για το συγκεκριμένο σχ. έτος και σύμφωνα πάντα με 

το πρακτικό που εξετάζουμε, εισαγωγικά και πριν την ανακοίνωση 
των επιμέρους δραστηριοτήτων, «…οι συνάδελφοι, κατά τις επαφές 
που είχαμε με αρμόδιους φορείς, τοπικούς και Νομαρχιακούς και στα 
πλαίσια πάντοτε ο προγραμματισμός να μην ξεφεύγει από τις επιδιώ-
ξεις του Σχολείου που ορίζονται από το αναλυτικό και ωρολόγιο πρό-
γραμμα συνέταξε τον παρακάτω προγραμματισμό που έγινε αποδεκτός 
απ’ όλα τα μέλη».  Περιληπτικά θα αναφέρουμε κάποιες απ’ αυτές. 

Δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς    -     Ε π ι σ  κ έ ψ ε ι ς 

•	 Οργάνωση μαθητικών κοινοτήτων για δραστηριοποίη-
ση και ευπρεπισμό της τάξης.

•	 Διοργάνωση σε συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Λύ-
κειο Πεντάπολης της εορτής των Τριών Ιεραρχών.

•	 Εκκλησιασμό από κοινού με τους μαθητές Γυμνασίου 
– Λυκείου για την παρακολούθηση μιας προηγιασμένης 
Θ. Λειτουργίας την περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστής.

•	 Οργάνωση εθνικών εορτών.
•	 Επίσκεψη στο γειτονικό χωριό Εμμανουήλ Παπάς στο 

Μουσείο και στο σπίτι του ήρωα και αλληλογνωριμία με 
τους μαθητές του σχολείου.

•	 Οργάνωση έκθεσης χειροτεχνίας, ζωγραφικής με τη 
λήξη του σχ. έτους.

•	 Επίσκεψη στη βιοτεχνία υποδημάτων και τσαντών που 
λειτουργεί στο χωριό μας.

•	 Επίσκεψη στην αποθήκη λιπασμάτων και γεωργικών 
φαρμάκων του Συνεταιρισμού και στο πτηνοτροφείο 
της περιοχής.

•	 Επίσκεψη στο μελισσοκομείο.
•	 Πραγματοποίηση τουλάχιστον μια φορά το μήνα και εφ’ 

όσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, ψυχαγωγικών 
και εκπαιδευτικών περιπάτων.

•	 Οργάνωση ημερήσιας εκδρομής στο άλσος του Προφή-
τη Ηλία, μιας ημερήσιας στην πόλη των Σερρών στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, στο Μουσείο Σαρακατσαναίων, 
Αθλητικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών μονάδων.

•	 Οργάνωση ημερήσιας εκδρομής στα Πετράλωνα και 
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Καλλικράτεια του Ν. Χαλκιδικής. Επίσκεψη στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και στο αεροδρόμιο.

•	 Ύστερα από συνεννόηση προσκλήθηκαν για να ανα-
πτύξουν θέματα της αρμοδιότητάς τους:  
α) Ο Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Πρόεδρος της κοινό  
 τητας για θέματα ζωγραφικής, 
β) ο αγροτικός γιατρός για θέματα υγείας – καθαριότη  
 τας – πρώτων βοηθειών, 
γ) Ο κτηνίατρος για τον εχινόκοκκο – λίσσα, 
δ) Ο γεωπόνος για δεντροκαλλιέργεια και κλάδεμα των  
 ελαιοδέντρων του σχολείου.

Νομίζουμε ότι με την παράθεση έστω και περιληπτικά στοιχείων 
του προγραμματισμού, έγιναν σαφείς οι λόγοι που θεωρούμε ιδιαί-
τερα σημαντικό και άξιο κάθε επαίνου τον παραπάνω προγραμματι-
σμό. Έπειτα από πολλά χρόνια τυπικής ανυπαρξίας του συλλόγου δι-
δασκόντων, με την απουσία κάποιου γραπτού στοιχείου που θα έδει-
χνε τη λειτουργία του και τις ενέργειές του, ο προγραμματισμός του 
σχολικού έτους 1986-87 ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, τόσο για τον 
λεπτομερή τρόπο καταγραφής του, όσο κυρίως για το περιεχόμενό 
του. Αξίζει να αναφέρουμε και τους εκπαιδευτικούς και την διευθύ-
ντρια που το συνέταξαν και υπέγραψαν. Διευθύντρια όπως αναφέρα-
με, ήταν η Αικατερίνη Αθανασιάδου και το εκπαιδευτικό προσωπικό 
οι  Δημήτριος Νούχτας, Αφροδίτη Ποργιά και Μαρία Μισουρίδου. 

Το ίδιο σχολικό έτος, και συγκεκριμένα στις 18 Μαΐου, η ίδια 
διευθύντρια με τους ίδιους εκπαιδευτικούς, συνεδρίασαν και συνέ-
ταξαν ένα πρωτότυπο και περίεργο Πρακτικό. Θέμα της συνεδρία-
σης ήταν «Συζήτηση του διδ/κού προσωπικού για θέματα Παιδείας 
και προτάσεις πάνω σ’ αυτά».319 Εισαγωγικά η διευθύντρια έθεσε υπ’ 
όψη του διδακτικού προσωπικού την υπ’ αρ. Φ21/770/6-5-87 διατα-
γή του προϊσταμένου της Δ/νσης Ν. Σερρών με θέμα: «Διάλογος για 
την Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Κατόπιν διάβασε 
το υπ’ αρ. 217204/13-5-87 τηλεγράφημα της Δ.Ο.Ε στο οποίο μετα-
ξύ άλλων τονίζεται ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο διάλογο 
κατά το περιεχόμενο του υπ’ αρ. Γ.Υ 4451/30-4-87 τέλεξ του ΥΠΕΠΘ 
είναι προαιρετική και ότι η ΔΟΕ ως υπεύθυνο συνδικαλιστικό όργανο 
καλύπτει τους εκπαιδευτικούς. Αμέσως μετά η διευθύντρια δηλώνει 

319  Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 1ο, 1987
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κατηγορηματικά και με έμφαση στους υπόλοιπους συναδέλφους, ότι 
η ίδια θα παρίσταται στη συνεδρίαση, αλλά δε θα συμμετέχει στη συ-
ζήτηση, διότι πιστεύει ότι «ένα τόσο πελώριο», όπως γράφει, «Εθνικό 
θέμα δεν πρέπει να συζητιέται σε τόσο σύντομο χρόνο και ερήμην των 
συνδικαλιστικών οργάνων». Την ίδια θέση κράτησαν και οι υπόλοιποι 
εκπαιδευτικοί και έληξε η συνεδρίαση. Συνεδρίαση η οποία κράτησε 
σύμφωνα με το Πρακτικό 35’, αφού άρχισε στις 12:30 και τελείωσε 
στις 13:05. Ακολουθούν δύο Πρακτικά για προγραμματισμένες επι-
σκέψεις και κλείνει και το σχ. έτος 1986-87.  

Το επόμενο σχολικό έτος 1987-88 διευθυντής είναι πλέον ο Δη-
μήτριος Νούχτας, δάσκαλος την προηγούμενη σχολική χρονιά. Συ-
ντάχθηκαν τρία Πρακτικά, ένα για την κατανομή τάξεων και εφημε-
ρίας εκπαιδευτικών, ένα για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης 
και ένα για πραγματοποίηση ημερήσιας εκδρομής στις πόλεις Δράμα, 
Καβάλα και αρχαιολογικού χώρου Φιλίππων. 

Το επόμενο σχ. έτος 1988-89 υπάρχουν δύο Πρακτικά με ημερο-
μηνίες Μαΐου με θέμα ημερήσιες εκδρομές. Το πρώτο στο εργοστά-
σιο κρέατος Κρεσέρ και στα οχυρά Ρούπελ και το δεύτερο στο κά-
μπιγκ του ΕΟΤ στην Σκοτίνα Πιερίας. 

Το επόμενο Πρακτικό είναι το μοναδικό και τελευταίο του βιβλί-
ου. Υποθέτουμε ότι είναι για το σχ. έτος 1989-90 καθώς ο διευθυ-
ντής είναι ο ίδιος όπως και ο γραφικός χαρακτήρας βέβαια. Θέμα δεν 
υπάρχει. Αυτό που γράφεται είναι ότι «… σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη 
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 8+30 π.μ. παρουσιάστηκαν και 
ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι παρακάτω δάσκαλοι…».320 Ακολου-
θούν οι υπογραφές δύο δασκάλων και του διευθυντή. 

Στο σημείο αυτό τελειώνει το Βιβλίο Πράξεων του Διδακτι-
κού Προσωπικού του Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως. Ερευνώ-
ντας, όμως, τις αρχειοθήκες του σχολείου, αυτό που ανακαλύψαμε, 
είναι κάποια φωτοτυπημένα Πρακτικά που βρίσκονταν έξω από το 
βιβλίο Πράξεων. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι η συνήθης άτυπη πρα-
κτική ήταν τα Πρακτικά να μην συντάσσονταν στο Βιβλίο Πράξε-
ων, αλλά να γράφονταν σε κόλλες αναφοράς και έτσι να διαβιβά-
ζονταν προς έγκριση. Είναι χωρίς αρίθμηση, καλύπτουν το διάστη-
μα των ετών 1997 – 2002 και η θεματολογία τους διαφέρει αρκετά 
από αυτά των παρελθόντων ετών. Ένα τέτοιο Πρακτικό είναι αυτό 
με θέμα: «Προγραμματισμός Εκπ/κού Έργου 3/θ Δημοτικού Σχολεί-
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ου Πεντάπολης για το σχολ. Έτος 1998-99»,321 το οποίο και παρουσι-
άζουμε. Ακολουθεί και αυτό τη μορφή του Πρακτικού του σχ. έτους 
1987-88 με διευθύντρια την Αικατερίνη Αθανασιάδου που παρουσι-
άσαμε εκτενώς. Προφανώς αποτέλεσε πρότυπο για όλα όσα ακολού-
θησαν. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία με 
το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο θέμα της οργάνωσης της εορτής των 
Τριών Ιεραρχών και στην συμμετοχή σε προηγιασμένη Θ. Λειτουρ-
γία συνεχίζεται. Αναλυτικότερα κατά τη χρονιά αυτή προγραμματί-
στηκαν οι παρακάτω:

  
 Δραστηριότητες - Επισκέψεις - Ομιλίες  

•	 Οργάνωση μαθητικών κοινοτήτων και ανάδειξη νέων 
συμβουλίων

•	 Οργάνωση μαθητικής βιβλιοθήκης 
•	 Διοργάνωση σε συνεργασία με το Γυμνάσιο – Λύκειο 

της εορτής των Τριών Ιεραρχών και συμμετοχή σε μια 
προηγιασμένη Θ. Λειτουργία

•	 Οργάνωση εθνικών εορτών
•	 Επίσκεψη στον Προφήτη Ηλία
•	 Επίσκεψη στη μονάδα στρουθοκαμήλων
•	 Επίσκεψη σε αποστακτήριο
•	 Επίσκεψη στο σπήλαιο Αλιστράτης
•	 Επίσκεψη στη βιομηχανία γάλακτος Κρι-Κρι και στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών
•	 Ομιλίες: 
•	  Κτηνιάτρου για την μετάδοση του εχινόκοκκου
•	 Αγροτικού ιατρού για θέματα υγείας
•	 Διοικητή τροχαίας 
•	 Αρχιμουσικού της μπάντας της Πεντάπολης για τη 

μουσική και για την εγγραφή μαθητών στη φιλαρμο-
νική του χωριού.

Το παρόν υπογράφουν ο Διευθυντής του Σχολείου Δημήτριος Νά-
σκου και οι εκπαιδευτικοί Βασίλειος Σταυρακούδης και Χριστίνα 
Μανταρλή.  

Πρακτικά προγραμματισμού εκπ/κού έργου υπάρχουν και για τα 
σχ. έτη 1997-98, 1999-00, 2000-01, που ακολουθούν την ίδια διάρ-
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θρωση. Πρακτικά εκδρομών υπάρχουν το Μάιο του 1999 για ημερή-
σια εκδρομή στο Σπήλαιο Αλιστράτης και τις κατασκηνώσεις Τσαφ-
Τσούφ στην Κάριανη Καβάλας, το Μάιο του 2000 για εκδρομή στη 
Δράμα-Φιλίππους-Ν. Ηρακλείτσα Καβάλας, το Μάιο του 2001 στη 
Δράμα-Τοξότες Ξάνθης και το Μάιο του 2002 για προγραμματισμό 
εκδρομής στη Θεσσαλονίκη (Μουσείο) – Καλλικράτεια Χαλκιδικής. 
Βρέθηκαν επίσης δύο καταγεγραμμένα πρακτικά για παρακολούθηση 
παραστάσεων παιδικού θεάτρου στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν δύο Εκθέσεις που βρέθηκαν στην αρχειοθήκη του σχο-
λείου  με θέμα «Απολογιστική έκθεση για το Εκπ/κό Έργο που εκτε-
λέστηκε κατά το σχολικό έτος 2000-2001» και με το ίδιο θέμα για το 
σχ. έτος 2001-2002. Τέτοιες εκθέσεις με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα δεν 
ξαναβρήκαμε ούτε πριν ούτε και μετά από τα έτη αυτά. Αυτές συντά-
χθηκαν σύμφωνα με τις Φ.21/423/Γ1/378/25-4-2001 και Φ. 21/465/
Γ1/3817/11-4-2002 εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ και κοινοποιήθηκε του-
λάχιστον η δεύτερη με το αρ.31/27-5-2002 έγγραφο του Σχολικού 
Συμβούλου Μόσχου Σαμολαδά. Αυτές είναι εκθέσεις απολογισμού 
του εκπ/κού έργου και αναφέρονται σε 11 προκαθορισμένα κεφά-
λαια τα οποία αφορούν το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του εκπ/
κού έργου, τις επιμορφωτικές συναντήσεις, τις εκπ/κές καινοτομίες, 
την πρόσθετη βοήθεια στους μαθητές, στα αναλυτικά και επικουρικά 
προγράμματα, στη συνεργασία με το Σχ. Σύμβουλο, τους γονείς, γενι-
κότερα θέματα μαθητών, εκπ/κών και λειτουργίας σχολείου322.       

Γενικότερα πάντως από τη μελέτη και αυτού αλλά και των άλλων 
βιβλίων – πρακτικών – δημοσίων εγγράφων, που ερευνήσαμε στο αρ-
χείο του Δημοτικού Σχολείου παρατηρήσαμε, ότι αυτά τηρούνταν τυ-
πικά, απαρέγκλιτα, σύμφωνα με την ισχύουσα γραφειοκρατική τάξη 
και τυπικότητα, έως τα έτη 1978 – 80. Με αυτόν τον τρόπο η έρευνα 
αν και αναφερόταν σε μακρινά και περασμένα έτη, δεν ήταν ιδιαίτε-
ρη δύσκολη, καθώς μπορούσαμε με σχετική ευκολία να βρούμε όλα 
τα στοιχεία που μας ενδιέφεραν, να συγκρίνουμε, να βρούμε ονόματα 
και αριθμούς, να μεταφερθούμε γενικά στο κλίμα της εποχής και βέ-
βαια στη συνέχεια να μεταφέρουμε και εμείς το κλίμα αυτό στις σελί-
δες που ακολουθούν.  Στη συνέχεια, όμως, διαπιστώσαμε μία δυσλει-
τουργία του γραφειοκρατικού συστήματος. 

Από τη μελέτη τους εξάγονται πολλά και σημαντικά συμπερά-
σματα, που δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου στις διάφο-

322  Α. Π. 31/25-5-2002, «Απολογισμός Εκπ/κού Έργου», 7η Περιφέρεια Σχ. Συμβούλου 
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ρες περιόδους που πέρασε, τις δραστηριότητες που ενδιέφεραν τους 
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την ίδια τη δυναμικότητα του σχο-
λείου και πολλά άλλα κοινωνικά και πολιτιστικά στοιχεία της κοινω-
νίας της Πεντάπολης, πάντα μέσα από τον τρόπο σκέψης και δράσης 
του κυττάρου, που λέγεται Δημοτικό σχολείο.

Στο σημείο αυτό θα αφιερώσουμε μια παράγραφο για τα Πρα-
κτικά του βιβλίου Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, όπως γράψαμε και 
παραπάνω, ενός βιβλίου που συνόδευε το βιβλίο Πράξεων του συλ-
λόγου διδακτικού προσωπικού. Τα τρία πρώτα πρακτικά έχουν συ-
νταχθεί τον Μάιο του 1972 με διαφορά μιας εβδομάδας το καθένα 
και αναφέρονται σε συνεδριάσεις που αποφασίστηκαν προφανώς σε 
προηγούμενη περίοδο και όχι σε αυτή του σχολικού έτους 1972-73, 
που είναι καταγεγραμμένη στο Βιβλίο Πράξεων. Επειδή οι παιδα-
γωγικές αυτές συνεδριάσεις, όπως λέγονταν, έχουν διαφορά λίγων 
μόνο ημερών, (είναι όλες τον ίδιο μήνα), βγάζουμε το συμπέρασμα, 
ότι έγιναν κάτω από την πίεση εσπευσμένων διαταγών του επιθεωρη-
τή. Αυτό το λέμε με σχετική βεβαιότητα, γιατί από το Πρακτικό του 
1972 γνωρίζουμε, ότι αυτές γίνονταν μια φορά το μήνα σε ημέρα και 
ώρα ακριβώς προκαθορισμένη. Πώς λοιπόν τον Μάιο του προηγού-
μενου έτους έγιναν, όχι μία, αλλά τρεις συνεδριάσεις; Ίσως η σχετι-
κή διαταγή να ήρθε αργοπορημένη ή να όριζε αυστηρά την πραγμα-
τοποίησή τους. Αυτό φαίνεται, όμως, και από την εγκύκλιο υπ’ αρ. 
543/7-3-72 διαταγή του Γενικού Επιθεωρητού Δημοτικής Εκπαίδεύ-
σεως ζ΄ Περιφερείας, που αναφέρεται στο πρώτο πρακτικό. Η διατα-
γή λοιπόν ήρθε στις 7 Μαρτίου και επισπεύσθηκαν οι διαδικασίες ορ-
γάνωσης των συναντήσεων. Αν, τελικά, αυτός είναι ο τρόπος με τον 
οποίο έγιναν, σίγουρα βγάζουμε κάποια συμπεράσματα για τον τρό-
πο λειτουργίας των σχολικών μονάδων αλλά και των ίδιων των εκ-
παιδευτικών, που κάθε άλλο παρά δημοκρατία θυμίζει. Είναι κι αυτό 
ένα δείγμα για τον τρόπο επιβολής παράλογων διαταγών στα χρόνια 
της δικτατορίας. Εξάλλου το χρονικό διάστημα που γίνονταν οι παι-
δαγωγικές συνεδριάσεις που εξετάζουμε, στην Ελλάδα το πολίτευμα 
ήταν δικτατορικό. 

Σημειώνοντας αρνητικά το γεγονός αυτό και συνεχίζοντας την 
προσπάθειά μας για καταγραφή και αξιοποίηση του αρχείου του σχο-
λείου, διαβάσαμε ότι το 1ο θέμα της συνεδρίασης την 11η Μαΐου 1972 
ήταν «Η Ολική και Ιδεοπτική μέθοδος»,323 που το ανέπτυξε η Τρια-

323  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο, 1972



σελ.205

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Ανθρώπινο δυναμικό

νταφυλλιά Μαυροπούλου. Όπως γράφει ο διευθυντής «.. ανέπτυξε το 
θέμα με επιστημονικήν πληρότητα και … εμβάθυνσιν. Διήλθε δε όλα τα 
στάδια αυτού με απλότητα και λιτόν ύφος αποδεικνύουσα την πληρό-
τητα και υπεροχήν της Ιδεοπτικής μεθόδου…». Ακολουθούν κάποιες 
επιπλέον διατυπώσεις του διευθυντή, η πιο πρωτότυπη από τις οποί-
ες είναι ότι «διά την σωστήν εφαρμογήν και πλήρη ευόδωσιν της μεθό-
δου απαιτούνται εκδρομαί». Μετά την διεξοδική συζήτηση που, όπως 
γράφεται, έγινε, ο σύλλογος καταλήγει στα πορίσματα της εισηγήσε-
ως που είναι, η αξία της μεθόδου, τα πλεονεκτήματα και τα μειονε-
κτήματα αυτής, οι προβαλλόμενες αντιδράσεις, τα στάδια εργασίας 
και οι προϋποθέσεις επιτυχίας. Αναφέρονται δώδεκα πλεονεκτήματα  
και πέντε μειονεκτήματα. Η διαφορά είναι ότι σε κάθε μειονέκτημα 
που προβάλλεται, στη συνέχεια παρουσιάζονται τρόποι με τους οποί-
ους αυτό παρακάμπτεται. Παραδείγματος χάρη για το πρώτο μειονέ-
κτημα που παρουσιάζεται, ότι «επιβραδύνεται η εκμάθησις της πρώ-
της αναγνώσεως», αμέσως ακολουθεί η δικαιολόγηση ότι «τούτο πα-
ρακάμπτεται εάν η απομόνωσις των λέξεων εις την φράσιν αρχίση από 
τα πρώτα μαθήματα». Γενικά είναι εμφανές ότι καταβάλλεται προ-
σπάθεια  σε όλα τα Πρακτικά που αφορούν παιδαγωγικές μεθόδους, 
να επικρατήσει ως ορθό και πληρέστερο, αυτό που αναφέρεται στο 
θέμα. Νομίζουμε ότι σε αυτό θα συνέβαλε πολύ και ο  Επιθεωρητής, 
ο οποίος λάβαινε γνώση των πρακτικών αυτών. 

Το δεύτερο Πρακτικό, με ημερομηνία 17 Μαΐου, 1972 έχει ως 
θέμα του την «Προσοχή και διαφέρον του παιδιού»,324 που ανέπτυξε η 
Αγγελική Λιάμου. Η συζήτηση κατέληξε σε δεκαέξι πορίσματα, κά-
ποια από τα οποία είναι ότι «ο καλλιεπής λόγος μαγνητίζει την προ-
σοχήν των μαθητών…, παιδιά με ψυχικά τραύματα χρειάζονται ειδι-
κή μεταχείρησιν διά να συγκρατήσουν  την προσοχή των…, αι μικρο-
διδασκαλίαι … επιβοηθούν την ανάπτυξιν και καλλιέργειαν του διαφέ-
ροντος, η περιέργεια των παιδιών είναι ανάγκη βιολογική και πρέπει ο 
διδάσκαλος να ικανοποιεί τας ερωτήσεις του, η διακοπή της δημιουρ-
γικής πνευματικής εργασίας ευθύς ως εκδηλωθεί διανοητικός ή σωμα-
τικός κάματος…κ.ά.».  

Το τρίτο Πρακτικό έχει ημερομηνία 26 Μαΐου 1972 και θέμα «Τα 
παιδικά ελαττώματα και η καταπολέμησις αυτών»,325 που ανέπτυξε η 
Ειρήνη Νικολακάκη, η οποία «διήλθεν το προαναφερθέν θέμα με σα-

324  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1972 
325  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1972
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φήνεια και επιστημονικήν πληρότητα …εις βάθος και πλάτος, χρησιμο-
ποιήσασα προς τούτο ποικίλας σοβαράς πηγάς …». Τα πορίσματα της 
«γενομένης συζητήσεως» κατέληξαν σε οκτώ παιδικά ελαττώματα και 
σε τρόπους καταπολέμησής τους. Αυτά είναι «το παιδικό ψεύδος, ο 
εγωισμός, ο παιδικός φόβος, το παιδικό πείσμα, η υπουλότητα, η ιδιο-
τροπία, η  παιδική δειλία και η αυθάδεια». Ορισμένοι τρόποι καταπο-
λέμησης που προτάθηκαν, είναι για το παιδικό ψεύδος, η ανάγκη «…
να δώσωμεν στο παιδί να καταλάβει ότι διά του ψεύδους εκμηδενίζε-
ται η προσωπικότης του, …να δημιουργηθή Χριστιανικόν περιβάλλον 
εις όλας τας τάξεις της κοινωνίας». Για τον εγωισμό «να αποφεύγο-
νται αι βαρείαι επιτιμήσεις, το καλό παράδειγμα γονέων και ενηλίκων, 
η διδασκαλία της ταπεινοφροσύνης, η μελέτη της κληρονομικότητος, η 
οργάνωσις κοινωνικής ζωής εν τω σχολείω (ομάδες Ερυθρού Σταυρού, 
Σχολικός συν/σμός …». Για τον παιδικό φόβο «το να οδηγούμεν το φο-
βισμένο παιδί εις τον τόπον που του προκαλεί φόβον διά να του απο-
δείξωμεν ότι ο φόβος του είναι αστήρικτος, να φέρωμεν το παιδί φιλι-
κά σε επαφή με τα ζώα…». Για το πείσμα «να ικανοποιούμε εν μέτρω 
τάς  λογικάς απαιτήσεις του παιδιού…». Για την υπουλότητα «να μην 
κρίνωμεν με υπερβολική αυστηρότητα, να μην ειρωνευώμεθα το παι-
δί…». Για την ιδιοτροπία «να μην ικανοποιούμεν αδιακρίτως την κάθε 
επιθυμίαν του παιδιού…». Για την δειλία «να ενισχύωμε με θάρρος…» 
και τέλος για την αυθάδεια «να εύρωμε τα βαθύτερα αίτια και να μην 
μεταχειριζόμεθα σωματικήν τιμωρίαν…». Με τα τρία αυτά Πρακτικά 
κλείνει το βιβλίο Παιδαγωγικών συνεδριάσεων τον Ιούνιο του 1972. 

Τα θέματα που απασχόλησαν το επόμενο σχολικό έτος το σύλ-
λογο διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης, τα έχουμε 
ήδη αναφέρει. Τελικά πραγματοποιήθηκαν έξι συναντήσεις και όχι 
οκτώ όπως είχαν προγραμματισθεί να γίνουν. Δε θα αναφερθούμε δι-
εξοδικά σε αυτά. Εξαίρεση θα κάνουμε μόνο για την πρώτη συνά-
ντηση, που πραγματοποιήθηκε το μήνα Νοέμβριο και πήραν μέρος 
σε αυτή οι δύο Επιθεωρητές. Ο Επιθεωρητής Α΄ Περιφέρειας Σερρών 
Βασίλειος Γιαννακόπουλος, που ήταν και ο Πρόεδρος της συνάντη-
σης και ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής Ιωακείμ Παπαθωμάς. Θέμα της 
«Η προπαρασκευή του διδασκάλου»,326 που το ανέπτυξε ο δάσκαλος 
Νικόλαος Καλαθάς.  

Ο εισηγητής δάσκαλος ανέπτυξε το θ έμα με αρκετή σαφήνεια 
και επιστημονική πληρότητα, όπως ευκρινώς αναφέρεται στο συντα-

326  Έγγραφο Νο 20
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χθέν πρακτικό. Χαρακτηριστικά αναφέρεται εκτός των άλλων ότι 
«…ο κ. Θεοδωρόπουλος, Διευθυντής του Σχολείου αφού εξήρε την ερ-
γασία του κ. Καλαθά, …». Αν βεβαίως μεταφερθούμε νοερά στη συ-
νάντηση αυτή μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε την θέση του δα-
σκάλου. Τόσο τη σοβαρότατη προετοιμασία του, το άγχος της ειση-
γήσεως, όσο και τις κρίσεις των τριών Προϊσταμένων του. Δεν είναι 
βέβαια και συνηθισμένο να παρευρίσκονται στην ίδια συνάντηση δύο 
Επιθεωρητές και ο Διευθυντής του σχολείου. 

Στην δική του εισήγηση ο Διευθυντής ανέφερε ότι «αι γυμναστι-
καί ασκήσεις και τα πειράματα, πρέπει να γίνωνται προηγουμένως υπό 
του διδασκάλου, να βεβαιούται διά την επιτυχίαν αυτών και κατόπιν να 
προσφέρωνται εις τους μαθητάς». Γνώμες επί της εισηγήσεως διετύ-
πωσαν και άλλοι εκπαιδευτικοί. Ορισμένα χαρακτηριστικά που διε-
τυπώθηκαν είναι ότι «Πηγαί αντλήσεως γνώσεων του διδασκάλου, να 
είναι σοβαρά συγγράμματα, εγκυκλοπαίδειαι και βιβλία παιδαγωγικών 
γνώσεων εγνωσμένης αξίας. Τα εγχειρίδια των μαθητών κατά την προ-
παρασκευήν του διδασκάλου, οδηγούν εις την ταπείνωσιν.»

Ο Επιθεωρητής τόνισε ότι ο δάσκαλος πρέπει να δίνει προσο-
χή «εις την ορθοφωνίαν των μαθητών. Αι τυχόν λανθασμένως προφε-
ρόμεναι λέξεις να διορθώνωνται πάραυτα». Ο ίδιος χώρισε το θέμα 
«προπαρασκευή» σε δύο σκέλη. Το ένα σκέλος το ονόμασε «Προπα-
ρασκευή διά την άντλησιν και προσφοράν γνώσεων» και το άλλο «Η 
ψυχολογική προετοιμασία». Για το πρώτο σκέλος ανέφερε τη χρησι-
μοποίηση αδιαλείπτως εποπτικών μέσων, την τριμερή μορφή διδα-
σκαλίας και έκανε λόγο για τις σιωπηρές εργασίες των ολιγοθεσίων 
και τις κατ’ οίκον εργασίες να είναι «ηλεγμέναι και μελετημέναι». Για 
το δεύτερο σκέλος ανέφερε ότι «όταν ο διδάσκαλος εισέρχεται εις την 
αίθουσαν διδασκαλίας, πρέπει αι βιωτικαί του μέριμναι να παραμερί-
ζονται. Να είμεθα ευδιάθετοι και χαρούμενοι. Η κατήφεια επηρεάζει 
δυσμενώς την όλην εργασίαν του διδασκάλου». 

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής ο οποί-
ος τόνισε, «Κατά την προπαρασκευήν του δασκάλου να υπάρχει μία 
μακρόπνοος προπαρασκευή, κατά την οποίαν ο διδάσκαλος θα κάνη 
τον καταμερισμόν της διδακτέας ύλης όλων των μαθημάτων καθ’ όλον 
το έτος εις ενότητας και μία βραχύπνοος, η οποία θα συμπεριλαμβά-
νη την καθημερινήν προετοιμασίαν του διδασκάλου, δι’ εν έκαστον μά-
θημα…».  Στη συνέχεια καταγράφονται τα πορίσματα «άτινα εξήχθη-
σαν» και κλείνει η πρώτη Πράξη. 

Κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους 1973-74 πραγ-
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ματοποιήθηκαν τέσσερις παιδαγωγικές συνεδριάσεις τους μήνες Νο-
έμβριο, Ιανουάριο, Μάρτιο και Μάιο. Τα θέματα που διαπραγματεύ-
τηκαν αντίστοιχα ήταν «Κόπωσις και υπερκόπωσις των μαθητών και 
η επίδρασίς των επί της σχολικής εργασίας», 327 «Ποια είναι τα κριτή-
ρια διά των οποίων είναι δυνατή η πλέον αντικειμενική εκτίμησις των 
αποτελεσμάτων της σχολικής μαθήσεως»,328 «Διά ποιων μέσων δύνα-
ται ο διδάσκων να επιτύχει ισχυρά κίνητρα μαθήσεως»329 και «Ευμε-
νείς και δυσμενείς επιδράσεις της τηλεοράσεως εις την αγωγήν των 
παιδιών».330 

Θα σταθούμε λίγο στο τελευταίο πρακτικό της παιδαγωγικής συ-
νεδρίασης με θέμα τις επιδράσεις της τηλεόρασης. Κατ’ αρχήν εκ-
πλαγήκαμε. Μας εντυπωσίασε θετικά η επιλογή του συγκεκριμένου 
θέματος κι αυτό για τους εξής λόγους. Η τηλεόραση εφευρέθηκε τη 
δεκαετία του 1930 στην Αμερική, ενώ η έγχρωμη το 1953331. Η χρή-
ση της στην αρχή ήταν βέβαια περιορισμένη. Άρχισε να εξαπλώνεται 
τη δεκαετία του ’50 στην Ευρώπη, ενώ στην Ελλάδα ήρθε με μεγά-
λη καθυστέρηση. Άρχισε να διαδίδεται πρώτα στις μεγάλες πόλεις κι 
έπειτα στην επαρχία στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70 λίγα σπίτια ακόμη είχαν συσκευή στο σπίτι. Λει-
τουργούσε μάλιστα για λίγες ώρες, κυρίως απογευματινές και βραδι-
νές ώρες. Μας έκανε λοιπόν εντύπωση το γεγονός ότι τόσο νωρίς και 
χωρίς να είναι εμφανή τα σημάδια από την κατάχρησή της, επιλέχθη-
κε το συγκεκριμένο θέμα συζητήσεως. Εδώ χωρίς αμφιβολία ο Σύλ-
λογος Διδασκόντων λειτούργησε πρωτοποριακά και σύγχρονα, ακό-
μη κι αν το συγκεκριμένο θέμα εισηγήθηκε ο Επιθεωρητής. Ο ειση-
γητής του θέματος Αναστάσιος Μήτρακας μάλιστα που ανέπτυξε το 
θέμα, πρότεινε να υπάρξει «έτερος σταθμός ΕΙΡΤ ως παιδαγωγικός 
σταθμός, εις ον θα ανεπτύσσοντο μόνον θέματα παιδαγωγικά, διδα-
κτικά, μορφωτικά ψυχαγωγικά». Τα τέσσερα δε πορίσματα στα οποία 
κατέληξε η συζήτηση είναι: «1) Η τηλεόρασις πρέπει να προσφέρη 
κάτι πολύτιμον και να εξυπηρετή την μόρφωσιν της διανοίας και της 
ψυχής…2) Δεν πρέπει ο μαθητής ανεξέλεγκτα να ανοίγη μόνος του την 
τηλεοπτικήν συσκευήν…3) Η πολλή χρήσις της τηλεοράσεως καθιστά 

327  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο,1973
328  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1974
329  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1974
330  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 4ο,1974
331  Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα τ. 57
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τον παίδα παθητικόν δέκτην…4) Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται εις 
ανάλογον ύψος και απόστασιν από τους τηλεθεατάς».

 Η αλλαγή που παρατηρήσαμε σε αυτή τη σχολική χρονιά ήταν ότι 
δεν έκλεισε το βιβλίο τον Ιούνιο, αλλά τον Δεκέμβριο συμπεριλαμ-
βάνοντας και μια Πράξη από την επόμενη σχολική χρονιά 1974-75, 
με θέμα «Τα νέα μαθηματικά (σύνολα) εις όλας τας τάξεις του Δημο-
τικού Σχολείου»,332 που πραγματοποιήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 1974. 
Οι υπόλοιπες συνεδριάσεις του έτους διεξήχθησαν τους μήνες Ιανου-
άριο, Μάρτιο, Μάιο με θέματα αντίστοιχα: «Η αριστεροχειρία από 
παιδαγωγικής πλευράς και ως κοινωνικό πρόβλημα»333 που το ανέ-
πτυξε η νηπιαγωγός Ασημένια Φλώρου, «Τι είναι προσωπικότης και 
ποιοι οι παράγοντες διαμορφώσεως αυτής»,334 που το ανέπτυξε η Βα-
σιλική Κριμπά και «Ποιαι ψυχικαί ανωμαλίαι είναι δυνατόν να εμφα-
νισθούν μεταξύ των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου»,335 εισηγήτρια 
του οποίου ήταν η Χριστίνα Τσόκα.   

Το επόμενο σχολικό έτος 1975-76 είναι και το τελευταίο, όπως 
ήδη αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, κατά το οποίο γίνονται 
αυτές οι παιδαγωγικές συναντήσεις και κρατούνται πρακτικά. Έγιναν 
συνολικά τέσσερις συνεδριάσεις και αναπτύχθηκαν βεβαίως τέσσε-
ρα διαφορετικά θέματα. Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν 
τους μήνες Νοέμβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο και Μάιο. Τα θέματα που 
αναπτύχθηκαν σε αυτούς τους μήνες ήταν αντίστοιχα «Το πρόβλημα 
της σχολικής τιμωρίας»336 με εισηγητή τον δάσκαλο Δημήτριο Αγκο-
μαχαλαλή, «Η φαντασία του παιδιού»337 με εισηγήτρια την δασκά-
λα Ελευθερία Βίζγα, «Το συναίσθημα μειονεκτικότητος»338 με εισηγή-
τρια την Βασιλική Κριμπά και τέλος «Σχολικαί εκδρομαί»339 με ειση-
γητή τον Αλέξανδρο Βενέτη. Σε όλα τα ανωτέρω θέματα η διαδικα-
σία ήταν η ίδια με αυτήν που αναπτύξαμε στα πρακτικά που παρου-
σιάσαμε αναλυτικά. Υπήρχαν προτάσεις εκ μέρους του διευθυντή, εκ 
μέρους των εκπαιδευτικών και τέλος η συνεδρίαση τελείωνε με εξα-
γωγή πορισμάτων, τα οποία και γράφονταν αναλυτικά.    
332  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 5ο,1974
333  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο,1975
334  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1975
335  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1975
336  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 4ο,1975
337  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο,1976
338  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1976
339  Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1976
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2. Μαθητικό Δυναμικό

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του 
μαθητικού δυναμικού από τη σχολική χρονιά 1944 – 45 μέχρι και την 
κατάργηση του σχολείου. Για τις προηγούμενες περιόδους δε διασώ-
θηκε αρχειακό υλικό.

2.1 Πίνακες μαθητών

Πίνακας 1: Αριθμός μαθητών που φοίτησαν στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο 
από το σχολικό έτος 1944-45 ως το σχ. έτος 1960-61.
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Πίνακας 2: Αριθμός μαθητών που φοίτησαν στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο 
από το σχολικό έτος 1944-45 ως το σχ. έτος 1960-61.

Πίνακας 3: Αριθμός μαθητών που φοίτησαν στο Ενιαίο Δημοτικό Σχο-
λείο από το σχολικό έτος 1961-62 ως το σχ. έτος 1978-79.
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Πίνακας 4: Αριθμός μαθητών που φοίτησαν στο Ενιαίο Δημοτικό Σχο-
λείο από το σχολικό έτος 1979-80 ως το σχολικό έτος 2008-09. 

Πίνακας 5: Αριθμός μαθητών που φοίτησαν και στα δύο Δημοτι-
κά Σχολεία 
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Η πορεία που ακολούθησε το μαθητικό δυναμικό του Σχολείου 
της Πεντάπολης σχετίζεται με τις ίδιες αιτίες που ακολούθησε η πο-
ρεία εξέλιξης του γενικού πληθυσμού του χωριού. Στον πίνακα που 
ακολουθεί φαίνεται η όμοια εξέλιξη τους λόγους της οποίας αναλύ-
ουμε στα επόμενα κεφάλαια. 

Έτος Πληθυσμός Πεντάπολης Μαθητικό δυναμικό
1940  3342    517
1951  3287    397
1961  3275    311
1971  2141    246
1981  1845    138
1991  2012    62
2001  1738    34

Πίνακας 6: Πορεία πληθυσμού και μαθητικού δυναμικού Πεντά-
πολης.

2.2 Αστυφιλία – Μετανάστευση

Από τους πίνακες των εγγραφέντων μαθητών του Α΄ του Β΄ και 
αργότερα του ενιαίου 9/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης 
προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για τον αριθμό των παι-
διών, αλλά κυρίως για τον συνολικό αριθμό των κατοίκων. Για να γί-
νουμε πιο συγκεκριμένοι το 1945 οι μαθητές που φοιτούσαν στο Α΄ 
Δημοτικό Σχολείο ανερχόταν σε 329 και στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο σε 
188. Δηλαδή οι μαθητές που φοιτούσαν συνολικά στα δύο δημοτικά 
σχολεία του χωριού ήταν 517. Ο αριθμός αυτός βέβαια, είναι εν μέρει 
πλασματικός, αφού επί τέσσερα έτη το σχολείο δεν λειτουργούσε και 
δεν εγγράφονταν σε αυτό μαθητές λόγω της βουλγαρικής κατοχής.  Ο 
μαθητικός πληθυσμός αυτών των ετών συνωστίστηκε τα πρώτα έτη 
επαναλειτουργίας του και για αυτό το λόγο εμφανίζεται αυξημένος.340

Ο αριθμός αυτός είναι πράγματι εντυπωσιακός. Εντυπωσιακός, 
όμως, είναι και ο συνολικός αριθμός των κατοίκων του χωριού, κα-
θώς το σχολικό έτος 1946-47 ο Διευθυντής του Β΄ Σχολείου στο βι-
βλίο του Γενικού Ελέγχου, γράφει στη στήλη, «Παρατηρήσεις» τον 
συνολικό  αριθμό των κατοίκων της κοινότητας Πενταπόλεως. Σύμ-
340  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή
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φωνα με τις πηγές του οι συνολικοί κάτοικοι ανέρχονται σε 3398.341   
Διαχρονικά όμως η εξέλιξη δεν είναι τόσο εντυπωσιακή. Οι μεν 

μαθητές του Δημοτικού Σχολείου το σχολικό έτος 1976-77 έγιναν 
162, το σχολικό έτος 2008-09 μόνον 13 και το σχολικό έτος 2009-10 
8 μαθητές! Αυτοί μάλιστα αναγκάζονται να μεταβαίνουν καθημερι-
νά στο γειτονικό Δημοτικό Σχολείο Χρυσού, αφού το μονοθέσιο Σχο-
λείο έκλεισε λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Ανάλογη βέβαια, όπως 
είναι φυσικό, είναι και η καθίζηση του συνολικού αριθμού των κατοί-
κων της Πεντάπολης, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 1200 ψυχές, οι 
περισσότεροι εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι.       

Η εύρεση των αιτιών που οδήγησαν τους 517 μαθητές του σχο-
λείου ενός εύρωστου, ιστορικού, πεδινού χωριού της Βορείου Ελλά-
δος, χωρίς ιδιαίτερα συγκοινωνιακά, κλιματικά ή προβλήματα ανερ-
γίας, σε 162 το 1977 και σε 8 σήμερα, ξεφεύγει πολύ από τα στενά 
όρια της κωμοπόλεως της Πεντάπολης, του νομού Σερρών, αλλά και 
των όμορων νομών. Είναι μια ιστορικοκοινωνική διαπίστωση στην 
ιστορία της ίδιας πια της Ελλάδος και δείχνει την πορεία της όλες 
αυτές τις δεκαετίες. Τα συμπεράσματά της φτάνουν μέχρι τις ημέ-
ρες μας και εξηγούν πολλά από τα σημερινά προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η Ελλάδα, όπως την αποβιομηχάνιση, το τρομακτικό πρό-
βλημα της ερήμωσης της υπαίθρου, την υπογεννητικότητα, αλλά και 
σε ένα βαθμό το πρόβλημα της αναδιάρθρωσης των γεωργικών καλ-
λιεργειών.

Είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κανείς ότι αυτή η μείωση ξε-
κίνησε από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 με κορύφωση το τέλος 
της και ιδιαίτερα το πρώτο έτος της νέας δεκαετίας του 1960. (Πίν. 5) 
Στη συνέχεια έχουμε μια σταθεροποίηση του αριθμού των μαθητών 
ή ακόμα και αύξηση ιδιαίτερα το σχολικό έτος 1964-65. Από τα τέλη 
όμως της δεκαετίας του 60, τις αρχές του 70 και έπειτα, υπάρχει μια 
δραματική και μη αναστρέψιμη μείωση που τείνει να πάρει το χαρα-
κτήρα της φυγής. 

    Οι Πενταπολίτες εγκαταλείπουν μαζικά τις πατρογονικές τους 
εστίες. Γιατί φεύγουν, πού πηγαίνουν, φεύγουν ομαδικά κατά οικο-
γένειες και  πατριές ή μεμονωμένα; Ποιοι τόποι υποδέχονται όλους 
αυτούς τους μετανάστες; Διατηρούν επαφή με την πατρίδα τους; Πώς 
οργανώνουν τη νέα ζωή στις καινούριες πατρίδες τους; Έγινε αντιλη-
πτή αυτή η φυγή και ποιες ενέργειες έγιναν για να συγκρατηθεί όλος 

341  Γενικός Έλεγχος Β΄ Δημ. Σχ. Πεντάπολης, σχ. έτος 1946-47



σελ.215

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Ανθρώπινο δυναμικό

αυτός ο ενεργός πληθυσμός, ώστε να παραμείνει στην πατρίδα του 
και να εργαστεί τόσο για την προσωπική του ευημερία, όσο και για 
την  ευημερία  του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου;  

Πολλές  είναι οι αιτίες της μαζικής αυτής φυγής. Ορισμένες μόνο 
θα περιλάβουμε στο παρόν πόνημα, από την μικρή έρευνα που πραγ-
ματοποιήσαμε, αφήνοντας ανοικτό αυτό το μέρος της εργασίας, για 
ενσωμάτωση και άλλων.  

Ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος ιδωμένος από την ελληνική πλευρά και 
η φοβερή κατοχή, ήταν πιστεύουμε το πρώτο κρίσιμο σταυροδρόμι 
για την εξέλιξη που ακολούθησε όχι βέβαια μόνο το σχολείο, αλλά 
και η κωμόπολη ολόκληρη και γενικότερα η ευρύτερη περιοχή. Όπως 
είναι, βέβαια ευνόητο, κανένα σχολείο δεν λειτουργεί αποκομμένο 
και απομονωμένο από τις κοινωνικές εξελίξεις της εκάστοτε εποχής. 
Η «τύχη» του σχολείου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την «τύχη» του 
χωριού. Και η «τύχη» του χωριού δοκιμάστηκε σκληρά κατά τη δι-
άρκεια της κατοχής. Τον καρπό της πλούσιας σοδειάς του Σερραϊκού 
κάμπου δεν τον καρπώνονταν πλέον οι Πενταπολίτες. Κατάσχονταν 
για τις «ανάγκες» του βουλγαρικού στρατού και των δυνάμεων κατο-
χής για τον επισιτισμό τους. Μια πενιχρή ποσότητα αφήνονταν σ’ αυ-
τούς ίσα ίσα για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους. 
Έτσι οι κάτοικοι αναγκάζονταν στην κυριολεξία να κλέψουν από το 
δικό τους βιός για να επιβιώσουν.  

Το τέλος της κατοχής βρίσκει τους κατοίκους αποκαμωμένους 
από την αγωνία της επιβίωσης και διαλυμένους από την σκληρή ερ-
γασία χωρίς ανταμοιβή. Ο περίφημος πενταπολίτικος καπνός, που πε-
τύχαινε τις υψηλότερες τιμές από όλα τα Δαρνακοχώρια και όχι μόνο, 
εξακολουθεί να είναι μαγνήτης για τους εμπόρους. Ο πόλεμος, όμως, 
είχε φέρει μεγάλες ανατροπές. Ανατροπές στις αγορές, στην οικονο-
μία, στις συναλλαγές. Νέες ανταγωνιστικές αγορές εμφανίζονται, αλ-
λάζουν συνήθειες οι καταναλωτές, γίνονται σκληρότερες οι αγορο-
πωλησίες με τις εταιρείες. Αλλάζουν, όμως, και οι Πενταπολίτες. Αυ-
τές οι ανατροπές στην αρχή δεν ήταν ορατές. Ο κόσμος συνέχιζε να 
εργάζεται όπως και πρώτα. Ακούραστοι οι άνθρωποι, έσφιξαν τα δό-
ντια και έπεσαν με τα «μούτρα» στη δουλειά. Πολύ πριν χαράξει, ο 
κάμπος έμοιαζε με μελισσοφωλιά σε πλήρη λειτουργία. Με τα κάρα, 
τα ζώα, τα σύνεργα της δουλειάς, λίγο φτωχό κολατσιό για μιαν ανά-
σα, η συντριπτική πλειοψηφία των Πενταπολιτών ήταν στα χωρά-
φια. Η ποιότητα και η ποσότητα του καπνού που παρήγαγαν δεν είναι 
αντικείμενο της παρούσης έρευνας. Η διάθεση της ψυχής τους όμως 
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και τα αποτελέσματα αυτής, θα καταγραφούν και θα αποτυπωθούν 
επαρκώς στις σελίδες της. Το σχολείο λειτουργούσε σχεδόν τέλεια, 
ελλείψεις διδακτικού προσωπικού δεν υπήρχαν, οι μαθητές κάθε χρό-
νο προόδευαν  σε όλους τους τομείς και ως τα τέλη της δεκαετίας του 
’40, φάνηκε ότι η Πεντάπολη κέρδισε το στοίχημα της ανάκαμψης. 
Ούτε αυτός ο ίδιος ο εμφύλιος στάθηκε ικανός να ανακόψει δραματι-
κά τον ρυθμό προόδου. Τελικά η κατοχή νικήθηκε. Στη στροφή όμως 
της καινούριας δεκαετίας περίμενε ένας άλλος, πολύ πιο ύπουλος και 
αδυσώπητος εχθρός. Η ξενιτιά.   

Αυτόν τον εχθρό δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει η Πεντάπολη. 
Αυτόν τον εχθρό δεν μπόρεσε να τον αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Αυ-
τός ο εχθρός ύπουλα, αργά, σταθερά, με νομοτελειακό τρόπο διέλυσε 
στο πέρασμά του τα πάντα. Ό,τι δεν μπόρεσε να καταφέρει η σκλη-
ρή και απάνθρωπη κατοχή, το κατάφερε η «γλυκιά», ανθρώπινη, συ-
γκαταβατική ξενιτιά. Γλυκιά στις υποσχέσεις, ανθρώπινη στον τρόπο 
παρουσίασης, συγκαταβατική στο πρόβλημα αποχωρισμού των οικο-
γενειών. Στο τέλος όμως σε όλα πικρή σαν δηλητήριο. Γιγαντοαφίσες 
της εποχής υπόσχονταν πλούσιες σοδειές χωρίς κόπο, μυθικά κέρδη 
χωρίς μόχθο. Καλοντυμένοι άνθρωποι, γελαστοί, ξεκούραστοι, ευτυ-
χισμένοι, κοιτούσαν μέσα από το γυαλιστερό χαρτί κατάματα τους 
αποσβολωμένους «χωριάτες». Και αυτοί οι άμοιροι, έβλεπαν από τη 
μια την πολλά υποσχόμενη αφίσα και άκουγαν τους επαγγελματίες 
δουλεμπόρους της εποχής, αντίκριζαν από την άλλη το σκαμμένο από 
τον ήλιο πρόσωπό τους και τα ροζιασμένα από το μπούρλιασμα χέρια 
τους κι έμπαιναν σε φοβερά διλλήματα. «Τι ωραίος που είναι εκείνος 
στην φωτογραφία! Έτσι θα γίνω κι εγώ;» αναρωτιόταν. Στο τέλος πα-
ρατηρούσαν και τα παιδιά τους, που δούλευαν κι αυτά μαζί τους από 
το πρωί. Ήθελαν γι’ αυτά ένα καλύτερο μέλλον. Κάπως έτσι άρχισε η 
φυγή. Σταδιακά άρχισε η μείωση του πληθυσμού του χωριού και συ-
νέπεια αυτής και η μείωση του αριθμού των μαθητών.

Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του ’50  και έπειτα, η Ελλά-
δα θα βιώσει τον τρομακτικό εφιάλτη της ξενιτιάς, της μετανάστευ-
σης. Το μεγαλύτερο κομμάτι του ενεργού ελληνικού πληθυσμού, της 
υπαίθρου κυρίως, νέοι και νέες που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά και 
το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας, εγκαταλείπουν τις πατρογονικές 
τους εστίες, τα σπίτια τους, τις οικογένειες, τους γονείς τους, τα ίδια 
τους τα παιδιά  και φεύγουν σε άγνωστους και μακρινούς τόπους, 
ιδωμένους μόνο από κάποια κακοτυπωμένη αφίσα ή από κάποια ασα-
φή αφήγηση προς αναζήτηση εργασίας. Κύριος τόπος προορισμού κι 
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εγκατάστασης η Δ. Ευρώπη και ιδιαίτερα η Γερμανία. Η Ευρώπη, κα-
θημαγμένη από τη φρίκη του μεγάλου Πολέμου, ισοπεδωμένη υλι-
κά και αλλοτριωμένη ψυχικά, αναζητεί εργατικά χέρια για να κλείσει 
τις ανοιχτές πληγές, που τις άφησε ο Πόλεμος και να  οικοδομήσει 
μια νέα Ευρώπη. Υπερατλαντικές χώρες όπως, Αμερική, Αυστραλία, 
υπόσχονται γρήγορα και μεγάλα κέρδη, χωρίς τον κόπο και τον μόχθο 
που απαιτεί η γεωργική εργασία, που είναι ζυμωμένη με τον ιδρώτα 
του προσώπου. Έτσι τουλάχιστον έλεγαν οι πρώτες αφίσες της επο-
χής. Η πρόκληση μάλιστα γινόταν μεγαλύτερη στους κατοίκους ορει-
νών, απομονωμένων χωριών, χωρίς γεωργικό κλήρο, με πολλά προ-
βλήματα επικοινωνίας, με πενιχρά εισοδήματα και ζοφερό μέλλον.

Η χαριστική βολή δόθηκε με την κρίση του καπνού που εκδηλώ-
θηκε το 1961. Τη χρονιά εκείνη, ύστερα από υπεραποδόσεις στρεμ-
ματικών καλλιεργειών καπνού των παρελθόντων ετών, είχαν συσσω-
ρευτεί μεγάλες ποσότητες καπνού, οι οποίες έμειναν αδιάθετες ή εί-
χαν πολύ χαμηλή και μη συμφέρουσα τιμή αγοράς. Για να αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, η τότε κυβέρνηση, 
με διάταγμα που εξέδωσε, περιόριζε τα καλλιεργήσιμα στρέμματα 
καπνού, καθώς και τη επιτρεπόμενη παραγωγή καπνού κάθε στρέμ-
ματος. Αναγνώριζε περίπου 70 κιλά ανά στρέμμα. Τα υπόλοιπα κιλά 
του κάθε καλλιεργητή δεν αναγνωριζόταν από το κράτος, οπότε δεν 
είχε δικαίωμα πώλησής τους! Το κράτος δηλαδή μείωνε τεχνητά τη 
στρεμματική απόδοση θέλοντας να διαθέσει στην αγορά τις συσσω-
ρευμένες ποσότητες που υπήρχαν. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν ταυ-
τόχρονα με τη μείωση της ποσότητας του καπνού, να μειωθεί δραμα-
τικά και το εισόδημα των καλλιεργητών. Μείωση, η οποία ήταν δυ-
σβάστακτη για τις πολυμελείς συνήθως αγροτικές οικογένειες, με μο-
νοκαλλιέργεια καπνού, με ορατό κίνδυνο να μην μπορούν πλέον να 
ζήσουν αξιοπρεπώς και να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές υπο-
χρεώσεις. Βλέποντας τον κίνδυνο της φτώχειας να στέκει προ των πυ-
λών, τα καπνοχώρια της Ελλάδος ξεσηκώθηκαν. Στις Σέρρες τα σκή-
πτρα της διαμαρτυρίας τα κατείχε η Πεντάπολη, ως το πιο ονομαστό 
καπνοχώρι της ευρύτερης περιοχής. Κάτοικοί της, μαζί με κατοίκους 
γειτονικών χωριών, συγκεντρώθηκαν και απέκλεισαν την επαρχια-
κή οδό Σερρών-Δράμας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάφω-
ρη αδικία που επιβαλλόταν άνωθεν. Το «μπλόκο», όμως, που στήθη-
κε, διαλύθηκε βίαια από την αστυνομία, οι οργανωτές συνελήφθηκαν 
και καταδικάστηκαν με βαριές ποινές. Έτσι μη μπορώντας να αντι-
μετωπίσουν το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, στράφηκαν και χωρίς 
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την θέλησή τους στην ξενιτιά, η οποία υπήρχε πάντα ως εναλλακτι-
κή λύση. Η συνέχεια από το σημείο αυτό και μετά πήρε τη «φυσιολο-
γική» της πορεία.         

 Θα μπορούσαμε – και έχουμε τη διάθεση – να ασχοληθούμε με 
το φοβερό πρόβλημα της μετανάστευσης και τις συνέπειές της σε 
όσο βάθος κι αν χρειαστεί. Αναγκαστικά, όμως, θα πρέπει να περιορι-
στούμε στη σύνδεσή της με την Πεντάπολη και τους λόγους που ανά-
γκασαν τους κατοίκους αυτής της κοινότητας, να ακολουθήσουν τα 
βήματα άλλων κοινοτήτων του ίδιου ή και γειτονικών Νομών. 

Εάν – για να επανέλθουμε – για τους κατοίκους αυτών των χω-
ριών, η ξενιτιά αποτελεί έναν σοβαρό και υπολογίσιμο λόγο μετεγκα-
τάστασης, για εύρεση εργασίας και εξασφάλιση καλύτερου μέλλο-
ντος τόσο για τους ίδιους όσο και για τα παιδιά τους, ποιον λόγο φυ-
γής είχαν οι κάτοικοι της πεδινής Πεντάπολης, με εύφορο, καλλιερ-
γήσιμο και αποδοτικό γεωργικό κλήρο, χωρίς προβλήματα μετακίνη-
σης κι επικοινωνίας, αφού γειτνιάζει με την πρωτεύουσα του Νομού, 
την πόλη των Σερρών;

Είναι προφανές ότι  αυτή η τάση για φυγή, που υπήρχε πανελλα-
δικά επηρέασε καθοριστικά, θα λέγαμε, και τους κατοίκους της Πε-
ντάπολης, οι οποίοι αναζητούσαν απλώς αφορμή για την μετεγκατά-
στασή τους. Τέτοια αφορμή και αιτία πιστεύουμε, ήταν και ο μικρός 
γεωργικός κλήρος, που δεν επαρκούσε για ένα αξιοπρεπές ετήσιο ει-
σόδημα.

 Στα χρόνια, όμως, που διανύουμε συμβαίνει και μια σημαντική 
αλλαγή στην δομή της οικογένειας, που θα παίξει κι αυτή το ρόλο της 
προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της τάσης απομάκρυνσης από 
τον τόπο καταγωγής. Η πατριαρχική οικογένεια με τη διαμονή κάτω 
από κοινή στέγη γονέων, τέκνων κι εγγονών, φθίνει σιγά σιγά και τη 
θέση της παίρνει η μικρή ευέλικτη οικογένεια των τριών-τεσσάρων 
μελών. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η αλλαγή στην οικογενειακή δομή, 
προέκυψε ως ανάγκη στην ειλημμένη απόφαση φυγής ή ήταν αποτέ-
λεσμά της. Γεγονός είναι, όμως, ότι αυτή η αλλαγή, διευκόλυνε τους 
νέους γονείς να λάβουν τελικά την απόφαση της απομάκρυνσης από 
το χωριό. 

Το μεγάλο, όμως, πρόβλημα της Πεντάπολης, όσο κι αν ακούγε-
ται παράξενο, ήταν αυτό της Παιδείας! Μια μεγάλη αλλαγή προσα-
νατολισμού ήταν η έντονη αναζήτηση ανώτερης παιδείας. Ήδη από 
το 1950 οι νεαροί μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης, ορι-
σμένοι και παλαιότερα, δεν σταματούσαν τη φοίτησή τους στο Δη-
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μοτικό σχολείο, αλλά συνέχιζαν τις σπουδές τους και στο Γυμνάσιο, 
στις Σέρρες. Αυτή η τάση φαίνεται ότι υπέπεσε στην αντίληψη της 
υψηλής κοινωνίας των Σερρών και έτσι το 1954 ιδρύεται Ιδιωτικό 
Γυμνάσιο στην Πεντάπολη! Αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντι-
κό γεγονός, που κατατάσσει την κοινότητα της Πεντάπολης στις πλέ-
ον ανεπτυγμένες μορφωτικά! Η τάση λοιπόν που υπήρχε από παλαι-
ότερα, με την ίδρυση και λειτουργία του Ιδιωτικού Γυμνασίου αυξή-
θηκε και γενικεύτηκε αργότερα με την ίδρυση και κρατικού Γυμνα-
σίου το 1971 στο ίδιο κτίριο με αυτό του Δημοτικού! Έτσι αρκετοί 
νέοι μάθαιναν γράμματα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνονταν. 
Οι σπουδές, όμως, αποτελούσαν εκείνη την εποχή, έναν δρόμο χωρίς 
επιστροφή. Αυτό γιατί οι νέοι, διαλέγοντας από πολύ νωρίς τον δρό-
μο των γραμμάτων, έκλειναν το δρόμο της ενασχόλησης με τη γη των 
πατέρων τους, αφού οι γνώσεις τους για την καλλιέργειά της ήταν πε-
ριορισμένες και ο χρόνος που διέθεταν γι’ αυτήν ελάχιστος. Μετά τα 
18 τους χρόνια έφευγαν για σπουδές στις μεγάλες πόλεις της Ελλά-
δος – Αθήνα, Θεσσαλονίκη – και δεν επέστρεφαν ποτέ. Αρκετοί νέοι 
Πενταπολίτες, επίσης, αποτέλεσαν την πρώτη γενιά που πήρε το δρό-
μο για σπουδές στην Ιταλία. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τη 
δεκαετία ’50 – ’60 αναδείχθηκαν από την Πεντάπολη περίπου τριά-
ντα νέοι επιστήμονες!342 Έτσι για το χωριό ο συγκεκριμένος λόγος 
λειτούργησε αρνητικά, προκαλώντας δημογραφικό πρόβλημα. Κα-
τάλογος Πενταπολιτών αποφοίτων Πανεπιστημίων, συντάχθηκε από 
την κοινότητα Πεντάπολης στις 24/10/1997, όταν ο τότε Πρόεδρος 
Κ. Δοκουσλής απέστειλε ψήφισμα διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό 
Εσωτερικών Α. Παπαδόπουλο, επειδή η Πεντάπολη δεν επιλέχθηκε 
ως έδρα του νέου Δήμου Εμμ. Παπά στο πρόγραμμα «Καποδίστρι-
ας»  Ο κατάλογος αυτός, 500 περίπου ατόμων, είναι ένα μεγάλο μέ-
ρος των επιστημόνων που έχουν καταγωγή από την Πεντάπολη, αν 
και λείπουν αρκετά ονόματα. Έκτοτε, μιας και έχουν περάσει αρκετά 
χρόνια, ο κατάλογος μπορεί να συμπληρωθεί με αρκετούς νέους επι-
στήμονες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πολλοί εκ 
των αναφερομένων διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω-
τερικό σε σημαντικές θέσεις.343

Να πώς περιγράφουν την τάση των Πενταπολιτών για σπουδές 
και την οικονομική ευμάρεια των κατοίκων, οι Δημήτριος Αραμπα-
342  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
343 Ψήφισμα διαμαρτυρίας δημοτών Πεντάπολης Α.Π. 1880/24-10-97/Κοινότητα Πεντάπο-
λης.(Ο κατάλογος παρατίθεται στο Παράρτημα του Βιβλίου)
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τζής και Νικόλαος Παπανικολάου: «Η Πεντάπολη ήταν το μεγαλύτε-
ρο σε έκταση και πληθυσμό από όλα τα Δαρνακοχώρια. Και ήταν κι 
ένα μέρος εμπορικό για την εποχή εκείνη. Είχε πολλά καταστήματα και 
κάθε Κυριακή γινόταν το λεγόμενο παζάρι, αλλά και σε άλλα διαστή-
ματα ερχόταν και ψώνιζαν από δω. Ήταν κεφαλοχώρι, αρχοντοχώρι 
μαζί, αλλά και πολύ καπνοπαραγωγικό. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο 
να υπάρξουν από πολύ νωρίς οικονομικά αποθέματα στις οικογένειες 
και ενωρίς τα παιδιά τους να τα στρέψουν προς τα γράμματα. Να σκε-
φθείτε ότι η Πεντάπολη είχε δικό της ηλεκτρισμό, που το παρήγαγε κά-
ποια οικογένεια Παπαγεωργίου, αν καλά θυμάμαι, απ’ το 1928, όπως 
και γιατρό γηγενή, τον Γεώργιο Τσικούδα, που έζησε 100 χρόνια και τα 
τελευταία του χρόνια έκανε και διευθυντής του σανατορίου Θεσσαλο-
νίκης. Αυτά νομίζω έχουν συνάφεια. Όταν υπάρχει αγαθό και βρίσκει 
κατανάλωση, υπάρχει και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δεν είναι μόνο να 
αναπτυχθεί η καλλιέργεια του καπνού, αλλά φέρνει στο μυαλό κι άλ-
λες πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν για ένα καλύτερο επίπεδο… 
Εκτός απ’ τη γεωργική ανάπτυξη, ήταν κι η εμπορική ανάπτυξη. Γνώ-
ρισε και πολλούς πρόσφυγες η Πεντάπολη και απ’ το Μικρασιατικό πό-
λεμο… Πάρα πολύς κόσμος ήρθε στην Πεντάπολη και όπως και πολλοί 
γηγενείς δημιούργησαν επιχειρήσεις».344 

«Ήταν ξύπνιοι, πρώτα απ’ όλα με τις επιχειρήσεις τους, ως καπνο-
παραγωγοί. Με τα καπνά έρχονταν και πολύς άλλος κόσμος στην Πε-
ντάπολη, πράγμα που επιφέρει και περεταίρω εξέλιξη και ανάπτυξη… 
Επιπλέον, βλέποντας ο καθένας την κούραση μιας τέτοιας γεωργικής 
επιχείρησης, καημό είχε ν’ απαλλάξει ένα – δυο τουλάχιστον, αν όχι 
όλα τα παιδιά του, από τη γεωργία, ωθώντας τα προς τα γράμματα».345

Μετά την παρουσίαση των αιτιών που οδήγησαν στην μεγάλη 
αυτή μείωση του πληθυσμού της Πεντάπολης, ας δούμε σύντομα σε 
ποιους τόπους οδηγήθηκαν, τι επαγγέλματα εξάσκησαν, πώς έζησαν 
όλα αυτά τα χρόνια και τι δεσμούς είχαν με την ιδιαίτερη πατρίδα 
τους.

Ο κύριος όγκος των κατοίκων εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονί-
κη. Η Θεσσαλονίκη, εκτός από το μέγεθός της, την κοντινή της από-
σταση από τις Σέρρες και την εξασφάλιση εργασίας στα εργοστάσια 
που διέθετε εκείνη την εποχή, αποτέλεσε τόπο υποδοχής και για έναν 
ακόμη λόγο. Ορισμένοι κάτοικοι που διέθεταν οικονομική ευχέρεια, 

344  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
345  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου 
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διέθεσαν μέρος αυτής για αγορά μετοχών από τον Οργανισμό Αστι-
κών Συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα 
και εργασία ως οδηγοί ή ως εισπράκτορες. Πάντως, από όποια σκο-
πιά και αν το δει κανείς, αποτελεί θλιβερό γεγονός μεγάλοι καπνοπα-
ραγωγοί με τριώροφες κατοικίες στην Πεντάπολη να γίνουν θυρωροί 
σε πολυκατοικίες!346  

Η επιλογή αυτή για εργασία μα και οι υπόλοιπες επιλογές ως βι-
ομηχανικών ανειδίκευτων εργατών, οδηγεί σε σημαντικά συμπερά-
σματα για τον τρόπο σκέψης, λήψης αποφάσεων και τελικά τρόπου 
ζωής μιας ολόκληρης γενιάς των Ελλήνων και όχι μόνο βέβαια των 
κατοίκων της Πεντάπολης. Η ανταλλαγή του ήρεμου, ελεύθερου και 
υγιεινού τρόπου ζωής στο χωριό σε μονοκατοικίες, ανάμεσα σε οι-
κείους και αγαπητούς ανθρώπους, με παράλληλη εργασία στη γη των 
προγόνων τους, με αυτήν της πολύβουης μεγαλούπολης, μέσα σε τε-
ράστια απάνθρωπα οικοδομήματα με ασφυκτικά περιορισμένο χώρο, 
και με αγχώδη καθιστική εργασία στη θέση του οδηγού ενός λεωφο-
ρείου, δείχνει και τα αδιέξοδα τα οποία βίωναν οι άνθρωποι της μι-
κρής αυτής κωμόπολης.   

Άλλοι τόποι υποδοχής σε μικρότερο βαθμό ήταν η Αθήνα και η 
πόλη των Σερρών. Μερικοί κατευθύνθηκαν στη Γερμανία και λιγότε-
ροι στην μακρινή Αυστραλία.

Οι ίδιοι οι μετανάστες αν και διατηρούσαν την επαφή τους με 
το χωριό, μοιραία λειτούργησαν αρνητικά για την ανάπτυξη και την 
«τύχη» του χωριού τους, ζώντας το «ελληνικό αστικό όνειρο». Οι επι-
σκέψεις τους ήταν για να συναντηθούν με προσφιλή πρόσωπα, για να 
ξαναδούν τον τόπο που γεννήθηκαν και να ξαναθυμηθούν τα παιδικά 
τους χρόνια. Έτσι μέσα σε 50 έτη το όνειρο έσβησε…

Αυτοί που απέμειναν ασχολήθηκαν κυρίως με την γεωργία. Η κα-
πνοπαραγωγή βέβαια μειώθηκε δραματικά μετά τις κατακλυσμιαίες 
αλλαγές και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών. Νέες, όμως, καλ-
λιέργειες εμφανίστηκαν. Αρκετοί βέβαια ασχολήθηκαν και με άλλα 
επαγγέλματα, όπως αυτά των εμπόρων και των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, ενώ αρκετοί έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι κ.ά. 

Από τους σημερινούς κατοίκους οι 30 περίπου ασχολούνται με τη 
γεωργία, καλλιεργώντας με γεωτρήσεις μεγάλες εκτάσεις γης με κα-
πνά, βαμβάκι, καλαμπόκι, ζαχαρότευτλα, ηλίανθο, ελαιοκράμβη και 
σιτηρά. Περίπου 50 είναι μικρογεωργοί που καλλιεργούν καπνά και 

346  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή  
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σιτηρά. Οι κτηνοτρόφοι αμνοεριφίων δεν ξεπερνούν τους 10. Οι ιδι-
ώτες μικροέμποροι και επαγγελματίες, όπως μπακάληδες, ηλεκτρο-
λόγοι, υδραυλικοί κλπ είναι περίπου 30 και οι δημόσιοι υπάλληλοι 
στις Σέρρες, δάσκαλοι, νοσοκόμες, υπάλληλοι στη Νομαρχία, στα 
ΤΕΙ, τραπεζικοί υπάλληλοι, γύρω στα 50 άτομα. Οι υπόλοιποι κάτοι-
κοι σε ποσοστό άνω του 80% είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, λίγοι του 
ΟΑΣΘ, του ΙΚΑ και συνταξιούχοι Γερμανίας.

 Όλη η παραπάνω εξέλιξη ερμηνεύει την πορεία του μαθητικού 
δυναμικού στο Σχολείο της Πεντάπολης, η οποία έφερε ως αποτέλε-
σμα τη φυγή των νέων ανθρώπων, την αλλαγή της επαγγελματικής 
δομής και του κοινωνικού ιστού και της νοοτροπίας. Οι δυναμικοί 
νέοι της δεκαετίας του '60 επέστρεψαν ως συνταξιούχοι, αφήνοντας 
στις μακρινές χώρες, στις πολιτείες του εξωτερικού ή στις μεγαλου-
πόλεις της Ελλάδας που διέμειναν όλα αυτά τα χρόνια το πολυτιμότε-
ρο δημιούργημά τους. Τα τέκνα τους.   

2.3 Σχολική αποτυχία

Όπως εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε από τους πίνακες που 
ακολουθούν η σχολική αποτυχία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη τα πρώτα 
χρόνια έναρξης λειτουργίας του σχολείου μετά την κατοχή.

Πίνακας 1. Γραφική παράσταση που δείχνει τον αριθμό των απορ-
ριφθέντων μαθητών κατά τα έτη 1945 – 1972



σελ.223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - Ανθρώπινο δυναμικό

Το μεγαλύτερο μάλιστα ποσοστό παρατηρείται τον πρώτο κιόλας 
χρόνο δηλαδή το 1945. Σε αυτό το έτος η αποτυχία ξεπερνά το 20%! 
Μάλιστα ο Διευθυντής του Β΄Δημοτικού Τιμολέων Φουντεδάκης κα-
ταγράφει μόνος του, χωρίς να του ζητηθεί, το ποσοστό των απορρι-
φθέντων μαθητών, κατά το σχ. έτος 1945-46, το οποίο εκτινάχθηκε 
στο 12,5%. Αλλά και τα επόμενα χρόνια, μπορεί η σχολική αποτυχία 
να υποχωρεί από το ποσοστό αυτό, εξακολουθεί, όμως, να διατηρεί-
ται σε υψηλά ποσοστά. Κατά μέσο όρο την πρώτη πενταετία το πο-
σοστό κυμαίνεται στο 13%. Ενώ το επόμενο σχολικό έτος το ποσο-
στό πέφτει σημαντικά, τα δύο επόμενα σχολικά έτη, για κάποιους λό-
γους που διαφεύγουν της προσοχής μας, εκτινάσσεται και πάλι και 
αγγίζει σχεδόν το ποσοστό του 1945 φτάνοντας στο 19% και 15% 
που αντιστοιχεί στα έτη 1950-51 και 1951-52. Από τη σχολική χρο-
νιά 1951-52 κι έπειτα το ποσοστό μειώνεται σταδιακά φτάνοντας σε 
αμελητέα ποσοστά τα επόμενα χρόνια, με εξαίρεση τα σχολικά έτη 
1965-66 και 1966-67, όπου και πάλι σκαρφαλώνει στο 10%. Αυτό νο-
μίζουμε είναι πολύ φυσικό να συμβαίνει, αφού στα χρόνια της κατο-
χής ουσιαστικά δεν υπήρχε Παιδεία στην Πεντάπολη. Έτσι, λοιπόν, 
αμέσως μετά τον ορυμαγδό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου χωρίς γνώ-
σεις, με μεγάλες καθυστερήσεις, με το πρόβλημα της πείνας να απο-
τελεί το πρωταρχικό μέλημα των κατοίκων της συγκεκριμένης περι-
οχής, αλλά και όλης της Ελλάδος, δεν πρέπει να ξενίζει το ποσοστό 
απόρριψης μαθητών που παρατηρείται, λόγω απουσιών ή ενδιαφέρο-
ντος για το σχολείο και τα γράμματα. 
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Πίνακας 2. Γραφική παράσταση που δείχνει το ποσοστό των 
απορριφθέντων μαθητών κατά τα έτη 1945 - 1972 

Το σχολικό έτος χωριζόταν σε 4 δίμηνα «διά τας 4 κατωτέρας τά-
ξεις» και σε 2 εξάμηνα «διά τας 2 ανωτέρας τάξεις».347Από τη μελέ-
τη των Γενικών Ελέγχων παρατηρήσαμε, ότι υπάρχουν μαθητές που 
φοιτούν κανονικά το α΄ εξάμηνο και καταγράφουν βαθμολογίες από 
το βαθμό 6 έως το 8. Στο δεύτερο όμως εξάμηνο η επίδοσή τους πέ-
φτει και η βαθμολογία τους κατακρυλά στο 3. Αυτός είναι και ο βαθ-
μός τους στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις, με αποτέλεσμα ο μέ-
σος όρος (Μ.Ο)  να είναι 4 κι έτσι να μένουν στάσιμοι. Άλλοι μα-
θητές, ενώ φοίτησαν κανονικά το α΄τετράμηνο χωρίς απουσίες, το 
β΄τετράμηνο λόγω ασθενείας απουσίασαν. Για το λόγο αυτό έμειναν 
στάσιμοι και επανέλαβαν τη φοίτησή τους την επόμενη χρονιά στην 
ίδια τάξη. Τέτοιες περιπτώσεις δύσκολα θα συναντήσει κανείς σήμε-
ρα στη δημόσια εκπαίδευση.

Κάποια άλλα στοιχεία, όμως, που προσέξαμε από τους Γενικούς 
Ελέγχους είναι και τα παρακάτω: Συνήθως, όταν αναφερόμαστε στη 
σχολική αποτυχία, εννοούμε τον αριθμό των μαθητών που απορρί-
πτεται και επαναλαμβάνει την τάξη. Τι συμβαίνει, όμως, με τους υπό-
λοιπους μαθητές που συνεχίζουν στην επόμενη τάξη; Το παρακάτω, 
τυχαία δείγμα από τους πίνακες των Γενικών Ελέγχων, θα δώσει τις 
απαντήσεις.

347  Γενικοί Έλεγχοι Α΄ , Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως
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Όπως εύκολα διαπιστώνουμε οι παραπάνω μαθητές δεν ανήκουν 

στους απορριφθέντες, καθώς  έχουν περάσει στην επόμενη  τάξη. Η 
βαθμολογία τους όμως κάθε άλλο παρά ικανοποιητική μπορεί να θε-
ωρηθεί. Τα δεδομένα βέβαια με τα οποία κρίνουμε τη βαθμολογία ως 
ικανοποιητική ή όχι, ως πολύ καλή, μέτρια ή άριστη, είναι τα σημερι-
νά.  Ας μην ξεχνούμε, όμως, ότι οι εκπαιδευτικοί της εποχής εκείνης 
βαθμολογούσαν πολύ αυστηρότερα από ό,τι βαθμολογούν οι σημερι-
νοί. Αυτό βέβαια δεν είχε σχέση με την ποιότητα των μαθητών ή και 
των ίδιων των εκπαιδευτικών. Είχε σχέση πιστεύουμε με τη νοοτρο-
πία μιας ολόκληρης εποχής. Αυστηρότερα ήταν και τα ήθη της επο-
χής, οι συνήθειες και οι εκδηλώσεις της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαί-
τερα της υπαίθρου, αλλιώτικες ήταν οι σχέσεις γονέων και παιδιών, 
εκπαιδευτικών και μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Άλλωστε η 
βαθμολογία αντικατόπτριζε αποκλειστικά και μόνο τη σχολική πο-
ρεία και προσπάθεια του μαθητή και δε γινόταν διαβατήριο για είσο-
δο σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως σε πολύ πρόσφατες επο-
χές, αλλά εν μέρει και στη σημερινή! Στο Α΄ Δημοτικό Σχολείο πέρα-
σαν αρκετά χρόνια για να εμφανιστεί μαθητής με Άριστα 10 στη βαθ-
μολογία του. Στο Β΄ Δημοτικό το σχολικό έτος 1945-46 μία και μονα-
δική μαθήτρια από όλες τις τάξεις και όλους τους μαθητές εμφάνισε 
άριστη επίδοση. Ήταν η Ιωαννίδου Αθανασία του Δημητρίου, ετών 
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10, φοιτούσε στην Α΄τάξη του σχολείου και προάχθηκε για την επό-
μενη τάξη με 10 άριστα σε όλα τα μαθήματα και διαγωγή κοσμιοτά-
τη.348 Το επόμενο σχολικό έτος αρκετοί μαθητές πέτυχαν άριστη επί-
δοση, πάντα στο Β΄ Δημοτικό Σχολείο. Καμιά ομοιότητα και σύγκρι-
ση βέβαια με τα σημερινά δεδομένα, όπου άριστη επίδοση έχει το σύ-
νολο σχεδόν των μαθητών. Αναμφισβήτητα το Β΄ Δημοτικό είχε πε-
ρισσότερους αριστούχους. Φαίνεται πως οι μαθητές του ήταν περισ-
σότερο μελετηροί, αν και ο χωρισμός τους γινόταν με βάση τη συνοι-
κία στην οποία κατοικούσαν. 

Η σχολική αποτυχία, όμως, έχει δύο όψεις. Η μία είναι αυτή που 
μόλις παρουσιάσαμε με τους απορριφθέντες μαθητές, αυτούς δηλαδή 
που την επομένη χρονιά επαναλάμβαναν την ίδια τάξη. Η άλλη  όψη 
έχει σχέση με την Σχολική Διαρροή, που εμείς την κατατάσσουμε ως 
έναν κλάδο της γενικής ενότητας «Σχολική Αποτυχία», γιατί πιστεύ-
ουμε ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. 

Υπήρχαν μαθητές οι οποίοι αν και εγγραφόταν κανονικά στο σχο-
λείο στις αρχές της σχολικής χρονιάς, τελικά δεν κατάφερναν να πα-
ρακολουθήσουν τα μαθήματα έως το τέλος της, έτσι ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις. Διέκοπταν τη φοίτησή κατά 
τη διάρκεια του σχολικού έτους και εγκατέλειπαν τη σχολική τάξη. 
Αυτοί οι μαθητές καταγράφονται και από τους δύο Διευθυντές των 
δύο Δημοτικών Σχολείων αρχικά, αλλά και του Ενιαίου 9/θεσίου Σχο-
λείου αργότερα, σε στήλη του «Μαθητολογίου», με την ένδειξη «Δι-
ακόψαντες – Αποσυρθέντες». Ο αριθμός των μαθητών που ανήκουν 
σε αυτή την κατηγορία, όπως φαίνεται κι από τον πίνακα 3, τα πρώ-
τα χρόνια λειτουργίας των σχολείων μετά την κατοχή ήταν μεγάλος. 
Σταδιακά όμως άρχισε να μικραίνει φτάνοντας στον αριθμό 1 κατά το 
σχολικό έτος 1970-71. Πάντως, αυτό που κάνει εντύπωση, είναι ότι 
παρά τη μείωση του αριθμού αυτού, υπήρχαν πάντοτε κάποιοι μαθη-
τές που διέκοπταν τη φοίτησή τους. Χρειάστηκε να περάσουν 25 ολό-
κληρα χρόνια από το 1945 για να μηδενιστεί αυτός ο αριθμός.

348  Γενικός Έλεγχος Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σχ. έτος 1945-46
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Πίνακας 3. Γραφική παράσταση που δείχνει τον αριθμό των 
«αποσυρθέντων» και των «μη εξετασθέντων» μαθητών κατά τα σχο-
λικά έτη 1945- 1972

Οι λόγοι που ανάγκαζαν αυτούς τους μαθητές να διακόψουν τη 
φοίτηση που οι ίδιοι επιθυμούσαν, μάς είναι άγνωστοι. Άγνωστο μάς 
είναι, επίσης, εάν το επόμενο ή τα επόμενα σχολικά έτη αυτοί οι μα-
θητές επανεγγράφονταν στο Σχολείο και στην τάξη που εγκατέλει-
ψαν. Χρησιμοποιούμε τη λέξη «άγνωστο» για να δηλώσουμε ότι οι 
λόγοι για τους οποίους διέκοψαν τη φοίτηση δεν υπάρχουν πουθενά 
επίσημα γραμμένοι. Υποθέτουμε, όμως, και σε πολλές περιπτώσεις 
γνωρίζουμε, ότι αυτοί οι λόγοι είχαν σχέση με βιοποριστικές ανάγκες 
των ιδίων, αλλά κυρίως των οικογενειών τους. Η επιτακτική ανάγκη 
για εργατικά χέρια που θα καλλιεργήσουν, θα σπάσουν, θα «μπουρ-
λιάσουν» τον καπνό, που θα δουλέψουν για να εξασφαλιστεί η ίδια η 
ζωή, ο ίδιος ο άρτος ο επιούσιος ήταν τόσο τρομακτική τα πρώτα με-
τακατοχικά χρόνια, ώστε κι αυτή η διαπιστωμένη τάση των Πεντα-
πολιτών για πνευματική καλλιέργεια, να υποχωρήσει μπροστά στην 
ανάγκη της ίδιας της επιβίωσης Αυτοί οι λόγοι εξηγούν και τον με-
γάλο αριθμό των μαθητών που αποσύρθησαν από την παιδευτική δι-
αδικασία τα πρώτα χρόνια επαναλειτουργίας του Σχολείου. (Πίν. 3) 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ιδιαίτερη μνεία για έναν άνθρωπο 
που έκανε τα πάντα για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Σχο-
λείου ή να επιστρέψουν σε αυτά, τα μικρά παιδιά της Πεντάπολης 
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που απροστάτευτα τριγυρνούσαν στους δρόμους παίζοντας, χάνοντας 
το χρόνο τους ή ακόμη και βοηθώντας τους γονείς τους στα χωρά-
φια. Είναι ο τότε γραμματέας του χωριού, «ο αείμνηστος Γουρούβας, 
που παρακινούσε τους γονείς στα καφενεία, δεξιά, αριστερά, κυνηγού-
σε τα παιδιά…πολλά παιδιά έτσι είχαν αποφοιτήσει…».349 Ο Γουρού-
βας, μορφωμένος ο ίδιος, ήξερε τις μεγάλες πνευματικές και πρακτι-
κές ωφέλειες από τα γράμματα και ήθελε να καλλιεργήσει στα παιδιά 
του χωριού του την φιλαναγνωσία, να τα κάνει μορφωμένα και ευρυ-
μαθή. Επειδή οι γονείς τους ήταν απασχολημένοι όλη την ημέρα κά-
ποιες εποχές στα χωράφια, ο ίδιος αναλάμβανε μέρος από τις ευθύ-
νες τους, κυνηγώντας στην κυριολεξία τα παιδιά από τα σοκάκια και 
οδηγώντας τα στα χέρια των δασκάλων. Έβλεπε από τις καταστά-
σεις της κοινότητας τα παιδιά που έφταναν στην ηλικία του σχολεί-
ου, συνεννοούνταν με τους δασκάλους και όσα δεν πήγαιναν, φρόντι-
ζε ο ίδιος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τελικά, να πάνε. Έτσι, είτε δι-
έκοπταν είτε συνέχιζαν, «πάντως δεν υπήρξαν παιδιά που να μην πή-
γαν καθόλου σχολείο».350 Μερικές φορές μάλιστα έπαιρνε κάποια από 
αυτά και στην κοινότητα για βοηθούς του, για να τους δείξει κι έναν 
άλλο τρόπο δουλειάς. Έτσι έκανε και με τον Νικόλαο Παπανικολά-
ου, τον οποίο ο πατέρας του θέλοντας να τον κάνει να ξεφύγει από 
τα αγροτικά, παρακάλεσε τον Γουρούβα να τον πάρει κοντά του για 
λίγο διάστημα, πράγμα που έκανε κρατώντας τον δίπλα του περίπου 
ένα χρόνο.351  

Μια άλλη μικρότερη κατηγορία μαθητών, που δεν κατάφερνε να 
περνά με επιτυχία τις ετήσιες προαγωγικές και απολυτήριες εξετά-
σεις, ήταν εκείνη, που ενώ παρακολουθούσε χωρίς απουσίες όλα τα 
μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος κατά τη διάρκεια του σχο-
λικού έτους, τελικά δεν προσερχόταν στις εξετάσεις  για την προα-
γωγή ή την απόλυσή της. Αυτή η κατηγορία των μαθητών είναι κα-
ταγεγραμμένη σε πίνακες στο βιβλίο του «Μαθητολογίου» στο τέ-
λος της χρονιάς και σε ιδιαίτερη στήλη με τίτλο «Μη Εξετασθέντες». 
Όπως και για την προηγούμενη κατηγορία έτσι και για αυτή δεν γνω-
ρίζουμε τους λόγους που ανάγκασαν τους συγκεκριμένους μαθητές 
να μην προσέλθουν στις εξετάσεις. Υποθέτουμε, όμως, ότι οι λόγοι 
ήταν ανάλογοι με την προηγούμενη κατηγορία μαθητών, δηλαδή βι-

349  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
350  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
351  Συνένετυξη Ν. Παπανικολάου 
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οποριστικοί. 
Μπορεί βέβαια οι συγκεκριμένοι μαθητές να μην εγκατέλειπαν το 

σχολείο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν γνωρίζουμε, όμως, εάν και 
πόσο εργάζονταν ολόκληρη τη χρονιά στα χωράφια ή αλλού, προκει-
μένου να συνεισφέρουν στον οικογενειακό κορβανά. Κουρασμένοι, 
εξαντλημένοι ίσως, από την κοπιώδη φροντίδα εξασφάλισης της πα-
ραγωγής, παρά την μικρή τους ηλικία, μη έχοντας χρόνο κατ’ ελάχι-
στο, να μελετήσουν τα σχολικά μαθήματα, πήγαιναν στο σχολείο την 
επόμενη μέρα με μοναδικό εφόδιο, αυτά που θυμόταν από την παρά-
δοση του μαθήματος την προηγούμενη μέρα από τον δάσκαλο. Αν 
αυτό ήταν αρκετό σε ορισμένες περιπτώσεις ευφυών μαθητών, δεν 
ήταν αρκετό στους περισσότερους. Μάλιστα γινόταν απαγορευτικό 
σε όλους, όταν είχαν να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις στο τέλος της 
χρονιάς, με ύλη την οποία ποτέ δεν είχαν μελετήσει. Η εύκολη λύση 
στις περιπτώσεις αυτές ήταν η μη προσέλευσή τους στις εξετάσεις, 
παρά το ότι είχαν διδαχθεί την ύλη των μαθημάτων. Όπως είπαμε και 
στην αρχή του κεφαλαίου, δεν γνωρίζουμε την «τύχη» αυτών των μα-
θητών. Φυσικά θα υπάρχουν και άλλοι λόγοι οικογενειακής ή και κοι-
νωνικής φύσεως, για τη μη συμμετοχή των παιδιών αυτών στις τελι-
κές εξετάσεις ή για τους απορριφθέντες μαθητές. Πιστεύουμε, όμως, 
ότι κάποιοι από αυτούς, φοίτησαν αργότερα στο Νυχτερινό Σχολείο, 
για το οποίο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε άλλο κεφάλαιο της παρού-
σας εργασίας.  

 Όλοι γνωρίζουμε κάποιους συνανθρώπους μας, ο καθένας στο 
ιδιαίτερο περιβάλλον του, μαθητές την εποχή εκείνη, που ανήκουν 
στις περιπτώσεις που προαναφέρθησαν.

Επειδή ο αριθμός των «μη προσερχομένων στις εξετάσεις» είναι 
ελάχιστος και μη συνεχόμενος στα σχολικά έτη, σχετικά με τον αριθ-
μό των αποσυρθέντων μαθητών, αλλά και για να μην κουράζουμε τον 
αναγνώστη της έρευνας με συνεχή διαγράμματα και πίνακες, ενσω-
ματώσαμε τους «αποσυρθέντες» και τους «μη εξετασθέντες» μαθη-
τές  και των δύο Δημοτικών Σχολείων σε έναν κοινό αριθμό, που προ-
κύπτει από το άθροισμά τους κι έτσι εμφανίζεται στον πίνακα 3.

 Για όλες αυτές τις κατηγορίες των μαθητών πολύ χαρακτηριστι-
κά είναι αυτά που γράφει ο Επιθεωρητής Αλέξανδρος Αλεξόπουλος, 
όταν επισκέφθηκε το Σχολείο το 1947: «Μέχρι των μέσων του μηνός 
Μαΐου η φοίτησις υπήρξεν τακτική, είτα λόγω της ενάρξεως της κα-
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πνοφυτείας εσημειώθησαν ομαδικαί απουσίαι των μαθητών».352 Την 
ίδια κατάσταση διαπιστώνει και μετά λίγα χρόνια, όταν επισκέπτεται 
το Σχολείο στις 10/5/50, αφού σημειώνει: «Καθ’ όλον το σχολ. έτος οι 
μαθηταί εφοίτησαν τακτικώς και μόνον περί τα τέλη Μαΐου, λόγω της 
καπνοφυτείας εσημειώθει αταξία τις ως προς την φοίτησην».353 

Το πρόβλημα αυτό, των ομαδικών απουσιών, φαίνεται ότι απα-
σχόλησε τις εκπαιδευτικές αρχές, οι οποίες καταλαβαίνοντας την 
ανάγκη εργατικών χεριών και της αναγκαστικής τρόπον τινα απουσί-
ας των μικρών μαθητών, περιόρισε τη λειτουργία των σχολείων την 
εποχή αυτή, δηλαδή Μάιο και Ιούνιο, μόνο στο πρωινό ωράριο. Παρά 
την διευκόλυνση αυτή, όμως, οι μαθητές εξακολουθούσαν να απουσι-
άζουν από τα μαθήματα. Έτσι σε νέα επίσκεψή του στο Σχολείο στις 
3 Ιουνίου 1952 ο ίδιος Επιθεωρητής γράφει: «Η φοίτησις των υπήρ-
ξε τακτική μέχρι των μέσων Μαΐου. Μετά ταύτα, λόγω της καπνοφυ-
τείας, αύτη παρουσιάζεται λίαν ανώμαλος, καίτοι δι’ αποφάσεως του 
Εποπτικού Συμβουλίου η εργασία των Σχολείων περιωρίσθη μόνον 
εις τάς προμεσημβρινάς ώρας».354 Η τακτική αυτή συνεχίζεται και 
τα επόμενα χρόνια. Στις 18 Μαΐου 1955 ο νέος Επιθεωρητής  Βασ. 
Καραζάνος βρίσκει 56 απόντες μαθητές σε σύνολο 378. Τον αριθμό 
αυτόν τον ονομάζει «μέγα» και παραδέχεται πως «…οφείλεται εις την 
καπνοκαλλιέργειαν».355 Οι 56 απόντες μαθητές του 1955 γίνονται 10 
στις 31 Μαΐου 1957, συνεχίζουν, όμως, σταθερά να απουσιάζουν και 
αυτό σημειώνεται πάντα από τους Επιθεωρητές. Ο Θεοδόσης Λιθα-
ρής αναφέρει ότι στα καπνοχώρια την περίοδο της καπνοφυτείας τα 
μαθήματα διακόπτονταν για 20 ημέρες για να βοηθούν τα παιδιά τους 
γονείς τους και τα μαθήματα συμπληρώνονταν με το να κλείνουν τα 
σχολεία 20 μέρες αργότερα.356 Ο Δημήτριος Αραμπατζής αναφέρει 
ότι την περίοδο της καπνοφυτείας δινόταν άδεια στα παιδιά που οι 
γονείς τους καλλιεργούσαν καπνό και γινόταν απλά μια απασχόλη-
ση των υπολοίπων παιδιών για να μην γυρίζουν άσκοπα στους δρό-

352  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτικών 
λειτουργών. Σχολικό έτος 1946-47»
353  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτικών 
λειτουργών. Σχολικό έτος 1949-50»
354  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτικών 
λειτουργών. Σχολικό έτος 1952-53»
355  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκάλων 
κατά το σχ. έτος 1954-55»
356  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
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μους.357

 Η πρώτη χρονιά στην οποία δεν γράφτηκε αυτή η απουσία των 
μαθητών, ήταν το 1962. Σίγουρα δεν σταμάτησε η «φυγή» των μα-
θητών την χρονιά εκείνη. Ίσως ένας λόγος που δεν αναφέρεται να εί-
ναι, ότι η επίσκεψη του Επιθεωρητή εκείνη τη χρονιά έγινε τον Ια-
νουάριο και όχι τον Μάιο.  Σίγουρα πάντως  περιορίστηκε τα επόμε-
να χρόνια και σε κάθε περίπτωση μειωνόταν συνεχώς με το πέρασμα 
των ετών. Καθώς εκμηχανίζεται η γεωργία η παιδική εργασία δεν εί-
ναι πια απαραίτητη. Για όλα τα χρόνια, όμως, που διαρκούσε ο παρα-
δοσιακός τρόπος καλλιέργειας του καπνού ήταν σίγουρα ένας λόγος  
σχολικής αποτυχίας.     

Μια άλλη κατηγορία μαθητών, που σχετίζεται με το προς δια-
πραγμάτευση κεφάλαιο, είναι αυτό των μαθητών με «ειδικές ανά-
γκες». Σήμερα η Ειδική Αγωγή δεν αποτελεί απλώς έναν κλάδο της 
Γενικής Αγωγής, αλλά αποσπάσθηκε από αυτήν, δημιούργησε δικό 
της επιστημονικό πεδίο, με δικά της ερευνητικά δεδομένα και εφαρ-
μογές, που λειτουργούν πολλές φορές επιστηρικτικά και βοηθητικά 
και αυτής της ίδιας της Γενικής Αγωγής. Τα παιδιά με «ειδικές μαθη-
σιακές ανάγκες» και αυτά με «ειδικές ανάγκες», με σοβαρά κινητικά 
προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες, βρίσκονται στο επίκεντρο της 
προσοχής επιστημονικών ερευνητικών ομάδων σε παγκόσμια επίπε-
δο και τα πορίσματα των ερευνών, ταχύτατα περνούν σε εφαρμογή 
στην σχολική πράξη. 

Δεν συνέβαινε, όμως, το ίδιο και στην εποχή που εξετάζουμε. Η 
κατηγορία των μαθητών αυτών δεν ετύγχανε ιδιαίτερης προσοχής.  
Αυτό, βέβαια, δεν ήταν γνώρισμα μόνο του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος, αλλά συνέβαινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν σε ελάχιστες 
χώρες η εξέλιξη των παιδιών αυτών ήταν διαφορετική, δεν μπορούμε 
αυτό να το γενικεύσουμε και να καταλογίσουμε ευθύνες για την εκ-
παιδευτική αντιμετώπιση αυτών των μαθητών. 

Έτσι στο βιβλίο του «Γενικού Ελέγχου» και στην καταγραφή 
των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών, αρκετές φορές βλέπου-
με γραμμένο με μεγάλα γράμματα που καλύπτουν όλη την επιφά-
νεια των μαθημάτων, τη λέξη «Καθυστερημένο – Ανώμαλο», όπως 
και ακριβές φωτοαντίγραφο από το Μαθητολόγιο που ακολουθεί.

357  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
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Αυτό που μας έκανε εντύπωση και το σημειώνουμε, είναι ότι στο 
τέλος του σχολικού έτους 1946-47 ο Διευθυντής του Β΄ Δημοτικού 
Σχολείου στο βιβλίο του «Μαθητολογίου» και στον πίνακα που δεί-
χνει τους αριθμούς των Φοιτησάντων, Αποσυρθέντων κλπ, σε ιδιαίτε-
ρη στήλη με τίτλο « Καθυστερημένα και Ανώμαλα», γράφει τον αριθ-
μό αυτών των παιδιών τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά, που ήταν 
«6».358 Την επόμενη σχολική χρονιά 1947-48 η συγκεκριμένη στή-
λη διατηρείται, αλλά αλλάζει ο τίτλος. Έτσι διαβάζουμε το κομψό-
τερο «Διανοητικά Καθυστερημένα». Ο αριθμός τους αυτή τη φορά εί-
ναι «5».359 

Είναι προφανές ότι οι μαθητές αυτοί ανήκουν στους απορριφθέ-
ντες. Δεν γνωρίζουμε εάν υπήρχε κάποια σχετική διαταγή για επίση-
μη καταγραφή αυτής της κατηγορίας των μαθητών. Δεν νομίζουμε 
όμως να υπήρχε, καθώς τέτοιος αριθμός δεν υπάρχει επίσημα καταγε-
γραμμένος στο αρχείο του Α΄ Δημοτικού Σχολείου. Ίσως να ήταν μια 
επιλογή του ίδιου του Διευθυντή. Σε κανένα άλλο σχολικό έτος έκτο-
τε δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος ή ανάλογος πίνακας. 

Τέλος μια άλλη θλιβερή αιτία διακοπής της φοίτησης ενός μαθη-
358  Μαθητολόγιο Β΄ Δημ. Σχολείου  Πενταπόλεως, σχ. έτος 1946-47
359  Μαθητολόγιο Β΄ Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1947-48
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τού είναι και αυτός ο ίδιος ο θάνατος. Ο πρώτος θάνατος μαθητού κα-
ταγράφεται το σχ. έτος 1945-46. Απεβίωσε κοριτσάκι 9 ετών μαθή-
τρια της Β΄τάξης του σχολείου.360 Ο ίδιος Διευθυντής του Α΄ Δημο-
τικού Σχολείου το σχολικό έτος 1946-47 αναγκάζεται να συμπληρώ-
σει τα στοιχεία, που ζητούνται στο πίνακα με τίτλο «Αποβιώσαντες», 
τον αριθμό «2».361 Όπως αναγράφεται στον πίνακα, οι μαθητές που 
απεβίωσαν ήταν δύο αγόρια που φοιτούσαν στην Πρώτη και Πέμπτη 
τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Δυστυχώς το σχολικό έτος 1954-55 το 
γεγονός αυτό επαναλήφθηκε και ο Διευθυντής  πάλι του Α΄ Δημοτι-
κού Σχολείου, αναγκάστηκε να συμπληρώσει τον πίνακα των αποβι-
ωσάντων μαθητών με τον αριθμό «1».362 Το παιδάκι που απεβίωσε 
ήταν ένα αγοράκι που φοιτούσε στην Τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχο-
λείου. Αυτό που δεν αναγράφει ο πίνακας είναι η αιτία του θανάτου 
αυτών των παιδιών. 

Έκτοτε ο συγκεκριμένος πίνακας παρέμεινε ευτυχώς κενός. Πα-
ρέμενε, όμως, πάντοτε στον ετήσιο γενικό στατιστικό πίνακα έως 
πρόσφατα το σχολικό έτος 1976-77. 

2. 4 Επαγγέλματα γονέων 

Το επάγγελμα των κατοίκων της Πενταπόλεως ήταν το διάστη-
μα που εξετάζουμε κατά συντριπτικό ποσοστό αυτό του καπνοπαρα-
γωγού. Αναγράφονται όμως και άλλα επαγγέλματα που προκαλούν 
ενδιαφέρον τόσο για την γνώση της τοπικής κοινωνικής σύνθεσης, 
όσο και της  ευρύτερης περιοχής. Ενδεικτικά παραθέτουμε αναλυτικά  
τα επαγγέλματα, όπως αυτά αναγράφονται στα βιβλία Γενικών Ελέγ-
χων,  μιας δεκαετίας, αυτής μεταξύ των ετών 1947-1957. 

 1947-48: Γεωργός, κουρεύς, παντοπώλης, σωφέρ, καπνοπαρα-
γωγός, λευκοσιδηρουργός, αρτοποιός, ορφανός.

1948-49: Καπνοπαραγωγός, λευκοσιδηρουργός, ράπτης, αυτοκι-
νητιστής, εργάτης, αρτοποιός, γεωργός, ιερεύς, δημοδιδάσκαλος, χω-
ροφύλαξ, τραπεζικός υπάλληλος, ορφανός.

1949-50: Καπνοπαραγωγός, ιδιωτικός υπάλληλος, αρτοποιός, κα-
πνοπώλης, ορφανός, υαλοπώλης, ράπτης, δημόσιος υπάλληλος, γε-
ωργός.

360  Γενικός Έλεγχος, σχ. έτος 1945-46
361  Γενικός Έλεγχος Α΄ Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1946-47
362  Γενικός Έλεγχος Α΄ Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1954-55
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1950-51: Καπνοπαραγωγός, λευκοσιδηρουργός, , ορφανή, ιερεύς, 
βαρελοποιός.

1951-52: Καπνοπαραγωγός, ορφανός, εργάτης, σιδηροδρομικός, 
ιδιωτικός υπάλληλος, ιερεύς.

1952-53: Καπνοπαραγωγός, λευκοσιδηρουργός, ορφανός, αυτο-
κινητιστής, ιερεύς, παντοπώλης, υποδηματοποιός, δημοδιδάσκαλος, 
καφεπώλης, σιδηρουργός, κρεοπώλης, εργάτης, ποιμήν, σιδηροδρο-
μικός.

1953-54: Καπνοπαραγωγός, πεταλωτής, λευκοσιδηρουργός, υπο-
δηματοποιός, παντοπώλης, δημοδιδάσκαλος, ορφανός, σωφέρ, καρο-
ποιός, αστυνομικός, κουρεύς, ράπτης, αυτοκινητιστής, ιερεύς, τραπε-
ζικός υπάλληλος, ξυλουργός, πεταλωτής, σιδηροδρομικός, εργάτης.

1954-55: Καπνοπαραγωγός, δημοδιδάσκαλος, ορφανός, οδηγός 
αυτοκινήτου, κρεοπώλης, υποδηματοποιός, σιδηρουργός, εργάτης, 
κοινοτικός γραμματεύς, αρτοποιός, ταχυδρομικός υπάλληλος, μάγει-
ρας, αξιωματικός χωροφυλακής, πεταλωτής, τραπεζικός υπάλληλος, 
σιδηροδρομικός, λευκοσιδηρουργός, κτίστης, δημοδιδάσκαλος, κα-
ροποιός, φαρμακοποιός.

1955-56: Καπνοπαραγωγός, καφεπώλης, υποδηματοποιός,  ορφα-
νός, καροποιός, εργάτης, κτηνοτρόφος, κοινοτικός υπάλληλος, αρτο-
ποιός, ιερεύς, αξιωματικός χωροφυλακής, πεταλωτής, σιδηροδρομι-
κός υπάλληλος, δημοδιδάσκαλος, λευκοσιδηρουργός, εργάτης, φαρ-
μακοποιός, μυλοθρός, πλανώδιος. 

1956-57: Καπνοπαραγωγός, κοινοτικός γραμματεύς, καροποιός, 
αρτοποιός, σιδηροδρομικός υπάλληλος, ορφανός, ιερεύς, εργάτης, 
κτίστης, τραπεζικός υπάλληλος, δημοδιδάσκαλος, παντοπώλης. 

2.5 Καπνοφυτεία 

Αφιερώνουμε ένα τμήμα της εργασίας μας, σε ένα κομμάτι της 
καπνοκαλλιέργειας - ίσως και του βασικότερου - στο οποίο απασχο-
λούνταν ακόμη και τα παιδιά, οι μαθητές στο Σαρμουσακλή για δε-
κάδες χρόνια, την καπνοφυτεία. Σε όλα τα καπνοχώρια την περίοδο 
του μήνα Μαΐου, υπήρχε η ανάγκη εργατικών χεριών, τα οποία ήταν 
απαραίτητα για να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερα και 
καλύτερα, η μεταφύτευση του καπνού από το καπνοσπορείο (χασλα-
μάς) στο χωράφι. Τα νεαρά φυτά καπνού, τα οποία σπέρνονταν το 
Φεβρουάριο στα καπνοσπορεία, μετά από ιδιαίτερη περιποίηση, ξε-
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βοτάνισμα, πότισμα, ράντισμα ήταν έτοιμα για τα καπνοχώραφα. Η 
διάρκεια της καπνοφυτείας ήταν περίπου 20 ημέρες κατά τον μήνα 
Μάιο και στην συνέχεια ακολουθούσε το σκάλισμα του χωραφιού. Η 
καλή φυτεία στο καπνοχώραφο, εγγυόταν δυνατά και υγιή φυτά για 
το καπνοσπάσιμο του καλοκαιριού και ικανοποιητικό εισόδημα μετά 
το παστάλιασμα των ξερών καπνόφυλλων σε δέματα και την καπνο-
πούληση του χειμώνα.

Η εργασία της καπνοφυτείας ήταν επίπονη και μακρά χρονικά, 
απαιτώντας οργάνωση από τους καπνοπαραγωγούς. Για όλους τους 
συμμετέχοντες υπήρχε κάποιο κομμάτι δουλειάς. Υπήρχε καταμερι-
σμός εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και υπερένταση, με δουλειά που 
απαιτούσε εμπειρία και τέχνη, ιδιαίτερα για αυτούς που «έθεκαν» 
(φύτευαν), τους φυτευτάδες. Στην Πεντάπολη, όπως και σε όλα τα 
καπνοχώρια, τέτοια εποχή εκατοντάδες εργατών έρχονταν προκειμέ-
νου να εξασφαλίσουν εργασία στην καπνοφυτεία. Όλοι χρειάζονταν 
σε κάτι, και ένας πραγματικός οργασμός δουλειάς γίνονταν σε κάθε 
ομάδα οικογενειών, που συνεργάζονταν για να φυτέψουν όλοι μαζί 
τα καπνά τους στο χωράφι. Αναγκαίοι και χρησιμότατοι βοηθοί και 
τα μικρά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία, αν και μαθητές υπο-
χρεώνονταν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Αυτή την περίοδο, 
τα γράμματα του σχολείου έρχονταν σε δεύτερη μοίρα, με την ανο-
χή της οικογένειας αλλά και των δασκάλων. Πάνω απ’ όλα προηγού-
νταν η δουλειά στο καπνοχώραφο που έπρεπε να ολοκληρωθεί με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις, έτσι ώστε η οικογένεια να εξασφαλίσει το 
ετήσιο εισόδημά της, μια και για τα καπνοχώρια, συνήθως αποτελού-
σε μονοκαλλιέργεια και μοναδική οικογενειακή πρόσοδο. Γενιές και 
γενιές μαθητών του χωριού θυμούνται την ταλαιπωρία, την σκληρό-
τητα, αλλά και την χαρά πολλές φορές από την συμμετοχή και την αί-
σθηση της προσφοράς στην οικογένεια. Κάθε χρόνο όλοι ήξεραν ότι 
τέτοια εποχή θα έχουν διακοπές μαθημάτων, όχι όμως για ξεκούρα-
ση αλλά για δουλειά στο χωράφι. Τι ακριβώς έκαναν όμως οι μικροί 
μαθητές και πόσο απαραίτητοι ήταν, ώστε διακόπτονταν και η φοίτη-
ση στο σχολειό;

 Ο Δημήτρης Αραμπατζής με ιδιαίτερο στοχασμό, περιγράφει τις 
αναμνήσεις του: «……Και εμείς τα μικρά παιδιά, τα σχολιαρόπαιδα, 
πηγαίναμε στην καπνοφυτεία, αφού με νόμο του κράτους μας έκοβαν 
απ’ το σχολείο οι γονείς μας για 20 ημέρες. Στην επαναστατική εκείνη 
φάση της καπνοκαλλιέργειας, την φυτεία, έπαιρνε μέρος όλος ο «ταϊ-
φάς» (οικογένεια). Εμείς τα μικρά παιδιά «ρίχναμε χασλαμά», αραδιά-
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ζαμε δηλαδή ένα – ένα φυτό καπνόριζας στα «αυλάκια», στις φρεσκο-
σκαλισμένες λωρίδες γης, που άνοιγαν  με τα «σκαλιστήρια», τις τσά-
πες, οι τρανοί και πίσω μας έρχονταν οι φυτευτάδες, αυτοί που με τη 
βοήθεια της «τιφτίρας», ένα αιχμηρό λοστάκι με σιδερένια μύτη και ξύ-
λινη λαβή, άνοιγαν τρύπα στο χώμα και φύτευαν την καπνόριζα. Πίσω 
οι ποτιστές με τα «ποτιστήρια» στα χέρια πότιζαν τα φρεσκοφυτεμέ-
να φυτά. Και η δουλειά αυτή, καθώς άρχιζε απ’ τα βαθιά χαράματα, 
με το γλυκό μαΐσιο λυκαυγές, τέλειωνε το βράδυ με το λυκόφως.....Ναι, 
ήταν σκληρή και άχαρη η καπνοφυτεία και μας την έκαναν περισσότερο 
σκληρή στη φαντασία μας με τα λόγια τους οι τρανοί, καθώς μας έλε-
γαν κάθε τόσο. -Βλέπετε την τυράννια μας; Μάθετε γράμματα, για να 
γλιτώσετε απ’ αυτή…..».363 

Η εποχή της καπνοφυτείας, ήταν η  εποχή που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως ένα πανηγύρι που ξεσηκώνονταν όλο το χωριό, με 
πανηγυριστές τους καπνοφυτευτές. Οι συνθήκες εργασίας δύσκο-
λες, με δυνατό ήλιο, μπόλικο ιδρώτα, ξαφνικές μαγιάτικες μπόρες και 
φτωχό διαιτολόγιο, που μόνο για μικρά παιδιά δεν ταίριαζε. Όμως, 
ήταν μια πραγματικότητα για τους μαθητές και ίσως η βασική αιτία 
της εκπαιδευτικής επιμονής και επιτυχίας τους. Η ανάγκη, όμως, ερ-
γατικών χεριών, ιδιαίτερα ευκίνητων και τόσο χρήσιμων, καθιστού-
σε σχεδόν υποχρεωτική την συμμετοχή τους. Στις συνεντεύξεις τους 
οι παλιότεροι αναφέρουν την αναγκαιότητα και την υποχρεωτικότη-
τα της παιδικής εργασίας στην καπνοφυτεία, καθώς και το φαινόμε-
νο της διακοπής των μαθημάτων στο σχολείο με υπηρεσιακή ρύθμιση 
και επιμήκυνση της διδακτικού έτους.364  Ο Ν. Παπανικολάου ο οποί-
ος υπηρέτησε ως κοινοτικός δάσκαλος το 1948-49, αναφέρει μερική 
σχολική φοίτηση μόνο για τις πρώτες δύο ώρες και μετά διακοπή των 
μαθημάτων και εργασία στο χωράφι.365

Το φαινόμενο αυτό άρχισε να μειώνεται, μετά την είσοδο των φυ-
τευτικών μηχανών στην καπνοκαλλιέργεια την δεκαετία του 70. Η 
εκμηχάνιση της καπνοφυτείας, απελευθέρωσε πολλά εργατικά χέ-
ρια και πλέον τα σχολεία μπορούσαν να είναι ανοικτά και την περί-
οδο του Μαΐου, αφού οι μικροί μαθητές δεν ήταν τόσο απαραίτητοι. 
Αρκετοί μαθητές, συνέχιζαν να βοηθούν τις οικογένειες τους πηγαί-
νοντας τα απογεύματα και, καθώς ήταν μικρόσωμοι, κάθονταν στη 

363  Δ. Αραμπατζής, Ο χθεσινός κόσμος, τ. 2ος, Σέρρες, 1998, σ. 26-27
364  Συνεντεύξεις Π. Θεοδοσιάδη, Θ. Λιθαρή, Δ. Αραμπατζή
365  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου και Φ. Παπανικολάου - Φωτιάδη
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μέση της φυτευτικής μηχανής δίνοντας «χερούδες» (μικρά ματσάκια) 
στους καπνοφυτευτές, που «έριχναν» τα μικρά φυτά καθισμένοι ή 
πατούσαν ως αντίβαρο ανεβαίνοντας πίσω τους. Σήμερα, όλα αυτά 
φαίνονται σαν ένα φανταστικό παραμύθι για αυτούς που δεν το έζη-
σαν και ένα μακρινό όνειρο  που θυμίζει το δύσκολο χθες σ’ αυτούς 
που συμμετείχαν ενεργά.   

 

Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου. Αναμνηστική φωτογρα-
φία παιδαγωγικού συνεδρίου στην Πεντάπολη. Στη μέση διακρίνουμε 

τον πρόεδρο της κοινότητας Κώτσιου Δημήτριο (1956)



Έγγραφο 16:  Πρακτικό 5ο «Κατανομής τάξεων
 και εβδομαδιαίας λειτουργίας Σχολείου» κατά το έτος 1973



Έγγραφο 17:   Πρακτικό 6ο περί «Ευρύθμου λειτουργίας» (1973)



Έγγραφο 18:  Πρακτικό 3ο «Προγραμματισμός και κατανομή 
Παιδαγωγικών και Ψυχολογικών θεμάτων» του έτους 1972  



Έγγραφο 19:  Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων «Προγραμματισμός 
Εκπ/κού Έργου» σχολ. έτους 1986-87



Έγγραφο 20:  Πρακτικό παιδαγωγικής συνεδρίασης στο οποίο 
έλαβαν μέρος δυο επιθεωρητές



Έγγραφο 21:  Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων (1990)



Έγγραφο 28:  ΦΕΚ 261/21.10.1924  Προαγωγή του μεικτού 
Δημ. Σχολείου Σαρμουσακλή από 5τάξιο σε 6τάξιο



Έγγραφο 22:  ΦΕΚ 538/8.12.1936  
Ίδρυση Β΄Δημ. Σχολείου Πεντάπολης



Έγγραφο 23:  ΦΕΚ 376/9.11.1940  Προαγωγή Β΄Δημ. Σχολείου 
Πεντάπολης σε τριτάξιο – Ίδρυση Νηπ/γείων σε διπλανά χωριά
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1.  Η Λειτουργία του Σχολείου προπολεμικά

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σχολείο την εποχή πριν το 
1940, ήταν αρκετά διαφορετικές όχι μόνο από τις σημερινές, αλλά 
και από αυτές που επικρατούσαν μετά το 1945. Μην ξεχνούμε άλ-
λωστε ότι αναφερόμαστε από την εποχή που ξεκινά ο Α΄ Παγκόσμι-
ος Πόλεμος και στην Μακεδονία η Α΄ Βουλγαρική κατοχή, η έλευση 
των Μικρασιατών προσφύγων, ακολουθεί το διάστημα του Μεσοπο-
λέμου, το οικονομικό κραχ, του 1929, για να φτάσουμε στις παρυφές 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.   

Τα μαθήματα ξεκινούσαν νωρίς το πρωί. Το καλοκαίρι πριν τις 
6:00 π.μ. ενώ το χειμώνα λίγο αργότερα και τελείωναν στις 12:00 ή 
13:00 ανάλογα με την τάξη. Τα μαθήματα συνεχίζονταν και το από-
γευμα για δύο ώρες εκτός από την Τετάρτη και το Σάββατο. Οι τάξεις 
είχαν πολλά παιδιά, 50-60 το λιγότερο ως και 80, με τα αγόρια να εί-
ναι πάντα περισσότερα και να αποτελούν περίπου τα 2/3 του μαθητι-
κού πληθυσμού.366 Πολλά κορίτσια δεν πήγαιναν στο σχολείο, γιατί 
έμεναν να κάνουν δουλειές του σπιτιού. Η τάξη διέθετε καρέκλα και 
έδρα για το δάσκαλο, θρανία τριών ατόμων για τα παιδιά και μαυρο-
πίνακα. Στα θρανία πολλές φορές κάθονταν και τέσσερα παιδιά.367 Τα 
νήπια είχαν μικρά «σκαμπούδια». 

Κατά τη διάρκεια της Α΄ Βουλγαρικής κατοχής τα σχολεία δεν 
λειτουργούσαν. Στην περιοχή αυτή τότε βρισκόταν το «μέτωπο». 
Υπήρχαν πολλές βουλγαρικές  δυνάμεις που εισέβαλαν στην Α. Μα-
κεδονία, ενώ οι ελληνικές στρατιές έμεναν άπρακτες από την «διαρ-
κή ουδετερότητα» που επέβαλε ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. Ο Βενιζέ-
λος ήταν ήδη στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα ζει στα χρόνια του «εθνικού 
διχασμού». Οι Βούλγαροι έφυγαν τον Σεπτέμβριο του 1918 και τα 
σχολεία ξανάνοιξαν το Νοέμβριο του ίδιου έτους. 

Τη χρονιά αυτή, το 1918, έγινε κάτι ανάλογο με αυτό που θα συ-
νέβαινε αργότερα, το 1945. Σε μία σχολική χρονιά συμπτύχθηκαν 

366  Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη 
367  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου 
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δύο διδακτικά έτη! Σε 4 μήνες ως το Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η 
μία τάξη και οι καλοί μαθητές προβιβάστηκαν και φοίτησαν στην 
επόμενη τάξη τους υπόλοιπους μήνες. Τα μαθήματα που διδάσκονταν 
ήταν η Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Ιχνογραφία, η Ιερά 
Ιστορία (εκκλησιαστική), η Γεωγραφία, η Φυσική, η Χημεία, αργότε-
ρα η Πατριδογνωσία κ.ά. Η βαθμολογία ξεκινούσε από το 6 που ήταν 
το άριστα. Το 5 ήταν το λίαν καλώς, το 4 καλώς, το 3 κακώς. Με βαθ-
μολογία 3, 2, 1 ο μαθητής δεν προβιβαζόταν. Στάσιμα έμεναν πολλά 
παιδιά, παρά το γεγονός ότι οι δάσκαλοι έκαναν φιλότιμες προσπά-
θειες να τα βοηθήσουν. Τα απογεύματα, όταν το χειμώνα σκοτείνια-
ζε, οι δάσκαλοι έδιναν χρήματα για αγορά πετρελαίου και συνέχιζαν 
τα μαθήματα με την λάμπα. Πολλές χρονιές το σχολείο είχε έλλειψη 
δασκάλων και τότε οι εκπαιδευτικοί για να προλάβουν να κάνουν μά-
θημα και σε περισσότερες τάξεις, έβαζαν εργασίες στους μαθητές της 
μιας, ώστε στο κενό τους να μην μιλούν, διδάσκοντας οι ίδιοι σε δι-
πλανή αίθουσα. Αυτή την ώρα οι ίδιοι οι μαθητές την ονόμαζαν «κα-
τσιούρα», δηλαδή καθισιό.368 

Οι τιμωρίες ήταν διαφόρων μορφών, όπως τράβηγμα αυτιών, χα-
στούκι, χτύπημα με χάρακα και βέργες που πήγαιναν τα ίδια τα παι-
διά, τιμωρία στο ένα πόδι. Ας μην ξεχνούμε άλλωστε ότι η παιδεία 
τότε «παρείχετο δια αφθόνων ραβδισμών».369 Κάποιοι δάσκαλοι υπε-
ρέβαλλαν στις σωματικές τιμωρίες, όπως ο Τάσκας, αλλά οι γονείς δε 
διαμαρτύρονταν, γιατί και οι ίδιοι υποβάλλονταν, όταν ήταν μαθητές, 
στις ίδιες ποινές. Άλλωστε οι σωματικές τιμωρίες χρησιμοποιούνταν 
και στα πλαίσια της οικογένειας. Οι δασκάλες ήταν πιο ευαίσθητες 
και τα παιδιά θυμούνται ακόμη με ευθυμία, ότι για να χτυπήσουν με 
τη βέργα, πρώτα έκλειναν τα μάτια τους. Πολύ συχνή ήταν η κράτη-
ση του μαθητή στο σχολείο μετά το σχόλασμα και μάλιστα χωρίς φα-
γητό. Πολλοί μαθητές της εποχής έχουν να θυμούνται τις προσπάθει-
ες των ιδίων ή συμμαθητών τους να δώσουν κρυφά ψωμί ή φαγητό σε 
συμμαθητή τους που ήταν μέσα στο σχολείο το μεσημέρι. Στα σχο-
λεία υπήρχε και επιστάτης που επιτηρούσε τους τιμωρηθέντες, κάνο-
ντας έτσι δυσκολότερη την προσπάθεια για τη λαθραία λήψη τροφής. 
Οι παραπάνω ποινές περιγράφονται σε οδηγίες προς τους δασκάλους 
από τον 19ο αιώνα.

Οι δάσκαλοι μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου πληρώ-

368  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
369  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου 
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νονταν από το κράτος. Ο μισθός τους όμως ήταν μικρός και γι’ αυτό 
οι μαθητές, με πρωτοβουλία των γονιών τους, πήγαιναν προαιρετικά 
ζυμωτό ψωμί, αυγά κ.ά. Συνήθως οι δάσκαλοι δίδασκαν στις μεγά-
λες τάξεις και οι δασκάλες στις μικρές. Κανονικό μάθημα έκανε και 
ο Διευθυντής, ο οποίος δεν απαλλασσόταν καθόλου από το διδακτι-
κό ωράριο.370 Τα βιβλία τα αγόραζαν οι μαθητές. Το κράτος χορηγού-
σε μόνο τα αναγνωστικά. Ήταν μάλιστα αρκετά ακριβά, ως και 100 
δρχ. κάποια του Γυμνασίου. Με την ισοτιμία της λίρας που ήταν το 
νόμισμα αναφοράς, τα βιβλία κόστιζαν μέχρι και μισή λίρα! Όσοι δεν 
μπορούσαν να αγοράσουν, δανείζονταν βιβλία από τους συμμαθητές 
τους. Η έλλειψη βιβλίων ανάγκαζε τους δασκάλους να γράφουν όλα 
τα μαθήματα στον πίνακα και στη συνέχεια να τα αντιγράφουν οι μα-
θητές. Αυτό πολύ ωφέλησε τους μαθητές εκείνης της εποχής, διότι 
αναγκαζόταν με αυτόν τον τρόπο να μάθουν «γράμματα», αφού ελά-
χιστοι ασχολούνταν με το διάβασμα στο σπίτι τους. Για κάθε μάθη-
μα είχαν και ξεχωριστό τετράδιο, για να μην μπερδεύονται. Ο δάσκα-
λος έγραφε με κιμωλία στον μαυροπίνακα και οι μαθητές με μολυβά-
κια στο τετράδιο. Χρησιμοποιούσαν και πένα κυρίως στις μεγαλύτε-
ρες τάξεις. Πάντως, η προσπάθεια αυτή των δασκάλων αναγνωριζό-
ταν από τους μαθητές, οι οποίοι ομολογούσαν ότι ο δάσκαλος κουρα-
ζόταν περισσότερο απ’ αυτούς.371 Τα σχολικά είδη τα είχαν σε τσάντες 
οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μπαλωμένες. Όσοι είχαν μεγαλύ-
τερη οικονομική άνεση είχαν και καλύτερη τσάντα.  

Το σχολείο επισκέπτονταν και οι επιθεωρητές τουλάχιστον δυο 
φορές το χρόνο και ορισμένες φορές και τρεις. Η μέρα εκείνη ήταν 
δύσκολη για τους δασκάλους. Αν κάποιος μαθητής δεν ήξερε να απα-
ντήσει στις ερωτήσεις του Επιθεωρητή, ο δάσκαλος αισθανόταν πολύ 
άσχημα, «ήταν συμμαζεμένος και κοίταζε να σηκώσει τον καλύτερο 
μαθητή».372

  Η συνδρομή χρημάτων στο σχολείο ήταν σε προαιρετική βάση. 
Όποιος ήθελε έδινε κάποια χρήματα στο σχολείο. Περισσότερα έδι-
ναν οι καλοί μαθητές που είχαν μεράκι να μάθουν γράμματα. Το πα-
λιό σχολείο ήταν εξοπλισμένο με χάρτες, υδρόγειο σφαίρα κ.ά. Πα-
ρέλαση γινόταν μόνο μία, αυτή ανήμερα του Ευαγγελισμού με αφορ-
μή την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου. Η δεύτερη εθνική γιορτή της 

370  Χ. Βουρουτζίδης, ό. π., σ. 24
371  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
372  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου 
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28ης Οκτωβρίου προέκυψε πολύ αργότερα. Τον Μάιο στη διάρκεια 
της καπνοφυτείας το σχολείο διέκοπτε τα μαθήματα και η συμπλήρω-
σή τους γινόταν με ένα επιπλέον 15/νθήμερο στο τέλος της χρονιάς. 
Την περίοδο αυτή γινόταν και γυμναστικές επιδείξεις με αθλήματα, 
ακόμη και θεατρικές παραστάσεις. Οι πρόβες για όλα αυτά διαρκού-
σαν πολύ και γι’ αυτό ξεκινούσαν αρκετό καιρό πριν.  

Από τους μαθητές που τελείωναν το Δημοτικό λίγοι συνέχιζαν 
τις σπουδές τους στο Γυμνάσιο στις Σέρρες. Η συνέχιση της φοίτη-
σης στη Μέση Εκπαίδευση συναντούσε πολλών ειδών δυσκολίες. Ο 
Νικόλαος Παπανικολάου που πήγε το 1938 στο Γυμνάσιο, θυμάται 
μόνο δυο τρεις συμμαθητές του που τον ακολούθησαν. Οι συνθήκες 
ήταν δύσκολες. «Μέναμε στις Σέρρες. Ενοικιάζαμε σπίτι δυο – τρία 
παιδάκια απ’ το χωριό στις Σέρρες και μέναμε μαζί –όχι και πολύ κο-
ντά στο Γυμνάσιο, όπου βρίσκαμε φθηνότερα- Ήταν τότε η περίοδος 
του εμφύλιου. Ερχόμασταν στο χωριό συνήθως ανά δεκαπενθήμερο, 
υπήρχαν φορτηγά αυτοκίνητα … Επειδή ήταν πολλά τα παιδιά, Δευτέ-
ρα, Τρίτη, Τετάρτη κάνανε μάθημα όσοι το επίθετό τους άρχιζε μέχρι το 
γράμμα «Μ» και οι υπόλοιποι κάνανε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. 
Μιλάμε για το 1948-49, δεν ξέρω αν γινόταν και προηγούμενες χρο-
νιές. Επειδή υπήρχαν πολλά παιδιά, είχε γίνει ρύθμιση να δώσουν εξε-
τάσεις δυο φορές. Πολλά πέρασαν το Σεπτέμβριο, όσα δεν μπόρεσαν 
να περάσουν απ’ τις αρχές Ιουλίου».373 

 Αργότερα πήγαιναν περισσότεροι. Ο Μιλτιάδης Θεοδοσιάδης 
αναφέρει ότι από τους 55 συμμαθητές του, στο Γυμνάσιο πήγαν οι 
40, αλλά τελικά ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους περί τους 25. Πολλές 
φορές οι δάσκαλοι πίεζαν τους γονείς καλών μαθητών να τους στεί-
λουν οπωσδήποτε στο Γυμνάσιο, αλλά λίγες φορές οι γονείς συμφω-
νούσαν. Ένας τέτοιος μαθητής που τελικά δεν μπόρεσε να πάει στο 
Γυμνάσιο θυμάται: «Εμένα, πάλι, μ’ έφερε τ’ απολυτήριο στο σπίτι ο 
δάσκαλος, κι ας μην πήγα έκτη τάξη. Και μ’ έγραψε στο Γυμνάσιο, επει-
δή ήμουν πολύ καλός».374 Ορισμένοι τελικά συνέχισαν στο Γυμνά-
σιο. «Και ο δάσκαλος ήθελε να πάω, αλλά και οι γονείς μου… και με 
φρόντιζαν.»375 Αυτοί οι λίγοι, όμως, που συνέχισαν έγιναν σημαντι-
κοί επιστήμονες, όπως ο Τσιλίκας που έγινε γιατρός, ο γιος του ζού-
ρα του γιατρού, ο Τσικούδας ο γιατρός, ο Χαρτώνας, ο Μουρτζιόπου-

373  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη  
374  Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη 
375  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου 
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λος, ο Γιαννούδας οδοντίατρος, ο Τακούδας που έγινε πρωτοπορια-
κός γεωπόνος.  

Ένα σημαντικό γεγονός της προπολεμικής περιόδου, που αξίζει 
να αναφερθεί, είναι και η επίσκεψη του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά το 
1938 στο σχολείο! Το γεγονός αναφέρει στη συνέντευξή του ο Αθα-
νάσιος Χατζηαγοράκης376 μαθητής τότε του σχολείου, που αν συνδυ-
αστεί με τα όσα γράφονται στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος» της Θεσ-
σαλονίκης το έτος 1939, επιβεβαιώνεται πιθανόν ως πραγματικό.377 
Συγκεκριμένα, όπως γράφει η εφημερίδα σε ανταπόκρισή της από 
την τοπική εφημερίδα  «Σερραϊκό Βήμα», ο Ιωάννης Μεταξάς πα-
ρουσία του βασιλιά Γεωργίου, του διαδόχου Παύλου και του πρίγκη-
πα Ανδρέα, επισκέφτηκαν τη Ν. ζίχνη τον Οκτώβριο του 1938, για 
να παραβρεθούν και να επιθεωρήσουν μεγάλη στρατιωτική άσκηση 
της 10ης  Μεραρχίας. Κατά την παραμονή του, όπως αναφέρει ο αντα-
ποκριτής της εφημερίδας, επισκέθφηκε και μεγάλα χωριά της περι-
οχής. Πιθανόν διερχόμενος από την Πεντάπολη, να σταμάτησε στο 
χωριό και ανάμεσα στα άλλα επισκέφτηκε και το Δημοτικό Σχολείο. 
Ο μικρός Χατζηαγοράκης  θυμάται έναν κοντό άντρα με μάτια αλε-
πούς ανάμεσα στα παιδιά του Σχολείου. Οι δάσκαλοι κατέβασαν όλα 
τα παιδιά στην αυλή να τα δει. Δεν ήταν άλλωστε μικρό γεγονός, να 
επισκεφτεί το σχολείο ο πρωθυπουργός! Ο Μεταξάς έκανε κάποιες 
απλές ερωτήσεις όπως, πώς τα περνούν, τι χρώμα έχει η ελληνική ση-
μαία, αν είναι ευχαριστημένα από τους δασκάλους κλπ. Η επίσκεψη 
δεν είχε διάρκεια ούτε θα μπορούσε άλλωστε να έχει, αλλά αποτελεί 
ιδιαίτερη στιγμή για την ιστορία του χωριού και του Σχολείου.

Η περίοδος αυτή σταματά με την έναρξη του πολέμου στις 28 
Οκτωβρίου 1940. Τότε ξετυλίγονται συγκινητικές στιγμές ανάμεσα 
στους μαθητές και τους δασκάλους του σχολείου. Οι δάσκαλοι επι-
στρατεύονται και αναχωρούν εσπευσμένα για το μέτωπο. Μαζί τους 
φεύγουν και τα νέα παλικάρια του χωριού. Όλοι οι κάτοικοι μαζεύ-
ονται στην πλατεία «Τζαμί», να αποχαιρετήσουν τους ανθρώπους 
τους, να ευχηθούν καλό γυρισμό με τη νίκη. Τα παιδιά του σχολείου 
βλέποντας τους δασκάλους τους ντυμένους στο χακί, ξεσπούν σε ζη-
τωκραυγές, τσιρίζουν, φωνάζουν, μερικά κλαίνε και τρέχοντας ανά-
μεσα στο μετακινούμενο πλήθος, πέφτουν επάνω τους και τους σφι-
χταγκαλιάζουν… κι αυτοί δε προλαβαίνουν να ανταποδίδουν με φι-

376  Συνέντευξη Α. Χατζηαγοράκη 
377  Έγγραφο Νο 63
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λιά, με χειρονομίες, με δάκρυα. Είναι οι μαθητές τους, είναι τα παι-
διά τους…Πρώτος και καλύτερος ο Σωφρόνης Χατζησοφιανός στον 
οποίο οι μαθητές σκαρφάλωσαν πάνω του, δίπλα του ο κοινοτικός 
Χατζηαγοράκης Δημήτρης και παραδίπλα και άλλοι και άλλοι…   

« Όταν έγινε ο πόλεμος του ‘40, εγώ ήμουν μικρή και δεν κατά-
λαβα. Μας είχαν διώξει απ’ το σχολείο, αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. 
Πήγα στο σπίτι, λέω, μάνα μας έδιωξαν. Μου λέει, για πήγαινε στο τζα-
μί (ανοιχτό μέρος σα μικρή πλατεία, μέσα στο χωριό) να δεις, μου λέει. 
Πηγαίνω στο τζαμί, τι να δω! Κόσμος .. να!!! Πολύς κόσμος! Έφευγαν 
για φαντάροι. Ανέβηκε ο Σοφρώνης  εκεί, ο δάσκαλος, και όλα τα παι-
διά, όλα,  αγκαλιασμένο τον είχαν το δάσκαλο κι έσκυβε κι αυτός από 
πάνω απ’ τ’ αυτοκίνητο και τα αγκάλιαζε τα παιδιά……. Τον έπαιρναν 
κι αυτόν φαντάρο………………...………….

Ξαναήρθε όμως ο Σοφρώνης, μετά, μεταπολεμικά, ξαναήρθε πάλι... 
Κι ο Φοντιδάκης ήρθε, πάλι ……………………………………».378 
 Είναι στιγμές όπου το καθήκον συναντά την ανθρωπιά και ο λό-

γος την πράξη. Οι δάσκαλοι πράττουν αυτά που δίδαξαν και οι μα-
θητές καμαρώνουν κλαίγοντας, περηφανεύονται φοβισμένοι. Στιγμές 
όσιες, ιερές, όπου το λογικό υποτάσσεται στην ψυχή, το Θείο συνα-
ντά το ανθρώπινο και το μετουσιώνει δίδοντάς του λάμψη απόκοσμη, 
υπερβατική, παντοτινή κι αιώνια που δε σβήνει ποτέ όσα χρόνια κι αν 
περάσουν… ούτε και σήμερα. 

Κάποιοι γύρισαν,  κάποιοι όχι. Ο Σωφρόνης γύρισε… ο Δημή-
τρης έμεινε…

2. Η λειτουργία του Σχολείου μεταπολεμικά

2.1 Σχολικό έτος 1945-46
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ηλικία των μαθητών που ενεγράφη-
σαν το σχoλικό έτος 1945-46. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός 
ότι, ειδικά εκείνη τη χρονιά, σε ένα έτος ολοκληρώθηκαν δύο σχο-
λικά έτη! Το παράδοξο αυτό γεγονός συνέβη ως εξής. Τα μαθήμα-
τα για το «πρώτο» σχολικό έτος τελείωσαν στις 23 Δεκεμβρίου 1945 
ημερομηνία κατά την οποία ανακοινώθηκαν οι βαθμοί των μαθητών. 
Ανακοινώθηκε δηλαδή ποιοι μαθητές είχαν προαχθεί για την επόμενη 
τάξη και ποιοι έμειναν στάσιμοι. Αμέσως μετά την διακοπή των Χρι-

378  Συνέντευξη Α. Χατζηαγοράκη (ομιλεί η σύζυγος Βασιλική)
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στουγέννων ξεκίνησαν τα μαθήματα του άλλου σχολικού έτους, που 
τελείωσαν στις 16 Ιουνίου 1946. Αυτό συνέβη μόνον εκείνη τη χρο-
νιά για ευνόητους λόγους. Λόγω του πολέμου τα μαθήματα είχαν δι-
ακοπεί. Με την επανέναρξη των μαθημάτων υπήρχαν πολλοί μαθη-
τές που είχαν περάσει το ηλικιακό όριο φοίτησης στο Δημοτικό. Δεν 
ήταν, όμως, και σε θέση να παρακολουθήσουν μαθήματα Γυμνασί-
ου. Ο αριθμός τους επίσης ήταν τεράστιος. Τον μεγάλο αριθμό μαθη-
τών αναφέρει και ο τότε μαθητής Δημήτρης Αραμπατζής, καθώς και 
τα προβλήματα που δημιουργούνταν από τη μεγάλη διαφορά ηλικί-
ας των μαθητών.379 Το Υπουργείο βρήκε αυτόν τον τρόπο να ξεπερά-
σει τα συσσωρευμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, λόγω του 
πολέμου. 

Έτσι βλέπουμε ότι στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου γρά-
φτηκαν παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, στη Β΄ τάξη 8-12 ετών, στην Γ΄ 
τάξη 9-13, στην Δ΄ τάξη 10-14, στην Ε΄ τάξη αντίστοιχα 11-15, ενώ 
στην ΣΤ΄ τάξη μόνο 5 μαθητές και αυτοί ηλικίας 13-15 ετών. Ο Μιλ-
τιάδης Θεοδοσιάδης μαθητής τότε σε τέτοιες τάξεις θυμάται: «Επει-
δή τότε τα σχολεία είχαν παύσει 4-5 χρόνια, είχαν στοιβάξει πολλές 
ηλικίες μέσα στην ίδια τάξη, π.χ. εγώ που κανονικά είχα πάει σχολείο, 
ήμασταν τέσσερις ηλικίες μέσα στην τάξη, πληθωρικές τάξεις μέχρι και 
εκατό παιδιά. Για να προλάβουν τα παιδιά αυτά να μη μεγαλώσουν 
πολύ –σ.σ.: είχαμε παιδιά που είχαν γεννηθεί το 1931 και 1932- στα 
μισά της χρονιάς προβιβάζονταν στην επόμενη τάξη κ.ο.κ μέχρι να 
φτάσουν στην τάξη που έπρεπε για την ηλικία τους».380   

2.2 Μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα  ήταν τα ίδια με ελάχιστες αλλαγές. 
Τα σχολικά έτη 1945-46-47, όπως αναγράφονται στο βιβλίο Γενι-
κών Ελέγχων, ήταν Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Γεωμε-
τρία, Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική Ιστορία, Φυσική και Χημεία, Καλ-
λιγραφία, Ιχνογραφία, Χειροτεχνία, Ωδική, Γυμναστική.

Τα ίδια μαθήματα θα διατηρηθούν μέχρι και το 1950 με μόνη αλ-
λαγή την αναγραφή του μαθήματος των Μαθηματικών ως Αριθμη-
τική.  Έτσι θα συνεχίσουν να λέγονται τα μαθήματα ως το 1976. Το 
1977 προστέθηκε η Αγωγή του Πολίτη.

379  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
380  Συνέντευξη Μ. Θεοδοσιάδη 
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2.3 Εποπτικό υλικό
2.3.1 Βιβλία Βιβλιοθήκης

Σ’ αυτό το βιβλίο βρήκαμε καταχωρημένες τις εξής κατηγορίες 
βιβλίων με τον ανάλογο αριθμό τους.381 

Παιδαγωγικά: 80, Ψυχολογικά: 23
Βοηθητικά Διδ/λίας – Εγκυκλοπαιδικά: 87
Λογοτεχνικά: 36, Θεατρικά: 28, Διάφορα: 90
Θρησκευτικά: 23, Ιστορικά: 53, Βιβλία Δασκάλου: 40

2.3.2 Βιβλίο υλικού

Σ’ αυτό το βιβλίο είναι καταχωρημένη η υλική περιουσία του σχο-
λείου.382

1. Βιβλία αρχείου                                           34
2. Είδη γραφείου                                              5
3. Θρανία – Έπιπλα                                        42
4. Γεωμετρικά σώματα                                   20
5. Σκεύη διάφορα                                             4
6. Λοιπά αντικείμενα                                      54
7. Χάρτες Αριθμητικής – Γραμματικής            3
8. Χάρτες και εικόνες Φυσικής Ιστορίας      111
9. Χάρτες και εικόνες Θρησκευτικών             34
10. Χάρτες και εικόνες Ιστορίας                       44
11. Χάρτες Γεωγραφίας                                    30
12. Όργανα Φυσικής Πειραματικής                  92

Τόσο ο αριθμός των βιβλίων, όσο και ο αριθμός του υπόλοιπου 
υλικού του Δημοτικού Σχολείου καταδεικνύουν δυο πράματα: Ότι τα 
οικονομικά του σχολείου, ήταν σε καλή κατάσταση, και ότι η διάθε-
ση, το μεράκι, η ευσυνειδησία και η αγάπη των εκπαιδευτικών, που 
υπηρέτησαν στο σχολείο, για τους μαθητές τους, ήταν αναπτυγμένα 
σε υψηλό βαθμό. 

381  Βιβλίο βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης
382  Βιβλίο εποπτικού υλικού Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης
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Μέσα από τα βιβλία αυτά ανακαλύψαμε επίσης λέξεις ξεχασμέ-
νες σήμερα, που χαρακτηρίζουν όμως εποχές, με τη χαρακτηριστική 
καθαρεύουσα γλώσσα, που τόσο μας ταλαιπώρησε σαν μαθητές, σαν 
αναγνώστες, σαν εκπαιδευτικούς.

ποδόμακτρον:    Σκάρα σιδερένια που καθαρί  
     ζουμε τα παπούτσια μας,πριν   
     να μπούμε στο σχολείο
σάρωθρα κονταριού και χειρός:  Σκούπα με κοντάρι και σκούπα   
     χεριού
σπόγγος:    σφουγγάρι
υαλοστάσιον, υαλοπίνακας:  τζάμια
ξύλινο βάθρον:    ξύλινη εξέδρα μικρή για να   

     μπαίνει πάνω η έδρα
ξύλινη καρβουνοθήκη:   ξύλινο κουτί για τα κάρβουνα
γλαύξ:    κουκουβάγια
όνος:     γάιδαρος
ψιτακός:     παπαγάλος
χαμαικέρασος:    φράουλα
κινάμωμον:    κανέλα
γεώμηλον:    πατάτα
ταώς:     παγώνι

2.3.3 Συνδρομές σε έντυπα

Το Σχολείο ήταν συνδρομητής και στα παρακάτω περιοδικά, όπως 
προκύπτει από τα βιβλία ταμείου των οικονομικών ετών 1947-73.383 

1947 : 1. Μητέρα και παιδί  2. Οι νέοι της Ελλάδας 3. Σχο 
        λική Υγιεινή

1950-1952 : Το σπίτι του παιδιού
1952 : Η φωνή της Κύπρου          
1957 : Επιστημονικό Βήμα Δασκάλου
1961-1966 : 1. Βιβλιοθήκη Γονέων 2. Ελληνοχριστιανική Αγωγή
    3. Νέο Σχολείο 4. Ελληνισμός Εξωτερικού
1962-1969 : Σχολείο και ζωή
1972-1973 : 1. Διδασκαλικό Βήμα 2. «Πανσερραϊκή Ηχώ»

383  Βιβλία Ταμείου Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης, οικονομικών ετών 1946-1981
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2.4 Εκδρομές

Οι εκδρομές ήταν οργανικό κομμάτι του σχολείου, αναπόσπαστα 
δεμένες με την ετήσια λειτουργία του. Όλα τα παιδιά ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες  διά βοής φώναζαν ρυθμικά και δυνατά την πρό-
θεσή τους για εκδρομή. Άλλοτε πάλι οι συνεννοήσεις με τους δα-
σκάλους γινόταν δι’ αντιπροσωπίας μαθητών. Επειδή τα σχολεία λει-
τουργούσαν πρωί – απόγευμα, οι εκδρομές ήταν πρωινές και απο-
γευματινές.384Τα μέρη τα οποία επισκεπτόταν το σχολείο ήταν πολ-
λά. Τοποθεσίες λίγο έξω από το χωριό που διέθεταν νερό και αρ-
κετό χώρο για παιχνίδι ήταν τα βασικά κριτήρια για να επιλεχθούν 
από τους δασκάλους ως τόποι προορισμού. Τέτοιες τοποθεσίες ήταν 
ο «Περιστεριός», ο «Αγκαθωτός», ο «Πράσινος Μύλος», ο Προφή-
της Ηλίας. Κάποιες φορές πήγαιναν και στις «Κερασιές», μια περιο-
χή με νερά έξω από το χωριό στον αγροτικό δρόμο προς το Χρυσό, 
για να δουν οι μαθητές το αγρόκτημα του Τακούδα, ενός πρωτοπορι-
ακού γεωπόνου που είχε κάνει την πρώτη καλλιέργεια, το πρώτο «φυ-
τώριο», ονομασία με την οποία είναι γνωστή ως τις μέρες μας.385 Τις 
«Κερασιές» επισκέπτονταν και για έναν ακόμη λόγο. Για τις ανάγκες 
της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και της σχολικής γιορτής που 
διοργανώνονταν, έκοβαν ιτιές για τον στολισμό της σκηνής, της αί-
θουσας εκδηλώσεων, της κεντρικής πόρτας και άλλων εμφανών ση-
μείων του Σχολείου.386

Πολλές φορές εκδρομές γίνονταν και στα σχολεία των γειτονι-
κών χωριών, όπως βέβαια αντίστοιχα και σχολεία από τα γειτονικά 
Δαρνακοχώρια ερχόταν στο Σχολείο της Πεντάπολης για εκδρομή. Οι 
διαδρομές αυτές γινόταν με τα πόδια. Έτσι πολύ συνηθισμένη ήταν 
η εκδρομή στον Εμμανουήλ Παπά στην εκκλησία του Αγίου Δημη-
τρίου, στην Τούμπα, στο Χρυσό στην εκκλησία του Αγίου Αθανασί-
ου.387 Στο Άγιο Πνεύμα πολύ σπάνια. Στο Χρυσό μια από τις εκδρο-
μές κατέληξε σε πετροβόλημα ανάμεσα στους μαθητές των δύο σχο-
λείων και για το λόγο αυτό διακόπηκε για λίγο καιρό η «επικοινωνία» 
ανάμεσα στα δύο σχολεία.388 Τα άλλα σχολεία, όταν επισκέπτονταν 

384  Συνέντευξη Ν. Κορακά 
385  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
386  Συνέντευξη Ν. Παπανικολάου  
387  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
388  Συνέντευξη Π. Θεοδοσιάδη 
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την Πεντάπολη, ερχόταν συνήθως στην εκκλησία του Αγίου Γεωργί-
ου και τότε συγκεντρώνονταν πάρα πολλά παιδιά. 

Αργότερα γινόταν και μονοήμερες αλλά και διήμερες εκδρομές 
με συμμετοχή της ΣΤ΄ τάξης και σπανιότερα της Ε΄. Ως κατάλυμα δι-
ανυκτέρευσης χρησιμοποιούνταν το σχολείο του τόπου προορισμού 
με σκεπάσματα, κουρελούδες που έπαιρναν τα παιδιά μαζί τους. Τέ-
τοιο σχολείο - κατάλυμα αποτέλεσε αυτό της Έδεσσας.389 

Πολύ αργότερα μετά τη δεκαετία του ’80, γινόταν ημερήσιες εκ-
δρομές συστηματικά σε ετήσια βάση στους γειτονικούς νομούς Κα-
βάλας, Δράμας, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής για επισκέψεις σε αρχαι-
ολογικούς χώρους, μουσεία, πάρκα αναψυχής κ.ά. 

2.5 Υπεύθυνοι καθαριότητας

Από τα βιβλία Εσόδων – Εξόδων και από τα βιβλία Πράξεων της 
Σχολικής Εφορείας,  εντοπίσαμε και αναφέρουμε τα ονόματα των 
υπεύθυνων καθαριότητας.390

Ως το 1949, ο Οδυσσέας Μπατσακίδης 
Ως το 1963, δεν αναφέρεται όνομα υπευθύνου-ης, στα σχετικά έξοδα 
Από το 1964 – 1972, ο Πέτρος Λασπάς 
Από το Σεπτέμβρη του 1972 έως τον Ιανουάριο του 1991 
η Χρυσούλα Μπαδέκα 
Από το Φεβρουάριο του 1991 έως το 1998 η Αθηνά Δοβίσταλη 
Από το 1999 η Νίκη Παλάσκα 

2.6 Υγιεινή – καθαριότητα

Κατά την επεξεργασία των Εκθέσεων Επιθεωρήσεως Σχολείων 
και Λειτουργών, που συντάσσονταν κάθε χρόνο από τους Επιθεωρη-
τές Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, προέκυψαν σημαντικά, κατά τη γνώμη 
μας στοιχεία, που αφορούν θέματα συμπεριφοράς και υγιεινής των 
μαθητών. Τα στοιχεία αναφέρονται κυρίως στα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια. Παρά το ότι φαίνεται από πρώτη ματιά να μην ανήκουν ούτε 
να αφορούν άμεσα τη λειτουργία του Δημοτικού Σχολείου, μια προ-
σεκτική ανάγνωση αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Η υγιεινή και η 
συμπεριφορά των μαθητών αποτελούν ουσιαστικές πλευρές της εκ-

389  Συνέντευξη Ν. Κορακά 
390  Βιβλία Ταμείου 1946-2009, βιβλία Πράξεων Σχ. Εφορείας 1953-1986
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παιδευτικής διαδικασίας στη μετάβαση από την παραδοσιακή στην 
μοντέρνα κοινωνία. Τα εντάξαμε στην έρευνά μας για δύο λόγους: 

Ο πρώτος και κυριότερος είναι για φανεί και μέσα από αυτήν την 
οπτική γωνία, τη γωνιά δηλαδή της συμπεριφοράς και υγιεινής, η κα-
τάσταση στην οποία είχε περιέλθει η περιοχή και βεβαίως η χώρα 
μας, μετά την κατοχή. Αυτή είναι ορατή μέσα από την ανάγνωση και 
άλλων κεφαλαίων, όπως του διδακτηρίου ή της σχολικής αποτυχίας. 
Θέλαμε, όμως, να φανεί και από έναν άλλον όχι υλικό, αλλά πνευμα-
τικό παράγοντα. 

Ένας δεύτερος λόγος ήταν να δείξουμε τις δυσκολίες που είχαν να 
αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι της εποχής εκείνης. Πέρα από τα συνη-
θισμένα εκπαιδευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευ-
τικοί κάθε εποχής, αντιμετώπιζαν και καταστάσεις που και να ήθελαν 
δεν μπορούσαν να λύσουν. Μιλούμε, βέβαια, για την υγιεινή των μα-
θητών, που απείχε πολύ από τη σημερινή. Μπορεί να μην αναφέρεται 
στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά συνέδρια ως απαραίτητη για την 
επιτυχία της διδασκαλίας, αυτό όμως γίνεται γιατί όλοι πιστεύουν ότι 
έχει λυθεί. Πώς αλήθεια μπορεί να παρακολουθήσει και να συμμε-
τάσχει στο μάθημα ένας μαθητής, όταν το κεφαλάκι του έχει ψείρες 
και συνεχώς ενοχλείται; Κάτι παρόμοιο θα μπορούσαμε να πούμε και 
για την κακή συμπεριφορά των μαθητών. Η αγένεια μέσα στην τάξη 
κατά την ώρα του μαθήματος, αλλά και έξω από αυτήν προς τους με-
γαλυτέρους, ιδιαίτερα αν αυτοί είναι πρόσωπα που παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού, δηλαδή οι Επιθεωρητές, εί-
ναι πολύ ανασταλτικός παράγοντας για την ομαλή εξέλιξη της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Προσβάλλεται ο εκπαιδευτικός, έστω κι αν 
δεν είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά αυτή. Κακοχαρακτηρίζε-
ται, όμως, και ο μαθητής έστω κι αν δεν είναι ο ουσιαστικά υπεύθυ-
νος.  Η απουσία από το  σχολείο για το μεγάλο διάστημα της κατο-
χής και η «εγκατάλειψη» των παιδιών, είχαν ως αποτέλεσμα την αγε-
νή συμπεριφορά τους.  
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Μια τέτοια συμπεριφορά έγινε αμέσως αντιληπτή από τον πρώτο 
μεταπολεμικό Επιθεωρητή  Α. Αλεξόπουλο, που όταν επισκέφθηκε 
το σχολείο το 1947 σημειώνει: «Η υγιεινή κατάστασις τούτων σχετι-
κώς καλή. Εσημειώθησαν αρκετά κρούσματα δερματικών νοσημάτων. 
Η ατομική καθαρειότης των μαθητών μετριωτάτη, … η συμπεριφορά 
των είτε τω σχολείω και εκτός αυτού ουχί η εμπρέπουσα».391 Αυστηρό-
τερος, όμως, γίνεται τρία χρόνια αργότερα, καθώς στην έκθεσή του 
διαβάζουμε: «…η υγιεινή των κατάστασις καλή, η καθαρειότης των με-
τρία, η δε συμπεριφορά των ουχί η εμπρέπουσα. Ούτοι είναι ασεβείς, 
αισχρολόγοι, άκοσμοι και μάλλον απείθαρχοι. Δεν επιδεικνύουσι τον 
εμπρέποντα σεβασμόν και εκτίμησιν εις τους μαγαλυτέρους των».392  Η 
εντύπωση αυτή, όμως, δεν είναι μόνο δική του. Σ’ αυτό συμφωνούν 
και οι εκπαιδευτικοί. «…η δε διαγωγή των μαθητών, κατά την ομο-
λογίαν και των διδασκάλων, όχι καλή».393  

Οι Πενταπολίτες, όμως, κάτοικοι ενός πλούσιου κεφαλοχωρίου 
με ιδιαίτερη κλίση και αγάπη για τα γράμματα και την Παιδεία γενι-
κότερα, δε θα αφήσουν να συνεχίζεται για πολύ αυτή η δυσάρεστη 
κατάσταση. Κατάσταση, την οποία βεβαίως γνώριζαν και από τους 
δασκάλους του σχολείου, αλλά και από την δική τους προσωπική πεί-
ρα. Έτσι μόλις 10 χρόνια μετά την απελευθέρωση, το 1955 ο τότε 
Επιθεωρητής Β. Καραζάνος γράφει για τους μαθητές του Α' Δημοτι-
κού Σχολείου ότι: «Φοιτούν τακτικώς και είναι υγιείς, καθαροί και ευ-
φυείς», προσθέτοντας στην ίδια διαπίστωση για τους μαθητές του Β' 
Δημοτικού «… έτι δε και πνευματικώς ζωηροί!».394 Οι ίδιοι χαρακτη-
ρισμοί συνεχίζονται και τα επόμενα χρόνια, ως το σχ. έτος 1961-62 
στο οποίο ο νέος Επιθεωρητής Σπ. Χονδρογιάννης προσθέτει ποιο-
τικότερα στοιχεία για την εμφάνιση και την σχολική κατάσταση των 
μαθητών. Ειδικότερα γράφει: «Οι μαθηταί φαίνονται υγιείς. Είναι κα-
θαροί, καλώς ενδεδυμένοι, εύτακτοι, μελετηροί. Συνδιαλέγονται ευπρε-

391  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών 
λειτουργών Σχ. έτος 1946-47
392  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών 
λειτουργών Σχ. έτος 1949-50
393  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών 
λειτουργών Σχ. έτος 1952-53
394  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών 
λειτουργών Σχ. έτος 1954-55



σελ.260

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

πώς, ομιλούν ευχερώς και έχουν σχολικήν συνείδησιν».395 Η διαφορά 
βέβαια από προηγούμενες εκθέσεις είναι εμφανής. 

2.7 Μύθοι – Δοξασίες

Υπάρχουν μερικοί μύθοι που συνδέονται, όχι με το ίδιο το σχο-
λείο, αλλά με περιοχές που γειτνιάζουν σε αυτό, όπως τα παλιά νε-
κροταφεία δίπλα στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, που λειτουρ-
γούσαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και αργότερα αποτελού-
σαν τμήμα της αυλής του σχολείου. Ένας τέτοιος μύθος ήταν «το μα-
στορούδι». Ο Δημήτριος Αραμπατζής  εξηγεί τον μύθο αυτό μιας και 
βίωσε και ο ίδιος τον τρόμο που του προκαλούσε στα μαθητικά του 
χρόνια.

«Ήταν θρύλος που καλλιεργήθηκε απ’ τους μεγάλους σε ηλικία. 
Όταν εμείς ήμασταν μαθητές του σχολείου υπήρχε εκεί ένας κήπος σχο-
λικός τον οποίο περιποιούνταν οι μαθητές κι οι δάσκαλοι, υπήρχαν με-
ρικά λαχανικά και τα τζιαναμπέτκα (άτακτα, ζωηρά) παιδιά πήγαιναν 
και χαλούσαν μέρος του κήπου, των λαχανικών. Θα πρέπει να πού-
με, όπως βλέπουμε το κτίριο απέναντί μας, στο αριστερό μέρος πάνω 
στη γωνία υπήρχε κι ένα σύμβολο εκεί που δε καταλαβαίναμε τι ακρι-
βώς ήταν. Άλλοι έλεγαν ότι πήγαιναν να βάλουν εκεί ένα πέρασμα (ου-
τζιάκι) για τον καπνό, άλλοι ότι ήταν να βάλουν ένα σήμα, μηνυματι-
κό, αλλά όταν ανέβηκε πάνω ο πραγματικός τεχνίτης μαζί μ’ ένα παι-
δί, μαθητευόμενο μικρό παιδί, από μια απροσεξία έσπρωξε το παιδί κι 
έγινε ατύχημα. Το αίμα εκείνο εκεί, κατά την παράδοση, - κατά τη δει-
σιδαιμονία των αντιλήψεων αν θέλετε των ανθρώπων της εποχής εκεί-
νης  - να σημειώσουμε δε ότι οι προλήψεις στους Νταρνάκηδες ήταν 
σε υπερθετικό βαθμό: πίστευαν, αφού δεν υπήρχαν άλλες διαφωτίσεις, 
άλλα δεδομένα επιστημονικά, πίστευαν στη μοίρα, πίστευαν στις υπερ-
βατικές δυνάμεις, πίστευαν στη θεία παρέμβαση, επέμβαση, … τα πά-
ντα… με ιδιαίτερο πάθος. Εκεί, λοιπόν, όταν έσπευσαν να πάρουν το 
«μαστουρούδι» αυτό για να το θάψουν, ξαφνικά, ελέχθη, το «μαστου-
ρούδι» λίγο κινήθηκε. 

Δεν ήταν γεγονός βέβαια αυτό, μπορεί κάποιος από τους βιαστι-
κούς εκεί πέρα να κούνησε το νεκρό σώμα του παιδιού και όταν η γενιά 

395  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών. «Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων 
της Α΄Εκπαιδ. Περιφερείας Σερρών σχ. έτος 1961-62»
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που έθαψε το παιδί είχε παραμεγαλώσει λιγάκι , για να εμποδίζει, όπως 
προανέφερα, τα παιδιά που ατακτούσαν εκεί, καθώς πήγαιναν κι έπαι-
ζαν στην αυλή κι έκαναν και ζημιές παίζοντας με καμιά ψευτομπάλα 
ή ρίχνοντας πέτρες έσπαζαν και τζάμια, για να τα αποτρέψουν απ’ την 
παρουσία τους εκεί, τους έλεγαν μην πάτε εκεί και παίζετε γιατί «βγαί-
νει το «μαστουρούδι» και θα σας πνίξει … και όταν σκοτείνιαζε … το 
«μαστουρούδι» ήταν ο φόβος κι ο τρόμος και δεν τολμούσαμε να πε-
ράσουμε από κει. Για μένα ιδιαιτέρως που οι γονείς μου με τον παππού 
μου είχανε ένα μικρό κτήμα προς τα εκεί, δίπλα στο σπίτι του Δανδίκα, 
λίγο η νύχτα, λίγο ο αέρας, φοβόταν όλοι να πάνε νύχτα ακόμα και κα-
πνό να σπάσουν εκεί, φοβούμενοι το «μαστουρούδι …

΄Ισως κι εκεί, σαν το γεφύρι της Άρτας, να πλάστηκε αυτός ο μύθος 
για να «στεριώσει το σχολειό», πιθανό να ήταν κι ένα πραγματικό γε-
γονός που έδεσε με τον μύθο …».396 

Ο μύθος αυτός υπήρχε και στο παλιό σχολείο, χρησιμοποιούνταν 
για εκφοβισμό των μαθητών, διατηρήθηκε στο καινούριο και μετα-
φέρθηκε από γενιά σε γενιά μέχρι τις μέρες μας, όπως κάθε μύθος. 
Χαρακτηριστικά ο Θεοδόσης Λιθαρής θυμάται:

«Και στο παλιό υπήρχε. Φοβόμασταν να μπούμε στο υπόγειο. Με-
ταξύ μας σκιαζόμασταν μη βγει το μαστουρούδι …

- Το συνέχισαν και στο άλλο σχολείο;
 Ναι,  …  … από γενιά σε γενιά.»397

Ακόμη και σήμερα οι μικροί μαθητές σιγοψιθυρίζουν μεταξύ τους 
για το «μαστορούδι» και για τις εμφανίσεις του…

396  Συνέντευξη Δ. Αραμπατζή 
397  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή 
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Έγγραφο 63:  Εφημερίδα Ταχυδρόμος Θεσ/νίκης (1939). 
Επίσκεψη Βασιλιά – Μεταξά σε στρατιωτική άσκηση στο Ν. Σερρών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

1. Οικονομική Διαχείριση

«Αν τα οικονομικά διαχωριστούν από την ιστορία, είναι ένα καρά-
βι δίχως τιμόνι, και οι οικονομολόγοι δίχως γνώση της ιστορίας δεν 
έχουν μεγάλη ιδέα για το προς τα πού αρμενίζουν» 398

Αλλάζοντας τους όρους της φράσης αυτής «… αν η ιστορία δι-
αχωριστεί από την οικονομία, είναι ένα καράβι δίχως τιμόνι και οι 
ιστορικοί δίχως γνώση της οικονομίας δεν έχουν μεγάλη ιδέα για το 
προς τα πού αρμενίζουν», πιστεύουμε ακράδαντα, ότι θα καταλήγαμε 
σε πορίσματα επιφανειακά, αν δε μελετούσαμε τα οικονομικά στοι-
χεία του Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης ή αν αποκλείαμε παράλ-
ληλα την προσπάθεια γνώσης όλων εκείνων των οικονομικών μηχα-
νισμών που βοήθησαν, όχι απλά στη λειτουργία του, αλλά συνεισέ-
φεραν κοινωνικά και πολιτιστικά, στον τόπο τους, αλλά και το σπου-
δαιότερο επηρέασαν τη συμπεριφορά των ανθρώπων που μετείχαν σε 
αυτούς τους μηχανισμούς. Πάμε λοιπόν να καταγράψουμε ό,τι βρή-
καμε στα οικονομικά αρχεία του σχολείου, αφού γνώμη μας είναι, ότι 
η προσπάθεια συγκέντρωσης και συγκρότησης της συλλογικής μνή-
μης του παρελθόντος, πρέπει να διαχέεται και μέσα από αυτά. 

1.1. Βιβλία Ταμείου

•	 Βιβλίο Ταμείου Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως 1947-58

398  Ε. Hobsbawm,  On History , 1997, σελ. 13
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

1946-47
1. Από εγγραφές μαθητών158.000 δρχ.399

2. Από εισφορά κοινότητας 400.000 δρχ.

1947-48
1. Από προαιρετική εισφορά από την έκδοσιν των ενδεικτικών 
169.650δρχ.
2. Από εγγραφές μαθητών 516.000 δρχ.
3. Από εισφορά κοινότητας 500.000 δρχ.
4. Από υποχρεωτικό έρανο μεταξύ των κατοίκων 5.332.000 δρχ.

1948-49
1. Από εγγραφές μαθητών 680.000 δρχ.
2. Από υποχρεωτικό έρανο μεταξύ των κατοίκων 1.847.500 δρχ.
3. Από εισφορά κοινότητας 2.000.000 δρχ.
4. 25.000 δρχ. «Αξία 2 υαλοπινάκων» (τζαμιών), «θραυσθέντων υπό 
των μαθητών»

1949-50
1. Από εισφορά κοινότητας 3.000.000 δρχ.
2. Από εγγραφές μαθητών 1.075.000 δρχ.
3. Αξία 5 υαλοπινάκων και μάλιστα αναφέρονται τα επώνυμα των γο-
νέων που πλήρωσαν για τα παιδιά τους 50.000 δρχ.
4. Για χερούλια θύρας πάλι από ζημιές μαθητών 10.000 δρχ.
5. Από υποχρεωτικό έρανο κατά τη διανομήν πριμ καπνών εσοδείας 
1948 3.064.500 δρχ.
6. Από προαιρετική εισφορά γονέων από την έκδοσιν των ενδεικτι-
κών 252.000 δρχ.

1950-51
1. Από προαιρετική εισφορά γονέων κατά την εγγραφή 820.000 δρχ.
2. Από πώληση ενός σάκκου τσιμέντου 30.000 δρχ.
3. Από άχρηστα ρολά 60.000 δρχ.

399  Π.Δ. 18/21-11-1929, «Περί εγγραφών, εξετάσεων κλπ. εν τοις σχολείοις της στοιχειώ-
δους εκπαιδεύσεως»
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4. Από εισφορά κοινότητας 3.000.000 δρχ.
5. Από δωρεά δια αλωνισμόν 500.000 δρχ.
6. Από ταμείο Σερρών: Δι’ εξόφλησιν 1717 γραμμ. Αγροζημίας 
48.600δρχ.
7. Από Υποχρεωτικό έρανο 130.000 δρχ.

1951-52
1. Από εισφορά κοινότητας 2.000.000 δρχ.
2. Από υποχρεωτικό έρανο κατοίκων 3.055.000 δρχ.
3. Από γονείς και κηδεμόνες κατά την διανομήν ενδεικτικών 
253.000 δρχ.
4. Από γονείς και κηδεμόνες κατά την εγγραφήν των παιδιών τους 
870.000δρχ.
5. Από εκποίηση 10 σακκιών τσιμέντου επίστρωσης 50.000 δρχ.

1952-53
1. Από εισφορά κοινότητας 5.100.000 δρχ.
2. Από εγγραφές μαθητών 630.000 δρχ.
3. Από τη διανομή ενδεικτικών 240.000 δρχ.
4. Από γονείς που τα παιδιά τους έσπασαν 4 υαλοπίνακες και ένα 
κουτί αίθουσας και μελανοδοχείο 12.500 δρχ.

1953-54
1. Από εγγραφές μαθητών 1.250.000 δρχ.
    Εδώ αναφέρεται η ετεροχρονισμένη εγγραφή μαθητού 10.000 δρχ.
2. Από έσοδα από θεατρική παράσταση σχολική 265.000 δρχ.
3. Από έσοδα από τη διανομή ενδεικτικών 101.726 δρχ.
4. Από έσοδα από γονέα «Διά ζημίαν του υιού του» 100.000 δρχ.

1954-55
1. Από εγγραφές μαθητών 10.310 δρχ.
2. Από διανομή ελέγχων Α΄ εξαμήνου 290 δρχ.
3. Από οργάνωση χοροεσπερίδος 1.500 δρχ.
4. Από τη διανομή τίτλων σπουδής 1.026 δρχ.
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    Εδώ σταματά η επιχορήγηση της κοινότητας

1955-56
1. Από εγγραφές μαθητών 2.460 δρχ.
2. Από εκποίηση μιας βενζινοκίνητης μηχανής η οποία αγοράστηκε 
τo 1947 για λόγους που εξηγούμε στα έξοδα 2.100 δρχ.
3. Από θεατρική παράσταση 788 δρχ.
4. Από ενοίκιο αποξηραντηρίου 100 δρχ.
5. Από διανομή ενδεικτικών 130.066 δρχ.

1957-58
1. Από σχολικές γιορτές και θεατρικές παραστάσεις 900 δρχ.
2. Από διανομή ενδεικτικών 880,50 δρχ.
3. Από εγγραφές 1980 δρχ.
4. Από εισφορά προαιρετική γονέων 3.949,60 δρχ.
5. Από χοροεσπερίδα 1.000 δρχ.
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Θα αναφερθούμε και εδώ σ’ αυτά που θεωρήσαμε ιδιαίτερα σχο-
λιασμού, εκτός των καθιερωμένων εξόδων, δηλαδή για τον καθαρι-
στή, είδη καθαριότητας κ.τ.λ.

1946-47
1. Αγορά λιγνίτη 185.000 δρχ.
2. Έξοδα για το γραφείο του επιθεωρητού και για αγορά γραφο-

μηχανής του 75.000 δρχ.
3. Αγορά ραδιοφώνου 100.000 δρχ.
4. Αγορά βωβού σχολικού κινηματογράφου 400 
5. Αγορά βενζινοκίνητης μηχανής τετρακύλινδρης
6. Μεταφορά βιβλίων (για όλες τις χρονιές) 401

1948-1958
1. Αγορά καυσόξυλου, λιγνίτου και νέων θερμαστρών 936.000 δρχ.
400  Α. Ν. 2238/1940,άρ. 8, «Περί οργάνων εποπτικής διδασκαλίας και σχολικού κινηματο-
γράφου».
401  Α.Ν. 952/1937 «Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών κτλ. Βιβλίων»
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2. Έξοδα για το γραφείο του Επιθεωρητού  75.590 δρχ.402

3. Φύτευση 500 πεύκων 63.500 δρχ.
4. 1951 Κτίσιμο αφοδευτηρίων 2.996.000 δρχ.
5. 1952 Εγκατάσταση ανεμογεννήτριας 70.810 δρχ.
6. 1952 Προσφορά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων 100.000 δρχ.
7.1956-57 Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά της λέξης φωτισμός για 
το Γραφείο του Επιθεωρητή στις Σέρρες 
8. 1958 Αγορά φορητής καμπίνας κινηματογράφου 340,40 δρχ.

Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων και εξόδων των ετών 1947-1956

Από το 1953 τα έσοδα μειώνονται γιατί ο υπουργός οικονομικών 
άλλαξε την ισοτιμία της δραχμής. Έτσι, μοιραία τα εκατομμύρια έγι-
ναν χιλιάδες. 

402  Βιβλίο Πράξεων Επιθεωρητού Δ.Σ. Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, Πράξη από 
18-12-1965, η οποία εκδόθηκε βάσει της υπ’ αριθμ.2720/11-3-52 απόφασης του ΥΠΕΠΘ 
«Περί παροχής οικονομικής ενισχύσεως… υπέρ των Γραφείων Γεν. Επιθεωρητών…» 
και της 17387/2-11-66 απόφασης του ΥΠΕΠΘ η οποία αύξησε το ποσό από 3000 δρχ. σε 
12000 δρχ. Το ποσό επιχορήγησης του Δ.Σ. Πενταπόλεως ήταν 600 δρχ. ( Επιθεωρητής, 
Σπύρος Χονδρογιάννης). 
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Ραβδόγραμμα εσόδων και εξόδων των ετών 1947-1956

Σχολιασμός αυτής της χρονικής περιόδου

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το σύνταγμα του 1911 υπο-
χρέωση του κράτους είναι η παροχή δωρεάν Παιδείας στους Έλλη-
νες πολίτες, στην πραγματικότητα αυτό δεν υφίσταται μέχρι το 1964. 
Η δωρεάν εκπαίδευση περιορίζεται στη μισθοδοσία των εκπαιδευ-
τικών. Τα άλλα έξοδα ανέγερσης, συντήρησης διδακτηρίων και λει-
τουργικών εξόδων των σχολείων πρέπει να καλύπτονται από τις το-
πικές κοινότητες.   

1. Είναι λοιπόν προφανές ότι δωρεάν εκπαίδευση δεν υπάρχει.
2. Η κοινότητα και η κάτοικοι κάνουν ό,τι μπορούν για να ενι-
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σχύσουν το σχολείο σε μια εποχή που συγκλονίζεται από ένα 
εμφύλιο πόλεμο και μια αστική μετανάστευση. Δεν θα ανα-
φερθούμε εδώ σε ιστορικά προαναφερθέντα στοιχεία. Απλά 
καταγράφουμε εκπαιδευτικές παρατηρήσεις.

3. Έως το 1956 το βιβλίο Σχολικής Εφορείας κλεινόταν κάθε 
Ιούνιο και περιελάμβανε τους μήνες Σεπτέμβριο - Ιούνιο. Από 
το 1957 το βιβλίο Σχολικής Εφορείας κλείνεται κάθε Δεκέμ-
βριο περιλαμβάνοντας τους μήνες Ιανουάριο-Δεκέμβριο.

4. Οι γονείς φαίνεται ότι πληρώνουν τις ζημιές που τα παιδιά 
τους προκαλούν στο σχολείο.

5. Τα μέλη των Σχολικών Εφορειών φροντίζουν να εκποιούν 
οποιοδήποτε υλικό πλεονάζει για να αποφέρουν έσοδα στο 
σχολείο. (π.χ. σακιά τσιμέντου)

6. Οι θεατρικές παραστάσεις και οι χοροεσπερίδες αποτελούν 
πηγές εσόδων αλλά και ανάσες διασκέδασης των κατοίκων 
της Πεντάπολης.

7. Βωβός σχολικός κινηματογράφος υπήρχε και προπολεμικά. 
Έχουμε τη μαρτυρία των κυρίων Κ. Παπαευαγγέλου και Α. 
Χατζηαγοράκη, ότι όντως παρακολουθούσαν έργα βωβού κι-
νηματογράφου. Τίτλους ταινιών που ανέφεραν ήταν Σαρλό, 
Αθανάσιος Διάκος. Η προβολή γινόταν στο δεύτερο όροφο 
του Δημοτικού Σχολείου.403 Η αγάπη των μαθητών για το σχο-
λείο αλλά και η μεγάλη εντύπωση που τους προκαλούσε η 
προβολή ταινιών φαίνεται χαρακτηριστικά και στα λόγια του 
Κ. Παπαευαγγέλου: «Πολύ το αγαπούσα το σχολειό … και συγκι-
νούμουν όταν περνούσα από κει και ήταν κλειστό …  Λίγο προτού 
να’ ρθούν οι Βούλγαροι, στον πόλεμο, … δε θυμάμαι πότε, … μπήκα 
μέσα στο σχολείο … και πήγα στο γραφείο, αφού έκλεισε με την έναρ-
ξη του πολέμου, … ήταν ήδη κλειστό. Δε θυμάμαι με τι τρόπο μπή-
κα … και βρήκα την κινηματογραφική μηχανή αυτή και σκέφτηκα 
να την πάρω, γιατί έλεγα κάποιος θα την πάρει αν δεν την πάρω εγώ 
…».404 Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την οικονομική ευρω-
στία των κατοίκων της Πεντάπολης, την πολιτιστική ευαισθη-
σία τους, αλλά το μεράκι και το ενδιαφέρον των δασκάλων 
για την όσο το δυνατόν παροχή υψηλότερης εκπαίδευσης και 
πολιτισμού στους μαθητές. Ο κινηματογράφος ήταν για την 

403  Συνεντεύξεις Κ. Παπαευαγγέλου– Α. Χατζηαγοράκη 
404  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου
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εποχή του πρωτοποριακός και πόλος έλξης των κατοίκων του 
χωριού. Η τύχη της κινηματογραφικής μηχανής αγνοείται. Ει-
κάζεται ότι κλάπηκε από τους Βουλγάρους κατά τη διάρκεια 
της κατοχής, αλλά και πάλι δε μπορέσαμε να το εξακριβώσου-
με. Μετά τον πόλεμο αγοράζεται και δεύτερη συσκευή και 
μάλιστα μόλις δύο χρόνια μετά την επαναλειτουργία του σχο-
λείου. Αργότερα αγοράστηκε φορητή καμπίνα κινηματογρά-
φου καταδεικνύοντας για άλλη μια φορά το μεράκι των εκπαι-
δευτικών και το πώς αναβαθμίζεται πολιτιστικά ένα σχολείο.  

•	 Ταμείο Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημοτικού Σχολείου Πενταπό-
λεως 1957-61

Επειδή τα έσοδα και τα έξοδα είναι παρεμφερή με αυτά των προ-
ηγούμενων χρόνων γι’ αυτό θα αναφέρουμε συγκεντρωτικά αυτά που 
θεωρούνται ως «καινούρια».

ΕΣΟΔΑ 1957-1961

  1. Έσοδα από ενοίκιον Σχολικής κατοικίας 6.130 δρχ.
  2. Εισπράξεις χοροεσπερίδας 2.000 δρχ.
  3. Ενοίκιον σχολικού καταστήματος 15.500 δρχ.
  4. Δωρεά υπαλλήλου Εφορείας καπνού από υπόλοιπον εισπραχθέντος
    ποσού διά έξοδα καταστροφής αχρήστων καπνών 250 δρχ.  
  5. Εισφορά γονέων κατά την εγγραφή μαθητών και απονομή
      Ενδεικτικών 38.938 δρχ.
  6. Ενοίκιο Συνεταιρισμού 1.632 δρχ.
  7. Εισφορά κοινότητας 6.500 δρχ.
  8. Ενοίκιο φιλαρμονικής κοινότητας 8.680 δρχ.
  9. Προαιρετική εισφορά γονέων στην πώληση του καπνού εσοδεί-
ας 1960, 43.539 δρχ.

ΕΞΟΔΑ

1. Συνδρομή σε σχολικό ραδιόφωνο 41 δρχ. μηνιαίως
2. Λογαριασμός για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος Οκτώβρι-

ος 1956-Απρίλιος 1957, 129,40 δρχ.
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3. Έξοδα για την επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης 1958, 
252,20 δρχ.

4. Αντικατάσταση 700 κεραμίδων 1959, (στέγη) 334,60 δρχ.
5. Επισκευή στέγης διδακτηρίου 1960, 1.503,50 δρχ.
6. Επισκευή υδρορροών 1960, 1.212,50 δρχ.
7. Ο λιγνίτης και τα καυσόξυλα σαφώς και υπάρχουν.

Εδώ για πρώτη φορά αναφέρεται η ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύμα-
τος και εφόσον αναφέρεται και ο όρος «επέκταση», υποθέτου-
με ότι το 1956 ηλεκτροδοτήθηκε με κρατικό ηλεκτρικό δίκτυο 
η Πεντάπολη. (Ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο υπήρχε προπολεμι-
κά) Το Γραφείο Επιθεωρητή στις Σέρρες επιβάρυνε οικονομι-
κά το Β΄ Δημοτικό Σχολείο, γιατί στο βιβλίο ταμείου αναφέρε-
ται στα έξοδα και ο ηλεκτροφωτισμός για το γραφείο του Επι-
θεωρητή. Επίσης, δεν είναι τυχαία η αγορά, η οποία αναφέρεται 
στο ίδιο βιβλίο, φορητής καμπίνας κινηματογράφου και η οποία 
λειτουργούσε φυσικά με ηλεκτρισμό. Βέβαια, ο μορφωτικός κι-
νηματογράφος προωθούνταν και από το Υ.Π.Ε.Π.Θ. με σχετικά 
Νομοθετικά Διατάγματα.405

8. Κάθε φορά που στο Δημοτικό Σχολείο γίνονται επιδιορθώσεις 
του κτιρίου ή καινούριες κατασκευές τα χρήματα που μένουν 
για την επόμενη χρονιά είναι λιγότερα.

405  Ν. Δ. 15/1935 Περί ιδρύσεως μορφωτικού κινηματογράφου, Α. Ν. 210/1936, 
Α.Ν.1779/1939, τ. 32, σ.17 και Ν. Δ. 2427/1953
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Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων και εξόδων 1957-196ο

Ραβδόγραμμα που δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα των ετών 1957-60
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•	 Βιβλίον Ταμείου 9/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλε-
ως 1961-70

Έσοδα - Παρατηρήσεις

1. Ισχύουν τα προηγούμενα ενοίκια 97.593 δρχ. και οι εισφορές 
γονέων 47.155 δρχ.

2.  Γεωργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Πενταπόλεως για ενί-
σχυση του σχολικού ταμείου 1.000 δρχ.

3. Ενοίκιο σχολικού οπωροπωλείου 1962, 24.725 δρχ.
4. Ενοίκιο σχολικής αποθήκης, όπου συνεδρίαζε ο ποδοσφαιρι-

κός σύλλογος Φ.Ν.Π., 1962, 133.103 δρχ.
5. 8-10-1964 Υ.Π.Ε.Π.Θ. αρωγή για την καθαριότητα και εν γέ-

νει λειτουργία του Σχολείου, 298.076 δρχ.
6. Ενοίκιον του εν τη θέσει «Βάλτα» Σχολικού κλήρου 1965, 

1.100 δρχ.
7. 1967, Προαιρετική εισφορά για επανακατασκευή οροφών δι-

δακτηρίου 40.920 δρχ.
8. 1969-70 Τα Δημοτικά Σχολεία.: 1ο και 2ο Χρυσού, 1ο και 2ο 

Αγίου Πνεύματος, Νέου Σουλίου 1ο και 2ο και Τούμπας κατέ-
θεσαν χρήματα για συμμετοχή σε έξοδα μαθητικών αθλητι-
κών αγώνων και Παιδαγωγικού Συνεδρίου 7.470 δρχ.

9. Κοινότης Πενταπόλεως ενοίκιο Σχολικού ακινήτου «αίθουσα 
φιλαρμονικής» από 1967-1970, 41.047 δρχ.

10. Το 1967 σταμάτησαν οι παραγγελίες για λιγνίτη και υπάρχει 
μόνο ξύλο και πετρέλαιο. 

Έξοδα - Παρατηρήσεις

1. Περίφραξη διδακτηρίου 1961, 29.200 δρχ.
2. Έξοδα Παιδαγωγικού συνεδρίου τριήμερου 1962, 58,20 δρχ.
3. Αγορά για 16 κουρτίνες μαυροπινάκων 1963, 640,20 δρχ.
4. Περίφραξη σχολικού κήπου 1964, 14.115 δρχ.
5. Επισκευή διδακτηρίου 1965, 4.800 δρχ.
6. Δ.Ε.Η. Γραφεία Σερρών για το φωτισμό του διδακτηρίου 

1964, 115,80 δρχ.
7. Ταινία μαγνητοφώνου 1967, 175 δρχ.
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8. Εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ» 1967 30 δρχ.
9. Τοποθέτηση βρυσών στα αφοδευτήρια 1968, 2.023,20 δρχ.
10. Κατασκευή αρμάτων και παρουσίαση στο Εθνικό στάδιο των 

Σερρών παράσταση με θέμα: «Μακεδονία-Μ. Αλέξανδρος» 
1968, 500 δρχ.

11. Κατασκευή άρματος: «ΕΛΛΑΣ-21η Απριλίου» 1969, 3.492 
δρχ.

12. Πιστόλι αφέτου, πυροτεχνήματα, δάδες λαμπαδηδρομίας, 
προγράμματα, προσκλήσεις, μικροφωνική συσκευή 1969, 
1.607,30 δρχ.

13. Εγκατάσταση τηλεφώνου 1970, 1.371 δρχ

Εδώ για πρώτη φορά συναντούμε τα εξής σημαντικά γεγονότα: 
1. Κόβεται η επιχορήγηση της κοινότητας γιατί αρχίζει αυτή του 

Υ.Π.Ε.Π.Θ.το 1964.
2. Το 1965 τελειώνει και η εισφορά των γονέων για εγγραφές 

και ενδεικτικά. Παραμένει σε περιπτώσεις μεγάλων εξόδων 
για το διδακτήριο. Το 1964 είναι μια χρονιά καθοριστική για 
την εκπαίδευση. Πρωθυπουργός της χώρας αναδεικνύεται ο 
Γεώργιος Παπανδρέου στον οποίο οφείλεται και η εκπ/κή με-
ταρρύθμιση. Δωρεάν εκπ/ση στο λαό λοιπόν το πρώτο μέ-
λημά του. Βέβαια ακολούθησαν κι άλλες μεταρρυθμίσεις οι 
οποίες καταργήθηκαν επί δικτατορίας, όχι όμως αυτή της δω-
ρεάν εκπ/σης.

3. Αναφέρεται για πρώτη φορά η περιουσία του Δημοτικού Σχο-
λείου και ο σχολικός κλήρος

4. Γίνεται αναφορά για πρώτη φορά χρέωσης παροχής ηλεκτρι-
κού ρεύματος από την Δ.Ε.Η και εγκαθίσταται τηλεφωνική 
σύνδεση στο σχολείο.

5. Κυκλοφορεί η θρυλική Εγκυκλοπαίδεια «ΗΛΙΟΣ» που για τα 
σημερινά δεδομένα αποτελεί συλλεκτικό κομμάτι

6. Τα άρματα, τα θέατρα και οι αγώνες είναι οι προσφιλείς εκ-
δηλώσεις της «χούντας», από τη μια για να ανυψώσει το εθνι-
κό φρόνημα του Έλληνα και από την άλλη για να τον κρατά-
ει σε καταστολή να μην ασχολείται με άλλα ζητήματα πολιτι-
κής φύσης. Φυσικά όλες οι εκδηλώσεις γινόταν εκτός του δι-
δακτικού χρόνου.

7. Οι κουρτίνες μαυροπινάκων χρειάζονταν για διδακτικούς 
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σκοπούς π.χ. Στο μισό πίνακα, πριν να μπουν οι μαθητές στην 
τάξη, έγραφε η δασκάλα το καινούριο κείμενο της πρώτης τά-
ξης π.χ. στη γλώσσα για να μην καθυστερεί η διδασκαλία ή 
οι ασκήσεις μαθηματικών για αντιγραφή και λύση στο σπίτι. 
Αυτό το αναφέρουμε από τη δική μας εμπειρία σαν μαθητές.

Συγκεντρωτικός πίνακας Εσόδων-Εξόδων

Ραβδόγραμμα που δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα των 1961-70
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Συγκεντρωτικός πίνακας εσόδων - εξόδων του Δημοτικού Σχολεί-
ου Πενταπόλεως 1971-1981

Έσοδα – Παρατηρήσεις

1. Εξακολουθούν να υφίστανται τα ενοίκια: Σχολικής κατοικί-
ας  27.540 δρχ., αίθουσας κατηχητικού 36.882 δρχ., σχολικής 
αποθήκης 39.652 δρχ., αίθουσες φιλαρμονικής 35.080 δρχ., 
σχολικού οπωροπωλείου 385 δρχ.

2. Ο Αθλητικός σύλλογος Πενταπόλεως προσφέρει εισπράξεις 
ύψους 1880 δρχ. από φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα, για την 
ενίσχυση του σχολικού ταμείου

3. Μεμονωμένες προσφορές πολιτών π.χ. Δεληολάνη Δημ. και 
Παπαγεωργίου Παν., για την ενίσχυση του σχολικού ταμεί-
ου 1.000 δρχ.

4. 3-11-1979 Έσοδα από εκποίηση 4 θερμαστρών και 2 βαρε-
λιών 6.000 δρχ.

5. 28-12-1980 Έσοδα από πώληση εντύπων 600 δρχ.

Έξοδα - Παρατηρήσεις

1. 1972 Συνδρομή στην Σερραϊκή εφημερίδα «Πανσερραϊκή 
Ηχώ», 100 δρχ.

2. 1972 Έξοδα για την εκτύπωση του βοηθήματος της Νομαρχί-
ας «Ο Σύμβουλος του Πολίτη», 100 δρχ.

3. 18-12-1972 Έξοδα για τρόφιμα στρατιωτών, 364 δρχ.
4. 1973 Τοποθέτηση 2 ηλεκτρικών κουδουνιών, 1.000 δρχ.
5. 1981 Τοποθέτηση καλοριφέρ, 11.000 δρχ.
6. 1981 Αποζημιώσεις γραμματέα σχολικής εφορείας,  76.338 

δρχ.406 

406  Π.Δ. 8/1931, άρ. 3.-3, «Περί εκτελέσεως του Ν.5019, περί ιδρύσεως σχολικών ταμείων 
και Σχολικών Εφορειών ».
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις των ετών αυτών έχουν αυξηθεί αρκετά 
για αυτό παρατηρείται και η αύξηση των εσόδων. Βέβαια, το Δημοτι-
κό Σχολείο συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο οπότε και τα χρηματικά 
ποσά που αναφέρονται ανήκουν και στα δύο.

Ραβδόγραμμα που δείχνει τα έσοδα και τα έξοδα των ετών 1971-81
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Συγκεντρωτικοί πίνακες εσόδων 1986-2003

Παραθέτουμε δύο συγκεντρωτικούς πίνακες με την οικονομική 
διαχείριση του Σχολείου, των ετών 1986-2001 σε δρχ. και των ετών 
2002-2009 σε ευρώ. 

Ραβδόγραμμα των ετών 1986-2001
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Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Σχολείο έχει γίνει διθέσιο και 
λειτουργεί μαζί με το Νηπιαγωγείο, οι κρατικές επιχορηγήσεις θεω-
ρούνται περισσότερες από τότε που η δυναμική του σχολείου ήταν 
μεγαλύτερη και οι επιχορηγήσεις σε δραχμές. 

Ραβδόγραμμα των ετών 2002-2009
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1.2 Πρωτόκολλα – Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας

Η οικονομική διαχείριση του σχολείου γινόταν από τη Σχολική 
Εφορεία. Αυτή ήταν ένα τριμελές όργανο, που αποτελούνταν από τον 
διευθυντή του σχολείου και δύο μέλη, τα οποία διορίζονταν από το 
Νομάρχη του κάθε νομού. Το ένα από αυτά κατελάμβανε τη θέση του 
Προέδρου της Σχολικής Εφορείας και το άλλο συμμετείχε ως μέλος 
αυτής, ενώ ο εκάστοτε διευθυντής κατείχε τη θέση του γραμματέα. 
Η σύνθεση της Σχολικής Εφορείας άλλαζε συνήθως ανά διετία. Τότε 
με την ανακοίνωση των νέων διορισμένων μελών της από τη Νομαρ-
χία, καταρτιζόταν σε σώμα, δηλαδή οριζόταν το αξίωμα του καθενός. 
Αυτό το τριμελές όργανο συνέτασσε τον οικονομικό προϋπολογισμό 
του σχολείου και διαχειριζόταν την κρατική επιχορήγηση, την οποία 
διένειμε ο Επιθεωρητής στα σχολεία της περιφέρειάς του, όπως και 
τα επιτόπια έσοδα από τυχόν περιουσία του σχολείου. Ήταν υπεύθυ-
νο για οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή του σχολείου, από την 
πληρωμή λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ, μέχρι 
την ενοικίαση κτημάτων ή οικημάτων του σχολείου ή την εκποίηση 
περιουσιακών του στοιχείων, τη διενέργεια δημοπρασιών, την αγο-
ρά οποιουδήποτε υλικού και βέβαια ήταν υπεύθυνη και για τον οικο-
νομικό απολογισμό στο τέλος του έτους. Στην ύπαιθρο, τα χρηματι-
κά εντάλματα λάβαινε συνήθως ο γραμματέας, δηλαδή ο Διευθυντής 
του σχολείου, ο οποίος έκανε τις πληρωμές μετά από εξουσιοδότηση 
της Εφορείας. 

Η αλληλογραφία της Σχολικής Εφορείας, τα εισερχόμενα και τα 
εξερχόμενα έγγραφά της, από και προς τους διάφορους αποδέκτες 
για ενημέρωση των πράξεών της, καταγραφόταν σε ένα βιβλίο με αύ-
ξουσα αρίθμηση, το οποίο είναι το Βιβλίο Πρωτοκόλλου. Στις σελί-
δες του υπάρχουν μόνο τα βασικά στοιχεία κάθε εγγράφου. Για τα ει-
σερχόμενα έγγραφα τα στοιχεία είναι η ημερομηνία παραλαβής του, 
ο τόπος «εις όν εξεδόθη», η «Εκδόσασα αρχή» και μια περίληψη του 
εγγράφου, που τις περισσότερες φορές είναι αντιγραφή του θέματός 
του. Για τα εξερχόμενα έγγραφα είναι η αρχή προς την οποία απευθύ-
νεται, η ημερομηνία του και μια ενδεικτική περίληψή του.

 Αυτό που θέλουμε να σημειώσουμε από τη μελέτη του βιβλίου 
πράξεων της Σχολικής  Εφορείας, είναι το γεγονός ότι οι οικονομική 
απολογισμοί, οι εκμισθώσεις ακινήτων, αιτήσεις δαπανών και γενι-
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κά κάθε οικονομική πράξη υποβάλλονταν στον Επιθεωρητή της εκ-
παιδευτικής περιφέρειας. Δηλαδή οι Επιθεωρητές είχαν υπό την επο-
πτεία τους και το νομικό και τον παιδαγωγικό τομέα της περιφέρειάς 
τους. Είχαν δηλαδή αρμοδιότητες και των σημερινών Προϊσταμένων 
και των Σχολικών Συμβούλων. 

Οι Σχολικές Εφορείες αντικαταστάθηκαν με τις Σχολικές Επιτρο-
πές, αρχικά με το άρθρο 52 του Ν. 1566/1985 και λίγο αργότερα με 
το άρθρο 5 παρ. 8 του Ν. 1894/1990 (Α΄110). Ανήκουν στα συλλογι-
κά όργανα λαϊκής συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η λειτουργία τους διέπεται 
από το Προεδρικό Διάταγμα 323/1989. Συγκροτούνται με απόφαση 
του οικείου Δημάρχου, η οποία ορίζει και τον Πρόεδρό της, και απο-
τελούνται από 5-15 μέλη. Σ’ αυτήν συμμετέχει υποχρεωτικά ο διευ-
θυντής του σχολείου κι ένας εκπρόσωπος από το σύλλογο γονέων. Το 
έργο της Σχολικής Επιτροπής είναι να διαχειρίζεται τις πιστώσεις που 
διατίθενται στο σχολείο για τις λειτουργικές δαπάνες του, για εκτέλε-
ση έργων επισκευής ή συντήρησής του, για εισηγήσεις προς τις αντί-
στοιχες διευθύνσεις εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό με εξοπλιστικά 
είδη και έπιπλα κ.ά. 407

Θεωρούμε σημαντικό στο σημείο αυτό να διαχωρίσουμε τις αρ-
μοδιότητες του διευθυντή από την οικονομική διαχείριση. Όσοι βρί-
σκονται εκτός εκπαίδευσης θεωρούν, ότι ο διευθυντής εκτός των άλ-
λων αρμοδιοτήτων, διαχειρίζεται και το σχολικό ταμείο. Με όσα προ-
αναφέραμε αποδεικνύουμε πως η εντύπωση αυτή είναι εσφαλμένη. Ο 
διευθυντής είναι ένα μονομελές διοικητικό όργανο, με όλες τις εξου-
σίες και τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται από την εκάστοτε νο-
μοθεσία για τη δομή και λειτουργία της Εκπαίδευσης, αλλά στη δια-
χείριση των οικονομικών συμμετέχει ως μέλος μιας επιτροπής.408 

•	 Πρωτόκολλον Σχολικής Εφορείας Δημοτικού Σχολείου Πε-
νταπόλεως από 31 Ιανουαρίου 1969 μέχρι και  31  Δεκεμβρί-
ου 1976.

Στα Πρωτόκολλα της Σχολικής Εφορείας δεν καταγράφονται 
μόνο οι οικονομικές δοσοληψίες του σχολείου ή οι διαταγές που αφο-
ρούν μόνο τα οικονομικά του, αλλά σειρά ρυθμίσεων και αποφάσεων 

407  Π. Πουλής, Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999, σ. 118-119
408  Π. Πουλής, ό.π., σ. 109
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που αφορούν την εν γένει λειτουργία και εξέλιξη του σχολείου. Έτσι 
στο Πρωτόκολλο της περιόδου 1969- 1976 - για παράδειγμα - κατα-
γράφονται οι διαταγές της προϊστάμενης αρχής για τη μεταβολή της 
οργανικότητας του σχολείου ή για τη χρήση υλικών και οργάνων.   

Με το υπ’ αριθμ. ΣΕΙ/1360-28-7-1972 έγγραφο ο τότε Επιθεωρη-
τής Β. Γιαννακόπουλος ανακοινώνει την απόφαση του Περιφερεια-
κού Διοικητού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία υποβι-
βάζει το Δημοτικό Σχολείο Πενταπόλεως από 8/θ σε 6/θέσιο. Με το 
υπ’ αριθμ. ΣΕΙ/1562-27-7-1973 έγγραφο ο ίδιος Επιθεωρητής δίνει 
εντολή στη Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου να παραχωρή-
σει τη μία από τις δύο γραφομηχανές στη Διευθύντρια του 1/θέσιου 
Νηπιαγωγείου Πενταπόλεως. 

Επίσης με το υπ’ αριθμ. ΣΕΙ/1753-14-10-1975 έγγραφο ο ίδιος 
Επιθεωρητής ζητά από τη διευθύντρια 6/θέσιου Δημοτικού Σχολεί-
ου Πενταπόλεως να παραχωρήσει 30 θρανία στο 8/θ Δημοτικό Σχο-
λείο 3ο Σερρών. 409

•	  Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας

409  Ο θεσμός του επιθεωρητή αποτελούσε βασικό μοχλό λειτουργίας των σχολείων για έναν 
περίπου αιώνα. Από το 1895 (Ν. ΒΤΜΘ΄) που διαμορφώθηκε ο θεσμός των περιφερει-
ών και του προϊσταμένου επιθεωρητή σε κάθε περιφέρεια, μέχρι το 1982 που ο θεσμός του 
επιθεωρητή καταργήθηκε, είχε καθήκοντα διοίκησης, εποπτείας, επιμόρφωσης και αξιολό-
γησης των εκπαιδευτικών. 
Βλέπε και Δ. Κρέκης, Γ. Τσιρικίδου, «Ο θεσμός του επιθεωρητή – το επιθεωρητικό πρόβλη-
μα στην πρώιμη μεταπολιτευτική περίοδο (1974 - 1977)», ΡΟΠΤΡΟ, τ. 26, Θεσσαλονίκη, 
2009, σ. 15-16, «Ο θεσμός του Επιθεωρητή αποτελούσε για πολλά χρόνια τη βάση της ορ-
γάνωσης και Διοίκησης του εκπαιδευτκού μας συστήματος. Ειδικά την περίοδο της χούντας 
(1967-1974) υπάρχουν πολλές κατηγορίες της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών 
(ΔΟΕ) και εκπαιδευτικών για αυταρχική και εγωκεντρική συμπεριφορά εκ μέρους τους. Δεν 
ήταν λίγοι εκείνοι οι επιθεωρητές οι οποίοι συνεργάστηκαν με το καθεστώς της δικτατορίας 
και άλλοι εκείνοι οι οποίοι διορίστηκαν εκείνη την περίοδο, επιδεικνύοντας φασιστική συμπε-
ριφορά και υπερέκθεση του Απριλιανού πνεύματος, που φαίνεται ότι τους διακατείχε. Φυσικά 
δεν ήταν λίγοι οι συνάδελφοι, που αμφισβητήθηκαν οι εκπαιδευτικές τους γνώσεις μέσω των 
υπηρεσιακών εκθέσεων των Επιθεωρητών και έφθασαν μέχρι και την απόλυση λόγω των δη-
μοκρατικών φρονημάτων τους. Μετά τον εκδημοκρατισμό της χώρας (1974) η αδικία εξαλεί-
φθηκε με ενέργειες της Δ.Ο.Ε. και την αποκατάσταση των διωχθέντων εκπαιδευτικών. Η πε-
ρίοδος του επιθεωρητισμού αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες της εκπαίδευσής μας, η οποία 
ευελπιστούμε να έχει περάσει ανεπιστρεπτί…».  
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Σ’ αυτό το βιβλίο αναφέρονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
της Σχολικής Εφορείας και οι αποφάσεις της. Επειδή στο ίδιο κτίριο 
συστεγάζονταν και συλλειτουργούσαν μέχρι το 1961 τα δύο Σχολεία 
της Πεντάπολης (το Α΄ και το Β΄ Δημοτικό), με ξεχωριστή, όμως, δι-
οικητική οργάνωση και ιεραρχία, υπήρχαν δύο Σχολικές Εφορείες, 
άρα και δύο βιβλία πράξεων. 

Σε κάθε βιβλίο καταγράφονται ξεχωριστά οι πράξεις της Εφορεί-
ας του κάθε Σχολείου και οι αποφάσεις που έλαβε. Ορισμένες φο-
ρές, όμως, λόγω της συγκατοίκησης, υπήρχαν θέματα που αφορού-
σαν από κοινού τα δύο Σχολεία και δεν είναι δυνατόν να τα λύσει χω-
ριστά η Εφορεία του ενός ή του άλλου Σχολείου, αλλά απαιτούνταν 
απόφαση και των δύο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις γινόταν μια κοινή συ-
νεδρίαση των δύο Εφορειών. Πρόεδρος στην κοινή συνεδρίαση ορι-
ζόταν «ο πρεσβύτερος» εκ των δύο Προέδρων και τα πρακτικά γρά-
φονταν στο βιβλίο πρακτικών Εφορείας του «πρεσβυτέρου». 

Από τη μελέτη των βιβλίων για τα έτη που βρήκαμε στο αρχείο 
του σχολείου, εξάγονται αρκετά συμπεράσματα τόσο για τον τυπικό 
και σύννομο τρόπο λειτουργίας των Εφορειών, όσο και για τον τρόπο 
σκέψης και δράσης των μελών τους. Δηλαδή συμπεράσματα για την 
ουσιαστική οικονομική διαχείριση των Σχολείων.

Εντύπωση προκαλούν οι πολλές συνεδριάσεις τους. Στο Α΄ Δη-
μοτικό ξεπερνούν τις 20 κατ’ έτος, ενώ και στο Β,΄ που είναι μικρό-
τερο Σχολείο, οι συνεδριάσεις της Εφορείας του είναι πάλι τακτικές.  
Αυτές γίνονταν σε όλη τη διάρκεια του έτους μηδέ εξαιρουμένου και 
του καλοκαιριού! Καταγράφονται συνεδριάσεις τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο. Οι συνεδριάσεις των Σχολικών Εφορειών πραγματοποι-
ούνταν σε όλες τις ημέρες της εβδομάδος, ακόμα και την Κυριακή. 

Μέχρι το 1955 τα βιβλία έκλειναν την 30η Ιουνίου κάθε έτους. 
Η Εφορεία, δηλαδή, παρακολουθούσε την πορεία του σχολείου ανά 
σχολικό έτος. Από το 1956, όμως, τα βιβλία των Εφορειών έκλειναν 
την 31η Δεκεμβρίου, στο τέλος, δηλαδή, του οικονομικού έτους. Η 
αλλαγή αυτή έγινε, σίγουρα, με υπηρεσιακή διαταγή. Υποθέτουμε, 
ότι το κράτος θέλησε να δώσει περισσότερη έμφαση στην οικονο-
μική λειτουργία της Εφορείας, παρά στη σχολική της λειτουργία και 
βέβαια, η οικονομική διαχείριση μιας κρατικής υπηρεσίας, όπως του 
σχολείου, να συμβαδίζει με την εκτέλεση του κρατικού προϋπολο-
γισμού. Τη χρονιά μετάβασης από τον ένα τρόπο στον άλλο προστί-
θεται μισό έτος οικονομικής διαχείρισης, γι’ αυτό το 1956 ο αριθμός 
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των συνεδριάσεων είναι αυξημένος σε σχέση με τα παρελθόντα έτη. 
Όλα τα πρακτικά είναι καλογραμμένα. Υπάρχουν πλήρη στοι-

χεία των μελών, του υπό διαπραγμάτευση θέματος, όπως επίσης και 
αναλυτικές αιτιολογήσεις των ειλημμένων αποφάσεων. Είναι υπογε-
γραμμένα από όλα τα μέλη και κάτω από την υπογραφή του Προέ-
δρου υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα της Εφορείας. Το προτελευταίο 
πρακτικό κάθε έτους περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό της επόμενης 
χρονιάς, ενώ το τελευταίο πρακτικό περιέχει αναλυτικά τον οικονο-
μικό απολογισμό χρήσης του διανυόμενου έτους. Οι δαπάνες παρου-
σιάζονται λεπτομερέστατα και δίπλα σε καθεμιά, εκτός από το ποσό, 
αναγράφεται και ο κωδικός στον οποίο πιστώνεται η δαπάνη σύμφω-
να με τον προϋπολογισμό.  

Οι στρογγυλές σφραγίδες, για τα έτη που εξετάζουμε, έχουν χα-
ραγμένα και αποτυπωμένα στο χαρτί διαφορετικά στοιχεία, ανάλογα, 
βέβαια, με τις πολιτικές εξελίξεις της εποχής. Έτσι στη δεκαετία του 
1950-60, τα στοιχεία είναι: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και εσωτερικά το βασιλικό στέμμα. Στις 20 Απρι-
λίου 1970 και στο πρακτικό 10ον η σφραγίδα έχει διαφοροποιηθεί με 
τα εξής στοιχεία: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ΄ ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕ-
ΩΣ» και στο εσωτερικό  το στέμμα. Στις 5 Νοεμβρίου 1970 στο πρα-
κτικό 22ον η σφραγίδα αλλάζει με τα εξής στοιχεία: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ 
ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ΄ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΤΑΜ. ΔΗΜΟΤ. 
ΣΧΟΛ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ Α΄ ΣΕΡΡΩΝ» στο κέντρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και το στέμμα. Στις 20 Ιουνίου 1973 στο 7ο  πρα-
κτικό του γράφει: «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ΄ ΘΡΗΣΚΕΥ-
ΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΤΑΜ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ Α΄ ΣΕΡ-
ΡΩΝ» στο κέντρο κενό. Στην πράξιν 13η  στη 1 Οκτωβρίου 1973 
η σφραγίδα έχει ως εξής: «ΣΧΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΝ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤ. 
ΣΧΟΛ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» στο εσωτερικό 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και το πουλί της δικτατορίας. Η 
σφραγίδα αυτή υπάρχει μέχρι και την πράξιν 11η, στις 4 Σεπτεμβρί-
ου 1974.  Στις 12 Σεπτεμβρίου 1974 στην πράξιν 12η  τα στοιχεία 
της σφραγίδας έχουν ως εξής: «ΣΧΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΝ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗ-
ΜΟΤ. ΣΧΟΛ. ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΕΡΡΩΝ» στο εσω-
τερικό της: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Αυτή η σφραγίδα υπάρ-
χει μέχρι και την πράξιν 11η στις 28 Ιουνίου 1975. Στην πράξιν 12η 
στις 25 Αυγούστου 1975 του 6/Θ. Δ.Σ. Πενταπόλεως η σφραγίδα δι-
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αμορφώνεται ως εξής: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛ. ΤΑΜ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ» στο 
κέντρο έχει το σταυρό και γύρω του το στεφάνι με τα δαφνόφυλλα.  
Σφραγίδες που βρήκαμε στο αρχειακό υλικό που εξετάσαμε, παρατί-
θενται στο Παράρτημα στο τέλος του βιβλίου.

Κάθε δύο χρόνια, με την ανακοίνωση διορισμού των μελών 
της από τη Νομαρχία, η Εφορεία συνεδρίαζε και καταρτιζόταν σε 
«σώμα». Δινόταν, δηλαδή, σε κάθε μέλος το αξίωμά του. Είναι ευ-
νόητο, ότι η εισήγηση των μελών που διορίζονταν γίνονταν από την 
Κοινότητα Πενταπόλεως. 

Γενικά έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι, αν και έχουν περάσει αρ-
κετά χρόνια από τη σύνταξη των πρακτικών των Εφορειών, δε συνα-
ντήσαμε καμία δυσκολία στην επεξεργασία τους και την εξαγωγή συ-
μπερασμάτων. Αναμφίβολα αυτό οφείλεται στην λειτουργία της γρα-
φειοκρατίας, της τήρησης των τυπικών διατάξεων, του σεβασμού της 
ιεραρχίας. Σίγουρα μεγάλο μέρος της κοπιώδους και επιτυχούς προ-
σπάθειας, φέρει και ο εκάστοτε διευθυντής του σχολείου, ο οποίος 
συνέτασσε αυτά τα πρακτικά, μιας και κατείχε, όπως ήδη προαναφέ-
ραμε, την ιδιότητα του γραμματέα της Εφορείας.

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τα πιο ενδιαφέροντα πρακτικά που 
βρήκαμε, από τα δύο βιβλία των Σχολικών Εφορειών, με δικό μας 
σχολιασμό.

•	 Α΄ Δημοτικό Σχολείο. Πρακτικά Σχολικής Εφορείας ετών 
1954 – 1961

Την Κυριακή 30 Μαΐου 1954 συνεδρίασε η Εφορεία για να προ-
κηρύξει δημοπρασία για το σχολικό οίκημα δίπλα στην εκκλησία 
του Αγίου Αθανασίου. Από το πρακτικό αυτό καταγράφουμε κάποια 
στοιχεία του, όπως τον τόπο δημοπρασιών, το ποσό και κάποια απο-
φάσεις, που μας δείχνουν την διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του 
τόπου και, επομένως, αποτελούν μέρος της ιστορίας της κωμόπολης 
της Πεντάπολης. Η δημοπρασία, λοιπόν, γινόταν ξεχωριστά για κάθε 
όροφο του οικήματος, αφού αυτό ήταν διώροφο. Το ελάχιστο ποσό 
καθοριζόταν σε 50 δρχ. «δια τον άνω όροφον εκ δύο δωματίων και 70 
δραχ. διά τον κάτω όροφον». Το μίσθωμα καταβαλλόταν κάθε τρεις 
μήνες και θα ξεκινούσε από την 1η Ιουλίου. Εντύπωση προκαλεί ο 
τόπος της δημοπρασίας, ο οποίος ήταν «ο συνήθης τόπος δημοπρα-
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σιών (Καφενείον Γερούκη)». Ως δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρα-
σία οριζόταν το ποσό των 50 δρχ και θα έπρεπε «οι εκμισθωταί … 
παρουσιάσει εγγυητάς ευπόρους πολίτας οίτινες θέλουσι συνυπογρά-
ψει το συμφωνητικόν…».410 Στα οικήματα ήδη διέμεναν η οικογένεια 
του μακαριστού ιερέα Νικολάου Τερζή και η οικογένεια Ουρανού, οι 
οποίες και συνέχισαν να διαμένουν, αφού στην δημοπρασία που διε-
νεργήθηκε, όπως βλέπουμε σε επόμενο πρακτικό, η Σχολική Εφορεία 
τους κατακύρωσε την εκμίσθωση.   

Είναι αυτονόητο ότι στην κοινοτική ζωή είναι γνωστές και γίνο-
νται σεβαστές οι ανάγκες όλων των μελών της κοινότητας. Έτσι με 
δεδομένες και γνωστές σε όλους  τις ανάγκες τόσο της οικογένειας 
του ιερέα όσο και της οικογένειας του Ουρανού, κανείς χωρικός δεν 
θα διεκδικούσε τη εκμίσθωση της οικίας που διέμεναν ήδη.  

Σύμφωνα με άλλο πρακτικό η Εφορεία αποφάσισε να εκποιήσει 
σχολικό οικόπεδο. Αφού διενήργησε πλειοδοτικό διαγωνισμό κατά 
την ισχύουσα νομοθεσία, συνεδρίασε στις 23 Αυγούστου 1954 για 
την κατακύρωση της δημοπρασίας, η οποία ήταν υπέρ του Γεωργί-
ου Λιθαρή, ο οποίος θα κατέβαλε το ποσό των 10.500 δρχ. 411 Το ίδιο 
οικόπεδο φαίνεται να εκποιείται και πάλι στις 26 Σεπτεμβρίου 1954 
και να κατακυρώνεται στον Μήτσο Κωνσταντίνο, αγνώστων λοιπών 
στοιχείων, με το ίδιο αντίτιμο.412 Το σχολικό οικόπεδο ήταν «εντός 
του χωρίου», αλλά δεν κατέστη δυνατό να βρούμε ποιο συγκεκριμένα 
ήταν. Αυτό διότι η σχολική περιουσία είναι απολύτως γνωστή και τα 
οικόπεδα εντός του χωριού επίσης πολύ συγκεκριμένα. Κανένα όμως 
από αυτά που γνωρίζουμε από την καταγραφή στα βιβλία της ακίνη-
της περιουσίας από το 1950 και μετά, δεν ανήκει σε ιδιώτη, αλλά πα-
ραμένουν στην ιδιοκτησία του σχολείου, αργότερα της κοινότητας 
και τώρα του Δήμου, στον οποίο και μεταβιβάστηκαν. Επίσης δε βρί-
σκουμε έσοδο από εκποίηση ακινήτου στο βιβλίο σχολικού ταμείου 
του έτους 1954. Οι υποθέσεις που μπορούμε να κάνουμε είναι τρεις. 
Η πρώτη υπόθεση είναι, ότι το οικόπεδο για το οποίο μιλούμε, είναι 
κάποιο άγνωστο οικόπεδο, κάτι, όμως, που θεωρούμε εντελώς απί-

410  Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 27ο / 
30-5-1954
411  Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 3ο /23-
8-1954
412  Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 4ο /26-
9-1954
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θανο. Η δεύτερη είναι, πως η απόφαση της Εφορείας δεν εκτελέστη-
κε ποτέ, αφού όλη η γνωστή και καταγεγραμμένη ακίνητη περιουσία 
παραμένει στην κυριότητα του σχολείου. Η τρίτη και επικρατέστε-
ρη είναι το εκποιηθέν οικόπεδο να είναι αυτό του παλαιού διδακτη-
ρίου και νυν Αστυνομικού Σταθμού. Τα στοιχεία που μας οδήγησαν 
στην παραπάνω άποψη, είναι το γεγονός ότι ο Διευθυντής Γ. Κατσα-
ρός επιθυμούσε την εκποίηση του ακινήτου, όπως αναφέρει στην έκ-
θεση ακινήτων που συνέταξε το 1953,413 όπως επίσης, ότι δεν βρέθη-
καν παραχωρητήρια ή συμβόλαια ανταλλαγής του οικοπέδου αυτού 
με την Αστυνομία. Αργότερα περιήλθε στην κατοχή της  για τις ανά-
γκες στέγασής της. 

Στη συνέχεια, για ιστορικούς λόγους, θα αναφερθούμε σε δύο 
από τα πρακτικά, στα οποία γίνεται «Καταρτισμός της νέας Σχολικής 
Εφορείας εις σώμα».414 Στις 7 Μαΐου του 1955 τα μέλη της Εφορείας 
συνεδρίασαν και εξέλεξαν Πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Αναγνώστου, 
γραμματέα τον διευθυντή του Σχολείου Γεώργιο Κατσαρό και μέλος 
αυτής τον Δήμο Αναγνώστου. Συνεδρίαση με το ίδιο θέμα πραγματο-
ποιήθηκε και στις 10 Οκτωβρίου του έτους 1956. Πρόεδρος εξελέγει 
ο Βασίλειος Θεοδοσιάδης, μέλος ο Νικόλαος Βασιλειάδης και γραμ-
ματέας, σύμφωνα με το νόμο, ο Γεώργιος Κατσαρός. 

Πολύ ενδιαφέρον είναι το επόμενο κοινό πρακτικό των δύο Εφο-
ρειών, που συνεδρίασαν στις 6 Ιανουαρίου 1956 ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 3:00 μμ υπό την προεδρία του πρεσβυτέρου Προέδρου, ια-
τρού της Πενταπόλεως, Δημοσθένους Μουρτζόπουλου. Σύμφωνα με 
το πρακτικό, οι δύο Εφορείες έκριναν ότι το διδακτήριο του σχολείου 
χρήζει ανάγκης σοβαρής συντήρησης. Οι ξύλινες πόρτες και τα πα-
ράθυρα έχουν φθαρεί από την πολύχρονη χρήση. Η κεντρική είσο-
δος χρειάζεται μετατροπή γιατί «δεν εκπληρεί πλήρως την είσοδον και 
έξοδον των μαθητών». Πέραν αυτών τα μέλη αποφασίζουν να κατα-
σκευάσουν εξώστη «άνωθεν της κεντρικής εισόδου» για να χρησιμεύ-
σει ως στέγαστρο τρόπον τινα, αλλά και για την αφ’ υψηλού επιτήρη-
ση των μαθητών εν ώρα διαλείμματος. «Δυστυχώς», όμως, «οι μονα-
δικοί πόροι των Σχολικών Ταμείων εκ της προαιρετικής εισφοράς των 
μαθητών κατά την εγγραφήν δεν είναι δυνατόν να καλύψωσι την απαι-
τηθησομένην δαπάνην…». Η δαπάνη δε για όλες αυτές τις εργασίες 
413  Έκθεσις ακινήτων Σχολικού Ταμείου Πενταπόλεως
414 Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 16/7-5-
1955 
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ανερχόταν στο ποσό των 70.000 δρχ. Τότε οι δύο Εφορείες από κοι-
νού, αφού έλαβαν υπόψη την κείμενη νομοθεσία, αποφάσισαν «…
υποχρεωτικόν έρανον εφ’ όλων των κατοίκων της κοινότητας … υπο-
λογιζομένου εις δέκα (10) λεπτά επί της οκάς καπνού…, ως και ανάλο-
γη εισφορά επί των επαγγελματιών της Κοινότητας…».415 Αυτό που 
δίνει μεγάλη σπουδαιότητα και ιδιαίτερη αξία σε τούτο το συγκεκρι-
μένο πρακτικό, είναι το στοιχείο του υποχρεωτικού εράνου σε όλους 
τους κατοίκους, ως και σε αυτούς τους επαγγελματίες. Τα συμπερά-
σματα πολλά. Εντύπωση προκαλεί σήμερα, που δεν υπάρχει τέτοια 
επιλογή, η δύναμη που έδινε η νομοθεσία σε μια μικρή ομάδα ανθρώ-
πων να επιβάλλουν υποχρεωτική συνεισφορά στο σύνολο των κατοί-
κων μιας κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων και των επαγγελματι-
ών, και μάλιστα να ορίζει και το ποσό της συνεισφοράς! Θα πρέπει 
στο σημείο αυτό, να δηλώσουμε, ό,τι ποτέ τα μέλη της Εφορείας δεν 
καταχράστηκαν το δικαίωμα που τους παρείχε ο νόμος. Ενεργοποι-
ούσαν τον μηχανισμό της υποχρεωτικής εισφοράς με φειδώ, πάντο-
τε επ’ αγαθώ. Ίσως τις εποχές εκείνες λόγω έλλειψης πόρων το κρά-
τος θέλησε να καλύψει και με αυτόν τον τρόπο τις οικονομικές ανά-
γκες των εκπαιδευτηρίων. 

Η υποχρεωτική εισφορά, όμως, ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, δι-
ότι έξι μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου 1956, συ-
νεδριάζουν εκ νέου οι δύο Σχολικές Εφορείες. Αυτή τη φορά ως θέμα 
της συνεδρίασης είναι «Ανάκλησις της αποφάσεως περί επιβολής υπο-
χρεωτικού εράνου». Ο Πρόεδρος, Δημοσθένης Μουρτζόπουλος, κά-
νει γνωστό στα μέλη των Εφορειών, ότι «… το απαιτούμενον χρημα-
τικόν ποσόν έχει εξασφαλισθή διά αρωγής προς το Σχολείον υπό της 
Γενικής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος ποσού 40.000 δραχμών». Έτσι 
«Αι Σχολικαί Εφορείαι… Αποφαίνονται ομοφώνως.  Ανακαλούν την 
…. ληφθείσαν απόφασιν περί επιβολής υποχρεωτικού εράνου … καθ’ 
όσον εξέλιπον οι λόγοι …». 416

Το σημαντικότερο, όμως, πρακτικό, όχι μόνο από τα βιβλία Σχο-
λικής Εφορείας που παρουσιάζουμε στις σελίδες αυτές, αλλά και από 
όλο το αρχειακό υλικό που μελετήσαμε, είναι αυτό που ακολουθεί. 
Πρόκειται για ένα αρχειακό εύρημα, που ελάχιστοι, ίσως και κανείς 
415 Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 15/6-1-
1956
416  Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 26/22-
7-1956
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δεν γνωρίζει πια. 
Στις 19 Ιουλίου του 1956, συνεδρίασαν και πάλι από κοινού οι 

Σχολικές Εφορείες των δύο Δημοτικών Σχολείων, για να συζητήσουν 
ένα πρωτότυπο, σημαντικότατο και φλέγον θέμα, που θα μπορού-
σε να αλλάξει τρόπον τινά την ιστορία της εκπαίδευσης στην Πε-
ντάπολη. Ο πρεσβύτερος Πρόεδρος στην ηλικία, ιατρός Δημοσθένης 
Μουρτζόπουλος ανακοινώνει ότι το θέμα της συνεδρίασης είναι, «… 
συζήτηση επί του υπ’ αριθ. 85/14-7-56 εγγράφου του ενταύθα Ιδιωτι-
κού Γυμνασίου περί εκμισθώσεως του άνω ορόφου του διδακτηρίου 
διά την στέγασιν του ως άνω Ιδιωτικού Γυμνασίου». Σαν κεραυνός 
εν αιθρία έπεσε στην Πεντάπολη το αίτημα του άρτι αφιχθέντα Ιδιω-
τικού Γυμνασίου! Οι δύο διευθυντές των Σχολείων, οι εκπαιδευτικοί, 
τα μέλη των Εφορειών, μα και όσοι ασχολούνταν με τα εκπαιδευτικά, 
διάβαζαν και ξαναδιάβαζαν το αποστελλόμενο έγγραφο, μη μπορώ-
ντας να συνειδητοποιήσουν τα όσα εκείνο έγραφε. Οι ιδιοκτήτες του 
Ιδιωτικού Γυμνασίου ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσαν να εκμισθώσουν, 
δηλαδή να ενοικιάσουν, όλον τον επάνω όροφο του Δημοτικού Σχο-
λείου, για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του νεοϊδρυθέντος εκπαιδευτη-
ρίου τους. Το αίτημα πρωτάκουστο, η πρόκληση μεγάλη. Για να αντι-
ληφθούμε την έκπληξή τους και τη περίεργη θέση που βρέθηκαν, δεν 
έχουμε παρά να μεταφερθούμε στη σύγχρονη εποχή και στην έκπλη-
ξη που θα δοκίμαζε ο καθένας, εάν πληροφορούνταν ότι ένα Ιδιωτικό 
Γυμνάσιο ενοικιάζει αίθουσες ή όροφο Δημοσίου Σχολείου και μά-
λιστα συλλειτουργεί με αυτό! Ας φανταστούμε το γεγονός αυτό, το 
έτος 1956! 

Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο – περισσότερα παρατίθενται στο ανάλογο 
κεφάλαιο – μόλις έχει ξεκινήσει  τη λειτουργία του. Για τις ανάγκες 
του έχει εκμισθώσει δωμάτια σε μεγάλες κατοικίες της Πεντάπολης. 
Ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται διαρκώς. Εγγράφονται σε αυτό 
όλο και περισσότεροι μαθητές, οι οποίοι προβιβάζονται από τη μία 
τάξη στην άλλη. Τα γυμνάσια την εποχή εκείνη ήταν εξατάξια. Υπάρ-
χει, λοιπόν, δεδομένο και έντονο κτιριακό πρόβλημα. Τα έξοδα ανέ-
γερσης νέου κτιρίου ήταν πολύ μεγάλα. Μία από τις λύσεις που έδω-
σαν ήταν να νοικιάσουν τις αίθουσες που χρειάζονταν από ένα υπάρ-
χον μεγάλο κτίριο. Το μοναδικό κτίριο στην Πεντάπολη που διέθε-
τε όλα όσα χρειάζονταν, ήταν το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολεί-
ου. Χωρίς δεύτερη σκέψη θέλουν να υλοποιήσουν την απόφασή τους 
στέλνοντας το αίτημα «εκμισθώσεως του άνω ορόφου» στις Εφορείες 
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των Σχολείων και περιμένουν την απάντηση. 
Ανεξάρτητα από την απόφαση που πήραν οι Σχολικές Εφορεί-

ες, από το αίτημα αυτό καθαυτό, εξάγονται σημαντικά συμπεράσμα-
τα για τις αιτίες που οδήγησαν τους ιδιοκτήτες να ενεργήσουν με αυ-
τόν τον τρόπο, αλλά και για τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν την εκ-
παίδευση γενικότερα. 

Το πρώτο συμπέρασμα είναι, ότι οι ιδιοκτήτες του Ιδιωτικού Γυ-
μνασίου ήρθαν στην Πεντάπολη για να προσφέρουν εκπαίδευση ανώ-
τερου επιπέδου. Ήρθαν να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά, να εξα-
σκήσουν αυτό για το οποίο μόχθησαν τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο, 
να ριζώσουν στην κωμόπολη. Δεν τους αρκούν τα δωμάτια των σπι-
τιών στα οποία φιλοξενούνταν και που πολύ πιθανόν να κατέβαλαν 
χαμηλό μίσθωμα. Θέλουν κανονικές τάξεις, μεγάλες, ευρύχωρες, τέ-
τοιες που να χωρέσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους. Τάξεις που 
να διαθέτουν όργανα εργαστηριακών μαθημάτων, εποπτικούς χάρ-
τες και όλα τα συναφή μέσα διδασκαλίας. Δεν επιθυμούν πρόχειρες 
λύσεις και ημίμετρα. Δεν επιθυμούν να «στοιβάξουν» τους μαθητές 
τους σε ακατάλληλα διδακτήρια, ανθυγιεινές αίθουσες διδασκαλίας, 
χωρίς τα απαιτούμενα κριτήρια ποιότητας, με μοναδικό σκοπό να λά-
βουν τα «μηνιαία δίδακτρα σπουδών». Αιτούνται επώνυμα, επίσημα, 
νόμιμα, δίχως να κρύψουν το σκοπό του αιτήματός τους. Θέλουν τις 
τάξεις του εντυπωσιακού διδακτηρίου, για να προσφέρουν στα παι-
διά των Πενταπολιτών καλύτερη μόρφωση. Αυτό βροντοφωνάζουν 
με την αίτηση που κατέθεσαν. «Ήρθαμε για να μείνουμε, να μορ-
φώσουμε τα παιδιά σας, να κάνουμε αυτό που αγαπούμε». Μολονό-
τι είναι ιδιώτες και με κάποιον τρόπο «πουλούν» τη γνώση, δεν βλέ-
πουν την εκπαίδευση στενόμυαλα, συμφεροντολογικά, μικρόπρεπα. 
Για αυτούς η εκπαίδευση είναι ενιαία. 

Θα μπορούσαν να σταδιοδρομήσουν στη δημόσια εκπαίδευση, 
πράγμα άλλωστε που αργότερα έπραξαν. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Η 
εποχή ήταν δύσκολη για προοδευτικούς και δοσμένους στην εργασία 
τους ανθρώπους, αλλά όχι απόλυτα συνταγμένους.

Η εικόνα που έχει μείνει στην Πεντάπολη ήταν ότι γι’ αυτούς, 
τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς, δεν είχε σημασία από ποιο με-
τερίζι της εκπαίδευσης μάχεται κανείς. Στην ιδιωτική ή δημόσια  εκ-
παίδευση το στοίχημα ήταν ένα. Η μόρφωση του ελληνικού λαού. 
Και τούτο το στοίχημα το κέρδισαν οι κατά πάντα άξιοι ιδρυτές του 
Ιδιωτικού Γυμνασίου. Αυτό αναγνωρίζουν οι σταδιοδρομήσαντες 
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έπειτα στα γράμματα Πενταπολίτες. Η αυστηρότητα, η πειθαρχία και 
οι σχολικές απαιτήσεις δεν διέφεραν από κανένα δημόσιο σχολείο.    

Τα μέλη των δύο Σχολικών Εφορειών, πριν αποφασίσουν για το 
ζήτημα που προέκυψε, ζήτησαν τη γνώμη των Διευθυντών των δύο 
Σχολείων. Αυτοί με τη σειρά τους έκαναν γνωστό στα μέλη, πως δεν 
υπάρχει διαθέσιμος χώρος για ενοικίαση, γιατί όσες είναι οι οργανι-
κές θέσεις των δύο Σχολείων, τόσες είναι και οι αίθουσες διδασκα-
λίας, δηλαδή εννέα. Πράγματι εννέα ήταν οι οργανικές θέσεις των 
Σχολείων την περίοδο εκείνη, έξι του Α΄ και τρεις του Β΄ Δημοτικού. 
Εμείς προσθέτουμε, πως οι τάξεις ήταν κατανεμημένες και στους δύο 
ορόφους του διδακτηρίου. Δεν βρίσκονταν, δηλαδή, συγκεντρωμένες 
σε έναν όροφο, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει κανείς, ότι το θέμα θα 
ήταν δυνατόν να έχει άλλη εξέλιξη και ο ένας όροφος να παραχωρη-
θεί. Την περίοδο εκείνη, επίσης, γνωρίζουμε ότι λειτουργούσε και η 
Οικοκυρική Σχολή. Με τυχόν θετική έκβαση της αίτησης καλούνταν, 
με άλλα λόγια, να συνυπάρξουν τρεις διαφορετικοί τύποι σχολείων. 
Δημοτικό, Γυμνάσιο, Οικοκυρική Σχολή. Την συγκεκριμένη ιδιαιτε-
ρότητα, άλλωστε, πρόσθεσαν οι δύο Διευθυντές, καθώς υποστήρι-
ξαν ότι «Η (συνύπαρξις) συστέγαση Δημοτικών Σχολείων, Οικοκυρι-
κής Σχολής και Ιδιωτικού Γυμνασίου κωλύει την εύρυθμον και ομαλή 
λειτουργία του Δημ. Σχολείου». Έτσι μετά από μακρά «…και λεπτο-
μερή εξέτασιν του όλου ζητήματος Αποφαίνεται ομοφώνως…»,417 να 
μην εγκρίνουν την αιτηθείσα εκμίσθωση. Νομίζουμε ότι ορθά έπρα-
ξαν τα μέλη των Εφορειών, διότι πράγματι θα κωλυόταν η λειτουρ-
γία όχι μόνο του Δημοτικού Σχολείου, αλλά και των τριών εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων. 

Ίσως εάν αυτό συνέβαινε σε μετέπειτα εποχές, κατά τις οποίες 
υπήρχε πλεόνασμα αιθουσών με τη μείωση δυναμικότητας του Δη-
μοτικού, η απόφαση και η εξέλιξη να ήταν άλλες. Γεγονός είναι ότι 
τελικά το Ιδιωτικό Γυμνάσιο δεν συστεγάσθηκε με το Δημοτικό και 
ακολούθησε τη δική του πορεία. Τιμούμε την πρωτοποριακή και και-
νοτόμα ιδέα των ιδιοκτητών του Ιδιωτικού Γυμνασίου, ταυτόχρονα, 
όμως, αποτιμούμε ως θετική και την απόφαση των μελών των Σχολι-
κών Εφορειών.

417  Βιβλίον Πράξεων Σχολικής Εφορείας Α΄ Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, πρακτικό 25/19-
7-1956
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•	 Β΄ Δημοτικό Σχολείο. Πρακτικά Σχολικής Εφορείας ετών 
1953-1961 

Συνολικά για κάθε χρονιά υπάρχουν: Για το 1953: 9 πρακτικά, για 
το1954: 7 πρ., για το 1956: 12 πρ., για το 1957: 15 πρ., για το 1958: 
13 πρ., για το 1959: 11 πρ., για το 1960: 7 πρ., για το 1961: 5 πρ. Σχε-
δόν όλα τα πρακτικά αναφέρονται στις εγκρίσεις των εσόδων και εξό-
δων του Δημοτικού Σχολείου. Αυτά που χρήζουν ιδιαίτερης αναφο-
ράς είναι τα εξής: 

Πρακτικόν 7.ον 31 Μαϊου 1953, ημέρα Κυριακή. Συγκεντρώθη-
καν οι σχολικές Εφορείες των Α΄ και Β΄ Δημοτικό Σχολείο Πενταπό-
λεως από κοινού και με πρόεδρο τον πρεσβύτερο στην ηλικία Τερζή 
Γεώργιο αποφάσισαν να γίνει προαιρετική εισφορά «εις σίτον κατά 
τον αλωνισμόν», μεταξύ των κατοίκων του χωριού, αφού προηγήθηκε 
σχετική έγκριση της Νομαρχίας Σερρών. Σκοπός της εισφοράς αυτής 
η ενίσχυση της στέγης του 12/τάξιου Διδακτηρίου, η αντικατάστα-
ση των άχρηστων δοκών, η κατασκευή 7 παραθύρων και η συμπλή-
ρωση της ημιτελούς περίφραξης του σχολικού περιβόλου, δεδομένου 
ότι τα Δημοτικά Σχολεία δεν διαθέτουν κανέναν άλλο πόρο. Τελικά 
η στέγη του διδακτηρίου αντικαταστάθηκε το 1956 με κρατική επι-
χορήγηση και μελέτη της ΤΥΔΚ Σερρών προϋπολογισμού 180.000 
δρχ. ποσό που θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλο για τα οικονομικά δεδομέ-
να της εποχής.418

Πρακτικόν 9.ον 9 Δεκεμβρίου 1953, ημέρα Τετάρτη. Μετά από 
πρόσκληση των διευθυντών των Σχολείων, συγκεντρώθηκαν στο 
Γραφείο του Σχολείου οι Τοπικές Αρχές και ευυπόληπτοι πολίτες της 
κοινότητας. Θέμα συζήτησης: Πώς θα βρεθούν ο τρόπος, τα μέσα και 
οι πόροι, για την οργάνωση του Νυχτερινού Σχολείου αναλφάβητων 
και νυχτερινών 4/μηνων επιμορφωτικών μαθημάτων για νέους από 
12-20 ετών. Αποφάσισαν ομόφωνα θετικά και για τα δύο θέματα. Για 
τα μεν έξοδα του νυχτερινού σχολείου να δοθεί το ποσό των 30.000 
δρχ. για τα δε μαθήματα αποφάσισαν να γίνονται κάθε Κυριακή και 
τις γιορτές, γιατί οι νεαροί δούλευαν όλη την ημέρα στην επεξεργα-
σία του καπνού και ήταν επόμενο να είναι κουρασμένοι και να θέ-
λουν να ανασάνουν καθαρό αέρα. Επίσης η κοινότητα θα προμηθευό-
ταν τα συγγράμματα, τα οποία καθόριζε η εγκύκλιος του επιθεωρητή. 

418  «Γη των Σερρών», Νομαρχία Σερρών, 1957, σ. 208
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Θα ανήκαν στην κοινότητα και θα δανείζονταν στο σχολείο για όσο 
καιρό κρατούσε η επιμόρφωση. Έστειλαν και προσκλήσεις στους νέ-
ους και στους αναλφάβητους του χωριού για να τους ενημερώσουν. 
Δεν γνωρίζουμε εάν το Νυχτερινό Σχολείο λειτούργησε τελικά, αφού 
δε βρέθηκε αρχειακό υλικό. Αντίθετα βρέθηκε αρχειακό υλικό για τα 
έτη λειτουργίας του Νυχτερινού Σχολείου των ετών 1964-70.

Πρακτικόν 23.ον 11 Δεκεμβρίου 1955. Συνεδρίασε η Σχολική Εφο-
ρεία του Β΄ Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Εκποίηση βενζινοκίνητου 
τετρακύλινδρου μηχανήματος». Το μηχάνημα αυτό αγοράστηκε το 
1947, για την ηλεκτροφώτιση του Σχολείου και τη λειτουργία βωβού 
Σχολικού Κινηματογράφου. Έπαψαν να το χρησιμοποιούν το 1949. 
Αναφέρεται ότι τώρα υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τη 
Δ.Ε.Η., όπως επαληθεύεται από τα έξοδα του Σχολείου εκείνης της 
χρονικής περιόδου. Προφανώς δεν υπήρχε περίπτωση το σχολείο και 
κατ’ επέκταση το χωριό να μην είχε ρεύμα. Το χωριό γνωρίζουμε ότι 
διέθετε προπολεμικά κοινοτικό ιδιωτικό ηλεκτροφωτισμό. Η μηχανή 
αυτή  χρησιμοποιούνταν  στα δύσκολα εκείνα χρόνια, στα οποία προ-
φανώς υπήρχαν ημέρες που δεν παρείχε η ιδιωτική εταιρία ρεύμα ή 
διακόπτονταν σε άτακτα χρονικά διαστήματα. Μετά την ηλεκτροδό-
τηση, όμως, του σχολείου από την ΔΕΗ, δεν υπήρχε λόγος να διατη-
ρείται η μηχανή ηλεκτροφωτισμού, μια και εξέλειπαν παρόμοιοι κίν-
δυνοι διακοπής  της παροχής ρεύματος.

Πρακτικόν 3.ον 17 Φεβρουαρίου 1957. Συνεδρίασε η Σχολική 
Εφορεία του Β΄ Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Μειοδοτική δημοπρα-
σία για την προσθήκη εξώστη στο διδακτήριο». Ο εργολάβος, μέχρι 
το ποσό των 40.000 δρχ. θα πληρωνόταν από την Αγροτική Τράπεζα 
Σερρών μέσω του Νομομηχανικού Σερρών. Τα υπόλοιπα θα τα συ-
μπλήρωνε η κοινότητα Πενταπόλεως.

•	 Πρακτικά Σχολικής Εφορείας  από 12 Νοεμβρίου 1972 έως 
30 Ιουνίου 1976

Σ’ αυτό το βιβλίο πρακτικών υπάρχουν καταγεγραμμένα 6 πρα-
κτικά από 20-11-1972 μέχρι το τέλος του1972. Για το 1973 υπάρχουν 
24 πρακτικά, 24 πρακτικά για το 1974, 25 πρακτικά για το 1975 και 
για το 1976 ως τις 30-6, 14 πρακτικά. Όλα τα πρακτικά του βιβλίου 
αναφέρονται σε: 
α. Περιλήψεις προϋπολογισμών 
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β. Κατακυρώσεις εκμισθώσεων ακινήτων
γ. Εγκρίσεις δαπανών
δ. Ψηφίσματα Απολογισμών
ε. Διαγραφές άχρηστων υλικών

Επίσης, το κάθε πρακτικό έχει την έγκριση του Επιθεωρητή της 
Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών με τον ανάλογο αριθμό από-
φασης. Οι εγκρίσεις αυτές, οι οποίες αναγράφονται με κόκκινο στυ-
λό στο περιθώριο του κάθε πρακτικού, υπάρχουν μέχρι το πρακτικό 
20 της 28ης-11-1973.  

•	 Πρακτικά Σχολικής Εφορείας  από 1 Ιουλίου 1976 έως 4 
Μαρτίου 1986

Από 1-7-76 έως 31-12-76 υπάρχουν 7 πρακτικά τα οποία αναφέ-
ρονται: 

α) Διακήρυξη και κατακύρωση Δημοπρασίας προσλήψεως 
εργολάβου καθαριότητας και 

β) Εγκρίσεις Δαπανών.
Για το 1977 υπάρχουν 14 πρακτικά, 20 πρακτικά για το 1978, 20 

για το 1979, 17 για το 1980, 17 για το 1981, 5 πρακτικά για το 1982,  
5 για το 1983, 10 για το 1984 και 4 πρακτικά για το 1985.

Η Πράξη 6 στις 4/6/1984 έχει θέμα την: «Απονομή βραβείου του 
ΣΕΓΑΣ σε αθλητή του σχολείου». Πράγματι η Σχολική εφορεία πα-
ρουσία του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών του σχολείου, 
συγχαίρει και δίνει το βραβείο στο μαθητή της ΣΤ’ τάξης, Σπύρο Τσι-
λίκα, ο οποίος πρώτευσε στα 600μ. δρόμου στη Β' φάση των μαθητι-
κών αγώνων στο Εθνικό Στάδιο Σερρών.

Πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο, ότι οι γυμναστές  δεν 
είχαν τοποθετηθεί σαν ειδικότητες στα Δημοτικά Σχολεία. Επομένως 
το μάθημα της γυμναστικής, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
γινόταν από δασκάλους. Να λοιπόν που εδώ έχουμε και έναν εξαίρετο 
αθλητή, αλλά και ένα δάσκαλο που δεν έκανε απλά τη δουλειά του, 
αλλά την έκανε με όρεξη, με μεράκι, ευσυνείδητα και με αγάπη για το 
μαθητή. Έτσι, επιτεύχθηκε και το θαυμάσιο αποτέλεσμα.

Στην Πράξη 3 της Σχολικής εφορείας στις 3/4/1985 αποφασίστη-
κε η αποδοχή δωρεάς, ενός ραδιομαγνητοφώνου TELEFUNKEN, 
από τον ιερέα – δάσκαλο κ. Κουριανό Απόστολο. Απεδέχθησαν τη 
δωρεά και ευχαρίστησαν το δωρητή ο οποίος τίμησε τη διπλή ιδιό-
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τητά του. Απέδειξε περίτρανα, ότι το έργο του ιερέα ακουμπά σε όλα 
τα επίπεδα της κοινωνίας αλιεύοντας ψυχές και μοιράζοντας βοήθεια 
αλλά ταυτόχρονα επέδειξε και ένα θαυμάσιο πρότυπο δασκάλου, που 
συνεισφέρει στην καλύτερη και πιο σύγχρονη γνώση των παιδιών και 
μάλιστα προσφέροντας από το εισόδημά του.  

•	 Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής από 4 Μαρτίου 1986 έως 23 
Δεκεμβρίου 1992.

 
Μετά τον Ν. 1566/1985, όπως, αναφέραμε παραπάνω, οι Σχο-

λικές Εφορείες καταργούνται και ιδρύονται οι Σχολικές Επιτροπές. 
Στα πρακτικά που μελετήσαμε δεν βρήκαμε κάποια ενδιαφέρουσα 
καταγεγραμμένη απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. Όλες οι αποφά-
σεις της αφορούν αποδοχές οικονομικής ενίσχυσης από την κοινότη-
τα. Μία απόφαση αφορά πρόσληψη εργολάβου καθαριότητας και μία 
απόφαση αφορά συγκρότηση σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής. Η 
τελευταία αυτή απόφαση, όπως καταγράφηκε στα πρακτικά, αναφέ-
ρει ότι «…στις 11 Νοέμβρη 1991…συνήλθε η Σχολ. Επιτροπή του Δημ. 
Σχολείου και Νηπ/γείου Πεντάπολης… και ύστερα από ψηφοφορία συ-
γκροτείται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Τσιούδας Νικόλαος, Αντιπρό-
εδρος: Μεσέρδη Βοζία, Γρμματέας: Νάσκου Δημήτριος και μέλη: Νά-
σκου Χρυσούλα, Παπαγεωργίου Παναγιώτης, Τσιότσιαλας Χριστόδου-
λος, Τσιαλίκης Νικόλαος και Τσιότσιαλας Μιχάλης».419

2. Ακίνητη περιουσία

Η ακίνητη περιουσία του σχολείου περιγράφεται στο «Βιβλίο 
ακίνητης περιουσίας», το οποίο με βάση το γραφικό χαρακτήρα του 
συντάκτη, συντάσσεται το 1952, από τον τότε διευθυντή του Σχολεί-
ου Γεώργιο Κατσαρό. Αριθμούνται και αναλύονται πέντε (5) ακίνητα 
και προστίθεται ακόμη ένα (1) ακίνητο -το 1984- από τον τότε Διευ-
θυντή Αλέξανδρο Βενέτη, πάλι με βάση το γραφικό του χαρακτήρα.   

α. Το πρώτο ακίνητο είναι το διδακτήριο, το οποίο περιγράφε-
ται λανθασμένα ότι θεμελιώθηκε το 1928420 και ορθά ότι η περάτωση 
419  Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Επιτροπής Δημ. Σχ. και Νηπ/γείου Πεντάπολης/11-11-1991
420  Έχουμε αναφερθεί αναλυτικά  στο κεφάλαιο Διδακτήριο, ότι η θεμελίωση πραγματοποι-
ήθηκε στις 25 Ιουνίου 1925. 
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και η παράδοση για σχολική χρήση έγινε το 1932. Σαφέστατα αναφέ-
ρεται ότι η ανέγερση έγινε με δαπάνη από υποχρεωτικό έρανο μετα-
ξύ των κατοίκων, σημειώνοντας το ποσό της δαπάνης που ανέρχεται 
στις 3.330.000 δραχμές. Αξίζει να μεταφέρουμε αυτούσια την σχετι-
κή αναφορά: «…Έχει ανατολικόν προσανατολισμόν και είναι σχήμα-
τος Π. Κείται εις το ΝΔ άκρον του χωρίου. Είναι διώροφον και εις έκα-
στον όροφον υπάρχουν 6 αίθουσαι διδασκαλίας 8Χ6 μ. και δύο γρα-
φεία 6Χ5 μ. Το μήκος του διδακτηρίου είναι 60 μέτρα και το ύψος του 
12 μέτρα. Είναι πλακόστρωτον εις αμφοτέρους τους ορόφους. Χρησι-
μοποιείται ως Δημοτικόν Σχολείον, Νηπιαγωγείον και στεγάζονται ο 
Προσκοπισμός και ο Οδηγισμός. Το σχολείον διαθέτει και αποχωρητή-
ρια κατασκευασθέντα το έτος 1951 δαπάναις του Σχολικού Ταμείου. Η 
αυλή του ακινήτου περιλαμβάνει έκτασιν 7000 τ.μ. Το πευκόφυτον οι-
κόπεδον παραπλεύρως του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής ανή-
κει εις αυτό (το παρεκκλήσιον) τα δε πεύκα ανήκουν εις το Δημοτικόν 
Σχολείον».421 Το διδακτήριο, όπως σημειώνεται και στο βιβλίο, παρα-
χωρήθηκε δωρεάν στην Σχολική Εφορεία από την Κοινότητα με την 
υπ’ αριθμό 244/1952 απόφαση της και επί προεδρίας Δημητρίου Κώ-
τσιου, η οποία εγκρίθηκε με την 33116/2361/22-4-53 απόφαση του 
ΥΠΕΠΘ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 119/τ. Α΄/8-5-1953.422 Ιστορι-
κά, αναφέρουμε ότι με την υπ’ αριθμό 112021/6-10-1972 απόφαση 
του Νομάρχη Σερρών Α. Κανελλόπουλου,  παραχωρήθηκε το μισό 
διδακτήριο στο νεοϊδρυθέν τότε Δημόσιο Γυμνάσιο Πενταπόλεως για 
την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών. Στην συνέχεια και όταν 
χτίστηκε το σημερινό διδακτήριο για το Δημοτικό σχολείο το 1979, 
παραχωρήθηκαν δωρεάν η κυριότητα του προαυλίου και του διδα-
κτηρίου στο Γυμνάσιο, με την απόφαση 19/14-11-79 δωρεάς της Σχο-
λικής Εφορείας του Δημοτικού Σχολείου η οποία εγκρίθηκε  με την 
435/20-11-79 απόφαση του Νομάρχη Σερρών Π. Γύφτουλα. Τη δω-
ρεά αποδέχθηκε η  Σχολική Εφορεία του Γυμνασίου με την απόφαση 
32/30-11-79. Σήμερα αποτελεί περιουσία του Γυμνασίου, όπου στε-
γάζεται και το Λύκειο Πεντάπολης.

β. Το επόμενο ακίνητο που αναφέρεται στο βιβλίο, είναι το σημε-
ρινό κτίριο της Βιβλιοθήκης Πεντάπολης και αναγράφεται ως «Πρώ-
ην Γραφεία Συνεταιρισμού, νυν αίθουσα Φιλαρμονικής της Κοι-

421  Βιβλίον Ακινήτου Περιουσίας 9/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 42
422  Έγγραφο Νο 10, ΦΕΚ 119 Τ. Α΄/8-5-1953
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νότητος», με χρονολογία κτήσης 1926 και μετρία κατάσταση. Πραγ-
ματικά στο κτίριο αυτό στεγάζονταν ο Γεωργικός Συνεταιρισμός για 
πολλά χρόνια και μέχρι να αποκτήσει το δικό του κτίριο. Στη συνέ-
χεια ο πρώτος όροφος χρησιμοποιούνταν για τις στεγαστικές ανάγκες 
της Φιλαρμονικής και το ισόγειο ενοικιαζόταν σε ιδιώτες. Το κτίριο 
αυτό παραχωρήθηκε δωρεάν αρχικά από την σχολική εφορεία στην 
Κοινότητα, με την  υπ’ αριθμό 8/ 13-6-75 πράξη της για την ανέ-
γερση Κέντρου Νεότητος. Το κτίριο είχε ζητήσει η Κοινότητα επί 
προεδρίας του Ν. Γουγούση με την υπ’ αριθμό 48/10-7-74 απόφαση 
της και εγκρίθηκε με την 1283/24-9-75 απόφασή του Διευθυντή Δη-
μοτικής Εκπαιδεύσεως Σερρών Β. Γιαννακόπουλου.423 Η παραπάνω 
παραχώρηση, δεν συντελέστηκε ποτέ και δεν υπεγράφησαν σχετικά 
συμβόλαια ούτε και το έργο πραγματοποιήθηκε, προφανώς λόγω έλ-
λειψης οικονομικών πόρων από την πλευρά του κράτους. Η δημιουρ-
γία όμως Πνευματικού Κέντρου ήρθε στο ίδιο οικόπεδο και τον ίδιο 
χώρο μετά από μερικά χρόνια. Η Κοινότητα Πεντάπολης επί προεδρί-
ας Ν. Τσιούδα επανέρχεται εγγράφως για παραχώρηση του ακινήτου 
με το υπ’ αριθμό 246/8-2-84 έγγραφό της,424 την οποία αποδέχεται εκ 
νέου ο Διευθυντής του Σχολείου Αλέξανδρος Βενέτης με το έγγρα-
φο 23/29-2-84.425 Έτσι, μετά από χρόνια πραγματοποιείται το όνειρο 
και η Κοινότητα με την απόφαση 5/1985 χαρακτηρίζει το ακίνητο ως 
χώρο ανέγερσης Πνευματικού Κέντρου Πεντάπολης και οι εργασίες 
μπορούν να ξεκινήσουν.426 Τα έργο ολοκληρώνεται και το Πνευματι-
κό Κέντρο με κύριο τμήμα του την Παιδική - Εφηβική Βιβλιοθήκη 
παραδίδεται και λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 1985.      

γ. Το οικόπεδο του παλαιού διδακτηρίου, το οποίο με βάση τις 
περιγραφές κατοίκων που φοίτησαν εκεί ως μαθητές ήταν ένα πέτρι-
νο κτίριο στο οποίο υπήρχαν πέντε αίθουσες και φιλοξενούσε τις πέ-
ντε τάξεις του Δημοτικού σχολείου, με δύο σκάλες αριστερά και δε-
ξιά και χτισμένο στο εσωτερικό μέρος του οικοπέδου, αρκετά μέτρα 
από το δρόμο, αφήνοντας χώρο για την αυλή.427 Στο οικόπεδο αυτό 
χτίστηκε την δεκαετία του 1950 το κτίριο του Αστυνομικού Σταθμού. 
Η πληροφορία που μας δίνει εδώ ο Γ. Κατσαρός είναι, ότι στο οικό-
423  Έγγραφο Νο 55
424  Έγγραφο Νο 9
425  Έγγραφο Νο 7 
426  Έγγραφο Νο 56
427  Συνεντεύξεις Π. Θεοδοσιάδη και Θ. Λιθαρή.
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πεδο υπήρχε διδακτήριο, το οποίο κατεδαφίστηκε από τους Βουλγά-
ρους την περίοδο της κατοχής 1941-44, καθώς και ότι η κυριότητα 
του ακινήτου χρονολογείται από το 1905. Για τα παραπάνω έχει άμε-
ση αντίληψη, αφού ο ίδιος υπηρετούσε στην Πεντάπολη και πριν από 
τον πόλεμο και συνεπώς γνώριζε «άμεσα» τους συγκεκριμένους χώ-
ρους και τα κτίρια.  Εκεί, λοιπόν, υπήρχε το παλιό σχολείο, το οποίο 
περιγράφουμε και σε άλλο κεφάλαιο της εργασίας μας. Δεν βρέθηκε 
σχετική αλληλογραφία με παραχωρητήρια, τα οποία να βεβαιώνουν 
με ακριβείς χρονολογίες  πότε αποκτήθηκε ή επισκευάστηκε το κτί-
ριο και αν υπήρχε ή κατασκευάστηκε για σχολική χρήση  από τα θε-
μέλια.  

δ. Παλαιό διδακτήριο, είναι το λεγόμενο «κόκκινο σχολείο» και 
είναι ο χώρος που σήμερα βρίσκεται το Αγροτικό Ιατρείο, το οποίο 
χτίστηκε και εγκαινιάστηκε το 1990 επί προεδρίας Παναγιώτη Παπα-
γεωργίου. Για την ανέγερση του αγροτικού Ιατρείου χρησιμοποιήθη-
κε και η δωρεά του διπλανού οικοπέδου της οικογένειας  Γκουτζιού-
ρη. Εκεί στεγάζονταν και η τριατατική υπηρεσία (ταχυδρομείο, τηλε-
γραφείο, τηλεφωνείο) μέχρι το 1935.428 Στεγάζονταν επί 20ετίας του-
λάχιστον και ο Αστυνομικός Σταθμός μέχρι να αποκτήσει το δικό του 
κτίριο στο απέναντι οικόπεδο του παλιού σχολείου. Στο βιβλίο ακίνη-
της περιουσίας αναφέρεται ότι η κτήση του προσδιορίζεται το 1905 
και «κατέστη ετοιμόρροπον το 1968 και νυν υφίσταται μόνον ως οικό-
πεδον».429     

Για μερικά χρόνια στεγάστηκε και η ομάδα προσκόπων. Είναι το 
κτίριο στο οποίο στεγάζονταν η μία τάξη του παλιού σχολείου, όπως 
περιγράφουν στις συνεντεύξεις τους οι Π. Θεοδοσιάδης και Θ. Λι-
θαρής. Είχε ισόγειο χώρο και έναν όροφο, όπως η όψη του Σχολαρ-
χείου του διπλανού χωριού Εμμ. Παπά, χωρίς να έχει τόσο μήκος, 
με δύο σκάλες αριστερά και δεξιά που οδηγούσαν σε εξώστη, πάνω 
στον οποίο υπήρχαν δύο κολώνες και στήριζαν μια αψίδα στην ένω-
ση τους, δίνοντας μια όμορφη και επιβλητική εικόνα.430 Δεν βρέθη-
κε σχετική αλληλογραφία, έτσι ώστε να γνωρίζουμε τις ακριβείς ημε-
ρομηνίες που πραγματοποιήθηκε η κτήση, επισκευές, παραχωρητή-
428  Γ. Χρ. Λιθαρής, Ότι έμαθα για το χωριό μου, Πεντάπολις, 1985, σ. 145 και συνέντευξη 
Θ. Λιθαρή.
429  Βιβλίον Ακινήτου Περιουσίας 9/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 44
430  Συνεντεύξεις Π. Θεοδοσιάδη και Θ. Λιθαρή.
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ρια ή δωρεές. 
Αν κάνουμε ένα συνδυασμό των συνεντεύξεων του Πολυχρόνη 

Θεοδοσιάδη, του Θεοδόση Λιθαρή, της άποψης του Π. Γουδεντζί-
κη, που προέρχεται από πληροφορίες γεροντότερων, για νέο σχολείο, 
το οποίο χτίστηκε το 1905, αλλά και το έτος κτήσης 1905 που ανα-
φέρει ο Γ. Κατσαρός, πραγματικά θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
για τα δύο παραπάνω ακίνητα, ότι είναι πιθανόν να χτίστηκε τμή-
μα διδακτηρίου ή νέο διδακτήριο το 1905 από την στιγμή που υπήρ-
χαν δύο κτίρια διδασκαλίας.431 Ο Γεώργιος Λιθαρής αναφέρει ότι: «…
Στα χρόνια αυτά (μετά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο) τα παιδιά του σχο-
λείου πλήθαιναν και η κοινότητα αναγκάστηκε να επισκευάσει ένα πα-
λιό κτίριο απέναντι από το κόκκινο, το μέρος του σημερινού αστυνομι-
κού σταθμού…».432 

Το πιθανότερο, λοιπόν, είναι το 1905 να αποκτιέται και να επι-
σκευάζεται από την κοινότητα Σαρμουσακλή, (η οποία βρισκόταν σε 
ιδιαίτερη οικονομική άνθηση τότε), το παλιό διδακτήριο, το οποίο 
είχε 5 αίθουσες διδασκαλίας και λειτουργούσε μαζί με το προϋπάρ-
χον «κόκκινο σχολείο», που είχε 1 αίθουσα διδασκαλίας, στέγαζε κι 
άλλες υπηρεσίες και είχε αποκτηθεί και επισκευασθεί σε παλαιότε-
ρη εποχή.

ε. Σχολική κατοικία και σχολική αποθήκη, είναι το κτίριο δυτι-
κά της εκκλησίας του Αγίου Αθανασίου. Ο κάτω όροφος χρησιμοποι-
ούνταν ως αποθήκη και ο πάνω, αποτελούμενος από τέσσερα δωμά-
τια, ως κατοικία του μακαριστού ιερέα Νικολάου Τερζή έναντι ενοι-
κίου στη Σχολική Εφορεία και σε ορισμένα χρονικά διαστήματα από 
κοινού με εκπαιδευτικούς όπως η δασκάλα Μ. Ουρανού. Το ισόγειο 
τμήμα χρησιμοποιούνταν από παλιά μέχρι και σήμερα ως χώρος «Κα-
τηχητικού»  για μαθητές και ενήλικες. Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, και 
ως χώρος στέγασης των προσκόπων.433 Με δαπάνες του εκκλησιαστι-
κού ταμείου και δωρεές ιδιωτών έχει συντηρηθεί και εξοπλιστεί κα-
τάλληλα για να χρησιμοποιείται ως χώρος δεξιώσεων της εκκλησί-
ας του Αγίου Αθανασίου. Ο πρώτος όροφος, παρόλο που επισκευά-
στηκε κι αυτός από το εκκλησιαστικό ταμείο παραμένει ανεκμετάλ-
λευτος. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, με βάση όσα μας πληροφόρη-
431  Π. Γουδεντζίκης, Η εκπαίδευση στην Πεντάπολη όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm.
432  Γ. Χρ. Λιθαρής, ό. π., σ. 144
433  Συνέντευξη Κ. Παπαευαγγέλου.
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σε ο τότε Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Τσιούδας, ότι είχε συμφωνη-
θεί ανταλλαγή ενός οικοπέδου που είχε η εκκλησία του Αγίου Αθα-
νασίου στην πλατεία «Αγοράς» με έκταση 7 δεκαδικών στρεμμάτων 
στη θέση «Τσαΐρια» από μέρους της Κοινότητας, τα οποία στη συ-
νέχεια θα έπαιρνε το Δημοτικό Σχολείο ανταλλάσσοντας το παραπά-
νω κτίριο. Τα παραπάνω περιγράφονται και στην 61/1984 απόφαση 
του Κοινοτικού συμβουλίου.434 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του παρα-
πάνω κτιρίου είναι αδιευκρίνιστο, διότι ουδέποτε συντάχθηκε πράξη 
ανταλλαγής ή δωρεάς με την Σχολική Επιτροπή του Δημοτικού Σχο-
λείου, αν και η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου επισκεύασε τον παρα-
πάνω χώρο και παραχώρησε το ακίνητο της στην πλατεία αγοράς για 
την διαπλάτυνση της.

στ. Οικόπεδο 220 τμ. γνωστό και ως οικόπεδο Πάλλα, το οποίο 
προήλθε από δωρεά εκ μέρους του Ν. Κυριακόπουλου το 1984. Το 
παραπάνω οικόπεδο λόγω θέσης, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και σή-
μερα παραμένει ανεκμετάλλευτο. 

Με ημερομηνία  20-9-1983 ο τότε διευθυντής Α. Βενέτης επισυ-
νάπτει μια υποσημείωση στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Τα 
ακίνητα περιήλθαν στην κυριότητα της Σχολικής Εφορείας βάσει του 
Α.Ν. 44446/1926 αποδοθεισών περιουσιών των χριστιανικών κοινο-
τήτων Νέων Χωρών, εκ μέρους της χριστιανικής αδελφότητας της Κοι-
νότητας Πεντάπολης».435   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για όσα αναφέρονται σ’ αυτή, παρουσιάζει 
ένα δισέλιδο έγγραφο το οποίο βρέθηκε εντός του βιβλίου της ακίνη-
της περιουσίας το οποίο χαρακτηρίζεται ως «Έκθεσις Ακινήτων Σχο-
λικού Ταμείου Α΄ Πενταπόλεως» και συντάχθηκε στις 29 Μαρτίου 
1953 από το Διευθυντή του Σχολείου Γεώργιο Κατσαρό. Εξιστορεί 
την κτήση των δύο ακινήτων ανατολικά και δυτικά από την εκκλη-
σία αναφέροντας συγκεκριμένα ότι «ανήκει εις το Σχολικόν Ταμείον 
από του έτους 1926 κατόπιν δωρεάς της τότε εκκλησιαστικής επιτρο-
πής. Κατά πληροφορίας η πράξις της δωρεάς συνετάχθη ενώπιον δικα-
στικής αρχής. Σήμερον το Σχολικόν Ταμείον στερείται τίτλου κυριότη-
τος. Εκ των γενομένων δε ενεργειών μας προέκυψεν ότι ουδέν στοιχεί-
ον υπάρχει δια την έκδοσιν αντιγράφου τίτλου κυριότητος Η νυν εκκλη-
σιαστική επιτροπή διστάζει να προβή εις νέαν παραχωρητήριον πράξιν, 

434  Έγγραφο Νο 58
435  Βιβλίον Ακινήτου Περιουσίας 9/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 44
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προβάλλουσα το αιτιολογικόν ότι αναμένει σχετικάς οδηγίας από την 
ιεράν Μητρόπολιν Σερρών».436 Βλέπουμε, λοιπόν, μια εναγώνια προ-
σπάθεια του δασκάλου να κατοχυρώσει με τίτλους την σχολική περι-
ουσία, προσπαθώντας με κάθε τρόπο για αυτό. Ταυτόχρονα μας πλη-
ροφορεί ότι ο Γεωργικός Συνεταιρισμός ξόδεψε κατά το έτος 1950 το 
ποσό των 22.000.000 δραχμών για την επισκευή του κτιρίου έναντι 
ενοικίου και το εγκαταλειμμένο και ετοιμόρροπο κτίριο, όπως αναφέ-
ρει χαρακτηριστικά, αξιοποιήθηκε και ανακαινίστηκε τελείως. Επί-
σης, μας πληροφορεί ότι το οικόπεδο που βρισκόταν το παλιό διδα-
κτήριο το οποίο χτίστηκε με την συνδρομή των κατοίκων και κατε-
δαφίστηκε, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και «παραμένει νεκρόν κεφά-
λαιον του Σχολικού Ταμείου. Η εκποίησις του προσκρούει εις την οι-
κονομικήν ανέχειαν των ενδιαφερομένων κατοίκων». Μας δίνει, λοι-
πόν, ακόμη μια πληροφορία ότι στο χωριό υπάρχει οικονομικό πρό-
βλημα και ότι το παλιό σχολείο χτίστηκε και αυτό με χρήματα των 
κατοίκων. Τελειώνοντας, μας πληροφορεί ότι η κατάσταση του πα-
λιού σχολείου είναι κακή παρά την μερική επισκευή από την κοινό-
τητα και ότι ο Αστυνομικός Σταθμός δεν πλήρωνε ενοίκιο στο Σχο-
λικό Ταμείο. Σχολιάζοντας όλο το παραπάνω ιστορικό της ακίνητης 
περιουσίας του Σχολείου, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι μέχρι και 
το 1932 η εκπαίδευση στο χωριό είχε ως κέντρο αναφοράς την πλα-
τεία «Μπεηλίκ» δηλαδή την πλατεία της σημερινής αστυνομίας, έναν 
χώρο πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Αθανασίου όπου είχε και 
όλα του τα ακίνητα. Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, και στο Σαρμουσακλή, 
ό,τι συνέβαινε σε όλη την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Η ύπαρξη ου-
σιαστικά και τυπικά της εκπαίδευσης με την στήριξη της εκκλησίας, 
η οποία συνέβαλλε τα μέγιστα στην μόρφωση των Ελλήνων και την 
διατήρηση της γλώσας και της θρησκείας των Ελλήνων, δηλαδή του 
Έθνους. Επίσης σχεδόν όλα τα ακίνητα του Δημοτικού σχολείου χρη-
σιμοποιήθηκαν για την ανοικοδόμηση κρατικών, δημοτικών, εκκλη-
σιαστικών χώρων ή ιδρυμάτων, προς όφελος των κατοίκων, όπως ο 
Αστυνομικός Σταθμός, το Πνευματικό Κέντρο, το Αγροτικό Ιατρείο, 
η αίθουσα εκδηλώσεων της εκκλησίας, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, 
αλλά  πάντα δωρεάν. 

Αντίθετα, δεν πήρε κανένα ακίνητο το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελεί ένα σημαντικό έσοδο για αυτό, όπως έχουν πολλά εκπαι-

436  Έγγραφο Νο 11, Έκθεσις ακινήτων Σχολικού ταμείου Πενταπόλεως
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δευτήρια σχολικό κλήρο από τις γεωργικές διανομές αγροτεμαχίων 
και με αυτό τον τρόπο καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της λειτουρ-
γίας τους.

Σήμερα, η μοναδική ακίνητη περιουσία που διαθέτει το Σχολείο 
είναι το οικόπεδο του σημερινού Δημοτικού Σχολείου έκτασης 5.984 
τμ και εμβαδό διδακτηρίου 1.298 τμ., καθώς και το οικόπεδο Πάλ-
λα της δωρεάς του Ν. Κυριακόπουλου, με βάση την  υπ. αριθμό Φ. 
6/269 διαπιστωτική απόφαση ακίνητης περιουσίας της 29ης Μαΐου 
1995, όταν και μεταβιβάστηκε στην τέως Κοινότητα Πεντάπολης, 
όπως η σχετική νομοθεσία προέβλεπε.437

3. Δωρητές

Στο χώρο των δωρητών ανήκουν όλοι οι Πενταπολίτες, οι οποίοι 
με δικές τους δαπάνες δημιούργησαν και έκτισαν το Δημοτικό Σχο-
λείο. Αυτοί, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά σε προηγούμενα κεφάλαια, 
τόσο κατά τη φάση της οικοδόμησης προπολεμικά, όσο και κατά τη  
φάση του εξοπλισμού κυρίως μεταπολεμικά, δεν εφείσθησαν χρημά-
των για την αποπεράτωση και την εύρυθμη λειτουργία του. Σε περι-
όδους που η επίσημη ελληνική Πολιτεία δεν μπορούσε να ανταπε-
ξέλθει οικονομικά το βάρος τόσων πολλών δαπανηρών κατασκευών 
σε όλη την επικράτεια, οι τοπικές κοινωνίες και στην περίπτωση που 
εξετάζουμε, η κοινωνία της Πεντάπολης, ανέλαβε την ευθύνη και το 
βάρος παράλληλα, να οικοδομήσει, να αποπερατώσει, να εξοπλίσει, 
να  λειτουργήσει δημόσια οικοδομήματα, κτίρια τέτοιου μεγέθους.

Εκτός, όμως, από το σύνολο των κατοίκων των ελληνικών κοινο-
τήτων που προέβησαν σε τέτοιες ενέργειες που σκοπό είχαν, όχι την 
προσωπική προβολή, αλλά το γενικό συμφέρον της κοινότητας, κά-
ποιοι θέλησαν να συνεισφέρουν στο γενικό καλό δίνοντας περισσό-
τερα από όσα τους αναλογούσαν. Πλουσιότεροι πολίτες, όχι πάντοτε, 
«ανταποκρινόμενοι στις προσδοκίες των συμπολιτών τους, προέβαιναν 
σε γενναιόδωρες πράξεις που διευκόλυναν»438 τη λειτουργία του κρά-
τους. Εργαζόμενοι στην Ελλάδα, αλλά και «Έλληνες της Διασποράς 
και Απόδημοι Έλληνες διακατεχόμενοι από το αίσθημα της φιλοπατρί-
ας, της εθνικής ευεργεσίας, διέθεταν τα λίγα ή τα πολλά χρήματα που 
437  Έγγραφο Νο 60
438 http://www.apodimos.com/arthra/07/Jun/ELLHNES_ETHINIKOI_EYERGETES_
MNHMH_KAI_TIMH/index.htm
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απέκτησαν με κόπο, για την οικοδόμηση υποδομών Υγείας, Παιδείας 
και Πολιτισμού, καθώς Εκκλησιών και Σχολείων. 439 

Εκτός, όμως, από όλους αυτούς που τα δημιουργήματά τους λα-
μπρύνουν τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και ιδιαίτερα την πρωτεύ-
ουσα, υπάρχουν και πολλοί που τους ξέρουν και τιμούν μικρότερες 
κοινωνίες. Κοινωνίες που στο πρόσωπό τους βρήκαν το συμπαρα-
στάτη στις δύσκολες στιγμές, τον «από μηχανής θεό» σε κάποια δύ-
σκολη στιγμή της δημόσιας ζωής. Τέτοιοι «μικροί» ευεργέτες και δω-
ρητές υπάρχουν αναρίθμητοι σε όλη την επικράτεια και όσοι δεν βρί-
σκονται πια στη ζωή μνημονεύονται από τους συμπολίτες τους.  

Ένας τέτοιος «μικρός» δωρητής είναι και ο αναφερόμενος στο 
Δημοτικό Σχολείο. Και λέμε «μικρός» και όχι μικρός, γιατί πιστεύου-
με πως η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο «επ’ αγαθώ», δεν είναι με-
τρήσιμη. Ας μην μας διαφεύγει άλλωστε το γεγονός, ότι οι προαναφε-
ρόμενοι εθνικοί ευεργέτες είχαν και τεράστιες περιουσίες, ενώ ο δι-
κός μας τοπικός δωρητής είναι συνταξιούχος του Τ.Ε.Β.Ε.!!! Ναι, για 
τον λόγο ακριβώς αυτό, θέλουμε να τονίσουμε και να υπερτονίσου-
με την δωρεά του. Δεν έκτισε βέβαια το σχολείο. Μπορεί, όμως, και 
να το έκανε αν ίσως είχε τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό χρήματα. 

Ονομάζεται Νικόλαος Κυριακόπουλος του Ιορδάνη και της Λε-
οντίνης. Γεννήθηκε το 1918 στις Σέρρες. Στις 3 Μαΐου 1984 εμφα-
νίστηκε στον συμβολαιογράφο Δημήτριο Παπαδόπουλο κι εδήλωσε 
ότι: «δωρείται διά δωρεάς εν ζωή, ισχυράς και αμετακλήτου προς το 
Σχολικόν Ταμείον του εξαθεσίου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως» 
ένα οικόπεδο εκτάσεως 220 τ.μ. μετά παλαιάς οικίας που βρίσκεται 
στην Πεντάπολη. Δήλωσε δε στη συνέχεια ότι: «Εγγυάται το δωρού-
μενον ακίνητον ελεύθερον παντός εν γένει βάρους, χρέους, υποθήκης, 
… Αποξενούται και απεκδύεται υπέρ του δωρεοδόχου από παντός εν 
γένει δικαιώματος κυριότητος, … Αποκαθίσταται ο δωρεοδόχος τέλει-
ος κύριος νομεύς και κάτοχος αυτού …».440

Ο δε εκπρόσωπος του Σχολείου, Πρόεδρος της Σχολικής Εφορεί-
ας του εξαθεσίου τότε Δημοτικού Σχολείου, Μιχαήλ Τοπτσής δήλω-
σε ότι: «… αποδέχεται ευγνωμόνως την παρούσα δωρεά και πάντα τ΄ 
ανωτέρω εκτεθέντα» και παρέλαβε το δωρούμενο οικόπεδο έχοντας 
την πλήρη κυριότητα και κατοχή του. Το δωρηθέν οικόπεδο την ίδια 
439  Έγγραφο Νο 29, Δωρητήριο Συμβόλαιο, Δωρεά εν ζωή οικοπέδου μετά οικίας. Αρ. 
20847
440  Έγγραφο Νο 30, Υποθηκοφυλακείο Σερρών, Μεταγραφή οικοπέδου
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μέρα χωρίς χρονοτριβή, μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Υπο-
θηκοφυλακείου Σερρών441. 

Έτσι ο Νικόλαος Κυριακόπουλος από τη στιγμή εκείνη εισήλθε 
στη χορεία των δωρητών ευεργετών του σχολείου. Το σχολείο μπο-
ρούσε από την στιγμή της δωρεάς κι έπειτα, να χρησιμοποιήσει το οι-
κόπεδο και την παλαιά οικία, όπως αυτό επιθυμούσε.

Σε λιγότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία της δωρεάς και συ-
γκεκριμένα στις 11/5/1984, συνήλθε σε συνεδρίαση η Σχολική Εφο-
ρεία του Σχολείου, για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της προς τον Ν. 
Κυριακόπουλο γι’ αυτή του τη χειρονομία. Έτσι σε απόσπασμα πρα-
κτικού442 διά του γραμματέα και Διευθυντή του Σχολείου Αλέξανδρου 
Βενέτη, εκφράζει «τις πιο θερμές ευχαριστίες» προς τον δωρητή, ανα-
γνωρίζοντας ότι «τέτοιες χειρονομίες σπανίζουν στην εποχή μας».  Εύ-
χεται παράλληλα το παράδειγμά του να «γίνει μίμηση και για άλλους, 
ώστε η σημερινή ζούγκλα, να γίνει επίγειος παράδεισος». Καταλήγει δε 
ότι αυτό «μόνο με Σχολεία και Εκκλησίες θα το πετύχουμε».   

Τα λίγα που γνωρίζουμε για το δωρηθέν οικόπεδο, είναι ότι αυτό 
αρχικά ανήκε στον Ιωάννη Πάλλα. Το 1959 μετά το θάνατό του το 
κληρονόμησε ο ανηψιός του  Βασίλειος Οικονόμου κάτοικος Σερ-
ρών. Ο Κυριακόπουλος το αγόρασε το 1963 έναντι του ποσού των 
12.000 δρχ. Στη συνέχεια βέβαια το δώρησε, όπως, είπαμε στο σχο-
λείο. Εντός του οικοπέδου, όπως αναφέρεται και στο συμβόλαιο δω-
ρεάς, υπήρχε μια ισόγειος κατοικία ενός δωματίου πεπαλαιωμένη, 
στην οποία κατοικούσε ο αρχικός ιδιοκτήτης του Ιωάννης Πάλλας. 
Σήμερα η κατοικία αυτή δεν υπάρχει αφού γκρεμίστηκε. Τη χρονιά 
της δωρεάς  το 1984 εκτιμήθηκε από τη Β΄ Οικονομική Εφορία Σερ-
ρών με το ποσό των 200.000 δρχ., αξία αρκετά σημαντική. Δεν χρησι-
μοποιήθηκε, όμως, για κάποιο σκοπό από τότε ούτε και απέφερε πό-
ρους στο σχολείο. 

 

441  Έγγραφο Νο 31, Απόσπασμα Πρακτικού με θέμα: «Έκφραση ευχαριστιών» 
442  Έγγραφο Νο 32
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Εικόνα 57 :  Το κτίριο του Αστυνομικού Σταθμού Πεντάπολης 
(στη θέση του υπήρχε το παλιό διδακτήριο)
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Εικόνα 49 :  Πνευματικό Κέντρο Πεντάπολης, όπου στεγάζεται 
η παιδική βιβλιοθήκη. Στη θέση του υπήρχε παλιό κτίριο που ανήκε 
στο σχολείο και στεγάζονταν ο Γεωργ. Συν/σμός και η Φιλαρμονική

Εικόνα 48 :  Το οίκημα δυτικά της εκκλησίας του Αγ. Αθανασίου, που 
στο βιβλίο σχολ. περιουσίας περιγράφεται ως σχολ. κατοικία & απο-

θήκη (σήμερα χρησιμοποιείται ως χώρος εκδηλώσεων της εκκλησίας)
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Εικόνα 56 :  Το Αγροτικό Ιατρείο Πεντάπολης
 (στη θέση του υπήρχε το «Κόκκινο Σχολείο»)

Εικόνα 55 :  Το οικόπεδο Πάλλα (δωρεά Νίκου Κυριακόπουλου)
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Έγγραφο 11:  Έκθεση ακινήτων Δημοτικού Σχολείου, 
του Δ/ντή Γ. Κατσαρού (29.3.1953)
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Έγγραφο 9:  Αριθ. πρωτ. 246/8.2.1984  Επιστολή Κοινότητας 
προς τη Σχολική Εφορεία για την παραχώρηση ακινήτου 

για ανέγερση Πνευματικού Κέντρου
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Έγγραφο 7:  Αριθ. πρωτ. 23/29.2.1984 απαντητική επιστολή
 προς την Κοινότητα, του Δ/ντή Βενέτη για την παραχώρηση ακινήτου 

(για ανέγερση Πνευματικού Κέντρου)
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Έγγραφο 10:  ΦΕΚ 119/τ.Α΄/29.4.1963 Παραχώρηση του διδακτηρίου 
από την Κοινότητα στη Σχολική Εφορεία
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Έγγραφο 55:  Παραχώρηση ακινήτου Βιβλιοθήκης 
στην κοινότητα (1975)
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Έγγραφο 29:  Δωρεά Νίκου Κυριακόπουλου (οικόπεδο Πάλλα)
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Έγγραφο 30:  Υποθηκοφυλακείο Σερρών (μεταγραφή οικοπέδου)
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Έγγραφο 56:  Απόφαση κοινότητας Πεντάπολης 5/1985
 (οικόπεδο Πνευματικού Κέντρου)
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Έγγραφο 58:  Απόφαση κοινότητας Πεντάπολης 61/1984  
Ανταλλαγή ακινήτων Εκκλησίας – Κοινότητας)
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Έγγραφο 31:  Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 37/11.5.1984 με θέμα: 
«Έκφραση Ευχαριστιών προς Ν. Κυριακόπουλο»
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Έγγραφο 60:  Διαπιστωτική απόφαση Ακίνητης Περιουσίας 
Δημ. Σχολείου – Νηπ/γείου Πεντάπολης (1995)
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Νομός Σερρών (δεξιά της πόλης των Σερρών διακρίνεται η Πεντάπολη)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

«Την 29ην – 12 – 1971 ιδρύεται εν Πενταπόλει – Σερρών Σωματεί-
ον υπό την επωνυμίαν  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ και ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ 
– ΣΕΡΡΩΝ, ΤΗΣ Α΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ», 
με έδραν την Πεντάπολιν – Σερρών».443 Αυτό είναι το 1ο άρθρο του νε-
οσύστατου τότε, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Πενταπόλε-
ως, ενώ στο τέλος του καταστατικού ακολουθούν οι υπογραφές των 
58 ιδρυτικών μελών του συλλόγου. 

Ο Σύλλογος μπορούμε να πούμε ότι θεωρείται αρκετά παλιός, 
παρά το σχετικά πρόσφατο έτος ίδρυσής του και αυτό γιατί η Πε-
ντάπολη, δεν είναι πρωτεύουσα πόλη νομού. Το ενδιαφέρον των κα-
τοίκων της  ελληνικής επαρχίας για το σχολείο είναι δεδομένο, αλλά 
προξενεί έκπληξη το γεγονός, το ότι αυτό το ενδιαφέρον υλοποιεί-
ται με τόσο επίσημο τρόπο με την ίδρυση από το Πρωτοδικείο Σερ-
ρών του Συλλόγου. Είναι κι αυτό ένα δείγμα για το μεγάλο ενδιαφέ-
ρον των κατοίκων για την Παιδεία και την προώθηση των Γραμμά-
των στην κοινότητά τους. 

Στο άρθρο 2 διαβάζουμε ότι  «Σκοπός του Συλλόγου είναι η επί-
τευξη στενής συνεργασίας μεταξύ οικογενείας, Σχολείου και Σχολι-
κής Εφορείας διά την συντονισμένην διαπαιδαγώγησιν των μαθητών, 
Η επαγρύπνησις της Διοικήσεως του Συλλόγου και των μελών επί της 
εξωσχολικής διαγωγής και συμπεριφοράς των μαθητών, … η δι’ οιου-
δήποτε μέσου ενίσχυσις των αποδεδειγμένως απόρων μαθητών ως π.χ 
η παροχή εις αυτούς βιβλίων, άλλων σχολικών ειδών, ιατρικής και φαρ-
μακευτικής περιθάλψεως κλπ, η ηθική συμπαράσταση διά την από πά-
σης πλευράς ενίσχυσιν των εκπαιδευτικών εν γένει λειτουργών διά την 
ανύψωσιν τούτων ως πνευματικών στυλοβατών της κοινωνίας, ο ορι-
σμός χρημάτων και άλλων βραβείων διά τους πρωτεύοντας εις φιλο-
πονίαν και ήθος μαθητάς…, η υλική και ηθική συμμετοχή διά την καλ-
λιτέραν εμφάνισιν του Σχολείου, … ψυχαγωγίας των μαθητών κλπ…».

443  Καταστατικό Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως (1972)
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 Όπως παρατηρούμε από τους σκοπούς του Συλλόγου, οι γο-
νείς δεν ενδιαφερόταν μόνο για τις σχολικές επιδόσεις των παιδιών 
τους, αλλά κυρίως για το ήθος τους, τη φιλοπονία τους, τη σχολική 
και εξωσχολική διαγωγή τους και γενικά για την ψυχική καλλιέργειά 
τους. Άλλωστε τα συναισθήματα των Πενταπολιτών και οι αγνές χρι-
στιανικές  ιδέες που τους ενέπνεαν φαίνονται και από την μέριμνά 
τους για τους άπορους μαθητές. 

Εκτός από τα τακτικά μέλη στο άρθρο 4 διαβάζουμε, ότι αρω-
γά μέλη μπορούν να είναι όλοι οι «… επιθυμούντες την επιτυχίαν των 
σκοπών του Συλλόγου…» και επίτιμα μέλη «… πρόσωπα ενισχύσα-
ντα μεγάλως ηθικώς και υλικώς την πλήρωσιν των σκοπών του Συλ-
λόγου…».

Παρακάτω το άρθρο αναφέρει τους πόρους του Συλλόγου. 
Έτσι διαβάζουμε πως, «… αναγνωρίζονται δωρηταί οι προσφέ-
ροντες τριακοσίας μέχρι χιλίας δραχμάς. Ευεργέται από χιλίας μέ-
χρι πέντε χιλιάδας και Μεγάλοι Ευεργέται οι προσφέροντες άνω των 
5.000 δραχμών». Στις Γενικές Διατάξεις γράφεται ευκρινώς ότι 
«…απαγορεύεται απολύτως η συμμετοχή του Συλλόγου εις πολιτι-
κάς εκδηλώσεις εν γένει … σκοπούντων να δώσωσι πολιτικήν χροι-
άν εις τον Σύλλογον…» και παρακάτω «Ο Σύλλογος εορτάζει την ημέ-
ραν των Τριών Ιεραρχών διά λειτουργίας τελουμένης εις τον Ιερόν 
Ναόν Αγίου Αθανασίου Πενταπόλεως και εν συνεχεία διά δεξιώσε-
ως εις αίθουσαν του Δημοτικού Σχολείου …».444 Είναι προφανές ότι 
η ίδρυση του Συλλόγου προέρχεται από νομοθετική επιταγή της επο-
χής, η οποία ρυθμίζει και τους σκοπούς του.

Παρακάτω θα παρακολουθήσουμε τη ζωή, τη δράση και τη συμ-
βολή του Συλλόγου στη σχολική και πολιτιστική ζωή του χωριού, 
όπως αναδεικνύεται μέσα από το αρχείο που διασώθηκε.

Η  πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του έτους 1972 με θέμα 
την κατανομή αξιωμάτων. Έτσι από τα επτά μέλη, από τα οποία απο-
τελούνταν το Διοικητικό Συμβούλιο, Πρόεδρος με πλήρη ομοφωνία 
εξελέγη ο Τσιμπερίδης Απόστολος του Νικολάου, Αντιπρόεδρος, επί-
σης, με πλήρη ομοφωνία, όπως και τα υπόλοιπα μέλη, ο Αναγνώστου 
Δημήτριος του Χρήστου, Γραμματέας ο Λασπάς Ευάγγελος του Χρή-
στου, Ταμίας η Μπιλμπίλη Ευφροσύνη του Βασιλείου και μέλη οι Χα-

444  Έγγραφο Νο 33



σελ.323

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ζ' - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

τζηαγοράκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Τόμπολας Ιωάννης και 
Μπαδέκας Δημήτριος.445

Ο πρώτος απολογισμός αντίστοιχα έκλεισε με έσοδα 19.074 
δρχ. και έξοδα 12.607,40 δρχ. Σε πρακτικό του 1974 διαβά-
ζουμε ως έξοδα, αγορά κορδέλας 105 δραχμών, λαμπάδων 208 
δρχ, «διά την αγοράν διαφόρων ειδών διά τους Τρεις Ιεράρ-
χας»446 590 δρχ, για τον στολισμό κολύβων για το μνημόσυνο των 
Τριών Ιεραρχών 300 δρχ, και στεφάνου 156 δρχ. Σε άλλο πρακτικό 
του ίδιου έτους διαπιστώνεται «… η ανάγκη όπως κατασκευασθή αί-
θουσα προβολών και εξοπλισθή το Σχολείο με τα απαραίτητα μέσα». 
Γι’ αυτό το σκοπό εγκρίνεται η κατασκευή αίθουσας προβολών 3.000 
δραχμών.447 

Τον Φεβρουάριο του 1975 διενεργείται δεύτερη κατανομή αξιω-
μάτων από το νέο διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος θα παραμείνει ο 
Τσιμπερίδης Απόστολος, Αντιπρόεδρος θα εκλεγεί ο Τσιούλης Αθα-
νάσιος του Χρήστου, Γραμματέας ο Σάβιακλης Αναστάσιος του Πέ-
τρου, Ταμίας ο Κουκμήσης Νικόλαος του Παναγιώτου και μέλη οι 
Αγγελόπουλος Δημήτριος του Χρήστου, Λασπάς Ευάγγελος του 
Χρήστου και ο Τοπτσής Βασίλειος του Αθανασίου.448  

Τον Οκτώβριο του 1975 εγκρίνεται ποσό 3.000 δραχμών «διά τον 
υδροχρωματισμόν διαδρόμου και αποθηκών άνω ορόφου».449 Ο Σύλ-
λογος βοηθούσε και στις δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτι-
σμού κλπ. Το ποσό αυτό ανήλθε το έτος 1975 στο ποσό των 4.270 
δραχμών,450 το 1976 σε 6.889 δρχ,451 και σε 20.000 δρχ το 1978.452 

Τον Σεπτέμβριο του 1976 το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα 
αποφασίζει «… την αγοράν ενός επανωφορίου διά άπορον μαθήτριαν 
σχολείου Κύπρου», χωρίς να αναφέρει το όνομά της, και διαθέτει για 
το σκοπό αυτό 1000 δρχ.453 Το ίδιο έτος προβαίνει στην αγορά ενός  
μαγνητικού αριθμητηρίου και τυπογραφείου και των βιβλίων: «Ιστο-
445  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 9
446  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 15
447  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 20
448  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ.26
449  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 36
450  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 60
451  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 28
452  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 33
453  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλεως, σ. 39
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ρία – Λαογραφία Νομού Σερρών» αξίας 130 δρχ, «Ιδανικά και Παι-
δεία» αξίας 150 δρχ,  και «Ψυχοσύνθεσις και Αγωγή των Ελλήνων» 
αξίας 150 δρχ.454 

Το Φεβρουάριο του 1977 έχουμε νέα κατανομή αξιωμάτων 
από το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις 
εκλογές μετά παρέλευση διετίας. Για τρίτη συνεχόμενη διετία ο Τσι-
μπερίδης Απόστολος του Νικολάου εκλέγεται στη θέση του Προέ-
δρου, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις ο Κιοραποστόλου Χρήστος του Αθα-
νασίου Αντιπρόεδρος, ο Νινιός Δημήτριος ως Γραμματέας, ο Αυγερι-
νός Σωτήριος ως Ταμίας και μέλη οι Σάβιακλης Αναστάσιος, Μπαδέ-
κας Αθανάσιος και Κατραντζής Παναγιώτης.455 Τον Σεπτέμβριο του 
ίδιου έτους το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει δαπάνη «διά συμπλη-
ρωματικήν ενίσχυσιν μισθού καθαρίστριας» ποσό 400 δρχ, επισκευή 
σωλήνων υδρεύσεως, συνδρομή εφημερίδας «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΗ».456 

Στις εκλογές τον Ιανουάριο του 1981 ο Τσιμπερίδης Απόστολος  
πρωτεύει και πάλι λαμβάνοντας 45 ψήφους από τους εκλέκτορες γο-
νείς και στην κατανομή των αξιωμάτων διατηρεί την θέση του Προέ-
δρου. Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο Τσιαλίκης Γεώργιος, Ταμίας ο Αυγε-
ρινός Σωτήριος, Γραμματέας ο Χατζηπαπανικολάου Φώτης και μέλη 
οι Καρατζάς Αλέξανδρος, Κρυστάλλης Γεώργιος και Κατραντζής 
Παναγιώτης.457 Στις εκλογές, όμως, αυτές παρατηρείται μια πολύ ση-
μαντική αλλαγή, που έμελε, όπως, θα δούμε να αποβεί καθοριστική 
για την μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του Συλλόγου. Στην μυστική 
ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου για την κατανομή των αξιωμάτων, δεν υπάρχει ομοφωνία στη 
θέση που θα λάβει ο καθένας στο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά έντονη 
αντιπαλότητα! Ενώ σε όλες  τις προηγούμενες μυστικές ψηφοφορίες 
για την κατανομή των αξιωμάτων το κάθε μέλος ανεξάρτητα από τη 
θέση του στη σύνθεση του Συλλόγου ελάμβανε 7 ψήφους, στη σύν-
θεση του 1981 ο Πρόεδρος έλαβε 7 ψήφους, ο Αντιπρόεδρος 6, όπως 
και ο Ταμίας, 5 ψήφους έλαβε ο Γραμματέας και 4 τα υπόλοιπα μέλη. 
Είναι φανερό δηλαδή ότι στις προηγούμενες ψηφοφορίες υπήρχε μια 
προσυνεννόηση μεταξύ των μελών για τη θέση του καθενός. Προσυ-
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νεννόηση που προφανώς λάμβανε υπόψη τις οικογενειακές ή άλλες 
υποχρεώσεις του καθενός, το χρόνο που μπορούσε να διαθέσει ο κα-
θένας για τις υποχρεώσεις που προέκυπταν από τη θέση του, τη διά-
θεσή του κλπ. Έτσι, το κάθε μέλος, ανεξάρτητα από το αξίωμα που 
τελικά έπαιρνε, λάμβανε τον ίδιο αριθμό ψήφων, δηλαδή 7. Επτά ψή-
φους λάμβανε ο πρόεδρος, επτά λάμβανε και ο Ταμίας, επτά λάμβα-
νε και το απλό μέλος. 

Το αποτέλεσμα αυτής της εκλογικής, όπως φαίνεται, αντιπαρά-
θεσης είχε άμεσο αποτέλεσμα στην ίδια τη λειτουργία του Συλλόγου 
στο επόμενο διάστημα. Στο ίδιο καταρχήν το πρακτικό που καταγρά-
φει απλώς την τελική κατανομή, λείπουν οι υπογραφές του Αντιπρο-
έδρου, του Ταμία και ενός μέλους. Τρία από τα τέσσερα μέλη δηλα-
δή δεν αποδέχτηκαν τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Πιθανόν δια-
φωνούσαν και δεν υπέγραψαν σε μια διαδικασία που και οι ίδιοι ήταν 
πρωταγωνιστές. 

Μετά το γεγονός αυτό το επόμενο πρακτικό συντάσσεται στις  
12 Οκτωβρίου του 1982, έπειτα δηλαδή από παρέλευση 18 μηνών!!! 
Θέμα του είναι ο καθορισμός της ετήσιας συνδρομής των γονέων. Δι-
ακρίνει μάλιστα τους γονείς, σε αυτούς που έχουν ένα τέκνο και σε 
αυτούς με δύο και άνω τέκνα στο Σχολείο. Η θέση που υπάρχει για 
τον καθορισμό της συνδρομής είναι κενή και το πρακτικό υπογρά-
φεται μόνο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.458 Στο επόμενο και 
τελευταίο πρακτικό δεν υπογράφει κανείς.462 Ακολουθούν λευκές οι 
υπόλοιπες σελίδες του βιβλίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ-
λόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλε-
ως.  

Η με σχετική λεπτομέρεια αναφορά μας, στη δεκαετή λειτουργία 
του Συλλόγου, έγινε για να καταδειχθεί σαφώς ότι ο Σύλλογος λει-
τουργούσε εύρυθμα. Οι συνεδριάσεις του ήταν τακτικές, η μέριμνα 
για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί τέθηκαν στο κατα-
στατικό ίδρυσής του, συνεχείς, οι δράσεις του άξιες επαίνου και μί-
μησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ενίσχυε τους μα-
θητές του Σχολείου, που ήταν τέκνα άλλωστε των ίδιων των γονέ-
ων μελών του Σχολείου, προσέφερε χρήματα και προφανώς και άμι-
σθη εργασία, όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις για δι-
άφορες ανάγκες του διδακτηρίου. Συμμετείχε στα έξοδα καθαριότη-
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τας, θέρμανσης, φωτισμού και άλλων πρωτογενών αναγκών λειτουρ-
γίας, μεριμνούσε για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης, για την μετα-
φορά των βιβλίων. Διοργάνωνε ο ίδιος ο Σύλλογος θεατρικές παρα-
στάσεις με τους μαθητές - αφού αναγράφονται εγγεγραμμένα έσοδα 
από διάθεση εισιτηρίων θεατρικών παραστάσεων, -  προμήθευε πολ-
λές φορές γραφική ύλη, είδη γραφείου στους μαθητές και τους διδά-
σκοντες, συνέδραμε για την ετήσια αποστολή στο Σχολείο εκπαιδευ-
τικών, επιστημονικών και άλλων περιοδικών και εφημερίδων, όπως 
Σχολική Υγιεινή, Διδασκαλικό Βήμα, Πανσερραϊκή. Αγόραζε φαρμα-
κευτικό υλικό, πλήρωνε πολλές φορές το τηλέφωνο, τα ταχυδρομι-
κά έξοδα του Σχολείου, αγόραζε έπιπλα και σκεύη προς χρήση των 
μαθητών, αλλά και κυρίως των εκπαιδευτικών, εξόπλιζε το Σχολείο 
με εποπτικά μέσα διδασκαλίας, στο μέτρο βέβαια και στις οικονομι-
κές δυνατότητες που του επιτρεπόταν, αλλά σίγουρα λειτουργούσε. 
Λειτουργούσε με σύστημα, με τάξη, με σχεδιασμό. Σε κανέναν απο-
λογισμό δεν εμφανίστηκε μηδενικό υπόλοιπο. Σε όλους τους απολο-
γισμούς υπήρχε «υπόλοιπον προς νέαν χρήσην». Από 6.466,60 δρχ 
την 31η Δεκεμβρίου του 1972 ως 8.000 δρχ το 1978. Αυτό που πα-
ρατηρούμε, πάντα με βάση την έρευνά μας στο αρχείο του Δημοτι-
κού Σχολείου, είναι αλλαγή στις σχέσεις μεταξύ των μελών του Συλ-
λόγου, από το 1979 και μια μικρή «παύση λειτουργίας» μεταξύ των 
ετών 1979 – 1981.  

   Από την ιστορική πια έρευνα, που αφορά όλη την ελληνική επι-
κράτεια και αναφέρεται σε πολιτικές εξελίξεις, αλλαγές σε ιδέες και 
δράσεις, μπορούμε να υποθέσουμε πολλά. Δεν είναι όμως της παρού-
σης μελέτης. 

Δεν τελειώνει όμως εδώ η ιστορία του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων Πενταπόλεως. Στις 30 Ιουνίου 1986 ιδρύεται νέος σύλλο-
γος γονέων με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ». Οι διαφορές βέβαια 
με τον παλιό σύλλογο είναι εμφανέστατες και μόνο από τον τίτλο 
του συλλόγου! Εκτός από την αλλαγή της γλώσσας, από την απλή 
καθαρεύουσα στη δημοτική, λείπει και ο όρος «κηδεμόνων». Μεγά-
λες διαφορές, όμως, παρατηρούνται και στους σκοπούς του συλλό-
γου, όπως αυτοί αναγράφονται σαφώς  στο άρθρο 3 του νέου πια 
καταστατικού. Έτσι σκοποί του συλλόγου είναι «η στενή συνεργασία 
με το διδακτικό προσωπικό…, η εξασφάλιση προϋποθέσεων για καλύ-
τερη αγωγή…, η συγκρότηση αυτόνομων συλλογικών μονάδων αγω-
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γής κατά την κείμενη νομοθεσία…, … στην οικειοποίηση της σύγχρο-
νη γνώσης…, στην ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού, στην εξασφάλι-
ση απαραίτητου εξοπλισμού… με εποπτικά μέσα διδασκαλίας…, η δη-
μιουργία βιβλιοθήκης… ,… η ίδρυση γυμναστηρίου,… μαθητικών εξο-
χών, αναγνωστηρίων…, η προαγωγή και η ανάπτυξη της συνεταιριστι-
κής ιδέας και η παροχή βοήθειας για την σύσταση και λειτουργία μαθη-
τικών συνεταιρισμών, η φροντίδα για την καλή υγεία των μαθητών…, 
η συμβολή στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης και του συνεταιριστικού κινήματος της ευρύτερης 
περιοχής για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του τόπου, η προώ-
θηση της διαρκούς μόρφωσης των μελών του συλλόγου…, η οργάνωση 
διαλέξεων…».� Η ίδρυση του νέου Συλλόγου έγινε με βάση της δια-
τάξεις του Ν. 1566 του 1985, που αφορούσε τη δομή και λειτουργία 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και ρύθμιζε τη λειτουργία και 
τους σκοπούς και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.

Οι διαφορές από τους σκοπούς του παλαιού συλλόγου είναι μεγά-
λες, όπως φαίνεται άλλωστε και από την απλή ανάγνωση αυτών. Οι 
μεγαλύτερες διαφορές είναι η απουσία μέριμνας για την εξωσχολική 
συμπεριφορά και διαγωγή των μαθητών, για την ενίσχυση των απο-
δεδειγμένα απόρων μαθητών και η σημείωση της ημέρας εορτής του 
Συλλόγου καθώς και το τελετουργικό της εορτάσιμης ημέρας. Αντί-
θετα προστέθηκαν μεγαλεπήβολοι και υψηλοί στόχοι για την υλική 
και κτιριακή υποδομή του Σχολείου, αφού προβλέπεται η ίδρυση γυ-
μναστηρίου, αναγνωστηρίου, μαθητικών εξοχών κ.ά. Εντύπωση προ-
καλεί το γεγονός, ότι εκτός από αμιγώς εκπαιδευτικούς σκοπούς τους 
οποίους επιδιώκει ο Σύλλογος, εμφανίζονται και άλλοι σκοποί, όπως 
η ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας, η ανάπτυξη συνεργασίας με-
ταξύ των μαθητών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του συνεταιριστι-
κού κινήματος. 

Ο νέος σύλλογος, όπως, και ο παλαιότερος διοικείται από επτα-
μελές διοικητικό συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια. Στο νέο 
καταστατικό μάλιστα προβλέπεται, ότι εκτός από αιτήσεις υποψηφι-
ότητας απλών μελών στις εκλογές για την κατάληψη έδρας στο δι-
οικητικό συμβούλιο, αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να καταθέ-
σουν και συνδυασμοί υποψηφίων, καταγράφοντας μάλιστα με μεγά-
λη λεπτομέρεια το εκλογικό μέτρο, τον τρόπο κατανομής των αδιά-
θετων εδρών κλπ. Προβλέπεται, επίσης, η εκλογή αντιπροσώπων για 
την Ένωση Γονέων του Νομού. Το νέο καταστατικό υπογράφουν 30 
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γονείς οι οποίοι φέρονται ως ιδρυτές του Συλλόγου. Μεγάλη εντύπω-
ση μας προκάλεσε το γεγονός ότι πρώτος από τους τριάντα υπογρά-
φοντες είναι ο Τσιμπερίδης Απόστολος, ο επί σειρά ετών Πρόεδρος 
του παλαιού συλλόγου. Αυτή τη φορά δεν συμμετείχε στην ψηφοφο-
ρία ως υποψήφιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, αλλά είναι ο 
πρώτος υπογράψας το νέο καταστατικό. Από τα υπόλοιπα μέλη του 
παλαιού διοικητικού συμβουλίου, κανείς δεν συμμετέχει ως ιδρυτικό 
μέλος στο νέο σύλλογο.

Ας δούμε όμως την πορεία του νέου Συλλόγου, τις δράσεις και 
ενέργειες των μελών του για να διαπιστώσουμε αν και κατά πόσο 
μπόρεσε να εκπληρώσει τους υψηλούς στόχους που έθεσε στο κατα-
στατικό του.

Ο νέος σύλλογος γυναικοκρατείται. Ήδη αυτό διαφάνηκε και από 
την αίτηση προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σερρών, για αναγνώρι-
ση του σωματείου, καθώς από τους επτά υπογράφοντες την αίτηση, 
οι τέσσερις είναι γυναίκες. Πρώτη Πρόεδρος του Συλλόγου είναι η 
Δήμητρα Παπουτσή, Γραμματέας η Αγνή Δήμου, Ταμίας η Αθανασία 
Σύρπα και μέλη ο Βασίλειος Νάσκος, ο Χρήστος Τσιότσιαλας, ο Σω-
κράτης Τζιαρλής και η Φωτεινή Τσιάγκα.459 Στην πρώτη συνεδρίαση 
αποφασίζεται το κάθε μέλος να προσφέρει το ποσό των 2.000 δρχ για 
το σύλλογο, να γίνει λαχειοφόρος αγορά και έκδοση ημερολογίου. 
Σε άλλη συνεδρίαση αποφασίζεται η αγορά χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου, η αγορά διαφόρων βιβλίων ως αναμνηστικών στα παιδιά και η 
οικονομική ενίσχυση της καθαρίστριας με το ποσό των 10.000 δρχ.460 

Τον Οκτώβριο του 1988 υπήρξε συγκρότηση σε σώμα του νέου 
διοικητικού συμβουλίου. Πρόεδρος αυτή τη φορά εκλέχτηκε ο Μιχά-
λης Τσιότσιαλας, Αντιπρόεδρος η Δήμητρα Παπουτσή, Ταμίας η Στυ-
λιανή Σδράμπα και μέλος ο Δημήτρης Φιλιππίδης.461 Το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο καλεί στην πρώτη του συνεδρίαση τον Διευθυντή για 
να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του Σχολείου και αποφασίζει να δοθεί 
προτεραιότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στη βοήθεια του έρ-
γου των εκπαιδευτικών και στον υλικό εξοπλισμό του. Έτσι αποφασί-
ζεται να κατασκευαστούν μπασκέτες για τα παιδιά, αίθουσα γυμνα-
459  Έγγραφο Νο 37
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στικής, να οργανωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, να αγοραστούν 
εποπτικά μέσα διδασκαλίας και να διακοσμηθεί ο εσωτερικός χώρος 
του Σχολείου. Για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω αποφα-
σίστηκε να εκδοθεί ημερολόγιο, να σταλεί επιστολή προς τους Συλ-
λόγους Πενταπολιτών Θεσσαλονίκης και Αθηνών για γνωστοποίη-
ση των αναγκών του Σχολείου και να δοθεί θεατρική παράσταση την 
πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων.462 Εδώ απλώς να σημειώσουμε ότι 
το Σχολείο πλέον λειτουργεί ως τριθέσιο, λόγω μείωσης των μαθη-
τών.

Σε επιστολή που στέλνει ο υπογράφων Πρόεδρος Μιχάλης Τσιό-
τσιαλας με ημερομηνία 11/11/1988 προς τους πολιτιστικούς Συλλό-
γους Πενταπολιτών  Θεσσαλονίκης – Αθηνών, τους γνωστοποιεί τα 
πρωτεύοντα κατά τη γνώμη του προβλήματα του Δημοτικού Σχολεί-
ου - εποπτικά μέσα διδασκαλίας, έλλειψη οργάνων άθλησης, έλλειψη 
φωτοτυπικού μηχανήματος - και παρακαλεί να ανταποκριθούν στο 
κάλεσμά τους. Τελειώνει μάλιστα με τη φράση «…για να ξανακά-
νουμε πάλι την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της Πεντάπολης πρωτοπό-
ρα όπως ήταν και όπως της αξίζει».463 Αυτή και μόνο η φράση δεί-
χνει το ίδιο που έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει σε άλλα σημεία της 
παρούσας μελέτης. Ότι, δηλαδή, η Πεντάπολη είχε μια πρωτεύουσα 
θέση στον τομέα της Παιδείας, ότι αποτελούσε το κέντρο πνευματι-
κής και πολιτιστικής αναφοράς σε ολόκληρη την γύρω περιοχή και, 
τέλος, ότι τα ημερήσια, νυχτερινά, ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτι-
κά της ιδρύματα, ήταν πνευματικοί φάροι. Σημειώνουμε δε πως αυτή 
η ανάπτυξη δεν προερχόταν από εισαγόμενη και έξωθεν επιβαλλόμε-
νη πίεση, αλλά προερχόταν από το ίδιο, το γνήσιο και άδολο ενδιαφέ-
ρον των Πενταπολιτών για την Παιδεία. Η φράση, όμως, αυτή δείχνει 
δυστυχώς και κάτι άλλο. Δείχνει ότι τη δεκαετία που εξετάζουμε η 
Πεντάπολη περνά μια σοβαρή δημογραφική κρίση. Η δυναμικότητα 
του Σχολείου συνεχώς μειώνεται και για κάποιους λόγους οι κάτοι-
κοι έπαψαν να ενδιαφέρονται για αυτά που κάποτε αποτελούσαν κύ-
ρια μέριμνά τους. Εκτός από την εκλογική διαφωνία μεταξύ των με-
λών του Συλλόγου Γονέων, ίσως υπάρχει μια κρίση γενικότερα στην 
μικρή κοινωνία του χωριού. Αυτή φαίνεται έχει άμεσο αντίκτυπο στη 
διαχείριση των κοινών ενδιαφερόντων. Πρώτο δε κοινό στοιχείο που 
462  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πεντάπολης, τ. 
2, σ. 8,9
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δέχεται την κρίση, είναι το σχολείο. Την δεκαετία 1979-1989 η Πε-
ντάπολη αρχίζει να νοσεί. Έχει αρχίσει να διαφαίνεται πια η καθοδι-
κή πορεία του μαθητικού δυναμικού, η οποία σε λίγα χρόνια θα οδη-
γήσει στο οριστικό κλείσιμο του σχολείου και στο μαρασμό όλης της 
κωμόπολης. 

Φαίνεται πως η επιστολή είχε αποτελέσματα, γιατί στο πρακτικό 
με ημερομηνία 14/12/88 αποφασίζεται να σταλεί ευχαριστήριο γράμ-
μα προς το Σύλλογο των Αθηνών, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλε-
σμα, και ευχαριστήρια δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα.464 

Στις 23/1/91 διενεργούνται εκλογές και αλλάζει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου. Πρόεδρος εκλέγεται ο Χρήστος Βουλγαρί-
δης, Αντιπρόεδρος η Αικατερίνη Καρατζά, Ταμίας ο Νικόλαος Τσια-
λίκης, Γραμματέας η Χρυσάνθη Τσιούδα η οποία  έλαβε και τους πιο 
πολλούς ψήφους των εκλογών, και μέλη ο Παναγιώτης Σδράμπας, ο 
Μιχάλης Τσιότσιαλας και η Κυριακή Μιτάκη. Ο Μιχάλης Τσιότσια-
λας πρώην Πρόεδρος εκλέχτηκε και εκπρόσωπος του Συλλόγου στην 
Σχολική Επιτροπή Παιδείας.465   

Στο πρώτο πρακτικό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τίθεται το 
θέμα της συγχώνευσης του σχολείου με  σχολεία γειτονικών χωριών. 
Συγκεκριμένα με τα σχολεία των χωριών Εμμανουήλ Παπά, Τού-
μπας, Δαφνουδίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βλέπει με θετικό μάτι 
την επικείμενη συγχώνευση και προτείνει συνεργασία με τους αντί-
στοιχους συλλόγους. Παράλληλα εγκρίνει την ενίσχυση με 100.000 
δρχ από το ταμείο του Συλλόγου προς  το ταμείο της Σχολικής Επι-
τροπής για κάλυψη διαφόρων αναγκών.466 

Αυτό ήταν και το τελευταίο πρακτικό του νεοϊδρυθέντος συλλό-
γου. Τα άλλα δύο πρακτικά που ακολουθούν, είναι απλώς πρακτικά 
διενέργειας εκλογών και καταγραφής αξιωμάτων, χωρίς άλλα θέματα 
ημερήσιας διάταξης και χωρίς, βέβαια, αποφάσεις. Το ένα έχει ημε-
ρομηνία 9/2/93 και το άλλο 2/4/99. Για την ιστορία και την καταγρα-
φή της στο μεν πρώτο με ημερομηνία 9/2/93 εξελέγησαν στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο χωρίς αναγραφή του αξιώματός τους, οι Χρήστος 

464  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πεντάπολης, τ. 
2, σ. 10
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σ.13,14,15
466  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πεντάπολης, τ. 
2, σ. 16
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Αναγνώστου, Αργυρή Τοπτσή, Θεοχάρης Νάτσης, Γεώργιος Χατζη-
παπάς, Βασιλική Κάγλατζη, Δέσποινα Δαουλτζή, Λαμπρινή Γκουτζι-
ούρη,467 στο δε δεύτερο με ημερομηνία 2/4/99 εξελέγησαν στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο, επίσης χωρίς αναγραφή του αξιώματος του καθε-
νός, αλλά με καταγραφή των ψήφων ενός εκάστου, οι Ιωάννης Με-
λισσινός 30 ψήφους, Αργυρή Τοπτσή 27, Παναγιώτα Κάγλατζη 25, 
Ειρήνη Καρατζιά 23, Νόνη Τσιαλίκη 20, Γεωργία Καρατζιά 19 και 
Στέλλα Μπαδέκα 18.468   

Παρόμοια πορεία με αυτή του Συλλόγου Γονέων του Δημοτικού 
Σχολείου Πεντάπολης, ακολούθησαν σχεδόν και όλοι οι Σύλλογοι γο-
νέων στην ελληνική επαρχία, με περιόδους άνθισης και μαρασμού. 
Δημιουργικότητας όταν αυτοί διοικούνταν από δυναμικούς ανθρώ-
πους, σε εποχές που ο πληθυσμός των κοινοτήτων ήταν μεγάλος και 
αποδυνάμωσης σε εποχές συρρίκνωσης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο σημείο αυτό τελειώνει η ιστορία του Συλλόγου Γονέων του 
Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης. Μια ιστορία που ξεκίνησε το Δε-
κέμβριο του 1971 και τελείωσε όπως αναφέρθηκε παραπάνω τον 
Απρίλιο του 1999. Ένας Σύλλογος που συγκροτήθηκε και ξεκίνη-
σε τη δράση του αρκετά νωρίς για επαρχιακή κωμόπολη, με σημα-
ντική δράση την πρώτη οκταετία της λειτουργίας του, στασιμότητα 
και άγονες αντιπαραθέσεις και πενταετή παύση της λειτουργίας του. 
Επανίδρυσή του στη συνέχεια, προσπάθεια και διάθεση για πλούσια 
προσφορά. Αυτό, όμως, δεν κατέστη τελικά δυνατό, εκτός των άλλων 
και λόγω των δομικών κοινωνικών αλλαγών που συνέβησαν, με μεί-
ωση γενικά των κατοίκων του χωριού, τρομακτική και μη αναστρέψι-
μη μείωση των μαθητών και της δυναμικότητας του σχολείου και τε-
λικά κλείσιμο, το σχ. έτος 2009-10. Κλείσιμο που ελπίζουμε να μην 
είναι οριστικό.     

 

467  Βιβλίο Πράξεων Δ.Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πεντάπολης, τ. 
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Έγγραφο 32:  Η πρώτη σελίδα του καταστατικού ιδρύσεως 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων το 1971
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Έγγραφο 33:   Η πρώτη σελίδα του 1ου Πρακτικού του Συλλόγου, 
που αναφέρεται στην κατανομή αξιωμάτων
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Έγγραφο 34:  Σελίδα απ’ τον απολογισμό 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1977



σελ.335

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ζ' - Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Έγγραφο 35:  Το τελευταίο πρακτικό του πρώτου Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν αναφέρεται 
κανένα όνομα καθώς και το ότι δεν υπογράφεται από κανένα μέλος
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Έγγραφο 36:  Καταστατικό Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων (1986)
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Έγγραφο 37:  1ο Πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
(1986)



σελ.338

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

Έγγραφο 38:  Επιστολή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων προς 
τους Συλλόγους Θεσ/νίκης και Αθηνών. Διακρίνεται καθαρά 

και η υπογραφή του Προέδρου Τσιότσιαλα Μιχάλη
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Δημοτικού Σχολείου της Πεντά-
πολης στο κτίριό του λειτούργησαν παράλληλα και άλλα ιδρύματα, 
όπως η Οικοκυρική Σχολή, ο Παιδικός Σταθμός, το Νυχτερινό Σχο-
λείο, το Γυμνάσιο και Λύκειο Πεντάπολης. Κρίνουμε σκόπιμο να πα-
ρουσιάσουμε σύντομα τη λειτουργία και τη δράση τους. 

1. Οικοκυρική Σχολή

Ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτούργησαν στις αίθου-
σες του διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου, ήταν και η Οικοκυρική 
Σχολή. Οι Αγροτικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές (Α.Μ.Ο.Σ), 
όπως είναι η πλήρης ονομασία τους, παρείχαν εκπαίδευση και κατάρ-
τιση σε κορίτσια και κοπέλες μετά την αποφοίτησή τους από το Δη-
μοτικό σχολείο.

Οι Α.Μ.Ο.Σ ιδρύθηκαν με τον Α.Ν.2470/1940, Φ.Ε.Κ 237 Α΄/3-
8-1940  επί κυβερνήσεως του δικτατορικού καθεστώτος του Ιωάννη 
Μεταξά. Η φοίτηση ήταν τριετής και σκοπός τους σύμφωνα με το άρ-
θρο 1 ήταν: «…προς εξύψωσιν της πνευματικής και οικονομικής κατα-
στάσεως της αγρότιδος… την τόνωσιν του Θρησκευτικού και Εθνικού 
φρονήματος των μαθητριών των, αφ’ετέρου δε την παροχήν εις αυτάς 
στοιχειωδών γνώσεων υγιεινής και γεωργίας ως και την άσκησίν των 
εις οικοκυρικά έργα και οικοτεχνίας, δι’ ων θα καταστώσιν αύται ικα-
ναί να συμβάλωσιν εις την οικονομικήν ανακούφισιν των οικογενει-
ών των».469 

Λειτούργησαν στις ακριτικές περιοχές της χώρας, κυρίως της Μα-
κεδονίας, όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη προστασίας των κοριτσιών 
των περιοχών αυτών. Οι ακριτικές περιοχές, σύμφωνα με την τότε 
αντίληψη, ήταν οι νομοί Φλώρινας, Πέλλας, Κοζάνης, Κιλκίς, Δρά-
μας και Σερρών. 

469  Α.Φραγγεδάκης, «ΑΜΟΣ του Ν.Σερρών(1944-1979),Θεσμός εκπαίδευσης και κατάρ-
τισης»,Περιλ.Ανακοινώσεων, Οι Σέρρες και η περιοχή τους, Β΄Δ. Επ. Συνέδριο, Σέρρες, 
2006,σ.5
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«Το πρώτο τμήμα της εκπαίδευσης αποτελείται από τη θρησκευτι-
κή και την εθνική  διαπαιδαγώγηση.  Το δεύτερο μέρος της εκπαίδευ-
σης των μαθητριών σύμφωνα με πρόγραμμα μαθημάτων ήταν αφιερω-
μένο στην εκμάθηση βασικών γνώσεων σχετικά με την υγιεινή και τη 
βρεφοκομία , μάθημα που διδασκόταν μόνο στο τρίτο έτος των Σχο-
λών. Το μάθημα περιλάμβανε βασικά στοιχεία για την παροχή πρώτων 
βοηθειών, την υγιεινή διατροφή, την προφύλαξη από τα λοιμώδη νο-
σήματα και την περιποίηση του βρέφους. Το μάθημα της Γεωργίας δι-
δασκόταν και στα τρία έτη. Περιλάμβανε την εκμάθηση των βασικών 
στοιχείων σχεδόν από όλους τους κλάδους της όπως λαχανοκομία, αν-
θοκομία, δενδροκομία, αμπελουργία. Επιπλέον οι μαθήτριες διδάσκο-
νταν και στοιχεία κτηνοτροφίας, ορνιθοτροφίας κ.α. Το τρίτο και βα-
σικότερο μέρος των σπουδών περιελάμβανε τα μαθήματα των οικοκυ-
ρικών και της οικοτεχνίας. Το μάθημα της οικοκυρικής αποτελούνταν 
από τη διδασκαλία των θεωρητικών γνώσεων της οικιακής οικονομίας 
καθώς και από την πρακτική άσκηση των μαθητριών σχετικά με τις βα-
σικές εργασίες του νοικοκυριού. Μάλιστα η διδασκαλία της μαγειρικής 
συνδυαζόταν  και την πρακτική άσκηση των μαθητριών μέσω της προ-
σωπικής εργασίας τους για την παρασκευή του συσσιτίου της Σχολής. 
Το μάθημα της οικοτεχνίας αποτελούσε την κυρίως πρακτική άσκη-
ση των μαθητριών. Αυτή διακρινόταν στη ραπτική, χειροτεχνία, υφα-
ντουργία και την ταπητουργία. Δεν είναι υπερβολή να διαπιστωθεί ότι 
οι απόφοιτες των Α.Μ.Ο.Σ τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτη-
σαν, αργότερα τις μετέφεραν στη διαχείριση των νοικοκυριών συμβάλ-
λοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των οικο-
γενειών τους».470 

Η Οικοκυρική Σχολή στην Πεντάπολη ιδρύθηκε και άρχισε τη λει-
τουργία της το 1948,471 επί προεδρίας Παναγιώτη Αναγνώστου. Ιδιαί-
τερη ακμή γνώρισε μετά το 1951 επί προεδρίας Χριστόδουλου Λι-
θαρή, ο οποίος ενδιαφερόταν, την πρόσεχε και τη βοηθούσε έμπρα-
κτα, με τα μέσα που διέθετε ως Πρόεδρος της Πεντάπολης. Στην Σχο-
λή φοιτούσαν κορίτσια από την Πεντάπολη και τα γύρω χωριά. Αυτά 
είτε εγκατέλειψαν το Δημοτικό σχολείο σε κάποια τάξη είτε αποφοί-
τησαν από αυτό παίρνοντας κανονικά το πτυχίο τους. Οι μαθήτριες 
από τα γύρω χωριά λέγονταν «εσωτερικές», γιατί έμεναν ως οικότρο-

470   Α.Φραγγεδάκης, ό.π, σ.10 
471  ΦΕΚ  Α΄315/16-12-48
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φες μέσα στη Σχολή σε όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, ενώ όσες 
προέρχονταν από την Πεντάπολη «εξωτερικές».

Η φοίτηση ήταν τριετής. Η πρώτη σειρά μαθητριών εισήχθη το 
1948 και αποφοίτησε το 1951, ενώ η δεύτερη εισήχθη το 1951 και 
αποφοίτησε το 1954. Δεν λειτουργούσε δηλαδή με παράλληλα τμή-
ματα διαφορετικών τάξεων, αλλά μόνο με ένα τμήμα του συγκεκρι-
μένου έτους εισαγωγής. Η δεύτερη σειρά του 1951 αποτελούνταν 
από 40 μαθήτριες προερχόμενες από το Χρυσό, το Σιτοχώρι, το Άγιο 
Πνεύμα, τον Αχινό, το Νέο Σούλι, το Νέο Σκοπό, το Δαφνούδι, το 
Πατρίκι, τον Εμμανουήλ Παπά και φυσικά και από την Πεντάπολη.  
Η Σχολή αναλάμβανε την πλήρη διαμονή και σίτισή τους. Στεγάζο-
νταν σε δύο αίθουσες του δευτέρου ορόφου του Δημοτικού Σχολεί-
ου. Η μία από τις δύο αίθουσες ήταν διπλή και χωριζόταν με εσωτε-
ρική ξύλινη πόρτα σε δύο μικρότερες. Η μία χρησίμευε ως κοιτώνας 
των μαθητριών και στην άλλη γινόταν τα μαθήματα. Στην τρίτη αί-
θουσα βρίσκονταν οι αργαλειοί και οι ραπτομηχανές. Εκεί στο δεύ-
τερο όροφο δίπλα στους κοιτώνες των κοριτσιών βρίσκονταν και το 
γραφείο της Διευθύντριας. Μέσα στο γραφείο σε διακριτό χώρο ήταν 
και ο χώρος που αναπαύονταν.  

Διευθύντρια της Σχολής και δασκάλα της Οικιακής Οικονομίας 
ήταν η Έλλη Ασλανίδου από την Καστοριά. Τελείωσε το Γυμνάσιο 
Καστοριάς και στη συνέχεια παρακολούθησε στο Ορφανοτροφείο, 
μαθήματα σχετικά με διεύθυνση εκπαιδευτικών μονάδων, όπως Παι-
δικοί Σταθμοί, Οικοκυρικές Σχολές κ.ά. Τοποθετήθηκε στην Κρύα 
Βρύση Καστοριάς, αλλά δεν αποδέχθηκε τον διορισμό και έτσι επα-
νατοποθετήθηκε ως Διευθύντρια στην Οικοκυρική Σχολή της Πε-
ντάπολης. Οι συνθήκες διαβίωσης αρχικά ήταν δύσκολες, αφού δεν 
υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, οι τουαλέτες ήταν εξωτερικές και αρκετά 
μακριά από το διδακτήριο, συγγενείς και φίλοι δεν υπήρχαν. Η Έλλη 
Ασλανίδου αργότερα νυμφεύθηκε τον δάσκαλο του Δημοτικού Σχο-
λείου Παναγιώτη Κουνιάκη, κι έκτοτε όλοι την γνωρίζουν ως κυρία 
Κουνιάκη.  Αυτό, όμως, έγινε αργότερα. Σε όλα τα χρόνια πριν το 
γάμο της η Έλλη Κουνιάκη ζούσε στο μικρό γραφείο που της παρείχε 
το κράτος στον δεύτερο όροφο του σχολείου. Από εκείνον τον μικρό 
ιδιωτικό χώρο ζούσε και ανέπνεε στην κυριολεξία για τις μικρές μα-
θήτριές της. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και τη νύχτα αν χρει-
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αζόταν, φρόντιζε για τη σωστή εκπαίδευσή τους, την κατάρτισή τους, 
και ιδιαίτερα για τη συμπεριφορά τους. Συμπεριφορά που αναλογιζό-
μενοι τα χρόνια που αναφερόμαστε, έπρεπε να είναι κοσμιωτάτη, σο-
βαρή και σεμνή. Ενδιαφερόταν να τις εξοπλίσει με «καλά όπλα», που 
θα τις χρησίμευαν για όλη τους τη ζωή. Και τα κατάφερε. Όπως θυ-
μάται η μαθήτρια Φωτιάδου Παπανικολάου Φωτεινή: «Όλες μαζί, σε 
μια αίθουσα καθόμασταν, ήταν κι η δασκάλα εκεί και μας έδειχνε. Είχε 
και μια αίθουσα η διευθύντρια κι άλλη μια που κοιμόταν, χωρισμένη 
με νοβοπάν ….».472 

Άξιο συμπαραστάτη στο δύσκολο έργο της εκπαίδευσης και αγω-
γής νέων ανθρώπων, βρήκε στο πρόσωπο της δεύτερης διδάσκουσας 
της Σχολής, της κυρίας Ευαγγελίας Αναγνωστοπούλου. Η Ευαγγελία 
Αναγνωστοπούλου νυμφεύθηκε και αυτή έναν δάσκαλο του Δημοτι-
κού Σχολείου, τον επί σειρά ετών Διευθυντή του, Γεώργιο Κατσαρό. 
Έτσι οι δύο διδάσκουσες έχοντας πολλά κοινά σημεία συνεργάστη-
καν άψογα, γόνιμα, εποικοδομητικά και μοναδικό τους μέλημα ήταν 
η φροντίδα των κοριτσιών – μαθητριών τους. Σ’ αυτές τις δύο διδά-
σκουσες εμπιστεύτηκαν οι γονείς τα παιδιά τους. Με τις «εσωτερι-
κές» άλλωστε ζούσαν συνεχώς μαζί. Αυτές έλλειπαν μόνο δύο βράδια 
την εβδομάδα. Έφευγαν για τα σπίτια τους το μεσημέρι του Σαββά-
του, συνήθως με τα πόδια οι καταγόμενες από διπλανά χωριά και επέ-
στρεφαν την Δευτέρα το πρωί. Η σχέση που απέκτησαν με τις μαθή-
τριες όλα τα χρόνια που λειτούργησε η Σχολή, ήταν μια σχέση πλημ-
μυρισμένη από άδολη αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα για αυτές, μα 
ταυτόχρονα και μια σχέση σεβασμού και αναγνώρισης για την προ-
σφορά τους και από τις μαθήτριες. Είχαν δίψα να τις μάθουνε πολ-
λά και όσα δίνανε, τα δίνανε με απλοχεριά. Δεν ήταν περαστικές και 
ούτε περνούσαν την ώρα τους στη Σχολή. Με πολλές από αυτές δια-
τήρησαν στενές επαφές και επικοινωνία για πάντα. Το πέρασμα αυ-
τών των δύο διδασκουσών, της Έλλης Κουνιάκη και Ευαγγελίας Κα-
τσαρού, δεν θα το ξεχάσουν ποτέ οι κάτοικοι της Πεντάπολης και των 
γύρω χωριών. Δεν κατάγονταν από το χωριό, όλη η ζωή τους, όμως, 
και η προσφορά τους έδειχναν ότι πονούσαν αυτόν τον τόπο και νοιά-
ζονταν για τους ανθρώπους του. Από την παράθεση κάποιων γεγο-
νότων και περιστατικών της διαβίωσης, του προγράμματος της Σχο-
λής και άλλων στοιχείων που θα ακολουθήσουν, θα αναδειχθεί και θα 

472  Συνέντευξη Φ. Φωτιάδου - Παπανικολάου 
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σκιαγραφηθεί ο χαρακτήρας και η σχέση τους με τις μαθήτριες πλη-
ρέστερα.  

Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν η Οικιακή Οικονομία, η 
Αγωγή του Πολίτη, η Γεωπονική από ειδικό Γεωπόνο, η ζαχαροπλα-
στική, η Μαγειρική, το Εργόχειρο, Κοπτική-Ραπτική, η Υφαντική, 
η Ωδική, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, τα Θρησκευτικά. Τα τρία τε-
λευταία μαθήματα τα δίδασκαν δάσκαλοι του Δημοτικού Σχολείου 
τις απογευματινές ώρες. Τα σχολεία λειτουργούσαν την εποχή εκεί-
νη και τα απογεύματα. Τα μόνα ελεύθερα απογεύματα ήταν της Τε-
τάρτης και του Σαββάτου. Οι δάσκαλοι που δίδαξαν στην Οικοκυρι-
κή Σχολή ήταν ο Γεώργιος Κατσαρός, ο Ιωάννης Σαμαράς και ο Πα-
ναγιώτης Κουνιάκης. Και οι τρεις διετέλεσαν διευθυντές του Σχο-
λείου. Ήταν εξαιρετικοί εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο διδακτικής 
επάρκειας και ακέραιο χαρακτήρα. Οι μαθήτριες της Σχολής τους θυ-
μούνται με μεγάλη συγκίνηση και απέραντο σεβασμό. Από τους δύο 
πρώτους θυμούνται τον πράο χαρακτήρα τους και τις εξαιρετικές δι-
δασκαλίες τους, ενώ από τον Παναγιώτη Κουνιάκη το λεπτό χιούμορ 
και την εύθυμη διάθεσή του. Ο Παναγιώτης Κουνιάκης ήταν πάντα 
χαρούμενος, ευδιάθετος, έχοντας έτοιμη κάποια ιστορία να τις διηγη-
θεί και να τις αποσπάσει από κάποια σκανταλιά, κακοκεφιά, απροσε-
ξία. Τις ωθούσε μάλιστα να αλληλογραφήσουν με μαθήτριες που είχε 
στο σχολείο,  όταν υπηρετούσε στη Λευκάδα.  

Το μάθημα της υφαντικής το δίδασκε η κυρία Κούλα. Ήταν μι-
κρή στην ηλικία και αμέσως έπιασε φιλίες με τα κορίτσια της Σχολής. 
Αργότερα έφυγε και τη θέση της πήρε η Δέσποινα Παπαδοπούλου. 
Η νέα δασκάλα ήταν πολύ πιο αυστηρή από την προκάτοχή της και 
τα κορίτσια τη φοβόταν λίγο. Καταγόταν από το Ακριτοχώρι Σερρών 
και ήταν απόφοιτη του Ορφανοτροφείου, όπως πολλά παιδιά την επο-
χή εκείνη. Η Δέσποινα, όμως, εκτός από την υφαντική μάθαινε στις 
μαθήτριες και χορούς. Καθημερινά, τα απογεύματα όλες οι μαθήτρι-
ες - με πρώτη τη δασκάλα τους - βρίσκονταν συγκεντρωμένες για τη 
διδασκαλία των παραδοσιακών χορών της Ελλάδας. Οι πρόβες ήταν 
εντονότερες και κοπιαστικότερες τον Ιούνιο, όταν πλησίαζε ο καιρός 
των επιδείξεων. Τότε χόρευαν 40 χορούς (!) και τραγουδούσαν και 
πολλά τραγούδια. Δασκάλα της ωδικής ήταν η κυρία Μαριάννα. Για 
τις ανάγκες τέτοιων εκδηλώσεων άνοιγε η ξύλινη διαχωριστική πόρ-
τα της μεγάλης αίθουσας, μαζεύονταν τα κρεβάτια και η διπλή αίθου-
σα του δευτέρου ορόφου, μετατρεπόταν από αίθουσα διδασκαλίας 
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και ανάπαυσης, σε αίθουσα εκδηλώσεων. Η διδασκαλία χορών έγι-
νε συνήθεια για τις μαθήτριες και πολλές από αυτές όταν αποφοίτη-
σαν και έφυγαν από τη Σχολή, διατήρησαν την ωραία αυτή συνήθεια 
στην ιδιωτική τους ζωή και γράφτηκαν σε συλλόγους παραδοσιακών 
χορών στις περιοχές που κατοίκησαν μόνιμα.      

Η Ευαγγελία Κατσαρού μάθαινε στα κορίτσια εργόχειρο, κοπτι-
κή και ραπτική. Με τη λεπτομερή καθοδήγησή της τα νεαρά κορίτσια 
μάθαιναν πρώτα τις απλές βελονιές στο χέρι και έπειτα τις δυσκολό-
τερες σταυροβελονιές κεντήματος. Τα σχέδια και τα είδη κεντημά-
των πολλά, όπως πολύ μεγάλη και η πρόοδός τους. Σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα οι κοπέλες κεντούσαν μόνες τους τις προίκες τους! Τις 
ώρες αυτές οι συζητήσεις μεταξύ των κοριτσιών φούντωναν και τα 
γέλια και τα υπονοούμενα ακούγονταν ως την αυλή. Όταν κεντού-
σαν δαντέλες ή κεντήματα για τα μαξιλάρια τους, η δασκάλα τις πεί-
ραζε και τις έλεγε με χιούμορ: «Άραγε ποιο κεφάλι αγρότη θα κοιμά-
ται σ’ αυτό το μαξιλάρι;» Τότε όλα τα κορίτσια ξεφώνιζαν, πείραζαν 
η μια την άλλη, σπρώχνονταν αναμεταξύ τους με εμφανή τα ανάμι-
κτα συναισθήματα που ένιωθαν. Από τη μια κοκκίνιζαν τα χαρούμε-
να προσωπάκια τους από τα λεγόμενα και από την άλλη ανάμεναν με 
λαχτάρα πότε θα ερχόταν η ευλογημένη ώρα που θα φορούσαν το νυ-
φικό τους. Το τι λεγόταν τις στιγμές εκείνες στην τάξη είναι αδύνα-
τον να περιγραφεί. 

Πολύ ωραία περνούσαν, επίσης, και στη σειρά των μαθημάτων 
κοπτικής. Αφού γινόταν κάποια πρακτικά μαθήματα σε πρόχειρα 
υφάσματα για εκμάθηση της τεχνικής, η κυρία Κατσαρού τις καθο-
δηγούσε ώστε να μάθουν να ράβουν μόνες τους τα ρούχα και τις στο-
λές που φορούσαν μέσα στη Σχολή. Όλες οι μαθήτριες φορούσαν την 
ίδια κομψή στολή που είχαν ράψει οι ίδιες τους! Αυτό το έργο στην 
κυριολεξία ήταν και η απόλυτη επιβράβευση των προσπαθειών τους. 
Στο πέτο μάλιστα της στολής είχαν καρφιτσωμένη κονκάρδα με τα δι-
ακριτικά «ΑΜΟΣ». Ξεχωριστή στολή είχαν και για τις παρελάσεις. 

Μετά το πέρας των μαθημάτων η κυρία Κατσαρού έφευγε στο 
σπίτι της λόγω των δικών της οικογενειακών υποχρεώσεων. Είχε ήδη 
αποκτήσει παιδί και έπρεπε να το φροντίσει. Τις ημέρες που έπρεπε 
να μεταβεί στις Σέρρες για επαγγελματικές υποχρεώσεις, κινητοποι-
ούσε τις μαθήτριές τις. Έπαιρνε δύο ή τρεις από αυτές στο σπίτι της 
να φροντίσουν το μωρό παιδί της. Τις καλούσε ουσιαστικά να εφαρ-
μόσουν στην πράξη όσα μάθαιναν στη Σχολή, όντας ακόμη μαθή-
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τριες. Τόση εμπιστοσύνη τις έδειχνε. Φρόντιζαν το ίδιο της το παιδί. 
Αλλά και τότε ακόμη λειτουργούσε ως δασκάλα ηθικής διαπαιδαγώ-
γησης. Δοκίμαζε τα νεαρά κορίτσια για να διαπιστώσει την τιμιότη-
τα και την ακεραιότητα των χαρακτήρων τους. Ξέροντας ότι ήταν μό-
νες μέσα στο σπίτι της, άφηνε σε εμφανή σημεία του σπιτιού χρήμα-
τα ή πολύτιμα αντικείμενα. Ήθελε τα κορίτσια που θα έβγαιναν από 
τη Σχολή να είναι υποδείγματα ήθους και ευπρέπειας. Και τα κατά-
φερε. Ουδέποτε διαπίστωσε παρέκκλιση από τις αρχές που η ίδια δί-
δασκε στη Σχολή. Τα δε κορίτσια ένιωθαν «τρομερό σεβασμό» προς 
τη δασκάλα τους. Έως και σήμερα διατηρεί σχέσεις με παλιές μαθή-
τριές της, με πρόσωπα που γνώρισε στην Πεντάπολη και συνεργά-
στηκε στη Σχολή. 

Ξεχωριστό μάθημα ήταν και η μαγειρική, γιατί, όπως άλλωστε 
και τα περισσότερα μαθήματα, συνδύαζε την θεωρία με την πράξη. 
Και στη μαγειρική, πράξη σήμαινε ετοιμασία του φαγητού από τις 
ίδιες τις μαθήτριες! Ο χώρος της κουζίνας βρίσκονταν στο ισόγειο 
του Σχολείου. Λέμε ισόγειο και όχι υπόγειο, γιατί το νότιο μέρος της 
αυλής έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά από τα υπόλοιπα και δημι-
ουργεί προσβάσιμο χώρο με εξωτερική πόρτα και παράθυρα. Σε αυ-
τόν τον χώρο υπήρχαν όσα είχαν σχέση με την ετοιμασία του φαγη-
τού. Σε ξεχωριστό δωμάτιο ήταν η κουζίνα που ετοιμαζόταν το φαγη-
τό και σε άλλο τα τραπέζια που έτρωγαν. Υπήρχαν αποθήκες τροφί-
μων και αποθήκες με τα κάρβουνα και τα ξύλα. Όλα τακτοποιημένα, 
νοικοκυρεμένα, καθαρά. Η επικοινωνία με τους κοιτώνες και τις αί-
θουσες διδασκαλίας γινόταν από εξωτερική σκάλα και όχι μέσα από 
το διδακτήριο. Έτσι η Σχολή δεν ερχόταν σε επαφή με το Δημοτικό, 
δεν ενοχλούσε ούτε παρακώλυε τη λειτουργία του. 

Τις προμήθειες που χρειαζόταν, τις πρώτες ύλες, τα νωπά προϊ-
όντα, το λάδι, τα φρούτα και ό,τι άλλο, τις κανόνιζε η Διευθύντρια. 
Όλα αγοράζονταν από καταστήματα της Πεντάπολης, που τα χρό-
νια αυτά ήταν μια μεγάλη κωμόπολη με πολλούς κατοίκους, μεγάλη 
αγορά και πολλά καταστήματα. Ορισμένα προϊόντα προέρχονταν και 
από την UNTRA, την αμερικάνικη βοήθεια, όπως η αυγόσκονη σε 
μεγάλα χάρτινα αμερικάνικα βαρέλια. Όλα τα φαγώσιμα εκτός από 
το ψωμί τα παρασκεύαζαν μέσα στη σχολή. Οι μαθήτριες που ήταν 
επιφορτισμένες με την παρασκευή του φαγητού ξεκινούσαν από νω-
ρίς την προετοιμασία. Η ώρα του φαγητού ήταν δεδομένη και κα-
θυστέρηση δεν προβλεπόταν. Η υπεύθυνη δασκάλα με τις μαθήτρι-



σελ.346

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

ες βρίσκονταν στην κουζίνα, άρχιζε το μάθημα προετοιμάζοντας πα-
ράλληλα το φαγητό. Άλλες έκοβαν τα κρεμμύδια, άλλες τις πατάτες, 
άλλες θα καθάριζαν τα ψάρια ή τις σαλάτες, άλλη θα έβαζε το νερό 
να βράζει, άλλη θα φρόντιζε για τα μυρωδικά. Οι υπηρεσίες έβγαι-
ναν από την προηγούμενη μέρα και έτσι κάθε μια ήξερε τον τομέα ευ-
θύνης της. Κάθε μέρα άλλαζαν. Δυο κορίτσια πήγαιναν με τη μαγεί-
ρισσα, άλλες ήταν τραπεζοκόμοι, άλλες έπλεναν πιάτα. Όλα γινόταν 
με τάξη και υποδειγματική καθαριότητα. Όταν πλησίαζε το φαγητό 
στο τέλος του, οι μαθήτριες μία μία θα το δοκίμαζαν και θα έλεγαν τη 
γνώμη τους για τυχόν ελλείψεις του στο αλάτι ή σε κάποιο συστατικό 
που έπρεπε να συμπληρωθεί. Το αποτέλεσμα, επιτυχημένο ή όχι, θα 
το μάθαιναν σε λίγο στο τραπέζι.  

Το στρώσιμο του τραπεζιού αποτελούσε ένα ξεχωριστό κομμάτι 
του μαθήματος της μαγειρικής. Η μαγειρική δεν περιελάμβανε μόνο 
γνώσεις παρασκευής του φαγητού. Η διαδικασία αυτή είναι σχετικά 
εύκολη και μπορούσαν οι κοπέλες να τη μάθουν και στα σπίτια τους. 
Η μαγειρική περιελάμβανε και «σαβουάρ βιβρ». Οι κοπέλες μάθαι-
ναν να στρώνουν το τραπέζι για διαφορετικές περιπτώσεις. Πρόχει-
ρο στρώσιμο τραπεζιού, όταν η οικογένεια βιάζεται ή δεν είναι μαζε-
μένη, ημιεπίσημο στρώσιμο τις καθημερινές, επίσημο τραπέζι σε με-
γάλες γιορτές, με καλεσμένους συνδαιτυμόνες φίλους, επαγγελματι-
κούς συνεργάτες, συγγενείς κ.ά. Μάθαιναν το είδος, τη θέση και τη 
σειρά του κάθε φαγητού στο γεύμα, την εναλλαγή γεύσεων, τη συ-
νοδεία κρασιού, το φρούτο και το γλυκό ανά περίπτωση, τον τρόπο 
που θα καθαρίσουν το ψάρι, το φρούτο. Όλα τα μάθαιναν. Ήξεραν 
οι διδάσκουσες ότι οι αυριανές μάνες και σύζυγοι θα είχαν πολλα-
πλούς ρόλους να επιτελέσουν. Έπρεπε να είναι ικανές να παρασκευ-
άσουν μια απλή σούπα φιδέ και ζεστό τραχανά για το παιδί που πονά-
ει η κοιλιά του, μέχρι να παρουσιάσουν επίσημο τραπέζι με καλεσμέ-
νο τον Διευθυντή και τους συνεργάτες του συζύγου τους. Η γυναίκα, 
όμως, δεν είναι μόνο παρασκευάστρια του φαγητού. Πρέπει να ξέρει 
να στέκεται σωστά δίπλα στο σύζυγό της και να φέρεται ανάλογα σε 
κάθε περίπτωση. Έτσι σ’ αυτές  μάθαιναν και τρόπους συμπεριφοράς. 
«Η μάνα είναι σαν το βράχο της θάλασσας. Όπως τα αγριεμένα κύμα-
τα σπάζουν με δύναμη πάνω του και έπειτα γαληνεύουν, έτσι και σε σας 
θα σπάζουν πάνω σας οι φουρτούνες της οικογένειας. Αυτό το ρόλο θα 
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κληθείτε να παίξετε».473 Αυτά έλεγε η κυρία Κατσαρού σε μοναδικές 
και ανεπανάληπτες στιγμές. Ιερές στιγμές στις οποίες ο δάσκαλος αλ-
λοιώνεται, μετουσιώνεται, ξεφεύγει από τα στενά και ασφυκτικά όρια 
του εαυτού του και καθαγιάζεται καιόμενος σαν λαμπάδα, φωτίζο-
ντας τους μαθητές του στα βάθη του χρόνου. Αυτά τα λόγια, αυτούς 
τους τρόπους εφάρμοσαν στη ζωή τους τα νεαρά βλαστάρια και έγι-
ναν πρότυπα συζύγων και μητέρων, δημιουργώντας οικογένειες που 
λάμπουν σαν μαργαριτάρια στο σημερινό κόσμο της ανατροπής των 
αξιών. Αν όλα αυτά φαίνονται σήμερα «παρωχημένα» και «ξεπερα-
σμένα», τα χρόνια που προηγήθηκαν δεν ήταν. Με αυτές τις αρχές 
πορεύθηκε η ανθρωπότητα ανά τους αιώνες για να φτάσει σε υψηλά 
επίπεδα πολιτισμού, ευπρέπειας και αγάπης. 

Το φαγητό γενικά στη σχολή ήταν υψηλού επιπέδου και στην ποι-
ότητα, αφού ήταν εγκεκριμένο από την Υπηρεσία, και στην ποσότη-
τα και στην ποικιλία. Φρούτα, κρέμες, ρυζόγαλο, τούρτες, γλυκά του 
ταψιού και του κουταλιού, χυμοί και πολλές άλλες εκπλήξεις συνό-
δευαν το κυρίως πιάτο. Μαζί τους έτρωγαν και οι διδάσκουσες. Πριν 
από το κάθε γεύμα είτε το πρωί είτε το απόγευμα ή το βράδυ γινόταν 
ομαδική προσευχή μπροστά στο στρωμένο τραπέζι. Σε καμία εκδή-
λωση της Σχολής δεν έλλειπε η παρουσία της ζώσης Εκκλησίας, του 
Τριαδικού Θεού. Αυτή η θρησκευτικότητα,  η μυστηριακή προσέγγι-
ση του ορθοδόξου λόγου και η πρακτική εφαρμογή του, μπόλιασε τις 
νεανικές ψυχούλες των κοριτσιών, τις εξόπλισε με ευλάβεια και θάρ-
ρος για τη ζωή, έβαλε τις ισχυρές βάσεις για μια ζωή κοντά στον Χρι-
στό και την Εκκλησία. Τις συνήθειες που έμαθαν, τις μετέφεραν και 
στις οικογένειές τους, στα παιδιά τους, τους συζύγους τους κάνοντας 
πράξη τα δικά τους βιώματα.                                         

Ένα άλλο γνώρισμα της Σχολής ήταν και το υψηλό επίπεδο υγι-
εινής τόσο σε προσωπικό όσο και σε γενικό επίπεδο. Συχνές ήταν οι 
επισκέψεις του ονομαστού Πενταπολίτη ιατρού Δημοσθένη Μουρ-
τζόπουλου, για να εξετάσει τα κορίτσια. Σε μια εποχή που τα μεταδο-
τικά νοσήματα ήταν σε έξαρση, η κοινή διαβίωση εμπεριείχε κινδύ-
νους υγιεινής. Η Διευθύντρια και οι διδάσκουσες ήταν απόλυτες σε 
τέτοια θέματα. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα νεαρά κορίτσια 
δε θα λάμβαναν τέτοια ιατρική φροντίδα ούτε και στις ίδιες τις οικο-
γένειές τους.     

473  Προφορική συνέντευξη Αθανασία Οκονόμου - Καρατζά
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Από τη Σχολή δεν έλειπαν και οι «αταξίες». Άλλωστε κοινή μα-
θητική ζωή χωρίς τις «παράνομες» στιγμές δεν υπάρχει πουθενά. Ας 
δούμε ποιες ήταν αυτές και τι επιπτώσεις είχαν στη ζωή και στο κέφι 
των μαθητριών. 

Όπως αναφέρθηκε η μόνη έτοιμη παρασκευασμένη τροφή που 
αγοράζονταν από τα καταστήματα ήταν το ψωμί. Επιφορτισμένες με 
το καθημερινό αυτό  καθήκον ήταν δύο μαθήτριες, οι οποίες έφευγαν 
από τη Σχολή, αγόραζαν από το φούρνο ψωμί και επέστρεφαν πάλι 
πίσω. Η απομάκρυνση, όμως, από τη Σχολή και η βόλτα στην Πεντά-
πολη που βούιζε από τον μεσημεριανό κόσμο ήταν ένα «δέλεαρ» για 
όσες κάθονταν μέσα. Έτσι, συνηθισμένο ήταν το φαινόμενο να γίνε-
ται την ώρα εκείνη «σκασιαρχείο» χωρίς να υποπέσει στην αντίλη-
ψη των υπευθύνων και αντί για δύο κορίτσια, τελικά να βρίσκονται 
έξω έξι! 

Άλλες φορές πάλι υπέπιπτε στην αντίληψη των διδασκαλισσών, 
κάποια κοπέλα να βρίσκεται έξω ακατάλληλη ώρα. Εδώ πρέπει να 
πούμε ότι οι δασκάλες έμεναν μόνιμα στην Πεντάπολη με τις οικο-
γένειές τους. Έλεγχαν λοιπόν την εξωσχολική ζωή των μαθητριών 
τους, ειδικά όσων κατάγονταν από την Πεντάπολη. Όταν συλλάμβα-
ναν κάποια από αυτές να βρίσκεται έξω σε ακατάλληλο μέρος ή ακα-
τάλληλη ώρα, επακολουθούσε τιμωρία. Η τιμωρία ήταν να στερή-
σουν από την ενάγουσα το περίσσευμα σε ρυζόγαλο ή να την απο-
μονώσουν στον επάνω όροφο. Η μαθητική αλληλεγγύη, όμως, πάντα 
βρίσκει τρόπους να δείξει την επινοητικότητά της. Οι υπόλοιπες μα-
θήτριες έβγαιναν έξω κρυφά από την πίσω πλευρά του διδακτηρίου 
και εφοδίαζαν με λιχουδιές τις τιμωρημένες κοπέλες που βρίσκονταν 
σε απομόνωση στους επάνω ορόφους. Εκείνες με σχοινί τραβούσαν 
τις προμήθειες στα δωμάτιά τους και … η τιμωρία πήγαινε περίπατο. 
Όταν κάποτε η ίδια η Διευθύντρια αντιλήφθηκε το γεγονός και έπιασε 
στα πράσα τις πρωταγωνίστριες, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε άλλο 
παρά να βάλει τα γέλια. Η Διευθύντρια που κρατούσε σε απόσταση 
λόγω θέσης τις μαθήτριες, δεν αντέδρασε παρά με το χαμόγελο. Τέ-
τοια ήταν η σχέση μεταξύ τους, για αυτό και διατήρησαν αυτή τη σχέ-
ση για μια ολόκληρη ζωή.    

Από το πρόγραμμα της Σχολής δεν έλειπαν και οι εκδρομές! Και 
μάλιστα εκδρομές πολυτελείας για τα χρόνια εκείνα. Η Φωτεινή Φω-
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τιάδου - Παπανικολάου θυμάται ότι για πρώτη φορά αντίκρισε θά-
λασσα σε εκδρομή της Σχολής της οποίας ήταν μαθήτρια: «Μας πή-
γαιναν κι εκδρομές, …, στη θάλασσα πήγαμε, θυμάμαι, για πρώτη φορά 
εγώ …, είδαμε θάλασσα, μπάνιο, μέχρι το βράδυ γυρνούσαμε».474 

Κάτι άλλο που πρέπει να αναφερθεί σχετικά με την θέση του ιδρύ-
ματος στην κοινωνία της Πεντάπολης, είναι ο μεγάλος σεβασμός που 
έδειχναν και οι γονείς των μαθητών προς τις διδάσκουσες. Σεβασμός 
που ξεκινούσε και από τη θέση των διδασκαλισσών, αλλά και από 
την ποιότητα του έργου τους. Όταν τις συναντούσαν σε κάποιο κατά-
στημα ή στη βραδινή βόλτα στην πλατεία, θα τις χαιρετούσαν και θα  
κρέμονταν από το στόμα τους για μια κουβέντα σχετική με τα παιδιά 
τους. Αλίμονο αν άκουγαν παράπονα ή παρατηρήσεις γι’ αυτά. Κα-
μιά δικαιολογία δε χωρούσε στην απολογία των κοριτσιών. Ειδικά η 
Έλλη Κουνιάκη όπου κι αν πήγαινε πάντα συνοδευόταν από δύο μα-
θήτριες της Σχολής. Συνήθως την συνόδευαν η Στέλλα Τζούρνα και 
η Ευτυχία Τσαπραΐλη. Έκανε επισκέψεις σε σπίτια, σε δημόσιες υπη-
ρεσίες, συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Λόγω της θέσης της οι 
δημόσιες εμφανίσεις της ήταν επιβεβλημένες. Πάντα κομψοντυμένη, 
σοβαρή, ευγενική, με καλούς τρόπους συμπεριφοράς, που άλλωστε η 
ίδια δίδασκε, με συνοδεία δύο κοριτσιών, επιβαλλόταν με την παρου-
σία της στους κοινωνικούς κύκλους της Πεντάπολης. Ήταν δυναμι-
κή, δραστήρια και ζωντανή γυναίκα. Οι δάσκαλοι γενικά στέκονταν 
πολύ ψηλά στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής. Ήταν εκπρό-
σωποι του πνεύματος και των γραμμάτων και η κοινωνία τους εκτι-
μούσε αναλόγως.  

Κλείνοντας το κεφάλαιο της Οικοκυρικής Σχολής ανεπιφύλα-
κτα θα πούμε, ότι επιτέλεσε στο ακέραιο το έργο που της είχε ανατε-
θεί. Μόρφωσε, εξόπλισε, γαλούχησε, έθεσε στέρεες βάσεις σε πολ-
λές σειρές νεαρών κοριτσιών και τις κατέστησε ικανές να ανταποκρι-
θούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο της ανατροφής παιδιών. Οι κοπέ-
λες που παρακολούθησαν τα μαθήματα και το πρόγραμμά της, αντι-
μετώπισαν με θάρρος τις μελλοντικές προκλήσεις της προσωπικής 
τους ζωής. Θάρρος που τους έδιναν οι γνώσεις και οι τρόποι που απέ-
κτησαν εντός των τειχών της Σχολής. Σε μια εποχή που κύριο μέλημα 
των κατοίκων, όχι μόνο της Πεντάπολης αλλά και όλης της ελληνικής 
επαρχίας, ήταν το βιοποριστικό πρόβλημα και η εξασφάλιση του επι-

474  Συνέντευξη Φ. Φωτιάδου - Παπανικολάου 
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ούσιου άρτου και οι γονείς δεν είχαν το χρόνο να ασχοληθούν με τη 
διαπαιδαγώγηση και τις εφηβικές ανησυχίες των παιδιών τους, η Οι-
κοκυρική Σχολή ήρθε να καλύψει το κενό αυτό. Στελεχωμένη από δι-
δάσκουσες με ζέον πνεύμα, διάθεση κοινωνικής προσφοράς, χριστια-
νικές αρχές ανατροφής, ακούραστες στο έργο της εκπαίδευσης και 
παιδείας, εμφορούμενες με μητρικά ένστικτα έναντι των μαθητριών 
τους, η Σχολή επάξια μπορεί να σταθεί ισότιμα απέναντι στα άλλα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα της Πεντάπολης, επαιρόμενη για το έργο της. Η 
φράση που ακούστηκε από πολλές μαθήτριές της κατά τη διαδικασία 
συλλογής πληροφοριών, «μακάρι να μπορούσαν να ξαναϊδρυθούν τέ-
τοιες σχολές και σήμερα!», φανερώνει και αντανακλά τα αισθήματα 
και την προσφορά της.475      

Τέλος θα παραθέσουμε και ονόματα μαθητριών που φοίτησαν 
στην Οικοκυρική Σχολή. Γνωρίζουμε όλες όσες φοίτησαν στη δεύτε-
ρη σειρά εισαγωγής 1951-54, αντίθετα λίγα γνωρίζουμε από τα υπό-
λοιπα έτη. Σύμφωνα με την περιοδική έκδοση  «Γη των Σερρών» του 
1957 της Νομαρχίας Σερρών, για το έτος 1956, στον πίνακα των ιδρυ-
μάτων κοινωνικής πρόνοιας και για τις λειτουργούσες ΑΜΟΣ στο Ν. 
Σερρών, αναφέρεται η Οικοκυρική Σχολή Πενταπόλεως «με δύναμη 
40 σπουδαστών εξ ων 20 συντηρουμένων».476 Το παραπάνω στοιχείο 
πιστοποιεί ότι η Σχολή λειτουργεί τουλάχιστον ως το 1956 και μάλι-
στα 20 από τις σπουδάστριες είναι εσωτερικές της Σχολής

Μαθήτριες που φοίτησαν ως εσωτερικές στη Σχολή κατά την δεύ-
τερη σειρά εισαγωγής 1951-54 ήταν οι εξής:

Από το Χρυσό: Τσιόλα Αθανασία, Τσιόλα Καλλιόπη, Τσιόλα Πα-
σχαλιά, Τσιρίκα Αθανασία, Τσιρίκα Ευαγγελία, ζαμπάκη Χρυσούλα, 
Σίσκου Στέλλα, Μήτρακα Στέλλα, Τράκα Φρειδερίκη, Παπαγεωργί-
ου Ελένη, Παπότη Φωτεινή, Κόρη Βασιλική. Από το Άγιο Πνεύμα: 
Δρουμαλιά Γεωργία, Σταυριανού Μάρθα, Μαρκάδα Παναγιώτα, Κε-
φαλά Κούλα. Από το Νέο Σούλι: Χουλιούμη Ελένη η οποία πήρε και 
βραβείο κατά την αποφοίτησή της, Ουστριά Φωτεινή, Πατραμάνη 
Ευαγγελία, Βαγενά Αθανασία, Γκόγκα Θεολογία, Αυγουστίδου Θε-
ώνη. Από τον Αχινό: Αλμασίδου Ευτυχία. Από το Νέο Σκοπό: Καρα-
μιχάλη Ευδοξία και Καραμιχάλη Ξανθούλα Από το Δαφνούδι: Κολ-
λιντζίκη Στέλλα. Από τον Εμμανουήλ Παπά: Λαγουρίδου Φωτεινή 

475  Προφορική συνέντευξη Αθανασία Γιάντσιου - Τσιόλα
476 «Γη των Σερρών», Νομαρχία Σερρών, 1957, σ. 201
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και Λαγουρίδου Τασούλα οι δίδυμες. Από το Πατρίκι: Χατζηιωάννου 
ζωή. Από το Σιτοχώρι: Τσαπκόλη Ελένη, Τσόγκα Μαλαματή, Τζούρ-
να Στέλλα, Μπολιμπάτη Σταυρούλα, Μπακαλούδη Βαΐα, Ευθυμίου 
Φρόσω, Μπράκη Βαΐα.

 Εξωτερικές, δηλαδή Πενταπολίτισες, την ίδια περίοδο ήταν οι 
εξής: Καρατζά Αθανασία, Τσιούλη Ελένη, Ντίκου Αικατερίνη, Μη-
λιάρη Ευαγγελία, Αγγελούση Αναστασία, Δερμεντζή Φωτούλα, Τσια-
λίκη Φρειδερίκη, Σύρπα Χαρίκλεια, Σύρπα Σούλα, Γκολοβόδα Μάρ-
θα, Βουλγαρίδου Μαρίκα, Μπαλτατζή Μαγδαληνή, Δανδίκα Φανή, 
Πήλιου Γεωργία, Νικόλτσιου Ευτυχία, Φυλακτού Σοφία, Γερούση 
Φωτεινή, Ιωαννίδου Νίκη, Μπατσακίδου Μαρίκα, Παπανικολάου 
Φωφώ, Τάτση Ευαγγελία, Μανιάκα Γεωργία, Γέσου Ελευθερία, Ευ-
αγγελία Παπαγεωργίου. 

 Κάποια ονόματα μαθητριών που μπορέσαμε να συλλέξουμε 
από την πρώτη  σειρά εισαγωγής 1948-51 είναι: Χουλιούμη Στέλλα, 
Σύρπα Αικατερίνη, Στρουμπούλη Αικατερίνη, Γρένδα Στέλλα, Μα-
ντή Στέλλα, Χαριζάνη Ελένη, Μπατσακίδου Ειρήνη.

2. Παιδικός σταθμός    

Ένα άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Πεντάπολης ήταν το «Εθνι-
κόν Αγροτικόν Νηπιοτροφείον Πενταπόλεως Σερρών», που ιδρύθηκε 
με το ΦΕΚ 155/11-7-1956,477 αφού με το ίδιο ΦΕΚ καταργείται η Οι-
κοκυρική Σχολή η οποία είχε ιδρυθεί το 1948 (ΦΕΚ 315/16-12-48). 
Το Κοινοτικό συμβούλιο προφανώς είχε ενδιαφερθεί για την ίδρυση 
και λειτουργία Νηπιοτροφείου, το οποίο ήταν ιδιαίτερα απαραίτητο 
εκείνη την χρονική περίοδο για την πολυπληθή Πεντάπολη και έτσι 
μετά το Ν.3045/1954 ο οποίος επέτρεπε  την ίδρυση τέτοιων προνοι-
ακών ιδρυμάτων ανά την επικράτεια «αναλόγως τας κοινωνικάς ανά-
γκας», καταφέρνει να πείσει την κρατική εξουσία για την αναγκαιό-
τητα ίδρυσής του. Ταυτόχρονα, βέβαια, κλείνει η Οικοκυρική Σχο-
λή, η οποία λειτουργούσε επί 8 χρόνια και είχε ολοκληρώσει κατά 
κάποιο τρόπο τον κύκλο της κοινωνικής της προσφοράς. Έτσι, με 
το ίδιο προσωπικό της Οικοκυρικής Σχολής, στο κτίριο του δημο-
τικού σχολείου ξεκίνησε την λειτουργία του και ο Παιδικός Σταθ-
μός της Πεντάπολης το 1956, όταν υποδέχθηκε τους πρώτους τροφί-

477  Έγγραφο Νο 13, ΦΕΚ 155/11-7-1956
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μους, γεννηθέντες το 1953. Δασκάλες η Έλλη Κουνιάκη και η Ευαγ-
γελία Κατσαρού, οι πρώην διδάσκουσες της Οικοκυρικής. Ήταν μια 
σημαντική κοινωνική βοήθεια στους κατοίκους του χωριού, οι οποίοι 
μπορούσαν πιο ξένοιαστα να ασχοληθούν με τις αγροτικές τους ερ-
γασίες, ιδιαίτερα τις περιόδους αιχμής, όπως την καπνοφυτεία. Επι-
πλέον, εξασφαλιζόταν καλύτερη σίτιση σε εποχές μεγάλης ανέχειας 
και καλύτερη υγειονομική περίθαλψη των νηπίων. Αρχικά, φιλοξενή-
θηκε στο διδακτήριο του σχολείου. Εκεί, στους χώρους του υπογεί-
ου της νότιας πλευράς του διδακτηρίου, στεγαζόταν σε μια αίθουσα 
και σε διπλανό χώρο γινόταν η απαραίτητη παρασκευή φαγητού για 
την σίτιση των νηπίων. Η ανάγκη ανοικοδόμησης ιδιόκτητου κτιρίου, 
το οποίο θα πληρούσε τις συνθήκες υγιεινής, εκπαίδευσης, στέγασης 
και σίτισης των νηπίων ήταν το επόμενο βήμα. Ξεκινούν οι ενέργει-
ες της Κοινότητας για την ανεύρεση κατάλληλου οικοπέδου. Ανταλ-
λάσσεται οικόπεδο με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του χωριού στην 
περιοχή «Αλώνια», και σε ένα ευάερο και όμορφο μέρος και χτίζεται 
ο Παιδικός Σταθμός.478 Έτσι, απέκτησε το δικό του κτίριο, το οποίο 
ξεκίνησε επί προεδρίας Χριστόδουλου Λιθαρή και ολοκληρώθηκε το 
1963,479 επί προεδρίας Θεοχάρη Τσιλίκα. Σήμερα, συνεχίζει την λει-
τουργία του προσφέροντας τις υπηρεσίες του και σε παιδιά δημοτών 
των διπλανών χωριών.

3. Νηπιαγωγείο

Δεν γνωρίζουμε από πότε υπάρχει προσχολική εκπαίδευση στην 
Πεντάπολη. Αν δεχθούμε την υπόθεση ότι το χωριό ακολουθεί εκπαι-
δευτικά τα τεκταινόμενα στα γειτονικά χωριά, πιστεύουμε ότι έχουμε 
Νηπιαγωγείο από τον 19ο αιώνα, όπως στη Δοβίστα (Εμμανουήλ Πα-
πάς). Εκεί, σύμφωνα με όσα παραθέσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
αποδεικνύεται ότι υπάρχει από το 1886, με βάση τον Κώδικα της εκ-
κλησίας του Αγίου Αθανασίου.480      

Τα στατιστικά στοιχεία των επιθεωρητών για το 1912-15, στο 
Σαρμουσακλή αναφέρουν συνολικό αριθμό 240 μαθητών του σχολεί-
ου «μετά των νηπίων», συνεπώς έχουμε προσχολική αγωγή στις αρ-

478  Γ. Χρ. Λιθαρής, Ότι έμαθα για το χωριό μου, Πεντάπολις, 1985, σ. 194-195
479  Βιβλίο Ακίνητης Περιουσίας Παιδικού Σταθμού Πεντάπολεως, σ. 2
480  Δ. Σαμσάρη, Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ Παπά, Σέρραι 1970,
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χές του 20ου αιώνα.481 Το σχολικό έτος 1913-14, σύμφωνα με έκθεση 
του επιθεωρητή Ν. Κυριακόπουλου, φαίνεται ότι διαθέτει νηπιαγω-
γείο με αριθμό 98 νηπίων.482 

Από τις συνεντεύξεις γεροντότερων, προκύπτει σαφώς ύπαρ-
ξη  νηπιαγωγείου στις αρχές του αιώνα. Χαρακτηριστική η απάντη-
ση του Πολυχρόνη Θεοδοσιάδη ότι «τα νήπια κάθονταν σε σκαμπού-
δια», και ότι υπήρχε Νηπιαγωγείο το 1918, που προφανώς λειτουρ-
γούσε περιστασιακά από έλλειψη νηπιαγωγού η οποία ήταν πάντα 
γυναίκα.483

Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο μας οδήγησε στο να αποδεχθούμε 
την ύπαρξη εκπαίδευσης προσχολικής αγωγής, χωρίς να γνωρίζου-
με, όμως, από πότε υφίσταται, είναι ότι εντοπίσαμε ΦΕΚ του 1940 
σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται νηπιαγωγεία μονοτάξια στα γειτονι-
κά χωριά Εμμ. Παπά και Νέο Σούλι όπως και στα μικρότερα Σφελι-
νό Αναστασιά και Σκοπιά. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι σε ένα μεγαλύτερο 
χωριό όπως η Πεντάπολη, με δύο δημοτικά σχολεία, θα λειτουργού-
σε νηπιαγωγείο νωρίτερα, εφόσον η πολιτεία τότε, το 1940, ιδρύει σε 
μικρότερους οικισμούς. Βέβαια, αυτά τα νηπιαγωγεία στα χωριά που 
προαναφέραμε δεν πρέπει να λειτούργησαν ή να διέκοψαν την λει-
τουργία τους, αφού το διάταγμα υπογράφεται στις 26/10/1940, δύο 
μέρες πριν τον πόλεμο. Οι δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια και 
μετά από αυτόν, η έλλειψη, ακόμη, διδακτικού προσωπικού θα κατα-
στούσε πολυτέλεια τη λειτουργία νηπιαγωγείων.484 

Στα νεότερα χρόνια έχουμε φοίτηση νηπίων στο διδακτήριο του 
Δημοτικού Σχολείου από το  1964. 

Με βάση το αρχείο του Νηπιαγωγείου έκτοτε συμβαδίζει με την 
λειτουργία του Σχολείου. Σήμερα, είναι το μοναδικό το οποίο στε-
γάζεται στο καινούριο κτίριο του Σχολείου, και παρέχει προσχολική 
αγωγή  στους 11 μόνο μαθητές του.    

481  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Στατιστικά στοιχεία των σχολείων της Μακεδονίας Εξαρχία Σερ-
ρών, 1912-15
482  ΓΑΚ-Ι.Α.Μακεδονίας, Χ. Κυριακάτος, ό. π. Έγγραφο Νο 6
483  Συνέντευξη Πολυχρόνη Θεοδοσιάδη.
484  ΦΕΚ 376, τ.Α΄,9-11-1940, Περί Προαγωγής και Ιδρύσεως σχολείων στοιχειώδους εκ-
παιδεύσεως 
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Όπως παρατηρούμε και όπως ήταν επόμενο το μαθητικό δυναμι-
κό του Νηπιαγωγείου ακολούθησε την ίδια πορεία με αυτή του Δημο-
τικού Σχολείου για τους ίδιους βέβαια λόγους. 
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4. Νυχτερινό Σχολείο

Η έμφαση που δινόταν στην Παιδεία και η τάση για συνέχιση των 
σπουδών, φαίνεται και από την ίδρυση Νυχτερινού Δημοτικού Σχο-
λείου στην κοινότητα της Πεντάπολης. Πρώτη αναφορά ίδρυσης Νυ-
χτερινού Σχολείου υπάρχει, όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφά-
λαιο, το 1953, σύμφωνα με πρακτικό της Σχολικής Εφορείας του Β΄ 
Δημοτικού Σχολείου. Εκεί τα μέλη της Εφορείας αναζητούν πόρους 
για την οργάνωσή του, διαπιστώνοντας την ανάγκη ίδρυσής λόγω με-
γάλου αριθμού αναλφάβητων ενήλικων. Δεν γνωρίζουμε, όμως, τα 
αποτελέσματα των προσπαθειών τους, λόγω έλλειψης αρχειακού υλι-
κού. Αξίζουν πάντως μεγάλου επαίνου όλοι όσοι συνέλαβαν την και-
νοτόμο αυτή ιδέα. 

Το Νυχτερινό Δημοτικό Σχολείο ιδρύεται το σχολικό έτος 1964-
65 και την πρώτη χρονιά λειτουργίας του αριθμούσε 20 μαθητές. 
Εντύπωση προκαλεί η ηλικία των εγγεγραμμένων μαθητών. Ο με-
γαλύτερος από αυτούς ήταν γεννημένος το έτος 1929! και ο μικρό-
τερος το έτος 1952. Δηλαδή ο μεγαλύτερος, όταν γράφτηκε στο σχο-
λείο ήταν 35 ετών και ο μικρότερος 14. Ανάμεσα στις δύο αυτές ηλι-
κίες, υπήρχε ένας εγγεγραμμένος με  έτος γέννησης το 1939, ένας το 
1941, δύο το 1942, ένας το 1943, δύο το 1944, ένας το 1945, δύο το 
1946, δύο το 1947, τέσσερις το 1949, ένας το 1950 και ένας το 1951. 
Δηλαδή η πλειοψηφία των πρώτων μαθητών ήταν λίγο μεγαλύτερη ή 
λίγο μικρότερη από την ηλικία των 20 ετών.485 

Η λεπτομερής αυτή καταγραφή των ηλικιών έγινε με μοναδικό 
σκοπό, να καταδείξει τη σαφή τάση των κατοίκων της Πεντάπολης 
να μορφωθούν, διαβαίνοντας για δεύτερη φορά την πόρτα του σχο-
λείου. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός 
νεαρών τότε ή και πολύ ωρίμων ανθρώπων επιθυμούσε να μορφω-
θεί, ξεπερνώντας τα όποια προβλήματα – κατοχικά ή μετακατοχι-
κά – τον κράτησαν έξω από την εκπαιδευτική διαδικσία. Ένας άλ-
λος λόγος που οδήγησε ορισμένους στην πόρτα του Νυχτερινού ήταν 
και η απόφαση που πάρθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας, ότι όσοι 
δεν είχαν απολυτήριο δημοτικού δεν μπορούσαν να βγάλουν δίπλω-
μα οδήγησης. Αυτή η απόφαση ακυρώθηκε αργότερα, αλλά κάποιοι 

485  Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1964-65
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με αφορμή αυτή την ανάγκη πήγαν στο Νυχτερινό, πήραν το απολυ-
τήριο έστω αν στη διάρκεια φοίτησής τους  έμαθαν την κατάργησή 
της. Ένας τέτοιος μαθητής ήταν ο Χατζηαγοράκης Αθανάσιος ο οποί-
ος χρειαζόταν άμεσα το δίπλωμα οδήγησης καθώς επιθυμούσε να ερ-
γασθεί στον ΟΑΣΘ ως υπάλληλος.486  

Εντύπωση, όμως, προκαλεί και η πορεία της ζωής αυτών των μα-
θητών, καθώς ο Διευθυντής του Νυχτερινού Σχολείου στο βιβλίο του 
«Μαθητολογίου» και στη στήλη «παρατηρήσεις», γράφει σε καθέναν 
από τους παραπάνω μαθητές την εξέλιξη του τη χρονιά στην οποία 
αναφερόμαστε. Έτσι διαπιστώνουμε ότι επτά μαθητές «μετοίκησαν», 
ένας μαθητής  «ενυμφεύθη»  και τρεις  διέκοψαν τη φοίτηση.487 

Το επόμενο σχολικό έτος 1965-66 ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
μαθητών ήταν 15. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, τη χρονιά αυτή είναι ότι 
3 από τους 15 μαθητές ήταν από το γειτονικό χωριό Χρυσό, με ημε-
ρομηνίες γεννήσεως 1935, 1937,1939. Μάλιστα τον επόμενο χρόνο 
ήρθαν ακόμη δύο μαθητές με χρονολογία γεννήσεως το 1931.488 Πα-
ρατηρούμε, δηλαδή, ότι το νυχτερινό σχολείο προσέλκυε αγράμμα-
τους ή φιλομαθείς ανθρώπους και από γειτονικά χωριά, καθιστώντας 
την Πεντάπολη εκπαιδευτικό κέντρο. Ένας μάλιστα από τους μαθη-
τές που ήρθαν από το Χρυσό ήταν ο μεγάλος έμπορος Βασίλης Γου-
ρουνίδης. Εδώ, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι το Χρυσό είναι το χωριό 
που σήμερα πηγαίνουν οι εναπομείναντες 8 μαθητές του κλειστού πια 
Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης!!! 

Το επόμενο σχολικό έτος 1966-67 οι εγγεγραμμένοι μαθητές ήταν 
11. Ο μεγαλύτερος από αυτούς ήταν γεννημένος το 1931 και ο μικρό-
τερος το 1948. Οι μαθητές αυτοί φοιτούσαν στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου. Οι 6 από αυτούς δεν προσήλθαν στις γραπτές 
εξετάσεις.489 

Το σχολικό έτος 1968-69 ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθη-
τών αυξήθηκε σε 30. Από αυτούς οι 20 – 18 αγόρια, 2 κορίτσια – φοι-
τούσαν στην ΣΤ΄ τάξη, 9 μαθητές – 6 αγόρια, 3 κορίτσια – φοιτού-
σαν στην Ε΄ τάξη και ένας μαθητής στην Δ΄ τάξη. Από αυτούς 3 μα-
θητές διέκοψαν και ένας δεν εξετάσθηκε, με αποτέλεσμα 18 μαθητές 

486  Συνέντευξη Α. Χατζηαγοράκη.
487  Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1964-65
488  Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1965-66
489  Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1966-67
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της ΣΤ' τάξης να απολυθούν και άλλοι 8 να προαχθούν στην επόμε-
νη τάξη.490 

Η επόμενη χρονιά ήταν η τελευταία χρονιά λειτουργίας του Νυ-
χτερινού Σχολείου. Αυτό συνέβη για τον εξής λόγο. Από τους 18 εγ-
γεγραμμένους μαθητές του σχολείου – 14 αγόρια και 4 κορίτσια – οι 
13 φοιτούσαν στην ΣΤ΄ τάξη και οι υπόλοιποι 5 στην Ε΄ τάξη. Διέκο-
ψαν 5 μαθητές και δεν εξετάσθηκαν άλλοι 2. Έτσι απέμειναν 11 μα-
θητές. Οι 10 απολύθηκαν επειδή ήταν μαθητές της ΣΤ΄ τάξης και απέ-
μεινε μόνον ένας μαθητής για το επόμενο σχολικό έτος. Η μη ύπαρ-
ξη και  νέων εγγραφών, ικανών για τη  συνέχιση της λειτουργίας του 
Σχολείου, είχε ως  αποτέλεσμα το οριστικό κλείσιμό του.491

Η εκπαιδευτική περίοδος του Νυχτερινού Σχολείου χωριζόταν σε 
δίμηνα για τις «4 κατώτερες» τάξεις και σε εξάμηνα για τις «2 ανώτε-
ρες». Δίδασκε ο δάσκαλος  Νικόλαος Κορακάς, που ήταν δάσκαλος 
και στο πρωινό κανονικό Δημοτικό σχολείο και ο Γεώργιος Αλευράς 
που ερχόταν από το γειτονικό σχολείο του Εμμανουήλ Παπά. Τα μα-
θήματα άρχιζαν στις 5:00΄ μ.μ και τελείωναν στις 8:00΄ μ.μ. Παραδί-
δονταν όλα τα μαθήματα του προγράμματος του Δημοτικού σχολεί-
ου και μάλιστα ερχόταν και ο ίδιος Επιθεωρητής για να επιβλέψει τη 
σωστή διδασκαλία τους. Στην διάρκεια της καπνοφυτείας έλειπαν, 
όπως ήταν φυσικό, αρκετοί μαθητές. Επειδή οι μαθητές ήταν μεγά-
λης ηλικίας, η τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς δεν ήταν όπως 
αυτή του πρωινού. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει ό μαθη-
τής τότε ΑθανάσιοςΧατζηαγοράκης «όποιος ήθελε τσιγάρο, κάπνιζα 
κιόλας τότε, έβγαινε έξω απ’ την πόρτα …».492 Η βαθμολογία περιεί-
χε  όλη τη βαθμολογική κλίμακα, από τον βαθμό «5» ως το «10». Το 
άριστα «10» βέβαια δεν το είδαμε σε κανέναν μαθητή. Στους περισ-
σότερους μαθητές η βαθμολογία κυμαινόταν στους βαθμούς «7» και 
«6». Υπήρχαν και αρκετοί με το βαθμό «8». Σημειώσαμε έναν μαθη-
τή που σε όλα τα μαθήματα σε ολόκληρο το έτος βαθμολογήθηκε με 
το βαθμό «9»!  

Το Νυχτερινό Σχολείο, αν και η λειτουργία του διήρκησε λίγα 
έτη, έδωσε το δικό του στίγμα στην κοινότητα της Πεντάπολης και 
έγραψε τη δική του μικρή ιστορία στο θέμα «Παιδεία» του χωριού. 

490  Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1968-69
491  Γενικός Έλεγχος Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σχ. έτος 1969-70
492  Συνέντευξη Α. Χατζηαγοράκη.
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Η συμβολή του μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού ως σχο-
λείο λειτουργεί μόνο ενισχυτικά της μάθησης και αποτρεπτικά άλλων 
συνηθειών.

Η λειτουργία καταρχήν ενός νυχτερινού Δημοτικού σχολείου, 
αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό γεγονός, αφού τα νυχτερινά 
Δημοτικά ήταν σπάνια και ιδιαίτερα σε μικρότερες κωμοπόλεις. Δι-
έδωσε και επικύρωσε τη φήμη της Πεντάπολης, ως τόπος μάθησης 
και γνώσης, στην ευρύτερη περιοχή και έδωσε τελικά τη δυνατότη-
τα να παρακολουθήσουν ή και να αποκτήσουν το απολυτήριο του Δη-
μοτικού Σχολείου άνθρωποι που δεν θα το έκαναν ποτέ, αφού η ηλι-
κία τους και οι ημερήσιες υποχρεώσεις τους για την εξασφάλιση των 
επιούσιων αγαθών ήταν μεγάλες. Εξάλλου οι πρώτοι μαθητές ήταν 
άτυχοι διότι δεν μπόρεσαν να αποφοιτήσουν από το ημερήσιο Δημο-
τικό Σχολείο λόγω της βουλγαρικής κατοχής. Έτσι το νυχτερινό Δη-
μοτικό ήταν για αυτούς μία λύση εξ ουρανού. Μπορούμε να πούμε, 
με βεβαιότητα πια, μετά την διερεύνηση της εκπαιδευτικής ιστορίας 
της Πεντάπολης, πως τα γράμματα για τον Πενταπολίτη ήταν σοβαρό 
στοιχείο ανόδου του πολιτισμού. Η ανάγκη ενός τίτλου ήταν μια εσω-
τερική ανάγκη του και ήταν τολμούμε να πούμε, διαχωρισμένη από 
την εξαργύρωσή του με χρηματική αποζημίωση. Ο Πενταπολίτης δεν 
ήθελε να είναι αγράμματος. Έπαιρνε, λοιπόν, την εγκύκλια μόρφω-
ση εκείνης της εποχής, που του επέτρεπε να μπορεί να παρακολουθεί 
τις πολιτικές, κοινωνικές, μα και επιστημονικές εξελίξεις της εποχής 
με κριτικό μάτι κι έπειτα προσπαθούσε να αξιοποιήσει επαγγελματι-
κά αυτές του τις γνώσεις.  

Δε θα πρέπει, όμως, να λησμονήσουμε και την προσφορά των εκ-
παιδευτικών που δίδαξαν σε αυτό τον ιδιαίτερο τύπο σχολείου. Είναι 
φανερό πως τους εκπαιδευτικούς αυτούς τους χαρακτήριζε το «μερά-
κι του δασκάλου» και η αγάπη για τον τόπο, καθώς έμεναν στο χωριό 
και σε μια αίθουσα του άδειου, το βράδυ, σχολείου έσκυβαν με ενδια-
φέρον και άδολη αγάπη στα μαθησιακά ενδιαφέροντα και τις ευγενείς 
ανησυχίες των ωρίμων μαθητών τους. Τονίζουμε τη λέξη «άδολη», 
γιατί, όπως είναι γνωστό, η αποζημίωση των εκπαιδευτικών εκείνης 
της εποχής ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.  

Το Νυχτερινό, λοιπόν, Σχολείο πρόσφερε πολύ περισσότερα από 
ό,τι φανερώνουν τα χρόνια λειτουργίας του και είναι άξιο να μνημο-
νεύεται αυτή, σε οποιαδήποτε έρευνα αφορά είτε το χωριό είτε την 
Παιδεία στην ευρύτερη περιοχή είτε την κοινωνική σύνθεση, την οι-
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κονομική ανάπτυξη τις συνήθειες και τον πολιτισμό του τόπου.  

5. Ιδιωτικό Γυμνάσιο

Το σχολικό έτος 1954-55 αρχίζει να λειτουργεί στην Πεντάπολη 
ιδιωτικό Γυμνάσιο, το οποίο προσέφερε τα μέγιστα στην παροχή δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης και ευκαιριών μόρφωσης των Πενταπολι-
τών καθώς και των κατοίκων γειτονικών χωριών. Το σχολείο ιδρύουν 
ο καθηγητής Φυσικής Ιωάννης Σαρτζετάκης, αδελφός του τέως Προ-
έδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο καθηγητής Μαθηματικών 
Χρήστος Δημούδης από την Νιγρίτα.

Γιατί, όμως, επιλέγεται η Πεντάπολη για μια τέτοια ιδιωτική πρω-
τοβουλία; 

Ο Δημούδης είναι γνώστης της περιοχής και γνωρίζει το ενδι-
αφέρον του χωριού για τα γράμματα, το γεωγραφικό πλεονέκτημα 
της Πεντάπολης και την σχετική οικονομική ευχέρεια, έναντι άλλων 
αγροτικών περιοχών, των καπνοκαλλιεργητών. Πιστεύουν, λοιπόν, οι 
ιδρυτές ότι στην Πεντάπολη θα βρουν ένα θετικό κλίμα και θα ευο-
δωθεί το εγχείρημα που ξεκινούν. Μέχρι τότε αρκετά παιδιά απ’ όλα 
τα Δαρνακοχώρια, φοιτούν στο 1ο Γυμνάσιο Σερρών ή στο ιδιωτικό 
του Κηροπλάστη, με υποχρεωτική παραμονή στην πόλη κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. 

Το σχολείο ξεκινάει με μια τάξη την Α΄, υποδεχόμενο μαθητές 
μετά από τις νόμιμες υποχρεωτικές εξετάσεις εισαγωγής που διενερ-
γεί κρατική επιτροπή και στεγάζεται στο σπίτι του Δ. Χαρτώνα, το 
κτίριο μετέπειτα του Αγροτικού Συνεταιρισμού και σημερινό της Φι-
λαρμονικής. Στη συνέχεια στεγάζεται στο κτίριο του παπά Μιλτιάδη 
στο ισόγειο και στον 1ο όροφο, καθώς, επίσης,  και στο κτίριο του Πα-
πατόλιου, πάνω στον δημόσιο δρόμο, στα εξοχικά, όταν γίνεται τε-
τρατάξιο. Είναι επιτακτική η ανάγκη ανέγερσης διδακτηρίου, όμως 
οι ιδιοκτήτες αδυνατούν οικονομικά να καλύψουν την δαπάνη ανέ-
γερσής του. Προτείνουν και αιτούνται από τις Σχολικές Εφορείες των 
δύο Δημοτικών Σχολείων, να ενοικιάσουν τον δεύτερο όροφο του δι-
δακτηρίου. Το αίτημα απορρίπτεται και οι ιδιοκτήτες στρέφονται σε 
άλλη λύση. «Τύχη αγαθή» και  βρίσκονται Πενταπολίτες, οι οποίοι 
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συνέχισης της παρεχόμενης εκ-
παίδευσης προς των συμφέρον των μαθητών, μπροστά στην αδυνα-
μία της κρατικής αρωγής, συγχρηματοδοτούν μαζί τους το έργο ανέ-
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γερσης κτιρίου, αν και κάποιοι εξ αυτών δεν είχαν φοιτούντα παιδιά. 
Ήταν οι Θεοχάρης Τσιλίκας, Νικόλαος Γκολοβόδας, Βασίλειος Λά-
μπρος και Θεόδοσης Λιθαρής.493 Έτσι ξεκίνησε το ιδιωτικό διδακτή-
ριο, το οποίο γίνεται πραγματικότητα σταδιακά, σε οικόπεδο παρα-
κείμενο της εθνικής οδού Σερρών – Δράμας. Χτίζεται ένα κτίριο, το 
οποίο δεν ήταν ό,τι καλύτερο αλλά ήταν καινούριο, ενιαίο με 4 αίθου-
σες διδασκαλίας και αυλή. Οι 2 τάξεις συνέχισαν την λειτουργία τους 
στο κτίριο Παπατόλιου, αφού ποτέ δεν χτίστηκαν κι άλλες αίθουσες 
στο χώρο του Γυμνασίου. Μαθητές από τον Εμμανουήλ Παπά, το 
Χρυσό, το Δαφνούδι, την Αναστασιά, το Παραλίμνιο και άλλα χωριά 
φοιτούν με ιδιαίτερες επιδόσεις και έχουν σημαντικές επιτυχίες στα 
Πανεπιστήμια. Ο Σαρτζετάκης αποχώρησε λόγω πρόσληψής του στο 
ΑΠΘ και το εκπαιδευτήριο κράτησε μόνος του ο Δημούδης. Σημαντι-
κοί καθηγητές, δίδαξαν στο σχολείο αυτό, όπως οι Β. Δούσος, Γ. Κυρ-
μιλής, Α. Κωνσταντινίδης, Γ. ζώτος, Βακιρτζής, Γ. Παπακωνσταντί-
νου, Χρ. Παλάζη κ.ά., μορφώνοντας εκατοντάδες παιδιών για περί-
που 18 χρόνια, ως το 1972 που έγινε το Δημόσιο Γυμνάσιο. Θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι από οικονομικής πλευράς δεν ήταν βιώσι-
μο το ιδιωτικό σχολείο, λόγω των πολλών λειτουργικών εξόδων του, 
αλλά και της αδυναμίας είσπραξης των διδάκτρων από των ανέχεια 
των γονέων, αφού η καπνοπαραγωγική οικονομική κρίση της δεκαε-
τίας του ‘60 οδήγησε σε μαρασμό τα χωριά και τον κόσμο στην μετα-
νάστευση και την αστυφιλία. 

 Πραγματικά, λοιπόν, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τους Σαρ-
τζετάκη και Δημούδη λειτουργούς της εκπαίδευσης. Σήμερα 55 χρό-
νια μετά, πολλοί είναι οι τότε μαθητές, οι οποίοι ευγνωμονούν αυ-
τούς τους δύο καθηγητές, για τα μορφωτικά αγαθά τα οποία παρείχαν 
στην νεολαία της Πεντάπολης και των γειτονικών χωριών και έγιναν 
η αφορμή και η αιτία να σπουδάσουν και να σταδιοδρομήσουν στη 
δημόσια και ιδιωτική ζωή.  

6. Δημόσιο Γυμνάσιο

Το 1972 με το Β.Δ. 417/7-7-1972 ιδρύθηκε το 6/τάξιο μικτό Γυ-
μνάσιο Πεντάπολης, το οποίο ξεκίνησε την λειτουργία με την έναρξη 
του σχολικού έτους 1972-73. Ταυτόχρονα σταμάτησε την λειτουργία 

493  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή. 
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του το ιδιωτικό Γυμνάσιο Δημούδη. Ιδιαίτερες προσπάθειες, οι οποί-
ες είχαν θετική έκβαση, κατέβαλλαν ο τότε πρόεδρος Νικόλαος Γου-
γούσης και ο τέως πρόεδρος Θεοχάρης Τσιλίκας, προκειμένου να πεί-
σουν τις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες για την αναγκαιότητα λει-
τουργίας δημόσιου Γυμνασίου στην Πεντάπολη, με βάση γεωγραφι-
κά και τεχνοκρατικά κριτήρια χωροθέτησης. Για τις ανάγκες λειτουρ-
γίας του, παραχωρούνται με την υπ’ αριθμό 12021/6-10-1972 από-
φαση του Νομάρχη Σερρών Α. Κανελλόπουλου, χώροι διδασκαλίας 
από το διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου. Συγκεκριμένα, διατίθε-
νται προς χρήση «τρείς αίθουσαι διδασκαλίας του πρώτου ορόφου και 
ισάριθμες του δευτέρου μεθ’ ενός γραφείου εν εκάστω ορόφω, δύο αί-
θουσαι (βοηθητικοί) εν τω υπογείω και τα εκ δεκαοκτώ αφοδευτήρι-
α».494 Η οριστική παραχώρηση του διδακτηρίου γίνεται λίγο αργότε-
ρα το 1979, μετά την ανοικοδόμηση του σημερινού διδακτηρίου του 
Δημοτικού Σχολείου με την απόφαση ΔΕ 435/20-11-79 του Νομάρχη 
Σερρών Π. Γύφτουλα.495  

Έτσι παρέχεται πλέον, δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην 
Πεντάπολη και το όνειρο των Πενταπολιτών να χτίσουν ένα μεγάλο 
κτίριο το 1925 για να γίνει μελλοντικά και Γυμνάσιο, πραγματώνεται 
μετά από 50 χρόνια περίπου.496 Στο Γυμνάσιο φοιτούν μαθητές απ’ 
όλα τα Δαρνακοχώρια και άλλα κοντινά χωριά, οι οποίοι μετακινού-
νται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Σερρών. 

Πρώτος Γυμνασιάρχης διορίζεται ο Δημήτριος Καμπαδέλλης, ο 
οποίος κατοικεί στην Πεντάπολη και παραμένει για αρκετά χρόνια 
στο Γυμνάσιο. Στην συνέχεια και μετά την κατάργηση των εξατάξι-
ων Γυμνασίων, ιδρύεται και το Λύκειο Πεντάπολης στον ίδιο χώρο. 
Πρώτος Γυμνασιάρχης του τριτάξιου Γυμνασίου ο Σ. Αναστασιά-
δης. Σημαντικοί καθηγητές στην σχεδόν σαραντάχρονη πορεία του 
Γυμνασίου – Λυκείου Πεντάπολης πέρασαν από το ίδρυμα αυτό, οι 
οποίοι άφησαν ανεξίτηλη την σφραγίδα τους μορφώνοντας εκατο-
ντάδες παιδιών απ’ όλα τα Δαρνακοχώρια. Μερικοί από τις δεκάδες 
καθηγητών ήταν Α. Σάκκος, Γ. Πάσχος, Γ. Πασχαλούδης, Κ. Τσινά-
ρη, Κ. Τσαλαπάτης, Η. Γκότσης, Ι. Τσερμεντζέλης, Ε. Τσακαλίδης, 
Μ. Μελετίου, Γ. Θεοχαρίδης, Δράμπα, Κεφαλά, Γ. Παπακωνσταντί-

494  Έγγραφο Νο 54
495  Έγγραφο Νο 59
496  Συνέντευξη Θ. Λιθαρή
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νου, Γ. Τσιάπος, Σ. Χατζηνικολάου, Χ. Παπανικολάου, Χ. Παπαδό-
πουλος, Σ. Καρανάσιος, Κ. Αγγελίδης, Αρβανιτίδης, Σ. Τσικαμπάκας, 
Γ. Χατζηβασιλείου κ.ά..

 Σήμερα το Γυμνάσιο – Λύκειο Πεντάπολης συνεχίζει την λει-
τουργία του με μαθητικό δυναμικό απ’ τα Δαρνακοχώρια, παρέχοντας 
σημαντικές μορφωτικές υπηρεσίες και οδηγώντας με μεγάλες διακρί-
σεις εκατοντάδες παιδιών στα Τριτοβάθμια ιδρύματα της χώρας μας. 
Απόφοιτοί του, διακρίθηκαν σε πολλούς επιστημονικούς τομείς της 
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στην  Ελλάδα και το εξωτερικό.   
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Εικόνα 16 :  Σχολή Κεντήματος Οικοκυρικής Σχολής 
(δεκαετία του 1950)

Εικόνα 15 :  Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στην Οικοκυρική Σχολή (δε-
καετία του 1950). Διακρίνονται μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου
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Εικόνα 19 :  Παιδικός Σταθμός (1958;)
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Εικόνα 78 :  Νηπιαγωγείο (1967)



σελ.366

Χανουμίδης Λ., Λασπάς Α., Χατζηαγοράκης Δ., Αλαχούζου Μ.

Εικόνα 33 :  Μαθήτριες της Οικοκυρικής Σχολής (1951)
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Εικόνα 34 :  Σχολή Κοπτικής – Ραπτικής (1955)
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Εικόνα 68 :  Το κτίριο του Παιδικού Σταθμού Πεντάπολης

Εικόνα 53 :  Το διδακτήριο του Ιδιωτικού Γυμνασίου, 
όπως είναι σήμερα
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Έγγραφο 13:  ΦΕΚ 155/11.7.1956  Ίδρυση Παιδικού Σταθμού 
Πεντάπολης και κατάργηση Οικοκυρικής Σχολής
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Έγγραφο 54:  Παραχώρηση αιθουσών του Δημ. Σχολείου 
στο νέο Γυμνάσιο (1972)
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Έγγραφο 59:  Παραχώρηση διδακτηρίου στο Γυμνάσιο (20.11.1979)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙ-
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Το σημερινό κτίριο του Δημοτικό Σχολείου

Όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο της ακίνητης περιουσίας ιδρύ-
εται με το Β.Δ. 417/7-7-1972 και λειτουργεί από το σχ. έτος 1972-73, 
Δημόσιο 6/τάξιο Γυμνάσιο στην Πεντάπολη και κλείνει το Ιδιωτικό 
Γυμνάσιο. Το καινούριο ίδρυμα, στεγάζεται αρχικά προσωρινά, με 
παραχώρηση του μισού κτιρίου του Δημοτικού σχολείου και χρησι-
μοποιεί στην πορεία και χώρους ιδιωτών σε γειτονικά σπίτια. Τίθε-
ται, λοιπόν, επιτακτικά η ανάγκη κατασκευής κτιρίου για την στέγα-
ση των μαθητών. Επιλέγεται η ανέγερση καινούριου Δημοτικού Σχο-
λείου, αφού οι ανάγκες του Γυμνασίου είναι μεγαλύτερες και το υφι-
στάμενο κτίριο μπορεί να τις καλύψει καλύτερα. Διασώζεται η  σχε-
τική αλληλογραφία των υπηρεσιών της Νομαρχίας Σερρών και της 
κοινότητας από τον Μάρτιο του 1973 στην οποία φαίνεται ότι αναζη-
τείται οικόπεδο για ανέγερση σχολείου καθώς η αρμόδια επιθεώρη-
ση ενημερώνει ότι αυτό θα πρέπει να είναι πάνω των 5.000 τμ. Τελικά 
το έργο της ανέγερσης θα πραγματοποιηθεί μετά από επιτυχή έκβα-
ση των προσπαθειών του τότε προέδρου Μιχάλη Κορδόκα να πείσει 
τους κρατικούς παράγοντες.497 Το οικόπεδο που επιλέγεται (ιδιοκτη-
σία Σαββόπουλου – Γορούβα), είναι πάνω από το παλιό διδακτήριο, 
σε απόσταση μερικών μέτρων, έχει έκταση περίπου 6.000 τμ και θα 
αποτελέσει συνέχεια και ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης του χωριού. ζητείται με το υπ’ αριθμό 1749/ 
4-9-1975 έγγραφο της κοινότητας να συγκροτηθεί η επιτροπή καταλ-
ληλότητας, η οποία γνωμοδοτεί θετικά με πρακτικό που συνέταξε 
στις 19 Μαρτίου του 1976. Το κτίριο θεμελιώνεται από τον τ. Υπουρ-
γό Αχιλλέα Καραμανλή και τις ευλογίες του μακαριστού μητροπολί-
τη Σερρών Κωνσταντίνου Καρδαμένη στις 29 Ιουνίου 1977 και παρα-
δίδεται σε σύντομο χρονικό διάστημα περίπου ενός έτους. Η λειτουρ-

497  Έγγραφο Νο 8
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γία του ξεκινάει από το σχ. έτος 1978-79 και είναι ένα σύγχρονο δι-
ώροφο κτίριο, με 6 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων, αίθουσας φυσικής - χημείας, αποθηκευτικούς χώρους, κεντρι-
κή θέρμανση κλπ, συνολικού εμβαδού 1.298 τμ. Έτσι, λύνεται το κτι-
ριακό πρόβλημα όλων των σχολικών βαθμίδων της Πεντάπολης και 
προσφέρονται υψηλές διδακτικές υπηρεσίες μέσα σε άριστα  και σύγ-
χρονα κτίρια.  

Σήμερα, δυστυχώς, μετά από 30 περίπου χρόνια λειτουργίας, στε-
γάζει μόνο το  Νηπιαγωγείο Πεντάπολης, αφού το Δημοτικό Σχολείο 
μεταφέρθηκε στο γειτονικό  Χρυσό. Ένα καινούριο κτίριο παραμέ-
νει ανεκμετάλλευτο για την εκπαίδευση των παιδιών. Ελπίζουμε μια 
μέρα να αρχίσουν να ξανακούγονται φωνές μαθητών μέσα στις ευρύ-
χωρες αίθουσες διδασκαλίας του. 

2. Μείωση μαθητικού δυναμικού – Αναστολή λειτουργίας

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρακολουθήσουμε την πορεία οργανικό-
τητας αρχικά των δύο Δημοτικών Σχολείων κι έπειτα του ενιαίου, από 
την επαναλειτουργία τους μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,  μέχρι το 
σχολικό έτος 2009-10. Πρόθεσή μας δεν είναι να γράψουμε το «πώς 
και το γιατί». Οι γενεσιουργές αιτίες που οδήγησαν το σχολείο σε 
πτώση και μαρασμό αναφέρθηκαν λεπτομερώς και σε μεγάλη έκταση 
στο κεφάλαιο για την «Μετανάστευση». Εδώ θα παρακολουθήσουμε 
τη φθίνουσα πορεία του μέσα από δημόσια έγγραφα, τα οποία θα πα-
ρατεθούν κατά τις χρονιές που επήλθε αυτή η μεταβολή, αφήνοντας 
τον κάθε αναγνώστη να συγκρίνει «το πότε», σκεπτόμενος παράλλη-
λα και «το γιατί». 

Η πρώτη μείωση ήλθε το σχολικό έτος 1961-62 με τη συγχώνευ-
ση των δύο Σχολείων. Το Α΄ εξαθέσιο και το Β΄ τριθέσιο Δημοτικό 
Σχολείο συγχωνεύτηκαν σε ένα ενιαίο εννιαθέσιο Δημοτικό Σχολείο 
με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 71/27-4-1961.498 Τη σχετι-
κή εισήγηση του αρμοδίου υπουργού επί της Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Γ. Βογιατζή, υπογράφει ο βασιλιάς Παύλος. Ήδη οι 
μαθητές του σχολείου είναι 326, από 517 το 1945. 

Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε μόλις εννέα χρόνια αργότερα, το 
1970. Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 674/26-9-1970 και 

498  Έγγραφο Νο 24, ΦΕΚ 71/27-4-1961
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υπογράφεται από τους επί των Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπουργούς Ανδρουτσόπουλο και Σιώρη αντίστοι-
χα, η οργανικότητα του Σχολείου μειώνεται και το «Το εννεαθέσιον 
Πενταπόλεως» μειώνεται «εις οκταθέσιον». 499 

Η νέα μείωση έρχεται μόλις δύο χρόνια αργότερα αποδεικνύο-
ντας όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και όσα θα ειπωθούν στις παρακά-
τω γραμμές, δείχνοντας τα τραγικά αδιέξοδα τα οποία βίωναν οι πε-
ρήφανοι Πενταπολίτες και τον φαύλο κύκλο της φυγής, στον οποίο 
ήδη είχαν μπει για τα καλά. Έτσι στο ΦΕΚ 360/20-5-1972 ο Περιφε-
ρειακός Διοικητής Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Κ. Μπράβος, 
μαζί με πολλά σχολεία της Μακεδονικής υπαίθρου, όπως της Καβά-
λας, Γιαννιτσών, Εδέσσης, Πιερίας, Ημαθίας, Δράμας, Έβρου, Ορε-
στιάδας και πολλών που ανήκουν σε όλες ανεξαιρέτως τις Επαρχίες 
του νομού Σερρών, υποβιβάζει και «Το Πενταπόλεως από οκταθέσι-
ον εις εξαθέσιον».500  

Την οργανικότητα αυτή το Σχολείο θα τη διατηρήσει αρκετά χρό-
νια. Μετά το μεγάλο κύμα φυγής, που άρχισε δειλά τις αρχές στις 
δεκαετίας του ’50 και συνεχίστηκε με σταθερούς και αυξανόμενους 
ρυθμούς τα μετέπειτα χρόνια, φάνηκε ότι σταμάτησε ή καλύτερα 
σταθεροποιήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 κι έπειτα. Το 
διάστημα αυτό λαμβάνει χώρα η μεταστέγαση του πάλαι ποτέ πολυ-
πληθούς σχολείου σε νεόδμητο οίκημα. Το μεγάλο και εντυπωσιακό 
διδακτήριο υπερκαλύπτει πλέον τις ανάγκες του περιορισμένου Δη-
μοτικού Σχολείου. Άλλωστε από το 1972 συστεγάζονται πλέον στο 
διδακτήριο το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Το τελευταίο φαίνεται πως 
θα αποτελέσει τον μόνιμο ένοικό του. Συγκεντρώνοντας και τους μα-
θητές των γειτονικών χωριών, αυξάνει σε αριθμό τους εγγεγραμμέ-
νους μαθητές του. Η συνύπαρξη άλλωστε μαθητών Δημοτικού – Γυ-
μνασίου δεν ευδοκίμησε ποτέ στη χώρα μας και τα όποια προβλήμα-
τα υποδεικνύουν ως μοναδική λύση την μεταφορά του πρώτου και 
αδιαμφισβήτητου ιδιοκτήτη. Αυτός δεν είναι άλλος από το Δημοτι-
κό Σχολείο. Έτσι οι συζητήσεις για μεταφορά γίνονται πλέον αίτημα. 
Πού θα μεταστεγαστεί όμως; Ανάλογο οίκημα δεν υπάρχει. Αποφασί-
ζεται για το λόγο αυτό από τους αρμόδιους φορείς η κατασκευή νέου 
διδακτηρίου. Με το υπ’ αρ. ΔΕ/1164/15-9-1975 ο τότε Αναπληρωτής 

499  Έγγραφο Νο 25,ΦΕΚ 674/26-9-1970
500  Έγγραφο Νο 26, ΦΕΚ 360/20-5-1972
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Δ/ντού και Νομ/κού Επιθ/του Δ.Ε Σερρών Βασ. Γιαννακόπουλος κοι-
νοποιεί απόφαση  «δι ου αιτείται η συγκρότησις Επιτροπής κρίσεως 
καταλληλότητος οικοπέδου δι’ ανέγερσιν διδακτηρίου Δημοτικού Σχο-
λείου υμετέρας Περιφερείας …».501 Το οικόπεδο βρίσκεται λίγα μέτρα 
βορειοανατολικά του παλιού κτιρίου. Εκεί κτίζεται, όπως παρουσιά-
στηκε παραπάνω, το νέο σύγχρονο διδακτήριο με κρατική δαπάνη. 
Έχει περάσει πλέον η εποχή της εθελοντικής προσφοράς των κατοί-
κων της κοινότητας και δωρεών πλουσίων ιδιωτών για τα κοινά ιδρύ-
ματα. Βρισκόμαστε στην εποχή των κρατικών επιχορηγήσεων. Πριν 
την έλευση της δεκαετίας του 1980 το Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης 
μεταστεγάζεται στο νέο του σπίτι. Είναι μια πολύ σημαντική και συ-
γκινητική στιγμή. Το Δημοτικό Σχολείο, ο αρχικός ένοικος αυτού του 
αρχιτεκτονικού κομψοτεχνήματος, στο οποίο λειτούργησε επί μισό 
περίπου αιώνα παιδεύοντας εκατοντάδες μαθητές, φεύγει. Οι κατα-
κλυσμιαίες κοινωνικές αλλαγές προκάλεσαν πρωτοφανή συρρίκνω-
ση των μαθητών του και μη μπορώντας να ανταπεξέλθει στη λαίλα-
πα της αστυφιλίας, αφήνει το φυσικό του χώρο, το χώρο που πραγ-
ματικά ανδρώθηκε, μεγαλούργησε και μετακομίζει σε ένα νέο, σύγ-
χρονο χώρο. 

Η συνέχεια δίδεται στα μέσα της δεκαετίας του ’80, όταν πλέον 
εκδηλώνεται το δεύτερο κύμα μετανάστευσης, εσωτερικής κι εξωτε-
ρικής. Στο ΦΕΚ 134/24-7-1985 τ. Α΄ δημοσιεύεται η απόφαση υπο-
βιβασμού του σε πενταθέσιο.502 Με αυτή την οργανικότητα το σχο-
λείο είχε λειτουργήσει και πριν 65 χρόνια το 1921. Τότε, όμως, προή-
χθη σε 5/θέσιο με απόφαση που έχει ήδη αναφερθεί.  Ως πενταθέσιο 
πρόλαβε να λειτουργήσει για μόνο μία χρονιά, καθώς σε μόλις δεκα-
τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα στις 23-9-1986 στο ΦΕΚ 144 τ. Α΄ 
δημοσιεύεται νέα απόφαση για υποβιβασμό σε τετραθέσιο! 503 Η νέα 
μείωση οργανικότητας θα έλθει πριν την παρέλευση ενός χρόνου! Σε 
11 μήνες ο τότε Προϊστάμενος της Δ/νσης Π.Ε Ν. Σερρών Δημήτριος 
Καλδάνης πληροφορεί τη διεύθυνση του Σχολείου ότι «… με το Π.Δ 
338/26-8-87, που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 155/27-8-87 ΦΕΚ τ. Α΄, το 
Δ.Σ. Πεντάπολης, που ανήκει στην περιοχή της Δ/νσης Π.Ε Ν. Σερρών, 

501  Έγγραφα Νο 51, 52
502  Έγγραφο Νο 27
503  Έγγραφο Νο 43
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υποβιβάσθηκε από 4/θέσιο σε 3/θέσιο». 504  
Η μείωση, όμως, της οργανικότητας δεν υπήρξε μοναδικό φαινό-

μενο στο Σχολείο της Πεντάπολης ούτε μόνο του Ν. Σερρών, αλλά 
ήταν ένα γενικότερο φαινόμενο στα σχολεία όλης της ελληνικής 
υπαίθρου. Σχολεία μικρών χωριών συνεχώς μειώνουν τον αριθμό των 
μαθητών τους με συνέπεια να λειτουργούν με μειωμένο προσωπι-
κό εκπαιδευτικών λειτουργών, διαφοροποιημένες δυνατότητες παρο-
χής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και αυξημένο κόστος λειτουργίας. 
Αυτό το γεγονός ήρθε σε γνώση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο 
με μια σειρά νομοθετημάτων, όπως ο Ν.  1566/85 και αργότερα ο Ν. 
7575/98, έδωσε παροχές και κίνητρα για τις λεγόμενες συνενώσεις 
σχολείων γειτονικών χωριών ή κωμοπόλεων. Ολιγοθέσια σχολεία χω-
ριών, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, συνενώνονταν με στόχο τη 
δημιουργία ενός εξαθέσιου διεδρικού, όπως λέγεται, σχολείου, στο 
οποίο υπάρχουν όλες οι τάξεις, κατανεμημένες όμως στα χωριά από 
τα οποία προήλθε η συνένωση. Έτσι σε ένα διεδρικό σχολείο η Α΄, 
η Γ΄και η Ε΄π.χ τάξεις λειτουργούν στο ένα χωριό, ενώ οι υπόλοιπες 
στο άλλο. Η έδρα του, στην οποία υπηρετεί και ο Διευθυντής, βρίσκε-
ται συνήθως στο μεγαλύτερο από αυτά. Με αυτό τον τρόπο το κρά-
τος θέλησε να παρέχει ίσες ευκαιρίες για μόρφωση σε όλα τα Ελλη-
νόπουλα, με το διορισμό σε αυτά εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτή-
των και να περιορίσει το κόστος λειτουργίας μικρών απομονωμένων 
σχολικών μονάδων.  

Τα νομοθετήματα αυτά και οι παραινέσεις που ασκούνταν από 
τους Διευθυντές Εκπαίδευσης είχαν αποτελέσματα, καθώς πολλά 
σχολεία εντάχθηκαν στο καθεστώς αυτό. Ο νόμος, όμως, έθετε μια 
σημαντική προϋπόθεση για την συνένωση. Όριζε σαφέστατα ότι θα 
ήταν δυνατή μια τέτοια μετατροπή, μόνο έπειτα από ομόφωνη γνώμη 
των κατοίκων. Τότε σε πολλά χωριά έλαβαν χώρα πολλές συνεδριά-
σεις των κατοίκων. Σύλλογοι γονέων που δεν είχαν ενεργή λειτουρ-
γία, ξαναλειτούργησαν, καινούρια καταστατικά επικυρώθηκαν, συνε-
λεύσεις κατοίκων πραγματοποιήθηκαν και γενικά υπήρξε γενική κι-
νητοποίηση όλων των κατοίκων για τη μορφή του σχολείου του χω-
ριού τους. Το θέμα ήταν φλέγον γιατί το σχολείο αποτελεί πάντοτε 
για την φιλομαθή ελληνική κοινωνία σημείο αναφοράς της. Ο Ιερός 
Ναός και το Σχολείο όπως παρεδόθησαν από τους προγόνους, αποτε-

504  Έγγραφο Νο 44 
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λούν επίκεντρο της προσοχής και ιδιαίτερης μέριμνας για την καλώς 
εννοούμενη παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Έτσι στις συνελεύσεις 
έπαιρναν πολλές φορές μέρος και είχαν λόγο στα τεκταινόμενα, ακό-
μη και κάτοικοι που δεν ήσαν μέλη των συλλόγων γονέων, καθώς δεν 
είχαν παιδιά που να είναι μαθητές του σχολείου. 

Μια τέτοια συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε και στην Πεντάπολη. 
Ο Σύλλογος Γονέων, που έπαψε να διαδραματίζει ενεργό ρόλο τα 
χρόνια αυτά – εκτενέστατη αναφορά για τη δράση, τις επιδιώξεις, τα 
αποτελέσματα του Συλλόγου, μέσα από αυθεντικά κείμενα και μαρ-
τυρίες, υπάρχει σε ξεχωριστό κεφάλαιο – ενεργοποίησε τα μέλη του 
και τα κάλεσε σε συνεδρία με μοναδικό θέμα «Ίδρυση-προαγωγή-
υποβιβασμοί-συγχωνεύσεις Σχολικών μονάδων».505 Κύριο θέμα, 
όμως, της συνεδρίασης ήταν η προτεινόμενη συγχώνευση του Σχο-
λείου. Ο Σύλλογος αφού πήρε υπόψη του το υπ’ αριθ. 9453/23-11-00 
έγγραφο του Δήμου Εμμ. Παπά και το υπ’ αριθ. 48/15-11-00 έγγρα-
φο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών, συζήτησε και πρότεινε 
τη δημιουργία ενός εξαθεσίου Δημ. Σχολείου στο Τοπικό Διαμέρισμα 
Πεντάπολης, με συνένωση αυτών που υπήρχαν στα γειτονικά χωριά 
Εμμανουήλ Παπά, Τούμπας, Δαφνουδίου. Οι λόγοι για τους οποίους 
προτείνει αυτήν τη συνένωση είναι γενικότεροι παιδαγωγικοί λόγοι, 
που απορρέουν από τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων, αλλά και ειδικοί 
τοπικοί λόγοι που αφορούν τη θέση της ίδιας της Πεντάπολης. Ως γε-
νικούς παιδαγωγικούς λόγους ο Σύλλογος αναφέρει 

•	 Ότι θα δίνονται ίσες ευκαιρίες μόρφωσης σε όλα τα 
ελληνόπουλα

•	 Την εννιάχρονη εκπαίδευση
•	 Την παροχή διδασκαλίας ξένων γλωσσών και γυμνα-

στικής. Μάλιστα αναφέρει, ότι τα μαθήματα αυτά δεν 
διδάσκονται στα σχολεία της Τούμπας και του Εμμ. 
Παπά 

•	 Την κατάργηση της συνδιδασκαλίας 2 – 3 τάξεων.

Ως τοπικούς λόγους υπογραμμίζει 
•	 Το γεγονός πως η Πεντάπολη διαθέτει το μοναδικό 

κτίριο που πληρεί όλους τους κανόνες σύγχρονης παι-
δαγωγικής εκπ/σης, αφού διαθέτει αίθουσες Φυσικής 

505  Έγγραφο Νο 50,  Πρακτικό Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σχ. Πεντάπολης
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–Χημείας, εσωτερικό γυμναστήριο και τουαλέτες και 
δεν χρειάζεται βελτιώσεις.

•	 Βρίσκεται γεωγραφικά στο μέσον των υπολοίπων χω-
ριών και άρα διευκολύνει την πρόσβαση

•	 Υπενθυμίζει το γεγονός πως μαθητές από άλλα δημο-
τικά διαμερίσματα φοιτούν ήδη στο Γυμνάσιο της Πε-
ντάπολης, οπότε διευκολύνεται και η μετακίνηση. 

Ανάλογη πρόταση με κυλιόμενη έδρα του σχολείου, πιθανόν να 
προτείνονταν από τα γειτονικά χωριά. Ο Σύλλογος προβλέποντας 
κάτι τέτοιο σημειώνει στο τέλος του πρακτικού της συνεδρίασης τα 
εξής: «Πιθανόν να υπάρξει και πρόταση από άλλο Δ. Διαμέρισμα η δη-
μιουργία ενός 6/θέσιου Σχολείου, αλλά να λειτουργεί σε 2-3 Δ. διαμε-
ρίσματα κυκλικά. Πάνω σε μια τέτοια πρόταση διαφωνούμε για τους 
παρακάτω λόγους…». Οι λόγοι για τους οποίους διαφωνούν είναι πε-
ρίπου ίδιοι με αυτούς που αναφέρουν ως τοπικούς λόγους προτείνο-
ντας το σχολείο τους ως έδρα του νέου εξαθεσίου. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουν για τη διάσπαση ή την κυκλική λειτουργία του Σχολείου 
σε πολλά διαμερίσματα:

•	 Υπήρξαν παρόμοιες συνενώσεις που δημιούργησαν 
πολλά προβλήματα,

•	 Είναι αντιπαιδαγωγική για τις μικρές ηλικίες μαθη-
τών,

•	 Δεν κοινωνικοποιούνται τα παιδιά σε ένα ενιαίο σχο-
λικό περιβάλλον,

•	 Γίνεται δύσκολη η λειτουργία των εκπαιδευτικών ει-
δικοτήτων,

•	 Είναι αντιοικονομική.

Τελικά η συγχώνευση δεν πραγματοποιήθηκε και το Σχολείο συ-
νέχισε τη λειτουργία του ως τριθέσιο. Ακόμη μία προσπάθεια συγχώ-
νευσης των Δημοτικών Σχολείων με τα  γειτονικά χωριά Εμμ. Παπά 
και Τούμπας, γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων της Πε-
ντάπολης στη Γενική Συνέλευση της 26ης Ιανουαρίου 2003, η οποία 
και πάλι απέτυχε.506 Στην αρχή μάλιστα του σχολικού έτους 2003-
04 με τις αριθ. Φ32/448/91630.Γ1/1-9-2003 και Φ50/135/91629/

506  Πρακτικά Μελών Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Γονέων, (26/1/2003)
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Γ1/1-9-2003 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, που κοινοποιούνται στο Σχολείο με το Φ50/136/92023/
Γ1/2-9-2003 έγγραφο, το σχολείο ορίστηκε και ως ολοήμερο με 1 
τμήμα λειτουργίας.507 Αυτό δεν μπόρεσε να δώσει ουσιαστική πνοή 
στο αποδεκατισμένο σχολείο. Το ολοήμερο λειτουργεί για μία μόνο 
χρονιά. Ήδη η οργανικότητά του χάθηκε ουσιαστικά από την προ-
ηγούμενη χρονιά. Σε ένα μήνα από τον ορισμό του ως ολοήμερου 
με την αριθ. 89003/Δ4/20-8-2003 υπουργική απόφαση που δημοσι-
εύθηκε στο ΦΕΚ 1223/27-8-2003 τ. Β΄ και που κοινοποιήθηκε με 
το αριθ. Φ.2.1/2623/2-10-2003 έγγραφο που υπογράφει η Δ/ντρια Δ/
νσης Π.Ε Ν. Σερρών Έλσα Άντζιου, το σχολείο από 3/θέσιο υποβιβά-
ζεται σε 2/θέσιο από το σχ. έτος 2003-04.508 Πολλοί μαθητές μετεγ-
γράφονται στο γειτονικό 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαζώρου. Όλα 
έχουν τελειώσει για το πλέον ένδοξο Δημοτικό σχολείο των Δαρνακο-
χωρίων και όλης της  επαρχίας  Σερρών. Τελευταία προσπάθεια συνέ-
νωσης με κυλιόμενη έδρα Δημοτικού Σχολείου, ανάμεσα στα χωριά 
Εμμ. Παπά, Πεντάπολη, Τούμπα έγινε το 2007 με πρωτοβουλία του 
τ. Προέδρου Ηλία Γηρούση, των μελών του Τοπικού Συμβουλίου και 
των γονέων των μαθητών, η οποία, όμως, και πάλι συνάντησε την άρ-
νηση των γονέων των άλλων χωριών και απέβη άκαρπη.

Άλλη μείωση δεν υπήρξε, αλλά το σχολείο δεν μπόρεσε να κρα-
τήσει ούτε και αυτήν την ελάχιστη οργανικότητα. Το σχολικό έτος 
2008-09 τελευταία χρονιά λειτουργίας έχει εγγεγραμμένους μόλις 11 
μαθητές και λειτουργεί ως μονοθέσιο. Έναν μαθητή στην Α΄τάξη, 
δύο στην Β΄, έναν στην Γ, τρεις στην Δ΄, δύο στην Ε, δύο στην ΣΤ΄. Η 
συνεδρίαση του Συλλόγου Γονέων στις 11-9-2009 παρουσία του μο-
ναδικού δασκάλου του Σχολείου Κων/νου Κόκκορα, καθώς και του 
προέδρου του Δ. Διαμερίσματος Βασιλείου Σύρπα έχει μόνο  τυπικό 
χαρακτήρα. Σ’ αυτήν, σύντομα και χωρίς αιτιολογήσεις, όπως παλαι-
ότερα, αποφασίζεται η συνένωση των Σχολείων Χρυσού – Πενταπό-
λεως γιατί «…αποτελεί μονόδρομο για την παροχή καλύτερης παιδεί-
ας και περισσότερων  ευκαιριών στους μαθητές».509 Ένα μήνα αργό-
τερα με το αριθ. 9557/8-10-2009 έγγραφο του Περιφερειακού Διευ-
θυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Γ. Καρατάσιου, αναστέλ-

507  Έγγραφο Νο 47, Απόφαση ορισμού Ολοήμερων Σχολείων
508  Έγγραφο Νο 45, Ανακοίνωση Υποβιβασμού Δημοτικού Σχολείου
509  Έγγραφο Νο 46, Πρακτικό συνένωσης Δημ. Σχολείων Χρυσού - Πεντάπολης
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λεται η λειτουργία του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.510 Το σχολι-
κό έτος 2009-10 το Σχολείο δεν άνοιξε τις πόρτες του για τον καθιε-
ρωμένο αγιασμό. Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών Ιωάννης 
Καραβασίλης με το αριθ. Φ.2.1/3382/12-10-2009 ενημερώνει για την 
«Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων». Ως αιτιολογία για την 
απόφαση αυτή αναφέρεται η συγχώνευση με το Δημ. Σχ. Χρυσού. 511  

Στο σημείο αυτό τελειώνει η παρουσίαση της διαδρομής του Δη-
μοτικού Σχολείου μέσα από υπηρεσιακά έγγραφα, εγκυκλίους, ΦΕΚ 
και άλλα δημόσια έγγραφα, αλλά και μέσα από προσωπικές εμπειρί-
ες και αναμνήσεις κατοίκων της Πεντάπολης. Παρακολουθήσαμε την 
ίδρυσή του, την αύξηση, την κατασκευή του κτιρίου, είδαμε την με-
ταπολεμική περίοδο, τη συστέγασή του με άλλες εκπαιδευτικές μο-
νάδες, τον μαρασμό του, την μετεγκατάστασή του και τέλος την ανα-
στολή λειτουργίας του. 

510  Έγγραφο Νο 48, Αναστολή λειτουργίας ολοήμερου Σχολείου
511  Έγγραφο Νο 49, Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων
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Εικόνα 30 :  Τελετή θεμελίωσης του σημερινού Δημ. Σχολείου Πεντά-
πολης (29/6/1977)

Εικόνα 31 :  Τελετή θεμελίωσης του σημερινού Δημ. Σχολείου Πεντά-
πολης (26.6.1977)
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Εικόνα 32 :  Τελετή θεμελίωσης του σημερινού Δημ. Σχολείου 
Πεντάπολης (26.6.1977)
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Εικόνα 51 :  ΄Αποψη του σημερινού Δημοτικού Σχολείου

Εικόνα 52 :  ΄Αποψη του σημερινού Δημοτικού Σχολείου
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Έγγραφο 8:  Αριθ. πρωτ. 1749/4.9.1975  
Επιστολή Κοινότητας προς τη Δ/νση Δημοτικής Εκπ/σης (γνωμάτευ-

ση καταλληλότητας οικοπέδου του σημερινού σχολείου)
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Έγγραφο 51:  Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας οικοπέδου
 σημερινού Δημ. Σχολείου (15.9.1975)
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Έγγραφο 52:  Αποστολή έγκρισης καταλληλότητας στο Νομαρχιακό 
Ταμείο (31.12.1975)
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Έγγραφο 24:  ΦΕΚ 71/27.4.1961  Συνένωση των δυο Δημοτικών Σχο-
λείων Πεντάπολης
σε ένα εννιατάξιο
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Έγγραφο 25:   ΦΕΚ 674/26.9.1970  Υποβιβασμός Δημοτικού Σχολείου 
Πεντάπολης από 9θέσιο 

σε 8θέσιο
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Έγγραφο 26:  ΦΕΚ 360/20.5.1972, τ.Β΄: Υποβιβασμός Δημοτικού Σχο-
λείου Πεντάπολης από 8θέσιο σε 6θέσιο
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Έγγραφο 27:  : Υποβιβασμός Δημ. Σχολείου Πεντάπολης 
από 6θέσιο σε 5θέσιο 

(ΦΕΚ 134/24.7.1985 τ. Α΄)
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Έγγραφο 43:  Υποβιβασμός Δημ. Σχολείου Πεντάπολης από 5θέσιο σε 
4θέσιο 

(ΦΕΚ 144/23.9.1986, τ.Α΄)
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Έγγραφο 44:  Υποβιβασμός Δημ. Σχολείου Πεντάπολης από 4θέσιο σε 
3θέσιο 

(ΦΕΚ155/27.8.1987, τ.Α΄)



Έγγραφο 45:  Υποβιβασμός Δημ. Σχολείου Πεντάπολης από 3θέσιο σε 
2θέσιο 

(ΦΕΚ 1223/27.8.2003, τ. Β΄)
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Έγγραφο 46:  Πρακτικό 1/11.9.2009
 (συνένωση με Δημοτικό Σχολείο Χρυσού)



Έγγραφο 47:  Απόφαση ίδρυσης Ολοήμερου Σχολείου Πεντάπολης 
(2003)



Έγγραφο 48:  Απόφαση αναστολής λειτουργίας Ολοήμερου Σχολείου 
Πεντάπολης (2009)



Έγγραφο 49:   Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Σχολείου 
Πεντάπολης (2009)



Έγγραφο 50:  Αίτημα Συλλόγου γονέων για συνένωση Δημ. Σχολείων 
Πεντάπολης – Εμμ. Παπά – Τούμπας – Δαφνουδίου (2000)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα περιλαμβάνουμε εκτός από τα υπηρεσιακά έγ-
γραφα που διευκόλυναν την έρευνά μας,

1) Αιτήσεις προσβάσεων στα υπηρεσιακά αρχεία 
2) Συνεντεύξεις δέκα προσώπων τα οποία σχετίζονται με τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο με την Πεντάπολη και το Σχολείο 
της. Έτσι παραθέτουμε τις συνεντεύξεις των Πολυχρόνη Θεο-
δοσιάδη και του Θεοδόση Λιθαρή, που υπήρξαν μαθητές στην 
προπολεμική περίοδο. Τις συνεντεύξεις των Δημητρίου Αρα-
μπατζή και Βασιλικής Χατζηαγοράκη, που ήταν μαθητές κατά 
τη βουλγαρική κατοχή. Του Νικολάου Παπανικολάου και του 
Κωνσταντίνου Παπαευαγγέλου που εργάστηκαν ως κοινοτι-
κοί δάσκαλοι στο Δημοτικό Σχολείο. Του Αθανασίου Χατζη-
αγοράκη που φοίτησε στο Νυχτερινό Σχολείο, του Μιλτιάδη 
Θεοδοσιάδη και Νικολάου Κορακά, που εργάστηκαν ως δά-
σκαλοι και της Φωτεινής Φωτιάδη – Παπανικολάου μαθήτρι-
ας της Οικοκυρικής Σχολής. Μέσα από τις συνεντεύξεις τους 
έρχονται στο φως  αδημοσίευτα στοιχεία όχι μόνο της ιδιότη-
τάς τους ως μαθητών ή εκπαιδευτικών, που αφορούν το Σχο-
λείο σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά και γε-
νικότερα στοιχεία που αφορούν την πολιτιστική, την κοινωνι-
κή και οικονομική ζωή της Πεντάπολης για χρονικό διάστη-
μα, που πλησιάζει τον έναν αιώνα.

3) Κατάλογο επιστημόνων που κατάγονται από την Πεντάπολη
4) Ενδεικτικά έγγραφα πηγών από τα αρχεία του Σχολείου, της 

Κοινότητας, της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης. 
5) Ενδεικτικά και απολυτήρια μαθητών
6) Φωτογραφικό υλικό του Δημοτικού Σχολείου και της Πεντά-

πολης
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1. Αιτήσεις για την άδεια διεξαγωγής έρευνας
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        Α Ι Τ Η Σ Η                                                                                                                                                                                 

 
Των Λασπά Αναστασίου                                    κ. Δντή
        Αλαχούζου Μαρίας                           Β/θμιας Εκπ/σης Ν.Σερρών
        Χατζηαγοράκη  Δημητρίου
        Χανουμίδη Λιβέριου
        Δασκάλων Π.Ε.Ν.Σερρών-Δράμας

Θέμα.. Άδεια διεξαγωγής έρευνας
          
Στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας του Διδασκαλείου Θεσσαλονί-

κης στο οποίο φοιτούμε, για το ερευνητικό πρόγραμμα της Ιστορί-
ας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης με την επίβλεψη του καθηγητή κ. 
Χρ. Τζήκα, σας παρακαλούμε να μας χορηγήσετε σχετική άδεια πρό-
σβασης στο αρχείο και τους χώρους του Γυμνασίου-Λυκείου Πεντά-
πολης πρώην Δημοτικού Σχολείου για την άντληση υλικού.

Η εργασία θα εκπονηθεί έως τον Ιούνιο του 2010 και θα τηρη-
θούν οι κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας.

Σέρρες 27/01/2009                               Οι αιτούντες
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2. Συνεντεύξεις

2.1 Συνέντευξη στις 12/3/09 με τον Πολυχρόνη  Θεοδοσιάδη του Ευαγ-
γέλλου. 

Ο Π. Θεοδοσιάδης γεννήθηκε στις 26/7/1912 στην Πεντάπολη, 
γεωργός, 97 ετών. Φοίτησε στο «κόκκινο σχολείο», γνώρισε τους 
προπολεμικούς δασκάλους, έζησε την ανέγερση του διδακτηρίου 
και όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην πορεία του χρόνου 
στην Πεντάπολη.  

? Πότε γεννήθηκες μπάρμπα Πολυχρόνη;
= Το 1912, 26 Ιουλίου, εδώ στην Πεντάπολη.

? Θέλουμε να μας πεις τι θυμάσαι για το παλιό Δημοτικό Σχολείο.
= Το παλιό ήταν εκεί που είναι η Αστυνομία. Στο χώρο της Αστυ-
νομίας ήταν το παλιό σχολείο, που δεν υπάρχει σήμερα. Πέντε τά-
ξεις ήταν μέσα μεριά, που είναι η Αστυνομία. Μπροστά δεν είναι 
με σκάλες; Ε, ήταν η έκτη τάξη εκεί. 

? Πεντατάξιο ήταν ή εξατάξιο;
= Εξατάξιο ήταν. Το «κόκκινο σχολείο» το έλεγαν, γιατί ήταν βαμ-
μένο με κόκκινη μπογιά απ’ έξω.

? Ήταν δυο κτίρια δηλαδή εκεί;
= Δυο κτίρια. Ακριβώς εκεί που είναι το ιατρείο ήταν η έκτη τάξη 
και οι άλλες τάξεις, μέσα στο μεγάλο, εκεί που είναι σήμερα η 
Αστυνομία.

? Μετά το έριξαν αυτό και έκαναν την Αστυνομία εκεί πέρα;
= Ναι, πολύ αργότερα.

? Αυτό, το παλιό σχολειό, παλιό σπίτι ήταν ή κτίριο ήταν κανονι-
κό;
= Ήταν, είχε δυο σκάλες. Ανέβαιναν απ’ την αυλή –ήταν μέσα με-
ριά όμως- δω μπροστά που είναι η Αστυνομία ήταν αυλή, δεξιά 
μεριά μία σκάλα, αριστερά μία, δυο αίθουσες δεξιά, δυο αριστερά 
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και μια στο κέντρο, η Πέμπτη τάξη.

? Και που παίζατε όταν είχε διάλλειμα;
= Στην αυλή, ήταν μεγάλη, ακόμα και πιο μπροστά από την Αστυ-
νομία …

? Αυτό, το παλιό σχολείο, πότε υπολογίζεις να είχε χτιστεί;
= Μπροστά απ’ το 1800, … παλιό. Γύρω γύρω με πέτρες και στη 
μέση τα χωρίσματα με τούβλα, ένας όροφος, με κεραμίδια τουρ-
κικά …

? Ας αφήσουμε το παλιό σχολείο, ας πάμε τώρα στο κατοπινό, 
αυτό που μας ενδιαφέρει, το σημερινό Γυμνάσιο. Τι ξέρεις;
= Αυτό θεμελιώθηκε το 1925.

? Γιατί έκαναν οι Πενταπολίτες άλλο σχολειό, αφού είχαν, το πα-
λιό
= Ε, είχαν, αλλά μεγάλωσε, είχε πολύ κόσμο στο χωριό. Μόλις πή-
γαν κάτω, έγινε δωδεκαθέσιο … Δεν έφτανε το παλιό κι έκαναν 
καινούριο.

? Τα λεφτά ποιος τα’ βαλε;
= Το χωριό, ήταν πολύ πλούσιο το χωριό μας … Πρώτα πρώτα 
έκαναν την εκκλησία, απ’ το 1909.

? Και πως μαζεύτηκαν για το χτίσιμο του σχολειού αυτά τα λεφτά;
= Επί της οκάς. Ένα φράγκο για κάθε οκά  καπνού που μάζευε ο 
καθένας.

? Έδιναν όλοι, όμως;
= Έδιναν. Διότι ήταν ο Πουστουρλής πρόεδρος. Κι επειδή έκανε 
κι ο παππούς μου πολλά χρόνια πρόεδρος, έρχονταν και τον συμ-
βουλεύονταν. Γιατί μερικοί σύμβουλοι ήθελαν προαιρετικά, αλλά 
προαιρετικά δε θα γίνονταν καμιά φορά.
Όταν γίνονταν οι πωλήσεις, ο έμπορος (αγοραστής) καπνού κατέ-
θετε την εισφορά, την κράτηση στην κοινότητα. Το σχολείο κόστι-
σε 3.000.000 δρχ. όταν η λίρα έκανε 100 δρχ.
Ήταν τρεις εταιρίες που αγόραζαν καπνά. Τα μισά της Πεντάπολης 
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όμως τα αγόραζε η εταιρία Κλεν με εξπέρ της τον κ. Άριγκτον. Κι 
αφού αυτός συμφώνησε στην κατ’ αυτόν τον τρόπο απόδοση της 
εισφοράς, ακολούθησαν κι οι άλλες εταιρίες (Γκαίρι & Στάντερ 
…). Τα λεφτά μαζεύονταν απ’ το 1925 μέχρι το 1928. Μαζί, απ’ το 
1925, ξεκίνησαν, γίνονταν και τα έργα (χτίσιμο σχολείου).

? Ποιοι το έχτιζαν, ποιοι ήταν οι μάστορες; 
= Είχε έναν μηχανικό, Ιταλός ήταν, το όνομα δε το θυμάμαι. Ο επι-
στάτης λέγονταν Μιχάλης, επίθετο δε θυμάμαι. Τρία χρόνια εδώ 
καθόταν στου Τσιαπούρη το σπίτι το ψηλό … Εκείνες οι τσιμεντο-
γωνίες που έγιναν, τέτοιο καλούπι δεν είχε στην Ελλάδα. Αυτός ο 
Μιχάλης έφερε το καλούπι και τις έκαναν εδώ επί τόπου, έκαναν 
και του Τσιαπούρη το σπίτι μια που κάθονταν εδώ πέρα …. Τα υλι-
κά όλα απ’ τα Σέρρας τα έφερναν … Τελικά το 1928 τέλειωσε το 
καινούριο σχολείο.

? Πότε λειτούργησε, δάσκαλοι πότε πήγαν;
= Το 1932.

? Απ’ το 1928 ως το 1932 τι γίνονταν;
= Ήταν τελειωμένο, ε, άργησαν, …δε πήγαιναν …

? Δε θυμάσαι γιατί;
= Αυτό δε το ξέρω …

? Μήπως δεν είχε καλή οικονομία: Γιατί το 1929 είχε το κραχ …
= Μπα, όχι, ήταν τελειοποιημένο, αλλά …

? Το κράτος έδωσε καθόλου χρήματα;
= Καθόλου!

? Οι πρώτοι δάσκαλοι που ήρθαν, ήταν οι ίδιοι του παλιού σχο-
λειού και τώρα ήρθαν εδώ;
= Όχι, αυτοί μεγάλωσαν.
 
?Θυμάσαι ονόματα; Ποιος ήταν ο πρώτος διευθυντής;
= Ο Κουντουράς ήταν. Κωνσταντίνος Κουντουράς. Ο πρώτος απ’ 
όταν εγώ άρχισα να πηγαίνω σχολειό. Πιο μπροστά ήταν ο Θεο-
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χαρίδης.
? Ο διευθυντής, ποιος ήταν ο πρώτος διευθυντής στο καινούριο 
σχολειό;
=Δε θυμάμαι, γιατί είχα μεγαλώσει, ήμουν στρατιώτης … Ούτε ο 
Κουντουράς πήγε, ούτε ο Αχιλλέας πήγε, ούτε ο Χατζηκωνσταντί-
νου πήγε. Μια Ελένη είχε, μια Φραξούδα είχε … Ο Χατζηκωνστα-
ντίνου είχε έρθει το 1922, απ’ τη Θράκη ήταν.

? Στο καινούριο το σχολείο, βέβαια στρατιώτης ήσουν πια, θυμά-
σαι κανένα δάσκαλο στο καινούριο;
=  Στο καινούριο, Στασινόπουλος, Κατσαρός, νεότερος, …

? Αυτοί οι δάσκαλοι, και στο παλιό, τι σχολή είχαν τελειώσει, τι 
γράμματα ήξεραν;
= Αυτοί, είχε σχολή στα Σέρρας, Μαρούλειος Σχολή, έφτιαχναν 
τρία χρόνια κι έβγαιναν δάσκαλοι.

? Αυτοί τέλειωναν Γυμνάσιο και μετά πήγαιναν Μαρούλειο ή …
= Όχι, Γυμνάσιο δεν είχε, τίποτα δεν είχε … τρία χρόνια έκαναν 
κι έβγαιναν δάσκαλοι. Εκεί στις Σέρρες, μόλις ανεβαίνεις τριάντα 
σαράντα μέτρα στο δρόμο για Βροντού ήταν, απ’ το Μαρούλης 
βγαίνει, επίθετο ήταν …

? Εσύ, βέβαια, στο καινούριο σχολειό μαθητής δεν έκανες. Ας 
πούμε στο παλιό. Πώς σας έκαναν μάθημα οι δάσκαλοι;
= Ξεκινούσαμε το πρωί, το καλοκαίρι πριν τις 06:00΄, ο ήλιος 
έβγαινε απ’ τις 05:00¨. Το χειμώνα λίγο πιο αργά. Τα μαθήματα 
κρατούσαν μέχρι 12:00΄ή 13:00΄, ανάλογα την τάξη. Η τάξη μας 
είχε 60 παιδιά, αγόρια κορίτσια μαζί. Απ’ τη μια μεριά τα αγόρια, 
απ’ την άλλη τα κορίτσια. Απ’ τη μεριά των κοριτσιών είχε κι αγό-
ρια μετά … Τα  αγόρια πάντα παραπάνω ήταν …
Ο δάσκαλος είχε έδρα και καρέκλα. Ο πίνακας μαύρος ήταν. 
Στα νήπια είχαμε σκαμπούδια (σκαμπό) –είχε και νηπιαγωγείο-
Μετά όλη η πρώτη τάξη, εκατό τόσα παιδιά, τα μισά σε 4 μήνες, 
το Φεβρουάριο, τα τελειώσαμε τα νήπια και προβιβαστήκαμε, οι 
καλοί μαθητές, στην πρώτη τάξη, ήμουν 6 χρονών, το 1918 ήταν. 
Οι Βούλγαροι έφυγαν το Σεπτέμβριο του 1918, το σχολειό άνοιξε 
1η Νοεμβρίου 1918, το παλιό.
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? Όσο ήταν οι Βούλγαροι εδώ, μέχρι το 1918 το σχολείο δεν λει-
τουργούσε;
=Δεν λειτουργούσε. ‘Ήταν μέτωπο εδώ. Από το Στρυμόνα μέχρι 
την Κακαράδα(Μεσοκώμη). Κοντά στο χωριό, η πρώτη γραμμή. 
Ήταν πρώτος ευρωπαϊκός πόλεμος . Οι Βούλγαροι διοικούσαν 
στρατιωτικώς, δεν είχε σχολεία. Πολιτικώς, εδώ έβγαζαν πρόεδρο 
από δω απ’ το χωριό μας, ενώ το 1940, που ξανάρθαν, διοικούσαν 
και στρατιωτικώς και πολιτικώς οι ίδιοι οι Βούλγαροι και τότε είχε 
και βούλγαρους δάσκαλους …

? Τους Έλληνες δασκάλους τι τους έκαναν;
=Δεν το θυμούμαι τι τους έκαναν … Το 1940 τα σχολεία δεν έκλει-
σαν. Ήρθαν οι Βούλγαροι κι από Ελληνικά έγινα Βουλγάρικα, μά-
θαιναν βουλγαρικά, όλα στα βουλγαρικά, Γλώσσα, Μαθηματικά, 
… -Ιστορία δεν έκαναν- έμειναν 3,5 χρόνια, ήρθαν 12/4/1941 κι 
έφυγαν 14/9/1944. Μετά πάλι ήρθαν Έλληνες δάσκαλοι …

? Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στο παλιό σχολείο σου, γιατί ξεφύγα-
με. Τι μαθήματα σας έκαναν τότε που πήγαινες εσύ μαθητής;
= Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία, Ιχνογραφία, Ιερά Ιστορία (εκ-
κλησιαστικά), Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, αργότερα Πατριδο-
γνωσία …
Άριστα ήταν το 6, το 5 λίαν καλώς, το 4 καλώς, το 3 κακώς. Με 
3,2,1, δεν προβιβαζόσουν, στάσιμος. Στάσιμα έμεναν πολλά παι-
διά. Οι δάσκαλοι τότε είχαν όρεξη να μάθουν τα παιδία, πολλά 
όμως δε μάθαιναν κι έμεναν στάσιμα.

? Δεν είχε κανέναν να τα βοηθήσει δηλαδή;
= Δεν ήθελαν. Όλο ψέματα έλεγαν (προφάσεις), για να παίζουν …

? Σας έδερναν; Πώς σας έδερναν;
= Ναι, στα χέρια. Εμένα όχι, αλλά άλλους, σφαλιάρες, αυτιά, τι-
μωρία στο ένα πόδι … ή και παραπάνω κράτηση στο σχολείο –νή-
στις-  μετά το σχόλασμα. Ήξερε ο επιστάτης ποιοι έμεναν για τι-
μωρία …
Οι δάσκαλοι κάθονταν στο χωριό. Σχολείο είχε και τ’ απόγευμα 
δυο ώρες. Το χειμώνα που τα’ απόγευμα σκοτείνιαζε, ο δάσκαλος, 
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έχοντας μεράκι να μάθουν τα παιδιά, έδινε χρήματα ν’ αγοράζουν 
πετρέλαιο και συνέχιζε μάθημα με λάμπα …

? Τους δασκάλους ποιος τους πλήρωνε; Η κοινότητα ή το κράτος;
= Το κράτος, μόλις έφυγαν οι Βούλγαροι, το κράτος.

? Άλλαζαν από χρονιά σε χρονιά;
= Όχι. Οι δασκάλες είχαν την ίδια τάξη. Οι δάσκαλοι άλλαζαν. Σ’ 
αρκετά μαθήματα, άλλος έκανε κάθε μάθημα. Μάθημα είχε κι ο 
διευθυντής κανονικά. Δεν απαλλάσσονταν καθόλου.

? Άλλες δουλειές σας έβαζαν να κάνετε απογεύματα; Ας πούμε 
κήπο;
= Όχι, δεν είχαμε κήπο, δεν είχε προαύλιο μεγάλο (σ.σ.: μιλά για 
το παλιό σχολειό). Στο νέο σχολείο ναι. Όταν ήμουν επιτροπή (με-
γάλος πια, με τα παιδιά μου στο σχολείο) δάσκαλος μαζί με παιδιά 
φύτεψαν τα πεύκα στο σχολειό γύρω στο 1935 -1937.
 
Μεταπολεμικά στο κτίριο λειτουργούσαν δυο σχολεία, δυο διευ-
θυντές, σχολική εφορεία όμως μία. Η ΟΥΝΤΡΑ έδινε συσσίτιο και 
τρόφιμα στα παιδιά, κασέρια, σοκολάτες, κουτιά γάλα απ’ το 1945 
κ. έ. (σχέδιο Μάρσαλ) Τα διαχειρίζονταν οι δάσκαλοι με την επι-
τροπή … Η επιτροπή ήταν 4 άτομα, δυο απ’ το κάθε σχολείο κα 
τους όριζαν οι δάσκαλοι.

? Παρελάσεις κάνατε;
= Του  Ευαγγελισμού.

? Το καλοκαίρι στο τέλος της χρονιάς, κάνανε εκδηλώσεις, επιδεί-
ξεις …;
= Γυμναστικές επιδείξεις, τα παιδιά μου. Εγώ, στο παλιό σχολειό 
δεν κάναμε.

? Εκδρομές πηγαίνατε;
= Ναι, στα γύρω χωριά, με τα πόδια, και γυρνούσαμε ως τ’ από-
γευμα. Άλλες φορές έρχονταν απ’ τα’ άλλα χωριά σε μας … (στην 
Τούμπα στο μύλο, στο Εμμ. Παπά στον Αι Γιώργη, όπου είχε νερά 
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δηλαδή. Στο Χρυσό μας πετροβολούσαν και δεν ξαναπήγαμε, ούτε 
αυτοί ήρθαν. Στο Άγιο Πνεύμα δεν πήγαμε ποτέ. Αυτό γινόταν 
κάθε χρόνο μια φορά, ενώ τοπικά μόνο οι μαθητές του σχολείου 
μας πηγαίναμε κι άλλες φορές π.χ. στον Προφήτη Ηλία, στον πρά-
σινο Μύλο … όπου είχε νερά …

? Λεφτά πληρώνατε καθόλου στο σχολείο;
= Όχι, όχι … Καμιά φορά, σε προαιρετική βάση … Οι καλοί μα-
θητές, που είχαν μεράκι να μάθουν, έδιναν …

? Τα βιβλία, τα έδινε το κράτος;
= Το κράτος έδινε το αναγνωστικό. Τα υπόλοιπα τα πληρώναμε …

? Όσοι δεν είχαν ν’ αγοράσουν, πώς γίνονταν, πώς διάβαζαν αυτοί;
= Μμμ, δανεικά. Αλλά, είπα, το χωριό είχε λεφτά.

? Εσύ έδινες δανεικά βιβλία;
= Έδινα …… Τα βιβλία άρχισαν να τα δίνουν όλα, μετά το 1945 
… μάλλον όχι. Πολύ αργότερα. Τ’ αγοράζαμε, απ’ τα βιβλιοπω-
λεία. Ιδίως αυτά του γυμνασίου ήταν ακριβά … Μέχρι 100 δρχ. βι-
βλίο είχε …! Μισή λίρα!

? Εσύ είχες τετράδιο, πένα, κονδύλι, τι ….
= Τετράδιο, μολύβι. Μελάνι με πένα στην καλλιγραφία μονάχα.

? Υπήρχε συσσίτιο στο σχολείο;
= Κατά τον εμφύλιο, γάλα κασέρι … για πρωινό.

? Οι δάσκαλοι, ήταν πλούσιοι, είχαν λεφτά;
= Μόνο το μηναίο. Έφτανε δεν έφτανε … Απ’ το 1918 θυμάμαι με 
δυσκολία ήταν 500 δρχ. όποτε ζυμώναμε, πηγαίναμε ψωμί, προ-
αιρετικά. Οι αδύνατοι μαθητές πιο πολύ, για να μη τρων ξυλιές … 

? Τι άλλο πήγαιναν στους δάσκαλους;
= Καμιά φορά αυγά …

? Είχε τότε φροντιστήρια;
= Μόνο μεταπολεμικά ….Παλιά, οι αδύνατοι ήθελαν δεν ήθελαν 
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παρακαλούσαν τους καλούς μαθητές να τους δείχνουν ….
Εγώ ήξερα και τα μαθήματα της επομένης. Ήρθε μια φορά ο Επι-
θεωρητής και βλέποντας ότι φτιάχναμε για την Ασία ρώτησε ποιος 
θα μας πει για την Τουρκία. Και ήξερα κι άρχισα να λέω εγώ. Κι 
όταν με ρώτησε τι προτέρημα έχουν οι Τούρκοι, του’ πα θα το πω, 
αλλά θα γελάσει όλη η τάξη. Ας γελάσει, μου είπε και συνέχισα: 
Έχουν την πολυγαμία, αγαπούν και παντρεύονται πολλές γυναί-
κες, του είπα …

? Στη Γεωγραφία είχατε χάρτη;
= Ναι, χάρτες, υδρόγειο σφαίρα …

? Κάθε πότε έρχονταν ο Επιθεωρητής; Μια φορά το χρόνο;
= Δυο φορές συνήθως, έρχονταν απ’ τα Σέρρας, καμιά φορά τρεις. 
Οι δάσκαλοι τον έτρεμαν. Αν σήκωνε μαθητή και δε ήξερε … ωχ 
…

? Για θυμήσου τώρα, όταν λειτούργησε το καινούριο σχολειό, 
1931-32, έγιναν καθόλου εγκαίνια;
= ‘Ήμουν στρατιώτης τότε, οπότε … Έγιναν, δεν ήμουν εδώ …
Το χωριό είχε τότε πολύ πρόοδο, το 1934-35 έγιναν δρόμοι με κυ-
βόλιθους μόνο στο χωριό μας, πάλι με λεφτά των κατοίκων, το 
1936 φιλαρμονική, το 1937 όχημα πυροσβεστικής …

? Υπήρχαν παιδιά που δεν πήγαιναν καθόλου σχολείο;
- Ναι, αλλά λίγα …..

? Ξένα παιδιά, εργατών στο χωριό, δεν έρχονταν σχολείο;
= Κάποιες φορές παιδιά γιατρών. Οι εργάτες έρχονταν εποχιακά, 
χωρίς τις οικογένειές τους συνήθως.
 
? Άλλες λεπτομέρειες;
= Γενικά, τα αγόρια στο σχολείο ήταν πάντα περισσότερα, σχεδόν 
τα 2/3. Πολλά κορίτσια δεν τα έστελναν σχολείο. Καλύτεροι μα-
θητές ήταν απ’ τ’ αγόρια πιο πολύ. Όταν είχε καπνοφυτεία, μήνα 
Μάιο, το έκοβαν το σχολειό. Εμένα μ’ έκοψαν και δε μ’ έστειλαν 
έκτη τάξη. Για συμπλήρωση των μαθημάτων που χάνονταν απ’ τα 
παιδιά στην καπνοφυτεία, γίνονταν μετά συμπληρωματικό 15θή-
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μερο …

? Απ’ αυτούς που τέλειωναν το Δημοτικό, πήγε κανένας αλλού να 
συνεχίσει, να σπουδάσει;
= Όταν το 1918 ήμουνα Α΄ Δημοτικού, στην Δ΄ Δημοτικού ήταν ο 
Τσιλίκας, που τελικά έγινε γιατρός, ήταν ο Μίμης Χαρτώνας.

? Δηλαδή, κάποιοι, έστω αυτοί οι λίγοι, συνέχιζαν Γυμνάσιο στη 
Σέρρες και συνέχιζαν σπουδές …
= Ναι, λίγοι … ο Τσιλίκας, ο Χαρτώνας, … ο Τακούδας που βγή-
κε γεωπόνος.
Ο Τσιαπούρης, πάλι, γύρισε όλα τα γυμνάσια, πήρε απολυτήριο, 
αλλά…. 
Εμένα, πάλι, μ’ έφερε τα’ απολυτήριο στο σπίτι ο δάσκαλος, κι ας 
μην πήγα έκτη τάξη. Και μ’ έγραψε στο Γυμνάσιο, επειδή ήμουν 
πολύ καλός, είπε στον μπαμπά μου. Αλλά ο πατέρας μου δε μ’ 
έστειλε, για να τον βοηθάω … …. Και το είχα παράπονο γι αυτό κι 
εγώ τα έστειλα τα παιδιά μου ….

? Από πότε υπήρχε προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) στην 
Πεντάπολη;
= Θυμάμαι ότι το 1918 υπήρχε Νηπιαγωγείο στην Πεντάπολη, που 
λειτουργούσε όμως περιστασιακά –σ.σ.: προφανώς από έλλειψη 
νηπιαγωγών.
Νηπιαγωγός ήταν πάντα γυναίκα. Πόσο πιο πριν υπήρχε Νηπια-
γωγείο, αυτό δεν το ξέρω.
? Ποιοι ήταν δάσκαλοι στα τέλη του 19ου αιώνα;
= Τον 19ο αιώνα, δάσκαλος στο σχολείο ήταν ο Τσιόστκουλης 
(σ.σ.: πρόκειται για τον Χριστόδουλο Φωτίου, Πενταπολίτη, που 
είχε φοιτήσει στο ιεροδιδασκαλείο της μονής Τιμίου Προδρόμου 
και συμμετείχε στην ερανική επιτροπή ανέγερσης, τότε, της εκ-
κλησίας του Αγίου Αθανασίου στο χωριό).
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2.2 Συνέντευξη στις 5/5/2009, με τον Θεοδόση Λιθαρή. 

Γεννήθηκε το 1921 στην Πεντάπολη, γεωργός. Εγγονός του  Προ-
έδρου Πουστουρλή, που οραματίστηκε και υλοποίησε την ανέγερση 
του διδακτηρίου. Υπήρξε μαθητής του Δημοτικού Σχολείου τον χρό-
νο μεταστέγασής του.

? Τι θυμάσαι κύριε Θεοδόση απ’ το παλιό σχολείο, αυτό που ήταν 
στην Αστυνομία κι απ’ το οποίο δεν έχουμε μια εικόνα σήμερα;
= Ήταν εξώπορτα μεγάλη. Πρώτα ήταν η αυλή, απέναντι δέσπο-
ζε το σχολείο: Δυο μεγάλες αίθουσες δεξιά, δυο μεγάλες αίθουσες 
αριστερά, στο κέντρο ήταν το σαλόνι το οποίο ήταν με παρμάκια 
(κάγκελα) κι απέναντι ‘κόβοντας’ το σαλόνι έκαναν μια μικρότερη 
αίθουσα –ως επί το πλείστον ήταν εκεί η ΣΤ' 
τάξη, γιατί στην ΣΤ' τάξη, δυστυχώς, μόνο τα αγόρια πήγαιναν. 
Για τα κορίτσια δεν ήταν υποχρεωτικό. Δεξιά στο βάθος, λοιπόν, η 
Α΄ τάξη, δίπλα προς τα δω η Γ΄ τάξη, αριστερά η Β΄ και η Δ΄ τάξη. 
Η Ε’ τάξη ήταν απέναντι στο «κόκκινο σχολείο», ένα κτίριο βαμ-
μένο κόκκινο, από κάτω μεριά καθόταν η καθαρίστρια κι απ’ την 
απάνω μεριά ήταν το ταχυδρομείο. Μόνιμα, λοιπόν, στο γωνιακό 
δωμάτιο αυτό ήταν η Ε΄τάξη.

? Νηπιαγωγείο υπήρχε;
= Όχι, και στις αίθουσες του σχολείου ήταν σταθερά οι ίδιες τά-
ξεις …

? Πότε έγινε το καινούριο σχολείο;
= Θεμέλιο λίθο … το 1925. Ο παππούς μου ο Πουστουρλής ήταν 
πρόεδρος τότε … Τι συνέβη, να δεις εκεί πέρα, πράγμα που δεν το 
ξέρουν πολλοί. Το σχολείο ξεκίνησε να γίνει πρώτα με ξύλα, όμως 
άλλαξαν γνώμη και όλα αυτά τα ξύλα τα’ βαλαν μετά στα υπόγεια 
(τα είχαν πληρώσει και δε μπορούσαν να τα επιστρέψουν πίσω 
…). Τα χρησιμοποιούσαν αργότερα για εξέδρες, για τις σχολικές 
γιορτές … Μετά έκαναν εδώ μπροστά την Οικοκυρική σχολή, από 
κάτω στο ισόγειο και το σχολείο λειτούργησε, δεν είναι δυνατό να 
το ξεχάσω, το σχολικό έτος 1932-33.
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? Και γιατί άργησε να λειτουργήσει τόσο καιρό, απ’ το 1928;
= Ε, να … άργησε … Ίσως να έφταιγε κι η κρίση, που ήταν απ’ το 
1929 μέχρι το 1935 σχεδόν. Υπήρχαν παλιές οικογένειες με χρέη, 
μα κι ο πατέρας μου παρόλο που δεν πρόλαβε να χρεωθεί, θυμά-
μαι, το 1932 γεννήθηκε ο αδερφός μου και τη βάφτιση την κάνα-
με με τον κουμπαρά μου, 180 δρχ., έσπασα τον κουμπαρά μου, το 
θυμάμαι πάρα πολύ καλά.

? Τι καιρό, λοιπόν, έγινε η αλλαγή απ’ το παλιό στο καινούριο σχο-
λείο, τα εγκαίνια;
= Παλιότερα, πηγαίναμε τα εργαλεία, είχαμε κήπο εκεί πέρα στο 
παλιό …

? Τα εγκαίνια έγιναν στα μισά της σχολικής χρονιάς ή απ’ την αρχή 
ξεκίνησε το σχολείο; 
= Αγιασμό δεν θυμάμαι, αλλά υπήρχαν φωτογραφίες, τότε ήταν 
πρόεδρος ο παππούς μου ο Πουστουρλής, είχα μια μεγάλη φωτο-
γραφία απ’ έξω. Μετά  πήγαν στου Αναγνώστου το σπίτι, μετά τα 
εγκαίνια …
Τα ίδια θρανία κουβαλήσαμε απ’ το παλιό στο καινούριο σχολείο 
… και ξέρεις τι θρανία είχε; … Θρανία που κάθονταν έξι παιδιά. 

? Θυμάσαι στα εγκαίνια μήπως ήταν κανένας επίσημος;
= Ήταν τοπικοί παράγοντες …

? Είχαμε τότε και δασκάλες και δασκάλους, με τη λειτουργία του 
σχολείου; Κάθονταν εδώ;
= Και δάσκαλοι και δασκάλες … καλό δάσκαλο, που τον θυμά-
μαι ακόμη, είχαμε τον Χατζηκωνσταντίνου, ο οποίος έκανε αρ-
κετά χρόνια εδώ, και πιο παλιά από μένα έκανε, αυστηρός πολύ, 
αλλά δάσκαλος που τα έβαζε στο κεφάλι του μαθητή, με παραδείγ-
ματα κλπ … τον είχα τρία χρόνια, στην Δ΄, Ε΄, Στ΄ τάξη.

? Συνηθίζονταν και τότε οι δασκάλες να παίρνουν μικρές τάξεις 
και οι δάσκαλοι μεγαλύτερες;
= Ναι, ναι, … και τότε.
 
? Πόσα παιδιά είχε η κάθε τάξη;
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= Πολλά. Μπορεί και εκατό π.χ. η Α΄ τάξη! Οι άλλες τάξεις, 80, 
70, 60. Είχαμε έλλειψη δασκάλων, θυμάμαι ο δάσκαλος για να 
τρέξει να κάνει και την άλλη τάξη, η προηγούμενη έμενε να έχει 
κενό, … τους έβαζε κάποια εργασία …. «Κατσιούρα» το λέγαμε, 
κάτσιμο δηλαδή(καθισιό) … Ήταν και φορά, μια χρονιά, που είχα-
με μόνο 4 δασκάλους …
? Ο δάσκαλος, θυμάσαι τι προσόντα είχε;
= Ο Χατζηκωνσταντίνου μας το’ λεγε. Αυτοί έβγαλαν 3 χρόνια … 
δεν ξέρω … διδασκαλείο το έλεγαν νομίζω …  Α, ο συγκεκριμέ-
νος, μας ήρθε δάσκαλος απ’ τη Θράκη, ήταν μεγάλος αυτός. Τώρα 
οι άλλοι, … είχαμε έναν … Νικόλαο Στασινόπουλο, … έναν  … 
Δημήτριο Τάτσκα, κι αυτός αυστηρός πολύ, έκανε πολλά χρόνια 
κι αυτός, από το Μελένικο ήταν, βγήκαν πολλοί επιστήμονες από 
κει …

? Υπήρχε στις Σέρρες κάποιο διδασκαλείο, που έβγαζε δασκάλους;
= Μμμμ, μήπως ήταν του Μαρούλη; Ναι, κι όσοι έβγαλαν εκεί, 
λέει, με το δάχτυλο τους έδειχναν …

? Αυτοί οι δάσκαλοι που θυμάσαι, οι περισσότεροι ήταν ξένοι 
στην καταγωγή;
= Δεν ήταν Σερραίοι, όχι, όχι … Χατζηκωνσταντίνου, Στασινό-
πουλος, Μάλλιος, Τάτσκας …

? Θυμάσαι τι μαθήματα φτιάχνατε;
= Κατ’ αρχήν δεν είχαμε βιβλία! Όλα τα μαθήματα τα έγραφε ο δά-
σκαλος στον πίνακα και τα κάναμε αντιγραφή κι αυτό ήταν καλό, 
ξέρεις. Είχα τετράδιο Ιστορίας, τετράδιο Φυσικής Ιστορίας, Γεω-
γραφίας, αυτό νομίζω ήταν καλό, γιατί τα γράφαμε –ο δάσκαλος 
με την κιμωλία ήταν-, Αριθμητική. Θρησκευτικά βέβαια … Μα-
θαίναμε γράμματα, το λέω με υπερηφάνεια αυτό …

? Μάθαιναν όλοι γράμματα, όμως;
= Οι άλλοι, δεν ξέρω, … όποιος ήθελε, μάθαινε! Μαθαίναμε γράμ-
ματα … Πρώτα πρώτα οι δάσκαλοι κουράζονταν περισσότερο, 
γιατί τα μαθήματα ήταν και πρωί και απόγευμα εκτός από Τετάρ-
τη και Σάββατο, που ήταν μόνο πρωί. Ο πίνακας ήταν μαύρος, 
γράφαμε σε τετράδια, είχαμε μολύβι, αλλά χρησιμοποιούσαμε και 
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πένα με μελανοδοχείο στις μεγάλες τάξεις.
Εγώ ήμουν πολύ καλλιγράφος, να κοίτα, για δες … ωπ. ωπ,   είδες; 
Πατώντας την πένα η γραμμή χόντρυνε, ελάφρυνε πάλι … κλπ …

? Η πειθαρχία πώς επιβάλλονταν απ’ το δάσκαλο;
= Λίγο αυστηρά. Χρησιμοποιούσαν καταρχήν χάρακα, βέργες που 
εμείς οι ίδιοι τις πηγαίναμε. Ο δε Τάτσκας … ξεπερνούσε τα όρια 
… αντί για βέργα είχε σίδερο, … πολύ αυστηρός ήταν, αλλά δε δι-
αμαρτύρονταν οι γονείς, γιατί κι αυτοί έτρωγαν ξύλο παλιότερα, 
οπότε … Ε, είχε και δασκάλες, που για να χτυπήσουν με τη βέρ-
γα … έκλειναν τα μάτια τους. Να πω και κάτι άλλο, που θέλω: Δεν 
ήταν χορτάτοι οι δάσκαλοι κι οι δασκάλες, ξένοι οι περισσότεροι, 
έμεναν στο χωριό.  … Θυμάμαι την κυρία Αγλαΐα, ηλικιωμένη, 
πολύ καλή γυναίκα … όταν της λέγαμε «θα ζυμώσουμε στο σπίτι, 
να σας φέρουμε;…», με όρεξη μας έλεγε το ναι, και κάνα δυο αυγά, 
αν είχαμε … Αυτό θα πει ότι δεν ήταν χορτάτοι, … δεν έφταναν. 
Το ότι οι δάσκαλοι κάθονταν εδώ και αυτό ήταν καλό για τους μα-
θητές, διότι το βράδυ δε μπορούσαν να γυρίζουν ανεξέλεγκτα οι 
μαθητές, υπήρχε έλεγχος, πειθαρχία …

? Στο τέλος της χρονιάς κάνατε γυμναστικές επιδείξεις;
=Βεβαίως! Και αθλητισμό κι αθλήματα. Και θέατρο. Από καιρό 
μας εκπαίδευαν για τις επιδείξεις.

? Παρελάσεις;
= Παρέλαση μέσα στο χωριό δε θυμάμαι να κάναμε. Αυτά γινόταν 
μέσα στο προαύλιο του σχολείου. Κι όταν ακόμα δεν είχαμε πάει 
στο καινούριο το σχολείο, οι γυμναστικές επιδείξεις εκεί γινόταν, 
γιατί είχε ανοιχτό χώρο. Δε μου λες, αυτές οι διπλές αίθουσες, τότε 
που άνοιγαν για τις εκδηλώσεις, είχαν τα παραθυρόφυλλα εκείνα, 
υπάρχουν ακόμα;
? Ναι, υπάρχουν ακόμα. Δεν είχαν πολλά χρήματα οι δάσκαλοι. 
Ποιος ερχόταν και τους έλεγχε του δασκάλους; Θυμάσαι τους επι-
θεωρητές;
= Να θα σου πω σε ποια μαθήματα ήμουν καλός, γιατί ο δάσκα-
λος, όταν έρχονταν ο Επιθεωρητής, σήκωνε τον μαθητή που ήξε-
ρε. Ας πούμε εγώ που ήμουν στη Γεωγραφία καλός –μέσα άμα δεις 
χάρτη έχω- …
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? Οι μαθητές έμεναν στάσιμοι;
= Βεβαίως. Στην Δ’ τάξη, είχαμε έναν δάσκαλο Μάλλιος λεγόταν, 
δώδεκα μαθητές άφησε στάσιμους …

? Οι περισσότεροι μαθητές, όπως φαίνεται, ήταν αγόρια;
=Μπα, ίσα ίσα ήταν …

? Ναι, αλλά με δεδομένο ότι ο γυναικείος πληθυσμός ήταν μεγα-
λύτερος …
= Δεν ξέρω, σχεδόν ίσα ίσα ήταν …
? Γιατί τα κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο;
= Δεν ήταν υποχρεωτικό, δεν ήταν υποχρεωτικό … Η γυναίκα η 
δική μου, μόνο αυτές τελευταία τέλειωσαν έξι τάξεις, πήγαν στην 
έκτη τάξη. Μετά έγινε υποχρεωτικό και για τα κορίτσια. Το 1932-
33, όλοι ήμασταν πια.

? Η εκπαίδευση πώς συνεχίζονταν; Ας πάρουμε τη δική σου γε-
νιά … Τελείωσες Στ΄ Δημοτικού το 1932-33. Αυτοί που τελείωσαν 
πού πήγαν μετά; 
= Θα κατηγορήσω το μακαρίτη τον πατέρα μου τώρα, όμως έτσι 
ήταν. Δυο μήνες πριν τελειώσει το σχολείο, δυο μέρες μετά το Πά-
σχα, μου λέει: Θεοδόση, πήρα άλογο, θα το φέρει ο τάδε θείος (Νι-
κόλας Νικόλτσιου), να πας να το πάρεις. Εγώ χάρηκα. Τελειώνο-
ντας το σχολείο, όργωνα! Και λέω εγώ τώρα με τη σειρά μου, να 
σου πω να φρίξεις: Ο πατέρας μου λεβέντης, 31 χρονών, όταν εγώ 
τέλειωσα το Δημοτικό, και περίμενε - δυο χρόνια εδώ ήταν νοι-
κοκύρης – να βγάλω το Δημοτικό για να πάω να οργώνω, το κα-
ταλαβαίνεις; Και δεν ήταν τεμπέλης ο πατέρας μου, αυτό είναι το 
ωραίο, … μόδα ήτανε. Ενώ έπρεπε –κι από μικρός υπέφερα κι από 
αρρώστιες- στείλτε με στο Γυμνάσιο, καλός μαθητής ήμουν βρε! 
…

? Πόσα παιδιά πήγαν στο Γυμνάσιο;
= … Τίποτα … Του ζούρα ο γιος, του γιατρού … την προηγού-
μενη από μένα χρονιά πήγαν ο Τσικούδας –γιατρός-, ο Μουρτζιό-
πουλος και ο Γιαννούδας ο Βασίλης που πήγε οδοντίατρος. Αυτοί 
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πήγαν στο Γυμνάσιο … κι από κάνα δυο χρόνια πήγαν κάνα δυο, 
αλλά γύρισαν, δε μπόρεσαν.

? Κορίτσια; Σε καμία περίπτωση;
= Τσσσς, ούτε για αστείο …

? Εκδρομές πηγαίνατε;
= Πηγαίναμε, όχι με αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν εξάλλου, κι αυ-
τές όχι μακριά, εδώ κοντά, περιπάτους. Πηγαίναμε πότε στο Εμμ. 
Παπά στον ΄Αγιο Δημήτρη, στην Τούμπα, στον Άγιο Θανάση την 
εκκλησία, στο Χρυσό, αυτοί ερχόταν στον Αι Γιώργη, πολλά παι-
διά, πάρα πολλά παιδιά …  

? Το οικόπεδο εκεί που τότε χτίστηκε το νέο σχολείο …
= Αυτά ήταν της Αγίας Παρασκευής τα οικόπεδα … Τότε οι εκκλη-
σίες –και τώρα δηλαδή- είχαν περιουσία…Εκεί λοιπόν ήταν μια 
μεγάλη έκταση, μια αλάνα, ήταν και τα νεκροταφεία στην Αγία 
Παρασκευή εκεί πέρα τότε. Το μισό χωριό εκεί θάβονταν, το άλλο 
μισό στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί γινόταν μεγάλο πανηγύρι στης Αγί-
ας Παρασκευής (ζωοδόχου Πηγής), έρχονταν πολύς κόσμος, γίνο-
νταν ….

? Αυτός ο μύθος … για το «μαστουρούδι», μύθος ήταν, έ; (… όταν 
χτιζόταν το σχολείο, σκοτώθηκε ένα μικρό παιδί, μαστουρούδι … 
)
= Ναι, αυτό όμως ήταν στο παλιό το σχολείο.

? Και στο παλιό το σχολείο υπήρχε ο μύθος;
= Και στο παλιό υπήρχε. Φοβόμασταν να μπούμε στο υπόγειο. 
Μεταξύ μας σκιαζόμασταν μη βγει το μαστουρούδι …
? Το συνέχισαν και στο άλλο σχολείο;
= Ναι,  …  … από γενιά σε γενιά.

? Η θέρμανση;
= Σόμπες, ξύλα …

?  Τα ξύλα τα αγόραζε το σχολείο ή τα φέρνατε εσείς;
= Όχι, δε θυμάμαι να πήγα ξύλα στο σχολειό, θυμάμαι, μόνο προ-
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σανάμματα μας ζητούσαν … Χρόνο, καιρό, είχε επιστάτη το σχο-
λείο. Ήταν ένας , Αρίσταρχος. Όπως ήταν η κεντρική πόρτα, αρι-
στερά είχε ένα καμαράκι και καθόταν με τη μάνα του, χρόνια … 
Σκοτώθηκε στον πόλεμο του 1940 μετά, έτσι μάθαμε.

? Το καινούριο το σχολείο είχε περισσότερες αίθουσες απ’ το πα-
λιό. όταν πήγατε εκεί, δηλαδή, οι αίθουσες ήταν διπλές μετά; Από 
6 στο παλιό, ήταν τώρα 12;

= Έλεγαν ότι τις κάνανε διπλές και για Γυμνάσιο … Αυτά ακούγα-
με τότε. Και για Γυμνάσιο. Έξι του δημοτικού και έξι για Γυμνά-
σιο. Κι από δίπλα γραφεία, αποθήκες, όλα … Όπως είναι το σχέ-
διο «Π», ε, εκεί είναι τα γραφεία …

? Κάποιες τάξεις δηλαδή έμεναν κενές;
= Όλες κενές έμεναν οι υπόλοιπες … πουθενά δε χώριζαν διπλά 
τμήματα. Μία αίθουσα, μία τάξη, πολλά παιδιά. Ο Στασινόπου-
λος, θυμάμαι, τη χρονιά που έβγαλα το σχολείο πήγε έκανε μια εκ-
παίδευση κι έμαθε λίγο γεωπονική. Και όποια παιδιά, που βγήκαν 
από το σχολείο, θέλαμε, μας έβγαλε πέρα στα αμπέλια και θυμά-
μαι ακριβώς πώς μας μάθαινε …

? Είχατε και κήπο; 
= Βέβαια. Έβγαζε ο δάσκαλος πρόγραμμα, ποιοι, πως και τι θα κά-
νουμε εκεί τ’  απογεύματα τα μεγάλα παιδιά. Λουλούδια, όχι ζαρ-
ζαβατικά ή κάτι που να τρώγεται. Κηπάκι, ωραίο!

? Οι δάσκαλοι, το καλοκαίρι, έφευγαν;
= Βέβαια. Δεν είχαμε κανέναν ντόπιο …

? Τον καιρό της φυτείας (καπνοφυτεία, χασλαμάς) τι γίνονταν;
= Στα καπνοχώρια, κατόπιν αιτήσεως, τα σχολεία διέκοπταν 20 
μέρες –βάσανο το είχαν οι δάσκαλοι αυτό- για να βοηθάνε τα παι-
διά στην καπνοφυτεία, και τα μαθήματα συμπληρώνονταν με το 
να κλείνουν στα χωριά αυτά τα σχολεία 20 μέρες αργότερα απ’ ότι 
στα κανονικά.
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? Ας πάμε σε πιο κατοπινά χρόνια. Πες μας όχι για όταν ήσουν μα-
θητής, αλλά  για υστερότερα χρόνια, σαν γονέας. 
= Οι δάσκαλοι συνέχιζαν να κάθονται στο χωριό, δε μετείχα σε επι-
τροπή του σχολείου, δε θυμάμαι πως ήταν αυτά, παρόλο που είχα 
παιδιά στο σχολείο. Ήμουν απ’ τους πρωτοπόρους  που ξεκίνησαν, 
στήριξαν το ιδιωτικό Γυμνάσιο, πρωτοπήγαν τα δικά μας τα παι-
διά, με μας ξεκίνησε (έξω απ’ το χωριό στον τότε κεντρικό δρόμο). 
Χάρη σε μας –έξι άτομα, μας ρώτησαν αν μπορούμε να τους δώ-
σουμε τόσα λεφτά να το κάνουν, αλλιώς θα έφευγαν- το 1954 ξε-
κίνησε, βέβαια αργότερα σταμάτησε - έβγαλε όμως πολλούς μορ-
φωμένους, και τα παιδιά μου… Τον Σαρτζετάκη και τον Δημού-
δη (μαθηματικοί – ιδιωτικοί) αγάλματα έπρεπε να τους έχουμε …

? Υπήρχε Οικοκυρική Σχολή. Τι θυμάσαι;
= Ναι, στο ισόγειο του σχολείου, αργότερα όμως. Τα κορίτσια που 
είχαν πάει στην Οικοκυρική Σχολή ήταν γεννημένα το 1935, οπό-
τε με δεδομένο ότι πήγαν αφού τέλειωσαν το Δημοτικό ή και δυο 
τρία χρόνια μετά, μιλάμε για το 1947-48. Μάλλον αφού πέρασε η 
Ανταρσία και μετά, γύρω στο 1950. Αλλά μέχρι πότε, δε θυμάμαι. 
Τα κορίτσια πήγαιναν κάθε μέρα, καλό πράμα ήταν  αυτό, νοικο-
κυροσύνη, να ράβουν, να …

? Νηπιαγωγεία, θυμάσαι πότε λειτούργησαν;
= Δε θυμάμαι, τα παιδιά μου πάντως δε θυμάμαι να πήγαν νηπια-
γωγείο.

? Το σχολείο;
= Έγινε με δαπάνες των Πενταπολιτών, και το σχολείο κι η εκκλη-
σία. Ο Πουστουρλής ήταν πιο προοδευμένος. Είχε πάει και στην 
Αμερική, πριν γίνει πρόεδρος, το 1905. Είχε μείνει 2,5, χρόνια. 
Και στη δεύτερη «Βουλγαρία» 1918-19 πάλι ήταν φευγάτος απέ-
ναντι. Ήξερε και λίγα αμερικάνικα και τον είχαν για επιστάτη οι 
Αμερικάνοι. Ήταν χουβαρντάς, όλα τα είχε … (=ακριβά γούστα)

? Είχες πει γι αυτούς που έκαναν το ιδιωτικό Γυμνάσιο (Σαρτζε-
τάκης, Δημούδης) με την δική σας στήριξη, ότι θα έπρεπε να τους 
έχουν αγάλματα. Τώρα, σχεδόν στα 90 σου, για τον πρόεδρο και 
την πρωτοβουλία του και τις εισφορές των ανώνυμων Πενταπο-
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λιτών που χτίστηκε το σχολείο, τόσοι κόποι, πιστεύεις ότι η εκ-
παίδευση που υπήρχε έτσι εδώ στο χωριό, συντέλεσε στην πρόο-
δο του χωριού; 
= Βεβαίως!!! Στο Γυμνάσιο στις Σέρρες καταρχήν, κανένας απ’ το 
χωριό δεν είχε τη δυνατότητα να στείλει το παιδί του . Αν δεν ήταν 
το ιδιωτικό, εδώ, στο σπίτι τους, δε θα σπούδαζε κανένας. Κι ενώ 
κάποιοι το στηρίζαμε με το παραπάνω, ήταν και άλλοι που πήγαι-
ναν, τους δέχονταν χωρίς να έχουν να δώσουν … όχι μόνο απ’ το 
χωριό μας … κι απ’ τα γύρω τα χωριά, Εμμ. Παπά, Τούμπα, Χρυ-
σό …

Α, κάτι που ξέχασα να σας πω. Τον πρώτο Διευθυντή του παλιού 
Δημ. Σχολείου, ήταν κάποιος Αχιλλέας Βασιλείου τον έλεγαν, 
γέρο τον πρόλαβα … κι αυτός απ’ το Μελένικο … (τώρα πόλη της 
Βουλγαρίας) … … …
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2.3 Συνέντευξη στις 20/10/2009 με τον Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνο.

 Γενημμένος το 1929 στην Πεντάπολη, ετών 81, υπάλληλος του 
ΟΣΕ. Εγγονός του παπά Βαγγέλη (Ευάγγελος Αθανασίου, Μαντής, 
ενός απ’ τους πρώτους μαθητές του Ιεροδιδασκαλείου της Ιεράς Μο-
νής Τιμίου Προδρόμου, μαζί με τον Χριστόδουλο Φωτίου). Εργάστη-
κε ως κοινοτικός δάσκαλος.

?  Τι θυμάστε απ’ τα μαθητικά σας χρόνια;
= Πήγα σχολείο το 1936. Ήμασταν πολλοί μαθητές. Δεν υπήρ-
χαν τάξεις που να μην είχαν δυο, τρία τμήματα τουλάχιστον. Κάθε 
τμήμα από πενήντα μαθητές πάνω κάτω. Είχαμε δασκάλους και η 
παιδεία «παρείχετο δια αφθόνων ραβδισμών», … τρώγαμε πολύ 
ξύλο. Μερικές φορές αδικαιολόγητο. Η ειρωνεία του πράγματος 
ήταν ότι μας έστελναν οι δάσκαλοι απ’ έξω, να κόψουμε βέργες να 
τους φέρνουμε … για να μας δείρουν! Βιβλία δεν μας έδιναν. Τα 
αγοράζαμε. Άλλοι τα δανείζονταν από παλιότερους … Δεν υπήρ-
χε ιδιαίτερο ενδιαφέρον απ’ τους μαθητές για μάθηση. Οι τάξεις 
λειτουργούσαν από πεντέξι μαθητές στο καθημερινό μάθημα. Οι 
υπόλοιποι ήταν … ακροατές.

?  Τα κορίτσια τα έστελναν στο σχολείο;
= Ναι, σχεδόν όλα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που τα κρατούσαν 
στο σπίτι, φύλαγαν τα μικρότερα αδέρφια τους …
Αλλά, με τις συμμαθήτριές μου, δεν προλάβαμε να βγάλουμε το 
σχολείο. Μας πρόλαβε ο πόλεμος. Έκλεισαν τα σχολεία … Από 
την 28η Οκτωβρίου του 1940 σταμάτησαν τα σχολεία. Οι δάσκα-
λοι πήγαν φαντάροι, … το απολυτήριό μου το πήρα το 1945, να 
φανταστείς!

? Ποιους δασκάλους θυμάστε ως μαθητής, ποιος ήταν ο διευθυ-
ντής του σχολείου;
= Από διευθυντές δεν ήξερα… Στην πρώτη τάξη είχαμε τον Τά-
σκα. Έπειτα άρχιζαν … κάτι … «μπαμπούκες» που τις λέγαμε, 
κάτι γριές … ήταν μια από την Τούμπα, κοινοτική. Κάποτε τη θυ-
μόμουν, … τώρα το ξέχασα το επίθετό της … Και μετά είχαμε κα-
νονικούς δασκάλους, τον Χατζηκωνσταντίνου …
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? Τον καιρό που ήσασταν μαθητής, υπήρχε σχολικός κήπος;
= Σε μας, … όχι.

? Στο εποπτικό υλικό υπήρχε και κινηματογραφική μηχανή. Μή-
πως θυμάστε τίποτα;
= Ναι, υπήρχε. Και αραιά και πού, μας έδειχναν ταινίες με το Σαρ-
λώ, σε παραστάσεις αμιγώς μαθητικές …
Να σας ομολογήσω και κάτι; 
…………………………………………………………………….
Πολύ το αγαπούσα το σχολειό … και συγκινούμουν όταν περνού-
σα από κει και ήταν κλειστό …  Λίγο προτού να’ ρθούν οι Βούλ-
γαροι, στον πόλεμο, … δε θυμάμαι πότε, … μπήκα μέσα στο σχο-
λείο … και πήγα στο γραφείο, αφού έκλεισε με την έναρξη του πο-
λέμου, … ήταν ήδη κλειστό. Δε θυμάμαι με τι τρόπο μπήκα … και 
βρήκα την κινηματογραφική μηχανή αυτή και σκέφτηκα να την 
πάρω, γιατί έλεγα κάποιος θα την πάρει αν δεν την πάρω εγώ … 

? Τι θυμάστε από τη βουλγαρική κατοχή; Ήσασταν μεγάλος τότε 
… … …
= Ναι, πήγα και στο βουλγάρικο σχολείο … και ήμουν και διερ-
μηνέας κιόλας …. Θυμάμαι, μου έλεγε ο Βούλγαρος ο δάσκαλος, 
μ’ έλεγε κάτι κι έλεγε: «Κώστα, εξήγησέ το αυτό, σε παρακαλώ» 
…   Το βουλγάρικο το σχολειό λειτούργησε ακριβώς εκεί στο κτί-
ριο του σχολείου που έκλεισε. Ένα ανδρόγυνο ήταν οι Βούλγαροι 
δάσκαλοι. Η γυναίκα του δάσκαλου ήταν αδερφή του Βούλγαρου 
γιατρού. Και δεν ξέρω αν ήταν δάσκαλοι ή απλά εγγράμματοι … 
Ήταν υποχρεωτικό να πάμε στο βουλγάρικο σχολείο, θέλω να πω 
δεν πήγαμε επειδή μας άρεσε!
? Πολλά παιδιά κατάφερναν να μη πηγαίνουν, δωροδοκώντας τον 
αστυνόμο. Παρόλα αυτά τα παιδιά ήταν πολλά. Πώς τα κατάφερ-
νε το ανδρόγυνο αυτό των δασκάλων;
= Μία τάξη είχαμε μονάχα … όχι, … δυο τάξεις είχαμε …….. τη 
μια είχε η γυναίκα και την άλλη ο άνδρας της … και το σχολειό 
αυτό λειτούργησε έτσι για ένα, ενάμισι χρόνο, άντε δυο, γύρω στο 
1942-44 …….. Μας μάθαιναν το Πάτερ ημών στα βουλγάρικα, 
προσπαθούσαν να μας μάθουν την βουλγάρικη γλώσσα ..
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? Αποτέλεσμα ήταν πολλοί μαθητές του τότε να γνωρίζουν ακόμα 
και σήμερα λέξεις βουλγαρικές. Εντούτοις δεν έμαθαν βουλγάρι-
κα. Πώς το εξηγείτε αυτό;
= Δεν ξέρω για τους άλλους μαθητές …. Εγώ σχεδόν δυο χρόνια 
πρέπει να πήγα, … και θυμάμαι, όταν πήγαινα να γράψω ελληνικά 
ότι δυσκολευόμουν Ενώ βουλγάρικα μπορούσα και μιλούσα και 
με τους Βούλγαρους στρατιώτες, που όταν μ’ άκουγαν και τους 
φαινόταν παράξενο, μ’ έδειχναν κι έλεγαν μεταξύ τους: «Έλληνας 
είναι …» κι έγραφα και τα γράμματα και κυρίως τις συστάσεις για 
τους ντουρντουβάκηδες, που ήταν όμηροι στη Βουλγαρία …

? Εκτός απ’ τη γλώσσα, θυμάσαι τι άλλο δίδασκαν; 
= Μας μάθαιναν θρησκευτικά τραγούδια, τι ακριβώς δε θυμάμαι, 
… μας έκαναν κανονικό μάθημα πάντως, τρεις τέσσερις ώρες …

? Αυτοί χτυπούσαν καθόλου;
= Όχι, … ποτέ … Είχαν φαίνεται εντολές …
Αργότερα ήρθε στρατός, ολόκληρο σύνταγμα βουλγάρικο στο 
σχολείο , κι έτσι έκλεισε.

?Τελειώνοντας ο πόλεμος;
= Άνοιξε πάλι το ελληνικό σχολείο, … κάτι μας έβαλαν γράψαμε 
εκεί και πήραμε το απολυτήριο … Αυτοί δηλαδή που θέλαμε να 
πάμε στο Γυμνάσιο. Όσοι δεν είχαν σκοπό να πάνε στο Γυμνάσιο, 
δε πήγαν να πάρουν απολυτήριο. Έτσι πήγα στο Γυμνάσιο Αρρέ-
νων Σερρών. Είχα συμμαθητές απ’ την Ηράκλεια, απ’ τη Ν. ζίχνη, 
… δηλαδή όλοι οι μαθητές του νομού που τέλειωναν το Δημοτικό 
και πήγαιναν Γυμνάσιο, εκεί πήγαιναν ….

? Εσείς πήγατε προφανώς μετά την απελευθέρωση, στο 1944-45. 
Πόσοι άλλοι μαθητές απ’ την Πεντάπολη πήγαν;
= Είχε μικρότερους από μένα αρκετούς. Στην ηλικία μου ήταν ο 
Πέτρος ο Χατζηαγοράκης, … ήταν ο Κώστας ο Μπένης, δήμαρχος 
Ξάνθης, έχουν πεθάνει κι οι δυο … δεν μπορώ να θυμηθώ αν το εί-
χαν βγάλει το Γυμνάσιο. Αποφοίτησα απ’ το Γυμνάσιο το 1949. Τη 
σχολική χρονιά 1949-50 με πήραν κοινοτικό δάσκαλο. Φαντάσου 
είχα μαθητές 16 χρονών … κι εγώ ήμουν 20..!
Ήρθε μια μέρα, κατασυγχυσμένη, η γυναίκα μου, γιατί διάφορες 
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γριές, αργότερα, της έλεγαν «είχαμε τον άντρα σου δάσκαλο». Τι 
γίνεται μου λέει, πως είναι δυνατό, ‘βρικόλακας’ ήσουν!!!
 
? 1949 -50, ποιοί δάσκαλοι υπηρετούσαν εδώ;
-Τότε ήταν ο Κατσαρός, ο Κονιάκης κι ο γαμπρός του Φώτη του 
Νάσκου, ο Σαμαράς –όλοι πέθαναν αυτοί τώρα- ήταν η Μαριάν-
να, η οποία πέθανε κι αυτή τώρα, ήταν η άλλη η Μαρίκα, που έμει-
νε στου Τσικούδα το σπίτι, και μια άλλη κυρία Ουρανού λεγόταν, 
απορώ πως την κρατούσαν αυτή, γιατί ο άντρας της ήταν στο βου-
νό … Εκείνη τη χρονιά δούλεψα κι εγώ, κοινοτικός.

? Θυμάστε πόσα χρήματα παίρνατε;
= Αρκετά. … Δε θυμάμαι. Χαρτζιλίκι ήταν βρε παιδάκι μου, αλλά 
… δεν ήταν ακριβώς χαρτζιλίκι …. Πληρωνόμουν απ’ το Δημόσιο 
ταμείο ….

? Τη χρονιά αυτή την αναγνώρισες στη σύνταξη;
= Όχι, λάθος μου, … τώρα που μου το λες το θυμήθηκα, … λά-
θος μου … 

? Σχολιάστε λίγο για το επίπεδο των μαθητών, όταν κι εσείς ήσα-
σταν μαθητής, με το επίπεδο των μαθητών, την εποχή που κάνα-
τε δάσκαλος …
= Κυρ δάσκαλε, κυρ δάσκαλε με φώναζαν τα παιδιά. Δεν φώνα-
ζαν «κύριε».Έπαθα σοκ, … δεν ήταν σωστό, αλλά έτσι φώναζαν 
εδώ στα χωριά …
Όταν (τη δεύτερη χρονιά) έπαθε ο Κονιάκης σκωληκοειδίτιδα, πε-
ριτονίτιδα, ανέλαβα την Στ΄ τάξη. Την πρώτη χρονιά συμπλήρωνα 
ώρες εδώ κι εκεί ….. 
Κι έκανα ξανά δάσκαλος και το 1954-55. τότε διακρίθηκαν αρκε-
τοί μαθητές μου σε σχέση με το 1949.

? Πες μου για τους δασκάλους, συναναστρεφόσουν μαζί τους; 
…΄Ηταν καλοί άνθρωποι;
= Όχι απλά καλοί άνθρωποι, αυτό θα ήταν υποτιμητικό. Πέρα από 
άνθρωποι, ήταν πραγματικά καλοί δάσκαλοι! Ενδιαφέρονταν, 
υπέφεραν, το νιώθαμε ότι προσπαθούσαν. Εγώ είχα δάσκαλο τον 
Κατσαρό, κι όταν βρέθηκα μετά ως κοινοτικός, να διδάσκω κι εγώ 
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μαζί του, μου θύμισε κάτι που εγώ είχα ξεχάσει:
Μας δίδαξε ένα ποίημα, Γ΄ τάξη ήμουν, «Μαριγούλα η Μαριγώ», 
που μιλούσε για ένα κοριτσάκι που το πήραν απ’ το χωριό για υπη-
ρέτρια σ’ ένα πλουσιόσπιτο …. «Τα χεράκια της εδώ, το μυαλό της 
εκεί κάτω, πάει, έσπασε το πιάτο η Μαριγούλα η Μαριγώ» … δούλα 
ήταν … και σκεφτόταν το χωριό «θα’ βγαζε χηνάκια η χήνα, να’ ναι 
κίτρινα ή σταχτιά, θα μεγάλωσε η Αννούλα, θα με πόνεσε η γιαγιά;» 
… και τελευταία –η αφεντικίνα-: «Πάρε τ’ άσπρο γιορτινό σου, τις 
ποδιές που σου φορώ, στο χωριό σου, στο χωριό σου, Μαριγούλα 
Μαριγώ». Όταν λοιπόν την επομένη ήρθε η σειρά μου –έπρεπε να 
λέμε απ’ έξω το ποίημα- σταμάτησε ο διπλανός μου και μου είπε 
ο Κατσαρός, συνέχισε. «Όχι, του’ πα., δε θέλω. -Κώστα, μου λέει, 
δεν το διάβασες; -Το διάβασα, λέω, αλλά δε θέλω να το πω. -Γιατί 
βρε Κώστα; -Δε μ’ αρέσει, του λέω. Και με φώναξαν και στο γρα-
φείο και μπροστά κι οι άλλοι δάσκαλοι με ρωτούσαν γιατί δε μ’ 
αρέσει. -Απλά δε μ’ αρέσει, τους είπα. Διαβάστε το, τους λέω, κι άμα 
αρέσει σε σας διαβάστε το ξανά». (Όλο αυτό δείχνει πόσο με λε-
πτομέρεια παρακολουθούσαν και νοιάζονταν οι δάσκαλοι για τους 
μαθητές τους, τον ψυχισμό τους …)

? Οι σχέσεις των δασκάλων μεταξύ τους;
= Μμμ, όχι εγκάρδιες …

? Οι σχέσεις τους με τον ντόπιο κόσμο; Με τις τοπικές αρχές;
= Δεν ξέρω, … δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα … Δάσκαλοι, αστυ-
νομικοί έμεναν εδώ στο χωριό. Θυμάμαι, μ’ έστελνε ο Τάσκας κι 
έπαιρνα το βιολί απ’ την μάνα του –μας έκαναν ωδική, έπαιζε βιο-
λί- έντεκα χρονών ήμουν και μ’ άρεσε η κλασική μουσική, με συ-
γκινούσε. Κάναμε σιωπηρή εργασία, καλλιγραφία, χειροτεχνία και 
ιχνογραφία κι ο δάσκαλος γυρνούσε, ζωγραφίζαμε, με χόρτο πλέ-
καμε και ο δάσκαλος γυρνούσε κι έπαιζε βιολί, ο Σωφρώνης Χα-
τζησοφιανός –κομμουνιστής- και καθώς αντιλαμβάνονταν ότι εν-
διαφερόμουν, με πλησίαζε και μου ψιθύριζε: Κώστα, Σοπέν … 
Κώστα, Στράους …, μας έλεγε δηλαδή και ποιος τα έγραψε τα 
τραγούδια …  
Κάτι άλλο τώρα … Φυτεύαμε κάποτε κι από τη ζαγαριάνη, το 
σταθμό,  μ’ έστειλαν να πάρω νερό, είχε πηγάδι … και με μια 
γκιουμούδα πήγα. Καθόταν ένας Βούλγαρος εκεί, μ’ ένα σορτς, 
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γυμνός απ’ τη μέση κι απάνω είχε μια κιθάρα, εγώ αφού γέμισα 
ξεκίνησα να φύγω, … μου λέει, έλα δω, … είχε ένα χαρτί που 
μάθαινε ελληνικά. Ήταν φοιτητής του Πολυτεχνείου της Σόφιας, 
Στεφάνου (;). -Μου λέει, τι είναι αυτό; -Λέω, κιθάρα. Κι άρχισε 
να παίζει. -Μου λέει, τι είναι αυτό; -Σερενάτα του Σούμπερτ, του 
λέω –λέω μέσα μου, «τώρα Βούλγαρε θα σε κανονίσω-. -Του λέω, 
τη Φλαμουριά την ξέρεις; Άρχισα να του το τραγουδάω, … το ήξε-
ρε. -Το τριανταφυλλάκι του Σούμπερτ; Δεν το ήξερε. -Τον Ύμνο της 
μουσικής του Σούμπερτ; Δεν το ήξερε … -Τότε με ρωτά, από πού 
είσαι, μου λέει; Από κει απ’ το σταθμό ένα κομμάτι του χωριού φαι-
νόταν και του λέω,..- Να … από κει, την Πεντάπολη. -Όλοι έτσι εί-
στε;       -Αααα, εκεί να δεις, του λέω!!! ….  ….. Είχαμε καλούς δα-
σκάλους, βέβαια ….. Και δε μπορώ να καταλάβω γιατί μας έδερ-
ναν τόσο πολύ …. Λάθος …..»

? Πότε άνοιξε το Γυμνάσιο, εδώ στην Πεντάπολη;
= Εγώ ήμουν εδώ όταν άρχισε το Γυμνάσιο.
 
? Αυτοί που είχες μαθητές, εδώ πήγαν Γυμνάσιο; (σ.σ.: το ιδιωτι-
κό)
= Το ξέρω, εκεί κάπου το 1955. Κάποιος απ’ τη Νιγρίτα το άνοιξε, 
ο Δημούδης….Το άνοιξαν κι έβγαλαν πολύ καλούς μαθητές. Μετά 
ανέλαβε ο Σαρτζετάκης. Το 1958 είχα φύγει εγώ για το Σιδηρόδρο-
μο, πέρασα. Ο Σαρτζετάκης ήδη ήταν εδώ … Θυμάμαι που ήμουν 
αρχηγός προσκόπων δέκα χρόνια, και με φώναξε να μου πει πως 
δεν γίνεται να του παίρνω τους μαθητές στις παρελάσεις και είπε 
να τους μοιραζόμαστε … είχε λίγα παιδιά και δεν μπορούσε να κά-
νει παρέλαση …

? Την οικοκυρική σχολή τη θυμάσαι στο σχολείο;
= Ναι, δάσκαλος ήμουν τότε. Δε θυμάμαι από πότε, αλλά η σχολή 
λειτουργούσε στο πάνω μέρος του σχολείου στον δεύτερο όροφο. 
Αργότερα παντρεύτηκαν τις δασκάλες της σχολής ο Κονιάκης κι ο 
Κατσαρός. Διετής ήταν εκεί η φοίτηση, μου φαίνεται …

? Πες μου επί τη ευκαιρία για τους προσκόπους.
= Τους ξεκινάει ένας έφεδρος αξιωματικός κάπου μετά το 1944, 
εγώ ήμουν στο Γυμνάσιο, … … Όχι, όχι, πολύ πιο αργότερα, 
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1947-48. Μόλις είχα βγάλει το Γυμνάσιο εγώ, μου λέει, Κώστα 
φεύγω εγώ, αλλά δε θέλω να τους σκορπίσω επειδή είναι πολλοί 
… και τους ανέλαβα. Τους πήγαινα κάθε χρόνο στη θάλασσα, … 
κάθε χρόνο! Σκηνές πήγαινα κι έπαιρνα με το έτσι θέλω, απ’ το 
στρατό. Και μας τις έστηναν απ’ το Σύνταγμα από δω. -Πρόσκο-
ποι είναι, τους έλεγα, έχουμε αρχηγό το Βασιλιά, τους εκβίαζα … 
Έτσι μας έδιναν και λεφτά απ’ την κοινότητα … Κάθε χρόνο τους 
πήγαινα στο Σταυρό (θάλασσα), επί δέκα χρόνια … Η έδρα ήταν η 
τοπική εφορεία. Μ’ έκαναν και τοπικό έφορο.

? Πού στεγάζονταν οι πρόσκοποι;
= Α, νοικιάζαμε.

? Μήπως στο παλιό σχολειό; Έτσι λένε κάποιες πληροφορίες.
= Δε ξέρω αν ο Ανέστης ο Κασάπογλου τους είχε εκεί. Εμείς … 
ήμασταν στο πνευματικό κέντρο, δίπλα στην πορτούλα της εκκλη-
σίας, από πάνω καθόταν ο παπά Νίκος, εκεί που πίνουν καφέ (πε-
ριουσία του σχολείου), δεν πληρώναμε ενοίκιο…

? Γενικά, τι σας έχει μείνει από τα δυο χρόνια διδασκαλικού σας 
βίου, τι σας έχει κάνει εντύπωση …
= Κάτι που το’ πα και σ’ ένα δάσκαλο στην Αλεξανδρούπολη και 
το’ χε βάλει και στο Διδασκαλικό Βήμα: Είχα ρωτήσει μαθήτρια 
της Α΄ τάξης τότε, το 1949 –τώρα είναι γιαγιά- Έχεις 5 δρχ., πας 
στο μπακάλη και παίρνεις δυο δραχμές ζάχαρη –τότε χύμα ψωνί-
ζαμε, δεν είχε συσκευασίες- και δυο δρχ. αλάτι. 
–Τι ρέστα θα πάρεις; 
Άρχισε να ντρέπεται η μικρή, δεν απαντούσε, και μου λέει στο τέ-
λος,
-Κύριε, εμείς με το τευτερούδι ψωνίζουμε …!  Ήταν δύσκολα 
………..
Κι ένα άλλο: Ο Κονιάκης, όταν ήταν να διδάξει γεωγραφία, ζω-
γράφιζε από μνήμης το χάρτη στον πίνακα, εγώ δεν το ήξερα. 
Πήγα λοιπόν να παρακολουθήσω, γιατί το είχε διδάξει ήδη το 
μάθημα. Πήγα να παρακολουθήσω και μου λέει, το χάρτη. Λέω: 
-Έπρεπε να μου πείτε απ’ το διάλειμμα … τώρα θα συζητήσουμε 
και θα εξετάσουμε … Ε, μια στεναχώρια … Δεν ήθελα να φανώ 
αγράμματος …. Γιατί διάβαζα πολύ … όταν π.χ. έλεγε ότι το Μά-
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ντσεστερ ήταν πρώτο στην παραγωγή χάλυβα, έψαχνα να ξέρω 
πιο ήταν το δεύτερο, μήπως το ρωτήσουν … Έτσι είχα μάθει απ’ 
έξω και τους χάρτες του επόμενου , αλλά και του μεθεπόμενου μα-
θήματος, μη έχοντας πρόβλημα με τα παιδιά, όποιο μάθημα κι αν 
έλεγαν να κάνουμε… 
   Κι ένα άλλο που με συγκίνησε πολύ: Μ’ έναν μαθητή μου. Πριν 
χρόνια μου το’ πε και με συγκίνησε. Τον είχα και πρόσκοπο. Τότε 
τα παιδιά έπαιρναν συσσίτιο. Και εκ περιτροπής οι δάσκαλοι τα 
πρόσεχαν το πρωί στο συσσίτιο τα παιδιά, γάλα και κάτι ψωμά-
κια. Πρόσεχα λοιπόν επί πολύ καιρό το συγκεκριμένο μαθητή, που 
ήταν πολύ ντροπαλός και υπέφερε απ’ τα άλλα τα παιδιά. Ήρθε κι 
ο μαθητής αυτός λοιπόν στο γάλα, δεν μπήκε μπροστά ο καημέ-
νος, ήρθαν άλλα δυο, μπαίνουν μπροστά απ’ αυτόν. Του έπαιρναν 
τη σειρά και … βρέθηκε τελευταίος. Πάω, τον πιάνω και τον πάω 
μπροστά στον Οδυσσέα, τον επιστάτη που μοίραζε το γάλα και 
του λέω:-Δε θα αφήνεις να σε αδικούν, θα αγωνίζεσαι και θα πα-
λεύεις για το δίκιο σου. Από κει και πέρα … άρχισε να δέρνει όλα 
τα παιδιά … απ’ το κακό στο χειρότερο δηλαδή. Και μου το θύμι-
σε πριν από χρόνια: «Μ’ άλλαξες τη ζωή» μου είπε … …

? Για ποιούς λόγους πιστεύεις ότι οι Πενταπολίτες έδιναν έμφαση 
στην εκπαίδευση των παιδιών τους;  
= Σε πληροφορώ ότι στην εποχή μου δεν έδιναν καθόλου έμφαση 
…. Υπήρχαν ολόκληρες οικογένειες ευκατάστατες, εύπορες, που 
μεγάλωσαν παιδιά κι εγγόνια χωρίς να’ χουν τελειώσει το Δημο-
τικό. Η επιμονή του κόσμου για τα γράμματα είχε αρχίσει αρκε-
τά υστερότερα από μένα, από τότε που ήμουν δάσκαλος …. Από 
το 1949 κι ύστερα. Να σου πω και κάτι που δεν πάει το μυαλό σου 
ίσως; … Η Μίμηση. Το γιατί αυτού το παιδί να πάει και το δικό 
μου όχι … Όπως π.χ. ένας ξεκίνησε κι έκανε μαρμάρινο τάφο … 
και γέμισε μετά όλο το χωριό … Στην εποχή μου δεν πήγαιναν τα 
παιδιά σχολείο. Δυο τρεις ήμασταν που πήγαμε Γυμνάσιο τότε … 
από 130 παιδιά … Και κορίτσι; Κανένα δε σπούδασε…  ….  …..
Απ’ ότι γράψαμε εδώ, καταλαβαίνω ότι μάλλον δε θα ήμουν και 
πολύ χρήσιμος. Σου είπα πράγματα που θα τα σβήσεις μάλλον … 
Θυμάμαι με πάρα πολύ συγκίνηση, όμως, πως μ’ άρεσε πολύ το 
επάγγελμα …. Αλλά μ’ έσπρωχναν οι δικοί μου για Στρατιωτική 
Ιατρική, κι εκεί έδινες μάθημα προς μάθημα, εφόσον περνούσες το 
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προηγούμενο. Και στη Χημεία κόπηκα …. Θα μπορούσε να ήμουν 
καθηγητής … ή δάσκαλος ….. Ναι ….

2.4 Συνέντευξη στις 23/11/2009 με τον Νικόλαο Παπανικολάου. 

Γεννημένος το 1927 στην Πεντάπολη, ετών 82, συνεταιριστικός 
υπάλληλος. Εργάστηκε ως κοινοτικός δάσκαλος.

? Κύριε Παπανικολάου, καταρχήν για τα μαθητικά σας χρόνια, 
πότε πήγατε σχολείο ως μαθητής στην Πεντάπολη;
= Το 1933 … και αποφοίτησα το 1938, γιατί τότε έγιναν τα 4τά-
ξια, από την Δ΄ τάξη πήγαιναν στο Γυμνάσιο. Είχα δώσει εξετά-
σεις, πέτυχα, αλλά επειδή ο αριθμός εισακτέων στο Γυμνάσιο των 
Σερρών είχε συμπληρωθεί, πήγα και γράφτηκα στο Γυμνάσιο Σι-
δηροκάστρου, όπου και φοίτησα τον πρώτο χρόνο και τη δεύτερη 
χρονιά ήρθα στο Γυμνάσιο Σερρών.

? Ίσως δεν είναι τυχαίο το τετρατάξιο Δημοτικό τότε (σ.σ.: γερμα-
νικό σύστημα), αν λάβουμε υπόψη ότι ο Μεταξάς ήταν γερμανόφι-
λος. Ας περιοριστούμε, όμως, στα χρόνια της δημοτικής εκπαίδευ-
σης, της 4ετούς φοίτησής σας στο Δημοτικό σχολείο της Πεντάπο-
λης. Ποιους δασκάλους θυμάστε;
= Στασινόπουλος, Τάσκας Δημήτριος, … είχα σαν δάσκαλο κι 
έναν Σωφρόνιο Χατζησοφιανό.

? Πόσα παιδιά ήσασταν στην τάξη;
= Πάνω από πενήντα παιδιά. Είχαμε θρανία των 3 ατόμων και κα-
θόμασταν πολλές φορές τέσσερις. Τα παιδιά δεν ήταν τόσο καλοί 
μαθητές όσο είναι σήμερα .. Δεν ήταν μορφωμένοι κι οι γονείς να 
βοηθήσουν πέραν του ότι ήταν κι απασχολημένοι με τις αγροτι-
κές εργασίες.

? Η αναλογία αγοριών και κοριτσιών; … Τα κορίτσια ερχόταν κα-
θόλου στο σχολείο; 
= Τα κορίτσια δεν ερχόταν, γιατί καθόταν να κάνουν δουλειές του 
σπιτιού. Επίσης, την εποχή της καπνοφυτείας τα σχολεία σχεδόν 
έκλειναν, γιατί τα πιο πολλά παιδιά ήταν από καπνοπαραγωγικές 
οικογένειες … Πηγαίναμε κανά δυο ώρες μονάχα κι όταν τελεί-
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ωνε ο εργάτης απ’ το χασλαμά, τότε μας έπαιρναν και πηγαίνα-
με εμείς …
Ο δάσκαλος είχε βέργα στα χέρια του και τα μαθήματα δεν ήταν 
όπως σήμερα, βιβλία δεν υπήρχαν, … ακόμα κι οι τσάντες, φαινό-
ταν αν κάποιος ήταν λίγο οικονομικώς καλύτερα είχε και καλύτε-
ρη τσάντα, οι υπόλοιποι είχαν μπαλωμένες τσάντες …

? Στο σχολείο υπήρχε σχολικός κήπος;
= Υπήρχε.
 
? Θυμάστε κάτι απ’ τους επιθεωρητές;
= Ναι, ότι ερχόταν μια φορά το χρόνο … κι ο δάσκαλος εκείνη τη 
μέρα ήταν συμμαζεμένος και κοίταζε να σηκώσει τον καλύτερο 
μαθητή …

? Πόσοι από τους συμμαθητές σας πήγανε στο Γυμνάσιο;
= Δυο … τρεις …. τόσο. Δεν τους έστελναν κι απ’ το σπίτι … Δεν 
υπήρχε η δυνατότητα …

? Αποτελούσε επιλογή και του δασκάλου μήπως;
= Και ο δάσκαλος ήθελε να πάω, αλλά και οι γονείς μου … και με 
φρόντιζαν …
Πήγα, λοιπόν, το 1938, στο Σιδηρόκαστρο. Και το τέλειωσα κά-
νοντας άλλα πέντε χρόνια στο Γυμνάσιο Σερρών. Το 1939 γύρισα 
κι ήμουν Πεντάπολη. Και το 1940 κηρύχθηκε ο πόλεμος … και … 
έκλεισαν τα σχολεία …

? Θυμάσαι κάτι απ’ τη βουλγαρική εκπαίδευση κατά την περίοδο 
του πολέμου;
= Εγώ δεν πήγα σαν μαθητής εκεί πέρα. Για ένα χρόνο λειτούργη-
σε το σχολείο έτσι, αυτή την εντύπωση έχω … Πήγε μάλιστα μια 
αδελφή μου, εκεί πήγε … Για ένα χρόνο. Και μετά σταμάτησε … 
Θυμάμαι ότι υπήρχε Βούλγαρος δάσκαλος. Θυμάμαι ότι έστειλαν 
και παπά Βούλγαρο … τις βάψανε τις εικόνες τότε και έβαλαν άλ-
λους άγιους με βουλγαρικά γράμματα.
  
? Μετά το 1944 ξανάρχισαν τα σχολεία πάλι. Εσείς, μετά το 1944 
ξαναπήγατε στο Γυμνάσιο;
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= Επειδή χάσαμε με τον πόλεμο χρονιές, τις φτιάχναμε ανά εξάμη-
νο. Σ’ ένα χρόνο δυο τάξεις … Και τελειώσαμε το 1947. Ο πατέρας 
μου, θέλοντας  οπωσδήποτε να ξεφύγω απ’ τα αγροτικά, είπε το 
Γουρούβα (γραμματέας) εκεί πέρα και για κανά χρόνο πήγα βοη-
θούσα στην κοινότητα. Και μετά –μπροστά από μένα ήταν δάσκα-
λος κάποιος Σάνδρος Αλέξανδρος απ’ το Δαφνούδι και είχε πάει  
στρατιώτης- πήγα εγώ για δάσκαλος. Τότε διατηρούσε το ελληνι-
κό κράτος 300.000 στρατό και υπήρχε έλλειψη δασκάλων. Έτσι 
με προσέλαβαν σαν κοινοτικό δάσκαλο για το 1948 – 49 και μετά 
έφυγα κι εγώ στρατιώτης το Μάιο του 1949.. Ο διδασκαλικός μου 
χρόνος ήταν σύντομος, δηλαδή.
 
? Ποια τάξη είχατε ως δάσκαλος;
= Την Γ΄ τάξη.
 
? Υπάρχει και φωτογραφία που είστε κι εσείς. Πόσα παιδιά είχε 
εκείνη η τάξη; -Δε θυμάμαι με λεπτομέρεια, πενήντα με εξήντα 
παιδιά … Τότε ήταν διευθύντρια η Αμπατζή … Τα παιδιά δεν ερ-
χόταν και πολύ διαβασμένα, εκτός από κείνα που τα βοηθούσαν 
οι γονείς στο σπίτι. Θυμάμαι π.χ. έναν μαθητή μου, που ερχόταν 
αδιάβαστος. Πρόβατα έβοσκε ο πατέρας του και πού να βρει χρό-
νο να τον διαβάσει, ήταν κι αγράμματος …

? Τι άλλο θυμάσαι;
= Ήταν πολύ ζωηρή τάξη, κυρίως τα’ αγόρια. Έπεφτε ξύλο …

? Ποια η αντιμετώπιση απέναντί σου, ως νεαρού δασκάλου, που 
ήσουν και συγχωριανός, παράλληλα …
= Με σεβόταν κι εμένα, δεν έκαναν διαφορετικά …
? Είχαν βιβλία; Παρείχε, δηλαδή, το κράτος βιβλία τότε;
= Όχι, όχι. Αγόραζαν απ’ το βιβλιοπωλείο
? Θυμάσαι, τότε, ως δάσκαλος,  κάποια επίσκεψη επιθεωρητή;
= Όχι. Και να ερχόταν δε θα έρχονταν σε μένα. Θα πήγαινε στους 
κανονικά διορισμένους δασκάλους.

? Θυμάσαι πόσα χρήματα έπαιρνες;
= Δε θυμάμαι … Θυμάμαι προπολεμικά για το Σοφρώνη, που 
έπαιρνε γύρω στις 1000 δρχ. Εμένα με πλήρωσε μαζεμένα η κοι-
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νότητα, δε θυμάμαι πόσα …

? Θυμάσαι τυχόν συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων για 
διάφορα θέματα; Σε συμβούλευαν οι άλλοι δάσκαλοι, επενέβαι-
ναν στο έργο σου;
 = Εγώ τους συμβουλευόμουν … Στη γιορτή των τριών Ιεραρ-
χών, τότε μαζευόταν η σχολική εφορεία, όπως την έλεγαν, κι εκεί 
ο διευθυντής του σχολείου έθετε διάφορα ζητήματα σχετικά με τις 
ανάγκες του σχολείου, γιατί και τότε το σχολείο η κοινότητα το 
χρηματοδοτούσε. Η κατάσταση του σχολείου ήταν καλή, καινού-
ριο ήταν τότε …

? Σε σχέση με τις χρονιές που ήσουν μαθητής, πιστεύεις ότι το επί-
πεδο των μαθητών ήταν πιο ανεβασμένο τον καιρό που δίδασκες; 
… 
= Πήγαιναν πιο πολλοί στο σχολείο …

? Οι δάσκαλοι έμεναν στο χωριό, ε;
= Ναι, έμεναν και συναναστρέφονταν τον κόσμο, πήγαιναν στα 
καφενεία.

? Γνωστά ονόματα δασκάλων που έκαναν πολλά χρόνια στο χωριό 
ήταν: Κατσαρός, Σαμαράς, Κονιάκης. Γνώρισες, συναναστράφη-
κες κάποιον απ’ αυτούς;
= Όταν ήμουν εγώ ήταν κι ο Κονιάκης, ο Τάσκας είχε φύγει …

? Κάτι άλλο, που να σου έκανε εντύπωση απ’ τη χρονιά σου ως εκ-
παιδευτικός, … από κείνα τα χρόνια;
= Το σχολείο είχε εποπτικά όργανα, γιατί το χωριό μας ήταν πιο 
πλούσιο σε σχέση με τα’ άλλα … Θυμάμαι, είχε και κινηματογρα-
φική μηχανή … Τη θυμάμαι … από μαθητής ακόμα … μας έδει-
χναν το Σαρλώ … άνοιγαν τις δυο αίθουσες και μαζεύονταν όλοι 
οι μαθητές και τους έδειχναν …
Στις γιορτές, όπως η 25η Μαρτίου, πηγαίναμε στις Κερασιές και 
κόβαμε ιτιές για το στόλισμα της πόρτας και της αίθουσας εκδη-
λώσεων, της σκηνής …

? Ο πρόεδρος του χωριού, ο γραμματέας, τι σχέσεις είχαν με το 
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σχολείο; 
= Βοηθούσαν όλοι οι πρόεδροι, μηδενός εξαιρουμένου …τα όσα 
ακίνητα ήταν περιουσία του σχολείου (ένα καφενείο στην αγορά, 
το σπίτι εδώ στην εκκλησία, … κι εκεί που ήταν ο συνεταιρισμός, 
το σημερινό πνευματικό κέντρο,  κι εκείνο ήταν του Δημοτικού 
σχολείου) που κατεδάφισαν αργότερα, δεν επέφεραν σημαντικά 
έσοδα. Βοηθούσε κι ο συνεταιρισμός …

? Γιατί, τέλος, κατά τη γνώμη σου, οι παππούδες, οι προπάπποι 
μας , της Πεντάπολης, έδωσαν τόση έμφαση στην εκπαίδευση, 
κάτι που δεν το παρατηρούμε σε άλλα χωριά, γιατί προόδευσε εκ-
παιδευτικά η Πεντάπολη;
= Ήταν ξύπνιοι, πρώτα απ’ όλα με τις επιχειρήσεις τους, ως καπνο-
παραγωγοί. Με τα καπνά έρχονταν και πολύς άλλος κόσμος στην 
Πεντάπολη, πράγμα που επιφέρει και περαιτέρω εξέλιξη και ανά-
πτυξη … Επιπλέον, βλέποντας ο καθένας την κούραση μιας τέ-
τοιας γεωργικής επιχείρησης, καημό είχε ν’ απαλλάξει ένα – δυο 
τουλάχιστον, αν όχι όλα τα παιδιά του, από τη γεωργία, ωθώντας 
τα προς τα γράμματα.

? Κάποια στιγμή λειτουργεί οικοκυρική σχολή. Πες μας ό, τι γνω-
ρίζεις…
= Του δάσκαλου του Κατσαρού η μετέπειτα γυναίκα, πήρε ένα 
χαρτί φοιτώντας  και δίδασκε κεντήματα, φαγητά …  και του δά-
σκαλου του Κονιάκη η μετέπειτα γυναίκα ήταν η διευθύνουσα της 
Οικοκυρικής –είχε τελειώσει κάποια σχολή- Ήρθαν κορίτσια αυ-
τές στο χωριό και τις γνώρισαν οι δάσκαλοι και τις πήραν …
Αρκετά κορίτσια πήγαν εκεί, έρχονταν κι από άλλα χωριά … λει-
τούργησε δεκαετία του 1950, κάπου εκεί…. 
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2.5  Συνέντευξη στις 24/11/2009 με τον Αραμπατζή Δημήτριο 

Γνωστός δικηγόρος και δημοσιογράφος των Σερρών. Ιδιοκτήτης 
τοπικής εφημερίδας, Πενταπολίτης απ’ τη μητέρα του, γεννημένος 
το 1934, με τα πρώτα του μαθητικά χρόνια στην Πεντάπολη, και στη 
βουλγαρική κατοχή. Σπούδασε αρχικά δάσκαλος.

? Κύριε Αραμπατζή. Το πρώτο σας σχολείο ήταν το σχολείο της 
Πεντάπολης. Τι θυμάστε από κείνη την περίοδο, έτσι αρχικά …
= Πρέπει να πω ότι η δική μας γενιά –η γεννημένη το 1930-40, 
φοίτησε στο νέο, τότε, κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Πενταπό-
λεως, κτισμένο δίπλα στην ιερά μονή-παλιότερα την έλεγαν μο-
ναστηριακή, αλλά απ’ όσα εγώ γνωρίζω, επρόκειτο για εξωκκλή-
σια, Αγ. Παρασκευή, επειδή ήταν όμως λίγο μακριά απ’ το κέντρο 
του χωριού το έλεγαν μοναστήρι – λέμε τα πράγματα αυτά για να 
πούμε ότι την εποχή εκείνη υπήρχε παράδοση τα σχολεία να εί-
ναι κοντά σε εκκλησίες, διότι υπήρχε βαθιά πίστη στο λεχθέν: Πα-
πάς και Δάσκαλος στην ιστορία του έθνους (στην υπηρεσία του 
έθνους), υπάρχοντας παρόρμηση απ’ το κρυφό σχολειό. Το Δημο-
τικό σχολείο αυτό χτίστηκε απ’ το 1925, όπως ελέγετο με πολλή 
έμφαση, συμμετείχε ενεργά στα οικονομικά εκτός από το κράτος 
και η ιδιωτική πρωτοβουλία, δηλαδή οι κάτοικοι προσέφεραν –οι 
γονείς κυρίως των μαθητών, αλλά και των άλλων οικονομικών πα-
ραγόντων, όσοι διατηρούσαν καταστήματα την εποχή εκείνη – συ-
νέβαλαν στο να δοθεί κάποιο συμπλήρωμα για να κτιστεί και να 
ολοκληρωθεί το μεγάλο σχολείο. Ήταν ένα σχολείο με 3 ορόφους 
–ισόγειο, 1ος, 2ος-  και το υπόγειο. Για το υπόγειο υπήρχαν πάρα 
πολλοί θρύλοι, θα τα πούμε εν συνεχεία, οι μεγάλες τάξεις έμπαι-
ναν στο 2ο όροφο, οι μικρές τάξεις στον 1ο όροφο. Για τα δεδομέ-
να εκείνης της εποχής επρόκειτο για ένα σχολείο άψογο από αρ-
χιτεκτονικής πλευράς., το οποίο εθνικιστικά θα έπρεπε να έχει το 
σχήμα «Ε», δηλ. εθνικό, ελληνικό, καθότι Πεντάπολη και Μακε-
δονία βέβαια γνώρισαν 3 βουλγαρικές κατοχές (η μία μετέπειτα), 
έτσι και το ιδεώδες της «ελευθερίας» εκφράστηκε με το σχήμα 
«Ε», δε θα αμφισβητούσα και το ότι επρόκειτο πιθανά για οδηγία 
του Υπουργείου Παιδείας.
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? Πριν μιλήσουμε για τα καθαρά μαθητικά σας χρόνια, μιλήστε 
μας λίγο για τους θρύλους, Υπάρχει ο θρύλος για το «μαστουρού-
δι», τι γνωρίζετε γι αυτό;
= Ήταν θρύλος που καλλιεργήθηκε απ’ τους μεγάλους σε ηλικία. 
Όταν εμείς ήμασταν μαθητές του σχολείου υπήρχε εκεί ένας κή-
πος σχολικός τον οποίο περιποιούνταν οι μαθητές κι οι δάσκα-
λοι, υπήρχαν μερικά λαχανικά και τα τζιαναμπέτκα (άτακτα, ζωη-
ρά) παιδιά πήγαιναν και χαλούσαν μέρος του κήπου, των λαχανι-
κών. Θα πρέπει να πούμε, όπως βλέπουμε το κτίριο αμφάζ απένα-
ντί μας, στο αριστερό μέρος πάνω στη γωνία υπήρχε κι ένα σύμβο-
λο εκεί που δε καταλαβαίναμε τι ακριβώς ήταν, άλλοι έλεγαν ότι 
πήγαιναν να βάλουν εκεί ένα πέρασμα (ουτζιάκι) για τον καπνό, 
άλλοι ότι ήταν να βάλουν ένα σήμα, μηνυματικό, αλλά όταν ανέ-
βηκε πάνω ο πραγματικός τεχνίτης μαζί μ’ ένα παιδί, μαθητευόμε-
νο μικρό παιδί, από μια απροσεξία έσπρωξε το παιδί κι έγινε ατύ-
χημα. Το αίμα εκείνο εκεί, κατά την παράδοση, -κατά τη δεισιδαι-
μονία των αντιλήψεων αν θέλετε των ανθρώπων της εποχής εκεί-
νης  - να σημειώσουμε δε ότι οι προλήψεις στους Νταρνάκηδες 
ήταν σε υπερθετικό βαθμό: πίστευαν, αφού δεν υπήρχαν άλλες δι-
αφωτίσεις, άλλα δεδομένα επιστημονικά, πίστευαν στη μοίρα, πί-
στευαν στις υπερβατικές δυνάμεις, πίστευαν στη θεία παρέμβαση, 
επέμβαση, … τα πάντα… με ιδιαίτερο πάθος. Εκεί, λοιπόν, όταν 
έσπευσαν να πάρουν το «μαστουρούδι» αυτό για να το θάψουν, 
ξαφνικά, ελέχθη, το «μαστουρούδι» λίγο κινήθηκε. Δεν ήταν γεγο-
νός βέβαια αυτό, μπορεί κάποιος από τους βιαστικούς εκεί πέρα να 
κούνησε το νεκρό σώμα του παιδιού και όταν η γενιά που έθαψε 
το παιδί είχε παραμεγαλώσει λιγάκι , για να εμποδίζει, όπως προ-
ανέφερα, τα παιδιά που ατακτούσαν εκεί, καθώς πήγαιναν κι έπαι-
ζαν στην αυλή κι έκαναν και ζημιές παίζοντας με καμιά ψευτομπά-
λα ή ρίχνοντας πέτρες έσπαζαν και τζάμια, για να τα αποτρέψουν 
απ’ την παρουσία τους εκεί, τους έλεγαν μην πάτε εκεί και παίζε-
τε γιατί «βγαίνει το «μαστουρούδι» και θα σας πνίξει … και όταν 
σκοτείνιαζε … το «μαστουρούδι» ήταν ο φόβος κι ο τρόμος και δεν 
τολμούσαμε να περάσουμε από κει. Για μένα ιδιαιτέρως που οι γο-
νείς μου με τον παππού μου είχανε ένα μικρό κτήμα προς τα εκεί, 
δίπλα στο σπίτι του Δανδίκα, λίγο η νύχτα, λίγο ο αέρας, φοβόταν 
όλοι να πάνε νύχτα ακόμα και καπνό να σπάσουν εκεί, φοβούμε-
νοι το «μαστουρούδι» …
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? ΄Ισως κι εκεί, σαν το γεφύρι της Άρτας, να πλάστηκε αυτός ο μύ-
θος για να «στεριώσει το σχολειό», πιθανό να ήταν κι ένα πραγμα-
τικό γεγονός που έδεσε με τον μύθο … Υπάρχει κι άλλος ένας μύ-
θος, με την καμπάνα στο σχολείο, με την «καμπανούδα», το κου-
δούνι που υπάρχει ακόμη έξω εκεί …
= Στις δικές μου εντυπώσεις, δεν υπέπεσε ιδιαιτέρως στην αντίλη-
ψη. Συνδέεται, θα πρέπει να πούμε, με το κουδούνι και τον Οδυσ-
σέα, επιστάτη τότε του σχολείου μαζί με μια άλλη γυναίκα …  …
Το σχολείο, λοιπόν, είχε πολύ μεγάλο γόητρο, είχε και μεγάλη 
αυλή –αδιαμόρφωτη την εποχή εκείνη- και εμείς στην αυλή αυτή, 
και στα μεταγενέστερα χρόνια, έχουμε χαραγμένες τις αναμνή-
σεις μας καθώς ήταν ο χώρος όχι μόνο του σχολικού διαλλείμα-
τος, αλλά κι ο χώρος του εξωσχολικού μας παιχνιδιού και ενασχό-
λησης …

? Ποια ήταν τα παιχνίδια που παίζατε εκείνη την εποχή;
= Το πρώτο ήταν η «γρούνα», ένα περίεργο παιχνίδι το οποίο δε 
μπορώ να το περιγράψω με μεγάλη ακρίβεια. Κυνηγούσαμε ένα 
κομμάτι κουτί λαμαρίνας με ξύλα (βασταγαριές), που είχαμε στα 
χέρια μας. Η προσπάθεια ήταν να πετύχουμε να μπει στην τρύπα 
που φροντίζαμε να έχουμε ανοίξει, προκειμένου ν’ αναδειχθεί κά-
ποιος νικητής που θα έπαιρνε και τις κάποιες ψευτοδεκάρες σαν 
έπαθλο απ’ τους ηττημένους. Άλλο παιχνίδι ήταν η λεγόμενη «μα-
κριά γαϊδάρα». Δεξιά της κεντρικής εισόδου του σχολείου, σχημα-
τίζαμε την «μακριά γαϊδάρα» δημιουργώντας ένα είδους στρώμα 
με σκυμμένα στη μέση κι ενωμένα τα σώματά μας, όπου εκεί τρέ-
χαμε κι ανεβαίναμε περνώντας από πάνω χτυπώντας σαν άλογα τα 
πόδια μας δεξιά κι αριστερά. Αν δεν τα καταφέρναμε και πέφταμε 
κάτω, τότε ήμασταν οι ηττημένοι και άλλος γινόταν ο ιππέας στη 
θέση μας …  Άλλο, τρίτο παιχνίδι, ήταν ο «φίτσιος». Επρόκειτο 
για μια πέτρα, στην οποία από κάτω τοποθετούνταν κάποια ψευ-
τοκέρματα, τόσα όσοι κι οι παίκτες. Όποιος από μακριά σημαδεύ-
οντας με πέτρα έριχνε τον «φίτσιο» κάτω, ήταν ο νικητής κι έπαιρ-
νε δώρο τα κέρματα. Ήταν ένα παιχνίδι πέρα απ’ την ψυχαγωγία, 
νοηματικό και συμβολικό τότε, καθώς είχε και το οικονομικό κίνη-
τρο σε δύσκολες εποχές …
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? Ας φύγουμε’ απ’ τα παιχνίδια …
= Μπορούμε να πούμε για το Διευθυντή του σχολείου, που ήταν 
πάρα πολύ αυστηρός, έχοντας πάντα ως όπλο στο χέρι ένα χάρα-
κα τον λέγαμε τότε και όταν ατακτούσαμε μας έδινε στο χέρι πέ-
ντε χαρακιές …

? Το όνομά του;
= Λεγόταν Φοντιδάκης, ο γιός του Νικόλαος Φοντιδάκης, δικηγό-
ρος …

? Αξιόλογος εκπαιδευτικός;
= Ήταν πολύ καλός, ντυμένος πάρα πολύ καλά, ευφυέστατος, χρή-
στης πολύ καλός της καθαρεύουσας γλώσσας, άλλωστε καθαρεύ-
ουσα δίδασκαν και τα βιβλία της εποχής εκείνης, όχι βαριά καθα-
ρεύουσα, αλλά πάντως δεν ήταν η δημοτική εκείνη που καθιερώ-
θηκε μετά από πολλά χρόνια στα σχολεία …
… Ήταν και μια ηλικιωμένη δασκάλα, που ήταν κι αυτή πάρα 
πολύ αυστηρή και άγρια, ποτέ δε χαμογελούσε, αναλαμβάνοντας 
πάντα τις μικρές τάξεις, που τη λέγαμε «μπαμπούκα», ήταν ο φό-
βος κι ο τρόμος. Ήταν και μια δασκάλα που πληρώνονταν από το 
Δημοτικό Σχολείο, κοινοτική δασκάλα, απ’ τη Σέρρες, ο αδερφός 
της φαρμακείο είχε, κι αυτή η δασκάλα λοιπόν έτυχε να διδάσκει 
σε μας. Υπήρξε κι άλλος ένας κοινοτικός δάσκαλος, σκοτώθηκε 
στον πόλεμο, Πενταπολίτης, Χατζηαγοράκης … νομίζω Δημήτρι-
ος, φορούσε κουστούμι ωραίο και σε μια εκδρομή θυμάμαι είχε 
πάρει και την καμπαρντίνα του, αλλά είχε ζέστη και θεώρησα με-
γάλη τιμή που κουβάλησα τότε την καμπαρντίνα του δασκάλου …

? Μια κι είπαμε για εκδρομές, που πηγαίνατε εκδρομές τότε;
= Περιπάτους πηγαίναμε στον Προφήτη Ηλία, στον «Περιστεριό» 
που είχαμε και κλωτσούσαμε μια πάνινη μπάλα συνήθως. Α. δυο 
τρεις φορές πήγαμε και στις «Κερασιές» (περιοχή με νερά έξω απ’ 
το χωριό προς το Χρυσό) για να μας δείξουν το αγρόκτημα του Τα-
κούδα, γεωπόνος που είχε κάνει την πρώτη καλλιέργεια, το πρώτο 
φυτώριο, όπου θυμάμαι ότι κι εγώ μεταξύ των ‘ατάκτων’ έσπασα 
κι εγώ κάποια άγουρα κλωνάρια και φάγαμε και το σχετικό ξύλο 
γι αυτό …
… Θυμάμαι, επί τη ευκαιρία, άλλη μια περίπτωση σύνδεσης σχο-
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λείου και εκκλησίας, υπήρχε στο νότιο μέρος της αυλής του σχο-
λείου μια δεξαμενή εκεί –στέρνα- με μαζεμένο νερό. Ε, εκεί έρι-
χναν και το σταυρό στα Θεοφάνεια. Στον αύλειο χώρο του Δημο-
τικού Σχολείου, επίσης, γινόταν και το μεγάλο πανηγύρι της Αγ. 
Παρασκευής, στη γιορτή της ζωοδόχου Πηγής  και χόρευαν τους 
συρτούς χορούς, με πρώτο και κυρίαρχο χορό, το χορό του ζάμα-
ντα, που εν συνεχεία πήγαιναν και τον χόρευαν και στην πλατεία 
της Αστυνομίας, που ήταν το παλιό σχολειό. Και τα παιδιά, τότε, 
του σχολείου, του 1944,45, 46,47 πρέπει να αριθμούσαν σε 560 
έως 620. Θυμάμαι επίσης ότι με ιδιαίτερη ρύθμιση το Μάιο μας 
έδιναν υποχρεωτικά άδειες λόγω της περιόδου της καπνοφυτείας.
? Πράγματι, οι επιθεωρητές απ’ το 1945 και μετά το αναφέρουν ότι 
παρουσιάζονται κατά την περίοδο του Μαΐου, της καπνοφυτείας, 
απουσίες των μαθητών κλπ … και δεν γίνεται κανονική η φοίτη-
ση. Πείτε μας γι’ αυτό το θέμα.
= Οι περισσότεροι μαθητές ήταν παιδιά καπνοπαραγωγών, ήταν 
όμως και πολλά παιδιά που δεν ήταν καπνοπαραγωγών, ήταν ας 
πούμε των επαγγελματιών καθώς στην Πεντάπολη υπήρχαν και 
πάρα πολλά επαγγέλματα κι εμπορικά καταστήματα, περίπου 
δέκα παντοπωλεία, Νάσκου, Καμπάνα, Ροβέρτου, Γεωργιάδη, του 
Γρένδα με τα υφάσματα …, παιδιά που βέβαια έπαιρναν κι αυτά 
τις άδειες μαζί μ’ εκείνα που τις χρειάζονταν για την καπνοφυτεία. 
Όταν βέβαια τα πράγματα είχαν ωριμάσει, γινόταν πλέον επιλογή 
ποιος πράγματι είχε ανάγκη τέτοιου είδους άδεια για να του τη δώ-
σουν … Έτσι τις μέρες της καπνοφυτείας υπήρχε απλά μια απα-
σχόληση των υπόλοιπων παιδιών κατά την περίοδο της καπνοφυ-
τείας, προκειμένου να μη γυρίζουν άσκοπα μαθητές στο χωριό χω-
ρίς σχολείο. Υπόψη ότι το σχολείο ήταν τότε πρωί-απόγευμα.

?  Αριθμός μαθητών ανά τάξη; Θυμάστε; Μου λέτε για 600 περί-
που παιδιά. Εξαθέσιο το σχολείο. Περίπου δηλαδή 100 μαθητές 
ανά τάξη;
= Ναι, σε κάποιες τάξεις έφτανε και τόσο. Θυμάμαι στην τάξη 
μου, απέναντι απ’ το γραφείο του διευθυντή, καθόμασταν στα 
θρανία και  υπήρχαν και όρθιοι ή σε σκαμνούδια που δε χωρού-
σαν, μεγάλος συνωστισμός, … οι μεγαλύτεροι στην ηλικία με την 
κάποια σεξουαλική αφύπνιση, έπεφταν κάτω απ’ το θρανίο για να 
δουν πώς κάθονται οι συμμαθήτριες κι όταν αυτό γίνονταν αισθη-
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τό στους δασκάλους άρχισαν και οι πολλοί ‘περιορισμοί’ –μη ξε-
χνάμε τα διαφορετικά συντηρητικά ήθη της εποχής τότε- παρά την 
προοδευτική σκέψη της Πεντάπολης σε ποικίλα θέματα … 

? Σαν εκπαιδευτικός που κι ο ίδιος είχατε σπουδάσει, πώς βλέπετε 
κατά την κρίση σας τον εκπαιδευτικό εκείνης της εποχής, τι κατά-
φερνε, πως επιβάλλονταν, τι γράμματα μάθαινε …;  
= Σ’ αυτό το κεφάλαιο επιτρέψτε μου συγκριτικά με το τότε και το 
σήμερα, οι απόψεις μου να είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πέραν της 
φτώχειας τους τότε ήταν ντυμένοι άψογα, ήταν ευγενέστατοι, ου-
δείς άνευ λαιμοδέτου και πάντοτε, δε ξέρω πώς τα κατάφερναν, 
όλοι κουστουμαρισμένοι και ντυμένοι με την πιο κομψή ενδυμα-
σία, ήταν υποδείγματα. Δηλαδή εβίωσα ως πραγματικότητα αυτό 
που μας εδίδαξαν εμάς στη δεκαετία του ΄50 στην Παιδ. Ακαδ. 
Θεσσαλονίκης, ότι όταν ο δάσκαλος είναι κομψά και κόσμια  εν-
δεδυμένος με κουστούμι, με γραβάτα εντυπωσιάζει καλύτερα, δί-
νοντας με έμφαση σε μαθητές και κατοίκους, το υπόδειγμα – πα-
ράδειγμα. Σήμερα, που τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν την κοινή ενδυμασία που έχουν όλοι οι εργα-
ζόμενοι σ’ όλες τις άλλες εργασίες, χωρίς καμιά διάκριση να υπάρ-
χει. Αυτό το πράγμα, βέβαια, δε μπορεί να γίνει παράδειγμα για μί-
μηση. Άλλαξαν βέβαια και τα οικονομικά δεδομένα, διότι σήμερα 
και στα χωριά έχουν τη δυνατότητα να ντύνονται καλύτερα κι απ’ 
τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα … 
Θα πρέπει να πω ότι επειδή θεωρούσα ότι είναι λειτούργημα ο εκ-
παιδευτικός, θεωρούσα ότι ο δάσκαλος έπρεπε με τον παπά μαζί 
να είναι οι πρωτεργάτες της ιστορίας, ένα καλό παράδειγμα για 
ένα καλύτερο μέλλον της παλιάς κοινωνίας –και της τωρινής ακό-
μα, θα μπορούσα να πω- αλλά ήταν λίγο ασύμβατο με το χαρα-
κτήρα μου, με τις ιδιότητές μου, με τις αντιλήψεις μου, για κά-
ποια ‘επανάσταση’ όχι ανατρεπτική, για κάποια αλλαγή της κοι-
νωνίας με άλλες απόψεις, με άλλες αντιλήψεις, όχι δηλαδή με το 
Χριστό και τον άγγελο μονάχα και τις ευχές, αλλά και με τις δια-
μαρτυρίες … Και θα πρέπει να πω ότι όταν πλέον άρχισε να εμ-
φανίζεται ο συνδικαλισμός και να εντάσσονται οι δάσκαλοι στους 
συλλόγους και να κομματικοποιούνται οι σύλλογοι, ήταν μια πε-
ρίοδος για μένα πολύ άσχημη, υπό την έννοια ότι είχα μια ανά-
μειξη έντονη, ίσως και «ανατρεπτική», τασσόμενος με την άπο-
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ψη του αειμνήστου και μεγάλου δασκάλου και θεμελιωτή της παι-
δείας μας, του Ευάγγελου Παπανούτσου, που δίδασκε την εποχή 
εκείνη σε άλλες Παιδαγωγικές Ακαδημίες, εκδίδοντας και πολλά 
βιβλία περί καθιέρωσης της δημοτικής γλώσσας και «μεταμόρφω-
σης» του σχολείου σε λαϊκό σχολείο, όχι εθνικό – κρατικό με την 
έννοια της παρεμβάσεως πάντοτε της πολιτείας, που θα έπρεπε 
να δώσει ελευθερία –πράγματα τα οποία είχαν κατηγορηθεί, είχαν 
επικριθεί άσχημα, και οι κυβερνήσεις οι οποίες πίστευαν σε έναν 
άλλου είδους φιλελευθερισμό δεν τον είχαν αποδεχθεί τον Παπα-
νούτσο. Όσοι τον είχαν αποδεχθεί και τάχθηκαν με το πλευρό του 
το πλήρωσαν άσχημα στην Επανάσταση ή Δικτατορία ή  Εξουσία 
των εκτάκτων μέτρων της 21ης Απριλίου 1967, μεταξύ αυτών κι 
εγώ με το κατηγορητήριο ότι τάχθηκα υπέρ συγκεκριμένου πολι-
τικού της πόλεως και της εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως του Ευ-
αγγέλου Παπανούτσου.

? Λοιπόν, ας γυρίσουμε στα μαθητικά σας χρόνια. Απ’ όσο ξέρω 
φοιτήσατε στο Δημοτικό Σχολείο της Πεντάπολης μέχρι και την Ε΄ 
Δημοτικού , ενώ στην Στ΄ Δημοτικού είχατε πάει στις Σέρρες. Οι 
γονείς σας φύγανε από την Πεντάπολη για να ζήσουν στις Σέρρες.  
Το σχολείο το είχατε ξεκινήσει το 1944, με τη λήξη της κατοχής, 
το σχολείο που δεν λειτουργούσε κατά την περίοδο της βουλγα-
ρικής κατοχής, που τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο, που λειτουρ-
γούσε υπό την αιγίδα των Βουλγάρων. Τι γνωρίζετε για το βουλ-
γάρικο σχολείο;
= Ο πατέρας μου είχε ένα μικρό μαγαζάκι, μανάβικο, στην Πεντά-
πολη –πρόσφυγας μικρασιάτης, όχι καπνοπαραγωγός- όπου και 
σύχναζε ο Βούλγαρος χωροφύλακας, Σπάσος στο όνομα, που πή-
γαινε και στ’ απέναντι μαγαζί που το είχε ο Γιαννούδας, Πενταπο-
λίτης κι αυτός, όπως και σ’ άλλο, του Θύμιου, και όλοι τους έδι-
ναν κάτι σ’ αυτόν τον άνθρωπο εκεί, το Σπάσο, το χωροφύλακα, 
για να μη τους βάλει πρόστιμα, είτε για την καθαριότητα τάχα, 
είτε για το τάδε ή το άλλο πράγμα. Ο Σπάσος, ο Βούλγαρος, ήταν 
καθοριστικός για μένα. Διότι μ’ έπιασε απ’ το χέρι όχι με το βά-
ναυσο και σκληρό τρόπο, αλλά μ’ ένα μαλακό τρόπο για να πά-
ρει να με γράψει στην πρώτη τάξη του βουλγαρικού Δημ. Σχολεί-
ου στην Πεντάπολη, που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο του σχολεί-
ου. Εκεί, πράγματι, με είχανε εντάξει δεν ξέρω σε ποια τάξη, θυ-
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μάμαι όμως αρκετούς που είχαμε συμμαθητές μας, ήμασταν αρκε-
τά παιδιά κι άρχισαν να μας μιλούν στη βουλγαρική … Σε καθη-
μερινή φοίτηση μας μάθαιναν τα στοιχειώδη, αλλά οι πιο πολλοί 
έφευγαν κι όσοι έφευγαν τους έβαζαν πρόστιμο, άλλους τους απει-
λούσαν κλπ … Εγώ κατάφερνα λοιπόν κι έφευγα χωρίς πρόστι-
μο, αφού το ‘πρόστιμο’, ‘πληρώνονταν’ απευθείας απ’ τον πατέ-
ρα μου με … προϊόντα του μαγαζιού στον αστυνομικό. Είχαμε θυ-
μάμαι μια δασκάλα Βουλγάρα, που μας μάθαινε τραγούδια κι ένα 
δάσκαλο Βούλγαρο, που μας μάθαινε λέξεις βουλγαρικές. Βιβλία 
δεν μας είχαν δώσει. Προφορικά, ότι γινόταν.
Βέβαια, την εποχή εκείνη, ως μαθητής δεν είχα καμιά εντύπωση 
για τα γεγονότα, για τη σκοπιμότητα για την οποία γινόταν. Πά-
ντως όλοι οι μαθητές που πηγαίναμε εκεί είχαμε ένα αίσθημα φό-
βου, με τους δασκάλους δε μπορούσαμε να μιλήσουμε, βουλγαρι-
κά δεν ξέραμε, … αργότερα έμαθα ότι τα λόγια ενός τραγουδιού 
που μας μάθαιναν μιλούσαν για « ζήτω η ελεύθερη βουλγαρική ζωή 
..», κάτι τέτοιο. Αφού αργότερα μεγάλωσα, διάβασα και ήρθα σ’ 
επαφή και στη Βουλγαρία με διάφορους επικεφαλής, παράγοντες 
των εκεί σχολείων –δεκαετία του ’60- άκουσα να μου λένε ότι 
την κατοχή που επέβαλαν οι Βούλγαροι στην περιοχή μας δεν τη 
θεωρούσαν κατοχή υπό την έννοια της κατοχής ξένων (ελληνι-
κών) εδαφών, αλλά τη θεωρούσαν ως απελευθέρωση εδαφών που 
οι Έλληνες είχαν πάρει από κάποιο προηγούμενο πόλεμο, από κά-
ποια άνιση διανομή και για ν’ αποφύγουν την αποκάλυψη αυτών 
των θεωρήσεών τους, το σχολείο που επέβαλαν επί κατοχής δεν 
το ονομάτιζαν Βουλγάρικο Σχολείο, αλλά «διδασκαλικό χώρο», 
«χώρο διδασκαλίας» ή κάπως έτσι …

? Έδιναν μήπως και συσσίτιο;
= Όχι, συσσίτιο είχαμε μετά την κατοχή, απ’ την Ούνδρα. Και δεν 
ξέρω αν κι οι Βούλγαροι που δίδασκαν ήταν δάσκαλοι με κάποια 
πτυχία ή έτσι …  Ο κοινοτάρχης μόνο, Βούλγαρος, ήξερε και λίγα 
ελληνικά και σε μια ράφτρα στο χωριό που πήγε να ράψει κάτι –
που κι αυτής τα παιδιά, όπως εξάλλου και του κοινοτάρχη Βουλ-
γάρου, δεν πήγαιναν στο βουλγάρικο σχολειό, μαζί έφευγαν, τον 
είχα ακούσει να λέει «εσείς δεν πρέπει να έχετε παράπονο, γιατί 
εμείς σας ελευθερώσαμε»



σελ.443

Παράρτημα

? Κάντε μας μια γενική κρίση των εκπαιδευτικών δεδομένων εκεί-
νης της εποχής και ταυτόχρονα μια κρίση για το μαθητικό δυ-
ναμικό της Πεντάπολης, διότι βλέπουμε ότι άνθρωποι της δικής 
σας γενιάς και υστερότερα, προερχόμενοι από γονείς φτωχούς και 
αγραμμάτους, πολλοί μορφώθηκαν και παίζουν σημαντικό ρόλο 
σήμερα όχι μόνο στην πόλη των Σερρών, αλλά και πανελλαδικά. 
Πώς το εξηγείτε, τι συνέβαινε στην Πεντάπολη;
= Μμμμ, είναι δύσκολο κανείς να γίνει πιστευτός. Θα πρέπει να 
πούμε ότι απ’ τα πέντε Νταρνακοχώρια, η Πεντάπολη ήταν το με-
γαλύτερο και σε έκταση και σε πληθυσμό. Και ήταν κι ένα μέρος 
εμπορικό για την εποχή εκείνη. Είχε πολλά καταστήματα και κάθε 
Κυριακή γινόταν το λεγόμενο παζάρι, αλλά και σε άλλα διαστή-
ματα ερχόταν και ψώνιζαν από δω. Ήταν κεφαλοχώρι, αρχοντοχώ-
ρι μαζί, αλλά και πολύ καπνοπαραγωγικό. Οι οικογένειες ήταν πέ-
ραν των 5,6, ή και 7 ατόμων (μεγάλοι ταϊφάδες), ορκισμένοι όλοι 
τους στην πρωτοπορία της καπνοκαλλιέργειας, ποιανού τα’ όνο-
μα θ’ ακουστεί! Αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να υπάρξουν από 
πολύ νωρίς οικονομικά αποθέματα στις οικογένειες και ενωρίς τα 
παιδιά τους να τα στρέψουν προς τα γράμματα. Να σκεφθείτε ότι 
η Πεντάπολη είχε δικό της ηλεκτρισμό, που το παρήγαγε κάποια 
οικογένεια Παπαγεωργίου, αν καλά θυμάμαι, απ’ το 1928, όπως 
και γιατρό γηγενή, τον Γεώργιο Τσικούδα, που έζησε 100 χρόνια 
και τα τελευταία  του χρόνια έκανε και διευθυντής του σανατορί-
ου Θεσσαλονίκης.

? Πέραν της όποιας οικονομικής άνθισης, όμως, που πιθανό να συ-
νέβαινε κι αλλού, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι οι Πεντα-
πολίτες θα πρέπει να αγαπούσαν και τα γράμματα αφού επένδυ-
αν κατά αυτό τον τρόπο … θα πρέπει να πίστευαν ότι μέσα από τα 
γράμματα θα μπορούσε να επέλθει και η πολιτιστική, ίσως, άνο-
δος …
= Αυτά νομίζω έχουν συνάφεια. Όταν υπάρχει αγαθό και βρίσκει 
κατανάλωση, υπάρχει και ανάπτυξη. Και ανάπτυξη δεν είναι μόνο 
να αναπτυχθεί η καλλιέργεια του καπνού, αλλά φέρνει στο μυα-
λό κι άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν για ένα καλύτε-
ρο επίπεδο … Εκτός απ’ τη γεωργική ανάπτυξη, ήταν κι η εμπορι-
κή ανάπτυξη. Γνώρισε και πολλούς πρόσφυγες η Πεντάπολη και 
απ’ το Μικρασιατικό πόλεμο … Πάρα πολύς κόσμος ήρθε στην 
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Πεντάπολη και όπως και πολλοί γηγενείς δημιούργησαν επιχειρή-
σεις. Εντούτοις στη μεγάλη πνευματική ανάπτυξη και τη στροφή 
προς τα πανεπιστήμια  -και το είπα κάπου και με παρεξήγησαν, θα 
το πω και τώρα- σημαντικό ρόλο έπαιξε το ότι ενωρίς είχε πρω-
τοπορήσει η Πεντάπολη στη δημιουργία ιδιωτικής Δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης, δηλ. λειτούργησε ιδιωτικό Γυμνάσιο την εποχή 
εκείνη. Στη δεκαετία του ’50 – 60, ήταν η πρώτη γενιά που πήρε 
το δρόμο να πάει στη Ιταλία να σπουδάσει, και πήγαν πάρα πολ-
λά παιδιά, σήμερα τουλάχιστον 5-6 ακόμα υπάρχουν, που σπούδα-
σαν στο εξωτερικό. Την ίδια εποχή άρχισε να υπάρχει ενδιαφέρον 
για τα ελληνικά πανεπιστήμια, έτσι σήμερα υπάρχουν δικηγόροι, 
οι οποίοι επιζητήσαμε το Πανεπιστήμιο, άλλοι από ανάγκη εξω-
στρέφειας, άλλοι επειδή οι γονείς προείδαν ότι έπρεπε να σπουδά-
σουν τα παιδιά τους, αφού υπήρχε το περίσσευμα το οικονομικό, 
… περίπου τριάντα επιστήμονες αναδείχθηκαν απ’ την Πεντάπο-
λη μέσα στη δεκαετία του ’50 και του ’60 μόνο. 

? Το ιδιωτικό Γυμνάσιο στην Πεντάπολη πότε είχε γίνει;
= Το 1954, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και πρωτύτερα, κι έγινε μόδα 
πλέον, άρχισαν οι νεότεροι να μη θέλουν να γυρίσουν στην καλλι-
έργεια του καπνού, αλλά και οι γονείς τους .. Έτσι άρχισε ν’ αδειά-
ζει η Πεντάπολη και δυστυχώς και μερικοί μεγάλοι καπνοπαρα-
γωγοί εγκατέλειψαν την καπνοκαλλιέργεια, επειδή είχε ‘χτυπηθεί’ 
για ένα μεγάλο διάστημα μέσα στη δεκαετία του ’60. Μεγάλοι κα-
πνοπαραγωγοί επαναλαμβάνω, να γίνουν στη Θεσσαλονίκη θυρω-
ροί σε πολυκατοικίες! Γεγονός θλιβερό … Η μισή Πεντάπολη από 
τότε έχει εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη …..
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2.6 Συνέντευξη στις 2/12/2009 με τον Χατζηαγοράκη Αθανάσιο. 

Γεννημένος το 1928, γεωργός, ετών 81. Ως ενήλικας φοίτησε στο 
Νυχτερινό Σχολείο.

? Γιατί δεν τελειώσατε το Δημοτικό σχολείο;
= Στην Γ’ τάξη είχα αρρωστήσει κι είχα μείνει. Και μετά, το 1940, 
μας πρόλαβε ο πόλεμος στην Στ’ τάξη. Την 28η Οκτωβρίου διακό-
πηκαν τα σχολεία και δεν ολοκλήρωσα την τάξη. Και με την απε-
λευθέρωση, το 1944, δεν πήγα πια. Μεγάλωσα, 16 χρονών έγινα 
…, έτοιμος για δουλειά, … οι πιο πολλοί δεν πήγαν. Στο στρατό 
ήμουν λοχίας. Τα γράμματα λίγο λίγο τα καλλιέργησα …

? Τελικά, καταφέρνεις και τελειώνεις το Δημοτικό Σχολείο στο νυ-
χτερινό σχολείο που οργανώνεται στην Πεντάπολη, πότε;
= Το 1968-69, μια χρονιά … πήρα το απολυτήριο. Άλλοι φοίτησαν 
εκεί δυο χρονιές, εγώ πήγαινα για παρέα τότε … Αυτά τα χρόνια 
λειτούργησε το νυχτερινό: 1968-69 και 1969-70.

? Το θέλατε το νυχτερινό κάποιοι κάτοικοι εδώ του χωριού, ή πήρε 
ο Κορακάς (τότε διευθυντής) την πρωτοβουλία;
= Ήταν επί Παπαδόπουλου τότε (δικτατορία) κι είχαν πει ότι όσοι 
δεν πήραν απολυτήριο δε μπορούσαν να βγάλουν δίπλωμα οδή-
γησης κι εμένα μου χρειάζονταν το δίπλωμα, ήμουν στον ΟΑΣΘ, 
αλλά μετά ακυρώθηκε αυτό, όμως εγώ πήγα, έγινε η αφορμή να 
πάω. Δίδασκε ο Κορακάς κι όταν αυτός έλλειπε, έρχονταν ο Αλευ-
ράς απ’ τη Ντοβίστα (Εμμ. Παπά), που ήταν εδώ δάσκαλος στο 
πρωινό.

? Πόσοι μαθητές ήσασταν;
= Ήμασταν καμιά εικοσαριά, αλλά πότε έρχονταν άλλοι, πότε όχι 
… Εγώ πήγαινα κάθε βράδυ σχολειό. Στην καπνοφυτεία, απ’ τους 
είκοσι, μόνο δέκα πηγαίναμε. Μερικοί ούτε που πατούσαν … Τα 
μαθήματα άρχιζαν απ’ τις 5 μ.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. Φτιάχναμε απ’  
όλα τα μαθήματα κι ήρθε ξαφνικά κι ο Επιθεωρητής μια βραδιά … 
και πήρα και μπράβο ….
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? Εκτός από Πενταπολίτες μαθητές, το νυχτερινό είχε κι από άλλα 
χωριά;
= Όχι,... ααα, ναι, ναι. Ένας ήταν απ’ το Χρυσό, Βασίλης Γουρου-
νίδης, μεγάλος έμπορας στη Σέρρες, αλλά γράμματα δεν ήξερε κα-
θόλου.

? Ηλικίες, όλοι μεγάλοι;
= Εγώ ήμουν 40 χρονών, είχε και μικρότερους, που ούτε πάτησαν 
σχολειό ..
Στο τέλος δώσαμε γραπτές εξετάσεις και το πήραμε όλοι τα’ απο-
λυτήριο, άλλος 7, άλλος με 8 …
Είχαμε και μια γυναίκα συμμαθήτρια, είχε κανα δυο κορίτσια. 
Εμένα μ’ άρεσε που πήγα, πήρα κι απολυτήριο που δεν είχα … 
Τα μαθήματα γίνονταν ευχάριστα, όποιος ήθελε τσιγάρο, κάπνιζα 
κιόλας τότε, έβγαινε έξω απ’ την πόρτα …

? Πηγαίνατε κι εκδρομές;  Μαζευτήκατε για κανένα τραπέζι κά-
ποια φορά;
= Όχι, όχι …   Α, … τελευταία μας έβαλαν και ιχνογραφία στο δι-
αγώνισμα …
Έμαθα και τα κλάσματα, βοηθούσα και το παιδί μου …

? Λοιπόν, ας αφήσουμε το νυχτερινό σχολείο. Για πες μου τώρα 
κάτι άλλο, αν ξέρεις:  το 1940, όταν κλείνει το Δημοτικό σχολείο 
με την βουλγαρική κατοχή πια, ως το 1944, λειτουργούσε βουλ-
γάρικο σχολείο;
= [σ.σ.: μιλά η σύζυγος του Αθανασίου Χατζηαγοράκη,  κυρία 
Βασιλική Παπαευαγγέλου στο γένος, γεννημένη το 1931]:  
= Εεε, εγώ πήγαινα βουλγάρικο σχολείο.
? Γεννημένη το ’31, ήσουν δηλαδή 9 χρονών, πήγες καθόλου στο 
ελληνικό σχολείο;
= Είχα τελειώσει τις τρεις πρώτες τάξεις στο ελληνικό σχολείο 
και στην Τετάρτη διακόπηκαν τα σχολειά απ’ τον πόλεμο. Και στο 
βουλγάρικο πήγα το 1942, δυο χρόνια μετά. Μια χρονιά πήγα κι 
εκείνη κούτσα κούτσα.

? Υποχρέωναν τους γονείς να πάνε τα παιδιά τους;
= Όχι, δεν υποχρέωναν, εμείς θέλαμε να πάμε και θέλαμε με μια 
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φιλενάδα μου να ξεγραφούμε. Πήγαμε στο σχολείο και είπαμε ότι 
θέλαμε να ξεγραφούμε, και μας λεν’, ακούστε τι θα σας πούμε μας 
λεν’. Τώρα είμαστε εχθροί, αργότερα θα είμαστε φίλοι. Γι αυτό 
καθίστε στις θέσεις σας να μάθετε … Και κάτσαμε. Λίγα παιδιά 
πήγαιναν, πολύ λίγα.

? Ποιος ήταν δάσκαλος;
= Δάσκαλος ήταν Βούλγαρος. Ένας χήρος δάσκαλος ήταν κι ένα 
κοριτσάκι (δασκάλα;). Κάθονταν στου Τσικούδα το σπίτι, ο πατέ-
ρας του ήταν παπάς κι ο γιος δάσκαλος.

? Τι μαθήματα σας έκαναν;
= Να μιλούμε βουλγάρικα μας μάθαιναν.

? Μάθατε;
= Να σου πω, ξέρεις τι έγινε;  Τα’ μαθα. Αντί να γράφω ελληνι-
κά, τα’ γραφα βουλγάρικα, αλλά μόλις έφυγαν οι Βούλγαροι μ’ τα 
έκαψε η μάνα μ’ τα βιβλία τα βουλγάρικα …

? Πήγες δηλαδή μόνο μια χρονιά στο βουλγάρικο σχολείο;
= Μόνο μια, μετά πήγαν, γέμισε στρατός εκεί, κι ήρθαν έκαναν 
μαθήματα τον άλλο χρόνο εδώ στ’ Αναγνώστη του Σάκη το σπί-
τι, εκεί από κάτω έκαναν την άλλη χρονιά σχολείο, γιατί το έκα-
ναν στρατώνα το κανονικό το σχολείο και μετά πήγαιναν λιγότε-
ρα παιδιά εκεί.

? Μετά το 1944 ξαναπήγες σχολείο, στο ελληνικό πια;
= Όχι, όχι, δε ξαναπήγα, έμεινα έτσι, μόνο μέχρι Γ’ τάξη, που είχα 
πάει πριν τον πόλεμο … Αλλά τώρα διαβάζοντας, ε, τα καταφέρ-
νω …
? [σ.σ.: συνεχίζουμε, μετά την παρένθεση της γυναίκας του, και 
πάλι με τον κ. Θανάση]: Για πες μας τώρα κυρ Θανάση, τι θυμά-
σαι απ’ όταν ήσουν μαθητής στο ελληνικό σχολείο, πριν τον πόλε-
μο του 1940;
= Το 1936 έγινε η 4η Αυγούστου (σ.σ.: η δικτατορία του Μεταξά) 
… - ε, κάνει να τα λέμε αυτά ή …;
?  Βεβαίως κάνει …
= ‘Έγινε, λοιπόν, στις 4 Αυγούστου, επανάσταση. Αναλαμβάνει, 
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λοιπόν, ο Μεταξάς, ήταν ένας, δικτάτωρ τον έλεγαν, ήταν ένας 
με πολλές γνώσεις, υπηρέτησε στρατιωτικός το 1912, ήταν λοχα-
γός και το 1936 έγινε αυτό λοιπόν. ‘Ήρθε στο σχολείο μας ο Με-
ταξάς …

? Ο ίδιος;
= Ναι, θυμάμαι εγώ, αλίμονο. Κατά το 1938, τότε. Πέρασε απ’ την 
Πεντάπολη, ένας κοντός, έτσι, άντρας, μάτια σαν αλεπού είχε και 
ρώτησε τον Μόστρα –έναν χαζό- τι χρώμα είναι η Ελληνική ση-
μαία; … κι αυτός απάντησε……

? Δε μου λες μπάρμπα Θανάση, η πληροφορία αυτή, ότι επισκέ-
φτηκε δηλαδή ο Μεταξάς το σχολείο, είναι σημαντική. Είσαι σί-
γουρος ότι πραγματικά το επισκέφθηκε ή λάθος θυμάσαι;
= Σιγουρότατος! Κατέβηκε κάτω, μαζεύτηκαν όλα τα παιδιά του 
σχολείου κάτω στην αυλή και, εν πάση περιπτώσει έκανε κάτι 
ερωτήσεις, έτυχε να μη με ρωτήσει εμένα, παιδιά πως τα πάτε, αν 
είστε ευχαριστημένοι απ’ τους δασκάλους, … Μεταξάς. Ο Ιωάν-
νης Μεταξάς.

? Για τα εγκαίνια του σχολείου, ξέρεις μήπως αν έγιναν, πότε;
= Απ’ ότι άκουσα, μ’ έλεγε ο πατέρας μου, μάζεψαν λεφτά όλο το 
χωριό, ανάλογα με το καπνό που πουλούσε ο καθένας, με την οκά. 
Το υπουργείο Παιδείας δεν ήταν τότε;

? Θα σου πω εγώ, μπάρμπα Θανάση. Λεφτά Πενταπολιτών ήταν. 
Κόστισε 3.300.000 δρχ., ούτε δραχμή δεν έβαλε το ελληνικό κρά-
τος, ξεκίνησε να χτίζεται 28/6/1925, λειτούργησε όμως το 1932, 
έπιασε η κρίση του 1929 και δεν κατάφεραν να τελειώσουν …
= Αααα, το λεγόμενο κραχ, ναι …

? Αλλά το 1932, που λειτούργησε, έγιναν εγκαίνια, ήρθε κανένας; 
Ψάχνουμε να βρούμε …

= Αα, ένα που ξέχασα να σου πω, τα ντουβάρια γύρω γύρω απ’ 
τον αυλόγυρο … ο Ματάκας τα έκανε(σ.σ.: και ο Νανούσης Δη-
μήτριος) , τον κατηγορούσαν τότε ότι τα’ κανε ψηλά, γιατί αν λέει 
ποτέ γίνονταν πόλεμος και μάζευαν τον κόσμο οι Βούλγαροι μέσα 
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στην αυλή , δε θα μπορούσε κανένας να ξεφύγει απ’ τα ψηλά ντου-
βάρια. Τότε πάλι έγινε με έρανο, όλοι λεφτά δώσαμε, εγώ ακό-
μα παιδί δεν είχα τότε, ο πατέρας μου έδωσε, περνούσε ο παπάς, 
παπα Νίκος, και δίναμε. Ξέρω όμως ανθρώπους που δεν έδωσαν 
ούτε δραχμή, ας είχαν και παιδιά. Ο αυλόγυρος χτίστηκε κατά το 
1957-58. 
Δάσκαλο, θυμάμαι, στα μαθητικά μου χρόνια, είχα κάποιον Φο-
ντιδάκη, ήταν αυστηρός και μ’ αγαπούσε πολύ όμως. Καλός δά-
σκαλος.

? Θυμάσαι μήπως αν σας έδειχναν έργα με μια κινηματογραφική 
μηχανή;
= Ναι, μας άνοιγαν το διαχωριστικό στις αίθουσες, στο 2ο όροφο 
και μας έδειχναν. Δε μιλούσε όμως, βουβός κινηματογράφος. Βλέ-
παμε τον Αθανάσιο Διάκο, το Σαρλώ, Τσάρλι Τσάπλιν.

= [σ.σ.: πάλι μιλά η σύζυγος του Αθανασίου Χατζηαγοράκη, 
Βασιλική]: Όταν έγινε ο πόλεμος του ‘40, εγώ ήμουν μικρή και 
δεν κατάλαβα. Μας είχαν διώξει απ’ το σχολείο, αλλά δεν κατά-
λαβα τίποτα. Πήγα στο σπίτι, λέω, μάνα μας έδιωξαν. Μου λέει, 
για πήγαινε στο τζαμί (ανοιχτό μέρος σα μικρή πλατεία, μέσα στο 
χωριό) να δεις, μου λέει. Πηγαίνω στο τζαμί, τι να δω! Κόσμος .. 
να!!! Πολύς κόσμος! Έφευγαν για φαντάροι. Ανέβηκε ο Σοφρώ-
νης  εκεί, ο δάσκαλος, και όλα τα παιδιά, όλα,  αγκαλιασμένο τον 
είχαν το δάσκαλο κι έσκυβε κι αυτός από πάνω απ’ τ’ αυτοκίνη-
το και τα αγκάλιαζε τα παιδιά ….  Τον έπαιρναν κι αυτόν φαντά-
ρο …………………………………………………………………
…………………………
Ξαναήρθε όμως ο Σοφρώνης, μετά, μεταπολεμικά, ξαναήρθε πάλι 
……………….
Κι ο Φοντιδάκης ήρθε, πάλι………………………………………
……………………………..……………………………………
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2.7 Συνέντευξη στις 15/9/2009 με τον Θεοδοσιάδη Μιλτιάδη. 

Γεννήθηκε το 1936 στην Πεντάπολη, δάσκαλος. Εργάστηκε ως 
κοινοτικός δάσκαλος, γιος του  Πολυχρόνη Θεοδοσιάδη. 

? Υπήρχαν αρκετοί κοινοτικοί δάσκαλοι εκείνη την εποχή;
= Ναι. Λόγω του ότι δεν υπήρχαν μετά τον πόλεμο δάσκαλοι, υπήρ-
χαν πολλοί εκπαιδευτικοί που πλαισίωναν τα σχολεία. Το κράτος, 
παρακάλεσε, επίταξε αν θες, όσους ξέρουν γράμματα να πάνε να 
διδάξουν. Εγώ τα πρώτα γράμματα, τα έμαθα όταν είχα γραφεί το 
1944-45 στο σχολείο, όλα τα παιδιά αυτά είχαν πάει μια ή δυο τά-
ξεις στο Γυμνάσιο. Αναφέρομαι στον Αθανάσιο Χατζηαγοράκη, 
που έκανε μια χρονιά  –είχε πεθάνει στον εμφύλιο πόλεμο-, επίσης 
ο επιστήθιος φίλος του Δημήτριος Χατζηαγοράκης –αυτοί ήταν 
τρία αδέρφια, ένας απ’ αυτούς έκανε το δάσκαλο, με γυμνασιακές 
γνώσεις -. Επίσης, κοινοτικοί δάσκαλοι που τώρα τους θυμήθηκα 
ήταν ο Νάσκος Αθανάσιος, κάποιος Παπαγεωργίου, ο Παπανικό-
λας ο Νίκος και ο Κώστας Παπαευαγγέλου.

? Ας πάμε κύριε Μιλτιάδη στα μαθητικά σου χρόνια και μετά στα 
εκπαιδευτικά. Ανακεφαλαιώνοντας: Απ’ το 1940 μέχρι το 1944 εί-
ναι κλειστό το σχολείο, λειτουργεί βουλγάρικο σχολειό κι ξανα-
λειτουργεί τη σχολική χρονιά 1944-45 πάλι το ελληνικό σχολείο; 
Αυτό γίνεται με δασκάλους-ανθρώπους του χωριού που γνωρίζουν 
γράμματα;
= Το ίδιο έγινε και στα άλλα χωριά, απ’ ότι είχα πληροφορηθεί και 
πριν το 1948 νομίζω άρχισαν να έρχονται κανονικοί δάσκαλοι. Συ-
νέπεσε, έτσι, να συνυπάρχουν παλιότεροι δάσκαλοι, που ήταν πριν 
το 1940 εδώ, μαζί με κοινοτικούς γυμνασιακής μόρφωσης για ένα 
ή δυο χρόνια. Στη συνέχεια έπαψε το κράτος να παίρνει κοινοτι-
κούς δασκάλους κι άρχισε να παίρνει παλιότερους, οι οποίοι ήδη 
είχαν αποφοιτήσει από Ακαδημίες παλιότερα.

? Ας αναφερθούμε τώρα στα μαθητικά σας χρόνια
= Επειδή τότε τα σχολεία είχαν παύσει 4-5 χρόνια, είχαν στοιβά-
ξει πολλές ηλικίες μέσα στην ίδια τάξη, π.χ. εγώ που κανονικά 
είχα πάει σχολείο, ήμασταν τέσσερις ηλικίες μέσα στην τάξη, πλη-
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θωρικές τάξεις μέχρι και εκατό παιδιά. Για να προλάβουν τα παι-
διά αυτά να μη μεγαλώσουν πολύ –σ.σ.: είχαμε παιδιά που είχαν 
γεννηθεί το 1931 και 1932- στα μισά της χρονιάς  προβιβάζονταν 
στην επόμενη τάξη κ.ο.κ μέχρι να φτάσουν στην τάξη που έπρεπε 
για την ηλικία τους.

? Μετά τον πόλεμο του 1940, όλα τα παιδιά που έπρεπε να γυρί-
σουν, γύρισαν όντως στο σχολείο;
= Παρόλο που η εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική, κάποια δεν έρχο-
νταν, θυμάμαι ότι επέμενε πολύ στο να έρχονται όλα ο γραμματέ-
ας, τότε, της κοινότητας, ο αείμνηστος Γουρούβας, που παρακι-
νούσε τους γονείς στα καφενεία, δεξιά, αριστερά, κυνηγούσε τα 
παιδιά … Πολλά παιδιά έτσι είχαν αποφοιτήσει, αλλά πολλά που 
διέκοψαν είχαν μείνει με τις γραμματικές γνώσεις μόνο των τάξε-
ων που είχαν τελειώσει … Πάντως δεν υπήρξαν παιδιά που να μη 
πήγαν καθόλου σχολείο.

? Όταν το 1948 τελειώσατε το Δημοτικό Σχολείο;
= Πήγα στο Γυμνάσιο Σερρών, με εξετάσεις.

? Εκεί πληρώνατε; Και πού μένατε;
= Όχι, δωρεάν, ήταν δημόσιο. Μέναμε στις Σέρρες. Ενοικιάζα-
με σπίτι δυο – τρία παιδάκια απ’ το χωριό στις Σέρρες και μένα-
με μαζί –όχι και πολύ κοντά στο Γυμνάσιο, όπου βρίσκαμε φθη-
νότερα- Ήταν τότε η περίοδος του εμφύλιου. Ερχόμασταν στο χω-
ριό συνήθως ανά δεκαπενθήμερο, υπήρχαν φορτηγά αυτοκίνητα 
… Επειδή ήταν πολλά τα παιδιά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κάνα-
νε μάθημα όσοι το επίθετό τους άρχιζε μέχρι το γράμμα «Μ» και 
οι υπόλοιποι κάνανε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Μιλάμε για 
το 1948-49, δεν ξέρω αν γινόταν και προηγούμενες χρονιές. Επει-
δή υπήρχαν πολλά παιδιά, είχε γίνει ρύθμιση να δώσουν εξετάσεις 
δυο φορές. Πολλά πέρασαν το Σεπτέμβριο, όσα δεν μπόρεσαν να 
περάσουν απ’ τις αρχές Ιουλίου.

? Πόσα παιδιά κάθε χρόνο πάνω κάτω έστελνε η Πεντάπολη στο 
Γυμνάσιο Σερρών;
= Στη χρονιά μου π.χ. είχαμε αποφοιτήσει 50-55 παιδιά και στο 
Γυμνάσιο πήγαμε τα 40. και ολοκλήρωσαν τις γυμνασιακές τους 
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σπουδές οι μισοί απ’ όλους, περίπου δηλαδή 25 άτομα. Τελείωσα 
τον Ιούλιο του 1954, έδωσα εξετάσεις και πήγα στην Παιδαγωγι-
κή Ακαδημία Θεσσαλονίκης απ’ όπου και τέλειωσα δάσκαλος τον 
Ιούνιο του 1956.

? Πόσοι φοιτητές κατ’ έτος τέλειωναν δάσκαλοι εκεί;
= Είχε εκδοθεί ένα προεδρικό διάταγμα τότε, είχε αλλάξει κι ο 
τρόπος εισαγωγής, και σ’ όλες τις Ακαδημίες, ο αριθμός καθορί-
ζονταν απ’ το υπουργείο, ήταν 2 τμήματα αρρένων και 1 θηλαίων, 
(40+40)+40 = 120 περίπου δάσκαλοι-δασκάλες αποφοιτούσαν, 
μαζί με ένα μικρό αριθμό παιδιών αναπήρων γονέων, πολυτέκνων 
ή παιδιά γονέων εκπαιδευτικών …

? Θέλατε να έρθετε κοινοτικός δάσκαλος ή σας υποχρέωσαν τότε, 
λόγω συνθηκών ανάγκης;
= Φυσικά ήθελα, για να’ χω και κανένα χαρτζιλίκι, αλλά είχα 
αποφοιτήσει 20 χρονών, κανονικά έπαιρναν από 21 χρονών και 
πάνω…

? Τι μισθό έπαιρνε ένας δάσκαλος;
= Είχα πληρωθεί άπαξ, μια φορά, 15/7/1957, παρότι είχε εκδοθεί 
και το Φεβρουάριο ένα ένταλμα, αλλά δεν είχε λεφτά τότε η κοι-
νότητα και τα πληρώθηκα αναδρομικά, όλα μαζί τον Ιούλιο. Ήταν 
περίπου 4000 δρχ. για οκτώ μήνες, δηλαδή 500 δρχ. το μήνα, όταν 
ένας κανονικό δάσκαλος έπαιρνε 1000 δρχ.
 
? Γιατί σας προσέλαβε η κοινότητα με απόφαση κοινοτικού συμ-
βουλίου, αφού το κράτος είχε την ευθύνη της εκπαίδευσης;
= Το κράτος είχε μεταφέρει αρμοδιότητες στις κοινότητες, υπήρ-
χε έλλειψη δασκάλων … Δεν ξέρω αν το κράτος επιχορηγούσε τις 
κοινότητες για το σκοπό αυτό, πάντως ήταν κοινοτικά τα χρήμα-
τα. Οι κανονικά διορισμένοι δάσκαλοι, πληρώνονταν από το κρά-
τος ως δημόσιοι υπάλληλοι, ανά 15νθήμερο.

? Η χρονιά σου ως κοινοτικού δασκάλου, αναγνωρίστηκε απ’ το 
δημόσιο ως συντάξιμη;
= Ναι, έκανα τα χαρτιά μου κι αναγνωρίστηκε, η κοινότητα κρα-
τούσε αρχείο καλό … εγώ δεν είχα προσωπικό αρχείο … Θυμά-
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μαι, όταν τελειώναμε την Ακαδημία, υποβάλλαμε τα χαρτιά μας 
στον Επιθεωρητή της 1ης Εκπ/κής Περιφέρειας, όπου ανήκε και 
το χωριό μας, στο ΠΥΣΣΕ (Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Στοιχειώδους Εκπ/σης) κι από κει ήξεραν ότι υπήρχε τελειόφοιτος 
δάσκαλος εκ Πενταπόλεως …

? Ποια τάξη είχατε ως δάσκαλος;
= Είχε χωριστεί η Ε΄ τάξη, που είχε 84 παιδιά, αίθουσες υπήρχαν, 
οπότε …

? Τι θυμάστε από κείνη τη χρονιά στην Πεντάπολη;
= Ε, τότε ήμουν νεοφώτιστος, με καινούριες ιδέες και ορμή, νόμι-
ζα ότι πήγαινα να κατακτήσω όλη την εκπαίδευση, με ενθουσια-
σμό, με μεράκι … Είχα πρωτόγνωρη εμπειρία με τα παιδιά του χω-
ριού, που αν και ήδη γνωστά μου και μικρότερα μόλις κατά δέκα 
χρόνια, μου έδειχναν το σεβασμό τους, ενθουσιασμένα μάλιστα 
για το νεαρό της ηλικίας μου …

? Τα παιδιά, τα συγκεκριμένα, που είχατε στην τάξη σας, πώς θα 
τα χαρακτηρίζατε ως μαθητές;
= Τα παρέλαβα με καλό πνευματικό επίπεδο, συγκρίνοντάς τα με 
τους μαθητές στα τρία πρότυπα σχολεία τα οποία πλαισίωναν την 
Ακαδημία της Θεσσαλονίκης και που είχαν παιδιά εκπαιδευτικών, 
δικαστικών κ.λ.π με ένα άνευ προηγουμένου ανεβασμένο επίπε-
δο. Θυμάμαι, όταν ανέλαβα στην Πεντάπολη, τους δυο πρώτους 
μήνες τουλάχιστον, νόμιζα ότι δεν έκανα για δάσκαλος. Δηλαδή, 
ήμουν πολύ ενθουσιώδης στο να προσφέρω, αλλά τα αποτελέσμα-
τα ήταν πενιχρά, αν και τα παιδιά εδώ ήταν πολύ καλύτερα, δια-
σταυρώνοντας με συνομιλίες μου μ’ άλλους συναδέλφους που δί-
δασκαν αλλού … Διάβαζαν αρκετά τα παιδιά … Τα κορίτσια λίγο 
περισσότερο …

? Απ’ τους μαθητές που είχατε, βγήκαν επιστήμονες;
= Οι περισσότεροι, αλλά και τα κορίτσια είχαν διαπρέψει, έγιναν 
καλές μητέρες, αργότερα πήγαν στη Γερμανία, δεξιά, αριστερά, … 
Θυμάμαι τον Μαντή το Σάκη, το Γεωργιάδη Βαγγέλη, Μαργαρί-
του Μαρία, φιλόλογος, ο Χαράλαμπος Μηντιούρης, τραπεζικός …
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? Πώς ήταν το σχολείο; Υπήρχε εποπτικό υλικό; …
= Ναι, από επιχορηγήσεις κρατικές, οι οποίες ήταν λίγες, αλλά και 
η κοινότητα πρόσφερε, μερίμνησαν οι δάσκαλοι, χάρτες, εκμαγείο 
για ανθρωπολογία –λίγα σχολεία είχαν, απ’ ότι ξέρω π.χ. ο Εμμ. 
Παπάς δεν είχε τότε- κι όταν είχα διοριστεί στα σχολεία που υπη-
ρέτησα –Ορεινή, Ελαιώνας, Ν, Σούλι, Ψυχικό- μετά από δυο χρό-
νια, θυμάμαι, πήραμε εκμαγείο, υπήρχε δηλαδή πενιχρότητα επο-
πτικών μέσων στα άλλα σχολεία σε σχέση με της Πεντάπολης. 
Λοιπόν, είχε στο κτίριο της Πεντάπολης δυο σχολεία, το 1ο και το 
2ο . Διευθυντής, τότε, του 1ου ήταν ο Γεώργιος Κατσαρός –τον είχα 
και δάσκαλό μου όταν ήμουν στην Στ’ τάξη- και στο 2ο ήταν ο Πα-
ναγιώτης Κουνιάκης, αείμνηστοι κι οι δυο τους. Άλλοι δάσκαλοι: 
Αγγελική Χασιρτζόγλου, Μαρία Αρβανιτίδου, Σαμαράς Ιωάννης, 
που έγινε και γαμπρός εδώ … 

? Πώς ήταν οι σχέσεις των δασκάλων με τους Διευθυντές τους, 
είχε ουσιαστικό ρόλο ο Σύλλογος Διδασκόντων ή κυριαρχούσε η 
… διευθυντοκεντρική μορφή; 
= Οι σχέσεις ήταν καλές. Για διάφορα θέματα γινόταν μια αρχική 
πρόταση από το Διευθυντή η οποία μπορεί και να τροποποιούνταν 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο σύλλογο Διδασκόντων …

? Ο Επιθεωρητής ερχόταν;
= Ναι, Καραζάνος Βασίλειος λεγόταν. Είχε γίνει και διήμερο εκ-
παιδευτικό συνέδριο με τους δασκάλους απ’ τον Εμμ. Παπά, Μέ-
ταλλα, Συκιά, Πεντάπολη, Χρυσό και Άγιο Πνεύμα. Πρώτη ώρα 
δίδαξε ο Κονιάκης Ανάγνωση κι εγώ τη δεύτερη ώρα Ιστορία, κα-
θησυχάζοντάς με ο Επιθεωρητής ότι δεν γίνεται αυστηρή εξέτασή 
μας, αλλά ανταλλαγή ιδεών …

? Οι δάσκαλοι τότε, έμεναν στο χωριό;
= Ναι, έμεναν στο χωριό, απαραίτητα.

? Πώς τους έβλεπαν οι Πενταπολίτες;
= Με πολύ καλό μάτι. Είχαν σχέσεις μαζί τους, ρωτούσαν για τα 
παιδιά …Θυμάμαι ότι, σύμφωνα και με μια εγκύκλιο, μετά την 
εκκλησία, στο σχολείο  κάποιος εκπαιδευτικός αναλάμβανε την 
ανάπτυξη ενός θέματος της εκπαίδευσης, συνεργασίας προς τους 
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γονείς … Βέβαια υπήρχαν και δουλειές και δεν έρχονταν πάντα, 
αλλά από Νοέμβρη μέχρι Ιούνιο θυμάμαι να έγιναν αρκετές, δέκα 
ως δώδεκα συγκεντρώσεις αυτού του είδους …

? Οι δάσκαλοι έβγαιναν στα καφενεία; Και ποιες ήταν οι σχέσεις 
τους με τις κοινοτικές αρχές;
= Ναι, κανονικά, έβγαιναν. Και οι κοινοτικές αρχές ήταν πάντα 
πρόθυμες να εξυπηρετήσουν το δάσκαλο.

?Επενέβαιναν στα εσωτερικά του σχολείου;
= Όχι, ποτέ … Δουλειά της κοινότητας ήταν να ικανοποιεί ανά-
γκες του σχολείου, υλικές κυρίως, όταν δεν υπήρχε επάρκεια για 
την κάλυψή τους.

? Μέσα στο εποπτικό υλικό, περιγράφεται ότι μετά το 1945 αγο-
ράζεται, νομίζω με έξοδα της κοινότητα, μια μηχανή κινηματογρά-
φου …
= Δεν τη θυμάμαι. Μήπως υπήρχε, αλλά δεν ήξεραν να τη χειρι-
στούν οι δάσκαλοι;
? Ίσως, μάλλον,  αγοράστηκε αργότερα, τότε. Πότε είχε ρεύμα το 
χωριό, κάπου εκεί πρέπει ν’ αγοράστηκε. 
= Το 1956 είχαμε ρεύμα στο χωριό …

? Μεγαλώνοντας, σαν Πενταπολίτης, κι από μια οικογένεια μάλι-
στα που έχει αφήσει το σημάδι της στα πράγματα του χωριού, τι 
θα είχατε να πείτε για την εκπαίδευση της Πεντάπολης, τόσο ως 
δημότης του χωριού, όσο κι ως εκπαιδευτικός που εργάστηκε εδώ 
και σήμερα ως συνταξιούχος δάσκαλος πια;
= Χωρίς να θεωρηθεί αυτό που θέλω να πω ως τοπικισμός, γιατί 
τον τόπο μας όλοι τον αγαπάμε και τον επαινούμε και πολλές φο-
ρές υπερβάλλουμε κιόλας, η Πεντάπολη συγκριτικά με τ’ άλλα τα 
χωριά, υπερέβαλλε και τον εαυτό της. Ένας λόγος ίσως να είναι το 
ότι βρισκόταν σε μια περιοχή καλύτερη απ’ τα’ άλλα χωριά, είχε 
λοιπόν οικονομική ευχέρεια, βρισκόταν σε συγκοινωνιακό κόμβο 
κι αυτό οπωσδήποτε συνέβαλε. Έλεγε ο πατέρας  μου, αλλά και 
άλλοι, ο γραμματέας ο Γουρούβας π.χ., ότι τότε που είχα βγει εγώ 
και μερικά χρόνια αργότερα λογάριαζαν ότι είχαν βγει από την Πε-
ντάπολη περί τους 800 επιστήμονες, αν λάβουμε υπόψη όλες τις 
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σχολές, απ’ όλες τις ειδικότητες  και ιεροδιδασκαλεία και σχολαρ-
χεία …, μεγάλος αριθμός δηλαδή. Είχε έρθει και το Γυμνάσιο το 
ιδιωτικό εδώ. Με καθηγητές όπως τον Σαρτζετάκη, που ήταν κι 
αδερφός του Προέδρου της Δημοκρατίας κι οπωσδήποτε βοήθη-
σε κι αυτό στην προώθηση των παιδιών, διότι εμείς τραβήξαμε τα 
πάνδεινα για να πάμε στο τότε Γυμνάσιο των Σερρών, μέσα κυ-
κλοφορίας δεν υπήρχαν, δρόμοι … κι είχαμε και τον εμφύλιο … 
το φόβο μην πατήσει και καμιά νάρκη το φορτηγό που μας μετέ-
φερε …

? Στο βουλγάρικο σχολείο φοιτήσατε καθόλου;
= Όχι. Φοίτησε ο αδερφός μου ο μεγάλος, ελλιπώς. 
…
? Το βουλγάρικο σχολείο πού λειτουργούσε; Μήπως στο παλιό 
σχολείο; Γιατί το κανονικό σχολείο λένε ότι ήταν στρατώνας …
= Δεν ξέρω, ίσως αν ρωτήσουμε κάποιον άλλο να θυμάται …

2.8 Συνέντευξη στις 27/11/2009 με την Φωτεινή Φωτιάδου - Παπανικο-
λάου.  

Γεννήθηκε το 1940 στην Πεντάπολη, νοικοκυρά. Υπήρξε μαθή-
τρια της Οικοκυρικής Σχολής. 

? Πότε πήγατε σχολείο;
= Το 1947 και τελείωσα το 1952.

? Ποιους δασκάλους θυμάστε;
= Τον Σαμαρά, που ήταν και γαμπρός στην Πεντάπολη, τον Κα-
τσαρό, τη Μαριάννα, η ‘μπαμπούκα’, που ήταν μια άλλη πιο με-
γάλη …, την Τζελέπη την Ελένη … Κάθονταν σε σπίτια στο χωριό 
και μετείχαν, σχετικά, συναναστρέφονταν και τον κόσμο … Θυ-
μάμαι και το Δημούδη…

? Που πηγαίνατε εκδρομές, θυμάσαι, περιπάτους;
= Στον Περιστεριό, στον Αγκαθωτό (τωρινό γήπεδο) 

? Βιβλία;
= Μονό το αναγνωστικό πρέπει να μας έδιναν. Παίρναμε από άλ-
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λους …
? Πόσα παιδιά ήσασταν;
= Καμιά εβδομηνταριά, ήταν και μεγαλύτεροι, που δεν πήγαν σχο-
λείου κι ερχόταν … Θυμάμαι τους έδερναν οι δάσκαλοι και πη-
δούσαν πάνω απ΄τα θρανία … …

? Όλα τα κορίτσια πήγαιναν σχολείο; Μήπως κάποιες δεν τις άφη-
ναν …
= Εμένα μ’ έπαιρναν στη φυτεία. Μέχρι τις 10:00΄πήγαινα σχολείο 
κι ύστερα μ’ έπαιρναν … στο χωράφι, να ρίξω χασλαμά …

? Τι άλλο θυμάσαι;
= Όλοι ήμασταν φοβισμένοι. Έπεφτε ξύλο …

? Εντούτοις, ήταν καλοί οι δάσκαλοι, σας έμαθαν γράμματα; 
= Ναι, καλοί ήταν. Σ’ έδιναν και καταλάβαινες …, κατανοούσες 
… Προπάντων την ιστορία όταν έλεγαν, εμένα πολύ μ’ άρεσε, δεν 
ξέρω … Ήμουν μέτρια μαθήτρια. Οι γονείς μου με είχαν ρωτήσει: 
«Θες να πας στο Γυμνάσιο;» και τους απάντησα ότι δεν ήθελα …  
Και τελικά πήγα στην Οικοκυρική Σχολή, αμέσως μόλις τέλειωσα 
το Δημοτικό (1952-53).

? Τότε έγινε η Οικοκυρική ή υπήρχε από πιο πριν;
=Τότε πρέπει να έγινε … Πιο πριν δεν υπήρχε …

? Πόσα κορίτσια ήσασταν;
= Ερχόταν κι από άλλα χωριά … … … Από Χρυσό, Εμμ. Παπά,  
Άγιο Πνεύμα, Σιτοχώρι Νιγρίτας … Όσες  ήταν από άλλα χωριά, 
έμεναν στην Οικοκυρική μέσα.

? Σε ποιο σημείο του σχολείου ήταν η Οικοκυρική;
= Πίσω μεριά, κατεβαίναμε τα σκαλιά, ψηλά πάνω ήταν, κάτω είχε 
τραπεζαρία …, κουζίνα, … μαγειρεύαμε και τρώγαμε. Μαθήμα-
τα μέχρι το μεσημέρι. Και τα κορίτσια που ήταν απ’ αλλού έμεναν 
εκεί, μαζί κι οι δασκάλες. Τα Σαββατοκύριακα έφευγαν στα χωριά 
τους. Τρία χρόνια ήταν η φοίτηση …  Καμιά 30 -40 ήμασταν όλες 
… … Μαθαίναμε κέντημα, ράψιμο, στρώσιμο τραπεζιού, μαγεί-
ρεμα, … έμαθα πολλά πράγματα. Διευθύντρια ήταν η Ελένη, η γυ-
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ναίκα του Κονιάκη. Η άλλη, … κι άλλη μία που ήταν κάτω, δεν 
ξέρω αν ήταν δασκάλα ή όχι … μας έδειχνε μαγειρική, πώς να κά-
νουμε το φαγητό, αυτή δεν παντρεύτηκε. Οι άλλες παντρεύτηκαν 
δάσκαλους, τον Κονιάκη και τον Κατσαρό … 
Όλες μαζί, σε μια αίθουσα καθόμασταν, ήταν κι η δασκάλα εκεί 
και μας έδειχνε. Είχε και μια αίθουσα η διευθύντρια κι άλλη μια 
που κοιμόταν, χωρισμένη με νοβοπάν ….

? Απ’ όσες πήγαιναν εκεί στην Οικοκυρική, αξιοποίησαν αυτά που 
μάθαιναν;
Έγινε καμιά επαγγελματίας;
= Όχι, όχι, ……….. για το σπίτι.
Μας πήγαιναν κι εκδρομές, …, στη θάλασσα πήγαμε, θυμάμαι, για 
πρώτη φορά εγώ …, είδαμε θάλασσα, μπάνιο, μέχρι το βράδυ γυρ-
νούσαμε.
Κάθε μέρα άλλαζαν, δυο κορίτσια, πήγαιναν με τη μαγείρισσα, 
μαγείρευαν …
Άλλες ήταν τραπεζοκόμοι, άλλες μαγείρευαν, έπλεναν τα πιάτα 
………..

? Θεωρείς ότι τα χρόνια εκείνα ήταν καλά; Καλώς, δηλαδή, πήγες 
εκεί πέρα;
= Ε, κάτι έμαθα. Ήθελαν δεν ήθελαν τα κορίτσια πήγαιναν. Πού 
θα πήγαιναν, μήπως;  Πού καλύτερα, στο χωράφι; Λειτουργούσε 
και το καλοκαίρι. Θυμάμαι, κοιμόταν οι δασκάλες, μεσημέρι,  … 
εμείς γυρίζαμε όλο το  χωριό … 
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2.9 Συνέντευξη στις 14/11/2009 με τον Νικόλαο Κορακά. 
Δάσκαλος από το Χρυσό που υπηρέτησε για αρκετά χρόνια στο 

Δημοτικό Σχολείο Πεντάπολης.

? Ποιες χρονιές υπηρετήσατε κ. Κορακά στο Δημοτικό Σχολείο 
της Πεντάπολης;
= Ήρθα στο τότε 9/θ Δ. Σχολείο της Πενταπόλεως μετά από αίτη-
σή μου για μετάθεση απ’ το Δημοτικό Σχολείο του Εμμ. Παπά το 
1962. Ήμουν δάσκαλος στην Πεντάπολη μέχρι το 1971 και έπαιρ-
να ανά τριετία την εκάστοτε Δ΄τάξη μέχρι απολύσεως των μαθη-
τών της, που πήγαιναν μετά στο Γυμνάσιο. Έβγαλα γύρω στις 4 
τέτοιες σειρές. Την τελευταία μάλιστα δεν μπόρεσα να της δώσω 
απολυτήριο τον Ιούνιο, γιατί το Μάιο μήνα ο Νομαρχιακός κ. Ιω-
ακείμ Παπαθωμάς ήρθε και με πήρε ως βοηθό επιθεωρητού της 
Α΄Εκπ/κής Περιφέρειας Σερρών.

? Άρα, λοιπόν, συνήθεια στους εκπαιδευτικούς τότε ήταν η ανά 
τριετία αλλαγή τάξης, ως πρώτο συμπέρασμα;
= Όχι. Μπορούσε ν’ αλλαχθεί τάξη και στον ένα χρόνο (π.χ. περί-
πτωση μετάθεσης, απόσπασης, οπότε την τάξη συνέχιζαν οι ευρι-
σκόμενοι στο σχολείο). Επίσης, ως επί το πλείστον, οι δασκάλες 
έπαιρναν τις Α΄ και Β΄ τάξεις, ενώ οι δάσκαλοι κάποια απ’ τις επό-
μενες …

? Κάνατε και διευθυντής εδώ;
= Βεβαίως, μετά τη μετάθεση του αείμνηστου Αλευρά Γεωργίου, 
που ήταν και συσπουδαστής μου, ανέλαβα εγώ για δυο χρόνια δι-
ευθυντής του σχολείου.

? Αριθμός μαθητών ανά τάξη;
= Κάθε τάξη ξεπερνούσε τους 60, … μέχρι 70, 75 … Εγώ δεν κα-
τέβηκα κάτω από 60 σε καμιά τάξη. Ύστερα, όταν έφυγα και πήγα 
στο γραφείο της Επιθεωρήσεως, τότε πλέον άρχισαν τα πράγματα 
να πέφτουν και οι τάξεις να τείνουν σε πιο ολιγάριθμες.

? Πείτε μας μερικά πράγματα για τους Επιθεωρητές εκείνη την 
εποχή.
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= Ερχόταν κάθε χρόνο και μας επιθεωρούσαν. Συνήθως δυο επι-
σκέψεις ετησίως. Αν δεν προλάβαιναν να επιθεωρήσουν όλους 
τους δασκάλους έρχονταν κι άλλη φορά. Το σπουδαίο ήταν ότι 
ενώ οι επιθεωρητές ερχόταν για να επιθεωρήσουν το δάσκαλο, δυ-
στυχώς, πολλοί συνάδελφοι νόμιζαν ότι θα επιθεωρήσει και αυ-
τούς και τους μαθητές, πράγμα που δεν ήταν σωστό. Ο Επιθεω-
ρητής ερχόταν και επιθεωρούσε τους μαθητές, διότι από κει φαι-
νόταν το έργο του δασκάλου μέσα στην τάξη. Όσον αφορά στις 
εξωσχολικές δραστηριότητες, ήταν άλλοι αρμόδιοι – ο διευθυντής 
– να ελέγξουν, να συζητήσουν για το πώς κινείται ο δάσκαλος, 
ποιες είναι οι δραστηριότητές του, πως συμπεριφέρεται με τους 
γονείς κτλ …

? Ποιο ήταν το επίπεδο των μαθητών της Πεντάπολης, τότε;    
= Η Πεντάπολις, ο Εμμ. Παπάς, το Νέο Σούλι στα οποία υπηρέτη-
σα, είχε παιδιά με καθαρά μυαλά. Όσον αφορά το βιοτικό επίπεδο, 
είχε και καλούς νοικοκυραίους, είχε όμως και αδυνάτους. Ωστό-
σο, οι καλοί μαθητές δεν προέρχονταν απαραίτητα και από πλού-
σιες οικογένειες. Θεωρώ, μετά απ’ όλα τα χρόνια της εκπαιδευτι-
κής μου υπηρεσίας, ότι τα μυαλά των Νταρνάκηδων ήταν πιο κα-
θαρά κι απ’ αυτά ακόμη των τέκνων της πόλης (Σέρρες). Η  διαφο-
ρά ‘πνεύματος’, εξάλλου, μεταξύ εύπορων και φτωχών κρίνω ότι 
ήταν ελάχιστη, ενώ στην πόλη των Σερρών ‘διακρίνονταν’ τα παι-
διά που προέρχονταν από πλούσιες οικογένειες, αξιωματικών, κα-
θηγητών κτλ
 Ο Επιθεωρητής ήταν συγχρόνως και σύμβουλος, καθώς μάζευε 
κατόπιν τους εκπαιδευτικούς και έλεγε κάποια πράγματα, καθοδη-
γητικές παραινέσεις κλπ …
Έχω, προσωπικά να θυμηθώ σε θέσεις επιθεωρητών –απ’ το 1952, 
που ήμουν δάσκαλος- καλούς ανθρώπους, που αγαπούσαν τους 
δασκάλους, την εκπαίδευση, που ήθελαν ν’ ανεβάσουν το επίπε-
δο του δάσκαλου τόσο στη μόρφωσή του, όσο και στην κοινωνία.  
Υπήρχαν, όμως και λίγοι … ‘περήφανοι’, που έγιναν η αιτία οι δά-
σκαλοι να μην αγαπούν τους προϊσταμένους και τους επιθεωρητάς 
τους … και στο τέλος να καταργηθεί ο θεσμός αυτός.

? Κάποιες παιδαγωγικές σας παρατηρήσεις; Στα βιβλία, στον τρό-
πο διδασκαλίας; …
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= Είχαμε βιβλία που τα συνέγραφαν όχι μόνο ένας συγγραφέας ή 
ένας οίκος τα εξέδιδε, αλλά ήταν πέντε και κάναμε επιλογή. Ο δά-
σκαλος, ακόμα, έκανε την προετοιμασία του το καλοκαίρι, γιατί τα 
βιβλία τα είχαμε στα χέρια μας.

? Ο Επιθεωρητής δεν επηρέαζε στην επιλογή βιβλίου;
= Όχι, όχι … σου έλεγε, όποια θες διάλεξε … Τότε, για μένα π.χ. 
… θεωρούσα καλύτερα τα βιβλία του Καμπανά.
 
? Τα μαθήματα;
= Τα μαθήματα τα έφτιαχνε όλα ο δάσκαλος, όλα ο δάσκαλος και 
μάλιστα, θυμάμαι, στο μάθημα της Φυσικής – Πειραματικής, εγώ 
πάντα έφτιαχνα τα πειράματα. Χαρακτηριστικά π.χ.  στο μάθημα 
της ατμοσφαιρικής πίεσης είτε παρόντος είτε όχι του επιθεωρητή 
κ. Χονδρογιάννη, πετύχαινα κι έβαζα το βρασμένο αυγό μέσα στο 
μπουκάλι!! 

? Τι σήμαινε τότε για κείνη την περίοδο «Εξωσχολικές Δραστηρι-
ότητες»;
= Είτε δι’ αντιπροσώπου, είτε δια βοής εξέφραζαν οι μαθητές την 
επιθυμία για εκδρομή. Επειδή το σχολείο ήταν πρωί – απόγευμα, 
εκδρομές άλλοτε γινόταν πρωινές κι άλλοτε απογευματινές, πη-
γαίναμε στον «Περιστεριό» ή στον «Αγκαθωτό» -τοποθεσίες έξω, 
κοντά στο χωριό- και σπανιότερα στον Προφήτη Ηλία. Γινόταν 
και μονοήμερη εκδρομή και μάλιστα διήμερη, με διανυκτέρευση, 
της Στ΄ τάξης, σπανίως και την Ε΄ τάξη. Ως κατάλυμα –διανυκτέ-
ρευσης- χρησιμοποιούσαμε το σχολείο του τόπου που πηγαίναμε 
με κουρελούδες και κουβέρτες (π.χ. Έδεσσα)

? Το ωράριο;
= Όλη αυτή τη δεκαετία: 08:00’ – 13:00΄  &   15:00΄-17:00΄
Πρακτικά, για τους μαθητές ήταν 6ωρο, ήταν πιο μεγάλες οι ώρες, 
45 λεπτά, με την 1η ώρα 50 λεπτά.
? Πως κρίνετε εκείνο το ωράριο μετά από τόσα χρόνια;
= Δεν εξυπηρετούσε τίποτα. Για μένα ήταν δύσκολο. Για να απο-
δώσει ο δάσκαλος, τα καίρια μαθήματα έπρεπε να γίνουν τις πρω-
ινές ώρες. Γι αυτό και απογεύματα βάζαμε συνήθως τεχνικά μαθή-
ματα. Ουσιαστικά, γινόταν απασχόληση του μαθητή τα απογεύμα-
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τα με τεμαχισμό έτσι του χρόνου προετοιμασίας στο σπίτι του μα-
θητή για την επόμενη μέρα.

? Εσείς καταγόσασταν απ’ το κοντινό Χρυσό και διαμένατε εκεί. 
Οι υπόλοιποι δάσκαλοι που διέμεναν στο χωριό αντιμετώπιζαν 
πρόβλημα με τους κατοίκους;
= Όχι, οι κάτοικοι εκτιμούσαν το δάσκαλο και τον βοηθούσαν. 
Όλοι τους, μηδενός εξαιρουμένου, το δάσκαλο τον έβλεπαν για 
Δάσκαλο, τον εκτιμούσαν και ευχαριστιόταν να τον εξυπηρετή-
σουν, υπήρχε σεβασμός.

? Ο τότε θεσμός των Συλλόγων Γονέων;
= Οι σύλλογοι Γονέων βοηθούσαν στην ανόρθωση της υπόθεσης 
της εκπαίδευσης. Και οικονομικώς και εργασιακά σε δύσκολες 
στιγμές του σχολείου, με προσωπική προσφορά βοήθειας, αλλά 
και συγκεκριμένου είδους προμήθειες, εφοδιασμούς π.χ. ξύλα για 
τη θέρμανση σε χρονιές φτώχειας …  

? Τα βιβλία που έπαιρναν οι μαθητές;
= Ήταν δωρεάν. Παλιότερα, όμως, δεν ήταν δωρεάν. Δειλά δειλά, 
αν δεν με απατά η μνήμη μου, απ’ το 1955 …

? Σαν ντόπιος δάσκαλος, τι έχετε να πείτε για τη ραγδαία μείωση 
του μαθητικού δυναμικού στα χωριά μας (Πεντάπολη – Νταρνα-
κοχώρια);
= Δε μ’ αρέσει. Κάποτε, τα σχολεία της Πεντάπολης, του Χρυσού, 
αριθμούσαν από 400, 450, 500 παιδιά, σήμερα ν’ αριθμούν από 
κανένα έως 40. Δε μ’ αρέσει. Γιατί: Δε φταίνε τα σχολεία, φταίει 
ο κόσμος, φταίει η μετανάστευση, που άφησαν τα χωριά τους και 
πήγαν στις πόλεις και η νοοτροπία –επειδή πέρασαν οι γονείς μας 
δύσκολα χρόνια- ο καθένας ήθελε να μορφώσει το παιδί του ή να 
του μάθει μια τέχνη να μπορέσει να ζήσει, δηλ. το κλασικό «μάθε 
γράμματα να φύγεις παιδάκι μου».

? Κάτι που θα θέλατε να πείτε σαν επίλογο, κάποιο περιστατικό, 
ίσως;
= Στη διοίκηση, ας πούμε, του στρατού (=δικτατορίας) που μας 
έβαζαν και κάναμε ομιλίες. Πέραν των καθηκόντων του σχολείου. 
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Οι δάσκαλοι υποχρεώνονταν να κάνουν ομιλίες στα χωριά, σε κι-
νηματογράφους, σε αίθουσες, που άλλοι είχαν τη φροντίδα της συ-
γκέντρωσης κι ο δάσκαλος υποχρεώνονταν ν’ αναπτύξει το θέμα. 
Το οποίο θέμα, προκαταβολικά ορίζονταν ποιο έπρεπε να είναι και 
τι να πει …
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3. Κατάλογος Πενταπολιτών επιστημόνων

Κατάλογος Πενταπολιτών (1) 



σελ.465

Παράρτημα

Κατάλογος Πενταπολιτών (2) 
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Κατάλογος Πενταπολιτών (3) 



4. Σφραγίδες









5. Φωτογραφικό Υλικό

Το Σχολαρχείο Δοβίστης (Εμμανουήλ Παπάς) 1906



Δημοτικό σχολείο Αγίου Πνεύματος

Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου



Δημοτικό Σχολείο Χρυσού

Δημοτικό Σχολείο Εμμανουήλ Παπά
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Ενδεικτικό μαθητή (14.6.1924) 
Δημοτικού Σχολείου Σαρμουσακλή
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Απολυτήριο μαθητή (22.6.1925) 
Δημοτικού Σχολείου Σαρμουσακλή
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Απολυτήριο (σχολ. έτος: 1950-51)
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Έλεγχος μαθητή (4.3.1951) 
Β΄ Δημ. Σχολείου Πεντάπολης
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Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου 
του Δημοτικού Σχολείου (τεχνική υπηρεσία Δήμου Εμμ. Παπά)



σελ.479

Αεροφωτογραφία της ΝΑ πλευράς 
του Δημοτικού Σχολείου

Αεροφωτογραφία της Δυτικής πλευράς 
του Δημοτικού Σχολείου
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Η πρόσοψη (ανατολική πλευρά)
 και ο αύλειος χώρος του διδακτηρίου, όπως είναι σήμερα

 Η δυτική πλευρά του διδακτηρίου, όπως είναι σήμερα
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Η νότια πλευρά του διδακτηρί-
ου, όπως είναι σήμερα

Το χειροκίνητο 
κουδούνι του σχολείου 

(«καμπανούδα»)

Τμήμα της νότιας πλευράς του διδακτηρίου, όπως είναι σήμερα. Εδώ 
στεγάστηκαν ο Παιδικός Σταθμός, 

Νηπ/γείο και μαγειρεία
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Δείγμα κυψελοειδούς οροφής 
των αιθουσών του ισογείου, για 

καλύτερη ηχητική – Η κατα-
σκευή είναι σπάνια σε διδακτή-
ρια και συναντάται κύρια σε ευ-

ρωπαϊκές αίθουσες τέχνης
-

Το υψηλής αισθητικής δάπεδο 
με πλαίσια μαιάνδρων στους δια-

δρόμους του σχολείου
-

Το τωρινό (μεταλλικό) πτυσσό-
μενο διαχωριστικό των αιθου-

σών του 2ου ορόφου, που άνοιγε 
στη διάρκεια εκδηλώσεων (σ.σ.: 

Στην αρχική του κατασκευή 
ήταν ξύλινο νταμπλαδωτό)
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Η σκάλα της νότιας πλευράς του 
κτιρίου

Η διπλή μαρμάρινη σκάλα που 
οδηγεί στον πρώτο όροφο

Το υπόλοιπο τμήμα της σκάλας στον πρώτο όροφο
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Το παρεκκλήσι της Αγ. Παρασκευής
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Η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου
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Διατελέσαντες πρόεδροι της Πεντάπολης
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Βρύση εκκλησίας Αγίου Αθανασίου Πεντάπολης (1914)
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Παιδικός Σταθμός, αναμνηστική φωτογραφία (1962)

Οι ίδιοι μαθητές … σήμερα 
(συγκέντρωση αποφοίτων Δημ. Σχολείου του 1969)
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Παράρτημα

Εορτασμός Εθνικής Επετείου 
στην πλατεία της κοινότητας

Εορτασμός Εθν. Επετείου στην κοινότητα
 (σχολ. έτος: 1948-49
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 Εορτασμός Εθν. Επετείου στην κοινότητα
 (σχολ. έτος: 1954-55)

Παρέλαση στην πλατεία (δεκαετία του 1950)
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Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών στην κεντρική είσοδο του κτιρίου 
(δεκαετία του 1950)

Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών στην αυλή του σχολείου (δεκαε-
τία του 1950)
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Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών 
στην κεντρική είσοδο του κτιρίου (δεκαετία του 1950)

Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών 
στην κεντρική είσοδο του κτιρίου (δεκαετία του 1960)
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Παρέλαση – λυκόπουλα (1967)

Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών στο σχολείο 
(δεκαετία του 1960)
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 Αναμνηστική φωτογραφία Β΄τάξης (σχολ. έτος: 1978-79)
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Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών στα πεύκα της αυλής 
μετά από Γυμναστικές Επιδείξεις (Α΄τάξη, σχολ. έτος: 1968-69)

Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών Στ΄τάξης
στην είσοδο του σχολείου (σχολ. έτος 1972-73)
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 Αναμνηστική φωτογραφία μαθητών Α΄τάξης 
στην είσοδο του σχολείου (σχολ. έτος 1971-72)

 Αναμνηστική φωτογραφία B΄τάξης 
στην είσοδο του σχολείου (σχολ. έτος 1971-72)
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Αναμνηστική φωτογραφία της Φιλαρμονικής 
από εκδήλωση στην αυλή του Δημ. Σχολείου (1952)

Αναμνηστική φωτογραφία της Φιλαρμονικής 
από συναυλία στο Δημ. Σχολείο. 

Προσφωνεί ο Γραμματέας της κοινότητας Ν. Γορούβας (26/12/1953)



Αναμνηστική φωτογραφία της Φιλαρμονική 
μετά από Χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Δημ. Σχολείο (1955)

Η Φιλαρμονική στην αυλή του Δημ. Σχολείου (1977)
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Α΄ ΠΗΓΕΣ

1. Προφορικές μαρτυρίες
Πολυχρόνη Θεοδοσιάδη
Θεοδόση Λιθαρή
Αθανασίου Κ. Χατζηαγοράκη
Βασιλικής Χατζηαγοράκη
Νικολάου Παπανικολάου
Κωνσταντίνου Παπαευαγγέλου
Φωτεινής Φωτιάδη - Παπανικολάου
Δημητρίου Αραμπατζή
Μιλτιάδη Θεοδοσιάδη
Νικολάου Κορακά

2. Αρχειακές πηγές
Έγγραφα - Βιβλία  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών
 
Μισθολογικόν Μητρώον Εκπαιδευτικών Περ. Σερρών. Χρήση 1947-48
Βιβλίον Ποιότητος των Διδασκάλων της περιφερείας Σερρών, 1930
Βιβλίον Ποιότητος των Διδασκάλων της περιφερείας Σερρών. 21-4-1937
Βιβλίον Ποιότητος των Διδασκάλων της περιφερείας Σερρών 21 Ιουνίου 
1939
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών, Σχ. Έτος 
1946-47
Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών, Σχ. 
έτος 1949-50
Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών, Σχ. 
έτος 1951-52
Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών, Σχ. 
έτος 1952-53
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Εκθέσεις Επιθεωρηθέντων Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών, Σχ. 
έτος 1953-54 
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκάλων, κατά το Σχ. Έτος 
1954-55
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και διδασκάλων, κατά το Σχ. Έτος 1955-
56
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λειτουργών. Σχ. έτος1956-
57 Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπ/κών λειτουργών. Σχ. έτος 
1958-59
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Διδασκάλων της Α΄ Εκπ/κής Περ/
ρείας Σερρών Σχ. έτος 1961-62
Εκθέσεις Επιθεωρήσεως Σχολείων και Εκπαιδευτικών λειτουργών Σχ. έτος 
1962-63
Βιβλίο Πράξεων Επιθεωρητού Δ.Σ. Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σερρών, 
Πράξη από 18-12-1965

Έγγραφα - Βιβλία Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης

Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 2ο, 1972
Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 4ο, 1972
Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 2ο,  1973
Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 2ο,  1976
Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 1ο, 1977
Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 1ο, 1984
Βιβλίο Πράξεων Διδακτικού Προσωπικού, Πρακτικό 1ο, 1987
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο, 1972
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο,1973
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1974
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1974
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 4ο,1974
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 5ο,1974
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο,1975
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1975
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1975
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 4ο,1975
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 1ο,1976
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 2ο,1976
Βιβλίο Πράξεων Παιδαγωγικών συνεδριάσεων, Πρακτικό 3ο,1976



σελ.501

ΠΗΓΕΣ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γενικός Έλεγχος Α΄και Β΄ Δημοτικού Σχ. σχ. έτος 1945, 1945-46
Γενικός Έλεγχος Β΄ Δημ. Σχ. Πεντάπολης, σχ. έτος 1946-47
Γενικοί Έλεγχοι Α΄ , Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως
Γενικός Έλεγχος Β΄ Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σχ. έτος 1945-46
Γενικός Έλεγχος Α΄Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1945-46
Γενικός Έλεγχος Α΄ Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1946-47
Γενικός Έλεγχος Α΄ Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1954-55
Γενικός Έλεγχος Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, σχ. έτος 
1969-70
Μαθητολόγιο Β΄ Δημ. Σχολείου  Πενταπόλεως, σχ. έτος 1946-47
Μαθητολόγιο Β΄ Δημ. Σχολείου, σχ. έτος 1947-48
Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1964-65
Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1965-66
Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1966-67
Μαθητολόγιο Νυχτερινού Σχολείου, σχ. έτος 1968-69
Βιβλίον Ακινήτου Περιουσίας 9/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Πεντα-
πόλεως 
Έκθεσις ακινήτων Σχολικού ταμείου Πενταπόλεως 
Δωρητήριο Συμβόλαιο, Δωρεά εν ζωή οικοπέδου μετά οικίας. Αρ. 20847
Υποθηκοφυλακείο Σερρών, Μεταγραφή οικοπέδου 
Βιβλίο βιβλιοθήκης Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης
Βιβλίο εποπτικού υλικού Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης 
Βιβλία Ταμείου Δημοτικού Σχολείου Πεντάπολης, οικονομικών ετών 1946-
1981
Βιβλία Ταμείου 1946-2009
Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας 1953-1986
Προγραμματισμός Εκπ/κού έργου 3/θ Δημ. Σχ. Πεντάπολης, σχ. έτος 
1998-99 
Απολογισμός Εκπ/κού Έργου,7ης Περιφέρειας Σχ. Συμβούλου 
αρ.31/25-5-2002

Έγγραφα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτ. Σχολείου Πεντάπο-
λης- Διάφορα 

Καταστατικό Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πενταπόλε-
ως (1972)
Πρακτικό Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Σχ. Πεντάπολης,2000
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Πρακτικά Μελών Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Γονέων, 2003
Βιβλίο Πράξεων Δ. Σ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολείου Πε-
νταπόλεως 
Πρακτικό συνένωσης Δημ. Σχολείων Χρυσού - Πεντάπολης 
Ψήφισμα διαμαρτυρίας δημοτών Πεντάπολης Α.Π. 1880/24-10-97/
Κοινότητα Πεντάπολης 
Βιβλίο Ακίνητης Περιουσίας Παιδικού Σταθμού Πενταπόλεως
Πιστοποιητικό κοινότητας Σαρμουσακλή 5-9-1914
Εξαμηνιαίος έλεγχος Εκπαιδευτηρίων Σαρμουσακλή  Σχολικού έτους 
1910-11

Κώδικες

Κώδικας Ι 672/79 Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερρών
Κώδικας Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Δοβίστης (Εμμανουήλ Παπάς) 
Σερρών 
Κώδικας Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σουμπάσκιοϊ (Νέο 
Σούλι) Σερρών

 Αρχεία

ΓΑΚ-Ι. Α. Μακεδονίας, Φ. Εκπαιδευτικά Σερρών, Χ. Κυριακάτος Πίνακας 
Β΄, Στατιστικά στοιχεία των σχολείων της Μακεδονίας, Περιφέρεια Σερρών,  
Σχ, Έτος  1913-14
ΓΑΚ-Ι. Α. Μακεδονίας, Φ. Εκπαιδευτικά Σερρών, Στατιστικά στοιχεία των 
σχολείων της Μακεδονίας, Εξαρχία Σερρών, 1912-15
ΓΑΚ Σερρών,Α.Β.Ε.: 621, κουτί 164, Μητρώον δημοδιδασκάλων και νηπια-
γωγών Α΄περιφερείας Σερρών 
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, φ. 2 α – 76/1904, Πρόξενος 
Στορνάρης προς Υπ. Εξωτερικών 
Ιστορικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, 1895, Πρόξενος Σερρών Α. Πόγ-
γης προς Υπ. Εξωτερικών, Πίνακας Σχολείων Μητρόπολης Σερρών, 1895-
96 
ΚΕΔΚΕ, Στοιχεία Συστάσεως και εξελίξεως των Δήμων και Κοινοτή-
των, Αθήνα, 1962
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3. Νομοθεσία

Νόμοι (Ν.)–Αναγκαστικοί Νόμοι (Α.Ν.) - Προεδρικά Διατάγ-
ματα (ΠΔ) – Βασιλικά Διατάγματα (Β.Δ.) - Αποφάσεις - Φύλλα 
εφημερίδας κυβερνήσεως (ΦΕΚ)

Περί του τρόπου κατασκευής των σχολείων, ΦΕΚ Β΄60/4-6-1894 
Περί κανονισμού των διαστάσεων των εν δημοσίοις, δημοτικής και 
ιδιωτικοίς σχολείοις κατασκευαζομένων θρανίων, ΦΕΚ Α΄10/20-1-
1899
Περί της εσωτερικής υπηρεσίας του υπουργείου Εκκλησιαστικών και 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, ΦΕΚ Α΄216/ 16-8-1908
Περί διδακτηρίων εν γένει και της οργανώσεως της σχετικής υπηρε-
σίας,ΦΕΚ Α΄191/ 22-7-1911 
Β.Δ. 28-12-1919, Αναγνώριση Κοινότητας Σαρμουσακλή, ΦΕΚ 
Α΄2/1920
Ν.2442/1920, «Περί ιδρύσεως Ταμείων εκπαιδευτικής πρόνοιας προς 
κατασκευήν διδακτηρίων καθ’ άπαν το κράτος και προμήθεια σχολι-
κών επίπλων και διδακτικών αναγκών», ΦΕΚ Α΄181/ 11-8-1920
Προαγωγή Δημοτικού Σχολείου Σαρμουσακλή από 4/τάξιο σε 5/τά-
ξιο, ΦΕΚ Α΄181/27-9-1921  
Περί θέσεων σχολικών αρχιτεκτόνων  και μελέτης και επίβλεψης των 
έργων, ΦΕΚ Α΄389/ 31-12-1923 
Περί ιδιωτικών τεχνικών υπηρεσιών, ΦΕΚ Α΄234/ 23-9-1924 
Προαγωγή Δημοτικού Σχολείου Σαρμουσακλή από 5/τάξιο σε 6/τά-
ξιο, ΦΕΚ Α΄261/21-10-1924 
Περί ανεγέρσεως σχολικών κτιρίων εν ταις Νέαις Χώραις εξ εκπαι-
δευτικών κληροδοτημάτων, ΦΕΚ Α΄197/ 29-7-1925
Π.Δ. 12-3-1928, Μετονομασία κοινότητας Σαρμουσακλή σε κοινότη-
τα Πενταπόλεως, ΦΕΚ Α΄81/1928 
Π.Δ. 18/21-11-1929, Περί εγγραφών, εξετάσεων κλπ. εν τοις σχολεί-
οις της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως 
Περί κατασκευής διδακτηρίων, ΦΕΚ Α΄232/8-7-1930
Περί διαδικασίας ανέγερσης, απόδοσης χρημάτων, πρόσληψης αλ-
λοδαπών τεχνικών συμβούλων, συμβάσεων με ιδιώτες αρχιτέκτονες, 
ΦΕΚ Α΄387/ 8-12-1930 
Π.Δ. 8/1931, «Περί εκτελέσεως του Ν.5019, περί ιδρύσεως σχολικών 
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ταμείων και Σχολικών Εφορειών», ΦΕΚ Α΄160/15-6-1931 
Ν. Δ. 15/1935, Περί ιδρύσεως μορφωτικού κινηματογράφου
Ίδρυση μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, ΦΕΚ 
Α΄538/8-12-36
Α. Ν. 952/1937, Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών 
κτλ. Βιβλίων 
Α. Ν. 2238/1940,άρ. 8, Περί οργάνων εποπτικής διδασκαλίας και 
σχολικού κινηματογράφου
Ίδρυση Αγροτικών Μεταβατικών Οικοκυρικών Σχολών, ΦΕΚ Α΄237 
/ 3-8-1940
Περί Προαγωγής και Ιδρύσεως σχολείων στοιχειώδους εκπαιδεύσε-
ως-Προαγωγή μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως σε τρι-
τάξιο, ΦΕΚ Α΄376/9-11-1940 
Ίδρυση Αγροτικής Μεταβ. Οικοκυρικής Σχολής Πενταπόλεως, ΦΕΚ 
315 Α΄/16-12-48 
Παραχώρηση διδακτηρίου στη Σχολική Εφορεία Πενταπόλεως, ΦΕΚ 
Α΄119 /8-5-1953 
Ίδρυση Εθνικού Αγροτικού Νηπιοτροφείου και κατάργηση Οικοκυρι-
κής Σχολής Πενταπόλεως Σερρών, ΦΕΚ Α΄155/11-7-1956 
Συγχώνευση Α΄ εξαθέσιο και το Β΄ τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πε-
νταπόλεως σε 9/θέσιο, ΦΕΚ Α΄71/27-4-1961 
Υποβιβασμός Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως σε 8/θέσιο, ΦΕΚ 
Α΄674/26-9-1970 
Υποβιβασμός Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως σε 6/θέσιο, ΦΕΚ 
Α΄360/20-5-1972 
Β. Δ. 417/7-7-1972, Ίδρυση Μεικτού 6/ταξίου Γυμνασίου Πενταπό-
λεως
Υποβιβασμός Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως σε 5/θέσιο, ΦΕΚ 
Α΄134/24-7-1985 
Ν. 1566/1985, «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης», ΦΕΚ Α΄167/85
Υποβιβασμός Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως σε 4/θέσιο, ΦΕΚ 
Α΄144/23-9-1986 
Υποβιβασμός Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως σε 3/θέσιο, ΦΕΚ 
Α΄155/27-8-1987
Ίδρυση Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πενταπόλεως, ΦΕΚ 
Β΄1223/27-8-2003 
Α.Π. 9557/8-10-2009, Αναστολή λειτουργίας ολοήμερου Δημοτικού 
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Σχολείου Πεντάπολης
Φ. 2.1/3382/12-10-2009, Αναστολή λειτουργίας Δημοτικού Σχολεί-
ου Πεντάπολης
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Β΄ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βοηθήματα
Θ. Αναστασιάδη, Ημερολόγιον Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 
1931-32, Δράμα, 1932
Αγγειοπλάστης Γ. Κ., Σημ. μουσικής και σχ. τραγουδιών των Σερραϊκών εκ-
παιδευτηρίων 1880-1913. 
Αγγειοπλάστης Γ. Κ., Οκτώ κείμενα Σερραϊκής Μουσικής ιστοριογραφίας, 
Σέρρες, 1996
Αγγέλου – Βλάχου Έ., Η Παιδεία εις τας τουρκοκρατούμενας Σέρρας, Εν 
Αθήναις. 1935
Αραβαντινού Π., Βιογραφική συλλογή Λογίων της τουρκοκρατίας, Ιωάννινα, 
1960 
Αραμπατζής Δ., Ο χθεσινός κόσμος, τ. 2ος, Σέρρες, 1998
Αραμπατζής Δ., Χθεσινός κόσμος, τ  3ος., Σέρρες, 2005
Αψηλίδης Γ. , «Το πρακτορείο της Τράπεζας της Ανατολής στις Σέρ-
ρες. Μια Ελληνική Τράπεζα των τελευταίων χρόνων της Τουρκοκρα-
τίας», Σίρις, τ.5ος, Σέρρες, 1996
Αψηλίδης Γ., «Χρηματοδότηση και επιθεώρηση ελληνικών σχολείων στην 
περιοχή των Σερρών στις αρχές του 20ου αιώνα» , Σίρις, τ.6ος  , Σέρρες, 2002
Βακαλόπουλος Κ., Το Μακεδονικό Ζήτημα, Θεσσαλονίκη, 1993
Βαρμάζης Ν. -Γραικός Ν., Αστική Σχολή Αικατερίνης/1ο Δ.Σ.Κατερί-
νης, Κατερίνη, 2006
Βοζιάνης Γ., Ιστορικά – Λαογραφικά της κοινότητας Εμμ. Παπά Σερρών, 
Θεσσαλονίκη,1999
Βούρη Σ., Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας, Πολιτική και Εκπαίδευση 
1875 -1907,Αθήνα,1994
Βουρουτζίδης Χ., «Χρονικό Διδασκάλων στις σχολές Ι. Μ .Τ. Προδρόμου 
Σερρών»,  Περιοδικό ΓΙΑΤΙ, 1996
Βουρουτζίδης Χ., «Κατάλογος ηγουμένων Ι.Μ.Τ .Προδρόμου Σερρών», 
Σερραϊκά Ανάλεκτα, ΔΕΠΚΑ, τ. Γ΄, Σέρρες, 2001
Γεδεών Μ. Αποσημειώματα Χρονογράφου 1800-1913, Εν Αθήναις, 1932 
Γουδεντζίκης Π., Η ονομασία Δαρνάκας, Σέρρες, 2000 
Γουδεντζίκης Π., Η εκπαίδευση στην Πεντάπολη, Σέρρες, 2000
Γορούβας Ν.,  «Ο καλλιμάρμαρος και περικαλλής Ιερός ναός του 
Αγίου Αθανασίου Πενταπόλεως», Πανσερραϊκό Ημερολόγιο, Σέρρες, 
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τ. 1976  
Ευαγγελίδου Τ. , Η παιδεία επί τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της 
αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), τ. Α', Αθήνα, 1936
ζερβού Σκ., Εθνικά κληροδοτήματα και δωρεαί, Εν Αθήναις 1925    
Θεοδωρίδου-Σωτηρίου Λ., Από το χθές στο σήμερα
Καλαφάτη Ε., Τα σχολικά κτίρια της Α/θμιας Εκπ/σης 1821- 1929 από τις 
προδιαγραφές στον προγραμματισμό, Αθήνα, 1988
Καραθανάσης Αθ, «Ημερολόγιον Νιγρίτης», Η Νιγρίτα – Η Βισαλ-
τία δια μέσου της Ιστορίας, Β΄ Επ. Συν. Νιγρίτας, Θεσσαλονίκη,  2000
Καφταντζής Γ., Οι Σέρρες άλλοτε και τώρα, Σέρρες,1985
Καφταντζής Γ., Η ιστορία της Ηράκλειας Ν. Σερρών, Δήμος Ηράκλειας, 
1973
Καφταντζής Γ.,  Σερραϊκή Χρονογραφία του Παπασυναδινού, Ι.Μ.Σ.Ν. 
1989
Καφταντζής Γ.,  Ιστορία της πόλεως των Σερρών και της περιφέρειας , τ. Γ΄, 
Θεσσαλονίκη, 1996
Κόκκινος Γ., «Η πόλη των Σερρών», Σερραϊκά ανάλεκτα, ΔΕΠ-
ΚΑ,(1993-1994)                                  
Κόκκινος Γ., Νέο Σούλι (Σουμπάσκιοι) Ιστορία – Λαογραφία, Σέρρες, 1998
Κόκκινος Γ., Καλά Δένδρα Νομού Σερρών, Ιστοριογραφία – Λαογραφία, Σέρ-
ρες, 2009
Κουντιάδης Γ., Λεύκωμα του Σουμπάσκιοι, Θεσσαλονίκη, 1925 
Κρέκης Δ.,-   Τσιρικίδου Γ., «Ο θεσμός του επιθεωρητή - “το επιθε-
ωρητικό πρόβλημα” στην πρώιμη μεταπολιτευτική περίοδο (1974 - 
1977)», ΡΟΠΤΡΟ, τ. 26, Θεσσαλονίκη, 2009 
Κυριακού Κ., Το Αρχείο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του ΥΠΕΠΘ, ε. β΄ 
,Αθήνα, 1993
Λιθαρής Γ. Χρ., Ότι έμαθα για το χωριό μου, Πεντάπολις, 1985
Λεοντσίνης Γ., , «Πλαίσιο θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών 
ενός προγράμματος σπουδών τοπικής ιστορίας», Πανελλήνια Ένωση 
Φιλολόγων, σεμινάριο 26, Αθήνα, 2001
Μάμουκας Α., Τα κατά την αναγέννησιν της Ελλάδος, Εν Αθήναις τ. 
ΙΑ΄
Ματακιάς Α., Λεξικό εννοιών
Μουλαϊμης Στ., Αντιδοτάριον περί των ιοβόλων  δηγμάτων, Βιέννη ,1724. 
Μακεδονικό Ημερολόγιο 1937
Μαρούλης Δ., Περί μορφώσεως Ελλήνων Δημοδιδασκάλων, Αθήνα, 1888
Μελισσάς Απ., Ζάμαντας, Μοναδικό  παραδοσιακό έθιμο της Πεντάπολης 
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Σερρών, Πεντάπολη, 2001
Μελισσάς Απ., Κοινωνική και οικονομική δομή της Πεντάπολης Σερρών 
κατά τον 14ο αιώνα, Πεντάπολη, 2001
Μελισσάς Απ. Οι Σέρρες και η περιοχή τους…, Β΄ Π. .Επιστ. Συνέ-
δριο, Σέρρες, 2006 
Μπουζάκης Σ.,Τζήκας Χ., Ανθόπουλος Κ., «Η επιμόρφωση των δασκά-
λων – διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών στο Νεοελληνικό κράτος», Αθή-
να, 2000 
Παπαγεωργίου Π.,  Οι Σέρρες και τα προάστεια τα περί τα Σέρρας και 
η Μονή Ιωάννου του Προδρόμου, Θεσσαλονίκη, 1894
Παπαδόπουλος Στ. Ι ., Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του 
ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρα-
τίας, Θεσσαλονίκη, 1970
Παπακυριάκος K., «Η Παιδεία στην πόλη και την περιοχή Σερρών στα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας», Σερραϊκά Χρονικά, Ι.Λ.Ε.Σ.Μ., τ.11, Αθήνα, 1993 
Παπακυριάκος Κ., Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία της κοινότητας Αγί-
ου Πνεύματος και της ομωνύμου Ιερής Μονής, Σέρρες, 2003,
Πέννας Π. Θ., Ιστορία των Σερρών, Ι. Λ. Ε .Σερρών – Μελενίκου, Αθήναι 
,1966 Πουλής Π., Δίκαιο της Εκπαίδευσης, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999
Σάθας Κ., Βιογραφικό σημείωμα περί του Πατριάρχη Ιερεμία Β΄, 1870
Σαλίβερος Μ., Πλήρες Γεωγραφικόν Λεξικόν της Ελλάδος, Αθήναι, 
1935
Σαμσάρης Δ., Συμβολή εις την ιστορίαν της κοινότητος Εμμανουήλ 
Παπά, Σέρραι,1970
Σαμσάρης Δ., Η κοινότης του Αγ. Πνεύματος Σερρών επί Τουρκοκρατίας, 
Θεσσαλονίκη, 1971
Ι. Σολομών, Εξουσία και τάξη στο Νεοελληνικό Σχολείο. Μια τυπολογία των 
σχολικών χώρων και πρακτικών 1820-1900, Αθήνα , 1992
Στογιόγλου Γ., «Η Ιερατική Σχολή στο μοναστήρι του Τιμίου Προ-
δρόμου Σερρών», Επιστημονικό Συμπόσιο Χριστιανική Μακεδονία, 
Ι.Μ.Τ.Π .Σερρών, Θεσσαλονίκη, 1995.
Στράτης Ε., Η ιστορία της πόλεως των Σερρών, Μακεδονικόν Ημερολόγιον, 
Κωνσταντινούπολη, 1909
Σχινάς Ν., Οδοιπορικαί Σημειώσεις, Μακεδονίας, Ηπείρου ,νέας οροθετικής 
γραμμής και Θεσσαλ. , τ. β΄,  Αθήνα, 1886
Τζήκας Χρ., «Τοπική Εκπαιδευτική Ιστορία: Δάσκαλοι και δασκάλες μιλούν 
για την ιστορία των σχολείων τους», Πρακτικά Συνεδρίου: Τοπική εκπαιδευ-
τική ιστορία 11-12/11/2006, Θεσσαλονίκη, 2009
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 Τζήκας Χ., Τζιντζίδης Α., Δασκάλου Γ., «Η βουλγαρική κατοχή (1941-44) 
και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί της περιοχής Σερρών», Πρακτικά εκπ. Συνε-
δρίου Δράμας, Νοέμβριος 2008,  (υπό έκδοση) 
Τζουμέρκας Π., Ο επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδακάς 1904-1933.Ο 
βίος και η δράση του, Ιωάννινα, 2008
Τσιάκας Γ.,  Μονογραφία περί Σερρών, «Ημερολόγιον της Ανατο-
λής», 1883
Τσικόπουλος Ι., Έκθεσις του εν Σέρραις Μακ. Φιλεκπ. Συλ., 11ον έτ., Θεσσα-
λονίκη, 1881
Φλωριάς Δ., «Σημειώσεις δια την εν σαντζακίω Σερρών γενομένην εργασί-
αν», Σερραικά Χρονικά,τ.4ος, Αθήνα,1963 
Φραγγεδάκης Α., «ΑΜΟΣ του Ν.Σερρών(1944-1979),Θεσμός εκπαίδευσης 
και κατάρτισης», Περιλ. Ανακοινώσεων, Β΄ Δ. Επ. Συνέδριο, Οι Σέρρες και 
η περιοχή τους, Σέρρες, 2006
Χατζηθεοδωρίδης Β.Γ., Η χειμαζόμενη Αν. Μακεδονία-Θράκη 1940-
1944, Δράμα 2007
Χατζηκυριακού Γ.,  Σκέψεις και εντυπώσεις εκ περιοδείας ανά την 
Μακεδονίαν, Αθήνα ,1906
Χιώλος Κ., «Η συνεισφορά των Μακεδόνων  στην εθνέγερση του 
1821 και η δράση του Εμμ. Παπά», Σερραϊκά ανάλεκτα, τ. Γ΄, ΔΕΠ-
ΚΑ, Σέρρες, (2001)
Ψαθά Α. - Μητρακλή Β., Ιστορία- Λαογραφία Νομού Σερρών,τ. Α΄, Σέρραι, 
1976
Μπαλτά Ε.(Balta Ε.), Les vakifs de Serres et de sa region XVe et XVIes, 
Athene, 1995
Ποντσκάλσκι Γκέρχαρντ, Η ελληνική Θεολογία επί Τουρκοκρατίας, Μ.Ι.Ε.Τ., 
2005
Βerard V., Τουρκία και Ελληνισμός, Οδοιπορικό στη Μακεδονία,1987
Hobsbawm, E., On History , 1997,
Weigand Gustav, Ethnograpfie von Makedonien, Leipzig, 1924

2. Περιοδικά – Εφημερίδες

«Γη των Σερρών», Νομαρχία Σερρών, 1957
«ΓΙΑΤΙ», 1996 
«Διδασκαλικό Βήμα», Δ. Ο. Ε, τ. 755/1974, 768/1974, 805/1977, 
816/1977
«Εκκλησιαστική Αλήθεια»|, έτος Β΄, 1881-1882
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«Σχολείο και Σπίτι», τ.7-8 (151-152), Ιούλιος – Αύγουστος 1977
«Ταχυδρόμος» Θεσσαλονίκης,1939

3. Εγκυκλοπαίδειες
Επιστήμη και ζωή, τ. 2, Θεσσαλονίκη
Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, Αθήνα 1978, τ. 57

4. Χάρτες 

Contogiannis, Carte des ecoles; Instituto Agostini , Carte des ecoles (vilayet 
de Salonique).

5. Ιστοσελίδες

http://www.darnakas.gr/darnakasonomasia.htm
http://www.darnakas.gr/pentapoliplithismos.htm
http://www.darnakas.gr/pentapolimikroistoriko.htm
http://www.darnakas.gr/pentapoliagiosathanasios.htm
http://www.darnakas.gr/darnakasmelisas.htm
http://www.darnakas.gr/emmpapadaskaloi.htm
http://www.darnakas.gr/agiopneymaistoria.htm
http://www.darnakas.gr/xrisoxristkoinot.htm
http://www.darnakas.gr/neosoulidimotiko.htm
http://gym-n-souliou.ser.sch.gr/darnakoxoria/darnakas.htm και http://
www.6gymnasio.gr/ACTIVITIES/NTARN_FRAME/plaisia1.htm
http://www.serres.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=176
http://www.serres.gr/tourism/files gr/arxitektoniki..htm
http://www.apodimos.com/arthra/07/Jun/ELLHNES_ETHINIKOI_
EYERGETES_MNHMH_KAI_TIMH/index.htm 




