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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Η επιλογή του θέματος και η διάρθρωση της εργασίας 

Η παρούσα εργασία συντάχθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού κύκλου 

σπουδών της κατεύθυνσης  «Ανθρωπιστικές επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες» του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Αντικείμενό της αποτελεί η διερεύνηση της εκπαίδευσης και του πολιτισμού 

στο Νομό της Φλώρινας, την περίοδο της τριπλής κατοχής, καθώς και την περίοδο 

του εμφυλίου πολέμου, μέσα από την μελέτη του τοπικού τύπου της περιοχής. Η 

χρονική περίοδος που διερευνάται οριοθετείται ήδη από τον τίτλο της. Ως χρονικά 

όρια τίθενται η εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα το 1940 και η λήξη του Εμφυλίου 

πολέμου τον Οκτώβριο του 1949, με την επίσημη ανακοίνωση του ΚΚΕ για 

κατάπαυση του πυρός. 

Τα γεγονότα εκτυλίσσονται στο νομό Φλώρινας αλλά δεν λείπουν και οι 

αναφορές στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ελλάδας, στις 

περιπτώσεις που υπάρχει σύνδεση ή συσχετισμός με τα όσα διαδραματίστηκαν στην 

περιοχή του ενδιαφέροντός μας, με σκοπό να διαφωτιστεί η εκπαιδευτική και 

πολιτιστική κατάσταση της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας πιο 

αποτελεσματικά. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της διπλωματικής μελέτης, 

πραγματοποιήθηκε η διάρθρωσή της στα εξής κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, περιλαμβάνονται τα ζητήματα ορολογίας, 

η μεθοδολογία της έρευνας (σκοπός, ερευνητικά ερωτήματα, περιορισμοί, μέθοδος 

εργασίας), καθώς επίσης και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της. 

Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τις πρωτογενείς πηγές στις οποίες είναι βασισμένη η 

εργασία και οι οποίες είναι ο εβδομαδιαίος και περιοδικός τύπος της Φλώρινας. Ο 

περιοδικός τύπος περιλαμβάνει ένα Λεύκωμα που εκδόθηκε από τους εκπαιδευτικούς 

της πόλης το 1947, ενώ ο εβδομαδιαίος τύπος τρεις εφημερίδες που εκδίδονταν στη 

Φλώρινα την εξεταζόμενη χρονικά περίοδο. Οι εφημερίδες αποτελούν πρωταρχικής 

σημασίας πηγές ιστορικής πληροφόρησης, κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς 

μιας χώρας και συνιστούν σημαντικά εργαλεία για την παραγωγή και την προαγωγή 

μιας  έρευνας. Έπειτα από μια σύντομη ιστορική αναδρομή του τύπου της Φλώρινας, 

παρατίθενται οι απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τη δομή, τη θεματολογία και 
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την ιδεολογική τοποθέτηση των εντύπων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της 

παρούσας μελέτης.  

Η εκπαιδευτική πραγματικότητα όμως ούτε ασπόνδυλη είναι ούτε 

οικοδομείται και λειτουργεί σε κοινωνικό και πολιτικό κενό. Συνεπώς μόνο όταν της 

αποδοθεί μια δομή που συναπαρτίζεται από στοιχεία που τη συγκροτούν ιστορικά, 

μπορεί να αποκτήσει νόημα και να γίνει αναγνωρίσιμη και κατανοητή.  

Για το λόγο αυτό, στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται το 

ευρύτερο ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο της περιόδου, ξεκινώντας από την εισβολή των 

Ιταλών στην Ελλάδα και φτάνοντας μέχρι και το τέλος του εμφυλίου πολέμου. Στη 

συνέχεια αναλύεται η ιστορική-κοινωνική κατάσταση στο πεδίο του ενδιαφέροντός 

μας, τη Φλώρινα. Ειδικότερα, όμως, για τον εκπαιδευτικό χώρο επιχειρείται μια 

ιστορική αναδρομή στα εκπαιδευτικά δρώμενα της περιόδου στην Ελλάδα, 

ξεκινώντας από την περίοδο του Μεσοπολέμου και φτάνοντας μέχρι και την  περίοδο 

του εμφυλίου πολέμου. Προκειμένου να παρουσιάσουμε τα εκπαιδευτικά γεγονότα 

της περιόδου 1940-1949 και να προχωρήσουμε, εν συνεχεία, στην εξέταση του 

θέματός μας που είναι η εκπαιδευτική και πολιτισμική κατάσταση στην περιοχή της 

Φλώρινας την περίοδο αυτή, κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιάσουμε συνοπτικά την 

εκπαιδευτική κατάσταση στην Ελλάδα την περίοδο του Μεσοπολέμου, ξεκινώντας με 

τις συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής στην εκπαίδευση, τα μέτρα που 

λήφθηκαν από τις διάφορες κυβερνήσεις για την επίλυση των προβλημάτων που 

δημιουργήθηκαν μέχρι και την περίοδο της Μεταξικής δικτατορίας. Ο σκοπός μας 

ήταν να δώσουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να γίνουν πληρέστερα 

κατανοητές οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στον εκπαιδευτικό χώρο την περίοδο 

της κατοχής και του εμφυλίου, μιας και η οργάνωση της εκπαίδευσης τα χρόνια αυτά 

στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν την περίοδο της 

δικτατορίας του Μεταξά. Επιπρόσθετα, κρίθηκε σημαντική και μια σύντομη αναφορά 

στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής στη Μακεδονία και τις στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν για την αφομοίωση των ξενόφωνων πληθυσμών της και των 

επακόλουθων ιδιαιτέρων συνθηκών που δημιουργήθηκαν από αυτές.   

Τα επόμενα δύο κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας το 

οποίο βασίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, στον τοπικό τύπο.  

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στην εκπαιδευτική κατάσταση της περιφέρειας 

Φλώρινας, έτσι όπως αυτή προβλήθηκε από τον τοπικό τύπο, με ανάλυση τόσο των 

εκπαιδευτικών σχολείων και ιδρυμάτων που λειτουργούσαν στη Φλώρινα -από τα 
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σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης μέχρι και την Παιδαγωγική Ακαδημία, η οποία 

κλήθηκε να διαδραματίσει ιδιαίτερο ρόλο απέναντι στις ξενικές επιβουλές από την 

ίδρυσή της το 1941 και έπειτα- όσο και των συνθηκών που δημιουργήθηκαν για τους 

φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δασκάλους και μαθητές. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά των πολιτισμικών δράσεων στο 

Νομό, με ιδιαίτερη έμφαση στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο «Αριστοτέλη», ο οποίος 

δημιουργήθηκε το 1941 ως πράξη αυτοάμυνας του ελληνικού στοιχείου.  

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα στα οποία 

κατέληξε η ερευνητική διαδικασία. 

 

1.2. Ζητήματα ορολογίας 

Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητη τη διευκρίνιση κάποιων όρων  που 

χρησιμοποιούνται στην  παρούσα εργασία. Στη μελέτη προκρίθηκε ο όρος «ιδίωμα» 

για τη γλώσσα που ομιλούνταν από τους σλαβόφωνους της Δυτικής Μακεδονίας, και 

δη της Φλώρινας, όρο τον οποίο χρησιμοποιούνε τα κείμενα της εποχής και ο οποίος 

για το λόγο αυτό τέθηκε σε εισαγωγικά.  

Επίσης, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Σλαβομακεδόνες» για το μέρος εκείνο του 

σλαβόφωνου πληθυσμού που υιοθέτησε τάσεις απόσχισης από το ελληνικό κράτος, 

ενώ για τους λοιπούς υιοθετήθηκε ο όρος «σλαβόφωνοι».  

Επιπρόσθετα, προκρίθηκε ο όρος «παιδομάζωμα», αφού είναι αυτός που 

υπάρχει στα περισσότερα κείμενα της εποχής και χρησιμοποιείται εντός εισαγωγικών, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συγγραφέας δεσμεύεται στον προσδιορισμό του 

«παιδομαζώματος» ή του «παιδοφυλάγματος». 

Τέλος, για τους μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, οι οποίοι ονομάζονται 

στα κείμενα της εποχής «αντάρτες» ή «συμμορίτες», η συγγραφέας επέλεξε να 

χρησιμοποιήσει τις αναφορές των βιβλιών και πηγών σε εισαγωγικά, δηλώνοντας την 

προέλευσή τους. 
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1.3. Μεθοδολογία της έρευνας 

1.3.1. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας 

Ένα μέρος των ειδήσεων του Φλωρινιώτικου τύπου την περίοδο της Κατοχής 

και του Εμφυλίου πολέμου αφορά ειδήσεις που έχουν εκπαιδευτικό και πολιτισμικό 

περιεχόμενο. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της εκπαιδευτικής και 

πολιτισμικής κατάστασης στην περιοχή της Φλώρινας την περίοδο της κατοχής και 

του εμφυλίου [1940-1949], μέσα από τη μελέτη του τοπικού τύπου. Πρόκειται, 

δηλαδή, για μια απόπειρα ανασύνθεσης της εποχής, σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό 

επίπεδο, μέσα από τις πληροφορίες που παρείχε ο εβδομαδιαίος και περιοδικός τύπος 

της πόλης.  

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η έρευνά μας περιστράφηκε γύρω από μια 

σειρά ερευνητικών ερωτημάτων, στα οποία αναζητήθηκαν απαντήσεις μέσα από τις 

πηγές: 

1) Ο τοπικός τύπος, εστίαζε περισσότερο σε ζητήματα εκπαίδευσης ή πολιτισμού; 

2) Πόσα και ποια σχολεία προσχολικής, στοιχειώδους, μέσης και ανώτερης 

εκπαίδευσης λειτουργούσαν στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας την περίοδο 

1940-1949; 

3) Ποιος ήταν ο ρόλος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας; 

4) Ποιες άλλες δομές υπήρχαν στη Φλώρινα για την περίθαλψη και  μόρφωση των 

παιδιών της κατοχής και του εμφυλίου; 

5) Ποιος ήταν ο σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα σχολεία αυτά; 

6); Ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν τα σχολεία; 

7) Ποιες ενέργειες προβάλλονται μέσα από τον τοπικό τύπο για την επίλυση των 

προβλημάτων; 

8) Ποιες σχολικές γιορτές εντοπίζονται στον τοπικό τύπο της περιόδου; 

9) Ποιες οι ιδεολογικές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της πόλης; 

10) Ποιος ήταν η αποστολή του εκπαιδευτικού; 

11) Ποιες οι δράσεις του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλη από την ίδρυσή του και έπειτα; 

12) Ποιοι ήταν άλλοι φορείς οργάνωσης «πολιτισμικών δράσεων»; 
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1.3.2. Περιορισμοί  της έρευνας 

Είναι σημαντικό να δηλώσουμε ότι η παρούσα έρευνα υπόκειται σε μια σειρά 

περιορισμών. Κατ’ αρχήν ως προς το εύρος του υλικού. Τα φύλλα της εφημερίδας 

«Έθνους» Φλώρινας -της μόνης εφημερίδας που κυκλοφορούσε στην κατοχή και 

είχαμε στη διάθεσή μας- ξεκινούν από το έτος 1943, με αποτέλεσμα να μην έχουμε 

καθόλου πληροφορίες από τον τοπικό τύπο για τα έτη 1941 και 1942. Επιπρόσθετα, 

από όλες τις εφημερίδες που μελετήσαμε έλειπαν αρκετά φύλλα, ενώ από την 

εφημερίδα «Έθνος» έλειπαν ολόκληρα τα έτη 1945 και 1947, με αποτέλεσμα οι 

όποιες πληροφορίες μας παρείχε ο τοπικός τύπος να είναι αποκομμένες και 

αποσπασματικές. 

Επιπρόσθετα, ο τύπος σαφώς μας δίνει μια εικόνα της εποχής, καθώς περιέχει 

ειδήσεις και σχόλια των γεγονότων, μας δίνει δηλαδή μια ζωντανή εικόνα του 

πλαισίου –πάντα βέβαια φιλτραρισμένη από την οπτική του γράφοντος- ωστόσο 

καμιά από τις εφημερίδες που είχαμε στη διάθεσή μας δεν ήταν προσκείμενη 

ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς, επομένως τα όρια της έρευνάς μας είναι 

περιορισμένα και καθορίζονται από τη φύση του αρχειακού υλικού μας, το οποίο 

ανήκει σε μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. 

 

1.3.3. Μέθοδος της εργασίας 

Η παρούσα εργασία εμπίπτει στην κατηγορία των ιστορικών ερευνών είναι 

ποιοτική και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ιστορική-ερμηνευτική. Όπως 

αναφέρει ο Borg (1963), η ιστορική έρευνα έχει οριστεί ως ο συστηματικός και 

αντικειμενικός εντοπισμός, η εκτίμηση και σύνθεση μαρτυριών, προκειμένου να 

θεμελιωθούν γεγονότα και να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με τα συμβάντα του 

παρελθόντος. Αναζητώντας και συγκεντρώνοντας δεδομένα από πρωτογενείς πηγές 

επιχειρείται ουσιαστικά μια πράξη αναδόμησης που στοχεύει στην αναπαράσταση 

μιας προηγούμενης εποχής. Η αναδόμηση επιχειρείται για να δώσει μια ολιστική 

οπτική καθώς η μέθοδος της αναζήτησης προσπαθεί να οριοθετήσει μια 

συγκεκριμένη εποχή και να την εξηγήσει μέσα στο κοινωνικό, πολιτισμικό, 

οικονομικό και πνευματικό πλαίσιο που τοποθετείται.  Tο ενδιαφέρον της ιστορικής 

έρευνας επικεντρώνεται λοιπόν σε μια γενική άποψη των συνθηκών και όχι 

απαραίτητα στα ειδικά στοιχεία που τις προκαλούν, αν και σπανίως επιτυγχάνεται 
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χωρίς έντονη διαμάχη και αμφισβήτηση, κυρίως των λεπτομερειών (Cohen, Manion 

& Morrison, 2007).  

Η δυσκολία συγκέντρωσης επαρκών δεδομένων μέσω προσωπικών 

μαρτυριών, ντοκουμέντων, παρατηρήσεων άλλων και αναφορών καθιστά την 

ιστορική έρευνα ένα από τα πλέον δύσκολα είδη έρευνας όσον αφορά την επιτυχή 

διεξαγωγή της (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Επιπλέον, αναπόφευκτα, καθώς 

τα δεδομένα και η ερμηνεία τους έγκειται στον εκάστοτε ερευνητή, μπορεί σαφώς τα 

ιστορικά γεγονότα να είναι αντικειμενικά και ανεπανάληπτα, ο ιστορικός λόγος όμως 

είναι κατασκευασμένος και επομένως οι ιστορικές ερμηνείες πολλαπλές (Κόκκινος, 

1998). Το γεγονός αυτό καθιστά την ιστορία μη αντικειμενική και ουδέτερη, χωρίς 

ωστόσο αυτό να αποκλείει την επιστημονική εγκυρότητά της. Η εγκυρότητα αυτή 

επιτυγχάνεται μέσω βασικών προϋποθέσεων που πρέπει να τηρούνται. Είναι 

σημαντικό λοιπόν ο ερευνητής να συνειδητοποιεί το ρόλο της ιστορικής επιστήμης, 

να ελέγχει να κρίνει και να διασταυρώνει τις πηγές, να τις εντάσσει και να τις 

ερμηνεύει μέσα στο κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο.   

Όσον αφορά το χώρο της εκπαίδευσης η χρησιμότητα στης ιστορικής έρευνας 

είναι αδιαμφισβήτητη. Μέσω της μελέτης και ερμηνείας της ιστορίας της 

εκπαίδευσης παράγουμε συμπεράσματα σχετικά με εκπαιδευτικά προβλήματα, 

κατανοούμε πώς έχουν εμφανιστεί τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα, πώς και 

γιατί αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές, και αυτό με τη σειρά του 

μας βοηθάει να δημιουργήσουμε τις βάσεις για περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη ή και 

αλλαγή. Επιπλέον, η ιστορική έρευνα μπορεί να μας οδηγήσει στην πληρέστερη 

κατανόηση των σχέσεων εκπαίδευσης και πολιτικής, σχολείου και κοινωνίας, τοπικής 

αυτοδιοίκησης και κεντρικής κυβέρνησης, δασκάλου και μαθητή (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). 

Η ιστορική έρευνα στην εκπαίδευση μπορεί να αφορά ένα άτομο, μία ομάδα, 

ένα κίνημα, μία ιδέα ή ένα θεσμό. Σαφώς όμως δεν είναι δυνατό να εξεταστεί 

μεμονωμένα κανένα από αυτά τα αντικείμενα, καθώς αλληλοσχετίζονται. Απλώς ο 

ερευνητής επιλέγει σε ποιο θέμα θα στρέψει την προσοχή του και το οποίο θα 

αποτελέσει το σημείο έμφασης (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Στην παρούσα 

εργασία, λοιπόν, εξετάζεται ο πολιτισμός και η εκπαίδευση στο Νομό της Φλώρινας 

κατά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου (1940-1949). Οι πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι άρθρα του τοπικού τύπου. Για το λόγο αυτό στραφήκαμε 

στα έντυπα της εποχής όπου και αποτυπώνονται οι απόψεις και δράσεις των 
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διαφόρων κοινωνικών και πολιτικών ομάδων της περιοχής, καθώς και οι σκέψεις, 

στάσεις, οπτική τους σχετικά με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Εξάλλου, όπως 

αναφέρει ο Αναστασιάδης (1994, σ. 17), τόσο οι εφημερίδες όσο και τα περιοδικά 

«αποτελούν πηγές της ιστορίας, με την έννοια ότι παρέχουν μία κλίμακα από 

πραγματικότητες της καθημερινής ζωής και έναν συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης και 

διάθλασης των ιδεών». Με τον τρόπο αυτό συνδέεται η γενική πολιτική της χώρας και 

της περιοχής ειδικότερα με την κοινωνική ιστορία και την εκπαίδευση. Προκειμένου 

να γίνουν κατανοητές οι πρωτογενείς πηγές, εξετάζεται καταρχήν το κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής που περιλαμβάνει τις συνθήκες της κατοχής της 

χώρας, της μετακατοχικής περιόδου και του εμφυλίου, καθώς και οι εκπαιδευτικές 

εξελίξεις από την περίοδο του Μεσοπολέμου μέχρι και την περίοδο του Εμφυλίου 

πολέμου, πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάλυση του αποδελτιωμένου υλικού. 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στις ιστορικές μελέτες είναι ποιοτικό από 

τη φύση του. Αυτό συμβαίνει επειδή το κυρίως αντικείμενο της ιστορικής έρευνας 

αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από λεκτικό και άλλο συμβολικό υλικό που πηγάζει 

από το παρελθόν μιας κοινωνίας ή μίας κουλτούρας (Cohen, Manion & Morrison, 

2007). 

Από τις μεθόδους που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στη διεθνή έρευνα, για την 

επεξεργασία του αρχειακού υλικού στην παρούσα εργασία, επιλέχθηκε η μέθοδος της 

ανάλυσης περιεχομένου, η οποία θεωρείται κατάλληλη για έρευνα εκπαιδευτικών 

πηγών, όπως επίσης ευρύτερα για κάθε ποιοτικό υλικό (Berelson, 1971). Ανάλυση 

περιεχομένου είναι η μέθοδος ανάλυσης υλικού και η μετατροπή του σε μορφή 

ποσοτικών δεδομένων. Η ίδια η ανάλυση περιεχομένου έχει οριστεί ως «ερευνητική 

μέθοδος με πολλαπλούς σκοπούς που έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διερευνήσει ένα 

ευρύ φάσμα προβλημάτων με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων», ενώ επιπρόσθετα 

εφαρμόζεται σε επιλεγμένες πλευρές της ιστορικής έρευνας της εκπαίδευσης (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007, σ. 282). 

Οι προσεγγίσεις στην ανάλυση περιεχομένου επιδιώκουν να εντοπίσουν 

κατάλληλες κατηγορίες και μονάδες ανάλυσης, οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν την 

αρχική θεώρηση ενός γραπτού μνημείου και θα καλύπτουν, σε βασικές γραμμές, το 

περιεχόμενο. Επομένως, είναι φανερό πως η μονάδα ανάλυσης είναι βασικό κριτήριο 

για την αποδελτίωση του υλικού, πριν την ταξινόμησή του σε κατηγορίες (Holsti, 

1969). 
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Η μέθοδος που πραγματοποιήθηκε ήταν ένας συνδυασμός ποιοτικής και 

ποσοτικής ανάλυσης περιεχομένου. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 

χρησιμοποιήθηκε στην περιγραφική αναπαράσταση του υπό έρευνα υλικού και την 

παρουσίαση χαρακτηριστικών αναφορών. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων 

προέκυψε με την κωδικοποίηση των δεδομένων και την παρουσίασή τους ποσοτικά 

όσον αφορά την συχνότητα εμφάνισής τους στο υπό έρευνα υλικό (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007˙ Riffe et al., 1998˙ Wilkinson & Birmingham, 2003). 

Η μελέτη του πρωτογενούς υλικού οδήγησε στην δημιουργία θεματικών 

κατηγοριών με μονάδα το «θέμα» του κάθε άρθρου της εφημερίδας. Για την 

αξιοπιστία των κατηγοριών και υποκατηγοριών σε ό,τι αφορά την ποσοτική ανάλυση 

περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε το σύστημα των κωδικογράφων(Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Το οριστικό σύστημα θεματικών κατηγοριών συγκροτήθηκε με μια 

διαδικασία που διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο καθορίστηκαν οι δύο 

βασικοί άξονες του ερευνητικού σχεδίου και οι κατηγορίες που προέρχονται από τα 

ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας. Στη συνέχεια αποδελτιώθηκαν και μελετήθηκαν 

τα άρθρα των εφημερίδων και του εκπαιδευτικού λευκώματος και συγκροτήθηκε με 

βάση αυτά το οριστικό σύστημα θεματικών κατηγοριών. 

Με τον όρο αξιοπιστία στην ανάλυση περιεχομένου αναφερόμαστε στο βαθμό 

που επαναλαμβανόμενες μετρήσεις στις ίδιες κατηγορίες έχουν σταθερά και συνεπή 

αποτελέσματα (Holsti, 1960). 

Η αξιοπιστία θεωρείται αναγκαία προϋπόθεση για την εξαγωγή έγκυρων 

αποτελεσμάτων (Holsti, 1960˙ Krippendorff, 1980˙ Weber, 1990˙ Riffe κ.α., 1998˙ 

Stemler, 2001˙ Lombard, Snyder-Duch & Bracken, 2002; 2003˙ Krippendorff, 2004˙ 

Lombard, κ.α., 2004).  Στην παρούσα εργασία εφαρμόζουμε την αξιοπιστία μεταξύ 

κωδικογράφων (Intercoder Reliability) (Holsti, 1960˙ Krippendorff, 1980˙ Weber, 

1990˙ Riffe κ.α ., 1998˙ Stemler, 2001˙ Lombard κ.α ., 2002˙ Krippendorff, 2004). Η 

αξιοπιστία μεταξύ κωδικογράφων αποτελεί την πιο σημαντική ερμηνεία της 

αξιοπιστίας και αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ανεξάρτητοι κριτές παίρνουν τις 

ίδιες αποφάσεις κωδικογράφησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ενός μηνύματος 

(Lombard κ.α., 2002). 

 Στην συγκεκριμένη εργασία, η κωδικογράφηση των στοιχείων 

πραγματοποιήθηκε από δύο ανεξάρτητους κωδικογράφους. Κατά την ανάλυση οι δύο 

κωδικογράφοι εργάστηκαν ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας τις ίδιες οδηγίες 
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πρωτοκόλλου και κωδικογραφώντας τις ίδιες μονάδες ανάλυσης και τα δεδομένα 

τους καταγράφτηκαν σε λογιστικό φύλλο.  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την εξακρίβωση της αξιοπιστίας μεταξύ 

αξιολογητών, ο πιο γνωστός των οποίων είναι το ποσοστό συμφωνίας μεταξύ 

αξιολογητών (Ποσοστό % agreement). Το ποσοστό συμφωνίας, όμως , αδυνατεί να 

υπολογίσει τη συμφωνία που μπορεί να προκύπτει από τύχη (Riffe κ.α., 1998˙ 

Stemler, 2001˙ Lombard, Snyder-Duch & Bracken, 2002; 2003˙ Krippendorff, 2004). 

Η αξιοπιστία μεταξύ των κωδικογράφων υπολογίστηκε με τον δείκτη Cohen’s 

Kappa (Cohen, 1960˙ Riffe κ.α., 1998˙ Lombard κ.α., 2002˙ Krippendorff, 2004) για 

κάθε θεματική κατηγορία και υποκατηγορία. Θεωρείται πως τιμές του Kappa από 

0,40 - 0,59 εκφράζουν μέτρια συμφωνία των κωδικογράφων, από 0,60 - 0,79 καλή 

συμφωνία, και από 0,80 - 1 πολύ καλή συμφωνία (Landis & Koch, 1977˙ Weber, 

1990˙ Riffe κ.α., 1998˙ Stemler,2001˙ Lombard, Snyder-Duch & Bracken, 2002; 

2003˙ Krippendorff, 2004˙ Lombard κ.α., 2004) ). Για την πλειονότητα των 

συστημάτων ανάλυσης επετεύχθη πολύ υψηλό επίπεδο συμφωνίας με kappa>0,89 και 

p<0,001. Μάλιστα, σε πολλές κατηγορίες, από τον πίνακα σύγκρισης δύο εισόδων 

φαίνεται απόλυτη ταύτιση μεταξύ των δύο κωδικογράφων. 

Η εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό που η ανάλυση περιεχομένου 

πραγματικά μετρά αυτό που έχει σκοπό να μετρήσει. Μία έγκυρη μέτρηση είναι 

ταυτόχρονα αξιόπιστη στην εφαρμογή της και έγκυρη σχετικά με αυτό που 

μετρά(Riffeκ.α., 1998).Για τον Holsti (1960), η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 

εξαρτάται από τον προσεκτικό σχεδιασμό των συγκρίσεων που θα γίνουν 

ανάμεσαστα δεδομένα,την επιλογή των κατηγοριών και των μονάδων καταγραφής, 

των διαδικασιών δειγματοληψίας και την αξιοπιστία. Για τον καθορισμό της 

εγκυρότητας της έρευνας μας χρησιμοποιήσαμε τηνεγκυρότητα προσώπου (Face 

Validity), μία μορφή εγκυρότητας που είναι συχνά ικανοποιητική όταν ο σκοπός της 

έρευνας είναι περιγραφικός (Holsti, 1960). Η εγκυρότητα προσώπου αναφέρεται στο 

βαθμό που τα αποτελέσματα συμπίπτουν με άλλες ανεξάρτητες πληροφορίες . Όπως 

φαίνεται και από τα αποτελέσματα μας, τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από 

την ανάλυση περιεχομένου συνάδουν με ανεξάρτητες πληροφορίες και έρευνες, 

γεγονός που, σε συνδυασμό με τη χρήση παραγωγικών κατηγοριών και την ψηλή 

αξιοπιστία , μας επιτρέπει να μιλάμε για έγκυρα αποτελέσματα . 

Τέλος, η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο του 

S.P.S.S. και του Excel. Συγκεκριμένα έγινε η περιγραφική ανάλυση, δηλαδή, 
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εξακριβώθηκε η απόλυτη συχνότητα των αναφορών κατά θεματική και κατηγορία και 

στη συνέχεια καταμετρήθηκε η ποσοστιαία αντιπροσώπευση, δηλαδή η σχετική 

συχνότητα των θεματικών κατηγοριών, των κατηγοριών και υποκατηγοριών. 

Οι θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που διαμορφώθηκαν μετά τη 

μελέτη του πρωτογενούς υλικού είναι οι εξής: 

Θεματικές κατηγορίες 

1. Εκπαίδευση 

1.1. Η οργάνωση της εκπαίδευσης 

1.1.1. Σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης  

-Προβλήματα στη λειτουργία των Σχολείων Στοιχειώδους και Μέσης 

εκπαίδευσης  

1.1.2. Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας 

 - Λόγοι ίδρυσης της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας 

 - Η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας 

1.1.3. Άλλες δομές εκπαίδευσης 

- Εθνικό Οικοτροφείο Φλώρινας 

 - Εθνικός Παιδικός Σταθμός και Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία Φλωρίνης 

- Παιδούπολη Φλωρίνης 

- Κατηχητικά Σχολεία Φλωρίνης 

- «Σλαβομακεδονικά» σχολεία 

1.1.4. Σχολικές εορτές 

1.1.5. Αθλητισμός 

1.2. Εκπαιδευτικοί 

1.2.1. Δημογραφικά στοιχεία 

1.2.2. Ο «Σύλλογος Εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών Φλώρινας» 
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1.2.3. Η «αυτοεικόνα» των εκπαιδευτικών Φλώρινας (μέσα από τον 

«Εκπαιδευτικό Ακρίτα» και το «Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947») 

 -Η ιδεολογία του σχολείου και η διχοτόμηση των εκπαιδευτικών 

 -Οι εκπαιδευτικοί Φλώρινας και οι δυσκολίες διαβίωσης 

1.2.4. Η «εικόνα» των εκπαιδευτικών Φλώρινας (μέσα από το «Έθνος» και 

την «Ελληνική Φωνή») 

1.2.5.Η θεσμική συγκρότηση της επιθεώρησης: Η στάση του Επιθεωρητή 

Δημοτικών Σχολείων Φλώρινας 

1.2.6. Οι εκπαιδευτικοί και η ανάγκη προβολής της «ελληνικότητας» 

-Τοπωνύμια  

-Ήθη και έθιμα 

-Τοπική ενδυμασία 

-Εκκλησίες και μοναστήρια 

1.2.7.Τα τοπικά Παιδαγωγικά Συνέδρια Παπαγιάννη, Κάτω Κλεινών και 

Τροπαιούχου Εκπ. Περιφέρειας Φλώρινας 

1.3. Οι μαθητές 

1.3.1. Δημογραφικά στοιχεία 

1.3.2. Σχολική διαρροή και δυσκολίες στη φοίτηση 

1.4. Το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών στις ανατολικές χώρες 

2. Πολιτισμός 

2.1.  Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας «Αριστοτέλης» 

2.1.1. Η ίδρυση του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» 

2.1.2. Τα τμήματα του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» 

2.2.  Λοιπές πολιτισμικές δράσεις 
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1.4. Πηγές 

Οι πηγές των δεδομένων σε μία ιστορική έρευνα μπορούν να χωριστούν σε 

δύο βασικές ομάδες: τις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Για την παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν κατ’ αρχήν οι 

δευτερογενείς πηγές. Εκτός από τη βιβλιογραφία για τη νέα ελληνική ιστορία, την 

νεοελληνική εκπαίδευση, την εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη 

Μακεδονία κ.λπ., μελετήθηκε και βιβλιογραφία που αφορούσε ιδιαίτερα την περιοχή 

ενδιαφέροντός μας, όπως π.χ. τα βιβλία «Λεηλασία Φρονημάτων» του Ιωάννη 

Κολιόπουλου και «Απαγορευμένη γλώσσα» του Κωστόπουλου, προκειμένου να 

γίνουν κατανοητές οι ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στη Φλώρινα την 

εξεταζόμενη χρονικά περίοδο. 

Έπειτα χρησιμοποιήθηκαν τα περιοδικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

«Αριστοτέλης», όπως και άλλες τοπικές εκδόσεις που αναφέρονταν στη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. «Λεύκωμα πόλεως Φλωρίνης», έκδοση της 

εφημερίδας «Έθνους»). 

Επιπρόσθετα, μελετήθηκε και χρησιμοποιήθηκε πρωτογενές υλικό από 

ιδιωτικό αρχείο, που περιελάμβανε το Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947 

(1947), τα Πρακτικά του Εκπαιδευτικού Συνεδρίου του Παπαγιάννη και των 

Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτων Κλεινών και Τροπαιούχου (1947), μία επιστολή 

εκπαιδευτικού προς τον επιθεωρητή Δημ. Σχολείων (1947) κα μία ένσταση δασκάλου 

προς το Α.Υ.Σ.Σ.Ε. (1958), μία εγκύκλιο του επιθεωρητή Στοιχειώδους εκπαίδευσης 

Κ. Μπάλλα προς τους εκπαιδευτικούς ημερομηνίας 25-10-1945, καθώς και το έντυπο 

έκδοσης του 1945 με τον τίτλο «Η Μεγάλη ιστορία» από την Επιτροπή εορτασμού 

της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

Ειδικότερα, η έκδοση των «Πρακτικών Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου 

Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και 

Τροπαιούχου», αποτελεί ενδιαφέρουσα πηγή άντλησης πληροφοριών για ζητήματα 

εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική περιφέρεια. Όπως αναφέρεται στην 

πρώτη σελίδα, η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε μετά από επιθυμία των 

δασκάλων και νηπιαγωγών που συμμετείχαν στο Παιδαγωγικό Συνέδριο του χωριού 

Παπαγιάννη, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 1946. Σκοπός της έκδοσης 

αναφέρεται η κοινοποίηση και μελέτη  «των τόσων χρήσιμων δια την επιτυχίαν του 
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διδασκαλικού έργου πορισμάτων του Συνεδρίου». Μαζί με τα πορίσματα του 

συνεδρίου του Παπαγιάννη, στην έκδοση προστέθηκαν και τα αντίστοιχα πορίσματα 

των συνεδρίων των χωριών Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο Παιδαγωγικό συνέδριο του χωριού 

Παπαγιάννη ήταν οι εξής: Ευτυχιάδης Χρήστος, Ρόσιος Παναγιώτης, Πατουλίδης 

Λεωνίδας, Καραδαγλής Γεώργιος, Κίττος Ιωάννης, Λαβασίδης Στυλιανός, Δερματάς 

Αθανάσιος, Πανίδης Λεωνίδας, Ζαχαριάδης Μηνάς, Κομπορόζος Απόστολος, 

Ζελεβάρης Νικόλαος, Ρακοβαλής Γεώργιος, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Τικφέσης 

Σίμος, Μαγειροπούλου Ευριπία, Γιαγκούλα Δωροθέα, Ζιούλη Φανή, Ιωάννου Ελένη, 

Κριμίζογλου Αγγέλα, Τοσουνίδου Φιλαρέτη, Τοσουνίδου Κατίνα, Δόγου Μαρία, 

Γυμνοπούλου Ελισάββετ, Κούκα Μαρίκα, Ασίκη Όλγα, Αγακίδου Μαρία, Λογόρη 

Δόμνα, Κιολέογλου Πολυξένη, Σαββοπούλου Αλεξάνδρα, Παραφέστα Ανδρομάχη, 

Νικολαΐδου Αγάπη, Πατουλίδου Όλγα, Πυρίδου Θεοδοσία.  

Η έκδοση αποτελούταν από 66 σελίδες, στις οποίες αναλύονταν οι διάφορες 

εισηγήσεις του συνεδρίου, οι απόψεις των εκπαιδευτικών και τα τελικά πορίσματα 

ανά θέμα συζήτησης. 
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Εικόνα 1-1. Εξώφυλλο βιβλιαρίου  Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου Παπαγιάννη και 

πορισμάτων Τοπικών Παιδ. Συνδερίων Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου 

 

Τέλος χρησιμοποιήθηκαν -ως πρωτογενείς πηγές- και οι εφημερίδες της 

περιόδου 1940-49, για τις οποίες γίνεται λόγος στη συνέχεια. 

 

1.4.1. Εβδομαδιαίος/ 15νθήμερος Τύπος 

Ο Τύπος ανέκαθεν υπήρξε ένα ισχυρό εργαλείο μέσω του οποίου 

διατυπώνονται απόψεις και εκφράζονται ρεύματα, απεικονίζοντας ποικίλες όψεις 

μιας εποχής. Ο τύπος μπορεί επίσης να λειτουργήσει και ως ιδεολογικός μηχανισμός 

του κράτους, παρεμβαίνοντας στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι, καθώς 

επηρεάζει το αναγνωστικό κοινό, μέσω των προτύπων και των αξιών  που προβάλλει, 
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διαμορφώνοντας απόψεις και συνειδήσεις. Οι όψεις της πραγματικότητας που 

προβάλλουν οι εφημερίδες πολλές φορές είναι ατελείς και παραμορφωμένες, άλλοτε 

συνειδητά και άλλοτε ασυνείδητα, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετούνται σε 

συνάρτηση με τις ιδεολογικές τοποθετήσεις των εντύπων και των συγκυριών που 

ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή που προβάλλονται.  

Ο Τύπος προστατεύεται στις σύγχρονες κοινωνίες από νομοθετικό πλαίσιο, 

άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ελαστικό, που βασίζεται στην αρχή της 

«ελευθερίας της έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών». Ωστόσο,  η  

«ελευθεροτυπία», μια κατάκτηση των χρόνων της νεωτερικότητας, δεν υπήρχε πάντα. 

Σε περιόδους κοινωνικών εντάσεων και ανακατάξεων, δικτατοριών και πολέμων, ο 

Τύπος, γνώρισε άμεσα τον αντίκτυπό τους, καθώς τέθηκε υπό καθεστώς 

αναγκαστικής λογοκρισίας. Έτσι και την περίοδο της Κατοχής, μετά τη μακρά 

περίοδο οριοθετήσεων στην διακίνηση ιδεών και εντύπων την περίοδο του 

Μεσοπολέμου και ιδιαιτέρως την περίοδο της Δικτατορίας του Μεταξά, ο ελληνικός 

τύπος  πέρασε στον άμεσο έλεγχο των Γερμανών κατακτητών. Σε τέτοιες περιόδους 

κρίσεων, κάποιες εφημερίδες συνέχισαν να τυπώνονται υπό καθεστώς λογοκρισίας, 

άλλες συνέχισαν να κυκλοφορούν παράνομα εκφράζοντας πιο αντικαθεστωτικές 

λογικές, ενώ κάποιες άλλες έκαναν, για πρώτη φορά, την εμφάνισή τους μέσα σε 

συνθήκες αποκλεισμού και παρανομίας (Παπαθανασίου, 2011). 

Η έρευνά μας δεν ασχολήθηκε με τον παράνομο τύπο, αλλά εστίασε στις 

εφημερίδες που κυκλοφορούσαν νόμιμα την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου. 

Η εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης» ήταν η μόνη που κυκλοφορούσε την κατοχή υπό 

καθεστώς λογοκρισίας στη Φλώρινα, ενώ μετά την απελευθέρωση έκαναν την 

εμφάνισή τους οι άλλες δύο εφημερίδες της μελέτης μας: ο «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» 

και η «Ελληνική Φωνή». Το μεγαλύτερο μέρος των εφημερίδων υπάρχει αναρτημένο 

στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. Εκεί εντοπίστηκε σχεδόν 

όλη η σειρά των ετών που μας ενδιαφέρουν από την εβδομαδιαία εφημερίδα «Έθνος 

Φλωρίνης» και από την 15νθήμερη εφημερίδα «Εκπαιδευτικός Ακρίτας». 

Επιπρόσθετα, στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου «Αριστοτέλης» της Φλώρινας βρήκαμε  

φύλλα της εφημερίδας «Φωνή του λαού». Ωστόσο, η ανεύρεσή της αποδείχθηκε 

εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η βιβλιοθήκη είναι υπό κατασκευή και το υλικό της 

αποθηκευμένο σε κούτες.  

Προτού γίνει μια αναλυτική περιγραφή των εφημερίδων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα μας, θα επιχειρηθεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή 
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του τύπου της Φλώρινας, από τις αρχές του 20ου αιώνα έως και την περίοδο του 

εμφυλίου πολέμου, καταρχάς για να μπορεί ο αναγνώστης να έχει μια γενική εικόνα 

του Φλωρινιώτικου τύπου και επιπλέον για να παρουσιαστούν και οι υπόλοιπες 

εφημερίδες που κυκλοφορούσαν την εξεταζόμενη χρονικά περίοδο, αλλά λόγω της 

δυσκολίας στην ανεύρεσή τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.  

Στο χώρο της σημερινής Δυτικής Μακεδονίας, εν αντιθέσει με τις εξελίξεις 

στην υπόλοιπη χώρα, δεν υπήρξε ενημερωτική εκδοτική δραστηριότητα στην 

ελληνική γλώσσα πριν τη λήξη της Οθωμανικής κυριαρχίας. Το Μοναστήρι ήταν 

αυτό που αναμφίβολα αποτελούσε το οικονομικό, πολιτικό και πνευματικό κέντρο 

της Δυτικής Μακεδονίας, μέχρι και το 1912, και ήταν και αυτό που διέθετε ημερήσια 

εφημερίδα στην ελληνική γλώσσα, «το Φως», ήδη από το 1908 (Ηλιάδου-Τάχου, 

1999). 

Η Φλώρινα και γενικότερα η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ωστόσο, 

αποτελεί έναν τόπο με μεγάλη παράδοση στην έκδοση εφημερίδων και στο χώρο της 

έντυπης δημοσιογραφίας
1
. Οι πρώτη εφημερίδα της Φλώρινας έκανε την εμφάνισή 

της το 1914 και ονομαζόταν «Νέα Φλώρινα». Εκδότες της οι Τσώγκος και Νίτσας. Η 

εφημερίδα υπήρξε βραχύβια (Βλασίδης, 2007˙ Ζάγκος, 2008β˙ Ηλιάδου-Τάχου, 

1999˙ Κανδυλάκης, 2006).  

Η ένταξη στο ελληνικό κράτος, το 1912, αλλά και οι πολιτικές συνθήκες που 

επικράτησαν με τον Εθνικό Διχασμό δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την έκδοση 

αρκετών εφημερίδων σε όλες τις πόλεις της Μακεδονίας. Το 1916 εκδόθηκε στη 

Φλώρινα η εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα «Φλώρινα», με ιδρυτή και εκδότη τον Ι. 

Θεοδοσίου και διαχειριστή τον Μιχάλη Σίσκο. Η έκδοση της εφημερίδας χωρίζεται 

σε δύο περιόδους: στην πρώτη περίοδο από το Φεβρουάριο του 1916 μέχρι και τον 

Ιούλιο του ίδιου έτους, διάστημα κατά το οποίο εκδόθηκαν 28 φύλλα της εφημερίδας 

                                                           

1 Άλλωστε αξίζει να αναφερθεί ότι οι πρωτεργάτες της ελληνικής τυπογραφίας, οι αδερφοί 

Γεώργιος και Publius Πούλιος, κατάγονταν από τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από τη 

Σιάτιστα. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν η πρώτη εφημερίδα έργο Δυτικομακεδόνων δεν είναι άλλη από 

την πρώτη ελληνική εφημερίδα, η οποία είχε τον τίτλο «Εφημερίς» και κυκλοφόρησε στη Βιέννη την 

περίοδο 1790-1798. Επίσης, άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι και η δεύτερη, κατά χρονολογική 

σειρά, ελληνική εφημερίδα εξεδόθη και αυτή στη Βιέννη πάλι από Δυτικομακεδόνα. Ο λόγος γίνεται 

για την εφημερίδα «Ειδήσεις δια τα Ανατολικά κράτη» του Κοζανίτη Χαρίσιου Παπαδημητρίου 

(1772-1853) (Μπασάντης, 1995). 
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και στη δεύτερη περίοδο, από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 1921, χρονιά κατά 

την οποία εξέδωσε 25 φύλλα (Ανδρέου, 2008β). Μάλιστα, σύμφωνα με την Ηλιάδου-

Τάχου (1999), από άποψη περιεχομένου, η εφημερίδα αποτελεί αξιόλογη ιστορική 

πηγή, αφού παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις του εθνικού διχασμού στην κοινωνία 

της Φλώρινας, σε μια περίοδο για την οποία δεν διασώζονται άλλα έγγραφα. 

Η επόμενη προσπάθεια που έλαβε χώρα στην πόλη έγινε από τον 

Μοναστηριώτη συνταξιούχο επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων, Κωνσταντίνο 

Ιωαννίδη, το 1919 και ήταν η εφημερίδα «Φωνή του Λαού». Διαχειριστής της για την 

περίοδο 1919-1930 διετέλεσε ο Δημήτριος Τσώγκος και στη συνέχεια ο Συμεών 

Στανόης. Η εφημερίδα εκδόθηκε τις περιόδους 1919-1922, 1924-1933 και 1945-1947. 

Η εφημερίδα εντασσόταν ιδεολογικά στο χώρο της ευρύτερης Δεξιάς, 

υποστηρίζοντας το Λαϊκό Κόμμα. (Ζάγκος, 2008γ˙ Ζάγκος, 2010˙ Ηλιάδου-Τάχου, 

1999˙ Κανδυλάκης, 2006). 

Το 1921 άρχισε να κυκλοφορεί ο «Έλεγχος» με εκδότη τον δικηγόρο και 

μετέπειτα βουλευτή και Γερουσιαστή της Φλώρινας Γεώργιο Τζώρτζη και υπεύθυνο 

ύλης τον Σταύρο Κωνσταντινίδη. Το 1931 ο Τζώρτζης παραιτήθηκε της εφημερίδας 

και ο Σταύρος Κωνσταντινίδης πήρε ολοκληρωτικά τον έλεγχο αλλάζοντας τον τίτλο 

της εφημερίδας σε «Έθνος» (Κωνσταντινίδης, 2004).  

Ένα χρόνο αργότερα, το 1921, ο Παντελής Παπαθανασίου, μετέπειτα 

δήμαρχος της πόλης, εξέδωσε το «Εμπρός», ένα από τα μακροβιότερα έντυπα της 

περιόδου. Η εφημερίδα  διέκοψε την κυκλοφορία της το 1922 και επανεμφανίστηκε 

τη διετία 1928-29 καθώς και την τριετία 1960-1962 (Βλασίδης, 2007˙ Κανδυλάκης, 

2006). 

Το 1929 θα πραγματοποιηθεί ακόμα μία εκδοτική προσπάθεια του Τσώγκου 

με την έκδοση της εφημερίδας «Μακεδονική». Η εφημερίδα εκδόθηκε μέχρι και το 

1938 και εκπροσωπούσε ιδεολογικά τον αντιβενιζελικό χώρο και στήριζε τις 

πολιτικές επιλογές του Λαϊκού Κόμματος (Ζάγκος, 2008α˙ Ζάγκος, 2010˙ 

Κανδυλάκης, 2006). 

Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι προσωπικές φιλοδοξίες μελών της τοπικής 

κοινωνίας της Φλώρινας οδήγησαν στην έκδοση και άλλων εφημερίδων, άλλοτε με 

βραχύβια και άλλοτε με μακρόχρονη πορεία. 

Στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να εντάξουμε τις αξιόλογες προσπάθειες 

που έλαβαν χώρα στον τοπικό τύπο και αφορούσαν την έκδοση της εφημερίδας 

«Μακεδονικό Βήμα» από τον Γ. Μόδη το 1928, που άντεξε μόλις μερικούς μήνες τον 
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σκληρό ανταγωνισμό, την έκδοση το 1930 του «Μακεδονικού Σπινθήρα» με εκδότη 

τον Μενέλαο Γκέλε που κυκλοφόρησε μόνο ένα πλήρες ημερολογιακό έτος και των 

εφημερίδων «Μακεδονικός κόσμος»,  «Νέα Γενεά» και «Εθνική Φωνή» (Βλασίδης, 

2007˙ Κανδυλάκης, 2006).  

Αντίθετα μακροημέρευσαν οι εφημερίδες «Νέοι Καιροί» (1933-1938) με 

εκδότη το Νικόλαο Βόικο και ο «Μακεδονικός Αστέρας» (1934-1938) του δικηγόρου  

Αλκιβιάδη Παπαγεωργίου (Βλασίδης, 2007˙ Κανδυλάκης, 2006).  

Με την κατάληψη της εξουσίας από τον Ιωάννη Μεταξά, τα πράγματα 

άλλαξαν. Μετά από απόφαση του νομάρχη Φλώρινας, Ιωάννη Τσακτσίρα, οι 

εφημερίδες «Έθνος», «Μακεδονική», «Νέοι Καιροί» και «Μακεδονικός Αστήρ» 

συγχωνεύτηκαν σε μία εφημερίδα με τον τίτλο «Ηνωμένος Τύπος», της οποίας η 

κυκλοφορία διήρκησε μέχρι την αρχή των πολεμικών επιχειρήσεων τον Οκτώβριο 

του 1940. Κάτω από την δικτατορική λογοκρισία, η εφημερίδα αυτή, θα αποτελέσει 

προπαγανδιστικό όργανο της απολυταρχικής εξουσίας, δημοσιεύοντας πολύ συχνά 

διθυραμβικά άρθρα για την «4η Αυγούστου» και εξυμνώντας τον δικτάτορα 

(Ανδρέου, 2008α˙ Κανδυλάκης, 2006).  

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής το μεγαλύτερο μέρος των εφημερίδων της 

Φλώρινας αναγκάστηκαν να διακόψουν την κυκλοφορία τους, ενώ η μόνη εφημερίδα 

που συνέχισε να εκδίδεται, υπό καθεστώς ασφαλώς λογοκρισίας, ήταν η εφημερίδα 

«Έθνος».  

Μεταπολεμικά η εκδοτική δραστηριότητα θα συνεχιστεί και με νέα εκδοτικά 

εγχειρήματα. Το 1945 θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» από τον Δ. 

Τσώγκο, η οποία  θα συνεχίσει να εκδίδεται μέχρι και το 1963. Κυκλοφορούσε 

επίσης η «Φωνή του Λαού» του Ιωαννίδη (1945-1947), και η «Ακριτική Βόρειος 

Ελλάς» (1949-1955) από το Θεόδωρο Βράκα (Βλασίδης, 2007˙ Κανδυλάκης, 2006). 

Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει στις εφημερίδες που εκδόθηκαν κατά καιρούς 

και είχαν πολιτικοσατιρικό χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών ξεχωριστή θέση κατέχει το 

«Κουνούπι» (1925-1935) του Κρητικού Γεώργιου Γιαταγανάκη (Ζάγκος, 2008δ). 

Μια άλλη αξιομνημόνευτη αλλά βραχύχρονη προσπάθεια υπήρξε αυτή του 

Χριστόφορου Σκυβαλάκη, ο οποίος το 1934 εξέδωσε την εβδομαδιαία εφημερίδα 

«Βαβυλωνία». Τέλος, στις εφημερίδες με σατιρικό χαρακτήρα αξίζει να αναφερθεί η 

εφημερίδα «Υπνοβάτης» του Αλέξανδρου Προδάνου  που κυκλοφόρησε το 1936 και 

σταμάτησε να εκδίδεται σχεδόν ένα χρόνο αργότερα (Βλασίδης, 2007˙ Ηλιάδου- 

Τάχου, 1999˙ Κανδυλάκης, 2006). 
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Στις ειδικού ενδιαφέροντος εφημερίδες πρέπει να συμπεριλάβουμε τη 

δεκαπενθήμερη «Νέα Γενεά» που εκδόθηκε στο Ανταρτικό το 1934, από τους Σπ. 

Λιαντζάκη και Συμεών Στανόη και το μαθητικό περιοδικό «Αυγή» που εκδόθηκε στο 

χωριό Λαιμός, την διετία 1937 έως 1939. Επίσης, άλλες εκδόσεις της εποχής 

υπήρξαν: ο «Μαθητικός Τύπος» (1951-52) και το «Παρθεναγωγείο μας» (1935-

1936). Τέλος, την περίοδο της Κατοχής κυκλοφορούσε ο «Έλεγχος», εφημερίδα που 

εκδιδόταν από δασκάλους την περίοδο 1944-1948 και ο «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», 

συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων την περίοδο 1944 έως 1949 (Βλασίδης, 2007˙ 

Κανδυλάκης, 2006). 

 

Η Εφημερίδα «Έθνος» Φλωρίνης. Το «Έθνος», αυτοπροσδιοριζόταν ως 

«Εβδομαδιαία Εφημερίς Ανεξάρτητος», βάσει του υποτίτλου που υπήρχε στη πρώτη 

σελίδα του εντύπου. Κυκλοφόρησε στη Φλώρινα τις περιόδους 1931-1936, 1938-

1940, 1942-1944 και 1945 έως σήμερα. Διευθυντής-ιδιοκτήτης της ήταν ο Σταύρος 

Μ. Κωνσταντινίδης, ενώ αρχισυντάκτες οι Θαλής Ρητορίδης και Χρ. Σκύβαλος (το 

1931 υπογράφει ως «Χ. Κρητσιώτης»). Από τις 13 Αυγούστου 1932 ορίζεται 

προϊστάμενος τυπογραφείου ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, γιος του Σταύρου, ο οποίος 

το 1946 θα αναλάβει τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία της εφημερίδας μέχρι και το 

1974, οπότε και θα περάσει στο γιο του Χρήστο Κωνσταντινίδη. Ο υπότιτλος, κατά 

τη διάρκεια του Εμφυλίου, το 1946, θα μετατραπεί σε «Εβδομαδιαία εφημερίς εν 

Φλωρίνη» και θα παραμείνει ο ίδιος μέχρι και το 1974 (Ανδρέου, 2008˙ Ζάγκος, 

2010). Η εφημερίδα κυκλοφορούσε κάθε Σάββατο και υπήρξε κυρίως τετρασέλιδη, 

διαστάσεων αρχικά 47×35 εκ., κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου έγινε ως επί το 

πλείστον δισέλιδη με διαστάσεις 41×26 εκ. και εν συνεχεία και πάλι τετρασέλιδη 

διατηρώντας τις τελευταίες διαστάσεις της. Οι συνδρομές το πρώτο χρόνο 

λειτουργίας της, το 1931, ορίζονται για το εσωτερικό 30 δρχ., για τις κοινότητες 100 

δρχ. και για το εξωτερικό 30 δολ. (Ανδρέου, 2008α). 

Ενδεικτικό για την ιδεολογική τοποθέτηση και τις θέσεις του εντύπου, «το οποίο 

σχεδόν ποτέ δεν απέκλινε από τον ιδεολογικό χώρο του Κέντρου» (Ζάγκος, 2010, 

σ.53), είναι το παρθενικό πρωτοσέλιδο άρθρο με τον τίτλο «Το πρόγραμμα μας»  σε 

έκδοση της 17ης Ιανουαρίου του 1931. Οι προγραμματικές αυτές δηλώσεις είναι 

«άκρως εθνοκεντρικές και σχεδόν συντηρητικές» (Ανδρέου, 2008α, σ.61). 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: «[…] Η γεωγραφική θέσις εις την οποίαν ευρισκόμεθα ως 

προς το λοιπόν έθνος και αι ιδιαίτεραι συνθήκαι, υπό τας οποίας διατελούμεν ημείς εδώ 
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επάνω εις τας  θύρας και τας σκοπιάς του Έθνους, μας επεβάλλουν καθήκοντα 

βαρύτερα και υποχρεώσεις σοβαρωτέρας εν συγκρίσει με άλλας περιφέρειας. Ο τόπος 

μας έχει ελεύθερον βίον είκοσι περίπου ετών και εν τούτοις δεν παρουσιάζει την 

αναμενόμενην πρόοδον ούτε από εθνικής ούτε από εκπολιτιστικής απόψεως, πλην 

ωρισμένου αριθμού κτιρίων, αψήχου δηλαδή υλικού. Η καθυστέρησιν αυτή ήτις είναι 

οφθαλμοφανής […] [και] οφείλεται εις πολλά αίτια […] Εις την κατάστασιν αυτήν 

προστίθεται και το κακόν της νεωτεριστικής κομμουνιστικής προπαγάνδας η οποία υπό 

τα καινοφανή ταύτης προσχήματα του νεωτεριστικού και σοσιαλιστικού ιδεώδους 

υποκρύπτει ελατήρια αντεθνικά και αντικοινωνικά. Έναντι της καταστήσεως ταύτης 

οφείλομεν να αντιδράσωμεν ενεργητικώς, έχοντες ως σύνθημα τα ιδανικά της 

Ελληνικής Φυλής, της Ελληνικής Ιδέας, της εθνικής  ημών προόδου […] Ας 

εφαρμόσωμεν παν το Ελληνικόν και ας είμεθα πάντοτε μεγαλόψυχοι, εχθροί παντός 

όστις ήθελεν υπονομεύσει το Ελληνικόν αίσθημα, το ηθικόν της χριστιανικής 

θρησκείας, και ήθελεν εμπνεύσει εις τον λαόν ιδέας αντεθνικάς και αντικοινωνικάς 

[…]Δεν ανήκομεν εις κανένα κόμμα και θα εκφράζωμεν γνώμη ειλικρινή και 

ανεξάρτητον, ιστάμενοι μακράν των παλαιών μεθόδων» (Το πρόγραμμά μας, 1931). 

Επειδή δε η περιοχή της Φλώρινας, ιδιαίτερα την  εξεταζόμενη χρονικά περίοδο 

παρουσίαζε πολυφωνία, το έντυπο εστίαζε και προς αυτήν την κατεύθυνση. «Και ως 

προς το ζήτημα της γλώσσης έχομεν ιδίας αντιλήψεις ως προς την χρησιμότητα της 

καθαρευούσης και της δημοτικής. Δεν δυνάμεθα όμως ν’ ανεχθώμεν ξένην γλώσσαν, 

μη Ελληνικήν […]Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Και μόνον η εφαρμογή τούτου 

επιβάλλεται να επιδιωχθή από όλους τους κατοίκους, αλλά και από όλους τους 

υπαλλήλους, ιδία δε από τους εντεταλμένους την εθνικής μόρφωσιν και 

διαπαιδαγώγησιν της νεολαίας» (Το πρόγραμμά μας, 1931). 

Η εφημερίδα προπολεμικά ήταν προσκείμενη στο Κόμμα των Φιλελευθέρων 

και μάλιστα λέγεται πως ο Ελ. Βενιζέλος έτρεφε μεγάλη εκτίμηση για τον «Παππού» 

του Φλωρινιώτικου Τύπου Σταύρο Κωνσταντίνιδη. Μεταπολεμικά η εφημερίδα, 

πιστή στο ιδεολογικό της στίγμα θα συνεχίσει να υποστηρίζει αρχικά το Κόμμα των 

Φιλελευθέρων και εν συνεχεία την Ένωση Κέντρου (Ανδρέου, 2008α˙ Ζάγκος, 2010). 

Από το 1936 μέχρι και τις παραμονές του ελληνοϊταλικού πολέμου, το 

«Έθνος», όπως προαναφέρθηκε, κυκλοφόρησε μαζί με άλλες τρεις εφημερίδες της 

πόλης, κάτω από τον κοινό τίτλο Ηνωμένος Τύπος, μία απόφαση που αποσκοπούσε 

περισσότερο στον έλεγχο του Τύπου. Επί Κατοχής (1942-1944) κυκλοφόρησε νόμιμα 

κάτω από συνεχόμενη επιτήρηση και λογοκρισία των Γερμανών προσπαθώντας να 
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κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες που απαιτούσε η περίοδος. Οι οποιεσδήποτε άλλες 

περιστασιακές αναστολές της εφημερίδας θα πρέπει να αποδοθούν στις δυσμενείς 

ιστορικές συγκυρίες. (Ανδρέου, 2008α˙ Ζάγκος, 2010˙ Ηλιάδου-Τάχου, 1999). 

Το «Έθνος» περιελάμβανε θέματα ποικίλης επικαιρότητας, τοπικού και 

πανελληνίου ενδιαφέροντος. Τα περισσότερα κείμενα της εφημερίδας ήταν πολιτικά 

και συμπληρώνονταν από παραπολιτικές στήλες, στήλες γνώμης, κοινωνικά θέματα, 

αθλητικές ειδήσεις, πολιτισμικές εκδηλώσεις, λογοτεχνικά κείμενα και γνωμικά, 

στήλη με την πολιτιστική κίνηση και με τα νέα της εβδομάδας. Επιπρόσθετα, η 

εφημερίδα φιλοξενούσε αρκετές αναγγελίες, προκηρύξεις και διαφημίσεις ιδιωτών 

και δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι ειδήσεις με τα εκπαιδευτικά θέματα εμφανίζονταν 

στην πλειοψηφία τους στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας ως ανακοινώσεις των 

διαφόρων σχολείων της περιοχής για την έναρξη μαθημάτων, ως ανακοινώσεις του 

υπουργείου Παιδείας για τις ρυθμίσεις που αφορούσαν τη λειτουργία των σχολείων 

και τη στελέχωσή τους και ως ειδησεογραφική ενημέρωση για ενέργειες διαφόρων 

φορέων πάνω σε θέματα που αφορούσαν γενικότερα την εκπαιδευτική κατάσταση 

στην περιοχή. 

Τακτικά στην πρώτη σελίδα δημοσιευόταν, υπό τον τίτλο «Η σκοπιά του 

παππού», η στήλη στην οποία αρθρογραφούσε ο ίδιος ο Σταύρος Κωνσταντινίδης, με 

το ψευδώνυμο «ο παππούς» αναλύοντας θέματα παρμένα από την ελληνική 

πραγματικότητα (Ανδρέου, 2008α). Εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον μελετητή των 

συνθηκών διαβίωσης, της ψυχολογίας, της νοοτροπίας του κόσμου (που 

διαμορφώθηκε με τις κοινωνικές συνθήκες και τα δεδομένα που έφερε η κατοχή) 

παρουσίαζε και η μόνιμη στήλη της εφημερίδας «Φλωρινιώτικες εικόνες». Μέσα από 

αυτήν μαθαίνουμε τα μικρά, παράξενα και καμιά φορά κωμικοτραγικά που 

συνέβαιναν στην πόλη, εξαιτίας της ανέχειας που έπληττε του περισσότερους πολίτες.  

Από τους τακτικότερους αρθρογράφους της εφημερίδας, υπήρξε ο γιατρός 

Βύρων Λιάπτσης με το ψευδώνυμο «Μπάϊρον», ο πολιτικός και λογοτέχνης του 

Μακεδονικού Αγώνα Γ. Μόδης, ο βουλευτής και γερουσιαστής Γ. Τζώρτζης, ο 

Σπύρος Λιαντζάκης (ο οποίος εξέδωσε τη Νέα Γενιά), ο αρχαιολόγος Αντώνης 

Κεραμόπουλος, ο δικηγόρος Σπύρος Αλεξίδης, ο Σωκράτης Λιάκος, ο αυτοδίδακτος 

διηγηματογράφος Χρήστος Κάππος και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης (Ανδρέου, 

2008α). 

Τα φύλλα της εφημερίδας που είχαμε στη διάθεσή μας ξεκινούσαν στις 15 

Μαΐου του 1943, ενώ από το υλικό μας απουσιάζουν παντελώς τα έτη 1945 και 1947. 
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Η εφημερίδα «Εκπαιδευτικός Ακρίτας». Υπήρξε «Δεκαπενθήμερος 

εκπαιδευτική εφημερίς» που κυκλοφόρησε την περίοδο 1944-1948, στο χωριό 

Παπαγιάννη Φλώρινας (όπως καταγράφεται το 1946). Ο υπότιτλος της εφημερίδας 

παραλλάσσεται στην έκδοση της 8ης Σεπτεμβρίου 1945 σε «εκπαιδευτική εθνική 

εφημερίς», ενώ κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου αυτοχαρακτηριζόταν ως «όργανο του 

Συλλόγου Εθνικοφρόνων Δημοδιδασκάλων Φλωρίνης». Ιδρυτής της εφημερίδας 

υπήρξε ο Αθανάσιος Δερματάς, με υπεύθυνο τον Γεώργιο Καραδαγλή και 

διαχειριστή, μέχρι το Φεβρουάριο του 1947, τον Δημήτριο Σερταρίδη και έπειτα, για 

την έκδοση της 16ης Αυγούστου του 1948, τον Αναστάσιο Γερμανό. Ως συντακτική 

επιτροπή της εφημερίδας καταγράφονται, στην έκδοση της 23ης Ιουνίου του 1945, οι 

Δερματάς, Καραδαγλής, Σερταρίδης και Μπαζόπουλος (ο τελευταίος μόνο σε αυτό το 

φύλλο της εφημερίδας). Η εφημερίδα υπήρξε δισέλιδη. Η τιμή φύλλου στην έκδοση 

της 4ης Μαρτίου του 1945 οριζόταν στις 20 δρχ., αυξήθηκε στις 30 δρχ. τον 

Αύγουστο του ίδιου έτους, τον Ιανουάριο του 1946 στις 150 δρχ. και το Φεβρουάριου 

του 1946 στις 200 δρχ.. 

Η έκδοση της εφημερίδας χωρίζεται σε δύο περιόδους: στην πρώτη περίοδο, 

από το έτος 1944
2
 έως και την 4η Μαρτίου του 1945, περίοδος κατά την οποία η 

εφημερίδα φαίνεται να εκδόθηκε κρυφά. Σε φύλλο της 7ης Ιανουαρίου του 1946 

καταγράφεται ότι «[…] εκυκλοφόρει τον «Εκπ. Ακρίταν» κρυφίως εν πλήρει 

επαναστάσει και δημοσία την 4ην Μαρτίου 1945, εκτυπωθέντα αρκετάς ημέρας πριν, 

και φυλασσόμενον εις απαραβίαστον μέρος εκ φόβου ανακαλύψεώς του υπό της 

πολιτοφυλακής» (Μετά εν έτος, 1946). Την περίοδο αυτή κυκλοφόρησαν μόνο 3 

φύλλα της εφημερίδας, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε τις ακριβείς ημερομηνίες 

έκδοσής τους. Η δεύτερη περίοδος, περιλαμβάνει το διάστημα από το 1945 έως και 

το 1948. Το 1945, η εφημερίδα φαίνεται να εκδίδεται από τις 4 Μαρτίου μέχρι και τις 

28 Οκτωβρίου, ενώ για το επόμενο δίμηνο «λόγω ανωτέρας βίας» διακόπτεται η 

κυκλοφορία της (Μετά εν έτος, 1946). Στις 21 Απριλίου του 1946 διακόπτεται και 

πάλι η λειτουργία και έκδοση της εφημερίδας μέχρι και τις 18 Φεβρουαρίου  του 

                                                           

2
 Σε φύλλο που εκδόθηκε την 7η Ιανουαρίου του 1946 καταγράφεται ότι «κατά την εποχήν του 

Δεκεμβριανού κινήματος του 1944, εκυκλοφόρησε με τα ψυχία του διδασκαλικού μισθού επλουτίσθη από 

το περίσσευμα του υπερχειλίζοντος πατριωτικού εθνικισμού των, και εστερεώθη με την πίστιν των επί τα 

εθνικά ιδανικά» (Μετά εν έτος, 1946). 
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έτους 1947. Στο συγκεκριμένο φύλλο της εφημερίδας αναφέρεται ότι η «η πολύμηνος 

διακοπή της εκδόσεως του ωφείλετο είς την υπό των αναρχικών καταστροφήν των 

τυπογραφείων ένθα εξετυπούτο και την, μετ’ αυτής απώλειαν πάσης της δια μόχθων και 

στερήσεων μιας διετίας αποκτηθείσης μικράς του περιουσίας. Η επανέκδοσις του 

οφείλεται εις την υποστήριξιν καλώς φίλων του, τους όποιους θερμώς ευχαριστούμε» 

(Επί τη επανεκδόσει μας, 1947). Το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας εκδόθηκε στις 

16 Αυγούστου του 1948. 

Η εφημερίδα απηχούσε τον εκπαιδευτικό κόσμο της Φλώρινας και δη τον 

Διδασκαλικό, αφού οι υπεύθυνοί της ήταν δάσκαλοι. Στις 20 Ιουλίου του 1945, σε 

άρθρο της με τον τίτλο «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», αναφερόταν ότι «είναι εφημερίς 

ομάδος εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών» («Εκπαιδευτικός Ακρίτας», 1945). 

Το περιεχόμενό της, όπως ήταν φυσικό, ήταν στην πλειονότητά του 

εκπαιδευτικό και αφορούσε κυρίως ζητήματα που σχετίζονταν με τους 

εκπαιδευτικούς της εποχής, χωρίς να λείπουν και κάποια άρθρα γενικότερου 

πολιτικού ενδιαφέροντος. Σταθερές στήλες της εφημερίδας αποτελούσαν το 

«Χρονογράφημα», που μετέφερε διάφορα περιστατικά της καθημερινότητας και «Ο 

Φακός μας», η οποία εγκαινιάστηκε στο φύλλο της 28ης Οκτωβρίου του 1945 και 

απηχούσε τα διάφορα προβλήματα που απασχολούσαν τον διδασκαλικό κόσμο.  

 

Η Εφημερίδα «Ελληνική Φωνή». «Εβδομαδιαία Εφημερίς Εκδιδόμενη Εν 

Φλωρίνη Έκαστην Κυριακήν» που κυκλοφόρησε την περίοδο 1945-1963. Εκδότης της 

υπήρξε ο Δ. Τσώγκος. Το διάστημα 1961-1963 –μετά το θάνατο του Τσώγκου- 

εκδότης της θα διατελέσει ο Βασίλειος Τοσίου (Ζάγκος, 2010).  Στα φύλλα του έτους 

1945 αναφερόταν ότι διάνυε την Γ’ περίοδο και εκδιδόταν για 15ο έτος, καθώς η 

εφημερίδα αποτέλεσε τη φυσική συνέχεια των προγενέστερων προπολεμικών 

εγχειρημάτων του εκδότη, της «Νέας Φλωρίνης» του 1914 και της «Μακεδονικής» 

του 1929. Ο υπότιτλός της παραλλάσσει στο φύλλο της 8ης Σεπτεμβρίου του 1945 σε 

«Εβδομαδιαία Εφημερίς Εκδιδόμενη Εν Φλωρίνη Έκαστον Σάββατον». Η εφημερίδα 

ήταν δισέλιδη, ενώ τετρασέλιδες υπήρξαν μόνο κάποιες εορταστικές εκδόσεις της. Η 

τιμή φύλλου τον πρώτο χρόνο έκδοσης μέχρι και το Δεκέμβριο του ’45 ήταν 20 δρχ. 

και έπειτα αυξήθηκε στις 50 δρχ. Τον Ιανουάριου του 1946 η τιμή αυξήθηκε εκ νέου 

στις 100 δρχ. και μόλις 2 μήνες μετά στις 200 δρχ.  Το Νοέμβριο του 1947 η τιμή 

έγινε 300 δρχ., τον επόμενο χρόνο 500 δρχ. και τέλος το 1949, η τιμή ανήλθε στις 600 

δρχ. 
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Ιδεολογικά η εφημερίδα κινήθηκε στο χώρο της ευρύτερης Δεξιάς, μιας και  ο 

ιδρυτής της υπήρξε στέλεχός της, στηρίζοντας –όπως προαναφέρθηκε- τις πολιτικές 

επιλογές του Λαϊκού Κόμματος (Ζάγκος, 2008γ˙ Ζάγκος, 2010).  

Το περιεχόμενο της ήταν στην πλειοψηφία του πολιτικού περιεχομένου, χωρίς 

να λείπουν τα άρθρα τοπικού ενδιαφέροντος, καθώς όπως αναφέρει ο Κανδυλάκης 

(2006) «εκδόθηκε σε μία περίοδο και σε περιοχή εθνικά ευαίσθητη και με την 

αρθρογραφία της και τα θέματά της εμψύχωνε τον αγώνα του έθνους και προσπαθούσε 

να επιλυθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα του νομού». Τα εκπαιδευτικά θέματα 

αναλύονταν στην πλειονότητα τους στο 2ο φύλλο της εφημερίδας (ή στο 3ο και 4ο 

όπου ήταν τετρασέλιδη). Μόνιμη στήλη αποτελούσε η στήλη με τον τίτλο «Αι 

απόψεις μας».  

Στην εφημερίδα εργάστηκαν οι Θωμάς Βράκας, Παντελής Κοΐδης και ο 

Θεόδωρος Βόσδου, ο οποίος το 1962 εξέδωσε τη δική του εφημερίδα τη «Φωνής της 

Φλωρίνης» (Βλασίδης, 2007˙ Κανδυλάκης, 2006).  

 

1.4.2. Περιοδικός τύπος  

Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης. Κατά την περίοδο 1945-1947, όταν 

είχε ξεκινήσει ο εμφύλιος πόλεμος, οι Εκπαιδευτικοί της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλωρίνης, με επιμελητή τον Θεσσαλό Επιθεωρητή στην περιοχή της Φλώρινας, Κ.Δ. 

Μπάλλα, έγραψαν, εκτύπωσαν και κυκλοφόρησαν το «Λεύκωμα των εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947», το οποίο αφιέρωσαν, όπως σημειώνεται στο εσώφυλλο 

«Στους δασκάλους τους αφανείς της Ελληνικής Ιδέας και των Ελληνικών δικαίων 

εργάτας και σε κείνους που έχυσαν και χύνουν το αίμα των για την Μακεδονική γη» – 

ρήση που υπογράφει ο Επιθεωρητής Φλωρίνης (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

1945-1947, 1947).  

Ο επιθεωρητής Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Φλώρινας Κ. Μπάλλας με 

εγκύκλιο του προς τους «εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Περιφ. Φλωρίνης, 

αμφοτέρων των φύλων» την 25η Οκτωβρίου του 1945, ζητούσε από διευθυντές των 

σχολείων και τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς να συλλέξουν «μετ’ εξαιρετικής 

προσοχής και επιμελείας» στοιχεία που αφορούσαν τη θέση του χωριού στο οποίο 

υπηρετούσαν, την ιστορία του, την κατάστασή του, τη ζωή των κατοίκων, τα σχολεία, 

τη σχολική ζωή και γενικά «παν έτερον γεγονός ή πληροφορίαν ιστορικήν, 

εκκλησιαστικήν, γενικώς εθνικοϊστορικοεκπολιτιστικήν». Στο τέλος της εγκυκλίου 
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καθιστούσε σαφή τη σημασία του εγχειρήματος, για το οποίο οι εκπαιδευτικοί 

όφειλαν να καταβάλουν εξαιρετική προσπάθεια. Το συγκεντρωμένο υλικό θα το 

επεξεργαζόταν επιτροπή η οποία θα οριζόταν για το σκοπό αυτό (Εγκύκλιος του 

επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κ. Μπάλλα, Ιδιωτικό Αρχείο Π.Κ.) (Βλ. 

Παράρτημα Α). 

Επιτροπή του λευκώματος, όπως καταγράφεται στην εσωτερική σελίδα του 

εντύπου, υπήρξαν οι δάσκαλοι:  Κων/νος Τολίκας, Κων/νος Μαλούκος, Αλέξανδρος 

Μαζάρης, Γεώργιος Σουψανάς, Ιωάννης Στεργιόπουλος, Βασίλειος Μπουτζουβής, 

Χαρ. Στυλιάδης, Αναστάσιος Κούλης, Νικόλαος Λούστας, Ανδρέας Τσίρος, 

Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Στ. Τριανταφυλλίδης, Χρ. Πεντερίδης, Ναρ. 

Γεωργιάδης, Απ. Οικονόμου και Θωμάς Βράκας (Νομαρχιακός). 

Το Λεύκωμα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας «εθνοπρεπούς» έκδοσης, 

ξεκινώντας με το εξώφυλλο, το οποίο κοσμούν οι μορφές ενός δασκάλου κι ενός 

Μακεδονομάχου μαζί με τη ρήση του Στράβωνα «εστίν ουν Ελλάς και η Μακεδονία». 

Ως σκοπός της έκδοσης του Λευκώματος, αναφέρεται από τον επιθεωρητή Μπάλλα ο 

εξής: «για να κάνουμε γνωστό στους νέους της φυλής μας ένα κομμάτι μόνο από τη 

Μακεδονία μας, να διευκολύνουμε τους συναδέλφους μας στο έργο της ιστορίας και της 

γεωγραφίας και τέλος να βροντοφωνήσουμε αδίσταχτα σ’ όλους εκείνους που 

φροντίζουν να συσκοτίσουν την Ιστορία μας: Είναι λοιπόν Ελλάς αυτή η Μακεδονία!» 
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Εικόνα 1-2. Εξώφυλλο του Λευκώματος Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947 

 

Το πρώτο μέρος του λευκώματος αναφέρεται στην Μακεδονία και 

συγκεκριμένα στους κυριότερους σταθμούς της Μακεδονικής ιστορίας: την περίοδο 

700-498 π.Χ. με πρώτο βασιλιά του Μακεδονικού Κράτους τον Περδίκα Α’, την 

περίοδο 498-359 π.Χ. με πρώτο βασιλιά της περιόδου τον Αλέξανδρο Α’, την περίοδο 

359-336 π.Χ. κατά την οποία βασίλευσε ο Φίλιππος ο Β’, τον Χρυσό Αιώνα της 

Μακεδονίας (336-323 π.Χ.), την εποχή της παρακμής (323-197 π. Χ.), την περίοδο 

197-148 π. Χ. με βασιλείς τον Περσέα και Ανδρίσκο και την τελευταία περίοδο της 

Ρωμαιοκρατίας, από 148 π.Χ. μέχρι 395 μ.Χ.. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αναφορές στην 

γεωγραφία  της και την ελληνικότητά της, καθώς και στην εθνολογική σύσταση του 

πληθυσμού της την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Τέλος, καταγράφεται και η 

εκπαιδευτική πραγματικότητα της υπόδουλης Μακεδονίας, Μοναστηρίου και 

Κορυτσάς στα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου. 
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Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλωρίνης, σε 

σύντομη περιγραφή της ζωής και κινήσεως της μετά των σχετικών ιστορικών 

σημειώσεων και άλλων στοιχείων, όπως η ονομασία των περιοχών, τα νερά, η έκταση 

της περιφέρειας και οι αποστάσεις από το κέντρο, τα δάση, η βλάστηση, το κλίμα για 

τα οποία γράφει ο τότε Δασάρχης Σ. Ευσταθιάδης, οι συγκοινωνίες, ο πληθυσμός και 

η σύνθεσή του, η γλώσσα και ο χαρακτήρας των κατοίκων, ο πολιτισμός και οι 

ασχολίες των κατοίκων, καθώς και η καλλιεργούμενη έκταση και η παραγωγή. 

Τέλος, στο τρίτο μέρος του καταγράφονται ενδιαφέροντα στοιχεία για την 

πόλη και τα χωριά της Περιφέρειας Φλωρίνης. 

Από το σύνολο του λευκώματος, αποδελτιώθηκαν το δεύτερο και τρίτο μέρος 

του που αφορούσαν στοιχεία της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας, την 

εξεταζόμενη χρονικά περίοδο. 

 

2. Θεωρητικό μέρος 

 

2.1. Ιστορικό και Κοινωνικό Συγκείμενο  

2.1.2. Η Ελλάδα την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου (1940-1949) 

Το καλοκαίρι του 1940 ιταλικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν επανειλημμένα τις 

ακτές της Κρήτης, τη Ναύπακτο και τον Κορινθιακό Κόλπο. Στις 15 Αυγούστου 

τορπιλίζεται στην Τήνο από άγνωστο υποβρύχιο το ελληνικό καταδρομικό «Έλλη». 

Ο «οιστρηλατημένος από τα όνειρα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας» Μουσολίνι 

(Βακαλόπουλος, 2005, σ.412) ενοχλημένος από τις επιτυχίες του Φύρερ στην 

Κεντρική Ευρώπη και Ρουμανία θέλει να επιβεβαιώσει την επιρροή του στη Νότια 

Βαλκανική, θεωρώντας μια επιχείρηση εναντίον της Ελλάδας εύκολη υπόθεση. Η 

δολιότητα που χρησιμοποιεί για την επίτευξη των σχεδίων του είναι τέτοια ώστε 2 

ημέρες πριν την επίθεση των Ιταλών, στις 26 Οκτωβρίου του 1940, η ιταλική 

κυβέρνηση πληροφορεί τον αρχηγό του ελληνικού επιτελείου Αλ. Παπάγο ότι οι 

κινήσεις των ιταλικών στρατευμάτων στα ελληνοαλβανικά σύνορα αποτελούσαν 

απλά καλοκαιρινά γυμνάσια. Στις 3 το πρωί της 28ης Οκτωβρίου δίνεται στον 

Έλληνα πρωθυπουργό τελεσίγραφο σύμφωνα με το οποίο η Ιταλία απαιτεί να 

καταλάβει βάσεις και σημεία του ελληνικού εδάφους, τα οποία θεωρεί αναγκαία και 

θα χρησιμοποιήσει μέχρι το τέλος του μεγάλου πολέμου. Η φιλοφασιστική ελληνική 
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κυβέρνηση απορρίπτει το ιταλικό τελεσίγραφο με τη χαρακτηριστική φράση του 

Μεταξά «Alors, c’ est la guerre» (= Λοιπόν, έχουμε πόλεμο) (Βακαλόπουλος, 2005).  

Για τον ελληνικό λαό όμως η αντίσταση κατά της απρόκλητης επίθεσης, που 

δέχτηκε η χώρα από τη φασιστική Ιταλία, πήρε χαρακτήρα εθνικό και αντιφασιστικό. 

Ο ελληνικός στρατός όχι μόνον αντιμετώπισε την επίθεση, αλλά πέρασε και στην 

αντεπίθεση τρέποντας σε φυγή τον ιταλικό στρατό. Μέχρι τα τέλη του 1940 τα 

ιταλικά στρατεύματα είχαν απωθηθεί 60 χιλιόμετρα πέρα από τα ελληνοαλβανικά 

σύνορα, ενώ μέσα σε 6 μήνες ακινητοποιήθηκαν στην Αλβανία από 16 ελληνικές 

μεραρχίες, ανεπαρκώς εξοπλισμένες, 27 ιταλικές μεραρχίες με σαφώς ανώτερο 

εξοπλισμό. Όλα αυτά βέβαια μέχρι τη στιγμή της επίθεσης των γερμανικών 

στρατευμάτων στις 6 Απριλίου του 1941 (Σβορώνος, 1999).  

Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου 1941 ο Γερμανός πρέσβης Ehrbach 

επισκέπτεται τον πρωθυπουργό, που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας μετά 

το θάνατο του Μεταξά -στις 29 Ιανουαρίου του 1941- Κορυζή και του επιδίδει τη 

διακοίνωση για την κήρυξη του πολέμου, την ίδια στιγμή που οι Γερμανοί επιτίθενται 

εναντίον της Γιουγκοσλαβίας και μέσω Βουλγαρίας εναντίον της Ελλάδας 

(Βακαλόπουλος, 2005). 

Τα γερμανικά στρατεύματα προελαύνουν και στις 9 Απριλίου 1941 

παραδίδεται πρώτα η Θεσσαλονίκη. Η ελληνική άμυνα καταρρέει. Ο πρωθυπουργός 

Κορυζής αυτοκτονεί και σχηματίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Εμ. Τσουδερό. Λίγες 

μέρες αργότερα στις 27 Απριλίου παραδίδεται και η Αθήνα και μέσα σε ένα μήνα 

καταλαμβάνεται όλη η χώρα και χωρίζεται σε τρεις ζώνες επιρροής μεταξύ των 

δυνάμεων του Άξονα, Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων
3
 (Τσουκαλάς,1974).  

Ο βασιλιάς και η κυβέρνηση εγκατέλειψαν τη χώρα και εγκαταστάθηκαν στο 

Κάιρο αποκομμένοι από την ελληνική πραγματικότητα, ενώ τη διακυβέρνηση της 

χώρας στην ηπειρωτική Ελλάδα ανέλαβε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γεώργιο 

Τσολάκογλου (Τσουκαλάς,1974). 

                                                           

3 Συγκεκριμένα, η Κεντρική Μακεδονία, το Αιγαίο Πέλαγος, η Αθήνα, η Πελοπόννησος και η 

Κρήτη ήταν υπό Γερμανική κατοχή. Η Ήπειρος, τμήμα της Δυτικής Μακεδονίας, η Θεσσαλία, τα 

Επτάνησα και η στερεά Ελλάδα υπό Ιταλική κατοχή και η Ανατολική Μακεδονία και η Δυτική Θράκη 

υπό Βουλγαρική κατοχή.  
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Οι κατακτητές κατέλαβαν όλες τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, σταμάτησαν το 

εξαγωγικό εμπόριο και εξέδωσαν νέο χαρτονόμισμα, με αποτέλεσμα την κατάρρευση 

του νομισματικού συστήματος και την εμφάνιση της μαύρης αγοράς (Βακαλόπουλος, 

2005). Μόνο τον χειμώνα του 1941-1942 έχασαν τη ζωή τους από την πείνα 300.000 

άνθρωποι (Τσουκαλάς, 1974).  

Η κατάληψη της χώρας από τα γερμανικά στρατεύματα βιώθηκε από τον 

Ελληνικό λαό σα μια άδικη ήττα, ενώ η άρνηση παραδοχής της νέας κατάστασης 

σήμαναν την απαρχή της απόφασης για αντίσταση. Στην αρχή η αντίσταση αυτή ήταν 

αυθόρμητη και προερχόταν από μεμονωμένα άτομα και ομάδες (Χόνδρος, 1984), ενώ 

από τις αρχές του 1942 οργανώθηκε ένα μαζικό αντιστασιακό κίνημα, με βασικό 

χαρακτηριστικό του τη συλλογικότητα (Βουρνάς, 1980).   

Αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ιδρύουν στις 9 Σεπτεμβρίου του 1941 

τον ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος), υπό του Ναπολέοντα 

Ζέρβα, ο οποίος έδρασε στην περιοχή της Ηπείρου. Ο ΕΔΕΣ ξεκίνησε με τη 

φιλοδοξία να παρουσιάσει μια συγχρονισμένη δημοκρατική οργάνωση με 

σοσιαλιστικό περιεχόμενο, η οποία θα έπαιρνε θέση ανάμεσα στα αστικά κόμματα 

και στο κομμουνιστικό. Αργότερα όμως στους κόλπους του διαμορφώθηκαν δύο 

κατευθύνσεις, μία προς τα αριστερά και μία προς τα δεξιά, με τον Ζέρβα άμεσο 

συνεργάτη των Άγγλων στην προσπάθεια καταπολέμησης του ΕΑΜ και της 

αριστεράς γενικότερα (Βακαλόπουλος, 2005˙ Μακρής-Στάικος, 2009). 

Με πρωτοβουλία του ΚΚΕ ιδρύεται στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941 το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και μέσα στους κόλπους του πλαισιώνονται όχι 

μόνο αριστεροί αλλά όσοι επιθυμούν να πολεμήσουν τον επιδρομέα, ανεξαρτήτων 

πολιτικών φρονημάτων. Στις αρχές του 1942 το ΕΑΜ αποφασίζει την ίδρυση του 

στρατιωτικού του τμήματος, με επικεφαλή τον Θανάση Κλάρα -γνωστό ως Άρη 

Βελουχιώτη- που παίρνει το όνομα Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 

(ΕΛΑΣ) (Βακαλόπουλος, 2005). Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του ΕΑΜ μπορεί 

να είχε το ΚΚΕ, αλλά στα ιδρυτικά του μέλη περιλαμβάνονται και άλλα μικρά 

προοδευτικά κόμματα, όπως το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος (ΑΚΕ), το Σοσιαλιστικό 

Κόμμα Ελλάδος (ΣΚΕ) (Φλάϊσερ, 2009). Ουσιαστικά ο ΕΑΜ αποτέλεσε τον 

αντίποδα του ΕΔΕΣ (Βακαλόπουλος, 2005). 

Τέλος, το Νοέμβριο του 1942 ιδρύεται και η ΕΚΚΑ (Εθνική και Κοινωνική 

Κίνηση Απελευθέρωσης) από το Γεώργιο Καρτάλη υπό τον συνταγματάρχη Δ. 

Ψαρρό, ο οποίος ανεβαίνει στο βουνό (περιοχή Παρνασσού) την επόμενη χρονιά, με 
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τη στρατιωτική μονάδα που συγκρότησε το «5/42 Σύνταγμα Ευζώνων». Η ΕΚΚΑ 

υπήρξε  ένας ουσιαστικός παράγοντας ισορροπίας μεταξύ του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ 

(Βακαλόπουλος, 2005˙ Βουρνάς, 1980˙ Φλάϊσερ, 2009).  

Ωστόσο, από τις παραπάνω αντιστασιακές οργανώσεις ο ΕΑΜ έλεγχε το 

μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έχοντας την μεγαλύτερη λαϊκή υποστήριξη 

(Μαργαρίτης, 2005).  Τον Φεβρουάριο του 1943, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική 

Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) η οποία απέκτησε έντονη δράση σε όλη τη χώρα 

(Δημητρόπουλος & Ολυμπίτου, 2000).  

Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 3 Σεπτεμβρίου του 1943 αποτελεί ένα 

κρίσιμο σημείο στην ιστορία του πολέμου για την Ελλάδα. Ο ΕΛΑΣ ισχυροποιείται 

από την παράδοση των ιταλικών τμημάτων και των πολεμικών εφοδίων τους 

(Βακαλόπουλος, 2005˙ Γρηγοριάδης, 2011). Δυσπιστία και κατηγορίες για αντεθνική 

δράση εξαπολύονται μεταξύ των αντιστασιακών οργανώσεων
4
. Τον Οκτώβριο του 

ίδιου έτους αρχίζουν αλλεπάλληλες συγκρούσεις μεταξύ των ανταρτικών ομάδων του 

ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μέχρι και το Φεβρουάριο του 1944, όπου υπογράφηκε η 

Συμφωνία της Πλάκας και ορίστηκαν οι περιοχές δράσης της κάθε αντιστασιακής 

οργάνωσης (Φλάϊσερ, 2009). Ο ΕΛΑΣ θα προσπαθήσει ανεπιτυχώς να 

προσεταιριστεί τα τμήματα της ΕΚΚΑ. Οι Γερμανοί, επωφελούμενοι τις αντιθέσεις 

θα εφαρμόσουν με επιδεξιότητα το λεγόμενο divide et impera  και θα οξύνουν τον 

διχασμό. Στα μέσα Απριλίου του ‘44 ο ΕΛΑΣ θα στραφεί αυτή τη φορά εναντίον της 

ΕΚΚΑ, με αποτέλεσμα το θάνατο 150 ανδρών της και του συνταγματάρχη Ψαρρού 

(Βακαλόπουλος, 2005). 

Στο τέλος της κατοχής, φορείς της εξουσίας ήταν η γερμανόφιλη Κυβέρνηση 

Ράλλη στην Αθήνα και η εξόριστη Κυβέρνηση του Καΐρου της οποίας πρωθυπουργός 

ορκίστηκε, στις 26 Απριλίου του 1944, ο Γ. Παπανδρέου, με το σύνθημα «Μια 

πατρίς, μία κυβέρνησις, ένας στρατός». Παράλληλα, το Μάρτιο του 1944 

δημιουργήθηκε από τον ΕΑΜ και ένας τρίτος φορέας πολιτικής εξουσίας, η Πολιτική 

Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), για τη διοίκηση των ορεινών περιοχών 

                                                           

4
 Οι αντιεαμικές οργανώσεις στην αντίθεσή τους με το ΕΑΜ αναζητούν στηρίγματα στην 

ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου, μόνη μέχρι τότε «νόμιμη εκπρόσωπο» του ελληνικού κράτους. Στην 

εξέλιξη αυτή βασικό ρόλο έπαιξαν και οι Άγγλοι οι οποίοι, ενώ στην αρχή εφοδίαζαν με όπλα και 

χρήματα όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις, στη συνέχεια ενίσχυαν με κάθε μέσο μόνο τον ΕΔΕΣ και 

την ΕΚΚΑ (Τσουκαλάς, 1974). 
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που είχε απελευθερώσει ο ΕΛΑΣ ( Βακαλόπουλος, 2005˙ Βουρνάς, 1980). Το 

πρόγραμμα του Παπανδρέου έγινε δεκτό κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου 

του Λιβάνου (17-20 Μαΐου), στην οποία έλαβαν μέρος εκπρόσωποι όλων των 

κομμάτων και αντιστασιακών οργανώσεων (Βακαλόπουλος, 2005). 

Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1944 υπογράφεται το Σύμφωνο της Καζέρτας, το 

οποίο έθετε τις ανταρτικές δυνάμεις υπό τις διαταγές του Άγγλου στρατηγού Scobie, 

καθόριζε τις περιοχές δράσης τους και τους απαγόρευε την κατάληψη της αρχής 

(Βακαλόπουλος, 2005).  Η Απελευθέρωση της Ελλάδας και η έλευση της 

Κυβέρνησης «Εθνικής Ενότητας» του Παπανδρέου τον Οκτώβριο του 1944 

σηματοδότησαν την έναρξη μιας ανεπίλυτης πολιτικής κρίσης σχετικά με τη δομή και 

το φορέα εξουσίας στην μεταπολεμική Ελλάδα, η οποία οδήγησε στην ένοπλη 

σύγκρουση των Δεκεμβριανών
5
 (Ρίζας, 2012).  

Το συλλαλητήριο της 3ης Δεκεμβρίου του 44’ αποτέλεσε τον καταλύτη για τις 

εξελίξεις. Οι επιθέσεις του ΕΛΑΣ εναντίον της Ορεινής Ταξιαρχίας στο Γουδή και 

του Συντάγματος Χωροφυλακής στον Μακρυγιάννη, κάμφθηκαν από τις Βρετανικές 

δυνάμεις μέσα σε 33 ημέρες (Γιαννόπουλος, 2012). Οι συγκρούσεις έληξαν με την 

ανακωχή της 11ης Ιανουαρίου του 1945, ενώ ένα μήνα αργότερα, στις 12 

Φεβρουαρίου, υπογράφτηκε η συνθήκη της Βάρκιζας
6
 μεταξύ του ΕΑΜ, των 

Βρετανών και της Κυβέρνησης Ν. Πλαστήρα, ο οποίος αντικατέστησε τον 

Παπανδρέου στις 3 Ιανουαρίου του 1945 (Βακαλόπουλος, 2005).  

Η συνθήκη αντί να φέρει ειρήνευση στην ελληνική κοινωνία έγινε αφετηρία 

για «λευκή τρομοκρατία» εις βάρος των ηττημένων του Δεκέμβρη του ‘44, από μέλη 

των πρώην ταγμάτων ασφαλείας που είχαν συγκροτήσει τις δυνάμεις ασφαλείας και 

                                                           

5 Το Νοέμβριο του 1944 ο Scobie είχε διατάξει την οργάνωση και τον εξοπλισμό των 

Ταγμάτων Εθνοφυλακής, ενώ η απόφαση για αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, είχε οδηγήσει στην παραίτηση 

του από την κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» και στα λεγόμενα «Δεκεμβριανά» (Τσουκαλάς, 1974). 
6
 Η Συμφωνία της Βάρκιζας, προέβλεπε, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό του ΕΛΑΣ, 

κατοχύρωση των ατομικών-πολιτικών-συνδικαλιστικών ελευθεριών, αμνηστία των πολιτικών 

εγκλημάτων μετά την 3η Δεκεμβρίου, λύση του πολιτειακού με δημοψήφισμα και διενέργεια εκλογών. 

Οι όροι της συνθήκης ωστόσο ήταν ασαφείς και γενικόλογοι και θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν 

εφαρμόστηκε, καθώς οι οπαδοί της αριστεράς δεν αφοπλίστηκαν ολοκληρωτικά και οι κυβερνήσεις 

δεν προχώρησαν σε γενική αμνηστία και τη δράση παρακρατικών οργανώσεων στην ύπαιθρο, όπου 

ακόμη ίσχυε ο στρατιωτικός νόμος, εναντίον πρώην μελών του ΕΛΑΣ αρχικά και των αντιπάλων της 

μοναρχίας κατόπιν (Richter, 1984). 
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από στοιχεία της άκρας δεξιάς που οργανώθηκαν στην οργάνωση Χ (Τσουκαλάς, 

1974). Με αυτόν τον τρόπο η εθνικοφροσύνη συνέβαλλε εν μέρει στη νομιμοποίηση 

του δωσιλογισμού, καθώς ένταξε στο στρατόπεδό της και πρώην συνεργάτες των 

Γερμανών (Καλογρηάς, 2010). 

Η ραγδαία αυτή άνοδος της Αριστεράς κατά τη διάρκεια της κατοχής και 

ιδιαίτερα οι συγκρούσεις των αντιστασιακών οργανώσεων του 1943-44 δεν άφησαν 

αδιάφορο τον αστικό κόσμο της χώρας, ο οποίος παρέμενε διαιρεμένος σε 

βενιζελικούς και αντιβενιζελικούς. Μπροστά στον κίνδυνο όμως μιας επικράτησης 

του κομμουνισμού οι αστικές δυνάμεις άρχισαν να συσπειρώνονται σταδιακά, ενώ η 

ανάδειξη του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρωθυπουργικό αξίωμα το 1944, συνέβαλε 

στη διαμόρφωση της πολιτικο-ιδεολογικής ταυτότητας της Εθνικοφροσύνης. 

Συστατικό στοιχείο επομένως της εθνικοφροσύνης, η οποία δεν ταυτίστηκε με μια 

συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, ήταν ο αντικομμουνισμός. Ιδιαίτερα δε μετά τα 

«Δεκεμβριανά» η συνοχή της σφυρηλατήθηκε ακόμα περισσότερο, έχοντας την 

υποστήριξη της Μεγάλης Βρετανίας αρχικά και των Ηνωμένων Πολιτειών αργότερα 

(Καλογρηάς, 2010). 

Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας ο έλεγχος της κατάστασης της χώρας 

βρισκόταν κατά κύριο λόγο στα χέρια των  Βρετανών
7
 (Γρηγοριάδης, 2010). Ο 

ΕΛΑΣ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέδωσε τα όπλα και η αριστερά 

παραγκωνίστηκε από την κεντρική πολιτική σκηνή (Μαργαρίτης, 2001). Όταν με την 

υπογραφή της Βάρκιζας αμνηστεύονταν τα μετά την 3η Δεκέμβρη πολιτικά 

αδικήματα, δεν φαντάζονταν οι αριστεροί ηγέτες ότι όλη η δράση της περιόδου της 

κατοχής, θα αντιμετωπιζόταν ως αδίκημα, καθώς άφηνε το πλήθος των «ανταρτών» 

εκτεθειμένο (Richter, 1984).  Η κατάσταση αυτή οδήγησε  την αριστερά σε πράξεις 

ατομικής ή ομαδικής αυτοάμυνας ή και απειλές για δυναμικές ενέργειες. 

Εναρκτίριο έτος του εμφυλίου πολέμου, θεωρείται από πολλούς το έτος 1946, 

επειδή τότε παρατηρήθηκε αύξηση της δράσεως των αριστερών «ανταρτών» και 

σχηματίστηκε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας (ΔΣΕ). Επιπρόσθετα, το έτος αυτό 

σημαδεύτηκε από γεγονότα μείζονος σημασίας, όπως οι εκλογές την τελευταία μέρα 

του Μάρτη του ‘46 και το Δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου για τη μορφή του 

                                                           

7
 Κορυφαίοι εκπρόσωποι των Άγγλων ήταν ο αντιστράτηγος Scobie, ανώτατος διοικητής των 

βρετανικών δυνάμεων στην Ελλάδα και ο πρεσβευτής της Μ. Βρετανίας στην Αθήνα, Leeper  

(Γρηγοριάδης, 2010). 
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πολιτεύματος της χώρας. Ωστόσο ρίζες του Εμφυλίου Πολέμου θεωρούνται οι 

συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων αντιστασιακών οργανώσεων κατά τη διάρκεια της 

κατοχής, το 1943 (Κολιόπουλος, 1995β).  

Την 1η Απριλίου 1946 την πρωθυπουργία ανέλαβε προσωρινά ο δικαστικός 

Παναγιώτης Πουλίτσας. Στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το ΚΚΕ και μέρος 

των κεντρώων δε συμμετείχε (Μαυρογορδάτος, 1984). Στις 18 Απριλίου 

σχηματίστηκε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κων/νο Τσαλδάρη, με τη συμμετοχή 

μοναρχικών και μελών του Λαϊκού Κόμματος νομιμοποιώντας έτσι την κυριαρχία της 

δεξιάς μοναρχικής παράταξης στην πολιτική ζωή της χώρας. Η κυβέρνηση αυτή 

ανακοίνωσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος την 1η Σεπτεμβρίου και άρχισε με την 

κάλυψη του νόμου να λαμβάνει μια σειρά μέτρων εναντίον της αριστεράς 

(Μαργαρίτης, 2001α). Με το δημοψήφισμα επανήλθε ο Βασιλιάς Γεώργιος στην 

Ελλάδα με πλειοψηφία 68% (Βακαλόπουλος, 2005). 

Η αριστερά είχε χωριστεί στην αριστερά των πόλεων και σε αυτή της 

υπαίθρου. Οι διωκόμενοι στα βουνά ήταν αποκομμένοι από κάθε υλική βοήθεια. Οι 

τελευταίοι για να επιβιώσουν έπρεπε να εκκαθαρίσουν την περιοχή από τις αντίπαλες 

δυνάμεις, αναζητώντας ζωτικό χώρο στα χωριά της υπαίθρου. Οι ομάδες αυτοάμυνας 

των διωκόμενων αριστερών που κατέφυγαν στα βουνά αποτέλεσαν τη βάση για τη 

δημιουργία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΔΣΕ) το 1946 (Μαργαρίτης, 

2001α). 

Στην αρχή του Εμφυλίου Πολέμου, τα δύο διαμορφωμένα στρατόπεδα ήταν 

αρκετά άνισα, με την υπεροχή της κυβερνητικής παράταξης.  Στην πλευρά του 

κυβερνητικού στρατοπέδου δρούσαν ο εθνικός στρατός, στον οποίο συμμετείχε ο 

στρατός Μ. Ανατολής, τα τάγματα ασφαλείας, επίσης η Εθνοφυλακή και 

Χωροφυλακή, τα Μικτά Αποσπάσματα Διώξεως (ΜΑΔ) και οι Μονάδες Ασφαλείας 

Υπαίθρου (ΜΑΥ) (Μαργαρίτης, 2001α). Η υπεροχή του Κυβερνητικού στρατού πέρα 

από αριθμητική υπήρξε και ποιοτική, καθώς είχε επιλύσει τις καθημερινές βιοτικές 

ανάγκες ενώ από το Μάιο του 1947 άρχισε να εφοδιάζεται και με αμερικανικό 

πολεμικό υλικό (Μαργαρίτης, 2001α). 

Από το Φθινόπωρο του 1947 ο ΔΣΕ είχε ισχυρή παρουσία στη Στερεά 

Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία (Μαργαρίτης, 2001α). Το ΚΚΕ και το 

ΕΑΜ διαλύονται με τον Α.Ν. 509 «περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του 

Πολιτεύματος, του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των 

πολιτών» της 27η Δεκεμβρίου του 1947 (Βακαλόπουλος, 2005˙ ΦΕΚ Α’ 
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293/27.12.1947). Μέχρι το 1948 δεν φαίνεται να πλεονεκτεί καμιά από τις δύο 

παρατάξεις, αλλά η τροπή των πραγμάτων δυσχεραίνει για το ΔΣΕ από το 1948 και 

εξής. Το καλοκαίρι του 1948 γίνονταν επιχειρήσεις στην περιοχή του Γράμμου, με το 

ΔΣΕ να κυριαρχεί και να δημιουργεί ελεύθερο κράτος (Μαργαρίτης, 2001β). Η πίεση 

από τις κυβερνητικές δυνάμεις, αναγκάζουν το ΔΣΕ να μεταφέρει τις δυνάμεις του 

στο Βίτσι τη νύχτα της 20ης με 21ης Αυγούστου. Στις 12 Φεβρουαρίου ξεκινά 

επίθεση κατά της Φλώρινας, η κατάληψη της οποίας θα επέφερε πολλά 

πλεονεκτήματα για τον ΔΣΕ (Μαργαρίτης, 2001β), ωστόσο η έκβαση του αγώνα τον 

έφερε στη πλευρά των ηττημένων. Τον Αύγουστο του 1949, δόθηκαν οι τελικές μάχες 

στις οροσειρές του Γράμμου και του Βίτσι και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους το ΚΚΕ 

ανακοίνωσε επίσημα την κατάπαυση του πυρός (Τσουκαλάς, 1974). 

 

2.1.3. Η Φλώρινα την περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου (1940-1949) 

Η κακοτυχία και τα δεινά της πόλης, όπως και όλης της Ελλάδας, άρχισαν από 

την κατάρρευση του Αλβανικού μετώπου και την εισβολή του Γερμανικού Στρατού. 

Κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο η Φλώρινα αποτελούσε το Κέντρο εφοδιασμού 

ολόκληρου του Αλβανικού μετώπου. Για το λόγο αυτό η Ιταλική αεροπορία την 

βομβάρδιζε κατ’ εξακολούθηση (Τζώρτζης, 1953). 

Την 9η Απριλίου του έτους 1941, οι Γερμανικές φάλαγγες περνώντας τα 

σερβικά σύνορα, κατέλαβαν την πόλη (Αθανασιάδης, 2012˙ Τζώρτζης, 1947). Με την 

είσοδο των γερμανικών δυνάμεων υπήρξε ένα κενό εξουσίας σε πολλές πόλεις της 

Βόρειας Ελλάδας, όπως και στη Φλώρινα (Αθανασιάδης, 2012). Οι Γερμανοί βρήκαν 

τη Φλώρινα εγκαταλελειμμένη από όλους τους φορείς της κεντρικής εξουσίας, με 

εξαίρεση τον τότε Δήμαρχό της, Ν. Χάσο (Ηλιάδου- Τάχου, 2007). Έπειτα από 

διαταγή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Νομάρχης Χριστόπουλος είχε διατάξει την 

αποχώρηση προς το Νότο όλων των αρχών, διοικητικών, δικαστικών, αστυνομικών 

και στρατιωτικών. Αποτέλεσμα αυτής της διαταγής ήταν να επικρατήσει στη 

Φλώρινα αναρχία και διαρπαγή των στρατιωτικών αποθηκών (Τζώρτζης, 1947˙ 

Τζώρτζης, 1953). Μέσα σε αυτήν την αναρχία οι κάτοικοι ζήτησαν από το Δήμαρχο 

να συνεργαστεί με τον γιατρό Χρ. Σιάκο
8
, γερμανομαθή και πολιτικό, για να 

                                                           

8
 Η συμβολή του ήταν καίριας σημασίας και -όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Λεύκωμα 

των εκπαιδευτικών της περιόδου- από την πρώτη κιόλας συνάντηση  με τον Γερμανό Φρούραρχο 
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αντιμετωπίσουν από κοινού την κατάσταση που γινόταν μέρα με τη μέρα και πιο 

επικίνδυνη (Τζώρτζης, 1947).   

 

Εικόνα 2-1. Σιάκος Χρήστος, Πολιτευτής Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947) 

 

Παράλληλα, η γερμανική κατάκτηση έφερε σε ρόλο συνδιεκδικητή της 

περιοχής τους συμμάχους του άξονα Βουλγάρους αναθερμαίνοντας τις βλέψεις τους 

γι’ αυτήν (Τσακιρίδου & Ηλιάδου- Τάχου, 2005). Αμέσως μετά την κατάληψη της 

Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας από τους Γερμανούς, οι Βούλγαροι πήραν την άδεια να 

εισέλθουν στις σλαβικές περιοχές των Σκοπίων καθώς και στην Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη. Η κάθοδος στα ελληνικά εδάφη συνοδεύτηκε από μια βίαιη 

πολιτική σφαγών, διωγμών και αλλοίωσης της εθνολογικής σύνθεσης του 

πληθυσμού. Οι προσπάθειες εκβουλγαρισμού, ωστόσο,  επεκτάθηκαν και στη λοιπή 

Μακεδονία, κυρίως Θεσσαλονίκη και Φλώρινα, μέσω της βουλγαρικής λέσχης 

Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρύθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 και αποτέλεσε το 

ορμητήριο της βουλγαρικής προπαγάνδας στη Δυτική Μακεδονία. Βασικό της 

μέλημα ήταν να δελεάσει και να διανείμει χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες, ειδικά 

                                                                                                                                                                      

Γκαίρνεφ πέτυχε την παύση των λεηλασιών. Ο φρούραρχος Γκαίρνεφ δεν έμεινε πολλές ημέρες στη 

Φλώρινα, μιας και το τάγμα του προωθήθηκε. Ο αντικαταστάτης του δεν υστέρησε σε εύνοια προς τη 

Δημοτική αρχή, μιας και της παραχώρησε όλο το υλικό που απέμεινε από τη λεηλασία στις 

στρατιωτικές αποθήκες, αξίας πολλών εκατομμυρίων δραχμών (Τζώρτζης, 1947). 
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δελτία σε όσους ήθελα να πολιτογραφηθούν Βούλγαροι. Η βουλγαρική προπαγάνδα 

ενισχύθηκε περισσότερο τους πρώτους μήνες της Κατοχής εξαιτίας και της εύνοιας 

που επέδειξε ο τρίτος κατά σειρά Γερμανός φρούραρχος της πόλης, ο Λοχαγός Χάνς 

Γκρίζε
9
. Ωστόσο, ο Γκρίζε –έπειτα από διαβήματα προς τις προϊστάμενες γερμανικές 

αρχές του Νομάρχη Φλώρινας Κ. Μπόνη- μετατέθηκε στην Έδεσσα  και στις αρχές 

Σεπτεμβρίου του 1941 στον Λαγκαδά (Δορδανάς, 2002). 

Ο Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος του 1941 υπήρξαν μια περίοδος ανασφάλειας, 

σύγχυσης και αδιεξόδου για τους κατοίκους της Φλώρινας και ιδιαιτέρως για τους 

Σλαβόφωνους που αποτελούσαν και την πλειοψηφία του πληθυσμού. Από το 1941 

και εξής τη λήψη αποφάσεων στην κατεχόμενη Φλώρινα επωμίστηκε «η Δημαρχιακή 

Επιτροπή του Δήμου Φλωρίνης», η οποία ήταν υπόλογη έναντι των αρχών κατοχής 

(Ηλιάδου- Τάχου & Τσακιρίδου, 2005).  

Για τις δοκιμασίες του πληθυσμού της Φλώρινας τα μέγιστα συνετέλεσε ο 

αξιωματικός Κάλτσεφ, ο οποίος μετά τη συνθήκη του Νεϊγύ, όντας παιδί ακόμη, 

μετανάστευσε από τα Σπήλαια Καστοριάς στη Βουλγαρία. Ο Κάλτσεφ, διετέλεσε 

αξιωματικός σύνδεσμος στα γερμανικά φρουραρχεία Εδέσσης και Φλωρίνης, ως 

μέλος ομάδας Βουλγάρων αξιωματικών διαπιστευμένων στο αρχηγείο των 

γερμανικών δυνάμεων Θεσσαλονίκης-Αιγαίου. Αποστολή των Βουλγάρων 

αξιωματικών συνδέσμων ήταν: α) να προστατεύουν τον βουλγαρίζοντα πληθυσμό 

στις ζώνες κατοχής των Γερμανών και Ιταλών στην ελληνική Μακεδονία, β) να 

μεταφέρουν τις εντολές των κατακτητών στον πληθυσμό αυτόν και γ) να υποβάλλουν 

τα παράπονα των βουλγαριζόντων στις αρχές κατοχής (Κολιόπουλος, 1995α). 

Ο Κάλτσεφ αναφέρεται ότι είχε σχέση με τις δραστηριότητες μιας 

βουλγαρικής προπαγανδιστικής οργάνωσης  γνωστής με το όνομα «Οχράνα»
10

, που 

σήμαινε άμυνα, και είχε παράρτημα στη Φλώρινα με την ονομασία 

                                                           

9
 Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό λεύκωμα Φλωρίνης, ο Γκρίζε υπήρξε φιλοβούλγαρος και με 

την είσοδό του στην πόλη αντικατέστησε τρεις από τους δημοτικούς συμβούλους με τρεις 

βουλγαρίζοντες, τους Δ. Μπατσάνη, Στ. Ιωάννου και Δ. Τουμπίδη. Μάλιστα, ο ίδιος ζήτησε από τους 

προϊσταμένους τους την έγκριση να αναλάβει τη συγκοινωνία Μοναστηρίου-Φλωρίνης ο βουλγαρικός 

στρατός, με την ελπίδα πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πετύχαινε τη βουλγαρική κατοχή της 

πόλης (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

10
 Τον Ιανουάριο του 1944, οι Γερμανοί σχημάτισαν μια νέα πολιτοφυλακή από 

Σλαβόφωνους (διάδοχη του Κομιτάτου), που την ονόμασαν «Τάγμα Εθελοντών», ωστόσο έμεινε 

γνωστή και αυτή με την ονομασία  «Οχράνα» (Κολιόπουλος, 1995α). 
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«Βουλγαρομακεδονική Επιτροπή» (Κολιόπουλος, 1995α). Η οργάνωση προωθούσε 

την ιδέα μιας αυτόνομης Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής, με 

ανομολόγητο ωστόσο στόχο την ενσωμάτωση αυτής στη Βουλγαρία. Η μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν α) η δήλωση 

βουλγαρικής ταυτότητας από τους σλαβόφωνους της περιοχής, β) ο προσεταιρισμός 

βουλγαρόφιλων στελεχών του ΚΚΕ για την προαγωγή της ιδέας της ενιαίας και 

ανεξάρτητης Μακεδονίας και γ) η συνεργασία μαζί τους (Κολιόπουλος, 1995α). 

Το Νοέμβριο του 1943, ιδρύθηκε από το ΚΚΕ στη Φλώρινα το 

«Σλαβομακεδονικό Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», γνωστό με το όνομα ΣΝΟΦ, 

οργάνωση αντιστασιακή των σλαβόφωνων αντίστοιχη του ΕΑΜ (Κολιόπουλος, 

1995α), με σκοπό να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους, να τους κινητοποιήσει στην  

αντίσταση -δρώντας σαν μια αντίρροπη δύναμη της Οχράνα- και με άμεσο στόχο την 

καλλιέργεια και διάχυση της σλαβομακεδονικής εθνικής ταυτότητας σε 

καταπολέμηση του βουλγαρισμού. Η οργάνωση οδήγησε αργότερα στην κυοφορία 

αυτονομιστικών στόχων, οι οποίοι την έφεραν σε σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ και την 

έστρεψαν σε αναζήτηση πατρώνων στους Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους και στους 

Βούλγαρους πράκτορες και εν τέλει στη διάλυσή της από το  ΚΚΕ το Μάιο του 1944 

(Κολιόπουλος,1995α˙ Σφέτας, 1996). 

Το 1943 στην περιοχή λειτουργούσε Γερμανικό Περιφερειακό Φρουραρχείο 

με Φρούραρχο τον Λοχαγό Φράνς Κόμπ, ενώ στην πόλη της Φλώρινας έδρευε μικρή 

δύναμη στρατιωτικής χωροφυλακής με επικεφαλής τον Λοχία Φριτς Χάνσεν 

(Δορδανας, 2002). 

Όπως αναφέρει η Ηλιάδου-Τάχου (2006), «ο αστικός ιστός, που παγιώθηκε 

μετά από αλλεπάλληλες εγκαταστάσεις προσφύγων, δοκιμαζόταν οικτρά, με την έλευση 

του Κάλτσεφ, τη δημιουργία του ΣΝΟΦ και τη στράτευση μερίδας των σλαβοφώνων 

στην ιδέα της αυτονόμησης της Μακεδονίας». Παράλληλα η ανοχή των 

αυτονομιστικών αυτών τάσεων από το ΚΚΕ οδήγησε σε μία ταύτιση των 

κομμουνιστών με την μικρή μερίδα των αυτονομιστών σλαβόφωνων. Η ξενοφωνία 

σημαντικής μερίδας των κοινωνικών στρωμάτων της αγροτικής ενδοχώρας επέτεινε 

την πόλωση μεταξύ αστικής τάξης και αγροτικής. Σε αυτό το πλαίσιο η αντιστασιακή 

δραστηριότητα στο Νομό Φλώρινας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο επίπεδα:  α) 

στους εκπροσώπους των αγροτικών και εργατικών στρωμάτων που συστρατεύθηκαν 

με τον αντιφασιστικό αγώνα, που επαγγελόταν το ΕΑΜ και β) στα αστικά στρώματα, 

που παγιδεύτηκαν σε μια φιλογερμανική πολιτική, με σκοπό την αποδυνάμωση του 
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βουλγαρικού παράγοντα. Όπλο της πολιτισμικής κυριαρχίας των Ελλήνων αστών της 

Φλώρινας αποτέλεσε στη φάση αυτή η κατάδειξη της ελληνικότητας, μια αρχή που 

όπως θα δούμε στη συνέχεια βρήκε συγκεκριμένες εφαρμογές (Ηλιάδου-Τάχου, 

2006). 

Στη Φλώρινα, όπως και σε άλλες περιοχές της γερμανοκρατούμενης 

Μακεδονίας, οι ενέργειες των «ανταρτών», ανεξαρτήτως μεγέθους και σημασίας, 

αντιμετωπίστηκαν με την τακτική των αντιποίνων. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος 

αντίδρασης των τοπικών στρατιωτικών αρχών μετά την εκδήλωση μιας από τις 

πρώτες επιθέσεις στη Φλώρινα. Τη νύχτα της 21ης Απριλίου του 1943 σημειώθηκε 

δολοφονική απόπειρα εναντίον ενός δασκάλου της πόλης, ονόματι Αναστάσιου 

Παπαθανασίου, ο οποίος αναφέρεται ότι ανήκε σε οργάνωση του 

εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος. Την επόμενη μέρα, το τοπικό φρουραρχείο, 

προχώρησε στην εκτέλεση δύο κατοίκων της Φλώρινας (Δορδανάς, 2002). Στον 

τοπικό τύπο Φλώρινας, παρατίθεται η ευχαριστήρια επιστολή του δασκάλου προς 

«τας σεβαστάς Γερμανικάς Αρχάς Φλωρίνης» (Ευχαριστήριον, 1943
11

). 

Εκτός από το παραπάνω περιστατικό οι «αντάρτες» δεν είχαν αναπτύξει 

αξιοσημείωτη δράση, ενώ η όποια δράση τους δεν στρεφόταν άμεσα κατά των 

Γερμανών (Δορδανάς, 2002). Στις 8 Αυγούστου 1943, ωστόσο, μια μικρή 

νεοσύσταση ομάδα του ΕΛΑΣ έστησε επί της οδού Φλώρινας- Αγίας Παρασκευής, 

μεταξύ των χωριών Πρώτη και Κλαδοράχη, την πρώτη ενέδρα που είχε ως στόχο 

                                                           

11  «Διασωθείς ως εκ θαύματος, θέα χάριτι και δια της κεραυνοβόλου και αποτελεσματικής 

επεμβάσεως των γενναίων Γερμανικών όπλων εκ της ανάνδρου δολοφονικής εναντίον μου επιθέσεως 

των σκοτεινών οργάνων του κομμουνισμού, άτινα αδίκως και παραλόγως ηθέλησαν να με εξοντώσουν 

έξωθι της οικίας μου προς τρομοκράτησιν των φιλήσυχων πολιτών της Φλωρίνης, θεωρώ υποχρέωσίν 

μου να ευχαριστήσω δημοσία τας σεβαστάς Γερμανικάς Αρχάς Φλωρίνης δια το αμέριστον ενδιαφέρον 

όπερ επέδειξαν προς προστασίαν μου και εμπέδωσιν της τάξεως. Ιδιαιτέρως δε εκφράζω τας θερματέρας 

μου ευχαριστίας προς τους κ. Γκράμς, Χάντζελ και λοιπούς της αστυνομίας του Φρουραρχείου Φλωρίνης 

και όλους τους αδελφούς Γερμανούς, οίτινες συνέδραμον προς σωτηρίαν μου. Επί τούτοις, ας γνωρίζουν 

οι άνανδροι δολοφόνοι, ότι δια των δολοφονιών ουδέν αποτέλεσμα δύνανται να προσδοκώσιν προς 

ευόδωσιν των ατίμων σκοπών των, διότι η Γερμανική Δύναμις επί κεφαλής της Ευρώπης βαδίζει από 

θριάμβου εις θρίαμβον και πολύ συντόμως θέλει καταφέρει το καίριον πλήγμα εναντίον του βαρβάρου 

κομμουνισμού προς σωτηρίαν της χριστιανικής θρησκείας, της ανθρωπότητος και του πολιτισμού. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δημοδιδάσκαλος Εθνικοσοσιαλιστής»(Ευχαριστήριον, 1943). 
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Γερμανούς στρατιώτες και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ενός εξ 

αυτών. Μετά το συμβάν Γερμανοί στρατιώτες μετέβησαν στα χωριά Κλαδοράχη, 

Άνω Κλεινές, Αρμενοχώρι και Αμμοχώρι  προκειμένου να προβούν σε συλλήψεις 

βάση λίστας ονομάτων στην οποία περιλαβάνονταν οι πρόεδροι των χωριών, οι 

δάσκαλοι και άλλοι επιφανείς πολίτες. Με ενέργειες του Μπόνη, πολλοί 

συλληφθέντες απελευθερώθηκαν, ωστόσο 15 άτομα απαγχονίστηκαν στις 9 

Αυγούστου 1943 κοντά στην Κλαδοράχη. Μεταξύ των εκτελεσθέντων, ήταν ο 

μουσικός διευθυντής του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου «Αριστοτέλης» Θεόδωρος 

Θωμαϊδης και ο ιερέας της Σκοπιάς Φλώρινας Δημήτριος Σταμπουλής, για την δράση 

του οποίου γίνεται εκτενής αναφορά στο Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης του 

1945-47. Οι υπόλοιποι εκτελεσθέντες ήταν οι:  Τσίτος Γρηγόριος, Καραμανλής 

Αλέξανδρος, Τσόργος Ιωάννης, Τσακίρης Νικόλαος, Ρωμανίδης Απόστολος, 

Κωστίδης Ναούμ, Τηλκερίδης Τριαντάφυλλος, Βακαλόπουλος Βασίλειος, Μπατής 

Νισήμ, Κουγιουμτζής Αθανάσιος, Λεβής Ααρών, Τορώνης Χαράλαμπος, Μπερέας 

Μεθόδιος (Δορδανάς, 2002˙ Ηλιάδου- Τάχου, 2007˙ Λεύκωμα εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947˙ Μέλλιος, 1992˙ Τζώρτζης, 1947) 
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Εικόνα 2-2. Οι απαγχονισθέντες την 9-8-1943 από τους Γερμανούς στην Κλαδοράχη 

Φλώρινας 

 

Στη δίκη του Κάλτσεφ, μετά την αποχώρηση των Γερμανικών στρατευμάτων, 

πολλοί από τους μάρτυρες επέρριψαν την ευθύνη για τις συλλήψεις στον 

κατηγορούμενο, ο οποίος συνέτασσε και παρέδιδε στον Γερμανό φρούραρχο 

καταλόγους με ονόματα Ελλήνων, πολλοί από τους οποίους εκτελούνταν από τους 

Γερμανούς ως αντίποινα (Δορδανας, 2002). Ο Μέλλιος (1992), επίσης αναφέρει, ότι 

«οι Βούλγαροι, προϊόντα και λάτρεις της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου (1878) και της 

Μεγάλης Βουλγαρίας υπήρξαν οι αίτιοι του μεγαλύτερου κρεματορίου κρεμασμένων του 

Β’ Παγκοσμίου πολέμου που έγινε στη Φλώρινα». Οι περισσότεροι αρθρογράφοι, οι 

οποίοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεγονός, αναφέρουν ως ηθικούς αυτουργούς 

τους Βουλγάρους και μάλιστα τον Κάλτσεφ (Ηλιάδου- Τάχου, 2007), χωρίς ωστόσο 

να μπορεί να εξακριβωθεί με απόλυτη βεβαιότητα το γεγονός
12

.  Ο Κάλτσεφ για τη 

συνολική του δράση καταδικάστηκε σε τρεις φορές σε θάνατο από το Τακτικό 

                                                           

12
 Ερωτηματικά εγείρουν οι συλλήψεις από χωριά που βρίσκονταν μακριά από το σημείο της 

ενέδρας, όπως τα χωριά Αρμενοχώρι και Αμμοχώρι, καθώς και η εκτέλεση προσωπικοτήτων, όπως του 

Θωμαΐδη και του Σταμπουλή, που ήταν άτομα που δεν κρατούνταν στη φυλακή ή τους βάρυνε κάποιο 

αδίκημα (Δορδανας, 2002).  

http://3.bp.blogspot.com/-1sfjZmoW0oo/UjbHhIOjE2I/AAAAAAAAKHU/utnQvsAdLA4/s1600/_1.jpg
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Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης (Τζώρτζης, 1953). Για τη δίκη και την  καταδίκη του 

Κάλτσεφ, σημαντικός λόγος γίνεται και στον τοπικό τύπο της περιόδου. 

Από τις αρχές Απριλίου του 1944 μονάδες του γερμανικού στρατού 

στράφηκαν εναντίον ορισμένων χωριών, τα οποία βάσει πληροφοριών παρείχαν 

στέγη και υποστήριξη στους «αντάρτες». Χαρακτηριστική περίπτωση, αποτελεί η 

τιμωρία των γερμανικών στρατευμάτων στη Δροσοπηγή Φλώρινας, στην οποία 

διοργανώθηκε η Α’ Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΕΑΜ Φλώρινας με τη 

συμμετοχή του ΕΛΑΣ. Ομάδα Γερμανών έπεσε έξω από το χωριό σε ενέδρα 

τμήματος του ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 Γερμανών.  Στις 3 Απριλίου του 

1944 η Δροσοπηγή πυρπολήθηκε και εκκενώθηκε από τους κατοίκους της 

(Δορδανάς, 2002). 

Η κατάσταση στην πόλη έγινε ακόμα χειρότερη από τον βομβαρδισμό 

τμήματος Γερμανικής Μεραρχίας στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης από στόλο 

25 αγγλικών αεροπλάνων στις 28 Ιουλίου του 1944 (Τζώρτζης, 1947). Η  πόλη 

υπέστη τεράστιες καταστροφές με τα κατεστραμμένα σπίτια να ανέρχονται σε 152, 

ενώ τα ανθρώπινα θύματα της πόλης ανήλθαν σε 143, εκ των οποίων 48 νεκροί και 

94 τραυματίες (Τζώρτζης, 1953). Ως τον Οκτώβριο του 1944 η πόλη αφαιμαζόταν 

οικονομικά κυριαρχούμενη από το γερμανικό στρατό κατοχής (Τσακιρίδου & 

Ηλιάδου- Τάχου, 2005). Μεγάλο κίνδυνο διέτρεξε, επίσης, και  από την επιδρομή των 

«ανταρτών» τη νύχτα της 13ης Αυγούστου του 1944. Περίπου 400 «αντάρτες» 

πυρπόλησαν την Οικονομική εφορία, ενώ δεν έλειψαν και οι εκτελέσεις και απαγωγές 

κατοίκων (Τζώρτζης, 1953). Ωστόσο, οι Γερμανοί δεν προέβησαν σε αντίποινα, γιατί 

δεν είχαν οι ίδιοι απώλειες (Τζώρτζης, 1947). 

Μετά από δέκα ημέρες ένα ακόμα τραγικό γεγονός σημαδεύει τη Φλώρινα. Σε 

ενέδρα που σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου μεταξύ Βεύης και Κλειδιού σκοτώθηκαν 

επτά Γερμανοί στρατιώτες και ένας Ιταλός (Δορδανάς, 2002). Στις 23 Αυγούστου του 

1944 εκτελέσθηκαν ομαδικά από τους Γερμανούς 20 άτομα από την περιοχή λόγω 

αντιποίνων (Τζώρτζης, 1953). Μεταξύ αυτών ο δικηγόρος Αργύριος Εξάρχου 

(Τζώρτζης, 1947), ο οποίος μετά από άρνηση των Γερμανών δεν είχε αναλάβει τη 

Δημαρχία (Τσακιρίδου & Ηλιάδου-Τάχου, 2005). 

Εν τέλει, η πόλη απαλλάχτηκε από τους Γερμανούς την 1η Νοεμβρίου του 

1944. Αποχωρούντες οι Γερμανοί ανατίναξαν το σιδηροδρομικό σταθμό και τη 

σιδηροδρομική Γέφυρα του Μεσονησίου, ενώ δύο μόλις ημέρες πριν να φύγουν, 
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έκαψαν το χωριό Πρώτη με τραγικό απολογισμό τον εμπρησμό 40 σπιτιών και τη 

σφαγή του ιερέα του χωριού και 20 γυναικόπαιδων (Τζώρτζης, 1947). 

Στις 2 Νοεμβρίου του 1944, ο στρατός του ΕΛΑΣ και οι αρχές του ΕΑΜ 

εισέρχονται στην πόλη και αρχίζει η κυριαρχία του στην περιοχή (Τσακιρίδου & 

Ηλιάδου-Τάχου, 2005). Μέχρι και τις 4 Απριλίου του 1945 την εξουσία στη Φλώρινα 

ασκούσε ο ΕΑΜ, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις του ΕΑΜ υποχρεώθηκαν να 

εκκενώσουν την πόλη (Τσακιρίδου & Ηλιάδου-Τάχου, 2005).  

Τον Απρίλιο του 1945 ιδρύθηκε στα Σκόπια από στελέχη του διαλυθέντος 

ΣΝΟΦ, το ΝΟΦ (Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο), πολιτική οργάνωση των 

Σλαβομακεδόνων της Ελλάδος (Κολιόπουλος, 1995β).  Όπως καταγράφει ο Κέντρος 

(2011), η βασική κατεύθυνση του ΝΟΦ ήταν η απόσπαση και ένωση της ελληνικής 

Μακεδονίας με το κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβικής 

Μακεδονίας. Αργότερα, το έτος 1946, οι νοφικές και εαμικές ομάδες θα 

συνεργαστούν. Το ζήτημα αυτής της ενότητας, είχε αποφασιστεί από τις ηγεσίες των 

ΚΚ Γιουγκοσλαβίας και Ελλάδας, με την υπογραφή στις 15 Οκτώβρη του 1946 του 

συμφωνητικού Ιωαννίδη-(Μάρκο) Ράνκοβιτς (Καραϊβάνοφ) (Κέντρος, 2011). 

Από το 1947, οι «αντάρτες» προέβαιναν σε επιδρομές κατά της πόλης,  ενώ το 

1949 άρχισαν να κανονιοβολούν την πόλη από το ύψος του Πισοδερίου με δύο 

πολυβόλα. Η αρχή του τέλους του εμφυλίου πολέμου για την Φλώρινα 

σηματοδοτείται με τη «Μάχη της Φλώρινας» που έλαβε χώρα τη νύχτα της 11ης προς 

12η Φεβρουαρίου του 1949. Η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού τον κατέστησε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα «ανίκανο» για άλλη σοβαρή επιχείρηση (Τζώρτζης, 1953).  

 

2.2. Εκπαιδευτικό συγκείμενο 

2.2.1. Τα εκπαιδευτικά γεγονότα στην Ελλάδα την περίοδο του 

Μεσοπολέμου (1922-1939) 

Για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 

1920, η ουσιαστική βελτίωση της εκπαίδευσης των Ελλήνων δασκάλων συνιστούσε 

ένα μείζον πρόβλημα για την επίλυση του οποίου συντάχθηκαν οι φιλελεύθερες 

πολιτικές δυνάμεις του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού 

Δημοτικισμού και οι διανοούμενοι παιδαγωγοί, οι οποίοι έπειτα από παιδαγωγικές 
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σπουδές στη Γερμανία, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους σε διάφορα ιδρύματα 

εκπαίδευσης των δασκάλων (Αντωνίου, 2008). 

Ήδη από το 1910 είχε ιδρυθεί ο Εκπαιδευτικός Όμιλος, ο οποίος συγκέντρωσε 

στις τάξεις του τους φιλελεύθερους δημοτικιστές διανοούμενους (Δελμούζος, Γληνός, 

Τριανταφυλλίδης κ.α.) και ο οποίος αποτέλεσε για τα επόμενα 17 χρόνια -μέχρι και 

τη διάσπασή του- το χώρο εκείνο όπου αρθρώθηκε  ο θεμελιωμένος 

αστικοδημοκρατικός εκπαιδευτικός λόγος (Μπουζάκης, 2006). 

Γεγονός-ορόσημο στην ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα αποτέλεσε η  

Μικρασιατική Καταστροφή, με το κύμα του 1,5 εκατομμυρίου εκδιωχθέντων 

Ελλήνων που την ακολούθησε. Η πολιτική αστάθεια ήταν τέτοιας κλίμακας ώστε 

μέσα σε διάστημα 8 ετών, από το 1920 έως και το 1928, αναδείχθησαν 34 

κυβερνήσεις και έγιναν πολλά πραξικοπήματα. Ένα τόσο σοβαρό -από πολιτική, 

οικονομική, κοινωνική και εθνική διάσταση- συμβάν δεν θα μπορούσε παρά να έχει 

σοβαρές συνέπειες και στον εκπαιδευτικό χώρο: στο Υπουργείο Παιδείας άλλαξαν 25 

υπουργοί, ενώ διογκώθηκαν απρόβλεπτα οι ανάγκες και σε διδασκαλικό προσωπικό
13

 

(Καραφύλλης, 2002). 

 Το 1923 στο πολιτικό προσκήνιο ανέρχεται η επαναστατική κυβέρνηση του 

Ν. Πλαστήρα, η οποία επαναφέρει ορισμένα από τα μέτρα της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης του 191714,
 ένα εκ των οποίων υπήρξε η επαναφορά της δημοτικής 

γλώσσας στο Δημοτικό σχολείο (Ευαγγελόπουλος, 1999˙ Καραφύλλης, 2002). 

                                                           

13
 Προκειμένου η πολιτεία να λύσει αυτό το πρόβλημα αναγνώρισε ως  δασκάλους τους 

πρόσφυγες εκείνους που είχαν υπηρετήσει ως δάσκαλοι στα σχολεία της Μ. Ασίας κατά το τελευταίο 

σχολικό έτος και είχαν καταφύγει στην Ελλάδα μετά την 15η Αυγούστου του 1922. Καθώς αυτοί 

μπορούσαν να πιστοποιήσουν την εργασία τους και με ένορκη βεβαίωση των ίδιων και μόνο, ήταν 

αναμενόμενο σε θέσεις δασκάλων να διοριστούν και άτομα που ουδεμία σχέση είχαν με το 

διδασκαλικό επάγγελμα (Αντωνίου, 2002). 

14
 Στα 1917 η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου θα εισάγει με νόμο εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 

διατηρώντας πολλά από τα στοιχεία αυτής του 1913, εισάγοντας όμως στις τέσσερεις πρώτες τάξεις 

του εξαετούς δημοτικού σχολείου την καθομιλουμένη δημοτική γλώσσα, γράφοντας νέα βιβλία για το 

δημοτικό σχολείο υπό την επιρροή (ιδεολογική και παιδαγωγική του Εκπαιδευτικού Ομίλου με μέλη 

του τους παιδαγωγούς Δελμούζο, Γληνό, Τριανταφυλλίδη κ.ά. ). Η προσπάθεια αυτή θα ακυρωθεί 

(μάλιστα τα νέα βιβλία του δημοτικού θα καταδικαστούν και θα καούν) από τις διάδοχες κυβερνήσεις 

στα (Ευαγγελόπουλος, 1999) . 
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Την ίδια χρονιά, στην έκθεση «της προς εξέτασιν των εκπαιδευτικών 

πραγμάτων επιτροπής», μέλη της οποίας ήταν μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Γληνός και 

ο Αλέξανδρος Δελμούζος, και η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας 

Κωνσταντίνο Γόντικα την 14η Ιουλίου 1923, προτείνεται η ίδρυση των Μονοτάξιων 

Διδασκαλείων, η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας για την επαγγελματική 

κατάρτιση των καθηγητών που θα στελέχωναν τα Διδασκαλεία και η οργάνωση του 

Μαράσλειου Διδασκαλείου σε πρότυπο Διδασκαλείο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
15

. 

Η υλοποίηση αυτών των προτάσεων του κινήματος του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού 

είναι άμεση (Αντωνίου, 2002). 

Η δημοκρατική Κυβέρνηση Παπαναστασίου που ανέλαβε στις 12 Μαρτίου 

του 1924 δε δίστασε να πάρει το μέρος των δημοτικιστών στη διαμάχη με τους 

καθαρευουσιάνους που είχε αρχίσει από τον προηγούμενο αιώνα και αναθέτει στους 

Γληνό και Δελμούζο την οργάνωση της γλωσσικής-εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Την εποχή αυτή ο πρώτος θα γίνει διευθυντής της  Παιδαγωγικής Ακαδημίας και ο 

δεύτερος του Μαράσλειου Διδασκαλείου
16

, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου 

σχολείου συνδεδεμένου με την κοινωνία και τις ανάγκες της (Μπουζάκης, 2006). 

Η ανανεωτική αυτή πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης ανακόπτεται το 

καλοκαίρι του 1925 από τη δικτατορία του Πάγκαλου, που με αφορμή τα 

«Μαρασλειακά», διώκει τους Γληνό και Δελμούζο και απαγορεύει τη χρήση της 

δημοτικής γλώσσας. Παράλληλα η κυβέρνηση με αφορμή την οικονομική κρίση 

αποφασίζει την περικοπή των δαπανών για την παιδεία (Κατσαντώνης, 1981˙ 

Δημαράς, 1988). 

Η ανατροπή του Πάγκαλου το 1926 από το στρατηγό Γ. Κονδύλη, οδηγεί 

στην οικονομική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού κλάδου, ενώ επαναφέρει και τους 

δασκάλους που υπήρξαν τα θύματα του πολιτικού φανατισμού της προηγούμενης 

διακυβέρνησης (Κατσαντώνης, 1981). Επιπρόσθετα, τα «Μαρασλειακά» κλείνουν 

                                                           

15
 Η εκπαίδευση σε αυτά ιδρύματα θα γινόταν σύμφωνα με τις νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις 

του Σχολείου Εργασίας και με βάση τις κεντρικές ιδέες του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού για την 

καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στο σχολείο και για τον  ιδεολογικό αναπροσανατολισμό της 

εκπαίδευσης προς τη νεοελληνική πραγματικότητα (Αντωνίου, 2002). 

16
 Η Παιδαγωγική Ακαδημία ιδρύεται με το νόμο 2243 του 1920 και λειτουργεί τελικά το 

Νοέμβριο του 1924. Το Μαράσλειο Διδασκαλείο ιδρύεται με το νομοθετικό διάταγμα της 11ης 

Οκτωβρίου του 1923 και προσαρτείται στην Παιδαγωγική Ακαδημία (Μπουζάκης, 2006). 
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την περίοδο αυτή, καθώς η διενέργεια των ανακρίσεων ανατίθεται στον αεροπαγίτη 

Αντωνακάκη, ο οποίος αποφαίνεται ότι «η εν τω Μαρασλείω Διδασκαλείω τελουμένη 

εργασία ήτο σπουδαιοτάτη» (Δημαράς, 1988˙ Ευαγγελόπουλος, 1999).  

Η ευνοϊκή για τους πρωτεργάτες των δύο ιδρυμάτων λύση των 

Μαρασλειακών και το Νέο Σύνταγμα του 1927 έδωσαν ελπίδες ότι οι 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για εκπαιδευτική αλλαγή θα συνεχιστούν 

(Ευαγγελόπουλος, 1999). Στο σύνταγμα γινόταν λόγος για παροχή δωρεάν και 

υποχρεωτικής στοιχειώδους εκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμα ο 

πρακτικός προσανατολισμός της (Μπουζάκης, 2006). Το ίδιο έτος, με τον Ν. 3438, 

εισήχθη η δημοτική γλώσσα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου με 

παράλληλη διδασκαλία της καθαρεύουσας στις δύο ανώτερες τάξεις 

(Ευαγγελόπουλος, 1999). 

Οι τραυματικές εμπειρίες των δύο πρωταγωνιστών του Εκπαιδευτικού Ομίλου 

από τις αλλεπάλληλες αποτυχημένες προσπάθειές τους για ανακαίνιση της παιδείας, 

θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση των αντιλήψεών τους γύρω από τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν δύο αντίθετες τάσεις στα 

πλαίσια του εκπαιδευτικού Ομίλου και τελικά στη διάσπασή του το 1927 

(Μπουζάκης, 2006). 

Η θριαμβευτική επάνοδος του Βενιζέλου στη διακυβέρνηση της χώρας, το 

1928, συνοδεύεται από τη σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929
17

, 

προσπάθεια των Κ. Γόντικα και Γ. Παπανδρέου, υπουργών Παιδείας την περίοδο 

1929-1933 (Καραφύλλης, 2002). Η μεταρρύθμιση αυτή, ενώ έθετε την παιδεία σε πιο 

σύγχρονες βάσεις, υπήρξε σύντομη, αφού με την επόμενη πολιτική αλλαγή στη χώρα, 

τη δικτατορία του Κονδύλη το 1935, καταργήθηκαν πολλές από τις διατάξεις της 

(Μπουζάκης, 2006). Ταυτόχρονα οι διώξεις αντιφρονούντων στο πολιτικό- 

ιδεολογικό (κομμουνισμός) και επιστημονικό (γλωσσικό) πεδίο συνεχίζονται με 

αμείωτη ένταση όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερα με το «Ιδιώνυμο» του Βενιζέλου 

                                                           

17
 Με τον Ν. 4397 του 1929 «Περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», η στοιχειώδης εκπαίδευση 

περιελάμβανε σχολεία γενικής μόρφωσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, νυχτερινές σχολές) και σχολεία 

επαγγελματικής εκπαίδευσης (γεωργικά, εμπορικά, οικοκυρικές σχολές κ.λπ.). Θεσπίστηκε 6τάξιο 

δημοτικό σχολείο, ενώ οι απόφοιτοί του μπορούσαν να εγγραφούν χωρίς εξετάσεις στις Κατώτερες 

επαγγελματικές Σχολές και στο Ανώτερο Παρθεναγωγείο ή με εισαγωγικές εξετάσεις στα 6τάξια 

γυμνάσια ή Πρακτικά Λύκεια (Ευαγγελόπουλος, 1999). 
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σημειώνεται έξαρση των διώξεων των αριστερών εκπαιδευτικών και μαθητών και 

εισάγεται το κλίμα που διαμορφώνει την επόμενη περίοδο της δικτατορίας του 

Μεταξά. Σε απάντησή της η ΔΟΕ διακήρυξε το δικαίωμα του δασκάλου να ασκεί 

ελεύθερα τα δικαιώματά του ως πολίτης και να κρίνει τα κυβερνητικά μέτρα για την  

παιδεία χωρίς άδεια των προϊσταμένων του. Για το λόγο αυτό καταδίκασε το 

«Ιδιώνυμο», ως στρεφόμενο κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος και των λαϊκών 

ελευθεριών (Κατσαντώνης, 1998). 

Κατά την περίοδο πολιτικής αστάθειας που ακολούθησε έως το 1933,  οι 

κατηγορίες και οι διώξεις των δημοτικιστών γίνονται ολοένα και πιο έντονες, με την 

προσχηματική κατηγορία «επί κομμουνισμώ», γεγονός που προκαλεί τις αντιδράσεις 

της ΟΛΜΕ αλλά και την αποστομωτική απάντηση του διευθυντή Μέσης 

Εκπαίδευσης Χρ. Λέφα στους πολέμιους του δημοτικισμού ότι «η εκπαίδευσις δεν 

είναι κομμουνιστική» (Νούτσος, 1979). 

Το 1933 αποτελεί χρονιά σταθμό για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Καταργήθηκαν τα Ενιαία Διδασκαλεία και με το νόμο 5802 (ΦΕΚ 286 /28.9.1933) 

ιδρύθηκαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες
18

, προκειμένου να προσαρμοστεί η μόρφωση 

των δασκάλων «με τις σύγχρονες ανάγκες, τα πορίσματα της Παιδαγωγικής επιστήμης, 

το συμφέρον της εθνικής παιδείας και τις έρευνες και αποφάσεις των μεγάλων 

πολιτισμένων εθνών» (Καραφύλλης, 2002).  Εκτός αυτού, η κυβέρνηση του Π. 

Τσαλδάρη, έκανε προσπάθεια ανατροπής του ανανεωτικού πνεύματος της παιδείας: 

πλήρης εκκαθάριση των σχολείων από τους «κομμουνίζοντες εκπαιδευτικούς», 

κατάργηση των μικτών δημοτικών, κατάργηση της δημοτικής γλώσσας κ.α. 

Την 4η Αυγούστου του 1936, σε συνεννόηση με τον Γεώργιο Β’, ο Ιωάννης 

Μεταξάς διαλύει τη Βουλή και κηρύσσει στρατιωτικό νόμο τη χώρα. Στο διάγγελμα 

του δικτάτορα επισημάνθηκε εμφαντικά ο κίνδυνος του κομμουνισμού ο οποίος 

«διαφθείρων μέγα μέρος του εκπαιδευτικού σώματος, από του Πανεπιστημίου μέχρι 

των διδασκάλων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, επιδρών ούτως ολεθριώτατα επί της 

νεολαίας του Έθνους, την οποία επιζητεί να παρασύρη εις αντιπατριωτικήν λήθην των 

ωραίων παραδόσεων…» (Δημαράς, 1988). 

                                                           

18 Η ίδρυση Παιδαγωγικής Ακαδημίας είχε προβλεφθεί με νόμο το 1920, στα πλαίσια της 

μεταρρύθμισης του 1917, ωστόσο τέθηκε σε λειτουργία κάποια χρόνια αργότερα, το 1924 υπό τη 

διεύθυνση του Γληνού και λόγω αντιδράσεων διέκοψε άμεσα τη λειτουργία της. 
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Ως προς την εκπαίδευση, στα τέσσερα χρόνια της μεταξικής δικτατορίας 

διακρίνονται δύο φάσεις: 

-Η περίοδος 1936-1938: με υπουργό παιδείας τον Κωνσταντίνο 

Γεωργακόπουλο, όπου η εκπαιδευτική πολιτική, ακραία συντηρητική, αποβλέπει 

στην πλήρη αποδόμηση της βενιζελικής μεταρρύθμισης του 1929, 

-Η περίοδος 1938-1939: με υπουργό Παιδείας τον ίδιο τον Ιωάννη Μεταξά, 

όπου δημιουργείται πλέον μια καθαρά φασιστική εκπαίδευση (Δημαράς, 2013). 

Με τη Μεταξική εκπαιδευτική πολιτική, το δημοτικό σχολείο από εξάχρονο 

που ήταν έγινε ουσιαστικά τετράχρονο. Εισήχθησαν εξετάσεις στην Δ’ Δημοτικού, 

που έδινε το δικαίωμα στους επιτυχόντες να προαχθούν στην οκταετή μέση 

εκπαίδευση (κατώτερος κύκλος: 5 έτη και ανώτερος: 3 έτη) (Α.Ν. 770/ ΦΕΚ Α’ 263/ 

07.07.1937), ενώ οι αποτυχόντες συνέχιζαν στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού, 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την εξαετή υποχρεωτική φοίτηση.  Με τον Α.Ν. 1849 

του 1939 μεταβάλλονται τα έτη φοίτησης της μέσης εκπαίδευσης (6ετές Γυμνάσιο 

και 2ετές Λύκειο) (ΦΕΚ Α’ 300/22.07.1939). Με τον τρόπο αυτό απογειώθηκαν στα 

ύψη οι ταξικοί φραγμοί και η εγκατάλειψη του Δημοτικού σχολείου από τη 

συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μετά τη Δ΄ τάξη, αποψιλώνοντας από μαθητές 

τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του δημοτικού σχολείου. 

Ο Γεωργακόπουλος, στην εγκύκλιο που θα αποστείλει στα σχολεία με 

αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους 1937-38, θα κατηγορήσει τους 

μεταρρυθμιστές ότι «προσεπάθησαν να υπονομεύσουν την θρησκείαν, την πατρίδαν και 

την οικογένειαν», ενώ ο Μεταξάς, αναλαμβάνοντας το υπουργείο, θα δηλώσει 

απερίφραστα: «Δεν επιτρέπω από κανένα […] καμίαν υπόκωφον αντίστασιν εις τα 

θελήσεις μου…» (Μπουζάκης, 2006). 

Ο Μεταξάς θα ιδρύσει τη φασιστική Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ), στα 

πρότυπα της χιτλερικής νεολαίας, στην οποία ήταν υποχρεωτική η εγγραφή όλων των 

μαθητών (Καραφύλλης, 2002). Η ΕΟΝ θα φτάσει το 1941 να έχει εγγεγραμμένα 

περισσότερα από 1.000.000 μέλη, εκ των οποίων τα 600.000 ήταν μαθητές και 

μαθήτριες του Δημοτικού. Θα καταργήσει τη μεικτή φοίτηση στα σχολεία, 

προτρέποντας μάλιστα τα κορίτσια να εγκαταλείψουν το σχολείο και να γίνουν καλές 

σύζυγοι και νοικοκυρές. (Καραφύλλης, 2002). 
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Εικόνα 2-3. Η ΕΟΝ του Γυμνασίου Φλώρινας (Πηγή: Ιδιωτικό Αρχείο Π.Κ.) 

 

Τέλος, το 1937 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, με 

σκοπό την έκδοση και διάδοση των σχολικών και πανεπιστημιακών βιβλίων (Α.Ν. 

952 /ΦΕΚ Α 469/ 18.11.1937). Η κίνηση όμως αυτή αποτέλεσε και την απαρχή του 

αυστηρού ελέγχου της γνώσης που θα παρεχόταν στα ελληνικά σχολεία όλων των 

βαθμίδων (Καραφύλλης, 2002). 

Η εκπαιδευτική πολιτική της Μεταξικής δικτατορίας θα οδηγήσει σε μεγάλη 

οπισθοδρόμηση την εκπαίδευση γενικά και ιδιαίτερα τη δημοτική. Επιχείρησε να 

ξηλώσει το έργο των προκατόχων της, δημοκρατικά εκλεγμένων, ακυρώνοντας με 

τον τρόπο αυτό όλες τις προσπάθειες αστικού εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού 

συστήματος της χώρας, που έγιναν από τις αρχές του 20ου αιώνα. Το εσωτερικό 

φασισμό του Μεταξά θα διαδεχθεί ο εξωτερικός ιμπεριαλιστικός των Γερμανοϊταλών. 

Η χώρα θα υποδουλωθεί και θα μπει σε μακρά  περίοδο κατοχής (Μπουζάκης, 2006). 

 

2.2.2. Τα εκπαιδευτικά γεγονότα στην Ελλάδα την περίοδο της Κατοχής 

και του εμφυλίου πολέμου (1940-1949) 

Η δεκαετία του 1940 ήταν ίσως η δυσκολότερη για την κοινωνική, πολιτική 

και οικονομική ζωή του ελληνισμού, επομένως και για το χώρο της εκπαίδευσης. Με 

την κατάρρευση του  μετώπου και την είσοδο των στρατευμάτων κατοχής, η 
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εκπαίδευση στις περισσότερες περιοχές σταμάτησε να λειτουργεί, ενώ σε κάποιες 

άλλες υπολειτουργούσε για μικρά χρονικά διαστήματα.  

Ο Σακελλαρίου (1984) αναφέρει ότι οι κατακτητές επίταξαν 8.345 σχολικά 

κτίρια και μόνο 719 από αυτά έμειναν απείραχτα, εξαιτίας της μεταχείρισης που 

είχαν. Πολλά κάηκαν, άλλα γκρεμίστηκαν ή έπαθαν σοβαρές ζημιές από 

βομβαρδισμούς ή ανατινάξεις και τα πιο πολλά ρημάχτηκαν κι έμειναν δίχως θρανία 

κι άλλον εξοπλισμό. Ένας μεγάλος αριθμός από τους δασκάλους, που είχαν 

επιστρατευτεί για τον πόλεμο, είχαν χάσει τη ζωή τους στα βουνά της Αλβανίας κι 

άλλοι είχαν γυρίσει ανάπηροι. Ως αποτέλεσμα αυτού, αρκετά σχολεία δεν μπόρεσαν 

να λειτουργήσουν κι όσα λειτούργησαν, λειτούργησαν πλημμελέστατα και για μικρά 

χρονικά διαστήματα. Το σχολικό έτος 1940-41 κράτησε μόνο 3 μήνες και το σχολικό 

έτος 1941-42 μόνο 20 ημέρες (Σακελλαρίου, 1984). 

 Ιδιαίτερα δε στις περιοχές της Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας, οι οποίες 

βρίσκονταν υπό βουλγαρική κατοχή, εφαρμόστηκε πολιτική αλλοίωσης της 

εθνολογικής σύστασης του πληθυσμού που συνοδεύτηκε με κλείσιμο των ελληνικών 

σχολείων και αντικατάστασής τους από βουλγαρικά, εκδιώξεις των ελλήνων 

εκπαιδευτικών, επιβολή της χρήσης της βουλγαρικής γλώσσας στις δημόσιες 

υπηρεσίες, στην εκκλησία και την εκπαίδευση (Καλαντζής, 2002). 

Τραγική ήταν η κατάσταση που δημιουργήθηκε για τα ελληνόπουλα την 

περίοδο αυτή.  Σύμφωνα με δημοσιεύσεις της «Γραμματείας Τύπου και Τουρισμού» 

που παραθέτει ο Σακελλαρίου (1984), το χειμώνα του 1941-42 πέθαναν από την 

πείνα 60.000 παιδιά και άλλα 130.000 έπαθαν σοβαρές ζημιές στην υγεία τους. 

Κάπου 400.000 παιδιά ορφάνεψαν τουλάχιστον από έναν από τους δύο γονείς, ενώ 

στους δρόμους της Αθήνας μόνο, πιάστηκαν σε κατάσταση απελπιστική, με 

συμπτώματα τρέλας, από φόβο και απόγνωση, 450 παιδιά, τα οποία κλείστηκαν στο 

Δημόσιο Ψυχιατρείο. 

Βλέποντας την εφιαλτική κατάσταση οι δάσκαλοι, καθώς και οι καθηγητές 

της Μέσης εκπαίδευσης ρίχτηκαν στον πρωταρχικό και κυριότερο αγώνα: να σώσουν 

τα παιδιά από το φάσμα της πείνας και το θάνατο. Οι κινητοποιήσεις τους αρχικά 

υπήρξαν σποραδικές, ενώ με την πάροδο του χρόνου γίνονταν πιο συντονισμένες και 

πυκνές. Κατόρθωσαν να ιδρύσουν τα παιδικά συσσίτια, που αργότερα επεκτάθηκαν 

σε μεγάλο τμήμα των Δημοσίων Υπηρεσιών. Μάλιστα ήταν  οι ίδιοι που τα 

διαχειρίζονταν και που πρωτοστατούσαν στην παραλαβή των τροφίμων και στην 

παρασκευή και διανομή συσσιτίου. Παρ’ όλες τις προσπάθειες για βελτίωση της 
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κατάστασης για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών, ένα μεγάλο πρόβλημα 

παρέμενε άλυτο: υπολογίζεται ότι την περίοδο αυτή περίπου 600.000 παιδιά δε 

φοίτησαν καθόλου στο σχολείο (Σακελλαρίου, 1984). 

Σε μια τόσο δύσκολη ιστορική συγκυρία, την περίοδο που ο ελληνικός λαός 

στέναζε κάτω από την γερμανική κατοχή, η ενασχόληση και ο φανατισμός με 

ζητήματα γλώσσας εξακολουθούσαν να υφίστανται. Στα εκπαιδευτικά χρονικά 

γεγονός άξιο αναφοράς είναι η λεγόμενη «Δίκη των τόνων», που καταγράφει την 

προσπάθεια του καθηγητή φιλολογίας Ι. Κακριδή να εκδώσει βιβλίο με τίτλο 

«Ελληνική Κλασική Παιδεία», τον χειμώνα του 1941-1942. Στο βιβλίο αυτό ο 

Κακριδής προς διευκόλυνση της γραφής της ελληνικής γλώσσας, πρότεινε την 

αλλαγή του ορθογραφικού της συστήματος με την κατάργηση των τόνων και των 

πνευμάτων. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η καταγγελία του από τη Φιλοσοφική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Σύγκλητο με την «ευχή της απολύσεως» και η 

παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο (Ευαγγελόπουλος, 1999˙ Καραφύλλης, 

2002). Όπως αναφέρει ο Δημαράς (1988), ο Κακριδής στην απολογία του ανέφερε ότι 

το σκεπτικό του ήταν ότι και οι αρχαίοι Έλληνες «δεν εχρησιμοποίουν πνεύματα και 

τόνους, σημεία τα οποία πολύ αργότερα εισήχθησαν εις την γλώσσαν μας (από του 9-12 

αιώνος μ.Χ.».   

Στις αρχές του 1943 ένα μεγάλο μέρος της ορεινής Ελλάδας απαλλάχτηκε από 

τη φασιστική μπότα. Το ΕΑΜ, αναγνωρίζοντας το πλήθος των προβλημάτων της 

εκπαίδευσης αλλά και θεωρώντας πρωταρχικής σημασίας την παιδεία των λαϊκών 

στρωμάτων προσπάθησε να βελτιώσει την παρεχόμενη παιδεία στις περιοχές της 

Ελεύθερης Ελλάδας. Με πρωτοβουλία των αντιστασιακών οργανώσεων και κυρίως 

της «Εθνικής Αλληλεγγύης» και της «Επιμελητείας του αντάρτη» (ΕΤΑ) ιδρύθηκαν 

παιδικοί σταθμοί σε πολλές πόλεις και χωριά της ελεύθερης Ελλάδος. Υπολογίζεται 

ότι πάνω από 12.000 παιδιά περιμάζεψαν και περιέθαλψαν οι Παιδικοί Σταθμοί. Τα 

τρόφιμα των συσσιτίων προέρχονταν είτε από συνεισφορά των χωρικών είτε από 

εκείνα που οι «αντάρτες» του ΕΛΑΣ έπαιρναν από τις αποθήκες των στρατευμάτων 

κατοχής κατά τις επιθέσεις τους στην κατεχόμενη Ελλάδα. Τέλος, τη στελέχωση των 

Παιδικών Σταθμών αναλάμβαναν πρόθυμα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες των χωριών, 

στα οποία λειτουργούσαν αυτοί οι σταθμοί (Σακελλαρίου, 1984). 

Οι ίδρυση Παιδικών Σταθμών υπήρξε το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για 

την περίθαλψη των παιδιών και τη διατήρησή τους στη ζωή. Ένα όμως μεγάλο βήμα 
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ακόμα εκκρεμούσε. Αυτό της φροντίδας για τη μόρφωση των παιδιών στην 

μελλοντικά ελεύθερη Ελλάδα.  

Στις 10 Μαρτίου 1944, ιδρύθηκε στο χωριό Βίνιανη της Ευρυτανίας η 

Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) (Μπουζάκης, 2006). Στις 14 

Μαρτίου του ίδιου έτους συνήλθε στις Κορυσχάδες Ευρυτανίας το Εθνικό Συμβούλιο 

της ΠΕΕΑ, με αντιπροσώπους απ’ όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμματα της χώρας. Ένα 

από τα πρώτα μελήματα υπήρξε η Παιδεία (Σακελλαρίου, 1984). 

 

Εικόνα 2-4. Το σχολείο στις Κορυσχάδες Ευρυτανίας  

 

Αμέσως μετά, τη εθνοσυνέλευση των Κορυσχάδων, η ΠΕΕΑ θα αναλάβει το 

έργο της ανόρθωσης της ελληνικής εκπαίδευσης, έργο εξαιρετικά δύσκολο, λόγω των 

ελλείψεων και των απαραίτητων υποδομών. Με την αριθ. 45 πράξη της ΠΕΕΑ, 

καταργείται το «Ιδιώνυμο» του Ελ. Βενιζέλου, ένας νόμος που, όπως είδαμε, 

περιόριζε και καταργούσε τις ατομικές ελευθερίες και την ελευθερία της έκφρασης 

(Μπουζάκης, 2006).  

Με βάση την πράξη αυτή, ανασυστάθηκε η Διδασκαλική Ομοσπονδία, που ο 

Μεταξάς είχε καταργήσει, και η οποία άρχισε ν’ αντιμετωπίζει τα κρίσιμα 

προβλήματα της Παιδείας. Οι ανασυσταθέντες διδασκαλικοί Σύλλογοι, με 

κινητοποιήσεις στους Νομάρχες, στον Εθνικό Οργανισμό Χριστιανικής Αλληλεγγύης 
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(Ε.Ο.Χ.Α.) και στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, κατάφερναν να αποσπούν τρόφιμα, 

ρούχα και φάρμακα, και όπου αυτό ήταν εφικτό δωρεάν βιβλία και γραφική ύλη 

(Σακελλαρίου, 1984). 

Η μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των δασκάλων στην 

εθνική αντίσταση ενάντια στους καταχτητές θα καθορίσει το εύρος του κοινωνικού – 

εκπαιδευτικού έργου του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ. Το ΕΑΜ θα επιδείξει μέγιστο έργο 

στον τομέα της Παιδείας μέσα από τις οργανώσεις του, τόσο σε πρακτικό όσο και σε 

θεωρητικό επίπεδο. Εξάλλου από τις τάξεις του εκπαιδευτικού δημοτικισμού και του 

εκπαιδευτικού ομίλου με κύριο εκφραστή του το Δ. Γληνό, τη Ρ. Ιμβριώτη, τον Κ. 

Σωτηρίου κ.α. θα στελεχωθεί από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του το ΕΑΜ.  

Άξιο λόγου είναι το λεγόμενο «Σχέδιο λαϊκής Παιδείας» -εισήγηση του ΕΑΜ 

και της ΕΠΟΝ -το Μάρτιο του 1944- του οποίου εμπνευστής υπήρξε ο Γληνός. Με το 

σχέδιο αυτό επιχειρήθηκε από το ΕΑΜ να λυθεί ολοκληρωτικά το πρόβλημα του 

αστικού εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε προοδευτική 

βάση και να τεθούν οι βάσεις για την  οικοδόμηση ενός δημοκρατικού –ανοιχτού– 

δωρεάν παρεχόμενου σε όλους εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα συνδέεται και 

θα απαντά στις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου της εποχής.  Μάλιστα με το σχέδιο 

αυτό, ήταν η πρώτη φορά που ένας πολιτικός οργανισμός (ΕΑΜ) παρουσίαζε και 

κατέθετε ένα πλήρες πρόγραμμα που θα αφορά την παιδεία και τις λειτουργίες της 

από τη βρεφική ηλικία ως και την εκπαίδευση των εφήβων. Επιγραμματικά να 

αναφερθεί ότι στο Σχέδιο αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπονταν: 

 Μία παιδεία στενά συνδεδεμένη με τη ζωή που θα προετοιμάζει τους μαθητές 

γι’ αυτήν, χωρίς ωστόσο να είναι αποκομμένη από τη σύγχρονη πραγματικότητα, 

 Δια βίου μάθηση, 

 Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση, 

 Έμφαση στην εξάρτηση της σχέσης Εκπαίδευσης και περιβάλλοντος, 

 Αισθητική αγωγή, 

 Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θα στηρίζεται στον άκριτο μιμιτισμό των 

ξένων εκπαιδευτικών συστημάτων, εάν πρώτα δεν γίνει προσαρμογή στα ελληνικά 

δεδομένα. 

 Τα μέτρα για τους εκπαιδευτικούς αφορούσαν: 

-Ανωτάτου επιπέδου μόρφωση για τους δασκάλους, 

-Για τους καθηγητές Μέσης εκπαίδευσης, πέρα από την ειδική ανά κλάδο 

κατάρτιση, φοίτηση σε «ειδικές σχολές για παιδαγωγική και ειδική μόρφωση». 
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 Για τους μαθητές προβλεπόταν δωρεάν ιματισμός, συσσίτια, βιβλία, 

υγειονομική περίθαλψη, υποτροφίες κ.α.. Επίσης, κατάργηση των διδάκτρων, 

μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις και συνεκπαίδευση των δύο φύλων. 

 Οι σχολικές βαθμίδες χωρίζονταν σε 4 περιόδους, ως εξής: 

1η) 0-6 ετών, φοίτηση στα Νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς, τις 

παιδικές εξοχές και τους συμβουλευτικούς σταθμούς. 

2η) 7-14 ετών, 8ετής φοίτηση στο Δημοτικό και τα περισχολικά ιδρύματα. 

3η) 15-18 ετών, 4ετής φοίτηση στο Γυμνάσιο, τις Τεχνικές και Καλλιτεχνικές 

Σχολές. 

4η) 19-22 ετών, φοίτηση στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο και τις Ανώτατες 

Σχολές (παιδαγωγικές, γεωργικές, τεχνικές και στρατιωτικές). 

Ωστόσο, τα προβλήματα και οι ελλείψεις που υπήρχαν την περίοδο αυτή ήταν 

πάρα πολλές. Το Σχέδιο για μια Λαϊκή Παιδεία δεν υλοποιήθηκε βέβαια, εξαιτίας των 

ανωμαλιών της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε.   Από αναφορές 

από τα γραφεία των επιθεωρητών, η Γραμματεία της Παιδείας της ΠΕΕΑ (μετά από 

σύσκεψη στο γυναικωνίτη της εκκλησίας στη Βίνιανη) διαπίστωσε ότι τα 

περισσότερα σχολεία δε λειτουργούσαν λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού. 

Αρχικά, το ζήτημα αυτό αντιμετωπίστηκε από την ίδια την ΠΕΕΑ και τις 

αντιστασιακές οργανώσεις. Όσοι από τους «αντάρτες» του ΕΛΑΣ ήταν δάσκαλοι 

αποσπάστηκαν σε σχολεία που ήταν κλειστά και άρχισαν ξανά να τα λειτουργούν. 

Μεταγενέστερα, η ΠΕΕΑ αντιμετώπισε το πρόβλημα της έλλειψης διδακτικού 

προσωπικού πιο αποτελεσματικά. Με απόφαση, που πάρθηκε στις 8 Ιουνίου του 

1944, ίδρυσε στην Ελεύθερη Ελλάδα δύο παιδαγωγικά φροντιστήρια- με έδρα το 

Καρπενήσι και την Τύρνα (Θεσσαλίας)- για εκπαίδευση σε αυτά νέων δασκάλων. Η 

φροντίδα για τη μόρφωση των Ελληνόπουλων και την επάνδρωση των σχολείων δεν 

αποτέλεσε μόνο έγνοια της ΠΕΕΑ, αλλά και πολλών τοπικών αντιστασιακών 

οργανώσεων. Παιδαγωγικά φροντιστήρια, όμοια σχεδόν με αυτά του Καρπενησίου 

και της Τύρνας, λειτούργησαν και σε τέσσερα ακόμη μέρη: στο Ερημόκαστρο (στις 

αρχαίες Θεσπιές) Θηβών, στα Γρεβενά, στη Μέση Μηλιά Πιερίας και στα Λαγκάδια 

Αρκαδίας (Ευαγγελόπουλος, 1999˙ Μπουζάκης, 2006˙ Σακελλαρίου, 1984). 

Παράλληλα, άρχισε να δίνεται έμφαση και στον τομέα των εξωσχολικών 

δραστηριοτήτων των παιδιών. Τα Αετόπουλα ήταν οργάνωση των παιδιών, κυρίως 

στις ελεύθερες περιοχές, στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά συμμετείχαν σε 

ψυχαγωγικές και μορφωτικές δραστηριότητες που είχαν άμεση σχέση με την 
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καθημερινή τους ζωή και τα ενδιαφέροντά τους, αλλά και σε κινητοποιήσεις για τη 

διεκδίκηση βασικών υλικών και μορφωτικών αγαθών. Παράλληλα, αχρησιμοποίητα 

οικήματα, σπίτια ή μαγαζιά μετατράπηκαν από Επονίτες σε «Παιδικές Φωλιές», στις 

οποίες πραγματοποιούνταν ψυχαγωγικές και πολιτισμικές δραστηριότητες. Μέσα στις 

«Παιδικές Φωλιές» οργανώνονταν  ψυχαγωγικές βραδιές με απαγγελίες και 

τραγούδια, οργανώνονταν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και ομιλίες, εκθέσεις 

έργων χειροτεχνίας και λαϊκής τέχνης. Σε αυτές τα παιδιά μάθαιναν τραγούδια και 

παιχνίδια και έτσι για πρώτη φορά γνώριζαν τη σημασία της κοινωνικότητας και της 

συνεργασίας (Σακελλαρίου, 1984). 

Αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών υπήρχε η ελπίδα ότι η χώρα θα 

ανοικοδομηθεί και ότι θα υπάρξει φροντίδα για όλα τα ζητήματα, ανάμεσα σε αυτά 

και για την εκπαίδευση.  Ωστόσο, η εμπλοκή της χώρας στο χειρότερο εμφύλιο 

πόλεμο της ιστορίας της είχε ως αποτέλεσμα στο χώρο της εκπαίδευσης να μην 

μεταβληθεί σχεδόν τίποτα. 

Σε επίπεδο σχολικής δομής, η μεταξική κληρονομιά είχε περιπλέξει την 

κατάσταση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα εξατάξια γυμνάσια του 1939 (Α.Ν. 

1849/ ΦΕΚ Α’ 300/22.07.1939), το 1944 μετατρέπονται σε οκτατάξια, με την 

προσθήκη 7ης και 8ης τάξης (Α.Ν. 1468/ ΦΕΚ Α’ 119/30.05.1944). Ωστόσο, όπως 

αναφέρει ο Νούτσος (2003), στην κατοχή σταμάτησαν να λειτουργούν οι δύο πρώτες 

τάξεις των οκτατάξιων γυμνασίων και μετατράπηκαν στην ουσία πάλι σε εξατάξια,  

χωρίς ωστόσο να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Μάλιστα η 

ονομασία των τάξεων παρέμεινε ως είχε, παρά την αφαίρεση των δύο πρώτων τάξεων 

(Γ’ τάξη έως Η’ τάξη). 

Στις 18 Οκτωβρίου του 1944 η λεγόμενη κυβέρνηση «Εθνικής Ενώσεως» με 

πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου φτάνει στην Αθήνα. Στις 25 Οκτωβρίου ορίζει τον 

Χατζηπάνο ως υπουργό Παιδείας και ταυτόχρονα υιοθετεί πρόταση των 

δημοτικιστών διανοούμενων για ίδρυση γενικής διεύθυνσης στο υπουργείο, 

επιλέγοντας τον Παπανούτσο στη θέση αυτή. Ο διορισμός του Παπανούτσου θα 

συνοδευτεί από εξαγγελία των νέων εκπαιδευτικών κατευθύνσεων. Τα κύρια σημεία 

των εξαγγελιών μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: 

 Το «Εθνικό Ιδεώδες» παραμένει πάντοτε ο κύριος σκοπός της Παιδείας, 

 Θα εφαρμοστεί ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και 

 Θα γενικευτεί ο θεσμός των υποτροφιών και θα υπάρξει ιδιαίτερη φροντίδα 

για τη φυσική αγωγή της νεολαίας και τον προσκοπισμό (Νούτσος, 2003).  
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Ωστόσο, οι συγκρούσεις του Δεκέμβρη του 1944 και η αποχώρηση του ΕΑΜ 

αλλάζουν ριζικά και πάλι τη πολιτική συγκυρία και τροποποιούν συνακόλουθα και 

τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του «εκπαιδευτικού προγράμματος» του 

Παπανδρέου (Νούτσος, 2003). 

Το 1946 ο Λαϊκός Υπουργός Παιδείας Α. Παπαδήμος μαζί με τις εκτεταμένες 

εκκαθαρίσεις εκπαιδευτικών, εξήγγειλε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με την οποία 

ουσιαστικά ήθελε να επαναφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα της περιόδου της 

μεταξικής δικτατορίας (Νούτσος, 2003). 

Κατά την περίοδο του Εμφυλίου ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και οι δράσεις 

των ανακτόρων, οι οποίες έστρεφαν το ενδιαφέρον τους στην διασφάλιση ενός 

δικτύου μιας ευρείας κοινωνικής κινητικότητας με εργαλείο την εκπαίδευση, 

με απώτερο στόχο τη δημιουργία οπαδών χρήσιμων για τη διαιώνιση της βασιλικής 

ιδεολογίας και εξουσίας (Ανδρέου, Ηλιάδου- Τάχου & Μπέτσας, 2008). 

Η πολυδιάστατη δραστηριότητα των Ανακτόρων, ενώ επεκτάθηκε σε όλη τη 

χώρα, εστίασε κυρίως στις περιοχές των Βόρειων Επαρχιών, περιοχές που 

αποτέλεσαν το επίκεντρο του ανταγωνισμού στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Με 

το Β.Δ. της 10ης Ιουλίου 1947, θεσπίστηκε ο «Έρανος Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών 

Ελλάδος», με σκοπό την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης, μιας δικαιοσύνης που 

συνδεόταν ευθέως με την ελευθερία. Εγκαταστάθηκαν σε κάθε νομό της Βόρειας 

Ελλάδας παραρτήματα της Πρόνοιας συστήνοντας και συντονίζοντας δομές που 

υπάγονταν στη Βασιλική Πρόνοια και υπηρετούσαν τους σκοπούς της. Οι δομές 

αυτές ήταν: 

Α) Οι παιδουπόλεις, που απέτρεπαν τη μετακίνηση των παιδιών από το 

Δημοκρατικό Στρατό στις ανατολικές χώρες, πράξη που είχε καταγγελθεί από την 

ελληνική κυβέρνηση στον ΟΗΕ ως Διεθνές έγκλημα της Γενοκτονίας.  

Β) Οι Ομάδες Βοήθειας Υπαίθρου, με στόχο την προστασία της ζωής του 

ελληνικού χωριού, μέσω της αντιμετώπισης των στεγαστικών και άλλων βασικών 

αναγκών των κατοίκων των χωριών. Την περίοδο 1947-1965 αναφέρεται ότι 

κατασκευάστηκαν 34.093 κατοικίες, 521 σχολικά κτίρια, 155 κοινοτικά 

καταστήματα, 634 εκκλησίες, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης κ.α. 

Άλλες τέτοιες δομές ήταν: τα σπίτια του Παιδιού, τα Αστικά Κέντρα, τα 

επαγγελματικά σχολεία θηλέων. 

Τέλος, στις μεταπολεμικές πρωτοβουλίες των ανακτόρων, περιλαμβάνεται και 

το «Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα», το οποίο ανέπτυξε παρεμφερείς δραστηριότητες με 
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αυτές της Βασιλικής Πρόνοιας. Συστήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1947 από τον 

τότε διάδοχο και έπειτα βασιλιά Παύλο, με κύριο στόχο την αναβάθμιση του 

κοινωνικού, πνευματικού και βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού (Ανδρέου, 

Ηλιάδου- Τάχου & Μπέτσας, 2008). 

 

2.2.3. Η εκπαιδευτική πολιτική στη Μακεδονία (1922-1949) 

Την περίοδο 1923-1930 οι δυσχέρειες στη Μακεδονία πολλαπλασιάστηκαν 

λόγω τριών κυρίως γεγονότων: της εγκατάστασης των προσφύγων, της υιοθέτησης 

από την Κομμουνιστική Διεθνή του συνθήματος της «ανεξάρτητης Μακεδονίας» και 

της υπογραφής του πρωτοκόλλου Πολίτη-Καλφώφ. 

Με την υπογραφή της ελληνοβουλγαρικής σύμβασης του Νεϊγύ, στις 27 

Νοεμβρίου 1919, η ΚτΕ καλούσε τα συμβαλλόμενα κράτη, Ελλάδα και Βουλγαρία, 

να διευθετήσουν τις μειονοτικές τους διαφορές, παρέχοντας το δικαίωμα της 

εθελοντικής μετανάστευσης στις εκατέρωθεν μειονότητες. Σύμφωνα μάλιστα με τα 

άρθρα 4 & 5 της συνθήκης, οι μετανάστες έχαναν την υπηκοότητά της χώρας από την 

οποία έφευγαν και αποκτούσαν την υπηκοότητα της χώρας στην οποία εγκαθίσταντο 

(Σαμπατακάκη, 2005). Μπορούσαν, δηλαδή, οι Σλαβόφωνοι, δηλώνοντας 

βουλγαρική εθνικότητα, να μεταναστεύσουν στη Βουλγαρία ή αλλού ρευστοποιώντας 

μάλιστα τις περιουσίες τους. Οι ίδιοι όροι ίσχυαν και για τους Ελληνόφωνους της 

Βουλγαρίας.  

Η πραγματικότητα βέβαια υπήρξε διαφορετική, καθώς χιλιάδες άνθρωποι 

απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, χωρίς καμία αποζημίωση. Όπως ήταν επόμενο, 

η μαζική έλευση προσφυγικών πληθυσμών προκάλεσε τεράστιες αναστατώσεις και 

δημιούργησε χαώδη προβλήματα τα οποία επέβαλλαν άμεσες ρυθμίσεις. Η μαζική 

εγκατάσταση προσφύγων σε σλαβόφωνα χωριά, χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια γης 

και στέγης υπονόμευσε εξαρχής τις σχέσεις γηγενών και προσφύγων. Το γεγονός 

αυτό εκμεταλλεύτηκαν κατάλληλα τόσο οι Βούλγαροι όσο και οι Σέρβοι, που 

εργάζονταν ήδη συστηματικά για να αναπτύξουν μειονοτική συνείδηση στους 

σλαβόφωνους πληθυσμούς εντός της Ελλάδος και αλυτρωτικές διαθέσεις σε όσους 

μετανάστευαν στη Βουλγαρία (Γούναρης, 1994).  

Συνολικά 53.000 Σλαβόφωνοι εγκατέλειψαν τη Μακεδονία και τη Θράκη 

μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ παράλληλα αναχώρησαν 348.000 

Μουσουλμάνοι. Το πληθυσμιακό κενό υπερκάλυψαν περίπου 500.000 Μικρασιάτες 
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και Πόντιοι, που εγκαταστάθηκαν στην ύπαιθρο και 300.000 στις πόλεις, ενώ από τη 

Βουλγαρία την ίδια περίοδο ήρθαν 30.000 Έλληνες πρόσφυγες. Τέλος, 80.789 

Σλαβόφωνοι επέλεξαν ως τόπο παραμονής τους την Ελλάδα, σύμφωνα με την 

επίσημη ελληνική απογραφή του 1928 (Γούναρης, 1994).  

Η ελληνική πλευρά  ακολούθησε την πολιτική του εξελληνισμού και της 

αφομοίωσης για τους αλλόγλωσσους πληθυσμούς της ήδη από τα  τέλη του 19ου 

αιώνα, όταν το ελληνικό κράτος προσπάθησε με την ίδρυση οικοτροφείων και την 

παροχή υποτροφιών σε σλαβόφωνους μαθητές να τους συγκεντρώσει σε περιοχές 

όπου υπάρχει ελληνόφωνη πληθυσμιακή υπεροχή προκειμένου να αφομοιωθούν 

γλωσσικά (Ηλιάδου- Τάχου, 2006).  

Η πολιτική αυτή της αφομοίωσης-που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από το 

ελληνικό κράτος- βασίζεται στην αντίληψη ότι το έθνος αποτελεί ένα ενιαίο από 

πολιτισμική και πολιτική άποψη σύνολο, αγνοώντας τις εθνικές ομάδες με τα 

ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που τις χαρακτηρίζουν (Μάρκου, 1998). Όπως 

αναφέρει ο Πυργιωτάκης (και σημειώνει η Ηλιάδου-Τάχου, 2004), «το πολιτισμικό 

και γλωσσικό κεφάλαιο των ξενόφωνων ήταν ελλειμματικό και αποκλίνον, αν 

συγκρινόταν με αυτό της κυρίαρχης εθνοπολιτισμικής ομάδας».  Η αφομοίωση στη 

Μακεδονία και επομένως και στο πεδίο μελέτης μας, τη Φλώρινα, την περίοδο του 

Μεσοπολέμου αποτελούσε ανάγκη για ομοιογένεια τόσο γλωσσική όσο και εθνοτική 

προκειμένου να διατηρηθεί η εθνική συνοχή. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η αντιστάθμιση του ελλείμματος επιλέχθηκε 

και οικοδομήθηκε μέσα σε ένα δημοκρατικό θεσμικό πλαίσιο, η ένταξη το 

ξενόφωνων στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και η εφαρμογή 

προγραμμάτων εκμάθησης της κυρίαρχης γλώσσας και θεμελιωδών πολιτισμικών 

συμπεριφορών. 

Το 1922, ψηφίστηκε ο Νόμος «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων και 

Οικοτροφείων απόρων μαθητών», που είχε ως στόχο τη δημιουργία των 

προϋποθέσεων μόρφωσης και περίθαλψης των ορφανών, άπορων μαθητών και 

μαθητριών (Ν. 2851/ΦΕΚ Α’ 114/12.07.1922). Παρά το γεγονός ότι το μέτρο δεν 

αποσκοπούσε ευθέως στην ένταξη των ξενόφωνων της Μακεδονίας, ωστόσο η 

ίδρυση τέτοιων Οικοτροφείων στη Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά και Λείψιστα 

(Νεάπολη), συνέβαλε καθοριστικά στην κατεύθυνση αυτή (Ηλιάδου- Τάχου, 2006). 

Το 1924, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου με τον τίτλο «Προστασία της 

βουλγαρικής μειονότητας στην Ελλάδα», που έγινε ευρύτερα γνωστό με την 
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ονομασία Πολίτη- Καλφώφ, η Ελλάδα ουσιαστικά αναγνώρισε- έστω και προσωρινά- 

την ύπαρξη «βουλγαρικής» μειονότητας στο έδαφός της (Ηλιάδου- Τάχου, 2006). 

Όμως, η αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας οδήγησε σε διπλωματικές 

εξελίξεις και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ελλάδας με αποτέλεσμα τη μη 

επικύρωση του Πρωτοκόλλου. Η κατάσταση εκτονώθηκε με την αποδέσμευση που 

πέτυχε η Ελλάδα από την Κοινωνία των Εθνών και στο εξής αναλάμβανε μόνο την 

υποχρέωσή της να διαμορφώσει μόνη της καθεστώς εκπαιδευτικών και θρησκευτικών 

δικαιωμάτων για τους ξενόφωνους. 

Η κατάσταση περιπλέχθηκε εκ νέου όταν το Νοέμβριο του 1924 και μέχρι το 

1935 το ΚΚΕ, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων μελών του, αποδέχθηκε τις θέσεις της 

κομμουνιστικής Διεθνούς για «ενιαία και ανεξάρτητη Μακεδονία» με την 

επανασυγκόλληση των τριών τμημάτων της «γεωγραφικής» Μακεδονίας. Η απόφαση 

αυτή του ΚΚΕ, όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια, συνέδεσε στη 

συνείδηση μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού τους σλαβόφωνους της 

Μακεδονίας με τους Κομμουνιστές, παρά το γεγονός ότι οι σλαβόφωνοι υποστήριζαν 

συστηματικά σ' όλο το μεσοπόλεμο τους Λαϊκούς (Γούναρης, 1994˙ Κολλιόπουλος, 

1995α).
 
Ήταν επόμενο η εσωτερική αυτή απειλή να οξύνει τις τοπικές αντιπαραθέσεις 

και τα πνεύματα, ιδιαίτερα όσων είχαν προσφέρει εθνικές υπηρεσίες στη Μακεδονία 

και ανησυχούσαν για την τύχη της, λόγω των συνεχών βουλγαρικών επιδρομών και 

των μεθοριακών επεισοδίων (Γούναρης, 1994). 

Η κρίση και οι αντιδράσεις τις προηγούμενης περιόδου αναβίωσαν και με την 

απόπειρα της δικτατορίας του Πάγκαλου (25-6-1925 έως 19-7-1926) να αναγνωρίσει 

«σερβική» μειονότητα στη Μακεδονία ως αντιπερισπασμό απέναντι στις βουλγαρικές 

αξιώσεις. Το μοντέλο του περιελάμβανε τη δημιουργία μειονοτικών σχολείων με 

ταυτόχρονη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως υποχρεωτικής ή την εναλλακτική 

δυνατότητα φοίτησης σε ελληνικό σχολείο με παράλληλη διδασκαλία της μητρικής 

γλώσσας. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου μοντέλου θα επέβαλλε ναι μεν την 

πολιτισμικά ισχυρότερη κουλτούρα, την ελληνική, αλλά θα επέτρεπε παράλληλα και 

τη συντήρηση της πολιτισμικής ετερότητας προκειμένου να  επιτευχθεί η κοινωνική 

συνοχή (Ηλιάδου- Τάχου, 2006). 

Η ματαίωση των προθέσεων της Κυβέρνησης Πάγκαλου οδήγησε στην 

επαναφορά των σχεδίων περί γλωσσικού εξελληνισμού της. 

Η περίοδος 1925- 1936 υπήρξε μία περίοδος άμυνας απέναντι στις επιβουλές 

που εκδηλώθηκαν αναφορικά με την ελληνική Μακεδονία και τον προσεταιρισμό 
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των ξενόφωνων. Ωστόσο, το διεθνές περιβάλλον δεν ευνοούσε στρατηγικές 

δυναμικής αφομοίωσης. 

Κατά τη διακυβέρνηση της χώρας από την κυβέρνηση Βενιζέλου (1928-32), η 

Σόφια συνέχισε να πιέζει για την αναγνώριση μειονότητας στη Μακεδονία. Οι 

προτάσεις αυτές φαίνεται ότι δεν άφηναν αδιάφορο τον Βενιζέλο, εφόσον βέβαια η 

Βουλγαρία θα ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί το αμετάβλητο των βαλκανικών 

συνόρων (Γούναρης, 1994). 

Από το 1930 και μέχρι και τη δικτατορία του Μεταξά, οι εθνικές στρατηγικές 

της γλωσσικής αφομοίωσης των ξενόφωνων παραχώρησαν τη θέση τους σε μια 

αρθρογραφία με έντονους παιδαγωγικούς προβληματισμούς. 

Το καθεστώς της δικτατορίας του Μεταξά ενέταξε το ζήτημα των ξενόφωνων 

σε μια ευρύτερη στρατηγική εθνικού φρονηματισμού και με τη χρήση βίαιων 

μεθόδων δημιούργησε πληγές και διχασμό στη Μακεδονία. 

Η κατοχική περίοδος που ακολούθησε υπήρξε ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη 

Μακεδονία, για τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων του πληθυσμού της. Η γερμανική 

κατάκτηση έφερε μαζί της και τους συμμάχους του άξονα Βουλγάρους, 

αναθερμαίνοντας τις βλέψεις τους για την περιοχή. Μάλιστα, την πόλωση που 

προϋπήρχε του Β’ παγκοσμίου πολέμου στην ελληνική κοινωνία μεταξύ της 

πολυπληθούς εργατικής και αγροτικής τάξης και της αστικής, επέτεινε στην 

Μακεδονία η ξενοφωνία σημαντικής μερίδας των κοινωνικών στρωμάτων της 

αγροτικής ενδοχώρας αλλά και δυσχέρανε η αρνητική πολιτική του ελληνικού 

κράτους, ιδιαιτέρως δε του δικτάτορα Μεταξά, απέναντι στους ξενόφωνους. 

Επιπρόσθετα, για την ερμηνεία όλων των παραπάνω θα πρέπει να σταθμιστεί 

προσεκτικά και η κατάσταση στις αγροτικές περιοχές της ελληνικής Μακεδονίας, 

όπου σοβαροί παράγοντες τροφοδοτούσαν τη δυσαρέσκεια των Σλαβόφωνων και 

δυσχέραιναν την αφομοίωση τους. Τέτοιοι παράγοντες υπήρξαν οι κτηματικές έριδες 

με τους πρόσφυγες, η απαγόρευση χρήσεως της γλώσσας τους, η καχυποψία των 

αρχών απέναντί τους, καθώς και το χαμηλό βιοτικό τους επίπεδο (Κολιόπουλος, 

1995α). Έτσι μερικοί από αυτούς ανέπτυξαν καιροσκοπικές διαθέσεις και 

συνεργάστηκαν με τους κατακτητές, με αποτέλεσμα η επιπολάζουσα βουλγαροφιλία 

και οι αυτονομιστικές διαθέσεις που αναπτύχθηκαν αργότερα με την ανοχή του ΚΚΕ 

να συνδέσει στη συνείδηση μεγάλου μέρους του ελληνικού πληθυσμού τους 

βουλγαρίζοντες της Μακεδονίας με τους Κομμουνιστές (Γούναρης, 1994˙ 

Κολλιόπουλος, 1995β). Η διάγνωση, ωστόσο, των εθνικών φρονημάτων του 



 

70 
 

πληθυσμού αυτού, εφόσον υπήρχαν, ήταν βέβαια μια εξαιρετικά λεπτή υπόθεση και 

καμιά εκτίμηση δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκαιρη.  

 

3. Εκπαίδευση στη Φλώρινα [1940-49] 

 

Από τον τοπικό τύπο Φλώρινας, την περίοδο 1943-1949
19

, αποδελτιώθηκαν 

συνολικά 386 άρθρα, εκ των οποίων τα 326 (84,5%) αφορούσαν την εκπαίδευση και 

τα 60 (15,5%) τον πολιτισμό (Πίνακας 3-1 & Διάγραμμα 3-1). 

 

Πίνακας 3-1. Θεματολογία άρθρων του τοπικού τύπου 

Θεματολογία άρθρων του τοπικού τύπου 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση 326 84,5 84,5 84,5 

Πολιτισμός 60 15,5 15,5 100,0 

Σύνολο 386 100,0 100,0  

 

                                                           

19   Σύμφωνα με τον Ανδρέου (2008), η εφημερίδα «Έθνος» κυκλοφόρησε τις περιόδους 

1931-1936, 1938-1940, 1942-1944, 1945 και έπειτα, ενώ στην παρούσα εργασία εντοπίστηκαν και 

μελετήθηκαν τα φύλλα από το Μάιο του 1943 έως το 1949.  

 



 

71 
 

 
 

Διάγραμμα 3-1. Θεματολογία άρθρων του τοπικού τύπου 

 

Στην κατηγορία εκπαίδευση συμπεριλήφθηκαν άρθρα που αφορούσαν τους 

μαθητές, τους δασκάλους, τα σχολεία όλων των βαθμίδων της περιοχής, καθώς 

επίσης και άρθρα που αναφέρονταν στη διοργάνωση των σχολικών γιορτών και τη 

φυσική αγωγή της νεολαίας. Στην κατηγορία του πολιτισμού εντάχθηκαν τα άρθρα 

που εντοπίστηκαν στον τύπο και αναφέρονταν στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο 

«Αριστοτέλη», καθώς επίσης και όλα εκείνα τα άρθρα που αναφέρονταν στη 

διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και διαλέξεων που έλαβαν χώρα στη Φλώρινα 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, καθώς και στις εκδόσεις βιβλίων και ποιητικών 

συλλογών από Φλωρινιώτες λογοτέχνες. 

Συγκεκριμένα, για τα εκπαιδευτικά άρθρα του τοπικού τύπου, από σύνολο 326 

άρθρων, τα 129 (39,6%) αφορούσαν τους δασκάλους, τα 59 (18,1%) αναφέρονταν σε 

σχολεία και άλλες δομές εκπαίδευσης της Φλώρινας, 52 (16%) άρθρα αναφέρονταν 

σε σχολικές γιορτές, 41(12,6 %) σε μαθητές, 32 άρθρα (9,8%) στη φυσική αγωγή και 
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τέλος 13 (4%) άρθρα στην εκπαίδευση στις ανατολικές χώρες (Πίνακας 3-2 & 

Διάγραμμα 3-2). 

 

Πίνακας 3-2. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων του τοπικού τύπου 

Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων του Τοπικού Τύπου 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση στις ανατ. χώρες 13 4,0 4,0 4,0 

Δάσκαλοι 129 39,6 39,6 43,6 

Μαθητές 41 12,6 12,6 56,1 

Σχολεία & άλλες δομές 

εκπαίδευσης 
59 18,1 18,1 74,2 

Σχολικές γιορτές 52 16,0 16,0 90,2 

Φυσική αγωγή 32 9,8 9,8 100,0 

Σύνολο 326 100,0 100,0 
 

 

 
Διάγραμμα 3-2. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων του τοπικού τύπου 
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Από την εφημερίδα «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» αποδελτιώθηκαν 109 άρθρα,  

από τα οποία τα 108, με ποσοστό 99,1%, αφορούσαν την εκπαίδευση στη Φλώρινα 

και το 1, με ποσοστό 0,9%, αφορούσε τον πολιτισμό (Πίνακας 3-3 & Διάγραμμα 3-

3). 

 

Πίνακας 3-3. Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας 

Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση 108 99,1 99,1 99,1 

Πολιτισμός 1 ,9 ,9 100,0 

Σύνολο 109 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 3-3. Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας 

 

Συγκεκριμένα, από τα 108 άρθρα που αφορούσαν την εκπαίδευση, τα 84 

(77,8%) αναφέρονταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό, τα 17 (15,7%) σε σχολεία και 

άλλες δομές εκπαίδευσης, τα 5 (4,6%) σε σχολικές γιορτές και τα 2 (1,9%) στη 

φυσική αγωγή (Πίνακας 3-4 & Διάγραμμα 3-4). 

 

Πίνακας 3-4. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας 

Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Δάσκαλοι 84 77,8 77,8 77,8 

Σχολεία & άλλες δομές 

εκπαίδευσης 
17 15,7 15,7 93,5 

Σχολικές γιορτές 5 4,6 4,6 98,1 

Φυσική αγωγή 2 1,9 1,9 100,0 

Σύνολο 108 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 3-4. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας 

 

 

Από την εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης» αποδελτιώθηκαν 158 άρθρα,  από τα 

οποία τα 107, με ποσοστό 67,7%, αφορούσαν την εκπαίδευση στη Φλώρινα και τα 

51, με ποσοστό 32,3%, αφορούσαν τον πολιτισμό (Πίνακας 3-5 & Διάγραμμα 3-5). 

 
Πίνακας 3-5. Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση 107 67,7 67,7 67,7 

Πολιτισμός 51 32,3 32,3 100,0 

Σύνολο 158 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 3-5. Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

 

 

Από τα 107 άρθρα της συγκεκριμένης εφημερίδας που αφορούσαν την 

εκπαίδευση, τα 23 (21,5 %) αναφέρονταν στον μαθητικό πληθυσμό της περιοχής, 

επίσης 23 (21,5 %) σε σχολεία και ιδρύματα, 20 (18,7%) άρθρα αφορούσαν τις 

σχολικές γιορτές, 19 (17,8 %) άρθρα αφορούσαν την φυσική αγωγή, 16 (15%) άρθρα 

αναφέρονταν στους δασκάλους  και τέλος 6 (5,6%) άρθρα στην εκπαίδευση στις 

ανατολικές χώρες (Πίνακας 3-6 & Διάγραμμα 3-6). 
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Πίνακας 3-6. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση στις ανατ. χώρες 6 5,6 5,6 5,6 

Δάσκαλοι 16 15,0 15,0 20,6 

Μαθητές 23 21,5 21,5 42,1 

Σχολεία & άλλες δομές 

εκπαίδευσης 
23 21,5 21,5 63,6 

Σχολικές γιορτές 20 18,7 18,7 82,2 

Φυσική αγωγή 19 17,8 17,8 100,0 

Σύνολο 107 100,0 100,0 
 

 

 

 
Διάγραμμα 3-6. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 
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Από την εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» αποδελτιώθηκαν 119 άρθρα,  από τα 

οποία τα 111, με ποσοστό 93,3% αφορούσαν την εκπαίδευση στη Φλώρινα και τα 8, 

με ποσοστό 6,7%, αφορούσαν τον πολιτισμό (Πίνακας 3-7 & Διάγραμμα 3-7). 

 

Πίνακας 3-7. Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση 111 93,3 93,3 93,3 

Πολιτισμός 8 6,7 6,7 100,0 

Σύνολο 119 100,0 100,0  

 

 

 
 

Διάγραμμα 3-7. Θεματολογία άρθρων εφημερίδας Ελληνική Φωνή 
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Από τα 111 άρθρα της εφημερίδας «Ελληνική Φωνή» που αφορούσαν την 

εκπαίδευση, τα 29 (26,1%) αναφέρονταν στο εκπαιδευτικό προσωπικό της περιοχής, 

τα 27 (24,3 %) άρθρα αναφέρονταν στις σχολικές γιορτές, 19 άρθρα (17,1 %) 

αφορούσαν σχολεία και δομές εκπαίδευσης, 18 (16,2%) είχαν ως θέμα τους μαθητές, 

11  (9,9%) άρθρα αφορούσαν την φυσική αγωγή και τέλος 7 (6,3%) άρθρα 

αναφέρονταν στην εκπαίδευση στις ανατολικές χώρες (Πίνακας 3-8 & Διάγραμμα 3-

8). 

 

 

Πίνακας 3-8. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εκπαίδευση στις ανατ. χώρες 7 6,3 6,3 6,3 

Δάσκαλοι 29 26,1 26,1 32,4 

Μαθητές 18 16,2 16,2 48,6 

Σχολεία & άλλες δομές 

εκπαίδευσης 
19 17,1 17,1 65,8 

Σχολικές γιορτές 27 24,3 24,3 90,1 

Φυσική αγωγή 11 9,9 9,9 100,0 

Σύνολο 111 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 3-8. Θεματολογία εκπαιδευτικών άρθρων εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

 

3.1. Γενική εικόνα της  εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας (Θέση, κλίμα, 

ασχολίες των κατοίκων) 

Η εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας, σύμφωνα με το Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947 (1947), περιελάμβανε την περιοχή της επαρχίας 

Φλώρινας, η οποία συνόρευε προς Βορρά με τη Γιουγκοσλαβία και προς Δύση με την 

Αλβανία. Περιελάμβανε 49 χωριά και 5 συνοικισμούς. Επρόκειτο για μια από τις πιο 

ακριτικές περιφέρειες της Ελλάδας. 

Η θέση της αυτή, μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, είναι και που 

έδινε τη μεγάλη Εθνική της σημασία, τόσο γιατί αποτελούσε την προθήκη του 

Ελληνικού Κράτους, όσο και γιατί από πολλά χρόνια ασκείτο σε αυτήν έντονη ξενική 

προπαγάνδα για την εθνολογική της αλλοίωση (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

1945-1947, 1947). 
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Εικόνα 3-1. Χάρτης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλωρίνης (πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947) 

 

Η περιφέρεια Φλωρίνης υπήρξε γνωστή στους κατοίκους της με τα ιδιαίτερα 

ονόματα των περιοχών της. Έτσι, όλη η πεδινή της περιοχή που βρισκόταν σε ένα 

νοητό τρίγωνο με βάση τη συνοριογραμμή στη Νίκη ήταν γνωστή ως «καμποχώρια». 

Περιελάμβανε τα χωριά: Αρμενοχώρι, Τριπόταμος, Παπαγιάννη, Μεσονήσι, 

Αμμοχώρι, Άνω & Κάτω Καλλινίκη, Μαρίνα, Πρώτη, Κλαδοράχη, Άνω & Κάτω 

Κλεινές, Παρόρι, Αγία Παρασκευή, Εθνικό, Νίκη, Νέος Καύκασος.  

Τα χωριά που βρίσκονται νοτιοδυτικά του Νομού (τα χωριά πέρα από το 

χωριό Τροπαιούχο) ήταν γνωστά ως «χωριά του Βιτσίου» (π.χ. Τροπαιούχος, 

Τριανταφυλλιά, Πολυπόταμος, Κάτω Υδρούσα, Ατραπός, Πέρασμα, Άνω Υδρούσα, 

Δροσοπηγή, Κολχική, Φλάμπουρο). 

Ως «χωριά του βουνού» ονομάζονταν αυτά που ήταν στις ανατολικές περιοχές 

του Βαρνούντα (π.χ. Άλωνα, Μπούφι, Κρατερό, Πισοδέρι κ.λπ.), ενώ η περιοχή που 

βρισκόταν πέρα από το Πισοδέρι και μέχρι την κορυφογραμμή με την ονομασία 

«Περβάλι», ως «Κορέστια» (π.χ. Ανταρτικό, Τρίγωνο, Τύρνοβο, Σφήκα). 

Τέλος, η περιοχή περά από εκεί μέχρι και τα σύνορα της Αλβανίας και 

Γιουγκοσλαβίας ήταν γνωστή ως «Περιοχή των Πρεσπών» (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947).  
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Η έκταση της περιφέρειας ανερχόταν σε 1.200 περίπου τ.χλμ. Η απόσταση 

από το ανατολικότερο σημείο της έως το δυτικότερο ήταν 100 περίπου χλμ., ενώ από 

το βορειότερο έως το νοτιότερο 30-35 χλμ.. Από υψομετρικής απόψεως, η εικόνα της 

Φλώρινας χαρακτηρίζεται στο Λεύκωμα ως «ξεχωριστή», διότι ακόμα και ο κάμπος 

της (με υψόμετρο 600-630 μέτρα) ήταν αρκετά πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας, οπότε της παρείχε το πλεονέκτημα να συγκεντρώνει τόσο τα αγαθά του 

κάμπου, όσο και τις ομορφιές και τα οφέλη του βουνού. 

Το «μέτρο και κανόνα του κλίματος» της περιφέρειας αποτελούσαν τα χιόνια, 

οι παγετώνες και οι βροχές, καθώς για τουλάχιστον 6 μήνες η θερμοκρασία της ήταν 

8-15
ο
 κάτω του μηδενός. Εξαίρεση αποτελούσε το κλίμα της περιοχής των Πρεσπών, 

το οποίο περιγράφεται ως «καθαρά νησιωτικό» (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

1945-1947, 1947). 

Οι ασχολίες των κατοίκων της Περιφέρειας Φλώρινας υπήρξαν ανάλογες της 

ποιότητας του εδάφους και του κλίματος της.  Η πλειοψηφία του πληθυσμού της 

Περιφέρειας ασχολιόταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Παράλληλα ήταν 

ιδιαίτερα διαδεδομένη η δενδροκαλλιέργεια και η καλλιέργεια της φράουλας και της 

πατάτας, ενώ ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της περιοχής των Πρεσπών 

ασχολούταν αποκλειστικά με την αλιεία (Βλ. Παράρτημα Β). 

Την εξεταζόμενη χρονικά περίοδο, η γεωργία και η κτηνοτροφία βρίσκονταν 

σε πολύ χαμηλό επίπεδο, παρόλο που το κλίμα και το έδαφος ήταν ιδιαιτέρως 

ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξή τους. Αιτίες αυτής της στασιμότητας υπήρξαν 

η έλλειψη καινούργιων μεθόδων καλλιέργειας, η μη κανονική χρήση λιπασμάτων, η 

μη εκμετάλλευση των υδάτων, καθώς επίσης και η έλλειψη προσπάθειας για 

εντατικότερη εκμετάλλευση της φλωρινιώτικης γης και για δημιουργία νέων 

πλουτοπαραγωγικών πόρων (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Παράλληλα, τα δάση της περιοχής ενώ μπορούσαν να προσφέρουν μεγάλη 

ποσότητα ξυλείας στους κατοίκους της, παρέμεναν ανεκμετάλλευτα. Περί το έτος 

1924 φαίνεται να είχε δημιουργηθεί στο Πισοδέρι δασικός σύλλογος, ο Δασικός 

Συνεταιρισμός Πισοδερίου ο οποίος έστελνε εκατομμύρια οκάδες ξύλα και κάρβουνα 

για καύσιμα στις διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, ωστόσο και πάλι δεν θα 

μπορούσε να αναφερθεί κάποια περαιτέρω μορφή συστηματικής εργασίας και 

εκμετάλλευσης του δασικού πλούτου (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-

1947, 1947).  
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Ταυτόχρονα, τα πλούσια βοσκοτόπια του Καϊμάκτσιλάν, του χωριού Άγιος 

Γερμανός, του Βιτσίου, των χωριών Πολυποτάμου και Τριανταφυλλιάς, καθώς και 

του Πισοδερίου παρέμεναν και αυτά ανεκμετάλλευτα. Τα λίγα πρόβατα από τη 

Θεσσαλία που βοσκούσαν στα γιδοτόπια ασφαλώς δεν επαρκούσαν για την 

αναβάθμιση του κτηνοτροφικού κλάδου. 

Ωστόσο, φωτεινή εξαίρεση όλων των παραπάνω αποτελούσε η 

δενδροκαλλιέργεια, η οποία διαδόθηκε από τους πρόσφυγες της περιοχής, καθώς και 

η καλλιέργεια της φράουλας και της πατάτας, που γινόταν με συστηματικό τρόπο και 

με ιδιαίτερη προσοχή. Οι βάσεις και ο θεμέλιος λίθος της συστηματικής 

δενδροκαλλιέργειας στο νομό τέθηκαν από τον γεωπόνο Ιωάννη Κοντόπουλο, το 

έργο του οποίου υπήρξε καθοριστικό για την ανάπτυξη της γεωργίας στη Φλώρινα 

μετά το 1925
20

. Μάλιστα, η ανάπτυξή της υπήρξε τέτοια που όπως αναφέρεται στο 

εκπαιδευτικό λεύκωμα «είναι αμφίβολον εάν αύτη εσημείωσε τοιαύτην πρόοδον εις 

άλλο διαμέρισμα της χώρας». Συγκεκριμένα, ο Κοντόπουλος ίδρυσε το 1925 

Δενδροκομικό Σταθμό (Φυτώριο), ενώ εργάστηκε συστηματικά για την εξάπλωση 

της δενδροκαλλιέργειας στις κοινότητες, οι οποίες ήταν πιο προηγμένες στο γεωργικό 

τομέα αλλά και πιο ευνοϊκές από κλιματολογική και εδαφολογική άποψη. Σκοπός του 

σταθμού υπήρξε «η ανάπτυξις και βελτίωσις της δενδροκομίας και αμπελουργίας δια 

του κατ’ έτος πολλαπλασιασμού και διαδόσεως εκλεκτών εντοπίων και ξενικών 

ποικιλιών δένδρων και κλημάτων». Κατά τα χρόνια της κατοχής υπέστη δυστυχώς 

μεγάλες καταστροφές, ενώ ξεκίνησε και πάλι τις προπολεμικές του εργασίες την 

περίοδο συγγραφής του Λευκώματος, τα έτη 1945-47,  με αναμενόμενη παραγωγή 

δενδρυλλίων, για το έτος 1948, 8-10.000 τεμαχίων (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947).   

Πέρα από τη συμβολή του Κοντόπουλου, οι κλιματολογικές και εδαφολογικές 

συνθήκες της περιοχής υπήρξαν ιδιαιτέρως ευνοϊκές για την αλματώδη ανάπτυξη της 

                                                           

20 Πριν το 1925 ωστόσο η δενδροκαλλιέργεια ήταν σποραδική και εγκαταλελειμμένη στις 

όποιες διαθέσεις της φύσης, αλλά και των αγνώστων τότε διαφόρων εντομολογικών ή μυκητολογικών 

ασθενειών, καθώς και των διαφόρων ζώων. Παράλληλα διενεργείτο σε περιορισμένη κλίμακα από 

τους ασχολούμενους με αυτήν γεωργούς, με σκοπό την κάλυψη των οικιακών τους αναγκών και μόνο.  
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δενδροκομίας και συγκεκριμένα της καλλιέργειας της μηλιάς
21

. Από τις τρεις 

περιοχές του Νομού, δηλαδή τη Φλώρινα, το Αμύνταιο και την Πρέσπα, η πρώτη 

υπήρξε η πλέον προηγμένη από δενδροκομικής απόψεως, γιατί το ορεινό και 

ημιορεινό διαμέρισμα αυτής (Άνω και Κάτω Κλεινές, Μπούφι, Κρατερό, Άλωνα, 

Σκοπιά, Τριανταφυλλιά, Κολχική, Φλάμπουρο κ.α.) προσέφερε τις ευνοϊκότερες 

συνθήκες για την ανάπτυξή της: γόνιμα και δροσερά εδάφη, αποστραγγιζόμενα 

αρδεύσιμα ύδατα κ.λπ.. Παράλληλα τα ορεινά και ημιορεινά διαμερίσματα του νομού 

προσφέρονταν ακόμα περισσότερο για την ανάπτυξή της, λόγω των μη ευνοϊκών 

συνθηκών για άλλες καλλιέργειες και επομένως υπήρχε παράλληλη συνεισφορά στην 

ανύψωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της Περιφέρειας που ήταν χαμηλό.  
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Διάγραμμα 3-9. Η καταλαμβανόμενη έκταση των σπουδαιότερων κέντρων δενδροκομίας της 

περιφέρειας Φλώρινας σε στρ. (1945-47) 

 

                                                           

21
 Ποικιλίες μήλων που καλλιεργούνταν:Γίγαντες, φερίκια, τερ-ελμάζ, μπίσμαρκ, καλκάν, 

Καλλιφόρνια, κυδωνάτα, καρλάτ, τσιζελί, πασά-ελμάζ, Αλέξανδρος κ.α. 
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Στο διάγραμμα 3-9 καταγράφεται η καταλαμβανόμενη έκταση των 

σπουδαιότερων κέντρων δενδροκομίας της περιφέρειας Φλώρινας την περίοδο του 

Εμφυλίου πολέμου. Πρώτο σε έκταση δενδροκαλλιέργειας ερχόταν το χωριό Κάτω 

Κλεινές με 750 στρ., ακολουθούσε  το χωριό Άνω Κλεινές με 260 στρέμματα, το 

Μπούφι με 250 στρ., εν συνεχεία σημαντικό κέντρο δενδροκομίας με έκταση 200 

στρ. αποτελούσε η πόλη της Φλώρινας, το χωριό Φλάμπουρο στη συνέχεια κατείχε 

165 στρ. δενδροκαλλιέργειας,  η Κολχική με 120 στρ., τα χωριά Κρατερό και 

Μεσονήσι με 80 στρέμματα δένδρων και τέλος ο Τροπαιούχος με 60 στρέμματα 

δενδροκαλλιεργειών. 

Διάγραμμα 3-10. Η δενδροκομική ανάπτυκη της Φλώρινας (1939-1946) 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα (3-10) καταγράφεται η δενδροκομική ανάπτυξη 

στην περιοχή της Φλώρινας, όπου είναι εμφανής η υπεροχή της μηλιάς για τα έτη 

1939-1946, ενώ η αχλαδιά -υπολειπόμενη κατά πολύ της πρώτης- καταλάμβανε τη 

δεύτερη θέση στην παραγωγή, επίσης για το σύνολο των ετών  

Όσον αφορά τις καλλιέργειες, στο διάγραμμα 3-11 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε τα στρέμματα ανά είδος καλλιέργειας στην περιφέρεια Φλώρινας, το 

διάστημα 1945-47. Συγκεκριμένα, το σιτάρι ήταν το περισσότερο καλλιεργούμενο 

προϊόν με 90.000 στρέμματα καλλιέργειας, ακολουθούσε ο αραβόσιτος με 45.000 

στρέμματα, το κριθάρι με 15.000 στρ., ο καπνός με 2.800 στρ., το φασόλι με 2.500 

στρ. και τέλος η βρώμη με μόλις 240 στρέμματα. 
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1939-40 66.230 8.040 1.546 1.845 1.013 1.750 3.410 4.967

1942-43 77.971 5.853 1.670 963 867 638 2.707 1.606

1945-46 65.835 7.081 2.035 951 1.272 750 3.148 1.661
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Διάγραμμα 3-11. Καλλιεργούμενη έκταση στη Φλώρινα ανά είδος καλλιέργειας (1945-47) 

 

Η οικονομική απόδοση, ωστόσο, όλων των παραπάνω καλλιεργειών, 

συμπεριλαμβανομένης και της σχετικά αναβαθμισμένης δενδροκαλλιέργειας, 

περιγράφεται ιδιαιτέρως χαμηλή, ιδιαίτερα αν μεταφερθεί, όπως αναφέρεται στο 

Λεύκωμα, «η προπολεμική καθαρά πρόσοδος» σε δραχμές την περίοδο του εμφυλίου 

πολέμου (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Παρά όμως τις χαμηλές οικονομικές αποδόσεις, ο αγρότης φαίνεται ότι 

κατελάμβανε ξεχωριστή θέση στην κοινωνία της Φλώρινας. Και αυτό γιατί σε αυτόν 

–όπως αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας Έθνους- έπεσε ο λαχνός να δώσει μέρος 

από τα σιτηρά του για τη διατροφή του πληθυσμού. Χάρις στον αγρότη και στα 

αλτρουιστικά αισθήματα αναφέρεται ότι εξασφαλίστηκε το 1942 και το 1943 το ψωμί 

του λαού. Η θέση του τα παλιότερα χρόνια εμφανίζεται υποβαθμισμένη λόγω της 

αστυφιλίας, ωστόσο στα δύσκολα χρόνια της κατοχής η προσφορά του στον λαό 

αναγνωρίζεται. Ο γεωργικός κλάδος είναι αυτός που προσέφερε τα προϊόντα του σε 

τιμές προσιτές για τον κόσμο, σε αντίθεση, όπως καταγράφεται, με τους άλλους 

παραγωγούς, τους βιοτέχνες, τους βιομηχάνους, των οποίων η στάση φαίνεται να 

είναι ακλόνητη και σταθερή παρά τις όποιες δυσχερείς οικονομικές συνθήκες (Ο 

αγρότης μας, 1943).  

Όσον αφορά, τέλος, συγκεκριμένα την πόλη της Φλώρινας, όπως μπορεί να 

παρατηρήσει κανείς στο διάγραμμα 3-12, το 22% ασκούσε το επάγγελμα του 
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εμπόρου, το 20% επί του συνόλου ήταν βιοτέχνες, το 18% γεωργοί, εν συνεχεία το 

12% ήταν εισοδηματίες, το 8% εργάτες, οι κτηνοτρόφοι και οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες καταλάμβαναν ένα ποσοστό της τάξης του 6% έκαστοι, οι δημόσιοι 

υπάλληλοι και στρατιωτικοί κατείχαν ένα ποσοστό της τάξης του 4% και τέλος οι 

επιστήμονες μόλις άγγιζαν το 1% επί του συνόλου (Διάγραμμα 3-12). 

 

 

Διάγραμμα 3-12. Τα επαγγέλματα των κατοίκων της πόλης της Φλώρινας 

 

Τον εμπορικό κόσμο της Φλώρινας, που κατελάμβανε και το μεγαλύτερο 

ποσοστό επί του συνόλου του πληθυσμού, αποτελούσαν έμποροι υφασμάτων, 

νεωτερισμών, σιδηρικών, σιτέμποροι, εμποροράφτες και βιβλιοπώλες (Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947).  

Τον επιστημονικό κόσμο Φλώρινας, αποτελούσαν τα επαγγέλματα των 

δικηγόρων, των γιατρών, των οδοντιάτρων και των φαρμακοποιών. Τη χρονική 

περίοδο 1945-47, στην πόλη ασκούσαν τη δικηγορία 29 δικηγόροι, ενώ από την 

περιοχή δεν έλειπαν και οι καταρτισμένοι γιατροί, 20 στον αριθμό τη συγκεκριμένη 

περίοδο. Όσον αφορά τους οδοντιάτρους, στην πόλη ασκούσαν το επάγγελμα μόνο 

τρεις. Συγκεκριμένα, ο Λιάκος Θεόδωρος με καταγωγή το Πισοδέρι, ο Δημητριάδης 

Γεώργιος από το Μοναστήρι και ο Βογιατζής Θεόδωρος από τη πόλη της Φλώρινας. 

Τέσσερα φαρμακεία με κανονική λειτουργία εξυπηρετούσαν αρκούντως την πόλη 
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υπό τη διεύθυνση των Αργυρόπουλου, Δοσίου, Γεωργιάδη, Νικολαϊδη (Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

 

3.2. Η οργάνωση της εκπαίδευσης 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, από το σύνολο των  326 άρθρων 

του τοπικού τύπου που αποδελτιώθηκαν και αφορούσαν την εκπαίδευση στη 

Φλώρινα, τα 59 άρθρα αναφέρονταν στα σχολεία και τις άλλες δομές εκπαίδευσης 

της περιοχής.  Από το σύνολο των άρθρων, τα 27 (45,8%) αναφέρονταν σε σχολεία 

όλων των βαθμίδων (στοιχειώδης, μέση, ανώτερη εκπαίδευση), τα 11 (18,6%) στα 

λεγόμενα «σλαβομακεδονικά» σχολεία, 8 (13,6%) άρθρα αναφέρονταν στα 

κατηχητικά σχολεία Φλώρινας, 5 (8,5%) άρθρα αφορούσαν τον Εθνικό Παιδικό 

Σταθμό (ΕΠΣ) και τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία (ΕΑΝ), 4 (6,8%) άρθρα 

αναφέρονταν στη λειτουργία του Εθνικού Οικοτροφείου, ενώ επίσης 4 (6,8%) άρθρα 

στην Παιδούπολη Φλώρινας «Αγία Όλγα». Στο παρόν υποκεφάλαιο θα αναλυθούν 

όλα τα σχολεία και ιδρύματα της Φλώρινας, εκτός από την Παιδαγωγική Ακαδημία 

για την οποία θα γίνει ξεχωριστή αναφορά σε επόμενο υποκεφάλαιο, λόγω του 

ιδιαίτερου ρόλου που κλήθηκε να διαδραματίσει από την ίδρυσή της και έπειτα 

(Πίνακας 3-9 & Διάγραμμα 3-13). 

 

Πίνακας 3-9. Σχολεία και άλλες δομές εκπαίδευσης μέσα από τον τοπικό τύπο 

Σχολεία & δομές εκπαίδευσης μέσα από τον τοπικό τύπο 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Εθνικό Οικοτροφείο 4 6,8 6,8 6,8 

ΕΠΣ & ΕΑΝ 5 8,5 8,5 15,3 

Κατηχητικά σχολεία 8 13,6 13,6 28,8 

Παιδούπολη "Αγία Όλγα" 4 6,8 6,8 35,6 

"Σλαβομακεδονικά" σχολεία 11 18,6 18,6 54,2 

Σχολεία όλων των βαθμίδων 27 45,8 45,8 100,0 

Σύνολο 59 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 3-13. Σχολεία και δομές εκπαίδευσης μέσα από τον τοπικό τύπο 

 

 

3.2.1. Σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης 

Στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλωρίνης την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 

λειτουργούσαν 64 δημοτικά σχολεία και 56 Νηπιαγωγεία. 

Από σύνολο 64 Δημοτικών σχολείων της εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Φλώρινας, τα 16 (25%) ήταν μονοτάξια, 16  (25%) ήταν διτάξια, 10 (15,6%) σχολεία 

ήταν τριτάξια, 5 (7,8%) σχολεία ήταν τετρατάξια, 7 (10,9%) σχολεία ήταν πεντατάξια 

και 10 (15,6%) σχολεία ήταν εξατάξια (Βλ. Παράρτημα Γ) (Πίνακας 3-11 & 

Διάγραμμα 3-14). 
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Πίνακας 3-10. Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

 Συχνότητα Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό Ποσοστό 

Έγκυρο 

Μονοτάξια 16 25,0 25,0 25,0 

Διτάξια 16 25,0 25,0 50,0 

Τριτάξια 10 15,6 15,6 65,6 

Τετρατάξια 5 7,8 7,8 73,4 

Πεντατάξια 7 10,9 10,9 84,4 

Εξατάξια 10 15,6 15,6 100,0 

Σύνολο 64 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 3-14. Τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας 

 

Από τα 64 αυτά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούσαν στην 

περιφέρεια Φλώρινας, στην πόλη της Φλώρινας την περίοδο αυτή λειτουργούσαν 

οχτώ δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα, λειτουργούσαν τα: 

 Α’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης (Εξατάξιο) 
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 Β’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης (Εξατάξιο) 

 Γ’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης (Εξατάξιο) 

 Δ’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης (Εξατάξιο) 

 Ε’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης (Τετρατάξιο)  

 ΣΤ’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης ( Πεντατάξιο)  

 Ζ’ Δημοτικό σχολείο Φλωρίνης (Μονοτάξιο) και 

 Δημοτικό σχολείο Εθνικού Οικοτροφείου (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Για τα Δημοτικά σχολεία των χωριών της Εκπαιδευτικής περιφέρειας 

Φλωρίνης υπάρχει εκτενής αναφορά στο εκπαιδευτικό λεύκωμα του 1947, στην οποία 

αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ονόματα των εκπαιδευτικών που δίδαξαν σε αυτά, 

καθώς και ο αριθμός των μαθητών/τριών που φοιτούσαν την περίοδο συγγραφής του 

λευκώματος και τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα Γ (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Από τα 56 Νηπιαγωγεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας, τα 41 ήταν μονοτάξια 

και τα 15 διτάξια, ενώ τα σχολεία προσχολικής αγωγής που λειτουργούσαν μόνο στην 

πόλη της Φλώρινας, την εξεταζόμενη χρονικά περίοδο, ήταν τα εξής: 

 Α’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Διτάξιο) 

 Β’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Μονοτάξιο) 

 Γ’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Διτάξιο) 

 Δ’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Μονοτάξιο) 

 Ε’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Μονοτάξιο) 

 ΣΤ’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Μονοτάξιο) 

 Ζ’ Νηπιαγωγείο Φλωρίνης (Μονοτάξιο) (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

1945-1947, 1947). 

Αναφορικά με τα σχολεία Μέσης εκπαίδευσης, την εξεταζόμενη χρονικά 

περίοδο, πληροφορούμαστε πως η πόλη ήδη από τα χρόνια της Οθωμανοκρατίας 

διέθετε Γυμνάσιο Αρρένων και Γυμνάσιο Θηλέων. Μάλιστα, στον περιοδικό τύπο, 

αναφέρεται ότι τα σχολεία αυτά διέθεταν το μεγαλύτερο αριθμό μαθητών από όλα τα 

Γυμνάσια της Ελλάδας. Αυτό συνέβαινε, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό λεύκωμα 

(1947), πρώτον, διότι οι κάτοικοι της Φλώρινας και ιδιαιτέρως οι πρόσφυγες 

αγαπούσαν τα γράμματα («Μόνο τα προσφυγικά χωριά Νέος Καύκασος και Κολχική  

έστελναν 200 περίπου μαθητές στα Γυμνάσια της πόλης») και δεύτερον διότι τα 
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σχολεία αυτά ήταν προσιτά  από άποψη τόσο οικονομική όσο και συγκοινωνιακή 

(Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Και τα δύο Γυμνάσια στεγάζονταν σε παλιό διώροφο διδακτίριο και 

διευθύνονταν το μεν Γυμνάσιο Αρρένων από τον Τ. Λιάκο, το δε Θηλέων από τον Β. 

Γρίβα. Το προσωπικό τους, τη διετία 1945-47, αποτελούσαν οι εξής καθηγητές και 

καθηγήτριες: Τρ. Παπαθεοδωρίδης, Δ. Αναστασιάδης, Κων. Σταμέλλος, Π. 

Τριανταφύλλου, Αντ. Μάρκος, Μ. Σαρρή, Π. Μεγαλοφώνου, Ευαγ. Μπάλλα, Κ. 

Λαλαγιάννη, Αν. Καρόζη και Δ. Κουσουρέτα (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλώρινας 

1945-1947, 1947).  

Κατά το παρελθόν στα γυμνάσια είχαν διατελέσει γυμνασιάρχες και οι 

Ατσαβές και Κοτρώνης, οι οποίοι το 1947 ήταν Γενικοί Επιθεωρητές (Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλώρινας, 1947). Ο Κοτρώνης πέθανε ένα χρόνο μετά την 

καταγραφή του λευκώματος, όπως πληροφορούμαστε από το άρθρο «Θεόδωρος 

Κοτρώνης» της εφημερίδας «Φωνή του Λαού», έκδοσης 31ης Ιουλίου 1948
22

.  

 

3.2.1.1. Προβλήματα στη λειτουργία των Σχολείων  

Η κατοχική περίοδος στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από την κατάρρευση των 

κρατικών μηχανισμών: πληθωριστικές τάσεις, ελλείψεις αγαθών, υποτιμήσεις 

μισθών. Η κατάρρευση των κρατικών μηχανισμών δεν αφορούσε σαφώς μόνο την 

οικονομία. Η στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση από την κήρυξη του ελληνοϊταλικού 

πολέμου και σε όλη τη διάρκεια της κατοχής δυσλειτουργούσε σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. Στα χωριά της υπαίθρου πολλά δημοτικά σχολεία παρέμειναν κλειστά 

σχεδόν σε όλη την περίοδο, και όπου αλλού λειτούργησαν τα μαθήματα έγιναν «μισά 

κι ανέσωτα» -όπως αναφέρεται σε νεανική εφημερίδα του Βόλου- οι ώρες 

διδασκαλίας περικόπηκαν και η διάρκεια του σχολικού έτους περιορίστηκε μέχρι και 

τέσσερις μήνες. Ταυτόχρονα δόθηκε το δικαίωμα της κατ’ οίκον διδασκαλίας, των 

φροντιστηριακών μαθημάτων και της απόκτησης απολυτηρίου με εξετάσεις. Η 

                                                           

22 «Με συγκίνησιν και ο λαός της πόλεώς μας επληροφορήθη τον αιφνίδιον θάνατον του Θεοδ. 

Κοτρώνη Γεν. Επιθεωρητού της Μέσης Εκπαιδεύσεως […] Ο αείμνηστος είναι γνωστός εις την πόλιν 

μας διότι υπηρέτησεν ενταύθα ως Γυμνασιάρχης αφήσας τας καλλίτερας εντυπώσεις, διότι υπήρξεν 

έντιμος υπάλληλος, Πατριώτης υπέροχος εκ των αρίστων εκπαιδευτικών εργασθείς εθνικώτατα και 

ενταύθα και ιδίως εν Θεσ/νίκην όπου υπηρετεί επί πολλά έτη» (Θεόδωρος Κοτρώνης, 1948). 
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απαξιωτική έκφραση «κατοχικό απολυτήριο», μέχρι και σήμερα αποτυπώνει την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα της εποχής (Ντόνα, 2002). 

Το γενικό εκπαιδευτικό κλίμα της εποχής χαρακτηρίζεται από επιτάξεις 

σχολικών κτιρίων από τις αρχές κατοχής, λειτουργία λαϊκών συσσιτίων του Ερυθρού 

Σταυρού, έλλειψη καυσίμων τους χειμερινούς μήνες, δυσκολίες όσο αφορά την 

υποδομή των σχολείων, αλλά και ελλείψεις διδακτικού προσωπικού. Στην ύπαιθρο, 

εξαιτίας της απασχόλησης στις αυξημένες οικογενειακές γεωργικές εργασίες και της 

χαλάρωσης των μέτρων για υποχρεωτική παρακολούθηση, η προσέλευση υπήρξε 

σημαντικά μειωμένη στις περιπτώσεις που τα σχολεία λειτουργούσαν. Οι 

εκπαιδευτικοί εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών επιβίωσης, μετακινούνταν από τις 

θέσεις εργασίας τους στους τόπους καταγωγής τους ή στις πόλεις όπου υπήρχαν 

συσσίτια και μηχανισμοί διανομής προϊόντων (Ντόνα, 2002). Επιπρόσθετα, οι 

δάσκαλοι ορισμένων ακριτικών περιοχών, όπως της Φλώρινας, φαίνεται ότι 

μετακινούνταν στις μεγαλουπόλεις για να αποφύγουν και τους κινδύνους που 

δημιουργούσαν οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου: «εις τας ακρητικάς περιοχάς του 

Ν. Φλωρίνης, ενώ πολύ συνάδελφοι και υπάλληλοι διοριζομένοι εις τα μέρη αυτά 

απεδέχοντο τους διορισμούς των και έσπευδον να εγκατασταθούν εις τας μεγαλουπόλεις 

και εις το κλείνον Άστυ δια να αποφύγουν τους κινδύνους» (Ένστασις εκπαιδευτικού 

προ το Α.Υ.Σ.Σ.Ε, Ιδιωτικό αρχείο Π.Κ.). 

Αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων την περίοδο της κατοχής και του 

εμφυλίου στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας, οι πληροφορίες που δίνονται στον 

τοπικό τύπο είναι αποσπασματικές και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ολοκληρωμένα 

και ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την λειτουργία τους. Αυτό που πάντως 

σίγουρα διαφαίνεται είναι  η ύπαρξη πολλαπλών προβλημάτων, τα οποία εμπόδιζαν 

την ομαλή λειτουργία τους και που όπως θα δούμε στη συνέχεια οφειλόταν σε 

ποικίλους παράγοντες.  

Τα μαθήματα στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης το σχολικό έτος 1942-43 

έληξαν στις 15 Ιουνίου του 1943 (Τα μαθήματα των σχολείων, 1943) χωρίς να 

αναφέρεται πότε άρχισαν ή εάν διήρκησαν όλο το σχολικό έτος. Η λειτουργία των 

σχολείων της επόμενης σχολικής χρονιάς, έπειτα από απόφαση του Υπουργείου 

Παιδείας, αναμενόταν να ξεκινήσει αρχικά την 1η Οκτωβρίου 1943 (Εκπαιδευτικά, 

1943). Ωστόσο σε άρθρο της εφημερίδας «Έθνος» Φλωρίνης, έκδοσης 30 Οκτωβρίου 

1943, φαίνεται ότι τα μαθήματα δεν είχαν ξεκινήσει κανονικά την προβλεπόμενη 

ημερομηνία, αλλά εν τέλει αναμενόταν η έναρξη λειτουργίας τους την 1η Νοεμβρίου 
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1943, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες για το πότε τελικά ξεκίνησε η σχολική χρονιά 

και πότε έληξε (Αρχίζουν τα μαθήματα από της 1ης Νοεμβρίου, 1943). Το σχολικό 

έτος 1944-1945, φαίνεται ότι τα σχολεία δεν λειτούργησαν σχεδόν ολόκληρη την 

σχολική χρονιά, μιας και στην εφημερίδα «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» καταγράφεται ότι 

κατόπιν διαταγής  του Υπουργείου Παιδείας τα μαθήματα των Δημοτικών Σχολείων 

ξεκινούσαν την 16η Απριλίου 1945 (Έναρξις μαθημάτων, 1945). Προβλήματα 

φαίνεται να υπήρχαν και κατά την επόμενη σχολική χρονιά 1945-46, καθώς η 

εκκένωση των σχολικών κτηρίων ήταν αδύνατη, ενώ καταβάλλονταν προσπάθειες 

από το Υπουργείο προκειμένου να μην παρακωλυθεί σοβαρά η έναρξη των 

μαθημάτων και αυτής της σχολικής χρονιάς (Αι αρχαί μας απαντούν. Το ζήτημα των 

σχολείων, 1945). Μάλιστα, στα μέσα της χρονιάς, άρθρο της εφημερίδας 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» μας πληροφορεί ότι μερικά Σχολεία της εκπαιδευτικής 

περιφερείας Φλωρίνης παραμένουν κλειστά κι άλλα λειτουργούν πλημμελώς, λόγω 

της έλλειψης διδακτικού προσωπικού, ενώ η ανάγκη άμεσων διορισμών κρίνεται 

σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου επιτακτική (Ο Φακός μας, 1946α).  

Επιπρόσθετα, σε άρθρο του 1946, πληροφορούμαστε ότι σε ορισμένα σχολεία 

«στεγάζονταν μέχρι και πρότινος οι Βρετανικές στρατιωτικές αρχές» (Οι πιστώσεις των 

διδακτηρίων, 1946). 

Στην εφημερίδα «Ελληνική φωνή» η κατάσταση την συγκεκριμένη σχολική 

χρονιά 1945-46 παρουσιάζεται εμφανώς πιο αισιόδοξη, καθώς σύμφωνα με τον 

συντάκτη του άρθρου «Η εκπαίδευσις», τα σχολεία χάρη στο «υπέρμετρο και 

στοργικό» ενδιαφέρον του επιθεωρητή Φλωρίνης Μπάλλα, εμφανίζονται να 

λειτουργούν «κανονικότατα» ανεξαρτήτως από τις όποιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό και την επιτακτική ανάγκη για επισκευή των διδακτηρίων του Νομού (Η 

Εκπαίδευσις, 1946).  

 Μάλιστα, χαρακτηριστικό των ιδεολογικών τοποθετήσεων της εποχής, 

απόσπασμα αναφέρει ότι οι θέσεις αυτές έπρεπε να συμπληρωθούν από εθνικόφρονες 

εκπαιδευτικούς, ενώ κρινόταν απαραίτητο «να απαλλαγούν των καθηκόντων όλοι οι 

κομμουνισταί, εκτός δε αν το υπουργείον έχει αντίθετον γνώμην, ας τους μετακαλέση 

πλησίον τον να τους καμαρώνη, διότι εδώ πάνω παραχορτάσαμε από Λαοκρατία και 

λαϊκές ελευθερίες και πειο πολύ από ξένη προπαγάνδα χρονοτριβαί και 

παρεμβαλλόμενα εμπόδια δεν εξυπηρετούν την Πατρίδα και την εκπαίδευσίν της» (Η 

Εκπαίδευσις, 1946).  
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Εκτός από τις ειδικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν την περίοδο της κατοχής 

και την μετέπειτα του εμφυλίου πολέμου, τις ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό ή τις 

καταστροφές και επιτάξεις των σχολικών κτιρίων, υπήρχαν και άλλοι λόγοι που 

παρακώλυαν τη λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, τα έτη 1948 και 1949, γίνεται 

έκκληση να εκκενωθούν τα δημοτικά σχολεία στα οποία στεγάζονταν οικογένειες 

ανταρτόπληκτων των οποίων η φροντίδα είχε ανατεθεί στις σχολικές εφορείες και 

τους γονείς (Ο Φακός μας, 1948˙ Σημειώματα, 1949). Δεν ήταν δηλαδή μόνο οι 

επιτάξεις κτηρίων από τις αρχές κατοχής, όπως έγινε με την περίπτωση του Εθνικού 

Οικοτροφείου, αλλά και η χρησιμοποίησή τους ως καταλύμματα για τη στέγαση 

όλων αυτών των κατοίκων που είχαν αφήσει τις εστίες τους από τον φόβο των 

«ανταρτών». 

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών κτηρίων, η περιφέρεια 

Φλώρινας, συγκριτικά με άλλες περιφέρειες του Κράτους, βρισκόταν σε πλεονεκτική 

θέση, σύμφωνα με το «Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης» (1947). Όλα τα σχολεία 

στεγάζονταν σε καινούργια και επαρκή διδακτήρια και, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στον περιοδικό τύπο της περιόδου «δεν απέχουμε από την αλήθεια εάν 

πούμε ότι τα διδακτήρια της περιφέρειας αυτής, χάρις στο εξαιρετικό ενδιαφέρον του 

Κράτους, είναι τα καλύτερα της Ελλάδος» (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-

1947, 1947). 

Στην περιφέρεια Φλώρινας, υπήρχαν 56 διδακτήρια που ανήκαν στο Κράτος 

και τα οποία συστέγαζαν 58 σχολεία. Το ΣΤ’ και το Ζ’ Δημοτικό συστεγάζονταν και 

ήταν πρότυπα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, ενώ τα υπόλοιπα σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στεγάζονταν σε ιδιωτικά οικήματα. Για τη συμπλήρωση των 

διδακτηρίων και την αντικατάσταση των ακατάλληλων υπήρχαν και 9 ημιτελή 

διδακτήρια.  

Όσον αφορά τα Νηπιαγωγεία, στεγάζονταν όλα σχεδόν στα Δημοτικά σχολεία  

και μόνο 15 από αυτά στεγάζονταν σε κοινοτικά ή ιδιωτικά οικήματα. 

Από το σύνολο των 68 σχολείων της περιφέρειας Φλωρίνης, τα 32 (47,1%) 

ήταν καινούργια, τα 13 με ποσοστό 19,1% επί του συνόλου χαρακτηρίστηκαν 

«υποφερτά άνευ σχεδίου», τα 9 (13,2%) ημιτελή, 7 (10,3%) σχολεία 

χαρακτηρίζονταν ως «ακατάλληλα», τα 6 (8,8%) ήταν ενοικιαζόμενα και τέλος μόνο 

1 σχολείο (1,5%) χαρακτηρίστηκε την περίοδο εκείνη ως ετοιμόρροπο και επομένως 

ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί ως χώρος διδασκαλίας ( Πίνακας 3-12 & 

Διάγραμμα 3-15) (Βλ. Παράρτημα Δ). 
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Πίνακας 3-11. Κατάσταση Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειας Φλώρινας 

Κατάσταση Δημοτικών Σχολείων Περιφέρειας Φλωρίνης 

 Συχνότητα Ποσοστό % Έγκυρο Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

V

 Έγκυρο 

Ακατάλληλα 7 10,3 10,3 10,3 

Ετοιμόρροπα 1 1,5 1,5 11,8 

Ημιτελή 9 13,2 13,2 25,0 

Καινούργια 32 47,1 47,1 72,1 

Με ενοίκιο 6 8,8 8,8 80,9 

Υποφερτά άνευ σχεδίου 13 19,1 19,1 100,0 

Σύνολο 68 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 3-15. Κατάσταση Δημοτικών Σχολείων  εκπ. Περ. Φλώρινας 

 

Παρά τα στοιχεία για την καταλληλότητα των σχολείων που παρουσιάζονται 

στο εκπαιδευτικό λεύκωμα του 1947, ο τοπικός τύπος σε ορισμένες περιπτώσεις μας 
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δίνει αντικρουόμενες πληροφορίες.  Σε άρθρο τοπικής εφημερίδας του έτους 1945, η 

κατάσταση των σχολείων παρουσιάζεται διαφορετική. Τα διδακτήρια φαίνεται να 

είναι κατεστραμμένα λιγότερο από τους Γερμανούς και περισσότερο «δυστυχώς από 

τους παρασυρθέντες απ’ την άτιμον καταστρεπτικήν μανίαν των βαρβάρων 

βουλγάρων» (Τα διδακτήρια, 1945α). Πολλά διδακτήρια της υπαίθρου παρουσίαζαν 

άμεση ανάγκη σοβαρών επιδιορθώσεων, ενώ δεν διέθεταν και τον απαραίτητο 

διδακτικό εξοπλισμό, καθώς φαίνεται ότι ακόμα και οι πίνακες είχαν καταστραφεί ή 

κλαπεί κατά τη διάρκεια της κατοχής «από αναρχικά στοιχεία», όπως χαρακτηριστικά 

καταγράφεται (Τα διδακτήρια, 1945β). Ειδικότερα δε τα σχολεία της περιοχής των 

Πρεσπών αναφέρονται ως «ερείπια και σταύλοι» (Σερταρίδης, 1945). 

Οι καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται πως 

δεν ήταν επαρκείς για την λειτουργία ενός σχολείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το σχολείο του χωριού Πολυπόταμος, το οποίο αν και καινούργιο και 

επομένως κατάλληλο για φοίτηση, ένα σχολείο μάλιστα το οποίο στοίχισε πολλά 

εκατομμύρια στο Δημόσιο, αντί να γίνει μέσα στο χωριό στη θέση του παλιού 

σχολείου έγινε έξω από το χωριό. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με άρθρο της 

εφημερίδας «Έθνους», ήταν κανένα παιδί να μην μπορεί να φοιτήσει σε αυτό το 

χειμώνα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του χιονιού που κάλυπτε το 

χωριό (Η σκοπιά του Παππού. Ακατανόητα!, 1948). 

Όπως είναι φανερό έστω και με τις λίγες πληροφορίες που μας παρέχει ο 

τοπικός τύπος της περιόδου, τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου, λόγω των νέων συνθηκών διαβίωσης και 

πολιτικής ύπαρξης, ήταν πολλά και σε ορισμένες περιπτώσεις δυσεπίλυτα. Οι 

μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων βαθμίδων της εκπαίδευσης 

μαζί με την παρατεταμένη αδιοριστία τους και τις εκκαθαρίσεις που ακολούθησαν, σε 

συνδυασμό με επιτάξεις και καταστροφές σχολείων καθόριζαν την ασυνέχεια και την 

αποσπασματικότητα της λειτουργίας του σχολικού μηχανισμού. Τα πολλά 

προβλήματα της εκπαίδευσης έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστούν πιο συστηματικά 

κυρίως μετά το 1946, όπως προκύπτει από τα ελάχιστα άρθρα του τοπικού τύπου που 

αναφέρονται σε διορισμούς και χρηματοδοτήσεις για την επισκευή σχολικών κτιρίων, 

καθώς  και την απουσία σχετικών άρθρων πριν το έτος αυτό.  

Για το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού τον Φεβρουάριο του 1946 

ανακοινώνεται ο προσεχής διορισμός 1000 δασκάλων και 500 καθηγητών (Διορισμοί 

εκπαιδευτικών, 1946). Τον Φεβρουάριο του 1947 ο Υπουργός Παιδείας Παπαδήμος 



 

98 
 

ανακοίνωσε ότι εκτός των διορισθέντων εκπαιδευτικών, πρόκειται να διορισθούν 

ακόμη 1000 δάσκαλοι και 450 καθηγητές (Εκπαιδευτικά, 1947). Ωστόσο ένα χρόνο 

μετά τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων εξακολουθούσαν να υφίστανται, 

παρά τις κατ’ επανάληψη εκκλήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Συγκεκριμένα, στα 

γυμνάσια αρρένων και θηλέων δεν υπήρχαν καθηγητές ξένων γλωσσών, ενώ από το 

γυμνάσιο αρρένων έλειπε καθηγητής Γυμναστικής και θρησκευτικών  (Δια το 

Υπουργείον Παιδείας, 1948α˙ Δια το υπουργείο Παιδείας, 1948β˙ Δια τον κ. 

Υπουργόν της Παιδείας, 1948γ). 

Το πρώτο και άμεσο μέλημα του υπουργού Άμαντου από το 1945 και έπειτα 

υπήρξε η εξεύρεση και επισκευή σχολικών κτιρίων (Νούτσος, 2003). Σε άρθρο 

αναφέρεται ότι «δια την επισκευήν των διδακτηρίων θ’ απαιτηθή πλην των κοινοτικών 

αρωγών, και γενναία Κρατική τοιαύτη» (Σερταρίδης, 1945), ενώ σε επόμενο άρθρο τα 

διδακτήρια εμφανίζονται «επιδιορθωμένα, υπερήφανα, θυμίζοντα την προπολεμικήν 

περίοδον και ανώτερα ακόμη» (Η εκπαιδευτική κίνησις εις την Ύπαιθρον, 1945). Από 

το 1946 και  έπειτα στην αρθρογραφία της περιόδου καταγράφονται οι πιστώσεις του 

Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλωρίνης. Με 

διαταγή στη Γενική Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας στις 29 Μαρτίου του 1946 και 

κατόπιν σχετικής τηλεγραφικής αίτησης του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων 

Φλωρίνης δίνεται πίστωση 10.000.000 δραχμών για την επισκευή των διδακτηρίων 

της Περιφερείας και ιδίως της πόλεως, στα οποία στεγάζονταν οι Βρετανικές 

στρατιωτικές αρχές (Οι πιστώσεις των διδακτηρίων, 1946). Το έτος 1948, οι 

πιστώσεις αυτές αφορούσαν τα τρία Δημοτικά Σχολεία Φλωρίνης (40.000.000 δρχ), 

καθώς και τα Δημοτικά σχολεία της υπαίθρου, όπως το Δημοτικό σχολείο Πρώτης 

(10.000.000 δρχ.) και το σχολείο Αμμοχωρίου (5.000.000 δρχ.) (Δια τα σχολεία μας, 

1948). Το έτος 1949, οι πιστώσεις αφορούσαν περισσότερα σχολεία της 

εκπαιδευτικής περιφέρειας. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι οι πιστώσεις για τρία 

Δημοτικά της Φλώρινας ήταν της τάξης των 55 εκατ. δρχ., ενώ των Δημοτικών 

σχολείων των χωριών έφταναν τις 69 εκατ. δρχ
23

 (Σπυρόπουλος, 1949˙ Πιστώσεις δια 

τα σχολεία, 1949).  

                                                           

23 1) Δημ. Σχολ. Φλωρίνης Α’ Δραχ. 20 εκ., 2) Δημ. Σχολ. Φλωρίνης Β’ Δραχ. 25 εκ., 3) Δημ. 

Σχολ. Φλωρίνης Ε’ Δραχ. 10 εκ., 4) Δημ. Σχολ. Κλαδορράχης  Δραχ. 8 εκ., 5) Δημ. Σχολ. Μεσονησίου  

Δραχ. 5 εκ., 6) Δημ. Σχολ. Καυκάσου Νέου Δραχ. 10 εκ., 7) Δημ. Σχολ. Παπαγιάννη Δραχ. 10 εκ., 8) 
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Πέρα από τα παραπάνω προβλήματα, που αφορούσαν κυρίως τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις και το διδακτικό προσωπικό, φαίνεται ότι το αναλυτικό πρόγραμμα 

των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης είχε αποτελέσει προϊόν σχολιασμού και 

αμφισβητήσεων. Στο μοναδικό άρθρο του τοπικού τύπου που κάνει κριτική 

αποτίμηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ιδρύματα Μέσης εκπαίδευσης, το έτος 

1949, αναφέρεται ότι «το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα απέτυχε οικτρότατα». 

Μάλιστα την ίδια άποψη, φαίνεται να συμμερίζονται και άλλοι ασχολούμενοι με το 

θέμα, καθώς –όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- κάποιο «σοφό κεφάλι, από τα πολλά 

που έχει η Αθήνα» υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να μάθουν τα απαραίτητα 

γράμματα μέσα σε 12 χρόνια και για το λόγο αυτόν έπρεπε να ιδρυθεί ένα νέο 

σχολείο, το «υπεργυμνάσιο». Για τον συντάκτη του άρθρου της Φλωρινιώτικης 

εφημερίδας, ωστόσο, η λύση δεν ήταν η δημιουργία ενός νέου τύπου σχολείου, αλλά 

η κατάργηση των πρωτευόντων μαθημάτων Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών «τα 

οποία τρώγουν τον περισσότερο καιρό των μαθητών χωρίς εννοείται να μπορέσουν να 

τα μάθουν». Και πράγματι, στο κανονιστικό διάταγμα «Περί διαρρυθμίσεως του 

ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος των διδασκομένων μαθημάτων εις τα 

Γυμνάσια και Πρακτικά Λύκεια» του 1941, καθοριζόταν στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

των Γυμνασίων η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με 8 και 9 ώρες την εβδομάδα 

(ανάλογα την τάξη), τη στιγμή που τα υπόλοιπα μαθήματα (π.χ. Νέα Ελληνική, 

Μαθηματικά, κοσμογονία κ.λπ.) διδάσκονταν 2 με 3 ώρες την εβδομάδα (ΦΕΚ Α’ 

346 /03.10.1941). 

Επιπρόσθετα, συνιστούσε «για εκείνους που θέλουν να πλουτίσουν τας γνώσεις 

των και να μάθουν τας δύο αυτάς νεκράς γλώσσας και αυτοί είναι ένα 5%» να 

ιδρυθούν φροντιστήρια, ενώ έβρισκε ότι ο μόνος λόγος διδασκαλίας τους ήταν για να 

«μπορούν να ζήσουν και μερικοί καθηγηταί οι οποίοι τας διδάσκουν κουτσά στραβά» 

(Η σκοπιά του Παππού. Η Εκπαίδευσις, 1949). Ο συντάκτης, μάλιστα για να δείξει 

την αναποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών σημείωνε: 

«Οκτώ ολόκληρα χρόνια ο άμοιρος Έλλην μαθητής του Γυμνασίου δεν κάμνει άλλο 

παρά να καταγίνεται με τον «μύν» ο οποίος εις τον πληθυντικόν λέγεται «μύες», με το 

«θρίξ» γενική της τριχός και δοτική πληθυντική «ταις θριξί». Με το «ούς» γενική του 

                                                                                                                                                                      

Δημ. Σχολ. Αγίας Παρασκευής  Δραχ. 25 εκ., 9) Δημ. Σχολ. Άνω Καλλινίκης Δραχ. 6 εκ., 10) Δημ. 

Σχολ. Κάτω Καλλινίκης Δραχ. 5 εκ. (Σπυρόπουλος, 1949˙ Πιστώσεις δια τα σχολεία, 1949).  
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«ωτός» και δοτική του πληθυντικού τους «ωσί» και τα παρόμοια. Το κεφάλι του από τα 

«ωσί» και τα «θριξί» γίνεται τοιουτοτρόπως καζάνι. Που να μπορέση λοιπόν να 

συγκρατήση και άλλα πράγματα εκτός από αυτά;» (Η σκοπιά του Παππού. Οι 

γραμματισμένοι, 1949). Και ενώ στο πρώτο του άρθρο πρότεινε την κατάργησή τους 

διότι «είναι τελείως άχρηστα αφού πουθενά εις την ζωήν του δεν θα τα συναντήση ο 

ταλαίπωρος μαθητής. Όλα τα επιστημονικά συγγράμματα γράφονται σήμερον εις την 

καθαρεύουσαν, την γλώσσαν των εφημερίδων» (Η σκοπιά του Παππού. Η 

Εκπαίδευσις, 1949), στο επόμενο δεν κάνει κανένα λόγο για κατάργηση, απεναντίας 

αναφέρει ότι «αυτή είνε η γλώσσα μας […] [και] οφείλομεν να διδασκώμεθα τα 

Ελληνικά ως πρώτον μάθημα», αλλά οι μαθητές και μαθήτριες θα πρέπει να 

εστιάσουν και στα άλλα μαθήματα (Η σκοπιά του Παππού. Οι γραμματισμένοι, 

1949).   

Τα άρθρα αυτά φαίνεται να προκάλεσαν προβληματισμό και αντιδράσεις στην 

κοινωνία της Φλώρινας, ενώ πολλοί «προφορικώς και δε’ επιστολών των εξέφρασαν 

την γνώμην των και τον τρόπον της θεραπείας της αγραμματοσύνης». Έτσι σε επόμενο 

άρθρο του, ο συντάκτης με διαλλακτικότητα απλά τονίζει ότι για κάθε ζήτημα είναι 

εύλογο να υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, ενώ καταλήγει ότι «για την σημερινή 

αγραμματοσύνη των Ελληνοπαίδων την ευθύνην φέρουν εκείνοι οι οποίοι κατήρτησαν 

και εισήγαγον το σημερινόν εκπαιδευτικόν σύστημα εις τα σχολεία». Για να δείξει 

μάλιστα τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος προβαίνει σε μια ιστορική 

αναδρομή, αναφέροντας ότι «αι Ελληνικαί κοινότητες των Νέων χωρών επί 

Τουρκοκρατίας είχον καλλίτερον εκπαιδευτικόν σύστημα το οποίον κατηρτίζετο και 

διευθύνετο από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον». Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι 

απόφοιτοι της ΣΤ’ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου μάθαιναν «καλώς την Ελληνικήν 

και την έγραφαν χωρίς ορθογραφικά λάθη, επί πλέον δεν εμάνθανον –πολύ λίγο- και 

μίαν ξένην γλώσσαν ιδίως την Γαλλικήν». Τέτοια ήταν μάλιστα η παρεχόμενη 

μόρφωση, κατά τον συντάκτη, που  αναφέρει ότι σε μία τελετή του Ελληνικού 

Γυμνασίου Μοναστηρίου ο τότε Γεν. Διοικητής Μοναστηρίου Σουκρή Πασσάς, 

ενθουσιάστηκε από την επιτυχία της γιορτής που απευθυνόμενος στον Έλληνα 

πρόξενο είπε: «Ποτέ ημείς οι άλλοι, (εννοούσε τους Τούρκους, Βούλγαρους, Σέρβους, 

Ρουμάνους) δεν θα μπορέσωμε να φθάσωμε τους Έλληνας» (Η σκοπιά του Παππού. 

Το καλλίτερο, 1949). 
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3.2.2. Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας 

3.2.2.1. Η ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας 

Με την ψήφιση του Νόμου 5802 της 28ης Σεπτεμβρίου του 1933 «Περί 

ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών», μετά την απομάκρυνση από την κυβερνητική 

εξουσία του Ελευθερίου Βενιζέλου και την ανάληψή της από την κυβέρνηση 

συνασπισμού του Παναγή Τσαλδάρη, σηματοδοτείται η απαρχή μιας νέας περιόδου 

της εκπαίδευσης των Ελλήνων δασκάλων (Αντωνίου, 1994˙ Ν.5802/ ΦΕΚ Α’ 286/ 

28.09.1933).  

Στην ενέργεια αυτή είχαν αναμφισβήτητα συμβάλλει καταρχήν η ιδέα ότι στο 

εξής οι Έλληνες δάσκαλοι θα εκπαιδεύονταν σε Ανώτερες Σχολές, ακολουθώντας 

έτσι τις διεθνείς παιδαγωγικές εξελίξεις και πρωτίστως τις δοκιμασμένες και επιτυχείς 

γερμανικές Παιδαγωγικές Ακαδημίες και επιπρόσθετα το μεγάλο οικονομικό όφελος 

που θα αποκόμιζε το Κράτος από την κατάργηση των πολυδάπανων Πεντατάξιων 

Διδασκαλείων και τη συντήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο του 1933 έξι 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών: των Αθηνών (Μαράσλειος), της Θεσσαλονίκης, των 

Ιωαννίνων, της Τρίπολης, της Λαμίας και της Αλεξανδρούπολης (Αντωνίου, 2008). 

Τα νέα ιδρύματα έθεσαν ως σκοπό τους την διετή επαγγελματική εκπαίδευση 

των δασκάλων και των δύο φύλων. Παρά τα εχέγγυα του Νόμου 5802 του 1933 για 

ίδρυση κατ’ ανώτατο όριο έξι Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε 

με το Νόμο 6322 του 1934, με την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου 

της Κρήτης. Πέρα από τις κρατικές, επιτράπηκε η ίδρυση μιας ή δύο Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και μιας από το Δήμο Πειραιά 

(Αντωνίου, 1994). Έτσι, κατά το έτος 1936-1937 οι Π.Α. έγιναν εννέα, καθώς στις 

ήδη υπάρχουσες προστέθηκαν οι ιδιωτικές Π.Α. (θηλέων) Αρσάκειος Αθηνών και 

Αρσάκειος Πατρών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και το έτος 1938-1939 έγιναν 

δέκα με την ίδρυση της ιδιωτικής Π.Α. (θηλέων) του Δήμου Πειραιώς (Αντωνίου, 

2002). Οι αυξημένες ανάγκες σε δασκάλους αντιμετωπίστηκαν επίσης με το Νόμο 

953 του 1937, ο οποίος ενώ διατηρούσε τον αριθμό των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

σε επτά, ωστόσο αύξησε τα τμήματα ορισμένων εξ αυτών. Έτσι κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 1938-1939 λειτουργούσαν συνολικά 10 Παιδαγωγικές Ακαδημίες με 16 τμήματα 

(Αντωνίου, 1994):  

1) Αθηνών, με τρία τμήματα, 

2) Θεσσαλονίκης, με τρία τμήματα, 

3) Ιωαννίνων, με τρία τμήματα, 
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4) Τρίπολης, με δύο τμήματα, 

5) Αλεξανδρούπολης, με ένα  τμήμα, 

6) Ηρακλείου, με ένα τμήμα, 

7) Λαμίας, με ένα τμήμα, 

8) Αθηνών, με ένα τμήμα, 

9) Πειραιώς, με ένα τμήμα και 

10) Πατρών, με ένα τμήμα. 

Παρά τις ρητές διατάξεις του Νόμου 5802 του 1933 και του Αναγκαστικού 

Νόμου 953 του έτους 1937 περί ιδρύσεως έξι ή επτά , αντίστοιχα Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών κατ’ ανώτατο όριο και ενώ η Ελλάδα αντιμετώπιζε την καταπίεση των 

Γερμανών κατακτητών και την εξαντλητική πείνα, αποφασίζεται, ιδρύεται και αρχίζει 

να λειτουργεί στα μέσα Νοεμβρίου του 1941 και η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας 

υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Σπετσιέρη (Αντωνίου, 1994). 

 

3.2.2.2.  Λόγοι ιδρύσεως και λειτουργίας της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Φλώρινας 

Με το υπ’ αριθ. 739 Νομοθετικό Διάταγμα της 14ης Νοεμβρίου 1941 «περί 

συστάσεως Παιδαγωγικής Ακαδημίας αμφοτέρων φύλων με έδραν την Φλώριναν» 

ιδρύεται η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας, σε μία περίοδο κατά την οποία η 

Ελλάδα διερχόταν μια από τις κρισιμότερες δοκιμασίες της ιστορίας της (ΦΕΚ Α’ 

407/14.11.1941). Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα το ερώτημα για το σκοπό ίδρυσης 

αυτού του ιδρύματος. Πέρα όμως από την χρονική στιγμή ίδρυσης της Π.Α. 

Φλώρινας, μια σειρά άλλων στοιχείων οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ίδρυση της 

Ακαδημίας δεν βασίστηκε σε μια προγραμματισμένη απόφαση αλλά σε μια καθ’ όλα 

εσπευσμένη απόφαση. 

Πρώτο στοιχείο που οδηγεί σε αυτή την άποψη αποτελεί το γεγονός ότι η 

απόφαση ίδρυσης της Σχολής δεν λήφθηκε πριν την έναρξη του σχολικού έτους αλλά 

τρεις μήνες μετά. Επιπρόσθετα δεν υπήρχε αντίστοιχη γνωμοδότηση του αρμοδίου 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου για την ίδρυση της Σχολής αλλά μόνο 

απόφαση της κατοχικής κυβέρνησης. Τέλος ο διευθυντής της Π.Α. Κωνσταντίνος 

Σπετσιέρης διορίστηκε με τηλεγραφική διαταγή στις 5 Νοεμβρίου, ενώ η Σχολή 

ιδρύθηκε τις 14 Νοεμβρίου και οι εισαγωγικές εξετάσεις αντί στις 10 Νοεμβρίου 

διενεργήθηκαν ένα μήνα αργότερα. 
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Η διαπίστωση πως η ανάγκη σε δασκάλους ήταν επιτακτική, αφού οι 

αποφοιτώντες από τις υπάρχουσες Παιδαγωγικές Ακαδημίες δεν επαρκούσαν για να 

καλύψουν τα κενά σε διδασκαλικό προσωπικό, φαίνεται ότι αποτελούσε μόνο την 

αφορμή για την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας. Στην 

πραγματικότητα, η απόφαση αυτή σχετίζεται άμεσα, όπως αναφέρει ο Αντωνίου 

(2005, σ. 41) με την «εκδήλωση κατά την επισκοπούμενη περίοδο στο χώρο της 

Μακεδονίας τόσο του προπαγανδισμού της εθνικής ρουμανικής ιδέας όσο και κυρίως 

της βουλγαρικής προπαγάνδας». 

Μετά την κατοχή της Ελλάδας από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη 

Βουλγαρία, επανεκδηλώνεται έντονα και συντονισμένα η προσπάθεια του 

«Ρουμανικού Κομιτάτου» για τον Προπαγανδισμό της εθνικής ρουμανικής ιδέας στον 

ελληνικό κουτσοβλαχικό πληθυσμό της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας με 

σκοπό την ίδρυση της αυτόνομης κουτσοβλαχικής-ρουμανικής «Δημοκρατίας της 

Πίνδου». Κύριο όπλο της προπαγανδιστικής οργάνωσης «Ρωμαϊκή Λεγεώνα» είναι η 

βία, η κατάργηση διαφόρων ελληνικών σχολείων και η αντικατάστασή τους από 

ρουμανικά, ο εκφοβισμός των Ελλήνων προκειμένου να αποστείλουν τα παιδιά τους 

στα ρουμανικά σχολεία
24

, καθώς και η προσπάθεια για αλλοίωση της εθνικής 

συνείδησης των ελληνοπαίδων αυτών των περιοχών (Αντωνίου, 1994). 

Ουσιαστικά όμως η επίσπευση της ίδρυσης Παιδαγωγικής Ακαδημίας στη 

Φλώρινα καθορίστηκε τόσο από τις γιουγκοσλαβικές, όσο και προπάντων, από τις 

βουλγαρικές  διεκδικήσεις στο γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας (Αντωνίου, 1994). 

Οι γιουγκοσλαβικές βλέψεις στο γεωγραφικό χώρο της ελληνικής 

Μακεδονίας, και πρωτίστως στην κατάληψη της Θεσσαλονίκης, κατοχυρώθηκαν 

τυπικά μετά την υπογραφή του Συμφώνου της Βιέννης, την 25η Μαρτίου του 1941, 

ανάμεσα στη Γιουγκοσλαβία και τη Γερμανία. Ωστόσο, δεν πρόλαβαν να 

πραγματοποιηθούν, γιατί τελικά το κίνημα του Ντούσαν Σίμοβοτς μετά την 25η 

Μαρτίου του έτους 1941 επανέφερε τη Γιουγκοσλαβία στη συμμαχική παράταξη 

(Αντωνίου, 1994). 

Αντίθετα, η Βουλγαρία που διεκδικούσε επίσης τα εδάφη της ελληνικής 

Μακεδονίας, πρόλαβε και εντάχθηκε την 1η Μαρτίου του ίδιου έτους στις δυνάμεις 

του Άξονα. Μετά τη νίκη των Γερμανών, η Βουλγαρία κατέλαβε ολόκληρη σχεδόν τη 

                                                           

24
 Το 1939 λειτουργούσαν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία 19 Ρουμανικά Σχολεία (Αντωνίου, 

1994). 
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γιουγκοσλαβική Μακεδονία, την ελληνική Ανατολική Μακεδονία και αργότερα 

επέκτεινε την κυριαρχία της ως του Νομούς Χαλκιδικής και του Κιλκίς. 

Βουλγαρομακεδονικά σώματα ασφαλείας οργανώθηκαν και έδρασαν επίσης και στην 

περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Οι Βούλγαροι χρησιμοποιώντας κάθε βίαιο μέσο 

και δίνοντας άμεση βαρύτητα στην εκπαίδευση της νεολαίας των κατεκτημένων 

περιοχών, είχαν αποκλειστικό σκοπό την εξασθένιση του ελληνικού στοιχείου της 

ελληνικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον Ανδριώτη (1960), «όταν το Μάιο του 1941 

κατέβαλαν τη γιουγκοσλαβική Μακεδονία, όχι μόνο κατεδίωξαν κάθε τι το σέρβικο, 

αλλά και ίδρυσαν 800 βουλγαρικά σχολεία, μετεκπαίδευσαν στη Βουλγαρία 600 

δασκάλους, για να τους μάθουν ότι η Μακεδονία είναι το λίκνο του βουλγαρικού έθνους 

και να τους κάνουν κήρυκες του βουλγαρικού χαρακτήρα ολόκληρης της Μακεδονίας». 

Παρόμοια μέτρα εφάρμοσαν και για τον εκβουλγαρισμό του ελληνικού 

πληθυσμού της Μακεδονίας και Θράκης. Σύμφωνα με τον Μαγκριώτη (όπως 

αναφέρει ο Αντωνίου, 1994) επικεφαλής της όλης ανθελληνικής προπαγάνδας υπήρξε 

ο συνταγματάρχης του βουλγαρικού στρατού Ιβάν Μαρίνωφ, ο οποίος 

εκμεταλλευόμενος την πείνα και την εξαθλίωση του ελληνικού λαού, δημιούργησε 

στην πόλη του Μοναστηρίου κέντρα βουλγαρικής εκπαίδευσης και συγκέντρωσε εκεί 

2000 Έλληνες μαθητές από τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, στους οποίους 

παράλληλα με την «εκπαίδευση» παρείχε διατροφή και χρήματα. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανασφάλειας στα βόρεια σύνορα της χώρας, η 

Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας κλήθηκε από την κυβέρνηση Τσολάκογλου να 

υπηρετήσει, στα πλαίσια της κλειστής τοπικής κοινωνίας, την «εθνική ιδεολογία» της 

περιόδου, κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η ενίσχυση και η προβολή της 

ιδιαιτερότητας της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και η συνακόλουθη προβολή του 

προτύπου του «νέου Έλληνα», απογόνου των αρχαίων Ελλήνων και φορέα της 

πολιτιστικής κληρονομιάς (Τσακιρίδου & Ηλιάδου-Τάχου, 2005). 

Υπό το πρίσμα αυτό, η εκπαίδευση έτεινε στην πρόκριση των προτύπων της 

κλασικής αρχαιότητας, και επομένως στην έξαρση της φυσικής αγωγής, η οποία ήταν 

απαραίτητη για ανάπτυξη του πνεύματος, βασιζόμενη δηλαδή στη φράση «νους υγιής 

εν σώματι υγιεί» των αρχαίων Ελλήνων. Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Τσακιρίδου 

και Ηλιάδου-Τάχου (2005, σ.33) «αποκήρυττε τον ατομικισμό που αποτρέπει την 

καλλιέργεια του συλλογικά ωφέλιμου». 

Η διαμόρφωση της «εθνικής ιδεολογίας» στην Παιδαγωγική Ακαδημία 

Φλώρινας, όσο και στα γυμνάσια της πόλης, αποτυπώνεται έντονα μέσα από τα 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25BD%25CE%25BF%25E1%25BF%25A6%25CF%2582_%25E1%25BD%2591%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25AE%25CF%2582_%25E1%25BC%2590%25CE%25BD_%25CF%2583%25CF%258E%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9_%25E1%25BD%2591%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B5%25E1%25BF%2596&ei=dnxbU6vAB8W70QX5noDABQ&usg=AFQjCNFeFMKZhuFC4gM0LcXmdA_HoCvA5A&sig2=1hrPOxVIRbaTum2sElcpbQ&bvm=bv.65397613,d.d2k
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fel.wiktionary.org%2Fwiki%2F%25CE%25BD%25CE%25BF%25E1%25BF%25A6%25CF%2582_%25E1%25BD%2591%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25AE%25CF%2582_%25E1%25BC%2590%25CE%25BD_%25CF%2583%25CF%258E%25CE%25BC%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25B9_%25E1%25BD%2591%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B5%25E1%25BF%2596&ei=dnxbU6vAB8W70QX5noDABQ&usg=AFQjCNFeFMKZhuFC4gM0LcXmdA_HoCvA5A&sig2=1hrPOxVIRbaTum2sElcpbQ&bvm=bv.65397613,d.d2k
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δημοσιεύματα του τοπικού τύπου. Σε άρθρο της εφημερίδας «Έθνος Φλωρίνης» με 

τον τίτλο «Η Νεολαία μας» αναφέρεται ότι σκοπός της εκπαίδευσης σε αυτήν είναι η 

αγωγή και διδασκαλία «των αλκίμων τούτων πρωτοπόρων της αυριανής φυλετικής 

δημιουργίας και μιας καλυτέρας Ελλάδος», φρασεολογία επηρεασμένη από το πνεύμα 

της περιόδου και την κυρίαρχη ιδεολογία. Στη συνέχεια του άρθρου περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά που οφείλουν να έχουν οι νέοι εξερχόμενοι στην κοινωνία 

προκειμένου να επωμιστούν τα σοβαρά καθήκοντα που τους περιμένουν. Οι νέοι 

λοιπόν οφείλουν να είναι «τίμιοι πολίται και καλοί Έλληνες», χαρακτηριστικά που θα 

αποκτήσουν υπηρετώντας την Πατρίδα, αλλά και καθοδηγώντας άλλους στον δρόμο 

του «υπέρτατου καθήκοντος». Ο συντάκτης του άρθρου συμβουλεύει τους νέους να 

είναι καρτερικοί, να έχουν θέληση, επιμονή, φιλεργία, σύνεση και ψυχραιμία, καθώς 

και να απαρνιούνται τα ατομικά πάθη, τη διχόνοια και το μίσος προκειμένου να είναι 

ελεύθεροι, επιστρατεύοντας μάλιστα και στίχο του Σολωμού για την στήριξη της 

προτροπής του: «Σαν μισιούνται ανάμεσό τους-δεν τους πρέπει λευτεριά». Κυρίως 

όμως εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή τους σε ένα βασικό χαρακτηριστικό που 

οφείλουν όλοι οι νέοι να έχουν μιας και είναι «οι εργάται και οι τραγουδισταί μιας 

αυριανής εθνικής αναβλαστήσεως», αυτό της πραγμάτωσης της ελληνικότητάς τους. 

Η ελληνικότητα αυτή προϋποθέτει συνειδητοποίηση της κοινής καταγωγής και 

περιφρούρηση της συνέχειας των Ελλήνων («Προσπαθήσατε να ακολουθήσητε τον 

δρόμον των πατέρων σας, να μιμηθήτε τας πράξεις και τα έργα των ενδόξων προγόνων 

μας και να φανήτε υπέρτεροι τούτων») (Η Νεολαία μας, 1943).  Στα πλαίσια αυτής της 

εθνικής αποστολής, οι φοιτητές της Ακαδημίας πραγματοποιούσαν διάφορες δράσεις, 

όπως λόγου χάρη επισκέψεις σε ορεινά στρατιωτικά φυλάκια, θέλοντας με αυτόν τον 

τρόπο να δείξουν «πως το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα που διέπει τους μαχητές αυτούς του 

όπλου διέπει και τους μαθητές της πέννας» (Η Παιδαγωγική Ακαδημία εις τα φυλάκια, 

1949). 

Επιπρόσθετα, η τοπική Κοινωνία της Φλώρινας, επαιρόταν συχνά δια του 

τύπου «δια τους αποφοιτήσαντες από την Παιδαγωγική Ακαδημία» (Οι 

αποφοιτήσαντες εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κατά σειρά επιδόσεως, 1943˙ Οι 

πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 1948) (Βλ. Παράρτημα Ε), επενδύοντας με 

αυτόν τον τρόπο στο ίδρυμα και την παραγωγή δασκάλων, οι οποίοι θα συντελούσαν 

στο έργο της μεταλαμπάδευσης του οράματος της συνοχής και συνέχειας του 

Ελληνισμού. Η απονομή διπλωμάτων στους αποφοίτους της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας, συνοδευόταν και από ποικίλες εκδηλώσεις που καλύπτονταν και αυτές 
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από τον τύπο και στις οποίες παρίσταντο όλες οι αρχές της πόλης. Οι γιορτές αυτές 

περιελάμβαναν τραγούδια και ομιλίες τόσο από την πλευρά των μαθητών, όσο και 

από την πλευρά του διδακτικού προσωπικού και των γονέων, έχοντας όλες έναν 

κοινό παρανομαστή: «τα ευγενή και υψηλά αισθήματα δια την εθνοπρεπή μόρφωσιν 

της γενιάς του μέλλοντος» (Απονομή διπλωμάτων εις τους αποφοίτους της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλωρίνης, 1948). 

Ο ρόλος της παιδαγωγικής Ακαδημίας, αυτού του «χαλκευτηρίου του Ελληνο-

Χριστιανικού πολιτισμού στην βορειότερη επαρχία της Ελλάδος» ήταν με λίγα λόγια 

σαφής: η ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας των διδασκομένων, οι οποίοι με τη σειρά 

του θα συνέβαλαν στη διάχυση των ελληνικών προτύπων στην ευρύτερη περιοχή 

(Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1949, 1949˙ Τσακιρίδου & Τάχου- Ηλιάδου, 2005).  

Ο ρόλος αυτός της Παιδαγωγικής Ακαδημίας είναι που τονίστηκε όταν, 

σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας «Ελληνικής Φωνής», κυκλοφόρησαν διάφορες 

φήμες για μετακίνησή της από την πόλη της Φλώρινας. Οι φήμες αυτές ενισχύονταν 

και από πληροφορίες ότι η Ακαδημία θα βρισκόταν ακέφαλη, μετά από την 

παραίτηση του διευθυντή της Μόρφη για λόγους υγείας. Προκειμένου να αποφευχθεί 

ένα τέτοιο γεγονός, η κοινωνία της Φλώρινας μέσα από τον τύπο της πρόβαλλε τον 

εθνικό της ρόλο που υπαγόρευε και επέβαλλε την παραμονή της στην πόλη:  «Η 

Φλώρινα είναι ακρογωνιαίος λίθος κι η ακρόπολις της Ελλάδος μας, είνε το σημείο, το 

οποίον δέχεται τα περισσότερα κτυπήματα από την εξωτερικήν σλαυϊκή προπαγάνδα. 

Και σ’ αυτήν θ’ αντιδράσωμεν μ’ όλας μας τας δυνάμεις, όπως ακριβώς κι έγινε. Ένα 

δε μέσον αντιδράσεως κατά της βουλγαροσλαυϊκής προπαγάνδας και μπορεί να πω το 

ισχυρότερον κι αποτελεσματικώτερον μέσον είνε το σχολείον, τα εκπαιδευτήρια». 

Ειδικότερα μάλιστα η Ακαδημία προβλήθηκε ως το κυριότερο  ίδρυμα πραγμάτωσης 

αυτής της αντίδρασης ενάντια στις ξένες επιβουλές, καθώς αποτελούσε το 

«θετικώτατο επιχείρημα για να δείξωμε στους γείτονας μας αλλά και σ’ όλον τον 

κόσμο, ότι εδώ, στην Φλώρινα, έζησε ο Ελληνισμός, ότι εδώ εφώτισε πρώτον η 

Ελληνική δάδα, ότι εδώ για πρώτη φορά ακούστηκε η Ελληνική γλώσσα και χύθηκε το 

ανέσπερο φως της Ελληνικής διανοίας, ότι εδώ πρώτον το άροτρον του Έλληνος 

αγρότου χώθηκε στα σπλάχνα της γης αυτής, ότι το χώμα αυτό για πρώτη φορά 

ποτίσθηκε από το αγνό Ελληνικό αίμα και βλάστησε ο Ελληνισμός με τα υπέροχα 

φεγγοβόλα ιδανικά του» (Βόσδου, 1949). 
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3.2.2.3.  Η λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας μέσα από 

τον τοπικό τύπο 

Αναφορικά με τη λειτουργία της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας τα 

συμπεράσματα που μπορούμε να συνάγουμε από τη μελέτη του τοπικού τύπου δεν 

είναι ασφαλή, καθώς λείπουν οι πληροφορίες εκείνες που θα μας βοηθούσαν να 

οριοθετήσουμε το περίγραμμα λειτουργίας της τα χρόνια 1941-49. Από τις απλές 

αναφορές μπορούμε απλά να αναφέρουμε ότι η Ακαδημία φαίνεται να λειτούργησε 

(κανονικά ή μη) μέχρι και το σχολικό έτος 1943-44. Για το διάστημα 1944-1946 δεν 

υπάρχει καμία απολύτως αναφορά για την Παιδαγωγική Ακαδημία στον τύπο, 

χρονικό διάστημα που συμπίπτει με την είσοδο του ΕΑΜ στην πόλη, στις 2 

Νοεμβρίου του 1944 και την παραμονή του έως τις 4 Απριλίου του 1945 (Τσακιρίδου 

& Τάχου-Ηλιάδου, 2005). Η αμέσως επόμενη αναφορά στην Ακαδημία γίνεται το 

σχολικό έτος 1946-47, κατά την οποία γίνεται λόγος για επαναλειτουργία της 

Ακαδημίας, οπότε πιθανότατα το μεγάλο κενό στον τοπικό τύπο να συνδέεται με μη 

λειτουργία της Σχολής, ενώ οι αναφορές στις δράσεις της συνεχίζουν μέχρι και το 

1949 (όπου και σταματά η μελέτη του τύπου από εμάς). 

Προκειμένου να φοιτήσουν οι υποψήφιοι σπουδαστές στην Ακαδημία έδιναν 

εισαγωγικές εξετάσεις, αφού πρώτα ανακοινωνόταν το χρονικό διάστημα, εντός του 

οποίου μπορούσαν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τις εισιτήριες εξετάσεις
25

 

(Ανακοίνωσις, 1943γ˙ Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης. Ανακοίνωσις, 1944). Τα 

δικαιολογητικά που έπρεπε να υποβάλλουν οι υποψήφιοι σπουδαστές περιελάμβαναν 

αίτηση για χαρτόσημο 500 δρχ., απολυτήριο Γυμνασίου ή Πρακτικού Λυκείου, 

πιστοποιητικό Δήμου με το οποίο ο υποψήφιος αποδείκνυε ότι δεν υπερέβαινε το 25ο 

έτος της ηλικίας του, υπεύθυνη βεβαίωση «ήθους και χαρακτήρα» από την 

Αστυνομία, καθώς και δύο φωτογραφίες. Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι έπρεπε 

υποχρεωτικά να εξεταστούν από Σχολίατρο (Ανακοίνωσις, 1948β). 

Κατά τις εισιτήριες εξετάσεις των πανεπιστημίων, ως βάση επιτυχίας 

καθοριζόταν ο βαθμός 5, χωρίς όμως δικαίωμα συμψηφισμού, καθώς οι υποψήφιοι 

έπρεπε να επιτύχουν τη βάση σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα 

(Εκπαιδευτικά, 1943). 

                                                           

25
 Ειδικά για τη σχολική χρονιά 1943-44, φαίνεται πως στην Ακαδημία διενεργήθηκαν δύο 

κύκλοι εισιτήριων εξετάσεων, ένας τον Οκτώβριο του 1943 και ένας τον Μάρτιο του 1944 

(Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης. Ανακοίνωσις, 1944).   



 

108 
 

Όσον αφορά την μορφή της εξέτασης, περιελάμβανε τόσο γραπτές εξετάσεις 

όσο και πρακτικές ασκήσεις. Οι γραπτές ασκήσεις αποτελούνταν από: 

1) Έκθεση ιδεών,  

2) Ελληνικά: περιελάμβανε ερμηνεία 15-20 στίχων πεζού Συγγραφέα της 

Αττικής διαλέκτου, 

3) Ιστορία: Από τη διδασκομένη ύλη στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου, 

4) Μαθηματικά: Από τη διδασκομένη ύλη στην τελευταία τάξη του 

Γυμνασίου και 

5) Φυσικά: Φυσική Ιστορία, Φυσική Πειραματική, Χημεία (από τη 

διδασκομένη ύλη του Γυμνασίου). 

Οι πρακτικές ασκήσεις περιελάμβαναν: 

1) Ιχνογραφία: Ιχνογράφηση ενός φυσικού στερεού αντικειμένου, 

2) Μουσική: Εξέταση της φωνής και της Μουσικής αντίληψης του 

εξεταζομένου και 

3) Γυμναστική: Γυμναστική άσκηση καθενός υποψηφίου (Ανακοίνωσις, 

1948β). 

«Η συμφοίτησις αρρένων και θηλέων εις τας Παιδαγωγικάς Ακαδημίας», 

απογορευόταν από το 1937 με βάση τις νέες ιδεολογικές αντιλήψεις της 4ης 

Αυγούστου 1936 (Α.Ν.953/ΦΕΚ Α’ 469/12.11.1937), ενώ μια άλλη σημαντική 

διαπίστωση για τις Ακαδημίες είναι ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους 

υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα σε ό,τι αφορά το ποσοστό 

εισαγωγής τους, το οποίο (με ελάχιστες εξαιρέσεις) ήταν μικρότερο για τις γυναίκες 

(Σκούρα, 2004). Στην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας, αυτό το ποσοστό 

εισαγωγής, το έτος 1946, φαίνεται να ήταν 30 άρρενες και 10 θήλεις. Μάλιστα, το 

γεγονός αυτό φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις από την πλευρά των γονέων και της 

τοπικής κοινωνίας γενικότερα, καθώς κατά την εισαγωγή των 30 αυτών αντρών 

παρουσιάστηκαν μόνο 20 με αποτέλεσμα οι υπόλοιπες θέσεις να παραμείνουν κενές 

και να μην μπορούν να συμπληρωθούν από τις επιλαχούσες γυναίκες. Ο συντάκτης 

του άρθρου «Να εισαχθούν» της εφημερίδας «Ελληνική Φωνή» μάλιστα τονίζει ότι 

με αυτό τον τρόπο δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί  ούτε ο τόπος αλλά 

συνεπακόλουθα ούτε η εκπαίδευση, καθώς θα έμεναν κενές θέσεις και στα σχολεία, 

τα οποία την περίοδο 1941-49 είχαν μεγάλες ελλείψεις σε διδασκαλικό προσωπικό. 

Έτσι, οι γονείς των υποψηφίων αυτών γυναικών στέλνουν τηλεγράφημα για το 

ζήτημα στον βουλευτή Φλώρινας Μπινόπουλο, παραθέτοντας τα εξής: 
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«Διενεργηθέντος διαγωνισμού εισαγωγής τεσσαράκοντα σπουδαστών Παιδαγωγικήν 

Ακαδημίαν Φλωρίνης επέτυχον είκοσιν άρρενες και δέκα θήλεις στοπ. Παρακαλούμεν 

εισαχθώσιν ελλείποντες υπόλοιποι σπουδασταί δέκα εξ επιλαχουσών ισαρίθμων 

θηλεών εθνικοφρόνων κατοίκων Φλωρίνης προς συμπλήρωσιν ορισθέντος αριθμού 

τεσσαράκοντα στοπ. Ύψιστον Εθνικόν καθήκον επιβάλλει εισαγωγήν δέκα θηλέων 

Εθνικοφρόνων συμβαλλόντων μέγιστα απάσας οργανώσεις κράτους και αποφευχθή 

συμπλήρωσις δέκα σπουδαστών αρρένων άλλων περιφερειών στοπ. Κηδεμόνες 

επιλαχουσών σπουδαστριών θηλέων.  

Αργυρόπουλος Φαρμακοποιός, Οικονόμου Ταμιακός, Οικονομίδης, Αφεζόλης, 

Αρλέτου, Ζησόπουλος, Φίσκας, Ηλιάδης, Κεσσίδης, Καψίδης» (Να εισαχθούν, 1946). 

Για το ζήτημα, ωστόσο, και την εξέλιξή του δεν υπάρχει καμία άλλη 

πληροφορία στον τοπικό τύπο. Η κατά φύλο ποσοστιαία αναλογία θα καταργηθεί εν 

τέλει πολλά χρόνια αργότερα, το ακαδ. έτος 1983-84, αφού ο αριθμός των εισακτέων 

σπουδαστών σ’ όλες τις ανώτερες και ανώτατες σχολές και τα τμήματα αυτών -

επομένως και στις Π.Α.- καθοριζόταν «συνολικά και ανεξάρτητα από το φύλο των 

υποψηφίων» (Ν. 1286/ ΦΕΚ Α’ 119/30.09.1982). 

Λόγω της σπουδαιότητας του θεσμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών στην 

επαγγελματική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών, προσαρτήθηκαν 

σε κάθε Παιδαγωγική Ακαδημία ως πρότυπα αυτής δύο Δημοτικά σχολεία, ένα 

πολυτάξιο και ένα μονοτάξιο (Ν. 5802/ΦΕΚ Α’ 286/28.09.1933). Η Παιδαγωγική 

Ακαδημία Φλώρινας, με την ίδρυσή της, εγκαταστάθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Φλώρινας, ενώ υπήχθησαν σε αυτήν ως πρότυπα το 6ο πεντατάξιο Δημοτικό σχολείο 

Φλώρινας και το 7ο μονοτάξιο.   
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Εικόνα 3-2. Το προσωπικό του ΣΤ' Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας,  το έτος 1949.  Όρθιοι από 

αριστερά: Στέφ. Μπαλκίζας, Αικατ. Νίκλη, Τσίγκαλος. Καθιστοί από αριστερά: Χρυσούλα Ιωαννίδου, 

Τάκης Οικονομίδης, Ελένη σύζ. Λαοπόδη και Στυλιάδης. 

 

Το έτος 1946 καταγράφεται στον τοπικό τύπο το πρόβλημα της έλλειψης 

διδακτικού προσωπικού και κτιρίου, μιας και ο άνω όροφος του Δ’ Δημοτικού 

σχολείου στο οποίο στεγαζόταν κατεχόταν με έγκριση του Νομάρχη από το στρατό 

(Ηλιάδου- Τάχου & Τσακιρίδου, 2005): «κι ενώ εισήλθομεν εις τον Νοέμβριον δεν 

απεστάλη εισέτι το προσωπικόν, αλλ’ ούτε και οίκημα ευρέθη προς στέγασίν της. Διατί 

τόση βραδύτης εις την εκτέλεσιν των λαμβανομένων αποφάσεων; Αλλ’ ας ελπίσωμεν 

ότι εις το προσεχές μέλλον θα λειτουργήση» (Κάλλιον αργά, 1946). Ενώ το έτος 1947 

από την εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» πληροφορούμαστε ότι το έτος αυτό η 

Ακαδημία στεγαζόταν στις αίθουσες της Οικοκυρικής Σχολής, στην οποία έγιναν και 

τα εγκαίνια για την έναρξη της λειτουργίας της. Στη διάρκεια της γιορτής, ο Δ/της της 

Ακαδημίας κ. Μόρφης ανέλυσε το θέμα: «Ορθή φιλοσοφία της Εκπαιδεύσεως», ενώ 

σπουδαστές της Ακαδημίας μίλησαν σχετικά με την αποστολή του δασκάλου και τα 

αισθήματα με τα οποία πρέπει αυτός να εμφορείται. Η τελετή ολοκληρώθηκε με 

απαγγελίες, καθώς και με απονομή βραβείου σε σπουδάστρια για το ήθος της. Στην 

τελετή παρέστησαν ο Νομάρχης κ. Τουσιάδης, οι βουλευτές Τζώρτζης και 

Σπυρόπουλος, οι διευθυντές των Τραπεζών Εθνικής και Ελλάδος Μπεκόπουλος και 

Χατζής, ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ασπιώτης, ο Γυμνασιάρχης θηλέων  
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Γρίβας, ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Παιδ. Ακαδημίας Αργυρόπουλος και 

άλλοι (Μια ωραία τελετή. Εγκαίνια Παιδ. Ακαδημίας, 1947). 

 

3.2.3. Άλλες δομές εκπαίδευσης 

3.2.3.1.  Εθνικό Οικοτροφείο Φλωρίνης 

Το 1922, μετά την μικρασιατική τραγωδία και την ραγδαία αύξηση των 

ορφανών παιδιών, ψηφίστηκε ο Νόμος 2851 «Περί ιδρύσεως Εθνικών 

Ορφανοτροφείων και Οικοτροφείων απόρων μαθητών» (ΦΕΚ Α’ 114/12.07.1922). 

Με το νόμο αυτό προβλεπόταν η δημιουργία προϋποθέσεων μόρφωσης και 

περίθαλψης των ορφανών παιδιών «πάτροθεν ή μήτροθεν», καθώς και των απόρων 

μαθητών και μαθητριών. Όπου ο αριθμός των τροφίμων δεν ξεπερνούσε τα 100 

παιδιά το Ορφανοτροφείο και Οικοτροφείο αποτελούσε κοινό ίδρυμα.  Τη Διοίκηση 

τους αναλάμβανε Διοικούσα επιτροπή, την οποία αποτελούσαν ο Νομάρχης, ο 

Επίσκοπος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Δήμαρχος, ο Έφορος, ο Επιθεωρητής, ο 

Νομομηχανικός και τέσσερεις πολίτες και των δύο φύλων που διορίζονταν με 

απόφαση του Υπουργείου Προνοίας (Ν. 2851/ΦΕΚ Α’ 114/12.07.1922). Η ίδρυση 

τέτοιων Οικοτροφείων πραγματοποιήθηκε στη Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά και 

Λείψιστα (Νεάπολη). 

Συγκεκριμένα, στις 9 Μαρτίου του 1923 αποφασίστηκε από τον Υπουργό 

Υγιεινής Προνοίας και Αντιλήψεως, Α. Δοξιάδη, η ίδρυση Οικοτροφείου Αρρένων 

στη Φλώρινα, με την επωνυμία «Εθνικόν Οικοτροφείον Αρρένων Φλωρίνης» και το 

οποίο διοικούταν με βάση Κανονισμό (21 άρθρα), ο οποίος είχε εγκριθεί και 

επικυρωθεί από τον Υπουργό Φ. Μανουηλίδη στις 8 Σεπτεμβρίου του 1925 στην 

Αθήνα (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). 

Σκοπός του Οικοτροφείου, όπως αναφερόταν στο 10ο άρθρο του Κανονισμού, 

ήταν η σωματική και ψυχική διάπλαση, καθώς και η εθνική διαπαιδαγώγηση των 

ορφανών και άπορων παιδιών (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). 

Το Οικοτροφείο Φλώρινας αρχικά στεγαζόταν σε κτίριο που χτίστηκε το 1905 

από τον Ιζέτ πασά, ενώ την περίοδο 1927-30 στεγάστηκε σε νεόκτιστο νεοκλασικό 

κτίριο. Στο παλιό κτίριο λειτούργησε εσωτερικό Δημοτικό σχολείο για τους 

τροφίμους του ιδρύματος, οι οποίοι αποκτούν ομοιόμορφη στολή με καπελάκι και 

στους όρθιους γιακάδες του χιτωνίου τους φέρουν τα αρχικά γράμματα του Εθνικού 

Οικοτροφείου «Ε.Ο.» (Μεκάσης, 1990). 
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Εικόνα 3-3. Το Εθνικό Οικοτροφείο Φλώρινας 

 

Το 1940, κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, το οικοτροφείο μεταφέρεται  στο 

χωριό Φλάμπουρο, λόγων των συχνών βομβαρδισμών στην πόλη, ενώ τον Απρίλιο 

του 1941 με εντολή του Νομάρχη Φλωρίνης μεταφέρεται στην Έδεσσα, «συνεπεία  

των… εκπολιστικών ιδεών των κατακτητών Γερμανών», προκειμένου να συστεγαστεί 

με το εκεί Οικοτροφείο. Με την είσοδό τους στην πόλη οι Γερμανοί κατέλαβαν τα 

κτήρια του Οικοτροφείου Φλωρίνης, στα οποία στέγασαν στρατιωτικό νοσοκομείο. 

Σε άρθρο του τύπου, έκδοσης 15ης Απριλίου του 1945, πληροφορούμαστε ότι μετά 

την απελευθέρωση και «αποκατασταθείσης της ομαλότητος» ο διευθυντής του 

Οικοτροφείου με τους τροφίμους του επανήλθε στη βάση του προκειμένου «να 

συνεχίσουν την τόσο εθνικήν δράσιν των εν τω παιδικών φυτωρίω Φλωρίνης» (Το 

Οικοτροφείον, 1945). 

Το Οικοτροφείο φαίνεται ότι σε μικρό χρονικό διάστημα της επανόδου του 

από την Έδεσσα, υπό τη διεύθυνση του Κων. Ιακώβου, σημείωσε πραγματική πρόοδο 

και «κατέστη και πάλιν πνευματικόν και σωματικόν φυτώριον των δυστυχών μικρών τα 

οποία στερηθέντα των πατέρων ή και αμφοτέρων των γονέων των, σφαγιασθέντων ή 

εκτελεσθέντων υπό των συμμάχων των Γερμανών και Κουκουέδων, μυσαρών 

Βουλγάρων, εύρον άσυλον και πατρικήν παρ’ αυτώ στοργήν» (Εθν. Οικοτροφείον, 

1945).  
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Για την πρόοδο των μαθητών του Οικοτροφείου, το έτος 1948, ο 

προϊστάμενος του υγιειονομικού κέντρου Φλώρινας, Θεοδόσιος Αθανασιάδης, έθεσε 

στη διάθεση του Διευθυντή του Οικοτροφείου το ποσό των 300.000 δρχ.  

προκειμένου να διατεθεί σε δύο μαθητές του, οι οποίοι στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς θα είχαν αριστεύσει στα Ελληνικά και τα μαθηματικά (Αξιομίμητος 

χειρονομία δια την πρόοδον των μαθητών, 1948). 

Ο τοπικός τύπος της εποχής εξήρε τη δράση του Οικοτροφείου, το οποίο 

αποτελούσε «εις πάσαν κοινωνικήν και Εθνικήν εκδήλωσιν φωτεινόν και υπέροχον 

παράδειγμα εις την πόλιν». Μάλιστα, στον τύπο περιλαμβάνονταν αποσπάσματα στα 

οποία περιγράφονταν διάφορες εκδηλώσεις του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων ήταν 

και η συμμετοχή των τροφίμων του σε διάφορες «εθνικές δράσεις», όπως σε 

εκδηλώσεις προς τιμή των τραυματιών του πολέμου «που δια της απαραμίλλου 

ανδρείας και αυτοθυσίας των σαρώνουν τον συρφετόν του σλαυοδούλου Μάρκου και 

προτάσσουν το τρίτο Μέγαν και Νικηφόρον Όχι» και σε διανομές δώρων προς αυτούς, 

τα οποία «ηγόρασαν με χρήματα εκ του υστερήματός των» (Δεν υπάρχουν άλλοι! 

Πάλιν τα ορφανά του Εθν. Οικοτροφείου διένειμον δώρα, 1948). Παράλληλα, 

πραγματοποιούσαν και δράσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα, τις οποίες αναλάμβανε η 

χορωδία του Οικοτροφείου υπό τη διεύθυνση του Χρ. Ευτυχιάδη (Το οικοτροφείον 

Φλωρίνης προς τους γενναίους μας τραυματίας, 1948).  

Στο πλαίσιο αυτό της εθνικής και κοινωνικής συνεισφοράς, των αισθημάτων 

«αλληλεγγύης και πατριωτισμού», το έτος 1948, τα παιδιά του Οικοτροφείου 

συγκέντρωσαν και έστειλαν 120.000 δρχ. στα παιδιά του Ορφανοτροφείου Κόνιτσας. 

Σε επιστολή τους οι τρόφιμοι του Οικοτροφείου Πασχάλης Γούλης, Μαυρίδης 

Δημήτριος, Αλέξανδρος Χαλκιάς, Ζαχαρίας Αντώνιος, Χ. Ιωαννίδης Κων/τίνος, 

Ακριτίδης Αναστάσιος, έγραφαν στα «αγαπητά αδελφάκια του Ορφανοτροφείου 

Κονίτσης»: «Μάθαμε τα ηρωικά κατορθώματά σας εις το άτυχον επεισόδιον το οποίον 

συνέβη εις την πόλιν σας, από τους βρωμερούς και ελεεινούς αντάρτας οι οποίοι 

φέρνουν ονόματα Ελληνικά, αλλά δυστυχώς δεν είναι Έλληνες. Επίσης εμάθαμεν την 

ηρωικήν πράξιν την οποίαν εκάνατε βοηθώντας τους ηρωικούς στρατιώτας μας. Να 

είσθε βέβαιοι αν τυχόν καμιά φορά συμβή εδώ το ίδιο που συνέβη εις την πόλιν σας και 

εμείς δεν θα φανώμεν κατώτεροί σας, θα δείξωμεν την ψυχήν αληθεινών 

Ελληνοπαίδων. Λυπηθήκαμεν πολύ διότι κατά τη θύελλα της μάχης εχάθηκαν πολλά 

αδερφάκια μας βοηθώντας τους στρατιώτας μας. Σας στέλνωμεν 120.000 δραχ. Με τα 

ολίγα αυτά χρήματα που τα μαζέψαμε αναμεταξύ μας από τα ολίγα λεπτά που έχουμε με 
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τα οποία ν’ αγοράσετε ολίγα δώρα προς τους τραυματίας, οι οποίοι εμάχοντο υπέρ της 

ελευθερίας της Πατρίδος μας και της Θρησκείας του Χριστού μας, από εμάς τα ορφανά 

του Εθν. Οικοτροφείου Φλωρίνης» (Τα ορφανά της Φλωρίνης εις τα ορφανά της 

Κονίτσης, 1948). 

Τέλος, η ίδρυση ενός ακόμα οικοτροφείου φαίνεται πως είχε απασχολήσει 

τους εκπαιδευτικούς κύκλους της Φλώρινας και πιο συγκεκριμένα τον Γυμνασιάρχη 

Λιάκο, ο οποίος θεωρούσε απαραίτητη την λειτουργία ενός οικοτροφείου στην 

ύπαιθρο προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι εκεί ανάγκες. Ωστόσο, αν και υπήρξε 

«φαεινότατη» η ιδέα του γυμνασιάρχη, όπως τιτλοφορήθηκε και το συγκεκριμένο 

άρθρο, το ζήτημα παρουσιάστηκε ως ακατόρθωτο, καθώς το ενδιαφέρον των 

αρμοδίων θα έπρεπε να εστιάσει σε πιο ρεαλιστικά ζητήματα, όπως η αποστολή 

πιστώσεων εκ μέρους του Υπουργείου για την ίδρυση ή εκμίσθωση κατάλληλου 

οικήματος προκειμένου να αραιωθούν οι «σαρδεληδών στιβαγμένοι» μαθητές και 

μαθήτριες των Γυμνασίων της πόλης (Φαεινότατη, 1946). 

 

3.2.3.2.  Εθνικός Παιδικός Σταθμός και Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία 

Φλωρίνης 

 Κατά τα έτη 1922-1940 γίνεται προσπάθεια για δημιουργία κρατικού θεσμού 

της προσχολικής αγωγής. Με παρέμβαση της Πολιτείας (Ν.2882/ΦΕΚ Α’ 

122/16.07.1922) που αφορά το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, λαμβάνεται απόφαση 

για τη δημιουργία ανεξάρτητου τομέα της διεύθυνσης Κοινωνικής Υγιεινής με την 

επωνυμία «Τμήμα Πρώτης Παιδικής Ηλικίας». Αυτή την περίοδο ιδρύονται οι πρώτοι 

δημόσιοι παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία. Ο βασικός στόχος ήταν η περίθαλψη και 

όχι η προσχολική εκπαίδευση, καθώς η εκπαίδευση προέκυπτε ως συμπληρωματικός 

ρόλος της περίθαλψης. Έτσι αιτιολογείται το γεγονός ότι συμπίπτουν τόσο οι στόχοι 

των ορφανοτροφείων όσο και των παιδικών σταθμών (Ζέρβα, Σιδηροπούλου, Ζέρβας 

& Σαλωνίδης, 2008). 

Οι πρώτοι εθνικοί παιδικοί σταθμοί ιδρύθηκαν την περίοδο 1926-1940 (46 

στον αριθμό) και είχαν ως στόχο την «την περίθαλψιν και μόρφωσιν των απόρων 

ανηλίκων, ιδία δε των ορφανών πατρός τοιούτων και προς ανακούφισιν των 

εργαζομένων μητερών» (Ν.Δ. / ΦΕΚ. Α’ 379 /27.10.1926).  

Με το  νομοθετικό διάταγμα του 1926, μεταξύ των εθνικών παιδικών 

σταθμών που ιδρύθηκαν σε διάφορες πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, 

Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Έδεσσα, Ιωάννινα, Τρίπολη, Χανιά κ.λπ.) συγκαταλέγεται 
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και αυτός που λειτουργούσε στη Φλώρινα (Ν.Δ. / ΦΕΚ. Α’ 379/27.10.1926) και ο 

οποίος το έτος 1948 φαίνεται ότι φιλοξενούσε 100 μικρά παιδιά και των δύο φύλων, 

τα οποία ήταν ορφανά, άπορα, θύματα πολέμου, ανταρτόπληκτα και γενικότερα 

παιδιά που είχαν άμεση ανάγκη περίθαλψης. Πρόεδρος του ιδρύματος ήταν ο 

Μητροπολίτης Φλώρινας Βασίλειος, ενώ ως συμπαραστάτες στο έργο του 

αναφέρονται ο Δήμαρχος Καντζάς, ο διευθυντής Τράπεζας Μπεκόπουλος, ο 

νομαρχιακός υπάλληλος Καντζάς και ο διευθυντής του Εθνικού Οικοτροφείου 

Ιακώβου. Ο τελευταίος υπήρξε επόπτης του Παιδικού σταθμού, ενώ διευθύντρια  

διετέλεσε η Λούλα Δημητριάδου και νηπιοκόμος ο Σουλτάνα Νασιάδου. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του παιδικού 

σταθμού δεν καταγράφονται στον τοπικό τύπο, πέραν από ελάχιστες περιγραφές των 

συνθηκών ζωής των μικρών παιδιών σε αυτά τα ιδρύματα: «μικρά  με τις ομοιόμορφες 

και πεντακάθαρες ποδίτσες τους παίρναν το πλούσιο γεύμα τους παρατεταγμένα στα 

τραπέζια με απόλυτη τάξη σαν ένας μικρός στρατός. Τα χάρηκα έπειτα να παίζουν και 

να τραγουδάν στο μεγάλο αυλόγυρο, ξέγνοιαστα και γελαστά, […] με τα χέρια γιομάτα 

με όλων των ειδών τα παιχνίδια» (Ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός Φλωρίνης, 1948). 

 

 

Εικόνα 3-4. Ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός Φλωρίνης (πηγή: Έθνος Φλωρίνης, 19 Ιουνίου 

1948) 

 

Το έτος 1949, πληροφορούμαστε για τα εγκαίνια ενός νέου παιδικού 

σταθμού. Η κατασκευή του οικήματος είχε ξενικήσει το 1938, αλλά λόγω των 
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πολεμικών γεγονότων είχαν ανασταλεί οι εργασίες του. Σχετικά με το νέο αυτό 

ίδρυμα σε άρθρα του τοπικού τύπου αναφέρεται ότι ήταν κτισμένο σε καλή 

τοποθεσία με όλα τα σύγχρονα μέσα. Στην εκτέλεση αυτού του έργου είχαν 

συντελέσει ο Μητροπολίτης ως πρόεδρος του ιδρύματος, ο νομομηχανικός 

Δημητριάδης και ο εργολάβος Κορτσάρης. Διευθύντρια και αυτού του σταθμού 

υπήρξε η Λούλα Δημητριάδου (Τα εγκαίνια του νέου παιδικού σταθμού,1949˙ 

Εγκαίνια Εθνικού Παιδικού Σταθμού, 1949). Ωστόσο, σε άρθρο της εφημερίδας 

«Έθνος» ένα χρόνο πριν, αναφερόταν ότι την συγκεκριμένη χρονική περίοδο στη 

Φλώρινα χτιζόταν Παιδικός Σταθμός και ενώ το κτίριο ήταν επιβλητικό, η τοποθεσία 

του αντί να είναι σε κεντρικό μέρος της πόλης για να μπορούν να φοιτήσουν μικρά 

παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, εν τούτοις η κατασκευή του έγινε σε απόκεντρο και 

ανηφορικό μέρος, όπου τα παιδιά δεν θα μπορούσαν να φοιτήσουν όχι μόνο το 

χειμώνα αλλά ούτε και το καλοκαίρι (Η Σκοπιά του Παππού. Ακατανόητα!, 1948).  

Το έτος 1942 ιδρύονται Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία (ΕΑΝ) για την 

περίθαλψη και διαπαιδαγώγηση των νηπίων των αγροτικών κυρίως περιφερειών. Με 

το Ν.Δ. 1316 του 1942 αποφασίζεται η ίδρυση 90 ΕΑΝ στην Μακεδονία (ΦΕΚ Α’ 

115/ 02.05.1942). 

Στα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία γίνονταν δεκτά για ημερήσια 

περίθαλψη νήπια ηλικίας 3 έως 6 ετών. Μόνο σε ορισμένες περιστάσεις τις οποίες θα 

έκρινε το Υπουργείο Εθνικής Πρόνοιας γίνονταν δεκτά νήπια που είχαν συμπληρώσει 

το 2ο έτος της ηλικίας τους. Κατά την εισαγωγή των παιδιών, προτεραιότητα είχαν τα 

ορφανά γονέων, τα θύματα πολέμου και τα ορφανά ενός εκ των δύο γονέων που ο 

επιζών γονέας ήταν ανίκανος για εργασία. Επιπρόσθετα, επιτρεπόταν η εισαγωγή ως 

εσωτερικών, νηπίων που πληρούσαν ορισμένες προϋποθέσεις, κυρίως δε ορφανών 

πολέμου, μέχρι και το 6ο έτος της ηλικίας τους και τη μετάβασή τους στο δημοτικό 

σχολείο, ενώ ο αριθμός των εσωτερικών νηπίων δεν μπορούσε να ξεπεράσει τα 10 σε 

κάθε ΕΑΝ (Ν.Δ. 1316/ ΦΕΚ Α’ 115/ 02.05.1942). Η δομή τους ήταν, δηλαδή,  κάτι 

ανάμεσα σε οικοτροφεία, και εθνικούς παιδικούς σταθμούς επειδή φιλοξενούσαν και 

εσωτερικά κάποια νήπια μέχρι την είσοδό τους στο δημοτικό σχολείο. Ορισμένα από 

τα ΕΑΝ τους θερινούς μήνες μετατρέπονταν σε κατασκηνώσεις, που φιλοξενούσαν 

το πολύ 20 παιδιά ηλικίας 3 έως 10 ετών, προκειμένου να βοηθηθεί η αγρότισσα 

μητέρα στις αγροτικές της εργασίες (Ζέρβα, Σιδηροπούλου, Ζέρβας & Σαλωνίδης, 

2008). 
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Από το 1942 έως και το 1949 ιδρύθηκαν 45 ΕΑΝ. Προκειμένου, επίσης, 

να καλυφθούν οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό ιδρύθηκαν δύο σχολές 

νηπιοκόμων στα ορφανοτροφεία θηλέων Καστοριάς και Ιωαννίνων. 

Συγκεκριμένα, στο Νομό Φλώρινας, με το Ν.Δ. 1316 του 1942, ιδρύονται 

ΕΑΝ στα χωριά Άγιος Γερμανός, Ανταρτικό, Αετός, Άγιος Παντελήμονας, Κέλλη, 

Μελίτη, Φλάμπουρο, Νυμφαίο και Μελά (ΦΕΚ Α’ 115/ 02.05.1922). Ο «Αγροτικός 

παιδικός Σταθμός Φλαμπούρου» υπό την διεύθυνση της Βάιντας Παπακωνσταντίνου, 

το έτος 1948, στεγαζόταν στο εξοχικό «Ακρόπολις» και φιλοξενούσε ανταρτόπληκτα 

παιδιά. Από αυτά τα 40 είχαν καταγωγή από το ίδιο το χωριό, ενώ τα υπόλοιπα 

προέρχονταν από άλλα χωριά (Κρατερό, Κλεινές κ.λπ.) της υπαίθρου Φλωρίνης. Ο 

συντάκτης του άρθρου, ο οποίος φαίνεται να επισκέφτηκε ο ίδιος τον παιδικό σταθμό, 

μας πληροφορεί για την «καλή ανατροφή» και την «αξιοπρόσεκτη διαπαιδαγώγηση» 

που παρεχόταν στα παιδιά από τις νηπιοκόμους Ανδρ. Στρογκόλη, Ελευθ. 

Ζαχαρόγλου και Ευσ. Θεοδωροπούλου. Επιπρόσθετα, όμως, μας πληροφορεί και για 

τις άσχημες εγκαταστάσεις στις οποίες  εφιλοξενείτο το ίδρυμα: «το οίκημα […] 

τελείως ακατάλληλον δια να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες ενός τέτοιου ιδρύματος και 

ειδικώτερα τώρα τον χειμώνα. Η υγρασία είναι διάχυτη παντού και τα παιδιά παρ’ όλην 

την καλήν και αδιάκοπον θέρμανσιν τουρτουρίζουν» (Μια επίσκεψη στον παιδικό 

σταθμό Φλαμπούρου, 1948). 

Πέρα από το νηπιοτροφείο Φλαμπούρου, ο τοπικός τύπος αναφέρει την 

ύπαρξη και των υπόλοιπων νηπιοτροφείων χωρίς ωστόσο να κατονομάζονται τα 

χωριά που τους φιλοξενούσαν πέραν των χωριών Φλαμπούρου και Ανταρτικού, ενώ 

ως υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία τους παρουσιαζόταν ο διευθυντής 

του Εθνικού Οικοτροφείου, Ιακώβου (Σημειώματα, 1948γ). 

 

3.2.3.3.  Παιδούπολη Φλωρίνης 

 Όπως προαναφέρθηκε σε άλλο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, κατά τη 

διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, το 1947, θεσπίστηκε ο Έρανος Πρόνοιας Βορείων 

Επαρχιών Ελλάδος και εγκαταστάθηκαν σε κάθε νομό της Βόρειας Ελλάδας 

παραρτήματα της Πρόνοιας συστήνοντας δομές που υπάγονταν στη Βασιλική 

Πρόνοια και εξυπηρετούσαν τους σκοπούς της. Μια από αυτές τις δομές ήταν και οι 

παιδουπόλεις. Οι παιδουπόλεις συνδέθηκαν κατεξοχήν με το βασιλικό 

«παιδοφύλαγμα», το οποίο είχε ως σκοπό να αποτρέψει το λεγόμενο 
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«Παιδομάζωμα», δηλαδή την μετακίνηση των παιδιών από το Δημοκρατικό Στρατό 

στις ανατολικές χώρες. Στο διάστημα 1947-1950 λειτούργησαν 52 τέτοιες 

παιδουπόλεις σε όλη την Ελλάδα που φιλοξένησαν 25.000 παιδιά, ενώ την περίοδο 

1949-50 ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός 15.000 παιδιών των παιδουπόλεων στις 

εστίες τους. Η εκτελεστική επιτροπή του εράνου εφάρμοσε το σύστημα της ομαδικής 

διαβιώσεως των παιδιών στις παιδουπόλεις αυτές, ένα σύστημα που εστίαζε στην 

εξύμνηση του ελληνοχριαστιανικού ιδεώδους και της «μάννας» όλων των παιδιών 

της Φρειδερίκης. Επιπρόσθετα, παρεχόταν παράλληλα με την εγκύκλιο εκπαίδευση 

και επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή τα παιδιά παρακολουθούσαν τα μαθήματα του 

Δημοτικού Σχολείου ενώ ταυτόχρονα διδάσκονταν και μια χρήσιμη τέχνη (Ανδρέου, 

Ηλιάδου- Τάχου & Μπέτσας, 2008). 

Αναφορικά με την Παιδόπολη Φλωρίνης, «Αγία Όλγα», πληροφορούμαστε 

από άρθρα του τοπικού τύπου και συγκεκριμένα της εφημερίδας «Ελληνική Φωνή», 

ότι ξεκίνησε τη λειτουργία της το έτος 1948. Συγκεκριμένα, στο άρθρο «Παιδόπολις 

Φλωρίνης», έκδοσης 10 Απριλίου του 1948, αναφέρεται ότι η συστηματική 

λειτουργία της ξεκίνησε προ 15νθημέρου, δηλαδή στα τέλη του Μαρτίου του 1948, 

με 200 τροφίμους που ήταν συμμοριόπλητα παιδιά της υπαίθρου (Παιδόπολις 

Φλωρίνης, 1948). Γυναίκες από την «Ελληνική Μέριμνα» της Φλώρινας βοήθησαν 

στην οργάνωση της παιδοπόλεως, τόσο με τη διανομή ρουχισμού, όσο και με την 

τακτοποίηση των αιθουσών, στις οποίες θα φιλοξενούντο τα μικρά παιδιά (Προς τα 

Παιδάκια ένδειξις αλληλεγγύης, 1948). 

Ο αγιασμός για την έναρξη της λειτουργίας της Παιδοπόλεως έγινε την 18η 

Απριλίου του 1948, στο Κτίριο της Οικοκυρικής Σχολής, όπου και στεγαζόταν η 

Παιδόπολη (Ο αυριανός Αγιασμός, 1948). Τα εγκαίνια της παιδουπόλεως 

πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο της ίδιας χρονιάς στον περίβολο της Οικοκυρικής 

Σχολής. Μετά τον αγιασμό από τον Μητροπολίτη Βασίλειο και την έπαρση της 

σημαίας, ακολούθησαν εθνικοί χοροί από τα παιδιά, καθώς και ομιλία του Νομάρχη 

Τουσιάδη, ο οποίος και εξήρε την Βασίλισσα Φρειδερίκη για το στοργικό της 

ενδιαφέρον (Τα εγκαίνια της παιδουπόλεως, 1948). 

Διευθύντρια της παιδοπόλεως διορίστηκε η Σία Στύλου, ενώ η Ελένη 

Νταουντάκη –εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής Εράνου Βορείων Επαρχιών- 

ανέλαβε την  άρτια οργάνωση του ιδρύματος (Παιδόπολις Φλωρίνης, 1948).  
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3.2.3.4.  Κατηχητικά σχολεία Φλωρίνης 

 Πέρα από τα σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαιδεύσεως στην πόλη της 

Φλώρινας λειτούργησαν και κατηχητικά σχολεία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς 

και κατηχητικά σχολεία για τους εργαζόμενους.   Σκοπός της ίδρυσής τους, όπως 

διατυπώθηκε από τον Μητροπολίτη Φλώρινας, ήταν «η καταπολέμησις του 

κομμουνισμού και η προσήλωσις της νεολαίας μας εις τας Ελληνοχριστιανικάς 

παραδόσεις» (Τα κατηχητικά, 1949). 

Η διοργάνωση των κατηχητικών σχολείων ήταν αρμοδιότητα του 

Εκκλησιαστικού οργανισμού «Αποστολική Διακονία», ο οποίος δημιουργήθηκε στη 

Φλώρινα το 1948. Ο οργανισμός αυτός υπαγόταν ουσιαστικά στον οργανισμό της 

Εκκλησίας της Ελλάδας και αποτελούταν από Κεντρικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον 

Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και τοπικά συμβούλια σε κάθε Μητρόπολη με προέδρους τους 

οικείους Μητροπολίτες. Πέρα από τη διοργάνωση των κατηχητικών σχολείων η 

Αποστολική Διακονία ήταν επιφορτισμένη με τον καταρτισμό ειδικών Πνευματικών 

εξομολόγων και τη συστηματική μελέτη και οργάνωση του Θείου Κηρύγματος 

(Αποστολική Διακονία, 1948). 

Τα κατηχητικά σχολεία λειτουργούσαν  σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς, οι 

οποίοι καταρτίζονταν από το Κεντρικό Συμβούλιο και αποστέλονταν στις 

Μητροπόλεις, ενώ τη λειτουργία τους επόπτευε Τοπικό Συμβούλιο της Μητρόπολης, 

καθώς και ειδικοί Επιθεωρητές. Ως κατηχητές μπορούσαν να εργαστούν ειδικοί, για 

τον σκοπό, διδάσκοντες, αλλά και όλοι οι ιερείς, που θα είχαν σχετική μόρφωση, την 

οποία μπορούσαν να αποκτήσουν από ειδικά βοηθητικά βιβλία. Όλοι οι κατηχητές 

προκειμένου να διδάξουν θα έπρεπε να έχουν ειδική άδεια από την Ιερά Μητρόπολη 

(Αποστολική Διακονία, 1948). 

Τον Οκτώβριο του 1948 μετά από ενέργειες του Μητροπολίτη Φλώρινας και 

την συγκατάθεση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, αποσπάσθηκε στην Ιερά 

Μητρόπολη Φλώρινας ο Ιεροκήρυκας Θεσ/νίκης Αρχιμανδρίτης Φώτιος 

Σταματόπουλος προκειμένου να βοηθήσει στο έργο της οργάνωσης των κατηχητικών 

σχολείων και τον καταρτισμό του προγράμματός τους (Δια την διοργάνωσιν των 

κατηχητικών σχολείων, 1948). Στην «Ελληνική Φωνή» ανακοινώνεται ένα μήνα 

αργότερα η έναρξη των μαθημάτων των κατηχητικών σχολείων και η τέλεση γιορτής 

στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα (Κατηχητικά σχολεία, 1948). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία τους μπορούμε να 

αντλήσουμε από την Εγκύκλιο της 10ης Δεκεμβρίου του έτους 1948. Σύμφωνα με 
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αυτήν «Άπαντα τα κατηχητικά Σχολεία τα λειτουργούντα κατά περιφερείας 

εκκλησιαστικάς, ως είναι αι Μητροπόλεις, οφείλουν να έχουν την εξάρτησιν των από 

τον οικείον Μητροπολίτην. Ούτος, ως φορεύς της Εκκλησιαστικής εξουσίας, ασκεί 

αυτοδικαίως την εποπτείαν και τον έλεγχον της διδασκαλίας, εκλέγει το πρόγραμμα και 

ρυθμίζει εν γένει την λειτουργίαν των κατηχητικών Σχολείων., Οι κατηχηταί παντός 

κατηχητικού Σχολείου διορίζονται και παύονται υπό του οικείου Μητροπολίτου». 

Τα αναγνωρισμένα στη Φλώρινα κατηχητικά σχολεία της περιόδου ήταν τα 

εξής: 

Α) Κατώτερα κατηχητικά σχολεία. 

1ον) Α’, Β’ και ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου, με κέντρο διδασκαλίας τον ιερό ναό 

του Αγίου Παντελεήμονος. Κατηχητής των συγκεκριμένων σχολείων το έτος 1949 

ήταν ο πρεσβύτερος παπάς Αθανάσιος Ρούκαλης. 

2ον) Γ’ Δημοτικού Σχολείου, με κέντρο το ίδιο το σχολείο και κατηχητή τον 

Γεώργιο Πέππο. 

3ον) Δ’ και Ε’ Δημοτικού Σχολείου, με κέντρο το Δ’ Δημοτικό Σχολείο και 

κατηχητή τον Αθανάσιο Ρούκαλη. 

4ον)  Εθνικού Οικοτροφείου αρρένων, με κέντρο διδασκαλίας το ίδιο το 

Οικοτροφείο και κατηχητή  τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο Δεδούση. 

5ον) Παιδουπόλεως, με κέντρο την Οικοκυρική Σχολή και κατηχητή τον 

Αθανάσιο Ασημακόπουλο. 

6ον) Α’ Δημοτικού Σχολείου θηλέων, με κέντρο το ίδιο το σχολείο και 

κατηχήτρια την Ελισάβετ Καραγατσίδου. 

7ον) Γ’ Δημοτικού Σχολείου θηλέων, με κέντρο το σχολείο και κατηχητή τον 

Αναστ. Γερμανό. 

8ον) Δ’ και Ε’ Δημοτικού Σχολείου θηλέων, με κέντρο το Δ’ Δημοτικό 

Σχολείο και κατηχήτρια την Ελ. Καραγατσίδου. 

Β) Μέσα κατηχητικά σχολεία 

1ον) Γ’, Δ’ και Ε’ τάξεως Γυμνασίου αρρένων, με κέντρο τον Άγιο 

Παντελεήμονα και κατηχητή τον Οικονόμο παπά Αθανάσιο Παπαγρηγορίου. 

2ον) Γ’, Δ’ και Ε’ τάξεως Γυμνασίου θηλέων, με κέντρο τον Άγιο 

Παντελεήμονα και κατηχήτρια την Ελισ. Καραγατσίδου. 

Γ) Ανώτερα κατηχητικά σχολεία 
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1ον) ΣΤ’, Ζ’ και Η’ τάξεως Γυμνασίου αρρένων, με κέντρο διδασκαλίας τον 

ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα και κατηχητή τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 

Δεδούση. 

2ον) ΣΤ’, Ζ’ και Η’ τάξεως Γυμνασίου θηλέων, με κέντρο τον Άγιο 

Παντελεήμονα και κατηχητή τον Αρχιμανδρίτη Γερμανό Χρηστίδη. 

Δ) Εργαζομένων κατηχητικά σχολεία 

1ον) Αρρένων, με κέντρο διδασκαλίας τον Άγιο Παντελεήμονα και κατηχητή 

τον Νικηφόρο Δεδούση. 

2ον) Θηλέων, με κέντρο επίσης τον Άγιο Παντελεήμονα και κατηχήτρια  την 

Ελισάβετ Καραγατσίδου (Ιερά Μητρόπολις Φλώρινας˙ 1949 Ιερά Μητρόπολις 

Φλωρίνης, Αλμωπίας & Εορδαίας, 1949). 

Η οργάνωση και η λειτουργία των κατηχητικών σχολείων κρίθηκε, όπως 

φαίνεται, ικανοποιητική από το Κεντρικό Συμβούλιο της Αποστολικής Διακονίας 

καθώς με έγγραφό του «συγχαρή τη Υμετέρα Σεβασμιότητι επί τη σημειουμένη εν 

Φλωρίνη λαμπρά Κατηχητική δράσει, άμα δε και τοις συνεργάταις Αυτής […] Επίσης 

ανέλαβεν εξ ολοκλήρου την μισθοδοσίαν βοηθού Ιεροκήρυκος, όστις θ’ αποστάλη 

ευθύς ως εξευρεθεί» (Κατηχητική κίνησις, 1949). 

Στο τέλος της χρονιάς, πραγματοποιήθηκε τελετή στον Ιερό Ναό του Αγίου 

Παντελεήμονος στην οποία παρέστησαν οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, οι 

γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οι μαθητές και οι μαθήτριες και πλήθος κόσμου. 

Ο Αρχιμανδρίτης κ. Γερμανός Χριστίδης συνοψίζοντας τα επιτευχθέντα 

αποτελέσματα κατά το πρώτο έτος λειτουργίας των κατηχητικών σχολείων ανέφερε: 

«Εις την πόλιν μας ιδρύθησαν και ελειτούργησαν 7 κατώτερα Κατηχητικά Σχολεία 

Αρρένων και Θηλέων, 2 μέσα αρρένων και θηλέων, 2 ανώτερα και 2 εργαζομένων. Εν 

όλω 1200 μαθηταί και μαθήτριαι. Επίσης ιδρύθη και μία χριστιανική Ένωσις με 

αριθμών 50 μελών» (Εορτή κατηχητικών σχολείων, 1949˙ Τα κατηχητικά, 1949). Επ’ 

ευκαιρίας της γιορτής, ο τοπικός τύπος τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία του 

έργου που τελείτο στα κατηχητικά σχολεία: «Μέσα εις τα Κατηχητικά Σχολεία γίνεται 

όλως αθορύβως μία τεραστία εθνική και θρησκευτική εργασία υψίστης σημασίας. Τα 

παιδιά μας εξασκούνται εις την αρετήν, γίνονται καλοί χριστιανοί και καλοί πατριώται 

και προ παντός αποφεύγουν τας αντεθνικάς και αντιθρησκευτικάς θεωρίας του 

κομμουνισμού. Καθήκον επομένως όλων των γονέων είναι να στέλουν τα παιδιά των 

εις τα κατηχητικά σχολεία δια να μορφωθούν και να γίνουν καλοί χριστιανοί και 
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Έλληνες, τίμιοι πολίται και χρήσιμοι εις την οικογένειαν, την κοινωνίαν και την 

Πατρίδα» (Εορτή κατηχητικών σχολείων, 1949˙ Σημειώματα, 1949β). 

Την επόμενη χρονιά, οι εγγραφές στα κατηχητικά σχολεία ξεκίνησαν τον 

Οκτώβριο και διήρκησαν μια εβδομάδα, ενώ ανακοινώθηκε η έναρξη των μαθημάτων 

μία εβδομάδα αργότερα (Τα κατηχητικά Σχολεία, 1949). 

 

3.2.3.5.  «Σλαβομακεδονικά» σχολεία 

Οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί της μεσαίας γεωγραφικής ζώνης της 

Μακεδονίας
26

, όπως είδαμε, περισσότερο από κάθε άλλη γλωσσική ομάδα, υπήρξαν 

το μήλο της έριδος. Τους διεκδικούσαν, κατά τις τελευταίες δεκαετίες της 

οθωμανικής κυριαρχίας οι Έλληνες με κριτήριο το θρήσκευμα και το φρόνημα και οι 

Βούλγαροι πρωτίστως και μετέπειτα οι Σέρβοι με κριτήριο τη γλώσσα. Ο πληθυσμός 

αυτός της Μακεδονίας βρέθηκε στο επίκεντρο εθνικών συγκρούσεων που 

αποσκοπούσε στην ένταξή τους στη μια ή στην άλλη πλευρά (Κολιόπουλος, 1995α). 

Η βουλγαρική προπαγάνδα συνδέθηκε στενά και με τις απόπειρες ίδρυσης και 

λειτουργίας βουλγαρικών σχολείων στη γερμανοϊταλική ζώνη κατοχής, μια 

προσπάθεια άμεσα βασιζόμενη στον φόβο (Κωστόπουλος, 2008), καθώς και σε όλους 

εκείνους τους παράγοντες που δημιουργούσαν δυσαρέσκεια στους κόλπους των 

σλαβόφωνων. Όπως καταγράφει ο Κωστόπουλος (2008), σύμφωνα με αναφορές του 

Έβανς, οι σλαβόφωνοι πληθυσμοί φοβούνταν και δεν εμπιστεύονταν τη συμμαχική 

Βρετανία και ο λόγος ήταν ότι στο μυαλό τους η Βρετανία ήταν συνδεδεμένη με το 

βασιλιά της Ελλάδας, ο οποίος με τον Μεταξά κήρυξε τη γλώσσα τους παράνομη και 

«πότισε τον κόσμο ρετσινόλαδο όταν την μιλούσε». 

Κεντρικός μηχανισμός της ίδρυσης βουλγαρικών σχολείων υπήρξε η 

Βουλγαρική λέσχη Θεσσαλονίκης, που παρά τις όποιες ενέργειές της, φαίνεται ότι οι 

προσπάθειες της δεν καρποφόρησαν, μιας και το μοναδικό σχολείο που λειτούργησε 

–και αυτό με προβλήματα- είχε την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Από τα διαθέσιμα 

στοιχεία άλλα βουλγαρικά σχολεία ουδέποτε λειτούργησαν επίσημα στα σλαβόφωνα 

χωριά της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Κωστόπουλος, 2008). 

                                                           

26
 Ως μεσαία ζώνη ορίζεται η περιοχή από τη λίμνη της Αχρίδας, τα νότια του Περλεπέ τα βόρεια του 

Μοναστηρίου έως το Νέστο, από το Γράμμο, την Καστοριά, τη Φλώρινα, το βόρειο τμήμα της 

Κοζάνης, τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και τη Δράμα. 
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Στην αποτυχία αυτή φαίνεται πως καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν και οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στην περιοχή. Για τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

«οίτινες ολοψύχως αφιέρωσαν τον εαυτόν των εις το υψηλόν έργον της 

διαπαιδαγωγήσεως των ελληνοπαίδων και του ελληνικού λαού συμφώνος προς τας 

αρχάς του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» (Ένστασις εκπαιδευτικού προ το 

Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ιδιωτικό αρχείο Π.Κ.) και αντιτάχθηκαν στην  ίδρυση βουλγαρικών 

σχολείων πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από ένσταση προς το Α.Υ.Σ.Σ.Ε. 

από ιδιωτικό αρχείο, την οποία είχε υποβάλλει εκπαιδευτικός που υπηρέτησε 14 

χρόνια στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας, και συγκεκριμένα στα 

παραμεθόρια χωριά Πολυπλάτανος, Νέος Καύκασος και Κάτω Κλεινές, την 

εξεταζόμενη χρονική περίοδο. «Ολόκληρην την κατοχικήν περίοδον και την περίοδον 

της συμμοριοκρατίας της υπαίθρου την διήλθον εις τα επάλξεις του προς την Υπηρεσίαν 

της Πατρίδος καθήκοντος. Μετά την κατάρρευσιν του μετώπου τον Ιούνιον του 1941 

παρευρεθών εις την έδραν της επιθεωρήσεως Φλωρίνης και την 28ην Ιουνίου ημέραν 

καθ’ ην ανεμένοντο οι Βούλγαροι ευρισκόμην εις το χωριόν Πολυπλάτανον, ------- το 

σήμαντρον του σχολείου και προέτρεψα τον Κλητήρα του χωρίου να αναγγείλη 

μεγαλοφώνως εις την ελληνικήν γλώσσαν ότι θα ήρχιζον από την επομένη τα 

μαθήματα. Και ενώ λοιπόν ανέμενον οι Βουλγαρίζοντες αγωνιωδώς τους Βουλγάρους 

σκεφθήτε την απογοήτευσιν των επί τω ακούσματι της αφίξεως των δημοδιδασκάλων 

και της ενάρξεως των μαθημάτων των Σχολείων. Οι καταπτοημένοι Έλληνες 

ανεθάρρυσαν δια να υποδεχθούν μετά ολίγων ημερών τους Έλληνας χωροφύλακας. Ο 

κίνδυνος δια την υπόστασιν της ζωής των διδ/λων εις τα χωρία εκείνα δεν ήτο μικρός 

καθ’ ότι ο Μπλαδένωφ, ο Κάλτσεφ και το επιτελείον των συχνά περιήρχοντο τα χωρία 

και εξήγηρον τους βουλγαρίζοντες κατά των Ελλήνων. Αψηφώντες τον κίνδυνον 

συνεχίσαμε τους κατά του Βουλγαρισμού αγώνα μας βοηθούμενοι παντοιοτρόπως από 

τους εκεί Έλληνας και αποτρέψαμεν την ίδρυσιν Βουλγαρικών Σχολείων» (Ένστασις 

εκπαιδευτικού προ το Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ιδιωτικό αρχείο Π.Κ.).  

Μολονότι οι εθνικιστική προπαγάνδα των επόμενων χρόνων έμελλε να 

συνδέσει τις δύο περιπτώσεις, η απόπειρα του ΚΚΕ να υλοποιήσει την επαγγελία του 

για άνοιγμα «σλαβομακεδονικών σχολείων» υπήρξε ένα εντελώς διαφορετικό ζήτημα 

από τις απόπειρες της βουλγαρικής λέσχης για ίδρυση βουλγαρικών σχολείων 

(Κωστόπουλος, 2008). Οι προσπάθειες της βουλγαρικής λέσχης εμπεριείχαν την 

προοπτική απόσχισης των σλαβόφωνων περιοχών και ενσωμάτωσής τους στο 

βουλγαρικό βασίλειο, ενώ η προσπάθεια του ΚΚΕ όπως αναφέρει ο Κωστόπουλος 
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(2008), αποσκοπούσε στην απόσπαση των σλαβόφωνων από την επιρροή 

εξωελληνικών κέντρων. Παράλληλα με το θεσμό των «σλαβομακεδονικών» 

σχολείων, άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις του ΕΑΜ στη δυτική Μακεδονία 

ήταν: ο θεσμός των εκπαιδευτικών συνεδρίων, ο θεσμός του Παιδαγωγικού 

Φροντιστηρίου για την εκπαίδευση των δασκάλων των «σλαβομακεδονικών» 

σχολείων και ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το σλαβικό αλφαβητάριο (Ηλιάδου-Τάχου 

& Ανδρέου, 2014). 

Η πρώτη σχετική συζήτηση ανάμεσα στην εαμική καθοδήγηση και στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό σχετικά με τα «σλαβομακεδονικά» σχολεία έγινε τον 

Οκτώβριο του 1944, κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε ενόψει της 

νέας σχολικής χρονιάς στο χωριό Πολυπόταμος. Για τη σύσκεψη αυτή, όπως και για 

την επακόλουθη που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του παιδαγωγικού συνεδρίου 

στο χωριό Τριανταφυλλιά σημαντικός λόγος γίνεται στην εκπαιδευτική εφημερίδα 

της εποχής «Εκπαιδευτικός Ακρίτας». 

Τον Οκτώβριο του έτους 1944, συγκεντρώθηκαν στο χωριό Πολυπόταμο της 

Φλώρινας, στα γραφεία της αυτοδιοίκησης, ο επιθεωρητής του ΕΑΜ Καλαϊτζίδης, ο 

Διοικητικός αντιπρόσωπος της ΠΕΕΑ Παπαβασιλείου, αρκετοί δημοδιδάσκαλοι, 

καθώς και μέλη της Οχράνα που ήταν επιφορτισμένα με το έργο της οργάνωσης 

σλαβομακεδονικής παιδείας στη Δυτική Μακεδονία. Τα μέλη αυτά ήταν ο φιλόλογος 

Σιμιτσήεφ, ο φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας Νούσεφ και ο πρώην δάσκαλος 

Μπαμπούλωφ. Τα μέλη μάλιστα αυτά είχαν φέρει και βουλγαρικό αλφάβητο, το 

οποίο είχε εκδοθεί στη Σόφια το 1936 και προοριζόταν για τα σλαβομακεδονικά 

σχολεία της περιοχής. Οι παρευρεθέντες δάσκαλοι -πλην του επιθεωρητού- δεν 

μπορούσαν παρά να διαμαρτυρηθούν για το αλφάβητο με πλάγιο τρόπο, καθώς 

«ολίγα μέτρα απείχε η χωματούπολις που τόσα θύματα ανεπαύοντο». Οι υπεύθυνοι που 

αντιλήφθηκαν αυτή τη δυσαρέσκεια, μετέφεραν τους οχρανίτες σε άλλο δωμάτιο 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί συζήτηση με τους δασκάλους. Το αποτέλεσμα της 

συζήτησης αυτής δεν ήταν το αναμενόμενο για τους δασκάλους, οι οποίοι έμειναν 

έκπληκτοι με την απάντηση του Αντιπροσώπου της ΠΕΕΑ. «άστην Ελλάδα (εννοούσε 

κάτω του Ολύμπου) όταν το κόμμα μας πάρη την αρχή στα χέρια του θα 

αντικαταστήσουμε το ελληνικό αλφάβητο με  το λατινικό!!», ενώ ο αρθρογράφος της 

εφημερίδας συμμεριζόμενος τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών που περιέγραψε 

κλείνει λέγοντας «Ελληνικέ λαέ, κρίνε μόνος σου, ποία και ποίου σχέδια 

εξυπηρετούσαν οι εθνοπροδότες κίβδηλοι κομμουνιστές» (Βουλγαρικό αλφάβητο στη 
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Μακεδονία και λατινικό στην (κατά το ΕΑΜ) Ελλάδα την πέραν του Ολύμπου, 

1945). 

Αυτή ήταν η απαρχή του λεγόμενου «Συνεδρίου της Τριανταφυλλιάς», αφού 

μετά την αποτυχημένη, θα μπορούσαμε να πούμε, συνάντηση λόγω της δυσαρέσκειας 

των δασκάλων, συγκλήθηκε συνέδριο στις 24 Οκτωβρίου του 1944 στο χωριό 

Τριανταφυλλιά Φλώρινας.  Έτσι, λοιπόν, την ώρα που η Πατρίδα στέναζε κάτω από 

το γερμανικό ζυγό, 20 δάσκαλοι κλήθηκαν με προσωπική πρόσκληση να 

παρουσιαστούν στη Τριανταφυλλιά. Στο συνέδριο παρευρίσκοντο ακόμη το επιτελείο 

του ΕΑΜ και τρεις αστοί οι Τζώρτζης, Ασπιώτης και Φιοράκης, κατά τα φαινόμενα 

προσκείμενοι προς το ΕΑΜ (Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς, 1945). Το 

επιτελείο του ΕΑΜ αποτελούσαν οι: Κωτσόπουλος (εκπρόσωπος του ΕΑΜ), Σίμου 

(εκπρόσωπος της περιοχής στο εθνικό συμβούλιο της ΠΕΕΑ), Θάνος (Γενικός 

Γραμματέας του ΚΚΕ Φλώρινας), Καλαϊτζίδης (επιθεωρητής του ΕΑΜ), Βελάκης 

(έπαρχος του ΕΑΜ) και Αναστασιάδης (παιδαγωγός). 

Μετά τη συγκέντρωση των παραπάνω στο δημοτικό σχολείο του χωριού, οι 

ομιλητές –οι οποίοι είχαν ορισθεί εκ των προτέρων- άρχισαν να εκθέτουν τον σκοπό 

αυτής της συγκέντρωσης. 

Ο λόγος -όπως προέκυψε από το πλήθος των αγορεύσεων- υπήρξε η 

διαπίστωση της ύπαρξης «σλαβομακεδονικού εν Μακεδονία έθνους με τα ήθη τα έθιμα 

τη γλώσσαν, την νοοτροπίαν του, την ιστορίαν, τον πολιτισμόν, και τον χαρακτήρά του, 

ότι είναι διάφορον του Ελληνικού, ότι τούτο δέον να έχη τα δικαιώματά του των 

οποίων εστερήθη λόγω της κατακτητικής τάσεως του ελληνισμού και ότι ο σημερινός 

αγών τείνει εις την απελευθέρωσιν όλων των σκλάβων της γης και επομένως και του 

σλαυομακεδονικού Λαού». Μάλιστα στο ίδιο άρθρο της εφημερίδας, έκδοσης της 4ης 

Μαρτίου του 1945, αναφέρεται ότι στην συνδιάσκεψη αυτή τονίστηκε πως οι ντόπιοι 

δάσκαλοι είναι «Σλαβομακεδόνες» και όχι Έλληνες και οφείλουν να αναγνωρίσουν 

την εθνικότητά τους και να εργαστούν μετά ζήλου για τη λειτουργία των 

«σλαβομακεδονικών» σχολείων. Ο συντάκτης του άρθρου φέρει στη συνέχεια και την 

ιδεολογία των δασκάλων τους οποίους εκπροσωπούσε με τη συγγραφή του, 

γράφοντας πως «διηρωτώμεθα  διαπορούντες εάν οι αγορεύοντες είχον τας φρένας των 

σώας και αβλαβείς. Απέφευγον επιμόνως να στηριχθώσι επί ιστορικών ντοκουμέντων 

και εσυνέχιζον φλυαρούντες επίσης σημερινής πραγματικότητας της εν τη περιφερεία 

υφισταμένης ως ισχυρίζοντο» και συνεχίζει το εκτενές του άρθρο με φρασεολογία 

επηρεασμένη από την επικρατούσα εθνική ιδεολογία: «Φέροντες μεθ’ ημών τας 
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παραδόσεις ενός ενδόξου λαού στενάζοντες τότε υπό ζυγόν βάρβαρον και βάναυσον και 

με αγάπην απέραντον προς την δούλην πατρίδα δεν ήτο δυνατόν να επιφέρωμεν και 

έτερον θανάσιμον εις τα σπλάχνα της πλήγμα επιλήσμονες της υπ’ αυτής επιδειχθείσης 

φροντίδος […] Ημείς θεαταί του στρατού των μεγάλων προσκυνητών ο οποίος 

ακουλουθεί ανά τους αιώνας την οδόν προς το ελληνικόν πνεύμα και τον ελληνικόν 

πολιτισμόν, ημείς τέκνα του ελληνισμού και φορείς της αιωνίας του ακτινοβολίας, 

καλούμεθα να τον απαρνηθώμεν και να καταστώμεν διώκται και καταλύται του. Ημείς 

να καταστώμεν  Ηρόστρατοι του εθνικού Ναού, ημείς οι Έλληνες διδάσκαλοι να 

ανταλλάξωμεν τα εθνικά μας Πρωτοτόκια αντί Πινακίου σλαυικής φακής! Ημείς 

απόστολοι της πίστεως της πατρίδος ονειροπωλούμεν την Νέαν Ελλάδα απέραντον, 

σεμνή, ωραίαν, επιβλητικήν, προεβεβλημένην το φωτεινόν μεγαλείον της φυλής!» (Η 

μάχη της Τριανταφυλλιάς, 1945). 

Για τις προθέσεις και τις δράσεις των Βουλγάρων πληροφορούμαστε επίσης 

πως οι Βούλγαροι είχαν δημιουργήσει και λυρικά άσματα στη Βουλγάρικη γλώσσα, 

τα οποία ισχυρίζονταν ότι είχαν δημιουργηθεί από τον Ορφέα, είχαν προσθέσει σε 

αυτά ινδικές λέξεις και μυθικά ονόματα προκειμένου να αποδείξουν την αρχαιότατη 

καταγωγή των Βουλγάρων και της βουλγαρικής γλώσσας στη Μακεδονία (Η μάχη 

της Τριανταφυλλιάς, 1945).  

Παρακάτω παρατίθενται οι απόψεις και προτάσεις των ομιλητών του 

συνεδρίου, προκειμένου να διαφανούν οι θέσεις της κάθε πλευράς. 

Πρώτος ομιλητής  υπήρξε ο φερόμενος «σαν επιθεωρητής» Καλαϊτζίδης, ο 

οποίος πρότεινε μεταξύ άλλων τη συγκρότηση επιτροπής για τη συγγραφή 

αλφαβηταρίου στη σλαβική γλώσσα με σκοπό τη διδασκαλία του στα 

«σλαβομακεδονικά» σχολεία. 

Τον λόγο έπειτα πήρε ο Κωτσόπουλος, ως αντιπρόσωπος του ΕΑΜ, ο οποίος 

κατέληξε στη θεωρία του Σλαβικού έθνους στο οποίο ανήκουν οι παρόντες δάσκαλοι 

και ζήτησε όσα και ο προλαλήσας ομοϊδεάτης του. 

Στη συνέχεια στο βήμα ανεβαίνει ο καθηγητής Αναστασιάδης, ο οποίος 

αρχικά εκθέτει τις απαιτήσεις του Νέου Σχολείου από παιδαγωγικής απόψεως για να 

καταλήξει με στις αποφάσεις του συνεδρίου της Σιάτιστας, σύμφωνα με τις οποίες 

«δεν υφίσταντο σλαβομακεδονικό στοιχείο» στην περιοχή της. Τελειώνοντας την 

αγόρευσή του τονίζει ότι δεν μπορεί να λάβει ο ίδιος θέση στο θέμα, αλλά ο 

συντάκτης του άρθρου μας πληροφορεί για την ιδεολογική του τοποθέτηση 

καταγράφοντας ότι «ήτο κατά της νέας κοσμοθεωρίας του Σλαυομακεδονικού έθνους 
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και η εν γένει δράσις του πατριωτική» (Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς, 

1945). 

Επόμενος ομιλητής του συνεδρίου, ο Σίμου, Εθνοσύμβουλος της ΠΕΕΑ.Ο 

λόγος του αναφέρεται αρχικά στη συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, 

για να καταλήξει και αυτός με τη σειρά του στην έκθεση των δικαιωμάτων του 

«Σλαβομακεδονικού» έθνους για τη συντριβή του φασισμού και στην πρόσκληση των 

συνέδρων να πρωτοστατήσουν στη συγκρότηση και έναρξη των 

«σλαβομακεδονικών» σχολείων προς συμφέρον της πατρίδας. 

Στη συνέχεια, ο δικηγόρος της Φλώρινας Τζώρτζης, προσελκύει την προσοχή 

των συνέδρων, καθώς οι απόψεις του ως εκπροσώπου της αστικής τάξης της πόλης, 

παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους δημοδιδασκάλους. Ο Τζώρτζης, λοιπόν, 

τίθεται  εν τέλει και αυτός υπέρ της λειτουργίας των σχολείων και φέρει ως 

επιχείρημα ότι και η ίδια η Κυβέρνηση, κατά το παρελθόν, είχε ασχοληθεί με το 

ζήτημα αυτό και είχε πρόθεση να λειτουργήσει βουλγαρικά σχολεία. Μάλιστα, 

απευθυνόμενος στους δασκάλους τους καλεί, χωρίς ενδοιασμούς και φόβους, να 

δεχτούν να καταστούν «Σλαβομακεδόνες», διότι –όπως γνωρίζει ο ίδιος- η 

Κυβέρνηση του Καϊρου αναγνωρίζει τις αρχές του ΕΑΜ κατόπιν της συμφωνίας του 

Λιβάνου και μάλιστα απευθυνόμενος στους δασκάλους αγορεύει λέγοντας ότι «η 

υπηρεσία σας ως Σλαυομακεδόνων διδασκάλων θα αποτελέση τίτλον τιμής δι’ υμάς και 

θα είσθε άξιοι ιδιαιτέρας τιμής δια το έργον σας». Τερματίζοντας την ομιλία του 

προτείνει την αναβολή της λειτουργίας των σχολείων αυτών προκειμένου να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή στις όποιες προκαταρτικές εργασίες χρειάζονται για την 

εύρυθμη λειτουργία τους (Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς, 1945). 

Προτελευταίος ομιλητής υπήρξε ο Έπαρχος του ΕΑΜ Δ. Βελάκης, ο οποίος 

υποστήριξε και αυτός την ύπαρξη «σλαβομακεδονικού» έθνους και την ανάγκη 

ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτού του έθνους, καθώς και την αναγνώριση των 

δικαιωμάτων τους ως αντάλλαγμα της συμβολής τους στον αντιφασιστικό αγώνα 

(των Κάλτσεφ, Νικολάιφ και Γκεστάπω). Ως πρώτο μέτρο προτείνει την ίδρυση 

«σλαβομακεδονικών» σχολείων με αλφάβητο παρόμοιο αυτού των άλλων σλαβικών 

χωρών, προσαρμοσμένου όμως στη γλώσσα και προφορά του σλαβικού «ιδιώματος». 

Τέλος, τον λόγο παίρνει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Θάνος, ο οποίος 

τάσσεται υπέρ των ισχυρισμών των προλαλησάντων εισηγητών και αντιτίθεται στην 

πρόταση του Τζώρτζη για αναβολή της λειτουργίας των σλαβομακεδονικών 

σχολείων. Κλείνοντας την αγόρευσή του αντιτίθεται και εναντίον της «ελληνικής 
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ψυχής» της Φλώρινας που αντιδρά στο πνεύμα του αγώνα αλλά χωρίς να πολεμά 

κατά των Γερμανών (Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς, 1945). 

Η εξιστόρηση των γεγονότων του σημαντικού αυτού συνεδρίου συνεχίζεται 

σε επόμενο άρθρο της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», έκδοσης 6ης Μαΐου του 

έτους 1945. Ο αρθρογράφος μας πληροφορεί ότι μετά το πέρας των παραπάνω 

αγορεύσεων, ένας εισηγητής διάβασε κάποιο έγγραφο του Δυτικο-Μακεδονικού 

γραφείου σύμφωνα με το οποίο η διδασκαλία στα εν λόγω σχολεία δεν ήταν 

υποχρεωτική για τους Έλληνες δασκάλους (Το ιστορικό Συνέδριο της 

Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια εκ του προηγουμένου), 1945). Ωστόσο, επόμενο άρθρο, 

μας πληροφορεί ότι «όστις δεν δέχεται να καταστή Σλαυομακεδών διδάσκαλος θα λάβη 

αυξ. Αριθμόν εις την λευκήν κατάστασιν η οποία ευρίσκεται επί του γραφείου ως 

αρνούμενος» (Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια και τέλος), 1945).  

Το ζήτημα πλέον βρισκόταν στη διάθεση του καθενός από αυτούς. Η απάντηση 

έπρεπε να είναι μια απλή κατάφαση ή μια άρνηση. Η άρνηση της πλειοψηφίας των 

δασκάλων, όπως αναφέρει ο συντάκτης, υπήρξε εύκολη (Το ιστορικό Συνέδριο της 

Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια εκ του προηγουμένου), 1945).  

Το άρθρο με τίτλο «Το ιστορικό συνέδριο της Τριανταφυλλιάς», έκδοσης 

Ιουνίου του 1945, συνοψίζει τις κυριότερες απαντήσεις των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στο συνέδριο. Σύμφωνα με αυτές:  

1) Οι δάσκαλοι του συνεδρίου αρνούνται τον τίτλο του «Σλαβομακεδόνα» και 

απαγορεύουν στον οποιονδήποτε να τους αποκαλεί έτσι, διότι είναι Έλληνες, 

2) Το «Σλαβομακεδονικό» έθνος δεν υφίσταται, 

3) Η γλώσσα στην Μακεδονία δεν μπορεί να ληφθεί ως γνώμονας κρίσης της 

εθνικότητας στην οποία ανήκει ο καθένας, 

4) Η επιμονή ορισμένων χωρικών να αυτοαποκαλούνται «Σλαβομακεδόνες 

«δεν είναι τίποτα άλλο «παρά μία μάσκα δια να καλυφθούν τα Βουλγαρικά, 

αυτονομιστικά και εν γένει ανθελληνικά των αισθήματα», 

5) «Από εθνικής απόψεως αποτελεί πραγματικήν προδοσίαν. Διότι, πρώτον θα 

χρησιμοποιηθούν τα βουλγαρικά γράμματα, δεύτερον, δια τον πλουτισμόν του 

πτωχοτάτου ομιλουμένου ιδιώματος, θα απαιτηθή να δανεισθή τοιαύτας από τας 

ομόρους Σλαυϊκάς χώρας. Κατά συνεπείαν ο πνευματικός του πολιτισμός θα εξαρτηθή 

απολύτως εκ των Σλαύων και θα δημιουργήση ως φυσικόν κατάλληλον έδαφος δια την 

καλλιέργειαν υποχθόνιων σχεδίων και σκοπών» (Το ιστορικό Συνέδριο της 

Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια και τέλος), 1945). Τη στάση αυτή των συμμετεχόντων 
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δασκάλων του Συνεδρίου εξήρε και ο «Ασύρματος» Αθηνών, όπως μας πληροφορεί ο 

τοπικός τύπος (Ο «Ασύρματος» Αθηνών δια τους γηγενείς δασκάλους Φλωρίνης, 

1945). Και δεν ήταν μόνο οι δάσκαλοι που μετείχαν στο συνέδριο που φαίνεται να 

αντιδρούσαν με την ίδρυση των «Σλαβομακεδονικών» σχολείων, αλλά στις ενέργειες 

αυτές του Καλαϊτζίδη φαίνεται να αντιδρά η πλειονότητα των εκπαιδευτικών της 

Φλώρινας, όπως φαίνεται από τη μελέτη του «Εκπαιδευτικού  Ακρίτα», τις ελάχιστες 

«ειρωνικές» αναφορές στον υπόλοιπο τύπο για τον Καλαϊτζίδη και τις δράσεις του, 

την απουσία άρθρων που να υποστηρίζουν την ίδρυση των σχολείων ή να 

προβάλλουν τη μεριά των εκπαιδευτικών που την υποστήριζαν, καθώς και μέσα από 

την επιστολή του ιδιωτικού αρχείου, στην οποία ο εκπαιδευτικός ανέφερε κλείνοντας 

την επιστολή:  «Εμείς οι διδ/λοι των ακρητικών περιοχών παραμείναμε εις τα θέσεις 

μας ακλόνητοι και ωρθώσαμε τα στήθη μας έναντι των υπονομευτών της 

ελληνοχριστιανικής διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών της Μακεδονίας, των Τσικάρηδων 

και Καλατζίδηδων» (Ένστασις εκπαιδευτικού προ το Α.Υ.Σ.Σ.Ε., Ιδιωτικό αρχείο 

Π.Κ.).  

Εξαίρεση της ομάδας των εκπαιδευτικών αποτέλεσε ο Ηλ. Λιάπτσεφ, από το 

Ξυνό Νερό, ο οποίος το 1941 είχε «ασπαστεί τον βουλγαρισμό». Μάλιστα είχε 

εγγραφεί και στην Ιερατική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας ως σπουδαστής. 

Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, αποδέχτηκε την «ανύπαρκτη εθνικότητα του 

Σλαυομακεδόνα», όπως εξάλλου και πολλοί άλλοι ομοϊδεάτες του (Μπάλκωφ, 

Κούκωφ, Δημητρίεφ, Μουντούεφ και Μπαμπούλωφ), προκειμένου «να συγκαλύψουν 

τον βουλγαρισμό τους». Επιπρόσθετα, ο δάσκαλος Γ. Αθανασιάδης δέχτηκε το 

διορισμό του ως «Σλαβομακεδόνα» δασκάλου, ενώ οι Αθανασιάδου και Ζερβουδάκη 

περιγράφονται ως ευχαριστημένες με την τροπή αυτή, γεγονός που υποδηλώνει 

πιθανή δικιά τους αποδοχή (Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια εκ 

του προηγουμένου), 1945˙ Ο «Ασύρματος» Αθηνών δια τους γηγενείς δασκάλους 

Φλωρίνης, 1945).  

Συνεχίζοντας με το συνέδριο της Τριανταφυλλιάς άξια λόγου είναι και η 

περιγραφή της αντίδρασης των υπόλοιπων παραβρισκόμενων: «Ο Εθνοσύμβουλος της 

ΠΕΕΑ Σ. Σπύρου δακρύζει…Οι άλλοι «συναγωνιστές» είναι σαστισμένοι. Δεν 

επερίμεναν την όντως μεγαλειώδη ομαδικήν άρνησιν των εντοπίων δασκάλων, δεν 

επίστευον ότι υπάρχει τόσον ακμαίον Ελληνικόν αίσθημα, τοσούτον ψυχικόν θάρρος, 

τόση διαυγής σκέψις, τόση τόλμη, τοιαύτη περιφρόνησις των κινδύνων, τοσαύτη των 
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πραγμάτων γνώσις και ακαταμάχητα επιχειρήματα. Οι τίτλοι τιμής του κ. Τζώρτζη δεν 

τους εδελέασαν[…] Ο συν. Καλαϊτζίδης χολωθείς, δευτερολογεί εις υψηλόν τόνον και 

διαμαρτύρεαι διότι ετέθησαν εν αμφιβολία τα εθνικά του αισθήματα, λέγων, ότι 

εθυσίασε και μέλη ακόμη της οικογενείας του δια την Ελλάδα.» (Το ιστορικό Συνέδριο 

της Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια εκ του προηγουμένου), 1945). 

Ο Καλαϊτζίδης, «ο εμπνευστής των Σλαβομακεδονικών Σχολείων και ιδρυτής 

3-4 επί εαμοκρατίας» -όπως αναφέρεται στον τοπικό τύπο της περιόδου- λίγους μήνες 

αργότερα, τον Αύγουστο του ‘45,  συλλαμβάνεται ως «συνεργασθείς μετά του εχθρού» 

(Συνελήφθη μια… φυσιογνωμία, 1946).  Η εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» με 

σατυρικό ύφος αναφέρει: «Τώρα εις το άντρον των εγκληματιών και προδοτών του 

ηρωϊκού οχρανοκομμουνισμού δεν θάχη παράπονο, γιατί θα μπορούν όλοι μαζή να 

κάμουν ολομέλειαν και να αποφασίσουν δια την εφαρμογήν των σκοτεινών σχεδίων 

των» (Ο σ. Καλαϊτζίδης, 1945). 

Οι τεχνικές δυσκολίες του εγχειρήματος που περιγράφηκε παραπάνω για την 

ίδρυση των Σλαβομακεδονικών σχολείων όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς ήταν 

πολλές, με κύρια την άρνηση της πλειοψηφίας των δασκάλων να στελεχώσουν αυτά 

τα σχολεία. Σοβαρό πρόβλημα, σύμφωνα με τον Παύλο Κούφη –σλαβόφωνο 

δάσκαλο και μέλος του τριμελούς Εποπτικού Συμβουλίου Λαϊκής Παιδείας του 

νομού- υπήρξε ο δισταγμός ή η απροθυμία πολλών από τους ήδη υπάρχοντες 

σλαβόφωνους δασκάλους να διδάξουν μια γλώσσα που δεν είχε γραφή και δεν 

γνώριζαν περισσότερα πράγματα γι’ αυτήν εκτός από λίγες λέξεις καθημερινής 

χρήσης. Συνοψίζοντας μάλιστα ο εν λόγω δάσκαλος τις αντιδράσεις των 

εκπαιδευτικών αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πώς να αποδεχτούν την επισημοποίηση 

μιας γλώσσας καταδιωγμένης αμείλικτα, την οποία μάλιστα μερικοί περιφρόνησαν και 

μάλιστα καταπολέμησαν;» (Κωστόπουλος, 2008). 

Τελικά, η έλλειψη δασκάλων αντιμετωπίστηκε με τη βραχύβια λειτουργία 

«σλαβομακεδονικού» φροντιστηρίου στο Άργος Ορεστικό, στο οποίο στέλνονταν να 

φοιτήσουν εγγράμματοι επονίτες από σλαβόφωνα χωριά της περιοχής (Κωστόπουλος, 

2008). 

Η δράση των «Σλαβομακεδόνων» δασκάλων υπέρ των «σλαβομακεδονικών» 

σχολείων, δεν σταματούσε σαφώς στο συνέδριο της Τριανταφυλλιάς. Ήταν 

επιφορτισμένοι, καθώς φαίνεται, και με τον αγώνα να πείσουν τον γηγενή πληθυσμό 

της πόλης και των χωριών της να δεχτούν τη λειτουργία των σχολείων. Στο λεύκωμα 

εκπαιδευτικών περιγράφεται το χρονικό των γεγονότων που διαδραματίστηκαν στο 
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χωριό Πρώτη με αφορμή τη λειτουργία των σχολείων: «Το Ε.Α.Μ. επικρατεί και 

προσπαθεί να ιδρύσει τα σλαυομακεδονικά σχολεία. Τα γύρω χωριά αρνούνται και δεν 

εννοούν να υποκύψουν αν δεν γίνει η αρχή από το Κρατερό και την Πρώτη. Το γραφείο 

του Εαμικού Επιθεωρητού Φλωρίνης στέλνει τον αντιπρόσωπό του για να πείσει τους 

χωρικούς της Πρώτης να δεχθούν. Γίνεται η συγκέντρωση. Μαζεύονται νέοι, μεσήλικες 

και γεροντάκια. Ο απεσταλμένος ερμηνεύει τη γραμμή και εκθειάζει τα καλά των 

Σλαυομακεδονικών σχολείων. Ο γέρο-Αναστάσης Κοζάρης, ο παλιός Μακεδονομάχος, 

που θυσίασε τη νιότη του για την Ελλάδα, πλησιάζει τον Π. Κούφη (Κούφωφ) - γιατί 

αυτός ήταν ο απεσταλμένος- και λέει: “Εμείς παιδί μου από πάπου προς πάπον 

μαθαίνομε τα Ελληνικά γράμματα. Δεν μας χρειάζονται άλλα. Να φύγεις”. Ο Φίλιππος 

Γιάγκος λέγει με το ιδιότροπο ύφος του “εμείς με τον Μεθόδιο και τον Κύριλλο 

χαρίσαμε στους Σλαύους γράμματα και τώρα θα πάρωμε τα δικά τους; Δε θέλουμε” 

(Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947). Αν οι προεστοί ορισμένων 

παραδοσιακών «γρεκομάνικων» χωριών, όπως η Πρώτη της Φλώρινας, αρνούνται 

κατηγορηματικά να δεχτούν τη διδασκαλία της μητρικής τους γλώσσας παράλληλα 

με τα ελληνικά, η πλειοψηφία των κοινοτήτων αποφεύγει να ζητήσει τη λειτουργία 

οποιουδήποτε σχολείου, είτε ελληνικού είτε μειονοτικού, περιμένοντας να δει που θα 

εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση, με αποτέλεσμα αιτήσεις για άνοιγμα 

«σλαβομακεδονικών» σχολείων να υποβληθούν από σχετικά μικρό αριθμό χωριών 

της Φλώρινας (Κωστόπουλος, 2008). Ειδικότερα για το χωριό Πρώτη, τον 

«γρανιτένιο βράχο  του Ελληνισμού, που τα μανιασμένα κύματα των απ’ αιώνων 

επιδρομών και η καταστροφική μανία των Βουλγάρων δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την 

ακραιφνή του Ελληνική ψυχή» και «το ηρωϊκώτατο και αδάμαστο» Κρατερό,  «τα δυο 

χωριά που σταθήκαν άσβεστοι φάροι που μόνο αυτά τα δυο φθάναν για να θυμίζουν εις 

τους φίλους και εχθρούς την ελληνικότητα της Μακεδονικής αυτής γωνιάς», γίνεται 

ιδιαίτερος λόγος με δύο εκτενή άρθρα στην εφημερίδα των δασκάλων 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» (Μπαζόπουλος, 1945α˙ Μπαζόπουλος, 1945β). 

Τα «σλαβομακεδονικά» σχολεία λειτούργησαν τελικά υπό την  αιγίδα του 

ΕΑΜ για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τον Μάρτιο του 1945, και σε αρκετά 

περιορισμένη έκταση, όπως στα χωριά Λαιμός, Μπούφι, Υδρούσα, Βεύη, 

Τριανταφυλλιά κ.α.. 

Δεύτερη απόπειρα της ίδρυσης  και λειτουργίας των σλαβομακεδονικών 

σχολείων σε μαζικότερη κλίμακα αλλά πάλι για σύντομο χρονικό διάστημα έγινε το 

1947, ενώ υπεύθυνο για τη λειτουργία τους ήταν το ΝΟΦ. Το πρόγραμμα του ΝΟΦ 
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διακήρυσσε ότι «θα αγωνιστεί για το δικαίωμα των εθνικών μειονοτήτων να 

αναπτύσσουν και να καλλιεργούν ελεύθερα τη γλώσσα τους και να ιδρύουν τα δικά τους 

εθνικά σχολεία» (Κωστόπουλος, 2008). 

Για την προετοιμασία των δασκάλων των σχολείων αυτών λειτούργησε από 

το Νοέμβριο του 1947, ειδικό ταχύρρυθμο παιδαγωγικό φροντιστήριο στον Άγιο 

Γερμανό της Πρέσπας (Κωστόπουλος, 2008). Για το φροντιστήριο αυτό 

πληροφορούμαστε από το άρθρο «Η…εκπαίδεψη» της εφημερίδας «Ελληνική 

Φωνή», ότι μέσα σε 40 ημέρες το φροντιστήριο του «Ντέλτσεφ» -όπως το 

κατονομάζει- έβγαλε 45 δασκάλους έτοιμους να διδάξουν τη «σλαβομακεδονική» 

γλώσσα (Η…«εκπαίδεψη», 1948). Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του 

κυβερνητικού στρατοπέδου  παρουσίασε τα «βουλγαρικά» αυτά σχολεία ως ένα 

πρώτο βήμα για την απόσπαση της Μακεδονίας και Θράκης και την παράδοσή τους 

στους Σέρβους και Βούλγαρους (Στους εθελοτυφλούντας, 1948), ενώ η λειτουργία 

τους θα σταματήσει εν τέλει τον Μάρτιο του 1948, ύστερα από τη μεταφορά χιλιάδων 

παιδιών της απελευθερωμένης ζώνης στα «μετόπισθεν» του ανατολικού μπλοκ 

(Κωστόπουλος, 2008). 

 

3.2.4. Σχολικές εορτές 

Σκοπός του σχολείου σήμερα δεν είναι μόνο να λάβει το παιδί την εγκύκλιο 

παιδεία, αλλά να αναπτύξει και άλλες πλευρές του εαυτού του και να ενταχθεί πιο 

εύκολα στην κοινωνική ζωή ως ενήλικας (Λαπαβίτσας, 2009). Σκοπός των δημοτικών 

σχολείων, σύμφωνα με το Ν. 4397 του 1929 «Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως», 

ήταν «η στοιχειώδης προπαρασκευή των μαθητών δια την ζωήν και η παροχή εις 

αυτούς των απαραιτήτων προς μόρφωσιν χρηστού πολίτου στοιχείων» (ΦΕΚ Α’ 309/ 

20.08.1029), ενώ η Μέση Εκπαίδευση, με τον Α.Ν. 1849 του 1939, αποσκοπούσε στο 

να «παράσχει πλήρη γενικήν μόρφωσιν, ανθρωπιστικήν και πραγματικήν, απαραίτητον 

δια πάσαν εν τη κοινωνία ανωτέραν πρακτικήν δράσιν […] Επιδιώκει δ’ αυτή την 

πλήρωσιν των ανωτέρων σκοπών δια της αρμονικής και συμμέτρου αναπτύξεως της 

ψυχής και του σώματος των τροφίμων αυτής εν τω πλαισίω των υγιών αρχών, εφ’ ων 

βασίζεται το Ελληνικόν κράτος» (ΦΕΚ Α’ 300/22.07.1939). Σύμφωνα με το «Σχέδιο 

για μια λαϊκή Παιδεία», γενικός σκοπός της παιδείας ήταν «να ανυψώσει πνευματικά, 

ηθικά και υλικά τον λαό», ενώ στους ειδικότερους σκοπούς εντάσσονταν η τέχνη, η 

συνεργασία και η δημιουργικότητα (Δημαράς, 1988). Είναι φανερό ότι η ακαδημαϊκή 
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μόρφωση δεν ήταν ποτέ αυτοσκοπός των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Σημαντική ήταν η ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, ενώ μεταξύ των παραγόντων 

που οδηγούσαν και εξακολουθούν να οδηγούν και σήμερα στην επίτευξη αυτού του 

στόχου ήταν η οργάνωση των σχολικών εορτών, των θεατρικών παραστάσεων, η 

ενασχόληση του μαθητή με τον αθλητισμό, η επίσκεψη μουσείων και αρχαιολογικών 

τόπων, η οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και περιπάτων. Ιδιαιτέρως δε, ο 

Χαραλαμπόπουλος (όπως αναφέρει η Γκόλια, 2011) σημειώνει ότι η παιδαγωγική 

αξία των γιορτών είναι σημαντική γιατί «γεννούν στις ψυχές των μαθητών ευάρεστα 

συναισθήματα, ενισχύουν την αγάπη των παιδιών προς το σχολείο, αναπτύσσουν την 

πρωτοβουλία τους, ωθούν σε αυτενέργεια, δίνουν στους αδύναμους μαθητές την 

ευκαιρία να δράσουν και κάποτε να διακριθούν, βοηθούν στην αποκάλυψη ταλέντων 

και φέρον σε στενή επαφή την οικογένεια και το σχολείο». 

Την καθοριστική για την πορεία του μεταπολεμικού κράτους χρονική περίοδο 

1940-1949 πρώτιστο και επιτακτικό καθήκον όλων και πρωτίστως του σχολείου 

φαίνεται να ήταν η εθνική διαπαιδαγώγηση των νέων, ενώ οι σχολικές γιορτές και 

κυρίως ο εορτασμός των εθνικών εορτών συνέβαλε σε αυτήν την κατεύθυνση. Η 

προσπάθεια για τη μόρφωση των μαθητών έπρεπε πρωταρχικά να εστιάσει στην 

ηθική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας και ταυτόχρονα στην προφύλαξή της από τα 

ποικίλα ηθικά παραπτώματα στα οποία θα μπορούσε να περιπέσει. Αυτό σήμαινε ότι 

«εκτός των εθνικών εορτών και των πανηγυρικών εκφάνσεων των σχολείων, πάσα 

διδασκαλία και δη η αφορώσα εις την Βόρειον Ελλάδα να αποβαίνη εθνική διδασκαλία, 

παν δε μάθημα να είναι πατριδογνωσία». Παρόλο που τα σχολεία δεν λειτουργούσαν 

κανονικά, έφταναν στα σχολεία της χώρας εγκύκλιοι «περί ενισχύσεως του υπέρ των 

βωμών και εστιών αγώνος», οι οποίες παρότρυναν τους δασκάλους «για εργασία 

τελεία και αδιάκοπον και πλήρης αισιοδοξία δια το μέλλον της Πατρίδος», «περί 

εισφορών υπέρ του εθνικού αγώνα» και «περί απαύστου διαφωτίσεως του ελληνικού 

λαού» (Γκόλια, 2011).  

Οι σχολικές εορτές, που γιορτάζονται στο ελληνικό δημοτικό σχολείο σήμερα 

με κριτήριο τους θεματικούς άξονες κάθε εορτής, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 

7 κατηγορίες:  

1. Σχολικές γιορτές με ιστορικά και εθνικά συμφραζόμενα, 

2. Σχολικές γιορτές με πολιτειακά σημαίνοντα, 

3. Σχολικές γιορτές με κοινωνικές παραμέτρους, 

4. Σχολικές γιορτές με θρησκευτικό περιεχόμενο, 
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5. Διεθνείς πολιτικές γιορτές, 

6. Σχολικές γιορτές με πολιτισμικό περιεχόμενο και 

7. Σχολικές γιορτές με περιβαλλοντική διάσταση (Γκόλια, 2011). 

Στη βάση αυτής της κατηγοριοποίησης, μέσα από τη μελέτη του τοπικού 

φλωρινιώτικου τύπου, παρατίθενται αρχικά οι κατηγορίες των σχολικών εορτών που 

εορτάζονταν ήδη από την κατοχική περίοδο (1,2,3,4), με μία πρόσθετη κατηγορία με 

τον τίτλο «Άλλες σχολικές γιορτές» για τις γιορτές εκείνες που εντοπίστηκαν στον 

τύπο και δεν εντάσσονται στους 7 προαναφερόμενους θεματικούς άξονες και εν 

συνεχεία η κατηγοριοποίηση ολοκληρώνεται με την απλή αναφορά των κατηγοριών 

εκείνων που αναφέρονται σε σχολικές γιορτές που δεν εντοπίστηκαν στο αρχειακό 

υλικό της περιόδου (5,6,7). 

Συνολικά, δηλαδή, από το σύνολο των άρθρων του τοπικού τύπου με 

θεματολογία τις σχολικές γιορτές στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από 

σύνολο 52 άρθρων του τοπικού τύπου, τα 29 (55,8%) αναφέρονταν σε σχολικές 

γιορτές εθνικού/ιστορικού περιεχομένου, τα 10 (19,2%) άρθρα αφορούσαν διάφορες 

άλλες σχολικές γιορτές (π.χ. έναρξης/λήξης των μαθημάτων), τα 6 (11,5%) άρθρα 

αναφέρονταν σε γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου, 5 (9,6%) άρθρα αφορούσαν 

γιορτές με κοινωνικό περιεχόμενο και 2 (3,8%) άρθρα αναφέρονταν σε σχολικές 

γιορτές με κάποιο πολιτειακό σημαίνον (Πίνακας 3-13 & Διάγραμμα 3-16). 

 

 
Πίνακας 3-12. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών του τοπικού τύπου 

Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών του τοπικού τύπου 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλες σχολικές γιορτές 10 19,2 19,2 19,2 

Εθνικές/ιστορικές 29 55,8 55,8 75,0 

Θρησκευτικές 6 11,5 11,5 86,5 

Κοινωνικές 5 9,6 9,6 96,2 

Πολιτειακές 2 3,8 3,8 100,0 

Σύνολο 52 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 3-16. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών του τοπικού τύπου 

 

Συγκεκριμένα τώρα με βάση τη μελέτη της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας», από τα 5 συνολικά άρθρα που αποδελτιώθηκαν και αναφέρονταν σε 

σχολικές γιορτές, 2 (40%) άρθρα αφορούσαν εθνικές/ιστορικές γιορτές, επίσης 2 

(40%) άρθρα αναφέρονταν σε σχολικές γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου και 1 

(20%) άρθρο σε κάποια άλλη σχολική γιορτή (Πίνακας 3-14 & Διάγραμμα 3-17). 

 

Πίνακας 3-13. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας 

Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλες σχολικές γιορτές 1 20,0 20,0 20,0 

Εθνικές/ιστορικές 2 40,0 40,0 60,0 

Θρησκευτικές 2 40,0 40,0 100,0 
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Σύνολο 5 100,0 100,0  

 

 

Διάγραμμα 3-17. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας 

 

Με βάση τη μελέτη της εφημερίδας «Έθνος Φλωρίνης», από τα 20 συνολικά 

άρθρα που αποδελτιώθηκαν και αναφέρονταν σε σχολικές γιορτές, τα 13 (65 %) 

αναφέρονταν σε σχολικές γιορτές με εθνικό/ιστορικό περιεχόμενο, 3 (13%) άρθρα 

αναφέρονταν σε άλλες σχολικές γιορτές, επίσης 2 άρθρα αφορούσαν γιορτές με 

κοινωνικό περιεχόμενο (10%), 1 άρθρο (5 %) αναφερόταν σε θρησκευτική γιορτή και 

επίσης 1 άρθρο σε γιορτή με πολιτειακό σημαίνον (5%) (Πίνακας 3-15 & Διάγραμμα 

3-18). 
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Πίνακας 3-14. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλες σχολικές γιορτές 4 20,0 20,0 20,0 

Εθνικές/ιστορικές 13 65,0 65,0 85,0 

Κοινωνικές 2 10,0 10,0 95,0 

Πολιτειακές 1 5,0 5,0 100,0 

Σύνολο 20 100,0 100,0 
 

 

 

 
Διάγραμμα 3-18. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Έθνος Φλωρίνης 

 

Τέλος, με βάση τη μελέτη της εφημερίδας «Ελληνική Φωνή», από τα 27 

συνολικά άρθρα που αποδελτιώθηκαν και αναφέρονταν σε σχολικές γιορτές, τα 14  

(51,9%) αφορούσαν γιορτές με ιστορικά και εθνικά συμφραζόμενα, τα 5 (18,5%)  

άλλες σχολικές γιορτές, τα 4 (14,8%) γιορτές θρησκευτικού περιεχομένου, τα 3  
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(11,1%) γιορτές με κοινωνικό περιεχόμενο και 1 (3,7%) άρθρο αναφερόταν σε γιορτή 

με πολιτειακό σημαίνον (Πίνακας 3-16 & Διάγραμμα 3-19). 

 

Πίνακας 3-15. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Ελληνική Φωνή 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλες σχολικές γιορτές 5 18,5 18,5 18,5 

Εθνικές/ιστορικές 14 51,9 51,9 70,4 

Θρησκευτικές 4 14,8 14,8 85,2 

Κοινωνικές 3 11,1 11,1 96,3 

Πολιτειακές 1 3,7 3,7 100,0 

Σύνολο 27 100,0 100,0  

 

 

 
Διάγραμμα 3-19. Κατηγοριοποίηση των σχολικών γιορτών της εφημερίδας Ελληνική Φωνή 
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Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά το περιεχόμενο των άρθρων που 

εντοπίστηκαν στον τοπικό τύπο και αφορούσε σχολικές γιορτές, ανά κατηγορία, 

προκειμένου να μεταφερθούμε στο κλίμα της εποχής που εξετάζεται. Στο σημείο 

αυτό να διευκρινιστεί ότι  στις σχολικές γιορτές, εντάχθηκαν και οι γιορτές που 

πραγματοποιούνταν στα διάφορα ιδρύματα της πόλης, όπως το Εθνικό Οικοτροφείο, 

το οποίο διέθετε και Δημοτικό Σχολείο, τα κατηχητικά Σχολεία και οι Παιδικοί 

σταθμοί. 

 

Σχολικές εορτές με ιστορικά και εθνικά συμφραζόμενα. Οι «σχολικές 

επετειακές εκδηλώσεις»  διαμορφώθηκαν ήδη από τον 19ο αιώνα στα νέα εθνικά 

κράτη ως ανάγκη έξαρσης και εξιδανίκευσης της εθνικής ανεξαρτησίας (Γκόλια & 

Αναστασιάδου, 2011). Όπως αναφέρει ο Καστοριάδης (και καταγράφουν οι Γκόλια 

και Αναστασιάδου, 2011), «στις εθνικές γιορτές, οι μαθητές βιώνουν ένα μάγμα 

φαντασιακών σημασιών που η ίδια η κοινωνία παρέχει και εσωτερικεύουν ένα εθνικό 

πολιτισμικό υλικό που επιδιώκει την απόδοση της ιστορικής πραγματικότητας». Οι 

σχολικοί εορτασμοί χρησιμοποιούν και αναπαράγουν σημεία και σύμβολα, ενώ η 

επίδειξη των συμβόλων συμβάλλει στην ανάπλαση της ατμόσφαιρας της εποχής 

(Γκόλια & Αναστασιάδου, 2011).  

Σαφώς, μια εθνική γιορτή είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει 

κατανοητή με τον ίδιο τρόπο από όλες τις κοινωνίες σε όλες τις εποχές, καθώς 

προσδιορίζεται από τις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί 

σε διάφορες χρονικές περιόδους. Ωστόσο, από μια διαχρονική άποψη, οι εθνικές 

γιορτές ανέκαθεν συνέβαλλαν στη συνειδητοποίηση των δυσκολιών μέσα από τις 

οποίες εμφανίζονται, διαμορφώνονται και εξελίσσονται οι διάφορες αξίες της χώρας, 

καθώς και στην συγκρότηση εθνικής συνείδησης. Παράλληλα, ο εορτασμός των 

εθνικών επετείων συμπληρώνει την ιστορική παιδεία των μαθητών και των 

μαθητριών του ελληνικού σχολείου, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην εθνική 

διαπαιδαγώγηση (Γκόλια, 2011).  

Ιδιαίτερα, σε περιόδους κρίσεων και πολέμων, οι εθνικές γιορτές φαίνεται ότι 

συνέβαλλαν στην αναζωπύρωση του ηρωικού πνεύματος και της θρησκευτικής 

πίστης, ενώ λειτουργούσαν και ως ενισχυτές της κυρίαρχης ιδεολογίας.  

Η παρουσίαση των εθνικών σχολικών γιορτών αρχίζει με τη Γιορτή της 

Σημαίας. Το 1908 ο Υπουργός Παιδείας καθιέρωσε την ημέρα έναρξης των 

μαθημάτων ως ημέρα εορτασμού της εθνικής σημαίας μόνο στα σχολεία αρρένων,  
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καθώς η σημαία είχε άμεση σχέση με την πολεμική δράση και το καθήκον των 

μελλοντικών στρατιωτών. Από το 1917, η γιορτή της Σημαίας καθιερώθηκε στις 26 

Οκτωβρίου σε όλα τα σχολεία της χώρας με κύριο σκοπό την αγωγή των 

Ελληνοπαίδων (Γκόλια, 2011). 

Σε άρθρο της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» γίνεται αναφορά σε 

εορτασμό της γιορτής «της γαλανολεύκου Σημαίας» στο χωριό Φλάμπουρο Φλώρινας 

από το προσωπικό του σχολείου στις 11 Μαρτίου του 1945. Τo γεγονός αυτό μπορεί 

να συνδέεται με τη μη κανονική λειτουργία των σχολείων τη συγκεκριμένη σχολική 

χρονιά ή απλά την ανάγκη των κατοίκων να ζήσουν «μια ατμόσφαιρα πατριωτισμού 

και Εθνικής υπερηφανείας» ύστερα από τετράχρονη δουλεία του χωριού, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται. Μάλιστα το εκπαιδευτικό προσωπικό αισθανόμενο «τον 

άδολον εθνικόν παλμόν που τους εξύπνησεν από τον λήθαργον της δουλείας, 

μεταφέροντάς τους εις τα αιώνια της Πατρίδος Ιδανικά», τέλεσε την γιορτή 

αψηφώντας «την τρομοκρατία του ΕΑΜ» και μάλιστα όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι του 

χωριού είχαν πληρώσει ακριβά τον πατριωτισμό τους «με 11 θύματα των αιμοβόρων 

Βουλγάρων και 6 θύματα των Εαμοβουλγάρων» (Εθνικοί παλμοί του Φλαμπούρου, 

1945).  

Στην Ελλάδα, ως «εθνικές επέτειοι» ορίζονται η 25η Μαρτίου, επέτειος της 

έναρξης της ελληνικής επανάστασης του 1821 για την ανεξαρτησία από την 

Οθωμανική κυριαρχία και η 28η Οκτωβρίου, εις μνήμην της άρνησης της μη 

δημοκρατικά εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης του Ι. Μεταξά να παραχωρήσει τα 

εδάφη της χώρας στα ιταλικά στρατεύματα. Εκτός από τη γιορτή της 25ης Μαρτίου, 

ήδη από το 1941 εντοπίζουμε σε εγκυκλίους τον σχολικό εορτασμό της 28ης 

Οκτωβρίου 1940, η οποία προσδιορίζεται ως εθνική εορτή, ενώ ακόμη η χώρα 

βρίσκεται σε εμπόλεμη φάση (Γκόλια, 2011).  

Στην περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου, ο εορτασμός των εθνικών 

επετείων βασιζόταν, όπως και όλη η εκπαίδευση,  στις διαχρονικές αξίες του 

παρελθόντος, στη συνέχεια του ελληνικού έθνους και στον έμμονο ελληνοκεντρισμό 

(Γκόλια, 2011).  

Το πρόγραμμα εορτασμού της 25ης Μαρτίου, όπως μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει από τα αφιερώματα του τύπου στην ημέρα αυτή, περιελάμβανε 

συγκεκριμένο τελετουργικό, που στο σύνολό του είχε ως σκοπό την ενίσχυση της 

εθνικής φρονήματος και είχε ελληνοκεντρικό χαρακτήρα. 
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Στη βάση του βρισκόταν η ανάδειξη του συμβόλου της Σημαίας, ως 

κυρίαρχου στοιχείου των εθνικών εορτών. Η σημαία ως σύμβολο αποτελεί έκφραση 

των ιδανικών ενός τόπου, αλλά παράλληλα και έκφραση πιο πανανθρώπινων 

ιδανικών, όπως της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης (Γκόλια, 2011). 

Γι’ αυτό το λόγο, σε όλες τις εθνικές γιορτές ή ημέρες πένθους, με απόφαση της 

Κυβέρνησης και σύμφωνα με τον Α.Ν. 447 του 1937, οι ιδιοκτήτες όλων των 

Δημόσιων Καταστημάτων και σπιτιών υποχρεούνταν να αναρτούν την Ελληνική 

Σημαία, από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου. Ταυτόχρονα, η απονομή 

σεβασμού στο εθνικό σύμβολο γινόταν και με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου. 

Εν συνεχεία, το τελετουργικό περιελάμβανε δοξολογία στον Μητροπολιτικό 

Ναό, στην οποία παρίσταντο όλες οι δημόσιες πολιτικές, δικαστικές και αστυνομικές 

αρχές της πόλης και σαφώς ο διδασκαλικός και μαθητικός της πληθυσμός. Εξάλλου, 

όλοι οι μαθητές Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι ανήκαν στην 

επικρατούσα θρησκεία, σύμφωνα με τον Α.Ν. 1363 του 1938, υποχρεούνταν κατά τις 

Κυριακές και τις επίσημες γιορτές (αργίες) να μεταβαίνουν στους ορθόδοξους ναούς 

συνοδευόμενοι από τους διευθυντές των σχολείων τους και από στελέχη του 

διδακτικού προσωπικού. Μάλιστα, οι αδικαιολόγητες απουσίες λογίζονταν ως 

απουσίες από το μάθημα των θρησκευτικών (ΦΕΚ Α’ 305/5.08.1938). Ο ομαδικός 

εκκλησιασμός, είχε ως σκοπό την τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος. Αυτό το 

θρησκευτικό συναίσθημα δεν ήταν ασύνδετο με το εθνικό, καθώς η Ορθοδοξία 

αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδες στοιχείο της ελληνικότητας, αποτελούσε δηλαδή ένα 

εγγενές στοιχείο της ελληνικής εθνικής ταυτότητας (Γκόλια, 2011). 

Μετά τη δοξολογία ακολουθούσε ο «πανηγυρικός της ημέρας», ο επετειακός 

λόγος, δηλαδή, ενός δασκάλου (π.χ. «τον δε πανηγυρικόν της ημέρας εξεφώνησεν ο 

καθηγητής κ. Τρ. Παπαθεοδωρίδης») ή κάποιου άλλου επισήμου προσώπου (π.χ. «ο 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης εξεφώνησε τον πανηγυρικόν της ημέρας»), με τον 

εγκωμιαστικό, διδακτικό ή ιδεολογικό του χαρακτήρα (Ο Εορτασμός της 25ης 

Μαρτίου,1946˙ Ο Πανηγυρικός εορτασμός της 25ης Μαρτίου, 1948). Ο 

ελληνοκεντρισμός είναι εμφανής και στους επετειακούς αυτούς λόγους. Ενδεικτικά 

να αναφέρουμε ότι την παραμονή της 25ης Μαρτίου του έτους 1945, ο εκπαιδευτικός 

κόσμος της Φλώρινας «έζησε Ελλάδα, ανέπνευσε Ελλάδα, άκουσε Ελλάδα και 

συναισθάνθηκε Ελλάδα». Μάλιστα, ο Γυμνασιάρχης συνέστησε στους μαθητές «να 

δώσουν τα χέρια, σαν παιδιά μιας μάνας, της Μάνας όλων μας, Ελλάδας» (Η γιορτή 

των Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης, 1945). Το εθνικό φρόνημα 
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ενισχυόταν μέσω αυτών των επετειακών λόγων, οι οποίοι –σύμφωνα με τη Γκόλια 

(2011)- στηρίζονται στην εθνική αφήγηση, διδάσκοντας τα κατορθώματα των 

προγόνων με στόχο να μεταβιβαστεί η ιστορική γνώση στη νέα γενιά και έτσι να 

σφυρηλατηθεί η εθνική υπηερηφάνεια και η ενότητα.  Έτσι, στους επετειακούς 

λόγους  της 25ης Μαρτίου εξαίρονταν «οι αγώνες και οι θυσίες των ηρώων του 21 για 

την ελευθερίαν» (Ο Πανηγυρικός εορτασμός της 25ης Μαρτίου, 1948), ενώ σε αυτούς 

της 28ης Οκτωβρίου τονίζόταν «η σπουδαιότητα και η ιστορική δια την Ελλάδα και 

την παγκόσμιον ιστορίαν συμβολήν της Ελλάδος εις την νίκην των Συμμάχων» (Ο 

εορτασμός της επετείου 28 Οκτ. 1940, 1945).  

Ακολουθούσε η παρέλαση των μαθητών «ως επίδειξη ισχύος», όπως αναφέρει 

η Γκόλια (2011). Στην παρέλαση συμμετείχε ο μαθητικός πληθυσμός, καθώς επίσης 

και οι Οργανώσεις, οι Σύλλογοι, τα Σωματεία, οι Πρόσκοποι, οι Ένοπλες Δυνάμεις, 

Μακεδονομάχοι, οι εφεδρ. Αξ/κοί, οι Ανάπηροι και τα θύματα πολέμου 

(Μεγαλοπρεπέστατος ο εορτασμός της 28 Οκτ. 1940 εις την πόλιν & ύπαιθρον Ν. 

Φλωρίνης, 1945˙ Ο μεγαλοπρεπής εορτασμός της 25ης Μαρτίου, 1949). Και όντως η 

παρέλαση λειτουργούσε ως επίδειξη ισχύος, όπως περιγράφεται σε άρθρο τοπικής 

εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων «αι οποίαι 

προ 40 περίπου ημερών κατετρόπωσαν τους Σλαυοκομμουνιστάς εδώ στην ωραίαν και 

μαρτυρικήν Φλώριναν κα εδόξασαν τα Ελληνικά όπλα» προκάλεσαν «φρενήτιδα 

ενθουσιασμού και οργή συγκινήσεως» στην κοινωνία της Φλώρινας (Εορταί δια την 

εργασίαν και την νίκην, 1949). 

Στη συνέχεια το τελετουργικό εορτασμού περιελάμβανε εκδηλώσεις που με 

σκοπό την απόδοση τιμής στους προγόνους, όπως ήταν η κατάθεση στεφάνων από 

αντιπροσωπία μαθητών, καθώς επίσης και εκδηλώσεις από το μαθητικό κοινό, 

κινούμενες γύρω από τον κύριο άξονα της αναπαραγωγής της παράδοσης που 

περιελάμβαναν  εθνικά και πατριωτικά τραγούδια,  εθνικούς χορούς, θεατρικές 

παραστάσεις, λαμπαδηφορίες κ.λπ. (Μπόνης, 1944˙ Ο εορτασμός της 25 Μαρτίου, 

1945˙ Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου, 1946˙  Ο Πανηγυρικός εορτασμός της 25ης 

Μαρτίου, 1948).    

Ο εορτασμός διαρκούσε άλλες χρονιές μία ημέρα, όπως το 1944, 1945 και 

1946 και άλλες περισσότερες, όπως ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου του 1948. Οι 

σχολικές εορτές -πέρα από την εθνική τους σημασία-  όπως φαίνεται ικανοποιούσαν 

την ανάγκη των μαθητών τόσο για λεκτικές όσο και εξωλεκτικές δράσεις, όπως 

χειροτεχνίες, κατασκευές, συμμετοχή σε χορωδίες και θεατρικά δρώμενα, καθώς και 



 

143 
 

απαγγελίες ποιημάτων. Στην γιορτή της 25ης Μαρτίου του 1945 των Γυμνασίων και 

Δημοτικών σχολείων της Φλώρινας, ο μαθητικός κόσμος συμμετείχε ενεργά με 

απαγγελίες, όπως «Η Φλογέρα του Βασιλιά», «ο Καπετάνιος», το «Ελληνόπουλο» 

του Β. Ουγκώ, το «Στην Πατρίδα» και η «Στέψις των ηρώων», καθώς και με 

τραγούδια τα οποία  προδιέθεταν το κοινό προκειμένου να απολαύσει τις απαγγελίες 

των μαθητών και μαθητριών. Η γιορτή έκλεισε με «τη μικτή χορωδία με το εμβατήριο 

«Όλη δόξα όλη χάρη» και τους Εθνικούς ύμνους «της Προστάτιδος Αγγλίας και 

Ελλάδος» (Η γιορτή των Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης, 1945). 

Οι πολυήμερες εκδηλώσεις του εορτασμού του 1948 περιελάμβαναν 

παραστάσεις από τους μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και 

κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων. Οι εκδηλώσεις της Ακαδημίας στην 

αίθουσα του Δ’ Δημοτικού Σχολείου είχαν εντάξει στο εορταστικό τους πρόγραμμα 

απαγγελίες, τραγούδια και θεατρικό μονόπρακτο με τον τίτλο «Ο Κανάρης» 

(Καλλιτεχνικαί εορταί των Σχολείων επί τη Εθνική Επετείω, 1948), ένα έργο «εθνικής 

αμύνης, θάρρους και ελπίδος στην αναγέννησιν της φυλής μας», όπως γράφτηκε στον 

τοπικό τύπο. Ο εορτασμός της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της συγκεκριμένης χρονιάς, 

παρουσιάζεται ιδιαίτερα λαμπρός και μεγαλοπρεπής με τις παραστάσεις των 

σπουδαστών να διαρκούν 3 μέρες, στις 22 του μηνός για τους μαθητές και μαθήτριες 

της πόλης, στις 23 για το κοινό και στις 24 για τους γονείς και κηδεμόνες της 

μαθητιώσας νεολαίας (Ο εορτασμός της Ακαδημίας, 1948 & Η εθνική εορτή εις την 

Π. Ακαδημίαν, 1948).  Όμοια γιορτή δόθηκε και από τα Δημοτικά Σχολεία και 

Γυμνάσια της πόλης, κατά την οποία απαγγέλθηκαν πατριωτικά ποιήματα και 

δόθηκαν παραστάσεις, το «Ηρωικό Σούλι» του δασκάλου Καραδαγλή από τους 

μαθητές του Δημοτικού και «Η έξοδος του Μεσολογγίου» από τους μαθητές του 

Γυμνασίου (Καλλιτεχνικαί εορταί των Σχολείων επί τη Εθνική Επετείω, 1948). Την 

ημέρα της εθνικής γιορτής τα παιδιά του Εθνικού Οικοτροφείου και οι πρόσκοποι 

τραγούδησαν πατριωτικά τραγούδια στους δρόμους της πόλης (Ο Πανηγυρικός 

εορτασμός της 25ης Μαρτίου, 1948˙ Επί τη 25η Μαρτίου. Ο σημερινός εορτασμός, 

1948). Ακολούθησε η καθιερωμένη δοξολογία, η παρέλαση των μαθητών και 

μαθητριών, των προσκόπων, των οδηγών, των αναπήρων, της Βασιλικής 

χωροφυλακής και του Στρατού και στο τέλος δεξίωση (Ο Πανηγυρικός εορτασμός 

της 25ης Μαρτίου, 1948). Το απόγευμα στο Γυμναστήριο της πόλης 

πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με λαϊκούς χορούς και στη συνέχεια θεατρική 

παράσταση στο κινηματοθέατρο «Νέα Ελλάς», ενώ η ο εορτασμός της ημέρας 
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ολοκληρώθηκε με λαμπαδηφορία των μαθητών (Επί τη 25η Μαρτίου. Ο σημερινός 

εορτασμός, 1948). 

 Η 25η Μαρτίου της επόμενης χρονιάς εορτάσθηκε στα πλαίσια του 

εξαήμερου εορτασμού της Νίκης και εργασίας, για τον οποίο γίνεται λόγος παρακάτω 

(Σημειώματα, 1949α). Τα γυμνάσια της πόλης παρουσίασαν πλούσιο πρόγραμμα που 

περιελάμβανε απαγγελίες, τραγούδια υπό τη διεύθυνση του Τριανταφύλλου και το 

θεατρικό δράμα «Η Μπουμπουλίνα», το οποίο έλαβε πολύ καλές κριτικές τόσο για το 

περιεχόμενό του όσο και για την απόδοση των ηθοποιών του (Εορταί δια την 

εργασίαν και την νίκην, 1949˙ Τα γυμνάσια, 1949˙ Τα σχολεία μας εις τας εορτάς, 

1949). Η γιορτή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας διήρκησε 2 περίπου ώρες και 

περιελάμβανε και αυτή απαγγελίες ποιημάτων εθνικού περιεχομένου, τραγούδια και 

τροπάρια, θεατρικά δρώμενα με ξεχωριστή μνεία να γίνεται στον τύπο σε Ταμπλώ-

βιβάν για τη Νίκη της Φλωρίνης (Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1949, 1949).  

Η αρθρογραφία της περιόδου εξυμνεί ιδιαίτερα ως «σταθμό χαράς και Εθνικής 

υπερηφανείας» τον εορτασμό αυτής της χρονιάς, που ο εμφύλιος πόλεμος βάδιζε στο 

τέλος του και ο «Ελληνικός λαός απ’ άκρου εις άκρον της Ελλάδος διαδήλωσε με 

φανατικήν πίστιν την απόφασίν του να νικήση και να σταθή αντάξιος εκείνων του 21, η 

μνήμη των οποίων μας καθοδηγεί προς τα πεπρωμένα μιας νέας και ωραιοτέρας ζωής 

προς μίαν Ελλάδα μεγάλην και τρισένδοξον» (Ο μεγαλοπρεπής εορτασμός της 25ης 

Μαρτίου, 1949).  

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου εντοπίζεται πρώτη φορά στον τοπικό τύπο 

το έτος 1945 και περιελάμβανε το ίδιο τελετουργικό με τον εορτασμό της 25ης 

Μαρτίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων καταρτίστηκε από τη Νομαρχία. Την 

παραμονή της γιορτής πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις σε όλα τα σχολεία με 

κατάλληλες ομιλίες, προσκύνημα των μαθητών και προσκόπων στο μνημείο των 

ηρώων και συγκέντρωση στη Λέσχη Δημοσίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της 

οποίας εκφώνησε λόγο ο Νομάρχης Ξηροτύρης. Την επομένη, έλαβε χώρα δοξολογία 

στον Μητροπολιτικό ναό, ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των πεσόντων 

από τις αρχές της Φλώρινας όσο και της Κοζάνης, ενώ η μαθητική χορωδία υπό τη 

διεύθυνση του Τριανταφύλλου έψαλλε το «Αιωνία η Μνήμη» και στη συνέχεια τον 

Εθνικό Ύμνο. Ακολούθησε μεγάλη παρέλαση στην πλατεία Ομονοίας, ενώ το 

απόγευμα της ίδιας ημέρας έλαβαν χώρα λαϊκοί χοροί στο στάδιο της πόλης από 

μαθήτριες του Γυμνασίου και ο εορτασμός της ημέρας ολοκληρώθηκε με 

λαμπαδηφορία της νεολαίας. Την επομένη ο Νομάρχης Φλώρινας απηύθηνε λόγο 
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στον λαό της πόλης εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και ευχαρίστησή του για τις 

λαμπρές εκδηλώσεις λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η χθεσινή σου ενθουσιώδης 

συμμετοχή εις τον μεγαλοπρεπή εορτασμόν της Ιστορικής επετείου δια την μικράν τον 

πληθυσμόν, αλλά Μεγάλην την ψυχήν Πατρίδα μας, απέδειξεν ότι το απαίσιον τέρας 

του Εθνικού διχασμού εξέλιπε, ότι η φρικτή αυτή κατάρα της διχόνοιας έπαυσε και ότι ο 

Ελληνικός Λαός γνωρίζει σε κάθε ιστορική του καμπή να λησμονή τα πάθη και να 

αδελφώνεται. […] Εκφράζω τας ευχαριστίας και την ευαρέσκειάν μου, συνιστώ δ’ εν 

ταυτώ όπως εφεξής ηνωμένος και με ακμαίον το ηθικόν σου επιδοθής εις τα ειρηνικά 

σου έργα και αγροτικάς και λοιπάς ασχολίας σου, ήσυχος και ελεύθερος, αλλά και 

υπερήφανος πάντοτε δια τας προς την Πατρίδα μας υπηρεσίας σου» (Ο εορτασμός της 

επετείου 28 Οκτ. 1940, 1945˙ Μεγαλοπρεπέστατος ο εορτασμός της 28 Οκτ. 1940 εις 

την πόλιν & ύπαιθρον Ν. Φλωρίνης, 1945).  

Ειδικότερα δε για το έτος 1945 φαίνεται ότι η «Επιτροπή εορτασμού της 28ης 

Οκτωβρίου 1940» κυκλοφόρησε έντυπα που προορίζονταν για τους μαθητές και 

αφορούσαν τη συγκεκριμένη γιορτή και τη σπουδαιότητά της. Η «Μεγάλη Ιστορία», 

περιέγραφε σε 31 σελίδες όλο το χρονικό που οδήγησε στην 28η Οκτωβρίου 1940 και 

τις κακουχίες που ακολούθησαν υπό τον ζυγό των Ιταλών, Γερμανών και Βουλγάρων, 

όταν έμπαιναν «νύχτα στα σπίτια για να αρπάξουν τον πατέρα ή τον μεγαλείτερο 

αδερφό και να τον κουβαλήσουν στις φριχτές φυλακές», προκειμένου να καταλάβουν 

οι μαθητές την «έννοια της ιστορίας αυτής» και να σκεφτούν «ότι δεν είναι τυχαία η 

Πατρίδα που τους γέννησε. Καμμιά άλλη Πατρίδα στον κόσμο δεν έχει τόσο μεγάλη, 

τόσο ένδοξη ιστορία, καμμιά άλλη δε προσέφερε τόσες υπηρεσίες στην ανθρωπότητα 

και τον πολιτισμό […] την εποχή που οι άλλοι Λαοί της Ευρώπης, οι πολιτισμένοι και 

πλούσιοι σήμερα, ζούσαν ακόμη μέσα στα σπήλαια, ο Ελληνικός Λαός εδημιούργησε 

τον λαμπρότερο πολιτισμό, έκτιζε τους Παρθενώνες». Στην τελευταία σελίδα του 

εντύπου γινόταν έκκληση στους μαθητές να κατανοήσουν και με υπερηφάνεια να 

κάνουν κτήμα τους την ιστορία αυτή διότι «είναι το μεγάλο δώρο που σας προσέφεραν 

οι γονείς σας και οι αδελφοί σας, είναι η ανεκτίμητη προκαταθήκη που πρέπει και σεις 

μεθαύριο να παραδώσετε αμείωτη, αμόλυντη και ωραία στα δικά σας παιδιά» 

(Επιτροπή Εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940, 1945). Παρόμοιο ήταν και το 

έντυπο με τον τίτλο «Οι αγώνες της Ελλάδος που έσωσαν πάντοτε τον πολιτισμόν», 

που κυκλοφόρησε επίσης από την ίδια επιτροπή το ίδιο έτος, το οποίο ωστόσο 

φαίνεται να μην απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές, καθώς από όλη την 
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έκταση του 8σέλιδου εντύπου απουσιάζει  τον γ’ πληθυντικό πρόσωπο και η 

προσφώνηση «ελληνόπουλα» που δεσπόζει στο πρώτο έντυπο. 

Με λαμπρότητα και ακολουθώντας το ίδιο τελετουργικό και πνεύμα 

εορτάσθηκε η 28η Οκτωβρίου του 1946. Το πρόγραμμα το οποίο είχε καταρτισθεί 

από τη Νομαρχία προέβλεπε τριήμερες εκδηλώσεις όχι μόνο στην πόλη της Φλώρινας 

αλλά και σε όλη την ύπαιθρο. Την πρώτη ημέρα του εορτασμού (25-10-1946), 

πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των Δημοσίων υπαλλήλων και των Νομικών 

προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου προς τους οποίους μίλησε ο καθηγητής 

Παπαθεοδωρίδης αναφορικά με τη συμβολή της Ελλάδας και τη σημασία της 28ης 

Οκτωβρίου του 1940 για ολόκληρο τον ελληνισμό. Σε όλα τα σχολεία δημοτικής και 

μέσης εκπαίδευσης έλαβαν χώρα συγκεντρώσεις μαθητών/τριών και ομιλίες σχετικές 

με τον εορτασμό. Την δεύτερη ημέρα (26-10-1946), έγινε ομιλία στο «Σπίτι του 

Στρατιώτη» από τον Ταγματάρχη Χατζησταματιάδου και ακολούθησε πρόγραμμα με 

χορούς και τραγούδια για τη ψυχαγωγία των στρατιωτών. Την τρίτη ημέρα (27-10-

1946) πραγματοποιήθηκε προσκύνημα και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των 

πεσόντων από τον μαθητικό πληθυσμό στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, ενώ στη 

συνέχεια πραγματοποιήθηκε δωρεάν προβολή για χάρη της νεολαίας στον 

κινηματογράφο «Νέα Ελλάς». Την ημέρα της μεγάλης εθνικής γιορτής 

πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δοξολογία στον Άγιο Παντελεήμονα Φλώρινας με 

την παρουσία σύσσωμου του φλωρινιώτικου λαού, ακολούθησε παρέλαση στην 

πλατεία Ομονοίας υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου, τρισάγιο στο Ηρώο 

των πεσόντων και επιδείξεις των προσκόπων στο Γυμναστήριο της πόλης. Τέλος, ως 

επιστέγασμα του εορτασμού από την Επιτροπή Εορτασμού δόθηκε χορός στην 

αίθουσα του Κινηματογράφου «Νέα Ελλάς» ο οποίος διήρκησε μέχρι τις πρωινές 

ώρες (Με την επιβαλλομένην μεγαλοπρέπειαν εωρτάσθη εις την πόλιν μας και εις 

ολόκληρον την ύπαιθρον το ιστορικόν & αμίμητον «Όχι», 1946). 

Το 1948, το πρόγραμμα του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου καθορίστηκε 

από καταρτισθείσα επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών (Ο εορτασμός της 28ης 

Οκτωβρίου, 1948) και περιελάμβανε δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό, παρέλαση 

των μαθητών και του Στρατού και λαμπαδηφορία της νεολαίας (Ο εορτασμός της 

28ης Οκτωβρίου, 1949). Ωστόσο, ο πανηγυρισμός της ημέρας αυτής φαίνεται ότι 

στιγματίζεται από τα γεγονότα της εποχής. Στην στήλη «Σημειώματα» του «Έθνους» 

καταγράφονται τα εξής: «οι σλαυοκομμουνισταί ρίψαντες εναντίον της πόλεώς μας 

υπερπενήκοντα βλήματα πυροβολικού και φονεύσαντες αθώα παιδία, τα οποία έπαιζον 
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εις τους δρόμους, και γυναίκας. Δεν εσεβάσθησαν ούτε τα γυναικόπαιδα αλλ’ ούτε και 

την ιστορικήν ημέραν. Αυτό είναι το πνεύμα του κομμουνισμού: Αίμα… διαρκώς αίμα 

και μάλιστα αθώον με το οποίον να εξευμενίσουν τον μεγάλον των θεόν Μολώχ- την 

Μόσχαν!» (Σημειώματα, 1948δ).  

Ο εορτασμός του 1949, αναμενόταν από τον τοπικό τύπο, να λάβει 

πανηγυρικό χαρακτήρα (Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, 1949). Από το πρωί της 

28ης Οκτωβρίου του 1949, οι μουσικοί της Μεραρχίας, του Δήμου και του Εθνικού 

Οικοτροφείου κυκλοφορούσαν στους δρόμους της πόλης παίζοντας εμβατήρια. Μετά 

τη δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό, ακολούθησε επιμνημόσυνος δέηση στο 

Ηρώο των πεσόντων και κατατέθηκαν στεφάνια. Ακολούθησε παρέλαση, 

«λαμπρότερη από κάθε άλλη χρονιά», με τη συμμετοχή των Δημοτικών σχολείων, των 

κοριτσιών του Κρατερού και της Πρώτης φορώντας τοπικές ενδυμασίες, των 

Μακεδονομάχων, του Εθνικού Οικοτροφείου, των Αναπήρων, των Γυμνασίων, της 

Ακαδημίας, των Άλκιμων, των Προσκόπων και Οδηγών και των αντρών των 

Ενόπλων Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Στρατού. Εν συνεχεία, στην πλατεία 

Ομονοίας, απήγγειλε λόγο ο Μόδης και ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με 

λαμπαδηφορία της νεολαίας (Ο εορτασμός του ιστορικού «Όχι» εις την πόλιν μας, 

1949). 

Ο εορτασμός της απελευθέρωσης της Φλώρινας, την 8η Νοεμβρίου 1912, 

εντοπίστηκε μόνο σε μία εφημερίδα του τοπικού τύπου Φλώρινας, την εφημερίδα 

«Ελληνική Φωνή», το έτος 1946. Το τελετουργικό του εορτασμού και σε αυτήν την 

γιορτή ήταν όμοιο με αυτό των γιορτών της 25η Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, σε 

γενικές γραμμές δηλαδή περιελάμβανε δοξολογία, παρέλαση, κατάθεση στεφάνων 

και δεξίωση, ενώ δεν έλειπε και από αυτήν την γιορτή ο εθνοκεντρικός χαρακτήρας 

που περιγράφηκε παραπάνω (Η απελευθέρωσις της Φλωρίνης την 8η Ν/βρίου 1912.Ο 

εορτασμός της απελευθερώσεως, 1946). Στην ίδια εφημερίδα, περιγράφεται και ο 

εορτασμός της 35ης  επετείου της απελευθέρωσης της πόλης την επόμενη χρονιά (Η 

35η επέτειος. Εωρτάσθη μεγαλοπρεπώς η Απελευθέρωσις Φλωρίνης, 1947), καθώς 

και ο εορτασμός του 1948 (Εορτασμός της 8ης Νοεμβρίου, 1948) και του 1949 

(Βόσδου, 1949β˙ Ο εορτασμός επί τη απελευθερώσει της πόλεως, 1949). 

Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει για τον εορτασμό της ημέρας  του Στρατού, ο 

οποίος εντοπίστηκε μόνο το έτος 1946 στην εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης». 

Συγκεκριμένα, την 14η Μαΐου του 1946 ο Ελληνικός Στρατός γιόρτασε την 

ανασύνταξή του. Η εορτή της ανασυντάξεως του Στρατού γιορτάσθηκε πανηγυρικά 
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με διάφορες εκδηλώσεις του λαού και των σχολείων της πόλης. Ο κόσμος 

συγκεντρώθηκε στο Γυμναστήριο, όπου βρίσκονταν παρατεταγμένα τα τμήματα του 

Στρατού. Ακολούθησε αγιασμός και δωρεές σημαιών από τους Δήμους Φλωρίνης και 

Κοζάνης στον επιτελάρχη της Ταξιαρχίας. Η χορωδία του Αριστοτέλη έψαλλε το 

«Υπερμάχω Στρατηγών» και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των 

πεσόντων. Ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με την παρέλαση των Σχολείων, των 

Προσκόπων και του Στρατού (Η Ημέρα του Στρατού μας, 1946). 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε πως η τέλεση των σχολικών γιορτών πέρα από 

την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης των μαθητών ικανοποιούσαν και τις ανάγκες 

τους στη συλλογικότητα, στη συνεργασία και δημιουργικότητα με τη συμμετοχή τους 

στις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνταν. Ωστόσο, όπως φανερώνει η 

μελέτη των πρακτικών των τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων τα οποία θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια, το πρόγραμμα των σχολικών αυτών εκδηλώσεων, όχι 

μόνο των εθνικών αλλά και των κοινωνικών, θρησκευτικών κ.λπ., με το πλούσιο 

πρόγραμμα σε τραγούδια και θεατρικά, εξυπηρετούσαν και έναν ακόμα σκοπό: την 

εκμάθηση και ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας, τη γνωριμία των μαθητών με τον 

πλούτο των λέξεων της γλώσσας προκειμένου να μπορούν να εκφράσουν τα 

αισθήματά τους καλύτερα και ευκολότερα (Πρακτικά Τοπικού Παιδαγωγικού 

Συνεδρίου Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω 

Κλεινών και Τροπαιούχου, 1947). 

 

Σχολικές εορτές με πολιτειακά σημαίνοντα. Παλαιότερα προτείνονταν 

δημόσιοι εορτασμοί και εκδηλώσεις με αφορμή τα γενέθλια και τις ονομαστικές 

γιορτές, γεννήσεις και θανάτους προσώπων, που μετείχαν στο πολίτευμα της χώρας. 

Στις εκδηλώσεις αυτές κρίνονταν αναγκαία και η συμμετοχή των σχολείων. Οι 

γιορτές αυτές  είχαν ως σκοπό την ενίσχυση των ισχυόντων κυβερνητικών προτύπων 

και των αντίστοιχων κοινωνικών στάσεων (Γκόλια, 2011). 

Για παράδειγμα, τα σχολεία «αργούν» σε θανάτους επίσημων προσώπων, 

όπως την «εικοστήν πέμπτην τρέχοντος, ημέραν Πέμπτην, αργήσωσι σχολεία λόγω 

κηδείας Πρίγκηπος Χριστοφόρου», ο οποίος απεβίωσε λόγω ασθένειας στις 21 

Ιανουαρίου 1940. Σε τηλεγραφικό ύφος και με ηγεμονικούς ρητορισμούς 

ανακοινώνεται ο θάνατος του Βασιλιά Γεωργίου Β΄, την 1η Απριλίου του 1947, ο 

οποίος συνοδεύεται από επίσημη αργία των σχολείων «μέχρι την ημέρα του 

http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
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ενταφιασμού». Την ημέρα αυτή οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναπτύξουν στους 

μαθητές το έργο και τη ζωή του εκλιπόντος βασιλιά (Γκόλια, 2011). Τη επόμενη 

χρονιά, τα σχολεία της Φλώρινας καλούνται να παραστούν στην επιμνημόσυνο δέηση 

και οι δάσκαλοι και πάλι οφείλουν να εξάρουν την προσωπικότητα και την δράση του 

«εθνομάρτυρος Βασιλέως», ο οποίος «ειργάσθη όσον ουδείς άλλος δια το μεγαλείον της 

[πατρίδας]» (Ετήσιον Μνημόσυνον του Αειμνήστου Βασιλέως μας Γεωργίου του Β’, 

1948). 

Με μεγαλοπρέπεια γιορτάσθηκε, επίσης, και στις 29 Ιουνίου του 1948, η 

ονομαστική γιορτή του βασιλιά Παύλου σε όλη την πόλη. Από την προηγούμενη, όλα 

τα σπίτια και τα ιδιωτικά και δημόσια καταστήματα είχαν σημαιοστολιστεί, ενώ μετά 

την καθιερωμένη δοξολογία στον Μητροπολιτικό ναό, ακολούθησε ομιλία, ενώ 

τμήμα Στρατού απέδιδε τιμές (Η εορτή του Βασιλέως εορτάσθη πανηγυρικώς, 1948). 

 

 

Σχολικές εορτές με κοινωνικές παραμέτρους. Εκτός από τα ιστορικά 

γεγονότα και τους πολιτικούς ηγέτες οργανώνονται σχολικές γιορτές με αφορμή ένα 

κοινωνικό γεγονός, πρόσωπο, ιδέα ή αξία. Οι κοινωνικές σχολικές εορτές προάγουν 

ιδέες και έννοιες, αξίες και πρότυπα, ενώ η μητέρα, ο πατέρας, οι ηλικιωμένοι, η 

οικογένεια, η γυναίκα, ο δάσκαλος, ο μαθητής κ.λπ. πρωταγωνιστούν στις γιορτές 

αυτές ως κοινωνικά υποκείμενα και πρότυπα (Γκόλια, 2011).  

Στις κοινωνικές εορτές θα μπορούσαμε να εντάξουμε τον εξαήμερο εορτασμό 

της Νίκης και Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το έτος 1949 και στην οποία 

πρωταγωνίστησαν οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι εργάτες, οι αγρότες και η νεολαία. 

Η  πρώτη ημέρα του εορτασμού, η 20η Μαρτίου, ήταν αφιερωμένη στην «μεγάλην 

εκείνην θείαν δύναμιν που εβοήθησε τον Ελληνισμόν εις όλους τους μεγάλους και 

ιστορικούς αγώνας του». Ήταν η ημέρα ανατάσεως των ψυχών σε όλες τις εκκλησίες 

και τα σπίτια. Η 21η Μαρτίου ήταν η ημέρα των αγροτών. Κατά την ημέρα αυτή 

έλαβαν χώρα συγκεντρώσεις των αγροτών και ομιλίες οι οποίες εξυμνούσαν το μόχθο 

των αγροτών, ενώ ο εορτασμός ολοκληρώθηκε με λαϊκούς χορούς. Η 22α Μαρτίου 

ήταν αφιερωμένη στους επαγγελματίες, εμπόρους και εργάτες. Όπως αναφέρεται «η 

ημέρα αύτη θα αφιερωθή εις την εργασίαν, η οποία δίδει νόημα εις την ζωήν». Η 23η 

Μαρτίου ήταν η ημέρα της νεολαίας, «η οποία αποτελεί την ελπίδα και το μέλλον της 

φυλής μας, της Ελληνικής νεότητος». Σε αυτήν συμμετείχαν με δράσεις η 

Παιδαγωγική Ακαδημία, τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά σχολεία της πόλης, οι 
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Πρόσκοποι, οι οδηγοί και οι Άλκιμοι. Η 24η Μαρτίου ήταν η ημέρα της διεθνούς 

αλληλεγγύης, «της Αλληλεγγύης όλων των ελεύθερων λαών εις τον αγώνα της 

επιδιώξεως και πραγματοποιήσεως των υψηλών ιδανικών του ανθρώπου δια την 

ελευθερίαν και την αξιοπρέπειαν του ατόμου» (Εξαήμερος εορτασμός της Νίκης και 

εργασίας, 1949˙ Ο εορτασμός της Νίκης- Εργασίας, 1949˙ Πρόγραμμα εξαημέρου 

εορτασμού, 1949). Η εβδομάδα της Νίκης και εργασίας φαίνεται μέσα από τη μελέτη 

του τοπικού τύπου ότι γιορτάσθηκε στη Φλώρινα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό. Η 

εκκλησία, ο γεωργικός κόσμος, ο εργαζόμενος λαός, τα σχολεία κατέβαλαν μεγάλες 

προσπάθειες για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα άρτιο και να «αποδείξουν ότι η 

ακραία αυτή γωνιά της Ελληνικής Πατρίδος δεν υστερεί εις πατριωτικάς και εθνικάς 

εκδηλώσεις και εις θυσίας οσάκις παρίσταται ανάγκη» (Σημειώματα, 1949α). 

Κατά τη διάρκεια της τέταρτης ημέρας των εορτασμών, η οποία ήταν 

αφιερωμένη στη Νεολαία, οι νέοι και οι νέες της πόλης υπέβαλαν μηνύματα προς τη 

Συμμαχική νεολαία προκειμένου να ζητήσουν την ενίσχυσή της για την επάνοδο των 

παιδιών που είχαν μεταφερθεί στις χώρες του Σοβιετικού μπλοκ, ενώ γιορτές 

διεξήχθηκαν τόσο από τα Δημοτικά σχολεία της πόλης όσο και από τους σπουδαστές 

της Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Εορταί δια την εργασίαν και την νίκην, 1949). 

 

Σχολικές εορτές με θρησκευτικό περιεχόμενο. Ως κυριότερη σχολική 

γιορτή θρησκευτικού περιεχομένου μπορούμε να θεωρήσουμε την γιορτή των Τριών 

Ιεραρχών, η οποία την δεκαετία του 1940-50 εορταζόταν «μετά δεούσης σεμνότητος 

και επιβλητικότητος», διότι «εθεωρήθη δια μέσου των αιώνων, ως γιορτή των 

γραμμάτων και γιορτή των διδασκάλων, ολίγον απέχουσα της εθνικής ημών γιορτής, 

αφού οι τρεις τιμώμενοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας υπερήσπισαν σθεναρώς την 

θρησκείαν ημών, ήτις υπήρξε κατά το παρελθόν το μοναδικόν του Έθνους ημών 

στήριγμα» (Γκόλια, 2011).  

Στο τοπικό τύπο της Φλώρινας, η μοναδική αναφορά για εορτασμό της 

γιορτής των Τριών Ιεραρχών γίνεται το έτος 1948 στην εφημερίδα «Ελληνική 

Φωνή». Στις 30 Ιανουαρίου του ‘48, «την ημέραν αυτήν που ο Χριστιανισμός και το 

Έθνος ολόκληρο πανηγυρίζει την μεγάλην γιορτήν των τριών ιεραρχών», έλαβε χώρα 

στην αίθουσα του Δ’ Δημοτικού Σχολείου, στην οποία στεγαζόταν η Παιδαγωγική 

Ακαδημία, τελετή εορτασμού που περιελάμβανε απαγγελίες και ομιλίες με θέμα του 

τρεις Ιεράρχες, ενώ οι φοιτητές έψαλλαν ύμνους και τροπάρια σχετικά με τη γιορτή 

(Υπό της Παιδ. Ακαδημίας εορτασμός των τριών Ιεραρχών, 1948). 
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Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, η Γιορτή του Πάσχα γιορτάζονταν με 

αργίες και εκκλησιασμό, ενώ συνοδεύονταν και από σχολικές εκδηλώσεις που 

πραγματοποιούνταν στα πλαίσια του σχολείου (Γκόλια, 2011). 

Στις σχολικές εορτές των Χριστουγέννων, ως πομποί και δέκτες καταγράφεται 

το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές, οι 

εκπαιδευτικοί, το διοικητικό προσωπικό και οι γονείς. Το κοινό των σχολικών εορτών 

ήταν, δηλαδή,  συνήθως η σχολική κοινότητα και οι γονείς των μαθητών. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 

του 1946 στο Δημοτικό σχολείο Άνω Κλεινών και στην οποία «εκλήθησαν και 

παρέστησαν άπαντες οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών» (Η κίνησις των σχολείων 

μας. Σχολική γιορτή Άνω Κλεινών, 1946). 

Φαίνεται ότι ένας εκ των σκοπών των εορτών ήταν και «η επίδειξις σοβαράς 

εργασίας και η πρόκλησις του θαυμασμού των γονέων δια το συντελούμενον έργον» 

(Γκόλια, 2011). Χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» του έτους 1946: «Το τέλος της εορτής, εκαλύφθη με άπειρα 

χειροκροτήματα, και αποχωρούντες οι θεαταί με τας αρίστας των εντυπώσεις, 

συνέχαιρον θερμά το προσωπικόν του Σχολείου. Σφίγγομεν και μεις θερμά κ. Αλ. 

Μαζάρη της κ. και κ. Ανδρικάκη και της νηπιαγωγού κ. Ελ. Δόκου, δια την ωραίαν 

έμπνευσιν και την εξαιρετικήν επιτυχίαν της προσπαθείας των» (Η κίνησις των 

σχολείων μας. Σχολική γιορτή Άνω Κλεινών, 1946). «Θαυμαστή και μεγαλειώδης 

υπήρξεν η επιτυχία της εορτής. Αλλά ιδίως ακράτητος υπήρξεν ο ενθουσιασμός των 

θεατών, όταν η σκηνή απεκάλυψε την Ελλάδα, ήτις εκράτει δια της μιας χειρός 

απαστράπτον ξίφος, και δια της άλλης δέσμην φωτός καταυγάζουσαν εις το σκότος της 

αιθούσης, πλαισιωμένην από καρυάτιδας, αίτινες έμελπον το “Ελλάδα μας γλυκιά”» (Η 

κίνησις των σχολείων μας. Σχολική γιορτή Άνω Κλεινών, 1946). 

Κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι εκδηλώσεις 

στα διάφορα σχολεία και ιδρύματα της πόλης περιγράφονται μεγαλοπρεπείς, ενώ τα 

δώρα και οι εκδηλώσεις φιλανθρωπίας προς τα ορφανά του πολέμου, τους τραυματίες 

ή τους στρατιώτες, τόνωναν το ηθικό του ταλαιπωρημένου πληθυσμού της πόλης. 

Μεγαλοπρεπής και  υπέροχος, παρουσιάζεται και ο εορτασμός του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου του 1946 του Βρετανικού κα Αυστραλιανού Σταυρού 

Αξιωματικών και στρατιωτών που έλαβε χώρα στη Γεωργική Σχολή της πόλης και 

στην οποία παρευρέθησαν και τα ορφανά του Εθνικού Οικοτροφείου, στα οποία 

μοιράστηκαν κρέμες, γάλα και μπισκότα. Μάλιστα Άγγλος αξιωματικός ντυμένος 
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Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα στα παιδιά, ενώ όσα από αυτά γιόρταζαν έλαβαν 

επιπρόσθετα γλυκίσματα και σοκολάτες. Η διεύθυνση του Εθνικού Οικοτροφείου 

εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες στους Βρετανούς και Αυστραλούς «δια το 

πατρικόν και στοργικόν ενδιαφέρον των προς αυτά» (Ο εορτασμός των 

Χριστουγέννων. Δένδρα, επισκέψεις, δεξιώσεις κλπ., 1946).  

Τα Χριστούγεννα του 1948, η εφημερίδα «Ελληνική Φωνή», μας πληροφορεί 

για γιορτή του Εθνικού Οικοτροφείου με πρωτοβουλία του διευθυντή του Ιακώβου, 

στην οποία παρατέθηκε γεύμα σε 300 συμμοριόπληκτα παιδιά των χωριών της 

υπαίθρου. Παράλληλα με την παροχή γεύματος, ο γιατρός Λουκάς εξέτασε την 

υγειονομική κατάσταση των μικρών αυτών παιδιών. Το απόγευμα της ίδιας μέρας 

στο Κέντρο ψυχαγωγίας στρατιωτών έλαβε χώρα ο εορτασμός του 

Χριστουγεννιάτικου δέντρου, ενώ διανεμήθηκαν από το Δ.Σ. του Συνδέσμου δώρα 

προς 2.500 στρατιώτες. Οι σπουδαστές  της Ακαδημίας και μαθητές των Γυμνασίων 

της πόλης παρέστησαν στην γιορτή ψέλνοντας πατριωτικά τραγούδια και ύμνους, ενώ 

οι εορτασμοί στην πόλη ολοκληρώθηκα με την γιορτή του Δ’ Δημοτικού Σχολείου (Ο 

εορτασμός των Χριστουγέννων. Χριστουγεννιάτικα δένδρα κλπ.,1948).  

Παράλληλα με τις σχολικές γιορτές, διοργανώνονται και χοροί στους χώρους 

του σχολείου, που είχαν ως βασικούς αποδέκτες τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και 

κυρίως τους «δασκάλους των παραμεθορίων χωρίων» ή /και τους «φρουρούς των 

συνόρων». Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία τέτοια περίπτωση, ήταν  ο οικογενειακός 

χριστουγεννιάτικος χορός, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του έτους 

1946 και διοργανώθηκε από το προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου Μελίτης και τον 

«προοδευτικόν» διευθυντή του, σημειώνοντας εξαιρετική επιτυχία καθώς «ο 

καλλιτεχνικός διάκοσμος της αιθούσης, το άπλετο φως, η εκλεκτή μουσική, ο πλούσιος 

πουφές και οι δεσμοί της εθνικής αποστολής των στρατιωτικών και εκπαιδευτικών 

Ακριτών» συνετέλεσαν αποφασιστικά σε αυτήν (Οικογενειακός Χριστουγεννιατ. 

χορός, 1946). 

Για τον εορτασμό της ημέρας του Πάσχα, η μόνη αναφορά συναντάται στην 

εφημερίδα «Ελληνική Φωνή», κυκλοφορίας 8 Μαΐου του 1948. Οι περιγραφές του 

συντάκτη μας μεταφέρουν στο κλίμα της εποχής, έτσι όπως αυτό τουλάχιστον 

παρουσιάζεται μέσα από τη συγκεκριμένη εφημερίδα. «Εις τους Στρατώνας, εις το 

Στρατ. Νοσοκομείον, εις το Αστυνομικόν Τμήμα, εις το Εθν. Οικοτροφείον, εις τα 

διάφορα τμήματα Στρατού, Χωρ/κής και Μ.Α.Υ. της υπαίθρου, εις τα φυλάκια κλπ. 

Παντού επεκράτησεν ενθουσιασμός και κέφι αδιάπτωτο. Από πολύ ενωρίς επιτροπαί 
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των «Φίλων του Στρατού» με τσιγάρα, κόκκινα αυγά και κουραμπιέδες κλπ. ήρχισαν 

τας επισκέψεις εις τους στρατώνας και εις τμήματα της υπαίθρου». Ο Νομάρχης 

επισκέφθηκε τους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία και διένειμε δώρα, καθώς και τα 

παιδιά του Εθνικού Οικοτροφείου και της Παιδούπολης, προκειμένου «να θαυμάσει 

την στοργήν με την οποίαν περιθάλπονται» (Άνευ προηγουμένου και μεγαλοπρεπής ο 

εορτασμός του Πάσχα, 1948). 

 

Άλλες Σχολικές εορτές. Παράλληλα με τις παραπάνω κατηγορίες σχολικών 

εορτών, «καθιερωμένες» θεωρούνταν και οι εκδηλώσεις τόσο για την έναρξη ή/και 

λήξη των μαθημάτων της σχολικής χρονιάς -με στόχο «κοινωνικοποιητικό και 

παιδαγωγικό» (Γκόλια, 2011)- όσο και κατά την απονομή διπλωμάτων της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας, εκδηλώσεις που θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχετίζονταν 

με την προβολή των δασκάλων- αποστόλων της εθνικής ιδεολογίας. Για παράδειγμα, 

το 1945, στην αίθουσα του κινηματογράφου «Πάνθεον» τα Δημοτικά σχολεία της 

Φλώρινας παρουσίασαν πρόγραμμα που περιελάμβανε τραγούδια και θεατρικά που 

αφορούσαν τον εμπρησμό των μακεδονικών χωριών κατά την κατοχή (Η τελετή των 

σχολείων μας, 1945). Το έτος 1948, πραγματοποιείται σχολική γιορτή του Δημοτικού 

Σχολείου του Εθνικού Οικοτροφείου στην αίθουσα του κινηματογράφου «Νέα 

Ελλάς». Η γιορτή περιελάμβανε προσευχές και απαγγελίες, ως επί το πλείστον 

εθνικού περιεχομένου, τραγούδια, με το «Αρκαδιανή» να συνεπαίρνει το κοινό, 

καθώς και θεατρικά δρώμενα (Σχολική εορτή, 1948). Το 1948 και 1949, στον τοπικό 

τύπο, συναντάμε τις γιορτές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας με την ευκαιρία της 

απονομής των διπλωμάτων στους αποφοίτους της (Παιδαγωγική Ακαδημία, 1948). 

Ειδικότερα, η απονομή του 1948 συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις οι οποίες μεταξύ των 

άλλων περιελάμβαναν πατριωτικά τραγούδια και την απονομή του λαβάρου της 

Ακαδημίας από τους αποφοίτους στους πρωτοετείς σπουδαστές της (Η εορτή της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 1949). Στις 21 Νοεμβρίου του 1948 πραγματοποιήθηκε 

στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα γιορτή για την έναρξη των μαθημάτων των 

κατηχητικών σχολείων της πόλης. Στην γιορτή παρέστησε ο Μητροπολίτης, καθώς 

και πλήθος γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των κατηχητικών σχολείων. 

Ακολούθησαν ομιλίες στην οποίες τονίστηκε η σημασία των σχολείων αυτών, τα 

οποία «θα αποτελέσουν την ελπίδα του Έθνους και την βάσιν του Ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού» (Μια σεμνή και ωραία εορτή, 1948). Στις 21 Μαΐου του 1949, 

πραγματοποιήθηκε επίσης γιορτή και για τη λήξη των μαθημάτων των κατηχητικών 
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σχολείων στην οποία παρέστησαν όλες οι αρχές της πόλης (Εορτή κατηχητικών 

σχολείων, 1949). 

Σχολικές γιορτές επίσης, πραγματοποιούνταν την περίοδο αυτή προς τιμήν ή 

για την ενίσχυση του Εθνικού Στρατού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας 

εκδήλωσης αποτελεί η σχολική γιορτή του Εθνικού Οικοτροφείου στις 4 Ιουλίου του 

1948 στην αίθουσα του κινηματογράφου «Νέα Ελλάς». Τα παιδιά παρουσίασαν 

θεατρική παράσταση με δύο έργα, το πρώτο «Η ηρωίς της Εθνικής μας 

αντιστάσεως», ήταν δημιούργημα του διευθυντή του Οικοτροφείου Ιακώβου, ενώ το 

δεύτερο ήταν μια κωμωδία με τον τίτλο «Ο κύριος ταξιδεύει χωρίς αποσκευές». 

Ακολούθησαν διάφοροι «κωμικοί και εθνικοί μονόλογοι», ενώ ο δάσκαλος Κοσκοσάς 

με τα τραγούδια του ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τους  θεατές. Μάλιστα η επιτυχία της 

γιορτής ήταν τέτοια που επαναλήφθηκε την επόμενη για την ψυχαγωγία των 

στρατιωτών φρουράς Φλώρινας και των 200 ανταρτόπληκτων παιδιών που 

στεγάζονταν στην Παιδόπολη (Σχολική εορτή του Εθνικού οικοτροφείου, 1948). 

Τέλος, σχολικές γιορτές πραγματοποιούνταν κυρίως στα ιδρύματα της πόλης 

την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του ίδιου έτους 

πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Οικοτροφείο και άλλη γιορτή που περιελάμβανε 

απαγγελίες, θεατρικά και διαλόγους, καθώς και πατριωτικά τραγούδια από τους 

τρόφιμους του Οικοτροφείου (Η βασιλόπιτα εις το Εθν. Οικοτροφείον. 1948). 

Στις 15 Ιανουαρίου του 1949 πραγματοποιήθηκε γιορτή δώρων την παραμονή 

της Πρωτοχρονιάς στον Εθνικό Παιδικό Σταθμό Φλώρινας, η οποία περιελάμβανε 

εκτός των άλλων και πρόγραμμα με παιχνίδια και απαγγελίες. Στη γιορτή 

παρέστησαν, εκτός από τους γονείς των μικρών παιδιών, ο Μητροπολίτης, ο 

Δήμαρχος, ο διευθυντής της εθνικής τράπεζας, ο Νομάρχης και άλλοι επίσημοι (Η 

εορτή των Ε.Π.Σ., 1949). 

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από τις σχολικές γιορτές που εντοπίστηκαν 

στον τοπικό τύπο και εξακολουθούν να αποτελούν και σήμερα πλειοψηφία των 

σχολικών εορτών, αναφέρονται σε ιστορικά ή και εθνικά γεγονότα και 

αναγνωρίζονται ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση και την 

αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας και της ιστορικής μνήμης γενικότερα. Αυτό 

δεν σημαίνει ασφαλώς ότι δεν συναντώνται οι υπόλοιπες κατηγορίες γιορτών. 

Παρακάτω παρατίθενται, τρεις ακόμα κατηγορίες που γιορτάζονται σήμερα στα 

ελληνικά σχολεία, αλλά δεν εντοπίστηκαν  στο υπό μελέτη υλικό της περιόδου, 
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ακόμα και αν κάποιες από αυτές (π.χ. γιορτές με περιβαλλοντική διάσταση) 

εορτάζονταν ήδη από την εποχή εκείνη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.  

Έτσι, στο σημερινό ελληνικό σχολείο εορτάζονται συνήθως με ποικίλες 

δράσεις διεθνείς πολιτικές γιορτές (όπως ο εορτασμός των Ηνωμένων εθνών, η 

Ημέρα Διακήρυξης των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ημέρα του Ερυθρού Σταυρού) 

με στόχο το διάλογο των λαών και των πολιτισμών και σχολικές εορτές με 

πολιτισμικό περιεχόμενο (όπως Διεθνής ημέρα Μουσείων, Ημέρα Μνημείων κ.λπ.), 

καθώς ο ιστορικός τόπος αποτελεί κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπου 

τίθενται ερωτήματα για ζητήματα Ιστορίας και πολιτισμού. Επιπρόσθετα, 

γιορτάζονται σχολικές εορτές με περιβαλλοντική διάσταση, που προωθούν την 

προαγωγή των απαραίτητων γνώσεων και αξιών και διαμορφώνουν «κοινωνικό και 

πολιτικό ήθος» προς την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και τη 

συνειδητοποίηση της ανάγκης για εθελοντική δράση. Σχολικές εορτές με 

περιβαλλοντική διάσταση, αναφέρονται ήδη από το 1916, όπου με Β.Δ. καθιερώθηκε 

η Γιορτή του Πράσινου, μια γιορτή με φυσιολατρική διάσταση και χωρίς πολιτικές 

προεκτάσεις με σκοπό «να αναπτύξη το προς τα δάση και τα δένδρα ενδιαφέρον της 

παρ’ ημίν κοινωνίας» (Γκόλια, 2011). 

 

3.2.5. Αθλητισμός 

Το κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι ότι οι αθλητικές 

δραστηριότητες είναι αρκετά περιορισμένες λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, που 

επικράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Ενθαρρυντικό στοιχείο ωστόσο 

υπήρξε το γεγονός της ίδρυσης του Συλλόγου «Αριστοτέλης», με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί κινητικότητα στον τομέα του κλασικού αθλητισμού, στην ορειβασία 

και τη γυμναστική. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου  έγιναν οι 

Δυτικομακεδονικοί αγώνες και οι αγώνες στίβου τα «Ηράκλεια». Επιπρόσθετα, οι 

γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων της πόλης παρουσιάζονται με ιδιαίτερα 

αυξημένο πατριωτικό παλμό, ενώ ο τομέας του ποδοσφαίρου σημειώνει 

περιορισμένες αλλά σημαντικές στιγμές (Ανθόπουλος, 1996). 

Ο αθλητισμός στην πόλη της Φλώρινας, το χρονικό διάστημα 1940-49, μπορεί 

να παρουσιαστεί σε δύο κατηγορίες, τον σχολικό αθλητισμό και τον εξωσχολικό 

αθλητισμό. Στην κατηγορία του σχολικού αθλητισμού εντάχθηκαν άρθρα που 

αφορούσαν τις γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων Στοιχειώδους, Μέσης και 
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Ανώτερης εκπαίδευσης της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας και στην δεύτερη 

κατηγορία εντάχθηκαν οι υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες του Δήμου και των 

διαφόρων σωματείων του Νομού, καθώς και οι δραστηριότητες του Σ.Ε.Π.. 

Από τα 32 συνολικά άρθρα του τοπικού τύπου που αποδελτιώθηκαν και είχαν 

ως θέμα τον αθλητισμό στο Νομό Φλώρινας, τα 16 (50%) αφορούσαν γυμναστικές 

επιδείξεις των σχολείων της περιφέρειας και τα άλλα 16 (50%) άλλες αθλητικές 

δραστηριότητες (Πίνακας 3-17 & Διάγραμμα 3-20). 

 

Πίνακας 3-16.Κατηγοριοποίηση των άρθρων του τοπικού τύπου με θέμα τον αθλητισμό 

Κατηγοριοποίηση των άρθρων του τοπικού τύπου με θέμα τον αθλητισμό 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλες αθλητικές 

δραστηριότητες 
16 50,0 50,0 50,0 

Γυμναστικές επιδείξεις 16 50,0 50,0 100,0 

Σύνολο 32 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 3-20. Κατηγοριοποίηση των άρθρων του τοπικού τύπου με θέμα τον αθλητισμό 

 

Όσον αφορά το σχολικό αθλητισμό, ο Νόμος ΒΧΚΑ΄, που ψηφίστηκε στο 

τέλος του 19ου αιώνα, επηρέασε τα γυμναστικά εκπαιδευτικά ζητήματα και του 20ού 

αιώνα, καθώς έδωσε ώθηση στην αναβάθμιση του μαθήματος της γυμναστικής στην 

εκπαίδευση και οριστικοποίησε το νέο ιδεολογικό πλαίσιο αναφοράς της. Στο νόμο 

αυτό αναφερόταν για πρώτη φορά ο σκοπός του μαθήματος της γυμναστικής: 

«Σκοπός της γυμναστικής είνε η ανάπτυξις των σωματικών και εν ακμή διατήρησις των 

ψυχικών δυνάμεων, η εν τη καρτερία έξις και η δια τον στρατιωτικόν βίον 

προπαρασκευή των νέων» (Οικονομάκου, Αλμπανίδης & Καραφύλλης, 2013). Πολλά 

εκπαιδευτικά νομοθετήματα σχετικά με τη γυμναστική αποτέλεσαν τροποποιήσεις ή 

συμπληρώσεις του Νόμου αυτού, όπως οι Νόμοι 201/1914 (ΦΕΚ Α’ 85/03.04.1914), 

937/1917 (ΦΕΚ Α’ 223/11.10.1917), 2476/1920 (ΦΕΚ Α’ 199/02.09.1920) και 

5620/1932 (ΦΕΚ Α’ 290/30.08.1932). Με το Ν. 5620, το κράτος φρόντισε για την 

εξασφάλιση μεγάλων και κλειστών χώρων για την άθληση, την αναβάθμιση του 

διετούς Διδασκαλείου Γυμναστικής σε τριετή Γυμναστική Ακαδημία, την 
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καλλιέργεια αυτόνομου σχολικού αθλητισμού και τη συνεργασία του με τον 

εξωσχολικό αθλητισμό (Γιάτσης & Καρανταΐδου, 1995). Ιδιαίτερα δε, ο θεσμός των 

γυμναστικών επιδείξεων ισχυροποιήθηκε το 1920, με αποτέλεσμα οι επιδείξεις να 

κυριαρχούν –όπως φαίνεται και από την αποδελτίωση του υλικού μας- στη σχολική 

γυμναστική μέχρι και το 1976 (Γιάτσης & Καρανταΐδου, 1995). Στο άρθρο 2 του 

Ν.5620 του 1935 οριζόταν ο σκοπός των γυμναστικών επιδείξεων: κάθε σχολείο της 

Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, δημόσιο και ιδιωτικό, όφειλε το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Μαΐου να εκτελέσει δημόσια ενώπιον των γονέων και κηδεμόνων 

των μαθητών, καθώς και των αρχών της πόλεως επίδειξη προκειμένου να διαφανεί η 

συντελεσθείσα εργασία και πρόοδος του σχολικού έτους (ΦΕΚ Α’ 290/30.08.1932).  

Η πρώτη αναφορά του τύπου σε γυμναστικές επιδείξεις γίνεται το 1945. Ήδη 

από το 1944, υπήρξε ιδιαίτερη φροντίδα για τη φυσική αγωγή της νεολαίας και τον 

προσκοπισμό, που σε αντιδιαστολή με την μεταξική ΕΟΝ ανακηρύσσεται 

αποτελεσματικό όργανο του «πατριωτικού αισθήματος» (Νούτσος, 2003). Έτσι, στις 

9 Ιουνίου του 1945
27

, πραγματοποιήθηκαν οι γυμναστικές επιδείξεις του Γυμνασίου 

Θηλέων, με το παράγγελμα της καθηγήτριας Δόμνας Κουσουρέτα. Η έναρξη των 

επιδείξεων έγινε με εκτέλεση προγράμματος σουηδικής γυμναστικής, ενώ 

ακολούθησε δρόμος 60 μέτρων και σκυταλοδρομία, καθώς και ελληνικοί χοροί από 

την Ρόδο, Κρήτη, Κέρκυρα, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία (Αι γυμναστικαί 

επιδείξεις, 1945). Σε σχόλιο της η τοπική εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» στιγματίζει 

την απουσία του καθηγητή γυμναστικής από το Γυμνάσιο Αρρένων, καθώς και 

άλλων καθηγητών οι οποίοι δεν επανήλθαν στις θέσεις τους. Μάλιστα το σχόλιο του 

συντάκτη γι’ αυτήν την απουσία είναι καυστικό: «Μήπως όλοι τους είναι δοσίλογοι 

και φοβούνται να επανέλθουν; Αλλ’ εν τω μεταξύ εξακολουθούν καταβαλλόμενοι αι 

αποδοχαί των εν  αγνοία ασφαλώς το αρμοδίου Υπουργείου» (Επιδείξεις, 1945).  

Στις 23 Μαΐου του 1948 έγιναν οι επιδείξεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Φλώρινας και του προτύπου Δημοτικού σχολείου με το πρόσταγμα του καθηγητή 

φυσικής αγωγής Χαραλαμπάκη. Η γιορτή άρχισε με παρέλαση νέων, ηλικίας 7 έως 

24 ετών. Την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο τότε Νομάρχης Φλώρινας Τουσιάδης, ο 

οποίος εξήρε τη σημασία της σωματικής αγωγής για τη δημιουργία υψηλού 

φρονήματος (Θεαματικώταται και επιτυχείς. Αι γυμναστικαί επιδείξεις της 

παιδαγωγικής Ακαδημίας μας, 1948), ενώ οι γυμναστικές επιδείξεις ολοκληρώθηκαν 

                                                           

27
 Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελληνική φωνή» οι επιδείξεις διεξήχθησαν στις 15 Ιουνίου του 1945. 
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με τον Εθνικό Ύμνο και τη «βεβαιότητα ότι από το Παιδαγωγικό μας Ίδρυμα θα 

εξέλθουν αύριον διδάσκαλοι άξιοι της αποστολής των» (Γυμναστικαί επιδείξεις, 1948˙ 

Αι επιδείξεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 29-51948).  Μέρος των γυμναστικών 

επιδείξεων ήταν και διάφορα αγωνίσματα, όπως ο δρόμος 110μ. μετ’ εμποδίων, το 

άλμα επί κοντώ, ο δρόμος 40 μέτρων παίδων Α’ κατηγορίας, ο δρόμος «με τα 

τέσσαρα», ο δρόμος 50 μ. θηλέων, ο δρόμος 60 μ. παίδων Β’ κατηγορίας, το άλμα 

απλούν παίδων Β’ κατηγορίας και η σκυταλοδρομία μετ’ εμποδίων Ε’ και ΣΤ’ τάξεως 

(Αποτελέσματα αγωνισμάτων των σπουδαστών Παιδαγ. Ακαδημίας, 1948). 

 

 

Εικόνα 3-5. «Από τας ωραίας επιδείξεις της Παιδ. Ακαδημίας Φλωρίνης» (πηγή: Ελληνική 

Φωνή, 5 Ιουνίου 1948) 

 

Στις 30 Μαΐου του ίδιου έτους έγιναν οι γυμναστικές επιδείξεις των 

Γυμνασίων Θηλέων με υπεύθυνη την καθηγήτρια Κουσουρέτα. Στις επιδείξεις 

παρέστησαν ο Μητροπολίτης Βασίλειος, ο διευθυντής της Νομαρχίας Ζαρκάδας και 

όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές της πόλης. Το πρόγραμμα, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εφημερίδα «Έθνος» ήταν σύντομο και βασισμένο 

στο προγονικό γνωμικό «ούκ εν τω πολλώ το εύ αλλ’ εν τω ευ το πολύ», προκειμένου 

να μην προκαλέσει ανία στους θεατές. Η έναρξη της εκδήλωσης ξεκίνησε με 

προσφώνηση του Γυμνασιάρχη Γρίβα και ακολούθησαν παρέλαση, ασκήσεις, 
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αγωνίσματα και χοροί (Γυμναστικαί επιδείξεις του Γυμνασίου θηλέων, 1948 

Γυμναστικαί επιδείξεις, 1948 & Αι γυμν. Επιδείξεις του Γυμνασίου Θηλέων, 1948).  

Στις 6 Ιουνίου του ‘48 πραγματοποιήθηκαν οι γυμναστικές επιδείξεις των 

Δημοτικών σχολείων Φλώρινας και των τροφίμων του Εθνικού Οικοτροφείου στο 

Γυμναστήριο της πόλης. Οι επιδείξεις ξεκίνησαν με παρέλαση και έπαρση της 

Σημαίας, καθώς και με ομιλία του επιθεωρητή δημοτικών σχολείων Μπάλλα. Στον 

λόγο του μίλησε για την αξία «της αρμονικής συνασκήσεως σώματος και ψυχής εις την 

ζωήν του Έλληνος, την συμβολήν της εις την δημιουργίαν του υψηλού, του ωραίου κι 

αληθινού» και ολοκληρώθηκαν με μία προσευχή των μαθητών προς το αθάνατο 

ελληνικό πνεύμα
28

. Ακολούθησαν κλασικές γυμναστικές ασκήσεις, αγώνες δρόμου 

και άλματος, σκυταλοδρομία μετ’ εμποδίων και παραδοσιακοί χοροί. Το γενικό 

πρόσταγμα των ασκήσεων δόθηκε από τον δάσκαλο Δερματά, ενώ των χορών από 

την δασκάλα Ιωαννίδου (Γυμναστικαί επιδείξεις, 5-6-1948˙ Αι γυμναστικαί επιδείξεις 

των Δημ. Σχολείων μας, 1948˙ Η αθλούμενη νεότης. Αι γυμναστικαί επιδείξεις των 

Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης, 1948˙ Γυμναστικαί επιδείξεις δημοτικών σχολείων, 

1948). 

Τέλος, στις 28 Μαΐου του έτους 1949 πραγματοποιήθηκαν οι γυμναστικές 

επιδείξεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και των προτύπων της. Οι σουηδικές 

ασκήσεις, τα αγωνίσματα και οι χοροί υπό την καθοδήγηση του καθηγητή 

Χαραλαμπάκη, σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου «Αι γυμναστικαί επιδείξεις της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας» της εφημερίδας Έθνους, σημείωσαν πρωτοφανή επιτυχία 

και οι καλές επιδόσεις τιμήθηκαν με στεφάνια (Γρηγορίου, 1949). Ωστόσο, οι 

                                                           

28 «… Αρχαίο πνεύμα, αθάνατο, πηγή του ωραίου, πηγή του μεγάλου και τ’ αληθινού, Μάνα της 

αλήθειας και γεννήτρα ηρώων, Φως που αδιάκοπα φωτίζεις το δρόμο του κόσμου κι είσαι του Θεού 

υπηρέτης, Γλυκεία Ελλάδα δε θα ξεχάσωμε πως είμαστε παιδιά σου και περήφανα σου δίνομε υπόσχεσι 

πως θα ξαναπλάσωμε την εποχή που δοξασμένη έδειχνες στον κόσμο το δρόμο του καλού και ωραίου! 

Ακολουθώντας το δρόμο σου θα κάνωμε γερά τα σώματά μας κι η ψυχή μας θάναι φωλιά της αγάπης 

προς το Θεό και προς εσένα ω αθάνατη Ελλάδα! Θα γίνουμε, ω άφθαστη βυζάστρα της λεβεντιάς, οι 

δουλευτές του μεγαλείου σου και θα σ’ ανεβάσουμε στο ψηλό εκείνο θρονί της παληάς σου δόξας. Όνειρό 

μας θάναι να γίνουμε άξια παιδιά σου. Δώσε ν’ αληθέψη το όνειρο αυτό! Πάρε τη  ρομφαία του 

χαμογέλου σου και χτύπα και σακάτεψε το άχαρο γέννημα του λογαριασμού, πάρε τη σαϊτα της ομορφιάς 

σου και σκότωσε το σαράκι της ασχήμιας! Γίνου πάλι Ελλάδα μας, διαφεντεύτρα της Αληθινής ζωής! 

Δώσε δύναμι και θάρρος σε μας τα παιδιά σου να στήσωμε γύρω μας έναν καινούργιο κόσμο, τον κόσμο 

που σμίλεψες εσύ μέσα μας!..» (Αι γυμναστικαί επιδείξεις των Δημ. Σχολείων μας, 1948). 
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γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων της πόλης που ήταν προγραμματισμένες να 

γίνουν την ίδια περίοδο φαίνεται να αναβλήθηκαν επ’ αόριστον λόγω των γεγονότων. 

Μάλιστα η κοινή γνώμη της Φλώρινας, όπως αποκαλύπτεται από τον τοπικό τύπο, 

θεωρούσε ότι οι αγώνες δεν έπρεπε να πραγματοποιηθούν, ενώ οι γονείς αρνιούνταν 

να στείλουν τα παιδιά τους στις επιδείξεις αυτές (Σημειώματα, 1949γ).  

Η σχολική σωματική αγωγή και η εξωσχολική δεν ήταν ασύνδετες μεταξύ 

τους.  Στο Ν. 5620 του 1832 οριζόταν ότι η Διοίκηση της σχολικής σωματικής 

αγωγής των νέων και η εποπτεία της εξωσχολικής αγωγής καθ’ όλο το Κράτος 

υπαγόταν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το Κράτος, δηλαδή, 

επέβαλλε ενιαία κατεύθυνση στη σωματική αγωγή, η οποία ήταν σύμφωνη «προς τας 

ενδείξεις και τας εθνικάς γυμναστικάς και αγωνιστικάς παραδόσεις, εις πάντα τα 

σχολεία και τα μορφωτικά εν γένει ιδρύματα του Κράτους, δημόσια και ιδιωτικά». 

Παράλληλα όλα τα φίλαθλα και επαγγελματικά γυμναστικά Σωματεία και Σύλλογοι 

υπάγονταν και αυτά στο ίδιο Υπουργείο (ΦΕΚ Α’290/30.08.1932). 

Όσον αφορά την δεύτερη κατηγορία, λοιπόν, στις 20 Ιουλίου 1942 έγινε η 

επανεμφάνιση της γνωστής από το παρελθόν ομάδας της «Ελλάδος», η οποία νίκησε 

τον «Ολυμπιακό» Κοζάνης με σκορ 4-0, ενώ την ίδια Κοζανίτικη ομάδα, φαίνεται να 

αντιμετώπισε στις 18 Ιουλίου του έτους 1943, όπως καταγράφει η εφημερίδα 

«Έθνος», η Φλωρινιώτικη ομάδα «Μέγας Αλέξανδρος» (Αγών Ποδοσφαίρου, 1943). 

Στις 29 Ιουλίου του 1945 πραγματοποιήθηκε ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ 

της «Ελλάδος» Φλωρίνης και του «Μακεδονικού» Θεσσαλονίκης, με νικήτρια την 

Φλωρινιώτικη ομάδα (Αθλητικά, 1945). 

Στις 19 Αυγούστου του 1945, στο στάδιο της Φλώρινας έγιναν επιδείξεις 

γυμναστικών ασκήσεων και αγώνων του σώματος Προσκόπων Φλωρίνης
29

, με το 

                                                           

29 Το 1917 αναγνωρίζεται και επίσημα το σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), «ως ίδρυμα 

αυτοτελές, διατελούν υπό την επίβλεψιν του Κράτους». Μεταξύ των σκοπών του του Σ.Ε.Π.  ήταν «η 

ανάπτυξις της  φυσικής αγωγής των Ελληνοπαίδων και η υγιής διάπλασις του χαρακτήρος αυτών» (Ν. 

1066/ ΦΕΚ Α’ 268/20.11.1917). Σε κάθε ομάδα Προσκόπων διοριζόταν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Σώματος και ένας αρχηγός. Αναλυτικά για τους αρχηγούς βλ. Ν.Δ./ΦΕΚ Α’ 98/31.03.1919. Το 

1920, το Κράτος διαιρέθηκε σε προσκοπικές περιφέρειες, σε κάθε μία από τις οποίες προΐστατο ένας 

έφορος περιφέρειας. Αναλυτικά για τους εφόρους βλ. Ν. 2017/ ΦΕΚ Α’ 40/31.01.1920. Το 1939, η 

δικτατορία Μεταξά κατήργησε τον ΣΕΠ (Ν. 1066/ ΦΕΚ Α’ 244/ 17.06.1939) και τον συγχώνευσε με 

την ΕΟΝ. Το  1945 το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων ανασυστάθηκε και άρχισε τις ποικίλες δράσεις του 

(Ν. 112/ ΦΕΚ Α’ 21/01.02.1945). Στις προσκοπικές ομάδες μπορούσαν οικειοθελώς να συμμετέχουν 
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παράγγελμα του καθηγητή Στέφανου Φιλίππου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 

παρέλαση, κατασκευή και διάβαση γεφύρας, δρόμο 100 μ., διάφορες αθλοπαιδιές 

Λυκόπουλων και προσκόπων (Μεγάλη κραυγή χορός του Μπαγκήρο, χελώνη, 

βαρελάκι, κοκόρια, αντήλι, σκυταλοδρομία, σφυρίκτρα)  κατασκήνωση, 

σηματοδοσία, αρματοδρομία, πυραμίδες, κατάσβεση πυρκαγιάς και παροχή πρώτων 

βοηθειών. Οι επιδείξεις προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση και  τις παρακολούθησε 

πλήθος κόσμου, με ξεχωριστό πατριωτικό παλμό (Αι προχθεσιναί ωραίαι επιδείξεις 

του σώματος Προσκόπων Φλωρίνης, 1945). 

Για τα έτη 1946 και 1947, λόγω της έλλειψης αρκετών φύλλων των τοπικών 

εφημερίδων, δεν μπορούμε να παραθέσουμε πληροφορίες για τις αθλητικές 

δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη, ωστόσο από τη βιβλιογραφία 

γνωρίζουμε πως το 1946 διεξήχθηκαν και οι Α’ Πανδυτικομακεδονικοί αγώνες 

στίβου «Παύλος Μελάς» στην Καστοριά (Ανθόπουλος, 1996). 

Στις 7 Μαρτίου του 1948, πραγματοποιήθηκαν οι 1οι χιονοδρομικοί αγώνες 

Φλώρινας (ελεύθερης και τεχνικής κατάβασης/σλάλομ) στη Μικρή Βίγλα με τη 

συμμετοχή 15 αθλητών (1οι χιονοδρομικοί αγώνες Φλωρίνης, 1948). 

Στις 17 Αυγούστου του έτους 1948, με έγγραφο της προς τα αθλητικά 

σωματεία της πόλης η Εφορεία του Εθνικού Γυμναστηρίου Φλώρινας, γνωστοποίησε 

την έναρξη ετήσιων πανφλωρίνιων γυμναστικών αγώνων με την επωνυμία 

«Ηράκλεια», σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί φιλογυμναστική κίνηση στο Νομό 

(Αθλητική κίνησις, 1948). Σε άρθρο της η εφημερίδα «Έθνος» τονίζει την σημασία 

της αναβίωσης ενός τέτοιου Εθνικού θεσμού στην πόλη, ο οποίος σύμφωνα με τον 

συντάκτη αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα της πνευματικής καλλιέργειας που 

συντελείται στα εκπαιδευτήρια της Φλώρινας. Μάλιστα αναφέρει ότι οι σωματικές 

ασκήσεις και οι αγώνες προάγουν τα σωματικά προσόντα και την ευγενή άμιλλα 

δημιουργώντας έτσι τους κατάλληλους προμάχους της Πατρίδας και της ελευθερίας 

(Παπαθεοδωρίδης, 1948α).  

Επόμενο άρθρο της εφημερίδας αφιερώνεται στην ονομασία των αγώνων 

αυτών, η οποία στηρίζεται σε ιστορικά δεδομένα, ενώ –όπως χαρακτηριστικά 

                                                                                                                                                                      

Ελληνόπαιδα ηλικίας 10 έως 20 ετών. Οι ομάδες αυτές μάλιστα διακρίνονταν σε σχολικές, οι οποίες 

απαρτίζονταν από μαθητές της Στοιχειώδους, Μέσης και Ανώτερης εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητες 

ομάδες, τις οποίες στελέχωναν παιδιά που δεν φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία. 
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αναφέρεται- «ιερόν χρέος πάντων των δυνάμεων είναι ουχί η κατάλυσις, αλλ’ η 

διατήρησις των ομοιοτρόπων εθίμων των χρησιμευόντων εις την σύνδεσιν των 

αποκεχωρισμένων κλάδων της Ελληνικής φυλής εις μίαν ομοιογενή οικογένειαν». 

Έτσι, ο συντάκτης του άρθρου, ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή των αγώνων στην 

αρχαία Ελλάδα και συνεχίζει με μια αναφορά στην προέλευση των ονομάτων των 

διαφόρων ελληνικών αγώνων. Συγκεκριμένα, κάνει διάκριση των αγώνων με βάση 

την ονομασία τους σε κατηγορίες, λόγου χάρη σε αυτούς που έφεραν τα ονόματα των 

τεσσάρων μεγάλων ελληνικών αγώνων Ολυμπίων, Πυθίων, Ισθμίων και Νεμέων, σε 

αυτούς που είχαν ονόματα με βάση ελληνικές θεότητες, όπως Ασκληπιεία, Ηράκλεια, 

στους αγώνες που πήραν το όνομά τους από τον Μέγα Αλέξανδρο, σε αυτούς που 

ονομάστηκαν από Ρωμαίους Καίσαρες κ.λπ. (Παπαθεοδωρίδης, 1948β). Η αρχική 

σκέψη για την ονομασία των αγώνων ήταν να ονομαστούν προς τιμήν κάποιου 

Μακεδονομάχου που θυσιάστηκε στο βωμό της πατρίδας (Αθλητική κίνησις, 1948 & 

Ο αθλητισμός εν Φλωρίνη, 1948), εν τέλει όμως οι αγώνες ονομάστηκαν προς τιμήν 

της αρχαίας πόλης Ηράκλειας που βρισκόταν ύπερθεν της Φλώρινας και 

αποφασίστηκε να τελούνται κάθε χρόνο και μήνα Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή όλων  

Αθλητικών Σωματείων του Νομού (Οι Παμφλωρίνιοι Αθλητικοί Αγώνες «Τα 

Ηράκλεια», 1948). 

Οι Α’ Πανφλωρίνιοι αγώνες στίβου «Ηράκλεια», μετά από αναβολή τους στις 

αρχές του Σεπτέμβρη για τεχνικούς λόγους (Αναβολή αγώνων «Ηράκλεια», 1948), 

πραγματοποιήθηκαν στις 19 Σεπτεμβρίου του 48’ στο Εθνικό γυμναστήριο, με τη 

συμμετοχή τριών σωματείων, των σωματείων «Αριστοτέλης», «Μέγας Αλέξανδρος» 

και «Προποντίς», ενώ πολυνίκης σύλλογος αναδείχθηκε το αθλητικό τμήμα του 

Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης». Τα αγωνίσματα στα οποία διαγωνίστηκαν οι αθλητές ήταν 

δρόμος των 100 μ., δρόμος των 400 μ., δρόμος των 800 μ., των 1500μ. και δρόμος 

των 3000 μέτρων. Επίσης, διαγωνίστηκαν στην σκυταλοδρομία, το άλμα, το 

τριπλούν, άλμα εις ύψος, άλμα επί κοντώ, σφαιροβολία, λιθοβολία, δισκοβολία, 

ακοντισμό, δρόμος 80 μ. παίδων και άλμα παίδων (Τα «Ηράκλεια», 1948˙ Οι 

Παμφλωρίνιοι Αθλητικοί Αγώνες «Τα Ηράκλεια», 1948). Οι Β’ Πανφλωρίνιοι 

αγώνες πραγματοποιήθηκαν το επόμενο έτος, στις 23 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή 

των ανωτέρω σωματείων, ενώ πολυνίκης σύλλογος αναδείχθηκε για μια ακόμη 

χρονιά ο «Αριστοτέλης» (Β’ Παμφλωρίνιοι αθλητικοί αγώνες, 1949α˙ Β’ 

Παμφλωρίνιοι αθλητικοί αγώνες, 1949β). 
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Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου του 49’ στο στάδιο της πόλης 

πραγματοποιήθηκε αγώνας μεταξύ της «Προποντίδος» και της ομάδας της 

Ταξιαρχίας, η οποία και επεβλήθη της αντιπάλου της με σκορ 7-3 (Ποδοσφαιρικά, 

1949). Στις αρχές του Οκτώβρη η «Προποντίδα» συνοδευόμενη από αρκετούς 

φίλαθλους αντιμετώπισε εκτός έδρας σε φιλικό αγώνα την ομάδα της Καστοριάς 

«Ορεστιάδα», ενώ η ομάδα του «Μεγάλου Αλεξάνδρου» συναντήθηκε με την ομάδα 

του «Εθνικού» στην Έδεσσα, με τελικό σκορ 5-1 υπέρ της Εδεσσαϊκής ομάδας 

(Αθλητική κίνησις, 1949). 

 

 

3.3. Εκπαιδευτικοί 

3.3.1. Δημογραφικά στοιχεία 

Την περίοδο του Εμφυλίου πολέμου, πιθανότατα το έτος 1947, που 

δημοσιεύτηκε και το εκπαιδευτικό λεύκωμα,  στην Περιφέρεια Φλώρινας ανήκαν 

οργανικά  160 δάσκαλοι και δασκάλες στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, καθώς επίσης και 

66 νηπιαγωγοί (Βλέπε Παράρτημα ΣΤ). (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλώρινας, 1947).  

Από το σύνολο των 160 αυτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 98 

(61,25%) εκπαιδευτικοί ήταν άντρες και οι 62 (38,75%) γυναίκες (Πίνακας 3.18. & 

Διάγραμμα 3.21.). Όσον αφορά τις νηπιαγωγούς και οι 66 ήταν γυναίκες. 

 

Πίνακας 3-17. Φύλο των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης εκπ. Περ. Φλώρινας 

Φύλο των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης εκπ. Περ. 

Φλώρινας (1945-47) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άντρας 98 61,3 61,3 61,3 

Γυναίκα 62 38,8 38,8 100,0 

Σύνολο 160 100,0 100,0  
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Διάγραμμα 3-21. Φύλο των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης εκπ. Περ. Φλώρινας 

 

Όσον αφορά την καταγωγή των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

70 από σύνολο 160 εκπαιδευτικών (43,8%) ήταν γηγενείς, δηλαδή είχαν ως τόπο 

καταγωγής τη Φλώρινα, ενώ οι υπόλοιποι 90 (56,3%) είχαν ως τόπο καταγωγής άλλα 

μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού (Πίνακας 3.19. & Διάγραμμα 3.22.). 

 

Πίνακας 3-18. Καταγωγή των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης εκπ. Περ. Φλώρινας 

Καταγωγή των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης εκπ. Περ. 

Φλώρινας (1945-47) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Γηγενείς 70 43,8 43,8 43,8 

Μη γηγενείς 90 56,3 56,3 100,0 

Σύνολο 160 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 3-22. Καταγωγή των εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης εκπ. Περ. 

Φλώρινας 

 

3.3.2. Ο «Σύλλογος Εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών Φλώρινας» 

Ο «Σύλλογος Εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών Φλώρινας» δημιουργήθηκε στις 2 

Μαΐου του έτους 1945 σε σύσκεψη των εκπαιδευτικών της περιφέρειας στο Δ’ 

Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Το λόγο έλαβαν οι Παναγιωτίδης και Τριανταφυλλίδης, 

ενώ ο τελευταίος τοποθετήθηκε και πρόεδρος της σύσκεψης που ακολούθησε για την 

ίδρυση συλλόγου διδασκάλων. Στο μόνο που διαφώνησαν οι συμμετέχοντες ήταν το 

θέμα της επωνυμίας του συλλόγου. Η προτεινόμενη επωνυμία ήταν «Σύλλογος 

Εθνικοφρόνων Διδ/λων» και η διαφωνία προέκυψε γιατί στην περιφέρεια εκ των 250 

δασκάλων μόνον 5 ήταν αυτονομιστές ή κομμουνιστές, οι οποίοι θεωρούνταν από 

τους υπόλοιπους πως έδρασαν αντεθνικώς και δεν επρόκειτο ως εκ τούτου να 

ανήκουν στον κλάδο τους. Όλοι οι άλλοι ήταν εθνικόφρονες και επομένως η λέξη 
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«Εθνικόφρων» ήταν περιττή καθώς δεν υπήρχε σύλλογος μη εθνικοφρόνων ώστε να 

δικαιολογείται η διάκριση αυτή. 

Ως επιτροπή σύνταξης καταστατικού του Συλλόγου, τον Μάιο του 1945, 

ψηφίστηκε: 1) Στ. Τριανταφυλλίδης, 2) Κ. Παναγιωτίδης, 3) Β. Μπαζόπουλος, 4) Ι. 

Στερνιόπουλος, 5) Γ. Σουψανάς, 6) Γ. Παπασιδέρης και 7) Χ. Στυλιάδης και Γ. 

Οικονόμου με ισοψηφία (Σύσκεψις εκπαιδευτικών Περιφερ. Φλωρίνης, 1945). 

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου 

κατά τις οποίες εξελέγησαν οι: 1) Στεργ. Τριανταφυλλίδης (Πρόεδρος), 2) Αθαν. 

Σιδέρης (Αντιπρόεδρος), 3) Ιωαν. Στρεργιόπουλος (Γεν. Γραμματεύς), 4) Θωμαή 

Γαρδάνη (Ταμίας) και 5) Ζελεβάρη (σύμβουλος). Μάλιστα, όπως τονίζεται, «το 

εκλεγέν Διοικ. Συμβούλιον τυγχάνει εκ των αρίστων εθνικοφρόνων Δημ/λων και 

πιστεύομεν ότι θα φανή αντάξιον των προδοτικών του συμπαθούς κλάδον των 

εκπαιδευτικών λειτουργών, που το εξέλεξαν με τόσην πλειοψηφίαν» (Αρχαιρεσίαι εθν. 

Εκπαιδ/κών, 1945).  

Πριν τη δημιουργία του Συλλόγου, οι ίδιοι δάσκαλοι που στελέχωσαν 

αργότερα το «Σύλλογο εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών», πραγματοποίησαν 

συγκεντρώση προκειμένου να συζητήσουν για την «πατριωτική, ιερά αποστολήν» 

τους, για τους σκοπούς της αγωγής και τη σφυρηλάτηση του εθνικοθρησκευτικού 

φρονήματος. Στη συγκέντρωση αυτή εκτός των άλλων τονίστηκε ο ρόλος του 

δασκάλου ως «λειτουργού  και αποστόλου του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού» (Η 

πρώτις συγκέντρωσις των εκπαιδευτικών Φλωρίνης μετά την απελευθέρωσιν, 1945˙ 

Συγκέντρωσις των Δημοδιδασκάλων Περιφ. Φλωρίνης, 1945). Επιπρόσθετα, η 

μελέτη του τοπικού τύπου μας πληροφορεί και για άλλες δράσεις που αφορούσαν 

κυρίως την ενίσχυση των στρατιωτών και τραυματιών του πολέμου. Η σημασία 

αυτών των δράσεων διευκρινίζεται από τον αναπληρωτή Επιθεωρητή Δημοτικών 

Σχολείων Π. Γκίκα, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε τη σημασία της συνεργασίας «των 

δύο της Πατρίδος Σχολείων, του Στρατιωτικού και του Πνευματικού. Με εκπαίδευσιν 

εχομένην όπερ ως των εθνικών ημίν παραδόσεων εξ η θα προέχει Στρατός όπως Σεις η 

αιωνία Ελλάς ασφαλώς θα μεγαλουργήση και θα βαδίση προς πραγμάτωσιν των 

εθνικών της Ιδεωδών» (Αξιέπαινοι οι διδάσκαλοι, 1945). 

 Οι δράσεις αυτές συνέχισαν και μετά την ίδρυση του Συλλόγου των 

εκπαιδευτικών.  Το έτος 1948, σε άρθρο του τοπικού τύπου, αναφέρεται ότι ο 

σύλλογος αποτελούμενος από τους δασκάλους Γεωργιάδου, Γερμανού, Ευτυχιάδου, 

Μαλούκου, Αγνίδου, Νίκλη, Βαφειάδου, Μπέλη και Παπαδοπούλου διένειμαν 
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τσιγάρα και σοκολάτες στους τραυματίες. Μάλιστα, με έγγραφο προς τον Ταξίαρχο, 

γνωστοποιούσαν την επιθυμία τους να διανυκτερεύουν στο πλευρό των τραυματιών 

δύο δάσκαλοι και δύο δασκάλες (Διανομή δώρων εις τους τραυματίας, 1948). Την 

επόμενη χρονιά αντιπροσωπεία του Συλλόγου, με πρόεδρο τον Ν. Γεωργιάδη, μετέβη 

στο φυλάκιο της Φρουράς Φλωρίνης προκειμένου να μοιράσει στους στρατιώτες 

γλυκά, τσιγάρα και κονιάκ. Ο πρόεδρος του συλλόγου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη 

του διδασκαλικού κόσμου «δια την αυτοθυσίαν και ανδρείαν ην έδειξαν [οι 

στρατιώτες] κατά την μάχην της Φλωρίνης καθ’ ην έδωσαν ένα γερό μάθημα εις τους 

σλαυοκομμουνιστάς και δεν επέτρεψαν να μολυνθή η Φλώρινα από τους κανιβάλους 

του ερυθρού φασισμού» (Οι διδάσκαλοι εις τα φυλάκια, 1949). 

Το έτος 1949, πραγματοποιήθηκαν εκ μέρους τους θεατρικές παραστάσεις, 

ενώ ομάδα 25 δασκάλων του συλλόγου «με επικεφαλής τον πρόεδρόν τους κ. Ναρ. 

Γεωργιάδην και τον ακατάβλητον και πάντα πρώτον σ’ όλες τις εθνικές εκδηλώσεις κ. 

Αθ. Δερματάν Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου» επισκέφτηκαν και το ύψωμα της 

περιοχής που βρίσκονταν οι στρατιώτες της ΙΙ Μεραρχίας. «Το ύψωμα που 

επεσκέφθησαν ήτο ένα από τα τόσα κάστρα που δεν λύγισε στη μανία των επιδρομέων 

κατά την ιστορική πλέον μάχη της Φλωρίνης και οι στρατιώτες με τα ηλιοκαμένα 

πρόσωπα λίγοι από τους ημιθέους της ΙΙ Μεραρχίας που δεν γονάτισαν μπρος στον 

όγκο του σλαυϊκού συρφετού και που νίκησαν. Η μικρή ορχήστρα από δύο ακορντεόν, 

ένα βιολί και μια κιθάρα, τα άφθονα δώρα που διενεμήθησαν, το τραγούδι και ο χορός 

εδημιούργησαν μίαν ατμόσφαιραν τόσο χαρούμενη, ολόκληρο απόγευμα, που αληθινά 

θα μείνη αλησμόνητη στους φαντάρους μας» (Οι δημ/λοι Φλωρίνης δια τους 

μαχόμενους, 1949). 

Η ίδια η ΙΙ Μεραρχία κάποιος μήνες αργότερα υπέβαλλε πρόταση απονομής 

Μεταλλίου εξαίρετων πράξεων σε εκπαιδευτικούς «δια τας πολυτίμους υπηρεσίας της 

οποίας προσφέρουν ούτοι εις τον διεξαγόμενον αγώνα» (Πρότασις περί απονομής 

ηθικών αμοιβών, 1949)
30

. 

                                                           

30 Τα ονόματα των εκπαιδευτικών: Τιμολ. Λιάκος (Γυμνασιάρχης Αρρένων), Π. Τσιακούλιας 

(Γυμνασιάρχης Θηλέων), Π. Μόρφης (Δ/της Παιδ. Ακαδημίας), οι καθηγητές Αμπατζίδη Ιων., 

Χαραλαμπάκη Ηλ., Σταμέλλο Κωνστ., Μπάλλα Ευγεν., ο επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων 

Μπάλλας, Στ. Τριανταφυλλίδης (Διευθυντής 5ου Δημ. Σχολείου), οι δάσκαλοι και δασκάλες: 

Μαλούκος Κων., Σερταρίδης Δημ., Ρακοβαλής Γεώρ., Μαζάρης Αλέξ., Καραδαγλής Γεώρ., 

Γεωργιάδης Ναρκ., Παναγιωτίδου Θεοδοσ., Κάλφογλου Ελένη, Ρεσναλή Πολεμίδα, Ιωάννου Ελένη, 
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Στις 11 Ιουνίου του 1949 διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου και 

αναδείχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελούσαν οι: 1) Καραδαγλής 

Γεώργιος, 2) Μαζάρης Αλ., 3) Τσίγκαλος, 4) Στυλιάδου Αλεξ. και 5) Παπαθανασίου 

Αλέξανδρος, ενώ αντιπρόσωποι  εξελέγησαν οι Καραδαγλής και Μαλούκος 

(αντικαταστάθηκε από τον Στυλιάδου λόγω παραίτησής του) (Αρχαιρεσίαι Συλλόγου 

Δημ/λων, 1949). 

Τέλος, πενήντα δάσκαλοι της περιφέρειας Φλώρινας, με πρωτοβουλία του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους και έχοντας επικεφαλή τον αναπληρωτή 

επιθεωρητή Αν. Γερμανό πραγματοποίησαν επίσκεψη στο φυλάκιο του Λαιμού 

Πρεσπών, στο οποίο δώρισαν μια σημαία. Ακολούθησε η έπαρση της Σημαίας και ο 

Εθνικός Ύμνος, ενώ στο τέλος ο δάσκαλος Τσίγκαλος Δημήτρης εκ μέρους του 

Συλλόγου «εξήρε το ηρωϊσμόν του στρατού και όλων των συντελεστών του θαυμασίου 

έργου της συντριβής του σλαυοκομμουνιστικού συρφετού και του εξοστρακισμού των 

προδοτών από τα ιερά Ελληνικά εδάφη, μνημονεύσας ιδιαιτέρως την συμβολήν του 

Έλληνος δημ/λου» (Έπαρσις της Σημαίας, 1949). 

 

3.3.3. Η «αυτοεικόνα» των εκπαιδευτικών Φλώρινας 

3.3.3.1.  Η ιδεολογία του σχολείου και η διχοτόμηση των εκπαιδευτικών  

Η Νεοελληνική κοινωνία αναγνώρισε από πολύ νωρίς το σημαντικό ρόλο της 

εκπαίδευσης ως θεσμού που διακινεί ιδέες, διαμορφώνει συνειδήσεις, συμβάλλει 

στην κοινωνική κινητικότητα και παράγει ιδεολογία (Βώρος, 2002). Ο εκπαιδευτικός, 

επιφορτίστηκε με σημαντικά κοινωνικά καθήκοντα και αναγορεύτηκε σε κοινωνικό 

πρότυπο (Τζήκας, 2005). 

Αυτός υπήρξε και ο λόγος που η Πολιτεία ενδιαφέρθηκε από νωρίς για τον 

ιδεολογικό έλεγχο της Εκπαίδευσης. Ο Κονδύλης συγκρότησε το 1924 ομάδες 

κρούσης εναντίον των κομμουνιστών, ο Πάγκαλος ίδρυσε στο πλαίσιο της 

αστυνομίας ένα αντικομμουνιστικό τμήμα, το οποίο το 1927 εξελίχτηκε στην 

«Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας του Κράτους» (Τζήκας, 2005), ενώ ο περιβόητος 

                                                                                                                                                                      

Δίκου Θεοδότη, Χαραγατσίδου Ελισ., Ζαφειροπούλου Αφρ., Λαβασίδης Στυλιανός, Τικφέσης Σίμος, 

Οικονόμου Γεώργ., Στεργίοπουλος Ιων., Κοσκοσάς Λεωνίδας, Τσίρος Ανδρέας, Δερματάς Αθανάσ., 

Βακράτσης Έρασμος, Πανταζής Χρήστος, Γιαννόπουλος Δημ., Σφέτκος Ευάγγελος, Κίττος Ιωάννης, 

Μπίσσολας Ιωάννης, Γερμανός Αναστ. 
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νόμος του 1929 για τη δίωξη του φρονήματος των πολιτών, που όπως 

προαναφέρθηκε σε άλλο κεφάλαιο, ήταν γνωστός ως «Ιδιώνυμο», είχε ειδικό άρθρο 

για τους εκπαιδευτικούς που προπαγάνδιζαν κομμουνιστικές ιδέες (Βώρος, 2002). Η 

εκπαίδευση, επομένως, πέρα από την καταπολέμηση της ανυπακοής και την 

εξασφάλιση της εθνικής συνοχής, τη διαμόρφωση της εθνικής ιδεολογίας του πολίτη 

του εθνικού κράτους -χαρακτηριστικά του οποίου όφειλε να έχει σε πρότυπο βαθμό ο 

εκπαιδευτικός- είχε την περίοδο αυτή επιπρόσθετο σκοπό να αποτελέσει ανάχωμα 

απέναντι στη διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών (Τζήκας, 2005).  

Η περίοδος μέχρι το 1936 και τη δικτατορία του Μεταξά, αποτελεί την 

προπαρασκευαστική φάση διώξεων με βάση το «Ιδιώνυμο», ενώ κατά την περίοδο 

που ακολουθεί μέχρι και το 1941, η δίωξη γίνεται απροκάλυπτος θεσμός (Βώρος, 

2002).   

Από την άνοιξη του 1941 και την αρχή της κατοχικής περιόδου, όλοι οι 

οικονομικοί πόροι περνάνε στα χέρια των κατακτητών ως λεία πολέμου, ενώ τα 

οικονομικά βάρη της διατροφής των κατοχικών στρατευμάτων επωμίζονται οι 

Έλληνες. Συγκεκριμένα για τη συντήρησή τους, η Ελλάδα καταβάλλει το υπέρογκο 

ποσό των 3 δις δρχ. το μήνα.  Τα φαινόμενα πληθωρισμού από το σημείο αυτό και 

έπειτα ήταν πλέον έκδηλα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω ήταν η χώρα να μαστίζεται από την πείνα και την εξαθλίωση 

(Βακαλόπουλος, 2005). Οι ανταλλαγές σε είδος υποκαθιστούν την εγχρήματη 

οικονομία και οι μισθοί χάνουν την αξία τους (Ντόνα, 2004). Οι δημόσιοι υπάλληλοι 

και όσοι είχαν προσόδους από μισθούς ήταν οι πρώτοι που δέχτηκαν τις επιπτώσεις 

της νέας οικονομικής κατάστασης (Θωμαδάκης, 1984). 

Η αδυναμία των κατοχικών κυβερνήσεων να ελέγξουν το σύστημα 

παραγωγής και να συντηρήσουν τους υπαλλήλους σε συνδυασμό με την απαξίωσή 

τους ως δοσίλογες και προδοτικές, οδηγεί σε διάσταση τους υπαλλήλους και το 

κράτος και σε μεγάλο βαθμό την απονομιμοποίησή του. Κάτω από αυτές τις 

συνθήκες οργανώνεται το αντιστασιακό κίνημα, με την ίδρυση του ΕΑΜ το 

Σεπτέμβρη του 1941, γεγονός σημαντικό για την κατανόηση της περιόδου (Ντόνα, 

2004). 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι, κομμάτι των οποίων ασφαλώς υπήρξαν και οι 

εκπαιδευτικοί, συμμετείχαν ενεργά στην εθνική αντίσταση, αποτελώντας μαζί με 

όλους τους εργαζόμενους «σοβαρή και υπολογίσιμη δύναμη».  Στην ορεινή Ελλάδα 

οι εκπαιδευτικοί πρωτοστάτησαν στις αριστερές αντιστασιακές οργανώσεις σε σχέση 
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με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες (Ντόνα, 2004). Λόγω της παιδείας τους και της 

επικοινωνίας  που είχαν με τα λαϊκά στρώματα, οι εκπαιδευτικοί αναδείχτηκαν σε 

στελέχη καθοδήγησης μέσα στο εαμικό κυρίως κίνημα˙ λόγω της εκπαιδευτικής-

παιδαγωγικής ευαισθησίας τους οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί που μπήκαν στην 

Αντίσταση ήταν αγνοί ιδεολόγοι, που οραματίζονταν έναν κόσμο καλύτερο, για τον 

οποίον και πάλεψαν (Βώρος, 2002)31. 

Από το 1941 μέχρι και το 1944 είναι η περίοδος εκείνη, μετά τις διώξεις που 

είχαν υποστεί οι αριστεροί τα προηγούμενα χρόνια, που αναπτέρωσε τις ελπίδες των 

προοδευτικών εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Εθνικής Αντίστασης και της ΠΕΕΑ. Η 

μεγάλη, ωστόσο, διάψευση του εκπαιδευτικού κλάδου ήρθε μαζί με την 

«απελευθέρωση», που ουσιαστικά ήταν απερίφραστη και κυνική η Επέμβαση της 

αγγλικής πολιτικής για την κατάπνιξη του προοδευτικού κινήματος στην Ελλάδα 

(Βώρος, 2002). Η στρατιωτική ήττα της Εαμικής Αριστεράς στα Δεκεμβριανά και η 

συνακόλουθη συμφωνία της Βάρκιζας, είχε για τους εκπαιδευτικούς βαρύτατες 

συνέπειες, καθώς προετοίμασαν τους κοινωνικοπολιτικούς όρους για μια 

συντηρητική αστική στροφή στην εκπαιδευτική πολιτική και στις σχολικές πρακτικές, 

μία στροφή που θα βασιστεί στην άσκηση ανοιχτών μορφών τρομοκρατίας και στην 

επιβολή εκτεταμένων εκκαθαρίσεων στους δασκάλους όλων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων (Νούτσος, 2003). 

Η συμφωνία της Βάρκιζας περιείχε το άρθρο 7 που αναφερόταν στην 

«εκκαθάριση των υπαλλήλων», όχι μόνο σε αυτούς που είχαν συνεργαστεί με τον 

εχθρό και τη δικτατορία, αλλά και σε όσους «συμμετέσχον ή συνήργησαν εις την 

εκδήλωσιν των γεγονότων από της 3ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής του 

παρόντος» [12.2.1945]. Μάλιστα, οι τελευταίοι μπορούσαν να τεθούν σε 

διαθεσιμότητα από Επιτροπές ή Συμβούλια, παρότι το ίδιο το άρθρο όριζε πως 

                                                           

31 Τη δεκαετία του 1980, μάλιστα, πλήθος μαρτυριών και απομνημονευμάτων -που πρέπει να 

προσεγγιστούν ως ενδείξεις μόνο λόγω της χρονικής απόστασης και της προσωπικής εμπλοκής- 

εκδίδονται από εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στην εθνική αντίσταση κυρίως στην επαρχία. 

Χαρακτηριστικά δείγματα τα βιβλία «Βασιλική Δρυς» (Αλεξίου, 1983), «Εκπαιδευτικοί και Εθνική 

Αντίσταση» (Κατσαντώνης, 1984), «Οι εκπαιδευτικοί στην Εθνική Αντίσταση» (Γκόντζος & 

Αναστασάκος, 1985), καθώς και αυτοβιογραφικές και βιογραφικές εκδόσεις όπως τα: «…Θυμάται» 

(Φυλακτός, 1988), «Άλωνα, Φλώρινα» (Κούφης, 1990), «Ωρίων Γιάννης Μιχαλόπουλος» 

(Μουτούλας, 1999). 
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«ουδείς υπάλληλος θα διωχθή μόνον διά τα πολιτικά του φρονήματα» (Νούτσος, 

2003). Το αποτέλεσμα, ήταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να χαρακτηριστούν 

συνολικά σαν κλάδοι επικίνδυνοι στη μετακατοχική περίοδο και να υφίστανται 

«προνομιακά» σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα τις συνέπειες των διώξεων και των 

μεταπολεμικών αυταρχικών νόμων με βάση τη στάση τους στην κατοχή, ενώ οι ίδιες 

οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών μετά την απελευθέρωση, 

αναλαμβάνουν σοβαρό αγώνα για την «εθνικόφρονη αναβάπτιση» των κλάδων και τη 

διαγραφή από την ιστορία των οργανώσεων της κατοχικής παρεκτροπής (Ντόνα, 

2004).  

Το νομοθέτημα με το οποίο εγκαινιάζονται θεσμικά οι διώξεις και 

εκκαθαρίσεις των αριστερών εκπαιδευτικών είναι καταρχήν η Συντακτική Πράξη 25 

«Περί εκκαθαρίσεως των Κρατικών οργανισμών εκ των λαβόντων μέρος κλπ. εις το 

στασιακόν κίνημα της 3ης Δεκεμβρίου 1944» (ΦΕΚ Α’ 67/21.03.1945) και ειδικότερα 

η συμπληρωματική Πράξη 36 της 14ης Απριλίου του 1945, που αναφέρεται στη 

«διαθεσιμότητα του διδακτικού προσωπικού των σχολείων της Στοιχειώδους 

Εκπαιδεύσεως». Ουσιαστικά η κυβέρνηση Βούλγαρη, με αυτήν την συμπληρωματική 

πράξη, όριζε τον τρόπο συγκρότησης των επιτροπών, οι οποίες θα έκριναν την τύχη 

των δασκάλων. Συγκεκριμένα, στην πρωτεύουσα κάθε Νομού, ένας Πρωτοδίκης και 

δύο Επιθεωρητές της Στοιχειώδους εκπαίδευσης –οι οποίοι ήδη είχαν κριθεί από τις 

οικείες επιτροπές τους- συγκροτούσαν την επιτροπή για την κρίση των 

«υπηρετούντων δημοδιδασκάλων ή δημοδιδασκαλισσών» και οι οποίοι έπρεπε μέσα 

σε δύο μήνες να έχουν αποφασίσει για την διαθεσιμότητά τους και να έχουν στείλει 

τις αποφάσεις τους στον υπουργό (ΦΕΚ Α’ 93/13.4.1945). Ο υπουργός Παιδείας με 

σχετική του εγκύκλιο προς τους Νομάρχες, δύο μήνες μετά, εξειδίκευε τις 

αρμοδιότητες της επιτροπής, τονίζοντας πως έπρεπε να καταβάλλουν κάθε 

προσπάθεια για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων για το έργο των 

εκπαιδευτικών και μάλιστα «παρ’ οίας δήποτε πηγής θεωρουμένης ως σοβαράς και 

ισταμένης υπεράνω προσωπικών παθών και μακράν κομματικών διενέξεων» 

(Νούτσος, 2003). Μέσα σε αυτό το κλίμα κάθε πληροφορία εναντίον εκπαιδευτικού, 

ορθή ή χαλκευμένη, μπορούσε εύκολα να θεωρηθεί «αξιόπιστη», ενώ το γενικότερο 

αίτημα της εκκαθάρισης όλων των δημοσίων υπαλλήλων που συνεργάστηκαν με τη 

μεταξική δικτατορία και τις εχθρικές δυνάμεις της Κατοχής, θα συρρικνωθεί σε 

μονομερή επιχείρηση εκκαθάρισης των αριστερών υπαλλήλων (Νούτσος, 2003). Η 

βασική διάκριση σε «εθνικόφρονες» της δεξιάς και του κέντρου και «εαμικούς» 
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εκπαιδευτικούς της αριστεράς παγιωνόταν και θεσμικά με όλα τα παρεπόμενά της. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εφημερίδα «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», η 

εκπαιδευτική πολιτική και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έπρεπε να καταστεί κοινό για 

όλα τα κόμματα, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκλογή των ηγετών και των 

προϊσταμένων και «ο διδάσκαλος, ως φορεύς των ιδεών του νέου Ελληνικού Κράτους 

δέον να λάβη θέσιν εις τον αγώνα της ανασυγκροτήσεώς του, ο διδάσκαλος του Έθνους 

ο απόστολος, δέον να ευρεθή εις την πρώτην γραμμήν της αναδημιουργίας και της 

προόδου, αυτός ο ηγήτωρ, αυτός ο κήρυξ, αυτός ο σκαπανεύς της». Το «κοινό 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα» βέβαια οι εθνικόφρονες εκπαιδευτικοί έκριναν απαραίτητο 

ότι έπρεπε να συνοδευτεί από «την αναμενομένην και επιβεβλημένη κάθαρσιν του 

κλάδου από τα ασυνείδητα στοιχεία του προσφάτου και απωτέρου παρελθόντος» (Μετά 

προσοχής, 1945). Την μετακατοχική περίοδο, όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό 

μέρος της εργασίας, η εθνικοφροσύνη αναδείχθηκε σε κυρίαρχη εθνική και 

υπερκομματική αξία («συνενωθώσιν άπαντα τα πολιτικά της χώρας κόμματα όσα 

πιστεύουν εις την ακατάλυτον της Πατρίδος ιδέαν, εις εν αρραγές εθνικόν μέτωπον 

προς πληρεστέραν διεκδίκησιν των εθνικών μας συμφερόντων»)  και παράλληλα 

ταυτίστηκε με τον αντικομμουνισμό («αποτελεσματικωτέραν αντιμετώπισιν των 

απεργαζομένων την καταστροφήν της Πατρίδος μας εσωτερικών και εξωτερικών 

εχθρών μας») (Ψήφισμα διαμαρτυρίας οργανώσεως εθνικοφρόνων δημ/λων εκπαιδ. 

Περιφερείας, 1945˙ Καλογρηάς, 2010).  

Ιδιαίτερα δε στις περιοχές που ζούσαν σλαβόφωνοι πληθυσμοί, δεν θα πρέπει 

να παραβλέπεται το γεγονός ότι η θέση τους επιδεινώθηκε από την ταύτιση πολλών 

με το νεοσύστατο ΚΚΕ, το οποίο θεωρήθηκε ότι έδειχνε μεγαλύτερη ευαισθησία από 

όλα τα άλλα κόμματα για τη μεταχείριση που είχε επιφυλάξει το κράτος στους 

σλαβόφωνους. Το ΚΚΕ είχε αποδεχτεί από το 1924 έως το 1935, τη γραμμή της 

Κομμουνιστικής Διεθνούς στο Μακεδονικό ζήτημα, δηλαδή του συνθήματος υπέρ 

μιας «Ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας» με την επανασυγκόλληση των τριών 

τμημάτων της «γεωγραφικής» Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό κατέστησε τους 

«Σλαβομακεδόνες» και κατ’ επέκταση γενικά τους σλαβόφωνους υπόλογους 

απέναντι στους άλλους Έλληνες για την πολιτική αυτή του ΚΚΕ (Κολιόπουλος, 

1995α). 

Η κομμουνιστική πρόκληση σε συνδυασμό με τη  συνεχιζόμενη βουλγαρική 

απειλή, είχε ως συνέπεια την σκλήρυνση της στάσης των κρατικών αρχών απέναντι 

στους σλαβόφωνους, με αποτέλεσμα την ενίσχυση ρεύματος διαφυγής  μέρος αυτών 
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στη Βουλγαρία, την εύρεση ασύλου σε βουλγαρομακεδονικούς κύκλους και την 

επακόλουθη ταύτιση των Βουλγάρων με τους κομμουνιστές. Ο Νόμος του 1929 δεν 

ήταν άσχετος προς αυτούς τους δεσμούς του ΚΚΕ. Από το ίδιο πνεύμα εξηγούνται 

και οι αθρόες εκτοπίσεις σλαβόφωνων από το 1935 και εξής, ιδίως μετά την κήρυξη 

του Στρατιωτικού Νόμου του Μεταξά το 1936 και παρόλο που το ΚΚΕ ήδη από το 

1935 είχε εγκαταλείψει την θέση της «ενιαίας και ανεξάρτητης Μακεδονίας» και είχε 

υιοθετήσει τη θέση –έπειτα από εντολή της Μόσχας- ότι η εθνολογική σύνθεση του 

πληθυσμού της ελληνικής Μακεδονίας άλλαξε ριζικά μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο 

και τις ανταλλαγές πληθυσμών και αποσκοπούσε στην κατοχύρωση ίσων 

δικαιωμάτων σε όλους τους «λαούς» της ελληνικής Μακεδονίας (Κολιόπουλος, 

1995α).  

Η αναμενόμενη δυσαρέσκεια μερίδας του σλαβόφωνου στοιχείου από τις 

διώξεις  που είχαν υποστεί έδωσαν τη δυνατότητα στις αρχές της κατοχής να 

δημιουργήσουν ρήγματα στη συνοχή του πληθυσμού. Έτσι μερίδα των σλαβόφωνων 

ως το τέλος της κατοχικής περιόδου είχαν εκτεθεί στα μάτια των άλλων Ελλήνων 

καθώς είχαν δεχθεί να δηλώσουν βουλγαρική ταυτότητα και να συνεργαστούν με 

τους κατακτητές σχηματίζοντας ένα είδος πολιτοφυλακής τους Κομιτατζήδες και 

μαχόμενοι εναντίον του ΕΛΑΣ. Ειδικότερα δε μετά το 1944 τη θέση των 

σλαβόφωνων δυσχέρανε και το γεγονός ότι το ΣΝΟΦ, εξελίχθηκε και μάλιστα στους 

κόλπους του ΕΛΑΣ, ως χώρος «αναβαπτίσεως» μεγάλου μέρους αυτών των 

«παρασυρθέντων βουλγαρόφιλων Σλαβόφωνων» Κομιτατζήδων ή Οχρανιτών» 

(Κολιόπουλος, 1995β). Όλοι αυτοί από την άλλη έδειξαν ασυνήθιστη ανταπόκριση 

στα αυτονομιστικά συνθήματα των Γιουγκοσλάβων παρτιζάνων με αποτέλεσμα αυτή 

η ανοχή των αυτονομιστικών τάσεων από τον ΕΛΑΣ να οδηγήσει σε μια ταύτιση των 

κομμουνιστών με τη μικρή μερίδα των αυτονομιστών σλαβόφωνων (Τάχου-Ηλιάδου 

& Τσακιρίδου,  2005).  Όπως αναφέρει ο Καλογρηάς (2010), «το μακεδονικό ζήτημα 

απεδείχθη η αχίλλειος πτέρνα του ΚΚΕ προσδίδοντας στην ταυτότητα της 

εθνικοφροσύνης μια τοπική μακεδονική χροιά». 

Σε «Ψήφισμα διαμαρτυρίας οργανώσεως εθνικοφρόνων δημοδιδασκάλων 

εκπαιδευτικής περιφέρειας [Φλωρίνης]» τον Ιούλιο του 1945 στιγματίζεται η στάση 

του ΚΚΕ επί των εθνικών ζητημάτων ως ενισχυτική «των κατακτητικών βλέψεων της 

Βουλγαρίας και των λοιπών ασπόνδων φίλων μας επί Ελληνικών εδαφών και θεωρεί 

τους κομμουνιστάς αναξίους να φέρωσιν το τίμιον όνομα του Έλληνος ως προδίδοντας 

την Ελληνικήν Πατρίδα, και ως ενισχύοντας τας μεγαλοϊδεατικάς επί της Ελλάδος 
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βλέψεις των «Πρώσσων της Ανατολής» ως αυτοδιεφημίζοντο κατά τον πρώτον 

παγκόσμιον πόλεμον». Επιπρόσθετα, «οι Σλαυόφωνοι των περιοχών Φλωρίνης, 

Εδέσσης, Γενιτσών κ.λ.π. δεχθέντες να παραμείνωσιν εν Ελλάδι μετά την κατά το 1926 

γενομένην συνθήκην ανταλλαγής πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, την 

γνωστήν υπό το όνομα συνθήκη Καφαντάρη-Μολώφ εδέχθησαν ουσιαστικώς την 

Ελληνικήν ιθαγένειαν και υπηκοότητα, των δηλωσάντων Βουλγαρική υπηκοότητα 

αναχωρησάντων εις Βουλγαρίαν. Και εκ τούτων όμως ελάχιστοι εμφορούνται υπό 

καθαρώς Βουλγαρικών ή σλαϋικών αισθημάτων παρασυρθέντες και ούτοι υπό της 

Βουλγαρικής προπαγάνδας διεξαγομένης εντέχνως υπό του Βουλγαρομακεδονικού 

κομιτάτου εδρεύοντος εν Σόφια, και ούτινος ασφαλώς τυγχάνει παραφυάς και το εν 

Αμερική Ε.Α.Μ. εφόσον εις τους κόλπους του θα υπάρχουν εξάπαντος και ρευστής 

συνειδήσεως άνθρωποι αποκαλούντες εαυτούς Βουλγαρομακεδόνας» (Ψήφισμα 

διαμαρτυρίας οργανώσεως εθνικοφρόνων δημ/λων εκπαιδ. Περιφερείας, 1945). 

Ως επακόλουθο, την περίοδο μετά την Κατοχή, οι καταγγελίες για αντεθνική 

δράση των αριστερών εκπαιδευτικών, αποτέλεσε μόνιμη επωδό στις «εθνικόφρονες» 

εφημερίδες της εποχής. Η εφημερίδα της Φλώρινας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» όργανο 

του «Συλλόγου εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών Φλωρίνης» αποτελεί μία ενδιαφέρουσα 

πηγή προκειμένου να προβληθεί η αυτοεικόνα των εθνικοφρόνων δασκάλων 

Φλώρινας, καθώς και η εικόνα που είχαν αυτοί για την αντίπαλη παράταξη, τους 

αριστερούς εκπαιδευτικούς.  

Καταρχήν η ομάδα αυτή των εκπαιδευτικών της εφημερίδας που 

αυτοπροσδιοριζόταν ως «ομάς, η οποία ωργάνωσε και επέτυχε την ματαίωσιν της 

προσπαθείας του Ε.Α.Μ. Κ.Κ.Ε., περί ιδρύσεως και λειτουργείας «Σλαυομακεδονικών» 

σχολείων, εκκλησιών, και αλλοιώσεως του Εθνικού φρονήματος του πληθυσμού της 

περιφέρειας, σαμποτάροντας συγχρόνως την αυτονομιστική κίνησιν της Οχράνα και 

Κ.Κ.Ε. Είναι η ομάς εκείνη η οποία οργάνωσε τον Νοέμβριον του 1944 κατά το πρώτον 

διδασκαλικόν συνέδριον του ΕΑΜ εν Φλωρίνη το ψηφοδέλτιον των εθνικοφρόνων 

διδασκάλων […] η ομάς, η οποία συνωμοτούσα εναντίον του Εαμισμού, οργάνωσε εν 

κρυπτώ και παραβύστω την πρώτην οργάνωσιν των εθνικοφρόνων εκπ/κων μυηθέντων 

τεσσαράκοντα μελών […] είναι η ομάς των εκπαιδευτικών ήτις προητοίμαζε την 

υποδοχήν των οσονούπω αφικνουμένων συμμαχικών στρατευμάτων μετά την 

συμφωνίαν της Βάρκιζας» (Μετά εν έτος, 1946). 

Η εφημερίδα με την εθνικόφρονη στάση της καταγγέλλει συνεχώς τους 

«προδότες και επαναστάτες κατά της Ελλάδος». Σε άρθρο του Μαρτίου του έτους 
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1945, με τον τίτλο «Η σκοπιά μας» ο αρθρογράφος αναφέρει ότι σε πανεπαρχιακό 

συλλαλητήριο του ΕΑΜ ηγούνταν των επαναστατών διαδηλωτών και ορισμένοι, 3-4, 

Δημόσιοι Υπάλληλοι «οι οποίοι όμως ξεπερνούσαν σε «αγριώδη» ένστικτα και τους 

πλέον φανατικούς- βουλγάρους τους οποίους διηύθυναν», ενώ έκανε έκκληση να τους 

έχουν υπόψη τους οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών τους για να τους παρουσιάσουν εν 

καιρώ στις νόμιμες Αρχές του Κράτους (Η σκοπιά μας, 1945).  

Η ίδια η συντακτική επιτροπή της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» 

έκανε επίσημη καταγγελία για δάσκαλο της περιφέρειας Φλώρινας με το άρθρο της 

«Εξοχώτατον κ. Υπουργόν της Παιδείας Αθήνας». Το άρθρο αφορούσε τον δάσκαλο 

της περιφέρειας Αμυνταίου Ιωάννη Μουντούση, ο οποίος, σύμφωνα με την 

καταγγελία, ύψωσε αψίδα το 1941 για την υποδοχή των Βουλγάρων και 

εξακολούθησε την ανθελληνική στάση του επί Κατοχής και Εαμοκρατίας και άνοιξε 

«Σλαβομακεδονικό» Σχολείο, όπου δίδασκε τη Βουλγαρική γλώσσα στον Άγιο 

Γερμανό Φλώρινας. Εν συνεχεία, απέτυχε λόγω διαρροής των μαθητών και άνοιξε το 

σχολείο στην Παλαίστρα Αμυνταίου, όπου επίσης απέτυχε για τους ιδίους λόγους. 

Μάλιστα, χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ζήτησε και έλαβε την πληρωμή του για τις 

«υπηρεσίες» του από το ελληνικό κράτος και όχι «από τους Φαρισαίους Βουλγάρους 

και τους κιβδήλους κομμουνιστάς του ΕΑΜ, τους σκοπούς των οποίων εξυπηρέτησεν» 

Η πληρωμή του, με απόφαση του επιθεωρητή Αμυνταίου κ. Νάκου, για το έργο του 

αυτό, θεωρήθηκε απαράδεκτη και ζητήθηκε από την επιτροπή να παύσει η πληρωμή 

«των προδοτών» (Εξοχώτατον κ. Υπουργόν της Παιδείας Αθήνας, 1945). Σε επόμενο 

άρθρο της ίδιας εφημερίδας πληροφορούμαστε και τους λόγους που οδήγησαν τον 

αναπληρωτή επιθεωρητή Αμυνταίου στην πληρωμή του εν λόγω δασκάλου. Ο Νάκος 

«έχει την εσφαλμένη αντίληψιν ότι πας όστις δεν κατέφυγεν  ως λιποτάκτης του 

καθήκοντος εις Θεσ/νικην, είναι αμφιβόλων αρχών» (Ο κ. Π. Νάκος., 1945).  

Σε συνέχεια των καταγγελιών, γίνεται αναφορά στον εκπαιδευτικό Παύλο 

Κούφη από τα Άλωνα Φλώρινας, απόφοιτο του Εθνικού Οικοτροφείου και 

Διδασκαλείου Φλώρινας και Έφεδρο Ανθ/γο του Ελληνικού Στρατού. Ο εν λόγω 

δάσκαλος επί Κατοχής και Εαμοκρατίας διακήρυττε –σύμφωνα πάντα με τον 

συντάκτη του άρθρου- ότι «ουδέποτε υπήρξε Έλλην αλλά φιλέλλην» και τελευταία «ως 

Σλαβομακεδόνας διηύθυνε με τον έτερο Σλάβο Ι. Καλαϊτζίδη και τον εθελοντή του 

Βουλγαρικού στρατού Κατοχής Αν. Μακεδονίας και «συντρόφου» Αλέκου Χατζητάσκου 

την “Λαϊκήν Παιδείαν”». Ο Κούφης, εν συνεχεία, την περίοδο του Εμφυλίου πολέμου 

δήλωνε ότι δεν υπήρξε Βούλγαρος αλλά ότι είχε παρασυρθεί ως «Σλαβομακεδόνας» 
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από τον όμοιό του Μιχάλη Παπασπυρίδωνα (Μπάλκωφ) (Δεν υπήρξε…Βούλγαρος, 

1945˙ Εθνικά καμουφλαρίσματα, 1946). 

 Ο αντικομμουνιστικός τύπος της περιόδου, ασφαλώς, δεν μπορεί να 

αποτελέσει ασφαλή δείκτη για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις 

πραγματικές διαθέσεις των «Σλαβομακεδόνων». Σύμφωνα με τον Κολιόπουλο 

(1995α),  ο αριθμός των βουλγαρόφιλων Σλαβόφωνων και των αυτονομιστών δεν 

μπορεί να διαπιστωθεί λόγω έλλειψης στοιχείων, ωστόσο αναφέρει ότι οι αντιδράσεις 

αυτές ήταν και περιορισμένες και ως επί το πλείστον καιροσκοπικές
32

. Η πλειοψηφία 

των Σλαβόφωνων της Μακεδονίας ήταν αμέτοχη τέτοιων φιλοβουλγαρικών ή 

αυτονομιστικών διαθέσεων, είτε επειδή ήταν νομιμόφρονες είτε επειδή οι 

συντηρητικοί αγρότες δεν ήθελαν να εκτεθούν. Αυτός ο καιροσκοπισμός 

περιγράφεται και στο άρθρο «Ο άνθρωπος των καταστάσεων», ο οποίος «έχει την ιδιότητα 

του χαμαιλέοντος. Προσαρμόζεται με όλας τας καταστάσεις, ανάλογα με τα κοινωνικά 

ρεύματα ή πολιτεύματα αλλάζει και την απαίσια μορφήν του. Γίνεται φανατικός 

γενίτσαρος για να γίνη πιστευτός στους πατρόνες του. Έχει ψυχή και μορφή απαίσια 

σαν του Ισκαριώτη.». Το άρθρο αναφέρεται στον Μιχάλη Μπάλκο ή Μπάλκωφ, απόφοιτο 

του Οικοτροφείου Φλωρίνης, ο οποίος –σύμφωνα με τον συντάκτη- είχε την ικανότητα να 

προσαρμόζεται στις καταστάσεις λέγοντας «Οι έλληνες με λένε Βούλγαρο και οι 

Βούλγαροι Έλληνα! Τι είμαι τότε εγώ;». Σε μια σειρά άρθρων της εφημερίδας 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» αναλύεται διεξοδικά η αλλαγή στάσης του ανάλογα με το 

πολιτικό σκηνικό, την οποία κρίνουμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε. «Είναι στην 

Αρχήν το φιλελεύθερο κόμμα στις πρώτες γραμμές αυτός γίνεται ο άνθρωπος της 

ημέρας. Για να  ενισχύση τη δυναμικότητά του κάνει κουμπάρο τον τότε πολιτευτή Γ.Χ. 

Μόδη τον οποίον θα προδώση. Έρχονται στην Αρχή οι Λαϊκοί. Πρώτος πάλιν. Το 1935 

εγγράφεται στο αντιφασιστικό μέτωπο δια να γίνη ύστερα ο φανατικώτερος 

βασιλόφρων και μετέπειτα πρωταγωνιστής φασίστας στην περίοδο της 4ης Αυγούστου 

[…] Ο Μιχάλης γίνεται ο μεγαλύτερος διώκτης των τότε  Βουλγάρων και σήμερα 

Σλαυομακεδόνων του […] Κατοχή ιταλική στο χωριό του. Ο φασίστας Μπάλκωφ 

γίνεται ο απαισιώτερος χαφιές των, μαθαίνει τα Ιταλικά, γίνεται δραγουμάνος τους. Οι 

                                                           

32
 Σύμφωνα με τον Κολιόπουλο (1995β), όλες οι μαρτυρίες της εποχής στηρίζουν την άποψη  

ότι ο Μακεδονισμός υπήρξε για την πλειοψηφία των σλαβόφωνων της Ελλάδας σχεδία διασώσεως και 

ότι οι ίδιοι Σλαβομακεδόνες που δήλωσαν Μακεδόνες θα δήλωναν και πάλι Βούλγαροι, εάν το 

Φθινόπωρο του 1944 ηττημένη δεν ήταν η Γιουγκοσλαβία αλλά η Βουλγαρία. 
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Ιταλοί καταδιώκουν το Βουλγαρικό στοιχείο, ο Μιχάλης Έλληνας. Αλλάζει η πολιτική 

των Ιταλών, κυνηγούν τους Έλληνες, γίνεται αυτός Βούλγαρος […] Το Ελληνικό 

στοιχείο έχει να αντιπαλέση με Ιταλούς, Γερμανούς και Βουλγάρους οι οποίοι 

δημιουργούν και  ένοπλο Κομιτάτο […] Οι Έλληνες αρχίζουν ν’ ανησυχούν πολύ. 

Βγαίνουν οι πρώτες ανταρτικές ομάδες […] το κίνημα χαρακτηρίζεται σαν Ελληνικό 

πατριωτικό.[…] Το κίνημα όμως γρήγορα εκφυλίζεται. Παίρνει χροιά αντιπατριωτική 

και το Κομιτάτο βρίσκει ευκαιρία να στείλη τους «συναγωνιστές» του […] Ο Μιχάλης 

στην Πρέσπα ζυγίζεται. Κατηγορεί τον αδελφό του Θανάση για Παοτζή και τον 

αποκηρύττει [….] Τότε αποκτά την πλήρη εμπιστοσύνη του Κόμματος. Συνδέεται με 

τους αυτονομιστάς έρχεται σε συχνές επαφές μαζί τους […] Όλοι οι Γραικομάνοι είναι 

υπό διωγμόν γιατί φέρουν αντιπερισπασμόν στα αυτονομιστικά σχέδια. Ο Μιχάλης 

δηλώνει επισήμως ότι «θέλουν δεν θέλουν οι Έλληνες θα κάνωμε μια μεγάλη και 

αυτόνομη Μακεδονία […] Το ΕΑΜ (ΚΚΕ) εις ένδειξιν τιμής προς τον συνομώτην, τον 

κάνει υπουργό «Τύπου και διαφώτισης» […] Ο Μιάλες εκφωνεί λόγους πύρινους. 

Χωρίς να ντρέπεται μιλάει για προδότας, δοσιλόγους και για συνεργασθέντες και 

ευνοήσαντας την Δικτατορίαν της 4ης Αυγούστου. Ενώ αυτός είναι δοσίλογος και 

προδότης, όλων των καταστάσεων και των πολιτευμάτων» (Η σκοπιά μας. Ο 

άνθρωπος των καταστάσεων, 1945˙ Ο άνθρωπος των καταστάσεων. Μ. Μπάλκωφ, 

1945˙ Ο άνθρωπος των καταστάσεων: Μπάλκος –Γκαίμπελς, 1945)
33

. 

Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών για τις ιδεολογικές του τοποθετήσεις και την 

υποστήριξή τους στον ΕΑΜ συνεχίζονται όλο τον Απρίλιο του 45’ από τους 

εθνικόφρονες εκπαιδευτικούς. Στο στόχαστρο βρίσκονται σε άλλο άρθρο η 

νηπιαγωγός Σοφία Σεχίδου και ο καθηγητής Γυμνασίου Φλώρινας Ι. Τζωρτζίδης. Η 

Σεχίδου, στο άρθρο με τον τίτλο «Η αναίσχυντος…διαμαρτυρόμενη», καταγράφεται 

ότι διαμαρτυρόταν εντόνως διότι συλλαμβάνονταν για να δώσουν λόγο για τις 

πράξεις τους ενώπιον της δικαιοσύνης οι «Λαϊκοί εκτελεστές» και την αποδοκίμαζαν 

γιατί δεν έκανε το ίδιο όταν το επιτελείο του ΕΑΜ έδινε εντολές να εκτελούνται 

αθώοι με μόνη κατηγορία ότι ήταν Έλληνες και αγαπούσαν την πατρίδα τους (Η 

αναίσχυντος… διαμαρτυρόμενη, 1945). Σε άλλο άρθρο της ίδιας έκδοσης της 

                                                           

33 Για τον Μπάλκο και «τα όργια που διέπραξεν εις βάρος του ελληνισμού κατά την κατοχήν 

και την ληστοεαμοκρατίαν» γίνεται λόγος και στην εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» (Ένα κάθε εβδομάδα. 

Ο βουλγαροποιηθείς υποδιδάσκαλος Μπάλκος, 1948). 
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εφημερίδας, με τον τίτλο «Επαλήθευσεν η προφητεία του», καταγράφεται πως η 

Σεχίδου διαλαλούσε ότι « είναι αποφασισμένη να πεθάνη για το αγαπημένο της κόμμα 

εν ανάγκη θα ανέβη και πάλι στα βουνά», ενώ ο αρθρογράφος συνεχίζει γράφοντας 

«το νόστιμον όμως είναι ότι τους συνδέει και κάτι με το Κράτος, το οποίον χωρίς 

ντροπή ήθελαν να καταποντίσουν ή να κολοβώσουν (όρα την Σεχίδου εις τα 

πεζοδρόμια διαλαλούσαν Θάνατος στον Παπανδρέου, Μόδη, Πλαστήρα κλπ)» 

(Επαλήθευσεν η προφητεία του, 1945). Ο δε Τζωρτζίδης «τυφλωμένος εξακολουθεί 

να διαλαλεί χωρίς ντροπή ότι του αρέσουν οι γενικές γραμμές του ΕΑΜ και προσπαθεί 

να πείση εκπαιδευτικούς ακόμη και σήμερα ότι δεν υπάρχει καλυτέρα λύσις από την 

Λαοκρατικήν λύσιν των προβλημάτων μας», ενώ ταυτόχρονα κατηγορήθηκε ότι ενώ 

δήλωσε άπορος και δέχτηκε υποδήματα της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας, 

προσέφερε στην οργάνωση του Ο.ΨΥ.Π. 100 οκ. σιτάρι, ποσότητα υπέρογκη για τον 

υπαλληλικό μισθό της εποχής που ήταν πενιχρός. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η 

ποσότητα αυτή ήταν διπλάσια απ’ ότι προσέφεραν όλοι οι δικηγόροι της πόλης μαζί 

και επταπλάσια της προσφοράς εύπορου διακεκριμένου ιατρού (Ο άπορος 

δωρητής!!!, 1945).  

Σαφώς όλες οι παραπάνω «καταγγελίες» δεν γνωρίζουμε αν συνοδεύτηκαν 

από αντίστοιχες εκκαθαρίσεις ή άλλες υπηρεσιακές μεταβολές, όπως δυσμενείς 

μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.  Σε σχετικό άρθρο αναφέρεται ότι το Υπουργείο 

Παιδείας κοινοποίησε διαταγή στους επιθεωρητές των σχολείων προκειμένου να 

εισηγηθούν και υπηρεσιακές μεταθέσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι αναμείχθηκαν σε 

πολιτική κίνηση και πρέπει να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους (Μεταθέσεις, 

1945).  Η παραπάνω διαταγή άφηνε να διαφανεί ξεκάθαρα πως το μοναδικό κριτήριο 

για την απομάκρυνση ενός δασκάλου την εποχή εκείνη ήταν οι ιδεολογικές του 

τοποθετήσεις και όχι η επιστημονική του κατάρτιση και το παιδαγωγικό του έργο. 

Εξάλλου, όπως ανέφερε ο Βλάχος στην «Καθημερινή» το ίδιο έτος «το Έθνος θέλει 

καθηγητάς και δασκάλους εθνικιστάς και σοφούς. Αν ο ο συνδυασμός των δύο αρετών 

είναι δύσκολος, προτιμά από τους κακούς Έλληνας και σπουδαίους σοφούς, τους 

Έλληνας και ασόφους». 

Οι αναφορές που γίνονται  στο όργανο των εθνικοφρόνων δασκάλων για 

εκκαθαρίσεις, διώξεις ή μεταθέσεις είναι ελάχιστες. Στις 3 Ιουνίου του 1945 

δημοσιεύεται άρθρο που αφορά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με αυτό 

«οι μεταθέσεις εγένοντο κατά τρόπον εξυπηρετούντα  τόσον το συμφέρον της υπηρεσίας 

όσον και των μετατεθέντων. Ουδεμία πιθανόν θα υποβληθή ένστασις κατά της σχετικής 
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αποφάσεως πλην ορισμένων τυχόν εκ μέρους «συναγωνιστών» οι οποίοι χάνουν τας 

ωραίας θέσεις των τας οποίας είχον αποκτήσει και κατείχον χάρις εις τας 

προγενεστέρας καταστάσεις» (Αι μεταθέσεις, 1945). Μία  τέτοια περίπτωση υπήρξε 

αυτή της νηπιαγωγού Δ. Παπάζογλου, που από τον εντός εισαγωγικών χαρακτηρισμό 

της ως «συναγωνίστριας» μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι επρόκειτο για 

αριστερή εκπαιδευτικό και η οποία αποφασίστηκε να απομακρυνθεί από τη Φλώρινα, 

στην οποία υπηρετούσε  για πολλά χρόνια. Μάλιστα η ίδια φαίνεται να μην θέλει να 

υποβάλλει ένσταση και να περιμένει ότι μέχρι την τελική έγκριση των μεταθέσεων 

αυτό δεν θα πραγματοποιούταν, ωστόσο ο  ειρωνικός τίτλος του άρθρου «Όνειρα» 

υποδήλωνε ότι η αντίθετη ιδεολογικά παράταξη δεν είχε την ίδιες πεποιθήσεις με 

αυτήν (Όνειρα, 1945). 

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας πληροφορούμαστε για την σύλληψη του 

«πρώην Κομισάριου της «Λαϊκής Εκπαίδεψης» και μετέπειτα Τύπου και διαφώτισης 

Φλωρίνης [αντικαταστάτης του Μπάλκωφ]» δασκάλου Αλέκου Χατζητάσκου. Η 

κατηγορία αφορούσε την καταστροφή του Μεσόβουνου και τον τουφεκισμό των 150 

κατοίκων του τον Νοέμβριο του 1941, με σκοπό «εξαναγκάση τους χωρικούς να 

βγουν αντάρται»  (Συνελήφθη ο Κομισάριος, 1945). 

Οι ιδεολογικές αντιπαραθέσεις μεταξύ συναδέλφων εκπαιδευτικών αντιθέτων 

πολιτικών παρατάξεων, παρόλο που δεν μελετήσαμε τον αριστερό τύπο της εποχής, 

φαίνεται να κοσμούσαν συχνά τις σελίδες των διαφόρων εντύπων της δεξιάς και 

αριστεράς. Μέσα από τις σελίδες του «Εκπαιδευτικού Ακρίτα» πληροφορούμαστε ότι 

η κομμουνιστική παράνομη φυλλάδα «Σφυριές» περιείχε «υβριστικούς 

χαρακτηρισμούς» για τον ιδρυτή της εφημερίδας Δερματά και τον υπεύθυνό της 

Καραδαγλή. Μάλιστα, η πληροφορία προήλθε από αριστερή εκπαιδευτικό 

αναγνώστρια της φυλλάδας, της οποίας το όνομα δεν αναφέρεται και η οποία «το 

διαλαλεί μετά μεγίστης χαράς, χωρίς να έχη υπόψη της ότι αυτό αποτελεί τίτλον τιμής 

δια τους υβριζομένους, εφ’ όσον προέρχεται από τους κουκουέδες και από υποκείμενα 

ως αυτή» (Τίτλοι τιμής, 1945). Οι αντιπαραθέσεις αυτές, ωστόσο, δεν περιορίζονταν 

μόνο στις «καταγγελίες» μεταξύ εθνικοφρόνων και εαμιτών εκπαιδευτικών, αλλά 

φαίνεται να υπήρχαν έριδες και μεταξύ των εθνικοφρόνων δασκάλων. Σε φύλλο της 

8ης Σεπτεμβρίου του 1945, οι συντάκτες του «Εκπαιδευτικού Ακρίτα» κάνουν λόγο 

για εκπαιδευτικό και μάλιστα εθνικόφρονα, τοποθετημένο στο γραφείο του 

επιθεωρητή Φλωρίνης, ο οποίος φέρεται να αποκάλεσε την εφημερίδα 

«λαχανόφυλλο» παρά το γεγονός ότι «καταπολεμεί το καρκίνωμα του κομμουνισμού 
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στην Ελλάδα ανατρέπει την ποικίλην εχθρικήν προπαγάνδαν των Σέρβων Βουλγάρων 

αυτονομιστών κ.λ.π. εξυμνεί την Ελληνικήν Πατρίδα και τα εθνικά ιδανικά και η οποία 

προκαλεί άκρατον ενθουσιασμόν» και αυτό διότι «η εθνική και ανιδιοτελής 

προσπάθεια νεαρών συναδέλφων φέρη σύγχισιν εις τους γεγηρακότας συναδέλφους 

οίτινες από καταβολής κόσμου μονοπωλούν τον πατριωτισμόν και τας ευγενείς 

προσπαθείας» (Κακοήθεια αδιόρθωτου δασκάλου, 1945). 

Η αντικομμουνιστική αυτή στάση των εκπαιδευτικών στην περιοχή 

προβάλλεται μέσα από μια σειρά άρθρων του έτους 1945. Σύμφωνα με το 

συγγραφέα, οι κομμουνιστές, «…με το καμουφλαρισμένο με εθνικοαπελευθερωτικά 

συνθήματα κίνημα, προετοιμάζατε τον αφανισμό του Ελληνισμού για την επιτυχία 

εθνοπροδοτικών, ξένων επιδιώξεων. Είδαμε καθαρά και πεισθήκαμε τι κρυβότανε 

πίσω από τη μάσκα ΕΑΜ ή ΚΚ. Σεις παραχαράκτες της κομμουνιστικής θεωρίας, σεις 

εθνοπροδότες και κίβδηλοι κομμουνιστές, συμμαχήσατε με κάθε ανθελληνικό στοιχείο, 

με οχράνες, βουλγαροκομιτατζήδες (τρομεροί φασίστες) που βασάνισαν τον Ελληνικό 

πληθυσμό με την εισβολή των Γερμανών και ριχτήκατε με μανία κατά του Ελληνισμού 

για την εξόντωσή του με εκτελέσεις μόνον Ελλήνων, με πυρπολήσεις μόνον Ελληνικών 

χωρίων, με προδοσίες στους Γερμανούς, Ιταλούς, Βουλγάρους μόνον Ελλήνων, με 

αυτονομιστικά συνθήματα θίγοντα την ακεραιότητα της πατρίδος μας, με το άνοιγμα 

βουλγαρικών σχολείων και ακαδημίας δασκάλων βουλγάρων, με την απαγόρευσιν της 

λειτουργίας Ελληνικών σχολείων όπως της Πρώτης, Κρατερού κλπ., παρά τη θέληση 

των κατοίκων. Συνεργαστήκατε στενά, στενότατα με τους, για σας «δημοκρατικούς» 

Βουλγάρους….». Καλεί λοιπόν όλους, από το Σιάντο, Παρτσαλίδη μέχρι και τον 

μικρότερο «σύντροφο» να συζητήσουν δημοσία ή δια του τύπου, για να 

αποκαλυφθούν στο λαό, «οι πτυχές που με μαεστρία φρόντισαν να καμουφλάρουν για 

να εκμεταλλευτούν τη δυστυχία, τον πατριωτισμό και τη δίψα για τη λευτεριά του 

Ελληνικού λαού». Ο αρθρογράφος μάλιστα τονίζει πως οι τότε κομμουνιστές δεν 

είχαν θέση πια στην Ελλάδα, ενώ ίσως η επερχόμενη γενιά «βγάλει κομμουνιστάς, σαν 

τους Γάλλους, Γιουγκοσλαύους, Ρώσους, Ιταλούς, Βουλγάρους κλπ., που δεν πάψανε 

πραγματικά να ενδιαφέρονται για το λαό τους».  Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτός 

ήταν και ένας από τους λόγους που το 98% των εκπαιδευτικών και δημοσίων 

υπαλλήλων της περιφέρειας Φλώρινας είναι ενάντια στον κομμουνισμό (Σας 

γνωρίσαμε και πεισθήκαμε. Να γιατί πήρε θέση ενάντιά σας τα 98% των 

Εκπαιδευτικών Περιφερείας Φλωρίνης.Α’, 1945). Σε συνέχεια του άρθρου σε άλλο 

φύλλο της εφημερίδας ο συντάκτης συνεχίζει στο ίδιο πνεύμα γράφοντας: «Εάν 
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συγκρίνωμε τα θύματα που επροκάλεσε η Γερμανική θύελλα με τα δικά σας θα ίδωμεν 

ότι το έργον σας δεν δύναται να ονομασθή απελευθερωτικός αγών των Ελλήνων. Εκτός 

εάν εις το λεξιλόγιόν σας η λέξις «απελευθερωτικός» έχει την σημασίαν του… 

απελευθερωμένου εκ της ζωής. Επιχειρήσατε να εξωστρακίσετε το κολοσιαίο εθνικό 

κεφάλαιο που διαθέτει η Ελλάς με τις αθάνατες Ελληνικές αξίες και ιδανικά που 

έθρεψαν το έθνος στην μακρόχρονη του παρελθόντος σκλαβιά, που έθρεψε την 

αναγέννηση του πολιτισμού έπειτα από το σκότος του μεσαίωνος και μας καλέσατε να 

πανηγυρίσωμε ξένες ιδέες και τάσεις» (Σας γνωρίσαμε και πεισθήκαμε. Να γιατί πήρε 

θέση ενάντιά σας τα 98% των Εκπαιδευτικών Περιφερείας Φλωρίνης Β!, 1945). 

Τέλος, ο συντάκτης κατηγορεί τους κομμουνιστές ότι «αγωνισθήκατε να εκριζώσητε 

την Ελλ. Γλώσσαν και τα Ελλ. Γράμματα από την πολυπαθή Μακεδονία προς όφελος 

του σλαϋισμού» Η διεστραμμένη αντίληψίς σας και το μίσος προς την Ελλάδα αφ’ ενός, 

και η προς τον σλαυϊσμόν αφοσίωσίς σας αφ΄ετέρου εξέθρεψαν στην πωρωμένη 

συνείδησή σας την ιδέα να δώσητε- όταν επικρατήσετε- εις την πέραν του Ολύμπου 

Ελλάδα λατινικόν αλφάβητον χάριν της ενώσεως των λαών της Βαλκανικής 

Ομοσπονδίας! Τα Ελλ. Γράμματα και η Ελλ. Γλώσσα η ενσαρκώνουσα την παγκόσμιον 

διανόησιν και το ανθρώπινον πνεύμα εις το κατακόρυφον της εξελίξεώς των ετέθησαν 

εν διωγμώ από σας (Σας γνωρίσαμε και πεισθήκαμε. Να γιατί πήρανε θέση ενάντιά 

σας τα 98% των εκπαιδευτικών Περιφερείας Φλωρίνης. Γ., 1945).  

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας, οι συντάκτες της σε ανοιχτή επιστολή-

απάντηση σε προκήρυξη αριστερών συναδέλφων εκθέτουν και πάλι τις απόψεις τους: 

«Μας αποκαλείτε συναδέλφους. Ποιοι είσθε; […] Γράφετε για την καταραμένη 

δικτατορία του Μεταξά ότι διέλυσε τις οργανώσεις μας. Κακόν. Μα αυτή η δικτατορία 

ωχριά προ της πλέον εγκληματικής δικής σας. Τότε εξορίστηκαν και κατεδιώχθηκαν 

πολλοί συνάδελφοι. Κακόν. Μα τι να πούμε για τη δική σας δικτατορία που αντί 

εξορίας σ’ ένα νησί, τους δολοφονούσατε με τον πιο άγριο καννιβαλικό τρόπο; 

[…]Μιλάτε για «κατοχύρωση ελευθεριών»!! Αίσχος. Ατιμία. Θρασύτης. Φαρισαϊσμός… 

Για πια ελευθερία μιλάτε; Μήπως της «Ελεύθερης Ελλάδας»; Της «Αγίας Χαράδρας»; 

Της «Αμερικής»; Της «Χωματούπολης»; Των ομαδικών τάφων; […] Ο σύλλογος 

Εθνικοφρόνων, λέτε, πως σκοπό έχει να εξυπηρετήση τη μοναρχία. Μήπως σεις κάνατε 

σύλλογο τον περασμένο Δεκέμβρη για τη βελτίωση της θέσεώς μας; […]Για ποιο 

σχολειό μιλάτε; Για το βουλγαρικό;; Μάλιστα, σ’ αυτό έχετε δίκηο. Εργαστήκατε με το 

παραπάνω, για την προκοπή του, αγωνιστήκατε παλαίψατε, δημιουργήσατε Βουλγαρική 

Ακαδημία Δασκάλων στο Άργος Ορεστικόν. […]Πιο κάτω στην Προκήρυξή σας μας 
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λέτε «να αγωνιστούμε για να επανασυστήσουμε το σύλλογό μας. Για ποιο σύλλογο 

μιλάτε; Μήπως για το σύλλογο που θέλησε να μας επιβάλη το Κ.Κ. με τη «φραξιά» 

χρησιμοποιώντας όλα τα τρομοκρατικά μέσα, που δεν τα συναντούμε σ’ όλη την εκπ. 

Ιστορία της Ελλάδος; […] Την απάντηση στη βία που χρησιμοποιήσατε την πήρατε […] 

δια του στόματος του συναδέλφου κ. Αθ. Δερματά, […] «πιστεύουμε απόλυτα στα 

δημοκρατικά ιδανικά, στην ελευθερία σκέψεως, λόγου, τύπου» (Απάντηση στην 

προκήρυξη αγνώστων συναδέλφων, 1945˙ Απάντηση στην προκήρυξη αγνώστων 

συναδέλφων. (Συνέχεια εκ του προηγουμένου), 1945). 

Αυτή τη γραμμή βέβαια δίνει η ίδια η Κυβέρνηση που σύμφωνα με τα 

λεγόμενα του πρωθυπουργού της απελευθέρωσης κ. Παπανδρέου σε λόγο του προς 

τους δασκάλους στις 17/03/1946 αναφέρει: «Αποτελεί βαθειάν πεποίθησίν μου ότι οι 

εκπαιδευτικοί μας βρίσκονται εις την πρώτην γραμμήν των δημοσίων μας λειτουργών 

και δια τον πατριωτισμόν και δια τον ιδεαλισμόν των. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά 

υπήρξαν τα κίνητρα, τα οποία εις τον καιρόν της Κατοχής ώθησαν πολλούς εις τις τάξις 

του ΕΑΜ. Και είναι δι’ αυτό αξιέπαινοι. Έκτοτε όμως έγινε η αποκάλυψις. Έκτοτε έχει 

διαπιστωθή ότι το Κ.Κ.Ε. είναι εχθρός της Ελλάδος και όργανον των εχθρών της. Είναι 

αδύνατον πλέον Έλληνες διδάσκαλοι να παραμείνουν εις τας τάξεις του» (Προς τους 

διδασκάλους, 1946). 

Και ενώ για μεγάλο μέρος των αριστερών εκπαιδευτικών οι συνέπειες της 

Συμφωνίας της Βάρκιζας ήταν βαρύτατες, για τους «εθνικόφρονες» εκπαιδευτικούς η 

υπογραφή της προμήνυε ελπίδα αλλαγής. Σε άρθρο της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας» του έτους 1945 ο συγγραφέας του άρθρου «Εκπαιδευτικοί εις τας επάλξεις» 

αναφέρει ότι με την υπογραφή της συμφωνίας [της Βάρκιζας] ξεκινά μια νέα 

κατάσταση, η οποία, όπως θέλει να πιστεύει, θα είναι πολύ διαφορετική των 

προηγούμενων «αλγεινοτάτων» καταστάσεων για τους εκπαιδευτικούς. Και συνεχίζει 

λέγοντας πως ελπίζει η οποιαδήποτε αλλαγή να στρέψει το βλέμμα της στη 

οικογένεια των εκπαιδευτικών που δεινοπάθησε και η οποία αποτελεί τη βάση για τη 

σταθεροποίηση οποιασδήποτε κατάστασης. Σε μια ιστορική αναδρομή, αναφέρει ότι 

από τις υποσχέσεις της Κυβέρνησης Μεταξά πριν τη δικτατορία, για οικονομική και 

ηθική εξύψωση, ελευθερία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και βελτίωση  γενικά 

της θέσης των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε μόνο η τυπική και άγονη σχετική 

ελευθερία των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η τύχη και το μέλλον τους κατά την 

περίοδο Μεταξά «ήτο εις την διάθεσιν του πρώτου «ισορματζή» ή κομματάρχου, τα 

καπρίτσια και τους πόθους του οποίου είμεθα υποχρεωμένοι ως δούλοι», ενώ μετά τη 



 

184 
 

δικτατορία διασκορπίστηκαν στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα της ελληνικής 

πατρίδας όπως αναφέρεται, έχασαν τα πάντα και τους επιβλήθηκε ως αρχή η 

δουλοπρέπεια. Ως κύριο έργο τους τέθηκε η οργάνωση των φασιστικών ταγμάτων της 

ΕΟΝ. Παρ’ όλα όμως αυτά και παρά τις προγραμματικές δηλώσεις η Κυβέρνηση 

έδειξε αδιαφορία για την εξύψωση των εκπαιδευτικών τους οποίους ήθελε απλώς ως 

όργανα για την επιβολή των σκοπών της. 

Και ακολούθησε η Κατοχή όπου χτυπήθηκαν από την πείνα, τις κακουχίες  

και την απειλή του θανάτου είτε από την ασιτία είτε από την αγχόνη και το πολυβόλο 

των Γερμανών και «των αιμοχαρών φιλογερμανών και κολάκων δορυφόρων τους», 

όπως τους χαρακτήριζαν. Με τον εμφύλιο στη συνέχεια οι «αγωνιστές και φύλακες 

των ελευθεριών» τους φίμωσαν και τους έριξαν στην χειρότερη -πάσης άλλης- 

κατάστασης, στην πλέον σκληρή τρομοκρατία αφήνοντας την τύχη της ελληνικής 

παιδείας στα χέρια ανάξιων και ύποπτων διευθυντών. Αδιαφόρησαν για όλα τα 

σοβαρά και βασικά προβλήματα του κλάδου. Μοναδικός σκοπός τους, όπως 

υποστηρίζει το όργανο των εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών Φλωρίνης, ήταν να 

επιβληθούν και να επιβάλλουν τις αντιεθνικές και απάτριδες θελήσεις τους. Πλέον, 

με τη συμφωνία της Βάρκιζας το 1945, ελπίζουν πως ο κλάδος τους θα ανακάμψει, θα 

ορθοποδήσουν οικονομικά, θα αποκτήσουν τις ελευθερίας τους, θα ηρεμήσουν 

ψυχικά ώστε να αναλάβουν εντατική δράση υπέρ της πατρίδας (Εκπαιδευτικοί εις τας 

επάλξεις, 1945). 

 

3.3.3.2.  Οι εκπαιδευτικοί Φλώρινας και οι δυσκολίες διαβίωσης 

Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, οι δημόσιοι 

υπάλληλοι ήταν οι πρώτοι που δέχτηκαν τις επιπτώσεις της νέας οικονομικής 

κατάστασης που δημιουργήθηκε την περίοδο της κατοχής (Θωμαδάκης, 1984). 

Υπάρχουν αναφορές για θανάτους από πείνα δασκάλων και καθηγητών κατά την 

επισιτιστική κρίση του 41-42  και για δημοσίους υπαλλήλους που πουλάνε τις 

οδοντοστοιχίες τους για να επιζήσουν (Ντόνα, 2004).  

Από την Άνοιξη του 1942 και κυρίως το 1943, φαίνεται πως η Κυβέρνηση 

άρχισε να λαμβάνει μια σειρά μέτρων για τη βελτίωση των βιοτικών συνθηκών των 

δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, με νόμο που δημοσιεύτηκε στο 158 ΦΕΚ, από 

1η Μαΐου 1942 επιτρέπεται στο Υπουργείο Οικονομικών να καθορίζει τις μηνιαίες 

αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτικών  οργάνων, των σωμάτων 
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ασφαλείας και όσων άλλων προσέφεραν υπηρεσίες προς το Δημόσιο με οποιαδήποτε 

ιδιότητα. Από 1η Ιουνίου 1943 καταργούνται οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις των 

διοριζομένων και προαγομένων υπαλλήλων ως και η επιβαλλόμενη κράτηση  4 % επί 

των αποδοχών και συντάξεων. Από 1η Ιουνίου η υπέρ του Μετοχικού Ταμείου 

πολιτικών υπαλλήλων επιβαλλόμενη κράτηση επί των αποδοχών των δημοσίων 

υπαλλήλων ή νομικών προσώπων ορίζεται σε 0,80 δρχ. επί του συνόλου των 

μηνιαίων αποδοχών. Τέλος από αυτή την ημερομηνία και έπειτα η επιβαλλόμενη 

κράτηση επί των αποδοχών υπέρ του ταμείου προνοίας βάρυνε το Δημόσιο (Τα μέτρα 

της Κυβερνήσεως δια τους Δημοσίους Υπαλλήλους, 1943). 

Άλλα μέτρα αφορούσαν την ιατρική περίθαλψη, την διατροφή  και στέγαση 

των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, την περίοδο αυτή λήφθηκε απόφαση όλοι 

οι υπηρετούντες γιατροί στις Κοινωνικές ασφαλίσεις να παρέχουν δωρεάν τις 

υπηρεσίες τους στους δημόσιους υπαλλήλους (Η ιατρική περίθαλψις των δημοσίων 

υπαλλήλων, 1943), ενώ παράλληλα αποφασίστηκε αύξηση του επιδόματος συσσιτίου 

κατά 800 δρχ. ημερησίως, έτσι από 1200 δρχ. που λάμβαναν μέχρι τότε από τις 15 

Ιουνίου θα καταβαλλόταν αναδρομικά επίδομα 2000 δρχ. σε συνδυασμό με διανομή 

επισιτιστικών ειδών κατά καιρούς το Υπουργείο Οικονομικών στους δημοσίους 

υπαλλήλους (Επίδομα συσσιτίου των δημοσίων υπαλλήλων, 1943).   

Αυτά τα μέτρα, ωστόσο, φαίνεται να μην βελτίωσαν σημαντικά τη ζωή των 

δημοσίων υπαλλήλων, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται ένα χρόνο μετά στην 

εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης», οι αποδοχές τους παρέμεναν «μηδαμινές» σε σχέση 

με τις νέες συνθήκες κερδοσκοπίας που είχαν δημιουργηθεί στην αγορά, με 

αποτέλεσμα να μην επαρκούν ούτε για την αγορά 10 οκάδων ψωμιού. Αναμενόμενο 

οι οικογένειές τους να «φυτοζωούν» και «ο βίος [να] κατέστη αβίωτος, εξ αιτίας της 

αχαλινώτου κερδοσκοπίας των επιτηδείων» (Σημειώματα, 1944α). Παράλληλα οι 

επιτροπές που είχαν συστηθεί για τη στέγαση των υπαλλήλων «καταγγέλλονται» για 

αδιαφορία, καθώς αναφέρεται περίπτωση υπαλλήλου που υπέβαλε τη σχετική αίτηση 

και ένα χρόνο μετά δεν είχε τακτοποιηθεί ακόμη (Σημειώματα, 1944β). Δύο χρόνια 

μετά από τα προαναφερθέντα μέτρα φαίνεται να μην έχει επέλθει κάποια αλλαγή στις 

συνθήκες ζωής των υπαλλήλων του κράτους.  

Σε μια σειρά άρθρων της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», οι 

εκπαιδευτικοί περιγράφουν από την πλευρά τους όλες τις δυσκολίες που είχαν να 

αντιμετωπίσουν, μια εικόνα που δεν διέφερε από αυτήν που σε λίγες γραμμές είχε 

παρουσιαστεί στον τοπικό τύπο της πόλης. «Πληροφορίαι αναφέρουν ότι το ζήτημα 
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των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων θα αντιμετωπισθή λυσιτελέστερον και ελπίζεται 

ότι οι μισθοί θα βελτιωθούν» (Οι μισθοί των υπαλλήλων, 1945), «εις μεγίστην 

οικονομικήν απόγνωσιν ευρίσκεται ο Υπαλληλικός κόσμος. Κρούομεν τον κώδωνα του 

κινδύνου. Η ακρίβεια της ζωής και το ελάχιστον του υπαλληλικού μισθού, όστις 

σήμερον δεν εξασφαλίζει εις αυτούς ουδέ ξεροψώμι οδηγεί μοιραίως εις μίαν 

κατάστασιν ομοίαν με την της απαισίας εποχής της πείνας του 41. Είναι καιρός πλέον 

το Κράτος να ενδιαφερθή και θεραπεύση το κακόν, διότι θα ήτο οικτρόν να 

θρηνήσωμεν και σήμερον, νεκρούς εξ ασιτίας» (Το οικονομικόν, 1945). Ο 

αρθρογράφος της στήλης «Η σκοπιά μας» της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», 

μας πληροφορεί και αυτός για τις κακουχίες και τους αγώνες των δημοσίων 

υπαλλήλων. «Οι Δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα κρατικά εκείνα όργανα τα οποία 

δοκιμάστηκαν και υπέφεραν περισσότερο κάθε άλλο κλάδο. Παρέμειναν δε στην ακραία 

τούτη γωνία της Ελληνικής Πατρίδας (στη Φλώρινα) και δοκίμασαν τις πίκρες του 

απορφανισμού και των κινδύνων, πλην όμως έμειναν τίμιοι, πιστοί και 

παραμελημένοι». Για το λόγο αυτό κάνει έκκληση προκειμένου να ενδιαφερθούν οι 

αρμόδιοι για τους νηστικούς και καταχρεωμένους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς και  

για τα διδακτήρια που καταστράφηκαν από τη γερμανική κατοχή και από τη 

βουλγαρική αγριότητα και για τα παιδιά που εξαχρειώθηκαν από τα εαμικά 

συστήματα. Η ανάγκη διδακτηρίων και προσωπικού φαίνεται να ήταν επιβεβλημένη 

(Η σκοπιά μας, 1945). 

Τα έτη 1945 και 1946, σχετικές καταγγελίες υποδήλωναν πέραν της άθλιας 

κατάστασης στην οποία είχαν περιπέσει οι εκπαιδευτικοί, την έλλειψη ενίσχυσής τους 

από φορείς της πόλης. Η πρώτη αφορούσε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς που είχαν  

εξαιρεθεί από τη διανομή υποδημάτων (Υποδήματα εις τας γυναίκας, 1945) και η 

δεύτερη αφορούσε καταγγελία κατά του Νομαρχιακού υπαλλήλου κ. Παπαστεφάνου 

«Στο χωριό Τρίγωνο, κατά την διανομή του ρουχισμού της Ούνδρα, η κοινοτική 

επιτροπή διανομών, έκρινε σκόπιμο να δώσει και στους δασκάλους από ένα κομμάτι να 

σκεπάσουν την γύμνια τους. Αλλά όταν έφθασε εκεί Αγγλική αποστολή, να δώσει δέματα 

τροφίμων, ο Νομαρχιακός υπάλληλος κ. Παπαστεφάνου, που ακολουθούσε την 

αποστολή, δήλωσε κατηγορηματικά στην επιτροπή, ότι δεν πρέπει να δοθούν δέματα 

στους δασκάλους, και όταν έμαθε πως πήραν από ένα ρούχο, έγινε έξω φρενών, και 

άρχισε να ωρύεται δαιμονιωδώς, εναντίον των δασκάλων. Στο τέλος, πέτυχε δια των 

Άγγλων, να πάρει πίσω τα ρούχα των δασκάλων, και να τα δώσει στους χωρικούς για 

να τα πουλήσουν». Μέσω αυτής της καταγγελίας καταγγέλλεται η απαράδεκτη 
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ενέργειά του, που αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τον συντάκτη- 

εκπαιδευτικό του εν λόγω άρθρου,  αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι το 

περιστατικό έγινε εις βάρος συναδέλφου του που το σπίτι της κονιορτοποιήθηκε στον 

τελευταίο βομβαρδισμό της Φλώρινας (Η φωνή της υπαίθρου, 1946α). 

Στο φύλλο 19, έκδοσης 7ης Ιανουαρίου του έτους 1946, εγκαινιάζεται η 

στήλη «Φωνή της Υπαίθρου», η οποία θα μεταβίβαζε «την ανήκουστη ως τώρα φωνή 

του δασκάλου της υπαίθρου». Η στήλη αυτή αποτέλεσε τον ιδιαίτερο χώρο που 

φιλοξενούσε διαμαρτυρίες, παράπονα, αδικίες που γίνονταν εις βάρος του δασκάλου 

της υπαίθρου και όχι μόνο (Η φωνή της υπαίθρου, 1946α). Σε αυτή, λοιπόν, τη στήλη 

αναφέρεται πως μια μερίδα δασκάλων της περιφέρειας Αμυνταίου-η οποία επειδή 

βρισκόταν κοντά στην Φλώρινα και μισθοδοτούταν απ’ αυτήν- στερούταν απ’ όλες 

τις διανομές που γίνονταν στο Αμύνταιο, γιατί υποτίθεται πως έπαιρνε το μερίδιό της 

από τη Φλώρινα. Αλλά και από τη Φλώρινα την εξαιρούσαν, γιατί ανήκε και 

δικαιούταν διανομή από το Αμύνταιο. Επομένως η συντακτική επιτροπή της 

εφημερίδας αιτείται να συμπεριληφθούν και οι αδικημένοι συνάδερφοι είτε στη 

Φλώρινα είτε στο Αμύνταιο (Η φωνή της υπαίθρου, 1946α). 

Σε συνέχεια των παραπόνων και καταγγελιών για τις διανομές τροφίμων και 

ρουχισμού, γίνεται λόγος για την επιτροπή διανομών Φλωρίνης, που αποφάσισε να 

εξαιρέσει τους δασκάλους της υπαίθρου από την διανομή δεμάτων τροφίμων. Η 

συντακτική επιτροπή του «Εκπαιδευτικού Ακρίτα» μη ανεχόμενη την αδικία αυτή 

διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένως και εντόνως στους αρμοδίους, έως ότου πέτυχε την 

χορήγηση δεμάτων στους αδικημένους αυτούς δασκάλους (Η φωνή της υπαίθρου, 

1946α). Τελικά δόθηκε εντολή, έπειτα από σχετική απόφαση των αρμοδίων, οι 

δάσκαλοι της υπαίθρου να λάβουν παλιό ρουχισμό αλλά παρά τη σχετική απόφαση, 

κατά τη διανομή, οι τοπικές επιτροπές των χωριών δήλωναν ότι δεν έχουν πάρει 

τέτοια διαταγή και δεν τους συμπεριέλαβαν (Η φωνή της υπαίθρου, 1946β). 

Η δυσαρέσκεια στους κόλπους των εκπαιδευτικών της εποχής που 

διαμαρτύρονταν για τις δυσβάσταχτες υποχρεώσεις τους, την άνιση αντιμετώπισή 

τους, τη φτώχεια και εξαθλίωση υπήρξε έντονη και ο «Σύλλογος εθνικοφρόνων 

εκπαιδευτικών» δε σταμάτησε να καταγγέλλει τα κακώς κείμενα μέσα από τις σελίδες 

της εφημερίδας του. Σε περιγραφικότατο άρθρο, με τον τίτλο «Ο δάσκαλος», 

καταγράφεται χαρακτηριστικά: «Χακιάζεις καθημερινά στην τάξη, σε ταράζουν στις 

εξωσχολικές δουλειές, σου φορτώνουν ένα σωρό αγγαρίες, από την απογραφή των 

κτηνών ως την καταπολέμηση της ακρίδας, από την αποσφράγιση ων καζανιών ως τη 
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βεβαίωση του φόρου και τις κατασχέσεις. Σε θέλουν, οδοκαθαριστή, γεφυροποιό, 

γιατρό, χαμάλη, χτίστη, κηπουρό, μάγειρα, παιδονόμο, γραμματέα, πρακτικογράφο, 

κήρυκα, ψάλτη, να διανέμης τρόφιμα, να μορφώνης παιδιά, να τα τρέφης, να τα 

καθαρίζης, να κάμνης εράνους, να κόψης το κεφάλι σου να βρης χρήματα για να 

ανοικοδομήσης το σχολείο σου να φτιάξης τα θρανία σου κλπ. κλπ. Κι όλα αυτά σαν 

συμπλήρωμα της δουλειάς σου, να προετοιμασθής για τα μαθήματα, για τα συνέδρια, 

για τις έγγραφες μελέτες σου, να τακτοποιήσης το αρχείο του σχολείου σου, την 

αλληλογραφία του, τα πρακτικά και λογιστικά βιβλία της σχολικής εφορείας, των 

μαθητικών συσσιτίων κλπ. Κ’ έρχεται η Κυριακή, που θα πρέπει και συ να ξεκουρασθής 

και να κατέβης σαν άνθρωπος στην πόλη κι όμως σου… ενώ η Αγία Γραφή δεν κάνει 

εξαίρεση για το δάσκαλο όταν καθορίζει την Κυριακή αργία. Εδώ, απαγορεύεται η 

απομάκρυνσις κατά την Κυριακήν και μόλις σ’ αντιληφθή (ο Επιθεωρητής) έχεις 

απολογίες και κράτηση του μεροκάματου πριν ακόμα απολογηθής. Άστα φίλε μου δεν 

ξαίρω τι γίνεται στις άλλες περιφέρεις, αλλά ξαίρω ότι απ’ όλες αυτές τες δουλειές και 

τις φασαρίες είναι απηλλαγμένοι οι δάσκαλοι της πόλεως παλαιοί και νεοδιορισθέντες 

κι αυτό με πικραίνει πιο πολύ» (Αντί χρονογραφήματος: Ο δάσκαλος, 1946). 

Οι υποχρεώσεις αυτές, σε συνδυασμό με το φόβο που διακατείχε πολλούς από 

τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, έκανε το έργο τους ακόμα πιο δύσκολο και 

δυσβάσταχτο. Σε επιστολή εκπαιδευτικού προς τον επιθεωρητή δημοτικών σχολείων, 

το έτος 1947, πληροφορούμαστε τα εξής: 

«Προς τον επιθεωρητήν Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης 

Εν Κάτω Κλειναί τη 24/10/47 

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν τα κάτωθι: 

Περί την 15ην Αυγούστου εγένετο η πρώτη επίθεσις εναντίον του χωριού μου 

και καταδιωχθείσα, διότι επανειλημμένως ------------------------- υπό των συμμοριτών 

κατέφυγον εις την Φλώριναν μετά του αδελφού μου, όπου κατέφθασε προς εβδομάδος 

και η άλλη μου αδελφή-----------------υπό των ιδίων. Υπό τας συνθήκας αυτάς 

διαμένουσα εν Φλωρίνη έλαβον την υπ’ αριθμ. 2128 Δ/γήν υμών συμφώνως τη οποία 

μετέβην εις Κάτω Κλεινάς προς ανάληψιν καθηκόντων με κίνδυνον της ζωής μου. 

Επιπροσθέτως δε αναφέρω υμίν ότι οι συμμορίται εισέρχονται εις το χωριό μου 

σχεδόν κάθε βράδυ και περιέρχονται τας εντός του ελέγχου της αστυνομίας οικίας. Εκ 

των χωρικών οι εθνικόφρονες άλλοι μεν εγκατέλειψαν το χωριό και διαμένουσι εις 

Φλώριναν και άλλοι εξαναγκάζονται τας νύκτας να συγκεντρώνονται εις τας εντός των 

συρματοπλεγμάτων οικίας συνωστισμένοι. Εντός μιας τοιαύτης οικίας διήλθον υπό το 
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κράτος του φόβου άγρυπνη τας δύο νύκτας. Η αγρυπνία και ο φόβος με έχουν 

καταβάλει και η συνέχισις της ζωής αυτής δεν μπορεί παρά να μου καταστρέψη την 

υγείαν και να με καταντήση άχρηστη για το έργο της διδ/σης. Η ζωή του διδασκάλου εις 

το χωριό έχει καταντήση μαρτυρική και πολύ περισσότερον της διδ/σης. Το βράδυ 

χωρίς ύπνο και με την απειλή της συμμορίτικης μαχαίρας και την ημέρα στο σχολείο. 

Εζήτησα να παραμείνω εις τας πέριξ των συρματοπλεγμάτων οικίας, αλλά εστάθη 

αδύνατος η εξεύρεσίς της. Η παραμονή όθεν εις τας Κάτω Κλεινάς υπό τας συνθήκας 

αυτάς δεν δύναται να συνεχισθή και παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι διατάξητε 

και παραμείνω εις Φλώριναν όπου ευρίσκονται και τ’ άλλα μου καταδιωκόμενα 

αδέλφια τοποθετούντες με ει δυνατόν εις εν σχολείον της πόλεως Φλωρίνης 

προσωρινώς» (Επιστολή προς τον επιθεωρητή Δημοτικών σχολείων, Ιδιωτικό αρχείο 

Π.Κ.). Και άλλη μαρτυρία αναφέρει: «Επίσης η εις Νέον Καύκασον προσωρινή 

απόσπασίς μου -- παριτάθη επί τρία έτη δεν υπήρξεν ολιγώτερον επικίνδυνος. Ενταύθα 

συνέχισα την λειτουργίαν του Σχολείου επί πολλούς μήνας εναλλάσσων κάθ’ εσπέραν 

κοιτώνα δια να μη συλληφθώ και απαχθώ εκ των συμμοριτών. Πολλάκις 

διανυκτέρευσα με τμήματα των Μ.Α.Υ. και την ημέρα συγκέντρωνα τους μαθητάς του 

Σχολείου και τους έδιδα μαθήματα» ((Ένστασις εκπαιδευτικού προ το Α.Υ.Σ.Σ.Ε., 

Ιδιωτικό αρχείο Π.Κ.).  

Αξίζει να σημειωθεί βέβαια πως εν μέσω αυτής της κατάστασης φαίνεται να 

υπάρχει συναδελφική αλληλεγγύη μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων καθώς σε άρθρο 

του 1945 καλούνται κατά τις γιορτές του Αγίου Πάσχα να ανταλλάξουν μεταξύ τους 

ρούχα και παπούτσια για την ευπρεπή τους εμφάνιση. Η οικονομική δυσχέρεια του 

δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου διαφαίνεται και σε αυτό το άρθρο, έστω και εν μέσω 

σάτιρας: «Όποιος έχει παληό σακάκι με την καινούργια φόδρα του άλλου. Όποιος έχει 

αόματο παντελόνι δανείζει το παλτό του στον έχοντα πολύχρωμο από τα μπαλόματα 

παντελόνι. Όποιος έχει παπούτσι δανείζει τις γαλότσες του. Καυγάς θα γίνη όμως για 

τις γαλότσες του φίλου μας Ν.Κ. γιατί είναι οι καταλληλότερες για το καλοκαίρι επειδή 

στερούνται πάτου» (Ρούχα παληά, παπούτσια…, 1945). 

Όπως είναι πλέον φανερό από όλα τα παραπάνω η οικονομική απόγνωση στην 

οποία βρισκόταν ο υπαλληλικός κόσμος και επακολούθως και οι δάσκαλοι βρισκόταν 

στο απόγειο της. Ο πενιχρός υπαλληλικός μισθός σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό 

των τιμών της αγοράς, οδηγούσαν σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να συγκριθεί 

μόνο με την εποχή της πείνας του 1941, όταν άρχιζε η τριπλή κατοχή της χώρας (Το 

οικονομικόν, 1945). Στον τοπικό τύπο δε λείπουν οι αναφορές σε θανάτους 
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εκπαιδευτικών από ασιτία, όλη την διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου: 

ο Γούναρης Κωνσταντίνος, δάσκαλος από το Νυμφαίο, πέθανε από την πείνα κατά το 

1943, ενώ ο Τραϊανού Πέτρος, δάσκαλος από το Μοναστήρι Σερβίας, πέθανε από την 

ίδια αιτία τον Απρίλιο του 1944.και Μ. Σερπετζίδης (Επ’ ευκαιρία του μνημοσύνου 

των εκ/κών. Αι εις αίμα θυσίαι των εκπ/κών Φλωρίνης, 1945˙ Οι άταφοι νεκροί μας, 

1945). 

Η ασιτία, όμως, δεν υπήρξε ο μοναδικός κίνδυνος για τους εκπαιδευτικούς της 

εποχής. Οι αναφορές του τοπικού τύπου για τους εκπαιδευτικούς που έχασαν τη ζωή 

τους είναι πολλές. Στις 18 Φεβρουαρίου 1945 έχασε τη ζωή του  από μέλη του 

ΕΛΑΣ, ο αρχισυντάκτης του «Εκπαιδευτικού Ακρίτα», καθηγητής, από τα Φιλιστρά 

Τριφυλλίας, Σπύρος Βαρβαρρήγος. Ο «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» περιγράφει «η 

αγριότητα ήταν τέτοια που πριν εκπνεύσει μεταφέρθηκε στο Φρουραρχείο του ΕΛΑΣ, 

όπου ο αιμοβόρος Βούλγαρος
34

 τον αποτελείωσε παραμορφώσας αυτόν τελείως με 

μαχαιριές στα όμματα των Ελλήνων Ελασιτών». Ο άψυχο σώμα του καθηγητή δεν 

δόθηκε στην οικογένειά του αλλά τάφηκε κρυφά τη νύχτα της επομένης από την 

Πολιτοφυλακή (Οι άταφοι νεκροί μας, 1945). Οι επιμνημόσυνες τελετές, τόσο η 

40νθήμερη όσο και η ετήσια, έλαβαν χώρα παρουσία ολόκληρου του 

Δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου Φλώρινας καθώς και των μαθητών των Γυμνασίων. 

Ακολούθησαν ομιλίες και κατάθεση στεφάνων, ενώ ο όρκος της εναπομείνασας 

συντακτικής επιτροπής της εφημερίδας υπήρξε βαρύς «ο δρόμος του θάναι και 

δρόμος μας» (Του δολοφονηθέντος συνεργάτου μας Σπύρου Βαρβαρρήγου 

Μνημόσυνο, 1945˙ Σπύρος Βαρβαρρήγος, 1946). 

Άλλος δάσκαλος που έχασε τη ζωή του υπήρξε ο Κωνσταντίνος 

Παπαθανασίου, «ο Φάρος του χωριού» Βατοχωρίου όπως τον αποκαλούσαν. Ο 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» με άρθρο του στις 7/4/1945 αναφέρει σχετικά: 

«Εγαλούχησε τη νεολαία του χωριού του 34 έτη δίχως να δημιουργήση έχθρες και 

αντιπάθειες, όπως συνήθως συμβαίνει, εις την γεννέτειράν του […] Ο δύστυχος 

                                                           

34
 Για τον άνθρωπο που φέρεται να σκότωσε τον Βαρβαρήγο γίνεται λόγος σε επόμενο άρθρο 

της εφημερίδας. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Ο Βουλγαροελασίτης Ντόμπρης, […] αφού εφυγαδεύθη 

υπό της Πολιτοφυλακής εις Σερβίαν υπερέτει μέχρι πρότινος ως σωφέρ των καπετανέων του ΕΛΑΣ εις 

Βελιγράδιον. Ήδη ευρίσκεται εις Σκόπια ως τσιράκι του αρχιφασίστα και αρχιεγκληματία Γκέλε, όστις 

διευθύνει τον αντιφασιστικόν αγώνα του Τίτο» (Ο δολοφόνος του αρχισυντάκτου μας Βαρβαρρήγου, 

1945). 
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Παπαθανασίου συλλαμβάνεται από τους γαλουχηθέντας απ’ αυτόν, οδηγήτε δήθεν για 

ανάκριση και στον δρόμον δέχεται εκ των όπισθεν τας δολοφονικάς σφαίρας. Και 

πέφτει ως μάρτυς του Ελληνισμού στα δάση όπου κατά τον Μακεδονικόν αγώνα ο 

πρωτομάρτυς της Μακεδονικής ελευθερίας Π. Μελάς περιεπλανάτο καταδιωκών τους 

εχθρούς του Ελληνισμού. Γιατί εκτελέσθη; Γνωρίζωμε και σας απαντούμε. Εκτελέσθη 

κατά διαταγήν της Οχράνας η οποία αντιπροσωπεύετο από έμπιστα όργανα της τον 

Κεραμιτζήεφ (εθνοσύμβουλον της Π.Ε.Ε.Α.), τον Πέϊωφ και άλλους οι οποίοι 

εσπούδαζαν στην Σόφιαν δαπάναις του Κομιτάτου. Τι να σκεφθή κανείς! Βέβαια η 

Οχράνα με την μάσκα του ΕΑΜ έκανε και αυτή αγώνα. Εκαλλιέργησε το θανάσιμο 

μίσος, αναζωπύρωσε τα πάθη μεταξύ των Ελλήνων και Βουλγαριζόντων. Τα θανάσιμα 

όμως πλήγματα εδέχθησαν μόνον οι Έλληνες υπό τα όμματα του ΕΑΜ. Αυτήν την 

συναδέλφωση των λαών επέτυχον οι φάροι του Κομμουνιστικού Φασισμού» 

(Αδελφοσύνη των λαών!, 1945). 

Ωστόσο η λίστα των θυμάτων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την εφημερίδα, 

δεν περιορίζεται σε δύο ονόματα. Στον κατάλογο των ονομάτων των νεκρών 

εκπαιδευτικών, άλλοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού 

πολέμου (Γιακουμής Σταύρος, Τσώτσος Γεώργ., Καρυπίδης Α., Τσουκαλάς Μιχ., 

Ρακοβαλής Νικ., Κωτσόπουλος Ιωάννης), άλλοι από τους Γερμανούς (Αλεξόπουλος 

και Βαφειάδης Λάζαρος
35

), άλλοι από βομβαρδισμούς (Μήτκα Αθηνά), άλλοι έχασαν 

τη ζωή τους από τον Βουλγαρικό στρατό (Ιωάννου Θωμάς) και άλλοι από την 

αντίπαλη ιδεολογική παράταξη (Δερβένης Χρήστος, Παπαθανασίου Ηλίας, 

Στεφανίδης Γεώργιος, Γεωργιάδης Λουκάς, Μλαδένη Θεοδώρα, Ζχαριάδου Ελένη) 

(Επ’ ευκαιρία του μνημοσύνου των εκ/κων. Αι εις αίμα θυσίαι των εκπ/κών 

Φλωρίνης, 1945˙ Οι άταφοι νεκροί μας, 1945˙ Νέον θύμα των αναρχικών, 1947). 

Ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Κωνσταντίνος Μπάλλας κάνει και 

αυτός αναφορά στα «χιλιάδες είναι τα θύματα που έδωσε ο διδασκαλικός κόσμος στον 

βωμό της Πατρίδος και χιλιάδες πολεμούν σήμερα στο πλευρό του στρατού μας ή 

αγωνίζεται με το λόγο και το παράδειγμά τους κατά της Βουλγαροκομμουνιστικής 

θηριωδίας». Μεταξύ αυτών κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην Βασιλική Παπαθανασίου, 

                                                           

35 Αναφέρεται ότι ήταν μετεκπαιδευθείς δάσκαλος από το Μοναστήρι Σερβίας, τουφεκίστηκε 

από τους Γερμανούς στις 1-3-43 στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά και αποχαιρετώντας τους 

συγκρατουμένους τους είπε: «Δεν υπήρξα ποτέ κομμουνιστής παρά ιδεολόγος αγωνιστής πατριώτης!» 

 



 

192 
 

την νηπιαγωγό που έχασε τη ζωή της στις 13 Νοεμβρίου του 1946 στο Σκρα της 

Μακεδονίας από τους κομμουνιστές. Στην Βασιλική Παπαθανασίου απονεμήθηκε 

βραβείο Αρετής, ωστόσο για τους δασκάλους «το υπέροχο παράδειγμά της θάναι  ο 

φάρος, θάναι η ασίγαστη Εθνική φλόγα που θα δείχνη εις τους αιώνας το δρόμο μας 

προς το καθήκον» (Μπάλλας, 1948). Στον τοπικό τύπο της περιόδου αναφέρεται ότι 

στο Ε’ Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας με πρωτοβουλία του Επιθεωρητή Δημοτικών 

Σχολείων Μπάλλα, πραγματοποιήθηκε και τελετή ανάρτησης της εικόνας «της 

Εθνομάρτυρος Δημ/σης» (Τελετή αναρτήσεως της εικόνος της εθν/ρος Δημ/σης 

Βασιλικής Παπαθανασίου, 1948˙ Αι ηρωίδες μας. Η Βασιλική Παπαθανασίου 

ετιμήθη εν Φλωρίνη, 1948). 

 

3.3.4. Η «εικόνα» των εκπαιδευτικών μέσα από τον τοπικό τύπο 

Η σημασία του εθνικού έργου των εκπαιδευτικών εξαίρεται και μέσα από τον 

υπόλοιπο τύπο της περιόδου. Δεν ήταν μόνο οι ίδιοι οι δάσκαλοι που ένιωθαν «οδηγοί 

προς δημιουργίαν μιας κοινωνίας δονουμένης από Εθνικόν παλμόν και εμπνεομένης 

από τους ακοιμήτους Εθνικούς πόθους και όνειρα της φυλής μας» (Ο κ. Ζ. Τσίρος προς 

του Εκπαιδευτικούς, 1945), αλλά και η ίδια η κοινωνία που τους είχε αναθέσει αυτόν 

τον ρόλο: «ο καλός διδάσκαλος θα μορφώση τα Ελληνόπουλα για να γίνουν καλοί 

πατριώται κι ευτυχώς όλοι οι δάσκαλοι μας είναι άριστοι. Εκτός βέβαια της συντροφιάς 

του Καλαϊτζίδη» (Οι διδάσκαλοι, 1945).  

Όπως αναφέρει σε λόγο του ο Ξηροτύρης, τότε Νομάρχης Φλώρινας, πολλά 

και σοβαρά ήταν τα προβλήματα που απασχολούσαν το Κράτος την περίοδο εκείνη: 

η ανοικοδόμηση, η ανόρθωση, η ανεργία, το εμπόριο, η βιομηχανία. Όλα αυτά όμως 

προϋπέθεταν μια κοινωνία με ισχυρά θεμέλια, τα οποία ήταν αδύνατο «να 

δημιουργηθούν στην Ελλάδα, χωρίς Παπά και Δάσκαλο». Η αποστολή των δύο αυτών 

παραγόντων δεν ήταν απλή, αντιθέτως ήταν «υψηλή και ευρεία, […] πολύπλευρος και 

Εθνική», ενώ υπήρχε επιτακτική ανάγκη «ψυχολογημένης προπαγάνδας και 

υπομονητικής διδασκαλίας», προκειμένου να αναπτυχθεί πρωτίστως το χωριό, το 

οποίο ήταν ο κορμός της Ελλάδας. Ο δάσκαλος και ο παπάς, σύμφωνα με τον 

Ξηροτύρη,  ήταν οι δύο που βρίσκονταν κοντά στον λαό και ιδιαιτέρως κοντά στον 

λαό του χωριού και για το λόγο αυτό «άριστοι διδάσκαλοι και επίλεκτοι ιερείς και όχι 

άνθρωποι αμαθείς ή άνευ χαρακτήρος και φορτωμένοι από διανοητική αναρχία» ήταν 

απαραίτητοι για την ανοικοδόμηση της χώρας. Στη συνέχεια του άρθρου, 
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υποκινούμενος από το ιδεολογικό πνεύμα της εποχής, κάνει λόγο για τον 

κομμουνισμό και τους « εγκληματικούς του σκοπούς», που «με λύσσα εξώρμησε […] 

να θραύση το όστρακον, την δύναμιν αντιστάσεως, τον αγρότη, τον Παπά και τον 

Δάσκαλο, [οι οποίοι] με πάθος ηγάπησαν τους κοινωνικούς θεσμούς- την Ελλάδα- και 

ανέτρεψαν τα σχέδιά του» και καταλήγει λέγοντας πως «Παπά λοιπόν και Δάσκαλο 

θέλουμε σήμερα να αποκόψη τη ρίζα του κακού και να κερδίσωμε τη πρώτη και 

σπουδαιότερη μάχη του Ελληνισμού» (Ξηροτύρης, 1949). Ο σημαντικός αυτός ρόλος 

που όφειλε να διαδραματίσει ο δάσκαλος με τη νίκη του κομμουνισμού, προβάλλεται 

σε μια σειρά άρθρων του έτους 1949: «Οι δημοδιδάσκαλοι ιδίως πρέπει να σπεύσουν 

όλοι εις τας θέσεις των, εις τα επάλξεις της Πατρίδος, να δείξουν όλην την καλήν των 

θέλησιν και να καταβάλουν όλας των τας δυνάμεις και προσπαθείας να αναστηλώσουν 

τα ερείπια τα οποία επεσώρρευσεν ο επάρατος κομμουνισμός με τας νέας 

κοσμοθεωρίας του και τα αντεθνικά συνθήματά του και να δημιουργήσουν μίαν νέαν 

γενεάν» (Παπαδόπουλος, 1949), «Το πρόσωπον του διδασκάλου δι’ ημάς είναι ιερόν 

όπως του ιερέως. «Η ιερότης του Σχολείου, λέγει το Ταλμούθ, είναι ανωτέρα της του 

Ναού. Σχολείον δεν κρημνίζεται ούτε δια να κτισθή ο Ναός του Σολωμόντος». Έχει 

υποχρέωσιν λοιπόν ο διδάσκαλος να ίσταται πολύ υψηλά. Είναι στρατιώτης του Έθνους 

και δεν πρέπει να εγκαταλείπη την σκοπιάν του δια τον άλφα ή βήτα λόγον και να μη 

παραμελή τα καθήκοντά του. Αυτή είναι η μοίρα του την οποίαν ο ίδιος διέγραψεν» 

(Σημειώματα, 1949στ). 

 

3.3.5. Θεσμική συγκρότηση της επιθεώρησης: Η στάση των Επιθεωρητών 

Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης  

Ο θεσμός του Επιθεωρητή υπήρξε ο μακροβιότερος με μία ιστορία 150 

περίπου ετών και ο σημαντικότερος θεσμός όσον αφορά την εποπτεία και τη 

διοίκηση της νεοελληνικής εκπαίδευσης. Δημιουργήθηκε με το Ν. ΒΤΜΘ/1895 

(Ιορδανίδης, 2004), σε μία περίοδο όπου οι φιλελεύθερες δυνάμεις επιχειρούσαν τον 

αστικό εκσυγχρονισμό του Κράτους και ξεκινούσαν οι αγώνες για τη γλώσσα, το 

σχολείο εργασίας και τον εκπαιδευτικό δημοτικισμό. 

Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανέστειλε πέρα από 

οτιδήποτε άλλο και το νομοθετικό έργο που αφορούσε το Θεσμό της επιθεώρησης. Ο 

Α.Ν. 2180 του 1940 αποτελούσε ουσιαστικά την συγκέντρωση όλων των 
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νομοθετημάτων που αφορούσαν την διοίκηση της εκπαίδευσης από την έναρξη της 

δικτατορίας του Μεταξά (ΦΕΚ Α’ 14/11.01.1940).  

Για να γίνει κατανοητή, επομένως, η θεσμική συγκρότηση της επιθεώρησης 

της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της κατοχής και του εμφυλίου, θα πρέπει να 

αναφερθούν οι αλλαγές που είχαν γίνει στον εποπτικό μηχανισμό της εκπαίδευσης 

κατά την διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά. 

Η δικτατορία του Μεταξά έκρινε πως ο έλεγχος των δασκάλων έπρεπε να 

αυξηθεί ως προς την έκταση και έντασή του.  Το 1936 αυξήθηκαν οι εκπαιδευτικές 

περιφέρειες και κατά συνέπεια και οι θέσεις των επιθεωρητών, ενώ στις 

αποκαλούμενες «Νέες χώρες», δηλαδή τις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης και 

Ηπείρου, οι επιθεωρητές υποχρεώνονταν να επιθεωρούν τρεις φορές το χρόνο, 

γεγονός που αποκάλυπτε την προτεραιότητα που έδειχνε η δικτατορία στον έλεγχο 

του έργου και του φρονήματος των δασκάλων των ακριτικών περιοχών της χώρας 

(Α.Ν. 252/ ΦΕΚ Α’ 460/12.10.1936). Με τον Α.Ν. 767 του 1937 «Περί Διοικήσεως 

της Εκπαιδεύσεως» ο Μεταξάς προχώρησε σε μια ουσιαστική παρέμβαση στη δομή 

και οργάνωση του μηχανισμού διοίκησης της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης 

(ΦΕΚ Α’ 255/05.07.1937).  

Η διοίκηση της εκπαίδευσης, ξεκινώντας από την κορυφή της διοικητικής 

πυραμίδας μέχρι τη βάση της, παρουσίαζε συνοπτικά την ακόλουθη σύνθεση: 

1) Στην κορυφή βρισκόταν ο υπουργός «Θρησκευμάτων και Εθνικής 

Παιδείας», ενώ στο Υπουργείο είχε την έδρα του το «Ανώτατο Συμβούλιο 

Εκπαιδεύσεως» (ΑΣΕ) που αποτελείτο από 5 μόνιμα μέλη. Οι αρμοδιότητες του ΑΣΕ 

ήταν γνωμοδοτικές, ελεγκτικές και το 1938 προστέθηκαν σε αυτές και πειθαρχικές 

αρμοδιότητες (Α.Ν. 1296/ΦΕΚ Α’ 254/06.07.1938). Το 1942 τα μέλη του αυξήθηκαν 

σε 10 και μετονομάστηκε σε «Εκπαιδευτικό Συμβούλιο» (Ν.Δ. 1755/ ΦΕΚ Α’ 

236/15.09.1942), ενώ το 1944 καταργήθηκε και στη θέση του συστήθηκε το 

«Κεντρικό Διοικητικό και Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως» (Ν. 54/ ΦΕΚ Α’ 

30/23.11.1944) του οποίου τα μέλη ανήλθαν σε 16 (Α.Ν. 656/ΦΕΚ Α’ 276/ 

12.11.1945).  

Από ην απελευθέρωση έως και τον Απρίλιο του 1946, ο Παπανούτσος κατέχει 

την επιτελική θέση του γενικού διευθυντή Παιδείας. Στο διάστημα αυτό απολύονται 

μεταξικοί και κατοχικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι, όπως ο Σκουτερόπουλος, 

διορίζονται τα τακτικά μέλη του Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. και γενικά υπάρχει μια αναδιάταξη των 

επιθεωρητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Νούτσος, 2003). Η μόνη αναφορά που 
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γίνεται στον τοπικό τύπο Φλώρινας σχετικά με τη σύνθεση του Εκπαιδευτικού 

Συμβουλίου, είναι σε φύλλο της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας», έκδοσης 10ης 

Αυγούστου 1945, στο οποίο αναφέρεται η αντικατάσταση των Τσομπανάκη και 

Παπαγεωργακόπουλου από τους Σκουτερόπουλο
36

 και Γκιτάτο (Το Ανωτ. Εκπ. 

Συμβούλιον, 1945). 

 

2) Εισάγονται οι «Γενικοί Επιθεωρητές της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», που 

ο αριθμός τους ανερχόταν σε 7. Αυτό ουσιαστικά σήμαινε ότι τα σχολεία της 

επικράτειας διαιρούνταν σε 7 διευρυμένες εκπαιδευτικές περιφέρειες, σε κάθε μια 

από τις οποίες είχε συστηθεί και από ένα τριμελές «Ανώτερο Εποπτικό Συμβούλιο 

Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» (ΑΕΣΣΕ). Το συντονιστικό ρόλο του ΑΕΣΣΕ είχε το 

Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΚΕΣ) (Α.Ν. 1296/ΦΕΚ Α’ 254/06.07.1938). Το 1940 

τα ΑΕΣΣΕ αυξήθηκαν από 7 σε 9 (Α.Ν. 2180/ ΦΕΚ Α’ 14/11.01.1940). Το 1942 

καταργήθηκαν τα ΑΕΣΣΕ και οι αρμοδιότητές τους περιήλθαν στο νέο 

«Εκπαιδευτικό Συμβούλιο» (Ν.Δ. 1755/ΦΕΚ Α’ 236/15.09.1942), ενώ το 1944 

επανήλθαν σε ισχύ οι διατάξεις για τη λειτουργία τους (Α.Ν. 54/ΦΕΚ Α’ 

30/23.11.1944). 

Έργο των Γενικών Επιθεωρητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης  ήταν η 

ανώτερη παιδαγωγική και επιστημονική εποπτεία του έργου των δασκάλων και 

νηπιαγωγών και η καθοδήγησή τους, καθώς και η άμεση εποπτεία και ο έλεγχος των 

Επιθεωρητών (Ευαγγελόπουλος, 1999). Στο πλαίσιο αυτό, επισκέφθηκε τη Φλώρινα 

ο Γενικός Επιθεωρητής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως Δ’ περιφέρειας Ατσαβές, τον 

Οκτώβριο του 1945. Σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου «Ο γενικός επιθεωρητής 

κ. Α. Ατσαβές εις Φλώριναν. Ο ιστορικός του λόγος προς τους εκπαιδευτικούς», ο 

Ατσαβές μαζί με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Φραγκίστα και τον Γενικό 

επιθεωρητή των μειονοτικών σχολείων Παπαευγενίου απέτρεψαν την ίδρυση των 

Βουλγαρικών σχολείων στην Μακεδονία κατά τη διάρκεια της κατοχής «επί τη βάσει 

των Διεθνών συνθηκών του Διεθνούς Δικαίου και της Ελληνικής σχολικής Νομοθεσίας 

                                                           

36
 Το 1930 είχε διοριστεί μέλος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, στην κατοχή έγινε 

πρόεδρός του και απολύθηκε τον Φεβρουάριο του 1945. Ωστόσο, ξαναπήρε τη θέση του στο 

Κ.Δ.Γ.Σ.Ε. με προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, τον Δεκέμβριο του 1945. Υπήρξε 

καθαρευουσιάνος και είχε συνταχθεί με τις θέσεις του Εξαρχόπουλου, καθηγητή της Παιδαγωγικής 

στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Νούτσος, 2003). 
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[και] επί τη βάσει Γερμανικών συγγραμμάτων». Στο πλαίσιο της ομιλίας του προς τους 

εκπαιδευτικούς της Φλώρινας, έκανε λόγο για το Παιδαγωγικό Συνέδριο που είχε 

πραγματοποιηθεί στην περιοχή προπολεμικά και στο οποίο είχε συζητηθεί το ζήτημα 

της ελευθερίας «ως το πολυτιμότερον αγαθόν», την οποία οι δάσκαλοι της Φλώρινας 

υπερασπίστηκαν με αυταπάρνηση. Συνοψίζοντας τον εκτενή λόγο του προς το κοινό 

της Φλώρινας κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τα βασικά του σημεία: «Είμαι 

ευτυχής διότι μπορώ σήμερον να διακηρύξω χωρίς τον φόβον να διαψευσθώ ότι η 

πλέον αμόλυντος περιφέρεια είναι της Φλωρίνης και ιδίως οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί 

της. Επεδείξατε την πλέον διακριτικήν και εξαιρετικώς ελληνοπρεπή διαγωγήν από όλα 

τα μέρη της Ελλάδος[…] Εάν είναι συγχωρητέα η μέχρι της απελευθερώσεως διαγωγή 

ενίων οι οποίοι ηκολούθησαν δρόμον εθνικώς ασύμφορον σήμερα είναι εγκληματικόν 

να εξακολουθούν πορευόμενοι εις το ψεύδος και την προδοσίαν[…] Από μας τους 

μορφωμένους αναμένεται να καταστήσωμε πραγματικότητα την ομόνοιαν  μεταξύ των 

πολιτών[…] Δια την αναδημιουργικήν και καινοτόμον προσπάθειαν την οποίαν 

καταβάλλετε υπό την ηγεσίαν του επιθεωρητού σας κ. Μπάλλα είμαι άκρως 

ικανοποιημένος» (Ο γενικός επιθεωρητής κ. Α. Ατσαβές εις Φλώριναν. Ο ιστορικός 

του λόγος προς τους εκπαιδευτικούς, 1945). Η επόμενη αναφορά που γίνεται στον 

τοπικό τύπο για επίσκεψη Γενικού επιθεωρητή στη Φλώρινα εντοπίστηκε το έτος 

1949, με την επίσκεψη του Γενικού επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης, Ιωάννη 

Σταματέλου, στις 12 Ιουλίου του 1949. Ο επιθεωρητής επισκέφθηκε τα γυμνάσια της 

πόλης και έπειτα μετέβη στα ακραία φυλάκια της πόλης προκειμένου να συναντηθεί 

με τους εκεί στρατιώτες. Παρά τη μοναδική αναφορά στον τοπικό τύπο για επίσκεψή 

του στη Φλώρινα, ο συντάκτης του εν λόγω άρθρου μας πληροφορεί για συνεχείς 

επισκέψεις στην πόλη, παραθέτοντας τα εξής: «Οι τραυματίαι των Στρατ. 

Νοσοκομείων, οι οποίοι τόσες φορές τον αντίκρυσαν παρήγορον εις το προσκέφαλον 

των, οι ηρωϊκοί μας φαντάροι οι οποίοι τόσες φορές ήκουσαν την από συγκίνησιν, 

θάρρος και ενθουσιασμόν πάλλουσαν φωνήν του η πόλις μας, η οποία τόσες φορές τον 

είδε να περιέρχεται τους γεμάτους από θραύσματα οβίδων δρόμους της, ουδέποτε θα 

τον λησμονήσουν, ουδέποτε θα παύσουν να ενθυμούνται τας μεγάλας του προς την 

Πατρίδα και το Έθνος υπηρεσίας» (Ο Γεν. Επιθεωρητής εις την πόλιν μας, 1949). 

3) Στη βάση του οικοδομήματος της διοίκησης και εποπτείας της εκπαίδευσης 

βρίσκονταν τα «Εποπτικά Συμβούλια Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως» (ΕΣΣΕ). Τα 

ΕΣΣΕ ήταν όσοι και οι νομοί της Ελλάδας, με έδρα την πρωτεύουσα του κάθε νομού. 

Τα σχολεία της χώρας, με τον Α.Ν. 767/1937, κατανεμήθηκαν σε 100 εκπαιδευτικές 
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περιφέρειες, σε κάθε μια από τις οποίες τοποθετήθηκε ένας επιθεωρητής. Ο 

επιθεωρητής αυτός είχε την άμεση επίβλεψη των σχολείων της περιφέρειάς του, 

καθώς και του προσωπικού τους επί του οποίου ασκούσε πειθαρχική εξουσία. 

Επιθεωρητές στοιχειώδους εκπαιδεύσεως διορίζονταν πτυχιούχοι δάσκαλοι, 

«έχοντες άμεμπτον ήθος και ευδόκιμον δεκαετή τουλάχιστον πραγματικήν δημοσίαν εν 

δημοτικώ σχολείω υπηρεσίαν, κατόπιν επιτυχούς δοκιμασίας»,  ενώ καθήκον τους 

ήταν η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στο προσωπικό των σχολείων και η τήρηση 

«φύλλου ποιότητος» των εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του (Άρθρο 8/ Ν. 767/ΦΕΚ 

Α’ 255/05.07.1937), ενώ από το 1940 ύστερα από 5 συνεχόμενα έτη υπηρεσίας ενός 

επιθεωρητή σε μια εκπαιδευτική περιφέρεια ήταν υποχρεωτική η μετάθεσή του σε 

άλλη (Α.Ν. 2180/ΦΕΚ Α’ 14/11.01.1940). Το 1945, πληροφορούμαστε, ότι οι 

επιθεωρητές μετακινούνται από μια εκπαιδευτική περιφέρεια σε άλλη μετά από 

τριετή υπηρεσία στην ίδια περιφέρεια (Μεταβολαί επιθεωρητών, 1945), ενώ το 1948 

φαίνεται ότι το χρονικό όριο μεταβλήθηκε στα 4 έτη (Μετάθεσις επιθεωρητού, 1949). 

Στην εξέταση δεν μπορούσαν να μετάσχουν δάσκαλοι που είχαν ξεπεράσει τον 45ο 

έτος της ηλικίας τους. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου καθοριζόταν 

ότι «το άμεμπτο ήθος και η ευδόκιμος υπηρεσία των μετάσχωσιν εις την ως ανωτέρω 

δοκιμασίαν δημοδιδασκάλων, κρίνονται υπό του Κεντρικού Γνωμοδοτικού και 

Διοικητικού Συμβουλίου Εκπαιδεύσεως». 

Για την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας το διάστημα 1945-46, το ζήτημα της 

ολοκλήρωσης των εκκαθαρίσεων από τους «στασιαστές εκπαιδευτικούς» υπήρξε 

θέμα άμεσης προτεραιότητας. Οι μεταθέσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν τελικά τον 

Μάιο του 1945 σε δύο φάσεις κατά τις οποίες θα μετακινηθεί το σύνολο σχεδόν των 

επιθεωρητών «στοιχειώδους εκπαιδεύσεως». Στο πλαίσιο αυτό, μελετώντας την 

αρθρογραφία της εποχής, παρατηρούμε πως τοποθετήθηκε στην Φλώρινα τον Μάιο 

του 1945 ο νέος Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων Φλωρίνης Κ. Μπάλλας, ο οποίος 

ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 24 Ιουνίου του ίδιου έτους (Ο νέος επιθεωρητής 

Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης, 1945˙ Ο νέος επιθεωρητής Φλωρίνης κ. Κ. 

Μπάλλας, 1945). Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά η κοινότητα των εκπαιδευτικών 

Τρικάλων και Καρδίτσας όπου υπηρέτησε νωρίτερα εκθείαζαν την ανωτερότητά του, 

την μόρφωσή του και την μεγάλη καλοσύνη με την οποίαν περιέβαλλε τους 

συναδέλφους του. Οι εκπαιδευτικοί στη Φλώρινα τον υποδέχτηκαν με χαρά καθώς 

ήταν ενήμεροι για την πατριωτική δράση του και τις διοικητικές του ικανότητες στην 

περιφέρεια Ελασσόνας (Ο νέος επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης, 1945), 
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ενώ ο νέος επιθεωρητής από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του 

«ήρχισε με ζωηρόν ενδιαφέρον δια την ανόρθωσιν της εκπαιδεύσεως, η οποία τόσους 

υπέστη διωγμούς και διήλθε μελανάς ημέρας κατά τον στασιαστικόν των κομμουνιστών 

κίνημα» (Ο νέος επιθεωρητής Δημ. Σχολείων, 1945), ενώ «από την πρώτην στιγμήν 

εμφυτεύει την χαράν εις τον συνομιλητήν του με την ψυχικήν ανωτερότητά του και τον 

μεγαλειωδώς διαχυνόμενον ανθρωπισμόν του. Η ταπεινότης του εις το πρώτον 

αντίκρυσμα φαίνεται μια από τας μεγαλυτέρας του αρετάς» (Ο νέος επιθεωρητής 

Φλωρίνης κ. Κ. Μπάλλας, 1945). Μάλιστα στην εφημερίδα «Ελληνική Φωνή», σε 

άρθρο με τίτλο «Μεγάλη τιμή», παρατίθεται μέρος της εγκυκλίου του επιθεωρητή για 

την ανάληψη των καθηκόντων του, χαρακτηριστική –σύμφωνα με τον συντάκτη του 

εν λόγω άρθρου-  του «εσωτερικού κόσμου [του επιθεωρητή] του γεμάτου 

πατριωτισμού και Ελλάδας»: «εις το έργον αυτό το τόσον θείον αλλά και πολύ 

δύσκολον θα με ευρήτε πάντοτε βοηθόν και συμπαραστάτην, οδηγόν και συνοδηπόρον! 

Γνωρίζω καλύτερον παντός άλλου τας ειδικάς συνθήκας υφ’ α, καλείσθε να εργασθήτε. 

Γνωρίζω ότι κόποι και μόχθοι προσπάθεια και αγώνες, κίνδυνοι και θυσίαι αποτελούν 

σήμερον την συνισταμένην της πιστής εκτελέσεως της αποστολής σας! Προχωρήστε 

όμως! Βαδίστε θαραλλέα και πιστεύσατε ότι θα με εύρητε πάντοτε εις το πλευρόν σας. 

Πιστεύσατε ότι, αν παραστή ανάγκη να πέση κάποιος, αυτός θα είμαι εγώ» (Μεγάλη 

τιμή,  1945˙ Χαιρετιστήριος Εγκ. του κ. Μπάλλα, 1945). 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος επιθεωρητής, «αψηφών τους 

πολλαπλούς κινδύνους», μετέβη στην περιοχή της Πρέσπας, αφενός για να σχηματίσει 

σαφή προσωπική γνώμη για τα πολλαπλά προβλήματα της και αφετέρου για να 

εγκαταστήσει το διδακτικό προσωπικό των σχολείων «των πλέον απομεμακρυσμένων 

και επί των Ελληνο-Αλβανο-Σερβικών συνόρων χωρίων, ήτοι Πισοδερίου, Ανταρτικού, 

Τριγώνου, Οξυάς, Λευκώνος, Πυξού, Βροντερού, Πύλης, Αγίου Αχιλλείου, Λαιμού, 

Αγίου Γερμανού κλπ. εις τα οποία εάν αυτός δεν μετέβαινεν πρώτος, θα ήτο πολύ 

δύσκολος ίσως και κάπως δικαιολογημένη η άρνησις της μεταβάσεως των 

δημοδιδασκάλων προς ανάληψιν καθηκόντων». Τα συμπεράσματα αυτής της 

επίσκεψης σχετικά με την εκπαιδευτική  κατάσταση της περιοχής, σύμφωνα με το 

όργανο των δασκάλων «Εκπαιδευτικό Ακρίτα» και τις διαπιστώσεις του Επιθεωρητή 

ήταν ποικίλα: τα διδακτήρια φαίνεται να είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση, ενώ 

«ανυπολόγιστον είναι το σκότος της αμαθείας εις το οποίον επί μίαν πενταετίαν 

εβυθίσθη η μαθητιώσα νεολαία η εθνική μας πρόοδος». Επιπρόσθετα ο Μπάλλας 

τόνισε την ανάγκη λήψης σοβαρών μέτρων για τους εκπαιδευτικούς της περιοχής, για 
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τους οποίους βρέθηκαν τα κατάλληλα οικήματα για τη στέγασή τους, με τη σύμπραξη 

του Δ/τη του Λόχου του Ανταρτικού και του Ανθ/γού Αγίου Γερμανού Γκίζου 

(Σερταρίδης, 1945).  

Στα πλαίσια των καθηκόντων του επιθεωρητή για άμεση επίβλεψη των 

σχολείων της περιφέρειάς τους και του προσωπικού τους (Ιορδανίδης, 2004), ο 

Μπάλλας, σύμφωνα με τον τύπο της εποχής, συνετέλεσε σημαντικό έργο ιδιαιτέρως 

στην ύπαιθρο της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας. Το έργο του αυτό μπορούμε 

να το συνοψίσουμε σε δύο βασικούς άξονες: την επισκευή των διδακτηρίων και την 

εμψύχωση του διδακτικού προσωπικού τους. Όσον αφορά τα διδακτήρια 

«διερχόμενος κανείς από τα χωρία, Πρώτη, Κλαδοράχη, Άνω και Κάτω Κλειναί, 

Πολυπλάτανον, Νίκην, Αγία Παρασκευή, Εθνικόν, Άνω και Κάτω Καληνίκη, Μαρίνα, 

Παπαγιάννη κλπ. θα ιδή τα διδ/ρια επιδιορθωμένα, υπερήφανα, θυμίζοντα την 

προπολεμικήν περίοδον και ανώτερα ακόμη. Τα χθεσινά ερείπια, τα χθεσινά χαλάσματα 

του καταχτητού εις τα οποία εύρισκον καταφύγιον τα νυκτόβια πουλιά, όπου το βοητό 

του ανέμου έμοιαζεν σαν υπερκόσμιος θρήνος, σήμερον είναι μέγαρα πρώτης τάξεως». 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό καταγράφεται ότι ο Μπάλλας «έχων 

επίγνωσιν της ιεράς του αποστολής εις την περιοχήν αυτήν της Φλωρίνης, ένθα η 

αντεθνική προπαγάνδα οργιάζει, διατρέχει πεζή την περιφέρειαν απ’ άκρου εις άκρον 

καθοδηγών, συμβουλεύων και εμψυχώνων τους διδασκάλους τους δε κατοίκους 

διαφωτίζων και πείθων εις τρόπον ώστε και τα πλέον αντιδραστικά χωριά να 

συνετισθούν και να προβούν αμέσως εις την επιδιόρθωσιν των διδακτηρίων των και να 

τα φέρουν εις αξιοζήλευτον σημείον» (Η εκπαιδευτική κίνησις εις την Ύπαιθρον, 

1945). 

Τον Απρίλιο του 1946 στην εφημερίδα «Φωνή του Λαού» δημοσιεύθηκε 

άρθρο που έκανε αρνητική κριτική στο έργο του. Ο συγγραφέας και τέως 

επιθεωρητής Ιωαννίδης ισχυρίστηκε ότι ο νυν επιθεωρητής χαρακτηριζόταν από 

αφόρητη αυστηρότητα και παρέθετε στατιστικές που έδειχναν τους «κληθέντες σε 

απολογία και βαρέως τιμωρηθέντες δασκάλους». Ακολούθως αυτής της δημοσίευσης 

ο συγγραφέας βρέθηκε αντιμέτωπος με τη συγγραφική ομάδα της εφημερίδας 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας» που έσπευσε να αντικρούσει κάθε κατηγορία προς το 

πρόσωπο του Κ. Μπάλλα. Στο σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 21/4/1946 

εγκωμιάζουν τη στάση και το έργο του Επιθεωρητή. Θεωρούν ότι οι κατηγορίες 

έχουν σκοπό να διαστρεβλώσουν την αλήθεια καθώς ο Επιθεωρητής σύμφωνα με τον 

«Εκπαιδευτικό Ακρίτα» χαρακτηρίζεται για την ευγένεια, ανοχή, μειλιχιότητα, 
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προσήνεια, κατανόηση, αγάπη και ενδιαφέρον το οποίον επιδεικνύει για την έκρυθμη 

κατάσταση και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα σχολεία . Χαρακτηριστική 

είναι η φράση «Ο κ. Μπάλλας δέον να κριθή ως εθναπόστολος και ουχί να υφίσταται 

επιθέσεις και δη επί ζητημάτων εις τα οποία είναι άτρωτος» (Απάντησις επί των 

«επικαίρων», 1946).  

Ο επιθεωρητής στοιχειώδους εκπαίδευσης ήταν μέλος του ΕΣΣΕ, και ήταν 

υπεύθυνος μεταξύ άλλων να γνωματεύει τις ανάγκες της εκπαίδευσης της περιφέρειάς 

του, να τηρεί μητρώο και βιβλίο ποιότητας του εκπαιδευτικού και να αποφασίζει για 

τη μετάθεση, πειθαρχική τιμωρία και απόλυση των δασκάλων της περιφέρειάς του 

(Καραφύλλης, 2002). Το γεγονός έφερνε συχνά αντιμέτωπους τους δασκάλους με 

τους επιθεωρητές και ιδιαιτέρως με τους γενικούς επιθεωρητές, οι οποίοι είχαν την 

εποπτεία των επιθεωρητών Σ.Ε., γιατί λόγου χάρη οι δάσκαλοι μίας περιφέρειας 

μπορεί να μην είχαν τη θέση που επιδίωκαν ή δικαιούνταν στον πίνακα.  

Σε άρθρο της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» τον Ιούλιο του 1945 

αναφέρονται οι εκπαιδευτικές μεταβολές: «Εις κάθε περιφέρειαν και ιδίως εις την της 

Φλωρίνης υπάρχουν εκπ/κοί λειτουργοί αναπτύξαντες εξαιρετικήν εκπ/κήν, κοινωνικήν 

και πατριωτικήν δράσιν που δεν ημοίφθησαν εισέτι». Αν και τονίζεται ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών μεταβολών πραγματοποιήθηκαν πριν την άφιξη των 

νέων επιθεωρητών, ωστόσο ο τύπος καταγγέλλει πως υπήρχαν υπαλληλικά ζεύγη 

εκπαιδευτικών που μετά από μία 10ετία δεν συνυπηρετούσαν, υπήρχαν τραυματίες 

πολέμου που δεν είχαν ικανοποιηθεί, υπήρχαν προστάτες πολυμελών οικογενειών 

που δεν είχαν εξυπηρετηθεί και πολύτεκνοι γονείς μαθητών του γυμνασίου που 

εξακολουθούσαν να υπηρετούν στην ύπαιθρο. Παράλληλα υπήρχαν νεαροί 

εκπαιδευτικοί «διορισθέντες και τοποθετηθέντες άνευ ευδοκίμου προϋπηρεσίας εις την 

ύπαιθρον εις θέσεις της έδρας του επιθεωρητού, ενώ άλλοι με συμφέροντα και 

υποχρεώσεις και πολυετή ευδόκιμον, εις τα πλέον απόκεντρα χωρία, υπηρεσίαν, όχι 

μόνον δεν μετετέθησαν εις την πόλιν αλλ’ ούτε καν επλησίασαν προς αυτήν». Το άρθρο 

καταλήγει αναφερόμενο σε «ευεργετική» εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου Παιδείας 

που παρέχει στους ενδιαφερομένους να ζητήσουν τη δίκαιη ικανοποίηση των 

απαιτήσεών τους και την ευχέρεια στους επιθεωρητές να τη πραγματοποιήσουν (Μια 

ευεργετική εγκ. Διαταγή, 1945). Σε επόμενο άρθρο της ίδιας εφημερίδας σχετικά με 

την εφαρμογή της εγκυκλίου αναφέρεται ότι έγιναν αποσπάσεις και μεταθέσεις 

υπαλληλικών ζευγών αλλά πολύ λιγότερες από άλλες που δεν συμπεριλαμβάνονταν 

στην εγκύκλιο. Μια πιθανή λύση που προτεινόταν από τον συντάκτη του άρθρου για 
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την εφαρμογή της εγκυκλίου και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτής της 

μερίδας των εκπαιδευτικών, ήταν η μετατροπή της εγκυκλίου σε σχετικό νόμο (Ο 

Φακός μας, 1946α). 

Τον Μάρτιο του 1946 φαίνεται να ολοκληρώνεται η διαδικασία των 

μεταθέσεων και η τοποθέτηση των νεοδιορισθέντων εκπαιδευτικών. Από την 

αρθρογραφία της εποχής, διαφαίνεται ότι εξακολουθούσαν να υφίστανται πολλές 

περιπτώσεις αδικιών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, «αποδεικνύοντας» 

προφητικές τις εκκλήσεις των εκπαιδευτικών που είχαν γίνει ακριβώς ένα χρόνο πριν 

τις τοποθετήσεις τους: «Επιζητούμεν το δίκαιον δια το μέλλον. Διακαής πόθος όλων 

των εκπαιδευτικών είναι να ζήσουν εν αρμονία και αμοιβαία κατανοήσει. Το μυστικόν 

δια την επιτυχίαν των όρων ούτων είναι η απονομή της δικαιοσύνης εις ένα έκαστον. 

Επίκεινται αι μεταθέσεις. Είναι καιρός να αρθούν αι υφιστάμεναι αδικίαι. Είναι 

δίκαιον και ορθόν να ικανοποιηθούν όσοι έχουν οικογενειακάς ανάγκας. Οι ελεύθεροι 

ή ελαφρών οικογενειακών υποχρεώσεων ας παν εις την ύπαιθρον. Και εκ της υπαίθρου 

να τοποθετηθούν εις την πόλιν όσοι επί δεκάδας ετών υπηρετούν εκείσε αγογγύστως. 

Και εκ τούτων πόλιν να προτιμηθούν όσοι έχουν περισσότερα δικαιώματα και ειδικούς 

λόγους. Άλλοι οι οποίοι παριστάνουν τον κοσμοπολίτην και είχον τα μέσα και 

εδιορίσθησαν δίχως αποχρώντας λόγους εντός της πόλεως, να υπηρετήσουν και αυτοί 

την Πατρίδα εις τα ακρότατα σημεία. Δεν είναι αποκλειστικόν προνόμιον ωρισμένων 

συναδέλφων να υπηρετούν εις την πόλιν και υποχρέωσις των υπολοίπων εις την 

ύπαιθρον» («Θίξατε τα κακώς κείμενα», 1945). 

Φαίνεται πως οι εκκλήσεις των εκπαιδευτικών για δικαιοσύνη και 

αμεροληψία στις τοποθετήσεις δεν εισακούστηκαν και υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες 

για περιπτώσεις νεοδιορισθέντων που αντί να τοποθετηθούν σε απομακρυσμένα 

χωριά, ήρθαν κοντά στην πόλη και μάλιστα πριν καν παρουσιαστούν αποσπάστηκαν 

αμέσως στην Φλώρινα και όλα αυτά σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Επιθεωρητή ο 

οποίος τόνιζε πως στην πόλη της Φλώρινας θα τοποθετούσε δασκάλους 

«δεδοκιμασμένους και ικανούς». Η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Γενικού 

επιθεωρητή δεν είναι έκδηλη, ωστόσο έμμεσα ο διδασκαλικός κόσμος εκφράζει την 

απογοήτευσή του λέγοντας ότι «ο κ. Γενικός Επιθεωρητής κατά την άφιξίν του προ 

μηνών εις Φλώριναν, αναγνωρίζων τας ανάγκας των συναδέλφων όπως μετατεθούν εις 

πλησιέστερα προς την πόλιν σχολεία, υπεσχέθη ότι θα ικανοποιηθούν αι ανάγκαι των 

μόλις διορισθούν νέοι διδ/λοι. Με πικρίαν παρατηρούμεν ότι εγένοντο τοποθετήσεις 

νεοδιορισθέντων εις θέσεις τας οποίας επί σειράν ετών υπηρετούντες συνάδελφοι εις 



 

202 
 

απομεμακρυσμένα χωρία, ανέμενο να τας καταλάβουν». Επίσης αναφέρονται 

περιπτώσεις συζύγων μη εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν κοντά στους συζύγους 

τους, ενώ δε συνέβη το ίδιο με συζύγους εκπαιδευτικών που δεν εξυπηρετήθηκαν 

αναλόγως (Ο φακός μας, 1946β). Βέβαια δεν κατονομάζεται καμία περίπτωση 

συναδέλφου εκ των προαναφερθέντων. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, στο 

ΕΣΣΕ, σύμφωνα με νόμο, οριζόταν και η συμμετοχή δασκάλου που θα μετέφερε τη 

γνώμη των συναδέλφων του στα εποπτικά συμβούλια, ωστόσο παρά το γεγονός ότι οι 

δάσκαλοι περίμεναν να γίνει αισθητή η συμμετοχή του στο ΕΣΣΕ, τα αποτελέσματα 

τους απογοήτευσαν (Ο φακός μας, 1946β). 

Ο επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Μπάλλας, φαίνεται ότι υπηρέτησε στη 

Φλώρινα μέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς 1948-1949. Έπειτα από την 

εκπαιδευτική Περιφέρεια Φλώρινας μετατέθηκε στην περιφέρεια Χίου. Ωστόσο η 

κοινωνία της Φλώρινας, αν και έκρινε ότι μια τέτοια μετάθεση θα ήταν ευεργετική 

για τον ίδιο τον επιθεωρητή μετά από την «πολύμοχθη και πολύπλευρη» υπηρεσία 

του, ωστόσο θα ήταν επιζήμια για την ίδια την πόλη και την παρεχόμενη εκπαίδευση, 

γιατί «ο κ. Μπάλλας είναι σήμερον εκ των πρωτοστατούντων δια την λύσιν παντός 

απασχολούντος την περιφέρειαν προβλήματος. Ιδιαιτέρως ούτος πρωτοστατεί εις την 

καταπολέμησιν των ξένων προπαγανδών, την εθνικήν προώθησιν των κατοίκων και 

την ανύψωσιν του εκπαιδευτικού κόσμου της περιφερείας» (Μετάθεσις επιθεωρητού, 

1949). 

Η τελική αποτίμηση του έργου του στην εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης» 

υπήρξε διθυραμβική: «Ηγάπησε τον τόπον αυτόν με όλην την δύναμιν της ψυχής του με 

την δύναμιν εκείνην με την οποίαν ηγάπησε το έργον του και τον διδάσκαλον. Ειργάσθη 

όσον ουδείς άλλος και αντιμετώπισε τα διάφορα και ιδιόρρυθμα προβλήματα της 

περιφερείας μας λίαν επιτυχώς. Προσέφερε πάρα πολλά εις την περιφέρειαν αυτήν, 

συνετέλεσε ώστε η κοινωνία ν’ αντιληφθή ότι ο διδάσκαλος είναι ο σπουδαιότερος 

κοινωνικός και εθνικός παράγων και συνέδεσε τον εαυτόν του απ’ ευθείας με την 

περιφέρειαν αυτήν δι’ εξαιρέτων πράξεων και δια συνεχούς δημιουργικής εργασίας. 

Είχεν επιβληθή εις την κοινωνίαν ως άριστος επιστήμων, ως φλογερός πατριώτης ως 

εξαίρετος και αδιάβλητος άνθρωπος. Επίστευεν εις ανωτέρα ιδανικά και δια της 

ανωτερότητος της σκέψεώς του απέβη ο εμβριθέστερος, ο αγαπητότερος και ο 

πιστότερος φίλος πάντων. Ήτο η ψυχή και η πνοή εις πάσαν εκδήλωσιν και κίνησιν 

εθνικήν, κοινωνικήν και εκπαιδευτικήν». «Αποθεωτικός και συγκινητικώτατος» 

περιγράφεται και ο αποχαιρετισμός του: «Σύμπας ο Διδ/κός κόσμος και σύσσωμος η 
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κοινωνία Φλωρίνης ευρίσκοντο από της 5 π.μ. της πρωίας της παρελθούσης Πέμπτης 

προ της οικίας του και εκείθεν συνώδευσε αυτόν μέχρι του αυτοκινήτου και, εν μέσω 

συγκινητικών εκδηλώσεων, προσφωνήσεν και προσφορών δώρων αναμνηστικών, του 

ευχήθη «Καλό Ταξείδι» […] έσπευσαν δι’ άλλων αυτοκινήτων μέχρι Βεύης δια να τον 

αποχαιρετίσουν» (Ο επιθεωρητής Δημ. Σχολείων κ. Κ. Μπάλλας, 1949). 

 

3.3.6. Οι εκπαιδευτικοί και η ανάγκη προβολή της «ελληνικότητας»  

Η κατοχική περίοδος, όπως προαναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της 

εργασίας, υπήρξε  ιδιαιτέρως κρίσιμη για την πόλη της Φλώρινας εξαιτίας κυρίως του 

βουλγαρικού κινδύνου, εναντίον του οποίου χρησιμοποιήθηκαν ως όπλα η 

πολιτισμική κυριαρχία μέσω της κατάδειξης της «ελληνικότητας» της περιοχής. Ήδη 

αναφέρθηκε, ότι δύο φορείς που κλήθηκαν να προβάλουν την ελληνική πολιτισμική 

κληρονομιά ήταν η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας και η Φιλεκπαιδευτικός 

Σύλλογος «Αριστοτέλης».  

Ωστόσο, η ανάγκη προβολής της «ελληνικότητας» της περιοχής υπήρξε 

διάχυτη σε όλες τις εκφάνσεις των εκπαιδευτικών και πολιτισμικών δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή, έτσι όπως αυτές προβλήθηκαν μέσα από τον 

τοπικό τύπο της περιόδου. Στα επιτελεία των τριών εφημερίδων καθώς και του 

εκπαιδευτικού λευκώματος κυριαρχούσε ο στόχος της εθνικής αποστολής και της 

διάχυσης των ιδεών του ελληνικού πολιτισμού.  Μετά την έναρξη του εμφυλίου οι 

κεντρώες και δεξιές δυνάμεις, όπως προαναφέρθηκε, υιοθέτησαν το σχήμα της 

εθνικοφροσύνης ως πλαίσιο πολιτικώς ορθής συμπεριφοράς. Η εθνικοφροσύνη αυτή 

είχε ως βασικούς άξονες την προσήλωση στα «εθνικά ιδεώδη» και τη διαρκή 

επαγρύπνηση απέναντι στον κατεξοχήν εθνικό κίνδυνο, τον κομμουνισμό, ο οποίος 

ταυτίστηκε με το λεγόμενο «σλαβικό κίνδυνο». Στα «εθνικά ιδεώδη», όπως αναφέρει 

ο Στεφανίδης (2008, σ. 199)  «συγκαταλέγονταν οι «κατευθύνσεις» μιας ιστορικά 

αυθαίρετης κατασκευής του 19ου αιώνα, του λεγόμενου «ελληνοχριστιανικού 

πολιτισμού», αλλά και τα κατάλοιπα της Μεγάλης Ιδέας, κυρίως η διεκδίκηση της 

Κύπρου και της Βόρειας Ηπείρου». Τα σημαντικότερα στοιχεία διαμόρφωσης της 

«ελληνικότητας» φαίνεται ότι υπήρξαν η ιστορική κληρονομιά, η θρησκεία και η 

γλώσσα. Η απόρροια του ελληνικού παρόντος από το ένδοξο παρελθόν για τους 

συγγραφείς του Εκπαιδευτικού Λευκώματος, τους εθνικόφρονες δασκάλους, 

αναμφιβόλως οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι «η Μακεδονία αείποτε υπήρξε Ελληνική, 
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ότι ο Μακεδονικός λαός είχε και έχει ελληνικήν συνείδησιν και ότι κατά τας 

περιστάσεις απέδειξε δια θετικών πράξεων την προσήλωσίν του προς τα ιδεώδη της 

αιωνίας Ελληνικής φυλής».  

Το «ελληνοχριστιανικό ιδεώδες» κλήθηκαν να υπηρετήσουν και οι δάσκαλοι 

της εποχής, οι οποίοι μέσα από τα έντυπα τους κάνουν σαφές το έργο τους. Ο 

δάσκαλος «οιστρηλατούμενος από τα ωραία ιδανικά της αγάπης προς την Πατρίδα, της 

αφοσιώσεως προς το Έθνος, του σεβασμού προς τον πολιτισμόν της, της λατρείας προς 

το μέγα και ένδοξον παρελθόν της, αγωνίζεται να διαποτίση την ψυχήν των 

Ελληνοπαίδων ελληνοπρεπώς» (Μετά προσοχής, 1945).   

 «Να ορθώσουμε το Ελληνικό μας ανάστημα να υψώσουμε μόνον Ελληνική 

φωνή από μέσα μας, να διδάξουμε με αφοσίωση πραγματική ώστε να δείξουμε στους 

εξωτερικούς και εσωτερικούς μα εχθρούς ότι: Εδώ μόνον Έλληνες κατοικούνε και 

ζούνε, που κοπιάζουν μόνον για μια Ελλάδα μεγάλη και πολιτισμένη. Στώμεν καλώς! 

Νάμαστε δια τα σχολεία μέσα και δια την κοινωνία έξω πρότυπα Έλληνα δασκάλου με 

πατριωτική ψυχή και Ελληνική σκέψη. Αυτό είναι το μεγάλο και μοναδικό μας καθήκον 

απέναντι στην Ελληνική Παιδεία και Πατρίδα» (Πασχαλίδης, 1945).  

Ειδικότερα, από το περιεχόμενο του Λευκώματος εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

δεν απουσιάζει  σχεδόν κανένα από τα στερεότυπα επιχειρήματα που «αποδείκνυαν» 

την «ελληνικότητα» των κατοίκων του νομού με το «ακραίο ελληνικό φρόνημα», από 

την  «καθαρά ελληνική φυσιογνωμία» των κατοίκων του έως «τα καθαρά Ελληνικά 

ήθη και έθιμα, [που] προσδίδουν Ελληνική όψι σ’ όλες τις εκδηλώσεις της ζωή τους». 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής (όπως οι επιτύμβιες πλάκες με ελληνικές 

επιγραφές που βρέθηκαν στο χωριό Κάτω Κλεινές, μαρμάρινες πλάκες με ελληνικά 

στοιχεία στο χωριό Άνω Υδρούσα, στο Εθνικό κ.λπ.) «μαρτυρούν ότι ο τόπος αυτός 

ήταν Ελληνικός από των αρχαιοτάτων χρόνων». Παράλληλα, οι συγγραφείς του, 

κάνουν σαφή την επιτακτική ανάγκη «το Ελληνικό έθνος, το ευγενές και ιδεολόγον, η 

ακρόπολις του πνευματικού κόσμου, το ακατάβλητον οχυρόν των ανθρωπίνων ιδεωδών 

επιστρατεύση όλας αυτού τας ηθικάς αξίας […] δια της καταλλήλου διαπαιδαγωγήσεως 

και τονώσεως των ιδεωδών της οικογενείας, της θρησκείας και των ηθών, αλλά όλως 

ιδιαιτέρως της εθνικής συνειδήσεως δια της εφαρμογής προγράμματος κοινωνικής και 

δη αφομοιωτικής πολιτικής» (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947).  

Από την πρώτη κιόλας σελίδα, η ανάγκη προβολής αυτής της 

«ελληνικότητας» είναι εμφανής μέσα από την αφιέρωση του λευκώματος  «στους 

δασκάλους τους αφανείς της Ελληνικής ιδέας και των ελληνικών δικαίων εργάτας και 
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σε κείνους που έχυσαν και χύνουν το αίμα των για τη Μακεδονική γη» (Λεύκωμα 

εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Αναφορικά με τη γλώσσα των κατοίκων του νομού, θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε ότι η σλαβογλωσσία  καταδικαζόταν μέσα από το συγκεκριμένο κύκλο 

εκπαιδευτικών, με τον ισχυρισμό ότι το «περίφημο Μακεδονικό ιδίωμα, που τόσο 

συγκινεί τους Βουλγάρους, τόσες συμφορές επεσώρευσε στην πολύπαθη Μακεδονία». 

Μάλιστα σχετικά με το «ιδίωμα» αναφέρεται ότι «αποτελεί γλώσσα τόσο νοθευμένη, 

ώστε είναι αδύνατο ο Βούλγαρος ή Σέρβος ή οποιοσδήποτε σλαύος να εννοήση το 

Μακεδόνα και αντιθέτως», καθώς και ότι «η φτώχια του ιδιώματος αυτού και η 

απουσία κάθε φιλολογικού ή επιστημονικού έργου δείχνει ότι ουδέποτε υπήρξε αυτό 

επίσημη γλώσσα κράτους, ούτε δε σήμερα ο κάτοχος αυτού είναι σε θέσι να εκθέση τις 

σκέψεις του απόλυτα» (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947). Σε άρθρο 

της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» αναφορικά με τη γλώσσα αναφέρεται 

«ουδεμίαν σχέσιν έχουσα προς την επίσημη Βουλγαρικήν, δεν αποτελεί τεκμήριον 

εθνότητος, αλλ’ είναι κράμα Ελληνικών και ξενικών γλωσσικών στοιχείων 

διαμορφωθέν και επιβληθέν εις τους κατοίκους των περιοχών αυτών κατόπιν μακρών 

βαρβαρικών κατά του Βυζαντίου επιδρομών» (Ψήφισμα διαμαρτυρίας οργανώσεως 

εθνικοφρόνων δημ/λων εκπαιδ. περιφερείας, 1945). 

Παράλληλα, η ελληνική συνείδηση και θρησκευτική πίστη των κατοίκων της 

περιφέρειας προβάλλεται έντονα σε όλη την έκταση του λευκώματος: «Κι’ αν ο 

πληθυσμός έχασε την ελληνική του γλώσσα, η συνείδησί του διατηρήθηκε άφθαρτη και 

η πίστι του στη θρησκευτική κι εθνική εξάρτησι από το Πατριαρχείο ποτέ δεν 

κλονίστηκε». 

Παρά την ευθυγράμμισή του με την εθνική γραμμή, ωστόσο περιέχει κάποιες 

διατυπώσεις που προκάλεσαν την οργή των ταγών της κυρίαρχης πολιτικής 

ορθοφροσύνης. Κατεξοχήν προβληματικό θεωρήθηκε το κομμάτι που αναφερόταν 

στη γλώσσα των κατοίκων της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας. Σύμφωνα με 

αυτό «Η γλώσσα  των κατοίκων της περιφέρειας είναι ανάλογη με την προέλευση των 

κατοίκων και σε κανένα τμήμα αυτής δεν ομιλείται μία και η αυτή γλώσσα. Έτσι, ένα 

τμήμα του πληθυσμού, το μεγαλύτερο, ομιλεί ως μητρική γλώσσα το Μακεδονικό 

γλωσσικό ιδίωμα που είναι κράμμα Σλαυϊκών λέξεων, Ελληνικών, Τουρκικών, 

Αλβανικών, Ρουμανικών και Σερβικών. Άλλο τμήμα ομιλεί την Λαζική ή Ποντιακή και 

εν μέρει τη Τουρκική και τέλος ένα άλλο τμήμα ομιλεί την Κουτσοβλάχικη ή Αλβανική. 

Η ωραία μας Ελληνική γλώσσα ομιλείται ως μητρική γλώσσα από λίγους μόνο 
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κατοίκους. Δυστυχώς δε δόθηκε η προσοχή που ταίριαζε στο σοβαρό αυτό ζήτημα, τόσο 

από το Σχολείο όσο κι από το επίσημο Κράτος και σήμερα παρατηρείται το θλιβερό 

φαινόμενο να ομιλούνται στην υπερελληνική αυτή περιοχή όλες οι γλώσσες του 

κόσμου» (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947).  

Η φράση «μόνο από λίγους κατοίκους η Ελληνική μιλιόταν ως μητρική 

γλώσσα», σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το Αρχείο Δραγούμη και 

παρατίθενται στο βιβλίο του Κωστόπουλου (2008) η «Απαγορευμένη γλώσσα», 

φαίνεται πως θεωρήθηκε  επιζήμια των εθνικών συμφερόντων και ισχυρό όπλο «εις 

[τους] υπούλους γείτονας εχθρούς της πατρίδος».  

Σύμφωνα με την απογραφή της 16ης Απριλίου 1940, ο πληθυσμός της 

επαρχίας Φλώρινας
37

 ανερχόταν σε 87.931 κατοίκους, ενώ σύμφωνα με την επόμενη 

απογραφή του έτους 1951 ο πληθυσμός αυτός μειώθηκε και ανερχόταν σε 69.391 

κατοίκους (Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1950˙ Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία της Ελλάδος, 1961). Σύμφωνα με την απογραφή της 7ης Απριλίου του 

έτους 1951, δηλαδή μόλις 4 χρόνια μετά την έκδοση του εκπαιδευτικού λευκώματος, 

τα δεδομένα σχετικά με την μητρική, καθώς και την ομιλούμενη γλώσσα των 

κατοίκων του νομού Φλωρίνης μαρτυρούσαν ότι από σύνολο 69.391 κατοίκων του 

νομού, η ελληνική ήταν μητρική γλώσσα 48.081 κατοίκων, δηλαδή της πλειοψηφίας 

του πληθυσμού, ενώ ομιλούμενη σχεδόν του συνόλου του πληθυσμού, δηλαδή 63.248 

κατοίκων (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, 1961). Αυτά όμως αποτελούν 

τα επίσημα στοιχεία του κράτους και πιθανότατα να μην είναι ασφαλείς δείκτες της 

πραγματικής κατάστασης που επικρατούσε στην περιοχή, καθώς με τις διώξεις που 

είχαν υποστεί οι Σλαβόφωνοι δεν γνωρίζουμε το κατά πόσο θα δήλωναν ως 

ομιλούμενη άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής. 

Όσον αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού της περιοχής ήταν ποικίλη. Η 

δημογραφική αυτή σύνθεση του πληθυσμού, όπως γνωρίζουμε από την υπάρχουσα 

ιστορική μελέτη, διαμορφώθηκε κυρίως μετά το 1923, οπότε και οι μουσουλμανικές 

οικογένειες ανταλλάχθηκαν με άτομα από τη Θράκη, τη Μικρά Ασία, από τον 

Καύκασο και τον Πόντο. Παράλληλα στην πόλη ήδη από αυτήν την περίοδο είχαν 

                                                           

37
 Ο Νομός Φλώρινας, το 1941, περιελάμβανε τις επαρχίες Φλώρινας και Καστοριάς, ωστόσο 

επειδή  στην απογραφή του 1950 οι επαρχίες εξελίχθηκαν σε ξεχωριστούς νομούς, αναφερόμαστε 

μόνο στον πληθυσμό της επαρχίας Φλώρινας που αποτέλεσε και το Νομό Φλώρινας για να μπορεί να 

υπάρχει μέτρο σύγκρισης. 
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εγκατασταθεί και πολλές οικογένειες από τη Βόρεια Ήπειρο, καθώς και από το 

Μοναστήρι και τα περίχωρά του. Επιπρόσθετα, επειδή ο πληθυσμός της Θράκης και 

της Μακεδονίας είχε γίνει κατά την μεγαλύτερη πλειοψηφία ελληνικός, ύστερα από 

τη μικρασιατική καταστροφή, η βουλγαρική κυριαρχία στην Ελλάδα κατά την 

περίοδο της Κατοχής, υπήρξε ιδιαιτέρως σκληρή, με αποτέλεσμα 100.000 Έλληνες 

να εκτοπιστούν από τις εστίες τους και να εγκατασταθούν σε διάφορα μέρη της 

Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Φλώρινα. 

Η σύνθεση αυτή του πληθυσμού καταγράφεται στο λεύκωμα ως εξής: «Τα 

6/10 περίπου αυτού ήταν γηγενείς (αυτόχθονες Μακεδόνες), τα 2/10 πρόσφυγες από τη 

Μ. Ασία, τον Πόντο, τον Καύκασο και τη Θράκη και τα υπόλοιπα 2/10 πρόσφυγες  από 

το Μοναστήρι και τα άλλα υπόδουλα μέρη της Μακεδονίας και της Β. Ηπείρου». Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται στο «Εκπαιδευτικό Λεύκωμα του 1945-47», λόγω αυτής 

της συνθέσεως του πληθυσμού υπήρχε ιδιαίτερος ανταγωνισμός, που έφθανε πολλές 

φορές τα όρια του ακήρυκτου πολέμου και προσέθετε στο Κράτος και ιδιαίτερα στην 

Εκπαίδευση άπειρα προβλήματα. 

Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η καταγωγή των κατοίκων ορισμένων χωριών 

της περιφέρειας Φλώρινας, όπως αυτή καταγράφεται στην ίδια πηγή. Οι κάτοικοι του 

χωριού Πολυπoτάμου προέρχονταν από τη Βόρεια Ήπειρο και την Αλβανία, καθώς 

και από τον κάμπο της Φλώρινας, οι οποίοι κατέφυγαν στο χωριό εξαιτίας της 

καταπίεσης των Τούρκων. Η Δροσοπηγή κατοικούταν από βλαχόφωνους και 

Αλβανόφωνους Έλληνες, που κατέφυγαν σε αυτήν από τη Β. Ήπειρο, 

καταδιωκόμενοι από τους Τουρκαλβανούς του Αλή Πασά. Ίδιας καταγωγής ήταν και 

οι κάτοικοι του Φλαμπούρου.  Το χωριό Κολχική κατοικούταν από πρόσφυγες του 

Καυκάσου, όπως είναι εμφανές από την ονομασία του, όπως και το χωριό Νέος 

Καύκασος. Μάλιστα για τους κατοίκους του τελευταίου αναφέρεται στο Λεύκωμα 

εκπαιδευτικών ότι «οι κάτοικοι είναι απόγονοι των Ελλήνων του Βυζαντίου που 

εγκαταστάθηκαν στον Καύκασο για να φυλάνε τα σύνορα κι έχουν μεγάλη συγγένεια με 

το Διγενή Ακρίτα, που πάλευε αδιάκοπα στα πέτρινα …Αλώνια!». Πρόσφυγες ήταν και 

στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι της Κάτω Καλλινίκης. Οι κάτοικοι αρκετών 

χωριών, όπως Αρμενοχωρίου, Τριποτάμου, Αμμοχωρίου, Νίκης κ.λ.π. ήταν μισοί 

γηγενείς και μισοί πρόσφυγες.  Από την άλλη ο πληθυσμός άλλων χωριών, λόγου 

χάρη των χωριών Παπαγιάννη, Άνω Καλλινίκη, Κλαδοράχη κ.λπ. ήταν εξ ολοκλήρου 

ντόπιος. Όλος ο πληθυσμός του χωριού Μαρίνα ήταν ντόπιος με εξαίρεση μερικές 

οικογένειες από τη Βόρεια Ήπειρο. Η καταγωγή φαινόταν και στη γλώσσα των 
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κατοίκων του χωριού Άνω Κλεινές, που είχε επιρροές από την Ήπειρο, αλλά και 

πολλές τουρκικές λέξεις. Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουμε τις λέξεις:  «του σπίτ», 

«του τσκαλ’», «η λαϊνα (=στάμνα)», «η γναίκα», «τ’ αμάξ», «τι θέλς», «του μπρικ (= 

το μικρό σταμνί)», «τα’ αυτοκίνητου», «του φτιρό» κ.λπ. 

Όπως ποικίλε η προέλευση των  κατοίκων της περιοχής ποικίλε και ο 

χαρακτήρας της κάθε ομάδας. Έτσι, οι γηγενείς κάτοικοι, εμφανίζονται ως 

«νομοταγείς, εργατικοί και φιλότιμοι, φιλόξενοι και λιτοδίαιτοι, καθώς και 

οικονομολόγοι». Χαρακτηριστικά όσον αφορά το τελευταίο χαρακτηριστικό που τους 

προσδίδεται αναφέρεται «ότι κρατούσαν πάντα κάποιο χρυσό απόθεμα, συνηθισμένοι 

από τις αλλεπάλληλες οικονομικές καταστροφές που υπέστησαν από τους πολέμους και 

τις καταστροφές». Διέθεταν «πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και ήταν επιφυλακτικοί 

προς οτιδήποτε καινούργιο», ιδιαιτέρως δε ήταν «διστακτικοί και ψυχροί σε κάθε 

πολιτική μεταβολή ή άλλο κοινωνικό φαινόμενο». Η μακρόχρονη οθωμανική σκλαβιά, 

οι επιδρομές λαών και η σκληρή Βουλγαρική προπαγάνδα τους κληροδότησε «την 

κρυψίνοια, τη δειλία, την υποκρισία και την τάση της δωροδοκίας προκειμένου να 

επιτύχουν τις επιδιώξεις τους». 

Οι πρόσφυγες από τον Πόντο και τον Καύκασο εμφανίζονται να διακρίνονται 

από το πείσμα και την πολιτικολογία, από την τάση για εκμετάλλευση, από την 

φυγοπονία και τέλος από την ανυπακοή και την επαναστατική τους διάθεση. Από την 

άλλη, σύμφωνα με το Εκπαιδευτικό Λεύκωμα Φλώρινας, ήταν φιλότιμοι, 

φιλοπρόοδοι, γενναίοι και έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για κάποιον σκοπό ή για 

άτομα που τους είχαν φερθεί με έντιμο τρόπο. 

Όσον αφορά τους πρόσφυγες από τη Θράκη, τα χαρακτηριστικά που τους 

αποδίδονται είναι η θρησκευτική προσήλωση, η εργατικότητα, η τιμιότητα, ενώ 

συγκεκριμένα οι πρόσφυγες της Σμύρνης διακρίνονταν για  την ανωτερότητα του 

πολιτισμού τους. 

Τέλος, οι καταγόμενοι από το Μοναστήρι, καθώς και εκείνοι οι κάτοικοι που 

μιλούσαν την «Κουτσοβλαχική» από το Πισοδέρι, τη Δροσοπηγή και το Νυμφαίο, 

συγκέντρωναν όλα τα χαρακτηριστικά της εντόπιας ομάδας, αλλά διακρίνονταν 

επιπλέον για την αστάθειά τους και τη ροπή προς εκμετάλλευση των πάντων. 

Ιδιαιτέρως δε για το χαρακτήρα των κατοίκων του Πισοδερίου αναφερόταν ότι ήταν 

λίγο ασταθής. Χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι: «Όλοι ρέπουν στην εύκολη ζωή, 

είναι ριψοκίνδυνοι και αγαπούν τα ελεύθερα επαγγέλματα του ταχυπλουτισμού. Είναι 
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επίσης φιλοκατήγοροι και εννοούν να εκμεταλλεύονται τα πάντα και τους πάντας» 

(Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Η αναπαραγωγή των συνηθισμένων στερεοτύπων για το «χαρακτήρα» και την 

«ψυχοσύνθεση» των διαφόρων εθνοτικών ομάδων («γηγενείς Μακεδόνες, Βλάχοι, 

πρόσφυγες από το Μοναστήρι, τη Θράκη και τη Μικρά Ασία») που απάρτιζαν τον 

πληθυσμό της περιοχής, αποτέλεσε ένα ακόμα προβληματικό σημείο της έκδοσης 

των εκπαιδευτικών. Οι αντιδράσεις, σύμφωνα με τον Κωστόπουλο (2008), που 

προκάλεσαν αυτές οι διατυπώσεις ήταν πολλές: με τηλεγραφήματα προς τον 

πρωθυπουργό, τους υπουργούς εξωτερικών και Παιδείας και τον υφυπουργό Τύπου, 

οι πρόεδροι των βλαχικών κοινοτήτων Πισοδερίου, Νυμφαίου, Δροσοπηγής, του 

Εργατικού Κέντρου Φλώρινας και των συλλόγων Μοναστηριωτών, Μακεδονομάχων 

και «Παύλος Μελάς» κατήγγειλαν την υιοθέτηση των στερεοτύπων περί Βλάχων και 

μόνο. 

Στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου θα επιχειρηθεί μία καταγραφή των 

στοιχείων εκείνων που παρουσιάζονται στο λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης και 

αφορούν τα τοπωνύμια των χωριών Φλώρινας, τα ήθη και τα έθιμα, τους 

λατρευτικούς τόπους των κατοίκων, τις τοπικές τους ενδυμασίες, στοιχείων μέσω των 

οποίων επιχειρήθηκε η προβολή της ελληνικότητας της περιοχής από την ομάδα των 

δασκάλων του λευκώματος.  

 

3.3.6.1.  Τοπωνύμια  

Τα τοπωνύμια αποτελούν ουσιαστικά μια έκφραση της συμφωνίας των 

ανθρώπων με τους τόπους. Με το τοπωνύμιο, αναγνωρίζεται και δηλώνεται ότι 

κάποιο ανώνυμο κομμάτι του φυσικού χώρου έγινε επώνυμος ανθρώπινος τόπος. Η 

μελέτη των τοπωνυμίων παρουσιάζει μεγάλο και ανεξάντλητο ενδιαφέρον, καθώς 

μερικά επιβιώνουν από την αρχαία ακόμα εποχή, ενώ τα περισσότερα αποτελούν 

ανασύσταση ή σύγχρονη επινόηση που συνήθως προκύπτει από μετονομασία.  

Όπως αναφέρει η Κυραμαργιού (2010) «τα τοπωνύμια θεωρήθηκαν τεκμήρια 

της ιστορικής εξέλιξης του ελληνικού χώρου και η διαχείρισή τους απέκτησε 

χαρακτηριστικά πολιτικού ζητήματος από τη δημιουργία του ελληνικού βασιλείου και 

έπειτα».   

Η μέριμνα του νεοσύστατου βασιλείου προς «Προς ανασύσταση των παλαιών 

ονομάτων της Ελλάδος» χρονολογείται από το 1833, με πρώτες μετονομασίες αυτές 
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των Σαλώνων σε Άμφισσα, του Βραχωρίου σε Αγρίνιο κ.λπ.. Το 1909, με το 

βασιλικό διάταγμα «περί συστάσεως Επιτροπείας προς μελέτην των τοπωνυμίων της 

Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών»,ορίστηκε η «Επιτροπεία προς 

μελέτην των τοπωνυμιών της Ελλάδος», η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και  την 

οργάνωση του εγχειρήματος των μετονομασιών και ουσιαστικά αποτέλεσε την 

αφετηρία μιας συστηματικής πολιτικής σε σχέση με το ζήτημα των τοπωνυμιών και 

της μετονομασίας τους. Σύμφωνα με αυτό, τα «κακόφωνα και ξενόφωνα» τοπωνύμια 

έπρεπε να αντικατασταθούν με «εύηχα και ελληνικά», ώστε οι κάτοικοι να τα 

συνηθίσουν και να τα χρησιμοποιήσουν για να σταματήσουν οι νύξεις για την εθνική 

σύσταση του πληθυσμού. Η αλλαγή των συνόρων του ελληνικού κράτους, μετά τους 

Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, σήμαινε την επέκταση των θεσμών της 

ελληνικής διοίκησης στις «Νέες χώρες», εκεί που η ανάγκη για εδαφική και 

πληθυσμιακή κατοχύρωση ήταν επιτακτική. Ιδιαίτερα, στη Μακεδονία και Ήπειρο οι 

πλειονότητα των κοινοτήτων είχαν «ξενόφωνο ή κακόηχο» όνομα, με αποτέλεσμα η 

ανάγκη μετονομασίας τους να θεωρηθεί άμεση.  Το 1917, με το Ν. 1051 «περί 

συστάσεως και διοικήσεως Δήμων και Κοινοτήτων εν ταις Νέαις χώραις» (ΦΕΚ Α’ 

259/ 10.11.1017) εγκρίθηκε και θεσμικά η διαδικασία ονοματοδοσίας που ίσχυε στην 

υπόλοιπη χώρα. (Κυραμαργιού, 2010). 

Με το νομοθετικό Διάταγμα της 17ης Σεπτεμβρίου 1926 «περί μετονομασίας 

συνοικισμών και κωμών» (ΦΕΚ Α’ 332), επί κυβερνήσεως Κονδύλη,  συστήνονταν 

γνωμοδοτικές υποεπιτροπές –με ευθύνη του Νομάρχη- από καθηγητές, εφόρους 

αρχαιοτήτων και διοικητικούς υπαλλήλους. Οι παραπάνω θα συνέτασσαν καταλόγους 

μετονομασιών και θα αιτιολογούσαν τις προτάσεις τους για την υιοθέτηση του νέου 

ονόματος. Η συμμόρφωση των κατοίκων της κοινότητας στην μετονομασία ήταν 

υποχρεωτική και απαγορευόταν η οποιαδήποτε χρήση του παλιού ονόματος. 

Την τριετία 1926-1928 πραγματοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο 2.479 

μετονομασίες οικισμών, αριθμός ασφαλώς εντυπωσιακός σε σύγκριση με τις αυτές 

που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1863-1908 (Κυραμαργιού, 2010). 

Συγκεκριμένα, για την εκπαιδευτική περιφέρεια Φλωρίνης, όπως αυτή 

καταγράφεται την περίοδο του Εμφυλίου πολέμου από το Λεύκωμα Εκπαιδευτικών, 

από σύνολο 57 οικισμών, οι 42 οικισμοί (73,7%) εμφανίζονται με μία μόνο ονομασία, 

ενώ για τους υπόλοιπους 15 οικισμούς (26,3%) καταγράφεται τόσο παλιά όσο και νέα 

ονομασία (Πίνακας 3.20, Διάγραμμα 3.23).  
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Πίνακας 3-19. Μετονομασθέντες Οικισμοί εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

Μετονομασθέντες Οικισμοί εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλωρίνης (Λεύκωμα 

εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Με μία ονομασία 42 73,7 73,7 73,7 

Μετονομασθέντες 15 26,3 26,3 100,0 

Σύνολο 57 100,0 100,0  

 

 

 
Διάγραμμα 3-23. Μετονομασθέντες Οικισμοί εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

 

Ωστόσο, η μελέτη των ΦΕΚ μετονομασίας, όπως αυτά καταγράφονται στη 

σελίδα «Πανδέκτης» του Ινστιτούτου νεοελληνικών ερευνών, όπου και υπάρχει 

ηλεκτρονικά η συλλογή «Μετονομασίες των οικισμών Ελλάδας», μεταβάλλει κατά 
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πολύ τα παραπάνω ποσοστά. Συγκεκριμένα, 49 από τους 57 οικισμούς (86%) 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλωρίνης φαίνεται να έχουν μετονομαστεί, ενώ μόλις 8 

εμφανίζονται με ένα μόνο όνομα (14%) (Πίνακας 3.21, Διάγραμμα 3.24) (Βλ. 

Παράρτημα Ζ). 

 

Πίνακας 3-20. Μετονομασθέντες Οικισμοί εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Πανδέκτης) 

Μετονομασθέντες Οικισμοί εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλωρίνης 

(Πανδέκτης) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Με μία ονομασία 8 14,0 14,0 14,0 

Μετονομασθέντες 49 86,0 86,0 100,0 

Σύνολο 57 100,0 100,0  

 
 

 
Διάγραμμα 3-24. Μετονομασθένετς Οικισμοί εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Πανδέκτης) 
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Αναφορικά με την προέλευση της ονομασίας των οικισμών (όπου 

καταγράφεται στο Λεύκωμα μία ονομασία) ή της νέας ονομασίας στους 

μετονομασθέντες οικισμούς, για την πλειοψηφία των χωριών -35 οικισμοί από 

σύνολο 57 (61,4%) - δεν αναφέρεται η προέλευση του ονόματός τους.  Η 

φυσιογνωμία του τόπου αποτελεί την αιτία ονομασίας 8 οικισμών (14%), 8 οικισμοί 

επίσης έχουν ως αιτία προέλευσης της ονομασίας τους κάποιο ιστορικό-εθνικό 

γεγονός (14%).  Η θρησκευτική προέλευση, αποτελεί το λόγο ονομασίας 2 οικισμών 

(3,5%), ενώ η ονομασία 2 ακόμα οικισμών είναι δηλωτική της καταγωγής του 

πληθυσμού τους (3,5%).  Τέλος, η ονομασία 2 χωριών (3,5%) προέρχεται από κάποιο 

πρόσωπο προς τιμήν του οποίου ονομάστηκε το χωριό (Πίνακας 3-22 & Διάγραμμα 

3-25). 

 

 
Πίνακας 3-21. Προέλευση Ονομασίας Οικισμών εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

Προέλευση Ονομασίας Οικισμών εκπ. Περ. Φλώρινας (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Δηλωτική καταγωγής 

πληθυσμού 
2 3,5 3,5 3,5 

Θρησκευτική προέλευση 2 3,5 3,5 7,0 

Ιστορική προέλευση 8 14,0 14,0 21,1 

Προς τιμήν προσώπου 2 3,5 3,5 24,6 

Φυσιογνωμία του τόπου 8 14,0 14,0 38,6 

Χωρίς αναφορά 35 61,4 61,4 100,0 

Σύνολο 57 100,0 100,0 
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Διάγραμμα 3-25. Προέλευση ονομασίας οικισμών εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

 

 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους οικισμούς των οποίων η ονομασία έχει 

θρησκευτική προέλευση, αυτή δόθηκε προς τιμήν κάποιου Αγίου (Τροπαιούχος, Αγία 

Παρασκευή). Αναφορικά με τους οικισμούς με ονομασία ιστορικής προέλευσης, από 

σύνολο 8 οικισμών, οι 3 (Πρώτη, Εθνικό, Ανταρτικό) πήραν το όνομά τους χάρη στη 

συμβολή των χωριών αυτών στον Μακεδονικό Αγώνα, ενώ η ονομασία των 

υπολοίπων 5 οικισμών (Κάτω & Άνω Κλεινές, Νίκη, Κάτω & Άνω Καλλινίκη) 

πηγάζει από κάποιο ιστορικό γεγονός, χωρίς ωστόσο αυτό να προσδιορίζεται 

χρονολογικά. Όσον αφορά τους οικισμούς, για τους οποίους καταγράφεται ως λόγος 

ονομασίας η φυσιογνωμία του τόπου, πρόκειται για τα χωριά που ονομάστηκαν από 

το σχήμα τους, τα ποτάμια, τα δάση, την τοποθεσία κ.λπ. στην οποία ήταν χτισμένα 

(Πολυπόταμος, Τρίγωνο, Πισοδέρι κ.α.). Για τα χωριά εκείνα που το όνομά τους είναι 

δηλωτικό της καταγωγής των κατοίκων τους, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

επρόκειτο για τους οικισμούς των προσφύγων, στους οποίους και δόθηκαν ονομασίες 
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αντίστοιχες του τόπου καταγωγής τους (Κολχική, Νέος Καύκασος).  Στον παρακάτω 

πίνακα (3-23) παρατίθενται αναλυτικά οι λόγοι ονομασίας των χωριών, έτσι όπως 

αυτοί καταγράφηκαν στο εκπαιδευτικό λεύκωμα της περιόδου 1945-47, μαζί με τις 

όποιες άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχονται στο λεύκωμα. 

 

Πίνακας 3-22. Λόγοι ονομασίας των χωριών της εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

Νέο όνομα Παλιό όνομα Προέλευση Ονομασίας 

Αγία 

Παρασκευή 

- Από την ομώνυμη εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής, η οποία χτίστηκε το 1570 και 

κάηκε το 1827 από τους Τούρκους. 

Άγιος 

Αχίλλειος 

- - 

Άγιος 

Γερμανός 

 - - 

Αγκαθωτό - - 

Άλωνα - - 

Αμμοχώρι - - 

Ανταρτικό Ζέλοβο  Παλιά ονομασία: Το όνομα αυτό το πήρε -

σύμφωνα με μερικούς- από τον Μπέη Ζέλοβ, 

ενώ κατ’ άλλους  ονομάστηκε «Ζέλοβο» από 

τον ομώνυμο παραπόταμο του Αλιάκμονα, 

Ζελοβίτη που διέσχιζε το χωριό. 

 

Νέα ονομασία: Η νέα ονομασία του χωριού 

Ανταρτικό, προήλθε από τη συμβολή των 

κατοίκων του κατά τη διάρκεια του 
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Μακεδονικού Αγώνα
38

.   

Άνω 

Καλλινίκη 

- Είναι το χωριό στο οποίο οι κάτοικοι των 

Κλεινών πέτυχαν καλή νίκη πολεμώντας του 

Σλάβους που τους είχαν επιτεθεί στο κάστρο 

του Παρορίου και για τον λόγο αυτόν πήρε 

το αντίστοιχο όνομα.  

Άνω Κλεινές Άνω Κλέστινα Πήρε το όνομά του –τόσο το παλιό όσο και 

το νέο- από κάποιο σπουδαίο ιστορικό 

γεγονός που διαδραματίστηκε στην περιοχή 

και προσέδωσε  δόξα και τιμή στον τόπο
39

. 

                                                           

38 Το χωριό υπήρξε φωλιά των Ελλήνων «ανταρτών» κι πατρίδα πολλών Μακεδονομάχων, 

όπως του Καπετάν Παύλου Κύρου, στενού συνεργάτη του Παύλου Μελά και Νικολάου Πύρζα, του 

δασκάλου Νικολάου Σιδέρη, του Τραϊανού Λιαντζάκη, του Ηλία Μήρτσου και άλλων (Λεύκωμα 

εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 
39

 Χρονολογική τοποθέτηση του ιστορικου αυτού γεγονότος δεν ορίζεται. Το γεγονός αυτό η 

παράδοση το αποδίδει ως εξής: «Στην κορυφή του βουνού του Παρορίου και κάτω από τη νότια πλευρά 

του, που στρέφεται προς τα δυο χωριά Άνω και Κάτω Κλεινές, υπήρχε κάστρο που δέσποζε σε όλη την 

περιφέρεια. Στη πλαγιά του βουνού αυτού υπήρχε αξιόλογη πόλη που έπιανε όλη την κοιλάδα […] Την 

πόλη αυτή προσέβαλαν ξαφνικά βάρβαροι λαοί, πιθανώς Σλαύοι, που ήρθαν από το Βορρά και οι 

κάτοικοι κατέφυγαν στο κάστρο της. Αφού όμως πολέμησαν αρκετά έκαναν έφοδο και έδιωξαν τους 

βαρβάρους ως την Καλλινίκη, όπου τους κατετρόπωσαν. Νικημένοι οι βάρβαροι έφευγαν προς βορρά, 

αλλά πάλι οι κάτοικοι της ηρωικής πόλεως τους πρόφτασαν στο χωριό που λέγεται σήμερα Νίκη και τους 

διέλυσαν τελείως. Έτσι, σώθηκε η πόλη και δοξάστηκε  ο τόπος. Το κατόρθωμα αυτό, που στην αρχαία 

γλώσσα μας λέγεται κλέος, οφείλεται στην τέχνη και ανδρεία κάποιου. Γι’ αυτό ο τόπος ονομάστηκε 

«Κλέος-τινί» ή «Κλέστινα», τώρα δε «Κλεινές», δηλαδή δοξασμένες. Για τους παραπάνω λόγους πήρε 

και το χωριό που πρωτονίκησαν αυτοί το όνομα Καλλινίκη και Νίκη το άλλο όπου τελειωτικά νικήθηκαν 

οι επιδρομείς» (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947).  
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Άνω Υδρούσα Άνω Κότορι  Νέα ονομασία: Η ονομασία του χωριού 

προήλθε από τα άφθονα τρεχούμενα νερά 

της περιοχής. Ο χαρακτηρισμός άνω 

σχετίστηκε με την τοποθεσία του χωριού 

από όπου αρχίζουν κατάφυτες πλαγίες και 

δάση, σε αντιδιαστολή φυσικά με την Κάτω 

Υδρούσα η οποία ήταν χτισμένη σε κάμπο. 

Αρμενοχώρι - Η ονομασία του προήλθε από τον πρώτο 

Μπέη του χωριού που ήταν Αρμενικής 

καταγωγής. 

 

Ατραπός - - 

Βροντερό - - 

Δασερή - - 

Δροσοπηγή Μπελκαμένη.  Νέα ονομασία: Αναφέρεται ως 

«δροσόλουστο» και η τοποθεσία του αυτή 

ήταν που το έδωσε και το σημερινό του 

όνομα. 

Εθνικό - Το χωριό πήρε το όνομά του  από τις πολλές 

εθνικές υπηρεσίες που προσέφερε στον 

Μακεδονικό αγώνα
40

. 

Καλλιθέα - - 

                                                           

40 Οι κάτοικοί του μετείχαν ενεργά όλοι σε αυτόν. Είχαν καταρτίσει ένοπλες ομάδες με 

αρχηγούς τον Μάρκο Παπούλκα, Χρ. Κρέσκα, τον ιερέα Παπαδημήτρη Μάγγο, τον Πέτρο Παπούλκα, 

τον Ν. Σφετκόπουλο, τον Στ. Σεκουλίδη και άλλους πολλούς, οι οποίοι δεν επέτρεψαν σε καμιά 

βουλγαρική συμμορία να εισβάλει στο χωριό. Το παράδειγμά τους μιμήθηκαν και τα γειτονικά χωριά, 

απομακρύνοντας τη Βουλγαρική προπαγάνδα. Μάλιστα, όταν οι Μάρκος Παπούκλας και Κρέσκας 

πιάστηκαν αιχμάλωτοι των Βουλγάρων και με ανήκουστα βασανιστήρια οδηγήθηκαν στο τόπο του 

μαρτυρίου φώναξαν «Γραικοί γεννήθηκαν γραικοί και θα πεθάνουν» (Λεύκωμα εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947).  
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Καλογερίτσα - - 

Καρυές  - - 

Κάτω 

Καλλινίκη 

- Όμοια με Κάτω Καλλινίκη. 

Κάτω Κλεινές Κάτω Κλέστινα  

 

 

 

 

Πήρε το όνομά του –τόσο το παλιό όσο και 

το νέο- από κάποιο σπουδαίο ιστορικό 

γεγονός που διαδραματίστηκε στην περιοχή 

και προσέδωσε  δόξα και τιμή στον τόπο. 

Κάτω 

Υδρούσα 

Κάτω Κότορι 

 

Παλιά ονομασία: Κάτω Κότορι πιθανότατα 

σήμαινε «κάτω μαντριά».  

Νέα ονομασία: χωριού προήλθε από τα 

πολλά νερά που το διέσχιζαν. 

Κλαδοράχη - 

 

Η ονομασία του προέρχεται από την 

φυσιολογία του, καθώς ήταν χτισμένη στην 

πλαγιά του Βαρνούντα περιβαλλόμενη από 

πλήθος δέντρων. 

Κολχική Πλησέβιτσα  

 

Νέα ονομασία: σε ανάμνηση της παλιάς τους 

πατρίδας
41

. 

Κορυφή - - 

Κρανιές  - - 

Κρατερό  Ράκοβο  - 

Λαιμός - - 

                                                           

41
 Προ του 1922 στην Κολχική κατοικούσανε Τούρκοι, οι οποίοι με την ανταλλαγή του 

πληθυσμού αντικαταστάθηκαν με πρόσφυγες από τον Καύκασο. Στον Καύκασο επίσης  είχαν 

κατοικήσει εκεί πάλι ως πρόσφυγες από τα παράλια του Εύξεινου Πόντου και συγκεκριμένα την 

Κολχίδα  (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947). 
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Λευκώνας
42

 - - 

Μαρίνα - - 

Μεσονήσι - - 

Μηλιώνας - - 

Μικρολίμνη - - 

Μοτέσνιτσα - - 

Μπούφι -  - 

Νέος 

Καύκασος 

- Πρόκειται για νέο χωριό, αφού χτίστηκε το 

1924, από πρόσφυγες του Καυκάσου, από 

όπου και πήρε και την ονομασία του.  

Νίκη Νεγκοτσιάνη 

 

Νέα ονομασία: ονομάστηκε Νίκη γιατί στην 

περιοχή που βρίσκεται νίκησαν τα παλιά 

χρόνια οι Έλληνες της (Κλέος τινί) 

Κλέστινας τους επιδρομείς του Βορρά». 

Οξυά - - 

Παπαγιάννη - - 

                                                           

42
 Επρόκειτο για παλιό χωριό μπέηδων, στους οποίους οι ντόπιοι ήταν κολίγοι, ενώ το χωριό 

καταγράφεται «σφηνωμένο σε μια ρεματιά με αποπνιχτική κι υγρή ατμόσφαιρα. Ο λόγος, που υψώνεται 

απότομα νοτιοανατολικά του, εμποδίζει την ανανέωση του αέρα. Υγρό και ελώδες, έχει το ανθυγιεινότερο 

κλίμα, γι’ αυτό σε κάποιο λεξικό παλιό, αναφέρεται σαν τόπος εξορίας επί Βυζαντινής Αυτοκρατορίας» 

(Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947). 
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Παρόρι Αρχικά ονομαζόταν 

από τους Τούρκους 

Σοκόλεο, ενώ 

αργότερα 

ονομάστηκε 

Μπιτούσα ή 

Μπίτουσα και εν 

συνεχεία πήρε τη 

νέα του ονομασία.   

Παλιά ονομασία: Το πρώτο του 

όνομα το πήρε από έναν παλιό άρχοντα του 

που ονομαζόταν Σοκολέας. 

 Νέα ονομασία: από την τοποθεσία 

του, για τον λόγο ότι είναι έξω από τον 

δρόμο, μέσα σε μια στενή χαράδρα και δεν 

φαίνεται (παρά-ορώ- παρορώ- παρόρι). 

Πέρασμα Σκυλοχώρι  

 

Παλιά ονομασία: Το παλιό χωριό ήταν 

χτισμένο στην θέση Κρούσοβο, όπου υπήρχε 

και το ομώνυμο χωρίο, αλλά λόγο της 

μεγάλης ελονοσίας που υπήρχε εκεί οι 

κάτοικοι του το εγκατέλειψαν και το 

ξαναέχτισαν σε υγιεινή τοποθεσία. Υπήρχε 

μάλιστα και ο σχετικός μύθος, ότι την 

τοποθεσία αυτή είχε ανακαλύψει κάποια 

σκύλα η οποία προστάτευε τα νεογέννητα 

της στο συγκεκριμένο μέρος.   

Πισοδέρι - Σχετικά με την ονομασία του η ετυμολογία 

της λέξεως πιθανότατα να προέρχεται από τη 

λέξη «πίσω δειράς», δηλαδή «Πισσοράχη» ή 

αλλιώς «πίσω ντριάν», που σήμαινε «μαύρη 

διάβαση, σκοτεινή πύλη», γιατί η λέξη 

ντριάν στην Αλβανική γλώσσα σήμαινε 

πύλη/διάβα. 

Πλατύ  - - 

Πολυπλάτανος - - 

Πολυπόταμος - - 
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Πρώτη Καμπάσνιτσα  

 

 

Νέα ονομασία: από τη συμβολή του χωριού 

στον Μακεδονικό αγώνα
43

. 

Πύλη - - 

Πυξός  - - 

Σκοπιά - - 

Σφήκα  Μπέσφινα 

 

Νέα ονομασία: την πήρε πιθανότατα από τις 

μέλισσες που υπήρχαν σε αφθονία στην 

περιοχή, καθώς στο εκπαιδευτικό λεύκωμα  

υπάρχει η χαρακτηριστική φράση «Σφήκα 

όνομα και πράμα!», ενώ από τα 

κτηνοτροφικά προϊόντα του χωριού δεν 

έλειπε και το εκλεκτό μέλι. 

Τριανταφυλλιά Λάγιανη Νέα ονομασία: από την εθνική συμβολή του 

Παπατριανταφύλλου, κατοίκου του χωριού, 

κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα.  

 

Τρίβουνο - - 

Τρίγωνο - 

 

Πήρε την ονομασία του από το σχήμα του, 

που ήταν τριγωνικό. 

Τριπόταμος - - 

                                                           

43 Το χωριό κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, στάθηκε το προπύργιο του 

Ελληνισμού. Οι ανταρτικές ελληνικές ομάδες του Μελά, του Μακρή, του Καραβίτη έβρισκαν πάντα 

καταφύγιο και ασφαλές ορμητήριο στην Πρώτη για το κυνηγητό του Σαραβωφικού κομιτάτου. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται, στο Λεύκωμα εκπαιδευτικών, για τον ιερέα και αντάρτη του χωριού 

Παπαϊωάννη και στον οπλαρχηγό Αναστάσιο Κοζάρη, οι οποίοι επέδειξαν εξαιρετική ηρωική στάση 

εναντίον των Βουλγάρων Κομιτατζήδων (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947). 
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Τροπαιούχος Μοναστήρι  

 

Παλιά ονομασία: από το εκκλησάκι που 

βρισκόταν στο κέντρο του χωριού, με την 

θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γεωργίου
44

. 

Νέα ονομασία: από τον πολιούχο Άγιο του 

χωριού, Άγιο Γεώργιο. 

Τύρνοβο 

(Καστορίας) 

 -  - 

Ψαράδες  - - 

 

 

3.3.6.2.  Ήθη και έθιμα  

 Τα ήθη και έθιμα είναι στοιχεία ενός τόπου τόσο δηλωτικά όσο και η γλώσσα 

ή και ο χώρος που ορίζει την έννοια «πατρίδα» για έναν λαό. Η γέννηση και η 

προέλευση τους, χάνονται στα βάθη των αιώνων, ενώ η εξήγηση τους άλλοτε υπάρχει 

και άλλοτε όχι (λόγου χάρη, υπάρχουν έθιμα που εξηγούνται βάση της κοινής 

καταγωγής των κατοίκων μιας περιοχής, όπως τα έθιμα που μετέφεραν οι πρόσφυγες 

της περιοχής στη νέα πατρίδα). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των εθίμων της 

περιοχής, όπως αυτά καταγράφονται στο λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης, ήταν η 

ελληνική τους φύση. Τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής «διατηρούσαν βασικά τον 

Πανελλήνιο χαρακτήρα τους, παρουσιάζοντας τοπικές ιδιοτυπίες, όπως φυσικά σε κάθε 

τόπο» (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947).  

Τα ήθη και τα έθιμα των πεδινών και ορεινών χωριών δεν είχαν ουσιαστικές 

διαφορές μεταξύ τους, ενώ υπήρχαν χωριά των οποίων οι κάτοικοι, όντας πρόσφυγες, 

είχαν τα ήθη και έθιμα της πατρίδας τους. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι του χωριού 

Κολχική είχαν τα ίδια ήθη και έθιμα που είχαν όλοι οι πρόσφυγες από τον Καύκασο. 

Οι Φλαμπουριώτες θεωρούσαν τα ήθη και τα έθιμα «ως προγονική πολύτιμη 

κληρονομιά και προσπαθούσαν με επιμέλεια να τα μεταδώσουν ατόφια στις νεώτερες 

γενιές». Η φύση των εθίμων τους ήταν καθαρά ελληνική, προσδίδοντας αυτήν την 

                                                           

44
 Οι αφηγήσεις των γεροντότερων περιέγραφαν τα πολλά θαύματα του παρεκκλησίου.  

Μάλιστα, αναφέρεται ότι «ακόμα και οι Τούρκοι το σεβάστηκαν, αφού και μετά την αναχώρηση τους 

στέλνανε χρήματα και τάματα για τον Άγιο» (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947). 
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ελληνική όψη σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του χωριού. Τα έθιμα του χωριού 

Δροσοπηγή ήταν όμοια με αυτά του Φλαμπούρου, λόγω της κοινής καταγωγής των 

κατοίκων τους. «Θησαυρό από λαογραφικό υλικό», όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, 

έκρυβε η τελετή του γάμου, αλλά και τα κάλαντα, οι απόκριες, το λαϊκό γλέντι του 

Πάσχα στην πλατεία του χωριού, ο κλήδωνας, τα Θεοφάνεια. Τα τραγούδια του 

γάμου, ήταν επηρεασμένα από την πολύχρονη δουλεία του Ελληνισμού από τους 

Οθωμανούς, διατηρώντας τον τόνο του μοιρολογιού και της σκλαβιάς. Υπήρχαν 

συγκεκριμένα τραγούδια που λέγονταν την Κυριακή το βράδυ στο σπίτι του γαμπρού, 

όταν έβαζαν σε επίσημο χορό το ζευγάρι, ενώ άλλα τραγούδια τραγουδούσαν τα 

κορίτσια που ετοιμάζονταν να αφήσουν το σπίτι τους ως νύφες. Μάλιστα, συνοδεία 

του τραγουδιού ο πατέρας της νύφης έριχνε κρασί στην άκρη του σακακιού του, ενώ 

η νύφη έπινε τρεις φορές από το κρασί αυτό, ως σύμβολο ευχής και αγάπης. Το ίδιο 

στη συνέχεια τελούταν από τη μητέρα της νύφης. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Λεύκωμα Εκπαιδευτικών και για τα έθιμα του 

χωριού Άνω Κλεινές. Την περίοδο του Πάσχα και συγκεκριμένα το Σάββατο του 

Λαζάρου, οι νέες του χωριού γύριζαν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούσαν το 

«Λάζαρο», «όπως και στην παληά Ελλάδα». Με τραγούδι πάλι και περιφορά στο 

χωριό ολοκληρωνόταν και η ημέρα των Χριστουγέννων. Μάλιστα σε όποιο σπίτι 

έμπαιναν τους περίμενε ο νοικοκύρης του σπιτιού προσφέρονταν, υπό το πνεύμα της 

ελληνικής φιλοξενίας, όλα τα αγαθά του νοικοκυριού. Τα κορίτσια κάθονταν και σε 

δύο ομάδες τραγουδούσαν και έτρωγαν συγχρόνως. Το παράδοξο βέβαια του όλου 

εθίμου βρισκόταν στο ίδιο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που τραγουδούσαν, καθώς 

οι στίχοι του έκαναν λόγο για τη σταύρωση του Χριστού. Χαρακτηριστικό 

απόσπασμα ήταν το εξής: «Σαράντα μέρες έχουμε Χριστόν που καρτεράμε κι από τις 

σαράντα κι’ ύστερα θε να τουν τραγουδάμε. Χριστόϊνα, Χριστόϊνα τώρα Χριστός 

γιννιόται, τώρα οι Αγγέλοι χαίρουντουν  κι’ οι Απόστολοι ψέλνουν κι’ του Χριστόν 

εσταύρωσαν σι στοιχιουμένου δένδρο». 

Και ο γάμος στο χωριό αυτό είχε τις ιδιαιτερότητές του. Μάλιστα στο 

Λεύκωμα εκπαιδευτικών τα έθιμα του γάμου περιγράφονται με λεπτομέρεια. Ο 

γαμπρός με τον κουμπάρο και μερικούς συγγενείς –με εξαίρεση τους γονείς του 

γαμπρού-, συνοδευόμενοι από οργανοπαίκτες, καθώς και από ένα άδειο κάρο το 

οποίο προοριζόταν για την προίκα της νύφης, πήγαινε στο σπίτι της νύφης. Εκεί σε 

ιδιαίτερο δωμάτιο, τους υποδέχοντα οι προσκεκλημένοι και ο πατέρας της νύφης. Σε 

άλλο δωμάτιο του σπιτιού, βρισκόταν η νύφη, η οποία είχε το κεφάλι της στα γόνατα 
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της μητέρας της ως ένδειξη αποχαιρετισμού. Εν συνεχεία, οι νέες του χωριού έντυναν 

τη νύφη και την παρέδιδαν στον γαμπρό. Στο σημείο αυτό η νύφη αποχαιρετούσε τον 

πατέρα της και τους λοιπούς συγγενείς φιλώντας τους με σεβασμό το χέρι, ενώ η 

μητέρα την ράντιζε με βασιλικό από ένα πήλινο πιάτο με νερό και ζάχαρη για να 

είναι γλυκιά η νέα ζωή που σε λίγο θα άρχιζε. Κατόπιν ερχόταν ο γαμπρός και 

πρότεινε το δεξί παπούτσι να του το φορέσει. Μετά από όλη αυτή τη διαδικασία 

πήγαιναν στην εκκλησία, όπου θα πραγματοποιούταν η στέψη και μετά την 

ολοκλήρωση του μυστηρίου του γάμου, ακολουθούσε το γλέντι. Σε αντίθεση με αυτό 

που συνέβαινε σε άλλα χωριά εκείνη την εποχή αναφορικά με τις σχέσεις των δύο 

φύλων, στις Άνω Κλεινές, όταν ένας νέος αρραβωνιαζόταν μια νέα, είχε το δικαίωμα 

κατά αραιά διαστήματα να την επισκέπτεται στο σπίτι της και ιδίως τα 

Σαββατοκύριακα. Εκεί του προσέφεραν όλες τις φροντίδες και ανέσεις που μπορούσε 

το κάθε νοικοκυριό και έπειτα το ζευγάρι κοιμόταν μαζί σε ξεχωριστό δωμάτιο. Ο 

αρραβώνας διαρκούσε μία τριετία, το ζευγάρι ζούσε κατά περιόδους στο χρονικό 

αυτό διάστημα ζωή παντρεμένου ζευγαριού και πιθανόν να είναι και αυτός ο λόγος 

που δεν παρατηρούνταν στη συνέχεια διαζύγια.  

Ένα άλλο χωρίο που διέφερε στο ζήτημα των σχέσεων των δύο φύλων ήταν 

το χωριό Μπούφι. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι κάθε βράδυ, ύστερα από τη δύση 

του ηλίου, οι νέες και οι νέοι ντύνονταν και έβγαιναν σε ένα σημείο του χωριού που 

υπήρχε ελεύθερος χώρος. Στη μια άκρη του χώρου αυτού μαζεύονταν τα νεαρά 

κορίτσια και στην άλλη άκρη τα αγόρια και έτσι κάθονταν παρατηρώντας οι μεν τους 

δε, χωρίς να έρχονται σε κάποια μορφή επικοινωνίας. Με το πέρασμα της ώρα όμως, 

όπως καταγράφεται στο εκπαιδευτικό λεύκωμα «ξεκόβονται μια-μια οι νέες του 

χωριού και προχωρούν προς ένα οιοδήποτε άλλο σημείο έξω από το χωριό. Σε λίγο 

ξεκόβονται ένας- ένας και οι νέοι και λίγο πειο πέρα, σαν να έχουν καθορισμένο 

σχέδιο, γίνονται ζευγαράκια». Αυτό μάλιστα δεν γινόταν «παράνομα», αλλά με τρόπο 

επίσημο και σοβαρό και οι γονείς διερχόμενοι από το σημείο καμάρωναν τους γιους ή 

τις κόρες που συνοδεύονταν. Παρόμοιες ήταν οι σχέσεις των δύο φύλων και στα 

χωριά Παπαγιάννη και Μαρίνα. Ο έρωτας θεωρούταν κάτι το φυσικό και μόλις 

αρραβωνιαζόταν ένας νέος αποκτούσε δικαιώματα συζύγου επίσημα και με την 

προστασία των γονιών της νύφης. Ωστόσο, το σημείο του λευκώματος το οποίο 

αναφέρεται στα έθιμα του Μπουφίου φαίνεται ότι ξέφυγε από τα συνήθη πλαίσια 

«της κοινωνίας των εθνικόφρονων πολιτών» (Κωστόπουλος, 2008, σ. 214). Σε έκθεση 

έκθεση προς τον Υπουργό Παιδείας Παπαδήμο, όπως μας μεταφέρει ο Κωστόπουλος 
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(2008, σ. 214), τα έθιμα αυτά αναφέρονται ως «ανθελληνικά, ανήθικα και 

αντιχριστιανικά» και θα έπρεπε να αποφευχθεί η αναφορά τους καθώς σκοπός 

συγγραφής του συγκεκριμένου λευκώματος «ο εθνικός και ηθικός φρονηματισμός, 

ιδίων των δασκάλων». 

Τα έθιμα του χωριού Εθνικό έμοιαζαν ιδιαιτέρως με τα έθιμα της Θεσσαλίας, 

της Ηπείρου και της λοιπής Ελλάδας, και δεν άφηναν καμία αμφιβολία «σε κάθε 

καλόπιστο και τίμιο άνθρωπο ότι και η περιοχή αυτή ήταν πάντα Ελληνική». 

Συνεχίζοντας με την  περιγραφή των εθίμων, ιδιαίτερη τέλος μνεία γίνεται για 

τα ήθη και έθιμα της περιοχής των Πρεσπών, τα οποία παρατίθενται –όπως 

αναφέρεται- προκειμένου «να αποδείξωμε για άλλη μια φορά ότι η Πρέσπα κι 

ολόκληρη η Μακεδονία ήταν κι είναι Ελληνική». Στην αρχή γίνεται αναφορά σε 

κάποια έθιμα και τις συνήθειες των κατοίκων της Πρέσπας είχαν ως βάση τις 

δεισιδαιμονίες: στο τραπέζι οι άντρες δεν έβγαζαν τα καπέλα τους, ορισμένες ημέρες 

οι γυναίκες δεν έραβαν, Τετάρτη και Παρασκευή δεν έσπερναν, Δευτέρες δεν 

έσφαζαν οικόσιτα ζώα. Οι γυναίκες δεν λούζονταν Κυριακές και Ψυχοσάββατα, ενώ 

δεν χτενίζονταν Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 

Τα έθιμα του κύκλου της ζωής της περιοχής των Πρεσπών, περιελάμβαναν τα 

έθιμα του τοκετού, τα βαπτίσια, των αρραβώνων, του γάμου και του θανάτου. Όταν 

ερχόταν η ώρα της γέννας, οι γυναίκες του χωριού επισκέπτονταν την επίτοκο μητέρα 

και έχυναν με το στόμα τους στο στήθος της λίγο νερό προκειμένου να διευκολυνθεί 

ο τοκετός, όπως πίστευαν. Στο τοκετό παραστεκόταν μόνο η μαμή και η πεθερά. 

Τρεις μέρες μετά τον τοκετό και εφόσον η μητέρα ήταν υγιής πήγαινε στο ποτάμι να 

πλυθεί. Οι συγγενείς την επισκέπτονταν και της πρόσφεραν διάφορα δώρα, συνήθως 

γλυκίσματα για την ίδια και φορέματα για το βρέφος. Στις σαράντα ημέρες από τη 

γέννηση, κάτι που συνηθίζεται μέχρι και σήμερα, η μητέρα πήγαινε στην εκκλησία να 

πάρει την ευχή του ιερέα. Η βάφτιση γινόταν κατά κανόνα τον πρώτο μήνα έπειτα 

από τη γέννηση του μωρού. 

 Όσον αφορά τον αρραβώνα δύο νέων, αυτός γινόταν συνήθως με προξενιό. 

Οι γονείς και οι συγγενείς του γαμπρού πήγαιναν στο σπίτι της νύφης προκειμένου να 

συζητήσουν με την οικογένεια της κοπέλας ζητήματα σχετικά με την προίκα, τα 

έξοδα και την ημερομηνία του γάμου. Εφόσον συμφωνούσαν στον επικείμενο γάμο, 

προσφέρονταν αναψυκτικά και φιλοδωρούσαν τη νύφη, η οποία με τη σειρά τους 

τους χάριζε μια δέσμη από ξηρό βασιλικό. Η προετοιμασία του γάμου διαρκούσε 

πολλές ημέρες. Τα συγγενικά κορίτσια προσέφεραν τις υπηρεσίες τους: καθάριζαν το 
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σπίτι, κουβαλούσαν νερό, ζύμωναν, έπλεναν και γενικά ήταν υπεύθυνες για τις 

εργασίες στο σπίτι της νύφης.  Οι άντρες από την άλλη έσφαζαν τα ζώα που θα 

μαγειρεύονταν στον γάμο. Εν συνεχεία, γινόταν η πρόσκληση συγγενών και φίλων, 

αφού είχε προηγηθεί η πρόσκληση του κουμπάρου και του παρακούμπαρου από τον 

γαμπρό συνοδεία δύο συγγενών του. Την παραμονή του γάμου κατέφθαναν και τα 

μουσικά όργανα για να συνοδεύσουν το τραπέζι. Το ίδιο γινόταν και στο σπίτι της 

νύφης. Την επομένη, που απαραιτήτως έπρεπε να είναι Κυριακή, μαζεύονταν στο 

σπίτι του γαμπρού συγγενείς και φίλοι για την προσφορά των δώρων, τα οποία ήταν 

συνήθως μαγειρικά σκεύη, οικόσιτα ζώα, κρασί ή ακόμα και ψωμί. Μετά το 

παραδοσιακό ξύρισμα του γαμπρού ξεκινούσαν όλοι μαζί για το σπίτι της  νύφης. 

Εκεί ακολουθούσε και πάλι γεύμα, καθώς και ανταλλαγή κρασιού και ψωμιού, αλλά 

και φιλοδωρήματος της νύφης μέσα σε ένα ποτήρι από κρασί, το οποίο εν συνεχεία 

ερχόταν και έπαιρνε από τον πεθερό της. Εν συνεχεία, η νύφη μοίραζε δώρα στους 

προσκεκλημένους και ξεκινούσε η πομπή –άλλοτε έφιππη άλλοτε πεζή- για την 

εκκλησία. Στη αρχή της γαμήλιας πομπής μετέφεραν τη νυφική προίκα. Σημαντικό 

στο σημείο αυτό να τονιστεί πως η στέψη τις περισσότερες φορές γινόταν στο σπίτι 

του γαμπρού. Έτσι, όταν έφταναν στο σπίτι οι μελλόνυμφοι περνούσαν κάτω από το 

ζυγό του αλετριού, ο οποίος συμβόλιζε τις αμοιβαίες υποχρεώσεις του γάμου. 

Ακολουθούσε το μυστήριο του γάμου και το γλέντι στην πλατεία του χωριού. Εκεί 

προτού καθίσουν οι νεόνυμφοι στο νυφικό τραπέζι τους προσέφεραν τα δώρα του 

γάμου, τα οποία σε αυτήν την περίπτωση ήταν εκτός από χρήματα, καρύδια, σύκα, 

γλυκά και τυρί. Την τελετή αυτή που λεγόταν «στο νερό» επισφράγιζε ο χορός του 

ζευγαριού. Έπειτα, ξαναγύριζαν στο σπίτι του γαμπρού, όπου συνεχιζόταν το γλέντι 

και ο χορός μέχρι τις πρωινές ώρες. Το γλέντι διαλυόταν, αφού οι παρευρισκόμενοι 

έπαιρναν από τη νύφη το δώρο τους (μαντήλια, κάλτσες, ποδιές κ.α.). Οκτώ ημέρες 

μετά το γάμο γίνονταν τα λεγόμενα «πιστρόφια», που ουσιαστικά ήταν η επίσημη 

επίσκεψη της νύφης και των νέων συγγενών της στο πατρικό της σπίτι. Την 

διαδικασία του γάμου ολοκλήρωνε ο εκκλησιασμός του ζευγαριού και οι επισκέψεις 

στους συγγενείς της νύφης. 

Τέλος, όσον αφορά το εθιμοτυπικό που ακολουθούσαν οι κάτοικοι των 

Πρεσπών έπειτα από κάποιο θάνατο, μετά την ανακοίνωση του θανάτου κάποιου 

κατοίκου, η καμπάνα της εκκλησίας χτυπούσε πένθιμα προκειμένου να ειδοποιηθεί 

το χωριό. Οι συγγενείς και φίλοι μαζεύονταν στο σπίτι του θανόντος, ενώ κάποιος 

αναλάμβανε να κατασκευάσει το φέρετρο. Οι γυναίκες ζύμωναν, μαγείρευαν και 
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ετοίμαζαν τα λεγόμενα «σχώρια», τα γνωστά σε όλους κόλλυβα. Μετά τη νεκρώσιμο 

ακολουθία και την ταφή, οι παρευρισκόμενοι μαζεύονταν στο σπίτι του θανόντος και 

ακολουθούσε φαγοπότι. Το πένθος διαρκούσε 40 ημέρες και διακρινόταν στους 

άντρες από τα μούσια και στις γυναίκες από τη μαύρη κορδέλα που φορούσαν στο 

μέτωπο κάτω από το καθημερινό μαντήλι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

απόψεις των κατοίκων της Πρέσπας για τη ψυχή του αποθανόντος. Πίστευαν, λοιπόν, 

πως για σαράντα ημέρες οι ψυχή του νεκρού τριγύριζε στο δωμάτιο που ξεψύχησε. 

Για το λόγο αυτόν έκαιγαν ένα καντήλι με λάδι και κρασί αντί για νερό. Τα 

μνημόσυνα πραγματοποιούνταν στις 3, στις 6, στις 9, στις 40 ημέρες, καθώς και 

στους 6 μήνες και τον ένα χρόνο από το θάνατο. Στα μνημόσυνα δε γέμιζε η 

εκκλησία από πανδαισία εδεσμάτων του τόπου, που συμβόλιζαν «την πανδαισία των 

ψυχών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Λεύκωμα των εκπαιδευτικών. 

 

3.3.6.3. Τοπική ενδυμασία  

Με την ευρεία έννοια του όρου, η ενδυμασία προστατεύει και καλλωπίζει το 

σώμα, σηματοδοτώντας ταυτοχρόνως την κοινωνική, οικονομική, ηλικιακή, εθνοτική 

θέση αυτού που τη φοράει. Κατά το παρελθόν κυρίως, η ενδυμασία προσδιοριζόταν 

από το κλίμα, την τοπική παραγωγή πρώτων υλών αλλά, τις δυνατότητες 

επικοινωνίας και τα εμπορικά δίκτυα, την ιστορική πορεία και τις πολιτισμικές 

επιδράσεις κάθε γεωγραφικής περιοχής.  Οι ενδυμασίες ήταν διαφορετικές στον 

αστικό από τον αγροτικό χώρο, καθώς επίσης και στον  ορεινό και πεδινό, στον 

παραθαλάσσιο και στην ενδοχώρα (Μινώτου-Λαδά & Γαγγάδη, 2005).  

Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι Μινώτου-Λαδά & Γαγγάδη (2005, σ. ΧΧV), 

«οι ελληνικές φορεσιές, διατηρούν με τρόπο αυστηρό τις παραδοσιακές μορφές 

προγενέστερων γενεών σαν υποσυνείδητη κληρονομιά, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια 

της ζωής του Έθνους, ενώ συνδέονται με ποικίλλες εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού, 

όπως τα ήθη και τα έθιμα, τη γλώσσα, τους χορούς και τα τραγούδια». Την «εθική» 

αυτή παράδοση «που είναι εξ ολοκλήρου ελληνική», όπως χαρακτηριστικά με έντονα 

γράμματα τόνιζαν, προέβαλλαν και οι εκπαιδευτικοί  του λευκώματος μέσα από τις 

όποιες αναφορές τους στην ενδυμασία των κατοίκων κυρίως των χωριών της 

Φλώρινας (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Παρά το γεγονός ότι η ενδυμασία ακολουθούσε ως προς την δομή και τη 

διακόσμηση ορισμένους παραδοσιακούς κανόνες, ωστόσο παρουσίαζε μεγάλη 
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ποικιλία ακόμα και στο πλαίσιο μιας μικρής κοινότητας. Το γεγονός αυτό οφειλόταν 

στο ότι οι ενδυμασίες κατασκευάζονταν στο οικιακό πλαίσιο, κυρίως από το 

γυναικείο πληθυσμό της περιοχής. Οι επαγγελματίες ραφτάδες ειδικεύονταν στην 

κατασκευή και  διακόσμηση συγκεκριμένων τμημάτων της ανδρικής και της 

γυναικείας ενδυμασίας (Καμηλάκη-Πολυμέρου & Καραμανές, 2008). 

Η Φλώρινα, γεωγραφικά βρίσκεται σε μία θέση, από την οποία πέρασαν στη 

διάρκεια της ιστορίας της διάφοροι λαοί. Γηγενείς, Βλάχοι, Αρβανίτες, 

Σαρακατσάνοι, πρόσφυγες από Μικρά Ασία και Πόντο, από το γειτονικό Μοναστήρι 

και την Ανατολική Θράκη, διεκδίκησαν χώρο στο «ενδυματολογικό χοροστάσι», που 

ίσως είναι το πλουσιότερο απ’ όλη την Ελλάδα σε ποικιλίες ενδυμασιών 

(Μηλιατζήδου-Ιωάννου, 2002). 

Οι ενδυμασίες των γηγενών συγκροτούσαν διάφορες ομάδες, αλλά είχαν 

κοινά τα βασικά στοιχεία -τα οποία ήταν κυρίως το πουκάμισο και η «κιουρτία», και 

παραλλαγές που εντοπίζονταν κυρίως στα κεντητικά μοτίβα, στα χρώματα και το 

κόψιμο. Η κάθε ομάδα περιελάμβανε χωριά συγγενικά μεταξύ τους που βρίσκονταν 

σε κοντινές αποστάσεις, δηλαδή τα χωριά του κάμπου, του Βιτσίου, τα ορεινά χωριά 

και τα χωριά της περιοχής των Πρεσπών (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-

1947, 1947). 

Η διαφορετική καταγωγή των κατοίκων των χωριών της Περιφέρειας, όπως 

και οι διαφορετικές γεωμορφολογικές συνθήκες, παρουσίαζε μωσαϊκό ηθών και 

εθίμων, όπως και ενδυμασιών. Η ενδυμασία των γηγενών αντρών,  αποτελούταν από 

τις «κιουρτίες», ένα είδος γιλέκου, που ήταν γνωστές στην υπόλοιπη Ελλάδα ως 

«σεγγούνια», από το πουκάμισο («κάμσο») φτιαγμένο από χοντρό πανί που ύφαιναν 

οι ίδιοι, από φανέλα που υφαινόταν και αυτή στο χωριό και από τα «πανταλόνια». 

Την ενδυμασία συμπλήρωναν τα λεγόμενα «κλάσνι», τα οποία ήταν ένα είδος 

ευζωνικής κάλτσας από μάλλινο χοντρό ύφασμα που περιέβαλε σφιχτά κνήμη και 

μηρό και τελείωναν σε μια γλώσσα που σκέπαζε το παπούτσι και το οποίο πίσω στην 

κνήμη ήταν σχιστό και κούμπωνε με κόπτσες. Τέλος, τα «γκάστσι» που ήταν 

ουσιαστικά τα εσώρουχα των ανδρών και τέλος τα «τσουράπια». Για παπούτσια 

φορούσαν τα λεγόμενα «χωριάτικα παπούτσια» ή τα «πίντσι», που ήταν 

γουρνοτσάρουχα με πολλά λουριά (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 

1947). 



 

229 
 

Όσον αφορά την ενδυμασία των ντόπιων γυναικών των χωριών του κάμπου
45

, 

όπως και των ορεινών χωριών
46

 με μικρές δυσδιάκριτες παραλλαγές, αποτελούταν 

από τη «ρεσάτσκα», που θύμιζε τις γνωστές φλοκάτες της Ηπείρου και της 

Θεσσαλίας και ήταν ένα είδος πανωφοριού χωρίς μανίκια και με πολλές πιέτες και 

άφθονα σειρίτια στους ώμους και την τραχηλιά. Την ενδυμασία τους συμπλήρωνε η 

«κιουρντία», που ήταν ένα μικρότερο μάλλινο «σεγγούνι»- ανοιχτό μπροστά και 

πλούσια κεντημένο- πάνω από το πουκάμισο και το πουκάμισο το οποίο ήταν μακρύ 

σαν φουστάνι και κεντημένο σε διάφορα σημεία. Μπροστά φορούσαν «τραχηλιά», 

προκειμένου να καλυφθεί το μέρος του στήθους που έμενε ακάλυπτο από το 

πουκάμισο, καθώς και ποδιά που είχε την ονομασία «πρέγατς» ή «φούτα» και ήταν 

κεντημένη και αυτή -έντεχνα από ειδικούς τεχνίτες- με διάφορα σειρίτια μεταξωτά 

και χρυσά σε διάφορα σημεία. Την γυναικεία στολή ολοκλήρωναν οι μαντήλες στο 

κεφάλι, που ήταν λευκές ανεξαρτήτως της ηλικίας της γυναίκας που της φορούσε, με 

εξαίρεση αυτών των χωριών του κάμπου που ήταν κίτρινες και της Πρέσπας που 

ήταν μαύρες. Στα ορεινά χωριά, όπως τα Άλωνα, Μπούφι, Κρατερό κ.α., τα μαντίλια 

ήταν πιο μικρά σε μέγεθος, μονόχρωμα μεν αλλά σε διάφορους χρωματισμούς, ενώ 

δένονταν σφιχτά «σαν φέσι τσολιάδικο». Στα αυτιά φορούσαν τις λεγόμενες 

«πούφκες», οι οποίες  ήταν λευκές φούντες φτιαγμένες από πούπουλα πουλιών. 

Τέλος, στο στήθος και το μέτωπο φορούσαν αρμαθιές από γνήσια φλουριά και στα 

αυτιά σκουλαρίκια από «ναπολεόνια». Μάλιστα, η φορεσιά αυτή, αλλά ούτε και τα 

στολίδια της δε διέφερε από τη φορεσιά μιας μεγαλούπολης της εποχής της 

Θεσσαλονίκης (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Η γιορτινή ενδυμασία των γυναικών ήταν γραφική και αεράτη σε αντίθεση με 

την καθημερινή που ήταν ακαλαίσθητη, πολυδάπανη, βαριά και καθόλου πρακτική. 

Μάλιστα αναφέρεται στο λεύκωμα ότι η ξένη προπαγάνδα στις αρχές του 20ου αιώνα 

προσπάθησε να καλύψει ό,τι στοιχείο συνέδεε την ενδυμασία αυτή με την ελληνική 

παράδοση με το μαύρο χρώμα στην περιοχή των Πρεσπών. Τα πάντα χάθηκαν κάτω 

από το μαύρο πένθιμο χρώμα που επιβλήθηκε βίαια μετά την αποτυχημένη 

επανάσταση του Ίλιντεν, το 1903. Πριν το 1903, η γυναικεία ενδυμασία ήταν 

                                                           

45 
 Αναφερόμενα χωριά του κάμπου: Αρμενοχώρι, Τριπόταμος, Παπαγιάννη, Μεσονήσι, 

Αμμοχώρι, Άνω & Κάτω Καλλινίκη, Μαρίνα, Πρώτη, Κλαδοράχη, Άνω & Κάτω Κλεινές, Παρόρι, 

Αγία Παρασκευή, Εθνικό, Νίκη, Νέος Καύκασος. 

46 
 Αναφερόμενα ορεινά χωριά: Κρατερό, Μπούφι, Άλωνα, Πισοδέρι. 
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περισσότερο λευκή και κεντημένη όπως των Σαρακατσαναίων, ενώ την ανδρική 

αποτελούσε ένα είδος πουκάμισου με πτυχές στη μέση σαν φουστανέλα,  και 

τσαρούχια χωρίς φούντες όπως των Ρουμελιωτών.   

 

 

Εικόνα 3-6. Χωρικές της περιφέρειας Φλώρινας με τη γιορτινή τους στολή (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947) 

 

Τη χρονική περίοδο 1945-47, καταγράφεται για τη στολή των γυναικών της 

Πρέσπας, ότι έμοιαζε καταπληκτικά με την ενδυμασία των γυναικών της Θεσσαλίας. 

Την φορεσιά αποτελούσε ένα άσπρο βαμβακερό πουκάμισο στη θέση του 

φουστανιού, ένα μαύρο μάλλινο σεγγούνι για ζακέτα και στη μέση μάλλινη ζώνη. 

Πάνω από αυτήν τη ζώνη συνήθως οι νεότερες φορούσαν μία άλλη δερμάτινη από 

την οποία κρεμούσαν πολλές αλυσίδες. Στο στήθος τους φορούσαν ένα χρωματιστό 

προστήθιο που ξεκινούσε από το λαιμό και έφτανε μέχρι και τη μέση τους. Την 

ενδυμασία συμπλήρωνε μάλλινη ποδιά, βαμβακερή ή μεταξωτή, κεντημένη και 
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στολισμένη με νομίσματα. Τους ψυχρούς μήνες πάνω από όλα τα παραπάνω 

φορούσαν πανωφόρι χωρίς μανίκια, περιχειρίδες μάλλινες πλεκτές που σκέπαζαν τον 

βραχίονα και μαντήλι στο κεφάλι. Μάλιστα, όλα αυτά τα διαφορετικά κομμάτια της 

ενδυμασίας τα ύφαιναν και τα έραβαν μόνες τους (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

 

Εικόνα 3-7. Χωρική του κάμπου (πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947) 

 

Από την άλλη την τοπική ενδυμασία των ανδρών την εξεταζόμενη χρονικά 

περίοδο, αποτελούσαν ένα παντελόνι, συνήθως μακρύ, ενίοτε όμως μπορούσε να 

είναι και μέχρι τα γόνατα ή ακόμα και «κιλότα», ένα γιλέκο, καθώς και ένα σακάκι 

μακρύ σαν παλτό, όλα από χοντρό μάλλινο ύφασμα, τα οποία δεν φτιάχνονταν 

οικιακά αλλά σε ειδικό ράφτη (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 

1947). 

Έτσι, στα χωριά της περιοχής του Βιτσίου, και συγκεκριμένα στο χωριό 

Τροπαιούχος το γηγενές στοιχείο φορούσε την εξεταζόμενη περίοδο τη γραφική 

στολή των ορεινών, η οποία έμοιαζε με τη στολή των πληθυσμών της Ηπείρου. Όπως 

χαρακτηριστικά καταγράφεται στο Λεύκωμα Εκπαιδευτικών, «κάθε κορίτσι του 

χωριού είναι και κινητή βιτρίνα από πολυποίκιλη έκθεσι λαϊκής τέχνης» (Λεύκωμα 
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Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947, σ. 165). Ηπειρωτικού τύπου ημιαστική 

ενδυμασία φορούσαν και οι κάτοικοι των χωριών Δροσοπηγή και Φλαμπούρου. 

Μάλιστα, η σατέν ποδιά των γυναικών που συναντάται σε διάφορα χρώματα των 

χωριών αυτών, αποτελεί ιδιαίτερο στοιχείο της φορεσιάς αυτής (Μηλιατζήδου-

Ιωάννου, 2002). Στο χωριό Πολυπόταμος οι ενδυμασίες και δη αυτές των γυναικών, 

ήταν «ποικιλόχρωμες και χτυπητές». Οι φορεσιές τους συγκροτούσαν ένα πολύ 

χαρούμενο και διαφορετικό ενδυματολογικό τύπο, με κοντά και φαρδιά σε έντονους 

χρωματισμούς φορέματα, συνήθως βελούδινα, συνδυάζοντας τοπικά και βλάχικα 

ενδυματολογικά στοιχεία. Παρόμοιες φορεσιές φορούσαν οι γυναίκες και των χωριών 

Τριανταφυλλιά και Ατραπού. Στο χωριό Κάτω Υδρούσα, αναφέρεται ότι η ενδυμασία 

των χωρικών έπαιρνε χρόνο με το χρόνο ρυθμό και χρώμα ευρωπαϊκής ενδυμασίας. 

Την ενδυμασία των γυναικών αποτελούσαν ένα πουκάμισο, μακρύ σαν φουστάνι, ένα 

φουστάνι, συνήθως χρώματος μαύρου ή κόκκινου ανάλογα με την ηλικία των 

γυναικών, μια φαρδιά ζώνη στη μέση, μια πολύχρωμη ποδιά και χοντρές μαύρες 

κάλτσες. Τους καλοκαιρινούς μήνες, η φορεσιά των νέων γυναικών, παρέμενε η ίδια 

βαριά και ζεστή φορεσιά, αλλά ενίοτε άλλαζε το χρώμα της σε λευκό (Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Όσον αφορά, τα χωριά της περιοχής Κορεστίων, υπάρχουν αναφορές για τις 

ενδυμασίες του πληθυσμού του χωριού Ανταρτικού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η 

ενδυμασία των ανδρών ήταν «ευρωπαϊκή», ενώ των γυναικών πολύ ιδιαίτερη. 

Επικρατούσε κυρίως το άσπρο χρώμα, αλλά δεν έλειπαν από τη φορεσιά και άλλα 

χρώματα και μάλιστα τα πιο έντονα από τη χρωματική παλέτα, ενώ οι νέες 

ολοκλήρωναν την ενδυμασία τους με ένα κόκκινο λουλουδάτο μαντήλι.  Η ποδιά 

τους ήταν φανταχτερή και φορούσαν ζωνάρι (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

1945-1947, 1947). Μάλιστα, όπως αναφέρει η Μηλιατζήδου-Ιωάννου (2002), η 

φορεσιά του Ανταρτικού αποτελεί το ποίημα της φλωρινιώτικης ενδυμασίας που 

δημοσιεύτηκε, σχεδιάστηκε και φωτογραφήθηκε περισσότερο απ’ όλες και 

προβάλλεται ως μνημείο κεντητικής τέχνης. Όμοια ενδυμασία είχαν και οι κάτοικοι 

των χωριών Τριγώνου, Τυρνόβου και Σφήκας. 

 

3.3.6.4. Εκκλησίες και Μοναστήρια 

Η πόλη της Φλώρινας, σύμφωνα με το εκπαιδευτικό λεύκωμα, 

χαρακτηρίζόταν από μια έντονη θρησκευτική κίνηση και συνείδηση. Ταυτόχρονα 
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αποτελούσε έδρα της Μητρόπολης Φλωρίνης, Αλμωπίας και Εορδαίας με 

μητροπολίτη τον Βασίλειο. Το έργο του περιγράφεται σημαντικό, καθώς με «τη 

δημιουργική εργασία του, το θερμογόνο ζήλο του και το ζωντανό κήρυγμά του 

προτρέπει το ποίμνιό του σ’ έργα θεάρεστα και κοινωφελή και δημιουργεί συνειδήσεις 

παλλόμενες από τα νάματα της πίστεως και της χριστιανικής διδασκαλίας». 

Η πόλη διέθετε τρεις εκκλησίες: την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία 

ήταν βασιλικού ρυθμού και χτισμένη από το 1835, την νεόκτιστη εκκλησία του Αγίου 

Παντελεήμονος και του Αγίου Νικολάου. Επιπρόσθετα, υπήρχε και το παρεκκλήσι 

της Αγίας Παρασκευής. 

Η θρησκευτική πίστη, για τους συντάκτες του λευκώματος, δεν ήταν 

ασύνδετη με ελληνική πίστη και την ελληνική καταγωγή.  Εξάλλου, σύμφωνα με τη 

Γκόλια (2011, σ.262), «η ορθοδοξία αναγνωρίστηκε ως θεμελιώδες στοιχείο της 

ελληνικότητας στην κοινωνική κατασκευή της υπερδομής, που ονομάζεται ελληνικό 

έθνος». Χαρακτηριστικό απόσπασμα του λευκώματος αναφέρει: «η ένθερμη προς τη 

θρησκευτική πίστι των κατοίκων και η αγάπη προς την Πατρίδα διατήρησαν άσβεστη, 

κατά τη μακρόχρονη και μαρτυρική ιστορία της πόλεως, την ελληνικότητα της 

καταγωγής των κι ανέδειξαν αξιόλογα πρόσωπα με ηρωϊκή δράσι και σκληρούς αγώνες 

για τη διατήρησι της ελληνικότητος της περιοχής». Παράλληλα η ύπαρξη των 

εκκλησιών προσέφεραν πολλά στην ζωή και την ελληνική όψη των χωριών του 

Νομού (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Σε όλη την έκταση του λευκώματος η θρησκευτική πίστη και η εθνική 

συνείδηση παρουσιάζονται αλληλένδετες («θέλη να κάμη το σταυρό του, να 

ευχαριστήση άλλη μια φορά Εκείνον που τον φύλαξε σε τέτοιες στιγμές κρίσιμες 

ζωντανό να διδάσκη τη Χριστιανική αγάπη και την πίστι στην αιώνια Ελλάδα»). 

Ταυτόχρονα, γίνεται λόγος -αλλού αναλυτικά και αλλού με απλές αναφορές- για την 

ύπαρξη εκκλησιών και μοναστηριών στα χωριά της εκπαιδευτικής περιφέρειας της 

Φλώρινας και τα οποία θα παρατεθούν στη συνέχεια, προκειμένου να δοθεί μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα  της περιφέρειας, έτσι όπως αυτή καταγράφεται από τους 

εθνικόφρονες δασκάλους της πόλης. 

Από σύνολο 57 οικισμών, για τους 39 οικισμούς (68,4%) δεν υπάρχουν 

αναφορές σε λατρευτικούς τόπους, στο εκπαιδευτικό λεύκωμα του 1947, ενώ για τους 

17 οικισμούς (29,8%) υπάρχουν αναφορές για εκκλησίες και μοναστήρια. Τέλος, 

μόνο για ένα χωριό (1,8%) (Κολχική) υπάρχει σαφής αναφορά ότι δεν διέθετε 

εκκλησία, την εξεταζόμενη χρονικά περίοδο (Πίνακας 3-24 & Διάγραμμα 3-26). Στο 



 

234 
 

παράρτημα Η υπάρχει πίνακας με τις ονομασίες των εκκλησιών των χωριών που 

καταγράφονται. 

 

 
Πίνακας 3-23. Εκκλησίες των χωριών της εκπ. Περ. Φλώρινας (πηγή: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 

Εκκλησίες των χωριών της εκπ. Περ. Φλώρινας (Λεύκωμα εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης) 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Με εκκλησία 17 29,8 29,8 29,8 

Χωρίς αναφορά 39 68,4 68,4 98,2 

Χωρίς εκκλησία 1 1,8 1,8 100,0 

Σύνολο 57 100,0 100,0 
 

 

 

 
Διάγραμμα 3-26. Εκκλησίες των χωριών της εκπ. Περ. Φλώρινας (πήγη: Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης) 
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Ιδιαίτερη μνεία, στο εκπαιδευτικό λεύκωμα, γίνεται για τις εκκλησίες και τα 

μοναστήρια ορισμένων μόνο χωριών της εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας, για 

τις οποίες θα παραθέσουμε τις όποιες πληροφορίες καταγράφονται. 

Το χωριό Κολχική πληροφορούμαστε ότι την περίοδο του εμφυλίου πολέμου 

δεν διέθετε εκκλησία, ωστόσο οι κάτοικοί του εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους 

καθήκοντα σε ένα τουρκικό τζαμί, με ιερέα του χωριού τον Παπαγεώργιο 

Γυμνόπουλο. 

Στο χωριό Πρώτη, σε υψόμετρο 1100 μέτρων, ήταν χτισμένο το Μοναστήρι 

του Αγίου Μάρκου. Το μοναστήρι κατά το παρελθόν ήταν πλούσιο και διατηρούσε 

κοπάδια από οικόσιτα ζώα, ενώ η ειδυλλιακή του τοποθεσία ήταν ιδανική για 

παραθερισμό και παιδικές κατασκηνώσεις. Ωστόσο, την περίοδο του εμφυλίου 

πολέμου ζούσαν σε αυτό μόνο δύο-τρεις καλόγριες. 

Εκτενής αναφορά στο εκπαιδευτικό λεύκωμα γίνεται για τα λατρευτικούς 

τόπους του χωριού Κλαδοράχη. Ως παλιότερη εκκλησία του χωριού αναφέρεται αυτή 

του Αγίου Προκοπίου –πολιούχου του χωριού- η οποία χτίστηκε το 1874. Το 1880 

είχε χτιστεί στην Κλαδοράχη η Μονή της Παναγίας, με συνδρομή των κατοίκων της 

και με εράνους από τα γύρω χωριά, πάνω στα ερείπια παλιάς μονής, η οποία είχε καεί 

από τυχαίο γεγονός. Πριν το 1932, προτού οι μονές περιέλθουν στο ΤΑΚΕ, διέθετε 

κοπάδια από πρόβατα, αγελάδες και άλλα ζώα, καθώς και υπαλλήλους για τα 70 

ιδιόκτητα στρέμματα που καλλιεργούσε από δωρεές ευσεβών χωρικών. Στον πόλεμο 

του 1914 λειτούργησε ως νοσοκομείο του συμμαχικού στρατού. Η Μονή 

αποτελούταν από μεγαλόπρεπο οικοδόμημα 30 δωματίων, περιφραγμένο, με την 

εκκλησία στο κέντρο του. Στη Μονή κάθε 15Αύγουστο γινόταν μεγάλο πανηγύρι στο 

οποίο παρευρίσκονταν πλήθος κόσμου από την πόλη της Φλώρινα και τα γύρω 

χωριά, προκειμένου να γιορτάσει και να λάβει την ευλογία του Μητροπολίτη. 

Παράλληλα, αποτελούσε μέρος παραθερισμού πλήθους Φλωρινιωτών και για το λόγο 

αυτό οι χωρικοί αισθάνονταν την υποχρέωση να επισκευάζουν τόσο τα κτίρια όσο και 

τον αμαξιτό δρόμο που οδηγούσε σε αυτό. Από τη χρονική στιγμή όμως που το 

παρέλαβε η Μητρόπολη Φλώρινας, οι κάτοικοι του χωριού έχασαν το ενδιαφέρον 

τους και το μέρος άρχισε να καταρρέει λησμονημένο. Σε άλλο μέρος της Κλαδοράχης 

βρισκόταν η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, χτισμένη το 1919, στην οποία 

βρίσκονταν και τα νεκροταφεία του χωριού. Επιπρόσθετα, στο νότιο μέρος του, προς 
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το χωριό Πρώτη, ήταν χτισμένο το παρεκκλήσι του Αγίου Αθανασίου, ενώ προς τα 

βόρεια του χωριού υπήρχαν υπολείμματα παλιάς εκκλησίας προς τιμήν του Αγίου 

Νικολάου. Τέλος, στη δυτική πλευρά της Κλαδοράχης, στη θέση με την ονομασία 

«Ασπροκκλησιά» υπήρχαν πλατύμακρες πέτρινες πλάκες οι οποίες μαρτυρούσαν την 

ύπαρξη και άλλης παλιάς εκκλησίας, ενώ άλλη θέση στον κάμπο με την ονομασία 

«Αγία Παρασκευή» πιθανότατα να υποδήλωνε ακριβώς το ίδιο. Το πλήθος αυτό από 

ιερούς τόπους σαφώς ήταν ενδεικτικό της έντονα θρησκευτικής πίστης των κατοίκων 

της Κλαδοράχης (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Αναφορικά με τους λατρευτικούς τόπους του γειτονικού χωριού Άνω Κλεινές, 

ως παλιά εκκλησία του χωριού αναφέρεται αυτή του Αγίου Νικολάου, η οποία κατ’ 

άλλους ήταν προς τιμήν της Αγίας Παρασκευής. Η εκκλησία ήταν χτισμένη στο 

κέντρο του χωριού, ενώ καταστράφηκε από Τουρκαλβανούς, οι οποίοι στην θέση της 

έχτισαν μουσουλμανικό σχολείο, το οποίο και διασωζόταν μέχρι και το 1924. Λίγο 

πιο έξω από το χωριό-στο βορειοδυτικό του τμήμα- βρισκόταν του μοναστήρι του 

Προφήτη Ηλία. Νοτιοδυτικά του χωριού βρισκόταν και άλλο Μοναστήρι που 

ονομαζόταν Μονή του Αγίου Προκοπίου, το οποίο επίσης καταστράφηκε από τους 

Τουρκαλβανούς. Οι Έλληνες χριστιανοί ωστόσο κατάφεραν να περισυλλέξουν 

πολλές εικόνες της μονής που διασώθηκαν και φέρουν ελληνικές επιγραφές και τις 

μετέφεραν στη Κλαδοράχη. Το 1947, το χωριό διέθετε νέα εκκλησία χτισμένη στα 

βορειοανατολικά του. Ήταν δε αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας Τριάδας και τα 

εγκαίνιά της πραγματοποιήθηκαν το 1927, από τον τότε Μητροπολίτη Φλώρινας 

Χρυσόστομο (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Η εκκλησία του χωριού Κάτω Κλεινές, «Γέννησις της Θεοτόκου», χτίστηκε 

το 1820. Στην είσοδο της έφερε επιγραφή με τα εξής: «Όσοι ράθυμοι και βέβηλοι τη 

καρδία μηδόλως εισέλθειν εν τω Θείω και ιερώ τούτω κατοικητήριω, ο γαρ πάλαι 

φύλαξ του παραδείσου, νυν της νέας ταύτης Εδέμ, προσετάχθην και τώδε τω τεταμένω 

ξίφει τας ψυχάς πάντων ανηλεώς αφαιρώ». 



 

237 
 

 

Εικόνα 3-8. Νότια είσοδος εξωτερικά. Η μεταξύ των αρχαγγέλων επιγραφή. 1885 (Πηγή: 

Ημερολόγιο Κοινότητας Κάτω Κλεινών Φλώρινας, 1993) 
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Εικόνα 3-9. Νότια είσοδος εξωτερικά. Η μεταξύ των αρχαγγέλων επιγραφή (λεπτομέρεια) 

(Πηγή: Ημερολόγιο Κοινότητας Κάτω Κλεινών Φλώρινας, 1993) 

 

Στο υπόστεγο υπήρχαν και πλάκες μαρμάρινες με σώματα Θεών. Μια από 

αυτές διατηρήθηκε μέχρι το 1912. Είχε μήκος 1 μέτρο και πλάτος 0,80 εκατ. και 

πάνω της ήταν σκαλισμένη πενταμελής οικογένεια. Κάτω από την οικογένεια 

υπήρχαν κεφαλαία ελληνικά γράμματα, που έλεγαν «Δώρον Δωροθέω κ.λπ.», 

δυστυχώς όμως τα περισσότερα ήταν κατεστραμμένα. Η πλάκα αυτή πάρθηκε από 

κάποιον μετά το 1912 και μεταφέρθηκε στη Φλώρινα, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει 

κανένας από ποιον και που. 
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Εικόνα 3-10. Νάρθηκας εκκλησίας Κάτω Κλεινών: Τοιχογραφία της τιμωρίας των 

κολασμένων (Πηγή: Ημερολόγιο Κοινότητας Κάτω Κλεινών Φλώρινας, 1993) 

 

Η ομώνυμη εκκλησία του χωριού Αγία Παρασκευή, χτίστηκε το 1570. Ήταν 

μια ιστορική εκκλησία, η οποία όμως κάηκε το 1827 από τους Τούρκους και στη 

θέση της χτίστηκε το 1886 ένα μικρό εκκλησάκι προς τιμήν της Αγίας. Το εκκλησάκι 

αυτό, μετά το 1918, έγινε η μεγάλη εκκλησία που διέθετε το έτος 1947 το χωριό, από 

το 25ο Σύνταγμα Ηπειρωτών που είχε συνταγματάρχη τον Μεσσήνη (Λεύκωμα 

εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Το χωριό Ανταρτικό στολιζόταν από δύο εκκλησίες, η μία του Αγίου 

Αθανασίου και η άλλη του Αγίου Νικολάου, η οποία ήταν νεόκτιστη του 1925. 

Ιδιαίτερη εντύπωση δε κάνει η εκκλησία αυτή που ήταν κτισμένη με σκαλιστές  

πέτρες και μονοκόμματες πέτρινες κολόνες στις πόρτες και τα παράθυρα. Μάλιστα, η 

εκκλησία αυτή αποτέλεσε δείγμα της εργατικότητας των Ανταρτιωτών αφού χτίστηκε 

με προσωπική τους εργασία, με έρανό των κατοίκων του χωριού και με τη βοήθεια 

των Ανταρτιωτών της Αμερικής(Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 

1947). 

Για το νησάκι του Αγίου Αχιλλείου στη μικρή Πρέσπα, γίνεται λόγος για τα 

ερείπια του ναού του Αγίου Δημητρίου, βασιλικού ρυθμού, που χτίστηκε από το 
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Βασίλειο Βουλγαροκτόνο, καθώς και η εκκλησία των 12 Αποστόλων, ο οποίος είχε 

πολλές τοιχογραφίες της Βυζαντινής εποχής. Στο εσωτερικό του ναού υπήρχε η 

επιγραφή: «Ανιστορήθη δε τούτο το Άγιον Βήμα εν έτει α.ψ.μ.α. δια εξόδων όλων των 

χριστιανών περιχώρων αρχιερατεύοντος δε κ.κ. Παρθενίου και εφημερεύοντος δε Π. 

Παπαρπένος, προς τούτων των χρόνν α,ψ, έγινεν η μεγάλη πείνα, το κιλό σιτάρι δέκα 

γρόσια εις όλην την Ρούμελην». Επιπρόσθετα, στο ιερό του ναού υπήρχε τοιχογραφία 

του Χριστού και δύο εικόνες, του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Βασιλείου (Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

Τέλος, μία από τις εκκλησίες που παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η 

εκκλησία του χωριού των Πρεσπών, Άγιος Γερμανός. Στην πλατεία του χωριού ήταν 

χτισμένος ο βυζαντινού ρυθμού (σταυροειδής) ναός του Αγίου Γερμανού (συνέχεια 

με το Άγιο βήμα του νεότερου ομώνυμου ναού). Σε αυτόν και στην βόρεια πλευρά 

του είναι ο τάφος του Αγίου Γερμανού, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Την πλάκα 

του τάφου του Αγίου αφαίρεσαν κρυφά οι Βούλγαροι και τη μετέφεραν στη Σόφια 

κατά τη Γερμανοβουλγαρική κατοχή της περιοχής του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Το 

εσωτερικό του ναού ήταν γεμάτο τοιχογραφίες του 1743. Στις δύο εισόδους υπήρχαν 

επιγραφές. Η μία κατέγραφε τα εξής: «Ανιστορήθη ο θείος και πάνσπεπτος ναός του εν 

Αγίοις πατρός ημών Γερμανού, πατριάρχου Κων/πόλεως δι’ εξόδων των χριστιανών 

της χώρας Γέρμανης, αρχιερατεύοντος  του θεοφιλεστάτου κυρίου Παρθενίου Αγίου 

Πρεσπών και ευλαβεστάτου εφημερίου Κωνσταντίνου εν έτει από Χριστού 1743 εν μηνί 

Σεπτεμβρίω 17». Η άλλη δε γράφει: «Εδώ εγράψαμε το παλαιόν έτος ανοικοδομήθη 

εις τον κερόν  του Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κων/πόλεως και πάλιν η δευτέρα 

ιστορία ως ευρήκαμεν το έτος από Χριστού ας χρόνι και ετούτη είναι η τρίτη ιστορία εις 

Α.Ψ.Μ.Γ.» (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 

 

3.3.7. Τα Τοπικά Παιδαγωγικά Συνέδριά Παπαγιάννη, Κάτω Κλεινών και 

Τροπαιούχου Εκπ. Περιφέρειας Φλώρινας 

Στα Παιδαγωγικά Συνέδρια ο Γενικός Επιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής καλούσε 

τους Επιθεωρητές ή τους δασκάλους της Περιφέρειάς του αντίστοιχα, να συζητήσουν 

για κάποιο παιδαγωγικό ζήτημα. Τα πρακτικά των τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων 

Παπαγιάννη, Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου εκδόθηκαν σε βιβλιάριο το έτος 1947 

(Ειδησούλες, 1947). Από τα πρακτικά αυτά πληροφορούμαστε για τους 
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συμμετέχοντες δασκάλους, τις εισηγήσεις του συνεδρίου, τις απόψεις που 

διατυπώθηκαν και τα πορίσματα που εξήχθησαν. 

Το πρώτο Παιδαγωγικό συνέδριο των δασκάλων και νηπιαγωγών των 

τμημάτων Παπαγιάννη, Αμμοχωρίου και Νέου Καυκάσου της εκπαιδευτικής 

περιφέρειας Φλώρινας έλαβε χώρα την 1η Μαΐου του έτους 1946 στο Δημοτικό 

σχολείο του χωριού Παπαγιάννη.  

Το συνέδριο τελέστηκε υπό την καθοδήγηση και προεδρεία του επιθεωρητή 

Δημοτικών σχολείων Κ. Μπάλλα, ενώ έλαβαν μέρος σε αυτό δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί από τα Δημοτικά σχολεία των χωριών Παπαγιάννη, Τριποτάμου, 

Μαρίνας, Νέου Καυκάσου, Αμμοχωρίου, Μεσονησίου, Αρμενοχωρίου, Άνω και 

Κάτω Καλλινίκης
47

. 

Στον εναρκτίριο λόγο του ο επιθεωρητής μεταξύ άλλων ανέδειξε τον 

πρωταρχικής σημασίας ρόλο του δασκάλου λέγοντας τα εξής: « […] μέσα στις 

γιγάντιες προσπάθειες του ανθρώπου για την κατάκτησι της ζωής και της ευτυχίας, δύο 

                                                           

47 1) Από το Δημοτικό σχολείο του χωριού Παπαγιάννη, οι δάσκαλοι Καραδαγλής Γ., 

Δερματάς Αθ., Τοσουνίδου Φ., Τοσουνίδου Κ. και οι νηπιαγωγοί Κιολέογλου Π. και Σαββοπούλου 

Αλ., 

2) από το Δημοτικό σχολείο του χωριού Τριποτάμου, ο δάσκαλος Πανίδης Λεωνίδας και η 

νηπιαγωγός Λογόρη Δόμνα, 

3) από το Δημοτικό σχολείο του χωριού Μαρίνας, ο δάσκαλος Αναστασόπουλος Δημήτριος 

και η νηπιαγωγός Πατουλίδου Όλγα, 

4) από το Δημοτικό σχολείο του Νέου Καυκάσου, οι δάσκαλοι Κομπορόζος Απόστολος και 

Ζαχαριάδης Μηνάς και η νηπιαγωγός Πυρίδου Θεοδοσία, 

5) από το Δημοτικό σχολείο Αμμοχωρίου οι δάσκαλοι Τικφέσης Σίμος, Πατουλίδης 

Λεωνίδας, Λαβασίδης Στυλιανός, οι δασκάλες Μαγειροπούλου Ευριπία και Γιογκούλα Δωροθέα και οι 

νηπιαγωγοί Δόκου Μαρίκα και Πατουλίδου Λίζα, 

6) από το Δημοτικό σχολείο Μεσονησίου, οι δάσκαλος Ευτυχιάδης Χρίστος, οι δασκάλες 

Ζούλη Φανή και Ιωάννου Ελένη και οι νηπιαγωγοί Ασίκη Όλγα και Κούκα Μαρίκα, 

7) από το Δημοτικό σχολείο Αρμενοχωρίου οι δάσκαλοι Ρόσιος Παναγιώτης και Κίττος 

Ιωάννης, οι δασκάλα Κριμίζογλου Αγγέλα και οι νηπιαγωγοί Μποζίνου Μαριάνθη και Αγακίδου 

Μαρίκα, 

8) από το Δημοτικό σχολείο Άνω Καλλινίκης, ο δάσκαλος Ρακοβαλής Γεώργιος και η 

νηπιαγωγός Νικολαϊδου Αγάπη και τέλος, 

9) από το Δημοτικό σχολείο Κάτω Καλλινίκης, ο δάσκαλος Ζελεβάρης Νικόλαος και η 

νηπιαγωγός Παραφέστα Ανδρονίκη. 
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κυρίως σταθμοί και δύο μόνον προσπάθειες αναγκάζουν τον ειλικρινή της ζωής 

μελετητή να αποκαλυφθή: η μία είναι η προσπάθεια την οποίαν κατέβαλεν ο άνθρωπος 

δια την αποκάλυψιν του καλού και του ωραίου, δια την κατάκτησιν της ελευθερίας, δια 

την επικράτησιν της δικαιοσύνης και της ισότητος, αγαθά τα οποία ξεχώρισαν οριστικά 

τον άνθρωπον από το κτήνος […] και η άλλη, η προσπάθεια δια την μετάδοσιν από 

γενεάς εις γενεάν της πείρας της ζωής και του πολιτισμού […] τοιουτοτρόπως και δια 

μέσου των αιώνων εκαλλιεργήθη «η περί αγωγής αντίληψις». Μάλιστα, τόνισε ότι 

αυτή η αγωγή –πρωταγωνιστής της οποίας ήταν ο δάσκαλος- έπρεπε να αποτελεί την 

κυριότερη φροντίδα όλων γιατί απέβλεπε στην βελτίωση της ζωής, στην κατάκτηση 

της ευτυχίας και γιατί έθετε τις βάσεις της ζωής τόσο των ατόμων όσο και της 

κοινωνίας γενικότερα.  Ειδικότερα για το ρόλο του δασκάλου τη συγκεκριμένη εποχή 

τόνιζε ότι ήταν υποβαθμισμένος και παρεξηγημένος, γιατί οι περισσότεροι τον 

αντιλαμβάνονταν ως ένα απλό όργανο μετάδοσης γνώσεων, «ως μηχανήν ομιλούσαν» 

-όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- ενώ παράλληλα θεωρούσαν την αγωγή 

ταυτόσημη με τις γνώσεις. 

Ωστόσο, ο ρόλος του δασκάλου, σύμφωνα με τον Κ. Μπάλλα, ήταν 

πολύπλευρος και τα στοιχεία που τον συναποτελούσαν ήταν αρχικά η πίστη του ίδιου 

του δασκάλου στο έργο του, η γνώση του τι επιδιώκει με αυτό, η λεπτομερής γνώση 

της ζωής του παιδιού και τέλος η τέχνη της εργασίας. Ο ρόλος του δασκάλου, δεν 

ήταν δηλαδή μονόπλευρος και στατικός, απεναντίας ήταν «δημιουργικός και 

ζωοποιός». 

Ο υποβαθμισμένος ρόλος του δασκάλου σε συνδυασμό με τις κακουχίες και 

τους διωγμούς που υπέστη υπήρξε η βασική αιτία διενέργειας των Τοπικών 

Παιδαγωγικών Συνεδρίων εκ μέρους του επιθεωρητή, προκειμένου οι δάσκαλοι να 

συμπληρώσουν τις γνώσεις τους μέσω του καταμερισμού της εργασίας και να 

αναδειχθεί ο σημαντικός τους ρόλος. Όπως αναφέρεται: «Δεν είναι δυνατόν ένας 

μόνον άνθρωπος να διαβάση σε λίγο χρόνο όλα τα πράγματα. Μπορεί όμως ν’ ακούση 

όλα εις ολίγας ώρας. Μπορεί να διαβάση ένας και να μάθουν 100» (Πρακτικά Τοπικού 

Παιδαγωγικού Συνεδρίου Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών Παιδαγωγικών 

Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου, 1947). 

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου αφορούσαν τα εξής πέντε θέματα: 

1) «Αρχαί επί των οποίων δέον να στηρίζεται η εργασία εν τω Σχολείω δια να 

είναι δημιουργική και σύμφωνος προς τα πορίσματα της Παιδαγωγικής, της 

ψυχολογίας, της βιολογίας και της κοινωνιολογίας», με εισηγητή τον Ιωάννη Κίττο, 
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2) «Ποία τα παρουσιαζόμενα σήμερον εν τη περιφερεία ημών προβλήματα τα 

ασκούντα επίδρασιν επί της εν γένει εργασίας των σχολείων μας και ποίος είναι ο 

καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως αυτών», με εισηγητή το Σίμο Τικφέση, 

3) «Ποίος πρέπει να είναι ο σκοπός της αγωγής ειδικώς εν τη περιφερεία ταύτη 

ήτοι τι πρέπει να επιδιώκωμεν, ποία η ενδεδειγμένη εσωσχολική και εξωσχολική δράσις 

του δ/λου, ποία μαθήματα πρέπει να διδάσκωνται δια να είναι σύμφωνα με τας ανάγκας 

της ζωής των κατοίκων και να εξυπηρετώσι τον σκοπόν της αγωγής», με εισηγητές 

τους Ρόσιο Παναγιώτη και Ευτυχιάδη Χρήστο, 

4) «Ποία η αποστολή και το κύριον έργον των Νηπιαγωγείων», με εισηγήτριες 

τις Πυρίδου Θεοδοσία και Λογόρη Δόμνα και 

5) «Ο Δημ/λος ως παράγων πολιτισμού εις το περιβάλλον του χωρίου του», με 

εισηγητή τον Καραδαγλή Γεώργιο. 

1η θέμα. Αναφορικά με το πρώτο θέμα του συνεδρίου ο εισηγητής διέκρινε 

τις αρχές στις οποίες θα έπρεπε να στηρίζεται η διδασκαλία σε παιδαγωγικές, 

ψυχολογικές, βιολογικές και κοινωνιολογικές. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον εισηγητή 

Κίττο –δάσκαλο του δημοτικού σχολείου Αρμενοχωρίου- οι παιδαγωγικές αρχές, οι 

οποίες θα έπρεπε να διέπουν τη διδασκαλία, ήταν οι εξής: 

α) Ο σκοπός κάθε διδασκαλίας έπρεπε να καθορίζεται από τους μαθητές,  

β) η πραγματοποίηση του σκοπού της διδασκαλίας όφειλε να επιτυγχάνεται 

μέσω της αρχής της αυτενέργειας και χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου,  

γ) η διδασκαλία έπρεπε να βασίζεται στη χρήση εποπτικών μέσων,  

δ) η απόκτηση των γνώσεων όφειλε να γίνεται όχι μόνο με πνευματική αλλά 

και με σωματική εργασία, 

ε) ενώ ο δάσκαλος έπρεπε να είναι «προσωπικότης». 

Ως ψυχολογικές αρχές τέθηκαν η «πνευματική ακμαιότης» των μαθητών, η 

προσοχή, η μνήμη, η φαντασία και η ενεργητικότητα. 

Ως βιολογικές αρχές, αναφέρθηκαν η υγεία και η σωματική ανάπτυξη, ενώ ως 

κοινωνιολογικές αρχές, η αγάπη, η αλληλοβοήθεια, η καλή συμπεριφορά και οι 

μαθητικές κοινότητες. 

Η πρώτη αυτή εισήγηση δημιούργησε διαφωνίες ως προς το εάν 

εφαρμόζονταν οι αρχές αυτές στα σχολεία της περιφέρειας με άλλους δασκάλους να 

τίθενται υπέρ της άποψης ότι δεν εφαρμόζονταν «λόγω επιδράσεως άλλων 

παραγόντων π.χ. γλώσσης, περιβάλλοντος, οικογενείας, καθώς και άγνοιας 

επιστημονικών αρχών», και άλλους να τίθενται υπέρ της άποψης του Καραδαγλή, 
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δασκάλου του Δημοτικού σχολείου του χωριού Παπαγιάννη, ο οποίος «δεν έβλεπε τι 

είναι εκείνο που δεν εφαρμόζεται παρ’ όλας τας υπάρχουσας αντιξοότητας». 

Επιπρόσθετα, ο Καραδαγλής θεωρούσε ότι η αρχή της θέσεως του σκοπού 

διδασκαλίας από τους μαθητές ήταν «τελείως αδύνατην και ακατανόητην», άποψη που 

φαίνεται να μην συμμερίστηκαν και οι υπόλοιποι εισηγητές. Οι συμπληρωματικές 

παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών έθεταν την αρχή αυτή ως βασική, τονίζοντας ότι 

μπορούσε και όφειλε να επιτευχθεί μέσω της πρόκλησης του ενδιαφέροντος των 

παιδιών και της εστίασης στα ενδιαφέροντά τους.  

Εν συνεχεία, το λόγο είχε  η Κριμιζόγλου –δασκάλα του Δημοτικού σχολείου 

Αρμενοχωρίου- η οποία τόνισε ότι ο ρόλος του σχολείου δεν ήταν μόνο η απλή 

μεταλαμπάδευση γνώσεων αλλά και η εσωτερική διάπλαση του παιδιού, η οποία θα 

μπορούσε να επιτευχθεί μεταξύ άλλων μέσω της αυτενέργειας. Σημαντικό μέσο για 

την επίτευξη της αυτενέργειας ανέδειξε τις ατομικές και ομαδικές εργασίες, ενώ 

έκρινε σημαντική τη χρήση όλων των αισθήσεων με τη βοήθεια των εποπτικών 

μέσων και την αποφυγή του μονολόγου ως απαραίτητες τεχνικές για μια 

αποτελεσματική διδασκαλία.  

Οι διαφωνίες ως προς τις αρχές οι οποίες θα έπρεπε να τεθούν στη βάση της 

διεξαγωγής της διδασκαλίας, οδήγησε τον επιθεωρητή να αναπτύξει συμπληρωματικό 

θέμα ως προς τη σημασία της λέξεως «αρχή». Έτσι, ορίστηκαν ως αρχές του 

σχολείου «τα πορίσματα μιας οιασδήποτε επιστήμης ήτις πρέπει να κυβερνά και να 

διευθύνη το έργον του διδ/λου δια να είναι τούτο σύμφωνον με την επιστήμην και 

δημιουργικόν». Στη βάση αυτή καθορίστηκαν νέες αρχές, στις οποίες δεν 

συμπεριλήφθησαν ο καθορισμός του σκοπού της διδασκαλίας από τους μαθητές, 

καθώς και οι ψυχολογικές αρχές που είχε θέσει ο εισηγητής, οι οποίες κρίθηκαν ως 

πνευματικές λειτουργίες. 

Τα τελικά πορίσματα της πρώτης εισήγησης, η οποία αναφερόταν στις αρχές 

στις οποίες έπρεπε να είναι βασισμένη μία διδασκαλία, παρατίθενται στη συνέχεια. 

Ως παιδαγωγικές αρχές ορίστηκαν: 

1) Η εποπτεία, διότι «η εργασία του σχολείου επιτυγχάνεται ασφαλέστερον δια 

της εποπτικής δ/λίας ήτοι δια της συμμετοχής όλων των αισθήσεων» και 

2) η προσωπικότητα του δασκάλου, καθώς «ο δ/λος δια να επιτύχη εις το έργον 

του πρέπει να είναι ολοκληρωμένη προσωπικότης». Προκειμένου ο δάσκαλος να έχει 

ολοκληρωμένη προσωπικότητα έπρεπε να μορφωθεί, να έχει ήθος, εργατικότητα, να 
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διαφωτίζει την κοινωνία για την αξία του διδασκαλικού του έργου, να έχει 

αλληλεγγύη και να εμφορείται από υγιείς κοινωνικές αρχές. 

Ως ψυχολογικές αρχές, οι εξής: 

1) Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας στη βάση της πνευματικής ικανότητας των 

μαθητών η οποία είναι διαφορετική σε κάθε ηλικία, 

2) ο σχεδιασμός της διδασκαλίας σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών 

και μαθητριών. Στα ενδιαφέροντα αυτά έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη «ανάγκαι 

βιολογικαί, εσωτερικαί, πνευματικαί και σωματικαί τας οποίας έχει κάθε ον του ζωϊκού 

βασιλείου» και 

3) η ενεργητικότητα, η οποία ορίστηκε ως εξής: «Ζωή είναι κίνησις και 

κίνησις είναι ζωή. Ουδεμία εξέλιξις οιουδήποτε όντος είτε πνευματική είτε σωματική 

είναι δυνατή άνευ κινήσεως». 

Επιπρόσθετα, ως βιολογική αρχή και βασική προϋπόθεση επιτυχίας κάθε 

σχολικής εργασίας ορίστηκε η υγεία του παιδιού και η ενίσχυση της σωματικής 

εξέλιξής του με βάση την αρχή «νους υγιής εν σώματι υγιεί». 

Τέλος, ως κοινωνιολογική αρχή καταγράφηκε ότι το σχολείο όφειλε να 

προετοιμάζει το παιδί για την ατομική και κοινωνική ζωή, με την έννοια ότι όφειλε 

να το μάθει να εργάζεται όχι μόνο για το προσωπικό του συμφέρον αλλά και για το 

κοινωνικό. 

Ο επιθεωρητής συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της πρώτης εισήγησης τόνισε 

ότι το σχολείο αποτελούσε μία κοινωνική λειτουργία και σκοπός του ήταν να 

καταστήσει το παιδί ικανό να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής επιτυχώς. 

Μάλιστα, ως καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας ανέδειξε την «αντιγραφή της φύσεως δια 

της γνώσεως του περιβάλλοντος». 

Ανάλογα ήταν και τα πορίσματα των τοπικών παιδαγωγικών συνεδρίων Κάτω 

Κλεινών και Τροπαιούχου αναφορικά με το πρώτο θέμα. Συμπληρωματικά προς τα 

ανωτέρω, στα πορίσματα του συνεδρίου του χωριού Τροπαιούχος τονίστηκε, στη 

βάση ότι το σχολείο είναι κοινωνικός μηχανισμός και επομένως πρέπει να αποτελεί 

μικρογραφία της κοινωνίας, ότι η ελληνική αγωγή έπρεπε να στηρίζεται στην 

ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να είναι πλήρης και δημιουργική (Πρακτικά 

Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών 

Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου, 1947). 

Αν θελήσουμε να αποτιμήσουμε τα παραπάνω συμπεράσματα, θα πρέπει να 

τα αναγάγομε στις αρχές του «Νέου σχολείου» ή του «σχολείου εργασίας», όπως 
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αυτές εφαρμόστηκαν από τον Kerhensteiner, Dewey και Pestalozzi. Στη Γερμανία 

κυρίως, προς το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα, συντελέστηκε η νέα 

αυτή παιδαγωγική κίνηση, η οποία υπήρξε πολύ σημαντική για την Ελλάδα, καθώς 

επηρέασε τους τρεις πρωτεργάτες του εκπαιδευτικού δημοτικισμού που σπούδαζαν 

τότε εκεί, τους Αλέξανδρο Δελμούζο, Μανόλη Τριανταφυλλίδη και Δημήτρη Γληνό. 

Η εκδήλωση της κίνησης αυτής ξεκίνησε από μια νέα στάση απέναντι στο παιδί, η 

οποία το έθεσε στο κέντρο της λειτουργίας του σχολείου. Έτσι, η λειτουργία του, 

πλέον, μετατράπηκε από δασκαλοκεντρική σε παιδοκεντρική, ενώ στηρίχθηκε σε νέες 

τεχνικές, όπως στην αυτενέργεια του μαθητή και στην οργάνωση της σχολικής ζωής 

από τα ίδια τα παιδιά,  στο σχεδιασμό της διδασκαλίας με βάση τη ψυχοσύνθεσή 

τους, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Παράλληλα, μέσω του 

«σχολείου εργασίας» ευνοήθηκε η συνεργασία και η ομαδική εργασία, ενώ ο ρόλος 

του δασκάλου ήταν βοηθητικός και συμβουλευτικός (Ελευθεράκης, 2008).  

2ο θέμα. Η δεύτερη εισήγηση, όπως προαναφέρθηκε, αφορούσε τα 

προβλήματα της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας, καθώς και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον εισηγητή Τικφέση -δάσκαλο του 

Δημοτικού σχολείου Αμμοχωρίου- τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε το 

σχολείο και οι αντίστοιχοι τρόποι αντιμετώπισής τους ήταν: 

1) Η δυσμενής επίδραση της οικογένειας στο έργο του σχολείου, η οποία 

μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ακροάσεις των γονέων, με συναντήσεις με αυτούς 

στις περιπτώσεις παραπτωμάτων των μαθητών, με τη συνεργασία σχολείου και 

οικογένειας και γενικότερα με τον καθορισμό ενός θεσμού συγκεντρώσεων των 

γονέων και κηδεμόνων. 

2) Γλωσσικά εμπόδια εξαιτίας του τοπικού ιδιώματος, τα οποία θα μπορούσαν 

να αντιμετωπιστούν μέσω της γλωσσικής διδασκαλίας, της απαγόρευσης της χρήσης 

του ιδιώματος και της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας μέσω γιορτών και 

διαλέξεων. 

3) Η άτακτη φοίτηση των μαθητών, για την αντιμετώπισή της οποίας αρχικά 

θα έπρεπε να βρεθεί η αιτία που την προκαλεί. 

4) Η δυσμενής επίδραση του περιβάλλοντος και 

5) Οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, κτιριακές εγκαταστάσεις και 

εποπτικά μέσα. 

Στη βάση των παραπάνω προβλημάτων που αναφέρθηκαν από τον εισηγητή, 

ο δάσκαλος Δερματάς, του Δημοτικού σχολείου Παπαγιάννη, ανέφερε επίσης το 
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πρόβλημα της οργάνωσης της Σχολιατρικής υπηρεσίας, γιατί «δεν υπήρχαν ούτε τα 

ελάχιστα μέσα για την αντιμετώπιση των ασθενειών». Γα το λόγο αυτό έκρινε 

απαραίτητη τη δημιουργία Κοινοτικού ιατρείου πέραν του ιατρείου του σχολείου. 

Επιπρόσθετα, ανέφερε το πρόβλημα της δυσανάλογης αριθμητικής σχέσης δασκάλων 

και μαθητών ενός σχολείου, ενώ διαφωνούσε σχετικά με το ζήτημα της απαγόρευσης 

του τοπικού ιδιώματος, για το οποίο θεωρούσε ότι έπρεπε να βρεθεί μία πιο 

ικανοποιητική λύση. Τέλος, έκανε λόγο και για τα προβλήματα που δημιουργούσε η 

άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι εκπαιδευτικοί, από την 

κατοχή και έπειτα, και τα οποία αποτελούσαν εμπόδιο για την αποδοτική τους 

εργασία. 

Ο Κίττος εκθέτοντας τις απόψεις του πάνω στις παραπάνω θέσεις, συμφώνησε 

με τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου, ωστόσο διατηρούσε τις επιφυλάξεις του 

ως προς εάν θα προσέρχονταν οι γονείς στις συγκεντρώσεις για τις οποίες μίλησε ο 

συνάδελφός του. Ο Κομπορόζος, δάσκαλος του Δημοτικού σχολείου Νέου 

Καυκάσου, ως προς την επιφύλαξη αυτή του συναδέλφου του τόνισε τη σημασία της 

διαφώτισης της οικογένειας, καθώς επίσης και του γεγονότος ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

θα έπρεπε να αποποιούνται των ευθυνών τους, καθώς η προσωπικότητά τους και οι 

προσπάθειές τους θα ήταν αυτές που θα οδηγούσαν στην άρση της αδιαφορίας από 

μέρους των γονιών των μαθητών. Ο Δερματάς, συμπληρώνοντας τις θέσεις του 

Κομπορόζου τόνισε προς τους σύνεδρους ότι η αγάπη του δασκάλου για τους 

μαθητές θα είχε επακόλουθη επίδραση και στους γονείς τους. Ο επιθεωρητής 

συνοψίζοντας τις διάφορες απόψεις που εκτέθηκαν τονίσε τη σημασία των 

συγκεντρώσεων των γονέων και κυρίως τη σύνδεση του σχολείου με τη ζωή, 

προκειμένου να αντιληφθεί η οικογένεια του παιδιού την αναγκαιότητά του.   

Στη συνέχεια, ο Κίττος έκανε λόγο για υποχρεωτική γλωσσική αφομοίωση, 

διευκρινίζοντας ότι η γλώσσα από μόνη της δεν είναι κριτήριο εθνικότητας, αλλά η 

γλωσσική αφομοίωση θα αποσκοπούσε στην παρεμπόδιση της ξένης προπαγάνδας. Ο 

Δερματάς, ως προς το ζήτημα της υποχρεωτικής αφομοίωσης, διαφώνησε λέγοντας 

πως ο υποχρεωτικός χαρακτήρας θα δημιουργούσε αντιδράσεις που θα είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποτυχία του εγχειρήματος, αντιπροτείνοντας ως μέσα την πειθώ, τη 

διαφώτιση και την επίδραση της θρησκείας για την εκμάθηση των ελληνικών. Οι 

θέσεις του Δερματά βρήκαν σύμφωνο τον Ζελεβάρη –δάσκαλο του Δημοτικού 

σχολείου Κάτω Καλλινίκης- ο οποίος πρότεινε ως έναν αποτελεσματικό τρόπο 

εκμάθησης των ελληνικών την εκμάθηση τραγουδιών, τα οποία ωστόσο δεν θα 
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ωφελούσε να είναι στην πλειονότητά τους εθνικού περιεχομένου, γιατί η κατά κόρον 

χρήση τους, όπως είχε παρατηρήσει, είχε ως αποτέλεσμα την άμβλυνση της 

επιδράσεώς και του σκοπού τους. Οι θέσεις του βρήκαν σύμφωνους τους 

συμμετέχοντες δασκάλους και τον επιθεωρητή, ωστόσο η εφαρμογή μιας τέτοιας 

τακτικής κρίθηκε αδύνατη από ορισμένους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, γιατί οι 

δάσκαλοι δεν μπορούσαν να πράξουν διαφορετικά με βάση τις σχετικές εγκυκλίους. 

Καταλήγοντας οι σύνεδροι στο ζήτημα της γλώσσας, σημαντικό εμπόδιο ανέδειξαν 

τη διγλωσσία του σχολείου, δηλαδή την εκμάθηση τόσο της δημοτικής όσο και της 

καθαρεύουσας, ενώ συμφώνησαν ότι η χρησιμοποίηση μόνο της Δημοτικής θα είχε 

ευεργετικά αποτελέσματα, γιατί ήταν εύκολη και κατανοητή, τόσο στα πλαίσια του 

σχολείου όσο και εξωσχολικά. Ο επιθεωρητής συνοψίζοντας τις θέσεις των συνέδρων 

ως προς το ζήτημα της γλώσσας, τόνισε για άλλη μια φορά τη σημασία εκμάθησης 

της δημοτικής από το νηπιαγωγείο, καθώς επίσης και της διαφώτισης των γονέων 

σχετικά με τη χρήση της διότι έπρεπε «να εννοήσουν ότι δεν κερδίζουν τίποτα με την 

διατήρησιν του ιδιώματός των […] εφ’ όσον εις κάθε βήμα των θα τους χρειάζεται η 

γνώσις της Ελληνικής η οποία και ωραιοτέρα είναι και απαραίτητος ως πλέον 

εύχρηστος εντός της επικρατείας». Ως αποτελεσματικά μέσα διαφώτισης της 

οικογένειας ανέδειξε το θέατρο, τις εκδρομές και τις σχολικές γιορτές. 

Η άτακτη φοίτηση των μαθητών συνδέθηκε από τους συνέδρους με διάφορα 

αίτια, όπως η άγνοια, η φτώχεια, οι ασθένειες. Ως τρόπος επίλυσης του εμποδίου 

αυτού, προτάθηκε αρχικά η κατά περιόδους διακοπή των εργασιών του σχολείου, 

όπως για παράδειγμα την εποχή του θέρους, χωρίς ωστόσο να γίνεται κατάχρηση 

αυτού του μέτρου. Αναφορικά με τις ασθένειες, θα έπρεπε και οι ίδιοι οι δάσκαλοι να 

δείξουν ενδιαφέρον, όπως για παράδειγμα με τη διδασκαλία της υγιεινής (σχετικά με 

τα τρόφιμα, την καθαριότητα, τη χρήση φαρμάκων κ.λπ.). 

Τέλος, αναφορικά με τις ελλείψεις σε εποπτικά μέσα προτάθηκε η εύρεση 

πόρων από θέατρα, εράνους, λαχεία κ.λπ. και κυρίως η σωστή χρησιμοποίηση της 

σχολικής περιουσίας. 

Τα Παιδαγωγικά Συνέδρια Κάτων Κλεινών και Τροπαιούχου κατέληξαν και 

αυτά περίπου στα ίδια προβλήματα με αυτά που αναδείχθηκαν στο Συνέδριο του 

Παπαγιάννη. Διέκριναν τα προβλήματα σε εσωσχολικά (ελλείψεις σε θρανία, 

εποπτικά μέσα, γραφική ύλη, αναγνωστικών κ.λπ., άγνοια της ελληνικής γλώσσας, 

υπερβολικές αξιώσεις του Α.Π., ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, συσσώρευση 

μαθητών διαφόρων ηλικιών στις κατώτερες τάξεις, διδακτιριακές ανάγκες) και 



 

249 
 

εξωσχολικά προβλήματα (φυσική αδιαφορία της οικογένειας, σκόπιμη αντίδραση του 

περιβάλλοντος, έλλειψη Σχολιατρικής υπηρεσίας, έλλειψη σχολικών πόρων, η 

επιβίωση του δασκάλου στην ύπαιθρο). Ειδικότερα για το ζήτημα της ξένης 

προπαγάνδας και της γλώσσας, τονίστηκε ότι έπρεπε η υφιστάμενη κατάσταση να 

αντιμετωπιστεί μέσω της διαφώτισης του πληθυσμού και της εξάπλωσης της ιδέας 

περί της ελληνικότητας της Μακεδονίας. Χαρακτηριστικό απόσπασμα αποτελεί το 

εξής: «Ας ερευνήσουν την γην. Οι Σλαύοι επαρουσιάσθησαν 500 έτη μ. Χ. ενώ ημείς 

έχομεν ιστορίαν 3.000 ετών. Αν εξετασθούν οι φάτσες θα γνωσθούν αι διαφοραί των 

Μακεδόνων με τους γείτονας. Ξένοι ενήργησαν κρανιοσκοπικές έρευνες και κατέληξαν 

εις το συμπέρασμα ότι πρόκειται περί Ελλήνων και μόνον. Δια τούτο δέον να γίνη 

διαφώτισις». Αναφορικά με το μικρό ποσοστό του πληθυσμού που παρουσιάζεται να 

έχει ανθελληνικές αντιλήψεις κρίθηκε απαραίτητο να γίνει εντονότερη προσπάθεια 

από τη μεριά των εκπαιδευτικών και αυτό διότι πρόκειται για άτομα που «ουδέποτε 

ηγαπήθησαν [που] έχουν λόγους να είναι πονηροί, ευπροσάρμοστοι, μεταβλητικοί. Να 

κρύβουν τι είναι». Μάλιστα αυτή η προσαρμοστικότητα παρουσιάζεται και ως βασική 

αιτία άμβλυνσης του συναισθήματος. Για το ζήτημα της γλώσσας υπήρχε συμφωνία 

ως προς το πόρισμα του συνεδρίου του Παπαγιάννη, ότι η διάδοση του ιδιώματος 

έγινε λόγω της ευκολίας του και λόγω της διακοπής της επαφής της περιοχής με τη 

Νότια Ελλάδα με αποτέλεσμα και τη διακοπή του γλωσσικού δεσμού, ενώ για την 

εκμάθηση και ενίσχυση της ελληνικής κυριότερο μέσο αναδείχθηκαν και εδώ οι 

παραστάσεις, οι γιορτές, τα τραγούδια (Πρακτικά Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου 

Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και 

Τροπαιούχου, 1947).  

3ο θέμα & 5ο θέμα. Το τρίτο θέμα του συνεδρίου αφορούσε τον σκοπό της 

αγωγής στη συγκεκριμένη περιφέρεια, την ενδεδειγμένη ενδοσχολική και εξωσχολική 

δράση του δασκάλου, καθώς τα μαθήματα που θα έπρεπε να διδάσκονται σύμφωνα 

με τις ανάγκες της ζωής των κατοίκων. Το πέμπτο θέμα αφορούσε το δάσκαλο ως 

παράγοντα πολιτισμού στο περιβάλλον του χωριού. Τα δύο αυτά θέματα, λόγω της 

κοινής τους φύσης, αναλύθηκαν ως ένα. 

Αρχικά αναδείχθηκε ο σκοπός της αγωγής, ο οποίος ήταν η παράλληλη 

εθνική, θρησκευτική διαπαιδαγώγηση και γλωσσική ανάπτυξη. Ο Σουψανάς, 

δάσκαλος του Δημοτικού σχολείου Τροπαιούχου, στο συνέδριο που 

πραγματοποιήθηκε εκεί, όρισε ως σκοπό της αγωγής στην εκπαιδευτική περιφέρεια 

Φλώρινας τον εξής: «Α’. Η αγωγή […] δεν δύναται να είναι άλλη παρά η έχουσα ως 
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βασικόν σκοπόν να δημιουργή Έλληνας την ψυχήν και το πνεύμα, με ακλόνητον πίστιν 

προς την Πατρίδα, Θρησκείαν και Οικογένειαν. Έλληνας οι οποίοι να εμπνέωνται από 

το μεγαλείον της Εθνικής μας ιστορίας και να αντιλαμβάνωνται πλήρως τας εκ τούτου 

υποχρεώσεις των και τον προορισμό των [και] Β’ [η] γλωσσική προώθησιν των 

μαθητών». 

Η ενδοσχολική δράση των εκπαιδευτικών περιελάμβανε τη συμπλήρωση των 

διδακτηριακών αναγκών, τον εφοδιασμό της σχολικής αίθουσας με εποπτικά μέσα, 

τον εφοδιασμό της σχολικής βιβλιοθήκης και του φαρμακείου, την ίδρυση σχολικού 

κήπου και σχολικής χορωδίας και τον καταρτισμό προγράμματος βασισμένου στις 

ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων. Ειδικότερα για το τελευταίο, ο πρώτος εισηγητής 

επί του θέματος Ρόσιος Παναγιώτης, δάσκαλος Αρμενοχωρίου, πρότεινε τον 

παραμερισμό του Α.Π. και την εφαρμογή προγράμματος το οποίο θα ήταν ανάλογο 

των αναγκών των κατοίκων, με τη διδασκαλία μαθημάτων που θα σχετίζονταν με τις 

ασχολίες τους στην περιφέρεια. Θεωρούσε ταυτόχρονα απαραίτητη την ίδρυση 

Γεωργικών σχολών κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης, εφ’ όσον η περιφέρεια ήταν 

αγροτική. 

Η εξωσχολική δράση του εκπαιδευτικού αναφερόταν στη χρησιμοποίηση 

κάθε μέσου και τρόπου («αγάπης, διαφωτίσεως, οικοκυροσύνης, διαλέξεων, 

κοινωφελών έργων κ.λπ.») για την προώθηση μιας καλύτερης ζωής, η οποία όφειλε 

να είναι σύμφωνη με τις υψηλές ελληνικές παραδόσεις. 

Τα σχετικά μαθήματα ήταν απαραίτητο να περιλαμβάνουν λεκτικές ασκήσεις, 

παιχνίδια, τραγούδια για την εκμάθηση της γλώσσας, ιστορία του τόπου, 

θρησκευτικά προκειμένου να επιτευχθεί η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. 

Στο τέλος της τρίτης αυτής εισήγησης, ο Κομπορόζος προσέθεσε στην 

εξωσχολική δράση του εκπαιδευτικού και έναν ακόμα πολύ σημαντικό ρόλο: την 

προσπάθεια επίτευξης ομόνοιας μεταξύ των παρατάξεων που βρίσκονταν σε διαμάχη. 

Ασφαλώς, μία τέτοια προσπάθεια θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη δεδομένων των 

συνθηκών, ωστόσο θεωρούσε ότι ο εκπαιδευτικός θα έπρεπε να αποτελέσει το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των αντιμαχόμενων. 

Από την άλλη ο Δερματάς, εξέφρασε την άποψη ότι η τιμωρία ορισμένων 

κατοίκων, θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως παράδειγμα προκειμένου να διαφωτιστούν 

άλλοι και να μάθουν να σέβονται τους νόμους, ενώ θεωρούσε ότι μία τέτοια 

προσπάθεια –σαν αυτή που ανέφερε ο συνάδελφός του- θα ήταν αδύνατη εάν δεν 

συγχρονίζονταν με αυτήν και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών, μιας και –όπως 
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χαρακτηριστικά αναφέρει- «πολλάκις ο δ/λος κατηγορείται όταν συναναστρέφεται 

αντιθέτους πολιτικώς, γηγενείς κλπ.». Ο Ευτυχιάδης, ωστόσο πάνω σε αυτό το ζήτημα 

που τέθηκε από το Δερματά, αντιπρότεινε ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει ενιαία 

κατεύθυνση, ο δάσκαλος οφείλει να έρθει σε επαφή με τις άλλες υπηρεσίες του 

χωριού και να επιτύχει συνεργασία. Ανακεφαλαιώνοντας το θέμα ο επιθεωρητής 

διατύπωσε την άποψή του λέγοντας πως η συναναστροφή με τις αντίθετες παρατάξεις 

επιβάλλεται προκειμένου να αποφευχθεί μία ακόμα χειρότερη κατάσταση από την 

ήδη υπάρχουσα. 

Όλη η παραπάνω ενδοσχολική και εξωσχολική δράση του δασκάλου που 

αναλύθηκε, ήταν αυτή που αναδείκνυε την πολύτιμη συμβολή του στην ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και την απόκτηση όλων εκείνων των ηθικών και 

κοινωνικών αρετών που απαρτίζουν το νόημα του προορισμού του ανθρώπου. 

Ειδικότερα για το χωριό «ο δ/λος είναι το φως που φωτίζει, θερμαίνει και ζωογονεί 

τον νουν και την ψυχήν του. Είναι ο πρωτοπόρος της προόδου και ευημερίας και κάθε 

ωραίας και ευγενούς ιδέας, φορεύς κάθε ιερότητος και εθνικής εξορμήσεως και 

πνευματικής και κοινωνικής αναγεννήσεως». 

Τα πορίσματα των συνεδρίων των Κάτω Κλεινών και του Τροπαιούχου πάνω 

στην τρίτη εισήγηση ήταν τα ίδια με αυτά που προαναφέρθηκαν. 

4ο θέμα. Εν συνεχεία, το λόγο είχε η νηπιαγωγός του χωριού Νέος Καύκασος, 

Πυρίδου Θεοδοσία, για την ανάπτυξη της αποστολής και του έργου των 

Νηπιαγωγείων. 

Η εισηγήτρια αρχικά έκανε λόγο για το Μοντεσσοριανό σύστημα 

εκπαίδευσης, η εφαρμογή του οποίου θα ανταποκρινόταν πλήρως στις απαιτήσεις της 

ζωής τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Πρακτικά Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου 

Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και 

Τροπαιούχου, 1947). Το μοντεσσοριανό σύστημα εκπαίδευσης αναπτύχθηκε στις 

αρχές του 20ου αιώνα, ενώ στην Ελλάδα εισήχθηκε το 1936 από τη Μαρία Γουδέλη 

και εφαρμόστηκε αρχικά στο νηπιαγωγείο. Η μοντεσσοριανή εκπαίδευση ήταν μία 

καθαρά παιδοκεντρική εκπαίδευση, η οποία είχε ως στόχο να βοηθήσει το παιδί να 

γίνει αυτόνομο. Αυτό προϋπέθετε βαθιά εμπιστοσύνη στο δυναμικό του παιδιού. Στα 

πλαίσια αυτής της εκπαίδευσης το παιδί ήταν αυτόνομο να επιλέξει τα δικά του 

εργαλεία μάθησης, ενώ το έργο της δασκάλας ήταν να προετοιμάζει το περιβάλλον με 

τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία ήταν βασισμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή 

(Meisterjahn-Knebel, 2014). 
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Στην Ελλάδα, ωστόσο, τα Νηπιαγωγεία  είχαν ως μοναδικό σκοπό τη 

εκμάθηση της γλώσσας, πράγμα το οποίο μπορούσε να διαπιστωθεί από το γεγονός 

ότι λειτουργούσαν μόνο σε ξενόφωνες περιοχές. Τα προβλήματα στη λειτουργία 

τους, την περίοδο εκείνη, φαίνεται να ήταν πολλά και να οφείλονται στην αδιαφορία 

του Κράτους, μεταξύ των οποίων το πιο σοβαρό η μη πλημμελής κατάρτιση των 

νηπιαγωγών(Πρακτικά Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου Παπαγιάννης και 

πορίσματα Τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου, 

1947).  

Στη συνεχεία, η άλλη εισηγήτρια επί του θέματος, η νηπιαγωγός Τριποτάμου 

Λογόρη, έκανε λόγο για τη σπουδαιότητα του θεσμού των νηπιαγωγείων, ξεκινώντας 

από την προσπάθεια ίδρυσής τους από τον Φλαβέλ και τη Μοντεσσόρι και 

διευκρινίζοντας ότι ο σκοπός τους οφείλει είναι τελείως διάφορος από αυτόν του 

Δημοτικού σχολείου. Σύμφωνα με τη Λογόρη, το κύριο έργο των νηπιαγωγείων και η 

οργάνωσή τους έπρεπε να βασίζεται σε τρεις άξονες: α) στην σπουδαιότητα της 

προσχολικής ηλικίας, β) στον προπαρασκευαστικό χαρακτήρα της για την 

προετοιμασία του παιδιού για την κοινωνική ζωή και γ) στο συνδετικό χαρακτήρα 

μεταξύ οικογένειας και σχολείου.  Συμφωνούσε με τη συνάδερφό της ότι ο σκοπός 

των νηπιαγωγείων στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας περιοριζόταν στην 

γλωσσική εκμάθηση και πρότεινε ότι για να καταστεί το νηπιαγωγείο «σπίτι χαράς 

του παιδιού» κατά τη Μοντεσσόρι έπρεπε να εφαρμοστούν παιδαγωγικά μέτρα για 

την εφαρμογή των οποίων  η νηπιαγωγός θα έπρεπε να έχει κάποια χαρακτηριστικά. 

Αυτά ήταν: οι γνώσεις, η ισχυρή και συνεχής βούληση, η καλή εξωτερική εμφάνιση 

και η μητρική προς τα παιδιά αγάπη. 

Αναφορικά με την εθνική διαπαιδαγώγηση στο χώρο των νηπιαγωγείων, η 

εισηγήτρια ανέφερε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από φράσεις όπως «είμαι Έλλην», 

«αγαπώ την Ελλάδα» κ.λπ. και την εκμάθηση τραγουδιών, ωστόσο η τακτική αυτή 

κρίθηκε από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αφηρημένη. Έτσι, ο Κομπορόζος 

αντιπρότεινε τη χρησιμοποίηση εθνικών ιστοριών, εικόνων και μύθων προκειμένου 

να καταστεί η διδασκαλία συγκεκριμένη, άποψη που βρήκε σύμφωνο και το 

Ζαχαριάδη. 

Συνοψίζοντας και συμπληρώνοντας, τις όποιες απόψεις διατυπώθηκαν, ο 

επιθεωρητής διατύπωσε τους λόγους για τους οποίους ήταν απαραίτητη η λειτουργία 

των νηπιαγωγείων: 
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α) «Κοινωνικός λόγος»: η σημασία της παιδικής ηλικίας για το άτομο και την 

κοινωνία, 

β) «Βιολογικός και ψυχολογικός λόγος»: διότι κατά την περίοδο αυτή τίθενται 

οι βάσεις της σωματικής και ψυχικής ανάπτυξης, 

γ) «Λόγος απορρέων εκ της ιδιαζούσης καταστάσεως της οικογένειας»: τόσο η 

αγροτική και εργατική, όσο και η αστική οικογένεια αποτύγχανε να δώσει στο παιδί 

την πρέπουσα κατεύθυνση στην πνευματική και σωματική ανάπτυξη, 

δ) «Λόγος απορρέων εκ της κοινωνικής ανάγκης»: η ψυχολογική προετοιμασία 

του παιδιού για τη σχολική ζωή και  

ε) «Η υπάρχουσα ξενογλωσσία με το Σλαυϊκό ιδίωμα». 

Στο τέλος διατυπώθηκε πιο ολοκληρωμένα ο σκοπός των Νηπιαγωγείων ως 

εξής: «Σκοπός των Ν/γείων γενικώς πρέπει να είναι η προστασία της προσχολικής 

ηλικίας, η ανάπτυξις δηλ. των αισθήσεων δια της ορθής, λογικής, φυσικής και αβιάστου 

εξελίξεως, η προστασία της σωματικής αναπτύξεως, ο εθισμός εις την τάξιν, την 

καθαριότητα και γενικώς προετοιμασία ψυχολογική και γλωσσική δια την ομαδικήν 

συμβίωσιν του σχολείου και της κοινωνίας». 

Ως απαραίτητα μέσα για την επίτευξη του ανωτέρου σκοπού, διατυπώθηκαν 

τα εξής: 

α) Η πίστη της νηπιαγωγού στο έργο της. Η πίστη αυτή πρέπει να οδηγεί στην 

αυτοθυσία, μιας και ο ρόλος της νηπιαγωγού είναι αυτός της υποδειγματικής 

μητέρας, 

β) η τακτική φοίτηση των νηπίων και των νηπιαγωγών, 

γ) η εξασφάλιση άνετων οικημάτων, διότι η αίθουσα επιδρά θετικά στη 

ψυχολογία των παιδιών, 

δ) η ύπαρξη εποπτικών μέσων. Ο επιθεωρητής προκειμένου να στηρίξει την 

αναγκαιότητα χρήσης εποπτικών μέσων, εξήγησε τη σημασία του ψυχολογικού 

νόμου της σύνδεσης της λέξης (του αφηρημένου) με το αντικείμενο (συγκεκριμένο), 

ε) η ύπαρξη επίπλων, 

στ) η ανάπτυξη των αισθήσεων και η σωματική ανάπτυξη, μέσω παιχνιδιών, 

εξόδων κ.λπ., 

ζ) ο εθισμός στην καθαριότητα (μέσω της υπόδειξης χτενίσματος, πλυσίματος, 

κοπής νυχιών κ.λπ.) και 

η) λεκτικές ασκήσεις μέσω της εποπτικής διδασκαλίας για τη εκμάθηση της 

γλώσσας. 
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Παρόμοια, ήταν επίσης και τα πορίσματα των δύο άλλων συνεδρίων (βλ. 

Παράρτημα Κ). 

 

3.4. Οι μαθητές 

3.4.1. Δημογραφικά στοιχεία 

Συνακόλουθο των αλλαγών των συνθηκών που επέφερε η κατοχή ήταν και η 

μείωση των φοιτούντων μαθητών στα σχολεία της χώρας. Σε περιοχές του Πειραιά, 

μετά την κατοχή, επιθεωρητής διαπιστώνει πως στις πρώτες τάξεις υπάρχει σοδειά 

τεσσάρων ετών (Ντόνα, 2004).  

Ο τοπικός τύπος της περιόδου δεν μας παρέχει καμία πληροφορία σχετικά με 

τον αριθμό των μαθητών στα σχολεία της περιοχής. Ωστόσο, ο περιοδικός τύπος μας 

δίνει κάποια στοιχεία για την περίοδο 1945-1947 αναφορικά με τους μαθητές/τριες 

που φοιτούσαν στη στοιχειώδη και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Στα Δημοτικά σχολεία περιφέρειας Φλωρίνης την περίοδο του Εμφυλίου 

πολέμου γράφονταν και φοιτούσαν κάθε χρόνο περίπου 8.500-10.000 μαθητές και 

στα Νηπιαγωγεία 1.800-2.000 νήπια. Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 1945-46 

φοίτησαν στα δημοτικά σχολεία της εκπαιδευτικής περιφέρειας Φλώρινας 8.517 

παιδιά, ενώ το σχολικό έτος 1946-47 φοίτησαν 9.503
48

 μαθητές και μαθήτριες και 

στα νηπιαγωγεία 2.025 νήπια (Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης, 1945-1947, 1947) 

(Βλ. Παράρτημα Γ).  

Τη σχολική χρονιά 1945-46, από σύνολο 8.517 παιδιών, τα 4.428, με ποσοστό 

52%, ήταν αγόρια, ενώ  τα 4.089, με ποσοστό 48%, ήταν κορίτσια (Διάγραμμα 3-27). 

 

                                                           

48
 Αναφορικά με τους μαθητές που φοίτησαν το έτος 1946-47 υπάρχει μια αναντιστοιχία στο 

Λεύκωμα. Σε άλλο σημείο αναφέρεται ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός να είναι 9.503 και σε άλλο, 

τα δεδομένα που παρέχει σχετικά με τους μαθητές ανά δημοτικό σχολείο, καταλήγουν σε σύνολο 

9.781 μαθητών/τριών. Ωστόσο, για τα διαγράμματα και τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε ο 

συνολικός αριθμός 9.503 μαθητές. 
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Διάγραμμα 3-27. Ποσοστό φοίτησης των μαθητών ανά φύλο (Σχολ. έτος 1945-46) 

 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο διάγραμμα 3-28, από σύνολο 4.428 

μαθητών, κατά το σχολικό έτος 1945-46, οι 1.860 φοιτούσαν στην Α’ τάξη του 

Δημοτικού σχολείου, οι 1.009 στην Β’ τάξη, οι 574 μαθητές στην Γ’ τάξη, οι 435 

στην Δ’ τάξη, 343 στην Ε’ τάξη και τέλος 207 στην ΣΤ’ τάξη δημοτικού. Ομοίως, 

από σύνολο 4.089 μαθητριών, 1.875 μαθήτριες φοιτούσαν στην Α’ τάξη δημοτικού, 

946 στην Β’ τάξη, στη Γ’ τάξη 497 μαθήτριες, στην Δ’ τάξη φοιτούσαν  334 

κορίτσια, στην Ε’ τάξη 281 μαθήτριες και τέλος στη ΣΤ’ τάξη μόνο 156 κορίτσια. 
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Διάγραμμα 3-28. Αριθμός μαθητών/τριών ανά φύλο και τάξη φοίτησης (Σχολ. έτος 1945-46) 

 

Τη σχολική χρονιά 1946-47, από σύνολο 9.503 παιδιών, τα 5.093, με ποσοστό 

54%, ήταν αγόρια και τα 4.410, με ποσοστό  46%,  ήταν κορίτσια (Διάγραμμα 3-29). 

 

 

Διάγραμμα 3-29. Ποσοστό φοίτησης των μαθητών ανά φύλο (Σχολ. έτος 1946-47) 
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Αναφορικά με τον αριθμό των αγοριών και κοριτσιών που φοίτησαν στα 

Δημοτικά σχολεία το σχολικό έτος 1946-47, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρέχει 

το εκπαιδευτικό λεύκωμα, από σύνολο 5093 μαθητών, οι 1640 φοιτούσαν στην Α’ 

τάξη του Δημοτικού σχολείου, οι 1292 στην Β’ τάξη, οι 907 μαθητές στην Γ’ τάξη, οι 

533 στην Δ’ τάξη, 381 στην Ε’ τάξη και τέλος 340 στην ΣΤ’ τάξη δημοτικού. 

Ομοίως, από σύνολο 4410 μαθητριών, 1491 μαθήτριες φοιτούσαν στην Α’ τάξη 

δημοτικού, 1145 στην Β’ τάξη, στη Γ’ τάξη 832 μαθήτριες, στην Δ’ τάξη φοιτούσαν  

439 κορίτσια, στην Ε’ τάξη 287 μαθήτριες και τέλος στη ΣΤ’ τάξη 216 κορίτσια.  

 

 

Διάγραμμα 3-30. Αριθμός μαθητών/τριών ανά φύλο και τάξη φοίτησης (Σχολ. έτος 1946-47) 

 

Τέλος, όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό των σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, το λεύκωμα εκπαιδευτικών δεν παρέχει ιδιαίτερες πληροφορίες πέραν 

του αριθμού φοίτησης ανά φύλο τη σχολική χρονιά 1946-47.. Έτσι καταγράφεται ότι 

από σύνολο 1100 μαθητών και μαθητριών, τα 600 παιδιά ήταν αγόρια, με ποσοστό 

55%, και τα 500 κορίτσια, με ποσοστό 45% επί του συνόλου (Διάγραμμα 3.31). 
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Διάγραμμα 3-31. Ποσοστό φοίτησης των μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο 

(Σχολ. έτος 1946-47) 

 

Επιπλέον, στον τοπικό τύπο της περιόδου καταγράφονται τα ονόματα των 

αποφοίτων των σχολείων μέσης εκπαίδευσης τα σχολικά έτη 1942-43 και 1947-48. 

Για το σχολικό έτος 1942-43, από το γυμνάσιο αρρένων αποφοίτησαν συνολικά 53 

αγόρια, ενώ από το γυμνάσιο θηλέων αποφοίτησαν 44 κορίτσια ( Βλ. Παράρτημα Θ) 

(Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων, 1943). Το σχολικό έτος 1947-48, από το γυμνάσιο 

αρρένων αποφοίτησαν 43 μαθητές (Οι αποφοιτήσαντες εκ του Γυμνασίου Αρρένων, 

1948˙ Αποφοιτήσαντες των δύο Γυμ/σίων Φλωρίνης Αρρένων και θηλέων, 1948), 

ενώ από το γυμνάσιο θηλέων αποφοίτησαν 48 μαθήτριες (Αι αποφοιτήσαντες εκ του 

Γυμνασίου Θηλέων, 1948˙ Αποφοιτήσαντες των δύο Γυμ/σίων Φλωρίνης Αρρένων 

και θηλέων, 1948) (Βλ. Παράρτημα Θ). 

 

3.4.2. Σχολική διαρροή και Δυσκολίες στη φοίτηση 

Στα παρακάτω διαγράμματα, παρουσιάζεται το σύνολο των μαθητών και 

μαθητριών ανά τάξη φοίτησης το σχολικό έτος 1945-46 και το επόμενο σχολικό έτος 

1946-47. Αυτό που μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο συγκεντρωτικό διάγραμμα 3-

32 για το σύνολο των μαθητών (αγοριών και κοριτσιών) και τη φοίτησή τους στα 

Δημοτικά σχολεία, είναι η φθίνουσα φοίτηση που παρατηρείται από τη Α’ τάξη 
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δημοτικού έως τη ΣΤ’ τάξη. Συγκεκριμένα, βλέπουμε πως τη σχολική χρονιά 1945-46 

στην Α’ τάξη φοιτούσαν 3.735 μαθητές/τριες, στη Β’ τάξη 1.955, στην Γ’ τάξη 1.071 

παιδιά, στην Δ’ τάξη 769 μαθητές, στην Ε’ τάξη 624 μαθητές και μαθήτριες και τέλος 

στη ΣΤ’ τάξη μόνο 363 μαθητές.  

 

 

Διάγραμμα 3-32. Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών Δημοτικών Σχολείων ανά τάξη 

φοίτησης (Σχολ. έτος 1945-46) 

 

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από τη μελέτη του συγκεντρωτικού 

διαγράμματος 3-33 για τη σχολική χρονιά 1946-47. Συγκεκριμένα, βλέπουμε πως τη 

σχολική χρονιά 1946-47 στην Α’ τάξη φοιτούσαν 3.131 μαθητές/τριες, στη Β’ τάξη 

2.437, στην Γ’ τάξη 1.739 παιδιά, στην Δ’ τάξη 972 μαθητές, στην Ε’ τάξη 668 

μαθητές και μαθήτριες και τέλος στη ΣΤ’ τάξη μόνο 556 μαθητές (Λεύκωμα 

εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947). 
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Διάγραμμα 3-33. Συνολικός αριθμός μαθητών/τριών Δημοτικών Σχολείων ανά τάξη 

φοίτησης (Σχολ. έτος 1946-47) 

 

Ένας βασικός λόγος που προβάλλεται από το Λεύκωμα εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης για τη διαφορά αυτή που παρατηρείται μεταξύ των μαθητών/τριών των 

κατωτέρων τάξεων (Α’, Β’, Γ’) και των τριών μεγαλυτέρων τάξεων (Δ’, Ε’, ΣΤ’), 

οφειλόταν στο ότι τα σχολεία της περιφέρειας ή δε λειτουργούσαν κανονικά ή δε 

λειτούργησαν καθόλου τα 4 χρόνια της κατοχής. Έτσι με την επαναλειτουργία τους 

το 1945 γράφτηκαν στις τρεις κατώτερες τάξεις μαθητές και μαθήτριες τριών ή/και 

τεσσάρων ηλικιών (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-47, 1947).  

Πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση μαθητικού πληθυσμού στις πρώτες τάξεις  

του Δημοτικού για το λόγο που αναφέρθηκε παραπάνω από την επεξεργασία των 

αριθμητικών δεδομένων των δύο σχολικών χρονιών προκύπτει επίσης ότι σε μία τόσο 

δύσκολη συγκυρία ήταν έκδηλο και το φαινόμενο της σχολικής διαρροής. 

Προκειμένου να μελετήσουμε τη μαθητική διαρροή των μαθητών και μαθητριών για 

τα έτη που είχαμε αριθμητικά στοιχεία στη διάθεσή μας, δηλαδή τις σχολικές χρονιές 

1945-46 και 1946-47, καταγράψαμε τους φοιτούντες μαθητές ανά τάξη την πρώτη 

σχολική χρονιά, καθώς και τον αριθμό των μαθητών στην τάξη μετάβασης την 

επόμενη σχολική χρονιά. Εν συνεχεία, υπολογίσαμε το ποσοστό μείωσης του αριθμού 

των μαθητών/τριών τη δεύτερη σχολική χρονιά.  
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Παρατηρώντας κανείς τον παρακάτω πίνακα για τα σχολικά έτη 1945-46 και 

1946-47, μπορεί να διαπιστώσει αρκετά μεγάλη διαρροή μαθητών και μαθητριών 

κυρίως στη μετάβαση από την Α’ τάξη στην Β’.  Έτσι, από τους 3.735 μαθητές και 

μαθήτριες που φοίτησαν το σχολικό έτος 1945-46 στην Α’ τάξη, το επόμενο σχολικό 

έτος στη Β’ τάξη φοίτησαν 2.437 παιδιά, μία μείωση της τάξης του 34,7%. Ο αριθμός 

των μαθητών και μαθητριών της Β’ τάξης του σχολ. έτους 1946-47 εμφανίζεται 

επίσης μειωμένος κατά 11% και της Γ’ τάξης κατά 9,2%. Για την Ε’ τάξη δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε εάν η μείωση της τάξης του 13% οφείλεται στο φαινόμενο 

της σχολικής διαρροής ή στη μετάβαση των παιδιών στο Γυμνάσιο, καθώς ίσχυε την 

περίοδο αυτή το μεταξικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές 

μπορούσαν να δώσουν εξετάσεις στην Δ’ τάξη του Δημοτικού και αν ήταν επιτυχείς 

να προαχθούν στο Γυμνάσιο. 

 

Πίνακας 3-24. Ποσοστό μείωσης του μαθητικού πληθυσμού ανά τάξη (Σχολ. έτος 1946-47) 

 

Με κριτήριο το φύλο των παιδιών, ενώ το έτος 1945-46 στην Α’ τάξη 

φοίτησαν 1860 αγόρια, το επόμενο σχολικό έτος στην Β’ τάξη φοίτησαν 1292 αγόρια, 

μία μείωση δηλαδή της τάξης του 30% (Πίνακας 3-26). Αντιστοίχως, ενώ στην Α’ 

τάξη το σχολικό έτος 1945-46 φοίτησαν 1875 κορίτσια, στη Β’ τάξη του επόμενου 

έτους φοίτησαν 1145 κορίτσια, μία μείωση της τάξης του 39% (Πίνακας 3-27). 
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Πίνακας 3-25. Ποσοστό μείωσης των αγοριών ανά τάξη (Σχολ. έτος 1946-47) 

 

 

 

Πίνακας 3-26. Ποσοστό μείωσης των κοριτσιών ανά τάξη (Σχολ. έτος 1946-47) 

 

 

Μέσα από τη μελέτη του τοπικού τύπου, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια 

ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της διαρροής των μαθητών. Πιθανότατα η 

έκρυθμη κατάσταση που επικρατούσε στην περιοχή και οι συνακόλουθες δύσκολες 

συνθήκες διαβίωσης, σε συνδυασμό με την πείνα, καθώς και τον φόβο των γονέων να 

στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο να μπορούν να μας δώσουν ένα πολύ γενικό 

μόνο πλαίσιο της μειωμένης φοίτησης των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. 

Ειδικότερα δε, για τα σχολεία μέσης Εκπαίδευσης,  τη φοίτηση πιθανότατα να 

δυσχέραιναν οι διάφοροι τύποι εξετάσεων που καλούνταν να δώσουν οι μαθητές 

(απολυτήριοι, ανεξεταστέων, κατατακτίριοι, εισιτήριοι) (Ανακοίνωσις, 1948α), 

καθώς και τα εκπαιδευτικά τέλη που καλούνταν οι γονείς να πληρώσουν. Τους δύο 

αυτούς παράγοντες βέβαια θα πρέπει να τους δούμε συνδυαστικά πάλι με το 

γενικότερο πλαίσιο της εποχής. 
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Αναφορικά με τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών 

Μέσης εκπαίδευσης, πληροφορούμαστε ότι τα πρώτα χρόνια της κατοχής οι 

εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιείκεια. Για το λόγο αυτό είχε 

απαγορευθεί η επανεξέταση των μαθητών που είχαν απορριφθεί σε λίγα μαθήματα, 

με αποτέλεσμα όσοι δεν είχαν λάβει τη βάση σε ένα ή δύο μαθήματα να μην 

προαχθούν στην επόμενη τάξη. Με νέα απόφαση το 1943, παρέχεται το δικαίωμα 

στους απορριφθέντες μαθητές το πολύ δύο μαθημάτων να επανεξετασθούν τον 

Σεπτέμβριο ανεξαρτήτως εάν τα μαθήματα είναι πρωτεύοντα ή δευτερεύοντα, ενώ 

σύμφωνα με πληροφορίες από τη Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης το 

μέτρο της επανεξέτασης των απορριφθέντων αναμένετο να επεκταθεί και σε αυτούς 

που είχαν απορριφθεί σε περισσότερα από δύο μαθήματα (Εκπαιδευτικά, 1943˙ 

Ανακοίνωσις, 1943α). Η επανεξέταση των μαθητών για το έτος 1943 

προγραμματίστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ οι εισιτήριες και κατατακτήριες 

εξετάσεις στις 4 Οκτωβρίου (Ανακοίνωσις, 1943β). Για τη διενέργεια των εξετάσεων 

στον τοπικό τύπο δεν παρέχεται απολύτως καμία άλλη πληροφορία μέχρι το έτος 

1948, για το οποίο απλά υπάρχει ανακοίνωση στην εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» ότι 

οι αποτυχόντες στις εισιτήριες εξετάσεις των Γυμνασίων μπορούν να δώσουν 

εξετάσεις πάλι τον Σεπτέμβριο (Θα επανεξεταστούν, 1948). Σε άρθρο της εφημερίδας 

«Έθνος» ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διενέργειας των διαφόρων τύπων 

εξετάσεων: α) Απολυτήριοι: Σάββατον 11η Σεπτεμβρίου 1948, β) ανεξεταστέων: 

Παρασκευή 17η Σεπτεμβρίου, γ) κατατακτίριοι: Τετάρτη 22 Σ/βρίου και δ) 

εισιτήριοι: Παρασκευή 24 Σ/βρίου 1948. Επιπρόσθετα, προκειμένου οι μαθητές/τριες 

να συμμετάσχουν στις εξετάσεις έπρεπε να υποβάλουν αίτηση με χαρτόσημο 500 

δρχ. και επιπλέον χαρτόσημο εκπαιδευτικών τελών 1.000δρχ. (Ανακοίνωσις, 1948α). 

Στα σχολεία, με την μεταξική εκπαιδευτική πολιτική, επανήλθε η καταβολή 

διδάκτρων στη μέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, επομένως η φοίτηση σε αυτά 

τα σχολεία δεν ήταν δωρεάν. 

 Σύμφωνα με τον Α.Ν. 1218 του 1938 «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως των περί εκπαιδευτικών τελών διατάξεων», προκειμένου να φοιτήσουν 

στα σχολεία μέσης εκπαίδευσης οι μαθητές υποχρεούνταν να καταβάλλουν τέλη 

εγγραφής, ανανέωσης, έκδοσης πιστοποιητικών και απολυτηρίων, διαφορετικά ανά 

τάξη και είδος σχολείου. Τα εκπαιδευτικά τέλη κυμαίνονταν από 600-1.200 δραχμές 

και καταβάλλονταν τμηματικά ανά τρίμηνο (ΦΕΚ Α’ 182 /02.05.1938). 
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Μέχρι και τα χρόνια της κατοχής, οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να 

καταβάλλουν εισφορές υπέρ της Σχολικής Υγιεινής και Μαθητικής Αντιλήψεως και 

υπέρ των Μαθητικών συσσιτίων, υποχρεώσεις που άρθηκαν μετά το 1941. 

Από το 1941 μέχρι και την απελευθέρωση, τα εκπαιδευτικά τέλη ορίζονταν 

σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 525 «Περί εκπαιδευτικών  τελών των Δημοσίων 

και Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως». Ο νόμος όριζε εκπαιδευτικά τέλη 

διαφορετικά ανά τάξη, μεταξύ του ποσού των 600 και 1500 δραχμών, τιμές για τους 

απορριφθέντες, για όσους επανεξετάζονταν, για τα πιστοποιητικά, τα αποδεικτικά 

σπουδών και τα απολυτήρια. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο λοιπόν Ν.Δ. τα ετήσια 

τέλη εγγραφής των σχολείων Μέσης εκπαίδευσης καθορίζονταν για τους μαθητές των 

γυμνασίων από 600 δρχ. μέχρι 1.350 δρχ. και των Λυκείων μέχρι 1.500 δρχ. (ΦΕΚ Α’ 

325/29.09.1941). 

Επίσης, οι απορριπτόμενοι και εγγραφόμενοι εκ νέου σε μια τάξη μαθητές 

έπρεπε να καταβάλλουν τέλος εγγραφής 100 δρχ., ενώ οι παραπεμπόμενοι προς 

επανεξέταση μαθητές και μαθήτριες υπόκειντο σε τέλος 50 δρχ. 

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά τέλη για τους τίτλους σπουδών, των 

εκδιδομένων από το σχολικό έτος 1941-42, καθορίζονταν τα εξής: 

Τα Απολυτήρια: 

Α) των μαθητών των πλήρων δημοτικών σχολείων ανέρχονταν σε 50 δρχ., 

Β) των μαθητών των Ανώτερων παρθεναγωγείων, των νέου τύπου τριτάξιων 

αστικών σχολείων σε 150 δρχ., 

Γ) των μαθητών των γυμνασίων, Πρακτικών λυκείων και Σχολών Μέσης 

εκπαίδευσης σε 20 δρχ. και 

Δ) των μαθητών των διτάξιων λυκείων σε 300 δρχ. (Ν.Δ. 525/ ΦΕΚ Α’ 

325/29.09.1941). 

Όσον αφορά τα πτυχία των νηπιαγωγών το εκπαιδευτικό τέλος ανερχόταν στις 

200 δρχ., ενώ για τα πτυχία των Παιδαγωγικών ακαδημιών τα εκπαιδευτικά τέλη 

ήταν 300 δρχ.. 

Εκπαιδευτικά τέλη, κατέβαλλαν οι μαθητές και μαθήτριες και για τα 

ενδεικτικά τους από το σχολείο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Δ’ και Ε’ τάξης των 

δημοτικών σχολείων εφόσον προάγονταν στα σχολεία Μέσης εκπαίδευσης υπόκειντο 

σε τέλος 20 δρχ., οι μαθητές των αστικών σχολείων σε τέλος 50 δρχ., οι μαθητές των 

δύο πρώτων τάξεων των νέου τύπου εξατάξιων γυμνασίων ανάλογα με την τάξη 

φοίτησης πλήρωναν τέλη από 100-150 δρχ. και οι μαθήτριες των Ανώτερων 
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Παρθεναγωγείων σε τέλος 125 δρχ..  Τέλος, 150 δρχ. για τα ενδεικτικά τους 

κατέβαλλαν και οι φοιτητές των Παιδαγωγικών Ακαδημιών (Ν.Δ. 525/ ΦΕΚ Α’ 

325/29.09.1941). 

Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικά τέλη ορίζονταν και για τις αιτήσεις συμμετοχής σε 

κατατακτήριες εξετάσεις μαθητών ιδιωτικών σχολείων ή μαθητών που είχαν διδαχθεί 

κατ’ οίκον, καθώς και σε περιπτώσεις αναθεώρησης γραπτών (Ν.Δ. 525/ ΦΕΚ Α’ 

325/29.09.1941). 

Στο κείμενο του παρόντος νομοθετικού διατάγματος (με τις αναθεωρήσεις 

των αναγκαστικών νόμων 500/1937 και 1218/1938) ορίζονταν επίσης και όσοι 

απαλλάσσονταν των εκπαιδευτικών τελών. Συγκεκριμένα, από τα τέλη 

απαλλάσσονταν: 

1) οι ανάπηροι πολέμου, τα ορφανά πολέμου, τα παιδιά τραυματικών και 

αναπήρων πολέμου και οι αδελφοί των φονευθέντων στον πόλεμο, ανεξαρτήτως της 

φοίτησής τους σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία, 

2) τα παιδιά των εξαφανισμένων αξιωματικών και οπλιτών κατά τη διάρκεια 

του πολέμου 1904-41, ανεξαρτήτως της φοίτησής τους σε δημόσια ή ιδιωτικά 

σχολεία (Ν.Δ. 525/ ΦΕΚ Α’ 325/29.09.1941), 

3) τα παιδιά των φονευθέντων και αναπήρων από βομβαρδισμούς κατά την 

εκτέλεση υπηρεσίας εξαιτίας πολιτικής επιστράτευσης κατά τη διάρκεια του πολέμου 

1940-41, εφόσον φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία, 

4) οι μαθητές των κατώτερων επαγγελματικών σχολείων, γεωργικών, 

οικοκυρικών, αστικών και των νυχτερινών γυμνασίων, οι φοιτώντες στο Γυμνάσιο 

Κύμης και οι τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου του Ιερού Τάγματος Αγίου 

Παντελεήμονα, 

5) τα ορφανά που φοιτούσαν σε σχολεία που λειτουργούσαν σε ευαγή 

ιδρύματα (ορφανοτροφεία) (Ν.Δ. 525/ ΦΕΚ Α’ 325/29.09.1941), 

6) το ένα από τα παιδιά απόρων πολύτεκνων οικογενειών απαλλάσσεται των 

μισών εκπαιδευτικών τελών (εγγραφής, τίτλου σπουδών, μετεγγραφής), εφόσον είναι 

επιμελής μαθητής/τρια και προήχθη σε ανώτερη τάξη δημοσίου σχολείου με βαθμό 

τουλάχιστον 14 με την κλίμακα 20 ή έλαβε αυτόν τον βαθμό στις εισιτήριες/ 

κατατακτήριες εξετάσεις.  Τα δύο (ή παραπάνω) παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που 

φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία, απαλλάσσονταν από όλα τα εκπαιδευτικά τέλη 

ανεξαρτήτως βαθμολογίας (Ν.Δ. 525/ ΦΕΚ Α’ 325/29.09.1941). 



 

266 
 

Από τα ανωτέρω εκπαιδευτικά τέλη απαλλάσσονταν σύμφωνα με τον Α.Ν. 

283 του 1936 και τις διατάξεις του Α.Ν. του 1941 και οι άποροι μαθητές οι 

καταγόμενοι από Ελληνικές Κοινότητες της αλλοδαπής ή του υπόδουλου 

Ελληνισμού, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούσαν να μεταβούν στα μέρη 

καταγωγής τους και φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία (Α.Ν. 283/ ΦΕΚ Α’ 493/ 

27.10.1936), καθώς και τα παιδιά όσων συμμετείχαν στον Μακεδονικό και 

Βορειοηπειρωτικό αγώνα, ανεξαρτήτως αν φοιτούσαν σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία 

(Α.Ν.1218/ΦΕΚ Α’ 182 / 02.05.1938). 

Τέλος, από τα εκπαιδευτικά τέλη εγγραφής απαλλάσσονταν πλέον οι φοιτητές 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, ενώ τα παιδιά των δημοσίων εκπαιδευτικών 

λειτουργών και των υπαλλήλων της Κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου 

Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας που φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία  

απαλλάσσονταν από τα μισά εκπαιδευτικά τέλη (ΦΕΚ 325/ 1.10.1941). 

Τα εκπαιδευτικά τέλη φαίνεται να αποτελούσαν σημαντικό εμπόδιο για τη 

φοίτηση των μαθητών στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης σε μία περίοδο πείνας και 

εξαθλίωσης, όπως την κατοχική περίοδο. Στην εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» της 

Φλώρινας, οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την καταβολή τους, καθώς η οικονομική 

τους κατάσταση ήταν άσχημη μη μπορώντας να εξασφαλίσουν ούτε τα απαραίτητα 

προς επιβίωση. Στο άρθρο «Εκπαιδευτικά τέλη» ζητούσαν, λοιπόν, να ληφθεί το 

ευεργετικό μέτρο της απαλλαγής των μαθητών -και ιδιαιτέρως αυτών των γυμνασίων- 

από τα εκπαιδευτικά τέλη, τουλάχιστον για το σχολικό έτος 1944-45 (Τα 

εκπαιδευτικά τέλη, 1945). 

Μετά την απελευθέρωση το ζήτημα της απαλλαγής από τα διδακτικά τέλη 

ρυθμίστηκε με υπουργικές αποφάσεις. 

Το έτος 1949, στους απαλλασσόμενους από τα εκπαιδευτικά τέλη, 

προστέθηκαν και οι ορφανοί ενός ή και των δύο τους γονέων που αποδεδειγμένα 

ήταν άποροι (Οι απαλλασσόμενοι των εκπαιδευτικών τελών, 1949). 
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3.5. Το ζήτημα της εκπαίδευσης των παιδιών στις ανατολικές χώρες  

Κατά τα έτη του Εμφυλίου πολέμου 1948-49 στην Ελλάδα, από τις βόρειες 

περιοχές της χώρας φυγαδεύτηκαν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ 25.000 περίπου παιδιά 

σε χώρες του σοβιετικού μπλοκ (Κωτσόπουλος, 2013).  

Η δεξιά χρησιμοποίησε ευρύτατα τον όρο «παιδομάζωμα», ο οποίος 

παραπέμπει στην πρακτική των σουλτανικών στρατευμάτων στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. Η δεξιά ρητορική ανακάλεσε στην ιστορική μνήμη του ελληνικού 

λαού τους προαιώνιους εχθρούς του Έθνους: τους Τούρκους. Συγκεκριμένα σε άρθρο 

του τοπικού τύπου Φλώρινας, με τον τίτλο «Παιδομάζωμα», διαβάζουμε: «Όταν οι 

βάρβαροι εισβολείς Τούρκοι εισέβαλαν στην Ευρώπην προ εξακοσίων ετών και 

ήρχισαν εφαρμόζοντες δια πρώτην φοράν τον φρικώδη θεσμόν του Παιδομαζώματος, 

όλοι οι λαοί της Ευρώπης και εκείνοι που ήσαν ακόμη ελεύθεροι, έφριξαν δια το 

ανήκουστον γεγονός και φωνή γιγαντιαία υψώθη από τα στήθη εκατομμυρίων 

Ευρωπαίων, φωνή φρίκης και αγανακτήσεως. Αλλά οι Τούρκοι ήσαν τότε Λαός 

βάρβαρος, ήσαν Λαός κατακτητών, λαός πολεμιστών, οι οποίοι επιτέλους ενήργουν και 

εφήρμοζον τον απαίσιον αυτόν θεσμόν του παιδομαζώματος εις βάρος των εχθρών των 

των ασπόνδων, των άπιστων χριστιανών, μεθ’ ών ουδείς συμβιβασμός και ουδεμία 

φιλική επαφή ήτο δι’ αυτούς νοητή. Ο θεσμός του παιδομαζώματος ήτο βεβαίως 

άγριος, απάνθρωπος, και βάρβαρος, αλλ’ ήτο τέλος πάντων και ανάλογος προς το 

πολιτιστικόν τότε επίπεδον των Τούρκων. Ποίος όμως θα ήτο δυνατόν, να φαντασθή 

ότι σήμερον, εν πλήρει εικοστώ αιώνι, θα ευρίσκοντο άνθρωποι, οι οποίοι ονομάζουν 

τους εαυτούς των Έλληνας, απογόνους των Ελλήνων εκείνων και οι οποίοι έφθασαν εις 

τοιούτον επίπεδον βαρβαρότητος, ώστε να υπερβούν και αυτούς τους μεσαιωνικούς 

Τούρκους» (Το παιδομάζωμα, 1948α). Μάλιστα η σύγκριση των «παλιών εχθρών της 

πατρίδας» με τους «νέους», αναδεικνύει για την αντικομμουνιστική αρθρογραφία πως 

«οι Τούρκοι, καίτοι βάρβαροι, κατά την εφαρμογήν του παιδομαζώματος είχον και 

κάποιον ανθρωπισμόν, διότι έπαιρναν- όπως είπαμε- ένα από τα πολλά παιδιά εξ 

εκάστης οικογενείας. Το νυν όμως εφαρμοζόμενον παιδομάζωμα υπό των οπαδών του 

Μάρκου και τη υποδείξει της Μέκκας του Κομμουνισμού, της Μόσχας, είναι απείρω 

ειδεσχέστερον και σκληρότερον των Τούρκων και δεν κάμνει καμμίαν διάκρισιν ηλικίας 

και φύλου»  (Η σκοπιά του Παππού. Το παιδομάζωμα, 1948).  

Το ΚΚΕ αιτιολόγησε την απόφαση της φυγάδευσης των παιδιών ως ενέργεια 

προστασίας από τα δεινά του πολέμου και από τον κίνδυνο της βίαιης προσαγωγής 

τους σε παιδοπόλεις με τη φροντίδα της Βασιλικής Πρόνοιας και υπό την αιγίδα της 
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βασίλισσας Φρειδερίκης, που την ίδια περίοδο υπολογίζεται ότι περίπου 20.000 

παιδιά τοποθετήθηκαν σε αυτές (Κωτσόπουλος, 2013). Ο Σέρβος, μέλος της ΕΠΟΝ 

κατά την αντίσταση, στο βιβλίο του «Το παιδομάζωμα και ποιοι φοβούνται την 

αλήθεια», αναφέρει πως οι αποστολές των παιδιών αυτών γινόταν με τη συνοδεία 

γυναικών που είχαν εκλεγεί για τον σκοπό αυτό, με συνοδεία συνεργείου από 

γιατρούς, παιδιάτρους, νηπιαγωγούς και νοσοκόμες, ενώ τους παρέχονταν τροφή και 

καινούργια ρούχα (Σέρβος, 2001).  Οι περιγραφές του αντικομμουνιστικού τύπου της 

εποχής, από την άλλη, προβάλλουν μια φρικιαστική εικόνα βαρβαρότητας από τη 

μεριά των κομμουνιστών απέναντι στα παιδιά: «Κατά μία δε μεταφοράν μικρών 

παιδιών εις την γείτονα σλαυϊκήν χώραν διεδραματίσθη φρικιαστική σκηνή: Επειδή τα 

μικρά παιδιά, εξηντλημένα από την πείναν και την κούρασιν δεν ημπορούσαν να 

προχωρήσουν, οι δήμιοι συνοδοί των εξετέλεσαν όλα τα αθώα αυτά πλάσματα με τα 

αυτόματά των» (Η σκοπιά του Παππού. Το παιδομάζωμα, 1948). Και σε άλλο άρθρο 

καταγράφεται ότι «δεν είναι δυνατόν οι σλαυοκομμουνισταί να μείνουν ατιμώρητοι 

αρπάζοντες το παιδί από την αγκαλιά, για να το σφάξουν σαν αρνάκι (όπως έσφαξαν 

πολλά ως τώρα σε άλλες περιφέρειες πάνω στα βουνά και μέσα σε χαράδρες, ενώ 

διαδίδουν ότι παίρνουν για να τα…μορφώσουν. Ποιοι να τα μορφώσουν;)» (Το 

Παιδομάζωμα, 1948β) 

Όσον αφορά τα παιδιά που φυγαδεύτηκαν σε γειτονικές χώρες, 

υποστηρίχτηκε από το ΚΚΕ, ότι οι περισσότεροι γονείς είχαν εμπιστευτεί τα παιδιά 

τους στο κόμμα πιστεύοντας ότι αυτά θα επέστρεφαν σύντομα μετά τη νίκη των 

«ανταρτών» (Κωτσόπουλος, 2003). Ο τύπος της εποχής ωστόσο παρουσίαζε μια 

διαφορετική εικόνα. «Εν μέσω σκηνών φρίκης και οδυρμών των δυστυχών γονέων και 

παρά την απεγνωσμένην δια λίθων και ροπάλων, ονύχων και οδόντων, άμυναν των 

αλλοφρόνων μητέρων, αρπάζουν τα μικρά, στρέφοντες όλην την μανίαν των κατά των 

Ελληνοπαίδων, επειδή αδυνατούν να αντιμετωπίσουν την  ένοπλον δύναμιν της χώρας 

μας» (Η σκοπιά του Παππού. Το παιδομάζωμα, 1948). Μάλιστα σε άρθρο του Μαΐου 

του 1948, αναφέρεται ότι η ίδια κατάσταση παρουσιάζεται και από «παραδοθέντες 

συμμορίτες», οι οποίοι υπήρξαν μάρτυρες της βίας με την οποία πάρθηκαν τα παιδιά 

από τους γονείς τους, καθώς και των διαμαρτυριών από τη μεριά των γονιών που δεν 

ήθελαν να δώσουν τα παιδιά τους (Το παιδομάζωμα, 1948γ). 

Η κυβερνητική παράταξη αντέτεινε ότι επιδίωξη του ΚΚΕ ήταν η δημιουργία 

μιας μελλοντικής στρατιάς αφοσιωμένων οπαδών που θα επέστρεφαν στην Ελλάδα 

για μια νέα προσπάθεια κατάκτησης της εξουσίας. «Η λεγόμενη ψευτοκυβέρνησιν του 
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Μάρκου αρπάζει όχι εχθρούς αλλά μικρά Ελληνόπουλα από την αγκαλιά της μάνας των 

και τα μεταφέρει έξω της Ελλάδος εις κομμουνιστοκρατουμένας χώρας, δια να τα 

αναθρέψη δήθεν και να τα μορφώση, όπως ισχυρίζεται!!.. Η αλήθεια όμως είναι, ότι 

λογαριάζουν οι τιποτένιοι αυτή απάτριδες υπάνθρωποι «διότι ούτε πατρίδα έχουν 

πλέον, ούτε άνθρωποι είναι», πως εντός ολίγου θα εξαναγκασθουν, από τον εθνικόν 

Στρατόν να εγκαταλείψουν τα βουνά της Ελλάδος, που μολύνουν με τα βρώμικα πόδια 

τους και γι’ αυτό θέλουν από τώρα, να προετοιμάσουν τα τάγματα των γενίτσαρων, που 

αργότερα θα εξαπολύσουν εναντίον της Ελλάδος!» (Το παιδομάζωμα, 1948α). 

Προκειμένου να υποστηρίξει τις απόψεις του ο δεξιός τύπος της Φλώρινας 

αναφέρει ως παράδειγμα την περίπτωση ενός παιδιού που μεταφέρθηκε μαζί με άλλα 

στη Βουκοβίνα της Γιουγκοσλαβίας. Ο Βόρις Ουζούνης, μεταφέρθηκε τον Μάιο  του 

1948 από το χωριό Άνω Υδρούσα μαζί με άλλα 15 παιδιά σε στρατώνες της 

Γιουγκοσλαβίας όπου και έμεινε 2 μήνες. Τέλη Ιουλίου οι κομμουνιστές πήραν και τη 

μητέρα του παιδιού, Μαρία, προκειμένου να επισκεφτεί τον γιο της –όπως της είχαν 

υποσχεθεί- στην Σιναία της Ρουμανίας. Ωστόσο την τοποθέτησαν στο Μάλι-μάδι 

όπου την έβαλαν να εργάζεται στα οχυρά. Εκεί η μητέρα συνάντησε το παιδί της «με 

ένα μακρύκανο Γερμανικό όπλο εις τον ώμο», όπως περιγράφει ο συντάκτης του εν 

λόγω άρθρου. Συγχωριανή της Μαρίας, που παραδόθηκε στον Εθνικό Στρατό, 

ανέφερε ότι την συνάντησε στο Νοσοκομείο Ελβασάν, τραυματισμένη και 

μαυροφορεμένη, γιατί το παιδί της είχε σκοτωθεί (Το έγκλημα του Παιδομαζώματος, 

1949). 

Ειδικότερα όσον αφορά  τη μόρφωση των παιδιών αυτών ο τοπικός τύπος σε 

εκτενές του άρθρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η μόρφωση τους εξαρτιόταν από τη 

χώρα υποδοχής τους, εάν δηλαδή τα παιδιά μεταφέρονταν στη Βουλγαρία μάθαιναν 

βουλγαρικά, εάν μεταφέρονταν στη Σερβία σέρβικα και εάν μεταφέρονταν στην 

Αλβανία διδάσκονταν αλβανικά. Ταυτόχρονα, εκπαιδεύονταν «εις την χρήσιν της 

μαχαίρας και του πολυβόλου», ενώ παράλληλα διδάσκονταν πως δεν ήταν Έλληνες 

και δεν κατάγονταν από τη Μακεδονία, ενώ μάλιστα τους έθεταν ως μελλοντικό 

στόχο την απελευθέρωσή της «από μια βάρβαρο φυλήν που λέγονται Έλληνες». Εν 

συνεχεία, ο αρθρογράφος συνέχισε λέγοντας ότι αφού τα εκπαιδεύσουν και τα 

μεγαλώσουν «τα παραδίδουν στον ένοπλον υπηρέτη των τον Ζαχαριάδη και συντροφία 

και τα οδηγούν εις την σφαγήν για να ελευθερώσουν την δήθεν πατρίδα των». Ωστόσο, 

θέλοντας να εξάρει την «ελληνική ψυχή [που] δεν δαμάζεται εύκολα», αναφέρει πως 

«και ενός χρόνου παιδάκια εάν πάρουνε και τα διαπαιδαγωγήσουνε όπως αυτοί 
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θέλουνε δεν πρόκειται να τα κάνουν ν’ αλλαξοπιστήσουν εφ’ όσον την πρώτη σταγόνα 

γάλα των την ήπιαν από μάννα Ελληνίδα» και μάλιστα «παρ’ όλες τις τρομοκρατικές 

μεθόδους που χρησιμοποιούν οι Κ.Σ. τα Ελληνόπουλα κατορθώνουν να εύρουν μια 

ευκαιρία να το σκάσουν και να έλθουν εις την γλυκιά τους μαννούλα την πιο γλυκιά και 

από την μάννα που τα γέννησε, στην Ελλάδα των» (Πώς μορφώνονται τα 

Ελληνόπουλα, 1949). 

Οι καταγγελίες στον τύπο Φλώρινας για «αρπαγές» παιδιών από τους 

αριστερούς «οι οποίοι ερημώνουν υπό το πρόσχημα της λευτεριάς την ύπαιθρον 

χώραν» ήταν πολλές (Σημειώματα, 1948β). Στο ίδιο άρθρο της εφημερίδας 

«Έθνους», έκδοσης 13ης Φεβρουαρίου του 1948, καταγγέλλεται η αρπαγή παιδιών 

από το χωριό Πισοδέρι (Σημειώματα, 1948β), ενώ σε επόμενο άρθρο γίνεται λόγος 

για μεταφορά 10.000 περίπου παιδιών. Συγκεκριμένα, στο άρθρο που τιτλοφορείται 

«Οι γείτονες μας ομολογούν ότι απήχθησαν ήδη 9.840 Ελληνοπαίδες», αναφέρεται ότι 

το αλβανικό πρακτορείο μετέδωσε ότι έφθασαν στην Αλβανία 2.000 παιδιά από την 

Ελλάδα, στην Γιουγκοσλαβία έφτασαν 5.000 παιδιά, στη Βουδαπέστη 840 και στην 

Τσεχοσλοβακία 2.000 παιδιά.  

Την φροντίδα αυτών των παιδιών ανέλαβαν οι χώρες υποδοχής και διαμονής 

δείχνοντας σημαντικό ενδιαφέρον ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε μίας. Τα 

παιδιά εγκαθίσταντο σε «παιδικούς σταθμούς» που αποτελούσαν ευθύνη των αρχών 

της χώρας φιλοξενίας και της Επιτροπής Βοήθειας στο Παιδί (Ε.Βο.Π) υπό τη 

καθοδήγηση του ΚΚΕ (Κωτσόπουλος, 2013), η οποία συστήθηκε τον Μάιο του 1948 

έχοντας ως έδρα στην αρχή τη Βουδαπέστη και μετά το Βουκουρέστι (Σέρβος, 2001). 

Σχολιαστής του ραδιοφωνικού σταθμού του Βελιγραδίου ανέφερε: «Αι χώραι της 

λαϊκής δημοκρατίας δείχνουν μεγάλην στοργήν προς τα ελληνόπουλα τα οποία είναι 

ηναγκασμένα να εγκαταλείψουν την πατρικήν των στέγην δια να σωθούν από την 

τρομοκρατίαν και τους βομβαρδισμούς των γκάστερ του αέρος […] Αι λαϊκαί αρχαί και 

αι μαζικαί οργανώσεις κάμνουν ό,τι μπορούν δια την περίθαλψίν των και δια να 

χαρίσουν μίαν άνετον ζωήν ύστερα από τας κακουχίας και τα βάσανα τα οποία 

επέρασαν. Ο γιουγκοσλαυϊκός Ερυθρός Σταυρός έκαμεν έκκλησιν προς τον διεθνή 

Ερυθρόν σταυρόν όπως υποστηρίξη την περίθαλψιν των παιδιών αυτών […] Τα παιδιά 

αυτά θα τοποθετηθούν εις «παιδικούς οίκους» και εις αναπαυτήρια. Εις την υποδοχήν 

των έλαβον μέρος μέλη της Ουγγρικής επιτροπής βοηθείας προς τον ελληνικόν λαόν και 

αντιπρόσωποι του Ουγγρικού Ερυθρού Σταυρού» (Οι γείτονες μας ομολογούν ότι 

απήχθησαν ήδη 9.840 Ελληνοπαίδες, 1948). Ο Σέρβος (2001) σχετικά με τις 
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συνθήκες στους παιδικούς σταθμούς που εγκαταστάθηκαν τα ελληνόπουλα ήταν 

τέτοιες που ήταν αδύνατο «να τολμήσει κανείς να κάνεις συγκρίσεις με το δικό μας 

σύστημα εκπαίδευσης […] πού ακόμη να τολμήσει να κάνει συγκρίσεις ανάμεσα στα 

παιδιά που πήγαν στις Λαϊκές Δημοκρατίες και σ’ αυτά που πήρε η Φρειδερίκη;».  

Από την αρθρογραφία που μελετήσαμε δεν λείπουν και οι εκκλήσεις και 

διαμαρτυρίες των κατοίκων της πόλης για το «παιδομάζωμα». Άρθρο της εφημερίδας 

«Ελληνική Φωνή» αναφέρει: «Είναι καιρός να κατανοηθή και από τους ιδικούς μας 

αρμοδίους, αλλά και από τους ενδιαφερομένους δια την χώραν μας Μεγάλους 

Συμμάχους μας, ότι πρέπει να καταπαύσουν τα δεινά της Ελλάδος και να φροντίσουν 

δια το κλείσιμον των συνόρων μας. Ταυτοχρόνως να γίνη αμέσως διαμαρτυρία, να 

επιστραφούν αμέσως τα αρπαγέντα μικρά. Κι’ αν δεν θέλει η παροτρύνουσα τους 

συμμορίτας Σοβ. Ένωσις να διατάξη την άμεσον επιστροφήν, τότε οφείλουν οι άλλοι, οι 

Σύμμαχοί μας να την κτυπήσουν κατακέφαλα. Διότι αν δεν εκλείψη από  προσώπου γης 

το κατασκεύασμα του Σατανά ο βρωμερός αυτός κομμουνισμός, δεν πρόκειται να 

ανορθωθή και προοδεύση η ανθρωπότης» (Αι απόψεις μας. Το παιδομάζωμα, 1948). 

Οι σημαντικότερες ωστόσο αντιδράσεις που προβάλλονται από τον τοπικό τύπο 

Φλώρινας προέρχονται από τους ίδιους τους νέους της περιοχής. Στις 10 Μαρτίου του 

1948 έλαβε χώρα «όλως αυθορμήτως» από 3.500 μαθητές των δημοτικών σχολείων 

και γυμνασίων, σπουδαστές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τροφίμους του Εθν. 

Ορφανοτροφείου «ογκωδεστάτη» διαδήλωση διαμαρτυρίας για το διενεργούμενο 

«παιδομάζωμα υπό των εαμοβουλγάρων συμμοριτών». Οι διαδηλωτές «φέροντες 

πλακάτ με συγκινητικά εθνικά συνθήματα και άδοντες πατριωτικά άσματα» 

κατευθύνθηκαν στην πλατεία Ομονοίας, όπου εκεί, από τον εξώστη του ξενοδοχείου 

Βαλκάνια, μίλησαν σε πλήθος 5.000 ατόμων. Στη συγκέντρωση μίλησε «και ο προ 

τινών ημερών παραδοθείς συμμορίτης Λάμπρος Νικολακάκος εξ Αγίου Γεωργίου 

Καρδίτσης, όστις μόλις προ ολίγων ημερών επανήλθεν εκ Μπούλκες της 

Γιουγκοσλαυίας
49

», ο οποίος και έκανε φανερή τη συνωμοσία «των κακών βορείων 

γειτόνων μετά των συμμοριτών κατά της Ελλάδος» (Εντονωτάτη διαδήλωσιν δια το 

υπό των Εαμοβουλγάρων ληστοσυμμοριτών διενεργούμενον Παιδομάζωμα 

                                                           

49
  Όπως αναφέρει ο Σέρβος (2001), οι πρώτες αποστολές παιδιών που περνούσαν τα σύνορα 

με κατεύθυνση τη Γιουγκοσλαβία, είχαν για πρώτη πόλη υποδοχής το Μπούλκες. Στο Μπούλκες ήταν 

συγκεντρωμένοι Έλληνες «αντάρτες» και αξιωματικοί του ΕΛΑΣ, οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί μετά 

τη Συμφωνία της Βάρκιζας. 
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Ελληνοπαίδων, 1948). Από τους διαδηλωτές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν 

ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς τον Ο.Η.Ε. (Βλ. Παράρτημα Ι). 

Ένα περίπου μήνα αργότερα, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, 

διαμαρτυρήθηκε προς τον Ο.Η.Ε. και το Διεθνές Γραφείο Προσκόπων Λονδίνου. Το 

σχετικό τηλεγράφημα που έστειλε την 12η Μαρτίου του 1948 ανέφερε τα εξής: «Το 

Σώμα Ελλήνων προσκόπων διαμαρτύρεται εντονώτατα και καταδικάζει την νέαν 

φρικώδη εξόρμησιν των συμμοριτών, αποσκοπούσαν εις εξολόθρευσιν Ελληνικής 

φυλής της απαγωγής εκ παραμεθορίων χωρίων και μεταφοράς εις γειτονικάς και ετέρα 

χώρας παιδίων άνω των  4 ετών. Πλέον των 4.000 παιδίων αφηρπάσθησαν από την 

μητρικήν αγκάλην και μεταφέρθησαν πέραν των συνόρων. Ζητούμεν υμετέραν 

συνεργασίαν δια την καταγγελίαν ενώπιον της παγκοσμίου κοινής γνώμης της άνευ 

προηγουμένου βαρβάρου ταύτης ενεργείας η οποία θίγει όχι μόνο βαθύτατα την Ελλάδα 

αλλά και τας αρχάς του ανθρωπισμού». Σε απάντησή του το Διεθνές Γραφείο 

Προσκόπων, απάντησε ότι έστειλε αντίγραφα για το θέμα στον Διεθνή Ερυθρό 

Σταυρό, τα Ηνωμένα Έθνη και την ΟΥΝΕΣΚΟ (Οι πρόσκοποι Φλωρίνης 

διαμαρτύρονται δια το Παιδομάζωμα, 1948). Με πρωτοβουλία μάλιστα του Σώματος 

λίγους μήνες μετά εψάλη δέηση στον Μητροπολιτικό Ναό Φλώρινας για «δια την 

διάσωσιν και τον επαναπατρισμόν των υπό των συμμοριτών αρπαγέντων ελληνοπαίδων 

τα οποία ευρίσκονται εις τας κομμουνιστικάς γειτονικάς χώρας» (Για το παιδομάζωμα, 

1949). 

 

4. Ο Πολιτισμός στη Φλώρινα [1940-49] 

 

Όπως προαναφέρθηκε σε άλλο σημείο της εργασίας, από σύνολο 386 άρθρων 

του τοπικού τύπου, τα 60 αναφέρονταν σε διάφορες πολιτισμικές δράσεις. Από αυτά, 

τα 33 (55%) αναφέρονταν σε δράσεις διαφόρων φορέων (π.χ. Σύλλογος 

εθνικοφρόνων δασκάλων), ενώ τα 27 (45%) αφορούσαν δράσεις του Φ.Σ.Φ 

Αριστοτέλη (Πίνακας 4.1. & Διάγραμμα 4.1.). 
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Πίνακας 4-1. Θεματολογία άρθρων του τοπικού τύπου με αναφορά σε πολιτισμικές δράσεις 

Θεματολογία άρθρων του τοπικού τύπου με αναφορά σε πολιτισμικές δράσεις 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλοι φορείς 33 55,0 55,0 55,0 

Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης 27 45,0 45,0 100,0 

Σύνολο 60 100,0 100,0 
 

 

 
Διάγραμμα 4-1. Θεματολογία άρθρων τοπικού τύπου με αναφορά σε πολιτισμικές δράσεις 

 

Η πλειονότητα των άρθρων που αναφέρονταν σε πολιτισμικές δράσεις, 

εντοπίστηκε στην εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης», με 51 άρθρα από σύνολο 60 του 

τοπικού τύπου. Από τα 51 άρθρα του «Έθνους» που αναφέρονταν σε διάφορες 

πολιτισμικές δράσεις, τα 28 (54,9 %) αναφέρονταν σε δράσεις διάφορων φορέων και 

τα 23 (45,1 %) σε δράσεις  του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης(Πίνακας 4.2. & Διάγραμμα 4.2.). 
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Πίνακας 4-2. Θεματολογία άρθρων Έθνους Φλωρίνης με αναφορά σε πολιτισμικές δράσεις 

Θεματολογία άρθρων Έθνους Φλωρίνης με αναφορά σε πολιτισμικές δράσεις 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Άλλοι φορείς 28 54,9 54,9 54,9 

ΦΣ.Φ. Αριστοτέλης 23 45,1 45,1 100,0 

Σύνολο 51 100,0 100,0 
 

 

 
Διάγραμμα 4-2. Θεματολογία άρθρων Έθνους Φλωρίνης με αναφορά σε πολιτισμικές 

δράσεις 

 

4.1. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλώρινας «Αριστοτέλης»  

4.1.1. Η ίδρυση του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» 

Μετά την κατάρρευση του αλβανικού μετώπου, άρχισαν να επιστρέφουν οι 

νέοι της Φλώρινας, όσοι τουλάχιστον από αυτούς είχαν την τύχη να επιζήσουν. Η 
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επιστροφή αυτή κλιμακώθηκε χρονικά από τα μέσα Απρίλη του 1941 μέχρι και τις 10 

Μαΐου του ίδιου έτους. 

Αυτό που συνάντησαν στην πόλη με την επιστροφή τους μετά την κατάληψή 

της από τις ορδές του Χίτλερ, όπως είδαμε, ήταν μια πόλη  στην οποία είχε καταλυθεί  

κάθε έννοια Κράτους και Διοίκησης. Στην ήδη άθλια εικόνα της πόλης ερχόταν  να 

προστεθεί και η βουλγαρική προπαγάνδα που εκμεταλλευόμενη την κατάσταση 

διέδιδε φήμες για προσάρτηση της περιοχής στη Βουλγαρία ή κατοχή της από τον 

Βουλγαρικό στρατό (Μεγαλομάστορας, 1983˙ Τζώρτζης, 1947˙ Τζώρτζης, 1953). 

Κάτω από το βάρος και την πίκρα αυτής της εικόνας, οι νέοι της πόλης 

σκέφτηκαν να κάνουν μια οργανωμένη διεκδίκηση προς την πλευρά του Δημάρχου. 

Πράγματι, παρουσιάστηκαν ενώπιον του περίπου 20 νέοι με το αίτημα να γίνει 

διανομή τροφίμων από τις αποθήκες του Στρατού, τουλάχιστον στους πολεμιστές της 

Αλβανίας, το οποίο και πραγματοποιήθηκε. Εν συνεχεία, σκέφθηκαν να οργανώσουν 

έναν σύλλογο, έστω με σκοπούς μορφωτικούς και καλλιτεχνικούς, τον σύλλογο 

«Αριστοτέλη» (Μεγαλομάστορας, 1983). 

Ο «Αριστοτέλης» γεννήθηκε στη Φλώρινα, στις 30 Ιουλίου 1941 στην οικία 

του Τραϊανού Νοβάτση, σε μια εποχή που υπήρξε από τις δραματικότερες και 

κρισιμότερες στην ιστορία της Ελλάδας και ειδικότερα στην ιστορία της περιοχής, 

την εποχή που ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος βρισκόταν στο κορύφωμά  του. Απόφαση 

των πολιτών ήταν η ανασύσταση του μουσικού συλλόγου «Ορφεύς» με νέα επωνυμία 

και στόχο «να προσδοθή ευρύτερος γενικός σκοπός από κοινωνικής, ηθικής, 

καλλιτεχνικής και αθλητικής απόψεως». Πίσω από τον γενικόλογο αυτόν τίτλο 

λάνθανε η ροπή προς τη μουσική, η καλλιτεχνική διάθεση, αλλά και η συνακόλουθη 

αξιοποίηση της τάσης αυτής για τη διαμόρφωση ενός ορισμένου προτύπου, αυτού του 

φιλόμουσου αστού. Πέρα όμως από τον στόχο της καλλιτεχνικής προσφοράς, της 

διάπλασης χαρακτήρων και της προβολής αξιών ή προτύπων, η ίδρυση του Συλλόγου 

αποτέλεσε σημαντικό γεγονός γιατί εξέφρασε το αίτημα προβολής της ελληνικότητας 

των κατοίκων της περιοχής, ως πράξη αυτοάμυνας του ελληνικού στοιχείου, κυρίως 

απέναντι στον βουλγαρικό κίνδυνο που αξιολογούνταν ως μονιμότερη απειλή από 

εκείνη την οποία αντιπροσώπευαν οι Γερμανοί. Βασικός σκοπός, δηλαδή με την 

ίδρυσή του υπήρξε η ενεργοποίηση του ελληνικού στοιχείου, η προβολή όλων των 

εκφάνσεων του ελληνικού πολιτισμού, στη διαχρονική του πορεία και παρουσία 

(Ηλιάδου-Τάχου, 2007). Όταν οι μουσικοί του Αριστοτέλη παιάνιζαν γερμανικά 

εμβατήρια και έδιναν συναυλίες για την ικανοποίηση και ψυχαγωγία των Γερμανών, 
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δεν οφειλόταν στο ότι ήταν δοσίλογοι, αλλά  οι κινήσεις τους αυτές ήταν ένα μέρος 

του τακτικής που ακολουθούσαν για τον περιορισμό της βουλγαρικής προπαγάνδας 

(Καλλανιώτης, 2007). Μάλιστα, ο Καλλανιώτης (2007), αναφέρει ότι δεν ήταν τόσο 

αυθόρμητη η δημιουργία του Συλλόγου, όπως περιγράφηκε παραπάνω, αλλά έγινε 

έπειτα από εντολή και χρηματική υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας για να δράσει 

εναντίον της βουλγαρικής προπαγάνδας. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου Σ. Τσάπανος σε άρθρο στην τοπική εφημερίδα 

«Έθνος» με τίτλο «Ένα πνευματικό κίνημα. Μια μικρά ανασκόπησις» ανέφερε ότι ο 

σύλλογος αρχικά ξεκίνησε με περιορισμένες αντιλήψεις σχετικά με τις δυνατότητές 

του, λειτουργώντας απλά σαν ένα καθαρά μουσικό σωματείο Ωστόσο, όπως τόνιζε 

στη συνέχεια, «μέσα στις αντίξοες περιστάσεις, μέσα στη γενική κατάπτωση και στον 

ίλιγγο και την αποθέωση του ατομικισμού, στάθηκε ο μόνος ιδεολογικός φάρος, η μόνη 

ανάταση προς το ωραίον και το εθνικόν», ενισχύοντας με τις συναυλίες του το ηθικό 

των κατοίκων της περιοχής «που ήταν την εποχή εκείνη κυριολεκτικά ράκος ψυχικό». 

Επιπρόσθετα, ο Τσάπανος ανέφερε ότι  λόγω κακής διοίκησης, εσφαλμένων 

αντιλήψεων αναφορικά με την πρόοδο του Συλλόγου και προσωπικών συμφερόντων 

και φιλοδοξιών, ο Σύλλογος πέρασε μια δύσκολη περίοδο, που τον οδήγησε κοντά 

στη διάλυσή του. Τα εμπόδια αυτά, φαίνεται να ξεπεράστηκαν το Νοέμβριο του 

1942, οπότε και ο «Αριστοτέλης» αναγνωρίστηκε επίσημα, αναλαμβάνοντας τη 

διοίκησή του «άνθρωποι με γνώση και πίστη στη δουλειά τους». Από το σημείο αυτό 

και έπειτα άρχισε η δεύτερη περίοδος του Συλλόγου, μια περίοδος που περιγράφεται 

καθαρά δημιουργική (Ένα πνευματικό κίνημα. Μια μικρά ανασκόπησις, 1943). 

Εντός μια διετίας [1941-42]  ο σύλλογος κατάφερε να δημιουργήσει Ανδρική 

και μικτή Χορωδία, Ορχήστρα, Παιδική Χορωδία, Ορειβατικό και Αθλητικό Τμήμα, 

Μορφωτικό Τμήμα και τέλος να συστήσει για πρώτη φορά στη Φλώρινα Ωδείο με 

ειδικούς καθηγητές. Επιπρόσθετα απέκτησε δύο πιάνα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο 

και  άλλα μουσικά όργανα και εμπλούτισε τη χορωδία με στολές για τους χορωδούς. 

Έβαλε τα θεμέλια Δημόσιας Βιβλιοθήκης που την αποτελούσαν 200 τόμοι χάρη σε 

δωρεά του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ανωτάτου Οικονομικού 

Συμβουλίου και  εμπλούτισε το αθλητικό τμήμα με διάφορα όργανα. Τέλος έλαβε 

σημαντική επισιτιστική μέριμνα για τα μέλη του Συλλόγου, διανέμοντας σημαντικές 

ποσότητες τροφίμων (Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943).  

Οι αρχικές επιδιώξεις του συλλόγου αφορούσαν τη συστηματοποίηση των 

μουσικών συγκροτημάτων, μέσω της θεωρητικής μόρφωσης των εκτελεστών, της 
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διδασκαλίας «σοβαρώτερων» μουσικών έργων και της περισυλλογής των δημοτικών 

τραγουδιών της περιφέρειας Φλώρινας. Στο τομέα  του αθλητισμού, αρχική και 

βασική επιδίωξη υπήρξε η διδασκαλία και διάδοση των χειμερινών σπορ, τα οποία 

ευνοούνταν από το κλίμα της περιοχής. Μεγαλύτερο βάρος, έπρεπε να δοθεί στο 

μορφωτικό τμήμα, στο οποίο πλέον θα έπρεπε να γίνονται και μαθήματα 

Οικοκυρικής, Υγιεινής κ.λπ.. Παράλληλα, οι εσωτερικοί λογοτεχνικοί διαγωνισμοί, οι 

εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας θα συνεχίζονταν, ενώ η βιβλιοθήκη ήταν 

σημαντικό να εμπλουτιστεί με περισσότερο υλικό. Τέλος, η έκδοση ενός περιοδικού 

θα έδινε τη δυνατότητα στον Σύλλογο να συγκεντρώσει όλη την πνευματική κίνηση 

της περιφέρειας, ενώ η συλλογή ιστορικού υλικού από τη ζωή στην περιοχή, καθώς 

και η συλλογή λαογραφικού υλικού από αυτήν, θα καταδείκνυε τη σοβαρότητα με 

την οποία ο «Αριστοτέλης» αντιμετώπιζε τα πνευματικά και άλλα προβλήματα του 

τόπου (Φιλολογικαί σελίδες. Τι θα επιδιώξη, 1943). 

Το 1946, εν μέσω εμφυλίου πολέμου, γίνονται οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου, 

στις οποίες «επέτυχε παμψηφεί το ψηφοδέλτιον των εθνικοφρόνων». Έτσι 

εξελέγησαν στο Διοικητικό Συμβούλιο οι: οι κκ. 1) Ανέστης Καντζάς, 2) Ευαγγ. 

Τυρπένου, 3) Πέτρος Σαμαράς, 4) Ιππ. Κων/νίδης, 5) Μιχ. Πατσούρης, 6) Εμμ. 

Παπαστεφάνου, 7) Νικ. Δουδούμης, 8) Μιχ. Παπαδόπουλος και 9) Γεωργ. 

Κεραμιτζής. 

Στο εποπτικό συμβούλιο εξελέγησαν οι 1) Τιμ. Λιάκος (γυμνασιάρχης), 2) 

Λεων. Γεωργιάδης (φαρμακοποιός), 3) Ανδρ. Μπέϊκος (γιατρός), 4) Λεων 

Μεϊμαρίδης και 5) Σ. Τσάπανος (Και εις τον «Αριστοτέλη», 1946). 

Ο τοπικός τύπος της εποχής δεν ασχολήθηκε στο σύνολό του με τις δράσεις 

του φιλεκπαιδευτικού συλλόγου. Από τα 42 συνολικά άρθρα του τύπου που 

αποδελτιώθηκαν και αφορούσαν τον Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλη», τα 21 (87,5%) άρθρα 

εντοπίστηκαν στην εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης», 2 (8,3%) άρθρα αποδελτιώθηκαν 

από την εφημερίδα «Ελληνική Φωνή» και μόλις 1 (4,2%) από την εφημερίδα 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας». 

 

4.1.2.  Τα τμήματα του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» 

Από τα 27 άρθρα του τοπικού τύπου που αναφέρονταν στον Αριστοτέλη, τα 

12 (44,4%) αφορούσαν το μουσικό του τμήμα, τα 9 (33,3%) το μορφωτικό και τα 6 

(22,2%) αναφέρονταν γενικά στις δράσεις του (Πίνακας 4-3 & Διάγραμμα 4-3). 
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Πίνακας 4-3. Αναφορές του τοπικού τύπου στα τμήματα του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης 

Αναφορές του τοπικού τύπου στα τμήματα του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Γενικά 6 22,2 22,2 22,2 

Μορφωτικό 9 33,3 33,3 55,6 

Μουσικό 12 44,4 44,4 100,0 

Σύνολο 27 100,0 100,0 
 

 

 

 
Διάγραμμα 4-3. Αναφορές του τοπικού τύπου στα τμήματα του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης 

 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο διάγραμμα 4-4, οι περισσότερες 

δράσεις του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλη, σύμφωνα με τις αναφορές στον τοπικό τύπο, 

πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, το έτος 1943 -όπως 

προαναφέρθηκε- ως πράξη αυτοάμυνας του ελληνικού στοιχείου, κυρίως απέναντι 
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στον βουλγαρικό κίνδυνο που αξιολογούνταν ως μονιμότερη απειλή από εκείνη την 

οποία αντιπροσώπευαν οι Γερμανοί, πραγματοποιώντας στο πλαίσιο αυτό δράσεις για 

τη ψυχαγωγία των Γερμανών (Καλλανιώτης, 2007). 
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Διάγραμμα 4-4. Χρονολογική τοποθέτηση αναφορών του τοπικού τύπου για το Φ.Σ.Φ. 

Αριστοτέλη 

 

Μουσικό Τμήμα. Το πρώτο και το πιο δραστήριο τμήμα του Συλλόγου 

υπήρξε το μουσικό του τμήμα. Πρώτο γιατί λειτούργησαν από την πρώτη κιόλας 

στιγμή της ίδρυσής του με πληρότητα η χορωδία, η ορχήστρα και η φιλαρμονική και 

το πιο δραστήριο γιατί το τμήμα αυτό κάλυπτε στο μεγαλύτερο ποσοστό τις 

περισσότερες εκδηλώσεις του Συλλόγου. 

Τα παραρτήματα του μουσικού τμήματος υπήρξαν κατά χρονολογική σειρά: 

 η Χορωδία, η Ορχήστρα και η Φιλαρμονική 

 η Παιδική Χορωδία και το Ωδείο 

 η Σχολή Ακορντεόν (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). 

 

α) Χορωδια (Ανδρική και Μικτή)  

Το έτος 1941 υπήρχε στην πόλη της Φλώρινας πλούσια μουσική παράδοση 

χάρη στην πρώτη χορωδία Φλωρίνης (Π.Χ.Φ.) που συνεστήθη το 1931 και 

λειτούργησε αδιάκοπα μέχρι το 1940. Η χορωδία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις 
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πολλές συναυλίες που έδωσε και μάλιστα με τη συμμετοχή της φημισμένης 

Φλωρινιώτισσας την εποχή εκείνη, Φανή Αϊδαλή. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο πρώτος διευθυντής της Χορωδίας του 

«Αριστοτέλη», Π. Τριανταφύλλου, που ήταν και διευθυντής της (Π.Χ.Φ.) Χορωδίας, 

δεν δυσκολεύτηκε στη συγκρότησή της. Η νέα χορωδία συγκροτήθηκε με παλιούς και 

νέους χορωδούς και σε διάρκεια ενός μόνο μήνα προετοιμάστηκε η πρώτη της 

εμφάνιση στις 31 Αυγούστου του 1941, στην αίθουσα του κινηματογράφου 

«Πάνθεον» (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). Η πρώτη συναυλία της χορωδίας του 

Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης», δόθηκε στις 31 Αυγούστου του 1941 στην αίθουσα του 

κινηματογράφου «Πάνθεον». Η μουσική αποτέλεσε εξαρχής ένα πνευματικό όπλο 

των κατοίκων της Φλώρινας εναντίον των Βουλγάρων στα χρόνια της Κατοχής, αλλά 

και βασική αιτία της ανόρθωσης του φρονήματος του πατριωτισμού των 

Φλωρινιωτών (Χατζητζώτζιας, 1994). Οι στιγμές που διαδραματίστηκαν στην πρώτη 

αυτή συναυλία περιγράφονται στο «Λεύκωμα των εκπαιδευτικών 1945-47»: «Η 

στιγμή ήταν κρίσιμη. Έπρεπε να φανή καθαρά ο Ελληνικός πολιτισμός και να 

αποδειχθή η Ελληνικότητα του τόπου… Τα παιδιά αγωνιούν. Ο ενθουσιώδης πρόεδρος 

του συλλόγου Δήμτσης κινείται πυρετωδώς κι ο ακούραστος Τριανταφύλλου, σα 

μαέστρος, δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Οι Γερμανοί που είχαν γεμίσει το θέατρο 

περιμένουν. Σε λίγο ανοίγει η σκηνή και στο φόντο ξεπροβάλλει η γαλανόλευκη. Όλοι 

τρίβουν τα μάτια τους. Οι Ελληνικές καρδιές δακρύζουν και οι Βούλγαροι λυσσούν… 

Δεν προφταίνουν όμως να πουν τίποτε κι αρχίζει η εκτέλεσι. Χρώμα Ελληνικό… 

μουσική γλυκειά… τραγούδια θυμίζοντα Ελλάδα ξετυλίγονται σ’ όλο το δίωρο διάστημα 

της συναυλίας. Οι εκατόν πενήντα εκτελεστές ενθουσιάζονται γιατί βλέπουν καθαρά την 

επιτυχία. Η Ελλάδα πάλι νίκησε. Οι Γερμανοί που πίστευαν ότι στη Φλώρινα δεν ήταν 

παρά βούλγαροι σαν είδαν την πνευματική αυτή εκδήλωσι, την καθαρή Ελληνική, από 

τα εκατόν πενήντα αυτά Ελληνόπουλα κι αντίκρυσαν τον Ελληνικό πολιτισμό φώναξαν: 

“Εδώ είν’ Ελλάδα. Αυτό που είδαμε κι ακούσαμε μόνο Ελληνικό μπορεί νάναι”. Από 

τότε οι Βούλγαροι βουβάθηκαν. Στα χαμένα προσπαθούσαν να κάμουν κι αυτοί κάτι» 

(Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης, 1947, σ. 158).  

Στο άρθρο με τον τίτλο «Τι επέτυχεν» της εφημερίδας «Έθνους», γίνεται 

αναφορά για συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1941 

(Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). Στις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους  η 

μικτή χορωδία εμφανίζεται με το ίδιο πρόγραμμα στη σκηνή του κινηματογράφου 

«Μ. Αλέξανδρος» στο κοινό της Έδεσσας. Αναφέρεται μάλιστα χαρακτηριστικά σε 
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αφιέρωμα για τα «Δώδεκα χρόνια δράσεως 1941-1953» του «Αριστοτέλη», ότι οι 

Εδεσσαίοι παρακινούμενοι από την εξόρμηση αυτή της Φλωρινιώτικης χορωδίας 

ζωντανεύουν τον φιλοπρόοδο Σύλλογό τους «Μ. Αλέξανδρος» και ανταποδίδουν την  

επίσκεψη τον επόμενο κιόλας χρόνο και δίνουν συναυλία υπό τη διεύθυνση του 

Σταματίου. Στον σταθμό της Έδεσσας, κατά την επιστροφή της χορωδίας, Ιταλοί 

καραμπινιέροι συλλαμβάνουν μέλη της γιατί τραγούδησαν το «Κορόιδο Μουσολίνι». 

Για το παρασκήνιο της συναυλίας στην Έδεσσα πληροφορούμαστε ότι «ο ίδιος 

Σύλλογος μόλις πληροφορήθηκε ότι στην Έδεσσα οι Βούλγαροι προετοίμαζαν 

συλλαλητήριο για να ζητήσουν βουλγαρική κατοχή, έτρεξε, έδωσε την ίδια μέρα που 

ετοίμαζαν συλλαλητήριο συναυλία και ματαίωσε τα άτιμα σχέδιά των» (Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών Φλωρίνης, 1945-47, σ. 158). 

Τα έτη 1941-1942 οι εμφανίσεις της χορωδίας ήταν πολλές και ιδιαίτερης 

αποδοχής και ενθουσιασμού από το κοινό της πόλης. Συναυλίες πραγματοποιήθηκαν  

στις 9 Νοεμβρίου του 1941, 25η Μαρτίου του 1942 και στις 6 Σεπτεμβρίου του  1942 

(Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). Το πρόγραμμα περιελάμβανε ποικίλα 

άσματα, όπως «Στην ακρογιαλιά» του Λαμπελέτ, «Συμφωνία της Λεβεντιάς» του 

Καλομοίρη, «23ος Ψαλμός» του Σούμπερτ κ.α..  

Κατόπιν αποχωρήσεως του Τριανταφύλλου, το καλοκαίρι του 1942, 

αναλαμβάνει τη διεύθυνση της χορωδίας ο Μ. Βόικος, ο οποίος μέχρι τότε ήταν 

διευθυντής της Φιλαρμονικής. Λίγους μήνες μετά, τη διεύθυνση της χορωδίας και του 

Ωδείου αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Θωμαΐδης, μετά από πρόσκληση προκειμένου να 

μεταβεί από τη Θεσσαλονίκη στη Φλώρινα. Υπό τη διεύθυνση του, η χορωδία 

ανανεώθηκε και μεγάλωσε. Τα μέλη της ανέρχονταν περίπου σε 150 άτομα (ανδρική 

και γυναικεία χορωδία), ενώ το ρεπερτόριο εμπλουτίστηκε με νέα τραγούδια 

(Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). 

Καρπός του μόχθου και των προετοιμασιών του χειμώνα υπήρξε η εξόρμηση 

της Ανδρικής και Μικτής Χορωδίας στη Θεσσαλονίκη, όπου έδωσε τρεις συναυλίες, 

σύμφωνα με τον Τοπικό Τύπο: Μία στο Βασιλικό Θέατρο, μία στην αίθουσα του 

Κινηματογράφου «Τιτάνια» και μέρος του προγράμματος στη Βυζαντινή Εκκλησία 

του Αγίου Γεωργίου, σε συνδυασμό με τη Συμφωνική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Οι 

νέοι και νέες του συλλόγου συνοδεύτηκαν από το Διοικητικό και Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, από συνοδεία καθηγητών και καθηγητριών, αλλά και από αντιπροσώπους 

της Νομαρχίας και του Δήμου (Ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» εις Θεσσαλονίκην, 1943˙ Ο 

Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης». Ξεκινώντας, 1943). Σε άρθρο της εφημερίδας «Έθνους», στις 
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26 Ιουνίου του 1943, αναφέρεται ότι πρόκειται για την πρώτη σοβαρή εξόρμηση έξω 

από τα σύνορα της περιφέρειάς της Φλώρινας. Όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται 

στο ίδιο άρθρο, στο οποίο παρατίθενται τα λόγια του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου προς τα μέλη της χορωδίας, η εξόρμηση αυτή δεν είχε απλά 

καλλιτεχνικούς σκοπούς. Σκοπός ήταν να αναδειχθεί πως «πως μέσα σ’ αυτούς τους 

χαλεπούς καιρούς, μέσα σ’ αυτούς τους καιρούς του άκρατου εγωϊσμού, της αναρχίας 

και του απαισίου αρριβισμού, υπάρχουν νέοι που σκέπτονται και εργάζονται για τον 

πλούτο του πνεύματος και της ψυχής». Σκοπός ήταν να δείξει η χορωδία «τι πράγματα 

μπορεί να κατορθώση η αγάπη, η κατανόηση, η πειθαρχία, μέσα σε λίγο χρονικό 

διάστημα» (Ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» εις Θεσσαλονίκην, 1943). 

 

 

Εικόνα 4-1. Ο «Αριστοτέλης» στη Θεσσαλονίκη το 1943 

 

Η αποδοχή  από το κοινό υπήρξε θριαμβευτική. «Τα παιδιά μας, που για 

πρώτη των φορά ενεφανίσθησαν ενώπιον ανωτέρου μουσικού κοινού, ως το της 

Θεσσαλονίκης, ο μαέστρος των κ. Θωμαϊδης και οι παρακολουθήσαντες ούτους 

αντιπρόσωποι του Συλλόγου, του Δήμου, της Νομαρχίας και συμπολίται μας, 

εκφράζουν με ενθουσιασμόν την απόλυτον ικανοποίησίν των τόσον δια τας από πάσης 

απόψεως αρτίας και επιτυχείς καλλιτεχνικάς εμφανίσεις των, ενώπιον των Γερμανικών 

Αρχών και Στρατευμάτων Κατοχής και του φιλόμουσου κοινού της Θεσσαλονίκης, όσον 
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και δια το πρωτοφανές ενδιαφέρον, τον ακράτητον ενθουσιασμόν, τα ειλικρινή 

συγχαρητήρια και τας εν γένει θερμότατας εκδηλώσεις με τας οποίας υπεδέχθησαν και 

παρηκολούθησαν ούτοι τας εμφανίσεις των εις το Εθνικόν Θέατρον, τα Τιτάνια και το 

Βυζαντινόν Μουσείον (Ναόν Αγ. Γεωργίου) ένθα επευφημήσθησαν και 

κατεχειροκροτήθησαν υπό χιλιάδων φιλομούσων ακροατών Ελλήνων τε και 

Γερμανών» (Η χορωδία μας, 1943). «Τα τόσον κολακευτικά σχόλια των συναδέλφων 

της Θεσσαλονίκης μας πείθουν περί της μεγαλειώδους επιτυχίας που εσημείωσεν εκεί. 

Με τη σειρά μας συγχαίρομεν τόσον το Δ.Σ. όσον και τον μαέστρον κ. Θωμαϊδην και τα 

μέλη της χορωδίας, διότι η επιτυχία αυτών αποτελεί τίτλον τιμής δια την Φλώριναν, 

ήτις- επαναλαμβάνομεν- χάρις εις τας επαινετάς προσπαθείας των ανωτέρω κατέχει 

σήμερον τα σκήπτρα της Ελληνικής πνευματικής κινήσεως» (Σημειώματα, 1943γ). Και 

πράγματι οι κριτικές από τον Τύπο της Θεσσαλονίκης ήταν ενθουσιώδεις. Η 

εφημερίδα «Νέα Ευρώπη» Θεσ/νίκης σε άρθρο της στις 26 Ιουνίου του 1943 

αναφέρει ότι «θα άξιζε να γραφτούν πολλά γι’ αυτόν και να προβληθή το έργο του σαν 

παράδειγμα όχι μόνον στις Μακεδονικές πόλεις και στην Θεσσαλονίκη, μα και σε 

πολλές της Παληάς Ελλάδος. Είναι ο «Αριστοτέλης», ένα εξαίρετο σε οργάνωσι 

σωματείο […] Μια δουλειά εντατική που τιμάει τους συντελεστάς της, μια δουλειά 

αληθηνά εθνική…Πρέπει να υποστηρίξουμε όλοι τον εξαίρετο αυτό σύλλογο» (Φ.Σ.Φ. 

«Ο Αριστοτέλης», 1953). 

Στις συναυλίες αυτές, οι χορωδίες τραγούδησαν το «Νανούρισμα» του 

Μότσαρτ, το κλασσικό έργο «Στη νύχτα» του Μτετχόβεν, το «Εβίβα» από την Όπερα 

του Ερνάνη του Βέρδη «και αν κρίνη κανείς από τα παρατεταμένα κι’ επίμονα 

χειροκροτήματα του κοινού […] η επιτυχία ήτο πλήρης, για να φθάση στην αποθέωσι 

στους «Βατράχους» του Έριγκ, που όρθιοι πολλοί από τας θέσεις των και τους 

διαδρόμους της αιθούσης εχειροκρότουν και επευφημούσαν τους εκτελεστάς με τας 

λέξεις «σας ευχαριστούμεν να μας ζήσετε». Τόση δε ήτο η επιτυχία και τοιαύτη η φήμη, 

ώστε το απόγευμα το φιλόμουσο κοινό της Θεσσαλονίκης συνωθείτο στον ναό του 

Αγίου Γεωργίου για να ακούση και επευφημήση και πάλι τα εκλεκτά παιδιά» (Με τον 

«Αριστοτέλη» προς τη Θεσσαλονίκη, 1943). 

 Η περίοδος αυτή ήταν μεσουράνημα για τον «Αριστοτέλη». Η έντονη όμως 

καλλιτεχνική και εθνική προσπάθεια που προσπαθούσε να συντελέσει, πληρώθηκε 

ακριβά. Την αυγή της 9ης Αυγούστου του 1943, ο Σύλλογος θρήνησε τον χαμό του 

μαέστρου του, Θ. Θωμαΐδη. Ο Θεόδωρος Θωμαΐδης μαζί με άλλους 14 Έλληνες 

απαγχονίστηκε από τους Γερμανούς, με τις υποδείξεις της Βουλγαρικής 
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προπαγάνδας, έξω από το χωριό Κλαδοράχη, λίγα χιλιόμετρα βόρεια της  Φλώρινας. 

Το πλήγμα υπήρξε καίριο και ανεπανόρθωτο. Οι Χορωδίες του Συλλόγου και το 

Ωδείο του δεν θα λειτουργήσουν πια παρά μόνο όταν θα τελειώσουν οι μέρες της 

Γερμανικής Κατοχής. Στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1945 πραγματοποιήθηκε 

καλλιτεχνικό μνημόσυνο του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλη» προς τιμήν του μαέστρου 

Θωμαϊδη στο χώρο του «Πανθέου». Το μνημόσυνο περιγράφεται άκρως συγκινητικό 

με το επιμνημόσυνο λόγο του Προέδρου Τσάπανου να προκαλεί τα δάκρυα των 

θεατών της κατάμεστης αίθουσας. Σύμφωνα με τον συντάκτη άρθρου της εφημερίδας 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας», που περιέγραψε το καλλιτεχνικό αυτό μνημόσυνο, αλλά 

και επανέφερε στη μνήμη των θεατών το χρονικό του απαγχονισμού,  το έγκλημα 

συντελέστηκε γιατί ο μαέστρος περιόδευε και τόνωνε την ελληνική συνείδηση, ενώ 

«η ανεξυχνίαστος ψυχή των Βουλγάρων δεν μπορούσε να υπομείνη την πηγαίαν 

Ελληνικήν εθνικήν εκδήλωσιν με αφετηρίαν την Φλώρινα που θεωρούσε Βουλγαρική 

πόλι και επαρχία» (Το καλλιτεχνικό μνημόσυνο του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης δια του  

αειμνήστου Θωμαΐδην, 1945). 

Επόμενη και τελευταία αναφορά στον τοπικό τύπο για τη χορωδία του 

«Αριστοτέλη» γίνεται το έτος 1949, σύμφωνα με την οποία η χορωδία με μαέστρο 

τον Παπά έδωσε συναυλία για τη ψυχαγωγία των ενόπλων εθνικών τμημάτων του 

Αμυνταίου και των πέριξ (Καλλιτεχνικά νέα, 1949). Επίσης, το ίδιο έτος, στην 

αίθουσα του Θεάτρου «Νέα Ελλάς» διοργανώθηκε συναυλία με την σύμπραξη του 

Δημητρίου Λιώτση, της Λίτσας Λιώτση και του πιανίστα Συγγαρέα για τη ψυχαγωγία 

των στρατιωτών (Δια την ψυχαγωγίαν του Στρατού, 1949). 

Είναι φανερό εκ των ανωτέρω ότι ο Σύλλογος Φ.Σ.Φ «Αριστοτέλης» με τα 

μέλη και τη χορωδία του κατάφερε να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων 

της πόλης, όσο και των Γερμανών, την αγάπη και τον θαυμασμό τους για την 

κλασική Ελλάδα και να τους οδηγήσει σε συστράτευση με την καλλιεργημένη μερίδα 

των αστών, γηγενών και Μοναστηριωτών, η οποία είχε ευρωπαϊκό προσανατολισμό 

και υψηλού επιπέδου ελληνική κουλτούρα. Η προσέγγιση αυτή ενόχλησε ιδιαιτέρως 

τα σχέδια των Βουλγάρων, συμμάχων των Γερμανών, οι οποίοι προέβαλαν πλέον ως 

αίτημα επιβίωσης την κατάλυση της πολιτισμικής κυριαρχίας του συλλόγου και των 

διοικητικών και πνευματικών ταγών της ελληνικής μερίδας (Ηλιάδου- Τάχου, 2007). 

β) Παιδική Χορωδία 

Η Παιδική Χορωδία του «Αριστοτέλη» συγκροτήθηκε στις αρχές του Ιουλίου 

του έτους 1942. Δημιουργός και διευθυντής της υπήρξε ο κ. Δημήτριος Λιότσης, ο 
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οποίος πολεμώντας ως έφεδρος ανθ/γος στην Αλβανία έχασε το φως του για την 

πατρίδα. Είκοσι αγόρια και διπλάσια κορίτσια ηλικίας 9-12 ετών συγκροτούσαν τη 

χορωδία (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). 

Η πρώτες συναυλίες που καταγράφονται στον Τοπικό Τύπο της εποχής και 

συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Έθνος Φλωρίνης» πραγματοποιήθηκαν στις  30 

Αυγούστου του 1942, στις 9 Νοεμβρίου του ίδιου έτους και στις 9 Μαΐου του 1943 

(Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). Ξεχωριστή μνεία γίνεται από τον Τοπικό 

τύπο για τη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου του 1943. Το άρθρο με 

τίτλο «Η συναυλία της παιδικής χορωδίας του Αριστοτέλους» καταγράφει την 

εξαιρετική επιτυχία που σημείωσε η παιδική χορωδία υπό τη διεύθυνση του Δ. 

Λιότση στο «Πάνθεον», σε συναυλία που δόθηκε υπέρ των τραυματιών του πολέμου 

1940-41. Το άρθρο εξάρει τις κρυστάλλινες φωνές των μικρών χορωδών, τον 

μαέστρο και το άρτιο εκτελεσμένο πρόγραμμα και κλείνει αναφέροντας 

χαρακτηριστικά ότι η μουσική πανδαισία έκλεισε συγκινητικά με την «εκτέλεσιν του 

εθνικού μας Ύμνου ποικιλθέντος λίαν ευστόχως με την αθάνατον ρήσιν του μεγάλου 

μας Σολωμού: «Κλείσε μέσα στην ψυχή σου την Ελλάδα και θα νοιώσης να σε 

πλημμυρίζει κάθε είδους μεγαλείο» (Η συναυλία της παιδικής χορωδίας του 

Αριστοτέλους, 1943). 

Μετά την κατοχή, ο Λιότσης ανασυγκρότησε την Παιδική Χορωδία, την 

οποία αποτελούσαν πλέον μόνο κορίτσια. Τον Απρίλιο του 1946 τραγούδησαν για το 

κοινό της πόλης στην αίθουσα «Νέα Ελλάς», ενώ στις 21 Ιουλίου εμφανίστηκαν με 

το ίδιο πρόγραμμα στο κοινό της Καστοριάς. Η οριστική εγκατάσταση του Δ. Λιότση 

στην Αθήνα είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει το έργο της παιδικής Χορωδίας. 

γ) Φιλαρμονική 

Ο «Αριστοτέλης» στην προσπάθειά του να συγκεντρώσει στους κόλπους του 

οτιδήποτε είχε σχέση με την πνευματική και καλλιτεχνική καλλιέργεια και προαγωγή 

του τύπου περιέλαβε και την Φιλαρμονική στα τμήματά του αμέσως κιόλας από τις 

πρώτες μέρες σύστασής τους (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). 

Η Φιλαρμονική προ του πολέμου ανήκε στο Δήμο Φλώρινας. Με την ίδρυσή 

του ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» ανέλαβε και τη φροντίδα ανασυγκρότησης της 

Φιλαρμονικής και ένταξής της στα τμήματά του υπό τη διεύθυνση του Μ. Βόικου. 

Η ανάγκη ανασυγκρότησης και οικονομικής στήριξη της Φιλαρμονικής για 

την αποτελεσματικότερη σταδιοδρομία της διαφαίνεται σε άρθρο της εφημερίδας 

«Έθνος» με τίτλο «Η Φιλαρμονική», στο οποίο αναφέρεται η ανασυγκρότηση της 
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διαλυμένης Φιλαρμονικής ως μια από τις προτεραιότητες των νέων της πόλης 

προκειμένου να δημιουργήσουν «κάτι ωραίο αλλά και χρήσιμο για όλους». Ο 

αρθρογράφος τονίζει πως αξίζει κάθε έπαινος τόσο στα παιδιά της μπάντας, όσο και 

στους ακούραστους Μουσικούς, τους Βόικο και Π. Τριανταφύλλου, οι οποίοι με το 

άσβεστο ενδιαφέρον δουλεύουν εντατικά και συστηματικά για την καλλιτεχνική 

πρόοδο του τόπου συνεργαζόμενοι και τώρα όπως και στις πρώτες μέρες της 

ιδρύσεως του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» με τους Ευαγ. Τυρπένου και Αν. Δήμτση, 

«άτομα φιλότιμα και με πρωτοβουλίαν τα οποία αφιέρωσαν το παν για μια τέτοια 

ωραία και δημιουργική προσπάθεια γι’ αυτό και τους ανετέθη η διοίκησι της 

Φιλαρμονικής». 

Σε σύσκεψη που έγινε κατά την ανασυγκρότηση της Φιλαρμονικής 

εξελέγησαν απ’ την ολομέλεια ως μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου οι Π. 

Παπαλαζάρου, Ταγ/ρχης, Μεν. Παυλίδης, δικηγόρος και Χαρ. Πέιος, Προϊστάμενος 

του Γραφείου Επισιτισμού, «πρόσωπα ευηπόληπτα με πηγμή και με ισχυρά θέλησι τα 

οποία στο άκουσμα της ειδήσεως αυτής αμέσως μ’ ευχαρίστησι και ενθουσιασμό 

εδέχθησαν την ευγενικιά αυτή πρότασι δηλώσαντες μάλιστα μ’ όλα τα δυνατά τους μέσα 

θα βοηθήσουν την πατριωτική αυτή προσπάθεια των παιδιών». Την προσπάθεια αυτή 

υποσχέθηκαν να βοηθήσουν επίσης τόσο ηθικά όσο και οικονομικά –σύμφωνα με τον 

συντάκτη του άρθρου- ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος της πόλης προκειμένου να 

συνεχίσει η μουσική την ιστορική της δράση στην περιοχή (Η φιλαρμονική, 1943). 

Μάλιστα στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας στη στήλη «Σημειώματα», όπου 

παρατίθενται τοπικά νέα και πληροφορίες για το Φλωρινιώτικο κοινό, γίνεται λόγος 

για εμφάνιση της Φιλαρμονικής στις 13 Ιουνίου του 1943, έπειτα από αποχή ενός 

χρόνου. Τα έργα που θα παρουσίαζε ήταν έργα ελλήνων και ξένων μουσουργών. Στο 

ίδιο άρθρο γίνεται και έκκληση ενίσχυσης της Φιλαρμονικής από τις αρμόδιες αρχές 

προκειμένου να ορθοποδήσει και σταθεροποιηθεί για λόγους όχι μόνο ψυχαγωγικούς 

αλλά και εθνικούς, διότι όπως χαρακτηριστικά τόνιζε ο αρθρογράφος «Η Μουσική 

είναι το πυρ της ψυχής» ( Σημειώματα, 1943α). 

Τμήμα του συλλόγου διετέλεσε μέχρι το τέλος της κατοχής. Μετά την 

απελευθέρωση αποτέλεσε νομικό πρόσωπο, διοικούμενη από Αδελφάτο υπό την 

προεδρεία του εκάστοτε Δημάρχου  και επιχορηγούμενη από διάφορους πόρους πλην 

του Δήμου, όπως λόγου χάρη από τη μηνιαία συνδρομή των 3.000 δρχ. των 

εγγραφόμενων επιτίμων μελών του. 
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Το πρώτο Αδελφάτο της Φιλαρμονικής αποτέλεσαν οι Χρ. Πυροβέτσης 

(Αντιπρόεδρος), Ν. Βαρβέρης (Γεν. Γραμματέας), Χ. Αριστείδου (Έφορος), Αθ. 

Λαλαγιάννης (Ταμίας) και Παντελής Τριανταφύλλου (Σύμβουλος και Διευθυντής της 

Μουσικής) υπό την Προεδρεία του τότε Δημάρχου Τέγου Σαπουντζή (Η 

Φιλαρμονική, 1949). 

Η επανίδρυση της Φιλαρμονικής του Δήμου χαροποίησε ιδιαιτέρως το σύνολο 

των πολιτών, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τα άρθρα του τοπικού τύπου, οι 

οποίοι μάλιστα προθυμοποιήθηκαν να εγγραφούν ως επίτιμα μέλη της και να 

προσφέρουν για τη συντήρησή της. Τα έσοδα της Φιλαρμονικής, το έτος 1949, από 

τις συνδρομές υπολογίζονταν σε 3.000.000 δρχ. μηνιαίως, χωρίς να περιλαμβάνεται 

σε αυτά η επιχορήγηση του Δήμου. Μάλιστα με το ποσό αυτό το Αδελφάτο 

μπορούσε να προσλάβει έναν από τους καλύτερους μουσικοδιδάσκαλους που 

υπήρχαν στην Ελλάδα, αλλά και να καλύψει όλα του τα έξοδα (Σημειώματα, 1949ζ). 

δ) Ωδείο 

Το Ωδείο δεν είχε ξεκινήσει την λειτουργία του την περίοδο της Κατοχής και 

του Εμφυλίου πολέμου. Λειτούργησε αργότερα από τον Απρίλιο του 1952. 

Συγκεκριμένα πρώτη λειτούργησε η σχολή πιάνου με καθηγητή τον Φώτη 

Ζερβόπουλο, πτυχιούχο της Ecole Normale de Music του Παρισιού και δύναμη 20 

περίπου μαθητών (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). 

 

Μορφωτικό τμήμα. Το «Μορφωτικό Τμήμα» του Συλλόγου «Φ.Σ.Φ. 

Αριστοτέλης» δημιουργήθηκε το 1942 και λειτουργούσε παράλληλα με το αθλητικό 

τμήμα, το τμήμα ψυχαγωγίας και το τμήμα Πρόνοιας. Τμηματάρχης του Μορφωτικού 

τμήματος, κατά το έτος αυτό, υπήρξε ο Τρύφων Βασιλείου. Η πρώτη ενέργεια για την 

ίδρυση Μορφωτικού Τμήματος, ήταν η προσφορά βιβλίων από τον -τότε Διευθυντή 

της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας- Σπετσιέρη, και από τον δάσκαλο, Λ. 

Βαφειάδη. Ακολούθησε ασφαλώς προσφορά βιβλίων και από άλλους, όπως τον 

βουλευτή Γ. Μόδη και τον Δ. Γούνα. 

Εν συνεχεία σχηματίστηκε η πρώτη επιτροπή για τη συγκέντρωση των 

βιβλίων, ακολούθησε έρανος βιβλίων, αγορά συγγραμμάτων, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο η πρώτη βιβλιοθήκη. Από τις 15  Απριλίου του 

1943 λειτουργεί Αναγνωστήριο και Βιβλιοθήκη. Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα 

με τον αρθρογράφο της εφημερίδας «Έθνος», στις 26 Ιουνίου του έτους 1943, υπήρξε 

«δωρεάν του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ανωτάτου Οικονομικού 
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Συμβουλίου, έβαλε τα θεμέλια μιας Δημοσίας Βιβλιοθήκης, αποτελουμένης εξ υπέρ 

διακοσίων τόμων, αναπληρώσας ούτω υποχρεώσεις αυτού του Κράτους και του 

Δήμου» (Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). 

Το Μορφωτικό Τμήμα του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» διαιρείτο στους εξής, κατά 

σειρά, ομίλους: 

 Καλλιτεχνικό (Ζωγραφική, Γλυπτική, Σκηνογραφία) 

 Θεατρικό 

 Λογοτεχνικό 

 Μελέτης Ερευνών 

Οι νέοι και νέες της εποχής μετέχουν σε φιλολογικούς διαγωνισμούς, 

γράφουν, δημοσιεύουν, ανεβάζουν θεατρικά έργα, δίνουν διαλέξεις και συζητούν 

αξιόλογα θέματα (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). 

Σε άρθρο της εφημερίδας «Έθνος» Φλωρίνης καταγράφεται χρονολογικά η 

δράση του Μορφωτικού τμήματος τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Φ.Σ.Φ. 

«Αριστοτέλης» (Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). 

Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο του έτους 1942 ανεβαίνει το θεατρικό έργο του 

Σ. Μελά ο «Μπαμπάς Εκπαιδεύεται». Οι ηθοποιοί που συμμετείχαν στην παράσταση 

ήταν οι Λίτσα Λιότση, Αλ. Χορομίδης, Α. Ζηκίδου, Κ. Ζήκος,  Β. Σταμπουλή, Γ. 

Βελουδάκης κ.α.. («Δώδεκα χρόνια δράσης» 1941 -1953).  Το ίδιο έργο ανέβηκε τον 

επόμενο μήνα και στην Έδεσσα.  

Επιπλέον, καθιερώνεται η πρωτοχρονιάτικη γιορτή στον «Αριστοτέλη», που 

περιελάμβανε ποικιλία καλλιτεχνικών δράσεων. Έτσι, καταγράφεται στον Τοπικό 

Τύπο η «αξέχαστη» Πρωτοχρονιάτικη γιορτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

«Πάνθεον» στις 9 Ιανουαρίου του 1943. 

Στις 15 Απριλίου του ίδιου έτους προκηρύσσεται φιλολογικός διαγωνισμός, 

ποιήματος και διηγήματος. Η προθεσμία υποβολής έληγε κάποιους μήνες αργότερα, 

την 31η Αυγούστου του 1943. Σύμφωνα με το φύλλο της εφημερίδας «Έθνος» που 

εκδόθηκε στις 31 Ιουλίου του 1943 στον εν λόγω διαγωνισμό θα βραβεύονταν με 10 

χιλ. και μια ποιητική συλλογή του Παλαμά, τα δύο κατά σειρά καλύτερα ποιήματα, 

που θα είχαν ως θέμα την εθνική ενότητα και σύμπνοια. Επίσης, θα βραβεύονταν τα 

δύο κατά σειρά καλύτερα πεζογραφήματα, με θέμα κάποιο ιστορικό γεγονός της 

περιόδου της Μακεδονικής Βυζαντινής Δυναστείας. Και στην προκειμένη το πρώτο 

βραβείο ήταν 10 χιλ. και το δεύτερο μια ποιητική συλλογή του Παλαμά ή το διήγημά 

του «Θάνατος του παλληκαριού. Δικαίωμα συμμετοχής στους δύο διαγωνισμούς 
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είχαν μόνο τα μέλη του «Αριστοτέλη» ( Η πνευματική κίνησις. Ο διαγωνισμός του 

«Αριστοτέλους», 1943). Στον διαγωνισμό εν τέλει συμμετείχαν οι Πλάτων 

Παπαδάκης, Κώστας Τσώτσος, Χάρης Γρηγορίου, Δημ. Κρούλης, Τιτίκα Χλιμίντζα, 

Σταύρος Βελουδάκης, Ηλίας Αναγνωστόπουλος, Ταχούλα Ζαχαρούλα κ.α., οι οποίοι 

αποτέλεσαν και τον πρώτο πυρήνα του Λογοτεχνικού Ομίλου (Φ.Σ.Φ. «Ο 

Αριστοτέλης», 1953). 

 

Εικόνα 4-2.Από την κηδεία του Κ. Παλαμά. 

 

Ιδιαίτερη και εκτεταμένη μνεία στον Τοπικό Τύπο έγινε για το φιλολογικό 

μνημόσυνο προς τιμήν του εκλιπόντος Εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά. Ο θάνατος 

του ποιητή Κωστή Παλαμά και η κηδεία του στις 28 Φεβρουαρίου του 1943, σε μια 

εποχή που φούντωνε η Αντίσταση σε όλη τη χώρα, δεν ήταν μόνο ένα κορυφαίο 

πνευματικό γεγονός αλλά αποτέλεσε και αφορμή έκφρασης της αντίδρασης του 

ελληνικού πληθυσμού στους υποδουλωτές της ελευθερίας του. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το φιλολογικό μνημόσυνο που διοργανώθηκε από φοιτητές του 

Πανεπιστημίου της Αθήνας -ένα μήνα μετά το θάνατό του- και οδήγησε το 

ακροατήριο να τραγουδήσει σύσσωμο τον εθνικό ύμνο. Παρόμοια φιλολογικά 

μνημόσυνα πραγματοποιήθηκαν και στην πόλη της Φλώρινας. Στις 21 Μαΐου του 

1943 στο «Πάνθεον» οργανώθηκε Φιλολογικό Μνημόσυνο του ποιητή, με ομιλητή 

τον καθηγητή Φιλολογίας Τ. Παπαθεοδωρίδη και απαγγέλθηκαν ποιήματά του 
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(Φιλολογικό μνημόσυνον Κωστή Παλαμά, 1943).  Σε άρθρο της εφημερίδας «Έθνος» 

με τίτλο «Φιλολογικό μνημόσυνο Κωστή Παλαμά» γίνεται λόγος για μνημόσυνο που 

έλαβε χώρα και στις 30 Μαΐου του 1943, ημέρα Κυριακή, στην αίθουσα του 

«Πάνθεον». Σε αυτό παρευρέθησαν ο Νομάρχης κ. Μπόνης, ο Δήμαρχος κ. Δ. 

Κώττας, ο Διοικητής της Χωρ/κης κ. Κανάς και όλες οι Αρχές της πόλης. Μετά από 

σύντομη εισήγηση του Κ. Τσώτσου, του Μορφωτικού Τμήματος του 

«Αριστοτέλους», έλαβε τον λόγο ο ομιλητής της ημέρας Παπαθεοδωρίδης. Ο 

αρθρογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «επί μίαν ώραν ο νεαρός Καθηγητής 

εκράτησεν αδιάπτωτον το ενδιαφέρον του πολυπληθούς ακροατηρίου, το οποίον 

κυριολεκτικώς εκρέματο από τα χείλη του: Με καταπλήσσουσαν ευχέρειαν και 

δεξιοτεχνίαν μας έδωσε μίαν σύντομην αλλά περιεκτικήν και παραστατικήν εικόνα του 

γιγαντιαίου ποιητικού έργου του μεγάλου μας Εθνικού Ποιητού, ψάλτου και ερμηνευτού 

των αγώνων και των Ιδεωδών της φυλής μας». Μετά το πέρας της ομιλίας του 

σπουδάστριες της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και μαθήτριες του Γυμνασίου Θηλέων 

απήγγειλαν αποσπάσματα από τον «Τάφο» του ποιητή, «Τα Σχολειά Κτίστε», 

απόσπασμα από τον «Ύμνον της Ζωής», την «Ανατολή», τα «Ρόδου Μοσχοβόλημα» 

και «Ο πιο τρανός καϋμός μου», απόσπασμα από τον «Ύμνον προς την Αθήναν» και 

τον «Ολυμπιακόν Ύμνον» (Φιλολογικό μνημόσυνο Κωστή Παλαμά, 1943). 

Το θεατρικό  έργο «Τιμόνι στον έρωτα» του Π. Καγιά, ανεβαίβηκε στην πόλη 

δύο φορές το έτος 1943. Σε αυτό συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Βέτα 

Σταμπουλή, Μίμης Παπαδόπουλος, Δ. Βουτσιάδης, Ι. Τσάκωνας, Λιλή Γαζινού, Γ. 

Μεγαλομάστορος. 

Τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκαν επίσης και μια σειρά διαλέξεων, 

εσωτερικών και εξωτερικών, όπως η διάλεξη του Α. Παπακωνσταντίνου με θέμα «Ο 

Αγών κατά του γήρατος». Επίσης, η μελέτη του ίδιου  «Περί των βιταμινών και της 

θρεπτικής αξίας των τροφών». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου της εφημερίδας 

«Έθνους» με τίτλο «Τι επέτυχεν», το μορφωτικό τμήμα συστηματοποίησε τις 

συγκεντρώσεις του τμήματος με διάφορες συζητήσεις και ομιλίες, με ομιλητές από τα 

ίδια του τα μέλη, όπως ο Σ. Τσάπανος, ο οποίος μίλησε για τη Μεταπολεμική 

Πνευματική κίνηση, ο Π. Παπαδάκης και ο Α. Κούλης, οι οποίοι πραγματοποίησαν 

συζήτηση γύρω από την έννοια της τέχνης (Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). 

Τέλος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο ίδιο άρθρο, «χάρις εις την 

ανωτερότητα και την αγάπην προς τον τόπον αυτόν, ενός ανθρώπου», του Σ. 
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Κωνσταντινίδη, ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» απέκτησε και τη φιλολογική του σελίδα, η 

οποία αποτέλεσε και το βήμα για την παρουσίαση των προσπαθειών και επιδιώξεων 

του Συλλόγου. Μέσω της κίνησης αυτής η εφημερίδα «Έθνος» συνέβαλε στη 

δημιουργία στην πόλη της Φλώρινας μιας ευρύτερης πνευματικής κίνησης, καθώς 

άνοιξε τις στήλες της στους νεαρούς διανοούμενους του Συλλόγου. Ο αρθρογράφος 

του άρθρου «Η φιλολογική σελίς του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης» του φύλλου της 12ης 

Ιουνίου του 1943 σημειώνει ότι με την φιλολογική σελίδα «δεν ολοκληρούται ο 

σκοπός και η αποστολή του εθνικού αυτού σωματείου, διότι έχομεν την γνώμην ότι η 

δράσις του «Αριστοτέλους» μας μόλις αρχίζει. Φιλοδοξούμεν δια τον λαμπρόν αυτόν 

Σύλλογον μας ν’ αποβή ένα είδος «Παρνασσού» της Δυτικής Μακεδονίας, τηρουμένων 

βεβαίως των αναλογιών και λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων. Προς επίτευξιν 

τούτου πρέπει να έχη, και η μέχρι τούδε αξιέπαινος και εθνωφελής δράσις του επιβάλλει 

όπως έχη αμέριστον και την Κρατικής ενίσχυσιν, όπως και την συνδρομήν της 

κοινωνίας μας» (Η φιλολογική σελίς του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης, 1943). 

Η πρώτη επίσημη εμφάνιση της φιλολογικής σελίδας υπήρξε ενθαρρυντική. Ο 

διηγηματογράφος Χ. Γρηγορίου εξυμνεί τα ευεργετικά αποτελέσματα της ζωής του 

χωριού και της φύσης, το τραγούδι του Σταύρου Βελουδάκη «Αθώα παιχνίδια», το 

«Σπιτάκι μου» του Παπαδάκη και το σονέτο του Τσώτσου θύμισαν στο φιλότεχνο 

κοινό της Φλώρινας τεχνοτροπίες μεγάλων καλλιτεχνών (Η φιλολογική σελίς του 

Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης, 1943). Νέοι λογοτέχνες συστήνονταν σταδιακά στο κοινό της 

πόλης μέσα από τις φιλολογικές αυτές σελίδες της εφημερίδας. Και όπως 

καταγράφεται στη στήλη «Σημειώματα» της εφημερίδας, έκδοσης Ιουλίου του 1943, 

«Ίσως τα έργα να μη είναι πολύ δυνατά και να μη έχουν μεγάλες αξιώσεις. Είναι όμως 

παρήγορον κι ενθαρρυντικόν ότι η Φλώρινα κατέχει για την ώρα τουλάχιστο τα 

σκήπτρα της πνευματικής κινήσεως. Όλα καλά. Οι φιλότιμοι νέοι, ας επιδείξουν πιο 

μεγάλη άμιλλα» (Σημειώματα, 1943β). 

Ο Όμιλος, παρ’ όλες τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που συνάντησε, 

εργάστηκε φιλότιμα και παρουσίασε αξιόλογες εργασίες. Το 1944, βρίσκει το 

Μορφωτικό Τμήμα, έτοιμο για πιο σοβαρές και οργανωμένες προσπάθειες, ενώ ο 

τοπικός τύπος κάνει λόγο για την «αλησμόνητη» δράση του συλλόγου τη χρονιά που 

πέρασε (Ο «Αριστοτέλης», 1944). Ωστόσο λόγω της έλλειψης  πολλών φύλλων της 

εφημερίδας «Έθνους» το έτος 1944, καθώς και όλων των φύλλων του έτους 1945, 

δημιουργείται ένα κενό στις δράσεις του Αριστοτέλη την περίοδο αυτή.   
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Ωστόσο, από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, γνωρίζουμε ότι το «κενό» στον 

τύπο της εποχής δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχο «κενό» στις δράσεις του Συλλόγου. 

Το 1944 τυπώνεται ποιητική εργασία τριών μελών του. Η ποιητική συλλογή «Πρωινά 

χαμόγελα» του Χάρη Γρηγορίου, τα ποιήματα με τίτλο «Τα όσα έγραψα» του Πλ. 

Παπαδάκη και η ποιητική σπουδή του Στερ. Κούλη με τίτλο «Εκστατικά 

Παραληρήματα». Παράλληλα, ο Τοπικός Τύπος της Θεσσαλονίκης και άλλων 

πόλεων αρχίζουν εξαίρουν τη δράση του Αριστοτέλη, σημειώνοντας ότι είναι ένα 

επαρχιακό πνευματικό κέντρο και όχι απλώς ένα κοινό Σωματείο, ότι δεν είναι μία 

απλή κίνηση αλλά ένα ξεκίνημα, που δε σταματά γιατί ωρίμασε, γιατί μεγάλωσε αυτό 

που λέμε πνευματική κατάκτηση. Τον Αύγουστο της επόμενης χρονιάς ανεβαίνει το 

θεατρικό έργο «Μακεδόνες νεομάρτυρες» του Χάρη Γρηγορίου. Έναν  περίπου μήνα 

μετά, ο καλλιτεχνικός Όμιλος διοργανώνει έκθεση με μεγάλη ποικιλία έργων. 70 έργα 

ζωγραφικής (ελαιογραφίες, ακουαρέλες και κάρβουνο), έκθεση σπουδής  με 14 έργα, 

έργα που αναπαριστούσαν τοπία από τη Φλώρινα και τα χωριά της των Βυζάντη και 

Παυλίδη, προτομές του Κωστή Παλαμά και του Παύλου Μελά από τον Γ. 

Κουτουράτσα, το μπούστο «Τελευταίο χαμόγελο» του Δ. Καλαμάρα υπήρξαν μερικά 

από τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα της έκθεσης (Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης, 1953). 

Για «τη δράση του Φ.Σ.Φ Αριστοτέλης κατά την κατοχήν και των αναρχικών 

εις την πόλιν της Θεσσαλονίκης» μίλησε στις 11 Ιουλίου του 1948 στο 

κινηματοθέατρο «Νέα Ελλάς» ο βουλευτής Γ. Μόδης (Διάλεξις, 1948). Όπως 

καταγράφεται σε άρθρο του «Έθνους» «ο ρήτωρ αφού ανέπτυξε την εθνικήν δράσιν 

του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» ανέσυρεν ακολούθως μίαν πτυχήν της δραματικής ιστορίας 

μας των τελευταίων ετών και περιέγραψε με τα μελανώτατα χρώματα την σατανικήν 

και εγκληματικήν  δράσιν του Κ.Κ.Ε. εις την πόλιν της Θεσσσαλονίκης και τα 

κακουργήματα τα οποία διέπραξε μετά την κατοχήν» (Η δράσις του Φ.Σ.Φ. 

«Αριστοτέλης» κατά την κατοχή και η τοιαύτη του Κ.Κ.Ε. εις την Θεσσαλονίκην, 

1948).  Το Νοέμβριο του ίδιου  έτους διδάσκεται από σκηνής το θεατρικό έργο 

«Απόμαχοι» του Στ. Κούλη, με σύμπραξη της χορωδίας υπό τη διεύθυνση του Αν. 

Παππά. Εν συνεχεία, την επόμενη χρονιά ο θεατρικός όμιλος ιδρύει τμήμα 

διδασκαλίας Θεάτρου, όπου διδάσκει ο απόφοιτος της Κρατικής Σχολής του 

Βασιλικού Θεάτρου Κ. Λειβαδέας (Ανακοίνωσις, 1949˙ Ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης», 

1949). 
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Αθλητικό τμήμα. Στα πλαίσια του Συλλόγου «Αριστοτέλης» αναπτύχθηκε 

και αθλητικό τμήμα με ποικίλες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστικό 

ρόλο διαδραμάτισαν αυτές στον χώρο της ορειβασίας/χιονοδρομίας. 

Το ορειβατικό Τμήμα (Ο.Τ.Α.) του Συλλόγου συνεστήθη την 1η Ιανουαρίου 

του 1942. Ιδρυτικά του μέλη υπήρξαν οι: Αλεξίου ή Δήμου Σταύρος, Βασιλείου 

Λάζαρος, Θεοδοσίου Γεώργιος, Καζίας Ηλίας, Κούρτης Πέτρος, Κωνσταντινίδης 

Νικόλαος, Μίχος Απόστολος, Τσάγιας Πέτρος, Χατζηλίας Δημοσθένης και 

Χορομίδης Αλέκος. 

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συνδετικά στοιχεία μεταξύ των δέκα αυτών 

ιδρυτικών μελών, καθώς και πολλών από τα μετέπειτα του μέλη, υπήρξε η αγάπη για 

το πράσινο και τη φύση, μία αγάπη που είχε καλλιεργηθεί στους κόλπους του 

Προσκοπισμού, μιας και όλοι τους ήταν παλιοί πρόσκοποι. Αυτό το κοινό παρελθόν 

και ο ενστερνισμός των ίδιων αρχών υπήρξε και η βάση για τη δημιουργία κλίματος 

απόλυτης εγκαρδιότητας και συναδελφοσύνης μεταξύ των μελών του ορειβατικού 

τμήματος (Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης», 1953). 

Το ορειβατικό Τμήμα του Συλλόγου κατά το χρονικό διάστημα από τον 

Ιανουάριο του 1942 μέχρι και τον Φεβρουάριο του  1948 πραγματοποίησε 18 

αναβάσεις στις οποίες συμμετείχαν 214 μέλη του ορειβατικού τμήματος και 9 μη 

μέλη, «με συνολικόν άθροισμα ύψους κορυφών 23.917 μ.». 

Αξίζει να σημειωθεί, όπως καταγράφει ο αρθρογράφος της εφημερίδας 

«Έθνος» ότι οι αναβάσεις αυτές συνδύαζαν την αγάπη προς τη φύση και τον 

αθλητισμό με τη «συλλογή διαφόρων ορυκτών, χλωρίδας και λαογραφικού υλικού» για 

τη δημιουργία ειδικών μουσείων  (Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν, 1943). 

Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι ήδη τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του 

Συλλόγου είχαν δημιουργηθεί γυμναστικές ομάδες, ομάδες κλασικού αθλητισμού και 

πετοσφαίρισης, υπό τις οδηγίες του καθηγητή Ευθ. Παπά (Φιλολογικαί σελίδες. Τι 

επέτυχεν, 1943). 

Θέλοντας να κάνουμε μια πιο αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων του 

Συλλόγου στον αθλητικό τομέα, να αναφέρουμε ότι τον Αύγουστο του 1942, στο 

κινηματοθέατρο «Πάνθεον» δόθηκε θεατρική παράσταση από το ορειβατικό τμήμα 

του Φ.Σ.Φ. ο «Αριστοτέλης» με σκοπό την καλλιέργεια της αγάπης του κόσμου προς 

την τέχνη και προς τις αισθητικές συγκινήσεις, παράλληλα με τη μετάδοση των αξιών 

που προσφέρει ο αθλητισμός. 
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Το 1944, ο ίδιος σύλλογος δημιούργησε γυμναστική ομάδα από 100 περίπου 

άτομα με σκοπό την καθημερινή πρωινή εκγύμναση, ώστε να αναπτυχθεί η αγάπη 

προς τη γυμναστική και προς την άθληση γενικότερα. Την καθοδήγηση της ομάδας 

ανέλαβαν ο Ευθύμιος Παπάς και η Δόμνα Κουσουρέτα, και οι δύο καθηγητές 

γυμναστικής αγωγής (Ανθόπουλος, 1996). 

Στις 21 Απριλίου του 1945, στην έκθεση της αγωνιστικής του κίνησης ο 

Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης», αναφέρει αναλυτικά τη δραστηριότητα του ορειβατικού 

τμήματος την περίοδο από 1/1/42 έως 15/4/1945, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 

26 αναβάσεις, εκ των οποίων οι 10 χιονοδρομικές. Έλαβαν μέρος 322 μέλη του 

συλλόγου και 58 μη μέλη, σε σύνολο υψομετρικών αναβάσεων 34.722 μέτρων με 137 

ώρες πορείας (Ανθόπουλος, 1996). 

Στους  Πανφλωρίνιους αγώνες στίβου «Ηράκλεια», που πραγματοποιήθηκαν 

τον Σεπτέμβριο του 1948 και 1949 και για τους οποίους γίνεται λόγος σε 

προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, ο «Αριστοτέλης» και το αθλητικό τμήμα του 

αναδείχθηκε πολυνίκης σύλλογος (Τα «Ηράκλεια», 1948˙ Οι Παμφλωρίνιοι 

Αθλητικοί Αγώνες «Τα Ηράκλεια, 1948˙ Β’ Παμφλωρίνιοι αθλητικοί αγώνες, 1949α˙ 

Παμφλωρίνιοι αθλητικοί αγώνες, 1949β).  

 

4.2. Λοιπές πολιτισμικές δράσεις 

Από τα 31 άρθρα του τοπικού τύπου που αποδελτιώθηκαν και αναφέρονταν 

σε διάφορες πολιτισμικές δράσεις, τα 21 (67,7%) αφορούσαν θεατρικές παραστάσεις 

και προβολές κινηματογραφικών έργων, τα 6  (19,4%) μουσικές συναυλίες, τα 3 

(9,7%) αναφέρονταν σε εκδόσεις και 1 (3,2%) που αναφερόραν στην πολιτιστική 

κίνηση της πόλης (Πίνακας 4-4 & Διάγραμμα 4-5). 

 
Πίνακας 4-4. Αναφορές του τοπικού τύπου για πολιτισμικές δράσεις από άλλους φορείς 

 
Αναφορές του τοπικού τύπου για πολιτισμικές δράσεις από άλλους φορείς 

 Συχνότητα Ποσοστό 

% 

Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Έγκυρο 

Γενικά 1 3,0 3,0 3,0 

Εκδόσεις 3 9,1 9,1 12,1 

Κινηματογράφος/θέατρο 23 69,7 69,7 81,8 

Συναυλίες 6 18,2 18,2 100,0 
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Σύνολο 33 100,0 100,0 
 

 

 

 
 

Διάγραμμα 4-5. Αναφορές του τοπικού τύπου για πολιτισμικές δράσεις από άλλους φορείς 

 

 

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στο διάγραμμα 4-6 οι περισσότερες 

πολιτισμικές δράσεις στην πόλη της Φλώρινας σύμφωνα με τις αναφορές στον τοπικό 

τύπο πραγματοποιήθηκαν πρωτίστως το έτος 1948 και έπειτα το έτος 1949. 
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Διάγραμμα 4-6. Χρονολογική τοποθέτηση αναφορών του τοπικού τύπου από άλλους φορείς 

 

Στην Κατοχή η γενική έξαρση που σημειώθηκε σε όλους τους τομείς της ζωής 

είχε τις αντανακλάσεις της και στις πολιτισμικές δραστηριότητες του τόπου. Παρά τη 

χαμηλή στάθμη ποιότητας λόγω των συνθηκών, η ποσότητα πνευματικής παραγωγής 

ήταν μεγάλη. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες επαρχιακές πόλεις, η 

αστική και μικροαστική τάξη έβρισκε τρόπο να εξοικονομεί τα εισιτήρια και να 

κατακλύζει τα θέατρα, που αμέσως μετά την μεγάλη πείνα του χειμώνα του 1941-42 

γνώρισε μια περίοδο πρωτοφανούς οργασμού (Γρηγοριάδης, 2010).  

Η ίδια κατάσταση φαίνεται ότι επικρατούσε και στην πόλη της Φλώρινας, 

καθώς πέρα από τις δράσεις του φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης», 

ο τοπικός τύπος μας δίνει πληροφορίες και για άλλες πολιτισμικές δράσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην πόλη τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και του Εμφυλίου. 

Στη στήλη «Φλωρινιώτικες εικόνες» της εφημερίδας «Έθνους», κυκλοφορίας 

15ης Μαΐου του 1943, γίνεται λόγος για μια ζωηρή πνευματική κίνηση που είχε 

αρχίσει την περίοδο αυτή στην πόλη της Φλώρινας. Είχαν αρχίσει να γίνονται ομιλίες 

και διαλέξεις, ενώ η διεύθυνση του κινηματογράφου «Πάνθεον» υπερπηδώντας τα 

όποια τεχνικά εμπόδια και έξοδα έδινε τη δυνατότητα στους Φλωρινιώτες να 

απολαύσουν στην αίθουσα έργα κινηματογραφικής τέχνης (Φλωρινιώτικες εικόνες, 

1943α). Βέβαια όλα τα έργα και οι θεατρικές παραστάσεις που προβάλλονταν 

ακολουθούσαν το ιδεολογικό πνεύμα της εποχής. Ήδη από το 1937, με τον Α.Ν. 446, 
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απαγορευόταν η από σκηνής διδασκαλία θεατρικών έργων των οποίων το 

περιεχόμενο, οι εικόνες και ο τρόπος απόδοσης προσέβαλαν τα δημόσια ήθη ή 

καθάπτονταν της χριστιανικής θρησκείας ή απέβλεπαν στον προπαγανδισμό 

κομμουνιστικών ή άλλων ανατρεπτικών ιδεών (Α.Ν. 446/ ΦΕΚ Α’ 23/25.01.1937). 

Ο κινηματογράφος «Πάνθεον» φαίνεται να αποτελούσε πόλο έλξης των 

κινηματογραφόφιλων και μουσικόφιλων της εποχής, καθώς παρουσίαζε ποικιλία 

κινηματογραφικών ταινιών και μουσικών εκδηλώσεων. «Η είσοδος του 

κινηματογράφου κάθε βράδυ καταντά πεδίον μάχης. Όπου οι λάτραι της έβδομης τέχνης 

τρέχουν να απολαύσουν τα εκλεκτά έργα. Πρέπει όμως η ρωμέϊκη ασχήμια του 

σπρωξίματος να λείψη» (Φλωρινιώτικες εικόνες, 1943β). Συγκεκριμένα, μόνο τον 

Μάιο του 1943 το πρόγραμμα του κινηματογράφου περιελάμβανε την προβολή του 

μουσικού αριστουργήματος της Wien Film «Βιεννέζικο αίμα», με μουσική του 

Γιόχαν Στράους, την προβολή της ταινίας «Ελεύθερα χέρια», καθώς και τις μελωδίες 

«Χαμένα ίχνη», «Τρελός τραγουδιστής», «Κατάρα Τσιγγάνας», «Ένας που αρνήθηκε 

το Θεό», «Το τραγούδι της Μάνας», «Η θύελλα πέρασε», «Μια νύχτα του Μάη»,  

«Εξπρές του Κογκό», «Αηδόνι του Βορρά», «Άστρον του Ρίου» και «Αθάνατο Βάλς» 

(Σινέ «Πάνθεον», 1943). Το Ιούλιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε στον ίδιο 

χώρο Μουσική συναυλία της Ολυμπίας Μιχαηλίδου με συμμετοχή 6 ακορντεόν, 

Σαξοφώνου και Κιθάρας. Όπως καταγράφεται στον τοπικό τύπο «η φιλότιμος αύτη 

προσπάθεια της μοναδικής μας πιανίστριας βρήκε ασφαλώς την απήχησιν που 

περιμέναμεν από το φιλόμουσο κοινό της πόλεώς μας. Το εκλεκτό πρόγραμμα, τα 

υπέροχα Γερμανικά Μάρς και Βάλς καθώς και τα νεώτερα Ελληνικά τραγούδια 

ενεθουσίασαν τους ακροατάς» (Μουσική κίνησις, 1943).  

Η πνευματική κίνηση της πόλης φαίνεται να μην περιορίζεται στην προβολή 

ταινιών, αλλά αφορούσε και τη συγγραφή θεατρικών έργων. Μάλιστα, έργα 

γραμμένα από ντόπιους συγγραφείς πλαισιωμένα με μουσικές από ντόπιους 

μουσικούς, καθώς και σκηνοθεσία και σκηνογραφία από ντόπιους καλλιτέχνες 

(Φλωρινιώτικες εικόνες, 1944). Το πρώτο τέτοιο έργο για το οποίο γίνεται αναφορά 

στον τοπικό τύπο είναι ένα δράμα από το γνωστό στους καλλιτεχνικούς κύκλους της 

εποχής λογοτέχνη Χάρη Δέλλο-Γρηγορίου, για το οποίο ωστόσο δεν υπάρχει κάποια 

πληροφορία για τον τίτλο του (Θεατρικά, 1944). 

Στα πολιτιστικά δρώμενα της εποχής, το 1944, κάνει την εμφάνισή του το 

βιβλίο με το τίτλο «Πρώτοι στίχοι» των Παπαδάκη και Κούλη. Στο τοπικό τύπο 

αφιερώνεται γι’ αυτό ένα εκτενές άρθρο, το οποίο συγχαίρει την προσπάθεια των δύο 
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αυτών νέων, που χωρίς επιχορήγηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση, χάραξαν τον 

δρόμο προκειμένου «όλοι οι διανοούμενοι που ασχολούνται με τα γράμματα να 

ενωθούν και να συνεργασθούν για ένα κοινό σκοπό: την προώθηση της πνευματικής 

κινήσεως». Οι «Πρώτοι Στίχοι» είναι δοκίμια «που εγγυώνται παράλληλα με το 

ξύπνημα του στίχου και γενικώτερη προώθησι στην πνευματική κίνησι. Είναι το  πρώτο 

τους έργο ζυμωμένο με τον πόνο της ζωής και τη χάρι της φύσης και γι’ αυτό η κρίσις 

του αναγνώστη είναι επιεικής αλλά και αρκετά κολακευτική γι’ αυτούς. Πολλά 

ποιήματα είναι δημοσιευμένα σε περιοδικά και εφημερίδες αλλά τα περισσότερα 

αποτελούν ανέκδοτα που συστηματοποιήθηκαν σε λίγες σελίδες και κυκλοφόρησαν σε 

περιορισμένο αριθμό αντιτύπων- συμφώνως με την οικονομική δυνατότητα των 

συγγραφέων» (Η πνευματική κίνησι. «Πρώτοι στίχοι», 1944). 

Τα πράγματα μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας ωστόσο φαίνεται ότι άλλαξαν 

αρνητικά για την πνευματική άνθηση, μιας και την εθνική έξαρση την αντικατέστησε 

μια ατμόσφαιρα αβεβαιότητα και εμφυλίου άγχους. Το μαζικό ενδιαφέρον των 

αστικών στρωμάτων για πνευματικές δραστηριότητες φαίνεται να έχει ατονήσει 

(Γρηγοριάδης, 2010). 

Σε αυτή την γενικότερη κατάσταση πιθανότατα να οφείλεται και το γεγονός 

ότι η επόμενη αναφορά στον τύπο Φλώρινας γίνεται το έτος 1946, όπου στην αίθουσα 

του Θεάτρου «Νέα Ελλάς», ο Θίασος της Τούλας Δράκου παρουσίασε διάφορες 

καλλιτεχνικές παραστάσεις, πλαισιωμένος από φημισμένους καλλιτέχνες της εποχής, 

όπως Αλεξάνδρα Δέλτα, Πασσαλή, Πλέσσας, Πέννας, Μπέρτος, Ζερβός του 

Κρατικού Θεάτρου, ο χορευτής Συρράκος και το μπαλέτο του, ο δημοφιλής 

δημιουργός λαϊκών τύπων Παναγιωτόπουλος και άλλοι. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 

την επιθεώρηση «Τι μαγειρεύουν οι Τρεις Μεγάλοι» του συνθέτη  Κατριβάνου, την 

«Δνίς Φρου- Φρου», το «Άνθος του Γιαλού», τα «Μοντέρνα Κορίτσια», τον διπλό 

θρίαμβο του Πλέσσα «Κυριακή Αργία» και «Τσαγγαροδευτέρα» και την «Κόρην της 

Αμαρτίας» της Αλεξάνδρας Δέλτα (Θεατρικά νέα. Θέατρον «Ν. Ελλάς». Θίασος 

Τούλας Δράκου, 1946).  

Μετά το 1944, με εξαίρεση την μοναδική παράσταση του 46’ που 

καταγράφεται στον τοπικό τύπο, οι πολιτισμικές δράσεις φαίνεται να πληθαίνουν 

πάλι το έτος 1948. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 1948, καλλιτεχνικό συγκρότημα 

της Φλώρινας, αψηφώντας τους κινδύνους μετέβη, κατά την περίοδο των 

Χριστουγέννων, στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο, προκειμένου να 

δώσει σειρά παραστάσεων για τη ψυχαγωγία του στρατού (Σημειώματα, 1948α). Στις 
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10 Ιανουαρίου του ίδιου έτους ομάδα προσκόπων και οδηγών της Φλώρινας 

ανέβασαν το έργο «Δάφνω», θυμίζοντας στο φιλοθεάμον κοινό της πόλης την 

εποποιία του αλβανικού έπους (Καλλιτεχνική κίνησις «Η Δάφνω», 1948), ενώ στις 24 

Ιανουαρίου, ανέβηκε το θεατρικό έργο «η θεία του Καρόλου» από το 572 Τ.Π.. Οι 

στρατιώτες σε ρόλο ηθοποιών προκάλεσαν το αβίαστο γέλιο των θεατών και 

συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου, γεγονός πολύ σημαντικό για την τόνωση του 

ηθικού τόσο των ιδίων όσο και των θεατών, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

συντάκτης του άρθρου «Θεατρική παράστασις» το οποίο αναφερόταν στο εν λόγω 

έργο, «ο πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο με τα όπλα και τα τεντωμένα νεύρα, μα και 

εύθυμη και χαρούμενη διάθεση» (Θεατρική παράστασις, 1948).  

Την άνοιξη του 1948 και συγκεκριμένα στις 22 και 23 του Μάη, οι 

Πρόσκοποι και οι Οδηγοί ανέβασαν το νέο έργο του Φλωρινιώτη λογοτέχνη Χάρη 

Γρηγορίου «Κόνιτσα, το κάστρο που δεν έπεσε».  Επρόκειτο για ένα τρίπρακτο 

δράμα, εμπνευσμένο από την εποποιία των αγωνιστών της Κόνιτσας (Θεατρικά, 

1948α˙ Θεατρικά. Κόνιτσα, το κάστρο που δεν έπεσε, 1948). Μάλιστα οι εισπράξεις 

διετέθηκαν υπέρ των τραυματιών και των θυμάτων, κινήσεις που -σύμφωνα με τον 

τύπο- φανέρωναν «την στοργή των μετόπισθεν για κείνους που κάθε μέρα πέφτουν στον 

μεγάλο αγώνα» (Φλωρινιώτικες εικόνες, 1948).   Με το εν λόγω έργο, ένα έργο το 

οποίο παρουσιάζεται στον τοπικό τύπο ως «συνδεδεμένον και με προσοχήν 

ραφιναρισμένον και ως ιδέα και ως σειρά», «ο συγγραφεύς θέλει να δείξη κυρίως την 

επίδρασιν του δηλητηρίου του κομμουνισμού επί των νέων». Σε εκτενές άρθρο της 

εφημερίδας «Έθνους» ο συντάκτης μας πληροφορεί με κάθε λεπτομέρεια ποιοι από 

τους ηθοποιούς ενσάρκωσαν με επιτυχία τον ρόλο τους και ποιοι όχι (π.χ. 

«ομολογουμένως ο υποδυθείς τον ρόλον Μήτκας ήτο ο καλύτερος της σκηνής. Του 

λείπει βέβαια η πείρα και η ελευθερία των κινήσεων, αλλά ως ερασιτέχνης τον 

βαθμολογεί κανείς με άριστα»), ποιες ήταν οι ελλείψεις (π.χ. «τα 10 αυτά κορίτσια που 

αυτοκτόνησαν στους βράχους για να μην ατιμασθούν από τους συμμορίτας, αν και ήταν 

υπέροχα ένα, ένα ως σύνολον έδειχναν σαν ένα μπουκέτο λουλούδια που του έλειπε το 

φως και το άρωμα») και ποια τα δυνατά σημεία του έργου (π.χ. «η προσπάθεια του 

υιού να σκοτώση τον πατέρα και να αυτοκτονήση καθώς και το ράπισμα  του πατρός 

υπό του υιού του»). Στο τέλος του άρθρου, ο συντάκτης διατυπώνει ένα παράπονο 

γράφοντας πως παρόλο που η πόλη δεν στερείται πολύμορφων ταλέντων, λείπει η 

ηγεσία και η ώθηση εκ των άνω (Θεατρικά. Κόνιτσα, το κάστρο που δεν έπεσε, 

1948).  Κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις του Σώματος Προσκόπων Φλώρινας 
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φαίνεται ότι είχαν ιδιαίτερη απήχηση ενώ κάποιες άλλες φαίνεται να μην έλαβαν της 

προσοχής και της υποστήριξης που θα ήθελε ο Σ.Ε.Π. Στην τελευταία περίπτωση 

ανήκει η περιοδεία της ομάδας των Προσκόπων σε γειτονικές της Φλώρινας πόλεις 

υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του δασκάλου Α. Δερματά. Οι πρόσκοποι έδωσαν 

παραστάσεις στο Αμύνταιο για την ψυχαγωγία των εθνοφρουρών, στην Κοζάνη για 

τη ψυχαγωγία των τραυματιών του Γράμμου, στην Καστοριά για την ψυχαγωγία των 

στρατιωτών και τραυματιών του πολέμου. Τα παιδιά ύστερα από μια δωδεκαήμερη 

περιοδεία, ωστόσο, επέστρεψαν γεμάτα απογοήτευση «γιατί δεν βρέθηκε στη 

Φλώρινα μισό χέρι να σφίξη το δικό τους, γιατί δεν άκουσαν μισό καλό λόγο, ένα εύγε 

για ότι με μόνο τις δικές τους δυνάμεις ηθικές και οικονομικές επιτέλεσαν» (Σκέψεις. 

Από την περιοδεία των Προσκόπων, 1948). 

Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δόθηκε στο κινηματοθέατρο «Νέα Ελλάς» από 

το Σύνδεσμο «Φίλων του Στρατού» πρόγραμμα με τη συμμετοχή της 993 

Στρατιωτικής Μουσικής ΙΙ Μεραρχίας (Συναυλία, 1948). 

Η πόλη το 1948, πέρα από τα ήδη υπάρχοντα κινηματοθέατρα, όπως το 

«Πάνθεον» και τη «Νέα Ελλάς» φαίνεται ότι διέθετε και θερινό κινηματογράφο, 

δημιούργημα του Λ. Κελεμουρίδη, ανθρώπου που ήρθε στην πόλη –όπως 

αναφέρεται- «σαν παρήγορη αύρα, για μια καινούργια καλλιτεχνική ανάταση» (Ο 

θερινός μας κινηματογράφος,1948). 

Άλλες καλλιτεχνικές δράσεις που συντελέστηκαν το 1948 στην πόλη της 

Φλώρινας ήταν η επιθεώρηση «Όλα τάχει η Ελλάδα» που ανεβάστηκε από τη ΙΙ 

μοίρα 101 του Συντάγματος Πυροβολικού με τη συμμετοχή των Οδηγών Φλώρινας, 

υπό την προστασία του Διοικητή του Συν/τος Τοπάλδου και την διδασκαλία του 

στρατιώτη Μαρινάκη Ευάγγελου, το έργο «Κόνιτσα, το κάστρο που δεν έπεσε» από 

τη «Φανέλα του Στρατιώτη» και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Αθ. Δερματά και η 

έκθεση ζωγραφικής του Ηλία Βυζάντη (Θεατρικά, 1948β˙ Θεατρικά, 1948γ˙  

Γρηγορίου, 1948˙ Το χρονικόν της εβδομάδας, 1948).  

Ειδικότερα δε για το έργο «Όλα τάχει η Ελλάδα» του Μαρινάκη και 

Καμμένου, στον τοπικό τύπο παρατίθεται άρθρο στο οποίο καταγράφονται όλες οι 

πληροφορίες τόσο για το έργο, διάρκειας 2,5 ωρών, όσο και για την απόδοση των 

ηθοποιών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στο κοινό της πόλης η σκηνογραφία του 

έργου, η μουσική του μαέστρου Αναστάσιου Παπά, καθώς και τα 2 εκ των 12 

κομματιών που παρουσιάστηκαν, οι «Χαβανέζικες νύχτες» και «Ο θάνατος του 

Στρατιώτου» (Καλλιτεχνική κίνησις. «Όλα τάχει η Ελλάδα», 1948).  
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Αναφορικά με την έκθεση ζωγραφικής του Βυζάντη, πληροφορούμαστε ότι 

επρόκειτο για έργα μελέτης και εργασίας 20 ετών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε άρθρο 

του «Έθνους», με συντάκτη τον Χάρη Γρηγορίου, για τα έργα το «Παιδομάζωμα» και 

ο «Απόμαχος» του αλβανικού έπους, τα οποία συνδυάζοντας αρμονικά τη φιλοσοφία 

με το χρώμα και την τέχνη με την επιστήμη, προκάλεσαν το δέος των θεατών. 

Παράλληλα, ο καλλιτέχνης παρουσίασε και μια σειρά δεκαοκτώ παραστάσεων της 

κοσμογονίας, η οποία συνοδευόταν και από ερμηνευτικό βιβλίο (Γρηγορίου, 1948). 

Τον επόμενο χρόνο ο Βυζάντης παρουσίασε τα έργα του σε εκθέσεις που 

διοργανώθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και στην Θεσσαλονίκη (Καλλιτεχνικά νέα, 

1949). 

 Στις αρχές του 1949, ο Σύλλογος Εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών Φλώρινας, 

έδωσε θεατρική παράσταση με το έργο «ο Γράμμος» του Χάρη Γρηγορίου, υπό την 

προστασία του Μητροπολίτη Βασίλειου προς ενίσχυση του ναού Αγίου Γεωργίου 

(Θεατρική Παράστασις, 1949). Την άνοιξη πραγματοποιήθηκε μουσικοθεατρική 

παράσταση με το έργο «Να ζη το Μεσολόγγι» με τη Στρατιωτική μουσική της ΙΙ 

Μεραρχίας (Μουσικοθεατρική Παράστασις, 1949). Το καλοκαίρι του 1949, η Σοφία 

Βέμπο τραγούδησε για τη ψυχαγωγία των στρατιωτών της ΙΙ Μεραρχίας. Μάλιστα, το 

πρόγραμμά της αναμεταδόθηκε από τα μεγάφωνα της Μεραρχίας στο κοινό όλης της 

πόλης (Η Σοφία Βέμπο εις την πόλιν μας, 1949). Επίσης, την ίδια περίοδο, 

πραγματοποιήθηκε μαθητική επίδειξη ακορντεόν της Σχολής Τάβη με τη συμμετοχή 

του βιολιστή Σωκράτη Βουβουλίκα, ανεβάστηκε για μια ακόμη φορά το έργο του 

Γρηγορίου «Κόνιτσα» στη Φλώρινα, Κιάτο, Κόρινθο, Κόνιτσα, Νιγρίτα, 

συνοδευόμενο από μακέτες του καλλιτέχνη Ιάσονα Μολφέση και σκηνογραφία του 

Γεώργιου Ευσταθίου, καθώς και το αφιερωμένο στην ΙΙ Μεραρχία έργο του ιδίου 

«Γράμμος το Βατερλώ των Συμμοριτών» στο Σιδηρόκαστρο, στην Καστοριά, το 

Άργος Ορεστικό, στο Νεστόριο και άλλες περιοχές του Γράμμου. Οι εισπράξεις των 

παραστάσεων διετέθησαν για την ενίσχυση της νεοεκδοθείσας εφημερίδας «Νίκη» 

της Ι Μεραρχίας (Καλλιτεχνικά νέα, 1949˙ Μικρά Νέα, 1949). Τον Οκτώβριο του 

1949, επισκέφθηκε τη Φλώρινα ο θίασος του Θ. Καμενίδη με το έργο «Ελληνική 

Κωμωδία», ενώ ένα μήνα μετά ο Σύλλογος Εθνικοφρόνων Δασκάλων 

πραγματοποίησε καλλιτεχνική βραδιά, που περιελάμβανε απαγγελίες, τραγούδια, 

θεατρικά δρώμενα, έκθεση ζωγραφικής με πίνακες του Ηλία Βυζάντη, ενώ τη 

μουσική επένδυση της βραδιάς είχε αναλάβει ορχήστρα από παλαίμαχους μουσικούς 

της πόλης. Ωστόσο, ο πρωτοφανής συνωστισμός δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση 



 

302 
 

του προγράμματος, με αποτέλεσμα οι παρευρισκόμενοι να απολαύσουν μόνο την 

ορχήστρα (Η καλλιτεχνική βραδυά του Συλλόγου Δημοδιδασκάλων, 1949).  

Τον Οκτώβριο του 1949 στην έδρα της ΙΙ Μεραρχίας οι Πρόσκοποι ανέβασαν 

το έργο «Νικηταί» του Χάρη Γρηγορίου, εμπνευσμένο από τη νίκη της Φλώρινας, 

ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στις Σέρρες και το Σιδηρόκαστρο και ανέβασαν το έργο 

«Κόνιτσα», το οποίο είχε σημειώσει μεγάλη  επιτυχία στη Φλώρινα. Το ίδιο έργο 

ανέβασαν στη βάση Σέδες και στο Θέατρο Θεσσαλονίκης Λευκού Πύργου. Καθ’ όλη 

την περιοδεία, πληροφορούμαστε, ότι οι πρόσκοποι «εγένοντο αντικείμενον 

θερμοτάτων εκδηλώσεων και όλο γενικώς- στρατιώται και πολίται- εξέφραζον τον 

θαυμασμόν των δια τα ηρωϊκά αυτά βλαστάρια της Φλωρίνης» (Οι πρόσκοποι, 1949). 

Στον τομέα των εκδόσεων, την εποχή αυτή, εκδίδονται δύο νέα έργα 

Φλωρινιωτών: ο «Μέγας Αλέξανδρος» του Π. Ιωαννίδη (Εκδόσεις. «Μέγας 

Αλέξανδρος», 1949) και το έργο «Νικηταί» του Χάρη Γρηγορίου, το οποίο ήταν 

αφιερωμένο στον Στρατηγό Ν. Παπαδόπουλο, τον θρυλικό «Παππού», για τη νίκη 

της Φλώρινας (Εκδόσεις. «Νικηταί», 1949). 

Βλέπουμε, δηλαδή, μετά το 1948 να πραγματοποιείται μια έντονη πολιτιστική 

κίνηση, στην οποία πρωτεργάτες εκτός φυσικά του Συλλόγου Αριστοτέλης, ήταν οι 

Πρόσκοποι της πόλης, ο Σύλλογος Εθνικοφρόνων δασκάλων, καθώς και οι 

στρατιωτικές μονάδες της περιοχής. Σαφώς, πέρα από τις τοπικές πρωτοβουλίες, κατά 

καιρούς, διάφορα θεατρικά και μουσικά συγκροτήματα, που περιόδευαν ανά την 

Ελλάδα, έδιναν παραστάσεις συμβάλλοντας στη ψυχαγωγία των πολιτών της 

Φλώρινας. 

Αναφορικά με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το οποίο αποτέλεσε ένα 

σημαντικό φορέα πολιτισμικών δράσεων, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι έκανε 

την εμφάνισή του στη Φλώρινα το έτος 1919, με τοπικό έφορο τον επιθεωρητή 

Δημοτικών Σχολείων Ν. Γυπάρη και υποστηριζόμενος από τον Γενικό Διευθυντή 

Μακεδονίας των Ι. Ηλιάκη. Στα πρώτα του βήματα, το Σώμα ήταν μικρό 

αποτελούμενο μόνο από 26 προσκόπους, έχοντας ως βαθμοφόρους στις τάξεις  του 

τον γιατρό Τσώγκο και τους δικηγόρους Γεώργιο Μόδη και Αλ. Παπαγεωργίου.  

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ο αριθμός των προσκόπων αυξήθηκε 

σημαντικά (Βασιλικός, 1945˙ Προσκοπική κίνησις, 1945). Βασικός λόγος, όπως 

πληροφορούμαστε από τοπικό άρθρο, υπήρξε το γεγονός ότι «όλοι οι Φλωρινιώται 

είχαν συμπαθήσει τόσο πολύ τον προσκοπισμό, ώστε με συγκίνησι και ενδιαφέρον 

παρακολουθούσαν κάθε του εκδήλωσι και ενίσχυον παντοιοτρόπως τούτον» και αυτό 
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γιατί μέσω του προσκοπισμού «εδιδάχθησαν όχι μόνον να γνωρίζουν το καλόν αλλά 

και να το πράττουν»
50

 (Βασιλικός, 1945).  Πέρα από τις όποιες καλλιτεχνικές δράσεις 

τους οι πρόσκοποι φαίνεται ότι συνέβαλλαν καθημερινά και στην εύρυθμη λειτουργία 

της πόλης: «Άλλοι συνοδεύουν την εκφοράν του επιταφίου, άλλοι τηρούν την τάξιν 

εντός και έξω της εκκλησίας, άλλοι επιτηρούν στην αγορά ή σε άλλα πολυσύχναστα 

μέρη»  

Παράλληλα, οι πρόσκοποι, «οι οποίοι ομολογουμένως δίκαια φέρνουν τον 

βαρύ τίτλο των στρατιωτών των μετόπισθεν», προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και κατά 

τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων που διαδραματίζονταν στην πόλη (Η δράσις 

των προσκόπων μας. Ηρωϊσμός- αυτοθυσία, 1949).  Η στάση του Σ.Ε.Π. εξήρθη 

ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της Μάχης της Φλώρινας, τον Φεβρουάριο του 1949
51

. 

Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά τους –μεταφέροντας τραυματίες και προωθώντας 

πυρομαχικά στους στρατιώτες- στις πολεμικές επιχειρήσεις τον Αύγουστο του 1949 

(Η δράσις των προσκόπων μας. Ηρωϊσμός- αυτοθυσία, 1949˙ Οι πρόσκοποι στα 

φυλάκια, 1949).  

                                                           

50
 Ως παράδειγμα αυτής της αρχής του προσκοπισμού αναφέρεται η δράση των προσκόπων 

και η βοήθεια που προσέφεραν στους κατοίκους της πόλης όταν πλημμύρισε το ποτάμι που τη 

διασχίζει: «Η είδησις της επεμβάσεως ενός προσκόπου και η χάρι εις αυτήν σωτηρία ενός 

παρασυρθέντος υπό του πλημμυρίσαντος ποταμού Φλωρίνης μικρού, διατρέχει ολόκληρον την πόλιν και 

τα χωριά και όλη με συγκίνησι εκφράζονται υπέρ των προσκόπων. Άλλοι πρόσκοποι με προφανή 

κίνδυνον ρίπτονται εντός του ποταμού για να σώσουν διάφορα έπιπλα, παρασυρθέντα υπ’ αυτού» 

(Βασιλικός, 1945). 

51
 «Ομάδες Προσκόπων και οδηγών Φλωρίνης, με επί κεφαλής τους Τοπικούς εφόρους, 

έσπευσαν εις το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον, ενώ ακόμη η μάχη εμαίνετο πέριξ της πόλεως και ενώ τα 

εχθρικά βλήματα έπιπτον εντός αυτής και ήρχισαν την περίθαλψιν των εις αυτό μεταφερομένων 

τραυματιών μετά τοσαύτης προθυμίας και επιτηδειότητος ώστε απέσπασαν τον θαυμασμόν των ιατρών 

και του υπολοίπου προσωπικού του Νοσοκομείου. Εξακολουθούν δε ακόμη και σήμερον να προσφέρουν 

εις αυτό τας υπηρεσίας των, όχι μόνον την ημέρα αλλά και τες νύκτες. Ιδιαιτέρως πρέπει να σημειωθή το 

θάρρος και η αυτοθυσία πολλών προσκόπων, οι οποίοι αψηφούντες κάθε κίνδυνον ανήλθον πλειστάκις 

καθ’ όλην την ημέραν του Σαββάτου εις τα Β.Α. υψώματα της πόλεως, όπου η μάχη εμαίνετο εις ολίγων 

μέτρων απόστασιν απ’ αυτών και μετέφερον επί των ώμων των τραυματίας μέχρι του Νοσοκομείου. 

Επίσης από του Σαββάτου μέχρι σήμερον εργάζονται καθημερινώς εις την φόρτωσις πυρομαχικών και 

την προώθησίν των μέχρι των προκεχωρημένων φυλακίων» (Οι Πρόσκοποι κατά την επίθεσιν εναντίον 

της Φλωρίνης, 1949). 
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Η αλματώδης πρόοδος που σημείωσε ο προσκοπισμός αρρένων, οδήγησε τους 

υπεύθυνους το έτος 1945 στις πρώτες ενέργειες και για τη συγκρότηση σώματος 

θηλέων, με τη σύσταση επιτροπής
52

 αποτελούμενης από κορίτσια της πόλης 

(Προσκοπική κίνησις, 1945). 

Την Άνοιξη του 1949, μεταξύ 27 Απριλίου και 2 Μαΐου, έλαβε χώρα στη 

Ρόδο το Β’ Πανελλήνιο Προσκοπικό Συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος, καθώς και οι Περιφερειακοί και Τοπικοί 

Έφοροι προσκόπων απ’ όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και ο 

Σ. Τριανταφυλλίδης, Περιφερειακός Έφορος της περιφέρειας Φλώρινας. Μάλιστα ο 

Γενικός Έφορος του Σώματος κατά τον εναρκτίριο λόγο του τίμησε ιδιαίτερα την 

περιφέρεια Φλώρινας και την προσκοπική της δράση (Το Β’ Πανελλήνιον 

Προσκοπικόν Συνέδριον, 1949).  

 

5. Συμπεράσματα 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας υπήρξε η διερεύνηση της εκπαιδευτικής και 

πολιτισμικής κατάστασης στην περιοχή της Φλώρινας, την περίοδο της κατοχής και 

του εμφυλίου, μέσα από τη μελέτη του τοπικού τύπου. Η εργασία υπόκειται σε ένα 

βασικό περιορισμό: το ερευνητικό υλικό χαρακτηρίζεται από μονομέρεια, καθώς από 

αυτό έλειπαν τα έντυπα που ήταν προσκείμενα ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς. Η 

απόπειρα ανασύνθεσης της εποχής σε εκπαιδευτικό και πολιτισμικό επίπεδο, 

επομένως, αποτελεί μία εικόνα διαθλασμένη από την οπτική των συγγραφέων  των 

πρωτογενών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν και οι οποίοι ανήκαν σε μία 

συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση. Στη βάση αυτή δε μπορούν να συναχθούν 

συμπεράσματα, παρά μόνο να διατυπωθούν κάποια σχόλια που συνάγονται από τις 

αναγνώσεις της μιας πλευράς.  

                                                           

52 1) Δόμνα Κουσουρέτα, περιφερειακή έφορος, 2) Κα Σπυροπούλου, τοπική έφορος, 3) Κα 

Παπακυρίδου, Πρόεδρος, 4) Κα Τσώγκου, αντιπρόεδρος, 5) Δόμνα Γεωργαλά, Γραμματεύς, 6) Κα 

Μηλωση, ταμίας, 7) Κα Πρασουλίδου, αποθηκάριος και Σύμβουλοι αι Και Ματσούκα, Χατζή, 

Δημητρίου, Μεταξά και Ναούμ. 
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Ανακεφαλαιώνοντας είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η κατοχική περίοδος 

υπήρξε ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη Μακεδονία και επομένως για την περιοχή μελέτης 

της εργασίας, τη Φλώρινα. Ο λόγος ήταν ότι η γερμανική κατάκτηση έφερε σε ρόλο 

συνδιεκδικητή στην περιοχή τους συμμάχους του Άξονα Βουλγάρους, με 

συνακόλουθη αναθέρμανση των βλέψεών τους σε αυτήν. Παράλληλα, η δημιουργία 

του ΣΝΟΦ, η στράτευση μερίδας των σλαβόφωνων στην ιδέα της αυτονόμησης της 

Μακεδονίας και η ανοχή των τάσεων αυτών από το ΚΚΕ, οδήγησε σε μία 

συσπείρωση του  αστικού κατεστημένου σε συντηρητικότερα σχήματα καθώς και στη 

δημιουργία ενός αντικομμουνιστικού ρεύματος (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). 

Παράλληλα το 1941 ιδρύεται στην πόλη η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας 

με σκοπό να υπηρετήσει, στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας, την «εθνική ιδεολογία» 

της περιόδου -κύρια χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η ενίσχυση της ελληνικής 

εθνικής ταυτότητας και η προβολή του προτύπου του «νέου Έλληνα» ως απογόνου 

των αρχαίων Ελλήνων- (Αντωνίου, 1994˙ Τσακιρίδου & Ηλιάδου-Τάχου, 2005) 

καθώς και ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» ο οποίος αποτέλεσε το μέσο για την ανάδειξη της 

πολιτισμικής κυριαρχίας των Ελλήνων αστών της περιοχής (Ηλιάδου-Τάχου, 2007).  

Τέλος, κάποιες παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν με βάση το ερευνητικό 

υλικό που μελετήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία είναι οι εξής: 

1. Από το σύνολο των άρθρων του τοπικού τύπου Φλώρινας που 

αποδελτιώθηκαν και αφορούσαν την εκπαίδευση και τον πολιτισμό της, τα 

περισσότερα -με ποσοστό 85,4%- αναφέρονταν σε ζητήματα εκπαίδευσης. Η 

ποσοτική υπεροχή των εκπαιδευτικών άρθρων μπορεί να οδηγήσει στην υπόθεση ότι 

η εκπαίδευση θεωρήθηκε ισχυρότερος μηχανισμός διαμόρφωσης της εθνικής 

ιδεολογίας, μίας ιδεολογίας η οποία απευθυνόταν και «αγκάλιαζε» όλα τα κοινωνικά 

στρώματα, σε αντίθεση με τον πολιτισμό, ο οποίος εκφράστηκε κυρίως μέσα από ένα 

σύλλογο, τον «Αριστοτέλη». Ο σύλλογος υπήρξε δημιούργημα της αστικής τάξης, 

μέρος της οποίας -λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που δημιουργήθηκαν στην 

περιοχή- εγκλωβίστηκε σε μία φιλογερμανική πολιτική (Ηλιάδου-Τάχου, 2006), και 

για το λόγο αυτό οι πολιτισμικές του δράσεις φαίνεται να περιορίζονται σε αυτήν την 

τάξη και μόνο χωρίς να δημιουργείται πρόσβαση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. 

2. Επιπρόσθετα, από σύνολο 326 εκπαιδευτικών αναφορών στον τοπικό τύπο, 

οι περισσότερες -129 με ποσοστό 39,6%– αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς της 

περιοχής, ο ρόλος των οποίων αναδείχθηκε καθοριστικός την εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο, όχι μόνο γιατί συστρατεύθηκαν με την «εθνική ιδεολογία» αλλά και γιατί 
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ήταν αυτοί που κλήθηκαν να τη μεταλαμπαδεύσουν στην κοινωνία της Φλώρινας, 

συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη διαμόρφωση συνειδήσεων. Παράλληλα μέσα 

από τη μελέτη της εφημερίδας «Εκπαιδευτικός Ακρίτας» γίνεται εμφανής η διάκριση 

ανάμεσα στους εθνικόφρονες εκπαιδευτικούς της δεξιάς και του κέντρου και σε 

αυτούς που ήταν προσκείμενοι στην ιδεολογία του ΚΚΕ, ενώ ταυτόχρονα οι πρώτοι 

μέσα από τα έντυπά τους επιδίωκαν να καλλιεργήσουν την εντύπωση πως οι 

αριστεροί εκπαιδευτικοί ήταν αριθμητικά «ανύπαρκτοι» στην περιοχή. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται σε άρθρο της εφημερίδας Εκπαιδευτικός Ακρίτας «από 

τους 250 εκπαιδευτικούς, οι 5 ήταν κομμουνιστές» (Σύσκεψις εκπαιδευτικών Περιφερ. 

Φλωρίνης, 1945). Την περίοδο εξάλλου του εμφυλίου πολέμου η ιδέα της 

εθνικοφροσύνης και η καταπολέμηση του κομμουνισμού αναδείχθηκε ως κυρίαρχη 

ιδεολογία ενώ η αποστολή του δασκάλου στη Φλώρινα φαίνεται ότι εναρμονίστηκε 

με τα νέα αυτά δεδομένα. Βέβαια, οι πληροφορίες προέρχονται από όργανο των 

εθνικοφρόνων εκπαιδευτικών και η πραγματικότητα που παρουσιάζεται είναι 

διαμεσολαβημένη. 

3. Πέρα από τα σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης 

που λειτούργησαν στην περιοχή της Φλώρινας, στον τοπικό τύπο υπάρχουν αναφορές 

για διάφορες άλλες δομές εκπαίδευσης στην περιοχή. Οι δομές αυτές ήταν το Εθνικό 

Οικοτροφείο Αρρένων, ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός, τα Εθνικά Αγροτικά 

Νηπιοτροφεία, η Παιδούπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας, τα Κατηχητικά σχολεία και τα 

λεγόμενα «Σλαβομακεδονικά» σχολεία. Το Εθνικό Οικοτροφείο ιδρύθηκε το 1923 

και είχε ως σκοπό τη σωματική, ψυχική διάπλαση και εθνική διαπαιδαγώγηση των 

ορφανών και απόρων μαθητών (Ηλιάδου-Τάχου, 2006). Ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός 

και τα Εθνικά Αγροτικά Νηπιοτροφεία είχαν ως σκοπό πρωτίστως την περίθαλψη και 

δευτερευόντως τη μόρφωση των ορφανών και απόρων ανηλίκων (Ν.Δ. / ΦΕΚ. Α’ 

379 /27.10.1926˙ Ν.Δ. 1316/ ΦΕΚ Α’ 115/ 02.05.1942). Η παιδούπολη «Αγία Όλγα» 

Φλώρινας, αποτελούσε δομή της βασιλικής πρόνοιας και είχε ως σκοπό την αποτροπή 

της μετακίνησης των παιδιών της περιοχής από τον δημοκρατικό στρατό στις 

ανατολικές χώρες (Ανδρέου, Ηλιάδου- Τάχου & Μπέτσας, 2008). Ως σκοπός της 

ίδρυσης των κατηχητικών σχολείων –έτσι όπως διατυπώθηκε από το Μητροπολίτη 

Φλώρινας Βασίλειο- αναφέρεται η καταπολέμηση του κομμουνισμού και η 

προσήλωση της νεολαίας στις ελληνοχριστιανικές παραδόσεις (Τα κατηχητικά, 

1949). Τέλος, τα «σλαβομακεδονικά» σχολεία θεσμοθετήθηκαν από τον ΕΑΜ στην 

περιοχή και εναρμονίζονταν με τις θέσεις του για την αναγνώριση 
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«σλαβομακεδονικής» μειονότητας (Η μάχη της Τριανταφυλλιάς, 1945˙ Ηλιάδου-

Τάχου & Ανδρέου, 2014˙ Κωστόπουλος, 2008). Ο τοπικός τύπος, όμως, της εποχής 

δεν προέβαλλε ουσιαστικά τις δομές αυτές ούτε και το ρόλο που κλήθηκαν να 

υπηρετήσουν από την ίδρυσή τους και έπειτα, αλλά επικεντρώθηκε στο να 

αντιπαρατεθεί στην κατεύθυνση της ίδρυσης των «σλαβομακεδονικών» σχολείων, 

όπως μπορούμε να υποθέσουμε από το γεγονός ότι οι δομές της ΕΑΜικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής συγκεντρώνουν ένα σημαντικό αριθμό αναφορών σε σχέση 

με τις υπόλοιπες δομές.  

4. Τέλος, στα σχολεία της περιφέρειας γιορτάζονταν με μεγαλοπρέπεια 

εθνικές γιορτές, γιορτές με πολιτειακά σημαίνοντα, με κοινωνικές παραμέτρους, 

καθώς και γιορτές με θρησκευτικό περιεχόμενο. Οι περισσότερες από τις γιορτές που 

εντοπίστηκαν ωστόσο αναφέρονταν σε ιστορικά/εθνικά γεγονότα, όπως ο εορτασμός 

της 25ης Μαρτίου, της 28ης Οκτωβρίου και της 8ης Νοεμβρίου και είχαν ως σκοπό 

την ενίσχυση της εθνικής συνείδησης, της θρησκευτικής πίστης των μαθητών και 

μαθητριών καθώς και την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας των κατοίκων της 

περιοχής. Σε περιόδους κρίσεων και πολέμων φαίνεται, επομένως, ότι οι εθνικές 

γιορτές λειτουργούσαν και αυτές ως μέσα για την ενίσχυση της κυρίαρχης ιδεολογίας.  

Κλείνοντας κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθεί μία πρόταση ολικής θεώρησης 

της εικόνας της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής κατάστασης στην περιοχή της 

Φλώρινας προκειμένου να είναι δυνατή και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με 

αυτήν. Για το λόγο αυτό  η πρότασή μας για μία περαιτέρω έρευνα περιλαμβάνει και 

τη μελέτη του παράνομου τύπου της αριστεράς, προκειμένου –όπως προαναφέρθηκε-  

να είναι δυνατή η παρουσίαση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας της εκπαίδευσης και 

του πολιτισμού της Φλώρινας. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ  

-Ιδιωτικό Αρχείο Πέτρου Κομπορόζου 

Εγκύκλιος του επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Κ. Μπάλλα 

Επιστολή εκπαιδευτικού προς τον επιθεωρητή Δημ. Σχολείων Φλωρίνης, 24-10-1947  

Ένστασις εκπαιδευτικού προ το Α.Υ.Σ.Σ.Ε. 

Επιτροπή Εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940. (1945). Η Μεγάλη Ιστορία. Αθήνα. 

Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947. (1947). Θεσσαλονίκη. 

Πρακτικά Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου Παπαγιάννης και πορίσματα Τοπικών 

Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου. (1947). Φλώρινα: Σ. Μ. 

Κωνσταντινίδου. 

Τζώρτζης, Γ. (1947). Η Φλώρινα κατά την Κατοχήν. Σε Λεύκωμα Εκπαιδευτικών 

Φλωρίνης 1945-1947. 

 

-Εφημερίδες (με χρονολογική κατάταξη των άρθρων ανά εφημερίδα) 

ΕΘΝΟΣ 

Το πρόγραμμά μας. (1931, 17 Ιανουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Ευχαριστήριον. (1943, 8 Μαιου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Η ιατρική περίθαλψις των δημοσίων υπαλλήλων. (1943, 15 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 4. 

Η συναυλία της παιδικής χορωδίας του Αριστοτέλους. (1943, 15 Μαΐου). 

Έθνος Φλωρίνης, 4.  

Σινέ «Πάνθεον». (1943, 15 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 3. 

Τα μαθήματα των σχολείων. (1943, 15 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 4.  

Φιλολογικό μνημόσυνον Κωστή Παλαμά. (1943, 15 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 4.  

Φλωρινιώτικες εικόνες. (1943α, 15 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 
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Ένα πνευματικό κίνημα. Μια μικρά ανασκόπησις. (1943, 22 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Η φιλαρμονική. (1943, 12 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Η φιλολογική σελίς του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης. (1943, 12 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1. 

Σημειώματα. (1943α, 12 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 3.  

Τα μέτρα της Κυβερνήσεως δια τους Δημοσίους Υπαλλήλους. (1943, 12 

Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 4. 

Φιλολογικόν μνημόσυνον Κωστή Παλαμά. (1943, 12 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1. 

Επίδομα συσσιτίου των δημοσίων υπαλλήλων. (1943, 26 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 4.   

Ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» εις Θεσσαλονίκην. (1943, 26 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 3. 

Ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης». Ξεκινώντας. (1943, 26 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 

3. 

Οι αποφοιτήσαντες εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κατά σειρά επιδόσεως. 

(1943, 26 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 4.  

Φιλολογικαί σελίδες. Τι θα επιδιώξη. (1943, 26 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Φιλολογικαί σελίδες. Τι επέτυχεν. (1943, 26 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Η Νεολαία μας. (1943, 3 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.   

Η χορωδία μας. (1943, 3 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 4. 

Μία επανόρθωσις. (1943, 3 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 4.   

Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων. (1943, 3 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 4. 

Σημειώματα. (1943β, 3 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 3.  

Με τον «Αριστοτέλη» προς τη Θεσσαλονίκη. (1943, 10 Ιουλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 3-4. 

Ο αγρότης μας. (1943, 10 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Σημειώματα. (1943γ, 10 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 3. 

Αγών Ποδοσφαίρου. (1943, 17 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 4.  

Μουσική κίνησις. (1943, 17 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 4.  

Η πνευματική κίνησις. Ο διαγωνισμός του «Αριστοτέλους». (1943, 31 

Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Εκπαιδευτικά. (1943, 14 Αυγούστου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  
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Ανακοίνωσις. (1943α, 4 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ανακοίνωσις. (1943β, 18 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ανακοίνωσις. (1943γ, 18 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Αρχίζουν τα μαθήματα από της 1ης Νοεμβρίου. (1943, 30 Οκτωβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Φλωρινιώτικες εικόνες. (1943β, 4 Δεκεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Ο «Αριστοτέλης». (1944, 1 Ιανουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 4.  

Παιδαγωγική Ακαδημία Φλωρίνης. Ανακοίνωσις. (1944, 8 Ιανουαρίου). 

Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Μπόνης, Κ. Πρόγραμμα τελετής 25ης Μαρτίου. (1944, 25 Μαρτίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 4.  

Φλωρινιώτικες εικόνες. (1944, 6 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Θεατρικά. (1944, 3 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Σημειώματα. (1944α, 3 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Σημειώματα. (1944β, 1 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Η πνευματική κίνησι. «Πρώτοι στίχοι». (1944, 22 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 

1.  

Θεατρικά νέα. Θέατρον «Ν. Ελλάς». Θίασος Τούλας Δράκου. (1946, 1 

Μαρτίου). Έθνος Φλωρίνης, 4. 

Ο Εορτασμός της 25ης Μαρτίου.(1946, 29 Μαρτίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Η Ημέρα του Στρατού μας. (1946, 17 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 1-2. 

Σημειώματα. (1948α, 30 Ιανουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Στους εθελοτυφλούντας. (1948, 30 Ιανουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1-2. 

Μια επίσκεψη στον παιδικό σταθμό Φλαμπούρου. (1948, 13 Φεβρουαρίου). 

Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Σημειώματα. (1948β, 13 Φεβρουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

 Το παιδομάζωμα. (1948α, 13 Μαρτίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Ο Πανηγυρικός εορτασμός της 25ης Μαρτίου. (1948, 27 Μαρτίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1.  

Καλλιτεχνικαί εορταί των Σχολείων επί τη Εθνική Επετείω. (1948, 27 

Μαρτίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Η σκοπιά του Παππού. Το παιδομάζωμα. (1948, 3 Απριλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1. 

Σημειώματα. (1948γ, 3 Απριλίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  
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Ετήσιον Μνημόσυνον του Αειμνήστου Βασιλέως μας Γεωργίου του Β’. 

(1948, 3 Απριλίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

 

Ο εορτασμός της Ακαδημίας. (1948, 10 Απριλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Οι γείτονες μας ομολογούν ότι απήχθησαν ήδη 9.840 Ελληνοπαίδες. (1948, 17 

Απριλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Οι πρόσκοποι Φλωρίνης διαμαρτύρονται δια το Παιδομάζωμα. (1948, 24 

Απριλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Τελετή αναρτήσεως της εικόνος της εθν/ρος Δημ/σης Βασιλικής 

Παπαθανασίου. (1948, 2 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Θεατρικά. (1948α, 15 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Γυμναστικαί επιδείξεις. (1948, 22 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Θεατρικά. Κόνιτσα, το κάστρο που δεν έπεσε.  (1948, 29 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1. 

Αι επιδείξεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. (1948, 29 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Γυμναστικαί επιδείξεις του Γυμνασίου θηλεών. (1948, 29 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Φλωρινιώτικες εικόνες. (1948, 29 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Θεατρικά. (1948β, 5 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Αι γυμναστικαί επιδείξεις του Γυμνασίου Θηλέων. (1948, 5 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Γυμναστικαί επιδείξεις. (1948, 5 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Ο θερινός μας κινηματογράφος. (1948, 5 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Αι γυμναστικαί επιδείξεις των Δημ. Σχολείων μας. (1948, 12 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1-2.  

Η αθλούμενη νεότης. Αι γυμναστικαί επιδείξεις των Δημοτικών Σχολείων 

Φλωρίνης. (1948, 19 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Ο Εθνικός Παιδικός Σταθμός Φλωρίνης. (1948, 19 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 

1.   

Καλλιτεχνική κίνησις. «Όλα τάχει η Ελλάδα». (1948, 3 Ιουλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Αι αποφοιτήσαντες εκ του Γυμνασίου Θηλέων. (1948, 10 Ιουλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 
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Διάλεξις. (1948, 10 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. (1948, 10 Ιουλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Παιδαγωγική Ακαδημία. (1948, 10 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Σχολική εορτή. (1948, 10 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Οι αποφοιτήσαντες εκ του Γυμνασίου Αρρένων. (1948, 17 Ιουλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Θεατρικά. (1948γ, 7 Αυγούστου). Έθνος Φλωρίνης, 2.   

Η Σκοπιά του Παππού. Ακατανόητα! (1948, 14 Αυγούστου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1.  

Παπαθεοδωρίδης, Τ. Αγώνες και Παράδοσις. (1948, 21 Αυγούστου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1-2.  

Παπαθεοδωρίδης, Τ. Αγώνες και Παράδοσις. Β’. Ονομασία των αγώνων. 

(1948β, 28 Αυγούστου). Έθνος Φλωρίνης, 1-2.  

Διανομή δώρων εις τους τραυματίας. (1948, 4 Σεπτεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Ανακοίνωσις. (1948α, 11 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ανακοίνωσις. (1948β, 18 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Γρηγορίου, Χ. Καλλιτεχνικά. Έκθεσις ζωγραφικής. (1948, 18 Σεπτεμβρίου). 

Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Σκέψεις. Από την περιοδεία των Προσκόπων. (1948, 18 Σεπτεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Τα «Ηράκλεια». (1949, 18 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Οι Παμφλωρίνιοι Αθλητικοί Αγώνες «Τα Ηράκλεια». (1948, 25 

Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1-2. 

Αποστολική Διακονία. (1948, 2 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1-2. 

Η δράσις του Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης» κατά την κατοχή και η τοιαύτη του 

Κ.Κ.Ε. εις την Θεσσαλονίκην. Ομιλία του κ. Γ.Χ. Μόδη. (1948, 9 Οκτωβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1-2. 

Δια τα σχολεία μας. (1948, 16 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Δια την διοργάνωσιν των κατηχητικών σχολείων. (1948, 23 Οκτωβρίου). 

Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. (1948, 30 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 

2.  



 

313 
 

Σημειώματα. (1948δ, 30 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Συναυλία. (1948, 27 Νοεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Η εορτή των Ε.Π.Σ. (1949, 15 Ιανουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ιερά Μητρόπολις Φλώρινας.  (1949, 29 Ιανουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Κατηχητική κίνησις. (1949, 19 Φεβρουαρίου). Έθνος Φλωρίνης, 3.  

Οι απαλλασσόμενοι των εκπαιδευτικών τελών. (1949, 19 Φεβρουαρίου). 

Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Οι δημ/λοι Φλωρίνης δια τους μαχόμενους. (1949, 5 Μαρτίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1-2. 

Πρόγραμμα εξαημέρου εορτασμού. (1949, 19 Μαρτίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Ο μεγαλοπρεπής εορτασμός της 25ης Μαρτίου. (1949, 26 Μαρτίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Σημειώματα. (1949α, 26 Μαρτίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Τα γυμνάσια. (1949, 2 Απριλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Τα εγκαίνια του νέου παιδικού σταθμού. (1949, 23 Απριλίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Δια την ψυχαγωγίαν του Στρατού. (1949, 7 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Η Παιδαγωγική Ακαδημία εις τα φυλάκια. (1949, 14 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Πώς μορφώνονται τα Ελληνόπουλα. (1949, 21 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Σημειώματα. (1949β, 21 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Τα κατηχητικά. (1949, 21 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Το Β’ Πανελλήνιον Προσκοπικόν Συνέδριον. (1949, 21 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Γρηγορίου, Χ. Αι γυμναστικαί επιδείξεις της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. 

(1949, 28 Μαΐου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Σπυρόπουλος, Τζ. Πιστώσεις δια τα σχολεία μας. (1949, 28 Μαΐου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Για το παιδομάζωμα. (1949, 4 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

 Σημειώματα. (1949γ, 4 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Ο επιθεωρητής Δημ. Σχολείων κ. Κ. Μπάλλας. (1949, 18 Ιουνίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Η Σοφία Βέμπο εις την πόλιν μας. (1949, 25 Ιουνίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 
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Η εορτή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. (1949, 2 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 

2.  

Πιστώσεις δια τα σχολεία. (1949, 2 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

 

Ο Φ.Σ.Φ. «Αριστοτέλης». (1949, 16 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Εκδόσεις. «Μέγας Αλέξανδρος». (1949, 16 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Καλλιτεχνικά νέα. (1949, 23 Ιουλίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Η δράσις των προσκόπων μας. Ηρωϊσμός- αυτοθυσία. (1949, 20 Αυγούστου). 

Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ξηροτύρης, Ζ. Παπά και Δάσκαλο. (1949, 20 Αυγούστου). Έθνος Φλωρίνης, 

3. 

Έπαρσις της Σημαίας. (1949, 27 Αυγούστου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Πρότασις περί απονομής ηθικών αμοιβών. (1949, 3 Σεπτεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 3. 

H σκοπιά του Παππού. Η Εκπαίδευσις. (1949, 17 Σεπτεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1.  

Εκδόσεις. «Νικηταί». (1949, 17 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Οι πρόσκοποι στα φυλάκια. (1949, 17 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Παπαδόπουλος, Ν. Οι δημ. Υπάλληλοι. (1949, 17 Σεπτεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1. 

Ποδοσφαιρικά. (1949, 17 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Σημειώματα. (1949, 17 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Η σκοπιά του Παππού. Οι γραμματισμένοι. (1949, 24 Σεπτεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 1.  

Μικρά Νέα. (1949, 24 Σεπτεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Μικρά νέα. (1949, 1 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Σημειώματα. (1949στ, 1 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1. 

Αθλητική κίνησις. (1949, 8 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Η Φιλαρμονική. (1949, 8 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Η σκοπιά του Παππού. Το καλλίτερο. (1949, 8 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 

1.  

Τα κατηχητικά Σχολεία. (1949, 8 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2.  

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. (1949, 15 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 

1. 
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Σημειώματα. (1949ζ, 15 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 1.  

Β’ Παμφλωρίνιοι αθλητικοί αγώνες. (1949α, 22 Οκτωβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

 Οι πρόσκοποι. (1949, 22 Οκτωβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Β’ Παμφλωρίνιοι αθλητικοί αγώνες. (1949β, 29 Οκτωβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2. 

Ο εορτασμός του ιστορικού «Όχι» εις την πόλιν μας. (1949, 29 Οκτωβρίου). 

Έθνος Φλωρίνης, 2. 

Ο εορτασμός επί τη απελευθερώσει της πόλεως. (1949, 12 Νοεμβρίου). Έθνος 

Φλωρίνης, 2.  

Η καλλιτεχνική βραδυά του Συλλόγου Δημοδιδασκάλων. (1949, 26 

Νοεμβρίου). Έθνος Φλωρίνης, 2. 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 

Εκπαιδευτικοί εις τας επάλξεις. (1945, 4 Μαρτίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Η μάχη της Τριανταφυλλιάς. (1945, 4 Μαρτίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Η σκοπιά μας. Ο άνθρωπος των καταστάσεων. (1945, 4 Μαρτίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1-2. 

Η σκοπιά μας. (1945, 22 Μαρτίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Εθνικοί παλμοί του Φλαμπούρου. (1945, 22 Μαρτίου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 2.  

Μετά προσοχής. (1945, 22 Μαρτίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1.  

Ο άνθρωπος των καταστάσεων. Μ. Μπάλκωφ. (1945, 22 Μαρτίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1-2 

Οι άταφοι νεκροί μας. (1945, 22 Μαρτίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Αδελφοσύνη των λαών! (1945, 7 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1 

Βουλγαρικό αλφάβητο στη Μακεδονία και λατινικό στην (κατά το ΕΑΜ) 

Ελλάδα την πέραν του Ολύμπου. (1945, 7 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Έναρξις μαθημάτων. (1945, 7 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Η γιορτή των Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης. (1945, 7 

Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1.  

Ο άνθρωπος των καταστάσεων: Μπάλκος –Γκαίμπελς. (1945, 7 Απριλίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 
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Ο άπορος δωρητής!!! (1945, 7 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Του δολοφονηθέντος συνεργάτου μας Σπύρου Βαρβαρρήγου Μνημόσυνο. 

(1945, 7 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Δεν υπήρξε…Βούλγαρος. (1945, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Εξοχώτατον κ. Υπουργόν της Παιδείας Αθήνα. (1945, 21 Απριλίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Επαλήθευσεν η προφητεία του. (1945, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

2 

Η αναίσχυντος… διαμαρτυρόμενη. (1945, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 2. 

Η πρώτις συγκέντρωσις των εκπαιδευτικών Φλωρίνης μετά την 

απελευθέρωσιν. (1945, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

«Θίξατε τα κακώς κείμενα». (1945, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Ο κ. Π. Νάκος. (1945, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς. (1945, 21 Απριλίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1-2.  

Μεταβολαί επιθεωρητών. (1945, 6 Μαΐου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Μεταθέσεις. (1945, 6 Μαΐου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Ο νέος επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Φλωρίνης. (1945, 6 Μαΐου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Οι μισθοί των υπαλλήλων. (1945, 6 Μαΐου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Ρούχα παληά, παπούτσια… (1945, 6 Μαΐου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Σύσκεψις εκπαιδευτικών Περιφερ. Φλωρίνης. (1945, 6 Μαΐου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 2. 

Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια εκ του προηγουμένου). 

(1945, 6 Μαΐου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Αι μεταθέσεις. (1945, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Απάντηση στην προκήρυξη αγνώστων συναδέλφων. (1945, 3 Ιουνίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Μπαζόπουλος, Β. Η Πρώτη. (1945α, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1.  

Ο κ. Ζ. Τσίρος προς τους Εκπαιδευτικούς. (1945, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 2 

Όνειρα. (1945, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  
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Σας γνωρίσαμε και πεισθήκαμε. Να γιατί πήρε θέση ενάντιά σας τα 98% των 

Εκπαιδευτικών Περιφερείας Φλωρίνης. Α’. (1945, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

1. 

Συνελήφθη ο Κομισάριος. (1945, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Το ιστορικό Συνέδριο της Τριανταφυλλιάς (Συνέχεια και τέλος). (1945, 3 

Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.   

Το οικονομικόν. (1945, 3 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Αι γυμναστικαί επιδείξεις. (1945, 23 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Απάντηση στην προκήρυξη αγνώστων συναδέλφων.(Συνέχεια εκ του 

προηγουμένου). (1945, 23 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Επ’ ευκαιρία του μνημοσύνου των εκ/κων. Αι εις αίμα θυσίαι των εκπ/κών 

Φλωρίνης. (1945, 23 Ιουνίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Η τελετή των σχολείων μας. (1945, 7 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Ο νέος επιθεωρητής Φλωρίνης κ. Κ. Μπάλλας. (1945, 7 Ιουλίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Σας γνωρίσαμε και πεισθήκαμε. Να γιατί πήρε θέση ενάντιά σας τα 98% των 

Εκπαιδευτικών Περιφερείας Φλωρίνης Β! (1945, 7 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

1. 

«Εκπαιδευτικός Ακρίτας». (1945, 20 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Μια ευεργετική εγκ. Διαταγή. (1945, 20 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Μπαζόπουλος, Β. Η Πρώτη (Συνέχεια εκ  του προηγουμένου). (1945β, 20 

Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1-2.  

Σας γνωρίσαμε και πεισθήκαμε. Να γιατί πήρε θέση ενάντιά σας τα 98% των 

Εκπαιδευτικών Περιφερείας Φλωρίνης Γ! (1945, 20 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

1 

Τα διδακτήρια. (1945α, 20 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.   

Ψήφισμα διαμαρτυρίας οργανώσεως εθνικοφρόνων δημ/λων εκπαιδ. 

περιφερείας. (1945, 29 Ιουλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Τίτλοι τιμής. (1945, 10 Αυγούστου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2 

Το Ανωτ. Εκπ. Συμβούλιον. (1945, 10 Αυγούστου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Υποδήματα εις τας γυναίκας. (1945, 10 Αυγούστου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

2. 

Χαιρετιστήριος Εγκ. του κ. Μπάλλα. (1945, 10 Αυγούστου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 1. 
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Κακοήθεια αδιόρθωτου δασκάλου. (1945, 8 Σεπτεμβρίου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 2. 

Ο «Ασύρματος» Αθηνών δια τους γηγενείς δασκάλους Φλωρίνης. (1945, 8 

Σεπτεμβρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Σερταρίδης, Δ. Ο επιθεωρητής κ. Μπάλλας εις Πρέσπαν. (1945, 8 

Σεπτεμβρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Το καλλιτεχνικό μνημόσυνο του Φ.Σ.Φ. Αριστοτέλης δια του  αειμνήστου 

Θωμαΐδην. (1945, 8 Σεπτεμβρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Αι αρχαί μας απαντούν. Το ζήτημα των σχολείων. (1945, 13 Οκτωβρίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Ο δολοφόνος του αρχισυντάκτου μας Βαρβαρρήγου. (1945, 13 Οκτωβρίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Πασχαλίδης, Σ. Στώμεν καλώς. Σκέψεις για τους δασκάλους. (1945, 13 

Οκτωβρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Η εκπαιδευτική κίνησις εις την Ύπαιθρον. (1945, 28 Οκτωβρίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Ο γενικός επιθεωρητής κ. Α. Ατσαβές εις Φλώριναν. Ο ιστορικός του λόγος 

προς τους εκπαιδευτικούς. (1945, 28 Οκτωβρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1-2 

Η κίνησις των σχολείων μας. Σχολική γιορτή Άνω Κλεινών. (1946, 7 

Ιανουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Μετά εν έτος. (1946, 7 Ιανουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1.   

Η φωνή της υπαίθρου. (1946α, 7 Ιανουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Ο Φακός μας. (1946, 7 Ιανουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1.   

Οικογενειακός Χριστουγεννιατ. Χορός. (1946, 7 Ιανουαρίου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 2.  

Διορισμοί εκπαιδευτικών. (1946, 17 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Εθνικά καμουφλαρίσματα. (1946, 17 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

2. 

Η φωνή της υπαίθρου. (1946β, 17 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Σπύρος Βαρβαρρήγος. (1946, 17 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1 

Αντί χρονογραφήματος: Ο δάσκαλος. (1946, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός 

Ακρίτας, 1. 

Απάντησις επί των «επικαίρων». (1946, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

2. 
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Ο φακός μας. (1946, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1-2. 

Οι πιστώσεις των διδακτηρίων. (1946, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

2.  

Προς τους διδασκάλους. (1946, 21 Απριλίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας,   

Ειδησούλες. (1947, 18 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Εκπαιδευτικά. (1947, 18 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Επί τη επανεκδόσει μας. (1947, 18 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

Νέον θύμα των αναρχικών. (1947, 18 Φεβρουαρίου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 

2. 

Ο κ. Κωτσίκης δεν εδέχθη να διορισθή επιθεωρητής. (1947, 18 Φεβρουαρίου). 

Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2. 

Αθλητική κίνησις. (1948, 16 Αυγούστου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 2.  

Ο φακός μας. (1948, 16 Αυγούστου). Εκπαιδευτικός Ακρίτας, 1. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ 

Ο εορτασμός της 25 Μαρτίου. (1945, 8 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Αξιέπαινοι οι διδάσκαλοι. (1945, 15 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2 

Οι διδάσκαλοι. (1945, 15 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 1 

Το Οικοτροφείον. (1945, 15 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Συγκέντρωσις των Δημοδιδασκάλων Περιφερ. Φλωρίνης. (1945, 22 

Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2 

Τα εκπαιδευτικά τέλη. (1945, 22 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Επιδείξεις. (1945, 17 Ιουνίου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Εθν. Οικοτροφείον. (1945, 24 Ιουνίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Ο νέος επιθεωρητής Δημ. Σχολείων. (1945, 8 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Αθλητικά. (1945, 29 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Μεγάλη τιμή. (1945, 29 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Ο σ. Καλαϊτζίδης. (1945, 19 Αυγούστου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Αι προχθεσιναί ωραίαι επιδείξεις του σώματος Προσκόπων Φλωρίνης. (1945, 

26 Αυγούστου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Αρχαιρεσίαι εθν. Εκπαιδ/κών. (1945, 8 Σεπτεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Προσκοπική κίνησις. (1945, 8 Σεπτεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2 

Τα διδακτήρια. (1945, 8 Σεπτεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  
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Βασιλικός, Δ. Το φλέγον ζήτημα. Ο ελληνικός προσκοπισμός. (1945, 6 

Οκτωβρίου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Ο εορτασμός της επετείου 28 Οκτ. 1940. (1945, 27 Οκτωβρίου). Ελληνική 

Φωνή, 4.  

Μεγαλοπρεπέστατος ο εορτασμός της 28 Οκτ. 1940 εις την πόλιν & ύπαιθρον 

Ν. Φλωρίνης. (1945, 3 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων. Δένδρα, επισκέψεις, δεξιώσεις κλπ. (1946, 

1 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Προσκοπική εορτή. (1946, 1 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Και εις τον «Αριστοτέλη». (1946, 26 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Συνελήφθη μια… φυσιογνωμία. (1946, 26 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Η Εκπαίδευσις. (1946, 13 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Με την επιβαλλομένην μεγαλοπρέπειαν εωρτάσθη εις την πόλιν μας και εις 

ολόκληρον την ύπαιθρον το ιστορικόν & αμίμητον «Όχι». (1946, 2 Νοεμβρίου). 

Ελληνική Φωνή, 2.  

Κάλλιον αργά. (1946, 9 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Να εισαχθούν. (1946, 9 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Η απελευθέρωσις της Φλωρίνης την 8η Ν/βρίου 1912. Ο εορτασμός της 

απελευθερώσεως.  (1946, 9 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή,1- 2.  

Φαεινότατη. (1946, 16 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Η 35η επέτειος. Εωρτάσθη μεγαλοπρεπώς η Απελευθέρωσις Φλωρίνης. 

(1947, 15 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Μια ωραία τελετή. Εγκαίνια Παιδ. Ακαδημίας. (1947, 15 Νοεμβρίου). 

Ελληνική Φωνή, 2.  

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων. Χριστουγεννιάτικα δένδρα κλπ. (1948, 1 

Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 4. 

Η βασιλόπιτα εις το Εθν. Οικοτροφείον. (1948, 10 Ιανουαρίου). Ελληνική 

Φωνή, 2. 

Καλλιτεχνική κίνησις «Η Δάφνω». (1948, 10 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2 

Αξιομίμητος χειρονομία δια την πρόοδον των μαθητών. (1948, 17 

Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Η … «εκπαίδεψη». (1948, 17 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Θεατρική παράστασις. (1948, 24 Ιανουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2 
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Ένα κάθε εβδομάδα. Ο βουλγαροποιηθείς υποδιδάσκαλος Μπάλκος. (1948, 7 

Φεβρουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Υπό της Παιδ. Ακαδημίας εορτασμός των τριών Ιεραρχών. (1948, 7 

Φεβρουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Αι απόψεις μας. Το παιδομάζωμα. (1948, 6 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Τα ορφανά της Φλωρίνης εις τα ορφανά της Κονίτσης. (1948, 6 Μαρτίου). 

Ελληνική Φωνή, 2.  

Εντονωτάτη διαδήλωσιν δια το υπό των Εαμοβουλγάρων ληστοσυμμοριτών 

διενεργούμενον Παιδομάζωμα Ελληνοπαίδων. (1948, 13 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 

1. 

Ψήφισμα. (1948, 13 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 4. 

1οι χιονοδρομικοί αγώνες Φλωρίνης. (1948, 25 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 3.  

Επί τη 25η Μαρτίου. Ο σημερινός εορτασμός. (1948, 25 Μαρτίου). Ελληνική 

Φωνή, 4.  

Η εθνική εορτή εις την Π. Ακαδημίαν. (1948, 25 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 

4.  

Το Παιδομάζωμα. (1948β, 25 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 4. 

 Δεν υπάρχουν άλλοι! Πάλιν τα ορφανά του Εθν. Οικοτροφείου διένειμον 

δώρα. (1948, 10 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Παιδόπολις Φλωρίνης. (1948, 10 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Ο αυριανός Αγιασμός. (1948, 17 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Προς τα Παιδάκια ένδειξις αλληλεγγύης. (1948, 17 Απριλίου). Ελληνική 

Φωνή, 2.  

Αι ηρωίδες μας. Η Βασιλική Παπαθανασίου ετιμήθη εν Φλωρίνη. (1948,2 

Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 4. 

Μπάλλας, Κ. Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί εις τον αγώνα του Έθνους μας. 

(1948,2 Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 3-4. 

Τα εγκαίνια της παιδουπόλεως. (1948,2 Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 4.  

Το παιδομάζωμα. (1948γ, 2 Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Άνευ προηγουμένου και μεγαλοπρεπής ο εορτασμός του Πάσχα. (1948, 8 

Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Θεαματικώταται και επιτυχείς. Αι γυμναστικαί επιδείξεις της παιδαγωγικής 

Ακαδημίας μας. (1948, 29 Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 2. 
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Αι γυμν. Επιδείξεις του Γυμνασίου Θηλέων. (1948, 5 Ιουνίου). Ελληνική 

Φωνή, 2. 

Από τας ωραίας επιδείξεις της Παιδαγ. Ακαδημίας Φλωρίνης. (1948, 5 

Ιουνίου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Αποτελέσματα αγωνισμάτων των σπουδαστών Παιδαγ. Ακαδημίας. (1948, 12 

Ιουνίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Γυμναστικαί επιδείξεις δημοτικών σχολείων. (1948, 12 Ιουνίου). Ελληνική 

Φωνή, 1. 

Η εορτή του Βασιλέως εορτάσθη πανηγυρικώς. (1948, 3 Ιουλίου). Ελληνική 

Φωνή, 1.  

Σχολική εορτή του Εθνικού οικοτροφείου. (1948, 10 Ιουλίου). Ελληνική 

Φωνή, 1.  

Απονομή διπλωμάτων εις τους αποφοίτους της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

Φλωρίνης. (1948, 17 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

 

Αποφοιτήσαντες των δύο Γυμ/σίων Φλωρίνης Αρρέων και θηλέων. (1948, 24 

Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Δια το Υπουργείον Παιδείας. (1948α, 24 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Θεόδωρος Κοτρώνης. (1948, 31 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Θα επανεξεταστούν. (1948, 7 Αυγούστου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Το χρονικόν της εβδομάδας. (1948, 14 Αυγούστου). Ελληνική Φωνή, 1-2.  

Ο αθλητισμός εν Φλωρίνη. (1948, 21 Αυγούστου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Αναβολή αγώνων «Ηράκλεια». (1948, 4 Σεπτεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Δια το υπουργείο Παιδείας. (1948β, 4 Σεπτεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 1.  

Το οικοτροφείον Φλωρίνης προς τους γενναίους μας τραυματίας. (1948, 11 

Σεπτεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Δια τον κ. Υπουργόν της Παιδείας. (1948γ, 23 Οκτωβρίου). Ελληνική Φωνή, 

1-2. Εορτασμός της 8ης Νοεμβρίου. (1948, 13 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 1-2.  

Κατηχητικά σχολεία. (1948, 20 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Μια σεμνή και ωραία εορτή. (1948, 27 Νοεμβρίου). Ελληνική Φωνή, 2.  

Ιερά Μητρόπολις Φλωρίνης, Αλμωπίας & Εορδαίας. (1949, 29 Ιανουαρίου). 

Ελληνική Φωνή, 2.  

Οι Πρόσκοποι κατά την επίθεσιν εναντίον της Φλωρίνης. (1949, 19 

Φεβρουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2. 
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Θεατρική Παράστασις. (1949, 26 Φεβρουαρίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Οι διδάσκαλοι εις τα φυλάκια. (1949, 5 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Εξαήμερος εορτασμός της Νίκης και εργασίας. Ελληνική Φωνή, 2. 

Μουσικοθεατρική Παράστασις. (1949, 19 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Ο εορτασμός της Νίκης- Εργασίας. (1949, 25 Μαρτίου). Ελληνική Φωνή, 2+. 

Εορταί δια την εργασίαν και την νίκην. (1949, 2 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 

2. 

Τα σχολεία μας εις τας εορτάς. (1949, 9 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1949. (1949, 16 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 1. 

Μετάθεσις επιθεωρητού. (1949, 16 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Εγκαίνια Εθνικού Παιδικού Σταθμού. (1949, 24 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 

1.  

Το έγκλημα του Παιδομαζώματος. (1949, 24 Απριλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Εορτή κατηχητικών σχολείων. (1949, 21 Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Πως μορφώνονται τα Ελληνόπουλα. (1949, 21 Μαΐου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Αρχαιρεσίαι Συλλόγου Δημ/λων. (1949, 11 Ιουνίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Ανακοίνωσις. (1949, 16 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Ο Γεν. Επιθεωρητής εις την πόλιν μας. (1949, 16 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Βόσδου, Θ. Η παιδαγωγική Ακαδημία. (1949, 23 Ιουλίου). Ελληνική Φωνή, 2. 

Βόσδου, Θ. Πως εορτάσθη η 8η Νοεμβρίου. (1949β, 12 Νοεμβρίου). Ελληνική 

Φωνή, 1. 

 

-Απογραφές 

Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1950). Πληθυσμός της Ελλάδος  κατά την 

απογραφήν της 16 Οκτωβρίου 1940. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. Ανακτήθηκε 10 

Φεβρουαρίου, 2014, από: http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/ 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (1961). Αποτελέσματα της απογραφής του 

πληθυσμού της 7ης Απριλίου 1951. Τόμος Ι. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο. 

Ανακτήθηκε 10 Φεβρουαρίου, 2014, από: 

http://dlib.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/ 
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ΙΙ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

(με διάκριση σε Α.Ν., Κ.Δ., Ν., Ν.Δ., Σ.Π. και χρονολογική ταξινόμηση) 

-Αναγκαστικοί Νόμοι 

Α.Ν. 252, 12 Οκτωβρίου 1936, «Περί αυξήσεως των θέσεων των επιθεωρητών της 

Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 460, τ. Α’. 

Α.Ν. 28, 27 Οκτωβρίου 1936, «Περί των Εκπαιδευτικών τελών των Σχολείων της 

Μέσης Εκπαιδεύσεως (αναδημοσίευσις από το εσφαλμένο υπ’ αριθμ. 493/α/1936)», 

ΦΕΚ, αρ. 493, τ. Α’. 

Α.Ν. 446, 25 Ιανουαρίου 1937, «Περί θεάτρων», ΦΕΚ, αρ. 23, τ. Α’. 

Α.Ν. 500, 19 Μαρτίου 1937, «Περί τροποποιήσεως του Νόμου 283 (1936) «περί 

εκπαιδευτικών τελών των Σχολείων της Μέσης εκπαιδεύσεως (αναδημοσίευσις από 

το εσφαλμένο υπ’ αριθμ. 75/Α/1937)», ΦΕΚ, αρ. 99, τ. Α’. 

Α.Ν.767, 5 Ιουλίου 1937, «Περί Διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ.255, τ. Α’. 

Α.Ν. 770, 7 Ιουλίου 1937, «Περί των Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», ΦΕΚ, αρ. 263, 

τ. Α’. 

Α.Ν. 953, 12 Νοεμβρίου 1937, «Περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών», ΦΕΚ, αρ. 469, τ. 

Α’. 

Α.Ν. 1218, 2 Μαΐου 1938,«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 

εκπαιδευτικών τελών διατάξεων», ΦΕΚ, αρ. 182, τ. Α’. 

Α.Ν. 1296, 6 Ιουλίου 1938, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 

767/1937 «περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 254, τ. Α’. 

Α.Ν. 1363, 15 Αυγούστου 1938, «Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 

του εν ισχύϊ Συντάγματος», ΦΕΚ, αρ. 305, τ. Α’. 

Α.Ν. 1798,17 Ιουνίου 1939, «Περί εθνικής και ηθικής Αγωγής της Νεολαίας», ΦΕΚ, 

αρ. 244, τ. Α’. 

Α.Ν. 1849, 22 Ιουλίου 1939, «Περί των  Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης», ΦΕΚ, αρ. 

300, τ. Α’. 
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Α.Ν. 2180, 11 Ιανουαρίου 1940, «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 

κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Α.Ν. 767/1937 «περί διοικήσεως της 

εκπαιδεύσεως» και των διατάξεων δια των οποίων συνεπληρώθη και ετροποποιήθη 

ούτος», ΦΕΚ, αρ. 14, τ. Α’. 

Α.Ν. 1468, 30 Μαΐου 1944, «Περί τροποποιήσεως του υπ’ αριθ. 1849/1939 Α.Ν. 

«περί των σχολείων Μέσης εκπαιδεύσεως και προσθήκης εκπαιδευτικών τινών 

διατάξεων», ΦΕΚ, αρ. 119, τ. Α’. 

Α.Ν. 656, 12 Νοεμβρίου 1945, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 

54/1944 και 158/1945 «περί διοικήσεως της εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 276, τ. Α’. 

Α.Ν. 509, 27 Δεκεμβρίου 1947, «Περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του 

Πολιτεύματος, του Κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των 

πολιτών», ΦΕΚ, αρ. 293, τ. Α’. 

-Κανονιστικά Διατάγματα 

Κ.Δ., 3 Οκτωβρίου 1941, «Περί διαρρυθμίσεως του ωρολογίου και αναλυτικού 

προγράμματος διδασκομένων μαθημάτων εις τα Γυμνάσια και τα Πρακτικά Λύκεια», 

ΦΕΚ, αρ. 346, τ. Α’. 

-Νόμοι 

Ν. 201, 3 Απριλίου 1914, «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 35 του ΒΚΧΑ’ Νόμου 

της 10ης Ιουλίου 1899 περί Γυμναστικής και γυμναστικών αθλητικών οργάνων», 

ΦΕΚ, αρ. 85, τ. Α’. 

Ν. 937, 11 Οκτωβρίου 1917, «Περί τροποποιήσεως του άρθρου 35 του 2621 Νόμου 

της 10ης Ιουλίου 1899 «περί Γυμναστικής και γυμναστικών αθλητικών αγώνων», 

ΦΕΚ, αρ. 223, τ. Α’. 

Ν. 1051, 10 Νοεμβρίου 1917, «Περί Συστάσεως και Διοικήσεως Δήμων και 

Κοινοτήτων εν ταις νέαις χώραις», ΦΕΚ, αρ. 259, τ. Α’. 

Ν. 1066, 20 Νοεμβρίου 1917, «Περί ιδρύσεως Σώματος Ελλήνων Προσκόπων», 

ΦΕΚ, αρ. 268, τ. Α’. 
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Ν. 2017, 31 Ιανουαρίου 1920, «Περί κυρώσεως του από 21 Μαρτίου 1919 

Νομοθετικού Διατάγματος «περί τροποποιήσεως του Νόμου 1066», ΦΕΚ, αρ. 40, τ. 

Α’. 

Ν. 2476, 2 Σεπτεμβρίου 1920, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων 

ΒΚΧΑ’ και ΓΥΛΗ’ «περί γυμναστικής κλπ.», ΦΕΚ, αρ. 199, τ. Α’. 

Ν. 2851, 12 Ιουλίου 1922, «Περί ιδρύσεως Εθνικών Οικοτροφείων και Οικοτροφείων 

απόρων μαθητών», ΦΕΚ, αρ. 114, τ. Α’. 

Ν. 2882, 16 Ιουλίου 1922, «Περί μεταρρυθμίσεως και συμπληρώσεως του 

Υπουργείου της Περιθάλψεως μετονομαζόμενον εις Υπουργείον Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας», ΦΕΚ, αρ. 122, τ. Α’. 

Ν. 4397, 20 Αυγούστου 1929, «Περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 309, τ. 

Α’. 

Ν. 5620, 30 Αυγούστου 1932, «Περί κυρώσεως του από 30 Ιουλίου ε.ε. Νομοθετικού 

Διατάγματος «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως απάσης της 

ισχυούσης νομοθεσίας περί Σωματικής Αγωγής», ΦΕΚ, αρ. 290, τ. Α’. 

Ν. 5802, 28 Σεπτεμβρίου 1933, «Περί ιδρύσεως Παιδαγωγικών Ακαδημιών», ΦΕΚ, 

αρ. 286, τ. Α’. 

Ν. 952, 18 Νοεμβρίου 1937, «Περί ιδρύσεως οργανισμού προς έκδοσιν σχολικών 

κλπ. βιβλίων», ΦΕΚ, αρ. 469, τ. Α’. 

Ν. 54, 23 Νοεμβρίου 1944, «Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 30, τ. 

Α’. 

Ν. 112, 1 Φεβρουαρίου 1945, «Περί Σώματος Προσκόπων», ΦΕΚ, αρ. 21, τ. Α’. 

Ν. 1286, 30 Σεπτεμβρίου 1982, «Μετεγγραφές και κατατάξεις στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση», ΦΕΚ, αρ. 119, τ. Α’. 

-Νομοθετικά Διατάγματα 

Ν.Δ., 31 Μαρτίου 1919, «Περί τροποποιήσεως του Νόμου 1066», ΦΕΚ, αρ. 98, τ. Α’. 
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Ν.Δ., 17 Σεπτεμβρίου 1926, «Περί μετονομασίας συνοικισμών ή κωμών», ΦΕΚ, αρ. 

332, τ. Α’. 

Ν.Δ., 27 Οκτωβρίου 1926, «Περί Εθνικών Παιδικών Σταθμών», ΦΕΚ, αρ. 379, τ. Α’. 

Ν.Δ. 525, 29 Σεπτεμβρίου 1941, «Περί εκπαιδευτικών τελών των Δημοσίων και 

Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 325, τ. Α’. 

Ν.Δ. 739, 14 Νοεμβρίου 1941, «Περί συστάσεως Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

αμφοτέρων φύλων με έδραν την Φλώριναν», ΦΕΚ, αρ. 407, τ. Α’. 

Ν.Δ. 1316, 2 Μαΐου 1942, «Περί Εθνικών Νηπιοτροφείων και τροποποιήσεως 

διατάξεων περί Εθνικών Παιδικών Σταθμών και Αγροτικών μεταβατικών 

Οικοκυρικών Σχολών», ΦΕΚ, αρ. 115, τ. Α’. 

Ν.Δ. 1755, 15 Σεπτεμβρίου 1942, «Περί Διοικήσεως της Εκπαιδεύσεως», ΦΕΚ, αρ. 

236, τ. Α’. 

-Συντακτικές Πράξεις 

Σ.Π. 25, 21 Μαρτίου 1945, «Περί εκκαθαρίσεως των Κρατικών οργανισμών εκ των 

λαβόντων μέρος κλπ. εις το στασιαστικόν κίνημα της 3 Δεκεμβρίου 1944», ΦΕΚ, αρ. 

67, τ. Α’. 

Σ.Π. 36, 13 Απριλίου 1945, «Περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθμ. 25 Συντακτικής 

Πράξεως περί εκκαθαρίσεως των κρατικών οργανισμών εκ των λαβόντων μέρος κλπ. 

εις το στασιαστικόν κίνημαν της 3ης Δεκεμβρίου 1944», ΦΕΚ, αρ. 93, τ. Α’. 
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Εγκύκλιος Επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Κ. Μπάλλα 
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Πίνακας επαγγελμάτων ανά χωριό της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας 
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Τριανταφυλλιά * *          

Πολυπόταμος * * *         

Πέρασμα *           

Κάτω Υδρούσα * * *         

Άνω Υδρούσα *           

Κολχική * *  *       * 

Φλάμπουρο *   * * *     * 

Αρμενοχώρι * *     * *    

Τριπόταμος * *          

Παπαγιάννη *           

Μεσονήσι * *          

Αμμοχώρι * *          

Άνω Καλλινίκη * *          

Κάτω 

Καλλινίκη 

*      *     

Μαρίνα *           
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Πρώτη * *          

Κλαδοράχη * *          

Άνω Κλεινές * *          

Κάτω Κλεινές * *          

Αγία 

Παρασκευή 

* *          

Εθνικό * *          

Νίκη * *          

Νέος Καύκασος * *          

Μπούφι * * *         

Άλωνα      *      

Πισοδέρι  *  *  *   *  * 

Τύρνοβο * *          

Σφήκα * *         * 

Πρέσπα * *        *  

Πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 

 

* Με το αστεράκι υποδηλώνεται η ασχολία των κατοίκων. 

** Στους διάφορους επαγγελματίες εντάσσονται οι τεχνίτες, εργάτες, ελεύθεροι επαγγελματίες 

κ.λπ. 

 



 

344 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Πίνακας Δημοτικών σχολείων εκπ. Περιφέρειας Φλωρίνης (Σύνολο 

μαθητών/σχολείο & Διδακτικό προσωπικό) 

 

Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Αγκαθωτό Μονοτάξιο 18    

Άγιος Αχίλλειος Μονοτάξιο 23    

Δασερή Μονοτάξιο 22    

Εθνικό
53

 Μονοτάξιο 86 Μονοτάξιο 21 

 

Ηλ. Σάρρος 

Καλογερίτσα Μονοτάξιο 18    

Καρυές Μονοτάξιο 71 Μονοτάξιο 22  

Κάτω 

Καλλινίκη 

Μονοτάξιο 65 Μονοτάξιο 24  

Κρανιές Μονοτάξιο 45    

Μοτέσνιτσα Μονοτάξιο 22    

Μικρολίμνη Μονοτάξιο 65 Μονοτάξιο 18  

Μηλιώνας 

 

Μονοτάξιο 47    

                                                           

53
 Το κτίριο του Δημοτικού σχολείου, χτίστηκε με χρήματα του Δημοσίου το 1931. 
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Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Οξυά Μονοτάξιο 32    

Πισοδέρι
54

 Μονοτάξιο 47 Μονοτάξιο 18  

Πλατύ Μονοτάξιο 69    

Πύλη Μονοτάξιο 52    

Φλωρίνης Ζ Μονοτάξιο 83 Μονοτάξιο 17  

Άνω Καλλινίκη Διτάξιο 125 Μονοτάξιο 33 Γ. Ρακοβαλής, 

Νικολαϊδου 

Αγάπη 

(νηπιαγωγός). 

Άνω Υδρούσα Διτάξιο 116 Μονοτάξιο 32  

Ατραπός Διτάξιο 133 Μονοτάξιο 30  

Βροντερό Διτάξιο 135 Μονοτάξιο 41 Δ. 

Γιαννόπουλος 

(Διευθυντής), Θ. 

Πυρίδου 

(νηπιαγωγός). 

Εθνικό 

Ορφανοτροφείο 

Διτάξιο 

 

246    

                                                           

54
 Δάσκαλοι του χωριού υπηρέτησαν, προ του 1880, οι Χρ. Καραντζίδης και Νικ. Ντάνης. 

Προ του 1903, οι Αναστάσιος –αγνώστου επωνύμου- από το Πισοδέρι, Πέτρος Λαζαρίδης, Αλεξ. 

Γρηγορίου και Δημ. Τσίγκος. Μετά το 1903, οι Γκρέζος Σταυρίδης, Μπάλκος, Τσιαούσης, Φανή 

Πάζα, Διονύσιος Παπαγεωργίου, Βλάσιος Μπελεσιώτης κ.α.. 
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Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Κορυφή Διτάξιο 85 Μονοτάξιο 30  

Καλλιθέα Διτάξιο 58 Μονοτάξιο 18  

Κλαδοράχη
55

 Διτάξιο 127 Μονοτάξιο 36 Κοραή Σκόκλη, 

Χαρίκλεια 

Ιωάννου, 

Πανδώρα 

Πούλια 

(νηπιαγωγός). 

Λευκώνας Διτάξιο 109 Μονοτάξιο 29 Κων. Μαλούκος 

(Διευθυντής), Α. 

Παπαβραάμ-

Μαλούκου 

(νηπιαγωγός). 

Παρόρι Διτάξιο 135 Μονοτάξιο 23 Γ. Παρζής, 

Φανή Τσιρώνη. 

Πυξός Διτάξιο 81 Μονοτάξιο 21  

Σφήκα Διτάξιο 82 Μονοτάξιο 21  

Τρίβουνο Διτάξιο 90 Μονοτάξιο 30  

                                                           

55
 Η καταγραφή των ονομάτων των δασκάλων πριν το 1912 στο εκπαιδευτικό λεύκωμα 

μαρτυρούν ύπαρξη ελληνικού σχολείου στο χωριό, από παλιότερα χρόνια. Δάσκαλοι προ του 1912 

στην Κλαδοράχη υπηρέτησαν οι: 1) Λάζαρος-αγνώστου επωνύμου- από Σκοπιά, 2) Χρίστος- 

αγνώστου επωνύμου-από το Ανταρτικό Πρέσπας, 3) Κώστας-αγνώστου επωνύμου- από τα Άλωνα, 4) 

Θεόδωρος Πύρζας, από τη Κλαδοράχη, 5)Νικόλαος Μαδέλος, από το Μεγάροβο Μοναστηρίου, 

6)Γεώργιος Βαφειάδης, επίσης από το Μεγάροβο, 7) Ντανόμπασης, από Μεγάροβο και 8) Χρίστος 

Μακρής από το χωριό Κάτω Κλεινές. 
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Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Τριανταφυλλιά Διτάξιο 52 Μονοτάξιο 31  

Τρίγωνο Διτάξιο 131 Μονοτάξιο 25  

Τύρνοβο Διτάξιο 88 Μονοτάξιο 29  

Αγία 

Παρασκευή 

Τριτάξιο 77 Μονοτάξιο 27 Αβραάμ 

Κοσκοσίδης, 

Αρετή Κετσετζή 

(νηπιαγωγός). 

Άνω Κλεινές
56

 Τριτάξιο 151 Μονοτάξιο 21 Αλεξ. Μαζάρης, 

Δημ.  

Ανδρικάκης. 

Κολχική Τριτάξιο 107 Μονοτάξιο 18 Κων/νος 

Σουμελίδης,  Μ. 

Κοσκοσά 

(νηπιαγωγός). 

Κρατερό Τριτάξιο 150 Μονοτάξιο 38 

 

 

Λαιμός Τριτάξιο 146 Μονοτάξιο 31 Ευαγ. 

Κουκουλέτσος. 

Μεσονήσι Τριτάξιο 134 Μονοτάξιο 38 

 

Χρ. Ευτυχιάδης 

(Διευθυντής), Φ. 

Ζούλη, Ευαγ. 

Τσιθόντη. 

                                                           

56
 Το διδακτίριο του σχολείου ήταν τύπου διτάξιο και χτίστηκε το 1929. 
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Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Μαρίνα Τριτάξιο 105 Μονοτάξιο 21  

Πέρασμα
57

 Τριτάξιο 207 Μονοτάξιο 34 Χρ. Μανδραλής 

(Διευθυντής) 

Τριπόταμος Τριτάξιο 117 Μονοτάξιο 25 

 

Πανίδης Λεων., 

Λογόρη Δόμνα 

(νηπιαγωγός) 

Τροπαιούχος Τριτάξιο 148 Μονοτάξιο 38 Γ.  Σουψανάς, 

Σουψανά, Χρ. 

Πεντερίδης  

Νίκη
58

 Τετρατάξιο 192 Μονοτάξιο 38 Μιλτιάδης 

Μητράκας, Μ. 

Αθανασίου. 

Πρώτη Τετρατάξιο 171 Διτάξιο 40 Βασ. 

Μπαζόπουλος 

(Διευθυντής). 

Πολυπλάτανος Τετρατάξιο 248 Μονοτάξιο 56  

Φλωρίνης Ε’ Τετρατάξιο 205 Μονοτάξιο 42  

Ψαράδες Τετρατάξιο 196 Διτάξιο 50  

                                                           

57
 Προ του 1912 Διδακτικό προσωπικό: (εκ Σκοπιάς) Αναστ. Κουσμάνης, Γ. Κων/νίδης, (εκ 

Περάσματος) Κ. Γκιτσκάλης, Π. Κλεκάτσης, Γ. Παπαδημητρίου, (εκ Δροσοπηγής) Παπανούσης. 

58
 Το διδακτίριο του σχολείου χτίστηκε από το 25ο Συν/μα της Ηπείρου με διοικητή τον 

Μεσσήνη και Ταγματάρχη τον Κουβελόπουλο. 
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Έδρα 

Σχολείου 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Αρμενοχώρι
59

 Πεντατάξιο 312 Διτάξιο 97 Παναγ. Ρόσιος, 

Ι. Κίττος. 

Άλωνα Πεντατάξιο 189 Διτάξιο 47 Ν. Λούστας 

(Διευθυντής), 

Καρασαββίδου. 

Κάτω 

Υδρούσα
60

 

Πεντατάξιο 

(τύπου 

τετρατάξιο) 

 

 

 

235 Διτάξιο 40 Γ. Γρηγοριάδης 

(Διευθυντής),  Ι. 

Παπαδάκης, Μ. 

Λαζαρίδου, 

Λαμπανιτσάρη, 

Τέρψη 

Αθανασιάδου. 

                                                           

59
 Στο Αρμενοχώρι λειτουργούσε ελληνικό σχολείο από τα παλιότερα χρόνια. Δάσκαλοι που 

υπηρέτησαν σε αυτό ήταν οι: Πανόφτσης Στογιάννης  από Ιτιά (1880-1885), Παπαϊωάννου Πρώιτσης 

από το Αρμενοχώρι (1885-1890), Ηλίας Γρούιος επίσης από το Αμρενοχώρι (1890-1892), Αθανάσιος 

Γιαννόπουλος από το Μεσονήσι (1892-93), Παπαδημήτριος Σταμπουλής από Σκοπιά (1893-1895), 

Ιωάννης Ανδρέου από τα Άλωνα (1895-1900), Πέτρος Χρίστου από Αγία Παρασκευή (1900-1902), 

Ιωάννης Θεοδοσίου από Φλώρινα (1902-1904), διάφοροι άλλοι δημοδιδάσκαλοι που δεν 

καταγράφονται τα ονόματά τους από  το 1904 έως το 1910 και την περίοδο 1910-1912 ο Πέτρος 

Βασιλείου από το Μοναστήρι. 

60
 Το διδακτίριο του σχολείο χτίστηκε το 1928. Για τη παιδεία του συγκεκριμένου χωριού 

υπάρχουν αναφορές ότι στα χρόνιας της Οθωμανοκρατίας  και ιδιαιτέρως μετά το 1893, μπορούσε 

κανείς να θαυμάσει την ελληνική παιδεία που υπήρχε χωρίς μάλιστα ίχνος ξένης προπαγάνδας.  Όμως, 

όπως καταγράφεται, «το χρήμα που άφθονο διατίθεται-όταν ανοίξει η όρεξι της Βουλγαρίας- κινεί τους 

πράκτορες, δηλητηριάζει συνειδήσεις, δημιουργεί πίστι για μια καινούργια εθνικότητα και γεννά την 

επιθυμία ιδρύσεως σχολείου Βουλγαρικού δίπλα στο Ελληνικό. Έτσι κατώρθωναν ν’ αλλοιώνουν μερίδα 

κατοίκων των Μακεδονικών χωριών». 
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Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Κάτω Κλεινές Πεντατάξιο 260 Διτάξιο 55 Γ. Παπασιδέρης, 

Μερόπη 

Ηλιάδου, Μ. 

Μπάρμπα, Αθ. 

Σιδέρης, Θεοδ. 

Χάσου 

(νηπιαγωγός), 

Περσεφόνη 

Γαρδάνη 

(νηπιαγωγός). 

Νέος Καύκασος Πεντατάξιο 215   Απόστολος 

Κομπορόζος, 

Μηνάς 

Ζαχαριάδης, 

Αριστείδης 

Σολωμονίδης, 

Δημ. Πολατίδης. 

Παπαγιάννη Πεντατάξιο 302 Διτάξιο 62  

Φλωρίνης ΣΤ’ Πεντατάξιο 226 Μονοτάξιο 37  

Άγιος Γερμανός Εξατάξιο 477 Διτάξιο 85 Ανδρέας Τσίρος 

(Διευθυντής). 

Αμμοχώρι 

 

 

Εξατάξιο 358 Διτάξιο 103 Σ. Τικφέσης, Σ. 

Λαβασίδης, Π. 

Πατουλίδης, Δ. 

Γιαγκούλα, 

Μαγειροπούλου. 
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Έδρα 

Σχολείου 

 

Δημοτικά 

σχολεία 

Μαθητές 

Δημοτ. 

σχολείων 

Νηπιαγω-

γεία 

Μαθητές 

Νηπιαγω-

γείων 

Διδακτικό 

προσωπικό 

Ανταρτικό Εξατάξιο 281 Διτάξιο 79  

Μπούφι Εξατάξιο 349 Α’: Διτάξιο 

Β’: 

Μονοτάξιο 

Α’: 82 

 

Β’:19 

Μιχ. 

Σπηλιόπουλος, 

Νικ. Τσάπανος, 

Βαλαούρα 

(νηπιαγωγός). 

Πολυπόταμος Εξατάξιο 226 Α’: Διτάξιο 

Β’: 

Μονοτάξιο 

Α’: 40 

 

 

Β’: 23 

Ιγν. Κώνστας 

(Διευθυντής), 

Κ. Φιλίππου, 

Μαρ. Μητσώλη 

Σκοπιά Εξατάξιο 366 Α’: Διτάξιο 

Β’: 

Μονοτάξιο 

Α’: 23 

Β’: 24 

Έρασμος 

Βακράτσης 

(Διευθυντής),  

Χρ. Πανταζής, 

Κων. Τολίκα, 

Μαρ. 

Ιωαννίδου. 

Φλωρίνης Α’ Εξατάξιο 289 Διτάξιο 23  

Φλωρίνης Β’ Εξατάξιο 225 Μονοτάξιο 34  

Φλωρίνης Γ’ Εξατάξιο 333 Διτάξιο 57  

Φλωρίνης Δ’ Εξατάξιο 226 Μονοτάξιο 29  

Σύνολο 

μαθητικού 

 
9.781  2.025 
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πληθυσμού 

Πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 

 

 

Δημοτικό Σχολείο Νέου Καύκασου 

Πηγή: Ιδιωτικό αρχείο Π.Κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Καταλληλότητα Δημοτικών Σχολείων Εκπαιδευτικής  περιφέρειας Φλώρινας  

 

Καινούργια 

Α) Μετά σχεδίου 

Αγ. Παρασκευής, Αγ. 

Γερμανού, Αν. Καλλινίκης, Κ. 

Καλλινίκης, Κ. Κλεινών, Αν. 

Κλεινών, Ατραπού, Εθνικού, 

Καλλιθέας, Κ. Υδρούσας, 

Κολχικής, Μαρίνας, 

Μεσονησίου, Ν. Καυκάσου, 

Παπαγιάννης, Περάσματος, 

Πλατέος, Πολυπλατάνου, 

Πύλης, Σκοπιάς, Τριποτάμου, 

Τροπαιούχου, Γ’, Δ’, Ε’ 

Δημοτικά Φλωρίνης. 

Β) Άνευ σχεδίου 

Αλώνων, Βροντερού, 

Καρυών, Μπουφίου, 

Πισοδερίου, Σφήκας, 

Ψαράδων. 

Υποφερτά άνευ   σχεδίου 

Αμμοχωρίου, Αρμενοχωρίου, Ανταρτικού, Κλαδοράχης, 

Κρατερού, Μικρολίμνης, Νίκης, Παρορίου, 

Τριανταφυλλιάς, Τριγώνου, Τυρνόβου, Α’ και Β’ 

Δημοτικά Φλωρίνης. 

Ακατάλληλα 
΄Ανω Υδρούσας, Κρανιών, Λευκώνος, Μηλιώνας, 

Οξυάς, Πρώτης, Λαιμού. 

Ετοιμόρροπα Πυξού 

Ημιτελή 
Αγ. Αχιλλείου, Ανταρτικού, Αμμοχωρίου, Κλαδοράχης, 

Κρανιών, Λευκώνος, Νίκης, Πρώτης, Δασερής. 

Με ενοίκιο 
Αγ. Αχιλλείου, Αγκαθωτού, Δασερής, Μοντεσνίτσης, 

ΣΤ’ και Ζ’ Φλωρίνης. 

Πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

 

Οι αποφοιτήσαντες εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κατά σειρά επιδόσεως 

(Σχολ. έτος 1942-43)
61

 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Παπαδάκης Πλάτων 25 Κυριαζής Χριστόφορος 

2 Ρεσναλή Δωροθέα 26 Καρνάρα Ελένη 

3 Βόσδου Βικτωρία 27 Βούλγαρη Χριστίνα 

4 Αγακίδου Αγγελική 28 Χατζηδημητρίου Μαρία 

5 Λαζαρίδου Μαίρη 29 Τσώτσος Κων/τίνος 

6 Γαλάνης Σπυρίδων 30 Τζίκα Ευγενία 

7 Νεδέλκου Αλίκη 31 Παπαδόπουλος Ιορδάνης 

8 Κοίδου Αλίκη 32 Καμπούρης Κων/τίνος 

9 Δογούλης Στέφανος 33 Βλαχοπούλου Φιλοξένη 

10 Συμεωνίδου Σοφία 34 Βόσδου Αναστάσιος 

11 Ανδρεάδου Καίτη 35 Βακάλης Κων/τίνος 

12 Τσάπαρη Παρασκευή 36 Αζάς Ορέστης 

13 Παπαδημητρίου Μαρία 37 Ζάβαλη Καίτη 

14 Τσελίδης Νικόλαος 38 Σερβίνης Μιχαήλ 

                                                           

61
 «Κύριε Διευθυντά, Επειδή κατά την δημοσίευσιν των αποτελεσμάτων της Παιδαγ. Ακαδημίας 

παρελήφθη η φράσις «κατά σειράν επιδόσεως» εις ην έρχομαι πρώτος, κατά σειράν ως εμφαίνηται εκ του 

βραβείου όπερ απενεμήθη εις εμέ, προς άρσιν πάσης παρεξηγήσεως καθιστώ γνωστόν ότι κατά σειράν 

επιτυχίας έρχεται η σπουδάστρια Αγακίδου Αγγελική. Μεθ’ υπολήψεως Πλ. Παπαδάκης Αριστούχος 

Παιδ. Ακαδημίας» (Μία επανόρθωσις, 1943). 
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α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

15 Τσομπάνου Ζαχαρούλα 39 Πραπαβέσης Θεοφάνης 

16 Μπέλη Μαρία 40 Πασακιωτίδης Άγγελος 

17 Τοσουνίδου Κατίνα 41 Τσάπανος Νικόλαος 

18 Μπουκουβάλα Μελπομένη 42 Κοσκοσάς Λεωνίδας 

19 Παπαζαχαριάδης Λάζαρος 43 Φιλιάδης Ιωάννης 

20 Κωστοπούλου Ευθαλία 44 Φαρμάκη Ασπασία 

21 Μπακάλη Θεοδώρα 45 Βασιλειάδης Γεώργιος 

22 Ζιώγου Ζαχαρούλα 46 Λαμπρινάκης Στυλιανός 

23 Πραπαβέση Βασιλική 47 Παπαδάκης Ιωάννης 

24 Ψωμά Φωτεινή   

 

Οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Σχολ. Έτος 1947-48) 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Αλεξιάδης Ιωάννης 25 Καρνάρα Ευαγγελία 

2 Δημητριάδης Δημόκριτος 26 Καψίδου Μαρία  

3 Ηλιάδης Νικόλαος 27 Κοντογιάννη Ρωξάνη 

4 Ηλιόπουλος Χαρίλαος 28 Κουτουράτσα Μαργαρίτα 

5 Καλαούζης Φιλώτας 29 Λαβασίδου Ελισάβετ 

6 Καλτσούνης Γεώργιος 30 Λιάκου Ηλέκτρα 

7 Κεσίδης Λεωνίδας 31 Λουκίδου Βιολέττα 

8 Λαβασίδης Δημήτριος 32 Μάνου Όλγα 
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α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

9 Νικολάου Αθανάσιος 33 Παπαδημητρίου Φανή 

10 Παπανούσης Προκόπιος 34 Παυλίδου Θεανώ 

11 Πουγαρίδης Ιωάννης 35 Παυλίδου Μαρία 

12 Σιδηρόπουλος Μιχαήλ 36 Πετίδου Μ. 

13 Τσάπανος Αναστάσιος 37 Σεχίδου Ανατολή 

14 Χαραλαμπίδης Θεόδωρος 38 Χριστοφίδου Μαρία 

15 Αηδονίδου Σοφία 39 Χρυσικού Αντιγόνη 

16 Αργυροπούλου Αθηνά 40 Φίσκα Εμριόνη 

17 Αφεζόλη Βασιλική 41 Φραγκαδούλη Παρασκευή 

18 Γυμνοπούλου Πηνελόπη   

19 Δεληγιάννη Ηρώ   

20 Ευθυμιάδου Ελένη   

21 Ζησοπούλου Αγλαία   

22 Ηλιάδου Ραχήλ   

23 Καϊκου Χρησαυγή   

24 Καρακούση Ελευθερία   
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Του τμήματος Νηπιαγωγών (Σχολ. έτος 1947-48) 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Αγακίδου Κατίνα 11 Σημαντήρα Αλεξάνδρα 

2 Αηδονίδου Αν. 12 Σίμου Αντιγόνη 

3 Βούλγαρη Α. 13 Τοπάλη Κων/τίνα 

4 Βούλγαρη Παν. 14 Τσαχαειρίδου Μαρίκα 

5 Γεωργάκη Έλλη 15 Χαραβιτσίδου Χρυσούλα 

6 Κατσαμπρόκου Ελένη 16 Χουβαρδά Άννα 

7 Κάψη Ελπίς 17 Ευγενιάδου Ευαγγελία 

8 Μιχαηλίδου Άννα   

9 Μπούσιου Ανδρομάχη   

10 Σεχίδου Γεωργία   

Πηγές: Οι αποφοιτήσαντες εκ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας κατά σειρά επιδόσεως, 

1943˙ Οι πτυχιούχοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 1948 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

Πίνακας οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών της εκπ. Περ. Φλώρινας με έτη 

υπηρεσίας το σχολ. έτος 1946-1947 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

1 Ανδρικάκης Δ. 11 Άνω Κλεινές 

2 Αθανασίου Μ. 26 Άνω Καλλινίκη 

3 Αδαμαντίδης Μ. 34 Εθν. Ορφανοτροφείο 

4 Αναστασόπουλος Δημ. 7 Μαρίνα 

5 Άλτης Γ. 11 Τριπόταμο 

6 Αθηναίου Ελλάς 17 ΣΤ' Φλώρινας 

7 Αγακίδου Αγ. 1 Πουθενά 

8 Βρίτσιος Τρ. 34 Α' Φλώρινας 

9 Βακράτσης Εράσμιος 37 Σκοπιά 

10 Βρεττάκος Στ. 6 Πυξού 

11 Βουβουλίκα Μ. 0 Πουθενά 

12 Βόσδου Αν. 1 Πουθενά 

13 Βακάλης Κων. 0 Πουθενά 

14 Γεωργιάδης Ναρκ. 30 Αμμοχώρι 

15 Γιαγκούλα Δωρ. 10 Αμμοχώρι 

16 Γιαννόπουλος Δ. 6 Βροντερό 

17 Γρηγοριάδης Γ. 11 Κάτω Υδρούσα 

18 Γεωργακόπουλος Θ. 6 Κρατερό 

19 Γροσδούλη Αθ. 11 Πέρασμα 

20 Γιαννακός Παναγ. 6 Τριανταφυλλιά 

21 Γερμανός Αναστ. 31 Α' Φλώρινας 

22 Γακίδου Ελευθ. 13 Ε' Φλώρινας 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

23 Δερματάς Αθ. 9 Μαρίνα 

24 Δημητσόπουλος Μ. 0 Πουθενά 

25 Δογούλης Στ. 1 Πουθενά 

26 Ευτυχιάδης Χρ. 15 Μεσονήσι 

27 Ευαγγέλου Μαρ. 38 Β' Φλώρινας 

28 Ζελεβάρης Νικ. 12 Κάτω Καλλινίκη 

29 Ζούλη Φανή 12 Μεσονήσι 

30 Ζαχαριάδης Μην. 3 Νίκη 

31 Ζερβουδάκη Μαρ. 1 Πουθενά 

32 Ζησοπούλου Αικ. 0 Πουθενά 

33 Ζιώγου Ζαχ. 0 Πουθενά 

34 Ζηνοβίδου Χρυσ. 0 Πουθενά 

35 Ηλιόπουλος Δημ. 11 Αρμενοχώρι 

36 Ηλιάδου Μερ. 13 Σκοπιά 

37 Θεοδωρίδου Ελισ. 9 Κλαδορράχη 

38 Ιωάννου Χαρικ. 33 Αγία Παρασκευή 

39 Ιωάννου Ελεν. Αγγελ. 11 Κρατερό 

40 Ιωαννίδου Μαρίκα 12 Σκοπιά 

41 Ιωαννίδου Ζωή 23 Γ' Φλώρινας 

42 Ιωάννου Ελ. Ευαγγ. 12 Δ' Φλώρινας 

43 Ιωαννίδου Χρυσούλα 0 Πουθενά 

44 Καραγατσίδου Ελισ. 3 Άγιος Γερμανός 

45 Κοσκοσίδης Αβραάμ 12 Αγία Παρασκευή 

46 Κίττος Ιωάννης 18 Αρμενοχώρι 

47 Κριμίτζογλου Αγγ. 19 Αρμενοχώρι 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

48 Κύρου Δημ. 16 Ανταρτικό 

49 Κοπανίδου Σοφ. 8 Ανταρτικό 

50 Κουκουλέτσος Ευαγγ.  Λαιμός 

51 Κατικαρίδης Π. 3 Πύλη 

52 Καντζίδης Σάββας 11 Πολυπλάτανος 

53 Κομπορόζος Αποστ. 7 Πολυπλάτανος 

54 Καραδαγλής Γεωργ. 16 Παπαγιάννης 

55 Κώνστας Ιγνάτιος 11 Πολυπόταμος 

56 Καρούτσου Μαρ. 16 Α' Φλώρινας 

57 Καραβασσίδου Ζωγ. 11 Άλωνα 

58 Κούλης Αναστ. 37 Β' Φλώρινας 

59 Κάλφογλου Δημ. 16 Ε' Φλώρινας 

60 Κάλφογλου Ελ. 18 ΣΤ' Φλώρινας 

61 Κοϊδου Αλίκη 1 Πουθενά 

62 Κουκούλη Αφρ. 1 Πουθενά 

63 Κύρτσου Αφρ. 0 Πουθενά 

64 Κούγια Μαρία 1 Πουθενά 

65 Κοσκοσάς Λεωνίδας 1 Πουθενά 

66 Κοϊδου Πραξιθέα 1 Πουθενά 

67 Λούστας Νικ. 12 Άλωνα 

68 Λαβασίδης Στυλ. 11 Αμμοχώρι 

69 Λαοπόδης Αλεξ. 6 Ανταρτικό 

70 Λιώτσης Δημ. 7 Λευκώνα 

71 Λαμπρινάκης Στ. 1 Πουθενά 

72 Λαζαρίδου Μαίρη 1 Πουθενά 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

73 Λιάκου Ευτέρπη 0 Πουθενά 

74 Μαζάρης Αλεξ. 13 Άνω Κλεινές 

75 Μαγειροπούλου Ευρ. 11 Αμμοχώρι 

76 Μητράκας Μιλτ. 9 Άνω Καλλινίκη 

77 Μουρατίδου Ελισ. 12 Κολχική 

78 Μανδραλής Χρ. 16 Κάτω Υδρούσα 

79 Μπάρμπα Μαρία 11 Κάτω Κλεινές 

80 Μαλούκος Κων. 9 Λευκώνα 

81 Μπουτάκης Χρ. 9  Πέρασμα 

82 Μπαζόπουλος Βασ. 12 Πρώτη 

83 Μπελισιώτης Γεωργ. 6 Πολυπόταμος 

84 Μπίσυλας Ιωαν. 6 Σφήκα 

85 Μπελάγιας Κων. 6 Τρίγωνο 

86 Μούστος Νικ. 6 Τύρνοβο 

87 Μαργαρίτου Βικ. 38 Δ' Φλώρινας 

88 Μπουτζιουβής Βασ. 11 Ε' Φλώρινας 

89 Μπαλκίζας Στεφ. 6  Ψαράδες 

90 Μιχαηλίδου Ελευθ. 0 Πουθενά 

91 Μπέλη Μαρία 1 Πουθενά 

92 Μυλωνά Ιωάννα 0 Πουθενά 

93 Νίκλη Αικατ. 0 Πουθενά 

94 Οικονόμου Αποστ. 21 Γ' Φλώρινας 

95 Οικονόμου Γεωργ. 9 Δ' Φλώρινας 

96 Οικονομίδης Δημήτριος 36 ΣΤ' Φλώρινας 

97 Παναγιωτίδου Θ. 21 ΣΤ' Φλώρινας 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

98 Παπαχρυσάνθου Χ. 36 Δ' Φλώρινας 

99 Παντελή Ευαγγ. 11 Α' Φλώρινας 

100 Πεντερίδου Αρ. 13 Τροπαιούχος 

101 Πεντερίδης Χρ. 13 Τροπαιούχος 

102 Παπαναούμ Αθηνά 36 Τριπόταμος 

103 Πανταζής Χρ. 22 Σκοπιά 

104 Παυλίδου Μαρία 12 Πρώτη 

105 Πάρζης Γεώργιος 16 Παρόρι 

106 Παυλίδης Ευθύμιος 7 Παπαγιάννης 

107 Παπαναούμ Αντ. 37 Οξυά 

108 Παναγιώτου Στυλ. 1 Νέος Καύκασος 

109 Παναγιώτου Στ. 1 Νέος Καύκασος 

110 Πανάγος Χρηστ. 6 Κρανιές 

111 Παπασιδέρης Γεωργ. 11 Κάτω Κλεινές 

112 Παπαδόπουλος Θ. 3 Καλλιθέα 

113 Παπαδοπούλου Όλ. 11 Αρμενοχώρι 

114 Πατουλίδης Λεωνίδας 13 Αρμενοχώρι 

115 Πραπαβέσης Θεοφάνης 1 Πουθενά 

116 Παπαδόπουλος Λαζ. 0 Πουθενά 

117 Παπαδάκης Ιωάννης 1 Πουθενά 

118 Παπαζαχαριάδης Λ. 1 Πουθενά 

119 Παπαθεοδωρίδου Ευαγ. 0 Πουθενά 

120 Παπαθανασίου Αλ. 0 Πουθενά 

121 Ρόσιος Παναγ. 11 Αρμενοχώρι 

122 Ρωμανέλλης Ιων. 7 Καρυές 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

123 Ρακοβαλής Γεωργ. 16 Νίκη 

124 Ρεσναλή Πολεμίς 12 Α' Φλώρινας 

125 Στυλιάδης Χαραλ. 13 Α' Φλώρινας 

126 Σημαντήρας Ιωαν. 35 Α' Φλώρινας 

127 Στεργιόπουλος Ιωαν. 21 Α' Φλώρινας 

128 Σουφανάς Γεωργ. 19 Τροπαιούχος 

129 Σφέτκος Ευαγ. 16 Πρώτη 

130 Σούρλα Παρασκευή 20 Πρώτη 

131 Σύβου Θεοπούλα 10 Πολυπόταμος 

132 Σερταρίδης Δημ. 13 Πλατύ 

133 Σπηλιόπουλος Μιχ. 6 Μπούφι 

134 Σουμελίδης Κων. 10 Κολχική 

135 Σκόκλης Κοραής 16 Κλαδορράχη 

136 Σιδέρης Αθανάσιος 13 Κάτω Κλεινές 

137 Σίμπος Χαραλ. 9 Ανταρτικό 

138 Σάρρος Ηλίας 6 Πουθενά 

139 Σημαντήρα Ελένη 0 Πουθενά 

140 Συμεωνίδου Σοφ. 1 Πουθενά 

141 Τσίρος Ανδρέας 26 Άγιος Γερμανός 

142 Τικφέσης Σίμος 13 Αμμοχώρι 

143 Τσαγανίδου Χρυσ. 3 Άλωνα 

144 Τέμος Αθαν. 13 Εθν. Ορφανοτροφείο 

145 Τσαούσης Σταυρ. 16 Πισοδέρι 

146 Τσολάκης Ναούμ 11 Πρώτη 

147 Τοσουνίδου Φιλαρ. 10 Παπαγιάννης 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

148 Τολίκας Κων. 11 Σκοπιά 

149 Τριανταφυλλίδης Αθ. 28 Γ' Φλώρινας 

150 Τερπίνου Δόμνα 14 Γ' Φλώρινας 

151 Τριανταφυλλίδης Στερ. 28 Ε' Φλώρινας 

152 Τύμπας Γεωργ. 6 Ψαράδες 

153 Τσελίδης Νικ. 1 Πουθενά 

154 Τσιγούλη Μαρία 0 Πουθενά 

155 Τσάπαρη Παρασκευή 1 Πουθενά 

156 Τσάπανος Νικ. 1 Πουθενά 

157 Τσώτσος Κων. 1 Πουθενά 

158 Τοσουνίδου Κατίνα 1 Πουθενά 

159 Φλέσσας Κων. 7 Κολχική 

160 Χαροπούλου Καλλ. 27 Β' Φλώρινας 

Πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 

 

Πίνακας οργανικών θέσεων Νηπιαγωγών της εκπ. Περ. Φλώρινας με έτη 

υπηρεσίας το σχολ. έτος 1946-1947 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

1 Αγακίδου Μαρία 17 Αρμενοχώρι 

2 Αλεξίου Άννα 11 Κρατερό 

3 Αθανασιάδου Τέρψ. 10 Κ. Υδρούσα 

4 Αβράση Ιουλία 31 Ε’ Φλωρίνης 

5 Αγνίδου Όλγα 11 ΣΤ’ Φλωρίνης 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

6 Βαλασιάδου Σ. 30 Ζ’ Φλωρίνης 

7 Βαλαούρα Ευγ. 21  Μπούφι 

8 Βαφειάδου Δωρ. 7 Άλωνα 

9 Γουσοπούλου Ζαχ. 11 Καλλιθέα 

10 Γαρδάνη Π. 7 Κ. Κλεινές 

11 Γυμνοπούλου Ελισ. 11 Νίκη 

12 Γιαγκούλη Βασ. 19 Πρώτη 

13 Γαρδάνη Θωμ. 11 Α’ Φλωρίνης 

14 Δόκου Ελ. 11 Α’ Φλωρίνης 

15 Δόγου Μ. 20 Αμμοχώρι 

16 Θωμαϊδου Π. 11 Πέρασμα 

17 Ιτσάνη Σοφία 31 Άλωνα 

18 Ιωαννίδου Σοφία 28 Ανταρτικό 

19 Ιωαννίδου Αικ. 20 Πολυπλάτανος 

20 Ιωαννίδου Χαρ. 8 Β’ Φλωρίνης 

21 Κων/νίδου Χαρ. 16 Τύρνοβο 

22 Καλαούζη Ιουλία 11 Σκοπιά 

23 Καλαρύτου Φανή 28 Πρώτη 

24 Κιολεόγλου Πολυξένη 13 Παπαγιάννη 

25 Κεραμιτσή Κατίνα 11 Πλατύ 

26 Κούκα Μαρία 16 Πυξός 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

27 Κίγκου Ολυμπία 11 Νίκη 

28 Κοσκοσά Μαρία 17 Κολχική 

29 Κίγκου Άρτεμις 11 Κ. Κλεινές 

30 Κίτσα Ευανθία 11 Εθνικό 

31 Κετσετζή Αρετή 11 Αγία Παρασκευή 

32 Κίτσα Αφροδίτη 11 Άγιος Γερμανός 

33 Λαμπανιτσάρη Αγγελ. 8 Κ. Υδρούσα 

34 Λογόρη Δόμνα 8  Τριπόταμος 

35 Μήτκα Αθηνά 16 Τρίγωνο 

36 Μητσώλη Μαρίκα 11 Πολυπόταμος 

37 Μητρούση Ευδοξία 19 Μπούφι 

38 Μπεσλεμέ Παρ. 17 Λαιμός 

39 Μποζίνου Μαριάνθη 20 Αρμενοχώρι 

40 Μποζίνου Δόμνα 3 - 

41 Νικολαίδου Αγάπη 11 Α. Καλλινίκη 

42 Νέδου Μερόπη 18 Γ’ Φλωρίνης 

43 Πασχαλίδου Ευρ. 9 Δ’ Φλωρίνης 

44 Παπάζογλου Καλυψώ 31 Γ’ Φλωρίνης 

45 Παραδιά Ευαγ. 18 Σκοπιά 

46 Πλατή Κων/ντίνα 23 - 

47 Πατουλίδου Όλγα 6 Μαρίνα 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ 

48 Παπαβραάμ Αυγή 10 Λευκώνα 

49 Πούλια Πανδώρα 13 Κλαδοράχη 

50 Παραφέστα Ανδρομάχη 12 Κ.Καλλινίκη 

51 Πυρίδου Θεοδοσία 6 Βροντερό 

52 Παπάζογλου Δωροθέα 20 Α. Υδρούσα 

53 Παπαδάμου Ουρανία 11 Ανταρτικό 

54 Σαββοπούλου Αλεξ. 12 Παπαγιάννης 

55 Σιδέρη Μαρίκα 1 - 

56 Συμεοπούλου Αλεξ. 25 Αμμοχώρι 

57 Στεργίου Ανδρ. 11 Ατραπός 

58 Σεχίδου Σοφία 18 Καρυές 

59 Σαράφη Πανδώρα 31 Μπούφι 

60 Τσαπάνου Φιλίτσα 18 Τροπαιούχος 

61 Τσιρώνη Φανή 20 Παρόρι 

62 Τσώτσου Μαρία 11 Μικρολίμνη 

63 Τσιθόντη Ευαγ. 11 Μεσονήσι 

64 Φιλίππου Καλ. 12 Πολυπόταμος 

65 Χατζηλία Βασιλ. 11 Σφήκα 

66 Χάσου Θεοδώρα 10 Πισοδέρι 

Πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

Πίνακας Μετονομασιών Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας 

(Αλφαβητική ταξινόμηση και αντιστοίχηση με ΦΕΚ μετονομασίας) 

Νέο όνομα Παλιό όνομα Πηγή Ημερομηνία ΦΕΚ 

μετονομασίας 

Αγία 

Παρασκευή 

 Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

    

Άγιος 

Αχίλλειος 

Βίνενι  Αχίλ Πανδέκτης 09.02.1926 55/1926 

Άγιος 

Γερμανός 

 Γέρμαν Πανδέκτης  9.2.1926 55/1926  

Αγκαθωτό Τύρνοβο Πανδέκτης 20.08.1927 179/1927 

Άλωνα Αρμένσκον Πανδέκτης 20.8.1927 179/1927 

Αμμοχώρι Πεσόνιτσα Πανδέκτης 20.8.1927 179/1927 

Ανταρτικό Ζέλοβο Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

20.8.1927 179/1927 

Άνω 

Καλλινίκη 

 

Άνω Κάλενικ Πανδέκτης 9.2.1926 55/1926 

Άνω Κλεινές Άνω Κλέστινα Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

31.8.1926 346/1926 
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Νέο όνομα Παλιό όνομα Πηγή Ημερομηνία ΦΕΚ 

μετονομασίας 

Άνω Υδρούσα Άνω Κότορι Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

12.3.1928 81/1928 

Αρμενοχώρι -  Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

  

Ατραπός Κραπέστινα Πανδέκτης 31.8.1926 346/1926 

Βροντερό Γκράσδενι Πανδέκτης 31.8.1926 346/1926 

Δασερή Δρομπίτσιστα Πανδέκτης 20.08.1927 179/1927 

Δροσοπηγή Μπελκαμένη Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

19.7.1928 156/1928 

Εθνικό Οψίρινα Πανδέκτης 9.9.1927 206/1927 

Καλλιθέα Ρούδαρι Πανδέκτης 19.7.1928 156/1928 

Καλογερίτσα - Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

  

Καρυές  Όροβνικ Πανδέκτης  5.10.1920  Β63/1920 

Κάτω 

Καλλινίκη 

Κάτω Κάλενικ Πανδέκτης  9.2.1926 55/1926  
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Νέο όνομα Παλιό όνομα Πηγή Ημερομηνία ΦΕΚ 

μετονομασίας 

Κάτω Κλεινές Κάτω Κλέστινα Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

31.8.1926 346/1926 

Κάτω 

Υδρούσα 

Κάτω Κότορι Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

20.8.1927 179/1927 

Κλαδοράχη Κλαδοράπη Πανδέκτης 9.2.1926 55/1926 

Κολχική Πλησέβιτσα/Πλησε

βίτσα 

Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών/ 

Πανδέκτης 

19.7.1928 156/1928 

Κορυφή Τούρια 

 

Πανδέκτης 20.08.1927 179/1927 

Κρανιές  Δρενοβαίνη Πανδέκτης  15.11.1926 413/1926  

Κρατερό Ράκοβο Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

31.8.1926 346/1926 

Λαιμός Ράμπη Πανδέκτης 09.02.1926 55/1926 

Λευκώνας Πόπλη Πανδέκτης  9.2.1926 55/1926  

Μαρίνα Σακούλεβον Πανδέκτης 19.7.1928 156/1928 

Μεσονήσι Λάζενι 

 

Πανδέκτης 31.8.1926 346/1926 
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Νέο όνομα Παλιό όνομα Πηγή Ημερομηνία ΦΕΚ 

μετονομασίας 

Μηλιώνας Μέδοβον Πανδέκτης 31.8.1926 346/1925 

Μικρολίμνη Λάγκα Πανδέκτης 19.7.1928 156/1928 

Μοτέσνιτσα
62

 - Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

  

Μπούφι
63

  - Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

    

Νέος 

Καύκασος 

- Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

    

Νίκη Νεγκοτσιάνη Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

9.2.1926 55/1926 

Οξυά Μπούκοβο-

Μπούκοβικ 

Πανδέκτης 31.8.1926 346/1926 

Παπαγιάννη Ποπόζιανη  

Βακούφκιοϊ 

Πανδέκτης 19.07.1928 156/1928 

Παρόρι Σοκόλεο - 

Μπίτουσα ή 

Μπιτούσα 

Λεύκ. 

Εκπαιδευτικών -

Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

31.8.1926 346/1926 

                                                           

62
 Η Μοτέσνιτσα μετονομάστηκε σε «Σίμος Ιωαννίδης» το 1957 (ΦΕΚ 11/17.01.1957). 

63
  Το χωριό Μπούφι μετονομάστηκε σε Ακρίτας το 1955  με το ΦΕΚ 287 και για το λόγο 

αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η μετονομασία στον παραπάνω πίνακα. 
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Νέο όνομα Παλιό όνομα Πηγή Ημερομηνία ΦΕΚ 

μετονομασίας 

Πέρασμα Σκυλοχώρι/ 

Κουτσκοβαίνη 

Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών/ 

Πανδέκτης 

31.8.1926 346/1926 

Πισοδέρι -  Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

    

Πλατύ  Στύρκοβα  

Στέρκοβο 

Πανδέκτης  20.8.1927 179/1927  

Πολυπλάτανος Κλαμπουσίστα  

Κλαμπούτσιστα 

Πανδέκτης 31.8.1926 346/1926 

Πολυπόταμος Νερέτη Πανδέκτης 20.08.1927 179/1927 

Πρώτη Καμπάσνιτσα Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

19.7.1928 156/1928 

Πύλη Βίνενι  Βίβανι Πανδέκτης 9.2.1926 55/1926 

Πυξός  Ράχωβα  Όροβο Πανδέκτης  19.7.1928 156/1928  

Σκοπιά Άνω Νεβόλιανη Πανδέκτης 19.7.1928 156/1928 

Σφήκα Μπέσφινα Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

 

 

31.8.1926 346/1926 
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Νέο όνομα Παλιό όνομα Πηγή Ημερομηνία ΦΕΚ 

μετονομασίας 

Τριανταφυλλι

ά 

Λάγιανη/Λάγενη Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών/ 

Πανδέκτης 

20.8.1927 179/1927 

Τρίβουνο Τύρσια Πανδέκτης 20.08.1927 179/1927 

Τρίγωνο Όστιμα Πανδέκτης  20.8.1927 179/1927  

Τριπόταμος Πετοράκι Πανδέκτης 19.07.1928 156/1928 

Τροπαιούχος Μοναστήρι/ 

Μαχαλάς 

Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών/ 

Πανδέκτης 

 02.02.1929 40/1929  

Τύρνοβο 

(Καστορίας)
64

 

 - Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

    

     

                                                           

64 
Το Τύρνοβο Καστορίας μετονομάστηκε σε Πράσινο το 1955 (ΦΕΚ 287/20.09.1955). 
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Φλάμπουρο
65

 Νεγοβάνη Λεύκωμα 

Εκπαιδευτικών & 

Πανδέκτης 

19.7.1928 156/1928 

Ψαράδες  Νίβιτσα Νίβιστα Πανδέκτης  09.09.1927 206/1927  

πηγές: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947˙  Πανδέκτης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

65 Το χωριό Φλάμπουρο, δεν υπαγόταν στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλωρίνης, ωστόσο 

συμπεριλήφθηκε στο λεύκωμα εκπαιδευτικών της περιόδου 1945-47 διότι αποτελούσε ένα από τα 

ξεχωριστά χωριά του Νομού. Επρόκειτο για συνοικισμό Βορειοηπειρωτών που έφυγαν από την πίεση 

των Τουρκαλβανών μπέηδων και το ίδρυσαν το 1861. Αρχικά ήταν τσιφλίκι κάποιου μπέη από το 

Μοναστήρι, ο οποίος αργότερα το πούλησε σε ένα Μοναστηριώτη χρηματιστή Δήμκο, ενώ στο τέλος 

το αγόρασαν οι αδερφοί Ρόμπη από το χωριό Σιταριά. Από τους αδερφούς Ρόμπη στη συνέχεια 

αγόρασαν το Φλάμπουρο οι ιδρυτές του Μιχάλης Στυλιάδης, Απόστολος Γεωργίου, Γεώργιος και 

Αθανάσιος Ζωγράφος, όλοι καταγόμενοι από την Πληκάτη Κόνιτσας και ο Δημήτριος Ραδιμήσης 

καταγόμενος από το Ραδιμήση. Έκτοτε το Φλάμπουρο με την προσέλευση νέων Βορειοηπειρωτών, 

αναπτύχθηκε σε μια ωραία, ζωηρή και πολιτισμένη κωμόπολη (Λεύκωμα εκπαιδευτικών Φλωρίνης 

1945-47, 1947). Επειδή δεν ανήκε στην εκπαιδευτική περιφέρεια Φλώρινας και οι πληροφορίες του 

λευκώματος των εκπαιδευτικών αφορούν μόνο αυτήν, το Φλάμπουρο δεν συμπεριλήφθηκε στις 

στατιστικές μετρήσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η 

Πίνακας εκκλησιών ανά χωριό της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας  

 

Χωριό Εκκλησίες 

Αγία Παρασκευή  Αγία Παρασκευή 

Άγιος Αχίλλειος Άγιος Δημήτριος, 12 Απόστολοι  

Άγιος Γερμανός  Άγιος Γερμανός 

Αγκαθωτό - 

Άλωνα - 

Αμμοχώρι Άγιος Νικόλαος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Αθανάσιος 

Ανταρτικό Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Νικόλαος 

Άνω Καλλινίκη - 

Άνω Κλεινές Άγιος Νικόλαος ή Αγία Παρασκευή, μοναστήρι Προφήτη 

Ηλία 

Άνω Υδρούσα Αγία Παρασκευή 

Αρμενοχώρι - 

Ατραπός - 

Βροντερό - 

Δασερή - 

Δροσοπηγή - 

Εθνικό - 

Καλλιθέα - 

Καλογερίτσα - 
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Χωριό Εκκλησίες 

Καρυές  - 

Κάτω Καλλινίκη  - 

Κάτω Κλεινές Γέννησις της Θεοτόκου 

Κάτω Υδρούσα - 

Κλαδοράχη Άγιος Προκόπιος, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Αθανάσιος, Μονή 

της Παναγίας κ.λπ. 

Κολχική Μη ύπαρξη εκκλησίας-τουρκικό τζαμί 

Κορυφή - 

Κρανιές  - 

Κρατερό - 

Λαιμός - 

Λευκώνας  Σύναρχος Αρχιστράτηγος Μιχαήλ, Άγιος Δημήτριος  

Μαρίνα - 

Μεσονήσι Άγιος Αθανάσιος 

Μηλιώνας - 

Μικρολίμνη - 

Μοτέσνιτσα - 

Μπούφι  - 

Νέος Καύκασος  - 

Νίκη - 

Οξυά - 
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Χωριό Εκκλησίες 

Παπαγιάννη - 

Παρόρι Εκκλησία του 1838 

Πέρασμα - 

Πισοδέρι  Αγία Παρασκευή, μοναστήρι Αγίας Τριάδας 

Πλατύ  - 

Πολυπλάτανος - 

Πολυπόταμος - 

Πρώτη Μοναστήρι του Αγίου Μάρκου 

Πύλη - 

Πυξός - 

Σκοπιά - 

Σφήκα - 

Τριανταφυλλιά - 

Τρίβουνο - 

Τρίγωνο  Άγιος Νικόλαος, Προφήτης Ηλίας 

Τριπόταμος - 

Τροπαιούχος  Νεόκτιστη εκκλησία Αγίου Γεωργίου  

Τύρνοβο 

(Καστορίας) 

 Άγιος Γεώργιος 

Ψαράδες  - 

Πηγή: Λεύκωμα Εκπαιδευτικών Φλωρίνης 1945-1947, 1947 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ 

Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων Αρρένων και Θηλέων (Σχολ. έτος 1942-43) 

Α) Αρρένων 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Καλαούζης Φιλώτας 19 Ευαγγέλου Βασ. 37 Παπαθανασίου Αντ. 

2 Στυλιάδης Μάρκος 20 Ζησόπουλος Παναγ. 38 Πύρζας Γεώργιος 

3 Στυλιάδης Σταύρος 21 Ιμσαρίδης Κοσμάς 39 Πασιάς Παντελής 

4 Θωίδης Δημήτριος 22 Ιωαννίδης Γεώργιος 40 Παπαμανώλης Ι. 

5 Μπέλλης Δημήτριος 23 Κρητικός Αλέξ. 41 Πομπόρτσης Ολ. 

6 Παναγιώτου Λάζ. 24 Κόνδης Αλέξανδρος 42 Πετίδης Γεώργιος 

7 Πέρκας Χαράλ. 25 Κωνσταντινίδης Αλ. 43 Σανιδάς Στυλιανός 

8 Παναγιωτίδης Νικ. 26 Κεσίδης Σάββας 44 Σερεσλής Ευάγγ. 

9 Παυλίδης Σταύρος 27 Κυρίτσης Ιωάννης 45 Σφακιανάκης Νικ. 

10 Πετίδης Ματθαίος 28 Κριθαρίδης Κων. 46 Σαρίνης Γεώργιος 

11 Παπαδόπουλος Λάζ. 29 Λάζου Αρίσταρχος 47 Τσάπανος Αναστ. 

12 Τσιγαρίδης Πέτρος 30 Λαπατάς Ιωάννης 48 Χατζημηνάς Στέφ. 

13 Σεκέρης Γεώργιος 31 Μανδρατζής Αριστ. 49 Γυμνόπουλος Χαρ. 

14 Χατζηπροδρόμου Σ. 32 Μουρατίδης Ιάκ. 50 Κοίδης Χρήστος 

15 Βακαλόπουλος Δημ. 33 Μελίδης Νικόλαος 51 Παπαστεφάνου Εμ. 

16 Βρίτσιος Ιωάννης 34 Μούλης Τηλέμαχος 52 Χρυσοχοϊδης Γεώρ. 

17 Δαμιανίδης Κων/τίνος 35 Μουτσουμπάμπας  53 Χατζηϊωάννου Δ. 

18 Δημτσόπουλος Μ. 36 Πλατής Θωμάς   
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Β) Θηλέων 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Αλεξίου Νίκη 19 Κύρκου Ελένη 37 Σίμου Αλεξάνδρα 

2 Αναστασιάδου Εύα 20 Μέλλε Κατίνα 38 Σπυροπούλου Ελ. 

3 Ατματζίδου Σοφία 21 Μέλιου Αυγούλα 39 Ταχούλα Ζ. 

4 Βαγορδή Ευθυμία 22 Μίχτη Χρυσούλα 40 Τεμέλκου Ολυμπία 

5 Γιωργάκη Έλλη 23 Μούλη Φανή 41 Τζώρτζη Μαίρη 

6 Γιαννώτα Ισμήνη 24 Μουλιέρη Μελαχρ. 42 Τσιγούλη Μαρία 

7 Γραικού Ξανθίππη 25 Μουρατίδου Ελένη 43 Χάρη Όλγα 

8 Γυμνοπούλου Π. 26 Μούλη Δόμνα 44 Χλιμίντζα Τιτίκα 

9 Δογούλη Φανή 27 Μυλωνά Ιωάννα   

10 Εξάρχου Χρυσούλα 28 Νίκλε Κατίνα   

11 Ζαρκάδα Παρασκευή 29 Παπαπέτρου Ερμιόνη   

12 Ζηκίδου Αθηνά 30 Παπαδοπούλου Ευγ.   

13 Ηλιάδου Βαρβάρα 31 Πιτόσκα Ιουλία   

14 Ηρακλέους Άννα 32 Σαμαρά Καλυψώ   

15 Ιωάννου Αναστασία 33 Σαπαρδάνη Χρυσούλα   

16 Καψή Ελπίς 34 Σανιδά Ελισάβετ   

17 Κυριαζή Ειρήνη 35 Σαμαρά Θεοδοσία   

18 Κυριακοπούλου Κική 36 Σημαντήρα Ελένη   
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Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων Αρρένων και Θηλέων  (Σχολ. έτος 1947-48) 

Α) Αρρένων 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Αθανασιάδης Ιων. 19 Μεγαλόφωνος Κων. 37 Σωκλαρίδης Βασ. 

2 Ατματζίδης Παναγ. 20 Μέλλιος Θεμιστ. 38 Τέζιας Ανέστης 

3 Βαραδίνης Περικλής 21 Μπέλλης Μενέλαος 39 Τέγος Γεωργ. 

4 Βογδανίδης Δημ. 22 Μπορόβας Δημητ. 40 Τρανσβαλίδης Νικ. 

5 Γεωργιάδης Γεωργ. 23 Μπούσιος Στυλ. 41 Γρώκας Νικ. 

6 Δημητρίου Αλεξ. 24 Νάκης Αιμιλιανός 42 Φωτιάδης Ιωάννης 

7 Ζάικος Αθανάσιος 25 Ναλμπαντίδης Ανασ. 43 Ρωμανίδης Θεοδ. 

8 Θεοδουλίδης Ευστ. 26 Ναούμ Ηρακλής   

9 Θωίδης Γρηγόριος 27 Νικολαϊδης Νικολ.   

10 Καρασλανίδης Βασ. 28 Ουγιαρίδης Κοσμάς   

11 Κοϊδης Κων/τίνος 29 Παναγιώτου Γεωργ.   

12 Κοντογιάννης Αριστ. 30 Πανίδης Παντελ.   

13 Κοσκοσίδης Ιωαν. 31 Παπαθανασίου Αθ.   

14 Κουτουράτσας Αριστ. 32 Πατραλάκης Θεολ.   

15 Αιάκος Ευάγγελος 33 Πεντερίδης Αλκιβ.   

16 Λούστας Σωτήριος 34 Ρακοβαλής Παντελ.   

17 Μαλλής Γεώργιος 35 Σαραγιώτης Δημ.   

18 Μαρκόπουλος Ιωαν. 36 Σιδηρόπουλος Θεοδ.   
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Β) Θηλέων 

α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο α/α Ονοματεπώνυμο 

1 Αλεξίου Αριάδνη 19 Ιωάννου Αθηνά 37 Πουστενίδου Ελ. 

2 Αντωνίου Βασιλ. 20 Ιωάννου Αλίκη 38 Ρεσέγκου Κων. 

3 Αξάρη Αικατερ. 21 Καραμάνου Βασ. 39 Σεχίδου Αργυρώ 

4 Αφεζόλη Αναστ. 22 Καρατζίδου Ερ. 40 Σεχίδου Ροζαλία 

5 Βαρβέρη Φωτεινή 23 Κατηκαρίδου Ελ. 41 Σεχίδου Ουρανία 

6 Βασιλειάδου Γραμ. 24 Κόγια Σταυρούλα 42 Σίμου Ευανθία 

7 Βιρέττα Ανδρονίκη 25 Κουσουρέτα Χρυσ. 43 Στυλιάδου Πελαγ. 

8 Βογδάνου Αγγελική 26 Λιάτση Αφροδίτη 44 Γόρκου Κλειώ 

9 Γέλε Ελένη 27 Μιλώση Αικατ. 45 Τριανταφυλλίδου Κ. 

10 Γεωργάκη Καλλιόπη 28 Μιχαηλίδου Βιολ. 46 Τσαγκακίδου Σταυρ. 

11 Γιαλκοβάνη Φανή 29 Μιχούλη Βασιλική 47 Χαραβιτσίδου Δεσπ. 

12 Γροίϊου Αγλαϊα 30 Μουλιέρη Αναστασ. 48 Χατζηχρίστου Άρτ. 

13 Δαγκίτση Ανδρονίκη 31 Μουρατίδου Μαρία   

14 Δαμιανού Αγάπη 32 Μπελίδου Βασιλική   

15 Δερματοπούλου Δ. 33 Μπέλκα Μαριάνθη   

16 Δερμετζόγλου Στυλ. 34 Παναγιωτίδου Δεσπ.   

17 Δημητρίου Ελένη 35 Παρασκευοπούλου Ε.   

18 Εξάρχου Νέλη 36 Πετίδου Ελεωνώρα   

Πηγές: Οι απόφοιτοι των Γυμνασίων, 1943˙ Αι αποφοιτήσαντες εκ του Γυμνασίου 

Θηλέων, 1948˙ Αποφοιτήσαντες των δύο Γυμ/σίων Φλωρίνης Αρρένων και θηλέων, 

1948 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ψήφισμα διαμαρτυρίας των μαθητών και μαθητριών Φλώρινας στις 13-3-1948 

«Διαμαρτυρίας 3.300 διαδηλωτών μαθητών της πόλεως Φλωρίνης προς τον Ο.Η.Ε., 

Πρόεδρον Τρούμαν και πρωθυπουργούς Αγγλίας και Γαλλίας. 

Ύστερα από ένα πόλεμο καταστρεπτικό, σαν αυτόν που έληξε, τις συνέπειες του οποίου 

εμείς ιδιαίτερα τα ελληνόπουλα ζήσαμε ύστερα από αντίστασι, που προβάλαμε στους 

κατακτητάς, περιμέναμε ειρήνη, να μας χαρίση λίγη χαρά, που να συνίσταται σε ησυχία, 

λίγο ψωμί, δουλιά πολλή και ικανοποίησι των Εθνικών διεκδικήσεων μας, σαν 

αποζημίωσι ελάχιστη στη μεγάλη συμβολή των πατέρων μας, των αδελφών μας και 

ημών των παιδιών στον κοινό με σας για τη νίκη αγώνα μας, γιατί όλοι εμείς εδώ στην 

Ελλάδα επολεμήσαμεν. 

Πόσο όμως γελαστήκαμε! Αντί ελευθεριάς σκλαβιά, αντί δουλειάς ανεργία και αγωνία, 

αντί ησυχίας-ανταρτοπόλεμος και ξεσπίτωμα και αντί να ικανοποιηθούν οι εθνικοί μας 

πόθοι, ακρωτηριάζεται η πατρίδα μας στα σύνορά της στο βορρά και στο εσωτερικό της 

ερημώνεται από τους σλαυοκομμουνιστάς. 

Τα γεγονότα δεν μας γελούν πλέον. Ναι δεν μας γελούν. Οι σλαυοκομμουνισταί, αφού 

ελεηλάτησαν, έκαψαν, ερήμωσαν και ξερρίζωσαν, απ’ όπου μπόρεσαν, κάθε τι το 

Ελληνικό, διενεργούν τώρα και παιδομάζωμα στην περιφέρειά μας τη μαρτυρική 

Φλώρινα και Καστοριά, για αν συνεχίσουν, φαίνεται, τον αγώνά τους, χωρίς απώλειες, 

τον εξοντωτικό, μέχρις ότου πραγματοποιήσουν τον σκοπό τους, τον αφανισμό της 

Ελλάδος. 

Η ζωή μας όλη αγωνιά σήμερα για την αύριο της πατρίδος μας, του κόσμου του 

πολιτισμένου όλου, δεν βρίσκει λύσι στο αδιέξοδο, που περιήλθε. 

Λύσι μια ήτο η ενδεδειγμένη και είναι ακόμη εφ’ όσον υπάρχει για τούτο καιρός, να μας 

δώσητε όπλα ικανά να οπλισθούμε και να πολεμήσωμε, και να μας ενισχύσητε ηθικά 

τόσο και έτσι, που κάθε ενέργια των εχθρών επιθετική να έχη ως αποτέλεσμα άμεσο την 

επέμβασι του Ο.Η.Ε.. 

Όμως η ενίσχυσί μας από σας με όπλα μέχρι σήμερα ήταν τέτοια, που μόνον τη 

διαιώνισι της τραγικής καταστάσεώς μας επέτυχε, τη στιγμή, που οι εχθροί μας 

απροκάλυπτα πλέον ενισχύουν τους σλαυοκομμουνιστάς και με πυροβολικό ακόμη και 

αύριο ποιος ξέρει με τι, η δε ηθική πάλι ενίσχυσί μας τέτοια ήταν και είναι μέχρι 

σήμερα, που δεν μπορεί να θέση φραγμό στις αρπακτικές των εχθρών μας διαθέσεις. 

Ήδη η παιδική ψυχή ημών 3.300 μαθητών των σχολείων της πόλεως Φλωρίνης, 

φαρμακωμένη από πίκρα για την τέτοια ενίσχυσί μας, υλική και ηθική, μέχρι σήμερα, 

που χειρότερη και από την τέλεια εγκατάλειψί μας είναι, διαμαρτύρεται με όλη τη 

δύναμι που της απέμεινε από τη μάταια εγκαρτέρησι στα μαρτύριά της μια καλλιτέρα 
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αύριον, διαμαρτύρεται, λέγομε για την αδικί, που γίνεται εις βάρος μας, γιατί 

παρουσιάζουμε κατάστασι ηττημένου και όχι νικητού/ 

Για την αδιαφορία σας στον πόνο μας, που τον θέριεψε το αίμα τόσων αθώων Ελλήνων 

θύματα του σλαυοκομμουνισμού. 

Για το φόβο μας, που μας κατήντησε φαντάσματα. 

Για την ερήμωσι της χώρας μας, που μοιάζει με κοιμητήρι άταφων ζωντανών νεκρών 

από την αγωνία μας, για την τύχη της φυλής μας και ακόμη διαμαρτύρεται πιο έντονα 

για το παιδομάζωμα που γίνεται σήμερα στη μαρτυρική Δυτική Μακεδονία, για το 

παιδομάζωμα, που αποτελεί το μελανώτερο στίγμα για το σημερινό πολιτισμό, και σας 

δηλώνομε, ότι η αδικία, που γίνεται εις βάρος μας αντί να κάνη το λογικό μας να 

σιγήση και το αίσθημα της φιλοπατρίας μας να σβύση, τουναντίον μας  ανακαλεί από το 

όνειρο που πιστέψαμε από ελπίδα στην ενίσχυσί σας, στην ωμή πραγματικότητα και μας 

εξάπτει την αγάπη προς την πατρίδας μας σε τέτοιο σημείο που, αν και πιστεύομεν στην 

εγκατάλειψιν μας, παίρνουμε την απόφασι να αποδυθούμε μόνοι εμείς υπέρ των όλων 

αγώνα μας εναντίον πολλών εχθρών μας, που είναι πρώτα-πρώτα και δικοί σας εχθροί, 

με το μοναδικό κέρδος, αν πέσωμε, να διακηρύξωμε με το θάνατό μας ότι είμεθα 

γνήσια παιδιά των προγόνων μας, των πατέρων μας των Ελλήνων, γιατί Έλληνας θα πη 

διπλή λευτεριά, πολιτική και εσωτερική, χωρίς την οποίαν δεν είναι δυνατόν να ζήση. 

Σεις δε τότε οι μεγάλοι μας φίλοι, μετά δηλαδή την ολοκληρωτική καταστροφή μας θα 

δικαιούσθε να υπερηφανεύεσθε για τα έργα των χειρών σας. 

Αλλά παρ’ όλα αυτά διατηρούμε την ελπίδα ζωηρά, ότι σεις θα διακηρύξετε σ’ όλους 

τους ελεύθερους ανθρώπους την εγκληματική των σλαυοκομμουνιστών, εξ’ αιτίας των 

οποίων σήμερα η Ελλάς, η κοιτίδα του πολιτισμού και ο κυριώτερος της νίκης 

συντελεστής στον τελευταίο πόλεμο, σφαδάζει θανάσιμα κάτω απ’ τη βαρειά απειλή του 

αφανισμού της απ’ αυτούς, και ότι επιβάλεται άμεση και αποτελεσματική η ενίσχυσί της 

απ’ όλους τους ελεύθερους λαούς γιατί αν η Ελλάς πέση η επικράτησι των 

σλαυοκομμουνσιτών εις όλον τον κόσμον θα είναι βεβαία.  

Η επιτροπή» 

 

 

 

 

 

 

 



 

384 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ 

Τα πρακτικά του Τοπικού Παιδαγωγικού Συνεδρίου Παπαγιάννη και των 

τοπικών Παιδαγωγικών Συνεδρίων Κάτω Κλεινών και Τροπαιούχου 

 

 


