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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
Με ιδιαίτερη τιµή και πολύ µεγάλη χαρά προλογίζω την έκδοση του ιστορικού λευκώµατος των 75 

χρόνων λειτουργίας του 11ου 12/θ ∆Σ Καβάλας, γνωστού ως σχολείου των Ποταµουδίων. 
Το 1922 ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Καβάλα πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη, Μικρά Α-

σία, Πόντο και Καππαδοκία. Έτσι δηµιουργήθηκε τεράστιο πρόβληµα στέγασης αυτών των προσφύγων 
αλλά και σχολικής στέγης των µικρών προσφυγόπουλων σ’ όλη την πόλη της Καβάλας. Γι’ αυτό στη 
δεκαετία 1923-1933 κτίστηκαν καινούριοι συνοικισµοί ειδικά για τους πρόσφυγες και αρκετά ∆ηµοτικά 
Σχολεία για τις ανάγκες των µικρών µαθητών. Ένα από αυτά είναι και το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πο-
ταµουδίων της Καβάλας. 
Το πρώτο που αναλογίζεται κανείς σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι πώς µπορεί να χωρέσει µια ολόκλη-

ρη ζωή λειτουργίας, προόδου, χαράς και δηµιουργίας στις λίγες σελίδες ενός ιστορικού λευκώµατος. 
Γνωρίζοντας όµως τη σηµερινή πραγµατικότητα του Σχολείου, τους ακούραστους και φωτισµένους 

εργάτες του, τους εκπαιδευτικούς του 11ου ∆Σ, τον ∆ιευθυντή του Σχολείου Παναγιώτη Ναλµπάντη 
καθώς και το δηµιουργό της ιδέας, τον συνάδελφο Μιχάλη Ευαγγελίδη, δεν υπάρχει αµφιβολία πως αυ-
τό που θα εκδοθεί θα είναι κάτι το αξιόλογο. Θα είναι υπέροχο. Η προσπάθεια και µόνο είναι επαινετή 
και αποτελεί λαµπρή καταγραφή και υπέροχο παράδειγµα. 
Αντικρίζοντας κάποιος σήµερα το παλιό, µεγαλόπρεπο διδακτήριο του 11ου ∆Σ Καβάλας δεν µπο-

ρεί να µην αναλογιστεί τη µεγάλη του ιστορία. Αυτήν την ιστορία ζωντανεύει τούτο το λεύκωµα: τις µε-
γάλες και δύσκολες στιγµές, τις όµορφες και δοξασµένες µέρες του σχολείου. 
Σ’ αυτό το ναό της γνώσης και της σοφίας δίδαξαν εκπαιδευτικοί και έβαλαν το λιθαράκι τους για την 

ανάπτυξη και πρόοδο της πόλης µας και γενικότερα της πατρίδας µας. Οι χιλιάδες µαθητές που πέρα-
σαν «από τα χέρια τους» καταξιώθηκαν σ’ όλη την κοινωνία µε όποιο επάγγελµα και να εξάσκησαν συµ-
βάλλοντας κι αυτοί, όπως και οι δάσκαλοι τους, στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. 
Εβδοµήντα πέντε χρόνια, ατελείωτη ιστορία, άπειρες µνήµες. Σε µας δεν αποµένει παρά η υποχρέω-

ση να διατηρήσουµε αυτή την ιστορική µνήµη αναλλοίωτη, να τη διαδώσουµε και να γίνουµε µιµητές 
της προσπάθειας. 
Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια σ’ όλους όσους συνέβαλαν για την έκδοση αυτού του ιστορικού λευκώ-

µατος. 
Ως ∆ιευθυντής της Α/θµιας Εκπαίδευσης Καβάλας, αισθάνοµαι χαρά και συγκίνηση όπως και υπο-

χρέωση να σας απευθύνω ένα µεγάλο ευχαριστώ γιατί µε την προσπάθεια αυτή µου δώσατε την ευκαιρία 
και το δικαίωµα να είµαι εγώ µέρος αυτής της Ιστορίας. 
Εύχοµαι η προσπάθειά σας αυτή να αποτελέσει φωτεινό σηµατοδότη και παράδειγµα προς µίµηση 

απ’ όλες τις σχολικές µονάδες του νοµού µας. 
 
Ευαγγέλου Χρήστος 
∆ιευθυντής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Καβάλας 
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Τον Μάρτιο του 2008 συµπληρώνονται 75 χρόνια από την ίδρυση του σχολείου µας, του 11ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Καβάλας. Έτσι, εκµεταλλευόµενοι αυτή τη συγκυρία αποφασίσαµε την έκδοση ενός 
αφιερώµατος-λευκώµατος καταγράφοντας την ιστορική διαδροµή του. 
Το κύριο βάρος της όλης προσπάθειας, ανέλαβε ο συνάδελφος Μιχάλης Ευαγγελίδης, ο οποίος κατέ-

γραψε κάθε πληροφορία, προσπαθώντας να µη ξεχαστούν µονοπάτια σ’ αυτή τη διαδροµή των 75 χρό-
νων του σχολείου µας. Αξιοποιώντας το αρχείο του σχολείου, το υλικό των γενικών αρχείων του Κρά-
τους και το αρχείο εφηµερίδων της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, έγινε έρευνα για την ιστορία του σχολείου 
µε βάση τα ντοκουµέντα που βρέθηκαν. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους γονείς των µαθητών/τριών 
µας φωτογραφικό υλικό από το οικογενειακό τους αρχείο. Παλιοί µαθητές, που ο καθένας κουβαλάει κι 
από µια ψηφίδα από την ιστορική διαδροµή του σχολείου µας, κατέθεσαν µε πολλή συγκίνηση τις ανα-
µνήσεις τους. Το έργο που προσέφερε το σχολείο µας στο διάστηµα των 75 χρόνων λειτουργίας του 
φαίνεται, αν αναλογιστούµε πόσοι µαθητές/τριες πέρασαν έξι από τα καλύτερα παιδικά τους χρόνια, 
φοιτώντας σ’ αυτό. Πολλοί ακόµα από τους µαθητές που ξεκίνησαν από αυτή τη φιλόξενη πνευµατική 
κυψέλη, διακρίθηκαν καταλαµβάνοντας αξιόλογες θέσεις στην κοινωνία µας. 
Θερµά ευχαριστούµε τον πρώην υπουργό κ. Γιώργο Καλαντζή, επί υπουργίας του οποίου χρηµατο-

δοτήθηκε από το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης η έκδοση αυτή, καθώς και το Σύλλογο Γονέων & 
Κηδεµόνων του σχολείου µας που στήριξε τη δύσκολη αυτή προσπάθεια. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τον 
συνάδελφο Μιχάλη Ευαγγελίδη που την έφερε σε πέρας.  
Το σχολείο µας συµπλήρωσε φέτος 75 χρόνια και εύχοµαι να συνεχίζει να φωτίζει το µυαλό και να 

ζεσταίνει τις καρδιές των µικρών µαθητών/τριών του και σαν σύµβολο προόδου και πολιτισµού να συ-
νεχίσει ακούραστα το έργο του και στα επόµενα χρόνια. 
Παναγιώτης Ναλµπάντης, ∆ιευθυντής του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καβάλας 
 
Φάρος Γνώσης, Ιδεών και Πολιτισµού. Αυτή είναι η πρώτη σκέψη που κάνω κάθε φορά που περνώ 

από αυτό το σχολείο. Θυµάµαι την πρώτη µου µέρα στο προαύλιο, ακούω τα γέλια και τις φωνές των 
συµµαθητών µου στην αυλή και την αυστηρή φωνή του δασκάλου που προσπαθούσε να µας µάθει τα 
πρώτα µας γράµµατα. Γονιός σήµερα κι εγώ µέσα στην αέναη ροή του χρόνου, νιώθω την ίδια συγκίνη-
ση που νιώθουµε όλοι όταν ξεφυλλίζουµε τις παιδικές µας αναµνήσεις, ερχόµενος να πάρω την κόρη 
µου από το σχολείο. 
Ολόκληρες γενιές – χάρη στους ακούραστους δασκάλους – έµαθαν γράµµατα σ’ αυτό το σχολείο που 

στέκει όρθιο και, µη φοβούµενο το χρόνο, διδάσκει, µορφώνει και καθοδηγεί. Χρέος µας να τιµήσουµε 
την προσφορά του µε αφορµή τα 75 χρόνια της λειτουργίας του. Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεµόνων θέλω να συγχαρώ την προσπάθεια για την έκδοση του αφιερώµατος αυτού. Τέτοιου είδους 
προσπάθειες που προβάλλουν το σχολείο µας αλλά και τη συνοικία µας θέλω να πιστεύω πως θα συνεχι-
στούν και στο µέλλον. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον πρώην υπουργό κ. Γιώργο Καλαντζή, επί υ-
πουργίας του οποίου χρηµατοδοτήθηκε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων του σχολείου µας κι έτσι 
έγινε οικονοµικά εφικτή η έκδοση αυτή. 
Ας µου επιτραπεί όµως να εκφράσω και µια πικρία: στις πολύχρονες προσπάθειές µας για προσθήκη 

αιθουσών στο σχολείο µας, η προηγούµενη διοίκηση του ∆ήµου Καβάλας (1998-2006) µάς αντιµετώ-
πισε σκαιότατα και σχεδόν χλευαστικά, σε αντίθεση µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ήταν στο 
πλευρό µας όλο το διάστηµα των προσπαθειών µας. Αναγκάστηκε βέβαια να ικανοποιήσει το αίτηµά 
µας – που τελικά ήταν καθήκον  της – µετά από καθολική διαµαρτυρία των γονιών. Φαίνεται πως σ’ 
αυτό τον τόπο, τα αυτονόητα – µισό σχολείο ζητούσαµε για να µαθαίνουν τα παιδιά µας γράµµατα σε 
καλύτερες συνθήκες! – είναι ζητούµενα και τα κατακτά κανείς µόνο µε πείσµα και αγώνα… 
Το αφιέρωµα αυτό έχει σκοπό να µη σβήσουν οι µνήµες, να θυµόµαστε όλοι πως Σχολείο σηµαίνει 

«Παιδεία – Γνώση – Πολιτισµός – Ζωή». Συγχαρητήρια στους συντελεστές της προσπάθειας αυτής. 
Ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων, Γιώργος Χαλκιδαίος 
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Εβδοµήντα πέντε χρόνια λειτουργίας ενός σχολείου δεν είναι δυνατό να αποτυπωθούν σε 112 σελίδες, 
όσο ενδελεχής έρευνα και να γίνει.  
Πώς να περάσουν στο χαρτί το χτυποκάρδι του παιδιού που πρωτοµπαίνει στο σχολείο, τα όνειρα του 

γονιού, ο ήχος της κιµωλίας, η ανάµνηση των εικόνων του αλφαβητάριου, η µυρωδιά του µολυβιού και 
του καινούριου τετραδίου, το τσούξιµο της βέργας στην παλάµη; Εβδοµήντα πέντε χρόνια τώρα αυτό 
το σχολείο, «το µέρος από όπου όλα ξεκίνησαν», µαθαίνει γράµµατα στα παιδιά των Ποταµουδίων. 
Προπολεµικά, στον Εµφύλιο, στα πέτρινα χρόνια του ’50, στις γεµάτες προσδοκίες – αλλά και δια-

ψεύσεις – δεκαετίες του ’60 και ’70 και µέχρι το σήµερα, το σχολειό µας ακολουθεί την πορεία της ελ-
ληνικής παιδείας. Μια πορεία δύσκολη αλλά και συναρπαστική, γοητευτική αλλά και πολύπαθη, περιπε-
τειώδη και κυκλική – µε τα ίδια ζητούµενα εδώ και πολλά χρόνια – σαν «ένας τροχός που γυρνά στον αέ-
ρα». 

Oι δασκάλες και οι δάσκαλοι του σχολείου µας – και όχι µόνο του δικού µας, βεβαίως – µέσα σε α-
ντίξοες και συχνά τραγικές συνθήκες κυρίως τα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια, υποαµειβόµενοι, πνιγµένοι 
από ένα αυταρχικότατο εκπαιδευτικό σύστηµα προσπαθούσαν να διαπαιδαγωγήσουν παιδιά αγριεµένα 
από τη στέρηση, υποσιτισµένα, ξιπόλητα. Παιδιά φτωχά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, µε γονείς 
κυρίως καπνεργάτες ποτισµένους από την πικράδα του καπνού – πολλοί από αυτούς κατατρεγµένοι από 
βάναυσα καθεστώτα – προσπαθούσαν σ’ αυτές τις απίστευτα δύσκολες συνθήκες να µάθουν γράµµατα 
για να καλυτερέψουν τη ζωή τους. Και πολλά από αυτά τα κατάφεραν! Ανήκαν στη γενιά που στερήθηκε 
πολλά, αλλά είχε τα πάντα – αυτονοµία, παιχνίδι, εφευρετικότητα, φαντασία… 
Καθώς η ελληνική κοινωνία άλλαζε, άλλαζε και το σχολείο. Νέες συνθήκες, νέες προκλήσεις εµφανί-

ζονται. Τα φτωχόπαιδα αντικαταστάθηκαν από τα παιδιά οικονοµικών µεταναστών. Για µια ακόµη φο-
ρά, τα Ποταµούδια φιλοξενούν πρόσφυγες – αυτή τη φορά όµως, υπάρχει κι ένα σχολείο να υποδεχτεί 
τα παιδιά τους. 
Το σχολείο µας προσέφερε – και προσφέρει – πολλά στη µικρή κοινωνία των Ποταµουδίων. Στέκει 

σαν ένας «αυστηρός, σοφός γέροντας», διαπαιδαγωγώντας τα παιδιά της συνοικίας. Εβδοµήντα πέντε χρό-
νια, ίσα που φτάνουν το προσδόκιµο όριο ζωής ενός ανθρώπου. Κρίνοντας όµως µε άλλα µέτρα, θα έ-
λεγε κανείς πως το σχολείο µας είναι ακόµη νεότατο. ∆εν ξέρω τι µορφή θα έχει το επόµενο αφιέρωµα 
για τα 100 χρόνια του σχολειού µας, είµαι όµως σίγουρος πως µε την ίδια προθυµία θα ανταποκριθούν 
στο κάλεσµα και µε την ίδια συγκίνηση θα γράψουν γι’ αυτό οι σηµερινοί του µαθητές. 
Μ.Ε. 
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Τα Ποταµούδια πριν την κατασκευή του σχολείου (Αρχείο Ν. Ρουδοµέτωφ) 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Η συνοικία µας, τα Ποταµούδια, βρίσκεται 
στο κεντρικό και βόρειο τµήµα της 
Καβάλας. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά και 
σε όποιο σηµείο της κι αν σταθεί κανείς, η 
θέα είναι µοναδική. Βλέπει την πόλη να 
απλώνεται µπροστά του µε το λιµάνι, την 
παλιά πόλη, το Κάστρο αλλά και στρέ-
φοντας το κεφάλι πίσω βλέπει το Σταυρό 
που δεσπόζει στην κορφή του λόφου και 
που το βράδυ φωτίζει δηλώνοντας την πα-
ρουσία του. Λίγο παραδίπλα, στέκεται 
διακριτικά το εκκλησάκι του Αγίου 
Παντελεήµονα. Η συνοικία πήρε το όνοµά 

της από τα ρυάκια που τη διέσχιζαν µε το µεγαλύτερο να ονοµάζεται Κάσσανδρος. Το νερό από τα ρυά-
κια αυτά που κατέληγαν στη σηµερινή Πλατεία Καπνεργάτη, το χρησιµοποιούσαν τα καπνοµάγαζα για 
την επεξεργασία των φύλλων του καπνού. Χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι πολλές ανηφόρες, οι 
απότοµες κατηφόρες και τα στενά δροµάκια που, αν και ταλαιπωρούν λίγο τους κατοίκους της, δίνουν 
όµως µια οµορφιά και γραφικότητα. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει η όψη της συνοικίας µε τις 
πολυκατοικίες που υψώθηκαν, βρίσκει κανείς ακόµη χαµηλά σπίτια µε τις αυλές και νιώθει αυτό που λέ-
µε «γειτονιά». 
Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’30, η συνοικία δεν είχε δηµοτικό σχολείο. Τα παιδιά αναγκάζο-

νταν να πηγαίνουν στο σχολείο της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη. Ολόκληρη η πόλη είχε ελάχιστα σχο-
λεία και το κτιριακό πρόβληµα ήταν οξύτατο. 
Το 1930 µε το Νόµο 4799/1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου συνάπτει δάνειο µε τη 

σουηδική εταιρεία Aktiebolaget Kreuger & Toll  ύψους 1.000.000 λιρών για την ανέγερση σχολικών 
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Το σχολείο σχεδόν έτοιµο (Ν. Καραντινός: «Τα νέα δηµοτικά σχολεία»)  

κτιρίων σε όλη τη χώρα. Η ∆ιδακτηριακή Επιτροπή και οι 
τοπικοί φορείς έχουν εντοπίσει την ανάγκη ίδρυσης σχολείου 
και ανέγερσης διδακτηρίου στη συνοικία των Ποταµουδίων 
και στις αρχές του 1931 θα προχωρήσουν στην σύνταξη των 
σχεδίων του νέου, εξατάξιου κτιρίου, µε αρχιτέκτονα τον 
Κώστα ∆ήµου και µηχανικό τον Βίκτωρα Ρουδοµέτωφ. Τον 
Σεπτέµβριο του ίδιου έτους διενεργείται µειοδοτικός διαγωνι-
σµός, σύµφωνα µε τον οποίο το έργο αναλαµβάνει ο 
εργολάβος Κ. Μανιαδάκης* ενώ την ίδια περίοδο ο ∆ήµος 
Καβάλας αποφασίζει την εξαγορά του οικοπέδου 535 µ2, και 
την έναρξη των εργασιών. 
Το κτίριο ολοκληρώνεται και εγκαινιάζεται τον Μάρτιο του 

1933. Περικλείεται από τις οδούς Μοσχοπουλίδου, Οµονοίας 
και Θέτιδος, ενώ µπροστά του εκτείνεται η πλατεία 
Νεαπόλεως, που χρησιµοποιείται και ως αυλή του σχολείου. 
Έχει νοτιοανατολικό προσανατολισµό και χαρακτηριστικό 
του είναι η κάτοψη σε σχήµα τραπεζίου, µε καµπυλωµένες τις 
δύο γωνίες της. Στο ένα από τα δύο αυτά σηµεία, στην 
ανατολική γωνία, βρίσκεται η είσοδός του. Το κτίριο είναι 
διώροφο µε ηµιυπόγειο, το οποίο έχει δύο µεγάλες αίθουσες 

και µία µικρότερη. Παλαιότερα εκεί ήταν η αίθουσα συσσιτίου ενώ σήµερα βρίσκονται το γυµναστήριο, 
η αίθουσα Μουσικής και το εργαστήριο Πληροφορικής. Κατά µήκος της κύριας όψης βρίσκονται σε 
σειρά οι αίθουσες διδασκαλίας, τρεις σε κάθε ένα από τους ορόφους, ενώ πίσω τους υπάρχει ο διάδρο-
µος. Στον ηµιώροφο υπάρχει ακόµη µια αίθουσα η οποία παλαιότερα ήταν γραφείο του προσωπικού, 
έπειτα έγινε αίθουσα διδασκαλίας, µετά και για ένα διάστηµα τεσσάρων χρόνων ήταν εργαστήριο πλη-
ροφορικής για να ξαναγίνει σήµερα γραφείο. Στην προέκταση του πρώτου ορόφου βρίσκεται ακόµη µια 
µικρή αίθουσα, η οποία παλαιότερα χρησίµευε για γραφείο του προσωπικού, ενώ δίπλα της µέσα στον 
κυλινδρικό όγκο, υπήρχε το γραφείο του διευθυντή. Και οι δύο αυτοί χώροι σήµερα, χρησιµοποιούνται 
για το ολοήµερο. Ακριβώς από πάνω, στον 2ο όροφο, αυτός ο µικρός χώρος ήταν διαµορφωµένος σε 
αίθουσα διδασκαλίας που εξυπηρετούσε τµήµατα µε λίγα παιδιά, ενώ σήµερα είναι διαµορφωµένος σε 
αίθουσα οπτικοακουστικών εξοπλισµένη µε video και dvd. Στις δύο γωνίες του κτιρίου όπου και οι εγ-
γεγραµµένοι κυλινδρικοί όγκοι, στο ύψος του δεύτερου ορόφου, υπάρχουν ηµιυπαίθριοι, στεγασµένοι 
χώροι.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Πρόκειται για τον µετέπειτα διαβόητο  – και πασίγνωστο για τη σκληρότητά του – υπουργό Ασφαλείας του Ι. Μεταξά 
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Τέλος, από κατασκευαστικής άποψης, το κτίριο πιθανότατα είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο 

σκυρόδεµα και λιθοδοµή, ενώ τα σιδερένια κουφώµατα αντικαταστάθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 
’90 από πλαστικά χάρη στη δωρεά της εταιρείας «Θερµοπλαστική». 
Το σχολείο εγκαινιάστηκε την Κυριακή 12 Μαρτίου 1933. Αντιγράφουµε από το ρεπορτάζ της εφη-

µερίδας «Κήρυξ» της Τρίτης 14 Μαρτίου (διατηρούµε την ορθογραφία του πρωτότυπου): 
Προχθές Κυριακήν περί την 11ην π. µ. µία ωραία και σεµνή τελετή έλαβε χώραν εις την πλατείαν Νεαπόλεως. 

Όπως είχοµεν αναγράψει επρόκειτο να γίνη η παράδοσις του νεοτεύκτου σχολικού κτιρίου της συνοικίας εις την 
οικείαν σχολικήν εφορείαν. 
Από της 10.30 π.µ. ήρχισαν να προσέρχονται πολλοί κηδεµόνες και γονείς, ο διδασκαλικός κόσµος, ως και πλήθος 
µαθητών αδηµονούντων να γνωρίσουν το νέον σχολικόν κτίριον εις το οποίον θα ήρχιζον να φοιτούν ευθύς από την 
εποµένην. 
Περί την 11ην προσήλθεν ο κ. Νοµάρχης, ο κ. ∆ήµαρχος, ο κ. Οικονοµικός Έφορος, όλα τα µέλη της σχολικής 

Επιτροπής, καθώς και το συµβούλιον της Ενώσεως Σχολικών Επιτροπών. Η συγκέντρωσις των προσελθόντων 
εγένετο εις µίαν από τας µεγαλυτέρας αίθουσας του νεοκτίστου κτιρίου, όπου κατά πρώτον εψάλη αγιασµός υπό του 
ιερατ. προϊσταµένου Αγίου Παύλου Οικον. Νικ. Σιδηροπούλου. Μετά από την τέλεσιν του αγιασµού έλαβε τον 
λόγον ο κ. Νοµάρχης, όστις είπε περίπου τα εξής: 
Ηυχαρίστησεν εν αρχή τον εργολάβον κ. Μανιαδάκην δια την καταβληθείσαν παρ’ αυτού µέριµναν και φροντίδαν 

προς όσον ένεστι τελειοτέραν οικοδόµησιν του κτιρίου τόσον από απόψεως εµφανίσεως, όσον και απόψεως στερεό-
τητος. Εν συνεχεία εξήρε την ιδιαιτέραν µέριµναν του κράτους δια το διδακτηριακόν ζήτηµα της πόλεως, τονίσας 
ότι ουδαµού αλλού της Ελλάδος απεφασίσθη η ανέγερσις τόσων πολλών σχολικών κτιρίων, όσων εις την πόλιν µας. 
Εις το έργον τούτον βεβαίως, ήρθεν αρωγός ο ∆ήµος Καβάλλας όστις κατέβαλε αρκετά σεβαστά κονδύλια υπέρ 
του σκοπού τούτου. Ανέφερεν προς τούτοις ο κ. Νοµάρχης, ότι την παράδοσιν του ως άνω σχολικού κτιρίου θα 
επακολουθήση εντός ολίγου και των άλλων ανεγειροµένων διδακτηρίων της πόλεως, και τα οποία ευρίσκονται εν τω 
περατούσθαι. Ούτω διδακτηριακόν ζήτηµα δια την πόλιν µας δεν θα υφίσταται πλέον εντός ολίγου. Περαιτέρω ο κ. 
Νοµάρχης ετόνισεν ότι οφείλοµεν να εκφράσωµεν τας ευχαριστίας µας προς το Κράτος και προς εκείνους οίτινες 
συνετέλεσαν ώστε η Καβάλλα να αποκτήση τα περισσότερα και ωραιότερα σχολικά κτίρια από κάθε άλλην πόλιν. 
Μετά τον κ. Νοµάρχην ωµίλησεν ο Επιθεωρητής κ. Ι. Βαγιωνίτης όστις έκαµεν σύγκρισιν των παλαιών διδα-

κτηρίων, των εγκατεστηµένων εις τους νάρθηκας των εκκλησιών προς δε εις ανηλίους και ανθυγιεινάς τρώγλας 
προς τα σηµερινά τοιαύτα, άτινα ανεγείρονται µε όλους τους κανόνας τους επιβαλλοµένους υπό της υγιεινής και 
διδακτικής. Ετόνισε την µεγίστην επίδρασιν, ην εξασκεί το καλαισθητικό και υγιεινόν διδακτήριον επί της ψυχής και 
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Άποψη της συνοικίας στα µέσα της δεκαετίας του ’30. ∆ιακρίνεται το εκκλησάκι του Προφ. Ηλία. 

του πνεύµατος διδασκόντων και διδασκοµένων, ανέφερε τας ατελείας, ας παρ’ όλην την θαυµασίαν εξωτερικήν εµ-
φάνισιν παρουσιάζει το εν λόγω διδακτήριον, ως την έλλειψιν αιθουσών βιβλιοθήκης και χειροτεχνίας, λουτρών, 
επαρκούς αυλής και σχολικού κήπου ως και των απαραιτήτων εργαλείων δια τας χειροτεχνικάς εργασίας∗. Εν τέλει 
ποιείται έκκλησιν προς την σχολικήν εφορείαν να συµπληρώσει τας ελλείψεις ταύτας και συνιστά εις το διδακτικόν 
προσωπικόν να προφυλάττη το διδακτήριον από τας ατασθαλείας κακοαναθρεµµένων µαθητών. 
Μετά ταύτα, εκ µέρους της σχολικής εφορείας έλαβεν τον λόγον ο Πρόεδρος αυτής κ. Μιχ. Νικολαΐδης, όστις 

είπε τα εξής: 
Εκείνος που θα εγαλήνευε την ψυχήν του και θα εξύψωνε το πνεύµα του, τόσο, µέσα στον τελευταίο σάλο της 

πολιτικής διαµάχης και µέσα στο µαρτύριο της οικονοµικής κρίσης να µπορέσει να εκτιµήση την βαθύτερη σηµασία 
της σεµνής αυτής εορτής, θα την εχαρακτήριζε σαν υπέροχο σύµβολο της νίκης του πνεύµατος κατά του σκότους, 
της επιστήµης κατά της αµαθείας. Υπήρξε µια εποχή που ζούσε το πιο δυστυχισµένο πλάσµα πάνω στη Γη, ο Άν-
θρωπος! Και όµως, ο έκφυλος αυτός απόγονος της ράτσας των πιθηκοειδών∗∗, χωρίς φυσικά όπλα, χωρίς νύχια και 
δόντια, χωρίς αξιόλογον µυικήν δύναµιν, χάρις σ’ ένα θεϊκό σπινθήρα, την διάνοιαν, κατόρθωσε να κυριαρχήση στον 
αδυσώπητον περί υπάρξεως αγώνα. Ανεκάλυψε τους φυσικούς νόµους, έκαµε την φύσιν να πειθαρχήση εις τας α-
νάγκας του και έτσι κατέκτησε την ελευθερίαν του! Η επιστήµη εθριάµβευσε! Και ο άνθρωπος καλλιεργώντας ολοέ-
να την διάνοιά του µε την µόρφωσι, προχωρεί προς την κατάκτησιν των πεπρωµένων του. Ταυτόχρονα όµως εξύ-
ψωσε και τη αισθητικήν του. Και έτσι παράλληλα προς τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα λάµπουν στον πνευµατικό 
ουρανό οι Αισχύλος, Σαίξπηρ, Γκαίτε. Ας ευχηθούµε σε ένα γρήγορο µέλλον που απαλλαγµένος πια ο άνθρωπος 
από τις ταπεινές του προθέσεις που τον κάµουν να αλληλοσφάζεται µε τους οµοίους του, να εξυψωθή τόσο µε την 
επιστήµη ώστε η ιστορία του να δηµιουργή το πνεύµα του και το πνεύµα του την ιστορίαν. Ας σβήσουν στη δύση της 
λήθης οι µακελλάρηδες των λαών και ας µεσουρανήσουν οι µεγάλοι παιδαγωγοί Σπένσερ, Έρβαρτος, Πεσταλότσι, 
τα υπέροχα αυτά σύµβολα της γνώσεως. Είθε τα Κράτη µια µέρα να ξοδεύουν όλο τους τον προϋπολογισµό στην 
κατασκευή σχολείων και σε µισθούς δασκάλων. Όταν γίνη τούτο, τότε και η ανθρωπότης θα αποκτήση την ευδαιµο-
νίαν της. 
Μετά το πέρας της τελετής προσεφέρθησαν αναψυκτικά και περιήλθον άπαντες εις τους διαδρόµους και τας αι-

θούσας του κτιρίου το οποίον αποτελεί ένα πραγµατικόν έργον πολιτισµού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ο επιθεωρητής Βαγιωνίτης φαίνεται πως δε µασά τα λόγια του. Αναφέρει ευθαρσώς τις ατέλειες και τις ελλείψεις και µάλι-
στα στα εγκαίνια! 
∗∗ Κρίνοντας από τα λόγια αυτά, εύλογα υποθέτει κανείς πως αυτός ο άνθρωπος θα γνώρισε µε οδυνηρό τρόπο τις ικανότητες 
του Μανιαδάκη λίγα χρόνια αργότερα… 
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Έτσι, απ’ το 1933, η καπνεργατική συνοικία των Ποταµουδίων έχει το δικό της σχολείο. Ένα σχολείο 
σύγχρονο για τα µέτρα της εποχής και υγιεινό. Είναι χαρακτηριστικό πως το κτίριο λούζεται στον ήλιο 
χάρη στον πολύ καλό – νότιο – προσανατολισµό του. Αυτό είναι κάτι πολύ σηµαντικό για την εποχή 
που χτίστηκε το σχολείο επειδή τα σπίτια της συνοικίας ήταν µικρά και δεν τα έβλεπε πολύ ο ήλιος. 
Η φτώχεια, η πολιτική αστάθεια, η ιδεολογική πόλωση και η οικονοµική αβεβαιότητα συνθέτουν το 

1933 το σκηνικό της Ελλάδας που αντανακλά και στους µαχαλάδες της συνοικίας. To κραχ του 1929 
επηρέασε το καπνεµπόριο της πόλης και υποβάθµισε την ποιότητα ζωής των καπνεργατών. Η εποχή 
που οι καπνέµποροι άναβαν τα τσιγάρα τους µε χιλιάρικα και οι καπνεργάτες ήταν περιζήτητοι γαµπροί 
για τα φτωχά κορίτσια, πέρασε ανεπιστρεπτί. Αξίζει να σταθούµε για λίγο και να κοιτάξουµε από κοντά 
τα γεγονότα εκείνης της χρονιάς, σκιαγραφώντας το πολιτικό, κοινωνικό, και οικονοµικό πλαίσιο της 
εποχής που το σχολείο µας γεννήθηκε. ∆ιαβάζουµε στις εφηµερίδες της εποχής:  

«Εµβριθή και περισπούδαστη µελέτη συνέταξαν Γάλλοι ειδικοί για κατασκευή σήραγγος στη Μάγχη». Ένα όνει-
ρο που όµως έγινε πραγµατικότητα 61 χρόνια αργότερα.  
«Μαίνεται ο πόλεµος εις Κίναν – Λυσσώδεις µάχαι εις Πεκίνον». «Πυρπόλησις του Ράιχσταγκ». «∆ηµοτικαί ε-
κλογαί εις Γερµανίαν – Επιτυγχάνουν οι Εθνικοσοσιαλισταί του Χίτλερ». Προµηνύµατα της σφαγής που θα 
ερχόταν λίγα χρόνια µετά. 
Στην Ελλάδα τώρα, η πολιτική κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή, ταραχώδης και αβέβαια. Στις 13 

Ιανουαρίου ο πρωθυπουργός Π. Τσαλδάρης υπέβαλε την παραίτηση της κυβέρνησής του. Στις 16 του 
ίδιου µήνα, ορκίστηκε η τελευταία υπό την προεδρία του Ελ. Βενιζέλου κυβέρνηση και προκηρύχτηκαν 
εκλογές για τις 5 Μαρτίου. Σ’ αυτές, επικρατούν οι «Λαϊκοί» του Π. Τσαλδάρη ενώ ο Βενιζέλος περνά 
στην αντιπολίτευση. Την 6η Μαρτίου εκδηλώνεται κίνηµα από τον Πλαστήρα µε την ανοχή του Βενιζέ-
λου το οποίο όµως απέτυχε λόγω της αντίδρασης της ανώτατης ηγεσίας του Στρατού. 
Με το σχηµατισµό της νέα κυβέρνησης, αρχίζουν οι διώξεις των κινηµατιών αξιωµατικών ενώ ο Πλα-

στήρας φυγαδεύεται στο εξωτερικό. Στις 6 Ιουνίου γίνεται απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου. Έγιναν 
ανακρίσεις και προσδιορίστηκε η δίκη των παρ’ ολίγον δολοφόνων. Η δίκη αυτή όµως, είχε την τύχη 
των κινηµατιών της 6ης Ιουνίου – αναβλήθηκε «επ’ αόριστον», επειδή µεσολάβησε το κίνηµα της 1ης 
Μαρτίου 1935. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σε τοπικό επίπεδο τώρα, στην Καβάλα, διαβάζουµε στις εφηµερίδες της 12ης και 14ης Μαρτίου 1933, 

πως «Πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδροµή του ορειβατικού συλλόγου στα ανατολικά υψώµατα της πόλης», για 
«Κλοπή όνου (!) στον Γέροντα», ενώ στον κινηµατογράφο Ολύµπια∗ «Παίζονται αι ταινίαι Βασιλεύς των Βασι-
λέων και Τα Πάθη του Χριστού – Έγχρωµαι και εξ’ ολοκλήρου οµιλούσαι». 

                                                 
∗ Ο κινηµατογράφος – αλλά και θέατρο – «Ολύµπια» βρισκόταν στη γωνία των οδών Οµονοίας και Αβέρωφ, απέναντι από 
το ζαχαροπλαστείο του Φέσσα.  
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Τον Ιούλιο συνέβησαν δραµατικά γεγονότα στην πόλη που εύλογα µπορούµε να υποθέσουµε, επηρέ-
ασαν τον καπνεργατικό πληθυσµό της συνοικίας – και κατά συνέπεια και τα παιδιά. Αντιγράφουµε από 
το βιβλίο του Ιω. Β. Ιωαννίδη «Το καπνικό στην Καβάλα», έκδοση ∆ηµοτικού Μουσείου Καβάλας, Καβά-
λα 1998: 
Στις 20 Ιουλίου 1933 η επιχείρηση Μπενβενίστε ανακοινώνει ότι απολύονται όλοι οι εργαζόµενοι άντρες, γιατί 

έχει αποφασίσει να εφαρµόσει το σύστηµα της τόγκας, στο οποίο θα απασχολούσε µονάχα γυναίκες µε φθηνότερο 
µεροκάµατο. 
Οι εργάτες διαµαρτύρονται στη διεύθυνση η οποία είναι ανένδοτη. Το µεσηµέρι εκείνο του καυτού καλοκαιριού οι 

καπνεργάτες δε βγαίνουν από τις καπναποθήκες. Κλείνονται µέσα και βάζουν πίσω από τις αµπάρες εκατοντάδες 
δέµατα καπνού. Τα γεγονότα γίνονται γνωστά σ’ ολόκληρη την πόλη. 

«Κλείστηκαν οι καπνεργάτες στα καπνοµάγαζα!!» 
Η πόλη συγκλονίζεται από τις οιµωγές των καπνεργατών που ζητούν «ψωµί – νερό». ∆εν επιτρέπεται ακόµη και 

στους συγγενείς να δώσουν νερό και ψωµί στους εγκλείστους. Η συµπαράσταση όµως από τους έξω είναι αποφασι-
στική. Τα γυναικόπαιδα συγκροτούν διαδήλωση και κατευθύνονται στην Εισαγγελία. Οι καταστηµατάρχες κλείνουν 
τα µαγαζιά τους και σε ολόκληρη την πόλη απλώνεται ανησυχία και αγωνία. 
Οι έγκλειστοι είναι πολιορκηµένοι και η πόλη στρατοκρατείται. Κάθε απόπειρα των δικών τους να προµηθεύσουν 

λίγο ψωµί, αντιµετωπίζεται µε την έφιππη χωροφυλακή. Ο Νοµάρχης, τους καλεί ν’ αδειάσουν τις καπναποθήκες, 
γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα χρησιµοποιήσει βία. 

 Οι έγκλειστοι καλούν τον πληθυσµό σε συµπαράσταση, ενώ το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, οι ε-
παγγελµατικές οργανώσεις, η ∆ηµαρχία, οι εφηµερίδες ζητούν την ικανοποίηση των αιτηµάτων των απεργών. 
Την πέµπτη µέρα της κινητοποίησης, φθάνει στην πόλη ανήσυχος από την τροπή που πήραν τα γεγονότα, ο Υ-

πουργός Γενικής ∆ιοικήσεως Θράκης Μ. Μαντάς, ο οποίος δίνει εντολή να αποσυρθούν οι δυνάµεις ασφαλείας, να 
επιτραπεί η προµήθεια νερού και τροφίµων στους εγκλείστους και συγκαλεί σύσκεψη κατά την οποία διαβιβάζει έγ-
γραφη υπόσχεση της κυβέρνησης ότι θα ικανοποιούσε τις δίκαιες αξιώσεις των καπνεργατών. 
Οι αστυνοµικές δυνάµεις αποσύρονται αµέσως. Νερό και ψωµί φθάνουν στους καπνεργάτες. Ήταν καιρός, γιατί 

ήδη είχαν σηµειωθεί λιποθυµίες από τη δίψα, την πείνα, την αφόρητη ζέστη. 
Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε αµέσως και υπογράφηκε πρωτόκολλο για τον διακανονισµό του θέµατος που πέντε 

µέρες κρατούσε σε εξέγερση ολόκληρο τον πληθυσµό της Καβάλας. Τόσο οι καπνεργάτες όσο και ολόκληρος ο πλη-
θυσµός της πόλης δέχθηκαν µε πανηγυρικές εκδηλώσεις τη συµφωνία η οποία τους δικαίωνε. 
Σε λίγες µέρες όµως, άρχισαν συλλήψεις και εκτοπίσεις των καπνεργατών που πρωτοστάτησαν στα γεγονότα. 

Όµως η νίκη ήταν µεγάλη, γιατί κατοχυρώθηκε το καπνεργατικό επάγγελµα µε νόµο, ο οποίος όµως µετά 20 χρό-
νια επί κυβερνήσεως Παπάγου καταργήθηκε. 
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Το Σεπτέµβριο, µε την έναρξη του νέου σχολικού έτους 1933-34 η εφηµερίδα «Πρωινά Νέα» δηµοσι-
εύει άρθρα που αφορούν την Παιδεία στην Καβάλα. Στο φύλλο της 11ης Σεπτεµβρίου διαβάζουµε για 
ελλείψεις σε προσωπικό και κτιριακή υποδοµή των σχολείων. Ο αρθρογράφος αναφέρει πως το σχολείο 
µας έχοντας δύναµη 550 µαθητών θα έπρεπε σύµφωνα µε το νόµο να έχει 11 εκπαιδευτικούς και έχει 
µόλις 6, η δε Εµπορική Σχολή ανοίγει µε σοβαρές ελλείψεις σε καθηγητές, αφού λείπουν αυτοί της Φυ-
σικής, των Ελληνικών, των Τεχνικών ενώ στηλιτεύει επίσης και την τότε κυβερνητική πολιτική όσον α-
φορά τους πενιχρούς µισθούς των εκπαιδευτικών. Εβδοµήντα πέντε ολόκληρα χρόνια µετά, τα ζητού-
µενα για την Παιδεία παραµένουν ίδια! 

 Για την ίδια περίοδο διαβάζουµε πως ο 
Αδόλφος Χίτλερ στη Γερµανία ασκεί βία και 
τροµοκρατία στους Εβραίους, αναχωρεί από το 
λιµάνι της πόλης το Αγγλικό πολεµικό σκάφος 
«Resource» ενώ στα Ολύµπια προβάλλεται η 
ταινία «Κι εσύ µια µέρα θα επιστρέψεις» – ταινία 
οµιλούσα και άδουσα. 

Όπως προαναφέρθηκε, το σχολείο µας εγκαινιάζεται την Κυριακή 13 Μαρτίου 1933 µε την ονοµασία 
Β΄ ∆ηµοτικόν Σχολείον Καβάλας, Β΄ Εκπαιδευτικής Περιφερείας. Από την επόµενη κιόλας µέρα, αρχίζει η 
λειτουργία του ως διδακτήριο µε 550 παιδιά. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει το προπολεµικό αρχείο του σχο-
λείου (καταστράφηκε στη βουλγαρική Κατοχή ή µεταφέρθηκε στη Βουλγαρία – θα το ψάξει κανείς κά-
ποτε;) κι έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία για εκείνη την εποχή. Προφορική µαρτυρία διασώζει το όνοµα της 
διευθύντριας στα τέλη της δεκαετίας του ’30, της κας Ευθυµίας Γραβαρία καθώς και τα ονόµατα των εκ-
παιδευτικών Σταύρου Ρωµανιά, Ολυµπίας Αντωνιάδου, Άγγελου Άµποτ, Ευθαλίας Χριστοδουλίδου και Σταύρου 
∆ασκαλογιάννη. Το σχολείο σύµφωνα µε µαρτυρίες, είχε πολύ καλή φήµη στην πόλη για τη σοβαρότητα 
και αυστηρότητα των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν σ’ αυτό. 
Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου τον Οκτώβριο του 1940 το σχολείο φυσικά κλείνει για 

να ανοίξει πάλι στην Κατοχή∗, µε Βούλγαρο διευθυντή και φυσικά Βούλγαρους δασκάλους-εποίκους. 
Απαγορεύθηκε το άνοιγµα των ελληνικών σχολείων που είχαν κλείσει µε την κήρυξη του πολέµου κι 
άνοιξαν βουλγαρικά για τα παιδιά του ∆ηµοτικού – ένα από αυτά ήταν και το δικό µας. Η φοίτηση α-
νακοινώθηκε πως είναι υποχρεωτική. Προκειµένου µάλιστα να υπάρξει προσέλευση των ελληνοπαίδων 
µερικές φορές διένειµαν στους µαθητές τρόφιµα ή γάλα. Κάποια πρωινά έφερναν κι ένα είδος τηγανίτας 
και έδιναν και κάποια κουπόνια επί πλέον, που τα χορηγούσε το σχολείο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Στην πραγµατικότητα, πρόκειται για προσάρτηση και όχι Κατοχή αλλά αυτό είναι µια άλλη- άγνωστη σε πολλούς-ιστορία… 

 
Βούλγαρος στρατιώτης στην Καβάλα 
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Πολλοί γονείς έστειλαν τα παιδιά τους για να µην περιφέρονται άσκοπα και να µη µείνουν αγράµµατα 
κι απαίδευτα, χωρίς να διαβλέπουν το τι θα συνέβαινε. Έτσι αρχικά, εκτός ίσως από κάποιους διορατι-
κούς, οι περισσότεροι έσπευσαν να γράψουν τα παιδιά. 
Γρήγορα όµως έγινε φανερό το πραγµατικό πρόσωπο του βουλγαρικού σχολείου. Πέρα από τις ό-

ποιες γνώσεις που προσέφερε (Αριθµητική, Φυσική ιστορία ...) αποκλειστικά σε βουλγαρική γλώσσα, 
δίδασκε µε έντονη ανθελληνικότητα τη βουλγαρική ιστορία προσαρµοσµένη στα νέα για τη Βουλγαρία 
δεδοµένα και καλλιεργούσε µέσα από τραγούδια, ποιήµατα, γιορτές και παρελάσεις, βουλγαρική συνεί-
δηση στους µικρούς µαθητές. Έτσι, οι µαθητές άρχισαν να διαρρέουν, καθώς από τη µια δυσκολεύο-
νταν να παρακολουθήσουν στη βουλγαρική τα µαθήµατα και από την άλλη η ανθελληνική προπαγάνδα 
ήταν έντονη και µέτρα αστυνόµευσης για τυχόν διαρροές µαθητών δεν είχαν παρθεί ακόµη. Οι µαρτυ-
ρίες Καβαλιωτών που φοίτησαν στα βουλγαρικά ∆ηµοτικά σχολεία της πόλης κι επιζούν ακόµη, συγκλί-
νουν στα παραπάνω. 
Αυτοί οι άνθρωποι θυµούνται ακόµη τα µαθήµατα της Γεωγραφίας και της Ιστορίας που θέλουν µε-

γάλη (ως το Αιγαίο) κι ένδοξη τη Βουλγαρία, τον Εθνικό Ύµνο της Βουλγαρίας που τραγουδούσαν κά-
θε πρωί, την προσευχή που έλεγαν καθηµερινά, τραγούδια και ποιήµατα που µάθαιναν για τις σχολικές 
γιορτές, σκηνές και στιγµιότυπα της σχολικής τους ζωής εκείνης της περιόδου. 
Η µαρτυρία του Ν. Ρουδοµέτωφ, µαθητή για ένα διάστηµα του βουλγαρικού – πλέον –  σχολείου 

µας, είναι πολύ χαρακτηριστική: «Μας έλεγαν πως οι Έλληνες είναι κακούργοι, ο ελληνικός λαός είναι κακός 
λαός, γιατί σκοτώνει Βουλγάρους. Η Βουλγαρική ιστορία είναι πολύ ένδοξη. Την ιστορία την θυµάµαι γιατί την δί-
δασκαν µετ’ επιτάσεως. Τον Κρούµο, τον Συµεών που µας τους παρουσίαζαν σαν ένδοξους προγόνους τους. Για 
Φίλιππο ή Αλέξανδρο δεν µας µιλούσαν ή ίσως δεν ήµουν στην κατάλληλη τάξη γι’ αυτά. Όµως θυµάµαι το έντονο 
µίσος τους για το Βασίλειο το Βουλγαροκτόνο. Τον έλεγαν «Μπουλγκα-ροουµπλίετς», δηλαδή Βουλγαροφονιά ... 
Τελικά άλλο παιδί πήγε περισσότερο, άλλο λιγότερο, γιατί σιγά - σιγά ο κόσµος συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για 
βουλγαρικό σχολείο και τα παιδιά διέρρεαν». 
Έτσι, τα ελληνόπουλα ή περιφέρονταν άσκοπα στους δρόµους ή αναγκάζονταν να εργασθούν, αν ήταν 

δυνατόν. Στόχος των κατακτητών ήταν να αλλοιώσουν και να αλλάξουν την εθνική συνείδηση των παι-
διών στο πλαίσιο του εκβουλγαρισµού της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, στο σχολείο παρέµειναν τα παιδιά 
των Βουλγάρων πολιτών-εποίκων και «βουλγαρογραµµένων». Προφορική µαρτυρία αναφέρει πως τα 
παιδιά που δεν πήγαιναν στο σχολείο, έριχναν πέτρες στους Βούλγαρους µαθητές αλλά και στους µαθη-
τές - παιδιά των «βουλγαρογραµµένων». 
Λίγο µετά την απελευθέρωση της πόλης το Σεπτέµβριο του 1944, το σχολείο ανοίγει. Είναι η περίο-

δος που οι παλαιότεροι την αναφέρουν ως «Αυτοδιοίκηση» ή «Λαοκρατία». Αυτή την περίοδο στις πρώην 
βουλγαροκρατούµενες περιοχές διοίκηση ασκεί το Ε.Α.Μ. το οποίο τοποθετεί στο σχολείο – αλλά και 
στα άλλα σχολεία της πόλης – ανθρώπους που είτε είχαν βγάλει το Γυµνάσιο είτε ήξεραν κατ’ ελάχιστο 
κάποια γράµµατα. Αυτό γίνεται κατ’ άλλους µεν επειδή το Ε.Α.Μ. δεν έδειχνε εµπιστοσύνη στους 
«προπολεµικούς» εκπαιδευτικούς και κατ’ άλλους δε επειδή οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της Κατοχής 
έφυγαν για τα χωριά για λόγους επιβίωσης ή πέρασαν δυτικά του Στρυµόνα για να αποφύγουν διώξεις. 
Η αλήθεια µάλλον βρίσκεται κάπου στη µέση… Το σχολείο λειτουργεί µέχρι το φθινόπωρο του 1945, 
όταν επιτάσσεται από Βρετανικά στρατεύµατα. Έτσι, τα παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν στο σχολείο 
του Αγίου Ιωάννη µέχρι το Φεβρουάριο του 1946. Οι παλιότεροι θυµούνται σαν παιδιά, τους Ινδούς 
σαρικοφόρους που µοίραζαν σοκολάτες και κακάο – πράγµατα «εξωτικά» την εποχή εκείνη. Το σχολείο 
όµως υπέστη ζηµιές από τους στρατιώτες, πράγµα που φαίνεται από έγγραφο της διευθύντριας Ευθαλίας 
Χριστοδουλίδου που απευθύνεται στο ∆ήµο Καβάλας και ζητά να αποκατασταθούν. Προφορική µαρτυ-
ρία µνηµονεύει την ύπαρξη… άσεµνων ζωγραφιών στους τοίχους που έγιναν από τους Άγγλους στρα-
τιώτες των οποίων η συµπεριφορά προς τα παιδιά της γειτονιάς – σύµφωνα πάντα µε τη µαρτυρία αυτή 
– ήταν απαίσια, σε αντίθεση από αυτή των Γερµανών (!) που είχαν επιτάξει το σχολείο στην αρχή της 
Κατοχής. Βέβαια, ίσως αυτό να οφείλεται πως οι Γερµανοί είχαν ακόµη την ανθρωπιά τους, αφού στην 
ουσία δεν είχαν γνωρίσει ακόµη τη φρίκη του πολέµου σε αντίθεση µε τους Άγγλους, οι οποίοι το 1944 
– µετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια πολέµου – είχαν σκληρύνει και αντιµετώπιζαν τα πάντα µε κυνισµό. 
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Η πρώτη σελίδα στο Βιβλίο Πρακτικών του σχολείου µας, συντάχθηκε στις 15 Μαΐου του 1945 και 
φέρει τις υπογραφές της διευθύντριας Ευθαλίας Χριστοδουλίδου και των δασκάλων Σταύρου Ρωµανιά, Σταύ-
ρου ∆ασκαλογιάννη και Ολυµπίας Αντωνιάδου. Γίνεται µια επιτροπή η οποία κατατάσσει τα παιδιά σε τά-
ξεις ανάλογα µε τις γνώσεις τους, αφού µερικά από αυτά έκαναν στη διάρκεια της Κατοχής µαθήµατα 
κατ’ οίκον, κυρίως από τους γονείς και συγγενείς τους. Τα περισσότερα όµως, τα τέσσερα αυτά χρόνια, 
ξέχασαν και αυτά που είχαν µάθει! Άλλωστε, το ζητούµενο κατά τη διάρκεια της Κατοχής αλλά και τα 
αµέσως επόµενα χρόνια, ήταν η επιβίωση. Την εποχή αυτή αρχίζουν τα συσσίτια µε τρόφιµα τα οποία 
δίνονται από την ΟΥΝΡΑ. Ο χώρος του συσσιτίου ήταν στον ηµιυπόγειο χώρο του σχολείου, εκεί που 
τώρα είναι η αίθουσα Γυµναστικής και Μουσικής. Έτσι, τα άπορα παιδιά σιτίζονται καθηµερινά και οι 
οικογένειές τους ανακουφίζονται οικονοµικά. Αξίζει να σηµειωθεί πως το σχολικό έτος 1945-46 επί 316 
εγγεγραµµένων µαθητών οι 235 ήταν άποροι ενώ κατά το επόµενο σχολικό έτος από τα 333 παιδιά του 
σχολείου, άπορα ήταν τα 244 – τρία στα τέσσερα δηλαδή.  
Στο µαθητολόγιο γραφόταν ο τόπος καταγωγής των µαθητών, ο τόπος γέννησης, ο τόπος διαµονής, η 

θρησκεία, το επάγγελµα πατρός, η τάξη που γραφόταν, η βαθµολογία Α΄, Β΄, Γ΄ Τριµηνίας, ο βαθµός 
των εξετάσεων, ο Γενικός βαθµός, η ∆ιαγωγή και παρατηρήσεις όπως «απεφοίτησεν» για τελειόφοιτους, 
«προήχθη», «∆ιετής», «δεν προήχθη», «δεν προσήλθε εις εξετάσεις», «απελύθη». 
Από το Γενικό Έλεγχο βλέπουµε ότι υπήρχαν τα εξής µαθήµατα: Θρησκευτικά, Ελληνικά, Αριθµητι-

κή – Γεωµετρία, Φυσική Ιστορία, Φυσική Πειραµατική, Ιστορία, Γεωγραφία, Αγωγή πολίτου, Καλλι-
γραφία, Ιχνογραφία, Γυµναστική και Ωδική. 
Η βαθµολογική κλίµακα περιλαµβάνει και τους αριθµούς από το 1 (θεωρητικά) έως και το 10. Το 9 

και το 10 αντιστοιχούν στο Άριστα, το 7 και το 8 στο Καλώς, το 5 στο Σχεδόν Καλώς, το 4 στο Μετρίως 
και το 3 στο Μετριότατα.∗ 

                                                 
∗ Ο µικρότερος βαθµός που έχουµε επισηµάνει στο Μαθητολόγιο είναι το «4» 
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Στη στήλη υπηκοότης αναγράφεται η λέξη «Έλλην» για τα αγόρια, «Ελληνίς» για τα κορίτσια. Υπάρχει 
στήλη που γράφεται «Μονοετής» για τους µαθητές που πρώτη φορά φοιτούν στην τάξη τους, «∆ιετής» για 
του µαθητές που φοιτούν για δεύτερη φορά. 
Η φοίτηση εκείνα τα χρόνια δεν ήταν δωρεάν. Οι οικογένειες κατέβαλλαν εκπαιδευτικά τέλη: 5.000 

δρχ. για τους µαθητές της Έκτης και 3.000 για τις άλλες τάξεις. Από αυτά πάντως, απαλλάσσονταν παι-
διά απόρων οικογενειών καθώς και οι αριστούχοι µαθητές και µαθήτριες. Εξάλλου, πολλοί άποροι µα-
θητές επιλέγονταν από το σχολείο µας για τις µαθητικές κατασκηνώσεις. 

Οι περισσότερες σχολικές τσάντες 
κατασκευάζονταν από φτηνό ύφασµα 
αλλά και τα βιβλία άλλαζαν πολλά 
χέρια, από παλιότερο µαθητή κάθε 
τάξης σε νεότερο ή από µεγαλύτερο 
αδελφό σε µικρότερο. Κάποια παιδιά 
εγκατέλειπαν το ∆ηµοτικό πριν το 
ολοκληρώσουν. Αυτό συνηθέστατα 
συνέβαινε, επειδή οι οικογένειές τους 
– ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των 
άτυχων παιδιών – δεν µπορούσαν να 
επωµιστούν το βάρος της καταβολής 
των διδάκτρων και της αγοράς των 
βιβλίων. Έτσι, τα παιδιά αυτά έµπαι-
ναν από πολύ νωρίς στη βιοπάλη 
συνεισφέροντας στο πενιχρό εισόδηµα 
της οικογένειας αφαιρώντας παράλ-
ληλα πολύτιµο πνευµατικό υλικό από 
την πατρίδα µας που τόσο το είχε 
ανάγκη. Εξάλλου, µε µια πρόχειρη 
µατιά στο µαθητολόγιο διαπιστώνει 
κανείς πως παιδιά ορφανά, παιδιά από 
οικογένειες καπνεργατών αλλά και 
βιοπαλαιστών έχουν πολύ χαµηλή 
βαθµολογία ή παραµένουν στάσιµα 
στην ίδια χρονιά. Παρ’ όλα αυτά, η 
συνοικία – και κατ’ επέκταση το 

σχολείο µας – έβγαλε πολλούς εξαίρετους επιστήµονες, ανάµεσά τους δε και δύο Πρυτάνεις! Φαίνεται 
πως η ανέχεια του καιρού εκείνου σε συνδυασµό µε το πείσµα και την αγάπη στα Γράµµατα, έσπρωξε 
αρκετά παιδιά σε ανώτερες και ανώτατες σπουδές. Είµαστε υπερήφανοι γι’ αυτά! 
Η ξιπολησιά ήταν η συνήθης κατάσταση των παιδιών, αφού οι οικονοµικές δυνατότητες των περισσό-

τερων οικογενειών ήταν εξαιρετικά περιορισµένες. Τα περισσότερα παιδιά διέθεταν µόνο ένα ζευγάρι 
παπούτσια, το οποίο χρησιµοποιούνταν για τις Κυριακές και τις ηµέρες των γιορτών. Σε έγγραφο που 
εστάλη το Μάιο του 1947, διαβάζουµε πως «Αποστέλλονται 70 ζεύγη παπουτσιών σε άπορες µαθήτριες του 
σχολείου τα οποία διανέµονται κατά προτεραιότητα εις θυγατέρας ή αδελφάς απόρων εφέδρων στρατιωτών, επι-
στρατευθέντων της Μ.Α.Υ., προσφύγων καταφυγόντων εν τη πόλει εκ της υπαίθρου συνεπεία της τροµοκρατικής 
δράσεως των συµµοριτών, µετ’ αυστηράν διακρίβωσιν της ιδιότητος τούτων και τέλος εις τας λοιπάς απόρους µαθη-
τρίας του σχολείου σας». 
Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε, είναι και το γεγονός που συνέβη το ∆εκέµβριο του 

1946 και καταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών. Επειδή απουσίαζαν τρεις εκπαιδευτικοί λόγω µεταθέσε-
ων, αποσπάσεων κ.λπ, αποφασίζεται να διεξαχθεί έρανος (!) µεταξύ των παιδιών για να προσληφθεί ένας 
ακόµη, αφού το σχολείο δεν µπορούσε να λειτουργήσει µε τρεις µόνο δασκάλους. Την εποχή αυτή ο 
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µέσος όρος µαθητών ανά τάξη, ανέρχεται στα 60-65 παιδιά. Με τους µισούς εκπαιδευτικούς απόντες, ο 
αριθµός αυτός θα πρέπει να ανέβηκε σε παραπάνω από 120! Ο έρανος απέδωσε 100.000 δρχ. και µε τα 
χρήµατα αυτά προσελήφθη µια δασκάλα πτυχιούχος της Ζαριφείου Παιδαγωγικής Ακαδηµίας Αλεξαν-
δρούπολης, η Αναστασία Βενεδίκογλου. 
Φυλλοµετρώντας το µαθητολόγιο και παρατηρώντας τις καταγραφές που έγιναν τα πρώτα µεταπολε-

µικά χρόνια (1945 – 1950) διαπιστώνει κανείς πως το πλέον διαδεδοµένο επάγγελµα των γονέων των 
παιδιών ήταν καπνεργάτης. Υπήρχαν πολλοί γονείς εργάτες ενώ αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός πως 
αρκετά παιδιά είναι ορφανά προφανώς εξαιτίας του πολέµου και της Κατοχής. Έπονται σε συχνότητα 
καταγραφής αχθοφόροι και µικροπωλητές ενώ ελάχιστοι είναι οι υπάλληλοι. Άλλα επαγγέλµατα γονέων 
που βρίσκει κανείς σ’ εκείνα τα χρόνια είναι υποδηµατοποιός, µάγειρος, «σοφέρ», ηλεκτρολόγος, γαλα-
κτοπώλης, κτίστης, ξυλουργός, ελαιοχρωµατιστής, αλιεργάτης, µουσικός – οργανοπαίκτης, παντοπώλης, 
ενώ είναι ενδιαφέρον το γεγονός πως υπάρχει κι από ένας επιχειρηµατίας, βοσκός και σαγµατοποιός 
(σαµαράς). 
Τα Ποταµούδια ήταν φτωχογειτονιά – κυρίως ο µαχαλάς των Λαζέικων που βρισκόντουσαν στη βό-

ρεια άκρη της συνοικίας και ήταν γειτονιά προσφύγων. Υπήρχαν όµως και οικογένειες που ήταν σε κα-
λύτερη οικονοµική κατάσταση και που τα παιδιά τους φοιτούσαν στο σχολείο. Αυτές δώριζαν σχεδόν 
κάθε χρόνο στο σχολείο ή σε άπορα παιδιά γραφική ύλη, χάρτες κ.α. Συνήθως ήταν µέλη της Σχολικής 
Εφορείας και βοηθούσαν το σχολείο. Σε Πρακτικό (και υπάρχουν αρκετά ανάλογα, ενδεικτικά αναφέ-
ρουµε ένα) διαβάζουµε ευχαριστήριο προς τους Αντώνιο Ραδίτση, Νικόλαο Φιλιππούση και Γεώργιο Λέ-
ντζη οι οποίοι δώρισαν διδακτικό υλικό – γραφική ύλη σε άπορα παιδιά, γεωµετρικά όργανα, ανάγλυφο 
χάρτη.  
Σε πολλά παιδιά σηµειώνεται ως τόπος καταγωγής χωριά της Θάσου – πολλοί Θάσιοι καπνεργάτες 

έµεναν στα Ποταµούδια – καθώς και τα ορεινά χωριά του Νοµού (∆ύσβατο, Λυκόστοµο κ.α.). Τα πε-
ρισσότερα από τα παιδιά αυτά χαρακτηρίζονται σε ειδική στήλη του µαθητολογίου ως άπορα ή ορφανά 
ενώ αυτά που έχουν τόπο γέννησής τους τη Θάσο, στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι παιδιά κα-
πνεργατών. Υπάρχουν και 2-3 παιδιά µε καταγωγή από την Πελοπόννησο (Πύργος, Ναύπλιο) των ο-
ποίων το επάγγελµα του πατέρα είναι αξιωµατικός του Στρατού ή της Χωροφυλακής. 
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H δύναµη του σχολείου την εποχή εκείνη (τέλη της δεκαετίας του ’40 και αρχές του ’50) ήταν κατά 
µέσο όρο 250 µαθητές. Το 1948 όµως, ο αριθµός αυτός εκτοξεύεται στο 325 παραµένοντας περίπου ο 
ίδιος και το 1949, για να πέσει το 1950 στο 207. Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο γεγονός πως κατά τη 
διάρκεια του Εµφυλίου πολύς κόσµος κατέφυγε στις πόλεις. Σταδιακά και µέχρι τις αρχές του ’60 ο α-
ριθµός των παιδιών αυξάνεται πάλι, σηµατοδοτώντας ίσως την αρχή της εσωτερικής µετανάστευσης. 

Την εποχή εκείνη, η διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών στο σπίτι ή στο σχολείο ήταν ριζικά 
διαφορετική από τις µέρες µας. Η σωµατική 
τιµωρία ήταν καθηµερινό φαινόµενο και η βέργα 
ήταν απαραίτητο αξεσουάρ του δασκάλου ή της 
δασκάλας. Οι παλαιότεροι υποστηρίζουν πως «µόνο 
έτσι µαθαίνει κανείς γράµµατα». Αγριεµένα παιδιά της 
Κατοχής, φτωχά, υποσιτισµένα, µερικά από αυτά 
ορφανά ή µε γονείς στην εξορία (τα Ποταµούδια 
ήταν κατ’ εξοχήν συνοικία αριστερών), δεν 
µπορούσαν να ενταχθούν σ’ ένα Σχολείο που ήταν 
έξω από τις παραστάσεις τους, τις ανάγκες τους, 
που µιλούσε µια γλώσσα ακατανόητη – την 
καθαρεύουσα. 
Τα παιδιά περνούσαν το µεγαλύτερο µέρος της 

ηµέρας παίζοντας έξω από το σπίτι. Σχεδόν όλα τα 
παιδιά, αγόρια και µερικά κορίτσια, µόλις 
τελείωναν από τη µελέτη των µαθηµάτων (όσα 
µελετούσαν!), πληµµύριζαν τους δρόµους της 
συνοικίας και επιδίδονταν στο παιχνίδι. Τις σχόλες 
και το καλοκαίρι, έφευγαν από το σπίτι το πρωί και 
επέστρεφαν λίγο πριν νυχτώσει. Κανείς δεν τα 
γύρευε. Ήξεραν ότι θα ήταν κάπου στη γειτονιά και 
θα επέστρεφαν. ∆εν είχαν ούτε παιχνιδοµηχανές 
ούτε κινητά τηλέφωνα. Είχαν φίλους που πήγαιναν 
έξω για να τους συναντήσουν. Πλακωνόντουσαν στο 
ξύλο, αλλά κανείς δεν πήγαινε στη µαµά για να 
καταγγείλει εκείνον από τον οποίον τις έφαγε! 

Πήγαιναν περπατώντας στα σπίτια των φίλων τους. Με τα πόδια πήγαιναν και στο σχολείο. Η λέξη 
«φροντιστήριο» ήταν άγνωστη. Όταν δεν είχαν τι παιχνίδι να παίξουν, ανακάλυπταν καινούρια. Με ξύλα, 
µε λαστιχάκια, µε πέτρες, µε νερό, µε το… τίποτα. Το παιχνίδι θέλει φαντασία. Κι εκείνες τις εποχές η 
τηλεόραση και οι παιχνιδοµηχανές δε στείρωναν τη φαντασία των παιδιών. 
Ο κύριος «παιδότοπος» της συνοικίας ήταν η αυλή του σχολείου, η πλατεία Νεαπόλεως – ή «πλατέα» 

όπως την αποκαλούσαν – και όπου γίνονταν ποδοσφαιρικά παιχνίδια µε µπάλες φτιαγµένες από κουρέ-
λια. Προφορική µαρτυρία αναφέρει πως το µεσηµέρι όταν σχολούσαν τα συνεργεία της περιοχής, γινό-
ντουσαν συναρπαστικά µατς από τα παιδιά που δούλευαν εκεί µαζί µε τα παιδιά του σχολείου. Άλλο 
αγαπηµένο µέρος των παιδιών ήταν και η περιοχή «Παράδεισος», στη θέση όπου σήµερα βρίσκεται το 
∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο. Πήρε την ονοµασία του από οµώνυµο «οικογενειακό κέντρο» που 
βρισκόταν εκεί∗ και ήταν γεµάτο δέντρα. Όλα τα αγόρια ήταν κουρεµένα «γουλί» σαν προληπτικό µέ-
τρο υγιεινής. 
Τα κυριότερα παιχνίδια των παιδιών ήταν το κρυφτό, το κυνηγητό, το κουτσό, το σχοινάκι, οι αµάδες, 

                                                 
∗ Ιδιοκτήτες του οικογενειακού αυτού κέντρου, ήταν η οικογένεια µουσικών Κουλαξίζη. Ο µικρότερος γιος, ο Λάζαρος Κου-
λαξίζης, είναι σήµερα σπουδαίος δεξιοτέχνης του ακορντεόν.  
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ο µπίκος, το ξυλίκι και ο πετροπόλεµος, παιχνίδια δηλαδή που ήταν δυνατόν να παιχτούν µε υλικά που 
µπορούσαν να βρεθούν παντού, χωρίς να απαιτείται δαπάνη από µέρους των οικογενειών τους. Οι τε-
λευταίες, άλλωστε, αδυνατούσαν να δαπανήσουν χρήµατα για παρόµοιους σκοπούς. 
Ειδικά ο πετροπόλεµος γνώρισε µεγάλες δόξες, αφού οµηρικές µάχες γινόντουσαν ανάµεσα στις γει-

τονιές της πλατείας και του «Παράδεισου» ή ανάµεσα σε όλα τα παιδιά της συνοικίας και σ’ εκείνα της 
όµορης – και γι’ αυτό µισητής! – του Προφήτη Ηλία. Οι συνέπειες του πετροπόλεµου ήταν πολλές φο-
ρές αιµατηρές και δεν ήταν σπάνιο να ανοίγουν κεφάλια! 
Στα τέλη του Μαρτίου του 1954 όµως ο «Παράδεισος» και η πλατεία σωπαίνουν. Οι δύο αυτοί «παι-

δότοποι» αδειάζουν. Ο λόγος δεν είναι πως τα παιδιά άρχισαν τα φροντιστήρια, τα Αγγλικά, το µπαλέτο 
κ.λπ. – είναι πολύ νωρίς ακόµη. Μια επιδηµία ιλαράς που ενέσκηψε στο σχολείο, προσέβαλε το 50% 
των µικρών τάξεων και το 15%-20% των µεγάλων. Έτσι, όπως διαβάζουµε στο σχετικό Πρακτικό που 
συνετάχθη, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του σχολείου… απαγορεύουν το παιχνίδι στις γειτονιές και 
επιβάλλουν την υποχρεωτική µεσηµβρινή κατάκλιση για να µην εξαντληθούν τα παιδιά και χειροτερέψει 
η κατάστασή τους! Είναι άγνωστο βέβαια µε ποιον τρόπο εφαρµόστηκε αυτό το µέτρο. Αποφασίζεται 
επίσης η ηµερήσια εκδροµή της 19ης Μαΐου να διεξαχθεί µε αυτοκίνητα «για να αποφευχθεί περαιτέρω 
κόπωσις των µαθητών». 
Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, το σχολείο µετονοµάζεται από Β΄ ∆ηµοτικόν Σχολείον Καβάλας, Β΄ Εκ-

παιδευτικής Περιφερείας σε 11ον ∆ηµοτικόν Σχολείον Καβάλας, ονοµασία που φέρει µέχρι σήµερα – µε την 
προσθήκη της λέξης Ολοήµερο. 

Οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του 
σχολείου οργάνωναν σε τακτική βάση 
συγκεντρώσεις γονέων όπου τους 
µιλούσαν για θέµατα παιδαγωγικά, 
εθνικά, κοινωνικά, κ.α. Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγονός πως έπρεπε από πριν 
να ενηµερώσουν την… Ασφάλεια 
σχετικά µε την ηµέρα, την ώρα καθώς 
και για το θέµα της οµιλίας, όπως 
δείχνει το έγγραφο του 1955 που 
βρήκαµε στα αρχεία του σχολείου. 
Κοιτάζοντας τις εγγραφές στο τότε 

Μαθητολόγιο του σχολείου µας, 
διαπιστώνουµε πως στα τέλη της 
δεκαετίας του ’50 και στις αρχές του 

’60 σηµειώνεται µια αξιοσηµείωτη αλλαγή όσον αφορά το επάγγελµα των γονέων. Μειώνονται οι κα-
πνεργάτες ενώ αυξάνονται οι εργάτες. Έχει ψηφισθεί ο νόµος 2348/53∗ ο οποίος καταργούσε το προ-
νόµιο αποκλειστικής εργασίας στα καπνοµάγαζα. Το αποτέλεσµα ήταν να µειωθεί δραστικά ο αριθµός 
των ανδρών καπνεργατών οι οποίοι µένοντας άνεργοι είτε αλλάζουν εργασία απασχολούµενοι αλλού είτε 
µεταναστεύουν. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που ο αριθµός των παιδιών µειώνεται συνεχώς τα επόµενα 
χρόνια. Επίσης παρατηρούµε αύξηση των ιδιωτικών και δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και όσων ασκού-
σαν ελευθέρια επαγγέλµατα («σοφέρ», έµποροι κ.λπ.). Σχεδόν εξαφανίζεται η ένδειξη «ορφανό» ενώ 
στον τόπο καταγωγής εµφανίζεται µε πολύ µεγαλύτερη συχνότητα η Καβάλα.  
Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’60 ο αριθµός των παιδιών αυξάνεται διαρκώς για να φτάσει στα 

µέσα της, τα 305 παιδιά. Στη συνέχεια όµως µειώνεται διαρκώς για να φτάσει στα τέλη της επόµενης τα 
200 περίπου παιδιά. Ίσως βέβαια αυτό να οφείλεται για την πρώτη περίπτωση στην κάθοδο οικογενειών 
από τα χωριά στην πόλη και στη δεύτερη στη µετανάστευση στα µεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερι-
κό. 
                                                 
∗ Ο επονοµαζόµενος και «νόµος Βενέτη», επειδή τον εισηγήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Κωνσταντίνος Βενέτης 
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Σκετς «εθνικοπατριωτικού» περιεχοµένου στην ταράτσα. Ο κοστουµαρισµένος σύγχρονος Αθηναίος, αντάµα 

µε τον Μ. Αλέξανδρο και τον Αθηναίο οπλίτη. (Αρχείο Γιώργου Στρατή) 

Το σχολείο δεν είναι όµως µόνο µαθήµατα, είναι εκδροµές, διαλείµµατα και γιορτές! Οι περίπατοι 
γίνονταν στο κοντινό δασάκι της «Χωράφας» και οι ηµερήσιες στη θέση «Παράδεισος» της Ξάνθης ή 
στους «Κοµνηνούς» της ∆ράµας.  
Στα διαλείµµατα τα αγόρια έπαιζαν ποδόσφαιρο στην πλατεία και τα κορίτσια λάστιχο, σχοινάκι, 

κουτσό. Η παιδική χαρά και οι κούνιες στο χώρο αυτό, γινόντουσαν το µήλο της έριδος από τα µικρό-
τερα παιδιά για το ποιος θα προλάβει να τη χρησιµοποιήσει στο µικρό χρονικό διάστηµα των 10 λε-
πτών. Mε την πάροδο των χρόνων όµως και στις αρχές της δεκαετίας του ’90, το ποδόσφαιρο σταδιακά 
απαγορεύτηκε επειδή αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθµός των αυτοκινήτων που διέρχονται την οδό Σερδά-
ρογλου και υπήρχε κίνδυνος παιδιά που µάζευαν την µπάλα από το δρόµο να παρασυρθούν από αυτά. 
Αν και τελευταία τοποθετήθηκε συρµάτινος φράχτης, η απαγόρευση για ποδόσφαιρο µε µπάλα ισχύει 
ακόµη επειδή υπάρχει ο κίνδυνος µε δυνατό σουτ, η µπάλα να περάσει το φράχτη και να βρεθεί στο 
δρόµο.  
Τα παιδιά όµως µε την εφευρετικότητα που τα διακρίνει, ξεπέρασαν το εµπόδιο αυτό, χρησιµοποιώ-

ντας αντί για µπάλα… µικρά πλαστικά µπουκάλια νερού ή αναψυκτικών τα οποία τα γεµίζουν µε ορι-
σµένη ποσότητα χώµατος (κι εδώ είναι η µεγάλη τέχνη!) έτσι ώστε να µην είναι ούτε υπερβολικά βαριά 
ούτε ελαφριά, προσοµοιώνοντας έτσι µια κανονική µπάλα. Είναι συναρπαστικό να βλέπει κανείς τα αγό-
ρια – και µερικά κορίτσια! – να παίζουν µε τόσο πάθος ποδόσφαιρο µε την αυτοσχέδια µπάλα! Μια 
µικρή – ευτυχώς ή δυστυχώς; – µειοψηφία παιδιών χρησιµοποιούν για χώρους ανάπαυσης αλλά και… 
επόπτευσης του γύρω χώρου, τα κλαδιά των λιγοστών πια δέντρων που υπάρχουν στην πλατεία. Με πό-
νο ψυχής τα κατεβάζουµε από εκεί επάνω όταν εφηµερεύουµε προσέχοντας τα παιδιά στο διάλειµµα. 
Οι καιροί που τα παιδιά σκαρφάλωναν στα δέντρα και κατασκεύαζαν πατίνια χωρίς φρένα τρέχοντας 
στις κατηφόρες των Ποταµουδίων, πέρασε χωρίς επιστροφή… 
Την εποχή αυτή, στα µέσα της δεκαετίας του ’60 δηλαδή, το σχολείο εξοπλίζεται µε ό,τι πιο προχω-

ρηµένο υπήρχε τότε. Όργανα Φυσικής Πειραµατικής και Χηµείας, προπλάσµατα, συσκευές, χάρτες, 
βιβλία, πικ-απ, µικροφωνικές εγκαταστάσεις και άλλο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό πλουτίζουν τις 
αίθουσές του – µέρος αυτού του υλικού αξιοποιείται ως σήµερα! – διατηρώντας τη φήµη του σαν ένα 
από τα καλύτερα σχολεία της πόλης. 
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Οι γιορτές των εθνικών επετείων (όταν ο καιρός το επέτρεπε) µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’70 γι-

νόντουσαν στην ταράτσα του σχολείου. Το δώµα του ανατολικού κυλινδρικού όγκου κατείχε το ρόλο 
της σκηνής όπου τα παιδιά έλεγαν ποιήµατα κι έπαιζαν σκετς. Στον ίδιο χώρο εκφωνείτο και ο πανηγυ-
ρικός της ηµέρας ενώ παιδιά και γονείς παρακολουθούσαν καθισµένοι στον υπόλοιπο χώρο της ταρά-
τσας. Στην πλατεία γινόταν όµως η παράδοση της σηµαίας στον/στην σηµαιοφόρο (αν «εµφορείτο η οι-
κογένειά του από υγιή εθνικά φρονήµατα» κάποιες εποχές) όπως και οι δοκιµαστικές παρελάσεις. Οι Χρι-
στουγεννιάτικες γιορτές – και σήµερα όλες – γινόντουσαν στο δεύτερο όροφο όπου οι αίθουσες χωρίζο-
νται από διπλά ξύλινα παραπέτα που όταν ανοίγουν δηµιουργούν έναν µεγάλο ενιαίο χώρο. Προφορική 
µαρτυρία αναφέρει πως τα παραπέτα κατασκευάστηκαν από τους Άγγλους όσο το σχολείο ήταν επιταγ-
µένο από αυτούς.  
Στις δεκαετίες του ’50, του ’60 και µέχρι το 1974 γίνονταν λίγο πριν το τέλος κάθε σχολικής χρονιάς 

οι Γυµναστικές Επιδείξεις (που αργότερα µετονοµάστηκαν σε «Αθλητικοί Αγώνες») στο ∆ηµοτικό στάδιο. 
Ελάµβαναν µέρος όλα τα σχολεία της πόλης (φυσικά και το δικό µας) και παρίσταντο όλοι οι επίσηµοι 
της εποχής: Στρατηγός, Νοµάρχης, ∆ήµαρχος, Μητροπολίτης, Επιθεωρητές και άλλοι. 
Γινόντουσαν αθλήµατα, ασκήσεις, τσουβαλοδροµίες, διελκυστίνδες, ενώ οι εκδηλώσεις έκλειναν µε 

δηµοτικούς χορούς. Την έναρξη των αθληµάτων προηγείτο ο… όρκος που εν χορώ έδιναν τα παιδιά 
διαβεβαιώνοντας για το «ευ αγωνίζεσθαι». Την εποχή της δικτατορίας οι εκδηλώσεις αυτές γνώρισαν µε-
γάλες δόξες αφού «αναβαθµίστηκαν» µε αναπαραστάσεις µαχών, «ζωντανές ιστορικές εικόνες»∗ ακόµα 
και µε ειδικούς σχηµατισµούς των παιδιών τα οποία τοποθετηµένα κατάλληλα, σχηµάτιζαν τη φράση 
«21 Απριλίου 1967»! Αναρωτιέται κανείς πόσες χιλιάδες ώρες µαθηµάτων χάθηκαν συνολικά αφού οι 
ταλαίπωροι δάσκαλοι έπρεπε να κάνουν πολύωρες πρόβες για να παρουσιάσουν ένα άρτιο αποτέλεσµα 
µπροστά µάλιστα σε µερικές χιλιάδες κόσµου. Ανάλογου είδους εκδηλώσεις – σε µικρότερη βέβαια 
κλίµακα – γίνονταν και στα σχολεία, µε τον κόσµο της γειτονιάς να παρακολουθεί. 
Σήµερα, αυτού του είδους οι εκδηλώσεις έχουν αντικατασταθεί από εκδηλώσεις Πολιτισµού από τις 

οποίες µπορεί να λείπουν οι δεκάρικοι και οι όρκοι στα αθλητικά ιδεώδη, είναι όµως κοντύτερα ψυχο-
παιδαγωγικά στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες του σύγχρονου παιδιού. Είµαστε δε περήφανοι που µε 
τη συνδροµή όλων των συναδέλφων – κυρίως όµως αυτών της Φυσικής Αγωγής και της Μουσικής – 
κατορθώνουµε να είµαστε κάθε φορά όλο και καλύτεροι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται στο 
τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στην πλατεία. 
                                                 
∗ Είναι γνωστή η κακογουστιά και η πατριδοκαπηλία εκείνων των εκδηλώσεων… 
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«Το ταξίδι του Ήλιου» - δράση του Προγράµµατος Μελίνα 

Το 1971 καταργείται η µεταµεσηµβρινή εργασία κι έτσι τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο µόνο πρωί 
έχοντας το απόγευµά τους τυπικά ελεύθερο. Τυπικά, γιατί από εκείνη την εποχή, αρχίζουν να διαδίδο-
νται τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών – Αγγλικών κυρίως. Τα Αγγλικά θα µπουν στην Α/θµια 
Eκπαίδευση είκοσι χρόνια αργότερα. Ακόµη µια φορά, το ελληνικό Σχολείο βρίσκεται πολύ πίσω από 
τις ανάγκες της κοινωνίας… 
Το 1976 το σχολείο χωρίζεται στα δύο: στο 11ο 6/θ ∆ηµοτικό Σχολείο και στο 23ο 6/θ ∆ηµοτικό 

Σχολείο που λειτουργούν συστεγαζόµενα σε διπλοβάρδια. Το σχολικό έτος 1981-1982 καταργείται το 
23ο ∆ηµοτικό Σχολείο και συνεχίζεται η λειτουργία του σχολείου µε την ονοµασία 11ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Καβάλας το οποίο λειτουργεί σε διπλοβάρδια. 
Στα µέσα της δεκαετίας του ’80 το σχολείο µας επιλέγεται σαν ένα από τα Σχολεία ∆οκιµαστικής Ε-

φαρµογής Νέων Προγραµµάτων – τα Σ.∆.Ε.Ν.Π. Γίνονται αλλαγές στο ωράριο και εισάγεται η ξένη 
γλώσσα, που στο σχολείο µας είναι τα Γαλλικά ενώ το µάθηµα της Γυµναστικής που γίνεται από απο-
φοίτους της Γυµναστικής Ακαδηµίας, αναβαθµίζεται. Μετά την δοκιµαστική τους εφαρµογή, τα προ-
γράµµατα αυτά εισάγονται σε όλα τα σχολεία της χώρας. 
Στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90 άρχισαν να έρχονται στο σχολείο παιδιά παλιννοστούντων 

από την πρώην Σοβιετική Ένωση, καθώς και οικονοµικών µεταναστών. ∆ηµιουργείται έτσι ένα ξεχωρι-
στό τµήµα γι’ αυτά τα παιδιά, µια «τάξη υποδοχής», όπου τα παιδιά αυτά πηγαίνουν τις πρώτες δύο ώρες 
και διδάσκονται την ελληνική γλώσσα. Ήταν µια δύσκολη περίοδος µέχρι να ξεπεραστούν τα προβλή-
µατα προσαρµογής των παιδιών αυτών, µε τους συναδέλφους να κάνουν ό,τι καλύτερο µπορούν. Σήµε-
ρα, τα παιδιά αυτά είναι 20 περίπου ετών και αρκετά από αυτά φοιτούν σε Ανώτατες σχολές. Υπάρχουν 
ακόµη στη συνοικία οικογένειες οικονοµικών προσφύγων, τα παιδιά τους όµως που φοιτούν στο σχολείο 
µας, είναι γεννηµένα στην Ελλάδα κι έτσι λείπουν τα προβλήµατα προσαρµογής.   
Το 1995 ήταν µια χρονιά – ορόσηµο για το σχολείο µας, όταν εντάχθηκε µαζί µε άλλα 45 ∆ηµοτικά 

Σχολεία από ολόκληρη τη χώρα και 2 ∆ηµοτικά Σχολεία από την Κύπρο στο πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ-
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» – µια πρωτοβουλία της αείµνηστης Μελίνας Μερκούρη – και 
ολοκληρώθηκε (η πειραµατική εφαρµογή του) το 2002. Στόχοι του προγράµµατος ήταν η αναβάθµιση 
της εκπαίδευσης, δίνοντας έµφαση στις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές πλευρές της παιδείας και η ευαι-
σθητοποίηση των µαθητών στην πολιτιστική µας κληρονοµιά προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν, να εκτιµήσουν, να αγαπήσουν και να προστατεύσουν τις ιστορικές καταβολές τους και να 
εξοικειωθούν µε τις σύγχρονες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.  
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H µελέτη και ο σχεδιασµός του προγράµµατος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1994 στο πλαίσιο της 
Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ η πειραµατική εφαρµογή του ξεκίνησε το Σεπτέµ-
βριο του 1995 από την A΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου και χρόνο µε το χρόνο επεκτάθηκε σε όλες 
τις τάξεις µε πρόβλεψη και για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, συνεχίζοντας ως την άνοιξη του 2004, 
οπότε και διακόπηκε η λειτουργία του χωρίς καµία εξήγηση∗. 
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µας παρακολούθησαν από την αρχή της εφαρµογής του προγράµµα-

τος µια σειρά σεµιναρίων στους τοµείς του Θεάτρου, της Μουσικής, του Χορού-Κίνησης, των Εικαστι-
κών, της Τοπικής Ιστορίας, των Οπτικοακουστικών, των πρότυπων επισκέψεων σε χώρους Πολιτισµικής 
Αναφοράς. Παράλληλα επισκέπτονται το σχολείο κλιµάκια θεάτρου, όπως η Ξένια Καλογεροπούλου µε 
το έργο «Οδυσσεβάχ», κλιµάκια Χορού-Κίνησης, κλιµάκια Θεατρικού Παιχνιδιού από το «Θέατρο Η-
µέρας» του Λάκη Κουρετζή κ.α. Οι εµπειρίες που αποκόµισαν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές-ιες από τις 
επαφές αυτές ήταν αξέχαστες! 

Ένα χαρακτηριστικό – και όχι βεβαίως το 
µοναδικό! – παράδειγµα είναι και η δράση 
«Βιβλίο και Ανάγνωση». Ο «µπλε σάκος» µε τα 
100 περίπου βιβλία που αναφέρονται στο 
συναρπαστικό κόσµο της αρχαιότητας από 
την Προϊστορική µέχρι και τη Ρωµαϊκή 
εποχή παρέµεινε στο σχολείο για δύο περί-
που µήνες – ο µπλε σάκος «ταξίδευε» σε όλα 
τα σχολεία του «ΜΕΛΙΝΑ» – κι έτσι τα 
παιδιά βρήκαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν 
στον όµορφο κόσµο του βιβλίου. 
Κάποιοι από τους γονείς ενδιαφέρθηκαν να 

γνωρίσουν τα βιβλία αυτά, να συζητήσουν µε τους εκπαιδευτικούς και να τα προµηθευτούν. Το 2001 – 
χάρη στο «ΜΕΛΙΝΑ» – ήταν έτος βιβλίου για το σχολείο µας που διέθεσε αρκετά χρήµατα για την 
αγορά βιβλίων. Η βιβλιοθήκη του σχολείου πλούτισε και η κίνηση ήταν µεγάλη. 
Στα πλαίσια της εξακτίνωσης πραγµατοποιήθηκε στην πόλη µας στα τέλη Μαΐου του 2003 διηµερίδα 

γνωριµίας του Προγράµµατος για τους συναδέλφους του Νοµού την οποία συνδιοργάνωσε το «ΜΕ-
ΛΙΝΑ» µε το σχολείο µας. Παρουσιάστηκε το Πρόγραµµα στους συναδέλφους καθώς επίσης και µια 
ενότητα από το εκπαιδευτικό υλικό. 
Από το σχολικό έτος 2003-2004 άρχισε η εξακτίνωση του προγράµµατος σε όλα τα σχολεία του 

Νοµού. Κλιµάκιο του Προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ» ήρθε στο σχολείο µας και επιµόρφωσε σε τρεις 
διήµερες συναντήσεις περίπου 150 συναδέλφους στις Τέχνες, στο Εκπαιδευτικό Υλικό και στη ∆υναµική 
της Οµάδας. Εκείνο το διάστηµα, το σχολείο βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων των συ-
ναδέλφων του Νοµού, και όχι µόνο… 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
* Παρά τις διαµαρτυρίες συναδέλφων από όλη την Ελλάδα αλλά και της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας, το Πρόγραµµα δε συ-
νεχίστηκε. 
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Το πρόγραµµα αν και σταµάτησε την άνοιξη του 2004, άφησε στο σχολείο µας έναν τεράστιο όγκο 

ποιοτικού διδακτικού υλικού το οποίο εξακολουθούν να το δανείζονται συνάδελφοι της Πρωτοβάθµιας 
αλλά και της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα και το ίδιο το σχολείο παρήγαγε – και εξα-
κολουθεί να παράγει – ένα αξιόλογο διδακτικό υλικό: 
Το παλιό Υδραγωγείο της πόλης µας: Εκπαιδευτικό υλικό µε θέµα το παλιό υδραγωγείο της πόλης µας 

 (Β΄ τάξη, 1999) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/aqua/aquaduct.htm 
Τα τρυκ της Φωτογραφίας: Οπτικοακουστικός Αλφαβητισµός 

 (Β΄ τάξη, 1999) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/effects/optic.htm 
Το Κάστρο: Εκπαιδευτικό υλικό µε θέµα το Κάστρο της πόλης 

 (Στ΄ τάξη, 2000)  http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/castle/castle.htm 
Αιγυπτιακά µνηµεία της πόλης µας: Ο Μωχάµετ Άλυ και το Ιµαρέτ 

 (Στ΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/egypt/monuments.htm 
Το Πάσχα στην Ελληνική Παράδοση: Ήθη και έθιµα της Λαµπρής  

 (Α΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/pasxalia/pasxa.htm 
Εµείς, τα εγγόνια σας: Αφιέρωµα σ’ αυτούς που είµαστε «δυο φορές παιδιά τους», στον παππού και τη γιαγιά  

 (Γ΄ τάξη, 2001)  http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/old/egonia.htm 
Παραδοσιακά επαγγέλµατα της γειτονιάς µας: Γνωρίζουµε τα Παραδοσιακά επαγγέλµατα της γειτονιάς  

 (Β΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/jobs/jobs.htm 
Οδυσσέας Ελύτης-Μια προσευχή γι' αυτόν: Αφιέρωµα στον ποιητή, πέντε χρόνια µετά τον θάνατό του      

(( Στ΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/pray/intro.htm 
Οι Παλιοί µας Φίλοι: Ηχόραµα 

 (Στ΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/oldfriends/oldfriends.htm 
Στα Μινωικά χρόνια: Ό,τι ήταν πριν και ό,τι θα είναι µετά από εµένα 

 (Γ΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/minoan/minoan.htm 
∆έκα ιστορίες µέσα στο Χρόνο: ∆έκα «ζωντανά» έργα έρχονται από την Αυγή του Πολιτισµού 

 (∆΄ τάξη, 2002)  http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/ten/intro.htm 
Οι δρόµοι έχουν τη δική τους Ιστορία: Περιδιαβαίνοντας την πόλη, περιδιαβαίνουµε την Ιστορία. 

 (Ε΄ τάξη, 2002)  http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/roads/intro.htm 
Ταξίδι στο Χώρο: Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα – Έρευνα στην πόλη της Καβάλας 

 (Ε΄ τάξη, 2003) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/xwros/eisagogi.htm 
...να πηγαίνω στο σχολειό... Εννέα πρόσωπα της πόλης από το χώρο της τέχνης και του πολιτισµού, θυµού-

νται τα σχολικά τους χρόνια  
 (Ε΄-Στ΄ τάξη, 2003-2005) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/artists/intro_art.htm 
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Η αρχική σελίδα του site του σχολείου µας 

Το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό, αποτελεί κληρονοµιά του «ΜΕΛΙΝΑ». Όµως, το πρόγραµµα δεν 
εξαντλήθηκε εκεί. ∆ιαπέρασε όλα τα µαθήµατα, καθιστώντας τα ελκυστικά και εµπλουτίζοντάς τα. Στο 
σχολείο µας αναβίωσαν έθιµα από άλλες εποχές (χελιδονίσµατα, κυρα-Σαρακοστή, Λαζαράκια) και τα παιδιά 
ταξίδεψαν στο Χώρο και στο Χρόνο αναζητώντας τις ρίζες τους µέσα από τις Τέχνες και τον Πολιτι-
σµό. 
Το «ΜΕΛΙΝΑ» µπορεί να διακόπηκε* αλλά η παρουσία του – και οι δράσεις του – είναι ακόµα ζω-

ντανές στο σχολείο µας. Οι τρεις βιβλιοθήκες γεµάτες εκπαιδευτικό υλικό καθώς και τα υψηλής ποιότη-
τας και πιστότητας αντίγραφα 28 πινάκων κορυφαίων Ελλήνων ζωγράφων – από τη δράση «πίνακες που 
ταξιδεύουν» – που κοσµούν τη νέα πτέρυγα του σχολείου µας, το µαρτυρούν… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το 1996 το σχολείο µας αποκτά ηλεκτρονικό υπολογιστή – τον εξασφάλισε ο τότε πρόεδρος του 

Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων κ. Αλ. Πιστέλας από τα Τ.Ε.Ι. της πόλης – ενώ το Φεβρουάριο του 
1999 αποκτιέται καινούριος µε την οικονοµική συνδροµή του Συλλόγου Γονέων. Το ∆εκέµβριο του 
ίδιου χρόνου το σχολείο µας ανεβάζει τις πρώτες του σελίδες στον δικό του ιστότοπο στο ∆ιαδίκτυο, 
µέσω του Otenet. Ψηφιοποιείται ό,τι υλικό είναι τεχνικά δυνατόν και ανεβαίνει στο Internet. 
Το καλοκαίρι του 2002 το σχολείο εντάσσεται στο Πανελλήνιο Σχολικό ∆ίκτυο και µέσω αυτού εφοδιά-

ζεται µε επτά υπολογιστές (ο ένας server) µαζί µε άλλο ηλεκτρονικό υλικό (εκτυπωτή, scanner, ψηφιακή 
φωτογραφική µηχανή, webcam, λογισµικό, κ.λπ.). Στήνεται έτσι ένα πλήρως εξοπλισµένο εργαστήριο 
πληροφορικής το οποίο στεγάζεται στην αίθουσα του µεσορόφου. Παράλληλα, ο Σύλλογος Γονέων α-
γοράζει έναν ηλεκτρονικό προβολέα (projector) πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες του όλου υλικού. 
Τώρα το σχολείο αποκτά πρόσβαση στο Internet µέσω του δηµόσιου φορέα του Πανελλήνιου Σχολι-
κού ∆ικτύου µε νέο διαδικτυακό τόπο (http://11dim-kaval.kav.sch.gr και µε ηλεκτρονική διεύθυνση 
mail@11dim-kaval.kav.sch.gr) και η παρουσία του στο ∆ιαδίκτυο αναβαθµίζεται. Χάρη σ’ αυτόν τον 
εξοπλισµό, µπόρεσαν τα παιδιά να επικοινωνήσουν µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας µε παιδιά του 
∆ηµοτικού σχολείου του Φαρµακά της Κύπρου. Ήταν µια πολύ ωραία εµπειρία! Σήµερα ο ιστότοπος 
του σχολείου φιλοξενεί πάνω από 300 σελίδες µε περισσότερα από 3.000 αρχεία ενώ µέχρι την ώρα που 
γράφονται αυτές οι γραµµές και από την αρχή της λειτουργίας του (∆εκέµβριος 1999) έχει δεχτεί πε-
ρισσότερες από 17.500 επισκέψεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι καταγραφές στο Βιβλίο Επισκε-
πτών του ιστότοπου, όπου «υπογράφουν» άνθρωποι από όλη την Ελλάδα – και από όλο τον κόσµο! – 
µερικοί από τους οποίους είναι παλιοί µαθητές και µαθήτριες του σχολείου. Προσπαθούµε η παρουσία 
µας στο ∆ιαδίκτυο να µην είναι ευκαιριακή και αποσπασµατική αλλά ουσιαστική και σε βάθος χρόνου.  

                                                 
* Το «ΜΕΛΙΝΑ» συνεχίζει να ζει µέσα από τα καινούρια βιβλία, πολλά από τα οποία είναι «ποτισµένα» από το πνεύµα και 
τις δράσεις του Προγράµµατος. 
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          H Joyce              O John Daboog 

 
 

Το νεοκλασικό κτίριο το οποίο φιλοξενούσε τµήµατα του σχολείου µας για περισσότερα από τέσσερα χρόνια

Οι µαθητές του σχολείου µας συγκινηµένοι από το δράµα των παιδιών του Τρίτου Κόσµου, προχώ-
ρησαν στην υιοθεσία ενός παιδιού από τη Γκάνα µε το όνοµα Joyce Fabale. Όλα ξεκίνησαν το 1999 
από ένα ρεπορτάζ τοπικού τηλεοπτικού σταθµού που είδαν τα παιδιά και µετέφεραν τις εντυπώσεις τους 
στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί βρήκαν την ευκαιρία να µιλήσουν µαζί τους ώστε να τα ευαισθητοποιήσουν 
και προχώρησαν να κάνουν πράξη αυτό που σκέφτηκαν. Ανέλαβαν τα ίδια τα παιδιά να συγκεντρώσουν 
ένα συµβολικό χρηµατικό ποσό και να αρχίσουν την αλληλογραφία µε τη διεθνή οργάνωση Action Aid 
και να πάρουν το σχετικό φάκελο του παιδιού προς υιοθεσία. Η συγκίνηση ήταν µεγάλη όταν πήραν το 
γράµµα µε τη φωτογραφία του παιδιού από τον τόπο κατοικίας του. Όλα θέλουν να βοηθήσουν κι άλλο 
και µε κάθε τρόπο την Joyce, το παιδί που θεωρούν πια δικό τους. Η Joyce µάς έκανε µια ζωγραφιά και 
την αφιέρωσε στο σχολείο µας, γεγονός που µας συγκίνησε πολύ! 
Η Joyce είναι σήµερα 18 ετών και µπορεί να τα καταφέρει µόνη της. Έτσι, υιοθετήσαµε ένα πεντά-

χρονο αγόρι πάλι από την Γκάνα και µέσω της Action Aid, τον John Daboog. Η οικογένειά του διαθέ-
τει ένα µικρό κοµµάτι γης για καλλιέργεια και έχει λιγοστά οικόσιτα ζώα. Το σπίτι τους είναι φτιαγµένο 
από λάσπη και η στέγη από άχυρα ενώ η κοντινότερη πηγή νερού απέχει από το σπίτι τους 2 χιλιόµε-
τρα. Ο John µε τη βοήθειά µας, θα τα καταφέρει! 

Τον Οκτώβριο του 2002 και µετά από επίµονες 
προσπάθειες του Συλλόγου Γονέων, καταργείται επιτέλους 
η διπλoβάρδια στο σχολείο η οποία ταλαιπώρησε για 
σχεδόν 30 χρόνια παιδιά και εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά των 
µικρών τάξεων ιδίως µετά το µεσηµεριανό φαγητό 
δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν το µάθηµα αφού 
νύσταζαν, κυρίως στην αρχή του φθινοπώρου και στις αρχές 
του καλοκαιριού που οι θερµοκρασίες είναι ανεβασµένες. 
Αλλά και τα παιδιά των µεγαλύτερων τάξεων είχαν 
πρόβληµα αφού εµποδίζονταν στις εξωσχολικές τους 
δραστηριότητες. Η απογευµατινή βάρδια άρχιζε στις 2 το 
µεσηµέρι και το µεν πεντάωρο έληγε στις 18.05, το δε 
εξάωρο στις 19.00, µε αποτέλεσµα το χειµώνα τα παιδιά να 

επιστρέφουν σχεδόν βράδυ στο σπίτι τους, κατάκοπα και νυσταγµένα. Η βάρδια καταργείται όταν νοι-
κιάζεται παρακείµενο νεοκλασικό κτίριο στο οποίο στεγαζόταν παλαιότερα η Πρόνοια. Έτσι, πέντε 
τµήµατα στεγάζονται εκεί και παράλληλα ανακοινώνεται η έναρξη της διαδικασίας για την αξιοποίηση 
του µικρού οικοπέδου που βρίσκεται πίσω από το σχολείο και ανήκει σ’ αυτό. Τα παιδιά (αλλά και οι 
εκπαιδευτικοί) που φιλοξενήθηκαν σ’ αυτό το κτίριο, πέρασαν πάνω από τέσσερα δύσκολα χρόνια µέχρι 
να ολοκληρωθεί το Φεβρουάριο του 2007 η νέα πτέρυγα του σχολείου. Ήταν δύσκολα, όχι µόνο εξαι-
τίας της παλαιότητας του κτιρίου – παρά τις κάποιες βελτιώσεις που έγιναν – αλλά και του µικρού µεγέ-
θους των αιθουσών. 
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TO ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Το νέο διδακτήριο-προσθήκη 

Το παλιό διδακτήριο 
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Θεατρική παράσταση: «Όρνιθες» του Αριστοφάνη 

 Το σχολείο µας σήµερα (σχολικό έτος 2007-08) έχει 220 µαθητές και µαθήτριες. Το διδακτικό προ-
σωπικό αποτελείται από το ∆ιευθυντή, δώδεκα δασκάλους (µαζί µε του ολοήµερου) και τέσσερις εκπαι-
δευτικούς ειδικοτήτων – Αγγλικών, Μουσικής, Γυµναστικής, προγράµµατος «Καλλιπάτειρα». Από πέ-
ρυσι διδάσκεται και δεύτερη ξένη γλώσσα µε επιλογή από Γαλλικά ή Γερµανικά. Στο παλιό διδακτήριο 
φιλοξενούνται έξι τµήµατα και το ολοήµερο, ενώ στο νέο τα υπόλοιπα πέντε. Συνεργαζόµαστε µε το 
∆ηµοτικό και Λαογραφικό Μουσείο Καβάλας στην πραγµατοποίηση προγραµµάτων σχετικά µε την 
τοπική Παράδοση και τον Πολιτισµό. Πραγµατοποιούνται προγράµµατα για τη ∆ιατροφή, την Οικο-
λογία, την Υγεία, τον Πολιτισµό. Καταγράφουµε αυτά που έχουν ψηφιοποιηθεί και φιλοξενούνται στο 
∆ιαδικτυακό τόπο του σχολείου µας:  
Φανταστικό ταξίδι στη Λογοτεχνία: Λογοτεχνικά έργα, µε ελεύθερη εικαστική έκφραση 

 (Στ΄ τάξη, 2001) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/s/taxidi.htm 
Τι είναι τα µεταλλαγµένα; Οδηγός για τα µεταλλαγµένα προϊόντα 

 (Ε΄ τάξη, 2005) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/metal/metal.htm 
∆ιατροφή & Υγεία: Για να ξέρουµε τι τρώµε  

 (Στ΄ τάξη, 2005) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/diatrofi/intro_diatr.htm 
Ισότητα των φύλων: Αγόρια και κορίτσια µαζί στο σχολείο, στην τάξη 

 (Ε΄ τάξη, 2006)  http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/isotita/intro_isot.htm 
Η γειτονιά µας: Γνωρίζουµε καλύτερα τη συνοικία µας, τα Ποταµούδια 

 (Στ΄ τάξη, 2007) http://11dim-kaval.kav.sch.gr/main/geitonia/geit_intro.htm 
Υπάρχει κι άλλο εκπαιδευτικό υλικό που δεν ψηφιοποιήθηκε λόγω της φύσης του ή επειδή συντάχθηκε 

πριν το σχολείο µας αποκτήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αναφέρουµε ενδεικτικά: 
Ναοί της πόλης: Καταγραφή και περιγραφή των ναών της Καβάλας (οµαδική εργασία, 1995) 
Η Θάλασσα είναι η ζωή µας: Ηµίωρο τηλεοπτικό ντοκιµαντέρ µε θέµα τη θάλασσα και ό,τι αυτή προσφέρει 

στον άνθρωπο (Ε΄ τάξη, 1996) 
Σκέφτοµαι και φαντάζοµαι ονειροπολώντας: Εικαστική έκφραση και παραγωγή γραπτού λόγου 

( Β΄ τάξη, 2001) 
Τα παιδιά φωτογραφίζουν τη γειτονιά τους: Εικαστική έκφραση σε φωτογραφικό υλικό ( Γ΄ τάξη, 2002) 
Οι θεοί του Ολύµπου τον 21ο αι. : Τα παιδιά «εκσυγχρονίζουν» τους θεούς του Ολύµπου ( Γ΄ τάξη, 2002) 
Οι αρχαίοι θεοί, σήµερα: Πώς θα ήταν οι θεοί του δωδεκάθεου, σήµερα ( Γ΄ τάξη, 2003) 
Ελιά, το δέντρο-σύµβολο του Ελληνικού Πολιτισµού: Εργασία για τον πολυτιµότερο καρπό της ελληνι-

κής γης (∆΄ τάξη, 2007) 
Η οικονοµία του χώρου δυστυχώς δεν µας επιτρέπει να καταγράψουµε ολόκληρο το εκπαιδευτικό υ-

λικό που δηµιουργήθηκε από τους συναδέλφους στα πλαίσια των προγραµµάτων Αγωγής Υγείας και 
Περιβαλλοντικής Αγωγής, το οποίο είναι πλουσιότατο!  

 Παρακολουθούµε πολύ τακτικά καλές και 
επιλεγµένες θεατρικές παραστάσεις από το 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. της Καβάλας και από θιάσους 
που έρχονται στην πόλη αλλά έχουµε επίσης 
ανεβάσει και δικές µας, πραγµατοποιούµε 
εκπαιδευτικές επισκέψεις, λαµβάνουµε µέρος 
σε περιβαλλοντικά καθώς και σε πολλά άλλα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. Ένα από αυτά 
είναι και η επίσκεψη µαθητών της έκτης τάξης 
στη Βουλή των Ελλήνων καθώς και σε πολλά 
σηµαντικά µνηµεία και µουσεία (Ακρόπολη, 
Μουσείο Γουλανδρή, Ίδρυµα Μείζονος 
Ελληνισµού, κ.α.) της Αθήνας επί δύο 
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Στο εργαστήρι πληροφορικής 

συνεχόµενα έτη∗. Έχουµε πετύχει οι εκδροµές µας να µην έχουν αποκλειστικά και µόνο ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα αλλά και εκπαιδευτικό. Έτσι, τα παιδιά επισκέπτονται ένα µέρος µε ενδιαφέρον (ελαιοτρι-
βεία στη Ν. Πέραµο, το Σχολικό Μουσείο στην Πέρνη, τα συσκευαστήρια στην Ν. Πέραµο, το Λαο-
γραφικό χωριό «Ακόντισµα» στη Ν. Καρβάλη, το κέντρο ενηµέρωσης Νέστου στην Κεραµωτή, κ.α.) και 
κατόπιν το λόγο έχει η ξενοιασιά και το παιχνίδι. Είναι παράδοση στο σχολείο µας, τα παιδιά των δύο 
µεγάλων τάξεων να πηγαίνουν προς το τέλος του σχολικού έτους µια ολοήµερη εκπαιδευτική εκδροµή. 
Έτσι, µε αυτή την ευκαιρία έχουµε επισκεφθεί το εκπληκτικό Πλανητάριο στη Θεσσαλονίκη, τους κα-
ταρράκτες της Έδεσσας, τα Θρακικά Τέµπη µε τρένο, τον αρχαιολογικό χώρο στη Βεργίνα κ.α. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα παιδιά των µεγαλύτερων 

τάξεων επισκέπτονται κάθε χρόνο διάφορα Κ.Π.Ε. (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) της ευρύ-
τερης περιοχής και περιηγούνται το θαυµάσιο δάσος του Χολοµώντα, την όµορφη φύση στο Παρανέ-
στι, το παραδοσιακό οικιστικό περιβάλλον της Αρναίας Χαλκιδικής και των Ποροΐων Σερρών. 
Στο σχολείο υπάρχει σε πλήρη λειτουργία δίκτυο υπολογιστών. Το σχολικό έτος 2006-2007 και µετά 

από χορηγία του Υπουργείου Μακεδονίας–Θράκης, ο Σύλλογος Γονέων προχωρά στην αγορά οκτώ 
επιτραπέζιων υπολογιστών, δύο φορητών, σύγχρονου εκτυπωτή και τεσσάρων ηλεκτρονικών προβολέων 
(projectors). Σήµερα, σε κάθε αίθουσα των µεγάλων τάξεων υπάρχει και ένας υπολογιστής, έτοιµος να 
συµβάλει στην καλυτέρευση της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας. Έτσι, εκµεταλλευόµαστε όσο 
µπορούµε τις µεγάλες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών προς όφελος των παιδιών και της εκπαίδευ-
σης. Παράδειγµα, η συµµετοχή µας στο πρόγραµµα «ΟΙΚΑ∆Ε» το οποίο δίνει την ευκαιρία στους 
µαθητές σχολείων από ολόκληρη τη χώρα αλλά και από την Οµογένεια, να γνωριστούν µεταξύ τους µε 
τηλεδιάσκεψη µέσω Internet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Μετά το τραγικό δυστύχηµα στα Τέµπη, σταµατήσαµε τις εκδροµές στη Βουλή και στην Αθήνα. 

 
Στο Κ.Π.Ε. της Αρναίας
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Παρά τον πλούσιο και σύγχρονο εξοπλισµό, δεν υποτιµούµε και την κλασική πηγή γνώσης, το βιβλίο. 
Η βιβλιοθήκη µας αριθµεί περισσότερους από 350 τίτλους και µε τη συνδροµή του Συλλόγου Γονέων 
& Κηδεµόνων εµπλουτίζεται κάθε χρόνο µε καινούριους. Οι δύο συνάδελφοι που είναι υπεύθυνοι γι’ 
αυτή, δανείζουν βιβλία στα παιδιά προετοιµάζοντας τους αυριανούς αναγνώστες. 

Αλλά και στον αθλητισµό έχουµε πολύ καλές 
επιδόσεις. Κάθε χρόνο συµµετέχουµε στα πρωταθλή-
µατα µινι-µπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου µε πολλές 
διακρίσεις! Έχουµε κατακτήσει τέσσερις συνολικά 
φορές το κύπελλο του µινι-µπάσκετ και κάθε χρόνο 
το σχολείο µας δίνει το παρόν είτε στον µεγάλο είτε 
στον µικρό τελικό. Σ’ αυτό βοηθά το γεγονός πως 
στην πλατεία υπάρχουν µόνιµα εγκαταστηµένες 

µπασκέτες και τέρµατα ποδοσφαίρου κι έτσι τα παιδιά της γειτονιάς είναι εξοικειωµένα µε το µπάσκετ 
και το ποδόσφαιρο, αφού τα απογεύµατα και σε ηµέρες σχόλης παίζουν εκεί µε δύναµη και πάθος! Ευ-
τυχώς, το «πνεύµα της γειτονιάς» ζει ακόµη στα Ποταµούδια… 
Το «πνεύµα της γειτονιάς» όµως, στις µέρες µας πρέπει να συνδυάζεται και µε την ασφάλεια. Οι και-

ροί έχουν αλλάξει, οι κίνδυνοι για τα παιδιά είναι άλλης τάξης µεγέθους και η κοινωνία είναι πολύ πε-
ρισσότερο ευαισθητοποιηµένη σε θέµατα ασφάλειας. 
Το σχολείο µας δεν έχει δικό του περιφραγµένο αύλειο χώρο. Ακριβώς µπροστά του, περνά η οδός 

Μοσχοπουλίδου η οποία το χωρίζει από την πλατεία Νεαπόλεως στην οποία αυλίζονται τα παιδιά στα 
διαλείµµατα. Το 1995 ο ∆ήµος µετά από ενέργειες του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων, απέκλεισε το 
κοµµάτι της οδού που βρίσκεται µπροστά στην πρόσοψη του κτιρίου, τοποθετώντας κάθετα τέσσερα 
παρτέρια. Έτσι, εξασφαλίστηκε ένας χώρος όπου τα παιδιά µπορούν να παίζουν στο διάλειµµα µε α-
σφάλεια. Το πρόβληµα αµβλύνθηκε, αλλά δε λύθηκε. Τα παιδιά εξακολουθούν να διασχίζουν ένα – µι-
κρό έστω – κοµµάτι της οδού για να βγουν στα διαλείµµατα στην πλατεία η οποία µόλις πρόσφατα και 
µετά από πολλές οχλήσεις έπαψε να είναι χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων. Ακόµη κι έτσι όµως κι επει-
δή το σχολείο δεν έχει ολοκληρωµένη περίφραξη, σταθµεύουν αυτοκίνητα και δίκυκλα µέχρι και την 
είσοδό του, εµποδίζοντας την άνετη πρόσβαση σ’ αυτό. Επειδή η πλατεία είναι δηµόσιος χώρος, µπο-
ρεί να δει κανείς… ίχνη του πολιτισµού των Νεοελλήνων όπως – δυστυχώς – σε κάθε σχεδόν δηµόσιο 
χώρο. Εξάλλου, δεν αποτελεί φυσική συνέχεια του σχολείου και λόγω του µεγάλου µεγέθους της, η επι-
τήρηση των παιδιών στα διαλείµµατα από τους συναδέλφους που εφηµερεύουν, καθίσταται δύσκολη. 
Είναι δε χαρακτηριστικό πως όταν σχολούν οι µικρές τάξεις στο πεντάωρο, γίνεται το αδιαχώρητο στη 
Μοσχοπουλίδου από αυτοκίνητα γονέων που έρχονται να πάρουν τα παιδιά τους και δεν είναι σπάνιο το 
θέαµα οδηγού – που είναι και γονιός – να κάνει ελιγµούς ανάµεσα στα παιδιά των µεγάλων τάξεων που 
είναι σε διάλειµµα, µιλώντας ταυτόχρονα στο κινητό τηλέφωνο! 
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στα Ποταµούδια µια αύξηση της ανοικοδόµησης. Τα παλιά µικρά 

σπιτάκια γκρεµίζονται και τη θέση τους παίρνουν πολυκατοικίες οι οποίες κατοικούνται στην πλειοψηφία 
τους από νέες οικογένειες. Έτσι, ο αριθµός των παιδιών που εγγράφονται στο σχολείο µας αυξάνει χρό-
νο µε το χρόνο. Όπως προαναφέρθηκε, τον Φεβρουάριο του 2007 ολοκληρώθηκε η νέα πτέρυγα του 
σχολείου όπου φιλοξενούνται πέντε τµήµατα αλλά και το Νηπιαγωγείο. Αυτή η λύση όµως, δεν κάλυψε 
εξ ολοκλήρου τις κτιριακές ανάγκες του σχολείου και δεδοµένης της αυξητικής τάσης του αριθµού των 
µαθητών, απαιτούνται δύο ακόµη αίθουσες. 
Τα προβλήµατα αυτά, τα γνωρίζουν οι υπεύθυνοι του ∆ήµου όλα αυτά τα χρόνια*, αφού υπάρχουν και 

πολλές έγγραφες αναφορές από τους εκάστοτε διευθυντές του σχολείου. Ελπίζουµε – στο ορατό βεβαί-
ως µέλλον! – τα προβλήµατα αυτά να λυθούν µε τον καλύτερο τρόπο και το σχολείο να αναβαθµιστεί 
ακόµη περισσότερο, προς όφελος των παιδιών της συνοικίας. 

 
                                                 
* Το επεσήµανε ο Επιθεωρητής Βαγιωνίτης στα εγκαίνια κιόλας του σχολείου, 75 χρόνια πριν!  
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ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

 
Παρακάτω καταγράφονται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρέτησαν στο σχολείο µας όλα αυτά τα χρό-

νια, όπως τους βρήκαµε στα αρχεία ή από προφορικές µαρτυρίες. Η καταγραφή γίνεται κατά χρονολο-
γική σειρά ενώ τα ονόµατα µε πλάγια γράµµατα είναι των εκπ/κών που υπηρετούν σήµερα (2007-08)  

 
Ευθυµία Γραβαρία (∆ιευθύντρια) 
Ευθαλία Χριστοδουλίδου (∆ιευθύντρια) 
Σταύρος Ρωµανιάς 
Αναστασία Βενεδίκογλου 
Σταύρος ∆ασκαλογιάννης 
Άγγελος Άµποτ 
Ολυµπία Αντωνιάδου 
Φανή Σπαθοπούλου 
Ευανθία Ταµαµίδου 
Αφεντούλα Καζάκη – Παπαλεξίου 
Φωτεινή Μπουρµπούλια 
Αικατερίνη Κανδαράκη 
Σοφία Ρηγανά 
Μιχάλης Βεργόπουλος (∆ιευθυντής) 
Βασιλική ∆ράκου 
Καλλιόπη Λαζαρίδου – Παπαχαρίση 
Κων/νος Παπαχαρίσης (∆ιευθυντής) 
Ιωακείµ Κουτρούλης 
Αναστασία Κωνσταντίνου 
Κασσιανή Σούλτου 
∆ηµήτριος Μέντας 
Σοφία Φλώρου 
Σοφία Κυρανούδη 
Σοφία Ινιωτάκη 
Θεόκλεια Φωτιάδου 
∆ανάη Παπαδοπούλου 
Αικατερίνη Θεοδωρούδη 
Πηνελόπη Βάσου 
Ελπίδα Τζιαµτζή 
Πασχάλης Γιαντσίδης (∆ιευθυντής) 
Αναστάσιος Παπαναστασίου 
Φωτεινή Λίτσα 
Ασπασία Αποστολίδου 
Σµαρώ Σπανάκη 
Παντελής Αγιάνογλου 
Μαρία Ακριτίδου 
Γεώργιος Αθανασόπουλος (∆ιευθυντής) 
Παναγιώτης Παπαντωνίου 
Σµαρώ Γιολδάση 
∆ηµήτριος Γκαβογιάννης (∆ιευθυντής) 
Γεώργιος Παπαευσταθίου (∆ιευθυντής) 
Γεώργιος Κανδήρος (∆ιευθυντής 23ου  ) 
Ιωάννης Καραδρακόντης 
Αγγελική Κασµερίδου 
∆έσποινα Κίρκου 
Αικατερίνη Φουντίδου 

 
Μαρία Παπαϊωάννου 
Ιωάννα Τσιµηρίκα (∆ιευθύντρια 23ου )  
Χρυσή Καραδέδου 
Σοφία Γκαϊνταρτζάκη 
∆ηµήτριος Κακάνης (∆ιευθυντής) 
Βασίλειος Λάδης 
Αναστασία Παπακωνσταντοπούλου (∆ιευθύ-
ντρια) 
Ηλίας Ηλιάδης (∆ιευθυντής) 
Αναστάσιος Σεβαστάτος (∆ιευθυντής) 
Παναγιώτης Τοπαλούδης 
Φωτεινή Καλάη 
Ιωάννης Κωνσταντινίδης 
Αθανασία Σιδέρη 
∆έσποινα Γραµµατίδου 
Βασίλειος Φουτσιτζής 
Φωτεινή Τρυπάκη 
Αικατερίνη Χάλαρη 
Καλλιόπη Γιαννέστρα 
Βασιλική Τριανταφύλλου 
Χρυσούλα Ζιάννου 
Απόστολος Μούτλιας  
Αλέξανδρος Μηλόπουλος  
Μαρία Τεπεδελένη  
Βασίλειος Χλωρόπουλος  
Αθανάσιος Στράντζαλης 
Ανέστης Κοτσακιαννίδης (Φυσ. Αγωγής) 
∆όµνα Νικολαΐδου 
Τριανταφυλλιά Λαµψακιανού 
Ιωάννης Τσαρτσάρας (∆ιευθυντής) 
Ιφιγένεια Αθανασιάδου 
∆ηµήτρης Παχούµης 
Βασίλειος ∆άλλας 
∆ήµητρα Τσίπου 
Καλλιόπη Γαργάλου 
Αθηνά Καραογλανίδου (Αγγλικών) 
Ευφηµία Μαυροµµάτη (Γαλλικών) 
Θεοδώρα Παπαθανασίου 
Αθανάσιος Μαντάς 
Μαρία Σαββόγλου 
Παρασκευή Φιλιππιδάκη 
Παρασκευή Μουριάδου 
Ελένη Μπρούσα 
Σταύρος Βαζακίδης (Φυσικής Αγωγής) 
Θεοδόσης Γενηµαχαλέλης (Φυσ. Αγωγής) 
Ελένη Χαραλαµπίδου (Γαλλικών)  
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Ηλίας Στόιλας (Φυσικής Αγωγής) 
∆ιαµαντούλα Τοκατλίδου (Φυσ. Αγωγής) 
Φιλοµένη Κουκµά 
∆ούβρη Αρχόντω (Μουσικής) 
Θεοδώρα Καραγγελή 
Χρήστος Γιώτας 
Ανέστης Κοτσακιαχίδης (Φυσικής Αγωγής) 
Θωµάς Γοργόνης (Φυσικής Αγωγής) 
Ελένη Αλεξανδρίδου 
Αλέξανδρος Φραντζής (Γαλλικών) 
Βασίλειος Ραφτόπουλος (∆ιευθυντής) 
Αναστασία Παπανικολάου 
Φραγκίσκη Αλµπάντη 
Ιωάννα Παπαδέλη-Βασιλειάδου (Αγγλικών) 
Παναγιώτης Ναλµπάντης (∆ιευθυντής) 
Ευγενία Παπαδοπούλου 
Μιχάλης Ευαγγελίδης 
Ελένη Βασιανού 
Αναστάσιος Παυλίδης (Φυσικής Αγωγής) 
Γιώργος Σεβαστάτος (Μουσικής) 
Μαρία Καζανίδου 
Σταµατία ∆εφίγγου 
∆ήµος Κρυστάλλης 
Χριστόδουλος Μιχαλάκης 
Κων/νος Εµµανουηλίδης 
Ιωάννης Κοσµίδης 
Λαµπρινή Κόκοτα 
Γιώργος Κοµµατόπουλος 
Σουλτάνα Στόικου 
Ζωή Καούνα (Φυσικής Αγωγής) 
Ευαγγελία Κοντέλη (Μουσικής) 
Ευστρατία Χιώτη (Φυσικής Αγωγής) 
Φωτεινή Φωτιάδου 

Κων/νος Ακριβός (Φυσικής Αγωγής) 
Μαρία-Ευτέρπη Παυλάτου (Μουσικής) 
Κατερίνα Αβούρη (Μουσικής) 
Κασσιανή Ρέντζιου (Φυσικής Αγωγής) 
Σωτηρία Κεφαλά 
Μαλαµατένια Τσίκου  
Νικόλαος Κηπουρός (Φυσικής Αγωγής) 
Βασιλική Χατζηπαπαφωτίου 
Βασιλική Καµπουρίδου 
Ελένη Καπνοπούλου 
Μαριάνθη Γενικοπούλου 
Νικολέτα Ιατρού 
Χάρις-Λυδία Νικατσιού (Μουσικής) 
Γιώργος Ιορδανίδης 
Γλυκερία Λιάκου (Φυσικής Αγωγής) 
Φωτεινή Θεοτόκη (Φυσικής Αγωγής) 
Κατερίνα ∆ράκου (Φυσικής Αγωγής) 
Μαρία Βουλµέ (Φυσικής Αγωγής) 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος 
Σωτηρία Κοσµίδου 
Ολυµπία Λαµπάκη (Φυσικής Αγωγής) 
Βασιλική Κωνσταντινίδου 
Ευάγγελος Φασουλάς (Φυσικής Αγωγής) 
∆ήµος Γκίκας (Φυσικής Αγωγής) 
Ανδροµάχη Σοΐδου (Φυσικής Αγωγής) 
Γιώργος Μπούζος 
Ηλίας Χυτίου (Φυσικής Αγωγής) 
Αναστασία Τερζόγλου (Φυσικής Αγωγής) 
Αγγελική Κοτανίδου 
Συµεών ∆ηµητριάδης 
Βασιλική Νάτση 
Αναστασία Λοϊζά (Φυσικής Αγωγής) 
Ελένη Φτωχογιάννη (Φυσικής Αγωγής)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου µας το σχολικό έτος 2007-2008 
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ 

Όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας του σχολείου, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων στάθηκε στο πλευ-
ρό των εκπαιδευτικών και των παιδιών. Βοήθησε ηθικά αλλά και οικονοµικά όπου µπορούσε, µένοντας 
αρωγός στο εκπαιδευτικό έργο. Παρακάτω σηµειώνονται τα ονόµατα των προέδρων του Συλλόγου από 
το 1970 και µετά. 
 

     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΤΟΣ 
 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος  1970-1975 
Ιωάννης Μπαλάσης 1976-1982 
Μανώλης Λεοντζάκος 1983-1985 
Αθανάσιος Μήτας 1986-1992 
Παναγιώτα Κιτσίκογλου 1992-1994 
Παύλος Παπαϊωάννου 1994-1996 
Αλέξανδρος Πιστέλας 1996-1998 
Εύχαρις Λαγοπούλου 1998-2000 
Γεώργιος Χαλκιδαίος 2000-2008 

 
Το διοικητικό συµβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων  το σχολικό έτος 2007-2008: 
 

Γιώργος Χαλκιδαίος, Πρόεδρος 
Χάρης ∆ηµητριάδης, Αντιπρόεδρος 
Λάζαρος Κωνσταντινίδης, Γραµµατέας 

Παρασκευή Πατώνη, Ταµίας 
Κώστας Πεφάνης, Μέλος 
Βλασία Κοντόρια, Μέλος 
Γιώργος Μπίλαλας, Μέλος 
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Ο ΤΟΠΙΚΟΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ…) ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ! 

 
«ΕΒ∆ΟΜΗ»  21/3/1998 

«ΕΓΝΑΤΙΑ» 6/5/1999 

 
«ΕΓΝΑΤΙΑ» 6/5/1999 

«ΚΑΒΑΛΑ» 16/2/2000 

«ΠΡΩΙΝΗ» 
31/5/2001 

 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΤΗΣ  ΚΥΠΡΟΥ 2002 
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«ΕΓΝΑΤΙΑ» 
12/11/2002 

 
« ΠΡΩΙΝΗ» 5/4/2004

 
«ΕΘΝΟΣ» 
2/10/2005 

 
«ΕΒ∆ΟΜΗ» 6/4/2005 

«ΕΒ∆ΟΜΗ» 30/1/2006 

 
«ΕΓΝΑΤΙΑ» 18/11/2002 

«ΠΡΩΙΝΗ» 4/3/2006 
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ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 
 

Στο σχολείο µας φοίτησαν τρεις περίπου γενιές µαθητών/τριών. ∆εκαπέντε από αυτούς – ανάµεσά 
τους και δύο συγγραφείς – έγραψαν για τις αναµνήσεις τους από τα µαθητικά τους χρόνια στα Ποτα-
µούδια. Μια δασκάλα αλλά κι ένας… παρ’ ολίγον δάσκαλος, καταθέτουν επίσης τις αναµνήσεις τους. 
Κάθε ένας από αυτούς δίνει µε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο το κλίµα της εποχής στην οποία φοιτού-
σαν στο σχολείο και συµβάλλει µε το κείµενό του στην πληρέστερη κατανόηση των συνθηκών που επι-
κρατούσαν. Αξιοσηµείωτη είναι η προθυµία µε την οποία ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα αλλά και η συ-
γκίνηση που ένιωσαν κατά τη συγγραφή των κειµένων αυτών, αποτελεί δε ύψιστη τιµή για τους παλιότε-
ρους συναδέλφους που υπηρέτησαν στο σχολείο µας το γεγονός πως πολλοί από αυτούς που έγραψαν τα 
παρακάτω κείµενα, χαρακτηρίζουν το δάσκαλο µε ∆έλτα Κεφαλαίο! 
Η σειρά µε την οποία παρατίθενται τα κείµενα αυτά δεν είναι βεβαίως αξιολογική, αλλά χρονολογική. 

Έτσι, κείµενα που αναφέρονται σε παλαιότερα χρόνια τοποθετήθηκαν στην αρχή αυτής της ενότητας 
και έπονται εκείνα που αναφέρονται σε νεότερα. 
Ευχαριστούµε θερµά όλες και όλους που δέχτηκαν µε χαρά και συγκίνηση να γράψουν για το αγαπη-

µένο τους σχολείο, «το σχολείο που τους ακολουθεί». 
Μ.Ε. 
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ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΙΟΣ∗ 
 

Απόπειρα δολοφονίας 
 
Ήµαστε πιτσιρικάδες στα Ποταµούδια, µε εκείνη την αίσθηση ελευθερίας που µονάχα τα παιδιά των 

µαχαλάδων έχουν, και θυµήθηκα τότε που αποφασίσαµε να σκοτώσουµε τον κακοµοίρη το δάσκαλό 
µας. Είµαστε ξανά µέσα στην τάξη και ψάλλουµε τον νέο εθνικό µας ύµνο: «Γιατίιι χαίρεεεται ο κόσµος και 
χαµογελάει πατέραααα…». Ο δάσκαλος, µε κλειστά τα µάτια, γεµάτος εθνική έξαρση, κουνά τα χέρια του 
δεξιά κι αριστερά, προσπαθώντας µάταια να δώσει ρυθµό τις φωνές µας. Μια απότοµη χειρονοµία, και 
το τραγούδι, µε µερικά ακόµα ξεφωνητά δεξιά αριστερά, σταµάτησε. Ο δάσκαλος έφκιαξε τη γραβάτα 
του, τράβηξε τα µανίκια του, δεξί ζερβί προς τα κάτω, έβαλε τα χέρια στο στήθος και µας λέει, παιδιά 
µου, έχω να σας αναγγείλω µίαν ευχάριστον είδησιν. Αύριο θα έρθει στην πόλη µας η Αυτού Μεγαλειό-
της ο Βασιλεύς των Ελλήνων, και σύσσωµον το σχολείο µας θα πάει να τον υποδεχθεί. Η αµφίεσις θα 
είναι η εξής: µαύρα παπούτσια, άσπρες κάλτσες, µπλε παντελόνι και άσπρο µπλουζάκι. Τα κορίτσια 
µαύρα παπούτσια, άσπρες κάλτσες, άσπρο φουστανάκι και µπλέ κορδέλα.  
Φύγαµε πανευτυχείς, που λένε. Κείνο που κρατήσαµε, ήταν πως θα βλέπαµε το βασιλιά την άλλη µέ-

ρα. Πάµε σπίτι σφεντόνα. Ούτε αλητεία, ούτε τίποτα. Λέµε, έτσι κι έτσι. Ό,τι είχανε οι µανάδες µας µας 
το φόρεσαν. Όλος ο µαχαλάς ήτανε καπνεργάτες, άντε τώρα να ταιριάξεις στολή… Τέλος, πρωί πρωί, 
κάτω από έναν λαµπρό ανοιξιάτικο ήλιο παρατάσσεται ένα σχολείο πλυµένο, πεντακάθαρο, αλλά από 
αµφίεση; µ’ όλα τα χρώµατα του κόσµου. Ο δάσκαλος, µόλις µας είδε, κόντεψε να του’ ρθει κόλπος. Το 
µάτι του γύρισε ανάποδα. Αγρίεψε, άφρισε και έβγαλε µια κραυγή, υποθέτω κάτι σαν «σαµποτάζ», ήταν 
βλέπεις και οργανωτής της Ε.Ο.Ν. του Μεταξά και παντού έβλεπε ανατρεπτικές ενέργειες… Μόλις συ-
νήρθε, ορµάει µέσα στις σειρές και αρχίζει να µας πετάει έξω από τη γραµµή. Τελικά µείνανε καµιά 
δεκαριά πιτσιρίκια όλα κι όλα. Τα βάλανε µαζί µε τις άλλες τάξεις που ξεδιάλεξαν, εµάς µας έβαλαν χω-
ριστά. Σε λίγο ήρθε ο διευθυντής και µας λέει, παιδιά, εσείς δε θα έρθετε µαζί µας στην παρέλαση, διότι 
δεν έχετε την κατάλληλον αµφίεσιν. Θα µας περιµένετε εδώ µέχρι να επιστρέψουµε. Μαύρισε η καρδιά 
µας. Τι ήταν αυτή η «αµφίεση», δεν µπορούσαµε να καταλάβουµε, κι ούτε κανένας µπορούσε να µας 
εξηγήσει. Το κλάµα, πήγε σύννεφο, εµείς, µε τον Παυλάρα αρχηγό – ήταν δύο τρία χρόνια στην πρώτη, 
και το κεφάλι του ήταν γεµάτο καρούµπαλα από το τακούνι της κυρά Εφταλίας – µαζευτήκαµε σε µια 
γωνία κι αφού µέρωσε το κλάµα, λέει ο Παυλάρας: Ρε σεις, λέω να παίξουµε τα σκλαβάκια, κι άµα γυρί-
σουνε... 

 Έτσι, το ρίξαµε στο παιχνίδι. Όταν κουραστήκαµε, κόντευε πια µε µεσηµέρι, αράξαµε στα παραπέτα 
της γέφυρας σα χελιδόνια στα σύρµατα και περιµέναµε. Κάποια ώρα, φάνηκαν να’ ρχονται µε το κου-
λουράκι στο χέρι και χαµόγελα ευτυχίας και περηφάνιας. Ε, και τότε έγινε… Θρήνος και οδυρµός. ∆εν 
έµεινε παντελονάκι, πουκαµισάκι, κορδελίτσα… Τρέξαν οι µεγάλοι από τα γύρω µαγαζιά να τα γλιτώ-
σουν, οπισθοχωρούµε και αρχίζουµε τον πετροπόλεµο, σπάσαµε κεφάλια, τζάµια… Το βράδυ, σαν 
σκόλασαν οι άνθρωποι από τα καπνοµάγαζα, ο µαχαλάς ήταν ανάστατος. Οι πιο πολλοί πάντως µας 
έδωσαν δίκιο. Την άλλη µέρα, πάµε σχολείο – το θυµάσαι, µωρέ το σχολειό µας; Ήτανε δίπατο, ωραίο, 
µε µεγάλα παράθυρα, εµείς ήµαστε στο κάτω πάτωµα, δύο µέτρα περίπου ύψος από τη γη. Τέλος, µπαί-
νει ο δάσκαλος µ’ ένα µάτσο βέργες από λυγαριά, κλειδώνει την πόρτα, διαλέγει µια χοντρή βέργα, τη 
ζυγιάζει στο χέρι του, τη λυγάει, απολαµβάνει τη στιγµή, που λένε, κι αφού µας κοιτάει καλά καλά, φω-
νάζει: Παυλάρας… Ο Παυλάρας, µόνιµος κάτοικος του τελευταίου θρανίου, σηκώνεται. Έλα δω. Προ-
χωράει λοξά λοξά, σαν τον κάβουρα το ’να µάτι στο δάσκαλο, τ’ άλλο στο παράθυρο. Μόλις πλησιάζει 
το δάσκαλο, η λυγαριά µ’ ένα φοβερό σφύριγµα σκάει στα πόδια του. Ταυτόχρονα ο δάσκαλος κάνει να 
τον αρπάξει απ’ το γιακά. Ο Παυλάρας δίνει ένα σάλτο, καβαλάει το παράθυρο, και παρ’ τον κάτω. Το 
ίδιο κάνουµε και οι υπόλοιποι. Πηδάµε και τρέχουµε. Ανταµώνουµε στον Κουλέ, λίγο πιο κάτω από το 

                                                 
∗  Ο Χρόνης Μίσιος είναι συγγραφέας. Ζει στην Αθήνα. Το κείµενο είναι απόσπασµα-προσαρµογή από το βιβλίο του 
«…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς», εκδ. «Γράµµατα», Αθήνα 1985 
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σανατόριο, εκεί ήταν το µόνιµο στέκι µας. Μόλις µαζευτήκαµε και οι τέσσερις, λέει ο Παυλάρας, να 
ορκιστούµε. Λέµε, γιατί; Λέει, να ορκιστούµε και θα σας πω. Βγάζει ένα κοµµατάκι ξυράφι, µας χαράζει 
τις ρώγες απ’ τα δάχτυλα. Ανακατέψαµε τα αίµατά µας, γίναµε αδέλφια – κάθε φορά που ήτανε να κά-
νουµε καµιά γερή κλεψιά, δηλαδή να κλέψουµε κανα καναρίνι από την κυρά-Κωνσταντινιά, ή να κάνου-
µε ντου στο βυσσινόκηπο του Αµερικάνου, ο Παυλάρας έτσι µας όρκιζε – αφού ορκιστήκαµε, µας λέει: 
Θα σκοτώσουµε το δάσκαλο! Μείναµε. Τέλος, κάποιος ρώτησε: και πώς θα γίνει; 

Ο δάσκαλος ήταν, να πούµε, ρολόι Ελβετίας, ή 
γάιδαρος σε µαγγανοπήγαδο. Κάθε µέρα, την ίδια 
ώρα, µε τις ίδιες κινήσεις, ακολουθούσε το ίδιο 
δροµολόγιο κι από την ίδια ακριβώς µεριά του 
δρόµου. Λέει λοιπόν ο Παυλάρας, θ’ ανεβούµε δυο 
στα κεραµίδια της κυρα-Ελπινίκης, κι άλλοι δυο απ’ 
την άλλη µεριά, στα κεραµίδια του Κολοκύθα –  
ήταν στη στροφή ακριβώς, εκεί όπου το καλντερίµι 
ανηφοριζε και οι στέγες της κυρα-Ελπινίκης και του 
Κολοκύθα σχεδόν ενώνονταν πάνω απ’ το δρόµο. Εν 
τω µεταξύ, όπως ήταν αµφιθεατρικά χτισµένος ο 
µαχαλάς, απ’ την πίσω µεριά των σπιτιών οι στέγες 
ήταν σχεδόν ίσαµε το έδαφος. Μεσηµέρι, 
σκαρφαλώνουµε ανά δύο στις στέγες, εφοδιασµένοι 
µε κοτρώνες, σερνόµαστε ως την άκρη της στέγης 
και φερµάρουµε το δρόµο. Σε λίγο, να ο δάσκαλος 
που ανηφορίζει για το σπίτι του… Ο δάσκαλος, 
όπως θα θυµάσαι, δεν είχε τρίχα στο κεφάλι, η 
φαλάκρα του γυάλιζε σαν κολοκύθα. Θυµάµαι τώρα 
ότι το πρόβληµά µου δεν ήταν πώς θα σκοτώναµε το 
δάσκαλο, αλλά πώς θα ρίχναµε τις πέτρες πάνω σ’ 
αυτό το γυαλιστερό κεφάλι. Αν είχε τουλάχιστο 
µαλλιά, αν φορούσε καπέλο… Τέλος, είχαµε 

ορκιστεί. Φτάνει ο δάσκαλος από κάτω µας, πετάµε τις πέτρες, κάποια απ’ όλες τον βρίσκει κατακέφα-
λα, παρ’ τον κάτω. Από αυλή σε αυλή εµείς, στο δασάκι του Κουλέ. Καθίσαµε, παίξαµε, και το βραδά-
κι, λίγο πριν βασιλέψει ο ήλιος, κατηφορίζουµε για το µαχαλά. Ένας µαχαλάς ανάστατος. Μόλις µας 
βλέπουν οι µανάδες µας, πέφτουν απάνω µας: πού ήσαστε, βρε κοπρόσκυλα, πού γυρίζετε, για ελάτε εδώ 
και τα τέτοια. Εµείς, πού να πλησιάσουµε! Στεκόµαστε από µακριά. Εν τω µεταξύ, βλέπουµε µια ασυ-
νήθιστη κίνηση. Χωροφύλακες µε στολή, οι χαφιέδες µε πολιτικά µπαινοβγαίνουν στα σπίτια του µαχα-
λά. Τι έγινε; Όταν βρήκαν το δάσκαλο µε σπασµένο το κεφάλι, χάλασε ο κόσµος. Ο δάσκαλος, όπως 
σου είπα, ήταν και οργανωτής της Ε.Ο.Ν. Θεωρήθηκε λοιπόν απόπειρα δολοφονίας στελέχους της δι-
κτατορίας, πλάκωσε η ασφάλεια και χτένιζε όλο το µαχαλά. Ο µαχαλάς όµως ήταν στέκι και κρυψώνα 
πολλών παράνοµων κοµµουνιστών που γλίτωσαν από τη δικτατορία του Μεταξά. Έγινε χαµός. Να πη-
δούν οι παράνοµοι από κεραµίδι σε κεραµίδι και από αυλή σε αυλή. Τέλος, έγινε και ζηµιά, τσακώσανε 
κάµποσους όπως µπουκάρανε ξαφνικά. Ήταν, να πούµε, κεραυνός εν αιθρία. Στο σπίτι µου, εκείνο τον 
καιρό, κρύβονταν δύο µέλη του Μακεδονικού Γραφείου. Ευτυχώς, γλιτώσανε. Έπιασαν όµως το γέρο 
µου και πολλούς άλλους. Θρήνος. Εµείς τσιµουδιά, τον κοριό. ∆εν ήτανε τόσο ο όρκος, όσο ο φόβος 
για τη ζηµιά που έγινε. Από τότε, βάλαµε τέρµα στο σχολείο. Για µένα ήρθε πιο βολικά, µιας και, αφού 
πιάσανε το γέρο µου, έπρεπε και κάποιος άλλος να δουλέψει εκτός από τη µάνα. Όταν καταλάγιασαν τα 
πράµατα – αυτά τα’ µαθα µετά, όταν µεγάλωσα – τα στελέχη του Γραφείου που διασώθηκαν, άρχισαν  
να ψάχνουν να δουν τι έγινε, δηλαδή ποιοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν το δάσκαλο. Ύστερα από πολ-
λή σκέψη, κατέληξαν πως ήταν προβοκάτσια των τροτσκιστών. Μια ζωή, ό,τι συνέβαινε έξω από το πε-
ντάγραµµο, το φορτώναµε στους τροτσκιστές… Όµως ο γιατρός, που ήταν και επικεφαλής, ένας πολύ 
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καλός άνθρωπος που έµενε σπίτι µας – γλίτωσε κι αυτός, τον σκότωσαν όµως αργότερα οι Βούλγαροι 
το ’42 στο Στρυµόνα – έξυπνος και φίνος, όπως σου’ λεγα, δεν του’ βγαινε το συµπέρασµα: προβοκά-
τσια = τροτσκιστές. Κι ένα βράδυ, µόλις γύρισα από τη δουλειά, δούλευα τότε σ’ ένα φούρνο για µια 
φραντζόλα ψωµί την µέρα, µε φώναξε στην κάµαρά του. Εγώ είπα πως θα’ θελε να πάω πάλι κανα δεµα-
τάκι πουθενά (πότε πότε κουβάλαγα κάτι τέτοια δεµατάκια, στη ζούλα, όπως µας είχανε ψήσει). Τέλος, 
λέω κάτι τέτοιο θα θέλει. Μόλις µπαίνω µέσα, µου λέει, καλώς τον, τι γίνεται; Λέω, καλά. Μου λέει, πώς 
πάει η δουλειά; Εγώ, καλά, αλλά λίγο κρύα, κάποιο στήσιµο µου µύρισε η κουβέντα. Ψυλλιάστηκε την 
κρυαµάρα µου και µου λέει, ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω; Και πριν προλάβω να πω όχι, µου λέει, µή-
πως µάθατε τίποτα για το ποιος χτύπησε το δάσκαλό σας; Ε, λέω, καλά… Τι «καλά»; Ξέρεις; Ε, λέω, 
ξέρω, Ποιος; Είµαι ορκισµένος, δε λέω. Βρε αµάν, βρε ζαµάν, τίποτα εγώ. Τέλος, µε πιάνει µε τα λιµά, 
µε όρκους και τα τέτοια, ώσπου το ξεφουρνίζω. Και γιατί τον χτυπήσατε; Γι’ αυτό και γι’ αυτό. Έβαλε 
κάτι γέλια, µέχρι που του’ ρθαν δάκρυα στα µάτια. Εντάξει, µου λέει, ο όρκος όρκος, είσαι τσίφτης, 
τσάκω κι ένα δίφραγκο. Τ’ άρπαξα στον αέρα. Έτσι τελείωσε αυτή η ιστορία. 
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΓΙΩΝΑΣ∗ 
 

Το άδοξο τέλος µιας καριέρας 
 
Το Σεπτέµβριο του 1944 η Καβάλα απελευθερώθηκε µετά την ανατροπή του φασιστικού καθεστώτος 

της Βουλγαρίας. Έτσι, µέσα σε µια νύχτα, οι κατακτητές έγιναν σύµµαχοι. Την πόλη τη διοικούσε το 
Ε.Α.Μ. και το σχολείο των Ποταµουδίων άνοιξε τον Οκτώβριο. Το σχολείο βέβαια στην Κατοχή ήταν 
ανοιχτό, πήγαιναν όµως εκεί παιδιά Βουλγάρων και «Βουλγαρογραµµένων». Πάρα πολλοί δάσκαλοι 
είχαν περάσει τον Στρυµόνα στα δυτικά κατά την Κατοχή, για να αποφύγουν τις διώξεις των Βουλγάρων 
και τους ελάχιστους που βρισκόντουσαν στην πόλη η «Αυτοδιοίκηση» δεν τους τοποθέτησε στα σχολεία 
για πολιτικούς λόγους. 
Έτσι, τα σχολεία επανδρώθηκαν µε ανθρώπους που ήξεραν κάποια γράµµατα αλλά δεν είχαν σπου-

δάσει για να γίνουν δάσκαλοι. Ανάµεσα σ’ αυτούς ήταν ο ∆αυίδ Σµέρλας, η Στέλλα Καπάιου, η Ρόζα Μπε-
ζά, η (;) Βρετού κι εγώ. 
Τρεις µήνες αργότερα όµως, σταµάτησα τη διδασκαλία. Χαστούκισα ένα πολύ άτακτο παιδί (συνηθι-

σµένο µέτρο πειθαρχίας εκείνη την εποχή, πόσο µάλλον όταν είχε κανείς απέναντί του 100 περίπου 
παιδιά – αγρίµια από τις κακουχίες της Κατοχής). Το παιδί αυτό όµως ήταν γιος αξιωµατούχου του 
τοπικού Ε.Α.Μ.! Έτσι, µε κάλεσαν και αφού µε επέπληξαν λέγοντάς µου πως δεν ήταν σωστό να χτυπώ 
παιδιά συναγωνιστών, µε απέλυσαν. Έτσι, η… καριέρα µου ως δάσκαλος είχε άδοξο τέλος… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ο Ν. Κουγιώνας είναι συνταξιούχος έµπορος. Ζει στην Καβάλα. 



Αφιέρωµα στα 75 χρόνια του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµουδίων Καβάλας 

 45

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΥ∆ΟΜΕΤΩΦ∗ 
 

Ο ∆άσκαλος ∆αυίδ ή ∆αυίδ ο ∆άσκαλος 
  
Ήταν Οκτώβρης του 1944. Μόλις είχαµε απελευθερωθεί από τους Βούλγαρους µε την είσοδο του 

26ου Συντάγµατος του Ε.Λ.Α.Σ. στην Καβάλα, στις 13 του Σεπτέµβρη. Τα τριάµισι χρόνια της Βουλ-
γαρογερµανικής κατοχής ήταν πλέον ένας φριχτός εφιάλτης που τελείωσε. Τα ίχνη του, όµως, φαίνονταν 
καθαρά σε όλους τους κατοίκους της πόλης. Φτώχεια, πείνα, έλλειψη κάθε αγαθού στην αγορά που, και 
αν υπήρχε, δεν υπήρχαν τα χρήµατα για να αγορασθεί. Η ανεργία ήταν καθολικό φαινόµενο και η εξα-
θλίωση γενική. 
Οι οργανώσεις του ΕΑΜ, Αλληλεγγύης κλπ. προσπαθούσαν µε διανοµές τροφίµων στους κατοίκους 

να ανακουφίσουν την κατάσταση, αλλά τα προς διανοµή αγαθά ήταν ελάχιστα. Υπήρχε τεράστια ανάγκη 
οργάνωσης για να καλυφθεί το κενό που άφησε ο βουλγαρικός κρατικός µηχανισµός που είχε φύγει ά-
ρον-άρον, φροντίζοντας όµως να πάρει µαζί του ακόµη και τις γλάστρες της οικοσκευής του.  
Μια από τις πρώτες ενέργειες της τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν η οργάνωση των σχολείων. Είχαν πε-

ράσει ήδη τέσσερα χρόνια από τότε που είχαν κλείσει τα σχολεία και στο διάστηµα αυτό τα Ελληνό-
πουλα µαθαίναµε ελάχιστα γράµµατα στο σπίτι από τους γονείς µας, δεδοµένου ότι δεν είχε µείνει πλέ-
ον κανένα ελληνικό βιβλίο ή έντυπο. Οι Βούλγαροι, σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής, απαγόρευαν, επί 
ποινή άµεσου ξυλοδαρµού και την απλή οµιλία της ελληνικής γλώσσας µεταξύ Ελλήνων !!! Έτσι οι 
σπουδές των παιδιών διακόπηκαν, στο επίπεδο που υπήρχαν την 28η Οκτωβρίου 1940, όταν ο φριχτός 
ήχος της σειρήνας του ∆ηµαρχείου είχε διακόψει τα µαθήµατα στα σχολεία αναγγέλλοντας την Ιταλική 
επίθεση και την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέµου. Μετά από τέσσερα χρόνια όλα τα παιδιά είχαµε 
µείνει πολύ πίσω στα γράµµατα και όπως προανέφερα η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης ήταν κυρίαρ-
χο αίτηµα όλων των κατοίκων και πρωτεύον µέληµα της τοπικής Αυτοδιοίκησης. ∆υστυχώς, όµως, δεν 
υπήρχαν δάσκαλοι. Οι περισσότεροι είχαν καταφύγει στις γερµανοκρατούµενες περιοχές, οι οποίες τον 
Σεπτέµβρη του 1944 ήταν ακόµη κάτω από γερµανική κατοχή, καθώς οι Γερµανοί εξακολουθούσαν, 
παρά τις ήττες τους, να κατέχουν ολόκληρη τη νότιο και βορειοδυτική Ελλάδα µέχρι τον Στρυµόνα. 
Υπήρχαν ελάχιστοι (από τους προπολεµικούς δασκάλους) που είχαν παραµείνει στην πόλη µας, αλλά οι 
περισσότεροι δεν ενέπνεαν εµπιστοσύνη στις αρχές λόγω των αστικών τους φρονηµάτων. Η έλλειψη δα-
σκάλων δεν αποθάρρυνε τους διοικούντες. Αναπλήρωσαν το κενό εκ των ενόντων, µε γνωστούς, φίλους 
κ.λπ. Κάποιοι απ’ αυτούς είχανε τελειώσει λίγες τάξεις ή και ολόκληρο το Γυµνάσιο, άλλοι ήταν απλώς 
απόφοιτοι του ∆ηµοτικού. Όλοι όµως κλήθηκαν να υπηρετήσουν ως δάσκαλοι και κατ' αυτόν τον τρόπο 
επανδρώθηκαν τα σχολεία της πόλης και των χωριών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ O N. Ρουδοµέτωφ είναι πρόεδρος του Ιστορικού & Λογοτεχνικού Αρχείου Καβάλας. Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 
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Φωτο: Βούλα Παπαϊωάννου 

Το ∆ηµοτικό Σχολείο των Ποταµουδίων (το σηµερινό 11ο ∆ηµοτικό σχολείο) λειτουργούσε στα τε-
λευταία δυόµισι χρόνια της Κατοχής ως βουλγάρικο σχολείο, µε Βούλγαρους δασκάλους, για τα βουλ-
γαρόπαιδα και από την άποψη κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ήταν από τα καλύτερα της 
Καβάλας. Ήταν λοιπόν και από τα πρώτα που λειτούργησαν µετά την απελευθέρωση, στις αρχές του 
Οκτώβρη του 1944. Σ' αυτό το ∆ηµοτικό σχολείο µ’ έγραψε η µητέρα µου, µόλις άρχισαν οι εγγραφές. 
Το θέαµα των παιδιών που µαζεύτηκαν ήταν το λιγότερο άθλιο. Κακοζωισµένα από τη µποµπότα της 
Κατοχής, µε την πείνα να είναι φανερή στα µάτια τους, σκελετωµένα τα περισσότερα, µε µπαλωµένα 
ρούχα να καλύπτουν τα αδύνατα κορµάκια, µε τις ψείρες να κυκλοφορούν κατά χιλιάδες στα µπαλωµένα 
ρουχαλάκια, µε ξύλινα χειροποίητα παπούτσια (τσόκαρα), ή από πλεχτό σχοινί, στα πόδια, ήταν η από-
λυτη εικόνα της εξαθλίωσης. Μπήκαµε όλα τα παιδιά σε σειρές µπροστά στην πόρτα του σχολείου και 
στο κεφαλόσκαλο είχαν µαζευτεί οι «δάσκαλοι» που µας κοίταζαν µε απορία διερωτώµενοι πώς θα τα 
ανταποκρίνονταν στα νέα, απροσδόκητα καθήκοντα που η µοίρα τούς επιφύλαξε.  
Μας µίλησε κάποιος µε σοβαρό ύφος, για τη λευτεριά και τη νίκη ενάντια στο φασισµό και µας έβα-

λαν στις τάξεις. Η κατανοµή έγινε αργότερα, σύµφωνα µε την ηλικία των παιδιών και πολύ σύντοµα άρ-
χισαν τα µαθήµατα. Με κατέταξαν στην τέταρτη τάξη του ∆ηµοτικού διότι ήµουν ήδη 11 χρονών και 
όταν άρχισε ο πόλεµος στα 1940 ήµουν µαθητής της δευτέρας τάξης στο σχολείο απέναντι από το ∆η-
µαρχείο. Τα πράγµατα όµως ήταν πολύ χαλαρά, µε συνεχείς ανακατατάξεις των παιδιών, διότι υπήρχαν 
µερικά που στη διάρκεια της Κατοχής ήταν στη Θεσσαλονίκη και παρακολουθούσαν κανονικά µαθή-
µατα στα ελληνικά σχολεία. Αυτά τα παιδιά είχαν προχωρήσει κανονικά, ενώ εµείς που είχαµε περάσει 
την Κατοχή εκτός σχολείου είχαµε µείνει πολύ πίσω. Ήταν λοιπόν λογικό κάποια παιδιά να πηγαίνουν 
σε µεγαλύτερη τάξη και κάποια άλλα, παρ’ ότι είχαν την ίδια ηλικία µε τα πρώτα, να πηγαίνουν σε µι-
κρότερη. Ο πρώτος «δάσκαλος» που µπήκε στην τάξη µας ήταν ο ∆αυίδ.  
Στο σηµείο αυτό, θέλω να κάνω µια διευκρίνιση. Τα εισαγωγικά στη λέξη δάσκαλος τα βάζω µόνο για 

να τονίσω ότι οι αυτοσχέδιοι δάσκαλοι δεν είχαν τα τυπικά προσόντα για να φέρουν τον τίτλο χωρίς 
βέβαια τα εισαγωγικά. Το παιδαγωγικό τους έργο, µερικές φορές, ήταν εξαιρετικά εντυπωσιακό, ιδιαίτε-
ρα όταν είχαν το χάρισµα εκείνο της άνετης επικοινωνίας µε τα παιδιά, σε συνδυασµό µε την αγάπη, τον 
ήρεµο χαρακτήρα και την διάθεση να µεταφέρουν µε εύκολες και κατανοητές µεθόδους τις γνώσεις 
στους µαθητές τους, προσόντα που ανιχνεύονται πανεύκολα από τα παιδιά. 
Πριν από τον πόλεµο τον δάσκαλο φυσικά τον φωνάζαµε «κύριο». Στο νέο σχολείο µάς είπαν ότι η λέ-

ξη κύριος καταργήθηκε γιατί θυµίζει αφεντικά και 
ότι όλοι είµαστε σύντροφοι ή συναγωνιστές. Γι’ αυτό 
έπρεπε λοιπόν να τον φωνάζουµε µε την 
προσφώνηση «σύντροφε δάσκαλε» ή «συναγωνιστή 
δάσκαλε» ή απλά «δάσκαλε». Έτσι τον δάσκαλό µας 
τον ∆αυίδ τον φωνάζαµε συναγωνιστή ή σύντροφε ή 
απλά δάσκαλε, γεγονός που τον ξάφνιαζε και έφερνε 
ένα αχνό χαµόγελο στο συνήθως σοβαρό πρόσωπό 
του. Ήταν ένας άνδρας περίπου 40 χρόνων, ίσως και 
νεότερος, σ’ εµάς όµως έµοιαζε πολύ µεγάλος. Το 
καθαυτό επάγγελµά του ήταν καπνεργάτης και οι 
γραµµατικές του γνώσεις περιορισµένες αλλά 
σίγουρα πολύ περισσότερες από τις δικές µας. Είχε 
ήπιο χαρακτήρα και µας φερόταν µε ζεστασιά, 
αγάπη και κατανόηση. Το κυρίαρχο πρόβληµα των 

δύσκολων καιρών ήταν το φαγητό και τα υπόλοιπα απαραίτητα σε κάθε οικογένεια, σαπούνι, ρούχα, πα-
πούτσια. Η ανεργία ήταν γενική και το χρήµα δεν κυκλοφορούσε καθόλου, εκτός από ελάχιστα λέβα, 
δίχως αξία, υπόλοιπα της Κατοχής. Τα άµεσα προβλήµατα επισιτισµού ήταν τόσο επιτακτικά, καθώς ο 
κόσµος κυριολεκτικά πεινούσε, ώστε τα µαθήµατα στα σχολεία έµοιαζαν πολλές φορές σαν άκαιρη πο-
λυτέλεια µπροστά στις άλλες µεγάλες ανάγκες της επιβίωσης.  
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Το πρώτο µεγάλο πρόβληµα που αντιµετώπισε ο δάσκαλός µας, ήταν η παντελής έλλειψη σχολικών 
βιβλίων κάθε είδους. Μας είπε ότι πολύ σύντοµα θα είχαµε νέα βιβλία, τα οποία ήδη ετοιµάζονταν. Τα 
ελάχιστα προπολεµικά βιβλία που είχαν διασωθεί από τις έρευνες των Βουλγάρων στα σπίτια, δεν θεω-
ρούνταν κατάλληλα αφού σχεδόν όλα είχαν προπαγανδιστικά συνθήµατα και κείµενα της 4ης Αυγού-
στου. Έτσι, ο καηµένος ο δάσκαλός µας ήταν υποχρεωµένος να προσπαθεί να µας µεταφέρει γνώσεις 
χωρίς σχεδόν κανένα βοήθηµα. Επιστράτευε φιλότιµα όλες τις ικανότητές του, σε µια πραγµατικά συ-
γκινητική προσπάθεια, καθώς η επιθυµία του να µας βοηθήσει ήταν ολοφάνερη και αγωνιώδης. Πολλές 
φορές η προσπάθειά του τον εξουθένωνε ψυχικά, γεγονός που εµείς τα παιδιά το αντιλαµβανόµασταν 
και προσπαθούσαµε να µην τον στεναχωρούµε. 
Θα αναφέρω µερικά χαρακτηριστικά γεγονότα από το σύντοµο αυτό διάστηµα της µαθητείας µας, τα 

οποία έµειναν ανεξίτηλα τυπωµένα στη µνήµη µας και τα οποία σκιαγραφούν τον ∆αυίδ τον δάσκαλο, 
αλλά και τον ∆άσκαλο ∆αυίδ. 
Ένα από τα πρώτα µαθήµατα ήταν και η Γεωγραφία της Ελλάδας. Όπως προανέφερα βιβλία δεν υ-

πήρχαν. Έτσι ο δάσκαλός µας χρειαζόταν να αυτοσχεδιάζει συνεχώς. Σ’ ένα από τα πρώτα µαθήµατα, 
µας υπαγόρευσε και γράψαµε στα τετράδιά µας, τα µεγαλύτερα βουνά της Ελλάδας και µας είπε ότι θα 
µας ρωτούσε στο επόµενο µάθηµα και θα πρέπει να τα έχουµε µάθει. Αφού γράψαµε ένα σωρό βουνά 
που για µας ήταν τελείως άγνωστα, χτύπησε το κουδούνι του διαλείµµατος και ετοιµάστηκε να βγει από 
την τάξη. Τότε, ένας συµµαθητής µας, ο Φραγκάκης, ο οποίος µόλις είχε έλθει από τη Θεσσαλονίκη 
όπου ήταν σ’ όλο το διάστηµα της Κατοχής και βεβαίως πήγαινε κανονικά σχολείο, φώναξε :  

-Συναγωνιστή δάσκαλε, δεν µας είπες να γράψουµε τον… Όλυµπο !!! 
Πραγµατικά ο δάσκαλός µας είχε παραλείψει να αναφέρει τον Όλυµπο όταν µας υπαγόρευε τα ονό-

µατα των βουνών, προφανώς γιατί το ξέχασε ή δεν το γνώριζε. Γύρισε λοιπόν, µας κοίταξε λυπηµένα και 
είπε αναστενάζοντας :  

-Γράψτε και τον Όλυµπο!!! 
Ένα άλλο περιστατικό απ' αυτό το σύντοµο διάστηµα ήταν το ακόλουθο : 
Ένα πρωί ήλθε στο σχολείο ένα κάρο µε µερικά τόπια τσούλι, είδος πρόχειρου, ευτελούς χοντρο-

φτιαγµένου υφάσµατος για καπνοδέµατα. Με αυτό το ύφασµα κατασκεύαζαν και τσουβάλια. Στα χρόνια 
της Κατοχής, οπόταν δεν υπήρχαν πλέον υφάσµατα κανονικά, ο κόσµος χρησιµοποιούσε τα τσούλια, 
όταν µπορούσε να τα βρει, για την κατασκευή ρούχων. Η αραιή ύφανση παρείχε ελάχιστη προστασία 
από το κρύο και η αντοχή του ήταν πολύ περιορισµένη. Παρ’ όλη την ακαταλληλότητά του, ακόµη κι 
αυτό ήταν δυσεύρετο. Τα τόπια λοιπόν τα έστειλε η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να διανεµηθούν δωρεάν 
στους µαθητές ως ύφασµα ρούχων. Στη δική µας τη τάξη δόθηκε στον δάσκαλό µας ένα τόπι τσούλι µε 
την εντολή να το διανείµει σ' όσους είχαν µεγαλύτερη ανάγκη. Η ποσότητα υφάσµατος που περιείχε το 
τόπι ήταν µικρή, έφθανε δεν έφθανε για δέκα µαθητές, ενώ ήµασταν στην τάξη πάνω από εξήντα παιδιά. 
Ο δάσκαλός µας βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, σε ποιον να δώσει και σε ποιον να αρνηθεί. Αποφάσι-
σε λοιπόν να ρωτήσει όλους µας ποιος είχε την µεγαλύτερη ανάγκη. Με το που τέλειωσε την ερώτηση, 
εξήντα µικρά χεράκια σηκώθηκαν µε βία φωνάζοντας :  

-Εγώ δάσκαλε… 
Τέλειο αδιέξοδο. Ο ∆αυίδ µας κοίταξε αµήχανος και σκεφτόταν µε ποιο τρόπο θα µπορούσε να απο-

φασίσει ποιοι από τους µαθητές του είχαν τη µεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς να στεναχωρήσει τους υπόλοι-
πους. Σε µια στιγµή το πρόσωπό του φωτίστηκε από την έµπνευση και µας αναγγέλλει θριαµβευτικά ως 
νέος Σολοµών : 

-Όσοι έχουν τα µεγαλύτερα µπαλώµατα στα παντελονάκια τους, αυτοί θα πάρουν.   
Με το που τελείωσε τη φράση του εξήντα πιτσιρικάδες βρέθηκαν πάνω στο θρανίο τους µε γυρισµένα 

τα οπίσθια προς τον δάσκαλο, φωνάζοντας, µε τους δείκτες των χεριών τους να στοχεύουν τον πισινό 
τους: 

-Να, δάσκαλε δες, εγώ έχω µεγάλο µπάλωµα… 
Η σκηνή ήταν τόσο κωµική, ώστε όλοι βάλαµε τα γέλια και σταµατήσαµε να διεκδικούµε µε τόση ε-

πιµονή το τσούλι. Έτσι ο δάσκαλός µας έκανε τη διανοµή χωρίς παρατράγουδα, αφού ο ίδιος ήξερε 
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λίγο-πολύ τους έχοντες µεγαλύτερη ανάγκη. 
Έχουν περάσει εξήντα χρόνια από το παραπάνω γεγονός και παραµένει στη µνήµη µου ζωηρό σα να 

έγινε χθες. Όπως παραµένει και η ανάµνηση του δάσκαλου ∆αυίδ, του απλού ανθρώπου του λαού, που 
προσπάθησε µε αγάπη, υποµονή και επιµονή να µας µάθει όσα περισσότερα γράµµατα µπορούσε, όχι 
για να δικαιολογήσει τον πενιχρό µισθό του, αλλά γιατί ήταν ολοφάνερο ότι µας αγαπούσε πραγµατικά. 
Έτσι έµεινε στη µνήµη µας. Όχι ο δάσκαλος ∆αυίδ, αλλά ∆αυίδ ο ∆άσκαλος… 
Με συγκίνηση, τιµώντας τη µνήµη του, παραδίδω το άγνωστο, άσηµο όνοµά του, για την µικροϊστο-

ρία του τόπου µας…. ∆αυίδ Σµέρλας, ο ∆άσκαλος, κάτοικος εν ζωή Ποταµουδίων. Επάγγελµα καπνερ-
γάτης. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ∆αυίδ Σµέρλας (Αρχείο οικ. Χαριζάνη) 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΛΒΕΡΙ∆ΗΣ∗ 
 

Κανόνια, σαρίκια και κακάο 
 
Λέγοµαι Γεώργιος Κελβερίδης. Γεννήθηκα το 1934 στη συνοικία των Ποταµουδίων. 
Την 1η Οκτωβρίου του 1940, πήγα στην Α΄τάξη του 11ου ∆ηµοτικού σχολείου της γειτονιάς µας που 

τότε ονοµαζόταν Β΄ ∆ηµοτικό. Μετά από 28 ηµέρες λειτουργίας του σχολείου έρχεται ο δάσκαλος και 
µας λέει ότι κλείνει το σχολείο διότι οι Ιταλοί µάς κήρυξαν τον πόλεµο. Όλα τα παιδιά φεύγουµε µε 
γέλια και χαρές. Εγώ πηγαίνω στον φούρνο µας, όπου ο παππούς µου µε µάλωσε: 

«∆εν ντρέπεσαι, θα γίνει πόλεµος κι εσύ χαίρεσαι;» 
Σε λίγες ηµέρες το σχολείο γέµισε από Έλληνες στρατιώτες και η πλατεία του σχολείου από κανόνια 

και αυτοκίνητα στρατιωτικά.  
Μετά από µερικούς µήνες, µας κήρυξαν τον πόλεµο και οι Γερµανοί. Με τους Γερµανούς δεν µπορέ-

σαµε να τα βγάλουµε πέρα, γιατί ήταν πολύ µεγάλη δύναµη (τον Απρίλιο του ’41 µπήκαν στην Ελλάδα). 
Σε λίγες ηµέρες είµαι έξω από τον φούρνο µας, στη 

γωνία των οδών Νίκης και Ήρας. Έρχεται ένας Γερ-
µανός µε µοτοσικλέτα και ρωτάει να µάθει πού είναι 
το σχολείο. Του δείχνουµε πού είναι, πηγαίνει και 
ζητάει το κλειδί, από κάποιο σπίτι βγαίνει η 
επιστάτρια και του το δίνει. Την άλλη ηµέρα γέµισε 
το σχολείο από Γερµανούς στρατιώτες και η πλατεία 
από τανκς, κανόνια και καµιόνια γερµανικά. Το υπό-
γειο του σχολείου το µετέτρεψαν σε µαγειρείο και τις 
αίθουσες των τάξεων τις κάνανε κοιτώνες. 
Πηγαίνουµε σαν παιδιά και παρακολουθούµε την 

πλατεία και τρέχω µια ηµέρα και φωνάζω τον 
µπαµπά µου: «Μπαµπά, έλα να δεις οι Γερµανοί στην 
πλατεία βγάζουν ψωµί, έχουν επάνω σε ένα φορτηγό µε-
γάλο έναν µεταλλικό φούρνο που δουλεύει µε καυστήρα 
πετρελαίου και ζυµώνουν και ψήνουν ψωµιά για τον 
στρατό!». Ο πατέρας µου δεν µε πίστεψε και αφού 
πήγε ο ίδιος και είδε δεν πίστευε πια στα µάτια του! 
Μετά από τους Γερµανούς, έρχονται οι Βούλγαροι 

και αρχίζει η σκληρή περίοδος της Κατοχής. 
Τελειώνει ο πόλεµος, ανοίγει το σχολείο χωρίς δασκάλους. Ορισµένοι από τη γειτονιά γίνονται δάσκα-
λοι στο σχολείο. Απ’ όσους θυµάµαι είναι ο ∆αυίδ ο Σµέρλας, ο Νίκος ο Κουγιώνας και η Ρόζα Μπεζά. Αυ-
τοί όλοι κάνουν µια επιτροπή και φωνάζουν ένα-ένα παιδί µέσα και το βάζουν να διαβάσει φράσεις, να 
γράφει στον πίνακα, να κάνει πολλαπλασιασµό, διαίρεση και ανάλογα µε τις απαντήσεις του καθενός, 
µας κατατάσσουν σε τάξεις.  
Εγώ, αν και σε µικρότερη ηλικία, κατατάχθηκα στην Ε΄ τάξη, επειδή κατά τη διάρκεια της Κατοχής, 

µου έκανε µάθηµα στο σπίτι της η αείµνηστη Μαριάνθη Περσίδου, άριστη δασκάλα και προπαντός καλός 
άνθρωπος µε «αµοιβή» ψωµί από το φούρνο µας.  
Το σχολείο µας αργότερα επιτάσσεται από Άγγλους που συνοδευόντουσαν από Ινδούς στρατιώτες 

τους οποίους φωνάζαµε σαρικάδες, γιατί αντί για πηλίκιο φορούσαν σαρίκι στο κεφάλι. Αυτοί µας έκαναν 
τεράστια εντύπωση όχι µόνο εξ αιτίας του παρουσιαστικού τους αλλά και από το γεγονός πως µας µοί-
ραζαν κακάο, άγνωστο για εµάς εκείνη την εποχή! 

 

                                                 
∗ Ο Γιώργος Κελβερίδης είναι αρτοποιός. Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 
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∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ∗ 
 

Ο Εθνικός Ποιητής 
 

Πέρα από τα όποια µυθιστορηµατικά στοιχεία, το περιστατικό είναι αληθινό και διασταυρωµένο. Τα ονόµατα των 
δασκάλων µόνο, είναι παραλλαγµένα από τον συγγραφέα. 

 
Η κυρία Ευτέρπη αφού φώναξε ακόµα δυο ονόµατα, κατέβηκε τα τρία σκαλιά που τη χώριζαν απ’ 

τους παραστάτες και στάθηκε µπροστά από τη σηµαία. 
«Αρχίζει µια καινούρια χρονιά», είπε. «∆άσκαλοι και µαθητές πρέπει να κάνουν και φέτος το καθήκον 

τους, ώστε το σχολείο µας να είναι και πάλι το πρώτο στη σχολική µας περιφέρεια. Ιδιαίτερα αυτή τη 
χρονιά που είναι χρονιά δοκιµασίας για την πατρίδα µας». 
Του ∆ηµητράκη του φάνηκε πως κοίταζε προς τη µεριά του ανθυπασπιστή. Η διευθύντρια συνέχισε: 
«Όλοι ξέρουµε ότι ο εθνικός στρατός πολεµάει να αποκαταστήσει την τάξη, γιατί απάτριδες θέλουν να 

βυθίσουν τη χώρα µας στο χάος. Εµείς πρέπει ν’αντισταθούµε µέχρι το τέλος και να βοηθήσουµε στη 
νίκη των εθνικών δυνάµεων. Οι δάσκαλοι κυρίως, αλλά και σεις τα παιδιά, µπορείτε αποφασιστικά να 
συµβάλλετε σ’αυτή τη νίκη, που είναι νίκη των υγιώς σκεπτοµένων Ελλήνων. Για να γίνει αυτό» συνέχισε, 
«θα πρέπει να γνωρίσετε καλά τον εχθρό, που είναι διαφορετικός από τον εχθρό της Κατοχής. Βρίσκε-
ται ανάµεσα µας και προσπαθεί µε άνοµα µέσα, να υποδουλώσει τη χώρα µας σε ξένα συµφέροντα. Οι 
δάσκαλοι όλοι επωµίζονται την ευθύνη της ενηµέρωσης των µαθητών πάνω στο φλέγον αυτό θέµα». 
Είδε τον ανθυπασπιστή να της κάνει ένα νεύµα, σα να της έλεγε. «Πολύ καλά». 
Η κυρία Ευτέρπη συνέχισε: 
«Αύριο µαθήµατα κανονικά. Θα έλθετε µε όλα σας τα βιβλία και θα σας δοθεί το πρόγραµµα. Θα 

φέρετε όλοι από εκατό δραχµές, διότι την Παρασκευή και σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπουργείου, θα 
µας επισκεφθεί ο εθνικός ποιητής κύριος Παυλής, ο οποίος θα µας ενηµερώσει για την κατάσταση και 
θα µας διαβάσει ποιήµατά του. Αύριο δεν δικαιολογείται να έλθει κανείς ακούρευτος. Εν χρω κεκαρµέ-
νοι όλοι ανεξαιρέτως. Τους ζυγούς λύσατε. Εµπρός µαρς». 
…………………………………………………… 
Ο ∆ηµητράκης φόρεσε και σήµερα τα καλά του. Παρασκευή ήταν και δε θα είχαν µάθηµα σήµερα. 

Θα ερχόταν κείνος ο εθνικός ποιητής που τους είχε πει η κυρία Ευτέρπη τη µέρα του αγιασµού. Είχαν 
δώσει όλοι και από εκατό δραχµές για τα έξοδά του, όπως τους είπε χτες που µπήκε στην τάξη, την ώρα 
που είχαν µάθηµα µε τον κύριο Βεργίδη. 

«Ήρθα να σας θυµίσω ότι αύριο θα είναι µαζί µας ο εθνικός µας ποιητής κύριος Παυλής και να σας 
πω επίσης ότι αυτό π’ ακούστηκε ότι δήθεν ο κύριος Παυλής γυρνάει από σχολείο σε σχολείο και πλου-
τίζει µε τα κατοστάρικα των µαθητών, δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Τα χρήµατα αυτά είναι για ένα 
βιβλιαράκι µε τα ποιήµατά του, που θα µοιράσει σε όλους». 
Σήκωσε ψηλά και τους έδειξε ένα κακοµοιριασµένο µικρό και λεπτό βιβλιαράκι που κρατούσε στο 

χέρι της. «Αυτό δεν κάνει ούτε δυο δραχµές», είπε µ’ απορία ο κύριος Βεργίδης που ήταν, όπως έλεγε ο 
κυρ-Αριστείδης, τσεκουράτος και δε χάριζε κάστανα σε κανέναν.  
Η διευθύντρια του έριξε µια λοξή µατιά.  
«Τα σχόλιά σας κύριε Βεργίδη στο γραφείο. Όχι µπρος στους µαθητάς».  
Στράφηκε ξανά προς τα παιδιά.  
«Λοιπόν. Αύριο όλοι µε τα καλά σας, για ν’ ακούσουµε τον κύριο Παυλή τον εθνικό µας ποιητή», τό-

νισε και κοίταξε µε σηµασία τον Βεργίδη.  
Εκείνος άναψε και κόρωσε.  
«Σιγά µη ζωντάνεψε ο Σολωµός ή ο Παλαµάς», είπε µε σφιγµένα χείλια.  

                                                 
∗ Ο ∆ηµήτρης Βασιλειάδης είναι συγγραφέας. Ζει στη Θεσσαλονίκη. Το κείµενο είναι απόσπασµα από το βιβλίο του «Σελει-
πονούς», εκδ. «Παρατηρητής», Θεσσαλονίκη 1997 
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«Έτσι αναφέρεται στο έγγραφο του υπουργείου κύριε Βεργίδη. Πώς θέλετε να τον ονοµάσω εγώ;»  
«Ποιητή εκ του προχείρου. Αυτός ο χαρακτηρισµός θα’ ταν ο καλύτερος.  
Απ’ το βιβλιαράκι του που έριξα µια µατιά... αλλά τέλος πάντων. ∆ε µε πέφτει λόγος».  
Το κουδούνι πήρε φωτιά στα χέρια της επιστάτριας. Έτρεξαν όλοι αµέσως και µπήκαν στη σειρά τους 

µε µεγάλη τάξη. Η διευθύντρια στεκόταν κιόλας στα σκαλιά και φαινόταν απ’ τα µούτρα της ότι δε σή-
κωνε και πολλά σήµερα.  
Πέρασαν µια-µια τάξη στο διάδροµο του σχολείου, εκεί που έκανε ένα άνοιγµα, µπροστά δηλαδή 

στις σκάλες που πήγαιναν στις πάνω τάξεις και στις βρύσες, όπου έπιναν στα διαλείµµατα νερό τα παι-
διά. Εκεί κάνανε και την πρωινή προσευχή πριν µπουν στις αίθουσες για µάθηµα, τις µέρες που έβρεχε. 
Γι’ αυτό και η κάθε τάξη ήξερε από πριν το σηµείο που έπρεπε να πάει να σταθεί. Όλα τα παιδιά έβλε-
παν προς τις σκάλες του πάνω πατώµατος. Το γραφείο της διευθύντριας και των δασκάλων ήταν εκεί στη 
µέση της σκάλας.  
Σε λίγο βγήκαν από το γραφείο όλοι οι δάσκαλοι και στάθηκαν στα κάτω σκαλοπάτια. Από πίσω τους 

βγήκε η διευθύντρια συνοδεύοντας έναν άντρα, λεπτό και ψηλό, µε µακριά µαλλιά πίσω στο σβέρκο του. 
Τα µάτια του µαύρα και γυαλιστερά, έµοιαζαν µε τα µάτια του Νάσου του επιληπτικού που όλοι τον 
νόµιζαν τρελό.  

«Κοίτα τα µαλλιά του», µουρµούρισε ο Κεφάλας. «Σαν καλλιτέχνης είναι».  
«Σαν τον κυρ-Απόστολο τον βιολιτζή», είπε ο ∆ηµητράκης.  

…………………………………………………… 
Η διευθύντρια τους κοίταξε καλά-καλά όλους, σα να τους έλεγε ότι θα πάρει ο διάολος τη µάνα και 

τον πατέρα όποιου δεν είναι φρόνιµος και δε δείξει προσοχή και συµπάθεια στον ποιητή.  
«Από δω ο εθνικός ποιητής ο κύριος Παυλής» είπε, «που θα µας απαγγείλει και θα µας τραγουδήσει 

τα ωραία του ποιήµατα. Το υπουργείο, εκτιµώντας την ανάγκη πολιτιστικών εκδηλώσεων και επαφής της 
µαθητιώσης νεολαίας µε ανθρώπους της τέχνης και του λόγου, µας έκανε την τιµή να µας στείλει έναν 
από τους καλύτερους σύγχρονους ποιητάς και λογίους. Παρακαλώ, ένα θερµό χειροκρότηµα».  
Όλα τα παιδιά και οι δάσκαλοι χειροκρότησαν δυνατά, εκτός από τον κύριο Βεργίδη που στεκόταν 

ακίνητος και ανέκφραστος. Ο ποιητής τίναξε το κεφάλι του προς τα πίσω, χαµογέλασε ικανοποιηµένος 
και έφερε µισή στροφή την κιθάρα στην πλάτη του που την είχε κρεµασµένη µ’ ένα πολύχρωµο κορδό-
νι.  

«Όχι», φώναξε δυνατά κι απότοµα. «Όχι εδώ. Θα ήθελα να σταθώ ανάµεσα στα παιδιά, στο µέλλον 
της πατρίδος µας. Να σταθώ δίπλα τους και να τους µεταδώσω τη φλόγα της καρδιάς µου και να πάρω 
απ’ την αγνότητα και την ελπίδα που συµβολίζουν. Να ευχαριστήσω κι εσάς για τα καλά σας λόγια κυ-
ρία διευθύντρια, καθώς και εσάς σεβαστοί δάσκαλοι του αιώνιου ελληνικού πνεύµατος και να σας βεβαι-
ώσω, ότι θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια να φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας και των προσδοκιών 
της πατρίδος. Παρακαλώ να µου δώστε µια καρέκλα, να την τοποθετήσω ανάµεσα στα παιδιά και από 
κει πάνω να προχωρήσω στη µικρή, αλλά πιστεύω τόσο σηµαντική µας παράσταση».  
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«Μου φαίνεται µεγάλο ψώνιο αυτός ο τύπος», ψιθύρισε ο Γκαβούλιας.  
Ο ποιητής άρπαξε µια ψάθινη καρέκλα που του έφεραν απ’ το γραφείο και µ’ ένα σάλτο βρέθηκε όρ-

θιος πάνω της, ανάµεσα στα παιδιά. Σήκωσε ψηλά µε το χέρι του το ίδιο βιβλιαράκι που τους είχε δείξει 
η διευθύντρια την προηγούµενη µέρα. 

«Εδώ είναι γραµµένα όλα µου τα ποιήµατα, που θα µείνουν κληρονοµιά στους Έλληνες για πάντα. 
Εδώ βρίσκονται οι εθνικές σκέψεις από τις οποίες πρέπει να εµφορείται κάθε Έλλην και ιδιαίτερα κάθε 
µικρό Ελληνόπουλο. Μίαν ηµέρα εσείς και οι απόγονοί σας, θα στήσετε ανδριάντα σε όλους εµάς που 
αγωνιζόµαστε για την ελευθερία αυτού του τόπου και τη διατήρηση της εθνικής µας κληρονοµιάς, που 
κάποιοι απάτριδες µε τις αναρχικές ιδέες τους και τις προδοτικές τους θέσεις, θέλουν να ξεπουλήσουν. 
Εµείς, αντιστεκόµαστε σ’ αυτά τα σχέδια και τις ξενόφερτες αυτές ιδέες. Αντιστεκόµαστε όλοι µαζί. Έ-
τσι;»  

«Έτσι», µουρµούρισαν µερικά παιδιά.  
«Αντιστεκόµαστε ναι ή όχι;» φώναξε δυνατά εκείνος.  
«Ναι», απάντησαν τα παιδιά.  
«∆εν σας άκουσα καλά», επέµεινε ο ποιητής.  
«Νααααί», φώναξαν τα παιδιά µε όση δύναµη είχαν.  
«Όλοι µαζί λοιπόν να το διατρανώσουµε, να τ’ ακούσουν και στη Μόσχα.  
Α-ντι-στε-κό-µα-στε», φώναξε δυνατά την κάθε συλλαβή. «Όλοι µαζί τώρα»  
«Α-ντι-στε-κό-µα-στε», φώναξαν µαζί του τα παιδιά.  
«Πιο δυνατά ν’ ακουστεί και κει πέρα µακριά στους κοµµουνιστές ντόπιους και ξένους».  
«Α-ντι-στε-κό-µα-στε», τσίριξαν αφιονισµένοι όλοι µαζί.  
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Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και τα κούνησε πέρα δώθε σα καλάµια. Έκλεισε τα µάτια του κι έγειρε το 
κεφάλι του προς τα πίσω.  

«Σας ευχαριστώ παιδιά µου», είπε µε βραχνή και ήρεµη φωνή. «Σε κανένα σχολείο, από τα εκατοντά-
δες που επισκέφτηκα σ’όλη την Ελλάδα, δεν το φώναξαν τόσο δυνατά, µε τόσο πάθος και µε τέτοια πί-
στη, όσο εσείς».  
Ξαφνικά τινάχτηκε µπροστά και µε τα µάτια του να πετούν φωτιές, φώναξε.  
«Και τώρα µια τελευταία φορά όσο πιο δυνατά γίνεται. Όλοι µαζί. Α-Ντι- Στε-Κό-Μα-Στε».  
«Αντιστεκόµαστεεεεεε», έβγαλαν όση φωνή είχαν µέσα τους τα παιδιά και τους φάνηκε πως απ’ τη δύ-

ναµή της κουνήθηκαν και τα ντουβάρια του σχολείου. Ο ∆ηµητράκης ήταν σίγουρος ότι τους άκουσε 
και η µάνα του στο σπίτι.  
Ο ποιητής άρπαξε την κιθάρα που κουνιόταν πέρα δώθε όπως κουνιόταν κι ο ίδιος σα φιγούρα του 

Kαραγκιόζη.  
«Και τώρα παιδιά, θα µάθουµε και θα τραγουδήσουµε όλοι µαζί το καλύτερό µου ποίηµα, που το µε-

λοποίησα µόλις πριν από λίγες µέρες για το χατίρι το δικό σας. Θα σας το πω µια φορά, µετά θα το 
λέµε µαζί στίχο στίχο για να το µάθετε. Μετά θα το τραγουδήσουµε όλοι µαζί. Εντάξει;»  

«Εντάξει», φώναξαν όλα αλλοπαρµένα. 
Εκείνος άρχισε να απαγγέλλει µε προσοχή τονίζοντας µία-µία τις λέξεις, σα να ’θελε να τονίσει τη µε-

γάλη τους σηµασία.  
Σαν το µυρµήγκι,  
έχουµε σώµα,  
καρδιά, ψυχή σαν το θεριό.  
Την Ιταλία,  
τη Γερµανία,  
µεις ρίξαµε µες στο γκρεµό.  
Πήρε βαθιά ανάσα και κοίταξε γύρω του να δει τι εντύπωση έκαναν οι στίχοι του. Τα παιδιά νόµισαν 

ότι τέλειωσε και πήραν να χειροκροτούν µε µανία. Εκείνος έκανε µε το χέρι του να σταµατήσουν και 
συνέχισε: 
Σ’ όλο τον κόσµο,  
ελευθερία,  
η λεβεντιά µας έδωσε.  
Κι από τον Χίτλερ  
και Μουσολίνι  
όλα τα έθνη έσωσε.  
Άρχισε αµέσως να το τραγουδάει µε τη συνοδεία της κιθάρας του. Όταν τέλειωσε κι αυτό, είπε: 
«Και τώρα παιδιά θα το µάθατε όλοι στίχο-στίχο». 
Αφού έµαθαν καλά τα λόγια, άρχισαν και να το τραγουδούν. Σε µισή ώρα όλο το σχολείο δονούνταν 

απ’ το τραγούδι. Ο Παυλής ανεβασµένος στην καρέκλα του, είχε αφήσει την κιθάρα και ενθουσιασµένος 
κουνούσε τα χέρια του δίνοντας τον ρυθµό και τραγουδώντας µαζί τους. Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί 
τόσο πολύ, που κρέµονταν κυριολεκτικά απ’τα χείλια του.  

«Όλα τα έθνη έσωσεεεεεεε», τέλειωσε αυτός αργά το τραγούδι. «Εντάξει παιδιά το µάθαµε όλοι καλά. 
Θα το τραγουδήσουµε πάλι στο τέλος της γιορτής µας. Πρέπει όµως να ξέρετε, είπε µε ένταση, ότι ε-
µείς που σώσαµε όλα τα έθνη όπως λέει και το τραγουδάκι µας, κινδυνεύουµε να υποδουλωθούµε σε 
ιδέες που είναι ξένες προς το ελληνικό πνεύµα και την ελληνική παράδοση. Οι κοµµουνιστές θέλουν να 
βεβηλώσουν αυτό το πνεύµα. Θέλουν να υποτάξουν τον ανεξάρτητο και αγέρωχο λαό µας».  
Σταµάτησε για µερικά δευτερόλεπτα και µετά µε µια φωνή, που περισσότερο έµοιαζε µε βρυχηθµό 

λιονταριού παρά µ’ ανθρώπινη φωνή, φώναξε.  
«Έξω οι βάρβαροι!».  
«Έξωωωω......» φώναξαν όλοι οι µαθητές µε δύναµη.  
«Έξω οι απάτριδες», συνέχισε ο ποιητής.  
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«Έξωωωωω.....», φώναξαν ακόµα πιο δυνατά τα παιδιά.  
«Θάνατος στους ξενόφερτους».  
«Θάαανατοοοος», φώναξαν µε µίσος και σε κατάσταση υστερίας οι µαθητές.  
Ο Βεργίδης γύρισε κι άρχισε ν’ ανεβαίνει αργά αργά τις σκάλες για το γραφείο. Περνώντας µπροστά 

απ’ τη διευθύντρια, κοντοστάθηκε και της έριξε µια µατιά. Μπήκε στο γραφείο και κλείνοντας την πόρ-
τα µουρµούρισε: 

«Α, να χαθείς φανατισµένε αγύρτη».  
Μέρες πολλές µετά τη γιορτή τα παιδιά του σχολείου συζητούσαν παρέες παρέες για τον µεγάλο αυ-

τόν ήρωα. Στα µάτια τους έµοιαζε µ’ ένα θεριό, που µπορούσε να τα βάλει µε όλους τους εχθρούς της 
πατρίδας τους και να τους κατασπαράξει. Ο κυρ-Αριστείδης, που είχε ακούσει από το µπακάλικό του 
τις κραυγές και τα τραγούδια τους, ρώτησε τ’ άλλο πρωί τον ∆ηµητράκη: 

«Καλά. Για νεοσύλλεκτους σας πέρασαν αυτοί οι ανόητοι, µαθητές πράµα;»  
…………………………………………………… 
Κείνη την ώρα ένας δυνατός θόρυβος ακούστηκε από ψηλά και όλοι γύρισαν να κοιτάξουν κατά τον 

ουρανό.  
«Κατά φωνή και γάιδαρος», πετάχτηκε χαρούµενος ο αρχηγός. «Ένα αεροπλάνο».  
Το αεροπλάνο έκανε µερικούς γύρους κι άρχισε να πετάει χιλιάδες προκηρύξεις.  
Τις παρακολουθούσαν που έπεφταν κι όταν έφτασαν κοντά στη γη άρχισαν να πηδάνε χαρούµενοι και 

να τις αρπάζουν στον αέρα. Μαζεύτηκαν γύρω απ’τον αρχηγό που άρχισε να διαβάζει µια απ’τις προ-
κηρύξεις.  
Ο Εθνικός Στρατός σηµειώνει αλλεπάλληλες νίκες κατά των ξενόδουλων και ξενόφερτων κοµµουνιστών.  
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ  
ΖΗΤΩ ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ  
Σαν το µυρµήγκι έχουµε σώµα,  
καρδιά ψυχή σαν το θεριό.  
Την Ιταλία, τη Γερµανία,  
µεις ρίξαµε µες µες στο γκρεµό.  
«Ρε σεις, ο Παυλής είναι µέσα στ’ αεροπλάνο και πετάει τις προκηρύξεις», φώναξε ο Αράπης.  
Μεµιάς όλοι άρχισαν να φωνάζουν και να πηδούν χαιρετώντας χαρούµενα.  
«Εγώ λέω θα ήταν καλύτερα αντί για προκηρύξεις να πετούσαν σταφιδόψωµα», είπε σκεφτικός ο Γκα-

βούλιας. 
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ∗ 
 

Ποτέ δε θα λέω ψέµατα 
 
Γνωρίσαµε τη ζωή σε µια δύσκολη για την Ελλάδα περίοδο µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Οι 

πρώτοι κατακτητές της Καβάλας ήταν οι Γερµανοί και λίγο µετά από αυτούς οι Βούλγαροι. Αµέσως 
µετά την Κατοχή ήρθαν στο λιµάνι της Καβάλας αγγλικά πλοία και λίγο αργότερα ξέσπασε ο εµφύλιος 
σπαραγµός. Τα Ποταµούδια που θεωρούνταν η Μέκκα του Κοµµουνισµού είχε πολλούς αριστερούς, 
καπνεργάτες κυρίως, και έτσι τα χρόνια εκείνα βλέπαµε γείτονες και γειτόνισσες να συλλαµβάνονται και 

να καταδικάζονται σε θάνατο στα στρατοδικεία. 
Ήµουνα το έκτο παιδί από τα επτά της οικογένειας (τα 

δύο πέθαναν από αρρώστιες µικρά). 
Για πρώτη φορά λοιπόν πήγα στην πρώτη τάξη του 

δηµοτικού σχολείου των Ποταµουδίων το 1945-46. Έµενα 
στο σπίτι µας ανάµεσα στον Πρ. Ηλία και τον Άγ. Παύλο. 
Κάθε πρωί ξεκινούσα ξιπόλητος, όπως όλα σχεδόν τα 
παιδιά, για το σχολείο. Επειδή δεν είχαµε καµία άνεση στο 
σπίτι, στα πρώτα µου τετράδια έγραφα τα µαθήµατά µου 
κάτω από τη γέφυρα που ήταν στο δρόµο µου. 
Θυµάµαι ότι µια µέρα, πηγαίνοντας στο σχολείο, είδαµε 

στην ταράτσα τους ξένους στρατιώτες. Ήταν Άγγλοι. Μας 
είδαν στη µικρή πλατεία του, πεινασµένους και ξιπόλυτους 
και κατέβηκαν κάτω και µας έδωσαν από λίγο γάλα µε 
κακάο. Για πρώτη φορά δοκιµάσαµε το κακάο. 
∆ασκάλα µας ήταν η Ευθαλία, µια καλή, αλλά και 

αυστηρή δασκάλα. Μας δίδασκε πολλά, µας έµαθε να 
γράφουµε, αλλά όταν ήµασταν άτακτοι µας χτυπούσε µε 

τον χάρακα στα χέρια. 
Μια µέρα την ώρα του διαλείµµατος, εγώ και ο συµµαθητής και φίλος µου Φώτης Ιµβριώτης, επειδή 

το θρανίο µας ήταν ξηλωµένο και σάπιο, έτοιµο να διαλυθεί, συµφωνήσαµε να το αλλάξουµε µε ένα άλ-
λο καλύτερο. Όταν άρχισε το µάθηµα η κυρία Ευθαλία, κατάλαβε την αλλαγή των θρανίων και µας ρώ-
τησε: «Ποιος άλλαξε τα θρανία;». Κανένας δε µιλούσε. Μας ξαναρώτησε, κανένας δεν µιλούσε. Και τότε η 
κυρία Ευθαλία µας είπε πως αν δεν µιλήσουµε, θα µας κρατήσει τιµωρία στο σχολείο κι όταν τελειώσαν 
τα µαθήµατα µέχρι το βράδυ! Τροµάξαµε. Γύρισα λοιπόν στον φίλο µου τον Φωτάκη και του είπα να 
οµολογήσουµε. Έτσι κι έγινε.  
Η κυρία Ευθαλία µας φώναξε να κάτσουµε όρθιοι πλάι στον πίνακα µε το ένα πόδι σηκωµένο. Μας 

χτύπησε µε τον χάρακα στα χέρια και µας κράτησε όρθιους µέχρι το τέλος των µαθηµάτων. Όταν χτύ-
πησε το κουδούνι για να φύγουµε, µας φώναξε και µας είπε ότι αύριο θα φέρουµε ένα χαρτί, στο οποίο 
θα γράφουµε 100 φορές τη φράση «ποτέ δεν θα λέω ψέµατα». Αυτό έµεινε στη µνήµη µου για πάντα.  
Τελείωσα το ∆ηµοτικό, πήγα στο Γυµνάσιο, πέρασα στη σχολή Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστη-

µών του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης και πήρα το πτυχίο µου το 1965. 
Στη συνέχεια επέλεξα τη δηµοσιογραφία. Σαν δηµοσιογράφος δεν ξέχασα ποτέ πως δεν θα λέω ψέµα-

τα. 
Έτσι στα 45-50 χρόνια της δηµοσιογραφικής µου λειτουργίας, καταδικάστηκα συνολικά πρωτόδικα 

σε φυλάκιση περίπου πεντακοσίων (!) χρόνων γιατί υπερασπίσθηκα την αλήθεια… 
 
 

                                                 
∗ Ο Μανώλης Γενικόπουλος είναι δηµοσιογράφος, εκδότης της εφηµερίδας «Πρωινή». Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 
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∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ∗ 
 

Οι ∆άσκαλοί µου 
 
… και ξαφνικά, στις 27.06.07, µια άγνωστη φωνή στο τηλέφωνο του σπιτιού µου στην Θεσσαλονίκη, 

µου συστήθηκε ως Μιχάλης Ευαγγελίδης, δάσκαλος στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποταµουδίων Καβά-
λας. 
Ενδόµυχη πρώτη αντίδραση: Μα τι µου λέει ο άνθρωπος αυτός; ∆άσκαλοι στα Ποταµούδια, οι ∆ά-

σκαλοι του Σχολείου ΜΟΥ, είναι ο κύριος Παπαχαρίσης, ο κύριος Μιχάλης Βεργόπουλος, οι κυρίες 
Αφεντούλα Παπαλεξίου, Καλλιοπίτσα Παπαχαρίση, Σοφούλα Ρηγανά και ένας ή δύο ακόµη που έρχο-
νταν την µια χρονιά και έφευγαν την άλλη και γι’ αυτό ξέχασα, δυστυχώς, τα ονόµατα τους, όχι όµως 
και τις µορφές τους. 
Ύστερα προσγειώθηκα. Ναι, αυτά είναι τα ονόµατα των ∆ασκάλων του Σχολείου των Ποταµουδίων 

αλλά …. πριν πενήντα χρόνια (1952-1958). 
Πνιγµένος στη συγκίνηση, άκουσα τον σηµερινό δάσκαλο του Σχολείου µου κύριο Μιχάλη Ευαγγε-

λίδη να µου λέει ότι µε ανακάλυψε τυχαία, µαζί µε άλλους, ανάµεσα σε χιλιάδες απόφοιτους του Σχο-
λείου και να µου ζητάει να γράψω ένα κείµενο για κάποια εορταστική-επετειακή εκδήλωση που θα αφο-
ρά στο Σχολείο. 
Ύστερα µε έπνιξαν οι αναµνήσεις. Είδα µε τα µάτια τους τη γειτονιά, την «πλατέα», τα σίδερα της 

«πλατέας» (οι κάλοι στις παλάµες µου µού τα θυµίζουν καθηµερινά), το ατέλειωτο, ανελέητο, καθηµερι-
νό παιχνίδι. Είδα τους µαθητές του σχολείου, τους συµµαθητές µου, την τραγική µεταπολεµική φτώχεια 
τους, τους είδα συγκεντρωµένους στον δρόµο ανάµεσα στις σκάλες του σχολείου και την πλατεία να 
κάνουν καθηµερινά την πρωινή προσευχή, ενώ ψηλά από τις σκάλες οι ∆άσκαλοι, άγρυπνοι παρατηρη-
τές, να επιβλέπουν ή να άδουν, κατά την γιορτή της Σηµαίας (27/10) τον Εθνικό Ύµνο, ενώ ο Παπαχα-
ρίσης παρέδιδε την σηµαία του σχολείου στον επόµενο σηµαιοφόρο-µαθητή. 
Θα µπορούσα να γράψω πολλές σελίδες αλλά δεν είναι αυτό το ζητούµενο. Τούτη την ώρα αισθάνο-

µαι έντονη την ανάγκη να επαναλάβω, στεντορεία τη φωνή, την ρήση του Μεγάλου Αλεξάνδρου: Στους 
γονείς µου οφείλω το ζην, στους ∆ασκάλους µου όµως το ευ ζην. 
Κλίνω ευλαβικά το γόνυ στην µνήµη τους. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τους σκεπάζει. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ο ∆ηµοσθένης Τιµοθέου είναι δικηγόρος. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΥΛΑΚΗΣ∗ 
 

Θύµισες… 
 
Είναι χαραγµένες στη µνήµη µου οι θεατρικές παραστάσεις που γίνονταν στις Εθνικές επετείους της 

25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, όπως επίσης και τα Χριστούγεννα. Θέατρό µας οι τρεις τάξεις του 
1ου ορόφου που µετατρέπονταν σε θεατρική αίθουσα, ανοίγοντας τα ενδιάµεσα παραπέτα. Παραστά-
σεις λιτές µε τα πενιχρά µέσα που διαθέταµε, που όµως τις περιµέναµε και συµµετείχαµε όλοι οι µαθη-
τές µε ενθουσιασµό και ζήλο. Θεατές φυσικά οι γονείς µας και οι δάσκαλοι. 
Θυµάµαι τα συσσίτια που µας έδιναν, στα πλαίσια της αµερικανικής βοήθειας του σχεδίου «Μάρσαλ». 

Το γάλα σε σκόνη, το κίτρινο κασέρι, τις 
αµπούλες µε µουρουνέλαιο. Η διανοµή γινόταν 
στο υπόγειο του σχολείου, το οποίο ήταν 
εστιατόριο, λειτουργούσε όµως και ως χώρος 
τιµωρίας. Στο υπόγειο µας έκλεισαν «τιµωρία» 
επειδή κάναµε διαδήλωση οι µικροί µαθητές, 
φωνάζοντας συνθήµατα υπέρ της Κυπριακής 
οργάνωσης Ε.Ο.Κ.Α. 
Οι δάσκαλοί µας ήταν για µας πρόσωπα 

απεριόριστου σεβασµού, αλλά συγχρόνως και 
φόβου. Οι τιµωρίες που µας επέβαλλαν είναι 
χαρακτηριστικές. 
Ο Μιχάλης Βεργόπουλος, αυτούς που 

ατακτούσαν τους χτυπούσε στο κεφάλι µε 
δύναµη µε το δάχτυλο, στο οποίο φορούσε ένα 
µεγάλο δακτυλίδι. Ο Παπαχαρίσης, που ήταν 
και διευθυντής, εφήρµοζε τη µέθοδο του 
χάρακα στην παλάµη, µε χτυπήµατα ανάλογα 
της αταξίας. Η καλή µου δασκάλα ήταν η κυρία 
Αφεντούλα, την οποία είχα από την πρώτη 
µέχρι την πέµπτη τάξη. Όλοι µας είχαµε δεθεί 
µαζί της γιατί πάντα µε γλυκό τρόπο µας 

συµβούλευε και µε ένα δικό της τρόπο στην βαθµολογία, δηµιούργησε µεταξύ µας την άµιλλα και την 
προσπάθεια για το καλύτερο. 
Η κα Αφεντούλα ήταν χήρα και είχε ένα γιο φοιτητή της Νοµικής. Θυµάµαι το κεφάλι του να βλέπει 

µέσα στην τάξη, ερχόταν πάντα ξαφνικά την ώρα του µαθήµατος. Μόλις τον αντιλαµβανόταν η κυρία 
µας, σταµατούσε το µάθηµα, άνοιγε την πόρτα της τάξης και µάνα και γιος αγκαλιάζονταν κλαίγοντας. 
Η µεγάλη αυλή του σχολείου µας, ήταν για όλους τους µαθητές σηµείο συγκέντρωσης για όλα τα παι-

χνίδια την ώρα των διαλειµµάτων και όχι µόνο. Τα απογεύµατα παίζαµε ποδόσφαιρο µεταξύ των τάξε-
ων, άνοιγαν κεφάλια και «έσπαζαν» χέρια από τον φανατισµό και το πάθος. Θεατές µας, τα κορίτσια του 
σχολείου. 
Αξέχαστη θα µου µείνει η θεµελίωση του σταθµού της Μέριµνας στον «Παράδεισο», την οποία έκανε 

η βασίλισσα Φρειδερίκη. Καταλαβαίνετε τι ήταν για µας αυτή η γιορτή. Με τα παιδιά των άλλων σχο-
λείων µε τις σηµαίες στα χέρια χαιρετούσαµε τη βασίλισσα και την ακολουθία της (τόσο µυαλό είχαµε) 
ζητωκραυγάζοντας!  
Όµορφες ήταν και οι «ηµερήσιες εκδροµές», όταν είχε καλό καιρό. Ανεβαίναµε όλη την οδό Αστε-

ριάδη και πηγαίναµε στο δάσος πίσω από το κέντρο «Ακρόπολις», στην κορφή του λόφου. 

                                                 
∗ Ο Γιώργος Τουλάκης είναι ιδιοκτήτης video-club της πόλης. Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ∗ 
 

Οι φατσούλες του ’54 
 

Έχοντας φύγει από την Καβάλα από το 1962 – τι πέτρινα χρόνια Θεέ µου – και εγκατεστηµένος στην 
µεγάλη φτωχοµάνα Θεσσαλονίκη, στη συνείδησή µου η Καβάλα είχε περάσει σε δεύτερη µοίρα, στο 
απώτερο παρελθόν µου. Λογικό, αφού σχεδόν όλα τα σηµαντικά γεγονότα της ζωής µου είχαν συµβεί 
στη Θεσσαλονίκη, όπου έζησα και το µεγαλύτερο µέρος της. Αυτά µέχρι που εκλέχτηκα Αντιπρύτανης 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και στη συνέχεια Πρύτανης και οι δηµοσιογράφοι ρωτώντας µε για τα 
µαθητικά µου χρόνια, την καταγωγή µου κλπ. µου ξαναζωντάνεψαν στη µνήµη µου την Καβάλα, τη γει-
τονιά µου τα Ποταµούδια και φυσικά το σχολειό µου το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο, τους ∆ασκάλους µου 
την κ. Αφεντούλα Παπαλεξίου, τον κ. Κώστα Παπαχαρίση, τον κ. Μιχάλη Βεργόπουλο, την κ. Σοφού-
λα Ρηγανά, τον κ. Ιωακείµ Κουτρούλη κ.α, τους φίλους και συµµαθητές, τους παιδικούς «έρωτες» που 
συνέβαιναν περισσότερο µέσα στο µυαλό µας παρά σαν εκπεφρασµένη προτίµηση προς τις εκλεκτές της 
καρδιάς µας, και τόσα άλλα που µου θυµίζουν µια εποχή που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί και ίσως απο-
τελεί αντικείµενο µελέτης από τη σηµερινή γενιά και για λόγους σύγκρισης της δικής µας ζωής εκείνη 
την εποχή µε τη σηµερινή. Στο Βόλο που βρέθηκα ως Πρύτανης, το παρελθόν της πόλης αυτής έµοιαζε 
πολύ µε αυτό της Καβάλας (Καπνοµάγαζα, Καπνεργάτες, Εργατικό κίνηµα, Σωµατεία κ.λπ.) κι έτσι οι 
µνήµες ξαναήλθαν µε ένταση στην επιφάνεια. Και τότε, πάνω σ’ όλα αυτά ήρθε το τηλεφώνηµα του δά-
σκαλου Μιχάλη Ευαγγελίδη, που προσπαθούσε να συγκεντρώσει πληροφορίες και στοιχεία για το 11ο 
∆ηµοτικό Σχολείο για τους αποφοίτους του. 
Κατ’ αρχήν, η φωτογραφία που έβαλε στο ∆ιαδίκτυο, µια από εκείνες τις κλασικές που βγάζαµε κάθε 

χρόνο µπροστά στο σχολείο, µου θύµισε συµµαθητές και φίλους, συµµαθήτριες και δασκάλους, ανθρώ-
πους µε τους οποίους δεν είχα µε τους περισσότερους καµία επαφή εδώ και δεκαετίες. Το µυαλό µου 
γέµισε µε ευχάριστες αναµνήσεις των παιδικών χρόνων και άρχισα µια προσπάθεια να τους θυµηθώ και 
οµολογώ ότι τα κατάφερα αρκετά καλά. Όµως πέρα από τα ευχάριστα παιδικά πρόσωπα, αυτή η φωτο-
γραφία µού θύµισε δύσκολες εποχές για την Καβάλα της δεκαετίας του ’50 όπως φτώχεια, ανεργία, µα-
θητικά συσσίτια και τόσα και τόσα που αφορούσαν την πόλη που η ζωή της γυρνούσε γύρω από την ε-
πεξεργασία του καπνού. Κάθε αλλαγή σ’ αυτόν τον τοµέα και στη σύνθεση του προσωπικού των καπνο-
µάγαζων είχε επίπτωση πάνω στη ζωή των οικογενειών µας και της πόλης, µέχρι που «µετακόµισε» η 
επεξεργασία καπνού, κατά µεγάλο ποσοστό, στη Θεσσαλονίκη και η Καβάλα έπαψε πλέον να εξαρτάται 
µονοσήµαντα από αυτό το προϊόν. Και τότε άρχισαν τα δύσκολα, µετανάστευση στο εξωτερικό και στο 
εσωτερικό, αλλαγή σύνθεσης του πληθυσµού της πόλης που ίσως ήταν και ο πρωτεύων παράγων που 
ελάχιστες από εκείνες τις φατσούλες της φωτογραφίας του 1954, παρέµειναν στην πόλη την επόµενη 
δεκαετία, µεταξύ αυτών κι εγώ, «µετανάστης» στη Θεσσαλονίκη από το 1962. 
Ο δάσκαλος κ. Μιχάλης Ευαγγελίδης µε παρακίνησε να γράψω δυο κουβέντες για το Σχολείο µου. 

Το κάνω µε µεγάλη ευχαρίστηση αποδίδοντας ένα αίσθηµα αγάπης προς όλους τους συµµαθητές και 
φίλους των µαθητικών χρόνων και ένα φόρο τιµής στους ∆ασκάλους µου, που µέσα από αντίξοες συν-
θήκες δουλειάς και ζωής κατάφεραν να αναδείξουν το ταλέντο που έκρυβε ο καθένας µας, άλλος σε 
γράµµατα κι άλλος σε τέχνες. Στην κυριολεξία τούς χρωστάµε το «ευ ζην». Μακάρι και οι νεότερες γε-
νιές να ακολουθούν µε συνέπεια το δρόµο της ζωής και της δουλειάς τους, όπως οι αλησµόνητοι δάσκα-
λοί µας. Ας παραµείνουν για πάντα φωτεινό παράδειγµα προς µίµηση για όλους εµάς τους νεότερους. 
Τους οφείλουµε την ευγνωµοσύνη µας. 

 

                                                 
∗ Ο Κωνταντίνος Μπαγιάτης είναι Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ζει και εργάζεται στο Βόλο.  
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ∗ 
 

Τα χρόνια στο 11ο 
 
Στο σχολείο των Ποταµουδίων εργάστηκα σαν δασκάλα περισσότερο από είκοσι χρόνια. Τα παιδιά 

στα τέλη της δεκαετίας του ’40 και στις αρχές του ’50 ήταν πάµφτωχα, µονίµως πεινασµένα και µερικά 
είχαν διαβεί το κατώφλι της εξαθλίωσης. Ευτυχώς που υπήρχε και το µαθητικό συσσίτιο και τρεφόντου-
σαν, κυρίως τα άπορα και τα ορφανά – κατηγορίες διόλου σπάνιες τη εποχή εκείνη. Όσο για το µορφω-
τικό τους επίπεδο, αρκεί να αναφέρω πως µερικά από αυτά – εκείνα που ζούσαν στις άκρες της συνοικί-
ας, στα «Λαζέικα» – δεν ήξεραν το επώνυµό τους! Μαυρισµένα από τον υποσιτισµό και κοκαλιάρικα, 
ερχόντουσαν στο σχολείο να τα µάθουµε γράµµατα. 
Τα χρόνια πέρασαν, το βιοτικό επίπεδο ανέβηκε οι συνθήκες καλυτέρεψαν χωρίς να συγκρίνονται ό-

µως µε τις σηµερινές. Ήταν συνηθισµένο µια τάξη να έχει εξήντα, εβδοµήντα ή και ενενήντα (!) παιδιά, 
µε αποτέλεσµα η εκπαιδευτική διαδικασία να απέχει πάρα πολύ όχι από το ιδανικό αλλά από το ανεκτό. 
Κάποιες φορές όταν τύχαινε κάποια επιδηµία κρυολογήµατος ή παιδικής αρρώστιας στο σχολείο µε 
αποτέλεσµα να λείπουν πολλά παιδιά και ο αριθµός των παρόντων να είναι 45 µε 50, ένιωθα πως κάνω 
µάθηµα σε άδεια τάξη. 
Τα παιδιά καθόντουσαν σε τρεις σειρές θρανία και για να επιβάλω µια τάξη προκήρυσσα «διαγωνισµό 

φρονιµάδας». Όποια σειρά ήταν φρόνιµη, έπαιρνε στο τέλος της ώρας ένα µπράβο. Μερικές φορές βέ-
βαια, παιδιά «αντίπαλων» σειρών πείραζαν τα άλλα για να δηµιουργηθεί φασαρία και να πάρουν εκείνα 
το µπράβο! 
Ο φόρτος εργασίας ήταν τεράστιος, τα µέσα πενιχρά κι εκείνο που µας ξεκούραζε στο διάλειµµα ήταν 

το γαλήνιο και συναδελφικό κλίµα που υπήρχε µεταξύ του προσωπικού του σχολείου µας. Χωρίς διάθε-
ση υπερβολής, πρέπει να αναφέρω πως το σχολείο µας θεωρείτο από τα καλύτερα – αν όχι το καλύτερο 
της πόλης. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός πως όταν κλιµάκια του υπουργείου µε ανώτερους αξιωµα-
τούχους και επιθεωρητές επισκέπτονταν την Καβάλα, οι τοπικοί προϊστάµενοι τους έφερναν στο σχο-
λείο µας – τη βιτρίνα δηλαδή. Αυτό οφειλόταν στους εξαίρετους συναδέλφους και διευθυντές που ευτύ-
χησε το σχολείο µας να έχει και – ας µου επιτραπεί εδώ µια δόση υποκειµενικότητας – στον αείµνηστο 
σύζυγό µου και διευθυντή επί σειρά ετών Κωνσταντίνο Παπαχαρίση, ο οποίος έφερνε και εφάρµοζε στο 
σχολείο ό,τι καινούριο και καινοτόµο κυκλοφορούσε τότε. 
Με τη ευκαιρία των 75χρόνων του σχολείου, εύχοµαι να συνεχίσει την προσφορά του στη συνοικία 

των Ποταµουδίων και στην πόλη της Καβάλας γενικότερα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Η Καλλιόπη Παπαχαρίση είναι συνταξιούχα δασκάλα. Υπηρέτησε σχεδόν στο σύνολο της καριέρας της στο σχολείο µας. Ζει 
στην Καβάλα. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ∗ 
 

Το σχολείο µου µε ακολουθεί 
 
Την ηµέρα που ανέβηκα για πρώτη φορά τα σκαλιά του Ελληνικού Κοινοβουλίου ως Βουλευτής, είχα 

εκείνο το συναίσθηµα, το ίδιο µε την πρώτη ηµέρα µου στο σχολείο… 
Την ηµέρα που ανέβηκα για πρώτη φορά τα σκαλιά του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης ως Υ-

πουργός, ένιωσα και πάλι εκείνο το ίδιο, το απροσδιόριστο, το παράξενο συναίσθηµα … όπως την πρώ-
τη ηµέρα στο σχολείο. 
Σηµείο αναφοράς των συναισθηµάτων µου, τόπος των αναµνήσεων µου, σκαλοπάτι της πορείας µου 

στη ζωή, το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας – το σχολείο µου µε ακολουθεί. Είναι παρόν σε κάθε βή-
µα, συνοδεύει κάθε ανάµνηση, δίνοντάς της άρωµα καινούριου τετραδίου και καλοξυµένου µολυβιού.  
Νιώθω περήφανος που ήµουν µαθητής του ∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµουδίων, νιώθω περήφανος για 

τους δασκάλους µου και για την πορεία του σχολείου µου. Ξέρω ότι εξακολουθεί να «παράγει» καλούς 
µαθητές και άξιους ανθρώπους. Να έχει καλούς δασκάλους.  
Έννοια µου κι ευχή µου… να νιώσει και το σχολείο µου περήφανο για µένα… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ο Γιώργος Καλαντζής είναι βουλευτής του Ν. Καβάλας και πρώην Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης. 
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ΒΕΤΑ∗ XAΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ 
 

Τίποτα δεν έχει αλλάξει… 
 

11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Ποταµουδίων – δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου κι ας πέρασε σχεδόν µισός αιώ-
νας από τότε. 
Μόνο το κουδούνι άλλαξε που είναι τώρα µε ηλεκτρισµό, ενώ εµείς ξεχυνόµασταν µε το χτύπηµα της 

κουδούνας από την κυρία Σούδα, αγαπηµένο µας πρόσωπο, γιατί µας καθάριζε το σχολείο και από το 
µικρό κυλικείο που είχε µπροστά στην είσοδο αγοράζαµε κουλούρι. Πόσα λίγα πράγµατα είχαµε τότε 
και πόσο χαρούµενα παιδιά ήµασταν! ∆ιευθυντής Βεργόπουλος, είχε πάντα την πέµπτη και την έκτη 
δηµοτικού. Κλασικός δάσκαλος, πάντα µε τη βέργα στο χέρι. Είχαµε σεβασµό που στους δασκάλους, 
όχι για τη βέργα αλλά γιατί ήταν άνθρωποι µορφωµένοι, είχαν πάει και στο Πανεπιστήµιο.  
Πρώτες τάξεις δασκάλα η κυρία Καλλιοπίτσα Παπαχαρίση, πότε αυστηρή, πότε καλή, καλύτερη ό-

µως από όλες η κυρία Σοφία, την αγαπούσαµε και την θαυµάζαµε όλα τα κορίτσια, γιατί είχε τέσσερις 
κόρες που ήταν πάντα καλοντυµένες σαν τα παιδιά των πλουσίων και είχαν µεγαλύτερη ελευθερία και 
µας διηγούνταν καθηµερινά πού βγαίνανε και πού πηγαίνανε. Μην ξεχάσω τον κύριο Κουτρούλη, που 
τον λατρεύαµε γιατί ήταν ο µόνος που δεν µας µάλωνε κι αυτό γιατί το πιο πιθανό ήταν πως µάλλον… 
βαριότανε! Σε όλα του αργός. Λατρεία των παιδιών. ∆άσκαλοι αγαπηµένοι, µας µάθανε γράµµατα. 
Γονείς αµόρφωτοι, εδώ είναι που βλέπω και τη µεγάλη διαφορά του τότε µε το σήµερα. Σήµερα οι 

γονείς ξέρουν το µάθηµα που έχουν τα παιδιά τους πριν καλά-καλά ξέρουν και οι δάσκαλοι τι θα διδά-
ξουν την άλλη µέρα. Μόνοι µας πηγαίναµε σχολείο, µόνοι µας γυρνούσαµε από την πρώτη τάξη παρέ-
ες-παρέες σε κάθε γειτονιά που καθόµασταν. Άλλαξε η γειτονιά, σου λένε. Όχι και πολύ, λέω εγώ που 
γεννήθηκα και µεγάλωσα εδώ. Νοµίζω οι άνθρωποι αλλάξανε, όχι η γειτονιά. Μικρές οι αλλαγές στα 
σπίτια. Έχουν µείνει πάρα πολλά τα ίδια.  
Ορισµένα χτιστήκανε, το σχολείο ίδιο. Όσο βλέπω το σχολείο ίδιο και το σπίτι της δασκάλας µου να 

παραµένει το ίδιο δίπλα στο σχολείο µου, τίποτα δεν έχει αλλάξει! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Η Βέτα Χαραλαµπίδου διατηρεί γαλακτοπωλείο στη συνοικία.  
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ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΑ∆ΑΣ∗ 
 

Ένας αυστηρός, σοφός γέροντας 
 
Το 11° ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας ή αλλιώς, το ∆ηµοτικό των Ποταµουδίων ήταν το σχολειό µου. 

Το σχολειό που πέρασα την πόρτα του το 1965 και την έκλεισα πίσω µου το 1971, σίγουρος πια πως 
µεγάλωσα. 
Όταν ήµουν µικρός, πριν πάω στην πρώτη ∆ηµοτικού, το φοβόµουν αυτό το σχολείο. Μου φαινόταν 

τεράστιο. Όταν δε ο πατέρας µου, µου έλεγε πως κι εκείνος ήταν µαθητής σ' αυτό, τότε πια µου φαινό-
ταν ακόµα πιο τεράστιο, σχεδόν τροµακτικό. 
Όλες βέβαια οι παιδικές µου φοβίες διαλύθηκαν ως δια µαγείας από τις πρώτες µέρες που πάτησα το 

πόδι µου στην αίθουσα της πρώτης ∆ηµοτικού. Η καλή µου δασκάλα, η γλυκιά κυρία Καλλιοπίτσα 
Παπαχαρίση µε µεγάλη υποµονή και καλοσύνη µάς βοήθησε εµάς τα πρωτάκια να προσαρµοστούµε 
και να ενταχθούµε στη µικρή αυτή κοινωνία. 
Μέχρι να φτάσω στην έκτη ∆ηµοτικού, το είχα βαρεθεί. Θυµάµαι την καηµένη τη µάνα µου που µε 

ξυπνούσε µε το ζόρι κάθε πρωί. 
Όταν το τελείωσα ήµουν πανευτυχής. Επιτέλους γλίτωσα, σκεφτόµουν. 
Τα χρόνια που πέρασαν µε διέψευσαν. ∆ιαπίστωνα χρόνο µε το χρόνο πως όσο µεγάλωνα τόσο πιο 

πολύ το νοσταλγούσα κι όσο φορτωνόµουν µε µεγαλύτερες ευθύνες τόσο πιο ελεύθερη κι ανέµελη θυ-
µόµουν την εποχή το ∆ηµοτικού. Σήµερα, σχεδόν πενηντάρης πια, πηγαίνω κάθε µέρα στο 11° ∆ηµο-
τικό Σχολείο… για να αφήσω τη κόρη µου. 
Κάθε πρωί το βλέπω να στέκεται µπροστά µου, γερασµένο αλλά επιβλητικό σαν αυστηρός, σοφός γέ-

ροντας, µε την εξώπορτά του ανοιχτή σαν αγκαλιά να µε ξανακαλεί να κάτσω σ’ ένα ξύλινο, άβολο θρα-
νίο, κάθε πρωί να θυµάµαι τη µυρωδιά του και διαπιστώνω πόσο τυχερός είµαι που έχω τουλάχιστον το 
ένα από τα δύο, γιατί µπορεί κάπου στη διαδροµή να έχασα τη παιδική µου ανεµελιά αλλά έχω ακόµα 
το σχολείο µου! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Ο Ανδρέας Λαδάς εργάζεται στο ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΗΡΟΠΟΙΟΥ∗ 
 

Εκεί που αγάπησα το βιβλίο 
 
Όταν ο Μιχάλης µού πρότεινε να γράψω κάτι για τα σχολικά µου χρόνια στο 11ο ∆ηµοτικό, καταρ-

χήν είπα ναι, αλλά µετά σκέφτηκα τι θα µπορούσα να γράψω τόσα χρόνια µετά. Τουλάχιστον, σκέφτη-
κα, θα το προσπαθήσω. 
Θυµάµαι την πρώτη ηµέρα, όταν αντίκρισα το κτίριο του σχολείου µας. ∆εν ήταν το ίδιο, όπως τις 

άλλες φορές που ερχόµουν µε την παρέα της γειτονιάς κι έπαιζα στην αυλή του ή παρακολουθούσα τις 
κινηµατογραφικές προβολές που οργάνωνε η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη. Αισθάνθηκα κάπως διαφορετικά, 
σοβαρά και υπεύθυνα αλλά και χαρούµενα, γιατί ήµουν πλέον µαθήτρια. Ήµασταν πολλά, πάρα πολλά 
παιδιά, και αυτό ήταν φανερό, όταν κάθε πρωί µαζευόµασταν για την προσευχή αλλά πολύ περισσότερο 
όταν ήµασταν µέσα στην τάξη, καθισµένα και τρία µερικές φορές, στο ίδιο θρανίο.  
Η δασκάλα µας της πρώτης τάξης, η κ. Αφεντούλα, µας έµαθε τα πρώτα γράµµατα και µας κράτησε 

µαθητές της µέχρι την τετάρτη δηµοτικού. Σοβαρή, κάπως απόµακρη, αυστηρή σε όλους µας και πε-
ρισσότερο απέναντι στους ανόρεκτους και άτακτους µαθητές, προσπάθησε και τα κατάφερε να µας 
µυήσει στη γοητεία του βιβλίου. Στα διαλείµµατα σκορπίζαµε στην ευρύχωρη αυλή, αφού παίρναµε, όχι 
πάντοτε, το κουλούρι από την κυρα- Σούδα ή το ψωµί που φέρναµε από το σπίτι, και παίζαµε παιχνίδια 
κοριτσίστικα µε τη Μαρία, τη Χαρούλα, τη Νία, την Όλγα, τη ∆έσποινα, τη Σταυρούλα… ή και αγορί-
στικα µερικές φορές, όταν συµφωνούσαµε να παίξουµε κορίτσια και αγόρια µαζί. Η αυλή αυτή, που πί-
στευα πως µεγαλύτερή της δεν υπήρχε, απόκτησε ακόµη µεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν έβαλαν κούνιες, 
κρίκους και άλλα παιχνίδια. Τον πρώτο καιρό, θυµάµαι, φροντίζαµε να πηγαίνουµε το πρωί αρκετά νω-
ρίτερα στο σχολείο, για να προλάβουµε να τα χαρούµε πριν χτυπήσει το κουδούνι, αφού στα διαλείµ-
µατα γινόταν συνωστισµός.       
Στην Πέµπτη τάξη, µας πήρε ο κ. Κουτρούλης που µας έδωσε και το απολυτήριο. Ήµασταν πλέον 

µεγαλύτερα παιδιά και περισσότερο άτακτα και η βέργα δούλευε συχνά µέσα στην τάξη. Αλλά και η 
τάξη ήταν ασφυκτικά γεµάτη από παιδιά. Χαιρόµασταν όταν ο δάσκαλος θεωρώντας µας µεγάλους πια, 
µας ανέθετε κάποιες ευθύνες, όπως για παράδειγµα να ποτίσουµε τις γλάστρες του σχολείου, πράγµα 
που δε γινόταν επί τόπου. Μεταφέραµε τις γλάστρες έξω από το σχολείο, τις τακτοποιούσαµε σε δυο-
τρεις αράδες και, αφού είχαν τραβήξει τα νερά, τις ξαναβάζαµε στη θέση τους. Απολαµβάναµε τη δια-
δικασία, που ήταν µαζί και παιγνίδι. Και βέβαια, το καλοκαίρι, είχε το κάθε παιδί µια-δυο γλάστρες του 
σχολείου στο σπίτι για φροντίδα. Η σχολική γιορτή στο τέλος της χρονιάς ήταν µεγάλο γεγονός. Γινό-
ταν στην ταράτσα του σχολείου που γέµιζε από τους γονείς και τους συγγενείς. Η συµµετοχή µε ένα 
ποίηµα ή σκετς ήταν συχνά αφορµή για ένα καινούριο ρούχο, γι’ αυτό και η χαρά ήταν διπλή. 
Όταν ήρθε η ώρα να αφήσω το σχολείο, το αγκάλιασα µε τα µάτια µου, γιατί έκλεινε µέσα του χαρές, 

λαχτάρες, αγωνία αλλά και ξεγνοιασιά και παιχνίδι, κυρίως όµως γιατί εκεί έµαθα τα πρώτα µου γράµ-
µατα κι αγάπησα το βιβλίο. 

                                                 
∗ Η Κωνσταντίνα Κηροποιού είναι καθηγήτρια φιλόλογος. Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΜΑΛΙ∆ΟΥ∗ 
 
Μετακοµίσαµε στο σπίτι µας στα Ποταµούδια την χρονιά που θα πήγαινα πρώτη τάξη. Έτσι βρέθηκα 

στο 11ο ∆ηµοτικό Ποταµουδίων από την πρώτη δηµοτικού. 
Θυµάµαι την πρώτη µου µέρα στο σχολείο. Το περιβάλλον ήταν επιβλητικό, αλλά ταυτόχρονα πολύ 

«σχολικό»: µεγάλες, ψηλοτάβανες αίθουσες µε µεγάλα ξύλινα παράθυρα, βαµµένα σε ένα σκούρο πράσι-
νο κυπαρισσί χρώµα, ωραιότατα ξύλινα θρανία, ο πράσινος πίνακας στενός και ψηλός, µε δύο κοµµάτια, 
που το ένα ανέβαινε και το άλλο κατέβαινε. Πίσω από τον πίνακα η κάθε αίθουσα είχε µία ξύλινη ντου-
λάπα, και αυτή βαµµένη στο ίδιο πράσινο χρώµα, µε τζαµένιες πόρτες . Εκεί κρατούσαµε τις καλύτερες 
από τις χειροτεχνίες που κάναµε στην τάξη, κατά την διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, εκεί φυλάσ-
σαµε και τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης, την οποία οργάνωνε η κάθε τάξη µε πρωτοβουλία των 
δασκάλων µας : στην αρχή της χρονιάς πηγαίναµε όλοι από ένα βιβλίο και στο τέλος της χρονιάς το 
παίρναµε πίσω. Το κουδούνι του σχολείου ήταν ένα απλό, ωραίο µπρούτζινο κουδούνι, που κρεµόταν 
αριστερά της εισόδου, ψηλά στην κολώνα απέναντι από το µαγαζάκι του επιστάτη, του κυρ-Ιωακείµ. Οι 
βρύσες στο βάθος της εισόδου ήταν και αυτές µπρούτζινες, µε ιδιαίτερο σχήµα σαν κύπελλο. Οι διά-
δροµοι του σχολείου είχαν κάδρα µε γκραβούρες των ηρώων της Επανάστασης. Οι τοίχοι ήταν και αυ-
τοί βαµµένοι µέχρι την µέση µε πράσινη κυπαρισσί λαδοµπογιά.  
Στον πρώτο όροφο στεγαζόταν πάντα η πρώτη, η δευτέρα και η τρίτη τάξη – ξεκινώντας από το βά-

θος του διαδρόµου. Και στον δεύτερο όροφο οι τρεις µεγαλύτερες τάξεις, και πάλι µε την σειρά ξεκινώ-
ντας από το βάθος του διαδρόµου. Οι δάσκαλοι µένανε τότε για πολλά χρόνια – σχεδόν µόνιµα – στο 
ίδιο σχολείο. ∆εν είµαι σίγουρη αν γίνεται το ίδιο τώρα. Ο κανόνας ήταν ότι στις τρεις πρώτες τάξεις 
είχαµε δασκάλα – πάντα την ίδια και για τις τρεις τάξεις. Εγώ είχα την κυρία Καλλιοπίτσα (Παπαχαρί-
ση) και η αδελφή µου την κυρία Πηνελόπη (Γιαντσίδου). Στην πέµπτη και στην έκτη είχαµε δάσκαλο – 
εγώ τον κύριο Πασχάλη (Γιαντσίδη) και η αδελφή µου τον κύριο Αγιάνογλου. Είναι δύσκολο να περι-
γράψω την επιρροή και την προσφορά των δασκάλων µας και στην µόρφωσή µας και στην καλλιέργεια 
της σκέψης µας. Εκείνη την εποχή – δεκαετία του ’70 – το σχολείο και τα βιβλία ήταν το παράθυρό µας 
στον κόσµο, στην φύση, στην επιστήµη, ήταν η κύρια πηγή έµπνευσης και νέων ερεισµάτων. ∆εν είχαµε 
υπολογιστές, διαδίκτυο, τηλεόραση. ∆εν αισθάνοµαι, όµως, ότι υστερήσαµε – το αντίθετό µάλιστα. Οι 
εξαίρετοι δάσκαλοί µας µάς δίδαξαν τις αρχές των επιστηµών και της γλώσσας. Θυµάµαι ακόµη τις ε-
ρωτήσεις κρίσεως της κυρίας Καλλιοπίτσας πάνω στην γραµµατική και στην φυσική ιστορία και του κυ-
ρίου Πασχάλη σε θέµατα φυσικής, βιολογίας, κοσµογραφίας. Η µέθοδός τους βασιζόταν στην επεξήγη-
ση και όχι στην αποστήθιση. Στα χρόνια µας δίναµε εξετάσεις και στην πέµπτη και στην έκτη δηµοτι-
κού, για να αποφοιτήσουµε από την κάθε τάξη. Αν και δεν θυµάµαι πλέον συγκεκριµένα παραδείγµατα, 
θυµάµαι ότι τα θέµατα των εξετάσεων περιείχαν και ερωτήσεις κρίσεως.. Μετά τις εξετάσεις στην έκτη 
και την αποφοίτησή µας από το δηµοτικό, δίναµε επιπλέον εισαγωγικές εξετάσεις για το γυµνάσιο. Στις 
εισαγωγικές του γυµνασίου την χρονιά που έδωσα εγώ, το 11ο ∆ηµοτικό είχε µία από τις καλύτερες ε-
πιδόσεις – αν όχι την καλύτερη στην Καβάλα, δεν θυµάµαι ακριβώς – σε αριθµό επιτυχόντων και σε 
βαθµολογία. 
Γενικά, το σχολείο δεν είχε καµία πολυτέλεια, τίποτε το περιττό. Οι εγκαταστάσεις του ήταν λιτές αλ-

λά λειτουργικές, δεδοµένων των αναγκών εκείνης της εποχής. Θα πρέπει να πω ότι είχαµε αρκετές ελ-
λείψεις σε ότι δεν αφορούσε στην διδασκαλία. Παραδείγµατος χάριν, στις σχολικές εορτές ο καθένας 
από εµάς έπρεπε να φέρει καρέκλες από το σπίτι του για να καθίσουν οι γονείς. Κατεβάζαµε τις καρέ-
κλες το πρωί της γιορτινής µέρας, γράφαµε το όνοµά µας κάτω από το κάθισµα και τις ανεβάζαµε στην 
ταράτσα του σχολείου, όπου κάναµε τις σχολικές γιορτές. Την άλλη µέρα παίρναµε τις καρέκλες πίσω 
στο σπίτι µας. Ένα άλλο παράδειγµα ήταν το νηπιαγωγείο, το οποίο είχε ξεκινήσει να λειτουργεί λίγο 
πριν αρχίσω το σχολείο και στεγαζόταν στο ισόγειο. Η αδελφή µου πήγαινε στο νηπιαγωγείο όταν εγώ 
ήµουν στην πρώτη δηµοτικού. ∆εν είχαν θρανία, δεν είχαν θέρµανση, είχαν ελάχιστα εκπαιδευτικά 
µέσα... Εκείνη την χρονιά τα βασικά εξασφαλίστηκαν λόγω της πρωτοβουλίας ορισµένων γονέων. 
Αργότερα, το νηπιαγωγείο εξοπλίστηκε και αυτό και όταν ήρθε η ώρα να πάει ο αδελφός µου, η 
κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική. Παρ’ όλες τις ελλείψεις, όµως, το σχολείο διέθετε πολύ σηµαντικά 
και ιδιαίτερα εκπαιδευτικά µέσα!  

                                                 
∗ H Kατερίνα Γιαµαλίδου είναι χηµικός-µηχανικός. Ζει και εργάζεται στη Μόσχα. 
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Κατ’ αρχήν, είχαµε πάρα πολλά πειραµατικά όργανα. Στην πέµπτη και στην 
έκτη τάξη κάναµε πάρα πολλά πειράµατα φυσικής και χηµείας κατά την 
διάρκεια του µαθήµατος. Θυµάµαι χαρακτηριστικά τα εξής πειράµατα 
φυσικής: 
• Ανάλυση του Χρώµατος του Φωτός: Ο δίσκος του Νεύτωνος µε τα 

βασικά χρώµατα του φωτός ήταν στερεωµένος επάνω σε έναν τροχό, ο οποίος 
ήταν συνδεδεµένος µε ιµάντα µε ένα χερούλι. Περιστρέφαµε το χερούλι και το 
χρώµα του δίσκου φαινόταν άσπρο. 
• ∆ιαστολή και Συστολή: Μία µεταλλική σφαίρα που κρεµόταν σε µία 

µεταλλική κατασκευή, µόλις χωρούσε να περάσει από ένα µεταλλικό δαχτυλίδι. 
Ζεσταίναµε την σφαίρα για κάποιο διάστηµα και δοκιµάζαµε να την 
περάσουµε από το ίδιο δαχτυλίδι αλλά λόγω διαστολής δεν χωρούσε πλέον. 
Όταν κρύωνε, επανερχόταν στις αρχικές της διαστάσεις και πάλι περνούσε από 
το δαχτυλίδι 
• Σχέση Μεταξύ Επιφάνειας Εξάτµισης και Ταχύτητας Εξάτµισης 

Τοποθετούσαµε την ίδια ποσότητα νερού σε δύο δοχεία µε διαφορετικές επιφάνειες και θερµαίναµε τα 
δοχεία. Μετρούσαµε τον χρόνο που χρειαζόταν να εξατµιστεί ή ίδια ποσότητα νερού και τον συσχετί-
ζαµε µε την επιφάνεια, επαληθεύοντας τον µαθηµατικό τύπο. 
∆εν περιοριζόµασταν, όµως, στα πειράµατα φυσικής. Το εκπληκτικό ήταν ότι κάναµε και περίπλοκα 

πειράµατα χηµείας: 
• παραγωγή υδρογόνου από ηλεκτρόλυση νερού 
• καύση φωσφόρου 
• σηµασία του οξυγόνου στην καύση 
• παραγωγή αλάτου από βάση και οξύ 
• εξουδετέρωση βάσης και εξουδετέρωση οξέως 
∆εν θα περιγράψω την διαδικασία του κάθε πειράµατος. Θα πω µόνον ότι είχαµε ειδικά όργανα και 

σκεύη για τα πειράµατα χηµείας, τα οποία φυλάσσονταν σε µία ντουλάπα στο γραφείο των δασκάλων, 
που ήταν τότε στην µέση της σκάλας προς τον επάνω όροφο. Είχαµε µία µεγάλη, ορθογώνια γυάλινη 
διαφανή λεκάνη, που την χρησιµοποιούσαµε για τα πειράµατα χηµείας. Είχαµε µεταλλικές λαβίδες, 
δοχεία βρασµού, βραστήρες, δοκιµαστικούς σωλήνες... Τα αντιδραστήρια ήταν σε λευκά πλαστικά βά-
ζα. Είχαµε µικρά χαρτάκια (κόκκινα και µπλε) για να δοκιµάζουµε την οξύτητα ή την βασικότητα των 
διαλυµάτων. Θυµάµαι τον κύριο Πασχάλη, όρθιο στην έδρα, να εκτελεί το πείραµα και να µας το εξη-
γεί... Οι στιγµές ήταν συναρπαστικές για µένα! Θεωρώ ότι η έφεσή µου στις θετικές επιστήµες καλλιερ-
γήθηκε στο δηµοτικό µε τον καλύτερο τρόπο και είµαι ευγνώµων γι’ αυτό. 
Ένα άλλο σηµαντικότατο – και µαγικό – εκπαιδευτικό όργανο ήταν η µαύρη κασετίνα µε τα γεωµε-

τρικά σώµατα. Την θυµάµαι σαν τώρα, να την ανοίγει ο κύριος στο µάθηµα της γεωµετρίας και να πα-
ρουσιάζονται τα βασικά γεωµετρικά σχήµατα σε πράσινο διαφανές γυαλί! Το κάθε σχήµα είχε σηµειω-
µένες µε µαύρο σύρµα τις βασικές του διαστάσεις – ύψος, διαγώνιο, πλάτος, µήκος, ακτίνα, διάµετρος... 
Ο κύριος Πασχάλης χρησιµοποιούσε αυτά τα σχήµατα για να µας εξηγήσει παραστατικά τίς γεωµετρι-
κές έννοιες στον χώρο. Στον επάνω όροφο, απέναντι από την σκάλα, υπήρχαν οι θήκες µε τους χάρτες. 
Είχαµε πάρα πολλούς χάρτες. Πάντα, στα µαθήµατα της γεωγραφίας είχαµε τον αντίστοιχο χάρτη.  
Το σχολείο µας ήταν σε µια από τις φτωχότερες γειτονιές της Καβάλας – εκείνη την εποχή, τα Πο-

ταµούδια και τα Λαζέικα ήταν οι γειτονιές των προσφύγων, οι οποίες είχαν πάρα πολλές ελλείψεις υπο-
δοµής. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όµως, το 11ο Ποταµουδίων ήταν ένα από τα καλύτερα εξοπλισµέ-
να σχολεία της Καβάλας, όσον αφορά στα εκπαιδευτικά και πειραµατικά µέσα. 
Από το 11ο ∆ηµοτικό και από τους δασκάλους µου έχω τις καλύτερες αναµνήσεις των µαθητικών και 

πανεπιστηµιακών µου χρόνων. Θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό που φοίτησα σε αυτό το σχολείο. 
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ΣΙΣΣΥ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ∗ 
 

Φανταστικές περιπλανήσεις 
 

Στους δασκάλους που σωπαίνουν  
για να ακουστούν τα πουλιά… 

 
«Κλείστε τα µάτια και φανταστείτε µια ωραία εικόνα…» έλεγε η δασκάλα κι ευθύς τα κεφαλάκια των 

παιδιών έγερναν πάνω στα θρανία, για ν’ ακουµπήσουνε, λες, το βαρύ φορτίο της γνώσης – ορθογραφία, 
ρήµατα, αντικείµενα, υποκείµενα – και ανάλαφρα πια, να ταξιδέψουν στα πολύχρωµα λιβάδια της φα-
ντασίας. Μετά, ο καθένας έλεγε τι είδε, τι άκουσε, πού ταξίδεψε. Άλλος στο χωριό του, άλλος σε καλο-
καιρινά ακρογιάλια, άλλος σε περιβόλια ανθισµένα γεµάτα χρώµατα, µυρωδιές και κελαηδίσµατα που-
λιών, άλλος σε τόπους φανταστικούς που κατοικούν γίγαντες, νάνοι, µάγοι, πριγκίπισσες, ινδιάνοι, φτε-
ρωτά άλογα και δράκοι που βγάζουν φωτιές. Και η δασκάλα µας είχε πάντα ένα ενθουσιώδες σχόλιο για 
τον καθένα, έβαζε τη δική της ζωηρόχρωµη πινελιά σε κάθε εικόνα, σε κάθε ιστορία, σε κάθε παιχνίδι-
σµα της φαντασίας µας…  
Καθώς περνούσαν τα χρόνια και σκαρφαλώναµε από τάξη σε τάξη, έµενε όλο και λιγότερος χρόνος 

για τούτη την διαδικασία. Μόνο στα κλεφτά, πια, η φαντασία µας δραπέτευε από τα ανοιχτά παράθυρα 
της τάξης για να φτιάξει την δική της ου-τοπία.  
Την άνοιξη, ειδικά την άνοιξη, αυτό συνέβαινε συχνά και χρειαζόταν και δυο και τρεις παραινέσεις των 

δασκάλων για να συγκεντρωθούµε ξανά στο µάθηµα. Ήταν και το σχολείο µας αρκετά ευνοϊκό για τέ-
τοιες φανταστικές περιπλανήσεις. Σε µια πόλη που ήδη είχε αρχίζει να ασφυκτιά, εµείς είχαµε το προ-
νόµιο του άφθονου ελεύθερου χώρου – η πλατεία Ποταµουδίων απλώνονταν γενναιόδωρα µπροστά στα 
σκαλάκια του σχολείου – και µεγάλων παραθύρων απ’ όπου εισέβαλαν ανεµπόδιστες οι ανοιξιάτικες 
λιακάδες και το γαλάζιο του ουρανού…   
Και τα χρόνια συνέχισαν να περνούν. Η µνήµη, επιλεκτική διαδικασία, µε δικούς της κανόνες, αυτό-

νοµη και ανυπάκουη, τούτα τα φανταστικά ταξίδια διάλεξε πρωτίστως να συγκρατήσει από τα χρόνια 
του ∆ηµοτικού, να τα έχει πάνω – πάνω, σε πρώτη ζήτηση, φορτίο, λες, απαραίτητο για το ταξίδι της 
ζωής! Τη µάλωσα γι’ αυτό. Όφειλε να είναι πιο συνεπής. Αλλά πάλι, ίσως και να έχει το δίκιο της. Ίσως 
κάτι µαγικό να συνέβαινε εκείνες τις στιγµές που ο καθένας έφτιαχνε την δική του ουτοπία και µετά την 
µοιράζονταν µε τους άλλους. Να τους κάνει κοινωνούς στη σκέψη του, συνοδοιπόρους στο ταξίδι του. 
Ίσως, ήδη από τότε, να σφηνώθηκε στο µυαλό µου η σκέψη ότι οι άνθρωποι πρέπει να µοιράζονται τις 
ιδέες τους, τις «αταξίες» τους, τα όνειρά τους και να παρασέρνουν ο ένας τον άλλον στην ου-τοπία ενός 
καλύτερου, οµορφότερου κόσµου… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗ Η Σίσσυ Νικήσιανη σπούδασε Νοµικά. Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 



Αφιέρωµα στα 75 χρόνια του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµουδίων Καβάλας 

 67

ΑΙΜΙΛΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ∗ 
 

Έξι χρόνια στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας… 
 
Έξι χρόνια στο 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καβάλας… Έξι όµορφα κι αθώα παιδικά χρόνια, γεµάτα 

γλυκές αναµνήσεις … γεµάτα παιδική τρέλα, αυθορµητισµό, ενθουσιασµό! Τι να πρωτοθυµηθώ; Κάθε 
φορά που ξεφυλλίζω άλµπουµ µε φωτογραφίες από τα παιδικά µου χρόνια, αµέτρητες στιγµές από τα 
χρόνια του δηµοτικού «αναδύονται» άτακτα και αιφνίδια από το «σεντούκι» όπου τις έχω φυλαγµένες, 
σαν θησαυρό… Εκδροµές, παρελάσεις, γιορτές εθνικών επετείων, γυµναστικές επιδείξεις, µαθητικοί α-
γώνες και ατελείωτες ώρες διδασκαλίας… 
Θυµάµαι χαρακτηριστικά τις εκδροµές στο δασάκι της Χωράφας, τις επισκέψεις στο λαογραφικό και 

στο αρχαιολογικό µουσείο της πόλης, τις παιδικές θεατρικές παραστάσεις που παρακολουθούσαµε στο 
Αµφιθέατρο. 
Θυµάµαι τους αγώνες του µίνι-µπάσκετ, όπου όλο το σχολείο γινόταν µια «γροθιά» για να νικήσει την 

αντίπαλη οµάδα: Είναι απίστευτο ότι η τάξη σου µπορούσε να σε κάνει Θεό, ακόµη κι αν έβαζες ένα 
µόνο πόντο! 
Θυµάµαι τα µασκέ πάρτυ που διοργάνωνε το σχολείο: εκεί καταλάβαινες πραγµατικά τι θα πει ξεφά-

ντωµα! 
Θυµάµαι τις πρόβες που κάναµε µε την δασκάλα µας, κ. ∆έσποινα Γραµµατίδου, για να προετοιµά-

σουµε τα τραγούδια που λέγαµε στις γιορτές των εθνικών επετείων: «βάζει ο Ντούτσε τη στολή του…», «ο 
δρόµος είχε τη δική του ιστορία…» και όλα τα συναφή! 
Αναπολώ το µάθηµα των «τεχνικών», κατά τη διάρκεια του οποίου η παιδική φαντασία και δηµιουργι-

κότητα έφταναν στο ζενίθ! 
Θυµάµαι τα πρωινά του Σαββάτου, όπου µε την κοριτσοπαρέα του δηµοτικού πηγαίναµε στο κατη-

χητικό του Αγίου Παύλου και µετά ανηφορίζαµε προς την αυλή του σχολείου για παιχνίδι… Στο παι-
δικό µας µυαλό, η σχολική αυλή µε τις τραµπάλες, τις κούνιες και τα µονόζυγα, φάνταζε σαν ένα µικρό 
«λούνα-παρκ» για ατελείωτο παιχνίδι, και µάλιστα χωρίς αµοιβή! 
Θυµάµαι τις σχολικές εκλογές: δεν ξέρω γιατί, αλλά τότε, οι εκλογές για το προεδρείο της τάξης µε 

ενδιέφεραν πολύ περισσότερο από ό,τι µε ενδιαφέρουν σήµερα οι βουλευτικές εκλογές… 
Θυµάµαι το κυνηγητό στους διαδρόµους του σχολείου, νοσταλγώ τον τρόπο µε τον οποίο ξεχυνόµα-

σταν στην αυλή του σχολείου, όταν χτυπούσε το κουδούνι για διάλειµµα, αναπολώ το δέος που µας 
προκαλούσε η προτοµή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις σκάλες του σχολείου (το παιδικό δέος καµία 
φορά, ωστόσο, κατέληγε σε παιδική αφέλεια, αφού κάποιοι µαθητές συνήθιζαν να βάζουν ένα σπόρι α-
νάµεσα στα χείλη του). 
Νοσταλγώ την παιδική «αφέλεια» µε την οποία εκδίδαµε την χειρόγραφη εφηµερίδα της τάξης, ανα-

πολώ τις συναντήσεις της παρέας «κάτω από το δέντρο» (που βρίσκεται µπροστά στο σχολείο), ακούω 
ακόµη και σήµερα τον παλµό της καρδιάς µου, όταν περίµενα µε αγωνία να πάρω βαθµούς… 
Θυµάµαι µε υπερηφάνεια και ευχαρίστηση την παιδική ευγένεια, µε την οποία στο τέλος του έτους 

όλοι οι µαθητές της τάξης συνεισέφεραν τον οβολό τους, για να αγοράσουµε ένα συµβολικό δώρο στο 
δάσκαλο ή στη δασκάλα µας… 
Από την άλλη, µε πιάνουν γέλια καθώς θυµάµαι την απίστευτη µανία των συµµαθητών µου, να γρά-

φουν την ώρα του διαλείµµατος σκονάκια πάνω στο θρανίο, για να πάρουν 10 στην ορθογραφία της 
Γλώσσας και των Αγγλικών…  
Θυµάµαι πόσο διασκεδαστικά ήταν τα πάρτυ γενεθλίων: ήταν ακόµη η εποχή που τα κορίτσια καλού-

σαν µόνο κορίτσια και τα αγόρια µόνο αγόρια!  
Θυµάµαι που, όταν κάποιος συµµαθητής µου είχε την ονοµαστική του γιορτή, περνούσε µπροστά 

από όλα τα θρανία και κερνούσε «kiss» (το κέρασµα που ήταν για χρόνια στη µόδα)… 

                                                 
∗ Η Αιµιλία Ευθυµίου είναι δικηγόρος. Ζει και εργάζεται στην Καβάλα. 
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Εκδροµή στους µελισσουργούς το 1995. (Αρχείο Αι. Ευθυµίου) 

Θυµάµαι τις πρώτες µου εξετάσεις στην Ε΄ ∆ηµοτικού: βάζαµε ανάµεσά µας ντοσιέ και κασετίνες, 
αλλά η αντιγραφή και οι κλεφτές µατιές έδιναν κι έπαιρναν!  
Θυµάµαι τα πρώτα παιδικά φλερτ: όλα τα ζευγαράκια του σχολείου κυκλοφορούσαν, λόγω ντροπής, 

σε απόσταση τουλάχιστον 2 µέτρων! 
Αναπολώ την παιδική αγνότητα των χρόνων του δηµοτικού… Κανείς δεν νοιαζόταν τι µάρκα ρούχα 

φοράει ο άλλος, αρκούσε µόνο το χρώµα και το σχέδιο για να είναι κάτι ωραίο! Κανείς δε νοιαζόταν 
πόσα χρήµατα κερδίζουν οι γονείς του άλλου, αρκούσε µόνο οι γονείς του άλλου να είναι καλοί, µε την 
έννοια του να τον αφήνουν καθηµερινά να βγαίνει έξω για παιχνίδι…  
Και συνεχίζοντας να ξεφυλλίζω το άλµπουµ, «ξεπροβάλλουν» αχνά στη µνήµη «µακρινά» πρόσωπα: 

δάσκαλοι, συµµαθητές, φίλοι, ακόµη και η κυρα-Χριστίνα που είχε το κυλικείο… Από τους δασκάλους 
µου, θυµάµαι την κ. ∆έσποινα Γραµµατίδου (αγαπηµένη δασκάλα όλων των µαθητών και όλων των επο-
χών), την κ. Φωτεινή Τρυπάκη (µπροστά της όλη η τάξη καθόταν «σούζα»), την γυµνάστριά µας, κ. Μα-
ντώ Τοκατλίδου και τον κ. Παναγιώτη Ναλµπάντη, που για να µην αδικήσει ποτέ κανέναν, µας σήκωνε να 
πούµε µάθηµα µε κλήρωση! 

 Από τις συµµαθήτριές µου, η Ιωάννα Παπαδοπούλου (η κολλητή µου στο ∆ηµοτικό), η Άννα Καρα-
γιάννη, η Ζωή Μεταξενιάδου  (µε την οποία συγκατοικούσαµε στη Θεσσαλονίκη στα φοιτητικά µας χρό-
νια) και η Σοφία Κροµµύδα, µε τις οποίες διατηρώ επαφή ακόµη και σήµερα (σχεδόν 12 χρόνια µετά την 
απόφοιτησή µου από το ∆ηµοτικό), δεν θα σβηστούν ποτέ από την µνήµη µου, όσα χρόνια κι αν περά-
σουν… Όσον δε αφορά στους υπόλοιπους συµµαθητές µου, είναι απίστευτο ότι, ακόµη και σήµερα, 
τους θυµάµαι όλους µε το ονοµατεπώνυµο!  
Καλή σας ώρα, αγαπηµένοι συµµαθητές και δάσκαλοι, όπου κι αν είστε… Ίσως οι περισσότεροι να 

έχουµε τώρα χαθεί, αλλά είµαι σίγουρη πως όλοι κρατάµε ζωντανές τις αναµνήσεις των χρόνων του δη-
µοτικού, ιδίως σε µια εποχή, όπου η «παιδική αθωότητα» δεν υφίσταται πλέον ως έννοια… 
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ΕΥΗ ΒΑΛΙΟΥ∗ 
 

Το µέρος από όπου όλα ξεκίνησαν … 
 

 
Όταν επισκέφτηκα το 11ο ∆ηµοτικό πριν φύγω για το Πανεπιστήµιο, µια επιστροφή εκεί όπου όλα 

ξεκίνησαν, αν θέλεις, και σαν πείραµα νοσταλγίας, ξαφνιάστηκα για τρεις λόγους: δεν ένιωσα άλγος, µό-
νο χαµηλές νότες γλυκιάς ανάµνησης· το κτίριο είχε συρρικνωθεί απίστευτα γύρω µου· και η κυρία που 
το καθάριζε, όπως και πριν τόσα χρόνια, µε θυµήθηκε. 
Η περιήγηση στους χώρους που πέρασα έξι χρόνια της µαθητικής µου ζωής όµως, δεν πρέπει να 

προκαλεί χαµόγελα συγκατάβασης για την παλιά, χαµένη αθωότητα: ήµασταν µικρά, το δέχοµαι, αλλά 
ήµασταν επίσης και γεµάτοι πάθη που έχουν ποτίσει τους τοίχους: φιλίες δυνατές και ανταγωνιστικές, 
έρωτες – ναι, είχαµε κι από αυτούς – αντιπάθειες που φάνταζαν µίση, αφοσίωση οπαδών στις αθλητικές 
οµάδες του σχολείου, γέλια µέχρι να πονέσει η κοιλιά µας, ακόµα και δάκρυα που πονούσαν την καρ-
διά. Το ∆ηµοτικό, βλέπεις, είναι σαν ένας ζωντανός οργανισµός: αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον του, 
δίνοντας ζωή στη γειτονιά, επιβάλλει τη θέληση του στις οργανικές του λειτουργίες, όπως όταν κάναµε 
µάθηµα χωρίς να το θέλουµε, αλλά και υποκύπτει σε µικρές αδυναµίες, όπως όταν µας άφηνε να γεµί-
ζουµε νερό από τις βρύσες του το καλοκαίρι για τα παιχνίδια µπουγελώµατος (=αποσπάς ψυχαγωγία 
κάνοντας µούσκεµα τους άλλους, εκπαιδευτική αξία µηδενική). 
Ένιωσα λες και διάβαζα µια παλιά καταχώριση σε ηµερολόγιο. Μεταφέρθηκα νοητικά στον άνθρωπο 

που ήµουν τότε – οι εµπειρίες ήταν λίγες συγκριτικά, αλλά γι’ αυτό παρέµειναν τόσο έντονες, ανεξίτηλα 
γραµµένες. Αναδροµικά εκτιµώ πώς τα απλά πράγµατα που στέγασε το 11ο είχαν αντίκτυπο, αν όχι σε 
όλους τους µαθητές, τουλάχιστον στη δική µου ωρίµανση. Μια τριήµερη εκδροµή στο Σουφλί µε έκανε 
πιο ανεξάρτητη και ενέτεινε την περιβαλλοντική µου συνείδηση – πιο πριν, είχα δει όρνια µόνο στις σε-
λίδες του Λούκυ Λουκ. Θεατρικά έργα, ανταλλαγή λογοτεχνικών βιβλίων και ερασιτεχνικά ντοκιµαντέρ 
                                                 
∗ Η Εύη Βαλιού είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του τµήµατος Αγγλικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

Η Εύη µε την τάξη της σε εργαστήριο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 

 70

έστρεψαν τη δηµιουργικότητά µας στις τέχνες. Αγκαλιάσαµε και συµπαθήσαµε µε την οικογενειακή 
τραγωδία ενός συµµαθητή όχι µόνο σαν άτοµα, αλλά και σαν τάξη, σαν σύνολο. Στα διαλείµµατα γινό-
µασταν σκηνοθέτες και ηθοποιοί και παίζαµε παραµύθια· ποια τουαλέτα άλλωστε µπορεί να περηφανευ-
τεί για ένα τοίχο ζωγραφισµένο σαν δάσος; 
Ακόµα διαβάζω τα λευκώµατα που οργίασαν µια χρονιά στο σχολείο. Ακόµα µυρίζω τα πορτοκάλια 

που µας έδιναν κάθε χρόνο, και ντρέποµαι λίγο που τα µετατρέπαµε σε ζουµερές βόµβες. Λαχταρούσα 
το άγνωστο όταν κατεβαίναµε στο «εργαστήριο» για να δούµε ταινία ή να διαβάσουµε Νάσιοναλ Τζεο-
γκράφικ, άγγιξα φευγαλέα την υπόσχεση µιας περιπέτειας όταν καψαλίσαµε ένα τοίχο στην προσπάθεια 
να φτιάξουµε κεριά. 
Τα ανέκδοτα είναι περισσότερα από αυτές τις γραµµές και, είµαι σίγουρη, πιο συναρπαστικά. ∆εν θα 

µιλήσω για τα µαθήµατα, την γνώση θα την αποκτούσαµε αργά ή γρήγορα – θα τονίσω την ∆ιαπαιδα-
γώγηση που λάβαµε. Ενότητα, φαντασία, αξιοπρέπεια, εµπιστοσύνη στις δυνάµεις µας, όλα αυτά τα α-
ποκτήσαµε, καθώς και καλούς βαθµούς, γιατί ήµασταν έξυπνοι και συµπαθέστατοι µικροί άνθρωποι. 
Μας αντιµετώπισαν σαν προσωπικότητες κι όχι σαν κλάσµατα ανθρώπων, όχι σαν «παιδιά».  
Στο 11ο άκουσα τον πρώτο µου έπαινο σε ανύποπτη στιγµή, και είναι κάτι που θα µε σπρώχνει πάντα 

µπροστά σαν µάν-τρα. Επίσης, άκουσα για πρώτη φορά να υποτιµούν τις ικανότητές µου· κι αυτό θα το 
θυµάµαι για τον ίδιο λόγο. Κάθε µέρα που περνάει συνειδητοποιώ πόσο αληθινό είναι το κλισέ ότι το 
σχολείο είναι µικρόκοσµος της κοινωνίας. Γνώρισα ανθρώπους που αγάπησα µε αφοσίωση και θαύµασα 
τόσο που θέλω να τους µοιάσω, που κουβαλάω ακόµη σαν µοντέλο στο µυαλό µου. Κι εκείνους που δεν 
συµπάθησα και τόσο… λοιπόν, έτσι είναι η ζωή. 
Ο καλύτερος επίλογος, ο καλύτερος έπαινος για το γαλάζιο σχολειό µε τις τσουλήθρες στα σκαλιά, εί-

ναι για µένα αυτός: αυτά που έζησα και αποκόµισα από το 11ο υπήρξαν εφαλτήριο και δεκανίκι στη ζωή 
µου µέχρι τώρα, στους στόχους µου και στην πίστη µου στην έµφυτη καλοσύνη των ανθρώπων. ∆εν θα 
καταλήξουµε όλοι επιστήµονες, επιχειρηµατίες ή δικηγόροι· πολλοί ίσως να µην ξαναβρεθούµε ποτέ· 
όµως δεν νοµίζω να ξεχάσει κανείς το µέρος από όπου όλα ξεκίνησαν. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτές τις φωτογραφίες τις χωρίζουν 75 περίπου χρόνια. Το σχολείο µας εξακολουθεί να δεσπόζει στη συνοικία. 

(Αρχείο Γιώργου Στρατή) 
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1939, στην πλατεία. ∆εξιά ο δάσκαλος Σταύρος Ρωµανιάς. (Αρχείο ∆ηµοτικού Μουσείου Καβάλας) 

Φωτογραφία του 1935. Απεικονίζει τη γιορτή της 25ης Μαρτίου από όλα τα σχολεία της πόλης στην αυλή του σχολείου 
του Αγ. Ιωάννη. Τα παιδιά µπροστά είναι του σχολείου µας. (Αρχείο ∆ιαµαντή Κουγιώνα) 
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Κατοχή. Η σύζυγος του Βούλγαρου «δηµάρχου» µοιράζει φαγώσιµα στα παιδιά στην είσοδο του σχολείου. 
(Αρχείο ∆ηµοτικού Μουσείου Καβάλας) 

Μαθητές του σχολείου το 1940 (Αρχείο Ν. Νάτρα)
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Αυτή η φωτογραφία πρέπει να βγήκε το 1946. Συσσίτιο για τα παιδιά µια εποχή που ένα πιάτο φακές ήταν µέγα ζητούµε-
νο. ∆ιακρίνονται η διευθύντρια Ευθαλία Χριστοδουλίδου και ο δάσκαλος Άγγελος Άµποτ µε τις τραπεζοκόµες. Τα αγόρια 
κούρεµα «γουλί» για την αποφυγή ψειρών, τα κορίτσια κοτσιδάκια. Τρώνε στο ηµιυπόγειο του σχολείου - σήµερα αίθουσα 

Μουσικής. Το βλέµµα των αγοριών τα λέει όλα…  
(Αρχείο ∆. Κεραµιδά) 

Σεπτέµβριος ή Οκτώβριος 1944, επί «Λαοκρατίας» ή «Αυτοδιοίκησης». Η δασκάλα είναι η Ρόζα Μπεζά. 
(Αρχείο Ειρήνης Κελβερίδου) 
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Ιούνιος 1946. Το σχολείο του Λυκόστοµου επισκέπτεται το σχολείο µας σε εκδροµή του στην Καβάλα. ∆ιακρίνονται η 
(θρυλική) διευθύντρια Ευθαλία Χριστοδουλίδου, δίπλα της ο δάσκαλος του σχολείου του Λυκόστοµου και επάνω οι δά-
σκαλοι Ρωµανιάς και Άµποτ. Τα παιδιά εµφανώς υποσιτισµένα και τα περισσότερα - αγόρια στην πλειοψηφία - ξιπόλητα 

κοιτάζουν το φακό. Έρχονται κι άλλα δύσκολα χρόνια... 
 (Αρχείο Κώστα  Πεφάνη) 

 
25η Μαρτίου 1948, στην ταράτσα του σχολείου. ∆ιακρίνεται η διευθύντρια Ευθαλία Χριστοδουλίδου.  (Αρχείο Β. Κιλπάνη) 
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Σχολικό έτος 1950-51. ∆ιακρίνονται µεταξύ άλλων οι Μανώλης Γενικόπουλος, Φώτης Ιµβριώτης, ∆ηµήτρης Βασι-
λειάδης, Τσάλµας. Οι δάσκαλοι είναι ο Σταύρος Ρωµανιάς και ο Μιχάλης Βεργόπουλος. (Αρχείο Μαν. Γενικόπουλου) 
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Τµήµα παρέλασης την 25η Μαρτίου 1951 
(Αρχείο Μανώλη Γενικόπουλου) 

  

∆οκιµαστική παρέλαση στην πλατεία παραµονές 25ης Μαρτίου 1951  
(Αρχείο Μανώλη Γενικόπουλου) 
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Θεατρικό µε θέµα την 25η Μαρτίου. (Αρχείο Γ. Τουλάκη) 

Κάποια Χριστούγεννα αρχές του ’50. Η δασκάλα είναι η Αφεντούλα Παπαλεξίου 
(Αρχείο Μανώλη Γενικόπουλου) 
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Β΄ τάξη, 1954-55 

 
∆ασκάλα η Σοφούλα Ρηγανά, Κερκυραία στην καταγωγή. Μια γλυκύτατη γεµάτη τρυφερότητα γυναίκα που πήρε αυτή την τάξη 

στην πρώτη και την έφθασε µέχρι και την τετάρτη. 
 

ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 
2ος από αριστερά Τάκης Τσακνάς 3ος  Γιάννης Βόρης 6ος  Αλατζάς 7ος Γιώργος Χριστοδούλου 8ος  Τάκης Γερακίνης 9ος 

Πέτρος Κυράνος 11ος ∆ηµοσθένης Τιµοθέου 13ος  Γιάννης Τσακίρης 14ος  Γιάννης Ζώτος  
15ος  Σπύρος Γραικός, Γυµναστής, Φυσιοθεραπευτής 

16ος  ∆ηµοσθένης Γεραλής, Τοπογράφος Μηχανικός 19ος Κώστας Βέττας 20ος  Χαλκίδης 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΕΙΡΑ 

4ος από αριστερά Μανώλης ∆ρακονάκης 7ος Παναγιώτης Σαµοθρακίτης 8ος Βελισσάριος Τελίδης 
 9ος Αναστάσιος Μάνθος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Πρύτανης ΑΠΘ 

16ος Υφαντής 
ΤΡΙΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ (τέσσερα κοριτσάκια) 

2η από αριστερά Αικατερίνη Κοζανίτου 3η Ελένη Τσακίρη 4η Στέλλα Κάβουρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ 

1η από αριστερά Μαρία Κεραµιδά 3η Πηνελόπη Ράλλη 6η Αφεντούλα Βαρσάµη 
7η Ευθυµία Πλακοπτά 8η (µετά τη ∆ασκάλα) Αντιγόνη Κεραµιδά 9η Αννα Κωνσταντάρα 

10η Καλλιόπη  
ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΕΙΡΑ 

2η από αριστερά Ευαγγελία Μαυρουδή (;) 10η (τελευταία) Θωµαή Βούζα 
 

(Αρχείο-πληροφορίες-σχόλια: ∆ηµοσθένης Τιµοθέου) 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 

 82

∆΄ (;) τάξη 1954-1955 

Όπως κοιτάζει κανείς τη φωτογραφία  ( 4 σειρές από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά) διακρίνονται: 

Πάνω από αριστ. προς δεξια (Α –∆) 2: Τοτός Κονδύλης 4 : Μανδήλας Μιχ   6 :Καρπουζέλης Τάκης( ;)   
7 : Βογιατζίδης Χρ 8 : Γεωργιάδης Κυριάκος  9: Πασσαρής Γιώργος 10 : Καστρινός  11 : Λένας Γιάννης  

 12 : Μουδάτσιος Σίµος  14 : Καραφιός Νίκος  15 : Μαµµής( ;)  16 : Οικονοµίδης Ηλίας  
17 : Μυριανθόπουλος Θωµάς  18: Βουδούρης  19 : Τουλάκης Γιώργος 

2η σειρά (Α – ∆) 1 : ∆αµιανός Σταύρος 2 : Νέγκογλου Κώστας  4 : Παναγιωτίδης Μυρώδης  5 : Πιριντζής Νίκος   
 7 : Παρµενίδης Παύλος 8 :Κεφαλάς Γιάννης  9 : Μερτζιανίδης  Κώστας 11 : Μούκιος Χρήστος  12 :Καστρινός   

14  : Μπαγιάτης Κων/νος 15: Καµπέρης  16 : Χατζηγρηγορίου Κώστας 
17: Πασσαρής Χρήστος 18: Ζήκος ∆αµιανός 

3η σειρα (Α –∆)  2: Καβούνη Μερτζανούλα 3 : Αντωνακάκη Ρώσσα 5 : Τσακάλου Αννα 6 (πιθανόν Πολυζώη Σούλη) 
  7 : Βασιλείου Χριστίνα 8 : Ρίζου Μαρία 9 : Χρυσοχοίδου Τασούλα (απεβ) 10 : Κελβερίδου Ντίνα  11: Λέντζη Τιτίκα 

 12 : Νικολαίδου (πιθανόν) 13 : Χατζηαφιώνη Σταυρούλα 14: Σαµπάνη 

4η σειρα (Α-∆)   3 : Παναγιωτίδου (αδελφή του Μυρώδη) 4 :Ναζίδου  Χρυσάνθη  5 (Πιθανόν Λαχανιώτου Ζάννα) 
 7: Ναζίδου (Αδελφή της Χρυσάνθης) 

8 : Μελανδινίδου  Ροζάνα 

Η δασκάλα είναι η κα Αφεντούλα  Παπαλεξίου 

(Αρχείο Γ. Τουλάκη, πληροφορίες: Γιώργος Τουλάκης, Κωνσταντίνος Μπαγιάτης) 
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Α΄ τάξη, 1962 

∆ιακρίνονται: Βακιρτζή Ελένη, Κωνσταντινίδης Σάββας, Ζαπαντζής Γιώργος, Κηροποιού Κωνσταντίνα, Κου-
γιουµτζή Τέρψη, Τοροφία Καλλιόπη, Κετσετζόπουλος Μιχάλης, Μπαντή Κωνσταντίνα 

 (Αρχείο-πληροφορίες: Κωνσταντίνα Κηροποιού) 
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Α΄ τάξη 1966-67 ∆ασκάλα η Πηνελόπη Βάσου (Αρχείο Γιώργου Χαλκιδαίου) 

 
Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση στην ταράτσα τον Ιούνιο του 1965. ∆ιακρίνονται: Αριστερά στην άκρη η δασκάλα κ. Αφεντούλα 
Παπαλεξίου (διευθύνει τη χορωδία). Στη µέση, η ψηλή κοπέλα µε τη ζώνη είναι η µαθήτρια Καίτη Παπαδοπούλου, πίσω της στα 
δεξιά η ∆ήµητρα Παπανικολάου και δεξιότερα η µαθήτρια Χρυσοχόου (µε τον γκρι γιακά). Πρώτη από δεξιά είναι η µαθήτρια Φανού 
∆ήµητρα,το παιδί µε το κοντό παντελόνι είναι ο Ανδρέας Ιωαννίδης (Α' ∆ηµοτικού) και δεξιά το ψηλό αγόρι ο µαθητής ΣΤ' 

τάξης Σταµάτης Λάµπρος. (Αρχείο-πληροφορίες: Ανδρέας Ιωαννίδης) 
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∆΄ τάξη 1966-67 ∆ασκάλα η Ελπίδα Τζιαµτζή (Αρχείο Αδάµ Χρυσοχόου) 

 
Στ΄ Τάξη 1966-1967 ∆άσκαλος ο Μ. Βεργόπουλος (Αρχείο Βέτας Χαραλαµπίδου) 
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Γ΄ Τάξη 1966-1967 

 
Πίσω όρθιοι από αριστερά: 

1ος Πολίτης Χάρης, 2ος Κατσαρός Μιχάλης ,  3ος Χάιτας ;,  4ος Παράσης Γεώργιος, 5ος Τζαµτζής Γεώργιος, 
6ος Νεστορίδης Χρήστος (Αθήνα), 7ος Λιόκος Ευριπ., 8ος Ζαπράζης  Γεώργιος,  9ος ;, 10ος Κόνσουλας Κώστας, 

11ος Καραλής Παναγ., 12ος Γαβριηλίδης , 13ος Κόκκος Αθ. 
∆εύτερη σειρά: 

Από αριστερά οι µαθήτριες 2η Πανταζή Γεωργία, 3η Κάππα, 4ος Ντόσας Ν.(Αθήνα),  5ος ∆ιαµαντής ∆.  (ΗΠΑ-
µετανάστευσε µε το δίδυµο αδελφό του Θόδωρο - 2ος αριστερά από την κάτω σειρά), 7ος Ρώσσης, 8ος Κάτσουλας Κυριάκος  

9ος Γρηγοριάδης Γρηγ., 10ος Μαυρέλης , 13η Λουλούδη Ελένη. 
Τρίτη σειρά από αριστερά: 

2η Βαρνά Πελαγία, 3η ∆ιαµαντάρα Βασιλική , 4η Γαργάλα, ο ∆ιευθυντής κος Βεργόπουλος Μιχάλης,  
5η Παπαοικονόµου Αναστ., 7η Φανού Χρύσα, 8η Αρµάγου Αλέκα και η δασκάλα µας. 

Τέταρτη σειρά από αριστερά: 
1η Αλεξιάδου, 4η Παπασταύρου Κατερίνα, 5η Παύλου Ιωάννα ,6η Λουλούδη Άννα, 7η Ιωαννίδου Νίκη 

Καθισµένοι οι µαθητές: 
1ος Αυγοδόπουλος Μιχ., 2ος ∆ιαµαντής Θεοδ., 3ος Τσελεκτσίδης Βασίλης, 4ος Παπαχαρίσης Παναγ.  

5ος  Γιουρούσης Γεώργιος και 7ος ο Ανδρέας Ιωαννίδης. 
 

(Αρχείο: Π. Βαρνά, Ανδρέα Ιωαννίδη. Πληροφορίες: Ανδρέας Ιωαννίδης) 
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E΄ Τάξη 1966-1967 
 

Από επάνω και από αριστερά: 
Αρµάγος Αλέκος, Καραβούλης Βασίλης, Βούζας Γιώργος, Τσαντίλης Κωνσταντίνος, Γερασίµου Τάσος Ζαπατζής Γιώργος, Κά-
τσουλας Κωνσταντίνος, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Μπαντερµάς Νίκος, Κωνσταντινίδης Σάββας, Κωστόπουλος Χρήστος 

 
Κορδέλη Ελένη, Αρµάγου Μαρία, Αγγελοπούλου Βασιλική, Μανίκας Λάζαρος, Σαλπιγκτίδης Μάριος, Χατζηπέτρος Τάκης, 

Ζρατσκίδης Βασίλης, Βερούλης Στράτος, Μαυρογιάννης Βασίλης, Λέµα Αφροδίτη ∆ιαµαντούλη Κληµεντίνη, Παπακωνσταντίνου 
∆έσποινα 

 
Μπαντή Κωνσταντίνα, Κιακυροπούλου Ευλαµπία, ∆εσύπρη Ελένη, Σεµερτζίδου Τασούλα, Βέττα Σταυρούλα, Σπινάσα Ελένη, 
Χάσογλου Μαρία, Μαριώτου Ελένη, Χρυσοχόου Αδαµαντία, Καραµπουρνιώτου Μαριέττα, Καστρινού Αννα, Ελευθεριάδου 

Φωτεινή, Βαριαµετσλή Μαρία 
 

Σαραντίδου Σοφία, Πεφάνη Ντίνα, Τοροφία Καλλιόπη, Ιατρού Χρυσούλα, Κουγιουµτζή Αθανασία (Τέρψη), Σαραφίδου Ησαΐα, 
Κηροποιού Κωνσταντίνα, Λιόκου Φεβρωνία, Γοργονίδου Σουλτάνα, Βακιρτζή Ελένη, Γαβριηλίδου ΄Ολγα, 

 Τοπαλίδου Μάγδα 
 

Κουζουτζάκογλου Ελένη, ∆ιαµαντής Βαγγέλης, Σαµπακός Τάσος, Μπόλος Στέλιος, Σγουρός Ηλίας, Σπαθάρης Σώτος, Πατήρα 
Καλλιόπη, Καραγιαννακίδου Χαρούλα ( δεν εικονίζεται στη φωτογραφία) 

Ο δάσκαλος είναι ο Ιωακείµ Κουτρούλης 
(Αρχείο- πληροφορίες Κωνσταντίνα Κηροποιού) 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Β΄ τάξη 1966-67. Η δασκάλα στο κέντρο είναι η Καλλιόπη Παπαχαρίση. (Αρχείο Ανδρέα Λαδά) 

Στην τάξη, αρχές της δεκαετίας του ’70. (Αρχείο Γιώργου Στρατή) 
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28η Οκτωβρίου 1969. (Αρχείο Π. Γιαντζίδη) 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Σχολική γιορτή στην ταράτσα το 1972. (Αρχείο Ελένης Τρικούπη) 
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1972. Εκδροµή στη Χωράφα. (Αρχείο Γιώργου Στρατή) 

 
Αρχές της δεκαετίας του ’70. Ποίηµα σε σχολική γιορτή στην ταράτσα. (Αρχείο Χ. Κελβερίδου) 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Σχολική γιορτή στην ταράτσα. Αρχές της δεκαετίας του ’70  (Αρχείο ∆. Κουγιώνα) 

 
Την ίδια περίπου εποχή, σκετς σε σχολική γιορτή. ∆ιακρίνονται οι Χρύσα Κελβερίδου, Αντωνία Αλεξανδρή, 

Βάσω Μάκρα (Αρχείο Χ. Κελβερίδου) 
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Στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Ο ∆/ντής Πασχάλης Γιαντζίδης και ο δάσκαλος Ιωακείµ Κουτρούλης 
µε τους τελειόφοιτους της έκτης τάξης. (Αρχείο Π. Γιαντζίδη) 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Β΄ τάξη, 1975. ∆ασκάλα η Σµαρώ Γιολδάση (Αρχείο Φανής Γιαγκουδάκη) 

Σχολική γιορτή στην ταράτσα το 1974. (Αρχείο Μιχάλη Βαρνά) 
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Γ΄ τάξη, 1980-1981. ∆ασκάλα η Ιωάννα Τσιµηρίκα (Αρχείο Λ. Κωνσταντινίδου) 

 
1976-Γυµναστικές επιδείξεις. (Αρχείο ∆έσποινας Τσιώκα) 
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Α΄ τάξη, 1981-1982. ∆ασκάλα η Καίτη Χάλαρη (Αρχείο Παναγιώτας Λατσούρη) 

 
∆΄ τάξη, 1982-1983. ∆ασκάλα η Σοφία Γκαϊνταρτζάκη (Αρχείο Λ. Κωνσταντινίδου) 
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∆΄ τάξη, 1988-1989. ∆άσκαλος ο Ι. Τσαρτσάρας (Αρχείο Λ. Κωνσταντινίδου) 

Στ΄ τάξη, 1992-1993. ∆ασκάλα η Χρύσα Ζιάννου 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Στ΄ τάξη-πρώτο τµήµα, 1994-1995. ∆ασκάλα η Χρύσα Ζιάννου 

Στ΄ τάξη-δεύτερο τµήµα, 1994-1995. ∆άσκαλος ο Βασίλης Ραφτόπουλος 

Στ΄ τάξη-τρίτο τµήµα, 1994-1995. ∆άσκαλος ο Παναγιώτης Ναλµπάντης 
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Στ΄ τάξη, 1995-1996. Με τη γυµνάστρια Μαντώ Τοκατλίδου 

 
Στ΄ τάξη, 1997-1998. ∆άσκαλος ο Μιχάλης Ευαγγελίδης 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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  ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ 
 

 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 
Θεατρική παράσταση «Το γαϊτανάκι» 



Αφιέρωµα στα 75 χρόνια του 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου Ποταµουδίων Καβάλας 

 101

Ο «Οδυσσεβάχ» και η Ξένια Καλογεροπούλου στο σχολείο µας 

Παράσταση Καραγκιόζη από τα «πρωτάκια» 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Επίκληση στους θεούς. Αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων 

Θεατρικό παιχνίδι «Το ποταµάκι» 
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Εικαστική δράση  «Το κυνήγι της αλεπούς» 

Τα παιδιά φτιάχνουν λαµπάδες της Λαµπρής 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Αφιέρωµα στον Ελύτη 

Στον Ιερό Βράχο, το 2001 
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Καβαλάρηδες στις ακτίνες του Ήλιου 

 
Θεατρικό παιχνίδι «στο Μουσείο» µε κλιµάκιο του «ΜΕΛΙΝΑ» 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Χριστουγεννιάτικη γιορτή 

 
Θεατρικό παιχνίδι (πώς µεγαλώνει µία πρόταση) µε κλιµάκιο του «ΜΕΛΙΝΑ» 
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Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 
Πασχαλινό έθιµο «Ο Λάζαρος» 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Στο θέατρο των Φιλίππων 

Θεατρικό παιχνίδι 
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«Μαγειρεύοντας» τα χρώµατα 

 
Στον γλύπτη… 



Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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Στο ∆ηµαρχείο 

Στο ∆ηµοτικό Μουσείο 
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«Χελιδονίσµατα»  

 
Ώρες δηµιουργίας (άσκηση υφής)
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 112

ΠΗΓΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

• Γενικά Αρχεία Του Κράτους – Αρχεία Νοµού Καβάλας 
• Ιστορικό & Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας 
• Ιωάννης Β. Ιωαννίδης: «Το καπνικό στην Καβάλα», έκδοση του ∆ηµοτικού Μουσείου της Καβάλας, 

Καβάλα 1998 
• Αικατερίνη Φ. Τσέκου: «Τρίτη βουλγαρική κατοχή της Καβάλας (1941-1944)» - µεταπτυχιακή εργασία, 

Θεσσαλονίκη 1995 
• Ι. Τσάτσος: «Σχολικά κτίρια της Καβάλας έως το 1940», Θεσσαλονίκη 2005 
• Παναγιώτης Ζιώγας: «Παραδοσιακά κτίρια της νεότερης Καβάλας», Καβάλα 1995 
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών 
• Αλέξης ∆ηµαράς: «Η µεταρρύθµιση που δεν έγινε», εκδ. Ερµής, Αθήνα 1990 
• Εκπαίδευση και Πολιτισµός – Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ», έκδοση του Υπουργείου Παιδείας- Υπουργεί-

ου Πολιτισµού-Γενικής Γραµµατείας Λαϊκής Επιµόρφωσης, Αθήνα 2000 
• Σταύρος Ρωµανιάς: «Η Καβάλα και η περιοχή της», Καβάλα 1949 
• Νίκος Καραγιαννίδης-Κυριάκος Λυκουρίνος: «Η παλιά πόλη της Καβάλας», εκδ. Το Κάστρο, Καβά-

λα 2005 
• Μουσείο της Παιδείας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

http://educmus.ppp.uoa.gr/book1-gr.html 
• Εφηµερίδα «Κήρυξ» φύλλο 2176 – 12/3/1933, φύλλο 2177 – 14/3/1933 
• Εφηµερίδα «Πρωινά Νέα», φύλλο της 11/9/1933 
• ∆ηµοτικό Μουσείο Καβάλας 
• ∆ηµήτρης Βασιλειάδης: «Σελειπονούς», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1997 
• ∆ηµήτρης Βασιλειάδης: «Περιµένοντας τον Τζακ», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1998 
 
 
Ευχαριστώ θερµά τους ανθρώπους των Γενικών Αρχείων Του Κράτους – Αρχεία Νοµού Καβάλας 

Κυριάκο Λυκουρίνο και Νίκο Καραγιαννίδη για τη βοήθεια – εν µέσω καύσωνος! – και τις συµβουλές 
τους καθώς και όλους όσους προσέφεραν µε συγκινητική προθυµία φωτογραφικό υλικό, µαρτυρίες και 
κείµενα. 
Μιχάλης Ευαγγελίδης 
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Στα Ποταµούδια, στο 11ο… 
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ΣΑΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Και ξαφνικά, ένα ηλιόλουστο πρωινό του Νοεµβρίου του 2000, µερικά παιδιά στο διάλειµµα άρχισαν να σχηµατί-

ζουν στο χώµα της πλατείας – εντελώς αυθόρµητα – έναν Ήλιο. Έτρεξα στο γραφείο, πήρα τη φωτογραφική µη-
χανή, σκόπευσα κρυφά και αποτύπωσα το εφήµερο. Τέτοιες εικόνες γίνονται ολοένα και σπανιότερες… 
Μ.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


