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Ε ισαγωγή  

 

Ο Νόμος Β΄ΤΜΘ (2349) του 1895 «Περί Στοιχειώδους ή Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως» μεταξύ των άλλων ρυθμίσεων όριζε τα εξής: 

Όπου δεν είναι δυνατόν να συσταθούν και να συντηρηθούν 

Δημοτικά Σχολεία είτε από ανεπάρκεια των δημοτικών πόρων, είτε 

από έλλειψη μαθητών ιδρύονται (παντού) Γραμματοδιδασκαλεία. Σ’ 

αυτά μπορούν να φοιτούν και κορίτσια μέχρι 10 ετών. 

Δεν ιδρύονται Γραμματοσχολεία σε χωριά όπου ο αριθμός των 

μαθητών δεν υπερβαίνει τους 15, εκτός αν οι γονείς αναλαμβάνουν 

τη συντήρησή τους. Στα Γραμματοσχολεία διορίζονται τριτοβάθμιοι 

διδάσκαλοι (γ’ τάξεως). Αν όμως υπάρχει έλλειψη ή άρνησή τους, 

διορίζονται υποδιδάσκαλοι, δηλαδή, απόφοιτοι των 

υποδιδασκαλείων που λέγονται και γραμματιστές. Τέλος, διορίζονται 

ως γραμματοδιδάσκαλοι και όσοι έχουν αντίστοιχο πτυχίο ή 

απολυτήριο Σχολαρχείου ή Ιερατικής Σχολής. Κανείς δεν μπορεί να 

διοριστεί ως γραμματοδιδάσκαλος, αν δεν έχει συμπληρώσει το 17ο 

έτος της ηλικίας του.  

Το πρόγραμμα μαθημάτων των Γραμματοδιδασκαλείων ή 

Γραμματοσχολείων είναι περιορισμένο και συνοπτικό. Τα 

διδασκόμενα μαθήματα είναι: Ανάγνωση και Πραγματογνωσία, 

Γραφή, Αριθμητική, Στοιχειώδης Ιερά Ιστορία και Κατήχηση, Στοιχεία 
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Ελληνικής Ιστορίας, ιδιαίτερα από την Επανάσταση του 1821, 

Γεωγραφία της Ελλάδος και Περικοπές του Ευαγγελίου. 

Αργότερα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή στις 15 

Μαΐου 1899 προβλεπόταν να καταργηθεί κάθε διάκριση μεταξύ των 

Δημοτικών Σχολείων και να καθιερωθεί ένας τύπος σχολείου σε όλη 

τη χώρα. Το νομοσχέδιο αυτό δεν ψηφίστηκε και ο Υπουργός 

Παιδείας Α. Ευταξίας της Κυβέρνησης Γ. Ν. Θεοτόκη υπέβαλε την 

παραίτησή του μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε. 

Στην επαρχία Ερμιονίδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που βρέθηκαν, 

φαίνεται ότι συστάθηκαν πέντε Γραμματοσχολεία (Θερμήσι, 

Καράκασι, Φούρνοι, Πορτοχέλι, Κοιλάδα). Τα δύο πρώτα ανήκαν 

στον Δήμο Ερμιόνης και τα άλλα τρία στον Δήμο Κρανιδίου. Πριν 

από τον νόμο Β΄ΤΜΘ/1895 λειτουργούσαν στους Φούρνους, το 

Πορτοχέλι και την Κοιλάδα καθώς φαίνεται από τα στοιχεία που 

παρουσιάζουμε στα σχετικά κεφάλαια.  

Ακολούθησε η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1913 στην οποία 

περιλαμβάνεται η καθιέρωση του εξάχρονου Δημοτικού Σχολείου σε 

όλη τη χώρα. Τα Γραμματοσχολεία είχαν στην πράξη καταργηθεί 

καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή «υποβαθμισμένης» 

εκπαίδευσης για διδάσκοντες και διδασκομένους. 

Η έρευνά μας στηρίχθηκε κυρίως σε πρωτογενείς πηγές: Γ.Α.Κ, 

Αρχεία Νομού Αργολίδας, Αρχεία οικογενειών, Φ.Ε.Κ., Εφημερίδα 

Συζητήσεων της Βουλής καθώς και στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 
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Γραμματοσχολείο Θερμησίου (1895 – 1896) 

Το Γραμματοσχολείο Θερμησίου φαίνεται να ιδρύθηκε, για λόγους 

που δεν γνωρίζουμε, αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου 

Β΄ΤΜΘ/1895. Τον επόμενο χρόνο, ωστόσο, καταργήθηκε «ένεκεν 

ελλείψεως μαθητών», όπως αναφέρεται στο Φ.Ε.Κ. 107/21 

Σεπτεμβρίου 1896. Η κατάργηση του Γραμματοσχολείου έγινε 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του νόμου Β΄ΤΜΘ «Περί 

Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως». Προηγήθηκε η υπ’ αρ. Στ’ πράξη της 

5ης Σεπτεμβρίου 1896 του Εποπτικού Συμβουλίου Αργολίδος προς το 

Υπουργείο Παιδείας,1 επί υπουργίας Δημητρίου Πετρίδη.  

Στην ανωτέρω πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου αναγράφεται ότι: 

«Καταργείται το Γραμματοσχολείο Θερμησίου διότι πλην ελαχίστων 

παραχειμαζόντων οι οποίοι διαμένουν δεν υπάρχουν ενταύθα άλλοι 

κάτοικοι». 2 

Σύμφωνα, όμως, με τα στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής 

του Οκτωβρίου 1896 το Θερμήσι είχε διακόσιους εξήντα τρεις (263) 

κατοίκους (εκατόν πενήντα τρεις -153- άνδρες και εκατόν δέκα -110 - 

γυναίκες). 

 
1 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε Δ΄, «Πράξεις Εποπτικού Συμβουλίου...», Θ.182/Υλικό 

αταξινόμητο.  

2 Φ.Ε.Κ. 39/17 Ιουνίου 1897, τ. Β΄. 
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Είναι βέβαιο, επίσης, πως μέχρι το 1912 κανένας τύπος σχολείου δεν 

λειτούργησε στο Θερμήσι και τους άλλους οικισμούς της 

Ακρογιαλιάς (Πλέπι, Σαμπάριζα, Μετόχι). Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα 

αναγνωριζόταν ο συνοικισμός αυτός ως Κοινότητα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του νόμου Δ΄ΝΖ (4057) «Περί συστάσεως δήμων και 

κοινοτήτων» - Φ.Ε.Κ. 262/31 Αυγούστου 1912 §5. Βασιζόμενοι, 

επιπροσθέτως, σε σχετικούς πίνακες της Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Νομαρχίας Αργολίδας καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως μέχρι το 

έτος 1926 δεν πρέπει να λειτούργησε σχολείο στο Θερμήσι καθώς 

και στους παραπάνω συνοικισμούς. 
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Γραμματοσχολείο Καρακασίου (1899 – 1824) 

Το Εποπτικό Συμβούλιο της Νομαρχίας Αργολιδο-Κορινθίας με την 

υπ’ αρ. Κδ’/29 Ιανουαρίου 1899 §3 πράξη του εισηγείται τη σύσταση 

Γραμματοσχολείου στο Καρακάσι (Ηλιόκαστρο ή Ειλεοί). Σχετικά 

αναφέρεται: 

«Επειδή εν τοις χωρίοις Καρακάσι και Λουκαΐτι του Δήμου Διδύμων, 

άτινα απέχουσιν απ’ αλλήλων 20΄ λεπτά της ώρας διαμένουσι περί 

τας εβδομήντα (70) οικογενείας ων τα τέκνα αυτών ου δύνανται να 

φοιτώσιν εις σχολεία, του πλησιεστέρου τούτων απέχοντος 1 ½ 

ώραν, το Εποπτικόν Συμβούλιον προτείνη να συσταθή εις Καρακάσι 

Γραμματοσχολείον». 

Πράγματι το Υπουργείο, με Υπουργό Παιδείας τότε τον Δ. 

Μομφεράτο, απεδέχθη την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου και 

η γενέθλια πράξη της σύστασης δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 33/22 

Φεβρουαρίου 1899, τ. Α΄ 

Δεν γνωρίζουμε πόσο άμεσα λειτούργησε το Γραμματοσχολείο. 

Οπωσδήποτε, όμως, λειτούργησε την επόμενη χρονιά με 

γραμματοδιδάσκαλο τον Ιωάννη Αντωνόπουλο, ο οποίος 

απολύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. Νδ΄22 Δεκεμβρίου 1901 πράξη 
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του Εποπτικού Συμβουλίου. Φαίνεται, ωστόσο, πως για κάποιους 

λόγους η απόλυση δεν πραγματοποιήθηκε άμεσα.3 

Έτσι το Εποπτικό Συμβούλιο επανέρχεται και με την υπ’ αρ. 93/10 

Σεπτεμβρίου 1903 πράξη του απολύει οριστικά τον 

γραμματοδιδάσκαλο Ιωάννη Αντωνόπουλο, ο οποίος «δεν δύναται 

να είναι επαρκής εις το εαυτού έργον». Προτείνει δε να 

αντικατασταθεί από υποδιδάσκαλο (γραμματιστή). Σύμφωνα με 

σχετικό πίνακα την 31 Αυγούστου 1903 ο μισθός του Ιωάννη 

Αντωνόπουλου ήταν 45 δραχμές, το 1/3 περίπου του μισθού ενός 

δημοδιδασκάλου.4 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα όσα αναφέρονται από τον 

αείμνηστο Παναγιώτη Γ. Χαρμπή, μαθητή τότε του Σχολείου, στο 

βιβλίο του «Σαν μυθιστόρημα η Ζωή μου» (σελ.30) για τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του Σχολείου και γενικότερα της σχολικής ζωής 

στο Καρακάσι. 

Το 1903 το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 95/6 Οκτωβρίου 1903 

§ι΄ πράξη του διορίζει στο Σχολείο τον υποδιδάσκαλο Π. Φούγια με 

βαθμό «Β΄ τάξεως».5 

Μετά από λίγους μήνες, όμως, με την υπ’αρ.1301/26 Ιανουαρίου 

1907 πράξη του Υπουργού, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ 17/2 

 
3Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πράξεις Εποπτικού Συμβουλίου...», Θ.182, Κυτ.2/Υλικό 

αταξινόμητο.  

4 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες...», Κυτ.7/Υλικό αταξινόμητο.  

5Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πράξεις Εποπτικού Συμβουλίου...», Θ.182, Κυτ.2/Υλικό 

αταξινόμητο. 
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Φεβρουαρίου 1904, ο προαναφερόμενος απολύθηκε, γιατί 

εγκατέλειψε τη θέση του».6 Το έγγραφο με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 

στάλθηκε προς τον Νομάρχη και τον επιθεωρητή, για να επιδοθεί 

στον ενδιαφερόμενο. 

Στη θέση του μετά από λίγες ημέρες, στις 19 Φεβρουαρίου 1904, 

τοποθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο γραμματιστής Β΄ τάξεως 

Ιωάννης Ανδρακάκος. Είχε τότε προϋπηρεσία 1 έτος, 4 μήνες και 20 

ημέρες. Φαίνεται πως ο Ανδρακάκος παρέμεινε στο Σχολείο και το 

επόμενο σχολικό έτος 1904 – 1905, όπως αναφέρει ο επιθεωρητής 

Ιωάννης Μεγαρεύς σε απάντησή του στο υπ’ αρ. 15081/10 

Σεπτεμβρίου 1904 έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή.7 

Το 1906 το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. Πη΄/11 Απριλίου 1906 

§5 πράξη του διορίζει στο «κοινόν σχολείον» Καρακασίου, ήδη είχαν 

καταργηθεί τα γραμματοδιδασκαλεία, τον υποδιδάσκαλο Δημήτριο 

Τσαπραλή με δική του πρωτοβουλία, επειδή, «το Δημοτικόν 

Συμβούλιον του Δήμου Διδύμων αν και ηρωτήθη δεν υπέδειξεν 

προθυμίαν να απαντήσει».8 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 1906 – 1907, στις 2 

Σεπτεμβρίου 1906 τοποθετήθηκε στο Σχολείο με πράξη του Εποπτικού 

 
6 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Απολύσεις δημοδιδασκάλων, 1904» Θ.184/1, 

Κυτ.288/Υλικό αταξινόμητο.  

7 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Κεναί θέσεις, αργούντα Σχολεία», Θ.182, Κυτ.137/Υλικό 

αταξινόμητο. 

8Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πράξεις Εποπτικού Συμβουλίου...», Θ. 182, Κυτ.2/Υλικό 

αταξινόμητο. 
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Συμβουλίου και πρωτοδιορισθείς υποδιδάσκαλος «Β΄ τάξεως» Δ. 

Πίκουλας.9 

Δεν γνωρίζουμε αν ο διδάσκαλος ανέλαβε αμέσως υπηρεσία, γιατί 

το Σχολείο φαίνεται να μην λειτούργησε τους πρώτους μήνες της 

νέας σχολικής χρονιάς, όπως σημειώνεται στον σχετικό πίνακα της 

Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομαρχίας Αργολίδος με ημερομηνία 2 

Νοεμβρίου 1906 που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 

υπογράφει ο επιθεωρητής Ιωάννης Μεγαρεύς.10 

Τον Ιανουάριο του 1907 ο διδάσκαλος Δ. Πίκουλας υπηρετούσε στο 

Σχολείο. Ωστόσο, αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει το χωριό καθώς 

«παρεξηγήθηκε» με τους κατοίκους. Το Εποπτικό Συμβούλιο 

απαντώντας σε σχετικό τηλεγράφημα ανέφερε ότι «...απεφάσισεν να 

απολυθή, ως μη δυνάμενος δια λόγους ανεξαρτήτους της 

θελήσεώς του να εργάζεται εις Καρακάσιον».  

Τα ανωτέρω σημειώνονται στην υπ’ αρ. Πθ΄/15 Ιανουαρίου 1907 §6 

πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου. 11  Στη συνέχεια ο Δ. Πίκουλας 

απολύθηκε από την υπηρεσία με το υπ’ αρ. 1483/12 Φεβρουαρίου 

1907 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας. 

Το Σχολείο παρέμεινε κλειστό μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 

καθώς διδάσκαλος δεν τοποθετήθηκε, σύμφωνα με το από 18 

Απριλίου 1907 τηλεγράφημα που απέστειλε ο επιθεωρητής 

 
9Γ.Α.Κ. Νομού Αργολίδας, «Μητρώον Εκπαιδευτικών Νομού Αργολίδος - 

Διοικητικά, 12.2.»  

10Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες κ.λπ.», Κυτ.2,/Υλικό αταξινόμητο.  

11 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πράξεις Εποπτικού Συμβουλίου...», Θ.182, Κυτ.2/Υλικό 

αταξινόμητο. 
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Αργολίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Από διμήνου ουδεμία θέσις 

είναι κενή... εν πλήρεσι σχολείοις αργούσι μόνον κοινά σχολεία 

Δήμαινας Επιδαύρου και Καρακασίου Διδύμων».12 

Στις 4 Σεπτεμβρίου 1907 έρχεται με μετάθεση στο Σχολείο ο 

υποδιδάσκαλος «Β΄ τάξεως» Γ. Νιώτης, που είχε τότε συνολικό χρόνο 

υπηρεσίας 4 έτη και 8 μήνες. Καθώς φαίνεται ο Γ. Νιώτης παρέμεινε 

στο Σχολείο για 5 χρόνια και η απόλυσή του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 

70/18 Απριλίου 1912. Υπήρξε ο μακροβιότερος διδάσκαλος του 

Σχολείου κατά την πρώτη 20/ετία της λειτουργίας του. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την εικόνα του Σχολείου από τα μέσα 

της πρώτης 10/ετίας του 20ου αιώνα σύμφωνα με τα στοιχεία των 

μαθητών που καταγράφονται στο Μητρώο Εκπαιδευτικών Ν. 

Αργολίδας (σελ. 93). 

➢ Σχολικό έτος 1904-1905 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Σύνολο 

Εγγραφέντες 18 7 4 3 32 

Φοιτήσαντες 16 3 4 3 26 

 

➢ Σχολικό έτος 1905-1906 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Σύνολο 

Φοιτούντες 12 8 6 4 30 

Εξετασθέντες 11 6 4 3 24 

 

 

 
12 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Δημοτικά, κεναί θέσεις, αργούντα σχολεία 

Αργολιδοκορινθίας», Θ.182, Κυτ. 137/Υλικό αταξινόμητο.  
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➢ Σχολικό έτος 1906-1907 

Δεν αναγράφεται ο αριθμός μαθητών, καθώς σύμφωνα με τα 

προαναφερόμενα το Σχολείο δεν πρέπει να λειτούργησε. 

➢ Σχολικό έτος 1907-1908 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Σύνολο 

Εγγραφέντες 24 4 8 2 38 

Φοιτήσαντες 20 2 5 2 29 

 

Στους πίνακες δεν αναγράφεται ξεχωριστά ο αριθμός των αγοριών 

και κοριτσιών, ενώ είναι μεγάλη η διαφορά, περίπου 5πλάσια, του 

αριθμού των μαθητών που φοιτούν στην Α΄ τάξη και εκείνων που 

φοιτούν στη Δ΄ τάξη. 

Το Σχολείο από τον πρώτο χρόνο της σύστασής του και από 1ης 

Αυγούστου 1899 έως την 1η Αυγούστου 1903 στεγαζόταν σε ιδιωτική 

οικία ιδιοκτησίας Σοφίας Γ. Ρώκου με μηνιαίο ενοίκιο 10 δραχμές. 

Από 1ης Ιανουαρίου 1905 έως 1η Ιανουαρίου 1907 το Σχολείο 

στεγαζόταν πάλι σε ιδιωτική οικία ιδιοκτησίας Κ. Κοτσοβού με μηνιαίο 

ενοίκιο 25 δραχμές. Κατά τους χρόνους εκείνους η κινητή περιουσία 

του Σχολείου ήταν 5 θρανία, 1 πίνακας, 1 τραπέζι και 1 κάθισμα. 

Από τον πίνακα13 για τις ετήσιες δαπάνες των σχολείων Αργολίδας 

με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1911 πληροφορούμεθα ότι: Στο 

«κοινόν» σχολείο του χωριού υπηρετεί ένας υποδιδάσκαλος που 

λαμβάνει μισθό 70 δραχμές μηνιαίως. Έτσι η ετήσια δαπάνη για τον 

μισθό του είναι οκτακόσιες σαράντα δραχμές (840 δρχ.), το μίσθωμα 

του διδακτηρίου διακόσιες σαράντα δραχμές (240 δρχ.) και συνολικά 

 
13 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίναξ...», Θ.182, Κυτ.2/Υλικό αταξινόμητο. 
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η ετήσια δαπάνη για το διδακτήριο ανέρχεται στο ποσό των χιλίων 

ογδόντα δραχμών (1.080 δρχ.). Άλλες δαπάνες όπως γραφικά, υλικά 

διδασκαλίας κ.λπ. για τη λειτουργία του Σχολείου δεν αναφέρονται.  

Το σχολικό έτος 1912 – 1913, στις 8 Σεπτεμβρίου 1912, διορίζεται από 

το Υπουργείο Παιδείας η υποδιδασκάλισσα Σοφία Γεωργιάδου. Είναι 

η πρώτη γυναίκα που υπηρετεί στο Σχολείο του χωριού και η οποία 

παρέμεινε σ’ αυτό για τρία σχολικά έτη. Η πράξη 31868 της 

παραίτησής της δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 176/12 Οκτωβρίου 1915.  

Σε πίνακα με ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 1924 «εμφαίνοντα αριθμόν 

εγγραφέντων μαθητών και μαθητριών εν τοις σχολείοις Περιφερείας 

Αργολίδος κατά το σχολικόν έτος 1924-1925» αναφέρεται ότι: 

Σε σύνολο εκατόν δεκαπέντε (115) σχολείων της Περιφέρειας στο 

1/τάξιο μικτό Καρακασίου με αύξοντα αριθμό 93 στον σχετικό 

πίνακα, φοιτούν είκοσι τρία (23) αγόρια και δεκαέξι (16) κορίτσια. Τον 

πίνακα υπογράφει ο επιθεωρητής της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Αργολίδος Δημήτριος Ζαφειρόπουλος.14 

 

 

 

 

 

 
14 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίναξ...», Θ.182, Κυτ.13/Υλικό αταξινόμητο. 
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Γραμματοσχολείο Κοιλάδος (1888 – 1929) 

Η πρώτη πληροφορία που έχουμε για τη λειτουργία του 

Γραμματοσχολείου στην Κοιλάδα είναι αυτή που αναφέρει ο Θ. Μ. 

Λύρας, Α/βάθμιος Νομαρχιακός δημοδιδάσκαλος Ναυπλίου, στην 

έκθεση που υπέβαλε την 1η Αυγούστου 1888 στον Υπουργό «Επί των 

Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» για την κατάσταση 

των σχολείων της Επαρχίας Σπετσών και Ερμιονίδος. 

Στο εισαγωγικό μέρος της έκθεσης αναφέρει ότι λειτουργεί ένα 

Γραμματοσχολείο «εν τω χωρίω της Κοιλάδος».15 Στη συνέχεια από 

ένα πίνακα αξιολόγησης που υπογράφει ο επαρχιακός 

δημοδιδάσκαλος Αναστάσιος Τρίκκας, διευθυντής του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου Αρρένων Κρανιδίου με ημερομηνία 30 Μαρτίου 1891, 

πληροφορούμεθα ότι το Σχολείο κατά τη σχολική χρονιά 1890 - 1891 

έχει είκοσι πέντε (25) μαθητές. 

Ο γραμματοδιδάσκαλος που υπηρετεί σ’ αυτό ονομάζεται Νικόλαος 

Γ. Κτενιάδης και «πατρίς» του είναι οι Φούρνοι. Στην αξιολόγηση που 

του έγινε αναφέρεται ότι «η διαγωγή του ουδέν το επιλήψιμον 

παρουσιάζει και εκτελεί τα καθηκόντά του με ζήλον». Ο Νικόλαος 

Κτενιάδης από το 1870, ίσως και ενωρίτερα, υπηρετούσε στο 

Δημοτικό Σχολείο Φούρνων. Έτσι με 20/ετή και πλέον υπηρεσία τότε, 

 
15Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Επιθεωρήσεις Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας», Θ.182, 

Κυτ.191/Υλικό αταξινόμητο. 
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ερχόμενος στην Κοιλάδα, θα ήταν ένας έμπειρος 

γραμματοδιδάσκαλος.  

Το 1896, σύμφωνα με τον νόμο Β΄ΤΜΘ του 1895, συστάθηκε 

Γραμματοσχολείο και στην Κοιλάδα. Στον σχετικό πίνακα που 

υπέβαλε ο επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Αργολίδος με το 

υπ’ αρ. 5468/7 Αυγούστου 1897 έγγραφό του πληροφορούμεθα ότι 

στο Σχολείο υπηρετούσε ακόμη ο γραμματοδιδάσκαλος Νικόλαος 

Κτενιάδης «διορισθείς προ του νόμου». 

Μετά από τέσσερα χρόνια το Εποπτικό Συμβούλιο Αργολίδος με την 

υπ’ αρ. ΝΒ/11 Οκτωβρίου 1901 πράξη του αποφασίζει τα εξής:  

Επειδή το Σχολείο των Φούρνων έχει προαχθεί σε Δημοτικό 

Μονοτάξιο, να μετατεθεί ο υποδιδάσκαλος (γραμματιστής) 

Θεοχάρης Γλαστρής που υπηρετεί σ’ αυτό στο αντίστοιχο Σχολείο 

της Κοιλάδας, που έχει σαράντα (40) μαθητές. Ο δε 

γραμματοδιδάσκαλος της Κοιλάδας Νικόλαος Κτενιάδης να 

απολυθεί ως ανεπαρκής για τις ανάγκες του Σχολείου και να 

διοριστεί σε έτερο Σχολείο με μικρότερο αριθμό μαθητών. 

Έτσι ο Θεοχάρης Γλαστρής, στις 19 Νοεμβρίου 1901, με συνολική 

υπηρεσία 5 έτη, 9 μήνες και 2 ημέρες τοποθετείται με μετάθεση στο 

Σχολείο της Κοιλάδας του Δήμου Κρανιδίου, όπου και παρέμεινε για 

πέντε ολόκληρα σχολικά έτη έως τις 18 Σεπτεμβρίου 1906.  

Το σχολικό έτος 1902-1903 ο Θεοχάρης Γλαστρής, σύμφωνα με 

σχετικό πίνακα της 31ης Αυγούστου 1903, λαμβάνει μισθό 65 

δραχμές και προσαύξηση 5 δραχμές τον μήνα.  

Το 1904 το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. Ογ/1904 § 8 πράξη 

του και αφού έλαβε υπόψη την ικανότητα του υποδιδασκάλου 

Θεοχάρη Γλαστρή που υπηρετεί στο Σχολείο της Κοιλάδας: 
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«Κανονίζει τον βαθμόν υπηρεσίας του - Α’ τάξεως - από 1ης 

Ιανουαρίου 1905 μετά τις προαγωγικές εξετάσεις προαχθείς εις τον 

βαθμόν τούτον». 

Το 1907 με την υπ’ αρ. 264/ 19 Ιανουαρίου 1907 πράξη του Νομάρχη 

Αργολίδας Σπ. Βάρβογλη τοποθετήθηκε «εις τον εν Κοιλάδι 

(Κρανιδίου) κοινόν σχολείον» ο Δ. Πετράκης υποδιδάσκαλος «επί 

βαθμώ και μισθώ Α΄ τάξεως». Το αρμόδιο Υπουργείο έλαβε το 

σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 1072/23 Ιανουαρίου 1907. Όμως ο Δ. 

Πετράκης κατατάχθηκε σχεδόν αμέσως στον στρατό.  

Στη θέση του τοποθετείται με διορισμό ο υποδιδάσκαλος «Α΄ τάξεως 

επί μισθώ και βαθμώ» Δημ. Τσούμπας με την υπ’ αριθμ. 823/15 

Φεβρουαρίου 1907 πράξη του Νομάρχη. Το σχετικό έγγραφο 

παραλαμβάνεται από το Υπουργείο με αρ. πρ. 3479/7 Μαρτίου 1907. 

Το επόμενο σχολικό έτος 1907 - 1908 με την υπ’ αριθμ. 4454/26 

Σεπτεμβρίου 1907 πράξη του Νομάρχη, που το Υπουργείο παρέλαβε 

με αρ. πρωτ. 16914/15 Δεκεμβρίου 1907, ο Δημ. Τσούμπας 

μετατίθεται από το Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας στο αντίστοιχο 

Μπερμπατίου. Ήδη το Εποπτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρ. 96/14 

Σεπτεμβρίου 1907 §3 πράξη του είχε διορίσει με δικιά του 

πρωτοβουλία τον υποδιδάσκαλο Α΄ τάξης Δ. Γ. Κιμπουρόπουλο στο 

Σχολείο της Κοιλάδας, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Κρανιδίου αν και «ηρωτήθη από 20 Αυγούστου δεν υπέδειξε ουδένα 

ενδιαφέρον». Ο διδάσκαλος ανέλαβε υπηρεσία στις 8 Οκτωβρίου 

1907 έχοντας τότε συνολική υπηρεσία τρία χρόνια.  

Ο επόμενος διδάσκαλος ήταν ο Γ. Κουτσόπουλος υποδιδάσκαλος 

«Α΄ τάξεως». Τοποθετήθηκε στο Σχολείο από το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Κρανιδίου στις 13 Δεκεμβρίου 1910 και λάμβανε μηνιαίο 

μισθό 75 δραχμές. Απολύθηκε έναν χρόνο αργότερα στις 26 
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Νοεμβρίου 1911 με την υπ’ αριθμ. 26024 πράξη της Νομαρχίας 

Αργολίδας.  

Για κάποιους μήνες φαίνεται πως το Σχολείο παρέμεινε «κλειστόν», 

έως τις 21 Φεβρουαρίου 1912 οπότε τοποθετήθηκε από το 

Υπουργείο ο διδάσκαλος «Γ΄ τάξεως» Χ. Σπ. Κυριακόπουλος, ο 

οποίος παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 1913 με την παραίτησή του 

να δημοσιεύεται στις 26 Σεπτεμβρίου 1913. 

Στη συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κρανιδίου και 

την υπ’ αριθμ. 9428/19 Νοεμβρίου 1913 πράξη της Νομαρχίας 

Αργολίδας τοποθετήθηκε στο Σχολείο η διδασκάλισσα «Γ’ τάξεως»  

Φώφη Αντ. Σακελλαρίου, η οποία παρέμεινε στο Σχολείο για 5 

σχολικά έτη. 

Σύμφωνα με το Μητρώο Εκπαιδευτικών Νομού Αργολίδας (σελ. 85), 

από τα μέσα της πρώτης 10/ετίας του 20ου αιώνα, το Σχολείο της 

Κοιλάδας ως προς τις εγγραφές των μαθητών παρουσιάζει την 

παρακάτω εικόνα: 

 

➢ Σχολικό έτος 1904-1905 

 Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Σύνολο 

Εγγραφέντες 19 12 18 7 56 

Φοιτήσαντες 18 12 18 7 55 

 

➢ Σχολικό έτος 1905-1906 

Φοιτούντες: Α΄ δεκαοκτώ (18), Β΄ δεκαπέντε (15), Γ΄ εννέα (9), Δ΄ δέκα 

(10). Σύνολο πενήντα δύο (52). 

Εξετασθέντες: Α΄ δεκαεπτά (17), Β΄ δεκαπέντε (15), Γ΄ οκτώ (8), Δ΄ 

οκτώ (8). Σύνολο σαράντα οκτώ (48). 
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➢ Σχολικό έτος 1906-1907 

Φοιτούντες: Α΄ δεκαοκτώ (18) αγόρια, δεκατέσσερα (14) κορίτσια, Β΄ 

επτά (7) αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Γ΄ δέκα (10) αγόρια, τέσσερα (4) 

κορίτσια, Δ΄ τέσσερα (4) αγόρια, τρία (3) κορίτσια. Σύνολο πενήντα 

εννέα (59), τριάντα ένα (31) αγόρια και είκοσι οκτώ (28) κορίτσια. 

Εξετασθέντες: Α΄ δέκα (10) αγόρια, δεκατέσσερα (14)κορίτσια, Β΄ 

επτά (7) αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Γ΄ επτά (7) αγόρια, τέσσερα (4) 

κορίτσια, Δ΄ τρία (3) αγόρια. Σύνολο πενήντα δύο (52), είκοσι επτά 

(27) αγόρια και είκοσι πέντε (25) κορίτσια. 

Σε πίνακα της επιθεώρησης των Δημοτικών Σχολείων του Νομού 

Αργολίδος του σχολικού έτους 1906 – 1907, με ημερομηνία 2 

Νοεμβρίου 1906, το Σχολείο της Κοιλάδας χαρακτηρίζεται ως «κοινόν 

Α/βάθμιον» και σ’ αυτό φοιτούν πενήντα οκτώ (58) μαθητές, τριάντα 

ένα (31) αγόρια και είκοσι επτά (27) κορίτσια. 

 

➢ Σχολικό έτος 1907-1908 

Εξετασθέντες: Α΄ είκοσι ένας (21), Β΄ έντεκα (11), Γ΄ έντεκα (11), 

Δ΄(μηδέν). Σύνολο σαράντα τρεις (43). 

Εγγραφέντες: Α΄ είκοσι ένας (21), Β΄ δώδεκα(12), Γ΄ δεκατρείς (13), Δ΄ 

έξι (6). Σύνολο πενήντα δύο (52).  

Επίσης να σημειώσουμε πως σε καταλόγους του Ελληνικού Σχολείου 

Κρανιδίου βρίσκουμε μαθητές που έχουν αποφοιτήσει από το 

«Κοινόν» Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας. Έτσι το σχολικό έτος 1907 – 

1908, κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, φοίτησαν στο Ελληνικό Σχολείο 

Κρανιδίου δύο μαθητές οι: 

• Κωνσταντίνος Κ. Λιόσης και 

• Νικόλαος Α. Ματθαίος 
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Κατά τους χρόνους εκείνους οι κάτοικοι της σχολικής περιφέρειας 

Κοιλάδας είναι τετρακόσιοι εξήντα τέσσερις (464) ενώ το ποσοστό 

φοίτησης των παιδιών στο σχολείο φτάνει το 11,85%, όπως 

αναφέρεται στο Μητρώο Εκπαιδευτικών Νομού Αργολίδος (σελ. 85). 

Από τις 14 Ιουλίου 1901 έως τις 14 Ιουλίου 1906 το Σχολείο 

στεγαζόταν στην ιδιόκτητη οικία του Α. Α. Θεοχάρη και το ενοίκιο 

ανερχόταν στις είκοσι δραχμές(20 δρχ.) τον μήνα. Φαίνεται, ωστόσο, 

πως και τα επόμενα χρόνια ως διδακτήρια χρησιμοποιούνταν 

ιδιωτικές οικίες.  

Στον πίνακα με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1911 στο «κοινόν» Σχολείο 

της Κοιλάδας υπηρετεί ένας διδάσκαλος προφανώς με βαθμό 

υποδιδασκάλου και λαμβάνει μισθό εβδομήντα πέντε δραχμές (75 

δρχ.) τον μήνα. Έτσι η ετήσια δαπάνη για τον μισθό του είναι 75 χ 12= 

900 δραχμές. Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα τότε δεν δίδονταν. Το 

ετήσιο μίσθωμα του διδακτηρίου είναι διακόσιες σαράντα δραχμές 

(240 δρχ.). Το σύνολο δαπανών ανέρχεται στις χίλιες εκατόν 

σαράντα δραχμές(1.140 δρχ.) και πληρώνονται από τον Δήμο 

Κρανιδίου. 

Μία πληροφορία επιπλέον έχουμε και από το ημερολόγιο περιοδείας 

του επιθεωρητή Δημήτρη Μαυροκέφαλου κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο Δημ. Μαυροκέφαλος σύμφωνα με το 

Πρακτικό 2 της 6ης Σεπτεμβρίου 1914 του Εποπτικού Συμβουλίου 

επισκέφθηκε την Κοιλάδα, επιθεώρησε την ιδιωτική οικία που θα 

στεγαζόταν το Σχολείο (δεν γνωρίζουμε τίνος ιδιοκτησία ήταν) και 

συμφώνησε το μίσθωμά της.  

Τα έπιπλα και όργανα διδασκαλίας του Σχολείου μέχρι τότε ήσαν: 
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✓ Έξι (6) θρανία 

✓ Ένας (1) μαυροπίναξ 

✓ Μία (1) τράπεζα 

✓ Ένας (1) χάρτης 

Μετά το 1913 και για τα επόμενα χρόνια υπηρέτησαν στο Σχολείο της 

Κοιλάδας οι εξής διδάσκαλοι: 

▪ Φώφη Σακελλαρίου (1913 - 1918) 

▪ Θεοχάρης Γλαστρής (1918 - 1920) 

▪ Διονύσιος Γιαννικόπουλος (1920 - 1922) 

▪ Ευτυχία Λειβαδίτου (1923) 

▪ Δ. Τσιώκας (1923 - 1929) 

Με βάση τα στοιχεία του Γενικού Ελέγχου (1913 - 1921) και του 

Μαθητολογίου του Σχολείου, που βρέθηκαν στα αρχεία του Νομού 

Αργολίδας, παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις εγγραφές των 

μαθητών του Σχολείου. 

➢ Σχολικό έτος 1913 - 1914 

Γενικός Έλεγχος 

Μαθητές: Α΄ πενήντα έξι (56), Β΄ δέκα (10), Γ΄ οκτώ (8), Δ΄ δύο (2). 

Σύνολο εβδομήντα έξι (76). Ημερομηνία λήξης του έτους δεν υπάρχει. 

 

➢ Σχολικό έτος 1914 - 1915 

Γενικός Έλεγχος 

Εγγραφέντες: Εξήντα οκτώ (68), αγόρια τριάντα πέντε (35), κορίτσια 

τριάντα τρία (33). 
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Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 21 Ιουνίου 1915 

 Η διδασκάλισσα 

 Φώφη Σακελλαρίου 

 

➢ Σχολικό έτος 1915 - 1916 

Γενικός Έλεγχος 

Μαθητές: Α΄ σαράντα τέσσερις (44), Β΄ είκοσι έξι (26), Γ΄ δέκα έξι (16), 

Δ΄ τέσσερις (4), Ε΄ πέντε (5). Σύνολο ενενήντα έξι (96), αγόρια 

σαράντα οκτώ (48), κορίτσια σαράντα οκτώ (48) 

Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 15 Ιουνίου 1916 

 Η διδασκάλισσα 

 Φώφη Σακελλαρίου 

Τη χρονιά αυτή λειτούργησε στο σχολείο Ε΄ τάξη. 

➢ Σχολικό έτος 1916 – 1917 

Γενικός Έλεγχος 

 

Μαθητές: Α΄ δεκαεπτά (17), αγόρια, είκοσι έξι, κορίτσια(26), Σύνολο 

σαράντα τρεις (43), Β΄ δέκα οκτώ (18), Γ΄ δεκαεπτά (17), Δ΄ 

δεκατέσσερις (14). Σύνολο ενενήντα δύο (92), αγόρια σαράντα δύο 

(42), κορίτσια πενήντα (50) 

Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 11 Μαΐου 1917 

 Η διδασκάλισσα 

 Φώφη Σακελλαρίου 

 

➢ Σχολικό έτος 1917 - 1918 

Γενικός Έλεγχος 
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Μαθητές: Α΄ τριάντα έξι (36), Β΄ δεκαοκτώ (18), Γ΄ δεκαέξι (16), Δ΄ 

δεκαεννέα (19). Σύνολο ενενήντα δύο (92), αγόρια σαράντα τρία 

(43), κορίτσια σαράντα εννέα(49). 

Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 3 Ιουνίου 1918  

➢ Σχολικό έτος 1918-1919 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων: Εξήντα εννέα (69).  

 10 Οκτωβρίου 1918 

 Διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

Γενικός Έλεγχος 

Αριθμός μαθητών 

Α΄ τριάντα πέντε (35), Β΄ επτά (7) αγόρια, επτά κορίτσια (7), σύνολο 

δεκατέσσερις (14), Γ΄ έξι αγόρια (6), εννέα (9) κορίτσια, σύνολο 

δεκαπέντε (15), Δ΄ πέντε (5). Σύνολο εξήντα εννέα (69) αγόρια, 

τριάντα τρία (33) κορίτσια.  

Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 17 Ιουνίου 1919 

 Διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

 

➢ Σχολικό έτος 1919 - 1920 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων : Εβδομήντα ένας (71) 

 1 Οκτωβρίου 1919 

 Διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

Γενικός Έλεγχος 

Αριθμός μαθητών 
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Α΄ δώδεκα (12) αγόρια, δεκατέσσερα (14) κορίτσια, σύνολο είκοσι 

έξι, Β΄ οκτώ (8) αγόρια, οκτώ κορίτσια(8), σύνολο δέκα έξι (16), Γ΄ 

πέντε αγόρια (5), πέντε (5) κορίτσια, σύνολο δέκα (10), Δ΄ έξι (6) 

αγόρια, έξι (6) κορίτσια, σύνολο δώδεκα (12). Σύνολο εξήντα 

τέσσερις (64), τριάντα ένα αγόρια (31), τριάντα τρία (33) κορίτσια  

Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 23 Ιουνίου 1920 

 Διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

 

➢ Σχολικό έτος 1920-1921 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων εξήντα επτά(67).  

 15 Σεπτεμβρίου 1920 

 Διδάσκαλος 

 Διονύσιος Γιαννακόπουλος 

Γενικός Έλεγχος 

Αριθμός μαθητών 

Α΄ δεκαεπτά (17) αγόρια, δεκατρία (13) κορίτσια, σύνολο τριάντα 

(30), Β΄ πέντε (5) αγόρια, εννέα (9) κορίτσια, σύνολο δεκατέσσερις 

(14), Γ΄ πέντε αγόρια (5), πέντε(5) κορίτσια, σύνολο δέκα (10), Δ΄ 

πέντε (5) αγόρια, επτά (7) κορίτσια, σύνολο δώδεκα(12). Σύνολο 

εξήντα έξι (66), τριάντα δύο (32) αγόρια και τριάντα τέσσερα (34) 

κορίτσια.  

Κλείνεται με ημερομηνία λήξης 25 Μαΐου 1921 

 

➢ Σχολικό έτος 1921 - 1922 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων μαθητών εξήντα εννέα(69).  

15 Σεπτεμβρίου 1921 
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➢ Σχολικό έτος 1922 - 1923 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων πενήντα έξι (56).  

Α΄ είκοσι έξι (26), Β΄ έντεκα (11), Γ΄ δέκα(10), Δ΄ εννέα (9).  

Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. 

Στον πίνακα μεταβολών Προσωπικού της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 

Αργολίδας της 6ης Φεβρουαρίου 1923 που υπογράφει ο 

επιθεωρητής Δ. Ζαφειρόπουλος αναφέρεται ότι: Ο διδάσκαλος του 

Σχολείου Κοιλάδας Διονύσιος Γιαννακόπουλος «απελύθη διότι 

εγκατέλειψε την θέσιν του». Αντ’ αυτού, στις 10 Ιανουαρίου 1923, 

διορίσθηκε η διδασκάλισσα Ευτυχία Λειβαδίτου, η οποία ανέλαβε 

υπηρεσία στις 17 Ιανουαρίου 1923 και εγκαταστάθηκε στο Σχολείο.16 

➢ Σχολικό έτος 1923 - 1924 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων εξήντα εννέα(69).  

Α΄ τριάντα δύο(32), Β΄ δεκατέσσερις (14), Γ΄ δώδεκα(12), Δ΄ έντεκα 

(11).  

 15 Οκτωβρίου 1923 

 Διδάσκαλος 

 Δ. Τσιώκας 

➢ Σχολικό έτος 1924 - 1925 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων μαθητών εβδομήντα 

τέσσερις(74).  

 1 Οκτωβρίου 1924 

 Διδάσκαλος 

 Δ. Τσιώκας 

 
16 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε Δ΄, Κυτ.10/Υλικό αταξινόμητο. 
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Στον πίνακα της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αργολίδος, που ήδη 

έχουμε αναφέρει, για τα Σχολεία Καρακασίου και Πορτοχελίου της 

29ης Δεκεμβρίου 1924 το Σχολείο Κοιλάδας με αυξ. αρ. 88 είναι 

μονοτάξιο (μικτό) με εξήντα δύο μαθητές, τριάντα επτά (37) αγόρια 

και είκοσι πέντε (25) κορίτσια.17 

➢ Σχολικό έτος 1925 - 1926 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων μαθητών εβδομήντα πέντε 

(75). Α΄ είκοσι επτά (27), Β΄ είκοσι ένας (21), Γ΄ δεκαπέντε (15), Δ΄ 

δώδεκα (12).  

 15 Οκτωβρίου 1925 

 Διδάσκαλος 

 Δ. Τσιώκας 

 

➢ Σχολικό έτος 1926 - 1927 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων μαθητών ογδόντα εννέα(89).  

Α΄ τριάντα πέντε (35), Β΄ είκοσι έξι (26), Γ΄ δεκαπέντε (15), Δ΄ δεκατρείς 

(13).  

 15 Οκτωβρίου 1926 

 Διδάσκαλος 

 Δ. Τσιώκας 

➢ Σχολικό έτος 1927 - 1928 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων μαθητών ογδόντα τρεις(83). 

Α΄ είκοσι πέντε (25), Β΄ είκοσι πέντε (25), Γ΄ δεκαοκτώ (18), Δ΄ 

δεκαοκτώ (18).  

 

 
17 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, Κυτ.13/Υλικό αταξινόμητο. 
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 15 Οκτωβρίου 1927 

 Διδάσκαλος 

 Δ. Τσιώκας 
 

➢ Σχολικό έτος 1928 - 1929 

Μαθητολόγιο: Αριθμός εγγραφέντων μαθητών ενενήντα(90). 

Α΄ τριάντα τέσσερις(34), Β΄ είκοσι δύο (22), Γ΄ δεκαεπτά (17), Δ΄ 

δεκαεπτά (17).  

 15 Οκτωβρίου 1928 

 Διδάσκαλος 

 Δ.Τσιώκας 
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Γραμματοσχολείο Πορτοχελίου (1888 – 1926) 

Από την από 1η Αυγούστου 1888 έκθεση του Θ. Μ. Λύρα, 

Πρωτοβάθμιου Νομαρχιακού Δημοδιδασκάλου Ναυπλίου, προς το 

Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 

πληροφορούμεθα τη λειτουργία ενός Γραμματοσχολείου «εν τω 

χωρίω Χελίω».18 

Στη συνέχεια στον «γνωστό» πίνακα αξιολόγησης της 30ης Μαρτίου 

1891 που υπογράφει ο επαρχιακός δημοδιδάσκαλος Αναστάσιος 

Τρίκκας, αναφέρεται ότι το Σχολείο κατά το σχολικό έτος 1890 - 1891 

έχει δεκαεπτά μαθητές. Ο γραμματοδιδάσκαλος που υπηρετεί σ’ 

αυτό ονομάζεται Νικόλαος Δ. Χατζής και «πατρίς» του είναι το 

Κρανίδι. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που του έγινε «η διαγωγή του 

ουδέν το επιλήψιμον παρουσιάζει το δε καθήκον του καθόσον αι 

ολίγαι γνώσεις του επιτρέπουσι εκτελείται κανονικώς».19 

Το 1896, σύμφωνα με τον νόμο Β΄ΤΜΘ του 1895, στο Πορτοχέλι 

ιδρύθηκε Γραμματοσχολείο, χωρίς, ωστόσο, να βρεθεί το Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσής του.  

Από σχετικό πίνακα, όμως, που υπέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας 

στις 5 Αυγούστου 1897 ο επιθεωρητής των Σχολείων Αργολίδος με 

το υπ’ αριθμ. 5468/7 Αυγούστου 1897 έγγραφό του, 

πληροφορούμεθα ότι ο γραμματοδιδάσκαλος του Σχολείου 

 
18Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Επιθεωρήσεις Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας», Θ.182, 

Κυτ.191/Υλικό αταξινόμητο.  

19Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες...», Κυτ.2/Υλικό αταξινόμητο. 
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ονομάζεται Δημήτριος Ρομπότης και διορίστηκε με τον παραπάνω 

νόμο.20 

Στις 20 Οκτωβρίου 1901 διορίζεται στο Σχολείο η διδασκάλισσα «Α΄ 

τάξεως» Α(ν)δριανή Δέδε, 21  η οποία παρότι ήταν πρωτοβάθμια 

διδασκάλισσα τοποθετήθηκε σε Γραμματοσχολείο. Ο μισθός της 

ανέρχεται στις 110 δραχμές μηνιαίως, σύμφωνα με σχετικό πίνακα 

της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Αργολίδος με ημερομηνία 31 

Αυγούστου 1903.22 

Το 1909 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΡΙΑ (iii)/21 Οκτωβρίου 1909 

πράξη το Εποπτικό Συμβούλιο απολύει πλέον «την συνταξιούχον 

διδασκάλισσαν Α(ν)δριανήν Δέδε επειδή δεν δυναται να επαρκή 

πλέον εις τας ανάγκας του σχολείου εις ο πλην των κορασίων του 

χωρίου φοιτώσι και τ’ άρρενα ίνα αντί αυτής διορισθή 

δημοδιδάσκαλος επί βαθμώ υποδιδασκάλου». 23  Η απόλυση έχει 

ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1909, μετά από συνολική 8/ετή συνεχή 

υπηρεσία στο εν λόγω Σχολείο. 

Ο νέος διδάσκαλος ήταν ο Μ. Αρκουδά(ι)ρης με το βαθμό «Α΄ 

τάξεως», ο οποίος διορίστηκε στο Σχολείο «επί συμβάσει». Παρέμεινε 

 
20Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες...», Κυτ.7,13,14 /Υλικό αταξινόμητο.  

21Γ.Α.Κ. Νομού Αργολίδας, «Μητρώον Εκπαιδευτικών Νομού Αργολίδος- 

Διοικητικά, 12.2.» 

22 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες...», Κυτ.7,13,14 /Υλικό αταξινόμητο. 

23  Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πράξεις Εποπτικού Συμβουλίου», Θ.182/Υλικό 

αταξινόμητο. 
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σ’ αυτό 3 χρόνια και η απόλυσή του δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 70/18 

Απριλίου 1912. 

Σύμφωνα με το «Μητρώον Εκπαιδευτικών Νομού Αργολίδος)» (σελ. 

86) το Σχολείο Πορτοχελίου, ως προς τις εγγραφές των μαθητών 

από τα μέσα της πρώτης 10/ετίας του 20ου αιώνα, παρουσιάζει την 

παρακάτω εικόνα.  

 

➢ Σχολικό έτος 1904 - 1905 

Εγγραφείσαι: Α΄ είκοσι έξι (26), Β΄ δεκαοκτώ (18), Γ΄ έντεκα (11), Δ΄ 

επτά (7), Σύνολο εξήντα δύο (62). 

Φοιτήσασαι: Α΄ είκοσι τέσσερις (24), Β΄ δεκαπέντε (15), Γ΄ δέκα (10), 

Δ΄ έξι (6). Σύνολο πενήντα πέντε (55). 

 

➢ Σχολικό έτος 1905 - 1906 

Φοιτώσαι: Α΄ είκοσι επτά (27), Β΄ δεκαέξι (16), Γ΄ δέκα (10), Δ΄ εννέα 

(9). Σύνολο εξήντα δύο (62). 

Εξετασθείσαι: Α΄ είκοσι πέντε (25), Β΄ δεκαέξι (16), Γ΄ εννέα (9), Δ΄ 

οκτώ (8). Σύνολο πενήντα οκτώ (58).  

 

➢ Σχολικό έτος 1906 - 1907 

Φοιτούντες: Α΄ δεκατρία (13) αγόρια, έξι (6) κορίτσια, Β΄ οκτώ (8) 

αγόρια, δέκα (10) κορίτσια, Γ΄ τρία (3) αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Δ΄ 

επτά (7) αγόρια, ένα (1) κορίτσι. Σύνολο πενήντα πέντε (55), αγόρια 

τριάντα ένα (31) και κορίτσια είκοσι τέσσερα (24).  

Εξετασθέντες: Α΄ έντεκα (11) αγόρια, έξι (6) κορίτσια, Β΄ επτά (7) 

αγόρια, οκτώ (8) κορίτσια, Γ΄ εννέα αγόρια (9), πέντε (5) κορίτσια, Δ΄ 

έξι (6) αγόρια, ένα (1) κορίτσι. Σύνολο πενήντα τρία (53), αγόρια 

τριάντα τρία (33) και κορίτσια είκοσι (20). 
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Σε άλλο πίνακα του σχολικού έτους 1906 - 1907 με ημερομηνία 2 

Νοεμβρίου 1906 το Σχολείο του χωριού χαρακτηρίζεται ως «κοινόν 

Α/βάθμιον» και σ’ αυτό φοιτούν τριάντα ένα (31) αγόρια και είκοσι 

πέντε (25) κορίτσια.24 

 

➢ Σχολικό έτος 1907 - 1908 

Εγγραφείσαι: Α΄ δεκαέξι (16), Β΄ δεκαεπτά (17), Γ΄ δέκα (10), Δ΄ έντεκα 

(11). Σύνολο πενήντα τέσσερις (54). 

Εξετασθείσαι: Α΄ δέκα(10), Β΄ δεκαέξι (16), Γ΄ οκτώ (8), Δ΄ δέκα (10). 

Σύνολο σαράντα τέσσερις (44). 

Το παραπάνω σχολικό έτος φοιτούσε στο Ελληνικό Σχολείο 

Κρανιδίου μετά από επιτυχείς εισιτήριες εξετάσεις ο Σταύρος Χρ. 

Μίλησης απόφοιτος του «κοινού» Σχολείου Πορτοχελίου.  

Από το σχολικό έτος 1908 - 1909 το Σχολείο ήταν μικτό, όπως ήδη 

έχουμε αναφέρει,  

Κατά τους χρόνους εκείνους οι κάτοικοι της Σχολικής Περιφέρειας 

Πορτοχελίου είναι πεντακόσιοι ένας (501), ενώ το ποσοστό φοίτησης 

των παιδιών στο Σχολείο φτάνει το 11,57%, όπως αναγράφεται στο 

Μητρώον του Σχολείου (σελ. 86). 

Από 20 Ιουνίου 1900 έως τον Ιούνιο του 1905 το Σχολείο στεγαζόταν 

στην ιδιωτική οικία του Β. Πασαλ(ι)άρη και το ενοίκιο ήταν 20 δραχμές 

τον μήνα. Για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 1913 δεν γνωρίζουμε πού 

στεγαζόταν το Σχολείο, καθώς δεν υπάρχει σχετική αναφορά.  

Σε πίνακα με ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 1911 αναφέρεται ότι στο 

«κοινόν» σχολείο του Πορτοχελίου υπηρετεί ένας διδάσκαλος (Μ. 

Αρκουδά(ι)ρης) που λαμβάνει μισθό 75 δραχμές μήνιαίως. Έτσι η 

 
24Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες...», Κυτ.7,13,14/Υλικό αταξινόμητο.  
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ετήσια δαπάνη για τον μισθό του είναι (75 χ 12) 900 δραχμές, το 

ετήσιο μίσθωμα του διδακτηρίου είναι 300 δραχμές και το σύνολο 

δαπανών 1.200 δραχμές πληρωθέντων από τον Δήμο Κρανιδίου.25 

Στις 28 Μαΐου 1912 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Κρανιδίου τοποθετείται στο Σχολείο ο διδάσκαλος «Β΄ τάξεως» 

Γεώργιος Κηπουρός. 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 1913 παίρνει απόσπαση από το Α΄3/τάξιο 

Θηλέων Κρανιδίου στο «κοινόν-μικτόν» Σχολείο Πορτοχελίου η 

διδασκάλισσα Μαρία Φωστίνη. Αυτή υπηρετεί ολόκληρο το σχολικό 

έτος 1913 – 1914, αφού η διδασκάλισσα Ευτυχία Καστίνη, «Β΄ 

τάξεως», που τοποθετήθηκε στο Σχολείο με την υπ’αριθμ.110/18 

Ιανουαρίου 1914 πράξη της Νομαρχίας, απεβίωσε. 

Τα έπιπλα και όργανα διδασκαλίας μέχρι τότε ήσαν: 

✓ Έξι (6) θρανία 

✓ Ένας (1) μαυροπίναξ 

✓ Έξι (6) χάρται  

Σύμφωνα με το πρακτικό 2 - πράξη 11 της 25ης Αυγούστου 1914 του 

Εποπτικού Συμβουλίου, γίνεται αποδεκτή η αίτηση της 

διδασκάλισσας Χριστίνας Ορφανουδάκη για τον διορισμό της με 

την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στην κενή θέση του 

Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου και τοποθετείται σ’ αυτό με το υπ’ 

αριθμ. 3 πρακτικό - πράξη 3 της 13ης Σεπτεμβρίου 1914.  

Ωστόσο, επειδή δεν αποδέχτηκε τελικά τον διορισμό, ο επιθεωρητής 

προτείνει να διοριστεί στο Σχολείο ο υποδιδάσκαλος Θεοχάρης 

 
25 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες...», Κυτ.2/Υλικό αταξινόμητο. 



36 
 

Γλαστρής «ως έχων πάντα τα υπό του νόμου απαιτούμενα 

προσόντα όστις υπέβαλε και σχετικήν αίτησιν περί διορισμού του». 

Έτσι ο Θεοχάρης Γλαστρής υποδιδάσκαλος «Α΄ τάξεως» και 

εμβληματική φυσιογνωμία των μονοταξίων σχολείων της 

Ερμιονίδας, διορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 13228/26 Σεπτεμβρίου 1914 

διδάσκαλος στο Σχολείο του Πορτοχελίου, όπου παρέμεινε μέχρι το 

τέλος της σχολικής χρονιάς 1917 – 1918, οπότε και μετατέθηκε με το 

υπ’ αριθμ. 31623/18 Αυγούστου 1918 έγγραφο του Υπουργείου 

Παιδείας στο Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας. 

Τα επόμενα χρόνια υπηρέτησαν στο Σχολείο του Πορτοχελίου οι εξής 

διδάσκαλοι: 

• Παναγιώτης Βασιλαρόπουλος (1918 - 1919) 

• Ματίνα Γ. Καλοσκάμπη (1919 - 1920 και 1920 - 1921) 

• Π. Σ. Μαγείρου (1922 - 1923) 

• Γεώργιος Μανέτας (1924 - 1931;). 

Από τον Γενικό έλεγχο του Σχολείου (1914 - 1926), που εντοπίσαμε 

στα αρχεία του Νομού Αργολίδας, παρουσιάζουμε στη συνέχεια τις 

εγγραφές των μαθητών. 

 

➢ Σχολικό έτος 1914 - 1915 

Σύνολο μαθητών τριάντα τρεις (33). 

 

Ημερομηνία λήξης 21 Ιουνίου 1915 

 Ο διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 
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➢ Σχολικό έτος 1915-1916 

Μαθητές: Α΄ είκοσι οκτώ (28), Β΄ είκοσι ένας (21), Γ΄ δεκαοκτώ (18), 

Δ΄ εννέα (9). Σύνολο εβδομήντα έξι (76). 

Ημερομηνία λήξης 14 Ιουνίου 1916 

 Ο διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

 

➢ Σχολικό έτος 1916 - 1917 

Σύνολο μαθητών εβδομήντα επτά (77). 

Ημερομηνία λήξης 11 Μαΐου 1917 

 Ο διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

 

➢ Σχολικό έτος 1917 - 1918 

Σύνολο μαθητών εξήντα πέντε (65). 

 

Ημερομηνία λήξης 4 Ιουνίου 1918 

 Ο διδάσκαλος 

 Θεοχ. Γλαστρής 

 

➢ Σχολικό έτος 1918-1919 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ έντεκα (11) αγόρια, εννέα (9) 

κορίτσια, Β΄ πέντε (5) αγόρια, εννέα (9) κορίτσια, Γ΄ επτά (7) αγόρια, 

τέσσερα (4) κορίτσια, Δ΄ έντεκα (11) αγόρια, τρία (3) κορίτσια. 

Σύνολο αγόρια τριάντα τέσσερα (34), κορίτσια είκοσι πέντε (25). 

Σύνολο μαθητών πενήντα εννέα (59) 

Ημερομηνία λήξης 17 Ιουνίου 1919 

 Ο διδάσκαλος 

 Παναγ. Βασιλαρόπουλος 
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➢ Σχολικό έτος 1919 - 1920 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ δεκαέξι (16) αγόρια, δεκατρία (13) 

κορίτσια, Β΄ τέσσερα (4) αγόρια, οκτώ (8) κορίτσια, Γ΄ εννέα (9) 

αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Δ΄ δέκα (10) αγόρια, τέσσερα (4) κορίτσια. 

Σύνολο αγόρια τριάντα εννέα (39), κορίτσια τριάντα δύο (32). 

Σύνολο μαθητών εβδομήντα ένας (71). 

Ημερομηνία λήξης 22 Ιουνίου 1920 

 Η διδασκάλισσα 

 Γ. Καλοσκάμπη 

 

➢ Σχολικό έτος 1920 - 1921 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ δεκαοκτώ (18) αγόρια, δεκαπέντε 

(15) κορίτσια, Β΄ πέντε (5) αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Γ΄ έξι (6) αγόρια, 

επτά (7) κορίτσια, Δ΄ εννέα (9) αγόρια, τέσσερα (4) κορίτσια. Σύνολο 

αγόρια τριάντα οκτώ (38), κορίτσια τριάντα τρία (33). Σύνολο 

μαθητών εβδομήντα ένας (71). 

Ημερομηνία λήξης 23 Ιουνίου 1921 

 Η διδασκάλισσα 

 Γ. Καλοσκάμπη 

 

➢ Σχολικό έτος 1921 - 1922 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ δεκαέξι (16) αγόρια, δεκαεννέα (19) 

κορίτσια, Β΄ δεκατρία (13) αγόρια, εννέα (9) κορίτσια, Γ΄ οκτώ (8) 

αγόρια, έξι (6) κορίτσια, Δ΄ τέσσερα (4) αγόρια, πέντε (5) κορίτσια. 

Σύνολο αγόρια σαράντα ένα (41), κορίτσια τριάντα εννέα (39). 

Σύνολο μαθητών ογδόντα (80). 
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Ημερομηνία λήξης 23 Ιουνίου 1922 

 Η διδασκάλισσα 

 Γ. Καλοσκάμπη 

Είναι η πρώτη σχολική χρονιά όπου ο αριθμός των μαθητών του 

Σχολείου αγγίζει τους ογδόντα (80). 

 

➢ Σχολικό έτος 1922 - 1923 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ δεκαπέντε (15) αγόρια, δεκατρία 

(13) κορίτσια, Β΄ δέκα (10) αγόρια, δέκα (10) κορίτσια, Γ΄ έντεκα (11) 

αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Δ΄ τέσσερα (4) αγόρια, τέσσερα (4) 

κορίτσια, Σύνολο αγόρια σαράντα (40), κορίτσια τριάντα τέσσερα 

(34). Σύνολο μαθητών εβδομήντα τέσσερις (74). 

Ημερομηνία λήξης 18 Ιουνίου 1923 

 Η διδασκάλισσα 

 Π. Σ. Μαγείρου 

 

➢ Σχολικό έτος 1923 - 1924 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ είκοσι έξι (26), Β΄ δεκαέξι (16), Γ΄ 

είκοσι τρεις (23), Δ΄ τρεις (3) Ε΄ δύο (2) αγόρια, ένα (1) κορίτσι. 

Σύνολο μαθητών εβδομήντα ένας (71). 

Τη χρονιά αυτή λειτούργησε για πρώτη φορά Ε΄ τάξη. Από τους 

μαθητές (4+4) της Δ΄ τάξης της προηγούμενης χρονιάς γράφτηκαν 

στην Ε΄ μόνο τρεις (3) (2 αγόρια και 1 κορίτσι). 

Επίσης στον Γενικό Έλεγχο δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης του έτους 

ούτε υπογραφή διδασκάλου. 
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➢ Σχολικό έτος 1924 - 1925  

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ είκοσι τρία (23) αγόρια, 

δεκατέσσερα (14) κορίτσια, Β΄ οκτώ (8) αγόρια, τέσσερα (4) 

κορίτσια, Γ΄ έντεκα (11) αγόρια, δέκα (10) κορίτσια, Δ΄ δέκα (10) 

αγόρια, δύο (2) κορίτσια. Σύνολο αγόρια πενήντα δύο (52), κορίτσια 

τριάντα (30). Σύνολο μαθητών ογδόντα δύο (82). 

Ημερομηνία λήξης 15 Ιουνίου 1925 

 Ο διδάσκαλος 

 Γεώργιος Μανέτας 

 

Στον ήδη αναφερθέντα πίνακα της 29ης Δεκεμβρίου 1924 των 

σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Αργολίδος για το σχολικό 

έτος 1924 - 1925 αναγράφεται ότι το Σχολείο Πορτοχελίου με αυξ. αρ. 

90 είναι μονοτάξιο (μικτό), με ογδόντα ένα (81) μαθητές, πενήντα ένα 

(51) αγόρια και τριάντα (30) κορίτσια. 

 

➢ Σχολικό έτος 1925 - 1926 

Μαθητές κατά τάξη και φύλο: Α΄ οκτώ (8) αγόρια, δεκατρία (13) 

κορίτσια, Β΄ δεκαεπτά (17) αγόρια, επτά (7) κορίτσια, Γ΄ δέκα (10) 

αγόρια, έξι (6) κορίτσια, Δ΄ επτά (7) αγόρια, δέκα (10) κορίτσια. 

Σύνολο αγόρια σαράντα δύο (42), κορίτσια τριάντα έξι (36). Σύνολο 

μαθητών εβδομήντα οκτώ (78). 

Ημερομηνία λήξης 21 Ιουνίου 1926 

 Ο διδάσκαλος 

 Γεώργιος Μανέτας 
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Από τις 15 Απριλίου 1913 το Σχολείο στεγαζόταν στην ιδιωτική οικία 

του Ιωάννη Ρομπότη με ενοίκιο 25 δραχμές τον μήνα. 

Μια πληροφορία επιπλέον έχουμε από το ημερολόγιο περιοδείας για 

τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του επιθεωρητή Δημητρίου 

Μαυροκέφαλου. Αυτός, σύμφωνα με το πρακτικό του Εποπτικού 

Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 1914, επισκέφθηκε το Πορτοχέλι, 

επιθεώρησε το οίκημα που θα χρησιμοποιείτο ως διδακτήριο τη νέα 

χρονιά και κανόνισε το μίσθωμά του.  

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

Δημοτικό Σχολείο Φούρνων (1850; – 1908) 

Την πρώτη γραπτή μαρτυρία 26  για την ανάγκη σύστασης 

αλληλοδιδακτικού σχολείου στους Φούρνους την έχουμε από τον 

προσωρινό αστυνόμο Κρανιδίου και Κάτω Ναχαγιέ Γεώργιο Κλήρη 

στο υπ’ αριθμ. 1152/2 Ιουλίου 1830 έγγραφό του προς τον Διοικητή 

των Επαρχιών Ναυπλίας, Άργους και Κάτω Ναχαγιέ. Στην τελευταία 

παράγραφο του εγγράφου ο Αστυνόμος Γεώργιος Κλήρης 

αναφέρει ότι: «Εις Τροιζήνα και Φούρνους μήτε οι εγκάτοικοι 

ικανότητα και τρόπον έχουν εις το να κτισθώσι τοιαύτα σχολεία, διότι 

είναι δυστυχείς, μήτε και είναι αναγκαία, διότι η Τροιζήνα έχει πολλά 

παραπλήσια του Πόρου, οι Φούρνοι πάλιν έχουν ωσαύτως το 

Δίδυμον. Αυταί είναι αι πληροφορίαι και ...να χρησιμεύουσιν όπου 

απαιτούνται». 

Στη συνέχεια υποβάλλει τον ονομαστικό κατάλογο «των 

μαθητευομένων» της Σχολής Διδύμου με ημερομηνία 30 Ιουνίου 

1830. Σε σύνολο σαράντα (40) μαθητών τρεις (3) ήσαν από τους 

Φούρνους: 

α/α Ονοματεπώνυμο Ηλικία Πρόοδος 

1 Αναγνώστης Σταύρου 15 Μέτριος 

2 Γεώργιος Αναγνώστου 9 Αρχάριος 

3 Γκίκας Θέρας 11 Αρχάριος 

 
26  Απόστολος Δασκαλάκης, «Η παιδεία κατά τον Αγώνα και επί 

Καποδίστρια», Τόμος Β΄, Αθήνα.  
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Στη φωτογραφία εικονίζεται κτήριο στους Φούρνους στο οποίο, 

όπως αναφέρεται, στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο του χωριού από 

τα μέσα του 19ου αιώνα (1850). Ωστόσο, περισσότερες πληροφορίες 

για τη σύσταση και λειτουργία εκείνου του Αλληλοδιδακτικού 

Σχολείου δεν υπάρχουν.  

Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε προέρχονται από τον 

τριμηνιαίο έλεγχο «Περί της καταστάσεως του εν Φούρνοις 

Δημοτικού Σχολείου Αρρένων του Δήμου Κρανιδίου» του έτους 

187027. Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, το Σχολείο των Φούρνων 

ήταν ένα από τα τρία Αλληλοδιδακτικά Σχολεία που λειτουργούσαν 

στον Δήμο Κρανιδίου. Τ’ άλλα δύο ήσαν τα σχολεία Αρρένων και 

Θηλέων της πόλης του Κρανιδίου. Το χωριό έχει 327 κατοίκους και το 

 
27 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Γ΄, «Σύστασις δημοτικών σχολείων επαρχίας Σπετσών και 

Ερμιονίδος», Θ.182, Κυτ.199/Υλικό αταξινόμητο. 
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Σχολείο είναι «δημοσυντήρητον». Το διδακτήριο που χτίστηκε από 

τους κατοίκους, μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 60 μαθητές. Η 

κατάστασή του είναι καλή όπως και το υπόλοιπο υλικό του Σχολείου. 

Ο δημοδιδάσκαλος ονομάζεται Γεώργιος Ν. Κτενιάδης. είναι 

τριτοβάθμιος και διδάχθηκε σε ένα από τα ιδιωτικά σχολεία της 

Κρήτης. Ο μηνιαίος μισθός του ανέρχεται στις 60 δραχμές, 

μισθοδοτείται από το Δημοτικό Ταμείο αλλά και οι μαθητές 

συνεισφέρουν για τα δίδακτρά τους 7 δραχμές ετησίως ο καθένας. 

Οι μαθητές που φοιτούν τακτικά κάθε μήνα κατά μέσο όρο είναι 20, 

οι 7 ανήκουν στο συνδιδακτικό τμήμα, ενώ αυτοί που ενεγράφησαν 

κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι 33, 25 και 25 

αντίστοιχα. Άπαντες οι μαθητές είναι «εύτακτοι και ευπειθείς» και το 

Σχολείο «λαμβάνει τα νόμιμα μέτρα κατά των ατάκτως φοιτούντων». 

Η επιθεωρητική επιτροπή που έχει συσταθεί με πρόταση του 

Δημάρχου Κρανιδίου Πέτρου Γουζούαση και την αποτελούν οι: 

Ιωάννης Α. Γεωργίου, Βασίλειος Πετρίδης και ο ιερέας Γεώργιος 

Παπαπαναγιώτου επιθεώρησε το Σχολείο στις 6 Ιουλίου 1870. 

Από έγγραφο που συνέταξε η «επιθεωρητική επιτροπή του εν τω 

χωρίω Φούρνων Δημοτικού Σχολείου» τον Ιανουάριο του 1871, 

πληροφορούμεθα ότι: 

✓ Το διδακτήριο χρειάζεται επισκευή του πατώματος, της έδρας του 

δημοδιδασκάλου καθώς και αγορά βιβλίων κ.λπ. 

✓ Οι μαθητές που φοιτούν στο Σχολείο είναι 45. 

✓ Δημοδιδάσκαλος παραμένει ο ίδιος, εκπλήρωσε «καλώς και 

επιμελώς τα χρέη του», ενώ δεν εξέφρασε κανένα παράπονο. 

Για πρώτη φορά, σημειώνουμε, καταγράφεται σε έκθεση επιτροπής 

το ενδιαφέρον των μελών της για τις δυσκολίες και τα παράπονα του 
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δημοδιδασκάλου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Το 

γεγονός αυτό καταδεικνύει εκτός από την προοδευτική και ευγενική 

στάση των μελών της επιτροπής και των κατοίκων του χωριού -

ασυνήθιστη για εκείνη την εποχή- και την αναγνώριση της 

σπουδαιότητας και της αξίας του εκπαιδευτικού έργου. 

Με το υπ’ αρ. 3/15 Οκτωβρίου 1875 έγγραφό του «προς το 

Υπουργείον Δημοσίας Εκπαιδεύσεως» ο Σχολάρχης του Ελληνικού 

Σχολείου Κρανιδίου Ν. Ι. Σακελλαρίου αναφέρει ως απολυθέντα από 

το Δημοτικό Σχολείο Φούρνων και επιτυχόντα στις εισαγωγικές 

εξετάσεις του Ελληνικού Σχολείου Κρανιδίου τον μαθητή Κυριάκο Νικ. 

Καπράνη. Το σχολικό έτος 1876 - 1877 στο Σχολείο φοιτούν 28 

μαθητές.28 

Σύμφωνα με έγγραφο της 7ης Αυγούστου 1877 του διδασκάλου 

Γεωργίου Ν. Κτενιάδη τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Σχολείου 

ήσαν: 

Εξετάσθησαν 19, απολύθηκαν 2 και αρίστευσαν 2. Δηλαδή, δεν 

προσήλθαν σ’ αυτές 9 μαθητές. Την επιτροπή των εξετάσεων 

αποτελούσαν οι:  

• Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, ιερέας 

• Ιωάννης Παπαγεωργίου 

• Πέτρος Ιωαν. Εμμανουήλ 

• Ιωάννης Α. Γεωργίου 

 
28Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Γ΄, «Εξετάσεις δημοτικών σχολείων επαρχίας Σπετσών και 

Ερμιονίδος», Κυτ.225/Υλικό αταξινόμητο. 
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Το μεθεπόμενο σχολικό έτος 1878 - 1879 φοιτούν πάλι 28 μαθητές. 

Εξετάσθησαν 23, αρίστευσαν 2, αποφοίτησαν 2. Δεν προσήλθαν 5 

μαθητές. Το έγγραφο των εξετάσεων με ημερομηνία 6 Αυγούστου 

1879 υπογράφουν οι: 

Ιωάννης Α. Γεωργίου, Ιωάννης Παπαγεωργίου, Γεώργιος Γεωργίου, 

Αδριανός Δ. Μπίμπας και Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, ιερέας, που 

αποτελούν την εξεταστική επιτροπή.  

Για τη δεκαετία του 1880 βρέθηκαν οι παρακάτω ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες. Στον πίνακα που συνέταξε ο Γραμματέας του 

Επαρχείου Σπετσών και Ερμιονίδος Α. Αθανασιάδης στις 7 

Δεκεμβρίου 1884 μεταξύ των 10 υπαρχόντων Δημοτικών Σχολείων 

της επαρχίας Σπετσών και Ερμιονίδος αναφέρεται και το Δημοτικό 

Σχολείο Φούρνων «του οποίου είναι άγνωστο το έτος ιδρύσεώς του». 

Με βάση τον πίνακα αυτό οι Φούρνοι είναι το τέταρτο χωριό της 

επαρχίας Ερμιονίδας, στην οποία συστάθηκε σχολείο.  

Με το υπ’ αρ. Φ.Ε.Κ. 227/31 Αυγούστου 1885 μετατίθεται «από το εν 

Διδύμοις σχολείο αρρένων» στο Δημοτικό Σχολείο Φούρνων ο 

Γεώργιος Κτενιάδης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 10736/31 Αυγούστου 

1885 πράξη του Υπουργού Παιδείας και με μηνιαίο μισθό 80 

δραχμές.29 

 
29 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Γ΄, «Μεταθέσεις», Κυτ.168/Υλικό αταξινόμητο. Με την ίδια 

Υπουργική Πράξη που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 227/31 Αυγούστου 1885 

πραγματοποιήθηκε ένας πολύ μεγάλος αριθμός μεταθέσεων. 
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Το 1888 επιθεωρεί το Σχολείο ο Νομαρχιακός δημοδιδάσκαλος 

Ναυπλίου Θεόδωρος Ν. Λύρας. Στην έκθεση που υπέβαλε την 1 

Αυγούστου 1888 στο Υπουργείο αναφέρει τα εξής: 

«Το ως Σχολείον χρησιμεύον οίκημα είναι δημοτικόν, ευρίσκεται εις το 

άκρον του χωρίου εις θέσιν κατάλληλον, είναι ευάερον και ευήλιον 

κτήριον. Έχει όμως ανάγκην εσωτερικού χρωματισμού. Θρανία είναι 

αρκετά και στέρεα, τα παράθυρα του Σχολείου δεν έχουσιν υάλους∙ 

χρήζει γεωγραφικών πινάκων, (εις μόνον υπήρχεν της Ελλάδος, 

μικρός, και τούτον είχεν κατασκευάσει ο διδάσκαλος) εικόνων Ιεράς 

Ιστορίας, Ζωολογίας και οργάνων φυσικής∙ μαυροπινάκων ενός 

μόνου υπάρχοντος. Μαθηταί εν αυτή φοιτώντες εισί 30. 

Μαθητολόγιον, καταλόγους προσκλήσεως, προγράμματα εύρον εν 

πλήρει τάξει. Εκ των εξετάσεων των μαθητών ας έκαμα επείσθην ότι 

η πρόοδος υπήρξε καλλίστη, ο δε διδάσκαλος του Σχολείου 

Γεώργιος Ν. Κτενιάδης τριτοβάθμιος κατέχει γνώσεις και παιδευτικάς 

ικανότητας ανωτέρας του βαθμού του. Όθεν συνιστώ τούτον τω Σω 

Υπουργείω ως ένα των καλλίστων διδασκάλων. Ο διδάσκαλος μοι 

παρεπονέθη δια το πλήθος των απουσιών των μαθητών. Πολλοί 

διαρκούντων του Σχολικού έτους απουσιάζουν επί 2 μήνες εις τας 

γεωργικάς εργασίας και επανέρχονται εις το Σχολείον. Προς δε μοί 

είπον και εγώ παρετήρησα τούτο ότι δυσκόλως εννοούν τα 

διδασκόμενα καθόσον είναι αλβανόγλωσσοι και εν τω οίκων ταύτην 

και μόνην την Αλβανικήν ομιλούσιν. Ο δε διδάσκαλος κατοικεί εκτός 

της Σχολής».30 

 
30  Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Επιθεωρήσεις Δημοτικών Σχολείων Αργολίδος», 

Θ.182, Κυτ.191/Υλικό αταξινόμητο. 
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Θεωρούμε πως η παραπάνω έκθεση δίνει πλήρη εικόνα της 

λειτουργίας του Σχολείου, των αναγκών του, της προόδου των 

μαθητών, της ποιότητας του διδασκάλου αλλά και επιμέρους 

στοιχείων της κοινωνικής ζωής των κατοίκων του χωριού. Ο 

δημοδιδάσκαλος Γ. Ν. Κτενιάδης εργαζόμενος για αρκετά χρόνια στο 

ίδιο Σχολείο είχε αντιληφθεί τις δυσκολίες και τις ανάγκες των 

μαθητών, όπως και της μικρής κοινωνίας του χωριού και ανάλογα 

είχε κατορθώσει να προσαρμόσει τη διδασκαλία του. Να 

σημειώσουμε, ωστόσο, πως τα προβλήματα στη γλώσσα, καθώς οι 

κάτοικοι μιλούσαν «τ’ αρβανίτικα», τα είχε επισημάνει και ο 

Ελληνοδιδάσκαλος του Ελληνικού Σχολείου Κρανιδίου Παναγιώτης 

Αγαθοκλής πριν από 20 χρόνια αλλά και ο Ιωάννης Μεγαρεύς 

(1905) για το Σχολείο Θηλέων των Διδύμων.31 

Με την υπ’ αριθμ. 10780 πράξη, 12669/19 Σεπτεμβρίου 1889 του 

Υπουργού που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 239/20 Σεπτεμβρίου 1889, ο 

Διονύσιος Βαλασσόπουλος «μετατίθεται εις το αργούν εν Φούρνοις 

Δημοτικόν Σχολείον» από το αντίστοιχο του Άνω Συνοικισμού 

Τρικάλων Κορινθίας. Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 3064/9 Μαρτίου 

1890 πράξη του Υπουργού που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 57/6 

Μαρτίου 1890 μετατίθεται από το Δημοτικό Σχολείο Φούρνων στο 

Δημοτικό Σχολείο Λυγουριού με μηνιαίο μισθό 100 δραχμών και τον 

επόμενο χρόνο στον Τζαφέραγα (σημερινή Ασίνη) του Δήμου 

Ναυπλίου με την υπ’ αριθμ. 6211/4 Απριλίου 1891 υπουργική πράξη 

δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. 92/1 Απριλίου 1891.  

 
31Γιάννης Μ. Σπετσιώτης - Τζένη Δ. Ντεστάκου, «Η εκπαίδευση των κοριτσιών 

στα Δίδυμα (1830-1930)», Αθήνα, 2019.  
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Με το υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 241/31 Αυγούστου 1891 τοποθετείται στο 

Σχολείο η Αμαλία Πανταζοπούλου (σε άλλα έγγραφα αναφέρεται ως 

Πηνελόπη) με μετάθεση από το Δερβένι Κορινθίας. Φαίνεται, όμως, 

ότι η ανωτέρω δημοδιδασκάλισσα δεν παρουσιάστηκε στη θέση 

της, γι’ αυτό 2 μήνες αργότερα με την υπ’ αριθμ. 22387/4 Νοεμβρίου 

1891 υπουργική πράξη που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 310/6 

Νοεμβρίου 1891, απολύθηκε από την υπηρεσία «ως μη μεταβάσα εις 

την θέσιν της εις ην μετετέθη δια της υπ’ αριθμ. 16400 ημετέρας 

πράξεως δημοσιευθείσης εις το υπ’ αριθμ. 242 Φ.Ε.Κ.». 

Το 1895 ψηφίζεται ο νόμος Β΄ΤΜΘ (2349), όπως έχουμε 

προαναφέρει, ο οποίος ρυθμίζει και τη σύσταση των Σχολείων της 

Στοιχειώδους Εκπαίδευσης. Στους Φούρνους, καθώς φαίνεται από 

την Ε΄ Πράξη του Εποπτικού Συμβουλίου Νομού Αργολιδοκορινθίας 

2-4 Σεπτεμβρίου 1896, ιδρύθηκε αρχικά Γραμματοσχολείο. Επειδή, 

όμως, «εις το εν Φούρνοις Γραμματοσχολείον φοιτώσιν υπέρ τους 

40 μαθητάς το Εποπτικόν Συμβούλιον απεφάσισεν να απολυθεί ο 

απαίδευτος και αμέθοδος γραμματοδιδάσκαλος Γ. Παπαγεωργίου 

ως ανεπαρκής δια το πολυπληθές τούτο σχολείον». Προτείνει δε να 

διοριστεί τριτοβάθμιος δημοδιδάσκαλος ή γραμματιστής με μισθό 75 

δραχμές τον μήνα. 

«Διότι δια το πολυπληθές των μαθητών και τη φιλομουσίαν των 

κατοίκων αι προτεινόμεναι 45 δραχμαί είναι ανεπαρκείς και 

αμείβονται οι απόφοιτοι των Ελληνικών Σχολείων». Έτσι με την υπ’ 

αριθμ. 9624/18 Νοεμβρίου 1896 πράξη του Νομάρχη Αργολίδας και 

εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου διορίστηκε ο γραμματιστής (Γ΄ 

τάξεως) Θεοχάρης Γλαστρής στο Γραμματοσχολείο των Φούρνων 

με μηνιαίο μισθό 55 δραχμών. 
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Το 1898 το Σχολείο είχε 60 μαθητές. Για τον λόγο αυτό το Εποπτικό 

Συμβούλιο με την ΙΗ΄ πράξη του στις 28 Σεπτεμβρίου 1898 πρότεινε να 

προαχθεί το Γραμματοσχολείο Φούρνων σε «Κοινόν Δημοτικόν 

Σχολείον». 

Στο υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 223/21 Δεκεμβρίου 1898 - τ. Α΄ δημοσιεύεται η 

προαγωγή «εις Δημοτικόν Σχολείον του εν Φούρνοις Κρανιδίου 

Γραμματοσχολείου». Δημοδιδάσκαλος δε του Σχολείου παρέμεινε ο 

Θεοχάρης Γλαστρής. Στη Νβ΄/11 Οκτωβρίου 1901 πράξη του το 

Εποπτικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής: «Επειδή το Σχολείο των 

Φούρνων έχει προαχθεί σε μονοτάξιον Δημοτικόν το Συμβούλιον 

απεφάσισε να μετατεθεί στο Σχολείον της Κοιλάδος ο Θεοχάρης 

Γλαστρής γραμματιστής από το Σχολείον των Φούρνων, όπου 

υπηρετούσε».  

Με τη Νγ/19 Νοεμβρίου 1901 πράξη το Εποπτικό Συμβούλιο ορίζει 

τον βαθμό του νέου δημοδιδασκάλου Γεωργίου Πέτρου (Β΄ τάξεως) 

με πρώτο διορισμό στο Δημοτικό Σχολείο Φούρνων από το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κρανιδίου. Ο Γ. Πέτρου ανέλαβε 

υπηρεσία στις 4 Δεκεμβρίου 1901.32 

Τον επόμενο χρόνο το Εποπτικό συμβούλιο με την πράξη της 11ης 

Νοεμβρίου 1902 §8 επιβάλλει στον δημοδιδάσκαλο Γ. Πέτρου 

«πρόστιμον 20 δραχμών συμφώνως με το άρθρο 32 του Νόμου 

Β΄ΤΜΘ και κατατιθεμένου εις το αρμόδιον επαρχιακόν ταμείον, διότι 

δεν ηργάσθη από 15ης Απριλίου έως τέλος του μηνός. Οι δε λόγοι 

τους οποίους ανέφερεν εις την από 28 Σεπτεμβρίου απολογίαν δεν 

ευσταθούν». 

 
32 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, Θ.182, Κυτ.2/Υλικό αταξινόμητο.  
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Σύμφωνα εξάλλου με τον πίνακα προσωπικού της Εκπαιδευτικής 

Περιφέρειας Αργολίδος με ημερομηνία 31 Αυγούστου 1903 στο 

Σχολείο των Φούρνων υπηρετεί ο δευτεροβάθμιος διδάσκαλος 

Γεώργιος Πέτρου, που αμείβεται με το ποσό των 120 δραχμών τον 

μήνα. Ο δημοδιδάσκαλος Γ. Πέτρου υπηρετώντας στο Δημοτικό 

Σχολείο Φούρνων και τον επόμενο χρόνο απασχόλησε το Εποπτικό 

Συμβούλιο. Στην υπ’ αριθμ. Ξε/6 Οκτωβρίου 1903 §12 πράξη 

αναφέρεται ότι: «Κατόπιν της από 25 Απριλίου καταγγελίας πολλών 

κατοίκων του χωρίου ούτος φέρεται απρεπώς... εισερχόμενος εις 

οινοπωλεία και παρέχων οκνηρόν εις καταχρήσεις παράδειγμα». Το 

Εποπτικό Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να επανεξετάσει τις ως άνω 

καταγγελίες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρακάτω γεγονός. Στο Φ.Ε.Κ. 

προαγωγής του Γραμματοσχολείου των Φούρνων σε Δημοτικό 

Σχολείο δεν αναφέρθηκε η λέξη «κοινόν», με αποτέλεσμα το Σχολείο 

να θεωρείται «πλήρες». Στο υπ’ αριθμ. 124/12 Σεπτεμβρίου 1905 

έγγραφο του επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας 

Ιωάννη Μεγαρέα προς το Υπουργείο Παιδείας με θέμα πρόταση 

υποβιβασμού πλήρων σχολείων σε κοινά, ο επιθεωρητής προτείνει, 

για μια ακόμη φορά, να υποβιβασθεί το Σχολείο των Φούρνων από 

πλήρες (αρρένων) «εις κοινόν», τονίζοντας ότι: «Και άλλοτε η υπ’ εμέ 

υπηρεσία είχεν υποδείξει ως αναγκαίον διότι δεν υπάρχει ο 

απαιτούμενος αριθμός μαθητών». Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 

το Σχολείο είχε τότε 42 μαθητές.33 

 
33 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Δημοτική εκπαίδευση Αργολιδοκορινθίας», Θ.205, 

Κυτ.1/Υλικό αταξινόμητο.  
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Για τους ίδιους λόγους προς υποβιβασμό προτείνεται και το 

Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου Αλέας. 

Στον πίνακα των σχολείων με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 1906 με αυξ. 

αρ. 35 το Σχολείο των Φούρνων αναφέρεται ως «πλήρες μονοτάξιο» 

με την παρατήρηση ότι έγινε πρόταση για υποβιβασμό. Το Σχολείο 

είχε 53 μαθητές, 34 αγόρια και 19 κορίτσια. Ο υποβιβασμός του 

Σχολείου σε «κοινόν» έγινε με το υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 414/16 Ιανουαρίου 

1907. 

Στον πίνακα της 21ης Νοεμβρίου 1911, όπου αναγράφεται η ετήσια 

δαπάνη για κάθε Δημοτικό Σχολείο, στο μονοτάξιο των Φούρνων ο 

διδάσκαλος λαμβάνει μηνιαίο μισθό 85 δραχμές και η ετήσια δαπάνη 

ανέρχεται στις 1.020 δραχμές (85 χ12). Άλλα έξοδα για το Σχολείο δεν 

αναφέρονται. Μπορούμε, ωστόσο, να υποθέσουμε ότι το Σχολείο 

των Φούρνων από το έτος εκείνο απέκτησε το δικό του διδακτήριο. 

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι δεν αναφέρεται καμία 

δαπάνη για γραφική ύλη.34 

Από την αρχή του σχολικού έτους 1913 - 1914 μετά την υποβολή της 

παραίτησης του Θεοχάρη Γλαστρή στις 30 Σεπτεμβρίου 1913 στο 

Σχολείο δεν τοποθετήθηκε δημοδιδάσκαλος με αποτέλεσμα αυτό να 

μην λειτουργεί.  

Στις 18 Δεκεμβρίου 1913 ο επιθεωρητής των Σχολείων έστειλε σχετικό 

τηλεγράφημα προς το Υπουργείο Παιδείας τονίζοντας ότι «ότι από 

διμήνου και πλέον παραμένει κενή εις το κοινόν Δημοτικόν Σχολείον 

 
34Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες δαπανών...», Κυτ.2/Υλικό αταξινόμητο. 
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Φούρνων η θέσις του Δημοδιδασκάλου». 35  Στη συνέχεια 

τοποθετήθηκε στο Σχολείο από το Υπουργείο Παιδείας (αρ. πρ. 

29837/3 Ιανουαρίου 1914) η δημοδιδασκάλισσα Αικατερίνη Ρουμπή, 

με βαθμό «Β΄ τάξεως».  

Στον ήδη αναφερθέντα πίνακα για τα προηγούμενα σχολεία που 

περιλαμβάνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών και 

μαθητριών των 115 σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας 

Αργολίδος κατά το σχολικό έτος 1924 - 1925 με ημερομηνία «εν 

Ναυπλίω τη 29η Δεκεμβρίου 1924», στο Σχολείο των Φούρνων με αυξ. 

αριθμ. 89 φοιτούν 53 μαθητές, 32 αγόρια και 21 κορίτσια. 36 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και κατά την τρίτη 10/ετία 

του 20ου αιώνα ο αριθμός των μαθητών του Σχολείου ήταν ο ίδιος με 

τις αρχές του αιώνα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτική εικόνα λειτουργίας του 

Μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου Φούρνων του Δήμου Κρανιδίου.37 

Γενικά στοιχεία 

✓ Χωρίο Φούρνοι, κάτοικοι Περιφέρειας: διακόσιοι εξήντα εννέα (269) 

✓ Είδος σχολείου: Μονοτάξιο, αρρένων-μικτό «κοινόν» μετά τον 

υποβιβασμό Φ.Ε.Κ. 414/16 Ιανουαρίου 1907. 

 
35 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Αργούντα Δημοτικά Σχολεία, κενές θέσεις», 

Θ.182./Υλικό αταξινόμητο.  

36 Γ.Α.Κ. - Υ.Ε.Δ.Ε. Δ΄, «Πίνακες δαπανών...», Κυτ.13/Υλικό αταξινόμητο. 

37  Γ.Α.Κ. Νομού Αργολίδος, «Μητρώον του προσωπικού του Νομού 

Αργολίδος...(12.1)». 
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✓ Μαθητές (4 σχολικών ετών). 

➢ Σχολικό έτος 1904 - 1905 

Εγγραφέντες: Α΄ τριάντα επτά (37), Β΄ οκτώ (8), Γ΄ εννέα (9), Δ΄ εννέα 

(9). Σύνολο εξήντα τρεις (63). 

Φοιτήσαντες: Α΄ τριάντα πέντε (35), Β΄ επτά(7), Γ΄ έξι (6), Δ΄ πέντε (5). 

Σύνολο πενήντα τρεις (53). 

Αναλογία προς τους κατοίκους 21,56% 

Παρατηρείται μεγάλος αριθμός εγγραφών στην Α΄ τάξη, ο οποίος 

μειώνεται αισθητά στις επόμενες. 

 

➢ Σχολικό έτος 1905 - 1906 

Φοιτούντες: Α΄ είκοσι έξι (26), Β΄ εννέα (9), Γ΄ εννέα (9), Δ΄ επτά (7), Ε΄ 

ένας (1), Στ΄ ένας (1). Σύνολο πενήντα τρεις (53). 

Εξετασθέντες: Α΄ τριάντα (30), Β΄ εννέα (9), Γ΄ εννέα (9), Δ΄ επτά (7). 

Σύνολο πενήντα πέντε (55).  

Την παραπάνω σχολική χρονιά λειτούργησαν στο σχολείο Ε΄ και Στ΄ 

τάξεις. 

 

➢ Σχολικό έτος 1906 - 1907 

Φοιτούντες: Α΄ τριάντα δύο (32), Β΄ έντεκα (11), Γ΄ επτά (7), Δ΄ δέκα 

(10). Σύνολο εξήντα (60). 

Εξετασθέντες: Α΄ είκοσι εννέα (29), Β΄ δέκα πέντε (15), Γ΄ πέντε (5), Δ΄ 

εννέα (9). Σύνολο πενήντα οκτώ (58). 

 

➢ Σχολικό έτος 1907 - 1908 

Εγγραφέντες: Α΄ είκοσι δύο (22), Β΄ είκοσι (20), Γ΄ δεκατρείς (13), Δ΄ 

τέσσερις (4). Σύνολο πενήντα εννέα (59). 

Εξετασθέντες: Α΄ δεκαεννέα (19), Β΄ δεκαεπτά (17), Γ΄ έντεκα (11), Δ΄ 

τέσσερις (4). Σύνολο πενήντα ένας (51).  
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Κατά το έτος αυτό εμφανίζεται αρκετά μεγάλος ο αριθμός των 

μαθητών της Β΄ τάξης. 

Το Σχολείο στις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 1904 

στεγαζόταν στο μισθωμένο κτήριο του Δημητρίου Αποστόλου με 

μίσθωμα 20 δραχμές τον μήνα. Η μίσθωση αυτή φαίνεται να 

επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 1905. Κατόπιν το Σχολείο στεγάστηκε 

πάλι σε μισθωμένο κτήριο του Ι. Ν. Ταξιαρχών με ενοίκιο 25 δραχμές 

τον μήνα ενώ η μίσθωση διήρκεσε μέχρι την 1ηΙανουαρίου 1910.38 

Εξοπλισμός και εποπτικά μέσα 
 

Το Σχολείο στις αρχές του 20ου αιώνα (1904 - 1905) διέθετε: 

✓ Πέντε (5) θρανία 

✓ Δύο (2) μαυροπίνακες 

✓ Μία (1) έδρα 

✓ Έναν (1) χάρτη 

✓ Δύο (2) καθίσματα 

✓ Έναν (1) κώδωνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Γ.Α.Κ. Νομού Αργολίδος, «Μητρώον... (12.1)». 
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Βιογραφικά σημειώματα Εκπαιδευτικών 

Παρουσιάζουμε στη συνέχεια στοιχεία από την επαγγελματική και 

προσωπική ζωή των εκπαιδευτικών: 

▪ Θεοχάρη Γλαστρή, 

▪ Γεωργίου Λεων. Πέτρου και  

▪ Α(ν)δριανής Δέδε 

Θεοχάρης Γλαστρής 

Γεννήθηκε στο Κιάτο Κορινθίας το 1875. Σπούδασε στο 

Υποδιδασκαλείο της Ναυπάκτου, έλαβε το απολυτήριό του στις 25 

Οκτωβρίου 1894 και ανεκηρύχθη γραμματιστής «Γ΄ τάξεως».  

Μεταξύ των μελών της επιτροπής που υπογράφουν το «απολυτήριό 

του» ήταν και ο Ιωάννης Σακελλαρίδης, περίφημος μουσικός και 

πρωτοψάλτης της Αγίας Ειρήνης Αθηνών (Αιόλου).  

Με την υπ’ αριθμ. 23903 πράξη του Υπουργείου Παιδείας που 

δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 280/9 Δεκεμβρίου 1894 διορίστηκε για 

πρώτη φορά στο Γραμματοσχολείο των Αγίων Θεοδώρων του 

Δήμου Περαχώρας με μηνιαίο μισθό 55 δραχμές, οι οποίες 

πληρωνόταν από το Δημόσιο Ταμείο.  

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 9.624/18 Νοεμβρίου 1896 πράξη του 

Νομάρχη Αργολίδας ο Θεοχ. Γλαστρής διορίζεται στο 

Γραμματοσχολείο των Φούρνων του Δήμου Κρανιδίου.  

Το 1901 αναγνωρίσθηκε μετά από επιτυχείς εξετάσεις ως 

δευτεροβάθμιος γραμματιστής (Β΄ τάξεως), ενώ με την υπ’ αριθμ. 
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20124/29 Νοεμβρίου 1901 πράξη του Υπουργείου Παιδείας που 

δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 262/29 Νοεμβρίου 1901 Φ.Ε.Κ. 

μετατέθηκε στο Γραμματοσχολείο της Κοιλάδας.  

Φιλοπρόοδος καθώς ήταν ο Θεοχ. Γλαστρής, έδωσε εξετάσεις στο 

Διδασκαλείο Αθηνών και το 1903 ανακηρύχθηκε πρωτοβάθμιος 

γραμματιστής.  

Στη συνέχεια ονομάσθηκε υποδιδάσκαλος και επανήλθε στο Σχολείο 

των Φούρνων. Αυτό φαίνεται στην παραίτηση που υπέβαλε ως 

υποδιδάσκαλος του Σχολείου των Φούρνων στις 30 Σεπτεμβρίου 

1913, η οποία έγινε αποδεκτή από τον τότε Υπουργό Παιδείας Ιωάννη 

Τσιριμώκο. 

Το σχολικό έτος 1914 - 1915 με πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου 

τοποθετείται στο Δημοτικό Σχολείο Πορτοχελίου και φαίνεται πως 

παρέμεινε σ’ αυτό μέχρι την οριστική παραίτησή του, πιθανότατα το 

έτος 1917. 
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Ο Θεοχάρης Γλαστρής παντρεύτηκε στους Φούρνους τη Σταυρούλα 

Γεωργίου το 1902. Απέκτησαν 11 παιδιά από τα οποία έζησαν τα 7. 

Πέθανε το 1925.39 (Παράρτημα, έγγραφα 1-8) 

Γεώργιος Λεων. Πέτρου 

Γεννήθηκε στα Δίδυμα το έτος 1875. Ήταν αδελφός του εξαίρετου 

γιατρού της επαρχίας Ερμιονίδας Γιάννη Πέτρου, αδελφικού φίλου 

του μεγάλου πολιτικού Εμμανουήλ Ρέπουλη και πατέρας του 

δασκάλου Λεωνίδα Πέτρου, που για αρκετά χρόνια διεύθυνε με 

επιτυχία το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρανιδίου.  

Φοίτησε στο Σχολαρχείο Ναυπλίου μαζί με τον άλλο Διδυμιώτη 

μαθητή και μετέπειτα δημοδιδάσκαλο Δημήτριο Παπαδήμα.  

Απολύθηκε από την Γ’ τάξη του Σχολαρχείου Ναυπλίου το σχολικό 

έτος 1888 - 1889 με στοιχεία «α/α 6, πατρός εμπόρου, ετών 13 και 

βαθμό Λίαν καλώς 9».  

Το απολυτήριό του, με ημερομηνία 30 Ιουνίου 1889, υπογράφει ο 

Σχολάρχης Βαρθολομαίος Παναγιωτόπουλος.  

Στη συνέχεια ο Γ. Πέτρου, ως διδάσκαλος και «βενιζελικός» την εποχή 

των πολιτικών παθών, εξωρίσθη στη Θάσο την 1η Νοεμβρίου 1920. 

Λέγεται στη διάρκεια του ταξιδιού (Πειραιάς – Θάσος), επειδή δεν 

 
39  Ευχαριστήσουμε θερμά την εγγονή του Θεοχ. Γλαστρή, Σταυρούλα 

Γλαστρή, για τις σημαντικές πληροφορίες που μας έδωσε και τα έγγραφα 

της επαγγελματικής εξέλιξης του παππού της που μας εμπιστεύθηκε.   
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υπήρχαν χρήματα ο Γιωργάκας, έτσι τον φώναζαν, έπαιζε χαρτιά με 

τους συνταξιδιώτες του «ποντάροντας» κανάτια!40 
 

Α(ν)δριανή Δέδε 

Δημοδιδασκάλισσα «Β΄ τάξεως» με καταγωγή πιθανότατα από το 

Κρανίδι.  

Τη συναντούμε το έτος 1885 να τοποθετείται με το υπ΄ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 

227/31 Αυγούστου 1885 από το Κρανίδι στην Κάρυστο. Ωστόσο 

μετά από σαράντα πέντε (45) ημέρες απολύεται με το υπ’ αριθμ. 

Φ.Ε.Κ. 56/15 Οκτωβρίου 1885.41 

Με το υπ’ αριθμ. Φ.Ε.Κ. 185/15 Ιουλίου 1886 διορίζεται στο Δημοτικό 

Σχολείο Θηλέων Κρανιδίου στη θέση της Καλομοίρας Πούλου, που 

μετατίθεται στο Κλημέντι Κορινθίας με την υπ’αριθμ.1031/15 Ιουλίου 

1886 πράξη του Υπουργού Παιδείας.42 

Το σχολικό έτος 1887 - 1888 η Α(ν)δριανή Δέδε είναι η δεύτερη 

δημοδιδασκάλισσα του Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Κρανιδίου και 

διδάσκει «εις τας κατωτέρας» τάξεις του Σχολείου.  

Διευθύντρια του ανωτέρω Σχολείου ορίζεται η δημοδιδασκάλισσα 

Φερενίκη Παπαδήμα, η οποία διδάσκει «εις τας ανωτέρας τάξεις».  

Σύμφωνα με την έκθεση του Θ. Μ. Λύρα ενώ η πρόοδος των 

μαθητριών της Φερενίκης Παπαδήμα είναι «λίαν καλώς», οι 

 
40 Τα υπηρεσιακά στοιχεία του Γεωργίου Πέτρου υπάρχουν στο βιβλίο μας 

«Η Λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων Διδύμων και Κρανιδίου (1830 - 

1915)».  

41Γ.Α.Κ.-Υ.Ε.Δ.Ε. Γ΄, «Απολύσεις», Κυτ.172/Υλικό αταξινόμητο.  

42Γ.Α.Κ.-Υ.Ε.Δ.Ε. Γ΄, «Διορισμοί», Κυτ.162/Υλικό αταξινόμητο.  
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μαθήτριες της Α(ν)δριανής Δέδε «ουδεμίαν προόδον» 

παρουσιάζουν.  

Οι σχέσεις των δύο διδασκαλισσών δεν είναι αγαστές με αποτέλεσμα 

να προκύπτουν συχνά διαφωνίες και συγκρούσεις μεταξύ τους. 

«Ποιήσας τας αναγκαίας ερεύνας επείσθην ότι η διδάσκαλος 

Α(ν)δριανή Δέδε είναι αδύνατον να συνεργασθή μετά της 

διευθυνούσης το σχολείον και υποβάλλω τω Σω Υπουργείου την 

γνώμην ότι πρέπει να μετατεθή η δημοδιδασκάλος Α(ν)δριανή Δέδε 

εκ του σχολείου όπως δυνηθή το σχολείον να εργασθή...».43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 Γ.Α.Κ. -Υ.Ε.Δ.Ε. Γ΄, «Επιθεωρήσεις Δημοτικών Σχολείων...», Κυτ.182, 

Κυτ.191/Υλικό αταξινόμητο.  
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Κτηριακή υποδομή  

Σύμφωνα με άρθρο του αείμνηστου βουλευτή Ερμιονίδας Ιωάννη 

Ηρ. Μάλλωση στην εφημερίδα «ΑΡΓΟΛΙΚΗ» (Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 

1937) με τίτλο «Μετά εκατόν έτη…» η κατάσταση των διδακτηρίων σε 

ορισμένα χωριά της επαρχίας Ερμιονίδας ήταν η παρακάτω.  

Στο Πορτοχέλι το σχολικό κτήριο είχε κατασκευαστεί και οφείλεται στη 

δωρεά ενός παραθεριστή. Στο Ηλιόκαστρο κτίστηκε το Σχολείο το 

1927 επί υπουργείας Νικολούδη. Οι Φούρνοι και η Κοιλάδα δεν 

διαθέτουν σχολικά κτήρια.  

Στη συνέχεια, με βάση την έρευνά μας στους σχετικούς φακέλους 

των σχολείων, παραθέτουμε στοιχεία που αφορούν την οικοδόμηση 

των διδακτηρίων στα χωριά της επαρχίας Ερμιονίδας που 

αναφέρονται στο βιβλίο μας. 

Θερμησία 

Το πρώτο έγγραφο για την ανέγερση διδακτηρίου στη Θερμησία 

είναι το υπ’ αριθμ. 12106/28-2-1834 που έστειλε ο Υπουργός Παιδείας 

Ιω. Μακρόπουλος προς τον επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων 

Αργολίδας με το οποίο τον πληροφορεί ότι:  

«Το υποδειχθέν υπό του αρχιτέκτονος Σ. Σταματίου ως κατάλληλον 

γήπεδον δια την ανέγερσιν του διδακτηρίου Θερμησίου δεν 

παραχωρείται οικειοθελώς και είναι ανάγκη αναγκαστικής 

απαλλοτριώσεως». 
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Συνιστά επιτροπή εκλογής γηπέδου από αρμόδια πρόσωπα, η 

οποία πρέπει να μεταβεί στον υποδειχθέντα χώρο και να υποβάλλει 

αιτιολογημένη έκθεση απαλλοτρίωσης καθώς και κτηματολογικό 

διάγραμμα. (Παράρτημα, έγγραφο 9) 

Αποστέλλει, επίσης, την ίδια ημέρα το υπ’ αριθμ. 12106/28 – 2 - 1934 

προς τον αρχιτέκτονα Σταμ. Σταματίου να μεταβεί κατόπιν 

συνεννόησης με τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Αργολίδος και 

να επιβεβαιώσει την επιλογή του γηπέδου ανέγερσης του 

διδακτηρίου. (Παράρτημα, έγγραφο 10) 

Μερικούς μήνες αργότερα, ο ίδιος Υπουργός, με το υπ’ αριθμ. 12106 

- 19116/19 Μαΐου 1934 έγγραφό του αντικαθιστά τον αρχιτέκτονα 

Σταμ. Σταματίου με τον υπομηχανικό Γ. Αντωνόπουλο. (Παράρτημα, 

έγγραφο 11) 

Συμπληρωματικά και λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει 

δημοσιεύουμε και την έκθεση «Περί του Δημοτικού Σχολείου 

Πηγαδίων και της διδακτηριακής καταστάσεως αυτού». (Παράρτημα, 

έγγραφο 12) 

Τα σχετικά με τα διδακτήρια (Θερμησίας, Πηγαδίων) έγγραφα δεν 

αφορούν την έρευνά μας χρονολογικά, αλλά τα δημοσιεύσαμε 

καθώς παρουσιάσαμε το Σχολείο Θερμησίου και τα θεωρήσαμε 

ενδιαφέροντα για τους αναγνώστες.  

Κοιλάδα 

Για το διδακτήριο Κοιλάδας θα επικαλεσθούμε την από 10 

Δεκεμβρίου 1954 έκθεση του Νομομηχανικού Αργολίδος Ευάγγελου 

Αρβανίτη, ο οποίος αναφέρει ότι: 
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«Το κτήριον του Δημοτικού Σχολείου Κοιλάδος είναι παλαιά 

διώροφος οικοδομή σχήματος Γ. Οι τοίχοι της οικοδομής είναι 

λιθόκτιστοι και η στέγη ξύλινη μετ’ επικεραμώσεως. Οι λιθοδομαί των 

τοίχων είναι κατασκευασμένοι εκ λίθων μετά κονιάματος εκ χώματος 

αναμεμιγμένου μετ’ ασβέστου το οποίον λόγω κακής συστάσεως 

και παλαιότητος έχει τελείως αποσαθρωθεί. Τα ξύλα των ζευκτών της 

στέγης της Βορείας πτέρυγος του κτηρίου έχουν υποστή κατά 

ποσοστόν περίπου 50% σήψιν και αποσάθρωσιν και ως εκ τούτου 

εμφανίζονται εις πολλά σημεία ρωγμαί και καθιζήσεις της στέγης». 

Η έκθεση συνεχίζεται με περιγραφή και πολλών άλλων σημείων της 

οικοδομής που έχουν υποστεί φθορές λόγω της παλαιότητας και 

χρειάζονται επισκευή. (Παράρτημα, έγγραφα 13-14) 

Πορτοχέλιο 

Αφετηρία για την ανέγερση του διδακτηρίου ήταν το από 11 

Οκτωβρίου 1926 έγγραφο του Προέδρου του Νηπιακού 

Επιμελητηρίου Μελά υποστρατήγου Β. Μελά, με το οποίο γνωρίζει 

στον Πρόεδρο της Κοινότητας Πορτοχελίου ότι διαθέτει το ποσό των 

σαράντα χιλιάδων δραχμών (40.000 δρχ.) «δι’ ανέγερσιν σχολείου εις 

Χέλι». Ζητεί δε να μάθει αν η Κοινότητα δέχεται να διαθέσει προς τον 

σκοπό αυτό επιπλέον χρηματικό ποσό ή υλικά οικοδομής και ακόμη 

προσωπική εργασία. Ζητεί δε να αναγραφεί στην πρόσοψη ότι το 

διδακτήριο «ανηγέρθη δαπάνη του Νηπιακού Επιμελητηρίου Μελά 

στη μνήμη Βασιλείου Ιωάννου Μάνεση». (Παράρτημα, έγγραφο 15)  

Με την υπ΄ αριθμ. 5/17 Οκτωβρίου 1926 αναφορά του προς τον 

Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας ο Διευθυντής του 

Δημοτικού Σχολείου Πορτοχελίου Γεώργιος Μανέτας τον ενημερώνει 
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για τη δωρεά του Επιμελητηρίου υποβάλλοντας σχετικό αντίγραφο 

και του ζητεί να του αποστείλει ένα σχέδιο 2/ταξίου σχολείου. 

(Παράρτημα, έγγραφο 16) 

Στη συνέχεια ο Επιθεωρητής με το υπ’ αριθμ. 706/13 Δεκεμβρίου 

1926 έγγραφό του προς τον Υπουργό του αναφέρει ότι: 

Στην κοινότητα Πορτοχελίου λειτουργεί μονοτάξιο μικτό σχολείο στο 

οποίο φοιτούν ενενήντα (90) μαθητές και μαθήτριες και στεγάζονται 

σε ακατάλληλο ιδιωτικό οίκημα. 

Υποβάλλει διάγραμμα του προσφερομένου γηπέδου. 

Τον ενημερώνει για την προσφερόμενη δωρεά του επιμελητηρίου και 

των κατοίκων του Πορτοχελίου  

Ζητεί την έγκρισή του. (Παράρτημα, έγγραφο 17) 

Με το υπ’ αριθμ. 95/11 Απριλίου 1927 έγγραφο ο Πρόεδρος της 

Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Μελά, ενημερώνει 

τον Νικόλαο Μπαλάνο, Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, ότι αν και γνωρίζει ότι το ποσό των σαράντα 

χιλιάδων δραχμών (40.000 δρχ.) που διαθέτει το κληροδότημα δεν 

επαρκεί για την ανέγερση του διδακτηρίου δυστυχώς δεν δύνανται, 

αν και το επιθυμούν, να διαθέσουν περισσότερα χρήματα. 

(Παράρτημα, έγγραφο 18) 

Τέσσερις μήνες αργότερα με το υπ’ αριθμ. 3847/29 Αυγούστου 1927 

έγγραφό του ο Υπουργός Θ. Νικολούδης ενημερώνει τον 

Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας ότι αναστέλλεται η 

ανέγερση 2/ταξίου διδακτηρίου και του στέλνει σχέδιο ανέγερσης 

μονοταξίου. (Παράρτημα, έγγραφο 19) 
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Κατόπιν ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας Ιωάννης 

Τσιότρας με το υπ’ αριθμ. 455/ 9 Σεπτεμβρίου 1927 έγγραφό του 

προς το τμήμα Αρχιτεκτόνων του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ζητεί να σταλεί «το σχέδιο μεταρρυθμίσεως του 

διδακτηρίου». (Παράρτημα, έγγραφο 20. 

Είναι απαραίτητο να τονίσουμε κλείνοντας την αναφορά μας για την 

ανέγερση του διδακτηρίου Πορτοχελίου τα εξής: 

Το γήπεδο για την ανέγερση του διδακτηρίου ανήκε στον Ιωάννη 

Γερακίνη που το πρόσφερε δωρεάν για τον σκοπό αυτό. 

Οι κάτοικοι του χωριού είναι διατιθέμενοι να προσφέρουν δωρεά «σε 

λίθους και άμμον, αν δε χορηγηθή και ατελής άδεια εκκαμινεύσεως 

ασβέστου θα καταβάλλωσι τα έξοδα δια την χρησιμοποιηθησομένην 

άσβεστον». 

Ηλιόκαστρο 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο του χωριού με την 16η Πράξη της 8ης Μαΐου 

1927 ομόφωνα αποφάσισε να παραχωρήσει το ημιτελές κτήριο του 

Δημοτικού Σχολείου στο Δημόσιο προκειμένου να αναλάβει εκείνο 

«την τελειοποίησή του». (Παράρτημα, έγγραφο 21) 

Στη συνέχεια η Κοινότητα Καρακασίου με το υπ’ αριθμ. 134 /8 Μαΐου 

1927 έγγραφο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων γνωστοποιεί ότι προβαίνει στη δωρεάν 

παραχώρηση του γηπέδου και του «ημιανεγερθέντος κτιρίου» και 

παρακαλεί το Υπουργείο να αποδεχθεί τη δωρεά για να συνεχίσει την 

κατασκευή του διδακτηρίου διαθέτοντας το ποσό των πενήντα 

χιλιάδων δραχμών (50.000 δρχ.). (Παράρτημα, έγγραφο 22) 
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Έναν μήνα αργότερα ο Επιθεωρητής Δημοτικών Σχολείων 

Αργολίδας με το υπ’ αριθμ. 320/5 Ιουνίου 1927 έγγραφό του προς 

το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, γνωρίζει στο 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων ότι η κοινότητα «Καρακασίου» προ τριετίας 

ανέλαβε να οικοδομήσει μονοτάξιο μικτό Δημοτικό Σχολείο. Το 

διδακτήριο θα το δώριζε στην Εκκλησία για να το εκμισθώσει. Εξ 

αιτίας, όμως, της ασυμφωνίας των κατοίκων και της οικονομικής 

δυσπραγίας, το κτήριο έμεινε ημιτελές. Ο Επιθεωρητής συνέστησε να 

παραχωρηθεί το κτήριο στην Διοικητική Ε.Τ.Ε. Πρόνοιας και με 

προσωπική εργασία, ειδική φορολογία και αρωγή του Δημοσίου να 

επιτευχθεί η ανέγερση του διδακτηρίου. Επίσης ενημερώνει τους 

κατοίκους για τα διαθέσιμα ποσά που υπάρχουν στο Ταμείο 

Ερμιονίδας υπέρ του Τ.Ε. Πρόνοιας από τη φορολογία του λαδιού 

για την αποπεράτωση του έργου. (Παράρτημα, έγγραφο 23) 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 

43928/28 Σεπτεμβρίου 1927 έγγραφό του προς τον Επιθεωρητή των 

Δημοτικών Σχολείων Αργολίδος τον ενημερώνει για τις 

μεταρρυθμίσεις που αποφάσισε να γίνουν στο διδακτήριο, 

αποστέλλει το σχεδιάγραμμα που κατάρτισε και τον επιφορτίζει με το 

έργο παρακολούθησης της εκτέλεσή τους. (Παράρτημα, έγγραφο 

24) 

Τα επόμενα τρία έγγραφα υπερβαίνουν τα χρονικά όρια της έρευνάς 

μας. Ωστόσο σχολιάζονται και δημοσιοποιούνται, λόγω του 

ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, για την πληρέστερη κατανόηση 

του θέματος. Έτσι με το πρώτο έγγραφο, το υπ’ αριθμ. 711/11 

Μαΐου 1931 του Επιθεωρητή Δημ. Σχολείων Αργολίδας Ιωάννη 

Τσακίρη προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
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ενημερώνεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ότι για την αποπεράτωση του 

διδακτηρίου απαιτούνται είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (25.000 δρχ.) 

επιπλέον. (Παράρτημα, έγγραφο 25) 

Από το δεύτερο έγγραφο, της 30ης Οκτωβρίου 1931, την έκθεση του 

αρμόδιου αρχιτέκτονα, πληροφορούμεθα την έναρξη λειτουργίας 

του μονοταξίου διδακτηρίου. (Παράρτημα, έγγραφο 26) 

Σύμφωνα με το τρίτο έγγραφο της 13ης Σεπτεμβρίου 1932, την έκθεση 

του υπομηχανικού Μαζαράκη, το 1/τάξιο Δημοτικό Σχολείο 

Ηλιοκάστρου, στο οποίο στεγάζονται σαράντα πέντε (45) μαθητές 

και μαθήτριες, έναν χρόνο μετά την αποπεράτωσή του χρήζει 

σημαντικών επισκευών. (Παράρτημα, έγγραφο 27) 

Φούρνοι 

Σύμφωνα με έκθεση του αρχιτέκτονα Σταμάτη Σταματίου στις 30 

Ιουνίου 1931, γνωρίζουμε, ότι το Σχολείο του χωριού λειτουργούσε με 

εξήντα (60) μαθητές. Η Κοινότητα διαθέτει γήπεδο καθώς και παλαιό 

διδακτήριο, το οποίο εκποιούμενο θα ενισχύσει το ταμείο για την 

ανέγερση νέου διδακτηρίου. (Παράρτημα, έγγραφο 28) Ήδη πριν 

από έναν χρόνο, στις 30 Ιουνίου 1930, είχε συνέλθει η Σχολική 

Εφορεία και είχε αποφασίσει την εκποίηση του παλαιού διδακτηρίου. 

Στο Σχολείο υπηρετούσε τότε η διδασκάλισσα Ντίνα Ματθαίου. 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 

37189/16 Ιουλίου 1932 προς τον Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων 

Αργολίδας έγγραφό του τού γνωστοποιεί ότι χορηγεί το ποσόν των 

είκοσι πέντε χιλιάδων δραχμών (25.000 δρχ.). «όπως προβεί εις την 

έναρξιν των εργασιών ανεγέρσεως του διδακτηρίου Φούρνων». 

(Παράρτημα, έγγραφα 29 και 30) 
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Ακολουθεί στις 13 Σεπτεμβρίου 1932 η έκθεση του υπομηχανικού 

Μαζαράκη, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει την απόφαση των 

κατοίκων για την κατασκευή νέου 2/τάξιου διδακτηρίου, ζητεί να 

επιτραπεί η εκποίηση του παλαιού διδακτηρίου αντί είκοσι επτά 

χιλιάδων δραχμών (27.000 δρχ.) και ότι «κατά την επί τόπου 

μετάβασιν εχάραξε τα θεμέλια της μιας αιθούσης του γραφείου…». 

(Παράρτημα, έγγραφο 31) 

Μετά από είκοσι πέντε ημέρες το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 54969/7 Οκτωβρίου 1932 έγγραφό 

του προς τον Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας ζητεί 

να συνέλθει η επιτροπή, να γνωμοδοτήσει για την έγκριση εκποίησης 

του παλαιού διδακτηρίου και η σχετική έκθεση να υποβληθεί στο 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Παράρτημα, 

έγγραφο 32) 

Τον επόμενο χρόνο η Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου 

Φούρνων (δια του Επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας) 

με την υπ’ αριθμ. 29/1 Σεπτεμβρίου 1933 αναφορά της προς το 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει ότι 

ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του μονοτάξιου διδακτηρίου, το 

ποσόν που διαθέτει ανέρχεται στις σαράντα έξι χιλιάδες δραχμές 

(46.000 δρχ.) και υπολείπονται εκατό χιλιάδες δραχμές (100.00 δρχ.) 

για την αποπεράτωσή του. (Παράρτημα, έγγραφο 33) 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το υπ’ αριθμ. 

6/118/22 Οκτωβρίου 1934 έγγραφο προς τον Επιθεωρητή των 

Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας προτείνει ως ελάχιστο ποσό 

εκποίησης του παλαιού Δημοτικού Σχολείου το ποσόν των είκοσι 
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χιλιάδων δραχμών (20.000 δρχ.). (Παράρτημα, έγγραφο 34) 

Ακολούθησε σχετική αλληλογραφία για την εκποίηση του παλαιού 

διδακτηρίου (22 -10 - 1934 και 28 - 1 - 1935 που υπογράφει ο 

Επιθεωρητής των Δημοτικών Σχολείων Αργολίδας Κυριακίδης).  

Στη συνέχεια μετά την ανέγερση του 1/τάξιου διδακτηρίου ζητήθηκε η 

κρατική αρωγή από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων για την περιτοίχιση του Σχολείου. Πράγματι το 

Υπουργείο με το από 1 Αυγούστου 1941 έγγραφό του απέστειλε το 

ποσόν των ενενήντα έξι χιλιάδες δραχμές (96.000 δρχ.), γεγονός που 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς η Χώρα τότε βρισκόταν 

υπό γερμανική κατοχή. 

Κλείνοντας σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το Δελτίο Διδακτηριακής 

Κατάστασης που συντάχθηκε στις 10 Μαρτίου 1951 από τη 

διδασκάλισσα Ματίνα Θεοδώρου, το σχολικό έτος 1950 - 1951 το 

Σχολείο ήταν μονοτάξιο και φοιτούσαν σ’ αυτό πενήντα (57) μαθητές 

και μαθήτριες. 
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Ε π ί λ ο γ ο ς   

Η ανέγερση διδακτηρίων σε όλα σχεδόν τα χωριά της επαρχίας 

Ερμιονίδας όπως και στα περισσότερα της Ελλάδας κατά τις τρεις 

πρώτες 10/ετίες του 20ου αιώνα (1900 - 1929) ήταν αρκετά δύσκολη 

υπόθεση και ένας διαρκής «πονοκέφαλος» για τους αρμόδιους που 

συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια. 

Η δυσκολία παραχώρησης των κατάλληλων γηπέδων αλλά και της 

εξεύρεσης των αναγκαίων πόρων, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, 

αποτελούσαν χρόνια προβλήματα που μετά από χρονοβόρες 

διαδικασίες, αντικρουόμενες απόψεις και τις αναπόφευκτες 

ανθρώπινες αντιπαλότητες έβρισκαν, συχνά, τις όποιες 

συμβιβαστικές λύσεις.  

Ένα τέτοιο «πανόραμα ενεργειών και γεγονότων» αντιλαμβάνεται 

κανείς παρακολουθώντας τις εξελίξεις ανέγερσης των διδακτηρίων 

των σχολείων που περιγράψαμε. Οι περισσότερες ξεκίνησαν μετά το 

1930, αφού είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες «ζυμώσεις» στα τέλη της 

προηγούμενης 10/ετίας, μεταξύ των ετών 1925 - 1930, όπως 

εμφανίζονται στα δημοσιευμένα έγγραφα. Απ’ αυτά 

πληροφορούμεθα για τις κατεδαφίσεις παλαιών διδακτηρίων, τον 

περιορισμό των αιθουσών ώστε τα σχολεία να μετατρέπονται από 

2/τάξια σε μονοτάξια, καθώς και για την είσπραξη ειδικού φόρου 

από διάφορα προϊόντα, κυρίως από το λάδι, για την εξοικονόμηση 
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των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για τη ανέγερση νέων 

διδακτηρίων.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, που υποδηλώνει το ενδιαφέρον της 

Χώρας για την εκπαίδευση και στις πλέον αντίξοες συνθήκες, ότι 

κατά την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου και της Γερμανικής 

κατοχής το διδακτηριακό ζήτημα προχώρησε, έστω και με δυσκολίες, 

στην οικοδόμηση νέων διδακτηρίων, την επισκευή των παλαιών, την 

κατασκευή περιτοιχίσεων και την αγορά εξοπλιστικών μέσων. 

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως στην Ερμιόνη τα παλαιά 

διδακτήρια (Καποδιστριακό και Συγγρού) εξαιτίας της επιμονής και 

της θέλησης των κατοίκων της «γλίτωσαν» την κατεδάφιση και το 

«νέο διδακτήριο» οικοδομήθηκε με μεγάλες θυσίες!  

Σήμερα τα τρία διδακτήρια, μετά τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου 

της πόλης σε νεόκτιστο κτήριο, αποτελούν ιστορικά μνημεία και 

εστίες πολιτισμού. Η ανάδειξη και η αξιοποίησή τους κρίνεται 

αναγκαία καθώς πρόκειται για χώρους «ιερούς» που απαιτούν τον 

σεβασμό όλων μας. 
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31. «Έκθεσις περί εκποιήσεως του παλαιού διδακτηρίου», 13-9-1932 
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__ lt~K-~-J~ ~. __ L_~.--~ 
Ilq·iC i-ou L\riµo,;1..xou txoA.t:Cou Drna8Cu1v xaC 'tf)C; 81..oax1J11fHcod)'c 

uai;ao'tacewc au'tov 
( Euvo8e6ouoa t6 61..xaLOAOYT)'tt.X& ~unov~oewc; oxe8Cou xaC µeA.f'tnc; 
&veyepoe~c veou 81..oax'tT)p(ou) 

1) T6 .!lriµo1:1..u6v ExoA.c;tov Ilrnao CuJv elva 1.. Mo~o't&l; 1.ov, topuJ)ev xa'ta 
't6 ei-oc; 1957 (~.E.K. 32/7-3-1957 't.A!),ouyKEV'tpot of 1tt;p( ~ouc; 

55-60 µaJ:T)'tac;.-
) 

, ~ t , 1 fl JI Cc:' t II 
2 /::.ev npo~At:Ttt:'taL Tl npocqwyri 'tou,xa~ ooov exe1.. npo'taM•i TJ 1..6puo1.c; 

t't£pou oxoA.eCou etc ~ E'tepov LWVOLXLoµ6v aVDXOV'ta 
etc; ,;nv 1cep1,oxnv i-00' oxoA.eCou IIriyaoCwv~µepov.-

3) ~1..oaxi-npLOV oLa 't6 OXOAELOV 'tOU'tO O~V U~(O'tO'taL,o'teya~e'taL of 
o~µepov t:lc; 'tnv lxxA.noCav i-ou Iuvo1..x1,0µ00',~i-1..c; xpCve'taL A.Cav 
', "', t ,., ,, •• c axai-aA.A.riA.oc; xaL en1..~aA.A.e'taL Tl i-axei,a aveyepoLJ 01,oax'tT)p ou, 

, Cl }. ~ , ,, , ,,., ..., ~ c , uaJ) oaov ouuev 01,xryµa ev ,;~ ouvo1..x1..oµ~ u~ oTa'taL ~pee; npocw-
pi,vni tai;w o,;eyaoCv tou 01..6 µ1..o.$Woewc; nap& 'toO ~nµooCou.-

4) Etc; i-~v ~xxA.rioCav oi-ey6Ce'ta1.. &n6 i-oD oxoA.LuoD &'touc 1957-1958 

b1tO'tE DPXLOE:V n ~\EL't'Ollp"(La 't'OU xaC oev Ka'ta~aAAE:'taL oDoev µC
o.S:Wµa nap'ouoev6c;.-

5) T6 oxoALK6v i-aµetov 61..a~e't'et. 61,a 't~v &v€yEpo1,v 'toO 61..&ax't'T)pCou 
100.000 6paxµ&c xopnyn8eCoac; rraF~ 't'ou Noµapx1..axoD TaµeCou 'Apyo
A Cooc np6c 'tOV ouon6v TOU't'ov,n 8c Ko1..v6't'nc; KaC ot KOTOLKOL ~a 

rrpoo~epouv ~ACOV 't'WV 30.000 op~xµwv 01..a 't~V aveyEpOLV toO 01..oa*~ 

x i-11p Cou .-
6) ~ET[pav KLVT)'tnv n &xCvn't'oV ITEpt.ovoCav 't'6 OXOALK6V taµetov otV 

0 La.il'te: L .-
'Ev NaurrA.C~ 't~ 13 NoeµppCou 1958 
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~~avLol:o . 

Aevroupys:t 1/'t'cf~to·v 011µo't'Lxov 6xoil&t'ov µ& 45 µa.611.'t'a~ 

X r.d µ O'/l T)'t' p { Ct<; • -

To w<; &vw ~XOA&rov 6't'sy6~t't'at g{s 1/'t'~~Lov oLo~x't'~ptov 

't'Onou Ka.A~ 
/ Ta iv A6yw ~tb~x't'~ptov xp~lEL 't'~v i~~~ lnL6xeu~v • 

• 
1/ ... ' ~ f. .!. ~ , "" ~ e , Tris ercL6x11::uris- 't'C'.1v 1<oucpwµ,a.'t'(,JV l!;V yt;VeL µe't'a. 't"rJs npou TJXTJ£ 

.. \Js~v 6't"r)ptyµ.&'t'wv xcd 71.oLrcOv oton,pt')(wv.-

2/ T~c; 6't'~pE~6gws 't'on tu71.Cvou barc~oou 't'~' aleo66T)S xa.~ 

3/ T~~ xa.'t'R6XEU~c v4a.~ x~Cµa.xos xaB'8Tt ~ 6n~pxooda. €lva.L 't'&

AsCws 4xu't'&~AT)Ao~.-

6La 't'~V ix't',71.&6LV 't'~V ~S !vw ipya6L~V 8&_ dna.L't'T)8~ oarc~

VTJ opaxµQv 5.ooo.-
~uvt 6't'a't'a.t ~ xop~yT)6L~ 't'ocr ws ttvw rco6ou.-

'Ev '~e~~ntc 't'~ 13 E£rc't'Eµ~p(ou 1932 

• 0 'Yrcoµ.71xa.v vxoc; 

















 

  



 

 

 

Τα Γραμματοσχολεία που συστάθηκαν, από τα μέσα ως τα τέλη του 

19ου αιώνα, στην επαρχία Ερμιονίδας ήσαν πέντε (Θερμήσι, 

Ηλιόκαστρο, Κοιλάδα, Πορτοχέλι, Φούρνοι). 

Έτσι ο 20ος αιώνας βρίσκει το σύνολο, σχεδόν, των παιδιών της 

Ερμιονίδας να έχουν τη δυνατότητα να φοιτούν στα σχολεία του 

τόπου τους και να διδάσκονται εκεί τα πρώτα τους γράμματα... 
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