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Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας πραγματοποιείται η 

εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας κατά το έτος 2018-2019 με ένα συγκεκριμένο 

θέμα. Το θέμα αυτό έχει ως τίτλο: «Η εκπαίδευση στο νομό Τρικάλων από την 

περίοδο της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος έως το 1914». 
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βιβλίων αλλά και πληροφοριών. Επίσης, ευχαριστώ ιδιαίτερα, την Μαρούλα Κλιάφα 

για τον πολύτιμο χρόνο που μου έδωσε παρέχοντάς μου χρήσιμες πληροφορίες 

αναφορικά με την εκπαίδευση. 

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μου ανθρώπους, τους γονείς μου 

και τα αδέλφια μου, για την ψυχολογική υποστήριξη και την υπομονή κατά τη 

διάρκεια της πτυχιακής μου εργασίας. 
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Περίληψη 

 Η παρούσα εργασία έχει σαν αντικείμενο την περιγραφή της κατάστασης 

που επικρατούσε στη δυτική Θεσσαλία και ειδικά στην πόλη των Τρικάλων λίγο πριν 

και λίγο μετά την απελευθέρωση τους  από τον Τουρκικό ζυγό τον Αύγουστο του 

1881. Η εργασία περιλαμβάνει μία μικρή ιστορική αναδρομή και εν συνεχεία μία 

περιγραφή της πόλης από άποψη πληθυσμού, οικονομίας, πνευματικής και 

καλλιτεχνικής ανάπτυξης, αλλά και περιγραφή του εκπαιδευτικού συστήματος του 

νομού της πόλης. Τέλος, έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε από 

κάτοικο της πόλης σχετικά με το θέμα της εκπαίδευσης. 

Λέξεις κλειδιά: απελευθέρωση νομού Τρικάλων, δημοτικά σχολεία, δάσκαλοι, 

εκπαιδευτικό σύστημα 

 

Abstract 

The subject of this specific essay is the description of the prevailing situation in 

Western Thessaly and more specifically in the city of Trikala shortly before and 

shortly after its liberalization from the Turks in August 1881. The paper begins with a 

brief historic review and continues with a description of the city regarding its 

population, its economy, its cultural and artistic development but moreover a 

description of its educational system. Finally, it is interesting to have an interview 

conducted by a city resident about the subject of education.  

Keywords: liberation of law Trikala, primary schools, teachers, educational system 
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Εισαγωγή 

 Η παρούσα έρευνα αποσκοπεί σε μία ιστορική αναδρομή του νομού των 

Τρικάλων από την περίοδο της ενσωμάτωσης στο ελληνικό κράτος έως το 1914. Η 

ιστορική αυτή αναδρομή αναφέρεται στην εξέλιξη της περιοχής αυτής τόσο σε 

γεγονότα που αφορούν το πολιτισμικό επίπεδο της πόλης όσο και σε γεγονότα που 

αφορούν την εκπαίδευση μετά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 

 Η μελέτη αυτή χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρονται ιστορικά γεγονότα, γράφονται δηλαδή ορισμένα στοιχεία για την 

παραχώρηση της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την ενσωμάτωση των Τρικάλων στην 

Ελλάδα. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι αλλαγές που ακολούθησαν μετά την 

ενσωμάτωση στο ελληνικό κράτος που σχετίζονται αφενός με την δημογραφική 

σύνθεση και αφετέρου με την οικονομία και την πνευματική κατάσταση των 

κατοίκων της περιοχής. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την κατάσταση της εκπαίδευσης 

που επικρατούσε μετά την απελευθέρωση της πόλης των Τρικάλων από τους 

Τούρκους το Αύγουστο το 1881. Ειδικότερα, θα γίνει αναφορά για την ίδρυση των 

σχολείων και που αυτά στεγάστηκαν ή χτίστηκαν με δαπάνες είτε από εισφορές των 

ίδιων των κατοίκων είτε από δαπάνες ανθρώπων που ζούσαν στο εξωτερικό. 

Επίσης, παρουσιάζονται τα κτίρια των δημοτικών σχολείων όπως χτίζονταν εκείνη 

την περίοδο και θα αναφερθούμε επίσης, σε δασκάλους, μαθητές και σε 

προγράμματα-βιβλία που υπήρχαν.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί μια συζήτηση με τη συγγραφέα κα Μαρούλα 

Κλιάφα, όπου αναφέρονται ορισμένα στοιχεία για την εκπαίδευση, όπως για τον 

δάσκαλο, το μαθητή, τα κτίρια και τα μαθήματα.  

 Τελειώνοντας, θα διατυπωθούν συμπεράσματα σύμφωνα με τις 

πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια.  
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Κεφάλαιο 1ο 

Η Θεσσαλία παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με τη Συνθήκη του Βερολίνου το 

1878, αλλά η τελική σχετική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία 

υπεγράφη το 1880. Ο ελληνικός στρατός φτάνει στα Τρίκαλα και τα απελευθερώνει 

στις 23 Αυγούστου του 1881. Μέχρι το τέλος του 1881 ολόκληρη η Θεσσαλία, εκτός 

από την περιοχή της Ελασσόνας είναι πλέον ελληνική. Ο πληθυσμός της ανέρχεται 

στους 330.000 κατοίκους, εκ των οποίων μόλις το 1/8 είναι πια μουσουλμάνοι και 

εβραίοι και όλοι οι υπόλοιποι είναι χριστιανοί (Κλιάφα, 1983). 

 Τα πολιτικά γεγονότα πίσω από τα ιστορικά εκείνης της εποχής είναι τα εξής: 

στην Ελλάδα υπάρχουν δύο (2) πολιτικές παρατάξεις-κατευθύνσεις, ήτοι οι 

προοδευτικοί του Χαρίλαου Τρικούπη και οι συντηρητικοί του Θ. Δεληγιάννη. Το 

1881 η χώρα κάνει εκλογές, με τον Τρικούπη να λαμβάνει την πλειοψηφία και να 

προχωράει σε αναδιοργάνωση της διοίκησης της χώρας, αλλά και του στρατού. 

Επιπλέον προχωράει στην εκτέλεση πολλών δημόσιων έργων, τα οποία άλλαξαν 

άρδην την συνολική εικόνα της (Κλιάφα, 1983). 

 Καταλυτικό γεγονός στην αλλαγή του σκηνικού και της γενικής κατάστασης 

στη Θεσσαλία ήταν η κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου που επέφερε την 

ουσιαστική ένωση της Θεσσαλίας και κυρίως της δυτικής πλευράς της με την 

υπόλοιπη απελευθερωμένη Ελλάδα (Κλιάφα, 1983) και έβγαλε τις περιοχές αυτές 

από την απομόνωση.  

Το ανωτέρω έργο ξεκίνησε το 1882 και περιελάμβανε την κατασκευή δύο (2) 

γραμμών (Κασσίμης, 2012):  

1. Βόλος-Βελεστίνο-Λάρισα και  

2. Βελεστίνο-Φάρσαλα-Καρδίτσα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα 

Το πρώτο κομμάτι του έργου παραδόθηκε το 1884, ήτοι το Βόλος-Λάρισα, ενώ τα 

υπόλοιπα παραδόθηκαν σταδιακά μέχρι και ο 1886, οπότε και λειτούργησε για 

πρώτη φορά ο σταθμός των Τρικάλων (www.gkmagazine.gr). 

http://www.gkmagazine.gr/
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Η πόλη των Τρικάλων 

Τα Τρίκαλα είναι μία πόλη πανάρχαια, με δείγματα κατοίκησης που έχουν 

βρεθεί να χρονολογούνται από την Παλαιολιθική εποχή (Μέση και Ανώτερη)1, αλλά 

και από την Μεσολιθική περίοδο (Εποχή του χαλκού)2. Σύμφωνα με τη μυθολογία η 

νύμφη Τρίκκη γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού Ληθαίου, ο οποίος μέχρι και 

σήμερα διασχίζει την πόλη. Η Τρίκκη, η οποία έδωσε και το όνομά της στην πόλη, 

ως κόρη του Βασιλιά της πόλης και ιατρού στο επάγγελμα Ασκληπιού, λατρεύονταν 

ως προστάτιδα της υγείας (Βλυτσάκης, 1892).  

Στους Περσικούς πολέμους η πόλη είχε υποταχθεί στους Πέρσες (480 π.Χ.), 

ενώ τον επόμενο αιώνα και συγκεκριμένα το 352 π.Χ. ενώθηκε με το κράτος της 

Μακεδονίας του Φιλίππου του Β’· οι κάτοικοι της πόλης ακολούθησαν τον Μέγα 

Αλέξανδρο στην Ασία (Αρσενίου, 2005).  

Στα ρωμαϊκά χρόνια η περιοχή γνώρισε μεγάλες καταστροφές και οι κάτοικοί 

της σε μεγάλο βαθμό την εγκατέλειψαν. Ο χριστιανισμός ήρθε πολύ νωρίς και από 

τον 1ο κιόλας αιώνα η νέα θρησκεία επικράτησε και με τον καιρό εδραιώθηκε. Στα 

χρόνια του Βυζαντίου η πόλη μετονομάζεται σε Τρίκαλα και αποτελεί τμήμα του 

Δεσποτάτου της Ηπείρου. Τον 14ο αιώνα η δυτική Θεσσαλία καταλαμβάνεται από 

τους Σέρβους και δεσπότης των Τρικάλων ορίζεται ο Συμεών Ούρεσης, ο οποίος 

σύντομα θα εγκαταλείψει την κοσμική ζωή και την εξουσία και θα γίνει μοναχός. Ο 

Ούρεσης, ως Ιωάσαφ πλέον, θα χτίσει το Μεγάλο Μετέωρο, ήτοι το μεγαλύτερο και 

εντυπωσιακότερο μοναστήρι των Μετεώρων (Αρσενίου, 2005). 

 Το 1393 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην περιοχή και την κατέκτησαν, 

επιβάλλοντας στους κατοίκους βαριά φορολογία και γενικά καταπίεση. Συνέπεια 

αυτής της κατάστασης ήταν η ανάγκη των ανθρώπων να ξεφύγουν από τον ζυγό του 

κατακτητή και η δημιουργία στους βράχους των Μετεώρων μίας μοναστηριακής 

πολιτείας, όπου και ζούσαν απομονωμένοι αλλά ελεύθεροι (Αρσενίου, 2005).  

                                                             
1 Η Μέση Παλαιολιθική εποχή είναι η εποχή του ανθρώπου του Νεάτερνταλ, περίπου από το 
100.000-40.000 πχ, ενώ η Ανώτερη Παλαιολιθική είναι η άποψη του Homo sapiens από το 28.000-
12.000 πχ 
2 9.000-6.000 πχ 
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 Την 23η Αυγούστου 1881 τα Τρίκαλα απελευρώθηκαν από τους Τούρκους, με 

ηγετική μορφή του αγώνα να είναι ο Ευ. Βλαχάβας (1770-1806). Το 1897 η πόλη θα 

περιέλθει στους Τούρκους και πάλι, μετά από τον «ατυχή πόλεμο» από την 

κυβέρνηση του Θ. Δεληγιάννη, ο οποίος συγκρούστηκε με τους Τούρκους με σκοπό 

να απελευθερώσει τις περιοχές βόρεια της Θεσσαλίας και ηττήθηκε. Η πόλη 

απελευθερώθηκε οριστικά το 1898 (Αρσενίου, 2005). 

 Η περιοχή γνώρισε σημαντικές αλλαγές σε πολλούς τομείς μετά την 

απελευθέρωση της. Δέχτηκε πληθυσμιακές αλλαγές, οικονομικές αλλαγές, αλλά και 

αλλαγές στην ψυχολογία των ανθρώπων (Κλιάφα, 2016). 

 

1.1. Δημογραφική σύνθεση  

Ο πληθυσμός της πόλης ήταν πολυπολιτισμικός, μιας και ήταν ένα 

συνονθύλευμα Ελλήνων, Αράβων, Εβραίων και Τούρκων. Οι κάτοικοι 

δημιουργούσαν αυτόνομες ομάδες και ζούσαν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Οι 

ομάδες αυτές ονομάζονταν «μιλέτια», καθεμία εκ των οποίων διέθετε δικούς της 

κανόνες, νόμους και θεσμούς. Οι θρησκευτικοί ηγέτες κάθε ομάδας αποτελούσαν 

καθοδηγητές των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα εξασκούσαν και την πολιτική εξουσία 

(Ελληνική Γνώμη, 2012). 

 Η εικόνα των Τρικάλων εκείνης της περιόδου ήταν, σύμφωνα με περιγραφές 

ανθρώπων που τα είχαν επισκεφτεί, ήταν εξαιρετικά όμορφη. Πιο συγκεκριμένα, η 

πόλη διέθετε σκεπαστή δημόσια αγορά, σειρά από δέντρα στις όχθες του ποταμού 

Ληθαίου, αρχοντικά σπίτια Τούρκων και Ελλήνων και το Φρούριο πάνω στο λόφο. Η 

κάθε ομάδα διαβίωνε, όμως, σε διαφορετικό σημείο της πόλης: οι Εβραίοι στα 

«Εβραϊκά», οι Τούρκοι στα Κουτσομήλια, οι Άραβες στα Αραπάκια και οι χριστιανοί 

στο Βαρούσι (Αρσενίου, 2005). 

 Στις αρχές του 18ου αιώνα η ανωτέρω διάκριση των πληθυσμών της πόλης 

και η απόλυτα ξεχωριστή διαβίωσή τους σταδιακά υποχώρησε, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν αναμείξεις ανθρώπων και συνοικιών π.χ. στον θρακικό μαχαλά 

συναντούσες πλέον και σπίτια χριστιανών ή και αντίστροφα στην ελληνική συνοικία 
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σπίτια μουσουλμάνων ή εβραίων (Αρσενίου, 2005). Ο πληθυσμός της πόλης το 1804 

ήταν 12.000-15.000 κάτοικοι, με την πλειονότητα αυτών να ζουν σε πλίνθινα 

φτωχικά σπίτια (Κατσόγιαννος, 2005). 

 Ένα χαρακτηριστικό της πόλης, αναφορικά με τον πληθυσμό της, ήταν πως 

ένα μεγάλο κομμάτι αυτού ήταν εποχικό, ήτοι το καλοκαίρι ζούσε στα ορεινά χωριά 

και τον χειμώνα κατέβαιναν στην πόλη. Οι Τούρκοι νοίκιαζαν σε αυτούς τους 

εποχικούς κατοίκους συνήθως σπίτια, όπου διέμεναν και τα χαρέμια τους · είναι 

χαρακτηριστικό πως ενώ τα σπίτια των Ελλήνων στην πόλη ήταν μόνο διακόσια 

(200), ενώ των Τούρκων ήταν χίλια (1000), οι Έλληνες κάτοικοι ήταν περισσότεροι 

από τους Τούρκους (Κατσόγιαννος, 2005). 

 Ο ίδιος ακριβώς διαχωρισμός της πόλης παρατηρούνταν και στα 

επαγγέλματα που εξασκούσαν οι Έλληνες και οι Τούρκοι. Οι χριστιανοί, λοιπόν, 

ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, την γεωργία και σε μικρό ποσοστό με το εμπόριο, 

ενώ οι μουσουλμάνοι ήταν κτηματίες και τεχνίτες. Κάθε Δευτέρα 

πραγματοποιούνταν η εβδομαδιαία αγορά, στο ίδιο σημείο που πραγματοποιείται 

μέχρι και σήμερα, ενώ επιπλέον πραγματοποιούνταν και το εβδομαδιαίο 

ζωοπάζαρο στην πλατεία Μπατίδου (Εθνικής Αντιστάσεως σήμερα) μέχρι και το 

1930 (Καλούσιος, 1996).  

 Η εικόνα των Τρικάλων μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και 

την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα σταδιακά αλλάζει και εκσυγχρονίζεται σε όλα τα 

επίπεδα. Η πρώτη σημαντική αλλαγή που παρατηρήθηκε στην πόλη στα τέλη του 

19ου αιώνα αφορούσε στον πληθυσμό, ο οποίος καταρχάς αυξήθηκε πολύ, μιας και 

οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών εγκαθίστανται πλέον μόνιμα εκεί. Οι 

περισσότεροι νέοι κάτοικοι της πόλης είναι βλάχικης καταγωγής, οι οποίοι δίνουν 

στην πόλη νέα πνοή, κίνηση εν γένει ζωή (Παπαζήσης, 1998). 

 Την περίοδο αυτή παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή των Τρικάλων μία 

έντονη αστικοποίηση, με τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν σε πολύ μεγάλο 

βαθμό την πρωτογενή ενασχόληση με τη γη και να στρέφονται προς το εμπόριο. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η κατασκευή στην πολή κατοικιών και 
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δρόμων, έτσι ώστε να μπορέσει η πόλη να ανταποκριθεί στις ολοένα και 

αυξανόμενες ανάγκες των κατοίκων της (Δελλαδέτσιμας, 2008).  

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιόδου αυτής είναι η δημιουργία 

για πρώτη φορά της μεσαίας αστικής τάξης, η οποία θα αποτελέσει μέσα στο χρόνο 

την πολιτική και φυσικά οικονομική ραχοκοκκαλιά της πόλης. Συνεπώς, ο 

πληθυσμός της πόλης είναι ένα συνονθύλευμα αστών και ανθρώπων που 

κατέβηκαν από τα ορεινά χωριά τους και εγκαταστάθηκαν μόνιμα εκεί, αλλά και 

κάποιων ανθρώπων που άφησαν τα χωριά του κάμπου και την ενασχόληση με τη γη 

και αναζήτησαν την τύχη τους στην πόλη (Κλιάφα, 1983). 

Στις αρχές του 20ου αιώνα η πόλη βρίσκεται σε ακμή, με οικοδομές και 

μονοκατοικίες να χτίζονται συνέχεια και την κοσμική της κίνηση συνεχώς να 

αυξάνεται. Ο πληθυσμός της πόλης έχει μεγαλώσει πολύ και η μεσαία αστική τάξη 

εμφανίζεται · επιπλέον, αλλάζει ο τρόπος που οι άνθρωποι ντύνονται, καθώς και τα 

ακολουθούμενα από αυτούς ήθη και έθιμα (Κατσόγιαννος, 2001). 

 Η πόλη αλλάζει ριζικά, με όμορφα νεοκλασικά σπίτια να κοσμούν το κέντρο 

της και γενικά μία τάση εξευρωπαϊσμού από τους πλούσιους γαιοκτήμονες της 

συνολικής εικόνας της.  
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(ΤΡΙΚΚΗPress – Τα νέα των Τρικάλων, διαθέσιμο στο https://trikkipress.gr/) 

 

1.2. Οικονομία 

 Τα Τρίκαλα ήταν μέχρι και το 1881 και την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα μία 

περιοχή άκρως αγροτική, με την βιομηχανία να απουσιάζει παντελώς. Παρόλα αυτά 

ακόμα και την περίοδο της Τουρκοκρατίας, λειτουργούσαν στην πόλη κάποιες 

επιχειρήσεις π.χ. νερόμυλοι, κεραμοποιεία, υφαντήρια και μαντάνια3 (Κλιάφα, 

2010), οι οποίες βέβαια ήταν αρκετά πρωτόγονες. 

 Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα των Τρικάλων στην 

Ελλάδα δημιούργησαν προσδοκίες στους κατοίκους τους αναφορικά με τη 

βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου π.χ. μέσω της αναδιανομής της γης. Οι 

εξελίξεις, όμως, ήταν τελείως διαφορετικές, με τα χωράφια να αγοράζονται από 

πλούσιους τσιφλικάδες και τους ντόπιους να παραμένουν «σκλάβοι». Ο Ευάγγελος 

Πρόντζας4 (1992) έγραψε πως από το 1881 έως και το 1885 υπήρξαν 

«περιορισμένες συναλλαγές, νομισματική αστάθεια, αποδυνάμωη της περιοχής από 

εργατικά χέρια λόγω της αποχώρησης των Οθωμανών και φυγή κεφαλαίων που 

συγκεντρώνονται στα χέρια των γαιοκτημόνων» (Πρόντζας, 1992, σελ. 25). 

 Οι περιοχές που ενσωμάτωθηκαν στην Ελλάδα το 1881 και συγκεκριμένα τα 

Τρίκαλα προκάλεσαν αρκετά προβλήματα στην κεντρική κυβέρνηση σε πολλά 

επίπεδα. Καταρχάς, οι κάτοικοι της πόλης ήταν συνηθισμένοι σε εντελώς 

διαφορετικούς ρυθμούς ζωής και εργασίας, ενώ επιπλέον είχαν σοβαρό ζήτημα με 

την κατανόηση των νόμων του ελληνικού κράτους και συνεπώς με την ορθή 

εφαρμογή τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρεται στα χρονικά 

της εφημερίδας «Φάρος του Ολύμπου»: όταν το 1884 το ελληνικό κράτος κάλεσε 

τους τρικαλινούς να δηλώσουν το επάγγελμά τους, πολλοί εξ αυτών που δούλευαν 

ως τεχνίτες ή επιτηδευματίες, δήλωσαν πως είναι βιομήχανοι, με άμεση συνέπεια 

την επιβολή σε αυτούς δεκαπλάσιου φορου, από εκείνον που κανονικά θα έπρεπε 

να πληρώσουν (Φάρος του Ολύμπου, 1/1/1884). 

                                                             
3
 Μηχανές επεξεργασίας μάλλινων  

4 Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας 
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 Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που αντιμετώπισαν οι Τρικαλινοί εκείνη την 

περίοδο ήταν το νομισματικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, στα Τρίκαλα τουλάχιστον 

για δύο (2) χρόνια μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, κυκλοφορούσαν 

τόσο νομίσματα οθωμανικά, όσο και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, τα οποία 

ήταν το επίσημο νόμισμα της χώρας. Επιπλέον, κυκλοφορούσαν νομίσματα που 

εξέδιδε η Τράπεζα Ηπειρο-Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα να επικρατεί κυριολεκτικά 

χάος στις εμπορικές συναλλαγές (Κλιάφα, 2010). 

 Το 1880 ιδρύθηκε στα Τρίκαλα μία βιοτεχνία ορειχαλκουργίας και 

στατηροποιίας, όπου κατασκευάζονταν καμπάνες, μανουάλια και γενικά 

αντικείμενα εκκλησιαστικά (Εφημερίδα «Αναγέννησις», 1909). Επίσης, υπήρχαν 

στην πόλη εργαστήρια κατεργασίας δερμάτων σε περιοχές, όπως η Αγία Μονή.  

 Μετά την απελευθέρωση της πόλης αρκετοί ήταν εκείνοι, κυρίως τεχνίτες 

και έμποροι, οι οποίοι ήρθαν από την παλαιά Ελλάδα, αλλά και από τις όμορες 

περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου, και έφεραν γνώση και δυναμισμό στην 

υπό ανάπτυξη πόλη π.χ. το 1886 εγκαταστάθηκαν στα Τρίκαλα περίπου εκατό (100) 

οικογένειες υλοτόμων από την Καστοριά, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί το εμπόριο 

ξυλείας, αλλά και η τέχνη της κατασκευής ξύλινων αντικειμένων για το σπίτι. 

Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην πόλη κεραμοποιοί από την Μακεδόνια, οι 

οποίοι ξεκίνησαν την κατασκευή τούβλων και κεραμιδιών χειροποίητων (Κλιάφα, 

2010).  

 Οι Έλληνες τραπεζίτες και μεγαλέμποροι της διασποράς θα εκμεταλλευτούν 

την κατάσταση και θα έρθουν στη Θεσσαλία να κάνουν αγορές και επενδύσεις την 

περίοδο διακυβέρνησης του Χ. Τρικούπη, με αποτέλεσμα ήδη το 1882 πάνω από το 

50% των θεσσαλικών εκτάσεων και πάνω από το 75% των καλλιεργήσιμων 

χωραφιών βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων μεγάλο-τσιφλικάδων (Κλιάφα, 1983). 

 Το 1882 δημιουργείται η Τράπεζα Ηπειρο-Θεσσαλίας από τον Ανδρέα 

Συγγρό, η οποία δάνειζε με επιτόκιο ετήσιο 8% σε όσους ήθελαν να πάρουν δάνειο 

βάζοντας κάτι ως ενέχυρο. Το υποκατάστημα των Τρικάλων το αναλαμβάνει ο 

Ανδρέας Βαμβακάς και στεγάζεται στο σπίτι ενός εβραίου της πόλης, του Βαρούχ 
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Μάτσα. Η λειτουργία του ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 1883 (Κλιάφα, 2010). Η 

τράπεζα προχώρησε στη χορήγηση πολλών δανείων στους αγρότες, οι οποίοι 

επιθυμούσαν να προχωρήσουν στην αγορά κτημάτων. Τα επιτόκια ήταν ιδιαιτέρως 

χαμηλά και συνεπώς ευνοϊκά και ενώ ένας από τους λόγους ίδρυσης της τράπεζας 

ήταν και αυτός, ο διευθυντής εν τέλει υπήρξε εξαιρετικά φειδωλός στη χορήγησή 

τους. Ο τοπικός τύπος, αλλά και οι ενδιαφερόμενοι αγρότες είχαν επικρίνει σφόδρα 

τη τράπεζα, διαμαρτυρόμενοι για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν (Εφημερίδα «Οι 

Εργάται», 9/6/1885). 

 Η ίδρυση κάποιων εμπορικών καταστημάτων π.χ. του Ιωάννη Μαλικιώση το 

1882, του Αναγνωστιάδη το 1881 κλπ, τα οποία πουλούσαν κοσμήματα, ενδύματα, 

υαλικά κλπ, είναι αποδείξεις απτές της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. 

Επίσης, επειδή ήδη από τα χρόνια της τουρκικής κατοχής οι θεσσαλοί αγρότες 

καλλιεργούσαν καπνά, ιδρύθηκε το 1883 ένα δημόσιο καπνεκοπτήριο, έτσι ώστε να 

γίνεται εκεί η επεξεργασία του καπνού, αλλά και η παραγωγή τσιγάρων (Κλιάφα, 

2010). Τέλος, καθιερώθηκε και μάλιστα με βασιλικό διάταγμα η διοργάνωση κάθε 

χρόνο εμποροπανήγυρης, η διάρκεια της οποίας καθορίστηκε στη μία εβδομάδα.  

 Από όλα τα ανωτέρω μπορούμε εύκολα να δούμε και να συμπεράνουμε πως 

η ίδρυση των βιοτεχνικών μονάδων που αναφέραμε βοήθηκε πολύ στην ανάπτυξη 

της τοπικάς αγοράς και συνεπώς οικονομίας. Δυστυχώς, κάποια χρόνια αργότερα 

και συγκεκριμένα το 1897, ξεσπάει ο ατυχής πόλεμος και επιπλέον περονόσπορος 

καταστρέφει τα αμπέλια των Τρικαλινών. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των 

σιτηρών πέφτουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα εξαιτίας των πλημμύρων και των 

θεομηνιών σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό λόγω εισαγωγής σιτηρών από τη 

Ρωσία. Όλες αυτές οι δυσκολίες επηρέασαν σημαντικά την τρικαλινή κοινωνία σε 

επίπεδο οικονομικό, αλλά και κοινωνικό. Το 1900 ιδρύθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος 

της πόλης, με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών εμπόρων, αλλά 

και την επίλυση εν γένει προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. Η εικόνα της πόλης 

στις αρχές του 20ου αιώνα αλλάζει και πάλι και ξεκινάει μία περίοδος ανάπτυξης και 

πάλι (Κλιάφα, 2010).  
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 Η ανάπτυξη που θα παρουσιάσει η πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα τραπεζικά γραφεία τριών (3) Εβραίων, του Ηλία 

Κοέν, του Σολομώντα Μεγήρ και του Μωυσή Λευή, όπως και το τοκιστικό γραφείο 

του Γιαρέντη, Παπαιωάννου και Αναστασίου που ιδρύθηκε το 1905. Οι κλάδοι του 

εμπορίου, με τους οποίους οι Τρικαλινοί ενασχολούνταν ήταν η τυροκομία και η 

επεξεργασία δερμάτων (Κλιάφα, 2010). 

 Σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην πρόοδο που σημειώθηκε 

εκείνη την περίοδο ήταν η συγκοινωνιακή σύνδεση με άμαξα μεταξύ Τρικάλων και 

Λάρισας, καθώς και η ίδρυση κάποιων τοπικών εφημερίδων, όπως η Αναγέννησις 

(1893) και το Θάρρος (1908), όπου καταγράφονταν και σχολιάζονταν όλα τα τοπικά 

νέα (Κλιάφα, 2010). 

 Η ανάπτυξη της πόλης θα σταματήσει απότομα όταν θα ξεσπάσει ο 1ος 

Παγκόσμιος Πόλεμος και μετά όταν θα συμβεί η μικρασιατική καταστροφή, οπότε 

και πλήθος προσφύγων θα καταφτάσει στην πόλη και θα συμβάλλει στα χρόνια που 

θα ακολουθησουν στην οικονομική και πνευματικής της άνθιση (Κλιάφα, 2010).  

 

1.3. Πνευματική κατάσταση 

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι Τρικαλινοί ήταν άνθρωποι με καταγωγή από 

διάφορα μέρη · η πολυπολιτισμική αυτή κοινωνία σε γενικές γραμμές διαβίωνε 

αρμονικά και χωρίς εντάσεις, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις που μπορεί να 

προκαλούνταν ταραχές για κάποιο λόγο. Η εν λόγω πολυεθνική κοινωνία της πόλης 

σήμαινε πως υπήρχαν πολλοί πολιτισμοί που συνυπήρχαν και τα ερεθίσματα που 

λάμβαναν οι άνθρωποι ήταν ποικίλλα. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της 

πολυπολιτισμικότητας είναι η μουσική, με τα ακούσματα να είναι πολλά και 

διαφορετικά π.χ. στον ελληνικό μαχαλά που ζούσαν οι γύφτοι λειτουργούσε σχολή 

εκμάθησης κλαρίνου, με δάσκαλο τον Γιώργο Αρίφη. Είναι πολύ περίεργο που ο 

τοπικός τύπος δεν αναφέρει σχεδόν πότε τίποτα σχετικό με τους ντόπιους 
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οργανοπαίκτες, κάποιοι εκ των οποίων ήταν ιδιαιτέρως καλοί και τις κομπανίες που 

είχαν σχηματίσει (Κλιάφα, 2003). 

 Στην πόλη λειτουργούσαν εκείνη την εποχή αρκετά καφέ σαντάν και 

καφωδεία · η πελατεία τους ήταν μόνο άντρες και η φήμη τους όχι ιδιαίτερα καλή. 

Η άφιξη, όμως, μετά την απελευθέρωση ανθρώπων από τη νότια Ελλάδα, την 

Ήπειρο και την Μακεδονία έδρασε ευεργετικά για τους ντόπιους, οι οποίοι 

καλλιεργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό π.χ. οι πλούσιοι τρικαλινοί προσλάμβαναν 

δασκάλους για να διδάσκονται κατ’ οίκον τα παιδιά τους μουσική (Κλιάφα, 2003). 

 Ένα πολύ γνωστό καφενείο της εποχής ήταν εκείνο του Κλειδωνά-

Ελευθεριάδη, μιας και στον χώρο αυτό διοργανώνονταν πολύ συχνά παραστάσεις 

θεατρικές, ομιλίες, διαλέξεις και επιπλέον χοροί των τοπικών συλλόγων. Η κωμωδία  

«Ενοικιάζονται δωμάτια» ήταν ένα θεατρικό έργο που ανέβηκε εκεί, η οποία 

διαφημίστηκε πολύ από την τοπική εφημερίδα «Αναγέννησις», προωθώντας με 

αυτό τον τρόπο την πνευματική καλλιέργεια των πολιτών. Παραστάσεις στο χώρο 

αυτό πραγματοποιήθηκαν αρκετές και από τον θίασο ποικιλιών «Σεδλαζέκ», ενώ 

παρουσιάστηκε και η παράσταση «Μαρία η Πενταγιώισσα» (Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Τρικάλων, 1998). 

 Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνταν και η προβολή ταινιών και οπερετών · 

εκεί προβλήθηκε για πρώτη φορά ταινία με υπότιτλους και η επιτυχια ήταν 

συγκλονιστική. Μερικές από τις πιο σημαντικά έργα που προβλήθηκαν εκεί ήταν οι 

όπερες «Μινιόν», «Θαΐς», «Σαλώμη», «Μπεμπές», «Λυσιστράτη», «Η άφιξη του 

«Αβέρωφ» στο Φάληρο», «Η μάγισσα και το πόδι του προβάτου», με το τρικαλινό 

κοινό να ενθουσιάζεται, σύφμωνα με τα αναγραφόμενα στις εφημερίδες της 

εποχής, τόσο από την πλοκή, όσο και από τις εντυπωσιακές εικόνες (Εφημερίδα 

«Αναγέννησις» 17/01/1912). Επιπλέον, συχνά υπήρχε μουσική κομπανία που έπαιζε 

μουσική ζωντανά. 

  Ο χώρος αυτός αποτέλεσε το βήμα πολλών επιφανών ανθρώπων της πόλης 

για να πραγματοποιήσουν ομιλίες προς τους συμπολίτες τους π.χ. ο Απόστολος 

Αργυρόπουλος, νεαρός δικηγόρος πραγματοποίησε εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα 
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πολλές ομιλίες, υπό την αρωγή της Φιλόπτωχου Εκπαιδευτικής Εταιρείας για 

διάφορα ζητήματα της τότε επικαιρότητας, όπως π.χ. «Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία 

και Πολιτεία» ή ο τρικαλινός ποιητής Γ. Αργυρόπουλος (Εφημερίδα «Αναγέννησις», 

13/11/1909,  02/11/2910,  24/11/1910,  19/12/1910,  27/11/1909). 

 Το ανωτέρω καφενείο συνεπώς, γνωστό και ως «Μέγα Καφενείο» 

αποτελούσε πνευματικό κέντρο της εποχής και χώρο συνάντησης των ανθρώπων 

της πόλης προκειμένω να παρακολουθήσουν παραστάσεις θεατρικές, συναυλίες και 

γενικά καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Ο Κλείδωνας και ο Ελευθεριάδης είχαν τη 

διεύθυνση του συγκεκριμένου χώρου, ενώ αργότερα ανέλαβαν άλλοι Τρικαλινοί, 

όπως ο Νεκτάριος Κατσόγιαννος και ο Ανδρέας Τζαχάνης (Πολιτιστικός Οργανισμός 

Δήμου Τρικάλων, 1998). 

 Άλλο σημαντικό καφενείο της εποχής στα Τρίκαλα ήταν το «Βασιλικό», όπου 

ο Ιωάννης Μπελμές παρουσίαζε κινηματογραφικές παραστάσεις, αλλά και γενικά 

προέβαλε ταινίες σύγχρονες. Ο κινηματογράφος αποτελούσε για τους κατοίκους 

εκείνης της περιόδου στα Τρίκαλα την πιο ευχάριστη διασκέδαση και συνεπώς τη 

ροή του κοσμού να είναι συνεχή (Εφημερίδα «Αναγέννησις» 10/12/1914). 

Ορισμένες από τις ταινίες που προβλήθηκαν εκείνη την περίοδο στο καφενείο 

«Βασιλικό ήταν οι «Χαμένη ευτυχία», «Το παιδί των Παρισίων», «Δυο γυναίκες μια 

αγάπη», «Ηλέκτρα», «Το όνειρον», η έγχρωμη γαλλική ταινία «Η γιαγιά», μία σειρά 

ταινιών με τίτλο «Τα μυστήρια της Νέας Υόρκης», το μελόδραμα «Άμλετος» και 

«Σόκιν», καθώς και ταινίες που όπως ορίζονταν ρητά μπορούν να τις 

παρακολουθήσουν αποκλειστικά άντρες (Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Τρικάλων, 1998). 

 Η κοινωνία των Τρικάλων είχε το περίεργο χαρακτηριστικό να είναι 

ταυτόχρονα ιδιαιτέρως συντηρητική, αλλά και προοδευτική · αυτό το οποίο είναι 

αδιαμφισβήτητο, φυσικά, είναι πως η τέρψη και ευχαριστήση του αντρικού 

πληθυσμού είχε σαφή προτεραιότητα και πολύ πιο μεγάλη βαρύτητα.   

 Η πνευματική ζωή της πόλης των Τρικάλων στα τέλη του 19ου και στις αρχές 

του 20ου αιώνα εμπλουτίστηκαν από τις παραστάσεις του καραγκιόζη, ο οποίος 
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ήρθε ως υποκατάστατο των μέχρι τότε επικρατουσών καφέ αμάν. Στην διάρκεια 

μίας παράστασης Καραγκιόζη οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μουσική 

και μελωδίες, όπως π.χ. «δημοτικά δίστιχα, αδέσποτες βαλκανικές μελωδίες, 

τραγούδια των κουτσαβάκηδων, αμανέδες, νεότερα πειράματα του αστικού 

κέντρου», όταν και στο επίπεδο που κάτι τέτοιο συμβάδιζε αρμονικά με την πλοκή 

του έργου · επιπλέον, για λόγους εμπορικούς γινόταν χρήση και ρυθμών 

δυτικότροπων (Βολιότης-Καπετανάκης, 2007, σελ.106). 

 Το 19105 ένας πολύ γνωστός καραγκιοζοπαίκτης της εποχής, ο Γ. Κρανιώτης, 

πραγματοποίησε μία παράσταση στον προαύλιο χώρο του σπιτιού ενός Τρικαλινού 

(Αθ. Κανούτας), με όλη την άρχουσα τάξη της πόλης να δίνει το παρόν. Από τότε και 

στο εξής οι παραστάσεις του Καραγκιόζη αποτελούσαν σημαντικό γεγονός για την 

πνευματική ζωή της πόλης. Οι παραστάσεις πραγματοποιούνταν σε καφενεία ή 

κέντρα διασκάδασης, όπως επίσης και στη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της 

πόλης στις αρχές του Σεπτέμβρη, με τα σκηνικά να στήνονται στην ύπαιθρο 

(Αναστασίου, 2011). 

 Οι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνταν για τις παραστάσεις του 

Καραγκιόζη ήταν αρκετοί με πιο χαρακτηριστικούς εκείνους του καφενείου 

Κλείδωνα-Ελευθεριάδη, του καφενείου «Βασιλικό», του καφενείου «Εθνικό», του 

κέντρου διασκέδασης «ΠόρτΆρθουρ» και «Μαρούγκινα» (Αναστασίου, 2011).  

 Ο Καραγκιόζης συνοδεύονταν από ζωντανή ορχήστρα πάντοτε, μιας και 

αποτελούσε θέαμα οτπικοακουστικό του λαού · οι ορχήστρες αποτελούνταν από 

τέσσερα (4) έως πέντε (5) άτομα, οι οποίοι υποδέχονταν τους θεατές, αλλά έπαιζαν 

και στη διάρκεια της παράστασης, αλλά και στα διαλείμματα (Κλιάφα, 2007).  

 Είναι θεωρώ σημαντική πληροφορία πως οι ορχήστρες εκείνης της εποχής 

δεν διέθεταν μουσικούς με γνώσεις θεωρητικές και σπουδές σε ωδεία, αλλά η 

πλειονότητα αυτών στη Θεσσαλία ήταν εμπειρική · αυτό σημαίνει πρακτικά πως η 

γνώση μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά, όπως και η τέχνη, ενώ οι κομπανίες 

αποτελούνταν συνήθως από μέλη μίας οικογένειας ή στενούς φίλους. Σε κάποιες 

                                                             
5 Σεπτέβριος 
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περιπτώσεις, οι ορχήστρες αυτές εκτός από γάμους και εκδηλώσεις τέτοιες 

χρησιμοποιούνταν σε εθνικές γιορτές και παρελάσεις, μιας και ακόμα δεν είχαν 

σχηματιστεί φιλαρμονικές ορχήστρες από τους τοπικούς ιθύνοντες (Κλιάφα, 2007). 

 Από όλα τα ανωτέρω διαφαίνεται για ακόμη μία φορά η 

πολυπολιτισμικότητα των κατοίκων της πόλης των Τρικάλων, με τα στοιχεία της 

ανατολής και της δύσης να είναι έντονα, αλλά να συνυπάρχουν μάλλον αρμονικά 

(Βρύζας, 2005).  
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Κεφάλαιο 2ο 

 Όταν τα Τρίκαλα απελευθερώθηκαν από τους Τούρκους το 1881, ένας 

εκπρόσωπος του Βασιλείου της Ελλάδας, στο οποίο και προσαρτήθηκε η πόλη, 

ζήτησε από τους τοπικούς άρχοντες να λάβει ενημέρωση για την κατάσταση της 

εκπαίδευσης, ήτοι για τα σχολεία που υπάρχουν και λειτουργούν και για τις 

χορηγίες και τα κληροδοτήματα που τα συντηρούν. Ο δήμαρχος της πόλης Καδρήν 

Μεμχέτ Μπέης ζήτησε τότε από τον επίσκοπο της πόλης Μελέτιο τον Γ’ σχετική 

πληροφόρηση, την οποία και έλαβε γραπτώς στις 15/2/1882 (Νημάς, 1995).  

 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν στην επιστολή του Μελέτιου προς τον 

Δήμαρχο της πόλης, τα σχολεία λάμβαναν ετησίως χρήματα από τον Δωρόθεο τον 

Σχολάριο, από τον Γ. Αλίουρτο και από την αδελφότητα των Φώτων. Επιπλέον, η 

εκκλησία παραχωρούσε κάποια από τα εισοδήματά της υπέρ των σχολείων (Νημάς, 

1995). 

  

2.1. Ίδρυση σχολείων 

 Η εκπαίδευση στη Θεσσαλία γενικά και ειδικά στη δυτική Θεσσαλία που μας 

απασχολεί στη συγκεκριμένη εργασία ήταν μάλλον κακή · η αλήθεια είναι, βέβαια, 

πως το ίδιο κακή ήταν η κατάσταση και στις υπόλοιπες περιοχές της ελεύθερης 

Ελλάδας, οι οποίες είχαν ήδη αρκετές δεκαετίες απελευθέρωσης στην πλάτη τους 

συγκριτικά με την νεοεισχωρηθείσα στο ελληνικό κράτος Θεσσαλία (Νημάς, 1995).  

Ειδικά, σύμφωνα με τον έκτατο επιθεωρητή Νικολάου Κ. Σπάθη, στο νομό 

Τρικάλων λειτουργούσαν πενήντα επτά (57) σχολεία, εκ των οποίων μόνο τα επτά 

(7) ήταν σε κατάσταση ικανοποιητική κτιριακά, τα δεκαέξι (16) ήταν σε κατάσταση 

ανεκτική και όλα τα υπόλοιπα παντελώς ακατάλληλα ή ακόμα και ανύπαρκτα. 

Επιπλέον, ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και το διδακτικό προσωπικό, με τους τριάντα 

(30) από τους πενήντα έξι (56) διορισμένους δασκάλους να απουσιάζουν. Οι 

δάσκαλοι γενικά ήταν απρόθυμοι στην εκτέλεση της δουλειάς τους, μιας και 

αμοίβονταν πενιχρά, γεγονός που καθιστούσε τη διαβίωσή τους, ειδικά σε 
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απομακρυσμένα χωριά δύσκολη ή και αδύνατη. Τέλος, οι μαθητές φοιτούσαν στο 

σχολείο μόνο έξι (6) μήνες τον χρόνο, μιας και τον υπόλοιπο καιρό τους 

απασχολούσαν οι γονείς τους σε γεωργικές εργασίες (Κλιάφα, 2016).  

  Στα Τρίκαλα, το 1882 άρχισαν να λειτουργούν δύο αλληλοδιδακτικά σχολεία 

αρρένων τετραετούς φοιτήσεως με 300 μαθητές περίπου το καθένα. Στο 1ο 

Δημοτικό Αρρένων Τρικάλων δίδασκαν οι Ι. Μωραΐτης από τη Σκιάθο και Φ. 

Γεωργίου και στο 2ο οι Θεόδωρος Μωραΐτης και Ν. Κομπλής. Άρχισε, επίσης, να 

λειτουργεί και ένα δημοτικό σχολείο θηλέων, το παρθεναγωγείο, στο οποίο 

διευθύντρια ήταν η Αικατερίνη Ιωάννου και δασκάλα η Μωραΐτου (Κλιάφα, 2016). 

 Ο ελληνοδιδάσκαλος Βασίλειος Βαμβέτσος, αφού απολύθηκε από το 

Δημόσιο, ανήγγειλε στα τέλη του 1883 την ίδρυση ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου 

με την ονομασία Ελληνικό Εκπαιδευτήριο «Ο Πλάτων» στα Τρίκαλα. Το 

εκπαιδευτήριο περιελάμβανε αρχικά, τμήμα προπαιδευτικό, την ανώτερη τάξη του 

δημοτικού και τις τρεις τάξεις του σχολαρχείου. Τα δίδακτρα για το δημοτικό ήταν 3 

νέες δρχ. το μήνα και για τις τρεις τάξεις του σχολαρχείου 6,8 και 10 δρχ. 

αντιστοίχως. Οι άποροι γίνονταν δωρεάν δεκτοί. Επίσης, περιελάμβανε και 

παρθεναγωγείο, το οποίο το 1886 θα μεταφερθεί στην οικία του Ιωάννου 

Καλαμπάκα. Σε αντίθεση με τα δημόσια σχολεία που είχαν έλλειψη σε εκπαιδευτικά 

όργανα, το εκπαιδευτήριο διέθετε τα αναγκαία όργανα φυσικής και πρακτικής 

γεωμετρίας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι απόφοιτοι του ιδιωτικού αυτού 

εκπαιδευτηρίου είχαν τα ίδια δικαιώματα και προσόντα με τους απόφοιτους των 

δημόσιων σχολείων. Οι επιδόσεις, όμως, των μαθητών του ιδιωτικού 

εκπαιδευτηρίου ήταν καλύτερες από εκείνες των μαθητών του δημοσίου για αυτό 

και ο τότε δήμαρχος των Τρικάλων εξέφρασε τη χαρά του για την ύπαρξη του 

σχολείου αυτού παραχωρώντας δωρεάν ένα οίκημα για τη στέγασή του. Αργότερα, 

το σχολείο θα στεγαστεί σε ιδιόκτητο κτίριο. Στο χώρο λειτούργησε έως το 1903 

καθώς έκλεισε, διότι ο Β. Βαμβέτσος μετακόμισε οικογενειακώς στην Αθήνα 

(Κλιάφα, 2016). 

 Το 1890 υπήρξε μεγάλος αριθμός μαθητών στα δύο δημοτικά σχολεία 

αρρένων Τρικάλων. Έτσι, αναγκάστηκαν το 1892 να ιδρύσουν και 3ο δημοτικό 



22 
 

σχολείο, αρχικά λειτούργησε ως μονοθέσιο και στεγάστηκε για αρκετά χρόνια στην 

οδό Μακεδονίας, σε ένα κτίριο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από τις Τουρκικές 

Αρχές ως φυλάκιο. Φεύγοντας οι Τούρκοι, το 1881, είχαν παραχωρήσει το κτίριο 

στο ναό του Αγίου Αθανασίου Μπάρας. Τα επόμενα χρόνια κατασκευάστηκε, 

επεκτάθηκε και πλέον διέθετε και άλλες αίθουσες και λειτούργησε από το 1892 

μέχρι και το 1898 ως μονοτάξιο. Έπειτα, το 1898 μέχρι το 1900 λειτούργησε ως 

διτάξιο, από το 1900 έως το 1922 ως τριτάξιο και μετά από χρόνια λειτούργησε ως 

εξατάξιο (Κωστόπουλος, 1985). 

 Στο τέλος του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα το έτος 1898 στα Τρίκαλα, στην 

Αγία Μονή ιδρύθηκε Σχολείο Θηλέων, τύπου μονοτάξιο. Η διδασκαλία στο σχολείο 

αυτό αλλά και στο σχολείο αρρένων ήταν αρκετά δύσκολη και κουραστική για τον 

δάσκαλο καθώς σχεδόν όλες οι μαθήτριες δε γνώριζαν την ελληνική γλώσσα. Αυτό 

συνέβαινε διότι οι κάτοικοι του συνοικισμού αυτού ήταν όλοι βλαχόφωνοι, από το 

χωριό, Σαμαρίνα (Κωστόπουλος, 1985). 

 Εκτός όμως από την πόλη των Τρικάλων, λειτουργούσαν σχολεία σε αρκετά 

χωριά και περιοχές του νομού Τρικάλων. Στις αρχές του 1882 ιδρύθηκε στην 

Καλαμπάκα το 1ο Δημοτικό Σχολείο το οποίο αρχικά στεγαζόταν σε διάφορα κτίρια 

της Καλαμπάκας όπως η Κωνστάντιος Σχολή, σε παρακείμενα παρεκκλήσια, της 

Αγίας Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου, καθώς και στο μέγαρο της 

Επισκοπής. Αργότερα, χτίστηκε σε σχολικό οικόπεδο στο κέντρο της πόλης. Λίγα 

χρόνια αργότερα, ιδρύθηκαν και άλλα Δημοτικά Σχολεία τα οποία αρχικά 

στεγάστηκαν στο δημόσιο διδακτήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου. Το 1ο και το 4ο 

Δημοτικό λειτούργησαν πρωί και απόγευμα με βάρδιες. Έπειτα, το 4ο Δημοτικό 

μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε σε καινούριο διδακτήριο (Τάσιος, 2010). 

 Από το 1883 λειτούργησε, επίσης, στην Καλαμπάκα Παρθεναγωγείο το 

οποίο στεγάστηκε σε κτίριο κοντά στο επισκοπικό μέγαρο της εκκλησίας της 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σχολεία Θηλέων λειτούργησαν και στην επαρχία της 

Καλαμπάκας αλλά μετά από μερικά χρόνια έπαψαν να υπάρχουν γιατί καθιερώθηκε 

η συμφοίτηση σε όλα τα σχολεία (Καρασίμος, 1998). 
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 Την ίδια περίοδο ιδρύθηκε το Δημοτικό σχολείο στο χωριό Καστράκι το 

οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Καλαμπάκας. Το παλιό διδακτήριο 

αναγέρθηκε το 1907 χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, λιθόχτιστο με 

ασβέστη. Το κτίριο ήταν  μονώροφο με δύο τάξεις. Χρηματοδοτήθηκε με δωρεά του 

Α. Συγγρού. Αργότερα, χτίστηκε και δεύτερος όροφος και έγινε τύπου 5/ταξίου 

(Τάσιος, 2010). Το διδακτήριο ήταν αρρένων και θηλέων με τρεις δημοδιδασκάλους 

και δύο διδασκάλισσες, την Όλγα και Ασπασία Μαργωμένου. Στο σχολείο υπήρχαν 

263 μαθητές (Καρασίμος, 1998). 

 Αμέσως μετά την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, το 1881, 

ιδρύθηκε στη Φαρκαδόνα το 1ο Δημοτικό Σχολείο. Το σχολείο του χωριού 

λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1882-1883. Έως το έτος 1905 

λειτουργούσε χωριστά, ως 1/θέσιο Αρρένων και ως 1/θέσιο Θηλέων, δηλαδή ως 

Παρθεναγωγείο. Στη συνέχεια αποτελούνταν και από αγόρια και από κορίτσια. Λίγα 

χρόνια αργότερα, καθώς οι μαθητές αυξάνονταν, το διδακτήριο λειτούργησε ως 

3/θέσιο και ως διώροφο κτίριο (Τάσιος, 2010). 

 Το Δημοτικό Σχολείο του χωριού Καστανιάς ιδρύθηκε το 1882. Το κτίριο στο 

οποίο στεγαζόταν το σχολείο είχε χτιστεί το 1826 με δαπάνη του Καστανιώτη 

Δημοστεργίου, ο οποίος είχε πλουτίσει στη Ρουμανία και για τη συντήρηση του 

σχολείου κληροδότησε στη γενέτειρά του ολόκληρο αγρόκτημα στη Ρουμανία. 

Μετά από κάποια χρόνια, αναγέρθηκε νέο διδακτήριο με δύο τάξεις, βάσει σχεδίου 

του Υπουργείου Παιδείας (Τάσιος, 2010). 

 Την ίδια χρονιά, 1882, ιδρύθηκε και το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου 

Κεφαλόβρυσου. Το διδακτήριο που αρχικά βρισκόταν στην αυλή της εκκλησίας ήταν 

ένα διώροφο κτήριο. Αργότερα, όμως, κρίθηκε ακατάλληλο και έτσι το σχολείο 

στεγάστηκε σε ένα μαγαζί του χωριού όπου βρίσκεται και σήμερα (Τάσιος, 2010). 

 Το Δημοτικό Σχολείο Ζηλευτής ιδρύθηκε το 1889 και αρχικά στεγάστηκε σε 

ένα παλιό εκκλησιαστικό οίκημα, δίπλα από την παλιά εκκλησία η οποία 

κατεδαφίστηκε το 1910. Αργότερα, το σχολείο του χωριού στεγάστηκε μέσα στην 

εκκλησία. Λίγα χρόνια αργότερα το διδακτήριο με προσωπική εισφορά των 
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κατοίκων επεκτάθηκε καθώς δόθηκε στο σχολείο κάποια στρέμματα γης και κάποια 

στρέμματα οικόπεδο (Τάσιος, 2010). 

 Το 1895 ιδρύθηκε στην Οξύνεια το Δημοτικό Σχολείο το οποίο βρίσκεται στη 

βόρεια πλευρά της εκκλησίας του χωριού μέσα σε οικόπεδο έκτασης 2.000 τ.μ. 

περίπου. Το διδακτήριο είχε χτιστεί με δαπάνες της εκκλησίας και τη μέριμνα του 

τότε εκκλησιαστικού επιτρόπου Αποστόλου Φλόκα, του ιερέως Χρήστου 

Παπαχρήστου και των υπόλοιπων επιτρόπων. Έτσι λειτούργησε για αρκετά χρόνια. 

Λόγω όμως της πυρπόλησης του κτιρίου από τους Ιταλούς, το διδακτήριο 

αναγέρθηκε στον ίδιο σχεδόν χώρο μετά από λίγα χρόνια (Τάσιος, 2010).  

Ένα χρόνο μετά, το 1896 ιδρύθηκε το Δημοτικό Σχολείο Αγιοφύλλου από 

κατοίκους του χωριού. Υπάρχουν δύο κτίρια μέσα στην αυλή έκτασης 1700 τ.μ. 

περίπου. Το ένα κτίριο λειτούργησε ως 2/θέσιο Δημοτικό και το άλλο κτίριο λίγα 

χρόνια μετά ως νηπιαγωγείο. Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Δημοτικού 

φοιτούσαν μόνο αγόρια και πρώτος δάσκαλος ήταν ο Κέφος Ιωάννης από το 1896 

έως το 1904 (Τάσιος, 2010). 

Το Δημοτικό Σχολείο Ράξας  ιδρύθηκε το 1899 και το διδακτήριο βρισκόταν 

δυτικά του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου. Το πρώτο διδακτήριο το οποίο χτίστηκε 

από την κοινότητα και με εισφορές των κατοίκων ήταν παλιό και ερειπωμένο κτίριο 

τύπου 1/ταξίου για αυτό και λίγα χρόνια μετά κατέρρευσε. Έτσι κάποια χρόνια μετά 

ανεγέρθηκε το νέο διδακτήριο όπου το δαπανηθέν ποσό χορηγήθηκε από το 

κράτος, από εισφορές των κατοίκων και από δωρεά και του Α. Παπαστεριάδη από 

τη Ράξα που είχε επιστρέψει  από τις ΗΠΑ (Τάσιος, 2010).   

 

2.2. Κτίρια  

 Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, ιδρύθηκαν αρκετά Δημοτικά 

Σχολεία στο νομό Τρικάλων τα οποία πολλά από αυτά στεγάζονταν σε δημόσια 

κτίρια, σε μισθωμένα οικήματα, σε ξύλινα παραπήγματα και σε Ιερούς Ναούς, όπου 
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τα μαθήματα εκεί γίνονταν είτε στον εξωνάρθηκα της εκκλησίας είτε στο προαύλιο 

της και όταν είχε καλοκαιρία στον ίσκιο των ελάτων (Τάσιος, 2010). 

 Ειδικά ως προς τα σχολικά κτίρια που υπήρχαν στην πόλη μπορούμε να 

αναφέρουμε πως την περίοδο αυτή χτίστηκε το 1ο δημοτικό · το σχολείο αυτό 

ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1882 σε ένα κτίριο που χτίστηκε το 1876 με χορηγία 

του Μητροπολίτη της πόλης Δωρόθεου Σχολάριου. Μέχρι και τότε τα μαθήματα 

πραγματοποιούνταν  στο κτίριο της εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου, ήτοι της τότε 

Μητρόπολης (Παπαγεωργόπουλος, 2010). 

 Το  3ο δημοτικό σχολείο της πόλης χτίστηκε το 1892, αλλά ξεκίνησε τη 

λειτουργεί του το 1898. Αρχικά είχε μία τάξη και σταδιακά κατάφερε να γίνει 

εξατάξιο. Το 4ο δημοτικό σχολείο της πόλης χτίστηκε το 1874 με πρωτοβουλία του 

Μητροπολίτη Τρικάλων Κωνσταντίνου στην πλατεία της Αγίας Επίσκεψης. Στο 

χτίσιμο του σχολείου συνέβαλε τόσο ο δήμος, όσο και οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης, 

με το αισθητικό αποτέλεσμα να είναι πολύ καλό · αρχιτεκτονικά αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής του, μιας και είναι χτίσμα πέτρινο με σκεπή από 

κεραμίδια. Η λειτουργία του ξεκίνησε το 1887 και χρησιμοποιήθηκε τόσο ως 

δημοτικό σχολείο αρρένων, ως Ελληνικό σχολείο, ως γυμνάσιο και τέλος ως 

δημοτικό σχολείο θηλέων (Παπαγεωργόπουλος, 2010). 

 Όσον αφορά τα διδακτήρια που δημιουργήθηκαν, ήταν χτισμένα άλλα με 

λίθους και ασβέστη και άλλα με πέτρα και λάσπη. Τα περισσότερα διδακτήρια στην 

αρχή, ήταν μονώροφα και χτιζόταν βάσει σχεδίου του Υπουργείου Παιδείας. Πιο 

συγκεκριμένα, αποτελούνταν από μια ή δύο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο και 

διάδρομο. Κάποια διέθεταν και ένα δωμάτιο για τον δάσκαλο αλλά και χώρο για 

αποθήκη. Κάποια κτίρια ήταν χτισμένα μέσα σε αυλές οι οποίες ήταν 

περιφραγμένες (Τάσιος, 2010). 

 Τα ποσά που δόθηκαν για το χτίσιμο και την ανέγερση των διδακτηρίων 

ήταν από το κράτος, από εισφορές των ίδιων των κατοίκων και από δωρεές 

ανθρώπων οι οποίοι είχαν επιστρέψει από το εξωτερικό (Τάσιος, 2010). 
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2.3. Δάσκαλοι  
  

Κατά τα πρώτα χρόνια, σύμφωνα με τον επιθεωρητή Σπάθη,  ο οποίος είχε 

σταλθεί για να καταγράψει την εκπαιδευτική κατάσταση στο νομό Τρικάλων, από 

τους δασκάλους που υπηρετούσαν στα σχολεία εκείνη την περίοδο μόνο λίγοι ήταν 

εκείνοι οι οποίοι άξιζαν να λέγονται δάσκαλοι. Καθώς πολλοί από αυτούς που είχαν 

διορισθεί ως δάσκαλοι δεν είχαν προσέλθει στη θέση τους και άλλοι την είχαν 

εγκαταλείψει για το λόγο ότι οι συνθήκες ζωής εκείνη την περίοδο στα χωριά ήταν 

πολύ δύσκολη. Επιπροσθέτως, η αμοιβή που τους παρείχε το κράτος τους ανάγκαζε 

να εγκαταλείψουν τη θέση (Κλιάφα, 2016). 

Αξίζει να σημειωθεί, πως ακόμα και τον Ιούλιο του 1909, η εκπαίδευση δεν 

λειτουργούσε κανονικά. Ο μητροπολίτης Τρίκκης Άνθιμος καθώς επισκεπτόταν τα 

χωριά της επαρχίας Καλαμπάκας, παρατήρησε πως τα περισσότερα σχολεία ήταν 

κλειστά λόγω έλλειψης διδασκάλων (Κλιάφα, 2016). 

Στα σχολεία δίδασκαν καθηγητές, δάσκαλοι και βοηθοί · στα γυμνάσια 

δίδασκαν μόνο οι καθηγητές. Οι βοηθοί δεν ήταν μόνιμα διορισμένοι, αλλά 

δίδασκαν προσωρινά και περιστασιακά και δάσκαλοι χαρακτηρίζονταν όλοι οι 

υπόλοιποι. Για να μπορεί κάποιος να διοριστεί στη θέση του δασκάλου θα έπρεπε 

να έχει φοιτήσει στη Φιλοσοφική σχολή διετούς φοίτησης, καθώς και τα μαθήματα 

του Φροντιστηρίου (Νημάς, 1995). Ο καθηγητής έπαιρνε περισσότερα χρήματα από 

έναν δάσκαλο. 

 Από τους πρώτους γραμματοδιδασκάλους που δίδαξε στο σχολείο του 

Καστρακίου πριν από το 1880 ήταν ο Ν. Παπανικολόπουλος από τα Κανάλια 

Καρδίτσας, πατέρας του Αλέξ. Παπανικολόπουλου που δίδαξε στην Καλαμπάκα 

μέχρι το 1908 (Καράσιμος, 1998). 
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Στα Τρίκαλα λειτουργούσε στα τέλη του 19ου αιώνα η Ελληνική Σχολή, καθώς 

και το Παρθεναγωγείο Τρίκκης. Μεγάλη προσωπικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης 

αυτή την περίοδο υπήρξε ο ιεράρχης Δωρόθεος Σχολάριος, ένας πεφωτισμένος και 

φλογερός  άνθρωπος, ο οποίος ίδρυσε στην περιοχή τη Δωροθέα Σχολή (Νημάς, 

1995). 

 Όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό στη δημοτική εκπαίδευση της 

Καλαμπάκας αλλά και στα δημοτικά σχολεία στην Περιφέρεια της Καλαμπάκας 

δίδαξαν και καταξιώθηκαν πολλοί δάσκαλοι. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοδιδάσκαλος 

Βασ. Λεοντίδης από τα Άγναντα της Ηπείρου δίδαξε από το 1883 μέχρι το 1911. Τις 

επόμενες χρονιές υπηρέτησαν οι γραμματοδιδάσκαλοι Ι. Κουμπλής και Δημ. 

Οικονομίδης (Καράσιμος, 1998). 

 Κάποιες από τις διδασκάλισσες που υπηρέτησαν στο Παρθεναγωγείο της 

Καλαμπάκας, το 1883, ήταν η Άννα Μπιρμπίλη, η Αλκμήνη Παπαγεωργίου, η 

Αριστέα Γκίκα, η Βέττα Λιάππη και η Αργυρούλα Καρυοφύλλη (Καρασίμος, 1998). 

 Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, πρώτος δημοδιδάσκαλος που διορίστηκε 

ήταν ο Ηλίας Μαρκόπουλος από την Πελοπόννησο. Υπηρέτησε ως διδάσκαλος κατά 

τα σχολικά έτη 1892-1893 και 1893-1894. Έπειτα, πήρε μετάθεση και  τη θέση του 

ανέλαβε Τρικαλινός διδάσκαλος ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης ο οποίος ήταν Διάκονος 

με μετάθεση από το Β’ αρρένων της πόλης. Ο ίδιος ανήκε στη τάξη των διδασκάλων 

που αναγνωρίστηκαν από επιτροπή. Κατά το σχολικό έτος 1895-1896 ο διδάσκαλος 

Ιωάννης Κωνσταντινίδης επέστρεψε στην αρχική του θέση, δηλαδή στο 2ο Δημοτικό 

και στη θέση του 3ου Δημοτικού Σχολείου πήρε ο πτυχιούχος Δημοδιδάσκαλος 

Σωτήριος Σφέτσιος ο οποίος καταγόταν από το Μεσινικόλα Καρδίτσας (Καρασίμος, 

1998). 

Κατά το επόμενο σχολικό έτος 1896-1897 απολύθηκε γιατί στρατεύτηκε και 

έτσι ανέλαβε υπηρεσία ο πτυχιούχος δημοδιδάσκαλος Χρήστος Λάμαρης ο οποίος 

καταγόταν από την Κρανιά της Καλαμπάκας και ήταν άριστος Διδάσκαλος. 

Δυστυχώς, όμως, τον Ιούνιο 1907 πνίγηκε από την πλημμύρα του Ληθαίου 

(Καρασίμος, 1998). 
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Το φθινόπωρο της επόμενης σχολικής χρονιάς έγινε αμοιβαία μετάθεση και 

ο Διδάσκαλος Λάμαρης ως νεότερος πήγε στη θέση του Δημοτικού Σχολείου 

Μεγαλοχωρίου και ο Χρήστος Καράς ο οποίος ήταν πτυχιούχος και καταγόταν από 

το Μεγαλοχώρι, πήγε στη θέση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων. Κατά τον 

πρώτο χρόνο του διορισμού του, έλαβε ευαρέσκεια από το Εποπτικό Συμβούλιο 

καθώς ήταν πολύ δραστήριος και προσπαθούσε για το καλύτερο προς την 

υπηρεσία. Ήταν πρόεδρος του  Διδασκαλικού Συλλόγου Τρικάλων και εκλέχτηκε 

πολλές φορές Βουλευτής Τρικάλων Μετά την Επανάσταση όμως του 1922, λόγω της 

φτώχειας του αναγκάστηκε να επαναδιοριστεί. Αυτή τη φορά διορίστηκε στην Αγία 

Μονή Τρικάλων (Καρασίμος, 1998). 

 Το 1898, το 3ο Δημοτικό Σχολείο έγινε διτάξιο και στην δεύτερη θέση με 

μετάθεση διορίστηκε ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης , πτυχιούχος Δημοδιδάσκαλος 

και ιερέας με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Ο Δημοδιδάσκαλος και ιερέας κατά τα 

σχολικά έτη 1898-1899 και 1899-1900 συνεργαζόταν στο Σχολείο  αυτό με το 

Διευθυντή του, Χρήστου Καρά. Στις αρχές του σχολικού έτους 1900-1901, το Σχολείο 

έγινε τριτάξιο και σε αυτό ανέλαβαν υπηρεσία οι παρακάτω Διδάσκαλοι: Χρήστος 

Καράς, Χρήστος Τσανάκας και ο Κωνσταντίνος Χρίστου από τον Αμπελώνα της 

Λάρισας. Το αμέσως επόμενο σχολικό έτος 1901-1902 ανέλαβαν υπηρεσία οι εξής 

Διδάσκαλοι: Κωνσταντίνος Χρηστίδης  με καταγωγή από τα Τρίκαλα, ανέλαβε τη 

θέση του Διευθυντή για 27 χρόνια και υπήρξε Διδάσκαλος με ζήλο, Χρήστος Καράς, 

Γρηγόριος Πασσαλής με καταγωγή από τη Γράλιστα Καρδίτσας, ο Τσανάκας 

μετατέθηκε στο Μικρό Κεφαλόβρυσο και ο Κωνσταντίνος Χρίστου παραιτήθηκε 

(Καρασίμος, 1998). 

 Κατά το σχολικό έτος 1902-1903, ο διδάσκαλος Πασσαλής απολύθηκε και 

στη θέση του μετατέθηκε από το Σχολείο Κουτσομυλίων, ο πρωτοβάθμιος 

Δημοδιδάσκαλος ο Αναστάσιος Λιούμας με καταγωγή από τα Τρίκαλα. Ο ίδιος ήταν 

άριστος Δημοδιδάσκαλος και το 1903 μετατέθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και τη 

θέση του στο 3ο Δημοτικό Σχολείο κατέλαβε ένας σοβαρός, πρωτοβάθμιος 

Δημοδιδάσκαλος, ο Κωνσταντίνος Μαλέσχος με καταγωγή από την Πολυθέα 



29 
 

Καλαμπάκας. Όλοι οι παραπάνω Δημοδιδάσκαλοι ήταν απόφοιτοι του 

Διδασκαλείου της Λάρισας (Καρασίμος, 1998). 

 Κατά το σχολικό έτος 1903-1904 μέχρι και το σχολικό έτος 1906-1907 

υπηρετούσαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο οι εξής Δημοδιδάσκαλοι: Κωνσταντίνος 

Χρηστίδης, Χρήστος Καράς και Κωνσταντίνος Μαλέσχος. Τον Ιούλιο 1907, ο 

Δημοδιδάσκαλος Χρήστος Καράς απολύθηκε και τη θέση του πήρε ο 

Δημοδιδάσκαλος Γεώργιος Μαλαμίτσης με καταγωγή από τα Τρίκαλα και με 

μετάθεση  από το 1ο Δημοτικό Σχολείο (Καρασίμος, 1998). 

Έτσι, το σχολικό έτος 1907-1908 μέχρι το σχολικό έτος 1911-1912 

υπηρετούσαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ο Κωνσταντίνος  Χρηστίδης, ο 

Κωνσταντίνος Μαλέσχος και ο Γεώργιος Μαλαμίτσης. Τέλος, κατά τα σχολικά έτη 

1912-1913 και 1913-1914, το κράτος βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση και πλέον 

στο Σχολείο αυτό υπηρετούσαν οι Δημοδιδάσκαλοι Κωνσταντίνος Χρηστίδης και 

Γεώργιος Μαλαμίτσης (Καρασίμος, 1998). 

Ο Αλέξης Αλεξίου διορίστηκε για πρώτη φορά ως δάσκαλος το 1909 στο χωριό, 

Μαυρέλι της Καλαμπάκας. Γεννήθηκε στην πόλη της Καλαμπάκας, το 1888, από 

γονείς γεωργούς. Πήγε στο σχολαρχείο της Καλαμπάκας και τελείωσε το Γυμνάσιο 

των Τρικάλων. Στη συνέχεια, αποφοίτησε από το Διδασκαλείο Αθηνών με άριστα το 

1909. Γνώριζε, επίσης, από φοιτητής ακόμα τη γαλλική γλώσσα (Καρασίμος, 1998). 

Ως δάσκαλος ήταν ταλαντούχος και προσπαθούσε να μεταφέρει τις γνώσεις 

του και τις προοδευτικές του ιδέες στους μαθητές μέσω παρομοιώσεων και εικόνων 

της Αγίας Γραφής, κάτι που δε συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Με διδασκαλίες 

εξωτερικών μαθημάτων όπως η δενδροκομία και ο εμβολιασμός δέντρων, με 

μαθήματα μουσικής, με τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων τόσο σχολικών 

όσο και εξωσχολικών και με διάφορες άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις έδειχνε μια προοδευτική προσέγγιση για την περίοδο αυτή. Μάλιστα, ο 

Αλέξης Αλεξίου, έδινε υλικές αμοιβές σε μαθητές όπως το μήλο για την επίδοση των 

μαθητών στο μάθημα αλλά και για την καλή τους συμπεριφορά και διαγωγή που 

παρουσίαζαν (Καρασίμος, 1998). 
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Στις θερινές διακοπές του 1908 λειτούργησαν στην πόλη των Τρικάλων δύο 

φροντιστήρια με δασκάλους του 1ου Δημοτικού Σχολείου, τον Γκίνο, τον 

Αλεξόπουλο και τον Φραγκογιάννη. Παρέδιδαν μαθήματα επί πληρωμή σε μαθητές 

των Δημοτικών Σχολείων καθώς και σε όσους ετοιμάζονταν να δώσουν το 

φθινόπωρο εξετάσεις για να εισαχθούν στο Γυμνάσιο (Κλιάφα, 2016).  

2.4. Μαθητές 
 

Όσον αφορά την ηλικία πρώτης εγγραφής στο δημοτικό σχολείο, φαίνεται ότι 

υπήρχε μια διχογνωμία.  Σύμφωνα με τα νομοσχέδια του 1889 όριζαν πως η ηλικία 

εγγραφής στο δημοτικό σχολείο ήταν το 6ο έτος συμπληρωμένο, ενώ τα νομοσχέδια 

του 1899 όριζε ως έτος έναρξης της φοίτησης το 5ο συμπληρωμένο (Καρασίμος, 

1998). 

 Ο τότε υπουργός Παιδείας είχε αναφέρει στην εισηγητική του έκθεση πως το 

έτος έναρξης της φοίτησης στο σχολείο είναι το 6ο έτος, εξαιρουμένων μόνο των 

παιδιών που η ανάπτυξη του σώματος και του νου είναι οψιμότερα, όπως 

συνέβαινε και με τις άλλες χώρες. Αναφορικά με το έτος της αποφοίτησης, οι 

μαθητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει ηθική ωριμότητα, να επιλέγουν το καλό και 

να αποφεύγουν το κακό. Έτσι καθορίστηκε έτος αποφοίτησης το δωδέκατο 

συμπληρωμένο, κάνοντας ορισμένες εξαιρέσεις σε μαθητές οι οποίοι καθυστερούν 

για κάποιο λόγο στη μάθηση (Καρασίμος, 1998). 

 Μετά από αρκετά χρόνια, άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η μόρφωση των 

κοριτσιών και η παρακολούθηση μαθημάτων στα σχολεία ήταν απαραίτητη. Για το 

λόγο αυτό κατά το σχολικό έτος 1908-1090 γράφτηκαν στην ανώτερη τάξη του 

Παρθεναγωγείου, που ιδρύθηκε με δαπάνες του δήμου Τρικκαίων, 17 μαθήτριες. 

Σχολάρχες της τάξης αυτής ήταν ο Ταμπαρόπουλος και Κισσές, ενώ εργόχειρο 

δίδασκε η Ευαγγελία Παπαστεφάνου (Κλιάφα, 2016). 
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 Το 1991, το μαθητικό δυναμικό της Καλαμπάκας και των τεσσάρων 

δημοτικών σχολείων της ήταν 683 μαθητές (Καρασίμος, 1998). Στην περιφέρεια 

Τρικάλων, κατά το σχολικό έτος 1909-1910, είχαν ιδρυθεί 72 δημοτικά σχολεία 

αρρένων, θηλέων και μικτά, στα οποία φοιτούσαν 2.955 αγόρια και 886 κορίτσια. 

Ωστόσο, στο δήμο Τρικάλων οι άρρενες μαθητές των δημοτικών σχολείων 

ανέρχονταν σε 1.444 και οι θήλεις σε 693 (Κλιάφα, 2016).  

 Ένα σοβαρό πρόβλημα που παρατηρήθηκε την εποχή εκείνη στα δημοτικά 

σχολεία ήταν η μη κανονική φοίτηση των παιδιών στο νομό Τρικάλων, καθώς οι 

περισσότεροι μαθητές προς την άνοιξη εγκατέλειπαν την τάξη καθώς βοηθούσαν 

τους γονείς τους στις αγροτικές εργασίας (Κλιάφα, 2016). 

Τον Νοέμβριο του 1913, η κυβέρνηση του Βενιζέλου με υπουργό Παιδείας 

τον Ιωάννη Τσιριμώκο ανανεώνει το εκπαιδευτικό σύστημα και καθιερώνεται πλέον 

υποχρεωτική εξαετή φοίτηση στο δημοτικό σχολείο για όλα τα παιδιά και των δύο 

φύλων (Κλιάφα, 2016).  

Μαθήτριες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Τρικάλων. Η ενδυμασία των 

κοριτσιών φανερώνει την κοινωνική τους προέλευση (Κλιάφα, 2016). 
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Ενδεικτικές καταστάσεις μαθητών του Δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας 

(Καρασίμος, 1998).   
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Ποινές μαθητών: Πολλοί γονείς χρησιμοποιούσαν το σχολείο και ιδιαίτερα 

τον δάσκαλο ως μέσο συμμόρφωσης των παιδιών τους. Αυτό συνέβαινε κυρίως στα 

χωριά και περισσότερο αναφερόταν σε παιδιά των νηπίων τα οποία επρόκειτο να 

φοιτήσουν στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Η αναφορά αυτή στο σχολείο 

και στο όνομα του δασκάλου επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία του κάθε παιδιού 

και κυρίως εκείνου που θα πρωτοφοιτούσε στο δημοτικό. Αυτό συνέβαινε λόγω 

έλλειψης στοιχειωδών παιδαγωγικών και ψυχολογικών εφοδίων των γονέων των 

παιδιών. Αναλυτικότερα, οι γονείς χρησιμοποιούσαν φράσεις όπως: θα σε 

διορθώσει ο δάσκαλος στο σχολείο ή θα σου μάθει γράμματα ο δάσκαλος. Ο τόνος 

των φράσεων αυτών ήταν τέτοιος που έδινε την έννοια της τιμωρίας και όχι ότι θα 

του μάθει γράμματα. Πολλές φορές οι Καλαμπακιώτες γονείς απειλούσαν τα παιδιά 

τους πως αν δεν διαβάσουν το μάθημά τους θα τους πάρει ο «αράπης». Ο Αράπης 

αναφέρεται ως υπαρκτό πρόσωπο καθώς Καλαμπακιώτες και στρατός κατοχής 

υπέφεραν από πείνα μετά τη συμφορά του 1897 στην Καλαμπάκα. Αποχωρώντας ο 

τουρκικός στρατός της κατοχής απόμεινε αφρικανός στρατιώτης (Μαροκινός), ο 

οποίος κρυβόταν σε διάφορους χώρους γύρω από την εκκλησία, της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου, και εμφανιζόταν βραδινές ώρες. Την ιστορία αυτή χρησιμοποιούσαν 

πολλοί γονείς ώστε να τρομάξουν τα μικρά παιδιά με στόχο να διαβάσουν 

(Καρασίμος, 1998). 

 Όσον αφορά όμως τις τιμωρίες στο χώρο του σχολείου, οι δάσκαλοι έκαναν 

παραπτώματα, όπως για παράδειγμα τα χτυπήματα στις παλάμες ή στις γάμπες με 

τη «βίτσα». Πολλές φορές τη βίτσα την έφερναν στο σχολείο οι ίδιοι οι μαθητές από 

παραγγελία του δασκάλου για να τους τιμωρήσει. Υπήρχαν, ωστόσο, και άλλες 

τιμωρίες όπως η ορθοστασία στη γωνία της αίθουσας, οι κακοί χαρακτηρισμοί, η 

νηστεία, ακόμα και η στέρηση του μεσημεριανού φαγητού καθώς πολλά σχολεία 

λειτουργούσαν και απογευματινές ώρες (Καρασίμος, 1998). 
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2.5. Προγράμματα-Βιβλία 
 

  

 Οι ιδιώτες είχαν το δικαίωμα να ιδρύουν αν το επιθυμούν δημοτικά σχολεία, 

τα οποία με εξαίρεση την πόλη, ήταν μικτά. Η ακολουθούμενη μέθοδος 

διδασκαλίας ήταν η αλληλοδιδακτική, η οποία λόγω της ανεπάρκειάς της σταδιακά 

άρχισε να καταργείται. Τα μαθήματα που διδάσκονταν ήταν γραφή, γραμματική 

νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσας, αριθμητική, γεωγραφία, ιστορία και 

θρησκευτικά. Δύο (2) φορές κάθε χρόνο πραγματοποιούνταν ενώπιο ειδικής 

επιτροπής εξετάσεις για τους μαθητές (Ξανθοπούλου, 1980).  

Στα νομοσχέδια του 1899, κατά το σχολικό έτος 1900-1901 οι μαθητές των 

δημοτικών σχολείων έπρεπε να διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα: θρησκευτικά, 

ελληνική γλώσσα, πρακτική αριθμητική, στοιχειώδη γεωμετρία, εθνική ιστορία και 

τα σπουδαιότερα της παγκοσμίου, τα δικαιώματα και καθήκοντα του 

συνταγματικού πολίτη μαζί με στοιχεία πολιτικής οικονομίας και καταστιχογραφίας, 

γεωγραφία, φυσική ιστορία, φυσική και χημεία, ωδική, καλλιγραφία, ιχνογραφία, 

γυμναστική και στοιχειώδεις γνώσεις γεωπονίας, κηπουρικής, δενδροκομίας, 

βομβυκοτροφίας, μελισσοκομίας και εμπορίας (Κλιάφα, 2016). 

Η απόφαση για την διδασκαλία αυτών των μαθημάτων πάρθηκε καθώς 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες εκείνης της εποχής και έδινε στους μαθητές, που δε 

θα συνέχιζαν το σχολείο για προσωπικούς λόγους, τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να 

ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα της ζωής τους. Το πρόβλημα όμως ήταν πως 

οι δάσκαλοι δεν είχαν την κατάλληλη μόρφωση και την ανάλογη εκπαίδευση ώστε 

να πραγματοποιηθούν οι διδασκαλίες των μαθημάτων αυτών (Κλιάφα, 2016). 

Τη σχολική χρονιά 1902-1903, στα δημοτικά σχολεία, η γυμναστική δεν 

γινόταν όλη τη χρονιά αλλά λίγες μέρες πριν τις γυμναστικές επιδείξεις καθώς ο 

καιρός ήταν συνήθως βροχερός. Αυτό ίσχυε για τα σχολεία αρρένων μόνο καθώς τα 

χρόνια εκείνα υποστήριζαν πως η γυμναστική για τα κορίτσια ανώφελη και άχρηστη 

(Κλιάφα, 2016). 
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Αποσπάσματα από το αλφαβητάριο του 1910 (Καρασίμος, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Εξώφυλλο του βιβλίου των κορασιακών 

μαθημάτων 

 (Καρασίμος,1998) 
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Πρόγραμμα της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου:  

Αύριον 25 Μαρτίου εορτήν της ανεξαρτησίας της Ελλάδος, θέλλει ψαλλή εν τω Ιερώ 

Ναώ της ενταύθα Μητροπόλεως την 9ην π.μ. ώραν δοξολογία, καθ’ ην θέλουσιν 

παρατηθή, άπας ο Ιερός κλήρος, αι Στρατιωτικαί και Πολιτικαί αρχαί μετά των 

υπαλλήλων  αυτών και οι δημοτικοί υπάλληλοι. Ο κύριος Φούραρχος Καλαμπάκας 

θέλει διατάξη της Στρατιωτικής παρατάξεως, ο δε κύριος Σχολάρχης παρεκλήθη να 

εκφωνήση τον πανηγυρικόν. Το εσπέρας φωταγωγηθήσονται άπαντα τα δημόσια 

και δημοτικά καταστήματα και αι οικίαι των βουλωμένων πολιτών.  

Καλαμπάκα 24 Μαρτίου 1890.  

Ο Δήμαρχος Αιγινίου  

(Καρασίμος, 1998) 
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Κεφάλαιο 3ο  
 

Με αφορμή τα βιβλία της κας Μαρούλας Κλιάφα που χρησιμοποίησα για την 

εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, αποφάσισα να συναντήσω την ίδια στο πατρικό 

της, στα Τρίκαλα, κάνοντας μια συζήτηση σχετικά με την εκπαίδευση εκείνης της 

εποχής. 

Συνέντευξη 

 Ξεκινώντας τη συζήτηση αναφερθήκαμε αρχικά στη συμπεριφορά των 

δασκάλων και στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπιζαν εκείνη την περίοδο. 

 Οι δάσκαλοι εκείνη την εποχή ήταν πολύ αυστηροί για αυτό και οι μαθητές 

ήθελαν δεν ήθελαν μάθαιναν γράμματα. Μάλιστα, πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς 

ζητούσαν αυστηρότητα από του δασκάλους και πήγαιναν σε αυτόν λέγοντας «Δείρε 

τον να γίνει άνθρωπος».  

Η θέση του δασκάλου ήταν αρκετά δύσκολη καθώς υπήρχε μόνο ένας 

δάσκαλος για όλα τα μαθήματα και η εργασία για την ολοήμερη βδομαδιάτικη 

απασχόληση ήταν εξουθενωτική. Ακόμα και για το μάθημα της γυμναστικής ήταν ο 

ίδιος υπεύθυνος καθώς τότε δεν υπήρχαν διορισμένοι γυμναστές. 

 Πέρα από αυτό, ήταν δύσκολο και το γεγονός,  η υποχρεωτική παραμονή 

τους στο απομακρυσμένο ορεινό χωριό καθώς δεν ήταν ντόπιοι και αντιμετώπιζαν 

οικονομικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό, πολλοί από τους δασκάλους 

φιλοξενούνταν σε χώρο του σχολείου και μάλιστα πολλοί γονείς ενίσχυαν τον ίδιο 

το δάσκαλο γιατί ο μισθός ήταν μικρός προσφέροντάς τον τρόφιμα (αυγά, 

ντομάτες) και στέγη.  

 Οι επιθεωρητές ήταν φόβητρο των δασκάλων διότι επισκέπτονταν συχνά τα 

σχολεία χωρίς ειδοποίηση, 2 έως 3 φορές τον χρόνο, με σκοπό να ελέγξουν το 

δάσκαλο και να τον βαθμολογήσουν. Ωστόσο, κάποιες φορές οι δάσκαλοι 

ειδοποιούνταν πριν τη διαδικασία αυτή και έβαζε μπροστά τους καλύτερους 
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μαθητές σε περίπτωση που ο επιθεωρητής διαλέξει κάποιον να μιλήσει. Παρόλα 

αυτά, κανονικά έπρεπε να κάθονται στις μπροστινές θέσεις μαθητές μικρού 

αναστήματος και στις πισινές θέσεις οι πιο ψηλοί.  

 Μετά από χρόνια, πραγματοποιούνταν και πολιτική προπαγάνδα από τους 

δασκάλους. Ακόμα και σήμερα έχει μεγάλο ρόλο στην εκπαίδευση, σε όλα τα 

μαθήματα, ακόμα και στη μουσική. 

Στη συνέχεια, διατυπώθηκαν γεγονότα σχετικά με τους μαθητές και 

πραγματοποιήθηκε μια σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα. 

 Οι μαθητές εκείνη την περίοδο ήταν δύσκολο να περάσουν στην επόμενη 

τάξη και η βαθμολογία ήταν αυστηρή, ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών. Για 

παράδειγμα τον βαθμό 18 δεν τον έβαζαν εύκολα. Πολύ εύκολα μένανε οι μαθητές 

στην ίδια τάξη. Υπήρχε και κάποια άλλη διαφορά, λόγου χάρη αν κάποιος μαθητής 

ήταν καλός στην έκθεση και κακός στα μαθηματικά, αυτό δεν επηρέαζε τον 

δάσκαλο. Σήμερα, αν κάποιος μαθητής είναι καλός σε έναν τομέα μετριάζει τη 

βαθμολογία σε αυτό που είναι κακός. Τότε ήταν διαφορετική η νοοτροπία των 

δασκάλων και δεν υπήρχαν γνωριμίες.  

 Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι ανάμεσα στους μαθητές, για παράδειγμα, 

του Καστρακίου και στους μαθητές της Καλαμπάκας υπήρχαν διαμάχες. Οι 

Καλαμπακιώτες ήταν περήφανοι και ένιωθαν ανώτεροι από αυτούς που ζούσαν σε 

χωριά.  

Σήμερα, λόγω επίσκεψης μαθητών στο Κέντρο Ιστορίας και Πολιτισμού, 

παρατηρήθηκε πως οι μαθητές που κατάγονται από χωριά μπορεί να μην έχουν 

πολλές γνώσεις, έχουν όμως καλύτερη συμπεριφορά. Επίσης, αυτό που έχει μεγάλο 

ενδιαφέρον και είναι τοπικό φαινόμενο, είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια στην 

περιοχή μας να σταματήσουν τα παιδιά να μιλάνε βλάχικα. Γινόταν σεμινάρια για 

να προσπαθήσουν οι δάσκαλοι να αποτρέψουν τα παιδιά να μη μιλήσουν τη 

βλάχικη γλώσσα. Υπήρχε πρόβλημα καθώς όταν τα παιδιά πήγαιναν σχολείο δεν 

γνώριζαν ελληνικές λέξεις όπως γίνεται τώρα με τα τσιγγανόπουλα. 
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Στα ορεινά χωριά, πολλοί γονείς το καλοκαίρι για να μην ξοδεύουν τα παιδιά 

τον χρόνο τους σε διασκέδαση και παιχνίδι συνέχιζαν τα μαθήματα. Στην Κρανιά 

Ασπροποτάμου λόγου χάρη, οι γονείς προσλάμβαναν γραμματοδιδασκάλους, τους 

οποίους και πλήρωναν αυτοί οι ίδιοι για να κάνουν στα παιδιά τους 1-2 ώρες 

μάθημα ώστε να μην αποκοπούν από τη σχολική ζωή.   

Επιπλέον, συνεχίζοντας τη συζήτηση, έγινε αναφορά σε δύο δημοτικά σχολεία τα 

οποία είναι από την εποχή της τουρκοκρατίας. 

Το 1ο Δημοτικό σχολείο το οποίο έγινε με δαπάνη ενός Δεσπότη και είναι από την 

εποχή της τουρκοκρατίας. Το ίδιο ισχύει και για το 4ο δημοτικό σχολείο, όπου 

στεγαζόταν στον ναό της Αγίας Επίσκεψης, όπου λειτουργεί και σήμερα στην 

περιοχή Βαρούσι της πόλης. Στο σχολείο δεν υπήρχε προαύλιο, το ίδιο ισχύει και 

σήμερα. Τα παιδιά έπαιζαν εκεί τριγύρω καθώς τότε δεν υπήρχαν και αυτοκίνητα. 

Οι αίθουσες ήταν χωρισμένες με ξύλινες πόρτες οι οποίες άνοιγαν σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις για να μεγαλώσει ο χώρος. Τα σχολεία λειτουργούσαν πρωί και 

απόγευμα.  

Τελειώνοντας τη συζήτηση, γίνεται αναφορά σε ορισμένα μαθήματα. 

Στο δημοτικό σχολείο υπήρχαν μαθήματα ιχνογραφίας και χειροτεχνίας όπου 

βοηθά να έχεις μεγάλη ευχέρεια στα χέρια. Τώρα πολλά και μεγάλα παιδιά δεν 

μπορούν να δέσουν τα κορδόνια και να κουμπώσουν κουμπιά. Υπήρχε μάλιστα το 

αργαλειό και η γεωγραφία. 

Αργότερα, με το πέρασμα των χρόνων, πολλοί δάσκαλοι δεν περιορίζονταν μόνο 

στην ύλη. Αντιθέτως, έκαναν συζητήσεις πέρα από την ύλη και τα παιδιά αυτά 

θεωρούνταν τυχερά. 
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Συμπεράσματα  

 

 Ο σκοπός της παρούσας έρευνας όπως ήδη αναφέρθηκε ήταν μία ιστορική 

αναδρομή του νομού των Τρικάλων από την περίοδο της ενσωμάτωσης στο 

ελληνικό κράτος έως το 1914. Παρατηρήσαμε πως μετά την απελευθέρωση από τις 

τουρκικές αρχές, η πόλη των Τρικάλων δέχεται τεράστιες αλλαγές σε όλους τους 

τομείς. Αναφέρθηκαν γεγονότα τα οποία είχαν μεγάλη σημασία στην εξέλιξη της 

πόλης. Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη είχε η εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως 

είδαμε η κατάσταση στην οποία βρίσκονταν τα σχολεία ήταν απελπιστική. 

Αρχικά, ανακαλύψαμε πως εκείνο που ταλαιπώρησε αρκετά τους 

ανθρώπους ήταν τα κτίρια των δημοτικών σχολείων τα οποία βρισκόταν σε πολύ 

κακή κατάσταση. Σε κάποιες περιοχές δεν υπήρχαν οικήματα για το λόγο αυτό 

φιλοξενούνταν σε διάφορα δημόσια κτίρια ή σε μισθωμένα οικήματα, ακόμα και σε 

Ιερούς Ναούς. 

 Επιπλέον, παρατηρήσαμε ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με τους δασκάλους 

της εποχής, ιδίως με εκείνους που είχαν διορισθεί σε χωριά του νομού Τρικάλων. 

Πολλοί από αυτούς που διορίστηκαν δεν είχαν προσέλθει στη θέση τους καθώς ο 

μισθός τους ήταν πολύ μικρός αλλά και γιατί οι συνθήκες ζωής ήταν δύσκολες.  

 Όσον αφορά τους μαθητές, καταγράψαμε πως με το πέρασμα των χρόνων 

όλο και πιο πολλοί γονείς έστελναν τα παιδιά τους, αγόρια και κορίτσια, στο 

σχολείο θεωρώντας πλέον την εκπαίδευση σημαντικό εφόδιο.  
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