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1. Δπραξηζηήξηα θαη πληειεζηέο  

 

Σν παξφλ ιεχθσκα είλαη δεκηνχξγεκα ζπλεξγαζίαο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καβάιαο (Αγίαο Βαξβάξαο) θαη 

ηνπ Μνξθσηηθνχ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Αγίαο Βαξβάξαο θαη Πεληαθνζίσλ. Οη δχν θνξείο ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ε ηζηνξηθή ηνπ 

δηαδξνκή. 

΄ απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαίηεξα ηνπο δχν πξψελ δηεπζπληέο θαη δαζθάινπο πνπ καο 

πξνζέθεξαλ αληδηνηειψο πιεξνθνξίεο θαη θσηνγξαθίεο, ηνλ θύξην Νίθν Μαξγαξηηόπνπιν θαη ηνλ θύξην Γεκήηξε 

Αξγπξίνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθή βνήζεηα, φζνλ αθνξά ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ιάβακε θαη απφ ηνπο θπξίνπο Κώζηα 

Παπαθνζκά, Νίθν Τζνπκπάθε θαη Νίθν Βαζηιεηάδε. Σέινο, επραξηζηνχκε ζεξκά ηα Γ.Α.Κ. Καβάιαο γηα ηε 

ζπλεξγαζία. 

 

πληειεζηέο 

Βιαζηάξεο Κσλζηαληίλνο - Γηεπζπληήο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ Σπιιόγνπ  

Μνπκηζάθεο  Απόζηνινο - Υπνδηεπζπληήο ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

Αλησλνγινύδε Κσλζηαληνύια - Γαζθάια  ηνπ 2νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ 

Βακβαθίδνπ Βηιεικίλε - Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ  Σπκβνπιίνπ ζην  Πνιηηηζηηθό  Σύιινγν Αγίαο Βαξβάξαο θαη      

Πεληαθνζίσλ   

 

  

 

Διπίδνπκε λα απνιαύζεηε ην 

Λεύθσκα, γηαηί γξάθηεθε κε κεξάθη 

θαη είλαη γεκάην αλακλήζεηο! 
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2. Δηζαγσγή 

 

Η έξεπλά καο, γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ζρνιείνπ, κάο ηαμίδεςε ζρεδφλ 90 ρξφληα πίζσ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920. Η 

δεθαεηία απηή ήηαλ απφ ηηο πην θξίζηκεο, αθνχ ζπλέβεζαλ γεγνλφηα, ηα νπνία άιιαμαλ ηελ γεσγξαθηθή, πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πνξεία ηεο ρψξαο. ΄ απηά ηα ρξφληα, ινηπφλ, ήηαλ επηηαθηηθή  αλάγθε λα ρηηζηεί θαη λα 

επαλδξσζεί ην ζρνιείν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο.  

Σν ηζηνξηθφ πιαίζην θαηά ην νπνίν αλεγέξζε ην ζρνιείν θηλείηαη αθξηβψο κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. 

Η έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ, ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ησλ Πεληαθνζίσλ θαη ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θαη ε δίςα 

ησλ παηδηψλ λα γλσξίζνπλ ηελ λέα παηξίδα έζεζαλ ην αίηεκα γηα ηελ αλέγεξζε ελφο κεγάινπ ζρνιείνπ.  Σν αίηεκα 

απηφ έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ην 1935 κε ηα εγθαίληα ηνπ λένπ νηθνδνκήκαηνο, ην νπνίν ζηεγάδεη αθφκα θαη ζήκεξα 

ην 2ν  Γεκνηηθφ ρνιείν Αγίαο Βαξβάξαο θαη Πεληαθνζίσλ.  
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3. Σν πξώην μπιόθηηζην ζρνιείν 

 

Σν 1924 ηδξχζεθε ην πξψην ζρνιείν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο κε ηελ νλνκαζία Θ΄ ρνιείν. Γχν ρξφληα κεηα, ην 1926, 

ηδξχζεθε ην Ι΄ ρνιείν. Σα δχν απηά ζρνιεία ζπζηεγάδνληαλ. Σαπηφρξνλα, ην 1926, αλαθέξεηαη φηη ιεηηνπξγνχζε ζην 

ζρνιείν ε Νπθηεξηλή ρνιή κε ψξεο ιεηηνπξγίαο απφ ηηο 18:00-21:001παραπάνω. Η Νπθηεξηλή ρνιή ήηαλ κεηθηή, 

δειαδή θνηηνχζαλ αγφξηα θαη θνξίηζηα. Δπηπιένλ, ε Αδειθφηεηα Κπξηψλ «Αγία Βαξβάξα» ηαθηηθά, ζπλήζσο εκέξα 

Κπξηαθή, ζπγθεληξσλφηαλ ζην ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα ζπλεδξηάζεη ή λα δηεμάγεη εθινγέο2. ην ζρνιείν, ήδε απφ 

εθείλα ηα ρξφληα, δηνξγαλψλνληαλ θαη γπκλαζηηθέο επηδείμεηο3.  

Σν αξρηθφ ζρνιείν βξηζθφηαλ δίπια ζηελ εθθιεζία ηεο Αγίαο Βαξβάξαο πνπ βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο 

ζπλνηθίαο, ζηελ νδφ Κνινθνηξψλε θαη θνληά ζην θηίξην ηνπ παιηνχ Ννζνθνκείνπ. Αθφκα,  ήηαλ μχιηλν θαη κηθξήο 

ρσξεηηθφηεηαο, γη΄ απηφ θαη δελ κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ηηο νινέλα απμαλφκελεο αλάγθεο. Απφ ην 1930, αθνχ 

είραλ ρηηζηεί ηα Πεληαθφζηα, δφζεθαλ ηα ζπίηηα ζηνπο πξφζθπγεο θαη δνχζαλ πιένλ πνιιά παηδηά ζηελ πεξηνρή, νη 

θάηνηθνη αμίσλαλ έλα ζρνιείν πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο νιφθιεξεο ηεο πεξηνρήο.  

   
                                                           
1
 Εφημερίδα «ΚΗΡΥΞ», 7/4/1926,  ςελ.3.  

2
 Εφημερίδα «ΚΥΡΗΞ», 2/3/1926, ςελ.3.  

3
 Εφημερίδα «ΚΥΡΗΞ», 4/6/1926, ςελ.3. 
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4. Η αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ 

 

ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1933 ν Γήκνο αλέιαβε, ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθή ηεο ρψξαο, ηελ εθπφλεζε ηνπ έξγνπ. Σν λέν ζρνιείν ζα ρηηδφηαλ ζ΄ έλα κεγαιχηεξν νηθφπεδν, ζηελ νδφ 

Κνινθνηξψλε 88. Κη έηζη έγηλε! Ο αξρηηέθηνλαο Παηξνθινο Καξαληηλφο επεξεαζκέλνο απφ ην ξεχκα ηνπ 

κνληεξληζκνχ εθπφλεζε κειέηε γηα ηα δχν απηά ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα. Ο εξγνιάβνο πνπ αλέιαβε λα ρηίζεη ην 

ζρνιηθφ απηφ ζπγθξφηεκα ήηαλ ν Κ. Μαληαδάθεο. Η αλνηθνδφκεζε ηνπ ζρνιείνπ μεθίλεζε ην 1933 θαη νινθιεξψζεθε 

ην θαινθαίξη ηνπ 1935. Σν νηθνδφκεκα, ην νπνί ρηίζηεθε, ήηαλ ηξηψξνθν θαη απνηέιεζε ην ζεκαληηθφηεξν 

«ξαζηνλαιηζηηθφ αξρηηεθηφλεκα» θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεζνπνιέκνπ. Η δαπάλε γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ε νπνία θαιχθζεθε απφ ην θξάηνο, αλήιζε ζηα 2.820.000 δξαρκέο.  

χκθσλα κε ηνλ θ. Αλησλίνπ: «Τν θηίξην ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αγ. Βαξβάξαο θαηαιακβάλεη ηε βόξεηα πιεπξά 

ελόο γεπέδνπ νξζνγσληθνύ ζρήκαηνο, επηηξέπνληαο ηνλ ζρεκαηηζκό κηαο επηκήθνπο ζρνιηθήο απιήο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε κεζεκβξία, κε ζέα πξνο ηε ζάιαζζα. Η ζεκαληηθή θιίζε ηνπ γεπέδνπ εκθαλίδεη ην 

νηθνδόκεκα δηώξνθν πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ, ζηα βόξεηα, θαη ηξηώξνθν πξνο ηελ πιεπξά ηεο απιήο. Πξόθεηηαη 

γηα επίκεθεο θηίξην κε δώδεθα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ζε ηξία επίπεδα, αίζνπζα ρεηξνηερλίαο, γξαθείν δηδαζθόλησλ 

θαη βνεζεηηθνύο ρώξνπο. Η πξνζπέιαζε ζηηο αίζνπζεο εμαζθαιίδεηαη από βνξεηλνύο δηαδξόκνπο.»  Σελ επνρή εθείλε 

δελ είραλ ρηηζηεί ηα κπξνζηηλά νηθφπεδα θαη ην ζρνιείν είρε ζέα πξνο ηελ ζάιαζζα. Αθφκα, ην ζρνιείν δηέζεηε ζεηξέο 

ζπλερφκελσλ παξαζχξσλ, ςειά ζηνλ εζσηεξηθφ ηνίρν, πνπ εμαζθάιηδαλ θπζηθφ θσηηζκφ θαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

δηάδξνκν. 

Σα δχν ζρνιεία ζπλέρηζαλ ηελ πνξεία ηνπο ζην Μεζνπφιεκν κε ζπγρσλεχζεηο. Σν Θ΄ ρνιείν πξνήρζε ζε  

Πεληαηάμην ην 1934 (Φ.Δ.Κ. Σ. Α΄ 377/1934)  θαη ζπγρσλεχζεθε κε ην κηζφ ΙΓ΄ Σξηηάμην ζε Δμαηάμην (ΦΔΚ Σ. Α΄ 

422/1936). Γχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε ζε Β΄ Δμαηάμην πνπ θνηηνχζαλ φζνη θαηνηθνχζαλ ζηε Αγ. Βαξβάξα 

θαη ζηελ πεξηνρή «Κακάξεο». Σν Ι΄ ρνιείν πξνήρζε ζε Πεληαηάμην (ΦΔΚ Σ. Α΄ 377/1934) θαη ζπγρσλεχζεθε κε ην 

ππφινηπν κηζφ Σξηηάμην ΙΓ΄ ζε Δμαηάμην (ΦΔΚ Σ. Α΄ 492/1936) θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε Γ΄ Δμαηάμην 

πνπ θνηηνχζαλ φζνη θαηνηθνχζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ Πεληαθνζίσλ. 
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5. Σν ζρνιείν από ην 2ν Παγθόζκην πόιεκν σο ζήκεξα 

 

Με ηελ έλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ην ζρνιείν επηηάρζεθε θαη ιεηηνχξγεζε σο ρψξνο ππνδνρήο 

ηξαπκαηηψλ απφ ην κέησπν. Ιδηαίηεξε δηαθσηηζηηθή είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ Κ. Παπαθνζκά, «Οη γεξνληόηεξνη 

ζπκνύληαη ηνπ πνιεκηζηέο κε θξπνπαγήκαηα πνπ λνζειεύνληαλ ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

θαη γηα ρεηξνπξγείν. Σηηο δηεγήζεηο ηνπο κηινύλ γηα πάγν πνπ έθεξλαλ κε κνπιάξηα από ηε ζέζε «Μαγάζα» από ην 

Παγγαίν. Πάγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ ρεηξνπξγείσλ. Γηα ηα δύζθνια ρξόληα ηεο θαηνρήο ηα 

ζηνηρεία είλαη ειάρηζηα κηα θαη ην ζρνιείν δελ ιεηηνύξγεζε, άιισζηε νη Βνύιγαξνη θαηαθηεηέο ήζειαλ λα εμαθαλίζνπλ 

θαζεηί ειιεληθό. Καηά ηε βνπιγαξηθή θαηνρή ην ζρνιείν δηέθνςε ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σηηο 13 Σεπηεκβξίνπ 1944 ε πόιε 

απειεπζεξώλεηαη από ηνλ Δ.Λ.Α.Σ θαη μεθηλά ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ πνπ επαλαιεηηνύξγεζε ην 

ζρ. έηνο 1944-45.» 

ην «Βηβιίνλ Πηζηνπνηεηηθψλ πνπδήο» αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ καζεηψλ: 

Αξβαληηίδεο ηακάηηνο ηνπ Άγγεινπ, Αλέκειεο Υξήζηνο ηνπ Νηθνιάνπ, Βεξβειηζάλνπ Υξήζηνο ηνπ Μηραήι, 

Γηαλλαθνπδάθεο Γηψξγνο ηνπ Νηθνιάνπ θιπ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ πνιχ κεγάινο θαζψο ν πφιεκνο δελ 

επέηξεςε ζε πνιιά παηδηά λα απνθνηηήζνπλ ελψ ηα κεγαιχηεξα πήγαηλαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ Α΄ ηάμε, επεηδή δελ 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα μεθηλήζνπλ ην ζρνιείν ζηελ θαλνληθή ειηθία. Οη δάζθαινη θαηέβαιιαλ κεγάιε πξνζπάζεηα 

φρη κφλν γηα ηε κφξθσζε ησλ παηδηψλ αιιά θαη γηα λα ηα ηηζαζεχζνπλ. Σα επνπηηθά κέζα ήηαλ αλχπαξθηα: «Έλα 

βηβιίν γηα κηα ηάμε 60 παηδηψλ» αλαθέξεη ν θ. Γεκήηξεο Αξγπξίνπ, καζεηήο ζηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαη 

δάζθαινο αξγφηεξα ζην ζρνιείν ηεο Αγίαο Βαξβάξαο. 

 Ο πφιεκνο θαη ε θαηνρή είρε αθήζεη ηα ζεκάδηα ηεο ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο πνπ πξνζπαζνχζαλ 

θπξηνιεθηηθά γηα ηελ επηβίσζε θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο. Γηα ρξφληα νιφθιεξα ην ζρνιείν κνίξαδε θαζεκεξηλά 

ζπζζίηην: γάια ζε ζθφλε θαη θίηξηλν ηπξί ζε θνλζέξβα. Σν «ρέδην Μάξζαι» ήηαλ ζε εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή φπσο 

θαη ε «Οχληξα» κε παπνχηζηα θαη ξνχρα πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ηαηξηάδνπλ θαλ ζηα κέηξα ησλ παηδηψλ.  

Σν 1949 ηα ζρνιεία ζπλερίδνπλ λα αλαθέξνληαη σο Β΄ θαη Γ΄ (πήξαλ απηή ηελ νλνκαζία κεηά ην δηαρσξηζκφ ησλ 

πεξηθεξεηψλ) θαη αξηζκνχλ 290 θαη 302 αληίζηνηρα. Σν 1965, αλαθέξεη ν πξψελ Γηεπζπληήο, θ. Ν. Μαξγαξηηφπνπινο, 

ιεηηνπξγνχζαλ ζην ίδην θηίξην ηα δχν πξναλαθεξφκελα ζρνιεία σο εμαζέζηα θαη ηα καζήκαηα γίλνληαλ απφ Γεπηέξα 

σο θαη ην άββαην, κε σξάξην απφ ηηο 08.00 σο ηηο 12.00 θαη απφ ηηο 15.00 σο ηηο 17.00 ην απφγεπκα. Μάιηζηα 

αλαθέξεη φηη ζην ζρνιείν ζηεγαδφηαλ ε Α΄ Δπηζεψξεζε Καβάιαο - δειαδή ε κία απφ ηηο δχν Δπηζεσξήζεηο ηνπ Ννκνχ 

- ελψ ε άιιε είρε έδξα ην 15ν Γεκνηηθφ ρνιείν Καβάιαο.  
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Σα ρξφληα πεξλνχζαλ θαη ε δσή ζην ζρνιείν θαιπηέξεπε. Απφ ην 1967 ηα ζρνιεία αλαθέξνληαη σο 2ν θαη 3ν  

Γεκνηηθά ρνιεία Καβάιαο κε 212 θαη 211 καζεηέο αληίζηνηρα θαη ζηεγάδνληαλ ζην θηίξην κε βάξδηεο.  

Η κεηαλάζηεπζε ησλ γνληψλ άιιαμε θαη ηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. Κάπνηα παηδηά έθπγαλ θαη θάπνηα άιια έκελαλ 

ζηνπο παππνχδεο. Σα είδε απφ ηε Γεξκαλία, ηα κνιχβηα θαη ηα ηεηξάδηα φπσο θαη ηα θαιχηεξα ξνχρα, άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη ζην ζρνιείν. ηγά-ζηγά ε πνδηά επηθξάηεζε ζε θνξίηζηα, αιιά θαη θάπνηα ρξφληα θαη ζηα αγφξηα. Σα 

βηβιία ήηαλ πιένλ άθζνλα, ελψ ηα επνπηηθά κέζα κπήθαλ ζε θάζε ηάμε. Σα μχιηλα ζξαλία έδσζαλ ηε ζέζε ηνπο ζηα 

κεηαιιηθά. Υξφληα νιφθιεξα θνξπθαίν γεγνλφο ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ήηαλ νη γπκλαζηηθέο επηδείμεηο, θαηά ηηο νπνίεο 

φιεο νη ηάμεηο παξνπζίαδαλ απφ έλα ζέκα κε ηνπο καζεηέο λα είλαη ληπκέλνη αλάινγα.  

Απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1984-85 ηα δχν ζρνιεία ζπγρσλεχζεθαλ θη απνηεινχλ έθηνηε ην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν 

Καβάιαο θαη ην 2ν Νεπηαγσγείν Καβάιαο. ήκεξα ζην ίδην θηίξην ιεηηνπξγεί ην Οινήκεξν Σκήκα θαη ην Σκήκα 

Έληαμεο (ΦΔΚ 1065 Τ.Β' /30-08-2000, ΦΔΚ 1476 Τ.Β΄/29-09-2004, ΦΔΚ 1397 Τ.Β΄/10-10- 2005). Μάιηζηα ζην 

ρψξν ηεο απιήο σο επέθηαζε ζην ππάξρνλ θηίξην, αλεγέξζε αίζνπζα Γπκλαζηεξίνπ θαη πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγεί απφ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-124. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Αρχείο 2ου Δ. Σ. Καβάλασ. 
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6. Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ 

 

Η εμσζηξέθεηα ηνπ ρνιείνπ θαη ην άλνηγκα ηνπ ζηελ θνηλσλία απνηππψλεηαη ζηηο πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπ πνπ έρεη πινπνηήζεη θαη ζηηο πνιιέο ζπκκεηνρέο θαη δηαθξίζεηο ηνπ ζε αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο.  

ηελ πην πξφζθαηε ηζηνξία ηνπ μερσξίδεη ην 1983 ε θαηάθηεζε ηνπ 1νπ Πξσηαζιήκαηνο Καιαζνζθαίξηζεο 

Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, ελφο ζεζκνχ πνπ ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. Σν ζρνιείν καο θαηέθηεζε πνιιά 

ηξφπαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 θαη 1990. Η παξάδνζε πνπ δεκηνπξγήζεθε ζπλερίδεηαη σο θαη ζήκεξα 

κε πνιιέο δηαθξίζεηο απφ ηηο νκάδεο πνδνζθαίξνπ, θαιαζνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Οη 

νκάδεο  αγνξηψλ πξνυπήξραλ, ελψ νη νκάδεο θνξηηζηψλ ζρεκαηίζηεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. ε αηνκηθφ επίπεδν 

πνιιέο είλαη νη δηαθξίζεηο ζηα αζιήκαηα ηνπ ζηίβνπ θαη γεληθφηεξα ζηνλ αζιεηηζκφ. 

Αθφκα, μερσξηζηή είλαη ε παξάδνζε ηνπ ρνιείνπ ζην πλεπκαηηθφ άζιεκα ηνπ θαθηνχ. χκθσλα κε καξηπξία 

ηνπ αείκλεζηνπ Γ. Σζνιαθίδε, θαηνίθνπ ηεο ζπλνηθίαο, νη καζεηέο θάπνηε έπαηδαλ ζθάθη ζηα πέηξηλα πεδνχιηα γχξσ 

απφ ην ζρνιείν. Αξγφηεξα κε πξνηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ην θάθη 

εληάρζεθε ζηε ζρνιηθή δσή.  ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο, ην ρνιείν καο θαηέθηεζε πξσηηέο ζηα ζρνιηθά πξσηαζιήκαηα 

ζε επίπεδν Ννκνχ, Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθή Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο αιιά θαη παλειιαδηθέο δηαθξίζεηο. Σα παηδηά ηνπ 

ρνιείνπ, , θαηέθηεζαλ θαη κηα άιιε ίζσο πην ζεκαληηθή πξσηηά, ήζνπο θαη παηδείαο ζηνπο ρνιηθνχο Αγψλεο θάθη, 

ηνπ Ν. Καβάιαο ην 2000: κνλαδηθή ζηηγκή, ζηελ ηειεηή απνλνκψλ ησλ αγψλσλ απνηέιεζε ην γεγνλφο, φηη παξέδσζαλ 

ην ρξπζφ κεηάιιην πνπ θαηέθηεζαλ σο Οκάδα,  ζηνπο καζεηέο ηνπ «κηθξνχ» Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Καιιηξάρεο Θάζνπ 

σο αληακνηβή γηα ηελ αληίμνε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιιαλ ζηνπο αγψλεο. Η παξάδνζε θνξπθψζεθε ζηε ζπλέρεηα, 

θαζψο κηα καζήηξηα πνπ μεθίλεζε απφ έλα εμσδηδαθηηθφ ηκήκα θάθη ηνπ ζρνιείνπ, ήηαλ ε κεηέπεηηα Παγθφζκηα 

Πξσηαζιήηξηα, Σζνιαθίδνπ ηαπξνχια ζηελ θαηεγνξία θάησ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ5. 

ηηο θαηλνηφκεο δξάζεηο - πξσηνβνπιίεο ηνπ ρνιείνπ μερσξίδεη θαη ε ιεηηνπξγία Οκάδαο Δθπαηδεπηηθήο 

Ρνκπνηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ην «Κέληξν Σερλνινγηθήο Έξεπλαο Α.Μ.-Θ.». 

Αμίδεη  λα ζεκεησζεί φηη γηα πξψηε θνξά ζηε πφιε καο θαη γεληθφηεξα ζηε ρψξα εθαξκφδεηαη σο πηινηηθή δξάζε 

ην «Παλεπηζηήκην Παηδηψλ» ζε ζπλεξγαζία ηνπ 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, κε ηε Γεκσθέιεηα Καβάιαο, ηελ  

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζεο Καβάιαο, ηελ Έλσζε πιιφγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ησλ ρνιείσλ ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο- Δθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή, Βηνγξαθίεο πξνζσπηθνηήησλ ησλ 

επηζηεκψλ, Γεκηνπξγηθή Γξαθή, Αζηξνθπζηθή - πινπνηνχληαη ζε ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

εθπαίδεπζεο ηεο πφιεο, ζην δηάζηεκα απφ ηηο 29 Απξηιίνπ έσο ηηο 20 Μαΐνπ 2015.  

                                                           
5 Βαρδάκη, 2014 
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Γεληθά ζηα παηδηά καο δίλνληαη πνιιέο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε δξάζεηο θαη αλάδεημεο ηνπ ηαιέληνπ ηνπο. 

Πξφζθαηα ηα παηδηά δσγξάθηζαλ κέξνο ηνπ ζρνιείνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα εθθξαζηνχλ 

εηθαζηηθά θαη λα νκνξθχλνπλ κε ηε δξάζε ηνπο ην ρνιείν. Πνιιέο είλαη θαη νη θηινπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηνπ 

ρνιείνπ θαη αλάκεζα ηνπο μερσξίδνπλ νη δελδξνθπηεχζεηο, ζην άιζνο ησλ Πεληαθνζίσλ. 

Απφ ην ζρνι. έηνο 2014 - 2015  ην ρνιείν – κε απφθαζε ηνπ «Ιλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο» - ζπκκεηέρεη 

ζην Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκα “Inspiring Science Education” πνπ ζθνπφ έρεη λα θαηαζηήζεη ηηο επηζηήκεο 

πην ειθπζηηθέο κε ηελ εθαξκνγή  θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Πξφζθαηα, ζην πιαίζην ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ Πξνγξάκκαηνο  ην ρνιείν  βξαβεχηεθε ζε παλειιαδηθφ επίπεδν  γηα ηελ εξγαζία ηνπ πνπ αθνξά ηελ 

πξφηαζε δεκηνπξγίαο ζρνιηθνχ θήπνπ ε νπνία κάιηζηα παξνπζηάζηεθε  ζην ζπλέδξην «ENTREDU» ζην Ηξάθιεην 

Κξήηεο. 

ηα ρξφληα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην ρνιείν ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ 

ηνπ, ηνλ Πνιηηηζηηθφ χιινγν Αγ. Βαξβάξαο θαη Πεληαθνζίσλ θαη άιινπο θνξείο  ηεο πφιεο θαη εζεινληέο ζπληνλίδεη 

έλα πνιχ δξαζηήξην «Γίθηπν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» κε ζεκαληηθή πξνζθνξά ζηε ζπλνηθία. 

 
                                   Σα παηδηά σο δεκηνπξγνί, δσγξαθίδνπλ θη νκνξθαίλνπλ ην  ζρνιείν 
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Η νκάδα θνξηηζηώλ ηνπ κπάζθεη 

 

 

                              
                           Καηάθηεζε 1εο ζέζεο ζηελ  Α.Μ.-Θ. ζην θάθη κε 

αξρεγό ηεο Οκάδαο, ηελ κεηέπεηηα παγθόζκηα πξσηαζιήηξηα, Σζνιαθίδνπ ηαπξνύια 
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Μεηάιιηα θαη θύπειια: θαιαζνζθαίξηζε, πνδόζθαηξν,  ζθάθη θιπ. 
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Σν “Παλεπηζηήκην  Παηδηώλ”,  κηα ζπλεξγαζία κε ηε Γεκσθέιεηα: κάζεκα Δθπαηδεπηηθήο Ρνκπνηηθήο 
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Πεπιβαλλονηικέρ δπάζειρ ηος ζσολείος 
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7. πλνπηηθή δηαδξνκή ηνπ ζρνιείνπ 
 

Η εμέιημε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζηεγάζηεθαλ ζην θηίξην κπνξεί λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 

 Σν 1924 ηδξχζεθε ην Θ΄ ρνιείν πξνήρζε ζε πεληαηάμην ζπγρσλεχζεθε κε ην κηζφ ΙΓ΄ ηξηηάμην ζε εμαηάμην θαη 

δχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε Β΄ Δμαηάμην.  

 Σν 1926 ηδξχζεθε ην Ι΄ ρνιείν πνπ πξνήρζε ζε πεληαηάμην  θαη ζπγρσλεχηεθε κε ην ππφινηπν κηζφ ηξηηάμην ζε 

εμαηάμην θαη δχν ρξφληα αξγφηεξα κεηνλνκάζηεθε Γ΄ Δμαηάμην.  

 Καηά ηε βνπιγαξηθή θαηνρή ηα ρνιεία δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο.  

 Δπαλαιεηηνχξγεζαλ ην ζρνιηθφ έηνο 1944-1945.  

 Απφ ην 1967 αλαθέξνληαη σο 2ν θαη 3ν Γεκνηηθφ ρνιείν.  

 πγρσλεχζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν ην ζρνιηθφ έηνο 1984-85.  

 Σν ζρνιηθφ έηνο 2011-12 μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ε λεφδκεηε αίζνπζα ηνπ Γπκλαζηεξίνπ - Πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

 ήκεξα ιεηηνπξγεί σο 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν κε Οινήκεξν Σκήκα θαη Σκήκα Έληαμεο. 
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8. Δλζπκήζεηο Μαζεηώλ 

 

1. πλέληεπμε Νίθνπ Βαζηιεηάδε – Μαζεηήο ηνπ 2νπ  Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Καβάιαο 

«ην ζρνιείν θνίηεζα απφ ην 1950-1956.  

Θπκάκαη κεξηθνχο δαζθάινπο, φπσο ηνλ θ. Λεπηεξηψηε, ηελ θ. Καηίλα Παπαζαλαζίνπ, ηελ θ. Ακθηζέα θαη ηνλ θ. 

Ηξάθιε. Ο θχξηνο Ηξάθιεο Παπαλαζηαζίνπ ήηαλ ν δηεπζπληήο ηνπ 2νπ  Γεκνηηθνχ εθείλα ηα ρξφληα. Σν 3ν  Γεκνηηθφ είρε 

δηεπζπληή ηνλ θ. Γεσξγαθφπνπιν.  Σν ζρνιείν  πνπ ηφηε ην ιέγαλε έλαην ιεηηνπξγνχζε απφ ηηο 8 ην πξσί έσο ηε 1 ην 

κεζεκέξη. Αμέραζην ζα κνπ κείλεη φηη θάζε Κπξηαθή κεηά ηελ εθθιεζία νη δάζθαινη έπαηξλαλ απνπζίεο. Αθφκα, ζπκάκαη 

πνπ ηα αγφξηα κάο θνχξεπαλ γνπιί θαη θνξνχζακε θαπέιν κε κία θνπθνπβάγηα, ελψ ηα θνξίηζηα θνξνχζαλ πνδηέο. 

Δθείλε ηελ επνρή, ιφγσ ηεο ιήμεο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηνπ Δκθπιίνπ, ήηαλ δχζθνια. Έηζη ππήξραλ ηα 

ζπζζίηηα κε ην γάια ζε ζθφλε θαη ην θίηξηλν θαζέξη. Σα ξνχρα καο ήηαλ κπαισκέλα. Η ακεξηθαληθή βνήζεηα θαη ε Οχληξα 

θξφληηδαλ ε κία γηα ηα ζπζζίηηα θαη ε άιιε κνίξαδε ξνχρα.  

Σα καζήκαηα πνπ δηδαζθφκαζηαλ ηφηε…. ήηαλ ηα Θξεζθεπηηθά, ηα Διιεληθά –θαζαξεχνπζα-ηα Νέα Διιεληθά, 

Καιιηγξαθία κε πέλα… Βέβαηα θάλακε θαη πξηνλάθη ηα αγφξηα, νηθνθπξηθά ηα θνξίηζηα, δειαδή πιέμηκν θαη θέληεκα. Σα  

βηβιία ηφηε ηα αγνξάδακε δελ καο ηα έδηλαλ δσξεάλ φπσο ηψξα. ην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο θάλακε γπκλαζηηθέο 

επηδείμεηο.  

Σν ηη γηλφηαλ, φκσο, ζην δηάιεηκκα…. δελ πεξηγξάθεηαη παίδακε κε πάληλεο κπάιεο, θηθηξίθηα, θνπηζφ, ηδηηδίθηα, κπίθν, 

ηζηιίθηα, θαξθσηφ…. Με ηα παηδηά δε ηνπ 3νπ ζρνιείνπ παίδακε πεηξνπφιεκν, αθφκα θαη κεηά ην ζρνιείν. Σα ρξφληα ηφηε 

ήηαλ αλέκεια.... θη αο ήηαλ θησρά.  

Πεγαίλακε θαη εθδξνκέο ζηε Υσξάθα, ζηε Νηθήζηαλε, ζηνπο Σνμφηεο, ζηε Γξάκα…  

Μεηά απφ ρξφληα πήγαηλαλ ηα παηδηά κνπ ζην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν. Απφ ην 1984-1994 ήκνπλ κέινο ηνπ πιιφγνπ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη δηαηέιεζα ηακίαο. ζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ  θαη Κεδεκφλσλ, 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη θαζαξίζηξηεο πιεξψλνληαλ απφ ηνλ χιινγν κε ηηο ζπλδξνκέο ησλ παηδηψλ.  Δπηπιένλ, ν 

χιινγνο Γνλέσλ αγφξαζε θνπξηίλεο γηα φιεο ηηο αίζνπζεο, θσηνηππηθφ κεράλεκα, βίληεν θαη γξαθηθή χιε. Δθηφο φισλ 

ησλ παξαπάλσ, κε έμνδα ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ πεξάζηεθαλ θαηλνχξηα παξάζπξα (θπζηθά κε ζπλδξνκή θαη ηνπ ηφηε 

Γήκαξρνπ θ. Αζαλαζηάδε), θαινξηθέξ θαη δηακνξθψζεθε ε αίζνπζα πξνβνιψλ. Σέινο, θάζε ρξφλν δηνξγαλψλακε ην 

«Μπαιηαθάλ» ηνπ ζρνιείνπ κε πινχζηα δψξα. Σν ηειεπηαίν έδηλε κεγάιε ραξά ζηα παηδηά.    

Αθφκα, απ΄φζν ζπκάκαη κέζα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ εληάρζεθε ην minibasket αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ. Σν 

minibasket πξέπεη λα μεθίλεζε ην 1987.  Σν 1987-1988 ην ζρνιείν καο θέξδηζε ζην δηαγσληζκφ θαη πήξε ην θχπειιν. 

Παξάιιεια, ηα παηδηά ζπκκεηείραλ θαη ζε νκάδεο πνδνζθαίξνπ θαη βφιετ.  

Οη αλακλήζεηο κνπ απφ ην 2ν Γεκνηηθφ θαη σο παηδί θαη σο γνλέαο ήηαλ νη θαιχηεξεο. Δπηπρηζκέλα ρξφληα!»  
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2. πλέληεπμε Απόζηνινπ Βακβαθίδε – Μαζεηήο 2νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 1954-1960 

«2Ο θαη 3Ο Γεκνηηθφ….  

ηαλ ήκνπλ καζεηήο ζην 2ν Γεκνηηθφ δηεπζπληήο ήηαλ ν Ηξάθιεο Παπαλαζηαζίνπ. Δίρακε πνιχ θαινχο δαζθάινπο, 

ηελ θπξία Καηίλα, ηνλ θχξην Λχθν… Κάζε ηάμε είρε πεξίπνπ 40 παηδηά. Σα καζήκαηα πνπ δηδαζθφκαζηαλ ήηαλ 

ζξεζθεπηηθά, καζεκαηηθά, θαιιηγξαθία, παξαδνζηαθνχο ρνξνχο, πεξίπνπ φ,ηη θαη ζήκεξα. Απηφ πνπ ήηαλ δηαθνξεηηθφ, 

ήηαλ φηη ην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν ιεηηνπξγνχζε γηα ηα παηδηά πνπ έκελαλ ζηελ Αγία Βαξβάξα, ελψ ην 3ν Γεκνηηθφ γηα ηα 

παηδηά πνπ έκελαλ ζηα Πεληαθφζηα. Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζπγρσλεχηεθαλ.  

Παξφι’ απηά παίδακε φια ηα παηδηά καδί ζηελ απιή. Η απιή ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ηε ζεκεξηλή. Αξρηθά, ήηαλ 

ρσκάηηλε, ππήξραλ βξχζεο ζην βάζνο θαη θπζηθά ε κηθξή απιίηζα κε ηνλ κεγάιν πιάηαλν θαη ηα βξάρηα. Δθεί παίδακε 

ζπλέρεηα! ηελ κηθξή απηή απιή ππήξρε θαη έλα ζθάκκα θαη δηαγσληδφκαζηαλ. Φπζηθά, δελ έιεηπαλ θαη νη θαβγάδεο θαη νη 

¨πφιεκνη¨ κε ην 3ν Γεκνηηθφ. Η κηθξή θαη ε κεγάιε απιή είραλ ζέα πξνο ηε ζάιαζζα.  

Μέζα ην ζρνιείν ήηαλ ρσξηζκέλν, ζηελ αξηζηεξή πηέξπγα ήηαλ ην 3ν Γεκνηηθφ θαη ζηε Γεμηά ην 2ν Γεκνηηθφ. Δθηφο 

απηνχ ζην ηειεπηαίν φξνθν ζηελ αξηζηεξή πηέξπγα ήηαλ θαη ην γξαθείν ηνπ Δπηζεσξεηή. Δκείο ηνπο πξνιάβακε, νη 

λεφηεξνη φρη. Μέζα ζην ζρνιείν ππήξρε θαη έλα δσκάηην ζην ηζφγεην πνπ κάο κνίξαδαλ ηα ζπζζίηηα (γάια ζθφλε, δπν θέηεο 

ςσκί, θαζέξη θαη θνπηάιη).  

Αθφκα, ζπκάκαη ηα καζεηνιφγηα θαη ηα βηβιία ησλ Γεληθψλ Διέγρσλ. ηα πξψηα γξάθνληαλ ηα ζηνηρεία καο θαη ζηα 

δεχηεξα νη βαζκνί θαη ε δηαγσγή καο.  

ηηο εζληθέο ενξηέο παίδακε θαη ζέαηξν ζηνλ δεχηεξν φξνθν. Δίρακε θαη κία κηθξή μχιηλε ζθελή. Αθφκα, ζην ηέινο 

θάζε ρξνληάο θάλακε γπκλαζηηθέο επηδείμεηο, ηξέρακε 100 κέηξα, αγσληδφκαζηαλ ζην κήθνο, ζηα ηζνπβάιηα θαη ζην 

ζθνηλί.  

Αλ θαη ηα ρξφληα εθείλα δελ είρακε ηηο πνιπηέιεηεο πνπ έρνπκε ζήκεξα ήηαλ ρξφληα πνπ ηα ζπκάκαη κε λνζηαιγία!» 

 



Το  2ο Δημοτικό  Σχολείο  ςτο  πέραςμα  των  χρόνων 

 18 

Γεληθόο Έιεγρνο 1943, Γ.ΑΚ. Καβάιαο 

 

 
Σρνιηθή ενξηή – Μαζεηέο 2νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ, Αξρείν Απόζηνινο Βακβαθίδεο 
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3. πλέληεπμε Νίθνπ Φηιόγινπ – Μαζεηήο 3νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 1962 - 1968 

 

«Καη’ αξράο πήγαηλα ζην 3ν Γεκνηηθφ ζαλ παηδί ησλ Πεληαθνζίσλ. Θπκάκαη πνιχ θαζαξά ηνπο δαζθάινπο κνπ… 

Ήηαλ ε θπξία Μαξγαξίηα πνπ καο δίδαζθε απφ ηελ Α΄ έσο ηελ Γ΄ ηάμε, ν θχξηνο Φσηηάδεο ζηε Γ΄ ηάμε θαη ν θχξηνο 

Φξίγγεο, αλ δελ θάλσ ιάζνο, ζηε Δ΄ θαη ζηελ Σ΄ ηάμε. Ο Γηεπζπληήο ηνπ 3νπ Γεκνηηθνχ ήηαλ ν θχξηνο Φσηηάδεο.  

Σα ρξφληα πνπ θνίηεζα ζην 3ν Γεκνηηθφ ήηαλ θησρηθά… Παίξλακε ην θαζηεξσκέλν ζπζζίηην κε ην γάια, ην θαζέξη 

θαη ην ςσκί, αιιά κέζα ζην ζρνιείν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απιή, ζηε δεμηά γσλία, είρακε έλα κηθξφ θπιηθείν. 

Απηφ πνπ ζπκάκαη ραξαθηεξηζηηθά ήηαλ ην θνπδνχλη ρεηξφο. Αθφκα, ζην ζρνιείν είρακε Δπηζεσξεηέο θαη ηα γξαθεία 

ηνπ ζηεγάδνληαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ.  

ηελ απιή ππήξραλ βξχζεο θαη ζηα δηθά κνπ ηα ρξφληα θνληά ζηηο κπαζθέηεο ππήξραλ ζθαιάθηα. Κάζε κέξα παίδακε 

πνδφζθαηξν ζηε κηθξή απιή θάησ απφ ην δέληξν. Γελ ππήξρε γπκλαζηήξην φπσο ζήκεξα.  

Σν ζρνιείν καο ήηαλ απφ ηα θαιά ζρνιεία! Ωξαία ρξφληα! Ωξαίεο αλακλήζεηο!»    

 

 

 
Μαζεηνιόγην 1960 – 1965, Γ.Α.Κ. Καβάιαο 
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9. Δπίινγνο 

Σν 2ν Γεκνηηθφ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πεξηνρήο ηεο Αγίαο Βαξβάξαο θαη Πεληαθνζίσλ πνπ κε ηελ πάξνδν 

ησλ ρξφλσλ ινγαξηάδνληαη σο κία κεγάιε ζπλνηθία.  

Η έιεπζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή ησλ Πεληαθνζίσλ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε ελφο 

κεγάινπ, θαηλνχξην ζρνιείνπ κε ζσζηέο ππνδνκέο θαη αξθεηφ πξνζσπηθφ. Σν μχιηλν παξάπεγκα έδσζε ηελ ζέζε ηνπ ζ’ έλα 

κνληέξλν, κεγάιν ζπγθξφηεκα, κε κεγάιεο ηάμεηο, επάεξν, επήιην… Σν ζρνιείν καο είλαη έλα ζηνιίδη πνπ θψηηδε θαη 

εμαθνινπζεί λα θσηίδεη ηελ πεξηνρή θαη ηα παηδηά ηεο.  

Διπίδνπκε λα ζαο δεκηνπξγήζακε εθείλα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ κάο δεκηνπξγήζεθαλ εκάο θαηά ηελ εθπφλεζε απηνχ 

ηνπ έξγνπ.  

Οη αλακλήζεηο είλαη απηέο πνπ κέλνπλ ζηε ςπρή θαη ζηελ θαξδηά καο!  

Τα καζεηηθά ηα ρξόληα κέλνπλ αλεμίηεια ραξαγκέλα….!  

2ν Γεκνηηθό: ε θσηεηλή ειπίδα! 
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10. Παξάξηεκα Φσηνγξαθηώλ 

Σα ζρέδηα ηνπ ζρνιείνπ 
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ην βάζνο δηαθξίλνπκε ην επηβιεηηθό νηθνδόκεκα ηνπ ζρνιείνπ 

 

 

Η κπξνζηηλή όςε ηνπ ζρνιείνπ 
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Το απσικό ξςλόκηιζηο Σσολείο 
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Σάμε 1955, Αξρείν Αξγπξίνπ Γεκήηξηνο 
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1958-1959 Σάμε Γ΄, Αξρείν Αξγπξίνπ Γ.              

1958 Σάμε Β, Αξρείν Παλαγηώηα Γόκβξνπ 
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ηα λεόηεξα ρξόληα. Φσηνγξαθηθό πιηθό από ην αξρείν ηνπ Νίθνπ Μαξγαξηηόπνπινπ 
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Σάμε ηνπ 2νπ  Γεκνηηθνύ. Φσηνγξαθία ζηελ απιή θαη  ζρνιηθή Γηνξηή 
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Γάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ 1980-1990 
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Αγηαζκόο 
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Φσηνγξαθηθό πιηθό από ηνλ Νίθν Βαζηιεηάδε 
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ηελ πάλσ θσηνγξαθία: δηάθξηζε ζηα   πιαίζηα ηεο «Αιθαβεηνπαξέιαζεο» 
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Οη δάζθαινη ηνπ ζρνιείνπ ζήκεξα, 2015 
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