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ΣΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟ ΥΟΛΕΙΟ 

 

Όηαλ πήγα εγώ ζρνιείν ην 1927 ήηαλ έλα ζπηηάθη κε δύν αίζνπζεο. Ήκαζηαλ 

140 παηδηά. ηε κία αίζνπζα ήηαλ ε Πξώηε θαη ε Γεπηέξα, ζηελ άιιε ήκαζηαλ 

ηέζζεξηο ηάμεηο (Σξίηε, Σεηάξηε, Πέκπηε θαη Έθηε). Δίρακε έλα δάζθαιν, ηνλ θύξην 

Αζαλάζην Ρίδν, θαη όκσο καο κάζαηλε γξάκκαηα. Κάζε πξσί ρηππνύζε ε θακπάλα 

ηνπ ζρνιείνπ θαη πεγαίλακε. Πξώηε δνπιεηά ήηαλ ε θαζαξηόηεηα. Σόηε δελ ζε παξε-

μήγαγε θαλέλαο αλ δελ είρεο θαηλνύξγηα, θηάλεη λα ήηαλ θαζαξά. Όινη δελ είρακε 

παπνύηζηα, πεγαίλακε κε γνπξνπλνηζάξνπρα. Γελ είρακε θαηλνύξγην παληειόλη, αο 

ήηαλ κπαισκέλν, κόλν λα ήηαλ θαζαξό, δελ ζε παξεμεγνύζε θαλέλαο. Γελ είρεο 

θαηλνύξγην καληήιη, λα είρεο έλα παηζηανύξη
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, κα ήηαλ απαξαίηεην λα ήηαλ θαζαξό. 

Γελ ζε παξεμεγνύζε θαλέλαο. Ήηαλ ν θόζκνο ηέηνηνο ηόηε, δελ παξεμεγνύζε. Αθόκα 

θαη ζηελ εθθιεζία πήγαηλαλ κε κπαισκέλα, αιιά θαζαξά ξνύρα. 

Όια απηά ηα πέληε ρξόληα πνπ ήκνπλα ζην ζρνιείν γλώξηζα πνιιά παηδηά από 

ην ρσξηό κνπ θαη έπηαζα θαη πνιινύο θίινπο, όπσο ηνπο Σαζηνπιαίνπο, ηνπο 

Σζνπκαίνπο, ηνπο Καξθαλαίνπο, ηνπο Παλαίνπο, ηνπο Κνληνγησξγαίνπο θαη άιινπο. 

Πεξλάγακε πνιύ θαιά θαη κε ηα παηδηά θαη κε ην δάζθαιό καο. Μαο ηξάβαγε θαη ην 

απηί θακηά θνξά θαη θάλα θαηαθέθαιν
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, αιιά καο κάζαηλε γξάκκαηα. Δίρακε έλα 

πεξηβνιάθη θαη πεγαίλακε θαη ην πνηίδακε. Δίρακε ιαραληθά, καξνπιάθηα, θξεκκπ-

δάθηα θαη άιια. Πεγαίλακε εθδξνκέο, γξάθακε εθζέζεηο, παίδακε νξηζκέλα παηρλί-

δηα. Σα ζπκάκαη ηώξα γέξνο θαη αλαζηελάδσ. 

Σα ρξόληα απηά πνπ ήκνπλ ζην ζρνιείν ν Πξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ Γεώξγηνο 

Σζηνύκαο θξόληηδε κε ην βνπιεπηή Δπζηάζην Μαιακίδα (ηόηε ήηαλ βνπιεπηήο ζηε 

Λακία) λα θηηάμνπλ θαηλνύξγην ζρνιείν. Καη ην έρηηζαλ. Όηαλ εγώ έθπγα ηα άιια 

παηδηά πήγαλ ζην θαηλνύξγην θαη σξαίν ζρνιείν κε πνιιέο αίζνπζεο θαη ζε πνιύ 

θαιή ηνπνζεζία. Έηζη έθπγαλ από ην παιηό θαη ην νηθόπεδν ην έδσζαλ ζηελ 

εθθιεζία ην 1932.  

Θπκάκαη ζην παιηό ζρνιείν καζαίλακε πνηήκαηα, ρνξεύακε, ηξαγνπδνύζακε 

ηξαγνύδηα θιέθηηθα, ηζάκηθα θαη άιια. Μαζαίλακε επίζεο ηξνπάξηα ηεο εθθιεζίαο 

ηα νπνία πεγαίλακε θαη ςέιλακε κε ηνπο ςαιηάδεο. Γηα παξάδεηγκα ην ηξνπάξην ησλ 

Σξηώλ Ιεξαξρώλ «ηνπο ηξεηο κεγίζηνπο θσζηήξεο ηεο ηξηζειίνπ ζεόηεηνο». Καη 

έβαδε
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 όιε ε εθθιεζία από ηε γιπθηά θσλή ηεο λενιαίαο. Σώξα δελ ππάξρεη λενιαία 

άιιν από πέληε γεξόληνπο θαη δέθα γξηέο. Λππάκαη πνπ ηα γξάθσ αιιά απηή είλαη ε 

αιήζεηα. Γελ έξρεηαη ν λένο θόζκνο ζηελ εθθιεζία. Αο ην πξνζέμνπλ νη αξκόδηνη. 

Απηά γξάθσ γηα ην παιηό ζρνιείν. Σώξα ζα γξάςσ γηα ην θαηλνύξγην ζρνιείν. 

Λεηηνπξγνύζε πνιύ θαιά, ήξζαλ άιινη δάζθαινη. Πέξαζαλ πνιινί, όπσο ν Γεώξγηνο 

Μαλνύθαο, ν Γεώξγηνο Καξθάλεο, ε Βαζηιηθή Μπάκπαιε, ν Δπίζθνπνο, ν Κσλζηα-

ληίλνο Καιαζάο θαη άιινη. Οη καζεηέο κάζαηλαλ γξάκκαηα. Πέξαζαλ ρξόληα εγώ 

κεγάισζα, παληξεύηεθα, έθηηαζα παηδηά θαη πήγαηλαλ  θαη απηά ζην ζρνιείν ην θαη-
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λνύξγην. Λέγαλε θαη απηά πνηήκαηα, έξρνληαλ ηνπ Δπαγγειηζκνύ ζηελ εθθιεζία κε 

ηε ζεκαία όπσο θαη εκείο ηόηε.  

Σώξα ράζεθαλ απηά, δελ ππάξρνπλ παηδηά. Από ηα 140 παηδηά πνπ ήκαζηαλ 

ηόηε ήξζαλ ζηα 100, ζηα 50, ζηα 25, ζηα 5 θαη έηζη έθιεηζε ην θαηλνύξγην ζρνιείν. 

Σώξα ην θξάηνο ην έθηηαζε θαη θάλνπλ ζεκηλάξηα. Έθπγαλ ηα γξάκκαηα, έθπγαλ ηα 

ηξαγνύδηα, έθπγαλ ηα πνηήκαηα, έθπγαλ νη ρνξνί θαη νη ραξέο θαη ηα γέιηα. Γελ 

ππάξρεη ηίπνηα.  

Πήγα κηα κέξα ηξηγύξσ θαη ηη λα δσ. Πίζσ από ην ζρνιείν ρνξηάξηα έλα κέηξν. 

Βιέπσ αθόκα ηε ηακπέια πνπ έγξαθε «ΓΗΜΟΣΙΚΟΝ ΥΟΛΔΙΟΝ ΠΔΡΙΒΟΛΙΟΤ» 

πεηακέλε από ρξόληα ράκσ κέζα ζηα ρνξηάξηα, ζθνπξηαζκέλε θαη κε πήξε ην 

παξάπνλν, γηαηί από απηό ην ζρνιείν έκαζαλ ηόζα παηδηά γξάκκαηα. Έγηλαλ 

δάζθαινη, έγηλαλ δηθεγόξνη, έγηλαλ αζηπλνκηθνί, έγηλαλ πξόεδξνη, γξακκαηηθνί. Γελ 

είλαη θξίκα λα είλαη πεηακέλε ζηα ρνξηάξηα, ζθνπξηαζκέλε; Γελ ηελ έβαλαλ κέζα ζε 

κηα γσληά, λα δείρλεη όηη ήηαλ θάπνηε ζρνιείν, λα βιέπνπλ θαη νη λέεο γεληέο πνπ 

έξρνληαη, δελ αμίδεη; Αο ην πξνζέμεη ν Πξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ θαη ν Πξόεδξνο ηνπ 

πιιόγνπ θαη αο ηελ πάξνπλ από εθεί ράκσ θαη αο ηελ ηνπνζεηήζνπλ θάπνπ. Έρεη 

ηζηνξία θαη είλαη θξίκα. 

Κώστας Κσριαζής 


