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ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

 

  ηηο 11 Ηνπιίνπ 1824 ην Βνπιεπηηθφ ζψκα κε ςήθηζκα θαηάξηηζε πεληακειή επηηξνπή 

κε πξφεδξν ηνλ Άλζηκν Γαδή ,ε νπνία εθπφλεζε ζρέδην νξγάλσζεο ηεο θνηλήο παηδείαο 

ηνπ έζλνπο. Σν ζρέδην πξνέβιεπε ηξεηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο πξνθαηαξθηηθή θαη 

δεκψδε, Λπθεηαθή θαη Παλεπηζηεκηαθή.   ηηο ζπλζήθεο ηνπ πνιέκνπ φκσο πξνηείλεη λα 

ιεηηνπξγήζεη κφλν ε πξψηε βαζκίδα θαη λα ηδξπζνχλ αιιεινδηδαθηηθά ζρνιεία.   

 Σν 1828 αλαιακβάλεη Κπβεξλήηεο ηεο Διιάδαο ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο θαη ηδξχνληαη 

αιιεινδηδαθηηθά θαη Διιεληθά ρνιεία.   Ζ εθπαίδεπζε ζηα αιιεινδηδαθηηθά παξερφηαλ 

δσξεάλ αιιά ε θνίηεζε δελ ήηαλ ππνρξεσηηθή. 

 

Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΙ ΟΘΩΝΑ 
   

Σν 1834 θαζηεξψλεηαη επηάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλεη ηεηξάρξνλν 

δεκνηηθφ ζρνιείν θαη ηξίρξνλν Διιεληθφ ζρνιείν(ζρνιαξρείν).    

  Σν Διιεληθφ ζρνιείν απνηειεί ηελ πξψηε βαζκίδα ηεο Β΄/ζκηαο Δθπαίδεπζεο. Μεηά ην 

Διιεληθφ ν καζεηήο κπνξεί λα ζπλερίζεη ζην ηεηξάρξνλν Γπκλάζην.   Ζ εηζαγσγή γίλεηαη 

κε εμεηάζεηο. 

 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΓΗΛΙΓΙΑΝΝΗ 
     

Σν 1895 γίλεηαη γηα πξψηε θνξά αλαδηάξζξσζε ηεο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ Κπβέξλεζε 

Γειηγηάλλε.   χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ λφκν ηνπ 1895 έρνπκε ηα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα. 

α.   Νεπηαγσγείν (2 ρξφληα). Γηα παηδηά 3 έσο 6 εηψλ. 

β.   Γξακκαηνδηδαζθαιείν (4 έσο 6 ρξφληα) δειαδή θαηψηεξεο ηάμεο Γεκνηηθά ζηα 

νπνία δηδάζθεη δάζθαινο γ΄ ηάμεο (κεησκέλσλ πξνζφλησλ) θαη νη καζεηέο δηδάζθνληαη 

ηα ζηνηρεηψδε. 

γ.   Κνηλφ Γεκνηηθφ(4 ρξφληα) 

δ.   Πιήξεο Γεκνηηθφ(6 ρξφληα). Ηδξχνληαη ζε αζηηθά θέληξα ή ζε νηθηζκνχο πνπ 

εμνηθνλνκνχλ πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία  ηνπο κε πινπζηφηεξν πξφγξακκα απφ ηα θνηλά 

δεκνηηθά. 

ε.    Διιεληθφ ρνιείν(3 ρξφληα) 

ζη.  Γπκλάζην(4 ρξφληα) 

δ.    Δζληθφ Παλεπηζηήκην(3-4 ρξφληα) 

  Ζ εηζαγσγή απφ ην Γεκνηηθφ ζην Διιεληθφ γίλεηαη κε εμεηάζεηο φπσο θαη απφ ην 

Διιεληθφ ζην Γπκλάζην. Απφ ην Γπκλάζην ζην Παλεπηζηήκην ρσξίο εμεηάζεηο.  

Πξνβιεπφηαλ αθφκε ε ίδξπζε μερσξηζηψλ ζρνιείσλ θνξηηζηψλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ζα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 25 θνξίηζηα.  Μπνξνχζαλ φκσο λα θνηηνχλ θαη αγφξηα θάησ 

ησλ 10 εηψλ. 
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ΟΙ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΔΙ ΣΟΤ 1913 ΚΑΙ ΣΟΤ 1927 
 

    Νέα κεηαξξχζκηζε έρνπκε απφ ηελ πξψηε θπβέξλεζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ην 

1913 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δηαξζψλεηαη 

σο εμήο: 

α .Νεπηαγσγείν 2 ρξφληα 

β. Γεκνηηθφ 6 ρξφληα. Ζ θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή θαη πεξηιακβάλεη θαη βαζηθέο 

γλψζεηο γεσξγίαο ,βηνηερλίαο,θηελνηξνθίαο 

γ. Αζηηθφ ζρνιείν 3 ρξφληα. Γξάθνληαη ρσξίο εμεηάζεηο νη απφθνηηνη ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

αθνχ πεξαηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε πξαθηηθά θπξίσο καζήκαηα, κπνξνχλ λα δψζνπλ 

εηζαγσγηθέο ζην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ή ζε άιιεο ηερληθνεπαγγεικαηηθέο 

ζρνιέο. Δπίζεο κπνξνχλ λα κεηαπεδήζνπλ ζε κία απφ ηηο ηξείο ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ 

χζηεξα απφ εμεηάζεηο. 

  δ. Γπκλάζην 6 ρξφληα 

Γέρεηαη ρσξίο εμεηάζεηο ηνπο απνθνίηνπο δεκνηηθνχ θαη ην πξφγξακκα ηνπ απνηειείηαη 

απφ δχν θχθινπο. 

Ο πξψηνο θαιχπηεη ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο θαη είλαη θνηλφο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

Ο δεχηεξνο θαιχπηεη ηηο επφκελεο ηέζζεξηο ηάμεηο θαη ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα 

,θηινινγηθφ θαη πξαγκαηηθφ. ηα παλεπηζηήκηα εηζάγνληαη ρσξίο εμεηάζεηο. 

    

   Σν 1929 γίλεηαη απφ ηνλ Βεληδέιν κία λέα κεηαξξχζκηζε ηεο παηδείαο θαη έρνπκε: 

α. Νεπηαγσγείν 2 ρξφληα. Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

β. Γεκνηηθφ ζρνιείν 6 ρξφληα .Τπνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

γ. Αλψηεξν Παξζελαγσγείν(4 ρξφληα). Γξάθνληαη ηα θνξίηζηα κεηά ην Γεκνηηθφ ψζηε λα 

πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηε δσή πνπ ηαηξηάδεη ζηελ γπλαίθα θαη Διιελίδα κεηέξα 

δ. Γεληθφ Γπκλάζην (6 ρξφληα)θαη Πξαθηηθφ Λχθεην(6 ρξφληα). 

ηηο δχν πξψηεο ηάμεηο είραλ θνηλφ πξφγξακκα. 

ε. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη θαηψηεξα επαγγεικαηηθά ζρνιεία(2-3 ρξφληα)θαη λπρηεξηλά 

ζρνιεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ  

αλαιθαβεηηζκνχ. Σαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ θαη εκηγπκλάζηα δχν ηάμεσλ. 

   Καηά ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ήηαλ 3,5 έσο 4,5 κήλεο 

θαη ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο επνρήο θαηά ηα ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ,ηεο θαηνρήο θαη ηνπ 

εκθπιίνπ  <<εηο νξηζκέλα, ίζσο ηα πιείζηα ζεκεία ηεο ρψξαο ε ιεηηνπξγία (ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο) δηεθφπε εληειψο>>. 

    

Μεηά ηνλ πφιεκν ε θαηάζηαζε δελ αιιάδεη σο πξνο ηε δηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δειαδή παξακέλεη ην εμαηάμην δεκνηηθφ θαη ην εμαηάμην Γπκλάζην έσο ην 

1964 κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ πνπ θαζηεξψλεη ηξηηάμην Γπκλάζην 

θαη ηξηηάμην Λχθεην σο απηφλνκεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

   

 Ζ κεηαξξχζκηζε απηή αθπξψλεηαη ακέζσο κεηά ην πξαμηθφπεκα ηεο 21εο Απξηιίνπ 

1967 θαη επηζηξέθνπκε ζην εμαηάμην Γπκλάζην κέρξη ην 1976 νπφηε κε λέα κεηαξξχζκηζε 

επί ππνπξγίαο Γεσξγίνπ Ράιιε έρνπκε φζνλ καο αθνξά. 
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Δλληάρξνλε ππνρξεσηηθή 

θνίηεζε κε εμαεηέο 

Γεκνηηθφ θαη απηφλνκν 

ηξηεηέο Γπκλάζην ρσξίο 

εμεηάζεηο. 

Σξηεηέο Λχθεην (εηζαγσγή κε 

εμεηάζεηο) κε πξφζβαζε 

ζηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

   Απφ ηφηε κε δηάθνξεο 

αιιαγέο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζηνλ ηξφπν 

εηζαγσγήο ζηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ε 

δηάξζξσζε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξακέλεη ε ίδηα. 
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ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΚΡΟΚΔΩΝ 
 

   Ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο θαη ηελ έιεπζε ηνπ Καπνδίζηξηα 

αηζζαλφκελνη νη Έιιελεο ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο παηδείαο «πξνηάζζνπλ παληφο άιινπ ηελ 

ίδξπζε ζρνιείσλ ». 

   Έηζη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1829 αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ζηηο Κξνθεέο (Λεβέηζνβα), 

Αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν θαη Διιεληθφ πνπ ιεηηνχξγεζε ηνλ Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 

1829. ην αιιεινδηδαθηηθφ κε ηελ επνπηεία θαη θαζνδήγεζε ηνπ δαζθάινπ 

ρξεζηκνπνηνχλην νη θαιχηεξνη καζεηέο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ αδχλαησλ ζπκκαζεηψλ 

ηνπο, κέζνδνο πξφζθνξε γηα ηελ επνρή ιφγσ ειιείςεσο δαζθάισλ. Ζ δηαδηθαζία ίδξπζεο 

ελφο ζρνιείνπ γίλεηαη είηε απφ ηελ θπβέξλεζε, είηε απφ ηνπο θαηνίθνπο. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε πνπ κάιινλ απηφ ζπλέβε ζηηο Κξνθεέο, νη θάηνηθνη δεηνχλ ηελ θπβεξλεηηθή 

ζπλδξνκή αιιά ηαπηφρξνλα βξίζθνπλ θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο κε ζπλδξνκέο, 

επηρνξήγεζε απφ ην εθθιεζηαζηηθφ ηακείν θαη άιιεο πξνζφδνπο. Αξθεηέο θνξέο κάιηζηα, 

ε ίδξπζε ελφο ζρνιεηνχ ήηαλ έξγν ελφο αηφκνπ θαη ζηελ νπζία αθνξνχζε ηελ πξφζιεςε 

ελφο δηδαζθάινπ, ν νπνίνο δίδαζθε ηνπο καζεηέο ζε θάπνην ζπίηη ή εθθιεζία. 

    Σν 1834 επί Όζσλα θαζηεξψλεηαη επηάρξνλε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ηεηξάρξνλν δεκνηηθφ ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί αλειιηπψο απφ ηφηε ζηηο 

Κξνθεέο θαη ηξίρξνλν Διιεληθφ ζρνιείν (ρνιαξρείν). 

    ηνλ ηφκν εθεκεξίδαο ηνπ 1838 ζει.44 

ηνπ Βαζηιείνπ ηεο Διιάδαο καδί κε άιια 

βαζηιηθά δηαηάγκαηα ηνπ Όζσλα 

βξίζθνπκε θαη ηνλ παξαθάησ δηνξηζκφ 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν Κξνθεψλ: 

« Ο θχξηνο Α. (Απφζηνινο) Παλαγάθεο 

Γεκνδηδάζθαινο γ΄ ηάμεσο εηο ην 

δεκνηηθφλ ζρνιείν Κξνθεψλ (Λεβέηζνβα) 

κηζζνδνηνχκελνο πελήληα δξαρκάο θαηά 

κήλα πξνζσξηλψο εθ ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

ηακείνπ, αληί ηνπ Κπξίνπ Π. Πειάια, 

φζηηο ζέιεη επαλέιζεη εηο ην δηδαζθαιείνλ…». 

Γηα ηελ ίδηα ρξνληά ην 1838 έρνπκε θαη ηελ παξαθάησ πιεξνθνξία απφ έλα Ακεξηθάλν 

ηεξαπφζηνιν ηνλ George Layburn πνπ ηαμηδεχεη απφ Γχζεην - πάξηε κε ζπλνδφ ηνπ έλαλ 

έιιελα γηαηξφ νλφκαηη Γαιάηε. 

Αλαθέξεη ινηπφλ: 

 « ηακαηήζακε γηα 1-2 ψξεο ζην ρσξηφ Λεβέηζνβα. Δίλαη ε αξραία πφιε Κξνθεαί, 

θεκηζκέλε γηα ην ιαηνκείν ηεο. ην ρσξηφ ππάξρεη θαη αιιεινδηδαθηηθφ ζρνιείν κε πάλσ 

απφ 100 καζεηέο».  

    

 Έθηνηε ην Γεκνηηθφ ζρνιείν Λεβεηζφβσλ ιεηηνπξγεί αλειιηπψο φπσο αλαθέξακε, σο 

αιιεινδηδαθηηθφ, θνηλφ, πιήξεο αξέλσλ θαη ζειέσλ, ηεηξαηάμην κέρξη ην 1929 θαη κηθηφ 

εμαηάμην απφ ηφηε θαη κεηά.    Ζ εμέιημε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ηα ρξφληα απηά 

δηακνξθψλεηαη σο εμήο: Γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ 1896 έσο 1910 ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο θπκαίλεηαη απφ 159 έσο 181 άηνκα. 
 
                                 

ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1920 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑ ΑΛΩΝΙΑ 
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Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε απφ ην 1916 έσο 1928 πνπ ην πιήξεο δεκνηηθφ αξξέλσλ 

Κξνθεψλ θηινμελεί απφ 134 έσο 182 άηνκα. Λεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα θαη ζειέσλ κε 

δπλακηθφ 95 άηνκα ην 1909-10 θαη 87 άηνκα ην 1910-11 πνπ έρνπκε ζηνηρεία. Απφ ηελ 

ρξνληά 1928-29 ιεηηνπξγεί σο κηθηφ εμαηάμην θαη ν καζεηηθφο πιεζπζκφο βαίλεη ζπλερψο 

απμαλφκελνο ηα έηε 1929 έσο 1937 μεθηλψληαο απφ ηα 283 άηνκα θαη θηάλνληαο 444 ην 

ζρνιηθφ έηνο 1936-37. 

    Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα απηήο ηεο πεξηφδνπ κέρξη ην 1936 

είλαη ν εμαίξεηνο δάζθαινο Υξήζηνο Βνπθίδεο απφ ηελ Αξάρσβα γηα ηνλ νπνίν ζε 

δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο  «Οη Κξνθεέο» πξηλ απφ ρξφληα, αλαθέξνληαη απφ έλα παιηφ 

καζεηή ηνπ, ηα παξαθάησ: «Γλσξίδσλ ηελ πελίαλ ησλ καζεηψλ, έθνπηε ηα άγξαθα 

θχιια ησλ παιαηψλ ηεηξαδίσλ ηνπ αξρείνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα ζπλέδεε ζε 

ζεκεησκαηάξηα, πνπ έδηλε ζηνπο άπνξνπο καζεηέο. Μαο εδίδαμε αθφκε ηελ θαζαξηφηεηα 

ειέγρνληαο θάζε καζεηή ζε λχρηα, θεθάιηα, πφδηα, ρέξηα θαη καο επέβαιιε φηαλ ην 

επέηξεπε ν θαηξφο λα πιέλνπκε πφδηα θαη ρέξηα ζηε βξχζε ζην Καικπέηζη». 

    Άιινη δάζθαινη ηεο επνρήο πνπ αλαθέξνληαη αθφκε θαη ζήκεξα είλαη νη Γηψξγνο 

Κιψλεο θαη ν παπα-δάζθαινο Παλαγηψηεο Βαζηιάθνο, πνπ ήηαλ ηεξέαο ηνπ ρσξηνχ κέρξη 

ην 1961-62.  

    Απφ ην 1829  πνπ πξσηνιεηηνχξγεζε 

ην Γεκνηηθφ ζρνιείν Κξνθεψλ, κέρξη θαη 

ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νπ αηψλα δελ 

γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ. 

Γχξσ ζηα 1905 φκσο ε θπβέξλεζε 

αμηνπνηψληαο ηελ δσξεά ηνπ επεξγέηε 

Αλδξέα πγγξνχ πνπ είρε γίλεη κε ζθνπφ 

ηελ θαηαζθεπή ζρνιείσλ ζε φιε ηελ 

ρψξα εθηφο Αζελψλ, πξνρψξεζε ζηελ 

αλέγεξζε ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ ζηα 

Αιψληα. Σν λενθιαζηθφ απηφ θηίξην 

ιεηηνχξγεζε σο δεκνηηθφ κέρξη ηελ 

θαηνρή νπφηε ην ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

Ηηαινί θαη θαηφπηλ ε θνηλφηεηα σο απνζήθε θπξίσο κειάζαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

δάθνπ.  

    

 

Θεσξείηαη απφ πνιινχο αζπγρψξεηε ε ζηάζε ησλ ηφηε ππεχζπλσλ ηεο θνηλφηεηαο 

Κξνθεψλ πνπ άθεζαλ λα εξεηπσζεί θαη λα θαηεδαθηζηεί αξγφηεξα ην θηίξην απηφ ηα 

πξψηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Χο αληίινγνο εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ιφγσ ηεο 

αηζηνδνμίαο πνπ ππήξρε απηή ηε πεξίνδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Κξνθεψλ, ήηαλ 

απαξαίηεηε θαη κηα δεχηεξε πιαηεία.  

    

   Μέρξη ην 1940 ινηπφλ, ιεηηνχξγεζε ην ζρνιείν θαη έθηνηε αξρίδεη ε πεξηήγεζε ζε 

δηάθνξα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ, ζηελ Αγία Παξαζθεπή θαη θπξίσο ζην παιηφ γπκλάζην πνπ 

ζηέγαζε δηάθνξεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 . Σα 

ζπίηηα ηνπ δξφκνπ απφ πιαηεία πξνο λεθξνηαθείν φπσο , Παλαγάθνπ, Υξηζηνθηιάθε, 

Νηθνινχδε, παιηά αζηπλνκία  αιιά θαη νηθία Θενδσζάθνπ, θαθελείν Θενδσζάθνπ, νηθία 

Αηζαβέ ζηα Αιψληα θαη νηθία Παλαγάθε,ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ηάμεηο δηδαζθαιίαο κέρξη 

ην 1964-65 νπφηε θαη ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη ηάμεηο ζην Γεκνηηθφ ζηνλ Παχιν.   



 7 

 

   Σν θηίξην ζηνλ Παχιν 

ρηίζηεθε ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940 

αξρηθά σο κνλψξνθν.   

Ο δεχηεξνο φξνθνο 

πξνζηέζεθε ηα ρξφληα 

61-63 νπφηε ην θηίξην 

πήξε ηελ ζεκεξηλή ηνπ 

κνξθή. 

Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά 

πιεξνθνξίεο θαη γηα ην 

γπκλαζηαθφ παξάξηεκα 

Κξνθεψλ ησλ εηψλ 

1949-50, θαη απφ ην 

1956 σο Γεκνηηθφ.  

 

   

 Δπαλεξρφκελνη ζηα 1936,  ν Υξήζηνο Βνπθίδεο παξαδίδεη ηελ δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ 

ζηνλ Αξηζηείδε Κνθθφιε απφ ηελ Σάξαςα πνπ παξέκεηλε ζηε ζέζε απηή κέρξη ην 1945-

46. Σφηε παξαδίδεη κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηελ Κξνθεάηηζα Μαξίλα Ξεληαξάθνπ πνπ 

παξακέλεη δηεπζχληξηα κέρξη ην 1955-56. 

    Απφ ηα καζεηνιφγηα απηήο ηεο πεξηφδνπ δίλνπκε ηνλ παξαθάησ πίλαθα γηα ηα έηε ηνπ 

πνιέκνπ 1939-1943 (δελ έρνπκε ζηνηρεία γηα ην 1943-44). 

    Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα έηε 40-41 θαη 42-43 ήηαλ 

πεξίπνπ ηξείο κήλεο θαη ηα καζήκαηα έιεγαλ ηνλ Γεθέκβξην. 

 
 

 

 

 

Έηνο 
 

Δγγξαθέληεο 

 

Απνρσξήζαληεο 
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1 

 

244 

 

228 
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241 

 

32 

 

1 

 

208 

 

164 

 

1942-

1943 

 

267 

 

33 

 

__ 

 

237 
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Γηα ηα ρξφληα 1945-70 ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ζρνιείνπ απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

φπνπ θαίλεηαη, ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ, ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ησλ εηψλ 1950-70 πξνο Απζηξαιία θαη Ακεξηθή, ηεο αζηηθνπνίεζεο αιιά θαη ηεο 

αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δσήο πνπ θέξλεη ππνγελλεηηθφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα πνπ ε θάζε νηθνγέλεηα ζα ραξαθηεξηδφηαλ πνιχηεθλε, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα.    

 Καηά ηα άιια ηελ πεξίνδν απηή θαηά δηαζηήκαηα, πξνζθέξεηαη γάια ζε ζθφλε θαη 

θίηξηλν ηπξί, νη καζεηέο θνπβαιάλε ην πξσί έλα μχιν απφ ην ζπίηη ηνπο γηα ηελ 

μπιφζνκπα ηεο ηάμεο, ε βέξγα ηνπ δάζθαινπ ελίνηε παίξλεη θσηηά θαη ππάξρνπλ ρξνληέο 

πνπ γίλεηαη θαη απνγεπκαηηλφ κάζεκα. 

 

    Σν 1970 θιείλεη ην κνλνζέζην δεκνηηθφ ζην Αιάεκπεε, ππνβηβάδεηαη ην δεκνηηθφ καο 

απφ εμαζέζην ζε πεληαζέζην θαη απφ ην 1973 πξσηνιεηηνπξγεί θαη ην λεπηαγσγείν 

Κξνθεψλ πνπ θηινμελείηαη ζε αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζπλερίδεη 

λα κεηψλεηαη θαη ηα επφκελα ρξφληα. Έηζη έρνπκε 113 καζεηέο ην 76-77, 108 ην 1979, 105 

ην1981, 113 ην1990, 75 θαη 74 ηα έηε 2000 θαη 2010 αληίζηνηρα  θαη 74 ηε θεηηλή ρξνληά 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΡΟΚΕΩΝ               Μαθητικός Πληθσσμός 1945-1970
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2013-14. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί εθεί γχξσ 

ζηνπο 70 κε ηε ζπλδξνκή θπζηθά ησλ καζεηψλ ηνπ Βαζηιαθίνπ    θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

κεηαλαζηψλ θπξίσο απφ ηελ Αιβαλία πνπ απφ ην 1990 θαη κεηά δνπλ ζηελ πεξηνρή καο.  

  ηα θηηξηαθά ζέκαηα δελ έρνπκε αμηφινγεο κεηαβνιέο, γηα ηελ ηζηνξία θαη κφλν λα 

ζεκεηψζνπκε φηη ε πέηξηλε πεξίθξαμε έγηλε ην 

1970 , ζπκπιεξψζεθε γχξσ ζηα 1990 θαη ζην 

πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ ρηίζηεθε λέα αίζνπζα πνπ 

ζηεγάδεη ην λεπηαγσγείν Κξνθεψλ απφ ην 2011.  

   Κιείλνληαο αο κελ παξαιείςνπκε λα 

αλαθέξνπκε θαη ηνπο Κξνθεάηεο δηεπζπληέο ηνπ 

ζρνιείνπ (απφ ην 1956 θαη κεηά) Ληάδν Ησάλλε, 

ηξαηάθν Κσλ/λν, Γσγνχια Γνξαλίηε-

Υξεζηάθνπ ηηο δαζθάιεο Παλαγηψηα Θσκάθνπ, 

Καιιηφπε Νηθνινχδε θαη ηνλ ζεκεξηλφ -απφ ην 

1990 - δηεπζπληή  Κψζηα αξαληάθν πνπ ινγαξηάδεηαη πιένλ κεηά ηφζα ρξφληα σο 

Κξνθεάηεο. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΛΔΒΔΣΟΒΩΝ 

 ΚΑΙ ΗΜΙΓΤΜΝΑΙΟ ΚΡΟΚΔΩΝ  
 

   

   χκθσλα κε πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Λαθσλία 

θαηά ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν, ην Διιεληθφ ζρνιείν Λεβεηζφβσλ ιεηηνχξγεζε πξψηε 

θνξά ηνλ Οθηψβξην θαη Ννέκβξην ηνπ 1829. Ο πίλαθαο δεκνζηεχεηαη ζην βηβιίν ηεο 

Διέλεο Γ. Μπειηά εξεπλήηξηαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ ζην βηβιίν ηεο κε ηίηιν:  «Ζ 

εθπαίδεπζε ζηελ Λαθσλία θαη ζηελ Μεζζελίαλ θαηά ηελ Καπνδηζηξηαθή πεξίνδν 1828-

1932 ». 

   Δπίζεκα κε βάζε ηελ επεηεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη Γεκφζηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ 1907-1908, ην Διιεληθφ ζρνιείν Λεβεηζφβσλ ηδξχζεθε ην 1871. Σν 

ζρνιείν φκσο ιεηηνπξγνχζε κε έμνδα ησλ καζεηψλ απφ ην 1834, ζχκθσλα κε ην Οζσληθφ 

αξρείν. Όπσο θαίλεηαη απφ ηα καζεηνιφγηα ην ζρνιείν δελ ιεηηνχξγεζε ηα ζρνιηθά έηε 

1893-94 θαη 1895-96 δηφηη «θαηαξγήζεθε επί δηεηίαλ» , φπσο αλαθέξεηαη ζην ζρνιηθφ 

έηνο 1895-96. 

Σν ζρνιείν ήηαλ κνλνηάμην ηελ πεξίνδν 1898-1904, ελψ απφ ην 1905 έγηλε ηξηηάμην 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεηα ηνπ καζεηνινγίνπ. 

  Λεηηνχξγεζε έηζη κέρξη ην 1928-1929 νπφηε κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε 

Βεληδέινπ δεκηνπξγείηαη ην δηηάμην Ζκηγπκλάζην  Κξνθεψλ . 

 

Γηα ην καζεηηθφ δπλακηθφ ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ απφ ηα καζεηνιφγηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

θξαηνχληαη ζηα Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο ζηε πάξηε βιέπνπκε φηη: Σν 1897-1898 

θηινμελεί 35 καζεηέο ην 1910-1911 84, γηα λα θηάζεη ηνπο 161 ην ζρνιηθφ έηνο 1922-1923 

θαη ηνπο 157 ην 1926-1927. 

  Ζ κεγάιε πιεηνςεθία  

ησλ καζεηψλ είλαη απφ 

ηηο Κξνθεέο, αιιά 

πξνζέξρνληαη θαη 

καζεηέο απφ Σάξαςα, 

Γαθλί, ηεθαληά, Αζήκη 

θ.ι.π 

  Δλδεηθηηθά ηε ρξνληά 

1924-1925 απφ ηνπο 116 

καζεηέο, νη 72 είλαη απφ 

ηηο Κξνθεέο,  16 απφ 

Σάξαςα, 11 απφ Γαθλί, 6 

απφ Αιάεκπεε θαη νη 

ππφινηπνη απφ ηεθαληά, 

Καζηαληά, Γνξάλνπο, Πνινβίηζα, Λέεκνλα θαη Γχζεην.   

  

 

Γηα ηνπο Γηεπζπληέο θαη Διιελνδηδαζθάινπο (φπσο νλνκάδνληαη) ηεο πεξηφδνπ 

ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε απφ ην βηβιίν ηεο Πέπεο Γαβαιά «Κνηλσλία θαη εθπαίδεπζε» 

(Λαθσλία, ηέιε 19νπ αξρέο 20νπ αηψλα) ηνπο παξαθάησ:  
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1. Φηλάθεο Ησάλλεο Διιελνδηδάζθαινο εθ 

Γαθλίνπ 

Τπεξέηεζε 1891-1892 

έσο 1892-1893 

2. Σζεθνχξαο Θ. Γηεπζχλσλ  1905-1906 

3.ηακλφπνπινο  Σ. ρνιάξρεο 1906-1907 έσο 1910-

1911 

4. Παπαδάθνο 

Παλαγηψηεο 

Γηεπζχλσλ Τπεξέηεζε 1904-1905 

θαη 1908-1909 

5. Μπαθάθνο  Μηραήι 

ηνπ  Γεσξγίνπ 

Διιελνδηδάζθαινο 

απφ Κξνθεέο  

1895-1896 έσο 1898-

1899 

6.Καθνχξνο 

Δπάγγεινο  

ρνιάξρεο 1913-1915 θαη 1916-

1917 

7. Καξγάθνο ρνιάξρεο 1917-1918 θαη 1918-

1919 

8. Καιχβαο  Γ. ρνιάξρεο 1928-1929 

 

    Σέινο αο ζεκεησζεί φηη καζεηήο ηνπ Διιεληθνχ ζρνιείνπ Λεβεηζφβσλ ηε ζρνιηθή 

ρξνληά 1921-1922 είλαη θαη ν πνηεηήο καο Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο ν νπνίνο αθνχ ηειείσζε 

ην Γεκνηηθφ θαη ηελ Α’ ηάμε ηνπ Διιεληθνχ ζηηο Κξνθεέο πήξε κεηαγξαθή γηα ην 

Διιεληθφ ζρνιείν Γπζείνπ, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1922. 

    Μεξηθέο καηηέο ηψξα ζην εκηγπκλάζην Κξνθεψλ πνπ δηαδέρεηαη ην ειιεληθφ ζρνιείν 

Κξνθεψλ απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1929-30 κέρξη θαη ηελ θαηνρή πνπ ππνιεηηνπξγεί, γηα λα 

θιείζεη ηειείσο ιφγσ ειιείςεσο θαζεγεηψλ. 

    Σν εκηγπκλάζην είλαη δηηάμην (ζεκεξηλέο α΄θαη β΄γπκλαζίνπ) θαη ν ζχιινγνο ησλ 

θαζεγεηψλ αξηζκεί 2 έσο 4 κέιε. 

    ηελ πξάμε αξηζκφο 9, ηεο 7εο Ηαλνπαξίνπ 1936 ηνπ βηβιίνπ ησλ πξαθηηθψλ ηνπ 

εκηγπκλαζίνπ βξίζθνπκε ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ηνπ ζρνι.έηνπο 1936-37 πνπ έρεη 

σο εμήο: ν ζενιφγνο θ. Παλαγηψηεο Μπνχηζειεο αλαιακβάλεη ηελ δηδαζθαιία ησλ 

Αξραίσλ ειιεληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη ειιεληθψλ θαη ν δηεπζπληήο θ. Αζαλάζηνο 

Πεηξάθεο καζεκαηηθφο, αλαιακβάλεη ηελ δηδαζθαιία ησλ  

Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθψλ, Γαιιηθψλ, Ηζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο ακθνηέξσλ ησλ ηάμεσλ. 

    Σελ πξνεγνχκελε ρξνληά ην 1935 ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ ήηαλ κάιινλ πιήξεο, 

δηαζέηνληαο 4 θαζεγεηέο ηνπο Παλαγηψηε  Μελνχηε, σθξάηε Παπαδεκεηξίνπ θαη ηνπο 

δχν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. 

   Σα έηε 1938 θαη 39-40 πνπ 

ιεηηνπξγεί θαη ην αζηηθφ, 

δηεπζπληήο είλαη ν θηιφινγνο 

Ησάλλεο Επκαξάθνο θαη 

θαζεγεηέο νη Πνιχδσξνο 

Καιθάλεο, Θεφδσξνο 

Αξγπξφπνπινο θαη Καλαθάθνο. 

   Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ γηα ην 

ζρνι.έηνο 1938-39 πνπ έρνπκε 

ζηνηρεία είλαη 30  

 γηα ην εκηγπκλάζην θαη 72 γηα ην 

αζηηθφ, φζνη δε καζεηέο ζέινπλ λα 
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ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο θαηεπζχλνληαη ζηα Γπκλάζηα πάξηεο θαη Γπζείνπ, φπνπ 

θαη δηακέλνπλ. 

  Χο δηδαθηήξην ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ην Γπκλάζην (ησξηλφ Πλεπκαηηθφ Κέληξν-

Νηθεθφξνο Βξεηηάθνο) πνπ έρεη ρηηζηεί ην 1924 απφ ην ζχιινγν Κξνθεαηψλ Ακεξηθήο, 

γηα ηελ ζηέγαζε θπξίσο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ-νηθνλνκηθήο εθνξίαο, δεκνζίνπ ηακείνπ 

θηι. 

   Καη δχν ζηηγκηφηππα ηεο ζρνιηθήο, αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ 

ρσξηνχ φπσο απνηππψλεηαη ζε δχν απνζπάζκαηα πξαθηηθψλ ηνπ εκηγπκλαζίνπ θαη 

αζηηθνχ, ησλ εηψλ 1939 θαη 1940. 

 

 

 

Ππαξη 8η 1940 

   

Δλ Κξνθεαίο ζήκεξνλ ηελ 23ε ηνπ κελφο Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 1940 ν ζχινγνο ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ Αζηηθνχ ρνιείνπ θαη Ζκηγπκλαζίνπ, ζχλειζψλ...........βάζε ηεο 

εηζεγήζεσο ηνπ γπκλαζηνχ ηνπ ζρνιείνπ θ. Θενδψξνπ Αξγπξνπνχινπ, δηεθαλφληζε ην 

πξφγξακκα ηεο ηειέζεσο γπκλαζηηθψλ θαη αγσληζηηθψλ επηδείμεσλ ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ ησλ ελ Κξνθεαίο ζρνιείσλ σο αθνινχζσο :  

Παξέιαζε  κεηά ηεο εκαίαο ελψπηνλ ηεο ειιαλνδίθνπ επηηξνπήο, ησλ αξρψλ θαη ηνπ 

θνηλνχ. 

1.Πξνζθψλεζηο ππφ ηνπ Γ/ληνχ ησλ ρνιείσλ θαη θήξπμηο ππ' απηνχ ηεο ελάξμεσο ησλ 

επηδείμεσλ. 

2.Όξθνο.  

3.Ύκλνο ηεο Νενιαίαο. 

4.Δθηέιεζηο πξνγξάκκαηνο εκεξεζίαο γπκλάζεσο ππφ ηνπ ηκήκαηνο ησλ αξξέλσλ. 

5.Παηξησηηθά άζκαηα. 

6.Δθηέιεζηο πξνγξάκκαηνο εκεξήζηαο γπκλάζεσο ππφ ηνπ ηκήκαηνο ησλ ζειέσλ . 

7.Αγσλίζκαηα αξξέλσλ (Γξφκνο 100κ, άικα απινχλ, άικα ηξηπινχλ, άικα εηο χςνο) 

8.Αγσλίζκαηα ζειέσλ (Γξφκνο 80κ, άικα απινχλ, άικα εηο χςνο) 

9,Υνξνί (Καιακαηηαλφο, Κξεηηθφο, Μαθεδνληθφο, Κεξθπξατθφο, Σζάκηθνο θ.ιπ.) 

10.Οκηιία Γπκλαζηνχ 

11.Απνλνκή επάζισλ 

12.Δζληθφο χκλνο 

13.Απνρψξεζεο . 

  Απνθάζηζελ, φπσο νη επηδείμεηο ηειεζζψζηλ, ελ ηε θεληξηθή πιαηεία ηεο θσκνπφιεσο ηε 

26ε Μαίνπ...... 

 

Ππάξη 10η/1939 

   

Δλ Κξνθεαίο ζήκεξνλ ηε 19ε ηνπ κελφο Μαξηίνπ1939 ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ 

ζπλειζψλ θαη ιαβψλ ππ' φςηλ φηη πξνζεγγίδεη ε εζληθή ενξηή ηεο 25εο 

Μαξηίνπ,...απεθάζηζε, 

1)Αλέζεζελ εηο ηνλ θαζεγεηήλ ηνπ Αζηηθνχ ρνιείνπ θ. Πνιχδσξνλ Καιθάλε φπσο ην 

απφγεπκα ηεο παξακνλήο ηεο εζληθήο ενξηήο, ελ θνηλή ζπγθεληξψζε ησλ καζεηψλ θαη 

θαζεγεηψλ ησλ ρνιείσλ, εθθσλήζε παηξησηηθφλ ιφγνλ ελ ησ ρνιείσ θαηαιιήισο  

δηαθεθνζκεκέλσ, 
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2)Αλέζεζελ εηο ηνλ δηεπζπληήλ ησλ ρνιείσλ φπσο ζπλλελνεζή κεηά ηνπ πξνέδξνπ ηεο 

Κνηλφηεηαο Κξνθεψλ θαη ηνπ ηζχλνληνο ηεο Δ.Ο.Ν Κξνθεψλ θαη θαλνλίζε ηελ 

ζπκκεηνρήλ ησλ ζρνιείσλ εηο ηνλ θνηλφλ ενξηαζκφλ θαηά ηελ εκέξαλ ηεο εζληθήο 

ενξηήο,  

3)Απεθάζηζελ φπσο ηελ 10ε π.κ ψξαλ ηεο εκέξαο ηεο ενξηήο ζπγθεληξσζψζηλ, ελ ησ 

ζπλήζε ρψξσ άπαληεο νη θαζεγεηαη θαη νη καζεηαί,  

νη δεχηεξνη θέξνληεο ηελ ζηνιή ηεο Δ.Ο.Ν ,θαη εθείζελ ζπληεηαγκέλνη απφ θνηλνχ κεηά 

ηεο εμσζρνιηθήο Νενιαίαο Κξνθεψλ, πξνπνξεπνκέλεο ηεο εκαίαο ησλ ρνιείσλ 

κεηαβψζηλ εηο ηνλ λαφλ θαη παξαζηψζηλ εηο ηελ ηέιεζηλ ηεο δνμνινγίαο, 

4)Αλέζεζελ εηο ηνλ Γ/ληήλ ησλ ρνιείσλ θ. Επκαξάθνλ Ησάλλελ φπσο κεηά ηελ ηέιεζηλ 

ηεο δνμνινγίαο εθθσλήζε ηνλ Παλεγπξηθφλ ηεο κεγάιεο εκέξαο,  

5)Απεθάζηζελ φπσο κεηά ηελ δεμίσζηλ ησλ Αξρψλ ελ ησ θνηλνηηθψ θαηαζηήκαηη νη 

καζεηαί παξειάζσζη δηα ηεο θεληξηθήο νδνχ ηεο θσκνπφιεσο θαη είηα επηζηξέςσζηλ εηο 

ηνλ νηθείνλ ρψξνλ θαη εθεί δηαιπζσζη θαη 

6)Απεθάζηζελ φπσο ηελ 7ελ θαη εκίζεηαλ ψξαλ ηεο εζπέξαο ηεο εζληθήο ενξηήο γίλε 

ιακπαδεθνξία ππφ ησλ καζεηψλ δηα ηεο θεληξηθήο νδνχ ηεο θσκνπφιεσο......  

 

Ο Γ/ληεο 

Η. Επκαξάθνο                                                                          Οη θαζεγεηαί 

                                                                                         Πνιχδσξνο Καιθάλεο 

                                                                                        Θεφδσξνο Αξγπξφπνπινο  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ 
1951-2014 

 

 

 

Σν 1949-51 ιεηηνπξγεί  Γπκλαζηαθφ παξάξηεκα ζηηο Κξνθεέο κε εγγεγξακκέλνπο καζεηέο 

177 γηα ηε ζρνι. ρξνληά 1949-50 θαη 196 γηα ην 1950-51. Μφληκνη θαζεγεηέο ηνπ 

παξαξηήκαηνο είλαη νη Λπθάθεο θαη Βνπξλάδνο, πξνζιακβάλνληαη δε αδηφξηζηεο 

θαζεγήηξηεο απφ ηελ θνηλφηεηα Κξνθεψλ, απφ ηελ νπνία θαη κηζζνδνηνχληαη βάζεη 

ζπκβάζεσο, πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο. 

  Σν 1951 ηδξχεηαη ηειηθά ην εμαηάμην Γπκλάζην Κξνθεψλ κε 406 καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Κξνθεέο, Σάξαςα, θάια, Γαθλί, Πεηξίλα, Βιαρηψηε, Πνηακηά, 

Βξνληακά, ηεθαληά, Κνπξηζνχλα, Άξλα, Πξίηζα, Έινο θ.ι.π. 

Αο ζεκεησζεί εδψ φηη ην κελ  γπκλάζην-ιχθεην Βιαρηψηε ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά ην 

1960-61 σο παξάξηεκα ηνπ Γπκλαζίνπ Κξνθεψλ, ηα δε γπκλάζην θαη ιχθεην ηεο θάιαο 

αξθεηά ρξφληα αξγφηεξα. 

Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηεο πεξηφδνπ - φπσο θαη νη θαζεγεηέο  - εμαηηίαο ησλ 

αλχπαξθησλ γηα ηελ επνρή ζπγθνηλσληαθψλ κέζσλ δηακέλνπλ ζηηο Κξνθεέο. πλήζσο  

λνηθηάδνπλ δσκάηηα πνπ πεξηζζεχνπλ ζε ζπίηηα ειηθησκέλσλ φπνπ κέλνπλ ή ν θαζέλαο 

κφλνο ηνπ ή πην ζπρλά δχν-δχν γηα λα κνηξάδνληαη ηα έμνδα.  

  Σν άββαην κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ, νη πεξηζζφηεξνη επηζηξέθνπλ ζηα ρσξηά 

ηνπο θαη ηελ Κπξηαθή ην βξαδχ επηζηξέθνπλ αλαλεσκέλνη θαη κε πξνκήζεηεο γηα ηελ λέα 

εβδνκάδα. Λίγνη δηαβάδνπλ, νη πεξηζζφηεξνη θάλνπλ κία πξψηκε θνηηεηηθή δσή κε 

ειάρηζην δηάβαζκα θαη αξθεηή βφιηα θαη δηαζθέδαζε. 

  Παξαηεξνχληαη θαη δηάθνξεο κηθξνθινπέο , θπξίσο θαλέλα θφθνξα γηα θαγεηφ ή ιάδη 

απφ ηα ζπίηηα πνπ δηακέλνπλ, ψζηε πνπιψληαο ην ζηα παληνπσιεία (ηα ζνχπεξ – κάξθεη 

ηεο επνρήο) λα παίδνπλ ζηηο γεηηνληέο ην «ζηξηθηφ» φπσο απνθαιείηαη ζηα πξαθηηθά ηνπ 

ζρνιείνπ ην «θεθάιη – γξάκκαηα» πνπ παίδεηαη κε ρξήκαηα. 

  Μεηά ηηο 7:30 κκ απαγνξεχεηαη ε 

θπθινθνξία ησλ καζεηψλ ζηνπο 

δξφκνπο θαη νκάδεο θαζεγεηψλ, 

θάλνπλ ειέγρνπο ζηα ζπίηηα θπξίσο 

ησλ καζεηψλ πνπ είλαη απφ ηα γχξσ 

ρσξηά. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πνηλή ηεο 

πεξηφδνπ είλαη ε νρηαήκεξε 

απνβνιή, ελψ παξαηεξνχληαη θαη 

απνβνιέο γηα φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξνληάο ή δηα παληφο. Σν ρεηξφηεξν 

κέηξν φκσο πξέπεη λα είλαη ν 

ραξαθηεξηζκφο ηεο δηαγσγήο απφ 

θνζκηνηάηε ζε θνζκία, θαιή ή 

επίκεκπην θάηη πνπ απνθιείεη ηνλ 

καζεηή απφ ηε δηεθδίθεζε κηαο ζέζεσο ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ. 
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    Αξθεηνί θάλνπλ αηηήζεηο ηελ επφκελε ρξνληά ή θαη κεηά απφ ρξφληα, γηα λα δηνξζσζεί 

ε δηαγσγή ηνπο θαη ν ζχιινγνο ησλ θαζεγεηψλ θξίλνληαο ηνλ κεηέπεηηα βίν ηνπο θαη ηελ 

«κεηακέιεηα» ηνπο, ζπλήζσο ηνπο θάλεη ηε ράξε. 

   Δλδεηθηηθά απφ ηα πξαθηηθά ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξνπκε κεξηθά παξαπηψκαηα ησλ 

δεθαεηηψλ 1950-  60 θαη ηηο αληίζηνηρεο πνηλέο. 

 1.Δλφριεζε καζήηξηαο κε « αηζρξάο ρεηξνλνκίαο». 

  Πνηλή: νρηαήκεξε απνβνιή, ιίαλ επηεηθψο. 

 2. Γχν καζεηέο ζπλαληνχλ θαζεγεηή ζην δξφκν. Ο έλαο ραηξεηάεη, ν άιινο φρη, ιέγνληαο       

ζηνλ  πξψην, «ηη ηνλ ραηξεηάο ξε». 

  Πνηλή: εμαήκεξε ν δεχηεξνο θαη δηήκεξε απηφο πνπ ραηξέηεζε γηαηί ζηελ απνινγία ηνπ 

πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ. 

 3. Μαζεηήο «αθήξεζε εθ ηνλ ζπξηαξίνπ αξηνπνηείνπ 40 δξρ.» 

  Πνηλή: ηξηήκεξε απνβνιή, επηεηθψο ιφγσ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

 4. Μαζεηήο ηεο Ζ΄ ηάμεσο «ζπλαληψκελνο ελ ηε νηθία ηεο ρήξαο… κε ηελ καζήηξηα ηεο    

Γ΄ ηάμεσο…  ζχλαςαλ εξσηηθάο ζρέζεηο» 

   Πνηλή: Ο καζεηήο «Απνβάιιεηαη δηα παληφο εθ ηνπ γπκλαζίνπ ηνχηνπ κε δηαγσγήλ 

επίκεκπηνλ». Ζ καζήηξηα απνβάιιεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Σηκσξνχληαη 

ζπγρξφλσο θαη δχν θίιεο ηεο καζήηξηαο κε απνβνιέο 15 θαη 8 εκεξψλ αληίζηνηρα γηαηί 

αθελφο δηεπθφιπλαλ ηε ζρέζε θαη «δελ θαηέδσζαλ σο φθεηιαλ ». 

 5. Καζεγεηήο απνβάιιεη ηξείο καζεηέο απφ ηελ αίζνπζα θαηά ηελ ψξα ηνπ καζήκαηνο 

θαη απηνί δελ εμέξρνληαη απφ ηελ ηάμε. 

  Πνηλή: νρηαήκεξε ν έλαο θαη εμαήκεξε νη άιινη δχν. 

 6. Γχν καζεηέο θπθινθνξνχλ ζηελ πιαηεία ηελ απαγνξεπκέλε ψξα 9 κ.κ. 

  Πνηλή: Ο έλαο εμαήκεξε θαη ν άιινο νρηαήκεξε γηαηί κίιεζε ζην ζχιινγν κε απζάδε 

ηξφπν. 

 7. Σξείο καζεηέο «αθήξεζαλ πεηεηλφλ απφ 

νξληζψλα, ηνλ νπνίν αθνχ έζθαμαλ, 

εκαγείξεπζαλ εηο ηελ νηθίαλ ηνπ…., φπνπ 

θαη ζπλέθαγνλ ηελ απηήλ λχθηα.» 

  Πνηλή: απνβνιή θαη ησλ ηξηψλ κέρξη ην 

ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη δηαγσγή 

θαιή.  

    Καηά ηα άιια νη καζεηέο θπθινθνξνχλ 

κε πειίθηα θαη θνπξεκέλνη «ελ ρξσ» - θάηη 

πνπ ειέγρεηαη θάζε βδνκάδα – θαη νη 

καζήηξηεο κε ζρνιηθή πνδηά. Δηδηθά γηα 

ηνπο καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ην καιιί νξίδεηαη λα έρεη κήθνο δχν εθαηνζηψλ.  

   Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1967, ζηηο αξρέο ηεο δηθηαηνξίαο απζηεξνπνηείηαη ν θαλνληζκφο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζηελ πξάμε αξηζ. 8 ηνπ 1967 δηαβάδνπκε «απεθαζίζζε φπσο εληαζή ε 

εμσζρνιηθή παξαθνινχζεζηο ησλ καζεηψλ, ηφζνλ εληφο, φζνλ θαη εθηφο ησλ Κξνθεψλ.         

Οχησ ζα δηελεξγνχληαη έθνδνη εηο ηαο νηθίαο ησλ ελ Κξνθεαίο δηακελφλησλ, αιιά θαη 

θαηά δηαζηήκαηα, κεηαβάζεηο θαζεγεηψλ εηο ηα πέξημ ρσξία….» θαη ζπλερίδεη,  «Καζ’ 

εθάζηελ Κπξηαθήλ, νη απαληαρνχ καζεηαί ζα εθθιεζηάδσληαη απαξαηηήησο. Σνπο εηο 

ηαο Κξνθεάο δηακέλνληαο, ζα ζπλνδεχεη ην ήκηζπ ησλ θαζεγεηψλ……Δηέξα απφθαζηο 

είλαη ν ζρεκαηηζκφο σθειίκσλ θαη κε βηβιίσλ.» 
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    ε παξφκνηα απφθαζε ηνπ ζπιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1967 

απνθαζίδεηαη φπσο:« α) απαγνξεπζή απζηεξψο ην καζθάξεκα ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηαλ ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θαξλαβάινπ, β) Δηδηθά γηα ηελ 

Σζηθλνπέκπηε παξαηαζή ε ψξα 

θπθινθνξίαο ησλ καζεηψλ κέρξη 

ηηο 9.30 κκ. γ) επηηξαπή ε 

είζνδνο θαη παξακνλή καζεηψλ 

εηο θέληξα δηαζθεδάζεσο κεηά 

ησλ γνλέσλ ησλ…….» 

   Όια απηά ηα ρξφληα, ζην ηέινο 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, γίλνληαη 

γπκλαζηηθέο επηδείμεηο ζηνλ 

Παχιν θπξίσο ( αιιά θαη ζηα 

Αιψληα ή ζην παιηφ γήπεδν ζην 

ΚΣΔΟ ) θαη ε ζρνιηθή γηνξηή ηελ 

παξακνλή ηεο 28εο  Οθησβξίνπ , 

φπσο θαη ε απνλνκή ησλ επαίλσλ γίλεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν « ΡΔΞ » ησλ Κξνθεψλ, 

παξνπζηάδνληαη δε θαη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζρνιείσλ είηε ζην ζηλεκά ή ζε 

θαθελεία ηνπ ρσξηνχ. 

   Οη εθδξνκέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε δεμακελή,  Αγία Βαξβάξα, ινχηζα, παιηφ 

γήπεδν ηνπ Κξνθεαηηθνχ θαη θακηά θνξά κε ηα πφδηα ζηνπο Κνπκάλνπο νινήκεξε. 

    Μέρξη ην 1978 νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηα παλεπηζηήκηα, γίλνληαη ηέιε Απγνχζηνπ- 

αξρέο επηέκβξε ζε Αζήλα θαη Πάηξα. Οη καζεηέο δελ παξαθνινπζνχλ θξνληηζηήξηα – 

πνπ εηδηθά ζην ρσξηφ θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 – αιιά 

κεηά ην ηέινο ηεο Σ΄ Γπκλαζίνπ, κεηαβαίλνπλ ζηα κεγάια θξνληηζηήξηα ησλ Αζελψλ 

γηα έλα δίκελν κέρξη ηα ηέιε Απγνχζηνπ, νπφηε δίλνπλ εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Ζ εηζαγσγή 

ηφηε ζηα παλεπηζηήκηα είλαη αξθεηά πην δχζθνιε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ θαη 

ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο , αιιά ην Γπκλάζην-Λχθεην Κξνθεψλ ζεκεηψλεη 

αξθεηέο επηηπρίεο φια ηα ρξφληα.  

   Όκσο ηα ρξφληα πεξλνχλ, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ειάρηζηνη πιένλ καζεηέο 

θαη θαζεγεηέο δηακέλνπλ ζηηο Κξνθεέο  θαη νη καζεηέο απφ Πεηξίλα, Άξλα, 

Πνηακηά,Πξίηζα  θ.ι.π. έρνπλ θαηεπζπλζεί ζηα ζρνιεία ηνπ Γπζείνπ θαη ηνπ 

Ξεξνθακπίνπ. 

   Μεηά ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974, αξρίδεη ζηγά-ζηγά ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ 

ζρνιείνπ. Έηζη ινηπφλ, θαηαξγνχληαη ην74-75 νη γπκλαζηηθέο επηδείμεηο ,γίλνληαη εθινγέο 

γηα αλάδεημε καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ην 1981-82 θαηαξγείηαη ε ζρνιηθή πνδηά,  νη 

επηζεσξεηέο πνπ αμηνινγνχζαλ ηνπο θαζεγεηέο, ν εθθιεζηαζκφο ηηο Κπξηαθέο θαη 

θαζηεξψλεηαη ην πελζήκεξν ζηα ζρνιεία θαη ην κνλνηνληθφ. -ην πειίθην έρεη θαηαξγεζεί 

απφ ην 1965. 

   Απφ ην 1976 ην εμαηάμην Γπκλάζην ρσξίδεηαη ζε ηξηεηέο Γπκλάζην θαη ηξηεηέο Λχθεην 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο απηφλνκεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, φπσο θαη ζήκεξα. 

   Σν 1975 φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ιεηηνπξγεί γηα πξψηε θνξά γπκλάζην ζηε 

θάια θαη απφ ην 1987-88 θαη ιπθεηαθέο ηάμεηο κέρξη ην 1991 νπφηε θαη ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά ην ιχθεην θάιαο. Έηζη ην γπκλάζην-ιχθεην Κξνθεψλ ράλεη κία βαζηθή πεγή 

ηξνθνδφηεζεο καζεηψλ θαη δέρεηαη πιένλ καζεηέο απφ Κξνθεέο, Γαθλί, Σάξαςα, 

ηεθαληά θαη Λάγηνλ. Σειεπηαίν ρηχπεκα ην 2000, ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζρνιείνπ ηεθαληάο θαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ ζηε θάια. 
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   Δλδεηθηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνπκε ηνλ καζεηηθφ δπλακηθνχ ηνπ γπκλαζίνπ θαη 

ιπθείνπ Κξνθεψλ νξηζκέλεο ρξνληέο. 

 

 

ρνι. έηνο Μαζεηέο 

Γπκλαζίνπ 

Μαζεηέο 

Λπθείνπ 

1978-79 143 99 

1984-85 134 109 

1989-90 119 94 

1996-97 105 85 

2000-01 77 55 

2007-08 33 34 

2013-14 50 53 

 

 

 

 

 

Καη δχν γξαθήκαηα γηα ηνλ καζεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ εμαηαμίνπ γπκλαζίνπ ην έλα γηα ηα 

έηε 1951-1961 θαη ην δεχηεξν  ησλ εηψλ 1967 έσο 1976.  

 

 

ΜΑΘΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΓΤΜΝΑΗΟΤ ΚΡΟΚΔΧΝ 1951-1962 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 56-57 57-58 58-59 59-60 60-61 61-62



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιδακηήπια 
    

Απφ ην 1951 κέρξη ην 

1980, ην γπκλάζην 

Κξνθεψλ 

θηινμελείηαη ζην 

θνηλνηηθφ θηίξην ηνπ 

παιηνχ γπκλαζίνπ  –

ζεκεξηλφ 

Πλεπκαηηθφ θέληξν 

Κξνθεψλ Νηθεθφξνο 

Βξεηηάθνο – ην 

νπνίν δηέζεηε πέληε 

αίζνπζεο 

δηδαζθαιίαο ζην 

ηζφγεην, ελψ ζηνλ 

φξνθν ππήξραλ ηξείο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ηα γξαθεία ησλ θαζεγεηψλ θαη ην ρεκείν. 

Δθεί πνπ ζήκεξα είλαη ε θηιαξκνληθή Κξνθεψλ ήηαλ νη ηνπαιέηεο ηνπ ζρνιείνπ. ηα κέζα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 επηζηξαηεπφηαλ ελίνηε θαη ε παξαθείκελε Αγία Παξαζθεπή σο 

αίζνπζα δηδαζθαιίαο, φηαλ δελ επαξθνχζαλ νη αίζνπζεο. Ζ γπκλαζηηθή γηλφηαλ ζην 

απνθαινχκελν γπκλαζηήξην, έλα ραιηθνζηξσκέλν νηθφπεδν, βφξεηα ηνπ ζεκεξηλνχ 

δεκαξρείνπ δίπια ζηνλ πχξγν.  

Μαθητές Γσμνασίοσ Κροκεών 1967 έως 1976
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 Σν 1970, ε θνηλφηεηα Κξνθεψλ παξαρσξεί ζηελ ζρνιηθή εθνξεία νηθφπεδν ζηε ζέζε 

Παχινο, κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε γπκλαζίνπ ην νπνίν θαη ζεκειηψλεηαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1976.  

  Σν θηίξην νινθιεξψζεθε ην 1980 νπφηε θαη 

έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ. 

Λίγεο κέξεο λσξίηεξα είραλ κεηαθεξζεί 

καζεηέο θαη εμνπιηζκφο θαη είρε αξρίζεη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζεκεξηλνχ θηηξίνπ πνπ 

ζηεγάδεη ην γπκλάζην θαη ιχθεην Κξνθεψλ.  

    Κιείλνληαο δίλνπκε ηξείο πίλαθεο κε ηνπο 

δηεπζπληέο ηνπ γπκλαζίνπ θαη ιπθείνπ 

Κξνθεψλ απφ ην 1951 κέρξη ζήκεξα. 

 

Πίνακαρ 1. Γιεςθςνηέρ Γςμναζίος Κποκεών  1951-1976 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πίνακαρ 2. Γιεςθςνηέρ Γςμναζίος Κποκεών από 1976 μέσπι ζήμεπα 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Υξνληθή Πεξίνδνο 

 

Όλνκα  

24 επηεμβπίος 1951 -9 Οκηωβπίος 1951 Λπθάθνο Γεκήηξηνο 

9 Οκηωβπίος 1951–5 επηεμβπίος 1957 Γεσξγνχιεο Νηθφιανο 

1. 5 επηεμβπίος 1958 -8 επηεμβπίος 1958 Γηαλλαθφπνπινο Γεκήηξηνο 

8 επηεμβπίος 1958 -6 επηεμβπίος 1961 Φηιηππίδεο Υξήζηνο 

6 επηεμβπίος 1961 -6 Οκηωβπίος 1961 Παλνπηζάθνο Κσλζηαληίλνο 

6 Οκηωβπίος 1961 -24 Αςγούζηος 1964 Σζεθξέθνο Θενδφζηνο 

24 Αςγούζηος 1964 -4 επηεμβπίος 1968 Γηαλλαθφπνπινο Γεκήηξηνο 

4 επηεμβπίος 1968 -14 επηεμβπίος 1971 Αιηθάθνο Αλαζηάζηνο 

14 επηεμβπίος1971-10 επηεμβπίος 1973 Καζηνχξαο Μηραήι 

10 επηεμβπίος 1973-18 Γεκεμβπίος 1973 Πνιίηεο Παχινο 

18 Γεκεμβπίος 1973 -2 επηεμβπίος 1974 Μπνπιηαδάθεο Δπάγγεινο 

2  επηεμβπίος 1974   –  Ιούνιορ 1976 Πνιίηεο Παχινο 

6 επηεκβξίνπ 1976 –20 επηεκβξίνπ 1976 Βνξβνιάθνπ  Μαξία 

20 επηεκβξίνπ 1976 -31 επηεκβξίνπ 1984 Παπαζενδσξάθνπ  Θάιεηα 

1 επηεκβξίνπ 1984 -1 επηεκβξίνπ 1986 Αιηθάθνο  Αλαζηάζηνο 

1 επηεκβξίνπ 1986 -9 Οθησβξίνπ 1997 Βνξβνιάθνπ  Μαξία 

9 Οθησβξίνπ 1997 -31 Απγνχζηνπ 1998 Μαθξήο  Αιέμαλδξνο  

31 Απγνχζηνπ 1998 -12 επηεκβξίνπ 2004 Λαζπίηεο  Γεψξγηνο 

20 επηεκβξίνπ -26 Ννεκβξίνπ 2007 Κεθέο  Αληψληνο 

26 Ννεκβξίνπ 2007 -1 Απγνχζηνπ 2011 Μειά-Θενδσζάθνπ Αγγειηθή 

18 Απγνχζηνπ 2011-31 Ηνπλίνπ 2015 Παπαλαζηαζίνπ Αλαζηάζηνο 

1 Ηνπιίνπ 2015-…..  

 

εξεκέηε Αλαζηαζία 
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Πίνακαρ 3. Γιεςθςνηέρ Λςκείος Κποκεών 1976-…… 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ζ κηθξή απηή εξγαζία έγηλε ηε ζρνιηθή 

ρξνληά  
 

 

2013-2014   κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

καζεηψλ ηεο 

 

 

ηφηε Α΄ Γπκλαζίνπ  Κξνθεψλ πνπ  

 

 

εηθνλίδνληαη ζηε δηπιαλή θσηνγξαθία.   
 

 

 

 

 

Κξνθεέο 2016 

Γ.Η.Υξεζηάθνο 

6 επηεκβξίνπ 1976 -20 επηεκβξίνπ 1976 Πνιίηεο Παχινο 

21 επηεκβξίνπ 1976 – 16 Οθησβξίνπ 1976 Φαθίηζαο Γεκήηξηνο 

16 Οθησβξίνπ 1976 -2 Ννεκβξίνπ 1976 Βνξβνιάθνπ Μαξία 

2  Ννεκβξίνπ 1976 -9 Ηνπιίνπ 1977 Αιηθάθνο Αλαζηάζηνο 

9 Ηνπιίνπ -1 επηεκβξίνπ Βνξβνιάθνπ Μαξία 

1  επηεκβξίνπ 1977 -7 επηεκβξίνπ 1978 Αιηθάθνο  Αλαζηάζηνο 

7 επηεκβξίνπ 1978 -25 επηεκβξίνπ 1978 Παπαξζελίνπ Αζελά 

25 επηεκβξίνπ 1978 -15 επηεκβξίνπ 1980 Αιηθάθνο Αλαζηάζηνο 

15 επηεκβξίνπ 1980 -3 Ηνπιίνπ 1981 νπινχληα Θέκηο 

3 Ηνπιίνπ 1981 -31 Ηνπιίνπ 1981 Βνξβνιάθνπ Μαξία 

31 Ηνπιίνπ 1981 -9 Ννεκβξίνπ 1987 Πνιίηεο Παχινο 

9  Ννεκβξίνπ 1987 -11 Γεθεκβξίνπ 1987 Υειηψηε Διέλε 

11 Γεθεκβξίνπ 1987 -2 επηεκβξίνπ 1988 Κνξίλεο Παλαγηψηεο 

2 επηεκβξίνπ 1988 -1 Ηνπιίνπ 1994 Αιηθάθνο Αλαζηάζηνο 

1 Ηνπιίνπ 1994 -9 Οθησβξίνπ 1997 Οηθνλνκάθνο Θεφδσξνο 

9 Οθησβξίνπ 1997 -22 Ηνπλίνπ 2001 Βνξβνιάθνπ Μαξία 

22 Ηνπλίνπ 2001 -19 Απξηιίνπ 2004 Οηθνλνκάθνο Θεφδσξνο 

19 Απξηιίνπ 2004 -26 Ννεκβξίνπ 2007 Καλαθφπνπινο Φψηηνο 

26 Ννεκβξίνπ 2007 -28 Απγνχζηνπ 2008 Μαζηξνγηαλλφπνπινο Γεκήηξεο 

28 Απγνχζηνπ 2008 -10 Ηνπιίνπ 2009 Γεσξγαθαξάθνο Νηθφιανο 

10 Ηνπιίνπ 2009-18 Μαξηίνπ 2010 Μαζηξνγηαλλφπνπινο Γεκήηξεο 

18 Μαξηίνπ 2010 -17 Απγνχζηνπ 2011 Κσζηάθεο Ησάλλεο 

17 Απγνχζηνπ 2011 -30 Απγνχζηνπ 2012 Νηθνιαθνπνχινπ Κσλζηαληίλα 

30 Απγνχζηνπ 2012 -31-Ηνπλίνπ 2014 Σαξνχζε Μαξγαξίηα 

1 Ηνπιίνπ 2015-…. Βιάρνο Νηθφιανο 


