
  

4ος Θεματικός 
κύκλος

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
Μια ιστορική αναδρομή μέσα από 

φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες κατοίκων 
που πέρασαν από το σχολείο αυτό ως 

μαθητές.
Σχολ. Έτος 2020-2021



  

Σχολικό έτος:1975 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕ (Το σχολείο 
έκλεισε το 1989-1990)



  

Η πέτρινη πινακίδα στον τοίχο του σχολείου μας , 
που μας δίνει πληροφορίες, ότι το οικόπεδο ήταν 
δωρεά του Νικόλαου Μαυρογιώργη και το σχολείο 

χτίστηκε το 1924



  

Η πινακίδα του σχολείου μας, την οποία 
ζωγραφίσαμε όλοι μαζί με πολύ χαρά και 

ενθουσιασμό για το αποτέλεσμα!!!!!



  

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΕΥΔΗΛΟ δεκαετία 

1960



  

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΝ 
ΕΥΔΗΛΟ δεκαετία του 1960



  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕ 
1987



  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΕΡΑΜΕ 1992



  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΚΕΡΑΜΕ 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1994



  

 Το Νηπιαγωγείο στη σημερινή του μορφή
Το νηπιαγωγείο μετεγκαταστάθηκε στο 

Κεραμέ το 2004 ενώ μέχρι τότε 
συστεγαζόταν στο Δημοτικό σχ. Ευδήλου.



  

Νικόλαος Μαυρογιώργης μαθητής στο Δημοτικό Σχολείο 
Κεραμέ το έτος 1955



  

Δέσποινα Σιμάκη, μαθήτρια στο Δημοτικό 
Σχολείο Κεραμέ το έτος 1977



  

Μαρία Μαυρογιώργη,μαθήτρια στο 
Δημοτικό Σχολείο Κεραμέ το έτος 1982



  

Με αφορμή την αναφορά ενός μαθητή ότι στο σχολείο μας πήγαινε δημοτικό σχολείο ο παππούς του, αποφασίσαμε να 
μάθουμε για την ιστορία του σχολείου μας. Συζητήσαμε το θέμα στην ολομέλεια και φτιάξαμε ένα ιστόγραμμα με το τι 
θέλουμε να μάθουμε και πως. Για το λόγο αυτό, γράψαμε στον Η/Υ ένα μήνυμα το εκτυπώσαμε ,και το κολλήσαμε σε 
διάφορα σημεία της γειτονιάς μας (βενζινάδικο, σούπερ μάρκετ, φαρμακείο).

Κι έτσι ενδιαφέρθηκαν να μας μιλήσουν οι παλιοί μαθητές του σχολείου. Εμείς γράψαμε τι θα θέλαμε να μάθουμε :                 
                                        Πώς πήγαιναν στο σχολείο; (π.χ. με τα πόδια)

Τι γνωρίζουν για την ιστορία του σχολείου; Να τη μοιραστούν μαζί μας.

Να ζητήσουμε φωτογραφίες.

Πώς ήταν το σχολείο; Είχε πολλές τάξεις;

Από τι υλικό το χτίσανε; (π.χ. πέτρα, ξύλο, τούβλο)

Πώς ήταν η τάξη παλιά; Πώς λεγόταν ο δάσκαλος;

Πηγαίνανε εκδρομές; Που;

Η αυλή παλιά είχε χώμα;

Υπήρχε κάποια ζωγραφιά που έχει ξεβάψει;

Είχε σκαλάκια στην αυλή;Είχε λουλούδια ;Είχε τουαλέτα; 

Τι παιχνίδια είχανε τότε; 

Ήταν παλιά μόνο Δημοτικό; Ή κάποιο άλλο σχολείο;



  

Εμείς λοιπόν καταγράψαμε όσα μας είπαν οι καλεσμένοι μας και έτσι μάθαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και 
μάλιστα κάποια που θεωρούμε εμείς αυτονόητα ήταν άθλος για τα παιδιά αυτά.

Στο σχολείο λοιπόν ήρθε η κυρία Μαρία Μαυρογεώργη μαθήτρια το 1982 , η κυρία Δέσποινα Σιμάκη μαθήτρια το 
1977 και ο κύριος Νίκος Μαυρογιώργης μαθητής το 1955.



  

Η ιστορία λοιπόν του σχολείου αρχίζει κάπως έτσι:

Παλαιότερα, δεν υπήρχε σχολείο (κτίριο), ούτε δάσκαλος. Οι χωριανοί πλήρωναν ένα δάσκαλο και τον έφερναν κάθε φορά 
σε ένα σπίτι, να κάνε μάθημα. Έτσι λοιπόν υπήρξε η ανάγκη ενός χώρου για ίδρυση σχολείου. Ένας κάτοικος του χωριού 
Κεραμέ ο Νικόλαος του Γεωργίου Μαυρογεώργιος δώρισε το οικόπεδο το 1924 και με προσωπική εργασία οι κάτοικοι 
έχτισαν μόνοι τους το σχολείο, με αρκετές δυσκολίες, κουβαλώντας τα υλικά,ασβέστη και ότι άλλο χρειάζονταν με τα 
γαιδουράκια τους .Έχτισαν μια αίθουσα όπου ήταν όλα τα παιδιά μαζί με μια δασκάλα .Η αυλή είχε πάντα χώμα και μόνο τα 
τελευταία χρόνια έγινε τσιμέντο. Η είσοδος είχε πάντα σκαλιά από πέτρα αλλά έμπαιναν από μία άλλη πόρτα. Πολλά παιδιά 
ερχόταν με τα πόδια από το Κυπαρίσσι και ακόμα πιο μακριά. Είχε γύρω στα 15-25 παιδιά.

Όλοι ήταν σε μία αίθουσα αλλά φοιτούσαν σε διαφορετικές τάξεις. Όλες οι τάξεις ήταν μαζί γιατί το σχολείο ήταν 
μονοθέσιο. Το πάτωμα δεν ήταν μωσαϊκό αλλά, ξύλινο. Η έδρα ήταν μπροστά, και υπήρχαν 3 σειρές με τα θρανία και 
δίπλα υπήρχε μία ξυλόσομπα. Οι γονείς έφερναν συνήθως τα ξύλα και τα παιδιά βοηθούσαν το δάσκαλο να την ανάψει. 
Δεν υπήρχαν πολλές ζωγραφιές αλλά οι τοίχοι είχαν περισσότερο χάρτες και ήρωες του 1821. Η τουαλέτα ήταν έξω από 
το σχολείο, στο δίπλα χωράφι και ήταν τούρκικη. Ο δάσκαλος έκανε το μάθημα με την σειρά σε κάθε τάξη και οι άλλοι 
έκαναν υπομονή να έρθει η σειρά της τάξης τους. Όσο περίμεναν, βοηθούσαν ο ένας τον άλλον και αλληλοδιδάσκονταν. 
Εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν σπίτια προς ενοικίαση κι έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να χτιστεί ένα δωμάτιο με τα 
απαραίτητα για το δάσκαλο. Ο χώρος αυτός υπάρχει  και σήμερα αλλά έχει ως αίθουσα χαλάρωσης των νηπίων με τις 
απαραίτητες βέβαια αλλαγές.  Μετά χτίστηκε το «μαγειρείο», στο οποίο μαγείρευε μία διαφορετική μαμά κάθε εβδομάδα 
για να τρώνε τα παιδιά μεσημεριανό, αφού το σχολείο συνέχιζε και το απόγευμα . Κάποιες χρονιές έδιναν στο σχολείο 
γάλα. Η αυλή ήταν και του σχολείου και του σπιτιού του δασκάλου, γι αυτό την πρόσεχαν και φυτεύανε. Στην είσοδο του 
σχολείου είχε κανονικό κήπο που έβαζαν γύρω-γύρω λουλούδια (π.χ. τριανταφυλλιές) και στο παρτέρι, ντομάτες, 
μελιτζάνες, μαρούλια, μουριές, κλπ. Έτρωγαν το κολατσιό έξω από την αυλή για να μην λερώσουν. Καθάριζαν μόνα 
τους τα παιδιά και την τάξη αλλά και την αυλή. Τη σημαία την κρατούσε ο καλύτερος μαθητής αλλά αν η έκτη είχε μόνο 
ένα μαθητή, τότε την κρατούσε αυτός. Στο διάλειμμα, τους άρεσε πολύ να παίζουν κουτσό,κυνηγητό, βασιλά-βασιλιά με 
τα 12 σπαθιά,  κλέφτες και αστυνόμους, καρχαρίες και κολυμβητές, λιμνούλες-βαρκούλες. . Συνήθως, σκάλιζαν σε ένα 
βράχο πίσω από το σχολείο τα ονόματά τους, με σκληρές μυτερές πέτρες. Στο τέλος κάθε χρονιάς γινόταν μία 
παράσταση και ερχόταν όλοι οι γονείς..



  

Στην αυλή του σχολείου, γινόταν και άλλες εκδηλώσεις και εξυπηρετούσαν το χωριό, όπως για παράδειγμα, 
χοροεσπερίδες, γάμοι, γλέντια, κλπ.Το τελευταίο πανηγύρι έγινε στην αυλή του σχολείου τον Αύγουστο 2009. . Έκαναν 
συχνά γυμναστική, γιατί στο τέλος της χρονιάς είχαν γυμναστικές επιδείξεις. Το 1987 (ή το 1982) ήρθε ένας μεσογειακός 
φυσητήρας,φάλαινα, και θυμούνται ότι κατέβηκαν όλοι στην παραλία να το δουν.

Υπήρχε ένα «αμμοδοχείο». Ένα μεγάλο τραπέζι που μέσα ήταν κούφιο. Στο κενό είχε άμμο και τον χειμώνα έπαιζαν εκεί αν 
δε μπορούσαν να βγουν έξω. Δίπλα στο αμμοδοχείο, είχε ένα παιχνίδι ερωτήσεων με ένα ραβδάκι που έκανε ήχο ανάλογα 
με το αν ήταν σωστή ή λάθος η απάντηση. Είχαν ένα πολύ μεγάλο αριθμητήριο. Υπήρχε βιβλιοθήκη, την οποία 
εμπλούτιζαν τα παιδιά με τα βιβλία που τους έφερναν οι νονοί κλπ. Υπήρχε ένας μαθητής «γραμματέας» που σημείωνε 
ποιος δανείστηκε τι. Σε ένα τετράδιο (φυτολόγιο) έβαζαν διάφορα φυτά και έγραφαν την ονομασία τους. Επίσης, φύτευαν 
σε κυπελλάκια λαχανικά με βαμβάκι. 

Τα παιδιά έρχονταν σχολείο με τα πόδια και έβαζαν σημάδι τον ήλιο γιατί δεν είχαν ρολόι. Στο δρόμο συναντούσαν διάφορα 
ζώα (άγριο άλογο, σκυλιά, κλπ) και πολλές φορές ξεκινούσαν από το σπίτι τους πριν ξημερώσει. Παλιά πήγαιναν στο 
σχολείο και το Σάββατο. Αυτό σταμάτησε γύρο στο 1980.

Αρχικά, το σχολείο ήταν Δημοτικό, όμως στη συνέχεια δεν υπήρχαν αρκετά παιδιά να φοιτήσουν, και πήγαν όλοι στο 
Δημοτικό του Ευδήλου. Στη συνέχεια έγινε Τεχνική Επαγγελματική Σχολή το 1992 μέχρι και το 2004 όπου 
μετεγκαταστάθηκε το Νηπιαγωγείο Ευδήλου που ως τότε συστεγαζόταν με το Δημοτικό σχολείο Ευδήλου. 

Έκτοτε λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο ως 3/θ Νηπιαγωγείο Ευδήλου με (3)τρία πρωινά τμήματα και ένα (1) 
απογευματινό ολοήμερο τμήμα.



  



  

Το σχολικό έτος 2020-2021 φοίτησαν οι μαθητές

● ΒΙΟΡΕ ΦΩΤΕΙΝΗ, ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΗΛΙΑΝΑ,ΓΑΡΔΙΑ ΜΑΡΙΤΙΝΑ,ΦΩΚΙΑΝΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ,ΜΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ,ΜΑΝΤΑΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΗΛΙΑΣ, ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ,ΚΑΡΑΛΑΖΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΒΛΑΧΟΣ 
ΝΙΚΟΣ,ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΚΕΧΑΙΔΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΝΕΙΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ,ΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΡΩΜΥΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ,ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ, 
ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΤΣΙΜΠΙΔΗ ΕΥΓΕΝΙΑ,ΓΕΝΟΥΖΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ,ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ,ΤΣΑΓΚΑ ΑΝΘΟΥΛΑ, 
ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΤΣΑΓΚΑ ΙΡΙΔΑ,ΠΛΥΤΑ ΦΡΟΣΩ,ΠΑΠΠΑΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,ΠΑΣΑΙ 
ΑΛΦΡΕΝΤ,ΤΣΙΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΙΤΤΑΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΣΚΟΜΠΕΛΣΚΙ 
ΝΙΚΟΛΑΣ

● ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ: ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

●                                 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

●                                ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΛΑΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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