
                                                                   Κεφάλαιο 9

ΤΟ  ΝΕΟ  ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ  ΤΟΥ  2/ΘΕΣΙΟΥ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 1956-1957 ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
(ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΕΤΣΗ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 

 

Εικ. 35 και 36. Το σχολείο των παππούδων μας, το σχολείο των γιαγιάδων μας, το
σχολείο  των  γονιών  μας,  το  δικό  μας  σχολείο!  Στο  πρώτο  αριστερά  κτίριο
στεγάζονταν το Δημοτικό Σχολείο Ζαβίτσης-Αρχοντοχωρίου από το 1890 μέχρι το
σχολικό έτος 1955/56. Το παλιό αυτό κτίριο είχε περιορισμένες δυνατότητες για
να  φιλοξενήσει  ένα  τεράστιο  αριθμό  μαθητών  και  η  υπερφόρτωσή  του  με
μαθητές  δημιουργούσε  ζητήματα  παιδαγωγικά  και  λειτουργικά.  Πράγματι,  ο
μεγάλος  αριθμός  παιδιών  στο  σχολείο  παρήγαγε  συνωστισμό,  σε  όλους  τους
σχολικούς χώρους, αίθουσες, διαδρόμους, αυλές, τουαλέτες;….   

 Το  σχολικό  έτος  1956/1957  οι  μαθητές  μεταφέρονται  στο  νέο  μεγάλο  κτίριο
(δεξιά), το οποίο τα αμέσως επόμενα χρόνια άρχισε να αναβαθμίζεται οργανικά,
υλικά και εκπαιδευτικά  (έως 7/θέσιο με 282 μαθητές).

      Α. Οι  συνθήκες  μάθησης  στο  παλιό  διδακτήριο  της
Παναγίας

     Στα χρόνια του εμφυλίου και τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια ( τα
θυελλώδεις χρόνια) η εκπαιδευτική κατάσταση στο 2/θέσιο Δημοτικό
Σχολείο Αρχοντοχωρίου ήταν χαοτική. Το σχολείο δεν εξασφάλιζε στους
μαθητές  όλες  τις  απαραίτητες  υποδομές  που  θα  μπορούσαν  να
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υποστηρίξουν  τη  γνώση  και  τις  δραστηριότητες  μέσα  από  τις
εφαρμοζόμενες  τότε  μεθόδους  διδασκαλίας.  Αποτέλεσμα  αυτής  της
χαοτικής  κατάστασης  ήταν  οι  μαθητές,  κάτω  από  την  ανοχή  των
δασκάλων  και  την  ένοχη  σιωπή  των  γονιών  και  των  αρμοδίων
υπηρεσιών, να διακόπτουν τη φοίτησή τους άλλοι οριστικά γύρω στην
Δ’ ή Ε’ τάξη, και άλλοι περιοδικά. 

   Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 και μέχρι το καλοκαίρι του 1956
όπου μετ  εγκαταστάθηκε  το σχολείο είχαμε συνεχόμενη αύξηση του
μαθητικού πληθυσμού. 

Σχολικό Έτος 1950     1956/7 1957/8        ….

Σύνολο  
μαθητών

135 172 185             …..

Αν  και  το  σχολείο  είχε  τεράστιες  ελλείψεις,  τόσο  σε  υποδομές
(κτιριακές, υλικοτεχνικές..) όσο και σε εκπαιδευτικό προσωπικό, και θα
περίμενε  κανείς  να  συνοδεύονταν  και  με  πτώση  των  ποσοστών
φοίτησης των μαθητών, εδώ συνέβη το αντίθετο! Οι μαθητές από έτος
σε έτος κινούνταν σε αυξητική πορεία.

   Η  συνεχής  αύξηση του μαθητικού πληθυσμού οφείλονταν  κυρίως
στην  αύξηση  του  πληθυσμού  των  οικογενειών  της  κοινότητας  –  την
πληθυσμιακή  έκρηξη  της  κοινότητας,  η  οποία  από   1200  κατοίκους
έφτασε να αριθμεί τους 1500-. Η πληθυσμιακή αύξηση του μαθητικού
πληθυσμού, λόγω και της δίψας των μαθητών για γράμματα, ανέδειξε
και το κτιριακό πρόβλημα. Οι ελάχιστες και ακατάλληλες υπάρχουσες
αίθουσες λειτουργούσαν ανασταλτικά στη μόρφωση και την αγωγή των
παιδιών. Οι 80 ή 90 στριμωγμένοι μαθητές σε μία αίθουσα, που άντεχε
μόνο 20-30 μαθητές, αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν το δάσκαλο
και να εμπεδώσουν την όποια προσφερόμενη σχολική γνώση. Ούτε οι
δάσκαλοι  μπορούσαν  να  εφαρμόσουν  άρτια  το  ωρολόγιο  και  το
αναλυτικό  πρόγραμμα  του  σχολείου.  Υπό  αυτές  τις  συνθήκες  ήταν
αδύνατο οι μαθητές να καλλιεργήσουν τις όποιες δεξιότητές τους, να
πετύχουν τους στόχους και τις όποιες φιλοδοξίες τους. 
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Α2: Οι συνθήκες μάθησης στο «Σχολείο της Παναγίας» μέσα
από τις βιωματικές μαρτυρίες μαθητών της περιόδου εκείνης.

    Κατά τις βιωματικές αναμνήσεις του  Γεωργίου Θεοδ. Σκαρογιάννη
«… στα μετα απελευθερωτικά χρόνια η εκπαίδευση των παιδιών του
Αρχοντοχωρίου  βρίσκονταν  σε  κρίση.  Η  καθημερινή  διδασκαλία  των
180 περίπου μαθητών γίνονταν μέσα σε δύο μικρές και ακατάλληλες
αίθουσες.  Έτσι,  λόγω  του  υπεραυξημένου  αριθμού  μαθητών  ανά
αίθουσα και τμήμα, οι δάσκαλοι αδυνατούσαν να προσφέρουν το δικό
τους έργο,  να εφαρμόσουν διδακτικές μεθοδολογίες,  να επιτελέσουν
σωστά τον παιδαγωγικό και τον κοινωνικό τους ρόλο. Δεν ήταν εύκολο
να μεταδώσουν τις γνώσεις σε τμήματα των 80 και άνω μαθητών, σε
τμήματα όπου επικρατούσε πολλές φορές, χαοτική φασαρία! Τα μεγάλα
τμήματα  υποβίβαζαν  σοβαρά  την  ποιότητα  του  μαθήματος  και
εκμηδένιζαν  πλήρως  την  παιδαγωγική  σχέση  μαθητών  -  δασκάλου.
Ήταν πολύ δύσκολο να επιβληθεί «η τάξη …» σε πολυπληθή τμήματα,
γι’ αυτό οι δάσκαλοι κατέφευγαν, υπό τις «ευλογίες» του κράτους, στην
αντιαυταρχική εκπαίδευση! 

   Κατά την αφηγηματική μνήμη του Λάμπρου Παν. Γιαννέλη «το παλιό
σχολείο διέθετε μόνο δύο αίθουσες και οι μαθητές ήταν πάρα πολλοί.
Για  να  χωρέσουν  όλοι  οι  μαθητές  μέσα  σε  κάθε  αίθουσα
στριμώχνονταν ο ένας μαθητής δίπλα στον άλλο. Αν υπήρχαν θρανία
κάθονταν  στριμωγμένοι  πότε  τρεις  τρεις(τρίεδρα),  και  πότε  τέσσερις
τέσσερις (τετράεδρα θρανία). Όταν τα θρανία καταστρέφονταν, τότε τη
θέση  τους  την  έπαιρναν  τα  μικρά  σκαμνάκια  ή  οι  μικρές  πέτρες.  Ο
μικρός εσωτερικός χώρος, δεν αποτελούσε ασφαλή εκπαιδευτικό χώρο
και ανάγκαζε τους μαθητές σε ακινησία, αντί της δημιουργικής δράσης
(αυτενέργειας)  που  παιδαγωγικά  απαιτούνταν.  Επίσης,  προωθούσε
φαινόμενα κοινωνικής  παθογένειας,  όπως  περιθωριοποίηση,  σχολική
διαρροή, επιθετικότητα, βία… κ.ά.». Ο δάσκαλος για να αντιμετωπίσει
όλα  αυτά  τα  προβλήματα  κατέφευγε  στην  διπλο  βάρδια.  Στην
περίπτωση  αυτή  τα  μισά  παιδιά  (κυρίως  των  μικρών  τάξεων)
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παρακολουθούσαν  το  πρωινό  πρόγραμμα  και  τα  άλλα  μισά  το
απογευματινό.  Κάποιες  φορές,  όταν  στο  σχολείο  υπήρχε  αυξημένη
συμμετοχή παιδιών, η Σχολική Επιτροπή-Εφορεία ενοικίαζε-μίσθωνε τα
παραπλήσια ημιυπόγεια σπίτια του Ασβέστη (σημερινό Ντζουροπάνου),
του Σκέντου ή του Φράγκου και τα διαμόρφωνε σε σχολικές αίθουσες,
που σε καμία περίπτωση δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των
μαθητών ...

    Στη δική του μαρτυρία, ο Λάμπρος Πρ. Πιτσινέλης, μας ανέφερε πως
«κείνα  τα  χρόνια  ερχόταν  συχνά  στο  χωριό  ένας  καλόγερος  από  το
μοναστήρι  της  Παναγίας  Ρόμβου,  παπά  Λάμπρο  τον  λέγανε,  και
παρέδιδε  μαθήματα  θρησκευτικού  περιεχομένου  πότε  στην  Παναγία
και πότε στον παλιό Άγιο Σπυρίδωνα.

 Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ

   Σύμφωνα  με  τις  μαρτυρίες  των  σοφών  γερόντων  του  χωριού  ο
άνθρωπος  που  έδειξε  ενδιαφέρον  και  κίνησε  τη  διαδικασία  για  να
κατασκευαστεί νέο διδακτήριο, και το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες της
εκπαίδευσης  των  παιδιών  του  Αρχοντοχωρίου,  ήταν  ο  Λευκαδίτης
δάσκαλος  Τιμολέων  Μεσσήνης  . Ο  φιλοπρόοδος αυτός  δάσκαλος  και
διευθυντής  του  σχολείου  την  εκπαιδευτική  περίοδο  1928-1934,
γνώστης των νόμων και των εκπαιδευτικών αλλαγών που προωθούσε ο
τότε Υπουργός  Παιδείας, Γ. Παπανδρέου (είχε υπογράψει δάνειο με
σκοπό  την  ανέγερση  σχολικών  κτιρίων  του κράτους,  Ν.  4397/16-8-
1929  και  4799/1930  «Περί  ανεγέρσεως  διδακτηρίων  καθ'  άπαν  το
κράτος»), εισηγήθηκε  τόσο στην  τοπική  αρχή όσο και  στις  αρμόδιες
υπηρεσίες την κατασκευή ενός νέου διδακτηρίου στο Αρχοντοχώρι. Το
όραμα  του  δασκάλου  και  των  κατοίκων  του  Αρχοντοχωρίου,  δεν
πραγματοποιήθηκε  αμέσως  εξαιτίας  του  οικονομικού  μαρασμού  του
κράτους, που ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 1932, της
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Δικτατορίας  του Μεταξά,  του  Ελληνοϊταλικού Πολέμου,  της  Κατοχής,
και του εμφύλιου. 

    Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο δάσκαλος και Διευθυντής του
2/θεσίου  Δημ.  Σχολείου,  Άρης  Κατωπόδης,  επισκέφτηκε  μαζί  με  τις
αρμόδιες  κοινοτικές  αρχές  το  Νομάρχη  Αιτ/νίας  και  τη  Διεύθυνση
Λευκάδας  και  τους  εξέθεσαν  το  στεγαστικό  πρόβλημα  του  2/θεσίου
Δημοτικού Σχολείου. Το αίτημα αυτό δρομολογήθηκε από τις αρμόδιες
αρχές τάχιστα.  Έτσι,  από τη Νομαρχία εστάλησαν προς το Υπουργείο
Παιδείας  και  στις  τεχνικές  υπηρεσίες  αυτού  (Οργανισμό  Σχολικών
Κτιρίων)  οι  σχετικές  αναφορές,  με  τις  οποίες  ζητούσαν  αφενός  την
έγκριση των αναγκαίων πιστώσεων και αφετέρου, τη σχεδίαση σχετικής
μελέτης.  

    Σύμφωνα με τα έγγραφα που υπάρχουν στα αρχεία του Δημοτικού
Σχολείου Αρχοντοχωρίου1 τα σχέδια για την κατασκευή ενός Τριταξίου
Διδακτηρίου ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβρη του 1950, επί  προεδρίας
του  Επαμεινώνδα  Σωκράτους  Μήτση,  οι  δε  πιστώσεις  για  την
κατασκευή του εγκρίθηκαν το 1955/6, επί προεδρίας του Ανάστου Ευστ.
Λιοπύρη.2

     Στην  ταχεία  ολοκλήρωση  των  μελετών  συνέβαλε  και  πάλι  ο
Λευκαδίτης  δάσκαλος  Τιμολέων  Μεσσήνης,  που  τη  χρονική  αυτή
περίοδο  εκτελούσε  πλέον  χρέη  Αναπληρωτή  Επιθεωρητή  στην
περιφέρεια  Λευκάδας.  Σύμφωνα  με  τις  αφηγηματικές  μνήμες  του
1  Ό. π.

2 Επί της 2ης κυβέρνησης Καραμανλή, 1956-1957, έγινε η πρώτη σοβαρή παρέμβαση
στο χώρο της εκπαίδευσης.  Ειδικότερα, το 1957, συστάθηκε μία επιτροπή σοφών-
ειδικών (υπό του τότε υπουργού Παιδείας Α. Γεωργοκωστόπουλου), που είχε στόχο
να καταθέσει  προτάσεις  σύγχρονες για την  ανασυγκρότηση της χώρας. Η ειδική
αυτή Επιτροπή Παιδείας έχοντας επίγνωση τον κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό
και πολιτιστικό ρόλο του σχολείου μελέτησε τα προβλήματα της εκπαίδευσης (…)
και  εισηγήθηκε  τρόπους  αντιμετώπισής  τους.  Έπρεπε  να  δοθεί  απόλυτη
προτεραιότητα  στα  εκπαιδευτικά  θέματα,  διότι  από  την  καλή  λειτουργία  των
εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων,  δεν  εξαρτιόταν  μόνο  η  προαγωγή  του  πνευματικού
πολιτισμού  αλλά  και  η  οικονομική  ανόρθωση  της  χώρας.  Χωρίς  σωστής
εκπαίδευσης  δεν  είναι  δυνατόν  να  αυξηθεί  του  εθνικό  εισόδημα,  ούτε  να
εξασφαλιστεί η κοινωνική ευημερία. (…)
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Αγησιλάου  Στ.  Καρκάση,  «περί  το  1950   ο  νουνός  του  (δάσκαλος
Τιμολέων Μεσσήνης) εξέθεσε στους Νομάρχες Αιτ/νίας και Λευκάδας
το κτιριακό πρόβλημα που αντιμετώπιζε το Δημ. Σχ. Αρχοντοχωρίου και
αυτοί  δια  των  εγγράφων  τους προς  τον  διορισμένο  πρόεδρο  της
Κοινότητας Αρχοντοχωρίου, Επαμεινώνδα Σωκρ. Μήτση, τον κάλεσαν «
όπως, υποδείξει εις τον Οργανισμόν Σχολικόν Κτιρίων οικόπεδα εν τω
χωρίον κατάλληλο από πλευράς θέσεως και εκτάσεως δι’ ανέγερσιν
Σχολείου». Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε σε σύσκεψη τη Σχολική
Εφορεία-  Επιτροπή  και  το  Διευθυντή  του  Σχολείου  δια  να  τους
ανακοινώσει  την  ανωτέρω  κυβερνητική  απόφαση  και  να
δραστηριοποιηθούν προς «την εξεύρεσιν κατάλληλου οικοπέδου προς
απαλλοτρίωσιν δια τον ανωτέρω σκοπόν». 

Έγγραφο  του  δασκάλου  Χρήστου  Γ.  Ροντογιάννη,  που  μας  βεβαιώνει  πως  ο
δάσκαλος  του  Δημ.  Σχ.  Αρχοντοχωρίου  εν  έτη  1928-1933  Τιμολέων  Μεσσήνης,
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εκτελούσε, τον Ιούνιο του 1957, χρέη Αναπληρωτή Επιθεωρητή (βλ. τη σφραγίδα

της υπηρεσίας…)

   Πράγματι,  το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  και  η  Εφορευτική  Επιτροπή
δραστηριοποιήθηκαν προς την κατεύθυνση που τους υποδείκνυαν οι
ανώτερες  αρχές.  Σύμφωνα  με  τις  διασταυρωμένες  προφορικές
παραδόσεις,  αλλά  και  από  τη  μελέτη  και  αξιολόγηση  του  σχολικού
αρχείου3 πληροφορούμαστε  πως:  ο  Νομάρχης  ενημερώθηκε  πως  το
σχολείο  είχε  δική  του  περιουσία  συνολικής  έκτασης  περίπου  10
στρεμμάτων τα οποία του είχαν παραχωρηθεί από το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο του Αγίου Σπυρίδωνα, το 1930, προς το σκοπό αυτό (δωρεά
στο  εκκλησιαστικό  συμβούλιο  από  τον  Αν.  Χάνδρα).  Τούτο  μας  το
επιβεβαιώνει  το  έγγραφο  που  είχε  σταλεί  από  τη  Διεύθυνση
Περιφερείας  Λευκάδας,  τις  12-2-1957, και  το  οποίο  συμπληρώθηκε
από  το  διευθυντή  του  2/ταξίου  Δημοτικού  Σχολείου  Αρχοντοχωρίου
Χρήστο  Ροντογιάννη.  Σ’  αυτό  γίνεται  «λεπτομερώς  περιγραφή»  του
Σχολικού  Κλήρου.  Συγκεκριμένα  ο  δάσκαλος  και  διευθυντής  του
σχολείου,  Χρήστος  Ροντογιάννης,  απάντησε  στα  ερωτήματα  της
Διεύθυνσης για το:

1: Ποιο έτος του παραχωρήθηκε το οικόπεδο στο σχολείο…

2: Αν το οικόπεδο … ήτο εξ απαλλοτριώσεως της ακινήτου περιουσίας…

3: Πότε απεκτήθη η κυριότητα του οικοπέδου…

4: Αν –το σχολείο- έχει Αγρούς…

5: Αν –το σχολείο- έχει ελαιοστάσιον και με πόσα ελαιόδεντρα…

3 ΓΑΚ Μεσολογγίου, Αρχείο Δημ. Σχολ. Αρχοντοχωρίου
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6: Αν –το σχολείο- έχει «άλλη ακίνητος περιουσία…»

    Από  την  ανάγνωση  και  τη  μελέτη  του  υπηρεσιακού  εγγράφου4

διαπιστώνουμε πως «το οικόπεδο  παραχωρήθηκε εν έτη 1930 υπό του
Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Αυτό δε ήτο μάλλον σχήματος τραπεζίου,
συνολικής έκτασης 8 (10) στρεμμάτων περίπου (βάση 80 και ύψος 150
μ…) εντός του οποίου ανεγέρθη το διδακτήριο».. κ. ά.

4 Ό. π.
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Εικ. 37. ΓΑΚ Μεσολογγίου                                                Αρχοντοχώρι 12-6-1957             

                                                                                              Ο Διευθυντής  του Σχολείου 

                                                                                                  Χρήστος Ροντογιάννης
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Β1: ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ (ΛΕΥΚΑΔΑΣ)

 Εικ. 38.

  Σύμφωνα με τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας το σχέδια για την
ανέγερση 3/ταξίου Δημοτικού Σχολείου είχαν εκπονηθεί περί το 1950
και  υπογράφτηκαν  για  να  παραδοθούν  αντίγραφα  στο  σχολείο  τον
Αύγουστο του 1952 (το  αίτημα είχε  κατατεθεί  από το 1930,  όταν το
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα είχε
παραχωρήσει  το  οικόπεδο  στη  Σχολική  Εφορεία  για  ανέγερση  νέου
διδακτηρίου)
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Εικ. 39. Αρχείο Δημ. Σχ. Αρχ.               Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

                                                                             Τμήμα Αρχιτεκτονικής

                                                                 Μελέτη ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ

                                                            Δημ. Σχολείου Αρχοντοχωρίου (Λευκάδας)

                                                                                    Α) Βορεινή πρόσοψη

                                                                                    Β) Μεσημβρινή πρόσοψη

Να δώσει ο Θεός να χτίσουμε ξανά τέτοια σχολεία :

«… Λιτὰ χτίστε τα, ἁπλόχωρα, 

μεγάλα, γερὰ θεμελιωμένα, 

ἀπὸ τῆς χώρας, ἀκάθαρτης, 

πολύβοης, ἀρρωστιάρας, 

μακριά. Μακριὰ τ᾿ ἀνήλιαγα 

σοκάκια, τὰ σκολειὰ χτίστε.
Καὶ τὰ πορτοπαράθυρα τῶν τοίχων
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περίσσια ἀνοῖχτε, 
νά ᾿ρχεται ὁ κὺρ Ἥλιος, διαφεντευτής, 

νὰ χύνεται, νὰ φεύγει, 

ὀνειρεμένο πίσω του 

ἀργοσέρνοντας τὸ φεγγάρι.

Γιομίζοντάς τα νὰ τὰ ζωντανεύουν

 μαϊστράλια καὶ βοριάδες 

καὶ μελτέμια μὲ τοὺς κελαηδισμοὺς 

καὶ μὲ τοὺς μόσκους, 

κι ὁ δάσκαλος, ποιητὴς καὶ τὰ βιβλία νὰ εἶναι 

σὰν τὰ κρίνα…»                                                             

                                                                                          Κωστής Παλαμάς 
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Ει  40.  Διευθετήθηκε  το  υπ  άρ’  αριθμού  31  Γ  σχέδιο……  -  Εν  Αθήναις  τη  23
Οκτωβρίου 1950 

Αντίγραφο Μελέτης Τριταξίου Δημοτικού Σχολείου Αρχοντοχωρίου -Εν Αθήναις τη
6-8-1952 (επί διεύθυνσης του δημοτικού σχολείου Άρη Κατωπόδη, και προεδρίας
στην Κοινότητα Αρχοντοχωρίου του Επαμεινώνδα Σωκρ. Μήτση)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Β2:  «Αντίτυπον  του  εν  τω  αρχείο  πρωτοτύπου»  σχεδίων  της
ανέγερσης  του  Τριταξίου  Διδακτηρίου  Δημοτικού  Σχολείου
Αρχοντοχωρίου (Λευκάδας)
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Εικ. 41

    Κατά το Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Παιδείας  και  Θρησκευμάτων τα  σχέδια  του  νέου  διδακτηρίου
ολοκληρώθηκαν  τον  Οκτώβρη  του  1950.  Τον  Αύγουστο  του  1952  ο
διευθυντής  του  2/ταξίου  Δημοτικού σχολείου  Αρχοντοχωρίου  ζήτησε
αντίτυπα της μελέτης…

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονταν 3 αίθουσες διδασκαλίας: 
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Πρώτη αίθουσα:     6 χ 9 = 54 τ. μ.

Δεύτερη αίθουσα:  6 χ 9= 54 τ. μ.

Τρίτη Αίθουσα:        6 χ 9 = 54 τ. μ.

                                                  -----

 Σύνολο                                  162 τ. μ.

Επίσης προβλέπονταν

1 γραφείο για τους δασκάλους (4 χ 5 ) = 20 τ. μ.  και 

1 αίθουσα η οποία  χωρίζονταν σε 2 μικρότερους χώρους και η οποία
προβλέπονταν για αίθουσα νηπιαγωγείου.

α) 5 χ 3 = 15 τ. μ.

β)  4  χ.  4  =  16 τ.  μ.    (η  αίθουσα αυτή διαμορφώθηκε  αργότερα σε
δωμάτιο όπου θα φιλοξενούνταν ο εκάστοτε  διευθυντής του σχολείου).

Αναλυτικότερα:

Πρόσοψη Μεσημβρινή

Το μήκος της νότιας πλευράς του σχολείου αποτελείται από :

8,35 μ (α’ αίθουσα) + 8,35 μ  (β’ αίθουσα) + 8,35 μ. (γ΄ αίθουσα) + 3, 50 
(σκάλα)= 29, 05 μ.

Πρόσοψη Βορεινή

Το μήκος της βορεινής πλευράς του σχολείου αποτελείται από:

5μ νηπιαγωγείο +19μ. παράθυρα + 5μ. γραφείο = 29 μ.

Πλάτος (ανατολικά): 7,60 (αίθουσα) + 3,30 +4,30 νηπ.= 15,30 μ

Πλάτος (δυτικά): 15, 30 μ.

Συνολικά ο οικοδομήσιμος χώρος είναι: 162+ 20+15+30 = 227 τ. μ

και
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Ο συνολικός, οικοδομήσιμος και αύλειος χώρος (βορινός και νότιος),
είναι 405 τ. μ.  

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, το συνολικό οικόπεδο σχολικός χώρος
και γήπεδο είναι περίπου 8-10 στρεμμάτων ή 9500  τ. μ. 

 Ο χώρος αυτός εφάπτεται:

α) δυτικά με τις  ιδιοκτησίες Ντζουροπάνου, Γερογιώργου,  Κολλιά και
Χινόπωρου

β) νότια  με  τις  ιδιοκτησίες  Νικολέ,  Γερογιώργου  (στο  χώρο  αυτό
υπάρχει «οδός άγουσα εις χωρίον και κοινοτική δεξαμενή…».

γ. ανατολικά  και  βόρεια  με  τις  ιδιοκτησίες  Παπαναστάση  +δρόμο
ιδιωτικό,  την  εκκλησία  και  κοινοτικό  χώρο  44  στρεμμάτων
(Τουρκομνήματα…) 
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 ΓΕΝΙΚΟΝ  ΔΙΑΓΡΑΜΑ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ(ΛΕΥΚΑΔΟΣ)

Εικ. 42. Η συνολική έκταση του οικοπέδου συμπεριλαμβανομένης και
της έκτασης του σχολείου ( σχολείο και αύλειος χώρος, 405 τ. μ.) είναι
8-10 στρέμματα ή 9500 τ. μ.
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         Β3.   ΤΟ  ΝΕΟ  ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ  ΣΤΗΝ  ΑΓΚΑΛΙΑ  ΤΗΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

   Κατά το τέλος του σχολικού έτους 1953/4 ο διευθυντής του σχολείου,
Άρης Κατωπόδης, υπέβαλε έκθεση στη διεύθυνση της Λευκάδας «περί
των  συνθηκών  λειτουργίας  του  σχολείου».  Στην  έκθεσή  του  αυτή
μεταξύ των άλλων περιέγραψε την κακή κατάσταση του διδακτηρίου
και  επεσήμανε  την  αναγκαιότητα  της  υλοποίησης  των  από  το  1950
έτοιμων σχεδίων και  μελετών των τεχνικών υπηρεσιών του κράτους-
Υπουργείου Παιδείας. 

   Το όνειρο των παιδιών και των κατοίκων για ένα καλύτερο σχολείο και
μία  ποιοτικότερη  εκπαίδευση  άρχισε  να μπαίνει  σε  καλούς  δρόμους
περί τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Η τότε κυβέρνηση Κωσταντίνου Γ.
Καραμανλή απελευθέρωσε τα αναγκαία κονδύλια για την ανέγερση του
νέου διδακτηρίου. Στη γρήγορη οικοδόμηση του κτιρίου βοήθησε τόσο
η Εφορευτική Επιτροπή όσο και η κοινότητα Αρχοντοχωρίου. 

    Προφορικές μαρτυρίες πολλών σοφών γερόντων λένε πως τα θεμέλια
του νέου δημοτικού σχολείου γιορτάστηκαν με πανηγυρικό τρόπο. Στα
εγκαίνια των θεμελίων του νέου σχολείου παραβρέθηκαν σχεδόν όλοι
οι  Αρχοντοχωρίτες.  Με  οδηγό  τις  παραδόσεις  του  χωριού  οι
Αρχοντοχωρίτες παρουσιάστηκαν, άλλοι με ένα πιάτο γλυκό, άλλοι με
ένα σπιτικό ποτό, άλλοι με ένα κόκορα… και άλλοι με το πλατύ τους
χαμόγελο.  Αφηγηματικές  μνήμες  λένε  πως  ο  Μίχας  Ηλ.  Σιδεράς
παρουσιάστηκε  με  μία  γίδα  την  οποία  και  έσφαξε  την  ίδια  χρονική
στιγμή. Σύμφωνα με το έθιμο ράντισε με το αίμα του ζώου τα θεμέλια
του κτιρίου, γιατί –κατά την παράδοση-  με το αίμα του ζώου το κτίριο
θα στέριωνε καλά και έτσι θα έμενε «αθάνατο».   

    Η αποπεράτωσή του νέου διδακτηρίου έγινε με βάση τη μελέτη του
1952. Κατασκευάστηκε μία μεγάλη αίθουσα και μία μικρή. Η μεγάλη θα
λειτουργούσε αφενός, ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αφετέρου,
θα  μπορούσε  να  χωριστεί  με  «φυσαρμόνικα»  χώρισμα  σε  δύο
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μικρότερες  αίθουσες.  Η  μικρή  αίθουσα  έμεινε  για  πολύ  καιρό
αδιαμόρφωτη,  γιαπί.  Επιπροσθέτως,  κατασκευάστηκε  ένας  μεγάλος
διάδρομος,  ένα  γραφείο  διδασκόντων  και  μία  αίθουσα  που
προορίζονταν  να  στεγάσει  στο  μέλλον  τα  μικρά  της  προσχολικής
αγωγής(νηπιαγωγείο)… Ο διάδρομος, η τρίτη –ανατολική- αίθουσα, το
γραφείο των δασκάλων, οι δύο αίθουσες του νηπιαγωγείου, η δυτική
είσοδος  και  ολόκληρη  η  βορινή  πλευρά  έμειναν  επί  πολλά  έτη
αδιαμόρφωτα (χωρίς παράθυρα, τειχισμένη είσοδος… κ. ά. (βλ. φωτ.)
Επίσης, ο περίπου οκτώ στρεμμάτων υπολειπόμενος μη οικοδομήσιμος
χώρος  παρέμεινε  αδιαμόρφωτος  και  οι  χώροι  υγιεινής  ήταν
ανύπαρκτοι!!  

  Β4. Μεταφορά των σχολικών υλικών στο νέο διδακτήριο

    Το νέο διδακτήριο ήταν έτοιμο το καλοκαίρι του 1956. Στις αρχές του
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους μεταστεγάστηκε ο εξοπλισμός του παλιού
σχολείου (θρανία, πίνακες, καρέκλες….). Κατά την προφορική μαρτυρία
του  Αιμ. Γεωργ.  Πιτσινέλη,  στη μεταστέγαση αυτή βοήθησαν όλοι οι
αποφοιτήσαντες  μαθητές  του  σχολικού  έτους  1955/6,  και  κάποιοι
μαθητές  της  Ε’  τάξης:  Διονύσιος  Ν.  Ντζουροπάνος,  Παντελής  Ν.
Μήτσης,  Χαρ.  Ν.  Καρκάσης,  Λιάκας  Ευστ.  Θωμάς,  Νικολές  Φωτ.
Στυλιανός,   Κρίθημος  Ιωάννης,  Πιτσινέλης  Ι.  Παναγιώτης,  Μπανιάς
Αντ.  Γεώργιος,  Ρούπας  Ι.  Φώτιος,  Κρίθημος  Δημήτριος,  Σιδεράς  Κ.
Θωμάς,  Λιοπύρης  Παντ.  Ιωάννης,  Λώλος  Β.  Αθανάσιος,
Παπαναστάσης  Γιαν.  Σταύρος(Γραμματικού),  Παπαναστάσης  Ι.
Δημήτριος,  Τσάκαλης  Θ.   Θεόδωρος,  Πεταλιάς  Άγγ.  Σπύρος
(Μπέμπης),  Πιτσινέλης  Αθ.  Παναγιώτης,  Κακούρης  Γ.  Δημήτριος,
Σκέντος  Αν.  Νικόλαος,  Λάσκαρης  Ν.  Παναγιώτης,  Λιοπύρης  Σπ.
Δημήτριος,  Ρούπας  Θεόδωρος,  Καραγιάννης  Ανδρ.  Θεόδωρος,
Πανούτσος Δημ. Χρήστος, Μπουχάνης Δημήτριος…. κ. ά. 
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              Β5. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 

    Το όνειρο των μαθητών, των γονιών και των δασκάλων για καλύτερες
συνθήκες εκπαίδευσης έγινε πραγματικότητα. Οι μαθητές έφυγαν από
τις στενές, ανήλιαγες και ανθυγιεινές αίθουσες και μεταφέρθηκαν σε
νέες μεγάλες και ολόφωτες αίθουσες το σχολικό έτος 1956-1957. 

    Το πρώτο κουδούνι στο νέο διδακτήριο ήχησε τις 12 Σεπτέμβρη του
σχολικού έτους 1956/57 από το διευθυντή Ροντογιάννη Χρήστο και τη
δασκάλα  Φέτση  Ελένη.5 Το  πρώτο  κουδούνι  ήταν  το  σύνθημα  να
ξεσπάσουν  οι  172  μαθητές  του  σχολείου  σε  πανηγυρισμούς  και  σε
χειροκροτήματα, αλλά και να γεμίσουν με δάκρυα χαράς οι γονείς των
παιδιών. 

   Το καινούριο-πέτρινο σχολείο φιλοξένησε για πρώτη φορά τα παιδιά
που ήταν γεννημένα το 1945 (ΣΤ’ τάξη), το 1946 (Ε’ τάξη), το 1947 (Δ’
τάξη), το 1948 (Γ’ τάξη), το 1949 (Β’ τάξη) και το 1950 (Α’ τάξη).

Οργανικότητα Σχολικό έτος Διδάσκαλοι
2/θέσιο 1956/7 Χρήστος Ροντογιάννης, 

Ελένη Φέτση

Σχ. έτος Δυναμολόγιο Οργανικότητα -  Μ. Ο. τάξης
                                

1956/57 172 μαθητές 2/θέσιο…   με 85 μαθητές ή με τρεις 
τάξεις ο κάθε δάσκαλος 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ  -  ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ  ΚΑΙ  ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 2/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1956/57

5 Το ζεύγος, Ροντογιάννης Χρήστος και Φέτση Ελένη, είχε πάρει  απόσπαση από
το  Δημ.  Σχολείο  Παλαίρου,  τις  10/9,  για  να αναπληρώσει  τους μετατιθέμενους
εκπαιδευτικούς, Άρη Κατωπόδη και Κλειώ Σοφιανού.
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Σχολικό
Έτος
Οργανικότη
τα

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ

ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ

1956/57       
//

172 142 132

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΕ  ΠΟΣΟΣΤΑ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ-  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  -  ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ  ΚΑΙ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
2/ΘΕΣΊΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΑΤΗ  ΤΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ
ΕΤΟΣ 1956/57

Σχολικό Έτος
Οργανικότητ
α

% Ποσοστό  
αποχής-
μαθητικής 
διαρροής- από τις
εξετάσεις με 
βάση τον αριθμό 
εγγραφέντων και 
συμμετεχόντων 
μαθ.

% Ποσοστό
συμμετοχής
στις 
εξετάσεις

% Ποσοστό αποτυχίας 
και επιτυχίας με βάση 
τον αριθμό των 
εγγραφέντων και 
απολυθέντων μαθ.

1956/57       // 172-142=30 ή 
17% περ.

142 ή 83% 
περ.

172-132=40 μαθητές ή 
23% περίπου αποτυχία 
και μαθητική διαρροή
ή 132 και 77% επιτυχία

Υποπίνακας: Από τους 172 εγγραφέντες μαθητές του σχολικού έτους
1956/57 οι  132  (ποσοστό  77%)  προήχθησαν,  οι  30  (ποσοστό  17  % )
απείχαν από το σχολείο, οι 40 (ποσοστό 23%) απερρίφθησαν, και οι 132
(ποσοστό  77%)  απολύθηκαν-«πέρασαν»  στην  επόμενη  τάξη  με
επιτυχία. 
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Β6:  ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  του  Διτάξιου  Δημοτικού
Σχολείου Αρχοντοχωρίου κατά το σχολικό έτος 1956/7

  Εικ.  45,  46. Το  πέτρινο σχολείο του Αρχοντοχωρίου οικοδομήθηκε σε κεντρική
θέση, το 1955/56, επί προεδρίας Αν. Ευστ. Λιοπύρη. Το νέο διδακτήριο χτίστηκε με
δαπάνες του κράτους, αλλά και την προσωπική εργασία πολλών κατοίκων, καθώς
και με έσοδα από δημοπρατούμενα εκκλησιαστικά και κοινοτικά αγροτεμάχια. Η
παράδοση  λέει  πως  το  δωρηθέν  στη  Σχολική  Εφορεία  οικόπεδο  του  Αγίου
Σπυρίδωνα ήταν ευγενή δωρεά του ευεργέτη Αναστ.  Χάντρα.  Παραχωρήθηκε δε
στην  εκκλησία  περί  το  1925. Κατά  την  αφηγηματική  μνήμη  του  Σταύρου  Γ.
Παπαναστάση, «το σχολείο κατασκευάστηκε από ντόπιες πέτρες,  αυτές δε  ήταν
βγαλμένες  στην  περιοχή  Σπηλιές  και  Γύρτσα,  και  μεταφερόμενες  με  τα  ζώα.  Οι
τοίχοι  του σχολείου κατασκευάστηκαν με μεγάλο πάχος για να προστατεύεται από
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τους σεισμούς, τους βοριάδες, αλλά και να διατηρεί τον εσωτερικό χώρο δροσερό.
Η  τοιχοποιία  έγινε  από  Ηπειρώτες  κτιστάδες,  και  η  σκεπή  από  ντόπιους
οικοδόμους»…

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1956

Τάξη ΣΤ΄

Έτος Γέννησης 1944, α΄ εγγραφή 1950/1 , αποφοίτηση 1955/6

1. Συργιάννη Ιωάννα 

2. Πιτσινέλη Ροξάνθη

3. Νικολέ Ελευθερία

4. Πεταλιά Γιαννούλα

5. Καλλιμάνη Ελένη

6. Χολή Ελένη

7. Πιτσινέλη Αλεξάνδρα 

8. Λώλου Σοφία

9. Τριάντη Ανθούλα

10. Κρίθημου Μαρία

11. Σιδερά Δήμητρα

12. Ντζουροπάνου Κων/να

13. Μήτση Τασούλα 

14. Πανούτσου Βασιλική

15. Παπαναστάση Γεωργία

16. Μπανιά Ειρήνη

17. Πεταλιά Χρύσω
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18. Σκαρογιάννη –

19. Αποστολάκη Ειρήνη

20. Μουχάνης Δημήτριος

21. Λιάκας Θωμάς

22. Νικολές Στυλιανός

23. Κρίθημος Ιωάννης

24. Πιτσινέλης Παναγιώτης

25. Τζουροπάνος Διονύσιος

26. Μπανιάς Γεώργιος

27. Μήτσης Παντελής

28. Ρούπας Φώτιος

29. Καρκάσης Χαράλαμπος

30. Κρίθημος Δημήτριος

31. Πιτσινέλης Αιμίλιος

32. Σιδεράς Θωμάς

33. Λιοπύρης Παντ. Ιωάννης

34. Λώλος Αθανάσιος

35. Παπαναστάσης Ι. Σταύρος

36. Παπαναστάσης Ι. Δημήτριος

37. Τσάκαλης Θεόδωρος

38. Πεταλιάς Σπύρος (Μπέμπης)

39. Πιτσινέλης Παναγιώτης(Γιώτας)

40. Κακούρης Γ. Δημήτριος
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41. Σκέντος Νικόλαος

42. Λάσκαρης Παναγιώτης

43. Λιοπύρης Σπ. Δημήτριος

44. Ρούπας Θεόδωρος

45. Καραγιάννης Ανδρ. Θεόδωρος

46. Πανούτσος Χρήστος

47. Μπουχάνης Δημήτριος

Από  τους  παραπάνω  μαθητές  ο  Πιτσινέλης  Αιμίλιος  του  Γεωργίου
φοίτησε  σε  Νυχτερινό  Γυμνάσιο  στην  Αθήνα και  στη  συνέχεια
εργάστηκε στο υπουργείο Μεταφορών,

ο  Παπαναστάσης  Σταύρος  του  Ιωάννη,  φοίτησε  τρεις  τάξεις  στο
6/τάξιο  Γυμνάσιο  Αστακού  και  στη  συνέχεια  εργάστηκε  ως  αρχι
καμαρότος, 

ο Χρήστος Δημ. Πανούτσος μετανάστευσε στην Αυστραλία,

ο Στέλιος Φωτ. Νικολές μετανάστευσε στην Αμερική,

ο Ιωάννης Παντ. Λιοπύρης μετανάστευσε στον Καναδά,

ο Θωμάς Κ. Σιδεράς μετανάστευσε στη Γερμανία……… κ. ά.

Στην Α και Β δημοτικού φοίτησε και ο

Πάνος  Αθανασίου  Κρίθημος,  ο  οποίος  στη  συνέχεια  φοίτησε  στο
Γυμνάσιο Αστακού και στη  Νομική Σχολή. Εργάστηκε ως δικηγόρος
και  υπηρέτησε  με αξιοπρέπεια στο Δικαστικό  Σώμα,  περνώντας  με
επιτυχία  όλα  τα  ιεραρχικά  αξιώματα  (αποστρατεύτηκε  από  το
Δικαστικό Σώμα ως Εισαγγελέας).
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Εικ.  47,48. Μαθητική κατάσταση της Στ’  τάξης του 2/θεσίου Δημοτικού Σχολείου
Αρχοντοχωρίου  κατά  το  Σχολικό  έτος  1956/57.  Στη  μαθητική  κατάσταση
καταγράφεται ο αύξων αριθμός, το ονοματεπώνυμο και η τάξη φοίτησης του κάθε
μαθητή, ο τόπος καταγωγής, το επάγγελμα του γονέα, καθώς και η βαθμολογική

αξιολόγηση του κάθε μαθητή. 

[26]



Η  γραφειοκρατία  στην  ελληνική  εκπαίδευση  …  δεν  ήταν
Μύθος ήταν πραγματικότητα. 

 Η ταλαιπωρεία ενός πολίτη ένεκα της γραφειοκρατίας…  Ο τίτλος σπουδών του
μαθητή  Σταύρου  Ι.  Παπαναστάση (αποφοιτήσαντα  τις  24-6-1956)  εστάλη  τις
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6/6/1967 από το υπουργείο Παιδείας στη Διεύθυνση Λευκάδας… προς επικύρωση-
θεώρηση  της γνησιότητας  αυτού… και επεστράφη τις 12/6/1967.6

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1956 

Τάξη Ε΄

Έτος Γέννησης 1945, α΄ εγγραφή 1951/2 , αποφοίτηση 1956/7

1. Γαλούνη Φιλάνθη του Παν.
2. Δράκας Απόστολος του Ν.
3. Ζέπος Ζώης του Κων/νου
4. Κακούρη Βασίλω του Γεωργίου
5. Καραγιάνη Γιαννούλα του Μιχάλη
6. Κατσιγιάννη Μαριγούλα του Διον. (μετεγγράφη)
7. Λιάβα Λαμπρινή του Βασιλ.
8. Λιάκας Θωμάς του Ευστ.
9. Λιοντάκη Λούλα του Χρήστου
10.  Λώλος Αθανάσιος του Βασιλ.
11.  Μήτση Παναγιώτα του Νικ.
12.  Μούρτος Κώστας του Γιώργου
13.  Μπανιά Ειρήνη του Παν.
14.  Πανούτσος Χρήστος του Δημ.
15.  Παπαναστάση Ιωάννα του Δημ.
16.  Πεταλιάς Δήμος-Δημήτριος του Αθαν.
17.  Πιτσινέλης Κων/νος του Ηλ.
18.  Πιτσινέλης  Σπυρίδων του Αλέξ.
19.  Ρούπας Θεόδωρος του Ελ.
20.  Ρούπας Φώτιος του Ιωάννη
21.  Σιδεράς Θωμάς του Χρήστου
22.  Σκαρογιάννη Ουρανία του Βασιλ.
23.  Σκαρναβής Γεώργιος του Ηρακλή
24.  Σκέντος Νικ. του Αν.
25.  Τριάντη Ανθούλα του Δημ.
26.  Τριάντης Βασίλειος του Ζώη
27.  Τριάντης Ευθύμιος του Ζώη
28.  Τριάντης Ιωάννης του Δημητρίου
29.  Φερεντίνου Ιωάννα του Δημητρίου
30.  Χολής Αγγελής του Βελησσάρη

6 ΓΑΚ Λευκάδας, φ. Εκπαιδευτικά
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             Λιοντάκη Σπ. Μαρία (Λιάκα Σπ.),

 Παπαναστ- Ιουλία (Αηδόνη Χρ.), Σκαρογιάννης Θ. Ελευθέριος;

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1956 

Τάξη Δ΄

Έτος Γέννησης 1946-  α΄ εγγραφή 1952/3 , αποφοίτηση 1957/58

Δάσκαλοι: 

1956/7: Ροντογιάννης Χρήστος και Ελένη Φέτση (Λευκαδίτες)

1957/8: Ρίγγας Σπύρος , Βεντετσιάνος Δημήτριος (Κερκυραίοι)

1. Γαλούνης Ιωάν. Αναστάσιος
2. Γερογιώργος Αθ. Δημήτριος
3. Γερογιώργος Σπ. Θεόδωρος
4. Ζέπος Κωνς. Ζώης
5. Καραγιάννης Ανδρ. Δημήτριος
6. Καρκάση Θεοδ. Γεωργία
7. Καρκάσης Νικολ. Γεώργιος
8. Λάσκαρη Νικολ. Ιωάννα
9. Λιάβα Βασιλείου Λαμπρινή
10.  Λιάκα Ιωάν. Στυλιανή
11.  Λιοντάκη Χρήστου Λούλα
12.  Λώλος Βασιλ. Αθανάσιος
13.  Μήτσης Δημ. Σωκράτης
14.  Μούρτος Γεωργ. Κων/νος
15.  Μπανιά Χρήστου Γεωργία (Μπία)
16.  Μπανιάς Παν. Νικόλαος
17.  Πανταζή Κων/νου Μαρία*(βλαχοπαίδι)
18.  Παπαναστάση Ανδρέα Ιουλία
19.  Παπαναστάση Δημ. Ιωάννα
20.  Πεταλιάς Αθανασίου Δήμος
21.  Πιτσινέλης Σπ. Γεώργιος
22.  Πιτσινέλης Ηλία Κων/νος
23.  Πιτσινέλης Αλέξ. Σπυρίδων
24.  Σιδεράς Νικολ. Ηλίας
25.  Σκαρογιάννης Θεοδ. Γεώργιος
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26.  Συργιάννης Σπ. Χρήστος -Αγγελής
27.  Φερεντίνου Δημ. Ιωάννα 

             …………

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1956

 Τάξη Γ΄

Έτος Γέννησης 1947,  α΄ εγγραφή 1953/4, αποφοίτηση 1958/59

1. Γαλούνης Π. Μιχαήλ*
2. Κακούρη Γ. Θεοδώρα
3. Κρίθημος Αθ. Νικόλαος
4. Λάσκαρη Φ. Περσεφόνη
5. Λιάβας Στ. Παναγιώτης
6. Λιάβας Βασιλ. Παντελής
7. Λιάκα Ι. Μαρία
8. Λιάκας Ευστ. Δημήτριος
9. Λιοπύρη Παντ. Μαρία*
10.  Μήτσης Ν. Γεώργιος
11.  Μήτσης Ευστ. Ζώης
12.  Μουχάνης Επαμ. Ξενοφών
13.  Ντζουροπάνου Ν. Κων/να
14.  Ντζουροπάνου Κ. Βασιλική 
15.  Πανούτσου Π. Θεοδώρα
16.  Πεταλιάς Αθ. Γεώργιος-Χρήστος
17.  Πιτσινέλης Ν. Θωμάς
18.  Πιτσινέλης Γεωρ. Νικόλαος
19.  Σιδεράς Μιχ. Νικόλαος
20.  Τριάντη Ζ. Κων/να
21.  Τριάντης Δημ. Ευστράτιος
22.  Τσάκαλης Δημ. Θωμάς
23.  Χεινόπωρος Φ. Φίλιππος

                      …..κ.ά

   Οι παραπάνω μαθητές εγγράφηκαν στην Α’  τάξη του Δημοτικού
Σχολείου  το  1953   και  αποφοίτησαν  το  σχολικό  έτος  1958/9.  Το
σχολικό  έτος  1956/1957  (όταν  αποφοίτησαν  από  την  Δ’  Τάξη)
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μεταφέρθηκαν στο νέο διδακτήριο.

Από  τους  παραπάνω  μαθητές  συνέχισαν  τις  σπουδές  τους  στη
Β/βάθμια και την Γ/βάθμια εκπαίδευση οι: Μιχάλης Παν. Γαλούνης,
Λιοπύρη Παντελή Μαρία

 εικ. 49. Ο Μιχάλης Γαλούνης μετά τις εγκύκλιες σπουδές
του  στο  Δημ.  Σχολείο  Αρχοντοχωρίου  και  Κατούνης  φοίτησε  στο
Γυμνάσιο  Αστακού και  στη  συνέχεια  σπούδασε  στη  Γυμναστική
Ακαδημία Αθηνών…. 

Η Λιοπύρη Παντ. Μαρία, μετά τις εγκύκλιες σπουδές της στο Δημ. Σχ.
Αρχοντοχωρίου φοίτησε 4 ή 5 τάξεις στο Γυμνάσιο Αστακού και στη
συνέχεια  φοίτησε  από  το  Γυμνάσιο  Αγρινίου.  Η  Μαρία  Λιοπύρη
σπούδασε στη Νομική Θεσσαλονίκης…. Ήταν η πρώτη μαθήτρια που
φοίτησε στο Γυμνάσιο και η πρώτη που φοίτησε σε Ανώτατη Σχολή!

*(βιογραφικό της … σε επόμενο κεφάλαιο)
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ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1956 

 Τάξη Β΄

Έτος Γέννησης 1948, α΄ εγγραφή 1954/5, αποφοίτηση 1959/60

1. Χαντζαράς Διονύσιος του Παν.
2. Γερογιώργου Μαριάνθη του Σπύρου
3. Λιοπύρης Ευάγγελος του Παντ.*
4. Φράγκος Σπυρίδων του Χρ. *
5. Λιάκας Ευθύμιος του Ευσταθίου
6. Γαλούνης Σπυρίδων του Παναγιώτη*
7. Μήτση Παναγιώτα του Νικολάου
8. Ρούπα Ιωάννα του Ιωάννη
9. Ντζουροπάνος Παρασκευάς του Μίχα
10.  Μούρτου Λαμπρινή του Γεωργίου
11.  Μήτσης Χρήστος του Θωμά*
12.  Δρακά Χρυσούλα του Σπύρου
13.  Δράκας Παρασκευάς του Δημητρίου
14.  Δρακά Γεωργία του Νίκου
15.  Πιτσινέλης Λάμπρος του Προκόπη
16.  Κολιάς Γιώργος του Δημητρίου
17.  Λιάβας Παναγιώτης του Στυλ.
18.  Λιάκας Δημήτριος του Ευσταθίου
19.  Πιτσινέλης Θωμάς του Νικολάου
20.  Χινόπωρος Φίλιππος του Φωτίου
21.  Λιάβας Παντελέων του Βασιλείου
22.  Λιοντάκης Θεόδωρος του Χρήστου
23.  Πεταλιά Σπυριδούλα του Ιωάννη
24.  Συργιάννης Χρήστος (Αγγελής) του Σπύρου

                     ….κ.ά.

   Οι παραπάνω μαθητές εγγράφηκαν στην Α’  τάξη του Δημοτικού
Σχολείου  το  1955  και  αποφοίτησαν  το  1961.  Το  σχολικό  έτος
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1956/1957 (όταν αποφοίτησαν από την Γ’ Τάξη) μεταφέρθηκαν στο
καινούριο διδακτήριο.

   Από  τους  παραπάνω  μαθητές  συνέχισαν  τις  σπουδές  τους  στη
Β/βάθμια  Εκπαίδευση  (Γυμνάσιο  Αστακού)  και  την  Γ/βάθμια
εκπαίδευση οι: Λιοπύρης Βαγγέλης του Παντελέων, Γαλούνης Σπύρος
του Παναγιώτη και ο Μήτσης Θ. Χρήστος….

 Εικ. 50. Τα αδέρφια Σπύρος και Μιχάλης Παν. Γαλούνης, φορώντας τη
σχολική ενδυμασία του 6/ταξίου Γυμνασίου Αστακού Αιτ/νίας.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1956 

 Τάξη Α΄

Έτος Γέννησης 1949,  α΄ εγγραφή 1955/6, αποφοίτηση 1960/61

1. Χατζαράς Ιωάννης του Νικολάου*
2. Καρκάσης Παναγιώτης του Νικολάου*
3. Μούτρου Μαρία του Στελ.
4. Χινόπωρος Ηλίας του Παναγιώτη
5. Μπανιάς Κων/νος του Χρήστου
6. Χολή Βασιλ. του Βελησσαρίου
7. Μήτση Χρυσούλα του Δημητρίου
8. Παπαναστάση Τασούλα του Ιωάννη
9. Λιοπύρης Θεόδωρος του Σπύρου
10. Κρίθημος Χαράλαμπος του Θεοδ.
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11. Λιοπύρη Θεοδώρα του Αναστασίου
12. Γαλούνης Γεώργιος του Ιωάννη
13. Ντζουροπάνος Βασίλειος του Νικ.
14. Συργιάννη Λάμπρω του Σπύρου
15. Φράγκου Ειρήνη του Ηλία
16.  Πιτσινέλης Χρήστος του Σπύρου
17. Ντζουροπάνου Βασιλική του Κώστα
18. Μήτσης Ζώης του Ευσταθίου
19. Σιδεράς Νικόλαος του Μιχαήλ
20. Σκαρογιάννης Σπυρίδων του Βασιλ.
21. Καραγιάννη Αντιγόνη
22. Τριάντης Παναγιώτης του Δημητρίου
23. Τριάντη Δήμητρα του Παναγιώτη

 … κ. .α.

 Οι  παραπάνω  μαθητές  εγγράφηκαν  στην  Α’  τάξη  του  Δημοτικού
Σχολείου το σχολικό έτος 1954/5 και αποφοίτησαν το 1959/60. 

Από τους μαθητές αυτούς συνέχισαν τις σπουδές τους στη Β/βάθμια
και την Γ/βάθμια εκπαίδευση οι:

Χατζαράς Ιωάννης του Νικολάου. 

Ο Ιωάννης Ν. Χατζαράς μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Δημοτικό
Σχολείο  Αρχοντοχωρίου  φοίτησε  στο  Γυμνάσιο  Αστακού  και  στη
συνέχεια σπούδασε οικονομικά στη Βιομηχανική Αθηνών. Εργάστηκε
ως οικονομολόγος στο Εθνικό Τυπογραφείο.  

Καρκάσης Παναγιώτης του Νικολάου. Ο Παναγιώτης Καρκάσης μετά
τις  εγκύκλιες  σπουδές  του  στο  Δημοτικό  Σχολείο  Αρχοντοχωρίου
φοίτησε στο Γυμνάσιο Αστακού και στη συνέχεια φοίτησε στη Σχολή
Ασυρματιστών.

Λιοπύρης Θεόδωρος του Σπύρου. Ο Θεόδωρος Σπ. Λιοπύρης μετά τις
εγκύκλιες σπουδές του στο Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου φοίτησε
σε  Τεχνική  Σχολή  και  εργάστηκε   στην  πρώην  ΣΕΛΕΤΕ,  σημερινή
ΑΣΠΑΙΤΕ.

Λιοπύρη  Θεοδώρα  (Λόλα)  του  Αναστασίου-Τάσου.  Η  Λιοπύρη
Θεοδώρα  μετά  τις  εγκύκλιες  σπουδές  του  στο  Δημοτικό  Σχολείο
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Αρχοντοχωρίου  φοίτησε  στο  6/άξιο  Γυμνάσιο  Αστακού  και  με  την
αποπεράτωση των σπουδών της στη β/βάθμια εκπαίδευση εργάστηκε
ως διοικητικός υπάλληλος στο  Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Γ:  Έγγραφα  από  τη  Σχολική  Ζωή  στο  2/θέσιο  Δημοτικό
Σχολείο Αρχοντοχωρίου κατά το σχολικό έτος 1956/57 και οι
εκπαιδευτικοί  Χρήστος  Ροντογιάννης  (Τσουκαλάδες)  και
Ελένη Φέτση (Άγιος Νικήτας)

Γ1.  Διορισμός  του  δασκάλου  Χρ.  Ροντογιάννη  και  της
δασκάλας Ελένη Φέτση, στο Δημ. Σχολείο Αρχοντοχωρίου. 

    Τον Αύγουστο του 1956, ο Ροντογιάννης Χρήστος, μετατέθηκε από το
1/τάξιο  Δημοτικό  Σχολείο  Σινιάγκον  Περιφερείας  Άρτης  στο  5/τάξιο
Δημοτικό Σχολείο Παλαίρου Περιφερείας Λευκάδας. 
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Εικ. 51. 

    Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, 10 Σεπτεμβρίου 1956, το ζεύγος
Ροντογιάννη-Φέτση  αποσπάστηκε,  για  ένα  μήνα,  από  το  δημοτικό
σχολείο  Παλαίρου  στο  Δημοτικό  Σχολείο  Αρχοντοχωρίου
αντικαθιστώντας τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς Κατωπόδη Άρη,
και Κλειώ Σοφιανού.

Εικ. 52.                  10 /9 /1956 -10 Σεπτεμβρίου
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   Με  νεότερη  απόφαση  του  ΠΥΣΠΕ  Νομού  Λευκάδας,  υπ.  Άριθμ.
7/26/9/1956 (26 Σεπτεμβρίου), ο δάσκαλος Χρήστος Ροντογιάννης και η
σύζυγός  του  Ελένη  Φέτση,  μετατέθηκαν  στο  Δημοτικό  Σχολείο
Αρχοντοχωρίου  (κοιν.  Οκτώβρης  του  1956)  για  όλο  το  σχολικό  έτος
1956-1957 .

Εικ. 53

Γ2. Ίδρυση Νυχτερινού Σχολείου Αναλφάβητων

    ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙου ή «Το Νυχτερινό
Σχολείο Αναλφάβητων Αρχοντοχωρίου» πρωτο λειτούργησε το σχολικό
έτος  1954-1955,  ύστερα  από  αίτημα,  τις  26  Γενάρη  του  1953,  του
διευθυντή  του  2/ταξίου  Δημοτικού  Σχολείου  Αρχοντοχωρίου  Άρη
Κατωπόδη (Μεγανήσι Λευκάδας), προς τον επιθεωρητή των Δημοτικών
Σχολείων Περιφερείας Λευκάδας.

   Η Νυχτερινή Σχολή είχε σκοπό την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού
(ν. δ. 3094/1954) και την πνευματική, κοινωνική και οικονομική άνοδο
των νέων.
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   Η φοίτηση των αναλφάβητων και ημιαναλφάβητων,  ηλικίας 14-20
ετών, ήταν υποχρεωτική και η φοίτηση των ενηλίκων ηλικίας άνω των
20 ετών προαιρετική. 

   Σύμφωνα με τα αρχειακά έγγραφα που βρέθηκαν στον υπηρεσιακό
φάκελο  του  δασκάλου  Χρήστου   Γ.  Ροντογιάννη (Τσουκαλάδες
Λευκάδας),7 το νυχτερινό σχολείο αναλφάβητων ήταν ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα  –θεσμός  στη  δεκαετία  του  1950-  το  οποίο
χρηματοδοτούνταν  από  το  Κέντρο Πρόνοιας  της  Νομαρχίας  Αιτ/νίας-
ΝΕΚΑ.   

    Τα  δημόσια  έγγραφα  μας  πληροφορούν  πως  το  «μεσημβρινό-
νυχτερινό  σχολείο»  -  πρόγραμμα  ΝΕΚΑ-Πρόνοιας  υπολειτουργούσε
λόγω της μη φοίτησης των συμμετεχόντων αγοριών, αλλά και λόγω
των  κακών  καιρικών  και  άλλων  συνθηκών  (έλλειψη  φωτισμού,
θέρμανσης, κακών φυσικών φαινομένων….) 

 Επιπροσθέτως, μας πληροφορούν πως:

 Η  Νομαρχία  διόριζε,  ύστερα  από  πρόταση  της  α/βάθμιας
Διεύθυνσης  περιφερείας  Λευκάδας,  τους  υπεύθυνους  δασκάλους
έναντι αμοιβής 200 δρχ. το μήνα (1/10 του μηνιαίου μισθού). 

 Την  ευθύνη  της  λειτουργίας  της  Νυχτερινής  Σχολής  την
αναλάμβαναν οι  διευθυντές  του σχολείου οι  οποίοι  στα πλαίσια
των διοικητικών τους υποχρεώσεων κατέγραφαν τις ώρες και τις
μέρες  λειτουργίας  του  σχολείου,  τον  αριθμό  των  μαθητών.  Σε
περίπτωση που για κάποιους λόγους δεν λειτουργούσε … γίνονταν
παρακράτηση του βοηθήματος στον υπεύθυνο δάσκαλο… 

 Το  πρόγραμμα  καταπολέμησης  του  αναλφαβητισμού  ξεκινούσε
στις  αρχές  του  Νοεμβρίου  και  τελείωνε  το  Μάιο  μήνα.  Το
ωρολόγιο πρόγραμμα άρχιζε περί τις 6: μ.μ. και τελείωνε τις 8-9
μ.μ. Τις περισσότερες φορές, κυρίως το χειμώνα, λόγω έλλειψης
φωτισμού  ή  όταν  έκανε  κρύο  οι  επιμορφωμένοι  μαθητές
σχολούσανε μόλις άρχιζε να νυχτώνει. 

7 Τα αρχειακά έγγραφα του Χρήστου Γ.  Ροντογιάννη,  μας τα παραχώρησε  η
κόρη του, Άννα Ροντογιάννη.
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 Οι δάσκαλοι που εργάστηκαν στο νυχτερινό-μεσημβρινό σχολείο
τη δεκαετία 1950-1960 ήταν οι: Άρης Ξεν. Κατωπόδης, Χρήστος
Γ.  Ροντογιάννης,  Σπύρος  Ρίγγας  …  και  ο  Αρχοντοχωρίτης
Πάνος Φωτίου Ντζουροπάνος.

Γ3. Έγγραφα  από  τον  υπηρεσιακό  φάκελο  του  δασκάλου
Ροντογιάννη Χρήστου και το βιβλίο προσωπικού του σχολείου
(αρχείο  Δημ.  Σχ.  Αρχοντοχωρίου,  ΓΑΚ  Μεσολογγίου)  που
βεβαιώνουν τη λειτουργία της Νυχτερινής Σχολής. 

   Σύμφωνα  με  το  κοινοποιημένο  έγγραφο  της  Νομαρχίας
Αιτωλοακαρνανίας,  τις  17/6/1957  και   αρ.  πρ.  22845,  και  κατά  τις
διαταγές  του  Υπουργείου  Θρησκευμάτων  και  Εθνικής  Παιδείας,  ο
διδάσκαλος  του  Δημοτικού  Σχολείου  Αρχοντοχωρίου  Χρήστος
Ροντογιάννης,  διορίστηκε  διδάσκαλος  του  Νυχτερινού  Σχολείου
Αρχοντοχωρίου  Λευκάδας  (εκπαιδευτικά)  επί  μηνιαία  αμοιβή  200
δραχμών και επί το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου 1956 έως 20
Μαϊου 1957.
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Εικ.  54.  Έγγραφο  –διοριστήριο  δασκάλου  Νυχτερινού  Σχολείου-  της
Νομαρχίας Αιτ/νίας (Νομάρχης Σ. Σχινάς) προς τον Επιθεωρητή Δημ. Σχ.
Λευκάδας.   

Εν  Λευκάδι  τη  21  Ιουνίου 1957:  Έγγραφο  το  οποίο  υπογράφεται  από  τον
Αναπληρωτή Επιθεωρητή Περιφερείας Λευκάδας, Τιμολέων Μεσσήνη (διευθυντής
του ιδίου   σχολείου την  περίοδο 1928/9-1933/34),  και  στο οποίο  αναφέρεται  η
περικοπή των αποδοχών τριών ημερών του δασκάλου Ροντογιάννη Χρήστου, διότι

δεν πρόσφερε υπηρεσία στο Νυχτερινό Σχολείο… 

Καταβολή  νόμιμης  αποζημίωσης  του  δασκάλου  Χρήστου
Ροντογιάννη,   για  την  εργασία  του  στο  Νυχτερινό  Σχολείο
Αρχοντοχωρίου.
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Νυχτερινό Σχολείο, Μάης του 1957 (σχολικό έτος 1956/7)

Έγγραφο  το  οποίο  συντάχθηκε  από  τον  Αναπληρωτή  Επιθεωρητή  Εκπαίδευσης,
Τιμολέων Μεσσήνη,  στο οποίο  πιστοποιείται  η  εργασία του δασκάλου Χρήστου
Ροντογιάννη, στο Νυχτερινό Σχολείο Αρχοντοχωρίου και ζητείται από το διαχειριστή
της Ν.Π.Κ.Α,  διευθυντή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσολογγίου,  Ηρακλή
Κωνσταντινίδη, να του καταβληθεί αποζημίωση 2 μηνών προς 200 δρχ το μήνα.

Υπηρεσιακά έγγραφα από το αρχείο του δασκάλου Χρήστου
Γ. Ροντογιάννη.
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Α:  Διοριστήριο  δασκάλων  της  Περιφερείας  Λευκάδας,  Νικολάου
Μόσολα, «δια το Νυχτερινό Σχολείο Μύτικα», Χρήστου Ροντογιάννη για
το Νυχτερινό Σχολείο Αρχοντοχωρίου, …. το οποίο τους κοινοποιήθηκε
τις 9/5/1957.

Έγγραφο,  κατά  το  σχολικό  έτος  1956/57,  το  οποίο  υπογράφεται  από  τον
Επιθεωρητή  Περιφερείας  και  στο  οποίο  αναφέρεται  ο  διορισμός  του  δασκάλου
Νικολάου Μόσολα, «δια το Νυχτερινό Σχολείο Μύτικα».

Β:  Σε  άλλο  έγγραφο  ζητείται  από  τη  ΝΕΚΑ  η  αποστολή  των
διοριστηρίων, … και σε άλλο η υπηρεσία ζητά από τους δασκάλους…
«να πληροφορηθεί αν έλαβαν τέτοιο έγγραφον (διοριστήριο….)».

 

Γ4. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Νεότητας
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   Μία  άλλη  αξιόλογη  δραστηριότητα  του  Δημοτικού  Σχολείου
Αρχοντοχωρίου  ήταν  ο  έρανος  που  διεξήχθη  υπέρ  του  Ελληνικού
Ερυθρού  Σταυρού.  Από  τη  δράση  αυτή  οι  Ευθροσταυρίτες
καθοδηγούμενοι  από  το  διευθυντή  του  σχολείου  συγκέντρωσαν  το
ποσό των 965 δρχ. το οποίο και απέστειλαν στον Ε.Σ.

Για την αλληλέγγυα αυτή τους πράξη και τα αξιόλογα αποτελέσματά
τους  οι  Ερυθροσταυρίτες  και  ο  διευθυντής  του  σχολείου,  Χρήστος
Ροντογιάννης, επαινέθηκαν από τον Ε.Ε. Σ. Νεότητας ( 6/5/1957- αριθ.
Πρωτ. 14500/2481Ν).

Έγγραφο  του  Ερυθρού  Σταυρού  όπου  επαινεί  τους  Ερυθροσταυρίτες  και  το
διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Αρχοντοχωρίου,  Χρ. Ροντογιάννη (6/5/1957).

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς (σχολικό έτος 1957/58) το ζεύγος
Χρ.  Γ.  Ροντογιάννης  και  Ελένη  Φέτση,  μετατέθηκαν  στο  Δημοτικό
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Σχολείο  Παλαίρου  όπου,  με  προτροπή  της  Διεύθυνσης  Λευκάδας8,
ανέπτυξαν κι εκεί την ίδια σχολική δράση. 

Ευχαριστήριο  έγγραφο που  στάλθηκε  τις  24/4/1958,  από  τον  Επιθεωρητή
Εκπαίδευσης  στο  διευθυντή  του  Δημοτικού  Σχολείου  Αρχοντοχωρίου  Χρήστο
Ροντογιάννη  (και  τη  σύζυγό  του  Ελένη  Φέτση),  για  τη  συμμετοχή  τους  στο
πρόγραμμα του Ερυθρού Σταυρού.

            Γ5. Η ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1950
8 Υπεύθυνος για τη λειτουργία του Νυχτερινού σχολείου και του Ερυθρού Σταυρού ήταν ο
Αναπληρωτής Επιθεωρητής Εκπαίδευσης Περιφερείας Λευκάδας Τομολέων Μεσσήνης,  ο
δάσκαλος  που  εργάστηκε  επί  5  συνεχή  έτη  στο  Δημ.  Σχολείο  Αρχοντοχωρίου  κατά  τη
Βενιζελική περίοδο 1928/9-1933/4.
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    Ενδιαφέρον  έδειξε  το  ζεύγος  των  εκπαιδευτικών  στο  Δημ.  Σχ.
Αρχοντοχωρίου, Χρήστος Γ. Ροντογιάννης και Ελένη Φέτση, και για την
υγεία των μαθητών. Τη σχολική περίοδο 1956-1957  πολλοί μαθητές
απουσίαζαν  από το  σχολείο  λόγω των σοβαρών ασθενειών  που
αντιμετώπιζαν. Οι  λοιμώδεις νόσοι (φυματίωση, τύφος, πνευμονία ….
και  γρίπη)  είχαν  προκαλέσει  σοβαρά  προβλήματα  και  στη
λειτουργία του σχολείου. 

Ύστερα  από  έγγραφη  αναφορά  του  δασκάλου  Χρ.  Ροντογιάννη,  που
υποβλήθηκε τις 29-10-1957 προς στην υγειονομική υπηρεσία, ο γιατρός
του χωριού Κ. Μπάγιας, εμβολίασε μεγάλο αριθμό μαθητών (100), που
είχαν προσβληθεί από τις λοιμώδεις νόσους…. 
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Γ6.  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΤΟΥ  2/ΤΑΞΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

  Ο Διευθυντής    του 2/ταξίου Δημ. Σχ.                                         Η Διδασκάλισσα

           Χρ.   Ροντογιάννης                                                                      Ελένη Φέτση 

  Κατά  το  σχολικό  έτος  1956/57  οι  δάσκαλοι  του  2/ταξίου  Δημ.  Σχ.
Αρχοντοχωρίου, Χρήστος Ροντογιάννης και Ελένη Φέτση, επέλεξαν για
τους  μαθητές  της  Ε’  και  ΣΤ΄  Τάξης  νέα  Βοηθητικά  Διδακτικά  βιβλία,
εγκεκριμένα από το υπουργείο Παιδείας, ήτοι:

Γραμματική, Μιχ. Παπαδάκη

Αριθμητική , Ιωάννη Καμπανά

Γεωμετρία,  Ιωάννη Καμπανά
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Κατήχηση Λειτουργική, Ιωάννη Καμπανά

Ευαγγελικές Περικοπές , Ι. Καμπανά

Φυσική και Χημεία, Άγγελου Πάτση

Γεωγραφία, Άγγελου Πάτση

Ιστορία, Γιαννάκου Δημ.

1.  2.  

1. Γραμματική, Μιχ. Παπαδάκη,      2. Αριθμητική, Ιωάννη Καμπανά και 

3.  

3. Ιστορία, Γιαννάκου Δημητρίου 
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Γ7.  Σύντομο  βιογραφικό  του  Λευκαδίτη  (Τσουκαλάδες)
δασκάλου, Χρήστου Γ. Ροντογιάννη. 

Ροντογιάννης  Γ.  Χρήστος,  δάσκαλος  από  τη
Λευκάδα.  Γεννήθηκε  στις  Τσουκαλάδες  Λευκάδας  το  1923.  Μετά  τις
εγκύκλιες  σπουδές  του  και  την  αποφοίτησή  του  από  το  Γυμνάσιο
Λευκάδας, φοίτησε στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων. 

   Εργάστηκε για 2 χρόνια ως αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολεία της
περιφέρειας  Λευκάδας.  Διορίστηκε  στις  19/9/1953  σε  σχολεία  της
περιφερείας Άρτης. Το 1955 παντρεύτηκε τη δασκάλα Ελένη Φέτση, και
τον Αύγουστο του 1956 μετατέθηκε από το 1/τάξιο Δημοτικό Σχολείο
Σιράγκιον  Άρτης  στο  5/τάξιο  Δημοτικό  Σχολείο  Παλαίρου.  Την  ίδια
περίοδο, σχολικό έτος 1956-1957,  αποσπάστηκε μαζί με τη γυναίκα του
Ελένη  Φέτση,  στο  2/τάξιο  Δημοτικό  Σχολείο  Αρχοντοχωρίου
(αναπλήρωση των μετατιθέμενων δασκάλων Άρη Κατωπόδη, και Κλειώς
Σοφιανού).

Οι  εκπαιδευτικοί,  Χρήστος  Ροντογιάννης  και  Ελένη  Φέτση,  ήταν  οι
πρώτοι  που  χτύπησαν  το  κουδούνι  στο  νέο  διδακτήριο  του
Αρχοντοχωρίου  Αιτ/νίας  και  υποδέχτηκαν  τους  150  μαθητές  του
σχολείου (150: 2 =75 μαθητές ο κάθε δάσκαλος).

Σύμφωνα με το έγγραφο, αρ. πρ. 22845, του υπηρεσιακού φακέλου του
και  κατά  των  διαταγών  του  Υπουργείου  Θρησκευμάτων  και  Εθνικής
Παιδείας  ο  διδάσκαλος  του  Δημοτικού  Σχολείου  Αρχοντοχωρίου
Χρήστος Ροντογιάννης, διορίστηκε υπεύθυνος του Νυχτερινού Σχολείου
Αρχοντοχωρίου Λευκάδας (εκπαιδευτικά) επί μηνιαία αμοιβή 200 δρχ
και επί  το χρονικό διάστημα από 15 Νοεμβρίου 1956 έως 20 Μαϊου
1957. 

[48]



Κατά τις αφηγηματικές μαρτυρίες παλιών μαθητών υπήρξε τόσο στην
πρωινή  ζώνη  όσο  και  στη  νυχτερινή  ζώνη  ένας  εξαίρετος  δάσκαλος.
Εξηγούσε, έδειχνε και κυρίως ενέπνεε τους μαθητές του.

Όπως μας πληροφορούν τα έγγραφα του ατομικού του φακέλου… μία
αξιόλογη  δραστηριότητα  που  ανέπτυξε  στο  Δημοτικό  Σχολείο
Αρχοντοχωρίου ήταν και ο έρανος των Ερυθροσταυριτών του σχολείου
υπέρ  του  Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού  (δρχ.  965)…  ή  των  απόρων
οικογενειών.

(…)

Το 1966 μετατέθηκε στην Κερατέα Αττικής και από εκεί στην Ηλιούπολη
όπου  παράλληλα  με  την  διδακτική  στην  εκπαίδευση  ανέπτυξε  και
πλούσια  πολιτιστική  δράση  (οι  περισσότεροι  Λευκαδίτες  δάσκαλοι
εργάστηκαν σε σχολεία της Αθήνας). 

Ως πρόεδρος του συλλόγου Λευκαδίων Ηλιούπολης διοργάνωσε πολλές
εκδηλώσεις  και  δράσεις,  όπως  ημερίδες,  συνέδρια,  δημοσιεύσεις
λαογραφικών εργασιών… κ.ά. Επίσης ασχολήθηκε και με τη συγγραφή
βιβλίων.  Κατά  το  Νομαρχιακό  Σύμβουλο  Γιάννη  Ροντογιάννη,  ήταν
εργατικός, δοτικός, πράος, … και αρκετά στοχαστικός εκπαιδευτικός.

Με τη δασκάλα σύζυγό του, Ελένη Φέτση, απέκτησαν τρεις κόρες.

Απεβίωσε το 2011
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Φέτση Ελένη, 

Η  Ελένη  Φέτση,  σύζυγος  του  δασκάλου  Χρήστου  Ροντογιάννη,
γεννήθηκε το 1925 στον Άγιο Νικήτα Λευκάδας και απεβίωσε το 2011.
Μετά  τις  εγκύκλιες  σπουδές  της  στο  Δημοτικό  και  το  Γυμνάσιο
Λευκάδας  φοίτησε  στη  Ζωσιμαία  Παιδαγωγική  Ακαδημία  Ιωαννίνων.
(…) Όλα τα χρόνια της εκπαιδευτικής της δράσης εργάστηκε δίπλα στο
σύζυγό της, Χρήστο Γ. Ροντογιάννη. 

Δ. Αφηγηματικές Μνήμες

Α: ο δάσκαλός μου, Χρήστος Ροντογιάννης

Στη  δική  του αφηγηματική  μνήμη ο  Στέλιος  Φ.  Νικολές,  τόνισε:  «Το
διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του δασκάλου μας ήταν αρκετά καλό,
Ήταν κάτοχος τόσο της γενικής όσο και της ειδικής διδακτικής του κάθε
γνωστικού  αντικειμένου.  Η  συμβολή ή́ του  στη  δημιουργία  κλίματος
μάθησης μέσα στην τάξη ήταν άριστο. Πάντα ήταν προετοιμασμένος και
ετοιμόλογος σε ό,τι τον ρωτούσαμε. Υιοθέτησε σύγχρονες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις  στα  προβλήματα  και  στον  τρόπο  αντιμετώπισή ή́ τους.
Καμιά φορά έβαζε και τη φωνή ή και χρησιμοποιούσε το σύμβολο της
εξουσίας, τη βέργα. Βλέπεις, τα τμήματα (τρεις τάξεις) ήταν πολυμελή
και η διαχείρισή τους δύσκολη. 
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Πάντα υπήρχε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και  αλληλοσεβασμούή́
μεταξύή́ του δασκάλου και των παιδιών. 

Υπήρξε δραστήριος στο σχολείο και στην κοινωνία και ανέπτυξε πολύ
καλές σχέσεις με τους γονείς και την κοινότητα. Η δε συνεργασία του με
τη δασκάλα γυναίκα του Ελένη Φέτση,  για την ομαλή λειτουργία της
μαθησιακής διαδικασίας ήταν αρκετά καλή.

Β: Η κυρία Ελένη, η δασκάλα μου!

 Η Βασιλική  Κώστα Ντζουροπάνου,  στην  αφηγηματική της ανάμνηση
μας τόνισε τα  χαρακτηριστικά που διέκριναν τη δασκάλα της Ελένη
Φέτση.

«Θυμάμαι  τη  δασκάλα  μου  πολύ  αμυδρά,  δεν  μπορώ  να  φέρω  στο
μυαλό μου πολλές εικόνες, αλλά σίγουρα θυμάμαι ότι είχε ένα γελαστό
πρόσωπο. Αδυνατώ να θυμηθώ στιγμές γιατί η κυρία Ελένη μας δίδαξε
πολύ λίγο χρόνο. Όμως, κάποιες σοβαρές μνήμες έχουν χαραχτεί μέσα
μου και αυτές έχουν να κάνουν κυρίως με τον καλοσυνάτο, ευγενικό,
συμπονετικό… χαρακτήρα της. 

Θυμάμαι πόσο μεγάλη ικανοποίηση ένιωσα όταν με πήρε από το χέρι
και  με  οδήγησε  για  πρώτη  φορά  στην  τάξη….  Πράγματι,  ήταν
ενθαρρυντική,  επεξηγηματική,  συμπονετική…  και  κυρίως  δεν  έκανε
διακρίσεις!»

Εν κατακλείδι,

Στην εργασία μας  αυτή-9ο κεφάλαιο- παρουσιάσαμε την αρχιτεκτονική
μελέτη του υπό ανέγερση νέου 3/ταξίου διδακτηρίου, το  ιστορικό της
μετεγκατάστασης  του  2/θεσίου  Δημοτικού  Σχολείου,  τις  μαθητικές
καταστάσεις, καθώς και τους αξιολογικούς πίνακες του σχολικού έτους
1956/57 . Επίσης, παρουσιάσαμε  τη σχολική δράση των εκπαιδευτικών
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Χρήστου Γ. Ροντογιάννη και Ελένης Φέτση, κατά το σχολικό έτος 1956-
1957 στο 2/τάξιο Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου. 

Τέλος,  παρουσιάσαμε  αφηγηματικές  μαρτυρίες  μαθητών  εκείνης  της
περιόδου, καθώς και σύντομα βιογραφικά τους.

. 
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