
ΑΜΦΗΑ 

 

Ζ Άκθηζζα, αξραηόηαηε πόιε ηωλ Δζπεξίωλ ή Οδνιώλ Λνθξώλ, ήηαλ ρηηζκέλε ζηε 

ζέζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα, ζηνπο πξόπνδεο ηνπ όξνπο Έιαηνο, θάηω από ηνλ όγθν 

ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ζξπιηθνύ Κάζηξνπ ηωλ αιώλωλ. 

Σν όλνκά ηεο πξνέξρεηαη πηζαλόλ από ην όλνκα ηεο θόξεο ηνπ Μάθαξνο (πνπ ήηαλ 

γηόο ηνπ Αίνινπ), αιιά ζύκθωλα θαη κε θάπνηεο πεγέο από ην ξήκα "ακθηέλλπκη" 

πνπ ζεκαίλεη πεξηηξηγπξηζκέλνο (επεηδή ε πόιε είλαη πεξηηξηγπξηζκέλε από βνπλά). 

ήκεξα ε Άκθηζζα είλαη ε πξωηεύνπζα ηνπ Γήκνπ Γειθώλ θαη ηνπ Ννκνύ Φωθίδαο 

θαη είλαη ην κεγαιύηεξν θέληξν ππεξεζηώλ ζηελ πεξηνρή. Τπάξρεη έλα ζύγρξνλν 

Γεκόζην Ννζνθνκείν, Πλεπκαηηθό Κέληξν, Αξραηνινγηθό Μνπζείν, Γεκνηηθή 

Πηλαθνζήθε, Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Σξάπεδεο, Γεκνηηθό Ωδείν, Αζιεηηθό Κέληξν 

ελώ Δδξεύνπλ Πνιηηηζηηθνί θαη Αζιεηηθνί ύιινγνη. ηελ πόιε ππάξρνπλ επίζεο, 

ΣΔΗ (Πνιηηηζηηθώλ & Σνπξηζηηθώλ Μνλάδωλ), Γεληθό θαη Δπαγγεικαηηθό Λύθεην, 

Γπκλάζην, Γεκνηηθά ρνιεία, ρνιή Ννζνθόκωλ. Ζ πόιε δηαζέηεη Πξωηνδηθείν, 

Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε, Ππξνζβεζηηθή, Δθνξία αιιά θαη Φπιαθέο. Δίλαη επίζεο ε 

έδξα ηεο Απνθεληξωκέλεο Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο Φωθίδαο. 

 
(Άμφισσα, 2016) 
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ο
 8/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΜΦΗΑ 

 

ΟΝΟΜΑΙΑ   
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΦΑΗ 

& 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΦΕΚ δημοσίευσης 

 

ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΣΟ 

ΜΕΣΑ-
ΒΟΛΗ 

ΙΔΡΤΗ 4/θ (4/τάξιο Θηλζων)  1870 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6/Θ (5/τάξιο μεικτό)  1929 

ΔΙΑΙΡΕΗ 2ο 5/Θ 
68266/4-4-1930 Δ/γή 

ΤΠ.Ε.Π. 
(2

ο
 5/τάξιο μεικτό) 

 1930 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 2ο 7/θ Β.Δ. 545/11-6-1965 123/τ.α΄/29-6-1965 1965-1966 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ     2ο 9/θ 119467/9-9-1970 674/τ.β΄/26-9-1970 1970-1971 

ΤΓΧΩΝΕΤΗ 
(του 1

ου
 9/θ Δ.. Άμφισσας 

 και του 2
ου

 Δ. . Άμφισσας 
σε 18/Θ Δ.. Άμφισσας) 

-- Δ 3454/13-10-1972 905/τ.β΄/30-10-1972 1972-1973 

ΔΙΑΙΡΕΗ 
(του 18/θ Δ.. Άμφισσας 
στα 6/θ Δ.. 1

ο
, 2

ο
 & 3

ο
 

Άμφισσας) 

2ο 6/θ Δ 3454/13-10-1972 905/τ.β΄/30-10-1972 1972-1973 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ     2ο 7/θ Π.Δ. 627/22-8-1978 135/τ.α΄/30-8-1978 1978-1979 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ     2ο 8/θ 76999/Δ4/1-7-2009 1376/τ.β΄/10-7-2009 2009-2010 
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 Γεκνηηθό ρνιείν Άκθηζζαο 1950) 
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ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Άκθηζζαο 1973) 
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 Γεκνηηθό ρνιείν Άκθηζζαο, 2019) 
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ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Άκθηζζαο, εζωηεξηθά 2020) 



 

ΗΣΟΡΗΑ 
 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΔΚΘΔΗ ΓΗΑ ΣΟ 2
ον

 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

ΑΜΦΗΖ 

 

Μέπνη ζημο Σπμιηθμύ έημοξ 1928-1929 ειεηημονγεί εκ Αμθίζζε εκ 

Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ αννέκςκ, ημο μπμίμο ηα ανπεία, όζα οπάνπμοζηκ, 

εονίζθμκηαη εηξ ημ εκηαύζα Α΄ Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ. Τμο ημ ηδνύζε ςξ 

Δεμόζημκ 5/ηάλημκ αννέκςκ ημ έημξ 1860 θαη εζηεγάζζεη εηξ Δεμμηηθόκ 

θηίνημκ.  

Πενί ημ έημξ 1870, θαηά πιενμθμνίαξ, ζοκεζηήζε Δεμόζημκ Δεμμηηθόκ 

Σπμιείμκ Θειέςκ θαη εζηεγάδεημ οπό ημο Δήμμο εηξ μηθίαξ. Τμ έημξ 1901 

ακεγένζε δηδαθηήνημκ, εθ θιενμδμηήμαημξ Σογγνμύ, ηύπμο 4/ηαλίμο, εηξ ημ 

μπμίμκ εζηεγάζζε ημ Σπμιείμκ Θειέςκ θαη ειεηημονγεί ςξ 4/ηάλημκ μέπνη 

θαη ημο Σπμιηθμύ έημοξ 1928-1929. Από ημο Σπμιηθμύ έημοξ 1929-1930, 

μπόηε εθενμόζζε ε μηθηή θμίηεζεξ εηξ ηα Σπμιεία, ζοκεζηήζεζακ εκ Αμθίζζε 

δύμ 5/ηάληα μηθηά Δεμμηηθά Σπμιεία ημ Α΄ θαη Β΄ θαη εζηεγάζζεζακ 

αμθόηενα εηξ ημ δηδαθηήνημκ ημο Σπμιείμο Θειέςκ, πνεζημμπμημομέκμο ημο 

γναθείμο ημο Σπμιείμο ςκ πέμπηεξ αηζμύζεξ, θαζ’ όηη ημ δηδαθηήνημκ ημο 

Σπμιείμο Αννέκςκ είπεκ εγθαηαιεηθζεί ςξ εημημόννμπμκ. 

Τμ έημξ 1933 επεναηώζε ε θαηαζθεοή δηδαθηενίμο εθ θιενμδμηήμαημξ 

Πέηνμο Μανθίδμο, ηύπμ 6/ηαλίμο, εηξ ημ μπμίμκ εζηεγάζζε ημ Α΄ Δεμμηηθόκ 

Σπμιείμκ, εκώ ημ Β΄ πανέμεηκεκ εηξ ημ πνώεκ Θειέςκ. 

Τμ 1935 ήνπεζεκ ακέγενζηξ εηένμο δηδαθηενίμο, εθ θιενμδμηήμαημξ 

Γηακκαθμύ Δειμμύδμο, πνμμνηδόμεκμκ δηά ηεξ δηαζήθεξ δηά ηεκ εγθαηάζηαζηκ 

ημο Β΄ Δεμμηηθμύ Σπμιείμο. Τμ 1936 ζοκεπιενώζε δηά μηθηόκ ανμόκ ε 

ημηπμπμηία θαη ε ζηέγε ημο δηδαθηενίμο ημύημο, αιιά εζηαμάηεζακ αη ενγαζίαη, 

δηόηη ημ θιενμζμηεζέκ πμζόκ δεκ επήνθεη πνμξ απμπενάηςζίκ ημο. 

Τμ 1938, θαηόπηκ ηζπονμύ ζεηζμμύ, εγέκεημ νεγμαηώζαη εηξ ημοξ ημίπμοξ 

ημο δηδαθηενίμο ημο Β΄ Σπμιείμο (πνώεκ Θειέςκ)θαη ζοκεζηήζε οπό ηςκ 

ανμμδίςκ ε εγθαηάιεηρήξ ημο. Σοκεζηεγάζζε ηόηε ημ Β΄ Σπμιείμκ μεηά ημο 

Α΄ εηξ ημ Μανθίδεημκ δηδαθηήνημκ. Γηξ ημ αοηό δηδαθηήνημκ εζηεγάζζε ηόηε 

ημ Γομκάζημκ Αμθίζζεξ, εγθαηαιείρακ ημ δηδαθηήνημκ ημο δηά ηεκ ηδίακ αηηίακ. 

Τμ 1939 δηά θναηηθήξ ανςγήξ 800.000 δναπμώκ ζοκεπιενώζε ε 

θαηαζθεοή ημο Δειμμοδείμο δηδαθηενίμο θαη εγθαηαζηάζε εηξ αοηό ημ 

Γομκάζημκ Αμθίζζεξ. Καηά ημοξ πνόκμοξ ηεξ θαημπήξ αμθόηενα ηα 

δηδαθηήνηα είπμκ θαηαιεθζή οπό ηςκ θαηαθηεηώκ θαη ηα Σπμιεία 

ειεηημύνγμοκ εηξ ηδηςηηθά θαηαζηήμαηα θαη επί ηη δηάζηεμα μενηθαί ηάλεηξ εηξ 



Ναμύξ ηεξ πόιεςξ. Τμ πνώημκ Θειέςκ δηδαθηήνημκ ημο Β΄ Δεμμηηθμύ 

Σπμιείμκ εγθαηαιειιεμέκμκ, θαηεζηνάθε οπό ηςκ θαηαθηεηώκ, 

αθαηνεζέκηςκ ηςκ παηςμάηςκ θαη όιςκ ηςκ θμοθςμάηςκ ημο, έμεηκακ δε 

μόκμκ μη ημίπμη ημο θαη ε ζηέγεκ ημο εμηθαηεζηναμμέκεκ.  

Τμ δηδαθηήνημκ ημύημ επεζθεοάζζε ημ έημξ 1947 οπό ηεξ Υπενεζίαξ 

Σηεγάζεςξ δηαηεκ ζηέγαζηκ ζομμμνηόπιεθηςκ. 

Καηά ημ Σπμιηθό έημξ 1948-1949 ελεθεκώζε ημύημ εθ ηςκ 

ακηανημπιήθηςκ θαη μεηεθένζε εηξ αοηό ημ Γομκάζημκ, δηόηη ημ Δειμμύδημκ, 

εηξ ημ μπμίμ εζηεγάδεημ θαηειήθζε οπό ημο Σηναημύ. Υπό ημο Γομκάζημκ 

επςνίζζε ηόηε μία μεγάιε αίζμοζα δηδαζθαιίαξ εηξ δύμ μηθνάξ δηα ηζαημά. 

Γθθεκςζέκημξ πανά ημο Σηναημύ ημ Δειμμύδημκ δηδαθηήνημκ ημκ Ιακμοάνημ 

ημο 1950επακεγθαηαζηάζε εηξ ημύημ ημ Γομκάζημκ, ημ δε Β΄ Δεμμηηθόκ 

μεηεθένζεη εθ ημο Μανθηδείμο θαη ζηεγάζζε εηξ ημ παιαηόκ δηδαθηήνημκ ημο 

ηεκ 1ε Φεβνμοανίμο 1950. 

Τμ έημξ 1935 ηδνύζε μηθνόξ Σπμιηθόξ θήπμξ εθηάζεςξ 110η.μ.εηξ μίακ 

κόηηακ γςκίακ ημο πνμαοιίμο., δηόηη ε αοιή ημο Σπμιείμο είκαη μηθνά. Γκ 

ημύημκ θαιιηενγεζήζακ άκζε θαη ιαπακηθά μέπνη ημο έημοξ 1938 μπόηε 

εγθαηαιήθζε ημ πανόκ. 

Γπακήνπηζεκ ε θαιιηένγεηα ημο Σπμιηθμύ θήπμο ημ 1952, μπόηε 

εθοηεύθζεζακ θαη 35 δεκδνύιιηα κενακηδηάξ εηξ ηα εζςηενηθάξ πιεονάξ ημο 

μακδνόημηπμο. 

 

Γκ Αμθίζζε ηε 6ε Μανηίμο 1953 

Ο Δηεοζοκηήξ ημο Σπμιείμο 

Ι. Λαθαθώζεξ 

 

 

ΓΔΚΑΔΣΗΑ 1970 

 
Έηορ Ανέγεπζηρ: 1900-1901 – ΓΩΡΔΑ ΑΝΓΡΔΑ ΤΓΓΡΟΤ (Παξζελαγωγείνλ). 

ΚΣΗΡΗΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, Γηεπζύληξηα: Παπαγξεγνξίνπ 

Κωλζηαληίλα. 
Καηάζηαζε: Αθαηάιιεινλ, Γεκόζηνλ, δωξεάο επεξγέηνπ Αλ. πγγξνύ, έμη (6) 

Αίζνπζαη Γηδαζθαιίαο. Γξαθείνλ Γηεπζπληή. Γξαθείνλ Γηδαζθάιωλ. Απνζήθεο (2). 

Τπόζηεγνλ-Γπκλαζήξηνλ. 

Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. Σνπαιέηεο (4) ζε νηθηξάλ θαηάζηαζε, πξνρείξωο 

θαηαζθεπαζκέλεο. Τδξαπιηθή Δγθαηάζηαζε. Κεληξηθή Γεκνηηθή Απνρέηεπζε. 

Αύιεηνο ρώξνο: 350η.κ. κε καληξόηνηρνλ δηα θηγθιηδωκάηωλ. 

ρνιηθόο θήπνο ΟΥΗ. Τπάξρνπζη λεξαηδηάο θπηεκέλαο αξράο ηνπ 1950 πεξί ηνπ 

καληξόηνηρνπ. 

Υώξνο Γπκλαζηεξίνπ ζηεγαζκέλνο εηο αθαηάιιεινλ θαη επηθίλδπλνλ ππόζηεγνλ.  



Βνεζεηηθόλ πξνζωπηθό: ΟΥΗ 

Γηδαθηηθόλ Πξνζωπηθό: Σξεηο (3) Γηδάζθαινη Μόληκνη αλήθνλ νξγαληθώο, Σέζζεξηο 

(4) Γηδαζθάιηζζαη Μόληκεο αλήθνλ νξγαληθώο, έλαο (1) Γηδάζθαινο απεζπαζκέλνο, 

κία (1) Γηδαζθάιηζζα πξνζωξηλώο ππεξεηνύζα. 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o ρ. Έηνο:  1970-1971: 339  

o ρ. Έηνο:  1971-1972: 341  

o ρ. Έηνο:  1972-1973: 334 (171 αγόξηα, 163 θνξίηζηα) 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: (κε βάζε ηε κε αξηζκ. 50326/1-6-1972 απόθαζε ηνπ ΤΠΔΠΘ 

κε ζέκα: «πκπιήξωζηο Βηβιίωλ Ηζηνξίαο ρνιείωλ) 

 

ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ (1973) θαηά ηε Γηεπζύληξηα Παπαγξεγνξίνπ Κωλζηαληίλα: 

«Τφιστάμεναι ανάγκαι: Ανέγερσις διδακτηρίου εξ υπαρχής». 

 

ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ (2020) 

 

Με βάζε ζηνηρεία ηνπ 2020, από ην πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα κεραλνγξαθηθήο 

ππνζηήξημεο ρνιηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ Γνκώλ ηεο Δθπαίδεπζεο MyShcool,  
Έηορ ανέγεπζηρ νέος κηιπίος: 1982-1990 

Ονομαζία σολείος:   2
ν
 Γεκνηηθό ρνιείν Άκθηζζαο 

Κωδικόρ σολείος:   9480054 

Ηζηοζελίδα σολείος:  https://blogs.sch.gr/2dimamf/ 

email σολείος:   mail@2dim-amfiss.fok.sch.gr 

σολική Δπιηποπή:   ρνιηθή Δπηηξνπή Π.Δ. Γήκνπ Γειθώλ 

Όνομα Γιεςθςνηή:   Παπαεπζπκίνπ Δπζύκηνο (Π.Δ.70) Βαζκόο Α΄ 

Οπγανικέρ Θέζειρ: ΠΔ70:8 (+2 Οινήκεξνπ), ΠΔ06:1, ΠΔ11:1, 

ΠΔ79.01:1, ΠΔ86:1 

ύλνιν: 14 

Λειηοςπγικόηηηα 2020: 7/Θ 

Τπηπεηήζανηερ καηά ηο 2020:  Μόληκνη: 11, Αλαπιεξωηέο: 12 

ΠΔ70:10, ΠΔ05:1, ΠΔ06:1, ΠΔ08:1, ΠΔ11:1, 

ΠΔ23:1, ΠΔ30:1, ΠΔ70.50:1, ΠΔ71:2, 

ΠΔ79.01:1, ΠΔ86:2, ΠΔ91.01:1 

ύλνιν: 23 

Λειηοςπγία Ολοημέπος:  ΝΑΗ 

Σμήμα Ένηαξηρ:   ΝΑΗ 

Παπάλληλη ηήπιξη:  ΝΑΗ (1) 

Σάξη Τποδοσήρ ΕΔΠ:  ΝΑΗ (1) 

Αίθοςζερ Γιδακηηπίος:  ΔΝΝΔΑ (9) 

Γπαθείο Γιεςθςνηή:   ΝΑΗ 

Γπαθείο Δκπαιδεςηικών:  ΝΑΗ 

Σοςαλέηερ:    ΓΩΓΔΚΑ (6 ηζνγείνπ, 6 1
νπ

 νξόθνπ) 

Αίθοςζα Ζ/Τ:   ΝΑΗ 

Γςμναζηήπιο:    ΝΑΗ 

https://blogs.sch.gr/2dimamf/
mailto:mail@2dim-amfiss.fok.sch.gr


Βιβλιοθήκη:    ΝΑΗ  

Βοηθηηικοί Υώποι:   ΝΑΗ (απνζήθεο: 4, ιεβεηνζηάζην, δεμακελή 

πεηξειαίνπ, απνζήθε θαζαξίζηξηαο, απνζήθε 

θπιηθείνπ, βεζηηάξην, θνπδίλα) 

Αίθοςζα Δκδηλώζεων:  ΝΑΗ 

Δπγαζηήπιο Φςζικών Δπιζηημών: ΟΥΗ 

Αίθοςζα Πολςμέζων:  ΝΑΗ 

Ππόζβαζη για παιδιά με αναπηπία: ΝΑΗ 

Πιζηοποιηηικό Πςπαζθάλειαρ: ΟΥΗ 

Κςλικείο:    ΝΑΗ 

Internet ζηιρ αίθοςζερ:  ΝΑΗ 

σολικόρ κήπορ:   ΟΥΗ, παξηέξηα κε κνπξηέο, λεξαληδηέο, πιαηάληα 

Πποαύλιο:    854,64η.κ. (εθ ηωλ νπνίωλ 81η.κ. ζηε 

βόξηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαη 162,82 εζωηεξηθά 

ζηνπο δηάδξνκνπο ηωλ θηηξίωλ) 

Ανοικηόρ σώπορ απσαιοηήηων: 215,98η.κ. 

Πποζθήκη:    2000 (θαηαζθεπή αίζνπζαο Ζ/Τ & κίαο 

(1) αίζνπζαο διδασκαλίας) 

ςζηέγαζη:    ΟΥΗ 

 

Απιθμόρ μαθηηών ηελεςηαίων δεκαεηιών: 

 1970: 339 

 1980: 285  

 1990: 197  

 2000: 162 

 2010: 147 

 2020: 127 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ: 

 

Α. Ο Νομομηχανικός  Δ. Καλλίας. 

τις 10-12-1893 η Ελλάδα πτωχεύει. Μέσα σε αυτό το ζοφερό οικονομικοκοινωνικό κλίμα, 
γίνεται από την πολιτεία η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας οργανωμένων σχολικών κτιρίων. 
Με το Β.Δ. της 17-5-1894 «Περί του τρόπου κατασκευής των σχολείων» καθορίζονται για 
πρώτη φορά προδιαγραφές και δίνονται αρχιτεκτονικές μορφές σχολείων. Σο Β.Δ. βασίζεται 
κυρίως στην εργασία του Νομομηχανικού Δ. Καλλία. Ο καταγόμενος από την Φαλκίδα Δ. 
Καλλίας μετά την αποφοίτησή του από την σχολή Καλών Σεχνών της Αθήνας, συνεχίζει τις 
σπουδές του στο πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού στην Γάνδη του Βελγίου. Επιστρέφοντας 
στην Αθήνα κατατάσσεται στο « ώμα Πολιτικών Μηχανικών» του Τπουργείου Δημοσίων 
Έργων και γρήγορα φθάνει στην κορυφή της ιεραρχίας της Τπηρεσίας. αν Νομομηχανικός ο 
Δ. Καλλίας μελετά 4 τύπους Δημοτικών σχολείων, με αρχιτεκτονική μορφή επηρεασμένη 
έντονα από τον γερμανικό νεοκλασικισμό, που εγκρίνονται στις 20-4-1898 από τον Τπουργό 
Παιδείας Α. Ράλλη. Οι επιφάνειες και οι διαστάσεις των αιθουσών και των κοινόχρηστων 
χώρων του σχολείου, ακολουθούν τις προδιαγραφές που είχαν καθιερωθεί ήδη σε άλλες 
προηγμένες χώρες. Με τα σχέδια του Δ. Καλλία κατασκευάζονται από το 1895 έως το 1910 



περίπου 360 καλαίσθητα και σύγχρονα σχολικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, κυρίως με δαπάνες 
του Ανδρέα υγγρού (1828 -1899) του κληροδοτήματός του και άλλων. Σο παλαιό 2ο Δημοτικό 
χολείο Άμφισσας υπήρξε ένα από αυτά. 

 
(Γηάγξακκα Σεηξαηαμίνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ λνκνκεραληθνύ Γ. Καιιία) 

Β. Ατυχείς χειρισμοί. 

Δυστυχώς σήμερα διατηρούνται ελάχιστα. Σέλος της δεκαετίας του 1970 κρίθηκε από τις Αρχές 
εντελώς ακατάλληλο και προτιμήθηκε η λύση, όχι της αναπαλαίωσης και ανάδειξης, αλλά της 
κατεδάφισης και της δημιουργίας νέου διδακτηρίου. Έτσι ένα στολίδι της πόλης της Άμφισσας 
χάθηκε οριστικά.  

Σο 1979 μεταφέρθηκαν οι μαθητές του 2ου Δημοτικού χολείου Άμφισσας στο Μαρκίδειο 1ο 
Δημοτικό χολείο Άμφισσας όπου και συστεγάστηκαν τα δύο σχολεία για ένα σχολικό έτος σε 
πρωινή και απογευματινή βάρδια εναλλάξ. Από το 1980 και μετά και ως την αποπεράτωση 
του νέου διδακτηρίου οι μαθητές του 2ου Δημοτικού χολείου Άμφισσας φοιτούσαν στο κτίριο 
του «οικοτροφείου» της Ιεράς Μητρόπολης Υωκίδας, στην περιοχή Άγιοι Θεόδωροι Άμφισσας. 

Σο νέο κτίριο άρχισε να κατασκευάζεται σε σχέδια του ΟΚ το 1981-1982. Διακόπηκαν οι 
εργασίες καθώς στις ανασκαφές βρέθηκαν σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα 
υστεροελληνιστικών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Σα σχέδια για ενιαίο παραλληλόγραμμο 
διδακτήριο στην ίδια θέση με το παλαιό άλλαξαν κι έτσι ύστερα από αρκετά χρόνια 
γραφειοκρατικών παλινωδιών (καθώς και για δεύτερη φορά άλλαξε πάλι το σχέδιο του 
Διδακτηρίου ύστερα από αντιδράσεις τοπικών παραγόντων) κατασκευάστηκε το σημερινό 
διδακτήριο, σε σχέδια του ΟΚ και επικεφαλή μηχανικό τον κο Λεωνίδα ειμενελάκη με δύο 
κτίρια (βόρειου προσανατολισμού) ξεχωριστά που ενώνονται με εσωτερικό διάδρομο, 
αφήνοντας 200 περίπου τ.μ. ακάλυπτου ανοιχτού χώρου με τα εναπομείναντα αρχαιολογικά 
ευρήματα. 



Γ. ήμερα. 

Σο σημερινό διδακτήριο περατώθηκε το 1991 οπότε και επέστρεψαν σε αυτό οι μαθητές του 2ου 
Δημοτικού χολείου Άμφισσας. Αγοράσθηκε από την τότε Δημοτική Αρχή ένα μικρό τμήμα 
(περί τα 30τ.μ.) της ιδιοκτησίας Παρασκευής Γιαννακούρη, βόρεια του προαυλίου για αύξηση 
του περίβολου χώρου του χολείου. Έκτοτε έγιναν αρκετές παρεμβάσεις στο κτίριο καθώς 
αυτό ήταν αρκετά δυσλειτουργικό. (2000 προσθήκη αιθουσών με κλείσιμο εσωτερικού 
διαδρόμου, 2018 εσωτερική επένδυση για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου). Σα Δημοτικά 
χολεία Αράχοβας Βοιωτίας, Πόρου, Επιταλίου Αργολίδας, Αγίου Πέτρου Αρκαδίας, είναι 
ορισμένα μόνο από τα χολεία του νομομηχανικού Δ. Καλλία σε ίδια ακριβώς σχέδια με το 2ο 
Δημοτικό χολείο Άμφισσας και χρηματοδότηση Ανδρέα υγγρού κι άλλων ευεργετών, που 
αναπαλαιώθηκαν και υπάρχουν έως σήμερα ως δείγματα αξεπέραστης αρχιτεκτονικής. 

Σο ανακαινισμένο Δ.. Αράχοβας Βοιωτίας Σο ανακαινισμένο Δ.. Επιταλίου Αργολίδας 

 
Σο ανακαινισμένο Δ.. Αγ. Πέτρου Αρκαδίας 

 
Σο ανακαινισμένο Δ.. Πόρου 

Δ. Αρχαιολογικά Ευρήματα 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θεμελίωσης του Β΄ Δημοτικού χολείου Άμφισσας, το 1982, 
επισημάνθηκαν αρχαιότητες σε ορισμένα σημεία του οικοπέδου και ακολούθησε ανασκαφική 
έρευνα. Η σωστική ανασκαφή αποκάλυψε οικιστικά κατάλοιπα, αγωγούς και πιθανώς τμήμα 
κλιβάνου. τη νότια πλευρά του οικοπέδου, σε βάθος 3,75μ. - 4,75μ. ήρθε στο φως συγκρότημα 
έξι δωματίων, από τα οποία τα τέσσερα διατηρούνται ολοκληρωμένα και δίνουν την εικόνα 
μιας οικίας των υστεροελληνιστικών – πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων. Σο δωμάτιο I, 
χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθηκευτικός ή βοηθητικός και είχε άμεση σχέση με την κουζίνα 



(οπτάνιον) του σπιτιού, το δωμάτιο III, όπου εκτός από εστία με όστρακα χυτρών, βρέθηκαν 
μαχαίρια και κεραμική από οικιακά σκεύη καθημερινής χρήσης. ημαντικό ήταν το δωμάτιο 
VI που χαρακτηρίζεται από το στρωμένο με κουρασάνι δάπεδο, από ασβεστοκονίαμα των 
τοίχων, που μιμείται ορθομαρμάρωση και το υπόλειμμα ψηφιδωτού δαπέδου από ποταμίσια 
υπόλευκα χαλίκια. τα κινητά ευρήματα του δωματίου ανήκει και καμέα με παράσταση 
στεφανωμένης κεφαλής Διονύσου. τα δωμάτια II και VI, οι άγνυθες (υφαντικά βάρη) που 
βρέθηκαν ανακατεμένες σε μάζες πλίνθων, σε ψηλότερο επίπεδο από αυτό των δαπέδων, 
αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη δεύτερου ορόφου. Από τη διάταξη των δωματίων, γίνεται 
σαφής διαχωρισμός ανάμεσα σε εκείνα που είχαν περισσότερο επίσημο χαρακτήρα και 
βρίσκονταν στη βόρεια πλευρά, από τα δωμάτια της δυτικής πλευράς που εξυπηρετούσαν 
περισσότερο τις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες του σπιτιού. Πρόκειται για σύνολο 
δωματίων μια οικίας του 1ου αι. π.Φ. – 1ου αι. μ.Φ., που για πρώτη φορά αποκαλύφθηκε στην 
Άμφισσα και για αυτό το λόγο από τα οικοδομικά λείψανα που διερευνήθηκαν ανασκαφικά 
σήμερα είναι ορατό το μεγαλύτερο τμήμα. 

Η προσφορά αυτού του ευρήματος είναι η ουσιαστική συμβολή του στην έρευνα για την 
οικιστική οργάνωση της πόλης στην περιοχή αυτή, την καθημερινή ζωή και τις δραστηριότητες 
των ανθρώπων στα υστεροελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Η περιοχή που βρίσκεται το Β΄ 
Δημοτικό χολείο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολεοδομική οργάνωση και 
κατοίκηση του χώρου που μαρτυρείται από τις οικίες, τα λουτρά και ψηφιδωτά δάπεδα που 
έχουν εντοπιστεί σε αρκετές σωστικές ανασκαφές γειτονικών οικοπέδων και διατηρούνται στα 
υπόγεια των σύγχρονων κατοικιών ή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας. 

 
(Αξραηνινγηθά επξήκαηα από ηελ αλαζθαθηθή έξεπλα ηνπ 1982) 



ΟΝΟΜΑΣΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΩΝ ΣΔΛΔΤΣΑΗΩΝ ΔΣΩΝ: 

 

Πεηξόπνπινο Ζιίαο (ΠΔ70) 1974-1979 

Καξβέιεο Υξήζηνο (ΠΔ70)  1979-1985 

Γξίβα Αηθαηεξίλε (ΠΔ70) 1985-1988 

Καξαγεώξγνπ Άλλα (ΠΔ70) 1988-1992 

αξάληεο Γεώξγηνο (ΠΔ70) 1992-2009 

Φηινθώζηα Αιεμάλδξα (ΠΔ70) 2009-2010 

Γεξνζίδεξε Ηωάλλα (ΠΔ70) 2010-2014 

Παπαεπζπκίνπ Δπζύκηνο (ΠΔ70) 2014-ζήκεξα 

 

ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΜΑΘΖΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ: 

 
 

 

 

Βιβλιογπαθία – Πηγέρ 

 Γηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φωθίδαο. 

 Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα Διεύζεξνπ Πεξηερνκέλνπ: ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ 

 Έιιε Καββαδά: http://www.meganisitimes.gr/ 

 Σζαξνύρα Αλζνύια, Αξραηνιόγνο, I΄ Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ θαη Κιαζηθώλ Αξραηνηήηωλ. 

 ΑΡΥΗΜΖΓΖ: Μεληαίν Πεξηνδηθώλ ύγγξακκα ηνπ Διιεληθνύ Πνιπηερληθνύ πιιόγνπ. 

Αξηζ. ηεύρ.: 2, Έηνο: Ε΄, Αζήλαη Ηνύληνο 1906. 
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