
ΓΔΦΙΝΑ 

 

Ζ Γεζθίνα είλαη νξεηλή θσκόπνιε ηνπ Ννκνύ Φσθίδαο, ρηηζκέλε ακθηζεαηξηθά 

ζηνπο πξόπνδεο ηνπ βνπλνύ Κίξθπο, ζε πςόκεηξν 680κ. θαη κε πξαγκαηηθό 

πιεζπζκό 1.824 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2011). Γηνηθεηηθά αλήθεη ζηνλ Γήκν Γειθώλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο.  

Ζ Γεζθίλα θαηνηθήζεθε από ηελ αξραηόηεηα κε ηελ νλνκαζία Δρεδάκεηα. Ζ 

Δρεδάκεηα ήηαλ αξραία πόιε ε νπνία βξηζθόηαλ πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή πνπ ζήκεξα 

είλαη θηηζκέλνο ν νηθηζκόο ηεο Γεζθίλαο. Ζ Δρεδάκεηα όπσο θαη άιιεο πόιεηο ηεο 

πεξηνρήο (Αληίθπξα, Ληιαία, Γαύιεηα θ.α.) θαηαζηξάθεθε θαη εξεηπώζεθε από ην 

βαζηιηά Φίιηππν ηεο Μαθεδνλίαο 355-346 π.Υ. θαηά ηνλ ηξίην Ηεξό Πόιεκν επεηδή 

έιαβε κέξνο κε ηηο ππόινηπεο Φσθηθέο Πόιεηο ζηελ Ηεξνζπιία ηνπ Ηεξνύ Νανύ ηνπ 

Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο.  

Από ηε Γεζθίλα θαηαγόηαλ έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο επαλαζηάηεο ηνπ 1821 ν 

Δπίζθνπνο αιώλσλ Ζζαΐαο. Αγσλίζηεθε γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο ηνπ 

κέρξη πνπ ζθνηώζεθε από ηνπο Σνύξθνπο ζηηο 22 Απξηιίνπ ηνπ 1821. Ήηαλ ν 

κνλαδηθόο δεζπόηεο ν νπνίνο ζθνηώζεθε αγσληδόκελνο ζην πεδίν ηεο κάρεο γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο ηνπ. Σν ζπίηη ηνπ βξίζθεηαη ζηε Γεζθίλα θαη έρεη 

κεηαηξαπεί ζε κνπζείν όπσο επίζεο θαη ην ζπίηη ηνπ δσγξάθνπ πύξνπ Παπαινπθά 

ηεο γεληάο ηνπ '30, ελόο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο Έιιελεο δσγξάθνπο. Από ηε 

Γεζθίλα θαηάγεηαη θαη ν πξώελ Πξσζππνπξγόο (11-11-2011 έσο 16-5-2012) ηεο 

Διιάδαο, Λνπθάο Παπαδήκνο. 

ηε Γεζθίλα ππάξρεη επίζεο ην Μνλαζηήξη ηνπ Σηκίνπ Πξνδξόκνπ ην νπνίν 

δηαθξίζεθε θαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 θαζώο θαη έλα ζεκαληηθό βπδαληηλό 

κλεκείν, ν λαόο ησλ Σαμηαξρώλ, δίπια από ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Υαξαιάκπνπ 

πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 12ν αηώλα.  

 
(Δεςφίνα, 2016) 
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       6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΔΕΣΦΙΝΑΣ 
 

ΟΝΟΜΑΙΑ   
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

ΟΡΓΑΝΙ-

ΚΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΑΠΟΦΑΗ 

& 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΦΕΚ δημοςίευςησ 

 

ΧΟΛΙΚΟ 
ΕΣΟ ΜΕΣΑ-

ΒΟΛΗ 

ΙΔΡΤΗ 

Μεικτό 
Μονοτάξιο 

αρρζνων και 
θηλζων 

  
προ του 

1860 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 

Μεικτό 
Διτάξιο 

αρρζνων και 
θηλζων 

1870 
 

1870-1871 

ΙΔΡΤΗ - ΧΩΡΙΜΟ 
Μονοτάξιο 

θηλζων 
1897 

 
1897-1898 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΧΩΡΙΜΟ 
Διτάξιο 

αρρζνων 
1897 

 
1897-1898 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
Σριτάξιο 
αρρζνων 

1900 
 

1900-1901 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
Διτάξιο 
θηλζων 

1912 
 

1912-1913 

ΤΓΧΩΝΕΤΗ 
Πεντατάξιο 

Μεικτό 
28266/4-1-1930 

 
1929-1930 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6/Θ 
56630/17-10-

1932 
362/26-10-1932 1932-1933 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 7/Θ 
Β.Δ. 545/11-6-

1965 
123/τ.α΄/29-6-1965 1965-1966 

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ     6/Θ 119467/9-9-1970 674/τ.β΄/26-9-1970 1970-1971 

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ 5/Θ 
Π.Δ.598/31-8-

1982 
112/τ.α΄/13-9-1982 1982-1983 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ 6/Θ 
Π.Δ. 375/16-7-

1985   
133/τ.α΄/24-7-1985 1985-1986 

ΤΠΟΒΙΒΑΜΟ 5/Θ 
Π.Δ.338/26-8-

1987 
155/τ.α΄/27-8-1987 1987-1988 

ΠΡΟΑΓΩΓΗ     6/θ Π.Δ. 451/1989 197/τ.α΄/8-9-1989 1989-1990 

 

 

 

 



 
(Δημοτικό χολείο Δεςφίνασ, 1953) 

 

 

 

 
(Δημοτικό χολείο Δεςφίνασ, 1973) 

 

 



 
(Δημοτικό χολείο Δεςφίνασ, 2019) 

 

 
(Δημοτικό χολείο Δεςφίνασ, 2019) 

 

 



ΙΣΟΡΙΑ 
 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΙ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΓΔΦΙΝΑ 

 

Τμ Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ Δεζθίκεξ ηδνύζε εοζύξ ςξ απειεοζενώζεμεκ 

οπό ημο Τμονθηθμύ Δογμύ θαη ηεξ ακαζοζηάζεςξ ημο Γιιεκηθμύ Βαζηιείμο. Ε 

ίδνοζίξ ημο ζομπίπηεη με ηεκ ίδνοζηκ Δεμμηηθώκ Σπμιείςκ εηξ μιόθιενμκ ημ 

ηόηε Γιιεκηθόκ. Βαζίιεημκ. 

Τμ πνώημκ, ςξ εμθαίκεηαη εθ ηςκ εκ ης Γναθείμ εμώκ ηενμομέκςκ 

βηβιίςκ θαη ηαξ ζπεηηθάξ πιενμθμνίαξ ηςκ θαημίθςκ, ειεηημύνγεζεκ ςξ 

μμκμηάλημκ αννέκςκ θαη ζειέςκ, μέπνη ημο έημοξ 1870, όηε θαη πνμήπζε εηξ 

δηηάλημκ ημημύημκ. 

Ηαηά ημ έημξ 1897 ηδνύζε εκηαύζα μμκμηάλημκ Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ 

Θειέςκ θαη μύης ημ οπάνπμκ μεηθηόκ δηηάλημκ Σπμιείμκ επςνίζζεη εηξ 

δηηάλημκ αννέκςκ θαη μμκμηάλημκ ζειέςκ. 

Ηαηά ημ έημξ 1900 ημ δηηάλημκ αννέκςκ πνμήπζε ιόγς ημο ανηζμμύ ηςκ 

μαζεηώκ εηξ ηνηηάλημκ θαη ςξ ημημύημκ ειεηημύνγεζεκ μέπνη ημο έημοξ 1929 

μπόηε εγέκεημ θαη ε ζογπώκεοζηξ ηςκ δύμ ζπμιείςκ εηξ πεκηαηάλημκ μηθηόκ. 

Ηαηά ημ έημξ 1912 ημ μμκμηάλημκ Σπμιείμκ ζειέςκ πνμήπζε εηξ δηηάλημκ 

θαη ςξ ημημύημκ ειεηημύνγεζεκ μέπνη ημο έημοξ 1929, μπόηε εγέκεημ θαη ε 

ζογπώκεοζηξ, ςξ ειέπζε θαη ακςηένς. 

Από ημο έημοξ 1929 μέπνη ημο έημοξ 1931 ειεηημύνγεζεκ ςξ 

πεκηαηάλημκ μηθηόκ Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ θαη από ημο έημοξ 1932-33 

επνμήπζε εηξ ελαηάλημκ ημημύημκ. 

Δηδαθηήνημκ: Τμ πνώημκ δηδαθηήνημκ εη ςξ εζηεγάζζε ημ Δεμμηηθόκ 

Σπμιείμκ, μίθεμα απιμύκ, ήημ Δεμόζημκ πνεζημμπμημύμεκμκ θαίκεηαη οπό ηςκ 

Ημηκμηηθώκ Ανπώκ, δηά δηαθόναξ ακάγθαξηεξ θμηκόηεημξ. Γπεηδή ημ 

δηδαθηήνημκ ημύημ ήημ αθαηάιιειμκ, επςιήζε εηξ ηδηώηαξ θαη οθίζηαης μέπνη 

ζήμενμκ εηξ ηεκ θαημπήκ ημο ζομπμιίημο μαξ Νηθμι. Γοζη. Αιελίμο. Γηξ 

ακηηθαηάζηαζηκ αοημύ ακεγένζε ημ 1870 κέμκ οπό ημο Δεμμζίμο, ηύπμο 

ηνηηαλίμο εηξ ημ μπμίμκ εζηεγάζζεζακ ηα Σπμιεία μέπνη ημο έημοξ 1915. 

Ηαηά ημ έημξ 1915 ακεγένζε κέμκ δηδαθηήνημκ ηύπμο ηεηναηαλίμο ςξ ε 

ζοκεμμέκε θςημγναθία ημο δηδαθηενίμο, εηξ από ημ ελήξ αοημύ ζηεγάδεηαη 

μέπνη ζήμενμκ ημ Σπμιείμκ μαξ. 

Τμ ακεγενζέκ ηνηηάλημκ δηδαθηήνημκ θαηά ημ έημξ 1930 πενηήιζεκ εηξ 

ηεκ δηθαημδμζίακ ηεξ Ημηκόηεημξ, ςξ θαη ζηεγάδμκηαη ηα Γναθεία ηαύηεξ. 



Σήμενμκ επεηδή μ πώνμξ δεκ είκαη επανθήξ ημο ηεηναηαλίμο Σπμιείμο, 

ημ Σπμιείμκ μαξ πνεζημμπμηεί δηα ηαξ ακάγθαξ ημο θαη μίακ επ’ εκμηθίς 

αίζμοζακ ηδηςηηθμύ θηενίμο ημο θ. Ακη. Παπαιμοθά. 

Γπεηδή ημ Σπμιείμκ μαξ ζηενείηαη επανθμύξ θαη θαηαιιήιμο πώνμο δηα 

ηεκ ίδνοζηκ θαη θαιιηένγεηακ πεηναμαηηθμύ αγνμύ δηά ζπμιηθόκ θήπμκ, 

ακαγθάδεηαη κα πνεζημμπμηή ημκ μηθνόκ πώνμκ ημο πνμαοιίμο ημο ζπμιείμο 

δηά ζπμιηθόκ θήπμ, ςξ ακζόθεπμκ θαη ιαπακόθεπμκ μάιιμκ. Ωξ ημημύημξ 

θαιιηενγείηαη από ημ 1920. 

Αλία μκείαξ βηβιημζήθε εκ ης εεμεηένς Δεμμηηθόκ Σπμιείμκ ηδνύζε 

θαηά ημ έημξ 1930, όηε θαηενγήζε ημ Γιιεκηθόκ Σπμιείμκ θαη ε βηβιημζήθε 

ημο πενηήιζεκ εηξ ηεκ δηθαημδμζίακ ημο Δεμμηηθμύ Σπμιείμο. 

Από ημο έημοξ αοημύ ήνπηζεκ θαη μ πιμοηηζμόξ αοηήξ δηά ηόμςκ 

θαηαιιήιςκ δηά ημοξ δηδαζθάιμοξ θαη ημοξ μαζεηάξ. Σήμενμκ εηξ ηε 

βηβιημζήθε μαξ οπάνπμοκ πενίπμο 325 ηόμμη δηαθόνςκ βηβιίςκ, ελ αοηώκ 

232 ηόμμηείκαη πνμξ πνήζηκ ημο δηδαθηηθμύ πνμζςπηθμύ, 81 ηόμμη πνμξ 

πνήζηκ ηςκ μαζεηώκ θαη 12 ηόμμη ημο ιεληθμύ ημο Ειίμο πνμξ πνήζηκ 

αμθμηένςκ. Τμ εγθοθιμπαηδηθόκ ιεληθόκ ημο Ειίμο εδώνεζεκ εηξ ημ 

Σπμιείμκ μαξ μ θμξ Σηέθακμξ Παπαθςκζηακηίκμο, όζηηξ θαη ζα μιμθιενώζε 

ηεκ δςνεάκ, δηά ηεξ απμζημιήξ όιςκ ηςκ εθδηδόμεκςκ οπό ημο Ειίμο ηόμςκ 

ημο ιεληθμύ αοημύ. 

 

Γκ Δεζθίκε ηε 26ε Φεβνμοανίμο 1953 

Ο δηεοζοκηήξ ημο Σπμιείμο 

Μαιμύθμξ Δεμήηνημξ 
 

 

 

 



ΙΣΟΡΙΚΗ ΔΚΘΔΙ ΣΗ ΚΩΜΟΠΟΛΔΩ ΓΔΦΙΝΗ Δ ΟΣΙ 

ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ 

 
 

 

ΒΑΙΛΔΙΟΝ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΦΩΚΙΓΟ 

ΔΞΑΣΑΞΙΟΝ ΓΗΜΟΣΙΚΟΝ 

ΥΟΛΔΙΟΝ ΓΔΦΙΝΗ 

 

 

 

Απιθ. ππωη. 138 

Δν Γεζθίνη ηη 29
η
-6-1960 

  

Ππορ 

Σον κύπιον Δπιθεωπηηήν ηων 

Γημοηικών σολείων Φωκίδορ 

ειρ Άμθιζζαν 

 

 

Διρ εκηέλεζιν ηηρ ςπ. απιθ. 1301 ηηρ 11-

5-1959 Τμεηέπαρ Γιαηαγήρ, λαμβάνω ηην 

ηιμήν να ςποβάλω Τμών ζςνημμένωρ 

«Ιζηοπικήν έκθεζιν ηηρ κωμοπόλεωρ 

Γεζθίνηρ» διά ηα καθ’ ημάρ. 

 

 

 

Ε θςμόπμιηξ Δεζθίκα, ανηζμμύζα ηνεηξ πηιηάδαξ θαημίθμοξ…… (….) 

…Έπεη δηδαθηήνημκ ηύπμο ελαηαλίμο, ιηζόθηηζημο εηξ ανίζηεκ θαηάζηαζηκ, 

ακεγενζέκ ημ έημξ 1915 οπό ημο Δεμμζίμο ςξ ηεηναηάλημκ, ημ δε έημξ 1957 

εγέκεημ πνμζζήθε δύμ αηζμοζώκ εηξ αοηώ θαη ήδε είκαη ελαηάλημκ. (…..) 

…Εμενήζηαξ Σπμιηθάξ εθδνμμάξ πναγμαημπμημύμεκ α) εηξ ηεκ Μμκήκ 

Τημίμο Πνμδνόμμο, έκζα μηθνόκ άιζμξ θαη όμβνημκ ύδςν. β) εηξ ιόθμκ 

πνμθήημο Ειημύ, όζηηξ δεζπόδεη μιμθιήνμο ημο Ημνηκζηαθμύ θόιπμο θαη ηεξ 

παναιίαξ Πειμπμκκήζμο, από Αηγίμο μέπνη Ημνίκζμο πνμξ Νόημκ θαη πνμξ 

Βμννάκ θαίκεηαη ελ αοημύ μ Πανκαζζόξ μέπνη ηςκ ορςμάηςκ ηςκ Δειθώκ 

θαη μη θμνοθμγναμμαί ηεξ Γθηώκαξ. γ) εηξ Ηαηζηθά ύρςμα μπόζεκ θαίκεηαη 

όιμκ ημ ιεθακμπάδημκ Ηνίζζεξ, θαη δ) εηξ ημ Άιζμξ ημο Αγίμο Αζακαζίμο, 

όπεν δεζπόδεη μεγάιεξ πενημπήξ ηεξ Ημηκόηεημξ. (….) 

…Υπάνπμοζηκ πμιιαί πνμιήρεηξ ηςκ θαημίθςκ επενεάδμοζεξ ημοξ 

μαζεηάξ, ήημη: Δεκ ζθμοπίδμμεκ όηακ ηαληδεύε άκζνςπμξ ημο ζπηηημύ, έςξ 

όημο θζάζεη εηξ ημκ πνμμνηζμόκ ημο. Δεκ λεθηκμύκ εηξ ενγαζίακ εμένακ Τνίηε. 

Γλεηάδμοκ θαη πηζηεύμοκ πμιύ εηξ ηα ζεμεία ηεξ πιάηεξ ημο ανκημύ ημ 

Πάζπα. Δεκ δίδμοκ ημ ζαπμύκη εηξ πείναξ άιιμο θαη’ εοζείακ, δηά κα 

πνμιεθζεί ένηξ. Δεκ δακείδμοκ ηεκ κύπηα αογά θαη πνμδύμη. Τμ ιάιεμα ηεξ 



θμοθμοβάγηαξ ζεςνείηαη θαθόξ μηςκόξ. Δεκ δακείδμοκ ηίπμηεξ από ημ ζπίηη 

όηακ βγάδεη ε θιώζζα ηα πμοιηά. (….) 

…Τεκ μμηιία ηςκ μαζεηώκ παναθηενίδεη νμομειηώηηθε οθή θαη πνμθμνά, 

π.π. ημο θ ςξ ηξ, π.π. θαίεη ημ θαγεηό = ηζαίεη ημ θαί. Ηαηζίθα = θαηζίηζα 

θ.ι.π. Γηξ ηεκ μμηιίακ οπάνπμοζη πμιιμί ηδηςμαηηζμμί. (….) 

 

Γκ Δεζθίκε ηε 23ε Ζμοκίμο 1960 

Ο δηεοζοκηήξ ημο Σπμιείμο 

Ζ. Γεναθάνεξ 

 

 

 

ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1970 

 
Έηορ Ανέγεπζηρ: 1915. 

ΚΣΙΡΙΟ: κε βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 1973, Γηεπζπληή: Μπνύξα Γεσξγίνπ. 
Καηάζηαζε: Καιή, Γεκόζην, έμη (6) Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο. Γξαθείν Γαζθάισλ, 

Απνζήθε. 

Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. Σνπαιέηεο (3) ζε θαθή θαηάζηαζε. Απνρέηεπζε (βόζξνο). 

Αύιεηνο ρώξνο: 2.198η.κ. κε καληξόηνηρν. 

ρνιηθόο θήπνο 130η.κ. δίρσο πεξίθξαμε, αλζόθεπνο αξδεπόκελνο από ην 

πδξαγσγείν ηεο θσκόπνιεο. 

Βνεζεηηθό πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηα: ΝΑΗ 

 Αξηζκόο καζεηώλ: 

o ρ. Έηνο:  1970-1971: 185  

o ρ. Έηνο:  1971-1972: 175  

o ρ. Έηνο:  1972-1973: 175 (87 αγόξηα, 88 θνξίηζηα) 

 

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

κε ζέκα: «πκπιήξσζηο Βηβιίσλ Ηζηνξίαο ρνιείσλ) 

 Σν ρνιείν ηδξύζε πξν ηνπ 1860. Καη’ αξράο ειεηηνπξγεί αξξέλσλ ηξηηάμηνλ 

θαη ζειέσλ δηηάμηνλ, ζπγρσλεπζέληα εηο πεληαηάμηνλ κεηθηόλ δηά ηεο ππ’ 

αξηζ. 28266/4-11930 Γ/γήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Πξνήρζε εηο 6/ηάμηνλ 

δηα ηεο ππ. αξηζ. 56630/17-10-1392 Γ/γήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

(ΦΔΚ362). Πξνήρζε εηο 7/ζέζηνλ δηά ηεο ππ. αξηζ. 545/11-6-1965 Γ/γήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Τπεβηβάζζε εηο 6/ζέζηνλ  δηά ηεο ππ. αξηζ. 119467/9-

9-1970 Γ/γήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 

 Τπεξεηήζαληεο Γάζθαινη: Κνληόο Κσλ/λνο (1921-1923), Μαλαίνο Λνπθάο 

(1919-1924), Σζίπνπξαο Γεκήηξηνο (1922-1923), Κνληνγεώξγνο Υξήζηνο 

(1923-1940), Παππάο Ησάλλεο (1922-1923), Βνύιγαξεο Λνπθάο (1921-

1923), Γθίθαο Νηθόιανο (1923-1926), Λάηνο Ησάλλεο (1923-1940), 



Παπαγεσξγίνπ ηαπξνύια (1930-1931), Καβαζά Παλαγνύια (1930-1935), 

Παπαζαλαζίνπ Δπζύκηνο (1930-1931), Γιπκή ηπιηαλή (1933-1935), 

Παπαδνπνύινπ Βαξβάξα (1934-1935), Γεξαθάξεο Ησάλλεο (1935-1960), 

Μειέγνπ Παξαζθεπή (1920-1924), Σζίπνπξα Αληηγόλε (1921-1923), 

Κνινκβόηζνπ Βαζηιηθή (1923-1930), Αλδξνπηζνπνύινπ Υξηζηίλα (1940-

1945), νύθνο Αληώληνο (1940-1941), Λεβεληάθνο Δκκαλνπήι (1941-1947), 

Φπιαθηόο Γεώξγηνο (1945-1946), Αλαγλσζηάθνπ Υξπζνύια (1945-1946), 

Ρνύζζα Αγγειηθή (1948-1950), Καξαλίθα Αηθαηεξίλε (1948-1949), 

Ζιηαθόπνπινο Αλαζηάζηνο (1948-1953), Μαινύθνο Γεκήηξηνο (1950-1955), 

Καινγήξνπ Δπαγγειία (1950-1951), Γθνπδνύκα Οπξαλία (1952-1955), Λίκαο 

Ησάλλεο (1952-1956), Παληαδνπνύινπ Αηθαηεξίλε (1953-1954), Αξβαλίηνπ 

Παλαγνύια 1954-1958), Μεληδεινπνύινπ Εσή (1955-1958), Κσζηνπνύινπ 

ηέιια (1955-1956), Κνθκνηόο Ησάλλεο (1956-1958), Γνπδέιεο Νηθόιανο 

(1956-1958), Λάινπ Βαζηιηθή (1957-1959), Μπνύξαο Γεώξγηνο (1958-1974), 

Γεθέξκνπ ηπιηαλή (1958-1959), Παπατσάλλνπ Αζελά (1958-1959), 

Μπαλνύζεο Δπζύκηνο, ηακίδνπ Γεσξγία,  

 

ΛΟΗΠΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ (1973) θαηά ηνλ δάζθαιν Μπνύξα Γεώξγην: 

«Υφισταμεναι ανάγκαι: Επισκευής στέγης 500.000δρχ, Προσθήκης Γραφείου 
100.000δρχ, Κατασκευής αφοδευτηρίων 250.000δρχ. ». 
 
 
 

ΤΓΥΡΟΝΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

 

Με βάζε απνγξαθηθό δειηίν ηνπ 2019, Γηεπζύληξηαο: Μαζνύξα Αηθαηεξίλεο (ΠΔ70). 
 

Ονομαζία σολείος:   6/Θ Οινήκεξν Γεκνηηθό ρνιείν Γεζθίλαο 

Κωδικόρ σολείος:   9480067 

Ιζηοζελίδα σολείος:  https://blogs.sch.gr/dimdesfin/ 

Όνομα Γιεςθςνηή:   Μαζνύξα Αηθαηεξίλε (Π.Δ.70) Βαζκόο Α΄ 

Οπγανικέρ Θέζειρ:   ΠΔ70:8, ΠΔ11:1, ΠΔ06:1 ύλνιν: 10 

Τπηπεηήζανηερ  καηά ηο 2019:  14. Μόληκνη: 10, Αλαπιεξσηέο:4 

Λειηοςπγία Ολοημέπος:  ΝΑΗ 

Σμήμα Ένηαξηρ:   ΝΑΗ 

Παπάλληλη ηήπιξη:  ΝΑΗ (1) 

Αίθοςζερ Γιδακηηπίος:  ΓΔΚΑ (10) 

Γπαθείο Γιεςθςνηή:   ΝΑΗ 

Γπαθείο Δκπαιδεςηικών:  ΝΑΗ 

Σοςαλέηερ:    ΣΡΔΗ (3) 

Αίθοςζα Η/Τ:   ΝΑΗ 

Γςμναζηήπιο:    ΟΥΗ 

Βιβλιοθήκη:    ΝΑΗ  

Βοηθηηικοί Υώποι:   ΝΑΗ – θπιηθείν – ιεβεηνζηάζηα (2) 

Αίθοςζα Δκδηλώζεων:  ΟΥΗ 

https://blogs.sch.gr/dimdesfin/


Δπγαζηήπιο Φςζικών Δπιζηημών: ΝΑΗ 

Αίθοςζα Πολςμέζων:  ΝΑΗ 

Ππόζβαζη για παιδιά με αναπηπία: ΝΑΗ 

Πιζηοποιηηικό Πςπαζθάλειαρ: ΟΥΗ 

Κςλικείο:    ΝΑΗ 

Δνζύπμαηο internet ζηιρ αίθοςζερ: ΝΑΗ 

σολικόρ κήπορ:   ΝΑΗ, 144η.κ. 

Πποαύλιο:    1741,48η.κ. 

Ανακαηαζκεςέρ, Πποζθήκερ: 1956, 2001 

 

Απιθμόρ μαθηηών ηελεςηαίων δεκαεηιών: 

 1980: 153  

 1990: 155  

 2000: 104 

 2010: 074 

 2019: 065 

 

ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ:  θαηά ηε Γηεπζύληξηα Μαζνύξα Αηθαηεξίλε: 

« Το Σχολείο ιδρύθηκε πριν από το 1860. Στην αρχή λειτούργησε ως τριτάξιο 
αρρένων και διτάξιο θηλέων, σγχωνευθέντα σε πεντατάξιο  μεικτό με την υπ’ 
αρθ.28266/04-01-1930 Δ/γής Υπουργείου Παιδείας. Προήχθη σε εξατάξιο με την 
υπ’ αρθ. 56630/17-10-1932 Δ/γής Υπουργείου Παιδείας(Φ.Ε.Κ. 362). Το παρόν 
διδακτήριο κτίστηκε το 1914. Το 1956 έγινε η προσθήκη της νέας-ανατολικής» 
«Το 1956 προστέθηκε το 1/3 του υπάρχοντος διδακτηρίου και το 2001 δύο (2) 
αίθουσες για τις ανάγκες των μαθημάτων των Φυσικών και των Τ.Π.Ε.» 
 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΑ ΓΙΔΤΘΤΝΣΩΝ ΣΔΛΔΤΣΑΙΩΝ ΔΣΩΝ: 

 

Μαινύθνο Γεκήηξηνο  

Γεξαθάξεο Ησάλλεο  

Μπαθνγάλλεο Υαξάιακπνο  

Μειίζηαο   

Μπνύξαο Γεώξγηνο  

Θενδσξέινο Γεκήηξηνο 1976-1978 

Σδαθέξεο Λνπθάο 1978-2000 

Σζίληδεξα Μαξία 2000-2012 

Μαζνύξα Αηθαηεξίλε  2012- ζήκεξα 

 

 

 

 

 



ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΜΑΘΗΣΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ: 

 

 
 

Βιβλιογπαθία – Πηγέρ 

 Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Φσθίδαο. 

 Γηαδηθηπαθή Δγθπθινπαίδεηα Διεύζεξνπ Πεξηερνκέλνπ: ΒΗΚΗΠΑΗΓΔΗΑ 

 https://blogs.sch.gr/dimdesfin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ημείωζη: ηηο ηζηνξηθέο αλαθνξέο αθνινπζείηαη πηζηά ε γξαθή θαη ε ζύληαμε ησλ ζπγγξαθέσλ.  
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