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Η Εκπαίδευση στην περιοχή των Θεστιέων και το ∆ηµοτικό Σχολείο Μουσταφουλίου από 
τα τέλη του 19ου αιώνα: Αρχειακές πηγές 

 
Στα πρώτα χρόνια του Νεοελληνικού βίου η Εκπαίδευση στην Αιτωλ/νία, όπως και σε 

ολόκληρη τη χώρα, είναι αποδιοργανωµένη. Τα θεµέλια που τέθηκαν επί Καποδίστρια έγιναν 
πάλι συντρίµµια µετά τη δολοφονία του. Το 1833, σύµφωνα µε έκθεση του Νοµάρχη Αιτωλ/νίας 
λειτουργούσαν σχολεία στο Μεσολόγγι, το Αιτωλικό, τη Ναύπακτο και τον Προυσό.  

Η Αντιβασιλεία το 1834 (6/18.2.1834) ψήφισε το Νόµο «περί ∆ηµοτικών Σχολείων» σύµφωνα 
µε τον οποίο κάθε ∆ήµος υποχρεούταν να συστήσει ∆ηµοτικό Σχολείο επιβαρυνόµενος τόσο µε 
τα έξοδα συντήρησής του όσο και µε τη µισθοδοσία του δασκάλου. Οι διορισµοί των δασκάλων 
γίνονταν ύστερα από πρόταση του Νοµάρχη, η οποία προέκυπτε µετά από συνεργασία µε τους 
∆ήµους. Ο ίδιος  Νόµος έδινε τη δυνατότητα στις κοινότητες των αποµακρυσµένων χωριών να 
ιδρύουν Γραµµατοσχολεία ή Γραµµατοδιδασκαλεία και να µισθώνουν ανθρώπους µε ελάχιστες 
γνώσεις ή τους εφηµέριους για να µαθαίνουν στα παιδιά τους ανάγνωση, γραφή και λίγη 
αριθµητική.  

Οι ∆ήµοι, ωστόσο, πάρα πολύ δύσκολα καταφέρνουν να συγκροτήσουν και να συντηρήσουν 
σχολεία: καθυστερούν, αδιαφορούν, έρχονται σε προσωπικές και πολιτικές συγκρούσεις, δεν 
καταβάλλουν τους µισθούς των διδασκάλων και αυτοί παραιτούνται, δεν διαθέτουν τους 
αναγκαίους πόρους για τη συντήρηση των σχολείων και «πάει λέγοντας». Και οι δεκαετίες 
κυλούν….  

Σύµφωνα µε έκθεση του υπουργού Παιδείας το σχολικό έτος 1855-56 (ΦΕΚ8/3.4.1857) 
λειτουργούν σ’ ολόκληρη την επικράτεια 409 Αλληλοδιδακτικά ∆ηµοτικά Σχολεία, 41 Ιδιωτικά και 
300 Γραµµατοδιδασκαλεία. Αντιλαµβάνεται κανείς το µέγεθος αν σκεφτεί ότι ο ∆ήµος Θεστιέων 
τότε είχε περίπου 20 οικισµούς και ο Νοµός Αιτωλοακαρνανίας περισσότερες από 300 
κοινότητες.  

Το 1884 η πολιτεία αποφάσισε να ενισχύσει οικονοµικά τους ∆ήµους ως προς τις 
λειτουργικές δαπάνες και τη µισθοδοσία των δασκάλων και µόλις το 1920 (Ν. 2125) ανέλαβε εξ 
ολοκλήρου τις δαπάνες της Στοιχειώδους Εκπαίδευσης και καθιέρωσε την αµοιβή των δασκάλων 
από το δηµόσιο.  

 
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ολοκληρωµένη µελέτη του θέµατος αλλά στοχεύει στην 

πρόκληση ενδιαφέροντος για περαιτέρω έρευνα και µελέτη της εκπαιδευτικής ιστορίας του 
Νοµού. Καταγράφονται στοιχεία για τα σχολεία της περιοχής των Θεστιέων από την τελευταία 
δεκαετία του 19ου αιώνα και µέχρι τη δεκαετία του 1930. Το 1929 άλλωστε έχουµε τη µεγάλη 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1930 η χώρα βαίνει προς τον 
παγκόσµιο πόλεµο. Τα στοιχεία προέρχονται από τα εκπαιδευτικά αρχεία που έχουν 
συγκεντρωθεί και φυλάσσονται στην υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Αιτωλ/νίας 
στο Μεσολόγγι. Πρόκειται για αρχεία της ∆/νσης και των Γραφείων της Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης καθώς και αρχεία των σχολείων της περιοχής. Τα παλαιότερα στοιχεία αυτών 
ανάγονται στο 1896, έτος από το οποίο υπάρχουν Πρακτικά του Εποπτικού Συµβουλίου και 
Εκθέσεις Επιθεωρητών, Βιβλία Προσωπικού, Βιβλία Σχολείων και Φοιτώντων Μαθητών καθώς 
και Ατοµικοί Φάκελλοι εκπαιδευτικών. Επίσης από το 1896 σώζεται το αρχείο του ∆ηµοτικού 
Σχολείου Μουσταφουλίου.  

Στον τέως ∆ήµο Θέρµου, λοιπόν, ο οποίος µετονοµάστηκε το 1910 σε ∆ήµο Θεστιέων, 
λειτουργούν συνολικά 18 σχολεία που  απλώνονται σε όλους σχεδόν τους οικισµούς του.  

Για λόγους οικονοµίας χρόνου τα στοιχεία που παραθέτω για το κάθε σχολείο είναι ελάχιστα 
όµως θα υπάρχουν αναλυτικότερα στα πρακτικά. 

Αλλά ας ξεκινήσουµε την παρουσίαση των σχολείων 
 

1. Το ∆ηµοτικό Σχολείο Αρρένων ΜΟΥΣΤΑΦΟΥΛΙΟΥ, το οποίο µετονοµάστηκε σε ∆ηµοτικό 
Σχολείο Παναιτωλίου µαζί µε την Κοινότητα το 1928, (ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ ΦΕΚ 81Α/14-5-1928) 
καταγράφεται σε βιβλίο Σχολείων και Προσωπικού της ∆/νσης Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ως 
ιδρυθέν το 1879. ∆εν έχει εντοπισθεί ωστόσο ΦΕΚ ίδρυσής του.  

Το 1883 πάντως λειτουργεί όταν µετατίθεται στο σχολείο ο δηµοδιδάσκαλος Κων/νος 
Σταµατόπουλος (ΦΕΚ 93/14.3.1883). Το 1891 υπηρετεί ο διδάσκαλος Κων/νος Τριανταφύλλου 
καταγόµενος από την Κόνισκα και απόφοιτος του διδασκαλείου Αθηνών.  

Από το έτος 1896 σώζεται πλήρες το αρχείο του σχολείου αποτελούµενο από Μαθητολόγια 
και Γενικούς Ελέγχους και έχει κατατεθεί στην υπηρεσία των Αρχείων. 

Από το 1898 το σχολείο είναι διθέσιο (αφού οι µαθητές του υπερβαίνουν τους 100) και 
υπηρετούν οι δάσκαλοι Χρήστος Σακκόπουλος, Σπυρίδων Τσίγκας, Παναγιώτης Πετρόπουλος, 
Φώτιος Αλεξόπουλος (εκ Παναιτωλίου) και Ιωάννης Καράτσαλος ενώ ο Κων/νος Τριανταφύλλου 
υπηρετεί συνολικά περίπου 30 χρόνια, µέχρι το 1930 που µετατέθηκε στο 2ο Παναιτωλίου. 
Βέβαια η κατάσταση δεν είναι άριστη και χωρίς προβλήµατα. π.χ. το 1921 αν και το σχολείο είναι 
διθέσιο υπηρετεί µόνο ένας δάσκαλος ο οποίος έχει να διδάξει 148 µαθητές, ενώ το διδακτήριο 
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είναι µισθωµένο και τα θρανία παλαιά και ακατάλληλα «ξύλα και όγκοι παρατηρούνται λεγόµενα 
θρανία» σηµειώνει ο Επιθεωρητής. Το 1932 πια το Παναιτώλιο διαθέτει νεόδµητο διδακτήριο. 

Η δυναµικότητα του σχολείου είναι µεγάλη ήδη από το 1896. Λειτουργεί µε τέσσερις τάξεις 
(Α-∆) και έχει 103 µαθητές, ενώ την επόµενη χρονιά οι µαθητές του είναι 116. Το σχολικό έτος 
1903-4 έχει 183 µαθητές το µεγαλύτερο αριθµό µέχρι και το 1929. Το σχολικό έτος 1924-25 
εντοπίζονται οι πρώτες εγγραφές προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Τη δεκαετία του 1930 ο 
αριθµός των µαθητών αυξάνεται ραγδαία, παρά την ύπαρξη και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου 
Παναιτωλίου: από τους 195 οι µαθητές το 1930 φτάνουν τους 260 το 1939. 

Με την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929 καταργούνται τα σχολεία Αρρένων και Θηλέων 
και µετατρέπονται όλα σε µεικτά και πλήρη εξατάξια και το µεν Αρρένων µετατρέπεται σε 1ο 
Παναιτωλίου το δε Θηλέων σε 2ο  µε το ΦΕΚ 89/20.3.1930. 

2. Το ∆ηµοτικό Σχολείο Θηλέων ΜΟΥΣΤΑΦΟΥΛΙΟΥ   ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1907 
(ΦΕΚ250/11.12.1907) και το Μάρτιο του 1908 διορίστηκε η Σοφία Παναγοπούλου. Το 1915 
εξακολουθεί να υπηρετεί στο σχολείο η Παναγοπούλου (επιµελής και έξυπνη κατά τον 
επιθεωρητή), όµως το σχολείο δεν διαθέτει ούτε ένα θρανίο. Το 1921 σε εκτενή έκθεση του 
επιθεωρητή καταγράφεται η τραγική κατάσταση του σχολείου: Το διδακτήριο είναι ιδιωτικό 
αποτελούµενο από µόνη µία αίθουσα η οποία χωράει τις 104 εγγεγραµµένες µαθήτριες (78 
παρευρίσκονταν τη µέρα της επιθεώρησης) όχι όµως και «πάσας τας υποχρέους προς φοίτησιν 
αν προσέλθωσιν». Ως προς τα έπιπλα, όργανα και σκεύη «Το σχολείον τούτο στερείται των 
πάντων εκτός ενός µελανοπίνακος και ενός χάρτου της Ελλάδος. Αι µαθήτριαι κάθηνται επί 
σκαµπόδων κινδυνεύουσαι να καταστώσιν άπασαι κυφαί, καθόσον και αυτοί οι σκάµποδες είναι 
πολύ χαµηλοί.….» Το αρχείο του σχολείου είναι ατελέστατα καταρτισµένο, η πρόοδος των 
µαθητριών µετριώτατη και η διδασκάλισσα Ευριδίκη Παπαποστόλου δέχεται δριµύτατες 
παρατηρήσεις. Το 1925, ωστόσο, προήχθη σε διθέσιο και το 1930 µετασχηµατίστηκε σε 2ο 
Παναιτωλίου, χρονιά από την οποία σώζεται και το αρχείο του.  
3. Το ∆ηµοτικό Σχολείο Αρρένων ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ιδρύθηκε µε ΦΕΚ του 1886 (ΦΕΚ 
318/20.11.1886) «…. συντηρηθησόµενον δαπάναις του οικείου ∆ήµου». Το Καινούργιο είναι έδρα 
του ∆ήµου από το 1884 µέχρι το 1905. 
Με ΦΕΚ του 1896 (ΦΕΚ183/3.8.1896) «Περί απολύσεως δηµοδιδασκάλων» µεταξύ άλλων 
απολύεται και ο δάσκαλος του Καινουρίου «….διότι αµελέστατος ών και ανίκανος κατέστησε το 
σχολείον έρηµον µαθητών, δεροµένων ανηλεώς…».  Το σχολικό έτος 1903-1904 έχει 
εγγεγραµµένους 64 µαθητές. Το 1906 το σχολείο µετατράπηκε σε Κοινό (αρρένων-θηλέων), το 
1921 έγινε διθέσιο ενώ το 1925 (ΦΕΚ 92/1925) προήχθη σε τριθέσιο. Το 1921 φοιτούν 123 
µαθητές εκ των οποίων 40 µαθήτριες. Το 1933 διαθέτει «νεόδµητον διδακτήριον εν αρίστει 
καταστάσει». Έχει τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως 70 θρανία, διαθέτει βιβλιοθήκη, καλλιεργεί 
σχολικό κήπο και οι µαθητές του είναι 200. 

4. Στην ΠΑΡΑΒΟΛΑ εντοπίζεται η λειτουργία του ∆ηµοτικού Σχολείου Αρρένων το 1894 
όταν διορίζεται ο Κωνσταντίνος Τσιτσιµελής. Το σχολικό έτος 1903-4 έχει εγγεγραµµένους 54 
µαθητές.  Το 1921 οι µαθητές ανέρχονται στους 121 και το σχολείο προάγεται σε διθέσιο. 
Σύµφωνα µε έκθεση του επιθεωρητή το Μάρτιο του 1933 το κοινοτικό διδακτήριο βρίσκεται «εν 
αθλία καταστάσει» ενώ «εντός µηνός περατούται το νέον». Ο εξοπλισµός του σχολείου 
παρουσιάζεται ελλιπής: 26 θρανία για τους περίπου 200 µαθητές, 3 πίνακες, 6 χάρτες και ένα 
αριθµητήριο συνολικά. ∆εν έχει βιβλιοθήκη ούτε καλλιεργεί σχολικό κήπο. 

5. Τα ΖΑΚΩΝΙΝΑ είναι έδρα του ∆ήµου Ζακωνίνων από το 1835 και µέχρι το 1841 που 
προσαρτήθηκαν στο ∆ήµο Θέρµου ή Θεστιέων. Μετονοµάστηκαν σε Παλαιοκαρυά το 1930 
(ΦΕΚ251Α/1930). Το σχολείο τους λειτουργεί από το 1897 ως ∆ηµοτικό Σχολείο Αρρένων και 
µοιάζει προνοµιούχο αφού οι δάσκαλοί του Λάµπρος Μούτσος, Νικόλαος Τριανταφύλλου, 
Χρήστος Παπαποστόλου υπηρετούν δύο τουλάχιστον χρόνια ο καθένας και κατάγονται από την 
περιοχή, ο δε Πάνος Καστανιώτης, καταγόµενος από το ίδιο το χωριό και µε πτυχίο Μαρασλείου, 
υπηρετεί συνολικά 12 χρόνια. Το σχολείο αναπτύσσεται και προοδεύει αφού το 1903 έχει 53 
µαθητές, το 1921 76 και το 1932 έχει 89 µαθητές εκ των οποίων 43 µαθήτριες. Το διδακτήριό του 
είναι κοινοτικό και ο εξοπλισµός περιλαµβάνει τα βασικά, όπως 21 θρανία, έδρα, πίνακες, χάρτες, 
εικόνες ηρώων και σήµαντρο.  

  
6) Μια µεγάλη οµάδα σχολείων είναι τα oκτώ Γραµµατοδιδασκαλεία που λειτούργησαν 

στους µικρότερους οικισµούς και κοινότητες του ∆ήµου Θέρµου ή Θεστιέων ήδη από τη δεκαετία 
του 1890 ή από το 1902. 
Στο Βλοχό υπολειτουργεί ένα σχολείο το 1898, το οποίο καταργείται τον Οκτώβριο του 1899  
Στο Ζελίχοβο, που µετονοµάστηκε σε Αγία Παρασκευή το 1928 (ΦΕΚ156Α/8.8.1928) λειτουργεί 
σχολείο από το 1897  
Στην Κερασιά από το 1898 
Στο Λυκοχώρι, που µετονοµάστηκε σε Αγία Βαρβάρα το 1930 (ΦΕΚ 131Α/1930), λειτουργεί 
σχολείο από το 1897  
Στα Σιτόµενα ή Σιτοµένη, από το 1895 
Στη Σκουτεσιάδα από το 1898 
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Στη Σκουτερά το 1893 (ΦΕΚ 90/19.5.1893) καταργείται µε ΦΕΚ «το εν Σκουτερά 
γραµµατοδιδασκαλείον» και επανιδρύεται µε διάταγµα του 1902  και 
Στα Λιγόστιανα, ή Περιστέρι από το 1928 (ΦΕΚ 156Α/1928), ιδρύεται γραµµατοδιδασκαλείο  µε 
Β.∆. του 1902 (ΦΕΚ11/1903 και 30/1903)  

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα πέντε Κοινά (αρρένων-θηλέων) ∆ηµοτικά Σχολεία 
που ιδρύθηκαν λίγο αργότερα ήτοι:  
στη Μανδάνισσα το 1907 (ΦΕΚ 106/2.6.1907)  
στον Αχόµαυρο, δηλαδή την Κυρα-Βγένα από το 1933 (ΦΕΚ 46Α/1933), ιδρύθηκε το 1922  
στο Αφράτο (ΦΕΚ 144/31.5.1923), τα Προσήλια (ΦΕΚ 66/13.3.1923) και τη Νέα Αβώρανη 
(ΦΕΚ 198Α/1923) ιδρύθηκαν το 1923.   

Όλα τα παραπάνω σχολεία λειτουργούν µε ιδιαίτερες δυσχέρειες αναδεικνύοντας τον αγώνα 
των κατοίκων της περιοχής να µορφώσει τα παιδιά του. 

Είναι σχολεία Γ΄ κατηγορίας, µονοθέσια και οι δάσκαλοι εναλλάσσονται πάρα πολύ συχνά. 
Λιγοστές είναι οι περιπτώσεις που οι δάσκαλοι υπηρετούν αρκετά χρόνια στο ίδιο σχολείο, όπως 
ο Ιωάννης Σωτηρόπουλος στο Ζελίχοβο, ο Χρίστος Κίτσος στην Κερασιά, ο Κων/νος ∆. Κολοβός, 
ο οποίος είναι και ο ιερέας του χωριού, στο Λυκοχώρι. Οι περισσότεροι δάσκαλοι κατάγονται από 
την περιοχή, γεγονός ιδιαίτερα θετικό. Αναφέρω ενδεικτικά τους εκ Παναιτωλίου ορµώµενους 
Βασίλειο Νικολακόπουλο, Φώτη Αλεξόπουλο και Σπύρο Παπαχρήστου, το Χρήστο 
Παπαποστόλου από την Παραβόλα, το Γεώργιο Ζήση από το Καινούργιο, την Ειρήνη Μπόϊκου 
από τη Νέα Αβώρανη ή την Αγρινιώτισσα και απόφοιτο του Αρσακείου Βασιλική Κασσάρα.  

Όλα τα Σχολεία λειτουργούν µε τέσσερις τάξεις και ο αριθµός των µαθητών τους κατά µέσο 
όρο δεν ξεπερνά τους 25 το σχολικό έτος 1903-1904. Το 1921-22 οι µαθητές των σχολείων 
κυµαίνονται από 23 µέχρι 38 και µόνο στη Μανδάνισσα φοιτούν 51 µαθητές και τη Νέα Αβώρανη 
84. Τη δεκαετία του 1930 ο αριθµός των µαθητών αυξάνεται χωρίς ωστόσο να ξεπεράσει τους 50 
πλην των σχολείων της Μανδάνισσας όπου φοιτούν περίπου 100 µαθητές αλλά και της Νέας 
Αβώρανης το οποίο προήχθη σε διθέσιο το 1929 αφού οι µαθητές του ξεπερνούσαν τους 100.  

Η φοίτηση των κοριτσιών παρουσιάζεται πληµµελής. Τη δεκαετία του 1920 εντοπίζεται ένα 
µικρό ποσοστό µαθητριών στα σχολεία, της τάξεως του 10% έως 20%. Τη δεκαετία του 1930 η 
κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη µε τα ποσοστά να φτάνουν σε µερικές περιπτώσεις το 30% ή 
40%. ∆ιαπιστώνεται όµως το κοινωνικό πρόβληµα της θέσης της γυναίκας όταν π.χ. στην 
Κερασιά το 1912-13 οι µαθητές είναι 37 εκ των οποίων 13 κορίτσια, τα οποία ωστόσο «ουδόλως 
εφοίτησαν» ή στη Μανδάνισσα το 1935 που οι µαθητές είναι 97 εκ των οποίων 44 κορίτσια αλλά 
υπάρχει η παρατήρηση του Επιθεωρητού ότι οι παραχειµάζοντες στέλνουν µόνο τα άρρενα τέκνα 
τους στο σχολείο.  

Τα διδακτήρια συνιστούν ένα άλλο τεράστιο πρόβληµα. Μέχρι το 1920 κανένα σχολείο δεν 
διαθέτει επαρκές και κατάλληλο διδακτήριο. Άλλα είναι ιδιωτικά µισθωµένα και δεν πληρούν τους 
κατάλληλους όρους και άλλα είναι κοινοτικά ή εκκλησιαστικά σε µέτρια ή κακή κατάσταση. Η µόνη 
φωτεινή εξαίρεση είναι το διδακτήριο της Κερασιάς, το οποίο σύµφωνα µε έκθεση του 
επιθεωρητού του 1922 «ανήκει εις την εκκλησίαν του χωρίου Κερασιάς, είναι νεόδµητον, κείται εις 
εξαίρετον τοποθεσίαν ….περιλούεται υπό των ηλιακών ακτίνων….και ανταποκρίνεται προς 
πάντας τους όρους της τε υγιεινής και παιδαγωγικής… ∆ια µικρούς συνοικισµούς, ως το 
ειρηµένον χωρίον, τοιούτον σχολείον θεωρείται κόσµηµα». Τη δεκαετία του 1920 χτίζονται αρκετά 
σχολεία ενώ στις αρχές της δεκαετία του 1930 ένα µεγάλο πρόγραµµα κατασκευής σχολικών 
κτηρίων αναπτύσσεται σ’ ολόκληρη τη χώρα. Το 1935 το σχολείο της Μανδάνισσας στεγάζεται σε 
νεόδµητο διδακτήριο «εν αρίστει καταστάσει» αλλά αντίθετα το διδακτήριο Ζελιχόβου βρίσκεται 
«εν αθλία καταστάσει», το διδακτήριο Σκουτερών περιγράφεται ως «εκκλησιαστικόν τι οίκηµα 
ακατάλληλον» ή το διδακτήριο Αφράτου, το οποίο είχε κτισθεί το 1923 µε την ίδρυση του 
σχολείου, το 1937 «κατέστη σχεδόν άχρηστον, του σχολείου εγκατασταθέντος εις ιδιωτικόν επ’ 
ενοικίω». 

Τέλος, άµεση συνάφεια µε το διδακτήριο ενός σχολείου έχει και ο εξοπλισµός του: θρανία, 
πίνακες, χάρτες, έδρανα, βιβλιοθήκη κ.λ.π. Και αυτό το θέµα στοίχειωνε για πολλές δεκαετίες τα 
σχολεία. Τη δεκαετία του 1930 πιά διαπιστώνεται π.χ. ότι στο σχολείο Λυκοχωρίου υπάρχουν 5 
τετράεδρα θρανία, 1 πίνακας και 1 χάρτης της Ελλάδος, το σχολείο Σιτοµένων διαθέτει µόλις 6 
θρανία ενώ στη Σκουτερά η όλη επίπλωση του σχολείου είναι 2 µελανοπίνακες, 3 χάρτες και 1 
αριθµητήριο. «Ουδέν θρανίον και ουδέν κάθισµα δια τον διδάσκαλον υπάρχει». Αλλά και στη Νέα 
Αβώρανη το 1935 υπάρχουν 14 τετράεδρα θρανία ενώ οι µαθητές είναι 147 και οι µισοί κάθονται 
σε σανίδες ή όρθιοι.  

 
Μπακαδήµα Μαρία,  
Προϊσταµένη ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Αιτωλ/νίας 


