




Προλογικό Σημείωμα

Μια τυχαία αναζήτηση στην αποθήκη του
σπιτιού του πατέρα μου, Αποστολόπουλου
Τάσου διδάκτορα του Γενικού Τμήματος Δι-
καίου του Παντείου Πανεπιστημίου, με
έφερε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη. Ανά-
μεσα στα εκατοντάδες βιβλία, τους δεκάδες
φακέλους, τα χιλιάδες έγγραφα ταξινομη-
μένα και μη,  τις  κούτες με φωτογραφικό
υλικό υπήρχαν και  δυο κιβώτια ξύλινα χωρίς καμία ένδειξη. Από
περιέργεια ανοίγω το ένα κιβώτιο και βρίσκομαι μπροστά σε ένα απί-
στευτο όγκο υλικού για το χωριό Βλάση από όπου κατάγεται η οικο-
γένειά μου και για την ευρύτερη περιοχή. Έγγραφα και υλικό από
την περίοδο των Ενετών, την Τουρκοκρατία, την επανάσταση του
1821, από τη συμμετοχή των κατοίκων στους βαλκανικούς πολέμους,
την εκστρατεία στη Μικρά Ασία, τον πόλεμο του 1940, την κατοχή
και τον εμφύλιο. Στοιχεία και φωτογραφίες από τους κατοίκους και
τις δραστηριότητές τους, από τη μετανάστευση, από τα κτίρια του
χωριού και τις εκδηλώσεις των κατοίκων. Έγγραφα της Κοινότητας
και αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, συνεντεύξεις κατοίκων
που δεν είναι σήμερα στη ζωή και τόσα άλλα.

Δεν είμαι ιστορικός, ούτε ιστοριοδίφης. Οι σπουδές μου κινούνται
σε άλλη κατεύθυνση. Όμως, προβληματίστηκα αν το υλικό αυτό
έπρεπε να μείνει έτσι χωρίς δημοσιοποίηση ή να εκμεταλλευτώ τις
δυνατότητες που δίνει σήμερα το διαδίκτυο και να προχωρήσω μέσα
από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, τριών τουλάχιστον τόμων, στη δημοσιο-
ποίηση αυτού του υλικού. Για έκδοση βιβλίου ούτε το σκέφτηκα γιατί
το κόστος ήταν τεράστιο και σίγουρα αυτού του είδους των βιβλίων
δεν παρουσιάζουν κανένα εμπορικό ενδιαφέρον ώστε να καλυφθεί
μέρος του κόστους.

Αποφάσισα τη λύση του ηλεκτρονικού βιβλίου και ξεκίνησα…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΣΗ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΑ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Αμέσως μετά την απελευθέρωση από τον τούρκικο ζυγό οι Έλλη

νες άρχισαν να χτίζουν παντού σχολεία. Το ίδιο έπραξαν και οι Βλα

σαίοι. Η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσης του δημοτικού σχολείου στο

Βλάση μας είναι μέχρι σήμερα άγνωστη. Σύμφωνα με την εφημερίδα

«Πανελλήνιος Σύντροφος Αθηνών» το 1891 στο Βλάση λειτουργούσε

σχολείο με φροντίδα και δαπάνη του δήμου. Το 1904 στο Βλάση υπη

ρετούσε ως Α/θμιος Γραμματιστής ο Γεώργιος Καλογερέας(ΦΕΚ

223/8101905). Πάντως το πρώτο σχολείο για το οποίο έχουμε στοι

χεία λειτούργησε στο σπίτι του Νικόλα Ασημάκη, που σήμερα είναι σε

άλλη μορφή βέβαια, στην κατοχή του Δημήτρη Κοτσόβολου του Στυ

λιανού. Τότε ήταν ένα μικρό μονώροφο κτίριο στο οποίο δίδαξαν κατά

καιρούς πολλοί δάσκαλοι και πολλοί «γραμματοδιδάσκαλοι».
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Το Δημοτικό Σχολείο Βλάση
(Σκίτσο Γιάννη Παπαλάμπρου)

Η ίδρυση του Δημοτι
κού Σχολείου Βλάση και
το κτίριο στέγασής του

Το κτίριο στο οποίο
στεγάστηκε αρχικά το

Δημοτικό Σχολείο Βλάση
στη μορφή που είχε το

2002

Το κτίριο που στεγά
στηκε αρχθκά το Δημο

τικό Σχολείο Βλάση
όπως ήταν το 2017



Ήταν 2 Ιουλίου 1914 και οι κάτοικοι του χωριού Βλάση ήταν απο

φασισμένοι να κτίσουν δημοτικό σχολείο στο χωριό τους για να μορ

φώσουν τα παιδιά τους και να σταματήσει το υπάρχον  δημοτικό

σχολείο να είναι σε ενοικιασμένο κτίριο που δε διέθετε τις προδιαγρα

φές ενός σύγχρονου διδακτιρίου. Το σχολείο αποφάσισαν να το χτί

σουν με πρωτοβουλία της εκκλησίας και με έρανο των κατοίκων.

Ζήτησαν λοιπόν την άδεια ανέγερσης οικοδομής από τον Νομάρχη

Μεσσηνίας. Η ενέργεια αυτή των κατοίκων του χωριού και του εκκλη

σιαστικού συμβουλίου πήρε και δημοσιότητα.  Το παρακάτω κείμενο

που φέρει ημερομηνία 2 Ιουλίου 1914 το αλιεύσαμε από την τοπική

εφημερίδα «Θάρρος», αναφέρεται στην προσπάθεια ανέγερσης σχο

λείου στο Βλάση και έχει ως εξής: «Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του

εν Βλάση ιερού ναού η «Αγία Παρασκευή», αναφέρει, ότι προκειμένου

να ανεγερθή κτήριον δημοτικού σχολείου εις το χωρίον, ανήκον εις την

εκκλησίαν, οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τον ναόν προσφέ

ροντες δι’ εράνου το ήμισυ του απαιτουμένου ποσού. Ακολούθως πα

ρακαλεί τον Νομάρχην, όπως επιτραπή δια τους λόγους τούτους η

ανέγερσις του σχολείου».

Η απόφαση για κατασκευή

ιδιόκτητου κτιρίου που θα στέ

γαζε το Δημοτικό Σχολείο

Βλάση δεν άρεσε στους ιδιο

κτήτες που είχαν νοικιάσει το

κτίριο που μέχρι τότε στέγαζε

το σχολείο γι΄ αυτό και απαίτη

σαν την απομάκρυνση του

σχολείου από το κτίριο που

ήταν στην ιδιοκτησία τους. Έτσι

το Δημοτικό Σχολείο Βλάση

στεγάστηκε προσωρινά από το

1914 έως το 1918 στο κτίριο

της οικογένειας Δούβαλη που

βλέπουμε στη φωτογραφία.

Το 1914 αρχίζει η κατασκευή νέου σχολείου σε οικόπεδο που ο Πα

ναγιώτης Κυριακόπουλος ή Δούβαλης (πεθερός του Μαρινοθοδω

ράκη) είχε δωρίσει στην εκκλησία. Το έργο έγινε με προσωπική

εργασία των Βλασαίων. Σύμφωνα με μαρτυρίες του αείμνηστου  Νικό

λαου Νέστορα το σχολείο το έχτισε ο πετρομάστορας από τον Αριστο

μένη Κώστας Σωκρατόπουλος. Πάντως, η ολοκλήρωση του έργου,

δηλαδή η κατασκευή και του ψηλού κτιρίου όπου θα έμενε ο εκάστοτε

δάσκαλος έγινε πολύ αργότερα. Το σχολείο ήταν έτοιμο το 1918 και

άρχισε η λειτουργία του. Υπήρχαν, όμως, αρκετά πράγματα ημιτελή

μέχρι το 1935 και ιδιαίτερα το κτίριο που θα έμενε ο εκάστοτε δάσκα

λος. Στις 30 Ιουνίου 1935 ο τότε υπουργός Θρησκευμάτων και Παι

δείας Δ. Χατζίσκος με έγγραφό του ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες

να δώσουν επιχορήγηση 25.000 δρχ. για την ολοκλήρωση του έργου,

πράγμα που έγινε λίγο αργότερα. Στις 25 Οκτωβρίου 1935 η δασκάλα

Μαρία Μαντάγαρη μαζί με τον πρόεδρο της σχολικής εφορείας Βασί

λειο Κοτσόβολο ζήτησε δεύτερη επιχορήγηση για την αποπεράτωση

της στέγης. Το ίδιο είχαν κάνει και στις 3 Σεπτεμβρίου 1935 με την 9η

πράξη ο πρόεδρος της  σχολικής εφορείας Βασίλειος Κοτσόβολος, ο

ταμίας Διονύσης Αποστολόπουλος,  και τα μέλη Νίκος Ασημάκης και

Μάρκος Κακούρης αφού για μια σειρά έργων όπως την κατασκευή της
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Η απόφαση να αποκτή
σει δικό του ιδιόκτητο κτί
ριο το Δημοτικό Σχολείο

Βλάση

Η προσωρινή μετεστέ
γαση του σχολείου

Το κτίριο των Δουβαλαίων που στε
γάστηκε το Δημοτικό Σχολείο Βλάση
από το 2014 έως το 2018 όπως ήταν

το 1999. 

Ο αγώνας για την ανέ
γερση του διδακτηρίου



κύριας πόρτας, της τσιμεντένιας σκάλας, των τεσσάρων παραθύρων

είχαν ξοδέψει 41.750 δρχ. Το 1936 στις 20 Ιουλίου έχουμε νέα επιχο

ρήγηση από το κράτος. 

Επειδή το δημόσιο αδυνατούσε να χρηματοδοτήσει την αποπερά

τωση του σχολείου λόγω του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτό παρα

χωρήθηκε στο δημόσιο το 1920. Μάλιστα το 1926 ο επιθεωρητής

Ζαχαρίας Καπερνάρος με έγγραφό του μας πληροφορεί ότι το διδα

κτήριο παραχωρήθηκε από το εκκλησιαστικό συμβούλιο στο δημόσιο

για τη στέγαση του σχολείου. Όταν δασκάλα ήταν η Μαρία Μαντά

γαρη έγινε και η επίσημη μεταγραφή του σχολείου στα βιβλία Μετα

γραφών του τέως δήμου Βουφράδας στο 59 τόμο με αριθ. 105 και με

ημερομηνία 20 Ιουλίου 1938. Τη μεταγραφή την υπογράφει ο Μετα

γραφοφύλαξ Κώστας Θεοδώρου Μαργέλης. Η μεταβίβαση από τον

Ιερό Ναό «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» στο τοπικό ταμείο Εκπαιδευτι

κής Πρόνοιας της κοινότητας Βλάση έγινε με το άρθρο 3 του υπ΄ αρ.

2442 της 22ας Ιουνίου 1920. Η καθ΄ υπόθεση αξία του ανήλθε τότε

στις 20.000 δρχ. Η οικία τώρα, το προαύλιο, ο κήπος μεταβιβάστηκαν

με το άρθρο 22 του υπ΄ αρ. 5010 του έτους 1931 νόμου, έχοντας την

κατοχή, τη νομή και την κυριότητα πλέον το σχολικό ταμείο της στοι

χειώδους εκπαίδευσης. Η δε μεταγραφή έγινε με βάση το εδάφιο 1

του άρθρου 22 του νόμου 5019 του 1931. 

Το 1951 το εκκλησιαστικό συμβούλιο αρχίζει δικαστικό αγώνα να

ακυρώσει τη μεταγραφική πράξη με την οποία πέρασε το σχολείο στο

δημόσιο και ταυτόχρονα να υποχρεώσει το δημόσιο να καταβάλλει

ενοίκιο για το σχολείο καθώς και αποζημίωση. Στις 19 Δεκεμβρίου

1951 καταθέτει αγωγή κατά του δημοσίου απευθυνόμενη στο ειρηνο

δικείο Αθηνών. Στη δικάσιμο της 2ας Φεβρουαρίου 1952 ζητά από το

δημόσιο να καταβάλλει το ποσό των 1.125.000 δρχ για μισθώματα

από 111947 μέχρι 31121951. Παράλληλα με την υπ. Αριθ. 121/48

απόφαση του προέδρου των πρωτοδικών το μίσθωμα ορίζεται στις

300 δρχ. Ο δικηγόρος του δημοσίου Φ. Κατσανός καταθέτει έφεση

εκ μέρους του δημοσίου. Η έφεση έγινε στις 3 Νοεμβρίου 1951 προς

το Ν.Σ. Κράτους με την υπ΄ αριθ. 8549. Σε εκτέλεση όλων των παρα

πάνω με βάση την υπ΄αριθ. 108.565/5.168/291151 ο οικονομικός

έφορος Καλαμάτας με την υπ΄αριθ. 10.243/14121951 άσκησε εκ μέ

ρους του δημοσίου έφεση. Στην εκδίκαση της έφεσης το δημόσιο

αδράνησε και δεν παραβρέθηκε στη δίκη για άγνωστους σε μας λό

γους και το 1959 το σχολείο πέρασε στην κατοχή της εκκλησίας.
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Εν Αθήναις τη 30 ΙουΝίου 1935
Προς τον κ. Επιθεωρητήν των Δημ.

Σχολείων Μεσσηνίας. Εις Καλάμας
Εις απάντησιν της υπ΄ αριθ. 1006

ε.ε. αναφοράς σας, παραγγέλω όπως
μεριμνήσητε ίνα δια της χορηγηθείσης
συνδρομής των 25.000 δραχ. δια τας
ανάγκας του διδακτηρίου Βλάσση εκτε
λεσθώσιν αι απαραίτηται εργασίαι επί
του παρόντος προς εγκατάστασιν εν
αυτό του Σχολείου, εκ παραλλήλου δε
εν συνεννοήσει μετά των τοπικών πα
ραγόντων προβήτε εις τας απαιτουμέ
νας ενέργειας προς εξεύρεσιν πόρων
δια την εξασφάλισιν των απαιτουμένων
χρημάτων δια την αποπεράτωσιν
αυτού.

Ο Υπουργός Δ. Χατζίσκος

Το σχολείο περνά στην
κυριότητα του δημοσίου

Η εκκλησία προσφεύγει
στα δικαστήρια



Στη συνέχεια για ιστορικούς λόγους παραθέτουμε διάφορα έγγραφα

από την αντιδικία του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού της

Κοίμησης της Θεοτόκου με το δημόσιο για το κτίριο του Δημοτικού Σχο

λείου Βλάση.

Το 1944 ο Αθανάσιος Νέστορας ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας

εξηγήσεις για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δημοτικού Σχολείου

Βλάση. Το Υπουργείο Παιδείας στέλνει επιστολή στις 29 Ιουλίου 1944

στο Επιθεωρητή Δημοτικών Σχολείων με την οποία στην ουσία ζητάει

να πληροφορηθεί τι έχει γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστός του σχολείου

και να ετοιμαστεί από την επιθεώρηση εκπαίδευσης σχετικός φάκελος

προκειμένου το δημόσιο να αντιμετωπίσει το ζήτημα στη δικαιοσύνη.

Είναι φανερό ότι το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιερού Ναού της Κοί
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Αρ. 55
Προς τον κ. Υποθηκοφύλακα Βουφράδος 
Εις Χατζή
Αι παρά τη θέσει Πηγαδάκια και εις το

άκρον του χωρίου Βλάσση της ομωνύμου
κοινότητος του τέως Δήμου Βουφράδος, κεί
μεναι δυο οικίαι, εξόν η μία ισόγειος και η
ετέρα ανώγειος μετά του εξώστου, παραρτη
μάτων και εξαρτημάτων και του σχολικού
προαυλίου και κήπου των, εκτάσεως εν όλω
περίπου δυο στρεμμάτων και συνορευόμεναι
γύρω εν ανατολικώς με κήπον Χρίστου Λυμ
περόπουλου, αρκτικώς με κήπον Χρίστου
Κακούρη, δρόμον και αγρόν Λυμπερόπου
λου, δυτικώς με αγρόν κληρονόμων Ιωάννου
Νέστορα, μεσημβρινώς με κήπον κληρονό
μων Αναστασίου Κυριακοπούλου και χρησι
μοποιούμεναι προ πολλών ετών μέχρι τούδε
ως διδακτήριον και Σχολείον της Στοιχει
ώδους Εκπαιδεύσεως του εν Βλάση Δημοτι
κού σχολείου και ανηκουσών αυτών προ
πολλών ετών εις τον εν Βλάσση Ιερόν Ναόν
¨η Κοίμησις της Θεοτόοκου» μετεβιβάσθη
σαν, δυνάμει του άρθρου 3 του υπ΄ αριθ.
2442 της 24 Ιουνίου του έτους 1920 Νόμου
εις την κυριότητα του τοπικού Ταμείου Εκπαι
δευτικής Πρόνοιας της Κοινότητας Βλάσση
και των οποίων η καθ΄ υπόθεσιν αξία σνέρ
χεται εις δραχμάς είκοσι χιλιάδας (20.000).

Αι ως ανω ρηθείσαι οικίαι μετά των παραρ
τημάτων, εξαρτημάτων, προαυλίου και
κήπου των δια του άρθρου 22 του υπ΄ αριθ.
5010 του έτους 1931 Νόμου μεταβιβάστηκαν
κατά κατοχήν, νομήν και κυριότητα εις το εν
Βλάσση  Σχολικόν Ταμείον της Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως και παρακαλούμεν όπως δυ
νάμει του Νόμου και του εδαφίου 1 του άρ
θρου 22 του άνω ρηθέντος υπ΄ αριθ. 5019
του 1931 έτους ενεργεθή η δέουσα μετα
γραφή εις τα Βιβλία Μεταγραφών του τέως
Δήμου Βουφράδος επ΄ονόματι του εν
Βλάσση Σχολικού Ταμείου της Στοιχειώδους
Εκπαιδεύσεως.

Εν Βλάσση της 19η Ιουνίου 1938
Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου

Βλάσση (Τ.Σ.) Μαρία Μαντάγαρη
Μετεγράφη σήμερον εις τα Βιβλία Μετα

γραφών του τέως Δήμου Βουφράδος, εν
τόμω 50 και αριθ. 105. 

Εν Χατζή τη 20 Ιουνίου 1938. 
Ο Μεταγραφοφύλαξ Βουφράδος
(Τ.Σ) Κώστας Θεοδώρου Μαργέλης  

Η επιστολή της δασκάλας Μα
ρίας Μαντάγαρη για μεταγραφή

του ακινήτου του Δημοτικού
Σχολείου Βλάση στο δημόσιο
και η ιδιόχειρη απόφαση του

συμβολαιογράφου και υποθηκο
φύλακα Βουφράδας Θεόδωρου
Μαργέλη ότι αυτό πραγματοποι

ήθηκε



μησης της Θεοτόκου έχει διαμηνύσει στο Υπουργείο ότι προσφεύγει

στη δικαιοσύνη.

Η διαμάχη ανάμεσα στο ελληνικό δημόσιο και στο εκκλησιαστικό

συμβούλιο του Ιερού Ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου συνεχίζεται

έντονη όλη τη δεκαετία του 1940 και όλη τη δεκαετία του 1950. Δεκά

δες έγγραφα βρίσκονται στην κατοχή του συγγραφέα κάποια από τα

οποία δημοσιεύουμε στη συνέχεια. Το 1948 ο επιθεωρητής Πυλίας

Γεράσιμος Παναγιωτόπουλος ζητάει από τον υποθηκοφύλακα Βου

φράδος όλα τα έγγραφα με τα οποία έγινε η μεταγγραφή του ακινήτου

στο ελληνικό δημόσιο και ο συμβολαιογράφος και υποθηκοφύλακας

Θεόδωρος Μαργέλης ανταποκρίνεται στο αίτημα στις 19 Δεκεμβρίου

1948.

Στην ουσία ο υποθηκοφύλακας Θεόδωρος Μαργέλης έστειλε στον

επιθεωρητή Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Πυλίας το αίτημα της δα

σκάλας Μαρίας Μαντάγαρη με ημερομηνία 19 Ιουνίου 1938 για να

γίνει η μεταγραφή του κτιρίου στο Σχολικό Ταμείο Στοιχειώδους Εκ

παιδεύσεως και την πληροφόρηση ότι οίδιος πραγματοποίησε τη με
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Εν Αθήναις 29.7.44

Προς τον Επιθ/τήν  Δημ. Σχολ. Κα
λαμών

Διαβιβάζομεν την συνημμένη την
από 8/6/44 αίτησιν του Αθ. Νέστορος
κατοίκου Καλαμών περί του διδακτη
ρίου του δημοτικού σχολείου
Βλάσση και παρακαλούμεν όστις τα
χεία παράσχητε ημών πληροφορίας
σε σχέση με το οίκημα της κυριότη
τας του διδακτηρίου ίνα θέσωμεν
ταύτα υπόψιν όπου δει κατά την
τυχόν αναληφθησόμενου δικαστικού
αγώνα μετά της διεκδικούσης την κυ
ριότητα τούτου ενοριακής επιτροπής 

Ο Διευθυντής
Π. Ζερβός

Το διαβιβα
στικό με το

οποίο στέλνει τα
σχετικά έγγραφα
για το κτίριο του
Δημοτικού Σχο
λείου Βλάση ο
υποθηκοφύλα
κας Θεόδωρος
Μαργέλης στον
επιθεωρητή Πυ
λίας Γεράσιμο
Παναγιωτό

πουλο



ταγραφή στα Βιβλία Μεταγραφών του τέως Δήμου Βουφράδας στον

τόμο 50 με αριθμό 105. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δημοτικού Σχολείου Βλάση παίρνει

διαστάσεις με την εμπλοκή της Διεύθυνσης Δημοσίων Περιουσιών του

Υπουργείου Οικονομικώντο οποίο ζητάει με την υπ΄ αριθ 8176/2111

48 διαταγής από τον επιθεωρητή δημοτικών σχολείων Πυλίας όλα τα

στοιχεία που αφορούσαν το συγκεκριμένο σχολείο. Ο επιθεωρητής

απαντάει με το υπ΄ αριθ. 2287/28 Δεκεμβρίου 1948 έγγραφό του.

Μια μέρα νωρίτερα, στις 27 Δεκεμβρίου 1948, ο επιθεωρητής των

δημοτικών σχολείων της Πυλίας Γεράσιμος Παναγιωτόπυλος είχε στεί
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Το έγγραφο απάν
τηση του υποθηκο
φύλακα Θεόδωρου
Μαργέλη στον Επι

θεωρητή Πυλίας
Γερ. Παναγιωτό

πουλο για το κτίριο
του Δημοτικού Σχο
λείου Βλάση. Φέρει
ημερομηνία 19 Δε

κεμβρίου 1948

Προς το Υπουργείον Οικονομικών
(Δ/σιν Δημοσίων Περιουσιών) Τμήμα Ε,
Γραφείον Α, Εις Αθήνας

Εις εκτέλεσιν της υπ΄ αριθ. 8176/2111
48 Υμετέρας Δ/γής, Λαμβάνομεν την τιμήν
να αναφέρωμεν ότι προέβημεν εις τας δέ
ουσας ενεργείας και διαπιστώσαμεν, ότι το
υπό της εκλησιαστικής Επιτροπής του
ιερού Ναού (Κοίμησις Θεοτόκου) χωρίου
Βλάσση διεκδθκούμενον υπέρ αυτής διδα
κτήριον, ως εμφαίνηται εκ του συνημμένου
υπ΄αριθ. 55 ακριβούς αντιγράφου του με
ταγραφοφύλακος Βουφράδος ανήκει εις το
δημόσιον. Προς τούτοις δε αναφέρομεν ότι
το πρωτότυπον του αντιγράφου απεστάλη
εις Οικονομικόν Έφορον Καλαμών δια τα
παραιτέρω.

Εν Πύλω τη 28 Δ/βρίου 1948
Ο Επιθεωρητής Πυλίας 

Γεράσιμος Παναγιωτόπουλος



λει έγγραφο στην εκκλησιαστική επιτροπή του Ιερού Ναού της Κοί

μησης της Θεοτόκου με το οποίο τους ενημερώνει ότι το κτίριο του

δημοτικού σχολείου Βλάσση έχει περιέλθει στην κυριότητα του ελλη

νικού δημοσίου και ότι η εκκλησιαστική επιτροπή θα πρέπει να πα

ραιτηθεί της διεκδίκησης.Το έγγραφο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου

2268/27121948.

Την ίδια μέρα, 27 Δεκεμβρίου 1948, ο επιθεωρητής Πυλίας Γερά

σιμος Παναγιωτόπουλος με το υπ΄ αριθ. 2267 έγγραφό του ενημερώ

νει και τον Οικονομικό Έφορο Καλαμάτας για το κτίριο του Δημοτικού

Σχολείου Βλάση και του επισυνάπτει αντίγραφο του μεταγραφοφύ

λακα Βουφράδας.
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Το έγγραφο του
επιθεωρητή Πυλίας με
το οποίο ζητάει από

την εκλησιαστική επι
τροπή να παραιτηθεί
της διεκδίκησης της
κατοχής, νομής και

κυριότητας του κτιρίου
του Δημοτικού Σχο

λείου Βλάση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                          Εν Πύλω τη 27η Δ/Βρίου 1948
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ          Προς   
ΠΥΛΙΑΣ                                                       Την Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν Ιερού
Αριθ. Πρωτ. 2268                                         Ναού (Κοίμησης Θεοτόκου)

Εις Βλάσση

Πέμπομεν προσηρτημένως το υπ΄ αριθ. 55 ακριβές αντίγραφον του μεταγραφοφύ
λακος Βουφράδος εξ ου εμφαίνηται ότι το υπέρ υμών διεκδικούμενον διδακτήριον του
σχολείου της έδρας σας, ανήκει εις την κυριότητα του Δημοσίου μεταβιβασθέντος, παρά
της κατά το έτος 1920 Εκκλησιαστικής Επιτροπής του Ιερού Ναού Κοίμησις Θεοτόκου,
κατά κατοχήν, νομήν και κυριότητα δυνάμει του άρθρου 3 του υπ΄ αριθ. 2442 της 24
Ιουνίου του έτους 1920 Νόμου, εις το τοπικόν ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας της Κοι
νότητος Βλάσση, ίνα λάβητε γνώσιν και παραιτηθήτε των περαιτέρω ενέργειών σας.

Ο Επιθεωρητής Πυλίας
Γερ. Παναγιωτόπουλος

Το έγγραφο του Επιθεωρητή Πυλίας προς τον Οικονομικό Εφορο
Καλαμάτας για το ιδικτησιακό καθεστώς του Δημ. Σχολείου Βλάση



Να αναφερθεί τέλος ότι ο επιθεωρητής Πυλίας για να επιβεβαιώσει

τα λεγόμενά του είχε ζητήσει με το υπ΄ αριθ. 2184 έγγραφό του με ημε

ρομηνία 15 Δεκεμβρίου 1948 και από τον υποθηκοφύλακα Βουφράδας

την επιβεβαίωση ότι το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βλάση έχει με

ταγραφεί στο δημόσιο.

Το δημόσιο αναθέτει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να χειρι

στεί το θέμα. Το Εκκλησιατικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού στο μεταξύ

έχει υποβάλλει αίτηση στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας απαιτώντας το δη

μόσιο να καταβάλλει μισθώματα για τη χρήση του κτιρίου. Η δικάσιμος

ορίστηκε  για τις 15121948. Προκειμένου να ετοιμαστεί νομικά το δη

μόσιο για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του Εκκλησιαστικού Συμ

βουλίου η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου

Οικονομικών με επείγουσα διαταγή ζητάει από τον Οικονομικό Έφορο

Καλαμάτας να θέσει υπόψην του πληρεξούσιου δικηγόρου του δημο
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                  Εν Πύλω τη 27η Δ/Βρίου 1948
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                          Προς
ΠΥΛΙΑΣ                                                             Τον κ. Οικονομικόν Έφορον Καλαμών
Αριθ. Πρωτ. 2267                                                             Εις Καλάμας

Εις εκτέλεσιν της υπ΄ αριθ. 8176/241148 προς υμάς Δ/γής του Υπουργείου Οικονο
μικών (Δ/σιν Δημοσίων Περιουσιών) κοινοποιηθείσης και ημίν, 

Έχομεν την τιμήν να πέμψωμεν προσηρτημένως το υπ΄ αριθ. 55 αντίγραφον του με
ταγραφοφύλακος Βουφράδος εξ  ου εμφαίνηται, ότι το υπό της Εκκλησιαστικής Επιτρο
πής του ιερού Ναού «Κοίμησις Θεοτόκου» του χωρίου Βλάσση διεκδικούμενον υπέρ
αυτής διδακτήριον, ανήκει εις την κυριότητα του Δημοσίου μεταβιβασθέντος κατά κατοχήν,
νομήν και κυριότητα δυνάμει του άρθρου 3 του υπ΄ αριθ. 2442 της 24 Ιουνίου του έτους
1920 Νόμου εις το τοπικόν ταμείον Εκπαιδευτικής Προνοίας της Κοινότητος Βλάσση.

Μετά τιμής
Ο επιθεωρητής Πυλίας
Γερ. Παναγιωτόπουλος

Το έγγραφο του
Επιθεωρητή Πυ

λίας προς το υπο
θηκοφυλάκιο με το
οποίο ζητάει την

επιβεβαίωση ότι το
κτίριο ανήκει στο

δημόσιο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                 Εν Πύλω τη 15η Δ/Βρίου 1948
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ                         Προς
Π Υ Λ Ι Α Σ                                                              Το Υποθηκοφυλάκειον
Αριθ. Πρωτ. 2184                                                     Εις Χατζή

Έχομεν την τιμήν να παρακαλέσωμεν υμάς, όπως, ευρεστούμενοι, μας γνωρίσητε αν
το σήμερον υπό του Δημ. σχολείου Βλάσση χρησιμοποιούμενον ως διδακτήριον οίκημα,
όπερ διεκδικεί υπέρ αυτής η εκκλησιαστική επιτροπή Βλάσση, έχει μεταγραφή επ΄ ονό
ματί του, κατά ποιον έτος ενεργήθη αύτη, (περίπου κατά το έτος 19321933) και ποιος ο
αριθμός της μεταγραφής του.

Μετά τιμής
Ο Επιθεωρητής Πυλίας

(Τ.Σ) Γερ. Παναγιωτόπουλος



σίου τη μεταγραφική πράξη με την οποία πέρασε το κτίριο του Δημο

τικού Σχολείου Βλάση στο δημόσιο. Το έγγραφο φέρει ημερομηνία 24

111948 και αριθ. πρωτ. 8176.
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Το έγγραφο
με το οποίο η Γε
νική Διεύθυνση
του Υπουργείου
Οικονομικών ζη
τάει από τον Οι
κονομικό Έφορο

Καλαμάτας να
δώσει τα ανα
γκαία έγγραφα
στον πληρεξού
σιο δικηγόρο του
δημοσίου για να

υπερασπιστεί
κατά τη δικάσιμο
της 15ης Δεκεμ
βρίου τα συμφέ

ροντα του
δημοσίου και να

μην καταβληθούν
μισθώματα  για

το κτίριο του Δη
μοτικόύ Σχολείου
Βλάση όπως δι
καστικά το Εκλη

σιαστικό
Συμβούλιο
απαιτούσε

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                  Εν Αθήναις τη 241148
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΙΣ ΔΗΜ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Διεύθυνση Σ.Δ.Υ                                                          ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Τμήμα Β                                                                      ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ
Γραφείον α΄                                                   ΠΡΟΣ
Αριθ. Πρωτ.Ν. 8176                                   Τον Οικ. Έφορον Καλαμών

Κατόπιν της κοινοποιηθείσης και ημίν υπ΄ αριθ. 27410/14512 από 201148 διαταγής
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εν σχέσει με την ενώπιον του Προέδρου των εν
Καλάμαις Πρωτοδικών απευθυνομένην αίτησιν του εν Βλάσση Ιερού «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗ», δι΄ ης αιτείται όπως καθορισθή το βασικόν μίσθωμα του προς στέγασιν του
Δημοτικού Σχολείου Βλάσσης χρησιμοποιουμένου οικήματος παραγγέλομεν όπως θέ
σητε υπ΄ όψει του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημοσίου την εν κεκυρωμένω αντι
γράφω και συνημμένως αποστελλομένην υπ΄ αριθ. 6 από 15645 αναφοράν της
Διδασκαλίσσης του Δημοτικού Σχολείου Βλάσσης, δι΄ ης επιβεβαιούται η κατά το έτος
1929 γενομένη υπό του τότε εκκλησιαστικού συμβουλίου δωρεάν παραχώρησις του οι
κήματος πρός στέγασιν του Σχολείου, δια την κατά την δικάσιμον της 151248 προ
άσπισιν των συμφερόντων του Δημοσίου, και απόκρουσιν των ισχυρισμών του
αντιδίκου ως προς την καταβολήν υπό του Δημοσίου μισθώματος. 

Πλείονα στοιχεία θα ζητήσητε παρά του αρμοδίου Επιθεωρητού Δημοτικών Σχο
λείων και του Οικ. Εφόρου Πυλίας

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                (Τ.Σ)                       Ε. ΣΤΑΘΗΣ



Είναι φανερό ότι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο που στα έγγραφα πα

ρουσιάζεται άλλοτε σαν Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ιερού Ναού Κοίμη

σης Θεοτόκου και άλλοτε ως Αγίας Παρασκευής διεξήγαγε διπλό

νομικό διεκδικητικό αγώνα. Ζητούσε  να ακυρώσει τη μεταγραφική

πράξη με την οποία πέρασε το σχολείο στο δημόσιο και ταυτόχρονα

να υποχρεώσει το δημόσιο να καταβάλλει ενοίκιο για το σχολείο καθώς

και αποζημίωση.

Τελικά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στη δικάσιμο της 15121948

κέρδισε την υπόθεση και με την υπ. αριθ. 121/48 απόφαση του Προ

έδρου των Πρωτοδικών και ανάγκασε το δημόσιο να πληρώνει ενοίκιο

σε  μηνιαία βάση 300 δραχμές. Αυτό ήταν η αρχή δικαστικών εμπλο

κών για μια ολόκληρη σχεδόν δεκαετία. 

Στις 23 Οκτωβρίου 1951 το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το

34633/14512 έγγραφό του ζητάει από τον Οικονομικό έφορο Καλαμά

τας να ειδοποιηθεί ο δικηγόρος Φ. Κατσανός να καταθέσει έφεση εκ

μέρους του δημοσίου.

Ταυτόχρονα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το Υπουργείο

Παιδείας μέσω των τεχνικών του υπηρεσιών ενημερώνει τον επιθεω
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Στις 23101951 το
Νομικό Συμβούλιο του

Κράτους ζητάει από τον
Οικονομικό Έφορο Κα
λαμάτας να κατατεθεί

έφεση κατά της 121/48
απόφασης του Προ

έδρου Πρωτοδικών με
την οποία το δημόσιο
ήταν υποχρεωμένο να

καταβάλλει μίσθωμα 300
δρχ για το Δημοτικό Σχο

λείο Βλάση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ               Εν Αθήναις τη 23/10/1951
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                          Προς
Αριθ. Πρωτ. 34633/14512                                     Τον Οικ. Έφορον Καλαμών

Κοινοποιηθέντος ημίν την 171051 αντίγραφον της υπ΄ αριθ. 121/48 αποφάσεως του
Προέδρου των αυτόθι Πρωτοδικών δι ης επί τη αιτήσει του Εν Βλάσση Πυλίας ιερού
Ναού Αγία Παρασκευή καθορίσθη εις δρχ. (300) τρακοσίας το βασικόν μίσθωμα του εν
τω χωρίω Βλάσση κειμένων δύο συνορχομένων συνεπεία μισθώσεως ως δημοτικόν σχο
λείον παρακαλούμεν όπως ειδοποιήσητε τον δικηγόρον κ. Φ. Κατσανόν και καταθέση
την προσήκουσαν εκ μέρους του Δημοσίου έφεσιν κατά της ως είρητε αποφάσεως
καθ΄όσον ως δείκνυται εκ της από 20648 πράξεως του μεταγραφοφύλακος Βουφράδος
αι περί ων πρόκειται οικίαι ανήκουσιν εις την κυριότηταν του εν Βλάσση σχολικού Ταμείου
Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως μεταγραφείσαι επ΄ ονόματι αυτού εις τα βιβλία μεταγραφών
του τέως Δήμου Βουφράδος εν τόμω 59 και αριθμώ 105 και κατ΄ ακολουθίαν δεν ενομι
μοποιείτο ενεργητικώς ο προρηθείς Ιερός Ναός προς υποβολήν της εφ΄ ης εν λόγω από
φασις αιτήσεως.

Ο Πρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Κ. Δημητρακάκης

(Τ.Σ)



ρητή της Πύλου με τον υπ΄ αριθ. 108565/5168 έγγραφο με ημερομη

νία 29/11/1951.

Ο Επιθεωρητής Πυλίας με το υπ΄ αριθ 2127 έγγραφό του ζητάει

από τον Οικονομικό Έφορο Καλαμών να πληροφορηθεί αν τελικά το

δημόσιο άσκησε έφεση κατά της 121/48 απόφασηςτου Προέδρου

πρωτοδικών. Ο Οικονομικός Επιθεωρητής απαντάει στις 14 Δεκεμ

βρίου 1951 θετικά. 
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                    Εν Αθήναις τη 29111951
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΙΣ Τεχνικών Υπηρεσιών          Προς
Αριθ. Πρωτ. 109565                   Τον Επιθεωρητήν των δημοτικών σχολείων Πυλίας

5168                              Εις Πύλον

Αποστέλλοντες ημίν συνημμένως εν αντιγράφω το υπ΄ αριθ. 34633/14512/2310
51 έγγραφον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικώς με την αίτησιν του
Ιερού Ναού Βλάσσης Πυλίας, περί καθορισμού μισθώματος των δυο οικημάτων του
δημοτικού σχολείου Βλάσσης, παρακαλούμεν όπως αναφέρητε σχετικώς.

Ο διευθυντής
των Τεχνικών Υπηρεσιών 

Γ. Πάνζαρης
(Τ.Σ)

Οι τεχνικές υπηρε
σίες του Υπουργείου

Παιδείας με το έγ
γραφο αυτό ενημε

ρώνουν τον
Επιθεωρητήν Δημο

τικών Σχολείων
Πύλου στις 2911

1951για τη θέση του
Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους για το

κτίριο του Δημοτικού
Σχολείου Βλάση

Η απάντηση του Οικο
νομικού Έφορου Καλα
μών στον Επιθεωρητή

Δημοτικών Σχολείων Πυ
λίας με την οποία τον

πληροφορεί ότι ασκήθηκε
έφεση εκ μέρους του δη
μοσίου κατά της 121/48

απόφασης του Προέδρου
Πρωτοδικών



Από μια προσεκτική παρατήρηση της αλληλογραφίας μεταξύ των

υπηρεσιών του δημοσίου διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν προβλή

ματα συντονισμού. Για παράδειγμα ενώ ο Οικονομικός Έφορος Καλα

μάτας έχει ενημερώσει τους πάντες και συνεπώς και τον Επιθεωρητή

Δημοτικών Σχολείων Πύλου με το 10243/226/14121951 έγγραφό του

στις 20 Δεκεμβρίου 1951 ότι το δημόσιο άσκησε έφεση  ο Επιθεωρητής

Δημοτικών Σχολείων Πύλου με έγγραφό του ζητάει να μάθει από τον

Οικονομικό Έφορο Καλαμών αν ειδοποιήθηκε ο δικηγόρος του δημο

σίου να σκήσει έφεση κατά της 121/48 αποφάσης του Προέδρου των

Πρωτοδικών.

Μόλις ο Επιθεωρητής Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πυλίας Δημήτρης

Καρλάφτης πήρε την απάντηση του Οικονομικού Εφόρου Καλαμάτας

ότι το δημόσιο άσκησε έφεση κατά της 121/48 απόφασης του Προ

έδρου των Πρωτοδικών αμέσως με έγγραφό του ενημέρωσε τη Διεύ

θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Θρησκευμάτων και

Εθνικής Παιδείαςότι υποβλήθη έφεση από το Νομικό Συμβούλιο του

Κράτους με το υπ΄ αριθ. 8.542/31151 έγγραφο. Το έγγραφο με το

οποίο ο Επιθεωρητής Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πυλίας ενημερώνει
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         Εν Καλάμαις τη 14η Δ/βρίου 1951
ΕΦΟΡΙΑ Καλαμών                                            Προς
Αριθ. Πρωτ. 10243/226                    Τον κ. Επιθεωρητήν Εκπαιδευτικής Περιφερείας

Πύλου

Απαντώντες επί υπ΄ αριθ. 2127 ε.ε. εγγράφου σας έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν
ότο ησκήθη έφεσις παρά του Δημοσίου κατά της υπ΄ αριθ. 121/48 αποφάσεως Προέδρου
Πρωτοδικών, ήτις υπεβλήθη προς το Ν.Σ. Κράτους δι΄ υπ΄ αριθ. 8542 εγγράφου μας
από 3 Νοεμβρίου ε.ε.

Ο Οικ.Έφορος Καλαμών
(Τ.Σ)

Στις 20 Δεκεμ
βρίου 1951 και πάλι
ο επιθεωρητής Δη
μοτικών Σχολείων
Πύλου ζητάει από

τον Οκονομικό
Έφορο να μάθει αν
τελικά το δημόσιο

άσκησε έφεση για το
Δημοτικό Σχολείο

Βλάση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                          Εν Πύλω τη 20η Δεκεμβρίου 1951
ΕΚΠ. ΠΕΡΙΦ. ΠΥΛΙΑΣ                                     Προς
Αριθ. Πρωτ. 2127                                             Τον κ. Οικονομκκόν Έφορον Καλαμών

Εις Καλάμας

Εκτελούντες την υπ΄ αριθ. 108.565/5.168/291151 Διαταγήν του Υπουργείου Θρη
σκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, παρακαλούμεν, όπως μας γνωρίσητε εάν ειδοποιήσατε
τον δικηγόρον κ. Φ. Κατσάνον να καταθέση την προσήκουσαν εκ μέρους του Δημοσίου
έφεσιν κατά της υπ΄ αριθ. 121/48 αποφάσεως του Προέδρου των αυτόθι Πρωτοδικών,
αφορώσαν την κυριότητα του σχολικού ταμείου της Στοιχ. Εκπαιδεύσεως επί του κτιρίου
του χρησιμοποιουμένου σήμερον παρά του σχολικού ταμείου της Στοιχ. Εκπαιδεύσεως
επί του κτιρίου του χρησιμοποιουμένου σήμερον παρά του Δημ. σχολείου Βλάσση ως
διδακτήριον.

Μετά τιμής
Ο Επιθεωρητής Εκπ. Περιφ. Πυλίας 

Δημήτριος Καρλάφτης



το Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας φέρει αριθ. πρωτ.

2158 και ημερομηνία 29 Δεκεμβρίου 1951. 

Στις 17 Δεκεμβρίου 1951 το Εκκλησιατικό Συμβούλιο του Ιερού

Ναού της Αγίας Παρασκευής Βλάση καταθέτει αγωγή κατά του δημο

σίου απευθυνόμενη στο ειρηνοδικείο Αθηνών με την οποία απαιτούσε

να καταβάλλει το δημόσιο το ποσό των 1.125.000 δρχ για μισθώματα

από 111947 μέχρι 31121951 αφού με την απόφαση 121/48 του

Προέδρου των Πρωτοδικών το δημόσιο είχε αναγκαστεί να καταθέτει

ενοίκιο για το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βλάση. Για την αγωγή
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Ο Επιθεωρητής Εκπαι
δευτικής Περιφέρειας Πυ

λίας Δημήτρης
Καρλάφτης με έγγραφό

του ενημερώνει το
Υπουργείο Παιδείας ότι
έχει ασκηθεί έφεση κατά
της 141/48 απόφασης

του Προέδρου Πρωτοδι
κών για το ιδιοκτησιακό
καθεστώς του Δημοτικού

Σχολείου Βλάση

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΠΥΛΙΑΣ              Προς
Αριθ. Πρωτ. 2.158                                       Το Υπουργείον Θρησκευμάτων και 

και Εθνικής Παιδείας
(Δ/νσιν Τεχνικών Υπηρεσιών)

Εν Πύλω τη 29 Δεκεμβρίου 1951                           ΑΘΗΝΑΣ

Λαμβάνομεν την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ΄ αριθ. 108.565/5.168/201151 Υμετέρας
Δ/γής, να αναφέρωμεν Υμίν ότι, ως μας εγνώρισεν ο Οικονομικός Έφορος Καλαμών
δια του υπ΄ αριθ. 10.243/141251 εγγράφου του, ησκήθη εκ μέρους του Δημοσίου έφε
σις κατ΄ της υπ΄ αριθ. 121/48 Αποφάσεως του Προέδρου Πρωτοδικών Καλαμών αφο
ρώσης την κυριότητα του σχολικού ταμείου της Στοιχ. Εκπαιδεύσεως επί του κτιρίου
του χρησιμοποιουμένου σήμερον παρά του Δημ. Σχολείου Βλάση ως διδακτήριον και
ήτις υπεβλήθη προς το Νομικόν Συμ/λιον του Κράτους δι΄ υπ΄ αριθ. 8.542/31151 εγ
γράφου του.

Ευπειθέστατος 
Ο Επιθεωρητής Εκπ. Περ. Πυλίας

(Δημήτριος Καρλάφτης)

Τα δυο κτίρια
του Δημοτικού

Σχολείου Βλάση
χωρίς μαθητές
και με καρφω
μένα τα πορτο

παράθυρα όπως
ήταν το 1997. 



αυτή και τις παραπέρα ενέργειες η κεντρική υπηρεσία του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους ενημερώνει το Γραφείο Νομικού Συμβούλου

με το υπ΄ αριθ. 42162/14512 έγγραφο που φέρει ημερομηνία

22/12/1951. 

. 

Το δικαστήριο ορίστηκε να γίνει στις 2 Φεβρουαρίου 1952 και οι δυο

πλευρές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσα περισσότερα στοιχεία

μπορούσαν για να κατατεθούν στο δικαστήριο. Οι κάτοικοι του χωριού

στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι με το μέρος του Εκκλησιαστικού

Συμβουλίου γι΄ αυτό και πολλοί παρεβρέθηκαν ως μάρτυρες σε όλες

τις ακροαματικές διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι το 1959

που έκλεισε οριστικά αυτή η διαμάχη, οι συνέπειες της οποίας όπως

θα δούμε στη συνέχεια, φτάνουν μέχρι σήμερα που γράφεται αυτό το

Β Λ Α Σ Η :  Α π ό  τ ο  χ θ ε ς  σ τ ο  σ ή μ ε ρ α

1 7

Το έγγραφο του Νομι
κού Συμβουλίου του Κρά
τους στο οποίο φαίνεται

ότι το Εκκλησιαστικό Συμ
βούλιο της Αγίας Παρα
σκευής ζητάει με αγωγή
να του καταβάλλει το δη
μόσιο 1.125.000 δρχ για
μισθώματα από 1147
έως 31121951 λόγω

χρησιμοποίησης του κτι
ρίου που στεγαζόταν το

Δημοτικό Σχολείο Βλάση.

Μια φωτογραφία της εισόδου του διδακτιρίου του Δημοτικού Σχολείου Βλάση
στα τέλη της δεκαετίας του 1960 όταν αυτό βρισκόταν σε λειτουργία και φιλοξε

νούσε μαθητές. Φαίνεται η επιγραφή που έλεγε «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΣΣΗ»
καθώς και το κοντάρι με τη σημαία.  Στην είσοδο της αίθουσας είναι ο Χρήστος

Ζάκης του Γεωργίου. Να σημειωθεί ότι η παλαιότερη είσοδος της αίθουσας ήταν
στη δυτική πλευρά του κτιρίου και επί εποχής δασκάλου Νικόλαου Σπηλιώτη κατα
σκευάστηκε η νότια είσοδος που βλέπουμε στη φωτογραφία προκειμένου οι μαθη

τές να βγαίνουν απευθείας στον προαύλιο χώρο του σχολείου



ηλεκτρονικό αρχείο. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ισχυριζόταν ότι ου

δέποτε παραχώρησε το κτίριο στο δημόσιο και ότι η μεταγραφική

πράξη που έγινε και υπήρχε στο υποθηκοφυλακείο στο Χατζή ήταν

άκυρη και παράνομη. Από την άλλη πλευρά το ελληνικό δημόσιο

ισχυριζόταν ότι το κτίριο πέρασε στην κυριότητα του δημοσίου με

βάση το άρθρο 3 του υπ΄ αριθ. 2442 της 24ης Ιουνίου 1920 Νόμου

και η συμβολαιογραφική πράξη ήταν έγκυρη. Το ίδιο σκηνικό που συ

ναντήσαμε τα προηγούμενα χρόνια συνεχίστηκε και όλη τη δεκαετία

του 1950. Αγωγές, δικαστήρια, και συνεχόμενη αλληλογραφία ανά

μεσα στον Επιθεωρητή Πυλίας, το Υπουργείο Παιδείας, τον Οικονο

μικό Έφορο Καλαμάτας. Για παράδειγμα στις 23 Ιανουαρίου 1952 ο

Επιθεωρητής Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Πυλίας στέλνει νέο έγγραφο

στο Νομικό Συμβούλο του Υπουργείου Παιδείας που τον ενημερώνει

και πάλι για τις απόψεις του και τα στοιχεία που διαθέτει και αφορούν

το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Δημοτικού Σχολείου Βλάση.

Επειδή πολλά έγγραφα με την πάροδο του χρόνου έχουν κατα

στραφεί από το αρχείο του Υπουργείου Παιδείας δε γνωρίζουμε τι

αποφάσισε το δικαστήριο της 2ας Φεβρουαρίου 1952 ούτε έχει δια

σωθεί η τελική απόφαση των δικαστηρίων του 1959 που οριστικά το

κτίριο πέρασε με τελεσίδικη απόφαση στην κυριότητα του εκκλησια
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23 Ιανουαρίου 1952.
Ο Επιθεωρητής Εκπαι
δευτικής Περιφέρειας

Πυλίας στέλνει και πάλι
νέο έγγραφο στο Νομικό
Συμβούλο του Υπουρ
γείου Παιδείας που τον
ενημερώνει για τις από
ψεις του και τα στοιχεία
που διαθέτει και αφο

ρούν το ιδιοκτησιακό κα
θεστώς του Δημοτικού

Σχολείου Βλάση.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΚΠ. ΠΕΡ. ΠΥΛΙΑΣ                       Προς
Αριθ. Πρωτ. 180                                          Τον Νομικόν Σύμβουλον
΅Εν Πύλω τη 23 Ιανουαρίου 1952                 Υπουργείου Παιδείας

Αθήνα
Λαμβάνομεν την τιμήν, εις εκτέλεσιν της υπ΄ αριθ. 132140/14152 Δ/γης Σου

Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, να υποβάλωμεν προσηρτημένως το
υπ΄ αριθ. 55 αντίγραφον του μεταγραφοφύλακος Βουφράδος, εξ΄ ου εμφαίνηται, ότι το
υπό της εκκλησιαστικής επιτροπής του ιερού Ναού «Κοίμησις της Θεοτόκου» του χω
ρίου Βλάσση διεκδικούμενον υπερ αυτής διδακτήριον ανήκει εις την κυριότητα του Δη
μοσίου και δη εις το εν Βλάση σχολικόν ταμείον της Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως,
μεταβιβασθέντος δυνάμει του άρθρου 3 του υπ΄ αριθ. 2442 της 24 Ιουνίου του έτους
1920 Νόμου κατά νομήν και κυριότητα εις το εν Βλάσση σχολικόν ταμείον της Στοιχει
ώδους Εκπαιδεύσεως.

Ευπειθέστατος
Ο Επιθ/της Εκπ. Περ. Πυλίας

(Δημήτριος Καρλάφτης)



στικού συμβουλίου του ναού της Κοίμησης της Θεοτόκου. Όσο όμως

το σχολείο λειτουργούσε το πρόβλημα της ιδιοκτησίας δεν έπαιζε ση

μαντικό ρόλο. Όταν όμως σταμάτησε να λειτουργεί στις 20 Οκτωβρίου

1983 κανείς δε συντηρούσε ιδιαίτερα το κτίριο που ήταν αίθουσα δι

δασκαλίας γιατί το διώροφο κτίριο συχνά νοικιαζόταν και ο φθοροποιός

χρόνος άφηνε συνεχώς τα σημάδια του. Το δημόσιο ή η τοπική αυτο

διοίκηση δεν μπορούσε να το χρηματοδοτήσει γιατί δεν είχε την κυριό

τητα και η εκκλησία δε διέθετε χρήματα γι΄ αυτό τον σκοπό. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Σύλλογος των Απανταχού Βλα

σαίων έθεσε στόχο να σώσει από κατάρρευση τα κτίρια του ελαιοτρι

βείου και του Δημοτικού Σχολείου που άνηκαν ιδιοκτησιακά στην

εκκλησία του χωριού. Πήρε πρωτοβουλίες και έκανε μια σειρά από συ

ναντήσεις με τον Δήμο Βουφραδών, τη Νομαρχία Μεσσηνίας και το

Υπουργείο Εσωτερικών και αργότερα με την Περιφέρεια Πελοποννή

σου. Στη δε εφημερίδα «ΤΟ ΒΛΑΣΗ» που κυκλοφορούσε ο Σύλλογος

των Απανταχού Βλασαίων βρίσκουμε πολλές αναφορές για το Δημο

τικό Σχολείο.

Στις 12 Αυγούστου 2003 κλιμάκιο του Συλλόγου των Απανταχού

Βλασαίων αποτελούμενο από τον Πρόεδρο Αποστολόπουλο Πανα

γιώτη και τα μέλη Αποστολόπουλο Τάσο και Μαρινοπούλου Παναγιώτα

επισκέφτηκαν το Νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκο και μεταξύ των
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Το διώροφο κτίριο όπου
στον επάνω όροφο έμενε ο
εκάστοτε δάσκαλος με την οι
κογένειά του και το ισόγειο
χρησιμοποιούνταν για τα
συσσίτια των μαθητών. Αρ
γότερα η ξύλινη σκάλα αντι
καταστήθηκε με άλλη
σιδερένια. Στη φωτογραφία
που είναι βγαλμένη στα τέλη
της δεκαετίας του 1960 βλέ
πουμε τον Χρήστο Ζάκη του
Γεωργίου να ανεβαίνει τα
σκαλιά της ξύλινης σκάλας.

Η προσπάθεια του Συλ
λόγου των Απανταχού

Βλασαίων να σώσει από
κατάρρευση το κτίριο

Συνάντηση με το Νο
μάρχη Μεσσηνίας Δημή

τρη Δράκο

Από τη συνάντηση
των μελών του Συλλό
γου των Απανταχού
Βλασαίων με το Νο
μάρχη Μεσσηνίας.

Απ΄ αριστερά: Τάσος
Αποστολόπουλος,

Παναγιώτης Αποστο
λόπουλος, Δημήτρης
Δράκος (Νομάρχης),
Μαρινοπούλου Πανα

γιώτα



άλλων θεμάτων που απασχολούσαν το χωριό Βλάση του έθεσαν και

το θέμα του Δημοτικού Σχολείου και του ζήτησαν χρηματοδότηση για

να σωθεί από κατάρρευση το κτίριο. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στά

θηκε και εδώ εμπόδιο αφού η Νομαρχία δεν μπορούσε να χρηματο

δοτήσει ένα κτίριο που δεν άνηκε στο δημόσιο.

Στις 13 Αυγούστου 2003 αντιπρο

σωπεία του Συλλόγου Απανταχού

Βλασαίων αποτελούμενη από τον

Πρόεδρο Αποστολόπουλο Παναγιώτο

και τον υπεύθυνο Δημοσίων σχέσεων

Τάσο Αποστολόπουλο συναντήθηκαν

στο δημαρχείο στο Χατζή με τον Δή

μαρχο Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο και

την Αντιδήμαρχο Βασιλική Λεντούδη

και μεταξύ τον άλλων αναζήτησαν

λύση για να μην καταρρεύσει το κτίριο

που στεγαζόταν το Δημοτικό Σχολείο.

Παρά τις προσπάθειες της δημοτικής

αρχής και πάλι το ιδιοκτησιακό καθε

στώς δεν επέτρεπε καμιά χρηματοδό

τηση σε ένα κτίριο που δεν ήταν

ιδιοκτησία του δήμου.

Στις 30 Οκτωβρίου 2003 ο Σύλλογος των Απανταχού Βλασαίων

στέλνει επιστολές στον Νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκο και στον

Δήμαρχο Βουφράδας Κωνσταντίνο Κυριακόπουλο για να χρηματο

δοτήσουν την αποκατάσταση των κτιρίων του Δημοτικού Σχολείου και

του ελαιοτριβείου που κινδύνευαν με κατάρρευση. 

Η απάντηση του Νομάρχη Δημητρίου Δρά

κου είχε ως εξής: «Σας γνωρίζουμε ότι η Ν.Α.

διαχειρίζεται κονδύλια για εκτέλεση έργων σε

Νομαρχιακό από τους ΚΑΠ. Σύμφωνα με το Ν.

2532/97, αριθ. 13, παρ. 7 (Καποδίστριας) απα

γορεύεται από 1198 η χρηματοδότηση ΟΤΑ

από Νομαρχιακά Προγράμματα, τα οποία χρη

ματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Το εν

λόγω έργο, είναι αρμοδιότητας ΟΤΑ και η αξιο

ποίηση του κτιρίου, πρέπει να ενταχθεί στον

προγραμματισμό του δήμου».

Η απάντηση του Δημάρχου Βουφραδών είχε

ως εξής: «Με αφορμή το από 108/30102003

έγγραφό σας έχουμε να σας γνωρίσουμε τα

εξής: Ο Δήμος μας διακατέχετεται από ευαισθη

σίες ίδιες με εσάς, αλλά δεν μπορεί να χρημα

τοδοτήσει επισκευές κτιρίων που δεν είναι

δημοτικά (δεν ανήκουν στον Δήμο). Παρόλα

αυτά λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης

που έχει περιέλθει σήμερα ο Δήμος, θα είμαστε

αρωγοί σας λαμβάνοντας υπόψη και τις περιο

ρισμένες οικονομικές δυνατότητες του Δήμου».

Από τις απαντήσεις τόσο του Νομάρχη Μεσσηνίας Δημητρίου Δρά

κου όσο και του Δημάρχου Βουφραδών Κωνσταντίνου Κυριακόπου

λου είναι φανερό ότι και οι δυο βαθμοί αυτοδιοίκησης αδυνατούν να

χρηματοδοτήσουν επισκευή κτιρίων που δεν έχουν την κυριότητά τους. 
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Συνάντηση του Συλλό
γου των Απανταχού Βλα

σαίων με τον Δήμαρχο
Βουφραδών Κωνσταντίνο

Κυριακόπουλο

Από τη συνάντηση  του Συλλό
γου των Απανταχού Βλασαίων με
τον Δήμαρχο Βουφράδας. Ο Πρό
εδρος του Συλλόγου Π. Αποστο
λόπουλος χαιρετάει τον Δήμαρχο
Κ. Κυριακόπουλο. Η φωτογραφία

είναι από την εφημερίδα «ΤΟ
ΒΛΑΣΗ»

¨Νέα έγγραφη όχληση
του Συλλόγου σε Νο

μάρχη και Δήμαρχο για τα
κτίρια του Δημοτικού Σχο

λείου και του Ελαιοτρι
βείου

Κ. Κυριακόπουλος

Δημήτρης Δράκος



Τον Ιούνιο του 2004 ο Σύλλογος των απανταχού Βλασαίων προχω

ράει μέσα από την εφημερίδα «ΒΛΑΣΗ» να παρουσιάζει την κατά

σταση του κτιρίου και να ζητάει την ευαισθητοποίηση των πάντων ώστε

να βοηθήσουν για να μην καταρρεύσει το κτίριο. Στο φύλλο 12 (Ιού

νιοςΙούλιος 2004) με τίτλο

«Το σχολείο μας σε εγκατά

λειψη» γράφει: «Πέρασαν γε

νιές και γενιές από το κτίριο

αυτό λαμβάνοντας τα πρώτα

εφόδια για τη ζωή. Εδώ μά

θαμε να διαβάζουμε και να

γράφουμε, εδώ πήραμε τις

πρώτες ηθικές αξίες, εδώ θε

μελιώθηκε ο πνευματικός μας

κόσμος. Κι όμως το δημοτικό

σχολείο του χωριού μας

έπεσε στην εγκατάλειψη.

Όποιος περνά από εκεί και

βλέπει τα χάλια του κτιρίου

αυτού νιώθει ένα σφίξιμο

ψυχής. Σήμερα το κτίριο ανή

κει στην εκκλησία του χωριού και ο Δήμος αδυνατεί λόγω γραφειοκρα

τικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την ανακαίνηση του αλλά και το

εκκλησιαστικό συμβούλιο του χωριού μας λόγω περιορισμένων πόρων

δεν δύναται να προχωρήσει σε καμία διορθωτική παρέμβαση στο κτί

ριο. Το μέλλον διαγράφεται άσχημο για το κτίριο αυτό που είναι θέμα

χρόνου να καταρρεύσει η σκεπή του. Είναι χρέος μας να αντισταθούμε,

να ξεπεράσουμε τη γραφειοκρατία και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και

να σώσουμε το κτίριο...». 

Ο χειμώνας του 2005 ήταν ένας χειμώνας με πολλά νερά και η

πρώην αίθουσα διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Βλάση υπέστη

αρκετές ζημιές ώστε το νερό να εισέρχεται πλέον από τη στέγη σε

πολλά μέρη στο εσωτερικό του κτιρίου. Ο Σύλλογος των Απανταχού

Βλασαίων προχωράει σε νέο δημοσίευμα στην εφημερίδα «ΒΛΑΣΗ»

με στόχο να προφτάσει την ολική κατάρρευση της στέγης. Ζητάει την

παρέμβαση της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας αλλά και οποιουδήποτε

άλλου φορέα. Αναδεικνύει το πρόβλημα και εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Β Λ Α Σ Η :  Α π ό  τ ο  χ θ ε ς  σ τ ο  σ ή μ ε ρ α

2 1

Το έγγραφο του Δημάρ
χου Βουφραδών με το

οποίο δηλώνει την αδυνα
μία να επισκευάσει το Δη
μοτικό Σχολείο που άρχισε

τότε να γκρεμίζεται γιατί
ιδιοκτησιακά δεν άνηκε στο

Δήμο

Τα πρώτα δημοσιεύ
ματα για το Δημοτικό Σχο

λείο προκειμένου να
ευαισθητοποιηθούν οι κά
τοικοι του χωριού και οι
αρμόδιοι παράγοντες

Ένα δεύτερο δημοσί
ευμα για το Δημοτικό Σχο

λείο προκειμένου να
παρέμβει η Ιερά Μητρό

πολη Μεσσηνίας



Στο φύλλο 16 (Φεβρουά

ριοςΜάρτιος 2005) με

τίτλο «Κοντεύει να καταρ

ρεύσει» γράφει: «Ο φετι

νός χειμώνας σχεδόν

κατέρρευσε  τη στέγη του

σχολείου του χωριού μας.

Ένα σχολείο που όλοι

μας περάσαμε από εκεί

και πήραμε τα πρώτα βα

σικά εφόδια για τη ζωή. Η

κατάρρευσή του δε μας

τιμά. Είμαστε όλοι, μα

όλοι, έκθετοι απ΄ αυτή την

κατάσταση. Μπορεί το

ιδιοκτησιακό καθεστώς

να περιπλέκει ακόμη πε

ρισσότερο την κατάσταση

αυτό όμως δε βγάζει από

πάνω μας τις ευθύνες

απέναντι στην ιστορία του χωριού μας. Μπορεί ο σύλλογος να έσωσε

το παλιό ελαιοτριβείο από σίγουρη κατάρρευση, αδυνατεί, όμως, να

σηκώσει ένα τεράστιο βάρος όπως είναι η επισκευή του σχολείου.

Αυτό πρέπει να γίνει από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας στην οποία

ιδιοκτησιακά ανήκει το σχολείο ή από κάποιο άλλο φορέα. Εμείς ανα

δεικνύουμε το πρόβλημα και εκπέμπουμε σήμα κινδύνου»

Με νέα δημοσίευση για το

Δημοτικό Σχολείο επανέρχεται ο

Σύλλογος των Απανταχού Βλα

σαίων στην εφημερίδα

«ΒΛΑΣΗ» στο φύλλο 22 (Φε

βρουάριοςΜάρτιος 2006) με

τίτλο «Μάθε παιδί μου γράμ

ματα...Μην ξεχνάς και το σχο

λειό σου!!!». Το δημοσίευμα

αναφέρει τα εξής: «Μέσα σ΄

αυτό το κτίριο που σήμερα κα

ταρρέει (η φωτογραφία είναι κά

ποιων χρόνων) πήραμε τα

πρώτα φώτα της ζωής μας. Μά

θαμε να γράφουμε και να διαβά

ζουμε, μάθαμε να σκεπτόμαστε
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Η αίθουσα διδα
σκαλίας του Δημοτι

κού Σχολείου Βλάση,
το 2003, είκοσι χρό

νια δηλαδή μετά το τε
λευταίο κουδούνι 

Τρίτη δημοσίευση για
τη σωτηρία του Δημοτι

κού Σχολείου



και να προβληματιζόμα

στε, μάθαμε για τη ζωή…

Τα χρόνια πέρασαν, στο

χωριό σταμάτησαν να

υπάρχουν μαθητές και το

σχολείο ερήμωσε. Η στέγη

του ουσιαστικά βρίσκεται

υπό κατάρρευση. Το νερό

όλο πέφτει στο εσωτερικό

του. Η εικόνα πληγώνει

τους πάντες και μας βάζει

μπροστά στο αμείλικτο

ερώτημα για το τι πρέπει

να γίνει και πώς; Το ιδιο

κτησιακό καθεστώς (είναι

ιδιοκτησία της εκκλησίας)

μπαίνει εμπόδιο στη χρη

ματοδότηση της ανακαίνι

σής του. Κάτι πρέπει να κάνει η εκκλησία, κάτι πρέπει να κάνουμε κι

εμείς. Όπου υπάρχει ένα θέλω υπάρχει και ένας δρόμος. Κάπως έτσι

δεν έγινε και με το ελαιοτριβείο;  Ας πάρουμε όλοι μια πρωτοβουλία.

Στους Βλασαίους δεν αρμόζει αυτή η κατάσταση…».

Προκειμένου ο Σύλλογος των Απανταχού Βλασαίων να ξεπεράσει

το σκόπελο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Δημοτικού Σχολείου

Βλάση ενοικιάζει το Δημοτικό Σχολείο πιστεύοντας ότι έτσι δημιουρ

γούσε τις προϋποθέσεις εξεύρεσης χρηματοδότησης. Το έγγραφο της

«Έκθεσης παραχώρησηςενοικίασης του Δημοτικού Σχολείου από το

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο στο Σύλλογο των Απανταχού Βλασαίων»

υπογράφηκε στις 10 Απριλίου 2007 από τον Πρόεδρο του Συλλόγου,

από τον ιερέα Θεόδωρο Μαρινόπουλο και τα μέλη του Εκκλησιαστικού

Συμβουλίου Α.Α. Κοτσόβολος, Β.Η. Κακούρης, Γ.Δ. Κακούρης και Δ.

Μάστορας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των απανταχού Βλασαίων

αποφάσισε να επισκεφτεί τον Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυλό

πουλο (τον μετέπειτα Πρόεδρο της Δημοκρατίας) που είχε καταγωγή

από την Πελεκανάδα και να του ζητήσει τη βοήθειά του ώστε μέσα από

τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για
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Το διόροφο κτίριο στο οποίο έμενε ο
εκάστοτε δάσκαλος όπως ήταν το 2003.

Το κτίριο αυτό δεν έχει καταρρεύσει
μέχρι σήμερα γιατί έγινε αλλαγή της στέ

γης και συχνά ήταν ενοικιασμένο

Ο Σύλλογος των Απαν
ταχού Βλασαίων νοικιάζει
το Δημοτικό Σχολείο για
να το σώσει από την κα

τάρρευση

ΕΚΘΕΣΗΠΡΑΧΩΡΗΣΗΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗ
ΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ

ΒΛΑΣΑΙΩΝ «ΤΟ ΒΛΑΣΗ»
Σήμερον την «10» Απριλίου του 2007 το εκκλη

σιαστικό συμβούλιο μετά του Ιερέος Θεόδωρου Μα
ρινόπουλου προεδρεύον της ενορίας Κοιμήσεως
Θεοτόκου Βλάσση και τον πρόεδρο του συλλόγου
των Απανταχού Βλασαίων το «Βλάση».

Το εκκλησιαστικό συμβούλιον αποφάσισε ομό
φωνα όπως παραχωρήσει και ενοικιάσει στο σύλλογο
το ερηπωμένο δημοτικό σχολείο στο Σύλλογο του χω
ριού που ανήκει στην κυριότητά του για «είκοσι» χρό
νια έναντι του συμβολικού ποσού των 50 ευρώ το
χρόνο προκειμένου ο σύλλογος να το επισκευάσει και
να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του συλλόγου
και το καλό του χωριού.

Ο Αιδεσιμότατος  Το εκκλησιαστικό  Ο Πρόεδρος
Ιερεύς                   συμβούλιο και    του συλλόγου
Θεόδωρος          και τα μέλη αυτού  των Βλασαίων
Μαρινόπουλος   Α. Κοτσόβολος

ΒΗ Κακύρης, ΓΔ Κακούρης, Δ.Μάστορας

Ο Σύλλογος στον
Υπουργό Προκόπη Παυ
λόπουλο για το Δημοτικό

Σχολείο



το Δημοτικό Σχολείο Βλάση. Έτσι στις 23 Απριλίου 2007 το διοικητικό

συμβούλιο του Συλλόγου συναντήθηκε, στην Αθήνα, με τον υπουργό

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέν

τρωσης  Προκόπη Παυλόπουλο προκειμένου

και του ζητήσει τη στήριξή του για τη διάσωση

του κτιρίου του σχολείου στο Βλάση και για τον

δρόμο ΔροσιάΚουρτάκιΒλάση. Ο υπουργός

ήταν θετικός στα αιτήματα του Συλλόγου και

ανταποκρίθηκε αμέσως δίνοντας θετικές απαν

τήσεις. Για το σχολείο δεσμεύτηκε να το επι

σκευάσει μέσα από τον Οργανισμό Σχολικών

Κτιρίων και για τον δρόμο ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τη Νο

μαρχία Μεσσηνίας θα το εντάξει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα

προχωρήσει στην κατασκευή του με βάση τις υπάρχουσες μελέτες.

Η συζήτηση με τα μέλη του Συλλόγου έγινε σε πολύ καλό κλίμα.  

Τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Βλασαίων φαίνεται ότι έμει

ναν τόσο ευχαριστημένα από τη συνάντηση που η εφημερίδα το

«ΒΛΑΣΗ» κυκλοφόρησε και

παρουσίασε το γεγονός ως

μεγάλη επιτυχία. Γράφει η

συγκεκριμένη εφημερίδα

στο φύλλο 29 (Απρίλιος

Μάιος 2007): «Ένα όνειρο

όλων των Βλασαίων πρό

κειται μετά από πολλές

προσπάθειες να υλοποι

ηθεί. Μιλάμε για την αναπα

λαίωση του Δημοτικού

Σχολείου Βλάση που αυτή

τη στιγμή βρίσκεται εγκατα

λελειμμένο και έτοιμο να κα

ταρρεύσει. Το διοικητικό

συμβούλιο του συλλόγου

μας πήρε πρω

τοβουλίες προ

κειμένου να

εξασφαλιστούν

οι αναγκαίοι

πόροι της ανα

παλαίωσης. Για

τον λόγο αυτό

συναντήθηκε με

τον υπουργό

Ε σ ωτ ε ρ ι κώ ν ,

συμπατρ ιώτη

μας, από την

Π ε λ ε κα ν ά δ α ,

Προκόπη Παυ

λόπουλο από τον

οποίο ζήτησε

στήριξη. Πράγ

ματι ο υπουργός

ευαίσθητος σ΄

αυτές τις πρωτο
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Η Εφημερίδα «ΒΛΑΣΗ»
πανηγυρίζει τα αποτελέ
σματα της συνάντησης με
Υπουργό Πρ. Παυλό
πουλο

Προκ. Παυλόπουλος

Η φωτογραφία είναι από τη σχολική χρονιά 19711972.
Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου Βλάση, σε γραμμές,
στον δρόμο μπροστά από την εκκλησία του χωριού. Ση
μαιοφόρος ο Ηλίας Αποστολόπουλος του Νικολάου, αρι
στερά του η Ευδοξία Αποστολοπούλου του Πέτρου και

δεξιά του η Θεοδωρακοπούλου Σταυρούλα του Αντωνίου.



βουλίες αποδέ

χτηκε το αίτημα

και προχώρησε

σε συγκεκριμένες

ενέργειες για να

σωθεί αυτό το

ιστορικό κτίριο

του χωριού μας

που φτιάχτηκε με

δωρεές και προ

σωπική εργασία

από τους προγό

νους μας. Το

έργο της διάσω

σης του κτιρίου

του σχολείου θα

γίνει από τον

ΟΣΚ. Με το ίδιο

π ρ ό γ ρ α μ μ α ,

σύμφωνα με δή

λωση του υπουρ

γού  Προκόπη

Παυλόπουλου,

εκτός από το

σχολείο στο Βλάση θα γίνουν παρεμβάσεις και στα σχολεία Πελεκανά

δας και Στέρνας. Επίσης, ο σύλλογος νοίκιασε το κτίριο αυτό, όπως

έκανε και με την αναπαλαίωση του ελαιοτριβείου, προκειμένου απρό

σκοπτα να το αναπαλαιώσει».

Ανάμεσα στις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Σύλλογος των Απανταχού

Βλασαίων στη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Προκόπη Παυ

λόπουλο ήταν με χρήματα και ευθύνη

του Συλλόγου να φτιαχτεί η μελέτη

αναπαλαίωσης και αποκατάστασης

του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου

Βλάση. Αυτό το δύσκολο έργο ανέλαβε

να το κάνει αφιλοκερδώς η πολιτική μη

χανικός Παναγιώτα Μαρινοπούλου με

τον επίσης πολιτικό μηχανικό σύζυγό

της Περικλή Κοτσινονό. Μέσα σε μικρό

χρονικό διάστημα η μελέτη είχε γίνει

και όλα ήταν έτοιμα να ξεκινήσει το

έργο όταν ο ΟΣΚ ενέκρινε τη χρηματο

δότηση. Το έργο σύμφωνα με τη με

λέτη θα έφτανε τα 110.000 ευρώ.

Πράγματι ο Υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος ενδια

φέρθηκε και εξασφάλισε μέσω του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων

(ΟΣΚ) το ποσό των 110.000 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου θα

γινόταν ο Δήμος Βουφραδών στον οποίο διοικητικά άνηκε και το χωριό

Βλάση. Όταν ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος ειδοποιήθηκε

να υπογράψει τις συμβάσεις αναγκάστηκε να ενημερώσει τον πρόεδρο

του ΟΣΚ για το ιδιοκτησιακό καθεστώς ώστε οι συμβάσεις να μην ανα

φέρουν ότι το κτίριο είναι δημόσιο. Κάπου εκεί τελείωσε και η προσπά

θεια αυή. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς για άλλη μια φορά στάθηκε
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Μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βλάση το έτος
1969 φωτογραφίζονται μετά τον εκκλησιασμό και την εκ
δήλωση για την 25η Μαρτίου. Από το επάνω σκαλοπάτι
αριστερά: Ζάκη Γεωργία, Τζάνου Αναστασία, Κοτσοβό
λου Βασιλική, Μητροπούλου Ελένη. Στη μεσαία σειρά:
Τζάνου Γεωργία, Θεοδωρακοπούλου Σταυρούλα, Πε
τροπούλου Άννα, Νέστορα Ιωάννα, Αποστολοπούλου

Ευδοξία, Μαρινοπούλου Κωνσταντίνα, Μάστορα Ευγε
νία. Στην κάτω σειρά: Κακούρη Σταυρούλα, Μάστορα

Παναγιώτα, Κοτσοβόλου Δήμητρα, Κοτσοβόλου Πανα
γιώτα, Νέστορα Αννέτα, Μητροπούλου Βασιλική   

Η μεγάλη απογοήτευση

Μελέτη για την αναπα
λαίωση του Δημοτικού

Σχολείου Βλάση

Οι πολιτικοί μηχανικοί Παναγιώτα
Μαρινοπούλου και Περικλής Κοτσινο
νός αφιλοκερδώς έφτιαξαν τη μελέτη
αναπαλαίωσης και αποκατάστασης
του Δημοτικού Σχολείου Βλάση που

στάλθηκε στον ΟΣΚ



εμπόδιο στην επίλυση του προβλήματος. 

Στο φύλλο 38 (ΟκτώβριοςΝοέμβριος 2008) της εφημερίδας

ΒΛΑΣΗ υπάρχει με τίτλο «Άσχημα νέα για την ανακαίνιση του σχο

λείου» το εξής κείμενο: «Ο σύλλογος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι

του για να σωθεί το κτίριο του δημοτικού σχολείου στο Βλάση.

Έφτιαξε μόνη της τη μελέτη η

πρόεδρος του συλλόγου Π.

Μαρινοπούλου και εξασφαλί

στηκε η χρηματοδότηση με

παρέμβαση του συμπατριώτη

μας υπουργού Πρ. Παυλό

πουλου. Μια άστοχη ενέρ

γεια, για την οποία θα

κάνουμε αναλυτικό ρεπορτάζ

στο επόμενο φύλλο της εφη

μερίδας μας, από τοπικό πα

ράγοντα τίναξε το θέμα στον

αέρα. Δε γράφουμε τίποτα

περισσότερο σ΄ αυτό το

φύλλο μήπως και μπορέ

σουμε να περισώσουμε την

κατάσταση. Θα τα πούμε, όμως, στο επόμενο φύλλο».

Πράγματι στο επόμενο φύλλο 39 (Δεκέμβριος 2008Ιανουάριος

2009) η εφημερίδα επανέρχεται με αναλυτικό κείμενο με τίτλο «Απο

γοήτευση για το Σχολείο» που έχει ως εξής: «Ως σύλλογος κάναμε

ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να μην καταρρεύσει το κτίριο του

δημοτικού σχολείου στο Βλάση, ενός πετρόκτιστου κτιρίου με μια

ιστορία δεκάδων χρόνων. Πήγαμε σε διάφορα υπουργεία, πήγαμε

στην περιφέρεια, τρέ

ξαμε αριστερά και

δεξιά. Βρήκαμε συμπα

ραστάτη το συμπα

τριώτη μας υπουργό

Εσωτερικών Προκόπη

Παυλόπουλο, από την

Πελεκανάδα. Μας ζήτη

σαν να φτιάξει ο Σύλλο

γος από μόνος του τη

μελέτη, κάτι που υλο

ποίησε με κόπο και κό

στος η πρόεδρος του

συλλόγου Παναγιώτα

Μαρινοπούλου. Η με

λέτη ολοκληρωμένη κα

τατέθηκε στον ΟΣΚ ο

οποίος και ανταποκρί

θηκε θετικά και εξα

σφαλίστηκε έτσι η χρηματοδότηση. Μάλιστα ο ίδιος ο πρόεδρος του

ΟΣΚ τηλεφώνησε στον δήμαρχο Βουφράδας και το νερό είχε ήδη κυ

λήσει στο αυλάκι. Ξαφνικά, όμως, χωρίς κανείς να θέσει θέμα ο δήμος

Βουφράδας έθεσε θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος του κτιρίου αναγ

κάζοντας τον πρόεδρο του ΟΣΚ να αναδιπλωθεί και να μας δηλώσει

ότι αφού μπαίνει τέτοιο θέμα από τον δήμο αδυνατεί να προχωρήσει

στη χρηματοδότηση. Εκεί όλα τελείωσαν, όνειρα και ελπίδες. Κρίμα
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Η απογοήτευση όπως
εκφράστηκε μέσα από

την εφημερίδα «ΒΛΑΣΗ»

Το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Βλάση το
2017. Ένα χρόνο περίπου πριν από την κατάρ
ρευση της στέγης του τμήματος που στέγαζε την

αίθουσα διδασκαλίας



τίποτε άλλο. Κρίμα για τη μοίρα αυτής της περιοχής που άλλοι χτίζουν

και άλλοι γκρεμίζουν».

Το 2010 όταν ήταν Περιφερειάρχης Δυτικής Ελ

λάδας και μετέπειτα Γενικός Γραμματέας Αποκεν

τρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής

Ελλάδας και Ιονίου ο Βλασαίος Τάσος Αποστολό

πουλος έγινε προσπάθεια να βρεθεί χρηματοδό

τηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην

οποία ήταν Περιφερειάρχης ο Φώτης Χατζημιχά

λης. Με παρότρυνση και των μελών του Διοικητι

κού Συμβουλίου των Απανταχού Βλασαίων

ανάμεσα στους δυο Περιφερειάρχες ανταλλάγη

σαν ενδοϋπηρεσιακά σημειώματα με στόχο να

βρεθεί τρόπος χρηματοδότησης. Αυτή η προσπά

θεια φαινόταν ότι μπορούσε να καρποφορήσει

αφού πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια είχαν ξεπε

ραστεί. Η κατάργηση όμως των κρατικών Περιφε

ρειών και η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πόρων

στις αιρετές Περιφέρειες το 2011 σταμάτησε αυτή

την πορεία και δημιούργησε μια νέα απογοήτευση σε όσους πάλευαν

να μην καταρρεύσει το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου.

Την περίοδο του 2011 το Βλάση εντάχτηκε

στα σεισμόπληκτα χωριά και η χρηματοδότηση

για αποκατάσταση κτιρίων ήταν πλέον μια εύ

κολη υπόθεση. Τότε η πολιτικός μηχανικός Πα

ναγιώτα Μαρινοπούλου που ήταν ταυτόχρονα

και Πρόεδρος των Απανταχού Βλασαίων έπιασε

την ευκαιρία και κατέθεσε το σχετικό φάκελο στο

ΤΑΣ. Το ΤΑΣ μετά από αυτοψία ενέκρινε κονδύ

λια για δωρεάν αποκατάσταση σε δεκάδες σπί

τια στο Βλάση. Ανάμεσα στα οικήματα που

έδωσε έκριση για δωρεάν χρηματοδότηση ήταν

και το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου. Η διάλυση

όμως του Συλλόγου των Απανταχού Βλασαίων

και η δυστοκία από πλευράς τοπικής εκκλησίας

οδήγησαν στο να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία. Ου

δείς ενδιαφέρθηκε για τα χρήματα αυτά.

Μετά τη διάλυση του Συλλόγου των Απαντα

χού Βλασαίων και με δεδομένο ότι υπήρχε χρη

ματοδότηση από το ΤΑΣ ο Πρόεδρος του

Τοπικού Διαμερίσματος Βλάση Γιάννης Λεντού

δης σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Μεσσήνης

Στάθη Αναστασόπουλο (το Βλάση ήταν Τοπικό

Διαμέρισμα του Δήμου Μεσσήνης) πήραν πρω

τοβουλία να συναντηθούν με τον Μητροπολίτη

Μεσσηνίας κ.κ. Χρισόστομο προκειμένου το κτί

ριο να παραχωρηθεί στον Δήμο και με τα χρή

ματα του ΤΑΣ να επισκευαστεί. Στη συνάντηση

που έγινε στη Μητρόπολη Μεσσηνίας παραβρέ

θηκαν ακόμη ο Αντιδήμαρχος Σπύρος Κοντοθα

νάσης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Τάσος

Αποστολόπουλος και το μέλος της Εκκλησιαστι
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Προσπάθεια εξεύρεσης
χρηματοδότησης από την
Περιφέρεια Πελοποννή

σου

Προσπάθεια εξεύρεσης
πόρων μέσω του Ταμείου
Αποκατάστασης Σεισμό

πληκτων (ΤΑΣ)

Προσπάθεια εξεύρεσης
πόρων από Δήμαρχο Μεσ
σήνης Σ. Αναστασόπουλο
και Πρόεδρο Γ. Λεντούδη

Φ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Τ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η πρόεδρος του Συλλό
γου των Απανταχού Βλα

σαίων κατάφερε να εντάξει
την αποκατάσταση του κτι
ρίου του Δημοτικού Σχο

λείου Βλάση στο ΤΑΣ

Ο Μητροπολίτης Μεσση
νίας κ.κ. Χρυσόστομος βρήκε
τη νομική φόρμουλα να πα
ραχωρηθεί το Δημοτικό Σχο

λείο Βλάση στο Δήμο
Μεσσήνης για 99 χρόνια. 



κής Επιτροπής Βασίλης

Κοτσόβολος. Ο Μητρο

πολίτης Μεσσηνίας κ.κ.

Χρυσόστομος ήταν θετι

κός και βρέθηκε η νομική

φόρμουλα παραχώρη

σης στο Δήμο Μεσσήνης

του κτιρίου για 99 χρό

νια. Έμενε πλέον στον

Δήμο Μεσσήνης να

πάρει τις σχτικές συλλο

γικές αποφάσεις των θε

σμικών οργάνων, να

φτιάξει τη σύμβαση και

να υπογραφτεί αυτή και

από τις δυο πλευρές.

Αυτή η διαδικασία καθυ

στέρησε και οι δημοτικές

εκλογές που ήρθαν σε

λίγο ανέτρεψαν τα δεδο

μένα αφού ο δήμαρχος

Στάθης Αναστασόπου

λος έχασε τις εκλογές και

δήμαρχος εκλέχτηκε ο

Γεώργιος Τσώνης. Παρά

τις συνεχείς οχλήσεις

από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Βλάση Γιάννη Λεντούδη

στη νέα δημοτική αρχή αυτή ουδέποτε υπόγραψε αυτή τη σύμβαση.

Τελικά στις αρχές του Φεβρουαρίου 2018 με εκκωφαντικό θόρυβο

που αναστάτωσε τη γειτονιά η στέγη του κτιρίου που άλλοτε στέγαζε

την αίθουσα διδασκαλίας του Δημοτικού Σχολείου Βλάση κατέρρευσε

δημιουργώντας απογοήτευση σε  όσους είχαν αγωνιστεί για την δια

τήρηση και αξιοποίηση του κτιρίου αυτού. 
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Στις φωτογραφίες τα
άτομα που συναντήθηκαν
με τον Μητροπολίτη Μεσ
σηνίας κ.κ. Χρυσόστομο
για το Δημοτικό Σχολείο

Βλάση. Στάθης Αναστασό
πουλος, Σπύρος Κοντοθα
νάσης, Γιάννης Λεντούδης,
Τάσος  Αποστολόπουλος
και Βασίλης Κοτσόβολος.

Η κατάρρευση της στέ
γης του Δημοτικού Σχο

λείου

Δυο εικόνες που
πληγώνουν. Η κατάρ
ρευση της στέγης του
Δημοτικού Σχολείου

Βλάση σκέπασε και τα
λίγα θρανία που είχαν
μείνει μέσα στο κτίριο



Στο δημοτικό σχολείο Βλάση δίδαξαν σπουδαίοι παιδαγωγοί τα ονό

ματα των οποίων παραθέτουμε στη συνέχεια όπως μπορέσαμε να

συγκεντρώσουμε από μαρτυρίες γερόντων αλλά και αρχειακές πηγές:

Καλογερέας Γιώργος, Χουλιάρας Σταύρος, Κωνσταντινέας, Μπουκέας,

Φουρναράκος, Παναγουλάκος, Κουμουτσέας, Μπουρίκα, Μαντάγαρη

Μαρία, Βασίλης Καφίρης (από Φιλιατρά) , Γιάννης Μπάρκας, Βαμβα

κάς Ηλίας, Σπηλιώτης Νικόλαος, Συρόπουλος Βασίλειος (από Πολύ

γυρο), Νικολακοπούλου Μαρία (από Χώρα), Μιχαλάκης Μανώλης

(από Κρήτη) και Μπαϊρακτάρης Βασίλης (από Φίλια). Στα αρχεία βρή

καμε ότι στα χωριά της περιοχής και ιδιαίτερα στο Χατζή υπηρετούσε

δάσκαλος ο Μελέτιος Μάστορας. Δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε

τα στοιχεία που θέλουν τον Μελέτιο Μάστορα να κατάγεται από τη Βλα

σαίικη οικογένεια των Μαστοραίων και να δίδαξε και στο Βλάση. Δυ

στυχώς για τους περισσότερους από τους δασκάλους που

υπηρέτησαν στο Βλάση δε διαθέτουμε στοιχεία.

Η αθηναϊκή εφημερίδα «Η Εφημερίς των Φιλομαθών» της 4ης Απρι

λίου 1859 μας πληροφορεί ότι στο σχολείο Χατζή, ένα από τα ελάχιστα

σχολεία της περιοχής, μετατέθηκε ο καταξιωμένος δάσκαλος Μελέτιος

Μάστορας. Δεν ξέρουμε και δεν μπορέσαμε, δυστυχώς, να διασταυ

ρώσουμε αν ο συγκεκριμένος δάσκαλος με τις πολλές περγαμηνές κα

ταγόταν από την οικογένεια των Μαστοραίων του χωριού Βλάση και

αν δίδαξε και στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση.

Ο Καλογερέας Γιώργος ήταν Α/θμιος Γραμματιστής με καταγωγή

από τη Μάνη. Διορίστηκε στο Βλάση το 1904 με το ΦΕΚ 223/810

1905. Τότε στο Βλάση λειτουργούσε Γραμματείο και όχι Δημοτικό Σχο

λείο. Την ίδια περίοδο στο Μηλιώτη λειτουργούσε και εκεί Γραμματείο

στο οποίο υπηρετούσε ο Α/θμιος Γραμματιστής Γεώργιος Γεννηματάς.

Αν και έχουν περάσει τόσα και τόσα χρόνια στη μνήμη των Βλα

σαίων  έχει χαρακτεί με ανεξίτηλα γράμματα το θετικότατο έργο της δα

σκάλας ΜαντάγαρηΜάστορα Μαρίας. Είχε γεννηθεί στην Καρδαμύλη

το 1903. Παντρεύτηκε τον γιατρό Αντώνη Μάστορα και απόκτησαν τα

παιδιά Γιώργο το 1929 ο οποίος

έγινε ανώτερος αξιωματικός του

στρατού, Σταυρούλα το 1931 η

οποία σπούδασε καθηγήτρια φιλό

λογος, Παναγιώτα το 1937 η οποία

σπούδασε δασκάλα, Αθανασία το

1942 η οποία σπούδασε δασκάλα,

Κωνσταντίνο το 1946 ο οποίος έγινε

τελωνειακός υπάλληλος.  Η Μαρία

Μαντάγαρη μετά τον γάμο της εγκα

ταστάθηκε στο Βλάση, αντικατά

στησε τη δασκάλα Μπουρίκα,

αναλαμβάνοντας τη μόρφωση των

παιδιών του χωριού μας. Θρανία

στο σχολείο δεν υπήρχαν, οι μαθη

τές κάθονταν σε σκαμνάκια και το

κτίριο ήταν σε άθλια κατάσταση.

Μέσα σε λίγα χρόνια τα πάντα είχαν

αλλάξει. Με την αγάπη και τη φρον

τίδα της δασκάλας το σχολείο απέ

κτησε θρανία, βιβλιοθήκη και πίνακα,
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Οι διατελέσαντες 
δάσκαλοι στο Δημοτικό

Σχολείο Βλάση

Ο δάσκαλος 
Καλογερέας Γιώργος

Ο δάσκαλος 
Μελέτιος Μάστορας

Η δασκάλα Μαρία 
ΜαντάγαρηΜάστορα

Η δασκάλα Μαρία Μαντάγαρη
Μάστορα όταν ήταν φοιτήτρια στην
Παιδαγωγική Ακαδημία Τρίπολης



το κτίριο επισκευάστηκε και κατασκευάστηκε και δεύτερο κτίριο στο

οποίο έμενε ο εκάστοτε  δάσκαλος. Τα χρήματα δεν έφταναν και η ίδια

η δασκάλα χρηματοδότησε από τις προσωπικές της οικονομίες με

7.000 δρχ την αποπεράτωση των εργασιών. Τόσο αγαπούσε τη δου

λειά που έκανε. Τόσο αγαπούσε το Βλάση και τη σπουδάζουσα νεο

λαία του χωριού μας. Ακόμα με δικές της ενέργειες το σχολείο έλυσε

το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, πέρασε στο δημόσιο και εξασφαλίστη

καν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Στον τομέα του παιδαγωγικού

έργου δεν υπάρχουν λέξεις αξίες να περιγράψουν την προσφορά της

δασκάλας Μαντάγαρη Μαρίας. 

Ο Γιάννης Μπάρκας είχε γεννηθεί το 1914 και πέθανε

το 1970. Υπήρξε άριστος παιδαγωγός με πλούσιο έργο.

Διαδέχτηκε στο Βλάση τον δάσκαλο Καφίρη. Παντρεύ

τηκε όταν βγήκε σε σύνταξη και απέκτησε δυο κόρες.

Οι αναμνήσεις όσων είχαν την τύχη να τον

έχουμε δάσκαλο είναι θετικότατες, όπως θετικότατη

είναι και η άποψη της κοινωνίας γι΄ αυτόν. Σμίλευε

ψυχές, δημιουργούσε στο πέρασμά του έργο, η κοι

νωνία στο Βλάση τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Ήταν και

είναι ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο. Ο Ηλίας Βαμβα

κάς γεννήθηκε στο Χατζή το 1929. Τελείωσε το γυ

μνάσιο Πύλου το σχολικό έτος 19471948. Τα σχολικά έτη 19491950

και 19501951 φοίτησε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Αθη

νών. Αποφοίτησε με τον γενικό βαθμό 8,04. Υπηρέτησε τη θητεία του

στον στρατό ως στρατιώτης (γραφέας στο στρατολογικό γραφείο του

ΚΕΝ Καλαμάτας). Όταν εκπλήρωσε τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ξε

κίνησε μια λαμπρή πορεία στην εκπαίδευση. Υπηρέτησε για ένα

χρόνο στο δημοτικό σχολείο Μεταμόρφωσης (Σκάρμιγκα) και ένα

χρόνο στο δημοτικό σχολείο Παπαφλέσσα (Κοντογόνι). Στη συνέχεια

διορίστηκε στο δημοτικό σχολείο Βλάση. Έμεινε στο Βλάση επτά ολό

κληρα χρόνια. Τότε πρόεδρος στο Βλάση ήταν ο Δημήτριος Κακού
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Ο δάσκαλος 
Γιάννης Μπάρκας

Ο δάσκα
λος Μπάρκας
με γονείς και
μαθητές το
έτος 1953

Γονείς και μαθητές μαζί με τον δάσκαλο Ιωάννη Μπάρκα με την ευκαιρία της λήξης
των μαθημάτων του 1953 φωτογραφίζονται για να θυμούνται τα περασμένα. Απ΄ αρι
στερά καθιστοί: Παναγιώτης Αντ. Κακούρης, Παναγιώτης Μάστορας, Φώτης Κακούρης,
Γεώργιος Λ. Κοτσόβολος, Ανδρέας Γ. Κοτσόβολος, Γεώργιος Ιωαν. Ζάκης, Μπάρκας
Ιωάννης (δάσκαλος), Κωνσταντίνος Κοτσόβολος, Διονύσιος Αποστολόπουλος, Γεώρ
γιος Νέστορας. Όρθιοι: Νικόλαος Π. Κακούρης, Βασίλειος Ελευθ. Κοτσόβολος, Ιωάννης
Κοτσόβολος, Δημήτριος Χρ. Κακούρης, Τάκης Παναγιωτόπουλος, Τάκης Νέστορας,
Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Ηλίας Κακούρης, Αναστάσιος Μάστορας, Δήμος Κακού
ρης.

Ο δάσκαλος 
Ηλίας Βαμβακάς



ρης, γραμματέας ο Θεόδωρος Μάστορας και ιερέας ο Ασημάκης Σπυ

ρίδωνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Βλάση γεννήθηκαν και τα δυο του

παιδιά, ο Φώτης και η Σταυρούλα. Ως δάσκαλος, ως παιδαγωγός ήταν

από τους καλύτερους που πέρασαν από το Βλάση. Εργατικός, δρα

στήριος, ένας υπέροχος άνθρωπος που οι μαθητές του μόνο καλά

λόγια λένε γι΄ αυτόν. Αγάπησε το Βλάση και αγαπήθηκε από τους Βλα

σαίους. 

Φεύγοντας από το Βλάση τοποθετήθηκε στο δημοτικό σχολείο

Σπερχογείας όπου δίδαξε για επτά χρόνια. Στη συνέχεια δίδαξε για έν

τεκα χρόνια στο 20ο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας. Έκλεισε την εκπαι

δευτική του καριέρα στο 5ο δημοτικό σχολείο Καλαμάτας.

Ο Ηλίας Βαμβακάς παντρεύτηκε την Ελένη Μαθιοπούλου από τη

Μεταμόρφωση. Απόκτησαν δυο παιδιά τον Φώτη που είναι γιατρός ορ

θοπεδικός στην Καλαμάτα και έχει τρία αγόρια τον Ηλία, τον Βασίλη

και τον Κωνσταντίνο και τη Σταυρούλα που είναι παντρεμένη στην

Αθήνα με τον Χρήστο Μπλέτα, αρχισυντάκτη στο περιοδικό «Έψιλον»

της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας και έχει ένα αγόρι τον Γιώργο και

μια κόρη την Έλλη.

Ο Ηλίας Βαμβακάς ασχολήθηκε και με το συνδικαλιστικό κίνημα. Το

19631964 τον συναντάμε να είναι  μέλος του διοικητικού συμβουλίου

του Συλλόγου δασκάλων Πυλίας. Το 19741975 μέλος του διοικητικού

συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων Καλαμάτας και το 19751976 αν

τιπρόεδρος του ίδιου συλλόγου. Αντιπροσώπευσε τους δασκάλους και

σε γενικές συνελεύσεις της ΔΟΕ. Το 1977 τα διοικητικά συμβούλια των

συλλόγων δασκάλων της Μεσσηνίας την εξέλεξαν αιρετό εκπρόσωπό

του στο ΠΥΣΠΕ του νομού Μεσσηνίας. Με απόφαση του Υπουργείου

Παιδείας του δόθηκε ο βαθμός του Επιθεωρητή Β΄. Συνταξιοδοτήθηκε

το 1986.  

Στις 13   Αυγούστου 2010, ο Σύλλογος των Απαντα

χού Βλασαίων, τίμησε όλους του δασκάλους που υπη

ρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση στο πρόσωπο

του δασκάλου Ηλία Βαμβακά. Την τιμητική πλακέτα εκ

μέρους του Συλλόγου των Απανταχού Βλασαίων απέ

δωσε στον δάσκαλο Ηλία Βαμβακά ο  Γενικός Γραμμα

τέας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τάσος

Αποστολόπουλος ο οποίος υπήρξε και μαθητής του

Ηλία Βαμβακά. Ο Τάσος Αποστολόπουλος μεταξύ των
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Αρχές δεκαετίας 1960. Ο δάσκαλος Ηλίας Βαμβακάςφωτογραφίζεται με τους μαθητές
του. Σπ΄ αριστερά στην κάτω σειρά: Ελένη Μητροπούλου, Γεωργία Τζάνου, Κωστούλα
Μαρινοπούλου, Βασιλική Κοτσοβόλου, Μαρία Μαρινοπούλου, άγνωστη, Αναστασία Τζά
νου. Στο μέσο της φωτογραφίας απ΄ αριστερά: Γεωργία Μάστορα, Φώτης Βαμβακάς, Γε
ωργία Ζάκη. Απ΄ αριστερά στην επάνω σειρά: Δημήτριος Κοτσόβολος, Δημήτριος Τζάνος,
Γιάννης Τσάκαλης, Θεόδωρος Ασημάκης, Περικλής Κακούρης, Γεώργιος Τσάκαλης, Βα
σίλης ασημάκης, Νίκος Μάστορας, Δημήτριος Κακούρης

Μαθητές του
Δημοτικού Σχο
λείου Βλάση με
τον δασκαλό
τους Ηλία Βαμ
βακά

Στο πρόσωπο του Ηλία
Βαμβακά τιμήθηκαν όλοι
οι δάσκαλοι που δίδαξαν

στο Δημοτικό Σχολείο
Βλάση



άλλων είπε: «Στο διάβα της

ζωής κάθε ανθρώπου συναν

τιέται, συναναστρέφεται, συ

νεργάζεται με χιλιάδες

ανθρώπους. Υπάρχουν όμως

άνθρωποι που με ανεξίτηλα

χρώματα μπαίνουν στη ζωή

τους και δε σβήνουν. Είναι ο

δάσκαλός μας. Ο δάσκαλός

μας δεν ξεχνιέται. Κανένας μα

κανένας δεν ξεχνάει το δά

σκαλό του.  Σ’ αυτό το μικρό

χωριό ήρθαν και σμίλεψαν τις

ψυχές μας καταξιωμένοι δά

σκαλοι. Αισθάνομαι ιδιαίτερα

συγκινημένος γιατί στο πρό

σωπο του δασκάλου Ηλία

Βαμβακά, πολλοί από μας εδώ

βλέπουμε και τιμούμε το δά

σκαλό μας. Ο Ηλίας Βαμβακάς

ήταν ο άνθρωπος που μας

έπιασε το χέρι και μας έμαθε

να γράφουμε και να διαβά

ζουμε. Δάσκαλε είμαστε υπό

χρεοι. Σε ευχαριστούμε. Ό,τι

είμαστε, είμαστε από σας. Ηλία

Βαμβακά σε ευχαριστούμε». 

Ο Ηλίας Βαμβακάς στη σύντομη τοποθέτησή του είπε: ««Σεβα

σμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριε Γενικέ Γραμματέα Αποκεν

τρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων

Νήσων, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύ

ριοι, Είναι μεγάλη τιμή που στο πρόσωπό μου τιμάτε όλους τους δα

σκάλους που υπηρέτησαν στο σχολείο σας. Ειδικά μια γενιά

δασκάλων που είχε δύσκολη αποστολή, διότι εκείνη την εποχή, αρχές

του ’60, εκτός από τα γράμ

ματα και την αγωγή είχαμε να

φροντίσουμε και τη διατροφή

των παιδιών. Τότε υπήρχε με

γάλη φτώχια. Το κράτος

έστελνε τρόφιμα στα χωριά για

τα παιδιά του σχολείου. Αλεύ

ρια, ζάχαρη, γάλατα, μακαρό

νια, πλιγούρι και άλλα είδη.

Έτσι τα παιδιά έπιναν το

πρωινό τους και έτρωγαν το

μεσημεριανό φαγητό. Διοργα

νώναμε, δηλαδή, συσσίτια.  Οι

γονείς που όλη μέρα εργαζόν

τουσαν στα χωράφια δεν είχαν

τη σκέψη τι θα φάνε για μεση

μεριανό. Οι μανάδες των παι

διών, με τη σειρά, ζύμωναν το

ψωμί. Μαγείρισσα είχαμε μία

κοπέλα, που την είχα και μαθή

τρια, τη Βούλα Κακούρη. Ήταν
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Στο πρόσωπο του δασκάλου Ηλία
Βαμβακά ο Σύλλογος των Απανταχού
Βλασαίων τίμησε στις 13 Αυγούστου

2011 όλους τους δασκάλους που δίδα
ξαν στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση. Την τι
μητική πλακέτα απονέμει ο τότε Γενικός
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και ιο

νίου Τάσος Αποστολόπουλος που
υπήρξε και μαθητής του Ηλία Βαμβακά.

Ο δάσκαλος Ηλίας Βαμβακάς συζητάει με
τον μαθητή του, επίσης δάσκαλο, Τάσο Απο
στολόπουλο λίγο πριν από την εκδήλωση της
13ης Αυ γούστου 2011 όπου στο πρόσωπο

του Ηλία Βαμβακά τιμήθηκαν όλοι οι δάσκαλοι
που δίδαξαν στο Δημ. Σχολείο Βλάση



μικρή κοπέλα τότε. Την πήραμε για να μας

μαγειρεύει το φαΐ και με τη βοήθεια της γυ

ναίκας μου παρασκεύαζε το φαγητό το

οποίο έτρωγαν τα παιδιά το μεσημέρι.

Παρά τις άσχημες συνθήκες που υπήρχαν

τα χρόνια εκείνα, όλοι εργαστήκαμε με

ζήλο και αγάπη, για το καλό των παιδιών.

Εσείς κύριε Γενικέ Γραμματέα, αγαπητέ

Τάσο, το γνωρίζετε, γιατί εργαστήκατε δά

σκαλος. Γρήγορα όμως σας κέρδισε η πο

λιτική. Η κυβέρνηση αναγνώρισε τις

ικανότητές σας και σας εμπιστεύτηκε το

αξίωμα του Γενικού Γραμματέα Αποκεν

τρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι

κής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων. Εύχομαι

να πετύχετε στο έργο σας. Νιώθω μεγάλη

συγκίνηση σήμερα που βρίσκομαι μαζί

σας. Πολλοί από εσάς ήσασταν και μαθη

τές μου. Πάντα ρωτούσα και μάθαινα για

τη σταδιοδρομία σας. Χαίρομαι που όλοι οι

μαθητές μας προόδευσαν ως επαγγελμα

τίες, ως δημόσιοι υπάλληλοι και ως επιστήμονες. Καθηγητές, δικηγό

ροι, μηχανικοί, δάσκαλοι, γιατροί. Τιμούν το χωριό μας και μας κάνουν

όλους υπερήφανους. Αγα

πητοί φίλοι, Είχα την τύχη

να συνεργαστώ με ωραί

ους και αξέχαστους αν

θρώπους στο Βλάση.

Πρόεδρος, παππάς, γραμ

ματέας και δάσκαλος ήμα

σταν αγαπημένοι και

φροντίζαμε για το καλό του

χωριού. Πρόεδρος για

πολλά χρόνια έκανε ο Δη

μητράκης Κακούρης, που

άφησε πλούσιο έργο στο

χωριό. Παππάς ήταν ο μα

καρίτης παπα – Σπύρος

Ασημάκης, που ήταν αγα

πητός, όχι μόνο στο Βλάση,

αλλά και σε όλα τα άλλα

χωριά της περιοχής. Για μένα ήταν ένας καλός φίλος που πάντα μου

έδινε τις συμβουλές του και τις οποίες τηρούσα. Γραμματέας ήταν ο

μακαρίτης Θεόδωρος Μάστορας,

που γνώριζε όλα τα θέματα

Δήμων και Κοινοτήτων και γι’ αυτό

οι γραμματείς του νομού τον εξέ

λεξαν Γενικό Γραμματέα της αυτο

διοίκησης Μεσσηνίας. Αγαπητοί

φίλοι, στα εφτά χρόνια που έζησα

στο όμορφο Βλάση, σας αγά

πησα, όπως και εσείς αγαπήσατε

εμένα και την οικογένειά μου.

Θεωρώ ότι είμαι και εγώ ένας

Βλασαίος, γιατί εδώ γεννήθηκαν
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Ο δάσκαλος Ηλίας Βαμβακάς
μιλάει στους Απανταχού Βλασαίου
στην εκδήλωση της 13ης Αυγού
στου 2011 όπου στο πρόσωπό
του τιμήθηκαν όλοι οι δάσκαλοι

που δίδαξαν στο Βλάση

Ο δάσκαλος Ηλίας Βαμβακάς με τον Μητροπολίτη
Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο, τους Βλασαίους δασκά
λους Βασίλη Φουρτούνη και Τάσο Αποστολόπουλο
καθώς και τον έγγονό του στην εκδήλωση της 13ης

Αυγούστου 2011

Ηλίας Βαμβακάς και Τάσος Αποστολό
πουλος στην εκδήλωση της 13ης  Αυγού

στου 2011 στο Βλάση



και τα δυο μου απιδιά και μάλιστα το ένα, η κόρη μου, είναι γραμμένη

στα ληξιαρχικά βιβλία της κοινότητας Βλάση. Βρίσκομαι εδώ μαζί με

τα παιδιά μου και τα πέντε εγγόνια μου, που ήθελαν να γνωρίσουν

τον τόπο που γεννήθηκαν και έζησαν μικρά παιδιά οι γονείς τους,

ακόμα δε να δουν και το σχολείο που εργάστηκε ο παππούς τους. Τε

λειώνοντας θα ήθελα να συγχαρώ όλους αυτούς που πήραν την πρω

τοβουλία και εργάστηκαν για τη σημερινή εκδήλωση. Εύχομαι σε

όλους σας καλή τύχη και μακροημέρευση. Θα σας θυμάμαι πάντα.

Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ».

Ο δάσκαλος Νικόλαος Σπηλιώτης είχε γεννηθεί και μεγα

λώσει στο χωριό Πήδημα.  Διαδέχτηκε στο Βλάση τον δά

σκαλο Ηλία Βαμβακά και δίδαξε τους μαθητές του χωριού

Βλάση για πέντε χρόνια. Ήταν από τους πολύ καλούς εκπαι

δευτικούς, θιασώτης όμως της εβαρτιανής σχολής γι΄ αυτό

και ως εργαλείο διαπαδαγώγησης χρησιμοποιούσε την αυ

στηρότητα αλλά και τον ξυλοδαρμό. Την περίοδο εκείνη που

υπηρετούσε δάσκαλος στο Βλάση ο Νικόλαος Σπηλιώτης ο

μαθητικός πληθυσμός είχε αρχίσει τη φθίνουσα πορεία. Το

1970 το Δημοτικό Σχολείο Βλάση είχε συνολικά 27 μαθητές. Η έκθεση

του Αναπληρωτή Επιθεωρητή Δημητρίου Σπυρόπουλου, με ημερο

μηνία 1 Ιουνίου

1970, αποτυπώνει

την κατάσταση του

διδακτηρίου, των

υλικών, του μαθητι

κού πληθυσμού

κ.λ.π.  και παρου

σιάζει ιδιαίτερο εν

διαφέρον. Γράφει:

«Το Σχολείον τούτο

στερείται ιδίου Διδα

κτηρίου. Στεγάζεται

εις Εκκλησιαστικόν

επ’ ενοικίω οίκημα.

Τούτο ευρίσκεται εις

το Β.Δ. άκρον του

χωρίου και μακράν ετέρων οικιών. Εκτίσθη το έτος 1914. ΄Εχει γίνει

δια λιθοδομής. Αποτελείται από μίαν αίθουσα διδασκαλίας

10Χ7Χ3,50. ΄Εχει προσανατολισμόν μεσημβρινόν. Εις την αίθουσαν

εισέρχεται τις εκ της Δυτικής πλευράς δια κλίμακας 6 βαθμίδων. Προς

την Δ. πλευράν της

η αίθουσα έχει συ

νεχόμενον ανώ

γειον οίκημα, όπερ

χρησιμοποιείται ως

κατοικία Διδ/λου. Η

αίθουσα διδασκα

λίας στερείται ορο

φής. Το δάπεδον

και τα κουφώματα

είναι πεπαλαι

ωμένα. Ηλιάζεται

και αερίζεται πλου

σίως και είναι υγιει
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Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βλάση στην πλατεία της
Πύλου μαζί με τον δάσκαλό τους Νικόλαο Σπηλιώτη. Ήταν

το έτος 1969

Ο δάσκαλος 
Νικόλαος Σπηλιώτης

Μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βλάση σε ημερήσια εκ
δρομή στον ποταμό Καρυά φωτογραφίζονται μαζί με τον

δασκαλό τους Νικόλαο Σπηλιώτη. 



νόν. Στερείται αφοδευτηρίων. Η κατάστασίς του χαρακτηρίζεται ως ικα

νοποιητική». Για τα υπάρχοντα υλικά η έκθεση αναφέρει:  «Α) ΄Επιπλα

και σκεύη: Θρανία

29, θερμάστραι 1,

τράπεζαι 1, καθί

σματα 4, βιβλιοθήκαι

2, σημαίαι 2, εικόνες

1, φωτογραφίες 3. Β)

Εποπτικά μέσα: Πί

νακες 2, υδρόγειος

σφαίρα 1, χάρτες 14,

αριθμητήρια 1, εικό

νες:15 Καιν. Διαθή

κης, 16 Παλ.

Διαθήκης, 16 ζώων

θερμών χωρών και

17 φυτών θερμών

χωρών. Σύν. 65. Γ:

Βιβλιοθήκη: Το Σχο

λείον τούτο κατέχει

έπιπλον βιβλιοθήκην με 39 βιβλία δια τον διδάσκαλον και 11 δια τους

μαθητάς.  Δ: Αρχείον: Ελέγξαντες τα διοικητικά και διαχειριστικά βιβλία

του Σχολείου, εύρο

μεν ταύτα καλώς τη

ρούμενα. Ε:

Σχολ.Κήπος: Το Σχο

λείον τούτο στερείται

παντελώς Σχολικού

κήπου». Τέλος, η έκ

θεση για τους Μαθη

τές αναφέρει:

«΄Εχουσιν εγγραφή

πάντες οι προς φοί

τησιν υπόχρεοι και

φοιτούν ανελλιπώς.

Ούτοι είναι αρκετά

καλοί την θρέψιν και

την όψιν. Κατά την

περιβολήν και την κα

θαριότητα παρουσιά

ζονται φροντισμένοι

και καθαροί. Κατά τας

ψυχικάς και πνευματι

κάς ικανότητας χαρα

κτηρίζονται ως

επαρκώς καλλιεργη

μένοι, φρόνιμοι και

πειθαρχικοί. Εγγρα

φέντες: Τάξη Α: Αρρ.

0, Θήλ. 5, Σύνολο 5,

Τάξη Β: Αρρ. 1, Θήλ.

3, Σύνολο 4, Τάξη Γ:

Αρρ. 2, Θήλ. 1, Σύ

νολο 3,    Τάξη Δ: Αρρ.

1, Θήλ. 3, Σύνολο 4,
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Σχολικό έτος 19681969. Απ΄ αριστερά: Κώστας Ζάκης,
Μαρινόπουλος Γιάννης, Κακούρης Χρήστος, Αποστολό

πουλος Τάσος, Αποστολόπουλος Ηλίας, Μάστορας Σταύ
ρος. Ο δάσκαλος Νικόλαος Σπηλιώτης έδινε μεγάλη

έμφαση στις διάφορες εθνικές και θρησκευτικές επετείους  

Μαθητές του δημοτικού σχολείου Βλάση φωτογραφίζονται μέσα στο
κάστρο της Μεθώνης σε ημερήσια εκδρομή με λεωφορείο που

πραγματοποιήθηκε την περίοδο που ήταν δάσκαλος στο Βλάση ο
Νικόλαος Σπηλιώτης.Μαζί τους και ο γραμματέας της κοινότητας

Βλάση Αναστάσιος Μητρόπουλος καθώς και η μαγείρισσα του σχο
λείου Βασιλική Κακούρη. Ήταν το σχολικό έτος 19671968

Η μαθήτρια Ευγενία Μάστορα (αριστερά) και ο Τάσος Αποστολό
πουλος (δεξιά) απαγγέλουν τα ποιήματά τους στα σκαλοπάτια του

σχολείου φορώντας εθνικές ενδυμασίες. Ήταν το έτος 1969



Τάξη Ε: Αρρ. 3, Θήλ. 2, Σύνολο 5,    Τάξη ΣΤ: Αρρ. 4, Θήλ. 2, Σύνολο

6,   Γενικό Σύνολο : Αρρ. 11, Θήλ. 16, Σύνολο 27».   

Την περίοδο που

ήταν δάσκαλος ο Νι

κόλαος Σπηλιώτης

αναπτύχθηκε από

τους μαθητές μια με

γάλη κοινωνική

δράση που περιελάμ

βανε δενδροφυτεύ

σεις και άλλους

καλλωπισμούς του

χωριού, περιελάμ

βανε ακόμη και οικο

δομικές εργασίες

όπως η κατασκευή

αφοδευτηρίων αφού

το σχολείο στερείτο

αυτών όπως διαβάσαμε προηγύμενα και στην έκθεση του Επιθεω

ρητή των Δημοτικών σχολείων της Πυλίας Δημητρίου Σπυρόπουλου.

Όλες αυτές οι δρά

σεις έγιναν κάτω

από την ομπρέλα

του «Ερυθρού Σταυ

ρού». Το περιοδικό

του «Ερυθρού Σταυ

ρού» κυκλοφο

ρούσε (ερχόταν και

διανέμετο) συνεχώς

στους μαθητές του

σχολείου. Πολλές

φορές οι μαθητές

συγκέντρωναν και

έστελναν χρήματα

στον «Ερυθρό

Σταυρό». Για τη

δράση τους αυτή οι

μαθητές τιμήθηκαν

από τον Επιθεωρητή

των Δημοτικών Σχολείων της Πυλίας. 

Ο δάσκαλος Βασίλης Συρόπουλος καταγόταν από τον Πολύγυρο

Χαλκιδικής. Αφού υπηρέτησε ως δάσκαλος στο Βλάση και σε άλλες

σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας μετακινήθηκε στη Χαλκιδική και

έκλεισε την επαγγελματική του πορεία ως διευθυντής σε σχολική μο

νάδα του Πολυγύρου. Παντρεύτηκε την Άννα Συροπούλου και απέ

κτησαν ένα γιο και μια κόρη. Πέθανε το 2008.

Η δασκάλα Νικολοπούλου Μαρία είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στη

Χώρα Τριφυλίας και είχε αποφοιτήσει από την Παιδαγωγική Ακαδημία

Τρίπολης. Υπηρέτησε ως δασκάλα στο Βλάση για πολύ μικρό χρονικό

διάστημα και αντικαταστάθηκε από τον δάσκαλο Μανόλη Μιχαλάκη.

Ήταν μετά τη Μαρία ΜαντάγαρηΜάστορα η δεύτερη γυναίκα που

υπηρετούσε ως δασκάλα στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση. 
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Η βράβευση των μαθη
τών του Δημοτικού Σχο

λείου Βλάση όταν
δάσκαλος ήταν ο Νικό

λαος Σπηλιώτης 

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βλάση με το περιβρα
χιόνιο του ερυθροσταυρίτη φωτογραφίζονται μπροστά από τις τουαλέτες του

σχολείου που μόλις έχουν κατασκευαστεί με προσωπική εργασία και των
ιδίων στο πλαίσιο της δράσης του «Ερυθρού Σταυρού»

Ήταν το 1968. Οι μαθητές του σχολείου Βλάση μαζί με
τον δασκαλό τους Νικόλαο Σπηλιώτη είχαν πάει σε εκδή

λωση στην Πύλου για να παραλάβουν σχετικό έπαινο για τη
δράση του σχολείου στους σκοπούς του «Ερυθρού Σταυ
ρού». Διακρίνονται από δεξιά: Τασία Τζάνου, Νικόλαος

Σπηλιώτης (δάσκαλος), Ελένη Μητροπούλου, Ευγενία Μά
στορα, Βούλα Θεοδωρακοπούλου, Τάσος Αποστολόπου

λος, Βασίλης Ασημάκης. Τον έπαινο παραλαμβάνει από τον
επιθεωρητή Πύλου η Τασία Τζάνου.

Ο δάσκαλος
Βασίλης Συρόπουλος

Η δασκάλα
Νικολοπούλου Μαρία



Ο δάσκαλος Μανόλης Μιχαλάκης ήταν από την Κρήτη. Υπηρέτησε

στο Βλάση και σε άλλες σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας και στη συ

νέχεια μετακινήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου έγινε διευθυντής

και εκεί έκλεισε και την επαγγελματική του πορεία. 

Ο δάσκαλος Βασίλης Μπαϊρακτάρης είχε γεννηθεί στο χωριό Φίλια

Μεσσηνίας το 1947. Αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία Τρί

πολης και στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση δίδαξε έξι χρόνια, από το 1976

έως το 1982. Είναι ο τελευταίος δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου

Βλάση αφού το 1982 λόγω μικρού αριθμού φοίτησης μαθητών το σχο

λείο έκλεισε. Ο Βασίλης Μπαϊρακτάρης ήταν άριστος παιδαγωγός και

ακόμη και σήμερα οι μαθητές του, τους οποίους ρωτήσαμε μας είπαν

τα καλύτερα λόγια γι΄ αυτόν. Μόλις έκλεισε το σχολείο στο Βλάση ο Βα

σίλης Μπαϊρακτάρης μετακινήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Φίλια και αρ

γότερα στο Δημοτικό Σχολείο Μελιγαλά όπου διατέλεσε και Διευθυντής.

Συνταξιοδοτήθηκε το 2008. Παντρεύτηκε την Αναστασία Μπαϊρακτάρη

και απέκτησαν δυο γιους και δυο κόρες.
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Ο δάσκαλος
Μανόλης Μιχαλάκης

Η φωτογραφία είναι της δεκαετίας του 1970. Μαθητές από Βλάση και Κουρτάκι
σε εκδρομή στη Βλασαίικη Βρύση. Αριστερά ο δάσκαλος Μανόλης Μιχαλάκης
και στο κέντρο της φωτογραφίας οι μαθητές των δυο σχολείων με τον αγροφύ
λακα Ν. Αποστολόπουλο και η Γ. Φουρτούνη (Γεωργίτσα του Καπίνη) η οποία

«αποδεικνύει στους δασκάλους ότι οι μαθητές είναι αδιάβαστοι.»

Ο δάσκαλος
Βασίλης Μπαϊρακτάρης

Σχολικό έτος
19791980. Το Δημ.
Σχ. Βλάση είχε μόνο

επτά μαθητές που φω
τογραφίζονται με τον
δάσκαλό τους Βασίλη
Μπαϊρακτάρη στην ει
σοδο του σχολείου την

25η Μαρτίου 1980.
Μπροστά: Βασίλης
Κοτσόβολος, Σοφία
Κακούρη. Δεύτερη
σειρά: Παναγιώτης
Κακούρης, Βούλα

Λαμπροποόυλου. Λίγο
πιο πίσω: Παναγιώτα
Κοτσοβόλου. Τελευ
ταία σειρά: Παναγιώ

της Κακούρης και
Χαράλαμπος Λαμπρό

πουλος



Η ηλεκτροδότηση

στο Βλάση έγινε

πολύ αργά σε σύγ

κριση με άλλες πε

ριοχές. Αυτή

πραγματοποιήθηκε

τον Ιούλιο του 1971.

Μέχρι τότε πάρα

πολλές δουλειές γι

νόντουσαν τη νύχτα

με το φως της γυα

λόλαμπας ή του λυ

χναριού. Αλλά και το

διάβασμα των μαθη

τών γινόταν το

βράδυ με το λυχνάρι, το φανάρι ή τη γυαλόλαμπα. Έπρεπε να τελει

ώσουν οι γονείς των μαθητών πρώτα όλες οι δουλειές, να ταϊστεί το

γουρούνι, να

μπούνε οι

κότες στο κοτέ

τσι να κουρνιά

σουν, να

τακτοποιηθούν

τα αρνοκά

τσικα, το γαϊ

δούρι, το

άλογο... 

Ύ σ τ ε ρ α

δίπλα στο στα

χτοφούρνι, στο

σάισμα του πα

ραγωνιού ξεκι

νούσε το

διάβασμα με το

φως της γυαλό

λαμπας, του

λαδολύχναρου

ή του φανα

ριού. Κι αν ερ

χόντουσαν στο

σπίτι συγχω

ριανοί και συγ
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Όλα τα παιδικά μας χρόνια αποτυπωμένα σε μια φωτογραφία και τοποθε
τημένα στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Ήταν το έτος 1969. Από τους

όρθιους αριστερά: Ζάκης Κώστας, Κωτσόβολος Γιάννης, Μάστορας Σταύ
ρος, Κωτσοβόλου Δήμητρα, Μάστορα Ευγενία, Αποστολόπουλος Τάσος,

Μάστορα Παναγιώτα, Θεοδωρακοπούλου Βούλα, Κωτσοβόλου Πανα
γιώτα, Αποστολόπουλος Ηλίας, Αποστολοπούλου Ευδοκία, Κακούρη
Βούλα, Μαρινόπουλος Θεόδωρος, Κωτσόβολος Δημήτρης, Μάστορα

Ελευθερία, Αναστασόπουλος, Κωτσοβόλου, Μαρινοπούλου Βάσω, Απο
στολοπούλου Νίκη, Κακούρη Σταυρούλα, Μάστορα Παναγιώτα, Αποστο

λοπούλου Γιαννούλα.

Το διάβασμα στο
Βλάση με τη λάμπα ή το

λυχνάρι

Το Δημοτικό Σχολείο Βλάση όταν κατέρρευσε η στέγη
του διδακτηρίου το 2018

Ο δάσκαλος Βασίλης Μπαϊρακτάρης δίδαξε
στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση από το 1976 έως
το 1982 και ήταν ο τελευταίος δάσκαλος αφού

επί των ημερών του το σχολείο μπήκε στο προ
σωρινή παύση και αργότερα σε οριστική



γενείς, συνηθισμένο φαινόμενο αφού μαζεύονταν για κουβέντα πότε

στο ένα σπίτι πότε στο άλλο σπίτι έπρεπε να πάρουν τα μπογαλάκια

τους και να πάνε σε άλλο χώρο παίρνοντας μαζί αν υπήρχε και το μαγ

κάλι. Δεν ήταν λίγες οι φορές τους χειμώνες που οι μαθητές αδυνατού

σαν να πιάσουν το μολύβι στα χέρια τους και να γράψουν γιατί το κρύο

τους τα είχε παγώσει.

Τα συσσίτια στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση ξεκίνησαν το 1949 και λει

τούργησαν έως το 1969. Υπήρξαν και κάποιες χρονιές στο διάστημα

που αναφέρθηκε που δε λειτούργησαν συσσίτια. Τα συσσίτια καταρ

γήθηκαν στο Βλάση όταν δάσκαλος ήταν ο Νικόλαος Σπηλιώτης. Στα

συσσίτια υπήρξαν πολλές γυναίκες του χωριού που δούλεψαν ως μα

γείρισσες. Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν της Βασιλικής Κακούρη (οι

κάτοικοι του χωριού την ήξεραν ως Βασίλω του Κοζάκου). Δούλεψε ως

μαγείρισσα πάρα πολλά χρόνια και επί ημερών της καταργήθηκαν. Συ

νεπώς ήταν η τελευταία μαγείρισσα του Δημοτικού Σχολείου Βλάση.

Κάθε μέρα οι μαθητές πήγαιναν στο σχολείο έχοντας μέσα στην τσάντα

τους και από ένα κυπελάκι με χερούλι,  τσίγκινο ή εμαγιέ.  Στο κυπελ

λάκι αυτό, η μαγείρισσα του σχολείου έβαζε το πρωινό  που πότε ήταν

γάλα και πότε τσάι.

Τα είχε βράσει σε

ένα μεγάλο καζάνι

και περνούσαν οι

μαθητές με τη σειρά

και γέμιζαν το πο

τήρι τους. Συνήθως

πήγαιναν στη δυ

τική πλευρά του

σχολείου προς τον

Ασίκελλο» και έπι

ναν ή σε όσους δεν

άρεσε το γάλα που

ήταν από σκόνη και

είχε περίεργη γεύση

το έχυναν προσε

κτικά μη τους δει ο

δάσκαλος. Το μεση

μεριανό σερβίρον

ταν στο «εστιατόριο», στο ισόγειο δηλαδή του διώροφου  κτιρίου. Το

φαγητό συνήθως ήταν όσπρια, μπλουγούρι, ζυμαρικά και κάπου

κάπου κρέας.

Για θέρμανση της

αίθουσας διδασκα

λίας χρησιμοποιού

σαν στο Βλάση

ξυλόσομπα. Κάθε μα

θητής το πρωί που

πήγαινε στο σχολείο

μαζί με τα βιβλία του

και το κυπελάκι για το

γάλα έπρεπε να έχει

μαζί του και λίγα ξύλα

για τη σόμπα. Τη βα
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Τα συσσίτια στο Δημο
τικό Σχολείο Βλάση

Το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η κουζίνα και το εστιατό
ριο όταν λειτουργούσαν τα συσσίτια για τους μαθητές του

Δημοτικού Σχολείου Βλάση. Η φωτογραφία είναι του έτους
2018

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Βλάση
φωτογραφίζονται το 1969 στο σχολείο τους έξω από τον

χώρο που στεγαζόταν η αίθουσα σίτισής τους

Η θέρμανση του 
Δημοτικού Σχολείου



ρυχειμωνιά που όλα ήταν παγωμένα ο δάσκαλος σήκωνε ανά τρεις ή

τέσσερις μαθητές για να ζεστάνουν τα χέρια τους κοντά στην ξυλό

σομπα και έτσι όλοι οι μαθητές περνούσαν για κάποιο διάστημα κοντά

στη φωτιά.

Το Δημοτικό Σχολείο Βλάση, όπως και όλα τα σχολεία των χωριών,

λειτουργούσε πρωί και απόγευμα. Ξεκινούσαν τα μαθήματα στις

08:00 και το πρωινό πρόγραμμα τελείωνε στις 13:00. Στη συνέχεια

τα παιδιά πήγαιναν στα σπίτια τους και επέστρεφαν το απόγευμα στις

16:30 και έκαναν μάθημα απογευματινό για τρεις ώρες ακόμη. Το σχο

λείο λειτουργούσε και το Σάββατο. Την Κυριακή το πρωί πήγαιναν και

πάλι στο σχολείο χωρίς βιβλία. Έμπαιναν σε γραμμές και πήγαιναν

στην εκκλησία του χωριού για εκκλησιασμό. Ένα από τα παιδιά είχε

οριστεί να πει τον «Πάτερ υμών» και ένα άλλο το «Πιστεύω». Τα μα

θήματα γινόντουσαν με συνδιδασκαλία των τάξεων. Στην Πρώτη και

Δευτέρα τάξη  συνδιδάσκονταν όλα τα μαθήματα εκτός από την Ανά

γνωση και τα Μαθηματικά. Στην Τρίτη και Τετάρτη τάξη όπως και στην

Πέμπτη και Έκτη τάξη  συνδιδάσκονταιν όλα τα μαθήματα πλην των

Μαθηματικών.Τα μαθήματα κάθε τάξης διδάσκονταν εκ περιτροπής

στο συνιδιδασκόμενο τμήμα. Υπήρχαν δυο κύκλοι μαθημάτων. Τον

ένα χρόνο λειτουργούσε ο πρώτος κύκλος (μαθήματα Γ΄ τάξης και μα

θήματα Ε΄ τάξης) και τον επόμενο χρόνο ο δεύτερος κύκλος μαθημά

των (μαθήματα Δ΄ τάξης και μαθήματα Στ΄ τάξης).

Επειδή ρολόγια δεν υπήρχαν και οι γονείς δούλευαν στα κτήματα

για να μπορούν οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο χωρίς καθυ

στέρηση ένας μαθητής που διέθετε ρολόι ήταν υποχρεωμένος να πάει

στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και να χτυπήσει την καμ

πάνα ώστε οι μαθητές να μαζευτούν με τα βιβλία τους στο σχολείο.
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Σχολείο πρωί 
και απόγευμα

Αντί για ρολόι 
η καμπάνα του χωριού 

Δυο ακόμη φωτογρα
φίες που δείχνουν την
πλήρη κατάρρευση του
διαδακτηρίου του Δημο
τικού Σχολείου Βλάση.
Είναι του έτους 2018



Αυτό γινότανε και το πρωί και το απόγευμα. Ο χτύπος της καμπάνας

για το σχολείο ήταν χαρακτηριστικός για να ξεχωρίζει από τις άλλες εκ

δηλώσεις της εκκλησίας. Χτυπούσε δυνατά για ένα λεπτό, στη συνέ

χεια έκανε παύση για λίγα δευτερόλεπτά και συνέχιζε να χτυπά και

πάλι για ένα λεπτό, ύστερα πάλι παύση και μετά συνέχιζε να χτυπά

για ένα ακόμη λεπτό. 

Το Δημοτικό Σχολείο Βλάση διέθετε και τον δικό του λαχανόκηπο τον

οποίον καλλιεργούσαν οι ίδιοι οι μαθητές και ήταν υποχρεωτική διαδι

κασία μάθησης του μαθήματος «Φυτολογία» ή «Φυσική Ιστορία». Το

μπροστινό προαύλιο του σχολείου ήταν χωρισμένο σε δυο μέρη. Στο

επάνω μέρος που έπαιζαν τα παιδιά και στο κάτω μέρος που ήταν ο

λαχανόκηπος. Ανά δυοτρεις μαθητές είχαν το δικό τους παρτέρι που

έπρεπε να φροντίζουν. Συνήθως φύτευαν μαρούλια, κρεμμύδια,

σκόρδα, σπανάκια, μάπες κ.λ.π.

Η παιδική χαρά του Δημοτικού Σχολείου Βλάση έγινε από τον Δήμο

όταν το σχολείο βρισκόταν εκτός λειτουργίας. Είχε τοποθετηθεί στο βό

ρειο προαύλιο του σχολείου κάτω από τον μεγάλο ευκάλυπτο που

υπήρχε εκεί. Λειτούργησε για κάμποσα χρόνια και λόγω κακής συντή

ρησης τελικά ο ίδιος ο Δήμος την ξύλωσε προκειμένου να αποφευχθεί

κάποιο ατύχημα.

Οι δάσκαλοι που υπηρέτησαν στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση, ιδιαί

τερα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, ήταν πάρα πολύ αυστηροί,

αφού ακολουθούσαν ως διδακτική και παιδαγωγική μέθοδο την εβαρ

τιανή σχολή που τότε ως θεωρία και πράξη επικρατούσε παντού στην

Ελλάδα. Οι τιμωρίες για τους αδιάβαστους και για τους άτακτους μα

θητές ήταν πολύ αυστηρές και ο φόβος όλων ήταν τα τραβήγματα των

αυτιών και του «τσουλουφιού» ή η περίφημη βέργα που ήταν υποχρε

ωμένοι να φέρουν στο σχολείο οι ίδιοι οι μαθητές ή οι γονείς τους που

συνήθως ήταν από ξύλο λυγιάς. Οι τιμωρίες γενικά περιελάμβαναν

τσουχτερές χαρακιές με τη βέργα στους αδιάβαστους και τους ζωη

ρούς, τα ατελείωτα τραβήγματα των αυτιών, αλλά πολλές φορές οι τι

μωρίες ήταν και γραπτές. Στο Δημοτικό Σχολείο Βλάση υπήρχε και ένας

τετράγωνος χάρακας που χρησιμοποιούνταν ως βέργα για τα χτυπή

ματα στα χέρια. Από τους πιο αυστηρούς δασκάλους σύμφωνα με μαρ

τυρίες κατοίκων του χωριού ήταν ο Γιάννης Μπάρκας και ο Νικόλαος

Σπηλιώτης.
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Ο λαχανόκηπος του
σχολείου

Η παιδική χαρά του
Δημοτικού Σχολείου

Η παιδική χαρά
του Δημοτικού Σχο

λείου Βλάση τοποθε
τήθηκε από τη

δημοτική αρχή όταν
το σχολείο δε λει
τουργούσε πια.

Η αυστηρότητα 
των δασκάλων



Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βλάση για πολλά χρόνια πή

γαιναν στο σχολείο με μια πάνινη τσάντα. Πολύ αργότερα χρησιμο

ποιήθηκαν οι δερμάτινες τσάντες. Έγραφαν σε πλάκα με το κονδύλι.

Συνήθως η πλάκα στο πάνω μέρος είχε και αριθμητήριο. Χρησιμο

ποιούσαν  στις μεγάλες τάξεις πένα και μελανοδοχείο για την καλλι

γραφία τους. Εξετάζονταν από τον δάσκαλο όρθιοι. Όταν ένας

μαθητής εξεταζόταν οι άλλοι έπρεπε να παρακολουθούν την εξέταση

με σταυρωμένα χέρια. Τα βιβλία δε δίνονταν πάντα δωρεάν. Για

πολλά χρόνια οι μαθητές τα αγόραζαν. Μάλιστα τα πολύ παλιά χρόνια

έπρεπε να πληρώσουν για την εγγραφή τους στο σχολείο καθώς και

να πάρουν το ενδεικτικό τους. Στο στήθος έπρεπε να φορούν το σήμα

του σχολείου που στο κέντρο είχε μια κουκουβάγια και περιμετρικά

έγραφε «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΣΗ». Στην  αίθουσα διδασκαλίας

υπήρχε το αριθμητήριο, δυο μαυροπίνακες (ο ένας στον τοίχο και ο

άλλος σε ξύλινο τρίποδο) και ο σπόγγος.  Μεγάλη αίσθηση δημιουρ

γήθηκε στους μαθητές όταν στα

τέλη της δεκαετίας του 1960 το

σχολείο απέκτησε μια εγκυκλοπαί

δεια. Όλες οι γνώσεις της εποχής

σε έξι τόμους.     Κάθε πρωί οι μα

θητές έμπαιναν στη γραμμή και γι

νόταν προσευχή και έπαρση της

σημαίας. Στη συνέχεια ο δάσκαλος

επιθεωρούσε τους μαθητές και

έδινε οδηγίες ποιοι έπρεπε να κου

ρευτούν ή να κόψουν τα νύχια

τους.  Στα διαλείμματα οι μαθητές

συνήθως έπαιζαν κυνηγητό, κρυ

φτό, μακριαγαϊδάρα, αμπάρτζα,

μπίλιο και ποδόσφαιρο.  Οι ωραι

ότερες στιγμές της μαθητικής ζωής

ήταν οι εκδρομές. Συνήθως αυτές

γινόντουσαν στου Μπάρκα τον

Μύλο, στην Κουρτακόβρυση, στη

Βρύση του χωριού ή στα χωράφια

στον Κάμπο. Από τα τέλη της δεκαε

τίας του 1960 άρχισαν να πραγμα

τοποιούνται και εκδρομές με

λεωφορείο. Συνήθως πήγαιναν

στην Πύλο, στη Μεθώνη και στην

Κορώνη.
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Οι ομορφότερες στιγ
μές των μαθητών ήταν
οι ημερήσιες εκδρο
μές. Η φωτογραφία

είναι του έτους 1967.
Μαθητές και μαθήτριες
κρατώντας μανουσά

κια στα χέρια τους επι
στρέφουν στο σχολείο
μετά από κάποιο περί

πατο. Όλοι κρατούν
μανούσια με εξαίρεση
τον Χρήστο Κακούρη
που κρατάει το τετρά

διό του

Η μαθητική ζωή στο
Δημοτικό Σχολείο Βλάση

Δυο φίλες και συμμαθήτριες φωτογραφίζονται
τη δεκαετία του 1960 στα σκαλιά του δημοτι
κού σχολείου στο Βλάση. Σήμερα (2018) κα

τοικούν και οι δυο με τις οικογένειές τους στην
Αθήνα. Πρόκειται για την Ελένη Μητροπού

λου του Αναστασίου (αριστερά στη φωτογρα
φία) και την Ευγενία Μάστορα του Στυλιανού



Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 η ιατροφαρμακευτική περί

θαλψη ήταν μια δύσκολη υπόθεση όχι μόνο για τους κατοίκους του χω

ριού Βλάση αλλά για όλη την ύπαιθρο χώρα.

Για ένα χρονικό διάστημα το Βλάση στάθηκε

τυχερό αφού ο σχολίατρος για όλα τα σχολεία

της Πυλίας ήταν από το Βλάση και μάλιστα η

γυναίκα του υπηρετούσε δασκάλα στο Δημο

τικό Σχολείο Βλάση. Πρόκειται για τον γιατρό

Αντώνη Μάστορα.Ο Μάστορας Αντώνιος του

Αθανασίου γεννήθηκε στο Βλάση το 1903.

Είναι ο πρώτος Βλασαίος ο οποίος έσπασε την

παράδοση και μπήκε σε πανεπιστημιακή

σχολή και μάλιστα στην ιατρική. Αρχικά άνοιξε

ιατρείο στο τότε μαγαζί του Παναγιώτη Μά

στορα, στη συνέχεια σε ένα δωμάτιο του σπι

τιού που σήμερα είναι ιδιοκτησία του Θοδωρή

Μυλωνά και μετέπειτα στο σχολείο στο σπίτι

του δασκάλου. Διατέλεσε με επιτυχία και σχο

λίατρος για πολλά χρόνια υπεύθυνος για τα

σχολεία της Πυλίας. Παντρεύτηκε τη δασκάλα

Μαντάγαρη Μαρία που είχε γεννηθεί το 1903

στην Καρδαμύλη και απόκτησαν τέσσερα παι

διά, δυο αγόρια και δυο κορίτσια. 

Τα χρόνια της μετανάστευσης των Βλασαίων εντός και εκτός Ελλά

δας δημιούργησαν νέα δεδομένα και για το Δημοτικό Σχολείο Βλάση.

Καθώς τα χρόνια κύλησαν και οι νέοι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει το

χωριό, ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου όλο και λιγόστευε και το

1982 έκλεισε οριστικά το σχολείο. Με το  υπ΄ αριθ. 598 έγγραφο του

2ου γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης η κινητή περιουσία του

σχολείου μεταφέρθηκε στο Κουρτάκι. Για την ιστορία να αναφέρουμε

ότι στις 20101983 έγινε η παράδοση του αρχείου του σχολείου από
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Εκδρομή στο κάστρο της Μεθώνης του Δημοτικού σχολείου Βλάση στις αρχές της δε
καετίας του 1970. Εκτός από τον δάσκαλο τους μαθητές συνοδεύουν και οι Παύλος

Παναγιωτόπουλος, Σοφία Ασημάκη (Πρεσβυτέρα) και Αθανασία Τζάνου που φωτογρα
φίζονται μαζί με τους μαθητές στα σκαλιά του κάστρου

Το οριστικό κλείσιμο
του σχολείου

Ο Σχολίατρος

Ο Σχολίατρος Αντώνης
Μάστορας βοήθησε πολλα
πλά τους μαθητές του Δημο

τικού Σχολείου Βλάση. Η
φωτογραφία είναι από τη
στρατιωτική του θητεία 



τον πρόεδρο της σχολικής εφορίας Νίκο Κακούρη στον δάσκαλο

Κουρτακίου Γεώργιο Γιαννόπουλο.
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Λίγες ακόμη
φωτογραφίες από το

Δημοτικό Σχολείο Βλάση

Μετά το οριστικό κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου Βλάση
το 1982 η κινητή του περιουσία μεταφέρθηκε στο Δημοτικό

Σχολείο Κουρτακίου. Εκεί συνέχισαν τη φοίτηση και οι ελάχι
στοι μαθητές από το Βλάση. Η παράδοση του αρχείου του

σχολείου έγινε στις 2011983 από τον Νίκο Κακούρη (στην
επάνω φωτογραφία) στον δάσκαλο Γιαννόπουλο Γεώργιο

(στην κάτω φωτογραφία)

Καρναβαλικές εκ
δηλώσεις στο Δημο
τικό Σχολείο Βλάση
το 1970. Οι μαθητές
με αυτοσχέδιες καρ
ναβαλικές φορεσιές

φωτογραφίζονται
στα σκαλοπάτια της
εισόδου του Δημοτι

κού Σχολείου.

Μέχρι το τέλος
της δεκαετίας του

1970 ένα μικρό μο
νοπάτι σε οδηγούσε
στο Δημοτικό Σχο

λείο Βλάση. Τότε έινε
διαπλάτυνση του

δρόμου και μετά από
λίγα χρόνια τσιμεντό

στρωση

Η δυτική πλευρά
του διδακτηρίου του
Δημοτικού Σχολείου
Βλάση όπου ήταν και
η αρχική είσοδος της
αίθουσας. Μια μικρή
διπλή σκάλα σε οδη
γούσε στην είσοδο.

Αρχές δεκαετίας
1970 η είσοδος αυτή
κτίστηκε και μια και
νούργια άνοιξε στη

νότια πλευρά της αί
θουσας 
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Η βάση πάνω
στην οποία ήταν στη

ριγμένο το κοντάρι
της σημαίας. Μπρο

στά σε αυτό το σημείο
μαζεύονταν οι μαθη

τές του Δημοτικού
Σχολείου Βλάση κάθε
μέρα για την πρωινή

προσευχή και την
έπαρση της σημαίας

Η είσοδος του δι
δακτηρίου του Δημο
τικού Σχολείου Βλάση

όπως ήταν το 2018

Μια ωραία γελοι
ογραφία από τον Τ.Α.

(Τ. Αποστολό
πουλο)στην εφημε
ρίδα ΒΛΑΣΗ όταν ο

Παυλόπουλος είπε ότι
θα επισκευάσει το

σχολείο: Ένας Βλα
σαίος λέει για το γε

γονός: «Ο
Παυλόπουλος θα μας

φτιάξει το σχολείο.
Θέλει να μας κάνει
πάλι μαθητές». Ο
άλλος Βλασαίος

απαντά:«Ωραία δά
σκαλο θα έχουμε τον
Μπάρκα, το Βαμβακά

ή το Σπηλιώτη;». 



Μόλις έκλεισε οριστικά το Δημοτικό Σχολείο Βλάση οι λιγοστοί μα

θητές συνέχισαν τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο Κουρτακίου

όπου υπηρετούσε δάσκαλος Ο Γεώργιος Γιαννόπουλος που είχε κα

ταγωγή από τη Δροσιά. Κάποιοι άλλα παιδιά, όπως της οικογένειας

Παπαλάμπρου, συνέχισαν τη φοίτηση στο χωριό Σκάρμιγκα. Καθώς

τα χρόνια περνούσαν τα παιδιά από το Βλάση που έπρεπε να φοιτή

σουν στο Δημοτικό Σχολείο (κυρίως παιδιά αλλοδαπών που οι γονείς

τους κατοικούσαν στο Βλάση) μεταφέρονταν με ταξί που πλήρωνε το

κράτος στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχόπουλου. 

Μέχρι τον πόλεμο του 1940 ελάχιστοι μαθητές που αποφοιτούσαν

από το Δημοτικό Σχολείο Βλάση συνέχιζαν γυμνασιακές και πανεπι

στημιακές σπουδές. Το οικονομικό κόστος για γυμνασιακές σπουδές

ήταν δυσβάσταχτο για τους φτωχούς κατοίκους του χωριού και τα Γυ

μνάσια που λειτουργούσαν ήταν πολύ μακριά από το Βλάση. Οι ελά

χιστοι γονείς που είχαν οικονομική δυνατότητα έστελναν τα παιδιά

τους ή στο Γυμνάσιο Πύλου, ή στο Γυμνάσιο Γαργαλιάνων ή στο Γυ

μνάσιο της Μεσσήνης. Στο αρχείο της κοινότητας Βλάση προπολεμικά

συναντάς αιτήματα για ίδρυση Γυμνασίου είτε στο Χατζή είτε στη

Χώρα. 

Στις 10 Μαΐου 1940 συνεδρίασε το κοινοτικό συμβούλιο Βλάση υπό

την προεδρία του Ιωάννη Μάστορα με μοναδικό θέμα να ζητήσει από

την κυβέρνηση την ίδρυση και λειτουργία γυμνασίου στη Χώρα. Αξίζει

να δούμε το σκεπτικό της απόφασης. Μεταξύ των άλλων αναφέρει:

«..η κοινότης ημών απέχει εκ μεν της Χώρας περί τας δύο (2) ώρας

από δε της έδρας των ήδη εν λειτουργία Γυμνασίων περί τας έξ (6)

ώρας και ότι το συμφέρον των κατοίκων της κοινότητος είναι η ίδρυσις

Γυμνασίου εν Χώρα όπερ μέλλει να εξυπηρετήση τα μέγιστα στη δια

νοητική μόρφωση των τέκνων των κατοίκων της κοινότητος και την

ανύψωσιν του διανοητικού επιπέδου των αγροτών της περιφέρειας

ημών, Αποφασίζει και ψηφίζει ομοφώνως υποβάλλει την θερμήν

ευχήν προς τον εξοχώτα

τον κ. Πρόεδρον της Κυ

βερνήσεως και

εξοχώτατον κ. Υπουργόν

Θρησκευμάτων και Εθνι

κής Παιδείας, όπως εν

της πνευματικής προ

στασίας και αναπτύξεως

των αγροτών, όπερ

τόσον θερμώς έχει εκδη

λωθεί υπό της παρού

σης Κυβερνήσεως και

έχει επισύρει την ευγνω

μοσύνη ημών ευδοκήση

και ικανοποιήση το δί

καιον ημών αίτημα προς

μεγίστην ωφέλειαν των

κατοίκων της περιφε

ρείας δια της ιδρύσεως

εν Χώρα Τριφυλίας Γυ

μνασίου νέου τύπου».

Αξίζει να σημειώσουμε

ότι το αίτημα υποβάλλε
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Αίτημα Βλασαίων για
ίδρυση Γυμνασίου

Οι συνέχιση των σπου
δών μετά την αποφοίτηση
από το Δημοτικό Σχολείο

Βλάση

Η φοίτηση των λίγων
παιδιών του χωριού στα
διπλανά Δημοτικά Σχο

λεία

Οι λίγοι μαθητές του χωριού Βλάση όταν το σχολείο έκλεισε
συνέχισαν να φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Κουρτακίου. Η
φωτογραφία είναι του έτους 1983 όταν μαθητές των δημοτι

κών σχολείων Κουρτακίου, Μηλιωτίου και Πελεκανάδας
έχουν πάει ημερήσια εκδρομή μαζί με τους δασκάλους τους

Γεώργιο Γιαννόπουλο, Τάσο Αποστολόπουλο και Τάσο
Γραμματικόπουλο. Η εκδρομή έγινε στην Πελεκανάδα και οι
μαθητές φωτογραφίζονται στην είσοδο του δημοτικού σχο

λείου Πελεκανάδας.



ται στην κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά γι΄ αυτό έχει και συγκεκριμένη

φρασεολογία μέσα όμως από αυτό το αίτημα είναι φανερή η αγωνία

του χωριού για συνέχιση των σπουδών των μαθητών μετά την απο

φοίτηση από το Δημοτικό Σχολείο του χωριού τους.
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Με την 23η πράξη της η Διοικούσα Επιτροπή της Κοινότητας Βλάση, που φέρει
ημερομηνία 10 Μαΐου 1940, ζητάει από την κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά να δημιου

ρηθεί στη Χώρα Γυμνάσιο νέου τύπου για να συνεχίζουν και οι μαθητές του χωριού
Βλάση εκεί τις γυμνασιακές τους σπουδές. Την πράξη υπογράφουν ο Πρόεδρος Ιωάν

νης Μάστορας και τα μέλη Αργύρης Μητρόπουλος και Δημήτρης Μαρινόπουλος



Η ιδιότητα του μαθητή του Γυμνασίου ήταν

στενά συνδεδεμένη με την εμφάνισή του και τη

συμπεριφορά του εντός και εκτός σχλικής μονά

δας. Οι μαθητές ήταν υποχρεωμένοι να φορούν

πηλήκιο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένα τα αρ

χικά του σχολείου και ο προσωπικός αριθμός

του μαθητή. Επίσης στο στήθος φορούσαν το

σήμα του σχολείου. Τα κορίτσια φορούσαν ομοι

όμορφη μπλε ποδιά και έφεραν και αυτές το σήμα του σχολείου. Οι

μαθητές απαγορευόταν να κυκλοφορούν νύχτα στους δρόμους, να

πηγαίνουν κινηματογράφο ή σε χώρους διασκέδασης. 

Σ Ω Τ Η Ρ Η Σ  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

4 8

Η ομοιόμορφη
εμφάνιση των μαθητών

του Γυμνασίου

Το μαθητικό πηλήκιο της φωτογραφίας
είναι του Βλασαίου Γεωργίου Χρ. Κα

κούρη και το φορούσε όταν ήταν μαθη
τής στο Γυμνάσιο Πύλου. Πάνω φέρει τα

αρχικά του Γυμνασίου «Γ.Π» και τον
αριθμό «161». Βλέπετε εκείνη την

εποχή ήταν υποχρεωτικό ο μαθητικός
κόσμος να φορά πηλήκιο με αρχικά

σχολείου και αριθμό μαθητή Το πηλήκιο
της φωτογραφίας σήμερα βρίσκεται στο
οικογενειακό μουσείο της οικογένειας

που έχει δημιουργήσει στο υπόγειο του
σπιτιού τους στο Βλάση.

Οι μαθήτριες έπρεπε
υποχρεωτικά να φορούν

την μπλε ποδιά τους
ακόμη και στις εκδρομές

και στους σχολικούς περι
πάτους. Η φωτογραφία

που είναι του Μαΐου 1973
απεικονίζει το Βλασαίο μα

θητή Τάσο Αποστολό
πουλο με συμμαθητριές

του σε μια από τις εκδρο
μές του σχολείου

Οι μαθητές του γυμνασια
κού παραρτήματος Χατζή

σε εκδρομή φορώντας
υποχρεωτικά τα πηλήκιά

τους. Είναι το έτους 1953.
Διακρίνονται ο Βλασαίος
Τάκης Παναγιωτόπουλος

και οι Χατζαίοι Μαρκό
πουλος Κώστας και Μαρ

κόπουλος Μίμης. Τη
φωτογραφία πήραμε από

το προφίλ του Γιάννη
Μαρκόπουλου στο fece

book
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Ακόμη και σε περίπατο στη θά
λασσα οι μαθητές έπρεπε να φορούν
τα πηλήκιά τους. Στη φωτογραφία ο
Βλασαίος Λάκης Κοτσόβολος με τον

Χατζαίο Γιάννη Μαρκόπουλο

Μαθητές στο Γυ
μνάσιο Χατζή πη
γαινοερχόμενοι

με τα πόδια
ΒλάσηΧατζή

αποφάσισαν να
φωτογραφηθούν
στην έξοδο του
χωριού Χατζή.
Απ΄ αριστερά:

Βούλα Κακούρη,
Τάσος Αποστολό

πουλος, Βάσω
Μητροπούλου.
Ήταν το έτος

1973



Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς τα προβλήματα και τις

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μαθητές από το Βλάση για να πάνε

κάθε πρωί με τα πόδια στο Χατζή και να επιστρέψουν το απόγευμα.

Έξι χιλιόμετρα να πάνε και έξι να επιστρέψουν, με βροχή, με χιόνι, με

κρύο, με ζέστη…. Ύστερα ήταν και το ποτάμι της Καρυάς (το ποτάμι

του Κεφαλόβρυσου) που συχνά το χειμώνα «φούσκωνε» από τα

πολλά νερά και έκανε

απαγορευτική τη διά

βασή του από τους

μαθητές. Τότε έπρεπε

να κάνουν ένα τερά

στιο κύκλο για να

πάνε βόρεια από το

γεφύρι. Αυτοκινητό

δρομος για το Χατζή

δεν υπήρχε παρά

μόνο ένα μικρό μονο

πάτι γεμάτο ιστούς

από αράχνες που

έκανε τη μετάβαση

ακόμη πιο δύσκολη

ιδιαίτερα μέχρι το «Λι

νοβροχιό» που συ

ναντούσαν τον δρόμο

ΧατζήΒλαχόπουλο.

Οι μαθητές μαζί με τα

βιβλία τους έβαζαν σε μια τσάντα ένα ζευγάρι παπούτσια ή και κάποιο

ρούχο για να αλλάξουν λίγο πριν από το Χατζή ώστε να έχουν καθαρά

και άβρεχα ρούχα.

Σκέτη κόλαση ιδι

αίτερα τους χειμε

ρινούς μήνες με το

κρύο και τη βροχή.

Τη μεγαλύτερη πα

γωνιά την έκανε η

περιοχή στο «Κα

μάρι».  Πηγαίνον

τας όλα τα παιδιά

μια βροχερή μέρα

στο Χατζή ο Χρή

στος Κακούρης

ρώτησε το Βασίλη
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Γυμνάσιο Πύλου. Ο Βλα
σαίος Στυλιανός Μάστορας

(πρώτος δεξιά) με λευκό σα
κάκι και πηλήκιο μαζί με άλ

λους συμμαθητές του

Η πρωινή διαδρομή
των μαθητών από το

Βλάση στο Χατζή και η
επιστροφή το απόγευμα

Εκατοντάδες μαθητές από τα Βλάση και τα υπόλοιπα
χωριά της Βουφράδας πέρασαν από τις αίθουσες του
εγκαταλελειμμένου σήμερα (2006) κτιρίου της φωτο

γραφίας. Εδώ κάποτε στεγαζόταν το γυμνάσιο – λύκειο
Χατζή. Εδώ κατοικούσε ο φάρος της γνώσης των χω
ριών μας. Δεκάδες επιστήμονες που κατέχουν σήμερα
καίριες  θέσεις στην κοινωνία πήραν τα φώτα της γνώ

σης  σ΄ αυτές τις αίθουσες.

Η πρώτη τάξη του Λυκείου Χατζή το έτος 1966. Η φωτο
γραφία είναι από το αρχείο του Γιάννη Καστόρα



Ασημάκη τι θα έκανε αν κέρδιζε το λαχείο και εκείνος αυθόρμητα απάν

τησε: «Θα αγόραζα ένα ζευγάρι γαλότσες». Αυτή ήταν η βασική ανάγκη

εκείνη τη στιγμή που τα πόδια των μαθητών ήταν μούσκεμα αφού το

νερό διαπερνούσε τα παπούτσια τους. Η νιότη και ο στόχος των σπου

δών έκανε τους μαθητές να ξεπερνούν τα προβλήματα με χαμόγελο

και αστεία. 

Η νεανική ζωντάνια και οι δυνατότητες που υπήρχαν δημιουργούσαν

και τις προϋποθέσεις για ομαδικά σκασιαρχεία από το Γυμνάσιο ιδιαί

τερα τους μήνες της άνοιξης αλλά και στις αρχές του καλοκαιριού. Ο

Μύλος του Μπάρκα όταν λειτουργούσε ήταν σκέτη πρόκληση για ολοή

μερη παραμονή εκεί αλλά και αργότερα όταν ο Μύλος έκλεισε οι πηγές

στο Κεφαλόβρυσο και η Μαύρη Λίμνα ήταν σημεία αναφοράς. Ιδιαίτερα

στη Μαύρη Λίμνα μάθαιναν μπάνιο τα γυμνασιόπαιδα από το Βλάση

και το Κουρτάκι. 
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Δεντροφύτευση
από μαθητές Γυμνα
σίου Χατζή (μεταξύ
των οποίων και μα
θητές από το
Βλάση) στην τοπο
θεσία Καμάρι

Το εγκαταλειμμένο
κτίριο που βλέπουμε

στη φωτογραφία
ήταν κάποτε το κτί

ριο που στέγαζε
μέχρι το 1975 το γυ
μνάσιο της Βουφρά

δας, στο Χατζή.
Ήταν ιδιοκτησία του
Πανάγου Μπούκα.
Από εδώ πέρασαν

και μορφώθηκαν γε
νιές και γενιές Βου

φραδιωτών. 

Όσοι Βλασαίοι μαθητές
πήγαν στο γυμνάσιο στο
Χατζή θυμούνται το μικρό
μαγαζάκι που διατηρούσε
δίπλα στο γυμνάσιο ο Πα

νάγος Μπούκας. Εδώ μπο
ρούσαν να πάρουν λίγο

ψωμί με λουκάνικο ή τυρί
για να ξεγελάσουν την
πείνα τους.  Μια σταλιά
ήταν το μαγαζάκι, ήταν,

όμως, κάτι. Σήμερα εγκατα
λειμμένο και ξεχασμένο,

μένει εκεί να μας θυμίζει τα
περασμένα…

Η μαθητική ζωή. 
Οι «κοπάνες» 

στο Κεφαλόβρυσο και
στη Μαύρη Λίμνα»



Όπως σε κάθε σχολική μονάδα ετσι και στο ΓυμνάσιοΛύκειο Χατζή

πραγματοποιούνταν διάφορες γιορτές εθνικού και θρησκευτικού χα

ρακτήρα. Στο αρχείο του ο Δημήτρης Φράγκος έχει μια σειρά φωτο

γραφιών από αυτές τις εκδηλώσεις. Φωτογραφικό υλικό διαθέτει και

ο Γιάννης Μαρκόπουλος και πολλοί άλλοι στα προφίλ τους στο face

book.
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Εκδηλώσεις του 
ΓυμνασίουΛυκείου

Χατζή

Οι καθηγητές του Γυμνασίου Χατζή μαζί με τις αστυνομικές αρχές έχουν καθίσει
μπροστά από το καφενείο του Αλκιβιάδη Καραλή για να παρακολουθήσουν την παρέ
λαση των μαθητών. Από αριστερά στη φωτογραφία διακρίνονται οι Καρβέλας (φιλό
λογος), Αποστολόπουλος (μαθηματικός), Παπαπολυμέρου (φιλόλογος), Γεραμαζίδου

(φιλόλογος). Ήταν το έτος 1974

Γυμνάσιο Χατζή
1974

Από δεξιά: Λαμ
προπούλου Νότα κα
θηγήτρια μαθηματικός
από τη Χώρα, Απο
στολόπουλος Τάσος

μαθητής από το
Βλάση, Σπανός Γιάν
νης καθηγητής φυσι
κός από Καλαμάτα,

Γεωργόπουλος Γιώρ
γος μαθητής από Του

λούπα Χάνια,
Δρακοπούλου μαθή
τρια από Χαραυγή

Μαθητές Γυμνασίου
Χατζή με τα πηλήκιά

τους.
Η φωτογραφία είναι
από το αρχείο του

Γιάννη Μαρκόπουλου



Μέρος των μαθητολογίων του Γυμνασίου Χατζή βρίσκονται σήμερα

στα ΓΑΚ στο Παράρτημα Καλαμάτας και είναι προσβάσιμα στους πο

λίτες. Μέσα σ΄ αυτά βρίσκεις ποιοι μαθητές φοίτησαν και από ποιο

χωριό ήταν η καταγωγή τους. Το μαθητολόγιο ξεκινάει από το 1900.

Τότε στο Ελληνικό Σχολείο Χατζή γράφτηκαν 21 μαθητές. Απ΄ αυτούς

παρουσιάστηκαν στις εξετάσεις 14, προήχθησαν 13, δεν παρουσιά

στηκαν στις εξετάσεις 3, απήλθαν 4, απορρίφθη 1. Το μαθητολόγιο

κλείνει με ημερομηνία 28 Ιουνίου 1900 και το υπογράφει ο «Διευθύ

νων» Ιωάννης Θ. Οικονόμου. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τους μα

θητές που φοίτησαν το 1900 καθώς και τον τόπο καταγωγής τους:

1. Αλεβιζόπουλος Βασίλειος του Αναστασίου από το Χατζή

2. Αλεξόπουλος Χρήστος του Αναστασίου από το Ματαράγκα

3. Ασημάκης Κωνσταντίνος του Αθανασίου από το Βλάση

4. Βαμβακάς Κωνσταντίνοςτου Αναστασίου από το Χατζή

5. Γκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου από το Γκρούστεσι

6. Δεζερένης Ανδρέας του Θεοδώρου από το Χατζή

7. Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος του Ηλία από το Γκρούσεσι

8. Καστόρας Κωνσταντίνος του Αργύρη από το Γκρούσεσι

9. Κουρνιώτης Γεώργιος του Δημητρίου από το Γκρούσεσι

10. Μάζαρης Νικόλαος του Ευρατίου από το Χατζή

11. Μαργέλης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου από το Χατζή

12. Μπούκας Γεώργιος του Νικολάου από το Χατζή

13. Ξεπαπαδέας Βασίλειοςτου Παναγιώτη από το Γκρούστεσι

14. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Νικολάου από το Άστρος

15. Ράλιας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου από το Χατζή

16. Σταματόπουλος Δημήτριος του Διιονυσίου από το Γκρούστεσι

17. Τσαπόγας Δημήτριος του Γεωργίου από το Χατζή

18. Τσαπόγας Θεόδωρος του Αναστασίου από το Χατζή

19. Τσαπόγας Σωτήριος του Παναγιώτη από το Χατζή

20. Χριστόπουλος Σπυρίδων του Χρήστου από το Ρωμύρι
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Σε όλες τις εθνι
κές γιορτές οι μαθη

τές μετά την
παρέλαση χόρευαν
παραδοσιακούς χο
ρούς στην πλατεία

στο Χατζή απ΄ όπου
είναι και οι φωτογρα
φίες. Αρχείο: Δημή

τριος Φράγκος

Τα μαθητολόγια του
1900 και του 1901



21. Χρυσοσπάθης Κωνσταντίνος του Λεωνίδα από το Χατζή

Την επόμενη σχολική χρονιά 19001901 στο Ελληνικό Σχολείο

Χατζή γράφτηκαν 29 μαθητές, προήχθησαν οι 17, δεν προσήλθαν

στις εξετάσεις 4, δεν ανανέωσαν την εγγραφή τους 6 και απορρίφθη

καν 2. Το μαθητολόγιο κλείνει με ημερομηνία 22 Ιουνίου 1901 και το

υπογράφει ο «Διευθύνων» Η. Βακαλόπουλος. Ο παρακάτω πίνακας

παρουσιάζει τους μαθητές που φοίτησαν το σχολικό έτος 19001901

καθώς και ο τόπος καταγωγής τους:

1. Αλεβιζόπουλος Αθανάσιος του Θεοδώρου από το Χατζή

2. Βαμβακάς Ιωάννης του Αθανασίου από το Χατζή

3. ΒαμβακάςΔημήτριος του Νικολάου από το Χατζή

4. Βαμβακάς Σωτήριος του Παναγιώτη από το Χατζή

5. Βασιλόπουλος Νικόλαος του Σωτηρίου από το Χατζή

6. Γκαρόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου από το Γκρούστεσι

7. Δρακόπουλος Νικόλαος του Ηλία από το Γκρούστεσι

8. Θεοδωρακόπουλος Θεόδωρος του Δημητρ. από το Γκρούστεσι

9. Καρλής Διονύσιος του Δημητρίου από το Σωληνάρι

10. Καστόρας Δημήτριος του Γεωργίου από το Γκρούστεσι

11. Καστόρας Κωνσταντίνος του Αργυρίου από το Γκρούστεσι

12. Κισκήρας Αθανάσιος του Κωνσταντίνου από το Φουρτζή

13. Κισκήρας Ιωάννης του Δημητρίου από το Φουρτζή

14. Κωστάκης Γεώργιος του Χαραλάμπους

15. Λαμπρόπουλος Μιχαήλ του Παναγιώτη από το Καρακασίλη

16. Λυμπερόπουλος Ιωάννης του Νικολάου από Μαργέλι

17. Λυμπερόπουλος Δημήτριος του Νικολάου από το Μαργέλι

18. Μάστορας Γεώργιος του Αθανασίου από το Βλάση

19. Μάστορας Σταύρος του Στυλιανού από το Βλάση

20. Μάστορας Γεώργιος του Στυλιανού από το Βλάση

21. Μυλωνάς Δημήτριος του Αναγνώστη από το Βλάση

22. Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη από το Κουρτάκι

23. Παπακωνσταντίνου Παντελής του Νικολάου από το Χατζή

24. Παπανικολόπουλος Αθανάσιος του Κων. από το Γκρούστεσι

25. Σαμπαζιώτης Νικόλαος του Αθανασίου από το Καρακασίλι

26. Τσαπόγας Θεόδωρος του Αναστασίου από το Χατζή
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Η σφραγίδα του
Ελληνικού Σχολείου
Χατζή, η υπογραφή

του Διευθυντή Γ.
Πουλόπουλου και τα
αποτελέσματα των

προαγωγικών εξετά
σεων του 1912



27. Τσαπόγας Δημήτριος του Γεωργίου από το Χατζή

28. Φράγκος Γεώργιος του Θεοδώρου από το Βλαχόπουλο

29. Χριστόπουλος Σπυρίδων από το Ρωμύρι

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι από την ίδρυση του Ελληνικού

Σχολείου στο Χατζή αυτό φιλοξένησε μαθητές και από το Βλάση οι

οποίοι όπως προαναφέραμε πηγαινοέρχονταν με τα πόδια Βλάση

Χατζή μέσα σε αντίξοες συνθήκες. Η αγάπη για μόρφωση ήταν βαθιά

ριζωμένη μέσα τους και τίποτα δεν ήταν δυνατόν να σταθεί εμπόδιο

στην πορεία τους.

Β Λ Α Σ Η :  Α π ό  τ ο  χ θ ε ς  σ τ ο  σ ή μ ε ρ α

5 5

Μαθητές της
ΣΤ΄τάξης του 6/τα

ξίου
Γυμνασίου Χατζή

στην εκδρομή τους
στην Κέρκυρα. Αρ

χείο Δημητρίου
Φράγκου

Μαθητές της Α΄
τάξης του Λυκείου

Χατζή το έτος 1966.
Στο πέτο των σακα
κιών τους φορούν το
σήμα του σχολείου
τους.Αρχείο Ιωάννη

Καστόρα

Λίγο πριν αρχίσει
το θεατρικό στο Γυ

μνάσιοΛύκειο Χατζή
οι μαθητές και οι μα

θήτριες είπαν να
αποθανατίσουν τη
στιγμή. Αρχείο Δη
μητρίου Φράγκου
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Το Γυμνάσιο
Χατζή κάθε 20

Μαΐου συμμετείχε
ενεργά στις εκδη
λώσεις που γινόν

τουσαν στο Μανιάκι
για να τιμηθεί ο Πα
παφλέσσας και τα
παλικάρια του που
έπεσαν εκεί. Στη
φωτογραφία που

είναι από το αρχείο
Δ. Φράγκου βλέ

πουμε μαθητές του
Γυμνασίου Χατζή

Το 1973 το Γυ
μνάσιο Χατζή μετα

φέρθηκε στις
φρεσκοκατασκευα
σμένες εγκαταστά

σεις του. Η
φωτογραφία είναι
στο νέο κτίριο το

1976 και ανάμεσα
στους μαθητές είναι

και ο Βλασαίος
Ηλίας Αποστολό

πουλος

Μαθητές και μα
θήτριες της Α΄ τάξης
του Λυκείου Χατζή
το έτος 1966. Αρ
χείο Γιάννη Κα

στόρα

Ο Λυκειάρχης
Ν. Καρβέλας με μα
θήτριες του Λυκείου
Χατζή σε μια ανα

μνηστική φωτογρα
φία σε ένα σχολικό

περίπατο



Η μετανάστευση και ο φθοροποιός χρόνος τίποτα δεν άφησαν πίσω

τους...Το Δημοτικό Σχολείο Βλάση έκλεισε οριστικά όπως οριστικά

έκλεισε και το ΓυμνάσιοΛύκειο Χατζή. Η αίθουσα διδασκαλίας του σχο

λείου στο Βλάση γκρεμίστηκε και όλα πλέον ανήκουν στο παρελθόν

εκτός από την ιστορική μνήμη. Αυτή παραμένει και είναι το καλύτερο

εργαλείο προσέγγισης, ανάλυσης και ερμηνείας κι αυτό γιατί όπως λέει

ο Καζαντζάκης «Η ψυχή ξέρει πολύ καλά, κι ας κάνει πολλές φορές

πως το ξεχνάει, πως έχει να δώσει λόγο στα πατρικά χώματα».
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Ένας μαθητής του Γυμνασίου
Χατζή ετοιμάζεται να καταθέσει

στεφάνι στην πλατεία στο Χατζή.
Αρχείο: Δημήτρη Φράγκου

Επίλογος

Το 1973 το 6/τάξιο
Γυμνάσιο Χατζή έφυγε
από το κτίριο της φω
τογραφίας (η φωτο

γραφία είναι του
2005) και μεταφέρ
θηκε στο νεοκατα

σκευασμένο ιδιόκτητο
κτίριο

Μαθητές και μαθή
τριες φωτογραφίζον
ται το 1973 μπροστά
από μια αίθουσα του
καινούργιου διδακτη

ρίου στο Χατζή




