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Το Γυμνάσιο Γρεβενών 
 

Μικρή ιστόρηση της διαδρομής του  

από το 1913 μέχρι σήμερα. 

 
Γράφει ο Κώστας Δόρτσιος 

Μαθηματικός 

  
Το 1ο Ενιαίο Λύκειο Γρεβενών που λειτουργεί τις μέρες μας στην πόλη 

των Γρεβενών και στεγάζεται στον ίδιο χώρο με το 1Ο Γυμνάσιο Γρεβενών είναι 

μια από τις 15 σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης της Νομαρχίας 

Γρεβενών. Ειδικότερα είναι ένα από τα δύο Ενιαία Λύκεια της πόλης των 

Γρεβενών και σήμερα λειτουργεί με διακόσιους περίπου μαθητές και 

μαθήτριες που προέρχονται από την δυτική πλευρά της πόλης καθώς και από 

τα χωριά που ανήκουν στην κατεύθυνση αυτή.  

Το 1ο Ενιαίο Λύκειο είναι το σχολείο που αποτελεί την μετεξέλιξη του 

πρώτου σχολείου δεύτερης βαθμίδας που ιδρύθηκε και λειτούργησε στα 

Γρεβενά μετά την Απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι 

μπορεί να πει κανείς πως το σημερινό αυτό σχολείο έχει ιδιαίτερη σημασία για 

την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών και συνεπώς 

αξίζει να τονιστούν και να αναδειχθούν αρκετές πτυχές από την ιστορία των 

εκατό περίπου ετών συνεχούς λειτουργίας του.  

 

Λίγο πριν την απελευθέρωση από τους Τούρκους 

 

Η εποχή πριν την απελευθέρωση για τα Γρεβενά είναι αυτή του 

υπόδουλου σε ξένο κατακτητή. Ή παιδεία 

παρόλη την προσπάθεια των κατοίκων 

είναι ελλειμματική και ελεγχόμενη από 

τους Οθωμανούς.  

Ο τούρκος διοικητής Μπεκήρ Αγάς 

είναι το κυρίαρχο πρόσωπο της εξουσίας 

που ελέγχει απόλυτα την εξέλιξη των 

πραγμάτων. Ο μακεδονικός αγώνας έχει 

ως αποτέλεσμα την ωρίμανση των 

συνθηκών της απελευθέρωσης και το 

πλέον σημαντικό γεγονός που σημαδεύει 

Ο Τούρκος Διοικητής της 

περιοχής Γρεβενών Μπεκήρ 

Αγάς 
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την εποχή εκείνη είναι ο ηρωικός θάνατος του Μητροπολίτη Γρεβενών 

Αιμιλιανού Λαζαρίδη την 1η Οκτωβρίου 1911. 

Είναι σημαντικό στο σημείο τούτο να δούμε τι έγραψε ο θεολόγος 

καθηγητής  Ι.Γ.Παπαδημητρίου: 

  «Ενώ δε ο γενναίος Μητροπολίτης 

εβάδιζε δια το Σνίχοβον, από το οποίον δεν 

επρόκειτο να επιστρέψει ποτέ, 

αντιπροσωπεία αποτελουμένη εκ των: 

1)Νικολάου Αναγνώστου, βιομηχάνου της 

πόλεως Γρεβενών, 2)Παπανικολάου 

Αλεξάνδρου, βιβλιοπώλου και 3) 

Παπαποστόλου Ιωάννου δημοδιδασκάλου 

Γρεβενών, ανεχώρει δια την Κοζάνη, 

κατόπιν εντολής αυτού, ίνα συναντηθή εις 

τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως 

Κοζάνης, με αντιπροσωπείας άλλων πόλεων 

της Δυτικής Μακεδονίας και από κοινού 

συντάξωσι και αποστείλωσιν εις το 

Οικουμενικόν Πατριαρχείον και τους 

Έλληνας Βουλευτάς υπόμνημα, δια του 

οποίου εζήτουν: 

1. Να διατηρηθούν τα κεκτημένα Προνόμια και να μην επεμβαίνει 

το κράτος εις τα Εκκλησιαστικά και τα Εκπαιδευτικά ζητήματα 

και  

2. Να τεθεί τέρμα εις την τρομοκρατίαν»1 

Φαίνεται από την πληροφορία αυτή πώς σ’ όλη αυτή την περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας, ακόμα και στο Βόιο, Σιάτιστα, Κοζάνη όπου 

λειτουργούσαν, ύστερα από παραχωρήσεις των Οθωμανών, τα ιστορικά 

Γυμνάσια του Τσοτυλίου, το Τραμπάντζειο στη Σιάτιστα και το Βαλταδώρειο 

στην Κοζάνη, οι υπόδουλοι κάτοικοι βίωναν μια πρωτοφανή βία και στέρηση 

των στοιχειωδών τους δικαιωμάτων. Είναι αυτονόητο πως η κατάσταση αυτή 

αποτελούσε το «κύκνειο άσμα» ή καλύτερα τον «ύστατο βρυχηθμό» της 

πολύχρονης αυτοκρατορίας των Οθωμανών Τούρκων σ’ ολόκληρα τα 

Βαλκάνια .  

Πρέπει βέβαια να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως την εποχή εκείνη 

αλλά και πριν δίδαξαν σε διάφορα σχολεία πρώτης βαθμίδας αξιόλογοι 

δάσκαλοι και διάφοροι άλλοι με σχετική παιδαγωγική εμπειρία, κυρίως 

ιερωμένοι, και η προσφορά τους υπήρξε πολύτιμή στη διδαχή της ελληνικής 
                                                 

1
 Ο Εθνομάρτυς Μητροπολίτης Γρεβενών Αιμιλιανός (1877-1911) σελ.65-66 

 

Ο Εθνομάρτυς  

Αιμιλιανός Λαζαρίδης 
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παιδείας αλλά και γενικότερα της πνευματικής μύησης στη γνώση και στον 

ανθρωπισμό. 

Ένας τέτοιος δάσκαλος υπήρξε και ο Αθανάσιος Γάγαλης ο οποίος 

μελοποίησε το ελεγειακό ποίημα του Γ. Σουρή με τίτλο: «το Δεσπότη 

Γρεβενών» που ήταν αφιερωμένο στο θάνατο του Αιμιλιανού Λαζαρίδη:  

 

(Απόσπασμα από την εισαγωγική επεξεργασία του έργου που εκτελέστηκε για πρώτη φορά στο 40ήμερο 
μνημόσυνο του Δεσπότη από μαθητές του Α. Γάγαλη το 1911) 

 

Το ποίημα αυτό είναι χαρακτηριστικό και εκφράζει την πανελλήνια 

θλίψη προς το μαρτυρικό θάνατο του μητροπολίτη. Δημοσιεύτηκε στο 

«Ρωμηό» εφημερίδα του Σουρή στις 15 Οκτωβρίου 1911. Είναι αξιόλογο να 

σημειωθεί η ταχύτητα με την οποία λειτούργησε η ποιητική και συνάμα 

εθνική συνείδηση του ποιητή αλλά και η μουσική έμπνευση του τοπικού μας 

δασκάλου Αθ. Γάγαλη, ώστε μέσα σε σαράντα ημέρες και μάλιστα μέρες 

σκληρής δουλείας να το μελοποιήσει και να το τραγουδήσει χορωδία μαθητών 

του.  
  

Πρώτο Σχολικό έτος: 1913-14 

 

Το πρώτο έτος λειτουργίας του Γυμνασίου Γρεβενών είναι η σχολική 

χρονιά 1913-1914!  Ονομάζεται «Γυμνάσιο Γρεβενών» και φιλοδοξεί να 

φιλοξενήσει στις τάξεις του τα παιδιά της όλης περιοχής των Γρεβενών. 

Οραματίζεται να φωτίσει με τα ελληνικά γράμματα τις νέες γενιές της 

περιοχής, να εφαρμόσει ένα ενιαίο πρόγραμμα αγωγής και μάθησης σύμφωνο 
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με τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας και γενικότερα να στηρίξει την  

πνευματική ανάταση του τόπου που τόση ανάγκη είχε την εποχή εκείνη! 

Το νεοσυσταθέν Γυμνάσιο Γρεβενών λειτουργεί με τους εξής πέντε 

μαθητές και μία μαθήτρια:  

όπως αυτοί είναι καταγεγραμμένοι στο σωζόμενο βιβλίο του Γενικού Ελέγχου 

του τότε Γυμνασίου: 

 

 Από την εποχή εκείνη και μετά ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται και 

κατά το σχολικό έτος 1919-20 οι μαθητές φθάνουν στους 110(102 μαθητές και 8 

μαθήτριες). Η γρήγορη αύξηση δηλώνει την επιθυμία του λαού των Γρεβενών 

να «μάθει γράμματα» και να «αλλάξει τα πράματα», μια επιθυμία που 

χαρακτηρίζει ολόκληρο τον ελληνισμό και με πολύ ξεκάθαρο τρόπο από την 

εποχή του Νεοελληνικού διαφωτισμού και μετά.  
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Οι εποχές μετά το 1920 

  Από το 1920 και μετά το Γυμνάσιο Γρεβενών λειτουργεί 

σταθεροποιημένα και είναι πλέον εναρμονισμένο με το εκπαιδευτικό σύστημα 

της χώρας μας. Δέχεται τις οποιεσδήποτε επιδράσεις της κεντρικής εξουσίας 

του Υπουργείου, αυξάνει συνεχώς τη δύναμή του και αποτελεί για την περιοχή 

το «στολίδι» της κοινωνίας.  

Όλοι προσδοκούν να στείλουν τα παιδιά τους στο ανώτερο αυτό σχολείο 

με την ελπίδα να αναπτύξουν το νου τους, να καλλιεργήσουν το ήθος και 

τέλος να ζήσουν καλύτερα. Αυτό το κίνητρο ήταν για όλες εκείνες τις εποχές 

μια κινητήρια δύναμη απλωμένη μέχρι και το τελευταίο χωριό της περιοχής. 

Αξίζει κανείς και σήμερα να μελετήσει το φαινόμενο αυτό και να δει τις 

ιδιαίτερες εκείνες συνθήκες μέσα από τις οποίες ο γονέας άφηνε κάποιο από 

τα παιδιά του, το πιο «έξυπνο» να φύγει από κοντά του κι από τη δούλεψη στη 

γεωργία και κτηνοτροφία και να πάει στα Γρεβενά, να σπουδάσει στο 

Γυμνάσιο.   

 Οι καθηγητές που υπηρέτησαν την ελληνική παιδεία άσκησαν έναν 

ευρύτερο ψυχοπαιδαγωγικό ρόλο και επέδρασαν στη γενικότερη ανύψωση του 

μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου της τοπικής κοινωνίας. Αξίζει να 

αναφερθεί το όνομα του Χρήστου Ενισλείδη φιλόλογου καθηγητή του 

Γυμνασίου Γρεβενών της περιόδου αυτής που με πολύ ενδιαφέρον 

ασχολήθηκε με την τοπική ιστορία των Γρεβενών. Το βιβλίο του Χρ. Ενισλείδη 

με τίτλο «Η πίνδος και τα χωριά της» αποτελεί μια αληθινή μαρτυρία της 

εποχής εκείνης.  

 Η μελέτη και η ερμηνεία του σημερινού σχολείου και γενικότερα του 

εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας εδράζεται στην ιστορία και την 

κοινωνική και οικονομική εξέλιξη. Αν σήμερα το σχολείο αδυνατεί να ελέγξει 

τα «δρώμενα» ακόμα και εντός των τειχών του, το σχολείο της εποχής εκείνης 

αποτελούσε ένα χώρο που ασκούσε, μπορεί να πει κανείς, ένα γενικότερο 

έλεγχο στη ζωή και δράση του μαθητικού πληθυσμού. Διαβάζοντας τα 

πρακτικά της εποχής εκείνης, που ευτυχώς σώθηκαν από τη λαίλαπα των δύο 

παγκόσμιων πολέμων και κυρίως του δευτέρου, του πιο αιματηρού για τη 

χώρα μας χάρη στο ενδιαφέρον των καθηγητών της εποχής εκείνης, συναντά 

τον τρόπο και την αντίληψη του που χαρακτήριζε το ρόλο αυτό.  

Σε πολλές περιπτώσεις θα δει τη φράση: 

για να τεκμηριωθεί κάποια παρατήρηση, επίπληξη ή ακόμα και τιμωρία με 

αποβολή από το χώρο του σχολείου. Το φαινόμενο αυτό, αν και πολλές φορές 

έφθασε στην υπερβολή, δείχνει και σκιαγραφεί την ατμόσφαιρα λειτουργίας 

του.  
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 Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς πως στις δεκαετίες εκείνες λειτουργεί και το 

λεγόμενο «Ρουμανικόν Γυμνάσιον» το οποίο αποτελεί τον αντίποδα του 

Γυμνασίου Γρεβενών. Για την ατμόσφαιρα των σχέσεων των δύο σχολείων 

μπορεί κανείς να λάβει μελετώντας τα πρακτικά του Γυμνασίου Γρεβενών της 

εποχής εκείνης.  

 

Το Γυμνάσιο κατά την μεταπολεμική εποχή 

 Βγαίνοντας από τη λαίλαπα της Γερμανο-ιταλικής κατοχής και του 

αιματηρού εμφυλίου πολέμου, το Γυμνάσιο συνεχίζει την πορεία 

προσπαθώντας να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ο αριθμός των 

μαθητών αυξάνεται και η συσχέτιση μαθητών και μαθητριών έχει ρυθμούς 

που ενθαρρύνουν σιγά –σιγά την κάποια ισότιμη αντιπροσώπευση.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί και η παρουσία δύο 

Οικοτροφείων, παιδιά των οποίων φοιτούσαν στο Γυμνάσιο Γρεβενών. Το ένα 

ήταν το Εθνικό Οικοτροφείο και το δεύτερο το Οικοτροφείο της Ι. 

Μητροπόλεως Γρεβενών πού ίδρυσε και λειτούργησε στις μέρες του ο τότε 

μητροπολίτης Χρυσόστομος.  

Η παρουσία και η λειτουργία των δύο οικοτροφείων στην πόλη των 

Γρεβενών, δείχνει το αδύνατο οικονομικό πλαίσιο αλλά και την έντονη 

επιθυμία του τόπου για «παιδεία και μόρφωση». 

Τη δύσκολη αυτή οικονομική κατάσταση και τις ιδιαίτερες συνθήκες 

λειτουργίας του Γυμνασίου Γρεβενών σκιαγραφεί το γεγονός της «Πτώσης του 

Σολ» το φεβρουάριο του 1956 όταν κατά τη διάρκεια του παρεχόμενου 

μεσημβρινού συσσιτίου σε στρατιωτικό τολ κατέρευσε από το πολύ χιόνι με 

Από Συνέδριο εκπαιδευτικών  το 1957 

(Στο προαύλιο του τότε Γυμνασίου Γρεβενών) 
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αποτέλεσμα να θανατωθούν τρεις μαθητές και να τραυματιστούν αρκετοί 

άλλοι.  

Αν και οι συνθήκες είναι δύσκολες και το κλίμα δύσκολο, το Γυμνάσιο 

προσπαθεί να λειτουργήσει. Οραματίζεται πολιτισμό, ανάπτυξη, αξίες! Ομάδα 

καθηγητών υλοποιεί τη δημιουργία 

του Τπαίθριου Αρχαίου Θεάτρου στο 

Καστράκι. Κι όχι μόνο. Επί σειρά ετών 

κάθε χρόνο και με τη λήξη των 

μαθημάτων τον Ιούνιο, οι μαθητές με 

τη καθοδήγηση των καθηγητών 

«ανεβάζουν» έργα από την αρχαίους 

τραγικούς ποιητές. Το γεγονός αυτό 

υπήρξε για την εποχή πολύτιμο. Οι 

θεατρικές εκδηλώσεις σε συνδυασμό 

με τις «Γυμναστικές Επιδείξεις» 

έφερναν το σχολείο τόσο κοντά με την κοινωνία και δημιουργούσε τέτοιους 

δεσμούς και σχέσεις που ήταν ικανοί και ανατροφοδοτούσαν τους νέους για 

παραπέρα πρόοδο και ανάπτυξη. Πλειάδα μαθητών θυμούνται τις στιγμές 

εκείνες!    

Από τη δεκαετία του 60 και μετά … 

Οι ανάγκες του τόπου και τα γενικότερα σχέδια της πολιτείας οδηγούν 

και στην αλλαγή του τοπίου στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

Γυμνάσιο Γρεβενών διαιρείται στις αρχές της δεκαετίας του 60 σε δυο σχολεία: 

στο Γυμνάσιο Αρρένων και στο Γυμνάσιο Θηλέων Γρεβενών.  

Λίγο αργότερα με τη μεταρρύθμιση του υπουργού παιδείας Λ. Ακρίτα τα 

δύο αυτά σχολεία γίνονται τέσσερα: Τριτάξιο Γυμνάσιο Αρρένων, Τριτάξιο 

Γυμνάσιο Θηλέων, Λύκειο Αρρένων, Λύκειο Θηλέων.  

Από την εποχή αυτή και μετά θα γίνουν πολλές αλλαγές. Τα σχολεία 

θα ξαναγίνουν μικτά, θα δημιουργηθούν τα Τεχνικά Λύκεια και διάφορα 

άλλα.  Το Γυμνάσιο Γρεβενών το πρώτο Σχολείο που έγινε στα Γρεβενά με την 

απελευθέρωση, θα έχει ως «θυγατρικό σχολείο» το σημερινό 1ο Ενιαίο Λύκειο 

Γρεβενών. Η λέξη θυγατρικό δικαιολογείται γιατί σ’ αυτό ανήκει όλο το αρχείο 

από ίδρυσης και μετά.  

Μέσα από τις σελίδες των Γενικών Ελέγχων, τα Πρακτικά, τα Βιβλία 

Πιστοποιητικών Σπουδών, πράγματα ξεχασμένα πλέον στην εποχή μας είναι 

γραμμένη με «ψιλά γράμματα» και με ανάγλυφο θα λέγαμε τρόπο, η ιστορία 

της παιδείας στον τόπο μας, στα Γρεβενά. Αξίζει να φυλαχθούν, να 

παραμείνουν, μάρτυρες μιας πορείας, μιας πορείας μέσα από δύσβατο χρόνο 

και τόπο. Μιας πορείας που είναι ταυτισμένη με όλο τον κόσμο των Γρεβενών. 

Μέσα στις σελίδες αυτές είναι συμπυκνωμένη η ιστορία του καθένα. Αξίζει!  


