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'Εργασίες του ίδίου 

Α ' . Β Ι Β Λ Ι Α 

1. 'Αρχαιολογικά Λικνάδων Κοζάνης Κοζάνη 1960 

2. Ιστορικά τοϋ μοναστηρίου Ά γ . 'Αθανασίου Καστανοχωρίων θεσ/νίκη 1968 

.3. Ό Καπετάν Βερβέρας 

4. Ό μακεδονικδς άγώνας στά Καστανοχώρια 

5. Ή νεκρόπολη Λικνάδων Βοίου Κοζάνης 

6. Ιστορικά Δραγασιας Βοΐου Κοζάνης 

7. € 0 Γεώργιος Σ. Παναγιωτίδης (Τό πορτραίτο ένδς 

καθηγητή Πανεπιστημίου) 

8. Θρύλοι καΐ παραδόσεις τοϋ λαοΰ μας 

Θεσ/νίκη 1975 

Θεσ/νίκη 1976 

Θεσ/νίκη 1976 

Θεσ/νίκη 1977 

θεσ/νίκη 1978 

Θεσ/νίκη 1978 

Β ' ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΤ ΕΠΑΙΝΕΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 

1. Λαογραφικά Δαμασκηνιας Κοζάνης 1962 

2. Δημώδης 'Ιατρική καΐ Μαντική 1968 

3. Λαογραφικά 'Αγίου Βασιλείου Λαγκαδα 1974 

Γ ' ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΓ ΒΡΑΒΕΓΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ Τ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α ΑΘΗΝΩΝ 

1. Γλωσσικά Βοΐου Κοζάνης 1965 

2. Λεξιλόγιο - Διηγήσεις Δαμασκηνιας Κοζάνης 1972 

3. Δημοτικά τραγούδια Δαμασκηνιας Κοζάνης 1975 

Δ ' ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Διάφορες εργασίες Λαογραφικού, Ιστορικού, Έκπαιδ. περιεχομένου στά 

περιοδικά θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ» — «ΒΟΤΑΚΗ ΖΩΗ» καΐ 

στίς έφημερίδες «ΔΓΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Κοζάνης καΐ «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΓ 

ΕΦΕΔΡΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ» θεσσαλονίκης. 



Π ρ ό λ ο γ ο ς 

"Οταν τό Σεπτέμβριο τον 1976 τοποϋετήϋ·ηκε στο 40ό Δημοτικό Σχο-
λείο Θεσσαλονίκης, εκείνο πού κέντησε την περιέργεια μου ήταν γιατί τό 
σχολείο αυτό, έκτος από την άριϋμητική τον σειρά, που εχει στά δημοτικά 
σχολεία της πόλεως, φέρει και την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΙΑΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ». 

Την πρώτη μέρα πον παρουσιάστηκα στο σχολείο ν αναλάβω υπηρε-
σία, ρώτησα, σχετικά με την επωνυμία, και μοϋ απάντησαν πώς τό διδα-
κτήριο αυτό άνηγέρϋηκε με χρήματα τον Δημητρίου Ίωαννίδη, από τή Σιά-
τιστα και τίποτε περισσότερο. 

Επειδή όμως έπιϋνμονσα νά μάϋω κάτι περισσότερο γι' αν τον zqv 
Ευεργέτη, παρακάλεσα τον Διευϋυντή τοϋ σχολείου κ. Πασχάλ^η Κλουσιάδη 
και μοϋ, διέϋεσε τό Άρχεϊο τον σχολείου. 

"Ετσι άφοϋ τό ερεύνησα όχι μόνον μπόρεσα νά μάϋω τόσα πολλά, γιά 
τή ζωή και τό υψηλό έργο τοϋ Δημητρίου Ίωαννίδη, αλλά θεώρησα και 
τον έαντό μου υποχρεωμένο νά συγκεντρώσω κάϋε τι, πον σχετίζεται με τον 
Ευεργέτη και τό 'ίδρυμα, του, ώστε νά υπάρχουν συγκεντρωμένα, δσο είναι 
δυνατόν, τά στοιχεία, γιά νά γνωρίσουν τή μεγάλη του προσφορά δάσκαλοι 
και μαθητές. 

Τελειώνοντας είμαι υποχρεωμένος νά δηλώσω δτι με τό βιβλιαράκι 
αυτό — τό όποιο παραχωρώ στο Σύλλογο Γονέων τοϋ Σχολείου, νά τό δια-
θέσει δπως αυτός νομίσει — δεν αποβλέπω σε κανένα γιά μένα οικονομική 
όφελος, αλλά μόνον και μόνον νά εκπληρώσω ένα ΧΡΕΟΣ ΜΝΗΜΗΣ στο 
Μεγάλο Ευεργέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ από τή Σιάτιστα Κοζάνης. 
1:* ν ' : r · " , . ' • -

Θεσσαλονίκη 197S ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

Δάσκαλος τοϋ 40ον Δημ. Σχολείου 

(Ίωαννιδείον Σχολής) 

Δ' Έκπαιδ. Περιφ. Θεσμικής 
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Βιογραφικά Δημητρίου Ίωαννίδη 

Στή χορεία των μεγάλων Σιατιστέων ευεργετών συγκαταλέγεται καΐ δ 
Δημήτριος Ίωαννίδης. Γεννήθηκε στή Σιάτιστα Βοΐου τό 1841 καΐ πέθανε 
στή Θεσσαλονίκη στις 12 'Οκτωβρίου 1906. 

Ό Ίωαννίδης αγαπούσε τά γράμματα γ ι ' αυτό και ξεκίνησε τή ζωή του 
σά δάσκαλος. Στα Βελεσά, σέ νεαρή ακόμα ήλικία, κέρδισε τήν εκτίμηση και 
τήν εμπιστοσύνη τοϋ μεγαλέμπορου των Βελεσών Τσικερδέση. 

Ό Τσικερδέσης εκτιμώντας τόν ακέραιο χαρακτήρα τοϋ Ίωαννίδη, τόν 
πάντρεψε μέ τήν κόρη του Μαρία, και τόν παρότρυνε νά εγκαταλείψει τό έπάγ-
γελμα τοϋ δάσκαλου, γιατί διακρίνονταν για τό εμπορικό και έπιχειρηματι-
κό του πνεϋμα. 

"Ετσι ό Ίωαννίδης στράφηκε πρός τό 'Εμπόριο. "Γστερα από πολλούς 
κόπους και στερήσεις εφτιαξε τό πρώτο έργοστάσιο παραγωγής εγχωρίων μάλ-
λινων υφασμάτων (σαγιάκια, γαϊτάνια κ.λ.π.) στα Βελεσσά, υστέρα εφτιαξε 
άλλο στό Μοναστήρι και τελευταία στή Θεσσαλονίκη. 

Ό Ίωαννίδης μέ τήν έργατικότητά του, μέ τό έμπορικό του πνεϋμα εγι-
νε ένας άπό τους πιό δνομαστούς καΐ μεγάλους έμπορους της εποχής καΐ άπέ-
χτησε τεράστια περιουσία πού ήταν άπό τις πιό σημαντικές σέ κινητά καΐ 
άκίνητα. Περιουσία άπέχτησε άλλα δεν άπέχτησε παιδιά. 

Ό Δ. Ίωαννίδης φτασμένος έμπορος, τίμιος και γενναίος πατριώτης, ά-
γάπησε τήν πατρίδα του και αγωνίστηκε γ ι ' αυτήν και για τό καλό της. "Ετσι 
έμπνευσμένος άπό ύψηλά ιδανικά διέθεσε τήν τεράστια περιουσία του για τήν 
ίδρυση Κοινωφελών Ιδρυμάτων, πού ή Ιστορία τόν κατέταξε στή χορεία 
τών μεγάλων εόεργετών της. 
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Ή διαδήκη του Δ. Ίωαννίδη 

Στις 4 Σεπτεμβρίου τοΰ 1903 δ Δημήτριος Ίωαννίδης σύνταξε Ιδιόχει-
ρη μυστική διαθήκη τήν οποία καϊ τήν είχε καταθέσει στήν 'Ανώτερη Ενο-
ριακή 'Αντιπροσωπεία Θεσσαλονίκης. 

Τή διαχείριση της περιουσίας τήν ανέθεσε σέ μια επιτροπή πού άποτε-

λοΰνταν από ευυπόληπτους φίλους και συμπατριώτες του. 

Ή διαθήκη τοϋ Ίωαννίδη δημοσιεύθηκε από τήν Δημογεροντία της Θεσ-
σαλονίκης ('Ανώτερη 'Ενοριακή 'Αντιπροσωπεία Θεσσαλονίκης) στις 24 'Ο-
κτωβρίου 1906 μετά τό θάνατο του. 

'Αντίγραφο της διαθήκης είχε σταλεί στήν Ε ' Οικονομική 'Εφορία Θεσ-
σαλονίκης, Τμήμα Κληροδοτημάτων, από τήν παραπάνω 'Αντιπροσωπεία, μέ 
τό ύπ' αριθ. 33/31.10.1936 έγγραφο της. 

'Επίσης, αντίγραφα της διαθήκης υπάρχουν στο Συμβολαιογράφο 'Ιωάν-

νη Παπία, καθώς και στίς Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης καϊ Σιάτιστας. 

'Από τό 1906 μέχρι τό 1934, οπότε πέθανε ή Μαρία Ίωαννίδη, τα πιό 
σπουδαία έπιτεύγματα τοΰ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ήταν στή Θεσσαλο-
νίκη ή ανέγερση της Ελληνικής 'Αστικής Σχολής (τό σημερινό Ίωαννίδειο 
Δημοτικό Σχολείο) , ή ανέγερση ενός περιπτέρου στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, 
πού καταδαφίστηκε δταν έγινε ή ανέγερση τοϋ 'Αντικαρκινικού Ινστιτούτου. 

Τό πατρικό του σπίτι στή Σιάτιστα διαρυθμίστηκε σέ Νηπιαγωγείο, πού 
λειτούργησε για λίγα χρόνια άπό τό 1914 και πού σήμερα στεγάζεται ή 'Ε-
πιθεώρηση Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Βοΐου. 

Πολλές ήταν και οί ευεργεσίες τοϋ Ίωαννίδη και δταν ζοϋσε σέ πάσχον-

τες και φτιοχούς συνανθρώπους του, στέλνοντας αλεύρι κάθε χρόνο τά Χρι-

στούγεννα και τό ΙΙάσχα. 

Μέ τον οικοδομικό οργασμό πού παρατηρείται σήμερα στή Θεσσαλονίκη 
άρχισε και ή αξιοποίηση των ακινήτων άπό τό ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΓΜΑ, τά 
έσοδα δέ άπό τήν εκμετάλλευση αυτών θά διατίθενται για φιλανθρωπικούς και 
εξωραϊστικούς σκοπούς, ήτοι: 

1. Τά 15/100 για τήν ενίσχυση άπορων ατόμων και φοιτητών ή μαθη-

τών, πού φοιτοϋν σέ οποίο δήποτε σχολείο και πού κατάγονται άπό τή Σιά-

τιστα. 
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2. Τά 10/100 άπό τά έσοδα θά διατίθενται για τήν προικοδότηση μιας 

κοπέλας φτωχής, ή οποία κατάγεται άπό τή Σιάτιστα, μιας κοπέλας άπό τή 

Θεσσαλονίκη και μιας κοπέλας πού κατάγεται άπό τό Μοναστήρι της Σερ-
βίας. 

Τά 15/100 γιά τήν ενίσχυση τοϋ Γηροκομείου Σιάτιστας. 
4. Τά 10/100 γιά τήν ένίσχυση τοΰ 'Ορφανοτροφείου Σιάτιστας. 
5. Τά 2/100 γιά τό Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης. 
6. Τά 2/100 γιά τό Θεαγένειο 'Αντικαρκινικό 'Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. 
7. Τά 2/100 γιά τό Παπάφειο 'Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης καϊ 

8. Τά 44/100 γιά τήν εκτέλεση διαφόρων έργων κοινής ώφελείας στή 

Σιάτιστα. 

Ή παραπάνω κατανομή των εσόδων τοΰ Κοινωφελοϋς Ιδρύματος Δημη-
τρίου Ίωαννίδη, υστέρα άπό κοινή άπόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Παιδείας καί Κοινωνικών Υπηρεσιών, δημοσιεύθηκε στο ύπ' άριθ. 317/30.4. 
1971 Φ.Ε.Κ. τ. Β ' . 

Μέ λύπη διαπιστώσαμε πώς στον παραπάνω κατάλογο δεν συμπεριελή-
φθηκε καί ή «Ίωαννίδειος Σχολή». Έ δ ώ θά επρεπε ενα μικρό ποσόν νά είχε 
διατεθεί γιά τή συντήρηση τοϋ κτιρίου. 

Ή Επιτροπή τοΰ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ας έξετάσει τό θέμα 
και άς αποφασίσει τή χορήγηση ενός μικροΰ ποσοΰ πράγμα πού θά είναι καί 
στό γράμμα τοΰ διαθέτη. 
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Ή Ελληνική 'Αστική Σχολή 
Δημητρίου Ίωαννίδη 

"Αν καί ή φύση στέρησε τον Δ. Ίωαννίδη να νιώσει καί νά χαρεί τή 
χαρά δικών του παιδιών έδωσε άπλόχερα στά ξένα παιδιά, πού τά θεωρούσε 
δικά του. 

Ό Ίωαννίδης ένιωσε μιά μυστική χαρά καί φτέρωσε τήν ψυχή του δταν 
έγραψε στήν μυστική ιδιόχειρη διαθήκη του τό τεράστιο ποσό, πού διέθετε, νά 
χτιστεί ενα διδακτήριο. 

"Ετσι ό Ίωαννίδης σύνδεσε τ' όνομά του μ' ένα ίδρυμα πού νά είναι πάν-
τα δεμένος μέ τις άγνές ψυχές τών μικρών παιδιών. 

"Ετσι οι εκτελεστές της διαθήκης τό 1907 έχτισαν, σύμφωνα μέ τήν έπι-
θυμία τοΰ διαθέτη, διώροφο λιθόκτιστο οίκημα νεοκλασσικοΰ ρυθμοΰ. 

Τό οικόπεδο, πού χτίστηκε τό διδακτήριο, παραχωρήθηκε στους εκτε-
λεστές τής διαθήκης άπό τή Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στή διασταύρωση τών 
δρόμων Φιλ. Εταιρείας καί Μανουσογιαννάκη. 

Στό σχολείο δόθηκε ή έπωνυμία: «Ελληνική 'Αστική Σχολή Δημητρίου 
Ίωαννίδου Σιατιστέως». 

Ή 'Αστική Σχολή είχε ιδρυθεί τό 1885 σάν πλήρες έξατάξιο Σχολείο 'Αρ-
ρένων τής Χριστιανικής Κοινότητος τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, μέ δι-
ευθυντή τον Βασίλειο Μάνο, ό όποιος εργάστηκε καί στήν Ίωαννίδειο Σχολή 
μέχρι τό 1910. 

Σύμφωνα τώρα μέ τό Νόμο 2508 τής 21/28 Σεπτεμβρίου 1920 «Περί έξα-
κριβώσεως καί διαχειρίσεως τών περιουσιών καί πόρων έν ταϊς Νέαις Χώραις 
τών άπό Τουρκοκρατίας Χριστιανικών Κοινοτήτων» όπως αυτός τροποποιήθη-
κε καί συμπληρώθηκε μέ τό Νόμο 4.446 τής 6/19 Σεπτεμβρίου 1929 «Περί 
κυρώσεως τοΰ Ν. Δ/τος τής 25 Φεβρουαρίου 1926 καί τροποποιήσεως τοΰ Νό-
μου 2508 κ.λ.π.» καί τοΰ Α.Ν. 951 τής 12/19 Νοεμβρίου 1937 «Περί τροπο-
ποιήσεως τών Νόμων 2508/1920, 4446/1929 καί 2442 κ.λ.π.» ή 'Αστική 
Σχολή περιήλθε στό Δημόσιο, σύμφωνα μέ σχετικό Πρακτικό διανομής τών 
κτημμάτων άπό Επιτροπή, πού προβλέπονταν άπό τούς παραπάνω Νόμους. 

Τό Πρακτικό διανομής πιθανόν νά υπάρχει στό Δήμο Θεσσαλονίκης ή 
στή Νομαρχία. 

Ή «Ελληνική 'Αστική Σχολή Δημητρίου Ίωαννίδου Σιατιστέως» σήμε-
ρα ονομάζεται 40ό Δημοτικό Σχολείο καί ανήκει στήν Δ ' 'Εκπαιδευτική Πε-
ριφέρεια Θεσσαλονίκης. 
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Παρά τή μετονομασία της, στή συνείδηση τοϋ κοινού της Θεσσαλονίκης, 
παραμένει ακόμα σάν «Ίωαννίδειος Σχολή», και τοΰτο γιατί μέ τήν πρωτότυ-
πη εκπαιδευτική της συγκρότηση και μέ τήν πλούσια πνευματική προσφορά 
εγραψε ανεπανάληπτη πνευματική ιστορία. 

'Από τό 1907 και μέχρι σήμερα, 72 ολόκληρα χρόνια, ή Ίωαννίδειος 
Σχολή εκπληρώνει τον σκοπό και τον προορισμό γιά τον όποιο χτίστηκε, νά 
θηρεύει τον έρωτα της Γνώσης, της Σοφίας και της 'Αλήθειας στις τρυφερές 
ψυχές των Ελληνοπαίδων. 

Οι μαθητές της Ίωαννιδείου Σχολής πού άκολουθοϋν τό παράδειγμα τοΰ 
Ευεργέτη ιδρυτή της και τις ευγενικές παραδόσεις της, έχουν αναπτύξει πλού-
σια κοινωνική δράση μέ τήν επίσκεψη σέ διάφορα ιδρύματα, μέ προσφορές, 
πράγμα πού δείχνει ότι στό Σχολείο καλλιεργούνται τά αισθήματα αγάπης καΐ 
αλληλεγγύης προς τό συνάνθρωπο πού πάσχει. 

Επίσης τονώνεται και τό θρησκευτικό συναίσθημα. Ή ανέγερση μιας μι-
κρής εκκλησίας στις κατασκηνώσεις τοώ Μελισσοχωρίου μας βεβαιώνει ότι 
μέσα στις ψυχές τους έχουν φωλιάσει πλούσια και δυνατά θρησκευτικά βιώ-
ματα. 

Γιά τήν έθνικοκοινωνική του δράση τό σχολείο τό 1939 τ-μήθηκε μέ χρυ-
σό μετάλλιο, και τιμητικό δίπλωμα από τον Ροταριανό "Ομιλο Θεσσαλονίκης. 

'Έτσι όσοι φοίτησαν στην Ίωαννίδειο Σχολή και ποτίστηκαν μέ τά νά-
ματα της παιδείας, θά ευγνωμονούν αιώνια το μεγάλο φιλόπατρη και ευεργέτη 
Δημήτριο Ίωαννίδη, πού σέ μιά δύσκολη καμπή τοΰ Μακεδονικοΰ Ελληνι-
σμού διέθεσε τά Ιξοδα γιά τήν ανέγερση της Σχολής. 

'Απόδειξη ότι ο! παλιότερες γενιές, πού πέρασαν τά σχολικά τους χρόνια 
στις αίθουσες της Ίωαννιδείου Σχολής, δέν ξεχνούν τό μργάλο ευεργέτη, είναι 
το παρακάτω ποίημα γραμμένο από τον μαθητή τότε, σήμερα λογοτέχνη και 
γιατρό Λευτέρη Κιντζονίδη, πού τό βρήκαμε στό 'Αρχείο τοΰ Σχολείου! 

Ή μνήμη σου σκόρπισε Μ5 era χαμόγελο 
κι ανίϊισαν ρόδα κι άπειρους τρόπους 
Σιάτιστα ενώδα ηρύς τους άνΐ/ρώπους 
πλαταίνει ή ζωή. ενί-ργεσίες δίδεις πνοή. 

Μ' αύτούς τούς επιγραμματικούς, λιτούς κι απέριττους στίχους τιμά τή 
μν&νη τοΰ Δημητρ'ί-υ Ίωαννίδη δ &κ6ψ>·-·:-. της σχολή- του Λευτέρης Κιν-
τζονίοης. 
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Γιά νά ύπάρχει σ' έναν τόπο ή σέ μιά πατρίδα, ζωντανή ή μνήμη κάποιου 
παιδιού της, πού τήν εύεργέτησε, χωρίς καμιά άμφιβολία πρέπει νά υπάρχει, 
θρεμμένη άπό τήν παράδοση, ή ευγνωμοσύνη αύτών πού θ' ακολουθήσουν, καί 
πού άναγνωρίζοντας τήν ευεργεσία αυτή ή δποια άλλη παρόμοια χειρονομμία, 
οδηγούνται κοντά σέ ύπέροχα άνθρωπιστικά πρότυπα, κοντά σέ σπάνιες άρε-
τές, τόσο σιμά στό «'Αγαπάτε άλλήλους» καί πιο σιμά άκόμα στό Θεό, πού 
δ καθένας νά άναγνωρίσει μπορεί στό χέρι ένός πονετικού άνθρωπου. 

Ή μνήμη τοΰ ευεργέτη Δημητρίου Ίωαννίδη μένει άσβηστη κι δ ίδιος 
ζωντανός πάντα άνάμεσά μας, γιατί δέν πέθανε, εξακολουθεί νά ζεΐ μέ τό 
θεάρεστο έργο του, γιατί τον θυμόμαστε πάντα. 

"Ας μή ξεμνοΰμε κάποια στροφή τοΰ Κώστα Ούράνη. 

«Τότε ol νεκροί πεϋαίνονν 
δταν τους λησμονούμε». 

Ή ευεργεσία αυτή τοΰ Ίωαννίδη ήταν ένα τεράστιο έργο πατριωτικής, 
έκπαιδευτικής και κοινωνικής αρωγής καί ή μεγαλύτερη άμοιβή γι ' αυτόν 
είναι ή ευγνωμοσύνη τών μαθητών πού φοίτησαν χθές, αύτών πού φοιτούν σή-
μερα καί αύτών πού αύριο θά φοιτήσουν. 
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Μεταβολές Ίωαννιδείου Σχολής 

Τό Σχολείο άπό τό 1885, πού ιδρύθηκε, λειτούργησε μέχρι τό ο 
τος 1307 - 1908 σαν πλήρες εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο 'Αρρένων τϊ 
στιανικης Κοινότητας Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

Ά π ό τό σχολ. έτος 1907 - 1 9 0 8 καί μετά, μέ τήν έγκατάσταση τ-, 
στικής Σχολής στό Διδακτήριο τοϋ Δημητρίου Ίωαννίδη, λειτούργησ! 
«Ίωαννίδειος 'Αστική Σχολή» μέχρι τό σχολ. έτος 1 9 1 3 - 1 9 1 4 . 

Ά π ό τό 1914 καί υστέρα λειτούργησε σάν δημόσιο σχολείο καί «Π) 
έξατάξιο δημοτικό σχολείο αρρένων Θεσσαλονίκης» μέχρι τό 1930. 

Μ. ΙΤ.Δ. τής 20.1.1930 Φ.Ε.Κ. 15/1,930 τ. α ' μετονομάστηκε σέ 
Έξατάξιο Μεικτό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης» ή «Ίωαννίόειος Σχο/ 

Μέ Διάταγμα τής 9.1.1937 «Περί μετονομασίας σχολείων» μετονομάσ 
κε σέ 3ο έξατάξιο Δημοτικό Σχολείο καί ύπήχθηκε στή Β ' 'Εκπαιδευτική I 
ριφέρεια Θεσσαλονίκης. 

Μέ τήν ύπ' αριθ. 13825/25.11.1941 άπόφαση τής Γενικής Διοικήσεα 
Μακεδονίας, πού δημμοσιεύτηκε στό ύπ' αριθ. 212/29.11.1941 Φ.Ε.Κ. τ. β 
ή Ίωαννίόειος Σχολή άποσπάστηκε άπό τή Β ' 'Εκπαιδευτική Περιφέρεια Θεσ 
σαλονίκης στήν Α ' Περιφέρεια. 

Μέ τήν ύπ' άριθ. 20229/30.4.1952 άπόφαση τοΰ ύπουργοΰ Παιδείας, 
Φ.Ε.Κ. 112/15.5.1952 τ. β' ή Ίωαννίδειος Σχολή ύπήχθηκε καί πάλι στήν 
Β ' 'Εκπαιδευτική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. 

Μέ τήν ύπ' άριθ. 41738/11.5.1954 άπόφαση τοϋ ύπουργοΰ Παιδείας, 
Φ.Ε.Κ. 122/15.6.1954 τ. 6 ' , μετονομάστηκε άπό «3ο Δημοτικό Σχολείο» Β ' 
Εκπαιδευτικής Περιφερείας Θεσσαλονίκης, σέ «40ό έξατάξιο Δημοτικό Σχο-
λείο Θεσσαλονίκης» «Ίωαννίόειος Σχολή» τής αυτής 'Εκπαιδευτικής Περι-
φερείας. 

Μέ τό ύπ' άριθ. 91/13.12.1961 Β.Δ. τό 40ό έξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Θεσσαλονίκης καί τό 74ο Τριθέσιο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης συγχω-
νεύτηκαν σέ ένα σχολείο: «40ό 9/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης» «Ί -
ωαννίόειος Σχολή» τής Β ' Εκπαιδευτικής Περιφερείας. Φ.Ε.Κ. 227/13.12. 
1961 τ. α ' . 

Μέ τό Β.Δ. τής 15.5.1963 πού δημοσιεύτηκε στό ύπ' άριθ. 74/29.5.1963 
Φ.Ε.Κ. τό 40ό Δημοτικό Σχολείο προήχθηκε άπό 9/θέσιο σέ 10/θέσιο. 

Μέ τό Β.Δ. τής 17.9.1964, πού δημοσιεύτηκε στό ύπ' άριθ. 162/24.9. 
1964 Φ.Ε.Κ. τ. α ' τό σχολείο προήχθηκε σέ 11/θέσιο. 

Μέ άπόφαση τοΰ ύπουργοΰ Παιδείας 674/26.9.1970 προήχθηκε άπό 12/ 
θέσιο σέ 15/θέσιο. 

Μέ τό ύπ' άριθ. Φ.Ε.Κ. 360/20.5.72 τ. β' ύποβιβάστηκε άπό 15/θέσιο σέ 
14/θέσιο. 
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Μέ τό ύπ άριθ. 871/25.10.72 τ. § ' Φ.Ε.Κ. ύποβιβάστηκε άπό 14/θέσιο 
σέ 12/θέσι ο. 

Μέ άπόφαση τοϋ Ύπουργοΰ Παιδείας Φ. 360.2/1285099/6.8.76 Φ.Ε.Κ. 
1035/20.8.76 τ. β' ύπήχθηκε άπό τήν Β ' στήν Δ ' Εκπαιδευτική Περιφέρεια 
Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης. 

Μέ τό ύπ' άριθ. 870/16.9.1977 Π.Δ. πού δημοσιεύτηκε στό ύπ' άριθ. 
289/1.10.77 Φ.Ε.Κ. τό σχολείο άπό 12/θέσι ο προήχθηκε σέ 14/θέσι ο. 

Σήμερα λειτουργεί σάν 14/θέσιο καί ανήκει στήν Δ ' Εκπαιδευτική Πε-
ριφέρεια Θεσσαλονίκης. 

Έ δ ώ πρέπει νά προσθέσουμε πώς στό ίδιο διδακτήριο στεγάζεται καί τό 
27ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης. 

Διευθυντές Ίωαννιδείου Σχολής 
Έ δ ώ θά μπορούσαμε ν' άναφέρουμε τά ονόματα δλων τών δασκάλων πού 

μέ τόση πίστη εργάστηκαν, έδωσαν δλον τόν έαυτό τους καί στάθηκαν κοντά 
στά Ελληνόπουλα, προσφέροντας τήν άγάπη τους, τις γνώσεις τους, τούς 
κόπους τους. Επε ιδή δμως αύτό είναι άρκετά δύσκολο, γιατί δεν έχομε δλων 
τών δασκάλων τά όνόματα, γ ι ' αύτό θά περιοριστούμε νά μνημονεύσουμε μόνον 
τά όνόματα τών Διευθυντών: 

Μάνος Βασίλειος 1885- 1910 
Πελοπίδας Θεόδωρος 1910- 1932 
'Ωρολογάς 'Αλέξανδρος 1932- 1940 
Λιβεριάδης Σταμάτιος 1940- 1943 

Ούζούνης 'Αγαμέμνων 1943- 1946 
Τσέκος Κωνσταντίνος 1950- 1965 
Τρυφωνίδης 'Αλέξανδρος 1949- 1950 
Τσέκος Κωνσταντίνος ζ950 - 1965 
Ά π ό τό 1965 μέχρι τό 1969 είχαν διευθύνει τή Σχολή άπό λίγο χρο-

νικό διάστημα οί Λουρίδας Ελευθέριος, Ευσταθίου Χαρίλαος, Νικολαΐδης Νι-
κόλαος, Μερτζιάνης Δημήτριος, Αργυρίου Στυλιανός καί Μπουτζιουβής Βα-
σίλειος. 

Γκουτζούλης Αθανάσιος 1969 - 1 9 7 1 
Παπαθανασίου Αλέξανδρος 1971 - 1 9 7 4 
Μεταξύ τοΰ 1971 - 1974 είχαν διευθύνει τή Σχολή άπό λίγο χρονικό 

διάστημα οί: Στάμκος Δημήτριος καί Σεργάκη Ουρανία. 
Μάστορας Θωμάς 1974 - 1976 
Κλουσιάδης Πασχάλης 1976 
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Πρόεδροι Σχολικών Εφορειών 
Έδώ θ' άναφέρουμε τά ονόματα των Προέδρων των Σχολικών Εφορειών, 

πού σάν συμπαραστάτες των διευθυντών κράτησαν τήν Ίωαννίδειο Σχολή σέ 
περιωπή: Οίκονομόπουλος Έπαμ. , Σκούπας Κοσμάς, Χελιώτης Γεώργιος, 
Κωσταρόπουλος Ευάγγελος, Σταμάτης Ιωάννης, Γαβριήλογλου Γεώργιος, 
Φροντιστής Ιωάννης, Χριστοδούλου Κων/τινος, Τζούμερης Ιωάννης , Νικολά-
ου Γεώργιος. 

Ά π ό τό 1968 ύπάρχει σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. "Ομως υπάρχει 
κι ενα φωτισμένο διδακτικό προσωπικό, πού νιώθει βαθιά τήν ανάγκη της 
συνεργασίας αύτής και τής σφιχτής έπικοινωνίας γονιοΰ, σχολείου και παι-
διού. 

Ό Σύλλογος Γονέων συμπαραστέκεται καϊ βοήθα τή σοβαρή προσπάθεια 
τοΰ σχολείου ώστε νά πετύχει στό άκέραιο τήν άποστολή του. 

Πολλοί γονείς μέ διάφορες δωρεές τους πλούτισαν τό σχολείο μέ βιβλία 
και εποπτικά μέσα, ώστε τό σχολείο μπορεί και άνταποκρίνεται στις σημερι-
νές άπαιτήσεις. 

Μέχρι σήμερα διετέλεσαν πρόεδροι τοΰ Συλλόγου οι παρακάτω: 

Πρόεδροι Συλλόγου Γονέων 

1. Ματθιουδάκης Γεώργιος 

2. Μπάτσιος Χρήστος 

3. Πρωτοπαπαδάκη "Αννα 

4. Μαρκίδης Γεώργιος 

1 9 7 4 - 1 9 7 6 

1 9 6 8 - 1 9 7 1 

1971 - 1 9 7 4 

1976 
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Ε π ί λ ο γ ο ς 

Αύτό ήταν σέ μια σύντομη σκιαγράφηση τό πορτραίτο τοϋ Μεγάλου Εύ-
εργέτη Δημητρίου Ίωαννίδη καΐ της Σχολής του. 

Τό θεώρησα πολύ περιττό ν' αραδιάσω πολλά λόγια γιά νά πλουτήσω 
τή μνήμη Ινός άνθρώπου, πού μέ τό φωτεινό του πέρασμα άπό τή ζωή, δέν 
έκανε τίποτε άλλο παρά μόνον νά υπηρετεί Ιδανικά καί νά προσφέρει στό συν-
άνθρωπό του και στό σύνολο. 

Γιά τούς καλούς καί γιά τους γενναίους ό πολύς Ιπαινος είναι περιττός. 
Γι' αυτούς μιλούν τά εργα τους, ή προσφορά τους. 

Πάντως οί ευεργεσίες τοΰ Δημητρίου Ίωαννίδη έξασφαλίζουν στή μνή-
μη μας μιά ιδιαίτερη καί έξέχουσα θέση. 

'Από τή θέση τούτη είμαι υποχρεωμένος νά ευχαριστήσω θερμά τό Διευ-
θυντή τής Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ε Ι Ο ! ΣΧΟΛΗΣ κ. Πασχάλη Κλουσιάδη, τόν υποδιευ-
θυντή κ. Θωμα Μάστορα καθώς καί τόν Πρόεδρο τοϋ Συλλόγου Γονέων κ. Γε-
ώργιο Μαρκίδη, πού μέ συμπαραστάθηκαν, νά νιώσω τήν ιδιαίτερη έκείνη ψυ-
χική χαρά, έκπληρώνοντας ενα ΧΡΕΟΣ ΜΝΗΜΗΣ πρός τόν άείμνηστο Με-
γάλο εύεργέτη ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ. 
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