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Θεςςαλονίκθ, Σεπτζμβρθσ 1923, παιδιά ξυπόλθτα, με μπαλωμζνα ροφχα που 
μοςχοβολοφν όμωσ από το άρωμα του ςαπουνιοφ, χτενιςμζνα μαλλιά πιαςμζνα 
αλογοουρά, κουρεμζνα κεφαλάκια και πλατιά χαμόγελα κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ 
ανάμεςα ςτουσ καλογυαλιςμζνουσ τενεκζδεσ και προμθνφουν τθν ζναρξθ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ ! 
Καλά και οι τενεκζδεσ ; Ρωσ βρζκθκαν εκεί ; … 
Στθν προκυμαία τισ Σμφρνθσ άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά ο ζνασ πάνω ςτον άλλο 
και πίςω τουσ πυκνζσ φωτιζσ που μαρτυροφν το μζγεκοσ τισ καταςτροφισ που 
μαρτυροφν αδιάψευςτα ότι το βιόσ τϊν Ελλινων ζχει χακεί. 
Κάποιοι τυχεροί καταφζρνουν να επιβιβαςτοφν ςε καΐκια, κάποιοι όχι ! 
Ομάδεσ προςφφγων που φτάνουν ςτθν Θεςςαλονίκθ. 
Ρρόςωπα ςκυφτά, μελαγχολικά, ςκαμμζνα από τον ανείπωτο πόνο, πρόςωπα που 
γζραςαν ςε μια ςτιγμι που ζχαςαν ότι είχαν και δεν είχαν από υλικά αγακά. Ρου 
όπωσ, όμωσ αποδείχκθκε, δεν είχαν χάςει τίποτα από τθν ψυχικι δφναμθ που τουσ 
βοικθςε να επιβιϊςουν. 
Μια ψυχικι δφναμθ ζνα ζνςτικτο αυτοςυντιρθςθσ που τουσ βοθκοφςε να επιβιϊν-
ουν κακθμερινά. Αυτι θ εςωτερικι δφναμθ τουσ προζτρεπε να χτίςουν ζνα ςχολείο 
για τα παιδιά τουσ. 
Ζνα ςχολείο που κα ςτεγάςει τθν ελπίδα, ζνα ςχολείο που κα μάκει ςτα παιδιά τουσ 
γράμματα και κα τα βοθκιςει να ξεφφγουν από τθν φτϊχεια, που κα τα κάνει 
χριςιμουσ ανκρϊπουσ ςτθν ηωι. 
Οι εποχζσ δφςκολεσ και απαιτθτικζσ. Ροφ να βρεκοφν χριματα για υλικά ;  



Ροφ να βρεκεί χϊροσ για να χτιςτεί το ςχολείο. Και όμωσ όλα αντιμετωπίςτθκαν.  
Το ςχολείο κα χτιηόταν ςτθν αυλι του ορφανοτροφείου « Μζγας Αλζξανδρος » και 
το υλικό από το οποίο κα φτιαχνόταν τενεκζδεσ. Ζτςι το ςχολείο ονομάςτθκε Τενε-
κεδζνιο, ζνα επίκετο που το χαρακτθρίηει ωσ τισ μζρεσ μασ. 
Τα προβλιματα πολλά. Οι λαμαρίνεσ το χειμϊνα παγϊνουν και το καλοκαίρι κερ-
μαίνονται υπερβολικά. Οι γονείσ τα ξζρουν αυτά και προςπακοφν να βελτιϊςουν 
τθν κατάςταςθ. Πμωσ το ευτφχθμα είναι ότι υπάρχει αυτό το ςχολείο.  
Τα παιδιά εκεί μορφϊνονται, μακαίνουν τα γράμματα, τουσ αρικμοφσ. 
Ξεφυλλίηοντασ τισ ςελίδεσ του βιβλίου « Το Τενεκεδζνιο Σχολείο Τισ Θεςςαλονίκθσ» 
τθσ κασ Ελζνθσ Τηιοφτηια, ξεδιπλϊνονται οι μεγάλοι ςτακμοί ςτθν ιςτορία του τενε-
κεδζνιου ςχολείου. 
1936. Το ςχολείο μεταφζρεται ζξω από τον αφλειο χϊρο του ορφανοτροφείου.  
Με τθν βοικεια τοφ Διευκυντι τισ Σχολικισ Εφορείασ και των γονιϊν χτίςτθκε το 
24ο όπωσ τότε ονομαηόταν το 21. 
1940-1944. Β’ Ραγκόςμιοσ Ρόλεμοσ. Επιςτράτευςθ και το ςχολείο κλείνει. 
1978. Το τενεκεδζνιο καταρρζει λόγω του μεγάλου ςειςμοφ που ζπλθξε τθν Θες-
ςαλονίκθ. Στινεται προκαταςκευαςμζνο κτίριο όπου ςτεγάηεται το Τενεκεδζνιο 
Σχολείο με τθν ονομαςία « 21ο Δθμοτικό Σχολείο Θεςςαλονίκθσ ». 
2001. Το ςχολείο μεταφζρεται ςε καινοφργιο κτίριο ςτθν ςυμβολι τϊν οδϊν 
Τςζλιου και Τςιαπάνου ςτθν Τοφμπα. 
2003. Θ ςφηυγοσ τοφ πρϊθν δθμάρχου τισ Θεςςαλονίκθσ Θεοχάρθ Μαναβι, κυρία 
Μαρία Νιτςιϊτα - Μαναβι, θ οποία και ςυνεχίηει το ζργο προςφοράσ τοφ ςυηφγου 
τθσ ανζλαβε το οικονομικό κόςτοσ τθσ δθμιουργίασ του 2ου Εκπαιδευτικοφ-Ρολιτι-
ςτικοφ Κζντρου ςτο 21ο Δθμοτικό Σχολείο ςτθν Άνω Τοφμπα.  
Ρεριλαμβάνει αίκουςα προβολϊν, βιβλιοκικθ- αναγνωςτιριο, τραπεηαρία για τουσ 
μακθτζσ του ολοθμζρου, αίκουςα χοροφ, και αίκουςα υπολογιςτϊν. 
Με απόφαςθ τοφ Υπουργείου Ραιδείασ, το ςχολείο ονομάςτθκε προσ τιμιν τουσ « 
21ο Δθμοτικό Σχολείο Θεςςαλονίκθσ Θεοχάρθ και Μαρίασ Μαναβι ». 
Εμείσ ςιμερα καλοφμαςτε να ςυνεχίςουμε το ζργο όλων αυτϊν τϊν ανκρϊπων που 
πζραςαν από αυτό το ςχολείο και το τίμθςαν είτε από τθν κζςθ τϊν εκπαιδευτικϊν 
είτε από τθν κζςθ τϊν μακθτϊν. Βαριά πολιτιςτικι κλθρονομιά και δφςκολο ζργο.  
Τϊρα που μάκαμε ζςτω και ζνα μικρό κομμάτι από τθν ιςτορία τοφ ςχολείου μασ 
πρζπει να ςτθριχτοφμε ςτθν παράδοςθ για να ςυνεχίςουμε να προςφζρουμε ςτθν 
κοινωνία ανκρϊπουσ ελεφκερουσ, δυνατοφσ, με όπλα τουσ τθν γνϊςθ, να αντιμετω-
πίςουν τισ κρίςεισ που κρφβονται μζςα ςτθν πολφπλοκθ κοινωνία μασ! 
Θεσσαλονίκη : Καβγάς για τον « Μζγα Αλζξανδρο » 
ΕΡΟΤΑΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΤΑΛΘ 
Σε « αντιπαράκεςθ » φαίνεται ότι ζρχονται για ζνα ακόμθ κζμα ο διμοσ Θεςςα-
λονίκθσ με τθν Ιερά Μθτρόπολθ Θεςςαλονίκθσ. Αυτιν τθν φορά, μιλον τθσ Ζριδοσ 
ζγινε το παλιό ορφανοτροφείο « Μζγασ Αλζξανδροσ » ςτθν Τοφμπα, επί τθσ οδοφ 
Γρθγορίου Λαμπράκθ, που εξακολουκεί να βρίςκεται υπό κατάλθψθ. Ραρά τθν 
διεκδίκθςι του και από τουσ δφο φορείσ, το αρμόδιο υπουργείο Υγείασ αποφάςιςε 
να το παραχωριςει τελικϊσ ςτθν ιερά μθτρόπολθ. 
«Eίναι απαράδεκτο ςε περιόδουσ τζτοιασ κρίςθσ, κατά τισ οποίεσ πρζπει να δια-
ςφαλίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον και να γίνονται ζργα κοινωνικισ πολιτικισ από το 
διμο που εκ φράηει τθν πλειοψθφία των πολιτϊν, θ Εκκλθςία να προςπακεί με 
πολλοφσ τρόπουσ να προςκζςει ςτο ιδθ μεγάλο τθσ απόκεμα κι άλλα ακίνθτα.  



Αυτό ζγινε ςτθν περίπτωςθ του παλιοφ ορφανοτροφείου, για το οποίο θ Εκκλθςία 
προχϊρθςε με τθν διαδικαςία του κατεπείγοντοσ και με μεκοδευμζνεσ κινιςεισ. Θα 
πρζπει να καταγγείλω και τθν κζςθ του υπουργοφ, που ενϊ ζχει ςτα χζρια του και 
ανάλογο αίτθμα του διμου Θεςςαλονίκθσ, προτίμθςε τθν Ιερά Μθτρόπολθ Θεςςα-
λονίκθσ από το διμο », δθλϊνει ςτα « Εν Διμω » ο αντιδιμαρχοσ Αςτικοφ Σχεδι-
αςμοφ, Ρολεοδομίασ και Δικτφων, Ανδρζασ Κουράκθσ. 
Το παλιό ορφανοτροφείο «Μζγασ Αλζξανδροσ » βρίςκεται ςτθν Ανω Τοφμπα μεταξφ 
των οδϊν Ολυμπίασ, Γρ. Λαμπράκθ και Ραυςιλφπου και είναι ιδιοκτθςίασ του 
υπουργεί ου Υγείασ. Εδϊ και πολλά χρόνια ζχει εγκαταλειφκεί και από το 2006 ζωσ 
ςιμερα τελεί υπό κατάλθψθ με το ςφνκθμα « να δϊςουμε ηωι ςτα άδεια ςπίτια », 
χωρίσ να δθμιουργείται το οποιοδιποτε πρόβλθμα για τουσ περιοίκουσ, όπωσ 
επιςθμαίνουν εκπρόςωποι τθσ Δ' δθμοτικισ κοινότθτασ. 
Με απόφαςθ του υπουργοφ Υγείασ, το Δεκζμβριο του 2011, το κτίριο αυτό, ζκταςθσ 
περί που 2.100 τ.μ., παραχωρείται ςτθν Ιερά Μθτρόπολθ Θεςςαλονίκθσ για τθν 
δθμιουργία ιδρφματοσ περίκαλψθσ χρόνιων παςχόντων. Ρροχπόκεςθ είναι το 
κτίριο κακϊσ και το παρεκκλιςι που λειτουργεί εκεί να επιςκευαςτοφν με δαπάνεσ 
τθσ μθτρόπολθσ, ϊςτε να αποκτιςουν ςτατικι επάρκεια. Ραράλλθλα, όπωσ αναφζ-
ρεται ςτθν απόφαςθ, « με επιμζλεια τθσ ιεράσ μθτρόπολθσ κα πρζπει να εκκενωκεί 
το κτίριο από τουσ οποιουςδιποτε το ζχουν καταλάβει αυκαιρζτωσ ».  
Οπωσ μαρτυρά θ ςχετικι αλλθλογραφία μεταξφ διμου Θεςςαλονίκθσ και Αποκεν-
τρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ-Θράκθσ, θ πρόκεςθ του υπουργείου να δοκεί το 
κτίριο ςτθ μθτρόπολθ είχε γνωςτοποιθκεί από τον Ιοφνιο του 2011, πρόκεςθ που 
δεν άλλαξε παρά το ςχετικό αίτθμα του διμου ( και ςυγκεκριμζνα τθσ Δ' δθμοτικισ 
κοινότθτασ ) να του παραχωρθκεί το κτίριο, ϊςτε να εγκαταςτακεί εκεί ο Οργανι-
ςμόσ Βρεφονθπιακισ, Ραιδικισ, Οικογενειακισ Μζριμνασ ι άλλοσ οργανιςμόσ που 
αςκεί κοινωνικι πολιτικι. 
 
 
 

 
 


