
 ΛΥΚΕΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  ΚΑΒΑΛΑΣ: 
ΤO ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ Η  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΤΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1945 - 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1965). 
***   

Αγγελικής  Κιουρτσή-Μιχαλοπούλου 
*** 

  

Η έρευνά μου για την εισήγηση αυτή ήταν για μένα μια πραγμα-
τική έκπληξη, καθώς με οδήγησε σε στοιχεία πρωτόγνωρα, συγκλο-
νιστικά κάποιες φορές, θα έλεγα, γιατί δεν είναι εύκολο να τα φα-
νταστεί κανείς στις δραστηριότητες ενός γυναικείου Σωματείου, σε 
χρόνια που οι γυναίκες ζούσαν ακόμη σε έναν ασφυκτικό κοινωνικό 
κλοιό με πολύ περιορισμένες ελευθερίες κίνησης.  

Πηγές για την εργασία μου αυτή ήταν κυρίως το άριστα ενημε-
ρωμένο και διατηρημένο Αρχείο του Λυκείου, το οποίο αποτελεί κυ-
ριολεκτικά έναν πραγματικό θησαυρό, καθώς καταγράφεται σ’ αυτό 
ταυτόχρονα με την προσφορά του Λυκείου και η Ιστορία της πόλης 
μας και της περιοχής μας. 

Το Αρχείο έθεσε με προθυμία στη διάθεσή μου αρχικά η πρώην 
Πρόεδρος του Λυκείου, σημερινή Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Παρίσσου Καί-
τη, την οποία θερμά ευχαριστώ. Η συνεργασία μου συνεχίστηκε συ-
στηματικότερα με τη σημερινή του Πρόεδρο κ. Σαμαρά Ευτέρπη και 
την Α΄ του Αντιπρόεδρο κ. Οικονομίδου Ευαγγελία, πρώην αγαπητές 
μου μαθήτριες, με τις οποίες αποβλέπουμε σε μελλοντική έκδοση 
βιβλίου με θέμα: «Το έργο και η  προσφορά του Λυκείου Ελληνίδων  
Καβάλας από της ιδρύσεώς του  μέχρι σήμερα». Τις ευχαριστώ θερ-
μά και τις δύο.  

Άλλες πηγές μου υπήρξαν τοπικές εφημερίδες της εποχής και η-
λικιωμένες Καβαλιώτισσες με τις προφορικές αναμνήσεις και τα Αρ-
χεία τους. Και αυτές τις ευχαριστώ θερμά.  

 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ  ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας βρίσκεται «Πρακτι-
κόν Προσυσκέψεως Ιδρυτικών μελών διά την ίδρυσιν Λυκείου Ελ-
ληνίδων εις Καβάλλαν» με ημερομηνία 7.7.1945. Είναι δακτυλο-
γραφημένο σε μια σελίδα χαρτιού κιτρινισμένου και φθαρμένου ε-
λαφρώς στα άκρα από το χρόνο. Οι πληροφορίες που παίρνουμε 
από αυτό είναι οι εξής:  
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Η «προσύσκεψις» έγινε στις 7 Ιουλίου του 1945 στη Θεσσαλονί-
κη, στα γραφεία του «Συλλόγου Προσφύγων Νομού Καβάλλας». Ή-
ταν παρούσες «κατόπιν προσκλήσεως της δεσποινίδος Ε. Νικολούδη  
κυρίαι και δεσποινίδες εκ Καβάλλας», 17 τον αριθμό, οι οποίες και 
υπογράφουν το Πρακτικό. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση του Λυ-
κείου Ελληνίδων Καβάλας ανήκει από κοινού στη δεσποινίδα Ευαγ-
γελία Νικολούδη και στον πρόεδρο του «Συλλόγου Προσφύγων Νο-
μού Καβάλλας» Θεοδωρίδη, ο οποίος και ήταν παρών στη συνάντη-
ση αυτή. Η ίδια ήρθε σε επαφή με τις κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων 
της Θεσσαλονίκης (Πρόεδρο κ. Ν. Μαλάκη, Α΄ αντιπρόεδρο κ. Φ. 
Μυράτ, Γραμματέα κ. Φ. Αθηνά Παλαμήδους) και μελέτησε το Κατα-
στατικό του Λυκείου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια ανέλυσε τους 
σκοπούς του Λυκείου στις κυρίες και η συνεδρίαση λύθηκε με την 
προοπτική «να συναντηθούν εν καιρώ εις Καβάλλαν και με τας εκεί 
ευρισκομένας κυρίας και δεσποινίδας» και να προωθήσουν την ί-
δρυση του Σωματείου. Στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκονται οι 
υπογραφές αυτών που συμμετείχαν στη συνάντηση. 

 Παραθέτω το κείμενο του Πρακτικού:  
                                                         

«ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 
                   Προσυσκέψεως Ιδρυτικών Μελών διά την ίδρυσιν 
                               Λυκείου Ελληνίδων εις Καβάλλαν. 
Εν Θεσσαλονίκη σήμερον την 7 του μηνός Ιουλίου ημέραν της 

εβδομάδος Πέμπτην και ώραν 7 μ.μ. συνήλθον εις τα γραφεία του 
Συλλόγου Προσφύγων Νομού Καβάλλας κατόπιν προσκλήσεως της 
δεσποινίδος Ε. Νικολούδη κυρίαι και δεσποινίδες εκ Καβάλλας, πα-
ρισταμένου και του προέδρου του Συλλόγου Προσφύγων Νομού Κα-
βάλλας κ. Θεοδωρίδου. Η Δεσποινίς Νικολούδη εισηγείται ως εξής:  

Πρωτοβουλία του κ. Θεοδωρίδη, εσκέφθημεν από κοινού την ί-
δρυσιν Λυκείου Ελληνίδων εις Καβάλλαν. Προς τούτοις καλέσαμεν 
και τας κυρίας Καίτην Βασιλικού και δεσποινίδας Πάτραν Πετροπού-
λου και Αθηνάν Κομνηνού. Η ιδία ήλθε εις επαφήν μετά της κυρίας 
Ν. Μαλάκη προέδρου του Λυκείου Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, κ. Φ. 
Μυράτ πρώτης αντιπροέδρου και Αθηνάς Παλαμήδους γεν. Γραμμα-
τέως.  

Εμελέτησα το καταστατικόν του Λυκείου και παρηκολούθησα εν 
γένει την εργασίαν του Λυκείου. Ακολούθως μετά της Κ. Βασιλικού 
και δεσποινίδων Π. Πετροπούλου και Αθηνάς Κομνηνού επεσκέφθη-
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μεν το Λύκειον Ελληνίδων όπου εύρομεν προθυμοτάτας τας ως άνω 
κυρίας του Συμβουλίου. 

Η Δεσποινίς Νικολούδη εκθέτει και αναλύει τους σκοπούς του 
Λυκείου Ελληνίδων εις τας παρευρισκομένας κυρίας και δεσποινί-
δας, όλες δε προθύμως προσφέρονται να βοηθήσουν την ίδρυσιν 
του ως άνω σωματείου. 

Μεθ’ ό λύεται η συνεδρίασις υπογραφομένου του παρόντος υπό 
των κάτωθι ιδρυτικών μελών, επιφυλασσομένων να συναντηθούν εν 
καιρώ εις Καβάλλαν και με τας εκεί ευρισκομένας κυρίας και δε-
σποινίδας.  

Ακολουθούν οι υπογραφές με τη σειρά που αναφέρονται: Δις Ε. 
Νικολούδη, κ. Κ. Βασιλικού, Δις Π.  Πετροπούλου, δις Α.  Κομνηνού, 
Δις Μ. Θεοδωρίδου, Δις Ε. Δημητριάδου, κ. Αγγ. Γάλβα, Δις Τόκου, κ. 
Καλ. Φέσσα, Δις ΄Αννα Κητή, Δις Χ. Γιαβάσογλου, Δις Λούλα Σαμαρά, 
κ. Ευγ. Θεοδωρίδου, κ. Φιφή Χρυσαφίδου, κ. Αρτεμισία Χαρισιάδου, 
κ. Κίτσα Κολιοπούλου, κ. Λουκία Κερέζογλου». 

Ο πρώτος τόμος των Πρακτικών του Λυκείου Ελληνίδων  Καβάλας 
από 6 Οκτωβρίου 1945 μέχρι 10 Δεκεμβρίου 1948, από τον οποίο 
παίρνουμε πολλές και χρήσιμες πληροφορίες, διατηρείται σε πολύ 
καλή κατάσταση, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι. Τα Πρακτικά του 
βιβλίου είναι καθαρογραμμένα με καλλιγραφικά γράμματα, ορθο-
γραφημένα και με σωστή σύνταξη από την επί πολλά χρόνια Ειδική 
Γραμματέα του Λυκείου Ζήτσα Κουτεράνη. 

 Το πρώτο Πρακτικό αυτού του τόμου μας δίνει πληροφορίες για:  
α) το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης του Λυκείου Ελληνίδων Κα-

βάλλας (6 Οκτωβρίου 1945), 
β) τον τόπο της πρώτης συνεδρίασης (γραφείο του Λυκείου Ελλη-

νίδων Καβάλλας), 
γ) τον τρόπο με τον οποίο καταρτίσθηκε σε σώμα το Δ.Σ. (μυστική 

ψηφοφορία), 
δ) τον αριθμό των μελών του 1ου Δ.Σ. (16 δεκαέξι) και τα ονόματά 

τους, 
ε) την απόφασή τους να υποβληθεί αμέσως στο Πρωτοδικείο  

Καβάλλας το Καταστατικό του Λυκείου για έγκριση.  
Παρατίθεται αυτούσιο το Πρακτικό: 
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                           Πρακτικόν  1ον  (6-10-1945) 
 
Εν Καβάλλα σήμερον 6ην του μηνός Οκτωβρίου 1945, ημέραν της 

εβδομάδος Δευτέραν και ώραν 6ην μμ. συνήλθεν εν τω γραφείω του 
Λυκείου Ελληνίδων Καβάλλας το Διοικητικόν Συμβούλιον του Λυκεί-
ου εις πρώτην συνεδρίασιν, ίνα καταρτισθή εις σώμα. Αποφασίζει 
όπως δια μυστικής ψηφοφορίας εκλέξη την Πρόεδρον, α΄ και β΄  α-
ντιπροέδρους, την γενικήν και ειδικήν γραμματέα, Ταμίαν και Κο-
σμήτορα. 

Παρακαλούνται αι κυρίαι Καλλιστώ Φέσσα και Αγγελ. Γάλβα ό-
πως κρατούν γραπτώς τα αποτελέσματα, είτα άρχεται η ψηφοφορία. 

Παρόντα εκ των 16 Μελών τα 14 ήτοι αι κυρίαι Κορνηλία Ιωαννί-
δου, Καίτη Βασιλικού, Εύα Κομπολίτου, Μαρ. Σωτηριάδου, Δάφνη 
Αστεριάδου, Ζήτσα Κουτεράνη, Μαρία Λάγου, Παμφίλη Τάντηρα, 
Καλλιστώ Φέσσα, Αγγελ. Γάλβα, και αι Δίδες Ευαγγελία Νικολούδη, 
Πάτρα Πετροπούλου, Αλεξάνδρα Αναγνωστάκη, Ν. Διαμαντίδου. 

Ληξάσης της διαλογής ανακηρύσσεται Πρόεδρος  
 η κ. Κορνηλία Ιωαννίδου, με 14 ψήφους έναντι 14 
 α΄ Αντιπρόεδρος     Καίτη  Βασιλικού              με   11 ψήφους 
 β΄        »                  Πάτρα  Πετροπούλου         με     7      » 
Γεν. Γραμματεύς     Ευαγγελία Νικολούδη       με    13     » 
Ειδ. Γραμματεύς     Ζήτσα Κουτεράνη                με     9      » 
Ταμίας                     Μαρία Λάγου                        με    13     » 
 Κοσμήτωρ              Παμφίλη Τάντηρα                με     10    » 
Σύμβουλοι Δάφνη Αστεριάδου, Μαρ. Σωτηριάδου, Εύα Κομπολί-

του, Άρτεμις Χαρισιάδου, Κ. Φέσσα, Αγγελ. Γάλβα, Αλ. Αναγνωστάκη, 
Μαρίκα Θεοδωρίδου, Νίτσα. Διαμαντίδου. 

Αποφασίζεται όπως αμέσως υποβληθή εις το Πρωτοδικείον Κα-
βάλλας το Καταστατικόν του Λυκείου προς έγκρισιν. Είτα λύεται η 
συνεδρίασις υπογραφομένου του παρόντος ως έπεται. 

         Η Πρόεδρος                                                   Η  Γεν. Γραμματεύς 
          υπογραφή                          Τα Μέλη                    υπογραφή 
 
 Σε χειρόγραφη κατάσταση των Μελών του πρώτου Δ.Σ. με ημε-

ρομηνία 12.10.1945 υπάρχει στο τέλος η παρατήρηση ότι όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. «τυγχάνουν Ελληνίδες την καταγωγήν ως και Ελληνίδες 
υπήκοοι και δεν συνδέονται διά βαθμού συγγενείας μέχρι τετάρτου 
βαθμού».  
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Η αίτηση για την αναγνώριση του Σωματείου υπεβλήθη στις 9 
Νοεμβρίου 1945 στο Πρωτοδικείο Καβάλας και αναγνωρίστηκε ως 
Σωματείο το “Λύκειον  Ελληνίδων  Καβάλλας”, με έδρα την Καβάλ-
λα, σύμφωνα με την απόφαση αρ. 106/1945 του Πρωτοδικείου Κα-
βάλλας, η οποία «εδημοσιεύθη εν εκτάκτω δημοσία επ’ ακροατηρί-
ου συνεδριάσει την 7ην Δεκεμβρίου 1945». 

Σύμφωνα με το Καταστατικό του το “Λύκειον Ελληνίδων Καβάλ-
λας” είναι: «αυτοτελές Σωματείον», «διατελεί εις επαφήν με το εν 
Αθήναις Λύκειον» από το οποίο και εκπροσωπείται στη Διεθνή Ομο-
σπονδία των Λυκείων των Λεσχών, «…έχει ιδίαν σφραγίδα σχήματος 
κυκλικού» με την αναπαράσταση στη μέση των αρχαιοτήτων των 
Φιλίππων και γύρω τις λέξεις «Λύκειον Ελληνίδων Καβάλλας» και  το 
έτος της ίδρυσης 1945. Έχει επίσης σήμα όμοιο με τη σφραγίδα για 
τα μέλη του Δ.Σ. και «απλούν μετάλλιον κυανού χρώματος σχήματος 
Πετάλου με λευκά γράμματα Λ.Ε.Κ.» για τα μέλη του Σωματείου. 

  

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ  ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣ  
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥΣ 

 

Στο άρθρο 5 του Καταστατικού του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας 
αναφέρονται οι σκοποί της Ίδρυσης του Σωματείου που εξακολου-
θούν να ισχύουν και μέχρι σήμερα και είναι οι εξής:  

«α) Η αναγέννησις και διατήρησις των Ελληνικών εθίμων και πα-
ραδόσεων ιδία των Μακεδονικών και Θρακικών τοιούτων και της εν 
γένει Εθνικής μας ζωής. 

 β) Η εν γένει εξυπηρέτησις της προόδου της Ελληνίδος της Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης και η ενίσχυσις της εις πάντα κλάδον εργα-
ζομένης γυναικός. 

γ) Ο διαφωτισμός της μητέρας εις τα καθήκοντα και τον προορι-
σμόν της ως και η προστασία των μητέρων και των παιδιών των α-
πόρων Λαϊκών τάξεων». 

Οι δύο τελευταίοι στόχοι του είναι καθαρά φεμινιστικοί. 
Στη συνέχεια αναφέρονται τα μέσα  για την επίτευξη των σκοπών 

αυτών. Θέλω να επισημάνω ότι όλα αυτά τα μέσα και όχι μόνο χρη-
σιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των 
στόχων του Λυκείου στις μέχρι σήμερα ευεργετικές για την κοινωνία 
ποικίλες δραστηριότητές του. Τα παραθέτω, όπως ακριβώς αναφέ-
ρονται στο Καταστατικό του, γιατί σχετίζονται απόλυτα με το έργο 
και την προσφορά του Λυκείου: 
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α) Η ανάπτυξις του καλλιτεχνικού αισθήματος επί τη βάσει της 
Ελληνικής μας τέχνης εις πάντας τους κλάδους αυτής και η μέριμνα  
προς επικράτησιν αυτής της ιδέας εις την βιοτεχνίαν. Η διοργάνωσις 
καλλιτεχνικών και βιοτεχνικών εκθέσεων και η προστασία εν γένει 
της Ελληνίδος καλλιτέχνιδος.  

β) Η ανάπτυξις του Μουσικού αισθήματος διά της επεκτάσεως 
της διδασκαλίας της Μουσικής εις τα παιδιά των Λαϊκών τάξεων κυ-
ρίως διά της ενθαρύνσεως πάσης πρωτοτύπου Ελληνικής Μουσικής 
εργασίας, διά της διοργανώσεως Μουσικών ακροάσεων και Συναυ-
λιών, της ιδρύσεως χορωδίας, της συλλογής, μελοποιήσεως και ε-
νορχηστρώσεως των Δημοτικών τραγουδιών και χορών, ιδία δε των 
Μακεδονικών και Θρακικών και η προσπάθεια της διαδόσεως της 
Ελληνικής Μουσικής και εις αυτάς τας κοσμικάς συγκεντρώσεις. 

γ) Η συλλογή ιδία των Μακεδονικών και Θρακικών Εθνικών μας 
ενδυμασιών και η προσπάθεια προς διάδοσιν και διάσωσιν αυτών, 
είτε δι’ εορτών, είτε διά λευκωμάτων και η κατά το δυνατόν δημι-
ουργία νέων πρωτοτύπων Ελληνικών συρμών επί τη βάσει αυτών δι’ 
εκδόσεως και περιοδικού. 

δ) Η καταπολέμησις του αναλφαβητισμού και η μόρφωσις των 
μητέρων των λαϊκών τάξεων δια πρακτικών μαθημάτων υγιεινής, 
οικοκυρικής, παιδαγωγικής κλπ. η κατά το δυνατόν εξεύρεσις εργα-
σίας εις αυτάς και εν γένει η δι’ όλων των καταλλήλων μέσων καθο-
δήγησις αυτών εις τα καθήκοντα της καλής μητέρας και οικοκυράς.  

ε) Η λειτουργία αναγνωστηρίων, Δανειοδοτικής Βιβλιοθήκης, δι-
οργάνωσις μαθημάτων και ομιλιών μετά σχετικών δημοσίων συζη-
τήσεων.  

στ) Η παροχή εις τα παιδιά των Λαϊκών τάξεων πάσης φύσεως  
ψυχαγωγίας δι’ εκδόσεως καταλλήλων βιβλίων οργανώσεως παιδι-
κού αναγνωστηρίου, ψυχαγωγικών ομιλιών, εκδρομών, παιδικών 
εορτών, θεαμάτων και η παρά τοις αρμοδίοις ενέργεια όπως τύχωσι 
τα παιδιά πάσης Κυβερνητικής και ιδιωτικής προστασίας». 

 Το άρθρο 14 ορίζει τα Τμήματα που μπορούν να λειτουργήσουν 
«προς ευχερεστέραν επίτευξιν των πολλαπλών σκοπών του Λυκεί-
ου»: 1) Εθνικών παραδόσεων, 2) Εορτών και δεξιώσεων, 3) Χορών 
και ασμάτων, 4) Ιματιοθήκης και εργαστηρίων, 5) Μητέρων και παι-
δαγωγών, 6) Παιδικής αδελφωσύνης, 7) Δεσποινίδων, 8) Καλλιτεχνι-
κόν, 9) Μουσικόν, 10) Λογοτεχνικόν, 11) Βιβλιοθήκης, 12) Τύπου και 
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προπαγάνδας, 13) Ξένων, 14) Υγιεινής, 15) Μερίμνης  του Στρατιώ-
του». 

Τα σχετικά με τα Καταστατικά του Λυκείου, τα Διοικητικά του 
Συμβούλια, τα οποία στο σύνολό τους εργάστηκαν με ζήλο και εν-
θουσιασμό, καθώς και τα σχετικά με την όλη λειτουργία του Λυκεί-
ου, θα παραλειφθούν, επειδή τυπικά δεν ανήκουν στο θέμα της ει-
σήγησης, αν και έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην όλη λειτουργία και 
προσφορά  του Λυκείου. 

Είναι αναγκαία μια μικρή αναφορά στα εισοδήματα του Λυκείου, 
από τα οποία καλύπτονταν τα έξοδα λειτουργίας του, ενώ τα υπό-
λοιπα, τα περισσότερα, κάλυπταν τις φιλανθρωπικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές και εθνικές ανάγκες και εκδηλώσεις του. 

Από το «Βιβλίον Ταμείου Λυκείου Ελληνίδων Καβάλλας» (είναι 
ο χειρόγραφος τίτλος στο εξώφυλλο), που ξεκινάει από το  1945-
1946, προκύπτουν τα εξής στοιχεία σχετικά με τα έσοδα του  Λυκεί-
ου: 

Στην αρχή της λειτουργίας του το Λύκειο έχει μοναδικό σχεδόν 
σταθερό έσοδο το «δικαίωμα εγγραφής» των μελών του, 100 δραχ-
μές γενικά (κάποιες κυρίες δίνουν και περισσότερα), και στη συνέ-
χεια τη συνδρομή των μελών του. Γι’ αυτό και δίνεται άδεια στις 29 
και 30 Νοεμβρίου 1945 να γίνει έρανος για την οικονομική ενίσχυση 
του Λυκείου. Για εξεύρεση πόρων οι κυρίες του Λυκείου χρησιμο-
ποιούν τις γνωριμίες τους προκειμένου να επιτύχουν «οικονομικήν 
ενίσχυσιν» από οικονομικούς παράγοντες της πόλης. Έτσι στις 5 Νο-
εμβρίου του 1945 σημειώνεται η πρώτη «οικονομική ενίσχυσις» 
5.000 δραχμών από Γεωργή και Νικολετόπουλο (οι ιδιοκτήτες των 
γνωστών μύλων, των οποίων το εγκληματικό γκρέμισμα στέρησε 
από την πόλη μας ένα σήμα κατατεθέν της) και στο εξής ακολουθούν 
πολλές τέτοιες προσφορές από ντόπιους πλούσιους φιλάνθρωπους 
(Τσιμίνο, Α. Γραμματικόπουλο, Εμ. Εμμανουηλίδη, Βάμβα Αχιλλέα 
(24 Δεκ.), Πετρίδη Γεώργιο (31 Δεκ. 1946), Βογαδινού Μαρία (20 Ι-
αν.1946). Προστίθενται εισπράξεις Δεξιώσεων, εισπράξεις χορού 
(25-3-47), έσοδα από πωληθέντα σήματα (11-6-1947), οικονομική 
ενίσχυση Δήμου Καβάλας ( 28-7-1947), είσπραξη από εισιτήρια θεα-
τρικής παράστασης, πώληση προϊόντων από το υφαντουργείο του 
Λυκείου, προαιρετικές εισπράξεις μελών του Λυκείου κ.ά. Με κινη-
τήρια δύναμη την αγάπη των μελών του Λυκείου προς το συνάν-
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θρωπο πάνω απ’ όλα πραγματοποιήθηκαν τα θαυμαστά επιτεύγμα-
τα του Λυκείου, παρά τις οικονομικές του ελλείψεις. 

 

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΚΑ-
ΒΑΛΑΣ  ΑΠΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΟΥ  ΜΕΧΡΙ   ΤΕΛΟΥΣ  ΤΟΥ 1965. 

 

Το Λύκειο αμέσως με την ίδρυσή του, χωρίς καθόλου να χρονο-
τριβεί, εφαρμόζοντας το άρθρο 14 του Καταστατικού του ιδρύει τα  
τέσσερα πρώτα Τμήματά του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται 
άμεσα στις δραστηριότητές του(Πρακτικό 2/10-10-45):  

1. Τμήμα Εορτών και Δεξιώσεων, 
2. Καλλιτεχνικόν τμήμα Δεσποινίδων, 
3. Τμήμα Παιδικής αδελφοσύνης και  
4.Τμήμα Ακριτών (Στο Πρακτικό 4/1-11-1945 αναφέρεται για 

πρώτη φορά επίσκεψη στους Ακρίτες κατά τις μέρες των εορτών). 
Ταυτόχρονα αρχίζει το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας να συνεργάζε-

ται με τις Αρχές και τους φορείς της πόλης μας για τη λύση των τρε-
χόντων προβλημάτων του (Νομαρχία, Δημαρχία, Μητρόπολη, Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα Κυριών Καβάλας, Φίλους Στρατού, Σώμα Ελληνί-
δων Οδηγών, Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άγιος Νέστωρ», Ιατρική Ε-
ταιρεία, Φανέλλα του Στρατιώτου κ.ά.)  

Δυστυχώς, πρόλαβαν τη δράση του Λυκείου στο ξεκίνημά του τα 
άσχημα γεγονότα του εμφυλίου πολέμου και άλλαξαν αισθητά τη 
ρότα του. Διαβάζουμε στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας: 
«Εν τω μεταξύ εμφανισθείσης της εσωτερικής διαταραχής (εννοεί το 
ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου) το Λύκειον έστρεψεν την μεγαλυ-
τέραν του προσοχήν και κατηνάλωσε τας περισσοτέρας εισπράξεις 
του διά την ενίσχυσιν και ψυχαγωγίαν του μαχόμενου Εθνικού Ελλη-
νικού Στρατού». Στο 2ο Πρακτικό του (10-10-1945) φαίνεται ότι έχει 
ήδη οργανώσει το Τμήμα Ακριτών, που είναι έτοιμο να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του. Για καθαρά πρακτικούς λόγους θα κατατάξουμε 
τις δραστηριότητές του Λυκείου σε τρεις κατηγορίες, αν και στην 
πραγματικότητα οι κατηγορίες αυτές δεν είναι  αμιγείς: 

1η)  κοινωνικά, φιλανθρωπικά θέματα, 
2η)  πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
3η)  εθνικά θέματα 
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1η ) Κοινωνικά- φιλανθρωπικά θέματα  
Στις άμεσες προτεραιότητες του Λυκείου Ελληνίδων συγκαταλέ-

γονται τα αναξιοπαθούντα πρόσωπα: άποροι, ασθενείς, πυροπα-
θείς, πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς [συμμετέχει «εις τον Πανελλή-
νιον έρανον υπέρ των Δωδεκανήσων», στον οποίο μάλιστα «προσέ-
φερε και εκ του πενιχρού του Ταμείου το ποσόν των 150.000 δρχ.( 
Πρ. 22/4-7-46)] και κυρίως τα άπορα και ορφανά παιδιά, για τα ο-
ποία διοργανώνει ψυχαγωγικές γιορτές και τους μοιράζει είδη ένδυ-
σης και υπόδησης, παιχνίδια, γλυκά κ.ά. (Πρ. 6/15-11-1945 και ε-
πιστ. 9/30-11-45, 30-11-45). Και επειδή τα έσοδα του Λυκείου είναι 
πενιχρά, τα μέλη του φτιάχνουν μόνα τους τα παιχνίδια από απο-
κόμματα υφασμάτων που ζητούν από την Επιτροπή Εφοδιασμού 
(επιστολή με ημερ. 2-12-45, Πρ. 9/10-12-1945), η οποία τους παρα-
χωρεί επίσης δωρεάν ζάχαρη και αλεύρι (ημερ. 23-3-46,1-6-46) για 
την παρασκευή των χριστόψωμων και των άλλων γλυκών. Πενία τέ-
χνας κατεργάζεται, έλεγαν οι σοφοί πρόγονοί μας…  

Η ίδια Επιτροπή παραχωρεί στο Λύκειο οκτακόσιους σάκους ζά-
χαρης «διά την κατασκευήν ασπρορούχων διά τα τυχόν ελευσόμενα 
παιδιά διαφόρων περιφερειών ανταρτοπλήκτων», για να τα ράψουν  
τα μέλη του Λυκείου(1948), καθώς και 100 κενούς σάκους για κατα-
σκευή μαντηλιών για τους Ακρίτες.  

Το Λύκειο Ελληνίδων ύστερα από πρόσκληση του Δημάρχου Κα-
βάλας συμμετέχει στην οργάνωση και έναρξη των Δημοτικών Λαϊκών 
συσσιτίων της πόλης μας «λόγω των εκτάκτων κοινωνικών συνθη-
κών», αν και «η ενέργεια αύτη δεν στηρίζεται εις άρθρον του Κατα-
στατικού» (11/24-1-1945). 

Αναλαμβάνει επίσης την επίβλεψη παιδικών συσσιτίων σε Κατα-
σκηνώσεις της Νομαρχίας (6-6-46) και σε τοπικά Ιδρύματα(1946). 
Επισκέπτεται και ενισχύει το Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Καβά-
λας, καθώς και τους μικρούς τροφίμους της Παιδόπολης Άγιος Γεώρ-
γιος Καβάλας(28-4-48). 

Στις πρωταρχικές επίσης φροντίδες του Λυκείου ήταν η οικονομι-
κή και όχι μόνο ενίσχυση του Σανατορίου «Ελπίς». Δεν ήταν  τυχαία 
η ενέργεια της Ιατρικής Εταιρείας που ζήτησε τη συνεργασία του  
Λυκείου για καλύτερη λειτουργία του Θεραπευτηρίου (επιστ. 4-2-
48). Επισκέπτεται συχνά τους ασθενείς (300 είναι τα Χριστούγεννα 
του 1945- η φυματίωση κυριολεκτικά θέριζε) για να τους ψυχαγω-
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γήσει, να τους προσφέρει τρόφιμα και ατομικά δώρα και να βοηθή-
σει οικονομικά τους ίδιους και τις οικογένειές τους.  

Και όταν το Λύκειο Ελληνίδων Αθηνών (επιστ. 26-4-49) συνιστά 
στα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας να προσφέρουν υπηρεσί-
ες ως βοηθοί αδελφών νοσοκόμων στα νοσοκομεία, αυτό είναι σε 
θέση να απαντήσει «ότι από διετίας και πλέον μέλη του Λυκείου Ελ-
ληνίδων Καβάλας υπηρετούν ως αδελφαί».  

Μέσα στην καθαρά κοινωνική προσφορά του το Λύκειο, όπως 
αναφέρεται στο Αρχείο του, «παρ’ όλην την προσήλωσιν και απα-
σχόλησίν του διά την ενίσχυσιν και ψυχαγωγίαν του στρατού και 
παρ’ όλας τας οικονομικάς δυσχερείας του κατώρθωσε να οργανώση 
και το τμήμα υφαντουργίας» (1947), για να παρακολουθούν δωρεάν 
μαθήματα Ραπτικής- Κοπτικής άπορες γυναίκες και κορίτσια, ώστε 
να περιοριστεί η ανεργία και να ενισχυθεί η οικονομία των νοικοκυ-
ριών, αλλά και για να δημιουργηθούν νέοι πόροι από την πώληση 
των προϊόντων του υφαντουργείου για τις φιλανθρωπικές του δρα-
στηριότητες. 

Μάλιστα το Τμήμα εργοχείρων του Λυκείου βραβεύτηκε  με χρη-
ματικό βραβείο 300.000 δρχ. από τη Γεωργοκτηνοτροφική έκθεση  
Καβάλας( Οκτώβριος  1950) και με Χρυσό Μετάλλιο από τη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης (το 1951).  

Το 1949, όταν δημοσιεύτηκε ο αναγκαστικός νόμος του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι των γυναικών στις Δημοτικές εκλογές, το Λύκειο Ελ-
ληνίδων Καβάλας ρίχτηκε στον αγώνα με όλες τις δυνάμεις του, σε 
συνεργασία και με  άλλα σωματεία της πόλης, για να παροτρύνει τις 
γυναίκες να γραφούν στους εκλογικούς  καταλόγους. 

Το Λύκειο δραστηριοποιείται και στον εκπαιδευτικό τομέα με 
βοηθήματα και υποτροφίες σε μαθητές. Ενισχύει την προσπάθεια 
του Γυμνασιάρχη Θηλέων  Κ. Παπανικολάου για την αγορά οικοπέ-
δου για επέκταση της αυλής του Γυμνασίου προσφέροντας  το ποσό 
των 200 χιλ. δρχ. και νοιάζεται επίσης για την ανέγερση του διδα-
κτηρίου  του 8ου Δημοτικού Σχολείου (12.12.1960).  

 
2η ) Πολιτιστικές - λαογραφικές  εκδηλώσεις.  
Από τις πολλές εκδηλώσεις στις οποίες πρωτοστατεί το Καλλιτε-

χνικό Τμήμα του Λυκείου, ενδεικτικά θα αναφέρω τη συμμετοχή του 
στον πρώτο εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1945. Διαβάζουμε στο 
Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων: «Κατά την 28ην Οκτωβρίου 1945 Δε-
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σποινίδες του Καλλιτεχνικού Τμήματος του Λυκείου ενδεδυμέναι με 
Ελληνικάς Εθνικάς ενδυμασίας μετέφερον εν πομπή υπό τας κωδω-
νοκρουσίας των εκκλησιών, και υπό τους ήχους της Στρατιωτικής και 
Δημοτικής Μουσικής, ακολουθούμεναι υπό των Αρχών της πόλεως 
και πλήθους κόσμου, την Ελληνικήν Σημαίαν, ήτις ανηρτήθη υπό του 
Δήμου διά πρώτην φοράν από της απελευθερώσεως της πόλεως εις 
το φρούριον αυτής. Κατά την αυτήν ημέραν, παρά την νεαρωτάτην 
ηλικίαν του, το Λύκειον έλαβεν επιτυχώς μέρος εις τας Εορτάς του 
Σταδίου, με διαφόρους Εθνικούς χορούς και αναπαραστάσεις». 

Το Καλλιτεχνικό Τμήμα του Λυκείου συμπράττει με στρατιώτες σε 
θεατρικές παραστάσεις, όπως «Ζη η Ελλάδα», «Μια βόλτα στο Αι-
γαίον», «Όλα τα νεώτερα» κ.ά., που παίχτηκαν στην Καβάλα, Ξάνθη, 
Κομοτηνή(«τη παρακλήσει του Διοικητού της εν Καβάλα VII Μεραρ-
χίας» στις 23  Απριλίου), Δράμα, Αλεξανδρούπολη (1948), για την 
ψυχαγωγία των στρατιωτικών μονάδων αλλά και για τους πολίτες ( 
για τους δεύτερους με πληρωμή). Οι εισπράξεις διατίθενται για την 
ίδρυση του «Σπιτιού του Στρατιώτου» (Πάσχα 1946) σε Καβάλα και 
Νευροκόπι, την ενίσχυση του ταμείου της Ηθικής Αγωγής του στρα-
τού, για την ενίσχυση του χωριού «Βαθύτοπος» που καταστράφηκε 
στον εμφύλιο κ.ά. 

Και δεν αρνείται τη βοήθειά του το Λύκειο σε άλλους φορείς που 
θέλουν να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις: τους δανείζει για θεα-
τρικές παραστάσεις τα σκηνικά του, τα οποία έφτιαξε μόνο του από 
κενούς σάκους αλεύρων που ζήτησε από το Γραφείο Εφοδιασμού 
Καβάλας και ξυλεία από ντόπιο επιχειρηματία, ενώ παράλληλα δα-
νείζει και «στολές εθνικές» στο Σώμα Ελληνίδων Οδηγών (1948, 
1949), στο Λύκειο Ελληνίδων Δράμας (27-6-63) και αλλού.  

Η φήμη του Λυκείου έχει  ξεπεράσει πια τα όρια του κράτους. 
Μια Καβαλιώτισσα φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Illinois της Αμερικής 
(1956) ζητάει μουσική για μπάλο για ένα πρόγραμμα που θα γινόταν 
εκεί και θα περιλάμβανε και ελληνική βραδιά.  

 
3η )  εθνικά θέματα - εθνική  προσφορά 
Είναι πολύ συγκινητική η προσέγγιση στα κείμενα του Λυκείου 

Ελληνίδων Καβάλας, που φωτογραφίζουν αφκιασίδωτα την εποχή 
εκείνη: Έλληνες στρατιώτες, που οι αιφνιδιαστικές μάχες αρκετές 
φορές τους αποδεκάτιζαν, στερούνταν και αυτά τα στοιχειώδη: σω-
στή ένδυση για την αντιμετώπιση του ψύχους και σωστή σίτιση. Η 
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πατρίδα μας, καθώς βγήκε καθημαγμένη από τον πόλεμο του 1940 
και την κατοχή, ήταν ανήμπορη να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα ενός 
εμφυλίου πολέμου και να τους εξασφαλίσει βασικές τους ανάγκες. 
Αυτές τις ανάγκες έρχονται να καλύψουν οι πολύ συχνές εξορμήσεις 
των μελών του Λυκείου σε στρατιωτικά φυλάκια, που γίνονται ύστε-
ρα από στρατιωτική άδεια με στρατιωτικά αυτοκίνητα: φυλάκιο Εξο-
χής(πρώτη Κυριακή του 1947), Μικρομηλιάς, Αγίων Θεοδώρων και 
φυλάκια Νέστου(20 Απριλίου 1947), Παππάδων(Απρίλιος 1947), Εχί-
νου(4 Μαΐου 1947), Σουνίου και Κεμερίων(10 Αυγούστου 1947), Πα-
ρανεστίου. Τους μοιράζουν δέματα με μάλλινα είδη, κάλτσες, σκού-
φους, κασκόλ, γάντια, με  προσόψια και μαντήλια, κονιάκ, γλυκά, 
φρούτα, τσιγάρα, και τους ψυχαγωγούν με ελληνικούς χορούς, τρα-
γούδια και θεατρικές παραστάσεις. Επισκέψεις γίνονται επίσης και 
στην Εθνοφρουρά του Πραβίου (τέλη Νοεμβρίου 1947), στη διλοχία 
Καβάλας(1ο δεκαήμερο του Αυγούστου του ’47 και πάλι την 14 Νο-
εμβρίου του ’47) και «εις την ενταύθα Διοίκησιν Χωροφυλακής κατά 
τας εορτάς των Χριστουγέννων του 1947, εις την οποίαν προσέφερεν 
50 ζεύγη μαλλίνων  καλτσών διά  τους χωροφύλακας των ακραίων 
φυλακίων και έτερα 50 ζεύγη μαλλίνων  καλτσών, ολίγα προσόψια 
και γάντια διά την Ίλην των Τεθωρακισμένων και την Μοίραν Μετα-
φορών». 

Στα αποσπάσματα κειμένων από το Αρχείο του Λυκείου που ακο-
λουθούν φαίνεται η κινητικότητα των μελών του Λυκείου προκειμέ-
νου  να εξασφαλίσουν το περιεχόμενο  των δεμάτων, τα οποία πρό-
σφεραν στους στρατιώτες των φυλακίων: 
[«…ο Γεν. Γραμματεύς της Διοικήσεως κ. Κοτούλας ενέκρινε την χο-
ρήγησιν 200 κυτίων σιγαρέττων διά το τμήμα των Ακριτών υπεσχέθη 
να χορηγήση πεντήκοντα οκάδας λευκού αλεύρου διά την κατα-
σκευή Χριστοψώμου» (Πρ. 6/15-11-1945).  
«…θα ετοιμασθούν 100 πακέτα διά τους Ακρίτας υπό των μελών του 
Δ.Σ., έκαστον των οποίων θα περιέχη εκτός των κουλουρίων, σιγαρέ-
των κλπ. από εν ζεύγος κάλτσες αι οποίαι θα ετοιμασθούν δαπάναις 
του Λυκείου». (Πρ.  27/7-12-46). 

«Η ιδία επιτροπή παρέλαβεν κατ’ εντολήν του κ. Υπουργού 50 ο-
κάδας μαλλί εκ του οποίου 10 οκάδες θα δοθούν εις το πλεκτήριον 
του Πετρίδου διά την κατασκευήν καλτσών. Άλλη επιτροπή παρέλα-
βε 25 οκ. αλεύρου, 5 οκ. ζαχάρεως και 4 οκ. λίπους διά την κατα-
σκευήν κουλουρίων διά  τους Ακρίτας. Διενεμήθησαν δε ως εξής εις 
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τας κυρίας του Συμβ. διά να τα ετοιμάσουν… επίσης παρελήφθησαν 
και 50 σάκκοι κενοί διά την κατασκευήν μανδυλίων θα ραφούν δε 
από διάφορα μέλη του Λυκείου» (Πρ.  28/14-12-46). 

 «Αποφασίζεται όπως λόγω του μεγάλου ψύχους τακτικώτατα να 
στέλωνται υπό του Λυκείου εις τους Ακρίτας διάφορα πλεκτά και 
μάλιστα κάλτσες»( Πρ. 31/23-1-47). Αποφασίζεται «να δοθή τσάι» 
και οι εισπράξεις του να δοθούν στους Ακρίτες. (Πρ. 32/7-2-47) 

Επιτροπή να ζητήσει από τους καπνεμπόρους λεφτά για 2 ραδιό-
φωνα για «τα πλέον απομακρυσμένα φυλάκια της μεθορίου»(Πρ. 
34/19-2-47).  

Αποφασίζεται η αγορά των 2 ραδιοφώνων και 2 μπαταριών. Μα-
ζεύτηκαν 81 φιάλες κονιάκ (Πρ.  35/2-3-47). 

 Κάποιες φορές ύστερα από εμπιστευτική παράκληση βαθμοφό-
ρων στρατιωτικών προσφέρουν σε ορισμένα φυλάκια εικονοστάσια 
με εικόνες και καντήλια, για να τονωθεί το θρησκευτικό συναίσθημα 
των στρατιωτών, ή ελληνικές σημαίες, που λείπουν από μερικά φυ-
λάκια και λόχους, για να τονωθεί το εθνικό τους συναίσθημα. Διαβά-
ζουμε στο Αρχείο του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας:  

«Την ίδια εποχή» (Ιούνιος 1948) το Λύκειο «κατεσκεύασε και 
προσέφερεν εις τον 802 Μικτόν Λόχον την υπό του Λοχαγού αυτού 
ζητηθείσαν Σημαίαν». «Ωραιοτάτην Σημαίαν επίσης κατεσκεύασε το 
Λύκειον … παρακλήσει… του 717 Τάγματος… ήτις παρεδόθη εις το 
Τάγμα τούτο την 19ην Δεκεμβρίου, ότε εγένετο και εξόρμησις υπό 
δριμύτατον ψύχος εν μέσω μικράς συγκινητικής τελετής». Έδρα του 
Τάγματος ήταν οι Τοξότες(1948).   

Θα σταματήσω ευλαβικά σε ένα συγκλονιστικό γεγονός, που κά-
λυψε το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας το Μάιο του 1947. Διαβάζουμε 
και πάλι στο Αρχείο του:  

Ύστερα από αίτηση «του κατόπιν ενδόξως πεσόντος Ανθ/γού Σ. 
Αναλογίδου, Διοικητού του φυλακίου Εχίνου» το Λύκειο απέστειλε 7 
σταυρούς «διά τους τάφους 7 ηρώων, δημιουργηθέντος ούτω μι-
κρού νεκροταφείου με πινακίδα του Λυκείου», γιατί, δυστυχώς, η 
Πατρίδα που σπαραζόταν από τον αδελφοκτόνο πόλεμο δεν είχε  
ούτε καν την οικονομική δυνατότητα σταυρούς να τοποθετήσει 
στους τάφους των νεκρών ηρώων της.  

Και καθώς οι επιχειρήσεις του εμφυλίου μαίνονται (1947, 1948) 
και άρχισαν να καταφθάνουν οι τραυματίες στα Στρατιωτικά Νοσο-
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κομεία της περιοχής μας, Δράμας και Ξάνθης, πληθαίνουν οι επι-
σκέψεις των μελών του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας:  

«Κατά τας αρχάς του Απριλίου του ’47 το Λύκειον επεσκέφθη το 
Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Δράμας και αφού εψυχαγώγησεν διά του  
Καλλιτεχνικού Τμήματός του τους τραυματίας προσέφερεν εις αυ-
τούς εκεί τσιγάρα και φρούτα. Την 20ην Απριλίου του ιδίου έτους ε-
πεσκέφθη το Στρατιωτικόν Νοσοκομείον Ξάνθης και αφού εψυχαγώ-
γησε τους τραυματίας διένειμεν εις αυτούς 200 πλουσιώτατα δέμα-
τα περιέχοντα μάλλινα είδη, και διάφορα χρήσιμα αντικείμενα, προ-
σέφερεν δε εις αυτούς αυγά, τσουρέκια, κουλούρια, σοκολάτες, τσι-
γάρα».  

Εκτός από τις ανάγκες αυτές τα μέλη του Λυκείου καλύπτουν και 
κάποιες ελλείψεις των Νοσοκομείων (αναπαυτικές πολυθρόνες για 
τους τραυματίες κ.ά.). και το κυριότερο προσφέρουν αίμα (29-8-48) 
για τους τραυματίες του Βίτσι και του Γράμμου, κατόπιν παρακλή-
σεως των υπευθύνων για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών των 
Στρατιωτικών Νοσοκομείων. 

Παράλληλα τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων ψυχαγωγούν τα Τάγ-
ματα που επιστρέφουν από τις πολεμικές επιχειρήσεις (Το 557 Τάγ-
μα στις 6 Ιουνίου 1948 στο Καρά-Ορμάν, τo 555 Τάγμα στις 6 Ιουνίου 
1948).  

«Την παραμονήν του Πάσχα του 1949 το βράδυ του Μεγάλου 
Σαββάτου μετέβη και υπεδέχθη εις Καρά-Ορμάν  το εκ των επιχειρή-
σεων της Κομοτινής επιστρέψαν 553 Ηρωικό Τάγμα, και προσέφερον 
εις τους κατακουρασμένους και κατασκονισμένους άνδρας του κο-
νιάκ, πορτοκάλια, γλυκά και ετσούγκρισε μετ’  αυτών κόκκινα αυγά 
την ώρα ακριβώς της Αναστάσεως του Χριστού».  

Και πάλι, «κατόπιν εκφρασθείσης επιθυμίας του κ. Μεράρχου, 
μετέβη εις Καρά-Ορμάν και ψυχαγώγησε άλλο τμήμα του ιδίου Τάγ-
ματος και διένειμε αυγά, τσουρέκια, κουλούρια κ.ά.». Το ίδιο έκανε 
και την τρίτη μέρα του Πάσχα στο αεροδρόμιο στο λόχο του ίδιου 
Τάγματος. 

Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας συμπράττει και με  τη «Φανέλλα 
του Στρατιώτου», από την οποία και τιμάται  με σχετικό δίπλωμα.      

Ενεργοποιείται επίσης και για την ενίσχυση του Στρατιωτικού Ρα-
διοφωνικού Σταθμού Καβάλας (1949), και για την οικονομική ενί-
σχυση των απολυομένων πια Εφέδρων στρατιωτών, καθώς ο πόλε-
μος έληξε:  
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«Κατόπιν παρακλήσεως επίσης της Μεραρχίας  δόθηκε παράστα-
ση στην Καβάλα στις 4 Ιουλίου, της οποίας οι εισπράξεις διετέθησαν 
άπασαι υπέρ των απολυομένων Εφέδρων. Στα χρήματα αυτά το  Λύ-
κειο πρόσθεσε 500.000 δρχ. από το Ταμείο του και 750.000 δρχ. από 
συνεισφορές των μελών του Συμβουλίου του».  

Συνοπτικά, οι δραστηριότητες του Δ.Σ. και των μελών του Λυκεί-
ου Ελληνίδων Καβάλας με τον εθελοντισμό τους, για να χρησιμοποι-
ήσω μια λέξη που πολύ συνηθίζεται σήμερα, ανακούφισαν τις αδύ-
ναμες ομάδες του τόπου μας και τις βοήθησαν οικονομικά και ηθικά 
να επιζήσουν μέσα σε μια εποχή που «όλα τά ‘σκιαζε η φοβέρα» του 
εμφυλίου πολέμου με όλες τις άσχημες επιπτώσεις του, ενώ παράλ-
ληλα στάθηκαν αρωγοί δίπλα στους στρατιώτες του «Εθνικού Ελλη-
νικού Στρατού», που αγωνίζονταν για τη διατήρηση της ελευθερίας 
της πατρίδας μας. Ένα έργο βαθιά φιλανθρωπικό, κοινωνικό, πολιτι-
στικό, πατριωτικό.  

«Διά την εν γένει δράσιν του Λυκείου η πολιτεία απένειμεν εις 
αυτό εν τω προσώπω της Προέδρου κ. Κορνηλίας Λ. Ιωαννίδου και 
της Εφόρου δίδος Εύφης Γαϊταντζή τη 5η Σεπτεμβρίου 1949 το με-
τάλλιον εξαιρέτων πράξεων».   

«Κατά την 29ην Δεκεμβρίου 1949 συνέταξε και απέστειλε εις την 
Κυβέρνησιν και επέδωκεν εις τους ενταύθα προξένους των Ευρωπα-
ϊκών Δυνάμεων Ψήφισμα διά του οποίου καυτηριάζει το απαίσιον 
έγκλημα του παιδομαζώματος και ζητεί τον επαναπατρισμόν των 
απαχθέντων Ελληνοπαίδων».  

Σύμφωνα πάντα με το Αρχείο του Λυκείου  
«αποκατασταθείσης πλέον πλήρως της Δημοσίας τάξεως με το 

πέρας του εμφυλίου πολέμου το Λύκειον επεδόθη εις την περισυλ-
λογήν του και εις τα ειρηνικά του έργα». Συνέχισε δηλαδή το έργο 
του στην αντιμετώπιση τρεχόντων ζητημάτων της πόλης σε όλους 
τους τομείς: βοήθεια στις «Επανορθωτικές Φυλακές Καβά-
λας»(15.11.1960), συμμετοχή σε αναδασώσεις (1960), εράνους, μα-
θητικά συσσίτια (ΠΙΚΠΑ, Σωματείο «Μέριμνα Παιδιού» Καβάλας), 
διοργάνωση εκδηλώσεων με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, 
με αναπαράσταση εθίμων, διοργάνωση εκθέσεων παραδοσιακών 
αντικειμένων και στολών, διοργάνωση διαλέξεων και συνεδρίων, 
συμμετοχή σε εορτασμούς και με άλλους φορείς της πόλης (Ναυτική 
Εβδομάδα, «Πολεμική Αρετή των Ελλήνων», «επέτειος Πεντηκονταε-
τηρίδος Βαλκανικών Πολέμων» στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο της 
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πόλης μας, «επέτειος συμπληρώσεως 15ετίας της Παγκοσμίου Δια-
κηρύξεως Δικαιωμάτων του ανθρώπου» (1963), Ελευθέρια της Κα-
βάλας κ.ά. 

Ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας κάνοντας την έρευνά 
μου αυτή ένιωσα πόσο μεγάλη είναι η τιμή αλλά και πόσο βαριά η 
ευθύνη για τη συνέχιση του έργου του ιστορικού αυτού Σωματείου, 
που πέφτει στους ώμους όχι μόνο των μελών του και των μελών του 
Δ.Σ. αλλά και της πόλης μας γενικότερα. Και χαίρομαι, γιατί βλέπω  
ότι και τα σημερινά μέλη του Δ.Σ. εργάζονται με ζήλο και ενθουσια-
σμό για τις δραστηριότητες του Λυκείου, οι οποίες βέβαια είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις της σημερινής εποχής 
για ποιοτική παραδοσιακή προβολή στο εσωτερικό και στο εξωτερι-
κό με διεθνείς διακρίσεις και Βραβεία του Λυκείου Ελληνίδων Καβά-
λας. Εύχομαι πάντα επιτυχίες.  
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«Πρακτικόν Προσυσκέψεως Ιδρυτικών Μελών διά την ίδρυσιν Λυκείου 
Ελληνίδων εις Καβάλλαν» 
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«Πρακτικόν 1ον» 
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ΑΝΕΚΔΟΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ Λ.Ε.Κ. 
 

 
 

25.3.1945 Το Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας (Λ.Ε.Κ.) στον πρώτο εορτασμό της απελευ-
θέρωσης της Καβάλας, στο Δημοτικό Στάδιο Καβάλας. 

 

 
 

25.3.1945 α’ εορτασμός της απελευθέρωσης της Καβάλας στο Δημοτικό Στάδιο. 
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                                 Το Δ.Σ. του Λυκείου Ελληνίδων Καβάλας (1947-1950) 
 
 

 
 

1948 παρέλαση του Λ.Ε.Κ. στην οδό Ομονοίας. 
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Μέλη του Λ.Ε.Κ. με παραδοσιακές στολές. 
 

 
 

Μέλη του Λ.Ε.Κ. σε στρατιωτικό αυτοκίνητο πηγαίνοντας σε φυλάκια.  
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1947 το Λ.Ε.Κ. στους φρουρούς Παρανεστίου μετά από θεατρική παράσταση. 
 

 
 

1947 το Λ.Ε.Κ. παραδίδει ελληνική σημαία σε ακριτικό φυλάκιο. 
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1948 το Λ.Ε.Κ. στους φρουρούς στο Παρανέστι. 
 
 

 
 

Το Λ.Ε.Κ. σε κάποιο φυλάκιο. 
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Το Λ.Ε.Κ. με δέματα για τους Ακρίτες μας. 
 

 
 

1949 επίσκεψη μελών του Λ.Ε.Κ. στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Δράμας. 
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1948 μέλη του Λ.Ε.Κ. με δέματα σε ακριτικό φυλάκιο. 
 
 

 
 

     1948 μέλη του Λ.Ε.Κ. με δέματα για τους φρουρούς των συνόρων. 
 


