
Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
 

 ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 
ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ 

  
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
 

ΑΠΟ ΤΟ 17οαι.- 20οαι. 



OΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 



Στην Τσαριτσάνη το 17ο αι. αναπτύσσεται η βιοτεχνία και το εμπόριο.  

Κύρια απασχόληση των κατοίκων αποτελεί η μεταξοκαλλιέργεια και η 
υφαντουργία, η οποία αξιοποιεί το ερυθρόδανο (ριζάρι), μια φυσική κόκκινη 

βαφή που έκανε τα νήματα και τα υφαντά να γίνονται ανάρπαστα στις 

ευρωπαϊκές αγορές. Η οικονομική ανάπτυξη έχει σαν αποτέλεσμα μια 
αξιόλογη πνευματική δραστηριότητα  και πολιτιστική ανάπτυξη. 







  

Η Σχολή της Τσαριτσάνης συγκαταλέγεται στις Σχολές του Γένους. 
 

Χρονολογία ίδρυσης της θεωρείται το τέλος  του 17ου αι. ή αρχές 
18ου αιώνα, σύμφωνα με το βιβλίο του  Ματθαίου Κ. Παρανίκα, 
«Σχεδίασμα  περί της εν τω ελληνικώ έθνει καταστάσεως των 

Γραμμάτων από Αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι 
των αρχών της ενεστώσης( ΙΘ΄) εκατονταετηρίδος.»   

Τα θεμέλια αυτού του σχολείου μπήκαν το 1670 και αποπερατώθηκε 
το 1690, μετά από εθελοντική εργασία και αιματηρές προσπάθειες 

των κατοίκων της Τσαριτσάνης. 
Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι ήταν η μοναδική σχολή στη 

Θεσσαλομακεδονία, την περίοδο της Τουρκοκρατίας. 
Γνώρισε μεγάλη άνθηση με σημαντικούς δασκάλους του Γένους. 

  





Διδασκαλία Βυζαντινής μουσικής , 17ος – 18ος αι. 





 Οι σπουδαιότεροι λόγιοι και σοφοί που δίδαξαν στην σχολή, όπως κατέγραψαν 
οι ασχοληθέντες με την ιστορία της εκπαίδευσης(π.χ. Τρυφ. Ευαγγελίδης)  ήταν: 

Νικόλαος Πεταλιάς, ντόπιος, 1690  

Χρυσάνθος Κουλούρης, ντόπιος 

 Αθανάσιος Θέμελης  

Σεβαστός Λεοντιάδης εκ Καστοριάς, 1733-1743  

Χρύσανθος (Επτανήσιος)  

Ιωάννης Δημητριάδης Πέζαρος (+1806), 1767-1772 

Γεώργιος , μαθητής του Ευγενίου Βούλγαρη 

 Κωνσταντίνος Ζαχαρόπουλος (Νοσιμάχος), εκ Τυρνάβου, γεν. 1768, ιατρός, 
1785-1790   

Ματθαίος Τουρναβίτης, 1791-1798 

 Κωνσταντίνος Κούμας, 1798-1802  

Γερμανός Σπερμιώτης, 1802-1805  

Κωνσταντίνος Οικονόμος, , μέχρι 1812  

Διονύσιος, ιεροδιάκονος, μαθητής του Οικονόμου, 1813-1821 

 

 



      O Kωνσταντίνος  Κούμας 
(Λάρισα, 1777 - Τεργέστη, 

1836), μαθητής του Πέζαρου 
και διδάσκαλος  στην 
Τσαριτσάνη το 1798, 

οργάνωσε το σχολείο έτσι ώστε 
να το παρακολουθούν ντόπιοι 

και ξένοι μαθητές. Μεταξύ 
αυτών ήταν ο Επίσκοπος 
Ελασσόνος  Ιωαννίκιος,ο 

ιερομόναχος Ιωσήφ, αργότερα 
επίσκοπος  Ρωγών καθώς και 

τα αδέρφια Στέφανος και 
Κωνσταντίνος Οικονόμος. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B7




 

 

 

 

    Φύλλα διδασκαλικών 
σημειώσεων της 

Σχολής κατά τον 19ο 
αι. 

    Βρίσκονται στην 
Οικονόμειο 

Βιβλιοθήκη του 
Σχολείου μας 



Η σχολή κλείνει κατά την επανάσταση και επανιδρύεται αμέσως μετά την 
αποκατάσταση των πραγμάτων. Διατηρείται μέχρι το 1912 οπότε, με την κατάληψη 

της πόλης από τον ελληνικό στρατό, προάγεται σε ημιγυμνάσιο 



 

 

 



Μέχρι το 1910 το Ελληνικό Σχολείο της Τσαριτσάνης στεγαζόταν σε οικόπεδο όπου 
παλαιότερα υπήρχε η κατοικία του Κων/νου Οικονόμου.Με σουλτανικό διάταγμα, 
εκεί ακριβώς ανοικοδομήθηκε το Καλλιμάρμαρο Γυμνάσιο που αποτελούνταν από 

τρείς ορόφους. 





✣ Το γυμνάσιο αυτό, 
προς τιμή του 
μεγάλου Ευεργέτη 
μας ονομάστηκε 
από τότε 

Οικονόμειος 
Σχολή και 
εμπλουτίστηκε με 
αξιόλογα βιβλία 
και πολλά όργανα 
φυσικής και 
χημείας.  

 







 

 

Μετά την απελευθέρωση 
του ΄12 

εξελίχθηκε σ’ ένα από τα 
πρότυπα γυμνάσια του 
κράτους, το μοναδικό 

στην επαρχία 
Ελασσόνας. Έδωσε τα 
φώτα της παιδείας, όχι 

μόνο στους μαθητές 
όλων των Σχολείων της 

Επαρχίας Ελασσόνας 
αλλά και διάφορων 
άλλων πόλεων της 
Θεσσαλίας και της 

Μακεδονίας. 





Στιγμιότυπα σχολικής ζωής 



Στο βάθος δεξιά φαίνεται το πυρπολημένο από τους Γερμανούς κτήριο της 
Οικονομείου  Σχολής 









 
 
 
 
 

 

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ  Ο ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΩΝ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
             Τσαριτσάνη,  Αύγουστος 1780 –  Αθήνα,Μάρτιος 1857 
 



 

 

       

 

      

 

               Οικονόμος,  

     είναι εκκλησιαστικό 
οφίκιο, δηλαδή, αξίωμα 
και τιμητικός τίτλος της 
εκκλησίας,  που 
ανάγεται  στον 4ο μΧ 
αιώνα και σήμαινε αυτόν 
που είναι υπεύθυνος για 
την Οικονομική 
διαχείριση μιας 
Μητρόπολης.  
 



      Αναγνωρίζοντας την 
μεγάλη του αξία ως 
ιεροκήρυκα και 
διδασκάλου, ο 
Πατριάρχης τον 
ανακηρύσσει 
‘Πατριαρχικό του 
Οικουμενικού Θρόνου 
Ιεροκήρυκα και 
Διδάσκαλο πασών των 
Ορθόδοξων Εκκλησιών’, 
και έτσι του δίνεται το 
πατριαρχικό δικαίωμα να 
φέρει αδαμάντινο σταυρό 
στο καλυμμαύχι του. 

 

 

 



 
 
 
 
  

Λόγος του Κ. Οικονόμου προς τους  νέους  της Σμύρνης:  
 
«Οποιονδήποτε επάγγελμα και αν μέλλετε, φίλοι νέοι, να 
επαγγελθείτε, ή μέγα ή μικρόν, χωρίς την χαράν, την ταπείνωσιν, την 
αγάπην, την ειλικρίνειαν, την αγνότητα είναι αδύνατον να διαδράμητε 
το στάδιον εντίμως και ευτυχώς. Όλων δε τούτων των αρετών, πάλιν 
το επαναλαμβάνω, θεμέλιον έχετε την προς τον Θεόν ευσέβειαν… 
 
Χωρίς του Θεού την προστασίαν, μ’ όλα τα προτερήματά σας, είσθαι 
όμοιοι με άθλια ορφανά παιδία αφειμένα εις έρημον τόπον, χωρίς 
οδηγόν να τα κατευθύνει, χωρίς τροφόν να τα διατρέφει, χωρίς 
προστάτην να τα διαφυλάττει από τους φοβερούς κινδύνους, που 
επικρέμανται εις τας κεφαλάς αυτών…Αυτός δε ο πατήρ των 
οικτιρμών είθε να επιβλέπει εις υμάς με βλέμμα πατρικόν και ευμενές. 
Να φωτίζει υμάς εις τας σπουδάς, οδηγών και διδασκάλους και 
μαθητάς, εις την αληθινήν σοφίαν». 
 



Τιμήθηκε με πολύτιμα παράσημα από τον Αυτοκράτορα της Ρωσίας, 
και από τον βασιλιά της Πρωσίας 



 

      

 

      Έγραψε εκκλησιαστικά 
και φιλολογικά έργα τα 
οποία τον 
παρουσιάζουν 
συγγραφέα με σπάνια 
πολυμάθεια ενώ ο 
όγκος των 
συγγραμμάτων του 
προκαλεί κατάπληξη 



Βιβλία του Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ Οικονόμων  
της Βιβλιοθήκης μας 

 



Ο γιος του Κωνσταντίνου Οικονόμου, 
Σοφοκλής Οικονόμος, (Τσαρίτσανη Θεσσαλίας 1806 ή 1809 – Βισί, Γαλλία 1877). 

Λόγιος – γιατρός. 

 

       

      Τα έργα του  Κ. Οικονόμου 
εξ  Οικονόμων εκδόθηκαν 
από το γιο του Σοφοκλή 
Οικονόμο με τον τίτλο «Τα 
σωζόμενα συγγράμματα 
Κωνσταντίνου 
Οικονόμου» (τόμοι 
3, Αθήνα 1862, 1864, 1866) 
και «Τα σωζόμενα 
φιλολογικά συγγράμματα 
Κωνσταντίνου 
Οικονόμου» (Α΄, Αθήνα 
1871). 



     

 

 

 Στις 9 Μαρτίου 1857 μετά από 
ολιγοήμερη ασθένεια ο 

Κωνσταντίνος  Οικονόμος 
απεβίωσε σε ηλικία 77 
ετών και η κηδεία του 
πραγματοποιήθηκε με 
τιμές  αντιστράτηγου. 

 
 



 Ο Τάφος του Κωνσταντίνου Οικονόμου 

 στη 

Μονή Πετράκη 



Ιερά Άμφια του Κωνσταντίνου Οικονόμου στην τέλεση του μνημοσύνου του , 
την Κυριακή της Ορθοδοξίας 



 

 

 

 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
και η σχέση της με τυπογραφεία της Βενετίας 



 Από τα παλαιότερα βιβλία της 
Βιβλιοθήκης μας 

 

 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αγ15 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Theodoreti Episcopi 
Cyrensis, de selectis Scripturae 
Divinae. 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ioanne Pico   

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:  

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Parisiis 
   

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1558 

 





 

✣ Το παλαιότερο βιβλίο 
της Βιβλιοθήκης μας 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΝΤΥΠΟΥ: Αβ14 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Gregorii 
Nazanzeni Theologi 
Oratio  novem 
elegantissimae 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 
GREGORII  NYSSENI 

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ALDO 
MANUZIO  
  

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1536 
(M.C.XXXVI) 

 



  



 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ:Αδ20  

✣  ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το του 
Αριστοτέλους περί ερμηνείας 
υπόμνημα 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:  Αμμώνιος 
του  Ερμείου 

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:  Ioan. Ant. &  
Petrum fratres de Nicolinis de 
Sabio 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Venetiis
    
 

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1545 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αδ21 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το του 
Αριστοτέλους 
κατηγορίας υπόμνημα 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αμμώνιος  
του Ερμείου 

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Ioan. Ant. &  
Petrum fratres de 
Nicolinis de Sabio 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Venetiis  
  

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1545 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αδ19 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Εις το του 
Αριστοτέλους περί των 
πέντε φωνών 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Αμμώνιος  
του Ερμείου   

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Ioan. Ant. &  
Petrum fratres de 
Nicolinis de Sabio 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Venetiis  

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1545 
(M.D.XLV) 

 



Το τυπογραφικό σήμα του 
Ανδρέα Κουνάδη 

 (ένα κουνάβι μέσα σε 
θυρεό)καθώς και ο τίτλος 
του τυπογραφείου «Τύπος 
Κουνάδου» 

Ο Ανδρέας Κουνάδης 
συνεργάζεται με το 
τυπογραφείο των Ioan. Ant. 
&  Petrum fratres de 
Nicolinis de Sabio 

 



 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αγ4 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Ερμηνεία εις 
τα τέσσαρα Ευαγγέλια. 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 
Θεοφύλακτος 
Αρχιεπίσκοπος 
Βουλγαρίας    

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:  

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
Ρώμη  
  

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1542 
(M.D. XLII) 

 



 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αβ2 

✣ ΤΙΤΛΟΣ: Lexicon 
Graecolatinum 

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
 1552 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αα1 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Του εν Αγίοις 
Πατρός ημών Ιωάννου του 
Δαμασκηνού... Τα 
ευρισκόμενα πάντα. 

       Τόμος πρώτος 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ιωάννης 
Δαμασκηνός   

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ALBRIZZI
  

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Venetiis
    

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:1748 
(MDCCXLIII 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αδ36 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Σύνοψις νέα 
βιβλίου νομικού και περί 
εξομολογήσεως. 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: 
   

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Λ΄ΑΠΡΙ΄ΤΖΙ 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ΕΝΕΤΗΙΣΙ 

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1753 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αα2 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Θεοφυλάκτου 
Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας 
Άπαντα, Tomus tertius 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:Θεοφύλάκτος 
Αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας 
   

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:  

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Venetiis
    

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1758 
(MDCCXLVIII) 

 



 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ : Αδ3 
 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Κατάλογος 
των κοινών βιβλίων 
της τυπογραφίας 
Νικολάου Γλυκύ του εξ 
Ιωαννίνων. 

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:Νικόλαος 
Γλυκύς 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Εν 
Βενετία   

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:
 1812 



Η τυπογραφική σφραγίδα τουΓλυκή έχει 
μια μέλισσα και ως υπογραφή τα δύο αρχικά 

γράμματα του ονόματός του Ν(ικόλαος) Γλ(υκύς), 
ενώ διατήρησαν αναλλοίωτη την εμπορική 

επωνυμία: «Παρά Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ εξ 
Ιωαννίνων». 

 

 



 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αα5 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Συναγωγή των 
θεοφθόγγων ρητόρων 
και διδασκαλιών των 
θεοφόρων Πατέρων. 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Παύλος ο 
Ευεργετινός  

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Αντώνιος 
Βόρτολι 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
 (ΒΕΝΕΤΙΑ)  

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1783 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αα3 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Θείον και ιερόν 
Ευαγγέλιον 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Κήρυξ 
Χαιρέτος ο Κρής  

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ: Δημήτριος 
Θεοδοσίου 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 
ENEΤΗΙΣΙ (ΒΕΝΕΤΙΑ)
    

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1793 



      Το τυπογραφικό 
σήμα των Θεοδοσίου 
ήταν ο δικέφαλος 
αετός. Οι πτέρυγες του 
αετού παρουσιάζονται 
είτε ανοιχτές προς τα 
πάνω, είτε προς τα 
πλάγια. Στο αριστερό 
του πόδι φαίνεται να 
κρατάει ξίφος, ενώ στο 
δεξί κεραυνό. Ανάμεσα 
από τα δύο κεφάλια του 
αετού υπάρχει στέμμα, 
ενώ και απ τις δυο 
πλευρές υπάρχουν τα 
αρχικά του ονόματός 
του «Δ.Θ.». 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Αδ41  

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Διδαχαί εις 
την Αγίαν και Μεγάλην 
Τεσσαρακοστήν και εις 
άλλας Κυριακάς…. 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ηλίας 
Μηνιάτης  ο 
Κεφαλληνιεύς 
Επίσκοπος Κερνίκης και 
Καλαβρύτων  εν 
Πελοποννησω 

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:Τυπογραφία 
του Φοίνικος 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Εν 
Βενετία 

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1849 

 



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: Aε6 

✣ ΤΙΤΛΟΣ:  Ψόγος Νικοτιανής 
και επιστολή προς 
Μητροφάνην του  Διακονόν 

✣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Νικόλαος 
Αλεξ. Μαυροκορδάτος 

Μετ’ εισαγωγικής περεκβατικής 
επιστολής του Σοφοκλέως Κ. 
του εξ Οικονόμων 

✣ ΕΚΔΟΤΗΣ:Τυπογραφείο 
Αγίου Γεωργίου 

✣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: ΕΝ 
ΒΕΝΕΤΙΑ  

✣ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1876 
(ΑΩΟS) 

 



Η ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ ΣΗΜΕΡΑ 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Πηγές: 

http://dlab.phs.uoa.gr/index.php/projects/periigisis-logion/places/details/1/313 

https://fespahellas.gr/oi-hpeirotes-typografoi-ths-benetias 

Πλουμίδης , Γ. (2016). Το βενετικό τυπογραφείο του Αγίου Γεωργίου (1850-1882). The Gleaner, 8, 169-

185.  

«ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ» , εργασία των μαθητών του σχολείου με 

την επιμέλεια της καθηγήτριας κ. Κόνιαρη Αικ., ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017  

 http://el.travelogues.gr/collection.php?view=441 

http://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-albrizzi_(Dizionario-Biografico 

 http://www.treccani.it/enciclopedia/nicolini-da-sabbio-giovanni-antonio_(Dizionario-

Biografico) 

https://el.wikipedia.org/wiki 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ   
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ» 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ: 

ΝΙΚΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΑΡΑ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΟΥ 

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΧΑΝΤΑΣ 

ΑΝΤΖΕΛΑ ΣΑΒΟ 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΠΙ 

ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΓΚΟΓΚΟΥ 

ΕΛΣΙΟΝ ΙΜΑΙ 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΧΤΑΣ 

ΟΡΝΕΛΑ ΤΟΡΜΠΑ 

 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ 

ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

Ιστοσελίδα σχολικής μονάδας: http://gym-tsarits.lar.sch.gr/ 

 



Σας ευχαριστούμε  πολύ 


