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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Το ίδρυμα Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φιλιατών ιδρύθηκε το 1925. Μετά την
Μικρασιατική καταστροφή, το Ελληνικό Κράτος για να
περιθάλψει τα ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, κυρίως των
προσφύγων αποφάσισε την ίδρυση Εθνικών οικοτροφείων σε
πολλές περιοχές της χώρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο που
διορίστηκε τότε, επέλεξε το σημερινό χώρο του ιδρύματος, διότι
βρίσκεται κοντά στο λόφο Κόντριζα, από όπου θα γινόταν η
εξόρυξη της πέτρας που χρειαζόταν για την κατασκευή του
κτιρίου. Την πέτρα την μετέφεραν με μικρό βαγονάκι που
κυλούσε σε ράγες από το βουνό στο χώρο του ιδρύματος. Η
κατασκευή του κτιρίου διήρκησε πέντε περίπου χρόνια. Το
Εθνικό Οικοτροφείο Αρρένων Φιλιατών ιδρύθηκε δυνάμει του
Προεδρικού Διατάγματος ΦΕΚ. Τ.Α'104/1925 από τον τότε
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Παύλο Κουντουριώτη 13-

Ο Παύλος Κουντουριώτης
(1855-1935), δύο φορές
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και
ιδρυτής του Οικοτροφείου
Φιλιατών

4-1925.
Λειτούργησε, από το ίδιο έτος, με την επιτροπή διοίκησης που αναφέρεται στο παραπάνω
ΦΕΚ. Προσωρινά στεγάστηκε σε ιδιωτικό κτίριο μέχρι το 1935 και υπέβαλλε ενοίκιο σε
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ιδιώτη-κάτοικο της πόλης. Το 1935 μεταφέρθηκε στο σημερινό κτίριο το οποίο ανεγέρθη για
την στέγαση του Εθνικού Οικοτροφείου Θηλέων Φιλιατών (όπως αναφέρει και σχετική
επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου, Εθνικό Οικοτροφείο Θηλέων 1935)., το οποίο την ίδια
χρονιά

καταργήθηκε

και

συγχωνεύτηκε με το Θηλέων
Ιωαννίνων. Την περίοδο 19261938, Διευθυντής του Εθνικού
Οικοτροφείου
διετέλεσε
Φραγκίσκος

Φιλιατών
ο

Δημήτριος

(αδελφός

Μιλτιάδη
φαρμακοποιού
ου

Κάτοικοι των Φιλιατών στις αρχές του 20 αιώνα.

Φιλιατών).

του

Φραγκίσκου,
και
Ο

δημάρχου
Δημήτριος

Φραγκίσκος επιτέλεσε σημαντικό
έργο στο Ίδρυμα. Μεταξύ των προσπαθειών του ήταν και η δημιουργία μουσικού τμήματος
με σαράντα (40) μουσικά όργανα. Την εποπτεία και την εκμάθηση των παιδιών την είχε
αναλάβει ο πολύ καλός μουσικός Αρώνης, ο οποίος είχε αναλάβει ταυτόχρονα και την
οργάνωση της πρώτης φιλαρμονικής των Φιλιατών. Το μουσικό τμήμα του Εθνικού
Οικοτροφείου Φιλιατών έπαιρνε μέρος στις εθνικές επετείους, στην εορτή απελευθέρωσης

Άποψη των Φιλιατών στις αρχές του 20ου αιώνα

των Ιωαννίνων, στις εορταστικές εκδηλώσεις των σχολείων κ.α. Παρουσίαζε δικό του
μουσικό πρόγραμμα και επισκεπτόταν προπολεμικά πολλά χωριά της επαρχίας. Επίσης, η
μπάντα του Ιδρύματος με συνοδεία εβδομήντα μαθητών, έλαβε τότε μέρος στις πανελλήνιες
εκδηλώσεις «Εορτή νεολαίας» τον Αύγουστο του 1938 στο Παναθηναϊκό στάδιο[Αθήνα] και
πήρε έπαινο για την άψογη παρουσίαση.
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Την ίδια περίοδο, 1926-1938, παράλληλα με τη φιλοξενία των παιδιών στο Ίδρυμα,
λειτουργούσε σε ειδική αίθουσα του Ιδρύματος, σχολή διδασκαλισσών - νηπιαγωγών (τμήμα
εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας).
Την ευθύνη της εποπτείας και εκπαίδευσης
των σπουδαστριών την είχε ο Ηγούμενος
της

ιεράς

Μονής

Γηρομερίου.

Οι

σπουδάστριες προέρχονταν από τα χωριά
της επαρχίας Φιλιατών και Ηγουμενίτσας.
Μετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή
διορίζονταν ως διδασκάλισσες - νηπιαγωγοί προσχολικής αγωγής ειδικά για την εκμάθηση
της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο Νομό Θεσπρωτίας. Πολλές
αποφοιτήσασες έχουν εργασθεί και διδάξει στα χωριά των επαρχιών Ηγουμενίτσας,
Παραμυθιάς, Φιλιατών, Μαργαριτίου, Καναλακίου και Πάργας. Το 1939 ανέλαβε
Διευθυντής ο Δημήτριος Πέρτσαλης. Το ίδρυμα λειτούργησε κανονικά μέχρι την 28η
Οκτωβρίου 1940, με Πρόεδρο τον Νομάρχη Πέτρο Καλυβιώτη, μέλος της Επιτροπής
Διοίκησης ήταν και ο Πρόεδρος της τότε κοινότητας Φιλιατών Παναγιώτης Κύρκος, ο
οποίος φονεύθηκε από ιταλικό όλμο τα ξημερώματα της 28η Οκτωβρίου σε κεντρικό σημείο
της πόλης . Τα υπόλοιπα μέλη της Δ. Επιτροπής αναφέρονται παρακάτω:

1.

Νίκος Αρβανιτάκης. Έφορος Φιλιατών.

2.

Γεώργιος Οικονόμου. Επιθ. Δημ. Εκπαίδευσης Φιλιατών.

3.

Αναστάσιος Σωτηρίου. Εκπρόσωπος Εμπορ. Συλ. Φιλιατών.

4.

Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Συμβολαιογράφος Φιλιατών.

5.

Αντώνιος Μαυρουδής. Δημόσιος υπάλληλος. Μέλος.

Αυτή ήταν η σύνθεση του Δ.Σ. Ιδρύματος την ημέρα επίθεσης των Ιταλών κατά της πατρίδος
μας την 28η Οκτωβρίου 1940.
Η

κωμόπολη

Φιλιατών

κατελήφθη από τους Ιταλούς
την ίδια ημέρα απογευματινές
ώρες της 28η Οκτωβρίου από
το

19ο

και

31ο

(ιταλικά

συντάγματα πεζικού).
Το ίδρυμα επιτάχθηκε αμέσως
από τις ιταλικές δυνάμεις και

Άποψη του Οικοτροφείου από τον χώρο του 1ου ΕΠΑΛ Φιλιατών
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επί είκοσι πέντε ημέρες (όση και η κατοχή της πόλης των Φιλιατών), έγινε το διοικητήριο
(Commandatura) των ιταλικών στρατευμάτων κατοχής. Το ίδρυμα λεηλατήθηκε,
κατεστράφησαν τα έπιπλα, τα γραφεία. Τα διοικητικά και διαχειριστικά έγγραφα κάηκαν και
χάθηκε όλο το αρχειακό υλικό. Εκλάπη πολύ υλικό και ουδείς επιτρεπόταν να πλησιάσει το
ίδρυμα επί είκοσι πέντε ημέρες.
Εν τω μεταξύ καθ’ χρόνο
επέδραμαν οι Ιταλοί στην πόλη
των Φιλιατών οι τρόφιμοι του
οικοτροφείου χωρίστηκαν από
τους

υπαλλήλους

σε

δύο

ομάδες. Η πρώτη ομάδα, η
οποία

περιελάμβανε

περισσότερα

και

τα
τα

μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά,

Άποψη από το εσωτερικό θαλάμου

με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου
ξεκίνησαν πεζοπόροι από το ίδρυμα και πέρασαν τον ποταμό Καλαμά και κατέφυγαν στα
Γιάννενα, όπου και παρελήφθησαν. Η δεύτερη ομάδα, μικρότερη σε αριθμό, αλλά και
ηλικίες, με την επίβλεψη του Διευθυντή του Κέντρου και άλλων υπαλλήλων κατέφυγαν στην
ιερά Μονή Γηρομερίου, όπου βρήκαν άσυλο και φιλοξενήθηκαν για αρκετό διάστημα. Εκεί,
κατέφυγαν και άλλοι κάτοικοι από τη γύρω περιοχή. Ο Διευθυντής του Ιδρύματος Δημήτριος
Πέρτσαλης και όλοι οι υπάλληλοι, επέδειξαν εξαιρετική συμπεριφορά και ψυχραιμία και
είναι άξιοι επαίνου.
Μετά την υποχώρηση των Ιταλών
από τη πόλη των Φιλιατών, 22
Νοεμβρίου 1940, το ίδρυμα λόγω
του πολέμου, κατελήφθη από την
χωροφυλακή

και

κατέστη

Φρουραρχείο της πόλης μέχρι τον
Απρίλιο του 1941. Τότε, μετά την
Η αίθουσα μελέτης του Οικοτροφείου

κατάρρευση του μετώπου από την
εισβολή

των

γερμανικών

στρατευμάτων, επιτάχθηκε εκ νέου από την Ιταλική διοίκηση. Η Διοικητική Επιτροπή, άτυπα
πλέον, αφού δεν είχε πρόσβαση στο ίδρυμα, προσπάθησε με παρακλήσεις και αιτιάσεις προς
τον Διοικητή Ηπείρου να ξαναλειτουργήσει το ίδρυμα κατά την διάρκεια των ετών 19411942-1943-1944,. Μάταια όμως, διότι δεν εισακουόταν από κανέναν. Το ίδρυμα, κατά την
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περίοδο της τυραννικής κατοχής, επιτάχθηκε διαδοχικά από όλες τις στρατιωτικές αρχές
κατοχής και λειτούργησε προσωρινά ως ξενώνας τραυματιών πολέμου. Λόγω των καλών
κτιριακών εγκαταστάσεων για την εποχή του, ήτο το πρώτο κτίριο που όλοι ζητούσαν τη
κατοχή του. Κατά τη περίοδο της Κατοχής κατέστη, και σημείο διανομής επισιτιστικής
βοήθειας στους κατοίκους της πόλης.
Το

1945,

απελευθέρωση,

μετά

την

λειτούργησε

ξανά ως οικοτροφείο Αρρένων
Φιλιατών και φιλοξενούσε παιδιά
ορφανά και απροστάτευτα από τα
δεινά του πολέμου και στη
συνέχεια

παιδιά

πληγέντων

οικογενειών από τον ξενοκίνητο
Η αίθουσα προβολών και εκδηλώσεων

βάρβαρο εμφύλιο πόλεμο, που

ρήμαξε τα χωριά της υπαίθρου και τη λίγη υποδομή που άφησαν οι κατακτητές ,Ιταλοί και
Γερμανοί.
Από το 1949 και μετά, με την ανασυγκρότηση της χώρας, φιλοξενούσε παιδιά που είχαν
ανάγκη από όλη την Ελληνική Επικράτεια. Από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα (2010) έχει
φιλοξενήσει περίπου τρεις χιλιάδες (3.000) παιδιά, πολλά από τα οποία έχουν διαπρέψει στην
κοινωνία, σε όλους τους κοινωνικούς χώρους ως γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι,
επιχειρηματίες, καλοί τεχνίτες και προπάντων καλοί οικογενειάρχες.
Σήμερα, πολλοί από αυτούς, έρχονται με νοσταλγία, βλέπουν το ίδρυμα και λένε με
συγκίνηση στα παιδιά τους
«εδώ

μεγάλωσα»

και

θυμούνται στιγμές από τη ζωή
τους στο ίδρυμα.
Το

Εθνικό

Οικοτροφείο

Αρρένων Φιλιατών κατέστη
μετά τον πόλεμο του 1940,
ΦΑΡΟΣ
εκατοντάδες

ΣΩΤΗΡΙΑΣ

για

παιδιά

και

προσέφερε τα μέγιστα στην

Ο χώρος αθλοπαιδιών του Οικοτροφείου

κωμόπολη Φιλιατών.
Τη δεκαετία 1950-1960, συνέβαλε οικονομικά στην ύδρευση της πόλης, αφού και δεξαμενή
νερού κατασκεύασε στο προαύλιο χώρο του ιδρύματος, από όπου έπαιρναν νερό τη περίοδο
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1951-1958 και οι κάτοικοι της πόλης, επί δημαρχίας Δονάτου Σπανοπούλου. Επίσης την ίδια
περίοδο και μέχρι το 1965, προσέφερε βοήθεια για τη λειτουργία του πρώτου Εξατάξιου
Δημοτικού Σχολείου Φιλιατών, σε γραφική ύλη και άλλα υλικά για τη συντήρηση του.
Το

Εθνικό

Οικοτροφείο

Αρρένων έδωσε και δίνει μέχρι
σήμερα εργασία σε πολλούς
κατοίκους

της

πόλης,

είτε

εργάστηκαν ως υπάλληλοι του
κέντρου, είτε αμειβόμενοι ως
τεχνίτες

-

(οικοδόμοι,

επαγγελματίες
ξυλουργοί,

ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί,
ηλεκτρολόγοι,

Άποψη του χώρου εστίασης του Οικοτροφείου

ψυκτικοί,

σιδηρουργοί, υποδηματοποιοί, ραφτάδες κ.α.). Σημαντικά οικονομικά οφέλη προκύπτουν
από την παρουσία του Ιδρύματος, ενδυνάμωσε την τοπική αγορά των Φιλιατών, διότι οι
προμήθειες για τη λειτουργία του γινόταν αποκλειστικά από τοπικούς εμπόρους (ύφασμα,
παπούτσια, ενδύματα, ιματισμός, βιβλία, χαρτικά, οπωρολαχανικά, κρέατα, γαλακτοκομικά,
είδη παντοπωλείου και άλλα υλικά). Η ύπαρξη του Ιδρύματος στην ακριτική κωμόπολη

TOW

Φιλιατών είναι θετική και συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης, διότι ο ετήσιος
προϋπολογισμός του Ιδρύματος είναι μόνιμο κεφάλαιο εισροής στον εμπορικό και
επαγγελματικό κόσμο της πόλης. Τα παιδιά του ιδρύματος συμμετείχαν και τότε και σήμερα
σ’ όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις της πόλης.
Το Κ.Π. Μέριμνας συμμετείχε και
παρουσίαζε

δικό

του

χορευτικό

τμήμα παραδοσιακών χορών στις
εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης
Μαρτίου και της Αγίας Τριάδος που

Άποψη από το εσωτερικό της κουζίνας

πραγματοποιούνταν

στη

Επίσης

μέρος

λαμβάνει

πόλη.
στις

παρελάσεις των Εθνικών Επετείων.
Οι

μαθητές

του

Κέντρου

στελεχώνουν και σήμερα τις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες της πόλης «Άρη» και «Ηρακλή». Το
Ίδρυμα έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις. Περίφημη η παράσταση για τον Μάρτυρα
της ΕΟΚΑ Αυξεντίου, που έδωσε το ίδρυμα τα έτη 1959-1960. Οι παλαιότεροι κάτοικοι των
Φιλιατών ενθυμούνται με συγκίνηση το γεγονός. Ήταν η εποχή που η νεολαία έκανε αγώνα
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για τα δικαιώματα του Κυπριακού Ελληνισμού. Είναι μεγάλη και ανεκτίμητη η προσφορά
του ιδρύματος προς τη πόλη των Φιλιατών, η οποία δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε από την
τοπική κοινωνία.
Το 1973 με το Β. Δ 273/1973 όλα τα εθνικά οικοτροφεία μετατράπηκαν σε Κέντρα Παιδικής
Μέριμνας.
Το 1990-1991, το ίδρυμα
κατέστη σημείο υποδοχής
προσφύγων από την Β.
Ήπειρο και την Αλβανία.
Τότε υποδέχτηκε χιλιάδες
οικον. πρόσφυγες και με τη
βοήθεια στρατιωτών σίτιζε
πάνω
Άποψη του κήπου στην είσοδο του Οικοτροφείου

από

400

μερίδες

φαγητό την ημέρα και 1000
μερίδες σε ξηρά τροφή.

Ενδεικτικά την Πρωτοχρονιά 1990- 1991 στο χώρο του ιδρύματος και στο διπλανό γήπεδο,
ήταν πάνω από 2.500 άτομα και όλοι ελάμβαναν φαγητό και ξηρά τροφή από το ίδρυμα.
Ο αριθμός των μαθητών που έχει φιλοξενήσει αγγίζει τις δύο χιλιάδες (2.000) με πολλούς
απ΄ αυτούς να έχουν διαπρέψει ως δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί, γιατροί, καθηγητές,
δάσκαλοι, πλοίαρχοι, μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό. Βέβαια αυτοί σήμερα μπορεί να είναι υπερδιπλάσιοι από την πόλη που τους
φιλοξένησε αλλά η αγάπη τους και οι αναμνήσεις σ΄ αυτή τους οδηγούν να την
επισκέπτονται

και

να

μας

εξιστορούν για τα χρόνια που
έζησαν

εδώ.

Κέντρο

Σήμερα

στο

φιλοξενούνται

50

μαθητές. Σκοπός του ήταν και
είναι

η

περίθαλψη

και

μόρφωση παιδιών που είναι
απροστάτευτα και στερούνται
οικογενειακής
είναι

τέκνα

φροντίδας

ή

Μικρή εκκλησία πίσω από το κτίριο του Οικοτροφείου

οικονομικά

αδυνάτων οικογενειών καθώς και άλλων που θέλουν να τύχουν ελληνοπρεπούς μόρφωσης. Η
μελέτη είναι υποχρεωτική υπό την παρακολούθηση δασκάλου και Επιμελητή για την βοήθεια
σε τυχόν απορίες. Επίσης συμμετέχουν σ΄ αθλητικές εκδηλώσεις, ομάδες της πόλης,

8

παρακολουθούν μαθήματα υπολογιστών και παραδοσιακών χορών, συμμετέχουν δωρεάν σε
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές. Παρέχεται σ΄ αυτά δωρεάν διαμονή, φαγητό,
ρούχα και χαρτζιλίκι καθημερινά. Στις δραστηριότητες του Κέντρου Προστασίας του
Παιδιού Θεσπρωτίας υπάγονται τα Λαογραφικά εκθέματα από την ιστορία του Κέντρου και
την περιοχή των Φιλιατών.
Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας βρίσκεται στο Β.Δ τμήμα της πόλης των Φιλιατών και
στεγάζεται σε τριώροφο λιθόκτιστο κτίριο (1400τ.μ.) με ευρύχωρο προαύλιο χώρο, κήπο,
γήπεδο μπάσκετ και διαθέτει αίθουσα ψυχαγωγίας, αίθουσα εκμάθησης υπολογιστών,
μελετητήριο, εστιατόριο και λοιπούς χώρους για καλή φιλοξενία 50 τροφίμων. Το Κ.Π.
Μέριμνας είναι στολίδι για την πόλη των Φιλιατών. Το 2006 το Δ. Σ του Κέντρου αποφάσισε
ομόφωνα την ανέγερση Ιερού Ναού σε χώρο του ιδρύματος με σκοπό την ορθόδοξη
κατήχηση των μαθητών - Β. Ηπειρωτών για ορθόδοξα σεμινάρια κατήχησης και βυζαντινής
ψαλτικής.
Το 2006 ξεκίνησαν στο Ίδρυμα εργασίες διαμόρφωσης - ανακαίνισης εσωτερικών και
εξωτερικών χώρων και γενικής συντήρησης όλου του Ιδρύματος.
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Λόγοι εισαγωγής μαθητών από την Β .Ήπειρο στο Κ.Π.Μ Αρρένων Φιλιατών

Μετά το 1990 ο συμπαγής πληθυσμός της Ελληνικής μειονότητας που ζούσε στην Β.

1

Ήπειρο (Ν. Αλβανία) ήλθε στην Ελλάδα με την κατάρρευση του καθεστώτος στις
Ανατολικές χώρες. Όμως, παραμένει ακόμη ένα μικρό κομμάτι της μειονότητας στα χωριά
και στις κωμοπόλεις της Β. Ηπείρου. Τα χωριά αυτά βρίσκονται κατά μήκος των
Ελληνοαλβανικών συνόρων και τα πιο πολλά είναι ορεινά και στερούνται συγκοινωνίας
ακόμη και ασφάλειας από κλοπές, λεηλασίες και άλλες ενοχλήσεις. Οι κάτοικοι των χωριών
αυτών

ζούνε

ασχολούμενοι
αγροτικές

στερημένα,
με

διάφορες

εργασίες

ή

περιμένοντας κάποια επιταγή,
όσοι έχουν ξενιτεμένους στην
Ελλάδα. Ζώντας λοιπόν σ’ ένα
τέτοιο

περιβάλλον,

δεν

μπορούν να βοηθήσουν τα
παιδιά τους να συνεχίσουν την
ελληνική εκπαίδευση, αν δεν
τους

βοηθήσουμε

εμείς,

εφόσον σήμερα γνωρίζουμε πολύ καλά την οικονομική και κοινωνική θέση που βρίσκεται η
γειτονική χώρα και τι επικρατεί εκεί.
2

Σε πολλά χωριά της μειονότητας, δεν λειτουργούν Δημοτικά Σχολεία, τα πιο πολλά

έχουνε κλείσει, είτε από έλλειψη δασκάλων, είτε γιατί έχουν λίγα παιδιά. Εννοείται, φυσικά,
ότι το αλβανικό κράτος δεν ενδιαφέρεται για την ελληνική μειονότητα .
3

Επειδή και σε εκείνα τα χωρία της μειονότητας που λειτουργούν Δημοτικά σχολεία,

όταν το παιδί τελειώσει το Δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση του
για το Γυμνάσιο - Λύκειο, αλλά είναι αναγκασμένο να παρακολουθήσει το Αλβανικό Λύκειο
στους Αγίους Σαράντα ή αλλού, έτσι δεν γίνεται μέτοχος της μητρώας Ελληνικής Παιδείας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, πολλά παιδιά, αφού υποβάλουν οι γονείς τους όλα τα
νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται, εισάγονται στο Ίδρυμα Φιλιατών και έτσι
συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στα σχολεία της πόλης των Φιλιατών, διαμένοντας στο
Ίδρυμα. Έτσι γίνονται μέτοχοι της Ελληνικής Παιδείας και του πολιτισμού μας και
εντάσσονται στο κοινωνικό σύνολο της Πατρίδας μας. Πλαταίνει ο Ελληνισμός με όπλα τη
παιδεία και τον πολιτισμό μας.

10

Επιβάλλεται λοιπόν, η συνέχιση της εισαγωγής μαθητών από την Β. Ήπειρο στο Ίδρυμά
μας, διότι θα είναι άδικο οι Έλληνες να αποκλείσουμε άλλους Έλληνες, ώστε να μη γίνουν
μέτοχοι της Ελληνικής παιδείας.
Φυσικά το Ίδρυμά μας είναι
ανοικτό για κάθε παιδί που έχει
ανάγκη

φροντίδας

από

τον

ευρύτερο χώρο της Ηπείρου και
από

όλη

την

Ελληνική

Επικράτεια. Σήμερα λειτουργεί
ως

μονάδα

κοινωνικής

φροντίδας-Κέντρο

Παιδικής

Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών
ως αυτοτελή Ν.Π.Δ.Δ.
Εποπτεύεται από την 6η .Υ.Π.Ε Πατρών και επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και
κοινωνικής Αλληλεγγύης Ν. 3029/2005. Διοικείται από Διοικητή -Πρόεδρο με Δ .Συμβούλιο
όπως όλα τα Ν.Π.Δ.Δ του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Κυριότερες αιτίες εισαγωγής παιδιών στο ίδρυμα είναι οι εξής :
1

Όταν το παιδί είναι ορφανό από γονείς.

2

Όταν ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άρρωστοι.

3

Όταν οι γονείς διαλύουν το γάμο τους.

4

Όταν οι γονείς είναι άποροι και πολύτεκνοι.

5

Όταν οι γονείς είναι δύστροποι και ακατάλληλοι.

6

Όταν λόγοι ανώτεροι από τη θέλησή τους, αναγκάζουν τους γονείς να απουσιάζουν από
την οικογενειακή εστία π.χ. παιδιά μεταναστών, προσφύγων πολέμου, παιδιά
φυλακισμένων γονιών κλπ.

Η λύση που προσφέρει το ίδρυμα δεν είναι
απόλυτα ικανοποιητική, δεν υπάρχει όμως
άλλη καλύτερη. Το ίδρυμα καλείται να
συμπληρώσει το κενό σε ένα παιδί, που
του

λείπει

το

οικογενειακό

του

περιβάλλον. Όμως, όπως το γάλα της
μητέρας δεν μπορεί να το αντικαταστήσει
το

γάλα

της

αγοράς,

έτσι

και

το

οικογενειακό περιβάλλον δεν μπορεί να το
αντικαταστήσει κανένα ίδρυμα.
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Φιλιατών διοικητικά υπάγεται στην Διοίκηση
Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου και έχει έδρα την πόλη Φιλιατών Θεσπρωτίας.
1. Σκοπός του Κέντρου είναι η περίθαλψη, η μόρφωση και η εκπαίδευση των παιδιών τα
οποία είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

2.

Εισαγωγή

Στο Κέντρο εισάγονται παιδιά ηλικίας 61/2 έως 16 ετών εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν ανάγκη
ιδρυματικής προστασίας και προτιμούνται:

•

Ορφανά, από δύο ή ένα γονέα .

•

Παιδιά γονέων ασθενών (τυφλών - κωφαλάλων, ψυχικά ασθενών κτλ.)

•

Παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών και

•

Παιδιά πολυτέκνων, απόρων οικογενειών, αγροτικών και ορεινών περιοχών.

3.

Παρεχόμενες φροντίδες

•

Όλα τα παιδιά που εισάγονται στο Κέντρο διαμένουν μέσα σ' αυτό, διατρέφονται και

συντηρούνται δωρεάν.

•

Στα

παιδιά

χορηγούνται

άδειες

κατά

τα

Σαββατοκύριακα,

τις

διακοπές

Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού για να μην χάσουν την επαφή τους με οικογενειακό
τους περιβάλλον.

•

Χορηγούνται δωρεάν ρούχα δύο( 2) φορές το χρόνο και επιπλέον σεντόνια,

μαξιλαροθήκες, εσώρουχα, πετσέτες, κάλτσες κ.λ.π

•

Παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών λαμβάνουν χαρτζιλίκι 1,5 ευρώ την ημέρα και από 16

ετών και άνω 3 ευρώ την ημέρα.

•

Για όσα συμμετέχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις χορηγείται ποσό 150 Ευρώ μηνιαίως

για φροντιστηριακά μαθήματα στη Γ' τάξη Λυκείου.

•

Όποιος επιτυγχάνει σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι- Α.Ε.Ι)

του χορηγείται μηνιαίο βοήθημα 350 Ευρώ. Επιπλέον βοηθούνται για την προετοιμασία τους
στο Σχολείο από Παιδαγωγούς και Επιμελητές παιδιών.

•

Συμμετέχουν δωρεάν σε εκδρομές του Σχολείου τους, καθώς και σε ψυχαγωγικές

εκδηλώσεις.
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Το Ίδρυμα φιλοξένησε κατά περιόδους πολλά παιδιά. Ενδεικτικά αναφέρουμε
1

Σχολική περίοδο 1955-1956

125 παιδιά

2

Σχολική περίοδο 1957-1958

130 παιδιά

3

Σχολική περίοδο 1958-1959

120 παιδιά

4

Σχολική περίοδο 1960-1961

120 παιδιά

5

Σχολική περίοδο 1961-1962

120 παιδιά

6

Σχολική περίοδο 1968-1969

115 παιδιά

7

Σχολική περίοδο 1970-1971

75 παιδιά

8

Σχολική περίοδο 1973-1974

70 παιδιά

9

Σχολική περίοδο 1979-1980

65 παιδιά

10

Σχολική περίοδο 1983-1984

55 παιδιά

11

Σχολική περίοδο 1985-1986

55 παιδιά

12

Σχολική περίοδο 1990-1991

85 παιδιά

13

Σχολική περίοδο 1992 1999

55 παιδιά

14

Σχολική περίοδο 2000-2010

50 παιδιά

13

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΦΙΛΙΑΤΩΝ (ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΑΙ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
1

2
3
4

Παναγιώτης Κύρκος Πρόεδρος της κοινότητας Φιλιατών 1938—28/10/1940, υπήρξε
μέλος της Δ. Επιτροπής του Ιδρύματος. Εφονεύθη τα ξημερώματα της Ιταλικής επίθεσης
την 28η Οκτωβρίου μαζί με το γιο του, από ιταλική οβίδα σε κεντρικό σημείο της πόλης.
Γεώργιος Βουγίδης από 25/11/1940 - 30/4/1942.
Κων/νος Αλεξίου από 1/5/1942- 30/4/1945.
Πέτρος Στρουγγάρης από 16/5/1945 - 31/3/1947.

ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Μιλτιάδης Φραγκίσκος 1/4/1947-10/9/1949.
Γεώργιος Κύρκος, αντικατέστησε τον αποθανόντα Δήμαρχο Μιλτιάδη Φραγκίσκο από
12/9/1949-25/8/1950.
3 Σπυρίδων Καλιαρέκας (Ειρηνοδίκης με χρέη Δημάρχου), από 26/8/1950- 15/5/1951.
4 Δονάτος Σπανόπουλος, Δήμαρχος ,από 16/5/1951-1964.
5 Χρυσόστομος Ζούλας , Δήμαρχος,(1964-1966).
6 Σπυρίδων Φραγκίσκος ,Δήμαρχος, (1967-1979).
7 Δημήτριος Λέντζαρης , Δήμαρχος,(1979-1985).
8 Παντελής Κουφαλάς , Δήμαρχος, (1985-1992).
9 Βασίλειος Τσάτσης, (1992) ως Αντιπρόεδρος, αντικατέστησε τον αποθανόντα Πρόεδρο
του ΔΣ Παντελή Κουφαλά.
10 Λεωνίδας Μπολόφης ,Δήμαρχος,(1992-1995).
11 Ιωάννης Καζούρης, Δήμαρχος, ( 1995- 1999- 2002).
1
2

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1

2
3
4

5

6
7

Παναγιώτης Σωτηρίου, ως αντιπρόεδρος, αντικατέστησε τον αποθανόντα πρόεδρο του
Δ.Σ. (30/7/2002) Ιωάννη Καζούρη μέχρι την ένταξη του ιδρύματος στο Πε.Σ.Υ.Π
Ηπείρου το 2003.
Σοφοκλής Ιωακειμίδης, Τραπεζικός Υπάλληλος, διορίστηκε από το Πε.Σ.Υ.Π. Ηπείρου
,(2003-2004).
Σπυρίδων Δήμος Δ/ντής Τεχν. Αυκείου Ηγουμενίτσας. Τοποθετηθείς το 2004 ως
Πρόεδρος πλήρους απασχόλησης όπου υπηρέτησε μέχρι 21-5- 2010.
Μηνάς Παππάς, ιατρός του Γ.Ν. Φιλιατών. Διορίστηκε στις 22-5-2010 πρόεδρος του
Ιδρύματος , παραιτηθείς ταυτόχρονα άσκησε καθήκοντα προέδρου , ο Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Χρήστος Παναγόπουλος μέχρι τις 28/2/2011.
Χαρίλαος Τσώνης , Διευθυντής Διοίκησης Γ.Ν. Φιλιατών , διορίστηκε και ανέλαβε
καθήκοντα στις 1-3-2011 μέχρι 23-2- 2013, παραιτηθείς άσκησε καθήκοντα προέδρου ο
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Χρήστος Παναγόπουλος.
Αθανάσιος Τσάνης, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου, από 1/10/2013.
Κυριάκος Τσόδουλος, Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνική Προνοίας Ηπείρου από 18/6/2014.
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ΝΟΜΑΡΧΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΙΚΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

14-12-1936 ΕΩΣ 10-6-1937
10-6-1937 ΕΩΣ 22-8-1938
22-8-1938 ΕΩΣ 6-12-1940

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ*
ΕΚΤΟΡΑΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥ ΑΛΑΣ

7-12-1940 ΕΩΣ 10-6-1941
1941 ΕΩΣ 19-2-1942
1-5-1945 ΕΩΣ 30-10-1945
1-11-1945 ΕΩΣ 14-1-1946
4-1-1946 ΕΩΣ 29-4-1946

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΟΥΚΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

8-5-1946 ΕΩΣ 24-5-1947
22-9-1949 ΕΩΣ 5-5-1955
13-5-1955 ΕΩΣ 1-2-1956
7-2-1956 ΕΩΣ 19-12-1956

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΝΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΝΔΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

16-1-1957 ΕΩΣ 30-6-1959
1-7-1959 ΕΩΣ 10-1-1960
26-2-1960 ΕΩΣ 27-6-1960
24-7-1960 ΕΩΣ 18-7-1962
18-7-1962 ΕΩΣ 10-6-1964

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΚΟΥΡΝΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΥΛ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ

10-6-1964 ΕΩΣ 23-10-1965
13-11-1965 ΕΩΣ 20-5-1967
1967 ΕΩΣ
1968
1969 ΕΩΣ
1970
1970 ΕΩΣ
1971

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΑΤΤΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣΩΤΗΡΟΣ

1971 ΕΩΣ
1972
1972 ΕΩΣ
1974
14-9-1974 ΕΩΣ 16-7-1976
17-11-1976 ΕΩΣ 7-01-1978
24-1-1978 ΕΩΣ 7-10-1980

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΡΚΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΡΙΖΟΣ

5-12-1980 ΕΩΣ 5-8-1981
14-8-1980 ΕΩΣ 16-11-1981
31-3-1982 ΕΩΣ 24-9-1985

Από το 1985 και εξής καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. ασκούσαν οι εκάστοτε Δήμαρχοι της
πόλης.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (( 1945 - 2012))
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Δημήτριος Φραγκίσκος
Δημήτριος Πέρτσαλης
Βασίλειος Κέσκος
Γεώργιος Βλαχάβας
Κωνσταντίνος Θανασούρας
Σταύρος Ρούκος
Αλέξανδρος Τσινασλανίδης
Θεοφάνης Κωνσταντίνου
Αλέξανδρος Τάττης
Αριστείδης Δρίνας
Σταύρος Στράτης
Θεμιστοκλής Κυριάκης
Γεώργιος Τσέλλας
Αναστασία Καλόγερου
Χαρίκλεια Τσιροττούλου
Αικατερίνη Μικρούλη
Ελένη Μττάντιου
Ευδοξία Φράττη
Ουρανία Μαντζάρα
Αναστασία Μανζάρα
Αναστασία Λιανού
Κολιανάτσιου Θεοφανεία
Μιχαήλ Δημητρίου
Γεράσιμος Γώγος
Ελευθερία Λέζου -Μεμμή
Μαρία Μεμμή
Βασίλειος Πατταμώκος
Λιανός Νικόλαος
Παρούσης Χριστόφορος
Δήμας Παντελής
Ζολώτας Θεόδωρος
Σκέντος Σπυρίδων
Τσέλλα Λευκοθέα
Παντέχη Σοφία
Ζώη Μαρία
Κολοκυθιάρη Ελπίδα
Ντουρλή Διαμαντούλα
Μαριδάκη Μαρία
Τζίγκου Αλέξάνδρα
Νέτη Ευτυχία
Ρεσβάνη Μαρία
Μαρέτας Αχιλλέας
Λέζου Μαγδαλινή
Αλίκη Μπάλλου
Κοντοπούλου Ιωάννα

Διευθυντής
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Παιδαγωγός
Διαχειριστής
Διαχειριστής
Παιδαγωγός
Κηπουρός
Β. Εργασιών
Ράπτρια
Β. Εργασιών
>>
>>
>>
>>
>>
>>
Διαχειριστής
Παιδαγωγός
Νοσοκόμα
>>
Παιδαγωγός
>>
Διαχειριστής
Παιδαγωγός
>>
Κηπουρός
Β. Εργασιών
>>
>>
>>
>>
Παιδαγωγός
Β. Εργασιών
>>
Παιδαγωγός
»
Ράπτρια
Παιδαγωγός
>>
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46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Στασινού Ελένη
Μητροχρόνη Μαρία
Μανιφάβα Ανθούλα
Χατζηπαρασίδου Ευτυχία
Κόρου Ειρήνη
Τσιουρά Δέσποινα
Αναστασία Στασιά
Σπύρος Βασιλείου
Αλεξάνδρα Φράττη
Ευδοκία Σκέντου
Φίλιππος Καλύβας
Αθανάσιος Λώλης
Σπύρος Αναστασόπουλος
Σπύρος Γκάγκαλης
Στεργίου Ερμιόνη
Γεώργιος Βασιλείου
Μάνθου Σπυριδούλα
Παντελής Χαραλάμπους
Ευθαλία Παππά
Ασημίνα Καλογήρου
Μαρία Παπαλάμπρου
Ιωάννα Λιόλιου
Αθανάσιος Μηλιώνης
Αριστοτέλης Σπανόπουλος
Δεν υπάρχουν στοιχεία για το διάστημα
1926 έως 1945

>>
Β. Εργασιών
Παιδαγωγός
Β. Εργασιών
Ράπτρια
Β. Εργασιών
>>
>>
Μαγείρισσα
>>
Παιδαγωγός
Επιμελητής
>>
>>
Παιδαγωγός
Διαχειριστής
Νοσοκόμα
Κοιν, Λειτουργός
Β. Εργασιών
Παιδαγωγός
>>
Νοσοκόμα
Δάσκαλος τέχνης
Ιατρός του Κέντρου
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΩΡΑ

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ

07.15'

ΡΟΦΗΜΑ

07.45'

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

08.00'

ΓΕΥΜΑ

14.00'

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

14.30' - 15.00'

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

15.00' - 16.00'

ΜΕΛΕΤΗ

16.00' - 18.00'

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

18.00' - 18.30'

ΜΕΛΕΤΗ

18.30' - 20.00'

ΔΕΙΠΝΟΣ

20.00'

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ

20.20' - 21.30'

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

21.30'

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

22.00'
ΣΑΒΒΑΤΑ - ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ

08.30'

ΡΟΦΗΜΑ

09.00'

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

09.30' - 11.00'

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

11.00' - 14.00'

ΓΕΥΜΑ

14.00'

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

15.00'- 16.00'

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕΣ

16.00' - 20.00'

ΔΕΙΠΝΟΣ

20.00'

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ

20.20' - 21.30'

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

21.30'

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

23.00'
ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΑΡΓΙΕΣ

ΕΓΕΡΤΗΡΙΟ

08.30'

ΡΟΦΗΜΑ

09.00'

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

09.30' -14.00'

ΓΕΥΜΑ

14.00'

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

15.00* - 16.00'

ΜΕΛΕΤΗ

16.30' - 20.00'

ΔΕΙΠΝΟ

20.00'

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΕΞΟΔΟΣ

20.20' - 21.30'

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

21.30'

ΚΑΤΑΚΛΙΣΗ

22.00'
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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