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Μηα πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ Διιήλσλ θαη μέλσλ  δσξεηώλ 

Ζ  αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ ηεο  Αγξνηηθήο Μεηαβαηηθήο Οηθνθπξηθήο 
ρνιήο Κπζήξσλ 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΓΕΩΡΓΙΣΟΓΙΑΝΝΗ* 

 
 

Ζ επεξγεηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύρζεθε κε ζηόρν ηε ζηήξημε ηεο Αγξνηηθήο 
Μεηαβαηηθήο Οηθνθπξηθήο ρνιήο Κπζήξσλ  απνηειεί κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε 
ζπλεξγαζίαο αηόκσλ θαη νξγαληζκώλ  από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Υάξε ζηε 
ζπλεξγαζία απηή θαηέζηε δπλαηή ε αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο. Ζ παξνύζα 
εξγαζία αζρνιείηαη κε απηνύο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ πινπνίεζε  ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ, 
ην νπνίν ππήξμε πξνζθνξά ζηελ παηδεία θαη ζηνλ πνιηηηζκό ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ 
γεηηνληθώλ πεξηνρώλ1

 

Ζ Αγξνηηθή Μεηαβαηηθή Οηθνθπξηθή ρνιή Κπζήξσλ (Α.Μ.Ο..)  ηδξύζεθε, 
όπσο θαη άιιεο αληίζηνηρεο ζρνιέο ζηελ Διιάδα, κε βάζε ην λόκν 2470/19402

. 

ηόρνο ησλ ζρνιώλ απηώλ ήηαλ λα πξνζθέξνπλ γεσξγηθν-νηθνλνκηθή εθπαίδεπζε 
ζηα θνξίηζηα ηεο ππαίζξνπ. Ζ θνίηεζε ήηαλ δσξεάλ θαη δηαξθνύζε ηξία ρξόληα. Ζ 
(Α.Μ.Ο..)  Κπζήξσλ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηα 1945 ζε ελνηθηαδόκελα θηήξηα ζην 
ρσξηό Καξβνπλάδεο. Ζ ζρνιή γλώξηζε κεγάιε επηηπρία θαη ζεκεηώζεθε αζξόα 
πξνζέιεπζε καζεηξηώλ όρη κόλν από ηα Κύζεξα αιιά θαη από ηε γεηηνληθή 
Λαθσλία, κε απνηέιεζκα ηα ππάξρνληα θηήξηα λα κελ επαξθνύλ. Έηζη ε ζρνιή 
κεηαθέξζεθε ην 1959 ζην Μπινπόηακν ζε θηήξηα κε πεξηζζόηεξνπο ρώξνπο, αιιά 
θαη πάιη ελνηθηαδόκελα. Ωο εθ ηνύηνπ  ε αλάγθε γηα ζηέγαζε ηεο ζρνιήο ζε εηδηθά 
δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο δελ έπαςε λα ππάξρεη.  

Μεηά από πνιιέο πξνζπάζεηεο, θπξίσο ηνπ Μεηξνπνιίηε Κπζήξσλ Μειέηηνπ 
Γαιαλόπνπινπ (εικ. 1) πνπ δηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 
ρνιήο ζην δηάζηεκα 1957-1969, ε αλέγεξζε ηδηόθηεηνπ θηεξίνπ θαηέζηε επηηέινπο 
δπλαηή3. πγθεθξηκέλα, ην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ θαηέβαιε ηα ρξήκαηα 

                                                 

 
* Ζ Δπαγγειία Ν. Γεσξγηηζνγηάλλε είλαη Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα ζην Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην 
 
1
 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξνύζα έξεπλα: ηνλ  θαζεγεηή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θ. Γεώξγην Λενληζίλε, ηνλ νδνληίαηξν θ. Κπξηάθν Μαιάλν, ηελ θα Υξπζνύια 
Καιιηγέξνπ, η. δηεπζύληξηα ηεο ρνιήο, ηελ θα Άλλα Λεπζέξε,  ηελ ππεύζπλε ηνπ Γεκνηνινγίνπ ηνπ 
Γήκνπ Κπζήξσλ θα Αλαζηαζία ηξαηεγνύ, ην Γεξνθνκείν Κπζήξσλ, θαζώο θαη ην ηκήκα Αξρείσλ 
ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ . 
 
2
 ρεηηθά κε ηελ Αγξνηηθή Μεηαβαηηθή Οηθνθπξηθή ρνιή Κπζήξσλ, βι. Δ. Γεσξγηηζνγηάλλε, «Ζ 

Αγξνηηθή Μεηαβαηηθή Οηθνθπξηθή ρνιή Κπζήξσλ. Ζ ζπκβνιή ηεο ζηνλ πνιηηηζκό θαη ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ λεζηνύ», Γ. Λεονηζίνης (επιμ.), Πρακηικά Α΄ Διεθνούς σνεδρίοσ Κσθηραϊκών Μελεηών: 

«Κύθηρα. Μύθος και Πραγμαηικόηηηα» (Κύζεξα, 20-24/9/2000), ηόκ. Γ΄, Διεύζεξν Αλνηθηό 
Παλεπηζηήκην Γήκνπ Κπζήξσλ, Κύζεξα 2003, ζ. 57- 72. 
3
 Ό.π., ζ. 61-62, 65. 
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γηα ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ θηίζκαηνο θαη ην απαηηνύκελν νηθόπεδν δσξίζεθε  από ην 
Βαζίιεην Γ. Μαιάλν, Κπζήξην ηεο δηαζπνξάο. 

 Ο Βαζίιεηνο Γ. Μαιάλνο (εικ. 2) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε 
Έιιελα πνπ γελλήζεθε κε πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο, μεληηεύηεθε,  
πξνόδεπζε, αιιά δελ μέραζε ηνλ ηόπν ηνπ. Γελλήζεθε ην 1883  ζην Μπινπόηακν 
Κπζήξσλ από γνλείο αγξόηεο. ε λεαξή ειηθία πήγε ζηε κύξλε θαη ζπνύδαζε ζηελ 
εθεί Δπαγγειηθή ρνιή αθνινπζώληαο ηνλ – θαηά δέθα ρξόληα κεγαιύηεξό ηνπ- 

αδειθό ηνπ Κπξηάθν. ηε ζπλέρεηα  κεηαλάζηεπζε, πάιη θνληά ζηνλ αδειθό ηνπ, 
ζηελ Ηλδία, όπνπ θαη νη δύν εξγάζηεθαλ σο ππάιιεινη ζηνλ Δκπνξηθό Οίθν ησλ 
Αδειθώλ  Ράιιε. Αξγόηεξα εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα, όπνπ θαη πέζαλε ην 1970. 
Ο Βαζίιεηνο Γ. Μαιάλνο δε δεκηνύξγεζε δηθή ηνπ νηθνγέλεηα4

. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ν ζύλδεζκόο ηνπ κε ηα Κύζεξα παξέκεηλε 
ζηελόο. Αθόκα θαη όζν δνύζε ζηελ Ηλδία δελ παξέιεηπε λα επηζθέπηεηαη καδί κε ηνλ 

αδειθό ηνπ ηε γελέηεηξά ηνπ θάζε δύν ρξόληα5. πρλέο ππήξμαλ εμάιινπ νη δσξεέο 
ηνπ πξνο απηήλ. ην πιαίζην ηεο θνηλσθεινύο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο, ην 1964, όηαλ 
έκαζε όηη ην Παγθόζκην πκβνύιην Δθθιεζηώλ πξνηίζεην λα ρνξεγήζεη ρξήκαηα γηα 
ηελ αλέγεξζε θαηαιιήινπ νηθήκαηνο γηα ηε κόληκε εγθαηάζηαζε ηεο Οηθνθπξηθήο 
ρνιήο απνθάζηζε λα δσξίζεη έλα αγξόθηεκά ηνπ πέληε πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζην 
Μπινπόηακν γηα ην ζθνπό απηό6. ηόρνο ηνπ ήηαλ, όπσο αλαθέξεη ζε επηζηνιή ηνπ 
πξνο ην Κνηλνηηθό πκβνύιην Μπινπνηάκνπ, «ίλα νύησο εμαζθαιηζζή ε κόληκνο 
ιεηηνπξγία ηεο άλσ ρνιήο ελ Μπινπνηάκσ, πξνο όθεινο ηεο Κνηλόηεηνο θαη ησλ 
θαηνίθσλ απηήο». Ζ δσξεά απηή έγηλε ζηε κλήκε ησλ γνλέσλ ηνπ, Γεκεηξίνπ θαη 
Δπθξνζύλεο  Μαιάλνπ ή Λενπζάθε7. Δθηόο απηνύ, ν Βαζίιεηνο Μαιάλνο είρε  
πξνζθέξεη παιαηόηεξα θαη ρξήκαηα γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηεο βηβιηνζήθεο ηεο 
ρνιήο, ε νπνία είρε πνιιέο ειιείςεηο8

. 

 ηνλ ηνπηθό Σύπν,  κε αθνξκή ηε δσξεά ηνπ νηθνπέδνπ αλαγξάθεηαη 
όηη:«…Μεηαμύ ησλ Κπζεξίσλ, αιιά θαη παληόο γλσξίκνπ ραίξεη ν θ. Μαιάλνο 
βαζείαο εθηηκήζεσο δηα ηελ επγέλεηαλ, ηελ ιεπηόηεηα, ηελ πξνζπκίαλ ηνπ θαη δηα ηα 
όλησο αλώηεξα αηζζήκαηα από ηα νπνία εκθνξείηαη. Ζ θνηλσλία ηεο λήζνπ νθείιεη 
πνιιά εηο ηνλ θ. Βαζίιεην  Μαιάλνλ. Γελ ππήξμελ έξγνλ θνηλσθειέο ή πξνζπάζεηα 
πξννδεπηηθή, εηο ηα νπνία λα πζηεξήζε ηελ ζπλδξνκήλ ηνπ ή λα αξλεζή ηαο 
πξνζσπηθάο ππεξεζίαο ηνπ. Δηο ηα κεγάια θνηλσθειή έξγα (Γπκλάζηνλ, 
Ννζνθνκείνλ, Ληκεληθά), εηο ηα ζρνιεία, εηο ηα ηεξά θαζηδξύκαηα, παληνύ ν θ. 
Μαιάλνο έδσθελ ην παξόλ θαη δη’ όια εηξγάζζε επεξγεηηθώηαηα. Ηδηαηηέξσο πνιιά 
ηνπ νθείιεη ην ρσξίνλ ηνπ Μπινπόηακνο, ηνπ νπνίνπ είλαη κέγαο επεξγέηεο…»9

  

 Ο Βαζίιεηνο Μαιάλνο  πίζηεπε ζηε ρξεζηκόηεηα ηεο ρνιήο θαη επηζπκνύζε 
λα αλεγεξζεί ην λέν θηίξην ην ζπληνκόηεξν. Αλέθεξε κάιηζηα όηη εάλ γηα 

                                                 
4
  Βι. Λεμηαξρηθή Πξάμε Γελλήζεσο Βαζηιείνπ Γ. Μαιάλνπ  [Λεμηαξρείν Κπζήξσλ, αξ. 160/ 20-9-

1883], Μεηξών Κνηλόηεηαο Μπινπνηάκνπ, νηθνγ. Μεξίδα 93, Μεηξώα Αξξέλσλ Μπινπνηάκνπ, α.α. 
8/1883 [Αξρείν Γήκνπ Κπζήξσλ], Γηαβαηήξην Βαζηιείνπ Γ. Μαιάλνπ (Γεληθόλ Πξνμελείνλ ηεο 
Διιάδνο ελ Καιθνύηα, Καιθνύηα, 17/4/1926),  British Nationality and Status of Aliens Act. 1914- 

Certificate of Naturalization, Certificate Nr. 236, Off Joint Secretary to the Governor of India 

(Ηλδία,4/9/1928), [Αξρείν Κπξηάθνπ Μαιάλνπ, Αζήλα], θαζώο θαη  πξνθνξηθή καξηπξία  Κπξηάθνπ 
Μαιάλνπ. 
5
 Πξνθνξηθή καξηπξία  Κπξηάθνπ Μαιάλνπ. 

6
 Δπηζηνιή Βαζηιείνπ Γ. Μαιάλνπ   πξνο ην Κνηλνηηθό πκβνύιην  Μπινπνηάκνπ Κπζήξσλ (Αζήλα, 

11/4/1964) [Αξρείν Κπξηάθνπ Μαιάλνπ, Αζήλα] 
7
 Ό.π. 

8
 Δπραξηζηήξηα επηζηνιή ηεο δηεπζύληξηαο ηεο ρνιήο  Πελειόπεο Πεηξόγγνλα (1958-1960) πξνο ηνλ 

Βαζίιεην Γ. Μαιάλν [Αξρείν Κπξηάθνπ Μαιάλνπ, Αζήλα] 
9
 Αξρείν Κπξηάθνπ Μαιάλνπ, Αζήλα 
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νπνηαδήπνηε αηηία δελ πξαγκαηνπνηείην ε αλνηθνδόκεζε ηνπ θηηξίνπ, ε δσξεά ηνπ ζα 
αλαθαιείην. ε πεξίπησζε δε πνπ ε ελ ιόγσ ρνιή έπαπε γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν λα 
ιεηηνπξγεί ην θηήξην όθεηιε λα πεξηέιζεη ζηελ Κνηλόηεηα Μπινπνηάκνπ, πνπ ζα 
αλαιάκβαλε ζην εμήο ηε θξνληίδα ηνπ10

. 

 

 

 

 Σειηθά ην θηήξην θηίζηεθε ην 1971 κε δαπάλεο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ 
Δθθιεζηώλ θαη κε ηε θξνληίδα θαη επηζηαζία ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπ Γεσξγίνπ Κόθζκα 
θαη ηεο ζπδύγνπ ηνπ Άλλαο. ύκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα εληνηρηζκέλε ζην θηήξην ηεο 
ρνιήο επηγξαθή: «ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΚΣΗΡΗΟΝ/ ΑΝΖΓΔΡΘΖ ΔΝ ΔΣΔΗ 1971 ΔΠΗ 
ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ  ΓΩΡΖΘΔΝΣΟ/ ΤΠΟ ΒΑΗΛΔΗΟΤ Γ. ΜΑΛΑΝΟΤ/ ΔΗ 
ΜΝΖΜΖΝ ΣΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΣΟΤ/ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΔΤΦΡΟΎΝΖ 
ΜΑΛΑΝΟΤ/ ΓΑΠΑΝΑΗ ΓΔ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 
ΔΚΚΛΖΗΩΝ/ ΣΖ ΔΤΓΔΝΔΗ ΦΡΟΝΣΗΓΗ ΚΑΗ ΔΠΗΣΑΗΑ/ ΣΟΤ ΕΔΤΓΟΤ 
ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΝΖ ΚΟΚΜΑ» (εικ. 3). 

Ο Γεώξγηνο Κόθζκα (Jurjen Marten Koksma) γελλήζεθε ην 1907 ζην 
Leenwarden ηεο Οιιαλδίαο θαη πέζαλε ζηα Κύζεξα ην 200411. Ήηαλ  πνιηηηθόο 
κεραληθόο ή ππνκεραληθόο. ην πιεπξό ηνπ βξηζθόηαλ πάληνηε ε ζύδπγόο ηνπ Άλλα, 
επίζεο ππάιιεινο ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ12. Όπσο πξνθύπηεη 
κάιηζηα από ην αξρείν ηεο ρνιήο, ε ηδέα ηεο αλεγέξζεσο ηνπ θηίζκαηνο νθείιεηαη 
ζε κεγάιν βαζκό ζηελ Άλλα Κόθζκα, κε ελέξγεηεο ηεο νπνίαο έγηλε δπλαηή ε 
εμεύξεζε ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ13. Οη Κόθζκα δελ πξόζθεξαλ πιηθά αγαζά γηα 
ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ θηίζκαηνο, αιιά  ππήξμαλ ε «ςπρή» ηνπ όινπ έξγνπ. Με ηελ 
έλλνηα απηή κπνξνύλ θαη απηνί λα ζεσξεζνύλ δσξεηέο.  

 Αο ζεκεησζεί αθόκα όηη νη Κόθζκα αγάπεζαλ ην λεζί θαη έδεζαλ πνιιά εθεί 
κεηά ην θηίζηκν ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο. Απέθηεζαλ κάιηζηα αξγόηεξα έλα  
αγξόθηεκα  θαη αλέπηπμαλ αμηόινγε θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηόηεηα πξνο όθεινο ηνπ 
ηόπνπ.14

 

Δπίζεο, θαηόπηλ ελεξγεηώλ ηνπ δεύγνπο Κόθζκα, θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο από 
δηάθνξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο (θπξίσο από ηελ Οιιαλδία, Διβεηία θαη Απζηξία) (εικ. 
4) πνπ απνηεινύζαλ θιηκάθηα θαηαζθελώζεσλ, εξγάζηεθαλ γηα ηελ αλνηθνδόκεζε 
ηνπ θηεξίνπ ζηα πξώηα ζηάδηα ησλ εξγαζηώλ  θαη πξόζθεξαλ  πιηθά γηα ηε 
ζεκειίσζή ηνπ15. ηελ πεξίπησζε απηή παξαηεξείηαη κηα άιιε κνξθή επεξγεηηζκνύ, 
πνπ είλαη ν εζεινληηζκόο. 

Ζ νηθνδόκεζε, ινηπόλ, ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο ζην Μπινπόηακν 
πξαγκαηνπνηήζεθε ράξε ζηε ζπκβνιή ηνπ Παγθνζκίνπ πκβνπιίνπ Δθθιεζηώλ θαη 
αηόκσλ από ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Ζ ζπκβνιή απηή ζπλίζηαην ζηελ 
πξνζθνξά ρξεκάησλ, αθηλήησλ, θξνληίδαο θαη εζεινληηθήο εξγαζίαο. 
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 Δπηζηνιή Βαζηιείνπ Γ. Μαιάλνπ   πξνο ην Κνηλνηηθό πκβνύιην Μπινπνηάκνπ Κπζήξσλ (Αζήλα, 
11/4/1964) [Αξρείν Κπξηάθνπ Μαιάλνπ, Αζήλα] 
 
11

 Αξρείν Γεξνθνκείνπ Κπζήξσλ 
12

 Πξνθνξηθή καξηπξία Άλλαο Λεπζέξε 
13

 Δπηζηνιή ηεο δηεπζύληξηαο ηεο ρνιήο Μαξηέηηαο Απγεξηλνύ πξνο ην Τπνπξγείν Κνηλσληθώλ 
Τπεξεζηώλ- Γηεύζπλζε Παηδηθήο Πξνζηαζίαο (11-9-71) (Αξρείν Α.Μ.Ο. . Κπζήξσλ) 
14

 Πξνθνξηθή καξηπξία Άλλαο Λεπζέξε 
15

 Δπηζηνιή ηεο δηεπζύληξηαο ηεο ρνιήο Μαξηέηηαο Απγεξηλνύ πξνο ην Τπνπξγείν Κνηλσληθώλ 
Τπεξεζηώλ- Γηεύζπλζε Παηδηθήο Πξνζηαζίαο (11-9-71) (Αξρείν Α.Μ.Ο. . Κπζήξσλ) 
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  Σν θηήξην απνηειείηαη από δύν νξόθνπο θαη αθνινπζεί ηηο ηάζεηο ηεο 
κνληέξλαο αξρηηεθηνληθήο ηεο επνρήο ηνπ, δηαζέηνληαο ρώξνπο άλεηνπο θαη 
ιεηηνπξγηθνύο κε θαιό αεξηζκό θαη θσηηζκό (εικ. 5). Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ρνιήο ζην 
ηδηόθηεην θαη θαηάιιειν γηα ζρνιηθή ρξήζε θαηλνύξγην θηήξην ζπλέβαιε θαηά πνιύ 
ζηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο.  

Σν 1973 ε Α.Μ.Ο.. κεηνλνκάζηεθε, βάζεη ηνπ Β.Γ. 171/15-2-73, ζε Κέληξν 
Κνηλσληθήο Δπηκνξθώζεσο Νεαλίδσλ (Κ.Κ.Δ.Ν.), όπσο θαη άιιεο αληίζηνηρεο 
ζρνιέο. ηόρνο ήηαλ ηώξα λα πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλε βηνηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 
εθπαίδεπζε ζηα θνξίηζηα ηνπ ηόπνπ θαη ησλ γεηηνληθώλ   πεξηνρώλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
ξαπηηθήο,  ηεο λεπηνθνκίαο, ηεο  πξαθηηθήο ζεξαπεπηηθήο, ηεο θνκκσηηθήο, ηεο 
δαθηπινγξαθίαο ή ηεο πθαληνπξγίαο. Ζ ρνιή ιεηηνύξγεζε κε ηε λέα ηεο κνξθή έσο 
ην 1981, νπόηε έπαπζε ε ιεηηνπξγία ηεο, όπσο θαη άιισλ αληηζηνίρσλ ζρνιώλ, ιόγσ 
ηεο θαζηέξσζεο ηεο ελλεαεηνύο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αλαδηνξγάλσζεο 
ηεο ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. πλνιηθά, ε πξνζθνξά ηεο 
ρνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνύο ιεηηνπξγίαο ηεο ππήξμε ζεκαληηθή. Σν ελ 
ιόγσ ίδξπκα ζπλεηέιεζε ζηελ άλνδν ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ καζεηξηώλ, ηνπο 
πξόζθεξε εθόδηα γηα βηνπνξηζκό θαη εηδηθέο γλώζεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηε 
δηαρείξηζε ηνπ νίθνπ θαη ηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο. Σόλσλε επίζεο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία 
θαη έδηλε δσή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε ηηο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνύζε. 
Αμηόινγε ππήξμε ε πξνζθνξά ηεο ρνιήο θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλώλ κε ηε 
δεκηνπξγία  θαιαίζζεησλ έξγσλ ρεηξνηερλίαο θαη κε ηελ εθπαίδεπζε ηθαλώλ 
ηερληηξηώλ. 

Σν θηήξην ζην νπνίν ζηεγαδόηαλ ε ρνιή εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ζήκεξα 
αιιά είλαη θιεηζηό, ελώ ελ κέξεη ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ Ππξνζβεζηηθή. Θα 
κπνξνύζε θάιιηζηα πάλησο λα αμηνπνηεζεί, εάλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ελόο 
Η.Δ.Κ. πνπ ζα πξνζθέξεη ζπνπδέο  ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνλ ηόπν θαη 
κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηε βηώζηκε αλάπηπμή ηνπ, όπσο ήπηεο κνξθέο ηνπξηζκνύ, 
βηνθαιιηέξγεηεο θαη παξαδνζηαθέο ηέρλεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα απνθεπρζεί ε 
ζηαδηαθή θζνξά ηνπ θηίζκαηνο θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ρξήζηκε ε πξνζθνξά 
ησλ δσξεηώλ.  
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The beneficial activity  that was developed for the support of the Agricultural 

Transitional School of Home Economics  on Kythera (1945- 1981) consists an 

interesting case of  co-operation between  individuals and organizations  from Greece 

and abroad. Grace to that co-operation the construction of the School’s building 
became possible. In particular, the building site  was offered by Vassilios D. Malanos 

from Kythera, while the building was erected in 1971 by the expenses of the World 

Council of Churches and the charge of the Dutch architect George Kocksma and his 

wife Ann. Besides, students from various European countries  worked as volunteers 

and offered  material for the construction of the building.  

 

 

 
 

Eικ. 1: Ο Μεηξνπνιίηεο Κπζήξσλ Μειέηηνο Γαιαλόπνπινο (Α.Μ.Ο. Κπζήξσλ)   
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Eικ. 2: Ο Βαζίιεηνο Γ. Μαιάλνο  (Α.Μ.Ο. Κπζήξσλ)   
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Eικ. 3: Ζ  επηγξαθή (Α.Μ.Ο. Κπζήξσλ)   
 

 

 

 

 
 

Eικ. 4: Οη Γεώξγηνο θαη Άλλα Κόθζκα (εθαηέξσζελ ηνπ ηεξέα) θαη πίζσ ηνπο νη 
θνηηεηέο θαηά ηελ ηειεηή ζεκειίσζεο ηνπ θηεξίνπ ηεο ρνιήο ζην Μπινπόηακν 
(αξρείν Μ. Απγεξηλνύ) 
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Eικ. 5: Σν θηήξην ηεο ρνιήο (θση. Δ. Γεσξγηηζνγηάλλε)  
 

  


