Γυμνάσιο Φιλιατρών: H μεγάλη
ιστορία που λίγοι γνωρίζουν
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ- Αλήθεια πόσοι Φιλιατρινοί ξέρετε την
ιστορία του;;
Από το 1769 ως το 1771 η εκκλησία της Αγιαμπελιώτισσας ήταν
ουσιαστικά το σχολειό των Φιλιατρών. Ο παπα-Γιώργης Κάκκαβος
δίδασκε στα Φιλιατρινόπουλα τα πρώτα γράμματα. Το 1823
λειτούργησε σχολείο στα Φιλιατρά από σύναξη εισοδημάτων επί
τοποτηρητού της Μητροπόλεως Χριστιανουπόλεως Πρωτοσύγκελου
Αμβρόσιου Φρατζή.
Το 1830 στις 8 Νοεμβρίου οι Φιλιατρινοί σε συγκέντρωση που
έκαναν στην εκκλησία της Παναγίας της Γουβιώτισσας αποφάσισαν
το καθορισμό των ετήσιων εισφορών προκειμένου να γίνει δυνατή
η σύσταση και λειτουργία σχολείων. Στις 19 Ιανουαρίου 1831 ο
Κυβερνήτης της Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, αφού εκτίμησε τη
προσφορά των Φιλιατρινών εξέδωσε διάταγμα με το οποίο :
“Παραχωρείται στην Κωμόπολη της Αρκαδίας Φιλιατρά εθνικός
τόπος εκτάσεως 11 στρεμμάτων στο κέντρο της Κωμοπόλεως για την
οικοδομή διδακτικών καταστημάτων. Όσο μέρος της περιοχής αυτής
δεν οικοδομηθεί, θα είναι και θα παραμείνει αναφαίρετος
ιδιοκτησία των σχολείων και τα εισοδήματα που θα προέρχονται
από τη καλλιέργειά της θα πηγαίνουν για τη συντήρηση των
σχολείων”.

Το Λύκειο (γυμνάσιο) Φιλιατρών όπως είναι
σήμερα
Έτσι το πρώτο Δημοτικό Σχολείο κτίστηκε το 1831 με δαπάνες των
Φιλιατρινών στο χώρο της Πλατείας. Το πρώτο Δημοσυντήρητο
Γυμνάσιο Φιλιατρών άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1885
, δίπλα ακριβώς από τον κήπο του Αγίου Νικολάου. Ήταν το
μοναδικό στη δυτική Μεσσηνία και είχε μαθητές μέχρι από τη
Πύλο. Μέχρι το 1895 λειτουργούσαν στα Φιλιατρά , ένα
«Ελληνικό» Σχολείο και τρία Δημοτικά που τα συντηρούσαν οι
κάτοικοι της πόλης.
Το 1926 αποπερατώθηκε το κτίριο του Γυμνασίου Φιλιατρών , το
σημερινό Λύκειο. Το 1937 τα σχολεία των Φιλιατρών παρουσιάζουν
την εξής εικόνα: Το Α΄ Δημοτικό έχει 321 μαθητές και
στεγάζεται στο “σπίτι του Πατσά”, το Β΄ Δημοτικό έχει 356
μαθητές και στεγάζεται στο “σπίτι του Καρά”, το Γ΄ Δημοτικό
έχει 478 μαθητές και στεγάζεται στη Β΄ πτέρυγα του Δημαρχείου.
Το Γυμνάσιο έχει 363 μαθητές. Το 1939 η πόλη μας αποκτά 4
καινούργια διδακτήρια για να στεγαστούν τα 4 Δημοτικά Σχολεία
της πόλης. Το 1940 που οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Φιλιατρά
μετατρέπουν το Γυμνάσιο σε φρουραρχείο και το Γυμναστήριο σε
κουζίνα. Το Γυμνάσιο μεταφέρεται στο δημοτικό Σχολείο του
Ρολογιού.
Το 1955 ιδρύεται και λειτουργεί το πρώτο δημόσιο Νηπιαγωγείο

Φιλιατρών (Παιδικός Σταθμός) στη δεύτερη πτέρυγα του
Δημαρχείου . Σ` αυτό σιτίζονται 100 παιδιά άπορων οικογενειών.
Να πουμε ”για την ιστορια” πως ειναι το ΠΡΩΤΟ Γυμνασιο που
εγινε στο νομό Μεσσηνίας. Η Μαρια Πολυδουρη (λεει στην
βιογραφια της)γεννηθηκε στην Καλαματα τελείωσε το Γυμνάσιο στα
Φιλιατρά Μεσσηνίας και ύστερα πήγε δύο χρόνια στο Αρσάκειο.
Υ.Γ.και για να έχουμε μια πλήρη ενημέρωση για το Γυμνάσιο
Φιλιατρών, Ξέχασα να αναφέρω πως είχε και ένα ”πλήρες χημείο
(στην αίθουσα Αμφιθέατρο) και ένα τυπογραφείο που οι ίδιοι οι
μαθητές-συντάκτες και τυπογράφοι ,τύπωναν το περιοδικό
”ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ”…

