
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
 

Αυτό το κτήριο αποτελεί ένα από τα παλαιοτέρα οικοδομήματα των Φιλιατρών. Έτος κατασκευής 

χρονολογείται το 1926 περίπου με δαπάνες των Φιλιατρινών. Όμως λόγω του ότι είναι ένα παλαιό 

οικοδόμημα το 1964 χρειάστηκε να αναπαλαιωθεί λόγω φθορών. 

 

Το σχολείο την περίοδο της ακμής είχε φτάσει  να έχει 320 παιδιά. Αυτό το σχολείο αποτελεί ένα 

μνημείο για την περιοχή γιατί έχει αντέξει πολλές συνθήκες όπως η κατοχή.  

 

Το λύκειο αυτό στα αρχικά του χρόνια χρησιμοποιήθηκε και ως Γυμνάσιο. Είναι ένα εξαθέσιο 

σχολειό με τρεις αίθουσες καθηγητών, ένα αμφιθέατρο, ένα κυλικείο, ένα εξωτερικό χημείο, ένα 

κλειστό γήπεδο μπάσκετ και μια αίθουσα πληροφορικής. Γύρω από το σχολείο βρίσκεται ο που 

χρησιμοποιείται για την ξεκούραση των παιδιών στα διαλειμματα. Ένα άλλο θέμα το οποίο κάνει 

αυτό το σχολείο πιο επιβλητικό είναι οι δυο οι κολώνες οι οποίες στορίζουν την είσοδο του 

σχολειού. Αυτές οι κολόνας μας θυμίζουν τον αρχαίο κόσμο της Ελλάδος. Γι' αυτό και αυτές οι 

κολώνες το κάνουν τόσο ξεχωριστό.  

 

Το κτήριο είναι πολύτιμο για την περιοχή καθώς αποτελεί την στέγαση των παιδιών τα οποία 

βρίσκονται πλέον στο πιο βασικό στάδιο της ζωής τους δηλαδή στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση η 

οποία τους βοηθά να ενταθούν στο πανεπιστήμιο.  

 

 

 



ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
 

Το πρώτο δημοσυντήρητο Γυμνάσιο Φιλιατρών άρχισε να λειτούργει τον Οκτώβριο του 1885 

διπλά ακριβώς από τον κήπο του Άγιου Νικόλαου. Ήταν το μοναδικό στη δυτική Μεσσηνία και 

είχε μαθητές μέχρι από την Πυλό. 

 

Το 1926 αποπερατώθηκε το κτήριο του Γυμνάσιου οπού σήμερα είναι το Λύκειο. To 1937 το 

Γυμνάσιο είχε 363 μαθητές. Το 1940 οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Φιλιατρά και μετατρέπουν το 

Γυμνάσιο  σε φρουραρχείο. Έτσι το Γυμνάσιο μεταφέρεται στο δημοτικό σχολειό του ρολογιού. Το 

1979 εγκαινιάζεται το κτήριο του σημερινού Γυμνάσιου. Τώρα το Γυμνάσιο Φιλιατρών αποτελείται 

από 168 μαθητές. 

 

Το γυμνάσιο περιλαμβάνει 7 τάξεις μια αίθουσα πληροφορικής ένα χημείο και δυο αίθουσες 

καθηγητών. Είναι πιο μεγάλο από το Λύκειο και πιο καινούργιο. Επίσης το Γυμνάσιο περιέχει και 

μια δανειστική βιβλιοθήκη. Επιπλέον στις 5-10-2011 το Γυμνάσιο χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα 

αιμοδοσίας με σκοπό την δημιουργία Τράπεζας αίματος. Την ιδία μέρα συγκεντρώθηκαν παιχνίδια 

και βιβλία τα οποία δωριστήκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού. Ακόμα ο προαύλιο χώρος των 2,5 

στρεμμάτων χρησιμοποιείται από τους μαθητές στα διαλλείματα. Επίσης από αυτό το σχολειό 

αξίζει να σημειωθεί πως έχουν περάσει και διακριθέντες αθλητές όπως ο Νίκος Λυμπερόπουλος, ο 

Σωτήρης Λυμπερόπουλος, ο Νίκος Φρούσος και ο Παραολυμπιονίκης Θοδωρής Αλεξάς.  

 

 

 
 

 



ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
 

Το 1937 το 2
ο  

δημοτικό σχολειό έχει 356 μαθητές  και στεγάζεται από το σπίτι του Καρρά. Το 

1989 εγκαινιάζεται το νέο κτηριο του δευτέρου δημοτικού σχολείου. Το προηγούμενο κτίριο 

καταστράφηκε από το σεισμό του 1986. 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

 

Το δεύτερο νηπιαγωγείο εγκαινιάστηκε το 2005 στον προαύλιο χώρο του δευτέρου δημοτικού 

σχολειό Φιλιατρών. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΡΙΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

 

Κατά την περίοδο 1895 και υστέρα από επίμονη και πρωτοβουλία των κάτοικων της πόλης των 

Φιλιατρινών ιδρύθηκε το τρίτο δημοτικό σχολείο. Τα πρωτα χρονια της ίδρυσης του βρισκόταν 

διπλά στο δημαρχείο σε ένα χαμηλό σπίτι με δυο παράθυρα ξύλινα και φτιαγμένο από πέτρες. 

Καθώς τα χρονιά περνούσαν άρχισε να αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών με αποτέλεσμα να 

αναγκάσουν τους τότε υπευθύνους να κάνουν μια μεγάλη επένδυση, να επεκτείνουν τον χώρο του 

σχολείου. 

 

Υστερα τη χρονικη περίοδο  1940-1942 αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν ένα μεγάλο χωράφι 

ελαφρώς εγκαταλελειμμένο οπού ανήκε σε ένα μικρομεσαίο αγρότη. Έτσι αυτό το χωράφι εγινε το 

νέο τρίτο δημοτικό σχολείο. Συμφώνα με την στατιστική οι μαθητές κάθονταν ανά τρεις στα 

θρανία και έκαναν μαθημα μέχρι και το Σάββατο. Ο αριθμός των μαθητών μια χρονιά έφτασε τα 

485 παιδιά. Από την εκπαίδευση δεν έλειπε επίσης και ο κυριακάτικος εκκλησιασμός οπού ήταν 

υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές. 

 

 

ΤΡΙΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 

 

Το τρίτο νηπιαγωγείο ιδρύθηκε το 2005-2006 μέσα στο γήπεδο του τρίτου δημοτικού. Ωστόσο οι 

μαθητές ήταν περίπου 20 και διευθύντρια είναι η κυρία Βάσω Παυλακου.  

 

 



ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 
 

Βρίσκεται στα φιλιατρά Μεσσηνίας σε δικό του χώρο οπού έχει την απαραίτητη ασφάλεια. 

Βρίσκεται σε λειτουργία περίπου 7 χρονιά και στόχος του είναι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να 

μπορέσουν να μάθουν όπως τα φυσιολογικά παιδιά. Αυτή την στιγμή έχει 14 μαθητές και 7 

δασκάλες. 

 

Στους μαθητές του ειδικού σχολείου συμπεριλαμβάνονται δυο παιδιά με διανοητική στέρηση, ένα 

κούφο, ένα σε αναπηρικό καροτσάκι και ένα παραπληγικό σε καροτσάκι. Το σχολείο έχει 

ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό και μια νοσηλεύτρια. Τα παιδιά είναι ηλικίας από 

6 μέχρι 15 χρονών. Το σχολείο έχει σύλλογο γονέων και κηδεμόνων που κάνει τα πάντα για να 

μείνει το σχολείο αυτό ανοιχτό. Τα παιδιά έρχονται από Πύλο - Χώρα - Γαργαλιάνους - 

Κυπαρισσία και Φιλιατρά. 

 

 

 

 


