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Πρώτος ιδιοκτήτης της οικίας Γεωργίου Δαμιανού ήταν ο Ιωάννης Ζήσης, την οποία στη 

συνέχεια πούλησε στον Γ. Δαμιανό και εκεί έζησαν τα παιδιά του,  Αγάπη και Δημήτριος 

Δαμιανός. Ο Δ. Δαμιανός, τη δεκαετία του 1960, έφυγε στο εξωτερικό και επέστρεψε τη 

δεκαετία του 1980. Σήμερα δε ζει κανένας τους και το σπίτι ανήκει σε νέο ιδιοκτήτη2.  

   Στο ιδιωτικό αυτό κτίριο οποία στεγάστηκε το Παρθεναγωγείο της πόλης μέχρι το 1904. 

Σύμφωνα με το Αρχείο της Μητρόπολης Μογλενών (Φλωρίνης), το ενοίκιο του Παρθεναγωγείου  

το πλήρωνε η ελληνική κοινότητα. Το 1904, όταν αγοράστηκε η οικία και το οικόπεδο του Ιζέτ 

πασά, το Παρθεναγωγείο μεταφέρθηκε και λειτούργησε προσωρινά στον χώρο  υποδοχής της 

πρώην οικίας  του πασά και συγκεκριμένα στο «σελαμλίκιον», το οποίο στο μεταξύ είχε 

διαμορφωθεί σε χώρο κοιτώνων των μαθητών του Αρρεναγωγείου, με προσθήκη ξύλινων 

χωρισμάτων. Σχεδόν ταυτόχρονα, το 1904, αποφασίστηκε  και η οικοδόμηση κτιρίου στο ίδιο 

οικόπεδο και απέναντι από το Αρρεναγωγείο, για να στεγαστεί το Παρθεναγωγείο της πόλης3. 

Εδώ το Νοέμβριο του 1912 φιλοξενήθηκε από τον αρχικό ιδιοκτήτη της οικίας, Ιωάννη Ζήση, ο 

υποστράτηγος  Παναγιώτης Δαγκλής. Αναφέρεται χαρακτηριστικά:  

…10ην ώραν π.μ., της 8 Νοεμβρίου 1912, προβάλλει ό ‘Αρχιστράτηγος των 

Ελλήνων Διάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, έφιππος, συνοδευόμενος υπό του τότε 

Ιστορικού Επιτελείου του, με Επιτελάρχην τον αείμνηστον Υποστρ. Δαγκλήν 

Παναγ και λοιπούς αξιωματικούς. Μετά το τέλος της δοξολογίας οι υψηλοί 
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επίσημοι ωδηγήθησαν εις την πόλιν ένθα ό μεν Διάδοχος του Ελληνικού 

θρόνου Κωνσταντίνος εφιλοξενήθη εις το μέγαρον της Ιεράς Μητροπόλεως εις 

επισφράγισιν των πόθων και των ονείρων του χριστιανισμού αξιωθέντος εις 

τον ιερόν εκείνο μέγαρον ένθα εσφυρηλατούντο αι ωραιότεροι εθνικαί ιδέαι 

και ελαμβάνοντο αι πατριωτικαί αποφάσεις υπέρ απελευθερώσεως της 

Μακεδονίας να στέγαση τον Διάδοχον του ‘Ελληνικού θρόνου μετά των λοιπών 

Πριγκήπων της Βασ. οικογενείας, του δε Γενικού Επιτελείου εις την οικίαν του 

Ιωάννου Σαπουντζή. Ο Αρχηγός του Επιτελείου υποστράτηγος Δαγκλής 

Παναγιώτης εφιλοξενήθη εις την επί της οδού ‘Ελευθερίας οικίαν του 

αειμνήστου Ιωάν. Ζήση ενός αγνού πατριώτου αξίου γενικής εκτιμήσεως διά 

την εις τον Μακεδονικόν αγώνα μετ’ αυταπαρνήσεως δράσιν της εκ 

Πολυποτάμου (Νερέτι) οικογενείας Παπακωσταντίνου ης επίλεκτον μέλος 

τυγχάνει ούτος4. 
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