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τοϋ γεωγράφου C. Blaeu, Atlas major sive Cosmographia Blaviana, 1666 - Macedonia, 
Epirus et Achaia, 1662 (καί ανατυπώσεις στόν 18ο αί.) ή Gavardina φέρεται στά βόρεια 
του 'Αλιάκμονα μακριά άπό τόν Όλυμπο· μέ τήν επιφύλαξη βέβαια δτι οί χαρτογρά
φοι τοϋ 16ου καί Που αί. δέν ήσαν σαφείς στην ακριβή τοποθέτηση των γεωγραφι
κών χώρων πού τούς απασχολούσαν. Έκει τήν τοποθετούν καί άλλοι χαρτογράφοι 
τού Που καί 18ου αί.· ό ενδιαφερόμενος μπορεί πρόχειρα νά άναζητήσει τίς πλη
ροφορίες αυτές στήν έκδοση: Δήμος Θεσσαλονίκης - Δημοτική Πινακοθήκη, Χάρτες 
καί γκραβοϋρες τής Μακεδονίας, 15ος-19ος αί., Θεσσαλονίκη 1992. Ό συγγρ. στήν σ. 
48 συζητεΐ γιά τό χωριό Καρίτσα καί υποθέτει πώς πρέπει νά ταυτισθεΐ μέ τό Φερ- 
νίτσα, πού άπαντά συχνά στά έγγραφα πού έξέδωσε ό Ίω. Κ. Βασδραβέλλης, Ιστορικά 
'Αρχεία Μακεδονίας 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, ώς τόπος καταγωγής πολλών 
άπογραφομένων τής περιόδου 1831-1835. Δέν άποκλείεται ή υπόθεσή του νά είναι 
ορθή, εφόσον είναι εύκολη ή παρανάγνωση Καρίτσα - Φερνίτσα. ’Αναζήτησα τήν Φερ- 
νίτσα σέ κείμενα καί χάρτες τής περιοχής, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Μόνον πού ή Κα
ρίτσα πού μνημονεύει ό συγγρ. δέν είναι αυτή πού βρίσκεται στήν Όσσα, αλλά στόν 
Όλυμπο, μερικά χιλιόμετρα ψηλότερα άπό τό Δίον. Υπάρχει καί Καρίτσα στήν Όσ
σα, αλλά δέν έχει σχέση μέ αυτήν τού Όλύμπου· στήν τελευταία έχουν εγκατασταθεί 
κάτοικοι τοϋ παλαιού χωριού Φτέρη (πού βρισκόταν γύρω στά 15-20 χλμ. βορειότερα 
τής Καρίτσας). Μήπως λοιπόν ή Φτέρη πρέπει νά ταυτισθεΐ μέ τήν Φερνίτσα τών 
τουρκικών εγγράφων; Ό ’Αντώνιος Μηλιαράκης, 'Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ήπειρον 
καί Θεσσαλίας κατά τόν Émile Isambert, Άθήναι 1878, σ. 77, γράφει: «Μετά τούς 
Σφίγγους καταλείπομεν έν δεξιμ τήν Κουντουριώτισσαν καί τόν αυλώνα δι’ ου φθά
νει τις είς τήν Μονήν τής Πέτρας, καί διερχόμενοι τήν Φτέρην ή Καρίτσαν, φθάνομεν 
εις (2 ώρ. 30) Μαλαθρίαν, τό άρχαιον Δίον». Πρβλ. τόν Νικ. Θ. Σχινδ, 'Οδοιπορικοί 
σημειώσεις Μακεδονίας, Ήπειρον..., Άθήναι 1886, σ. 47. Λιγότερο διαφωτιστική 
είναι ή μελέτη τού Άθ. Γ. Καραβέργου, Τούρκικα έγγραφα - άπό τά Ιστορικά αρχεία 
Μακεδονίας άναφερόμενα στό Νομό Πιερίας, Θεσσαλονίκη 1984.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Άδέλα Ίσμυρλιάδου, Κοριτσά, ’Εκπαίδευση - Ευεργέτες - Οικονομία 1850- 
1908, έκδ. Institute for Balkan Studies - έκδ. οίκος ’Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 
1997, σσ. 176 + 12 εικόνες.

Τό παρόν έργο είναι ή διδακτορική διατριβή τής Άδ. Ίσμυρλιάδου καί άνα- 
φέρεται στήν εποχή τής ακμής τής πόλεως Κοριτσδς τής Β. ’Ηπείρου, δηλ. τή χρονική 
περίοδο 1850-1908. Στήν Εισαγωγή τοϋ βιβλίου της ή συγγρ. άναλύει τούς λόγους 
τής ακμής: οικονομική άνθηση, πλουτισμός Κοριτσαίων τής Διασπορδς, άνοδος τής 
άστικής τάξης, δραστηριότητες τού Ήπειρώτου μητροπολίτου Νεοφύτου, παραχώρη
ση δικαιωμάτων στούς Χριστιανούς άπό τήν Υψηλή Πύλη μέ τό Χάττι Χουμαγιούν 
(1856). Ή συγγρ. παρουσιάζει, επίσης, τίς πηγές της όπως: τά έγγραφα τοϋ Ιστορικού 
’Αρχείου τοϋ 'Υπουργείου ’Εξωτερικών, τό αρχείο τού 'Ιδρύματος ’Ηπειρωτικών Με
λετών, τό Public Record Office, τήν εφημερίδα τής Κοριτσδς Πελααγίς. Στήν συνέχεια 
ή συγγρ. άσχολειται μέ τά Ιστορικά τής Κοριτσδς: προέλευση ονόματος, άναφορά της 
άπό τίς βυζαντινές πηγές, σχέσεις της μέ τίς γειτονικές περιοχές (Μοσχόπολη, Νικολί- 
τσα, Βυθικούκι, Ύπισχία), διοικητική υπαγωγή της κατά τήν Τουρκοκρατία στό βι-
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λαέτι Μοναστηριού, πληθυσμιακή φυσιογνωμία τοϋ σαντζακιού Κοριτσάς (26.500 
"Ελληνες, 20.000 Μωαμεθανοί κατά τό 1881, 14.000 "Ελληνες, 4.000 ’Αλβανοί τό 
1875), διοίκηση τής πόλεως (Έλληνας 'Ορθόδοξος μητροπολίτης, Τούρκος μουτε- 
σαρρίφης), γλώσσα (ένα είδος αρχαϊκής ’ιλλυρικής), ήθη καί έθιμα, μουσική (καθα- 
ρώς ελληνικά). Ή συγγρ. επιμένει εδώ στήν εκκλησιαστική πορεία τής Μητροπόλεως 
Κοριτσάς από τόν 11ο μ.Χ. αί. ώσπου τό 1767 μέ τήν κατάργηση τής αυτοκέφαλης 
άρχιεπισκοπής ’Αχριδών ή Μητρόπολη Κοριτσάς καί Σελασφόρου υπάγεται στό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο ώς Μητρόπολη Κοριτσάς καί Μοσχοπόλεως. ’Εξετάζονται, 
επίσης, οί εκκλησίες καί οί μονές τής ευρύτερης περιοχής τής Κοριτσάς.

’Ακολούθως ή συγγρ. παρουσιάζει τήν οικονομική ζωή τών Ελλήνων τής Κορι- 
τσάς, τά καταστήματά της, τόν ορυκτό πλούτο της, τούς Ικανούς οίκοδόμους της, τήν 
έμπορική σημασία της, τό σαββατιάτικο πανηγύρι της, τούς πλούσιους Κοριτσαίους 
τής Αίγύπτου καί τής Ρουμανίας, τό πυκνό έξαγωγικό εμπόριο τής πόλεως, τίς τραπε
ζιτικές δραστηριότητες τών Κοριτσαίων Μάνου, Φούντου κ.λπ., τήν κυκλοφορία ξέ
νων νομισμάτων. Όλα τούτα έδιδαν στήν πόλη οικονομική εύρωστία καί αρχοντιά 
εφάμιλλη μέ αύτήν τής Σμύρνης καί τού Φαναριού. Ή οικονομική άνθηση έπέφερε 
καί πνευματική άνθηση· έτσι συνέβη καί στήν περίπτωση Κοριτσάς πού συνοδεύθηκε 
μέ συνεχή αύξηση τού ελληνικού πληθυσμού της.

Στό δεύτερο κεφάλαιο Κοριτσαϊοί ευεργέτες τής Διασποράς ή κ. Ά.Ί. ξεκινώ
ντας άπό τήν ίδρυση τού Λάσου, πού καθιερώνει τό 1850 ό μητροπολίτης Κοριτσάς 
Νεόφυτος (1845-1878) μέ σκοπό τή διαφύλαξη στό ταμείο αύτό τών δωρεών τών Κο- 
ριτσαίων τής Διασποράς. Άπό τό ταμείο αύτό λίγα χρόνια άργότερα διετίθεντο ποσά 
γιά σχολεία, φαρμακεία, οικοτροφεία, εκκλησίες καί άλλα κοινωφελή έργα. Ή δια
χείριση τού Λάσσο-. υπήρξε άρίστη καί καρποφόρα έπ’ άγαθω τών Κοριτσαίων, οί 
όποιοι φιλοτιμοΰνταν νά ενισχύουν τό κοινοτικό αύτό ταμείο άπό τούς πιό πλού
σιους ώς τούς πιό φτωχούς. Προκειμένου νά φανεί ή οικονομική δυνατότητα τού 
Λάσσο ή συγγρ. παραθέτει τά πρόσωπα, τούς φορείς, τίς έκκλησίες, τίς μονές πού τό 
ένίσχυαν τροφοδώντας τήν σημαντική αυτή πηγή πλούτου τής Κοριτσάς. Γενικώς οί 
δωρεές καί τά ποικίλα εμβάσματα τών ξενιτεμένων Κοριτσαίων κάλυπταν τήν ανέ
γερση κτηρίων, τήν οργάνωση βιβλιοθηκών καί εργαστηρίων, τήν λειτουργία ορφανο
τροφείου, τήν πληρωμή τών μισθών τού διδακτικού προσωπικού. Μεταξύ τών εύεργε- 
τών τής Κοριτσάς διακεκριμένη θέση κατέχουν ό Ίω. Μπάγκας (1814-1895) καί ό 
Άναστ. Άβραμίδης-Λιάκτσης. Ό πρώτος άφοΰ πλούτισε, μετά τό 1833, στήν Αίγυ
πτο, εγκαταστάθηκε στήν Ρουμανία καί άπό τό 1850 άρχισε νά εύεργετεΐ τήν γενέθλια 
πόλη· τό 1889, γέρος πλέον, παρέδωσε στόν τότε πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη 
όλη τήν περιουσία του, ύπό τόν μοναδικό όρο νά μεριμνά τό ελληνικό κράτος γιά τήν 
συντήρηση τού ελληνικού σχολείου τής Κοριτσάς, πού έφερε καί τό όνομά του. Ή 
ελληνική πολιτεία φρόντισε γιά τήν καλύτερη άξιοποίηση τής δωρεάς Μπάγκου- στήν 
διαχειριστική επιτροπή μετείχαν επιφανείς "Ελληνες πολίτες πού έξασφάλιζαν τήν 
άψογη διαχείρισή του. Ό Άναστ. Άβραμίδης ένίρχυσε τό Λάσσο τής Κοριτσάς καί 
άπό τίς δωρεές του τροφοδοτούνταν οί δύο αστικές σχολές άρρένων κατά κύριο λό
γο, αλλά καί τό κοινοτικό φαρμακείο, σέ μία εποχή πού είχε κορυφωθεΐ ή αλβανική 
προπαγάνδα στήν Κοριτσά καί οί κύκλοι τής αλβανικής διασποράς τού Βουκουρε- 
στίου πίεζαν τόν Άβραμίδη νά ένισχύσει τήν ίδρυση αλβανικού σχολείου στήν Κορι- 
τσά. Πάντως ή ελληνική δημογεροντία Κοριτσάς μέ τούς μητροπολίτες Κοριτσάς, 
Μοναστηριού κατόρθωσαν νά διαχειριστούν κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τό 
κληροδότημα Άβραμίδη, παρά τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες πού παρουσιάσθη-
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καν καί πού άναλύει ή συγγρ. μέ βάση τίς άρχειακές πηγές.
Σιό επόμενο κεφάλαιο ό λόγος γιά την Γενική Εκπαίδευση στην Κοριτσά· ή με

λέτη τού θέματος αρχίζει από τό 1723, οπότε φαίνεται ότι ιδρύθηκε τό πρώτο ελλη
νικό σχολείο στην πόλη κατά τό σύστημα καί την μέθοδο τών ελληνικών σχολείων τής 
εποχής: διδασκαλία 'Οκτωήχου, Ψαλτηρίου, Συνόψεως, έξετάσεις ενώπιον τού μη
τροπολίτου καί τών επιτρόπων. ’Από τό 1836 είσάγεται ή άλληλοδιδασκαλία, πάλι 
κατά τό πρότυπο τών λοιπών ελληνικών σχολείων· παραλλήλως λειτουργεί τό Ελλη
νικό Φροντιστήριο καί τό Παρθεναγωγείο, ενώ τό 1837 οί άδελφοί Μήτκου Ιδρύουν 
τήν κοινή ελληνική σχολή πού είχε καί καλούς διδασκάλους καί πολύ καλή βιβλιο
θήκη. Λειτουργούσαν, επίσης, μετά τό 1867 δύο άστικές σχολές άρρένων. "Ολα αυτά 
τά σχολεία ένίσχυε τό Λάσσο, οί ευεργέτες τής Κοριτσδς καί ό Ελληνικός Φιλο
λογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως. Τά σχολεία αυτά μετά τό 1872 μετεξελίχθη- 
καν σέ άστικές σχολές ακολουθώντας τό πρόγραμμα τής Πατριαρχικής Παιδαγωγικής 
Επιτροπής, ένώ λίγο άργότερα ή ’Αστική Σχολή Κοριτσάς είχε λάβει τόν χαρακτήρα 
πρακτικής σχολής γιά νά έναρμονισθει μέ τίς ανάγκες τών πολιτών τής πόλεως μέ άξο
να τής διδασκαλίας βιοτεχνικά, γεωπονικά καί λοιπά τεχνικά μαθήματα γύρω άπό τήν 
υφαντική, τήν οικοδομική, τήν βυρσοδεψία, τέχνες δηλαδή πού ένδιέφεραν τούς Κο- 
ριτσαίους. Χαρακτηριστική γιά τά θέματα παιδείας ήταν ή διδασκαλία τής τοπικής 
Ιστορίας κατά τήν δεκαετία τού 1880 άπό τόν διδάσκαλο Καρμίτση, ό όποιος συνέ
γραψε καί σχετικό βιβλίο.

Σημαντικός σταθμός γιά τήν ιστορία τής Κοριτσάς είναι τό έτος 1875, οπότε 
συντάσσονται οί Γενικοί Κανονισμοί τών κοινών καθιδρυμάτων τής πόλεως Κοριτσάς 
καί πού άλλαξαν πρός τό καλύτερο τήν λειτουργία τών εκπαιδευτηρίων της. Οί διεκ
δικήσεις τών γειτόνων μετά τό συνέδριο τού Βερολίνου (1878) έδωσαν άφορμή νά 
ανοίξουν νέα σχολεία καί στήν Κοριτσά μέσω τών οποίων άντέστη ό ’Ηπειρωτικός 
ελληνισμός. Στά πλαίσια αυτής τής άμυνας ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 
Κωνσταντινουπόλεως ένίσχυε τόν ομόλογό του ’Ηπειρωτικό, πού καί αυτός έδρευε 
στήν Κωνσταντινούπολη, γιά τήν 'ίδρυση δημοτικών σχολείων καί νηπιαγωγείων πού 
θά καλλιεργούσαν τήν ελληνική γλώσσα, τήν ελληνική ιστορία, τήν ορθόδοξη παρά
δοση. ’Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε μάλιστα στά νηπιαγωγεία τής περιφέρειας μέ κύ
ρια φροντίδα τήν ενίσχυση τής διδασκαλίας τής ελληνικής γλώσσας.

Μέ τήν έναρξη τού 20οΰ αί. τά ελληνικά σχολεία τής Κοριτσάς, καί άρα καί ό 
αριθμός τών μαθητών, πολλαπλασιάσθηκαν σέ απάντηση τών ξένων προπαγανδών καί 
ιδιαιτέρως τής αλβανικής. Ή συγγρ. κάμει λόγο εδώ γιά τό Παρθεναγωγείο, τού 
όποιου ή παρεχόμενη παιδεία άπέβλεπε στήν καλλιέργεια τής ελληνικής γλώσσας γιά 
νά μπορούν, άπό τή μία νά αλληλογραφούν άργότερα οί άποφοιτήσαντες μέ τούς ξε
νιτεμένους συζύγους καί άπό τήν άλλη νά βελτιώσουν τίς γνώσεις τους στήν υγιεινή, 
τήν μαγειρική, τίς οικιακές εργασίες, αλλά καί τήν εθνική παράδοση. Όσο γιά τό 
άλβανικό σχολείο τής Κοριτσάς, αυτό ιδρύθηκε ύστερα άπό ενέργειες τών άλβανι- 
στών Μάρκου καί Κωστούρη καί τών οργανώσεων Tarali i Shquipes, πού δραστηριο
ποιήθηκαν παραλλήλως καί στήν εκτύπωση βιβλίων, χαρτών, άλφαβηταρίων γιά τήν 
διάδοση τής άλβανικής γλώσσας. Ή κίνηση αυτή εκδηλώθηκε μετά τό 1885 άλλά 
πολύ σύντομα άτόνησε άπό τήν έλλειψη ενδιαφέροντος τών ’Αλβανών, μολονότι οί 
άλβανιστές είχαν ρίψει όλο τό βάρος τών προσπαθειών τους στήν Κοριτσά παραμε
ρίζοντας άλλες κρίσιμες γι’ αυτούς περιοχές, όπως ή Αυλώνα, τό ’Αργυρόκαστρο καί 
ή Πρεμετή. Σημειωτέον ότι στό άλβανικό σχολείο διδασκόταν ή ελληνική γλώσσα καί 
ότι αύτό έκλεισε τίς πύλες του τό 1902 (τό άρρεναγωγεΐο) καί τό 1908 (τό Παρθε-
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ναγωγειο)· ήδη άπό τό 1890 τό σχολείο αύτό λειτουργούσε μέ δέκα μόνο μαθητές. 
’Απροθυμία προσελεύσεως μαθητών, κακή οικονομική κατάσταση των οργανώσεων 
που τό στήριζαν, αλλά καί τήν μετατόπιση τοϋ ένδιαφέροντος των άλβανιστών τών 
οργανώσεων Bashkimi καί Agimi στήν Βόρεια ’Αλβανία καί κυρίως στήν Σκόδρα ήσαν 
οί αιτίες αναστολής τής λειτουργίας τους.

Στό τέταρτο κεφάλαιο ή κ. Ά.Ί. άσχολεϊται μέ τήν λειτουργία καί τήν εθνική πο
λιτική τοϋ Μπαγκείου Γυμνασίου, τόν κανονισμό τών κοινών καθιδρυμάτων τής Κο- 
ριτσάς (1875), τό Αάσσο, τά όποια μαζί μέ τό ελληνικό κράτος προώθησαν σέ σημα
ντικό βαθμό τήν παιδεία τής πόλεως καί τής περιοχής της. Έτσι, στά σχολεία τής βο- 
ρειοηπειρωτικής πόλεως δίδαξαν Ικανοί διδάσκαλοι, κλήθηκαν αξιόλογοι Ιατροί καί 
ιερείς, έστάλησαν πολύ καλά βιβλία, ιδρύθηκαν νέα σχολεία, δόθηκαν υποτροφίες 
καί όλα αυτά όχι μόνον μέ τήν συμβολή τών εντοπίων καί ξενιτεμένων Κοριτσαίων, 
αλλά καί χάρη στό ενδιαφέρον καί τήν οικονομική στήριξη τοϋ ελληνικού κράτους, 
τού Συλλόγου πρός διάδοσιν τών ελληνικών γραμμάτων, τής Μπαγκείου Επιτροπής. 
Ή συγγρ. μάς πληροφορεί εδώ καί γιά τά διδασκόμενα μαθήματα καί επισημαίνει 
παραλλήλως ότι ή στόχευση τών σχολείων τής Κοριτσάς ήταν ή παροχή παιδείας, 
θρησκευτικής καί πατριωτικής, σέ συνδυασμό μέ τήν ενίσχυση τής διδασκαλίας τής 
ελληνικής γλώσσας (αρχαίας καί όμιλουμένης) καί τήν αφοσίωση τών πιστών στό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο· στό ίδιο αύτό κεφάλαιο εξετάζονται τά σχολικά εγχειρί
δια, ή αύξηση τοϋ κρατικού ένδιαφέροντος (μετά τό 1901), ή αποτελεσματική παρου
σία τοϋ προξένου τού Μοναστηριού Κιουζέ Πεζά κ.ά.

Τό βιβλίο κλείνει μέ τά συμπεράσματα καί τήν έκδοση εγγράφων στό Παράρτημα· 
πίνακες μισθοδοσίας διδασκάλων καί καθηγητών τού ελληνικού κράτους καί τών 
συναδέλφων τους τών σχολείων τής Κοριτσάς, προκειμένου νά άναδειχθεΐ ή κρατική 
μέριμνα γι’ αύτά τά τελευταία, ώρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, έγγραφα γυμνα
σιαρχών, προξένων κλπ., πάντα βεβαίως σέ συνάφεια μέ τά σχολεία τής Κοριτσάς. Καί 
φυσικά ή ανέκδοτη καί έκδεδομένη βιβλιογραφία καί οί εικόνες.

Συμπερασματικώς, τό βιβλίο τής κ. Ά.Ί. είναι πολύ χρήσιμο, γιατί συνιστά μία 
αξιόλογη συμβολή στήν ιστορία τής ’Ηπείρου, αφού παρέχει μία πολύ σαφή εικόνα 
τής άκμής τής Κοριτσάς κατά τήν περίοδο 1850-1912. Τά κληροδοτήματα τών Κορι- 
τσαίων, οί δωρεές τών άποδήμων, ή εκπαίδευση, ή καλλιέργεια τής έλληνικής γλώσ
σας καί τών ελληνικών γραμμάτων κατ’ αυτήν τήν κρίσιμη περίοδο τών εθνικών διεκ
δικήσεων καί τής έμφανίσεως τοϋ άλβανισμοΰ προβάλλονται στό βιβλίο τής κ. Ά.Ί. 
Δέν λείπει, ωστόσο, καί ή μελέτη τής οικονομίας, τών προσώπων καί τών φορέων πού 
συνέβαλαν στήν πρόοδο τής Κοριτσάς. Γι’ αύτό καί ευχόμαστε νά έχουμε συντόμως 
παρόμοιες εργασίες αφιερωμένες στά άλλα κέντρα τής Βορείου ’Ηπείρου: τό Αργυ
ρόκαστρο, τούς Αγίους Σαράντα, τήν Χειμάρα, τό Δέλβινο.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Μ. G. Varvounis, La vie quotidienne et les comportements religieux traditionnels dans la 
Thrace du 14e siècle. Le témoignage de la Chronique d’Éphrem d’Énos, έκδ. Association 
Culturelle de Komotini - Centre des Études Thraciennes, Komotini 1998, Supplement 
Thrakiki Epetirida, no 3, pp. 116.

Ό κ. Μ. Βαρβούνης άσχολεϊται άπό ετών μέ θέματα λαογραφίας τού θρακικοΰ 
χώρου· ή θέση του ώς έπίκ. καθηγητοϋ στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τού
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