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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 19ου αϊ κ.ε. 

(1857-1865) 

(Άγνωστα στοιχεία από εφημερίδες της Κων/πόλεως) 

Α Πρόλογος 

Για την κατάσταση της παιδείας γενικότερα και της εκπαιδεύσεως1 ειδι
κότερα στην Έδεσσα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας πολλές και ποι
κίλες είναι οι εργασίες πού έχουν γραφεί ως τώρα μέ ενδιαφέρουσες ειδή
σεις2. Οι περισσότερες από αυτές, στηριγμένες ή μια στην άλλη, κατά κανόνα 
επαναλαμβάνουν τά ϊδια μέ διάφορες προσθαφαιρέσεις, χωρίς να προσθέ
τουν περισσότερα στοιχεία, διαφωτιστικά για ορισμένα σημεία, πού οπωσδή
ποτε έχουν ανάγκη ορισμένων διευκρινήσεων. Αρκετά βέβαια είναι τά στοι
χεία πού έχουν γραφεί για τις αρχές της παιδείας στην Έδεσσα μέ τήν ίδρυ
ση του πρώτου σχολείου στην περίοδο της τουρκοκρατίας (1782) και πολύ
τιμες στον τομέα αυτό είναι οι εργασίες του Γεωργίου Τουσίμη3 και Κ. Γ. Στα-

1. Προβαίνουμε στη διάκριση αύτη, διότι οι οροί αυτοί δεν πρέπει να ταυτίζονται· ή 
«παιδεία» ως ευρύτερη έννοια καλύπτει τήν ένσυνείδητον και σκοπίμως ώργανωμένην 
κοινωνικήν λειτονργίαν τής διαμορφώσεως τον άνθρωπου πάσης ηλικίας ως ατομικής 
προσωπικότητος και ως κοινωνικού δντος, ενώ ή «εκπαίδευση» ως στενότερη έννοια 
εκφράζει τήν διά τον σχολείον ώργανωμένην παιδείαν, Ν. Δενδρινοΰ-Άντωνακάκη, 
άρθρο «Παιδεία», Μεγάλη Παιδαγωγική Έγκνκλοπαιδεία, τ. Δ', 'Αθήναι, έκδ. Ελληνικά 
Γράμματα - Herder, 1964, σ. 338. 

2. Άπο το πλήθος των εργασιών αυτών σημειώνουμε τις κυριότερες: 
α. Τρύφων Ε. Εύαγγελίδης, Ή παιδεία επί τονρκοκρατίας, τ. Α', Αθήναι 1936, 

σσ. 107-109. 
β. Ματθαίος Κ. Παρανίκας, Σχεδίασμα περί τής εν τω ελληνικω εθνει καταστά

σεως των γραμμάτων άπο αλώσεως Κωνσταντινονπόλεως..., Κων/πολις 1867, 
α 50. 

γ. Στέφανος Ί . Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα 
τον ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα τής τουρκοκρα
τίας, Θεσσαλονίκη 1970, σσ. 80-84 (μνημειώδες έργο). 

δ. Έδεσσαΐος, «"Εδεσσα (τέως Βοδενά)», Μακεδονικον Ήμερολόγιον, (Αθήναι 
1908) 213-223. 

ε. Ευστάθιος Στουγιαννάκης, 'Έδεσσα ή Μακεδόνικη εν τή ιστορία, Θεσσαλο
νίκη 1932, Έδεσσα 2001 (ανατύπωση), σ. 242 κ.ε. 

στ. Γεώργιος Τουσίμης, «'Επισκοπικός κατάλογος Μητροπόλεως 'Εδέσσης», περ. 
Έδεσσαϊκά Χρονικά, τχ. 2 Ι Μάϊος-Αύγουστος 1972, σσ. 5-17. 

ζ. Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, cO νέος ελληνισμός στην 'Έδεσσα (Βοδενά), "Εδεσ
σα 2000. 

3. Ό Γεώργιος Τουσίμης (μακαρίτης τώρα πιά), χωρίς πανεπιστημιακές περγαμηνές, 
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λίδη4 στο εξαίρετο περιοδικό τού Φιλοπρόοδου Συλλόγου «Μέγας Αλέξαν
δρος», Έδεσσαϊκά Χρονικά, το όποιο, μέ τις μελέτες πού βρίσκονται αποθη
σαυρισμένες στις σελίδες του, έγραψε ιστορία, άφησε εποχή, γεγονός πού 
ευχόμαστε να συνεχίσουν νεότερα περιοδικά και έντυπα της περιοχής, όπως 
τα Ανάλεκτα και ο Έδεσσηνός, τα όποια, παρ' όλες τις προσδοκίες μας, 
έπαυσαν να εκδίδονται. 

Όσα όμως κι αν είναι τα στοιχεία πού έχουμε, ποτέ δέν εΐναι δυνατόν 
να καλυφθεί ή ιστορία τής πόλεως και πάντοτε θα βρίσκουμε και κάτι και
νούργιο, κάτι πού μας διέφυγε για πολλούς και ποικίλους λόγους, ανεξάρ
τητους από τή θέληση μας, εφόσον τά πάντα ρεϊ... πάντα χωρεί καί ονδεν 
μένει5, κατά τον Ηράκλειτο, τον σκοτεινό τής Εφέσου φιλόσοφο. Μέ τήν 
εργασία μας, λοιπόν, αυτή, συμπληρώνοντας ορισμένα κενά τής εκπαιδευ
τικής δραστηριότητας, πού παρατηρείται στην Εδεσσα λίγο μετά τα μέσα 
του ΙΘ' αι., παρουσιάζουμε σχετικά δημοσιεύματα εφημερίδων τής Κων/πό-
λεως, αναφερόμενα τόσο στις ιδιαίτερες συνθήκες πού επικρατούσαν έκεϊ, 
όσο καί στο γενικότερο κλίμα καί τήν περιρρέουσα ατμόσφαιρα τής επο
χής· 

Β. Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων 

'Από τα δημοσιεύματα αυτά, τέσσερα συνολικά, ένα ανάγεται στην εφη
μερίδα Τηλέγραφος τον Βοσπόρου και Βνζαντίς, άλλο στην εφημερίδα 'Ομό
νοια καί δύο άλλα στην εφημερίδα 'Ανατολικός 'Αστήρ. 

φιλομαθής στο έπακρο καί έργασιομανής, οσο ελάχιστοι σήμερα επιστήμονες, αναμό
χλευσε τήν ιστορία τής πατρικής του κοιτίδας και μέ τις έρευνες του έριξε φως σε πλείστα 
οσα σκοτεινά σημεία καί μέ τά δημοσιεύματα του επάξια μπορεί νά σταθεί δίπλα σέ επι
στήμονες ιστορικούς οι όποιοι, οσο κι αν κατέχουν τίτλους καί διπλώματα, δέν θά μπο
ρούσαν νά συγκριθούν μαζί του γιά το άρτιο καί αξιοζήλευτο έργο του, ένα έργο πού επε
κτείνεται σέ πολλούς ιστορικούς τομείς, τους οποίους ερεύνησε καί σχολίασε μέ μεγάλη 
προσοχή καί σχολαστικότητα (πρβλ. τις εργασίες του στά περιοδικά Έδεσσαϊκά Χρονικά, 
'Ανάλεκτα, εφημερίδα Έδεσσαϊκή, τή συμμετοχή του σέ διάφορα επιστημονικά συνέδρια 
μέ τήν πολυγλωσσία του κ.λπ.). 

4. Ό Κ. Γ. Σταλίδης, φιλόλογος εξαίρετος μέ πολλές ανησυχίες καί οραματισμούς 
ευγενικούς, πολυγραφότατος καί πολυτάλαντος οχι μόνο ως εκπαιδευτικός άλλα καί ως 
συγγραφέας, δίκαια θά μπορούσε νά αποκληθεί ή ψυχή του εκλεκτού περιοδικού Έδεσ
σαϊκά Χρονικά, το όποιο καί στήριξε πλουτίζοντας το μέ τις θαυμάσιες εργασίες του, οι 
όποιες κάλλιστα θά μπορούσαν νά παραβληθούν μέ τις αξιόλογες μελέτες τού Γ. Τουσί-
μη, μέ τον όποιο καί συνεργαζόταν αρμονικά. Περιττεύει νά αναγράψουμε τις πρωτότυ
πες καί (γιατί οχι;) βαρύγδουπες μελέτες του γιά τήν "Εδεσσα καί τήν περιοχή της, οι 
όποιες, κοντά στο κλασικό έργο τού Ευσταθίου Στουγιαννάκη γιά τήν "Εδεσσα, ένα έργο 
μοναδικό στην ιστοριογραφία τής πόλεως, ήρθαν νά καλύψουν τά κενά πού μέ τήν a 
posteriori έρευνα παρατηρήθηκαν σέ προηγούμενα γιά τήν πόλη αυτή καί περιοχή βιβλία. 

5. Χ. Θεοδωρίδης, Εισαγωγή στη φιλοσοφία, 'Αθήνα 21955, σσ. 31 καί 291. 
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1. Μια από τις αρχαιότερες εφημερίδες της Κων/πόλεως ήταν Ό τηλέ

γραφος του Βοσπόρου, πού εκδόθηκε το 1843 από τον Κων/τΐνο Άδοσίδη και 

διατηρήθηκε ώς τό 1857, οπότε συνενώθηκε μέ τήν εφημερίδα ΒνζαντΙς και 

έφερε από τότε τον κοινό τίτλο Ό τηλέγραφος τον Βοσπόρου καί Βνζαντίς, 

έως ου έμεινε μόνη ή Βνζαντίς, πεντήκοντα σχεδόν ετών βίον διανύσασα6. 

Στο φύλλο, λοιπόν, 409 της 8ης 'Οκτωβρίου του 1860 διαβάζουμε τα 

έξης: 

Κύριε σνντάκτα της Βνζαντίοος 

Καταχωρήσατε, παρακαλώ, εις το προσεχές φύλλον της άξιοτίμον υμών 

εφημερίδος τήν έξης διατριβήν μου. 

Προ τριών περίπου ετών, διερχόμενος δια της εν Μακεδονία πολίχνης 

Βωδενών (sic), αφ' ενός μεν ήσθάνθην ήδονήν ον σμικράν ίδών τήν φυσικήν 

καλλονήν αυτής διά τ ε τήν ώραίαν θέσιν εφ' ης κείται, το κατάφυτον τών πέ

ριξ αυτής καί το δαψιλέστατον τών υδάτων, μή ποτίμων μέν, χρησίμων δμως 

προς άρδευσιν τών έν πάση τη περιοχή της πολίχνης ταύτης πολυειδών κτη

μάτων. Έθαύμασα τη αλήθεια τήν φυσικήν καλλονήν τών Βωδενών και έμα-

κάρισα τους έν αύτη ένοικοϋντας ένεκα τών ων άπολαύουσι σχετικώς υλικών 

αγαθών. Αφ' έτερου δμως έλυπήθην εις άκρον πληροφορηθείς παρά τών 

έκεϊσε φίλων μου δτι έστεροϋντο του κρατίστου τών αγαθών, τουτέστι της 

εκπαιδεύσεως τών εαυτών τέκνων και δτι υπήρχε μέν σχολεϊον, αλλ' άνευ 

σχεδόν διδασκάλων και μαθητών. 

Κατά δέ τήν Κυριακήν της 21 Αυγούστου έτους ένεστώτος διερχόμενος 

και αύθις διά της πολίχνης Βοδενών καί ένώ εύρισκόμην έν τω ναώ της Μη

τροπόλεως έκκλησιαζόμενος, αίφνης ακούω τον αρχιερέα Αγιον Βοδενών 

κ. Νικόδημον προτρέποντα τον λαόν από του θρόνου του, δπως μετά τήν 

θείαν λειτουργίαν συνέλθωσιν άπαντες έν τω σχολείω, ένθα τελεσθήσονται 

έτήσιαι εξετάσεις τών μαθητών της τε ελληνικής καί αλληλοδιδακτικής σχο

λής. Μετέβην λοιπόν κάγώ μετά τών άλλων έν τω σχολείω, δπερ εύρον πλήρες 

μαθητών και ακροατών, μή άπολειπομένωνμηδ' αυτών τών τοπικών άρχων 

μεταξύ δέ του θηρίπου (;) και τών του τόπου προυχόντων βλέπω σεβάσμιον 

αρχιερέα, έπι του προσώπου του οποίου ένεφαίνετο άπολάμπουσα χαρά καί 

φαιδρότης, αμέσως άρξαμένου της προς τον Ύψιστον δοξολογίας καί μετά 

δακρύων χαράς επικαλουμένου τήν έπιφοίτησιν του 'Αγίου Πνεύματος έφ' 

άπαν τό σύνολον τών τε διδασκόντων και διδασκομένων και τών παρευρι

σκομένων ακροατών. 

6. Λεπτομέρειες για τήν εφημερίδα αύτη βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Άποσημειώματα 
Χρονογράφου 1800-1913, Έν 'Αθήναις, Τύποις «Φοίνικος» 1932, σσ. 41-49. Βλ. καί Πανα
γιώτης Φ. Χριστόπουλος, Εφημερίδες άποκείμενες στη Βιβλιοθήκη της Βουλής 1789-
1970, Αθήνα 1994, σσ. 65, 326,452. 
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Άναβάς δε μετά ταϋτα ό σεβάσμιος ούτος ιεράρχης επί της έδρας έξε-

φώνησε λόγον κατ άλλη λότατον, εκθέτων την κατάστασιν τον σχολείου και 

προτρέπων τους πολίτας, ϊνα φροντίζωσι περί της τελειοτέρας εκπαιδεύσε

ως των τέκνων των και άναπληρώσωσι τα ελλείποντα ύπό την σύντονον με-

ριμναν, ην καταβάλλει ό ϊδιος. Είτα δ' ήρξατο εξετάζων τους της ανωτέρας 

τάξεως τον ελληνικού σχολείον μαθητάς μαθήματα όμοια των εν τοις προ 

πολλών ετών σνστηθεϊσιν έλληνικοϊς σχολείοις μαθημάτων και μετ' ούκ όλί-

γης εύχαριστήσεώς μον ήκονσα τον άγίον Βοδενών προτείνοντος λεπτομε

ρείς παρατηρήσεις γραμματικάς τε και σνντακτικάς και προβλήματα αριθ

μητικής και γεωμετρίας και τών από δύο ήδη ετών μαθητών άποκρινομένων 

τών πλείστων έτοίμως και εύστόχως προς πάντα τα ερωτώμενα. 

Ή εξέτασις τών μαθητών τούτων με παρεκίνησε και την μετ' αυτήν ν' 

άπέρχωμαι εις το σχολείον, ϊνα ϊδω και το τέλος τών εξετάσεων, άποβάν ως 

ai ενάρξεις μετά πλείστης όσης έπιτνχίας και εύχαριστήσεως απάντων τών 

κατοίκων, ονς σννεχάρην από καρδίας, άπελθών μετά ταϋτα εν τη έμή πλή

ρης χαράς καί άγαλλιάσεως, διότι εύρον εν τη ρηθείση πολίχνη πραγματο

ποιηθέντα δύο μέγιστα δια τήν κοινωνίαν αγαθά. Πρώτον μεν τήν όσον ενε-

στι καλλίστην πρόοδον αμφοτέρων τών σχολών, της τε ελληνικής και αλλη

λοδιδακτικής, τη άκαμάτω και σννεχεϊ έπισκέψει και επιτηρήσει τον σεβα-

σμίον άγίον Βοδενών και τών μετά ζήλον εις πάν έπ' άγαθώ τεϊνον τών κν-

ρίων εφόρων δεύτερον δε και κοινωφελέστατον τη πόλει τών Βοδενών 

αγαθόν υπάρχει ή μετοχέτενσις ύδατος ποτίμον από αποστάσεως σχεδόν 

ώρας, τον οποίον ή στέρησις ήν έπαισθητοτάτη. 

Ώς δε σαφώς έβεβαιώθην παρά πολλών, αίτιος τον ν' απόλαυση ή ρη

θείσα πολίχνη τά, ώς εϊρηται, αγαθά, έγένετο ό νϋν άγιος Βοδενών κ. Νικό

δημος, όστις, ού μόνον εν Βοδενοϊς άκαμάτως φροντίζει περί τής κοινής ωφε

λείας τον ποιμνίον τον, αλλά και άλλαχοϋ επί τη επαρχία αύτοϋ σννέστησε 

καταλλήλονς διδασκάλονς προς εκπαίδενσιν τής νεολαίας. Εύτνχεϊς αϊ επαρ-

χίαι, αϊ τνγχάνονσαι τοιούτων αρχιερέων. 

Έν Βιτωλίοις τη 15 7/βρίον 186Θ 

Εις τών σννδρομητών σας 

Διαβάζοντας τήν επιστολή αυτή καί αγνοώντας το όνομα του αποστο

λέα της, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας οτι πολύ σπάνια οι δημοσιεύοντες 

παρόμοιες επιστολές υπέγραφαν μέ τό ονομά τους, άφοΰ λίγα μόλις χρόνια 

είχαν περάσει από τήν έκδοση του Χάτι Χουμαγιούν (1856)7 καί ή έλευθε-

7. Πρόκειται για το οθωμανικό αυτοκρατορικό διάταγμα πού παραχωρούσε θρη
σκευτικές ελευθερίες, ισονομία καί ισοπολιτεία στους υπόδουλους χριστιανούς, παραχω
ρήσεις δήθεν ευεργετικές προς τους χριστιανούς, άφοΰ δεν τηρήθηκαν από τους Τουρ-
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ροτυπια και κάθε άλλη κίνηση για την προβολή και υπεράσπιση των ατο

μικών δικαιωμάτων, των χριστιανών κυρίως, βρισκόταν ακόμη στα σπάργα

να και πολλοί ήταν εκείνοι οι όποιοι δίσταζαν να εκδηλώσουν τα φρονήματα 

τους δια τον φόβον τών Ιουδαίων. Όπωσδήποτε, όμως, από αυτήν αντλούμε 

αρκετά στοιχεία για τήν εκπαίδευση στην "Εδεσσα στα μέσα του ΙΘ' αί. και 

συγκεκριμένα για τήν περίοδο 1857-1860, άφου, γραμμένη ή επιστολή τό 

1860, ρητώς αναφέρει ό,τι είχε δει ο αποστολέας της προ τριών περίπου 

ετών, δηλαδή τό 1857, όταν είχε ξαναπεράσει από τήν 'Έδεσσα με κατεύ

θυνση τα Βιτώλια της Σερβίας, τό σημερινό δηλαδή Μοναστήρι. Οι πληρο

φορίες του για τήν κατάσταση της εκπαιδεύσεως τό 1857 δεν ήταν και τόσο 

ευχάριστες, άφου, όπως γράφει, ενώ θαύμασε τήν τοποθεσία της πόλεως μέ 

τις φυσικές της καλλονές, λυπήθηκε, διότι οι Έλληνες κάτοικοι της πόλεως 

είχαν βέβαια σχολείο για τα παιδιά τους αλλά άνευ σχεδόν διδασκάλων καϊ 

μαθητών. Απεναντίας, τό 1860, όταν και πάλι πέρασε από τήν "Εδεσσα και 

μάλιστα στις 21 Αυγούστου, Κυριακή, εκκλησιαζόμενος, διαπίστωσε ότι ή 

εκπαίδευση βρισκόταν σε πολύ καλό σημείο, άφου, σύμφωνα μέ τα λεγόμε

να του μητροπολίτη Νικόδημου8, τήν ήμερα εκείνη επρόκειτο να γίνουν οι 

ετήσιες εξετάσεις9 τών μαθητών της Ελληνικής 1 0 και 'Αλληλοδιδακτικής 

κους, οι όποιοι άλλα διακήρυτταν και άλλα έπρατταν, απλώς για να «ρίξουν στάχτη» στα 
μάτια τών Μεγάλων Δυνάμεων. Τό κείμενο του «'Υψηλού Φερμανίου (δ/τος)», βλ. Χαρά
λαμπος Κ. Παπαστάθης, ΟΙ κανονισμοί τών ορθοδόξων ελληνικών κοινοτήτων τον οθω
μανικού κράτους και της διασποράς, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 21-26. 

8. Νικόδημος Κωνσταντινίδης* έχρημάτισε μητροπολίτης Βοδενών από 8.2.1859 ως 
τις 2.4.1870. Καταγόταν από τήν Τένεδο. Βλ. Τουσίμης, δ.π., σσ. 5-17. Άν λάβουμε υπόψη 
μας οτι -σύμφωνα μ' έναν κανονισμό, κατά τον όποιο οι τελειόφοιτοι της Θεολογικής 
Σχολής τής Χάλκης εΐχαν δικαίωμα νά διδάσκουν-, αυτός ως τελειόφοιτος και μάλιστα 
διάκονος έδίδαξε λατινικά τό ακαδημαϊκό έτος 1853-1854 στή Σχολή αυτή, συμπεραίνου
με οτι ήταν καταρτισμένος ιεράρχης μέ μόρφωση εξαιρετική. Βλ. Βασίλειος Θ. Σταυρί
δης, Ή ιερά Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, 1844-1923, τ. Α', 'Αθήναι 1970, σσ. 142 και 145, 
απ' όπου μαθαίνουμε οτι έτος άποπερατώσεως τών σπουδών του ήταν τό 1851. Στου-
γιαννάκης, δ.π., σ. 244 κ.έ. 

9. Ό π ω ς είναι γνωστό, στά χρόνια τής τουρκοκρατίας, ακόμα και στις αρχές του 
νεοελληνικού κράτους (1830) οι εξετάσεις τών σχολείων γίνονταν μετά τό τέλος τών μα
θημάτων, συνήθως τον Ιούλιο ή και Αύγουστο μπροστά στο κοινό μέ εποπτεία του μητρο
πολίτη τής περιοχής ως είδος ενός -θά λέγαμε- σημερινού Γενικού Επιθεωρητή, ο όποιος 
και υπέβαλλε ερωτήσεις στους εξεταζόμενους μαθητές μέ παρουσία τών γονέων τους, τών 
τοπικών αρχών και άλλων πολιτών οι όποιοι τους καλούσαν νά παραστούν και νά πα
ρακολουθήσουν τή σχολική αυτή εκδήλωση. Βλ. Δ/γμα 1032/12.7.1830 (Χρ. Λέφας, Ιστο
ρία τής εκπαιδεύσεως, Αθήναι, ΟΕΣΒ, 1942, σ. 154). 

10. «Ελληνική Σχολή» ή «Έλληνικόν Σχολεΐον» ήταν τό σχολείο εκείνο τής κατώτε
ρης βαθμίδας τής Μέσης Εκπαιδεύσεως πού ιδρύθηκε τό 1836 μέ τριετή ή και διετή ακό
μα φοίτηση και πάντα ανάλογα μέ τις τοπικές συνθήκες πού επικρατούσαν στην περιοχή 
τής λειτουργίας του. Σκοπός τού σχολείου αυτού ήταν νά προετοιμάζει τους μαθητές του 
γιά τό γυμνάσιο (βλ. Σ. Δ. Κορακίτης, άρθρο «Έλληνικόν σχολεΐον, ελληνοδιδάσκαλος», 
Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, δ.π., τ. Β', σ. 475). Στις υπόδουλες περιοχές όμως 

13 
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σχολής11, στις οποίες και ο ίδιος παρέστη. Βλέπουμε δηλαδή τή βελτίωση 

πού είχε γίνει στο τριετές διάστημα από το 1857 ως το 1860. Δέν γνωρίζου

με τους λόγους τής βελτιώσεως αυτής* μήπως ή κατάσταση του 1857, δπως 

τήν περιγράφει ο ανώνυμος ταξιδιώτης, οφειλόταν σέ αβελτηρία του τότε 

μητροπολίτη Άνθιμου (1848-1.2.1859); Πιθανόν, διότι, όπως αναφέρει ο Γ. 

Τουσίμης κατατρυχόταν από τους επαρχιώτες τής μητροπόλεως του 1 2 . 

Ακριβή εικόνα τής εκπαιδευτικής καταστάσεως τής πόλεως στα χρόνια 

εκείνα παρέχει ο Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης13, ο όποιος με στοιχεία ακλόνητα 

αποδεικνύει ότι ή γνώμη του καθηγητή Στέφανου Παπαδόπουλου ότι το 

1857 συστήθηκε το πρώτο έλληνικον σχολεΐον14 δέν ευσταθεί, διότι και πριν 

από τό 1857 γίνεται μνεία για ελληνικό σχολείο στην Έδεσσα στον Κώδικα 

της εν Βοοενοϊς Μητροπόλεως κάί συγκεκριμένα για τις χρονιές 1836-1837 

και 1844-184515. Εκείνο πού δέν έχουμε για τή λειτουργία των σχολείων 

αυτών είναι τό γεγονός ότι μας λείπει μια μαρτυρία λεπτομερής για τον τρό

πο τής λειτουργίας των, ένα είδος εκθέσεως λειτουργίας των, όπως περίπου 

γίνεται μέ τό γράμμα αυτό, πού δημοσιεύουμε για τό έτος 1857, σέ σύγκριση 

μέ τό 1860, και τήν εξαγωγή των ανάλογων συμπερασμάτων. 

Ιδιαίτερη εντύπωση μας προκαλεί τό γεγονός ότι κατά τή διάρκεια τών 

εξετάσεων ο μητροπολίτης, μέ τις ερωτήσεις του για τήν επίδοση τών μα

θητών όχι μονάχα στή γραμματική και τό συντακτικό αλλά και στην αριθ

μητική και τή γεωμετρία, προκάλεσε τό διαφέρον του παρεπίδημου επισκέ

πτη του, ώστε να τονίσει τή χαρά και τήν αγαλλίαση πού είδε στά πρόσωπα 

απάντων τών κατοίκων και να επαινέσει τον δεσπότη για τήν όλη του έργα-

καί οπού δέν υπήρχαν γυμνάσια, για να συνεχίσουν τις σπουδές τους οί απόφοιτοι του 
Ελληνικού σχολείου, λειτουργούσαν οι 'Αστικές Σχολές, τα σχολεία δηλαδή εκείνα πού 
είχαν 7 ή 8 τάξεις, από τις όποιες οι 6 πρώτες αντιστοιχούσαν μέ το εξατάξιο σημερινό 
Δημοτικό σχολείο, ενώ οι άλλες 2 μέ τό Ελληνικό σχολείο ή και τις 2 πρώτες γυμνασιακές 
τάξεις. Τις σχολές αυτές, όταν οί τρόφιμοι τους ήταν μαθήτριες, τις αποκαλούσαν Παρ
θεναγωγεία ή 'Αστικές σχολές θηλέων (βλ. Π. Α. Βαλάκης, «Σχολαί άστικαί», Μ.Ε.Ε., τ. 
KB', σ. 704). 

11. Αλληλοδιδακτική σχολή ή Αλληλοδιδακτικό σχολείο ονομαζόταν τό σχολείο 
εκείνο, στο όποιο ό δάσκαλος χώριζε τους μαθητές σέ ομάδες καί, ανάλογα μέ τήν ικανό
τητα του καθενός, ξεχώριζε τους καλύτερους, ώστε νά εκγυμνάζουν τους αδύναμους καί 
νά προσέχουν γενικά οχι μόνο τήν επίδοση τους αλλά καί τήν ησυχία καί ευπρέπεια μέσα 
στην τάξη. Τό σχολείο αυτό πρωτοϊδρύθηκε στο Ναύπλιο στις 8.11.1828 (βλ. Σ. Μ. Καλ-
λιάφας, «Αλληλοδιδακτική μέθοδος», Μ.Ε.Ε.,τ. Γ', σσ. 938-939. Επίσης Θ. Φωτεινόπου-
λος, Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια, δ.π., τ. Α', σσ. 141-144* Λέφας, δ.π., σ. 128 
κ.έ.). 

12. Τουσίμης, δ.π., σ. 15. 
13. Στο βιβλίο του Ό νέος ελληνισμός στην 'Έδεσσα (Βοδενά) τον πρώτον μισόν τον 

ΙΘ'αιώνα, δ.π., σσ. 97-105. 
14. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 81. 
15. Ρουμελιώτης, δ.π., σσ. 98-100. 
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σία, διότι ον μόνον εν Βοδενοΐς άκαμάτως φροντίζει περί τής κοινής ωφε

λείας τον ποιμνίου τον αλλά και άλλαχοϋ, δηλαδή για ολόκληρη την επαρ

χία του, οπού ίδρυσε σχολεία μέ καταλλήλονς οιδασκάλονς προς έκπαίδεν-

οιν της νεολαίας. Πώς, λοιπόν, ήταν δυνατόν, ενθουσιασμένος από το έργο 

αυτό, να μήν αναφωνήσει ότι ευτυχισμένες είναι οι επαρχίες εκείνες πού 

έχουν τέτοιους αρχιερείς; Και γιατί να μήν είναι ευτυχισμένες, όταν ενδια

φέρονται όχι μονάχα για τα εκπαιδευτικά θέματα άλλα και για κοινωνικά, 

όπως τό ενδιαφέρον πού έδειξε ο Νικόδημος για τή μεταφορά ποσίμου νε

ρού στην πόλη από μία απόσταση μακρινή, κάτι πού ήταν τόσο ζωτικό για 

τους κατοίκους της Έδεσσας; 

2. Έ ν α χρόνο αργότερα, τό 1861, συναντούμε τό δεύτερο δημοσίευμα 

μας για τήν κατάσταση της εκπαιδεύσεως στην Έδεσσα, στην εφημερίδα Ό 

Ανατολικός Αστήρ16, τήν εφημερίδα εκείνη πού έξέδιδαν οι τρεις διδάσκα

λοι της Μεγάλης του Γένους Σχολής, ο Ιωάννης Φιλαλήθης, ό Κωνσταντίνος 

Φωτιάδης, ο όποιος αργότερα διορίσθηκε ηγεμόνας στή Σάμο, και ό Βασί

λειος Καλλίφρων. Ή εφημερίδα αυτή μέ υπότιτλο Έφημερίς τής δημοσίας 

εκπαιδεύσεως, εκκλησιαστική, φιλολογική, εμπορική και των διαφόρων 

ειδήσεων κυκλοφορήθηκε στις 6 'Οκτωβρίου 1861 και στο 9ο φύλλο της 

(29.11.1861, σ. 3), μέ τίτλο Δημοσία εκπαίδενσις, αναφέρθηκε στην Έδεσσα 

και τα σχολεία της ως εξής: 

Μετά πολλής τής εύχαριστήσεως πληροφορούμεθα επισήμως τον περί 

τήν έθνικήν εκπαίδενσιν άξιέπαινον ζήλον των Έδεσσηνών (κατοίκων των 

Βοδενών). Ούτοι, έκτος των μέχρι τοϋδε ύπαρχονσών παρ' αύτοϊς δύο σχο

λών, ελληνικής τε και αλληλοδιδακτικής, έξ ών εις μεν τήν πρώτην διδάσκο

νται μαθηται έπέκεινα των πεντήκοντα ύπό άξίον διδασκάλον, τον κνρίον 

Ά. Μαργαρίτον, ον μόνον τήν έλληνικήν γλώσσαν, άλλα και τα λοιπά βοη

θητικά μαθήματα, οίον άριθμητικήν, γεωμετρίαν, κατήχησιν, ίστορίαν, γεω-

γραφίαν, ως και αρχάς τής γαλλικής, εις δε τήν δεντέραν διδάσκονται τρια

κόσιοι μαθηταί, κατά τονς τύπονς των μεθοδικωτέρων σχολείων, ύπό τον 

άλληλοδιδασκάλον κ. Μπαϊνανίδον, απεφάσισαν γενναίως, τή άξιεπαίνω προ

τροπή τον μονσοτραφοϋς αυτών Άρχιερέως, ενός τών τά μάλιστα τροφίμων 

τής καθ' ή μας Θεολογικής έν Χάλκη Σχολής, iva οίκοδομήσωσι και άλλην λι-

θόκτιστον σχολήν 34 πήχεων μήκονς και 2θ πλάτονς, διώροφον, άνω μεν 

έλληνικήν, κάτω δε άλληλοδιδακτικήν, δια το ανεπαρκές τών μέχρι τοϋδε δύο 

σχολείων ώς προς τήν πληθνν τών μαθητών. 

Ή νέα σχολή κείται έπϊ τής άκροτόμον, νψονς εκατόν πήχεων, εις τήν 

16. Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, ο.π., σ. 16 κ.ε., οπού πολλές λεπτομέρειες για τήν 
έκδοση της, τήν πολιτική της και τους γενικότερους στόχους της. Βλ. και Χριστόπουλος, 
δ.π., σσ. 45 και 451. 
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άνατολικήν άκραν τής πόλεως, έχουσα κάτωθεν μεν αυτής την κατάφυτον 

έκείνην κοιλάδα, εν ή, κατά τον πατέρα της ιστορίας Ήρόδοτον, ήσαν οι 

κήποι του Μίδα με τα έξηκοντάφυλλα και αυτοφυή ρόδα των, εν άπόπτω δε 

την Θεσσαλονίκην και τάς περί τον Θερμαϊκόν κόλπον πεδιάδας. Προβαί

νει δε το έργον, καθ' ας εχομεν πληροφορίας, δια των αξιέπαινων προσπα

θειών του τε Άρχιερέως, των εφόρων, και απάντων εν γένει των πολιτών, 

κοινή σύμπνοια καί γνώμη. 

Πεποίθαμεν δτι τους αξιέπαινους Βοδενιώτας θέλουσι μιμηθή και οι 

Γενιτζιώται, οϊτινες, δυστυχώς, εχουσι την σχολήν αυτών άνευ διδασκάλου 

προ τίνος ήδη καιρού. *Αλλ9 ελπίζομεν δτι άνδρες, οϊτινες άντέστησαν εις την 

άκάθεκτον όρμήν του έπαπειλήσαντος αυτούς Ούνιτισμοϋ, διατηρήσαντες 

άμώμητον την ίεράν εκ προγόνων παρακαταθήκην, την όρθόδοξον, λέγο-

μεν, πίστιν, ουδέποτε θέλουσιν άνεχθή νά κατακλυσθώσιν υπό του χειμάρ

ρου τής αμάθειας, μη φροντίζοντες περί τής χριστιανικής, ηθικής και δια

νοητικής μορφώσεως τών τέκνων αυτών και προστρίβοντες ως εκ τούτου 

μώμον έαυτοις άνεξάλειπτον. Ό «Ανατολικός Αστήρ» προθύμως θέλει δη

μοσιεύσει, εντός ολίγου ϊσως, γενναίαν πραξιν και τούτων τών καλών και 

αγαθών χριστιανών προς αμιλλαν και άλλων. 

Το δημοσίευμα αυτό, προφανώς τής διευθύνσεως τής εφημερίδας, στηρι

ζόμενο, όπως φαίνεται, σέ γράμμα αυθεντικό κάποιου επίσημου Έδεσσαίου 

- αφού τονίζει ότι πληροφορούμεθα επισήμως-, έρχεται υστέρα από ένα χρό

νο μετά τό δημοσίευμα τής εφημερίδας Ό τηλέγραφος του Βοσπόρου καί Βυ-

ζαντις να μας ενημερώσει για την κατάσταση τής παιδείας στην Έδεσσα τη 

χρονιά εκείνη (1861). Εκείνο πού οφείλουμε νά τονίσουμε εΐναι τό γεγονός ότι 

μας δίνει περισσότερα στοιχεία για την εκπαίδευση στην πόλη, παραθέτοντας 

καί τό όνομα του δασκάλου τόσο τής Ελληνικής όσο καί τής Αλληλοδιδα

κτικής σχολής, καθώς καί τον αριθμό τών φοιτώντων μαθητών καί τών μαθη

μάτων πού διδάσκονταν. 'Έτσι μαθαίνουμε ότι διδάσκαλος στην Ελληνική 

σχολή, ήταν ο Α. Μαργαρίτης, ενώ στην Αλληλοδιδακτική έδίδασκε κάποιος 

Μπαϊνανίδης, όνομα άγνωστο ως τώρα για μας από τις διάφορες πηγές1 7. 

Ταυτοχρόνως μαθαίνουμε ότι, ενώ ή Ελληνική σχολή είχε παραπάνω από 50 

μαθητές, οι όποιοι διδάσκονταν τήν ελληνική (γλώσσα), αριθμητική, γεωμε

τρία, κατήχηση, ιστορία, γεωγραφία καί τις αρχές τής γαλλικής, ή Αλληλοδι

δακτική είχε 300 μαθητές οι όποιοι διδάσκονταν τα μαθήματα εκείνα πού κα

θορίζονταν σύμφωνα μέ τους τύπους τών μεθοδικωτέρων σχολείων1^. 

17. Καί τοϋτο, διότι πράγματι ο 9Α. Μαργαρίτης ως δάσκαλος είναι πρόσωπο γνωστό 
σ' έμας (βλ. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 81* Στουγιαννάκης, δ.π., σ. 244· Ρουμελιώτης, δ.π., σ. 
103 κ.λπ.), ενώ τον Μπαϊνανίδη για πρώτη φορά τον παρουσιάζουμε εμείς εδώ. 

18. Τα μαθήματα αυτά τής «Αλληλοδιδακτικής σχολής» δεν αναφέρονται ρητώς, 
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Το κυριότερο σημείο του δημοσιεύματος αυτοί) είναι εκείνο πού ανα
φέρεται στην ανέγερση μιας άλλης λιθόκτιστης σχολής, ή οποία, όπως φαί
νεται από τα γραφόμενα, άρχισε να χτίζεται τη χρονιά εκείνη, διώροφη, ώστε 
στο ισόγειο να στεγάζεται ή 'Αλληλοδιδακτική σχολή και στον Ιο όροφο ή 
Ελληνική, ενέργεια πού αποδίδεται στην πρωτοβουλία του μητροπολίτη Νι
κόδημου, τον όποιο και επαινεί για τις δραστηριότητες του, καθώς και στους 
εφόρους των σχολείων και όλους τους Έδεσσαίους οι όποιοι βοήθησαν τό 
έργο αυτό. 'Αναφέροντας τό μήκος και τό πλάτος του νέου κτιρίου19, μας 
καθορίζει και τό ανατολικό σημείο τής πόλεως, όπου χτιζόταν ψηλά, πάνω 
στον απότομο βράχο πού δεσπόζει στην πόλη, ώστε από τό σημείο εκείνο να 
μπορεί να αγναντεύει κανείς όχι μόνο τον θαυμάσιο κάμπο πού εκτείνεται 
στα πόδια τής πόλεως αλλά και αυτήν ακόμα τή Θεσσαλονίκη και τις πε
διάδες γύρω από τον Θερμαϊκό κόλπο. Τό σχολείο αυτό με τήν καταπλη
κτική προς τον κάμπο θέα, στο όποιο φοιτήσαμε κι εμείς τό καλοκαίρι του 
1941 (Ιούλιος), όταν άνοιξαν τα σχολεία, μετά τον Έλληνοϊταλικό Πόλεμο, 
επειδή τό περικαλλές κτίριο του Γυμνασίου είχε καταληφθεί από τους Γερ-

ϊσως γιατί δεν ήταν πάγια και διέφεραν από τόπο σέ τόπο και πάντοτε ανάλογα μέ τις 
συνθήκες πού επικρατούσαν σέ κάθε περιοχή. Όπωσδήποτε όμως ανάμεσα τους τον κύ
ριο λόγο κατείχαν ή ανάγνωση, ή γραφή και τά βασικά στοιχεία τής αριθμητικής, τά όποια 
και δίδασκαν οι διαλεγμένοι από τον δάσκαλο καλύτεροι μαθητές (οι πρωτόσχολοι) 
στους άλλους (βλ. Καλλιάφας, δ.π.). 

19. Πρβλ. και Έδεσσαΐος, δ.π., σ. 220, οπού τά εξής: Κτίρια σχολειακά ύπάρχουσι 
όνο- τό Παρθεναγωγεϊον, ένθα λειτουργεί καϊ το έτερον των δυο Νηπιαγωγείων, κείμε-
νον επί της θέσεως τον αρχαίου και μοναδικού σχολείου τής πόλεως, και το μεγαλο
πρεπές και έπιβλητικόν σχολεϊον των αρρένων, άνεγερθεν το 1862. Όμοίως, Στουγιαννά-
κης, δ.π., σ. 244, οπού τά εξής: Και μέχρι μεν του 1850 οι νέοι τής Εδέσσης έδιδάσκοντο εν 
τή οικία του εκάστοτε διδασκάλου- από του άνω όμως έτους έχρησιμοποιεϊτο κοινοτικόν 
τι μικρόν οίκημα όπισθεν του ναοϋ τής Μητροπόλεως, {ένθα το 1877 άνηγέρθη το Παρ
θεναγωγεϊον τής πόλεως) μέχρι του έτους 1862, οπότε άρχιερατεύοντος του δραστήριου 
καϊ φιλόμουσου Νικόδημου του εκ Τενέδου άνηγέρθη εκ βάθρων επί θέσεως ρομαντικής, 
επί του υπερκειμένου τής κάτω κοιλάδος βράχου περικαλλες και διώροφον διδακτήριον, 
εύρύχωρον, εύάερον, φωτόλουστον, πληρούν πάντας τους ορούς τής υγιεινής. Έν αύτω 
δε το επόμενον έτος έγκατεστάθη τό τε Έλληνικόν σχολεϊον και τό Δημοτικόν. Μάλιστα 
στο μεσαίο υπέρθυρο του κτιρίου υπήρχε πλάκα μέ τήν εξής ωραιότατη έμμετρη σέ 
15σύλλαβο επιγραφή, αύτ., σ. 247: 

Λοιπόν ή νύξ προέκοψε και ήγγικε δευτέρα 
μετά μακράν σκοτόμαιναν του φωτισμού ημέρα, 
ως εωσφόρος τηλαυγής αισίως ανατέλλων 
ό οίκος ούτος των Μουσών, τεκμηριοϊ τό μέλλον. 
Έγείρεσθε, άγείρεσθε, ώ παίδες Μακεδόνων, 
είσέρχεσθε, άρύεσθε του πλούτου των προγόνων. 
Φωτίζου, πόλις 'Έδεσσα, φωτίζου χώρα γείτων 
ούδεν γλυκύτερον φωτός, ούδεν σοφίας κρεϊττον. 

Έν ετει σωτηρίω ,αωξβ' 
Άρχιερατεύοντος Νικόδημου του εκ Τενέδου. 
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μανούς κατακτητές, σήμερα δεν υφίσταται, διότι κάηκε το 1944 κατά τήν 

πυρπόλυση της πόλεως από τους Γερμανούς20. 

Σε ιδιαίτερη παράγραφο γίνεται λόγος και για την πόλη των Γενιτσών 

και τους κατοίκους της (Γενιτζώτες) οι όποιοι, δυστυχώς, εχουσι την σχολήν 

αυτών άνευ διδασκάλου και μάλιστα από καιρό. 'Έτσι μαθαίνουμε κάτι, πού 

ώς τώρα αγνοούσαμε, ότι δηλαδή στα Γιαννιτσά τό 1861 υπήρχε, βέβαια, 

σχολείο, αλλά δεν λειτουργούσε, διότι δέν υπήρχε δάσκαλος2 1. Αγνοούμε 

τον λόγο γιατί δέν λειτουργούσε. Ή εφημερίδα πιστεύει ότι και οι κάτοικοι 

των Γενιτσών γρήγορα θα αποκαταστήσουν στο σημείο πού πρέπει τα εκ

παιδευτικά τους ζητήματα, αφού μέ τόση γενναιότητα και εμμονή στην ορ

θοδοξία άντέστησαν είς την άκάθεκτον όρμήν του επαπειλήσαντος αυτούς 

ούνιτισμοϋ, διατηρήσαντες άμώμητον την ίεραν εκ προγόνων παρακαταθή-

κην, τήν ορθόδοξη πίστη τους2 2, κάτι για τό όποιο και τους επαινεί καταλ

λήλως. 

3. Τό τρίτο δημοσίευμα, σταλμένο κι αυτό από κάποιον και πάλι ανώ

νυμο συνδρομητή ώς είδος ανταποκρίσεως από τήν Έδεσσα στις 15 Ιουλί

ου τού επόμενου έτους (1862) στην εφημερίδα της Κων/πόλεως 'Ομόνοια23, 

αναφέρεται κι αυτό στην κατάσταση τής παιδείας και μάλιστα στις σχολικές 

εξετάσεις τής χρονιάς εκείνης, ένα θέμα τόσο προσφιλές στο αναγνωστικό 

κοινό τό όποιο παρακολουθούσε μέ διαφέρον τήν πνευματική κίνηση των 

επαρχιών. 

Στο φύλλο 23 τής 25ης Ιουλίου τού 1862 (σ. 92) διαβάζουμε τα εξής: 

20. Βλ. φωτογραφία του στα Έδεσσαϊκά Χρονικά, τχ. 1/Ίανουάριος-Άπρίλιος 1972, 
σ.6. 

21. Ό Τιμόθεος Ί . Τιμοθεάδης ο όποιος ασχολήθηκε μέ τό θέμα αυτό (βλ. Ή παιδεία 
στον κάζα Γιαννιτσών 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1998) δέν κάνει ιδιαίτερο λόγο για τήν κα
τάσταση πού επικρατούσε εκεί στά μέσα του ΙΘ' αιώνα* απλώς, εξιστορώντας τά μετά το 
1873 γεγονότα, περιορίζεται νά θίξει το 1862 μόνο σε σχέση μέ τήν ούνιτική προπαγάνδα. 
Μαρτυρία γιά τήν ύπαρξη σχολείου στά Γιαννιτσά πριν άπο το 1861 και συγκεκριμένα στο 
έτος 1858 έχουμε από τον Βασίλη Δημητριάδη [«Ένα φιρμάνι γιά τήν ανέγερση τής πρώ
της εκκλησίας των Γενιτσών», Μακεδόνικα Θ' (1969) 324-335 και κυρίως στή σ. 332: Ταυ
τόχρονα κτίσθηκε και διώροφο σχολείο κοντά στην εκκλησία (ή οποία, όπως αναφέρεται 
στο φιρμάνι, χτίσθηκε στά τέλη τού 1858)]. 

22. Γιά τήν ούνιτική προπαγάνδα στά Γιαννιτσά βλ. Τιμόθεος Ί . Τιμοθεάδης, Ή 
Ovvia Γιαννιτσών και ή πολιτική τον Βατικανού χθες και σήμερα, Γιαννιτσά 1992. 

23. Ή 'Ομόνοια εκδόθηκε τήν Τετάρτη 9 Μαΐου 1862 από τον Δημήτριο Κατσελίδη 
έμπορο τής Σάμου και υποστήριζε τις θέσεις τού πατριάρχη Ιωακείμ τού Β'. Ή εφημερί
δα ύστερα από διάφορες διακυμάνσεις ώς προς τό σχήμα της και τή συνένωση της μέ τήν 
περίφημη εφημερίδα Νεολόγος τής Κων/πόλεως έπαυσε νά εκδίδεται τελικά τό 1870 [(βλ. 
Μανουήλ Ί . Γεδεών, δ.π., σσ. 18-19), μέ διάφορες λεπτομέρειες* επίσης, Χριστόπουλος, 
δ.π., σσ. 263,452]. 
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Κύριε σνντάκτα τής «Όμονοίας» 

Προ τίνων ημερών, μεταβαίνων ενταύθα εις Βοδενά προς σννάθροισιν 

τον βομβνκοσπόρον, κατά την εκ Γενιτσών διάβασίν μου είοον τα ηράκλεια 

κατορθώματα της Δυτικής προπαγάνδας, απερ εξασκεί επί τίνων ατόμων εκ 

τον εσχάτου όχλου της κωμοπόλεως ταύτης. Έλυπήθην αληθώς δια την πά-

σχουσαν ταύτην κοινωνίαν και έταλάνισα πλανώντας και πλανωμένους, 

τους μεν ως όνειροπολοϋντας παποκρατίαν εν τη συναθροίσει τών σκυβά-

λων εκ πάσης χριστιανικής κοινωνίας, τους δε ως γενομένους ωνια Ιδανικών 

υλικών συμφερόντων και φενακιζομένους υπό υποσχέσεων, τών όποιων ή 

πραγματοποίησις αντίκειται εις την τάξιν τών νόμων τής Σεβαστής Κυβερ

νήσεως- αλλ' δσην θλϊψιν εδοκίμασα εις Γενιτσά, τοσαύτης απ' εναντίας ψυ

χικής χαράς και ευφροσύνης ευτύχησα να γίνω μέτοχος ενταύθα κατά την 

έπέτειον έορτήν τών αγίων "Αποστόλων, καθ' ην ήμέραν έτελέσθησαν δημο-

τελώς ai εξετάσεις τών 65 μαθητών τής Ελληνικής Σχολής και τών ύπερ 

τους διακόσιους τής Αλληλοδιδακτικής. 

Μετά την άρχιερατικήν θείαν λειτουργίαν συγκινητικώτατον θέαμα ην 

να βλέπη τις το πλήθος τών μαθητών, λευκοφορούντων τινών, και πάντων 

άδόντων, μεταβαϊνον από τής παλαιάς Σχολής εις την νέαν περικαλλή και 

πάντερπνον, την οποίαν ή τε φυσική θέσις και ή δια συνεργείας του μουσο-

τραφοϋς άρχιερέως άγ. Βοδενών κυρίου Νικόδημου αναπτυχθείσα φιλοκα-

λία καί ελευθερωτής τών Έδεσσηνών έφιλοτιμήθησαν να καταστήσωσιν 

αγλάισμα, ου μόνον τής Εδέσσης άλλα καί πάσης τής Μακεδονίας. Μετ' ολί

γας δε στιγμάς κατεϊχεν ήδη ή Σχολή εντός αυτής τον σεβάσμιον αρχιερέα, 

τον πολλά ύπερ αυτής μογήσαντα, παρακολουθούμενον ύπό του ιερατείου, 

τών εφόρων και τών προκρίτων, τών κατοίκων πάσης τάξεως και ηλικίας, 

τών παρεπίδημων Ιταλών και Γάλλων έμπορων του βομβυκοσπόρου και 

επιτέλους του συμβουλίου τής τοπικής Αρχής. 

Α εν έχρειάζετο δε λυγκεύς τις ή διορατικός οφθαλμός, ϊνα ανακάλυψη 

την χαράν τής συνειδήσεως τών Έδεσσηνών και την συναίσθησιν ότι δια τής 

γενναίας θυσίας του όβολοϋ των έξεπλήρωσαν πρώτιστον και ιερώτατον 

καθήκον πολλοί δέ, και προ πάντων ο σεβάσμιος άρχιερεύς, δεν ήδύναντο 

νά κρατήσωσι τά δάκρυα των, εν δσω οι μεν μαθηταϊ έναρμονίως καθωμο-

λόγουν δι' ασμάτων την εύγνωμοσύνην των, ο δ' έλλόγιμος διδάσκαλος κ. 

Ά. Μαργαρίτης δι' ευφράδους άμα και γοητευτικού λόγου, άκριβολογήσας 

πρώτον την από του παρελθόντος έτους άχρι τής σήμερον κατάστασιν τής 

Σχολής, άπεδείκνυε δια τίνων θυσιών τών πατέρων κατασκευάζεται ή δια

νοητική και ηθική διάπλασις τών τέκνων του. 

Μετά ταϋτα δέ, και μετά την προηγηθεϊσαν τούτων δέησιν προς Κύ-

ριον, ήρξαντο οι εξετάσεις και εν διαστήματι δύο ημερών έξετάσθησαν οι 

μαθηταϊ τών τεσσάρων τάξεων του Ελληνικού, τής μεν πρώτης εις τον Δη-
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μοσθένην μετά πλήρους εφαρμογής τον συντακτικού, εις τήν ίεράν κατήχη-

OLV, εις αρχάς τής γαλλικής γλώσσης, εις γεωμετρίαν, πολιτικήν ίστορίαν και 

φνσικήν γεωγραφίαν. Τής δε β'εις Πλούταρχον και Λνσίαν, ίεραν κατήχη-

σιν, ίστορίαν και άριθμητικήν και εφεξής τής τρίτης και τετάρτης εις τα δι-

δαχθέντα αντοις μαθήματα. Έν γένει δε οι πλείονες των μαθητών εύστόχως 

απήντησαν εις τάς ερωτήσεις τον τε διδασκάλου και τον άρχιερέως, εξ ον 

καταφαίνεται και πρόοδος τών μαθητών ονκ ευκαταφρόνητος και φιλοπο

νία τον ελληνοδιδασκάλον κ. Ά. Μαργαρίτον αξιέπαινος- τήν τρίτην δε ήμέ-

ραν έξετάσθησαν και άπαντες οι ηλικιωμένοι μαθηταί τής Αλληλοδιδακτι

κής Σχολής ενδοκιμήσαντες και ούτοι, μάλιστα δε οι 16 τον αριθμόν προπα-

ρασκενασθέντες να μεταβώσιν εφέτος εις τήν Έλληνικήν, ως κανονικώς 

άναγνώσαντες και διδαχθέντες τάς αρχάς τής γραμματικής και τά τέσσαρα 

τής αριθμητικής πάθη, διό και δίκαιος έπαινος αποδίδεται τω άλληλοδιδα-

σκάλω κνρίω Γ. Μπαϊνανίδΐ]. 

'Έπαινος αληθώς μέγας οφείλεται εις τονς κατοίκονς τής πόλεως ταύ

της, διότι έναρμονίως σνζώντες μετά τού σεβαστού άρχιερέως των προ 

τριών ήδη ετών έπεχειρίσθησαν τήν πολνδάπανον μεταφοράν ποσίμου ύδα

τος μακρόθεν, καί, μολονότι τού έργον φθάσαντος εις το τέρμα τον, δν-

στνχώς, τά ύδατα εϊτε εκ τής άννδρίας εϊτε εξ άλλης άγνώστον αίτιας εξέλι-

πον εκ τής πηγής αυτής- δεν άπηνδησεν δμως ο κοινωφελής ζήλος αυτών. 

Ιδού και σχολεϊον εκ βάθρων, όποιον, άσνγκρίτω λόγω μεγαλύτεραι πόλεις 

στερούνται, φκοδόμησαν και νοσοκομεΐον σννέστησαν και ήδη σκέπτονται 

τήν πάλαιαν Σχολήν εις Παρθεναγωγείο ν νά μεταποιήσωσιν. *Ας εύχηθώμεν 

βάσκανος οφθαλμός νά μήν Χδγ\ τονς αδελφούς τούτονς. 

Βοδενά τήν 15 Ίονλίον 1862 

Εις τών σννδρομητών σας 

Τού γράμματος αυτού δεν γνωρίζουμε αν συντάκτης είναι ο ϊδιος με το 

δημοσιευμένο κείμενο στον Τηλέγραφο τού Βοσπόρον και Βνζαντίδα τής 

8ης 'Οκτωβρίου 1860, πριν από μια διετία. Το κύριο στοιχείο τής επιστολής 

αυτής είναι ο ενθουσιασμός καί ή χαρά τού συντάκτη της για τήν πρόοδο 

πού είδε στα σχολεία τής Έδεσσας, τόσο στην Ελληνική όσο καί τήν 'Αλλη

λοδιδακτική σχολή καί προπάντων τό γεγονός τής μεταβάσεως τών μα

θητών στο νέο περίλαμπρο διώροφο κτίριο καί τής εγκαταστάσεως των πλέ

ον εκεί, ενα χαρμόσυνο για τήν Έδεσσα γεγονός πού τόση χαρά σκόρπισε 

σε όλους, όσοι παραβρέθηκαν εκεί τήν ήμερα τών εξετάσεων τών σχολείων, 

γεγονός πού κατά κύριο λόγο οφειλόταν στις ενέργειες τού ρηξικέλευθου 

μητροπολίτη Νικόδημου, ο όποιος πράγματι έμόχθησε νά φέρει σε πέρας τό 

δύσκολο βέβαια αλλά καί τόσο ευχάριστο αυτό έργο. 

'Από τά γραφόμενα στην αρχή τού γράμματος φαίνεται ότι ήταν εμπο-
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ρος «βομβυκοσπόρου», του σπόρου εκείνου πού δημιουργεί τους μεταξο
σκώληκες24, τα «κουκούλια»25 δηλαδή, για την παραγωγή και βιομηχανική 
επεξεργασία των οποίων ανέκαθεν φημιζόταν τόσο ή Έδεσσα και τα Γιαν
νιτσά όσο και ή Νάουσα26. Τό γεγονός όμως εκείνο, τό όποιο ευθύς εξαρχής 
μας ξενίζει, ώστε να προβληματιζόμαστε, είναι ή κατάσταση πού επικρα
τούσε στα Γιαννιτσά σχετικά με τήν παπική προπαγάνδα και τις προσπά
θειες της για προσηλυτισμό των ορθοδόξων κατοίκων της. Βλέποντας τήν 
κατάσταση αυτή ο συντάκτης της επιστολής εκφράζει τή λύπη του δια τήν 
πάσχονσαν ταύτην κοινωνίαν, όπως γράφει, και κατηγορεί τόσο τους προ
παγανδιστές όσο και τους προπαγανδιζομένους, τους οποίους θεωρούσε 
παρασυρμένους από τις υποσχέσεις των παπικών, αποκαλώντας τους ώνια 
(ψώνια) υλικών συμφερόντων κάί φενακιζομένους (απατημένους). Ευτυχώς, 
χάρη στις ενέργειες τών μητροπολιτών Βοδενών Νικόδημου και Θεσσαλονί
κης Νεοφύτου27 αλλά και τής αντιδράσεως τών ορθοδόξων Γενιτσιωτών οι 
προσπάθειες τών ουνιτών τελικά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα28. 

Αναφερόμενος ειδικότερα στην κατάσταση τής εκπαιδεύσεως θα τονί
σει ότι οι μαθητές τής Ελληνικής σχολής ήταν 65, ενώ τό 1861 ήταν 50, και 
θα παρουσιάσει με λεπτομέρεια και τους συγγραφείς τους οποίους διδά
σκονταν κατά τάξεις, καθώς και τό ευχάριστο κλίμα πού επικράτησε σε όλη 

24. Ή λέξη δηλώνει τον σπόρο του βόμβυκα (αρχ. βόμβνξ = ό μεταξοσκώληκας). 
Όλως παραδόξως ή σύνθετη λέξη βομβνκόσπορος δεν άπαντα στο Λεξικό Δημ. Δημη
τράκου οΰτε και στη Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια του Π. Δρανδάκη* πολύ περισ
σότερο δεν βρίσκεται στο Λεξικό τών Liddell και Scott, διότι σ' αυτό περιέχονται κυρίως 
λέξεις τής αρχαίας ελληνικής, ενώ άπαντα ή απλή βόμβυξ. Ή λέξη άπαντα στο Λεξικόν 
τής νέας ελληνικής γλώσσης του Ίω. Σταματάκου, τ. Α', σ. 814 [βομβυκόσπορος (ό)* ό 
σπόρος του μεταξοσκώληκος]. 

25. Ό Κ. Γ. Σταλίδης (Οι συντεχνίες και τά επαγγέλματα στην 'Έδεσσα τήν περίοδο 
τής τουρκοκρατίας, "Εδεσσα 1974, σ. 97), αναφερόμενος στην ανάπτυξη τής σηροτροφίας 
(επεξεργασία κουκουλιών) στην "Εδεσσα, γράφει οτι ήταν αρκετά διαδεδομένη, χωρίς 
όμως να καθορίζει και άπό πότε ακριβώς, ειδικότερα για τον ΙΘ' αιώνα· απλώς περιορί
ζεται νά γράψει άπό πολύ παλιά χρόνια· ήδη όμως με το δημοσίευμα μας αυτό έχουμε 
σαφέστατη μαρτυρία οτι το 1862 στην "Εδεσσα και τά Γιαννιτσά τά κουκούλια αποτε
λούσαν ενα άπό τά κύρια προϊόντα τών αγροτών τής περιοχής* άλλωστε ή παραγωγή 
κουκουλιών ήταν ανεπτυγμένη και πιο μπροστά, αν λάβουμε υπόψη μας οτι στην Ελλά
δα ήδη το 1855 είχαμε 2.560 τόνους κουκουλιών (βλ. Μ.Ε.Ε., τ. «Ελλάς», σ. 778β). 

26. Βλ. Μ.Ε.Ε., τ. «Ελλάς», σ. 778α (ή σηροτροφία ... ασκείται εν Ελλάδι ... ώς 
οικιακή βιοτεχνία ... ιδίως εις πόλεις ώς ή 'Έδεσσα, Νάουσα ...). 

27. Πρβλ. οσα γράφονται γι' αυτόν ειδικά: χάρις και ευγνωμοσύνη επίσης ισόβιος 
οφείλεται προς τόν Σεβ. άγιον Θεσσαλονίκης, όστις μετ' αύταπαρνήσεως άντέστη εις τήν 
Ιησουϊτικήν ταύτην βιαιοπραγίαν, εφ. Ό Ανατολικός Αστήρ, φ. 30/24.4.1862, σ. 4. Γιά τό 
θέμα τής Ούνίας στά Γιαννιτσά βλ. και σημ. 22, ό.π. 

28. Χάρις εις τους άρχιεροπρεπεΐς αγώνας του αγίου Βοδενών και εις τήν εύσέβειαν 
τών προϊσταμένων κατοίκων δύναμαι νά σας διαβεβαιώσω ότι ή Δυτική αύτη προπαγάν
δα ούδεν σχεδόν εποίησεν (βλ. Παράρτημα του 'Ανατολικού 'Αστέρος, φ. 23/7.3.1862, οπού 
γράμμα ενός ορθοδόξου, μετοίκου Γενιτσών). 
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τη διάρκεια των εξετάσεων μέ τις εύστοχες απαντήσεις των μαθητών στις 
ερωτήσεις του δεσπότη τους και τήν ικανοποίηση των γονέων τους και των 
άλλων ακροατών. Εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός δτι στην Α' τάξη της 
σχολής διδασκόταν ο Δημοσθένης και στή Β' ο Πλούταρχος και ο Λυσίας, 
ενώ, κατά τή γνώμη μας, θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο, γιατί μεταξύ 
των συγγραφέων αυτών ο Δημοσθένης θα έπρεπε να διδάσκεται στή Β', ο 
λόγος του οποίου εΐναι πολυπλοκότερος και πυκνότερος σε νοήματα, ενώ 
ο Λυσίας και ο Πλούταρχος διακρίνονται περισσότερο για τήν απλότητα 
τους. Σχετικά μέ τήν 'Αλληλοδιδακτική σχολή, εκείνο πού πρέπει να σημειώ
σουμε είναι ή επισήμανση ότι σ' αυτήν, εκτός από τα μικρά παιδιά τα οποία 
φοιτούσαν έκεϊ, υπήρχαν και ηλικιωμένοι και μάλιστα 16, γεγονός ευχάριστο 
για τή σχολή αυτή, ο κύκλος της οποίας διευρυνόταν, αφού αγκάλιαζε με
γαλύτερες ηλικίες προσφέροντας τα φώτα της παιδείας σε μια εποχή πού 
τόσο αναγκαία ήταν ή διάδοση της. 

Έκτος από τήν παιδεία θ' αναφερθεί και σε άλλα θέματα και μάλιστα 
της υδρεύσεως της πόλεως, ένα θέμα πού εΐχε θιγεί ήδη από το 1860 μέ το 
γράμμα του επιστολογράφου από τα Βιτώλια29, σημειώνοντας δτι πιθανώς 
λόγω της ανυδρίας πού είχε παρατηρηθεί τή χρονιά εκείνη ή ϊσως και για 
άλλους λόγους ή παροχή νερού δέν είχε επιτευχθεί ακόμα. Μέ χαρά επίσης 
θα ανακοινώσει οτι ή Έδεσσα απέκτησε και νοσοκομείο30, τόσο αναγκαίο 
και απαραίτητο για τήν πόλη και τήν περιοχή όλη στους χαλεπούς εκείνους 
καιρούς, πού ή υγειονομική περίθαλψη ήταν ένα σπανιότατο είδος, απρόσι
το όνειρο. 

4. Τέλος, ένα ακόμη δημοσίευμα της εφημερίδας Ανατολικός Αστήρ 
φέρνουμε στο φώς (φ. 236/4.3.1865, σ. 466), σχετικό μέ τήν κατάσταση της 
παιδείας ύστερα από τρία χρόνια, μέ τίτλο «Εκπαιδευτικά. Σχολεία Βο-
δενών», το όποιο έχει ώς έξης: 

Ή σχολή Βοδενών, διαιρημένη εις Έλληνικήν και Αλληλοδιδακτικήν, πε
ριέχει 300 μαθητάς, τεσσαράκοντα πέντε των οποίων ανήκοντες εις τήν Έλ
ληνικήν και τεσσάρας κλάσεις αποτελούντες, άκούονσιν οι μεν της Α', εκ 5 
μαθητών συνισταμένης, παρά τοϋ Α'έλληνοδιδ(ασκάλον) Κ. Πατρικοπον-
λον Δημοσθένην, γεωμετρίαν, αλγεβραν, γαλλικά, γεωγραφίανμαθηματικήν, 

29. Βλ. στην παρούσα μελέτη Επιστολή 1η της 15ης Σεπτεμβρίου 1860, σσ. 177-178. 
30. Για τή σύσταση Νοσοκομείου βλ. το γράμμα πού έστειλε «Ή εν Βοδενοΐς 'Αδελ

φότης των νέων» στον μητροπολίτη Νικόδημο στις 30 Ιανουαρίου 1862 και τήν απάντη
ση του μητροπολίτη στις 7 Φεβρουαρίου 1862, εφ. Ό 'Ανατολικός 'Αστήρ, φ. 36/5 Ιουνίου 
1862, σ. 3. Ό Κ. Γ. Σταλίδης (Έδεσσαϊκά, τχ. 1, σ. 15), δημοσιεύοντας φωτοτυπία του γράμ
ματος των νέων, παρέχει ώς ημερομηνία τήν 3η Ιανουαρίου, ή οποία και είναι ή ορθή, 
χωρίς όμως και να δημοσιεύει τήν απάντηση του δεσπότη, για τήν οποία λέγει οτι γράφη
κε τήν επομένη, ενώ είναι ή 7.2.1862. Τήν απάντηση του δεσπότη κρατούμε στο αρχείο 
μας, αναδημοσιευμένη από τήν εν λόγω εφημερίδα. 
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ίεράν κατήχησιν, γενικήν ίστορίαν και εκθέσεις ιδεών μετά θεμάτων οι δε 
της Β', εκ 12 μαθητών συγκειμένης, παρά τον αντοϋ Πλονταρχον, σνντακτι-
κόν, γεωγραφίαν πολιτικήν, άριθμητικήν, ελληνικήν ίστορίαν, κατήχησιν και 
αρχάς γαλλικών εις δε την Γ' εκ 13 μαθητών σννισταμένην, παραδίδονται 
υπό τον Β'ελληνοδ(ιδασκάλον) Ν. Παντελίδον τα έξης: Ξενοφών, γραμμ(α-
τική), άριθμητικ(ή), κατήχησις και γεωγραφία- ως και εις την Δ'εκ 15 μα
θητών σννισταμένην, υπό τον αντοϋ, Αονκιανός, γραμμ(ατική), αριθμητι
κή), ιερά ιστορία και γεωγραφία. 

Οι δε άλληλοδιδασκόμενοι μαθηται 255 διδάσκονται παρά τον δημο-
διδασκάλον Δ. Πλαταρίδον γραφήν, άνάγνωσιν επί διαφόρων ηθικών βι
βλίων, γραμματικήν και άρίθμησιν. 

Διατηρείται συν τούτοις εν Βοδενοΐς και Παρθεναγωγεϊον, εξ 7Θ μαθη
τριών σνγκείμενον, και διενθύνεται νπό της κ. Μαρίας Δ. Κασσανδρείας, δι-
δασκούσης τα της γραφής, αριθμήσεως και αναγνώσεως μαθήματα καίτινα 
χειροτεχνήματα. 

Με το δημοσίευμα αυτό (το 1865) ή εφημερίδα προβαίνει σε μια τελική 

απεικόνιση της καταστάσεως της παιδείας, παρουσιάζοντας: α) το μαθητικό 

δυναμικό κατά σχολείο, β) το διδακτικό προσωπικό, γ) τα διδασκόμενα μα

θήματα, τα όποια, άλλωστε, ήταν γνωστά και από προηγούμενα γράμματα 

συνδρομητών (ανταποκριτών) της εφημερίδας και τέλος τή λειτουργία και 

Παρθεναγωγείου3 1, ή έναρξη του οποίου, δπως μαθαίνουμε από άλλες πη

γές, έγινε το 1863. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο αυτό, διότι μας γνωρίζει 

νέα ονόματα δασκάλων, τα όποια μας ήταν ως τώρα άγνωστα. "Ετσι μαθαί

νουμε δτι στην Α' και Β' τάξη της Ελληνικής σχολής (Σχολείου) έδίδασκε ό 

ελληνοδιδάσκαλος Πατρικόπουλος, ό όποιος μας γίνεται γνωστός μόνο 

μετά το 186332 και ό Ν. Παντελίδης, όνομα για πρώτη φορά εμφανιζόμενο 

εδώ, καθώς επίσης και ή παρθεναγωγός Μαρία Δ. Κασσανδρεία. Για πρώτη 

επίσης φορά εμφανίζεται στο κείμενο αυτό και ό δημοδιδάσκαλος Δ. Πλα-

ταρίδης, ό όποιος σημαντικότατο θα διαδραματίσει ρόλο στή μετέπειτα πο

ρεία και εξέλιξη τής παιδείας 3 3 επί σειράν ετών προσφέροντας τις πολύτιμες 

υπηρεσίες του. 

31. Πρβλ. Παπαδόπουλος, δ.π., σ. 81 ('Από το 1863 άρχισε να λειτουργεί το πρώτο 
Παρθεναγωγείο)- Έδεσσαΐος, δ.π., 219 (ταύτα <τά σχολεία θηλέων> λειτονργοϋσι μεν 
άπαύστως από τον 1863, άλλα δεν άνταπεκρίθησαν εις τον προορισμόν των, ονδε απέφε
ραν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα...). 

32. Πρβλ. 'Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης - Αντώνιος Δ. Σατραζάνης, Πρακτικά τον 
Φιλεκπαιδεντικοϋ Σνλλόγον τής Έδεσσας (1872-1874), σ. 12, οπού λόγος για τον Πατρι-
κόπουλο ό όποιος δίδαξε από το 1863-1867. 

33. Βλ. Δημήτριος Πλαταρίδης, "Εκθεσις τής κατά την έπαρχίαν Βοδενών διανοητικής 
αναπτύξεως. Έκ τον γραφείον τον Φιλεκπαιδεντικοϋ Σνλλόγον Βοδενών, Κωνσταντι
νούπολις 1874. 
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Γ. Επίλογος 

Εξετάζοντας συνολικά τα τέσσερα αυτά δημοσιεύματα των εφημερί
δων της Κων/πόλεως, παρατηρούμε ότι, ενώ το 1857 ή κατάσταση της παι
δείας στην Έδεσσα δεν ήταν ευνοϊκή, αφού υπήρχε βέβαια σχολείο, αλλά, 
δπως φαίνεται, λειτουργούσε υποτονικά (ανεν σχεδόν διδασκάλων καί μα
θητών), το 1862 βελτιώθηκε σε αφάνταστο βαθμό όχι μόνο με λειτουργία 
σχολείου κανονική αλλά κυρίως καί προπαντός με ανέγερση καινούργιου 
διδακτηρίου -καί τούτο χάρη στις ενέργειες του νέου μητροπολίτη Νικόδη
μου-, ενα γεγονός το όποιο πρέπει να εξαρθεί ιδιαιτέρως, αν λάβουμε υπό
ψη μας ότι λίγες ήταν οι πόλεις της Μακεδονίας πού θα μπορούσαν να συ
ναγωνισθούν τήν Έδεσσα στην ενέργεια αυτή. Τέλος με το δημοσίευμα τού 
1865 παρατηρούμε δτι ή κατάσταση βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο καί πα
γιώθηκε «επί τα βελτίω», αφού, εν τω μεταξύ, ιδρύθηκε καί Παρθεναγωγείο. 

'Έτσι οι Έδεσσαΐοι θα έπρεπε να είναι περήφανοι για όλα, γιατί χάρη 
στην επιμονή τους καί τήν απέραντη αγάπη τους προς τήν παιδεία κατόρ
θωσαν να ανυψώσουν τήν εκπαιδευτική στάθμη της πόλεως σε τέτοιο ση
μείο, ώστε να παραμένει αξιοζήλευτη καί παράδειγμα προς μίμηση για τήν 
αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε δυσκολιών πού μπορεί να συναντήσει κα
νείς σε παρόμοιες περιπτώσεις, σε χαλεπούς δηλαδή καιρούς, όπως ήταν τα 
δίσεχτα εκείνα χρόνια της τουρκοκρατίας. 

Φιλόλογος-ίστορικος ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
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SUMMARY 

Christos G. Andreadis, The Education in Edessa in the Means of 19th Cen

tury (1857-1865). 

The writer presents new and unknown, until now, documents for the 

status of education in Edessa in the means of 19th century, based on the news

papers of Istanbul: 1) Ο Tilegraphos tou Vosporou & Visantis (1860), 2) Ana-

tolikos Astir (1861 and 1865) and 3) Omonoia (1862). 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

