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ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

Ηθική, οικονομική, έπαγγελματική κατάσταση κατοίκων, διοικητική 
διαίρεση, παιδεία, ιερός κλήρος καί μοναστήρια τής ’Επισκοπής Άρ- 
δαμερίου1 μέ βάση τήν από 20 Μαρτίου 1891 αναφορά τοϋ Επισκόπου 

Άρδαμερίου Σωφρονίου1 2

Ή έν λόγφ άναφορά υποβλήθηκε στο Μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης Σωφρόνιο3 από τό συνώνυμό του Επίσκοπο Άρδαμερίου. ΔΤ αύτής 
ό ’Επίσκοπος άπαντά στις προτάσεις-έρωτήματα πού κατέθεσε ό ώς άνω 
Μητροπολίτης στήν τοπική έπισκοπική 'Ιερά Σύνοδο4 τής 7ης Μαρτίου 
1890.

1. Έδρα τής έπισκοπής Άρδαμερίου ήταν ή κώμη Άρδαμέριον, τής όποιας ή ρω
μαϊκή ονομασία ήταν «Έρκουλα» ή «Έρκούλιον». Ή έδρα τής Έπισκοπής μεταφέρ
θηκε στή Γαλάτιστα «κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα, αν μή ένωρίτερον». Τό άρχεϊο τής Έπι
σκοπής καταστράφηκε, όταν τό 1857 κάηκε τό έπισκοπικό οίκημα. Βλ. V. L a ιι r e n t, 
Le corpus des sceaux l’Empire Byzantin Publications de l’Institut Français d’etudes By
zantines, V, I, σ. 344, X. Γ. Πατρινέλη, ’Επισκοπή Άρδαμερίου, «θρησκευτική 
καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, σ. 790, Ά π. Γ λ α β ί ν α, ’Αρχιερείς τής ’Επισκο
πής Άρδαμερίου, «Μακεδονικά» 20(1980) 27, ’Ιωακείμ Άρδαμερίου, ’Επισκοπή 
Άρδαμερίου, «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 2 (1918) 215.

2. Σωφρόνιος Νηστόπουλος, έπίσκοπος Άρδαμερίου (Φεβρουάριος 1890-18 ’Ια
νουάριου 1901)· βλ. Ά π. Γ λ α β ί ν α, ε.ά., σ. 26, Άρχιμ. ΑΐμιλιανοϋΤσακο- 
π ο ύ λ ο υ, ’Επισκοπικοί κατάλογοι κατά τούς κώδικας τών ’Υπομνημάτων τοϋ Άρχει- 
οφυλακίου τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου, «’Ορθοδοξία» 33 (1958) 166, 284, 399, 403, 
419, 423, 34 (1959) 18.

3. Σωφρόνιος, ό άπό Ίωαννίνων, μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1889-1893)· βλ. 
Ά λ. Ν. Λ έ τ σ α, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, τ. 2, Θεσσαλονίκη 1963, σ. 167-68, καί 
X. Τ ζ ώ γ α, Μητρόπολις Θεσσαλονίκης (’Επισκοπικός κατάλογος), «Θρησκευτική 
καί ’Ηθική ’Εγκυκλοπαίδεια», τ. 6, σ. 461.

4. «Μέχρι τό 1767, ή ’Εκκλησιαστική δικαιοδοσία στό Μακεδονικό χώρο ήταν 
μοιρασμένη στό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως καί στήν Αρχιεπισκοπή Αχρί
δας, ένώ ένα τμήμα τής Β. Μακεδονίας ανήκε στή διαποίμανση τοϋ Σερβικοϋ Πατριαρ
χείου τοϋ Πεκίου. Μετά τήν κατάργηση των αύτοκεφάλων έκκλησιών Αχρίδας καί 
Πεκίου, όλόκληρη ή Μακεδονία περιήλθε στή διοικητική καί πνευματική δικαιοδο
σία τοϋ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου. Κατά τήν «Τάξιν τών Θρόνων» τοϋ 1855, υπήρ
χαν στή Μακεδονία οί έξής μητροπόλεις: 1) Θεσσαλονίκης, μέ τΙς όχτώ υποκείμενες 
έπισκοπές της (Κίτρους, Κομπανίας, Πλαταμώνος, Σερβίων καί Κοζάνης, Πολυανής, 
Πέτρας, Άρδαμερίου, Ίερισσοΰ καί Αγίου ’Όρους)· βλ. Μακεδονία 4.000 χρόνια Έλ-
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Τό έγγραφο φυλάσσεται στο άρχεΐο τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης καί συγκεκριμένα στο φάκελο1 «'Ιερά Επισκοπή Άρδαμε
ρίου».

'Η κατάστασή του είναι καλή καί χωρίς κάποια φθορά, ένώ ό χάρτης 
είναι μέτριας ποιότητος καί φέρει οριζόντιες καί κάθετες γραμμές (qua- 
drerille). Περιθώριο υπάρχει στο αριστερό καί κάτω μέρος τοϋ έγγράφου 
2 καί 2,5 έκατοστών άντιστοίχως. Τά ύπ’ άριθ. 2, 3, 4, 5, 6 καί 7 φύλλα 
όμως διαθέτουν περιθώριο καί στό άνω μέρος τοϋ εγγράφου. Ωσαύτως 
τά φύλλα φέρουν αϋξοντα αριθμό άπό 1 έως 7 καί δέν συνδέονται με
ταξύ τους.

Οί διαστάσεις των φύλλων τοϋ έγγράφου είναι 25,5x20 έκατ. καί 
τό χρώμα τής μελάνης ελαφρώς κυανοϋν.

Συντομογραφίες δεν υπάρχουν εκτός άπό μία στήν αρχή τοϋ πρώτου 
φύλλου. Πρόκειται γιά τή συντομογραφία τής λέξεως «Κυρίω».

Στό επάνω μέρος τοϋ περιθωρίου τοϋ πρώτου φύλλου ύπάρχει μονο
γραφή, πού υποθέτω ότι ανήκει στον παραλήπτη τοϋ έγγράφου.

Ή γλώσσα τοϋ έγγράφου είναι ή καθιερωμένη μορφή γλώσσας τής 
έποχής έκείνης, με έλάχιστα ορθογραφικά λάθη, τά όποια σιωπηρώς διορ
θώνονται.

Τό έγγραφο στερείται σφραγίδος (είκ. 1). Αυτό ίσως οφείλεται στήν 
παράδοση, πού διατηρείται μέχρι καί σήμερα, νά μή σφραγίζονται άπό 
τόν άποστολέα τά έγγραφα πού απευθύνονται στήν Προϊσταμένη του ’Εκ
κλησιαστική ’Αρχή. Καί βέβαια ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν ό 
προϊστάμενος τοϋ ’Επισκόπου Άρδαμερίου, έφ’ όσον ή εν λόγω ’Επισκο
πή ύπήγετο στήν ανωτέρω 'Ιερά Μητρόπολη. Δέν αποκλείεται όμως τό 
έγγραφο νά έμεινε ασφράγιστο, έπειδή ό ’Επίσκοπος δέν είχε μαζί του 
τή σφραγίδα τής ’Επισκοπής, άφοΰ τό έγγραφο τό συνέταξε καθ’ ον χρό
νον βρισκόταν στή Θεσσαλονίκη καί έπομένως μακριά άπό τήν έδρα του 
πού ήταν ή Γαλάτιστα.

Άπό άλλα όμως έγγραφα γνωρίζουμε ότι ή σφραγίδα τής έπισκοπής 
Άρδαμερίου ήταν στρογγυλή. Στον έξωτερικό κύκλο είχε τό βασιλικό 
στέμμα καί τήν ένδειξη «ΙΕΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ», ένώ στον 
έσωτερικό έφερε ανισοσκελή σταυρό καί στά δεξιά καί αριστερά του 
κλάδο έλιάς.

Τό έγγραφο είναι γνήσιο καί παραμένει στό άρχεΐο τοϋ παραλήπτη 
τοϋ έγγράφου, ό όποιος εν προκειμένω είναι ό Μητροπολίτης Θεσσαλο- * 1

ληνικής 'Ιστορίας καί Πολιτισμού, ’Εκδοτική ’Αθηνών Α.Ε., ’Αθήναι 1982, σ. 409β.
1. 'Υπάρχουν στον περί ου ό λόγος φάκελο κι άλλα έγγραφα, τά όποια έν καιρφ 

προτιθέμεθα νά δημοσιεύσουμε.
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νίκης. ’Αποκλείεται ή περίπτωση να πρόκειται για σχέδιο ή άντίγραφο 
εγγράφου, διότι κάτι τέτοιο θά υπήρχε μόνο στό άρχεΐο τής 'Ιερός Έπι-
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Είκ. 1. Ή άρχή και το τέλος τον εγγράφου

σκοπής Άρδαμερίου, τό όποίο όμως μετά τήν κατάργηση τής Επισκο
πής τό 19361 μεταφέρθηκε—σύμφωνα μέ πληροφορίες— άπό τή Γαλάτι-

1. Ά π. Γ λ α β ί V α, ë.à., σ. 27, X. Γ. Π a τ ρ ι ν έ λ η, ë.à., σ. 790.
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στα, πού ήταν ή έδρα τής Επισκοπής, στήν Άρναία Χαλκιδικής, δηλαδή 
στήν έδρα τής 'Ιεράς Μητροπόλεως 'Ιερισσοΰ, Αγίου Όρους καί Άρδα- 
μερίου.

Ή άνωτέρω άναφορά τοΰ Επισκόπου Άρδαμερίου, όπως ήδη σημει
ώθηκε, δένέστάλη άπό τή Γαλάτιστα, άλλα άπό τή Θεσσαλονίκη, όπου 
βρισκόταν ό Επίσκοπος Σωφρόνιος. Εκεί τή συνέταξε καί τήν υπέβαλε 
στό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Αυτό προκύπτει άπό τήν ένδειξη πού 
σημειώνεται στό τέλος τού κειμένου του «Έν Θεσσαλονίκη 1891: Μαρτ. 
20».

’Αξίζει άκόμη στό σημείο αυτό να προστεθεί ότι στό πρώτο φύλλο 
τού έγγραφου καί μάλιστα στό περιθώριο άνω δεξιά άναφέρεται τό έτος 
1891, ενώ στό ίδιο φύλλο καί συγκεκριμένα στό κενό διάστημα μεταξύ 
τής ένδείξεως σχετικά μέ τόν παραλήπτη καί τής προσφωνήσεως «Πανα- 
γιώτατε» μνημονεύεται καί ύπογραμμίζεται ό άριθμός 226. 'Υποθέτω ότι 
ή πρώτη ένδειξη (1891) είναι προσθήκη τοΰ παραλήπτη τοΰ έγγράφου, 
για. να διευκολυνθεί ή κατά χρονολογική σειρά άρχειοθέτηση,ένώ ή δεύ
τερη ένδειξη (226) είναι ό άριθμός πρωτοκόλλου τοΰ έγγράφου.

Ή ώς άνω άναφορά τοΰ ’Επισκόπου Άρδαμερίου, όπως ήδη μνημο- 
νεύθηκε, άπαντά στις προτάσεις πού κατέθεσε στήν τοπική έπικοπική 
'Ιερά Σύνοδο τής 7ης Μαρτίου 1890 ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Σω
φρόνιος ένώπιον τών ’Επισκόπων τής Μητροπόλεώς του.

Τά κύρια σημεία άναφοράς τοΰ έγγράφου είναι έννέα (9) συνολικά 
καί θίγουν τά έξής ζητήματα συνοπτικά:

1. Οί πιστοί τής 'Ιεράς ’Επισκοπής Άρδαμερίου έκκλησιάζονται 
τήν Κυριακή, άλλά άποχωροϋν άπό τό ναό προ τοΰ τέλους τής θείας 
λειτουργίας.

2. α. Άγνοοΰν τις άρχές τής χριστιανικής ήθικής.
β. Αποστέλλουν τις θυγατέρες τους στήν πόλη γιά νά έργασθοΰν 

ώς οικιακοί βοηθοί καί μέ τόν τρόπο αύτό γίνονται οί ίδιοι οί γονείς συ- 
νεργοί τής ήθικής καταπτώσεως τών παιδιών τους.

γ. Μεταβιβάζουν τήν κινητή καί άκίνητη περιουσία στά άρρενα παι
διά, ένώ στεροΰν άπό τις θυγατέρες κάθε φυσικό κληρονομικό δικαίωμα.

δ. Ή συζυγική πίστη φυλάσσεται πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων.
ε. Αρκετοί πιστοί, άφοΰ στερήσουν τούς γονείς των άπό κάθε περι

ουσιακό στοιχείο, τούς έγκαταλείπουν χωρίς ήθική καί υλική συμπαρά
σταση.

στ. Πολύ σπάνια συναντά κανείς άδέλφια μέ συνεργασία καί άγάπη.
ζ. Ό λαός τής ’Επισκοπής Άρδαμερίου άνήκει στήν ίδια φυλή καί 

δόγμα, ένώ οί πρόκριτοι άσκοΰν πολύ μεγάλη έπιρροή στό έλληνικό στοι-
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χεϊο.
3. Κατά κανόνα οί κάτοικοι είναι φτωχοί καί εργάζονται όλοι οικο

γενειακός σε γεωργικές καλλιέργειες. Οί γυναίκες ύφαίνουν οί ίδιες τα 
ύφάσματα για τις ανάγκες τής οικογένειας. Τά σπίτια, τα έπιπλα καί τά 
σκεύη είναι απλά καί ή τροφή λιτή. Υπάρχει διαφθορά, γιατί άλλοτε 
οί κοτζαμπάσηδες καί οί άζάδες διαφθείρουν τούς υπαλλήλους τής Κυ- 
βερνήσεως κι άλλοτε άντιστρόφως οί ύπάλληλοι διαφθείρουν τούς πρώ
τους μέ άποτέλεσμα να ξοδεύονται τά κοινά χρήματα γιά τήν έξυπηρέτηση 
ίδιοτελών σκοπών. 1

1. Γαλάτιστα 2. Λειβάδι 3. Ζαγκλιβέρι 4. Ραβνά (Πετροκέρασα) 5. Άδάμ 
6. Σανά 7. Δουπιά 8. Σουποτνίκια (Ριζά) 9. Τοπλίκια (Γεροπλάτανος) 
10. Παλαιόχωρα 11. Κρήμνη 12. Καϊτζίκι ( Παλιό κάστρο ) 13. Ρεσιτνίκια 
("Αγιος Πρόδρομος) 14. Στανός 15. Λοζίκι (Μελισσονργός) 16. Αρδαμέρι 

17. Περιστερά
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4. "Ολα τα χωριά τής ’Επισκοπής Άρδαμερίου έχουν Γραμματοδι- 
δασκαλεϊα. Ή Γαλάτιστα, το Ζαγκλιβέρι, το Λιβάδι, τα Δουπιά καί τό 
Άδάμ διαθέτουν σχολεία πού άκολουθούν τό πρόγραμμα τής ’Αστικής 
Σχολής καί τής Α' τάξης τού Γυμνασίου.

5. Τό εισόδημα άπό τούς ίερούς ναούς, ή έπικαρπία όρισμένων άση- 
μάντων γαιών κι ενα είκοσάλιρο τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου γιά 
τά σχολεία τού Ζαγκλιβερίου αποτελούν πολύτιμους πόρους γιά τή λει
τουργία καί τή συντήρηση των σχολείων.

6. Ή μνηστεία συνάπτεται χωρίς ιεροτελεστία. Ή λύση τής μνη
στείας όμως, πού συντελεΐται από τούς προκρίτους, συνήθως μεροληπτεί, 
άδικεΐ δηλαδή τόν ασθενέστερο καί δικαιώνει τον ισχυρότερο. Άπό τήν 
άλλη μεριά ή προικοπαράδοση γίνεται με προικοσύμφωνο πού υπογρά
φεται άπό τόν εφημέριο καί τούς μάρτυρες.

7. Στά 17 χωριά τής επισκοπής Άρδαμερίου κατοικούν συνολικά 
2.250 οικογένειες χριστιανών ’Ορθοδόξων. Στό Ζαγκλιβέρι όμως καί τό 
Λοζίκι κατοικούν καί ’Οθωμανικές οικογένειες, έκατό καί σαράντα άντι- 
στοίχως. ’Επίσης έξι (6) χωριά τής ’Επισκοπής ύπάγοται στήν ύποδιοί- 
κηση Λαγκαδά καί ένδεκα (11) στήν υποδιοίκηση Πολυγύρου.

8. Οι ιερείς τής Επισκοπής ζοΰν άπό τά «τυχερά» τής διακονίας των, 
άπό τήν καλλιέργεια των κτημάτων τους καί άπό τή ραπτική των εγχώ
ριων ενδυμάτων. Είναι άμοιροι θρησκευτικών γνώσεων, αλλά σέβονται 
τήν ’Εκκλησιαστική Αρχή καί διατηρούν αρμονικές σχέσεις μεταξύ των. 
Ό λαός τιμά άπό τήν άλλη μεριά καί σέβεται τούς ιερείς του.

9. Μοναστήρια δέν υπάρχουν στήν επισκοπή Άρδαμερίου, πλήν 
έκείνου τής Αγίας Αναστασίας τής Φαρμακολύτριας, πού είναι Σταυρο
πηγιακό καί επομένως ανήκει στό Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Τώ Παναγιωτάτω Γέροντι άγίω Θεσσαλονίκης Κυρίω μοι (Κυρίω) Σοκροο- 
νίω 1891

226
ΤΙαναγιώ τατε,
Κατά τήν τή 7η Μαρτίου τοϋ παρελθόντος ενενηκοστού /s σωτηρίου 

έτους σνγκροτηθεΐσαν ενταύθα τοπικήν επισκοπικήν Is ’Ιερόν Σύνοδον, ώς 
γνωστόν, ύπεβλήθησαν εννέα προτάσεις, εις /4 ας οι εν Χριστώ αδελφοί άγιοι 
’Αρχιερείς παρά τής ύμετέρας Παναγιά τη /5τος κυριαρχικώς προετράπησαν, 
όπως άπαντήσωσιν, εφ’ ώ και /5 ο εύσεβάστως υποφαινόμενος ταπεινός Αυτής 
δούλος ομοίως τή πα /βτρική Αυτής κελεύσει επόμενος προάγομαι εις άπάντη- 
σιν των εν /8 λργφ προτάσεων διά των εξής /.

/9Πρώτον. ΟΙ ευλογημένοι χριστιανοί τής ταπεινής μου/14 παροικίας
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υπό εποψιν θρησκευτικήν εξεταζόμενοι συχνάζονσι/11 τός Κυριάκός καί τός 
έορτάς εις τάς κοινός προσευχάς, εν /12 αίς όμως εστιν ότε λησμονοϋσιν ότι 
πρέπει νά τηρώσιν στάσιν jxz μετά σεβασμού α>ς εμπρέπει εκάστω χριστιανό), 
πλεϊστοι ό’ αν ΙΧίτών συνήθως εν μέσω τής άγιας λειτουργίας εγκαταλιμπά- 
νοντες /15 τους 'Ιερούς Ναούς συναυλίζονται εις τα καφενεία /.

Ι15Δεντερον. Ύπό ηθικήν καί κοινωνικήν εποψιν έξε/19ταζόμενοι οι δού
λοι τής νμετέρας Παναγιότητος χριστιανοί μου /18 ως επί το πλεϊστον εκτός 
τινων εξαιρέσεων άπαντωμενών εις τήν /19 άνωτέραν τάξιν αυτών οι επίλοιποι 
δεν γνωρίζουσι τάς άρχάς /20 τής χριστιανικής ηθικής, γονείς τινες όθεν από 
αισχροκέρδειαν /21 όλως κινούμενοι φέρουσι τάς κόρας των καί είσάγουσιν αυ
τός /22 πολλάκις ως υπηρέτριας εις μέρη ενταύθα όχι τόσον ευάρεστα γε Ζωνό
μενοι, ουτω παραίτιοι τής ηθικής αυτών καταπτώσεως, Αφαιροϋ /2Ασιν άπ 
αυτός τό φυσικόν κληρονομικόν δικαίωμα συνήθως /25 μεταβιβάζοντες μόνον 
είς τό αρρενά των τέκνα δι εγγράφων /2δ πωλητηρίων ή διό διαθηκών τός κι
νητός καί Ακινήτους αυτών /1β περιουσίας. Ni συζυγική πίστις εν γένει φυ- 
λάττεται παρ’ αύτοΐς εξ Ι28αιρουμένων γυναικών καί άνδρών τινων, οΐτινες αν- 
θορμήτως εγκα /"ταλιμπάνοντες τήν νόμιμον συζυγικήν αυτών εννήν παρα /30 
νόμως σννεννάζονται μετ’ άλλων άνδρών καί γυναικών. Εύρίσκον Ι91ται καί ούκ 
ολίγοι στερούμενοι τής προς τούς γονείς όφειλομένης /32 νίικής ενλαβείας, οϋς 
καί άφοϋ γυμνώσωσι διό πωλητηρίων καί /33 διά διαθηκών άπό τός μικρός 
αυτών κινητός ή ακινήτους αυτών περί /Μουσίας, δεν ερνθριώσι βλέποντες αυ
τούς καί μάλιστα εις τό τε /"λευταΐα έτη τοϋ βίου αυτών δυστυχείς καί έπαί- 
τας. Σπανιώτατα /36 άπαντα τις δύο Αδελφούς σννδιαιτωμένους είς εν καί τό 
αύ /37τό οίκημα καί άλληλοβοηθουμένους, ενώ είς τήν γεωργικήν καί /38 ερ
γατικήν τάξιν τό πρώτιστον παράγον εστιν ή επί τώ αντώ /39 συνεργασία 
πολλών Ατόμων, περί δε τής κοινωνικής τών χρι Ιί0στιανών μου Αλληλουχίας 
ευχαριστώ τώ Παναγάθω Θεώ ότι /41 έχουαι μεταξύ αυτών αρμονίαν καί Ανή- 
κουσιν εις μίαν καί /42 τήν αυτήν φυλήν, έτοιμοι όντες νά αντεπεξέλθωσιν υπό 
τήν αιγίδα /43 τοϋ σεβαστού ημών ’Άνακτος εναντίον εκείνων, οΐτινες ήθελ,ον 
τολ/^μήσει ή τήν φυλήν αυτών ή τήν θρησκείαν νό βλάιρωσιν, εσω/*5τερικώς δε 
εξεταζόμενοι οι καλοί οϋτοι άνθρωποι άγονται καί /4δ φέρονται παρά τών 
προκρίτων έκάστου χωρίου καί εάν μεν οι /45 πρόκριτοί των διατελώσι μετ’ Αλ- 
λήλων εν αρμονία παρασύρουσι /48 καί τούς χωρικούς κατά τό ρεύμα αυτών, 
εάν δε τουναντίον /49 συμβή οί πρόκριτοι νό εύρίσκωνται εν διαιρέσει οί χωρι
κοί τότε /50 τάσσονται υπέρ τούτου ή εκείνου τοϋ προκρίτου υπό άτομι /01κον 
συμφέροντος, αισχροκέρδειας, πάθους καί εκδικήσεως συνήθως /52 εμφορον- 
μένου.

I59 Τρίτον. ’Εκτός τινων ευαρίθμων τοκογλύφων καί κτη /5ίματιών οί 
επίλοιποι χριστιανοί πένονται καί εύρίσκουσι τό /Β5 μέσα τής συντηρήσεως
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αυτών εργαζόμενοί μετά γυναικοπαιδών/5β αυτών είς την γεωργίαν, εις την 
καλλιέργειαν κήπων και άμπελώ Ρ>6νων, είς την άνθ ρακοπο ιίαν, ai δε γυναίκες 
νφαίνουσι χονδρά /58 μάλλινα υφάσματα, δι ών ενδύονται απαντες και τάς οι
κίας /5β των στρώνουσιν ai οίκίαι αυτών είσι πενιχροί, τά οικιακά /60 των 
σκεύη και έπιπλα περιωρισμένο, ολίγα και ασήμαντα, ή /β1 τροφή αυτών λίαν 
λιτή, εί καί απαντες καθ’ έκάστην έργα. Ρ2ζονται μικροί δε και μεγάλοι δεν 
παύουσι παράπονούμενοι ότι /63 χρήματα δεν κερδαίνουσιν. Υπάρχει άνά τά 
χωρία τής ταπει /Μνής μου παροικίας τάξις άνθρώπων την ραστώνην αγα
πιόνται /β5 εξ ών καί εκλέγονται ετησίως οι κοτζαπασήδες και οι άζάδες /66 
τον λεγομένου ’ Τχτιαρμετζλισίου1 διά την επιστασίαν εκάστου χω Ια7ρίου, 
άλλ’ ούτοι ότέ μέν διαφθείροντες τούς υπαλλήλους τής Σ. /88Κυβερνήσεως, δτέ 
δε παρ’ αυτών τών υπαλλήλων διαφθειρόμενοι /69 και τυφλά τούτων όργανα 
γενόμενοι μέ διαφόρους δικαίας /70 ή άδικους αιτιάσεις εξοδενονσι τά κοινά 
λεγάμενα χρήματα /71 εφ’ ä μή δει και καταχρεώνουσι τά χωρία ούτως, ώ
στε /72 την σήμερον τά μεν μικρά χωρία έχουσι κοινά χρέη διά Ρ" διάκο αίας 
λίρας, τά δε μεγαλ.ύτερα διά έξακοσίας λίρας /74 εντόκους προερχομένας άπό 
την διοίκησιν τής επιστασίας /75 καί τών κοτζαπασήδων.

Ρ6Τέταρτον. 'Υπό εκπαιδευτικήν έποψιν τά εξής χωρία p7 τής ταπεινής 
μου παροικίας ή Γαλάτιοτα, τά Ζαγγλιβέρι, τά /78 Λειβάδι, τά Δουπιά καί τά 
Άδάμ έχουσι σχολεία άρκετά /79 καλώς κατηρτισμένα καί προσωπικόν δι
δασκάλων είς 180 τήν διδασκαλίαν αυτών άκολουθούντων τά πρόγραμμα /81 
τής ενταύθα ’Αστικής Σχολής και του Γυμνασίου μέχρι /82 τής πρώτης αυτού 
τάξεως, τά δε επίλοιπα χωρία έχουσι /83 μόνον γραμματοδιδασκαλεία.

/84 Πέμπτον. Τά μόνα μέσα τής συντηρήσεως τών Σχολεί /8&ων τής τα
πεινής μου παροικίας είσι τά εισοδήματα τών 'Ιερών /8δ ’Εκκλησιών, ai επι- 
καρπίαι διαφόρων άσημάντων a ύτών γαιών8β, ai βοσκαι και μικρόν τι είκοσά- 
λ,ιρον άπό μέρους τού ενταύθα /88 Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου επίδομα διά τά 
σχολεία, τού χω Ρ'όρίον Ζαγγλιβέρ.

901’Έκτον. 'Η μνηστεία παρά τοις χριστιανοϊς τής ταπεινής Ρ1 μου πα
ροικίας αείποτε τελουμένη δι’ απλών συμφώνων και /!>2 ανευ ιεροτελεστίας δεν 
φέρει τήν άπαιτουμένην νομικήν /93 και κανονικήν βαρύτητα, όθεν ενίοτε ή ελά
χιστη άφορ /9ίμή ή παρεχομένη άπό μέρους τού νέου ή τής νέας ή τών συγγε /βδ 
νών αυτών καταλήγει νά ματαιώση τήν μεταξύ αύτίόν νφιστα /90μένην μνη
στείαν τής μεν νέας αμέσως μεταβαινονσης /96 είς τά οίκημα ετέρου νέου τής 
εκλογής της, τού δε πρώην /98 αυτής μνηστήρος αναγκαζόμενου νά ζητήση 
αλλού τήν τύχην /" του. Κατά τήν περίατασιν δε ταύτην, εάν τυχόν παρου-

1. Ίχτιαρμετζλισϊ (τουρκική λέξη: ΐχτιάρ = γέρων, μετζλισί = συμβούλιον) συμ
βούλιο γερόντων (δημογερόντων).
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σιασθή /10° ή ύπόΟεσις ενώπιον τής εκκλησιαστικής άρχής, δυσκολεύ /101εται 
αντη μή γνωρίζουσα τίνι τρόπο) να διάλυση την /102 μεταξύ των ενδιαφερο
μένων υφισταμένην ταντην διαφοράν/103 άποίνως ή με ποινήν, καθ’ δσον βλέπει 
εκατέρωθεν την άδι /10ίκίαν και την αυτοδικίαν λίαν προκεχωρηκυΐαν, ώστε 
δεν /10αμένει καιρός εις την εφαρμογήν τοϋ εκκλησιαστικόν νόμον /105 τον κει
μένου περ'ι διαλνσεως τής μνηστείας, καί αναγκάζεται /10δ να άκου η τούς προ
κρίτους μεροληπτικούς εκάστοτε κρί/108νοντας καί την άπόφασιν αυτών να 
έφαρμόζη προς βλά /109βην μεν τοϋ άσθενεοτέρου καί προς ωφέλειαν τοϋ ίσχυ- 
/110ροτέρον. Ή δέ προικοπαράδοσις παρά τοϊς χριστιανοΐς /m μον λαμβάνει 
χώραν διά προικοσυμφώνου συντασαο /112μένον καί υπόγραφαμένου υπό τοϋ 
εφημερίου καί των /113 μαρτύρων άκριβώς την παραμονήν τοϋ γάμου των μελ- 
/Χ1ίλονύμφων.

115 /"Εβδομον. 'Η ταπεινή μου παροικία αριθμεί εν συν /110όλω δέκα έπτά 
μικρά καί μεγάλα χωρία, εν οΐς κατοι /117κουσι δύω χιλιάδες διακόσιοι πεντή- 
κοντα οίκογένειαι /118, πρεσβενσουσαι απασαι το δόγμα τής ’Ανατολικής/119 
ορθοδόξου ημών ’Εκκλησίας, μόνον δ’ εις τά χωρία /12° Ζαγγλιβέρ καί Λοζίκι 
εύρίσκονται οθωμανικοί οίκογέ/121νειαι, εις μέν το πρώτον εξ αυτών τον αρι
θμόν εκατόν εις δε το δεύτερον τον αριθμόν τεσσαράκοντα. Τά χωρία τής /123 
παροικίας μου πολιτικώς διαιρούνται εις δύω διαμέρισμα /124τσ υπαγόμενα 
το μέν υπό τήν ύποδιοίκησιν τοϋ Λαγκαδά /125, το <5ε υπό τήν ύποδιοίκησιν 
τοϋ Πολυγύρου (Κασσάνδρας).

/126 Το μέν διαμέρισμα τοϋ Λαγκαδά περιλαμβάνει:
1127 τά εξής εξ χωρία εχοντα οικογένειας:
J128 1. Ζαγγλιβέρ )) )) 300
J129 2. Άδάμ )) )) 200

/130 3. Λειβάδι )) )) 200

J121 4. Περιστέρια )) )) 100
jl32 5. Άρδαμέριον )) )) 90
^133 6. Λοζίκι )) )) 50—ί
/134 Το δέ διαμέρισμα Πολυγύρου τά έξης:

jl95 ένδεκα χωρία εχοντα οικογένειας:
^136 7. Γαλάτιστα )) » 500
yi37 8. Ραβνά » » 100
jl28 9. Δουπιά » » 90
jl39 10. Σαν à )) » 70
jlAO 11. Δουπλίκια )) » 70
1141 12. Σιπουτνίκια )) » 70
JU2 13. Παλαιόχωρα )) )> 70
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/U3 14; 'Ρεσιτνίκια )) » 110
/144 15. Καγιατζίκιον )) )) 30
/145 16. Κοήμνη )) » 40
/14617. Στανός )) » 160=1310
/147 Τό ό'λον χωρία δέκα επτά καί οίκογένειαι δύο χιλ. διακόσιαι πεντήκοντα

/2.250

/148 ’Όγδοον. Οί 'Ιερείς τής παροικίας μου ζώσι διατών /149 τυχηρών τής 
υπηρεσίας των καί διά των επαγγελμάτων /15° αυτών καταγινόμενοι εις την 
καλλιέργειαν των κτημάτων /151 αυτών και εις την ραπτικήν των εγχωρίων 
ενδυμάτων /152· απαντες τνγχάνονσιν άμοιροι θρησκευτικών γνώσεων /153, σέ
βονται την ’Εκκλησιαστικήν ’Αρχήν των, εύρίσκονται /154 έν αρμονία μετά τών 
συναδέλφων αυτών και άπο /150λαμβάνουσι παρά τοϋ λαοϋ άνάλογον τιμήν 
τώ ίερω αυτών επαγγέλματι.

1571’Ένατον. Περί Μοναστηρίων προκειμένου δεν /158 έχω να ε’ίπω τι, 
καθ’ δσον εν τή ταπεινή μου παροικί /158α δεν νπάρχονσι Μοναστήρια, εκτός 
τοϋ Μοναστηριού /16° τής άγιας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας, ούτινος 
δ’ I161 δντος Σταυροπηγιακού δεν δύναμαι καί δεν δικαιούμαι /162 ενταύθα νά 
ποιήσω ουδέ λόγον περί τούτου.

/ιβε /ζαι ταβτα μ£ν άπαντητικώς κατά καθή Ι1Μκον, άσπαζόμενος δέ την 
Παναγίαν Αυτής δεξιάν /16Β διατελώ Έν Θεσσαλονίκη 1891: Μαρτ: 20. 

/1ββ τής ύμετέρας Παναγιότητος 
/1β7 υιός κατά πνεύμα καί θεράπων 
1168 fO Άρδαμερίου Σωφρόνιος

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΙΙΑΤΑΚΗΣ



SUMMARY

Ast. Karabatakis, From the archives of the Bishopric of Arda- 
merion.

The author publishes a document dated 20 March 1891, preserved in 
the archives of the Holy Metropolis of Thessaloniki. The addresser is the 
bishop of Ardamerion Sofronios and the addressee is the archbishop of 
Thessaloniki Sofronios.

The above mentioned bishop in this report answers questions, which 
were posed by the Holy Episcopalian Synod on 7 March 1891 to the bishops 
of the Metropolis of Thessaloniki. More specifically, Sofronios of Ardame
rion, in his reply touches upon the following issues concerning the province 
of his bishopric: 1) Morals, financial and professional state of the popula
tion, 2) administrative division, 3) education, 4) holy clergy, 5) holy monas
tery of St Anastasia Pharmakolytria.
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