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Η ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (1909-1912)

Η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1908 στην Οθωμανική αυτοκρατορία, 
τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, δημιούργησε νέες συνθήκες, όταν πνεύμα 
αισιοδοξίας και δημιουργίας άρχισε να πνέει για τον υπόδουλο Ελληνισμό. 
Φυσικό ήταν η εθνική εργασία για την τελική επικράτηση του Ελληνισμού στη 
Μακεδονία να προσανατολιστεί σε νέες κατευθύνσεις. Η Ελληνική Αμυνα για 
την υποστήριξη του ομογενούς στοιχείου και την ανάπτυξή του έθετε σε χρήση 
εκτός από την ένοπλη δράση, που μετά το σύνταγμα και τον αφοπλισμό είχε 
εξάλλου υποχωρήσει, και την ενίσχυση του σχολείου και της εκκλησίας και 
οποιοδήποτε άλλο ειρηνικό μέσο. Οι νέες συνθήκες έδωσαν την ευκαιρία για 
την επικράτηση του Ελληνισμού και μέσω της οικονομικής προόδου του ελλη
νικού στοιχείου.

Η εκπαιδευτική και πνευματική υπεροχή του Ελληνισμού, στην οποία 
προσανατολίστηκε η ελληνική πολιτική για τη διεκδικούμενη χώρα, τελικά 
απέδειξαν ότι δεν ήταν τα πρακτικότερα και ασφαλέστερα μέσα για την κα- 
τάκτησή της, χωρίς την παράλληλη εμπορική, βιομηχανική, γεωργική και εν 
τέλει οικονομική ανάπτυξη που θα προηγούνταν της διά στρατιωτικών μέσων 
κατάκτησης. Εξάλλου, προς την ίδια κατεύθυνση άρχισαν να προσανατολίζο
νται και οι Βούλγαροι για τους εκτός των συνόρων τους ομοεθνείς τους, με 
την αποστολή στη Γαλλία ειδικών για την τέλεια εκμάθηση της πτηνοτροφίας 
και της ορνιθοτροφίας1. Είχε βέβαια προηγηθεί και η ίδρυση οθωμανικών 
γεωργικών σχολών, όπως αυτή της Θεσσαλονίκης, που εγκαινιάστηκε το Νο
έμβριο του 18882 καθώς και άλλων σε διάφορες πόλεις της Οθωμανικής αυ
τοκρατορίας κυρίως μετά την επανάσταση των Νεοτούρκων.

Σ’ αυτές τις σκέψεις άρχισε να προσανατολίζεται η ελληνική διπλωματία 
μετά το 1908. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Υπουργείου Εξωτερικών για την 
προιόθηση και ανάπτυξη της γεωργίας φαίνεται με την έκδοση ειδικού Δελ
τίου με μελέτες και εκθέσεις επί πλουτοπαραγωγικών και γεωργικών θεμά
των3. Τα καλλιεργητικά μέσα που χρησιμοποιούσαν διατηρούνταν σε άρχε

ι. Μελπομένη Αυγερινού, Μακεδονικά απομνημονεύματα άπό τό 1898-1912, Άθήναι 1914, 
ο. 180.

2. Έφημ. «Νεολόγος» Κωνσταντινουπόλεως, Παρασκευή 18.11.1888, σ. 3.
3. Δελτίον τοϋ επί τών εξωτερικών Β. Υπουργείου, μέρος Β', Μελέται καί Εκθέσεις έπί 

πλουτοπαραγωγικών, γεωργικών, εμπορικών, βιομηχανικών, ναυτιλιακών, στατιστικών κλπ. θε
μάτων (Γενική διεύθυνσις συμβατικών καί προξενικών υποθέσεων), Άθήναι 1911.
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γονή κατάσταση, η καταπίεση των γεωργών από τα όργανα της οθωμανικής 
εξουσίας, η φορολογία της δεκάτης, η έλλειψη κτηματικής ασφάλειας (η ο
ποία κατά τα τελευταία χρόνια έπαιρνε τρομακτικές διαστάσεις με την εγκα
τάσταση μουσουλμάνων μεταναστών από τη Βουλγαρία και τη Βοσνία και τη 
συνοίκησή τους με το χριστιανικό στοιχείο, οι οποίοι κατελάμβαναν μάλιστα 
αυθαίρετα τη γη και τις βοσκές), καθώς και η έλλειψη επαρκούς συγκοινω
νίας συντελούσαν ώστε ο αγροτικός πληθυσμός να μην ευημερεί και η γεωρ
γία να μην αναπτύσσεται σε μια καθόλα εύφορη περιοχή.

Ο Έλληνας πρόξενος των Σερρών Αντώνιος Σακτούρης αντιλαμβανόμε- 
νος τη νέα κατάσταση και τις νέες απαιτήσεις αποφάσισε να δραστηριοποιη
θεί προσανατολίζοντας και τους στόχους του προξενείου στα νέα δεδομένα. 
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες προγραμματίστηκε, στα τέλη του 1908, η ίδρυση 
στο χώρο της προξενικής περιφέρειας Σερρών δύο τεχνικών σχολών γεωργι
κής κατεύθυνσης, μιας πλήρους γεωργικής σχολής στην Κορμίστα (Κρομμύ- 
στα) του Παγγαίου όρους και ενός αγροκηπίου στη Βαϊρακλή Τζουμαγιά 
(Νέα Ηράκλεια). Η πρώτη, ως ανώτερη γεωργική σχολή όχι μόνο για την 
περιφέρεια Σερρών αλλά και για ολόκληρη τη Μακεδονία, ενώ το δεύτερο για 
την κάλυψη ειδικών και μερικών αναγκών της πεδιάδας των Σερρών4.

Η Γεωργική Σχολή Κρομμύστης εγκαταστάθηκε σε κτήμα-μετόχι της Μο
νής Εικοσιφοινίσσας Παγγαίου, έκτασης 1.500 περίπου στρεμμάτων, ευφορό- 
τατης γης κατάλληλης για την καλλιέργεια σιτηρών, καπνού, βιομηχανικών 
φυτών και οσπρίων5, αντί ελάχιστου ετησίου ενοικίου εξήντα οθωμανικών λι
ρών. Το μετόχι προσέφερε με μεγάλη προθυμία η μονή της Εικοσιφοινίσσας 
ύστερα από προτροπή του μητροπολίτη Δράμας και Ζιχνών Χρυσοστόμου 
Καλαφάτη6, μετέπειτα Σμύρνης. Ο μητροπολίτης σε επιστολή του, που προ
τασσόταν του Προγράμματος και Κανονισμού της Σχολής, απευθυνόμενος 
προς τους ορθοδόξους όχι μόνον της επαρχίας του αλλά και ολόκληρης της 
Μακεδονίας, εξηγούσε για τα οφέλη που θα προέκυπταν από τη λειτουργία 
της7. Η φοίτηση αρχικά προβλέφθηκε διετής, με προοπτική να γίνει τριετής ή 
τεταρτοετής εφόσον αυξάνονταν τα έσοδα της σχολής.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μονή της Εικοσιφοινίσσας μόλις τα προηγού
μενα από την ίδρυση της Σχολής χρόνια είχε μπορέσει ν’ ανακουφιστεί από 
δυσβάσταχτα χρέη που την είχαν μάλιστα απειλήσει με πτώχευση στις αρχές

4. Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών, Προξενείο Σερρών προς Υπ. Εξωτερικών, 56/25.1.1909 
(στο εξής: A. Υ.Ε.).

5. «Γεωργική Σχολή Παγγαίου», Έκκλ. ’Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως 33 (1909) 204.
6. Άντ. Σακτούρης, Αναμνήσεις έκ τοΰ διπλωματικού μου σταδίου, Κάιρο 1951, ο. 67.
7. Χρυσόστομος μητροπολίτης Δράμας, «Εισαγωγή εις τά Πρόγραμμα καί Κανονισμόν τής 

έν τή έπαρχίρ Δράμας Γεωργικής Σχολής Είκοσιφοινίσσης (επιστολή προς τά πνευματικά τέκνα 
τής επαρχίας Δράμας)», 'Εκκλησιαστικός Φάρος Αλεξανδρείας 4 (1909) 83-85.
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του αιώνα εξαετίας της κακής διαχείρισης δύο ηγουμένων της Μονής. Το 
χρέος είχε ανέλθει στις 3.000 οθωμανικές λίρες και το μετόχι της Κορμίστας 
απειλήθηκε με υποθήκευση, όταν το μοναστήρι αναγκάστηκε να καταφύγει σε 
δανεισμό για την αντιμετώπιση του χρέους8. Η προσφορά αυτή της Εικοσι- 
φοίνισσας, σε δύσκολη μάλιστα περίοδο γι’ αυτήν, δείχνει το συνεχές ενδιαφέ
ρον της για την παιδεία του ελληνισμού της περιοχής. Ωστόσο η άποψη ότι η 
Γεωργική Σχολή ιδρύθηκε από τους μοναχούς της Εικοσιφοίνισσας καθώς 
επίσης και ότι λειτουργούσε επί δεκαετίες δεν μπορεί να τεκμηριωθεί9.

Εντός του κτήματος υπήρχαν ευρύχωρα και μεγαλόπρεπα10 κτίρια που 
ικανοποιούσαν όλες τις ανάγκες της Σχολής σε εγκαταστάσεις και τα οποία 
ανακαινίστηκαν. Το μοναστήρι διέθεσε στην υπό ίδρυση Σχολή και τα απαι- 
τούμενα ζώα, άλογα, αγελάδες, αιγοπρόβατα, για την κάλυψη των εκπαιδευ
τικών αναγκών και για την πρακτική εξάσκηση των σπουδαστών. Το κτήμα 
επίσης διέθετε τεχνητά και φυσικά λιβάδια και κήπους, ώστε να παρέχεται 
κάθε ευκολία στην εξάσκηση των μαθητών στη μελισσοκομία, ορνιθοτροφία, 
κτηνοτροφία και τα παραπλήσια11. Γύρω από το μοναστήρι υπήρχαν οι απα
ραίτητες δασικές εκτάσεις για την εξάσκηση των σπουδαστών στη δασοκομία, 
καθώς επίσης ποταμός και λίμνη με νησίδα, σε κοντινή απόσταση, για την 
διδασκαλία της ιχθυοτροφίας12.

Με την ίδρυση της Γεωργικής σχολής και αντιλαμβανόμενος τα προβλή
ματα που θα προέκυπταν από το κόστος λειτουργίας της ο μητροπολίτης 
Χρυσόστομος απευθύνθηκε με επιστολές του στις μεγάλες μονές του Αγίου 
Όρους ζητώντας τη συνδρομή και τη στήριξή τους για τη λειτουργία της Σχο
λής. Έτσι στις 30 Ιανουάριου του 1909 στέλνει επιστολές στις μονές Μεγίστης 
Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβήρων, Διονυσίου, Αγίου Παύλου, Κουτλουμουσίου, 
Ξηροποτάμου, Σίμωνος Πέτρας και Καρακάλου ζητώντας την ετήσια συν
δρομή είκοσι πέντε οθωμανικών λιρών από την κάθε μονή για μια τριετία, ως 
επίδομα, με αντάλλαγμα το δικαίωμα κάθε μονής που συνδράμει μ’ αυτό το 
ποσό να στέλνει από έναν μαθητή, όχι κάτω των δεκαπέντε ετών, στη Σχολή 
με δωρεάν φοίτηση, ώστε και το Αγιον Όρος να ευεργετηθεί από τους αποφοί
τους της Σχολής. Το ετήσιο ποσό των είκοσι πέντε λιρών μετά το πέρας της 
τριετίας εφόσον η Σχολή θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, θα περιοριζόταν 
σε δέκα λίρες ετησίως, κυρίως για τα δίδακτρα των απόρων μαθητών των

8. Γ. Παπάζογλου, «Η πτώχευση της Εικοσιφοίνισσας μέσα από άγνωστα έγγραφα του 
Ιστορικού Αρχείου του Υπ. Εξωτερικών», Παρνασσός 1 (1988) 323-339.

9. Διονύσιος Κυράτσος μητροπολίτης Δράμας, Ιστορία τής Ίεράς Μητροπόλεως Δράμας, 
Δράμα 1995, σ. 137.

10. Σακτούρης, ό.π.
11. Έκκλ. ’Αλήθεια, ό.π., σ. 204.
12. Έκκλ. Φάρος, ό.π., σ. 84.
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βουλγαροφόνων κοινοτήτων. Το δικαίωμα στις μονές να στέλνουν δωρεάν 
μαθητές για να φοιτούν στη Σχολή παραχωρήθηκε κατ’ εξαίρεση μόνον σ’ 
αυτές και όχι σε άλλους συνδρομητές. Στις επιστολές του προς τα μοναστή
ρια του Αγίου Όρους ο μητροπολίτης Χρυσόστομος ζητά από τις μονές, ακό
μη κι αν δεν στείλουν μαθητή, να μην διαθέσουν για τη Σχολή συνδρομή κά
τω των είκοσι λιρών. Τα μοναστήρια θα μπορούσαν να στείλουν τις προσφο
ρές τους επ’ ονόματι του ταμία της Εφορείας της Σχολής, απαρτιζομένης 
από τους Δραμινούς Νικόλαο Παρμενίδου ταμία, Νικόλαο Αγοραστού και 
Σταύρου Πεντζίκη13.

Από τις πρώτες μονές που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του 
μητροπολίτη Δράμας ήταν η μονή Ξηροποτάμου η οποία, όπως αποδεικνύε- 
ται από το νεώτερο αρχείο της14, παραχώρησε για τις ανάγκες της σχολής το 
μετόχι που διατηρούσε στην Κρομμύστα. Συγκεκριμένα ο μητροπολίτης Δρά
μας Χρυσόστομος με επιστολή του στις 30 Ιουνίου 1909 ευχαριστούσε τη μονή 
Ξηροποτάμου για την ευεργεσία της αυτή, να προσφέρει δηλαδή το μετόχι της 
χάριν της παιδείας και της ανάπτυξης του διωκόμενου ελληνισμού της Μα
κεδονίας και κυρίως των απόρων παιδιών από τα σλαβόφωνα προπάντων 
χωριά15.

Αλλά εκτός από τις μονές του Αγίου Όρους που συνέδραμαν αποφασι
στικά στην ίδρυση της Γεωργικής Σχολής, αυτή δέχτηκε εισφορές και ετήσιες 
συνδρομές από ολόκληρη την περιφέρεια Σερρών, γεγονός που αποδεικνύει 
και τη σπουδαιότητα που αποδιδόταν στη λειτουργία της Σχολής. Σύμφωνα 
με τον Απολογισμό του Ταμείου Εισφορών του Ελληνικού Προξενείου Σερ
ρών από 1ης Ιανουάριου 1909 έως 31ης Οκτωβρίου 191016, υπέρ της Σχολής 
προσέφεραν: η Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερρών και το χωριό Σουμπά- 
σκιοϊ (Νέο Σούλι) από τριάντα οθωμανικές λίρες στις 28.3.1909, η Δράμα 
είκοσι επτά οθωμανικές λίρες στις 30.3.1909, ενώ το χωριό Κούτσος (Ευκαρ
πία) ετήσια συνδρομή πέντε οθωμανικών λιρών διά του Κωνσταντίνου Αθα
νασίου Αναγνώστου στις 17.4.1909.

Πρώτος διευθυντής στη σχολή διορίστηκε ο Μοναστηριώτης Ιωάννης

13. Ευ. Βασιλείου, Ο Εθνομάρτυρας- Άγιος Μητροπολίτης Δράμας- Σμύρνης Χρυσόστομος, 
Δράμα 1995, σσ. 159, 160.

Σε άλλη του επιστολή προς τη μονή του Αγίου Παύλου με ημερομηνία 16 Ιουνίου 1909 και με 
ίδιο σχετικά περιεχόμενο, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος ζητά οι συνδρομές των μονών να απο- 
στέλλονται στον έμπορο της Δράμας Πέτρο Κωνσταντίνου (ό.π., σ. 168).

14. Άθ. Καραθανάσης, «Ή Μονή Ξηροποτάμου, ή Θεσσαλονίκη, ή Μακεδονία, μία πρώτη 
προσέγγιση», Πρακτικά διεθνούς συμποσίου Ε.Μ.Σ.: Τό "Άγιον Όρος, χθές, σήμερα, αΰριο, Θεσ
σαλονίκη 1996, σ. 129.

15. Ό.π., σ. 130.
16. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών, Απολογισμός Ταμείου Εισφορών 1.1.1909-31.10.1910, Σέρρες 

11.11.1910.
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Χρηστάκης, γνώστης της τουρκικής και της βουλγαρικής γλώσσας17, διπλω
ματούχος γεωπόνος της γεωργικής σχολής του Jambloux του Βελγίου18, με 
μηνιαίο μισθό δέκα οθωμανικών λιρών19. Ακόμη, καθηγητής της Σχολής το
ποθετήθηκε και ο γεωπόνος Α. Γαζής20, απόφοιτος της σχολής του Portici της 
Ιταλίας με μηνιαίο μισθό πέντε οθωμανικών λιρών, ο οποίος όμως αποχώ
ρησε τον Ιούλιο του 191021. Ως διδάσκαλοι ορίστηκαν επίσης ο δάσκαλος της 
Κορμίστας και δύο εγγράμματοι μοναχοί της Εικοσιφοίνισσας —ανάμεσά 
τους ο ιεροδιάκονος Νεόφυτος22 23, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, ως διδάσκαλος των ιερών γραμμάτων— με την προο
πτική της περαιτέρω συμπλήρωσης του διδακτικού προσωπικού αργότερα.

Το πρόγραμμα της Σχολής εκδόθηκε στο Πατριαρχικό τυπογραφείο το 
1909 με τον τίτλο Πρόγραμμα καί Κανονισμός τής Γεωργικής Σχολής Είκο- 
σιφοινίσσης Παγγαίου τής Ίεράς Μητροπόλεως Δράμας23. Σύμφωνα μ’ αυ
τόν ή Γεωργική Σχολή σκοπεί, όπως καταστήση ικανούς τούς μέλλοντας κτη
ματίας, ένοικιαστάς ή επιστάτας κτημάτων διά θεωρητικής καί πρακτικής δι
δασκαλίας, όχι μόνον νά εκμεταλεύονται τά κτήματα, αλλά καί νά παρακο- 
λουθώσι καί λαμβάνωσι μέρος εις τάς εν τή Γεωργίμ γινομένας προόδους24.

Η σχολή για το πρώτο τουλάχιστον έτος θα δεχόταν σαράντα ως πενήντα 
οικότροφους, σπουδαστές επί πληρωμή από χωριά ολόκληρης της περιφέ
ρειας και κάποιο αριθμό εξωτερικών μαθητών και ακροατών, κυρίως από 
χωρικούς των γειτονικών χωριών. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Σχολής 
έπρεπε οι σπουδαστές που θα γίνονταν δεκτοί σ’ αυτήν να είχαν τελειώσει 
τουλάχιστον την έβδομη τάξη Αστικής σχολής25, ώστε να μπορούν στη συνέ
χεια να παρακολουθούν ικανοποιητικά τα δύο χρόνια φοίτησης που προβλε- 
πόταν26. Το πρόγραμμα της Σχολής οργανώθηκε ώστε μέσα σε τέσσερα συνε
χή εξάμηνα οι σπουδαστές ν’ αποκτούν όλες εκείνες τις θεωρητικές και πρα
κτικές γνώσεις που θα τους ήταν απαραίτητες για να καταστούν αργότερα, 
ως γεωργοί εγκατεστημένοι στις πατρίδες τους, γνώστες της γαλακτοκομίας, 
της σηροτροφίας, της μελισσοκομίας, της δενδροκομίας και κυρίως της επι-

17. Έκκλ. ’Αλήθεια, ό.π., σ. 204.
18. Έκκλ. Φάρος, ό.π., σ. 84.
19. Α.Υ.Ε., Προ|. Σερρών, Απολογισμός, ό.π.
20. Έκκλ. ’Αλήθεια, ό.π., ο. 204.
21. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών, Απολογισμός, ό.π.
22. Καραθανάσης, ό.π., σ. 129.
23. Έκκλ. 'Αλήθεια, ό.π., σ. 204.
24. Δράμας Χρυσοστόμου, Πρόγραμμα καί Κανονισμός τής Γεωργικής Σχολής Είκοσιφυι - 

νίσσης Παγγαίου, Έν Κωνσταντινουπόλει 1909, σ. 9 (στο εξής: Πρόγραμμα καί Κανονισμός).
25. Δράμας Χρυσοστόμου, «Εσωτερικός κανονισμός τής Γεωργικής Σχολής Ε’ικοσιφοι- 

νίσσης», Πρόγραμμα καί Κανονισμός , σ. 19.
26. Α.Υ.Ε., ό.π.
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στημονικής καλλιέργειας του φημισμένου και περιζήτητου στο εμπόριο κα
πνού της περιφέρειας Ζίχνης, οικονομικά ισχυροί όχι μόνο για το προσωπικό 
τους όφελος αλλά και προς όφελος της πατρίδας τους. Επίσης, στόχος της 
Σχολής ήταν να διδάσκουν οι απόφοιτοι της στους εγχώριους πληθυσμούς τις 
νέες καλλιέργειες και τις νέες μεθόδους και τεχνικές27. Οι απόφοιτοι της 
Σχολής θα μπορούσαν να προσφέρουν και ως διδάσκαλοι και ιερείς28.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, που υπογράφουν οι δύο γεωπόνοι 
καθηγητές Χρηστάκης και Γαζής, οι σπουδαστές θα παρακολουθούσαν τα
εξής μαθήματα29:

α' εξάμηνο β' εξάμηνο
1. Γενική Γεωργία (I. Χρηστάκης) 1. Γενική Γεωργία (Αλ. Γαζής)

Πρακτική άσκηση 2. Βοτανική (Αλ. Γαζής)
2. Βοτανική (Αλ. Γαζής) 3. Εντομολογία (Αλ. Γαζής)
3. Ζωολογία (I. Χρηστάκης) 4. Μελισσοκομία (I. Χρηστάκης)
4. Ανόργανη χημεία (Αλ. Γαζής) 5. Κηπουρική (Αλ. Γαζής)

γ' εξάμηνο δ' εξάμηνο
1. Ειδική Γεωργία (Αλ. Γαζής) 1. Ειδική Γεωργία (I. Χρηστάκης)

Πρακτική άσκηση (I. Χρηστάκης) 2. Γεωργική χημεία (Αλ. Γαζής)
2. Ζωοτεχνία (I. Χρηστάκης) 3. Γαλακτοκομία, τυροκομία,
3. Δενδροκομία (Αλ. Γαζής) βουτηροκομία (Αλ. Γαζής)

Στοιχεία δασονομίας 4. Σηροτροφία (Αλ. Γαζής)
4. Ελαιουργία- ελαιοκομία (Αλ. 5. Γεωργική λογιστική (I. Χρη

Γαζής) στάκης)
5. Αμπελουργία (Αλ. Γαζής) 6. Παθολογία των φυτών (I. Χρη
6. Γεωργ. οικονομία (I. Χρηστάκης) στάκης)
7. Αναλυτική χημεία (Αλ. Γαζής) 7. Ζωοτεχνία (I. Χρηστάκης)

Αρχικά ορίστηκε οι σπουδαστές που θα προέρχονταν απ’ όλες ανεξαιρέ
τως τις Μακεδονικές επαρχίες να καταβάλλουν ως δίδακτρα και τροφεία 
οκτώ τουρκικές λίρες ετησίως και άλλες δύο για εργαλεία, ενώ για τους 
σπουδαστές των άλλων επαρχιών ορίστηκε να καταβάλλουν δώδεκα λίρες 
πλην των δύο λιρών για τα εργαλεία τα οποία αποφοιτώντας θα μπορούσαν 
να πάρουν μαζί τους30. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε για τους δυστυχούντες ή 
ορφανούς μαθητές από τα βουλγαρόφωνα χωριά, παιδιά αγωνιστών, ώστε 
αυτά να σπουδάζουν δωρεάν31.

27. Έκκλ. Φάρος, ό.π.,σ. 84.
28. Βασιλείου, ό.π., σ. 157, 164.
29. Δράμας Χρυσοστόμου, Πρόγραμμα καί Κανονισμός, σσ. 9-18.
30. Βασιλείου, ό.π.
31. Ό.π., σ. 155.



Η επιλογή της Κορμίστας για την εγκατάσταση της Σχολής, εκτός του 
εύφορου εδάφους και της έκτασης του μετοχιού, κατάλληλων για την πειρα
ματική καλλιέργεια κάθε προϊόντος, παρουσίαζε και το μέγιστο πλεονέκτημα 
ότι αυτή βρισκόταν σε καθαρά ελληνική, αδιαφιλονίκητη και ελληνόφωνη 
ζώνη του Παγγαίου. Το γεγονός αυτό εξασφάλιζε τη λειτουργία της Σχολής 
από βουλγαρικές επιδρομές, κινήματα ή επαναστάσεις. Η ελληνική εξωτερική 
πολιτική και ο εκπρόσωπός της, το ελληνικό Προξενείο Σερρών, στήριξαν ση
μαντικές ελπίδες στη συμβολή της Σχολής και στην υλική και ηθική πρόοδο 
που αυτή θα προσέφερε στους ομογενείς πληθυσμούς που βρίσκονταν , όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνεται στα έγγραφα του Προξενείου εν πρωτογενεΐ 
καί ήσιοδείω καταστάσει.

Για τη λειτουργία της Σχολής βασικό ήταν η εξασφάλιση των εξόδων για 
την επισκευή των κτηρίων, των εγκαταστάσεων, για την αγορά γεωργικών ερ
γαλείων, μηχανών, ζώων και για τη μισθοδοσία του προσωπικού, για μια 
τριετία, από τις εισφορές των χωριών του Παγγαίου, ύστερα από ενημέρωση 
και προτροπή του προξένου Σερρών Σακτούρη. Το Μάιο του 1910 έφτασαν 
στη Σχολή κυψέλες που παραγγέλθηκαν στον Πειραιά- τον Ιούλιο του ίδιου 
έτους η Σχολή στελεχώθηκε και με κηπουρό32.

Οι προοπτικές για τη συντήρηση και τη συνέχιση της λειτουργίας της 
Σχολής άρχισαν με ευοίωνες προοπτικές και με στόχο, μετά την παρέλευση 
τριών χρόνων, να καταστεί όχι μόνο αυτοσυντήρητη, αλλά και να συμβάλει 
στην ενίσχυση των διαφόρων συσσιτίων της περιφέρειας με την εκμετάλλευση 
των παραγομένων, τα τρία αυτά χρόνια, προϊόντων.

Ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της Σχολής ορίστηκε η 1η Μαρτίου 
1909. Παρά όμως τις ευοίωνες προοπτικές για τη λειτουργία της και τις ευ
χές που εκφράστηκαν από παντού για την ευδοκίμησή της, η Σχολή φάνηκε 
ότι από την ίδρυσή της θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λειτουργίας.

Σχεδόν ενάμισι χρόνο από την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής, την 1η 
Οκτωβρίου του 1910, ο Μητροπολίτης Δράμας Αγαθάγγελος, σε επείγουσα 
επιστολή του προς τη Μητρόπολη Σερρών αναφέρεται στην εξοικονόμιση κον- 
δυλίων για τη λειτουργία της Σχολής δια της περικοπής επιδομάτων συντή
ρησης σχολείων ορισμένων χωριών που χαρακτηρίζονταν αυτάρκη με σκοπό 
να καταστεί δυνατή η ανασύσταση της απαραιτήτου καί κοινωφελεστάτης, 
όπως αναφέρεται, Γεωργικής Σχολής Παγγαίου33.

Από την επιστολή αυτή του μητροπολίτη Δράμας διαφαίνεται ότι το σο
βαρότερο πρόβλημα που απειλούσε τη λειτουργία της Σχολής ήταν το οικονο
μικό, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις για τριετή εξασφάλιση της λειτουργίας
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32. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών, Απολογισμός, ό.π.
33. Α.Υ.Ε., Υπ. Εξωτερ. προς Προξ. Σερρών, 18017/2.6.1911.
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της. Ως τότε η Σχολή είχε προβεί αρκετές φορές σε σύναψη δανείων και ανα
ζήτησε χρηματική βοήθεια. Αυτά βεβαίως αποδεικνύουν την κακή διαχείριση 
των οικονομικών της. Στις 22 Μαίου του 1910 είχαν δοθεί από το Υπουργείο 
των Εξωτερικών στο μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομο για τη λειτουργία της 
Σχολής 144 οθωμανικές λίρες· στις 10 Ιουνίου του ίδιου έτους η Σχολή 
δέχτηκε συμπλήρωμα για κάλυψη των εξόδων της ύψους 56 λιρών, ενώ στις 
30 Ιουνίου, στις 11 Ιουλίου και στις 13 Αυγούστου του 1910 δόθηκαν δάνεια 
των δεκαπέντε, των 7.20 και των πέντε οθωμανικών λιρών αντίστοιχα34.

Σε επείγον έγγραφό του προς το Ελληνικό Προξενείο Σερρών35 σχετικά 
με την Γεωργική Σχολή Κορμίστης, στην οποία αποδίδεται από την Ελληνική 
Κυβέρνηση, όπως αναφέρεται, μεγάλη εθνική σημασία, το Υπουργείο Εξωτε
ρικών ανακοινώνει ότι εγκρίνει ετησίως κονδύλιο 150 οθωμανικών λιρών για 
την εξασφάλιση της λειτουργίας της, αναγραφόμενο στον ετήσιο εκπαιδευτικό 
προϋπολογισμό του Προξενείου, σύμφωνα με τις προτάσεις του Μητροπολί
του Δράμας. Διευκρινίζεται, προς άποσόβησιν ενδεχομένων άπογοητεύσεων, 
ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της λειτουργίας και της οικονομικής 
διαχειρίσεως της Σχολής. Μάλιστα αναφέρεται ότι ο πρώην διευθυντής της 
Σχολής Χρηστάκης είναι διατεθειμένος κατά παράκληση του Υπουργείου να 
υποδείξει τα κατάλληλα πρόσωπα για το σκοπό αυτό, αλλά και να επισκέπτε
ται κατά χρονικά διαστήματα τη Σχολή και να δίνει οδηγίες για την ομαλή 
λειτουργία της.

Το πρόβλημα της διεύθυνσης και οικονομικής διαχείρισης της Σχολής 
φαίνεται ότι ήταν το κατεξοχήν πρόβλημα που αντιμετώπιζε και στο οποίο, 
όπως αποδεικνύεται μέσα από έγγραφα του Προξένου Σερρών, δεν ήταν αμέ
τοχος και ο Μητροπολίτης Δράμας Αγαθάγγελος, στον οποίο ο Έλληνας 
πρόξενος των Σερρών Ευγένιος Αννινος Καβαλλιεράτος καταλογίζει ευθύνες 
για τη δυσλειτουργία της36. Συγκεκριμένα, ο Πρόξενος κατηγορεί το Μητρο
πολίτη Δράμας για το ενδιαφέρον του να εγκαταστήσει ως διευθυντή της 
Σχολής τον ανεψιό του Χρυσίδη, γεωπόνο, με τον όρο μάλιστα αυτός να δια
χειρίζεται ανεξέλεγκτα τη Σχολή, χωρίς δηλαδή έλεγχο διαχειριστικής επιτρο
πής. Ο Έλληνας Πρόξενος Σερρών πίστευε ότι αν η διεύθυνση και η διαχεί
ριση αφεθούν σε ένα και μόνο πρόσωπο, τότε τα προβλήματα θα γίνονταν 
μεγαλύτερα, όπως συνέβη στην περίπτωση του Οικοτροφείου Αλιστράτης, που 
βρισκόταν υπό την απόλυτη διεύθυνση του μητροπολίτη Δράμας. Ο Χρ. Χρυ- 
σίδης διαδέχτηκε στη Σχολή τον γεωπόνο Γαζή στις 15 Ιουλίου του 1910 με 
μηνιαίο μισθό πέντε οθωμανικών λιρών37.

34. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών, Απολογισμός, ό.π.
35. Α.Υ.Ε., Υπ. Εξωτερικών προς Προξενείο Σερρών, 18017 /2.6.1911.
36. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών προς Υπ. Εξωτερικών, 269/24.6.1911/20339/2.8.1911.
37. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών, Απολογισμός, ό.π.



Προς αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών, για να εξασφαλιστούν χρήματα 
και να καλυφθούν τα χρέη της Σχολής, προτάθηκε από τον κεφαλαιούχο της 
Καβάλας Γεώργιο Πρωτοπαπά ν’ αναλάβει τη λειτουργία της, ύστερα από 
αίτηση του Προξενείου Σερρών και της Μητρόπολης Δράμας ομάδα κεφα
λαιούχων από την Καβάλα. Αυτοί θα είχαν τη διαχείριση και την καλλιέργεια 
του κτήματος του μετοχιού συνολικά, προκαταβάλλοντας άτοκα τις δαπάνες 
γι’ αυτό. Από τα εισοδήματα του κτήματος, μετά την αφαίρεση φυσικά των 
προκαταβληθεισών δαπανών, θα πληρώνονταν τα έξοδα για τη συντήρηση 
της Σχολής· προβλεπόταν μάλιστα, υπό ομαλές συνθήκες, περίσσευμα το 
οποίο θα διετίθετο για άλλους σκοπούς, που θα υπεδείκνυε η Ελληνική Κυ
βέρνηση, ενώ σε περίπτωση θεομηνίας τη ζημία θα κάλυπτε η ίδια η κυβέρ
νηση. Το σχέδιο αυτό κατά την άποψη του προξένου Καβαλιεράτου, θα εξα
σφάλιζε, αν τελικά εγκρινόταν, την απρόσκοπτη λειτουργία της Σχολής και 
την έντιμη διαχείριση της· θα αποφευγόταν, επίσης, η ανάμειξη κάθε παρά
γοντα που θα μπορούσε να δράσει ανασταλτικά στη λειτουργία της.

Η διελκυστίνδα μεταξύ του Ελληνικού Προξενείου και του μητροπολίτου 
Δράμας για τη λειτουργία της Σχολής συνεχίστηκε. Σε επιστολή του τον 
Οκτώβριο του 191138 προς τον αρχιμανδρίτη Ιωαννίκιο Δραγάτση στην Κων
σταντινούπολη, μεσολαβητή στη Σύνοδο και στον Πατριάρχη, ο Δράμας Αγα
θάγγελος εκφράζει ως όνειρο και πόθο του να δει τη Σχολή να λειτουργεί, 
πράγμα που όπως φαίνεται δεν συνέβη ούτε το 1911, αφού το χρέος της Σχο
λής είχε φτάσει περίπου τις χίλιες λίρες. Ο μητροπολίτης Δράμας απέστειλε 
με την επιστολή του αυτή και τον προϋπολογισμό της Σχολής και ζητούσε 
εγκαίρως τη γνώμη και τις κρίσεις του αποδέκτη. Ο μητροπολίτης επικοινώ
νησε μάλιστα με τον κεφαλαιούχο της Καβάλας Γεώργιο Πρωτοπαπά τον 
οποίο παρακαλούσε ν’ αναλάβει το εκ 1.500 στρεμμάτων κτήμα του μετοχιού 
Κορμίστας παρέχοντας ετησίως ενοίκιο, ορισμένο για μια πενταετία.

Στον προϋπολογισμό των εκπαιδευτικών επιδομάτων του σχολικού έτους 
1911-19 1 239, προς την επιτροπή Ευαγών Σκοπών του Υπουργείου Εξωτερι
κών, προτάθηκε η χορήγηση επιδόματος 150 οθωμανικών λιρών στη Γεωργική 
Σχολή Κορμίστας, για την καλή λειτουργία της.

Με την έναρξη του 1912 τα προβλήματα που καθιστούσαν αδύνατη τη 
λειτουργία της Γεωργικής Σχολής συνεχίστηκαν. Το υπουργείο Εξωτερικών 
με έγγραφό του40 (2753/23.1.1912) προς το Προξενείο Σερρών δήλωνε ότι εκ 
μέρους του έκανε κάθε προσπάθεια για τη λειτουργία της Γεωργικής Σχολής 
εγκρίνοντας κατ’ αρχήν στον Προϋπολογισμό του το ποσό των 150 οθωμανι
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38. Α.Υ.Ε., Υπ. Εξωτερ. προς Προξ. Σερρών (συνημ. Επιστολή), 18017/12.10.1911.
39. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών προς Επιτροπή Ευαγών Σκοπών, 224/24.6.1911.
40. Α.Υ.Ε., Υπ. Εξωτερ. προς Προξ. Σερρών, 2753/23.11.1912.
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κών λιρών. Το ποσό όμως που απαιτούνταν για την ομαλή λειτουργία ήταν 
794 λίρες από τις οποίες είχαν εξασφαλισθεί μόνο 344 από την επιχορήγηση 
του Υπουργείου, τα τροφεία των μαθητών και την ενοικίαση των γαιών του 
μετοχιού, ενώ το έλλειμμα ανερχόταν σε 450 λίρες. Η Γεωργική Σχολή δεν 
κατόρθωσε να λειτουργήσει στο α' εξάμηνο του σχολικού έτους 1911-1912, 
οπότε θεωρήθηκε άσκοπη η λειτουργία της κατά το β' εξάμηνο. Υπήρχε, 
ωστόσο, η προσδοκία ότι με την απαραίτητη φροντίδα θα μπορούσε να λει
τουργήσει κατά το επόμενο σχολικό έτος 1912-1913. Για το σκοπό αυτό η ελ
ληνική κυβέρνηση θα διέθετε το ποσό των 350 λιρών, 150 εκ του προϋπο
λογισμού του 1911-1912 και 200 εκ του εκπαιδευτικού προϋπολογισμού του 
1912-1913- στη φροντίδα του ελληνικού Προξενείου Σερρών σε συνεργασία με 
το Μητροπολίτη Δράμας έμενε η εξεύρεση των υπολοίπων χρημάτων που 
απαιτούνταν41. Δυστυχώς, όμως, και παρά τη θέληση του Υπουργείου, η Γε
ωργική Σχολή Παγγαίου αδυνατούσε να λειτουργήσει.

Το Προξενείο Σερρών με έγγραφό του42 προς την Επιτροπή Ευαγών 
Σκοπών τον Ιούλιο του 1912, όπου υπέβαλε συνημμένα και τον εκπαιδευτικό 
προϋπολογισμό της προξενικής περιφέρειας Σερρών για το έτος 1912-1913, 
αποφάσισε ότι, διαπιστωμένης της αδυναμίας να λειτουργήσει η Σχολή για το 
προηγούμενο έτος αλλά και για το επόμενο, να περικόψει το κονδύλιο των 
150 λιρών υπέρ της Γεωργικής Σχολής από τον εκπαιδευτικό προϋπολογισμό 
του Προξενείου. Ο πρόξενος Ευγένιος Αννινος Καβαλλιεράτος εξηγώντας 
τους λόγους, τόνιζε την εσφαλμένη εντύπωση που είχε δημιουργηθεί ότι τε
λικά θα εξασφαλιζόταν το ποσό των διακοσίων λιρών από τα δίδακτρα που 
θα κατέβαλαν οι σπουδαστές της Σχολής. Αντιθέτως από τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας της Σχολής έγινε αντιληπτό ότι οι οικότροφοι μαθητές όχι μόνο 
δέν πλήρωναν, αλλά αξίωναν να συντηρούνται δωρεάν στη Σχολή. Υπήρχε, 
ακόμη και η δυσκολία με την οποία δέχτηκαν να φοιτούν στερούμενοι ημερο
μισθίων τα οποία, εργαζόμενοι στα χωριά τους ήταν βέβαιο ότι θα κέρδιζαν.

Ο Έλληνας πρόξενος των Σερρών θεωρεί ως πηγή των εσφαλμένων πλη
ροφοριών προς το Υπουργείο Εξωτερικών το μητροπολίτη Δράμας Αγαθάγ
γελο- του προσάπτει μάλιστα την κατηγορία ότι οδηγείται σε αισιόδοξους 
υπολογισμούς επιθυμώντας με τη Σχολή να δημιουργήσει επιχείρηση από την 
οποία θα απεκόμιζε μεγάλα προσωπικά οφέλη. Ο Πρόξενος πιστεύει ότι ο 
μητροπολίτης αδιαφορεί όχι μόνο για τα εθνικά οφέλη που θα προέκυπταν 
από τη λειτουργία της Σχολής, αλλά και για την άσκοπη δαπάνη του δημο
σίου χρήματος που απαιτεί η αμφίβολη λειτουργία της. Για τον πρόξενο των 
Σερρών ο μητροπολίτης Δράμας, ο οποίος κατά τη σημείωσή του αναμιγνύε

41. Α.Υ.Ε., ό.π.
42. Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών προς Υπ. Εξωτερικών, 232/Ιούλιος 1912/93/28.7.1912.
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ται σε κάθε ζήτημα που απαιτεί οικονομική διαχείριση, πρακτικά βλάπτει και 
παρεμποδίζει τη λειτουργία της Γεωργικής Σχολής παρά την ωφελεί.

Ο πρόξενος επανέρχεται ξανά στην πρότασή του ν’ αναλάβει τη Σχολή 
όμιλος κεφαλαιούχων της Καβάλας, ώστε να επιτευχθεί η λειτουργία της υπό 
την ηγεσία του Πρωτοπαπά, με τον οποίο όμως δεν μπόρεσε να έλθει σε συν
εννοήσεις, αφού διέμενε στην Κωνσταντινούπολη.

Τελικά οι εξελίξεις και τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων, με την 
απελευθέρωση της περιοχής του Παγγαίου τον Οκτώβριο του 1912, ματαίω
σαν κάθε σχέδιο για τη Γεωργική Σχολή. Αιτία της αδυναμίας της να λει
τουργήσει δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο οικονομικός παράγοντας. Η δια
μάχη μεταξύ του Ελληνικού προξενείου και μητροπολίτου Δράμας για τον 
έλεγχο ως αρμοδιότερου της Σχολής στάθηκε για μια ακόμη φορά καθοριστι
κή στις εξελίξεις, παρά τις συστάσεις του Ελληνικού Υπουργείου των Εξω
τερικών για συνεργασία. Το εθνικό όφελος από τη λειτουργία της Σχολής χά
θηκε μπροστά στην αντιπαλότητα των δύο τοπικών κέντρων. Οι ευθύνες ανή
κουν και στις δύο πλευρές εξίσου, γιατί άφησαν να χαθεί η σημαντική αυτή 
ευκαιρία για τον ελληνισμό της Ανατολικής Μακεδονίας, διαπληκτιζόμενοι 
για το ποιος θα αναλάβει τη διαχείριση και τον έλεγχό της. Επί τρία χρόνια η 
Σχολή κατέστη έρμαιο στις προσωπικές φιλοδοξίες για τη διεκδίκηση ρόλων 
και γι’ αυτό και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει.

Πίνακας 1
Α.Υ.Ε., Προξ. Σερρών, Προϋπολογισμός Γεωργικής Σχολής Κρομμύστης 1912-1913, 

Υπ. Εξωτερικών προς Προξ. Σερρών 18017/2.6.1911.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΟΜΜΥΣΤΗΣ
ΔΙΑ ΤΟ 1912-1913

ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Λ.Τ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Λ.Τ

1 Επίδομα εύσεβ. πηγής ευεργέτου 150 Μισθοδοσία διευθύν. γεωπόνου 120

2 Τροφεία παρά μαθητών 200 Μισθοδοσία βοηθού γεωπόνου 60

3 ’Από ένοικ. γαιών μετοχιού Κρομ. 100 Μισθοδοσία δύο εργοδηγών 80

4 Μισθοδοσία ενός μαγείρου 24

5 Μισθοδοσία ενός βοηθού μαγείρου 18

6 Μισθοδοσία μίας πλύντριας 18

7 Μισθοδ. ενός φύλακος καί θυρω
ρού

30

8 Φάρμακα καί ’Ιατρός 24

9 Γενικά Έξοδα 50
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10 "Εξοδα έγκαταστάσεως (αγορά Ιπ
πων, εργαλείων κλπ.)

80

11 ’Απρόβλεπτα συντηρήσεως Μηχα
νημάτων

50

12 Προς έξίσωσιν τό ΰπάρχ. έλλειμμα 344 Έξοδ. διατρ. μαθητών καί προσω
πικού

240

ΣΥΝΟΛΟ 794 ΣΥΝΟΛΟ 794

Έν Δράμμ τή 19η 8βρίου 1911

+ Ό Δράμας ’Αγαθάγγελος

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΠΑΚΑΣ



SUMMARY

Ioannis Th. Bakas, The Foundation, Organization and Operation of the 
Eikosiphoinissa Farm School on Mt. Pangaion (1909-1912).

After the Turkish constitutional reform of 1908, the national task of finally 
achieving Greek dominance in Macedonia was pursued along new lines. The 
new conditions that had been created gave the Greeks an opportunity to 
achieve dominance through economic progress.

The Farm School was established at a dependency of the Monastery of 
Eikosiphoinissa outside the village of Krommysta (Kormista) on Mt. Pan
gaion, an area of approx. 1500 stremmas of highly fertile land suitable for the 
cultivation of cereals, tobacco, industrial crops and pulses. The dependency 
was very willingly provided by the Monastery of Eikosiphoinissa at the re
quest of the Metropolitan of Drama and Zichna, Chrysostomos Kalaphatis.

For assistance with the foundation of the Farm School and the provision of 
financial support Metropolitan Chrysostomos turned to the large monasteries 
on Mount Athos. One of the first to eagerly respond was the Monastery of 
Xeropotamou.

Kormista was a superb choice of site for the School in that it lay within the 
Greek-speaking zone of Pangaion, an area that was purely and indisputably 
Greek. This ensured that the School would be able to function without fear of 
disruption by Bulgarian raids, movements or revolts.

The property contained buildings that adequately covered all the School’s 
accommodation needs. The monastery also satisfied all the School’s educa
tional requirements and provided the means for students to gain practical ex
perience of bee-keeping, poultry-farming, stock-breeding, forestry and fish
farming.

The School’s curriculum was published at the Patriarchal Printing-house in 
1909 under the title “Curriculum and Regulations of the Eikosiphoinissa Farm 
School on Mt. Pangaion in the Holy Metropolis of Drama”.

The School was to accept boarders and students from villages throughout 
the region, as well as a number of external students, mainly from peasant fa
milies in the neighbouring villages. The school curriculum was organized in 
such a way as to provide students, within the space of four successive seme
sters, with all the theoretical and practical knowledge they needed to later
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become, as farmers established in their own villages, experts in dairy
farming, sericulture, bee-keeping, arboriculture and, above all, the cultivation 
of the famous local Zichna tobacco, and to teach the local people the new types 
of farming with its new techniques.

The date set for the School’s inauguration was 1 March 1909. Despite its 
favourable prospects, however, and the good wishes expressed on all sides for 
its success, it was apparent from the outset that the School was going to face 
serious operational problems.

Almost one and a half years after the School commenced its activities, the 
new Metropolitan of Drama, Agathangelos, requested that state funds be 
provided to cover its running costs. The Greek Ministry of Foreign Affairs 
approved an annual allocation of 150 Turkish pounds to ensure the smooth 
running of the School, recorded in the annual education budget of the Greek 
consulate at Serres.

The main problem appears to have been the direction and financial mana
gement of the School. According to the Greek consul at Serres, the Metro
politan of Drama would interfere in all its financial matters and in practice did 
the Farm School more harm than good.

In order to avert an unpleasant outcome, and to secure the money to cover 
the School’s debts, a group of financiers from Kavala offered to take over 
control. According to the consul at Serres, if this plan had been finally ac
cepted, it would have ensured that the School was run smoothly and in a 
respectable manner.

The Farm School, however, failed to operate in the 1911-1912 school year 
as well. At the beginning of 1912 it continued to be dogged by problems. 
Nevertheless, there was still hope that, if the necessary steps were taken, the 
School would be able to operate during the following school year, 1912-1913. 
For this purpose the Greek government was to make available the necessary 
sum from its education budget for the period 1912-1913. Unfortunately, how
ever, and despite the wishes of the Greek Ministry of Foreign Affairs, the 
Farm School on Mt. Pangaion was unable to function.

In the end, the events and developments of the Balkan wars, including the 
liberation of the Pangaion region in October 1912, put paid to all the plans for 
the Farm School. The national benefit to be gained from the operation of the 
School was lost as a result of the rivalry between the two local centres of 
power, the Greek consulate and the Metropolis of Drama. Both sides share 
equal responsibility for this since in quarrelling over who should control and 
manage the School they let slip such an important opportunity for the Greeks 
of Eastern Macedonia.
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Εικ. 1. Η μονή Εικοσιφοινίσσης στις αρχές του 20ού αιώνα 
(Αρχείο Ε.Μ.Σ.).

Είκ. 1. Η μονή Εικοσιφοινίσσης πριν από την πυρπόλησή της 
(Αρχείο K. Ν. Πλαστήρα).



ίιμ
ϊν

 έν

380 Ιωάννης Θ. Μπάκας

4κ
Γ0

ς τ
ού



Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Παγγαίου 381



382 Ιωάννης Θ. Μπάκας



Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Παγγαίου 383



384 Ιωάννης Θ. Μπάκας



Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Παγγαίου 385





Ει
σα

γω
γή

. 4)
 Ή

 γή
. 5) έ

κτ
ίμ

ησ
ις

 κτ
ημ

άτ
ω

ν.
 6) Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ή 
*!

 ) Γ
εω

ηγ
ικ

ίι χη
ικ

ίιι
. [χι

ίη
γ.

 Ά
. Γ

αζ
ϊ,ς

]

βί
λτ

ίω
σι

ς κ
τη

μά
τω

ν.
 7ι Κ

εφ
άλ

αι
ον

. 8) 
Π

λο
υτ

οφ
όρ

οι
 πα

ρά
- 

Τά
 κυρ

ιώ
τ£

ρα
 ίκ

 τίί
ς γ

£ω
ργ

ικ
ής

 χημ
€ί

ας
. ίί,ίω

ς ì>è
 TÒ

γο
ντ

ες
. 9

) 'Η
 ίρ

γα
σί

α.
 10)

 Π
ερ

ί π
ρο

σό
ντ

ω
ν ά

γρ
ον

όμ
ω

ν.
 11 

) 
πε

ρί
 ί,ια

τρ
οφ

ής
 τώ

ν Ζ
ώ

ω
ν Κ

£φ
άλ

αι
0ν

.
Τρ

όπ
οι

 έκμε
τα

λλ
εύ

σε
ιυ

ς τ
ου

 κτή
μα

το
ς. 1

2)
 Έκ

με
τά

λλ
ευ

σι
ς

το
ΰ κ

τή
μα

το
ς όι

ά όι
ευ

θυ
ντ

οΟ
. 13) 

Έ
κμ

ετ
άλ

λε
υσ

ις
 òià

 μι- 
Γ'

) Γ
αλ

ακ
το

κο
μί

α,
 Τυρ

οκ
ομ

ία
, Βο

υτ
υρ

οκ
ομ

ία
.

Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Παγγαίου 387

ο ~ Ε - .ο-

S. X 5 -
1C ·§·

co Z. b ®

ίί « δ « 5 X ~

- 2 .§■

ο I β 6 
£ < < 

ο — -
£■00 —

'3 ^Ο
Ö —

■± Ö

ο σΓ W6 £ ο

πτ
ογ

αμ
ικ

ώ
ν ασθ

εν
ει

ώ
ν το

υ κ
απ

νο
ύ.

 14) Ό
 το

υρ
κι

κό
ς κ

α-
 

πι
πε

ρί
τι

όο
ς.

 21) 
Π

ερ
ί μαλ

ακ
ύν

σε
ω

ς καί
 λοιπ

ώ
ν συν

ή-
πν

ός
 έν

 τώ
 έμπ

ορ
ίυ

ι. IΓ»)
 Πιρ

ί χυ
ρτ

οφ
όρ

ιυ
ν (ρ

υτ
ώ

ν.
 Ι(>) 

Α
σθ

εν
ει

ώ
ν.

 22)
 Μι

κρ
οσ

κο
πι

κα
ί Α

σκ
ήσ

ει
ς. 23

) Πρ
ακ

-
Π

ερ
ί φ

υσ
ικ

ώ
ν κ

αί
 τιχ

νη
τι

ίιν
 λε

ιμ
ώ

νι
υν

. -J 7
)’Α

σκ
ήσ

ει
ς π

ρα
- 

τι
κα

ί Ασκή
σε

ις
 έν 

τώ
 σηρ

οτ
ρο

φι
υε

ίψ
. 24) 

Κ
αλ

λι
έρ

γε
ια

κτ
ικ

αί
. 

τ,
κ μ

Μ
«ς

.



388 Ιωάννης Θ. Μπάκας



Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Παγγαίου 389

* 2 g 3 'C co
Μ Γ wi -s.

P. ί 'T! Ο
η 9 “
2 S- > >

2 ^ '
*0 Ο* η Qj3 ί° 4 'S
β ? H g οβ> 

·0 _ 2 ·< K Z 7? <>

■vg g

11 ‘̂.s
^ ' Qjp
>- > ® c
g Qt K *
g X z -, 

2 ^

-j ! <-<î CÎ 'C3 ί K ^ 2 * ^ tp u>
■<*> 'ô o ·?: eu >- g

& 2 
X

Ό W »si

.*■» 3 > »£

’£ 2 
* P

O *_t Ü.
»2JU *

** φ ο i ^ Ö• S ^ÏS ê *
J ·§
? Λ

P X O IC o· β W. Ü , O -tj W- Qj
β c 60 Cb ^ > O 60 ^

* ?■ ,3 O «3 M

2*£ > * 2 ·*
Qj M

? ;
'. W > O ’g 'S,

■S s *§. 3*«

•C .S .2· -£
ω <5 K

w5 K .g a 
• -, -- 0 <x>

a.Z 'f. * O

»ω" > & ^ § S" * Γ

ί2,'§”ε^3>&,~ 0.0· 
to [vj -g ,3 >03

a 2 '1 β ** ,2“ 3 -2 “* £ I g* * s -s e*2
^ XV <r H

— Π:
Ο β <<Z *Λ

CL» -e 3l. 'Ö -O
»2 ^ 
2 O- K *0

3*Ί V ·? -SSt 2
i* ö ä

• ι3 o > a 
■3 Ό ?

S Cj ’= Ό 
t c 2s Qj
Z ~s =v e 

« -= ο o
•° 2 ’5 5
o œ <ô
o - <; 0 ^ i·» ce "o 

>> ^ > *ï
ω 7 ® cP I 3
§d p5

»O — s: ti
pj »0o § ^
CL> *0 tj

o °
-5 °

K '§ 

•c* *5

β ,2e

5 r» w» 2- i3

s w ■*=
ο O ,2·< > §
5 ·£ e

S °1
> 2 ® -V
° 3 ^

>>>>>>
^ é s ,3 < ^

P p'ô o 9 ^ K vS
δ '§ IJ* §* g

H 0>

a? ? < Pc ,3 h 5*
3- ^
>- . _ 
9 o* b

,? > »p e
^ 0 J JO O Ö Q

β ^ Μ H

3-
3·» 9^ 0 3 3

K ^
eu

S '3

~ > > Oj

Ί '2 -2 ? '
a“ « s .
-° ° ^ g

> ~e .
§ Stθ' ·ΐ·

o cJ J «g 3^-0° g 'S. cl> > *Ü! -a

-s 3t O 5,

-3 ,2

O O Ct >
Il “ ï
? 2J ’x >

o -- 0 u‘ 2 '° ^ t 3
^ a.'3 ’S '=

a ΐ o 3
2 a I J >C

3? ë

il3

^ >
X ^ 2^

0 >- K M Pb .ξ ^ 00
— Ό H - C «5 -

3 ö 3 ° 
Qj Qj Cb ö K *3 K X

^ 2 <_* ό ω -s: HÖH



390 Ιωάννης Θ. Μπάκας

• ·? > *S t»t: 'J n aZ § J > §J

Qj Ö ^ C3 r-«i*0 « '3 o

i S. g
: d b 
! co co

ë -3 «s

’ * gu 
■ ο » 60
ο Ο „ <11» Qj β Μ3 Ό Η <3 3 CT' 0 Μ 'ι» r~ :» β 2·· ο, 2 *çf <3 X P-i ί . > .^ o. a c : o. s ρ>

S > 3 3 *S

οι CO d _« -o ̂  Ö
-2 «e <5 i? <-»e ? 3 Όse J> 'P 2 H

,e. O· <- -ii ΐ ·Ρ e T,
— SO*

_g .ά,'Ο ^
-Η Ό 'g -

S o.e»S s e5 2 ^ ®* 3 ä. &■

ÿ -2 ‘qsd 'S
oc 2

>— o«.S *
g* 3.

I · a ■Ä> e sd >-*
e 3 .•d X,

•3- g
- 1 yC o 'S·“ d ^cu, e
2 'S -§ -3 s* « d 4s

<e e .e ce p ^

IH'·" S oPoe
2 3

2 ’S % Ο, Ό

3 Λ
5- >
S >3

Ϊ ìó « 
s ε co H 
§*■“ «s >
C ,g- -d C 

-p ’£ η -p

o. a
g o " > μ «ot

β « U1tf 3 
z * >Pj f_Â XJ'd ö ^ttf cS Pu

P *° X s
CO ■" >

> d 2 3 C 
ο X -c-,

I -s > «

*o "5>c ° X 
χ — „x ,% '2
« p ï

*4? “g £
■ ^ -p °
ï > ï
Μ O 5 % > ^' 2. r*.

X o O £

5 p*0 JÜ

•Θ»oK

^ 2 Cj

% 2 2 S
d pu < %•SJ Ό

3 S-'C=5 X

^ Λ !dÖ G Φ
d ^

pu“3 
P > P ^

i
2 o

-o -5
î§ i.: 
« «

J'-o '
a, o,

s > .2
d 3 3

co 3 
2“ o

ir.c S
,-g» 3O (-Os K

Μ % 'g 
te- g*‘O H

*0 »-* G P

d . ;p ^

$ ^ K ^

U· Pu

: -o- 'g &
Si 2 .5 § «b § '3 ‘a d g = Έ

S «Ô
Φ ^
Ά °*.- d

o» *'5 -g .

I i !■Hg
“ 2 >o ? >3C P co

*2 VeeA > 'S
* X e 5

« r 
> k .2 <

OS P- CO

se co a, s £
■" 2· K i ^
> K» OiS *—

. d H 

Oj 
3̂ _

r- > ^ * Ç *

ί μ >5ï, G» ÛJ „ - >
x: Ό 2 U O *-.2 Pi .i- -, ^

t 2 . > §
î-t» rt -p "ή s K

d o S ,5 -a r c ,ÿ ö
— t-d O d

SC CO ^ X

jd"
>- c -d



Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της Γεωργικής Σχολής Παγγαίου

J· 'S s

S.'S ? S c

•3Î i1 ^

- O» p, M ^o J -gj s g
jr X o ^§ S g .S' 'S
•°, g g* 2 ay -2 0 ^
° * o 3 -g

•I > S '3 2
o y o >-Λ ÌU -f, Qj

3 2S

■s * g

I > β

CO £
•d J i;. β Cu
O uu» H

« g g
2 S 2

, > *2 Æ· § 'S
KJ O ^

ο o 0 vS C· H h 3" *
Ί^·2 1,'g ^
ö ΙΟ K 2 ^

CD , >
§ '£ ÿ P .3

V- Ö

l’g

,="w >« 5, .e- -5 â> _ 5P «J
i3- > ’z:
H '3 >
> oH O >

g 3 ύ * *
•e x: 3 u» δ° if 3 pp p G P «-*

O 1 . 'P 'Jî 9*λο Ό u 0-> %-·Î2 ? «o ̂  xj

^ Ö ^

391

πρ
ω

το
βά

θμ
ια

 Σχο
λε

ία
 συν

τη
οο

υσ
ώ

ν μι
κρ

ώ
ν Κο

ιν
ο

τή
τω

ν.
 Ιδια

ίτ
ερ

οι
 δια

τά
ξε

ις
 θέλ

ου
σι

 καν
ον

ίσ
η τά

ς 
λε

πτ
ομ

ερ
εί

ας
 το

ύ πρ
ακ

τι
κο

ύ τή
ς Σ

χο
λή

ς τμ
ήμ

ατ
ος

, 
το

υ τ
όσ

ον
 άπ

αρ
αι

τή
το

υ δ
ιά

 τή
ν ε

ϋδ
όκ

ιμ
ον

 τή
ς Σ

οχ
λή

ς 
στ

αδ
ιο

δρ
ομ

ία
ν.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

