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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ 
ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (1890-1896)

Ή έπισκοπή Πέτρας, έκτεινομένη γεωγραφικός άπό Λιβαδιού μέχρι 
Λιτόχωρου περίπου, ύπήγετο διοικητικός εις τήν μητροπολιτικήν περιφέ
ρειαν Θεσσαλονίκης μέχρι τοϋ 1896, οτε καί έξεδόθη ό Πατριαρχικός Τόμος 
καταργήσεως ταύτης διά τής συγχωνεύσεώς της εις τήν μητρόπολιν Έλασ- 
σωνος καί τήν επισκοπήν Κίτρους. 'Η δρδσις τής επισκοπής Πέτρας κατά 
τά τελευταία ετη τής ιστορίας της αποτελεί τό άντικείμενον τής παρούσης 
μελέτης, όπως προβάλλει αϋτη έκ των σχετικών αναφορών, εκθέσεων καί 
επιστολών του τελευταίου επισκόπου Πέτρας, τοΟ άπό Πολυανής Θεοκλή
του1, καί των κατοίκων τής επαρχίας ταύτης πρός τήν μητρόπολιν Θεσσα
λονίκης.

Έκ τής έρεύνης των σχετικών φακέλλων τοϋ ίστορικοϋ αρχείου τής 
μητροπόλεως Θεσσαλονίκης1 2 εξάγεται ότι ή έπισκοπή Πέτρας κατά τήν 
υπ’ οψιν περίοδον είχε νά άντιμετωπίση, εκτός τών ποιμαντικών καί διοι
κητικών, σοβαρά εθνικά καί έκπαιδευτικά προβλήματα, τά όποια εϊχον κατα-

1. Έκ τών ύπ’ δψιν ήμών πηγών γνωρίζομεν δτι ό Θεόκλητος έξελέγη κατ’ άρχάς 
έπίσκοπος Ίερισσοϋ, μετετέθη έκεϊθεν τό 1879 εις τήν έπισκοπήν Πολυανής, ένθα είργά- 
σθη μετά πολλοϋ ζήλου μέχρι τοΟ 1885, οπότε έκ νέου μετετέθη εις τήν έπισκοπήν Πέτρας, 
παραμείνας έκεΐ μέχρι τοΟ 1896, έτους τής καταργήσεως τής έπισκοπής Πέτρας, διά νά 
μετατεθή έκ τρίτου είς τήν όμορον έπισκοπήν Κίτρους, τήν όποιαν διεποίμανε μέχρι τοϋ 
1904, όπότε παρητήθη καί τόν διεδέχθη ό Παρθένιος Βαρδάκας (1904-1933). Ό Θεόκλητος 
ύπήρξε λόγιος άνήρ, «άνήρ πραΰμητις καί τών γραμμάτων πυθαγορικός μύστης», αλλά 
λίαν φιλάσθενος καί ιδιόρρυθμος ιεράρχης (ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735 «’Αναφορά 
αντιπροσώπων καί έφορων Λιβαδιού πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης από 7 Νοεμ
βρίου 1892»· άριθμ. έγγρ. 4738 «’Αναφορά κατοίκων Λιβαδιού πρός τήν μητρόπολιν Θεσ
σαλονίκης άπό 20 Δεκεμβρίου 1892»· άριθμ. έγγρ, 4732 «Έκθεσις Πέτρας Θεοκλήτου πρός 
τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 11 ’Ιουνίου 1892 έν Θεσσαλονίκη»), Ό Θεόκλητος 
διεδέχθη εις τόν θρόνον τής έπισκοπής Πέτρας τόν ’Αθανάσιον (1870-1885) καί ούτος τόν 
’Αγαθάγγελον (1854-1870). ΈπΙ ’Αθανασίου άνεκαινίσθη ό ναός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου 
τοϋ ομωνύμου χωρίου είς τόν Όλυμπον κατά τό 1877. "Άνωθεν τής εισόδου τοϋ ναοϋ σώ
ζεται μέχρι σήμερον ή έπιγραφή: «Άνακαινειται ό ναός τοϋ Αγίου Δημητρίου ύπό τοϋ 
άρχιερέως Πέτρας τοϋ ’Αθανασίου’ έπιτροπεύων Ζήσης Κόζιβας, ίερατεύων παπα Κώ
στας. Ύπό μάστορι Ζιοπανίτη. Μάιος 1877» (είκ. I).

2. Είς τήν έπισκοπήν Πέτρας άναφέρονται οί φάκελλοι 30, 31, 69 καί ίδίμ ό φάκελ- 
λος 63.
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στη όξύτερα λόγφ τής γενικωτέρας πενίας, ή οποία μεγάλως έμάστιζε τήν 
περιοχήν Όλύμπου ούτως, ώστε τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον ήχθη είς 
τήν άπόφασιν τής καταργήσεως τής εν λόγφ επισκοπής προς ένίσχυσιν των 
δύο όμορων μητροπόλεων Θεσσαλονίκης καί Έλασσώνος.

Έπί τή βάσει τού ύπ’ όψιν ήμών υλικού διαιροΰμεν τήν μελέτην είς τρία 
μέρη. Τό πρώτον άναφέρεται είς τά εθνικά θέματα τής επαρχίας, τήν διείσ- 
δυσιν δηλαδή καί τήν άντιμετώπισιν είς τήν περιοχήν Όλύμπου τής ρου
μανικής προπαγάνδας μεταξύ του βλαχοφώνου ελληνικού πληθυσμού, τό

ΕΙκ. 1. Είσοδος τοϋ ναόν 'Αγίου Δημητρίον τον ομωνύμου χωρίου, 
άνακαινισθ εντός τό 1877 επί επισκόπου Πέτρας 5Αθανασίου

δεύτερον είς τήν έκπαιδευτικήν κατάστασιν τής περιοχής καί τό τρίτον είς 
τά οικονομικά προβλήματα τού τόπου, τά όποια ώδήγησαν μοιραίως είς τήν 
κατάργησιν τής επισκοπής. Τέλος, δημοσιεύομεν, τό πρώτον ενταύθα, τόν 
Συνοδικόν Τόμον καταργήσεως τής Έπισκοπής Πέτρας.

Α'. Η ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΠΕΤΡΑΣ

Τό δεύτερον ήμισυ τού 19ου αίώνος χαρακτηρίζεται διά τήν Μακεδο
νίαν ώς ή περίοδος τών ξένων θρησκευτικών καί εθνικών προπαγανδών, ήτοι 
τής βουλγαροεξαρχικής, τής ρουμανικής, τής ούνιτικής καί τής προτεσταν- 
τικής. Αύται επληξαν άναλόγως όλας σχεδόν τάς έπαρχίας τού Οικουμενι
κού Πατριαρχείου είς τήν Μακεδονίαν καί διεσταυρώθησαν άπασαι είς τήν 
μητροπολιτικήν περιφέρειαν τής Θεσσαλονίκης. Ή ρουμανική προπαγάνδα, 
ή όποια καί μάς ενδιαφέρει ένταΰθα, δραστηριοποιείται είς τάς επαρχίας Θεσ
σαλονίκης, Κίτρους καί Πέτρας καί κατευθύνεται άπό τήν Θεσσαλονίκην1.

1. Πρβλ. Ά. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι είς τήν έπαρχίαν Πολυα- 
νής κατά τήν περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 14-15.

5
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Ή έπαρχία Πέτρας είδικώτερον ύπήρξεν άντνκείμενον συστηματικής 
διεισδύσεως, διότι εις μερικά χωρία τής επισκοπής ταύτης, όπως εις τό Λιβά- 
διον, τον Κοκκινοπλόν, τήν Καρύτσαν καί τά Βλαχοκαλύβια ό πληθυσμός 
ήτο βλαχόφωνος1. Εις τα μνημονευθέντα χωρία εντοπίζεται κυρίως ή προσ
πάθεια των όργάνων τής ρουμανικής προπαγάνδας προς προσηλυτισμόν, 
κυρίως όμως εις τό Λιβάδιον καί τόν Κοκκινοπλόν. Αί πρωται κρούσεις εις 
τήν έπαρχίαν Πέτρας ήρχισαν άμυδρως άπό του 1878 καί κυρίως από του 
1891 καί ένετάθησαν κατά τά άμέσως επόμενα ετη1 2.

Συγκεκριμένως άπό του 1891 πράκτορες τής ρουμανικής προπαγάνδας, 
καθοδηγούμενοι υπό τοΰ ’Αποστόλου Μαργαρίτη3, ήρχισαν περιοδεύοντες 
τά βλαχόφωνα έλληνικά χωρία τοΰ Όλύμπου, τά όποια προσεπάθησαν νά

ΕΙκ. 2. ΣφραγΙς τής ίεράς επισκοπής Πέτρας καί υπογραφή 
τοΰ επισκόπου Πέτρας Θεοκλήτου τον 1893

συνεγείρουν υπέρ τοΰ ρουμανικού φυλετισμού, διαθέτοντες τεράστια χρη
ματικά ποσά μέ άπώτερον σκοπόν τήν άπόσπασιν των κοινοτήτων τούτων 
άπό τήν πνευματικήν καί εκπαιδευτικήν έξάρτησιν τοΰ Οίκουμενικοΰ Πα
τριαρχείου διά τής τοποθετήσεως εις τά χωρία ταΰτα ρουμανιζόντων ιερέων 
καί διδασκάλων4. Ή προσπάθεια αυτή, ώς γνωστόν, εντάσσεται εις τό γενι- 
κώτερον πλαίσιον δράστηριότητος τής ρουμανικής προπαγάνδας, όπως δη- 
μιουργηθοΰν μεταξύ των βλαχοφώνων Ελλήνων τής Μακεδονίας έστίαι καί 
νησίδες ύποστηρίξεως των έθνικων ρουμανικών συμφερόντων είς τόν χώρον 
αύτόν.

Ή εκστρατεία έκείνη εις τήν έπαρχίαν Πέτρας περιωρίσθη είς έντυπω-

1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4732, σ. 3.
2. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 3 καί 4717 «Επιστολή Πέτρας ’Αθανασίου πρός 

τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 1 ’Οκτωβρίου 1881 έκ Λιβαδιού», σ. 1.
3. Περί του αρχηγού των ρουμανιζόντων Βλάχων ’Αποστόλου Μαργαρίτη βλ. V. 

B ér ar d, La Turquie et l’hellénisme contemporain, Paris 1893, σ. 247 κ.έ. M. Pailla- 
rès, L’Improglio macédonien, Paris 1907, σ. 266-269. K. Bitoski, Dejnosta na Pelago- 
goniskata Mitropolija (=Ή δράσις τής μητροπόλεως Πελαγονίας) 1870-1912, Skopje 1968, 
σ. 132-147, 254-255. A. Rubin, Les Roumains de Macédoine, Bucarest 1913.

4. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4732, σ. 4.
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σιακάς ένεργείας μόνον, χάρις εις τήν ώργανωμένην άντίδρασιν τής έπισκο
πής Πέτρας μέ επί κεφαλής τον επίσκοπον Θεόκλητον (είκ. 2) καί των δημο
γεροντιών των κοινοτήτων, βασισμένην κυρίως είς τήν ηύξημένην έλληνι- 
κήν συνείδησιν τοϋ βλαχοφώνου πληθυσμοΰ τής έπαρχίας αυτής. Ό έπίσκο- 
πος, οί πρόκριτοι καί οί διδάσκαλοι τής περιοχής υπήρξαν ό κύριος στόχος 
των ρουμανιζόντων. Επειδή αί άποδοχαί, ΐδίοι των διδασκάλων, ήσαν λίαν 
πενιχραί, εξωθούντο οί κάτοικοι, όπως μη καταβάλλουν τήν έπιχορήγησιν 
τοϋ επισκόπου καί των διδασκάλων διά νά τούς άναγκάσουν καί ύποκύψουν 
εις τούς έκβιασμούς των, άλλ’ άνευ αποτελέσματος.

’Ιδού πως περιγράφει τήν κατάστασιν ό Πέτρας Θεόκλητος είς αναφο
ράν του προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Σωφρόνιον (11 ’Ιουνίου 
1892). «Οί δέ βλαχόφωνοι κάτοικοι των εν λόγω χωρίων δελεαζόμενοι υπό 
τοϋ άργυρίου τοϋ χορηγουμένου υπό των οργάνων τοϋ ’Αποστόλου Μαργα
ρίτη προς έγκαθίδρυσιν βλαχοφώνων διδασκάλων ήρξαντο όπως πιέζωσί με 
προς τό άναστεΐλαι πάσαν ένέργειάν μου κατά τής εγκαταστάσεως διδασκά
λων τής βλαχικής γλώσσης καί... έπομένως ζητουμένης τής αρχιερατικής 
έπιχορηγήσεως, ούτοι παρακολουθούμενοι καί υπό των κατοίκων των άλλων 
χωρίων ήρξαντο όδεύοντες τήν οδόν τής υπεκφυγής προς τό άποτείνειν τήν 
άρχιερατικήν έπιχορήγησιν απέναντι των υπούλων αύτων βουλευμάτων προς 
τό έπιτυχειν τοϋ σκοποϋ αύτοΰ»1.

Περί τής ρουμανικής διεισδύσεως είς τό χωρίον Κοκκινοπλός πληρο- 
φορούμεθα ότι τοΰτο είχε καταστή, κατά τόν Πέτρας Θεόκλητον, «κέντρον» 
τής ρουμανικής προπαγάνδας είς τήν περιοχήν Όλύμπου, διότι προφανώς 
έκεΐ εύρε ή προπαγάνδα προσφορώτερον έδαφος άπό τά άλλα χωρία* 2. 'Ο 
Θεόκλητος έπικρίνει ώς υπεύθυνον τής δημιουργηθείσης έκρύθμου κατα- 
στάσεως είς τόν Κοκκινοπλόν τόν πρόκριτον τοϋ χωρίου Γεώργιον Δ. Χα- 
τζούλην. Οΰτος κατά τό 1891 διηυκόλυνε τήν έγκατάστασιν ρουμανοδιδα- 
σκάλου εις τό χωρίον, ό όποιος όμως έξεδιώχθη έκεΐθεν δι’ ένεργειών τοϋ 
επισκόπου καί των προκρίτων τοϋ χωρίου. Χαρακτηριστικώς γράφει ό Θεό
κλητος: «...προσεπάθησε (δηλ. ό Χατζούλης) μετά τοϋ διαβοήτου έπί άστα- 
σία χαρακτήρος πενθεροϋ του καί γυναικαδέλφου του, Παλάγκα τούπίκλην, 
καί έφερε βωμάνον διδάσκαλον έν τω χωρίω του διαφόροις θεμιτοΐς τε καί 
άθεμίτοις μέσοις χρησάμενος, προς έκδίωξιν τοϋ όποιου ίκανώς έμόχθησα 
εχων συναντιλήπτορας καί πάντας τούς εύφρονοΰντας προκρίτους Κοκκινο- 
πλοΰ»3. Ό ίδιος, ολίγα έτη άργότερον (Μάϊος 1895), μή έπιθυμών νά τακτο

ί. Αυτόθι.
2. Αυτόθι.
3. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4745 «’Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρό- 

πολιν Θεσσαλονίκης άπό 7 ’Ιουνίου 1895 έκ Λιτοχώρου», σ. 2.
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ποιήση τάς οικονομικός υποχρεώσεις του έναντι τής επισκοπής Πέτρας, 
ζητεί εις αναφοράν του προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, όπως έξαιρε- 
θή τής συνδρομής διά τήν έπιχορήγησιν του έπισκόπου Πέτρας, άλλως απει
λεί προσέλευσιν εις τήν ρουμανικήν προπαγάνδαν1. Περισσοτέρας πληρο
φορίας περί τής ρουμανικής προπαγάνδας είς τον Κοκκινοπλόν δέν εχομεν 
εις τάς ύπ’ όψιν ήμών πηγάς.

Κατά τήν αύτήν έποχήν, το φθινόπωρον του 1892, χρονολογούνται καί 
αί πρώται προσπάθειαι διεισδύσεως εις το Λιβάδιον Όλύμπου των όργά- 
νων τής ρουμανικής προπαγάνδας, τά όποια έξεμεταλλεύθησαν, ώς φαίνεται, 
τήν διαμάχην μεταξύ του έπισκόπου Πέτρας Θεοκλήτου καί τινων προκρί
των εξ άφορμής του άνακύψαντος τότε σχολικού ζητήματος είς τήν κοινό
τητα Λιβαδίου1 2. Άπό δύο ταυτοχρόνους άναφοράς τού Θεοκλήτου καί των 
προκρίτων προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης (7 Νοεμβρίου 1892) πλη- 
ροφορούμεθα ότι οί άντιδικοϋντες προς τόν επίσκοπον «προσπαθοϋσι νά 
άναπετάσωσι τάς πύλας τού Λιβαδιού είς τόν ρουμανισμόν»3, οί δέ έφοροι 
καί άντιπρόσωποι τής κοινότητος ότι «περίτρομοι κατέστησαν έκ του περι- 
λείχοντος περί τήν επαρχίαν λύκου τού φυλετισμού»4 5 καί συνεπώς δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν ότι τότε ήρχισε καταβαλλομένη ή πρώτη σοβαρά προσπά
θεια έγκαταστάσεως εις Λιβάδιον «πράκτορος τής ρωμανικής προπαγάνδας»6, 
ή οποία εν άρχή εΐχεν έμφανίσει μερικός έπιτυχίας άλλά είς τήν συνέχειαν 
έξεμηδενίσθη, καθ’ ότι εξηγέρθησαν οί κάτοικοι Λιβαδιού καί οδτω έξε- 
διώχθησαν οί επήλυδες.

Ό Πέτρας Θεόκλητος είς έπιστολήν του προς τόν μητροπολίτην Θεσ
σαλονίκης Αθανάσιον (Φεβρουάριος 1896) άναφερόμενος είς τά παραπάνω 
γεγονότα τού φθινοπώρου τού 1892 γράφει επιγραμματικώς τά εξής: «Πα- 
ναγιώτατε! Οί είρημένοι κύριοι προ 4 έτών προσκαλέσαντες έφερον τόν 
πράκτορα τής ρωμουνικής προπαγάνδας έπιθυμοΰντες νά ένθρονίσωσιν αυ
τόν εν Λιβαδίω, άλλ’ έξεγερθέντες τότε πολλοί Λιβαδΐται πρόκριτοι πρά
γματι φιλοπάτριδες έπολέμησαν γενναίος καί έξέωσαν κακώς αυτόν καται- 
σχύναντες τά μίσθια ταΰτα καί άργυρώνητα τής προπαγάνδας όργανα. Έκτο- 
τε οί άνθρωποι ούτοι μεμνημένοι τής γλυκείας καί θελκτικής λαμπηδόνος 
τών ύποδειχθέντων αύτοΐς χρυσίων υπό τής ρωμουνικής προπαγάνδας ούκ

1. Αύτόθι.
2. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 1' 4736 «’Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν 

μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 7 Νοεμβρίου 1892 έκ ΚοκκινοπλοΟ», σ. 1' 4752 «’Επι
στολή Πέτρας Θεοκλήτου πρός τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 18 Φεβρουάριου 1896 
έκ Λιτοχώρου», σ. 2.

3. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4736, σ. 2.
4. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 1.
5. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4752, σ. 1.
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έπαύσαντο ραδιουργοϋντες καί καιροφυλακτοΰντες ΐν’ άναπετάσωσι τάς 
πύλας του Λιβαδιού εις τήν είρημένην προπαγάνδαν»1.

Πρωταίτιοι τής συμπράξεως μετά των οργάνων τής ρουμανικής προ
παγάνδας υπήρξαν οί: Κωνσταντίνος Χατζηγώγας, Αναστάσιος Χατζηζω- 
γίδης, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Νικόλαος Βέλλας, Κωνσταντίνος 
Κίτζας, Ζιώγης Νικολάκης Δήμου καί Τασιούλης Κυραναστάσης1 2. Ό Θεό
κλητος θεωρεί τούτους υπευθύνους των γεγονότων του φθινοπώρου τού 1892, 
άλλά καί του 1895, διότι ούτοι, καίτοι διωρίσθησαν υπό τού έπισκόπου των 
μέλη τής εφορίας ή τής δημογεροντίας, προσεπάθησαν έκ νέου «νά έγκατα- 
στήσωσιν άνθ’ έλλήνων ρωμούνους διδασκάλους», όπότε ό Θεόκλητος ή- 
ναγκάσθη νά διορίση εξ όφφικίου άλλην έφορίαν διά νά μεριμνήση περί 
τών σχολικών αναγκών τής κοινότητος Λιβαδιού3.

Περί τής δευτέρας αυτής απόπειρας πληροφορεί τά έξής ό Θεόκλητος 
εις τήν αύτήν επιστολήν του προς τόν Θεσσαλονίκης Αθανάσιον «...ενώ 
κατά τόν παρελθόντα Σεπτέμβριον έποιούμην τάς διατριβάς έν Λιβαδίω 
άπεπειράθην, ϊνα ύπεκκαύσω τήν φιλοτιμίαν τών άνωτέρω κυρίων καί ούτως 
άποστώσι τής κακής αυτών προθέσεως νά διορίσω τινάς μέν αυτών μέλη εφο
ρίας, τινάς δέ μέλη δημογεροντίας, άλλ’ούτοι τό κατ’άρχάς μέν ήρνήθησαν 
νά δεχθώσιν, έπειτα δέ σκεφθέντες, φαίνεται, ότι άνυποπτότερον καί τελε- 
σφορώτερον δύνανται νά έργασθώσιν ύπέρ τού ινδάλματος των έδέχθησαν. 
’Αλλά δέν παρήλθον πολλαί ήμέραι καί έφωράθησαν ραδιουργοϋντες νά 
έγκαταστήσωσιν άνθ’ έλλήνων ρωμούνους διδασκάλους, καθ’ όν χρόνον πολ
λοί τών προκρίτων άπουσίαζον έν Έλασσώνι τε καί άλλαχοϋ· τούτο τοίνυν 
έννοήσας καί ίδών τά τεκταινόμενα έξ όφφικίου αμέσως διώρισα έφορίαν, 
συνεφώνησα διδασκάλους καί διέταξα άμέσως νά άνοίξωσι τά σχολεία καί 
νά άρχίσωσιν οί διδάσκαλοι τών μαθημάτων, όπερ καί έγένετο»4.

Έκ τών άνωτέρω καταδεικνύεται ότι ή ρουμανική προπαγάνδα, όπως 
εις τόν Κοκκινοπλόν, οΰτω καί εις τό Λιβάδιον, άπέτυχε παταγωδώς χάρις 
εις τήν καθολικήν σχεδόν άντίθεσιν τού βλαχοφώνου ελληνισμού υπό τήν 
υψηλήν προστασίαν τής Εκκλησίας καί τού ώργανωμένου κοινοτικού συ
στήματος. Περί τών άλλων δύο χωρίων τής επισκοπής Πέτρας, τής Καρύ- 
τσης καί τών Βλαχοκαλυβίων, ούδεμίαν συγκεκριμένην πληροφορίαν άνεύ- 
ρομεν εις τάς ύπ’ όψιν ήμών πηγάς. Πάντως, μετά τό 1896, ότε καταργειται 
ή έπισκοπή Πέτρας, ή πνευματική επιστασία τού μέν Λιβαδίου καί Κοκκι- 
νοπλοϋ άναλαμβάνεται υπό τής μητροπόλεως Έλασσώνος, τών δέ άλλων δύο 
χωρίων ύπό τής επισκοπής Κίτρους.

1. Αυτόθι.
2. Αυτόθι.
3. Αύτόθι, σ. 2.
4. Αυτόθι.
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B'. Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΠΕΤΡΑΣ

Τα σχολεία εις την περιοχήν Όλύμπου κατά τήν ύπ" όψιν ιστορικήν 
καμπήν τής έπισκοπής Πέτρας διέρχονται μεγάλην κρίσιν λόγφ τής καθο
λικής πενίας των κοινοτήτων καί των κατοίκων, άλλα μέ τήν δυνατήν διοι
κητικήν καί οικονομικήν συμπαράστασιν των ένοριών καί των μονών τής 
έπισκοπής Πέτρας συντηρούνται κάπως ταϋτα. Ή Εκκλησία ιδιαιτέραν 
καταβάλλει προσπάθειαν διά τήν έξεύρεσιν των πενιχρών έστω μισθών τών 
διδασκάλων, καθ’ όσον μέρος τής μοναστηριακής περιουσίας, το παγκάρι 
τών ναών, άλλα καί ή τυχόν περιουσία αύτών διατίθενται ύπέρ του ιερού 
σκοπού τής παιδείας του δούλου έλληνισμοϋ τής περιοχής Όλύμπου.

Είναι λίαν χαρακτηριστικά τά όσα μας λέγει ό Πέτρας Θεόκλητος περί 
τής δεινής θέσεως τών πτωχών άλλ’ ήρώων διδασκάλων τής έπαρχίας του 
κατά τήν έθνικώς κρίσιμον έκείνην περίοδον τής ιστορίας τοϋ έλληνισμου 
τής περιοχής Όλύμπου: «...Οί δέ πτωχοί διδάσκαλοι εχουσι πάντοτε να λαμ- 
βάνωσι περυσινούς καί προπερυσινούς μισθούς μή δυνάμενοι μήτε νά φύ- 
γωσι, μήτε νά μήν άνανεώσωσι συμφωνίαν καί κουρευομένου καί ύποβιβα- 
ζομένου τοϋ εύτελοϋς μισθοΰ των. Έν δέ τοΐς λοιποΐς χωρίοις πληρώνουσιν 
οί χριστιανοί είς τούς διδασκάλους τον μικρόν μισθόν, ώς φαίνεται έν τφ 
πίνακι, παρέχουσιν όμως κατά τήν συμφωνίαν καί 250-350 όκάδας σίτου ή 
καλαμποκιού προς διατροφήν τοϋ διδασκάλου. Άλλα καί αύτόν τόν εύτελή 
μισθόν όν πληρώνουσι τοΐς διδασκάλοις, αν δεν έπαρκή τό παγκάριον τής 
Εκκλησίας, πωλοϋσιν εν ή δύο ζώα τής έκκλησίας καί πληρώνουσι τώ δι- 
δασκάλω, διότι έκάστη σχεδόν έκκλησία εχει πάντοτε ολίγα μεγάλα ζώα 
καί μικρά, έκ τών όποιων έν μεγίστη άνάγκη ή έκποιοϋσί τινα, ή συνεισφέ- 
ρουσι τόν όβολόν των ύπέρ τών σχολείων, όταν οί πρόκριτοι τών χωρίων 
έμφορώνται άγαθών διαθέσεων»1.

Σχολεία ύφίστανται κυρίως εις τά κεφαλοχώρια, όπως είς τό Λιβάδιον, 
τόν Κοκκινοπλόν, τόν Άγιον Δημήτριον καί τό Λιτόχωρον, ένώ είς τά άλλα 
μικρότερα χωρία ή σχολική κίνησις έμφανίζεταί ύποτυπώδης, άν μή καί 
άνύπαρκτος. Κατά τόν Πέτρας Θεόκλητον, τά σχολεία Λιτοχώρου εύρίσκον- 
ται κατ’ έξαίρεσιν εις άνθηράν κατάστασιν, χάρις είς τήν έξασφάλισιν ικα
νών καί μονίμων πόρων1 2. Ό έπίσκοπος είς ειδικήν εκθεσίν του προς τήν

1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4723 «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρό- 
πολιν Θεσσαλονίκης άπό 29 Νοεμβρίου 1890 έκ Λιβαδιού», σ. 2-3.

2. Ή δαπάνη λειτουργίας τών δύο σχολείων Λιτοχώρου άνήρχετο είς 16.000 περίπου 
γρόσια κατ’ έτος καί έκαλύπτετο άπό τά έσοδα τών ναών καί τά κληροδοτήματα. Κυριώ- 
τεροι εύεργέται τών σχολείων Λιτοχώρου ήσαν οί Χατζή Ζάχος Γουζέλης, Άθαν. Μπλιάν- 
της, ’Ιωάννης καί ’Αναστάσιος Μπιστικός, άδελφοί Σιτζούκη καί άλλοι, τήν ολην δέ έκ- 
παιδευτικήν κίνησιν τοΰ χωρίου ύπεβοήθει ή κατά τό 1879 ίδρυθεϊσα είς τό Λιτόχωρον 
«Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Πρόοδος». Βλ. σχετικώς Στ. Παπαδοπούλου,
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μητρόπολνν Θεσσαλονίκης περί τής σχολικής κινήσεως είς τήν έπαρχίαν 
του κατά τό 1890 λέγει τά έξής χαρακτηριστικά περί τοϋ Λιτοχώρου: «Μόνον 
τό άκραιφνές φιλόμουσον τοϋ Λιτοχώρου ήδυνήθη να έξασφαλίση τά σχο
λεία των διά μονίμων πόρων- όλων δε των λοιπών κοινοτήτων οί περί των 
σχολείων πόροι έξαρτώνται εκ τής ευπορίας καί καλής διαθέσεως των προ
κρίτων προς τά σχολεία καί εκ τής εϋνου προς αυτά εν μέρει διαθέσεως τών 
πολιτικών αρχών...»1.

Είς τά άλλα τρία χωρία, τό Λιβάδιον, τόν Κοκκινοπλόν καί τόν "Αγιον 
Δημήτριον, ύφίστανται αί οικονομικοί προϋποθέσεις όμαλής λειτουργίας 
τών σχολείων, πλήν όμως ή όλη προσπάθεια υστερεί είτε ως προς τήν συνε
πή εϊσπραξιν τών άναγκαιούντων πόρων, είτε ώς προς τήν καλήν διαχείρισιν 
αυτών, είτε καί ώς προς τό μόνιμον ένδιαφέρον τών προκρίτων υπέρ τών σχο
λείων, μέ αποτέλεσμα νά παρατηρήται άταξία ώς προς τόν διορισμόν τών 
διδασκάλων καί τήν έγκαιρον έναρξιν τών μαθημάτων. Τάς άδυναμίας ταύ- 
τας επισημαίνει ό Πέτρας Θεόκλητος παρατηρών είς τήν αύτήν εκθεσίν του 
τά κάτωθι: «Έν Λιβαδίφ, Κοκκινοπλώ καί 'Αγίω Δημητρίφ καί αυτοί οί ση- 
μειούμενοι πόροι πολλάκις ή δεν πληρώνονται ή πληρωνόμενοι δίδονται 
είς έκτάκτους καί έπειγούσας άνάγκας τής κοινότητος, εσθ’ ότε δέ καί κατα
βροχθίζονται ύπό τών ίσχυόντων καί δυναμένων καί τά σχολεία μένουσιν 
έν περιπετειώδει πάντοτε καταστάσει...»* 1 2.

Τοιούτου είδους σχολικοί περιπέτειαι παρατηρούνται κυρίως είς τά 
σχολεία τοϋ Λιβαδιού καθ’ όλην σχεδόν τήν τελευταίαν πενταετίαν τής ιστο
ρίας τής έπισκοπής Πέτρας, ιδία κατά τάς άρχάς τοϋ σχολικοϋ έτους 1892- 
18933 λόγω τής κακής διαχειρίσεως τών σχολικών πόρων καί τών συνεχών 
ερίδων τών προκρίτων μεταξύ των, ώς καί μετά τών έπισκοπικών καί μονα
στηριακών άρχών. Έκ τής μελέτης τών σχετικών άναφορών εξ άμφοτέρων 
τών άντιδίκων πλευρών φαίνεται ότι ή ερις εΐχεν ώς βασικήν αιτίαν τήν «έπί- 
βλέψιν τών μοναστήρίων καί έπιθεώρησιν τής διαχειρίσεως καί έκ μέρους 
τών κοινοτήτων», όπερ άπερρίπτετο υπό τοϋ έπισκόπου Πέτρας ώς άνάμιξις 
είς καθαρώς ξένας άρμοδιότητας4.

Ή σχολική παρακμή τοϋ Λιβαδιού έμφανίζεται συνυφασμένη μέ τήν 
προβληματικήν κατάστασιν αυτής ταύτης τής έπισκοπής Πέτρας, διότι πα-

Έκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν 
τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 92-93.

1. ΑΜΘ, Φ 63, άριθμ. έγγραφου 4723, σ. 1.
2. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4723, σ. 1-2.
3. Βλ. σχετικώς έκθέσεις, άναφοράς καί έπιστολάς είς ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4734 

«’Αναφορά Δημογερόντων Λιβαδιού προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης άπό 3 Νοεμ
βρίου 1892»· ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4723, σ. 4735- 4736' 4738.

4. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. 2 καί 4738, σ. 1.
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λαιότερον ή σχολική κίνησις του Λιβαδιού ήτο έν μεγάλη ακμή, καθώς δια
σώζει τούτο ή ζώσα παράδοσις τοΰ Λιβαδιού εις τήν περίοδον αυτήν τής με
γάλης παρακμής- «άλγοΰμεν δέ τήν καρδίαν», γράφουν οι πρόκριτοι Λιβα
διού (είκ. 3,4) προς τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης κατά τό 1892 «επί τή
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Είκ. 3. ’Επικνρωσις τοΰ γνησίου των υπογραφών τής άντιπροσωπίας 
καί ’Εφορίας τής κοινότητας Λιβαδιού τοΰ 1892

Είκ. 4. Σφραγϊς τής ’Εφορίας των σχολών 
Λιβαδιού τον 1892

άσημότητι τής ταπεινής ήμών κοινότητος, ήτις ώς φάρος τηλαυγής έν και- 
ροΐς χαλεποϊς καί σκότει άμαθεϊ άνά τήν Πιερίαν ταύτην χώραν καί αύτοΰ 
τοΰ πολλοί) Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως τής έπισκέψεως ήξιώθη διά τήν έπι- 
κρατοΰσαν φήμην των σχολείων μετά τήν Κοζάνην, καί ήτις έγκαρτερή- 
σασα έν τή εύγενεΐ σταδιοδρομία των γραμμάτων διά πολλών των κόπων 
καί ού σμικράς τής θυσίας έσυνέχισε τήν άρχαίαν εύκλειαν ής μάρτυρες οί
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πολλοί έπιστήμονες καί λόγιοι...»1. Ελληνικά σχολεία έλειτούργουν άργό- 
τερα καί εις τά χωρία "Αγιος Παντελεήμων, Σκοτίνα, Λεπτοκαρυά, Καρύ- 
τσα, Κουντουριώτισσα καί ΒροντοΟ1 2.

'Οπωσδήποτε όμως, παρά τάς ανωτέρω αδυναμίας, ή σχολική κίνησις 
εις τήν έπισκοπήν Πέτρας διετηρήθη καί συνέβαλεν, όσον ήτο δυνατόν, 
εις τήν πνευματικήν καλλιέργειαν του τόπου καί τήν διατήρησιν τής εθνι
κής συνειδήσεως των κατοίκων τής περιοχής υπό τήν άγρυπνον σκέπην 
τής τοπικής Εκκλησίας.

Γ\ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

Λόγοι έκκλησιαστικής διοικήσεως άφ' ενός καί οικονομικής άνεπαρ- 
κείας άφ’ έτέρου ώδήγησαν τήν 'Ιεράν Σύνοδον τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου εις τήν κατάργησιν τής έπισκοπής Πέτρας διά τής συγχωνεύσεως αυ
τής προς τήν μητρόπολιν Έλασσώνος καί τήν έπισκοπήν Κίτρους. Διά τής 
πράξεως ταύτης τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον άπέβλεψε κατά βάσιν εις 
τήν έίίασφάλισιν των καλυτέρων προϋποθέσεων ποιμαντορίας καί διακυ- 
βερνήσεως των πιστών τέκνων του τής περιοχής αυτής, «τής άνυσιμωτέρας 
δηλονοΰν πνευματικής ποιμαντορίας καί διακυβερνήσεως των λογικών τής 
ποίμνης τού Χριστού προβάτων, τής γάρ ψυχικής τούτων σωτηρίας καί των 
κοινών καί ιδιωτικών αυτών συμφερόντων ή 'Αγία Μήτηρ Μεγάλη τού Χρι
στού Εκκλησία φιλοστοργότατα κηδομένη άγρύπνως τήν από τού κέντρου 
ένασκεϊ τελεσφόρον εποπτείαν ως οίόν τε καλώς καί εύδοκίμως τά τε δημό
σια καί τά έαυτών διεξαγάγωσιν εις δόξαν Θεού»3, καθώς τονίζεται εις τόν 
Πατριαρχικόν Τόμον.

Ή κατάργησις τής έν λόγφ έπισκοπής έγένετο διά Συνοδικού Τόμου 
ύπογραφέντος ύπό τής 'Ιεράς Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου τήν 
9 Ιουνίου τού 1896 καί άποσταλέντος έν άντιγράφφ εις τήν μητρόπολιν 
Θεσσαλονίκης τήν 16 Ιουλίου τού ίδιου έτους δι’ ειδικού διαβιβαστικού 
Πατριαρχικού Γράμματος4.

1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4735, σ. I. Πρβλ. καί Γ. Σακελλαροπούλου, 
'Αγαθάγγελος μητροπολίτης τής Εδέσσης, «Μακεδονική Ζωή», τεϋχ. 96 (1974), σ. 41-42, 
ένθα κρίσεις του από Λιβαδιού Άγαθαγγέλου περί τής πνευματικής ακμής Λιβαδιού κατά 
τον 18ον αιώνα.

2. Στ. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα..., σ. 93.
3. ΑΜΘ, Φ. 31, άριθμ. έγγρ. 3579, ένθα έπισυνάπτεται ό Συνοδικός Τόμος, δημοσιευό

μενος έν τέλει τοΟ παρόντος.
4. Αυτόθι. Τό Πατριαρχικόν Γράμμα, ύπ’ άριθμ. πρωτ. 3728, εχει οϋτω: 'Ιερώτατε 

Μητροπολιτα Θεσσαλονίκης, ύπέρτιμε και εξαρχε πάσης Θετταλίας, έν άγίω Πνενματι 
άγαπητέ άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητας κύριε ’Αθανάσιε χάρις εϊη τή 
αύτής ίερότητι καί ειρήνη παρά Θεού. Μετά τής ήμετέρας τής δε Πατριαρχικής επιστολής
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Άναλύοντες τά αίτια τής καταργήσεως τής ίστορικής ταύτης έπισκο- 
πής, παρατηροΰμεν ότι ταϋτα ύπήρξαν σοβαρά πρώτον «ύπό εκκλησιαστι
κήν διοικητικήν εποψιν». Τά γεωγραφικά όρια τής επισκοπής Πέτρας έξε- 
τείνοντο μεταξύ δύο πολίτικων ύποδιοικήσεων, τού καζά Κατερίνης καί του 
καζά Έλασσώνος (βλ. χάρτην 1)· ουτω δυσχερως εξυπηρετούντο οί κάτοικοι 
των χωρίων τού καζά Κατερίνης, οί όποιοι διά τάς πολιτικής φύσεως ύποθέ- 
σεις έπρεπε νά μεταβαίνουν είς Κατερίνην, διά δέ τάς εκκλησιαστικής φύσεως 
εις το Λιβάδιον Έλασσωνος, όπου καί ή έδρα τής έπισκοπής Πέτρας1. Τό 
πρόβλημα τούτο καθίστατο όξύτερον κατά τούς χειμερινούς μήνας, όπότε άπε- 
κόπτοντο αί συγκοινωνίαι είς τά Πιέρια όρη καί τόν ’Όλυμπον, καί εις τάς 
άνωμάλους πολιτικός καί στρατιωτικός περιστάσεις, συχνάς άπό τού 1878 
καί έντεΰθεν είς τήν περιοχήν Όλύμπου, ή όποια είχε καταστή παραμεθό
ριος μετά τήν ένσωμάτωσιν (1881) τής Θεσσαλίας, πλήν τού διαμερίσματος 
Έλασσωνος καί τής Νοτίου ’Ηπείρου, είς τό ελληνικόν κράτος έπί τή βάσει 
τής συνθήκης τού Βερολίνου (1878).

’Αλλά καί ό δεύτερος λόγος τής οικονομικής άνεπαρκείας τής έπισκο
πής Πέτρας καί τής όμορου προς αύτήν έπισκοπής Κίτρους ήτο λίαν σοβα
ρός, διότι οί πτωχοί χριστιανοί δεν ήδύναντο νά άνταποκριθοΰν είς τάς έν
αντι των έπισκοπων, τής ίεράς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου καί των σχολείων οικονομικός υποχρεώσεις των. Οί 
κάτοικοι έπρεπε, πλήν των πολλαπλών έκκλησιαστικών καί σχολικών έπι- 
βαρύνσεων, νά άντιμετωπΐσουν καί τούς «βασιλικούς» λεγομένους φόρους 
τού έπισήμου κράτους.

’Ιδού πώς περιγράφει τήν οικονομικήν άθλιότητα τής έπισκοπής του 
ό Πέτρας Θεόκλητος κατά τά έτη 1892 καί 1895, όλίγον προ τής καταργή-

διαβιβάζομεν τή αυτής ίερότητι άντίγραφον, φέρον τήν Πατριαρχικήν ημών έπικυρωσιν, 
τοϋ άρτι άποφάσει τής ’Εκκλησίας έκδοθέντος Συνοδικού Τόμου περ'ι καταργήσεως τής 
υπό τήν εξάρτησιν τής ίεράς αυτής Μητροπόλεως διατελονσης Έπισκοπής Πέτρας, προσ- 
αρτήαεως δέ των μεν πολιτικώς τή ύποδιοικήσει Έλασσωνος υπαγόμενων χωρίων αυτής εις 
τήν ίεράν Μητρόπολιν Έλασσωνος, των δε τή ύποδιοικήσει Αικατερίνης υπαγόμενων είς τήν 
επισκοπήν Κίτρους. Τό άποστελλόμενον άντίγραφον δέον iva κατατεθή εν τοίς άρχείοις τής 
ίεράς αυτής Μητροπόλεως, ή δε αυτής ίερότης οφείλει κοινοποιήσαι έτερον τοϋ Τόμον άντί
γραφον τφ προσεχώς έκλεγησομένω νέφ Έπισκόπφ Κίτρους ϊνα επίσης κατατεθή έν τοις άρ
χείοις τής άγιωτάτης Έπισκοπής. Ή δέ τοϋ Θεού χάρις καί τό άπειρον έλεος ε'ίη μετ’ αυτής. 
1896 ’Ιουλίου 5 f δ Κωνσταντινουπόλεως έν Χριστώ τφ Θεώ άγαπητός άδελφός. TÒ 
Πατριαρχικόν Γράμμα, καίτοι έγράφη με ήμερομηνίαν 5 ’Ιουλίου, άπεστάλη μετά του 
αντιγράφου τοϋ Τόμου τήν 16 ’Ιουλίου, ήμερομηνίαν έπικυρώσεως τοϋ άντιγράφου.

1. Πλήν τοϋ Λιβαδιού, όπου υπήρχε καί έπισκοπικόν μέγαρον, τό όποιον άπετεφρώθη 
τόν Αύγουστον τοϋ 1888, έχρησιμοποιοϋντο ώς δευτερεύουσαι εδραι τής έπισκοπής ή ίερά 
μονή Πέτρας (είκ. 5) καί τό Λιτόχωρον.



Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά προβλήματα τοϋ ΈλληνισμοΟ 75

Χάρτης 1. Το νότιον τμήμα τής μητροπόλεως Κίτρους συμπίπτον προς την 
επισκοπήν Πέτρας. Η οδός από Κατερίνης μέχρις 'Αγιον Δημητρίον διά των 

στενών Πέτρας ορίζει τα προς βορραν δρια τής έπισκοπής

στοι έξεπατρίσθησαν ενεκα φόβου. Μετά εν έτος δέ σχεδόν άπεσύρθη ό στρα
τός, καί μετά την άποχώρησιν αύτού λυσσαλέα ένέσκηψεν ή ληστεία κατα- 
στρέψασα πάσαν ευτυχίαν καί άνθηρότητα των χωρίων, μετ’ αύτήν δέ έπέ- 
θηκαν εν τοίς χωρίοις τήν κορωνίδα των κακών τά τή ληστεία παρομαρτοΰν- 
τα κακά. Πολλοί άφήκαν τήν γενέθλιον πατρίδα των διά τό άφόρητον τής 
καταστάσεως μεταναστεύσαντες εις ξένην χώραν, καί οί περιλειφθέντες, ώς

σεως τής έπισκοπής ταύτης. «Πλήν άλλά μόλις έγενόμην Πέτρας καί ήρ- 
ξατο ή επιστρατεία μεταξύ των δύο όμορων κρατών, σύμπαντα δέ τά χωρία 
τής έπαρχίας μου έγεμον αύτοκρατορικοΰ στρατού, οί δέ Χριστιανοί διετέ- 
λουν ωχροί καί περιδεείς μή γινώσκοντες τό άποβησόμενον, ότε καί πλεΐ-
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έκ των τάφων έγερθέντες ήμίνεκροι μόλις έκινοΰντο ως σκιαί δι’ υπερβολήν 
πενίας» (11 ’Ιουνίου τοϋ 1892)1.

Καί εις άλλην έπιστολήν του τοΰ 1895 είναι αποκαλυπτικότερος γρά- 
φων τά κάτωθι προς τόν μητροπολίτην Θεσσαλονίκης ’Αθανάσιον (1893- 
1903). «Παναγιώτατε! καί άλλοτε άνηνέχθην πρός τήν Μητέρα μου Έκκλη-

ΕΙκ. 5. Είσοδος τοΰ καθολικού τής μονής Πέτρας 
άνακαινισθεντός το πρώτον το 1151

σίαν εκθέτων Αύτή τήν οίκτράν κατάστασιν τής έπαρχΐας μου, καί ήδη άνα- 
γκάζομαι νά δηλώσω τή Ύμετέρα Παναγιότητι, δτι έκ των 22 χωρίων τής 
επαρχίας μου, τά μέν 9 χωρία τά όποια κείνται παρά τήν μεθόριον γραμμήν, 
ένεκα των περιστάσεων προ πολλου κατεστράφησαν. "Αν δέ τινες των κα
τοίκων έμειναν, ούτοι είναι έλεεινοί, καί, άδυνατοΰντες νά άποτίσωσι τούς 
βασιλικούς φόρους, έκπατρίζονται όσημέραι. Τά δέ άλλα χωρία κατά τά 
τελευταία έτη εις τοιαύτην ένδειαν περιέστησαν καί ταϋτα ένεκα τής έπισκη-

1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4732, σ. 2.
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ψάσης φοβέρας δυστυχίας, ώστε στερούνται καί αυτού του επιούσιου άρτου. 
"Ας μή νομίση δέ ή Ύμετέρα Παναγιότης ότι είμί ύπερβολικός λέγων ταϋτα, 
διότι δύναται να έξετάση τό τοιουτον άλλοθεν καί πεισθή περί τούτου. Παρά 
τοιούτων τοίνυν χωρίων αυτόχρημα νεκρών! τί καί πως δύναμαι να είσπρά- 
ξω, καί μάλιστα όπόταν ό ήμισυς πληθυσμός σχεδόν τής επαρχίας μου είναι 
βλαχόφωνος;»1 (22 Μαΐου 1895).

Ή 'Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, εχουσα υπ’ όψιν τήν 
ανωτέρω έκτεθεισαν κατάστασιν, άπεφάσισε τήν κατάργησιν τής επισκοπής 
Πέτρας. Τό σκεπτικόν τής καταργήσεως τής έπισκοπής, όπως εχει περιλη- 
φθή εις τόν Συνοδικόν Τόμον, όμιλεΐ περί ανυπερβλήτων δυσχερείων πρώ
τον εις τήν εξάσκησιν τής εκκλησιαστικής διοικήσεως, αί όποΐαι επήγαζον 
εκ τού γεγονότος ότι τά εις τήν δικαιοδοσίαν τής έπισκοπής Πέτρας υπαγό
μενα χωρία άνήκον έξ έπόψεως πολιτικής διοικήσεως εις δύο ύποδιοικήσεις, 
τής Έλασσωνος καί τής Κατερίνης, μέ συνέπειαν τάς πολλαπλάς ταλαιπω
ρίας των κατοίκων εις τήν έκπλήρωσιν των άναγκαίων θρησκευτικών κα
θηκόντων των καί δεύτερον εις τήν ανεπάρκειαν των πόρων προς άξιοπρεπή 
συντήρησιν τού έπισκοπικοΰ θεσμού εις τήν περιοχήν αυτήν τού Οικουμε
νικού θρόνου. Όθεν, διοικητικοί καί οικονομικοί λόγοι ώθησαν τό Οικου
μενικόν Πατριαρχεΐον εις τήν κατάργησιν τής έπισκοπής Πέτρας1 2.

Κατ’ έφαρμογήν, λοιπόν, τού Συνοδικού Τόμου, δέκα χωρία, ήτοι: "Α
γιος Δημήτριος3, Λιβάδιον, Κοκκινοπλός, Σέλος (σημ. Πύθιον), Τούχλιστα, 
Καραούλι, Μιτσιοΰνι, Σκαμνιά (σημ. Συκαμινέα), Πολυάνα καί Κάρυά, τά 
όποια ύπήγοντο πολιτικώς εις τήν ύποδιοίκησιν Έλασσωνος, προσηρτή- 
θησαν έκκλησιαστικώς εις τήν μητρόπολιν Έλασσωνος, τά δέ υπόλοιπα 
δέκα πέντε χωρία, ήτοι: Βροντου, Καρυαί, Μόρνα (σημ. Φωτεινά), Μηλιά, 
Ζιάζακος (σημ. Λόφος), Κουντουριώτισσα, Σπί (σημ. Στουπί), Βλακοκαλύβια 
(σημ. "Αγιος Σπυρίδων), Καρύτσα, Μαλαθρυά (σημ. Δΐον), Λιτόχωρον, Λε- 
πτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια4, τά όποια ύπήγοντο πολι-

1. ΑΜΘ, Φ. 63, άριθμ. έγγρ. 4743 «Επιστολή Πέτρας Θεοκλήτου προς τήν μητρό- 
πολιν Θεσσαλονίκης άπό 22 Μαΐου 1895 έκ Λιτοχώρου», σ. 1-2.

2. Βλ. ΰποσημ. 3 τής σελ. 73 τοδ παρόντος.
3. Τό 1955 ό Άγιος Δημήτριος έπανήλθε διά νόμου εις τήν εκκλησιαστικήν δικαιο

δοσίαν τής μητροπόλεως Κίτρους, προηγηθείσης τής πολιτικής ύπαγωγής τοΟ χωρίου 
εις τήν νομαρχίαν Πιερίας.

4. Τά χωρία Λιτόχωρον, Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια, ύπαγό- 
μενα έκκλησιαστικώς εις τήν επισκοπήν Πλαταμώνος, προσηρτήθησαν έκκλησιαστικώς 
εις τήν έπισκοπήν Πέτρας καί πολιτικώς εις τήν ύποδιοίκησιν Κατερίνης άπό τού Σεπτεμ
βρίου 1881 κ.έ., ότε έγένετο ή διαχάραξις τής νέας όροθετικής γραμμής μεταξύ 'Ελλάδος 
καί ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Ή έκκλησιαστική προσάρτησις τών χωρίων τούτων, 
ή όποία είχεν ώς συνέπειαν τήν αύτόματον διχοτόμησιν καί κατάργησιν τής έπισκοπής 
Πλαταμώνος, ένεκρίθη ύπό τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, άφοϋ προηγουμένως έζη-
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τικως εις την ύποδιοίκησιν Κατερίνης, ύπήχθησαν έκκλησιαστικδις είς τήν 
έπισκοπήν Κίτρους.

Ή ανωτέρω ρύθμισις, ως είκός, έγένετο κατόπιν προηγουμένης συνεν- 
νοήσεως μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής μητροπόλεως Θεσ
σαλονίκης, εις τήν δικαιοδοσίαν τής όποιας ύπήγετο ή έπισκοπή Πέτρας. 
Ή διαδικασία αυτή ήτο ίεραρχικως ή κανονική λόγω τού ύφισταμένου μη- 
τροπολιτικοΰ συστήματος εις τήν μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, τό όποιον 
έλειτούργει ενταύθα διά τής Επαρχιακής Συνόδου1. Οϋτω, κατά Μάρτιον 
τού 1896 ή 'Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου διά Γράμματός2

τήθη τοΟτο ύπό του έπισκόπου Πέτρας ’Αθανασίου καί των προκρίτων των ένδιαφερομένων 
χωρίων. Τό κείμενον της ιστορικής αύτής άναφοράς, άποκειμένης είς τό ΑΜΘ, Φ. 63, 
ύπ’ άριθμ. 4717, εχει ώς έξης: Παναγιώτατε, μετά τούς ταπεινούς προσκννησμούς κατά 
καθήκον σπεύδω να φέρω είς γνώσιν τής ύμετέρας Παναγιότητος, οτι από τινων ημερών 
μετά τήν διαχάραξιν τής νέας όροθετικής γραμμής, καθ’ ήν δέκα περίπου των χωρίων τής 
επαρχίας τον άγιον Πλαταμώνος έμειναν εντεύθεν τής γραμμής ανευ ποιμενάρχου, λόγος 
εγένετο πολύς εν τή επαρχία μου καί γνώμη εσχηματίσθη ν’ άνενεχθώσιν οι προϊστάμενοι 
τής πρωτενούσης τής επαρχίας μου προς τήν νμετέραν Παναγιότητα έξαιτονμενοι τήν ενω- 
σιν καί συγχώνευαν των ε’ιρημένων δέκα χωρίων τού άγιον Πλαταμώνος μετά τής επαρχίας 
«Πέτρας», τονθ’ δπερ καί εποίησαν άνενεχθέντες καί έκθέσαντες τάς ταπεινός αυτών αιτή
σεις. Τήν αναφοράν δέ ταντην των προκρίτων Λειβαδιού σννοδενων κάγώ διά τής παρονσης επι
συνάπτω καί τήν ταπεινήν μου γνώμην, οτι ή ευμενής αποδοχή των αιτήσεων τούτων καί 
ή πραγματοποίησις αυτών καί δι άλλους μεν λόγους πολλούς είναι καλή καί λυσιτελής, προ 
πάντων δε διά τήν ένίσχνσιν τον ελληνισμού, οστις μειοψηφών εν τή θεοσώστω επαρχία μου, 
ώς γνωστόν, μόλις άποτελεϊ το τρίτον τού όλου πληθυσμού των κατοίκων εάν δε προστε- 
θώσι καί σνγχωνενθώσι καί τά καθαρώς ελληνικά χωρία τού άγιου Πλαταμώνος εξυπηρε
τούνται κάλλιστα τά συμφέροντα τού ελληνισμού, μείζονος επικοινωνίας γινόμενης μεταξύ 
'Ελλήνων καί βλαχοφωνονντων χριστιανών, καί ούτως εντελώς απροσπέλαστος καθίσταται 
ή ’Επαρχία εις τάς δόλιας καί μοχθηρός εισηγήσεις τής βλαχικής προπαγάνδας' ταϋτα κατά 
τήν ταπεινήν γνώμην ύποβάλλων δεν άγνοώ, δτι ή ύμετέρα Παναγιότης μυριοπλασίως συνε- 
τώτερον εμού βουλευομένη καί προνοούσα υπέρ τών τού ελληνισμού: συμφερόντων θέλει 
σπευσει να εφαρμόση τό εθνοφελέστερον καί προς τον σκοπόν τούτον προσφορώτερον μέτρον, 
τούθ’ δπερ καί άναμένων μετ’ ον πολλάς ημέρας νά ίδω εν εφαρμογή δράττομαι τής περιο ιά- 
σεως νά διαβιβάσω Ύμϊν τήν διαβεβαίωσιν τής υίϊκής άφοσιώσεως καί τού άπειρου σεβα
σμού μεθ’ οΰ καί διατελώ. 1881 ’Οκτωβρίου 1 εν Λειβαδίψ ελάχιστος εν άγίφ Πνεύματι 
τέκνον f ό Πέτρας ’Αθανάσιος. Τά έντός τοϋ ελληνικού έδάφους περιληφθέντα χωρία 
τής επισκοπής Πλαταμώνος προσηρτήθησαν έκκλησιαστικώς έπϊ τή βάσει τής Πατριαρ
χικής πράξεως τοϋ Μαΐου 1882 είς τήν μητρόπολιν Λαρίσης, τής όποιας ό έπίσκοπος 
εκτοτε φέρει τον τίτλον «Λαρίσης καί Πλαταμώνος». Είς τό ύπό ψήφισιν νέον σχέδιον 
τοϋ Καταστατικού Χάρτου ό μητροπολίτης Λαρίσης έπανακτά τήν άρχικήν ονομασίαν 
του.

1. Περί τής ’Επισκοπικής Συνόδου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης πραγματεύομαι 
είδικώς είς άνέκδοτον είσέτι μελέτην μου ύπό τόν τίτλον «Ό θεσμός τής ’Επισκοπικής 
Συνόδου τής ’Εκκλησίας Θεσσαλονίκης».

2. ΑΜΘ, Φ. 30, 3541. Τό Γράμμα τούτο, ύπ’άριθμ. πρωτ. 1362, εχει οΰτω: Ίερώτατε 
Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, νπέρτιμε καί εξαρχε πάσης Θετταλίας, έν άγίφ Πνεύματι
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της (είκ. 6) εζήτει έπισήμως τήν γνώμην τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 
περί του καταργητέου ή μή τής έπισκοπής Πέτρας καί κατόπιν συμφώνου 
γνώμης αύτής τό Πατριαρχεϊον προήλθεν εις τήν εκδοσιν τοϋ σχετικού 
Συνοδικού Τόμου.
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Είκ. 6. ’Έγγραφον τοϋ Οίκ. Πατριάρχου Άνθιμον Ζ’ προς τον 
μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Αλέξανδρον περί τοϋ Σννοδικοϋ Τόμον 

καταργήσεως τής επισκοπής Πέτρας τοϋ 1896
(ΑΜΘ, Φ. 31, 3579)

άγαπητε άδελφέ καί συλλειτουργέ τής ημών Μετριότητας κύριε ’Αθανάσιε, χάρις εΐη τή 
αύτής 'Ιερότητι καί ειρήνη παρά Θεού. Αιασκεψάμενοι συνοδικώς περί τής οικονομικής 
καταστάσεως τών ’Επισκοπών αυτής Κίτρους καί Πέτρας, ώς καί περί άξιοπρεπεστέρας 
συντηρήσειος τής ιερός αυτής Μητροπόλεως, εγνωμεν ϊνα προς κρείττονα διαρρνθμισιν αυτών 
συγχωνευθώσιν μεν ai παρακείμενοι ’Επισκοπαί Κίτρους καί Πέτρας, τών χωρίων τής 
’Επισκοπής Πέτρας τών μεν υπαγόμενων πολιτικώς εις τήν υποδιοίκηαιν Αικατερίνης προσ
τιθεμένων τή ’Επισκοπή Κίτρους, τών δε υπαγόμενων εις τήν υποδιοίκηαιν Έλασσώνος 
προσαρτωμένων τή επαρχία ’Ελασσώνος, προααρτηθή δ’ άμα καί παρακειμένη τις επι
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Δ'. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ

1. Περιγραφή Τόμου. Τό κείμενον τοΰ Πατριαρχικού καί Συνο
δικού Τόμου κατεχωρήθη έν πρωτοτύπφ εις τον «'Ιερόν Κώδικα των Υπο
μνημάτων» τοΰ έτους 1896, μηνός Ιουνίου, έπινεμήσεως θ', άκριβές δέ άντί- 
γραφον τούτου κατεστρώθη την 16 Ιουλίου 1896 έπί είδικοΰ φύλλου χάρτου, 
πλάτους 0,46 μ. καί μήκους 0,59 μ., εχοντος έν κορυφή τήν υπογραφήν τοΰ 
Οΐκουμενικοΰ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμου («ό Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Άνθιμος έπιβεβαιοΐ»), έν τή βάσει τήν σφραγίδα τής 
Τέρας Συνόδου με τήν παρ’ αυτή ένδειξιν «"Ο,τι άκριβές άντίγραφον έκ τοΰ 
Τεροΰ Κώδικος των 'Υπομνημάτων. Έκ τοΰ Γραφείου τής 'Ιερας Συνόδου τή 
16 Τουλίου 1896. Ό Άρχιγραμματεύς Άρχιμ. Κύριλλος» καί μεταξύ αυτών 
τό κείμενον τοΰ Τόμου εις 46 γραμμάς μήκους 0,46 μ. Τό άκριβές τοΰτο άντί
γραφον (εϊκ. 7) άπεστάλη άμέσως είς τήν μητρόπολιν τής Θεσσαλονίκης καί 
έλήφθη τήν 26 Τουλίου άρμοδίως· τοΰτο εΰρομεν είς πρόσφατον ερευνάν 
εις τό ιστορικόν άρχεΐον τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης είς τόν υπ άριθ. 
31 φάκελλον καί μέ αΰξ. άριθ. 3581 μετά τοΰ διαβιβαστικοΰ Πατριαρχικοΰ 
Γράμματος άπό 5 Ιουλίου 1896. 'Έτερον πανομοιότυπον άντίγραφον τοΰ 
αύτοΰ Πατριαρχικοΰ καί Συνοδικοΰ Τόμου άπεστάλη ωσαύτως προς τήν 
ένδιαφερομένην μητρόπολιν Έλασσώνος.

2. Κείμενον Τόμου. Έν συνεχείμ δίδομεν εις δημοσιότητα τό 
κείμενον τοΰ Πατριαρχικοΰ καί Συνοδικοΰ Τόμου καταργήσεως τής έπισκο- 
πής Πέτρας έπί τή βάσει τοΰ άνωτέρω περιγραφέντος άκριβοΰς άντιγράφου 
τούτου.

Άριθ. Πρωτ. 4254
f ’Άνθιμος Έλέω Θεόν Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 

και ΟΙκουμενικός Πατριάρχης.

Προνοίας εργον εκκλησιαστικώς άπό τε των ιερών κανόνων και των Συνο
δικών άποφάσεων ένδεδειγμένον έστ'ι τα τής διοικήσεως των Μητροπόλεων 
καί Επισκοπών όρια ρνθμίζειν έσθ’ ότε καί μετατιθέναι, ή νέας πηγννναι πα
ροικίας όπου χρεών, ή παλαιός διαλνειν καί τάς εν αυταίς ενορίας ετέραις προσ-

σκοπή τή Μητροπόλει Θεσσαλονίκης προς άξιοπρεπεστέραν συντήρησιν τον καιρόν Μητρο
πολίτου αυτής. "Οθεν, πληροφορονντες τήν αύτής 'Ιερότητα περί τής συνοδικής ταντης δια- 
σκέψεως, εντελλόμεθα σννοδικώς ϊνα καί αυτή έξενέγκη εν τάχει και διατύπωση τήν ατομι
κήν αύτής γνώμην έπί τοΰ προκειμένου, διά τά περαιτέρω. 1896 Μαρτίου 4 f Ό Κων
σταντινουπόλεως έν Χριστώ τφ Θεφ αγαπητός αδελφός.
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ΕΙκ. 7. "Ακριβές άντίγραφον τον Πατριαρχικόν καί Συνοδικού 
Τόμου καταργήσεως τής επισκοπής Πέτρας τού 1896

(ΑΜΘ, Φ. 31, 3581)

6
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αρτάν γειτνιαζούσαις, σκοπονμένου τούτον καί μόνον τον άγαθού τέλονς, τής 
άνυσιμωτέρας δηλονοϋν πνενματικής ποιμαντορίας καί διακνβερνήσεως των 
λογικών τής ποίμνης τον Χρίστον προβάτων, τής γάρ ψνχικής τούτων σωτη
ρίας καί των κοινών καί ιδιωτικών αυτών σνμφερόντων ή 'Αγία Μήτηρ Με
γάλη τον Χριστού ’Εκκλησία φιλοστοργότατα κηδομένη άγρνπνως την από 
τον κέντρου ενασκεί τελεσφόρον εποπτείαν όπως ως οϊόν τε καλώς καί ευδο
κιμώ ς τά τε δημόσια καί τά εαυτών διεξάγωσιν εις δόξαν Θεόν. Τοιούτο δήπον 
καί τής ώδε άναγεγ ραμμένης Συνοδικής Πράξεως το σκοπού μεν ον.

Τής γάρ εις την κανονικήν έξάρτησιν τής 'Ιερός Μητροπόλεως Θεσσαλο
νίκης ύποκειμένης 'Αγιωτάτης ’Επισκοπής Πέτρας μή εύοδουμένης υπό εκ
κλησιαστικήν διοικητικήν εποφιν ένεκα τών έκάστοτε άπαντωσών δνσχερειών 
προς έγκαιρον καί αίσίαν διεκπεραίωσιν τών έμπιπτονσών υποθέσεων τών 
χριστιανών, δνσχερειών πηγαζονσών από τής πολιτικής εξαρτήσεως τών άπο- 
τελουσών ταύτην κωμοπόλεων καί χωρίων, ών αί μεν εις τήν ύποδιοίκησιν 
’Ελασσώνος, ai δέ εις τήν τής Αικατερίνης πολιτικώς υπάγονται, προς δε λη- 
φθείσης νπ δψει Συνοδικώς τής εν τή πλησιοχώρω ’Επισκοπή Κίτρους παρα- 
τηρηθείσης άνεπαρκείας τών πόρων αυτής προς αξιοπρεπή σνντήρησιν άρχιε- 
ρέως, προς τελεσφόρον θεραπείαν καί άνόρθωσιν τής λυπηρός ταντης κατα- 
στάσεως καί άννσιμωτέραν διεξαγωγήν τών εκκλησιαστικών καί ιδιωτικών 
υποθέσεων τών ευσεβών εγκατοίκων, κοινή άπεφηνάμεθα υπέρ τής καταργή- 
σεως μεν τής ’Επισκοπής Πέτρας, ώς ιδίας αρχιερατικής παροικίας, προσαρτή- 
σεως δε τών ταύτην άποτελουσών χωρών εις τάς γειτνιαζούσας εκκλησιαστικός 
επαρχίας, ήτοι τήν Ιεράν Μητρόπολιν ’Ελασσώνος καί τήν Άγιωτάτην 5Επι
σκοπήν Κίτρους, ώς μόνου μέτρου δυναμένου άξιοπρεπεστέραν άμα καί τελε- 
σφορωτέραν καταστήσαι επί κοινω άγαθω τήν αρχιερατικήν τούτων προστα
σίαν καί επίσκεψιν.

Καί δή γράφοντες άποφαινόμεθα Συνοδικώς μετά τών περί ημάς Ιερω- 
τάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων τών εν άγίω Πνεύματι άγαπητών ημών ύώελ- 
φών καί συλλειτουργών, Iva, τής τέως ’Επισκοπής Πέτρας καταργουμένης 
ώς άρχιερατικής Ιδίας παροικίας διά τούς εν τοϊς ανωτέρω εκτεθέντας λόγους, 
εκ τών άποτελουσών ταύτην κωμοπόλεων καί χωρίων τά μεν υπαγόμενα πολι- 
τικώς εις τήν νποδιοίκησιν ’Ελασσώνος, ήτοι τά υπό το όνομα "Αγιος Δη μη
τριός, Λειβάδιον, Κοκκινοπλός, Σέλος, Τούχλιστα, Καραούλι, Μιτσιοϋνι, 
Σκαμνιά, Πολυάνα καί Κάρυά, προσαρτηθώσιν έκκλησιαστικώς εις τήν ιεράν 
Μητρόπολιν ’Ελασσώνος, τά δε πολιτικώς εις τήν ύποδιοίκησιν Αικατερίνης 
υπαγόμενα, ήτοι τά χωρία Βροντού, Καρυαί, Μόρνα, Μηλιά, Ζιάζακος, Κουν- 
τουριώτισσα, Σπί, Βλαχοκαλύβια, Καρντσα, Μαλαθρυά, Λιτόχωρον, Λεπτο- 
καρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια ύπαχθώσιν έκκλησιαστικώς εις 
τήν ’Επισκοπήν Κίτρους, εξαρτώμένην κανονικώς άπο τής ίεράς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης. Πάντα δε ταύτα άπο τού νύν καί εις τον εξής άπαντα χρόνον
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άποφαινόμεθα ha διατελώσιν άναποσπάστως προσηρτημένα, ώς εϊρηται, τά 
μεν τή αρχιερατική δικαιοδοσία τον κατά καιρούς Μητροπολίτου Έλασσώνος, 
τά δε τη αρχιερατική δικαιοδοσία τον κατά καιρούς επισκόπου Κίτρους, όφει- 
λόντων τακτικώς έπισκέπτεσΟαι ταϋτα, προνοεϊν τε περί τής θρησκευτικής, 
πνευματικής και ηθικής προκοπής των ενοικούντων χριστιανών και επιμελεί- 
σθαι τής εύσταθείας καί εύπρεπείας των άγιων τον Θεοϋ 5Εκκλησιών, πάντα 
0ε τά αρχιερατικά καθήκοντα θεοφιλώς επιτελείν και τά πάντα τοίς πάσι γίγνε
σθαι ϊνα τους πάντας κερδήσωσι κατά τον θειον ’Απόστολον, προς δε τή αρχιε
ρατική επιχορηγήσει καί άπαντα τά εμπίπτοντα αρχιερατικά δικαιώματα τά 
τέως τή 'Αγιωτάτη ’Επισκοπή Πέτρας άνήκοντα νέμεσθαι, καταβάλλειν ό’ άψ 
ετέρου τά άνάλογον τής διά την τέως 5Επισκοπήν Πέτρας ώρισμένης Πατριαρ
χικής έπιχορηγήσεως καί των λοιπών εκκλησιαστικών δόσεων, όρισθησόμενον 
δι ιδίων Πατριαρχικών γραμμάτων.

5Επί τοντοις εγένετο ό ήμέτερος δδε Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος 
καταστρωθείς εν τώ ίερώ τών υπομνημάτων κώδικι εις διηνεκή ενδειξιν καί 
ασφάλειαν. 5Αντίγραφον δ’ αυτοϋ δεόντως επικεκυρωμένον άπεστάλη τώ 'Ιερω- 
τάτω Μητροπολίτη Έλασσώνος καί υπερτιμώ, άγαπητώ ήμιν εν Χριστώ 
άδελφώ καί συλλειτουργώ κυρίω Νικοδήμφ, καί τώ ίερωτάτω Μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης, υπερτιμώ καί εξάρχω πόσης Θετταλίας, άγαπητώ ήμϊν εν 
Χριστώ άδελφώ καί συλλειτουργώ κυρίω Άθανασίω επί τώ άνακοινωθήναι 
τώ μέλ/.οντι εκλεγήναι νέω Επισκοπώ Κίτρους καί κατατεθήναι εν τοίς αρχείοις 
τών είρημένων Μητροπόλεων καί τής Έπισκοπής.

Έν ετει σωτηρίω αωήστ, κατά μήνα ’Ιούνιον, επινεμήσεως θ'.
f "Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως άποφαίνεται. ο Καισαρείας 5Ιωάν

νης, δ Εφέσου Κωνσταντίνος, ά cΗράκλειας Γερμανός, ό Νίκαιας 'Ιερώνυμος, 
ό Σμύρνης Βασίλειος, ο Άγχιάλου Βασίλειος, ο Γόνου καί Χώρας Διονύσιος, 
ό Λήμνου ’Αθανάσιος, ό Σισανίου ’Αθανάσιος, δ Έλασσώνος Νικόδημος, ο 
Καρπάθου καί Κάσου Σωφρόνιος, ό Έλευθερουπόλεως Διονύσιος.

ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ



RÉSUMÉ

Athanase Angelopoulos, L’épiscopat de Petra et les problè
mes nationaux, pédagogiques et sociaux de l’hellénisme de la région de l’Olympe 
(1890-1896).

L’étude présente, basée sur des rapports, des exposés et des lettres de Théo- 
clyte, dernier évêque de Petra (1885-1896), ainsi que des habitants de la région 
d’Olympe, se réfère à l’histoire de l’épiscopat de Petra au cours des dernières 
années de son existence (1890-1896). Ces documents, existant actuellement 
dans les archives d’histoire de la métropole de Thessalonique, concernent les 
problèmes nationaux, pédagogiques et sociaux que l’épiscopat affrontait au 
cours de l’époque en question, problèmes qui, dans cette étude, sont regroupés 
en trois parties. Ces nouveaux documents, illustrant le problème le plus impor
tant que l’hellénisme de la région d’Olympe ait affronté, à savoir de la propa
gande roumaine prouvent que cette propagande a totalement échoué dans 
son but tant dans la région de Livadion que dans celle de Kokkinoplos sur 
Olympe, échec dû probablement à la résistance vigoureuse des grecs de langue 
valaque soutenus par l’église orthodoxe et les communautés grecques.

Livadion, Kokkinoplos, Aghios Dimitrios et Litochoron en particulier 
connaissaient encore une époque de floraison au point de vue de l’enseigne
ment, alors que les écoles des autres régions de l’Olympe étaient tombées dans 
la décadence, la pauvreté de leur communauté en étant certainement la cause.

Le mouvement culturel de l’épiscopat de Petra contribua énormément, 
malgré les difficiles problèmes posés, à ce que les habitants de la région aient 
eu une formation pédagogique et qu’ils aient conservé la conscience nationale.

Finalement le patriarcat oecuménique sera obligé de supprimer en juillet 
1896, pour des raison financières et administratives, l’épiscopat de Petra qui 
fera désormais partie de la métropole de Elasson et de l’épiscopat de Ki- 
tros. L’acte de dépendance figure dans l’édition de Synodikos Tomos, dont la 
copie existant dans les archives d’histoire de la métropole de Thessalonique, 
figure dans la présente étude.
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