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Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟ 1906 
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

(ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΣΑΡΡΟΥ)

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

TÒ θέμα της παιδείας στήν Μακεδονία πριν άπό τήν απελευθέρωσή της 
μάς είχε απασχολήσει καί κατά τό παρελθόν, όταν προσπαθήσαμε νά δδ)- 
σουμε μιά συνοπτική άλλα σαφή καί κατατοπιστική εικόνα τής εκπαιδευ
τικής καί κοινωνικής δραστηριότητος του Ελληνισμού τής περιοχής αύτής 
κατά τον τελευταΐον αιώνα τής τουρκοκρατίας καί ιδιαίτερα κατά τή χρο
νική περίοδο μεταξύ του τέλους του Κριμαϊκού καί των Βαλκανικών πολέ
μων (1856-1912)1. Στο τέλος τής εισαγωγής τού βιβλίου μας έκείνου είχαμε 
έκφράσει τήν ευχή νεώτεροι ερευνητές νά μελετήσουν τό 'ίδιο θέμα κατά 
μικρότερες περιοχές σέ όλες τις λεπτομέρειες καί είχαμε διατυπώσει τήν 
άποψη ότι: «’Άν ή εργασία μας κινήση τό ενδιαφέρον μερικών προς τήν 
κατεύθυνση αυτή, τότε θά μπορέσουμε νά πούμε ότι πέτυχε τό σκοπό της 
καί νά είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι»1 2.

Μολονότι δεν πέρασαν καί πολλά χρόνια άπό τότε, έχει διαπιστωθή 
κάποιο ενδιαφέρον τών μελετητών τής τοπικής μας ιστορίας προς τήν πα
ραπάνω κατεύθυνση καί αύτό μάς ικανοποιεί προς τό παρόν αρκετά. ’Αλλά 
καί εμείς δέν πάψαμε κατά τό διάστημα αύτό νά συγκεντρώνουμε υλικό (κυ
ρίως άνέκδοτα έγγραφα) σχετικό με τό ίδιο θέμα. Βέβαια—πρέπει νά τό το
νίσουμε—τό υλικό αύτό δέν μεταβάλλει ούσιαστικά τις προηγούμενες δια
πιστώσεις καί απόψεις μας, άλλα άναμφισβήτητα μάς δίνει μερικές ενδια
φέρουσες λεπτομέρειες, πού νομίζουμε χρήσιμο νά τις φέρουμε στή δημο
σιότητα γιά χάρη τής ιστορικής έρευνας γενικώτερα.

Γιά τόν παραπάνω λόγο δημοσιεύουμε εδώ μιά ανέκδοτη έκθεση τού 
γνωστού Ήπειρώτη εκπαιδευτικού, φιλολόγου, λαογράφου καί ιστοριοδίφη 
Δημητρίου Μ. Σάρρου (1869-1938)3, πού ιός «Γενικός ’Επιθεωρητής τών έν

1. Βλ. σχετικά Στεφάνου I. Παπαδοπούλου, ’Εκπαιδευτική καί κοινωνική 
δραστηριότητα τοϋ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής τουρκο
κρατίας, έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη άριΟμ. 31, 
Θεσσαλονίκη 1970.

2. Παπαδοπούλου, ε.ά., σ. 14.
3. Ό Δημήτριος Μ. Σάρρος γεννήθηκε στήν Κάτω Βίτσα τής ’Ηπείρου στις 14 Σεπτεμ-
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Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων» περιόδευσε τό 1906 τήν ύπαιθρο του 
καζά (επαρχίας) Θεσσαλονίκης κυί μάς έδωσε σέ μιά έκτενη εκθεσή του 
λεπτομερή καί ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο για τά σχολεία όσο καί γιά τήν 
οικονομική καί κοινωνική γενικά κατάσταση των κατοίκων των διαφόρων 
χωριών τής περιοχής αυτής. Δέν πρόκειται βέβαια να έπαναλάβουμε εδώ 
όσα γράψαμε για τον καζά Θεσσαλονίκης στό βιβλίο μας, όπου μπορεί νά 
άνατρέξη ό ενδιαφερόμενος γιά γενικώτερη ένημέρωση1. Θά περιοριστούμε 
μόνο στή δημοσίευση τής έκθέσεως μέ τόν απαραίτητο ύπομνηματισμό, 
στή συγκέντρωση τών στοιχείων πού μάς δίνει αυτή καί σέ ορισμένες παρα
τηρήσεις καί διαπιστώσεις.

Β. Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΑΡΡΟΥ

Ή έκθεση του Σάρρου, πού δημοσιεύουμε εδώ, άποτελείται άπό 44 σε
λίδες καί βρίσκεται στό Ιστορικό ’Αρχείο τού 'Υπουργείου τών Εξωτερι
κών, καθώς Kuì (σέ φωτοαντίγραφα) στό ’Αρχείο του 'Ιδρύματος Μελετών 
Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α) στήν Θεσσαλονίκη, στό φάκ. Στ' 44. 
Στό ίδιο αρχείο υπάρχει επίσης καί ένα αντίγραφο τής ίδιας έκθέσεως, πού

βρίου του 1869. Παρακολούθησε τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου στό χωριό του, του 
έλληνικοϋ στήν "Ανω Βίτσα καί τού γυμνασίου στήν Ζωσιμαία Σχολή των Ίωαννίνων. 
Κατόπιν φοίτησε στό Φιλολογικό Τμήμα τής Φιλοσοφικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 
’Αθηνών καί πέρασε μέ επιτυχία τις διδακτορικές του εξετάσεις τόν Μάρτιο τού 1897. Υ
πηρέτησε πολλά χρόνια ώς εκπαιδευτικός: πρώτα, ώς τό 1902, στον Πειραιά καί στήν Κύ
προ (Λευκωσία καί Λάρνακα)· έπειτα ώς γυμνασιάρχης καί διευθυντής τών εθνικών οικο
τροφείων έπί τέσσερα χρόνια στήν Άδριανούπολη καί ένα στις Σέρρες· έπί μια διετία (1904- 
1906) διετέλεσε πρώτος γενικός επιθεωρητής καί οργανωτής τής ελληνικής έκπαιδεύσεως 
στήν Μακεδονία καί Θράκη· έπί δεκατέσσερα έτη (1909-1923) δίδαξε στα έλληνικά εκπαι
δευτικά ιδρύματα τής Κωνσταντινουπόλεως (Μεγάλη τού Γένους Σχολή,.’Εθνικόν Ίωα- 
κείμειον Παρθεναγωγείου καί Εθνικόν Λύκειον τού Πέραν)' τέλος, ύπηρέτησε ώς γυμνα
σιάρχης τού γυμνασίου Κερκύρας, τού γυμνασίου Καλλιθέας ’Αθηνών καί ώς έκπαιδευ- 
τικός σύμβουλος έπί έννέα χρόνια, ώς τό 1935, όταν καί αποχώρησε άπό τήν ύπηρεσία 
λόγοι ορίου ήλικίας. Κατά τή διάρκεια τής εκπαιδευτικής του σταδιοδρομίας κατέλαβε καί 
πολλά άλλα συναφή άξιώματα' διετέλεσε μέλος τής Κεντρικής Πατριαρχικής ’Εκπαιδευ
τικής ’Επιτροπής, πρόεδρος τού Φιλολογικού Τμήματος τού Ελληνικού Φιλολογικού 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, σύμβουλος καί πρόεδρος τής Εκκλησιαστικής Ριζαρείου 
Σχολής καί άλλα. Έγραψε αρκετά έργα λογοτεχνικά, ιστορικά καί λαογραφικά, αλλά έγι
νε πιό πολύ γνωστός άπό τις μεταφράσεις του αρχαίων τραγωδιών τού Σοφοκλή καί τού 
Ευριπίδη. Πέθανε στήν ’Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου τού 1938. Περισσότερες λεπτομέρειες 
γιά τή ζωή καί τό έργο τού Σάρρου βλ. στοΰ Ίωάννου N. Νικολαΐδου, 'Ιστορική 
μονογραφία περί τής έν Ήπειροι χώρας Βεζήτζης, ’Ιωάννινα 1939, σ. 116-122, καί X ρ. I. 
Σ ο ύ λ η, Δημήτριος Σάρρος, «Ήπειροιτικά Χρονικά», τ. 13 (1938), σ. 191-196.

1. Βλ. Παπαδοπούλου, έ.ά., σ. 127-130, όπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.
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παρουσιάζει μερικές μικρές διαφορές άπό το πρωτότυπο καί τις όποιες ση
μειώνουμε κατά την έκδοση του κειμένου1.

Τό κείμενο τής έκθέσεως είναι χειρόγραφο1 2 3 *, μέ γραφή καθαρή, αλλά 
όχι άπό τό ίδιο χέρι. Εύκολα μπορεί να διακρίνη κανείς τρεις διαφορετικές 
γραφές. Στήν πρώτη άνήκουν οί σελίδες 1-4, 12 (από τή μέση καί κάτω) -21 
καί 31-40 (ώς τή μέση) καί στήν τρίτη οί σελίδες 22-30 καί 40 (άπό τή μέση 
καί κάτω) -44, δηλαδή ώς τό τέλος. Τό τελευταίο αύτό τμήμα είναι γραμμένο 
άπό τον ϊδιο τόν Σάρρο, όπως είχαμε τήν εύκαιρία να διαπιστώσουμε συγ- 
κρίνοντας τή γραφή του μέ ενα ιδιόγραφο γράμμα του Σάρρου πού εθεσε εύ- 
γενικά στή διάθεσή μας ή βοηθός τής έδρας μας δ. Ελευθερία Νικολαΐδου.

Τό κείμενο πού άκολουθεΐ δημοσιεύεται όπως έχει, μέ τήν ορθογραφία 
δηλαδή καί τή στίξη του. Είναι έξ άλλου όρθογραφημένο. Ή έπέμβασή μας 
περιορίζεται μονάχα στήν τακτοποίηση μερικών κεφαλαίων γραμμάτων.

1 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ 
ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ σχολείων ’ Εν Θεσσαλονίκη τη 10 Ιουλίου 1906

Άριθμ. 20

ΚΑΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιοδεία τοϋ Γεν(ικον) ’ Επιθεο)ρητον των ' Ελλ( ηνικών ) Σχολείοιν άνά 
πάντα τά χωρία αυτόν.

Τά χωρία της νποδιοικήσεως (χαζά) Θεσσαλονίκης έκκλησιαστικώς υπά
γονται :

Λ) υπό την Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης;ί 
Β) υπό τήν 5Επισκοπήν Καμπανίας

1. Τό αντίγραφο αύτό, μαζί μέ άλλες παρόμοιες έκθέσεις, υπεβλήθη άπό τόν Γενικό 
Πρόξενο τής Ελλάδος στήν Θεσσαλονίκη στό 'Υπουργείο των Εξωτερικών μέ τό ύπ’ 
άριθμ. 430/14 Αύγούστου 1906 έγγραφό του. Τήν έποχή αύτή (1904-1907) Γενικός Πρόξενος 
τής Ελλάδος στήν Θεσσαλονίκη ήταν ένας εξαίρετος διπλωμάτης, ό Λάμπρος Κορομη- 
λδς, κατόπιν 'Υπουργός Εξωτερικών στήν κυβέρνηση ’Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύντομη, 
άλλα περιεκτική σκιαγραφία τής λαμπρής έθνικής δράσης τοϋ Κορόμηλά στήν Μακεδο
νία βλ. στή μελέτη τοϋ αείμνηστου Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Τό Ελληνικόν Γενικόν Προξενεΐον 
Θεσσαλονίκης, 1903-1908, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 11-21.

2. Στό κείμενο υπάρχουν μερικές διαγραφές καί αλλαγές λέξεων, πού άποσκοποϋν, 
τις περισσότερες φορές, σέ φραστικές βελτιώσεις.

3. Κατά τό 1906 στή μητρόπολη Θεσσαλονίκης ύπάγονταν πέντε επισκοπές: α) Κί
τρους μέ έδρα τήν Κατερίνη, β) Καμπανίας μέ έδρα τήν Κουλακιά, γ) ΓΙολυανής μέ έδρα
τήν Δοϊράνη, δ) Άρδαμερίου μέ έδρα τήν Γαλάτιστα, καί ε) Ίερισσοϋ καί 'Αγίου Όρους 
μέ έδρα τήν Άρναία.



Ή κατάσταση της παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης 117

Γ) υπό την ’Επισκοπήν Πολνανής 
I ) υπό την Μητρόπολιν Βοδενών

Ε) υπό την Μητρόπολιν Κασσανδρείας1

Λ'. ΜΙΙΤΙΌΙΙΟΛΙΣ ΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΓΙΣ

Των υπό την Μητρόπολιν Θεσσαλοιικης ύπαγόμενων κοινοτήτων προς 
ταϊς κωμοπόλεσιν1 2 ’Ασβεστογμορίου, ’Επανωμής καί Μπάλτσας κεφαλοχώρια 
είναι καί. ό Χορτιάτης, Καποντζίδα, Ααηνά, Άειβάτι·, Δριμνγλαβα, Γραδοβόρι 
καί Νεοχωρονδα, πάντα δε τά λοιπά χωρία είναι κτήματα (τσιφλίκια) Οθωμα
νών ιός επί το πλεϊστον3, τούτων δε τά μεν είναι ελληνόφωνα, τά δε ξενόφωνα4 5 6.

I. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ* ΕΝ ΑΙΣ ΚΡΑΤΕΙ Η ΣΛΑΒΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ σ. 2
(II ΣΤΝίΙΘΩΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ) ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ*

Άσβεστοχώριον7 

2 ’Ιούνιον 1906
Κατά νειοτάιτην στατιστικήν8, γενομένην υπό τον μονκτάρη, τά Άσβε

στοχώριον έχει οικίας 736, στέφανα 852, αρρενας 2.216 (ών 1.018 άποδημοΰσι), 
θήλει.ς δε 2.206, ήτοι κατοίκους εν όλφ 4.422 πάντας "Ελληνας. Γλώσσα λα-, 
λουμένη εν μεν τή οικογένεια ή σλανομακεδονική, εκτός δ’ αυτής καί ή έλλη-

1. Στό άντίγραφο το τμήμα τοΰ κειμένου «Περιοδεία...Κασσανδρείας» εχει ώς έξης:
Συνοπτική έκθεσις τής καταστάσεως των χριστιανικών χωρίων καί κωμοπόλεων τής

νποδιοικήαεως (καζά) Θεσσαλονίκης κατά το σχολικόν έτος 1905-1000 υπό τοΰ έπι.Οεωρή- 
σαντος Δ. Σάρρον, Γενικού Έπιθεωρητον των 'Ελλην. Σχολείου'.

Ό Καζάς Θεσσαλονίκης έκκλησιαστικώς κατανέμεται. κατά το πλεϊστον μεταξύ τής 
όμιονόμον Μητροπύλ.εως και τής Επισκοπής Κομπανίας, ολίγα δέ χωρία υπάγονται υπό την 
Μητρόπολιν Βοδενών, την ’Επισκοπήν Πολνανής καί την Μητρόπολιν Κασσανδρείας.

2. Στό άντ. πλήν των κωμοπόλεων.
3. Ή φράση στό άντ. είναι ώς επί το πλεϊστον όθωμανών.
4. ’Ακολουθούν στό άντ. οί λέξεις ή δίγλωσσα.
5. Στό άντ. ακολουθεί ή φράση τής Μητροπύλεως Θεσσαλονίκης.
6. Στό άντ. γλώσσα.
7. Προστίθενται, στό άντ. μέσα σέ παρένθεση οί λέξεις τουρκ. Kireckoii.
8. Πρόκειται γιά τή γνωστή άπογραφή των πληθυσμών τών ευρωπαϊκών επαρχιών 

τής οθωμανικής αύτοκρατορίας, πού έγινε στά 1904-1905 από τόν Χουσεΐν Χιλμή πασά, 
ό όποιος είχε τοποθετηθή τόν Δεκέμβριο τοϋ 1902 γενικός έπιθεωρητής τών επαρχιών αυ
τών μέ έδρα τήν Θεσσαλονίκη. Ή άπογραφή αύτή, πού διατάχθηκε μέ αύτοκρατορικό φιρ- 
μάνι τού Σεπτεμβρίου τοϋ 1904, έγινε μέ πνεύμα δυσμενές γιά τούς Έλληνες, γιατί προέ" 
βλεπε καί τή δημιουργία μιας νέας χωριστής έθνότητας, τών «Βλάχ», στην όποια έκβιά- 
ζονταν από τούς Τούρκους ύπαλλήλους τής άπογραφής να καταγράφουν οί βλαχόφωνοι 
Έλληνες (βλ. πρόχειρα στού Στεργίου Γυαλίστρα, Ό Ελληνισμός καί οί βαλ
κανικοί γείτονές του κατά τούς τελευταίους χρόνους, Άθήναι 1945, σ. 46-54, όπου καί άλλη 
βιβλιογραφία).
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νική, ήν Άριστα γινώσκονσι καί φιλοτιμοΰνται να μεταχειρίζονται πάντες οι 
νεότεροι.

ΜαθηταΙ εγγραφεντες εν δλω 764, διδάσκαλοι εν oho 10.
Περί της αξιολογώτάτης ταύτης κωμοπόλε'ως, ής το φρόνημα1 παραμέ

νει άκμαίον, η δε έπιχωριάζονσα σλαυομακεδονική γλώσσα όσημέραι περιο
ρίζεται υπό της διά των σχολείων καί των νέων διαδεδομένης ελληνικής, έκτε- 
νώς εγράψαμεν κατά τό παρελθόν σχολικόν έτος έπισκεφθέντες αυτήν, κατά δέ 
τον Νοέμβριον διελθιον1 2 εκείθεν και δ επιθεωρητής κ. Ηαπαζαχαρίον υπέβαλε 
βραχεϊαν έκθεσιν. Συμπληρωματικός ημείς νυν σημειοϋμεν3 4 ότι κατά την έκείσε 

3 τελευταίαν μετάβασίν μαςίΙ εκαλέσαμεν είς συνεδρίαν τούς προκρίτους προς έξο- 
μάλυνσιν διαφορών τινων καί καταβολής υπ αυτών τον άπαιτονμένου χρήμα
τος προς ιδρυσιν ενοριακοΰ νηπιαγοογείου, άναγκαιοτάτον τη [φιλοτιμώ καί 
μεγάλη, άλλα καί σλανοφωνούση κοινότητι]5 6. Πληροφορηθέντες δ’ δτι ή amò 
ετών λειτουργούσα «Φιλόπτωχος 5Αδελφότης» έχει περιουσίαν 2.000 λιραιν 
περίπου, δεδανεισμένην εις εντοπίους°, έπείσαμεν τά έν ενεργείa μέλη αυτής 
Iva άναλάβιοσι την ιδρυσιν τοΰ νηπιαγωγείου καί προς τούτο συνέταξαν πρα
κτικόν δι ου όόρισαν 250-300 λίρας καταβληθησομένας υπ’ αυτών ώς διαχει
ριστών τής περιουσίας τής αδελφότητος. :Εν τώ ενοριακώ νηπιαγωγεία) τούτοι7 
θά φοιτώσιν υπέρ τα 100 νήπια, τό μεν δυσκολευόμενα8 εν κακοκαιρία μάλ.ιστα 
να ερχωνται είς το κεντρικόν διδακτήριον τιόν θηλέων, εν ώ9 λειτουργεί το ύπαρ
χον νηπιαγωγεϊον, το δε καί μη εύρίσκοντα χώρον έν αύτώ να σταθώσιν.

'Η εν τοϊς σχολείοις τής κοινότητος10 11 γενομένη καί κατά το έτος τούτο 
εργασία υπό την διεύθυνσιν τού πεπειραμένου καί δραστήριου διδασκαλιστοϋ11 
Δ. Νάκου12 καί τής φιλότιμου Άρσακειάδος "Ελλης Κνβερνίδου καί την συνερ
γασίαν τοΰ λοιπού εκλεκτού προσωπικού υπήρξε λίαν γόνιμος, εγκαίρως έκλι- 
πονσης καί τής κατά τάς άρχάς τοΰ σχολικού έτους άναφυείσης μικρός δια
φωνίας μεταξύ διδασκάλων καί εφόρων.

Ης προς τον αριθμόν των μαθητών τοΰ ν?]πιαγωγείου παρετηρήθη κατά

1. Στο άντ. τό ελληνικόν φρόνημα.
2. Στο άντ. άκολουθεΐ ή λ. τότε.
3. ’Αντί γιά ημείς νϋν σημειοϋμεν στο άντ. σημειούμεΟα.
4. Στό άντ. ημών.
5. Ή φράση σέ [ ] είναι διαγραμμένη στο κείμενο. Στό άντ. παραλείπεται όλη ή φρά

ση άπό τό άναγκαιοτάτον καί έξης.
6. ’Αντί είς εντοπίους στό άντ. εκεί.
7. Στο άντ. εν τφ ενοριακώ τοντω νηπιαγωγείο).
8. Άδυνατονντα στό άντ.
9. ’Αντί έν φ στό άντ. ένθα.

10. Στό άντ. Άσβεστοχωρίυν.
11. Ή λέξη παραλείπεται στό άντ.
12. Στό άντ. ακολουθεί ή προσθήκη αποφοίτου τοΰ παλαιού διδασκαλείου θ/νίκης.
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το έτος τούτο έλ.άττεοσις /ιλστοδιδομένη1 εις την ανεπάρκειαν τον διδακτηρίου σ. 4 
των νηπίων. Οντως, ενώ κατά τό παρελθόν έτος εϊχομεν νήπια 370, εφέτος πε- 
ριωρίσθησαν εις 327- ( 15S αρρενα-\~169 Οήλεα).

5Εν τώ τετρατάκτω παρθεναγωγείο) ενεγράφησαν 200 κοράσια (πέρυσι 
205), εν δε τη έξατάκτω αστική σχολή ενεγράφησαν1 2 3 4 231 μαθηταί (πέρυσι 
215), ών 8 κοράσια.

Ή κοινότης έχει προσόδους άνερχομένας είς 300 περίπου λίρας ών μόλις 
τό ήμισν χρησιμοποιείται υπέρ των σχολείων, τον ετέρου ήμίσεως δαπανωμέ- 
νου προς άνέγερσιν κοινοτικών κτι/μάτων προσοδοφόρων*, οιον ξενοδοχείου, 
κλιβάνου, φαρμακείου5 6 καί υδραγωγείου. Τό ταμεΐον τής εκκλησίας (μετά τον 
κηροποιείου) είναι δνσεξέλ.εγκτον, μηδέν σχεδόν σννεισφέρον υπέρ των σχο
λείων. Ανάγκη ή "Ιερά Μητρόπολις νά εξετάση προσεκτικώτερον τους κοινο
τικούς λογαριασμούς, καθ’’ όσον είναι δυνατόν, ώς δμολ.ογοϋσι καί αυτοί οί Ά- 
σβεστοχωρϊται, αν νπάρξη σκοπιμωτέρα διαχείρισις του κοινοτικού χρήματος, 
νά διατηρήσιοσι1' τιί σχολ,εϊα.7 καί άνευ τον εξ 170 λ.ιρέϋν εθνικού επιδόματος.
’Ιόν τη ιιστική σχολή υπάρχει καί βιβλιοθήκη εν καλή καταστάσει πλούτιζαμένη 
καί διά των Μαρασλείων εκδόσεων, ώς καί διδακτικά8 όργανα, εν δε τώ περι
βόλια αυτής κατήρτισαν καί μικρόν γυμναστήριον, δ θά καταστήση τελειότε- 
ρον ή νέα εφορεία.

Ά ε ι β ά τ ι σ. 5

27 Μ at ου 1906
Οίκίαι 257, οίκογένειαι 300, κάτοικοι 1.395 (725 αρρενες-\-670 θήλεις) 

"Ελληνες πάντες. Μαθηταί έγγραφέντες έν δλω 252, διδάσκαλοι 4.
Και τό κεφαλοχώριον τοϋτο εξακολουθεί ευτυχώς β αίνον καλώς υπό τε 

εθνικήν καί παιδευτικήν έποφιν.
Τιί σχολεία εφέτος έλ.ειτουργησαν καυποφορώτερον υπό την διεύθυνσιν 

του ικανόν διδασκάλων Α. Παπαθεοδώρου καί των τριών φιλ.οπόνων καί φιλό
τιμων διδασκαλισσιόν ών διακρίνεται ή εκ Σύρου άρίστη νηπιαγωγός Μαρία 
Γοζαδίνον καί ή πεπειραμένη διδασκάλισσα 5Αθήνα Καραφερίδου. Καί εν μεν 
τή έξατάκτω αστική σχολή ενεγράφησαν μαθηταί 152 (ών κοράσια 47), εν δέ 
τώ νηπιαγωγείο> 100 νήπια (ών κοράσια 42). ’Εκ τών τής αστικής προσήλιθον 
εις τάς ενιαυσίους εξετάσεις 126.

1. Προστίθεται στο άντ. ή φράση υπό τών εκεί.
2. Μετά τήν παρένθεση στό άντ. προστίθεται ή λ. ήτοι.
3. Ή λ. λείπει στό αντίγραφο.
4. Στό άντ. ή φράση είναι προσοδοφόρων κοινοτικών κτημάτων.
5. Ή φράση οίον .... φαρμακείου λείπει στό άντ.
6. Στό άντ. όιατηρώσι.
7. Στό άντ. τα σχολεία των.
8. /διδακτικά τινα στό άντ.
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Ή κοινό της έχει ετησίους προσόδους 300 περίπου λίρας εκ μισθώσεως 
νομών θερινών καί χειμερινών, πληρώνουσι δ’ εκ τον διδάσκοντος προσουπικοϋ 
μόνον τον διευθυντήν αύτοΰ, δαπανώντες τ'άλλα εις διαφόρους κοινοτικός άνάγ- 
κας, ενώ είναι δυνατόν νά μισθοδοτώσι καί, τάς διδασκαλία σας, εις δ βαθμηδό ν 
δέον νά τους συνηθίσωμεν άποκόπτοντες ολίγον κατ’ ολίγον το επίδομα, άνα- 
λόγως εννοείται τών περιστάσεων. Καλώς εργάζεται έν ’Αειβατίω καί ή <(Φι
λόπτωχος ’Αδελφότης» έχουσα υπέρ τα 90 μέλη καί συντελούσα καί, αυτή μετά 
τον σχολ.είον εις την χρήσιν τής ήμετέρας γλώσσης, ήτις δσημέραι καί ενταύθα 
διαδίδεται.

6 Δαούτ-μπαλη
23 Μαΐου 1906

ΟΙκίαι εν δλω 40, ών ελλ.ηνίζουσι 30 μετά ψυχών 186, σχισματικοί δε 10. 
Μαθηται ήμέτεροι 22. Γλωσσά σλαυομακ(εδονική). Μαθηται Βουλγαρίαν 7.

Το χωρίον τούτο είναι κτήμα επτά όθωμανών και τής κυρίας Λομβαρδού. 
’Ιδιοκτήτους οικίας και άγρους εχουσι καί τρεις τών εκεί ήμετέρων. Το σχο- 
λεΐον μικρόν μέν, άλλΑ καθαρόν. °Ο ύποδιδασκαλαστής Γεώργιος Άθανασιάδης 
εργάζεται εύδοκίμως. Οί εγγραφέντες μαθηται, εν οίς και 4 κοράσια, παρέμειναν 
μέχρι τέλους τοϋ σχολικού έτους. Τον χειμώνα έφοίτησαν και 6 παιδία Ισαρί
θμων βλαχοφώνων οικογενειών παραθεριζουσών νυν έν Λιβαδίφ Καρατζόβας.

Το φρόνημα τών ήμετέρων φαίνεται ζωηρόν ελληνικόν.

Νεοχωρούδα
24 Μαιον 1906

Κεφαλοχώρι μετά οικιών έλληνιζουσιυν μεν 83, σχιματικιϋν δε 35. Μαθη- 
ται εγγραφέντες ήμέτεροι 74 (ών 36 Οήλεις). Διδάσκαλοι 2. Μαθηται Βουλγά
ρων 20, διδάσκαλοι 2.

Το σχολεΐον τοϋ χωρίου ικανούς εύρύχωρον, εύάερον καί καθαρόν. Ό διδά
σκαλος ’Αθανάσιος Παπαδύπουλος Πετροβίτης, κρατούμενος όσιό τώ>ν άρχουν 
τοϋ Μαΐου αδίκους εις τάς φυλακάς, εΐργάσθη εκεί λίαν καρποφόρως, ιός καί ή

7 νηπιαγωγός ΑΙκατ. Παπαθεοδοσίου. / ΙΙάντα τα παιδία εύρον ζωηρά και ευχε
ρούς λαλονντα την ήμετέραν γλώισσαν.

Τό εθνικόν φρόνημα τών ήμετέρων φαίνεται καλόν. ’Από τον παρελθόν
τος σχολ.ικοϋ έτους λ.ειτουργεί εκεί καί βουλγαρικόν σχολεΐον μετά μαθητών 
20 καί 2 διδασκάλων. Οι σχιματικο'ι εκκλησιάζονται είς Γραδοβόρι καί Δου- 
δουλάρι, τής εκκλησίας τοϋ χωρίου άνηκονσης αποκλειστικώς τοί,ς ήμετέροις.

Γ ραδοβόρι
21 Μαΐου 1906

Κεφαλοχώριον μετά οικιών έν δλ.ω 150, ών 56 έλλ,ηνοφρονονσαι, αί δε 
λοιπαϊ σχιματικαί. Μαθηται ήμέτεροι 45 (ιόν 14 κοράσια), διδόισκαλοι 2.



'Η κατάσταση τής παιδείας το 1906 στην ύπαιθρο Θεσσαλονίκης 121

Έν τώ τετρατάκτω σχολείο) ήμιόν τώ λειτονργονντι εν άκαταλλήλφ οι
κία ενοικιασμένη ενρον μαθητάς εν δλ.ιρ 28 εκ των εγγραφέντων 45, διδασκό
μενους ήκιστα καρποφόρος υπό τοΰ βραδύγλωσσου εντοπίου διδασκάλων Ευάγ
γελου Ζλατάνη, τελειόφοιτου τοΰ Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, καί τής πρωτό
πειρου διδασκαλίσσης Σ. Σταμάτον.

ΟΙ ήμέτεροι είναι διηθημένοι εις δυο κόμματα, ών οι αρχηγοί Τράϊκος 
καί Γκόαιος ερίζουσι όι ατομικά μάλ.λ.ον συμφέροντα λ) εθνικά. 'Υπεσχέθησαν 
ήμϊν δτι θά συμφιλιωθώσι καί σννεργασθώσι τον λοιπού, ώς με διεβεβαίωσαν 
καί οι φιλότιμοι υιοί των δυο διαμαχομένων άρχηγιόν. Το χωρίον έχει ετήσιον 
πρόσοδον εκ βοσκήσιμων γαιών 150 λύρας, ών 69 μεν λαμβάνονσιν οι Βούλγα
ροι, 81 δε οί ήμέτεροι — ώς έχοντες πλ.είονα κτηματικήν περιουσίαν — ας δια
νέμονται αναμεταξύ των προς πλ.ηρωμήν τιον φόρων των. Τον παλαιού κοινο
τικού σχολείου /το ήμισν, ιος γνωστόν, έπεδικάσθη τοΐς Βουλγάροις, εν δε τώ σ. 8 
έτέρο) ήμίσει μένει στρατός προς </ύλαξιν τοΰ χωρίον. Κατάλληλον σχετικιός 
οίκημα διά διδακτήριο)' ενρον τι)ν κεκλεισμένην οικίαν τοΰ ύ(/έ ήμώιν ιΐδριΰς κατά 
μήνα βοηΟυυμένου Παπαχρήστου, όστις διαμένει έν Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς 
καί ό εκεί ίερεύς ημών Παπαδημήτριος, εΐ καί γινώσκει γράμματα, αποβαίνει 
ήκιστα ωφέλιμος, άθαρρής ιόν καί μεμψίμοιρος.

Οί σχισματικοί έχουσι 2 διδασκάλους καί 1 ιερέα, μαθητάς δε 50. Έκκλη- 
σιάζονται έ.κ περιτροπής εν τή αυτή έν ή καί οί ήμέτεροι εκκλησία. 30 περίπου 
οίκογένειαι αύτιΰν εχουσιν ιόθησιν1 νά έπανέλιθωσιν εις τά πάτρια, κατά ττ)ν 
διαβεβαίωσιν τιών ήμετέρων.

Χαρμάν-κιοϊ
Τσιφλίκι οθωμανικόν έχον οικίας 37, έλληνοφρονούσας πάσας. Ψυχαί 2171 2.
EÌ καί το χωρίον είναι εις τά πρόθυρα τής Θεσσαλονίκης, οί κάτοικοι αυτόν 

λαλονσι συνήθως την σλαυομακεδονικήν, καίπερ γινώσκοντες άριστα πόιντες 
καί την ελληνικήν. Μαθηταί ένεγράφησαν έν δλω 53 (ών κοράσια 11 ). Οί 32 
τιον μαθητών άνήκουσιν εις το νηπιαγωγείο)’. 'Ο νποδιδάσκαλος Ευάγγελος 
■ ίημητριάδης έκ τιον μέτριων. Ενδοκίμιος ειργάσθη ·ή διδασκάλισσα Μελπομένη 
Κουλκουμπάση. Οί μαθηταί φαίνονται ίκανιός ζωηροί καί φιλότιμοι.

Τ ε κ ε λ Ì σ. 9
Κατά την τελευταίαν στατιστικήν τής Τουρκικής Κυβερνήσεως οϊκίαι 

ελληνικοί 57, άρρενες 155-]-125 θήλεις, έν δλω κάτοικοι 280. Βουλγαρικοί έδη- 
λώθησαν 3 υίκίαι έκ ψυχιον 18.

Γλώσσα κρατούσα σλανομακεδονική, 5 οίκογένειαι είναι ελληνόφωνοι. 
Μαθηταί έγγραφήέντες) 29, διδάσκ(αλοι) 1.

1. Στο άντ. όιάθεπιν.
2. Ή φράση στο άντ. είναι κατοίκους 217. Μαθηταί 53, όιδάσκ. 2.
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7ο χωρίον τοϋτο είναι τσιη).ίκι τον Ααμδήβεη. Το (ρρόνη/ια τών κατοί
κων δεν (ραίνεται πολύ ζωηρόν, μικρόψυχων καί μεμψίμοιρων όντων τών πλειό
νων. '() ίερενς τον χωρίου επιπόλαιος και οκνηρός μη Ούλων να έπισκέπτηται 
τα πλησίον έλληνοφρονοϋντα τσιφλίκια Κάτω Καβαχλί, Λάπραν και Κωλο- 
πάντσι, ένθα επί αμοιβή προσκαλείται προς ιεροπραξίαν.

Ευτυχώς ό διδάσκαλος Δημ. Παπαγεωργίον εργάζεται μετά πολλον ζή
λον εκεί, άγωνιζόμενυς κατά το δυνατόν καί προς διάδοσιν τής ήμετέρας γλώσ- 
σης. Και τό σχολεΐον δέ είναι εύάερον καί διώροφον, προσήλΟον δ’ εν αντίο, 
διακριθέντες εις 4 τάξεις, μαθηταί 29 (ών 5 κοράσια) ίκανώς προοδέυσαντες.

Κάτω Καβακλί ή Κιοκέκ Κ α βα κ λισI

Τσιφλίκι μετά 6 οικογενειών σλαυυγώνων ελληνοηρονουσών εκκλησια- 
ζομένων εις Ύεκελί1.

Σ α μ λ ί 1 2

Τσιφλίκι ανευ χριστιανικών οικογενειών.
10 Σχισριατικά καθ’ ολοκληρίαν είναι τά εξής τρία: Λονδονλάρι, Άραπ/α κα 

’Ίγγλις τσιφλίκι3 4.

Δουδουλάρι

Το είς τά πρόθυρα τής Θεσσαλονίκης βονλγαρικώτατον τούτο τσιφλίκι 
τον Σκενδερ πασά έχει 26 αλαυοφώνους οικογένειας έπιδρώσας και επί τών 
πέριξ μικρών τσιφλικίων. Οι Βούλγαροι εχουσιν ενταύθα ιερέα καί διδάσκαλον 
μετά 20 περίπου μαθητών.

Ά ρ α π λ ί

Τσιφλίκι τουρκικόν μετά 15 οίκιώιν σλαυοφώνων άποσχισθεντων προ τριε
τίας. Είς την εκκλησίαν τον χωρίον μεταβαίνει ό ίερενς τον Λονδονλαρίον. 
Μένει ενταύθα καί χωλός τις Βονλγαροδιδάσκαλος διδάσκων 0-6 μαθητάς.

Τρία Χάνια ή Οϋτς Χανλάρ'1

Κατοικονσι δύο βουλγαρικοί οίκογένειαι άγοράσασαι τό κτήμα τούτο πα
ρά τον Σαονλ Μοδιάνον.

1. Στό άντ. Αεκιλί.
2. Μαζί μέ άλλους συνοικισμούς άποτέλεσε τήν κοινότητα Νέας Μεσημβρίας.
3. Σήμερα Άγχίαλος Μακεδονίας.
4. Έντάχθηκε στην κοινότητα Νεοχωρούδας.
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It. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝ ΑΙΣ ΛΛΛΕΙΤΛΙ ΜΟΝΟΝ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μ π ά λ τ ζ u 
25 Μαΐου 1906

Οικίαι 446, κάτοικοι 2.400 πάντες 'Έλληνες. Μαθηταί έγγραφέντες εν 
δλο) 2301, διδάσκαλοι 4.

Ή Μπάλαζα βορείως της Θεσσαλονίκης και εις δίωρον δι άμάξης από- σ. 11 
στάσιν αυτής κείμενη συναποτελ.εϊ μετά των επίσης ελληνοφώνων Δριμυγλά- 
βιον, Λαηνών, Γιονβέσνης1 2 3 καί Λαγκαδά έρυμνόν καί συμπαγές άμυντήριον 
κατά τον από τον φοβερού Άβρέτ-Ίσσάρ (Γυναικοκάστρου)a καθόδου τον 
Βουλγαοισμοϋ. Το εθνικόν φρόνημα των κατοίκων αυτής είναι άκμαιότατον, 
ό δε προς την πρόοδον ζήλος όσημέραι προάγεται. Ιΐροσόδονς ετησίους έχει ή 
κοινότης 420 λίρας εκ νομών χειμερινών καί θερινών, εκ κτημάτων καί εκ περισ
σευμάτων τον ταμείου τής εκκλησίας, εξ ών έπλήρωσεν εφέτος εις διδασκαλι
κούς μισθούς λ.ίο(ας) 150 \- 44 εις αρχιερατικήν έπιχορήγησιν, έδαπάνησε 0έ 100 
λίρας εις τον περίβολον τον νεκροταφείου, τιϊ δέ λοιπά εις διαφόρους κοινοτικός 
άνάγκας. Νυν φιλυτιμουνται να διασκευάσωσι καί έπεκτείνωσι το άρρυθμον 
και ανεπαρκές διδακτήριον, εν ώ λειτουργεί εξάτακτος άστική σχολή μικτή 
μετά μαθητών έγγραφέντων 150 (ιόν 42 κοράσια) καί νηπιαγωγείου μετά 75 
νηπίων ( ών 40 θήλεα ). Έκ τ ών εν τή άστική εγγραφέντων παρέμειναν μέχρι 
τιϊ>ν εξετάσεων 130.

’Εκ τον διδάξαντυς προσωπικού διεκρίθη ή ενθουσιώδης καί μεθοδική 
διδασκάλισσα °Ελένη Λ ασκαρίδον καί ό Δη μητριός Τσόντος πέρνσιν διευθυν
τής εν Κονλακιά. 'Ο διευθυντής Κοσμάς φαίνεται φιλότιμος μεν καί πεπειρα
μένος, ιΰ.λέ ανευ πολλ.ής εθνικής ζωής διδάσκαλος. Κρατεί δε περί αυτόν γνώμη 
έν Αικατερίνη καί Κολυνδρώ, ένθα πρότερον είργάζετο, ότι βουλγαροφρονεΐ.
Τι) προσεχές έτος θά προσλάβωσιν ένα διδάσκαλον ακόμη καθ’’ νπόδειξιν ήμουν, 
θ’ άγοράσωσι δέ καί διδακτικά όργανα ών εχουσιν ελλειψιν.

’Εν Μπάλτσα λειτουργεί καί «"Ομιλος τώιν Φιλ.ομούσων» τή ένεργεία τών 
καλιάν άδελφών Λίγδα, τον προκρίτου Παπαρδέλη καί άλλων, / άριθμιόν 113 σ. 12 
μέλη έξ εντοπίιον. Ή κοινότης παρήγαγεν ικανούς ιερείς. 8 έφημερεύουσιν εκεί, 
αλ.λοι τόσοι δέ άνά την υποδιοίκηση’ καί πόλ.ιν Θεσσαλ.ονίκης. Άτνχώς πάντες 
είναι μετριωτάτης άναπτύξεως, οι δ’ ενδημούντες έν Μπάλαζη είναι καί πόται.

01 Μπαλτζιονοί άσχολοϋνται εις τήν γεωργίαν, σηροτροφίαν, κτηνοτρο
φίαν καί κηπουρικήν. ΓΥπέρ τούς 150 αυτών είναι κηπουροί έν Θεσσαλονίκη 
καλλιεργούντες οι πλ.είονς διά λ.υγαριασμόν των λαχανοκήπους.

1. Τό σωστό άθροισμα τών μαθητών πού αναφέρει παρακάτω τό κείμενο είναι 225.
2. Σήμερα "Ασσηρος τής επαρχίας Λαγκαδά.
3. Σήμερα Νέον Γυναικόκαστρον τοϋ Νομού Κιλκίς.
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Δριμύγλαβ« (τουρκιστί Δ ρ ι μ ύ λ ( λ ι)
25 Μαίαν 1906

Οίκίαι 380, κάτοικοι 2.440 πάντες "Ελλψες. ΜαΟηταϊ έγγραφή έντες) 
έν δλω 188, διδάσκαλοι 1.

'Η κοινότης αντη (εκ τον ονόματος της όποιας δέον ν’ άποκόψωμεν τύ 
σλανίζον ήμισν -γκλάβα, ώς muovai και οι Τούρκοι ) ευπορεί επίσης εκ τής 
γεωργίας, σηροτροφίας καί κτηνοτροφίας εχονσα καί το εθνικόν φ ρόνημα άκμαΐ- 
ον, εΐ καί δεν λείπουαιν αί αναμεταξύ των κατοίκων έριδες αφορμήν εχονσαι 
την διαχείριση’ των κοινοτικών προσόδων, ώς συμβαίνει καί αλλαχού. Ανέρ
χονται δ” οι ετήσιοι πόροι τής κοινότητας είς 300 περίπου λίρας ας άποφέρει 
ή έκμίσθωσις ττον χειμερινών καί θερινών νομιύν. ’Εκ τούτων καταβάλλονσ/ν 
είς μισθοδοσίας1 διδασκάλων 97 λίρας, εις άρχιερατικήν δε επιχορήγηση’ 35,/ 

σ. 13 τάς λοιπός είς διαφόρους χρείας. Κατά ταύτα τη χωρίην δεν έχει ανάγκην εθνι
κού χορηγήματος.

Τύ διδακτήριον τον χωρ/ον είναι μεν υψηλών και διι'ιροι/ον, άλλά κακώς 
διηρημένον καί ανεπαρκές. ’Εχει ανάγκη] διασκευής τίνος καί έπεκτάσεως τής 
αυλής επί τον παρακειμένου βορβορώδονς γηπέδου, όπερ ίσοπεδούμενον καί 
δενδροφυτευόμενον, ώς νπεδείξαμεν αύτοϊς, δεν θά είναι πλέον νοσογόνος εστία.
’Εν τή εξατάκτω μικτή αστική σχολή ένεγράφησαν 99 μαθηταί (τον 13 μαθή- 
τριαι), παρέστ?]σαν δ’ είς τάς εξετάσεις 68, έν δε τώ νηπιαγωγείφ ένεγράφ η
σαν 89 νήπια. ’ Εκ ττον διδαξάντων διεκρίθη ό υποδιδασκαλιστής Β. Γραμμα
τικού καί ή διδασκάλισσα 'Ελένη Μπένη. 'Ο διευθυντής θ. ΓΙαπασονλιώτης, 
τελειόφοιτος τού Γυμνασίου, σεμνός όλλ,ά μέτριας ίκανότητος διδάσκαλος, ό δε 
βοηθός Παναγιτοτόπονλος παρά την προθυμίαν τον ήκιστα ώφέλιμος εις τους 
μαθητάς.

Λ α η ν à
26 Μαίου 1900

Οίκίαι 160, κάτοικοι 875 "Ελ.λ,ηνες. Μαθηταί έγγραφέντες έν όλ.τρ 111 
( ιόν 59 νήπια).

Τύ παρακείμενον τή Θεσσαλονίκη κεφαλοχωρίου τούτο διατελεί έν ελεεινή 
σ. 14 καταστήσει. Al κοινοτικοί αυτού πρόσοδοι, άνερχόμεναι είς 200 λίρας (εκ βο

σκήσιμων γαιιυν, κατανέμονται είς πλ.ηρωμήν φόρων καί διασπαθώνται υπό 
τού φαύλου μου χτ όρη καί των όμοιων του. Τύ σχολείο ν, δ έπεσκέφθη κατά 
Νοέμβριον καί ό επιθεωρητής κ. ΙΙαπαζαχορίου, έκλεια εν άπύ τού ’Απριλίου 
εξαναγκασθέντων ττον διδασκάλων ’Ιουλίας Κυπέτα, καλής νηπιαγωγού, καί 
Γ. Μαρκοπυνλον, ανικάνου καί εριστικού, ν’ άπέλ,θωσιν αν εν εξετάσεων. Κατά 
την επίσκεψίν μου εύραν ττί τε παιδία καί τά κοράσια (τον 5 μόνον έφαίτησαν

1. Στο άντ. ακολουθεί ό αριθμός /.
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εις τό δημοτικόν) κνλ.ιόμενα εις τους αγρούς μετά το>ν χοίρων καί προβάτων, à 
εβοσκον. Την ε/,εεινότητα του σχολείου απέδιδαν εις την ανικανότητα καί τάς 
Ιδιοτροπίας τον διδασκάλου. El καί ώμολόγησάν μοι την πνευματικήν αυτών 
αθλιότητα, άμφιβάλ.λω πολύ αν Οά συνετισΟοισι μόνον διά συμβουλών οι χον- 
δροκέφαλοι καί διεφθαρμένοι Ιθνντορες τών κοινοτικών πραγμάτων, ονς ανάγκη 
καί ή 'Ιερά Μητοόπολις δεόντως νά πατάξη.

Χορτιάτης 

2 ’Ιούνιον 1906
Οίκίαι 660. Κάτοικοι 2.306 πάντες "Ελληνες. Μαθηταί έγγραφήέντες)

36-5, διδάσκαλοι 4.
Καί ή μεγάλη καί πλούσια αντί] κοινότης, / ής οι μεν κάτοικοι πάντες σχε- σ. 15 

δον ενποροϋσιν, at δε κοινοτικοί πρόσοδοι ύπερβαίνονσι τάς 500 λίρας έτησίως, 
διασπαθωμένας τάς πλείονς υπό τών προκρίτων, ενρίσκεται έν πολλή αταξία 
καί πνευματική στασιμότητι, περιελ.θοϋσα άπό τον παρελθόντος έτους σΰμπα- 
σα καί είς διάστασιν προς τέη’ Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης1. Το νπ’ αυτής 
έκλεγέν προσωπικόν τών διδασκάλ.ων πολύ μέτριον, εργάζεται δ’ έν οίκτροις δι- 
δακτηρίοις μήπω κατορθιυθείσης τής άποπερατώσεως τον ευρνχώρον νεόδμητου 
σχολείου των, δι ήν απαιτούνται 250 λίραι το-υλάχιστον, έκτος τών μέχρι τονδε 
δαπανηθεισών νπερτετρακοσίων. ΟΙ τελευταίως έκλεγέντες υπό τής κοινότητος 
έφοροδημογέροντες φαίνονται έχοντες καλ.άς διαθέσεις καί προσπαθονντες νά 
ψέρωσιν εις πέρας τουλάχιστον τό ώραΐον σχολ.εϊον των. Ζητοϋσι δε προς τοϋτο 
νά συνάψωσι δάνειον εξασφαλίζοντας επαρκώς τον δανειστήν καί προς εϋρεσιν 
αυτόν θά καταφ νγωσι καί εις τήν ηθικήν άντίληψιν τον Γεν(ικοϋ) Προξενείου.

’Εν τή εξατάκτω μικτή άστική σχολή] ένεγράφησαν 179 (ών κοράσια 73), 
έν δε τώ νηπιαγωγεία) 136 νήπια.

Τήν κοινότητα έπεσκέφθην καί κατά τό παρελ.θόν έτος γράψας τότε περί 
αυτής εκτενέστερου, διήλθε δε κατά Νοέμβριον έκεΐθεν καί ό έπιθεωρητής κ. 
Παπαζαχαρίου.

Καπουτζήδες σ. 16

Κατά την περυσινήν στατιστικήν τον μουχτάρη οίκίαι 320. Ψνχαί έν δλφ 
1.510 (ών 768 αρρ(ενες) καί 742 θήλεις). Μαθηταί έγγραφέντες έν δλ.ω 198 
(ιόν 135 νηπιαγωγείου). Διδάσκαλοι 2.

Ηάσαι ai οικογένειαι είναι ελληνόφωνοι, πλ.ήν 2 έκ σλ.ανοφώνων μεριάν 
προερχόμενων1 2.

1. Πρόκειται γιά τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 'Αλέξανδρο, πού συνεργαζόταν στε
νά πάνω στα εθνικά θέματα μέ τόν Γενικό Πρόξενο Λάμπρο Κορόμηλά. Γιά τή δράση του 
υύτή ό Κορομηλάς είχε ζητήσει τόν Δεκέμβριο τού 1905 άπό τήν Ελληνική Κυβέρνηση 
νά παρασημοφορήση τόν μητροπολίτη (βλ. Λ α ο ύ ρ ο α, Τό Γενικόν Προξενεΐον, σ. 14).

2. Στό άντ. προστίθεται ή λ. έξελλφΊσΟειαών.
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Tò χωρ/ον τούτο εις τη πρόθυρα τής Θεσσαλονίκης, αν καί οίονε'ι, πυλωρός 
αυτής, ώς δηλοϊ καί το τουρκικόν όνομά τον, από τσιφλίκιον κατέστη βαθμη
δόν κεφαλοχώριον ολον1. Καί ύλικώς μεν ευπορεί, των κατοίκων ασχολούμε
νων εις την κτηνοτροφίαν, Ιδία των χοίρων, και την καλλιέργειαν των άμπελώ- 
νων και αγρών, ιόν πολλοί εκποιούνται νυν νπ αυτών, ίδια οι περιλαμβανόμενοι 
εις το σχέδιον1 2 καί την περιοχήν3 τής Θεσσαλονίκης. 'Υπό πνευματικήν δλως 
έποψιν διατελεΐ εν οίκτρά καταστήσει, οφειλώμενη το μεν εις την αβελτηρίαν 
καί αδιαφορίαν αυτών των κατοίκων, το δε καί εις την έλλειψιν προσηκονσης 
μερίμνης εκ μέρους τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Τα σχολ.εία λειτουργοϋντα έν διδακτηρίοις εύαέροις μέν, αλΧ ολ.ως άτΐ}- 
μελήτοις, ρνπαροϊς καί χρήζουσιν επιδιορθώσεων, ήκιστα εκπληροϋσι τον προο-

17 ρισμόν των. Καί δ μεν εντόπιος διδά / σκαλ.ος Κυριάκός Μαλιγκούδης, απόφοι
τος τοϋ ενταύθα Γυμνασίου, διακόψας επί δεκαετίαν το διδασκαλ.ικόν έργον καί 
μετελθών τον παντοπώλην, επανήλθεν άπό τοϋ παρελθόντος έτους εις αυτό, έπι- 
δείξας φιλοπονίαν μεν καί ζήλων τινα, άλΧ ακατάρτιστος ιόν ήκιστα προήγαγε 
το σχολείον. Καί ή νηπιαγωγός Μελπομένη Πασχαλίδον είναι εκ τέόν μέτριο)- 
τάτων, διακρίνεται δε δι επιπολαιότητα καί απειροκαλίαν.

Έν τώ τετρατάκτω μικτό) δημοτικό) σχολείο) προσήλθον μαθηταί Go 
(ιόν 10 μόνον θήλεα) διδαχθέντες υπό τοϋ διδασκάλου, εν Ôè τώ νηπιαγωγεία) 
ένεγράφησαν μεν 135 νήπια, άλλ’ ουδέ τά ή μίση εφοίτησαν τακτικούς.

Ή κοινότης πορίζεται έτησίως εκ μέν τοϋ καφενείου της 35 λάρ(ας), εκ 
δε τοϋ ταμείου τής εκκλησίας περί τιϊς 35-40. Κατά το προσεχές έτος θά προσ- 
τεθώσι 50 λίραι εξ ενοικίου βοσκήσιμων γαιιόν, ας έχουσι προενοικιάσει προ 
πενταετίας εις ’Ιουδαίους προς εξόφλησιν κοινοτικού χρέους εις δ ενέβαλε το 
χωρίον φαϋλος μουκτάρης καί άλλοι κακοί διαχειρισταί.

Έν τώ χιορίιο τούτο) έλειτούργει καί άδελφότης ήτις διέκοψε τάς εργασίας 
της τελευταίως εκ φόβου καταδιώξεως τών τουρκικών αρχών. Ποδηγετουμένη 
ή κοινότης υπό τιον αρμοδίων όντως δύναται να καταστή πυλωρός τής Θεσσα-

18 λονίκης, καθ’ όσον, παρά την παρατηρουμένην ακηδίαν προς τά πρόσω /το εθνι
κόν φρόνημα δια τελεί αρκούντως ζωηρόν, αυτοί 0έ καυχοιντ αι επί τή γνησιω- 
τάτη αύτιόν ελληνική καταγωγή.

Έ π α V ω μ ή
20-21 Μαίαν 1000

Οίκίαι 420, κάτοικοι 2.940 πάντες 'Έλληνες. Μαθηταί 527. Διδάσκαλοι 5.
Ή λαμπρά αυτή κωμόπολις τής Χαλκιδικής κατιδοϋσα την σκολιάν οδόν

1. Ή λ. ολον προηγείται τοϋ κεψαλοχιόριοι· στό άντ.
2. Στό άντ. έν τφ σχεδίφ.
3. Στό ώντ. τή περιοχή.



εις ήν μέχρι τονδε1 έφέρετο υπό τής έπικρατούσης όιχονοίας είσήλ,θεν άττό τον 
έτους τούτον εις τάξιν τινά ψροντίσασα περί εκλογής εφορείας, εν ή διακρίνε- 
ται ό Ιατρός κ. Άστέριος Οίκονομίδης, περί αυξήσεως τον διδάσκοντος προ
σωπικού καί περί άποτίσεως 80 λ.ιριύν δφειλομένων άπ6 πενταετίας είς διδα
σκάλους. ’Έχει όμως ανάγκην ακόμη επιβλέφεως πατρικής καί χειραγωγήσεως, 
ώς και υί πρόκριτοι αυτής είπόν μοι, εκδηλώσαντές μοι μεγάλην χαράν καί 
ευγνωμοσύνην επί ταΐς νονθεσίαις καί ενθαρρυντικούς λόγοις υνς άπετεινα αν- 
τούς κατά την ημέραν των ενιαυσίων έξετάσεων.

'Η κοινότης έπ'ι τον παρόντος έχει 312 λιρών ετησίους προσόδους (εκ βο
σκήσιμων γακυν, ενοικίων κοινοτικών κτημάτων καί μύλου καί εκ περισσευμά- 
τιον τιόν δύο εκκλησιών), δνναται όμως ν’ αύξήση / αυτός είς 500 λίρας, άν σ. 19 
φροντίση να έκμισθώση τάς θερινός νομός εις μάλλον συμφερούσας τιμάς, ώς 
είναι δυνατόν, καί άν πληρώνωσι τακτικούς οι νεμόμενοι αυτός εντόπιοι, δπερ 
δεν εγένετο μέχρι τονδε. ’Εκ των προσόδων τούτων μόλις εδαπάνησεν εφέτος 
90 λίρας εις μισθοδοσίας διδασκαλίας1 2, τάς δέ λ.οιπός είς 50?.ιρον άρχιερατικήν 
επιχορήγησε», άπόσβεσιν χρεών τινων καί όλλας άνάγκας κοινοτικός. Οντω 
ποδηγετονμένη καί προτρεπομένη καί παρ’ ημών ή κοινότης θό δυνηθή εκ τών 
ιδίων πόροjv vu κτίση καί νέο» διδακτήριον κατάλληλον τον υπάρχοντας υντος 
ανεπαρκούς καί άνθνγιεινον.

Το διδάξαν κατά το έτος τούτο προσωπικόν άπηρτίζετο εκ 2 διδασκάλων,
1 διδασκαλίσσης καί 2 εντόπια»’ βοηθών. Έξ αυτών διεκρίθη διό την φιλοπο- 
νίαν καί τον φιλώπατριν ζή/.ον ο νεαρός δενθνντής Γ. Φιλίδης, γυμνάσιάστής 
εκ Σιατίστης, καί μία τών εντοπίων βοηθιόν, ή πρεσβυτέρα. Οί άλλοι άπειροι 
καί πολύ μέτριοι. Σννεστήσαμεν νό προσλάβωσιν άκόμη ένα δόκιμον διδάσκα
λον διό τό νέον σχολ.ικυν έτος, δπερ καί έπραξαν, ώς μοι ήγγειλαν. Ένεγράψη- 
σαν δ’ εν τή μικτή έξατάκτω σχολή τής κωμοπόλεως μαθηταί 219, ών οί ήμί- 
σεις άπεσύρθησαν υπό τιόν γονέων των μετά την εορτήν τού ’Αγίου3 είς αγρο
τικός εργασίας ϊνα επανέλθωσι πάλ.ιχ τον Σεπτέμβριον. Ή τοιαύτη συνήθεια, 
ήν δυσκολιότατον είναι /νό περιορίσωμεν, κρατεί δυστυχώς εις τό πλεϊστον τής σ. 20 
υπαίθρου χώρας. Είς δέ τό νηπιαγωγεϊον ένεγράφησαν 308 άρρενα καί θήλεα, 
από 4-7 ετιυν, ών τό ήμίση μόνον παρέστησαν είς τός εξετάσεις. II κοινότης 
έχει ιερείς 6 αγραμμάτους, εκκλησίας δε 2.

’Από του παρελθόντος έτους ίδρύθη εκεί καί ((Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφό
της ’Αγάπη» αριθμούσα υπέρ τό 120 μέλη φιλ.οτιμούμενα νό συντελέσωσιν είς 
την προαγωγήν τής γενετείρας των κωμοπόλ,εως.

Οί Έπανωμΐται. χαρακτηριζόμενοι ώς δύστροποι, εριστικοί καί δύσκολοι
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1. Στο άντ. ύκολουθοΰν οί λ. άπό ετών.
2. Στο άντ. διδασκάλων.
3. Πρόκειται ασφαλώς γιά τή γιορτή τού Άγιου Γεωργίου (23 Απριλίου).
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είς τάς δοσοληψίας των, είναι εύποροι έχοντες γαίας πολλής καί ευφόρους, 
παραγονσας σήσαμον, βάμβακα, κέγχρον, σιτηρά καί τρεφούσας κτήνη πολλά. 
Συνεβονλεύσαμεν αντοϊς νά φυτεύσωσι καί σνκαμίνονς, διότι ή σηροτροφία 
ονπω είσήχθη ενταύθα.

Εις την άλιείαν άσχολοννται υπέρ τους 100 εκ των νήσων και παραλίων 
τής Μικρός ’Ασίας παρεπιδημουντές ενταύθα.

Καραμπουρούν Μέγα καί Μικρόν ή Άνω καί Κάτιο 
20 Μαίαν 1900

’Αμφότερα τά εν λόγιο χωρία είναι κτήματα Χασάν βεη, άπέχονσι δ’ άλ- 
λήλων 20' τής ώρας και κεΐνται παρά το ομώνυμον άκρωτήριον ( Αίναϊον τά 

21 πάλαι ), εν ώ καί τά οχυρώματα. β'Εχονσι δε τά χωρία ταντα νϋν άνά 22 οικίας, 
ήτοι εν δλω 44 ελληνοφώνους. 11 εκκλησία καί το σχολείον ΐδρννται εν τώ Με
γάλοι Καραμπουρούν, ό διδάακαλ.ος δμιος κατά μήνα εναλλάξ μεταφέρει τους 
μαθητάς του καί είς το Μικρόν, ένθα παρέχεται αντώ κελλίυν τι ώς διδακτήριον. 
Ένεγράφησαν δε κατά τά έτος τούτο 28 μαθηταί—ούδεμία δέ μαθήτρια— 
χθέντες υπό τού εξ Άδριανουπόλεως νωθρού διδασκάλου 77. Χρηστίδου, δστις 
δεν ήδυνήθη νά συγκράτηση αυτούς πέραν τού ’Απριλίου, τραπέντας εις τάς 
άγροτικάς των γονέων των εργασίας, είς ας καί ο διδάσκαλος κατεγίνετο συν
ήθως. Οντω κατά την επίσκεψίν μου1 εσκάλιζε τά βαμβάκια τον.

Σημ. Τό παρά την Θεσσαλονίκην οχύρωμα Μικρόν Καραμπουρούν ή Κα- 
ραμπονρνάκι,, εν ώ κατά λάθος εσημειώθη έν τώ χόιρτη των χριστιανικά’>ν ημών 
σχολείων1 2 ερυθρόν τετράγωνον μετά σταυρού, κακώς ανγχέεται πρός τό χωρίον 
περί ον ανωτέρω3.

Β'. ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

22 ΙΊερί των νπαγομένων είς την ’Επισκοπήν ταύτην4 κοινοτήτων διελάβο- 
μεν έκτενέστερον κατά τό παρελ.θόν έτος εν τή «περί τής καταστάσεως των 44 
χωρίων τής ’Επισκοπής Καμπανίας» εκθέσει ημών τής 2 ’Ιουνίου 1905. "Εκτεί-

1. Ή φράση στο άντ. είναι κατά την εκεί επίσκεψίν μου.
2. Πρόκειται για τό γνωστό χάρτη πού φέρει τόν τίτλο «Carte des écoles chrétiennes 

de la Macédoine» καί εχει έκδοθή α.έ. (1902) στό Παρίσι (gravé et imprimé par Erhard Frères, 
35 bis, rue Denfert-Rochercau, Paris). Τά ιδία στοιχεία με τόν παραπάνω χάρτη περιλαμ
βάνει καί ένας άλλος όμοιος καί σύγχρονος χάρτης πού έκδόΟηκε, έπίσης χωρίς χρονολο
γία, στην Ρώμη άπό τό Istituto Geografico de Agostini (Carte des écoles chrétiennes, Vilayet 
de Salonique).

3. Στό άντ. ακολουθεί καί άλλη παράγραφος πού εχει ώς έξης: Το Καραμπουρούν κείται 
παρά τόν άρχαΐον ’Έμβολον, δι υϋ δύναται ν’ άντικατασταΟή ή ξενόφωνος /.έξις. (ΙΙρβλ. 
11.11. έν ’Αλήθεια Θεσσαλονίκης άρ...). Ό αριθμός τού φύλλου τής εφημερίδας δέν άνα- 
γράφεται.

4. Στό άντ. ακολουθεί ή λ. ελληνικών.
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νεται Ύ ή εν λόγο) Επισκοπή καί επί τον καζά Βέροιας. Έκ των εις τον καζάν 
Θεσσαλονίκης υπαγόμενων χωρίων αυτής κεφαλ.οχοορια μεν είναι μόνον ή Κον- 
λ.ακιά, Βαλμάδα και Γιουντζίδα, πάντα δέ τά λοιπά είναι κτήματα (τσιφλίκια) 
όθωμανών ως επί το πλεϊστον. Ααλοϋσι δέ την σλ.αυομακεδονικήν εν τοϊς με
ταξύ Θεσσαλονίκης καί Λουδίον (Καρασμάκ) χωρίοις Κιρτζιλαρίω, Καϊλίω, 
Βαλμάδα καί Γιουντζίδα, εν τοϊς δνσίν όμως τελευταίοις ευτυχίας είναι πάγ
κοινος καί ίκανώς διαδεδομένη καί ή ελληνική, ώστε κρατεί εν αύτοϊς διγλιοσ- 
σία. Καί εν Κουλακιά ύπάρχονσι σλαυόφωνοι βαθμηδόν εξελληνιζόμενοι. ’Επί
σης λαλοϋσι την σλαυομακεδονικήν καί εις τά άνευ σχολείων μικρά τσιφλίκια 
Αάπραν, Μαχμούτ, Κωλοπάντσι καί Κάτω Καβακλί. Πάντα τά λοιπά χωρία 
είναι ελληνόφωνα άνήκοντα εις τό 'Ρωμλούκι.

'Η πνευματική κατάστασις των υπό τον άγιον Καμπανίας χωρίων ουδό
λως εβελτιώθη, αδύνατον δ’ είναι νά ελπίσωμεν τοϋτο καί εν τώ μέλλοντι έφ’ 
οσον δεν θά τύχη καί ή επαρχία εκείνη πνευματικού πατρός πονοϋντος καί εν
διαφερομένου ύπερ τού ποιμνίου του άντί τού νϋν ψοφοδεεστάτου, απαίδευτου / 
καί βωμολόχου ’Επισκόπου1, προς δν ούδένα σεβασμόν αισθάνεται τό ποίμνιόν σ. 23 

του.
Τό μόνον εφετεινόν κέρδος εν τή επαρχία ταύτη είναι ή άνάκτησις των 

δύο χωρίων Καϊλίου καί Κιρτζιλαρίου, â προπέρυσιν εΐχον ύποκύψη εις τό βουλί- 
γαρικάν κομιτάτον.

I. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ

Κουλακιά 
22 Μαρτίου 1906

Κατά την περυσινήν στατιστικήν κάτοικοι 2.674 πάντες 'Έλληνες καί ελ
ληνόφωνοι πλήν 35 οικογενειών σλανοφώνων έγκαταστασόύν εκεί εκ τιον πλη
σίον ξενοφώνων τσιφλικίων Λάπρας, Μαχμούτ, Τσαλικίου1 2, Κωλοπαντζίου 
ενεκα τών πλημμυρών τού ’Αξιού καί άλλων κακουχιών. Ευτυχούς καί οι ξενό
φωνοι εξελληνίζονται.

Μαθηταί εγγραφέντες εν δλω 2S0, διδάσκαλοι 4.
'Η Κουλακιά, έδρα τού ’Επισκόπου Καμπανίας, διατελεϊ εν διαστάσει 

προς αυτόν ύβρίζοντα καί ύβριζόμενον καί άπειλ.οϋντα νά καταλίπη αυτήν καί 
εγκατασταθή εν Γίδα. Πάσα απόπειρα εξωτερική ή εσωτερική προς βελτίωσιν

1. Πρόκειται για τον έπίσκοπο Παρθένιο, πού άντικαταστάθηκε τον ’Ιούλιο τοϋ 1907, 
πιθανόν έξ αιτίας τής διαστάσεώς του μέ τούς κατοίκους, άπό τον Φώτιο. Τήν πληροφορία 
οφείλω στον φίλο ύφηγητή τής Θεολογικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
κ. ’Αθανάσιο Άγγελόπουλο.

2. Τά τσιφλίκια Μαχμούτ καί Τσαλίκ ή Τσαλίκοβο εντάχθηκαν στήν κοινότητα Σίν-
δου.

ο
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σ. 28

Νεοχώριον
Κτήμα κατά το 1/2 τοϋ κ. Γ. Μανρονδή μετά οικιών 45 καί κατοίκων 

254 άπάντων 'Ελλήνων. Μαθηται ενεγράφησαν 24 εις τέσσαρας τάξεις διδα
σκόμενοι υπό τον αποφοίτου τής σχολής Γίδα Α. Παπαφιλίππου, όστις επι
θυμεί νά είσαχθή εις το ύποδιδασκαλειον. Το χαμηλότατον και σαθρόν διδα- 
κτήριον οίίπω έπεσκευάσθη. TÒ χωρίον καταβάλλει μόνον 10 λίρας εις μισθόν 
τοϋ διδασκάλου.

Σχοινάς
Κτήμα τουρκικόν μετά οικιών 32 και κατοίκων 185 άπάντων ’Ελλήνων. 

Οι κάτοικοι δεν ήδννήθησαν, ώς λέγονσι, νά διατηρήσωσι διά τών 8 μόνον λι
ρών, ας κατέβαλον, τον διδάσκαλόν των, διά τούτο μή τυχόντες επιδόματος 
δεν ήνοιξαν σχολεΐον. "Αν μή δοθή επίδομα1 εις το μικρόν τούτο χωρίον, δν- 
νανται οί μαθηται αυτόν νά μεταβαίνωσι εις τον πλησίον Γίδαν. 'Ο εντόπιος 
ίερεύς αγράμματος ών αδυνατεί ν' άναλάβη καί διδασκαλικά καθήκοντα.

Παλαιοχώριον 
16 Μαίαν 1906

Κτήμα τουρκικόν μετά οικιών 45 καί κατοίκων 253 άπάντων ' Ελλ.ήνων. 
’Εν τώ τετρατάκτω γραμματεία) ενεγράφησαν 25 αρρενες μαθηται διδασκό
μενοι καί εφέτος υπό τοϋ εκ Κρίβας1 2 3 4 γραμματοδιδασκάλου ’Ιωαννίδον, εις ον 
οι κάτοικοι δίδονσιν 8 λίρας, λαμβάνοντες καί παρ’ ημών επίδομα. Το διδα- 
κτήριον χαμηλόν καί καλαμόπλεκτον.

Λειανοβέργι 
16 Μαΐου 1906

Κτήμα τουρκικόν μετά οικιών ελληνοφώνων 35. Τύ διδακτήριον ισόγειον, 
υποφερτόν. Έφοίτησαν δ’ εν αυτω 24 μαθηται άποσνρθέντες προ του Πάσχα 
εις την βοσκήν τών άγελάδων των, διότι, ως μοι εΐπον «τό χωρίον δεν έβαλλε 
γελαδαρούδη εφέτος». 'Ο γραμματοδιδάσκαλος ’Ακριβός Σαραντόπουλος εκτε- 
λώ>ν καί χρέη κανδηλάπτου λαμβάνει 12 λίρας εκ τοϋ χωρίου, δπερ διαρκώς 
καί παρ’ ή/.ιών ζητεί επίδομά τι προς βελτίωσιν τοϋ σχολείου του.

Σημ. Κακώ>ς εν τώ χάρτη τώ>ν έλλην(ικιον)* σχολεία>ν φέρεται τό χωρίον 
υπό τό ανύπαρκτον όνομα Lam boari*.

1. Στο άντ. βοήθημα.
2. Σήμερα Γρίβας τής έπαρχίας Παιονίας τοϋ νομοΰ Κιλκίς.
3. Στο άντ. χριστιανικών.
4. Βλ. τούς χάρτες πού μνημονεύσαμε παραπάνω στή σημ. 2 τής σ. 128.
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Κορυφή 
29 AlatoV 1906

Κτήμα τουρκικόν έκ τιυν μεγαλύτερων τοϋ Ρουμλουκίου εχον οΙκίας 60, 
κατοίκους δέ 482 "Ελληνας1. Έν τώ σχολείορ αυτόν σννεκεντρώθησαν εφέτος 
60 μαθηται (ών 7 κοράσια), εν οίς περιλαμβάνονται καί δέκα)έκ τοϋ πλησίον π_ 29 
σλανοφώνον Νησελλονδίου1 2 καί της Παλαιοχώρας, διδαχθέντες υπό πρωτό
πειρου γραμματοδιδασκάλου, τοϋ Ν. Αίτση εκ Μοναστηριού, ίερωθέντος τοϋ 
προκατόχον τον και μετάβάντος εις την πατρίδα τον Καιρόχιοραν3. ’Αντί τοϋ 
χαμηλοτάτον καί έτοιμορρόπον διδακτηρίου θέλονσι ν άνεγείρωσι νέον έν τω 
εύρεΐ περιβόλιο τής εκκλησίας οι φιλότιμοι κάτοικοι, ύπολογίζοντες την προς 
τοϋτο δαπάνην εις 70 λίρας, ζητοϋσι δε καί παρ’ ημών βοήθημα 15-20 λιρών, 
δπερ καλόν είναι νά δοθή αντοίς εί δυνατόν προς άποπεράτωσιν τ αχεί αν τοϋ 
κεντρικοϋ τούτου σχολείου.

Κλειδί
Κτήμα τουρκικόν μετά οικιών 50, κατοίκων δε 430 'Ελλήνων. Το διό α

κτή υιόν τοϋ χωρίου, εν φ προσήλθον εφέτος 38 μαθηται, είναι διώροφον καί 
καθαρόν. 'Ο διδάσκαλος Κωνστ. Βαφείδης έκ Βερροίας έργάζεται καλώς.

Καλύβια Κλειδί ου
Κτήμα παρακείμενον τω ανωτέρω χωρίω. ”Εχει οικίας ελληνικός 11, κα

τοίκους δε 85. ’Εκκλησιάζονται και στέλλονσι τά τέκνα των εις τό Κλειδί.

Κ άλιανη-Πλατύ-Καρυά4 5
’Εν τοΐς τονρκικοίς τούτοις κτήμασι δεν διαμένουσι πλέον ήμέτεραι οίκο- 

γένειαι άντικαταστάσαι διά Τονρκαθιγγάνων.

Τσινάφουρ(ν)ον σ. 30
....° Μαΐον 1906

Κτήμα τουρκικόν μετά 46 οικιών, κατοίκων δε 340 Ελλήνων. Πλήν τού
των έχει καί 12 τονρκαθιγγανικάς οικογένειας. Έν τώ τετρατάκτω σχολείω 
του έφιοίτησαν 35 μαθηται, ών 5 κοράσια. Ό διδάσκαλος Γεώρ. Θεοδωρίδης

1. ’Ακολουθεί ή λ. πάντας στο άντ.
2. Μικρός συνοικισμός πού μέ άλλους δύο μαζί αποτελεί σήμερα τήν κοινότητα Πρα

σινάδας τοϋ νομοϋ ’Ημαθίας.
3. Κοινότητα τής Χαλκιδικής στή Χερσόνησο τής Κασσάνδρας.
4. Ή Κάλιανη ονομάζεται σήμερα "Αλωρος καί αποτελεί συνοικισμό τής κοινότητας 

Κλειδιού τοϋ νομοϋ ’Ημαθίας. Τό Πλατύ άποτελεΐ χωριστή κοινότητα, ένώ ή Κάρυά έντά- 
χθηκε στήν κοινότητα Κορυφής τοϋ ίδιου νομοϋ.

5. Στό κείμενο λείπει ή ήμερομηνία.
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Α. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης
1 Άσβεστοχώρι σλαβόφωνοι 2.216 2.206 4.422
2 Άειβάτι (Λητή) » 725 670 1.395
3 Δαούτ-Μπαλΐ (Ώραιόκαστρο) » 186 50*
4 Νεοχωρούδα » 415* 175*
5 Γραδοβόρι (Γραδεμπόριο, σήμερα Πεντάλοφος) » 280* 470*
6 Χαρμάνκιοϊ (Ελευθέρια) » 217
7 Τεκελί (Σίνδος) » 155 125 280 18
8 Καβακλί Κάτω (δέν ύπάρχει σήμερα) » 30*
9 Δουδουλάρ (Διαβατά) » 130*

10 Άραπλΐ (Νέα Μαγνησία) » 75*
11 Μπάλτζα (Μελισσοχώρι) έλληνόφωνοι 2.400
12 Δρυμίγκλαβα (Δρυμός) » 2.440
13 Λαϊνά (Λαγυνά) » 875
14 Χορτιάτης » 2.306
15 Καπουτζίδες (Πυλαία) » 768 742 1.510
16 Επανομή » 2.940
17 Καραμπουρούν Μέγα καί Μικρό (’Έμβολο) » 220*

Β. ’Επισκοπή Κομπανίας
18 Κουλακιά (Χαλάστρα, σήμερα Πύργος) » 2.674 175*
19 Γιδάς (Αλεξάνδρεια) » 660
20 Νεοχώρι » 254
21 Σχοινάς (ανήκει στο δήμο ’Αλεξάνδρειάς) » 185
22 Παλαιοχώρι (ανήκει στήν κοινότητα Λιανοβεργίου) » 253
23 Λιανοβέργι » 175*
24 Κορυφή » 482
25 Κλειδί καί Καλύβια Κλειδιού » 515
26 Τσινάφορο (Πλάτανος) » 340
27 Τρίκαλα » 125*
28 Βαλμάδα (’Ανατολικό) σλαβόφωνοι 629
29 Γιουντζίδες (Κύμινα) » 650
30 Ζάτφορο ελληνόφωνοι 75*
31 Κιρτζιλάρ (Άδενδρο) σλαβόφωνοι 90 75 165
32 Καγιαλί (Βραχιά) » 145 100 245
33 Λάπρα (ανήκει στήν κοινότητα Σίνδου) » 45*
34 Κωλοπάντζι (σήμερα ακατοίκητο) » 40*

Γ. Μητρόπολη Βοδενών
35 Ζορμπας (Μικρό Μοναστήρι) » 335
36 Σαρίτσι (Βαλτοχώρι) » 305*
37 Τσοχαλάρ (Παρθένιο) » 180*
38 Γιαλιατζίκ (Νέα Χαλκηδόνα) » 320
39 Κουφάλοβο Άνω, Κάτω, Μεσαίο (Κουφάλια) » 2.432

Δ. ’Επισκοπή ΙΙολνανής
40 Τοψίν (Γέφυρα) » 178
41 Καβακλί Άνω ή Λεύκες (Άγιος ’Αθανάσιος) » 40 36 76

Ε. Μητρόπολη Κασσανδρείας
42 Βασιλικά έλληνόφωνοι 2.000*
43 Ζουμπάτες (Τρίλοφος) » 1.260
44 Σέδες (Θέρμη) σλαβόφωνοι 65*

31.827 3.845 35Σύνολο



μαθητές ελληνι
κών σχολείων S Ί ! 'g » βουλγαρικά

S

1

5ì3yU
0 ί Ι® iplü

381 383 764 10 1
163 89 252 4 1

18 4 22 1 17 1
38 36 74 2 1 20 2
31 14 45 2 1 50 2
42 11 53 2
24 5 29 1

1 20 1
1 6 1

143 82 225 4 1
188 4
111 2
365 4
198 2
527 5 1

28 28 1

279 4
45 5 50 1

24 1

25 25 1
24 1

53 7 60 1
38 1

30 5 35 1
18 1

101 2
20 48 68 2

20 10 30 1
26 2 28 1

: 22 20 42 2
! 18 18 36 3
1 13 1

2 120 2

25 2 27 1
16 1

! 300* 5*
1 89 55 144 3 1
1 4 1

4 2.443 79 6 7 223 9







140 Σ. I. Παπαδοπούλου

ληνοφρονονντων νϋν. 7ο σχολείον αυτού εύάερον και καθαρόν. 'Ο διδάσκαλος 
Τραϊανός Π εντελείς εκ Κονφαλίων είναι ψοφοδεής, ράθυμος καί αγράμματος, 
δέον νά διαγραφή τοϋ καταλόγου των διδασκάλαον. ’Εκ των μαθητών τον μόλις 

σ. 38 3-4 εψέλλιζον ολίγα ελληνικά κατά την πρώτην επίσκεψίν /μου. Ευτυχώς εΐρ- 
γάσθη μετά καρποφόρου ζήλον ή βραδύτερον σταλεϊσα εκεί μετά τής μητρός 
της μικρά νηπιαγωγός ράπτρια Ουρανία Χρ. Κοζαμάνη, ήτις ολίγα μεν γράμ
ματα γινώσκει, αλλά κατώρθωσε νά συγκράτηση εν τώ σχολεία) 36 κοράσια 
και παιδία και νά διαδώση μεταξύ αυτών την ελληνικήν εντός ολίγων μηνιόν. 
'Ο βοηθός διδάσκαλος πράκτωρ Νικολ. Σωτηριάδης εκ Θάσου λυσιτελώς επί
σης εργάζεται εκεί. 'Ο ίερενς τοϋ χωρίου Παπαντώνης, εντόπιος, φαίνεται κα
λώς. 'Η κοινότης έχει και εισόδημα 20 λιρίόν εκ παντοπωλείου και πανδοχείου 
κειμένου κάτωθεν τον σχολ.είου. Έκ των 36 μαθητιόν 18 ήσαν κοράσια.

Τσοχαλάρι 
21 Δεκεμβρίου

Κτήμα τουρκικόν μετά οικιών 36 έλληνοφρονονσιόν νυν.
Το σχολείον τον χωρίου επεσκευάσθη καλώς. Διά την ανεπάρκειαν όμως 

και νωθρότητα τοϋ γέροντος διδασκάλου. Β. Μαντζοπούλου, την ανικανότητα 
τοϋ ίερέως Παπαντωνίον, όστις δυσκολεύεται εις την χρήσιν τής ελληνικής, 
καί την ακηδίαν τών εντοπίων μόλις 13 παιδία έφοίτησαν εις το σχολείον άτά- 
κτως, ύπερ τά 20 δ’ ως μοι ειπον πλανιόνται έξω. Άτυχώς και ο άντικαταστή- 
σας τον εκ φόβου καταλιπόντα την θέσιν του Μαντζόπουλων απόφοιτος τοϋ γυ- 

σ. 39 μνασίον Λαμίας1 δεν έδείχθη υπέρτερος τοϋ / προκατόχον του εί και είχεν έκ- 
λίπει ό φόβος. Είναι άνάγκη νά διορίσωμεν και ενταύθα διδασκάλισααν προς 
εύρντέραν διάδοσιν τής ήμετέρας γλώσσης ήν μόλις δέκα άνθρωποι έννοοϋσιν.

Δ'. ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΙΟΛΥΛΝΙΙΣ

Δυο χωρία έχει νϋν εν τώ Καζδ. Θεσσαλονίκης ή Επισκοπή Πολνανής, 
το Τοψιν και τάς Λεύκας ή ’Άνω Καβακλή. Άμφότερα είναι τσιφλίκια, γλώσ
σαν δ’ έχουσιν έν χρήσει τήν σλανομακεδονικήν. ’Λπυσκιρτήσαν τι) Τοψιν επα
νήλθε πέρυσιν εις τά πάτρια.

Τοψιν 
19 Μα ίου 1906

Κτήμα τοϋ Σαονλ Μοδιάνου μετά οίκιίόν 34 και ψνχιόν 178 έλληνοφρο- 
νουσών νϋν. ’Εκτός τούτο)ν έχει καί 12 τονρκαθιγγανικάς οικίας εκ ψυχών 64. 
Το χωρίον τοϋτο εύρίσκεται εν κτηνώδει καταστάσει. Το φρόν?)μα αύτοϋ χα- 
λαρώτατον. Την ελληνικήν ψελλίζουσι 4-51 2 άνθρωποι. Το διδακτήριον μικρόν

1. Στο άντ. ή φράση είναι άπόφοιτος νποδιδασκ.αλείου τής έλενθέρας πατρώος.
2. Στό άντ. 8-10.
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κελ.λίον ισόγειον εν τώ νάρθηκι τής εκκλησίας, εν ό> εύρον όκλαδόν καθημένους 
7 μαθητάς μόνον εκ των 27 εγγραφέντων, κατά την σημείωσιν τον διδασκάλου.
’Εφοίτησαν επί τινα χρόνον καί 2 κοράσια. 'Ο διδάσκαλος Σπ. Παπακωνσταν
τίνου εκ Σελίου φιλότιμος μεν άλ.λύ υλ.ως ανίκανος καί ψοφοδεής. 'Ο τυχοδιω
κτικός Κρής ίερενς Μανασσής, άγνοών την εγχώριον γλώσ /σαν, διαρκώς δε σ. 40 
ρακοποτών καί ερίζων μετά τής θυγατρός τον και τιόν εντοπίων άποβαίνει έπι- 
ζημιώτατος. Λι δ ανάγκη τάχιστα ν' άντικατασταθή. Διοριστέα καί ενταύθα 
νηπιαγωγός.

Λεύκες ή ’Άνω Καβακλί
19 Μ at ον 1906

Κτήμα τουρκικόν εχον οικίας 16, ψυχάς δε 76 (ιον 40 αρρενες + 36 θήλεις) 
έλληνοφρονονσ ας.

Τό χωρίον ενοικιασθεν δι επταετίαν υπό του Σαούλ ήρίθμει πρό τινων 
ετών τριπλ.ασίονς κατοίκους. Τό σχολ.εϊον αυτόν είναι κελλίον ισόγειον ανευ 
θρανίων, εν ώ διδάσκει 16 μαθητάς ο φιλότιμος ύποδιδασκαλιστής Παναγιώτης 
Άβραμίδης. 'Ο ίερενς Θεόδονλος ιερομόναχος εκ Ρονμλουκίον φαίνεται δρα
στήριος, γινώσκει δε καί τό επιχώριον σλανομακεδονικόν 'ιδίωμα, διό δύναται 
νά τοποθετηθή εν επικαιροτέρα θέσει, οίον εν Τοψίν. Οι παραμείναντες κάτοικοι 
τον χωρίου εννοοϋσι πάντες την ελληνικήν. HI εκκλησία εκτίσθη τώ 1817.

Κ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ: ΚΛΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τρία είναι τα εν τώ καζίΐ Θεσσαλονίκης χωρία τής Μητροπόλεως Κασσαν- 
δρείας, τά Βασιλ.ικά, Ζονμπάτες καί Σεδες, â επεσκέφθη πολλάκις ό επιθεω
ρητής κ. Παπαζαχαρίον μετά τών αλλοον χωρίων τής Χαλκιδικής ύποβαλών 
την I περί τούτων εκθεσιν. 'Εξ αντιϋν τά Βασιλικά, κωμόπολις ωραία καί φι- σ. 41 
λοπρόοδος καί οί Ζονμπάτες είναι κεφαλοχώρια έλληνικώτατα ώς γνωστόν 
καί ελληνόφωνα, ai δε Σέδες είναι κτήμα τουρκικόν, εν ώ προς τή ελληνική 
άκονεται καί ή σλαυομακεδονική. Έπισκεφθέντες καί ημείς τους Ζονμπάτες 
καί Σέδες σημειούμεθα τάδε.

Ζουμπδτες
20 Μαίου 1906

Κεφαλοχώριον μετ' οικιών 210 καί κατοίκων 1.260 κατά την τελενταίαν 
τουρκ(ικήν) στατιστικήν. Μαθηταί 144, διδάσκήαλοι) 3.

Τό χωρίον τούτο 'έχει διδακτήριον ευρύ χώρον καί εύάερον διηρημένον εις 
δύο μέρη. Λειτουργεί ενταύθα πεντάτακτος δημοτική σχολή μικτή εξ 97 μα- 
θητιόν (ιόν 30 κοράσια), διδασκόμενων υπό τον καλ.ον διδασκαλιστοϋ 'Λθαν.
Ρήγα καί μιάς βοηθού άποθανονσης, καί νηπιαγωγείον μετά 47 νηπίχον (ών 
25 κοράσια) υπό τήν πρωτάπειρον μεν άλλα φιλόπονον νηπιαγωγόν Α'ικ. Φραγ-







144 Σ. ί. ΓΙαπαδοπούλου

σχετικό αριθμό στον πίνακα. Γιά δύο χωριά, τό Γιαλατζίκ (σήμερα Νέα Χαλ
κηδόνα) καί τό Κουφάλοβο (Κουφάλια), πού κατοικοΰνταν τότε αποκλει
στικά άπό βουλγαρίζοντες σλαβόφωνους καί τά όποια δέν μνημονεύει κα
θόλου στην έκθεσή του ό Σάρρος, δανειζόμαστε τούς σχετικούς αριθμούς 
άπό τό σύγχρονο σχεδόν βιβλίο του D. Μ. Brancoff1 (ψευδώνυμο του D. Μί- 
sev, πρώην γενικού γραμματέα τής Βουλγαρικής Εξαρχίας), πού θεωρείται 
άπό τά καλύτερα στό είδος του. Άπό άλλες επίσης πηγές δανειζόμαστε στοι
χεία1 2 καί γιά τήν κωμόπολη Βασιλικά, πού καί αύτή παραλείπεται στήν έκ
θεση τού Σάρρου.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Στηριζόμενοι στά παραπάνω στοιχεία μπορούμε νά προχωρήσουμε στις 
έξής παρατηρήσεις καί συμπεράσματα:

α) Σύμφωνα μέ τήν έκθεση τού Σάρρου τό 1906 στον καζά Θεσσαλονί
κης (έκτος άπό τήν πόλη) κατοικούσαν 35.672 χριστιανοί, άπό τούς όποιους 
31.827 (ποσοστό 89,22 %) ήταν 'Έλληνες καί έλληνόφρονες σλαβόφωνοι 
«πατριαρχικοί», ενώ μόνον 3.845 (ποσοστό 10,78%) ήταν σλαβόφωνοι «έξαρ- 
χικοί» βουλγαρίζοντες. Γιά τήν ίδια περιοχή ό Brancoff μάς δίνει στό βιβλίο 
του τούς έξής άριθμούς: σύνολο χριστιανών κατοίκων 42.385, άπό τούς ό
ποιους 32.981 (ποσοστό 77,81%) "Ελληνες καί Βούλγαροι «πατριαρχικοί» 
καί 9.404 (ποσοστό 22,19%) Βούλγαροι «έξαρχικοί»3. Βλέπουμε λοιπόν 
ότι οί άριθμοί τού Brancoff, πού στηρίζονται στή στατιστική τού 1902 τής 
Βουλγαρικής ’Εξαρχίας, δίνουν στον καζά Θεσσαλονίκης μεγαλύτερο πλη
θυσμό άπό εκείνον πού είχε στήν πραγματικότητα. Προσωπικά θεωρούμε 
τά στοιχεία τής έκθέσεως Σάρρου πιό άκριβή, γιατί βασίζονται στήν τουρ
κική στατιστική τού 1905 τού Χιλμή πασά. 'Ως προς τό αύξημένο ποσοστό 
τών «έξαρχικών» πού μάς δίνει ό Brancoff (22,19% έναντι 10,78 % τού 
Σάρρου), φαίνεται πώς δέν έχει άδικο γιά τό 1902, αν κρίνουμε άπό τό γεγο
νός ότι καί ό Σάρρος μνημονεύει πρόσφατη (1905) έπιστροφή άρκετών σλα
βόφωνων χωριών στό Πατριαρχείο άπό τό Σχίσμα, στό όποιο είχαν προσ
χωρήσει κατά τό παρελθόν (βλ. π.χ. περιπτώσεις χωριών Κιρτζιλάρ, Κα- 
γιαλί, Ζορμπά, Τσοχαλάρ, Σαρίτσι, Τοψίν).

β) Άπό τον ελληνικό καί έλληνόφρονα πληθυσμό τού καζά οί σλαβό
φωνοι ήταν 10.138, δηλαδή ποσοστό 31,54%, ένώ οί ελληνόφωνοι 21.689

1. Βλ. D. Μ. Brancoff, La Macédoine et sa population chrétienne, Paris 1905, σ. 
218-219.

2. Βλ. Παπαδοπο Ολου, ’Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα, σ. 129,
223.

3. Βλ. Brancoff, La Macédoine, σ. 218-221.
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(ποσοστό 68,46 %). 'Αλλά καί από τούς σλαβοφώνους σημαντικός αριθμός 
γνώριζε καλά καί τήν έλληνική γλάισσα καί μπορούσε νά χαρακτηριστή ώς 
δίγλωσσος (βλ. όσα γράφονται στην εκθεση τού Σάρρου γιά τά χωριά Άσβε- 
στοχώρι, Άειβάτι. Χαρμάνκιοϊ, Βαλμάδα, Γιουντζίδα, Σέδες).

γ) "Από τούς 4.243 συνολικά μαθητές των ελληνικών σχολείων 1.604 
(ποσοστό 37,17%) ήταν σλαβόφωνοι ή δίγλωσσοι καί 2.639 (ποσοστό 
62,83%) έλληνόφωνοι. Οί σλαβόφωνοι μαθητές αντιπροσώπευαν τό 15,83% 
τού σλαβόφωνου ή δίγλωσσου έλληνικοϋ πληθυσμού τού καζά, ενώ οί ελλη
νόφωνοι μόνον τό 12,36% τού αντίστοιχου πληθυσμού. Αυτό δείχνει κα
θαρά ότι είχε δοθή μεγαλύτερη φροντίδα γιά τήν έκπαίδευση στα σλαβό
φωνα χωριά τού καζά, πράγμα πού μπορεί έξ άλλου νά τό συμπεράνη κανείς 
καί από όσα αναφέρει ό Σάρρος στον έπίλογο τής έκθέσεώς του.

δ) 'Η αναλογία τών μαθητών (4.243 μαθητές) προς τό σύνολο τού ελ
ληνικού πληθυσμού τής ύπαίθρου τού καζά Θεσσαλονίκης (31.827 κάτοικοι) 
είναι 13,10%, ποσοστό, κατά τή γνώμη μας, ικανοποιητικό γιά τήν έποχή 
εκείνη1, ένώ ή αναλογία τού διδακτικού προσωπικού προς τούς μαθητές είναι 
1 μέ 54, πράγμα πού δείχνει μιά κατάσταση όχι καί τόσο καλή σέ σύγκριση 
μέ άλλες περιοχές τής Μακεδονίας1 2.

Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων ν χ γιαπλλοποτλος

1. Βλ. καί Παπαδοπούλου, ε.ά., σ. 233.
2. Πρβλ. καί Παπαδοπούλου, ε.ά., σ. 243-244.
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RÉSUMÉ

Stephanos J. Papadopoulos, L’état de l’instruction en 1906 
dans la campagne du kazas de Thessalonique (un rapport inédit de Démétrius 
M. Sarros).

Après une brève introduction l’auteur publie un long et inédit rapport du 
philologue, folkloriste et historien Démétrius M. Sarros, originaire d’Épire, qui 
en 1906 a fait une tournée dans la campagne du kazas de Thessalonique, en 
tant qu’inspecteur général des écoles grecques de la Macédoine. Sarros, à son 
rapport, fournit des renseignements détaillés et importants tant pour les écoles, 
que pour l’état économique, financier et social des habitants de la région par
courue. L’auteur, après avoir commenté le rapport publié, réunit à un tableau 
représentatif touts les renseignements qu’ils y sont sur les habhants, les écoles, 
les élèves, les instituteurs etc; d’ailleurs, en se basant sur les données du rapport, 
il fait des observations et aboutit à quelques conclusions.
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