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ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1849-1912 
ΒΑΣΕΙ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

W- Δεν γνωρίζομεν πότε ακριβώς έλειτούργησε τό πρώτον σχολεΐον εις 
τήν τουρκοκρατουμένην Βέροιαν. Τα εις τήν διάθεσίν μας στοιχεία είναι 
ελλιπή, τα δέ λεπτομερή σχετικά έγγραφα, τα όποια διεσώθησαν, άρχίζουν 
μόλις από τοϋ έτους 1849. Διά τούς προηγουμένους αιώνας υπάρχουν έλά- 
χισται καί άσαφεΐς ειδήσεις καταχωρισμένοι ώς ενθυμήσεις κ.λ. Ταύτας 
θά δημοσιεύσω είς τόν 3ον τόμον τοϋ βιβλίου μου «Ιστορία τής Βέροιας» 
(Τουρκοκρατία)* 1.

Διά τήν περίοδον όμως από τοϋ 1849 μέχρι τοϋ 1912 εχομεν πολλά καί 
πολύτιμα στοιχεία, τά όποια μένουν άνέκδοτα, εμπεριέχονται δέ είς τούς 
κώδικας τής κοινότητος τής Βέροιας. Συγκεκριμένως ύφίσταται κατ’ άρχήν 
ό ειδικός κώδιξ των σχολείων τής πόλεως, είς τόν όποιον δημοσιεύονται 
οί λογαριασμοί καί όλα τά σχετικά έγγραφα διά τήν περίοδον 1849-1884 
(βλ. καί είκ. 1). Διά τό διάστημα 1885-1891 δέν διεσώθησαν ειδήσεις. Έν 
συνεχεία, εκ των κωδίκων τής κοινότητος τής Βέροιας πληροφορούμεθα 
πολλάς λεπτομέρειας περί των σχολείων τής πόλεως διά τήν χρονικήν πε
ρίοδον 1892-1912.

Κατωτέρω δημοσιεύονται άγνωστα στοιχεία, τά όποια συνελέγησαν 
κατά τήν μελέτην (1960) των ανεκδότων τούτων εγγράφων2, διότι τοιουτο
τρόπως θά γίνουν γνωσταί χρήσιμοι λεπτομέρειαι καί δΓ άλλα πολλά πα
ρεμφερή θέματα, τά όποια έχουν σχέσιν καί με τήν γενικωτέραν ιστορίαν 
τοϋ έλληνισμοΰ τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταϊον αιώνα τής Τούρκο

ι. Βλ. προχείρως τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν είς Γεωργίου X. Χιονίδ η, Ένα 
άγνωστον πρακτικόν. Τά σχολεία τής Βέροιας μετά τό 1821, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» 
(Σφενδόνη), 1962, σ. 103-106, σ. 103. Διά τά τελευταία έκατόν έτη βλ. καί Στεφάνου
I. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα του Έλληνισμοΰ 
τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 
85-88, όπου βιβλιογραφία. Πρβλ.καί ’Αποστόλου Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία 
τής Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσαλονίκη 1969, σ. 240, Toö ίδιου, 'Ιστορία τοϋ Νέου 
Ελληνισμού, τ. Β1, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 220-279 καί τ. Γ', Θεσσαλονίκη 1968, σ. 198.

2. Βλ. Γεωργίου X. Χιονίδ η, 'Ιστορία τής Βέροιας, τόμος 1ος, Βέροια 1960, 
σ. 39-41.
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κρατίας, ώστε να κατανοηθή καλύτερον ή προσπάθεια του έλληνικοΰ στοι
χείου, όπως διατηρήση τήν εθνικήν συνείδησίν του διά τής παιδείας, ή 
οποία έξυπηρετεϊτο άποκλειστικώς διά δωρεών καί συνεισφορών τών Βε- 
ροιέων καί τών υποδούλων Μακεδόνων γενικώτερον.
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ΕΙκ. 1. 'H πρώτη σελίς (έσωφύλλου) τον κώδικος τών σχολείων της Βέροιας

Ή δημοσίευσις απάντων τών εγγράφων, αύτουσίων, θά ήτο βεβαίως 
ωφέλιμος, άλλα θά άπήτει πολλάς σελίδας καί συνεπώς θά επρεπε νά άπο- 
τελέση άντικείμενον ειδικού βιβλίου.

2. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1849-1884

Διά το χρονικόν διάστημα άπό τού 1849 εως τού 1884 τά στοιχεία άρυό- 
μεθα έκ τής μελέτης τού ειδικού κώδικος τών σχολείων1, έκ τού όποιου

1. Ό κώδιξ φέρει τον τίτλον (βλ. καί εΐκόνα 1): «φΊερός κώδιξ έν’ φ καταχωρεϊται ή 
λήψις καί δόσις τδ>ν δύω σχολείων τής πόλεως Βεββοίας, όμοΟ καί ό λογαριασμός τοϋ
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δημοσιεύονται κατωτέρω αποσπάσματα (συχνά άνορθόγραφα), ώς έχουν.
Π pò του 1849 ϋπήρχεν εις τήν Βέροιαν μόνον εν σχολεϊον, «'Η Ελλη

νική Σχολή». Κατά τήν Ιην Ίανουαρίου όμως τοδ έτους τούτου (1849) 
ίδρύθη καί άλλο, «Ή ’Αλληλοδιδακτική σχολή»1 (βλ. καί είκ. 2).

Εϊς τάς σελίδας 5 έως 7 αύτου του κώδικος (βλ. καί είκ. 3) των σχο
λείων καταχωρίζονται τά ποσά, τά όποια άφιέρωσαν Βεροιεΐς καί ξένοι 
διά τήν λειτουργίαν τής «Ελληνικής σχολής» τής πόλεως, άπό τής 1-9- 
1849 μέχρι τής 1-1-1873, πιθανώς δέ καί άργότερον. ’Έτσι βλέπομεν (σελ. 5), 
δτι: «1.000 (γρόσια) κατά τό 1849 σεπτεμβρίου 1 κατέβαλεν ό άείμνηστος 
Πατριάρχης κύριος Χρύσανθος». (Ούτος ήτο μητροπολίτης Βεροίας-Ναού- 
σης κατά τά έτη 1799-1811, κατά δέ τά έτη 1811-1824 διετέλεσεν άρχιερεύς 
Σερρών καί ύστερον, 1824-1826, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Φαίνε
ται ότι ό Χρύσανθος είχεν άφιερώσει τό ποσόν των 1.000 γροσίων ένωρί- 
τερον, δεδομένου οτι ούτος άπέθανε κατά τό 1834, άλλά τό σχολεϊον δέν 
ελειτούργησε κατά τά ετη 1822 έως 1848, λόγω τής άνωμάλου καταστάσεως, 
συνεπεία τής έπαναστάσεως του 1821, καί τό ποσόν εύρέθη «προκαταβε- 
βλημένον»). ’Επίσης μανθάνομεν, ότι έδωσεν ό Μανουλάκης ’Αντωνίου 
«διδάσκαλος Βεροιαϊος» 1.000 γρόσια, 9.000 γρόσια ό πρφην (1831-1848) 
μητροπολίτης Βέροιας «κύρ Διονύσιος Αέριος», 800 γρόσια άλλοι Βεροιεΐς, 
5.600 γρόσια ό ’Ιωάννης Θεοχάρης «έκ ζήμονος Βεβροιαΐος», 3.300 γρ. 
«δι’ έπιμελείας Χατζή Κωνσ: [=Χατζηκώνστα] έκ μολδαυΐας έσυνάχθησαν 
παρά των έκεΐ Ελλήνων» κ.λ. Μέχρι τής 2-1-1852, ήτοι εϊς διάστημα 4 
έτων, είχον συγκεντρωθή έκ δωρεων 24.700 γρόσια (δηλαδή 250 περίπου 
λίραι Τουρκίας).

Μετά τό 1853 ήρχισαν νά γίνωνται ιδιόρρυθμοι καταθέσεις, ήτοι με- 
ρικαί γραΐαι Βεροιώτισσαι κατέθετον άξιόλογα ποσά, άπό τά όποια έλάμ- 
βανον ένα μέρος κατ’ έτος διά τήν συντήρησίν των, τά δέ πιστωτικά υπό
λοιπα (μετά τόν θάνατόν των) περιήρχοντο εις τά σχολεία. ’Έτσι τήν 15 
Αύγούστου 1853 ύφίστατο τό «άφιέρωμα τής κυρίας Χ(ατζή) Μαριγως του

κοτείου των έλεημοσυνών, κεφαλαίου, καί ληψοδοσίας. Άρχόμενος άπότό 1849, Ίαννουα- 
ρίου, Α, εις σελίδας 390». Βλ. καί Γεωργίου X. Χιονίδη, έ.ά., σ. 41, άριθμ. Bß. 
Πρβλ. ’Αντωνίου Σιγάλα, ’Από τήν πνευματικήν ζωήν των έλληνικών κοινοτήτων 
τής Μακεδονίας. Α'. Αρχεία και βιβλιοθήκαι Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1939, 
σ. 148-156, σ. 149, άριθμ. 4. Toö ΐδίο υ,’Εκλαϊκευμέναμελετήματα, τ. 1ος, Άθήναι1970, 
σ. 309-310. Ό κώδιξ άπετελειτο έκ 390 σελίδων, έκ των όποιων λείπουν αί 77 έως καί 214, 
είναι δέ, έν δλφ, άγραφοι (κεναί) 105 σελίδες. (Εύχαριστώ καί άπό τής θέσεως αυτής τον 
άλλοτε γραμματέα τοϋ Αγίου ’Αντωνίου κ. ’Αναστάσιον Καρατζόγλου, τ. δήμαρχον Βέροιας, 
διά τάς διευκολύνσεις τάς όποιας μοΟ έκαμε κατά τήν μελέτην κ.λ. του κώδικος τούτου).

1. Τό έγγραφον τής ίδρύσεως τοϋ σχολείου τούτου έδημοσίευσα ήδη είς τό «Μακε
δονικόν Ήμερολόγιον» (Σφενδόνη), 1962, σ. 103-106.
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μακαρ. δημητρίου σιδέρι», έκ 3.000 γροσίων, έκ των οποίων έλάμβανε 300 
γρόσια έτησίως μέχρι τοϋ 1857, οπότε άπεβίωσε καί άφησε 2.000 περίπου 
γρόσια. 'Ομοίως άφιέρωσεν ή Εύθυμία Ίωάννου 13.000 γρόσια καί άλλοι 
Βεροιεΐς μέ τήν ιδίαν συμφωνίαν ή καί με άλλας διαφόρου περιεχομένου.

Συνολικώς ύπήρχον πολλαί αφιερώσεις Βεροιαίων, τό δέ κεφάλαιον 
τής Ελληνικής Σχολής μέχρι του 1869 διεκυμαίνετο περί τάς 27 έως 37 
χιλιάδας γροσίων. Τόν ’Ιανουάριον του 1867 αφιέρωσε (σελ. 7 τοϋ κώδικος) 
«ό μακαρίτης Θεόδωρος βαχτιβάνος» [=Ρακτιβάν] 15 λίρας Τουρκίας», αί 
όποϊαι καταχωρίζονται ως ίσοδυναμοϋσαι μέ 1.650 γρόσια. ”Α ρα έκάστη 
λίρα Τουρκίας έτιμάτο τότε 110 γρόσια. Τόν Ιανουάριον του 1873 ήσαν 
άφιερωμέναι 10.000 γρόσια υπό «του Μακαρίτου Μανουλάκη Π(απά;) Χ(α- 
τζή) Τιμοθέου» υπό όρους.

Κατόπιν προσετέθησαν αί δωρεαί των: «Κυρίου Μελετίου Κωνσταμω- 
νίτου ίδρητοϋ τοϋ Παρθεναγωγείου καί μεγάλου εύεργέτου. Κυρίου - Δη
μητρίου -Μ - Ρακτιβάν - έξίκοντα λίρες-κατ’ έτος-εις τά σχολεία, Κυρίου- 
Μελετίου -ίεροδιακόνου, Κυρίου-'Α. Τζιούπελη, Κυρία-Μαργιορήτζα - Μ. 
Στεφάνολου».

Τά χρήματα των σχολείων έδανείζοντο εις ΐδιώτας ή κατετίθεντο εις 
τό ταμεΐον τής εκκλησίας τοϋ αγίου ’Αντωνίου. Ή εκκλησία τοϋ όσιου 
’Αντωνίου ήτο ή τράπεζα τρόπον τινά τής πόλεως καί έχορήγει ή εδανεί- 
ζετο χρήματα μέ τόκον1.

Είς τάς σελίδας 222-223 τοϋ προαναφερθέντος κώδικος δημοσιεύεται 
ό άπολογισμός άμφοτέρων των σχολείων άπό τής 1-1-1849 μέχρι τής 1-1-1852, 
ήτοι τριών έτών, έκ τοϋ όποιου πληροφορουμεθα, ότι τά έσοδα ήσαν 21.265 
γρόσια (ήτοι 193 λίραι Τουρκίας),τά δέ έξοδα 21.692: 20 γρόσια. Τό έλλειμ
μα έκαλύφθη διά λήψεως δανείου άπό τήν έκκλησίαν τοϋ αγίου ’Αντωνίου. 
Εις τήν πρώτην σειράν τής 222 σελίδος άναγράφεται: «άπό τάς 16: έκκλη- 
σίας άνά 3.850...11.550 [γρόσια]», είς δέ τήν τελευταίαν: «άπό μοναστήριον 
προδρόμου 1:έτους [=τόκος] 840» γρόσια. ’Αξιοσημείωτα είναι, ότι: α) Εις 
τά έσοδα άναγράφεται τό ποσόν των 430 γροσίων άπό τά προικοσύμφωνα 
τριών έτών, β) τό ήμισυ καί πλέον τοϋ κεφαλαίου τών σχολείων προήρχετο 
άπό τάς συνεισφοράς τών 16 έκκλησιών, ένώ γ) ούδέν ποσόν αναγράφεται 
ώς προερχόμενον έκ τών άφιερώσεων παρά μόνον άπό τούς τόκους έξ αύτών. 
Τά έξοδα κατενεμήθησαν ώς έξής: 13.500 γρόσια (ήτοι πλέον τοϋ ήμίσεος 
τοϋ ποσοϋ τών έξόδων) έδόθησαν «εις τόν "Ελληνα διδάσκαλον κύριον 
[Γεωργιάδην] Χριστόδουλον [διά μισθούς] τριών έτών», 5.700 «είς τόν άλλη-

1. Βλ. διά τόν ρόλον τής έκκλησίας τοϋ όσιου ’Αντωνίου ώς τραπεζιτικού ιδρύματος 
τής Βέροιας τήν έργασίαν μου, Ό όσιος ’Αντώνιος, ό νέος, έκ τής μακεδονικής Βέροιας, 
βάσει ανεκδότων βυζαντινών έγγράφων καί λανθανόντων στοιχείων, Βέροια 1965, σ. 72-74.
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λοδιδάσκαλον [καί ιερωμένον Μελέτιον] ομοίως τριών ετών» καί 2.492:20 
γρόσια «εις διάφορα έξοδα τών τριών ετών». Τον «λογαριασμόν» υπογρά
φουν: «οί έφοροι, ό Κύριος Αναστάσιος Μανουήλ ’Ιατρός» (τό επάγγελμα) 
καί «ό (=Κύριος) Γεώργιος Σαράφογλου», ένώ κάτωθεν του κλεισίματος 
ίσοσκελίσεως τούτου «ύποφαίνεται» ό μητροπολίτης Θεόκλητος (βλ. καί 
είκ. 4).

Είκ. 4. 'Ο λογαριασμός τών εσόδων - εξόδων τών σχολείων τής Βέροιας κατά τά ετη 1849- 
1852. Κάτω υπάρχει ή υπογραφή τον μητροπολίτου Βέροιας Θεοκλήτου και τών εφόρων 

(σελ. 222-223 τον κωδικός)

Είς τάς σελίδας 224-225 τοϋ κώδικος υπάρχει ό λογαριασμός άπό 1-1- 
1852 έως 1-1-1853, ήτοι ένός έτους. Τά έσοδα ήσαν 7.954 γρόσια, τά δέ 
έξοδα 8.535 γρόσια, διά τούτο συνήφθη δάνειον άπό την έκκλησίαν τοϋ αγίου 
’Αντωνίου έκ 581 γροσίων. Τά έσοδα προήρχοντο έκ τής συνεισφοράς τών 
16 λειτουργουσών (έκ τών 72) εκκλησιών (3.850 γρόσια), 2.904 γρόσια είσε- 
πράχθησαν έκ τόκων (10 εως 24% επί τών κεφαλαίων), ένώ δέν είσέπραξαν 
τά σχολεία «άπό προικοσύμφωνα έτησίως μήτε παράν...». Τά έξοδα ήσαν: 
«846:20 γρόσια, δαπανηθέντα, διά τήν πληρωμήν τοϋ περυσινοϋ χρέους» 
κ.λ., 2.000 γρόσια διά έπισκευήν τοϋ Έλληνικοϋ σχολείου, «2.996:20 γρ. 
έδόθησαν εις τόν Ελληνοδιδάσκαλον κύριον Χριστόδουλον έως σεπτεμ- 
βρίου 17», 900 γρόσια κατεβλήθησαν «είς τόν Άλληλοδιδάσκαλον δημή- 
τριον διά μήν(ας) 4», 1.458 γρόσια έδόθησαν είς τόν Μελέτιον «διά μήνας 
7 εως Ίανου(αρίου) 1. 1853» καί 334 γρόσια κατεβλήθησαν «είς έξοδα διά-
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φορά». Υπογράφουν οί (τέσσαρες, διά πρώτην φοράν) έφοροι Μερκού
ριος ’Αντωνίου Στεφάνου, Μανουλάκης ’Αναστασίου, ιατρός, Μαλούτας 
Σαραμάρας καί Μανουλάκης π(απα;) Χ(ατζή) Τιμοθέου καί «όποφαίνεται» 
ό μητροπολίτης Θεόκλητος. 'Ο νεοφανής Ελληνοδιδάσκαλος ήτο ό Δη- 
μήτριος Ίωάννου Γεμιτζιόγλου ή Γκεμιτζιόγλου, Βεροιεύς.

Εις τάς σελίδας 226-227 δημοσιεύεται ό λογαριασμός των σχολείων 
άπό τής 1-1-1853 έως τής 1-1-1854 έξ 6.501:16 γροσίων. Αί έκκλησίαι δέν 
συνεισέφερον ή μή μόνον ή του αγίου ’Αντωνίου (2.000 γρόσια). Δέν προέ- 
κυψεν έλλειμμα, εκ δε των προικοσυμφώνων είσεπράχθησαν 250 γρόσια. 
Τά έξοδα κατενεμήθησαν ώς έξης: 581 γρ. διά τό χρέος, 3.200 γρ. ώς άμοιβή 
του νέου Ελληνοδιδασκάλου Κ. Λεοντίδη διά 8 μήνας (εως 10-1-1854), 
1.368 γρ. διά τόν Μελέτιον (διά 5 μήνας) καί 820 γρ. διά τον Δημήτριον 
Γκεμιτζιόγλου (διά 4 μήνας), 409:10 γρ. έδόθησαν διά βιβλία τοϋ ’Αλλη
λοδιδακτικού σχολείου καί δΓ αλλα έξοδα, ενώ προέκυψε καί περίσσευμα 
έξ 123: 6 γροσίων. "Εφοροι ήσαν οί προηγούμενοι. Άπό τού 1852 καί έξής 
παρατηροΰμεν, ότι είς τήν στήλην των εσόδων άναγράφεται ώς εσοδον 
«...όσα άπό τό ήμισυ γεδίκη [=καφενεΐσν] τού 'Αγίου ’Αντωνίου ετησίως 
1.200» (γρόσια).

Κατά τό έτος 1854 (1-1-1854 έως 1-1-1855, σελ. 228-229 τού κώδικος) 
τά έσοδα των σχολείων ήσαν 7.272:16 γρόσια εκ των ιδίων πηγών, τά δέ 
έξοδα 7.687:20 γρ., ήτοι ύπήρχεν έλλειμμα 415:4 γροσίων. Ελληνοδιδά
σκαλος ήτο ό Κ. Λεοντίδης (άντί 4.088:26 γροσ.), Άλληλοδιδάσκαλος ό 
Δ. Γκεμιτζιόγλου (άντί 2.133:14 γρ.), έξωδεύθησαν δε «285:20 [γρόσια] είς 
τήν θανήν τού Άλληλοδιδάκτου μ(;) Παναγιώτου καί είς κάρβουνα». "Εφο
ροι ήσαν τρεις, οί ίδιοι, πλήν τού Μαλούτα Σαραμάρα.

Είς τάς σελίδας 230-231 καταχωρίζονται τά έσοδα-έξοδα τού 1855. Τά μεν 
έσοδα ήσαν 7.605:10, τά δέ έξοδα 8.757:29 γρ. ήτοι ύπήρχεν έλλειμμα 1.152:19 
γροσίων. Πλήν τών Κ. Λεοντίδη καί Δη μητριού Γκεμιτζιόγλου εδίδαξε καί 
ό Άλληλοδιδάκτης Κωνσταντίνος Γεωργίου, έφοροι δέ ήσαν οί ίδιοι.

Κατά τό έτος 1856 (σελ. 232-233 τού κώδικος) τά έσοδα ήσαν 8.078: 
30 γρ. καί τά έξοδα 11 533:21 γρ., δηλαδή προέκυψεν έλλειμμα έκ 3.454:91 
γροσίων. Ελληνοδιδάσκαλος ήτο ό Κ. Λεοντίδης (άντί 4.600 γρ.) καί Άλλη- 
λοδιδάσκαλοι οί Κωνσταντίνος Γεωργίου καί Παναγιώτης Καπλάνης, 
έξωδεύθησαν δέ 1.776 γρόσια διά έπισκευάς τών δύο σχολείων. "Εφοροι 
ήσαν οί ίδιοι, πλήν του Μερκούριού ’Αντωνίου Στεφάνου άντικατασταθέν- 
τος υπό τού Ίωάννου Πρωτοψάλτου.

Είς τάς σελίδας 234-235 τού κώδικος δημοσιεύονται οί λογαριασμοί 
τών σχολείων κατά τό 1857 έξ έσόδων 8.429:25 γροσίων (προκύψαντος ελ
λείμματος 2.393:98 γροσ.) καί εξόδων 10.823:23 γροσίων. Διδάσκαλοι ήσαν 
οί ίδιοι, πλήν τού (μή άναφερομένου) Κωνσταντίνου Γεωργίου. "Εφοροι
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διετέλεσαν οί αύτοί. Διά πρώτην φοράν «τον λογαριασμόν» ύπογράφουν 
(πλήν τοϋ μητροπολίτου) καί 18 Βεροιεϊς πολΐται, γεγονός τό όποιον παρα- 
τηρείται ύστερον κατά κανόνα.

Κατά τό έτος 1858 (σελ. 236-237 τοϋ κώδικος) τά έσοδα ήσαν 8.2.61:20 
γρ., τό έλλειμμα 2.049:15 γρ. καί τά έξοδα 10.310:35 γρ. Αί έκκλησίαι (δη
λαδή ή τοϋ αγίου ’Αντωνίου, διότι αί άλλαι ήδη είχον παύσει νά έρχωνται 
αρωγοί των εκπαιδευτικών καταστημάτων) δεν συνεισέφερον διά τά έξοδα 
των σχολείων, άλλα ολόκληρον τό ποσόν των εσόδων (=4.000 γρ.) εκ τοϋ 
καφενείου τοϋ άγιου ’Αντωνίου παρεχωρήθη εις τά σχολεία. Ελληνοδιδά
σκαλος ήτο (διά πρώτην φοράν, άντί τοϋ Κ. Λεοντίδη) ό Κ. Άποστολίδης, 
Άλληλοδιδάσκαλος δε ό ίδιος (Παν. Καπλάνης). Έφοροι διετέλεσαν οί 
ίδιοι. Εις τήν σελ. 237 δημοσιεύεται άναλυτικόν σημείωμα περί των κεφα
λαίων (εκ δωρεών) των σχολείων, τά όποια άνήρχοντο κατά τήν Ιην ’Ια
νουάριου τοϋ 1859 εις τό άξιόλογον ποσόν των 36.122:10 γροσίων (ή τών 
330 τουρκικών λιρών περίπου).

Κατά τό έτος 1859 (σελ. 238-239 τοϋ κώδικος) τά έσοδα τών σχολείων 
ήσαν 9.102 γρ., τό έλλειμμα 1.594:5 γρ. καί τά έξοδα 10.696:56 γρ. Εις τούς 
γνωστούς διδασκάλους (Κ. Άποστολίδην καί Π. Καπλάνην) προσετέθη 
διά δύο μήνας καί ό ύποδιδάσκαλος Μερκούριος ’Αντωνίου (;).

Τό 1860 (σελ. 240-241 τοϋ κώδικος) τά έσοδα ήσαν 7.534:90 γρ., τό έλ
λειμμα 418:25 γρ. καί τά έξοδα 7.953:15 γρ. Ό Ελληνοδιδάσκαλος Κωνστ. 
Άποστολίδης άναφέρεται ως Άλληλοδιδάσκαλος (άντί 4.000 γρ. ετησίως), 
Ελληνοδιδάσκαλος δέ διωρίσθη ό «Κύριος Γερμανός».

Κατά τό 1861 (σελ. 242-243 τοϋ κώδικος) τά έσοδα ήσαν 8.288:20 γρ., 
τό έλλειμμα 1.631:10 γρ.,τά δέ έξοδα 9.919:30 γρ. Διδάσκαλοι ήσαν οί ίδιοι.

Κατά τό έτος 1862 (σελ. 244-245 τοϋ κώδικος) τά έσοδα ήσαν 8.511:35 
γρ., τό έλλειμμα 2.377:15 γρ. καί τά έξοδα 10.889:50 γρ., διδάσκαλοι δέ 
οί ίδιοι.

Κατά τό 1863 (σελ. 246-247 τοϋ κώδικος)υπήρξε περίσσευμα26:10 γροσ., 
διότι δεν εδίδαξεν ό Ελληνοδιδάσκαλος, άλλά μόνον ό Άλληλοδιδάσκα- 
λος Κ. Άποστολίδης καί οί Ύποδιδάσκαλοι Αθανάσιος καί Αντώνιος 
(άγνώστων επωνύμων).

Κατά τό 1864 (σελ. 248-249 τοϋ κώδικος) προέκυψε πάλιν περίσσευμα, 
έδίδαξε δε καί ό «Άλληλοδιδάσκαλος κ. Θωμάς» καί ό «Ελληνοδιδάσκα
λος κ. ’Ιωάννης».

Κατά τό έπόμενον έτος 1865 (σελ. 250-251 τοϋ κώδικος) έδίδαξε, πλήν 
τών Άλληλοδιδασκάλων «κ. Θωμά» καί Ίωάννου Νικολαΐδη (ό τελευταίος 
ήτο προφανώς ό διδάξας τό προηγούμενον έτος, ώς Ελληνοδιδάσκαλος), 
καί ό Ελληνοδιδάσκαλος Χριστόδουλος Γκουνόπουλος («Ίωαννίτης», 
δηλαδή κατήγετο ούτος έξ Ίωαννίνων καί έδίδαξε μέχρι καί τοϋ 1869).
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Κατά το 1866 (σελ. 252-253 του κώδικος) έδίδαξε καί ό Άλληλοδιδά- 
σκαλος Μάρκος Παυλίδης.

Κατά τά έτη 1867 καί 1868 (σελ. 254-257 τοϋ κώδικος) έδίδαξαν οί ίδιοι, 
πλήν τοϋ (μή άναφερομένου) Ίωάννου Νικολαΐδη, ένώ κατά το έτος 1869 
(σελ. 258-259 τοϋ κώδικος) παρατηροϋμεν (πλήν τοϋ ύφισταμένου χρέους, 
το όποιον συνεχίζετο άπό τό έτος 1866 καί ύστερον) τήν παρουσίαν καί 
δευτέρου Ελληνοδιδασκάλου, τοϋ Ξενοφώντος Καραβίδα, ό όποιος έδί- 
δαξεν ώς άντικαταστάτης τοϋ Γκουνοπούλου μέχρι τοϋ Σεπτεμβρίου τοϋ 
1870, άντικατασταθείς τελικώς καί αύτός ύπό τοϋ Άργυριάδη. Κατά τό 
αύτό έτος (1869) έπαυσε να διδάσκη ό Άλληλοδιδάσκαλος Μάρκος Παυ
λίδης άντικατασταθείς ύπό τοϋ Ίωάννου Κοζανίτου, ένώ έδίδασκον καί 
τρεις ΎποδιδάσΚαλοι, ήτοι εν συνόλφ πέντε Ελληνοδιδάσκαλοι-’Αλλη- 
λοδιδάσκαλοι καί Ύποδιδάσκαλοι.

Η ΙΔΡΤΣΙΣ ΤΟΪ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ Γ. TO ΜΕΛΕΤΕΙΟΝ

Εις τούς λογαριασμούς τοϋ 1870 (σελ. 260-261 τοϋ κώδικος) παρατηρεΐ- 
ται διά πρώτην φοράν ή καταβολή έξόδων διά τό Παρθεναγωγεΐον Βέροιας1. 
Εις τήν έπικεφαλίδα των λογαριασμών άναγράφεται: «Ισολογισμός έτήσιος 
τών σχολείων τοϋ τε Έλληνικοϋ, Άλληλοδιδακτικοΰ, καί Παρθεναγωγίου», 
εις δέ τήν στήλην τών έξόδων διαβάζομεν: «1.140 [=γρόσια είς] τήν διδα- 
σκάλισσαν Κυρίαν Πολυξένην διά 3 μήνας εως 15 Ιανουάριου 1871». Κατά 
συνέπειαν έδίδαξεν αϋτη άπό τής 15ης ’Οκτωβρίου τοϋ 1870 μέχρι τής 15ης 
’Ιανουάριου τοϋ 1871. ”Αρα κατά τήν 15ην ’Οκτωβρίου τοϋ 1870, τό άργό- 
τερον, ήρχισε λειτουργοΰν τό Παρθεναγωγεΐον. Δέν άποκλείεται όμως νά 
ύφίστατο καί ένωρίτερον καί νά έδίδασκον προηγουμένως άρρενες διδά
σκαλοι, οπωσδήποτε όμως τοϋτο έγένετο έντός τοϋ 1870.

Κατά το 1871 (σελ. κώδικος 264-265) έλειτούργησε καί πάλιν τό Παρθε
ναγωγεΐον μέ τήν αυτήν διδασκάλισσαν Πολυξένην (άγνώστου έπωνύμου), 
εις δέ τήν στήλην τών έσόδων άναγράφονται διάφορα ποσά (588+2.508: 
20+320), ήτοι 3.410:20 γρόσια: «Όσα έσυνάχθησαν διά τό Παρθεναγωγεΐον». 
Πιθανώς έγένοντο έρανοι διά τήν άντιμετώπισιν τών προσθέτων έξόδων, 
χωρίς ν’ άποκλείεται, νά έπεβλήθησαν καί έκπαιδευτικάτέλη («εισιτήρια»), 
άλλά συνέδραμε διά τήν άντιμετώπισιν τών έξόδων τοϋ Παρθεναγωγείου 
(ώς καί κατά τά λοιπά έτη) καί ό μητροπολίτης Βεροίας-Ναούσης Βενέ- 
δικτος.

1. Βλ. διά τό «Μελέτειον Παρθεναγωγεΐον» τήν μελέτην μου, ’Ανέκδοτα έγγραφα, 
άναφερόμενα εις τήν ΐδρυσιν τοϋ πρώτου «Μελετείου» Παρθεναγωγείου τής Βέροιας έπί 
Τουρκοκρατίας, είς «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» (Σφενδόνη), 1966, σ. 153-155, όπου 
δημοσιεύονται καί τά δύο έγγραφα τής ίδρύσεώς του (βλ. καί εικόνα 5).
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Κατά τό 1872 (σελ. 266-267 τοΰ κώδικος), πλήν των έσόδων έκ των 
ανωτέρω πηγών, προέκυψε καί εσοδον 500:10 γροσίων άπό λαχεΐον: (:«Όσα 
έκ των του Παρθεναγωγείου λαχείων». Έξ όσων γνωρίζομεν, έκ των μετα
γενεστέρων κωδίκων τής μητροπόλεως, αί μαθήτριαι τοϋ Παρθεναγωγείου 
έκέντουν διάφορα έργόχειρα, δι’ ιδίων έξόδων ή δι’ έξόδων τοϋ σχολείου, 
καί έν συνεχεία έγίνετο ή λαχειοφόρος αγορά. Τοϋτο συνέβη πολλάκις). 
Κατά τό αυτό έτος (1872) έχρησιμοποιήθησαν είς Ελληνοδιδάσκαλος καί 
εϊς Άλληλοδιδάσκαλος, έδίδαξε δε καί ή διδασκάλισσα Πολυξένη καί άνα- 
φέρονται οί Ύποδιδάσκαλοι Μερκούριος (πιθανώς νά ήτο ό Μερκούριος 
Δημητριάδης, Βεροιεύς, συνηντήσαμεν δε αυτόν τό πρώτον κατά τό 1869) 
καί Χαράλαμπος.

Έκ πρακτικού τοϋ 1884 (σελ. 60-61 τοϋ κώδικος) πληροφορούμεθα, 
ότι αί 1.000 λίραι, τάς όποιας έδώρησεν ό ιερομόναχος (ό Βεροιεύς ιδρυτής 
τοϋ Παρθεναγωγείου) Μελέτιος διά τό Παρθεναγωγεϊον, ήσαν εις ομόλογα. 
Έκ τούτων τό 1/5 ήτο είς όμόλογα τής έκκλησιαστικής έπιτροπής τοΰ άγιου 
’Αντωνίου. Κατά τό αυτό έτος (1884) άνενεώθησαν ταΰτα δι’ έτέρων, έντο
κων, πλήν όμως συντόμως τό ολικόν ποσόν τούτου έχασε κατά 80 % τήν 
αξίαν του λόγφ κακής έπενδύσεως.

Ούτως άπέκτησεν ή Βέροια εν σχολικόν κτήριον, είς τάς αίθούσας τοϋ 
όποιου έδιδάχθησαν χιλιάδες μαθητριών καί μαθητών μέχρι τοϋ δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου (βλ. καί είκ. 5).

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ «ΑΛΛΗΛΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ»

Άπό τής 6 Μαρτίου τοΰ 1856 έως τής 2 ’Ιουλίου 1858 έλαβε χώραν 
ή άνέγερσις νέου διδακτηρίου διά τήν «’Αλληλοδιδακτικήν Σχολήν» (σελ. 
300-311 τοϋ κώδικος). Τά έξοδα τής κατασκευής τούτου άνήλθον είς τό 
ποσόν τών 63.828:20 γροσίων (ή 520 τουρκικών λιρών), προήλθον δέ έκ 
συνεισφορών καί δωρεών τών κατοίκων τής πόλεως, τών Βεροιέων τής 
Κων/πόλεως κ.λ.

Έκ τούτων 21.569:25 γρόσια (ήτοι τό 1/3 περίπου τοϋ συνόλου) συνε- 
κεντρώθησαν άπό διαφόρους Βεροιεΐς: «"Οσα έσυνάχθησαν άπό συνεισ
φοράς τών φιλομούσων Βερροιαίων, διά μέσου τών κυρίων παπά Γερμανού 
Γκεμιτζιόγλου καί ’Αθανασίου Τζιούπελι, Βασιλείου Τριαντάρι, καί ’Αντω
νίου μούμουλου, παπά Δημητρίου δεξιάς, καί ’Αντωνίου προύνου, καί έν 
υστέροις διά πολλών είς τόν "Αγιον ’Αντώνιον, καί είς τήν Μητρόπολιν...» 
(βλ. σελ. 300 τοϋ κώδικος). Οϋτω 2.000 γρόσια έδωσεν ό μητροπολίτης Θεό
κλητος, 2.500 «ή κ. Χατζή Μαριγώ» κ.λ.

Τά ονόματα, τά όποια άκολουθοϋν είς τό κείμενον, είναι οπωσδήποτε 
χρήσιμα διά τήν σύνταξιν μιας προσωπογραφίας τής Βέροιας κατά τόν 
19ον αιώνα, πλήν όμως τοϋτο δέν έμπίπτει εις τόν προορισμόν τής παρού-
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σης μελέτης. Σημειώνομεν μόνον ενα ακόμη όνομα: «άπό τόν Κ(ον) Μανου- 
λάκην Μπεκέλλα [γρόσια] 200». Προφανώς πρόκειται διά συγγενή του 
έπιφανοϋς Βεροιέως Δημητρίου Βικέλα1. Συνολικώς, πρός συγκέντρωσιν 
του ποσού τούτου των 170 περίπου τουρκικών λιρών, συνεισέφερον 130 
καί πλέον Βεροιεϊς.

Επίσης είς άλλην σελίδα (301 του κώδικος) δημοσιεύονται τα έξης: 
«'Όσα έσυνάχθησαν έκ Κωνσταντινουπόλεως, άπό συνεισφοράς των φι- 
λομούσων πατριωτών μας, διά μέσου των κυρίων, Αντωνίου Τζιούπελι καί 
Μανουήλ παπά...». ’Ακολουθεί ό λογαριασμός, έκ 4.731:30 γροσίων.

Αί συνεισφοραί των Βεροιέων έδόθησαν είς τουρκικάς λίρας καί άλλα 
νομίσματα ξένων κρατών καί οϋτω πληροφορούμεθα ότι τό «ναπολεόνι» 
εϊχεν αξίαν 101-114 γροσίων, ή λίρα Τουρκίας 116-123 γρόσια, τά μίντζικα 
60-65 γρόσια, τό «ρούσικον» 20-22 γρόσια, τό μετζίτι 23-26 γρόσια. Επίσης 
μανθάνομεν, ότι διέμενον είς τήν Κωνσταντινούπολιν οί Βεροιεϊς «σιορ 
Βασιλάκης Μούρας» καί ό ’Αναστάσιος Ξανθόπουλος, οί όποιοι έδωσαν 
500 καί 1.000 γρόσια άντιστοίχως. Αί εύεργέτιδες «Χατζή Μαριγω» (6.741 
γρόσια), Εύφημία Ίωάννου (12.200 γρόσια) καί ό ευεργέτης Δημήτριος 
Σιδέρης (12.500) γρόσια) εϊχον άφήσει τήν περιουσίαν των διά τήν άνέγερ- 
σιν τής «’Αλληλοδιδακτικής Σχολής» καί συμμετεΐχον συνεπώς κατά τό 
1/3 εις τά έξοδα άνεγέρσεως ταύτης.

Είς τήν σελίδα τής άνακεφαλαιώσεως των δαπανών (σελ. 305 τοϋ κώ
δικος) διαβάζομεν ότι διετέθησαν 728 γρόσια ώς μισθός διά τόν «κύριον 
Μανουλάκην ραχτιβάν», 5.000 γρόσια «διά τό άγωρασθέν όσπήτιον του 
χαρίσι» καί 1.300 γρόσια «διά τόν άγωρασθέντα μπαχτζέ τοϋ αγίου ’Αντω
νίου». Είς άλλην όμως σελίδα τοϋ κώδικος παρατηροϋμεν, ότι ό «μπαχτζές 
τοϋ άγιου ’Αντωνίου... έδώθη πρός τόν άγιον Νικόλαον, διά τόν τόπον τοϋ 
μπαχτζέ όποΰ έπάρθη διά τό σχολειον...». Συνεπώς τά οικόπεδα τής οικίας 
Χαρίση καί τοϋ αγίου Νικολάου έχρησιμοποιήθησαν διά τήν άνέγερσιν 
τοϋ κτηρίου τής ’Αλληλοδιδακτικής Σχολής.

Κατά τήν 20ήν Μαΐου τοϋ 1859 άναφέρεται ότι έγένοντο διάφοροι 
προσθήκαι («νάρθηξ» κ.λ.), άξίας 1.234 γροσίων, ένώ συνεκεντρώθησαν 615 
γρόσια άπό Βεροιεϊς τής Κωνσταντινουπόλεως κ.λ. «διά τήν σόμπα».

ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ TOT «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Κατά τήν 15ην Αύγούστου τοϋ 1864 (καί όχι τοϋ 1862, ώς λέγει, χάριν 
τής ομοιοκαταληξίας, «ποιητική άδεια», τό σχετικόν δημοτικόν άσμα)

1. Διά τούς Βικέλα βλ. τήν μονογραφίαν μου, Ή έκ Βέροιας καταγομένη οίκογένεια 
Βικέλα, «Μακεδονικά», τ. 7 (1966), σ. 210-217. Ό Μανουλάκης Μπεκέλλας ήτο ίσως 
πατήρ τοϋ Δημητρίου· βλ. 6.Ò., σ. 214-215, άριθμ. 9 καί 14.
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ελαβε χώραν μεγάλη πυρκαϊά εις τήν πόλιν καί έκάη καί το κτήριον του 
Ελληνικού Σχολείου. Έν τούτοις, συντόμως οί Βεροιεΐς καί πάλιν συνε- 
κέντρωσαν (βλ. σελ. 320-325 του κώδικος) τά άπαραίτητα χρήματα διά τήν 
άνέγερσιν νέου οικήματος. Τό παλαιόν σχολεϊον εκειτο (σελ. 319 του κώδι
κος): «εις τήν περιοχήν τής έκκλησίας του αγίου ’Αντωνίου». Μετ’αύτοϋ έκά- 
ησαν καί τά 363 άξιόλογα βιβλία, χειρόγραφα κ.λ. τής βιβλιοθήκης τούτου1.

Ή άνοικοδόμησις τοϋ νέου κτηρίου έστοίχισε 33.406:20 γρόσια. Ή 
τιμή τής τουρκικής λίρας ήτο τότε (1865-1866) 106-107 γρόσια καί συνεπώς 
έξωδεύθησαν διά τό νέον κτήριον 315 περίπου λίραι Τουρκίας.

Τά χρήματα συνεισέφερον οί Βεροιεΐς, πλήν 960 γροσίων δοθέντων 
υπό του τότε μητροπολίτου Σωφρονίου καί 214 γροσίων ή 2 τουρκ. λιρών 
υπό τοϋ «ένδοξοτάτου Γιαχιάμπεη», Τούρκου άσφαλώς.

Έκ τών υπολοίπων 2.346 γρόσια κατέβαλεν ή Δημογεροντία τής πό- 
λεως, 8.946:20 προήρχονο «άπό χρήματα τοϋ Μοναστηριού Προφήτου τοϋ 
Ήλιοϋ» καί 380 γρόσια «όσα άπό εν ζευγάρι τζουράκια όπου άφιερώθησαν 
εις τά σχολεία άπό ανώνυμον διά μέσου τοϋ κυρίου ’Αναστασίου Πρωτο
ψάλτου καί έπωλήθησαν είς Νάουσσαν».

Έκ τών έξόδων σημειώνομεν τά έξής άξιόλογα: «Είς εξαγωγήν φερμα
νιού διά τό σχολεϊον γρ(όσια) 336». Επίσης «είς τόν μουδίρην 1 ,λίρ· Τουρ
κίας...γρόσια 106».

Άφοΰ έξεθέσαμεν τά περί τής άνοικοδομήσεως τών κτηρίων τής ’Αλ
ληλοδιδακτικής Σχολής καί τοϋ Έλληνικοϋ Σχολείου (τό όποιον προη
γουμένως — ώς έσημειώθη — συναντώμεν μέ τόν τίτλον «Ελληνική Σχολή»), 
έπανερχόμεθα εις τήν μελέτην τών ετησίων λογαριασμών τών σχολείων, 
έκ τών όποιων άρυόμεθα πολλάς καί ποικίλας ένδιαφερούσας πληροφορίας.

Κατά τό έτος 1873 (σελ. 270-271 τοϋ κώδικος) άναφέρεται ότι έδίδαξαν 
ό Ελληνοδιδάσκαλος Άργυριάδης, ό Άλληλοδιδάσκαλος Εύαγγελίδης 
καί οί Ύποδιδάσκαλοι Χαράλαμπος καί «Μέρκος», χωρίς νά μνημονεύεται 
διδασκάλισσα ή έξοδα - έσοδα διά τό Παρθεναγωγεΐον, όπως καί κατά τό 
έπόμενον έτος 1874 (σελ. 274-275 τοϋ κώδικος), κατά τό όποιον έδίδαξαν 
οί ίδιοι, πλήν τοϋ Ύποδιδασκάλου Χαραλάμπους. Κατά τά ετη αυτά άνα- 
φέρεται ποσόν διά «τόν ευταξίαν Γρηγόριον ώς μισθός του». Έπρόκειτο 
προφανώς περί παιδονόμου, κλητήρος.

Είς τάς έπομένας σελίδας, άλλά καί είς ολόκληρον τόν κώδικα, δέν 
καταχωρίζεται ό λογαριασμός τών σχολείων διά τό έτος 1875.

1. Τόν κατάλογον τών βιβλίων κ.λ. τούτων, ώς καί αγνώστους πληροφορίας διά τάς 
βιβλιοθήκας τής Βέροιας κατά τήν Τουρκοκρατίαν, δημοσιεύω είς τό περιοδικόν «Ελλη
νικά», τ. 24 (1971), τεύχος 2ον, όπου καί φωτογραφία τοϋ καταλόγου.
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Δέον νά παρατηρηθή ότι άπό του 1849 μέχρι καί τοϋ 1873 οί λογαρια
σμοί αρχίζουν άπό τήν Ιην ’Ιανουάριου τοϋ έτους καί λήγουν κατά τήν 
Ιην ’Ιανουάριου τοϋ επομένου έτους. Κατά τό έτος 1874 οί λογαριασμοί 
λήγουν τήν 15ην Δεκεμβρίου τοϋ ίδιου έτους. Ό μισθός των διδασκάλων 
ήτο «διά 12 μήνας». Κατά συνέπειαν είναι ίσως δυνατόν νά ύποστηριχθή 
ότι καί τα σχολεία έλειτούργουν (μέχρι τοϋ 1874) επί 12 μήνας ή δτι τό σχο
λικόν έτος συνέπιπτε μέ τό πολιτικόν, ένω έν συνεχεία δέν συνέβαινε τοϋ- 
το. Κατά τά τελευταία ετη ήρχισε καί πάλιν ή συνεισφορά των εκκλησιών.

Εις τούς λογαριασμούς τοϋ έπομένου σχολ. έτους, οί όποιοι άρχίζουν 
τήν Ιην Σεπτεμβρίου (εις τον κώδικα άναγράφεται, ως συνήθιζον παλαιό- 
τερον: «7/βριος») τοϋ 1876 καί λήγουν τήν 30ήν ’Ιουνίου τοϋ 1877, συναν- 
τώμεν διά πρώτην φοράν έσοδα έκ δωρεάς τοϋ Δημητρίου (πατρός τοϋ Κων
σταντίνου) Ρακτιβάν: «Παρά τοϋ άξιοτίμου έν Κωνσταντινουπόλει Κ(υρίω) 
Δημητρίφ Ρακτιβάν, διά τοϋ Κ(υρίου) ’Αντωνίου Ί. Γκεμιτζιόγλου 60 λίρ. 
οθωμανικός γρ. 6.000» (σελ. 280 τοϋ κωδικός).

Κατά τό αυτό έτος έμφανίζονται έπίσης έσοδα έκ των «Παγκαρίων» 
των έκκλησιών, άπό δίσκους καί έκ των ποσοστών έπί των «προικοπαρα- 
δόσεων».

Κατά τό έτος τοϋτο έδίδαξαν, ό Ελληνοδιδάσκαλος Ί. Μολυβός (;), 
ό βοηθός τής Έλλ. Σχολής ’Ιωάννης Άντωνιάδης, ό «Δημοδιδάσκαλος» 
Στέφανος (αγνώστου επωνύμου, ίσως όμως πρόκειται διά τον Βεροιέα Ζά- 
χον), ή «Παρθεναγωγός» Πολυξένη, ή «Νηπιαγωγός» Θεοδώρα, ό βοηθός 
«τής Δημοτικής σχολής» Μερκούριος (προφανώς ό Βεροιεύς Δημητριά- 
δης), ή βοηθός Νηπιαγωγός Καλλιόπη, διετέθησαν δέ καί 960 γρόσια διά 
τον «ευταξίαν» τοϋ Έλληνικοΰ καί Δημοτικού Σχολείου καί 960 γρόσια 
διά τον «ευταξίαν» τοϋ Παρθεναγωγείου.

Παρατηροΰμεν ότι άπό τοϋ έτους τούτου (1876-1877) έγκατελείφθησαν 
πλέον αί όνομασίαι «’Αλληλοδιδακτική Σχολή» καί «Άλληλοδιδάκτης» 
καί άντικατεστάθησαν διά τών «Δημοτική Σχολή» καί «Δημοδιδάσκαλος». 
’Επίσης έμφανίζονται καί οί όροι «Νηπιαγωγεΐον» καί «Νηπιαγωγός», 
αυξάνεται δέ ό άριθμός τών μελών τοϋ διδακτικοΰ προσωπικοΰ, ενώ ανα
γράφονται καί πάλιν έξοδα διά τήν λειτουργίαν τοϋ Παρθεναγωγείου. ’Εκ 
τών ανωτέρω καί ιδίως έκ τής ίεραρχήσεως τών σχολείων εις Νηπιαγωγεΐον, 
Δημοτικόν καί Ελληνική Σχολή καί Παρθεναγωγεϊον συνάγεται ότι έση- 
μειώθη κάποια μεταβολή καί ότι ή Ελληνική Σχολή ήτο πλέον Ήμιγυμνά- 
σιον μάλλον παρά Δημοτικόν σχολεΐον, δέν έχει διασωθή όμως σχετικόν 
άρχειακόν υλικόν, προς διευκρίνησιν τοϋ ζητήματος τούτου. Άξιοσημείω- 
τον είναι ακόμη ότι εις τούς λογαριασμούς τών έσόδων άναγράφονται οί 
τόκοι έπί 400 λιρών τής δωρεάς τοϋ ίερομονάχου Μελετίου, ενώ σημειοϋται 
ότι έδόθησαν καί 270 γρόσια «προς τούς γνωστούς υποτρόφους».
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Είς τάς σελίδας 298-299 του κωδικός καταχωρίζονται οί λογαριασμοί 
κληροδοτήματος, το όποιον άνεκοινώθη τήν 1-3-1877 «ύπό τοϋ Σιορ Μα- 
νουλάκη ’Αναστασίου ’Ιατρού έκ μέρους τής εύγενεστάτης θείας του Μακα- 
ρίτισσας Κυρίας Ευθυμίας», έκ 500 μιντσίκων διά τα σχολεία καί ετέρων 
80 διά έλεημοσύνας. Έν συνόλφ τό κληροδότημα ίσοδυνάμει μέ 29.580 
γρόσια, διότι ή αξία του μιντσίκου ήτο τότε 51 γρόσια.

Κατά τήν 22αν Αύγούστου του ίδιου έτους (1877) ένοικιάσθη οίκημα 
άντί 300 γροσίων έτησίως, τό όποιον έδώρησεν είς τα σχολεία ό πρφην 
μητροπολίτης Βέροιας Σωφρόνιος. Παρατηροϋμεν ότι τα μισθώματα ήσαν 
έξαιρετικώς μικρά (ήτοι 3 περίπου λίραι Τουρκίας δι’ εν έτος), αν καί πρέπει 
νά σημειωθή ότι τό δωρηθέν ήτο οπωσδήποτε παλαιόν, διότι έκ των 300 γρο
σίων τοϋ μισθώματος τά 100 εκρατήθησαν διά τάς αναγκαίας έπισκευάς του.

’Από τοϋ 1879 καί έντεϋθεν παρετηρήθη μία πολύπλευρος προσπάθεια 
διά τήν οικονομικήν ένίσχυσιν των σχολείων. Ή σχετική πρωτοβουλία 
άνήκεν είς τόν δραστήριον, ώς συμπεραίνεται, μητροπολίτην Προκόπιον 
(1877-1892). Οότω (κώδιξ, σελ. 27) κατά τήν 9ην Δεκεμβρίου τοϋ έτους τού
του (1879) άπεφασίσθη ύπό τής Μονής τής Καληπέτρας1, όπως «τό εισό
δημα των λεχθέντων δύο τσιφλικίων [τής «Ράχοβας καί Κότζκας»], προαι
ρετική συγκαταθέσει καί έγκρίσει τής υμών ταπεινότητος [δηλαδή τοϋ μη
τροπολίτου], χάριν φιλομουσίας καί έκπαιδεύσεως τής νεότητος, θέλει 
καρποϋσθαι καί νέμεσθαι τά ιερά φιλεκπαιδευτικά καταστήματα τής πόλεως 
Βερροίας». ’Αλλά ή έφορεία των σχολείων άνέλαβεν άντιστοίχως τήν 
ύποχρέωσιν νά πληρώση τό χρεωστικόν ύπόλοιπον τής μονής (έξ 8.583:20 
γροσίων, εξ ών 5.100 ώφείλοντο προς τήν «Κυρίαν Μαργιωρίτζαν Στεφά- 
νογλου» καί 3.483 προς τόν ’Αντώνιον «Γεμιτζιόγλουν»).

’Επίσης είς τάς σελίδας 29-33 τοϋ κώδικος δημοσιεύεται: «Άντίγραφον 
πολιτικού έγγράφου, ευρισκομένου έν τή Τέρα Μητροπόλει, δι’ οδ παρα- 
χωροϋνται προς τά ένταϋθα εκπαιδευτικά καταστήματα έξ έκάστης ένο- 
ρίας τά κάτωθι σημειούμενα κτήματα». Τό έγγραφον εχει ώς έξής (μετά 
τήν διόρθωσιν των λαθών):

«Σεβασμιώτατε Δέσποτα καί ’Αξιότιμος Δημογεροντία!
Οί υποφαινόμενοι κάτοικοι τής πόλεως Βερροίας, προ πολλοΰ βλέπον- 

τες τό άνεπαρκές τών σχολειακών πόρων καί κατανοοϋντες, ότι άνευ τής 
προαγωγής τών έκπαιδευτικών καταστημάτων είναι άδύνατος πάσα ήθική 
πρόοδος καί άνάπτυξις, ώρίμως σκεφθέντες καί καλώς μελετήσαντες, άπε- 
φασίσαμεν, ϊνα έκάστη τών ένταϋθα ένοριών προικοδοτήση τά σχολειακά 
κεφάλαια δι’ ένός κτήματος καταλλήλου, όπερ έκάστη ένορίαήθελεν έγκρίνη.

1. Διά τήν μονήν τής Καληπέτρας βλ. τήν έργασίαν μου, Σύντομη ιστορία τοΰ Χρι
στιανισμού στήν περιοχή τής Βέροιας, Βέροια 1961, σ. 55-56.
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"Οθεν εις την περί τούτου δήλωσιν έγένετο ή παρούσα ήμών άναφορά, 
έν ή Ιδιαιτέρως έκάστη ενορία ύπογράφει διά των ενοριτών της το παραχω- 
ρούμενον κτήμα, θέτουσα καί τήν μουχταρικήν σφραγίδα, ήν καί καθυπο- 
βάλλομεν τη Ύμ. Σεβασμιότητι καί τη Άξιοτίμω Δημογεροντία, όπως, 
διά τής έπισήμου αυτής έπιβεβαιώσεως, δώση το άπαιτούμενον κύρος. Τή 
20 Μαρτίου 1880 έν Βερροία».

’Ακολουθούν πρακτικά των δωρεών (άναφερομένων ενταύθα έντός παρεν
θέσεων) των ενοριών, 'Αγίου Ίωάννου (2 άχυρώνες), 'Αγίου Γίαταπίου (2 
οΐκίαι), 'Αγίας Τριάδος (1 έργαστήριον), 'Αγίων ’Αναργύρων (1 έργαστή- 
ριον), Χρυσοπολιτίσσης (2: «μπαχτσεβαντσίδικα εις τά όποια κάθονται ό 
λιμπάντσης καί ό Γεώργιος παρναβέλας»), τού 'Αγίου Ταξιάρχου (1 οικία 
καί 1 άχυρών), Μητροπόλεως (1 οικία), Προφήτου Ήλιου (1 οικία), Μα- 
καριωτίσσης (1 οικία), 'Αγίου Δημητρίου (1 οικία), Κυριωτίσσης (:«ενα 
μαχαλά ολόκληρον τού γέρο νάνου όνομαζόμενον καί γειτνιαζόμενον με 
τού στραβοχασάνι καί με τού κουκοτέγου βλάχου»), Παναγίας Δεξιάς (1 
οικία), 'Αγίου Νικολάου (:«Οί υποφαινόμενοι ένορΐται — αυτόν τόν τύπον 
έχουν καί τά λοιπά πρακτικά — παραχωροΰμεν εις τά σχολεία τήν οικίαν 
τού καρανάτσου μετά τής έσωθεν τής περιοχής σειράς τεσσάρων οικιών 
καί τό μαστορικόν τού στεφάνου τού άκρίβου καί τού στέφου»), τής Φα
νερωμένης (1 οικία) καί τής ενορίας Άκαταμαχήτου (1 οικία).

'Άπασαι λοιπόν αί ένορίαι - συνοικίαι (15 έν ολφ) έδώρησαν είς τά 
σχολεία αξιόλογα άκίνητα, πλήν τής (16ης συνοικίας - ένορίας) τού 'Αγίου 
’Αντωνίου, ή όποια άνέκαθεν ήρχετο άρωγός διά τήν κάλυψιν των δαπανών 
καί τών έλλειμμάτων τούτων.

Δυστυχώς τό δημοσιευόμενον εις τόν κώδικα έγγραφον είναι άντίγρα- 
φον καί έτσι έλλείπουν αί ένδιαφέρουσαι 15 σφραγίδες τών ένοριών, τάς 
οποίας άλλως θά ήδυνάμεθα νά άναδημοσιεύσωμεν πανομοιοτύπως, τά δε 
σωζόμενα αρχεία τής μητροπόλεως άρχίζουν άπό τού 1892.

Οί λογαριασμοί τού έπομένου έτους, ήτοι άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου 
τού 1879 μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρίου τού 1880 (σελ. 34-35 τού κώδικος) πα
ρέχουν πολλάς καί χρησίμους πληροφορίας, ιδίως διά τό διδακτικόν προ
σωπικόν. Ούτως έδίδαξαν, ό X. Ίωαννίδης (αντί 6.700 γροσίων), ό «Άν. 
Τσιράκογλουν» (2.500 γρ.), ό Κ. Καμπίτογλου (5.955 γρ.), ό' Μ(ερκουριος) 
Δημητριάδης (3.000 γρ.), ό Κ. Καραλής (1.700 γρ.), ό’Αν. Παπαδόπουλος 
(2.000 γρ.), ή Αΐκ., Νικούση (5.500 γρ.), ή Ελένη Τούσα (5.215 γρ.), ή Καλ
λιόπη Θωμά (2.000 γρ.) καί ή Έλ. Καραλή (2.000 γρ.), ήτοι έν όλφ 10 δι
δάσκαλοι καί διδασκάλισσαι.

Παρατηρούμεν λοιπόν ότι ό άριθμός τών μαθητών καί μαθητριών θά 
πρέπει νά ήτο σημαντικός, διά τούτο άπησχολεΐτο πολυάριθμον διδακτι
κόν προσωπικόν. Κατά συνέπειαν κατά τά προηγούμενα ετη ή παρεχομένη
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μόρφωσις ήτο μόνον δι’ ολίγους ή πλημμελής, ελλείψει διδασκάλων, λόγω 
των Ισχνών οικονομικών πόρων. Ή αΰξησις των έσόδων των σχολείων 
είχεν έπομένως άγαθά αποτελέσματα. Διετέθησαν επίσης 300 γρόσια προς 
άγοράν βιβλίων διά τούς άπορους μαθητάς. Τά έσοδα άνήρχοντο είς 44.802: 
10 γρόσια, τά δέ έξοδα είς 44.982:35 καί συνεπώς ύπήρχεν έλλειμμα εξ 
180:25 γροσίων.

Είς τήν σελίδα των έσόδων παρατηροϋμεν ότι από τά τσιφλίκια (Ρά- 
χοβας-Κότζκας) τής μονής Καληπέτρας προέκυψε τό 1/4 των πόρων, ήτοι 
10.960 γρόσια, ένώ ή δωρεά τοϋ Δημητρίου Ρακτιβάν άνήλθεν είς τό ποσόν 
των 8.940 γροσίων, ήτοι ήτο καί πάλιν 60 λίραι Τουρκίας, καθόσον ή τιμή 
τής τ.λ. ήτο τότε (1879-1880) 150 γρόσια.

Έξ ενός πρακτικού τής 20-6-1882 (σελ. 51 τού κώδικος) πληροφορού- 
μεθα ότι: «αί πληρωμαί τής εφορείας θά γΐνωνται διά διπλοτύπων αποδεί
ξεων, ώς καί αί εισπράξεις, υπογεγραμμένοι παρ’ ένός μέλους τής έφορείας».

Έξ αλλεπαλλήλων πρακτικών τού κώδικος (σελ. 37 εως 59) μανθάνο- 
μεν ότι αί έκλογαί τής Έφορείας των σχολών έγίνοντο κατά τούς μήνας 
Μάϊον-Ίούλιον έκάστου έτους, κατά κανόνα δέ οί ’Έφοροι παρητοΰντο καί 
συνεπεία τούτου συνεκαλεΐτο Γενική Συνέλευσις (:«όλων τών ένοριών») 
25-100 Βεροιέων (:«πολιτών»), υπό τήν προεδρίαν τού μητροπολίτου, ή 
όποια έξήλεγχε τούς λογαριασμούς, ήκουε τόν άπολογισμόν τούτων καί 
άνενέωνε τήν εμπιστοσύνην της προς αύτούς ή εξέλεγε νέους1 (βλ. καί ει
κόνα 6).

Είς τόν κώδικα ή καταχώρισις τών λογαριασμών τών σχολείων δέν 
συνεχίζεται μετά τό 1879-1880, δημοσιεύονται όμως τά πρακτικά τής έκ- 
λογής τής Έφορείας μέχρι τού 1884. Είς τούς κώδικας τών άρχείων τής 
μητροπόλεως Βεροίας-Ναούσης καί τού 'Αγίου ’Αντωνίου δέν εύρέθησαν 
μεταγενέστεροι λογαριασμοί τών σχολείων, παρά μόνον μετά τό 1892. 
Συνεπώς άγνοοΰμεν τούς λογαριασμούς 12 έτών.

3. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1892-1912

"Ηδη θά παρακολουθήσωμεν τήν κατάστασιν τής εκπαιδεύσεως έν 
Βεροία κατά τήν τελευταίαν εικοσαετίαν τής Τουρκοκρατίας. Ευτυχώς 
τό άρχειακόν υλικόν καί τής περιόδου ταύτης είναι πλούσιον.

1. Διά τήν Εφορείαν τών σχολείων τής Βέροιας βλ. τήν μελέτην μου, Τρεις κανονι
σμοί τής Ελληνικής Κοινότητος τής Βέροιας κατά τά τέλη τής Τουρκοκρατίας, «Μακε
δονικά», τ. 10 (1970), σ. 97-141, ίδίως σ. 105-106, 109-110, 111, 118-119, 121 καί 134-136. 
Πρβλ. καί τό έξ 21 σελίδων καί 65 άρθρων έντυπον: «Κανονισμός τών έν Βεροίμ έκπαι- 
δευτηρίων, 1902» [Θεσσαλονίκη;], τοϋ όποιου έχω είς τό άρχεΐον μου ένα σπάνιον άντί- 
τυπον.
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Τάς πληροφορίας διά τα σχολεία της Βεροίας κατά τό διάστημα τούτο 
άρυόμεθα έκ διαφόρων κωδίκων της Ελληνικής Κοινότητος τής Βεροίας, 
οί όποιοι (κώδικες 16ος, 17ος, 19ος, 20ός, 23ος καί 26ος) εύρίσκονται είς 
τό μητροπολιτικόν μέγαρον, καί ιδίως έκ τοϋ ύπ’ άριθμόν 21ου κώδικος (έξ 
142 φύλλων, άρχομένου τόν ’Ιούλιον τοϋ 1892 καί λήγοντος τήν 10-12-1911), 
ό όποιος περιέχει τα πρακτικά των συνεδριάσεων τής Εφορείας1.

Κατ’ αρχήν παρατηροϋμεν (κώδιξ 21ος, σελ. 2α-2β), ότι τα έσοδα των 
σχολείων είχον αύξηθή σημαντικώς. Ό προϋπολογισμός άπάντων των 
σχολείων τοϋ έκπαιδευτικοΰ έτους 1892-1893 ήτο ό εξής:

ΔΟΥΝΑΙ [= ΕΣΟΔΑ] ΛΑΒΕΙΝ [= ΕΞΟΔΑ]

Έκ χορηγήσ. Δ. Ρακτιβάν Γρ. 6.480 
» » Τέρας Μητροπόλεως » 3.240
» » Μονής Προδρόμου » 300
» » Δίσκων ’Εκκλησιών » 3.000
» » Προικοδοτημάτων » 1.080
» » πωλήσεως κηροΟ » 1.296
» » είσιτηρίων » 2.000
» » έλέγχων » 300
» » Ενδεικτικών » 1.000
» » χορηγημάτων Έπιτρ.

έπί τών Μονών » 16.200
» » Κεν. Έκ. Επιτροπής » 33.572

68.468

Είς μισθοδοσίαν διδασκάλων Γρ. 59.616
» » δύο έπιστατών
» έπισκευάς κτηρίων τών

» 2.700

σχολείων » 2.160
» καύσιμον ύλην κ.λ. » 2.160

Περίσσευμα, δαπανηθησόμενον
» 66.636

είς μή προβλεπόμενα 'έξοδα » 1.832
68.468

Βλέπομεν ότι κατ’ αυτούς τούς χρόνους (1892 κ.έ.) ήλλαξαν οπωσδή
ποτε αί πηγαί τών εσόδων. Τό κύριον εσοδον τών σχολείων προήρχετο έκ 
τής συνεισφοράς τής Κεντρικής Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής, ή οποία 
προέκυψε μετά τήν ένωσιν τών ’Εκκλησιών2. Αΰτη διεχειρίζετο τήν περιου
σίαν τής Κοινότητος. Σημειώνομεν ότι εις τόν προϋπολογισμόν (ούχί 
πλέον «απολογισμόν», «λογαριασμόν») δέν αναγράφονται τόκοι έκ τών 
κεφαλαίων τών σχολείων, επίσης ότι ύπάρχουν ποσά έξ «εισιτηρίων» (= έκ- 
παιδευτικών τελών), έξ έλέγχων καί ένδεικτικών, ένώ εις τήν στήλην τών 
έξόδων παρατηροϋμεν ότι ή μισθοδοσία τοϋ διδακτικοϋ καί υπηρετικού 
προσωπικοϋ άπερρόφα άπαντα σχεδόν τόν προϋπολογισμόν.

Έκ τοϋ 21ου κώδικος (σελ. 3β) πληροφορούμεθα ότι ύπήρχον «ή 
’Αστική Σχολή» καί τό «Ήμιγυμνάσιον» (διά τούς άρρενας μαθητάς) καί τό 
Παρθεναγωγεϊον (διά τάς θήλεις), τό όποιον είχεν εξ τάξεις. Κατά τήν συνε

1. Περί τών κωδίκων τούτων βλ. τό βιβλίον μου, 'Ιστορία τής Βεροίας, τ. 1ος, σ. 39- 
41. Τελευταίως (1968) έγένετο νέα άρίθμησις τούτων.

2. Περί τής ένώσεως τών έκκλησιών τής Βεροίας βλ. τήν άνωτέρω μελέτην μου, 
Τρεις κανονισμοί..., σ. 98-99.
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δρίαν τής 30-7-1892 έγένετο πρότασις, όπως ένωθοϋν ή ’Αστική σχολή 
καί το Ήμιγυμνάσιον εις εν δτάξιον σχολεΐον μέ τήν έπωνυμίαν «’Αστική» 
καί του οποίου ή τελευταία τάξις ν’ άντιστοιχή εις τήνΔηντάξιν του Γυ
μνασίου τής Θεσσαλονίκης. Ύπήρχεν ακόμη καί τό Νηπιαγωγεΐον, διά τό 
όποιον έπροτάθη να έχη 2 ή 3 τάξεις, έκ των όποιων ή τελευταία να είναι 
(καί να λέγεται) Προκαταρκτική διά τά Δημοτικά σχολεία.

Κατά τό σχολικόν έτος 1892-1893 έδίδαξε (σελ. 4α-5β τοϋ κωδικός) ό 
Δ. Βασιλείου (άντί 70 τουρκ. λιρών έτησίως) ώς Διευθυντής τής «Σχολής 
άρρένων». 'Ως υποδιευθυντής έτοποθετήθη ό Βεροιεύς ’Εμμανουήλ Ζάχος, 
ό όποιος όμως άπεποιήθη τήν θέσιν ταύτην (αυτό συνέβη πολλάκις καί 
κατά τά έπόμενα έτη) καί έδίδαξεν ώς άπλοϋς διδάσκαλος (38 λ.Τ.), διωρίσθη 
δέ ώς υποδιευθυντής ό Έμμ. Ψάλτης (45 λ.Τ.). Έδίδαξαν έπίσης ό (εκ Ναού- 
σης) Γεώργιος Θεολόγης (40 λ.Τ.), ό Ευάγγελος Παπαδόπουλος (35 λ.Τ.), 
ό Γεώργιος Βλαχογιάννης (26 λ.Τ.), ό ’Ιωάννης Μηλιόπουλος (ό ύστερον 
γνωστός Ιερομόναχος Ίωαννίκιος, 26 λ.Τ.), ή Εύφ. Δ. Φουντούκα (28 λ.Τ.), 
ή Αικατερίνη Χαλκιοπούλου (40 λ.Τ.), ώς Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου, 
ή Ελένη Χαλκιοπούλου καί ή Εύθαλία Μαρικοπούλου. Διδάσκαλος τής 
τουρκικής καί γαλλικής γλώσσης διωρίσθη ό Γεώργιος Καραμανώλης 
(προερχόμενος έκ Κοζάνης καί καταγόμενος έκ Στρωμνίτσης, άντί 52 1/2 
λ.Τ.), διδάσκαλος των μουσικών ήτο ô Μερκούριος Δημητριάδης (28 λ.Τ.), 
ενώ ή Αίκατ. ’Εμμανουήλ διωρίσθη παιδονόμος του Παρθεναγωγείου.

Κατά τήν συνεδρίαν τής 1-10-1892 εζητήθη ή άμεσος έπισκευή τοϋ Παρ
θεναγωγείου («Μελετείου») καί έχορηγήθη υποτροφία εις τήν Αίκ. Σ. Μα- 
νάφη, διά νά σπουδάση «κοπτικήν καί ραπτικήν» είς τήν Θεσσαλονίκην καί 
διδάξη ύστερον είς τό Παρθεναγωγεΐον δωρεάν μέχρις ότου καλύψη τό 
ποσόν (έκ 12 τ. λιρών) τής υποτροφίας, άλλά ή άπόφασις αύτη έφηρμόσθη 
μόνον κατά τό έπόμενον σχολικόν έτος.

Κατά τό έτος τοϋτο τά οικονομικά τών σχολείων δέν έξειλίχθησαν κατά 
τάς προβλέψεις καί οί διδάσκαλοι δέν έξωφλήθησαν καθ’ ολοκληρίαν ύπό 
τών άρμοδίων διά τήν μισθοδοσίαν ’Εφόρων, διά τοϋτο καί ηύξήθη τό άντί- 
τιμον τών έλέγχων (άπό 5 γρόσια - 60 παράδες, άναλόγως τής τάξεως, εις 
τήν οποίαν έφοίτων οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι), ένώ συγχρόνως άπεφα- 
σίσθη καί ή έκδοσις 200 λαχειοφόρων γραμματίων, άξίας 2.000 γροσίων 
έν συνόλφ, έκ τών οποίων τά 30 θά έκέρδιζον διάφορα είδη χειροτεχνίας 
(«έργοχείρων») τών μαθητριών, όπερ καί έγένετο, άφοϋ έλήφθη ή σχετική 
άδεια παρά τοϋ βαλή Θεσσαλονίκης.

Κατά τό έπόμενον σχολικόν έτος (1893-1894, σελ. 12β κ.έ. τοϋ κώδικος) 
έδίδαξαν οί Δήμος Βασιλείου, Γ. Θεολόγης, Έμμ. Ψάλτης, Έμμ. Ζάχος, 
Γ. Βλαχογιάννης, Ί. Μηλιόπουλος, Έμμ. Νικολαΐδης, Μερκ. Δημητριά
δης, Κ. Χαλκιοπούλου, Ευφ. Φουντούκα, Ελισάβετ Κωτούλα, Κ. Έμμα-
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νουήλ, Πληκιάδης (διά τα γαλλικά καί τήν τουρκικήν), Έλίζα Χρυσοχοΐ- 
δου καί ό Β. Γεωργίου.

Είς τον προϋπολογισμόν τοϋ έτους τούτου (κώδιξ 21ος, σελ. 14α-14β, 
κώδιξ 17ος, σελ. 33) δεν παρατηροϋμεν καμίαν ουσιώδη μεταβολήν έν σχέ- 
σει μέ τον προϋπολογισμόν τοϋ προηγουμένου έτους.

Κατά τον Φεβρουάριον τοϋ 1893 άπέθανεν ό μέγας ευεργέτης των σχο
λείων Βεροιεύς Δημήτριος Ρακτιβάν, ό όποιος άφησεν είς ταΰτα κληρο
δότημα έξ 100 όθωμ. λιρών (έκάστη όθωμανική, τουρκική λίρα έτιμάτο 
τότε 108 γρόσια), ώς άνεκοίνωσε τοϋτο ή χήρα τοϋ μεταστάντος Μαρία Δ. 
Ρακτιβάν. Τό ποσόν των 100 τ. λιρών προήρχετο εκ των εισοδημάτων έκ 
τοϋ χανίου τοϋ άποβιώσαντος, τό όποιον εκειτο είς τήν θέσιν «Βακτσέ Κα- 
ποϋ» τής Κωνσταντινουπόλεως1.

Άξιοσημείωτον είναι ότι ή έκπαίδευσις τών άρρένων έχωρίζετο είς 
δύο στάδια (πλήν τοϋ Νηπιαγωγείου), ήτοι είς τήν κατωτέραν έκπαίδευσιν, 
ή όποια παρείχετο είς τήν έξατάξιον «Αστικήν Σχολήν», καί είς τήν μέσην, 
τήν όποιαν παρηκολούθουν είς τό «άνώτερον τμήμα» ή (άλλως καλούμενον) 
είς «τό Ήμιγυμνάσιον» (τό όποιον ήτο τετρατάξιον). Είς τό Ήμιγυμνάσιον 
έδιδάσκοντο τρεις ξέναι γλώσσαι, ήτοι ή λατινική, ή γαλλική καί ή τουρ
κική. Κατόπιν άποφάσεως τής Εφορείας τών σχολείων είσήχθη ώς μάθημα 
εις τό Παρθεναγωγεΐον καί «ή ραπτική καί ή κοπτική».

Αί έξετάσεις τών σχολείων διενεργοΰντο κατά τόν μήνα Ιούνιον ένώ- 
πιον Επιτροπής. Διωρίζοντο επίσης πολΐται οί όποιοι παρηκολούθουν μίαν 
φοράν καθ’ έκαστον μήνα τήν διδασκαλίαν τών μαθημάτων καί έξέφραζον 
τήν γνώμην των διά τήν κατάστασιν τών σχολείων.

Προς νόμιμον λειτουργίαν τών έκπαιδευτηρίων άπητεΐτο άδεια τών 
τουρκικών αρχών έτησίας διάρκειας. Αί τοπικαί τουρκικαί άρχαί εζήτουν 
(κώδιξ 16, σελ. 123) καί τήν προηγουμένην ύποβολήν τών προγραμμάτων 
καί τών βιβλίων προς έλεγχον, καίτοι ή τουρκική κυβέρνησις (εγκύκλιος 
τής 23ης Τζεμαζιούλ Άχιρέ 1308) άπεφάνθη ότι αρμόδιος προς τοϋτο ήτο 
μόνον ό μητροπολίτης. Αί όθωμ. άρχαί τής Βεροίας άπήτησαν, όπως ή 
τουρκική γλώσσα διδάσκεται εις άπαντα τά σχολεία, άν καί ή «Υψηλή 
Πύλη» είχε δεχθή, όπως τοϋτο γίνεται μόνον είς τά Ήμιγυμνάσια.

Κατά τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1894 τά σωματεία τής κοινότητος καί ιδίως 
τήν Εφορείαν άπησχόλει ή άνέγερσις νέου σχολικοϋ κτηρίου, διότι τό 
οίκημα τοϋ Ήμιγυμνασίου ήτο έτοιμόρροπον (κώδιξ 17ος, σελ. 63-64), άπε- 
φασίσθη δέ ή προσωρινή λειτουργία τούτου είς τήν οικίαν τής εύεργέτιδος 
«Στεφανολέσας». Τοϋτο δεν πρέπει νά προκαλή έντύπωσιν, διότι διά τήν

1. Διά τόν Δημήτριον Ρακτιβάν βλ. Γ ε ω ρ γ ί ο υ X. Χιονίδη, Δημήτριος Ρα- 
κτιβάν, «Μακεδονική Ζωή», τεύχος 20 (’Ιανουάριος 1968), σ. 22-23.
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στέγασιν των σχολείων (τής Βεροίας) έχρησιμοποιήθησαν πολλάκις άπλαΐ 
οίκίαι, έκ των όποιων έσώζοντο ακόμη μερικαί μέχρι προ όλίγων ετών1.

Δεν καταχωρίζονται εις τούς κώδικας στοιχεία διά τό σχολικόν έτος 
1894-1895. Κατά τό έτος 1895-1896 (κώδιξ 21ος, σελ. 15α κ.έ., κώδιξ 17ος, 
σελ. 65 κ.έ.) έλειτούργησε καί Νηπιαγωγεΐον μέ τρεις τάξεις, έδίδαξαν δέ, 
ό Δ. Βασιλείου (διευθυντής τοϋ Ήμιγυμνασίου), ό Έμμ. Ψάλτης, ό Γ. Βλα- 
χογιάννης, ό Έμμ. Ζάχος, ό Ί. Μηλιόπουλος, ό Μ. Δημητριάδης, ό Γ. 
Θεολόγης, ό Στέφ. Κούτσαρης, ό Χαρ. Παπανικολάου (μουσικοδιδάσκαλος), 
ό Ν. Γ. Άρμενούλης (έκ Κοζάνης, καθηγητής τής γαλλικής καί τουρκικής) 
καί αί Μαράκη, σύζ. Κων/νου (Διευθύντρια του Παρθεναγωγείου), Εύφ. 
Φουντούκα, Αΐκ. Χαλκιοπούλου (Διευθύντρια τού Νηπιαγωγείου), Ελισά
βετ Κουτούλα (ή Κωτούλα), Εύθ. Ζάννου, Αίκ. Εμμανουήλ καί ή Κ. Μα- 
νάφη (διδασκάλισσα τής κοπτικής καί ραπτικής, άντί 8 λιρών Τουρκίας 
έτησίως, μέχρις έξοφλήσεως τής γνωστής υποτροφίας της των 12 λιρών).

Τό έπόμενον σχολικόν έτος 1896-1897 ήτο χρόνος καινοτομιών καί 
προόδου, διότι προσετέθη Δ' τάξις είς τό Ήμιγυμνάσιον. Ή πρωτοβουλία 
αυτή ώφείλετο εις τούς Άντ. Ί. Γεμιτζιόγλου καί Στέργ. Μάρκου, ιατρόν, 
οί όποιοι κατέβαλον εξ ιδίων τά σχετικά έξοδα, ήτοι τό ποσόν τών 50τουρκ. 
λιρών διά τήν λειτουργίαν καί τής τάξεως ταύτης. Κατά τό έτος τούτο 
συνεισέφερε τό πρώτον ή μητρόπολις Θεσσαλονίκης ποσόν 30 τουρκικών 
λιρών διά τά σχολεία τής Βεροίας. Τό ποσόν τούτο (ως καί τά λοιπά, τά 
όποια έχορηγοΰντο ύπό ταύτης διά τά σχολεία τών χωρίων) προήρχετο 
ασφαλώς έκ τού ειδικού κονδυλίου τού έν Θεσσαλονίκη Γενικού Προξε
νείου τής Ελλάδος.

Έδίδαξαν είς τό Ήμιγυμνάσιον ό Δήμος Βασιλείου, ό Γεώργιος Θεο
λόγης, ό Στέφανος Κούτσαρης, ό Ν. Γ. Άρμενούλης, ό X. Παπανικολάου 
ώς καί οί (είς τήν Αστικήν Σχολήν) Έμμ. Ψάλτης (Διευθυντής), Έμμ. 
Ζάχος, ’Ιωάν. Μηλιόπουλος, Γεώργ. Βλαχογιάννης, Μερκ. Δημητριάδης 
καί ό Έμμ. Νικολαΐδης. Είς τό Παρθεναγωγεΐον αί Μερσίνη Εύθ. Ζάννου, 
Ελένη Λουκά καί Καλλιόπη Μερκ. Δημητριάδου, είς δέ τό Νηπιαγωγεΐον 
ή Εύφ. Παπαθεοκλήτου καί ή Ελισάβετ Κωτούλα. Καί κατά τό έτος τούτο 
έδίδαξεν ή Κατ. Μανάφη είς τό Παρθεναγωγεΐον. Τελικώς ή Κ. Μερσίνη 
δεν διετέλεσε διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου, άλλά ή έκ Κοζάνης Αικα
τερίνη Κυρατσοΰ, ένώ διωρίσθη ό Γεώργ. Μιχαηλίδης (έκ Σιατίστης) ώς 
μαθηματικός κ.λ. είς τό Ήμιγυμνάσιον καί παρητήθη ό X. Παπανικολάου.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής Εφορείας τής 29-8-1896 μεταξύ τών άλλων 
(κώδιξ 21ος, σελ. 34β) :«...’Ανεγνώσθη αναφορά τής Ελισάβετ, μαθήτριας

1. Βλ. καί ’Αναστασίου Έμμ. Χριστοδούλου, Ιστορία τής Βεροίας, 
Βέροια 1960, σ. 90.
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τής ΣΤ' περυσινής τάξεως, δι’ ής αυτή έξαιτεΐται, ϊνα τή έπιτραπή νά έξα- 
κολουθήση έν τή Ζη τάξει τοϋ ήμιγυμνασίου τά μαθήματά της, συνδιδα- 
σκομένη μετά τών άρρένων. Επειδή δέ άτοπος φαίνεται ή τοιαύτη συνδιδα
σκαλία εις τά μέρη μας, εις τούς παρόντας χρόνους, άπεφασίσθη νά μή γεί- 
νη δεκτή εις το ήμιγυμνάσιον ή περί ής ό λόγος μαθήτρια». Παρατηρούμεν 
λοιπόν ότι δεν έπετρέπετο ή συμφοίτησις μαθητών καί μαθητριών (εί μή 
μόνον εις τό Νηπιαγωγεΐον), ότι τό Παρθεναγωγεΐον (ίσοδυναμοΰν με τά 
σημερινά Δημοτικά σχολεία) εΐχεν εξ τάξεις, τό δέ ήμιγυμνάσιον τρεις 
ή τέσσαρας (1896-97).

Κατά τό σχολικόν έτος 1897-1898 έδίδαξαν οί αύτοί, πλήν τών Έλισ. 
Κωτούλα καί Αΐκ. Μανουήλ, αί όποΐαι άπελύθησαν λόγφ οικονομιών, 
καί τών Γ. Θεολόγη καί Ν. ’Αρμενούλη, συνεπεία τής καταργήσεως τής 
Δ' τάξεως τού Ήμιγυμνασίου ελλείψει οικονομικών πόρων. Τέλος διωρί- 
σθησαν ό Έμμ. Κάκος, ως καθηγητής τής τουρκικής καί γαλλικής καί ό 
έκ Βελβενδού Ν. Παπαευαγγέλου, ως Διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής, 
κατόπιν άρνήσεως τού Έμμ. Ζάχου (διά πολλοστήν φοράν) ν’ άναλάβη τήν 
θέσιν ταύτην, προτιμήσαντος νά μείνη πάλιν απλός διδάσκαλος1. Τό έτος 
αυτό ήτο πολύ κρίσιμον, διότι, λόγω τού άτυχούς έλληνοτουρκικοΰ πολέ
μου τού 1897, ή ’Εφορεία τών Σχολείων δέν κατώρθωσε νά είσπράξη τά 
έσοδα τών σχολείων (:«λόγω αντιξοοτήτων τών περιστάσεων καί συνεχούς 
μειώσεως τών μονίμων προσόδων»). Οί διδάσκαλοι καί αί διδασκάλισσαι 
παρητήθησαν μέρους τού μισθού των προς κάλυψιν τού έλλείμματος, καίτοι 
ή αμοιβή των ήτο πολύ μικρά (13-66 λίρ. Τουρκίας έτησίως). Οί Έλληνες 
ύπεβλήθησαν είς έκτάκτους φορολογικάς υποχρεώσεις, τήν δέ 11-5-1897 
συνεστήθη: «Επιτροπή, διά συλλογήν έράνων διά τόν Αύτοκρατορικόν 
(=τουρκικόν) στρατόν». Ή κατάστασις τών σχολικών κτηρίων ήτο άθλια-

Κατά τό έπόμενον σχολικόν έτος (1898-1899) συνεστήθη καί πάλιν ή 
Δ' τάξις τού Ήμιγυμνασίου, άφοΰ άνέλαβον οί ενδιαφερόμενοι τήν κατα
βολήν τών έξόδων λειτουργίας της έξ 67,5 λιρών Τουρκίας. Έδίδαξαν οί 
αύτοί ως καί ό Άντ. Τούσας, ώς Διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής, ή Έλισ. 
Σταύρου, ώς Διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου, ώς καί ό Ά. Τσικερδάνος 
καί ή Έλισ. Κωτούλα.

Κατά τό μεθεπόμενον έκπαιδευτικόν έτος 1900-1901 έδίδαξε καί ό Φυ- 
λακτός (άγνώστου όνόματος), ώς Διευθυντής τής ’Αστικής Σχολής, ό δέ 
Άντ. Τούσας άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τού Ήμιγυμνασίου. Επίσης διωρί- 
σθησαν, ό Άριστ. Ζωγράφος καί ό Κυριάκος Πανάρετος, ενώ άπελύθη ή 
Μ. Ζεγκίνη.

1. Διά τόν Εμμανουήλ Ζάχον βλ. είς τό «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» (Σφενδόνη), 
1953, σ. 302-304.
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Μεγάλη ανωμαλία προέκυψε κατά τήν συνεδρίαν της Εφορείας των 
σχολείων τής 3-8-1901 (κωδιξ 21ος, σελ. 55β κ.έ. καί 20ός, σελ. 105). Αίτια 
ήτο ή άπόλυσις ή μή του Διευθυντοΰ του Ήμιγυμνασίου, διδάκτορος τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών Άντ. Τούσα ή Τούσια. 
Εις τήν συνεδρίαν παρίσταντο οί Έφοροι Στ. Μαλούτας, Κ. Καρατζιόγλου 
καί Α. Κατσιαμάκας καί ό μητροπολίτης Κωνστάντιος (Ίσαακίδης). Οί 
δύο Έφοροι έψήφισαν ύπέρ τής άπολύσεως, ô δέ τρίτος υπέρ τής διατηρή
σεως του Άντ. Τούσα. Έπενέβη ό πρόεδρος (δηλαδή ό μητροπολίτης) 
ψηφίσας ύπέρ τούτου, άλλα οί τρεις Έφοροι διεφώνησαν προς τόν μητρο
πολίτην, διότι υπεστήριξαν ότι μόνον εν ίσοψηφία είχε δικαίωμα ψήφου 
ό πρόεδρος -άρχιερεύς, οπότε άπεχώρησε, χολωθείς, ό μητροπολίτης Κων- 
στάντιος καί διελύθη ή συνεδρίασις. Κάτωθεν τοϋ πρακτικού τής συνεδριά- 
σεως τής Εφορείας (τό όποιον δέν ύπέγραψεν) ό Κωνστάντιος έσημείωσε, 
τήν αύτήν ήμέραν, ότι ή άπόφασις των Εφόρων ήτο άκυρος, επειδή ό έκά- 
στοτε άρχιερεύς είχε — κατά τήν γνώμην του —- πάντοτε δικαίωμα ψήφου, 
διότι τοΰτο έγίνετο έπί έπτά ετη καί επειδή, κατά τήν 322/31-1-1891 Πατριαρ
χικήν καί Συνοδικήν Εγκύκλιον περί των προνομίων τοϋ Πατριαρχείου, 
ό μητροπολίτης ήτο ό μόνος ύπεύθυνος έναντι τής Κυβερνήσεως καί εϊχεν 
— ώς ίσχυρίζετο οδτος — διπλήν ψήφον. Ό Κωνστάντιος συνεκάλεσε τήν 
’Αντιπροσωπείαν τής πόλεως, ή οποία άπεφάνθη (διά ψήφων 11 κατά 5) ότι ό 
έκάστοτε άρχιερεύς εχει πάντοτε δικαίωμα ψήφου. Οί Έφοροι συνήλθον 
καί πάλιν κατά τήν 5-8-1901 καί άπεφάσισαν νά έμμείνουν εις τήν άπόφα- 
σίν των καί ν’ άπολυθή ό Άντ. Τούσας, ό δέ Κωνστάντιος μετέβη εις τήν 
Νάουσαν άπ’ όπου δΤ έπιστολής του (17-8-1901) διέταξε, νάέπαναπροσλη- 
φθή ό Διευθυντής τοϋ Ήμιγυμνασίου, διότι δέν ύπήρχον, πράγματι, διδά
κτορες τής Φιλολογίας ή άπήτουν μεγάλους μισθούς. Οϋτω έτακτοποιήθη 
προσωρινώς τό άναφυέν ζήτημα, πλήν όμως παρητήθη ό Έφορος Στ. Μα
λούτας, εξ αιτίας τής καταλύσεως, ώς ελεγε, των δικαιωμάτων τής ’Εφορείας.

Μετ’ ολίγον, τήν 30-9-1901 (κωδιξ 20ός, σελ. 110) υπεβλήθη εις τήν 
Αντιπροσωπείαν αναφορά εκ μέρους 80 πολιτών καί 12 άντιπροσώπων, 
διά τής οποίας διεμαρτύροντο οδτοι διά τήν άπόφασιν τής 3-8-1901 καί 
έδήλουν ότι δέν πρέπει νά δίδεται διπλή ψήφος εις τόν αρχιερέα, εάν δέ δέν 
έπανωρθοΰτο ή άπόφασις, επαυον οδτοι ν’ αναγνωρίζουν «τήν άντιπροσω- 
πείαν ώς επίσημον τής πόλεως σωματεϊον». Κατόπιν τούτου άπεφασίσθη 
παμψηφεί νά σταλή ό κανονισμός μετά σχετικής άναφοράς εις τό Πατριαρ- 
χεΐον προς ερμηνείαν. Οί ’'Εφοροι όμως παρητήθησαν.

Άν κρίνωμεν άπό νομικής άπόψεως είχον δίκαιον οί Έφοροι, διότι 
κατά τόν ίσχύοντα τότε Κανονισμόν τοϋ 1892 (άρθρον 32, παράγρ. 2) :«Πάσα 
άπόφασις αυτής (= τής’Εφορείας) γίνεται εν συνεδρία διά ψηφοφορίας, 
θεωρείται δέ εν απαρτία, όταν παρώσι δύο τούλάχιστον μέλη. Έν περιπτώ-
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σεν ίσοψηφίας υπερισχύει ή γνώμη ύπέρ ής ήθελε ταχθή ό πρόεδρος»1. 
'Οπωσδήποτε όμως ήδύνατο νά ύποστηριχθή ότι τό άρθρον τούτο κατηρ- 
γήθη σιωπηρώς, διά εθίμου, κατά τό όποιον (εάν όμως υπήρχε πράγματι 
τοιοϋτο καί εάν ήτο δυνατόν νά δημιουργηθή τούτο έντός τόσον μικρού 
χρονικού διαστήματος) ό πρόεδρος έψήφιζε κατά τάς συνεδριάσεις τής 
Εφορείας.

Κατά τό αύτό έτος (1901-1902) έδίδαξε, πλήν των άλλων, καί ή Καλ
λιόπη Θεοχαροπούλου, ενώ ώς Διευθύντρια τού Παρθεναγωγείου προεκρί- 
θη, μεταξύ των: Ματθίλδης Λάϊκμερ, Αικ. Χαλκιοπούλου καί Καλλιόπης 
Δημητριάδου, ή πρώτη, διωρίσθη δέ καί ό Άντ. Κ. Πέρδικας.

Διά τά σχολικά ετη 1902-1903 καί 1903-1904 δέν εχομεν πληροφορίας, 
διότι εις τούς κώδικας δέν καταχωρίζονται σχετικά πρακτικά κ.λ. ή μή 
μόνον οί προϋπολογισμοί.

Κατά τό έτος 1904-1905 Διευθυντής τού Ήμιγυμνασίου ήτο ό Χαρ. 
Ίωαννίδης καί τής ’Αστικής Σχολής ό Θ. Μπαρτζάνας, συναντώμεν δέ τό 
πρώτον καί τούς Κων. Κανάκην, Άναστ. Χριστοδούλου, Δ. Δεσποτίδην 
καί τάς Καλ. Καζαμπάκα καί Άφροδίτην Τριανταφύλλου (Διευθύντριαν 
τού Παρθεναγωγείου).

Τό αύτό διδακτικόν προσωπικόν ήτο καί κατά τό έπόμενον σχολικόν 
έτος (1905-1906), εδίδαξεν όμως καί ό Κ. Δημάδης.

Κατά τό 1906-1907 έδίδαξαν οί αύτοί, πλήν τής Αίκ. Εμμανουήλ, ή 
όποια άπελύθη, ενώ προσελήφθησαν οί Δημ. Θ. Τζιαβέλλας καί Κων. Κα- 
ραλής.

Κατά τά ετη 1906-1907 έκτίσθη τό σχολικόν κτήριον, όπου σήμερον 
στεγάζονται τό Δημόσιον Γυμνάσιον Θηλέων καί Δημοτικά Σχολεία.

Κατά τά ετη 1908-1909 έγένοντο συμπληρώσεις εις τό κτήριον τούτο 
αξίας 180 τουρκικών λιρών, ενώ ή προηγούμενη δαπάνη (κατά τά ετη 1906- 
1907) άνήλθεν εις ποσόν μεγαλύτερον τών 1.000 τουρκικών λιρών, μέγα 
μέρος τών οποίων κατέβαλεν ή άδελφότης τών Βεροιέων «Μέλισσα». Ή 
κατασκευή του κτηρίου τούτου συνετελέσθη, όταν μητροπολίτης Βέροιας 
ήτο ό ’Απόστολος Χριστοδούλου. Κατά τούς χρόνους αύτούς έγένετο προσ
πάθεια καί διά τήν κατασκευήν νέου σχολικού κτηρίου διά τό Παρθεναγω
γείο V, αλλά τελικώς ούδέν έπετεύχθη.

Τέλος, άς σημειωθή, ότι ό αριθμός τών Ελλήνων μαθητών καί μαθη

1. Βλ. καί τάς μελετάς μου, εις «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» (Σφενδόνη), 1964, 
σ. 333-335 καί Τρεις κανονισμοί..., ε.ά., σ. 109-110.
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τριών, τής μεν πόλεως τής Βεροίας έκυμαίνετο μεταξύ των 600-700, τής δέ 
επαρχίας της μεταξύ των 2.100-2.5001.

Πλήν των έλληνικών σχολείων έλειτούργουν (εις τήν Βέροιαν) καί 
τουρκικά σχολεία, ήτοι εξ κατώτερα τριτάξια άρρένων (έξ ών δύο κυβερ
νητικά καί 4 ένοριακά, προκαταρκτικά) καί εν άνώτερον (τριτάξιον), ώς 
καί δύο Παρθεναγωγεία. Επίσης εν έβραϊκόν δημοτικόν καί εν ή δύο ρου
μανικά (των Βλαχο-Ρουμανιζόντων).

ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

1. Σχετικόν έγγραφον (περί τόν σχολείων τής έπαρχίας Βεροίας) έδημοσίευσα ήδη 
εις τό «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον» (Σφενδόνη), 1963, σ. 139-142, μέ τόν τίτλον, Τά σχο
λεία τής Βεροίας-Ναούσης κατά τό 1898.



RÉSUMÉ

Georges Ch. Chionidis, Les écoles de Véria entre 1849-1912 d’ 
après des documents inédits.

L’auteur utilise des documents inédits de la communauté de Véria, afin 
qu’il puisse donner des renseignements exacts sur l’éducation à cette ville, 
pendant les dernières soixante années de la domination turque, s.a.d entre les 
années 1849-1912.

Concrétement, l’auteur fourni des éléments nouveaux sur la période 1849- 
1884, d’ après un document inédit des écoles de Véria où sont relatés les 
réparations, les reconstructions, les listes des donateurs et des souscripteurs 
et aussi les comptes des recettes et des dépenses d’où nous apprenons, au
jourd’hui, les noms et les rémunérations des instituteurs.

L’auteur examine aussi la période entre 1892-1912 en se basant aux docu
ments inédits de l’évêché de Véria.
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