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ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ Μ. ΣΑΡΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΖΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1906

Στο προηγούμενο τεύχος τοϋ περιοδικού «Μακεδονικά»1 είχαμε δη
μοσιεύσει μια ανέκδοτη έκθεση τού γνωστού Ήπειρώτη εκπαιδευτικού Δη- 
μητρίου Μ. Σάρρου1 2, πού άναφερόταν στήν κατάσταση τής έλληνίκης παι
δείας στήν ύπαιθρο τού καζά Θεσσαλονίκης κατά το 1906. Τό κείμενο έκεΐνο 
περιείχε ένδιαφέροντα στοιχεία τόσο γιάτά σχολεία όσο καί γιά τήν οικονο
μική καί κοινωνική γενικά κατάσταση των κατοίκων των διαφόρων χωριών 
τής παραπάνω περιοχής, πού ό Σάρρος είχε έπισκεφθή μέ τήν ιδιότητα τού 
«Γενικού Έπιθεωρητοΰ των έν Μακεδονία Ελληνικών Σχολείων».

Στον παρόντα τόμο φέρνουμε στο φώς τής δημοσιότητας ένα παρόμοιο 
κείμενο τού Σάρρου, τής Ιδιας άκριβώς ήμερομηνίας μέ τό παραπάνω (10 
’Ιουλίου 1906), πού άναφέρεται στήν κατάσταση τής παιδείας στον καζά Κα
τερίνης (σημερινό νομό Πιερίας). Τό νέο αύτό ντοκουμέντο, μολονότι έχει 
τίς αρετές τού προηγουμένου (ακρίβεια, αντικειμενικότητα κ.λ.), υστερεί κά
πως άπό εκείνο, γιατί δεν είναι ούτε τόσο εκτενές (καλύπτει μόνον 12 χειρό
γραφες σελίδες) ούτε τόσο άναλυτικό (δέν περιγράφει, όπως θά ϊδή ό αναγνώ
στης, μέ λεπτομέρειες τήν έκπαιδευτική κατάσταση όλων τών χωριών τού 
καζά). Παρά ταΰτα θεωρήσαμε σκόπιμο νά δημοσιεύσουμε καί τήν έκθεση 
αυτή, συνοδεύοντας τό κείμενο μέ τον απαραίτητο, κατά τήν κρίση μας, ύπο- 
μνηματισμό, γιατί νομίζουμε ότι προσφέρει αρκετά χρήσιμα στοιχεία στήν 
ιστορική επιστήμη καί γιατί δσα γνωρίζουμε γιά τήν κατάσταση τής έλλη- 
νικής παιδείας στήν Πιερία κατά τήν έποχή έκείνη είναι μάλλον λιγοστά3.

Τό κείμενο τής εκθέσεως αυτής τού Σάρρου είναι τό έξής:

1. Βλ. «Μακεδονικά» 15 (1975) 114-146.
2. Γιά τήν προσωπικότητα καί τό 6ργο τοϋ Δημ. Σάρρου βλ. Σ τ ε φ ά ν ο υ I. Παπα- 

δοπούλου, Ή κατάσταση τής παιδείας τό 1906 στήν ύπαιθρο τοϋ καζά Θεσσαλονίκης. 
(Μιά άνέκδοτη εκθεση τοϋ Δημητρίου Μ. Σάρρου), «Μακεδονικά» 15 (1975) 114-115 σημ.
3, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία.

3. 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 άριθ. 31, 
Θεσσαλονίκη 1970, σ. 91-93, 223, 238, όπου καί ή προηγούμενη βιβλιογραφία.
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2 Στ. I. Παπαδόπουλος

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ’Εν Θεσσαλονίκη τή 10 ’Ιουλίου 1906
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Άριθμ. ’ Αντίγραφον

ΚΑΖΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Περιοδεία τον Γεν( ικοϋ) Έπιθεωρητον των ελλ(ηνικών) σχολείων Δ. 
Σάρρον άνά την Αικατερίνην, Κολινδρόν, Λ ιβάνοβον1, Καταχάν, "Αγιον ’ Ιωάν - 
νην και Κίτρος.

(30-31 Μαΐον και 3-7 ’Ιουνίου 1906)

Αικατερίνη

Κατά την δοθεΐσάν μοι σημείωσιν υπό τον 'Αγιον Κίτρους, μήπω λαβόν- 
τος άντίγραφον της τελευταίας τουρκικής άπογραφής1 2, ύπάρχουσιν ενταύθα 
οίκογένειαι ελληνικοί 501, ών τα 2/3 μητρικήν γλώσσαν εχονσι την κοντσο- 
βλαχικήν, γινώσκουσι δε καί λαλονσι πασαι την ελληνικήν. Των οικογενειών 
τούτων 120 παραθερίζονσιν εις Λιβάδι (Βλαχολίβαδον συνήθως)3, εξ ον και 
όρμώνται, 50 εν Σαμαρίνη, καί 20, Άλβανιτοβλάχων, εις διάφορα μέρη. 30 
δε οίκογένειαι βλαχοφώνων Ήπειρωτών, εκ Φλαμπονραρίον ai πλεϊσται, πα-

1. TÒ Λιβάνοβο ή Λιμπάνοβο μετονομάστηκε το 1926 σέ ΑΙγίνιον.
2. Ό Σάρρος έννοεϊ έδώ τήν τουρκική άπογραφή τοϋ 1904-1905 τή γνωστή ώς άπογρα- 

φή τοϋ Χουσεΐν Χιλμή πασά (βλ. σχετικά Παπαδοπούλου, Ή κατάσταση τής παι
δείας στήν ύπαιθρο τοϋ καζά Θεσσαλονίκης, ο.π., σ. 117 σημ. 8).

3. Για τήν Ιστορική αυτή κωμόπολη τοϋ Όλύμπου βλ. τα νεώτερα βιβλία των Ίωάν- 
νου Γ. Συνεφάκη, Λιβάδι, ή πατρίδα τοϋ Γεωργάκη ’Ολυμπίου, Κατερίνη 1973, σελ. 
136, καί Ε. Γ κ ο ύ μ α, Λιβάδι. Γεωγραφία-Ίστορική-Λαογραφική έπισκόπησις, Λιβάδι 
1973, σελ. 220. Πρβλ. καί κριτική τών δύο αυτών βιβλίων από τον Ά θ α ν. Ά γ γ ε λ ό- 
π ο υ λ ο στά «Μακεδονικά» 15 (1975) 401-406. Βλ. ακόμη καί λίγα σχετικά στοϋ ’Αντω
νίου Μηλιαράκη, 'Οδοιπορικά Μακεδονίας, ’Ηπείρου καί Θεσσαλίας κατά τόν 
Émile Isambert, έν Άθήναις 1878, σ. 109, καί στοϋ Νικολάου Θ. Σχινα, Όδοιπορι- 
καί σημειώσεις Μακεδονίας, ’Ηπείρου, νέας όροθετικής γραμμής καί Θεσσαλίας, συντα- 
χθεΐσαι τή έντολή τοϋ έπί τών Στρατιωτικών Υπουργού υπό Νικολάου Θ. Σχινα, ταγμα
τάρχου τοϋ μηχανικού παρά τώ Έπιτελικφ Γραφείφ τοϋ 'Υπουργείου Στρατιωτικών, φυλ- 
λάδιον Πρώτον, έν Άθήναις 1886, σ. 83-84. Ό τελευταίος γράφει τά έξής: Ή κωμόπολις 
Βλαχολείβαδον κείται.... Ό πληθυσμός αυτής άνέρχεται νϋν εις 400-450 χριστιανικός οίκο-- 
γενείας, εν φ εις προγενεστέραν εποχήν ήτο πολύ μεγαλείτερος, τάς όποιας διακρίνει πατριω
τισμός, φιλεργία καί φιλομάθεια, ής ένεκεν διατηροϋσι σχολεία άρρένων καί θηλέων. Κύ
ριον επάγγελμα οι μέν κάτοικοι εχονσι τήν κτηνοτροφίαν καί τήν υφαντουργίαν χονδρών μάλ
λινων υφασμάτων καλούμένων (σκουτί), οί δε εκπατρισθέντες, κατά διαφόρους εποχάς, διά
φορα μετέρχονται επαγγέλματα. Έν τή κωμοπόλει ύπάρχουσι πέντε μεγάλαι έκκλησίαι, 
εχουααι τοιχογραφίας βυζαντινού ρυθμού· καί προς τούτοις εν αυτή είναι καί ή έδρα τού 
επισκόπου Πέτρας.
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Μια εκθεση γιά τήν έκπαίδευση στον καζά Κατερίνης 3

ραμένονσι διαρκώς εν τή πόλει.
Κατοικοϋσιν εν Αικατερίνη καί 300 οίκογένειαι Τούρκων, ών πολλαι ελ

ληνόφωνοι.
(Κατά την περυσινήν στατιστικήν οίκογενειαι ελληνικαί 500, κάτοικοι σ. 2 

δε 2.316)Κ
cΗ ΑΙκατερίνη άπό μικρός κώμης και δη ιδιοκτήτου, οΐα ήτο προ τής ενώ- 

σεως τής Θεσσαλίας1 2, συνοικισθεϊσα εξ έπηλύδων βλαχοφώνων Λιβαδιωτών 
και ’Ηπειρωτών και άλλων Μακεδόνων περίοικων και όσημέραι προαγομένη 
νλικώς και πνενματικώς, κατέστη πόλις εμπορική καί χαρίεσσα, κοσμούμενη 
διά καλών οίκοδομών καί ενρειών όδών, προσλαμβάνονσα δε Ιδιάζονσαν χάριν 
εκ τον μεγαλοπρεπώς νπερκειμένον άθανάτου Όλυμπου καί τής πυκνοφύτου 
σεμνής καί γοητευτικής Πιερίας, ών ή θέα εμβάλλει τον επισκέπτην εις δια
θέσεις εύαρέστονς άλλα καί μελαγχολικάς.

'Η κυριωτάτη αισθητή ελλειψις ενταύθα είναι ή τής εύκολου καί ταχείας

1. Ή εικόνα αύτή του πληθυσμού τής Κατερίνης δέν παρουσιάζει καί πολύ μεγάλη 
διαφορά άπό έκείνη πού μάς δίνει στο «όδοιπορικό» του (έκδοση 1886) ό Νικ. Σχινάς, πού 
γράφει τά έξης γιά τήν Κατερίνη: Κεϊται επί πεδιάδος Ανοικτής, καί Απέχει δύο ώρας 
τών υπωρειών τοϋ Όλυμπον καί μίαν τής θαλάσσης, είναι δ’ εύπρόσβλητος Από τής εκ τοϋ 
Πλαταμώνος όδοϋ καί είναι έδρα Μουδίρου, ήτοι Έπαρχον. Κατά το πλεϊστον Ανήκει τοΐς 
Όθωμανοίς Γιουσούφ-έφέντη καί Άρήφ-έφέντη. ΟίκεΙται <5ε υπό 70 οικογενειών *Οθωμα
νών εκ Λ άλα, Εύβοιας καί Γρεβενών. 70 οικογενειών ’Αθιγγάνων, χαλκέων καί υπηρετών.
100 οικογενειών Κιρκασιών, πέριξ τής πόλεως οίκουσών, μετοίκων εκ τοϋ επί τών ΒΑ. κλι- 
τνων τον Όλυμπου χωρίου Τόχοβας' οϋτοι είσί ζενγίται καί Άγριοι. 220 οικογενειών χριστια
νών καλλιεργητών τών κτημάτων. Επομένως δ πληθυσμός Ανέρχεται εις 1800 χριστιανούς 
καί 1200 Οθωμανούς, προς δε τούτοις καί ετεραι 130 οίκογενειαι παραχειμάζουσι, κατερχό- 
μεναι έκ τών χωρίων τής Μακεδονίας Σαμαρίνας, ’Αβδέλλας, Σμίξης καί Γρεβενών. ’Έχει 
9 χάνια χωρουντα 800 Άνδρας καί 300 ίππους με χόρτον καί κριθήν αφθονον, 20.000 πρό
βατα, πολλάς Αγελάδας καί βουβάλους, 100 φορτηγάς άμάξας, 100-150 ίππους καί 10 υδρό
μυλους παρέχοντας εκάστου 500-1.000 δκάδας Αλεύρου, 20 κλιβάνους παρέχοντας 1.000- 
2.000 Άρτους ήμερησίως, διοικητηρίου ξύλινον Αλλ’ ευρύχωρου, νέον στρατώνα λιθόκτιστου 
χωρητικότητος 1000 Ανδρών, τέμενος λιθόκτιστου, εν σχολείου οθωμανικόν μικρόν, 2 σχο
λεία Αρρένων λιθόκτιστα, 2 εκκλησίας λιθόκτιστους, καί τέλος υδρεύεται εκ τοϋ παραρρέον- 
τος ποταμίου. Ή συνήθης φρουρά σύγκειται εξ ενός τάγματος 300-400 Ανδρών δυνάμεως,
15-20 ζαπτιέδων εντοπίων καί 20-30 τουρκαλβανών (Σ χ ι ν &, Όδοιπορικαί σημειώσεις 
Μακεδονίας, Ηπείρου κ.λ., Α', σ. 40-41. Πρβλ. καί Β. Δ. Ζώτου Μολοσσοϋ, 
Ήπειρωτικαί Μακεδονικαί μελέται, τόμος Δ', Δρομολόγιον τής Ελληνικής Χερσονήσου 
αρχαιολογικόν, ιστορικόν, γεωγραφικόν, στρατιωτικόν, στατιστικόν καί έμπορικόν, τεύ
χος Γ', Μακεδονία καί Σερβία, έν Άθήναις 1887, σ. 229-230).

2. Πρβλ. καί τό «οδοιπορικόν» τού Émile Isambert (έκδοση 1873), πού περιγράφει τήν 
Κατερίνη ώς πολίχνην εκτισμένην επί τών οχθών τοϋ Πέλικα, πρωτεύουσαν τής παραλίου 
επαρχίας, ήτις εκτείνεται ύπο τά κράσπεδα τοϋ ορούς Όλύμπον. ’Αγορά, τζαμίον καί τινες 
μεγάλαι οίκίαι κατοικούμεναι υπό τών βεήδων τοϋ τόπου άποτελοϋσιν τήν οθωμανικήν συν
οικίαν, το λοιπόν τής πόλεως οίκείται υπό γεωργών Ελλήνων (Μ ηλιαράκη, 'Οδοι
πορικά Μακεδονίας, Ηπείρου κ.λ., σ. 73).
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4 Στ. I. Παπαδόπουλος

συγκοινωνίας δι άτμοπλοίου, σιδηροδρόμου ή αμαξιτόν, εξ ον δυσχερής απο
βαίνει η τε εμπορική και κοινωνική κίνησις, Ιδία κατά το φθινόπωρον καί χει
μώνα, δτε ή ιστιοπλοΐα διατελεϊ υπό τάς ιδιοτροπίας τοϋ καιρόν. Έν τούτοις 
κατά τήν εβδομαδιαίαν τής πόλεως αγοράν σνρρέουσι πολλαχόθεν, ιδία εκ των 
ορεινών περιχώρων τής Πιερίας καί τής επαρχίας ’Ελασσώνος, χωρικοί καί 
έμποροι προς ποικίλας σνναλλαγάς.

3 c Υπό εθνικήν καί πνευματικήν εποψιν το έτος/τούτο μετά τον προηγηθέντος
εν τή εξελίξει τής Αικατερίνης θ’ άποτελώσι πάντοτε σταθμόν φαεινόν καί εύ- 
φρόσννον, καθόσον ή εθνική συνείδησις τών ήμετέρων καί δή τών βλαχοφώνων 
ίκανώς άνεπτνχθη καί εφανατίσθη, ή δ è ρουμανική προπαγάνδα οίκτράν ενταύ
θα υπέστη ήτταν—κλεισθέντος σχεδόν τοϋ σχολείου αυτής, τοϋ προπέρνσιν μεν 
άριθμοϋντος 150 μαθητάς, εφέτος δε μόνον δύο διδασκάλους ανεν μαθητών1— 
επιβλητικόν δε καί καλλιμάρμαρον προβάλλει εν τή κεντρικωτάτη τής πόλεως 
όδώ, παρά τον εΰρύχωρον τής κομψής εκκλησίας περίβολον, το εφέτος συντε- 
λεσθεν γενναία εθνική αρωγή, ευρύ, εύάερον καί καταλλήλως διηρημένον νεό- 
δμητρν διδακτήριον1 2.

Ή ευοίωνος αυτή άναγέννησις όφειλομένη εις τήν σύντονον μέριμναν τοϋ 
εν Θεσσαλονίκη Γενικοϋ Προξενείου, εις τον θερμονργόν ζήλον τοϋ νέου ’Επι
σκόπου κ. Παρθενίου3 καί εις τούς φιλότιμους κόπους ενίων Α’ικατερινιωτών,

1. Γιά τή ρουμανική προπαγάνδα καί τήν αποτυχία της τόσο μέσα στήν Κατερίνη όσο 
καί στα βλαχόφωνα χωριά τής περιοχής Όλυμπου καί Πιερίων βλ. πρόχειρα: Κλεοπά
τρας Πολύζο υ-Μ α μ έ λ η, 'Ιστορία τού Κολινδροϋ. Μέ εύρυτάτη έπισκόπηση γεω
γραφική, ιστορική, έθνολογική τής Πιερίας, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 58-61. Ά θ α ν. Ά γ- 
γελοπούλου. Ή συμβολή τής επισκοπής Πέτρας εις τάέθνικάκαί έκπαιδευτικά προ
βλήματα τού Ελληνισμού τής περιοχής Όλυμπου (1890-1896), «Μακεδονικά» 15 (1975) 
65-69. "Ας σημειωθή έδώ ότι τό ρουμανικό σχολείο τής Κατερίνης είχε κατορθώσει μια 
εποχή να εχη διπλάσιους σχεδόν μαθητές από τό έλληνικό.

2. Γιά τήν ανέγερση τό 1905 τοϋ νέου σχολικοϋ κτηρίου τής Κατερίνης βλ. Π α π α- 
δοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα, σ. 92.

3. Ό Παρθένιος Βαρδάκας διαδέχθηκε στήν έπισκοπή Κίτρους τον πρώην Πέτρας 
Θεόκλητο τό 1904 καί παρέμεινε στήν Κατερίνη ώς τό θάνατό του τό 1933. ’Ονομάστηκε 
πρώτος μητροπολίτης Κίτρους τό 1924, όταν ή έπισκοπή ύψώθηκε μέ Πατριαρχική Πράξη 
σέ μητρόπολη. Ό Παρθένιος ύπήρξεν άξιόλογος καί δραστήριος ιεράρχης, αντιμετώπισε 
μέ σθένος καί έξουδετέρωσε τή ρουμανική προπαγάνδα, καί συνέβαλε άποφασιστικά στήν 
οργάνωση τοϋ Μακεδονικού ’Αγώνα στήν περιοχή του. Μετά τήν άπελευθέρωση τής Μα
κεδονίας άπό τόν τουρκικό ζυγό δημοσίευσε (Άθήναι 1918) ενα ένδιαφέρον βιβλίο μέ τί
τλο «Περιγραφή κυρίως έννέα έτών τουρκοκρατίας τής περιφερείας ’Επισκοπής Κίτρους 
άπό τοϋ 1903-1912», πού άποτελεϊ χρήσιμη πηγή γιά τήν ιστορία τής παραπάνω περιοχής 
κατά τις αρχές τοϋ αιώνα μας. ’Αποσπάσματα άπό τό έργο αύτό έχουν άναδημοσιευθή στο 
«Λεύκωμα έπί τή πεντηκονταετή ρίδι άπό τής άπελευθερώσεως τής Κατερίνης», πού έξέ- 
δωσε τό 1962 ή 'Ιερά Μητρόπολις Κίτρους (βλ. σ. 13-17).

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 04/05/2020 23:22:33 |

http://epublishing.ekt.gr


Μιά έκθεση γιά τήν εκπαίδευση στον καζά Κατερίνης 5

ών πρωτοστατεί ό κ. Λαναρίδης1, ενελπιστονμεν ότι δεν θ’ άνακόψη τήν προς 
τά πρόσω πορείαν της.

Μαθηταί-γλαισσα-διδάσκαλοι
Κατά το σχολικόν τούτο έτος ενεγράφησαν εις τά σχολεία τής Αικατερί

νης μαθητα'ι êv δλω 442—πέρυσιν 366. Και εν μεν τη εξατάκτω μικτή αστική 
σχολή τή λειτονργονση εν τώ νεοδμήτω διδακτηρίω ενεγράφησαν 297 (ών 122 
θήλεις + 175 αρρενες), προσήλθον δ’ εις τάς θερινάς εξετάσεις/ εξ αυτών 207, εν 
δε τω νηπιαγωγεία) τώ λειτουργοϋντι εν τώ παρακείμενα) παλαιώ διδακτηρίω 
τής κοινότητος νήπια 145 (ών 85 αρρενα-\-60 θήλεα). Και εκ μεν τών μαθητών 
τής αστικής εχονσι μητρικήν τήν βλαχικήν γλώσσαν 211, εκ δε τών τον νηπια
γωγείου 105. Οϋταις εκ τών 442 εγγραφέντων οί βλαχόφωνοι μεν μαθητα'ι 
ανέρχονται εις 316, οί δ’ ελληνόφωνοι εις 126. Είναι όμως γνωστόν οτι καί οί 
βλαχόφωνοι μαθητα'ι, ώς και οί γονείς των, λαλοϋσι τήν ελληνικήν ευχερέστατα 
μηδόλως διακρινόμενοι τών μονογλώσσων ελληνοφώνων, δπερ δεν συμβαίνει 
παρά τοίς εχονσι μητρικήν τήν σλαυομακεδονικήν (ή συνήθως βουλγαρικήν 
καλονμένην) διάλεκτον. Κατά ταντα οί βλαχόφωνοι οντοι είναι δίγλωσσοι λα- 
λοϋντες μετ’ ίσης εύχερείας άμφοτέρας τάς γλώσσας, προτιμίόντες όμως εις τάς 
αναμεταξύ των σχέσεις καί εν τώ οϊκω των τήν βλαχικήν, παρά τάς συχνάκις 
γενομένας αύτοίς υποδείξεις iva δι εθνικούς λόγους μόνον τήν ελληνικήν λα- 
λώσιν. Αυτή είναι ή υπό τινων προσφυώς κληθεΐσα βλαχογλυκάδα, καθ’ ής 
επιμόνως καί συστηματικώς θ’ άντιπαλαίη, επί μακράν ίσως, ή ήμετέρα γλώσ
σα, ώς ποιεί και κατά τής βαρβαρω τάτης σλ avo μακεδονικής.

'Εκ τών εξ διδασκάλων Αικατερίνης ό διευθυντής Ξ. Κωνσταντινίδης είναι 
καλώς κατηρτισμένος δι/δάξας λίαν ευδοκίμως, στερείται όμως διοικητικών 
τινων προσόντων πρωτόπειρος ών. Ό Κίμων Αστεριού, εντόπιος τελειόφοι
τος τής ’Ιατρικής1 2, εδίδαξεν άποτελεσματ ικώς τήν γυμναστικήν καί μουσικήν, 
ώς προς ταλλα έδειξε πολλήν νωθρότητα. Θ’ άποχωρήση εφέτος τον διδασκα
λικού επαγγέλματος ΐνα τελειώση τάς ιατρικός τον σπονδάς. Οί δύο άλλοι δι
δάσκαλοι Ν. Βααιλειάδης καί Παπαγιάννης είναι ανευ εθνικής ζωής καί άνα- 
πτύξεως. ’Άριστα είργάσθησαν αί δύο φιλότιμοι καί δραστήριοι διδασκάλισσαι- 
νηπιαγωγοί ’Αμαλία Χατζηγεωργίου καί Μαρία Γεωργίου.

'Ο εκπαιδευτικός προϋπολογισμός τής κοινότητος κατά τους εφόρους καί 
τόν ’Επίσκοπον έχει ώδε:

1. Ό Γεώργιος Λαναρίδης καταγόταν από τό Λιβάδι τοδ Όλυμπου.
2. Ό Κίμων ’Αστεριού ήταν γιος τοϋ γιατροΰ Άθαν. ’Αστεριού από τό Λιβάδι τοϋ 

Όλύμπου, ό όποιος είχε πάρει μέρος στήν Μακεδονική έπανάσταση τοϋ 1878 ώς μέλος 
τής «Προσωρινής Κυβερνήσεως τής Μακεδονίας» (βλ. Συνεφάκη, Λιβάδι, σ. 38, 97- 
98, 115-116, όπου καί μνεία τής προηγουμένης σχετικής μέ τόν Άθαν. ’Αστεριού βιβλιο
γραφίας).
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6 Στ. I. Παπαδόπουλος

a) έσοδα β) έξοδα
, Εκκλησίας περίσσευμα λιρ. 40 Εις μισθούς 4 διδασκάλων και 2
Κηροποιείου » )) 40 διδασκαλισσών, επιμίσθιον τουρ-
εισιτήρια μαθητών )) 12 κίστου, αμοιβήν επιστάτου, καν-
δίσκος Τριών ’Ιεραρχών » 8 σιμόν ύλην, κ.τ.λ.
επίδομα εθνικόν » 80

180
έλλειμμα )) 30

210 210

To v7i αυτών παρουσιαζόμενον έλλειμμα των 30 λιρών δεν μοι φαίνεται 
πολύ αληθές, καθόσον η εκκλησία των δέον να έχη περίσσευμα πολλω άνώτε- 
ρον τοϋ σημειωθέντος.

'Η πόλις ονσα Άλλοτε τσεφλίκιον και βαθμηδόν εξαγορασθείσα δεν έχει 
κοινοτικήν κτηματικήν περιουσίαν ώς έχουσιν al πλεϊσται των ελληνικών κοι- 

σ. 6 νοτήτων, Ισυνετήρει δε μέχρι τονδε τα σχολεία αυτής διά καταβολής διδάκτρων 
και προαιρετικών συνδρομών τών ιδιωτών. Τα εν λογω δίδακτρα, ανελθοντα 
κατά το παρελθόν έτος εις 80 λίρας, κατέστησαν προαιρετικά, ή μάλλον κατηρ- 
γήθησαν, τή εγκρίσει τοϋ Γ. Προξενείου, iva μη αφορμήν λαμβανοντες εξ αυτών 
στέλλωσι τά τέκνα των οι βλαχόφωνοι εις το δωρεάν δεχομενον αντα ρωμουνι- 
κόν σχολεΐον, εις οϋ την διάλυσιν συνετέλεσε μεγάλως ή κατάργησις τών διδά
κτρων, ήτις όμως καθιστά άναγκαίαν εξ άλλου την επι τινα χρονον αμειωτον 
καταβολήν τοϋ εθνικού χορηγήματος, μέχρις οϋ τουλάχιστον καταστή Ακίν
δυνος ή ρουμανική προπαγάνδα, διά μείζονος ενισχύσεως τοϋ εθνικόν ημών φρο
νήματος και Άλλων μέσων.

Εις Αικατερίνην μετέβημεν, προσκληθέντες υπό τών εφοροδημογερόντων, 
κατά τάς εξετάσεις, al διεξήχθησαν πανηγνρικώς ενώπιον πλήθους πολλοϋ 
μετ’ άσυνήθους προθυμίας σννελθόντος εφετος εις την νεοδμητον σχολήν. Εκεί 
εδόθη ήμϊν κατάλληλος ευκαιρία iva και δημοσία ειπωμεν ο,τι ενομισαμεν προσ
φοράν εις την εθνικήν καί πνευματικήν ουριοδρομίαν τής κοινοτητος.

Ή Αικατερίνη είναι έδρα τοϋ ’Επισκόπου Κίτρους και Πέτρας1 και πρω

ί. Στο σημείο αύτό φαίνεται πώς ό Σάρρος δέν είναι πολύ ακριβής, γιατί ή έπισκοπή 
Πέτρας, πού είχε έδρα τό Λιβάδι τού Όλύμπου, καταργήθηκε με Πατριαρχικό καί Συνο
δικό Τόμο τό 1896 καί τά χωριά πού υπάγονταν σ’ αύτήν μοιράστηκαν ανάμεσα στην μη
τρόπολη Έλασσώνος καί τήν έπισκοπή Κίτρους. Ό τελευταίος βέβαια έπίσκοπος Πέτρας 
Θεόκλητος μετατέθηκε τό 1896 στήν έπισκοπή Κίτρους, όπου καί έμεινε ώς τό 1904, όπότε 
τόν διαδέχθηκε ό Παρθένιος Βαρδάκας (1904-1933), όσο όμως ξέρω ό έκάστοτε έπίσκοπος 
καί αργότερα (μετά τό 1924) μητροπολίτης Κίτρους δέν έφερε ποτέ καί τόν τίτλο τοϋ «Πέ
τρας»' για τήν κατάργηση τής έπισκοπής Πέτρας βλ. Άγγελοπούλου, Η συμβολή 
τής έπισκοπής Πέτρας κ.λ., ό.π., σ. 64 σημ. 1, 73-83,
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τεύονσα τον καζά, δστις έχει όνο επαρχεία (μουδουρλίκια), το Λιτόχωρον καί 
τον Κολινδρόν.

Κολινδρός σ. 7

Κατά την στατιστικήν τον παρελθόντος έτους εχει οικίας 475, στέφανα 
600, κατοίκονς δ’ εν δλφ "Ελληνας 3070. Γλώσσα ελληνική.

’Επί υψηλής καί φύσει όχνράς θέσεως κείμενη ή άξιόλογος αϋτη καί σφρι- 
γώσα κωμόπολις, έδρα μουδίρη, εχει ετησίους κοινοτικός προσόδους 220 λι
ρών εκ κληροδοτημάτων καί κτημάτων, δι ών συντηρεί καλώς τά σχολεία της, 
δυναμένη ν’ αύξηση αυτός εις ύπερτριακοσίας, αν ύπάρξη προσεκτικωτέρα δια- 
χείρισις. Ή κοινότης άναγνωρίζουσα τήν άνάγκην ίδρνσεως νέου καταλλήλου 
διδακτηρίου εξέλεξε προς τούτο έκτενέστατον καί περίοπτον γήπεδον, εχει δε 
ετοίμους επί τοΰ παρόντος 250 λίρας καί οϊκοδομήσιμον υλικόν, άναμένονσα τήν 
άπαιτονμένην κυβερνητικήν άδειαν εις ήν δ καημακάμης Αικατερίνης—μετα
τεθείς νϋν ευτυχώς—παρενέβαλε προσκόμματα. 7 ας αυτός δυσκολίας παρεί
χαν ό αυτός καί διά τήν άνέγερσιν τών σχολείων Λιτοχώρον καί Δρνανίστης1, 
αϊτινες οϋπω ήρθησαν.

Κατά το έτος τούτο ένεγράφησαν μαθηταί έν δλω 470 (πέρυσιν 450), ών 
εν μεν τή πεντατάκτφ μικτή άστική σχολή 340 (τούτων 124 κοράσια), /εν δε σ. 8 
τώ νηπιαγωγείο) 130. Έκ τών μαθητών τής άστικής άπεσύρθησαν 57. Έδί- 
δαξαν δ’ εν Κολινδρώ μετά πολλον ζήλου καί αρκούντως καρποφόρως εφέτος:
1) Δ. Ζορπάς διευθυντής, Ικανός καί εύμέθοδος άλλ’ άγαν ευέξαπτος. 2)1. 
Μηλιόπουλος πεπειραμένος διδασκαλιστής, άπέχων πλέον τής οινοποσίας. 3) 
Γεώργιος Κωνσταντίνου, φιλότιμος καί μελετηρός γυμνασιαστής. 4) ’Ακριβός 
Κανάκης έκ Βέροιας, πρωτόπειρος. 5) Αικατερίνη Τσώμου ενθουσιώδης καί 
εύγλωττος διδασκάλισσα. 6) 'Ελένη Λασκαρίδου βοηθός εντόπια, φιλοπονωτά- 
τη. Ή κοινότης θά προσλάβη τό πρόσεχες έτος ένα άκόμη διδάσκαλον. ΙΙέρυ- 
σιν είχε μόνον 5.

’Εν Κολινδρώ κατοικοϋσι μονίμως, προ 40ετίας έγκαταστόσαι, τέσσα- 
ρες οίκογένειαι βλαχόφωνοι, Κοπατσαραίαι λεγόμενοι, έκ 40 περίπου ψυχών, 
έπινεμόμενοι ανευ πληρωμής τάς βοσκήσιμους γαίας τής κοινότητος, δι δ καί 
σφόδρα ύπ’ αυτής μισούνται. Κατά τών Κοπατσαραίων τούτων, οιτινες ισχυ
ρίζονται δτι είναι "Ελληνες καί έλληνοφρονοϋντες, ύπάρχουσιν ύπόνοιαι δτι ρου- 
μανοφρονοϋσιν ένισχυόμεναι έκ τής ματ αίας αυτών απόπειρας δπως έπί τών 
ερειπίων παλαιός τίνος παρά τόν Καταχβν έκκλησίας άνεγείρωσιν αυτοί νέαν 
ήν, μόλις άρξαμένην ν’ άνιδρύηται, κατηδάφισαν οι Κολινδρηνοί νύκτωρ, πι-

1. Ή Δρυάνιστα ή Αρυάνιτσα, ενα από τά αξιόλογα κεφαλοχώρια τοΰ καζά Κατερίνης 
τό όποιο άποτελοΰνταν από αρκετούς συνοικισμούς, μετονομάστηκε τό 1926 σέ Μοσχο- 
πόταμος.
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στεύοντες καί βεβαιοϋντες ότι ρουμανική επινεύσει προέβαινον οι βλαχόφωνοι /
9 εις την άνίδρνσιν της εν λόγω εκκλησίας.

ΟΙ Κολινδρηνοί άσχολοϋνται εις την σηροτροφίαν, γεωργίαν καί καλλιέρ
γειαν όπωροφόρων δένδρων, ιδία κερασεών, ών λίαν πρώιμος και πλούσια εξα
γωγή γίνεται είς Θεσσαλονίκην και αλλαχού. 'Η κωμόπολις έχει 4 εκκλησίας, 
ών al δύο λειτουργονσι τακτικώς, και 4 Ιερείς μετριωτάτης άναπτύξεως1.

Λιβάνοβον

Οίκίαι χριστιανικάι ελληνοφρονονσαι 75, κάτοικοι (αρρενες 214+208 θή- 
λεις) 422. (Έν τούτοις περιλαμβάνονται και οΐ εν 12 οίκίαις κατοικοϋντες τον 
παρακειμένου τσεφλικίον Καλυβιών Λιβανόβου). Οίκίαι Βλάχων παραχειμα- 
ζόντων εκ Σε:).ίου 20. Οίκίαι τουρκικάI 40, τονρκαθιγγανικαϊ δε 151 2.

Γλώσσα σλανομακεδονική και τουρκική καί ελληνική.
Το χωρίον είναι κτήμα τουρκικόν, πλήν 6 οικιών άνηκονσών μετά τών 

κτημάτων των είς ήμετέρους εντοπίους. Γλώσσα λαλείται κυρίως ή σλανο μα
κεδονικέ), γινώσκουσι <5’ οί πλείστοι καί μεταχειρίζονται και τήν ελληνικήν, 
εχοντες άκμαΐον το φρόνημα. Έν τώ τετρατάκτω δημοτικώ σχολείο.) ενεγερά
φησαν 51 μαθητα'ι (ών 14 κοράσια) διδαχθέντες υπό τού εξ Όσσάνης ύποδιδα-

10 σκα/λιστοϋ Γεωργ. Σαμαρτζίδον, δστις φαίνεται εχων ικανότητά τινα διδακτι
κήν άλλα καί τάσιν πολλήν εις το ψεύδεσθαι. Μεταξύ τών εγγραφέντων μαθη
τών ήσαν και 16 βλαχόφωνοι, παραθερίζοντες νϋν εις Σέλιον. Το διδακτήριον 
τού Λιβανόβου είναι διώροφον καί ενάερον άλΧ ήκιστα καθαρόν καί μεθ’ ενός 
μόνον θρανίου, τών λοιπών θραυσθέντων καί καέντων κατά τον προπερυσινόν 
χειμώνα υπό τού τότε, ώς μοι εΐπον, διδασκάλου, νϋν δε ίερέως ΚαταχΛ Π"

1. Βλ. καί όσα γράφει ό Νικ. Σχινάς στό «όδοιπορικό» του γιά τήν κατάσταση τοϋ 
Κολινδροϋ λίγες δεκαετίες νωρίτερα, μερικά δηλαδή χρόνια μετά τήν έπανάσταση τοϋ 
1878 στήν Μακεδονία, πού είχε ώς ενα άπό τα κέντρα της τον Κολινδρό: ’Από τον χω
ρίου Κίτρος οδός ήμιονική καί άνωφερής βαίνουσα ΒΔ, φέρει είς 1 ώραν προς το χωρίον Κολιν- 
δρόν, έδραν τής επισκοπής Κίτρους με 400 οικίας χριστιανών. Το χωρίον τούτο κατέχει θέ
αIV επί βουνού, επίκαιρον και δεσπόζει τής άμαξιτής όδοϋ άπό Βερροίας διά Κολινδροϋ εις 
Κατερίνην, εχει ευρύχωρου επισκοπήν, 2 σχολεία άρρένων, 4 εκκλησίας καί 3 χάνια χωρονντα 
200-300 Άνδρας... (Σ χ ι ν α, 'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου κ.λ., Α' σ. 
99-100. Πρβλ. καί σ. 49. Βλ. έπίσης καί Ζώτου ΜολοσσοΟ, Δρομολόγιον τής Ελ
ληνικής Χερσονήσου Γ', Μακεδονία καί Σερβία, σ. 230). Περισσότερες λεπτομέρειες γιά 
τον Κολινδρό μπορεί να βρή κανείς στό βιβλίο τής Πολύζου-Μαμέλη, 'Ιστορία 
τοϋ Κολινδροϋ κ.λ., Θεσσαλονίκη 1972. Ειδικά γιά τήν πνευματική* ζωή καί τήν παιδεία 
στον Κολινδρό έπί τουρκοκρατίας βλ. σ. 261-268.

2. Πρβλ. καί Σ χ ι ν 6, 'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας, ’Ηπείρου κ.λ., Α', σ. 102, 
πού μνημονεύει τό Λιμπάνοβο ώς τσιφλίκιον παρά τόν 'Αλιάκμονα κείμενον είς τους πρό- 
ποδας μικρού βουνού ή λόφων εχον 30 εως 60 οικογένειας οθωμανικός καί 60-70 χριστια
νικός, υποζύγια καί τροφός εν άφθονία...
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Κωνσταντίνου. Οί κάτοικοι πέρναιν επλήρωνον μόνοι των τώ διδασκάλω 18 
λίρας, εφέτος έλαβον δεκάλιρον επίδομα, δπερ είπον αντοΐς δτι θά κοπή, αν μη 
κάμωσιν αμέσως τάναγκαιοϋντα θρανία.

Το χωρίον έχει 2 εκκλησίας και 2 ιερείς.

K a ταχύς
Τσεφλίκι οθωμανικόν μετά 12 οικογενειών ελληνικών, ών μία εκ Κωφα- 

λόβου βουλγαρίζει.
Εφέτος παρεχείμασαν ενταύθα 25 οίκογένειαι Βλάχων, ών ai μεν 16 με- 

τέβησαν προς παραθερισμόν εις ’Άνω Σέλι, 9 δέ εις το Κάτω μετά τον Ιερέως 
των Παπανικολάου Δρονση υπόπτου επί ρουμανοφροσύνη. 'Ο ίερεύς οντος τον 
χειμώνα σννελειτοΰργει εν Καταχά. μετά τον ήμετέρου, εδείκνυε δ’ ελληνικά 
φρονήματα με θ’ δλων τών Βλάχων οΐτινες έστελλον εις το εν Καταχά σχολεΐον 
ημών 27 μαθητής. /Πλήν τούτων εφοίτησαν και 7 εντόπιοι διδαχθέντες υπό τοϋ σ. 11 
πέρυσι χειροτονηθέντος ιερέως Παπακωνσταντίνου Ματ άκου εκ Δ οβίστης Σερ
ρών, τέως γραμματοδιδασκάλου, δστις δεν φαίνεται άνταποκρινόμενος εις τάς 
έπ αυτού στηριχθείσας προσδοκίας τής υπηρεσίας, καθόσον μετά μεγάλης δυσ
κολίας έδέχθη να παρακολούθηση εις Σέλιον τους εν Καταχά παραχειμάζον
τας Βλάχους.

Κίτρος

ΟΙκίαι 38, στέφανα 54. Γλώσσα ελληνική.
TÒ χωρίον τούτο, κείμενον επί τών ερειπίων τής άρχαίας ομωνύμου κωμο- 

πόλεως και περιλαμβάνον εν τοίς όρίοις αυτού και τήν θέσιν εν ή εκειτο ή αρ
χαία Πύδνα, είναι κτήμα τοϋ καλλίστου Ομογενούς κ. Ν. Μπίτσον1. Το σχο-

1. Ό κτηματίας Νικ. Μπίτσος ή Μπίτσιος, άδελφός τοϋ ’Ιωάννη Μπίτσιου, διερμη
νέα τοϋ ’Αγγλικού Προξενείου, καί έπίτιμος διερμηνέας καί ό ίδιος, συνεργαζόταν στενά 
κατά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα μέ τό Ελληνικό Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Το κο
νάκι τοϋ τσιφλικιού του στο Κίτρος είχε μεταβληθή τήν έποχή αυτή σέ κέντρο καί όρμη- 
τήριο τών έλληνικών αντάρτικών σωμάτων τής περιοχής (βλ. ’Αθανασίου Σούλι ώ- 
τη-Νικολαΐδη, Ό Μακεδονικός ’Αγών. Ή «Όργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906-1908. 
’Απομνημονεύματα, έκδοση Ι.Μ.Χ.Α. άριθ. 28, Θεσσαλονίκη 1959, σ. 75. Πολύζου- 
Μ α μ έ λ η, 'Ιστορία τοϋ Κολινδροΰ, σ. 55, 164). Τό ίδιο πρόσωπο είχε παίξει καί κάποιο 
αμφισβητούμενο ρόλο κατά τήν έξέγερση τοϋ 1878 (βλ. σχετικά Ίωάννου Σωτ. Νο- 
τ ά ρ η, Άρχεϊον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. ’Ανέκδοτα έγγραφα για τήν Έπανάστασι τοϋ 
1878 στή Μακεδονία, έκδοση Ι.Μ.Χ.Α. άριθ. 85, Θεσσαλονίκη 1966, passim. Ευαγγέλου 
Κ ω φ ο ϋ, Ή Έπανάστασις τής Μακεδονίας κατά τό 1878. ’Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα 
μετά συντόμου ιστορικής έπισκοπήσεως, έκδοση Ι.Μ.Χ.Α. άριθ. 104, Θεσσαλονίκη 1969, 
σ. 33, 101-102, 104-105, 109. Στεφάνου I. Παπαδοπούλου, Οί έπαναστάσεις τοϋ 
1854 καί 1878 στήν Μακεδονία, έκδοση Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική 
Λαϊκή Βιβλιοθήκη άριθ. 22, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 80-81).
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10 Στ. I. Παπαδόπουλος

λεΐον εύάερον διατηρούμενου εν καλλίστη καταστάσει υπό τοϋ αισθηματίου καί 
φιλομαθούς διδασκάλου 'Ηγουμενίδου 5Ηπειρώτου, δστις εδίδαξε καρποφόρως 
τούς έγγραφέντας 35 μαθητάς του ών 16 βλαχόφωνοι. Παραχειμάζουσιν εν
ταύθα 30 οίκογένειαι ’ Αλβανιτοβλάχων, μεταβαίνουσαι το θέρος εις Κάτω Σέ- 
λιονί.

"Αγιος Ιωάννης

Οίκίαι 36, στέφανα 50. Γλώσσα ελληνική. 
σ. 12 Και το χωρίον τούτο κτήμα τού κ. Ν. Μπίτσον. Το σχολείου τον /εΐχεν 

εφέτος 44 μαθητάς (ών 21 βλαχόφωνοι) διδαχθέντας νπό τού ζωηρού μεν άλλα 
περιωρισμένης γραμματικής μορφώσεως διδασκάλου Τσικοπούλου. ’Εκ των 
έγγραφέντων παρέμειναν μέχρι των εξετάσεων 10. Έν 'Αγίω ’Ιωάννη παρα- 
χειμάζουσι 40 οίκογένειαι Βλάχων, παραθερίζονσαι εις Κάτω Σέλιον. Των οι
κογενειών τούτων ai δέκα είναι ’Αλβανιτόβλαχοι.

Γενική Παρατήρησις

Και τού καζά Αικατερίνης τα πλεϊστα χωρία (εξαιρέσει των τριών κωμο
πόλεων αυτού, Αικατερίνης, Λιτόχωρου καί Κολινδροϋ καί τών κεφαλαιοχω- 
ρίων Δρανίστης, Καρίτσης, Σκοτίνης καί Λεφτοκαρυάς) είναι τσεφλίκια ελλη
νόφωνα, εν οΐς παραχειμάζουσιν ή παραθερίζονσι βλαχόφωνοι νομάδες. Τα τσε
φλίκια ταϋτα (Κίτρος, ”Αγιος ’Ιωάννης, Βρωμερή2, Σκουτέρινα3, Βροντού, 
ΣπΡ, Κεραμίδι, Κωλοκούρι6, Κορινός, Πριάζα6, Χράνη, Ζιάζακος1, Μηλιά 
Μεγάλη και Μικρά, Κουντουριώτισσα και Καλύβια Κονντονριωτίσσης3, ΓΙα- 
λιονέστανη·1, Μούρτζανη10, Καστανιά, ’Ελενθεροχώοιον, Καταχάς, Λ ιμπάνοβον 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ό Νικ. Σχινάς μας δίνει τήν έξης είκόνα τοϋ Κίτρους: τσιφλίκιον, άπέχον ώραν 
τοΰ αίγιαλοϋ, 'όπου υπάρχει καλή καί άσφαλής σκάλα τον χωρίον (άρχ. λιμήν Πύδνης) καί 
παρ’ αυτήν ή άλνκή Τούζλα. Το χωρίον οικειται υπό 80 οικογενειών χριστιανικών εχον τάς 
οικίας τον διασκορπισμένος, εκκλησίαν, χάνιον, 40 άμάξας φορτηγάς, κριθήν και χόρτον εν 
άφθονία, ώς καί σίτον, δστις αλέθεται εις τους τρεις μύλους τής Κατερίνης, εις τους τοϋ χω
ρίου Κολοκοϋρι καί εις τους τοϋ χωρίον Κεραμίδι. Στερείται δμως καυσόξυλων (Σ χ ι ν ά, 
'Οδοιπορικοί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου κ.λ., Α', σ. 99).

2. Έχει μετονομαστή το 1950 σέ Καλλιθέα.
3. Ή Σκουτέρινα ή Σκουτέρνα όνομάζεται άπό το 1929 Έλατοχώριον.
4. Τό Σπί -ή Στουπί μετονομάστηκε τό 1953 σέ Νέα ’Έφεσος.
5. ’Ή Κολοκούρι, άπό τό 1953 λέγεται Σβορώνος.
6. Ό συνοικισμός Πριάζα ή Βρυάζα ονομάζεται από τό 1926 Βρύα.
7. Άπό τό 1926 λέγεται Λόφος.
8. Τό 1958 ό συνοικισμός αύτός όνομάστηκε "Αγιος Σπυρίδων.
9. Πρόκειται γιά τό χωριό Παλαιόστανη.

10. Ό συνοικισμός Μούρτζανη ή Μουρτσάνη ένσωματώθηκε τό 1922 στην κοινότητα 
Ρυακίων.
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καί Καλύβια αύτοϋ είς ΓΙούρλια) άδυνατοϋσι νά συντηρήσωσιν ιδία μόνον δα
πάνη τα γραμματεΐά των, ζητοϋσι δε διαρκώς επίδομα και παρ’ ημών, δπερ 
δύσκολον είναι βεβαίως να παρέχηται είς πάντα καί διαρκώς. Καί εν τούτοις 
είναι άνάγκη νά μη τάφήσωμεν είς την τύχην των, να τά χειραγωγήσω μεν δε 
ϊν άντικαταστήοωσι τούς γέροντας και άνικάνονς διδασκάλους των ή αγράμ
ματους τνχοδιώκτας, οϋς εξ άνάγκης διορίζονσιν1.

Προς τούτο νομίζω δτι άνάγκη νά μορφώσωμεν και διά τά τοιαϋτα χωρία 
ιερείς δνναμένονς νά διδάσκωσι μαθήματα γραμματειών, ώς έγράψαμεν καί 
εν τώ έπιλόγω τής περί τού καζά Θεσσαλονίκης εκθέσεως ημών τής 10’Ιουλίου 
1906*.

'Ο Γεν(ικός) ’Επιθεωρητής 
Δ. Μ. Σάρρο,

Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων στέφανος ι. παπαδοπουλος

Ì. ’Αρκετές πληροφορίες γιά τήν Κατερίνη καί τά χωριά τής περιοχής της κατά τά 
τέλη τοϋ 19ου αιώνα μπορεί νά βρή κανείς στά διάφορα «όδοιπορικά» τής έποχής. Βλ. π.χ. 
Μηλιαράκη, 'Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου κ.λ., σ. 67-89, Σ χ ι ν ά, 'Οδοιπο
ρικοί σημειώσεις Μακεδονίας, ’Ηπείρου κ.λ., Α', σ. 35-49, 88-93, 97-102, 105-107, Ζ ώ τ ο υ 
Μολοσσοϋ, Δρομολόγιον τής Ελληνικής Χερσονήσου, Γ', Μακεδονία καί Σερβία, 
σ. 229-231.

2. Βλ. σχετικά Παπαδοπούλου, Ή κατάσταση τής παιδείας στην ύπαιθρο τοϋ 
καζά Θεσσαλονίκης, δ.π., σ. 142-143.
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RÉSUMÉ

Stephanos J. Papadopoulos, Un mémoire inédit de Démétrius 
M. Sarros sur l’état de l’instruction au kazas de Katerini en 1906.

Après une brève introduction l’auteur publie un mémoire inédit de l’in
specteur général des écoles grecques en Macédoine D. M. Sarros concernant 
l’état de l’instruction grecque au kazas de Katerini en 1906.

Ce mémoire nous donne des renseignements considérables non seulement 
sur l’état de l’instruction, mais aussi sur la situation économique et sociale des 
habitants aux villages de cette région.

En publiant le texte l’auteur de cet article fait des commentaires qui 
peuvent aider le lecteur à comprendre mieux le contenu du mémoire.
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