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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Το Μεγάροβο αποτέλεσε για πολλά χρόνια ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της 

ελληνόγλωσσης πατριαρχικής εκπαίδευσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως αυτή 

ορίστηκε στα πλαίσια του Χαττ-ι χουμαγιούν. Η έναρξη της οργανωμένης εκπαίδευσης και η 

χρονική τοποθέτηση του έτους ίδρυσης του πρώτου ελληνόγλωσσου σχολείου, είναι το κύριο 

ερευνητικό ερώτημα, το οποίο απαντάται μέσω των ανέκδοτων και άγνωστων κειμένων του 

Κώδικα «Βαρζάκου». Ένα δευτερεύων θέμα, το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ίδρυση των 

σχολείων και την οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευσης του Μεγαρόβου, αποτελεί η 

αιτιολόγηση της ευεργετικής δράσης των μεταναστών αυτής της κοινότητας.  

Η έρευνα αυτή στοχεύει στην ανίχνευση και τεκμηρίωση των οικογενειακών δεσμών, 

αλλά και των κοινωνικών σχέσεων που συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εκπαιδευτικής 

προσπάθειας η οποία απέδωσε με προσφορά διδακτικού προσωπικού σε σχολεία της τότε 

περιοχής της Άνω Μακεδονίας και του εξωτερικού ως προς την Αυτοκρατορία στην οποία 

υπαγόταν. Το υψηλό μορφωτικό επίπεδο, γνωστό έως τώρα από τις προφορικές παραδώσεις 

και τη συλλογική μνήμη των απογόνων τους, επιβεβαιώνεται με την ανάγνωση αυθεντικών 

κειμένων γραμμένα από άτομα τα οποία δεν κατείχαν διοικητικές ή ακαδημαϊκές θέσεις, 

αλλά ασχολούνταν με το εμπόριο και την παραγωγή. Ακόμα, η λεπτομερής ανάλυση από 

πλευράς των εφοροεπιτρόπων οι οποίοι επιμελήθηκαν τη διαχείριση των οικονομικών πόρων 

της κοινότητας, αναδεικνύει τη σημασία των ευεργεσιών και της κοινωφελούς προσφοράς, 

κατά τον 19
ο
 αιώνα. Τέλος, η συσχέτιση με την αντίστοιχη εκπαιδευτική προσπάθεια στην 

πρωτεύουσα της διοικητικής περιφέρειας, την πόλη του Μοναστηρίου, θεωρείται απαραίτητη 

για την απόδειξη της αυτοτέλειας αυτής του Μεγαρόβου. 
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Χαττ-ι-χουμαγιούν, Ναούμ Βαρζάκου, Ευεργέτης, Στυλίδης, Δούμπας, Κούρτης, Ανέκδωτο 
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ABSTRACT 

Magarevo has been for many years one of the most important centers of Greek-

language patriarchal education of the Ottoman Empire, as defined in the Hatt-ı hümayun. The 

beginning of the organized education and time positioning of the foundation year to a first 

Greek-language school is a principle research question, which is answered through the 

unpublished and till now unknown texts of the "Varzakos" Codex. A secondary issue, 

directly related to school-founding and financial support of Magarevo's education, is the 

justification of beneficial action by the emmigrants of this community.  

This research aims at detecting and documenting family ties and social relationships 

that contributed to the success of this educational effort, which provided teaching staff for 

schools in the then Upper Macedonia region and abroad as to the Empire to which it 

belonged. The high educational level, so far known by the oral traditions and collective 

memory of their descendants, is confirmed by reading authentic texts written by people who 

did not hold administrative or academic positions, but instead, were engaged in trade and 

production. Moreover, the top-notch analysis by the tax officers who have administrated the 

financial resources of the community, highlights the importance of the benefaction and 

charities during the 19th century. Finally, the correlation with the corresponding educational 

effort in the capital of the administrative district, the city of Bitola (Monastir), is considered 

necessary to proove the self-reliance of Magarevo. 

 

 

Keywords 

Codex, Greek-language education, Magarevo, Bitola (Monastir), Upper Macedonia, Hatt-ı 

hümayun, Naoum Varzakou, Benefactors, Stilidis, Dumba, Kourti, Unpublished archive 
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«τὰ γὰρ τὸ πάλαι μεγάλα ἦν, τὰ πολλὰ αὐτῶν σμικρὰ γέγονε, 

τὰ δὲ ἐπ᾽ ἐμεῦ ἦν μεγάλα, πρότερον ἦν σμικρά. 

τὴν ἀνθρωπηίην ὦν ἐπιστάμενος εὐδαιμονίην 

οὐδαμὰ ἐν τὠυτῷ μένουσαν. 

ἐπιμνήσομαι ἀμφοτέρων ὁμοίως.» 

 

Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι (1.5.4) 

 

 

 

 

 

 

 «Γιατί όσες ήταν μεγάλες παλιότερα, οι πιο πολλές τους έχουν γίνει μικρές, 

κι όσες στα χρόνια μου ήταν μεγάλες, πριν ήταν μικρές. 

Την ανθρώπινη λοιπόν ευδαιμονία ξέροντάς την, 

πως δε στέκει αμετακίνητη, 

θα μνημονεύσω το ίδιο και τις δύο.»
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Μετάφραση: Μαρωνίτης, Δ. Ν. (1964) Ηροδότου «Ιστορίαι». Κλειώ. Αθήνα: Γκοβόστη 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Υμνολογώντας τα περασμένα γεγονότα, δεν δύναμαι να καυχηθώ πως δημιούργησα την 

παρούσα εργασία δίχως βοήθεια: είναι αποτέλεσμα κοινού κόπου και ιδρώτος μερικών 

γενεών Μοναστηριωτών, ήτοι Μεγαροβιτών. 

Προδιαθέτω τον αναγνώστη του κειμένου με τα λόγια αυτά, χωρίς να θεωρώ απαραίτητη 

προϋπόθεση την επιστημονική γνώση του αντικειμένου που επεξεργάζεται αυτή η εργασία. 

Θεωρώ, λοιπόν, τον κόπο της διεκπεραίωσης «κοινόν» διότι πιστεύω ότι κάποιος, κάποτε, σε 

μια εποχή που μοιάζει, αλλά δεν είναι καθόλου μακρινή, αγνότερη ή διαφορετική από τη 

σημερινή μας, είχε κάτι παρόμοιο στο νου του με τον υποφαινόμενο. Συντάσσοντας δικά του 

κείμενα, αντιγράφοντας προσεχτικά και με λεπτομέρεια αλληλογραφίες, επεξεργάζοντας 

οικονομικά και στατιστικά στοιχεία και μελετώντας κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση και 

την εκπαιδευτική κατάσταση, αυτός ο κάποιος με βοήθησε να διδαχθώ περισσότερα και 

γνησιότερα, δίχως λίγο από «πρώτο χέρι», την εκπαιδευτική όψη μιας πολιτείας από την 

οποία μερικώς μεν, σαφώς δε, κατάγομαι.  

Η καταγωγή μου δεν ήταν ο άμεσος λόγος επιλογής του συγκεκριμένου θέματος 

ακαδημαϊκής έρευνας. Καθώς οι δύο όροι: Μεγάροβο και Μοναστήρι, είναι σε μεγάλο βαθμό 

ταυτόσημοι κατά το παρακάτω (συγ)κείμενο, έπεται το συμπέρασμα, πως, Μοναστηριώτης 

δεν αποτελεί προσδιορισμός καταγωγής, αλλά προσδιορισμός ανατροφής.  Χωρίς να έχω 

σκοπό να ταλαιπωρήσω το, εν πολλοίς, ατελές αυτό εγχείρημα, θα ήθελα να μοιραστώ μια 

προσωπικότερη πλευρά των εναυσμάτων περί του θέματος.  

Ριζωμένος στην πόλη μου εξ ορισμού, σε μια οικογένεια με ζωηρές θύμησες για το 

παρελθόν του Μοναστηρίου, στις συζητήσεις πάντα επανέρχονται ευχάριστες ιστορίες όπως 

εκείνες του προπάππου μου Χρήστου (Μοναστηριώτη), για το εμπόριο και την μαζική 

παραγωγή στο Μοναστήρι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα πολλά ταξίδια του ως τη 

Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ευρώπη. Η στωική προγιαγιά μου Αγλαΐα 

(Μεγαροβίτισσα) κληροδότησε σημειώσεις της για την υψηλή ραπτική στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα με σχέδια από περιοδικά ανδρικής και γυναικείας μόδας της Ευρώπης. Από τους 

γεννηθέντες στις αρχές του περασμένου αιώνα, ο παππούς μου Αντώνιος (Μοναστηριώτης), 

μαθητής του Γυμνασίου Μοναστηρίου σε ύστερη περίοδο, έλεγε ιστορίες κυνηγιού με τα εκ 

Βιέννης σκαλιγμένα κυνηγετικά του όπλα, γεγονότα του Α΄ΠΠ, του μεσοπολέμου, του 

Β΄ΠΠ. Η γιαγιά μου Τσβετάνκα (Μοναστηριώτισσα), υψίφωνος, μαθήτρια της τελευταίας 

γενιάς του Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου κατά την μεσοπολεμική περίοδο, αναπολούσε 
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μνήμες για τα «μπάλα» και τις δεξιώσεις της «μπουρζουαζίας»· ιστορίες πολεμικές και 

ηρωικές από τη γιαγιά μου Σίλβα εκ Κρουσόβου, και άλλα πολλά παιδικά και μη παραμύθια. 

Όλες αυτές οι ιστορίες είχαν μόνο δύο κοινά στοιχεία, που πάντα τονίζονταν: την εκπαίδευση 

και και τη μόρφωση. Η εκπαίδευση ως στάδιο της ζωής όπου οργανώνεται ο νους του 

ανθρώπου, οι συνήθειές του, προσδιορίζεται οι κοινωνική του θέση, τα ορθά ενδιαφέροντα, 

μαζί με την κατήχηση. Η μόρφωση ως προαπαιτούμενο για την επίγεια ηρεμία της ψυχής και 

το μέσον για κοινωνική προσφορά. 

Εκτελώντας το χρέος της αναφοράς στους προγόνους, την εκμεταλλεύομαι ως ένα 

αληθινό παράδειγμα για τη σύνδεση δύο εποχών: της «άλλης» και της δικής μας. Και σε 

αυτή την προσπάθεια, ξανά δέχομαι χείρα βοηθείας από τα βάθη των χρόνων. Μια φωνή 

δυνατή, μέσα από τις κιτρινισμένες σελίδες ενός παλιού τεφτεριού, τεκμηριώνει τη 

γνησιότητα των ιστοριών που ακούγαμε πολλά παιδιά. Μια φωνή σιγανή και σταθερά, που 

υπομονετικά περίμενε, πάνω από έναν αιώνα, να προσκληθεί στο βήμα. Και να τη, με τη 

φόρα που έχει πάρει πια, πετιέται και υψώνεται να μας μιλήσει με φωνή σοφού γέροντος. 

Το πόνημα αυτό πραγματεύεται τα γεγονότα  που έλαβαν μέρος στην κοινότητα 

Μεγαρόβου, κατά το διάστημα του τίτλου. Παρουσιάζονται τα γεγονότα και οι συνθήκες που 

συναντώνται στο Ανέκδοτο Αρχείο της Κοινότητας Μεγαρόβου σε συνάρτηση με την 

υπάρχουσα βιβλιογραφική αναφορά σε αυτά, αλλά και στο γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

της εποχής. Συντάκτης φαίνεται ο Ναούμ Βαρζάκου, ο οποίος χρημάτισε εφοροεπίτροπος 

των «Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου» σε περισσότερες από μία θητείες. Για το 

λόγο αυτό, αλλά και για την απόδοση ελάχιστης τιμής για τη διάσωση αυτών των στοιχείων 

καταγράφωντάς τα, λαμβάνω την πρωτοβουλία να ονομάσω το σύνολο των χειρόγραφων 

αυτών κειμένων: Κώδικα «Βαρζάκου»
2
. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως θα μας 

δείξουν τα κείμενα που θα εξετάσουμε λεπτομερώς στη συνέχεια, μερίμνησε για την 

οργανωμένη διατήρηση της αλληλογραφίας των σημαντικότερων παραγόντων της εποχής 

του, αναφορικά με το Μεγάροβο. Ακόμα, διαθέτοντας επίγνωση της ιστορικότητας των 

στιγμών που έζησε, κατέγραψε ενδελεχώς τα δεδομένα που γνώρισε, τις περισσότερες φορές, 

εκ του σύνεγγυς. Προπάντων, όμως, κατέγραψε και διατήρησε, κατά το verba volant- scripta 

manent, την ακμή του Μεγαρόβου, τη σημαντικότητά του ως κέντρου προαγωγής διδακτικού 

προσωπικού, τις ανησυχίες των συμπολιτών του για ενδεχόμενη παρακμή της κοινότητας και, 

δυστυχώς, την ίδια την παρακμή. 

                                                           
2
 Η επιλογή αυτής της ονομασίας αναλύεται στο υποκεφάλαιο «Ζητήματα ορολογίας» της παρούσης εργασίας 
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Εκτός από τις αναφορές και το κεντρικό θέμα των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας, μέσα 

από τα κείμενα αυτά, μπροστά μας παρουσιάζονται στοιχεία για τη νοοτροπία των κατοίκων 

του Μεγαρόβου, της αλληλεξάρτησης του Μεγαρόβου και του Μοναστηρίου, αλλά και των 

στενών οικογενειακών δεσμών των εξεχουσών Μεγαροβίτικων οικογενειών, ανά την 

Οικουμένη. Τέλος, τονίζεται με κάθε ευκαιρία η έμπρακτη, μέσα από αυτά τα κείμενα, 

αγάπη και ανιδιοτελής προσφορά των παρεπιδημούντων τέκνων αυτής της κοινότητας. Τα 

ονόματα αυτά, εκπλήσσουν. 

Ιαχή ζωηρών κάποτε φωνών, εκπέμπουν τα κείμενα αυτά, ώστε να μας μεταδώσουν μια 

ατμόσφαιρα, μια καθημερινότητα, λύπες και χαρές, καθωσπρεπισμό αλλά και υπερηφάνεια 

αδάμαστου περιστεριάτικου ατιού. Αν και μοιάζει λογοτεχνική, αυτή, εντούτοις είναι η μόνη 

αίσθηση που έχει όποιος αγγίζει, κλειστούς από παλιά, χειρόγραφους ήχους. Ξεκινάω, λοιπόν 

την περιήγηση σε ένα μέρος της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της πάτριας γης μου, με ένα 

δίδαγμα του σοφότερου ανθρώπου που γνώρισα στη ζωή μου, του πατρός μου. Εκείνος, 

πλατωνικός μαθητής, έλεγε: «Οι άνδρες πρέπει να στοχεύουν στην τελειότητα, να γίνουν 

καλύτεροι. Αν κοιτάξεις γύρω σου θα δεις πολλά κτίρια, καλώς σχηματισμένα και άσχημα. 

Τα πρώτα είναι φωτεινά, σε υποκινούν να τα πλησιάσεις και να τα ερευνήσεις, σε 

προσελκύουν να μπεις μέσα. Έτσι γίνονται γνωστά και διδάσκουν. Τα δεύτερα μένουν 

άγνωστα. Στη ζωή σου να αναζητάς πάντα τη γνώση, γιατί η γνώση θα σε διαφωτίσει και το 

φως θα σε βοηθήσει να δεις. Μόνο αν δεις θα κατανοήσεις. Και όταν κατανοήσεις τους 

ανθρώπους, θα τους αγαπήσεις. Γιατί στο τέλος, η αγάπη είναι το παν!»  

 

Νουθετώντας με ακόμα, αφιερώνω το ακόλουθο κείμενο στον αρχιτέκτονα της ζωής μου! 
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Ευχαριστίες 

 

Ολόκληρη η Μοναστηριώτικη, αλλά και η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, οφείλει 

να αναγνωρίσει το ευεργέτημα του Πέτρου Πέσσκα (1906-1987), ο οποίος περιπετειωδώς 

έσωσε τον Κώδικα «Βαρζάκου» από την καταστροφή.  

Προσωπικά, ευχαριστώ τον Αλέξανδρο Πέτρου Πέσσκα για τις πατρικές του συμβουλές 

ζωής που συνεχίζει να μου δίνει, ως ζώσα φωνή του αείμνηστου πατέρα μου που είναι. 

Ευχαριστώ τον Πέτρο Αλεξάνδρου Πέσσκα, τον εγγονό, μόνο επειδή υπάρχει σαν αδελφικός 

φίλος, ανεξάρτητα από την όποια μακρινή συγγένειά μας. 

Την κυρία Βιολέτα Σμυρνιού-Παπαθανασίου, η οποία κρατά άσβεστο το μοναστηριώτικο 

φως στη Θεσσαλονίκη, την ευχαριστώ για τις προσωπικές συμβουλές, ήδη από τα παιδικά 

μου χρόνια. 

Ευχαριστώ θερμά την επόπτρια καθηγήτριά μου Σοφία Ηλιάδου-Τάχου για τις 

επιστημονικές της παρατηρήσεις και την αυστηρή αλλά άκρως καλοπροαίρετη καθοδήγησή 

της κατά την προετοιμασία της ανά χείρας εργασίας. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους 

δύο καθηγητές, μέλη της Τριμελούς επιτροπής κρίσης, για την αποδοχή της συμμετοχής στην 

αξιολόγηση της παρούσης εργασίας, τον Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου όπως και τον 

Καθηγητή Αρχιμ. Ειρηναίο Χατζηεφραιμίδη. 

Οι φιλολογικές παρατηρήσεις του Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Καμαρούδη ήταν και 

είναι πάντα η επιβεβαίωση του μεγαλείου της αδάμαστης, πολλές φορές για μένα, ελληνικής 

γλώσσας την οποία ο ίδιος διαδίδει σε κάθε του βήμα. 

Χωρίς τη συμβολή των γονέων μου και τις αμέτρητες θυσίες τους, όλες οι πτώσεις μου 

θα ήταν αποτυχίες. Πέρα από το δώρο της ύπαρξης, στη μητέρα μου αναγνωρίζω και το 

μεγάλο έργο της  ανατροφής που μου προσέφερε και την ευχαριστώ που υπάρχει. Γι’ αυτούς, 

δεν αρκούμαι σε μια απλή ευχαρίστηση. Θα μνημονεύω και θα τιμώ το όνομά τους για 

πάντα. 

Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη σύζυγό μου, τη Μαριάννα Ντούλη, για την αντικειμενική της 

κριτική αλλά και την αμέριστη στήριξή της όλα τα χρόνια του κοινού μας βίου. 

Τέλος, θα ήταν μέγιστη παράληψη αν δεν αφιέρωνα αυτό το έργο και στη γυναίκα η 

οποία χέρι-χέρι με τη μητέρα μου, με έχει ωθήσει σε ό,τι αξιόλογο έχω πράξει στη ζωή μου: 

την κυρία Βιολέτα Πέσσκα. 
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Εικόνα 1: Γεωγραφική τοποθεσία Μεγαρόβου
3 

 

 

                                                           
3
 Πηγή: Google Maps 
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Α. Εισαγωγική ενότητα 

 

Θεωρώντας το δεδομένο πως η ιστορία της εκπαίδευσης θα πρέπει να συνδέεται άμεσα 

με τη σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική, πιστεύω ότι το πόνημα αυτό θα συμβάλει, έμμεσα ή 

άμεσα, στον προγραμματισμό της πορείας της εκπαιδευτικής πολιτικής σήμερα. Κι αυτό για 

δύο λόγους. Αρχικά, διότι οι πρωτεργάτες της εκπαιδευτικής οργάνωσης στην εν λόγω 

περιοχή, δεν διέθεταν τα σύγχρονα διδακτικά, αλλά ούτε και επικοινωνιακά μέσα. Στη 

συνέχεια, επειδή ακριβώς, λόγω των πολλών οικονομικών και τεχνικών υστερήσεων, 

κατάφεραν σε εποχές μακράν δυσκολότερες από τη δική μας, να επιτύχουν το αξιόλογο 

τούτο έργο το οποίο εξετάζεται στη συνέχεια. Η εργασία στοχεύει, λοιπόν, στην ανάδειξη της 

φιλόμουσης πολιτικής των κατοίκων του Μεγαρόβου κατά τον 19
ο
 και τις αρχές του 20

ου
 

αιώνα και τοποθετεί τπ σύνολο των ευρημάτων στο τότε ισχύον συγκείμενο, χωρίς να γίνεται 

προσπάθεια προβολής οιασδήποτε εθνικιστικής προσέγγισης βάσει των σημερινών 

γεωπολιτικών δεδομένων.
4
 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία προσπαθεί να αναδείξει διαπιστευτηρία για ένα 

κομμάτι της οργανωμένης εκπαίδευσης στην κοινότητα Μεγαρόβου, περιοχής Μοναστηρίου 

(σημ. Bitola). Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για το χρονικό διάστημα από το 1821 έως το 

1903. Λόγος για την επιλογή αυτού του απόλυτου χρονικού πλαισίου είναι το Ανέκδοτο 

Αρχείο της Κοινότητας Μεγαρόβου των ετών 1821-1903, δηλαδή ο Κώδικας Βαρζάκου. Σε 

αυτό το μοναδικό και εξαιρετικό από πολλές απόψεις ιστορικό τεκμήριο, για το οποίο θα 

γίνει λεπτομερέστερη ανάλυση σε επόμενο κεφάλαιο, συναντώνται κείμενα εκ των οποίων το 

πρώτο φέρεται να γράφτηκε την 15
η
 Αυγούστου του έτους 1821 και το τελευταίο την 3

η
 

Σεπτεμβρίου του 1903. Η όποια σύγκλιση με άλλες χρονολογίες ανάγεται στη σφαίρα των 

τυχαίων συμπτώσεων.  

Για να καταστεί σαφέστερη η κατανόηση του πλαισίου στο οποίο εξετάζεται η 

συγκεκριμένη εκπαιδευτική κατάσταση, θεωρείται απαραίτητος ο ορισμός του όρου 

«κοινότητα». Συγχρονικά, συμβουλέυθηκε το Λεξικό Τριανταφυλλίδη
5
. Εκεί ο όρος αυτός 

ορίζεται ως: η ιδιότητα, το γνώρισμα του κοινού· ό,τι ανήκει σε πολλούς, ό,τι αφορά ή 

χαρακτηρίζει πολλούς. Από τη άλλη, στη μελέτη της ιστορίας της εκπαίδευσης συναντώνται 

προσαρμοσμένες ερμηνείες του όρου. Ο Πανταζόπουλος
6
 του αποδίδει την έννοια του 

                                                           
4
 Βλ. εικ. 26: Παράρτημα, σ. 357 

5
 ΛΚΝ - Ίδρυμα Τριανταφυλλίση, 1998: βλ. ορισμό λήμματος «κοινότητα» 

6
  Pantazopoulos, Ν. (1966). Community laws and customs of W. Macedonia under Ottoman rule. Balkan 

Studies 2, σ. 21-22 
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συνόλου των ομοθρήσκων ή ομόδοξων υπηκόων που υπάγονται σε μια αναγνωρισμένη 

θρησκευτική αρχή. Σύμφωνα με την Ηλιάδου-Τάχου
7
 η οποία προσεγγίζει την αποσαφήνιση 

του όρου αναφορικά με τον όρο «κοινοτικό σχολείο», μιλά για το σύνολο των ομοθρήσκων 

που κατοικούν σε μια ορισμένη περιοχή. Επειδή εδώ ενδιαφέρει και ο ορισμός του 

κοινοτικού σχολείου, το οποίο σε διαφορετικές αναφορές, όπως θα δούμε στην ανάλυση των 

κειμένων του Κώδικα, ονομάζεται και «εκπαιδευτήριο» ή «εκπαιδευτικό κατάστημα», θα 

πρέπει να  πραγματοποιηθεί και μία σύντομη διασάφηση αυτού. Σύμφωνα, πάλι, με την 

Ηλιάδου-Τάχου
8
, «κοινοτικό σχολείο» είναι κάθε σχολείο το οποίο λειτουργεί σε κοινότητα 

και υπόκειται σ’ ένα ορισμένο καθεστώς εξάρτησης από την κοινότητα αυτή. Αυτή η 

εξάρτηση, θα εξηγηθεί λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο που ασχολείται με το θεσμικό πλαίσιο 

αναφοράς της εκπαίδευσης που εξετάζεται εδώ. Τέλος, ο Bitoski
9
 ορίζει την κοινότητα ως 

τοπική αυτοδιοικητική μονάδα που αντιστοιχεί στους πατριαρχικούς οικισμούς. 

Το χρονικό διάστημα που πραγματεύεται, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς 

την εθνική αφύπνιση όλων των βαλκανικών λαών, ιδιαίτερα στην περιοχή Μοναστηρίου
10

. 

Ωστόσο, δεν θα γίνει λόγος για καμία από αυτές, ώστε το κείμενο να ασχοληθεί 

αποκλειστικά με την ελληνόγλωσση πατριαρχική εκπαίδευση
11

 στο Μεγάροβο ως sui 

generis, σε συνάρτηση, όπου κρίθηκε απαραίτητο, με την αντίστοιχη της πόλης του 

Μοναστηρίου και τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν. Θα ερευνηθούν και θα 

παρουσιαστούν: το θεσμικό πλαίσιο που ενίσχυσε την προσπάθεια αυτή, τα γεγονότα και οι 

άνθρωποι που συνέβαλαν σε αυτήν ως ιδρυτές, ενισχυτές, χρηματοδότες και υπεύθυνοι. Θα 

δοθεί έμφαση στα ονόματα κάποιων δασκάλων των οποίων η δράση επεκτάθηκε και πέρα 

από τα όρια της κοινότητας ή, κάποιων, που έλαβε μέχρι και παγκόσμια απήχηση, αλλά και 

στην ανθρώπινη πλευρά των παραγόντων της κοινότητας που εξετάζουμε. Για την 

πιστοποίηση της ύπαρξης των προσώπων και των γεγονότων που αναφέρονται στο κείμενο 

που αποτελεί κύρια, αλλά και ανεξερεύνητη έως τώρα, πηγή αναζητήθηκαν αναφορές στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία. Η βιβλιογραφία αυτή είναι είτε σύγχρονη της περιόδου σύνταξης 

του Κώδικα, είτε άμεσα μεταγενέστερη, είτε σύγχρονη της εποχής μας, και πραγματεύεται τα 

                                                           
7
 Ηλιάδου-Τάχου, Σ. (2003). Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914). Θεσσαλονίκη: 

Σταμούλη, σ. 18 
8
 Ό.π. 

9
 Bitoski, K. (1968). Dejnosta na Pelagoniskata Mitropolija (1878-1912). Sopje [Μπίτοσκι, Κ. (1968) Η 

δράση της Μητρόπολης Πελαγωνείας (1878-1912). Σκόπια], σ. 57 
10

 Βλ. εικ. 1, σ. 18 
11

 Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2016). Ιχνηλατώντας την Εκπαίδευση στων Ελλήνων τις Κοινότητες. Πόντος, Ρωσία, 

Σοβιετκή Ένωση. Μια ιστορικό-συγκριτική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σ. 25 
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γεγονότα ή το πλαίσιο στο οποίο συνέβησαν, ως ιστορικού υπόβαθρου για επόμενα 

γεγονότα.  

1. Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της οργανωμένης εκπαίδευσης της 

κοινότητας Μεγαρόβου, ενός έως τώρα περιθωριακού θέματος της ενασχόλησης με την 

ιστορία της εκπαίδευσης του βιλαετίου Μοναστηρίου, κατά τους τελευταίους δύο αιώνες της 

Οθωμανοκρατίας. Αν θα έπρεπε να οριστεί εν συντομία ο σκοπός αυτής της έρευνας, όπως 

προαναφέρθηκε, αυτός είναι η παρουσίαση και ανάδειξη της εκπαίδευσης του Μεγαρόβου 

ως sui generis. 

Μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί αρκετά για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Μεγάροβο, 

αλλά πολλά από τα στοιχεία που προσφέρονται είναι ελλειπή και αντλούν πληροφορίες 

κυρίως από προφορικές μαρτυρίες και μερικά ολιγοσέλιδα δημοσιεύματα για το Μεγάροβο. 

Σχεδόν ολόκληρο το σώμα κειμένων που πραγματεύεται αυτό το θέμα, έχει σημείο αναφοράς 

πέντε βασικές πηγές. Δύο από αυτές είναι άμεσα μεταγενέστερες της εποχής που ερευνάται 

εδώ και πρόκειται για δύο άρθρα του «Μακεδονικού ημερολογίου»
12

, το ένα του έτους 1908 

και το άλλο του 1910, τα οποία όμως αναφέρονται σύντομα, αλλά περιεκτικά στο Μεγάροβο 

στα πλαίσια αφιερωμάτων στο Μοναστήρι. Άλλες δύο πηγές αποτελούν πονήματα 

αφιερωμένα στο Μοναστήρι, αυτό του Παντελή Τσάλλη
13

, ο οποίος παραθέτει μια σύντομη 

ιστορία του Μοναστηρίου των ίδιων σχεδόν ετών που ενδιαφέρουν και την ανά χείρας 

έρευνα· και το δεύτερο του Δρ Krste Bitoski
14

, ο οποίος αντλεί πληροφορίες από το 

διασωθέν αρχείο της Μητρόπολης Πελαγωνείας. Υπάρχουν και άλλες, καθ’ όλα αξιόλογες, 

αναφορές στο Μεγάροβο, από τις οποίες ξεχωρίζει η πέμπτη βασική πηγή, μια αυθόρμητη 

διήγηση του Τηλέμαχου Αγγέλου
15

, η οποία αποτελεί μια κατάθεση ψυχής, αλλά και 

ουσιώδης συνεισφορά στην ιστορία του Μεγαρόβου. Εκεί παρατίθενται ιστορίες και 

γεγονότα που εξυμνούν το μεγαλείο του Μεγαρόβου, αλλά ακόμη πιο σημαντικά, 

παρατίθενται πλούσιοι ονοματικοί κατάλογοι οικογενειών και κατοίκων του.  

                                                           
12

 Κίζας, Γ. (1910). Μεγάροβον, «Μακεδονικόν Ημερολόγιον Παμμακεδονικού Συλλόγου Αθηνών» (ΜΗΠΣ) και 

Α.Κ.Γ. (1908) Τύρνοβον- Μεγάροβον, Μακεδονικόν Ημερολόγιον Παμμακεδονικού Συλλόγου Αθηνών 

(ΜΗΠΣ) 
13

 Τσάλλης, Π. Γ. (1932). Το δοξασμένο μοναστήρι. Θεσσαλονίκη 
14

 Bitoski, K. (1968). Dejnosta na Pelagoniskata Mitropolija (1878-1912). Sopje [Μπίτοσκι, Κ. (1968) Η 

δράση της Μητρόπολης Πελαγωνείας (1878-1912). Σκόπια] 
15

 Αγγέλου, Τ. (1954). Μεγάροβον και Τύρνοβον. Θεσσαλονίκη 
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Μέσα από την εντρύφηση με τα κείμενα του Κώδικα «Βαρζάκου» προέκυψαν και οι 

επιμέρους στόχοι αυτής της έρευνας. Από αυτούς, ως σημαντικότερος ξεχωρίζει η 

επαλήθευση ή απόρρυψη πληροφοριών που εμπεριέχονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

όπως για παράδειγμα η υπηρεσία της Αικατερίνης Βενιζέλου ως πρώτης παρθεναγωγού και 

διευθύντριας του Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου. Αλλά και το αντίστροφο. Η τεκμηρίωση της 

γνησιώτητας του Κώδικα από αναφορές σε κείμενα στα οποία θα μπορούσε να έχει 

πρόσβαση ο γραφέας του, ώστε να καταγράψει τα παρατιθέμενα. Ένας ακόμη στόχος αυτής 

της έρευνας είναι και η άντληση πληροφοριών για την εγκατάσταση μοσχοπολιτικών, 

κυρίως, οικογενειών στο Μεγάροβο, ένα θέμα έντονα τονιζόμενο στην προφορική παράδοση 

του τόπου μου. Τέλος, αποτελεί πρόκληση η ανίχνευση χρονολογίας, κυρίως μέσα από τα 

κείμενα του Κώδικα, αλλά και από συμφραζόμενα και συμπεράσματα της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας, ίδρυσης του πρώτου εκπαιδευτικού καταστήματος του Μεγαρόβου, το οποίο 

θα έφερε έτος ίδρυσης πρωτύτερης του αντίστοιχου του Μοναστηρίου. Αυτό θα μπορούσε να 

επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψιν αποκλειστικά τα αποδεδειγμένα από προηγούμενες έρευνες 

στοιχεία για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση του βιλαετίου Μοναστηρίου σε συνάρτηση με 

τις πληροφορίες του Κώδικα. Παράλληλα με αυτόν τον στόχο και ίσως το πιο σημαντικό 

ζητούμενο αυτής της έρευνας είναι αν η εκπαιδευτική προσπάθεια στο Μεγάροβο θα 

μπορούσε να γίνει κατανοητή και να ληφθεί ως ανεξάρτητη από αυτήν στο Μοναστήρι. 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα φέρει όλα τα χαρακτηριστικά μιας ποιοτικής έρευνας, όπως αυτά 

ορίζονται από τον Creswell
16

. Αντίθετα όμως, από την οριοθέτηση της ποιοτικής έρευνας της 

προαναφερθείσας πηγής, η βιβλιογραφική ανασκόπηση έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην 

επίτευξη των επιμέρους στόχων που προέκυψαν από τον κεντρικό σκοπό που τέθηκε, 

αιτιολόγησε, όπως θα φανεί στη συνέχεια, τη σημασία των ερευνητικών ερωτημάτων και 

προβληματισμών. Για την βέλτιστη επίτευξη των προβλεπόμενων στόχων αυτής της έρευνας 

ακολουθήθηκαν δύο βασικές μέθοδοι συγκέντρωσης δεδομένων. Αρχικά, συγκεντρώθηκαν 

τα λεκτικά και οπτικά δεδομένα. Από αυτά, το πρώτο στάδιο, η αποκρυπτογράφηση των 

κειμένων του Κώδικα, ανάλωσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου από το σύνολο της 

χρονικής περιόδου αφιερωμένης στην έρευνα και σύνταξη του τελικού κειμένου αυτής της 

μεταπτυχιακής εργασίας. Αυτή είναι και η αιτία, για την οποία το σύνολο των 

αποκρυπτογραφημένων κειμένων του Κώδικα δεν τοποθετήθηκε σε παράρτημα της 

εργασίας, αλλά στον κύριο κορμό της, διότι αποτέλεσε μέρος και, συνάμα, αποτέλεσμα της 

ίδιας της έρευνας. Αμέσως μετά από το πρώτο στάδιο, εντοπίστηκαν και 

κατηγοριοποιήθηκαν τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτό το σώμα κειμένων. Παράλληλα, 

αλλά κυρίως μετά από το πέρας του δεύτερου σταδίου, ανιχνεύτηκαν και συγκεντρώθηκαν 

όλα τα δεδομένα, σχετικά με το θέμα, από τις υπάρχουσες αναφορές στο προς εξερεύνηση 

θέμα.  

Στη συνέχεια, έγινε χρήση της ιστορικής - ερμηνευτικής μεθόδου. Η μελέτη αυτή 

κινήθηκε συγκειμενικά (contextual) και πλαισιοθετημένα (situated)
17

. Υπό την έννοια 

«συγκειμενικά» εδώ εννοείται πως προσεγγίθηκαν τα ευρήματα ως προς το χρονικό και 

ιστορικό συγκείμενο της περιόδου 1821-1903. Αποφεύχθηκαν η αναφορά και ο συσχετισμός 

με εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι δεν θα ήταν άμεσα συνδεδεμένοι με το θέμα. Το 

πλαίσιο αναφοράς είναι η ως άνω ιστορική περίοδος, εστιάζοντας σε γεγονότα που 

επηρέασαν καταστάσεις στην εν λόγω κοινότητα, χωρίς όμως να επικριθούν ως προς τον 

αντίκτυπο επί του κοινωνικού και πληθυσμιακού συνόλου της ευρύτερης περιοχής που 

ερευνάται. Επομένως, και όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα στο μέρος των συμπερασμάτων, 

εύλογη κρίθηκε η ορθολογιστική προσέγγιση των δεδομένων.  

                                                           
16

 Creswell, John W. (2011). Η έρευνα στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός, Δειεξαγωγή και Αξιολόγηση της Ποσοτικής 

και Ποιοτικής Έρευνας. Αθήνα: Ίων, σ. 72 κ.ε. 
17

 Henwood, K. & Pidgeon, N. (1994). Beyond the qualitative paradigm: A framework for introducing diversity 

within qualitative psychology. Journal of Community & Applied Social Psychology. v. 4, i. 4, October 1994, σ. 

225–238 



24 
 

  Διεκπεραιώθηκε επίσης μια εκτενής αρχειακή έρευνα. Πέρα από τον Κώδικα, ο οποίος 

από μόνος του αποτελεί ένα ολοκληρωμένο αρχειακό υλικό ενός συνόλου εγγράφων, 

χρήσιμη θεωρήθηκε η εκτενής έρευνα των διασωθέντων αρχείων της Μητρόπολης 

Πελαγωνείας του Ιστορικού Αρχείου Μοναστηρίου και του Κρατικού Αρχείου της πατρίδας 

του υποφαινόμενου. Εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε μια σύντομη έρευνα δεδομένων που 

φυλάσσονται στο υποκατάστημα της Φλώρινας του Γενικού Αρχείου του Κράτους, η οποία 

όμως, δεν προσέφερε σχετικές με την έρευνα πληροφορίες. Στο Μουσείο Μακεδονικού 

Αγώνος της Θεσσαλονίκης βρέθηκαν κείμενα, αλλά και φωτογραφικό υλικό, που συνέβαλαν 

στην κατανόηση και οπτική επαφή με τα μακρινά αυτά γεγονότα. Στην Εταιρεία 

Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν χρησιμότατες πληροφορίες σχετικά με 

στατιστικά και οικονομικά δεδομένα, μέσα από την πλούσια βιβλιοθήκη της. 

Από την ιστορική βιβλιογραφική έρευνα σε συσχετισμό με την αρχειακή, 

συμπεριλαμβανομένου πάντα του Κώδικα «Βαρζάκου», προέκυψε η συμπλήρωση με 

ερμηνευτικά
18

 στοιχεία στην αφηγηματική συλλογή πληροφοριών αντλημένων από το άμεσο 

συγγενικό περιβάλλον και συνεντεύξεις παλαιότερων κατοίκων Μοναστηρίου, αλλά και από 

ρήσεις και ιστορίες που θεωρούνται δεδομένες σήμερα μεταξύ των κατοίκων της περιοχής 

Μοναστηρίου, ιδίως ανάμεσα στους απογόνους των αναφερόμενων προσώπων στην βασική 

πηγή της μελέτης. Σημαντικό μέρος αποτελεί η, σε μικρότερη κλίμακα χρησιμοποιημένη, 

εθνογραφική έρευνα, ήτοι η εξέταση της κοινής κουλτούρας των σημερινών κατοίκων 

Μεγαρόβου, από τους οποίους επιβεβαιώνονται ως προφορική παράδοση στοιχεία και 

γεγονότα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, στην οποία φαίνεται ανέφικτο να είχαν πρόσβαση, 

γεγονός που υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό, κατά την υποκειμενική μου άποψη, τη 

γνησιότητα του περιεχομένου του Κώδικα. 

 

 

 

                                                           
18

 Ο όρος «ερμηνεία» εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια του ίδιου λήμματος από το ΛΚΝ - Ίδρυμα 

Τριανταφυλλίδη 
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3. Ζητήματα ορολογίας 

Είδη σχολείων 

Καθώς το κύριο θέμα αυτής της εργασίας αποτελεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην εν 

λόγω περιοχή, κρίνεται σκόπιμο να γίνει διασάφηση των ειδών των εκπαιδευτηρίων που 

συναντώνται. 

Αλληλοδιδακτικό σχολείο
19

 - πρωτοδημιουργήθηκε στις αρχές του 19
ου

 αιώνα και ήταν 

χώρος εκπαίδευσης όπου η εκπαίδευση των νέων πραγματοποιείτο μεταξύ τους, αμοιβαία. 

«Η βάσις αυτής (της αλληλοδιδακτικής) ως εξ αυτής της ονομασίας εννοείται, εις το να 

διδάσκωνται τα παιδιά αναμεταξύ των αμοιβαίως: τα πλέον προκομμένα δηλαδή τα 

ολιγότερον»
20

. 

Αρρεναγωγείο – είδος σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο φοιτούσαν 

αποκλειστικά άρρενα. 

Αστική σχολή – είδος σχολείου μέσης εκπαίδευσης, από το οποίο υπήρχαν σχολείο αρρένων 

και σχολείο θηλέων. 

Γυμνάσιο – είδος σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο άλλες φορές ήταν 

τετρατάξιο και άλλες επτατάξιο. Η διαφορά αυτή οφείλεται στις αλλαγές των εκπαιδευτικών 

πολιτικών του Ελληνικού Βασιλείου και σχετίζονταν με τη σφαίρα επιρροής κάποιας 

Ευρωπαϊκής χώρας. 

Δημοτικό σχολείο – είδος σχολείου πρωτοβάθμιας, βασικής εκπαίδευσης με, συνήθως, 

τετραετής φοίτηση. 

Ελληνικό σχολείο – είδος σχολείου πρωτοβάθμιας, βασικής εκπαίδευσης με τριετής 

φοίτηση. Στα συνολικά πλαίσια της εκπαίδευσης τοποθετείται αμέσως μετά το δημοτικό, στη 

θέση του σημερινού ελληνικού γυμνασίου και πριν το τετραετές γυμνάσιο, το οποίο 

καταλάμβανε τη θέση του σημερινού λυκείου. Ταυτίζεται ενίοτε με το είδος «αστική 

σχολή», στο οποίο αποδίδονται τα ίδια χαρακτηριστικά
21

. 

                                                           
19

 Βλ. σχετικά Παπαδάκη, Λ. (1992) Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα. 

Αθήνα: Δωδώνη 
20

 Από επιστολή του Γ. Κλέοβουλου της 15
ης

 Δεκεμβρίου 1818, στον Λευκάδιο Αθανάσιο Πολίτη που 

δημοσιεύθηκε στον Λόγιο Ερμή, 1819 
21

 Παπαδόπουλος, Σ. Ι. (1970). Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά 

τον τελευταίο αιώνα τησ Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, σ. 225 
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Κοινό σχολείο – σχολείο πρωτοβάθμιας βασικής εκπαίδευσης, συντηρούμενο από έσοδα της 

εκκλησίας στην οποία υπάγεται. Συναντάται επίσης και ο όρος «γραμματοδιδασκαλείο» με 

την ίδια εκπαιδευτική δομή
22

. 

Νηπιαγωγείο – σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης, στο οποίο στέλνονταν τα παιδιά πριν 

ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στο δημοτικό. 

Παρθεναγωγείο – είδος σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο φοιτούσαν 

αποκλειστικά θήλεα. 

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση 

Ο πρώτος προσδιοριστικός όρος που προβληματίζει τον ερευνητή της τοπικής ιστορίας 

της εκπαίδευσης της περιοχής Μοναστηρίου, ιδίως, είναι η το ονομασία που θα προσδιόριζε 

το εκπαιδευτικό πλαίσιο αναφοράς. Επιλέχτηκε ο όρος «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση (ή 

πατριαρχική ελληνόγλωσση εκπαίδευση)» ο οποίος φαίνεται ιστορικά ο πλέον ορθός. Αυτό, 

διότι, κατά την περίοδο που εξετάζεται, στην εν λόγω περιοχή υπήρχαν πολλές και 

διαφορετικές εισροές εκπαιδευτικών πολιτικών και ειδών οργάνωσης αυτών των 

εκπαιδευτηρίων. Ο όρος αυτός, προσδιορίζει ακριβέστερα τη μορφή της εκπαίδευσης και την 

εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθήθηκε και επειδή η ανώτερη αρχή στα πλαίσια του 

κράτους στο οποίο υπάγετο η περιοχή, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε όλο το ιστορικό 

φάσμα που ενδιαφέρει εδώ, ήταν το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Ως γνωστόν, 

επίσημη γλώσσα του Πατριαρχείου ήταν η ελληνική.  

Κώδικας «Βαρζάκου» 

Αρχικά, πρέπει να δοθεί μια σαφής εξήγηση της ονομασίας της βασικής πηγής αυτής της 

μελέτης. Πρόκειται για ένα ανέκδοτο και άγνωστο έως σήμερα αρχειακό υλικό, το οποίο 

φυλάχθηκε με μεγάλη προσοχή από μερικές γενεές Μοναστηριωτών στην πόλη του 

Μοναστηρίου. Το ανέκδοτο αυτό αρχείο, το οποίο περιέχει κείμενα από το έτος 1821 μέχρι 

το έτος 1903 (και ένα του έτους 1916 για το οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά παρακάτω) 

άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία και τα πεπραγμένα στην κοινότητα Μεγαρόβου. Γραφέας 

ή αντιγραφέας όλων των κειμένων φαίνεται να είναι ο Ναούμ Βαρζάκου, από το επίθετο του 

οποίου, αλλά και για λόγους απότισης φόρου τιμής, ονομάζεται εδώ «Κώδικας
23

 Βαρζάκου». 
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 Παπαδόπουλος, Σ. Ι. (1970). Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά 

τον τελευταίο αιώνα τησ Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, σ. 225 
23

 Ο όρος «κώδικας» εδώ χρησιμοποιείται υπό το ΙΙ
ο
 σύνολο εννοιών του Λεξικού Τριανταφυλλίδη που το 

ορίζει ως: αρχαία χειρόγραφα από πάπυρο, περγαμηνή ή χαρτί σε σχήμα βιβλίου και σε αντιδιαστολή προς τους 

κυλίνδρους. 
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Για συντομία και αποφυγή επαναλήψεων, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα χρησιμοποιείται η 

λέξη «Κώδικας» με κεφαλαίο αρχικό γράμμα. Το περιεχόμενο του Κώδικα θα αναλυθεί 

λεπτομερώς στο κεφάλαιο αφιερωμένο στις πηγές της έρευνας. Βασικό στοιχείο αναφοράς 

του Κώδικα, λοιπόν, αποτελεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση της κοινότητας Μεγαρόβου. 

Μοναστήρι ή Βιτώλια 

Το Μοναστήρι, είναι η πόλη η οποία αποτέλεσε πρωτεύουσα του ομώνυμου βιλαετιού, 

σαντζακιού και καζά. Για την ονομασία αυτής της πόλης διαχρονικά και συγχρονικά 

χρησιμοποιούνται δύο εκδοχές: Βιτώλια (με την παραλαγή Μπιτόλια) και Μοναστήρι Η 

ονομασία «Μοναστήρι» χρησιμοποιείτο μόνο στην επίσημη αλληλογραφία στα οθωμανικά 

χρόνια, και, πιστεύω, αυτός είναι και ο λόγος που επικράτησε αυτή ως ιστορικότερη. 

Στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιείται ο όρος «Μοναστήρι» όταν γίνεται αναφορά 

σε αυτήν για το χρονικό διάστημα που ερευνάται και στα συμφραζόμενα που αναφέρονται σε 

αυτό. Χρήση του όρου «Βιτώλια» θα γίνεται μόνο όταν παρατίθενται αποσπάσματα από 

άλλα κείμενα που τον χρησιμοποιούν. Τέλος, η σημερινή επίσημη ονομασία «Μπίτολα» θα 

χρησιμοποιείται σε συγχρονικά πλαίσια αναφοράς και στην αναφορά περί του οικισμού που 

διαδέχθηκε την Αρχαία Ηράκλεια.   

Πελαγωνεία (ή Πελαγονία) 

«Πελαγωνεία» (ή «Πελαγονία») ονομάζεται η καρποφόρα πεδιάδα που απλώνεται δίπλα 

από τις σημερινές πόλεις Prilep, Bitola και Φλώρινα. Ως όρος, χρησιμοποιήθηκε διαχρονικά 

μέχρι και σήμερα, για να προσδιορίσει την δικαιοδοσία της ομώνυμης Χριστιανικής 

Ορθοδόξου Μητρόπολης, με έδρα πάντα στο Μοναστήρι. Αναφορικά με την ονομασία της 

πεδιάδας, αλλά περισσότερο με την τιτλοφόρηση της Μητρόπολη, σε όλη την εργασία 

ακολουθήθηκε η ορθογραφία του Κώδικα η οποία είναι «Πελαγωνεία». 
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4. Πηγές της έρευνας: Ο Κώδικας «Βαρζἀκου» ως βασική 

πηγή για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Μεγάροβο 

Η ανά χείρας εργασία βασικό της μέλημα έχει την ανάδειξη των πληροφοριών που μας 

προσφέρει το Ανέκδοτο Αρχείο της κοινότητας Μεγαρόβου, το οποίο μέσα από αυτήν 

τιτλοφορείται «Κώδικας Βαρζάκου», από το όνομα του φερόμενου γραφέα των κειμένων 

που εμπεριέχονται σε αυτό, τον Ναούμ Βαρζάκου. Ο Κώδικας αποτελείται από δύο σύνολα 

κειμένων. Το ένα είναι το τεφτέρι
24

 στο οποίο υπάρχουν αντιγραμμένα και σχολιασμένες 

επιστολές, αποδείξεις και δημοσιεύματα, πριν και μετά από τα οποία υπάρχουν σχόλια και 

σημειώσεις του Βαρζάκου. Τα κείμενα αυτά φαίνεται να είναι αντιγραμμένα από τα γνήσια 

αντίστοιχά τους, χωρίς κάποια συγκεκριμένη χρονολογική σειρά. Το δεύτερο σύνολο 

αποτελείται από αυθεντικές επιστολές, έγγραφα, σημειώσεις, φακέλους και μία κάρτα 

αλληλογραφίας, τα οποία φυλάσσονται ανάμεσα στις σελίδες του τεφτεριού. 

Η περίοδος που μας παρουσιάζεται μέσα από τα εκατόν πενήντα ένα (151) κείμενα του 

Κώδικα καλύπτει ένα χρονικό πλαίσιο 95 χρόνων. Το αρχαιότερο αναφερόμενο γεγονός είναι 

ο σεισμός του Μοναστηρίου με ημερομηνία 15
η
 Αυγούστου του 1821 μέσω μιας 

οικογενειακής επιστολής, ενώ το πιο πρόσφατο είναι μία κάρτα αλληλογραφίας του 1916. 

Όλα τα υπόλοιπα κείμενα, με μικρά χρονικά διαστήματα μεταξύ τους, καλύπτουν βήμα-βήμα 

το διάστημα 1870 έως 1903, χωρίς ωστόσο να παραλείπονται συχνές αναφορές και 

λεπτομερείς γεγονότων και ανθρώπων των ετών 1845 έως 1870, όλα σε συνάρτηση με το 

παρόν της γραφής των κειμένων. Ο Κώδικας μας παραδίδει και άμεσες πληροφορίες του 

γραφέα που συμπεριλαμβάνουν και το διάστημα από το 1800 μέχρι το 1845, ως προς την 

εγκατάσταση των κατοίκων του Μεγαρόβου σε αυτόν τον οικισμό, αλλά και ακόμη 

σημαντικότερα, ως προς την εκπαιδευτική οργάνωση της κοινότητας. Το πιο πρόσφατο 

κείμενο της προς έρευνα περιόδου είναι η 3
η
 Σεπτεμβρίου του 1903. Το αμέσως επόμενο 

κείμενο, και μοναδικό μεταγενέστερο του 1903, η κάρτα της 17
ης

 Φεβρουαρίου του 1916, 

δεν φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με το γενικότερο θέμα της έρευνας, διότι πρόκειται για μία 

προσωπική αλληλογραφία οικογενειακού περιεχομένου. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν 

συμπεριλήφθηκε στο χρονικό πλαίσιο αναφοράς. Αποτελεί όμως ένας θησαυρός 

πληροφοριών, ο οποίος μας βοηθά να ξεκινήσουμε τη δημιουργία της εικόνας του Ναούμ 

Βαρζάκου, τα προσωπικά στοιχεία του οποίου, κατά τη διάρκεια της έρευνας, υπήρξαν 

δυσεύρετα. 
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 ΛΚΝ - Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη, 1998: βλ. ορισμό λήμματος «τεφτέρι» 
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Η σφραγίδα της κοινότητας25 

Για τα δύο σύνολα κειμένων, το τεφτέρι και τα αυθεντικά, κοινό σημείο αποτελεί η 

εμφάνιση μίας σφραγίδας. Η σφραγίδα αυτή, ωοειδούς σχήματος και διαστάσεων 

τριανταπέντε 35 χιλιοστών (3,5 εκ.) επί τριάντα 30 χιλιοστών (3 εκ.), περιέχει στρογγυλή 

κεφαλαιογράμματη επιγραφή «Η ΚΟΙΝΟΤΙΣ ΜΕΓΑΡΟΒΟU» και στο κεντρικό μέρος 

«ΤΟU ΑΓΙΟU ΔΗΜΗΤΡΙΟU». Κάτω από το περιεχόμενο, μεταξύ της λέξης 

«ΜΕΓΑΡΟΒΟΥ» και του άρθρου «Η», προφανώς με σκοπό να τα ξεχωρίσει, υπάρχει ένα 

μικρό σχήμα τετράφυλλου τριφυλλιού. Η σφραγίδα αυτή εμφανίζεται τριανταέξι (36) φορές 

στο τεφτέρι, σε διαφορετικά σημεία, τα οποία φαίνεται να επιλέχθηκαν τυχαία ή πως 

χρησιμοποιήθηκε όσο ο γραφέας την είχε στην κατοχή του. Στα αυθεντικά κείμενα 

εμφανίζεται μόνο μία (1) φορά, κάτω από το κείμενο του ομολόγου, αριστερά των 

υπογραφών της εφοροεπιτροπής. Στη σελίδα 25 του τεφτεριού πάνω από τη σφραγίδα 

υπάρχει ζωγραφισμένο το σχέδιο της σφραγίδας, αλλά με μικρογράμματη γραφή και με 

πολυτονικό σύστημα γραφής, ενώ από κάτω του σχεδίου δίδεται η εξήγηση «ἡ σφραγίς 

Ἐκκλησίας». 

4.1. Το τεφτέρι26 

4.1.1. Υλική περιγραφή 

Πρόκειται για ένα σημειωματάριο με διαστάσεις εξώφυλλων 227 χιλιοστά (22,7 εκ.) για 

το πλάτος, 360 χιλιοστά (36 εκ.) για το μήκος και πάχος 50 χιλιοστά (5 εκ.). Τα εξώφυλλα 

είναι χρώματος ανοιχτού καφέ, φτιαγμένα από σκληρό χαρτί πάχους 6 χιλιοστών (0,6 εκ.), το 

οποίο, αν και έχει υποστεί μικρές αλλοιώσεις από υγρασία στο εξωτερικό μέρος, διασώζεται 

σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Η αρχική ράχη έχει καταστραφεί και φαίνεται να είχε 

αντικατασταθεί από χάρτινη, η οποία και αυτή αργότερα κατεστράφη, με αποτέλεσμα να 

φαίνεται η κλωστορραφή, η οποία συγκρατεί όλες τις σελίδες χωρίς εμφανή φθορά. 

Ανοίγοντάς το, διακρίνουμε τα αυθεντικά εσώφυλλα, τα οποία είναι παραμένουν 

κολλημένα στο εσωτερικό των εξώφυλλων. Μπορούμε να μετρήσουμε συνολικά 182 

διασωθέντα φύλλα
27

. Οι διαστάσεις των φύλλων είναι 226 χιλιοστά (22,6 εκ.) για το πλάτος 

και 353 χιλιοστά (35,3 εκ.) για το μήκος. Διακρίνεται μικρή φθορά στις κάτω γωνίες των 

φύλλων, η οποία οφείλεται στην χρήση του Κώδικα. Σε καμία, όμως, περίπτωση, η φθορά 
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 Βλ. εικ. 2: Παράρτημα, σ. 96 
26

 Βλ. εικ. 69: Παράρτημα, σ. 381 
27

 Με τον όρο «φύλλο» εδώ εννοείται το σύνολο δύο σελίδων, της δεξιάς και της αμέσως επόμενης αριστερής, η 

οποίες φέρουν δύο εξακολουθητικούς αριθμούς σελίδων. 
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αυτή δεν εμποδίζει την ανάγνωση των κειμένων, αλλά ούτε και προκαλεί ελλείψεις στα 

κείμενα. Στο παράρτημα παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με της διαστάσεις του τεφτεριού
28

.  

Σήμερα, στο τεφτέρι βρίσκουμε διασωθείσες συρραμμένες τριακόσιες δεκαοχτώ (318) 

σελίδες. Από αυτές, εκατόν σαράντα εννέα (149) παραμένουν κενές και εκατόν εξήντα εννέα 

(169) με περιεχόμενο. Παραμένουν κενά τα δισέλιδα
29

 86, 104 έως 177 (εκτός από τα φύλλα 

που έχουν αφαιρεθεί), 181, 188 έως 190 και η σελίδα 193. Η τελευταία διασωθείσα σελίδα 

είναι η αριστερή σελίδα με αριθμό 193 και δεξιά της διασώζεται ολόκληρο το πίσω 

εσώφυλλο. Μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας υπάρχουσας σελίδας λείπουν τα 

ακόλουθα εικοσιδύο (22) φύλλα (σαράντα τέσσερις (44) σελίδες) 62/63, 81/82, 87/88, 88/89, 

98/99, 123/124, 136 έως 146, 147/148, 153/154, 158/159, 171/172, 183/184 και 184/185, 

αλλά η αφαίρεσή τους δεν φαίνεται να έγινε με βίαιο τρόπο. 

Η αρίθμηση και οι χαράξεις των σελίδων παρουσιάζουν μορφή λογιστικού βιβλίου. Κάθε 

αριστερή σελίδα φέρει στην επάνω αριστερή γωνία εκτυπωμένο διαγωνίως, από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, τον αριθμό της σελίδας, ενώ τον ίδιο αριθμό φέρει και η δεξιά σελίδα, στην 

επάνω δεξιά γωνία, εκτυπωμένος σε αντίθετη κατεύθυνση. Από τις υπάρχουσες σελίδες είναι 

αριθμημένη μόνο η πρώτη δεξιά σελίδα, της οποίας στα αριστερά βρίσκεται το μπροστινό 

εσώφυλλο. Οι χαράξεις των σελίδων έχουν γίνει με μπλε και κόκκινο χρώμα. Κάθε αριστερή 

και δεξιά σελίδα είναι πανομοιότυπες ως προς τις χαράξεις και περιέχουν από πέντε στήλες. 

Στα λογιστικά βιβλία που χρησιμοποιούνταν την ίδια εποχή και μέχρι τα τέλη του εικοστού 

αιώνα και είχαν την ίδια μορφή, οι δύο πρώτες στήλες χρησιμοποιούνταν για την εγγραφή 

της ημερομηνίας καταχώρησης, τον αύξοντα αριθμό ή τα στοιχεία παραστατικού. Η τρίτη 

στήλη είναι εμφανώς πλατύτερη και χρησιμεύει στην καταγραφή στοιχείων συμβαλλομένου 

ή/και σχολιασμό, ενώ στις επόμενες υπάρχουν δύο δίστηλα των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 

αποτελεί θέση για αριθμούς που αντιστοιχούν σε ποσά και το μικρότερο μέρος του δίστηλου 

χρησιμοποιείται για καταγραφή δεκαδικών αριθμών. Τέτοια χρήση του τεφτεριού γίνεται 

στις περιπτώσεις όπου έχουν καταγραφεί οι ισολογισμοί των εφορειών και άλλων ειδών 

πίνακες. 

   Στην παρούσα εργασία οι αναφορές στις σελίδες τόσο στις παραπομπές όσο και στο 

κυρίως μέρος του κειμένου, για λόγους διευκόλυνσης στην ανάγνωση, σημειώνονται με 

πλάγια γραμμή μπροστά από τον αριθμό (« / ») όταν το κείμενο για το οποίο γίνεται λόγος 
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 Βλ. πίνακα 16: Παράρτημα, σ. 228 
29

 Με τον όρο «δισέλιδο» εδώ εννοείται το σύνολο δύο εξακολουθητικών σελίδων, αριστερής και δεξιάς, οι 

οποίες φέρουν τον ίδιο αριθμό. 
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ξεκινά από την δεξιά σελίδα και μόνο με την παράθεση του αριθμού όταν ξεκινά από την 

αριστερή σελίδα. 

4.1.2. Περιγραφή περιεχομένου 

Όπως είδαμε προηγουμένως, συνολικά στο τεφτέρι υπάρχουν εκατόν εξήντα εννέα (169) 

σελίδες με περιεχόμενο. Όλες οι αναγραφές έχουν γίνει με μπλε μελάνι, η οποία διαφέρει 

ελάχιστα στις αποχρώσεις σε κάποια κείμενα χωρίς κάποια διακριτή σειρά. Οι όποιες 

μουντζούρες είναι ελάχιστες και περιθωριακές και δεν εμποδίζουν την ανάγνωση, ενώ λίγες 

είναι και οι διαγραφές ή ακυρώσεις λέξεων ή φράσεων, οι οποίες γίνονται με μία γραμμή 

πάνω από την λανθασμένη, κατά την άποψη του γραφέα, λέξη ή φράση. Η γλώσσα σε όλα τα 

κείμενα είναι η καθαρεύουσα, εκτός από ένα, μια επιστολή που περιγράφει έναν σεισμό του 

έτους 1821 το οποίο είναι γραμμένο σε δημώδης γλώσσα, με πολλές ελλείψεις στην 

ορθογραφία. Αναφορικά με την αντιγραφή του Κώδικα ο οποίος καλύπτει το κεφάλαιο έξης 

της παρούσης, ακολουθήθηκε η ορθογραφία του πρωτοτύπου. Ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις 

ορθογραφικών κανόνων οφείλονται σε λιγότερο ευανάγνωστα σημεία του κειμένου.  

Μέχρι τη σελίδα /21, όλα τα κείμενα, εκτός των ισολογισμών και υπολογισμών, ξεκινούν 

από τη δεξιά σελίδα. Στη συνέχεια, και μάλλον για λόγους εξοικονόμησης χώρου ή χρονικά 

για μεταγενέστερες εγγραφές, χρησιμοποιείται ως σελίδα έναρξης και η αριστερή σελίδα. Ο 

γραφικός χαρακτήρας παραμένει ίδιος σε όλο το τεφτέρι, εκτός από τις σελίδες 1, 2 και το 

τρίτο δισέλιδο. Με επιφύλαξη, μπορούμε να συμπεράνουμε πως πρόκειται για τον ίδιο 

γραφέα, ο οποίος ήθελε είτε να δώσει έμφαση σε αυτά τα κείμενα, είτε, αφού πρόκειται για 

τα τρία πρώτα κείμενα, σχεδίαζε η αντιγραφή τους να γίνει με τρόπο προσεχτικό και 

καλαίσθητο. 

Δεκατρία (13) δισέλιδα καλύπτονται από ισολογισμούς των πεπραγμένων των εφορειών 

της κοινότητας ενώ σε δύο (2) σελίδες παρατίθενται επιπλέον επεξηγηματικοί πίνακες 

ισολογισμών. Στα δισέλιδα των ισολογισμών, στην αριστερή γωνία είναι γραμμένη η λέξη 

«Δοῦναι» και στην αριστερή ή λέξη «Λαβεῖν» Σε τρεις (3), την πρώτη χαραγμένη σελίδα, η 

οποία είναι αναρίθμητη, και τις σελίδες /57 και 69 υπάρχουν καλυμμένες με κείμενο μόνο 

πέντε (5), τρεις (3) και έξι (6) σειρές, και το υπόλοιπο μέρος της σελίδας παραμένει κενό. 

Πρόκειται για έναν στίχο του Ισοκράτους, ένα υποτυπώδες πρωτοσέλιδου υπολογισμού και 

μία αναφορά σε πρόσωπο, αντίστοιχα. Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί το δισέλιδο 56 όπου 

ελλιπώς καταγράφονται με χρονική σειρά σε πίνακα τα ονόματα διδασκόντων των σχολείων 

Μεγαρόβου. Τα υπόλοιπα εκατόν τριάντα έξι κείμενα είναι εκτενέστερα και καλύπτουν από 
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μία έως επτά σελίδες, το εκτενέστερο κείμενο. Σε όλα τα κείμενα υπάρχει σχολιασμός και 

σύντομη περιγραφή του περιεχομένου κάθε κειμένου πριν από αυτό, εκτός των τριών 

σύντομων, τα οποία εκτός από τον στίχο, αποτελούν τα ίδια μια περίληψη άλλου κειμένου. 

Το περιεχόμενο των κειμένων μπορεί να διαιρεθεί σε δέκα (10) είδη.  

Στίχοι 

Στην αρχή, στην πρώτη και μόνη αναρίθμητη δεξιά σελίδα υπάρχει ένας (1) στίχος του 

Ισοκράτους με την περιγραφή «Ἱσοκράτους παραίνεσις πρός τους νέους», ο οποίος είναι και ο 

μοναδικός.  

Σχόλια και σημειώσεις 

Συνολικά υπάρχουν δεκαπέντε (15) σύνολα σχολίων και σημειώσεων όπου ο γραφέας 

των κειμένων προσφέρει επιπλέον εξηγήσεις και πληροφορίες ή ακόμα εκφέρει και την 

προσωπική του άποψη γύρω από το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο στο οποίο 

αναφέρεται. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι επισημάνσεις που βρίσκονται στην αρχή 

κάθε κειμένου με διά των οποίων επισημαίνεται πως πρόκειται περί αντιγραφής. 

Επιστολές 

Το δεύτερο κείμενο που συναντούμε αποτελεί μια επιστολή. Συνολικά υπάρχουν εξήντα 

τέσσερις (64) επιστολές. Στην αρχή κάθε σελίδας όπου παρατίθεται το περιεχόμενο μιας 

επιστολής υπάρχει μία πρόταση η οποία ξεκινά με τη λέξη «Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς» και 

ακολουθούν πληροφορίες για τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Στις μισές από αυτές, 

τριάντα δύο (32), αποστολέας εμφανίζεται η εφορεία των εκπαιδευτηρίων, με τον τίτλο 

«Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου», ενώ ο ίδιος 

φορέας παραλαμβάνει συνολικά οχτώ (8) επιστολές. Ο ευεργέτης Στέργιος Στυλίδης έχει 

στείλει εννέα (9) από τις επιστολές και φαίνεται να παρέλαβε ένδεκα (11) από τις επιστολές 

του τεφτεριού, ενώ οι αντιπρόσωποί του, μέλη της οικογένειας Δανάμπαση (ή Δανάβαση) 

εμφανίζονται ως αποστολείς τριών (3) και παραλήπτες ένδεκα (11) επιστολών. Ο φερόμενος 

αντιγραφέας των κειμένων, ο Ναούμ Βαρζάκου, φαίνεται ως αποστολέας οχτώ (8) 

επιστολών, και παραλήπτης δέκα (10) επιστολών. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι 

επιστολές τις οποίες συνυπογράφει ως μέλος εφοροεπιτροπής.  
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Η Μητρόπολη Πελαγωνείας
30

 διά του εκάστοτε Μητροπολίτη, εμφανίζεται ως 

αποστολέας τεσσάρων (4) επιστολών και παραλήπτης εννέα (9). Η ανώτατη εκκλησιαστική 

αρχή της κοινότητας Μεγαρόβου, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, έχει λάβει μία (1) 

επιστολή. Πρόκειται για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Νεόφυτο, ο οποίος κατέλαβε τον 

πατριαρχικό θρόνο από τη θέση του Μητροπολίτη Πελαγωνείας. Μεταξύ των υπολοίπων, 

που εμφανίζονται ελάχιστες φορές, αξιοσημείωτες είναι οι επιστολές μεταξύ της Μαρίας Κ. 

Κούρτη, το γένος Λάλα, η οποία υπογράφει μία (1) επιστολή και δέχεται δύο (2), η επιστολή 

του Μιχαήλ Δούμπα από τη Βιέννη , ο οποίος φαίνεται να υπέγραψε ο ίδιος μία (1) επιστολή, 

του Γεωργίου Οικονόμου, επίσης γράφει από τη Βιέννη (από την οποία διασώζεται η 

αυθεντική επιστολή και υπογραφή, όπως θα δούμε στη συνέχεια) επίσης μία (1), του  

Δημήτριου Γερμάνη από το Βουκουρέστι, αλλά και τόσες πολλές άλλες αξιόλογες επιστολές, 

που αποτελούν γραπτά μνημεία υψίστης αισθητικής. 

Ισολογισμοί 

Οι ισολογισμοί των εφορειών είναι δεκατρείς (12) και καλύπτουν τον ίδιο αριθμό 

δισέλιδων. Στην αριστερή πάνω γωνία, κάτω από τον αριθμό της σελίδας στην αριστερή 

σελίδα κάθε ισολογισμού υπάρχει η λέξη «Δοῦναι» και στην αντίθετη πλευρά, δηλαδή στη 

δεξιά σελίδα κάτω από τον αριθμό σελίδας, η λέξη «Λαβεῖν». Επιπλέον υπάρχει ένα (1) 

δισέλιδο, το 39, το οποίο αποτελεί ένας ειδικός απολογισμός και δύο (2) επεξηγηματικοί 

πίνακες ισολογισμών. Στους ισολογισμούς καταγράφονται όλα τα έσοδα της κοινότητας, τα 

οποία τα διαχειρίζεται η εκάστοτε εφορεία, και όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη 

συντήρηση της εκκλησίας και των σχολείων, καθώς και όλες οι πληρωμές προσωπικού 

(δασκάλων, ψαλτών, ιερέων κ.ά.) και αγορές σχετικές με αυτά τα ιδρύματα.  

Αποδείξεις 

Ακόλουθο είδος που συναντούμε κατά την ανάγνωση, είναι οι αποδείξεις. Αυτές είναι 

συνολικά τέσσερις (4) και αποτελούν μικρά κείμενα τα οποία πιστοποιούν την είσπραξη 

χρημάτων από την πλευρά των εφοροεπιτρόπων για τις ανάγκες της κοινότητας και των 

σχολείων. 
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 Βλ. εικ.61: Παράρτημα, σ. 376 
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Επίσημα έγγραφα 

Στο τεφτέρι αντιγράφονται και πέντε (5) επίσημα έγγραφα. Πρώτο είναι το «Πρακτικόν» 

από την 1
η
 Σεπτεμβρίου του 1893 που περιγράφει την απόφαση ονομασίας των Στυλίδειων 

σχολείων. Έπονται: το δεύτερο «Πρακτικόν» της 10
ης

 Ιουλίου του 1894 διά του οποίου 

ανακοινώνεται η απόφαση της εφορείας για εορτασμό κάθε 10
η
 Οκτωβρίου ως ημέρα 

αφιερωμένοι στους μεταναστεύσαντες συμπολίτες τους και ο σύντομος απολογισμός της 

εφορείας η οποία παραδίδει τη διαχείριση των κοινών στην επόμενη εφορεία. Τέταρτο 

έγγραφο είναι ο «καταρτισμός» του Παρθεναγωγείου ο οποίος αποτελεί μία λίστα 

προσωπικού των δύο Στυλίδειων σχολείων και αποστέλλεται στον ευεργέτη. Τελευταίο 

έγγραφο, το οποίο παρατίθεται και ως επιστολή, είναι η ενημέρωση για απόφαση εκλογής 

του Ναούμ Βαρζάκου ως μέλους της ανώτατης επιτροπής της Μητρόπολης. Ο λόγος για τον 

οποίο λαμβάνεται ως επιστολή είναι το περιεχόμενο και το ύφος του κειμένου, θα μπορούσε 

να ενταχθεί και στην κατηγορία των εγγράφων λόγω των σχετικών σημείων όπως ο αριθμός 

πρωτοκόλλου και η μεταδιδόμενη πληροφορία. 

Τηλεγράφημα 

Υπάρχει μόνο ένα αντιγραμμένο τηλεγράφημα, διά του οποίου οι κοινότητα εκφράζει τα 

συλλυπητήρια για τον θάνατο του Μιχαήλ Γερμάνη στο Βουκουρέστι, στην οικογένειά του. 

Δημοσιεύματα 

Ένα ξεχωριστό σύνολο κειμένων αποτελούν τα δημοσιεύματα που έχουν αντιγραφεί στον 

Κώδικα. Συνολικά υπάρχουν αντιγραμμένα δεκατέσσερα (14) κείμενα, τα οποία φαίνεται 

πως είχαν δημοσιευθεί σε εφημερίδες της εποχής. Αυτά μπορούν, για τις ανάγκες να 

υποδιαιρεθούν σε τέσσερις ομάδες.  

Μία αποτελείται από μία (1) αντιγραφή ανακοίνωσης θανάτου επιφανούς πολίτου, από 

την εφημερίδα «Κωνσταντινούπολις» που εκδόθηκε την 18
η
 Απριλίου του 1901.  

Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από δύο (2) κείμενα, τα οποία δεν ανιχνεύτηκαν και για τα 

οποία υπάρχουν αριθμοί των φύλλων στα οποία δημοσιεύθηκαν, χωρίς όμως να αναφέρεται 

η εφημερίδα. Αυτές αναζητήθηκαν στα αντίστοιχα φύλλα των εφημερίδων όπου βρέθηκαν τα 

υπόλοιπα δημοσιεύματα, όμως, χωρίς επιτυχία.  

Τρίτη ομάδα είναι τα τρία (3) κείμενα υπό τη μορφή εκθέσεων, τα οποία, αν 

συμπεράνουμε από το ύφος τους, είχαν προορισθεί για δημοσίευση. Για αυτά, εκτός από την 

ημερομηνία συγγραφής, δεν αναφέρονται άλλα στοιχεία.   
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Οι εφημερίδες οι οποίες αναφέρονται στον Κώδικα με τον αριθμό του φύλλου και την 

ημερομηνία έκδοσης, ανιχνεύτηκαν μέσα από την αναζήτηση στο ψηφιακό αρχείο 

εφημερίδων και περιοδικών της Βουλής των Ελλήνων και παρατίθενται στο τέλος της 

εργασίας. Τα κείμενα αυτά αποτελούν την τέταρτη ομάδα κειμένων και είναι συνολικά οχτώ 

(8). Από αυτά, πέντε (5) δημοσιεύονται στον «Νεολόγο» Κωνσταντινουπόλεως τον 

Δεκέμβριο του 1870 μέχρι το Μάρτιο του 1882, δύο (2) δημοσιεύονται στον «Ερμή» της 

Θεσσαλονίκης την 16
η 

Σεπτεμβρίου και 10
η 

Οκτωβρίου του 1875 και μία δημοσίευση 

υπάρχει στην εφημερίδα «Σμύρνη» Σμύρνης, της 14
ης 

Μαρτίου του 1875. 

Κατάλογος διδασκόντων 

Αν και ελλιπές σε ορισμένα σημεία, ένα από τα σημαντικότερα κείμενα ολόκληρου του 

Κώδικα αποτελεί το δισέλιδο 56. Σε αυτό υπάρχει διαχρονικός κατάλογος διδασκόντων των 

σχολείων Μεγαρόβου. Θεωρείται ελλιπής αυτός ο κατάλογος, διότι, αφενός αναφέρονται 

μόνο οι άνδρες διδάσκοντες και αφετέρου, από τα υπόλοιπα κείμενα του Κώδικα, 

προκύπτουν αρκετά επιπλέον ονόματα διδασκόντων
31

. 

Αγορεύσεις 

Τελευταίο είδος διαφορετικού κειμένου που συναντάται στο τεφτέρι είναι οι δύο (2) 

αγορεύσεις. Τις υπογράφει ο Ναούμ Βαρζάκου. Η πρώτη, καταγεγραμμένη από τη σελίδα 

/96 και εξής, εκφωνήθηκε την 24
η
 Απριλίου του 1883, Κυριακή του Θωμά, ημέρα, όπως 

πληροφορούμαστε από το ίδιο το κείμενο, αφιερωμένη στα σχολεία του Μεγαρόβου. Μία 

επιπλέον πληροφορία που μας προσφέρει αυτή η αγόρευση είναι πως την ημέρα αυτή είχαν 

καθιερώσει προηγούμενες γενεές Μεγαροβιτών. Ο λόγος αυτός εκφωνήθηκε παρουσία του 

Μητροπολίτου Πελαγωνείας Κ. Κ. Ματθαίου και περιεχόμενο έχει την τρέχουσα κατάσταση 

των σχολείων της κοινότητας και όλους τους προβληματισμούς που προκύπτουν από τη 

λειτουργία τους. 

Αν και δεύτερος καταγεγραμμένος, στη σελίδα 100 του ιδίου, ο άλλος λόγος φέρει 

ημερομηνία προγενέστερη, την 15
η
 Φεβρουαρίου του 1876. Αυτή η αγόρευση είχε 

«αναγνωσθεί» όπως αναφέρεται στην περιγραφή πριν από την αντιγραφή, στην αδελφότητα 

«Ελπίς», της οποίας μέλος ήταν και ό ίδιος ο Βαρζάκου. Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου 

εκπλήττει πραγματικά. Αν και ξεκινά με περιγραφή και υποστήριξη του θεσμού του γάμου, 

καταλήγει σε έναν λόγο ο οποίος σκοπό έχει να εμβαθύνει στον κοινωνικό και οικογενειακό 
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 Πίνακες 11, 12, 13 και 14: Ενότητα Γ΄, 3.2, σ. 78, 79, 82 και 83, αντίστοιχα 
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ρόλο της γυναίκας και να υποστηρίξει την ισότητα των δύο φύλλων, μέσα από παραδείγματα 

απολύτως κατανοητά στο ακροατήριο. Την αντίληψη των Μεγαροβιτών για την ισάξια 

κοινωνική θέση της γυναίκας επιβεβαιώνει τόσο η προφορική παράδοση, όσο και τα τοπικά 

έθιμα που συνδέονται με τον γάμο. Επιπλέον, και μέσα από το περιεχόμενο των Πρακτικών 

του Πνευματικού δικαστηρίου της Μητρόπολης Πελαγωνείας
32

, αντλούμε πληροφορίες για 

την κατοχυρωμένη από πολλά έτη ανεξαρτησία της γυναίκας στην κοινωνία Μοναστηρίου, 

αλλά και όλων των πατριαρχικών κοινοτήτων που υπάγονταν στη δικαιοδοσία της 

Μητρόπολης Πελαγωνείας.   

4.2. Τα αυθεντικά33 

Το προαναφερθέν τεφτέρι χρησιμεύει επιπλέον και ως χαρτοφυλάκιο. Ανάμεσα στις 

σελίδες του, διακρίνονται περισσότερο ή λιγότερο αυθεντικά γραπτά κείμενα. Επιλέχτηκε ο 

όρος «αυθεντικά», ως γενικότερος. Αυτό, διότι πρόκειται για γραπτά κείμενα τα οποία είναι 

με βεβαιότητα αυθεντικά ως προς τις αντιγραφές στο τεφτέρι, αλλά για κάποια είναι δύσκολο 

να αποδειχθεί η γνησιότητά του, όπως για παράδειγμα αν πρόκειται για ιδιόχειρη υπογραφή. 

Για πέντε (5) από αυτά μπορούμε να πούμε πως είναι και απολύτως γνήσια, καθώς φέρουν 

όλα τα διακριτικά στοιχεία ενός γνήσιου εγγράφου (σφραγίδα, υδατογράφημα, υπογραφή). 

Επίσης, δυνόμαστε να πιθανολογήσουμε πως υπάρχει και μία επιστολή η οποία φέρει την 

ιδιόχειρη υπογραφή του Στέργιου Στυλίδη, ο οποίος, όπως συμπεραίνουμε από την 

ανάγνωση των κειμένων του Κώδικα, υπέγραφε ο ίδιος τις επιστολές των οποίων 

εμφανίζεται ως αποστολέας.  

4.2.1. Υλική περιγραφή 

Συνολικά διακρίνουμε δεκαοχτώ (18) σύνολα κειμένων. Προσδιορίζονται ως «σύνολα 

κειμένων» διότι κάποια κείμενα τα οποία σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους ως προς το 

περιεχόμενο, αποτελούνται από περισσότερα του ενός τεμαχίου, όπως ένας φάκελος που 

περιέχει μέσα ένα ή περισσότερα φύλλα χαρτιού.  

Τρία (3) φύλλα χαρτιού, τα οποία περιέχουν σύντομα κείμενα, είναι κολλημένα δίπλα 

στην αντιγραφή τους στο τεφτέρι με μια σταγόνα κόλλας στο μεσαίο μέρος της αριστερής 

                                                           
32

 Sumaren inventar– Pelagoniska Mitropolija, Vodich: 499; 491; 325 (Περίληψη αποθέματος– Μητρόπολη 

Πελαγωνείας, Οδηγός: 499; 491; 325) και από εκεί στον Vodich 490- Zapisnici na Duhovniot sud na 

Pelagoniskata Mitropolija 1895-1911 (Οδηγός 490- Πρακτικά Πνευματικού δικαστηρίου Μητρόπολης 

Πελαγωνείας 1895-1911) τον οποίον ανεγνωσα στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης της πηγής και κράτσηα 

σημειώσεις κατά την ανάγνωση. Πηγή: Drzhaven Arhiv na R M (Κρατικό Αρχείου της Δ Μ) 
33

 Βλ. εικ. 70-104: Παράρτημα, σ. 382-410 
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άκρης του φύλλου, με σκοπό να διευκολυνθεί ο αναγνώστης έχοντας πρόσβαση και στις δύο 

σελίδες του φύλλου. Όλα τα κείμενα είναι γραμμένα με διαφορετικό μεταξύ τους γραφικό 

χαρακτήρα, σε μονόφυλλα αποκόμματα χαρτιού διαφορετικής ποιότητας και χρώματος ή 

απόχρωσης του λευκού. Πρέπει να επισημανθεί πως το «λευκό» είναι σχετικό, διότι 

πρόκειται για κιτρινισμένο, από τον χρόνο, χαρτί.  

Εννέα (9) κείμενα έχουν γραφτεί με μαύρο μελάνι ενώ τα υπόλοιπα με μπλε, εκτός από 

δύο (2) περιπτώσεις φακέλων αλληλογραφίας. Ως προς το είδος του χαρτιού, τα περισσότερα 

κείμενα είναι γραμμένα σε χαρτί γραφής κοινού τύπου της εποχής, εκτός από δύο (2) 

περιπτώσεις: μία (1) κάρτα αλληλογραφίας και μία (1) μονολεκτική σημείωση, σε λεπτό 

σκληρό χαρτί, ροζ χρώματος. 

4.2.2. Περιγραφή περιεχομένου 

Στα αυθεντικά αυτά φύλλα χαρτιού, κανένα εκ των οποίων δεν αποτελεί απόκομμα από 

το προαναφερθέν τεφτέρι, τα διαφορετικά κείμενα, είκοσι εννέα (29) συνολικά, μπορούν να 

ταξινομηθούν σε επτά (7) κατηγορίες. 

Επιστολές 

Τα περισσότερα κείμενα, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν μία ομάδα, είναι οι 

δεκατέσσερις συνολικά (14) επιστολές, διαφορετικής έκτασης. Πέντε (5) από αυτές 

υπάρχουν αντιγραμμένες αυτούσιες στο τεφτέρι. Μεταξύ των επιστολών, φαίνεται να 

υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) γνήσιες, με τις ιδιόχειρες υπογραφές των αποστολέων. Έτσι, 

διακρίνονται οι υπογραφές των εξής προσώπων (σε παρένθεση αναφέρεται ο τόπος 

αποστολής): Γεώργιος Μ. Οικονόμου (Βιέννη), Στέργιος Στυλίδης (Βουκουρέστι), Γ. Ι. 

Μισιρλή (Μοναστήρι), Αναστάσιος Μ. Δούτσας (Μοναστήρι), Νικόλαος Κορίννας 

(Μοναστήρι) και Τάσκος – ήτοι Αναστάσιος Μ. Πίσχας (Βουκουρέστι). Ως προς το 

περιεχόμενου των επιστολών, από την ανάγνωσή τους, προκύπτει το συμπέρασμα πως όλες 

σχετίζονται με την λειτουργία των εκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου, καθώς οι παραλήπτες είναι 

άμεσα συσχετισμένα πρόσωπα με την διαχείριση των κοινών της κοινότητας Μεγαρόβου, 

ακόμα και εκείνες που έχουν γραφτεί σε φιλικό ύφος. 

Υπολογισμοί 

Οι υπολογισμοί ως είδος κειμένου εμφανίζονται έξι (6) φορές. Αποτελούν μια ομάδα 

κειμένων, γραμμένα κυρίως στα περιθώρια των φύλλων ή σε μικρά αποκόμματα χαρτιού. 

Πρόκειται για αντιγραφές ισολογισμών, αλλά και, όπως φαίνεται, προσωπικοί υπολογισμοί 
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χωρίς περιγραφή. Τα μόνο στοιχείο που τους διαφοροποιεί από το επόμενο είδος κειμένων, 

είναι ότι αποτελούνται σχεδόν ολόκληροι από αριθμούς και αριθμητικές πράξεις. 

Σημειώματα 

Τα σημειώματα είναι τρία (3). Είναι στην πραγματικότητα μικρές σύντομες αυτόνομες 

σημειώσεις που έχουν γραφεί σε μέρος των φύλλων όπου υπάρχουν και άλλα κείμενα. 

Σχολιάζουν το περιεχόμενο που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του φύλλου όπου έχουν 

γραφτεί. Διαφέρει μόνο η μία μονολεκτική σημείωση με τη φθαρμένη λέξη «Ἀριθμιτικῆς», 

μάλλον γραμμένη με μολύβι σε μικρό κομμάτι ροζ λεπτού χαρτονιού. 

Φάκελοι αλληλογραφίας 

Ανάμεσα στα φύλλα του τεφτεριού, εντύπωση προκαλούν οι δύο φάκελοι. Ο ένας είναι 

παραδοσιακός μπλε φάκελος, ο οποίος, υπό την επιρροή του χρόνου, έχει γίνει πρασινωπός. 

Σε αυτόν βρέθηκαν τρία μικρά φύλλα χαρτιού, από τα οποία δύο κατατάχθηκαν στην 

κατηγορία των υπολογισμών και ένα ανάμεσα στα σημειώματα. Σε αυτόν, τα στοιχεία του 

παραλήπτη «Κύριον Ναούμ Ι. Βαρζάκου, Μοναστήριον» είναι γραμμένα με φθαρμένο μπλε ή 

μαύρο μελάνι. Ο άλλος φάκελος, χρώματος ροζ και καλής ποιότητας, σκληρότερος στην 

αφή, έχει εκτυπωμένα τα στοιχεία στη γαλλική γλώσσα «Messieurs FILS NAOUM 

VARZAKOU BANQUIERS, Turquie d’Europe, CONSTANTINOPLE, Stamboul, Balouk 

Bazar No. 4». Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε πως πρόκειται για επίσημο εταιρικό 

φάκελο αλληλογραφίας. Ο δεύτερος φάκελος είναι κενός. 

Επίσημα έγγραφα 

Από όλα τα κείμενα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγραμμένων στο 

τεφτέρι, ιδιαίτερη ευχαρίστηση στον ερευνητή προκαλούν τα δύο (2), οφθαλμοφανώς 

αυθεντικά και γνήσια έγγραφα.  

Το πρώτο που συναντάται ξεφυλλίζοντας τον Κώδικα, στο αριστερό πάνω μέρος φέρει 

ωοειδές υδατογράφημα με τις λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΙΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ – (και από κάτω 

το έτος) 1899» και μία αρχιερατική μίτρα με σταυρό στο πάνω μέρος. Στο τέλος του 

κειμένου, αριστερά της ιδιόχειρης υπογραφής του Μητροπολίτη Αμβρόσιου  υπάρχει μπλε 

στρογγυλή σφραγίδα της Μητρόπολης, με ολοκύκλια κεφαλαιογράμματη γραφή του ίδιου 

περιεχομένου, στο κέντρο της οποίας αναπαρίσταται η Ζωοδόχος Πηγή. Πρόκειται για 

απόφαση εκλογής του Ναούμ Βαρζάκου ως μέλους της ανωτάτης επιτροπής της 
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Μητρόπολης αυτής. Εστάλη στον Ναούμ Βαρζάκου, σύμφωνα με την αντιγραφή στο 

τεφτέρι, την 9
η
 Μαρτίου του 1902. 

Το δεύτερο έγγραφο έχει τον τίτλο «Πληρεξούσιον». Στην επάνω αριστερή γωνία φέρει 

στρογγυλή σφραγίδα, χρώματος πράσινου, με ολοκύκλια επιγραφή «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ενώ στο κέντρο, ανάμεσα σε δύο κλαδιά δυσδιάκριτου 

δέντρου (μάλλον πεύκου), τοποθετημένα σε θέση εναγκαλισμού μητροπολιτικής μίτρας της 

οποίας από κάτω αναφέρεται το έτος 1891. Στην επάνω δεξιά γωνία υπάρχει η υπογραφή του 

Μητροπολίτη Πελαγωνείας Αλέξανδρου. Με αυτόν τον τρόπο επικυρώνεται η εκλογή των 

Θεόδωρου Γιάννα, Στέργιο Δόγα, Ναούμ Βαρζάκου, Θωμά Βίστα, Στέργιο Δένδρου και 

Ιωάννη Γαρδίκη ως εφοροεπιτρόπων της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου, αναφέρονται τα 

δικαιώματα και οι πολλές υποχρεώσεις τους και υπογραμμίζεται ότι εκλέχθηκαν «παμψηφεί 

καὶ ὁμοθυμαδόν». Στη θέση αυτή πρόκειται να υπηρετήσουν για μία διετία, βάσει αυτού του 

εγγράφου. Η εκλογή των εφοροεπιτρόπων του εγγράφου επικυρώνεται με σαράντα οχτώ (48) 

ιδιόχειρες υπογραφές κατοίκων Μεγαρόβου. Το έγγραφο συντάχθηκε την 31
η
 Ιανουαρίου 

του 1893. 

Ομόλογο 

Το ομόλογο είναι ένα (1) σύντομο γνήσιο κείμενο, το οποίο συντάχθηκε από τον 

Αθανάσιο Γ. Ταουσσάνη, την 23
η
 Μαΐου του 1889 στις Σέρρες, σχετικά με δάνειο το οποίο 

έδωσαν οι Αδελφοί Ταουσσάνη στους εφοροεπιτρόπους της κοινότητας Μεγαρόβου. Το 

ομόλογο αυτό υπογράφουν οι έφοροι της εποχής, ήτοι οι Κ. Ι. Σιουπίλας, Νικόλαος Τίρπας, 

Στέργιος Μισιρλής και Στέργιος Αδάμ Τζιάντης. Στο σημείο στο οποίο είχαν τοποθετηθεί οι 

γνήσιες υπογραφές, από το οποίο έχει αφαιρεθεί ένα μεγάλο μέρος, διασώζεται 

προσκολλημένο υπόλοιπο οθωμανικού χαρτόσημου, άφθαρτο, με αποχρώσεις του πράσινου 

και αραβική γραφή με κόκκινα γράμματα. 

Κάρτα αλληλογραφίας 

Τέλος, υπάρχει και μία (1) γνήσια κάρτα αλληλογραφία, η οποία, αν και δεν περιέχει 

αναφορές σε θέματα της κοινότητας Μεγαρόβου, προσφέρει σημαντικότατες πληροφορίες 

για ένα θέμα που προβλημάτισε τον ερευνητή σε όλη τη διάρκεια της έρευνας. 

 Η κάρτα αποτελεί ροζ φύλλο λεπτού χαρτονιού, συνηθισμένων διαστάσεων για το είδος. 

Από τη μία πλευρά είναι τα στοιχεία του παραλήπτη και από την άλλη, σε μήκος της κάρτας 

από πάνω προς τα κάτω, είναι γραμμένο το μήνυμα. Η γωνία με το γραμματόσημο έχει 

αφαιρεθεί, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται ελλείψεις στο κείμενο. 
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Παραλήπτης είναι η Ελένη Ναούμ Βαρζάκου στο Μοναστήρι και αποστολέας ο γιος της, 

Μιχαήλ. Τα στοιχεία του παραλήπτη γράφονται με λατινική και κυριλλική γραφή, ενώ 

υπάρχουν τέσσερις σφραγίδες, εκ των οποίων τρεις στρογγυλές και μία τετράγωνη, με 

αραβική γραφή. 

Η ημερομηνία σύνταξης του κειμένου είναι η 17
η
 Φεβρουαρίου του 1916. Είναι το 

μοναδικό κείμενο γραμμένο σε διαφορετική γλώσσα από την ελληνική. Ο μόνος 

προσδιορισμός που θα μπορούσε να αποδοθεί στη γλώσσα αυτού του κειμένου είναι πως 

πρόκειται για παραλλαγή του μοναστηριώτικου ιδιώματος. Αν και το κείμενο περιέχει πολλά 

γραμματικά και συντακτικά λάθη, η μετάφρασή του γίνεται εύκολα. Η μετάφραση 

παρατίθεται κάτω από την αντιγραφή του ίδιου κειμένου στο κεφάλαιο με το σύνολο των 

κειμένων του Κώδικα, ως τελευταίο. 
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Β. Θεσμικό και ιστορικό πλαίσιο αναφοράς 

 

1. Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης στη διάρκεια των 

Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων 

1.1. Το Πατριαρχείο και ο σχολικός θεσμός μέσα από το Χαττ-ι-Χουμαγιούν 

Αφετηρία για τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου αναφορικά με την εκπαίδευση του 

υπόδουλου χριστιανισμού αποτελεί το έτος 1856, όταν στις 18 Φεβρουαρίου, ο Σουλτάνος 

Αβδούλ Μεζίτ (1839-1861), εξέδωσε τον χάρτη του Χαττ-ι-Χουμαγιούν
34

 όταν και ξεκίνησε 

η περίοδος του Τανζιμάτ
35

. Μέσω αυτού του χάρτη ο Σουλτάνος αναγνώριζε στους 

Οθωμανούς υπηκόους, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή την εθνική καταγωγή, ισότητα 

δικαιωμάτων και ταυτόχρονα διατηρούσε σε ισχύ όλα τα προνόμια που είχαν κατά καιρούς 

χορηγήσει οι Σουλτάνοι στα μη μουσουλμανικά μιλλέτια
36

. 

Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνεται την περίοδο 1856-1902 

περιλαμβάνει την εποπτεία της Υψηλής Πύλης, την εποπτεία του Πατριαρχείου και τη 

συλλειτουργία των επαρχιακών και των κοινοτικών αρχών
37

. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο 

                                                           
34

 «Ὑψιλόν φερμάνιον ἀπευθυνόμενον εἰς τόν Πρωθυπουργόν, ἐκδοθέν περί τῶν Μεταρρυθμίσεων καί 

κεκοσμημένον ἄνωθεν διά τοῦ αὐτοκρατορικού χαττίου (χάττ-ι-χουμαγιούν)», 1856 στον Χ. Παπαστάθη, 

(1984). Ὁἱ κανονισμοί τῶν ὀρθοδόξων Ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους καί τῆς διασπορᾶς, 

Θεσσαλονίκη, σ. 21-27 
35

 Ο όρος «Τανζιμάτ» σημαίνει τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Για το περιερχόμενο βλ. Βερέμης, Α. Οι 

Οθωμανικές μεταρρυθμίσεις (τανζιμάτ)», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, σ. 168-171 
36

 Ο όρος «Μιλλέτια» ταυτίζεται με αυτό που ο Παπαστάθης, Χ. (1984). Ὁἱ κανονισμοί τῶν ὀρθοδόξων 

Ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους καί τῆς διασπορᾶς. Θεσσαλονίκη, σ. 12 και ο 

Πανταζόπουλος, Ν. (1966). Community laws and customs of W. Macedonia under Ottoman rule, Balkan Studies 

2, σ. 21-22, ονομάζουν «κοινότητα υπό την ευρεία έννοια» και την περιγράφουν ως το σύνολο των 

ομοθρήσκων ή ομοδόξων υπηκόων που υπάγονται σε συγκεκριμένη και αναγνωρισμένη από την Πυλη 

θρησκευτική αρχή. Βλ. και Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2003). Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-

1914), Θεσσαλονίκη, σ. 73  
37

 Η εποπτεία της Πύλης προσδιορίζεται από τα εξής έγγραφα, τα οποία εκδίδονται από τον Χ. Παπαστάθη, 

ό.π.: 

α. «Ὑψιλόν φερμάνιον ἀπευθυνόμενον εἰς τόν Πρωθυπουργόν, ἐκδοθέν περί τῶν Μεταρρυθμίσεων καί 

κεκοσμημένον ἄνωθεν διά τοῦ αὐτοκρατορικού χαττίου (χάττ-ι-χουμαγιούν)», 1856,  Παπαστάθης, ό.π., σ. 21-

27 

  β. «Ὑπόμνημα τῆς Α.Υ. τοῦ ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργοῦ τῆς Υ. Πύλης πρός τούς ἐν Κων/πόλει 

ἀντιπροσώπους τῶν Μ. Δυνάμεων περί τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Χαττ-ι-χουμαγιούν (1867)»,  Παπαστάθης,ό.π.,σ. 

37-43 

Η εποπτεία του Πατριαρχείου πραγματοποιείται με την ψήφιση των: 

 α. «Γενικοί Κανονισμοί περί διευθετήσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί Ἐθνικῶν πραγμάτων τῶν ὑπό τόν 

Οἰκουμενικόν θρόνον διατελούντων ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὑπηκόων τῆς Α. Μεγαλειότητος τοῦ Σουλτάνου», 

(1860-1862), Παπαστάθης, ό.π., σ. 111 
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ίσχυσε με μεγαλύτερες ή μικρότερες παραλλαγές μέχρι και τη διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. 

Την περίοδο αυτή, επίσης, συντάσσονται Σουλτανικά φιρμάνια και Υπομνήματα των 

Υπουργών του Σουλτάνου. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, παρέχεται από τη μεριά της Πύλης 

στους υπηκόους της η δυνατότητα ίδρυσης «σχολείων, ναών και λοιπών εθνικών κτιρίων». 

Αυτά τα δικαιώματα τα απολαμβάνει κάθε κοινότητα, με την προϋπόθεση όμως να 

προηγηθεί αίτηση του Μητροπολίτη προς την Πύλη, η οποία ικανοποιείται αν δεν υπάρχει 

«διοικητικόν κώλυμα»
38

. Και ενώ η Πύλη διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει για την 

έγκριση της σχετικής αίτησης για άδεια ή για την αναίρεση, καθορίζονται και άλλοι 

περιορισμοί, οι οποίοι οριοθετούν το νομικό καθεστώς της εκπαίδευσης και προσδιορίζουν 

την εποπτεία της Πύλης. Οι περιορισμοί αυτοί, σύμφωνα με το φιρμάνι του 1856, αφορούν 

τον τρόπο διδασκαλίας και την εκλογή των διδασκόντων. Αυτά υπάγονται στη δικαιοδοσία 

του «Μικτού Συμβουλίου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», του οποίου τα μέλη διορίζονται από 

την Πύλη. Αυτός ο τρόπος παρέμβασης γίνεται ηπιότερος με την Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και Θρησκευμάτων, η οποία διαβιβάζεται από τον πρωθυπουργό Κιαμήλ Πασά 

στο Πατριαρχείο το 1891
39

. Σύμφωνα με αυτές τις νέες ρυθμίσεις, τα προγράμματα των 

σχολείων και οι διορισμοί των δασκάλων θεωρήθηκαν αρμοδιότητες του Πατριαρχείου ενώ 

η Πύλη διατηρούσε το δικαίωμα της υψηλής εποπτείας και του ελέγχου. Οι παράγοντες που 

ορίστηκαν για την διενέργεια ελέγχου αυτών των θεμάτων από τη μεριά του τουρκικού 

κράτους ήταν «Ο Διευθυντής της Δημόσιας εκπαίδευσης» (μουδίρ) και ο «Επιθεωρητής» 

(μουφτής), οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα παρέμβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρά 

μόνο μετά από έγκριση του Πατριαρχείου
40

.  

Με την ψήφιση των «Γενικῶν Κανονισμῶν περί διευθετήσεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν καί 

ἐθνικῶν πραγμάτων τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὑπηκόων τῆς Α. Μεγαλειότητος τοῦ 

                                                                                                                                                                                     
 β. «Θεμελιώδης Κανονσιμός τῆς ἐκλογῆς καί τῶν καθηκόντων τῶν ἐν τῷ κλίματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

θρόνου ἐνοριακῶν, κοινοτικῶν καί ἐπαρχιακῶν ἀρχῶν» (1902), Παπαστάθης, ό.π., σ. 132-147 

Οι κοινοτικές αρχές ασκούν εποπτεία μέσα από τους κοινοτικούς κανονισμούς, βλ  Παπαστάθη, ό.π., σ. 147-

372 
38

 «Ὑψιλόν φερμάνιον ἀπευθυνόμενον εἰς τόν Πρωθυπουργόν, ἐκδοθέν περί τῶν Μεταρρυθμίσεων καί 

κεκοσμημένον ἄνωθεν διά τοῦ αὐτοκρατορικού χαττίου (χάττ-ι-χουμαγιούν)», 1856 στον Παπαστάθη, ό.π. Ὁἱ 

κανονισμοί τῶν ὀρθοδόξων Ἑλληνικῶν κοινοτήτων τοῦ ὀθωμανικοῦ κράτους καί τῆς διασπορᾶς, Θεσσαλονίκη, 

σ. 23· για το ρόλο της «Χριστιανικής» Εκκλησίας στην εκπαίδευση βλ. και Bitoski, Κ. (1968). Dejnosta na 

Pelagoniskata Mitropolija (1878-1912), Sopje [Μπίτοσκι, Κ. (1968) Η δράση της Μητρόπολης 

Πελαγωνείας (1878-1912). Σκόπια], σ. 5 
39

 «Ὑπόμνημα τῆς Α.Υ. τοῦ ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν ὑπουργοῦ τῆσ Υ. Πύλης πρός τούς ἐν Κων/πόλει 

ἀντιπροσώπους τῶν Μ. Δυνάμεων περί τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ Χαττ-ι-χουμαγιούν», (1867), Παπαστάθης, ό.π. σ.31 
40

 Ηλιάδου- Τάχου, Σ. (2003). Η εκπαίδευση στη Δυτική και Βόρεια Μακεδονία (1840-1914), Θεσσαλονίκη, σ. 

76 
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Σουλτάνου» το 1860 και την έκδοση του «Θεμελιώδους Κανονσιμοῦ τῆσ ἐκλογῆς καί τῶν 

καθηκόντων ἐν τῷ κλίματι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐνοριακῶν, κοινοτικῶν καί 

ἐπαρχιακῶν ἀρχῶν» το 1902 διαμορφώνεται από το Πατριαρχείο το θεσμικό πλαίσιο αυτής 

της εκπαίδευσης
41

. Βάσει αυτών των διατάξεων καθορίζεται ότι η Εποπτεία του Πατριαρχείου 

εκπληρώνεται με δύο σώματα, τη Σύνοδο των Μητροπολιτών και το Διαρκές Μικτό 

Συμβούλιο. Σε επίπεδο Επαρχίας η εκπαίδευση κατευθύνεται από τα Μικτά εκκλησιαστικά 

Συμβούλια και τις Εκπαιδευτικές Επιτροπές. Τέλος, σε επίπεδο κοινότητας εκπαιδευτικές 

αρμοδιότητες έχει ο Μητροπολίτης και η Εφορεία. «Η Σύνοδος των Μητροπολιτών 

αποτελείται από 12 Μητροπολίτες, τελεί υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη και 

θεωρείται η πνευματική αρχή όλων των υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη διατελούντων 

Χριστιανικών λαών»
42

. Οι καθαρά εκπαιδευτικές αρμοδιότητες της Συνόδου των 

Μητροπολιτών, όπως ορίζονται στους Γενικούς Κανονισμούς, μπορούν να ομαδοποιηθούν 

ως εξής: 

1. Η πρόνοια για ομοιόμορφη διδασκαλία σε όλα τα επαρχιακά και ενοριακά σχολεία. 

2. Η φροντίδα για την επιλογή των σχολικών εγχειριδίων, τα οποία χρησιμοποιούνται 

στα σχολεία, μόνο αν εγκριθούν από τη Σύνοδο των Μητροπολιτών. 

3. Η οργάνωση της φιλανθρωπίας. Η μέριμνα αυτής της Συνόδου των Μητροπολιτών 

σχετίζεται με την ίδρυση Παρθεναγωγείου, Ορφανοτροφείου, νοσοκομείων. 

Εκπαιδευτικές αρμοδιότητες ανατίθενται σύμφωνα με τους Γενικούς κανονισμούς και 

στο Διαρκές Μικτό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 4 μέλη της Συνόδου 

Μητροπολιτών και 8 λαϊκούς, εκλεγμένους από τις ενορίες της Κωνσταντινούπολης. Οι 

αρμοδιότητες του Διαρκούς Μικτού Συμβουλίου είναι οικονομικές-διαχειριστικές. Ο 

προϋπολογισμός των δαπανών για την εκπαίδευση και η διαχείριση των οικονομικών πόρων 

του Πατριαρχείου ώστε να ευοδωθεί η εκπαιδευτική προσπάθεια, εγγράφονται στα 

καθήκοντα του Διαρκούς Μικτού Συμβουλίου. Σύμφωνα με την Ηλιάδου-Τάχου
43

, μένει να 

ερευνηθεί κατά πόσον ένα μέρος από τις εξελεγκτικές αυτές αρμοδιότητες εκχωρούνται σε 

φορείς επιφορτισμένους με τον έλεγχο της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε επίπεδο επαρχίας ή 

κοινότητας. 

                                                           
41
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Οι αρμοδιότητες των επαρχιακών οργάνων συνιστούν μια ακόμη παράμετρο του 

θεσμικού πλαισίου της κοινοτικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Θεμελιώδους 

Κανονισμού, συγκεκριμένες εκπαιδευτικές λειτουργίες αναλαμβάνουν τα Μικτά 

Εκκλησιαστικά Συμβούλια και οι Εκπαιδευτικές Επιτροπές, που συγκροτούνται στις 

πρωτεύουσες των βιλαετίων και τελούν υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη, του οποίου η έδρα 

βρίσκεται σε πρωτεύουσα επαρχίας. Τα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια είναι οκταμελή, 

εκλέγονται κάθε οκτώ χρόνια και εποπτεύουν τις σχολές, ελέγχουν τη διαχείριση των 

εφόρων, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται με τη σειρά τους κάθε επαρχιακή περιουσία. Στα 

Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια αποφασίζουν ποιες δαπάνες είναι αναγκαίες και ποιες 

έχουν προτεραιότητα. Οι Εκπαιδευτικές Επιτροπές εκλέγονται από τα Μικτά Εκκλησιαστικά 

Συμβούλια και κάθε χρόνο ανανεώνονται τα μισά από τα μέλη τους. Έργο των επιτρόπων 

είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας των σχολείων της επαρχίας. Στα καθήκοντά 

τους συμπεριλαμβάνεται η επικύρωση των προγραμμάτων και των διορισμών των δασκάλων 

και η παρακολούθηση της εργασίας των σχολείων, στα πλαίσια της επαρχίας
44

.  

Η συγκρότηση των δύο επαρχιακών σωμάτων, τα οποία συμπράττουν στον προσδιορισμό 

των κατευθύνσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεπάγεται τη συγκέντρωση των εξουσιών 

αναφορικά με τα ζητήματα της εκπαίδευσης στα χέρια των Μητροπολιτών. Αυτοί 

προεδρεύουν στα Μικτά Εκκλησιαστικά Συμβούλια και από αυτούς συγκαλείται η 

Εκπαιδευτική Επιτροπή. 

Στα κοινοτικά πλαίσια, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες αναλαμβάνουν, σύμφωνα με τα 

υπάρχοντα δεδομένα, δύο φορείς: η Μητρόπολη και η Εφορεία. Τη βασικότερη μέριμνά τους 

αποτελούν η διαχείριση της περιουσίας των σχολείων της κοινότητας και οι προσλήψεις των 

δασκάλων. Οι προσλήψεις και τα της μισθοδοσίας δεν αποφασίζονται ανεξέλεγκτα, αφού 

ελέγχονται από τις εκπαιδευτικές επιτροπές που προεδρεύουν στην πρωτεύουσα της 

επαρχίας. Ακόμα, προτάσεις για αυτά τα θέματα υποβάλλονται από τα Μικτά Εκκλησιαστικά 

Συμβούλια ή και το Διαρκές Μικτό Συμβούλιο. Από τους Κανονισμούς πολλών Ορθοδόξων 

κοινοτήτων πληροφορούμαστε ότι οι δύο κοινοτικοί παράγοντες της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ελέγχουν την τήρηση των προγραμμάτων, ενώ αρμοδιότητες αναφορικά με τα 

αναλυτικά προγράμματα έχουν όσο οι εκπαιδευτικές επιτροπές, τόσο και η Σύνοδος των 

Μητροπολιτών. Στα καθήκοντά τους συμπεριλαμβάνονται οι επισκέψεις στα σχολεία, η 

επιθεώρηση των δασκάλων, η επισκευή των κοινοτικών κτιρίων, η πρόνοια για το εποπτικό 
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υλικό, η συμμετοχή στις εξετάσεις των σχολείων και ο καθορισμός της ημερομηνίας τέλεσής 

τους, αλλά και η επιβολή ποινών σε μαθητές που παραβιάζουν τους σχολικούς κανονισμούς. 

1.2. Οι εκπαιδευτικές προσπάθειες στο Μοναστήρι και στο Μεγάροβο 

αναφορικά με το Χαττ-ι-χουμαγούν 

Οι πρώτες πληροφορίες που μας παρουσιάζονται οργανωμένα, υπό τη μορφή απόπειρας 

συλλογής στατιστικών δεδομένων για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον οθωμανικό χώρο, 

εμφανίζονται το 1871 από το Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με τα 

άρθρα του Καταστατικού του Συλλόγου
45

. Η συλλογή του πληροφοριακού υλικού έγινε 

βάσει των εκάστοτε απολογισμών των Εκπαιδευτικών Επιτροπών, γραμμάτων και εγκυκλίων 

προς τους Μητροπολίτες και την Εφορεία ή και με απεσταλμένους του Συλλόγου που 

αποκτούν προσωπικές εμπειρίες. Στόχος αυτών των καταγραφών είναι ο καθορισμός 

κονδυλίων και επιχορηγήσεων, ήτοι για την ευχερέστερη αντιμετώπιση των προβλημάτων 

των σχολείων. 

Οι εκθέσεις αυτές, συγκεκριμένα για την εκπαιδευτική κατάσταση του πληθυσμού της 

πόλεως του Μοναστηρίου
46

 και της κωμοπόλεως Μεγαρόβου κατ’ έτος, έχουν ως εξής: 

Πίνακας 1: Σχολεία Μοναστηρίου κατά το 1872
47

 

Βιτώλια Σχολεία 

1 Γυμνάσιο 

3 Γραμματοδιδασκαλεία 

3 Αλληλοδιδακτικά 

1 Παρθεναγωγείο 
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 Το καταστατικό του φιλολογικού Συλλόγου Κων/πολης, περιελάμβανε τα εξής άρθρα: ἄρθρον 69: «»Ο 
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Κοινότητας διά συντήρησιν σχολεῖων», ἄρθρον 70: «οὐδεμία ὑποστήριξις θέλει δοθῇ ἄν ἡ Ἐφορεία δέν 

προαποστείλῃ ἔκθεσιν περί τῆς πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς των καταστάσεως κεκυρωμένην ἀπό τῆς 

Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς ἤ τῆς Δημογεροντίας», ἄρθρον 71: «ζητεῖ πληροφορίας ἀπό τούς συλλόγους, τά μέλη 

τους ἤ τά κατάλληλα πρόσωπα». Βλ. Περιοδικόν τοῦ ἐν Κων/πόλει Φιλολογικοῦ Συλλόγου, «Πρακτικά 

απολογισμός εκπαιδευτικής επιτροπής», τ. ΙΒ΄, Μάιος 1877-78, σ. 6-7  
46

 Στις εκθέσεις αυτές, το Μοναστήρι αναφέρεται ως «Βιτώλια». Για τις διαφορετικές ονομασίες της πόλης θα 

γίνει λόγος στη συνέχεια, στο κεφάλαιο για την ιστορία του Μοναστηρίου. 
47

 Περιοδικόν τοῦ ἐν Κων/πόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου, «Ἔκθεσις τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς περί 

τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἠμετέρων ἐκπαιδευτηρίων», τ. ΣΤ΄, 1871-1872, σ. 186-196 
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Πίνακας 2: Σχολεία Μοναστηρίου κατά το έτος 1873
48

 

Βιτώλια 
Ίδρυση Νηπιαγωγείου 80 νηπίων 

Συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου 

Πίνακας 3: Σχολεία Μοναστηρίου και Μεγαρόβου κατά το έτος 1874
49

 

α) Βιτώλια 

Είδη σχολείων Σύνολο μαθητών 

1 Γραμματοδιδασκαλείο 

πάνω από 1200 

1 Αλληλοδιδακτικό 

1 Νηπιαγωγείο 

1 Παρθεναγωγείο 

1 Γυμνάσιο 

β) Μεγάροβο 

Σύνολο οικογενειών Σύνολο σχολείων Σύνολο μαθητών 

400 

1 Ελληνικό 34 

2 Αλληλοδιδακτικά 196 

3 Παρθεναγωγεία 122 

Πίνακας 4: Σχολεία Μοναστηρίου κατά το έτος 1875
50

 

Μοναστήρι Σχολεία Μαθητές 

 1 Γυμνάσιο 33 

Πίνακας 5: Σχολεία Μοναστηρίου και Μεγαρόβου κατά το έτος 1877
51

 

 Ελληνικά Σχολεία Δημοτικά Αριθμοί μαθητών 

Μοναστήρι 1 3 1200 

Μεγάροβο - 1 322 

 

                                                           
48

 Περιοδικόν τοῦ ἐν Κων/πόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου, «Ἔκθεσις τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς περί 

τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν ἐν ταῖς ἐπαρχίαις τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἐκπαιδευτηρίων», 13 Μαΐου 

1873 τ. Ζ΄, 1871-1872, σ. 212-213 
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 Περιοδικόν τοῦ ἐν Κων/πόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου, «Ἔκθεσις...», (5 Μαΐου 1874), ό.π., τ. Η΄, 

σ.259 
50

 Περιοδικόν τοῦ ἐν Κων/πόλει Ἑλληνικοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου, «Ἔκθεσις...», (12 Μαΐου 1875), ό.π., τ. Θ΄, 

σ.182 
51

 Καλοστύπη, Δ. (1886). Μακεδονία, Αθήνα: Βίλμπεργκ, σ. 192 
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2. Το Μοναστήρι ως κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό 

κέντρο του βιλαετίου Μοναστηρίου 

2.1. Η δημιουργία του Μοναστηρίου ως διοικητικού κέντρου: από την 

αρχαιότητα έως τα Οθωμανικά χρόνια 

Το πρώτο και βασικό τοπωνύμιο που σηματοδοτεί αυτή τη μελέτη, αν και διαφορετικό 

από εκείνο το οποίο θα ανέμενε κανείς, είναι η ονομασία του, κατά την τουρκική διοίκηση 

ονομασθέν «βιλαέτι Μοναστηρίου». Αρχικά ας δούμε τον διοικητικό προσδιορισμό. Το 

«Βιλαέτι» (τουρκικά: Vilayet ή Εγιαλέτι, Eyâlet, αραβικά: Βιλάγια, ة  ήταν μεγάλη ,(والي

διοικητική περιφέρεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Κάθε βιλαέτι είχε διοικητή τον 

Βαλή
52

 και υποδιαιρήτο σε σαντζάκια, τα οποία με τη σειρά τους υποδιαιρούνταν στους 

καζάδες.  

Το βιλαέτι Μοναστηρίου αποτελούνταν από πέντε σαντζάκια: Μοναστηρίου, Κοριτσάς, 

Δίβρης, Ελβασάν και Σερβίων. Το μεγαλύτερο σαντζάκι από αυτά ήταν το σαντζάκι 

Μοναστηρίου, και περιελάμβανε τους καζάδες: Μοναστηρίου, Αχρἰδος, Περλεπέ, Κιρτσόβου 

και Φλωρίνης. Στην πόλη του Μοναστηρίου έδρευε ο στρατάρχης της Ρούμελης και στη 

συνέχεια ο γενικός διοικητής (βαλής), καθώς εδώ ήταν εγκατεστημένο το Γ΄ Σώμα του 

Οθωμανικού στρατού, ενώ υπήρχε και η μεγάλη στρατιωτική σχολή μέσης εκπαίδευσης
53

. 

Επίσης, από τα πρώτα ήδη χρόνια του Χριστιανισμού, πρώτα η αρχαία Ηράκλεια και στη 

συνέχεια η πόλη του Μοναστηρίου, υπήρξε έδρα επισκόπου, ήτοι μητροπολίτου. Από την 

ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχικής Εκκλησίας, εδώ τοποθετήθηκε και εξαρχικός 

μητροπολίτης. Όπως έγινε λόγος και πιο πάνω, το Μοναστήρι, είναι η πόλη η οποία 

αποτέλεσε πρωτεύουσα του ομώνυμου βιλαετιού, σαντζακιού και καζά. Για την ονομασία 

αυτής της πόλης διαχρονικά και συγχρονικά χρησιμοποιούνται δύο εκδοχές: Βιτώλια (με την 

παραλλαγή Μπιτόλια) και Μοναστήρι. Η ονομασία «Μοναστήρι» χρησιμοποιήτο μόνο στην 

επίσημη αλληλογραφία στα οθωμανικά χρόνια, και, πιστεύω, αυτός είναι και ο λόγος που 

επικράτησε αυτή ως ιστορικότερη. Η πρώτη, Βιτώλια, σύμφωνα με την προφορική 

παράδοση, η οποία αποτυπώνεται από τον Τσάλλη, και η ίδια συναντάται σε όλες τις 

αναφορές περί ετυμολογίας αυτού του τοπωνυμίου, είναι πως προέρχεται από τη λέξη Obitel, 

σλαβικός όρος που σημαίνει «κοινόβιο, οικογένεια, μοναστήρι». Από εδώ προκύπτει και η 

ελληνική ονομασία της πόλης ως «Μοναστήρι». Η τουρκική εισβολή, προφανώς, συνάντησε 
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 Βλ. εικ. 42 και 43: Παράρτημα, σ. 366 
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 Παπαδόπουλος, Σ. Ι. (1970). Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά 

τον τελευταίο αιώνα τησ Τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, σ. 133· Βλ. και εικ. 46 και 47: Παράρτημα, σ. 369 
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αυτή την ονομασία και τη διατήρησε επισήμως. Είναι εμφανές, από τις αρχαιολογικές 

εκσκαφές που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια, πως, εκτός των πολλών μοναστηριών 

που υπήρχαν στη θέση της σημερινής πόλης, πάνω από την πόλη, στο πάλαι ποτέ κάστρο του 

υιού του Σαμουήλ, στην κορυφή του λοφίσκου του σημερινού Μπαΐρ μαχαλά, στη θέση 

Μπάντεμ-μπάλαρι, δέσποζε ένα εξαιρετικά μεγάλο μοναστήρι, το οποίο ήταν στην 

πραγματικότητα η μετατροπή του προαναφερθέντος κάστρου.  Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί 

εδώ, πως η ονομασία «Βιτώλια» επικράτησε ανάμεσα σε όλους τους κατοίκους της πόλης, 

ανεξαρτήτως εθνικότητος, κάτι που διαπιστώνεται από τις γλωσσικές συνήθειες των 

σημερινών κατοίκων, αλλά και εμπράκτως από τις αναφορές σε αυτό στο αρχειακό υλικό 

που ερευνάται σε αυτή τη μελέτη.  

Στα αρχαία χρόνια, ο αρχικός οικισμός, βρισκόταν επί της Εγνατίας Οδού, η οποία για 

μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε βασική οδική αρτηρία ανάμεσα στην Αδριατική 

Θάλασσα και το Αιγαίο Πέλαγος. Δίπλα σε αυτόν τον δρόμο, τον οποίο έχτισαν οι Ρωμαίοι 

το έτος 148 μ.Χ. η πόλη επί αιώνες σημείωνε την ανάπτυξή, αλλά πολλές φορές, και την 

παρακμή της. Σ’ αυτόν τον δρόμο όφειλε τον οικονομικό και πολιτισμικό της βίο και αυτός 

εισήγαγε τον ελληνικού, ρωμαϊκού, βυζαντινού και ισλαμικού πολιτισμού, συμβάλλοντας 

στην άνοδό της και την πνευματική της ανάπτυξη. Τα παλαιότερα ευρήματα υλικού 

πολιτισμού των κατοίκων της περιοχής Μοναστηρίου χρονολογούνται στη Νεολιθική 

περίοδο, που αποδεικνύεται από τις ανασκαφές στο χωριό Πόροντιν, σε μικρή απόσταση από 

το Μοναστήρι. Αυτές, όμως, δεν αποκλείουν την πιθανότητα για ύπαρξη παλαιότερων 

εγκαταστάσεων και της παλαιολιθικής περιόδου. 

Κατά τους επόμενους αιώνες σε αυτή την περιοχή υπερίσχυσαν ο αρχαίος ελληνικός 

πολιτισμός, γεγονός για το οποίο μαρτυρεί η πληθώρα υλικού και πνευματικού πλούτου που 

διασώζεται και ο οποίος πολιτισμός επικράτησε μέχρι την πτώση της Μακεδονίας υπό 

ρωμαϊκή κυριαρχία το 167 π.Χ.. 

Πότε ιδρύθηκε η Ηράκλεια Λυγκιστίδα
54

, ακόμα δεν έχει οριστεί με βεβαιότητα από την 

αρχαιολογία. Κάποιες ιστοριογραφικές αναφορές μιλούν για αυτή την αρχαία πόλη, η οποία 

βρίσκεται σε απόσταση δυόμισι (2,5) χλμ. νότια του κέντρου της σημερινής Μπίτολα, πως 

ιδρύθηκε από τον βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππο Β΄ στα μέσα του 4
ου

 αιώνα. π.Χ., ενώ οι 

Ρωμαίοι την κατέκτησαν όταν υπερνίκησαν τον βασιλέα Φίλιππο Γ΄
55

. Βάσει των 

γραφομένων του Δημοσθένη προκύπτει και ένα συμπέρασμα πως η Ηράκλεια χτίσθηκε πριν 
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 Βλ. εικ. 38: Παράρτημα, σ. 364 
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 Fotomonografija, (1965). Bitola vchera, denes I utre. Skopje: Nasha kniga, σ. 15 
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από το 349 π.Χ.
56

. Σε όλες τις εποχές της ύπαρξής της και τη μακραίωνη και πλούσια 

ανάπτυξή της, η Ηράκλεια παρουσίασε υψηλό πολιτισμό ο οποίος συμβάδιζε με συνεχή 

πρόοδο και καταστροφές, από τις οποίες χειρότερη υπήρξε αυτή που προκλήθηκε από το 

σεισμό του έτους 518 μ.Χ..  

Από τις αρχαιολογικές ανασκαφές, αλλά και ιστορικές αναφορές, γνωρίζουμε πως στην 

Ηράκλεια, κατά την ύστερη αυτοκρατορική περίοδο, από τον 3
ο
 αιώνα μ.Χ. επικράτησε ο 

Χριστιανισμός και αποτέλεσε έδρα επισκόπου. Σε μια επιγραφή στον αρχαιολογικό χώρο της 

Ηράκλειας οι κάτοικοί της ονομάζονται Σεπτίμιοι Αὐρήλιοι Ἠρακλεώται. Ο πρώτος γνωστός 

επίσκοπος είναι ο Ευάγριος (Euagrius a Macedonia de Heraclea Lynco), ο οποίος συμμετείχε 

στην Οικουμενική Σύνοδο της Σαρδικής το 347. Έναν αιώνα αργότερα συναντούμε το όνομα 

του Κουιντίλιου Ηρακλείας (Quintilius Heracleae) στη Σύνοδο της Εφέσσου το 449 ως 

εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης και στην επόμενη οικουμενική Σύνοδο του 

553 στην Κωνσταντινούπολη τον Βενίγνο Πελαγωνείας (Benignus episcopus Heracleotanae 

civitatis quae est primae Macedoniae)
57

. Από επιγραφές της μικρής Βασιλικής και της 

κεντρικής κρήνης της αρχαίας Ηράκλειας η οποία χτίστηκε κατά το τριακοστό πέμπτο (35
ο
), 

πληροφορούμαστε για το όνομα ενός ακόμη επισκόπου, τον Ιωάννη της βασιλείας του 

αυτοκράτορα Ιουστινιανού Α΄. Η επίσημη τελετή παράδοσης προς χρήση έγινε την 10
η
 

Σεπτεμβρίου του 562
58

. 

Προς τα τέλη του 5
ου

 αιώνα η Ηράκλεια κατακτήθηκε δύο φορές από τους Γότθους, το 

472 και 479, υπό την αρχηγεία του Οστρογότθου βασιλέα Θεοδώρικο
59

 (ή Θευδέριχο
60

). 

Μετά από τις αβαρο-σλαβικές επιδρομές και καταστροφές που υπέστη η πόλη, γεγονός το 

οποίο χρονολογείται στο έτος 586, παρέμειναν μόνο μερικά κτίρια όπως η επισκοπική οικία 

και δύο βασιλικές. Μερικούς αιώνες αργότερα, πάνω στα ερείπια αυτών των κτιρίων, 

χτίστηκε μοναστηριακό συγκρότημα, το οποίο και συνέβαλε στην ονομασία του καινούργιου 

σλαβικού οικισμού Μπίτολα, κατά το σλαβικό «обитель» το οποίο σημαίνει «μοναχικό 

κοινόβιο». Το κτίσμα πάνω από τα ερείπια της Ηράκλειας, το οποίο σήμερα δεν σώζεται 

λόγω ανάδειξης των πρώτων στρωμάτων της αρχαίας πόλης, στην ελληνική γλώσσα 
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 Papazoglou, F. (1957). Makedonski gradovi u rimsko doba. Zhiva antika, posebna izdanja, kn. 1. Skopje, σ. 

188 
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 Ό.π., σ. 193-194 
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 Janakievski, T. (2003). Ubikacija na srednovekovna Bitola (VII-XIV vek). Bitola, σ. 19 
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 Papazoglou, F. (1961). Herakleja Linkestidska vo svetlinata na knizhevnite I epigrafskite tekstvoi. Herakleja 

I.Bitola, σ. 26 
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 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (1978), τ. Ζ΄. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνων, σ. 125, 129 
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αναφέρεται ως «Πελαγωνεία»
61

. Και στα επόμενα χρόνια, η συνέχεια του οικισμού 

Ηράκλειας, η Μπίτολα, ή η Πελαγωνεία, όπως συχνά αναφέρεται στη μεσαιωνική 

βιβλιογραφία, διατηρείται ως έδρα επισκοπικού θρόνου.  

Λόγω της πλούσιας πεδιάδας της Πελαγωνείας, η Μπίτολα παραμένει σημαντικό 

εμπορικό κέντρο, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, κατά τη διάρκεια όλου του 

Μεσαίωνα. Αυτή του η θέση παραμένει και στα πρώτα Οθωμανικά χρόνια, όταν, στο α΄ μισό 

του 16
ου

 αιώνα, αποτελούσε αυτοκρατορικό τιμάριο, ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα ήταν 

φέουδο του Μεγάλου Βεζύρη. Από τις αρχές του 17
ου

 αιώνα και από τον σουλτάνο Αχμέτ Α΄ 

ήταν φέουδο της κόρης του, την Σουλτάν Φατμέ
62

.  

Η πόλη βρισκόταν σε περίοπτη θέση, όπως προκύπτει, από την εποχή της ίδρυσής της, με 

ελάχιστες διακοπές που οφείλονταν σε φυσικές καταστροφές είτε σε επιδρομές πολεμοχαρών 

φυλών. Ο ερχομός, ωστόσο, των Μοσχοπολιτών, όπως παραμένει στη συλλογική συνείδηση 

η αποτύπωση της μετοίκησης του βλαχόφωνου πληθισμού προς την περιοχή Μοναστηρίου, 

φέρνει μια ραγδαία άνθυση της πόλης του Μοναστηρίου. Το Μοναστήρι από τα τέλη του 

18
ου

 αιώνα θα αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και των Βαλκανίων, ενώ πολλά γεγονότα σε αυτό θα έχουν έως και 

πανευρωπαϊκό αντίκτυπο. Για την εγκατάσταση του βλαχόφωνου πληθυσμού, θα γίνει λόγος 

στην επόμενη ενότητα, στο κεφάλαιο 1.  

2.2. Ο 19ος αιώνας και οι περιηγητές63 

Ένας Γάλλος περιηγητής στο Μοναστήρι από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα , αναφέρει τα 

ακόλουθα σχετικά με την πόλη: 

«Σε απόσταση μίας ώρας από τον Περλεπέ φτάνει κάποιος σε μία μεγαλοπρεπή πεδιάδα 

μήκους 15 λευγών και πλάτους 3, που διατέμνεται από παχείς νομούς και είναι πολύ 

καλλιεργημένη. Η πεδιάδα αυτή είναι η ίδια πεδιάδα των Βιτωλίων (Μοναστηρίου), που 

κατοικείται από τους καλύτερους κατοίκους της Μακεδονίας. Τέσσερις ώρες μετά το Πρίλεπ 

διαβαίνει τον ποταμό Εριγώνα (Καρασού) μέσω μίας ξύλινης γέφυρας πλάτους 2 μέτρων και 

μήκους 30. Υπάρχουν δε και από τις δύο πλευρές της οδού πολλά τσιφλίκια. 28 ώρες μετά τα 

Σκόπια φτάνεις κανείς στο Μοναστήρι ή Βιτώλια, που βρίσκονται στο άκρο της πεδιάδας σε 

μία ορεινή κοιλότητα, που έχει στον κύκλο της συνεχή βουνά με χλόη, πάνω στις οποίες 
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υψώνονται χιονοσκεπείς κορυφές της Σόα Γκόρας. Το ρυάκι Δραόρι
64

 ρέει από τα ανατολικά 

προς τα δυτικά προς ανατολικά και χύνεται προς τον ποταμό Καρασού. Χωρίζει δε την πόλη 

σε δύο μέρη, που συνδέονται με ξύλινες γέφυρες, γύρω από τις οποίες υπάρχουν εργαστήρια 

και εμπορικά καταστήματα. Τα Βιτώλια πριν από 40 χρόνια ήταν μια γνωστή πολίχνη, 

σήμερα δε είναι μία πόλη που έχει 45 χιλιάδες κατοίκους, για τις ανάγκες των οποίων αρκούν 

40 χάνια, τα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, τα μαγειρεία, τα ζυθοπωλεία και τα δημόσια λουτρά. Η 

ίδια αυτή πόλη είναι ο γενικός σταθμός ενός εκ των πέντε (5) στρατιωτικών σωμάτων 

(ορδές) της Τουρκίας και η έδρα μουσίρη (στρατάρχη). Έχει στρατιωτικό σχολείο, 

τηλεγραφικό σταθμό και ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο. Τα Βιτώλια αντιστοιχούν προς την αρχαία 

Ηράκλεια των Λυγκηστών, της οποίας η θέση ορίστηκε ακριβώς από τον Heuzey από τα 

ερείπια, που βρίσκονται 2 χιλιόμετρα νοτίως της σημερινής πόλης, στην αρχή των υπωρειών 

του βουνού, προς την διεύθυνση της κώμης Μπούκοβας. Από τα Βιτώλια ώς το Ελβασάν και 

το Δυρράχιο υπάρχει οδός διά της Αχρίδας. Από τα Βιτώλια στο Μέτσοβο και τα Ιωάννινα 

υπάρχει ταχυδρομική οδός. Τα Βιτώλια απέχουν 7 ώρες από τη Φλώρινα. Τα Βιτώλια 

απέχουν από την Καστοριά 8 ώρες»
65

. Το ταχυδρομείο στο Μοναστήρι ιδρύθηκε το 1843, 

δηλαδή τρία χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου δημόσιου οργανισμού ταχυδρομείων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες του τοπικού 

ταχυδρομείου
66

.  

Επιπλέον, μια άλλη περιγραφή της περιοχής του Μοναστηρίου, αυτή τη φορά από έναν 

Άγγλο, ο οποίος επισκέφτηκε την ίδια περίπου περίοδο την πόλη. «Η μεγάλη πεδιάδα αυτή 

λέγεται επίσης και πεδιάδα του Βαρδάρη. Απλώνεται από την είσοδο της Θεσσαλονίκης 

μέχρι τους πρόποδες του λόφου των Βοδενών όπου η μεγάλη δημοσιά χωρίζεται στα δύο και 

η μία διακλάδωση πηγαίνει προς τη νότια Αλβανία και προς τα περάσματα για τη Θεσσαλία 

ενώ η άλλη οδηγεί στο Μοναστήρι ή Μπιτόλια, αρχηγείο του τουρκικού στρατού της 

Ρωμυλίας και έδρα του αρχιστράτηγου
67

. Πεδιάδα του Μοναστηρίου: Η μεγάλη πεδιάδα του 

Μοναστηρίου έχει κάπου 65 χιλιόμετρα μήκος και 15 πλάτος. Από τις τρεις πλευρές είναι 

κλεισμένη από βουνά και μένει ανοιχτή από βορρά, όπου ενώνεται με την πεδιάδα των 
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Σκοπίων φτάνοντας στα σύνορα της Σερβίας. Όντας αρκετά πάνω από το επίπεδο της 

θάλασσας, έχει κλίμα πιο κρύο από την περιοχή της Θεσσαλονίκης
68

.  

Φτάνοντας κανείς για πρώτη φορά στο Μοναστήρι μένει κατάπληκτος με το επίπεδο του 

πολιτισμού. Δύο απέραντοι στρατώνες με ιππικό και πεζικό, επιθεωρήσεις, παρελάσεις, 

γραφικοί καβαλάρηδες και μία θαυμάσια μπάντα θυμίζουν τη μεγάλη σημασία που έχει ο 

τόπος αυτός από στρατιωτική άποψη, ελέγχοντας άμεσα το πέρασμα από τη Μακεδονία προς 

τη βόρεια Αλβανία. Το Μοναστήρι φαίνεται πολύ όμορφα από το μουσουλμανικό 

νεκροταφείο πάνω από την τουρκική συνοικία. Η πόλη είναι χωμένη μέσα στο πράσινο ενώ 

μεριές-μεριές το σκηνικό ζωηρεύει από τις άσπρες πινελιές των μυτερών μιναρέδων. Στο 

κέντρο περίπου ξεχωρίζει ένας ψηλός πύργος με ρολόι. Από πίσω ακριβώς υψώνονται τα 

βουνά του Περιστεριού με τη μεγαλοπρεπή γραμμή τους για να καταλήξουν τελικά στην πιο 

ψηλή κορυφή, κάπου 2.500 μέτρα ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Η κορυφή αυτή 

υποτίθεται ότι είναι σβησμένο ηφαίστειο, με τον κρατήρα τώρα γεμάτο νερό μέχρι πάνω που, 

όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, θα ξεχειλίσει και θα πλημμυρίσει την πεδιάδα. Το 

Mοναστήρι έχει μεγάλη ανάπτυξη. Τώρα διαθέτει κεντρικό τηλεγραφείο και η σπουδαιότητά 

του μεγαλώνει καθημερινά. Οι στρατώνες χτίστηκαν τα τελευταία 25 χρόνια
69

. 

Από τον χριστιανικό πληθυσμό του Μοναστηρίου οι Βλάχοι (ή οι Βλάχοι της Πίνδου 

όπως τους λένε για να τους ξεχωρίζουν από τους ντόπιους της ηγεμονίας της Βλαχίας) 

κατέχουν την ανώτερη θέση στο εμπόριο, στη βιομηχανία και στην εξυπνάδα. Ισχυρίζονται 

ότι κατάγονται από τους Ρωμαίους που παλιότερα είχαν καταλάβει αυτά τα μέρη και ότι η 

γλώσσα τους έχει ένα μεγάλο ποσοστό από τα λατινικά
70

.» 

2.3. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Μοναστήρι 

Το έτος ίδρυσης του πρώτου ελληνόγλωσσου σχολείου στο Μοναστήρι, παραμένει 

ακόμη αβέβαιο. Ό Τσάλλης
71

 αναφορικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Μοναστήρι 

αναφέρει το έτος 1830 ως χρονιά ίδρυσης του πρώτου ελληνόγλωσσου σχολείου σε αυτή την 

περιοχή. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, το πρώτο και μοναδικό σχολείο ιδρύθηκε με δάσκαλο 

τον Ν. Βαρνάβα
72

. Το σχολείο αυτό είχε οχτώ τάξεις, εκ των οποίων πέντε του Δημοτικού 
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 Τσάλλης, Π. Γ. (1932). Το δοξασμένο μοναστήρι. Θεσσαλονίκη, σ. 8 
72

 Δεν αναφέρεται πλήρως το μικρό όνομα του Βαρνάβα στο παραπάνω βιβλίο. Αξιοσημείωτο αποτελεί το 

γεγονός ότι ο Κολτσίδας στο Κολτσίδα, Α. Μ. (2003). Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των 
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Σχολείου και τρεις του Ελληνικού
73

. Ήταν συντηρούμενο από τις εισπράξεις της Εκκλησίας 

και από μερικές συνδρομές πολιτών. Το διδασκαλικό προσωπικό αποτελούσαν δύο μόνο 

εργαζόμενοι. Ο μέν πρώτος ήταν ο Βαρνάβας ἄγνωστον ποῦ παιδευθείς, ἐκέκτητο εὑρεῖαν 

μόρφωσιν εἴς τε τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ τὰς ἒγκυκλοπαιδικὰς γνώσεις, και ο δεύτερος 

κάποιος περιωρισμένης μορφώσεως ἱερέυς βοηθός
74

. Στο πρώτο αυτό σχολείο φοιτούσαν 25-

30 μαθητές. Οι ώρες διδασκαλίας ήταν απροσδιόριστες. Συνήθως τα μαθήματα ξεκινούσαν 

με την ανατολή του ηλίου και τελείωναν με τη δύση, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη 

πηγή.  

Από την πληροφορία αυτή, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως σε αυτό το σχολείο δεν 

υπήρχε οργανωμένη εκπαίδευση σε συνάρτηση με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή κάποιο 

κέντρο, αλλά ακολουθούσε την αλληλοδιδακτική μέθοδο. Αυτό, όμως, πρέπει να περιγραφεί 

σε σύγκριση με άλλα σχολεία της εποχής, το γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο και την 

επίσημη πολιτική ως προς τα εκπαιδευτικά θέματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
75

. 

Γνωρίζουμε από την ίδια πηγή, στην οποία ανατρέχουν οι περισσότεροι ερευνητές
76

, και τα 

ονόματα μαθητών που αποφοίτησαν από αυτό το σχολείο: Σπάσης Παπαναούμ, 

Κωνσταντίνος Παπαναούμ, Κωνσταντίνος Γεώρσης, Ναούμ Νάκας, Γεώργιος Παπακοσμάς, 

Κωνσταντίνος Κτενάς, Αναστάσιος Τζέρος, Χαράλαμπος Τριανταφυλλίδης, Στέφανος 

Τζέρρος, Γεώργιος Τσάλλης, Ναούμ Νικαρούσης, Αναστάσιος Πίσχας και Αθανάσιος 

Ανέστης. Ο Κώδικας σε πολλές σελίδες του μας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για 

κάποια από αυτά τα ονόματα
77

. Έχουμε τη δυνατότητα μέσω των γραπτών τους κειμένων σε 

μεγαλύτερη ηλικία, να βεβαιωθούμε για τη γνησιότητα αμφότερων των πηγών: του Κώδικα 

για την ύπαρξη των προσώπων που υπογράφουν τις επιστολές και των γραφομένων της 

υπάρχουσας βιβλιογραφίας. 

Από τα αρχεία της Μητρόπολης Πελαγωνείας, αντλούμε μια χρονολογία πολύ πιθανή, 

ιδίως σε συνάρτηση με την αντίστοιχη αναφορικά με το Μεγάροβο
78

. Εκεί, στα εξοδολόγια 

της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Μοναστηρίου
79

, και συγκεκριμένα για την ημέρα 16
η
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Ιανουαρίου του 1809, εμφανίζεται η πληροφορία «για το σχολείο, για τον μάϊστορα». Επίσης, 

στους λογαριασμούς του έτους 1818 φαίνεται να πληρώθηκαν 560 γρόσια για «έξοδα του 

σχολείου». Στο έτος 1818 γίνεται λόγος για δύο σχολεία: Ἑλληνικὸν Σχολεῖον με δάσκαλο 

Νικόλαο και Κοινὸν Σχολεῖον με δάσκαλο τον παπα-Γεώργη. 

Επειδή το πρώτο σχολείο, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από τον τρόπο 

χρηματοδότησης, ήταν κοινοτικό, πληροφορούμαστε από τον Τσάλλη
80

 ότι ἤρχισεν ἀπὸ τοῦ 

ἔτους 1851 λειτουργοῦν καὶ ἕτερον σχολεῖον, ἰδιωτικὸν. Αυτό ιδρύθηκε από τον Μαργαρίτη 

Δήμιτσα, ο οποίος καταγόταν από την Αχρίδα. Πέρα από τον διευθυντή του σχολείου, σε 

αυτό δίδασκαν και οι δάσκαλοι Αναστάσιος Πηχεών, Σεραφείμ Ματλής και Ν. 

Χαλκιόπουλος. Διέθετε οικοτροφείο ώστε να διευκολύνει τους μαθητές που προέρχονταν 

από άλλα μέρη και το σύνολο των μαθητών ανήρχετο σε 80. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εἶχε 

τάξεις Δημοτικῆς Σχολῆς, Ἑλληνικοῦ καὶ μίαν Γυμνασιακήν. Το σχολείο αυτό λειτούργησε 

μέχρι το έτος 1865 όταν και διαλύθηκε λόγω των πολλαπλασιαζομένων και τελειοποιημένων 

Σχολείων της Κοινότητας
81

. 

Ποιοι, όμως ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ίδρυση των ελληνόγλωσσων σχολείων στο 

Μοναστήρι και τα πέριξ, μαθαίνουμε από τα κοινωνικά συμφραζόμενα της εποχής. Από 

πηγή του έτους 1847, πληροφορούμαστε πως στην πόλη δεν υπήρχαν σλαβικά σχολεία, αλλά 

μόνον ελληνικά
82

. Ο κυριότεροι λόγοι ήταν η κοινωνική ανέλιξη και η επιχειρηματική 

άνοδος, καθώς η ελληνική γλώσσα, εκτός από την επίσημη χρήση της από την Εκκλησία, 

αποτελούσε και lingua franca στην Βαλκανική
83

.  

2.3.1. Τα ελληνόγλωσσα εκπαιδευτήρια Μοναστηρίου 

Για το σχολικό έτος 1883-1884, έχουμε μια στατιστική πληροφορία, σύμφωνα με την 

οποία στο Μοναστήρι υπάρχουν 6 πρωτοβάθμια ελληνικά σχολεία με δέκα (10) τάξεις, δέκα 

(10) δασκάλους και τετρακόσιους ενενήντα δύο (492) μαθητές, ένα δευτεροβάθμιο σχολείο, 

προγυμνάσιο ή γυμνάσιο με επτά (7) τάξεις, δεκατρείς (13) διδάσκοντες και διακόσιους 

δεκατρείς (213) μαθητές. Τα προηγούμενα αναφέρονται ως σχολεία αρρένων. Επίσης, 

παρατίθεται η πληροφορία, υπήρχε και ένα πρωτοβάθμιο σχολείο θηλέων, με τέσσερις (4) 
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τάξεις, τρεις (3) δασκάλους και άγνωστο αριθμό μαθητριών∙ Παρθεναγωγείο
84

 αποτελούμενο 

από τέσσερις (4) τάξεις, πέντε (5) διδάσκοντες και εξήντα τρείς (63) μαθήτριες
85

.  

Κατά το φθινόπωρο του 1884 εγκαινιάστηκε και η Ιερατική Σχολή Μοναστηρίου, με 

τέσσερις (4) τάξεις, τρεις διδάσκοντες και περίπου πενήντα (50) μαθητευόμενους
86

. 

Πίνακας 6: Ελληνόγλωσσα σχολεία 1883-1884, προφορική παράδοση 

Είδη σχολείων 
Αριθμός 

σχολείων 

Αριθμός 

διδασκόντων 

Αριθμός 

τάξεων 

Αριθμὀς 

μαθητών 

πρωτοβάθμιο (αρρένων) 6 10 10 492 

προγυμνάσιο ή γυμνάσιο 

(αρρένων) 
1 13 7 213 

πρωτοβάθμιο (θηλέων) 1 3 4 / 

παρθεναγωγείο 1 5 4 63 

ιεαρατική σχολή 1 3 4 50 

Για το σχολικό έτος 1888-1889 από έκθεση βουλγαρικού υπουργείου, αντλούμε την 

πληροφορία πως υπήρχε ένα (1) καλαίσθητο γυμνάσιο αρρένων με οκτώ (8) διδάσκοντες και 

εκατόν σαράντα (140) μαθητές, ένα (1) γυμνάσιο θηλέων με έξι (6) διδάσκοντες και 200 

μαθήτριες. Πρωτοβάθμια σχολεία υπήρχαν: τέσσερα (4) σχολεία αρρένων με δεκαπέντε (15) 

δασκάλους και επτακόσιους πέντε (705) μαθητές και τέσσερα (4) θηλέων με οκτώ (8) 

δασκάλους και τριακόσιες (300) μαθήτριες
87

. Μια δεκαετία αργότερα, το 1903, το τελευταίο 

έτος του Κώδικα, σημειώνονται δύο (2) ελληνόγλωσσα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ήτοι 

γυμνάσια και επτά (7) πρωτοβάθμια με πενήντα (50) διδάσκοντες συνολικά και χίλιους 

εξακόσιους είκοσι (1.620) μαθητές και μαθήτριες.  
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Πίνακας 7: Ελληνόγλωσσα σχολεία 1888-1889, προφορική παράδοση 

Είδη σχολείων 
Αριθμός 

σχολείων 

Αριθμός 

διδασκόντων 

Αριθμός 

τάξεων 

Αριθμὀς 

μαθητών 

πρωτοβάθμιο (αρρένων) 4 15 / 705 

πρωτοβάθμιο (θηλέων) 4 8 / 300 

γυμνάσιο (αρρένων) 1 8 / 140 

γυμνάσιο (θηλέων) 1 6 / 200 

 

Πίνακας 8: Ελληνόγλωσσα σχολεία 1903, προφορική παράδοση 

Είδη σχολείων 
Αριθμός 

σχολείων 

Αριθμός 

διδασκόντων 

Αριθμός 

τάξεων 

Αριθμὀς 

μαθητών 

πρωτοβάθμια 7 

50 / 1620 

μέσης εκπαίδευσης 2 

 

Από τις προφορικές μαρτυρίες μαθητών και μαθητριών των ελληνόγλωσσων 

εκπαιδευτηρίων Μοναστηρίου, γνωρίζουμε σήμερα και την ακριβή τοποθεσία των 

περισσότερων κτιρίων. Τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τοποθετούνται στα εξής 

σημεία, τα οποία και σήμερα φέρουν τις ίδιες ονομασίες: Γιενί μαχαλάς, Αρναούτ μαχαλάς, 

Μέτσκαρ μαχαλάς, στην περιοχή «Μπάιρ», στον «Γύφτικο μαχαλά» και μπροστά από το 

σημερινό λύκειο «Τάκι Ντάσκαλο» το οποίο βρισκόταν δίπλα στο νοσοκομείο 

«Ευαγγελισμός» (δεν διατηρείται), δωρεά των αδερφών Δημητρίου, απόδημοι 

Μιναστηριώτες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Η φοίτηση στα πρωτοβάθμια 

εκπαιδευτήρια ήταν τετραετής. Τα νηπιαγωγεία ήταν δύο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, όπου 

στέλνονταν παιδιά από το τέταρτο (4
ο
) έτος της ηλικίας, με αποτέλεσμα πολλές φορές να 

έχουν τη μορφή παιδικών σταθμών. Η πιο γνωστή νηπιαγωγός είναι η Θάλεια Γκίκα. 
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Από την προγυμνασιακή εκπαίδευση, το αρρεναγωγείο
88

 βρισκόταν δεξιά από την 

κεντρική είσοδο του σημερινού σχολείου «Γκότσε Ντελτσεβ», ενώ το παρθεναγωγείο στην 

παλιά πτέρυγα της σημερινής Δημοτικής βιβλιοθήκης της Μπίτολα. Το κτίριο αυτό, μετά τη 

Συνθήκη του Βουκουρεστίου και έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αποτελούσε μέρος του 

οικοδομικού συγκροτήματος «Παλαιό Νοσοκομείο» και φιλοξενούσε το τμήμα 

χειρουργικής. Δίπλα σε αυτό το κτίριο και το οποίο δεν διασώζεται σήμερα, υπήρχε και το 

οικοτροφείο θηλέων.  

2.3.2. Το Γυμνάσιο Μοναστηρίου μέσα από τη συλλογική μνήμη των 

μεταγενέστερων Μοναστηριωτών89 

Τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ήταν και αυτά εγκατεστημένα πέριξ του σημερινού 

πεζοδρόμου «Σιρόκ σοκάκ», ανατολικά, νότια και νότιο-ανατολικά της εκκλησίας του Αγίου 

Δημητρίου Μοναστηρίου. Το Γυμνάσιο
90

 λειτουργούσε σε κτίριο αριστερά της κεντρικής 

εισόδου του σημερινού σχολείου «Γκότσε Ντελτσεβ
91

» (διατηρείται). Στο εσωτερικό μέρος 

της κεντρική αυλής του σημερινού σχολείου, το υπάρχον κτίριο, φιλοξενούσε  οικοτροφείο 

αρρένων, το οποίο σκοπό είχε να εξυπηρετήσει τους μαθητές που έρχονταν από τις γύρω 

περιοχές ή από άλλες πόλεις
92

.  

Το Γυμνάσιο διέθετε και αίθουσα γυμναστηρίου, στον επάνω όροφο του κτιρίου, ο 

οποίος, όπως φαίνεται και σήμερα, είχε προβλεφθεί για αυτή τη χρήση από τον αρχιτέκτονα 

που το είχε σχεδιάσει. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα μαθήματα φυσικής αγωγής, 

γινόντουσαν στην αυλή του σχολείου. Η αίθουσα αυτή, σε σύντομο διάστημα, άλλαξε χρήση 

και χωρίστηκε σε μερικά γραφεία και μία αίθουσα διδασκαλίας, όπως παραμένει μέχρι 

σήμερα. Για το μάθημα της φυσικής αγωγής, χτίστηκε ξεχωριστό κτίριο, με τα πλέον 

σύγχρονα όργανα γυμναστικής της εποχής, το οποίο βρισκόταν στο εσωτερικό μέρος της 
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σχολικής αυλής, αριστερά από το Γυμνάσιο. Ως προς τα εποπτικά μέσα, το Γυμνάσιο, 

σύμφωνα με κάποιους αυτόπτες μάρτυρες και μαθητές, δεν διέθετε και ιδιαίτερα πλούσιο 

υλικό. Οι περισσότεροι, ωστόσο, θυμούνται μερικά γύψινα ομοιώματα τα οποία ήταν δωρεά 

της οικογένειας Δούμπα από τη Βιέννη, αλλά και μερικούς χάρτες για τα μαθήματα της 

Γεωγραφίας και Ιστορίας.  

Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα των μαθητών, οι μαθητές συχνά διοργάνωναν 

εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως είναι η χορωδία υπό την διεύθυνση του Αλέξανδρου 

Γούναρη, η οποία λάμβανε μέρος σε σημαντικά γεγονότα της πόλης. Οι φυσικές ποινές ήταν 

σπάνιο φαινόμενο, το οποίο συναντιόταν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στο Γυμνάσιο 

Μοναστηρίου ήταν περισσότερο αφοσιωμένοι στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών: 

όταν κάποιος διδάσκοντας παρατηρούσε κάποιον μαθητή σε ζαχαροπλαστείο, να χασομερά, 

μειωνόταν ο βαθμός της διαγωγής του και το ίδιο συνέβαινε όταν συναντούσαν κάποιον 

μαθητή σε εργάσιμη μέρα να τριγυρνά άσκοπα στους δρόμους της πόλης. Η ψυχαγωγία των 

μαθητών ήταν αυστηρά οργανωμένη από την πλευρά του σχολείου. Διοργανώνονταν 

μουσικές εσπερίδες με συμμετοχή της ορχήστρας και της χορωδίας του σχολείου, ομαδικός 

εκκλησιασμός, αθλητικές επιδείξεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή 

δινόταν στην παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, ιδίως θεατρικών θιάσων από την 

Ελλάδα που παρουσίαζαν έργα αρχαίων συγγραφέων
93

. 

Από τους πιο γνωστούς καθηγητές του Γυμνασίου Μοναστηρίου, όπως αυτοί 

διατυπώθηκαν των μαθητών του, υπήρξαν οι εξής: 

Αλέξανδρος Ζουμετίκος –διευθυντής του Γυμνασίου, και καθηγητής Αρχαίων 

ελληνικών και Λατινικών, από το Μοναστήρι, ο οποίος σπούδασε στη Γερμανία. 

Τσιουπτσής – καθηγητής Νέων Ελληνικών, από το Μοναστήρι. 

Βασίλειος Νόγης – καθηγητής Ιστορίας, από το Μοναστήρι. 

Γεώργιος Κι(τ)ζ(ι)άς – καθηγητής Μαθηματικών, από το Μεγάροβο. 

Δημήτριος Μάρκου – καθηγητής Μαθηματικών και Φυσικής, από το Μοναστήρι. 

Κονίδης – καθηγητής Γυμναστικής. 

Γκαλίπ Εφεντής – καθηγητής Τουρκικής γλώσσας. 

Μιχαλάκης Λίγια – καθηγητής Τουρκικής γλώσσας, από την Κωνσταντινούπολη. 

Κύριλλος Πεσπεστίδης – καθηγητής Τουρκικής γλώσσας. 

Νάκιας – καθηγητής Μαθηματικών και Φυσικής. 
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Γεώργιος Μπάμπα Νικόλαος – καθηγητής Θρησκευτικών. 

Παπά-Βασίλειος – καθηγητής Ελληνικής γλώσσας. 

Αλέξανδρος Γούναρης – καθηγητής Καλλιφωνίας και Μουσικής. 

Αλέξανδρος Παπαναούμ – καθηγητής Μουσικής. 

Όλοι οι άνωθεν καθηγητές, σύμφωνα με τους ίδιους τους μαθητές του, γνώριζαν 

τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα και διέθεταν άριστη παιδαγωγική κατάρτιση.  

Από το έτος 1905-1906, ιδρύθηκε, στις ίδιες κτιριακές εγκαταστάσεις, και ένα τμήμα 

εμπορικής μέσης εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές διδάσκονταν Αλληλογραφία, Λογιστική και 

άλλα σχετικά μαθήματα. Αυτό το τμήμα λειτούργησε για λίγα (3-4) χρόνια και υπεύθυνος 

για αυτό ήταν ο Δημήτριος Πεσμικίδης από τη Θεσσαλονίκη. 

Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, σχεδόν αμέσως, όλα τα ελληνόγλωσσα 

εκπαιδευτήρια διέκοψαν τη λειτουργία τους. Οι περισσότεροι μαθητές που βρέθηκαν στο 

μέσον της εκπαίδευσής τους, ολοκλήρωσαν την βασική τους παιδεία στο γαλλικό σχολείο, 

αλλά και αρκετοί εναπομείναντες εκπαιδευτικοί των ελληνόγλωσσων εκπαιδευτηρίων 

Μοναστηρίου, δίδαξαν στο ίδιο σχολείο. Στο Γυμνάσιο Μοναστηρίου, μετά τους 

Βαλκανικούς και τον Α΄Π πολέμους, από τον Ιανουάριο 1918, ξανάρχισαν τα μαθήματα στο 

σημερινό «Γυμνάσιο» (γενικό λύκειο) Μοναστηρίου, τότε στη σερβική γλώσσα, όπου 

παραμένει αδιάκοπα μέχρι και σήμερα. Βεβαίως, υπάρχουν σχολεία δευτεροβάς εκπαίδευσης 

όλων των ειδικοτήτων στην πόλη σήμερα, αλλά το συγκεκριμένο, το οποίο σήμερα 

ονομάζεται «Γκιμνάζια Γιόσιπ Μπροζ -Τίτο» παραμένει εκείνο με τα πλέον αυστηρά 

κριτήρια εισαγωγής και αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο
94

. 
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Γ. Τα δεδομένα της έρευνας 
 

1. Η δημιουργία του Μεγαρόβου 

Το Μεγάροβο βρίσκεται στους πρόποδες του ΒΑ Περιστερίου και απέχει μόλις 8 

χιλιόμετρα από το Μοναστήρι προς τα δυτικά. Σήμερα είναι ένα ζωντανό χωριό, με λίγους 

μόνιμους κατοίκους. Τα περισσότερα από τα σημερινά σπίτια του χωριού είναι καινούργια 

και αποτελούν εξοχικές κατοικίες μοναστηριώτικων οικογενειών που κατάγονται από το 

Μεγάροβο. Μαζί με το Τύρνοβο, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο χωριό οδεύοντας προς το 

Μοναστήρι, αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. Από την ίδρυση αυτών των δύο οικισμών 

και μέχρι σήμερα, χωρίζονται μόνο με μία γέφυρα, εκείνη δίπλα στη Μεγάλη βρύση
95

. Οι 

κυριότεροι κάτοικοι των δύο αυτών, πάλαι ποτέ κωμοπόλεων, κατάγονται κυρίως από τη 

Μοσχόπολη, αλλά και από το Μπιθκούκι και περιοχές της Πίνδου
96

. Η πρώτη αναφορά στο 

Μεγάροβο μιλά για τον οικισμό Macofro
97

 το 1592. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι κάτοικοι 

αυτού του οικισμού, κάτω από τις Γκέγκικες πιέσεις την περίοδο 1680-1720 τον 

εγκατέλειψαν. Εδώ, λοιπόν, βρήκαν καταφύγιο, λίγες δεκαετίες αργότερα, αφήνοντας της 

πρώιμες πατρίδες τους κάτω από παρόμοιες συνθήκες οι κάτοικοι των προαναφερθεισών 

περιοχών της Ηπείρου.  

Μέσα από Κώδικα Βαρζάκου, από μία αγόρευση της οποίας εκφωνητής φαίνεται να ήταν 

ο ίδιος ο Ναούμ Βαρζάκου, με ημερομηνία την 24
η
 Απριλίου του 1883, Κυριακή του Θωμά, 

πληροφορούμαστε για μια εκδοχή ετυμολογικής εξήγησης του τοπωνυμίου «Μεγάροβο»
98

. 

Εκεί αναφέρονται τα εξής: 

«...τό Μεγάροβον μας, τό πολυπαθές καί ἱστορικόν τοῦτο ὄνομα (Μέγας – ρους) ὡς ὀνομάζεται 

(μέγα - ῥεύμα) ἐντός βραχέος κατώρθωσε νά διαφημισθῇ πανταχοῦ καί τό κλέος τῆς παιδείας ὡς 

μαργαρίτης λίθος νά κληροδοτηθῇ ἡμῖν νά σεβασθῇ δέ καί νά θεωρηθῇ κατά τήν ἄνω Μακεδονίαν ὡς 

φάρος ἐξαγάγων ἐκ τῆς ἀμηχανίας τούς ἐν τῇ ἀμαθείᾳ θαλασσομαχοῦντας διά τῶν σχολείων.» 

Από κείμενο του 1901
99

, μπορούμε να υποθέσουμε πως οι Μεγαροβίτες, ανάγοντας την 

καταγωγή των «ἐξ Ἀλβανίας καί Μοσχοπόλεως ἀριστοκρατικώτεραι οἰκογένειαι καθ’ ὀμάδας 

μεταναστεύσασαι καί μετά τῶν Ἰερέων αὐτῶν ὄντων συγχρόνως καί διδασκάλων εἰς τάς 
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ἐνορίας αὐτῶν ὡς εσυνήθιζον τότε, τό Μεγάροβον ἀπό τοῦ 1800-1805 μέχρι σήμερα ἐν 

χαλεποῖς μάλιστα καιροῖς διετήρησον ἐν ἀνθηρῷ καταστάσει τα ἑλληνικά αὐτοῦ σχολεία». 

Από προσωπικές μαρτυρίες σημερινών κατοίκων του Μοναστηρίου με προέλευση από το 

Μεγάροβο, περισσότερα, και ελάχιστα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, μαθαίνουμε για 

την καταγωγή των Μεγαροβιτών και την ίδρυση του χωριού. Η επικρατέστερη άποψη, η 

οποία είναι συνάμα και η πλέον διαδεδομένη στη συνείδηση των απογόνων αυτών, αλλά και 

στην προφορική παράδοση της προς έρευνα περιοχής είναι πως μετά την καταστροφή της 

Μοσχόπολης μεταξύ των ετών 1769 και 1788 μετοίκισαν οι πολίτες αυτής της ακμάζουσας 

πόλης, σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Λεηλατήθηκε από μουσουλμάνους 

Αλβανούς (τους λεγόμενους Τουρκαλβανούς) λόγω της συμμετοχής των Μοσχοπολιτών στις 

προετοιμασίες για τα Ορλωφικά και το 1788 από τα στρατεύματα του Αλή Πασά. Το 

κυριότερο στίγμα, ωστόσο, στη μνήμη των Μεγαροβιτών, το άφησε η καταστροφή της πόλης 

μετά τα γεγονότα του 1788, όταν και οριστικά ήρθε μεγάλο μέρος του πληθυσμού προς το 

Μοναστήρι. 

Για να κατανοήσουμε την κοινωνική και εκπαιδευτική δράση των Μεγαροβιτών, αλλά 

και του συνόλου του πληθυσμού που υπάγετο στο βιλαέτι Μοναστηρίου, έχουμε την 

υποχρέωση να ερευνήσουμε, έστω και σύντομα, όσο το επιτρέπει το έυρος αυτής της 

εργασίας, τη Μοσχόπολη. Εδώ τίθεται το εύλογο ερώτημα: για ποιο λόγο συνδέουμε τη 

Μοσχόπολη με το Μοναστήρι και τα πέριξ; Οι λόγοι είναι δύο: ο πρώτος είναι ότι για να 

παρουσιάσουμε την εικόνα της εκπαίδευσης στο Μεγάροβο και, κατ’ επέκταση, στο 

Μοναστήρι, πρέπει να δούμε αν και πού υπήρχαν εναύσματα εκπαιδευτικής δραστηριότητας· 

και δεύτερον, επειδή η παρούσα έρευνα βγάζει στο φως νεώτερα στοιχεία για εκπαιδευτικές 

δραστηριότετες προγενέστερες
100

 αυτών της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, καλούμαστε να 

παρουσιάσουμε τα σχετικά διαπιστευτήρια. 

Καθώς η καταγωγή των Μεγαροβιτών, επομένως και των Μοναστηριωτών, συνδέεται 

άμεσα με τη Μοσχόπολη, σύμφωνα  με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά και σύμφωνα με 

τον Κώδικα, ας εξετάσουμε τη δράση αυτής της πόλης: με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό 

επηρέασε τις νέες πατρίδες. 

1.1. Η Μοσχόπολη ως κοιτίδα των Μεγαροβιτών 

Νοτιοδυτικά της λίμνης Αχρίδος στα περίπου 1170 μέτρων υψόμετρο, στα βουνά 

υπάρχουν τα απομεινάρια της Μοσχόπολης (ή Βοσκόπολης), εμπορικής και πολιτιστική 
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μητρόπολης του 18
ου

 αιώνα.
101

 Υπάρχει μεγάλος αριθμός αναφορών ευρωπαίων ιστορικών οι 

οποίοι οι οποίοι είχαν επισκεφθεί τη Μοσχόπολη κατά την περίοδο ακμής της, αλλά και 

αμέσως μετά την καταστροφή, και μας βοηθούν να αντλήσουμε αξιόλογες πληροφορίες για 

τις ποικίλες δραστηριότητες της πόλης.  

Σύμφωνα με τον Φρανσουά Pouqueville
102

, Γάλλου προξένου στην Πάτρα το διάστημα 

1814-1816, οι Αρωμάνοι Μοσχοπολίτες έχουν επίγνωση της λατινικής τους καταγωγής και 

στην πόλη τους έδωσαν το όνομα Βοσκόπολη, που σημαίνει πόλη των βοσκών, λόγω της 

ονομασίας τους Αρωμάνοι. Αυτός ο εργατικός λαός, του οποίου οι φυλές είναι 

διασκορπισμένες στα καντόνια Κολωνίας, Κορyτσά, μέχρι την περιοχή του Δυρραχίου, 

σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, είναι οι απόγονοι μιας αποικίας που ιδρύθηκε από τον 

Κουίντιο Μάξιμο στην Ταυλαντία ή Μουζακία, απ’ όπου περάσαν στα βουνά της Κανδαβίας 

την εποχή των επιδρομών των βαρβάρων. Ο Πουκεβίλ τοποθετεί την ίδρυση της 

Μοσχόπολης στον 11
ο
 αιώνα μ.Χ., ενώ αντίθετα, πληροφορούμαστε από τον Αραβαντινό ότι 

πρόκειται για μια νεοϊδρυθείσα πόλη κατά τον 16
ο
 αιώνα

103
. Μια πληροφορία, ωστόσο με 

την οποία συμφωνούν οι περισσότεροι μελετητές της ιστορίας αυτής της κοιτίδας του 

πολιτισμού στα Βαλκάνια, είναι ότι ο αριθμός των κατοίκων κατά την περίοδο ακμής της 

πόλης κειμαίνεται μεταξύ 60.000 και 80.000 ψυχών.  

Ο Κουζινερί, Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, το 1831, για τους Αρωμαάνους λέει 

ότι είναι ένας λαός που αναγνωρίζεται εύκολα λόγω της γλώσσας τους, καθώς την εποχή που 

τους επισκέφθηκε μιλούσαν ακόμη τη λατινική, και στην ερώτηση περί της εθνικής τους 

ταυτότητας απαντούν Ρωμιοί
104

. 

Κύρια ενασχόληση των κατοίκων του σημαντικότατου αυτού βλαχόφωνου κέντρου ήταν 

το εμπόριο, καθώς και η κτηνοτροφία, η κατεργασία μαλλιού, η ταπητουργία και η 

βυρσοδεψία.
105

 Αξιοσημείωτη αποτελεί και η δραστηριοποίηση των Μοσχοπολιτών στη 

σιδηρουργία, την αργυροχοΐα και την χαλκουργική. Πολλοί Μοσχοπολίτες έμποροι στη 

Βενετία, στη Βιέννη, στην Οδησσό, στην Κωνσταντινούπολη και άλλα σημαντικά κέντρα 
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της εποχής, ενίσχυσαν οικονομικά την πατρίδα τους και συντέλεσαν στην ίδρυση σχολείου, 

περίπου το 1700.  

1.2. Η εκπαίδευση στη Μοσχόπολη 

Όπως προαναφέρθηκε, οι εμπορικές σχέσεις των Μοσχοπολιτών με τα σημαντικότερα 

κέντρα της Ευρώπης της εποχής, συνέβαλαν στην πνευματική άνοδο της πατρίδας τους.  Το 

1700 ιδρύθηκε στην πόλη το Ἑλληνικόν Φροντιστήριον, όπου προσφερόταν ανώτερη 

μόρφωση στους μαθητές διότι το πρόγραμμα διδασκαλίας περιελάμβανε και τα εγκύκλια 

μαθήματα, όπως αναφέρει η Καρακώστα
106

. Η ίδια, παραθέτει ονόματα αξιόλογων 

δασκάλων στο παραπάνω εκπαιδευτήριο: πρώτος δάσκαλός του και σχολάρχης του διετέλεσε 

ο μοναχός Χρύσανθος ο Ηπειρώτης, τον οποίο διαδέχθηκε ο Νικόλαος Στυγνής και τέλος ο 

Ιωάννης Χαλκέας, σχολάρχης του Φλαγγινιανού Φροντιστηρίου και ιεροκήρυκας της 

ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στη Βενετία, ο Καστοριανός Σεβαστός 

Λεοντιάδης, ο Θεόδωρος Καβαλλιώτης, συγγραφέας της Πρωτοπειρίας, ο ιερομόναχος 

Γρηγόριος ο Αργυροκαστρίτης, πρώτος μεταφραστής της Καινής Διαθήκης στην αλβανική 

γλώσσα και ο ιερέας Δανιήλ Μοσχοπολίτης, ο οποίος συνέγραψε το τετράγλωσσο λεξικό
107

. 

Πολλοί Μοσχοπολίτες μετά την καταστροφή της πόλης τους διακρίθηκαν ως έμποροι, ως 

τραπεζίτες και ως βιοτέχνες στην Ουγγαρία και την Αυστρία και συνέχισαν την παράδοση 

των προγόνων τους σε έργα ευποιίας με γενναίες δωρεές και την χρηματοδότηση 

κοινωφελών ιδρυμάτων (όπως οι οικογένειες Σίνα, Δούμπα, Κούρτη κ. ά.). 

1.3. Η μετακίνηση από τη Μοσχόπολη στο Μεγάροβο 

Υπάρχουν πολλές αποδείξεις για την εγκατάσταση Μοσχοπολιτών στην περιοχή 

Μοναστηρίου, αρχικά στο Μεγάροβο και Τύρνοβο, και μετά στους υπόλοιπους 

βλαχόφωνους οικισμούς της περιοχής Μονστηρίου.  

Αναφερόμενη στο τελευταίο κεφάλαιο της ακμής της Μοσχόπολης, η Καρακώστα 

αναφέρει ρητά: Όσο για την Μοσχόπολη, η μεγάλη καταστροφή που έζησε το 1769 ήταν 

ουσιαστικά η αιτία που την ανέδειξε στην σφαίρα της ουτοπίας
108

. 

Σήμερα, σε πάρα πολλά σπίτια απογόνων των πρώτων μετοικίσαντων συναντούμε 

αντικείμενα μεγάλης οικονομικής, καλλιτεχνικής αλλά προπάντων συναισθηματικής αξίας, 
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που φυλάγονται ως κόρες οφθαλμών και περιγράφονται ως «από τα ελάχιστα που μπορούσαν 

να πάρουν μαζί τους από τη Μοσχόπολη όταν έφευγαν με τα γαϊδούρια»
109

. Στα αντικείμενα 

αυτά συμπεριλαμβάνονται: σχολικά και χρηστικά εγχειρίδια, εκκλησιαστικά βιβλία, 

μυθιστορήματα, βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες, τμήματα τέμπλων και εικονοστάσια 

που διασώθηκαν από τις καταστροφές και λεηλασίες, ιστορικά έργα τέχνης υψίστης 

ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας, και άλλα. Η προφορική παράδοση του Μοναστηρίου μας 

παρουσιάζει και αλλά διαπιστευτήρια διευκόλυνσης στη συσχέτιση με την προγενέστερη 

πατρίδα, τη Μοσχόπολη. Αποχωρώντας από τη Μοσχόπολη πάνω στα γαϊδούρια, ήταν 

ελάχιστα τα πράγματα που στάθηκε εφικτό να μεταφέρουν μαζί τους. Τα χρήματα, όπως 

συνηθιζόταν εκείνες τις εποχές, τα έκρυβαν και έραβαν στο εσωτερικό της γούνας
110

, ώστε 

να τα προστατέψουν με τη ζωή τους. Το σημαντικότερο όμως που μετέφεραν από την αρχική 

τους πατρίδα, ήταν οι εμπορικές σχέσεις. Οι εμπορικές σχέσεις των Μοσχοπολιτών εμπόρων 

με τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη ως άυλη περιουσία, μεταφέρθηκαν και στις νέες τους 

πατρίδες. Η σημερινή πόλη του Μοναστηρίου διατηρεί ακόμα τη μνήμη, αλλά και την εικόνα 

της άμεσης σχέσης της με τα μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα. Αυτό φαίνεται από την 

αρχιτεκτονική των νεοκλασικών σπιτιών και τις συνήθειες των αστών σε καθημερινό 

επίπεδο, που σχετίζονται άμεσα με ακριβώς αυτές τις επιρροές. 

Θα ήταν ωστόσο ελλιπές το πόνημα αυτό, αν δεν αναφέρονταν και οι άλλες περιοχές από 

τις οποίες κατάγονται οι κάτοικοι της περιοχής Μοναστηρίου
111

. Κατά τον 18
ο
 και 19

ο
 αιώνα 

στην περιοχή καταφθάνει και βλαχόφωνος πληθισμός από τη Σαμαρίνα, τη Βωβούσα, του 

Περιβολίου, την Αβδέλα, τη Σμίξη, τη Βλάστη (Μπλάτσι, Βλάτσι)
 112

. Στο κεφάλαιο 4 

περιγράφεται με ποιον τρόπο και σε ποιο βαθμό συνέβαλαν οι μετανάστες αυτοί στην 

κοινωνική και, κυρίως, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της περιοχής Μοναστηρίου. Το 

γεγονός αυτό είναι ακόμη πιο αξιόλογο, λαμβάνοντας υπόψιν πως πολλοί εξ αυτών διέμειναν 

για ελάχιστο διάστημα στο πέρασμά τους προς κάποια Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπου και 

διέπρεψαν. 
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2. Πληθυσμιακή, οικονομική και κοινοτική οργάνωση 

Μεγαρόβου 

Το 1907, το Μεγάροβο αποτελείτο από 320 βλαχόφωνες οικίες και 18 οθωμανικές
113

. 

Αλλού συναντούμε την πληροφορία ότι στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, εδώ κατοικούν 1.000 

περίπου βλαχόφωνες οικογένειες και λίγες σλαβόφωνες
114

, ενώ για το 1910 αναφέρεται ο 

αριθμός 500 περίπου βλαχόφωνων οικογενειών
115

. Μια πρωιμότερη πληροφορία ενός 

περιηγητή, αναφέρει ότι τον Ιούλιο του 1889 τα δύο χωριά Τύρνοβο και Μεγάροβο είναι 

σχεδόν αποκλειστικά αρωμουνικά και αριθμούν περί τους 6.500 κατοίκους
116

. Τέλος, από τον 

Κώδικα Βαρζάκου, και μάλιστα από δημοσίευμα του ίδιου του Ναούμ Βαρζάκου, γίνεται 

λόγος για 400 σχεδόν οικογένειες του Μεγαρόβου κατα το έτος 1872
117

. Όπως παρατηρούμε, 

ο αριθμός των κατοικων, όποια πληροφορία και να βρίσκεται πιο κοντά στον πραγματικό 

αριθμό, ήταν σαφώς ικανοποιητικός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Από την 

πληροφορία του 1889, και γνωρίζοντας την αναλογία κατοίκων Μεγαρόβου και Τυρνόβου εκ 

του σύνεγγυς, οι κάτοικοι του Μεγαρόβου πολύ πιθανόν ήταν περί της 3.500-4.000, όπως 

αναφέρει και η προφορική παράδοση των κατοίκων για τα τέλη του 19
ου

 αιώνα. Σε αυτόν τον 

αριθμό συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοικοι του Μοναστηρίου που κατάγονταν ή είχαν 

γεννηθεί στο Μεγάροβο και διατηρούσαν τις εκεί κατοικίες τους ως εξοχικές. Μάλιστα, όπως 

θα δούμε στη συνέχεια μέσα από τον Κώδικα Βαρζάκου, οι περισσότεροι έφοροι της 

κοινότητας Μεγαρόβου, διέμεναν μόνιμα στο Μοναστήρι, αλλά εκκλησιάζονταν στο 

Μεγάροβο. Από αυτό μπορούμε εύκολα να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι εκλάμβαναν 

αυτήν την κοινότητα ως προάστιο της πρωτεύουσας του Βιλαετίου Μοναστηρίου. 

Οι κάτοικοι του Μεγαρόβου, ως επί το πλείστον βλαχόφωνοι, ασχολούντο κυρίως με την 

κτηνοτροφία, τη ραπτική, το εμπόριο και τη χρυσοχοΐα
118

. Με το πέρασμα των χρόνων, 

βασικότερη επιχειρηματική τους δράση, σχεδόν αποκλειστικά, έγινε το εμπόριο. Αποτέλεσμα 

της επιτυχούς ενασχόλησης, ωστόσο, με το εμπόριο, επέφερε, κυρίως από τα μέσα του 19
ου

 

αιώνα και μετά, την ενασχόληση των Μεγαροβιτών με τις τέχνες και τα γράμματα. Αυτό 

ήταν αποτέλεσμα της ξεχωριστής εκπαιδευτικής προσπάθειας που γινόταν στα 
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εκπαιδευτήρια Μεγαρόβου. Τα λεγόμενα του Ν. Βαρζάκου στο «Ανάγνωσμα πρώτον»
119

 για 

τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, μας πληροφορούν για τις ιδιαίτερα ριζοσπαστικές ιδέες 

των Μεγαροβιτών της εποχής, και άρα για το επίπεδο μόρφωσής τους, αφού ήταν σε θέση να 

δεχτούν αυτόν τον τρόπο σκέψης. Άλλο ένα παράδειγμα της επικρατούσης φιλόμουσης 

νοοτροπίας αυτής της κωμόπολης αποτελεί και ο Χρήστος Τάχος, ο οποίος ένα μεγάλο μέρος 

της περιουσίας που απέκτησε στις ΗΠΑ, δώρισε το 1900 το ποσόν των 300.000 στο Μουσείο 

Φυσικής Τέχνης του Σικάγο, για την οποία αναρτήθηκε και το όνομά του σε χάλκινη πλάκα 

μεταξύ των ευεργετών του Μουσείου
120

. Σαφώς, αυτό αποτελεί απλώς ένα παράδειγμα, 

καθώς ο αριθμός των επιφανών Μεγαροβιτών ευεργετών ανά τον κόσμο είναι μεγάλος και η 

απαρίθμησή τους ξεπερνά τα ζητούμενα της ανά χείρας εργασίας. 

Ως συνεχιστές, λοιπόν, της παράδοσης που είχε επικρατήσει στην αρχική κοιτίδα τους, οι 

κάτοικοι, αρχικά, ακολούθησαν πιστά και την κοινωνική οργάνωση του οικισμού. 

Γνωρίζουμε πως η κοινωνία της Μοσχόπολης είχε δομηθεί βάσει της αυτοχθονίας, 

παράγοντας που αφορούσε στους επιγόνους των ιδρυτών της πόλης, ενώ δευτερεύοντα ήταν 

τα κριτήρια οικονομικού και πνευματικού χαρακτήρα των πολιτών. Με την πάροδο του 

χρόνου, προσαρτήθηκαν στην εξουσία των αρχόντων θεσμικά αναγνωρισμένοι παράγοντες 

όπως οι συντεχνίες, οι προεστοί και ελάχιστα ο κλήρος, οι οποίοι ελάμβαναν κατά καιρούς, 

εκτός των διοικητικών, και δικαστικές αρμοδιότητες
121

. Στις νέες πατρίδες, οι θέσεις αυτές 

αντικαταστάθηκαν από τις τοπικές Εφορείες και τους Εφοροεπιτρόπους
122

. 

3. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Μεγαρόβου 

Λόγω των σχέσεων με την πεφωτισμένη Δύση των τελών του 18
ου

 αιώνα, αλλά και της 

εκπαιδευτικής παράδοσης της αρχικής τους πατρίδας, ο πληθυσμός που εγκαταστάθηκε 

στους πρόποδες του όρους Περιστερίου, ενδιαφέρθηκε από τα πρώτα ήδη χρόνια για την 

ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως είδαμε προηγουμένως. Το ενδιαφέρον των 

Μεγαροβιτών για την εκπαίδευση ανάγει της ρίζες του στα οργανωμένα και ακμάζοντα 

εκπαιδευτήρια της Μοσχόπολης και η ίδια παράδοση ακολουθήθηκε και στη νέα τους 
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πατρίδα. Το έτος 1800 αναφέρεται με δισταγμό στα περισσότερα σχετικά δοκίμια, 

χρονολογία ωστόσο καθόλου απίθανη. Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις οικισμών 

που ξεκίνησαν δειλά, με μικρό αριθμό μαθητών και ανοργάνωτα ή ημιοργανωμένα σχολεία, 

κάποια στιγμή, κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19
ου

 αιώνα και τις αρχές του 20
ου

, 

γνώρισε την ακμή της και αυτή η εκπαιδευτική προσπάθεια. Αυτή, όπως και τόσα πολλά 

άλλα παραδείγματα στην παγκόσμια ιστορία, έφτασε στο ζενίθ της μετά από πολυετείς 

αγώνες, εντός ολίγων όμως χρόνων, και πιο συγκεκριμένα μέχρι τον Α΄ΠΠ, οι προσπάθειες 

αυτές άρχισαν να ομοιάζουν αναμνήσεις ένδοξου παρελθόντος. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι 

και την περίοδο του Μεσοπολέμου διατηρήθηκαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Μεγάροβο, 

στα οποία και πάλι φοιτούσαν κάτοικοι Μεγαρόβου και Μοναστηρίου, με διαφορετικές όμως 

δομές εκπαιδευτικού προγράμματος, διατηρουμένης της ποιοτικής τους παράδοσης. 

Ας δούμε αναλυτικά την ιστορία της ανάπτυξης της οργανωμένης εκπαίδευσης του 

Μεγαρόβου, η οποία συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό και στην έναρξη και ανάπτυξη της 

αντίστοιχης στην ευρύτερη περιοχή του βιλαετίου Μοναστηρίου. Αυτό, διότι πολλές 

μαθήτριες που αποφοιτούσαν από το Παρθεναγωγείο Μεγαρόβου, στέλνονταν ως 

διδασκάλισσες σε ελληνόγλωσσα σχολεία ανά την επικράτεια της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας
123

, ενώ απόφοιτοι του Γυμνασίου Μεγαρόβου, ολοκλήρωναν την εκπαίδευσή 

τους στο Γυμνάσιο Μοναστηρίου και από εκεί φοιτούσαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ή και 

σε άλλα Πανεπιστήμια
124

. 

3.1. Οι απαρχές της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Μεγάροβο 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας
125

 

πληροφορούμαστε και για μια χρονολογία η οποία πρέπει να ερευνηθεί λεπτομερέστερα. 

Πρόκειται για τη χρονολόγηση της έναρξης της οργανωμένης εκπαίδευσης στην ελληνική 

γλώσσα στην περιοχή Μοναστηρίου, και συγκεκριμένα στο Μεγάροβο.  

Από τα προαναφερθέντα, αναφορικά με την έναρξη της εκπαίδευσης στο Μονασρτήρι 

και έχοντας υπόψιν το έτος έναρξης του πρώτου σχολείου στο Μεγάροβο, προκύπτει το 

συμπέρασμα πως πραγματικά, η οργανωμένη εκπαίδευση στο Μεγάροβο, όπως τη 

γνωρίσαμε μέσα από τη βιβλιογραφία, σε σύγκριση με τον Κώδικα Βαρζάκου, προηγείται 

χρονολογικά αυτής του Μοναστηρίου ή τουλάχιστον βαδίζει παράλληλα. Αυτό μπορεί να 

στηριχθεί με ένα ακόμη επιχείρημα: μέχρι τώρα είτε αναφέρεται με δισταγμό, είτε 
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αποφεύγεται η αναφορά σε αυτήν, χρονολογία πρωτύτερη αυτής του 1830
126

 η οποία θα 

σχετιζόταν με κάποιο ελληνόγλωσσο εκπαιδευτήριο. Αυτό μπορεί να ληφθεί ως απολύτως 

φυσιολογικό, αν θεωρήσουμε δεδομένο το γεγονός ότι οι φορείς αυτής της εκπαίδευσης 

εμφανίστηκαν, κατευθυνόμενοι από τη Μοσχόπολη και την ευρύτερη περιοχή της, προς το 

Μοναστήρι, στο β΄ μισό και τα τέλη του 18
ου

 αιώνα. Εγκαταστάθηκαν πρώτα στο Μεγάροβο, 

ενώ λίγο αργότερα ξεκίνησε η εγκατάστασή τους στην πόλη του Μοναστηρίου, που σήμαινε 

ταυτόχρονα και την εποχή άνθισης όλων των κλάδων της καθημερινής ζωής αυτής της 

πόλης.  

Χαρακτηριστική είναι η επιστολή της εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου προς τον 

Μητροπολίτη Πελαγωνείας σχετικά με οικονομικά θέματα, από την οποία όμως, αντλούμε 

και μια χρονολογία σημαντική για την έναρξης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο 

Μεγάροβο
127

: 

«...τά σχολεία χρονολογούνται ἅμα τῇ πήξει τῆς χώρας ἀπό του 1808-10 διότι κατόπιν 

ἔβαινε παραλλήλως τῆς Κοζάνης καί τῶν Σερρῶν, διότι ἐν τοῖς σχολείοις αὐτού θεωρουμένου 

διά τήν σπουδαιότητα τῶν διδασκάλων της, ὦν ωφειλέν νά γίνῃ μνεία, δευτέρα ἑν Μακεδονία 

«Χάλκῃ», προσήρχοντο μαθηταί καί ἑκ Ναούσης, Βελβενδού, Φλωρίνης, Ἀχρίδος, Ῥέσνης, 

Κρουσόβου, Περλεπέ, Μηλοβίστης, Νιζοπόλεως καί ἐξ αὐτῶν τῶν Βιτωλίων...». 

Από αυτό το παράδειγμα, αντλούμε μια πληροφορία, στην οποία και αργότερα φαίνεται 

να επιμένει ο υπογράφων της επιστολής, και μπορούμε να υποθέσουμε από το γενικότερο 

πλαίσιο αναφοράς πως η επιμονή αυτή βασίζεται σε στοιχεία στα οποία είχαν πρόσβαση 

τόσο ο αναγνώστης όσο και ο αποστολέας της επιστολής αυτής. 

3.2. Τα εκπαιδευτήρια και οι εκπαιδευτικοί στο Μεγάροβο 

Αναφορικά με το πρώτο σχολείο Μεγαρόβου, ο Τσάλλης μας πληροφορεί ότι εκεί 

λειτούργησε Δημοτικό σχολείο από το έτος 1800, του οποίου πρώτος δάσκαλος υπήρξε ο 

Οικονόμος Παπαδημητρίου, και στη συνέχεια ορισμένος Ι. Μωρόκης
128

. Σύμφωνα πάλι με 

τον ίδιο, το 1845 συστήθηκε το Ελληνικό σχολείο Μεγαρόβου, με σχολάρχη τον Δ. (ή 

Νικόλαο, Νικολή) Νικοκλή, από την Κοζάνη, το 1860 ιδρύθηκε το Παρθεναγωγείο και το 

1873 το Νηπιαγωγείο Μεγαρόβου. Στην αρχή, όλες οι δαπάνες για την ίδρυση και 
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συντήρηση αυτών των εκπαιδευτηρίων ήταν μέριμνα αποκλειστικά των κατοίκων του 

Μεγαρόβου.  

Ο συνολικός απολογισμός των σχολείων του Μεγαρόβου, σύμφωνα με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία
129

 γίνεται εμφανής στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 9: Εκπαιδευτήρια Μεγαρόβου σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

Σχολικό 

έτος 

Αριθμός 

σχολείων 
Είδος σχολείου 

Σύνολο 

μαθητών/τριών 

Σύνολο 

διδασκομένων 

1873-1874 

1 Αστική Σχολή 34 

352 1 Αλληλοδιδακτικό 196 

1 Παρθεναγωγείο 122 

1874-1875 

1 Ελληνικό 34 

352 2 Αλληλοδιδακτικό 196 

3 Παρθεναγωγείο 122 

1875-1876 

1 Αστική Σχολή 40 

420 
1 Αλληλοδιδακτικό 174 

1 Παρθεναγωγείο 106 

1 Νηπιαγωγείο 100 

πρώτα 

χρόνια 

20
ου

 αι. 

1 
6τάξιο Δημοτικό + 1 τάξη 

Γυμνασίου 
130 

440 
1 Παρθεναγωγείο 110 

1 Νηπιαγωγείο 200 

1908-1909 

1 Αρρεναγωγείο 130 

435 1 Παρθεναγωγείο 102 

1 Νηπιαγωγείο 203 

 

Σύμφωνα και εδώ με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, παρατίθεται και ο ακόλουθος πίνακας 

των διδασκόντων στα ελληνικά σχολεία Μεγαρόβου: 
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Πίνακας 10: Ονόματα διδασκόντων Μεγαρόβου σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

Έτη υπηρεσίας Ονοματεπώνυμο 

1800 Οικονόμος (Παπα)Δημητρίου, Ιωάννης Μωρόκης 

1845 Νικόλαος (ή Δ.) Νικοκλής 

1848 Δημήτριος Μελεδίνος
130

 

1860 Αικατερίνη Βενιζέλου
131

 

1885 

Πέτρος Ιωάννου, Πέτρος Μ. Κορίνας, Κων. Αθανασιάδης, Γεώργιος Ν. 

Καρλαγιάννης, Νικ. Δ. Νίκου, Στεφ. Χρήστου, Στέργιος Πεπέρκου, Γούσιος 

Χρήστου, Ι. Α. Γερδίκης, Γούσιος Δένδρου
132

 

1901-1905 Αναστάσιος Δόβας, Θάλεια Δημ. Κέρτσου 

1908 

Παπα-Σωτήριος Στεφάνου, Αναστάσιος Δόβας, Αχ. Γρέζου, Μιχ. Παπαμιχαήλ, 

Νικ. Νίτσας, Ασπασία Παύλου, Αγλαΐα Δάνα, Φανή Δένδρου, Μαρία Νάντζα, 

Ζωή Τσουλάκη
133

 

1912-1913 
Δημ. Δάιας, Μαρία Νάντζα, Ζωή Ζήτσα, Βικτωρία Δαμούση, Φανή Κορίννα, 

Βασιλική Διονυσίου, Μαρία Δημούτη, Μαρία Δζαγάλη
134

 

 

Στον παραπάνω πίνακα ξεχωρίζει το όνομα της Αικατερίνης Βενιζέλου. Στο όνομα αυτό 

υπάρχουν δύο αναφορές: μία είναι αυτή του Τσάλλη
135

 ο οποίος την αναφέρει ως πρώτη 

δασκάλα του Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου από την ίδρυσή του το 1860 και επόμενη είναι η 

αναφορά του Δουδούμη
136

 όπου αναφέρει ως πηγή μια συνέντευξη του Τηλέμαχου Αγγέλου, 

ο οποίος, όμως, παραλείπει αυτή την πληροφορία στο σύντομο δοκίμιό του
137

. Ο 

Δουδούμης
138

 σχετικά με αυτήν παραθέτει:  

«Προς επιτυχίαν του ανωτέρου έγινε μια Κυριακή μετά την Εκκλησίαν συνεδρίασις των 

Μεγαροβιτών εις την αίθουσαν του Σχολείου, όπου απεφασίσθη να γίνη προαιρετικός έρανος 

ανά μεταξύ των Μεγαροβιτών και ο οποίος έρανος απέφερε αμέσως περί τας διακοσίας χρυσάς 
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λίρας Τουρκίας. Μετά εσχηματίσθη επιτροπή, η οποία μετέβη στας Αθήνας προς εύρεσιν 

κατάλληλου Διευθυντρίας και ως ταύτην ενέκρινεν κατάλληλον η επιτροπή την Αικατερίνη 

Βενιζέλου (αδελφήν του Ελευθερίου Βενιζέλου) την οποίαν συνεφώνησαν δια αμοιβήν της 

εκατόν χρυσάς λίρας Τουρκίας το έτος, κατοικίαν δωρεάν και καύσιμον ύλην. 

Εις συνομιλίαν με την Αικατερίνη Βενιζέλου είπε ότι: αναγκάζομαι να εργασθώ στο 

εξωτερικό, στην Τουρκίαν δηλ., διότι έχω αδελφόν τον Ελευθέριον και θέλω να τον 

σπουδάσω.» 

Ο Κώδικας Βαρζάκου, αν και περιέχει αρκετούς καταλόγους, πίνακες και αναφορές στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου, δεν κάνει αναφορά στο όνομα 

αυτό. Σημαντική θεωρείται εδώ η παράθεση πινάκων που βασίζονται στα δεδομένα που μας 

προσφέρει ο Κώδικας. Οι πίνακες αυτοί έρχονται να συμπληρώσουν, σε συνάρτηση με τον 

Κώδικα, τα κενά στην έως τώρα έρευνα για τα εκπαιδευτήρια Μεγαρόβου και τη 

σημαντικότητά τους. Οι παρακάτω πληροφορίες αντλούνται από τους Ισολογισμούς των 

Εφορειών Μεγαρόβου. Αυτό σημαίνει πως, εκτός από τα ονόματα των διδασκόντων, 

γνωρίζουμε και τα ποσά που ελάμβαναν κατ’ έτος για τις υπηρεσίες. Οι πλήρεις ισολογισμοί 

παρατίθενται στο έκτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας. Εδώ, για ευκολότερη σύγκριση με τις 

πληροφορίες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, θα παρουσιασθούν τα ονόματα και οι 

χρονολογίες υπηρεσίας τους. 
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Πίνακας 11: Ονόματα διδασκόντων Μεγαρόβου βάσει του Κώδικα Βαρζάκου 

Έτη υπηρεσίας Ονοματεπώνυμο 

Πρό του 1870 Αμαλία Χρυσοχόου (πρώτη διευθύντρια Παρθεναγωγείου) 

1885-1888 

Διμαντής Πρίφτης (εκ Κοριτζιάς, διευθ. Ελλ. Σχ.), Γούσιος Δ. Δένδρου, Γ. 

Μαρήνα (βοηθός Ελλ. Σχ.), Θεολόγος Τσακμάκης (εκ Ναούσης διδ. Δημ. Σχ.), 

Γ. Παπαγιάννης (α΄ βοηθός Δημ. Σχ.), Πέτρος Μπεάκας (β΄ βοηθός Δημ. Σχ.), 

Ελένη Μαυρουδή (εκ Θες/νίκης παρθεναγωγός) και Μαρία Ζωγράφου (εκ 

Μεγαρόβου βοηθός αυτής), Πέτρος Κουρίνας (α΄ διδασκ. Παρθεναγωγείου), 

Αλκιβιάδης Κουκάντζη (από το 1886), Γ. Κίζιας (από το 1887) 

1888-1890 Αλκιβιάδης Κουκάντζη, Νικόλαος Τήρπας, Αδ. Μισιρλής 

1890-1893 

Αλέξανδρος Κορίννας, Κων/τίνος Αποστολίδης, Αστέριος Γιαννούλης, 

Αναστάσιος Δόβας, Αθανάσιος Βοσνιάκου, Απόστολος Ζιώγας, Γεώργιος 

Δούτσης, Αικατερίνη Πέτρου και Καρμίτση, Μαρία Ζωγράφου, Χρυσάνθη 

Νάστου, Ζωή Τσουλάκη 

1893-1894 

Αθανάσιος Κρουσοβίτης, Τ. Δόβας, Απόστολος Ζιόγγας, Γεώργιος Δούτσιε, 

Αστέριος Γιαννούλης, ΠαπαΣωτήριος, Αικατερίνη Καρμίτση (ή Καρμίζη), Ζωή 

Τζιουλάκου (ή Τσουλάκη), Κων/τίνος Αποστολίδης, Στέργιος Γκέρτζης, 

Στέργιος Κίτζιας, Νικολάκης Βίστα 

Άλλη μία εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που προκύπτει από την ανάλυση του 

Κώδικα
139

, είναι τα ονόματα διδασκόντων κατά καιρούς. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει 

τα ονόματα, τον τόπο καταγωγής τους, τη χρονολογία υπηρεσίας τους και, για μερικούς, η 

θέση υπηρεσίας τους στο αντίστοιχο σχολείο. Να σημειωθεί ότι μερικές φορές ως τόπος 

καταγωγής αναφέρεται ο τόπος όπου υπηρέτησαν πριν έρθουν στο Μεγάροβο. 

Ο ακόλουθος ονοματικός κατάλογος περιέχει στοιχεία για τους δασκάλους που δίδαξαν 

συνολικά στα διάφορα σχολεία Μεγαρόβου, και όχι αποκλειστικά σε ένα. Τα περισσότερα 

από αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται, εκτός από τις υπάρχουσες αναφορές στη 

βιβλιογραφία και τα δημόσια έγγραφα διασωθέντα στα κατά τόπους Ιστορικά αρχεία, και 

από την προφορική παράδοση των κατοίκων Μοναστηρίου. Εδώ παρατίθεται ο κατάλογος 

που συντάχθηκε από τον Ν. Βαρζάκου, ο οποίος είχε διατελέσει εφοροεπίτροπος 

περισσότερες από μία φορές, και άρα, εύκολα συμπεραίνουμε πως είχε και την κατάλληλη 

πρόσβαση στα αρχεία της κοινότητας Μεγαρόβου. 
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Πίνακας 12: Ονοματικός κατάλογος διδασκόντων του Ελληνικού Σχολείου Μεγαρόβου βάσει του Κώδικα 

Βαρζάκου 

Έτη υπηρεσίας Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής 

1845-1850 Νικοκλής γυμνασιάρχης Θεσ/κης και Πατρῶν Κοζάνη 

1851-1855 Δημήτριος Μιλαδίνης ἐκ Στρούγγας 

1856-1859 Κωστής Μιλαδίνης  ἐκ Στρούγγας 

1860 Γιαννάκης Σαχίνης ἐκ Σιατίστης 

1861-1862 Νικόλαος Χαλκιόπουλος ἐξ Ἀθηνῶν 

1863-1864 Ματθαίος Παπαρούσης Ζαγορίτης ἐξ Ἠπείρου 

1865 Ἀνδρόνικος ἐξ Ὀχρίδος 

1866 Γιαννάκης Σαχίνης ἐκ Σιατίστης 

1867-1871 Σταύρος Μιχαηλίδης ἐκ Ρέσνης  

1872-183 Πέτρος Πηχεὠν ἔξ Ὄχριδος 

1874-1875 Σάββας Ὀχριδιανός  

1876-1877 Ἀθανάσιος Μιχ. Χρυσάνθου ἐκ Βιτωλίων 

1878 Θεόδωρος Γεωρ. Περλεπλής   

1879 Ἀναστάσιος ἄλλος ἐκ Θεσ/κης 

18880-1883 Δημήτριος Βασιλειάδης ἐκ Στρουμνίτζης 

1884-1885 Τριαντάφυλλος Γρίζος ἐκ Βογασικώ 

1886-1887 Παυλίδης ἐκ Σερρῶν 

1888-1889 Διαμαντής Πρίφτης ἐκ Κοριτζιάς  

1888 Τριαντάφυλλος Γρίζος (πάλιν) ἐκ Βογασικώ 

 

Η πρώτη αναφορά με περισσότερα στοιχεία και η οποία απαντάται με μεγάλη 

βεβαιώτητα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, είναι το όνομα του Νικόλαου Νικοκλή. Ο ίδιος 

αναφέρεται πρώτος στον ονοματικό κατάλογο διδασκόντων Μεγαρόβου του Κώδικα 

Βαρζάκου, όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα. 

Ο Νικόλαος Νικοκλής γεννήθηκε το 1818 στην Κοζάνη ως γόνος αρχοντικής 

οικογένειας επί Αλή – πασά. Ο πατέρας του ονομαζόταν Γεώργιος Παπαδόπουλος ή 

Παπαδημητρίου
140

. Μαθήτευσε δίπλα στο σχολάρχη Νικόλαο Τριανταφυλλίδη και μετά τη 

μαθητεία του ασχολήθηκε με το διδασκαλικὸν ἐπάγγελμα. Αρχικά δίδαξε στον Τύρναβο, ενώ 

αργότερα στην Κορυτσά και το Μεγάροβο. Στο Μεγάροβο, σύμφωνα με τον Κώδικα 
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Βαρζάκου (: 56) δίδαξε από το 1845 έως το τέλος του σχολικού έτους του 1850., Μετά το 

1850 αποφάσισε να σπουδάσει, αν και έγγαμος, στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά το τρίτο έτος των σπουδών του προσλήφθηκε στο 

εκπαιδευτήριο του Γρηγορίου Παπαδόπουλου και από εκεί μετακόμισε στη Göttingen (ελλ. 

Γοτίγγη), της Κάτω Σαξωνίας και στη συνέχεια στη Λειψία για να ολοκληρώσει της 

φιλολογικές του σπουδές της Ελληνικής Φιλολογίας, ως υπότροφος του βαρώνου Βέλλιου 

κατά το έτος 1853. Το 1855 αναγορέυθηκε διδάκτορας με διατριβή περί της αυτοχθονίας των 

Αλβανών
141

 και το 1858 επέστρεψε στην Αθήνα για να διδάξει στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 

των Γρηγορίου Παπαδόπουλου και Αναστάσιου Κωνσταντινίδη. Το 1859 διορίστηκε από την 

Κυβέρνηση καθηγητής και Γυμνασιάρχης στο Μεσολόγγι και μετά από μία τριετία στο 

Γυμνάσιο Πειραιά ως καθηγητής με τελευταία του θέση εργασίας εκείνη του καθηγητή στην 

Αθήνα. Το πλέον αξιοσημείωτο για αυτόν είναι πως ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική 

γραμματεία. Εξέδωσε τους οκτώ Φιλιππικούς του Δημοσθένους και τους τρεις Ολυνθιακούς 

με σχόλια και μετάφραση, ενώ ημιτελής έμεινε η έκδοση του Θουκυδίδη. Απεβίωσε στις 10 

Μαΐου του 1879. 

Αμέσως μετά τον Νικοκλή, στο «Ελληνικόν Σχολείον» για περίπου 10 συνεχόμενα έτη, 

δίδαξαν οι αδελφοί Μηλαδύνοι
142

, πρώτα ο Δημήτριος από το 1851 έως το 1855 και έπειτα 

ο Κωνσταντίνος (Κωστής) από το 1856 έως το 1859. Ο πρώτος, ο Δημήτριος ήταν το πρώτο 

από τ οχτώ παιδιά του Χρίστου (Ρίστε) και της Σουλτάνας. Γεννήθηκε στη Στρούγγα το 1810 

όπου και ολοκλήρωσε τη βασική του εκπαίδευση. Στη συνέχεια φοίτησε στη Ζωσιμαία 

Σχολή Ιωαννίνων και από εκεί σπούδασε στην Πατριαρχική Σχολή της Χάλκης, απ’ όπου 

αποφοίτησε με ειδίκευση στη μουσική και τη γραμματική. Το πιο αξιόλογο έργο του είναι η 

συλλογή δημοτικών ποιημάτων και τραγουδιών υπό τον τίτλο «Βουλαγρικά δημοτικά 

άσματα», τα οποία συλλέχθηκαν κυρίως από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας. Το έργο 

αυτό εκδόθηκε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας το 1861, η οποία τότε αποτελούσε μέρος της 

Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Απεβίωσε, μαζί με τον αδερφό του Κωνσταντίνο, στις 

23.01.1862 σε φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όπου ως προφυλακιστέοι περίμεναν την 

προετοιμασία της δίκης τους. 

Ο αδερφός του, Κωνσταντίνος, γεννήθηκε το 1830 στη Στρούγγα. Ακολούθησε τα 

βήματα του μεγαλύτερου αδερφού του, φοιτώντας και εκείνος στο Γυμνάσιο Ιωαννίνων. 

Μετά την από εκεί αποφοίτησή του, δίδαξε πρώτα στο Τύρνοβο (περί το 1847). 

Παραμένοντας για σύντομο χρονικό διάστημα στη μονή Ζωγράφου στο Άγιον Όρος, εισήχθη 
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την 14
η
 Οκτωβρίου του 1849 στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, στο τμήμα Ελληνικής 

Φιλολογίας απ’ όπου και αποφοίτησε το 1852. Το δεύτερο μισό της έκτης δεκαετίας του 19
ου

 

αιώνα, το οποίο μέχρι τώρα στην υπάρχουσα βιβλιογραφία παρέμενε κενό αναφορικά με τη 

δραστηριότητά του, καλύπτεται, όπως φαίνεται, από τα στοιχεία που μας προσφέρει ο 

Κώδικας Βαρζάκου στη σελίδα 56. Μετά από αυτό ή διακόπτοντας τη διδασκαλία του στο 

Μεγάροβο, κατευθύνθηκε στη Μόσχα για σπουδές στη Σλαβική Φιλολογία (η υπάρχουσα 

βιβλιογραφία αναφέρει το έτος 1857 ως έτος έναρξης των σπουδών του). Ο Κωνσταντίνος 

υπήρξε και αυτός συλλέκτης δημοτικών ασμάτων, αλλά υπήρξε και επιτυχημένος ρομαντικός 

ποιητής. Μεταξύ άλλων, το πιο γνωστό του ποίημα είναι η Λύπη για το Νότο (Т’га за југ), το 

οποίο έγραψε επηρεασμένος μάλλον από τις κρύες νύχτες της Μόσχας, νοσταλγώντας της 

ηλιόλουστες μέρες και τη θέρμη του Νότου και της ιδιαίτερης πατρίδας του. 

Για τον Πέτρο Πηχεώνα, ως μόνη αξιόλογη πληροφορία συναντάται αυτή που μας 

προσφέρει ο Βακαλόπουλος
143

. Αναφέρεται ως αδερφός του Αναστάσιου Πηχεώνα, από την 

Αχρίδα, ο οποίος υπήρξε ο τελευταίος επίτροπος της μονής του Οσίου Ναούμ. Ο Πέτρος 

Πηχεών ήταν και ο τελευταίος ελληνοδιδάσκαλος στην Αχρίδα. 

Μετά από τους προαναφερθέντες διδάσκοντες, καταλαμβάνουν θέσεις δασκάλων και οι 

πρώτοι απόφοιτοι του Γυμνασίου Μοναστηρίου, καθώς, όπως μας πληροφορεί ο Κώδικας
144

, 

στην αρχή δεν διέθετε Γυμνασιακές τάξεις το Μεγάροβο, αλλά μόνο τάξεις Ελληνικού. Τα 

ονόματα των πρώτων αποφοιτησάντων από το Γυμνάσιο Μοναστηρίου που διετέλεσαν 

δάσκαλοι στο Μεγάροβο είναι τα εξής: Αλέξανδρος Α. Κουρίνα, Γεώργιος Α. Κοτζιάς, 

Γούσιος Δ. Δένδρου, Πέτρος Μ. Κουρίνα. 

Στη συνέχεια σχηματίσθηκε και η Ελληνική Αστική Σχολή, η οποία εμπεριείχε και τις 

τάξεις του Ελληνικού Σχολείου στην 5
η
 και 6

η
 τάξη της αστικής Σχολής. Διευθυντής της 

Αστικῆς Σχολής ήταν ο Γιαννούλης και βοηθοί του οι: Αναστάσιος Δόβας, Απόστολος Ζιόγγα, 

Γεώργιος Δουξής, Νικόλαος Δόγα κ.ά. 

Για την φιλομάθεια των Μεγαροβιτών, αξιοσημείωτη αποτελεί και η ενημέρωση που 

λαμβάνουμε από την ίδια πηγή για τους πρώτους βοηθούς των ελληνόγλωσσων σχολείων: 

Οἱ ἀρχαιότεροι βοηθοί τῶν Ἑλλ. Σχολεῖων: 

Ἐπί Δημ. Μιλαδίνου – βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως - δωρεάν 

Ἐπί Κωστή Μιλαδίνου - βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως - δωρεάν 

Ἐπί Χαλκιοπούλου - βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως - δωρεάν 
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Ἐπί Σταύρου Μιχαηλίδη - βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως – δωρεάν 

Οι πληροφορίες αυτές εμπεριέχονται χωρίς προσθέσεις ή αφαιρέσεις στην παράθεση του 

Κώδικα εντός του Παραρτήματος της παρούσης εργασίας, μεταξύ των καταλόγων πληρωμής 

των δασκάλων από πλευράς της εκάστοτε Εφορείας. Ακόμη, στη συνέχεια της ίδιας σελίδας, 

υπάρχει και ο κατάλογος των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου και της Αστικής Σχολής. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πίνακες βάσει αυτών των καταλόγων με τα ονοματεπώνυμα 

και τον τόπο καταγωγής τους, με λίγες πληροφορίες σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας τους.  

 

 

 

Πίνακας 13: Ονοματικός κατάλογος διδασκόντων Δημοτικού σχολείου Μεγαρόβου βάσει του Κώδικα 

Βαρζάκου 

Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής 

Γαίνης
145

 του Κούσιου οἰκονόμου  

Γαβριήλ διδάσκαλος τοῦ δημοτικοῦ ἑπί 20-25 ἐτη  ἐκ Σύρου 

Βασίλειος  ἐκ Μπουρμπουσκού 

Κωνσταντίνος Κοζανίτης Κοζάνη 

Γιαννάκης Παπαγιάννης  Κοζάνη 

Κωστής Αποστολίδης ἐπί 16 ἔτη ἐδίδαξεν εἰς τό δημοτικόν 

Γρηγόριος Μούτζια Μπουγασικό 

Κωστής Παπαναούμ  Μονσατήριον 

Τόλης βοηθός τοῦ Κωστή Παπαναούμ ἐκ Βιτωλίων 

Στόιτζης  Τύρνοβο 

Βάγκος Καρδίκης  Μεγάροβο 

Ἀλκιβιάδης Κουκαντζής Μοναστήριον 

Θεολόγος Τσιακμάκης  Νάουσα 

Παπαγιάννης βοηθός  Νάουσα 

Πέτρος Μπεάκας βοηθός  Μεγάροβο 
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Πίνακας 14: Ονοματικός κατάλογος διδασκόντων Αστικής Σχολής Μεγαρόβου κατ' έτος βάσει του 

Κώδικα Βαρζάκου 

Έτη υπηρεσίας Ονοματεπώνυμο Τόπος καταγωγής 

1887-1899 
Διευθυντής– Αστέριος Γιαννούλης ἐκ 

Θεσ/νίκης 

Θεσ/νίκην 

1886 Τάκης Δόβας Μεγάροβον 

1901 Ἀπόστολος Ζιόγγα Τυρνόβου 

1889 Γεώργιος Μιχ. Δούτσης Μεγἀροβον 

 Νικόλαος Θ. Βίστας Μεγάροβο 

 Ἀθανάσιος Κρουσοβίτης (καί ψάλτης) Κρουσοβίτης 

 

3.2.1. Οργάνωση και διοίκηση 

Για την οργάνωση και διοίκηση συγκεκριμένα των σχολείων Μεγαρόβου, 

πληροφορούμαστε με λεπτομέρεια μέσα από τις αλληλογραφίες και τα κείμενα του Κώδικα 

Βαρζάκου. Η ομαλή λειτουργία, η διαχείριση των υπαρχόντων οικονομικών πόρων, αλλά και 

αναζήτηση νέων αποτελούσε βασική μέριμνα της Εφοροεπιτροπής των Ελληνικών 

Εκπαιδευτηρίων, όπως θα παρατηρήσουμε στη συνέχεια. Το γεγονός αυτό, όμως, 

συμπληρώνει την ενεργό συμμετοχή και θερμό ενδιαφέρον όλων των κατοίκων της 

κοινότητας. 

Αν και αυτά τα εκπαιδευτήρια ακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό τη γενική πολιτική περί 

της εκπαίδευσης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του 

Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ωστόσο, λόγω της ανεπαρκούς ή ανύπαρκτης 

οικονομικής ενίσχυσης από αυτό, κατάφερε να διατηρήσει και μεγάλη ανεξαρτησία ως προς 

το περιεχόμενο των προγραμμάτων διδασκαλίας. Η ανεξαρτησία και συνετή προσέγγιση των 

εφοροεπιτρόπων αναφορικά με την οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι 

ιδιαίτερα εμφανής μέσα από μια επιστολή του ευεργέτη Στέργιου Στυλίδη προς τους 

εφοροεπιτρόπους. Όπως θα δούμε στο παρακάτω απόσπασμα, αν και χρηματοδότης του 

Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου, το οποίο, μαζί με το Νηπιαγωγείο, λίγο αργότερα του ιδίου 

έτους θα λάβει και το όνομά του, με δισταγμό επεμβαίνει σε εσωτερικά θέματα αυτού του 

σχολείου. Γράφει, λοιπόν, ο Στυλίδης
146

: 
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«Ἐγώ δἐ μολονότι δεν ἐπιθυμώ νά ἐπέμβω εἰς τά τῆς διοικήσεως τῶν Σχολείων οὐχ ἦττον 

ὡς μέλος κἀγώ τῆς κοινότητος τολμῶ νά ἐκφέρω τήν ταπεινήν μου γνώμην, ἥτις εἶναι ἡ ἐξῆς. 

Νά προσπαθήσητε μέ ὅσην δύνασθε οἰκονομίαν νά πράσητε, νά σκέπτησθε πρακτικώτερον καί 

τά κοράσιά σας νά τά διδάξητε πρῶτον τά τῆς θρησκείας μας καί κατόπιν τά τῆς οἰκιακής 

οἰκονομίας, νά μάθουν νά κόπτουν και ράψουν τά φορέματα τῆς οἰκογενείας των, καί νομίζω, 

ὅτι ἀρκοῦν αὐτά τά ὁποία εἶναι τά πρακτικώτερα καί ἀναγκαιότερα τῶν μαθημάτων, καί τά 

ὁποῖα ἠμποροῦν νά διατηρήσουν κάλλιστα οἰανδήποτε οἰκογένειαν ἐν ἀνθηρᾷ σχετικῇ 

καταστάσει καί νά μή χανώμεθα εἰς θεωρίας ὑψηλάς, κεντήματα καί λοιπά τά ὁποία γεμίζουν 

τάς κεφαλάς μέ αὔραν τοῦ ψευδοπολιτισμού καί ἐπιφέρουν τήν πτωχείαν καί δυστυχίαν. Αὐτή 

εἶναι ἀγαπητοί μου συμπολίται, ἡ ταπεινή μου γνώμη, ὑμεῖς δε δύνασθε νά κανονίσητε τά 

κοινοτικά καί σχολειακά ὑμῶν πράγματα ὅπως ἐγκρίνητε συμφερώτερον καί καλλίτερον.» 

Από την ανάγνωση αυτής της αλληλογραφίας και άλλων σχετικών εγγράφων
147

, γίνεται 

εμφανής και η σχέση της εκάστοτε εφοροεπιτροπής με τους τοπικούς άρχοντες και η 

αναγνώριση της αρχής του θεσμού του Μητροπολίτου Πελαγωνείας
148

, ως υπεύθυνου για τη 

διαχείριση και επίλυση θεμάτων που αφορούσαν ζητήματα των χριστιανικών κοινοτήτων. 

Του αναγνωριζόταν το δικαίωμα του διορισμού του προσωπικού των σχολείων, μετά όμως 

από υπόδειξη των εφοριών της κοινότητας. Ο Μητροπολίτης είχε την ευθύνη της 

επικύρωσης των ισολογισμών της κοινότητας, χωρίς όμως να έχει το δικαίωμα ουσιαστικά 

να επεμβαίνει σε θέματα διαχείρισης των πόρων και της διοίκησης. Όταν γινόταν μια τέτοια 

προσπάθεια από την πλευρά της Μητρόπολης, συναντούσε έντονες αντιδράσεις από τους 

εκπροσώπους της κοινότητας, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα
149

: 

«...Τίς, λοιπόν, διετήρησε ἀπό του 1810 μέχρι του 1880 ἐν οὕτω ὐψηλῆ περιωπῆ τά σχολεία 

διά τά ὁποία ἐφημίσθη ἀναδείξαν καλλίστους πατριώτας; Τίς ὁ συνδραμών καί κληροδοτήσας 

ὐπέρ τῆς διατηρήσεως αὐτῶν περιουσίαν τινά ἀπολύτως ἀναγκαίαν πάντοτε μιᾶς μόνης 

δυνάμεως ἀποκαμνούσης; Οὐδείς, οὐδείς, Σεβασμιώτατε ἥ μόνον τό αἴσθημα καί ὁ πρός τά 

γράμματα πόθος ὑπεκίνει τούς πατέρας μας καί ἑν αὐτῇ τῇ αἰχμηρότητι νά θυσιάσωσι τόν 
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 Ανέκδοτο Αρχείο Κοινότητας Μεγαρόβου. Κώδικας Βαρζάκου (1821-1903), βλ. Πληρεξούσιο 
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 Επιβεβαιώνεται και από τον Bitoski, K. (1968) Dejnosta na Pelagoniskata Mitropolija (1878-1912). 

Sopje[Μπίτοσκι, Κ. (1968) Η δράση της Μητρόπολης Πελαγωνείας (1878-1912). Σκόπια], σ. 24, 

όπου αναφέρεται ότι το έτος 1836 λόγω της δράσης του Γεράσιμου Α΄ η Μητρόπολη Πελαγωνείας προήχθη σε 

ανώτερο βαθμό, καθώς και 70, όπου αναφέρεται ότι ο πλήρης τίτλος του Μητροπολίτου Πελαγωνείας ήταν «Ὁ 

Πελαγωνείας ὑπέρτιμος καί ἕξαρχος ἄνω Μακεδονίας»· για χρονολογίες υπηρεσίας Μητροπολιτών βλ. Arsić, 

V. (επιμ. έκδ. Αρχιμ. Ειρηναίος Χατζηεφραιμίδης) (2007), Ο ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Δημητρίου στο 

Μοναστήρι. Θεσσαλονίκη: Σταμούλη, σ. 51 
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 Ανέκδοτο Αρχείο Κοινότητας Μεγαρόβου. Κώδικας Βαρζάκου (1821-1903), σ. /54 
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ἰδρώτα των ὐπέρ αὐτῶν τῶν σχολείων, διότι ἐθεώρουν αὑτά σέμνωμα μεθ’ ὐπερηφανείας καί 

ἑν αὑτῇ τῇ ξενιτείᾳ ἀναμιμνησκόμενοι αὐτών. Ἦτο τότε ἐν χρήσει τό ἐπίδομα; Οὐχί. Καί ἐν 

τούτοις διά τοῦ ὁβολοῦ τῆς Ἐλεημοσύνης ἑν τῇ Ἑκκλησίᾳ καί τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ὑψίστου 

διετηρήθησαν ὡς βλέπετε. Τοιούτον λοιπόν τό Μεγάροβον τό ὁποίον σήμερον μόνον τά 

σχολεία, τήν πνευματικήν ταύτην δάδα μάς χορηγεί ὡς πολύτιμον κληρονομίαν καί μηδέν 

ἅλλο.» 

Τέλος, αναφορικά με την οργάνωση και διοίκηση των εκπαιδευτικών καταστημάτων 

Μεγαρόβου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι εφοροεπίτροποι διηύθυναν με σύνεση. 

Διατηρούσαν σε μεγάλο βαθμό την ανεξαρτησία της διοίκησης των σχολείων από τους 

χρηματοδότες τους, με απόλυτο όμως σεβασμό σε αυτούς και διαφάνεια στις εργασίες τους 

προς αυτούς, αλλά και, προς την κοινότητα. Η αγάπη τους και το υψηλό αίσθημα προσφοράς 

στον τόπο τους, άλλωστε, συνέδεε όλους αυτούς τους παράγοντες στον κοινό τους στόχο, ο 

οποίος ήταν η πρόοδος της γενέτειράς τους. 

3.2.2. Χρηματοδότηση 

Η ίδρυση των εκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου έγινε αποκλειστικά με πρωτοβουλία των 

κατοίκων του. Στην αρχή, όλες οι δαπάνες για την ίδρυση και συντήρηση αυτών των 

εκπαιδευτηρίων ήταν μέριμνα αποκλειστικά των κατοίκων του Μεγαρόβου. Η ανέγερση και 

αγορά κτιρίων για τη στέγασή τους, και πάλι πραγματοποιήθηκε με δαπάνη των οικογενειών 

του Μεγαρόβου. Στις καρποφόρες προσπάθειες αυτές, συνέβαλαν με μικρότερα ή 

μεγαλύτερα ποσά όλες οι οικογένειες αυτής της κωμόπολης, ακόμη και εκείνες που είχαν 

εγκατασταθεί από πολλά έτη στο Μοναστήρι ή σε άλλα αστικά κέντρα ολόκληρης της 

Οικουμένης. Αν και οι πληροφορίες για το πρώτο σχολείο του 1800, υπό τον Οικονόμο 

(Παπα)Δημητρίου
150

 είναι ελάχιστες, με μεγαλύτερη βεβαιότητα μπορούμε να αναφέρουμε 

ότι το «Ελληνικόν σχολείον» του 1845 υπό τον Νικόλαο Νικοκλή ιδρύθηκε ως «Αστική 

Σχολή» από έρανο και με συμβολή των Μεγαροβιτών, οι οποίοι αφού ίδρυσαν και 

επάνδρωσαν το σχολείο αυτό με άγνωστους, προς το παρόν, διδασκάλους, αργότερα 

προσέλαβαν και τον Νικοκλή, ο οποίος είχε ήδη αποκτήσει καλή φήμη στον κλάδο του.  
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 Κολτσίδας, Α. Μ., (2003). Ιστορία του Μοναστηρίου της Πελαγονίας και των περιχώρων. Ο Ελληνισμός, η 

εθνική και κοινωνική διάσταση. Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδοι, σ. 815 και  Παπαδόπουλος, Σ. Ι. (1970). 

Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της 

τουρκοκρατίας. Θεσσαλονίκη: ΕΜΣ, σ. 146 
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Από τους διασωθέντες ισολογισμούς που παρατίθενται στον Κώδικα Βαρζάκου, απ’όπου 

αντλούμε αναλυτικές πληροφορίες για έσοδα και έξοδα των εφορειών για διάστημα είκοσι 

δύο ετών, συγκεκριμένα, από το 1885 έως το 1897. Ελάχιστες, όμως, πληροφορίες έχουμε 

και για έτη προγενέστερα ή μεταγενέστερα, έως το 1903. Αυτές οι πληροφορίες 

αποτελούνται κυρίως από αναφορές σχετικά με άλλα γεγονότα. 

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο έγινε, εμμέσως, λόγος για τη συμβολή των πολιτών στην 

οικονομική ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων
151

. Η συνδρομή αυτή δεν αποτελείτο αποκλειστικά 

από χρηματική συνεισφορά, αλλά και από προσφορά υπηρεσιών άνευ αποζημίωσης ή 

προσφορά εργασιών ή υπηρεσιών από τις οποίες το κέρδος εισέπραττε η εφορεία για 

λογαριασμό των σχολείων ή, ελάχιστες φορές, της εκκλησίας. Η κοινότητα, ακόμη, διέθετε 

και ακίνητη περιουσία, την οποία αποκτούσε από δωρεές. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός 

ότι η κοινότητα Μεγαρόβου διέθετε και δικό της εργαστήριο και χάνι. Τα δύο αυτά εμπορικά 

περιουσιακά στοιχεία, άλλοτε νοικιάζονταν και άλλοτε λειτουργούσαν υπό την 

επιχειρηματική μορφή την οποία σήμερα ονομάζουμε «Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ)» και προωθείται τα τελευταία χρόνια έντονα από τους θεσμούς της 

ΕΕ για ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
152

. 

Τα έσοδα της κοινότητας Μεγαρόβου για το διάστημα 1885-1897, μπορούμε να τα 

ομαδοποιήσουμε σε εννέα βασικές κατηγορίες όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  
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 Βλ. εικ. 113 και 114: Παράρτημα, σ. 417 
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Πίνακας 15: Κύρια έσοδα Κοινότητας Μεγαρόβου για την περίοδο 1885-1897 

Κατηγορία 

εσόδων 
Έσοδα 

αφιερώματα 
Μητρόπολης Μητροπολίτη

  

Καΐρου Διαθήκες  Πατριαρχείο 

δάνεια 
Αδελφοί 

Ταουσσάνοι 

Αδελφοί 

Ναλμπάντη 

Αδελφοί 

Κουκάντζη 

 Έφοροι     

έκτακτα 
Έκτακτα έσοδα που εμφανίζονται μόνο μία φορά, όπως αφιερώματα από ωφειλέτες 

μετά θάνατον 

ενοίκια 
Εργαστηρίου 

Βιτωλίων 

Χανίου Λειβαδιών 

  

   

παγκάλι 
Ενορίας Αγ. 

Δημηρίου  

Άλλες ενορίες   Αγρυπνίες    

πωλήσεις/ 

παραγωγή 

Δημοπρασίες 

προϊόντων  

Ξυλικά 

(τσάμια, 

σανίδια...)  

Καύσιμα 

ξύλα 

Ξύλινα 

προϊόντα 

Χόρτο Ζώα Λάδι 

συνδρομές 
Βιέννης (οικ. Δούμπα και Κούρτη, 

Ανατολικής Ορθόδοξης 

Κοινότητας) 

 Μητρόπολης Πατριαρχείου  Κατοίκων  

τόκοι 
Από καταθέσεις σε τράπεζες (κυρίως στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, υπέρ της 

Κοινότητας) 

υπηρεσίες 
 Σφραγίδα 

Κοινότητα  

Βοσκή βουνού και λειβαδιών  

  

Μεταφορά αντικειμένων 
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4. Οι Ευεργέτες της κοινότητας Μεγαρόβου 

Ξεχωριστή περίπτωση εσόδων της κοινότητας αποτελούν οι συνεισφορές των ευεργετών. 

Συνολικά στον Κώδικα Βαρζάκου απαντώνται τρία ονοματεπώνυμα ευεργετών και τρία 

επίθετα οικογενειών. Ονοματικά ξεχωρίζουν ως ευεργέτες ο Στέργιος Στυλίδης, η Μαρία Κ. 

Κούρτη και ο Νικόλαος Μιχαήλ. Οι μεγάλες οικογένειες ευεργετών, εκείνες δηλαδή των 

οποίων μέλη κατ’ εξακολούθησιν προσέφεραν αξιόλογα χρηματικά ποσά υπέρ της 

κοινότητας Μεγαρόβου και ιδιαίτερα για τη συντήρηση των εκπαιδευτηρίων είναι οι 

οικογένειες Δούμπα εγκατεστημένη στη Βιέννη, η οικογένεια Κούρτη, επίσης ενεργό μέλος 

της κοινότητας της Αγίας Τριάδος της Βιέννης και η οικογένεια Μαρκέλλη. Των τριών 

αυτών οικογενειών τα ονόματα τα συναντάμε και στο ἰστορικώτατον Τέμπλον ἐν Βιέννῃ 

σχεδιασθέντα τότε, εὔρον, ὡς λέγουσι, σεσημειωμένα διά τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Λάλα καί 

ὑιών αὐτού
153

, της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου Μεγαρόβου.
154

 

4.1. Μαρία Κ. Κούρτη 

Η Μαρία Κ. Κούρτη, είναι η σύζυγος του Κωνσταντίνου Μ. Κούρτη. Αδελφός του 

Κωνσταντίνου ήταν ο Δημήτριος Μ. Κούρτης. Η οικογένεια Κούρτη ήταν εγκατεστημένη 

στη Βιέννη, από πολλά έτη ήδη εκείνη την εποχή. Η καταγωγή της οικογένειας ήταν από τη 

Μοσχόπολη, όπως συμπαιρένουμε από τις πληροφορίες που παρατίθενται στην εκτενή 

βιογραφία του Νικολάου Σ. Δούμπα
155

. Ένας μεγάλος κλάδος της οικογένειας 

εγκαταστάθηκε στο Μεγάροβο, όπου υπάρχουν απόγονοι μέχρι και σήμερα, ενώ ένας 

μικρότερος και στο Κρούσοβο. Όπως αποδεικνύεται από την προσφορά της οικογένειας 

Κούρτη στα κοινά του Μεγαρόβου, οι οικογενειακοί αυτοί δεσμοί ήταν ιδιαίτερα ισχυροί. 

Μια επιπλέον πληροφορία θα διαφωτίσει, πιστεύω, τους λόγους για τους οποίους 

εμφανίζονται ως ευεργέτες και τα μέλη της οικογένειας Δούμπα. Η αδερφή του 

Κωνσταντίνου και του Δημητρίου Κούρτη, ήταν η σύζυγος του Στέργιου Δούμπα, και 

μητέρα του Νικολάου και του Μιχαήλ Δούμπα, ονόματι και αυτή Μαρία Κούρτη.  

Η Μαρία Κ. Κούρτη, ήταν γόνος της γνωστής οικογένειας Λάλα
156

 εκ Μοναστηρίου, η 

οποία έδωσε και τον μουσικοσυνθέτη Δημήτριο Λάλα, μαθητή του Ρίχαρντ Βάγκνερ, με τον 

οποίο πιθανολογώντας μπορούμε να πούμε πως ήταν αδέρφια. Η οικογένεια Λάλα υπήρξε 
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 Ανέκδοτο Αρχείο Κοινότητας Μεγαρόβου. Κώδικας Βαρζάκου (1821-1903), σ. /47 
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 Βλ. εικ. 31 και 33: Παράρτημα, σ. 360 και 361 
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 Τζαφέττας, Ι. Μ. – Konecny, E. (2009). Νικόλαος Δούμπας (1830-1900). Θεσσαλονίκη 
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 Ανέκδοτο Αρχείο Κοινότητας Μεγαρόβου. Κώδικας Βαρζάκου (1821-1903), σ. /45· Βλ. και εικ. 65 και 68: 

Παράρτημα, σ. 378 και 380, αντίστοιχα 
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μία από τις σημαντικότερες οικογένειες του Μεγαρόβου και του Μοναστηρίου, με έντονη 

κοινωνική δραστηριότητα. Η ευεργέτιδα αυτή, όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα, είχε 

γεννηθεί και η ίδια στο Μοναστήρι ή στο Μεγάροβο.  

4.2. Νικόλαος Μιχαήλ 

Ο Νικόλαος Μιχαήλ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο ίδιος Κρουσοβίτης μεγαλέμπορος
157

, 

εμφανίζεται ως ιδρυτής εδώ του Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου στο ακόλουθο απόσπασμα
158

 

δημοσιεύματος του 1870: 

«Τό Μεγάροβον ἐκτός τῶν φυσικῶν πλεονεκτιμάτων ὄσα κέκληται διά τήν ἀξίαν λόγου 

γεωγραφικήν αὐτού θέσιν, ἔχει δημόσια ἐκπαιδευτήρια εὐπρεπῶς ἑκτισμένα μεθ’ ὠραίας 

περιοχής. Ἕν Ἑλληνικόν σχολείον ἀριθμούν τέσσερεις τάξεις ἑν οἶς διδάσκονται ὐψηλότερα 

μαθήματα διευθύνεται παρά τοῦ κ. Σταύρου Μιχαηλίδου τελειοφοίτου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 

Ἑν ἐπίσης ἀλληλοδιδακτική σχολείον εἰς ὅ φοιτῶσι 200 περίπου μαθηταί διευθύνονται παρά 

τού κ. Κωνσταντίνου Ἀποστολίδου καί τέλος τό ἐν ὡραίᾳ θέσει νεόκτιστον παρθεναγωγείον τοῦ 

ἰδρυτοῦ καί Εὐεργέτου Νικόλαου Μιχαήλ διευθυνόμενον παρά τῆς ἀρτίως διορισθείσας 

Ἁμαλίας Χρυσοχόου. Τά ἐκπαιδευτήρια τοαῦτα καλῶς διωργανωμένα καί μετά ὐποβοηθῶν 

εὐλόγως τιμήν καί ἔπαινον περιποιοῦσι πρός τούς κατοίκους διά τόν ζήλον ὄν πρός αὐτά 

ἐπιδείκνονται...». 

Δυστυχώς δεν εμφανίζεται σε άλλο κείμενο, ούτε και υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στην 

υπάρχουσα βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο όνομα σχετικά με την ανέγερση του 

Παρθεναγωγείου. Αν αυτή η πληροφορία είναι αληθής, αυτό θα σημαίνει πως η ίδρυση του 

Παρθεναγωγείου δεν έγινε με δαπάνη των κατοίκων Μεγαρόβου, αλλά και επιβεβαιώνει την 

υπόθεση πως, τουλάχιστον μεταξύ των ετών 1860-1870, δεν είχε διδάξει στο Παρθεναγωγείο 

Μεγαρόβου η Αικατερίνη Βενιζέλου. 

4.3. Στέργιος Στυλίδης (ή Στυλείδης)159 

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί η ευεργετική δράση του Στέργιου Στυλίδη για τον οποίο 

αντλούμε μόνο έμμεσα βιογραφικά στοιχεία από τις αναφορές στο όνομά του.  

Από αναφορά στον ίδιο
160

 πληροφορούμαστε ότι απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών στην 

Αθήνα. Από την χρονολογία συγγραφής αυτής της αναφοράς σε συνάρτηση με την τελευταία 
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 Παπαδόπουλος, Σ. Ι. (1970). Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της Μακεδονίας 
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διασωθείσα επιστολή του από την 3
η
 Σεπτεμβρίου του 1903, συμπεραίνουμε πληροφορίες 

για το έτος γέννησής του και το έτος θανάτου του. Γεννήθηκε, λοιπόν, μεταξύ των ετών 1809 

και 1812 στο Μεγάροβο και απεβίωσε μεταξύ των ετών 1904 και 1907 (έτος συγγραφής του 

προαναφερθέντος άρθρου). Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε στο Βουκουρέστι, 

όπου σε ηλικία 30 ετών αναχώρησε προς αναζήτησιν καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. 

Διέπρεψε, όπως φαίνεται από την ευεργετική του δράση, στον επιχειρηματικό του κλάδο, 

δυστυχώς όμως, δεν απέκτησε δικούς του απογόνους. 

Στον Κώδικα Βαρζάκου συναντάται το όνομά του, πάντοτε ως ευεργέτου, για πρώτη 

φορά σε κείμενο του έτους 1893 και μάλιστα από επιστολή που απευθύνει ο ίδιος προς τον 

αντιπρόσωπό του, τον Μιχαήλ Δανάμπαση στο Μοναστήρι
161

. Στο απόσπασμα από την 

επιστολή αυτή που ακολουθεί μιλά για τα σχέδιά του να αναλάβει τα έξοδα του 

Παρθεναγωγείου Μεγαρόβου: 

«Σᾶς παρακαλώ πολύ νά εἰδοποιήσητε ἐπισήμως καί τάχιστα τήν ἐφορίαν τῶν Ἑλλ. 

Ἐκπαιδευτ. σχολείων Μεγαρόβου νά μοί γράψουν οἱ Κύριοι Ἔφοροι ἄν ἐγκρίνουν νά 

ἀγορασθῇ τό σπίτι τοῦ Διαμαντή Στερ. Πέτρου διά να χρησιμεύσῃ ὡς Παρθεναγωγεῖον καί 

κατοικία τῶν διδασκαλισσῶν καί ἐγώ ἅμα λάβω τοιοῦτον γράμμα των ἀμέσως θα εμβὰσω 250 

λίρας διά τήν ἀγοράν καί 50 λίρας διά την μετατροπήν, ἵνα ἀπό τοῦ ἐρχομένου σχολικοῦ ἔτους 

ἁναλάβω καί τήν συντήρησιν.» 

Από πολλές μεταγενέστερες επιστολές, γίνεται κατανοητό πως ο ίδιος ο Στυλίδης δεν είχε 

πρόσβαση στη μόρφωση στην κατάλληλη ηλικία και επομένως γίνεται ευνόητο για πιο λόγο 

θέλησε να συμβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο στην ενίσχυση της εκπαίδευσης της 

ιδιαίτερης πατρίδας του. Σε επιστολή του ίδιου από τις 18/30 Δεκεμβρίου του 1893
162

, το 

έτος κατά το οποίο επισημοποιήθηκε η ονομασία των Σχολείων ως «Στυλιδείων», ισχυρίζεται 

ο ίδιος ο Στυλίδης ότι δεν υπήρξε εγγράμματος, αλλά από την υπογραφή του και την 

διαβεβαίωση του Βαρζάκου για το πανομοιότυπον τῆς ὑπογραφῆς του, υπέγραφε ο ίδιος τις 

επιστολές του. Είχε, όμως, πάντα την ανάγκη κάποιου άλλου να του διαβάσει και να του 

συντάξει τις επιστολές, όπως αναφέρεται σε αρκετές από αυτές. Για το ήθος και την 

αφοσίωσή του, μεταξύ πολλών, ξεχωρίζει το ακόλουθο απόσπασμα: 
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«Μολονότι ἀγαπητοί μοι οὔτε ἠννόησα ποτέ οὔτε ἐννοῶ νά ἀναμιχθῶ καί ἐπέμβω εἰς τά 

τῶν σχολείων, διότι καί ἐγγράμματος δέν ηὐτύχησα νά ἧμαι καί μακράν ὑμῶν εὐρίσκομαι, μόλα 

ταύτα θά μοί ἑπιτρέψητε ὡς συμπατριώτης σᾶς νά σἁς συστήσω τήν αὐστηροτέραν οἰκονομίαν 

ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι τῶν οἰκονομικῶν εἰσί πονηραί...» 

Για την πορεία της ζωής του και τα συγγενικά του πρόσωπα, επίσης είναι πενιχρές οι 

πληροφορίες. Και πάλι από τον Κώδικα Βαρζάκου πληροφορούμαστε για το μοναδικό, 

ενδεχομένως, συγγενικό του πρόσωπο στο Μεγάροβο. Πρόκειται για την αδερφή του 

Αγορίτσα, η οποία απεβίωσε το 1903, κάτι για το οποίο πληροφορείται ο Στυλίδης με 

επιστολή από την Εφορεία
163

. 

Συχνά, στην έως τώρα βιβλιογραφία, γίνεται λόγος για τα ποσά που κατέθεσε στην 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, χωρίς όμως σαφή αναφορά στο ποσόν ή στο έτος κατά το οποίο 

συνέβη αυτό. Σύμφωνα με τον πίνακα καταθέσεων χρεογράφων από κληροδοτήματα και 

κοινότητες για εκπαιδευτικούς σκοπούς της Εθνικής Τράπεζας, ο Στέργιος Στυλίδης 

κατέθεσε 200 ὁμολογίαι ἐθνικοῦ δανείου τῶν 120,000,000 ὑπὸ ὅρους, την 17
η
 Φεβρουαρίου 

του 1893
164

. Το ίδιο έτος, την 1
η
 Σεπτεμβρίου, από την Εφορεία των Ελληνικών 

εκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου ανακοινώνεται η ακόλουθη απόφαση
165

: 

«Τό ἐν Μεγαρόβῳ Ἑλληνικόν Παρθεναγωγείον ὐπὸ τῆς κοινότητος μέχρι τοῦδε 

διατηρούμενον, ἀπό τής σήμερον 1
η
 Σεπτεμβρίου 1893 (τρία) μεταβαίνει ὐπό τήν πλήρη ἰδίαν 

αὐτού διατήρησιν καί συντήρησιν καί κατά τήν θέλησιν αὑτού ἁπό τούδε λαμβάνει την 

ὀνομασίαν καί τίτλον „Στυλίδειον Ἑλληνικόν Παρθεναγωγείον ἐν Μεγαρόβῳ, διατηρούμενον 

ὑπό τοῦ Εὐεργέτου Στερ. Στυλίδου, ἐφῳ καί Πίναξ ἀναρτηθήσεται, καί ἐν ταῖς καρδίαις πᾶσι 

χρυσοῖς γράμμασι ἐναποτυπωθήσεται, ως και πάσῃ τῇ μελλούσῃ γενεᾷ.» 

Ακόμα, στο ίδιο έγγραφο, το δεύτερο μέρος απευθύνεται προς τους Μεγαροβίτες και 

ταυτόχρονα ενημερώνεται και ο ίδιος ο Ευεργέτης για την ημέρα που θα εορτάζεται η 

προσφορά του αυτή για τα επόμενα χρόνια: 

«Ἐπί τᾖ γενναιοδωρία ταύτη δε, ἡ Πατρίς αὐτού ἀναπέμπει δεήσεις καί εὐχάς πρός τόν 

Ὕψιστον ὐπέρ τῆς ὑγείας αὐτού, Ἑπομένως, ὁμοθύμως ψηφίζει ὅπως κατά τήν δευτέραν 

ἠμέραν τῶν Χριστουγέννων καθιερωθῆ ἐπισήμως Ἑορτή ὑπέρ τοῦ Στυλιδείου Ἑλλ. 

Παρθεναγωγείου καί Στυλιδείου Ελλ. Νηπιαγωγείου ὀκταετή Στυλίδειον ἠλικίαν καί τούτου 
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ἀριθμούντος, συμφώνως πρός τήν ὀνομαστικήν αυτού Ἑορτήν, συνήθη ἐν Μεγαρόβῳ ἔκπαλαι 

κατά τήν β΄ ἡμέραν Χριστουγέννων ἑορταζομένην». 

Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται από όλες τις πηγές που αναφέρονται στον Στέργιο 

Στυλίδη, ενώ υπάρχει και μία σχετική περιγραφή του εορτασμού αυτού από την 26
η
 

Δεκεμβρίου του 1903
166

: 

«Ὁ εἰσερχόμενος ἐν τῇ τυχούσῃ πτωχῇ ἢ πλουσίᾳ οἰκίᾳ τῆς Κοινότητος ταύτης βλέπει πρὸ 

παντὸς ἔν τε τῇ ἀπερίττῳ ἢ κομψῶς ηὐτρεπισμένῃ τῆς ὑποδοχῆς αἰθούσῃ τὴν εἰκόνα τοῦ 

λαοφιλήτου Εὐεργέτου. Ὄνομα καὶ πρᾶγμα πατριώτης τὸ σεβαστὸν τοῦ Μεγαρόβου τοῦτο 

τέκνον ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων βαπτισθὲν μὲ τὸ βάπτισμα τῶν πατέρων του καὶ τῆς αὐταπαρνήσεως 

καὶ ἐνσαρκῶσαν τὴν φιλογένειαν μακρὰν τῆς ποθητῆς του γενετείρας μεταβὰν ἠδυνήθη μὲ τὴν 

πρὸς τὸν Θεὸν ἐλπίδα καὶ τὴν σύντονόν του ἐργασίαν εἰς τὴν πέραν τοῦ Ἴστρου ἐκείνην χώραν, 

τὴν δι’ ἑλληνικῶν προσωπικοτήτων ἀναδειχθεῖσαν, γονίμως νὰ καλλιεργήσῃ τὸ ὑπὸ τοῦ 

Παντοδυνάμου δωρηθὲν αὐτῳ τάλαντον, νὰ πολλαπλασιάσῃ αὐτὸ καὶ φιλοπατρίας νὰ 

ἀφιερώσῃ ὅλον του τὸν θησαυρὸν εἰς ἀποθεματικὸν κεφάλαιον ἐθνωφελοῦς ἐργασίας, 

ἀποκαταστῆσαν ἑαυτῳ παρθένον ἑλληνικὴν θυγατέρα τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν νεαρῶν τῆς φίλης 

πατρίδος του κωμοπόλεως τέκνων...» 

4.4. Οικογένεια Δούμπα 

Εκείνη που προσέφερε μεγαλύτερη ενίσχυση συλλογικά και με ενεργό συνεισφορά 

πολλών μελών της, είναι η οικογένεια Δούμπα. Ποιες ήταν οι σχέσεις της με το Μεγάροβο 

μπορούμε μόνο να υποθέσουμε και να συμπεράνουμε από έμμεσες πληροφορίες. Η 

οικογένεια Δούμπα, του κλάδου του οποίου γενάρχης υπήρξε ο βαμβακέμπορος Στέργιος Μ. 

Δούμπας (1794, Βλάστη-1870, Βιέννη), είχε εγκατασταθεί στη Βιέννη περίπου το 1808 (ή 

1817)
167

 και το 1828 παντρεύτηκε την Μαρία Μιχαήλ Κούρτη. Ο ίδιος, όπως και η σύζυγός 

του κατάγονταν σε όχι τόσο μακρινό τους βάθος χρόνου, από τη Μοσχόπολη. Απέκτησε δύο 

γιους, τον Μιχαήλ (1828-1894) και τον Νικόλαο (1830-1900) Δούμπα. Οι δυο τους, τίμησαν 

το όνομα, τη φήμη και τους κόπους του πατέρα τους, αυξάνοντας κατά πολύ τον 

οικογενειακό πλούτο, αλλά και καταλαμβάνοντας υψηλότατες διοικητικές και κοινωνικές 

θέσεις εντός της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας. Έχουμε τη δυνατότητα, μέσα από τα 

κείμενα του Κώδικα Βαρζάκου, να αναγνώσουμε και μία επιστολή απεσταλμένη και 

υπογεγραμμένη από τον Μιχαήλ Δούμπα προς την κοινότητα Μεγαρόβου, αναφορικά με το 

αφιέρωμα και τους τόκους αυτού που είχε κατατεθεί από τον Δημήτριο Μ. Κούρτη προς 
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ώφελος των πτωχών της κοινότητας Μεγαρόβου
168

. Την επιστολή αυτή αποστέλλει και 

υπογράφει από τη θέση του Προέδρου της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αγίας 

Τριάδος της Βιέννης, ταυτόχρονα όμως και με την ιδιότητά του ως κυβερνήτου της Εθνικής 

Τράπεζας της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, τον Φεβρουάριο του 1893. 

Η άμεση επικοινωνία και οι συγγενικές σχέσεις της μεγάλης αυτής οικογένειας με το 

Μεγάροβο τεκμηριώνονται και από το ακόλουθο απόσπασμα
169

 επιστολής των 

εφοροεπιτρόπων των σχολείων Μεγαρόβου προς τον Μιχαήλ Δούμπα: 

«Τάς εὐεργεσίας ταῦτας εὐλαβουμένη ἡ κοινότης Μεγαρόβου καί ἄθροισμα τῆς μεγάλης 

αὐτῆς εὐγνωμοσύνης θέλουσα να ἀποδώσῃ ἐνέκρινε νά φωτογραφήσῃ τάς ἐξετάσεις τοῦ 

Νηπιαγωγείου γενομένας εν ὑπαίθρῳ ἐντός τῆς αὐλῆς τῆς ὡραιοτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν ἐν 

ὀνόματι τοῦ Ἀγ. Δημητρίου, καί ταύτης ἀρχαῖα μοναδικά λείψανα τῶν εὐγενῶν προσπαθειῶν 

τῶν προγόνων ἡμῶν καί ὑμετέρων συγγενῶν...» 

Εκτός από τις προαναφερθείσες αναφορές, μεταξύ της κοινότητας Μεγαρόβου και αυτής 

της ένδοξης οικογένειας, ανταλλάσσονται και άλλες επιστολές, όπως διαπιστώνουμε από την 

ανάγνωση του Κώδικα. Αυτές δείχνουν την εγγύτητα των σχέσεων μεταξύ των οικογενειών 

Δούμπα και Κούρτη, και αμφότερων αυτών με το Μεγάροβο. Είναι βέβαιο πως ένας κλάδος 

της οικογένειας Δούμπα ήταν εγκατεστημένος και στο Κρούσοβο. 

4.5. Οικογένεια Κούρτη, Δημήτριος Μ. Κούρτης 

Όπως παρατηρούμε, οι δρόμοι των δύο αυτών επιφανών βιεννέζικων οικογενειών 

περιπλέκονται συχνά, προς στήριξη των συμπατριωτών Μεγαροβιτών. Οι δύο αυτές 

οικογένειες κατάγονται από το Μεγάροβο, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Ένα τέκνο όμως 

της οικογένειας Κούρτη, θα αφήσει σημαντική παρακαταθήκη στο Μεγάροβο. Πρόκειται για 

τον Δημήτριο Μ. Κούρτη, ο οποίος, όπως μαθαίνουμε από επιστολή της Μαρίας Κ. 

Κούρτη
170

, είχε καταθέσει 1.000 φιορίνια σε τράπεζα της Αυστρο-Ουγγαρίας, των οποίων οι 

τόκοι ήταν αφιερωμένοι στους πτωχούς της κοινότητας. Την ίδια πληροφορία συναντάμε και 

στην επιστολή του Μιχάλ Δούμπα
171

, αλλά και σε άλλες αναφορές. 

Στις δύο αυτές επιστολές γίνεται αναλυτική περιγραφή και οικονομική ανάλυση αυτής 

της κατάθεσης και των επιτοκίων, αλλά και υπόδειξη του τρόπου είσπραξης από πλευράς της 
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κοινότητας αυτού του αφιερώματος. Το έργο του αυτό το συνεχίζει και η σύζυγος του 

αδελφού του, η Μαρία Κ. Κούρτη, για την οποία έγινε λόγος πιο πάνω. Εδώ, οφείλουμε να 

τονίσουμε πως και η ίδια, μετά το θάνατο του συζύγου της, τον Κωνσταντίνο Μ. Κούρτη, 

διπλασίασε το ποσόν του ανδραδέλφου της, ως δικής της συνεισφοράς στην ευεργεσία της 

οικογένειας Κούρτη, υπέρ της κοινότητας Μεγαρόβου. Την διαχείριση αυτού του 

κληροδοτήματος στη Βιέννη, είχε αναλάβει, όπως προκύπτει από τις αλληλογραφίες του 

Κώδικα Βαρζάκου, η οικογένεια Δούμπα. 

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός, πως μέχρι τώρα το όνομα της οικογένειας Κούρτη 

μνημονεύεται στην υπάρχουσα έως τώρα βιβλιογραφία, αυθεντικά, μόνο μία φορά
172

. Αυτή η 

αναφορά έχει ως εξής: 

«Ἐκτός τοῦ εὐεργέτου τούτου
173

 ὑπάρχει καὶ ἕτερος, Κούρτης το ὄνομα, ἔμπορος 

Μεγαροβίτης, ἀποθανὼν ἐν Βιέννῃ καὶ καταθέσας παρὰ τῷ ἐκεῖ Μοναστηρίῳ τῆς Ἁγίας 

Τριάδος κεφάλαιόν τι, οὕτινος ὁ τόκος 8 λιρῶν ἐτησίως ἐξαποστέλλεται τακτικῶς τῇ 

κοινότητι.» 

Αυτό καθιστά τον Κώδικα Βαρζάκου, πρώτο γραπτό κείμενο στο οποίο αποκτά 

ταυτότητα, η απρόσωπη αυτή αναφορά στον Μεγαροβίτη ευεργέτη Κούρτη
174

, καθώς και 

γίνεται αποκατάσταση μέρους του γενεαλογικού δέντρου αυτής της ευεργέτιδας 

μεγαροβίτικης οικογένειας της Βιέννης. Ακόμα, σχετικά με τη σύζυγο του Στέργιου Δούμπα, 

τη Μαρία Μ. Κούρτη αναφέρεται ότι ήταν κόρη Μιχαήλ Κούρτη, το γένος Τίρκα
175

. Η 

πληροφορία αυτή, μας οδηγεί σε ένα ακόμη συμπέρασμα, το οποίο από τα συμφραζόμενα 

του Κώδικα Βαρζάκου και σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες αναφορές ότι δεν υπάρχουν 

επαρκείς πληροφορίες για την καταγωγή της οικογένειας Κούρτη, τις οποίες τώρα μας 

προσφέρονται μέσω του Κώδικα.  

Αν λάβουμε ως αληθή την πληροφορία του παραπάνω αποσπάσματος, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η οικογένεια αυτή ξεκίνησε από το Μεγάροβο προς αναζήτηση καλύτερης 

ζωής στη Βιέννη ή τουλάχιστον είχε συγγενικούς δεσμούς πρώτου βαθμού με κατοίκους του 

Μεγαρόβου, των οποίων οι απόγονοι αποτελούν σεβαστά μέλη της βλαχικής κοινότητας 

Μοναστηρίου. Από την άλλη όμως, ο Δρ. Κώνσταντιν Νίτσα από τη Μπίτολα, του οποίου η 
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μητέρα ήταν γόνος της οικογένειας Κούρτη από το Κρούσοβο, αναφέρει ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες για την οικογενειακή του ιστορία. Σε συνέντευξη που μου παραχώρησε την 5
η
 

Ιουνίου 2017, μιλά για πέντε (5) αδεφούς από τη Γράμοστα, οι οποίοι στα τέλη του 18
ου

 

αιώνα ακολούθησαν τους εμπορικούς δρόμους των Βαλκανίων. Ο ένας από αυτούς, ο 

Μιχαήλ, εγκαταστάθηκε στη Βιέννη περίπου το 1780 και ίδρυσε την επιχείρησή του εκεί. 

Αυτός, ήταν ο πεθερός του Στέργιου Δούμπα. 

4.6. Ελλειπείς πληροφορίες ευεργετών 

Ως οικογένεια ευεργετών του Μεγαρόβου, αναφέρεται και η οικογένεια Μαρκέλλη, για 

την οποία δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό να αντληθούν περαιτέρω πληροφορίες, στα πλαίσια 

αυτής της έρευνας. 

Σχετικά με τις οικογένειες Οικονόμου
176

 και Δανάμπαση, αν και μεγαροβίτικης 

καταγωγής, δραστηριοποιήθηκαν ως ευεργέτες κυρίως στο Μοναστήρι. Οι δε οικογένεια 

Δανάμπαση είχε αναλάβει την εκπροσώπηση του Στέργιου Στυλίδη εμπρός της κοινότητας 

Μεγαρόβου. Δηλαδή, είχαν αναλάβει τη μεταφορά πληροφοριών και αγαθών μεταξύ του 

Ευεργέτη και της κοινότητας, με δικαίωμα το οποίο τους είχε παραχωρηθεί από τον ίδιο τον 

Στυλίδη. Μάλιστα, ένα μέλος αυτής της οικογένειας, ο Πέτρος Δανάμπασης, θεωρείτει alter 

ego
177

 του στο Μεγάροβο. Ακόμα, για την οικογένεια Δανάμπαση δεν ανιχνεύθηκε 

ευεργετική δράση κατά την συλλογή πληροφοριών αυτής της έρευνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176

 Βλ. εικ. 63 και 64: Παράρτημα, σ. 377 
177

 Ανέκδοτο Αρχείο Κοινότητας Μεγαρόβου. Κώδικας Βαρζάκου (1821-1903), σ. /78 
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Δ. Ο Κώδικας «Βαρζἀκου»  
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Σφραγίδα της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου Μεγαρόβου 
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1. Το τεφτέρι 
 

 

 

 

 

“ ὑγεία μεθ’ ἀρετῆς μεγίστη ἐλπίς ” 

“ ἄνευ αὐτῆς ἄγαλμα ἄνευ ψυχῆς ” 

“ και πολέμιος οἰκογενειακῆς ζωῆς ” 

 

“ Ἱσοκράτους παραίνεσις πρός τους νέους ” 

  12 Ὀκτ. 1896 
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1 

Ἀντίγραφον 

 

Ἐν Βιιέννῃ τῇ 16
η
 Δεκεμβρίου 1890. 

 

 Ἀξιότιμοι  Κύριοι, 

 

Διά τῆς παρούσης ἔχω τήν τιμήν νά κοινοποιήσω ὑμῖν ὅτι μετά τόν θάνατον τοῦ 

φιλτάτου μοι συζύγου Κυρίου Κωνσταντίνου Μ. Κούρτη παρέδωκα εἰς παρακαταθήκην πρός 

τήν ἐνθάδε ἑλληνικήν Ἀνατολικήν κοινότητα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς 5% δημόσιον Οὐγγρικόν 

πάγιον ὀνομαστικῆς ἀξίας φιορίνια δισχίλια 2000 δύο κομμάτια ἀνά φιορίνια 1000 υπ’ 

ἀριθμό 10520 γ 60521 μέ τοκομερίδια διά τήν 1
ην

 Ἰουνίου 1891 προερχόμενα ἐκ τοῦ ἐν 

μακαρίᾳ τῇ λήξει άνδραδέλφου μου Κυρίου Δημητρίου Μ. Κούρτη ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς 

ὑμετέρας πόλεως ἀφιερωθέντος κεφαλαίου, φιορινίων 1000 (χιλίων). Επειδή κατά τα 

τελευταῖα ἔτη δέν ἐστάλησαν οἱ τόκοι τοῦ ἀφιερώματος τούτου τῶν χιλίων φιορινίων 

προσέθην καί ηὔξησα αὐτό τό ἄνω ποσόν φιορίνια 2000 δισχίλια. 

Ἡ ἄνω μνησθεῖσα Κοινότης θα εἰσπράττη ἀνά πᾶν ἔτος κατά δύο ἑξαμηνίας, ὅ ἐστί 

κατά πᾶσαν πρώτην Ἰουνίου ὡς πρώτην Δεκεμβρίου τούς τόκους αὐτῶν ἀνά φιορίνια 50 

πενθήκοντα καθ’ ἑξαμηνίαν ᾶφαιρούσα δ’ ἐκ τούτων ἐκκλησιαστικόν δικαίωμα 3% ἤτοι 1,50 

χ φιορίνια 48.50f ὑπό τήν διάθεσιν των ἀείποτε Δημογερόντων καί Ἐπιτρόπων τῆς ὑμετέρας 

πόλεως ὄντων, ἔναντι ἀποδείξεων ὑπογεγραμμένων δέ οἱ τόκοι ἀμφοτέρων τῶν ἑξαμηνιῶν 

ὁμοῦ φιορίνια 97 (εννενήκοντα ἑπτά) καθαρά παρά τῶν μνησθέντων κ. Κ. Δημογερόντων καί 

Ἐπιτρόπων ἐν τοῖς πτωχοῖς τῆς ὑμετέρας πόλεως ἐν ὀνόματι τοῦ μακαρίτου καί ἀειμνήστου 

Κυρίου Δημητρίου Μ. Κούρτη.  

 Μετά πλείστης τιμῆς καὶ ὑπολήψεως, 

  Μαρία Κ. Κούρτη 

 

Προς τούς Αξιοτίμους Κυρίους Δημογέροντας καί ἐπιτρόπους τῶν Κοινῶν τῆς πόλεως 

Μεγαρόβου.  

       Εἰς Μεγάροβον 

 

 

Εὐχαριστήριος ἀπάντησις εγένετο ὑπό της ἃλλης επιτροπής Μεγαρόβου 
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2 

Ἀντίγραφον 

 

Ἐν Βιέννῃ τῇ 10/22 Φεβρουαρίου 1893 

 

Πρός τούς ἀξιοτίμους κυρίους 

Δημογέροντας καί Ἐπιτρόπους τῶν Κοινῶν 

 τῆς πόλεως Μεγαρόβου 

  Ἐν Μεγαρόβῳ 

 

 Διά τῆς παρούσης λαμβάνω τήν τιμήν νά ἀνακοινώσω ὑμῖν, ὅτι μεταβληθέντος τοῦ 

5% οὐγγρικού παγίου δανείου κατὰ τὸ ἤδη εἰσαχθὲν νέον νομισματικόν σύστημα τοῦ 

Αὐστροουγγρικού Κράτους ἐκ φιορινίων εἰς Κορώνας, ἡ Ἑλληνοανατολική Κοινότης τῆς 

Ἁγίας Τριάδος ἔπρεπε κατὰ συνέπειαν νὰ ἀλλάξῃ τά παρ’ αὐτῇ ἐν παρακαταθήκη ὑπάρξαντα 

φιορίνια 2000-5% οὑγγρικού παγίου δανείου, ἀφιερώματος τοῦ ἀειμνήστου κυρίου 

Δημητρίου Μ. Κούρτη ὑπέρ τῶν πτωχῶν τῆς ὑμετέρας πόλεως. 

 Ἄλλαξεν ὅθεν καὶ ἔλαβεν ἀντ’ αὐτῶν Κορώνας 4,300 – εἰς 4% οὐγγρικόν πάγιον 

δάνειον |4% ungariche Kronemente| καὶ πρὸς τούτοις καὶ φιορίνια 18,25 χν. ὡς περίσσευμα. 

 Τό δάνειον λοιπόν τοῦτο τῶν 4300 Κορωνῶν θά φέρῃ ἐτήσιον τόκον ἀνὰ 4% 

Κορώνας 172, ἀνὰ 2 Κορώνας τό φιορίνιων φιορ. 86. __ ἀφαιρουμένων δέ ἐξ αὐτῶν 3% 

ἐκκλησιαστικοῦ δικαιώματος φιορινίων 2.58 θὰ ἔχητε νὰ λαμβάνητε κατ’ ἔτος φλ. 83.42 χν. 

 Διὰ τὸ ἔτος 1893 ὅμως πρός τοῖς φλ. 83.42χν. 

προστιθέμενου τοῦ ἄνω περισσεύματος         18.25 χν. 

θὰ ἔχητε διαθέσιμα ὁμοῦ       φλ. 101.67 χν. 

 Εὐαρεστήθῆτε ὅθεν νά λάβητε εἰς σημείωσιν αὐτά ταῦτα ὅτι ἐξαιρουμένου τοῦ ἔτους 

1893, θα λαμβάνητε τοῦ λοιποῦ κατ’ ἔτος Κορώνας 172, ἤτοι / πλὴν ἐκκλησιαστικοῦ 

δικαιώματος φλ. 83.42 χν. 

 

  Μετά πλείστης ὑπολήψεως 

   ὁ Πρόεδρος  

         Μιχαήλ Δούμπας 
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Ὁ ἰσολογισμός τῆς Ἐφορείας ἀπό 8
ης

 Ἰουλίου 1890 μέχρι 28
ης

 ἰουλίου 1891 

Ὁ ἰσολογισμός τῆς Ἐφορείας ἀπό 4
ης

 Αὐγούστου 1891 μέχρι 26
ης

 Ἰουλίου 1892 

Ὁ ἰσολογισμός τῆς Ἐφορείας ἀπό 26
ης

 Ἰουλίου 1892 μέχρι 31
ης

 Ἰανουαρίου 1893 

 

Δοῦναι 1890-1891 1891-1892 1892-1893 

 λ/σμ. παγκαλίου 9015 10 11569 

 

5445 30 26030 

 Ἔκτακτα 3684 20 1770 

   

5454 20 

Μητροπόλεως ἀφιέρωμα  7194   10791    3706   21691 

 Καΐρου ἀφιέρωμα  2066 20         2066 20 

Ἀφιέρωμα Ἁγ. Πελαγωνείας  893 10         893 10 

         Δημοπρασία τσουραπίων 650   1342 20     1992 20 

Σφραγίς κοινότητος  255 10 

  

    255 10 

Ἀπό μακαρίαν ἀδελφότητα     790       790 

 Ξυλική ταμπάνια καὶ ἄλλα 1869 20 999 20 95   2964 

 Βοσκή βουνοῦ καὶ Σιρόκας 872 

 

2459 

 

    3331 

               

  Λειβάδιον Ἁγ. Γεωργίου 

  

163 20 

  

163 20 

Ἐμπατίκια ἐνοριῶν 218 

 

 218       436 

 Ἐνοίκιον ἐργαστηρίου καὶ χάνι 495 20  191    60   746 20 

Συνδρομή ἐκ Βιέννης 

  

1014   963 

 

1977 

 Ἐκ πωλήσεως χόρτου καὶ βοδιών 910        

Ἐκ πωλήσεως λαδίου 23 ὀκδ. 

 

  138   

  

138 

 Τίγενα Δόγα. Θεοδ. Παπανάκης 284 10 109       393 

  

 

          

   Α΄ ἔτος ἤ περίοδος 1890 28408 

 

32255 20 10269 30 70933 10 

Β΄ ἔτος ἤ περίοδος 1891 32255 20         

  Γ΄ ἔτος ἤ περίοδος 1892 10269 30         

    70993 10         

   Ἐξίσωσις 21448 30         

    92382           

  ὡς ἄνω ἐκ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν ἄλλων προϊόν 

ἀπὸ 8
ης

 Ἰουλίου 1890 μέχρι 31
ης

 Ἰανουαρίου 1893 70933 10 

ἐκ τῶν τσαμίων καὶ σανίδων παρά Στ. Δένδρου 21448 30 

          εἰς 109 λιρ. τουρκίας 92382 

 

ἀκολουθῆ σελ. 4 
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1890-1891 1891-1892 1892-1893 Λαβεῖν 

Ἀλἐξανδρος Κορίννας 1228      1228  

Κων/τίνος Ἀποστολίδης 309      309  

Ἀστέριος Γιαννούλης 4360  4578  1533  10471  

Ἀναστάσιος Δόβας 3484  4287  198 20 7969 20 

Ἀθανάσιος Βοσνιάκου 2725  3488  1114  7327  

         

Ἀπόστολος Ζιώγας   2946  953  3899  

Γεώργιος Δούτσης 1962  2180  474 30 4616 30 

Αἰκατ. Πέτρου καὶ Καρμίτση 4363 Καρ 3815  1637  9815  

Μαρία Ζωγράφου 1965  1635  464 20 4064  

Χρυσάνθη Νάστου καὶ Ζωή 

Τσουλάκη 1308 Τσ. 1235  419  2962  

         

Τόκος Χατζήϊνας 586  545  531  1662  

Ἀθανάσιος Τσουτσουρίκας 524  237    761  

Νικόλαος Ζώρας 562 20 109    671  

Μπεκίρης 436  1176    1612  

Δεβριάνος   1500  31  1531  

Σέκας     218  218  

Καλαούζης   730    730  

         

Χρέη σχολείων Ταουσσάν. καὶ 

Κουκάντζη 1635  12645    14280  

Εἰς τούς νέους ἐφόρους     245  245  

Ἔξοδα ταμπανίων   341  1204  341  

Ἔξοδα σχολείων καὶ ἐκκλησ. 4756 30 5420 20   11722  

Στέργιος Γκέρτζος 163 20 241    404 20 

Πτωχοί 115  349 20   464 20 

Ἐνδύματα ἱερέων 178 20     178 20 

Κάρβουνα 792  624 10   1416  

Βιβλία ἀπόρων 313  511 20   824 20 

Κανδυλανάπτης 1200  1200  600  3000  

         

ἐξοδολόγιον  Α΄ ἔτος ἤ περίοδος 1890 32966 10 49793 30 9622  92382  

Β΄ ἔτος ἤ περίοδος 1891 49793 30       

Γ΄ ἔτος ἤ περίοδος 1892 9622        

 92382        

 

ἀκολουθῆ σελ. 4 
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σελ. 3 συνέχεια καὶ Γενική περίληψις τοῦ ἰσολογισμοῦ ἀπό 8 Ἰουλίου 1890 ἕως 31 Ἰανου. 

1893 ἐφορευόντων τῶν Κ
ων 

Στεργίου Τσάντη- Νικολάου Τήρπα- Νικολάου Πίκουλε, Στερ. 

Δένδρου- Στεγίου Ζήση Μισιρλῆ 

 

Δοῦναι                   

εἰς ὅσα ἁπό 8 Ἰουλ. 1890 ἕως 28 Ἰουλίου 1891 ἐλήφθησαν εἰς διάφορα ἀπό τὸ παγκάλι 

καὶ ἄλλα ὠς φαίνεται σελ. 3 και 109 λιρ 

 

28408 

 

εἰς ὅσα ἁπό 4 Αὐγούστ. 1891 ἕως 26 Ἰουλίου 1892 ἐλήφθησαν εἰς διάφορα ἀπό τὸ 

παγκάλι καὶ ἄλλα ὠς φαίνεται σελ. 3 και 109 λιρ 

 

32255 

 

20 

εἰς ὅσα ἁπό 26 Ἰουλ. 1892 ἕως 31 Ἰαν. 1893 ἐλήφθησαν εἰς διάφορα ἀπό τὸ παγκάλι 

καὶ ἄλλα ὠς φαίνεται σελ. 3 και 109 λιρ 

 

10269 

 

30 

 70933 10 

ὅσα ἐλήφθησαν ἀπό πωλήσεως τσαμίων καὶ σανίδων ἐπιστατοῦντος τοῦ Κ
ου 

Στεργίου 

Δένδρου καθ’ ὅλην τὴν περίοδον τῆς τομῆς αὑτῶν ὠς φαίνεται σελ. 5 ἰδίου εἰς 109λ 

 

21448 

 

30 

 92382  

 

Λαβεῖν 

ἀπό 8 Ἰουλίου 1890 ἕως 28 Ἰουλίου 1891 ἐξοδεύθησαν διά διδασκάλους μισθούς 

Δραγατῶν καῖ φαίνεται σελ. 3 εἰς 109 λιρ 

32966 10 

ἀπό 4 Αὐγούστ. 1891 ἕως 26 Ἰουλίου 1892 ἐξοδεύθησαν διά διδασκάλους μισθούς 

Δραγατῶν καῖ ἄλλα ὠς φαίνεται σελ. 3 εἰς 109 λιρ 

49793 30 

ἀπό 26 Ἰουλ. 1892 ἕως 31 Ἰαν. 1893 ἐξοδεύθησαν διά διδασκάλους μισθούς Δραγατῶν 

καῖ ἄλλα ὠς φαίνεται σελ. 3 εἰς 109 λιρ 

9622  

 92382  

 

Τῇ 31 Ἰαν 1893 ἐν Μεγαρόβῳ 
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Μερίς Συνδρομής Ἰεράς Μητροπόλεως 

Δοῦναι 

1885-1886 ἐφορ. Δημ. Νικήτα- συνδρομή ἐτήσια 55/λιρ 5500x5995 

1886-1887 ἐφορ. Ζήση- Σμηνά- συνδρομή ἐτήσια 55/λιρ 5500x5995 

1887-1888 ἐφορ. Μισιρλή-Σουπήλα-Τήρπα- συνδρομή ἐτήσια 100/λιρ 10000x10900 

1888-1889 ἐφορ. Μισιρλή-Σουπήλα-Τήρπα- συνδρομή ἐτήσια 100/λιρ 10000x10900 

1889-1890 ἐφορ. Μισιρλή-Σουπήλα-Τήρπα- συνδρομή ἐτήσια 100/λιρ 10000x10900 

1890-1891 ἐφορ. Μισιρλή-Σουπήλα-Τήρπα- συνδρομή ἐτήσια 100/λιρ 10000x10900 

1891-1892 ἐφορ. Μισιρλή-Σουπήλα-Τήρπα- συνδρομή ἐτήσια 100/λιρ 10000x10900 

1892-1893 (μέχρι τῆς Πρώτης 1 7/βρίου 1893) 100/λιρ 10000x10900 

ἐντεύθεν καὶ ἀκολούθως ἡ συνδρομή ὡρίσθηκε 

40 λιρ. Τουρ. διότι ἀπεκόπησαν αἱ λοιπαί 60 λίρ. 

1893-1894 Πρώτη Σεπτεμβρίου 40 λιρ 4000 λίρ 

 

Λαβεῖν 
σελ. 7 ἀπό 2 Αὐγ. 1885 ἔως 2 Αὐγ. 1886 (Ἐφορ. Δ. Νικήτα) σελ. 7 ἰδίου εἰς 109 λιρ. 3.4/μηνίαν 5994 

σελ. 9 ἀπό 2 Αὐγ. 1886 ἔως 2 Αὐγ. 1887 Ἐφορ. Ζήση Σμήνα σελ. 9 ἰδίου εἰς 109 λιρ. 3.4/μηνἰαν 5994 

σελ. 10 ἀπό 2 Αὐγ. 1887 ἔως 2 Αὐγ. 1888 Ἐφορ. Μισιρλή Τήρπα  

σελ. 10 ἰδίου εἰς 109 λιρ.                                                                                             5282    3/μην  

σελ. 11 ἀπό 2 Αὐγ. 1888 ἔως 2 Αὐγ. 1890 (8377-19688.20) Ἐφορ. Μισιρλή Τήρπα  

σελ. 11 ἰδίου εἰς 109 λιρ. 5282 3/μην 2 ἔτη                                                                28065    
20

 

σελ. 3 ἀπό 2 Αὐγ. 1890 ἔως 2 Αὐγ. 1891 Ἐφορ. Μισιρλή ____  

σελ. 3 ἰδίου εἰς 109 λιρ. ἔν ἔτος                                                                                    7194 

    

 

 

 

 

4054120                                                       

σελ. 3 ἀπό 2 Αὐγ. 1891 ἔως 2 Αὐγ. 1892 Ἐφορ. Μισιρλή σελ. 3 ἰδίου εἰς 109 λιρ. ἔν ἔτος  10791 

σελ. 3 ἀπό 2 Αὐγ. 1892 ἔως 2 Αὐγ. 1893 Ἐφορ. Μισιρλή ὑπόλοιπο παρελθόντος 1 λ.               109   

           ἀπό 2 Αὐγ. 1892 ἔως 2 Αὐγ. 1893 καὶ μίαν 4/μηνίαν 7βρ. Οκτ. Νοεμβ.                                3597  

           ἀπό 2 Αὐγ. 1892 ἔως 2 Αὐγ. 1893 Ἐφορευόντων Δόγα – β. 4/μηνίαν                                   3597  

          2 Αὐγ. 1885 - 2 Αὐγ. 1886 ἐφορ. Δ. Νικήτα σελ. 7 ἰδίου 3.4/μηνίαν                                    5994 

          2 Αὐγ. 1886 - 2 Αὐγ. 1887 ἐφορ. Ζήση Σμήνα σελ. 9 ἰδίου 3.4/μηνίαν                                    5994 

          2 Αὐγ. 1887 - 2 Αὐγ. 1888 ἐφορ. Στ. Μισιρλή σελ. 10 ἰδίου                                                   5282  

          2 Αὐγ. 1888 - 2 Αὐγ. 1889 ἐφορ. Στ. Μισιρλή σελ. 11 ἰδίου                                                   8377  

          2 Αὐγ. 1889 - 2 Αὐγ. 1890 ἐφορ. Στ. Μισιρλή σελ. 11 ἰδίου                                            19688.20  

          2 Αὐγ. 1890 - 2 Αὐγ. 1891 ἐφορ. Στ. Μισιρλή σελ. 3 ἰδίου                                                   7194  

          2 Αὐγ. 1891 - 2 Αὐγ. 1892 ἐφορ. Στ. Μισιρλή σελ. 3 ἰδίου                                                   10791  

          2 Αὐγ. 1892 - Σεπτ. 1891 ἐφορ. Στ. Μισιρλή σελ. 3 ἰδίου                                                   3706  

                                                                                                                                                      55038 20 

         2 Αὐγ. 1887 ἕως 2 Αὐγ. 1892 διά 5 ἔτη λ. 10900 συνδρομήν                                    54500 

                                                                                                         περίπου                         538 20 

 

54500 

         2 Αὐγ. 1892 - 2 Αὐγ. 1893 ἐφορ. Στ. Δόγα 7194     α΄. 4/μηνίαν ἐλήφθ.                     3597 

                                                                                         β΄. 4/μηνίαν ἐλήφθ.                     3597 

                                                                                         γ΄. 4/μηνίαν ἐλήφθ.                      3706 

                                                                                                                                           10900 

 

10900 
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Γενική ἐκκαθάρησις τῶν σανιδίων καὶ τσαμίων τὰ ὁποία ἑκόπησαν 1891-1892 

ἐπεστατούντος τοῦ Κ
ου 

Στέργιου Δένδρου καὶ Νικολάου Τήρπα 

ἐφορευόντων δέ πάλιν τῶν Κ
ων 

Στεργίου Τσάντη-Στερ. Μισιρλή-Νικολάου Τήρπα καὶ Στέργ. 

Δένδρου 

Δοῦναι                   

Ἐξοδολόγιον ἐπί τῶν σανίδων 

835 φορτ. σανίδ. ἐκόπησαν 

  57 φορτί. μεταφόρ. εἰς 3          171 

174 φορτί. μταφόρ. εἰς 3            522 

  83¾ φορτί. μεταφόρ. εἰς 3        251 

454¾ φορτί.μεταφόρ.εἰς 2½     113610 

 

 

 

 

2080 

 

 

 

 

10 

  65½ μέ πούσουλαν καὶ ἄλογ. ἑκκλ. 
διά τὸ κόψιμον καὶ κατασκευή αὐτῶν 

 

2370 

 

διά τὸ κόψιμον καὶ κατασκευή ἕτερα 6516  

ἐξίσωσις κέρδους 10966 

8234 

10 

25 

 19200 35 

                                                        λ/σμός τσαμίων                                                         Λαβεῖν 

Τίμημα τῶν σανίδων καὶ προϊόν αὐτῶν  

771¾  φορτ. σανίδια ἐκ διαλείμ. ἐπωλήθ. διάτρ. εἰς 109 19200 35 

  30     φορτ. ἐξοδ. διά τήν ἁνάγκην Ἐκκλησίας μας 

     1¼ φορτ. ἐξοδ. χάρισμ. εἰς πτωχῶν 

  42     φορτ. εὐρίσκονται εἰς Ἐκκλ. Διαθέσιμα 845 

  10     φορτ.εὐρέθησαν περίσευμα εἰς ὅλον τὸ ποσόν 

835 

Δοῦναι 

4438½ φορτ. τσάμ. ἐκόπησαν 

4121¾ φορτ. διά μεταφοράν ἐπληρώθησαν 20608 30 

113½   φορτ. μέ πουσούλαν ξύλοων κόψιμ. 2.20 283  

203½   φορτ. ἄλογα ἐκκλησίας κόψιμ. 2.20 508 30 

4438¾ κοτζάνη παρασή εἰς 2500 φορτ. 10312 20 

κοτζάνη παρασή εἰς 182¼ φορτ. 387 20 

 32100 20 

Διά μισθοῦ σαμαρᾶν εἰς 10λ. μῆνα μέχρι τέλη Ἰανουαρίου 1893, ἀπό 1 λίρ. κατά μῆνα 2234 20 

ἔξοδα δρόμου βουνοῦ 115 σχοινία ἄλογα 215,30                                                                    330¾ 

μισθός γκίζην 564,20 Τζεψάς Πέτρου καὶ Γ.᾿ Χρήστα 384                                                     948½ 

ζημία ἀπό τήν πώλησην ἀλόγων                                                                                 243 

 

  

1522 

 

 

10 

Συνάγματα ἔχει ὁ Σαμαράς 

Συνάγματα ἔχει ὁ Νικ. Τήρπα 

 

ἐξίσωσις κέρδους 

1889 

1230 

38976 

13683 

52660 

 

20 

30 

20 
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5 

 

Λαβεῖν 

2500       φορτ. ἐπωλ. εἰς Ντότην καὶ Ν. Γράβου καὶ Ζήση διά Γρ. 34798  

    51¾    //  690 20 

1124      //  μέσον Σαμαρᾶν Πήτον ἐπωλ. 15463  

3675¾  

    25 //   ἐξωδεύθησαν διά τήν ἐκκλησίαν 

50951 20 

      8       φορτ. χάρισμα εἰς πτωχούς δύο άτομα 

  800       φορτ μένουν διαθέσιμα  

4508 ¾   εἰς τήν ἑκκλ. ἁπώλητα                        

  

    70       φορτ. εὐρέθησαν 

4438 ¾   περίσευμα ἐκ παλαιά 

  

ἁπό τὰ καύσιμα ξύλα ἐπήρε ὁ Σαμαράς 720  

ἁπό τὰ καύσιμα ξύλα ἐπήρε ὁ Νικ. Τήρπα 988 20 

 52660  

 

Προϊόν ἐκ τῶν σανιδίων   8234 25 

Προϊόν ἐκ τῶν τσαμίων   13683 10 

Πρέπει νά ἀφαιρῶνται 349 καὶ ἄλλα   21917 35 

 

Τὸ κέρδος δέ ὅπερ παρήχθη ἐκ τοῦ δάσους τὸ παρά ἔτος εἶναι τὸ ἀκόλουθο 

Πρῶτον α΄. μετρητά διά μισθούς διδασκάλων 21500  21500  

             β΄. συνάγματα ἐκ τῶν τσαμίων καῖ σανίδων 3119 20 3119 20 

             γ΄. 42 φορτ. σανίδια εἰς τήν ἐκκλ. διαθέσιμα 1000  1000  

             δ΄. 25 φορτ 5 -30 φορτ. διά διόρθωσην καὶ ἐπισκευές ἐκκλ. 750    

             ε΄. 25 φορτ. τσάμια διά ἐπισκευές πάλιν ἐκκλ. 150    

             στ΄. διά Τζεψά διά τὸν Πέτρον καὶ Γ. Χρήστα 384    

             ζ΄. 800 φορτ. τσάμια εἰς τήν αὐλήν διαθέσιμα 8000  8000  

 34903 20 33619 20 
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6       6 

 

Λ/σμος τῆς Χατζήϊνας Νικ. Στέφου- ἀπό χρήματα εἶχε ἀφήσει ὑπότοκον εἰς τήν Ἐκκλ. 

 

Δοῦναι                  

εἰς ὄσα ἀπό Δημ. Νικήτα σελ. 7 ἰδίου ἀπό 2 Αὐγ. 1885 ἔως 2 Αὐγ. 1886 χρ.  εἰς 109λ 872 

εἰς ὄσα ἀπό Δημ. Νικήτα σελ. 8 ἰδίου ἀπό 2 Αὐγ. 1886 ἔως 2 Ἰαν. 1887  // 545 

εἰς ὄσα ἀπό Ζ. Σμήνα σελ. 9 ἰδίου ἀπό 2 Ἰαν. 1887 ἔως 11 Ἰαν. 1888  // 651 

εἰς ὄσα ἀπό Μ. Μπουτάρη σελ. 10 ἰδίου ἀπό 11 Ἰαν. 1888 ἔως 1 Αὐγ. 1888   // 585 

εἰς ὄσα ἀπό Στ. Μισιρλή σελ. 11 ἰδίου ἀπό 1 Αὐγ. 1888 ἔως 1 Ἰουλ. 1890 2 ἔτη  // 1034 

εἰς ὄσα ἀπό Ν. Τήρπα σελ. 3 ἰδίου ἀπό 1 Ἰουλ. 1890 ἔως 2 Ἰουλ. 1891 586  586 

//    //    //      //  2 Ἰουλ. 1892   545 

//    //    //      //  2 Ἰανουαρ. 1893   531 

   5349 

 

ἐπί τῆς Ἐφορείας Ν. Βαρζάκου ἐμετρ. τὰ ἐξής 

1893 απελ. 18 ἐμετρ. ἀπέναντι κεφ. 3 λιρ 327  

 

20 

//   Ἰουλίου 4 ἐμετρ.     2λ. 218 

// Ὀκτ. 17 ἐμετ. ½ λίρα καὶ Ἰ. Ναπαλι 149 

// Δεκεμ. 5 ἐμετρ. 1 λίρ. τουρ. 109 

// Δεκεμ 19 ἐμετρ. 1 λίρ. τουρ. 109 

1894 Σεπτεμ. ἐμετρ. Στ. Δένδρου Ι. Ναπαλι 95 

Ἐφορεία Ιωσήφ Ἀθανασίου ἐμετρ (σελ. 58) 1569 

 

Λαβεῖν 

ἔχει εἰς χείρας τις ὀμόλογον ἀπό τας 1891 ἱουνίου 9 χρονολογού-μενον 

ὑπογεγραμμένον ἀπό τούς ἐφόρους Στεργ. Τζιάντη, Στεργ. Μισιρλή, Νικ. Πίκουλε, 

Νικ. Τήρπα ἀπό λιρ. είς τρεχούμενα συγκείμενα 

5800 5800 

 

Λ/σμος Ἀδελ. Ταουσσάνη 

Δοῦναι                  

1889 ἰδίου σελ. 11) εἰς λ/σμόν Σιωπήλα ἐπληρώθηκαν 9λιρ. αυστ. 900 

1891 Νοεμ.5 ) εμετ. οἱ ἀδελ. Μισιρλή 35 λιρ. Τουρ. 3500 

1892 Σεπτεμ. 3 )εμετ. οἱ ἀδελ. Μισιρλή 66 λ.τ. 

                                      100 

6600 

11000 

1891 Νοεμ. 5 ) εμετ.                              15 

                                       125λ.  

1500 

12500 

τόκος τῶν 3500 μέχρι 23 Μΐου 1893 18½ μήνα 10% 554 

τόκος τῶν 1500  //       //     //   10½                      131 

τόκος τῶν 6600  //     //       //     8½                      467 

τόκος τῶν   900  //       //       //   4½          260 |  1215 

                12500                                      1512 |14012 

σάλδος διά τάς 23 Μαΐου 1893 9583 

23595 

1893 Αὐγουσ. 31 ἐμετ. τῷ Ταουσσάνη ἀπό Α. Σιουπήλα διά λειβάδιον Νασιόκου  

Λιρ. 14 εἶχε χρήματα άδελφότητος ὡς ὀμόλογον 4 λιρ.-18 λιρ. 1800 

1893 Σεπτεμ. 1 ἐμέτρησε ἡ ἐφορία τῷ Κ
ῳ 

Ἀθ. Ταουσσάνη 81 λίρας 8100 

9900 
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Λαβεῖν 

σελ. 10 ἰδίου λ/σμός 11 Ἰαν. 1888 ἕως 1 Αὐγούστου 1888 ἐδάνεισαν 

τήν τότε ἐφορείαν διά τὴν ἀνάγκην Σχολείων 150 λιρ 

  

15000 

ἐκδουλ. τοῦ ὀμολόγου 23 Μαΐου 1888- τόκοι διά το ἔτος 1889  1500 

16500 

ἐκδουλ. β. τόκος διά ἕν ἔτος 1890 10%  1650 

18150 

1890 Μαΐου 23 τόκος ἑνός ἔτους μέχρι 23 Μαΐου 1891 1815  

1891  //  //  //  //                    1892 1815  

1892  //  //  //  //                    1893 1815 5445 

23595 

1893 7/βρίου ἐξωφλήθηκε τό ὀμόλογον τοῦ Κ
ου 

Ταουσσάννη 

ἀπαιτεῖ ὡς φαίνιται ἑξ εἰς τας 30 Αὐγούστου 1893τὀκους 100 ἡμερ. 

 

περιπλέον τόκος 

9583 

287 

9870 

.30 

9900 

Τημ. (ἰδίου σελ.23) δάνεισε ἀπό Ναλμπάντη 70 λιρ.  

14 λίρας λειβάδειον ἀπό Γκουραμάρι ἀπό Θεόδωρο Γκουραμ. 10 

   4 λίρας ἀδελφότητα 

 18 

διά τό λειβάδιον ἀπό ἀδελ. Σιουπήλα 18 

εἰς ἁδελφότητα λιβάδειον ἀπό ἰδίου δάνεισε λιρ. 1 

  

70λ 

9900 

               10  

18 

        19 
1       99 
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Ὁ Ἰσολογισμός Ἐκκλ. καὶ Σχολείων ἀπό τοῦ 1885 Αὐγούστου 2 ἔως 2 Αὐγούστου 1886 

ἐφορεύοντος τοῦ Κ
ου 

Δημητρίου Νικήτα 

Εἰς 109 λίρας Τουρκίας 

Δοῦναι 

Εἰς ὅσα ἐλήφθ. ἀπό συνάγματα προκατόχων Ἐφόρων ἅδάμ. 

//          Κουφουνικόλα καὶ Θεόδ. Γουραμάρι 1811.20   

//          ἁπό 4/μηνίαν μίαν προκατόχων Ἐφόρ. Πατριαρχείου    1998    3809 20 

//          ἔκτακτα ἀφιερώματα καθ’ ὅλον τό ἔτος  6276  

//          ἐλήφθ. ἀπό 114 Ταμπάνια τοῦ βουνοῦ μας  5504  

//          ἐλήφ. ἀπό παγκάλιον καθ’ ὄλον τό ἔτος εἰσόδημα 14370.20   

//          ἐλήφ. ἀπό ἀγρυπνίαν μετά τοῦ ἀναλόγου Ἰερέων    1374 15744 20 

//          ἐνοίκιον χανίου τῆς Ἐκκλησίας  816 20 

//          Ἀθανάσιον Μπέτζα διά τό χάνιον ἐνοίκιον  545  

//          ἐλήφθ. ἀπό τρεῖς τετραμηνίας 4/μην. Πατριαρχείου  5994  

//          έλήφθ. ἀπό συνδρομήν Καΐρου μέσον ἀδελ. Ζήση  2090  

//          ἐλήφθ. ἀπό σφραγίδα τῆς κοινότητος  414 20 

//          ἐλήφθ. ἀπό βοσκήν βουνοῦ Σιρόκας τό καλοκαίριον  2725  

//          ἐλήφθ. ἀπό βοσκήν μικροῦ δάσους μας προβάτων  1753  

//          ἀπό πώλησιν μίας ἀγελάδας εἰς ἐκκλ. ἀφιερωθείσες  265 20 

//         ἀπό πώλησιν δύο θυμονίων χόρτου λειβαδ. Ἐκκλ.  490 20 

//         ἐνοίκιον Ἐργαστ. Βιτωλίων ἀφιερωθ. ἀπό τόν Μίχα    

//         ἠλ ἀνεψιόν τοῦ Ἀναστ. Γόγγα ἑνός ἔτους 60 κατά μἦνα  720  

//         πώλησις καυσίμων ξύλων  160  

//         πώλησις διαφόρων τσαμίων  3308  

  50616  

 

Ἀφήνει Συνάγματα Κ
ου 

Δημ. Νικήτα 

α΄ ἀπό λ/σμόν ἀγρυπνιῶν                                                            Γρ.        223.20 

β΄ ἀπό λ/σμόν ἐνορικῶν Ἰερέων                                                 Γρ.        468. 

γ΄ ἀπό βοσκήν μικροῦ δάσους                                                    Γρ.        729.20 

δ΄ ἐν τῇ ἀυλῇ τσάμια 85 φορτ.                                                    Γρ.      1709.20 

                                                                                               3130.20 

 

Προσωπικόν διδασκάλων αὐτοῦ τοῦ ἔτους εἰς 109 λιρ. χρυσᾶ 

Διαμ. Πρίφτης ἐκ Κυριτζής διευθ. Ἐλλ. Σχολείου μισθός ἐτήσιος               7085 7085 6500 

Γούσιος Μαρίνος Μεγάροβον β. Ἐλλ. Σχολ.                                                4142 4142 3800 

Ὑπολ. Τσιακμάκη Νιαούσης διδάσκαλος Δημητ. Σχολείου ἐτησίος μ. 6868 6300 

Γ. Παπαγιάννης Νιαούσης διδάσκαλος Δημ. Σχολείου 5450 5000 

Π. Μπεάκας βοηθός σημοτικού Σχολείου 3270 3000 

Ἐλένη Μαυρουδή Θ/κης Παρθεναγωγείου 
4599

. βοηθός Μαρ. Ζογραφ. 
1090 

5689 4200 

Πέτρος Κουρίνας διδάσκαλ. Παρθεναγωγείου 3270 3000 

Κωνσταντίνος Ἀποστολίδης       35774  32800 
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7 

 

Λαβεῖν 

ἀφ’ ὅσα ἐπληρώθ. εἰς τούς ἀκολούθους ἐτησίους μισθούς 

//     Διαμαντήν Πρίφτην ἐκ Κοριτζιάς διευθυντ. Ἑλλ. Σχολείου 7085  

//     Γούσιου Δ. Δένδρου καὶ Μαρήνα βοηθόν ἐκ. Ἑλλ. Σχολείου 4142 11227 

//     Θεολόγην Τσακμάκην Ναούσης διδάσκαλος τοῦ Δημ. Σχολείου 6868  

//     Γ. Παπαγιάννην πρῶτος βοηθός τοῦ δημοτ. Σχολείου 5450  

//     Πέτρον Μπεάκαν- Μεγαροβ. β΄ βοηθός δημ. Σχολείου 3270 15588 

//     Ἑλένην Μαυρουδή ἐκ Θε/κης παρθεναγ. στό Παρθεναγωγείο 4599  

//     Μαρίαν Κ. Ζωγράφου Μεγάρ. βοηθός αὐτῆς 1090  

//     Πέτρος Μ. Κουρίνα πρῶτος διδάσκ. εἰς Παρθεναγωγ. 3270 8959 

//     ἐκ Στερ. Κότζιαν κανδηλάπτην ἐτήσιον μισθόν 1200  

//     Δημήτριον Ψάλτην ἐκ Τυρνόβου 654  

//     Εἰς Πτωχούς ἐλεημοσύνην 1410 3264 

//     Χρέη προκατόχων ἐπληρώθηκαν 645  

//     Ὑπόλοιπον χρέος εἰς Μπέκην 400 1045 

//     Χατζήδινα Νικολ. Στέφου  872 

//     Μισθόν Τζιότζιαν Ντίνη φωρσαρότη  97 

//     Μισθόν Δραγάτων αὐτό τό ἔτος  2185 

//     διά ἔξοδα διάφορα Ἐκκλ. Σχολ. καὶ ἐπιδιορθώσεις ὄλον ἔτος  5170 

//     διά τομήν τσαμίων ἐκ τοῦ βουνοῦ μας 290 φορτ  1740 

  50147 

ἐξίσωσις μετρητά ἐν τῷ ταμίῳ  469 

           50616 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

8 

 

Ὁ Ἰσολογισμός Ἐκκλ. καὶ Σχολείων ἀπό τοῦ 1886 Αὐγούστου 2 ἔως 2 Αὐγούστου 1887 εἰς 5 

μῆνας πάλιν ἐφορεύοντος τοῦ Κ
ου 

Δημητρίου Νικήτα 

Εἰς 109 λίρας Τουρκίας 

Δοῦναι 

εἰς ὁσα ἐλήφθ. ὑπόλοιπον εἰς μετρητά παρελθόντος ἔτους 469  

//     ἀπό παγκάλιον Ἐκκλ. εἰς 5 μῆνας 4091  

//    ταμπάνια 150  

//    ἀγρυπνίας 570  

//    πώλησιν 47 φορτ. τσαμίων 990 30 

//    ἐνοίκιον χανίου ὐπό Α. Μούζια 218  

//    ἐνοίκιον ἐνοριῶν Παπανάκη 550 Παπαστ. 320 870  

//    ἐνοίκιον Ἐργαστ. Βιτωλίων διά 3 μῆνας Λ. 60ϡ 180  

//    ἀφιέρωμα Μαρίας Νικολάου Λάλα 2180  

//    διαφορῶν νομισμάτων 209 15 

//    ἀπό παγκάλι ἕτερα μέχρι Θεοφανείων 421  

    10349     5 

Προσωπικόν διδασκάλων καὶ συμφωνίαι αὐτῶν ἔτους 1886-1887 

α΄ Διαμαντής Πρίφτης ἐκ Κοριτζιάς διευθυντ. Ἑλλ. Σχολείου ἐτήσιος μισθός του 7957 

β΄ Γούσιου Δ. Δένδρου  //  α΄ βοηθός Ἑλλ. Σχολείου 4360 

γ΄ Γεώργιος Α. Κίζια         β΄ βοηθός Ἑλλ. Σχολείου 3270 

 

Δημοτικοῦ Σχολείου 

α΄ Ἀλκιβιάδη Κουκάντζη ἐκ Βιτωλίων 4687 

β΄ Πέτρος Μπεάκας Μεγάροβον 3488 

 

Παρθεναγωγείου 

α΄ Ἐλένη Μαυρουδή Θ/κης 5123 

β΄ Μαρία Ζωγράφου 1417 

γ΄ Κωνσταντίνος Ἀποστολίδης 5123 

          35425 

 

7957 χρυσά 7300   ἄυξησ.   8 λιρ 

4360    // 4000   //  //   2 λιρ 

3270    // 3000 = 32500 //  // 30 λιρ 

4687    // 4300     

3488    // 3200      2 λιρ 

5132    // 4700      5 λιρ 

1417    // 1300      3 λιρ 

5123    // 4700    17 λιρ 

      67 λιρ 
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Λαβεῖν 

ἀφ’ ὅσα ἐπληρώθησαν εἰς τούς ἀκολύθους 

//    Διαμ. Πρίφτην μισθόν του ἀπέναντι 1091    

//    Γούσιου Δένδρου μισθόν του ἀπέναντι 900    

//    Μπεάκαν Πέτρον 599 20   

//    Ἀλκιβιάδ. Κουκάντζη 1022 20   

//    Ἑλένη Μαυρουδή 763    

//    Μαρία Ζωγράφου 497 20   

//    Κωνστ. Ἁποστολ. διδάσκ. εἰς Παρθεναγωγείου 1285 20 6159  

//    Χατζήδια Νικ. Στέφου 5 λίρας   545  

//    Τζιότζια Ντίνη 133 Μιχ. Γώγγου 225   358  

//    Σλήμ καὶ Δεμήρ δραγάτας   238  

//    ἀγορά ὐλικοῦ λαχείου   549  

//    Ἐξοδολόγιον Ἐκκλησίας καὶ Σχολείου   1696  

//    Δραγάτας ἕτερα   218  

//    εἰς Στ. Κότζιαν κανδηλανάπτη   470  

   10233  

ἐξίσωσις μετρητά   116 5 

               10349 
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Ὁ Ἰσολογισμός Ἐκκλ. καὶ Σχολείων ἀπό τάς 10 Ἰαν 1887 ἔως 11 Ἰαν 1888 ἐφορεύοντος τοῦ 

Κ
ου 

Ζήση Σμήνα 

Εἰς 109 λίρας Τουρκίας 

Δοῦναι 

Εἰς ὅσα ἐλήφθ. ἁπό Δημ. Νικήτα προκατόχου Ἐφόρου   116  

//    //    //  ἀπό παγκάλιον καθόλον τό ἔτος   11064 30 

//    //    //  ἀπό ἁγρυπνίας Γρ. 1503 συνάγματα 210 καθ.   1293  

//    //    //  ἀπό πώλ. 114 ¾ φορτ. τσαμίων καὶ ξύλων καύσιμα   2412 30 

//    //    //  ἀπό ἐνοίκιον χανίου Α. Μούζια 872 ἐορ. Βιτ. 720   1592  

//    //    //  ἀπό βοσκ. Σιρόκας βουνού 2725. Βοσκή μικρού δάσους 829   3554  

//    //    //  ἀπό Σφραγίδ. Τῆς Κοινότητος   1408  

//    //    //  ἀπό τρείς 4/μηνίας δηλ. ἐτήσιον Πατριαρχείου   5994  

//    //    //  ἀπό Κάϊρον μέσον Ἁδελ. Ζήση   2090  

//    //    //  ἀπό 33 ταμπάνια   1311 30 

//    //    //  ἁπό λαχείον Παρθεναγωγείου κέρδος καὶ κεφάλ.   2520  

//    //    //  ἁπό ἁφιέρωμα μακαρίτιδος Κυρά για Γιαν. Βαρζάκου   545  

//    //    //  ἁπό Γιαννάκην Κ. Δανάμπαση ἐκ Βλαχίας   465  

//    //    //  ἁπό συν’-δρυα Στ. Βίστα ἐξ Ἀμερικής   210  

//    //    //  ἀπό Δάνειον Αλ. Κουκάντζη ἐκ Βιτωλίων   436  

//    //    //  ἁπό 3 βόδια καὶ μίαν ἀγελάδα ἐκκλ.   790 20 

//    //    //  ἁπό πώλησις χορταρίου   163 20 

//    //    //  ἁπό δημοπρασίαν διαφ. ἐπίπλων   653  

                Ἔκτακτος ἐργασία ἐφορείας Ζήση     

//    //    //  τομή 476 φορτ. σανιδίων καὶ πώλησις αὐτῶν 10256 15   

//    //    //  ἕξοδα τομἦς τά ὁποία καὶ ἀφαιροῦνται 6782 35   

               

               συνάγματα σανιδίων 355 Γρ. 205 τσαμίων 

3473 

460 
20   

 3013 20 3013 20 

   39632 20 

ἐξίσωσις ἔλαβεν ἁπό Στερ. ῥίπουλη καὶ Β. Κούκανζη δάνειον ἔδοκα   5198 30 

   44831 10 

 

Προσωπικόν διδασκάλων καὶ συμφωνίαι αὐτῶν 1887-1888 

Τριαντάφυλλος Γρίζος ἐκ Σελτζίας διευθυντ. Ἑλλ. Σχολείου ἐτησίος 8066 

Ἀλέξανδρου Α. Κουρίνα Μεγαροβίτης α΄ βοηθός Ἑλλ. Σχολείου 2507 

Ἀναστ. Δόβας                                       β΄ βοηθός Ἑλλ. Σχολείου 2180 

Ἀλκιβιάδης Κουκάντζη διευθυντής δημοτικού σχολείου 5232 

Πέτρος Μπεάκας 3815 

Ἑλένη Μαυρουδή /   /  Παρθεναγωγείου 5123 

Μαρία Ζωγράφου 1635 

Κωνσταντίνος Ἀποστολίδης βοηθός καὶ ψάλτης 3815 

               32373 
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Λαβεῖν 

ἀφ’ ὅσα ἐπληρώθ. εἰς ἀκολούθους διά μισθούς αὐτῶν 

Διαμ. Πρίφτ. 6865.30 . Γ. Μαρήνα 3460. Γ. Κίζιαν 5270   13595 30 

Ἀλκιβ. Κουκάνζη 3663.20 Πέτρος Μπεάκας 2888.20   6552  

Ἑλένη Μαυρουδή 4360 Μ. Ζωγράφου 919.30 Κ. Ἀποστολίδ. 3837½    9116 20 

 

Χατζήδινα Νικ. Στέφου τόκοι καὶ κεφ. 

  29264 

651 
 

Πρός ἐξώγλησιν «μολ. Στέργ. Δένδρου χρέος παλαιῶν Σχολείων   1708  

Εἰς Στ. Κίτσιαν κανδηλάπτην   894 10 

Διά ἁγοράν ὑλικοῦ λαχείου Παρθεναγωγείου   532  

Διά μισθούς Δραγάτων Ἀμέτ 
1183 

καὶ Δεμήρ Ἰλιάς 323½    1506 20 

Διά τομήν 138 φορτ. τσαμίων   686  

Διά μεταφοράν καυσίμων ξύλων   307 20 

ἐξοδολόγιον Ἐκκλ. καὶ Σχολείων καὶ ἐπισκευή Ἐργ. Βιτωλίων   5886  

Τόκοι πληρωθέντες διά τά χρήματα τομῆς σανιδίων   541  

Διά τήν κατασκευήν εἰς τήν διαίρεσην ήλιος καὶ σελήνη   436  

     

Διά μισθόν Ἀλεξ. Κουρίνα 258 Δόβαν 348 606    

Ἀλκ. Κουκάντζη 333 Π. Μπεάκα 1004½  1337 20   

Κ. Ἀποστολίδη 183½ Μ. Ζωγράφου 292 475 20 2419 5 

   44831 20 
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Ὁ Ἰσολογισμός Ἐκκλ. καὶ Σχολείων ἀπό τάς 11 Ἰαν 1888 ἔως 6 Μαρτ 1888 ὑπό Μιχ. 

Μπουτάρα καὶ ἁπό τάς 6 Μαρτίου 1888 ἔως 1 Αὐγούστου 1888 ὑπό τῶν διορισθέντων ἐν τῇ 

Μητροπόλει Ἐφόρων Κ
ων 

Στέγιον Τσάντη, Κωστή Σιουπήλα καὶ Στεργ. Μισιρλή καὶ 

Νικόλαον Τήρπα 

Εἰς 109 λίρας Τουρκίας 

Δοῦναι 

Εἰς ὅσα ἐλήφθ. ἁπό Μιχ. Μπουτάρα λ/σμός παγκαλίου 900    

//          //       ἁπό παγκάλι ἁπό 6 μαρτ. ἔως 1 αὐγούστου 6865  7765  

//          //       ἁπό ἔκτακτα ἀφιερώματα   2041 20 

//          //       συνδρομή Πατριαρχείου   5282 20 

//          //       ἐνοίκια Ἐργαστηρίων καὶ βοσκοί βουνού   4466  

//          //       ξυλικά καὶ τσάμια   747  

   20302 20 

                  ἔντοκα δάνεια σχηματισθέντα     

1878 Μαΐου 23 ελήφθησαν ἀπό ἁδελφούς Ταουσσάνη λιρ. 150 λ. 10 % 15000    

//          //                  //                Νικόλαον Κουκάντζη          50 λιρ 5000    

//          //                  //                Νικόλαον Τήροα ἄτοκα       10 λιρ       1000    

//          //                  //                ἀδελφ. Μισιρλή ἄτοκα         10 λιρ 1010    

 22010  23991  

   44293 10 

Προσωπικόν διδασκάλων καὶ συμφωνίαι διά τό 1888-1889 καὶ 1890  

τοῦ Ἑλληνικοῦ Σχολείου 

Ἀλέξανδρος Α. Κουρίνα διευθυντής διά                                                      2 ἔτη 55 λιρ 5995 

Γεώργιος Α. Κίζια                                                                                       1 ἔτος 30 λιρ 3270 

Πέτρος Μ. Κουρίνα                                                                                    1 ἔτος 30 λιρ 2180 

          11445 

Τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου 

Ἀστέριος Γιαννούλης διευθυντής                                                                 2 ἔτη 80 λιρ 8720 

Ἀναστ. Δόβας            βοηθός α΄                                                                     //     50 λιρ 5450 

Γεώργιος Δούζια         //                                                                                         10 λιρ 1090 

          26705 

Τοῦ Παρθεναγωγείου 

Αἰκατερίνη Πέτρου ἐκ Θ/κης                                                                     2 ἔτη   75 λιρ 8175 

Μαρία Ζωγράφου                                                                                       2 ἔτη   30 λιρ 3270 

Κωνσταντίνος Ἁποστολίδης                                                                       2 ἔτη  69 λιρ 6540 

          44690 
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Λαβεῖν 

ἀφ’ ὅσα ἐπληρώθ. εἰς ἀκολούθους 

Τῇ Χατζήδινα Ν. Στέφου   585  

Κανδηλάπτην 1046 μισθοί φοράδων 1635   2681  

Φορέματα ἁναγωγῶν 196 κάρβουνα 760   956  

ὁφηλόμενα εἰς Νίκατα Γρ. 150 Στ. Δόγα 71   221  

Μεταφορά κορυφῶν δάσους 248 φόρος 197   445  

ἐπισκευή βρύσεως, Ἐκκλ. Σχολείου καὶ ἄλλων   2284  

Διά μισθούς διδασκάλων α΄ 29954 β΄ 1091   31045  

Διά τά ἔντοκα χρέη Ζήση, Σμήνα (σελ. 9) ἐπληρώθησαν      

                                                            εἰς Στερ. ῥέσναλη            1417     

                                                            εἰς β. Κουκάντζη             3744     

                                                            εἰς Ζήση Σμήνα διά ἄλλων 218   5379  

ἁγορά ἁλόγου 565 βόδια 127   692  

   44288  

                                ἐξίσωσις   5 10 

   44293 10 

 

 

Κατά τό παρόν ἔτος οἱ ἀνωτέρω μνημονευθέντες Κύριοι ἔφοροι ἐσχημάτισαν πρός 

ἐξώφλησιν τῶν μισθῶν τῶν διδασκάλων τά ἀκόλουθα δάνεια ἔντοκα 

Εἰς Νικ. Κουκάντζη λ. 12 % τόκος 50 λίρ 5000 

Εἰς Ἀδελ. Ταουσσάνη λ. 10 % τόκος 150 λίρ.  15000 

ἔκδοσις πρώτη 1888 Μαΐου 23               15000 

                                                                 1500 

20000 

//  //     δευτέρα 1889 Μαΐου 23               16500  

λεῖγον τήν 23 Μαΐου 1890 τόκος ἐτήσιος 1650 

                                                                18150 

 

καὶ ἔγινε τό ὁμόλ. ἁπό 181½ λίρ. Τουρ. (σελ. 6)  
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Ὁ Ἰσολογισμός Ἐκκλ. καὶ Σχολείων ἀπό τήν 1 Αὐγούστου 1888 ἔως 1 Ἰουλίου 1890 εἰς 2 

ἔτη ὑπό Στερ. Τσιάντη, Στερ. Μισιρλή καὶ Νικολάου Τήρπα 

Εἰς 109 λίρας Τουρκίας 

Δοῦναι 

Εἰς ὅσα ἐλήφθησαν ὡς ἀκολούως 

Παγκάλιον Ἐκκλ. 1888-1889   12456 20 

ἔκτακτα διάφορα   1754 20 

Συνδρομή Πατριαρχείου   8377  

ἐνοίκια Ἐργαστηρίου καὶ Βοσκή βουνοῦ   3872 30 

Ξυλική διάφορον   1677 20 

   28137 20 

ἔτος 1889 ἔως 1 Αὐγούστου 1890 

Παγκάλιον 11445 20   

Συνδρομή Πατριαρχείου 19688 20   

ἐνοίκια χανίου καὶ Ἐργαστηρίου 2924    

Ξυλική παλαιά 2508 20   

Νέα ξυλική 358    

ἔκτακτα ἔσοδα 2305 20   

Δάνεια ἐλήφθησαν ἀπό Στ. Τσιάντη 7 763    

   //          //         ἀπό Ι. Κουκάντζη 15 λίρ 1635    

 41628 20 41627 30 

   69765 20 

     

 

ἀπό δε τάς 8 Ἰουλίου 1890 ἕως 31 Ἰαν. 1893  

εἰς δύο ἤμισυ ἔτη ὄλος ὁ Ἰσολ/σμός αὐτῶν εἶναι  

σημειωμένος εἰς τάς σελίδας 3/4 ἰδίου καὶ ἐκεῖ θά  

ἵδητε αὐτόν. 
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Λαβεῖν 

ἀφ’ ὅσα ἐπληρώθησαν εἰς δύο εἰς ἀκολούθους 

Διά μισθούς διδασκάλων εἰς 2 ἔτη ἐπληρώθησαν   41672  

Πρός ἐξώφλησιν εἰς Κουκάντζη πληρώθησαν 56 λιρ 6104    

  //           //          εἰς Νικ. Τήρπα πληρώθησαν 10 λιρ 1090    

  //           //        εἰς Αδ. Μισιρλή πληρώθησαν 10 λιρ 10% 1100    

Τόκος εἰς Χατζήδινα διά 2 ἔτη 1034    

Τόκος εἰς Κ. Ταουσσάνη                                   9 λιρ 981  10309  

Εἰς Κανδηλ. Στερ. Κίζιαν 2 ἔτη   2400  

Εἰς Δραγάτας                    2 ἔτη   2350  

ἐγοράν δύο ἀλόγων   669 20 

Διά τά ἔξοδα τοῦ ἀρχιερέως «Νεοφύτον»   822  

ἀγοράν βιβλίων ἀπόρων μαθητῶν   966 20 

Κηρίον εἰς Μιχ. Ἰωσήφ   634 20 

ὡρολόγιον ἀγορά καὶ ἐπιδιόρθωσις αὐτοῦ εἰς τήν θεσίν   265 20 

Εἰς πτωχούς   272  

Εἰς Στέργιον Γεωργίου διά δύο ἔτη 3 λίρας   327  

Φόρους καὶ δίκαια   413  

Κόψιμον 172 φορτ. τσαμίων   860  

Μεταφορά ξύλων ἐκ τοῦ δάσους   1236  

Κάρβουνα διά 2 ἔτη   1290  

ἐξοδολόγιον Ἐκκλ. καὶ Σχολείων   5046  

   69532 30 

                Μετρητά ἐν τῷ ταμείῳ   232 30 

   69765 20 
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Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς τοῦ Εὐεργέτου ἠμῶν Κ
ου

 Στέρ. Στυλίδου πρός τόν ἀντιπρόσωπον 

αὐτοῦ Κ
ον

 Μιχαήλ Δανάμπαση ἐν ᾗ ἐπαφίενται εἰς τήν Ἐφορίαν Μεγαρόβου. 

 

  Βουκουρέστιον 16/28 Μαρτίου 1893 

 

 Ἀγαπητέ φίλε Κύριε Μιχ. Δανάμπαση 

   εἰς Βιτώλια 

 

Κατ’ αὐτάς ἔλαβον τήν φιλικήν σας, διά τῆς ὁποίας μοί ἀπαντᾶτε εἰς τήν τελευταίαν 

μου καί δέν εὑρίσκω λόγους ἵνα σᾶς εὐχαριστήσω διά τάς καλάς πρός με διαθέσεις σας και 

διά τό ἐνδιαφέρον ὅπερ ἐπιδεικνύετε διά πάντα τά ἀφορῶντα τό συμφέρον της φιλτάτης 

πατρίδος. Ἐπαναλαμβάνω νά σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι εἰς οὐδένα ἄλλον ἔχω ἐμπιστοσύνην παρά 

εἰς ὑμᾶς, οὐδέποτε δέ θέλω λησμονήσῃ τάς πατριωτικάς ταύτας ὑμῶν ἐκδηλώσεις, τάς 

οποίας παρέσχετε καί εἰς ἐμέ και εἰς τήν πατρίδα ἐν γένει. 

Τά περί κτιρίου γραφόμενα ὡς καλῶς ἐννόησα, ὅσον δἐ ἀφορᾶ τήν μή συνεννόησιν 

τῶν νέων Ἐφόρων, νομίζω ὅτι πρέπει μόνοι των νά λάβουν ὑπ’ ὄψιν τό συμφέρον τῆς 

πατρίδος καί νά ὁμονοήσωσι. Δέν θεωρῶ καλόν νά γράψω ἐγώ πρός αὐτούς καί περιμένω 

ἐπιστολήν των διά νά συμμορφωθῶ καθ’ ὅλα πρός ὅ,τι αὐτοί ἀποφασίσουν, διότι διά 

οἰανδήποτε ἀπόφασιν αὐτοί θα φέρουν τήν εὐθύνην. 

Σᾶς παρακαλώ πολύ νά εἰδοποιήσητε ἐπισήμως καί τάχιστα τήν ἐφορίαν τῶν Ἑλλ. 

Ἐκπαιδευτ. σχολείων Μεγαρόβου νά μοί γράψουν οἱ Κύριοι Ἔφοροι ἄν ἐγκρίνουν νά 

ἀγορασθῇ τό σπίτι τοῦ Διαμαντή Στερ. Πέτρου διά να χρησιμεύσῃ ὡς Παρθεναγωγεῖον καί 

κατοικία τῶν διδασκαλισσῶν καί ἐγώ ἅμα λάβω τοιοῦτον γράμμα των ἀμέσως θά ἐμβὰσω 

250 λίρας διά τήν ἀγοράν καί 50 λίρας διά την μετατροπήν, ἵνα ἀπό τοῦ ἐρχομένου σχολικοῦ 

ἔτους ἁναλάβω καί τήν συντήρησιν, ἄλλως κάμετέ τους προσεκτικούς ὅτι ἄν δέν 

συμφωνήσουν δέν θἁ γίνῃ τό καλόν και ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει θά φέρουν αὐτοί τήν εὐθύνην 

τούτου. Ἁπάντησίν των περιμένω τό ταχύτερον, διότι σκοπεύω μετ’ ὀλίγας ἑβδομάδας νά 

αναχωρήσω πρός θεραπείαν τῶν πασχόντων ὀφθαλμῶν μου. 

                                                                Διατελῶ ὁ ὑμέτερος 

                                                                Στέργιος Στυλίδης 
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Ἀντίγραφον πρώτης Ἐπιστολῆς Ἐφορείας πρός τόν εὐεργέτην Κ
ου

 Στερ. Στυλίδη εἰς 

ἀπάντησιν ἐπιστολῆς σελ. 12 ἰδίου ἀναφορικῶς τῶν περί κτιρίου Παρθεναγωγείου 

γραφομένων αυτοῦ. 

 

Ἀξιότιμε Κύριε Στέργιε Στυλίδη! 

Ἦτο καθῆκον ἁπαραίτητον τῆς Ἐφορείας ἅμα τῇ ἐκλογῇ αὐτῆς νά ἀναγγείλῃ ὑμῖν 

τόν διορισμόν αὐτῆς εἰς τό βαρύ καί λεπτοφυές αὐτό ὑπούργημα τῆς Ἐφορείας. Ἕνεκα ὅμως 

διαφόρων λόγων, ἡ Ἐφορεία ἀναλαβούσα τά καθήκοντά της ἀνέθεσε τήν φροντίδα ταύτην 

εἰς τόν ἐνταῦθα ἀξιότιμον καί ὑμέτερον ἀντιπρόσωπον Κ
ον

. Μιχ. Δανάμπαση μετά τοῦ 

ὁποίου συνειργάζετο καί συνεσκέπτετο περί ὅλων τῶν σπουδαίων ζητημάτων ἀναφορικῶς 

τῶν Σχολείων Νηπιαγωγεῖου τε και Παρθεναγωγεῖου. Ἐθεώρει τοῦτο ἀρκετόν καθότι ο Κ
ος

. 

Μιχ. Δανάμπασης καθ’ ὅλον τό διάστημα αὐτό ἀπό τῆς αρχῆς ἀκόμη εἰργάζετο μετά 

πλήρους ἀφοσιώσεως καί ἐμπιστοσύνης, ἀντιπροσωπεύων ὑμᾶς πάνυ εὐγενῶς καί ἐδύνατο 

κάλλιον παντός ἑτέρου ἔξω καί ὁξυτὲρου καλάμου νά ἐκθέτῃ ὑμῖν τά δέοντα ἐν ὅλῃ τῇ 

λεπτομερείᾳ ὅ,τι ἐκ τῶν σπλάγχνων τῆς κοινωνίας μας ἀρυόμενος τάς πληροφορίας ὅστις 

ἤθελε νἁ μεταδώσῃ, τῆς Ἐφορείας μόνον ἐχούσης τά βλέμματα εἰς τήν καλήν διακυβέρνησιν 

τῶν Σχολείων Νηπιαγωγεῖου καί Παρθεναγωγεῖου καί τῶν ἄλλων δημοσίων πραγμάτων 

βαδιζούσης κατά τόν παρόντα χρόνον συνετῶς καί μᾶλλον ἐπιφυλακτικῶς. 

Τήν στιγμήν ταύτην ο Κ
ος

. Μιχ. Δανάμπασης ἀνεκοίνωσε ἡμῖν τελευταίαν ἐπιστολήν 

ὑμῶν 16/28 Μαρτίου 1893, ἐν ᾗ ἐν ὑστερογράφῳ κάμετε λόγον καί περί Παρθεναγωγείου 

περί τοῦ οποίου ἀναφορικῶς λέγομεν και ἡμεῖς, ὅτι οἱαδήποτε πράξις γενομένη δι’ αὐτοῦ 

μέσου καί δι’ ἀντιπροσωπείας ὑμῶν εἶναι τοῖς πᾶσι, ὡς αἱ μέχρι τοῦδε ἱεραί πρᾶξεις ἦσαν 

σοβαραί καί παραδεκταί. 

Τάς ἐρχομένας ἐορτάς τοῦ Πάσχα εὐχόμεθα νά διέλθητε ἐν εὐθυμία καί ὑγείᾳ. 

Ὅθεν δεχθήτε, παρακαλοῦμεν τήν διαβεβαίωσιν τῆς πρός ὑμᾶς ἐξαιρέτου ὑπολήψεως 

καί σεβασμού. 

Τῇ 25 Μαρτ. 1893. Βιτώλια       ἡ  Ἐφορεία τῶν Ἑλλ. Ἑκπαιδ. Καταστημάτων Μεγαρόβου 

Στέργιος Δόγα 

Πρός τόν Αξιότιμον Κύριον   Θεόδωρος Γουραμάρι διά  Στέρ. Δόγα 

Στέργιον Στυλίδην    Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

εἰς Βουκουρέστιον    Θωμάς Ι. Βήστα 

Ἰωάννης Καρδίκης 
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Ἀντίγραφον πρώτης Ἐπιστολῆς τῆς Ἐφορίας πρός τούς Κους. ἀδερφούς Παπάζογλου   

Βασίλειον καί Ἀργύριον ἐκ Καστορίας μένοντας εἰς Βουκουρέστιον καί θερμοὐς 

συμβούλους τοῦ εὐεργέτου ἡμῶν Στερ. Στυλίδου. 

 

  

Ἀξιότιμοι Κύριοι Ἀδελφοί Παπάζογλου! 

 

 Ἐάν ἠ πατρίς ἡμῶν τό Μεγάροβον ηὐτύχησε καί αὐτή νά ἔχῃ μέγαν εὐεργέτην, ἐάν τά 

Ἑλλ. σχολεία αὐτῆς Νηπιαγωγεῖον καί Παρθεναγωγεῖον ἠξιώθησαν νά ἔχωσι τόν προστάτην 

καί τό μέλλον τῆς διατηρήσεώς των ἐξασφαλίσωσι, ἐάν πρός ταῦτα ἑγκυμονοῦνται καί ἄλλα 

φιλανθρωπικά εὑεργετήματα, ὡς φαρμακείον Ἰατρός πρός νοσήλευσιν τῶν πτωχῶν μαθητῶν 

καί μαθητριῶν καί ἀπόρων οἰκογενειῶν ὡς διαδίδεται, ταῦτα πάντα, Εὐγενέστατοι Κύριοι, 

ὀφείλονται εἱς ὑμᾶς οἵτινες ἀπό δεκαετίας ἀκόμη δέν ἐπαύσατε ἀκαμὰτως ἐπί τούτῳ 

ἐργαζόμενοι. 

 Ἐάν δέ καί πάλιν ὁ Εὐεργέτης ἡμῶν Κος. Στερ. Στυλίδης ἡυτύχησε νά 

χρησιμοποιήσῃ τόν ἱδρῶταν αὐτοῦ συμφώνως πρός τό συμφέρον τῆς εὐγενοῦς ψυχῆς αὐτοῦ 

καί ἀριθμήσῃ τό δῶμα αὐτοῦ μεταξύ τῶν μεγάλων Εὐεργετῶν ἀδελ. Δημητρίου, Πηνίκα κ.ἄ. 

λ.χ. ἑν τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι, καί τοῦτο πάλιν εἰς ὑμᾶς ὁφείλεται, διότι ἄνθρωπος ἀγαθός μέν, 

ἁλλ’ ἁπλοῦς ἦτον ἁδύνατον νά δώσῃ τοιαύτην φιλανθρωπικήν βαρύτητα εἰς τό ἔχειν αὑτοῦ 

ἄνευ τοιαύτας ἰερᾶς χειραγωγήσεως. Δέν λέγομεν ταῦτα ὅπως Σᾶς κολακεύσωμεν, ὅταν τά 

πράγματα μαρτυροῦσι τρανώτερα, λέγομεν όμως αὐτά, ὅπως ἁποκαλύψωμεν τό μεγαλεῖων 

τῆς Θείας Προνοίας εὐδοκούσης ἐν τῇ Ἰερᾷ ταύτῃ πράξει διά τῶν ἰσοτίμων ὠς τῆς αὑτῆς 

φύσεως ἁρμονίαν προσώπων νά διεξαγάγῃ εἰς φώς τό μέγα αὐτῆς ἔργον τῆς οἱκονομίας. Δέν 

δυνάμεθα καί οὔτε λέξεις ταὐτοσήμους εὐρίσκομεν πρός ἔκφρασιν τῆς εὐχαριστήσεως 

ἁπάντων τῶν πολιτῶν. Τό ὄνομα ὑμῶν εὐλογεῖται καθ’ ἑκάστην ἐν τῇ Ἐκκλησία ἡμῶν 

ἀνεξιτήλοις γράμμασι ἐνεγράφη εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Εὐεργετῶν τοῦ Μεγαρόβου ἔχον 

αιωνίαν τήν εὐγνωμοσύνην παρούσης καί μελλούσης γενεᾶς.  

 Πρός τόν μέγαν Εὐεργέτην ὑμῶν ἀξιότιμον Κον. Στέργιον Στυλίδην σήμερα 

γράφομεν. Ἐνομίζομεν καί νομίζομεν συμφέρον καί καλόν πάντοντε διά τοῦ Ἀξιοτίμου 

ἀντιπροσώπου αυτού Κ
ου

. Μιχ. Δανάμπαση νά ὑπάρχῃ συνεννόησις περί ὅλων τῶν 

ζητημάτων πρός ἀποφυγήν διαφόρων παρεξηγήσεων, διότι διά τοῦ μέσου τούτου 
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διαστήματος  πρᾶξις γενομένη ὑπάρχει σεβαστή ὡς αἱ μέχρι τούδε ἦσαν σεβασταί ὡς ἑπιδρᾷ 

λίαν σπουδαίως ἐπί τῶν διαθέσεων ὅλων τῶν πολιτῶν. 

 Ὅθεν παρακαλοῦντες ὑμᾶς θερμῶς νά δεχθῆτε τήν διαβεβαίωσιν τῆς πρός ὑμᾶς 

ἐξαιρέτου ὑπολήψεως διατελούμεν μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ. 

 

Τῇ 25 Μαρτ. 1893 Βιτώλια.           ἡ Ἐφορεία τῶν Ελλ. Ἑκπαιδ. καταστημάτων  

Μεγαρόβου. 

      Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

      Θωμάς Βίστα 

Ἰωάννης Καρδίκης 

Στέργιος Δόγα 

Στέργιος Δόγα διά Θεόδ. Γουραμάρι 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς τῆς Ἐφορίας πρός τόν αξιότιμον συμπολίτην Κον. Γιαννάκην 

Δανάμπασην 

 

 Ἀξιότιμε Κύριε Γιαννάκη Κ. Δανάμπαση 

  

 Ἐάν ἡ διατήρησις τῶν ἡμετέρων σχολείων Νηπιαγωγείου καί Παρθεναγωγείου 

ηὐτύχησε νά ἔχῃ τόν προστάτην αὐτῆς, ἐάν ὡς μανθάνομεν καί διαδίδεται ὅτι μελετῶνται καί 

ἄλλα παρόμοια φιλανθρωπικά εὐεργετήματα, ὡς φαρμακεῖον, ἱατρός πρός περίθαλψιν τῶν 

ὀρφανῶν καί μαθητριῶν καί πτωχῶν οἰκογενειῶν ἐν Μεγαρόβῳ, ἐάν λέγομεν, τινά μέν ἤδη 

ἔγιναν ἕτερα δε εὑρίσκονται ἐν τῇ ἑγκυμοσύνῃ, ταῦτα πάντα κάλλιστα συμπολῖται ἡμῶν 

κατά μέγα μέρος ὀφείλονται καί εἰς τόν μέγαν πατριωτισμόν ὑμῶν, ὅστις καί μακράν ἀκόμη 

τῆς πατρίδος εὑρισκόμενος ὑπέρ τοῦ καλοῦ αὐτῆς ἐνεργεῖτε χρησιμοποιοῦντες συνάμα 

συμφώνως πρός τάς εὐγενεῖς ὑμῶν ἀρχάς καί διαθέσεις καί τόν ἰδρῶτα τοῦ Εὐεργέτου ἡμῶν 

Κου. Στερ. Στυλίδου τοῦ τοσοῦτον τήν πατρίδα αὐτοῦ ἁγαπήσαντος. 

 Διό πάντες αἱ πατριῶται ἡμῶν προσφέρουσι ὑμῖν δι’ ἡμῶν τάς εὐχαριστίας των καί 

πἁντές ἀπό κοινοῦ εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ὑπέρ τῆς ὑγείας ὑμῶν καί ἁπάσης τῆς σεβαστῆς 

ἡμῖν οἰκογενείας σας. 

 Δραττόμεθα διά τῆς παρούσης εὐκαιρίας, ὅπως σᾶς παρακαλέσωμεν νά προσφέρητε 

τάς αὐτάς εὐχαριστίας ὠς πρός τόν ἀξιότιμον Κ
ον

 Αναστάσιον Πίσχα πρός ὅν ἀργότερα 

ἐπιφυλάσσεται ἠ Ἐφορεία νά γράψῃ ὡς αὐτός θέλῃ διότι αἰ ἀπαρχαί πάντων τούτων εἰς 

αὐτόν ἰδίως ὀφείλονται. 

 Σήμερον ἐγράψαμεν ὡς πρός τόν εὐεργέτην ἡμῶν ἀναφορικῶς τοῦ Παρθεναγωγείου 

λέγοντες αὐτῷ ὅτι ἐφρονοῦμεν καί φρονοῦμεν ἀσφαλέστερον νά συννεννοῆται μετά τοῦ 

ἀντιπροσώπου αὐτού Κ
ου

 Μ. Δανάμπαση πάντοτε διότι οὕτως ἐλλείπουσι αἱ παρανοήσεις 

μεταξύ Ἐφορείας καί πολιτῶν μάλιστα σήμερον διότι εἰς Μεγάροβον πάσα ἀρχή πρέπει νά 

βαδίσῃ ἐν τῇ ἐνεργείᾳ της λίαν συνεπῶς καί ἐπιφιλακτικῶς, ἑπομένως πᾶσα θέλησις τοῦ 

Εὐεργέτου ἡμῶν εἵναι σεβαστή. 

 Τάς χαρμοσύνους ἑορτάς τοῦ ἁγ. Πάσχα εὐχόμεθα νά διέλθητε ἐν εὐθυμίᾳ καί πλήρῃ 

ὑγείᾳ. Διό καί ὑποσημειούμεθα μετά τῆς προσηκούσης υπολήψεως καί σεβασμού.  

 

Τῇ 25. Μαρτίου 1893, Βιτώλια 
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Πρός τόν ἀξιότιμον Κύριον   ἠ Ἐφορεία τόν Ἑλλ. σχολείων Μεγαρόβου 

Γιαννάκην Δανάμπασην   Θεοδώρης Γουραμάρι 

Εἰς Ἐλαιάνα     Στέργιος Δόγα 

      Ναούμ Βαρζάκου 

      Θωμάς Βίστα  

      Ἰωάννης Καρδίκης 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς τοῦ Κου. Στυλίδου πρός τόν Κον. Μιχαήλ Δανάμπαση. 

 

Βουκουρέστιον τη 5/17 Μαΐου 1893. 

 

Φίλε Κύριε Μιχαήλ Δανάμπαση 

Εἰς Μοναστήριον 

 

Ἐν καιρῷ ἔλαβον τήν φιλικήν Σᾶς τῶν 17/29 Ἀπριλίου τρέχ. ἔτους, τῆς ὁποίας τό 

περιεχόμενον ἐπισταμένως ἀνέγνων. Εἰς ἀπάντησιν θεωρῶ καθῆκον μου νά σᾶς 

εὐχαριστήσω διά τήν καλωσύνην τήν οποίαν εἴχετε νά μοί περιγράψητε λεπτομερῶς καί ἐν 

ἐκτάσει τά κατά τήν υπόθεσιν τῆς ἀγορᾶς τῆς οἰκίας Διαμαντή Πέτρι, ἥτις ὑπόθεσις σᾶς 

ἀπησχόλησε καί πάντοτε σᾶς άπασχολεῖ μεγάλως καί παρέχει ὑμῖν ὡς δεν ἀμφιβάλλω 

ἐνοχλήσεις πλείστας εἰς τάς ἐργασίας σας. Ἐννοῶ κάλλιστα τήν καλλίστην διάθεσίν σας καί 

τήν μεγάλην πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν τῆς πατρίδος μας συμφερόντων προθυμίαν σας καί 

ἕνεκα τούτου ἐθεώρησα ἰδιαίτερον καθήκον μου νά σᾶς ἐκφράσω τάς θερμάς μου 

εὐχαριστίας. Ἐν τῇ προμνημονευθείσῃ ἐπιστολῇ σας εἴδον νά μοί γράφητε ὅτι ἐκ τοῦ 

τελευταίου τηλεγραφήματος συμπεράνετε ὅτι δήθεν ἔλειψεν ἡ πρός ὑμᾶς ἐμπιστοσύνη μου. 

Ἐπιτρέψατέ μοι καλέ φίλε νά διαμαρτυρηθῶ κατά αδίκου ταύτης υποψίας σας καί νά σᾶς 

διαβεβαιώσω ὅτι τήν μεγίστην ὑπόληψιν καί ἐμπιστοσύνην ἔτρεφον καί τρέφω πρός ὑμᾶς. 

Ἀπόδειξις, ὅτι διά πᾶσαν ὑπόθεσιν ἀφορῶσαν τό κοινόν τῆς πατρίδος συμφέρον πρός ὑμᾶς 

πρώτον ἀποτείνομαι ὁμολογών ὅτι εἰς τάς ὑμετέρας πολυτίμους συμβουλάς καί 

παροτρύνσεις ὁφείλει κατά μέγα μέρος ἡ πατρίς τάς μικράς πρός αὐτήν εὐεργεσίας μου. 

Ὄσον ἀφορά τήν διά τοῦ τηλεγράφου γενομένην ἐρώτησίν μου ἀναφορικώς τῆς οἰκίας 

Διαμαντῆ Πέτρι προέβην εἰς τοῦτο διότι πρός στιγμήν εἶχον ἁποφασίσει τότε νά ἀγοράσω 

τήν ἐν λόγῳ οἰκίαν δι’ ἐμέ και ἐπεθύμουν ἁπλώς νά γνωρίσω ἐάν εἰς τήν τιμήν τῶν 250 

λιρῶν περιελαμβάνοντο καί τά λειβάδια μετά τῶν λοιπῶν πρός οδηγίαν μου. Καί ἐπειδή ἔγινε 

μνεία τῆς οἰκίας Δ. Πέτρι σάς γνωστοποιώ διά τῆς παρούσης μου, ὅτι μετέβαλον ἀπόφασιν 

ἤδη καί δεν ἀγοράζω ταύτην διά τόν μόνον λόγον μήπως τούτο γίνῃ ἀφορμή καί γεννηθῶσι 

σκάνδαλα τά ὀποία εὐτελώς θά δυνηθώσι νά δημιουργήσωσι οἱ ἐναντία φρονούντες, διότι 

ἀνεγειρομένου τοῦ Παρθεναγωγείου θά θελήσωσι οὗτοι νά λὰβωσι εἰς κατοχήν των τό 

κτίριον τό οποίον τοῖς χρησιμεύει ὠς Παρθεναγωγεῖον. Δέν ἀμφιβάλλω ὅτι καί ὑμεῖς 

ἀναγνωρίζετε την σπουδαιότητα τῆς ἀνωτέρω αἰτίας καί κατά συνέπειαν ὅτι εἶσθε σύμφωνος 
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πρός τήν απόφασίν μου. Ἐπειδή ὅμως ἐπιθυμῶ νά προσέλθω ἀρωγός εἰς τάς χρηματικάς 

ἀνάγκας τῆς πατρίδος μου σᾶς παρακαλώ θερμῶς ἵνα εὐαριστηθῆτε νά κοινοποιήσητε εἰς τήν 

ἀξιότιμον Ἐφορείαν τῶν Ἐλλ. Σχολείων Μεγαρόβου, ὅτι ἀπό τοῦ προσεχοῦς ἕτους 

ἀναλαμβάνω τήν συντήρησιν καί τοῦ Παρθεναγωγείου καί πρός τούτο παρακαλώ την 

ἁξιότιμον Ἐφορείαν ἵνα μοί ἀποστείλῃ τόν προϋπολογισμόν τῶν εξόδων τοῦ 

Παρθεναγωγείου τοῦ τρέχοντος σχολικού ἕτους 1892-1893 ἵνα ἐξ αὐτοῦ ὁδηγηθῶ εἰς τήν 

μέλλουσαν ἁπόφασίν μου ἀναφορικῶς τῶν δαπανῶν τῆς συντηρήσεως. Καίτοι ἐγώ ἔχω 

σημείωσιν τῶν δαπανηθέντων πρός συντήρησιν τοῦ Παρθεναγωγείου κατά τό ἔτος 1890-

1891 οὔχ ἦττον ἐπιθυμῶ νά ἔχω τοιαύτην ὅσον τό δυνατόν λεπτομερέστερον καί διά τό 

τρέχον ἔτος, ἐν τῇ ὁποίᾳ νά φαίνωνται πᾶσαι αἱ γενόμεναι δαπάναι καί αἱ ἐλάχισται καθώς 

καί αἱ βελτιώσεις αἵτινες εἶναι δυνατόν νἀ ἐνισχυθῶσιν ἄνευ μεγάλων θυσιῶν πρός ὁδηγίαν 

μου. Ἅμα λάβω τάς ζητουμένας πληροφορίας ἀμέσως θέλω ὁρίση τό ποσόν τό ὁποῖον θά 

προσδιορίσω πρός συντήρησιν τοῦ Παρθεναγωγείου καί ἐπειδή προτίθεμαι μετ’ ὀλίγας 

ἑβδομάδας νά ἁναχωρήσω ἐντεῦθεν παρακαλῶ ἵνα συστήσητε τοῖς κ.κ. Ἐφόροις ἵνα ὡς 

τάχιστα μοι ἁποστείλωσι τάς σχετικάς σημειώσεις. 

Πρός τήν σεβαστήν μοί οἰκογενείαν σου τά δέοντα. 

Ἀναμένων φιλικήν ἀπάντησίν σας διατελώ ασπαζόμενος ὑμᾶς ἑγκαρδίως. 

Ὅλως πρόθυμος 

Στέργιος Στυλίδης 
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Ἀπάντησις τῶν Μεγαροβιτῶν εἰς τό από ἠμερ. 5/17 Μαΐου 1893 γράμμα τοῦ Στέρ. Στυλίδου 

πρός τόν ἀντιπρόσωπον αυτοῦ Μ. Δανάμπασην 

 

 

Αξιότιμε κ. Στέργιε Στυλίδη, 

 

Ὁ ἁντιπρόσωπος ὑμῶν Κος. Μιχ. Δανάμπασης, κατ’ ἐντολήν ὑμετέραν, ᾐτήσατο 

παρά τῆς Ἐφορίας ἡμῶν ἔκθεσιν ὑπολογισμοῦ ἐξόδων τοῦ Παρθεναγωγείου μας τρέχοντος 

ἔτους 1892-1893, ἵνα ἐπί τῇ βάσει αὐτοῦ προορισθῶσι τά περαιτέρω. 

Περί τούτου, νομίζομεν ἡ προκάτοχος Ἐφορεία ἐν τῷ δέοντι χρόνῳ ἀπέστειλεν 

ἔκθεσιν ὅλων τῶν σχολείων μας ὑπό τοῦ Μητροπολίτου ἐπικυρωθεῖσαν, ἑν ᾗ ἀναφέρονται 

ἔξοδα Παρθεναγωγεῖου ὡς ἔγγιστα 65 λίραι. Ὅτε ὅμως ἀργότερον ἑγνώσθη ὅτι τό 

Παρθεναγωγεῖον μας τῇ εὐδοκίᾳ του Ὑψίστου μεταβαίνει ὑπό τήν ὑμετέραν προστασίαν 

πατρικήν καί ᾐτήσατο στήν περί αὐτοῦ ἔκθεσιν ὁ ὑμέτερος αντιπρόσωπος, ἡ Ἐφορεία 

βλέπουσα ἀναζωπυρουμένας τάς καλάς ἐλπίδας αὐτῆς, ἔγνω νά σκεφθῇ ὄτι ἤδη παρίσταται 

ἀνάγκη νά περατωθῶσι αἱ ἐλλείψεις, νά ἐνισχυθῶσι αἱ προσήκουσαι βελτιώσεις, ὄπως τό 

Παρθεναγωγεῖον μας τοὐλάχιστον ἐξαχθῇ ἐκ τῆς αἰχμηρᾶς καταστάσεως, ἐν ᾧ τό βαρύ 

φορτίον τῆς χρεώσεως τῶν σχολείων, ὡς γνωστόν ὑμῖν ἔρριψε καί διά τῆς διαρκείας αὐτοῦ 

κατακρατεῖ εἰσέτι εἰς τήν αὐτήν αἰσχράν ὄψιν, ἑπομένως μετά πεποιθήσεως ἐνθαρρύνει τότε 

νά συντάξῃ τήν δευτέραν ἔκθεσιν ἐν ᾗ ἐν συντόμῳ σημειοῦται ὅτι διά νά ἀνορθωθῇ καί 

ἐπανέλθῃ τό Παρθεναγωγείον εἰς τήν προσήκουσαν ἀξιοπρέπειαν καί προτέραν Νοικοκυρίαν 

αὐτοῦ ἔχει ἀνάγκην διδασκάλου τελειοφοίτου Γυμνασίου αὐτῆς τῆς Διευθυντρίας καί 

σχηματισμού τρίτης τάξεως ἑλληνικού τμήματος καί πρός τοῦτο ὅτι απαιτοῦνται λίραι 115-

120 διότι καί οἱ μισθοί τῶν διδασκάλων αὐξάνονται προτιμωμένων πάντοτε τῶν ἱκανῶν. Αἱ 

δύο αὗται ἐκθέσεις ἀμφοτέρων τῶν καταστάσεων σώζονται παρ’ ὑμῖν καί δύνανται 

ἀμφότεραι πολύ ἀσφαλῶς να χρησιμοποιηθῶσιν ὡς ἀπεικονίζουσαι ἁληθῶς ἀμφοτέρας τας 

καταστάσεις.  

Καί τοῦ παρόντος ἔτους τό ἐξοδολόγιον μόνον τῶν μισθῶν τοῦ διδασκάλου ἀνέρχεται 

εἰς 79 λίρας διότι πληρώνεται 35 λίρας μία διευθύντρια οὐχί πολλοῦ λόγου αξία, εἷς παπάς 

διδάσκαλος - 15 λίρ, α΄ βοηθός 15- β΄ βοηθός - 14 = 79, ὥστε ὡς ἔχει νῦν ἡ τρίτη τάξη 

ἑλληνικοῦ ἀνασχηματισθεῖσα φθάνομεν πάλιν εἰς τόν εἰρημένον ἀριθμόν 115-120. 
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Τό ἀνεκτίμητον τοῦτο δῶρον ὅπερ ἡ θεία πρόνοια ηὐδόκησε νά παράσχῃ ἡμῖν, μή 

δυνάμενοι ποςῶς καί κατ’ οὐδένα τρόπον νἀ ἀποπληρώσωμεν, περιοριζόμεθα εἰς τό δυνατόν 

ἡμῖν, νά δεώμεθα τοῦ Ὑψίστου ὑπέρ τῆς ὑμετέρας μακροβιότητος, ὅπως δώσῃ Κύριος ἵνα ἐκ 

τοῦ πλησίον ἴδῃς πλέον τά θεάρεστα ἔργα τῶν χειρῶν τῶν ὑμετέρων, τά ὁποία καί καύχωμε 

διά τήν παροῦσαν και μέλλουσαν γενεάν ἡ πατρίς ἡμῶν θά ἔχει και θά σεμνύνεται. 

Ἐπί τούτοις παρακαλοῦμεν νά δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν τῆς πρός ἡμᾶς ἑξαιρέτου 

ὐπολήψεως καί βαθυτάτου σεβασμού καί ὑποσημειούμεθα. 

 

Τῃ 20 Μαΐου, Κυριακήν, 1893. Μεγάροβον 

 

Οἱ πολῖται Μεγαρόβου καθῶς καί Ἔφοροι 

75 υπογραφαί πολιτών Θεόδ. Γουραμάρι 

    Στέργιος Δόγας 

    Ν. Βαρζάκου 

    Ιωάν. Καρδίκης 

    Θωμάς Βίστα 

    Στέργιος Δένδρου 
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Ἀντίγραφον 

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Εὐεργέτου Στέργιου Στυλίδη εἰς τήν κοινότητα τοῦ Μεγαρόβου ἔχει ὠς 

ἑξῆς 

 

Ἀγαπητοί μοι Συμπολίται 

Εἰς Μεγάροβον 

 

Τήν ἐπιστολήν σας ἀπό 31 λήξαντος ἔλαβον ἐν καιρῷ καί ἀναγνώσας αὐτήν ἐχάρην 

μεγάλως διά τήν ἀδελφικήν ἔνωσίν σας ἡ όποία εὔχομαι νά εἶναι παντοτινή, διότι ἐν τῇ 

ὀμονοία τά πάντα ἀκμάζουν καί δι’ αὐτῆς προάγονται και εὐημερούν. Εὗρον ἔγκλειστον καί 

την ἒκθεσίν σας καθώς καί τόν ἰσολογισμόν τῆς δαπάνης τοῦ Παρθεναγωγείου ἥτις ἐνῶ κατά 

τό ἕτος 1890-1891 ἀνῆλθεν εἰς λίρας τουρκικάς 64, κατά τό λῆξαν ἤδη ἔτος 1892-1893 

ἀνεβιβάσθη εἰς λίρας 79. Ἐγώ δἐ μολονότι δεν ἐπιθυμώ νά ἐπέμβω εἰς τά τῆς διοικήσεως τῶν 

Σχολείων οὐχ ἦττον ὡς μέλος κἀγώ τῆς κοινότητος τολμῶ νά ἐκφέρω τήν ταπεινήν μου 

γνώμην, ἥτις εἶναι ἡ ἐξῆς. Νά προσπαθήσητε μέ ὅσην δύνασθε οἰκονομίαν νά πράσητε, νά 

σκέπτησθε πρακτικώτερον καί τά κοράσιά σας νά τά διδάξητε πρῶτον τά τῆς θρησκείας μας 

καί κατόπιν τά τῆς οἰκιακής οἰκονομίας, νά μάθουν νά κόπτουν και ράψουν τά φορέματα τῆς 

οἰκογενείας των, καί νομίζω, ὅτι ἀρκοῦν αὐτά τά ὁποία εἶναι τά πρακτικώτερα καί 

ἀναγκαιότερα τῶν μαθημάτων, καί τά ὁποῖα ἠμποροῦν νά διατηρήσουν κάλλιστα οἰανδήποτε 

οἰκογένειαν ἐν ἀνθηρᾷ σχετικῇ καταστάσει καί νά μή χανώμεθα εἰς θεωρίας ὑψηλάς, 

κεντήματα καί λοιπά τά ὁποία γεμίζουν τάς κεφαλάς μέ αὔραν τοῦ ψευδοπολιτισμού καί 

ἐπιφέρουν τήν πτωχείαν καί δυστυχίαν. Αὐτή εἶναι ἀγαπητοί μου συμπολίται, ἡ ταπεινή μου 

γνώμη, ὑμεῖς δέ δύνασθε νά κανονίσητε τά κοινοτικά καί σχολειακά ὑμῶν πράγματα ὅπως 

ἐγκρίνητε συμφερώτερον καί καλλίτερον. 

Ἀναφορικῶς ὅθεν τῆς συντηρήσεως τοῦ Παρθεναγωγείου τῆς πατρίδος μου, μέ ὅλην 

τήν δυσχερῆ οἰκονομικήν θέσιν εἰς τήν ὁποίαν μᾶς περιήγαγε τό μέτρον τῆς Ἑλληνικῆς 

κυβερνήσεως τοῦ νά μή πληρώνῃ τά τοκομερίδια τῶν χρεωγράφων της, λαμβάνω τήν τιμήν 

νά σᾶς γνωστοποιήσω ὅτι ὥρισα πρός συντήρησιν τοῦ Παρθεναγωγείου, τό ὁποιον ἐπιθυμῶ 

νά φέρῃ τό ὄνομά μου Ναπολεόνια ἑκατόν (ἀριθ. 100) ἐτησίως, περί τῆς δαπάνης τῶν ὁποίων 

παρακαλῶ νά μοί στείλητε ὡς τό τέλος τοῦ σχολειακοῦ ἔτους τακτικόν λ/σμόν, ἔναντι δέ τοῦ 

ποσοῦ τούτου θέλετε μετρηθῇ παρά τοῦ Κ
ου

. Μιχαήλ Κ. Δανάμπαση κατά τήν ἐποχήν τῆς 

ἐνάρξεως τῶν μαθημάτων τοῦ Παρθεναγωγείου Ναπολεόνια πεντήκοντα ἀριθ. 50, τῶν 
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ἑτέρων πεντήκοντα ἐμβασθησομένων ἀργότερον πρός συμπλήρωσιν τοῦ ὀρισθέντος ποσοῦ 

τῶν ἑκατόν Ναπολεονίων. 

Δεχθῆτε παρακαλῶ τήν διαβεβαίωσιν τῆς ἐξαιρέτου πρός ὑμᾶς ὐπολήψεως. 

Ὅλως ὐμέτερος 

Βουκουρέστιον τῇ 30 Ἰουνίου 1893 

(πανομοιότυπως ὐπογραφή) 

Στέργιος Στυλίδης 

 

Υ.Γ. Τό ποσόν τῶν Ἑκατόν Ναπολεονίων τό ὁποῖον ὥρισα ἐφέτος διά συντήρησιν τοῦ 

Παρθεναγωγείου (αἱ δαπάναι του οποίου δέν ἐπιθυμῶ νά ὑπερβούν τό ποσόν τοῦτο) 

περιέκοψα ἑκ τῶν ἱδικών μου ἐξόδων δι’ οὕς λόγους ἀνέφερα ἀνωτέρω, καί πρός γνῶσιν σας. 

Καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῶν ἐξετάσεων τοῦ Νηπιαγωγείου εὐχετικόν τηλεγράφημα μέ 

συνεκίνησε. Παρακαλῶ τόν Ὕψιστον ἵνα μέ ἀξιώσῃ νά παρευρίσκωμαι κἀγώ εἰς τό μέλλον 

πλησίον εἰς τάς τελετάς ταύτας. 

     Ὁ ἴδιος, Στυλίδης 
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Ἐπιστολή συνοδεύουσα τήν ἀπάντισην τῶν εἰκονογραφιῶν τοῦ Ἑλλ. Στυλιδείου 

Νηπιαγωγείου πρός τόν ἡμέτερων εὐεργέτην Στέργιον Στυλίδην ἐκ μέρους τού Μεγαρόβου 

τῆς Ἐπιτροπῆς
178

 

 

Ἀξιότιμε Κύριε Στέργιε Στυλίδη, 

 

Αἱ ἐξετάσεις τοῦ ὑμετέρου Στυλιδείου Ἑλληνικού Νηπιαγωγείου ἐγένοντο την 27 

Ἰουνίου 1893, Κυριακήν εἰς τήν αὐλήν τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὑπαίθρῳ ὡς συνήθως, ὑπό τά 

μεγάλα δένδρα. Ἐγένοντο λίαν καλαί ἐπενεγκοῦσαι ἐπιτυχῶς τόν καρπόν τῶν κόπων τῶν 

διδασκαλισσῶν καί ὑμετέρων θυσιῶν. Πλήθος ἀκροατηρίου ἑκατέρωθεν ἱστάμενον 

ἀμφιθεατρικώς ἠκροάζετο μετ’ εὐλαβείας τάς ἀπαντήσεις τῶν διακοσίων σχεδόν ἀθώων 

νηπίων, τά ποιημάτια αὐτῶν, τά τραγούδια, τά παιδαριώδη καί ἀθωότατα αὐτών διάφορα 

παιχνίδια. Ἀλλ’ ἐν τῷ μέσῳ τῆς ἐγκαρδίου ταύτης εὐλαβείας καί χαρᾶς μία φωνή ὡς ἐκ 

συμφώνου ἐξελθοῦσα «αἱ ἐξετάσεις πρέπει νά φωτογραφηθώσι», ἐγένετο δεκτή ἀμέσως καί 

ἐσπευσμένως αὐθωρεί προσεκλήθη ἐκ Βιτωλίων ὁ φωτογράφος, ὅστις, βαλών τήν μηχανήν 

εἱς ἐνέργειαν, «ἀμ΄ ἔπος ἀμ’ ἔργον», παρήγαγε τήν εἰκόνα ταύτην, ἥν, ὡς ἄθροισμα τῆς 

ἀπείρου εὐγνωμοσύνης, ἡ Πατρίς ἀπό καρδίας προσφέρει ὑμῖν τε καί τοῖς παρεπιδημοῦσι 

λοιποῖς συμπολίταις καί πᾶσι τοῖς φιλομούσοις και φιλογενέσι. Ἑπηκολούθησε δέ συγχρόνως 

καί τό τηλεγράφημα τῶν ἐξετάσεων, καί τῶν κατανυκτικωτάτων δεήσεων τῶν νηπίων ὑπέρ 

τῆς ὑγείας ὑμῶν. Ἰδίως ὅμως ἡ Πατρίς, προσδοκᾷ πλουσίαν τήν ἀνταμοιβήν επί τῶν 

ὑμετέρων εὐεργετημάτων παρά μόνου τοῦ Ὑψίστου, ὅστις προσηκόντως καί ἐπαξίως 

δύναται νά εὐλογήσῃ τούς καρπούς τῆς ἀρετῆς εὐλογῶν αὐτούς καί ἐπιλέγων «εὖ δοῦλε 

ἀγαθὲ …». 

Ἡ ἕδρα τῆς στάσεως τῶν Νηπίων ἐπί δοκῶν ἀνυψουμένη ἐν ὑπαίθρῳ, ἦτο 

ἀμφιθεατρική ὡς καί ἑκατέρωθεν τοιαύτη. Ἐν τῷ μέσῳ τῶν Νηπίων ἦτο προσηρμοσμένη ἡ 

σεβαστή ὑμετέρα εἰκών, δεξιά καί ἀριστερά ταύτης δύο μαθήτριαι τοῦ Παρθεναγωγείου, 

ὀλίγον δέ ἀνωτέρω δύο διδάσκαλοι ὡσαύτως, εἰς δέ τήν βάσιν τῆς εἰκόνος ἔνθα διακρίνεται 

μία γραῖα, εἶναι ἡ σεβαστή ὑμετέρα ἀδελφή Ἀγορίτσα συγκινημένη καί δακρύουσα μεταξύ 

τῆς Νηπιαγωγοῦ καί τῶν δύο βοηθῶν και τῶν ἐξαπτερύγων. Παραπλεύρως τῆς τραπέζης 

εἰσίν οἱ τέσσαρες Ἰερείς Παπαστέργιος, Παπαγιαννάκης καί ἑτέρωθεν Παπαναούμ καί 

                                                           
178

 Βλ. εικ. 27: Παράρτημα, σ. 358 
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Παπασωτήριος. Ὄπισθεν δέ τοῦ Παπαγιαννάκη ὁ ὑμέτ. συγγενής Στέργιος Δόγας μέ τά 

βλάχικα ἀκόμη φορέματα. Ὄπισθεν δέ πάντων τούτων των φαινομένων καί ὐπό τῆς μηχανής 

ἠλωθέντων, ὑπάρχουσι ὅλοι οἱ Πατριῶται, συγγενείς καί φίλοι ἄγνωστοι ὑμῖν παντελώς 

καλυπτόμενοι ὅμως ὑπό τῆς σκιᾶς. Πλείστους ἐξ αὑτῶν γνωρίζει ὁ ὑμέτερος συμπολίτης 

πολυπαθής Κ
ος

 Ἀναστ. Πίσχα καί δύναται αὐτός νά διερμηνεύσῃ ἀσφαλῶς. Ἡ ἀτέλεια τῆς 

τέχνης τοῦ φωτογράφου ἀφαιρεῖ τό μέγα θάρρος τῆς προσφορᾶς, ἡ πλουσία ὅμως οὐσία 

αὐτῆς καί τό ἐν αὐτῇ σπουδαίον περιεχόμενον προξενεῖ μέγα θάρρος καί ἀφαιρεῖ τάς 

ἀτελείας καί ἐλλείψεις. Διό μετ’ ἀγαλλιάσεως προσφέρει τάς εἰκόνας τῶν ὑμετέρων θυσιών 

ὑμῖν τε καί πᾶσι τοῖς φιλογενέσι ἐπιφυλασσομένη ἡ Πατρίς βραδύτερον ἐν πάσῃ εὐκαιρίᾳ νά 

φωτογραφήσῃ καί τάς ἐξετάσεις τοῦ Παρθεναγωγείου, ὁπότε αἰρομένων τῶν ἀτελειῶν ὡς εκ 

τῆς πρωτοπειρίας ἐλπίζει τεχνικώτερον καί παραγωγικώτερον φωτογράφημα τῆς εἰκόνος 

αὐτῶν. Μολαταῦτα ἡ Πατρίς ἔχει τό θάρρος νά προσφέρῃ ὑμῖν τρία ἀντίτυπα τῆς εἰκόνος 

τῶν ἐξετάσεων Νηπιαγωγείου καί τρία ἕτερα διά τους ὑμετέρους φίλους Κ
ους

 Ἀδελφούς 

Παπάζογλου, Γιάννη Δανάμπαση καί Α. Μ. Πίσχα τεκμήριον μεγίστης εὐγνωμοσύνης καί 

χαρᾶς αὐτῆς. Ἐπί τῇ παρούσῃ δέ εὐκαιρίᾳ ἡ Πατρίς καθἥκον ἡγεῖται νά ἀποστείλῃ καί πρός 

ἑτέρους παρεπιδημοῦντες πατριῶτας ὅπως καί αὐτούς ἁποκαταστήσῃ μετόχους τῆς γενικῆς 

ταὕτης χαρᾶς καί ἀφωσιωμένα τέκνα αὐτῆς θεωροῦσα αὐτούς πάντοτε καί ἀγρυπνίαν ὑπέρ 

πάντων τελοῦσα ἐσαεί. 

Μνημονεύουσα δέ μετ’ ἀπείρου εὐγνωμοσύνης τό ὑμέτερον ὄνομα καί ὑπέρ τῆς 

μακροβιότητος ὑμῶν εὐχομένη ἡ Πατρίς ὑμῶν διατελούμεν μετά τῆς προσηκούσης 

ὑπολήψεως καί βαθυτάτου σεβασμού. 

 

Την 10 Ἰουλίου 1893.  Μεγάροβον 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικών Ἐκπαιδευτικῶν  

Καταστημάτων Μεγαρόβου 

                                            Θεόδ. Γουραμάρι 

Στέργιος Δόγα 

    Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

Θωμάς Βίστα 

    Στέργιος Δένδρου 

    Ιωάννης Καρδίκης 

Πρός τόν ἀξιότιμον Κύριον 

Στέργιον Στυλίδην 

εἰς Βουκουρέστιον 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς πρός τήν Εὐγενεστάτην Καν. Μαρίαν Κ. Κούρτη. Εἱς Βιέννην 

 

Εὐγενεστάτη Κυρία, 

 

Τό Μεγάροβον, ὑπέρ τοῦ ὁποίου ἡ ὑμετέρα Σεβαστή οἰκογένεια ἐπεδείξατο ἀείποτε 

μέγα ἐνδιαφέρον ἐπί χρόνον μακρόν καί πολύ ἀρχαιότερον μάλιστα, ὡς καί σήμερον ἀκόμη 

ἐκ τῶν αὐτῶν εὐγενῶν αἰσθημάτων ὁρμωμένη, οὐχί μικρόν ποσόν ἐτησίως ἐξησφάλισε ὑπέρ 

τῶν πτωχῶν τῆς ἡμετέρας κοινότητος, μή δυνάμενον ποσῶς καί κατ’ οὐδένα τρόπον νά 

λησμονήσῃ τοιαύτας ἐξόχους ἀρετάς λαμβάνει τό θάρρος νά ἀποστείλῃ ὑμῖν τήν εἰκόνα τῶν 

ἐξετάσεων τοῦ Ἑλλ. Στυλ. Νηπιαγωγείου γενομένων ἐν ὐπαίθρῳ ἐν τῇ περιοχῇ τής 

Ἐκκλησίας τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἀγ. Δημητρίου τήν 27. Ἰουνίου 1893, ὐπό τά ὐψηλά καί 

ἀρχαῖα δένδρα, εἰς ἔνδειξιν μεγίστης εὐγνωμοσύνης. 

Τεκμήριον λοιπόν ἁπλοῦν σύντομον και περιληπτικώτατατον τήν ἀτελῆ ταύτην 

εἰκόνα προσφέρει ὑμῖν τό πολυφίλητον Μεγάροβον καί δέεται τῷ Ὑψίστῳ ὑπέρ τῆς 

μακροβιότητος ὑμῶν τε καί ἁπάσης τῆς σεβαστῆς οἰκογενείας. 

Διατελοῦντες μετά τῆς προσηκούσης ὑπολήψεως καί βαθυτάτου σεβασμού 

ὑποσημειούμεθα. 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἐκπαιδευτικών  

Καταστημάτων Μεγαρόβου 

   Στέργιος Γουραμάρι 

Πρός τήν Ἀξιότιμον καί εὐγενεστάτην   Στέργιος Δόγα 

Κυρία ν Μαρίαν Κ. Κούρτη    Ναούμ Βαρζάκου 

Εἰς Βιέννην      Θωμάς Βίστα 

       Ἰωάννης Καρδίκης 

       Στέργιος Δένδρου 

 

Τούτο δέν ἐστάλη. ἁντ’ αὐτοὐ δέ ἐστάλη τό πρός τόν Εὐγενέστατον Μιχ. Δούμπα (σελ. 25 

ἰδίου) 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολής πρός τούς ἀδελφούς Οἰκονόμου ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς εἰς 

Βιέννην 

 

 Ἀξιότιμοι Κύριοι Ἁδελφοί Οἰκονόμου 

  είς Βιέννην 

 

 Ἡ πατροπαράδοτος τῆς ὑμετέρας σεβαστῆς οἰκογενείας εὐγένεια προσιτή τοῖς πᾶσι, 

χορηγεῖ ἡμῖν τό θάρρος νά σᾶς παρακαλέσωμεν θερμῶς ἤδη, ὅπερ λάβητε τήν καλωσύνη νά 

ἐπιδώσητε ἀσφαλῶς τήν ἐπ’ ὀνόματι ὑμῶν σήμερον ἀποστελλομένην εἱκόνα τῶν ἐξετάσεων 

τοῦ ἐν Μεγαρόβῳ Ἑλλ. Στυλιδείου Νηπιαγωγείου μετά τῆς ἐσωκλείστου ἐπιστολῆς πρός τήν 

εὐγενῆ καί ἀξιότιμον Εὐεργέτιδα ἡμῶν Κ
αν

 Μαρίαν Κ. Κούρτη ἤ ἄν ἐγκρίνητε ὑμεῖς (διότι 

ἀγνοούμεν ἁν ζᾖ) καί νομίζητε καλόν τῷ Γαμβρῷ αὐτῆς ἤ τῷ προέδρῳ τῆς ἐπιτροπῆς τῆς 

Ἑλλ. Ἀνατολικῆς αὐτόθι κοινότητος ὅπως ἀναρτηθῇ ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ συμβουλίου εἰς 

ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης οἵην ἡ κοινότης Μεγαρόβου ὀφείλει τῳ Σεβαστῷ συμβουλίῳ καί 

ἀξιοτίμῳ πρόεδρῳ Κῳ Κῳ Μιχαήλ Δούμπα διά τήν μέριμναν καί διακυβέρνησιν τού δανείοῦ 

τοῦ παρ’ αὐτοῖς κατατεθειμένου ποσοῦ παρά των ἀοιδίμων Κούρτη του ἀσύλου τούτου τῶν 

πτωχῶν τῆς ἡμετέρας κοινότητος. 

 Ποσῶς πλέον μή ἀμφιβάλλητε περί τῆς εὐμενοῦς ἀποδοχῆς τῶν θερμῶν τούτων 

παρακλήσεων, και ὅτι θά τύχωμεν τῆς ὑμετέρας ἀπαντήσεως.  

Διατελοῦμεν μετά τῆς προσηκούσης ὑπολήψεως καί σεβασμοῦ. 

 

Τῇ 10 Ἰουλίου 1893. Μεγάροβον 

     οἱ Ἐφοροι τών Σχολείων Μεγαρόβου 

      Θεόδωρος Γουραμάρι 

πρός τούς ἀξιοτίμους Κυρίους  Στέργιος Δόγας 

ἀδελφούς Οἰκονόμου    Ναούμ Βαρζάκου 

εἰς Βιέννην     Στέργιος Δένδρου 

      Θωμάς Βίστα 

      Ἰωάννης Καρδίκης 

 

(ἀντί τούτου ἐστάλη ἔτερα ὅπερ ἐνεκρίθη νά συνοδεύσῃ τήν πρός τόν εὐγενέστ. Μιχ. Δούμπα 

ἐπιστολήν τής 25 ἰδίου. Δεν ἀντεγράφη ὅμως). 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολής πρός πολλούς συμπολίτας μετά τῆς ἀποστολῆς καί τῆς εἰκόνως τών 

ἐξετάσεων παρηλλαγμένης μικρόν εἰς ἁντίκρυ ἐξηγεῖται παρεπιδημούντας εἰς Βλαχίαν 

 

 Ἀγαπητοί ἡμῶν Συμπολίται, 

 

 ἡ κοινή ἡμῶν Πατρίς συναισθανομένη μεγίστη ἀγάπη καί σεβασμόν πρός τά φίλτατα 

αὐτῆς παρεπιδημοῦντα τέκνα, ἅτινα διατηροῦσι ἔνθερμον ὑπἐρ αὐτῆς τόν πόθον, καθῆκον 

θεωρεῖ νά προσφέρῃ ὑμῆν τήν εἰκόνα τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἐν τῇ Πατρίδι Στυλιδείου Ἑλλ. 

Νηπιαγωγείου γενομένων τήν 27 Ἱουνίου 1893 ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἐκκλησίας ὑπό τά μεγάλα 

δέντρα, τεκμήριον τῆς μεγίστης ἀφοσιώσεως καί μητρικῆς ἀγάπης δεομένη τοῦ Ὑψίστου 

ὑπέρ τῆς μακροβιότητος ὑμῶν καί τῆς σεβαστῆς οἰκογενείας. 

 Ἑρμξνευταί δέ τῶν πόθων τούτων γενόμενοι διατελοῦμεν μετά τῆς ἰδιαζοῦσης 

αδελφικῆς αγάπης και υποσημειούμεθα. 

 

Τῇ 10 Ἰουλ. 1893 Μεγάροβον  Οι Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. Ἐκπαιδευτικῶν 

καταστημάτων Μεγαρόβου 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς πρός πολλούς συμπολίτας παρεπιδημοῦντας συνοδευούσης τήν 

ἀποστολήν πρός ἕναν ἕκαστον τῆς εἰκονογραφίας τῶν ἐξετάσεων τοῦ Ἑλλ, Στυλιδείου 

Νηπιαγωγείου. 

 

Ἀγαπητοί ἡμῶν Συμπολίται! 

Τήν εἰκόνα τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἐν τῇ κοινῇ ἡμῶν πατρίδι Μεγαρόβῳ Στυλιδείου Ἑλλ. 

Νηπιαγωγείου γενομένων τῇ 27 Ιουνίου 1893 ἐν τῇ περιοχῇ τῆς Ἐκκλησίας ἐν ὑπαίθρῳ ὑπό 

τά μεγάλα δένδρα, προσφέρει ἡμετέρα ἡ Πατρίς εἰς ἔνδειξιν μεγίστης ἀγάπης καί σεβασμοῦ 

πρός τά φίλτατα αὐτῆς παρεπιδημοῦντα τέκνα. 

Τεκμήριον λοιπόν σύντομον, ἁπλοῦν, περιληπτικώτατον ὅμως προσφέρει ὑμῖν τήν 

ἀτελῆ ταύτην εἰκόνα καί δέεται τῷ Ὑψίστῳ ὑπέρ τῆς μακροβιότητος ἡμῶν τε και σεβαστῆς 

οἰκογενείας. 

Διατελοῦμεν μετά τῆς προσηκούσης ὑπολήψεως καί ὑποσημειούμεθα. 

Τῇ 10 Ἰουλίου 1893 Μεγάροβον οἱ ὑμέτεροι συμπολίται καί Ἔφοροι. 

 

 

 

 

 

Παρόμοια τοιαύτα ἐστάλησαν μερικά μὲν μετά τινός παραλλαγῆς μικρῆς πρός τούς 

ἀκολύθους συνοδευόμενα μετά μίας εἰκόνος 

1 Πρός τούς Κ
ους

 Νικολάκην Αναγνώστου καί Νικ. Βαγγέλην 1 εἰκόνα εἰς Κραϊόβαν 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Κῶτζιαν Μοίρα     εἰς Πικέτον 1 εἰκόνα 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Κώστην Γκωτζιάν     εἰς Τουρνοσεβερῖνον // 

1 Πρός τον Κ
ον

 Νικολάκην Μίτκην     εἰς Πικέτον  // 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Κωστήν Γ. Γκοζιάν     εἰς Σμύρνην  // 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Γιαν. Δανάμπαση     εἰς Ελεάνα Βουκουρε. // 

1 Πρός τούς Κ
ους

 Ἀδελ. Παπαζόγλου     είς Βουκουρέστιον // 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Αναστ. Πίσχα      είς Βουκουρέστιον // 

1 Πρός τοῦς Κ
ους

 Ἀθαν. Και Κώστην Τσίβαν    είς  Ῥουστούκιον // 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Θωμάκην Δηνιπκιότην ἀγαπητόν πολύ  

  τοῦ Εὐεργέτου ἡμῶν Στερ. Στυλίδη εἰς Βουκουρέστιον  // // 
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 Πρός τόν εὐεργέτην Στέργιον Στυλίδην 

 Πρός τήν ἐν Βιέννῃ Εὐγενεστ. Μαρίαν Κ. Κούρτη 

1 Πρός τόν Κ
ον

 Μιχ. Δανάμπαση 

 Πρός τόν Κ
ον

 Βασιλ. Δημητριάδη καί Μπίας. Γ. Κουρίνα 
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1893 7/βρίου 1.  

σημειώνομεν ὅτι ελήφθηκαν διά λ/σμόν τῶν σχολείων Μεγαρόβου πρός πληρωμήν 

τοῦ χρέους τοῦ ὀφειλομένου εἰς τούς ἀδελ. Ταουσσάνη. 

ἀπό τούς ἐν Βιτωλίοις ἀδελφούς Ναλμπάντη διά 3 μήνας άπό τῆς 1
ης

 Σεπτεμβρίου 

1893 

70 κομ. λιρ. Τουρ        λιρ.100         7000 

Διά 3 μήνας μέχρι 1 Δεκεμ. 1893 τοις 12%       200 

                     7200 

Υπέγραψαν τό ὁμόλογον οἱ ἀκόλουθοι 

α. Στέργιος Δόγα 

β. Στέργιος Μισιρλής 

γ. Ν. Βαρζάκου 

ε. Νικόλαος Τήρπα 

στ. Στέργιος Τσιάντης 

Ἔχει δε τό ὀμόλογον ὡς ἐξῆς  

Ὁμόλογον ἀπό 72 κομ. λιρ. τουρ. 

ἤτοι ἐβδομήντα δύο κομ. λιρῶν τουρ. 

ἐλάβομεν οἱ ὑποφαινόμενοι παρά τῶν Κ
ων

 ἀδελφῶν Ναλμπάντη καί χρωστοῦμεν πληρῶσαί 

ἀλληλεγγύως τῇ διαταγῇ αὐτῶν ἀπό σήμερα μεθ ἡμέρας ἐννενήντα μίαν παρελθούσης 

υποσχόμεθα τόκον νόμιμον καὶ ὑποφαινόμεθα. 

1 Σεπτεμβρίου 1893 Βιτώλια  

Στέργιος Δόγα 

Στέργιος Μισιρλής 

Ναούμ Βαρζάκου 

Νικόλαος Τήρπα 

Νικόλαος Πίκουλε 

Στέργιος Τσιάντης 

 

1894 Ιανου. 25 ἑπληρώσαμεν διά τό ἄνω ὀμόλογον τοις αδελ. Ναλμπάντη 30 ἠ τριάντα λίρας 

Τουρκίας καί ἐλάβομεν ἀποδείξεις ἰδίας χρυσάς λίρας -              3000  

1894 Δεκεμ. 16 ἐμέτρήσεν ο Στερ. Δόγας ἀπό τα χρήματα Μισιρλή 

10 ὴ δέκα λιρ. Τουρκίας καί ελήφθη ἀποδειξις, ἱδίας ἡμέρομην.             1000 

1895 Ιαν. 27 Ἐλήφθησαν πίσω αἰ 10 λιρ.                4000 

                     1000 

                     3000 
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Πρακτικόν 

 

Κατ’ ἀγαθήν αἴτησιν τοῦ ἐν Βλαχίᾳ ἐπί πεντηκονταετίαν διαβιώσαντος Μεγάλου 

ἡμῶν Εὐεργέτου καί Πατριώτου Ἀξιοτίμου Κ
ου

 Στεργίου Στυλίδου, ὡς αἱ ἐπιστολαί αὐτοῦ 

πρός τε τόν Ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ Κ
ον

 Μιχαήλ Δανάμπαση ἐνταῦθα σημειωθεῖσαι καί πρός 

τήν Ἐφορίαν Μεγαρόβου ἐπισήμως δηλοῦσι „Τό ἐν Μεγαρόβῳ Ἑλληνικόν Παρθεναγωγεῖον 

ὑπό τῆς κοινότητος μέχρι τοῦδε διατηρούμενον, ἀπό τῆς σήμερον 1
η
 Σεπτεμβρίου 1893 τρία 

μεταβαίνει ὐπό τήν πλήρη ἰδίαν αὐτοῦ διατήρησιν καί συντήρησιν καί κατά τήν θέλησιν 

αὐτοῦ ἁπό τοῦδε λαμβάνει την ὀνομασίαν καί τίτλον „Στυλίδειον Ἑλληνικόν Παρθεναγωγεῖον 

ἐν Μεγαρόβῳ, διατηρούμενον ὑπό τοῦ Εὐεργέτου Στερ. Στυλίδου, ἐφᾧ καί Πίναξ 

ἀναρτηθήσεται, καί ἐν ταῖς καρδίαις πᾶσι χρυσοῖς γράμμασι ἐναποτυπωθήσεται, ως και πάσῃ 

τῇ μελλούσῃ γενεᾷ. 

Ἐπί τῇ γενναιοδωρία ταύτη δέ, ἡ Πατρίς αὐτοῦ ἀναπέμπει δεήσεις καί εὐχάς πρός τόν 

Ὕψιστον ὑπέρ τῆς ὑγείας αὐτοῦ, ἐπομένως, ὁμοθύμως ψηφίζει ὅπως κατά τήν δευτέραν 

ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων καθιερωθῇ ἐπισήμως Ἑορτή ὑπέρ τοῦ Στυλιδείου Ἑλλ. 

Παρθεναγωγείου καί Στυλιδείου Ἑλλ. Νηπιαγωγείου ὀκταετῆ Στυλίδειον ἡλικίαν καί τούτου 

ἀριθμοῦντος, συμφώνως πρός τήν ὀνομαστικήν αὐτού Ἑορτήν, συνήθη ἐν Μεγαρόβῳ 

ἔκπαλαι κατά τήν β΄ ἡμέραν Χριστουγέννων ἑορταζομένην». 

Ἐπικυροῦμεν τό πρακτικόν τοῦτο, εἰς ἔνδειξιν 

Τῇ 1 Σεπτεμβρίου 1893. Μεγάροβον ἠ Ἐφορία τῶν Ἑλλ. Εκπαιδευτικών   

Καταστημάτων Μεγαρόβου 

 

Θεόδ. Γουραμάρι 

Στέργιος Δόγα 

Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

Στέργιος Δένδρου 

Θωμάς Βίστας 

Βάγκος Καρδίκης 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολής συνοδευούσης τήν ἀποστολήν τῶν προγραμμάτων τοῦ 

Παρθεναγωγείου καί Νηπιαγωγείου πρός τόν Ἐυεργέτην Στ. Στυλίδην 

 

Ἀξιότιμε Κύριε, 

 

Μετά τόν Εὐαγγελισμόν τῆς ὁριστικῆς πέον διατηρήσεως τοῦ ἐν τῇ φιλτάτῃ ὑμῶν 

Πατρίδι Ἑλλ. Παρθεναγωγείου ἠ ἐνεστῶσα Ἐφορία ὑπεβλήθη εἰς σπουδαιοτάτας 

ὑποχρεώσεις φυσικῶς, ἀναφορικῶς τῆς μεταρρυθμίσεως καί ἐκλογῆς προσωπικού 

δυναμένου ν’ ἀνταποκρίνηται πληρέστερον εἰς τόν σκοπόν τῆς προόδου συμφώνως πάντοτε 

με τήν ἔννοιαν τῆς ὑμετέρας εὐγενούς διαθέσεως. Ὅπως δέ ἀσφαλέστερον τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ 

‘Υψίστου ἐπιτύχῃ ἠ Ἐφορία ἔγνω νά βαδίσῃ βραδέως καί περιεσκεμμένως, ὡς ἑκ τοῦ ὁποίου 

καί λίαν ἀργά λαμβάνει τήν τιμήν νά μεταδώσῃ ὑμῖν τά μέχρι τούδε πρακτικά αὐτῆς σύν τῇ 

αἱτήσει τῆς ὑμετέρας εὐμενείας καί ἐπιεικείας. Δέν δύναται νά εἴπῃ ὅτι ἕπραξε τέλειόν τι. 

Ἑπομένη ὃμως τῇ βουλῇ τοῦ ‘Υψίστου καί τῇ ἀρετῇ τοῦ ὑμετέρου βαρυσημάντου 

εὐεργετήματος θαρρούντως, ἀθορύβως καί εὐελπίστως, προέβη εἰς τήν ἐφαρμογήν τῆς 

ἐκπαιδευτικῆς μηχανῆς, πάντοτε ὑπ’ ὄψιν ἔχουσα τήν σπουδαίαν βάσιν τῆς οἰκονομίας 

βεβαίως. 

Διό τῇ πρωτοβουλία τοῦ σεβαστοῦ ἡμῶν Μητροπολίτου καί ἐγκρίσει τοῦ ἑνταῦθα 

Γυμνασιάρχου, Διευθύντρια τοῦ ὑμετ. Παρθεναγωγείου συνεφωνήθη μία παρθεναγωγός ἐπί 

7/ετίαν διδάξασα ἐν Κοριτζιά ὁνόματι Αναστ. Παπαδοπούλου ἀντί μισθοῦ 42 Ναπολεονίων. 

Βοηθός ἡ πρώτη τῇ συστάσει τῆς Κ
α
. Δημητρίου Βασιλειάδου Ἱατροῦ μία τελειόφοιτος τοῦ 

ἐνταῦθα Παρθεναγωγείου ἀδελφῶν Πηνίκα μέ βαθμόν ἄριστα ἐξ Ἐλβασανίου ὀνόματι 

Κωνσταντίνα Λαζαρίδου ἀντί 23 Ναπολεονίων. Δευτέρα δέ βοηθός ἡ διαρκῶς τοιαύτη 

χρηματίσασα Μαρία Ζωγράφου ἀντί 12 Ναπολεονίων. Τρίτη δε βοηθός ἑτέρα μία ἀπόφοιτος 

τῆς πρώτης ἀρχικῆς περιόδου τοῦ Παρθεναγωγείου μας Ζωή Γ. Τσουλάκου αντί 11 

Ναπολεονίων. Ἀνώτερος δε πάντων βοηθός παρελήφθη διά τήν ἁνωτάτην τάξιν ὁ Αἰδέσιμος 

Παπασωτήριος τελειόφοιτος τοῦ Γυμνασίου Βιτωλίων καί διετής τῆς ἐν Ἀθήναις Θεολογικής 

Σχολῆς ἀντί 18 Ναπολεονίων. Τήν δε ραπτικήν ἀπολύτως ἀναγκαίαν ἀνέλαβον ἐναλλάξ ἡ 

Διευθύντρια πρώτη καί τρίτη βοηθός. 

Ταύτα εἰσί τά γενόμενα. Ὅπως δε λεπτομερέστερον καί ἀκριβέστερον ἴδητε τήν 

λειτουργίαν τῆς ἐν τῷ Ὑμετ. Στυλιδείῳ Παρθεναγωγείῳ ἀρίστης ὑπαρχούσης ἐκπαιδευτικῆς 

μηχανῆς ἐσωκλείομεν ὧδε εἰς φάκελλον μέςῳ Ἀδελ. Παπάζογλου, τό πρόγραμμα καί 
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ὡρολόγιον τῶν διδασκομένων μαθημάτων διά τῶν ὁποίων κατάδηλον γίνεται ὁ ἀριθμός τῶν 

μαθητριῶν καί αἱ σχηματισθεῖσαι ἕξ (6) τάξεις ἅτε τῆς τελευταίας μικρᾶς Α΄ διδασκομένης 

ἐν τῷ Νηπιαγωγείῳ διά τό ἀσφαλέστερον. Ἑκ τῶν μαθητριῶν ὑπάρχουσι ἄνω τῶν 30 αἵτινες 

ἐνεκρίθη καί ἐκ τῆς ἀπορίας αὐτῶν νά λάβωσι δωρεάν βιβλία καί γραφικήν ύλην. 

Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἀναγγέλλεται καί τό πρόγραμμα τοῦ Νηπιαγωγείου τοῦ 

πρεσβυτέρου τούτου τέκνου Ὑμῶν. 

Οὕτω λοιπόν κανονισθέντων καί μεταρρυθμισθέντων τοῦ τε Παρθεναγωγείου καί 

Νηπιαγωγείου ἀμφοτέρων τούτων ὑμετέρων τέκνων, τῆς ἑστίας ταύτης των γραμμάτων καί 

τῆς μορφώσεως ἐν τῇ Πατρίδι ὑμῶν παρέχονται τοῦ λοιποῦ Χρηστόταται ἐλπίδες τακτικῆς 

προόδου καί ἑκείναι δεομένων Μητέρων εὐλογούντων αἰωνίως τό ὑμέτερον ὅνομα ὅπερ ἡ 

θεία πρόνοια ηὐδόκησε νά ἁναδείξῃ σέμνωμα τῆς Πατρίδος ὑμῶν. 

Ὅθεν παρακαλούντες νά δεχθῆτε τήν διαβεβαίωσιν τῆς πρός ὑμᾶς ἐξαιρέτου 

ὑπολήψεως διατελοῦμεν εὐγνωμόνως καί μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ. 

 

Τῇ 14 Νοεμ. 893. Μεγάροβον 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. Ἐκπαιδευτικῶν 

Καταστημάτων Μεγαρόβου 

Θεόδωρος Γουραμαρι 

Στέργιος Δόγα 

Ναούμ Βαρζάκου 

Στέργιος Δένδρου 

Ιωάννης Καρδίκης 

Θωμάς Βίστας 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολής πρός τόν Μιχαήλ Δούμπα Πρόεδρον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπιτροπῆς 

τῆς Ἐκκλ. τῆς ἑν Βιέννη Ἑλληνικής Ἀνατ. Ὀρθοδόξου Ἐκκλ. τῆς Ἀγ. Τριάδος 

 

  Εὑγενέστατε Κύριε, 

 

 Τό Μεγάροβον πατρίς ἑλληνικῶν εὐγενῶν προγόνων οἰκογενειῶν γνωστῶν καί 

οἰκείων ὑμῖν ὧν φέρει καί διασώζει ζωηροτάτας ἀναμνήσεις ἀνῆλθεν καλά μέχρι τοῦδε. 

Ἐσχάτως ὑμεῖς τά κοινοτικά αὐτῆς πράγματα καί ἠ ἀπορία τῶν Ἑλληνικῶν αὐτοῖς σχολείων, 

τῆς μόνης ταύτης παρηγόρου κληρονομείας, περιῆλθον εἰς σημεῖον ἧττον εὐχάριστον 

μεγίστης παρακμῆς καί ἐπαισθητότατον μαρασμόν. Τοῦτο μετ’ ἄλγους καρδίας ἀπεχόμενοι 

εἰς τοιαύτην μοῖραν ἐπιλαχόμενοι νά ἴωσι οἱ κάτοικοι ἐθλίβοντο καί ἐστεναχωροῦντο μηδέν 

πρός ἀνόρθωσιν δυνάμενοι νά πράξωσι. Ἐσεμνύνοντο τὸ μέν διότι ἐκληρονόμησαν πατρίδα 

εὐγενῶν οἰκογενειῶν, ἐθλίβοντο ὅμως διότι ἐστεροῦντο αὐτῶν καί μακρόν κατά μακρόν 

ἀπεσβύνοντο τά γνωρίσματα τῶν εὐκλεῶν αὐτῆς Ἑλληνικῶν Σχολείων ὐπό τῆς ἀπορίας 

πολιορκούμενα. 

 Ἀλλ’ ἧ θεία πρόνοια προνοοῦσα ὑπέρ τῆς ἀνθρωπότητος ἑπῆλθε φωτίζουσα τόν 

ἀξιότιμον συμπολίτην ἡμῶν Κ
ον

 Στέρ. Στυλίδην νά ἀναλάβῃ αὐτοκλήτως τήν διατήρησιν τοῦ 

Νηπιαγωγείου καί Παρθεναγωγείου, ἀφ’ ἐτέρου δέ καὶ την γηραιάν Μαρίαν Κ. Κούρτη 

αὑτοῖς πολυτίμοις συμβούλοις αὐτῆς νά σχηματίσῃ δάνεια μέ ἐτήσιον τόκον δέκα 

Ναπολεώνια ὑπέρ τῆς κοινότητος ἡμῶν διακυβερνώμενα ὑπό τῆς  ἁξιότιμου Ἐπιτροπῆς τῆς 

Ἑλλ. Ἀνατ. Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἧς εὐγενεστάτε Κύριε ὑμεῖς προεδρεύετε. Εἴησαν 

εὐλογημένα τά στόματα αὐτῶν καί Κύριος ὁ Θεός προστατεύσῃ καί διαφυλάξῃ αὐτούς. Καί 

οὔτῳ Θεὶᾳ αὐτῇ λήψῃ τά σχολεία τῶν θηλέων λαμβάνωσῃ τήν προσήκουσαν πορείαν. 

 Τάς εὐεργεσίας ταῦτας εὐλαβουμένη ἡ κοινότης Μεγαρόβου καί ἄθροισμα τῆς 

μεγάλης αὐτῆς εὐγνωμοσύνης θέλουσα να ἀποδώσῃ ἐνέκρινε νά φωτογραφήσῃ τάς ἐξετάσεις 

τοῦ Νηπιαγωγείου γενομένας εν ὑπαίθρῳ ἐντός τῆς αὐλῆς τῆς ὡραιοτάτης Ἐκκλησίας ἡμῶν 

ἐν ὀνόματι τοῦ Ἀγ. Δημητρίου, καί ταύτης ἀρχαῖα μοναδικά λείψανα τῶν εὐγενῶν 

προσπαθειῶν τῶν προγόνων ἡμῶν καί ὑμετέρων συγγενῶν, καί παραγάγῃ οὕτω εἰκόνα 

παριστῶσαν τῷ εὐεργέτῃ ἡμῶν Στ. Στυλίδη καθήμενον ἐν τῳ μέσῳ τῶν ὑπέρ διακοσίων 

νηπίων πέριξ καί γύρω τῆς δωρεᾶς εἰς πολῖτας καί παιδία χἀμαί καθήμενα. Τοῦτο 

εὐαγγελιζόμενοι ὑμῶν λαμβάνομεν τήν τιμήν ἵνα σᾶς παρακαλέσωμεν θερμῶς νά δεχθήτε 

δύο 2 τοιαύτας εἰκόνας μίαν μέν διά τήν αἴθουσαν τού συμβουλίου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς αὐτόθι 
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Ἑλληνικῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Τῆς Ἀγίας Τριάδος καί τήν ἑτέραν διά τήν 

Σεβαστήν ἡμῶν Ὑμετέραν οἰκογενείαν. Αἱ εικόνες ἀποστέλλονται μέσῳ τῶν ἀδελφῶν 

Οἰκονόμου. 

 Διερμηνευταί ὅθεν γενόμενοι τῆς μεγάλης Εὐγνωμοσύνης ἁπάσης τῆς κοινότητος 

ἡμῶν πρός ὑμᾶς τε καί ἅπαντα τα σεβαστά μέλη του συμβουλίου διατελοῦμεν μετά τής 

προσηκούσης ὐπολήψεως καί βαθυτάτου σεβασμού. 

 

 Τῇ 21 Νοεμ. 1893 Μεγάροβον 

 

Οἰ Ἐφοροι τῶν Ἑλλινικῶν Εκπαιδευτικῶν 

     Καταστημάτων Μεγαρόβου  

     Θεόδωρος γουραμάρε 

     Στέργιος Γ. Δόγα 

     Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

     Στέργιος Δένδρου 

     Θωμάς Βίστα 

     Βάγκος Καρδίκης 

 

Πρός τον Ἀξιότιμον καί Εὐγενέστατον  

Κον Κον Μιχ. Δούμπα –πρόεδρο τοῦ συμβουλίου τῆσ ἐν Βιέννῃ Ἐλλ. Ἀνατ. Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλ. Τῆς Ἀγίας Τριάδος. 

 

Εἰς Βιέννη 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς τοῦ Εὐεργέτου Στυλίδου πρός τούς πατριώτας αὐτοῦ Μεγαροβίτας  

 

18/30 Δεκεμβρίου 1893. Βουκουρέστιον 

 

Ἀγαπητοί μοι συμπολῖται 

Εἰς Μεγάροβον 

 

Τήν ἐπιστολήν τῆς σεβαστῆς Ἐφοροεπιτροπῆς συνοδευομένην μετά τῶν 

Προγραμμάτων τοῦ τε Παρθεναγωγείου καί Νηπιαγωγείου ἔλαβον καί ἀναρτήσας αὐτά ὡς 

τό τιμιώτερον οἰκιακόν κόσμημα ἑν τῳ δωματίῳ μου σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας. 

Μολονότι ἀγαπητοί μοι οὔτε ἠννόησα ποτέ οὔτε ἐννοῶ νά ἀναμιχθῶ καί ἐπέμβω εἰς 

τά τῶν σχολείων, διότι καί ἐγγράμματος δέν ηὐτύχησα νά ἧμαι καί μακράν ὑμῶν εὐρίσκομαι, 

μόλα ταύτα θά μοί ἑπιτρέψητε ὡς συμπατριώτης σᾶς νά σἁς συστήσω τήν αὐστηροτέραν 

οἰκονομίαν ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι τῶν οἰκονομικῶν εἰσί πονηραί, ἀφοῦ 

βεβαιωθῆτε, ὅτι τά πρός συντήρησιν τοῦ Παρθεναγωγείου καί Νηπιαγωγείου χρήματα 

ἀποκόπτω ἑκ τῶν τῆς συντηρήσεώς μου ἐξόδων καί τοῦτο ἵνα φανῶ συνεπής εἰς τάς 

ὑποσχέσεις μου. Χάριν δέ τῆς σκοπιμωτέρας λειτουργίας τοῦ Παρθεναγωγείου ἔκρινα καλόν 

νά προσθέσω ἕτερα (6) Ναπολεόνια εἱς τα ἤδη ὁρισθέντα 100 Ἑκατόν. Οὕτω δέ τοῦ λοιποῦ 

θέλετε λαμβάνειν Ναπολεόνια 106 ἑκατόν ἐξ ἐτησίως εἰς δύο δόσεις.  

Ἕν πρᾶγμα Συμπολῖται μου μέ λυπεῖ καιρίως ὅταν ἀκούω ὅτι σὰς διαιρεῖ ὁ βάσκανος 

δαίμων τῆς διχονοίας ἥτις καταστρέφει ὄχι μόνον οἰκογενείας χωριά καί πόλεις ἀλλά καί 

κράτος ὀλόκληρον. Ἀποσκορακίσατέ την λοιπόν μακράν τῆς πατρίδος καί ἄν δέν ἦναι 

δυνατόν νά τήν ἀντικαταστήσητε διά τῆς θείας ὁμονοίας, τουλάχιστον μή λαμβάνητε τά 

κοινά καί ἱδίως τά σχολειακά ὡς παλαίστραν τῶν ἀτομικῶν σας παθῶν. Βεβαιωθῆτε δε 

ἀδελφοί μου ὅτι τήν μεγαλυτέραν ἀγαλλίασιν θά αἰσθανθώ ὅταν ἀκούσω τήν ὁμόνοιάν σας. 

Περαίνων ταύτην μου κατασπάζομαι ὑμᾶς ἅπαντας ὀλοψύχως καί διατελώ ὁ ἀγαπών 

ὑμᾶς συμπολίτης. 

(Πανομοιότυπον τῆς υπογραφής)                         Στέργιος Στυλίδης 

Υ.Γ. Τήν δευτέραν δόσιν τοῦ τρέχοντος ἔτους 1893/94 ἤτοι Ναπολεόνια 56 πεντήκοντα ἕξ 

θέλω ἐμβάσῃ ὑμῖν διά τοῦ Κου. Μιχαήλ Κ. Δανάμπαση περί τάς ἀρχάς Φεβρουαρίου 1894. 

Τάς ἐγγιζούσας ἁγίας τῶν Χριστουγέννων ἑορτάς καί τό νέον ἔτος εὔχομαι νά διέλθητε ἐν 

ὑγείᾳ καί εἰς ἔτη πάμπολλα.       ω ηδιος 
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 Οἱ ὑποφαινόμενοι Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. Ἐκπαιδευτικῶν καταστημάτων 

Μεγαρόβου ἐλάβομεν παρά τῆς ἀξιοτίμου Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Βιέννῃ Ἑλληνικῆς Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος μέσον Κυρίων Ἁδελ. Οἰκονόμου τό ἀντίτιμον τοῦ ἐτησίου 

τόκου 1893, προϊόν τῶν δύο λαχείων 60520 καὶ 60521 Οὐγγρικοῦ δανείου, ἀφιερώματος τοῦ 

Ἀοιδίμου Δημ. Κούρτη - ὑπέρ τῆς κοινότητος ἡμῶν φιορίνια 101,67 καὶ ὑποφαινόμεθα. 

Τῇ 20 Δεκεμ. 1893 Μεγάροβον 

     Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑλλην. Ἐκπαιδευτικῶν 

     Καταστημάτων Μεγαρόβου 

     Θεόδωρος Γουραμάρι 

     Στέργιος Δόγα 

     Ναούμ Βαρζάκου 

 

 Οἱ ὑποφαινόμενοι Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. Ἐκπαιδευτικῶν καταστημάτων 

Μεγαρόβου ἐλάβομεν παρά τῆς ἀξιοτίμου Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Βιέννῃ Ἑλληνικῆς Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος μέσον Κυρίων Ἁδελ. Οἰκονόμου τό ἀντίτιμον τοῦ ἐτησίου 

τόκου 1894, προϊόν τῶν δύο λαχείων 60520 καὶ 60521 Οὐγγρικοῦ δανείου, ἀφιερώματος τοῦ 

Ἀοιδίμου Δημ. Κούρτη - ὑπέρ τῆς κοινότητος ἡμῶν φιορίνια 86 ὀγδοῆντα ἕξ καὶ 

ὑποφαινόμεθα. 

Τῇ 20 Δεκεμ. 1894 Μεγάροβον 

     Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑλλην. Ἐκπαιδευτικῶν 

     Καταστημάτων Μεγαρόβου 

     Στέργιος Δόγα 

     Ναούμ Βαρζάκου 

 

Σημ. Διά τό ἑξῆς πάντοτε 86 φιορίνια θά λαμβάνονται. Θά γίνει πάντοτε ἡ ἁνωτέρω 

ἀποδειξις μέ τήν ἀλλαγήν μόνο τῆς χρονολογίας καὶ ἔτους. 
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 Ἀντίγραφον τῆς ἀποδείξεως ὁποίαν ἡ Ἐφορεία τῶν Σχολείων Μεγαρόβου ἔστειλε εἰς 

Βιέννην μέσον Ἀδελ. Οἰκονόμου προς παραλαβήν τῶν χρημἀτων τοῦ τόκου τοῦ 

ἀφιερώματος τοῦ ἀοιδίμου Δημητρίου Κούρτη ὐπέρ τῆς κοινότητος Μεγαρόβου ὡς 

φαίνονται σελ. 1-2. 

 

 Οἱ ὑποφαινόμενοι Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. Ἐκπαιδευτικῶν καταστημάτων 

Μεγαρόβου ἐλάβομεν παρά τῆς ἀξιοτίμου Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Βιέννῃ Ἑλληνικῆς Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος μέσον Κυρίων Ἁδελ. Οἰκονόμου τό ἀντίτιμον τοῦ ἐτησίου 

τόκου 1893, προϊόν τῶν δύο λαχείων 60520 καὶ 60521 Οὐγγρικοῦ δανείου, ἀφιερώματος τοῦ 

Ἀοιδίμου Δημ. Κούρτη - ὑπέρ τῆς κοινότητος ἡμῶν φιορίνια 101,67 καὶ ὑποφαινόμεθα. 

Τῇ 20 Δεκεμ. 1893 Μεγάροβον 

     Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑλλην. Ἐκπαιδευτικῶν 

     Καταστημάτων Μεγαρόβου 

     Θεόδωρος Γουραμάρι 

     Στέργιος Δόγα 

     Ναούμ Βαρζάκου 

     Στέργιος Δένδρου 

     Θωμάς Βίστα 

     Ἰωάννης Καρδίκης 

 

Σημείωσις- εἰς ἐν τῇ σελ. 2 ἰδίου βιβλίου δηλοῖ ἡ ἐπιστολή τοῦ Ἐυγενεστ. Μιχ. Δοῦμπα 

προέδρου τοῦ συμβουλίου τῆς ἀνωτέρω ἐπιτροπῆς ἀπό τοῦ ἔτους 1894 καὶ ἀκολούθως ὁ 

τόκος τοῦ ἐν λόγῳ δανείου ἕσεται 83- φιορ. καὶ 4 ‰ ἐπομένως τοσαύτα ἡ ἐφορεία 

Μεγαρόβου θά λάβει κατ’ ἔτος ἀφοὖ ἁφαιρεθή τό Ἐκκλησιαστικόν δικαίωμα ὅπερ συνειθίζει 

ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπή τῆς ἐν Βιέννῃ Ἐκκλ. νά πρατῇ. 

Ἐάν δε ἐξ εὐγενεστέρου καὶ Ὑψηλοτέρου καθήκοντος τοῦ λοιποῦ δέν κρατήσει τό Ἐκκλ. 

δικαίωμα τότε ἔπονται 86 φιορίνια ὁ τόκος τοῦ ἀφιερώματος ὅπερ θα λάβει ἡ Ἐπιτροπή 

Μεγαρόβου. Ἡ σημείωσις 2
ης

 Γ. Οἰκονόμου τοιοῦτον δηλοῖ δηλαδή ὅτι διά τό προσεχές ἔτος 

1894 καὶ ἀκολούθως θά λάβαίνεται τακτικῶς κατ’ ἔτος 86 φιορίνια ἀπό τήν ῥηθείσαν 

ἐπιτροπήν τῆς ἐν Βιέννῃ Ἐκκλησίας. 
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Ἀντίγραφον ἀναφορᾶς ἥν ἡ Ἐφορία ἐπέδωκε Τῷ Μητροπολίτῃ ἐξαιτουμένη τήν 

ἀποκατάστασιν τῆς Ἐπιχορηγήσεως ἐξ ἑκατόν λιρῶν παρά τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως ἔχει δε 

ὡς ἐξῆς   εἵναι ἡ πρώτη! 

 

Σεβασμιώτατε! 

 

Ἐλάβομεν οἱ ὑποφαινόμενοι συνέντευξιν μετά τοῦ ἀξιοτίμου ἀντιπροσώπου τῆς 

Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀναφορικῶς τῆς ἐπιχορηγήσεως διά τό Μεγάροβον. Ἀτυχῶς ὅμως τό 

ὀξύ τῆς βραχείας ἀνταλλαγῆς ἐπί τοῦ ζητήματος διά τό ὁποῖον καί ἐσμέν καταλελυπημένοι 

ἀφήρεσε πᾶσαν ἀξίαν καί κατέστησε αὐτήν ἄγονον ἐνῷ ἠδύναντο αἱ ὁριστικαί πληροφορίαι 

νά ὦσι συντελεστικώταται. Παρ’ ἐλπίδα εὑρέθημεν εἰς ἀπορίαν καί ἀπέναντι τετελεσμένου 

γεγονότος, ἀκούσαντες ὁριστικώς τήν ἀπόσβεσιν τῆς μέχρι τοῦδε ἐπιχορηγήσεως ἐκ τοῦ 

καταλόγου αὐτῶν. 

Ἐν τοιαύτῃ δυσαρέστῳ θέσει περιελθόντες, νομίζομεν φρόνιμον νά ποιήσωμεν 

γνωστόν τῇ ὑμετέρα Σεβασμιότητι, ὅτι ἡ τοιαύτη ἀπόφασις τῶν ἐνδιαφερομένων διά τό 

Μεγάροβον βουληφόρων ἐπροξένησεν μεγίστην λύπην καί αἴσθησιν. Τό ἀπροσδόκητον τῆς 

ἀποφάσεως χωρίς νά προηγοῦνται προκαταρτικαί πληροφορίαι περί τῆς ἀνάγκης ἤ μή ἐκ 

μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων, δίδει νά πιστεύσωμεν, ὅτι εἶναι ἁποτέλεσμα ὑπερβολικῆς 

Ἐκτιμήσεως τοῦ Μεγαρόβου ἤ πεπλανημένων ὐπολογισμῶν οὐδέποτε ὅμως κακή πρόθεσις. 

Ἠ εὐεργεσία Στυλίδου ἦλθε θείᾳ προνοίᾳ εἰς ἐπίρρωσιν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων, διό καί 

ἐχαίρομεν οὐχί δέ εἰς ἐλάττωσιν αὐτῶν ὡς διατείνονται πρός γενικήν λύπην τῶν 

Μεγαροβιτῶν καί αὐτοῦ δέ τοῦ Εὐεργέτου ὅταν τό ἀκούσῃ. Οὐδαμοῦ ἁλλοῦ καί τό 

ἑκατοστόν τοῦ λεπτοῦ ἕχει τόσην ἀξίαν ὅσην ἐν Μεγαρόβῳ ὅπου καί τό κερμάτιον διά τήν 

πνευματικήν τροφήν ἐξοδεύεται. Τό πρός τά Ἑλληνικά γράμματα αἴσθημα τῶν Μεγαροβιτῶν 

δέν εἶναι ἡ καλλιέργεια τῶν ἐπιχορηγήσεων καί λανθάνεται ὁ αὐτήν ἴσως φρονῶν. Εἵναι 

ἀρχαῖον κληρονόμημα χρονολογούμενον ἀπό τοῦ 1800 κυρίως δέ ἀπό τοῦ 1817 ὁπότε 

παραλλήλως ἠκολούθει τάς Σέρρας καί Κοζάνην ἐν τῷ πνευματικῷ περιβόλῳ τοῦ ὁποίου 

συνέρρεον μαθηταί ἐξ Ὀχρίδος, Ρέσνης, Μηλοβίστης, Κρουσόβου, Φλωρίνης, Περλεπέ καί 

ἑξ αὐτῶν τῶν Βιτωλίων ὐπολειπομένων τότε κατά πολύ ἕνεκα καιρικῶν περιστάσεων καί 

κατεξόδευε τότε μάλιστα πολλαπλάσια τῆς καρδιοσυνάκτου ἐπιχορηγήσεως μόνον ἐκ τῶν 

ἱδρώτων ἑκάστου καί τῶν μικρῶν κοινῶν πόρων, και ἐθεωρεῖτο δευτέρα Χάλκη ἀφοῦ οἰ 

καλλίτεροι τῶν διδασκάλων ἑδίδαξαν ἐκεῖ. Ἀλλ’ ὡς πάντα, οὕτω καί τό Μεγάροβον ὑπείκει 
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εἰς τόν φυσικόν νόμον τῆς παρακμῆς, μεταναστευσαςῶν πολλῶν τῶν καλλιτέρων 

οἰκογενειών εἰς Βιτώλια καί ἀλλαχόσε καί ἤδη εὑρίσκεται, Σεβασμιώτατε, ὡς τό βλέπετε 

καθαρῶς μετά μεγίστου ἄλγους ἀναμιμνησκομένου τοῦ παρελθόντος. Ἡ θεία πρόνοια 

ἀνταμείβουσα τήν πίστιν τοῦ αἰσθήματος αὐτῶν ηὐδόκησε νά ἐπέλθῃ ἀρρωγός διά τοῦ 

Στυλίδου εἰς ἐπίρρωσιν καί ἐνίσχυσιν τῶν Ἑλληνικῶν γραμμάτων ὑπέρ τῆς ἐπανόδου τῶν 

ὁποίων πολύ ἐκολακευόμεθα. Τίς ὅμως ἠδύνατο νά πιστεύσῃ ὅτι θά λάβωσι χώραν 

λανθασμένοι ὐπολογισμοί καί θά ἀφαιρέσωσι τήν μόνην ζωτικήν τῶν Σχολείων ἰκμάδα ἐπί 

τῷ προσχήματι ὅτι ἀντικατέστησε αὐτήν ἡ συνδρομή τοῦ Στυλίδου, ὅστις ἐπῆλθε νά 

συγκρατήσῃ μόνον τό Παρθεναγωγεῖον ὅπερ ἐκλονίζετο καί ὀνόματι μόνον ὑφίστατο; Μή 

διά τῆς προσφορᾶς τῆς πολιτίμου ταύτης εὐεργεσίας ἐπῆλθον τά πλούτη τοῦ Κροίσου; Οὐχί 

βεβαίως. Ἁπλῶς μία ἀνακούφισις ἀπό 50/60 λιρῶν ἐπῆλθε διότι ὁ εὐεργέτης ἀξιοῖ τά 100 

Ναπολεόνια νά ἐξοδευθῶσι μετά ἰδιαιτέρων σημειώσεων διά τήν ἀξιοπρεπῆ διατήρησιν τοῦ 

ἐπ’ ὀνόματος πλέον αὐτοῦ Στυλιδείου Παρθεναγωγείου. Ὥστε ὡς βλέπετε οἰκονομία 50/60 

λιρῶν καί ἄν αὕτη δεν ὑπῆρχε τά σχολεία μας ἤθελον ὑποστῆ καί νέαν κολόβωσιν μή οὕσης 

ἐπαρκοῦς καί τῆς ἑκατολίρου ἐπιχορηγήσεως τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. 

Ἁλλά σήμερον, ὁπότε οἱ πόροι ἠλαττώθησαν κατά τό ἥμισυ διότι ἐκλείπει καί τό 

δάσος καί ἄλλα πολλά, διότι καί διά τάς χρηματικάς στενοχωρίας καί προσηλυτιστικάς 

ἀποπείρας ἡ φορολογία τῶν πολιτῶν διά τήν ἀξιοπρεπῆ διατήρησιν τῶν Σχολείων μας δέν 

ἐπιτρέπεται σήμερον ὅποτε παρίσταται ἀνάγκη θερμοτέρας ὑποστηρίξεως καί ἰσχυροτέρας 

προαγωγῆς, γλυκείας συμπεριφορᾶς καί περιθάλψεως πρός διάσωσιν ἀκεραίαν τῆς πατρικῆς 

κληρονομίας, σήμερον, λέγομεν, ἐνεκρίθη ἡ ἀπόσβεσις τῆς ἐπιχορηγήσεως; Λυπηρόν τῇ 

ἀληθείᾳ πολύ. Ἀλλ’ ὁ ὕψιστος δέν πιστεύομεν νά μᾶς ἑγκαταλείψῃ καί πάλιν ἕρμαιον. Δεν 

εἴπομεν πάντα ταῦτα ὅπως ἐκμεταλλευώμεθα τάς καλάς διαθέσεις τῶν ὁμογενών ἤ καί μή 

βλέψει κερδοσκοπίας. Οὐχί. Ἐνώπιον ὑμῶν καθυποβάλλομεν τούς ἐτησίους ἰσολογισμούς 

διά νά βεβαιωθῆτε ἀσφαλέστερον ἰδίοις ὑμῶν ὀφθαλμοῖς τήν βεβαίαν καί ἀπόλυτον ἀνάγκην 

διαβεβαιοῦντες αὐτήν ὅτι ἑν τῇ παντοία περιπτώσει δηλαδή ἐν τῇ ἐπαρκείᾳ τῶν πόρων ἡμεῖς 

πρώτον θέλομεν αποσυρθῇ, (αποχαιρετήσει αὐτήν), μή καταδεχόμενοι ξένου ἱδρῶτος. 

Κολακευόμεθα, ὡς καί πᾶς Μεγαροβίτης, ὅτι γνωρίζομεν κάλλιον παντός ἄλλου, καί 

ἔσομεν ἁρμοδιώτεροι νά ἐκφέρωμεν περί τούτου γνώμην. Πάντες οἱ Μεγαροβῖται εἰσί ἐξ 

αἰσθήματος πατρικοῦ προαιρετικοί θεράποντες τῶν Ἑλληνικών γραμμάτων καί ἔχουσι 

ἀξιώσεις νά εἰσακουσθῶσι αἱ εὐχαί αὐτῶν. Διό θερμῶς παρακαλούμεν, Σεβασμιώτατε, ὅπως 

ἐν τῇ ἐξιδιασμένῃ ὑμῶν μερίμνῃ ὡς πρόεδρος καί ὡς ἐνδιαφερόμενος ὑπέρ τῶν Ἑλληνικῶν 

σχολείων μας λάβητε τήν φροντίδα νά ἐνεργήσητε περί τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς 

ἐπιχορηγήσεως χωρίς να λείψῃ οὐδεμία τετραμηνία ἤ κερμάτιον αὐτῆς. 
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Εὐελπιστοῦντες ὅτι αἱ θερμαί αὗται παρακλήσεις θέλουσι εὕρῃ τήν προσήκουσαν 

ἠχώ διατελοῦμεν μετά τοῦ προσήκοντος καί βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ὑποφαινόμεθα. 

 

Τῇ 26 Φεβρουαρίου 1894  Βιτώλια και Μεγάροβον 

 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑν Μεγαρόβῳ Ἑλληνικών 

     Εκπαιδευτικών καταστημάτων 

Στέργιος Δόγα 

Ναούμ Βαρζάκου 

Θωμάς Βίστα 

Βάγκος Καρδίκης 

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ  

Ἁγ. Πελαγωνείας Κω Κω  

Ἀλεξάνδρῳ 

    Ἐνταῦθα 

 

Ἔπρεπε καί τοῦτο νά προστεθῇ ἐν ὑστερογράφῳ 

 

Ἐάν λόγοι οἰκονομίας ὑπαγορεύσωσι τήν παῦσιν τῆς ἐπιχορηγήσεως διά τά Σχολεῖα 

Μεγαρόβου, ἡμεῖς δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι, οἱ αὐτοί λόγοι τῆς οἰκονομίας αὐστηροτέρας 

μάλιστα, ἐπιβάλλουσι τήν ἄμεσον ἀντικατάστασιν αὐτῆς. Διότι διά τοῦ πρώτου μέτρου 

οἰκονομείται ὅλη ἐνῶ διά του δευτέρου ἱκανοποιούνται πνεύματα, παρελθόν, παρόν καί 

μέλλον καί ἐξομαλύνονται τά δημόσια πράγματα μάλιστα τοῦ Μεγαρόβου, ὅπου δυσκολία 

καί ἀνωμαλία δέν πρέπει νά ὑπάρχῃ πρός περισσασμόν. Τό ἀκράδαντον εἰς τάς ἀρχάς καί ἡ 

ἐπιμονή εἰς τά πατρῶα αὐτῆς δι’ ὧν περικοσμεῖται σήμερον, πείθει ή πείθουσι καί τον 

ἐνδιαφερόμενον νά παραδεχθῇ ὅτι ἐνταῦθα τό χρῆμα τοῦ ἰδρώτος τιμᾶται καί οὐχί εἰς μάτην 

καταναλίσκεται καί καταδαπανᾶται.  
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Δευτέρα ἀναφορά πρός τόν Μητροπολίτην ἡμῶν διά τήν ἐπιχορήγησιν ἔχει δέ ὡς ἑξῆς 

 

Σεβασμιώτατε 

Αὖθις ἐπαναλαμβάνομεν νά συστήσωμεν τῇ ‘Υμετέρα Σεβασμιότητι, ὅτι, ἡ παῦσις 

τῆς ἐπιχορηγήσεως τῆς Ἰεράς ἡμῶν Μητροπόλεως διά τά Σχολεία τοῦ Μεγαρόβου εἷναι 

βλαβερά, καί κατά συνέπειαν δέον νά μεριμνήσητε συντόνως ὑπέρ καί τῆς ἀπολύτως 

ἀναγκαίας ἀποκαταστάσεως αὐτῆς. Οὔτε ὡς ἐπωφελούμενοι τῶν ὑπέρ τῆς Ἐκπαιδεύσεως 

τῶν τέκνων ἡμῶν ἐνδιαφερομένων Εὐγενῶν διαθέσεων, οὔτε ὡς ἔχοντες ἀξιώσεις διά τήν 

κατά τό παρελθόν ἐκπαιδευτικήν πατραγαθίαν, ἐκθέτομεν τἁς θερμοτάτας ταύτας 

παρακλήσεις, ἀλλ’ ἐπί τῇ βάσει αὐτῆς τῆς ἠμερησίας ἐκπαιδευτικῆς τροφῆς καθιστάσης 

σήμερον ἀπολύτως αναγκαίας. 

Ἡ εὐεργεσία τοῦ Εὐεργέτου ἡμῶν προορισθεῖσα ἀποκλειστικῶς διά τήν ἀξιοπρεπῆ 

διατήρησιν τῶν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ πλέον λειτουργούντων Παρθεναγωγείου καί 

Νηπιαγωγείου, διά μέν τῆς διατηρήσεως τοῦ Παρθεναγωγείου ὠφελεῖ τό ταμεῖον τῆς 

κοινότητος κατά 50/60 λίρας τάς ὀποίας αὕτη ὑπέρ αὐτοῦ ἐξόδευε, διά δε τοῦ Νηπιαγωγείου 

ἀντικατέστησε  «την Ἀδελφότητα» ἡμῶν, ἥτις εἶχε συστήσει αὐτό καί ἥτις διά τῶν μικρῶν 

αὐτής πόρων διετήρει αὐτό ἅμα ὡς εἶδον φθίνουσαν τήν θέσιν τῶν οἰκονομικῶν τῶς χώρας. 

Ὅθεν σαφῶς ἥδη ὀρίζεται ἡ ἀποκατάστασις καί ἡ ὀριστική χρησιμοποίησις τοῦ ἑν λόγῳ 

Εὐεργετήματος ὐπέρ τῶν εἰρημένων σχολείων, ὑπέρ ὧν ὑπό τοῦ εὐεργέτου καί διετέθησαν. 

Ενᾦ λοιπόν τό Μεγάροβον εὐεργετείται καί διά τῆς εὐεργεσίας αὐτῆς ὡθείται πρός τά πρόσω 

συγχρόνως ὐποβάλλεται καί εἰς μεγαλυτέρας ὐποχρεώσεις νά διατηρήσῃ καί τά λοιπά αὐτοῦ 

σχολεία ὑφ’ ὄλας τάς ἐπόψεις παραλλήλως, καί εἰς τόν αὐτόν ἀξιοπρεπή βαθμόν καί 

ἀνώτερον μάλιστα, ἀφού ταύτα τά σχολεία εἰς μίαν καί τήν αυτήν χώραν εὑρίσκονται. Ἐνᾦ 

λοιπόν χρόνῳ τοσαύται ὐποχρεώσεις ἑξόδων ὐποβάλλονται, ἀφ’ ἑτέρου δε αἱ ἁξιώσεις τῶν 

ἐσόδων ἑλαττούνται, τό δάσος ἐκλείπει καί ἅλλα πολλά, φρόνιμον καί δίκαιον εἷναι 

Σεβασμιώτατε, νά παύση ἡ ἐπιχορήγησις τῆς Ἰεράς ἡμῶν Μητροπόλεως καί οὕτω νά 

ἁφαιρεθῇ τό μόνον ἁληθές στήριγμα τῶν ἡμετέρων σχολείων; Γνωρίζομεν καλῶς τήν ἀξίαν 

τῶν Νηπιαγωγείου και Παρθεναγωγείου, πολύ περισσότερον ὄμως γνωρίζομεν τήν ἀξίαν τῶν 

Ἀρρεναγωγείων ὑπέρ ὧν μόνον ἡ καθυστέρησις ἀρκεί νά καταστενοχωρήσῃ πάντα 

Μεγαροβίτην πόσω μᾶλλον ἡ πραγματική αὑτοῦ παύσις; Τό βάρος καί πικρόν τοῦτο 

ἀναλογιζόμενοι εἱς οὐδένα ἐτολμήσαμεν να κοινοποιήσωμεν αὐτό καί κρατοῦμεν εἰσέτι 

μυστικόν ἐλπίζοντες πολύ εἰς τήν θείαν πρόνοιαν, εἱς τήν εὐγένειαν τῶν ἑνδιαφερομένων καί 
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εἱς τήν ἰδιαιτέραν ὐπέρ τῶν σχολείων του Μεγαρόβου μέριμναν τῆς ‘Υμετέρας 

Σεβασμιότητος. 

Ὅπως δέ ἀσφαλέστερον περί τῆς θέσεως αὐτῶν βεβαιωθήτε, προσφέρομεν ὑμῖν αὑτό 

τό μέγα βιβλίον τῆς κοινότητος ένθα εἰσί καταχωρημένοι οἱ ἐτήσιοι Ἰσολογισμοί τῶν 

τελευταίων ἐτών τῶν ἐσόδων καί ἐξόδων τῶν σχολείων Μεγαρόβου, ὅπως ἱδίοις ὑμῶν 

ὀφθαλμοίς ίδητε τήν οἰκονομικήν κατάστασιν τῶν σχολείων ἡμῶν καί τήν πηγήν τῶν πόρων 

αὐτοῦ, καί διαβιβάσητε αὐτά ὡς ἔχουσι παρά τοίς ἀρμοδίοις, παρά τοῖς ὀποίοις, 

παρακαλούμεν θερμῶς νά ἐπισυνάψητε καί ὑμεῖς τάς παρακλήσεις πρός ἄμεσον καί 

ἀκεραίαν ἁντικατάστασιν τῆς ἑπιχορηγήσεως  μετά τῆς διαβεβαιώσεως, ὅτι ἡμεῖς πρῶτοι 

εὐλαβούμενοι ξένους ἰδρώτας θέλομεν ἀποχαιρετήση αὐτήν ἄμα ὡς εὔδιος χρόνος ἐπαρκής 

ἐπιστῇ. 

Ἐλπίζοντες ὅθεν ἐν τῇ ἐξιδιασμένη ὑμετέρα μερίμνῃ καί ὡς πρόεδρος καί ὡς 

ἑνδιαφερόμενος θέλετε ἐνεργήση τά δέοντα διατελούμεν μετά τοῦ προσήκοντος βαθυτάτου 

σεβασμοῦ. 

 

Τῇ 16η Μαρτίου 1894   Βιτώλια – Μεγάροβον 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτικών 

καταστημάτων Μεγαρόβου   

Θεόδωρος Γουραμάρι 

Στέργιος Δόγα 

Ναούμ Βαρζάκου 

Στέργιος  Δένδρου 

Θωμάς Δόγα 

Βάγκος Καρδίκης 

 

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ  

Ἁγ. Πελαγωνείας Κω Κω  

Ἀλεξάνδρῳ 

    Ἐνταύθα 
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Άναφορά πρός τήν ατοῦ θειοτάτην Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριὰρχην Κύριον Κον 

Νεόφυτον τᾦ πανσεβάστῳ ἡμῖν Πατρί καί Δεσπότην διά τήν ἐπιχορήγησην ἀφού ἔδειξεν 

ἁδιαφορίαν ἡ ἑδώ Μητρόπολις. Ἀν. Πρώτη 

 

Παναγιώτατε Δέσποτα, 

Θεία εὐδοκία ἡ ἁρετή τῆς ‘Υμετέρας ἀγαθότητος ἀνύψωσε τήν ‘Υμετέραν Θειοτάτην 

Παναγιότητα ἐπί τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου ἀπό τοῦ ὕψους τοῦ ὀποίου ὡς ἀπό 

ἀστεροσκοπείου θεωμένη τόν μέγαν καί εὐρύτατον ὁρίζοντα τῆς Ἐκκλησίας μας, κέκληται 

νά ὁδηγήση τό ποίμνιον αὐτής ἕνθα πάντων αἱ θερμαί εὐχαί καλοῦσι. Εἴνε δεδοξασμένον τό 

ὄνομα τοῦ Ὑψίστου, ὅστις εὐδοκεί νά ἀνυψώςῃ τἁς ἀρετάς εἰς τόν προσήκοντα βαθμόν διά 

τἡν ὑπέρ τοῦ πλάσματος Αὐτού πρόνοιαν. Πάντες λοιπόν εὐχόμεθα ἀπό καρδίας ὄπως 

Κύριος ὀ Θεός διαφυλάξῃ τήν ὑγείαν αὐτής ἐπί ἔτη πολλά διά τήν εὐημερίαν καί προαγωγήν 

τῆς Ἐκκλησίας τοῦ ἡμετέρου γένους. 

Ἀπό τῆς ἀναχωρήσεως τῆς Ὑμετέρας θειοτάτης Παναγιότητος ἀπό τῆς Ἐπαρχίας 

ταύτης, τοῦ χωρίου ἡμῶν Μεγαρόβου τἁ δημόσια πράγματα περιήλθον εις ἥκιστα 

εὐχάριστον θέσιν. Πάσαι ὄμως αἱ ἀνωμαλίαι ἦσαν ἀνεκταί καί ἦττον βλαβεραί ἀφοῦ 

ἐβλέπομεν τά ἡμέτερα Ἑλληνικά Σχολεία, τό πολύτιμον τοῦτο κληροδότημα τῶν πατέρων, 

λειτουργοῦντα ὀπωσοῦν καλῶς, καίτοι μετ’ἄσθματος εἴχον τήν ἐπάρκειαν τῶν πόρων 

συμπληρουμένων πάντοτε ἀπό τῆς ἐπιχορηγήσεως τῆς Ἰεράς ἡμῶν Μητροπόλεως τῆς μόνης 

ταύτης ζωτικής καί κυρίας ἰκμάδος τῶν ἡμετέρων Σχολείων. 

Ἀλλά τό φθινόπωρον τοῦτο ὁ πρό τινῶν ἐτῶν διατηρῶν τό ἡμέτερον Νηπιαγωγείον 

καλός ἡμῶν πατριώτης ἐν Βλαχία, ἀκούων ὅτι τό Παρθεναγωγείον μας βαίνει εἰς μαρασμόν, 

γενναίῳ αἱσθήματι κινούμενος, ἀναλαμβάνει τήν διατήρησιν, προικίζει αὐτό μέ ἑκατόν ἀριθ. 

(100) Ναπολεόνια, ἅτινα ἁξιοί διά μόνην τήν ἀξιοπρεπή διατήρησίν τοῦ ἐπ΄ ὀνόματι αὐτοῦ 

Παρθεναγωγείου νά δαπανώνται, καί οὕτω σώζει το Παρθεναγωγείον μας ἀπό τήν 

κολόβωσιν ὀποίαν ἔμελλε νά υποστῇ διότι καί ἡ ἐπιχορήγησις τοῦ ἐπιδόματος τῆς Ἰεράς 

ἡμῶν Μητροπόλεως δεν ἐπήρκει πλέον νά ἀντισηκώςῃ τήν ἐλάττωσιν τῶν πόρων καί 

προσόδων, ἀφοῦ ἐξέλειψαν τά ἔσοδα ἐκ τοῦ δάσους μας καί ἄλλα πολλά ἐστείρευσαν καί 

βαθμηδόν στειρεύουσι. Χαρά κατέλαβε πάντας τοῦς Μεγαροβίτας καί πάντα ἐνδιαφερόμενον 

ἐπί τῷ αγαθῷ τούτῳ εὐεργετήματι τοῦ ἡμετέρου Πατριώτου διότι ὄχι μόνον ἁνακουφίζεται ἡ 

κοινότης ἀπό 50/60 λίρας ὅσας αὕτη ἐξώδευε ὐπέρ αυτοῦ ἀλλά καί ἡ ἀναβίωσις τοῦ 

Παρθεναγωγείου ἐπαγγέλλεται. 
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Ἀλλ’ ὄμως ἡ Ἰερά Μητρόπολις νομίζουσα, ὅτι διά τοῦ εὐεργετήματος τούτου αἱ 

πρόσοδοι πρός διατήρησιν τῶν σχολείων Μεγαρόβου ἀνήλθον εἰς τήν ἐπάρκειαν, καί ὅτι 

καθήκον ἀγαθοποιίας ποιεί ἀφαιρούσα ἀπό τῶν σχολείων αὐτού τό τέως αὐτοίς διδόμενον 

επίδομα χωρίς ποςῶς νά δώσῃ προσοχήν εἰς τάς διαφόρους προφορικάς ἐξηγήσεις καί εἰς τάς 

δύο ἀναφοράς ἐπιδοθείσας αὐτῇ παρά τῆς Ἐφοροεπιτροπής, ὅπου σαφῶς ἐκτίθενται οἱ 

ἱσολογισμοί τῶν τελευταίων ἐτῶν καί καθαρώς καταφαίνεται ἡ ἀνεπάρκεια καί ἡ οἰκονομική 

δυσχέρεια τῶν σχολείων τῶν αρρένων καί μή ἐννοοῦσα εὐλαβουμένη αὐτά ποσώς νά πεισθῇ, 

ἡρνήθη πλέον ἀπό τοῦ παρόντος φθινοπώρου (1893) τήν χορηγίαν τοῦ ἐν λόγῳ ἐπιδόματος 

καί μόνον τά σχολεία τοῦ Μεγαρόβου ἁπέκλεισε ἀπό τοῦ καταλόγου τῶν τοιούτων 

δωρημάτων τῆς Ἰεράς Μητροπόλεως πρός γενικήν λύπην ἁπάντων τῶν Μεγαροβιτῶν. 

Ἐπειδή λοιπόν ὁ ἁποκλεισμός οὗτος καί ἡ ἄρνησις ἀπάδει σκληρώς πρός τό 

συμφέρον τῶν ἡμετέρων Σχολείων καί ἐπειδή ἡ τοιαύτη ἀπόφασις ἥκιστα καλλιεργεῖ τό 

ἀγαθοποιόν πνεύμα καί ἀφίνει νά καταρρέουσι μαραινόμενα τα σχολεία Μεγαρόβου 

μάλιστα, ὄπερ καί κατά τό παρελθόν ἐξυπηρέτησεν πολύ τόν ἐκπαιδευτικόν ἐνταύθα τωῶν 

Ἑλληνικών γραμμάτων περίβολον, διότι ἑν τοῖς σχολείοις αὐτοῦ συνέρρεον μαθηταί ἐξ ὄλων 

τῶν πέριξ μερῶν καί αὐτῶν τῶν Βιτωλίων ὑπολειπομένων, καί ἐπειδή σιωπώντες καί 

παραδεχόμενοι τήν ἀρνητικήν ἀπόφασιν αὐτῆς, εἴμεθα ἠναγκασμένοι ἐκ νέου νά 

κολοβώσωμεν τά σχολεία μας ὄπερ μάς δυσαρεστεί ἦ κάλλιον μάς θανατώνει, καί ἐπειδή τό 

τοιούτον ἄδικον αὐτῶν μέτρον συνηγορεί μάλλον πρός τάς προσηλυτιστικάς ἀποπείρας τῶν 

ἐποφθαλμιώντων καί καραδοκούντων τοιαύτην εὐκαιρίαν διά τό Μεγάροβον, διά τούς 

λόγους τούτους καί διά πλείστους ἄλλους λαμβάνομεν τό θάρρος διά τῆς παρούσης μας νά 

παρακαλέσωμεν τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα θερμῶς ὄπως λάβῃ οἵκτον καί τείνει 

χείρα ἀρωγόν ὑπέρ τῶν ημετέρων Ἑλληνικῶν ἐκπαιδευτηρίων ἐνεργούσα παρά τοῖς 

ἁρμοδίοις  πρός ἀντικατάστασιν καί ἐξασφάλισιν διά τοῦ λοιποῦ τῆς ἐπιχορηγήσεως τοῦ 

ἐπιδόματος ἀκεραίου καί ἀνελλιπώς οἵον τάχιστα. 

Κολακευόμεθα ὄτι εἴμεθα μάλλον ἁρμόδιοι νά ἐκφέρωμεν τήν προσήκουσαν γνώμην 

ὑπέρ τοῦ ἀληθοῦς συμφέροντος τῶν ἡμετέρων σχολείων καί καθικετεύομεν θερμώς τήν 

Ὑμετέραν θειοτάτην Παναγιότητα ὄπως αἱ θερμαί ἡμῶν παρακλήσεις εἰσακουσθῶσι 

προσηκόντως, πρός πρόληψιν οἱασδήποτε ταπεινώσεως τῶν ἡμετέρων Σχολείων. 

Ἐντούτοις, κατασπαζόμενοι τήν παναγίαν δεξιάν τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης 

Παναγιότητος διατελούμεν εὑπειθέστατα τέκνα. 

Τῇ 31 Μαρτίου 1894 Σήμερα   Βιτώλια καί Μεγάροβον 

οἱ προκάτοχοι Ἔφοροι τῶν Ἑλληνικῶν           οἱ νῦν Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν 

ἐκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου               ἐκπαιδευτικών καταστημάτων 
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Μεγαρόβου 

                                                                              Θεόδωρος Γουραμάρι 

       Στέργιος Δόγα 

       Ναούμ Βαρζάκου 

       Στέργιος __________ 

       Θωμάς Βίστα 

       Βάγκος Καρδίκης 

 

Τῷ Παναγιωτάτῳ καί Θειοτάτῳ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ  

Τῷ Πανσεβάστῳ ἡμῖν 

Πατρί καί Δεσπότῃ Κυρίῳ Κ. Νεοφύτῳ 

Εἰς Κωνσταντινούπολιν 
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Τρίτη ἀναφορά πρός τόν Μητροπολίτην μας πάλιν διά τό Ἐπίδομα τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως 

 

Σεβασμιώτατε, 

Γνωστόν ἑστί τῇ Ὑμετέρα Σεβασμιότητι ὄτι ὁ πατριώτης ἡμῶν Στέργιος Στυλίδης τόν 

Σεπτέμβριον 1893 ἀνέλαβεν ὁ ἴδιος νά διατηρήσῃ καί τό ἡμέτερον Παρθεναγωγείον 

διαθέσας ὐπέρ αὐτού 100 ἐκατόν Ναπολεόνια ἅτινα ἀξιοῖ διά μόνην τήν διατήρησιν αὐτού νά 

δαπανώνται ὄλα. 

Ἡ Ἰερά ἡμῶν Μητρόπολις ὄμως, ἐνόμισεν ὄτι, ἀαφαιρουμένου αὐτού τοῦ βάρους τοῦ 

Παρθεναγωγείου ἐκ τοῦ δημοσίου ταμείου, θἀ δύνανται τἀ λοιπά σχολεία τῶν ἀρρένων νά 

οἰκονομῶνται ἀπό τάς ὐπαρχούσας προσόδους καί κηδομένη τῶν συμφερόντων αὐτής καί 

τῆς οἰκονομίας ἐνέκρινε καλόν, ἀμέσως ἀπό τοῦ παρελθόντος Σεπτεμβρίου 1893 νά 

περικόψη καί παύσῃ το οὕτως διά τἁ σχολεία Μεγαρόβου διδόμενον επίδομα, ἡγνόει ὄμως 

παντελώς ὄτι αὐτήν τήν ἰδίαν ἐποχήν ἁντίξοος περίστασις λαμβάνουσα χώραν, ἁφαιρεί τό 

δάσος μας καί προξενεί μεγίστην ζημίαν εἱς τό κοινόν καί σπουδαιοτάτην  ἐλλάττωσιν εἱς 

ταάς προσόδους, ὤστε νά μή δύνανται τά σχολεία τῶν ἁρρένων νά οἰκονομώνται ὄχι μόνου 

τοῦ Παρθεναγωγείου ἀφαιρουμένου ἀλλά καί αὐτής τῆς ἐπιχορηγήσεως ὐπαρχούσης. 

Ἴνα δέ ἀσφαλέστερον βεβαιώσωμεν τήν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα παραθέτομεν 

ἐνταύθα μερικάς διασαφήσεις. 

οἱ μισθοί διδασκάλων ἀνέρχονται ἐφέτος εἰς 6,166 λίρας Τουρκίας                     16.600 

ψάλται δεξιά καὶ ἀριστερά                 1.600 

καντηλανάφτες                  1.200 

τόκοι                    1.600 

δραγάται τοῦ μερᾶ μας                 2.500 

ἔξοδα Σχολείων Ἐκκλ. κόφτη κηρίον καί διάφορα              6.000 

                  29.500 

Πρόσοδοι καί εἰσοδήματα 

ἀπό Παγκάλι μένη δρις               10.000 

ἀπό βοσκή μερᾶ μας                  2.000 

ἀπό ἐνοίκιον χανίου ἐργαστηρίου                1.000 

ἀπό Κούρτη                      800 

ἀπό ἀφιερώματατυχηρἀ ὑποθετόμεν                3.200 

                  17.000 
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Ἔχομεν λοιπόν 17.000 λ.Τ. εἰσόδημα κυμαινόμενον ὄμως καί ἔξοδα 29.500 ὡσαύτως 

κυμαινόμενον, καί ἁν οἱ διδάσκαλοι παρουσιάσωσι ἀξιώσεις αὐξήσεως τἀ ἔξοδα τότε θά 

ἀνέλθωσι εἱς βαρύτερον σημείον, ὐπάρχοντος σήμερον μόνον τοῦ ἐλλείμματος 12.500 λ. Τ. 

νἁ μήν οἰκονομώνται κατ’ οὐδένα τρόπον καί γενική φορολογία ἀν ἐπιβληθῇ. Ἀλλά τοιαύτη 

θέσις τῶν σχολείων μας, Σεβασμιώτατε, δέν ἀντισηκώνεται σήμερον οὖτε μέ φορολογίαν 

οὖτε καί μέ ἄλλα μέσα οἰκονομάται καί κατά συνέπειαν ἡ παύσις τοῦ ἐπιδόματος διά τά 

σχολεία μας εἶναι βλαβερά καί ἀναγκαιοτάτη πολύ ἡ ἀμεσῆς ἁποκατάστασις αὐτής δινά καί 

ἀνελλειπῶς. 

Διά τούτο λοιπόν θερμῶς παρακαλούμεν τήν ὐμετέραν Σεβασμιότητα ὄπως ἑν τῇ 

ἐξιδιασμένῃ αὑτής μερίμνῃ καί ὡς πρόεδρος καί ὡς ἐνδιαφερόμενος ὐπέρ τῶν ἡμετέρων 

Ἑλλην. Σχολείων ἐνεργήσῃ παρά τοῖς αρμοδίοις πρός ἀντικατάστασιν τοῦ ἐπιδόματος αὐτού 

καί αὑεγης ποῦς. 

Εὐελπιστούντες ὄτι αἱ θερμαί αὕται παρακλήσεις θέλουσι τύχῃ καί εὕρῃ τήν 

προσήκουσαν ὑποδοχήν διατελούμεν μετά τοῦ προσήκοντος καί βαθυτάτου σεβασμού καί 

ὐποσημειούμεθα. 

Τῇ 4 Ἀπριλίου 1894                       Βιτώλια και Μεγάροβον 

Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν 

    Ἐκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου 

                                                                              Θεόδωρος Γουραμάρι 

       Στέργιος Δόγα 

       Ναούμ Βαρζάκου 

       Θωμάς Βίστα 

       Στέργιος Δένδρου 

       Βάγκος Καρδίκης 

 

Τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ 

Ἀγ. Πελαγωνείας Κυρίῳ Κ. 

Ἀλεξάνδρῳ 

  Ἐνταῦθα 
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Ἀντίγραφον ἁναφοράς ἀγγελικῆς περί παραιτήσεως τῆς Ἐφορείας ληξάσης τῆς περιόδου 

(ἀπάντησις Μητροπολίτου σελ. 191 ἰδίου 

ἀπάντησις Πατριωτών σελ. 192 ἰδίου) 

 

  Σεβασμιώτατε! 

 

 Κατά συνέπειαν λήξεως της συνήθους ὑπέρ ἡμῶν Ἐφοροεπιτροπικῆς περιόδου 

ὑπαγορευόμεθα νά παραδώσωμεν τούς λογαριασμούς, οὕς ἕτοιμάζομεν, τῇ ἡμετέρᾳ 

κοινότητι ἑπομένως καὶ τῇ ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι. 

 Ἐπειδή δε ὁ παρών χρόνος εἶναι σπουδαίος (εἶναι σπουδαίος) ἀναφορικῶς τῶν 

ἀνανεώσεων συμφωνιῶν καὶ μεταρρυθμίσεων ἐνδιαφερόμενοι πολίται κηδόμενοι, θερμῶς 

παρακαλοῦμεν τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ὅπως ἐν τῇ πατρικῇ αὐτῆς μερίμνῃ λάβῃ τήν 

πρόνοιαν πρός ἀντικατάστασην ὅπως προληφθῇ πάσα ἐνδεχόμενη ἀνωμαλία, διαβεβαιοῦντες 

α’τήν, ὅτι ἡ ἐπίσπευσις ἐστίν ἀπολύτως ἀναγκαία. 

Ὄθεν διατελοῦντες μετά τοῦ προσήκουντος σεβασμοῦ ὑποσημειοῦμεθα βαθυσεβάστως. 

Τῇ 6 Ἰουλίου 1894 Μεγάροβον 

     Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑλλην. Ἐκπαιδευτικῶν 

      Καταστημάτων Μεγαρόβου 

      Θεόδ. Γιάννα διά Β. Γαρδίκη 

Τῷ Σεβασμιωτατῳ Μητροπολίτῃ  Διά Στέργιου Δόγα Στέργιος Δένδρου 

Ἀγ. Πελαγωνείας Κ
ω 

Κ
ω
 Ἀλεξάνδρῳ  Ναούμ Βαρζάκου 

ἐνταύθα – εἰς Βιτώλια    Στέργιος Δένδρου 

      Βάγκος Γαρδίκης 

      Διά Θωμάν Βίστα Ν. Βαρζάκου 

 

 

 

Ἀξιότιμε Κύριε Μιχ. Δανάμπαση 

ἀντιπρόσωπε τοῦ ἡμετέρου Εὐεργέτου 

 Ἐπειδή ἔληξε ἡ περίοδος τῆς Ἐφορείας μας κατά συνέπειαν λήγει καὶ ἡ περίοδος τῆς 

ἐν τοῖς Στυλιδείοις Ἐκπαιδευτηρίοις ἐποπτείας ἡμῶν. Διά ταύτα λαμβάνομεν τήν τιμήν 

ἐπισήμως νά γνωστοποιήσωμεν ὑμῖν, ὅτι ὑπαγορευόμεθα νά εἶμεθα ἀπιλλαγμένοι τῶν 
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καθηκόντων, ἑπομένως παρακαλοῦμεν ὑμᾶς ὅπως ἔχετε τήν καλωσύνην νά φροντήσητε τά 

ἀφαιτέρω. 

 Διατελοῦμεν μετά τῆς προσηκούσης ὑπολήψεως. Τῇ 6 Ἰουλίου 1894 – Μεγάροβον 

      Οἱ τέως Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἐν 

      Μεγαρόβῳ ἐκπαιδευτηρίων 

      Θεόδωρος Γιάννα διά τοῦ Β. Γαρδίκη 

Ἀξιότιμῳ Κύριῳ Μιχ. Δανάμπαση  Στέργιος Δόγα διά Στέργ. Δένδρου 

ἀντιπροσῷπῳ τοῦ ἡμετέρου Εὐεργέτου Ναούμ Βαρζάκου 

ἐνταύθα – εἰς Βιτώλια    Στέργιος Δένδρου 

      Βάγκος Γαρδίκης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

35 

 

Ἀντἰγραφον Ἐπιστολῆς πρός τόν Εὐεργέτην εἰδοποιητικήν διά τάς ἐξετάσεις ἑκ μέρους τῆς 

Ἐφορίας τοῦ ἔτους 1894 

 

Ἀξιότιμε Κύριε, 

 

Αἱ ἐξετάσεις τοῦ ὑμετέρου Νηπιαγωγείου καί Παρθεναγωγείου ἐγένοντο, τοῦ μέν 

πρώτου τήν πρώτην ἠμέραν τῶν Ἀγίων Ἀποστόλων τοῦ δέ δευτέρου τήν δευτέραν ἑπί 

διήμερον διαρκέσασαι. Πλήθος ἀκροατηρίου παρίστατο καί ἠκροάτο τῶν ποικίλων εἱς τό 

εἴδος αὐτῶν εὐστόχων ἁπαντήσεων τῶν νηπίων καί μαθητριῶν μετ’ εὐχαριστήσεως καί 

μυρίας εὐχάς καί δεήσεις ἀνέπεμπε πρός τόν Ὕψιστον τόν εὐδοκήσαντα να ἁποκαταστήςῃ 

το ἠμέτερον Παρθεναγωγεῖον πληρέστερον καί ἀνώτερον πάντων τῶν πέριξ μερῶν, διότι 

ἐφέτος, πρώτην ἤδη φοράν ἠ Πατρίς ἡμών ἡξιώθη νά ἴδη αὐτό τακτικόν καί πλῆρες καί ὠς 

πρός τό προσωπικόν καί ὠς πρός τάς τὰξεις καί ὠς πρός τά εἵδη τῶν μαθημάτων. Ἐπειδή δέ 

αἱ ἡμέτεραι πληροφορίαι εἰσίν ἀνεπαρκείς καί ἥττον ἁρμόδιαι πρός τούτο ἅτε υπόλογοι, διά 

τοῦτο πρός πλήρη καί ὁρθήν ἀντίληψιν τῆς ἁληθούς ἐφέτος πορείας τοῦ ὑμετέρου 

Παρθεναγωγείου νομίζομεν φρόνιμον να ἁποστείλωμεν Ὑμίν σύν τῷ προγράμματι τῶν 

ἐξετάσεων καἱ τήν λογοδοσίαν τῆς διευθυντρίας πραγματευομένην μετά πάσης εἱλικρινείας 

περί τοῦ ὅλου ἐν γένει τοῦ Παρθεναγωγείου, οἷτινες διά τῆς ἁναγνώσεως ἁποκαλύπτεται 

καταφανώς ή ἀληθής μορφή ἄνευ ἐλαχίστης ὐπερβολής. 

Ὅ,τι ἐνομίζομεν καλόν καί ὅ,τι καί όσον ἧτο ἡμίν δυνατόν ἐγράψαμεν ὐπέρ τῆς 

προαγωγῆς τοῦ Νηπιαγωγείου ἑπί τετραετίαν καί Παρθεναγωγείου ἑπί πρωτοετίαν 

ἐπιτελέσαντες τό καθήκον μας ὄπερ ὀφείλομεν πρός τήν ἡμετέραν Πατρίδα καί πρός τόν 

μέγαν εὐεργέτην ἡμῶν τόν τοσούτον τήν πατρίδα αὑτού ἁγαπήσαντα καί ἀφειδῶς 

θυσιάσαντα τούς πολυετείς αὑτοῦ ἱδρῶτας ὐπέρ αὐτής. Ζητοῦμεν δε τήν συγγνώμην καί 

ἐπιείκειαν διά τἁς τυχούσας ἑλλείψεις ἡμῶν ἕνεκα τοῦ πρώτου ἕτους, εὐχόμενοι ὅπως οἰ 

μεταγενέστεροι ἁνορθώσωσι καί συμπληρώσωσι αὑτάς ἐπί τό τελειώτερον πρός δόξαν ὑμών 

καί τής ἡμετέρας Πατρίδος. 

Διό παρακαλούντες να δεχθείτε τήν διαβεβαίωσιν τής πρός ὑμάς ἐξαιρέτου 

υπολήψεως διατελούμεν μετά τού προσήκοντος σεβασμού. 

Τῇ 13 Ιουλίου 1894.  Μεγάροβον.         Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν 

Ἐκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου 

                                                                              Θεόδωρος Γουραμάρι 
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       Στέργιος Δόγα 

       Ναούμ Βαρζάκου 

 Στέργιος Δένδρου διά Ν. Βαρζάκου 

 Βάγκος Γαρδίκης 

Πρός τόν Ἁξιότιμον Κύριον 

Στέργιον Στυλίδην 

Εἱς Βουκουρέστιον      

ἐστάλη τήν 14.Ιουλ. 1894 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς πρός ἐν Βουκουρεστίῳ ἁδελφούς Παπάζογλου διά τήν Ἐγχείρησιν 

τῆς Ἐπιστολῆς τῆς Ἐφορείας πρός τόν Εὐεργέτην- ἔχει δέ ὡς ἐξῆς 

 

  Ἀξιότιμοι Κύριοι 

   Ἀδελφοί Παπάζογλου 

    Εἰς Βουκουρέστιον 

 

 Λαμβάνομεν τήν τιμήν νά ἐσωκλείσωμεν τήν πρός τόν Εὐεργέτην ἡμῶν ἐπιστολήν 

ὁμοῦ μέτά προγράμματα τῶν ἐξετάσεων καὶ λογοδοσίων τῆς διευθυντρίας ἀναφορικῶς τῆς 

ἀληθούς καταστάσεως τοῦ Στυλιδείου Ἑλλ. Παρθεναγωγείου ὅπως ἐγχειρίσητε αὐτά τῳ ἰδίῳ. 

Ἐκτός τοῦτων καθήκον ἧτο νά ἀποστήλωμεν καὶ τινά χειροτεχνήματα τοῦ Παρθεναγωγείου 

πλήν ἐφέτος ὡς πρῶτον καὶ μεταρρυθμιστικόν μάλλον ἔτος προσβλέψαμεν περισσότερον εἰς 

τήν ἐποούλωσιν τῶν γραμματικῶν ἐλλείψεων καὶ ἀφήσαμεν διά τό εὐιόν ἔτος εἰς τούς 

μεταγενεστέρους παροχήν τῆς ἁναγκαίας ὕλης διά τήν κατασκευή πολυτιμοτέρων 

χειροτεχνημάτων ἁναξίων κατά τὸ ,άλλον καὶ ἦττον τῆς ἀρετῆς. 

 Ὅθεν διατελοῦμεν μετά τῆς προσηκοῦσης ὑπολήψεως καὶ ἰδιαζούσης ἀγάπης καὶ 

ὑποσημειοῦμεθα. 

 Τῇ 13 Ἰουλίου 1894 Μεγάροβον 

     Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑλλην. Ἐκπαιδευτικῶν 

      Καταστημάτων Μεγαρόβου 

      Στέργιος Δόγα  

      Ναούμ Ἰ. Βαρζάκου 

      Διά Στέργιον Δένδρου Ν. Βαρζάκου 

      Βάγκος Καρδίκης 

Πρός τούς Ἀξιοτίμους Κυρίους 

Ἁδελ. Παπάζογλου 

 Εἰς Βουκουρέστιον 
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Πρακτικόν. 

 

Τήν προτροπήν τῆς Ἐφορείας ὑπέρ τῆς ἑορτής τῆς ἐπιτελεσθείσης διά μεγάλης 

Ἀγρυπνίας ἐν τῇ λειτουργίᾳ κατά τήν 10. Ὀκτωβρίου 1893 ἠμέραν Κυριακήν ὑπέρ τῶν 

παρεπιδημούντων καί ξενιτευομένων πατριωτῶν, ἐπιδοκιμάζοντες καί παραδεχόμενοι 

ἅπαντες οἱ πατριῶται αὑτῶν, ψηφίζουσι σήμερον ομοθύμως ὅπως καθιερωθῇ ἑπομένως κατ’ 

ἔτος τήν Κυριακήν αὐτήν ἐπιτελεσθῇ παρομοίως ἐν τῇ μεγάλη Ἐκκλησία ἡμῶν τοῦ Ἁγίου 

Δημητρίου, διά μεγάλης ἁγρυπνίας ἐν τῇ λειτουργία μνημονευομένων ὐπέρ τῆς ὐγείας καί 

εὐημερίας πάντων ἀνεξαιρέτως τῶν ὁνομάτων πάσης τάξεως τῶν ξενιτευομένων πατριωτῶν, 

πατέρων, ἀδελφών, συγγενῶν καί τέκνων, ὑπέρ τῆς οἰκογενείας αὐτῶν καί τῶν σχολείων τῆς 

πατρίδος εἰς ἔνδειξιν Εὐλαβείας καί σεβασμοῦ. Εφ’ ᾦ καί ἐγένετο τό παρόν Πρακτικόν. 

Τῇ 10. Ιουλίου 1894. Μεγάροβον  ἡ Ἐφορεία Μεγαρόβου 

 

 

Σημ. Οἱ Ἰερείς ἐκ τῶν ὀνομάτων τῶν μνημονευομένων πατριωτῶν δέν θά λάβωσι  

λεπτόν ἐπί οὐδενί λόγῳ διά την ἀγρυπνίαν παρά τῶν γυναικών ἧ παρ’ ἅλλου. Ἡ Ἑφορεία 

ὁμως θά δώσει αὐτοίς δῶρον αὐτοῖς ἤμισυ ½ Ναπολεόνιον ἤτοι Γροσὶα 40 τεσσαράκοντα 

δύο ἀργυρά. 
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37 

 

Ἡ Ἐφορεία, ἡ συνισταμένη ἐκ τῶν Κ
ων

 Θ. Γουραμαρί, Στέρ. Δόγα Ν. Βαρζάκου 

Στερ. Δένδρου, Θομ. Δόγα καί Ιωἀννου Καρδίκη παραδίδουσα τούς λ/σμούς τῶν 

ἐκπαιδευτικών καταστημάτων και τῆς Ἐκκλ. ἁπό τῆς 1. Φεβρ. 1893 έως 10 Ιουλίου 1894. Ἐς 

17 μῆνας καί 10 ἡμέρας ἔκαμε πρό τῆς παραδόσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τό ἀκόλουθον 

προοίμιον κατά καθήκον αὐτῆς. 

Α΄. Ἡ Ἐφορεία δοξάζει τον Ύψιστον ὄστις καταφανῶς πλέον ἐχορήγησε καί παρέσχε 

αυτῇ τήν ἁντίληψίν του. 

Β΄. Ἐυχαριστεί τήν προκάτοχον Ἐφορείαν καθώς καί τούς πατριώτας ὅσοι κατά τήν 

Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ ἡμέραν ἑορτής τῶν Σχολείων ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Σχολείου 

καθώς καί κατά τήν ἑορτήν τοῦ Ἁγ. Γεωργίου περιήρχοντο μέ τους δίσκους πάνυ 

προθύμως.
179

 

Γ΄. Εὐχαριστεί τοῦς πατριώτας, ὅσοι καθόλον τό ἔτος Κυριακάς τε καί Ἑορτάς 

περιήρχοντο ἑντός τῆς Ἐκκλησίας μἐ τούς δίσκους. 

Δ΄. Εὐχαριστεί πάντας τούς πατριώτας ὅσοι ἐκ τοῦ ἔρωτος πρός τό καλόν ὀρμώμενοι 

διηυκόλυνον πολλαχώς λόγῳ τε καί ἔργῳ πάσαν ἐνέργειαν καί ἐργασίαν τῆς Ἐφορείας πρός 

τό καλόν τῆς Πατρίδος τείνουσαν. 

Ε΄. Ἠ Ἐφορεία συνιστᾆ εἰς τούς πατριώτας ὅπως ἡ Ἑορτή τῆς 10 Οκτωβ. 1893 τρία 

ὑπέρ τῶν ξενιτευομένων πατριωτῶν καθιερωθᾖ καί ἐπιτελεσθᾖ κατ’ ἕτος, ὡς ἡμέρα 

ἐνδείξεως εὐλαβείας καί σεβασμού ὐπέρ τῶν ξενιτευομένων γονέων αδελφῶν, συγγενῶν καί 

τέκνων καί ἑν τᾖ ξενιτεία ὐπέρ της οικογενείας των καί ὐπέρ σχολείων πατρίδος 

ἐνδιαφερομένων.  

στ΄. Ἡ Ἐφορεία παραδίδουσα σήμερον τούς λογαριασμούς αὐτής λυπείται καιρίως μή 

δυνηθείσα νά ἑξοφλήση τελείως τούς μισθούς τῶν διδασκάλων, ὧν τήν στενοχωρίαν βαθέως 

συμμερίζεται. Εῦχεται δἑ ὅπως ἠ μεταγενεστέρα Ἐφορεία φανῇ γενναιοτέρα καί 

εὑνοϊκωτέρα πρός τιμήν αὐτής καί ἀγαθόν τῆς Πατρίδος μας. 

Τῇ 10 Ιουλίου 1894 Μεγάροβον ἠ Ἐφορεία 

 

 

 

 

 

                                                           
179

 Βλ. εικ. 30: Παράρτημα, σ. 361 
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Ὁ ἰσο/σμός τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων ἀπό 1
ης

 Φεβρουαρίου 1893 ἔως 10 Ἰουλ. 1894 εἰς 17 

μῆν. καὶ 10 ἡμέρας Ἐφορευόντων τῶν Κ
ων

 Στερ. Δόγα, Ν. Βαρζάκου, Στ. Δένδρου, Θ. Βίστα 

καὶ Ἰ. Καρδίκη 

Δοῦναι 
Ἐσυνάξαμεν τά ἀκόλουθα ἀπό  

1 Φεβ. 1893 ἔως 10 Ιουλίου 1894 
ὅλα ἔσοδα ἀπό 1 Φεβρ. 1893 

ἔως 10 Ιουλίου 1894 

1893-1894 

ἔσοδα τοῦ 

ἔτους μόν. 

1892-1893 

ἔσοδα τοῦ 

ἔτους  

1893-1894 

ὁ Στερ. Δόγας ἀπό τά τζάμια τῆς ἄλλης Ἐφορείας ἐσύναξ. 6430 20 6430 20   

ὁ Δημ. Σαμαράς μᾶς ἔδωσεν ἁπό τζάμια 1726 20 1726 20   

ἀπό καύσιμα ξύλα ὁ Σαμαράς Δημ. 226  226    

ἀπό βοσκήν Σιρόκας 1893
18 λιρ 

–καὶ 1894
17 λιρ

 προπληρωτέαι 8383 

3815 
 8383 

1962 
  

1853 
 

ἁπό χορτάρι πώλησις  974 20 824 10 150  

ἁπό Μητρόπολιν ἐλήφθηκαν διά τό ἔτος 1892-1893 10082  10082    

ἁπό χάνι Ἀθ. Μούζιαν 200    200  

ἁπό Ἐνοίκιον Ἐργαστ. Βιτωλίων 736 20 418 20 318  

ἁπό πρόβατα τοῦ μερά μας 909 20 909 20   

ἁπό σφραγίδα κοινότητος 45  45    

ἁπό ἀφιέρωμα Μακ. Γεωργίου Πίσχα 545  545    

ἁπό Βιέννην ἀφιέρ. Μαρίας Κούρτη 998    998  

ἁπό δημοπρασία τσουραπίων 1893 683  683    

ἁπό δημοπρασία τσουραπίων 1894 950    950  

ἁπό λάδι τῶν Θεοφανείων 300    300  

ἁπό ξύλα Νίκατα ἔλ/ειλαν ἀπέναντι 249    249  

Ἁπό μάνδρα τοῦ χειμῶνα Ἀγ. Γεωργίου 54 20   54 20 

ἁπό ταμπάνια τῶν προξένων Ἄγγλου καὶ Γάλλου 426 20   426 20 

ἁπό Τόντη Παπανάκη διά λ/σμόν ἁμψ. χαρτ. 562    562  

ἁπό Πήτη Κάλληνα διά τά σανίδια 436  436  6061  

ἁπό προκατόχους Ἐφόρους ἑλήφθηκαν εἰς μετρητά 245  245    

ἁπό Θεοδ. Γουραμάρι δάνεια ἐλήφθ. Γρ. ὑπολ. 304 30594      

ἁπό Στερ. Δόγα            //             //            //        818       

ἁπό Στερ. Δένδρου       //             //            //        191       

ἁπό Ν. Βαρζάκου          //             //            //        663 1976    1976  

       

 

ἐκ τοῦ παγγαλίου τῆς ἐκκλ. ἐλήφθ. εἰς 17 μῆνας καὶ 10 ἡμέρας 

32570 

21623 
 

20 

24533 10 8037 

24533 
 

 54193 20   32570  

 

Σημ. ὁ Μακ. Νικολάκης Ζήκα εἶχε νά λάβει ἁπό τήν κοινότητα 8 λίρας εἶχε δώσει δάνεια 

κατά τήν ἐποχήν τοῦ βουνοῦ. Ἀποθανών ὁ Μακ. τόν Φεβρ. 1894 ἀφιέρωσε τάς 8 λίρας εἰς τά 

σχολεῖα ἥ ὀκτώ. 
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Λαβεῖν 
ἐπληρώσαμεν εἰς τούς ἀκολούθους ἁπό 1 

φεβ. 1893 ἔως 10 Ἰουλίου 1894 

1892-1893 

σχολικόν 

ἔτος 

ἐξοδολόγιον 

1893-1894 

συμφωνίαι 

διδασκάλων 

καὶ ἄλλων 

προσώπων 

καὶ πράξεων 

πληρωμαί 

ἁπό τήν 

ἄλλην 

Ἐφορείαν 

ἁπό 7βριον 

892 ἔως Ἰαν 

893 εἰς 5 

μῆνας 

ἀξαγωγή 

δηλ. ὅλη ἡ 

πληρωμή εἰς 

17 Μῆνας 

ἔως 10 

Ἰουλίου 894 

ὑπόλοιπα 

χρεωστούμεν

α εἰς 

διδασκάλους 

εἰς Ἀθανάσιον Κρουσιοβίτην μισθοί 3815 

καὶ βιβλία                                             46 

 

3861 
    

1114 
  

2747 
   

Τ. Δοβαν μισθοί 3597 τόκος 163 γραμ. 218 3978  3706  198 20 7411  74 20 

Ἀποστ. Ζόγγαν 3270  3488  953  4528  1277  

Γεώρ. Μ. Δούτζιε. μισθός του 2616  2725  474 20 3562 20 1304  

Ἀστέριος Γιαννούλης 4796  4796  1533  7021  1038  

ΠαπαΣωτήριον 1635      872  763  

Αἰκατ. Καρμίζη 3815 διαφοράν 59920 4415    1633  2781 20   

Μαρίαν Ζωγράφου 1635 λάθος 84 1719    464 20 1254    

Ζωήν Τζιουλάκου 1330    419  911    

Κωνστ. Ἀποστολίδην ψάλτην   1308    1053  248  

Στέργιον Γκέρτζην ψάλτην ἁπό 2 Ναπολ. το 

ἔτος μισθούς  

   

440 
  

440 
  

440 
   

Στέργιον Κίτζιαν 1200  1200  600  1617 20 182 20 

Νικολάκην Βίστα   1900    1900    

Δραγάτην Ὀχριδιανόν 875    31  844    

Μιχαήλ Δήτα ἔως 30 Ιουνίου 1894 Γρ. 1615 

πλέον 22.20 

   

1637 
 

20 

   

1637 
 

20 

  

Σέκας ἡ συμφωνία χρονική 1600 τόν 

ἐμπόδισαν καὶ ἔλαβεν  

 

943 
    

218 
  

715 
   

Τόκον ἀπό τοῦ Ιαν. 1894 διαφορ. 327 μετρ. 

625 πλέον 46.20 

   

998 
 

20 

   

998 
 

20 

  

Νικολάκην Τσούκα   210 30   210 30   

Χατζήδινα διά τόκους   912 20   912 20   

Ζάλλην διά βιβλία προκατόχου ἐφορεία 436           

Χάνιον εἰς Θεοδ. Κυριστέτζή                8130 517 30     517 30   

Γιαννάκην Δάλλα διά βουνόν 6 λιρ   654           

Διά βουνόν ἔξοδα αὐτῶν εἰς τούς      237 

κυρατζ. ὁ Νασιόκος 

   

891 
    

891 
   

Ἀθαν. Ταουσσάνη Ἀθ. Γουραμ. 1000/10 

λιρ. Σιωπήλα 100/1 λιρ Μελάζ. 300/3 λιρ 

 

4469 
      

4469 
   

ἐξοδολόγιον Ἐκκλησίας 6715:20 ἁνάλ. 2000 2000  4715 20   6715 20   

           

 

(μετρητά εὐρισκόμενα εἰς τό πυγγί 184 Γρ.) 

37624 30 28928 25 7638 

54009 
20 

20 

54009 

184 
20 4886 

7638 
½ 

½   

 28928 20   4880 20 54193 20 54009 20 

 66553  66534 20     66534 ½  

Τῇ 10 Ιουλίου 1894 Μεγάροβον ἡ Ἐφορεία:                              Μισθοί διδασκάλων 1893-94 

Θεόδ. Γουραμαρί         Ἀστ. Γιαννούλης 4400  4796  

Στέργιος Δόγας        Ἀ. Δόβας            3400  3706 

Ναούμ Βαρζάκου         Α. Ζιόγγας            3200  3488 

Στέργιος Δένδρου        Γ. Δούτζια            2500  2725 

Θωμάς Βίστα         Νικ. Βίστα            1750  1900 

Βάγκος Καρδίκης                   15250:/6,615  
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Τήν 10 Ἰουλίου 1894 παραδίδουσα ἡ Ἐφορεία τούς λ/σμους της ὡς φαίνεται ἐν ταῖς σελίδ. 

38 παραδίδει συνάμα καὶ τά ἀκόλουθα συνάγματα πρός εἴσπραξην 

Διά τηλεγραφήματα καὶ ἀναφοράς διά τήν ὑπόθεσιν τοῦ βουνοῦ μας 

ἐξέδωσε εἰς μετρητά 6 λιρ. ἡ Ἐφορεία Σχολείων 654  

  

Ἐμέτρησε τῷ Κώστη Νασιόκου διά ἀγωρά τῶν κατερχομένων εἰς Βιτώλια 

ἐκ τῆς τετραμελοῦς ἐπί τοῦ βουνοῦ ἐπιτροπῆς Κ
οις 

Κ. Μάλτου, Γ. Μισιρλή, 

Γ. Δάλλα καὶ Γ. Δαλέγκα εἰς 109 Γρ 237  

  

ὁ Δεσπότης ἐκράτησεν ἀπό τήν τελευταίαν 4/μηνίας εἰς ἐπιχορηγήσεως διά 

λ/σμόν τῶν μαχαλάδων παρ’ ὧν δεσποτικά ἔχει αὐτός νά λάβῃ καὶ ἕδωσε 

ἀπόδειξη ὁ Δεσπότης τῇ Ἐφορείᾳ διά αὑτά               7½ λιρ. Τουρ 817 20 

  

 1708 20 1708 20 

 

 

Ἐπί τῆς Ἐποχῆς τῆς ἰδίας Ἐφορείας ἐγίναν αἱ ἀκόλουθαι συνδρομαί καὶ ἀφιερώματα τάς 

ὁποίας χρεωστούσι νά μετρήσωσι 

Τόν Ἀπρίλ. 1894 ἀπεθαν. ὁ Μακ. Γ. Πίσχα καὶ ἄφησε διά τά Σχολεία ἁφιέρωμα 10 

λιρ. Τουρκίας                                                                                                          1090   

ἐπιάσθηκαν εἰς ἕν ὁμόλ. Σουροβιτζίτου 5 λίρ. Τουρ.                                               545   

Χρεωστεί λοιπόν ἀκόμη 5 λίρας νά δώσῃ                                                                545 545  

Τόν Ἰούλ. 1893 ἀπέθανε ὁ Μακ. Δημήτριος Νίκατα καὶ ἅφησε ἀφιέρωμα τά ὁποία 

χρεωστεῖ                                                                                                                30 λιρ 3270  

Διά πολυέλαιον Ἐκκλησίας τήν ἡμέραν ἐνταφιασμ. Δ. Νίκατα                             1 λιρ 

                                                                                                                               31 λιρ 

3815 

109 

3815 

109 

Τό σπίτι τοῦ Παπαβαγγέλη πωληθή εἰς τόν Φούσιου ἀγωγιάτη παρά τοῦ Τ. Κίζια 

χρεωστεῖ νά πληρώσῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν διάκους καἰ ψάλτ.                   12 λίρ. Τουρ. 1308 1308 

ὁ Μακ. Δημήτριος Νικάτα χρεωστεῖ διά ἐνοίκιον τοῦ Βουνοῦ μας βοσκούς τό ἔτος 

1892 ἐνοίκιον                                                                                             12 λίρ. Τουρ. 1308 1308 

ὁ Μούσιος Ψέλτου χρεωστεῖ διά ἐνοίκιον βοσκοῆς βουνοῦ τῆς χώρας κατά τῶν 

ὁμολοκιῶν τῶν Προκατόχων Ἐφόρων καθώς καὶ διά τάς 12 λίρας Τουρ. εἶναι 

ὁμολογία τῶν προκατόχων ἐφόρων. Χρεωστεῖ ὁ Μούσιου ὑπόλοιπον 5 λίρ 545 545 

Εἰς ὁκτώ χιλιάδες καὶ ἐξακόσια ὁγδόντα τέσσερα καὶ μισό  879420 

Χρεωστεῖ ὁ Κ
ος 

Γιαν. Δάλλα διά τά ταμπάνια ὅπου ἕκοψεν τό καλοκαίρι 1894 διά τό 

σπίτι του-ἁπό τό βουνό ὅσα αὐτός ἠξεύρει   

Χρεωστεῖ ὁ Κ
ος

 Κωστῆς Ἀδαναμού Ἰατροῦ διά τά ταμπάνια ὁπού ἐκόψεν ἁπό τό 

βουνόν διά τήν ἀχερῶνα του- ὅσα αὑτού ἡξεύρει   

 

Σημ. Οἱ Κ
οι 

Γ. Δάλλα καὶ Κωστ. Ἰατροῦ διά τά ταμπάνια ὅσα ἔκοψαν δεν ἐπλήρωσαν τίποτε 

διότι ἀφέθησαν εἰς τήν ἔντιμον ὁμολογίαν των καὶ ὄσα ἕχουσι κόψει αὐτοί ἠξεύρουσι. 
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Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς πρός τόν Κ
ον 

Κωστάκην Κοντζιάν προτρεπτικῆς ὑπέρ Συνδρομῆς 

πρός διατήρησιν τῶν σχολείων μας την 13. Νοεμ. 1894 Σήμερα Μεγάροβον 

 

  Εὐγενέστατοι Κύριοι! 

 Ὅ,τι ἡ Ναυσικάα ἔλεγε πρός τούς Ἀμφιπόλους αὐτῆς περί τοῦ Ὀδησσέως «ὁ 

ἅνθρωπος οὗτος ἄνευ προστασίας θεοῦ τινός δέν ἦλθε μεταξύ τῶν Φαιάκων, διότι οὐτε 

ἄσημος φαίνεται οὔτε ἀσύνετος». Δυνάμεθα αὑτό τοῦτο δικαίως καὶ ἡμεῖς οἱ ἐν τῇ Πατρίδι 

νά εἴπωμεν ἀξιωθέντες ἐκ τοῦ πλησίον νά ἴδωμεν ὕμᾶς τε καὶ τήν Σεβαστή Οἱκογένειαν, 

ἑπομένως νά μακαρίζωμεν καὶ τήν ἡμετέραν κοινή Πατρίδα, ἥτις ὡς ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ 

κλεγοῦσα ἑξαπέστηλε τά εὐγενέστερα αὐτῆς τέκνα, ἐπί τοῖς θυσίοις πάντες νά σεμνύνωνται, 

ἀφοῦ καὶ ἐν τῇ ἑστία αὐτῆς προηγουμένως παρεσκεύασε τά ἡμέτερα Ἑλλ. Σχολεῖα οὖτως, 

ὥστε νά χαίρωσι τήν καλλιτέραν φήμην ἐξερχομένων τῶν ἀποφοίτων λίαν καλῶς 

κατηρτισμένων διά τήν κοινωνίαν, ἐφ ᾧ καὶ ἀλήστος εὐγνωμοσύνη ὀφείλεται. 

 Ἀπέναντι τοσοῦτον καλοῦ παρελθόντος τῶν ἡμετέρων Ἑλλ. Σχολείων λίαν βαρύ τό 

καθήκον ἐπιβάλλεται τοῖς Ἐπιξῶσι καὶ τοῖς ἦν ἐν τῇ ἑστία αὐτῆς Πατρίδος εὐρισκομένους 

Πατριώταις. Καὶ φροντίζουσι μεν, οὗτοι παντί σθένει νά συνεχίσωσι καὶ τηρήσωσι αὑτά εἰς 

τόν αὐτόν βαθμόν ἔχοντες πάντοτε ὑπ’ ὄψιν τό «χρή θαῤρῶν τἄχ αὔριον ἔσεται ἄμεινον» 

πλήν ἡ δυσκολία καὶ ἡ ἀνέχεια τῶν οἰκονομικῶν καὶ ἐκ τῆς μεγίστης παρά προσδοκίαν ὡς μή 

ὦφηλε ἐλαττώσεως τῶν προσόδων ἔφθασε εἰς τοιοῦτον σημεῖον, ὥστε ὑπερέβαλλε πᾶσσαν 

ἐπιχώριον δύναμιν ἐπί τοῦτῳ καταβαλομένην καὶ κατέστησε πάρ ἡμῖν ἀποθαρρυντικήν καὶ 

λίαν προβληματική διά τό μέλλον τήν εἰς τόν προσήκοντα βαθμόν διατήρησιν τῶν Σχολείων 

μας, πιεζόμενη ἔτι μάλλον καὶ ὑπό τῶν τόκων τῶν ἐντόκων χρημάτων, ἄτινα ἁτύχως ὡς 

ξίφος Δαμοκλείου ἐπικρέμονται ἀπό τινός χρόνου. Δέν ἐπιθυμούμεν ποςῶς νά μεταδόσωμεν 

τοιαύτα, ὁποία βεβαίως εἰς ὑμᾶς, ἀγαπητοί, θέλουσι καταλυπήση, πλήν φοβούμενοι μή 

ἀπέναντι τῆς Πατρίδος λυγιζόμεθα ἀδυνατοῦσι σιωπώντες τά οἰκτρά τῆς δυσκολίας 

ἁποτελέσματα καὶ μή γνωστοποιοῦντες αὐτά καὶ τούς ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ εὑρισκομένους 

πατριώτας ἐξίσου πονοῦντας καὶ ποθοῦντας καὶ μετά παλμῶν καρδιάς ἀναμιμνησκομένους 

πάν τό ἀναγόμενον εἰς τά Ἰερά τῆς Πατρίδος ἐκπαιδευτήσια, τήν πολύτιμον ταύτην 

παρακαταθήκην τῶν Πατέρων μας, θείᾳ βουλῇ ἑκόμενοι καὶ ἐκ καθήκοντος κινούμενοι 

ἐσπεύσαμεν μετά θάρρος νά καθυποβάλλωμεν καὶ ὑμῖν τήν παρούσαν ἑξομολόγησιν, 

δυσάρεστον μεν, ἁλλά εἰλικρινῆ πλήν «’ανάγκᾳ καὶ θεοί πείθονται.» 
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 Θεωρούντες λοιπόν ἀρκετήν τήν ἐξομολόγησιν ταύτην, νομίζομενπεριττόν νά 

ὑπομνήσωμεν ὑμῖν ἔτερον, ὁποῖον ἐν τῇ φιλομουσία καὶ ἐν τῷ πρός τά σχολεῖα τῆς Πατρίδος 

Ἔρωτι τῶν διακεκριμμένων τούτων αἰσθημάτων γνωρίζετε ὑμῖς κἄλλιον παντός ἄλλου. 

Τοῦτο μόνον προαγόμεθα καὶ θέλωμεν νά εἴπωμεν, ὅτι μία γενναία συνδρομή γενομένη 

σήμερα, τουλάχιστον διά τήν ἐκ τῶν ἐντόκων χρημάτων ἀπαλλαγήν, ἀναπτερώνει διά τό 

μέλλον τάς ἐλπίδας ὄλων τῶν πατριωτῶν, σώζη τά σχολεῖα ἡμῖν ἀπό τήν κειμένην 

ἁποθάρρυνσην καὶ προσθέτει νύν δείγμα ἀμύνης καἰ ζωῆς ὑπέρ τῆς ἀνωρθώσεως καὶ 

διατηρήσεως αὐτῶν, ἐγγράφουσα τό πολυφιλές ὄνομα τῆς οἰκογενείας τοῦ Εὐεργέτου εἰς τήν 

ἰστορίαν τῆς αἰωνίου Εὐγνωμοσύνης. 

 Ὅθεν τελευτῶντες ζητοῦμεν τήν συγγνώμην καὶ τήν ἐπιείκειαν, ἐπομένως 

παρακαλοῦμεν θερμῶς νά δεχθείτε τήν διαβεβαίωσην τῆς μεγάλης πρός ὑμᾶς ὑπολήψεως καὶ 

ἰδιαζούσης ἀγάπης μεθ εἷς καὶ διατελοῦμεν. 

Τῇ 13 Νοεμ.894. Μεγάροβον 

      Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν ἑλλην. Ἐκπαιδευτικῶν 

      καταστημάτων Μεγαρόβου 

      Θεόδωρος Γουραμάρι 

      Στέργιος Δόγα  

      Ναούμ Ἰ. Βαρζάκου 

      Ἰωάννης Καρδίκης 

      Στέργιος Δένδρου διά Ν. Βαρζάκου 

Τῷ ἀξιοτίμῳ Κυρίῳ 

Δημητρίῳ Μερνακίδη καὶ 

Προσφιλεστάτῳ συμπολίτῃ ἡμῶν Κ
ῳ 

Κωστάκῃ Γκούτζιαν 

Εἰς Σμύρνην 

(Κιουτσούκ δεμήρ χάν) 
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Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς τοῦ ἐν Σμύρνῃ Κ
ου 

Κωστάκη Γεωρ. Γκουτζιάν εἰδοποιούσης τόν Κ
ον 

Ναούμ Βαρζάκου διά τήν παραλαβήν τῆς ἐπιστολῆς τῆς Ἐφορείας πρός αὐτόν ἀπέστειλε ἐν 

σελ. 40 καἰ 41. ἐν ἀντιγράφῳ εὐρισκομένης μετά τοῦ πονύματοςς καὶ τῆς μελέτης τῆς 

ἁπαντήσεως αὐτοῦ πρός τήν Ἐφορείαν μετά τάς Ἐορτάς. 

 

8 Δεκεμ. 1894 Σμύρνη 

  Ἀγαπητέ Κύριε Ναούμ 

   Μοναστήριον 

  

 Ἀπαντῶ λίαν ἀργά εἰς τάς φιλικάς μοι 15 καἰ 27 παρελθόντος εἰς τοῦτο δε συνέτεινεν 

ἡ εἰς τό ἐσωτερικόν τῆς Ἀνατολῆς ἐπί τινάς ἡμέρας ἀπουσία μου. 

 Πρός τήν ἀξιότιμον Ἐφοροεπιτροπήν τῶν Ἐκπαιδευτηρίων μας μετά τάς Ἑορτάς θ’ 

ἀπαντήσω ἁνταποκρινόμενος πρός τάς ἀνάγκας αὐτῶν ἐπειδή κατά τό παρόν δέν εἶμαι 

ἤσυχος ἕνεκα τῶν ἐργασιῶν μας. 

 Διά τά........ 

 Ἡ οἰκογένεια μου ὑγιαίνει καὶ δι’ἡμῶν προσφέρει τά δέοντα ὑμῖν καὶ τῇ ἀξιοτίμῳ 

εἰκογένεια σου. Ἐν τέλει δεχθείτε καὶ τούς ἐμούς φιλικωτάτους ἁσπασμούς. 

       ὁ σός  

          Κ. Γ. Κουτζιάς  

Κύριον  

Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

 Είς Μοναστήριον 
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Ἐπιστολή πρός τόν Εὐεργέτην ἀπαντῶσα τάς συστάσεις ἁυτού ὁποίας ἔγραψε πρός τόν Κ
ον 

Μιχαήλ Δανάμπασηνἀναφορικώς τῶν δαπανῶν ἐπί τῶν σχολείων Παρθεναγωγείου καί 

Νηπιαγωγείου ἐπί τῶν ὀποίων άπήτει τήν Οἰκονομίαν 

 

Αξιότιμε Κύριε! 

 

Ὁ Κ
ος

. Μιχ. Δανάμπασης σήμερον εἵχε τηἠν καλωσύνην να μεταδώςῃ ἡμίν τάς 

ὑμετέρας συστάσεις ἀναφορικῶς τῆς οἰκονομίας ἐπί τῶν δαπανῶν επί τών ὑμετέρων 

Σχολείων. Διά τῶν τοιούτων πατρικῶν συστάσεων καί συμβουλῶν δεικνύετε ἔτι μᾶλλον τήν 

πρός αὐτά ἀγάπην καί μέριμναν, διό καί Σάς εὐχαριστούμεν ἀπό καρδίας. Οὐχ ἧττον ὅμως 

τήν οἰκονομίαν αὐτήν πάντοτε συνέστησεν ἡμίν καί συνιστᾷ ὀ Κ
ος

. Μιχ. Δανάμπασης, καθώς 

καί ἡμεῖς αὐτοί αὐτήν ἔχομεν ὑπ’ ὄψιν, αὐτήν ὡς ἁρετήν εὐλαβούμεθα καί αὐτήν θεωροῦμεν 

σάρκα τῶν ὁστέων μας. Οὐδέν ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε γεγομένων ἐπιθυμοῦμεν να λάβῃ χώραν 

ἄνευ τῆς διερωτήσεως καί συγκαταθέσεως τοῦ Κου. Δανάμπαση, κολακευόμενοι, ὅτι, οὕτω 

ἀσφαλέστερον ἐκτελούμεν τό διπλοῦν καθήκον ἡμῶν. Διό καί ἐφέτος μετά τοῦ αὐτοῦ, 

προέβημεν, νόμου, εἰς τήν κατάρτισιν τοῦ προσωπικοῦ ἀμφοτέρων τῶν Σχολείων. Οἱ μισθοί 

δέ, ως φαίνονται ὄπισθεν, ἀνήλθον τοῦ μέν Παρθεναγωγείου εἰς 101 Ναπολεόνια, τοῦ δέ 

Νηπιαγωγείου εἰς 35½ Ναπολεόνια τό ὅλον εἰς 136½ Ναπολεόνια - κατά 7 Nαπολεόνια 

ὀλιγώτερον τῶν περυσινῶν. Μεγαλυτέρα ταύτης οἰκονομία ἄνευ βλάβης τῆς λειτουργίας δέν 

ἥτο δυνατόν νομίζομεν νά γίνῃ. Γίνεται ὅμως μία οἰκονομία ὑπό ἄλλας ὅμως συνθήκας. 

Πρώτον, ἐάν ἐκ τοῦ Παρθεναγωγείου ἀποσυρθῇ παντελώς ἡ Τρίτη τοῦ Ἑλληνικοῦ Τάξις καί 

παύσῃ ἡ δωρεάν χορήγησις τῶν βιβλίων εἰς τά ὁρφανά τοῦ Παρθεναγωγείου καί 

Νηπιαγωγείου. Δεύτερον, ἐάν προσληφθῇ ὡς διευθύντρια μία ἁπόφοιτος τοῦ 

Παρθεναγωγείου Βιτωλίων ἀντί 30 Ναπολεονίων καί εἱς καλός καί ἡλικιωμένος διδάσκαλος 

τελειόφοιτος τοῦ ἐδώ Γυμνασίου ἀντί 40 Ναπολεονίων μετά τῶν λοιπῶν δύο ὐπαρχουσῶν 

βοηθῶν. Τοιουτοτρόπως γίνεται οἰκονομία καλή. Ἀλλά τό μέν πρώτον μέτρον, εἵναι 

ἁνώτερον καί ἐξαρτάται ἀπό τήν ‘Υμετέραν ἀπόφασιν καί διάθεσιν καί μάλιστα διά τό ἐπιόν 

ἔτος. Τό δέ δεύτερον μέτρον προσκρούει εἰς τούτο, πρώτον διότι αἱ ἀπόφοιτοι τοῦ ἐδὠ 

Παρθεναγωγείου εἴναι ἀνίκανοι νά ἀναλάβωσι διεύθυνσιν Παρθεναγωγείου μας ὡς καί 

ἀνώτερα τμήματα Ἑλλ. Σχολείου ἥ μόνον Παρθεναγωγείον δημοτικῶν Τάξεων καί ἀν πάλιν 

τύχῃ πεπειραμένη, καί δεύτερον διότι διδάσκαλος τελειόφοιτος τοῦ ἐδώ Γυμνασίου ἱκανός νά 

ἁναλάβῃ ἀνωτέραν τάξιν καί ἡλικιωμένος, δηλ. κατάλληλος ὐπό πολλάς ἐπόψεις δέν 
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ἐπιτυγχάνεται εὐκόλως. Αὐτά εἵναι καθ’ ἡμᾶς τά μέτρα ἅτινα δύνανται νά φέρωσι 

οἰκονομίαν ἀσχέτως πρός τήν λειτουργίαν τῶν σχολείων, δι’ὧν νομίζομεν ὅτι ἐλευθέρως 

καθυποβάλλομεν τήν ταπεινήν ἡμῶν γνώμην. 

Δυνάμεθα ὅμως ἁσμένως νά διαβεβαιώσωμεν Ὑμάς, Σεβαστέ ἡμῶν Εὐεργέτα,  ὅτι 

ἐβαδίσαμεν μέχρι τοῦδε προσπαθοῦντες νά ἐκπληρώσωμεν ὅσον τό δυνατόν κάλλιον το 

διπλούν καθήκον ὅπερ ἐπιβάλλεται ἡμῖν ὐπό τῆς σπουδαιότητος τῆς Ἰεράς Ὑμῶν πράξεως 

ἀποβλέποντες εἰς τό καλῶς ἐννοούμενον συμφέρον τῆς Πατρίδος ἡμῶν καί τήν ἐπιτυχή 

χρησιμοποίησιν τῶν Ὑμετέρων ἰδρώτων φειδόμενοι καί τοῦ ἐλαχίστου. Καί οὕτω, Θείᾳ 

βουλῇ ἐφθάσαμεν, εἰς σημεῖον, κολακευόμεθα να εἴπωμεν, εὐχάριστον, διότι μία ἀπόφοιτος 

τοῦ Ὑμετέρου Στυλιδείου Παρθεναγωγείου ἐξετασθεῖσα εἰς τό Παρθεναγωγείον Βιτωλίων 

ἐπροβιβάσθη εἰς τήν 8
ην

 τάξιν κατά τό νέον σύστημα καί εἰς τήν Α΄ Γυμνασίου κατά τό 

ἀρχαῖον καί ἔλαβε βαθμόν ἄριστα. Δύνασθε ἐλευθέρως νά γράψητε πρός τήν αὐτοῦ 

Σεβασμιότητα τόν Μητροπολίτην ζητοῦντες τάς προσηκούσας πληροφορίας ἀναφορικῶς τής 

καλής λειτουργίας τῶν ὑμετέρων Σχολείων καί πρός ὀν ἄλλον θέλετε. 

Ταῦτα καθυποβάλλοντες μετά πάσης εἰλικρινείας ζητοῦμεν τήν ἐπιείκειαν καί 

συγγνώμην, ἑπομένως παρακαλοῦμεν νά δεχθῆτε τάς ἐγκαρδίους εὐχαριστίας ἡμῶν τε καί 

ἁπάσης τής κοινότητος. Διό καί διατελοῦμεν μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ.  

18 Δεκεμβρίου 1894. Μεγάροβον.  

       Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν 

Ἐκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου 

                                                                              Θεόδωρος Γουραμάρι 

       Στέργιος Δόγα 

       Ναούμ Βαρζάκου 

 Στέργιος Δένδρου 

 Βάγκος Καρδίκης 

 

Τῳ Αξιοτίμῳ Εὐεργέτῃ ἡμῶν  

Κ
ου

 Κ
ου

 Στεργίῳ Στυλίδῃ 

εἰς Βουκουρέστιον 
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 Ὁ καταρτοσμός τοῦ Παρθεναγωγείου τοῦ ἔτους 1894/1895 καθώς καί τοῦ 

Νηπιαγωγείου τοῦ ἰδίου ἔτους εἴναι ὡς ἐξῆς. Καί ἠ ακόλουθος σημείωσις ἐστάλη 

ἐπισυνημμένη εἰς τό γράμμα πρός αὐτόν σελ. 42/43 18 Δεκ. 894 

 

Παρθεναγωγείον ἔχει 6 ἔξ Τάξεις: Γ΄. Β΄. Α΄. τοῦ Ἐλληνικού 

   καί Δ΄. Γ΄. Β΄. τοῦ Δημοτικού             6 Τάξεις 

 

Α΄. Διευθύντρια ἡ περυσινή Ἁναστ. Παπαδοπούλου ἐκ Θες/νίκης 

καλή ἐγγράμματος καί χρηστοηθεστάτη μετά τῆς κατοικίας      Ναπολ.       44 

Β΄. Παρασκευή Κοντοπούλου Τελειόφοιτος Παρθεναγωγείου 

Βιτωλίων μέ βαθμόν ἄριστα πρωτοετής        Ναπολ.       18 

Γ΄.  Μαρία Ζωγράφου ἡ περυσινή           Ναπολ.       13 

Δ΄.  Ζωή Τσιολάκου ἡ περυσινή          Ναπολ.       11 

Ε΄. Παπασωτήριος - διετής Πανεπιστημίου Ἀθηνών διά 

την ἀνωτάτην Τρίτην Τάξιν Ἑλλ. καί Ιερά         Ναπολ.       15 

                                                          Ναπολ.     101 

Τό δέ Νηπιαγωγείον ἔχει Α΄ τάξιν ἀστικῆς  

καί δύο 2 τμήματα Νηπιαγωγείου Α΄ καί Β΄. 

Α΄. Νηπιαγωγός ἠ ἰδία περυσινή Χρυσ. Νάστου –          Ναπολ.       27½ 

Β΄. Ἀθηνά Ζωγράφου ἀπόφοιτος Στυλιδείου Παρθεναγωγείου, πρωτοετής    Ναπολ.   4 

Γ΄. Ζαχαρία Ἁναστασίου ἀπόφοιτος Στυλιδείου Παρθεναγ. πρωτοετής          Ναπολ.           4     

                                                                                                                                               35½ 

μισθοί τοῦ ἔτους 1894/95 Παρθεναγωγ.  Το  πλέον   101 

       ,,        ,,          ,,             Νηπιαγωγείου     ,,                     35.½ 

         135.½ 

Τῇ 18 Δεκ.1894. Μεγάροβον.  

    Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν 

Ἐκπαιδευτικῶν καταστημάτων Μεγαρόβου 

Θεόδωρος Γουραμάρι 

Στέργιος Δόγα 

Ναούμ Βαρζάκου 

Στέργιος Δένδρου 

Βάγκος Καρδίκης 
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180

 

 

Ἀντίγραφον συλληπητηρίου γράμματος τῶν Ἐφόρων τῆς Σχολῆς Μεγαρόβου πρός τήν 

χήραν Νικ. Δούμπα διά τόν θάνατον τοῦ συζύγου αὐτῆς Νικολάου ἀποθανόντος τήν 6 

Μαρτίου 1900 ἐν Βιέννῃ 

 

 

  Ἀξιοσέβαστος κα Τεθλιμμένη. 

 

 Ὁ θάνατος τοῦ Μακαρίτου Μιχαήλ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Βιέννῃ 

Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κατελύπησε βαθέως πάντας τότε. Ἐπέζη ὅμως ὁ 

Ἀδελφός ἀυτοῦ καί Ὑμέτερος σύζυγος Νικόλαος, τό σέμνωμα τοῦτο τῆς μεγάλης ἐν Βιέννῃ 

Οἰκογενείας Δούμπα καί τό ἀγλάισμα Τοῦ ἡμετέρου γένους ἐν τῷ εὐλογημένῳ τοῦὀπίου 

προσώπῳ πλήρει ἀρετών καί Εὐγενείας ἐπαρηγορούμεθα. Ἀλλ’ ἤδη καί οὗτος ὑπέπεσε εἰς 

τήν βουλήν τῆς θείας προνοίας, ἐγκατέλειψε πάντας ἀπαρηγορήτους καί ἐξέλειψε οὕτω ἡ 

δυἀς τοῦ μεγίστου Ἀστερισμοῦ Δούμπα τῶν ἐν τῷ κόσμῳ πολυτίμων ἀνδρῶν, ἐμειώθη ἡ 

παραμυθία τῶν δυστυχοῦντων ἁλγεῖ πᾶσα καρδία, Ἑπομένως καί ἡ κοινότης Μεγαρόβου 

πενθεί ἀπαρηγορήτως τήν ἀπώλειαν αὐτῶν διά τό μέγα ἐνδιαφέρον, ὅπερ οἱ ἀοίδιμοι 

ἑδείκνυον ὐπέρ τῶν ἡμετέρων Ἑλληνικών Σχολείων ὐπέρ τῶν θυσίων αἱ μεγάλαι καί 

Εὐγενεῖς καρδίας πάντοτε Εὐμενέστατα διατίθενται, Διό καί βαθύτατα συλλυπουμένη 

εὔχεται ἀπό καρδίας τήν ἐπιδαψίλευσιν παρά τοῦ Ὑψίστου τῆς ὐπομονῆς καί παρηγορίας. 

 Διερμηνεῖς πεζοί τῶν τοιούτων αἰσθημάτων πάσης τῆς κοινότητος ἡμῶν γενόμενοι 

διατελοῦμεν μετά τοῦ προσήκοντος βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ὑποσημειοῦμεθα. 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. 

Ἐκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου 

Ἰωάννης Ζ. Μισιρλῆ 

Τῇ 20. Μαρτίου 1900. Μεγάροβον   Ἰωάννης Δ. Καρδίκης 

πρός τήν Ἀξιοσέβαστον και τεθλιμμένην  Ἀναστάσιος Μ. Δούτζα 

σύζυγον του Μακ. Νικολάου Δούμπα 

Κ
οι 

Κ
οι 

 εἱς Βιέννην 

 

                                                           
180

 Διασώζεται και το αυθεντικό, βλ. εικ. 76: Παράρτημα, σ. 388 
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Ἀντίγραφον παρηγορητικοῦ γράμματος τῶν Ἐφόρων τῆς Σχολῆς Μεγαρόβου πρός τούς Κ
ους

 

ἀδελφούς Στερ. Δούμπα Νικολάου καὶ Μιχαήλ διά τόν θάνατον τοῦ Μιχαήλ ἀποθανούντος 

τήν 7 Δεκ. 1894 εἰς Βιέννην 

 

  Εὐγενέστατοι Κύριοι! 

 

 Ὁ θάνατος τοῦ ὑμετέρου ἀδελφού καὶ Προέδρου τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Βιέννῃ 

Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀγ. Τριάδος Μιχαήλ, κατελύπησε βαθέως πάντας. 

 Ὅταν τοιοῦτοι εὐγενεῖς καὶ διαπρεπεῖς γόνοι ἐκλείπωσι ἀραιοῦται ὁ ἀστερισμός τῶν 

πολυτίμων ἀνδρῶν καὶ μειοῦται ἡ παραμυθεία τῶν δυστυχειῶν ἐν τῷ κόσμῳ. Ἐπομένως 

πᾶσα καρδία ἀλγεί, ἰδίᾳ δε ἡ κοινότης Μεγαρόβου πενθεί τήν ἀπόλειαν αὐτοῦ διά τό μέγα 

ἐνδιαφέρον ὅπερ ἑδείκνυεν ¨ο άοίδιμος ὑπέρ τῶν ἡμετέρων Ἑλλ. Σχολείων, διό καὶ βαθύτατα 

συλλυπείται εὐχόμενη τῷ ‘Υψίστῳ τήν ἐπιδαψίλευσιν τῆς ὑπομονῆς καὶ παρηγορίας. 

 Διό καὶ ὑποσημειοῦμεθα μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ. 

 20 Δεκεμ. 1894 Βιτώλια 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλλ. 

Ἐκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου 

       Στέργιος Δόγα 

       Ναούμ Βαρζάκου 

 

Τοῖς ἀξιοτίμοις καὶ εὐγενεστάτοις ἀδελ. Στερ. Δούμπα 

Κ
οις 

Κ
οις

 Νικολάου καὶ Μιχαήλ 

Προέδρους τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Βιέννῃ Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου  

Ἐκκλησίας τῆς Ἀγ. Τριάδος  

   Εἰς Βιέννην 
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Ἀντίγραφον τῆς ἀπαντήσεως τῆς Κ
ας 

Μαρίας Νικ. Δούμπα εἰς τό γράμμα ὅπερ ἔκαμεν ἡ 

Ἐφορεία Μεγαρόβου- σελ. 44 ἰδίου διά τόν θάνατον του Μακ. Νικολάου Δούμπα σύζυγον 

αὐτῆς 

 

 

  Βιέννῃ 29/10 Ἀπριλίου 1900 

 

  Ἀξιότιμοι Κύριοι, 

 

 ἡ Κυρία Μαρία Ν. Δούμπα μετά ψυχικῆς κατανύξεως ἀνέγνωσε τήν ὑμετέραν 

ἐπιστολήν 20 τοῦ λήξαντος μηνός δι’ ἧς τοσοῦτον εὐγενῶς ἐκφράζιτε τόν συμμερισμόν τῆς 

ὑμετέρας λύπης ἑπί τῆς ἀνεπαρνοθώτῳ στερήσει ἧν ὑπέστη διά τῆς ἁποβιώσεως τοῦ 

φιλτάτου συζύγου καὶ εἰλικρινεστάτου συντρόφου αὐτῆς Κυρίου Νικολάου Δούμπα. 

Βεβαίως ἡ ἀπόλεια αὔτη εἶναι σκληρά καὶ ἀλγηνοτάτη διά αὐτήν, ὁ συμμερισμός ὅμως καὶ οἱ 

παραμυθητικοί λόγοι οὕς ἀπευθύνατε πρός αὐτήν ἀνακουφίζει τό πένθος της καὶ περιορίζει 

τά δάκρυα αὐτῆς. Εὐχαριστούσα ὑμῖν, ἀξιότιμοι Κύριοι καὶ ἅπασαν τήν ὑμετέραν κοινότητα 

διά τοιαύτην ἀβροφροσύνην ὑμῶν Παρακαλῶ νά δεχθείτε τήν διαβεβαίωσιν βαθείας 

ὑπολήψεως. 

       Μεθ’ ἧς διατελῶ 

              Στέργιος Γοργιακίδης 

Πρός τούς Ἀξιοτίμους  

Κυρίους Ἐφοροεπιτρόπους 

Τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίων 

Μεγαρόβου 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολής τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς πρός τήν Εὐγενεστάτην Μαρίαν 

Κούρτην πρός ἀποστολήν τῆς εἰκόνος αὐτῆς δηλ. τῆς φωτογραφίας της 

 

Εὐγενεστάτη Κυρία. 

 

Τό σεβαστόν τῆς ὑμετέρας οἰκογενείας ὄνομα χαραχθέν διά τῆς δωρεᾶς τῶν δύο 

λαχείων ἐκ φιορ. 2000 ἐπαξίως ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν εὐεργετών τῆς Πατρίδος διαλαλεῖ τοῖς 

ἐπιζώσι καί ταῖς ἐπερχομέναις γενεαῖς τήν εὐγένειαν καί τήν μεγάλην φιλοπατρίαν. Διά τῆς 

πολυτίμου ταύτης προσφοράς ηὑξήσατε τάς πολυειδεῖς καί ἀπείρους εὐεργεσίας τῶν 

ἀειμνήστων Πατρός καί ἀδελφῶν ὑμῶν, ἐδώσατε γενναίον δεῖγμα ἐπαξίου τέκνου καί γόνου 

τῆς μεγάλης Οἰκογενείας Λάλα, πρός τήν ὀποίαν τό Μεγάροβον τά πάντα ὅ,τι ὠραίον καί 

καλόν ἔχει χρεωστεί, καί ἀπεδείξατε ούτω τρανότατα ὅτι καρδίας εὐγενείς καί μεγαθύμους 

σέβεται καί αὐτός ὀ χρόνος, ἑπομένως καί αὐτός ὀ χωρισμός εὐκόλως δέν δύναται νά σβέςῃ 

τόν εὐγενῆ σπινθήρα τῆς ἁγνής φιλοπατρίας. 

Ἐπιτρέψατε ἡμῖν ὄμως, πολιά καί σεβαστή Κυρία, νά εἵπωμεν ὑμῖν ὄτι, ἠ κοινότης 

Μεγαρόβου συναισθανομένη τήν μεγάλην αὑτῆς εὐγνωμοσύνην ἐπιθυμεί καί παρακαλεί 

θερμῶς νά ἔχῃ τήν φωτογραφίαν τοῦ ὑμετέρου προσώπου τῆς πρωτοτύπου πάρ’ ἡμῖν ἀρετῆς 

καί ἀριθμήσῃ μεταξύ τῶν ἄλλων πρός ζῶσαν καί αἰωνίαν διαλαλιάν εἰς τάς ἐπερχομένας 

γενεάς. 

Εὐελπιστούντες ὅτι ἡ ταπεινή ἡμῶν αὔτη παράκλησις ἐπιεικῶς θέλει εἰσακουσθῇ καί 

ὅσον οὕπω θέλομεν ἀξιωθῇ διατελοῦμεν μετά τῆς υπολήψεως καί προσήκοντος σεβασμοῦ. 

Τῇ 21 Δεκ. 1894. Μεγάροβον. 

     Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἑλληνικῶν 

Ἐκπαιδευτικῶν καταστημάτων Μεγαρόβου 

       Ναούμ Βαρζάκου 

       Στέργιος Δόγα 

 

Τῇ Εὐγενεστάτῃ καί ἀξιοτίμῳ 

Κ
α
 Κ

α
 Μαρίᾳ Κ. Κούρτη 

καί Ἐριτίμῳ Γαμβρῷ αυτής 

Κ
ω
 Κ

ω
 Γοργίᾳ 

εἰς Βιέννην 
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Τηλεγράφημα τῆς Ἐφορείας Μεγαρόβου διά τόν θάνατον τοῦ Νικολάου Γερμάνη σταλέν εἰς 

τούς Ἀδελφούς Γερμάνη 

ἔχει ὡς ἐξῆς: 

  Ἀδελφοί Γερμάνη 

   Βουκουρέστιον 

 Θάνατος ἀδελφοῦ Νικολάου κατελύπησε βαθύτατα κοινότητα Μεγαρόβου διότι ἐν 

τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἔδινε ἀστερισμόν μέγαν. 

2 Ἰανουαρίου 1900      «Ἐφορεία Μεγαρόβου» 

Βιτώλια  

 

   Βουκουρέστιον 17 Ἰανουαρίου 1900 

  Ἀξιότιμοι Κύριοι 

  ἀπάντησις τοῦ Κυρίου Δημητρίου Γερμάνη 

 Τό άποστελέν μοι συλλυπητήριον τηλεγράφημα Σας ἐπί τῷ λίαν θλιβερῷ καὶ 

κεραυνοβόλῳ θανάτῳ τοῦ ἀγαπητοῦ μοι ἀδελφοῦ Νικολάου, μοί ἐνεκοίνησεν ἀληθή 

ἀνακούφησιν καὶ εἴθε ὁ Παντοδύναμος Θεός ἀναπαύσει τήν ψυχήν του εἰς τόν τόπον τῶν 

ἁγίων. 

 Εὐχαριστῶ Σας ἐκ καρδίας, ἀξιότιμοι Κύριοι, διά τήν λίαν εὐγενή Σας φροντίδα ἧν 

διά τοῦ τηλεγραφήματός Σας τά ὁποία ἀληθῶς μέ ἀνακούφησαν. Διατελῶ ὑμέτερος 

πρόθυμος. 

        Δημ. Ν. Γερμάνης 

Πρός τά ἔντιμα μέλη τῆς κοινότητος Μεγαρόβου 

   Εἰς Μεγάροβον 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς τῶν Εὐγενεστάτων Κ
ων

 Ἀδελφῶν Δούμπα πρός τήν Ἐφοροεπιτροπήν 

Μεγαρόβου εἰς ἀπάντησιν τῆς ἐν τῇ σελίδι 44 συλλυπητηρίου ἐπιστολῆς διά τοῦ θανάτου τοῦ 

Ἀειμνήστου Μιχ. Δούμπα 

 

  ἐν Βιέννῃ τῇ 10
η
 Ἱανουαρίου 1895 

 Πρός τούς Κυρίους Ἐφοροεπιτρόπους τῶν Ἑλλ. Ἐκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου 

       ἐν Μεγαρὀβῳ 

  Ἔντιμοι Κύριοι! 

 Ἀπαντώντας πρός τήν ὑπό 20 παρελθόντος μηνός καὶ ἔτους φίλην ἐπιστολήν σας, 

εὐχαριστούμεν ἐκ μέσης καρδίας διά τά εἰλικρινῆ συλλυπητήρια, τούς καλούς καὶ 

παρηγορητικούς λόγους, ἥ ἐκφράζιτε πρός ἡμᾶς ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ ἀνεπιλήστου ἀρχηγοῦ 

μας Κυρίου Μιχαήλ, πρό πάντων δε διά τήν ἀνάμνησην τήν ὁποίαν φιλοφρόνως καὶ εὐσεβῶς 

καθιεροῦτε τῇ Ἰερᾷ σκιᾷ τοῦ μεταστάντος καὶ διατελοῦμεν. 

      Μεθ’ ἐξαιρέτου ὑπολήψεως 

Πρός τούς Κυρίους           «Ἀδελφοί Δούμπα» 

Ἐφοροεπιτρόπους τῶν Ἑλληνικῶν Ἐκπαιδευτηρίον Μεγαρόβου 

Εἰς Μεγάροβον 
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Ἁντίγραφον ἐκ τῆς ἐφημερ. ὑπ’ ἀριθ. 2349 

 

Ἐκ Σμύρνης διά ὑποθέσεις μου μετέβην εις Μοναστήριον τάς ἡμέρας τῶν 

Χριστουγέννων. Ἐκεῖθεν δε μετά τοῦ ξενίσαντος μου φίλου μετέβην τήν παραμονήν τῶν 

Θεοφανίων ἐσπέρας εἰς Μεγάροβον χωρίον ἀπέχον δίωρον τοῦ Μοναστηρίου. Τήν νύκτα 

περί τήν 10
ην

 τῆς πρωΐας ὡς ἐσήμαινε ὁ κώδων μετέβημεν εις τήν Ιεράν Μητρόπολην 

Ἑκκλησίαν ἐπ’ ὀνόματι τοὐ Ἁγ. Δημητρίου, ὅπου μετά τό πέρας τῆς θείας λειτουργίας 

ἤρχισαν νά ἑτοιμάζωνται αἱ εἰκόνες, οἱ φανοί, αἱ ἑξαπτέρυγες, διά τόν ἁγιασμόν. Ἅμα δέ τῇ 

χαραυγῇ ἐκινήσαμεν πάντες ἐν σειρᾷ καί τάξει, τῶν παιδίων πάντοτε προπορευομένων καί 

ἀδόντων το «Κύριε Ἐλέησον» καί τῶν Ἰερέων μετά τῶν Ἰεροψαλτῶν ψαλλόντων τας 

καταβασίας καί ἐν τῇ ὁδοιπορία εἰς τρεῖς σταθμούς, ὡς ἕθος, δεήσεις ποιούντων ὑπέρ τῆς 

ὑγείας ἱδίως καί κυρίως ὑπέρ τοῦ λαοφιλούς ἡμῶν βασιλέως Σουλτάν Ἀπτούλ Χαμήτ Χάν 

πλήρους τάξεως καί ἠσυχίας ὑπαρχούσης καθόλην τήν τελετήν χάριν τῆς ὁποίας ὁ 

περινούστατος Νομάρχης Μοναστηρίου εἵχεν ἀποστείλει καί δύο φύλακας. Οὕτω δε 

πορευόμενοι ἐφθάσαμεν μετά ἠμίσειαν ὥραν εἱς τό ἀρχαῖον καί σύνηθες παρ’ αὐτοῖς μέρος 

τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμού τοῦ βαπτίσματος εἰς τάς ὐπωρείας ἀκριβῶς τοῦ Ὄρους 

Περιστερίου (Βαρνούντος) ὑπό τά ἁειθαλή καί χλοερά δένδρα καί εἰς κοιλάδα βρίθουσαν τό 

θέρος ἀπό κρύα καί διαυγέστατα νερά. Ἐκεί λοιπόν εἴχε σχηματισθῆ τετράγωνος δεξαμενή, 

τεσσάρων μέτρων πλάτους καί ἑνός περίπου βάθους ἐψάλη ἐν κατανύξει ὁ ἁγιασμός καί ἄμα 

τῇ ἐκφωνήσει τοῦ «Ἐν Ἰορδάνη......» ῥίπτει ὁ Ἰερεύς πρεσβύτης ἁλλά καλόφωνος εἰς τό 

μέσον τοὐ ὕδατος τόν Τίμιον Σταυρόν καί ἆμα τῇ καταβυθίσει ἀποδύονται οἱ πρός 

ανεύρεσιν, ὁποίαν μετά μεγάλης δυσκολίας κατώρθωσαν ἔνεκα τοῦ μεγαλυτέρου Ἐφέτος, ὡς 

ἔλεγον, βάθους. Τό θέαμα τούτο ἥτο μαγευτικώτατον. Παίδες γυναίκες καί ὅμιλοι διάφοροι 

εἱς τά ὑψηλότερα μέρη ἀμφιθεατρικῶς πῶς ἱστάμενοι παρίστων ἀπαράμιλλον εἰκόνα ἐπί τῆς 

λευκής καί στιλπνής σινδόνος τῶν χιόνων. Ἐγώ δε ὡς ξένος τά πρωτοφανῆ ταύτα 

ἀντικείμενα ἀπλήστως ἐθεώμην καί ἔλεγον καθ’ ἑμαυτόν. Ἐάν καλός τις φωτογράφος 

ἀπετόλμα νά φωτογραφήσῃ τήν ὡραίαν ταύτην σκηνήν ἥθελε παραγάγει εἰκόνα ὠραιοτάτην 

ὑπερέχουσαν ἁπαραμίλλως τῶν Ἑλβετικῶν. 

Τήν δευτέραν δέ ημέραν τοῦ Βαπτιστού καί Προδρόμου μετέβην ωσαύτως εἰς τήν 

Ἐκκλησίαν ὅπου κατά τά ἅγια Μυστήρια κατανυκτικώτατα ἐμνημονεύθη ὑπό τοῦ Ιερέως 

προαναπαυσαμένου τινός ἑν μόνον όνομα «Μιχαήλ». Διά τήν ἐπιμνημόνευσιν ταύτην, κατά 

τήν σπουδαίαν ταύτην ἠμέραν περίεργος γενόμενος ἡρώτησα τόν φίλον μου παρά τοῦ οποίου 
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ἔμαθον ὅτι τό ἑν λόγῳ ὄνομα εἵναι τοῦ πρό τινός ἐν Βιέννῃ ἀποθανὀντος «Μιχαήλ Δούμπα» 

διά τόν λόγον, ὅτι οἱ κάτοικοι τοῦ χωρίου αὑτοῦ, ἑν τῷ καταλόγῳ τῳ γενομένῳ πρό 

ἑξηκονταετίας ὑπέρ τῆς οἰκοδομῆς τῶν Σχολείων καί τῆς ὠραιοτάτης αὑτῶν Ἐκκλησίας, 

ὁμοίας μή οὔσης ἑν Κ/πόλει καί Σμύρνῃ κατά τό σχέδιον εἰκόνας καί ἰστορικώτατον 

Τέμπλον ἐν Βιέννῃ σχεδιασθέντα τότε
181

, εὔρον, ὡς λέγουσι, σεσημειωμένα διά τοῦ 

ἀειμνήστου Δημητρίου Λάλα καί ὑιών αὐτού κατά πρῶτον τά ὁνόματα τῶν ἀοιδίμων 

«Μαρκέλλη, Δούμπα και Κούρτη» ὡς συνδρομητών καί εὐεργετῶν ὑπέρ τῶν ἑν λόγῳ 

ἰδρυμάτων. Δεύτερον δέ ἐπειδή ἠ ἔκπαλαι ἴδρυσις τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν Σχολείων, τά δύο 

ταύτα ὁμοῦ ὡς ἱδρύματα σπουδαία εἱς ἐν ἁπλῶς χωρίον φέρουσι σπουδαιότητα καί ἀξίαν ἐπί 

τοῦ παρελθόντος, ἐπί τοῦ ὀποίου καί οἱ νῦν κάτοικοι ὡς κληρονόμοι καλοί βεβαίως 

σεμνύνονται, ἔπεται ὅτι, καί οἱ προνοήσαντες τότε ὐπέρ αὐτῶν πρόγονοι εἴτε ὡς ἐπόπται καί 

ἐπίτροποι εἴτε ὡς συνδρομηταί καί εὐεργέται ἀπό κοινού, θά ἥσαν ἆνδρες φιλάνθρωποι καί 

οὑχί ἑκ τῶν τυχόντων καθά αὑτά ταύτα τά ἔργα μαρτυρούσι. «Ἔργον δείκνυσι τόν ἄνδρα», 

ἑπομένως πολύ δικαιότατος ὁ νῦν φόρος τῆς βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης διά τοῦ ἑν λόγῳ 

μνημοσύνου τῶν κατοίκων πρός τοῦς εὐεργέτας αὐτών. Ἀνεμνήσθην ἀμέσως τοῦ λογίου τοῦ 

Δημοσθένους «Ἐγώ νομίζω, τόν μέν εὑ παθόντα δεΐν μεμνῆσθαι τον πάντα χρόνον, τόν δέ 

ποιήσαντα ευθύς ἐπιλελῆσθαι, εἰ δεῖ, τόν μέν χρηστού τόν δέ μή μικροψύχου ποιεῖν ἔργον 

ἀνθρώπου.» συγχρόνως δέ ἐμακάρισα καί τούς κατοίκους προσἐπιδεικνύοντας καί ἑν αὐτῇ 

ταύτῃ τῇ ἀπορίᾳ αὐτών τήν μεγάλην ἀρετήν τῆς εὐγνωμοσύνης καί ζωηρῶς διατηρούντας τό 

πλεονέκτημα τοῦτο τῶν εὐγενῶν καί καλῶς «σνατεθραμμένων Ἐπιγόνων.  

Ἐπανελθών δέ οἴκαδε ἐνόμισα καλόν τά δείγματα ταῦτα τῆς εὐγνωμοσύνης σήμερον 

μάλιστα νά μεταδώσω εἰς τήν δημοσιότητα χαίρων ἑπί τῇ ἀρετῇ τού χωρίου αὑτοῦ ἑπί της 

γαίας τοῦ ὁποίου οἱ σπείροντες ἀνταμοίβονται ἀποτελεσματικῶς εὐλογοῦμενοι πάντοτε ὑπό 

τῆς νῦν καί τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. 

Τη 21 Ιαν. 1895. Σμύρνη 

  Ἀντώνιος Ἠλίας 
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 Βλ. εικ. 34: Παράρτημα, σ. 362 
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Ὁ Ἰσολογισμός ἐσόδων καὶ ἐξόδων (Συνέχειαν σελ. 38) ἰδίου τῆς 10
ης

 Ἰουλίου μέχρι τῆς 17 

Φεβρουαρίου 1895. Ἐφορευόντων Γουραμάρι, Δόγα καὶ Σιωπήλα 

 

Δοῦναι  Εἰς ὅσα ἐλήφθησαν ἁπό τούς Ἀκολούθους εἰς 109 λίρ. 

ἁπό Μητρόπολιν διά τό ἄτος 1893-1894 40 λιρ. 109 4360  

ἀφαιρούνται ὅσα ἐδόθησαν διά τούς Μαχάλ. 14λ 1526 2834 

ἁπό συνδρομ. Βιέννης Κούρτη διά τό ἔτος 1894 86 λιρ  836 

ἁπό Ντίνον Δαλέγκα. Πολυέλαια 1 λίρ. ἀφιέρωμ. 2 λιρ.  327 

Ἁπό Γεώργιον Θ. Κιπουρζή ἀφιέρωμα τό ψάλλειν ἐνός ἔτους   

ἁπό ἐργ. Βιτωλίων ἐνοίκια 6 μηνῶν εἰς 18 Ἰαν 1895  240 

ἁπό τό Χάνιον ὁ Ἀθ. Μούζια 674.20   

ἀφαιρῶ ὅσα ἔχει ἐξοδεύσει αὐτός 456.20   

Εἰς Νικ. Πίκουλε Ἐμετρ. 218 ἤ 2 λίρας  218 

ἁπό Δημ. Σαμαρᾶν διά τζιάμια          109   

ὁ Θ. Γουραμάρι διά τζιάμια               204   

ὁ Στέρ. Δόγα 3 ταμπάνια Κυβέρνησιν 95 

 

408 

4863 

ἁπό Ν. Βαρζάκου κατά τόν λ/σμόν τοῦ δανείου 

 

235 

5098 

ἀπό παγγάλι καὶ ἀπό Ἀγρυπνίας καὶ ἀπό ἄλλα διάφορα λάδι Θεοφανείων κ.τ.λ. 

εὐρίσκονται  9485 

  14580 

    ἁπό διάφορα  4863 

    ἁπό παγγάλι  9482 

    ἁπό Βαρζάκου    235 

                14580 

----------------------------------------------------------------------------- 

Τῇ 17 Φεβρουαρίου 

Ἀστικῆς Σχολῆς 

Μισθοδοσία Διδασκάλων τοῦ Σχολ. ἔτους 1894-1895 

α΄ Ἀστέρ. Γιαννούλης ἐκ Θες/κης 45 λίρ. Τουρ. 4500 

β΄ Ἀναστ. Δόβας ἐκ Μεγαρόβου 37 λίρ. Τουρ. 3700 

γ΄ Ἀπόστολ. Ζιόγγας ἐκ Τυρνόβου 37 λίρ. Τουρ. 3700 

δ΄ Γεώργ. Δοῦτσιε ἐκ Μεγαρόβου 26 λίρ. Τουρ. 2600 

ε΄ Νικ. Βίστα ἐκ Μεγαρόβου 20 λίρ. Τουρ. 2000 

 165 16500 
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Ἀφ ὅσα Ἐμετρήθησαν εἰς τούς Ἀκολούθους λιρ. 109          Λαβεῖν 

Α΄ ἐπληρώθησαν διά τό ὑπόλοιπον μισθόν διδασκάλων παρελθόντος ἔτους 

1893-1894    

 Ἀποστ. Ζιόγγα 1277 Γ. Δούτσιε 1304 Γιαννούλ. 1037 3618  1394.20 

 Παπασωτήριος 599:20 καὶ ἔτερα ὁ Γουραμα. Γρ. 50 649 20  

 Κωνστ. Ἀποστολίδην διά τό ψάλλειν αὑτοῦ 248   

 Στέργιον Κίτζια 182 20 4698 

Β΄ Ἐπληρώθησαν τά δάνεια τῶν Ἐφόρων (σελίς 38 ἰδίου)    

 Γουραμ. 304 – Δόγα 818 – Δένδρου 191 – Βαρζά. 663   1976 

Γ΄ Ἐπληρώθησαν εἰς τούς διδασκάλους διά νέους μισθούς   3542 

 Γ. Δούτσιε 361 – Ζιόγγα 875 –Βίστα 545 –Γιαννούλ. 1761.35 3562   

Δ΄ Ἐπληρώθησαν εἰς τούς Δραγάτας    

 δέκα παλαιά καὶ νέα 643. Β. Σαμαρᾶ 594:30 Δήτα 102. Τσούκ.   54 20 1394.20 

Ε΄ ἐπληρώθησαν εἰς τούς ἀκολούθους    

 Εἰς Μιχ. Δανάμπασην διά Α. Πίσχα                     5 λίρας   545 

 Εἰς Στερ. Κανδηλάυτην ἐμετρήσαμεν               494:20    

                 ἀφαιροῦνται τά ἀνωτέρω                   182:20   312 

 Εἰς Κωνστ. Ἀποστολίδη διά τό ψάλλειν ὑπόλ.  448    

                          ἀφαιροῦνται τά ἀνωτέρω          248   200 

 Εἰς Χατζήδινα Νικ. Στέφου διά τόν τόκον   95 

 Εἰς ὅσα διά τά ἔξοδα σχολείων καἰ Ἐκκλησίας   1817 

    14580 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

1895 Μεγάροβον 

οἱ Ἐφοροεπίτροποι 

Θ. Γουραμάρι 

Στ. Δόγας 

Ν. Βαρζάκου 

Στ. Δένδρου 

Β. Καρδίκης 

Θωμ. Βίστα 
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Τήν 17 Φεβρουαρίου 1895 παραδίδουσα ἡ Ἐφορεία Γουραμάρι, Δόγα καὶ Δένδρου τούς 

λ/σμούς τῆς Ἐκκλησίας ἁπό τῆ 10 Ἰουλίου 1894 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 1895 ἤτοι τήν 

συνέχειαν τοῦ λ/σμοῦ τοῦ εὐρισκομένου ἐν Σελίδι 38 ἰδίου βιβλίου, παραδίδει καὶ τά 

ἀκόλουθα Συνάγματα 

 

Συνάγματα ἁπό τῆς Ἐφορείας Μισιρλῆ, Τζιάντη 

ἁπό Δημ. Νικήτα βοσκήν βουνοῦ 1892 12 λιρ 1308 

ἀπό Μοῦσον Τσέλγου βοσκήν βουνοῦ 1891 5 λιρ 545 

Συνάγματα ἐπί τῆς Ἐφορείας Δόγα καὶ Γουραμάρι ὡς ἐξῆς  1853 

ἀπό Δημ. Νικήτα ἀφιέρωμα ὡς ἐντός διαθήκης 30 λιρ 3270 

ἀπό Τασκ. Κίζια διά τό σπίτι φούσιου (τῆς ἄλλης Ἐφορείας) 12 λιρ 1308 

ἀπό Νήτσιαν Γ. Πίσχα- ὑπόλοιπον διαθήκης Γ. 5 λιρ 545 

ἀπό τήν Ἐπιτροπήν τοῦ βουνοῦ μας 654 καὶ 237 8.19 891 

ἀπό Μαχαλάδες διά τήν ἐπιχορήγησιν του 55.19  

Μητροπολίτου                α΄ 7½ λίρ   

ἀπό Μαχαλάδες              β΄14 λίρ       21½ - 2343:20   

ἀφαιρῶ τά ἀκόλουθα   

ὁ Στ. Δόγας ἐσύναξεν ἀπό Τσακαλ.        α΄119   

ὁ Στ. Δόγας ἐσύναξεν ἀπό Τσακαλ.        β΄145   

ὁ Στ. Δόγας ἐσύναξεν ἀπό Θ. Παπανάκη.  109   

ὁ Στέρ. Δένδρου ἁπό Χάλζιον Κώτζιου    2.11                                                  584  . 16  

                                                                                                                          1759:20 71 1759.20 

  9626.20 

 

Α΄. Πρός τούτοις τό καλοκαίριον τοῦ 1893 ἔκοψαν ἀπό τό βουνόν μας ἡ στρατιωτική 

κυβένησις εἰς Βιτώλια διά τό μεχτέπι χαρμείν 120 Ταμπάνια μεγάλα τά ὁποῖα ἔλεγαν νά μᾶς 

τά πληρῶσουσι ἀν τό δάσος μᾶς ἀναγνωρισθῆ ὅτι εἶναι καὶ ἀνήκει τοῦ χωρίου Μεγαρόβου 

κατά τό λέγειν τοῦ Κομαντάρι Ῥιφάτ Πασᾶ- 

Β΄. Πρός τούτοις διά τοῦ σιδηρόδρομου τό αὐτό καλοκαίριον (1893) ἡ ἑταιρεία τοῦ 

σιδηροδρόμου ἔκοψεν ἀπό τό βουνόν μας 87 ταμπάνια καὶ ἐλήφθησαν ἀπό ἕνα Ναπολεόνι 

ὅλα Ναπολεονία ὁγδοήντα ἑπτάκαὶ ἔμειναν εἰς τόν Κ
ον 

Μάλτον διαθέσιμα καὶ ὑποχρεούται 

ἅμα λάβει πέρας ἡ ὑπόθεσις τοῦ βουνοῦ νά δώσῃ τακτικά λ/σμόν τῶν ἀνωτέρω 87 

Ναπολεονία. 
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 Ἀντίγραφον έκ τῆς Ἐφημερίδος ὑπ’ ἀριθ. 2511 

 

Ἐμπορευόμενος τά δέρματα ἐν Μοναστηρίῳ πόλει τῆς Μακεδονίας μετέβην μετά τοῦ 

φίλου μου νά ἑορτάσω τάς ἠμέρας τῶν Ἁγ. Ἁποστόλων εἱς Μεγάροβον ὅπου ἑνέτυχον τάς 

ἐξετάσεις τοῦ Στυλιδείου Νηπιαγωγείου γενομένας ἐν ὑπαίθρῳ εἱς τήν αὑλήν τῆς Ἑκκλησίας 

ὑπό τάς γεγηρακυίας ἥδη δρεῖς. Ἐκεί τήν πρωΐαν πρό τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἠλίου ἐν τῇ χλοερᾷ 

πεδιάδι εἵχον συνέλθει πάντες ἅνδρες γυναίκες παιδία δεξιά καί ἀριστερά καθήμενοι ἕχοντες 

εἱς τό μέσον τό διά τά νήπια δόμημα διεσκευασμένον ἁμφιθεατρικῶς εἱς ἕξ σειράς, ὕψους 

πέντε μέτρων. Ἐγένετο ὑπό τῶν Ἱερέων δέησις πρός τόν Ὕψιστον, ἐψάλη ὁ ὕμνος πρός τόν 

Βασιλέα ἡμῶν Σουλτάν Ἀπτούλ Χαμήτ Χαν κατανυκτικώτατα κατόπιν δε καί ὁ ὕμνος πρός 

τόν Εὐεργέτην αὐτῶν Στέργιον Στυλίδην ὑπό τῶν νηπίων ψαλλόμενοι κάλλιστα. Ἐγώ δέ 

μεταξύ αὐτῶν ξένος ὥν, ὑπό τήν ἐπίδρασιν τῆς πρωϊνής αὔρας καί οὐρανίου αἰθριότητας 

ἐρρέμβαζον σκεπτόμενος, διατί οἱ Μεγάλοι Εὑεργέται εἶσίν ὁλίγοι ὡς κομῆται 

ἀναφαινόμενοι; Διατί ἑκάστη κοινότης δέν εὑτυχεί νά ἁποκτήσῃ τόν εὐεργέτην της ὡς 

ἕκαστον πλοῖον ἔχει τό πηδάλιόν της; Διατί ἡ Θεία πρόνοια δέν πολλαπλασιάζει τάς αἰωνίας 

ταὐτας εὐλογίας της πρός διευκόλυνσιν τῆς ἀνθρωπότητος; Μή καί αἱ εὑεργεσίαι αὗται  

ὀφείλουσι νά ἔχωσι ἀντάξιον ἀντισήκωμα ἑν τῇ κοινωνίᾳ καί δώσωσι τόν λόγον ὡς οἱ τά 

τάλαντα τοῦ Εὑαγγελίου ἐμπιστευθέντες; Ἐνταύθα ἥδη ἑβαπτίσθην εἱς χάος σκέψεων. Ἐν 

τούτοις αἱ ἐξετάσεις ἥρξαντο ἁπό τοῦ Νηπιαγωγικού Τμήματος, τά νήπια ἀπήντων 

εὐστοχώτατα ἑπί τῶν ἑρωτήσεων διά τῶν μαλλίνων σφαιρῶν διαφόρων χρωματισμῶν διά 

τῶν ξυλίνων κυλίνδρων τάς ἑπιφανείας, τάς γωνίας κ. τ. λ. Τά δἐ τῆς Α΄. Ἀστικῆς νήπια 

ἀνεγίνωσκον ἐλευθέρως καί ἀπήντων κάλλιστα εἱς τάς γραμματικάς ἐρωτήσεις, τονισμούς, 

διαίρεσιν γραμμάτων εἰς τῆς ἁριθμητικής τήν ἁρίθμησιν, ἁφαίρεσιν καί πρόσθεσιν καί ἐν 

γένει πάντες ἐθαυμάζομεν, ἐγώ δε πολύ περισσότερον, μή εὑτυχήσας νά ἁκούσω πενταετῆ 

καί ἑξαετῆ νήπια ἁποκρινόμενα οὕτω, ἑπομένως προωρισμένα διά τήν Β.΄ τῆς ἁστικῆς νά 

προβιβασθῶσι. Ἐνᾦ δε διελογιζόμην οὕτω ἔλαβον χάρτην ἁπό τῆς Τραπέζης ὅστις περιείχε 

τήν λογοδοσίαν ἐπί τῆς πενταετούς ἐποπτείας του Κ
ου

 Ναούμ Βαρζάκου μη ἐκφωνηθείσαν 

ὅμως ἕνεκα ἱδιαιτέρων λόγων, καί τήν ὁποίαν ἑγώ, τῇ ἀδείᾳ ἀναγνώσας ἕκρινα ἁξίαν 

μεταδόσεως διότι ἐν αὑτῇ σαφῶς ὁρίζεται, ὅτι τά Νηπιαγωγεία ἕχουσι προορισμόν νά 

τραυματίσωσι καί ἐξαλείψωσι τούς ἀναξίους προβιβασμούς τῶν μαθητῶν ὅπερ πάντα 

φιλόμουσον οἱκογενειάρχην ἐνδιαφέρει. Ἔχει δε ἡ ἐν λόγῳ ὡς ἑξῆς: 

Σεβαστόν ἀκροατήριον, 
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Θεία βουλῇ, τῇ προστασίᾳ τοῦ φιλολάου ἡμῶν ἄνακτος Σουλτάν Ἀπτούλ Χαμήτ Χαν, 

τῇ προεδρίᾳ τοῦ Μητροπολίτου ἡμῶν, τῇ ἐγκρίσει τῆς ἡμετέρας κοινότητος καί τοῦ 

ἀντιπροσώπου τοῦ Μεγάλου ἡμῶν εὑεργέτου, ἐκλήθημεν πρό πενταετίας ἐπί τήν ἐποπτείαν 

τοῦ ἠμετέρου Στυλιδείου Νηπιαγωγείου. 

Τό ἔργον τοῦτο καθόλου ἥτο βαρύ οὑχί διά τά χρήματα ἅτινα εὐτυχῶς ἐχορηγοῦντο 

τακτικῶς ἀλλ’ ὐπό τήν ἔποψιν τῆς χρησιμότητος καί πραγματικῆς ὠφελείας τῶν πολυετῶν 

ἰδρώτων τοῦ μεγαλοψύχου Εὐεργέτου ἡμῶν ὐπέρ τῶν παιδαγωγουμένων νηπίων. Βεβαίως 

δέν ἀναμένονται μεγάλα μαθήματα ἑκ τῶν Νηπιαγωγείων, ζητούνται ὅμως δεξιαί ψυχαγωγίαι 

δυνάμεναι ἑπί τῆς εὑπλάστου καί τρυφεράς ἠλικίας αὐτῶν νά ἐναποταμιεύσωσι βάσεις 

δυσκολίας  νά ὑπερβάλλωσι καί ἀπροσκόπτως τοὐ λοιπού προχωρήσωσι καί οὕτω διά παντός 

ἐκλείψουσι οἱ ἐπάρατοι ἀνάξιοι προβιβασμοί, ἡ ἀόρατος αύτη πανώλη τῶν Σχολείων καί 

ἀέναος πηγή δυσαρεσκειῶν καί ἀπογοητεύσεων. Τούτο ὑπονοεί ἡ ἀνωτέρω μνημονευομένη 

βαρύτης, ζήτημα σπουδαίον ἐπί τοῦ ὁποίου συνεκεντρώσαμεν τήν προσοχήν μας ὅση ὑμῖν 

δύναμις μετά τοῦ σεβαστοῦ προσωπικοῦ τῶν διδασκάλων μας. Διῃρέσαμεν λοιπόν τό 

παιδευτήριον τοῦτο μικρόν μεν κατ’ ἐπιφάνειαν μέγα δε κατ’ ἔννοιαν εἰς δύο τμήματα Α΄ καί 

Β΄ καθαρώς νηπιαγωγικά και Α΄ Αστικήν Τάξιν. Καί τά μεν τμήματα Νηπιαγωγείου 

διδάσκουσι δύο βοηθοί ἐπί τούτων ὡρισμέναι. Τήν δε Α
ην

 Ἀστικήν καταρτιζομένην καθ’ 

όλην τήν ἀκρίβειαν καί σχηματιζομένην ἐκ τῶν ἀρίστων νηπίων κατ’ ἐκλογήν 

προβιβαζομένων ἐκ τοῦ Β΄ Νηπιαγωγικού τμήματος, διδάσκει αὐτή αὕτη ἡ διευθύντρια 

Νηπιαγωγός. Οὕτω δε καταρτιζομένου ὅντος τοῦ Στυλιδείου Νηπιαγωγείου ἐβάδισεν ἀπό 

τριετίας καί ἔφθασε σχετικῶς εἰς πολύ εὑχάριστον σημεῖον. Ὅ,τι δε καθόλον το πενταετές 

διάστημα ἐγένετο, ὁ καρπός οὗτος εἶναι ἐπαρκής διομολογία, ἑπομένως ὅπου τό ἕργον 

μαρτυρεῖ μάτην ὁ λόγος καί ἡμετέρα ἀφήγησις. 

Μετά πάροδον δε τριετοῦς διαστήματος ἡ κοινότης ἡμῶν ἑνεπιστεύθη ἡμῖν μετά 

τεσσάρων ἄλλων σεβαστῶν συναδέλφων τό 1893. Φεβρουαρ. 2 καί τήν Ἐφοροεπιτροπήν ἐπί 

τῶν λοιπῶν τῶς Πατρίδος παιδευτηρίων καί Ἐκκλησίας, ὁπότε συγχρόνως καί ὁ μεγάθυμος 

ἡμῶν Εὑεργέτης ἀνέλαβε καί τοῦ Παρθεναγωγείου μας τήν διατήρησιν. Ἡ αὕξησις αὕτη τῶν 

εὑεργεσιῶν τοῦ Εὑεργέτου ἐπολλαπλασίασε συνεπώς καί τήν εὐγνωμοσύνην τῶν 

εὐεργετουμένων. Ἐν τοιαύτῃ δε περιπτώσει ἡ Ἐφορία ἠ ἀρχή καί κεφαλή ἑκάστης 

κοινότητος παρεμβαλλομένη μεταξύ δύο εὐγενεστάτων ἀρετῶν, δηλ. τῆς εὑεργεσίας καί τῆς 

εὐγνωμοσύνης, ὡς μεσάζουσα τρόπον τινα, καί ὡς στάδιον, ἐπί τοῦ ὁποίου τα ὀλύμπια τῶν 

δύο τούτων ἀρετῶν ἠγωνίζοντο νά ἁριστεύσωσι, ἡ μέν τόν στέφανον τῆς εὑγνωμοσύνης νά 

ὐποδείξῃ, ἡ δέ τήν ἁπόλαυσιν τῆς ἐπ’ ἀγαθῆς γῆς, χρησιμεύουσα οὗτως εἱπεῖν, ὤφειλε 

βεβαίως καί αὕτη νά ἐνισχύση καί διαθερμάνῃ ἔτι μᾶλλον τά ἑαυτῆς καθήκοντα καί μετέλθῃ 
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πορείαν ἀνάλογον πρός τάς ἀξιώσεις τῶν ἀρετῶν αὑτῶν, ὧν μοχλός αὑτή αὕτη ἡ Ἐφορία 

εἱναι πάντοτε ὑπό τήν διπλήν ταύτην ἔννοιαν καί τό ἔργον αὐτό ἔτι βαρύτατον καθίστατο καί 

ἀπῃτούντο δυνάμεις ὁξύτεραι, ἐν τούτοις ὁ κλῆρος ἔλαχεν ἡμῖν τοῖς ἐλαχίστοις. Καί ὅμως 

παρηκολουθήσαμεν τήν μοίραν. Ἔχοντες δε ὑπ’ ὄψιν τήν Θείαν πρόνοιαν παντού 

βασιλεύουσαν καί εὑμενῶς φερομένην πρός τόν θεράποντα αὑτῆς ἐλάβομεν ὡς βάσιν τό τῶν 

πατέρων μας «Σπεύδε βραδέως» ἐξαιτούμενοι πάντοτε μετά τῆς προσηκούσης ὑπομονής τήν 

πρόοδον εἱς τά σχολεία καί τήν ἡσυχίαν ἐν τῇ κοινότητι τῆς αναγκαίας ταύτην συνθήκης εἰς 

πάσαν καλήν κοινότητα. Ὅ,τι δε καί ἐν τῇ Ἐφοροεπιτροπῇ ταύτῃ ἐγένετο ἀπό κοινοῦ μετά 

τῶν λοιπῶν συναδέλφων εἵναι γνωστόν, ἑπομένως περιττός ὁ λόγος. 

Ἁποχωρούντες δέ ἥδη ἁποχαιρετοῦμεν τά ἁθῶα ταύτα νήπια καί εὐχόμεθα αὐτοίς τό 

βέλτιον. Ἐκφράζομεν πᾶσι τοῖς ὑπέρ τῆς προόδου εὑμενέστατα διατεθειμένοις τάς 

εὐχαριστίας μας. Εὑχόμεθα ὑπέρ τῆς κραταιώσεως τοῦ ἄνακτος ἡμῶν Σουλτάν Ἀπτούλ 

Χαμήτ Χάν, καί δεόμεθα τῷ Ὑψίστῳ ὑπέρ τῆς ὑγείας καί μακροβιότητος τοῦ μεγάλου ἡμῶν 

Εὐεργέτου ἀναφωνοῦντες ἁπό μέσης καρδίας τό «Ζήτω ὁ Στέργιος Στυλίδης». 

3 Τρεῖς Ιουλίου 1895. Μεγάροβον Βιτώλια 

«Ἁντώνιος Ηλία Μυτιληναῖος» 
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53 

 

Τῷ Σεβασμιώτατῳ Μητροπολίτῃ Ἁγ. Πελαγωνείας Κ
ῳ
 Κ

ῳ 
Κοσμᾷ 

  Σεβασμιώτατε. 

 

 Ἐσωκλείομεν ἔκθεσιν, ἥν παρακαλοῦμεν νά ἀποδεχθῆτε εὐμενῶς. Ἐν αὐτῇ 

ἐκτίθενται σαφῶς τά καθέκαστα τοῦ Μεγαρόβου ἀρχαῖα τε καὶ νεώτερα ἄνευ ἐλαχίστης 

ὑπερβολῆς. 

 Ἡ κλείς ὅμως πάντων τῶν κατά τῶν ῥωμανιστῶν ὑπό τόν πέπλον τοῦ μυστηρίου 

γενομένων πρός ὑπερπήδησιν τοῦ κινδύνου εἶναι μόνη ἡ εἰλικρινής πίστις, ἥτις χορηγουμένη 

λύει τό ζήτημα εὐκολώτατας. Ἄλλως τε δε πρέπει νά παραδεχθῇ ἥ τό αὐτόματον καὶ τυχαῖον, 

ἤ τέλος ὅτι ἅγγελος Θεοῦ ἐπέβλεπεν, ὅπερ ἔτι μᾶλλον ἀποδίδει τῷ Μεγαρόβῳ σεβασμόν καὶ 

ἐκτίμησην, καταφανές τεκμήριον τ[ν ὁποίων ἡ ἀρετή τῆς εὐγενείας ἐπιβάλλει εἰς τούς 

θερμότατα ἐνδιαφερομένους ὁμογενεῖς τήν κατά τό ἑνόν ἕστω καὶ μικράν αὔξησην τοῦ 

ἑπιδόματος. 

 Ἐκ τῶν μαρτύρων καὶ καλλίστων πατριωτῶν κατά τῶν ῥωμανιστῶν τελευταῖοι εἶναι 

τρείς Μεγαροβίται τόν Σεπτέμβριον τοῦτον φυλακισθέντες καθ εἰς ὁ Κ
ος 

Μιχαήλ 

Δανάμπασης, ὅστις πρό τεσσάρων ἐτῶν ἐν τῇ μοναδικῇ του εὐκαιρίᾳ ἔπνιξεν ἐν τῇ κοίτῃ του 

τήν κεφαλήν τοῦῥωμανισμοῦ οὐχί ὅμως τοῦ Παρθεναγωγείου, ἁλλά δι’ ἄλλης ἐγχειρίσεως, 

ἥτις θά παραμείνει πάντοτε μυστήριον, Ἐφελκύει ὅμως τόν σεβασμόν καὶ τήν εὐγνομοσύνην 

ἰσοβίως τῶν ἐνδιαφερομένων ἐπί τούτῳ καλλίστων πατριωτῶν. 

 Ἀναφορικῶς τοῦ διδασκάλου Κ
ου

 Πέτρου Κουρίνα ἀν οὕτος εἶναι ἁρμόδιος ἤ μή διά 

τό Παρθεναγωγεῖον ἐξαρτάται τοῦτο ἀπό τήν Ὑμετ. Σεβασμιότητα, σεβαστόν ἀντιπρόσωπον 

καὶ ἐφορείαν εἰς τά καθήκοντα τῆς ὁποίας δέν ἐπεμβαίνομεν. Ἡμεῖς μόνην παράκλησιν 

θερμοτάτην ἔχομεν, ἡ Ὑμετ. Σεβασμιότις νά τῷ ἀποστείλῃ εἰς τάχιον εἶναι δυνατόν τήν 

δήλωσιν τῆς ἀθωότητος νά τόν διαθερμάνῃ αὕτῃ διά νά μή ὑποπέσῃ εἰς καμμίαν διανοητικήν 

διατάραξη κοντά εἰς τήν ἑπό τῆς φύσεως ἁδικίαν. 

 Ὅθεν εὐχαριστοῦντες ἀπό καρδίας τήν Ὑμετ. Σεβασμιώτητα διά τήν φιλανθρωπίαν 

καὶ άγαθότητα ὅσας ἡυτηχήσαμεν νά γνωρίσωμεν ἐξαιδιούμεθα τάς εὐλογίας αὐτῆς καὶ 

διατελούμεν μετά τοῦ προσίκοντος βαθυτάτου σεβασμοῦ καὶ ὑποσημειοῦμεθα.  

 

11 Δεκεμβρ. 1895 Βιτώλια    Οἱ ἐπί πενταετίαν Ἔφοροι τῶν Στυλιδείων 

      παιδευτηρίων καὶ διετίαν τῶν δημοσίων 

      Ναούμ Ἰ. Βαρζάκου Στέργιος Δένδρου 
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54 

ἡ Ἕκθεσις (ἡ αναφερομένη ἐν τῃ επιστ. 53 ἰδίου) 

 

Σεβασμιώτατε, 

Ἡ ταπείνωσις ἥν σήμερον παρίσταται τό Μεγάροβον ἐκδηλωθείσα ἐν τῷ προσώπῳ 

τοῦ διδασκάλου, παρορμᾷ πάντα φρόνιμον πολίτην κατ’ ἐλάχιστον αἰσθανόμενον τήν ἀξίαν 

αὑτοῦ ὡς πολίτου νά ἐπιφωνήσῃ τό τοῦ ποιητοῦ «Ὦ τλῆμον ἀρετή, ἄρ’ ἦσθα λόγος, ἐγὼ δέ 

σ’ ἕργον ἤσκουν ού δ’ ἄρ ἐδούλευες τύχῃ» ἀφού αἱ προφορικαί καταθέσεις δέν ἴσχυσαν νά 

ἁναιρέσωσι τέλος πᾶσαν κατά τοῦ ἀτυχοῦς διδασκάλου κατηγορίαν μάλιστα δε 

παρεμορφώθησαν, ἐθεωρήσαμεν καθήκον ἁναπόδραστον νά καταφύγωμεν εἱς το ἐλάχιστον 

τούτο μέτρον τῆς παρούσης μας οἱωνεί ἑν τῇ ἀσθενεστάστῃ φωνῇ οἰκτείροντες τό ἁμάρτημα 

τῆς τοιαύτης ταπεινώσεως τῆς πατρίδος μας, ὡθούμενοι πρός τοῦτο οὐχί ἐξ ἐγωισμού, ἁλλ’ 

ἐκ συνειδήσεως καί πόνων ἐγκαρδιωτάτων νά ἴδωμεν τό τοσούτον προσκαρτερήσαν 

Μεγάροβον ἁρνούμενον καί μή ἁνταποκρινόμενον προσηκόντως σήμερον μάλιστα. Ἁλλ’ 

ἤδη ἀφού παρῆλθον οἱ κίνδυνοι πάντες μνηστῆρες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Μεγαρόβου 

παρουσιάζονται, τινές δ’ ἴσως ἐν τῇ ταπεινώσει διαβλέποντες δόξαν καί ἐπιτυχίαν των, οἵαν 

οὐδείς καλός πατριώτης ὀρθοφρονών δύναται νά ἀνέχηται θεωρῶν αὑτήν ὡς μεγίστην 

προσβολήν κατά τοῦ παρελθόντος. Τίς ἑπίστευσε ποτέ, ὅτι τό Μεγάροβον θά ἀπειληθῇ μέ τό 

ἐπίδομα, ὅτι θά ἀμφισβητήται τό πατρῶον αὑτοῦ πἁρ’ ἁνθρώπου ὅστις ώφειλε νά ᾖ ἅριστα 

μεμυημένος ἀφοῦ ἐκλήθη προστάτης ἀπό τοσούτου χρόνου ἑνταύθα; Ἴσως καί τοῦτο ἐξ 

ἀγνοίας, ἡ ἀπειλή ὅμως ἐγένετο, τό ἁμάρτημα ὡς μή ώφειλε ἐθριάμβευσεν καί ἡ ταπείνωσις 

ἐπῆλθε. Διατί; Διότι ἐξελήφθη τό Μεγάροβον ὄτι ἄγει ἀχαριστίαν καί ἀγνωμοσύνην πρός 

τούς προστάτας καί ἐκμεταλλεύεται τούς εὐεργέτας αὑτοῦ. Ταλαίπωρον Μεγάροβον πόσον 

ἁδικείσαι. 

Τό Μεγάροβον καί ὁ Ἑλληνισμός αὐτού δέν εἴναι δημιούργημα καί ἄγρα τῶν 

ἐπιχορηγήσεων ἐχουσῶν τήν ἀρχήν των ἀπό του 1881-82 ἀν δέν ἀπατώμεθα. Τα Ἑλληνικά 

αὐτού αἰσθήματα καί τά σχολεία χρονολογούνται ἅμα τῇ πήξει τῆς χώρας ἀπό του 1808-10 

διότι κατόπιν ἔβαινε παραλλήλως τῆς Κοζάνης καί τῶν Σερρῶν, διότι ἐν τοῖς σχολείοις αὐτού 

θεωρουμένου διά τήν σπουδαιότητα τῶν διδασκάλων της, ὦν ωφειλέν νά γίνῃ μνεία, δευτέρα 

ἑν Μακεδονία «Χάλκῃ», προσήρχοντο μαθηταί καί ἑκ Ναούσης, Βελβενδού, Φλωρίνης, 

Ἀχρίδος, Ῥέσνης, Κρουσόβου, Περλεπέ, Μηλοβίστης, Νιζοπόλεως καί ἐξ αὐτῶν τῶν 

Βιτωλίων, υπολειπομένων τότε ἕνεκα τῶν καιρικῶν χαλεπῶν περιστάσεων. Τίς, λοιπόν, 

διετήρησε ἀπό του 1810 μέχρι του 1880 ἐν οὕτω ὐψηλῆ περιωπῆ τά σχολεία διά τά ὁποία 

ἐφημίσθη ἀναδείξαν καλλίστους πατριώτας; Τίς ὁ συνδραμών καί κληροδοτήσας ὐπέρ τῆς 
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διατηρήσεως αὐτῶν περιουσίαν τινά ἀπολύτως ἀναγκαίαν πάντοτε μιᾶς μόνης δυνάμεως 

ἀποκαμνούσης; Οὐδείς, οὐδείς, Σεβασμιώτατε ἥ μόνον τό αἴσθημα καί ὁ πρός τά γράμματα 

πόθος ὑπεκίνει τούς πατέρας μας καί ἑν αὐτῇ τῇ αἰχμηρότητι νά θυσιάσωσι τόν ἰδρώτα των 

ὐπέρ αὐτῶν τῶν σχολείων, διότι ἐθεώρουν αὑτά σέμνωμα μεθ’ ὐπερηφανείας καί ἑν αὑτῇ τῇ 

ξενιτείᾳ ἀναμιμνησκόμενοι αὐτών. Ἦτο τότε ἐν χρήσει τό ἐπίδομα; Οὐχί. Καί ἐν τούτοις διά 

τοῦ ὁβολοῦ τῆς Ἐλεημοσύνης ἑν τῇ Ἑκκλησίᾳ καί τῇ εὐλογίᾳ τοῦ Ὑψίστου διετηρήθησαν ὡς 

βλέπετε. Τοιούτον λοιπόν τό Μεγάροβον τό ὁποίον σήμερον μόνον τά σχολεία, τήν 

πνευματικήν ταύτην δάδα μάς χορηγεί ὡς πολύτιμον κληρονομίαν καί μηδέν ἅλλο. Ἀλλά μή 

ἐπί πατραγαθίᾳ μόνον χαρίσωμεν καί περαιτέρω.  

Ἀφού τό Μεγάροβον περιήλθε τελευταίως εἱς τόν φυσικόν νόμον τῆς παρακμῆς καί 

πτώχειας, συγχρόνως δέ ἀνεφάνη καί ὁ ῥουμανισμός μετερχόμενος μύρια μέσα ἰσχυρά 

πολλάκις, τίς διέσωσε, ἀπό τήν διπλήν ταύτην μάστιγα καί περιεφρούρησε τό σκάφος τῆς 

Ἑκκλησίας μας καί τῶν σχολείων σῶον καί παντελῶς ἀνέπαφον, διά τά ὀποία τό Μεγάροβον 

χρησιμεύει σήμερον ὡς φάρος καί στερεόν ὑπόδειγμα ἐν τῇ Ἆνω Μακεδονία καί ὁ 

Ἑλληνισμός αὑτοῦ τό πρῶτον καύχημα τοῦ νέου προστάτου καί ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων; 

Οὑχί πάντες ἐθεῶντο μακρόθεν μετ’ ἀπαθείας μή τολμῶντες καί ἀν ἤθελον οὔτε ἀπό τό 

παράθυρον τήν κεφαλήν νά κύψωσι; Δέν ἥσαν λοιπόν ἀφημένοι οἱ Μεγαροβίται εἱς τήν 

ἰδικήν των ἱκανότητα καί περίνοιαν; Πῶς λοιπόν διεξήγαγον κατά τοῦ ῥουμανισμοῦ τόν 

ἀγῶνα καί διήλθον τόν κίνδυνον ἀφοῦ οὐδείς προστάτης παρουσιάσθη δέν πρέπει νά ληφθῇ 

ὐπ’ ὄψιν μικρόν τουλάχιστον; Αἱ δοκιμασίαι αὗται τήν ταπείνωσιν ἐπιβάλλουσι καί τήν 

πίστιν ἤ τόν σεβασμόν; Οἱ πατέρες ἡμῶν εἰργάζοντο ἑν ἡσυχίᾳ πνεύματος, ἡμεῖς ὅμως 

ἐφροντίζομεν καί τά σχολεία τηρήσαι εἱς τήν προσήκουσαν θέσιν καί τούς ἐποφθαλμιώντας 

ῥουμανιστάς νά ἀπαντήσωμεν προξενούντες αὐτοῖς τήν ἀπελπισίαν ὡς καί ἐγένετο, 

μεταχειριζόμενοι ἑν τῇ σιγῇ καί ἀφανείᾳ διάφορα μέσα χάριν τῶν ὀποίων ἐμηχανεύθη ἑν τῇ 

ἀγωνίᾳ αὑτού καί ὁ ἑν λόγῳ διδάσκαλος  καί ἔτερος ἄλλος, οὕς ἡ ἀρετή ἐπιβάλλει νά 

σιωπήσωμεν διά νά μή παρεκκλίνωμεν τοῦ προγράμματος μέ τήν ἀποκάλυψιν τοιούτων 

ἦκιστα ἁρμοδίων ἐπί τοῦ παρόντος. Δίκαιον λοιπόν φρονούμεν οἱ πολλαχῶς ὑπηρετήσαντες 

τήν πατρίδα, οἱ μέν νά προστατεύωνται ἐκ καθήκοντος, οἱ δέ νά σέβωνται καί νά 

εὐγνωμονώνται ἰσοβίως. 

Δέν δυνάμεθα ποσῶς νά ἀρνηθῶμεν τήν ἀξίαν τῶν εὐεργετικῶν ἐπιδομάτων μάλιστα 

κατά τάς χαλεπάς ημέρας, διά τό οποῖο οφείλεται μεγίστη εὐγνωμοσύνη ἴδιον οὖσα χρηστού 

πολίτου. Διά το Μεγάροβον ὅμως ὅπου ἡ συναίσθησις ὑπάρχει καί ὅπου τό χορηγούμενον 

ἐπίδομα εἵναι ἐλαχίστη ἀνταμοιβή σχετικῶς με ἄλλα ἅγονα μέρη ἤρμοζεν, νομίζομεν νά 
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ἐφαρμόζηται μάλλον ἠ ἀρετή τοῦ «Ἐπιλελήσθαι τήν εὐεργεσίαν εἰ δεῖ ἕργον ἀνθρώπου μή 

μικροψύχου ποιεῖν». 

Ταύτα καί δίκαια καί ἁληθῆ μετά μεγίστου ἅλγους ἐξεθέσαμεν ἀλλ’ ἴσως τό καλόν 

τοιαύτην ἁνταμοιβήν ἕχει ἑν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Ἡ ἀγαθότης όμως τῆς Θείας προνοίας εἵναι 

ἄπειρος ὡς καί οἱ εὑφρονοῦντες. Τό καθ’ ἡμάς γλυκυτάτην παρηγορίαν φέρομεν διότι χρήσιν 

καλλίστην ποιήσαντες τῶν καθηκόντων ἡμῶν νομίζομεν ὅτι συνετελέσαμεν κατάτι εἱς τήν 

σῶαν διατήρησιν τῶν σχολείων καί τῆς Ἐκκλησίας τῆς μόνης ταύτης παρακαταθήκης, 

ἐλπίζοντες πολύ παρά ταῖς εὐσεβεστάταις διαθέσεσι καί ἱδίως παρά τῇ φιλανθρωπίᾳ καί 

ἀγαθότητι τῆς Ὑμετ. Σεβασμιότητος μίαν οἰκονομίαν δυναμένην καί τά καθήκοντα τῆς 

Πατρίδος νά ἐκπληρώση καί τά μηχανευθέντα ἄτομα νά μήν ἁποκατασταθώσι ἕνεκα τῆς 

ἁγνοίας των θύματα καί οἱ ἑνδιαφερόμενοι προστάται νά φωτίζωνται κάλλιστα, διότι πάντες 

ὑπό του πρός τήν πατρίδα Ἔρωτος καί ὑπό τῆς ἁρετής τοῦ καλοῦ ἠλαύνοντο καί ἐλαύνονται 

εἱς τό στάδιον τῶν ὀποίων ἄφθονα εἰσί τά μέσα τῆς εὐγενείας καί ἁρετῆς. 

Ἐξαιτούμενοι δε τάς πανιέρους εὐλογίας τῆς Ὑμετ. Σεβασμιότητος καί τήν 

συγγνώμην διά τήν μεγίστην ταύτην ενόχλησιν διατελοῦμεν μετά τοῦ προσήκοντος 

βαθυτάτου σεβασμού καί ὐποσημειούμεθα. 

11 Δεκ. 1895 Βιτώλια  οἱ ἑπί πενταετίαν ἔφοροι των Στυλιδείων παιδευτηρίων 

    και διετίαν ἐπί τῶν δημοσίων σχολείων 

Ναούμ Βαρζάκου Στέργιος Δένδρου 
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56 

Σημείωσις τῶν διδασκάλων ὅσον Ἐχρημάτισαν κατά καιρούς εἰς τὀ Μεγάροβον 

Ἕλληνες διδάσκαλοι δηλ. τοῦ Ἐλληνικοῦ Σχολείου 

 

καλός πολύ Νικοκλής Γυμνασιάρχης Θεσ/νίκης καί Πατρῶν ἑπί 7 ἔτη 1845-6-7-8-9-50 

καλός πολύ Δημήτριος Μιλαδίνης ἐκ Στρούγγας ἑπί 5 ἔτη 1851-2-3-4-55 

καλός πολύ Κωστής Μιλαδίνης ἁδελφός τοῦ 

ἁνωτέρου Δημητρ. 

 ἑπί 4 ἔτη 1856-57-58-59 

καλός πολύ Γιαννάκης Σαχίνης ἐκ Σιατίστης ἑπί 1ἔτος 1860 

καλός πολύ Νικόλαος Χαλκιόπουλος ἐξ Ἀθηνῶν 2 ἔτη 1861-62 

οὐχί καλός Ματθαίος παπαρούσης 

Ζαγορίτης 

ἐξ Ἠπείρου 2 ἔτη 1863-1864 

οὐχί καλός Ἀνδρόνικος ἐξ Ὀχρίδος 1 ἔτος 1865 

καλός πολύ Γιαννάκης Σαχίνης ἐκ Σιατίστης 1 ἔτος 1866 

καλός πολύ Σταύρος Μιχαηλίδης ἐκ Ρέσνης 

διδάκαλ. Μηνᾶ 

 1867-8-9-70-71 

καλός πολύ Πέτρος Πηχεὠν ἔξ Ὄχριδος  1872-3 

οὐχί καλός Σάββας Ὀχριδιανός   1874-1875 

καλός Ἀθανάσιος Μιχ. Χρυσάνθου ἐκ Βιτωλίων  1876-1877 

καλός Θεόδωρος Γεώρ.  Περλεπλής (Τούντη ἄλλως)  1878 

καλός Ἀναστάσιος ἄλλος ἐκ Θεσ/νίκης  1879 

καλός πολύ Δημήτριος Βασιλειάδης ἐκ 

Στρουμνίτζης 

 18880-81-82-83 

καλός Τριαντάφυλλος Γρίζος ἐκ Βογασικώ  1884-85 

καλός Παυλίδης ἐκ Σερρῶν  1886-87 

οὐχί καλός Διαμαντής Πρίφτης ἐκ Κοριτζιάς 

Ἀλβανίας 

 1888-89 

καλός Τριαντάφυλλος Γρίζος (πάλιν) ἐκ Βογασικώ  1888 

 

Μετά τοῦτους τοῦς ἀνωτέρω ἔρχονται οἰ Τελειόφοιτοι Γυμνασίου Βιτωλίων ὀπότε τό 

Μεγάροβο εῖχε μόνον ἐλληνικάς Τάξεις οὐχί δε Γυμνασιακοῦ. 

Ἀλέξανδρος Α. Κουρίνα, Γεώργιος Α. Κοτζιάς, Γούσιος Δ. Δένδρου, Πέτρος Μ. Κουρίνα 

Κατόπιν τούτον ἐσχηματίσθῃ - ἐλλ. ἀστικήν σχολήν περιέχουσαν καί τάς τάξεις τοῦ ἑλλ. 

Σχολείου ἐσχηματισμένας εἰς 5
ης

 καί 6
ης

 ἀστικής σχολής. 

Διευθυντής Ἁστικῆς Σχολῆς Γιαννούλης, βοηθοί δέ οἱ Κ
οι. 

Αναστάσιος Δόβας, Ἀπόστολος 

Ζιόγγα, Γεώργιος Δουξής, Νικόλαος Δόγα κ.λπ. 

 

Οἱ ἀρχαιότεροι βοηθοί τῶν Ελλ. Σχολείων: 

Ἐπί Δημ. Μιλαδίνου – βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως δωρεάν 

Ἐπί Κωστή Μιλαδίνου βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως δωρεάν 

Ἐπί Χαλκιοπούλου βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως δωρεάν 
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Ἐπί Σταύρου Μιχαηλίδη βοηθοί οἱ μαθηταί τῆς ἁνωτάτης τάξεως δωρεάν 

 

Αἰωνία η μνήμη τῶν προαναπαυσαμένων 

56 

 

Του δημοτικού Σχολείου οἱ διδάσκαλοι 

Γαίνης του τοῦ Σέρρα Κούσιου Οἰκονόμου Μιράκι 

Γαβριήλ διδάσκαλος τοῦ δημοτικοῦ ἐκ Σύρου ἑπί 20-25 ἐτη είς Μεγάροβον  

Βασίλειος ἐκ Μπουρμπούσκου  

Κωνσταντίνος Κοζανίτης Κοζάνη 

Γιαννάκης Παπαγιάννης ἑκ Κοζάνης Κοζάνη 

Κωστῆς Ἀποστολίδης γαμβρός Κουκαντζου ἐπί 16 ἔτη ἐδίδαξεν εἰς το δημοτικόν 

Γρηγόριος Μούτζια Μπουγατσικόν 

Κωστής Παπαναούμ ἐκ Βιτωλίων Μονσατήριον 

Τόλης ἐκ Βιτωλίων ἦτο βοηθός τοῦ Κωστή Παπαναούμ  

Στόιτζης ἐκ Τυρνόβου Τύρνοβο 

Βάγκος Καρδίκης ἐκ Μεγαρόβου Μεγάροβο 

Ἀλκιβιάδης Κουκαντζής Μοναστήριον 

Θεολόγος Τσιακμάκης ἐκ Ναούσης Νάουσα 

Παπαγιάννης βοηθός τού β.΄ ἐκ Ναούσης Νάουσα 

Πέτρος Μπιάκας βοηθός γ.΄ ἐκ Μεγαρόβου Μεγάροβο 

 

Ἀστικής Σχολής –μετεσχιματίσθι 

Διευθυντής –Αστέριος Γιαννούλης ἐκ Θεσ/νίκης Θεσ/νίκην 1887-1899 

Τάκης Δόβα                                                           ἐκ Μεγαρόβου Μεγάροβον 1886 

Ἀπόστολος Ζιόγγα Τυρνόβου 1901 

Γεώργιος Μιχ. Δούτσης Μεγἀροβον 1889 

Νικόλαος Θ. Βίστας Μεγάροβο  

Ἀθανάσιος Κρουσοβίτης καί Ψάλτης Κρουσοβίτης  

 

Ἐκ τῶν Ἐλληνικῶν διδασκάλων οἱ μεν εὐδοκιμάσαντες εἰναι οἱ ἐξῆς τρεῖς τοιοῦτοι 

α.΄ Ματθαίος παπαρούσης (ὁστις και προσεποιήθη τόν ὁδοντόπονον να μή ἐκφωνήσει λόγον 

εἰς τάς ἐξετάσεις) 

β.΄ Ἀνδρόνικος Ὀχριδιάκος 

γ.΄ Σάββας Ὀχριδιάκος 

δ.΄ Διαμαντής Πρίφτης 

 

 

 

 

 

 



188 
 

57 

 

 Την 17 Φεβρ. 1895 γινομέμης συνεδριάσεως ἐξελέγησεν Ἐφοροεπιτροπή εἰς 

ἀντικαταστάσιν τῆς ἀποχωρούσης οἰ κ.κ. Ιωσήφ Ἁθανασίου, Κ. Μάλτου, Νικόλαου Πίκουλε, 

Στόϊος Γρούϊου 

 

58 

Ὀ Ἰσολογισμός ἐσόδων καὶ ἐξόδων ἁπό τῆς 17 Φεβρ. 1895 μέχρι τήν 2 Μαρτίου 1897 εἰς 

δύο ἔτη Ἐφορευόντων τῶν Κ
ων 

Μάλτου Ιωσήφ, Στόϊου καὶ Πίκουλε 

Δοῦναι 

ὅσα ἁπό τήν προκάτοχον ἐφορείαν ἐλήφθησαν   100  

ὅσα ἁπό πώλησιν βωδιοῦ ἐνός Ἐκκλ.   245 20 

Βοσκήν τοῦ δάσους τοῦ ἔτους 1895        30 λιρ. 3270   345 10 

Βοσκήν τοῦ δάσους τοῦ ἔτους 1896        30 λιρ. 3270     

Βοσκήν τοῦ δάσους Μούσιου Τσάλλου   1 λιρ.    109   6649  

ἀπό συνδρομήν Μητροπόλεως 1894-5 40 λιρ 4360  6994 10 

ἀπό συνδρομήν Μητροπόλεως 1895-6 40 λιρ 4360    

Διά μίαν 4/μηνίαν τοῦ ἔτους 1897 1417  10137  

Συνδρομή Κούρτη Βιέννης 1895 Γρ/ἔτος 853.20 1896/ἔτος=860 1713 20 713 20 

Πώλησις οίκου Γ. Πιάνζει εἰς Γιάκα Άγωγιάτην 22 ½ λίρες   2452 20 

 

ἀφιέρωμα Νικήτα τοῦ ἔτους 1893 -ἐπλήρωσε Τήρπ. 30 λ.   

21297 

3270  

   //   Μπέκα, Α. Νάκου καψιγ., Α. Οἰκονόμου  20 λίρ   2180  

ἀπό Θεόδ. Παπανάκη διά ἀμάξ. Χόρτου 586 20 26747 20 

Τάκην Ζήκα 926 20 1513  

Μ. Κώτζια   445  

Ἐνοίκιον Εργ. Βιτωλίων   698  

ἀπό Θεόδ. Παρίσκη ἀπέναντι τοῦ φούρνου 30 λίρ. 

3270  

29403 

3270 
20 

 

ἀπό Κώτζιαν Μάλτου ἐκ. λ/σμοῦ ξυλικά 17978  17978  

ἀπέναντι Μούζα διά τό χάνι ἐνίκιον   689 20 

Ντίνον Δελέγκα διά τήν σφραγίδα 223  223  

Πέτρον Παπαστεργίου ἀφιέροωμα 109  109  

λ/σμόν Παρθεναγωγείου 12 Ναπολ. 

1140  

51673 

1140  

ἀπό Ν. Βαρζάκου 1 Ναπολ. 95 καὶ μισύ Βάγκου 95  95  

Καρδίκου ἕξοδα ἅλλα διά δῶρον Εὐεργέτου     

ἀπό Μακ. Ἰωάννην Πηνίκα ἀφιέρωμα   5843  

ἐκ τοῦ παγγαλίου ἐλήφθησαν 32277 32277    

ἀφαιρῶ συνάγματα 305 ½ εἰς ἐπιτροπ. Ἁγ. Γεωργίου 757 1062 30 31215 10 

ἐκ τοῦ παγκαλίου χρήμ. καὶ λαντέρνα ἤτοι ἐλήφθησαν ἀπό παγκάλιον 

ἔτερα   

89966 

52 
10 

20 

   90018 30 

Οἱ Ἐφοροεπίτροποι 

Ἰωσήφ Ἀθανασίου  Νικόλα Στερ. Πίκουλε 
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Λαβεῖν 

Διά μισθούς διδασκάλων παρελθόντος ἔτους 1894-1895   14509  

Διά μισθούς διδασκάλων τοῦ ἔτους 1895-1896     

Γιαννούλης Αστέριος 45 λιρ 4905    

Τ. Δόβα 37 λίρ 4033    

Α. Ζιόγγα 37 λίρ 4033    

Γ. Δοῦτζιε 26 λίρ 2834    

Α. Βοσνιάκου 33 3597    

Χρ. Τζιαμαούλην 16 Ναπολ 1520    

Γεώρ. Κουσκουρίδα 1280  22202  

Διά τό ἔτος 1896-1897   36711  

Γιαννούλη 2077 ½. Τ. Δόβα 327. Ζιόγγα 1918 4322    

Βοσνιάκου 2052:30. Δούτζιε 969 Τζιαμαούλη 1325 4346 30   

Γ. Κουσκουρίδα 1199. Τόκον Δόβα 60 1259  9927 30 

Τῷ Κανδηλάπτῃ Στερ. Κίτσα 2154 30 2154 30 

Τῷ Πήτῳ Σαμαρά εἰς δραγάτη 346  346  

Στερ. Τηρπίνῃ δραγάτη 1104 20 1104 20 

Σέκα δραγάτῃ παρελθόντος ἔτους 2850 ½ 95 παλαιοῦ 2945 20 50244  

                       ἔτους 1896-1897 579 20 3465 10 

Χατζήδινα διά τόκον καὶ κεφ. τῶν 5800   1569  

Ἐξαργύρωσις ὁμολ. Εἰς Βλάζη Κρουσιοβίτη   5688  

Στέργῳ Γκέρζην ψάλτην   537 20 

Τ. Ζάλλη Βιτωλιά ἄλλης Ἐφορείας 428, β΄377.30 γ΄ 341:20   1146  

 

Τῷ φωτογράφῳ διά εἰκόνας   

62649 

585 
30 

 

ἀγορά 2 βοῶν 327 –δύο ἐλεύσεως Δεσπότου 544   871  

Διά κωρεστή πρό τοῦ Μάλτου   316 20 

Διά τόκων χρημάτων περίσευ.   218  

Τῷ τηλεγράφῳ διά 800 ἄτυπα   218  

Συνδρομή πατριαρχείου   109  

Περίφραγμα Νεκροταφείου 4548 ½, ἀναγκαῖα 1126 ½  5675  64967 10 

ἔξοδα διάφορα 11412 20 17658 10 

ἔξοδα ἐντικαλί. καὶ ἄλλα Α. Μούτζια 571    

 

Τῷ Πέτρι Κουρίνα διά μισθῶν του   

82625 

712 
20 

30 

Πράγμα μεταξωτόν Σιωπήλα   140  

Τῳ Δεσπότῃ ἄδεια διδασκάλων   109  

Μετρητά εἰς τούς νέους Ἐφόρους 748.20 Κανδηλάπτη 600   1348 20 

Μετρητά Πίκουλε α΄ 793 β΄295.30   1088 30 

Δεσποτικά διά λ/σμόν ἀξάδων   396 20 

ἀγορά σπίτι ΧατζηΝάκη 

  

86420 

3597 
20 

 

   90017 20 
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Ἀντίγραφον μίας Ἐπιστολής τῆς Ἐφορείας συνοδευούσης τῶν μαθητριῶν τήν 

ἐπιστολήν πρός τόν Εὐεργετην 

Ἀξιότιμε Κύριε Στέργιε Στυλίδη,  Εἰς Βουκουρέστιον 

 

Ἐξ εὐγνωμοσύνης πρός τό ὐμέτερον ὄνομα ὅπερ ἁναποσπάστως συνεδέθη μετά τῆς 

αἰωνιότητος ἐν τῇ πατρίδι ἡμῶν, ἀγόμεθα, ἐκ μέρους ἁπάντων τῶν συμπολιτῶν καί τῶν 

ὐπερδιακοσίων πνευματικών τέκνων ὑμῶν νά ἀποδώσωμεν ὑμῖν μετά τοῦ προσήκοντος 

σεβασμοῦ διά τήν ὀνομαστικήν ὑμῶν ἐορτήν τήν ἐπίσκεψιν εὐχόμενοι ἀπό μέσης καρδίας 

ἕτη μακραίωνα ἀβραμιαία καί πατριαρχικά ὡς καί διά τηλεγράφου θέλομεν μεταδώσει τάς 

εὐχάς ταύτας. 

Δεν παρελείψαμεν ὅμως ἐπί τῇ εὑκαιρίᾳ ταύτῃ νά ἐνσταλάξωμεν καί διεγείρωμεν καί 

εἱς τάς καρδίας τῶν πνευματικῶν τέκνων ὑμῶν σύν τῇ προκοπῇ τῶν γραμμάτων καί τό 

αίσθημα τῆς ευγνωμοσύνης τῆς μεγίστης ταύτης ἀρετῆς ἑν τῇ κοινωνίᾳ διά τήν παράλληλον 

προαγωγήν τῶν ὀποίων τά πάντα διενεργούνται καί ἐπιδιώκονται, ἐκεντήσαμεν τάς 

φιλοτιμίας τῶν μαθητριῶν τῶν δύο ἀνωτέρων τάξεων ὐποδείξαντες τό θέμα νά κάμωσι 

ἑκθέσεις ὡς ἑκάστη κατά τό δυνατόν αὐταῖς ἁντιλαμβάνονται τῆς σπουδαιότητος τῆς τελετῆς 

τῆς ἑορτῆς ταύτης. 

Διό ἑκ πάντων τῶν ἐκθέσεων αὑτῶν διά τινων τροποποιήσεων διατηρουμένου 

πάντοτε ἀκριβῶς τοῦ θέματος τοῦ ἁπορρεύσαντος ἑκ τῶν μυχίων τῆς καρδίας αυτῶν καί 

ἑκφράζοντες μετά τῆς ἀθωότητος καί ἁφελείας τόν πόθον νά σάς ἵδωσι προσωπικῶς νά σᾶς 

γνωρίσωσι καί ἁνεξαλείπτως ἑναποτυπώσωσι εἱς τάς καρδίας των τό ὑμέτερον ὅνομα, πόθον, 

ὅν πάντες οἱ συμπολίται τρέφουσι, ἑγένετο το ἐσώκλειστον ὐπογεγραμμένον παρ’ αυτῶν ἐν 

ὀνόματι ἀπάντων τῶν μαθητριῶν καί συνοδευόμενον μετά τοῦ ποιηματίου τῶν ἐν τῷ 

ὑμετέρῳ Νηπιαγωγείῳ νηπίων. 

Ἐάν κατά τι προσεκρούσαμεν ζητούμεν τήν συγγνώμην καί ἐπιείκειαν ὑμῶν. 

Τελευτῶντες θεωρούμεν καθήκον νά σάς διαβεβαιώσωμεν ὅτι φροντίζομεν παντί 

σθένει ὐπέρ τῶν ὑμετέρων Ἑκπαιδευτηρίων διατελούμεν μετά τοῦ προσήκοντος βαθυτάτου 

σεβασμοῦ και υποφαινόμεθα. 

20 Δεκεμ. (1)897.   ἑν Μεγαρόβῳ. 

Οἱ Ἔφοροι τῶν ἐκπαιδευτικών καταστημάτων Μεγαρόβου 

Στέργιος Τσιάντης  Χρήστος Καρδίκης 

Ντίνος Δελέγκος  Δημήτριος Σιουπήλλα 
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Πιστόν ἀντίγραφον γράμματος Τήρπα Μπέλλου πατρός Γεώργι καί Κωστή Τήρπα Μπέλλου 

 

Γράμμα 

 

1821 Αὐγούστου 15 σαβάτο βράδυ ξυμερόντα ἁγίαν κυριακήν τῆς νυκτός ὄρας 6. ἔγινε 

θρίνος καί σισμῶς τῆς γῆς ἄνοιξεν τό πελιστέρι καί βγήκε νερό καί χιλιάδες πέτρες τρανά 

ὁσάν οσπήτια καί ἔμειναν εἰς τό μαγγάροβον σημεῖον καί χάλασαν οσπήτια ἕως 20. Εἱς τό 

μαγάροβο ἀνθρώπους 5 πέντε πνίχθηκαν καί εἰς τά μπιτόλια χάλασαν ὅλα τα γεφίρια μετά 

ἀργαστίρια τό ὁποῖον γίνονται 100 καί παραπάνω ἁργαστίρια καί σπήτια ἑβραίϊκα χάλασαν 

εἰς τό Ντίωοβον ὅμοια εἱς ῥοκοτίνο καί εἰς λέρα ὀμοια ὁποῦ μέ την διήγησιν δέν εἶναι 

δυνατόν νά εἴπη τινάς ὁ κάμπος ἕγινε θάλασσα γενίματα ἴπνιξεν τό δικό μας τό λειβάδι καί 

τοῦ ἀλή καί τοῦ παπαμήνα καί τοῦ ῥήστε χάλασαν γιόμισεν πέτρες τρανές τό ἕφαγεν τό 

χόμα. Εἰς τό γεόργι γκίκα μόνον τό σπῆτι γλύτωσεν ἀχερόνα μέ χορτάρια ἀγγελάδια αὐλήν 

κῦπον πορικά δεν ἄφησαν τίποτε. 

Τό ἀργαστήρι τοῦ γεόργι ἔρκου καί Κοῦστα παθεοδώρου μόνον γλύτωσαν διότι εἵχαμε τό 

ἀμανέτι ἡμεῖς ἐκεί καί μάς φύλαξεν ὁ Κύριος. 

 

Τό ἀντέγραψα ἀπό τό πρωτότυπον ὄπου ευρίσκετο εἰς τί ὡρολόγιον ὄπισθεν τοῦ Γεώργι 

Τζιουπάτα -1889 – Ιανουάριος 9      Μηνάς Βαρζάκου 

Ἐγῶ τό ἁντέγραψα ἀπό τό ἁντίγραφον τοῦ Μηνά Βαρζάκου, ἀδελφού μου τήν 9 Ιανουαρίου 

1899 – ημέρα σαββάτο εἰς τό χωρίον Μεγάροβον.          Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

 

- ἀξιώματα – 

«ἅμα ποῦ γίνει τό κακόν καί οὕτι θεραπείαν ἔχει ἄν πάρῃς τήν ἀπόφασιν ὁ πόνος τελειόνει» 

«τό νά θρηνῇς ἕνα κακόν ποῦ πἐρασε καί πάει εἷναι ὁ τρόπος νά ζητᾶς νέον κακόν νά φέρῃς» 
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 Διασώζεται και το αυθεντικό, βλ. εικ. 90 και 91: Παράρτημα, σ. 400-401 
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61 

 

 Προτιθύμενος ἤδη νά ὀμιλήσω περί τῆς δράσης, ἥν εἴχαν τά σχολεία Μεγαρόβου ἐπί 

τοῦ παρελθόντος καθ ὄλην τήν περιφέρειαν δυναμαί να εἴπω ὅτι ἐάν ἑλληνοφωνούσαι 

μερίδες ἄλλων μερῶν ὑπερείχαν τό πάλαι ως πρός τόν ἀριθμόν τοῦ πληθισμοῦ, τό 

Μεγάροβο, ὅμως, ἐπρυτάνισε μεταξύ αὐτῶν ὡς πρός τό αἴσθημα τῆς φιλομουσίας. Δίωρον 

ἀπέχον τῆς πόλεως τῶν Βιτωλίων τὁ χωρίον τοῦτο, ἔνθα πρό χρόνων προσήλθον διά τήν 

ἔξοχον αὐτοῦ θέσιν καί κατοίκησαν αἱ ἐξ Ἀλβανίας καί Μοσχοπόλεως ἀριστοκρατικώτεραι 

οἰκογένειαι καθ’ ὀμάδας μεταναστεύσασαι καί μετά τῶν Ἰερέων αὐτῶν ὄντων συγχρόνως καί 

διδασκάλων εἰς τάς ἐνορίας αὐτῶν ὡς εσυνήθιζον τότε, τό Μεγάροβον ἀπό τοῦ 1800-1805 

μέχρι σήμερα ἐν χαλεποῖς μάλιστα καιροῖς διετήρησον ἐν ἀνθηρῷ καταστάσει τα ἑλληνικά 

αὐτοῦ σχολεία παραλλήλως βαίνοντα μετά τῶν Κοζάνης καί Σερρῶν, ὠς μαρτυρεί ἡ σειρά 

τοῦ προσωπικοῦ τῶν διδασκάλων, οἵος ὁ Νικολῆς Γυμνασιάρχης Θεσσαλονίκης καί κατόπιν 

Πατρῶν κ.τ.λ. Ἀνέδειξεν ἄνδρας φιλομούσους καί ἐπιστήμονας καί ταύτα πάντα διά τοῦ 

ὀβολοῦ τοῦ δίσκου τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς συνδρομῆς τῶν πατριωτῶν, καθ’ ὅ οὑδεμία 

ἐξωτερική βοήθεια ὐπήρχε. Εἰργάσατο ἐπί ὀλόκληρον σχεδόν αἰῶνα τόν εὐγενή ἁλλ’ 

ἐπίπονον ἀγώνα τῶν γραμμάτων καί διετέλεσεν ὡς φάρος ἀνά την ἅνω Μακεδονίαν ἐφ’ 

ἱκανόν χρόνον προσελκύον εἰς τα σχολεία αύτοῦ μαθητάς ἐκ Ῥέσνης, Κρουσόβου, 

Μηλοβίστης, Περλεπέ, Βελβενδό, Γραμμόστης καί δή καί ἐξ αὑτῆς μάλιστα τῆς πόλεως τῶν 

Βιτωλίων μέχρι τῆς συστάσεως τοῦ ἑδῶ Γυμνασίου. 

 Κατόπιν ὄμως τὁ χωρίον τοῦτο, διά τήν διείρευσιν καί ἐξάντλησιν τῶν πόρων 

περιέπεσεν εἰς χρηματικήν δυσπραγίαν οὑχί μικράν, ἀλλά ἄνδρες φιλογενῆς καί φιλόμουσοι 

εὐλαβούμενοι τῆν δύσκολον αὐτοῦ θέσιν ἔσπευσαν νά παράσχωσι ἐπί τινα ἔτη τήν 

χρηματικήν των συνδρομήν. Δυστυχῶς ὅμως καί ἡ συνδρομή αὕτη δέν διήρκησε ἐπί πολύ 

διότι σκληρά παραγνώρισις καθηκόντων καί ἀνάλγητος διάθεσις ἀνέστηλε τήν ἐν λόγῳ 

ἀρωγήν, ἐγκατέληψε τά σχολεία Μεγαρόβου εἰς τήν τύχην του καί ἐπροξένησε μεγάλην 

ἀπογοήτευσιν εἰς πάντας τούς ἐνδιαφερομένους καί πονούντας διά τό συμφέρον τοῦ τόπου. 

Τό Μεγάροβον ὅμως καί κατά τήν περίοδον ταύτην ἐνεκαρτέρησε καί δέν ἀπεθαρρύνθη, 

ὡφειλε καί ἐν χαλεπῇ ὥρᾳ νά σέβηται τήν ἀρετήν τῶν προγόνων αὐτοῦ, ὧν μόνη Ἰερά 

κληρονομία αὐτά τά σχολεία εἰσί, καί νά διατηρήσῃ αὐτά πλήν μετά μεγάλης δυσκολίας. Τά 

δέ σωζόμενα ὐποδηλοῦσι πράγματι τό εὐγενές αὐτῶν παρελθόν φαίνονται ὄμως ὡς λείψανα 

ναυαγίου μεγάλου πλοίου εἰς τόν επισκεπτόμενον καί ἐκ τοῦ πλησίον τιμώντα αὐτά. 

 Τοιοῦτον, λοιπόν τό Μεγάροβον κατά τό παρελθόν ὐπέρ τοῦ ὁποίου οἱ συμπαθοῦντες 

σήμερον ἐκπληροῦσι πληρέστατα τό τοῦ Ἀριστοτέλους «Θεῶν ὑπηρεσίαν ἠγήσατο τήν 
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ἐπιμέλειαν τῶν νέων τοιαύτης Πατρίδος» ἐάν ἐπιμελὠνται νά θέσωσι διαρκή στηρίγματα εἰς 

τήν πορείαν τῶν Σχολείων αὐτοῦ. 

 Ἡ αὑτοῦ Σεβασμιότης ὁ Μητροπολίτης ἡμῶν ἐν τῇ πατρικῇ αὐτοῦ μερίμνῃ 

ἐμερίμνησε περί τῆς ἑνώσεως τῶν σχολείων Τυρνόβου μετά τῶν του Μεγαρόβου, ὅπως διά 

τοῦ μέτρου τοῦτου ἐπέλθῃ ἀρωγή καί μικρά ἀνακούφισις. Πλήν ἐν πάσῃ εἰλικρινεία τολμῶ 

νά εἴπω, ὅτι τοιαύτα μέτρα εἰσίν ἁνεπαρκῆ νά ἀναρθώσωσι τά σχολεία Μεγαρόβου καί 

ἀνυψώσωσι αὐτά εἰς τήν ἐπίστηλον ἐκείνην θέσιν, οἴαν ὁ χρόνος σήμερον ἀπαιτεί καί οἱ 

ἐνδιαφερόμενοι ἀξιοῦσι. Καί ἄλλοτε τό μέτρον τοῦτο τῆς Ἐνώσεως τῶν σχολείων τῶν δύο 

αὐτῶν παρακειμένων χωρίων ἐφηρμόσθη καί έπί τριετίαν ἑδοκιμάσθη, πλήν, ἐνανάγησεν δι’ 

ἔλλειψιν εἰλικρινοῦς συνεννοήσεως καί ἤτο ἔνωσις κτιρίων καί οὐχί αἰσθημάτων οἵα 

ἀπαιτοῦνται νά ἔχωσι μεγάλαι καί σπουδαίαι μελέται. Ἄλλως ὁ πόθος τοῦ Μητροπολίτου 

ἡμῶν εἵναι ἄξιος παντός ἐπαίνου καί σεβασμοῦ. Ἐάν δε μοί ἐπιτραπῃ νά ἐκφέρω τήν γνώμην 

μου δύναμαι νά εἴπω, ὅτι ὁ Μητροπολίτης ἡμῶν ἔχων ὑπ’ ὄψη ὄτι «οἱ ἄνθρωποι εἰς αὐτόν 

τόν κόσμον ἔρχονται καί παρέρχονται, εὐτυχῶς δέ ὅσοι ἀφήνουν ἴχνη εὐαρίστου διαβάσεως 

αὐτῶν καί γλυκιτάτας ἀναμνήσεις». Δύναται, λέγω, νά πράξῃ τό μέλλον εὐάρεστον ἔργον 

ἐάν ἐνεργήσῃ θερμότερον ὅπου δεῖ διά νά ἐπαναφέρῃ τήν προϋπάρχουσαν πραγματικήν καί 

ἁσφαλῆ συνδρομήν, ὅπως ἐνισχυθώσι τά σχολεία Μεγαρόβου διά τῆς διαρκοῦς καί τακτικῆς 

διατήρησεως τῆς Α΄ Γυμνασιακῆς, ἐν ᾖ νά φοιτοῦσι δωρεάν ὡς ἀνέκαθεν καί οἱ ἐκ Τυρνόβου 

μαθηταί προσέτι δε καί Σχολαρχείου Τελείου ὡς ἤτο τό πάλαι ὀπότε μετέβαιναν οἱ ἐκ τῶν 

Σχολείων Μεγαρόβου ἀποφοιτούντες κατ’ εὐθείαν εἰς τό Γυμνάσιον Ἀθηνῶν μάλιστα εἰς τήν 

δευτέραν ἔστιν ὅτι δε καί εἰς την πρώτην καί ἀνωτάτην τάξην τοῦ Γυμνασίου. 

 Ἐν ᾦ λοιπόν τοσαύτην υπηρεσίαν προσήνιγκον τά σχολεία Μεγαρόβου, εἴναι ὀρθόν 

σήμερα νά παρορώνται, ἐπί τῷ λόγῳ, ὄτι ἁφού τά κέντρα ἐνισχύθηκαν τά ἄκρα φυσικῶς 

χαλαροῦνται; Πιθανόν ἡ γνώμη αὕτη νά ἰχύσῃ δι’ ἄλλα μέρη διά τά σχολεία ὅμως 

Μεγαρόβου πρέπει νά υπάρχῃ ἐξαίρεση καί θερμοτάτη ἐνέργεια, διότι ὡς ἄνω εἴπαμεν εἰς 

τήν χορείαν τῶν Ἰωαννίνων, Σερρῶν, Κοζάνης καί Σιατίστης κατά τήν χρησιμότητα τῶν 

γραμμάτων δέον νά καταλογίζηται καί τό Μεγάροβον καθ’ ὅ διακριθῆ ἔκπαλαι φιλοτίμως εἰς 

τήν καλλιέργειαν τῶν Ἑλληνικών γραμμάτων καί ἀναδείξεν λογίους καί χρησίμους πολίτας 

καί δή καί εὐεργέτας. 

 

12 Ιουλίου 1901 Βιτώλια 
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 Σεβασμιώτατε, 

 

ἡ ὑμετέρα Σεβασμιότης εἴχε τήν καλωσύνην διά τῆς εὐγενοῦς αὐτῆς παρουσίας νά τιμήσει 

τάς εξετάσεις τῶν σχολείων Μαγαρόβου καί οὕτω νά εὐχαριστήσει πάντας τούς πατριώτας 

ἀφ’ ἑτέρου δε καί πρός τήν ἑκπαίδευσιν νά προτρέψῃ καί ἐνθαρρύνῃ τούς νέους βλαστούς 

τῆς Πατρίδος. 

 Εἴναι ἡ πρώτη φορά καθ’ ἥν τοιαύτη ἐπισημότης ἠξίωσε νά τιμήσῃ τάς ἐξετάσεις τῶν 

σχολείων Μεγαρόβου. Πιστεύω κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκεί σεβαστῆς διαμονῆς ὑμῖν, οἱ 

Πατριῶται νά ἔδωσαν ὑμῖν τάς προσηκοὐσας πληροφορίας, μολαταύτα κἀγώ καθήκον πρός 

την πατρίδα μου, νομίζω, ἐκπληρῶ προσφέρω ὑμῖν τήν παροῦσαν ἔκθεσιν διά τῆς ὁποίας ἡ 

ὑμετέρα Σεβασμιότης νά γνωρίσῃ καλῶς τά καθέκαστα τοῦ Μεγαρόβου, ὁποῖον τι ἥτο κατά 

τό παρελθόν, θυσίαν ὑπηρεσίαν ἐν τοῖς παρελθοῦσι χρόνοις ἀπέδωκε εἰς τήν διαδόσεος 

Ἑλληνικῶν γραμμάτων, ὀποίον τι εἶναι σήμερον καί ὁποίον πρέπει νά ἧναι τοῦ λοιποῦδιά νά 

ἐκφωνήσῃ μετά πάσης ψυχῆς, τό τοῦ ποιητοῦ «ὦ τλῆμον ἀρετή, λόγος ἄρα ἦσθα, ἐγὼ δέ σε 

ὡς ἔργον ἤσκουν, σὺ δ’ ἄρ’ ἐδούλευες τύχῃ». Ἡ δέ πίστις ἡ γενομένη διά τό μέτρον τῆς 

ἑνώσεως ἥττον πρός τόν σκοπόν συμβάλλεται. 

 Διατελλῶ μετά του προσήκουντος βαθυτάτου σεβασμοῦ. 

 

12 Ἰουλίου 1901 Βιτώλια 
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 Ἀντἰγραφον Ἑπιστολής πρός τον Κ
ον 

Γιαννάκην Δανάμπασην 

 

Ἀγαπητέ μοι  

Γιαννάκη Δανάμπαση, 

Εἱς Βουκουρέστιον 

 

Ἀποφασίσας νά γράψω πρός ὑμᾶς σήμερον, ἐσκέφθην ἐπί πολύ μέ ποίον τίτλον ἐκ 

τῶν πολλών νά κάμω τήν ἀρχήν. Ἀναμνησθείς ὅμως τόν γλυκύν μαθητικόν μου βίον κατά 

τόν ὁποίον, κατά τήν τότε περίοδον τῶν σχολείων τῆς Πατρίδος μας ἥμην προγυμναστής εἱς 

τήν τάξιν σου, ἀναμνησθείς τόν συγγενικόν ἡμῶν δεσμόν καίτοι μακράν, τήν ἔξοχον ἐν τῇ 

κοινωνίᾳ θέσιν εἱς ἥν ἡ Θεία πρόνοια ηὑδόκησε νά ἀνυψώση Ὑμᾶς, τάς ἁρετάς ὅσας μοί 

ἑδιηγεῖτο εἰς Κωνσταντινούπολιν ὁ ἁτυχής διά τήν ἀδυναμίαν του περί τήν ἑκτίμησιν αὑτῶν 

Μακ. Ἁδάμος Γ. Κουρίνα, τελευταῖον δε ἁναμνησθείς καί τάς μετά τοῦ σεβαστοῦ ἡμῖν 

εὑεργέτου; Γέροντος Στερ. Στυλίδου θερμοτάτας ἁναστροφάς, διά τάς ὁποίας πᾶν ὅ,τι καλόν 

εὐχάριστον καί ὠφέλιμον  ἐν τᾖ Πατρίδι μας εὐρίσκεται, χρεωστάται ὡς ἐπί τό πλεῖστον εἰς 

τήν περί αὐτόν σεβαστήν τριανδρίαν, Κ
ους

 ἁδελ. Παπάζογλου, ὑμάς τε καί πλέον πενθερόν 

σου, πάντα ταύτα ἁναμνησθείς ἥδη, ὑπαγορεύομαι ἐνδομύχως νά κάμω τήν ἀρχήν καί 

προσαγόρευσιν μέ τήν λέξιν «Ἁγαπητέ» ὁποίαν ὡς ἅνω καί ἔγραψα διότι αὑτή καί μόνη εἵναι 

ἁρμοδία νά ἁνταποκρίνηται πληρέστατα πρός τόν πόθον τῆς καρδίας μου καί νά σας είπω 

παρακαλών θερμώς νά μοί ἐπιτρέψητε ἐλευθέρως καί εἰλικρινώς νά ἐκφρασθώ περί ἐκείνων 

ἅτινα συντελοῦσι πρός μεγαλυτέραν προαγωγήν τῶν Σχολείων τῆς Πατρίδος μας καί πρός 

εἰλικρινῆ ἔπαινον τῶν εὐγενῶν ψυχῶν τῶν τέκνων τῶς πεφιλημένης πατρίδος ἡμῶν. 

Ὅθεν διατελών μεθ’ ὐπολήψεως κατασπάζομαι ὑμᾶς ὁλοψύχως καί εἰμί ὅλος 

υμέτερος. 

22. Ιανου. 1902  Ναουμ Βαρζάκου 

Βιτώλια 

 

 

ἀπάντησις σελ. 66 ἰδίου 
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 Ἀντίγραφον Επιστολῆς τοῦ Κ
ου 

Γιαννάκη Δανάμπαση πρός τόν Κ
ον 

Ναούμ Βαρζάκου 

ἁποκριτικής εἱς τήν ἑν σελίδι ἱδίου (65) ὑπό ημερομηνίαν 22 Ιανουαρίου 1902 Βιτωλ. 

 

Ἐν Ἰλιάνα τῇ 7/20 Φεβρουαρίου 1902 

 

Αγαπητέ Ναούμ, 

                       Εἱς Βιτώλια 

 

Δέν δύναμαι ἐπί τοῦ ἀφώνου τούτου χάρτου καί διά λέξεων ξηρῶν νά ἑκφράσω ὑμῖν 

τήν εὐαρέσκειαν, ἥν ἡ ἔμπλεως καθαρών αἰσθημάτων ἐπιστολή σας μοί ἐπροξένησεν. Διότι 

πρός τοῦτο οὔτε ἡ φύσις ὡς ἅλγου μ’ ἐπροίκισεν, ἀλλ’ οὔτε τήν τύχην εἵχον νά συμπληρώσω 

ἐντελέστερον τάς σπουδάς μου, καθ’ ἥν ἐποχήν τότε ἤμην ἄγνωστος καί ξένος ἐν τῇ ξένῃ. 

Ὅμως σήμερον δοξάζω τόν Ὕψιστον ὅτι μέ ἡξίωσε μετά κόπους και μόχθους πολυετείς νά 

δυνηθῶ νά δαψιλεύσω εἰς τά τέκνα μου παιδείαν καί ἁνατροφήν ἀνάλογον πρός τέ τήν 

κοινωνικήν μου θέσιν καί πρός τάς ἁνάγκας τῆς ἐποχῆς. 

Εὔχομαι δέ εἱς τόν Πανάγαθον ὅπως διαφυλάττη τήν ὑγείαν αὐτῶν, ἐμέ δε καί τήν 

Ἀθηνάν μου νά μάς ἀξιώσῃ διά νά ζήσωμεν διά νά τά ἴδωμεν ἀποκατεστημένα ἁναλόγως τῶν 

κόπων μας, τουθ’ ὅπερ καί εἱς ὑμᾶς εὔχομαι ἑκ καρδίας. 

Πᾶν ὅ,τι ἑν τινι τῆς ἐπιστολῆς Σας περικοπή ἁναφέρεται εἱς τά τῆς Πατρίδος μετ’ 

εὐχαριστήσεως ἑπίσης ἁνέγνων καί οὑδέποτε θέλω παύσῃ προσφέρων πάσαν μου ἠθικήν 

συνδρομήν. 

Διατελῶ μεθ’ ὐπολήψεως 

                                     Ἰωάννης Κ. Δανάμπασης 
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Ἁντίγραφον δευτέρας ἐπιστολῆς τοῦ Ν. Βαρζάκου πρός τόν Κ
ον 

Γιαννάκην Δανάμπασην 

 

14 Φεβρουαρίου 1902 Βιτώλια 

 

 Ἀγαπητέ μοι Γιαννάκη Δανάμπαση 

  Εἰς Βουκουρέστιον ή Ἱλιάνα 

 Μετά μεγάλης ὅσης χαρᾶς, κατόπιν τοσοῦτου χρόνου ἔλαβον τήν πολυφίλητον 

ἐπιστολήν σου τῶν 7/20 ἰδίου. Τά ἑν αὐτῇ ὐψηλά κατ’ οὐσίαν μεέ συνεκίνησαν βαθέως καί 

μέ ἔκαμαν νά ἀναφωνήσω ὄ,τι ἔλεγεν ἡ Ναυσικάα περί τοῦ Ὁδυσσέως «ἁὐτός ὁ ἅνθρωπος 

(δηλ. ὁ Ὁδυσεύς) δέν ἦλθε μεταξύ τῶν Φαιάκων ἄνευ προστασίας θεοῦ τινός, διότι οὐτε 

ἄσημος φαίνεται οὔτε ἀσύνετος». Τοῦτο ὅπερ ἁναφέρεται ὡς εἰς ὑμᾶς. Καί βεβαίως χείρ 

Κυρίου ὠδήγησεν ὑμᾶς δωδεκαετές παιδίον παρά τῷ Μακ. Χάλα καί παρά τοῖς λοιποῖς 

εὐμενέστατα διατεθειμένοις. Χείρ Κυρίου ἐχορήγησεν ὑμῖν κατόπιν μόχθους, κόπους καί 

ἰδρῶτας γονίμους, τά σύμβολα ταύτα παντός εὐμενοῦς πλάσματός του. Χείρ Κυρίου ἀριθμεῖ 

ὑμᾶς μεταξύ τῶν εὐγενῶν τοῦ Βουκουρεστίου. Χείρ Κυρίου ὠδήγησαν ὑμᾶς ἑν τῇ φιλτάτῃ 

Πατρίδι νά λάβητε σύμμαχον τήν Ἀθηνᾶν μας, τήν ἐκπροσωποῦσαν ἄλλην κατά τήν σύνεσιν, 

νά τιμήσατε τήν οἰκογένειαν τήν συγγένειαν ὁλόκληρον καί τήν πατρίδα αὐτήν. Χείρ Κυρίου 

περιεφρούρησε, σέ περιφρουρεῖ καί θά σε περιφρουρήσει καί μέ τὴν εὐτυχῆ ἀνάδειξη ἐν τῇ 

κοινωνίᾳ τῶν φιλτάτων τέκνων σας ἐπιφιλάσσεται νά Σάς ἀποκαταστήσῃ ὅταν αὑτή 

εὑδοκήσῃ, ὁπερ καί εὔχομαι, ἄλλον ἀστερισμόν, διότι ἐν τῳ ὑμετέρῳ προσώπῳ εὗρε 

μικρόθεν ἀκόμη, καίτοι ξένος ἐν ξένῃ, τόν τιμιώτατον ἐργάτην καί τόν σώφρονα 

οἰκογενειάρχην, παρά τοῖς ὁποίοις ἑνασμενίζεται πάντοτε νά ἐμπιστεύονται τά τάλαντα 

αὐτῆς. Καί ἔστε βέβαιος διότι ὁ ἀγαπητός παρά τῷ Θεῷ ἁγαπητώτατος περιζήτητος και 

τυγχάνει φυσικῷ τῷ Θεῷ λόγῳ καί παρά τοῖς ἀνθρώποις καί ὅργανον τῆς θείας ἁγαθότητος 

πάντοτε γίνεται ες ὅλονὁμοίον του. 

 Οὕτω πρεσβεύω, τοιαύτη εἰλικρινῶς ἠ δοξασία μου, καί τοιαύτα εὔχομαι ἀπό καρδίας 

ὑμῶν. Λοιπόν ἀγαπητοί Γιαννάκη καί Ἀθηνᾶ, χαίρετε ζήσητε καί εὐδαιμονείτε. Θά κάμητε 

δέ πολύ καλά πάν εὐαρεστήσθε καί εἶναι δυνατόν νά μάς στείλητε τήν φωτογραφίαν 

όλοκλήρου τοῦ σεβαστοῦ οἰκογενειακοῦ κύκλου ὑμῶν. 

 Ὁ σκοπός τοῦ πρώτου πρός ὑμάς γράμματός μου ἦτο καί ἀπέβλεπε κυρίως νά Σάς 

παρακαλέσω θερμῶς νά ὐποθάλπητε καί διαθερμαίνετε τόν Εὐεργέτην μας ὄπως κάμῃ ὡς 

τάχιστα ὁλόκληρα τῆν συμπλήρωσιν τῆς Εὐεργεσίας του, ἵνα φροντίσομεν πάντες ἐν όσῳ 
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ζῶμεν νά καταστήσωμεν τά σχολεία αὐτοῦ ἐφάμιλλα τῶν ἐν Βιτωλίοις Πηνικείων, πρός 

δόξαν αὐτοῦτι καί τῶν περί αὐτόν καί ὄλης τῆς ὠφελημένης Πατρίδος. Ταύτην τήν ¨ηθικήν 

συνδρομήν ὡς ἀναγκαιοτάτην καί πολύτιμον χαίρω πολύ, διότι ὡς μέ διεβεβαιώσατε θέλετε 

προθύμως παράσχει, καί σάς παρακαλῶ νά μέ ὅ,τι καί ὅταν κρίνητε εὔλογον. 

 Ὅταν ἐκ τῶν προτέρων ἐκφράζω Ὑμῖν τήν εὐγνωμοσύνην Ἐμοῦ καί ὅλης τῆς 

Πατρίδος διατελῶ κατασπαζόμενος ὑμᾶς ὁλοψύχως.  

    ὁ σός   Ναούμ Βαρζάκου 
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ἀντίγραφον τοῦ εγγράφου τῆς Μητρόπολης ἐπί τοῦ διορισμοῦ μου ὠς μέλους τῆς ἐν 

Βιτωλίοις ἀνωτάτης ἐπιτροπῆς 

 

ἀριθμός πρωτοκόλλου 57 

 

Ἀξιότιμε Κύριε, 

 Ἐξαγγέλλων τῇ Ὑμετέρα τιμιότητι, ὁτι, ἡ ἁνωτάτη επιτροπή τῆς καθ’ ἡμάς 

Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου κοινότητος ἐν τῇ χθές γενομένη συνεδριάσει αὐτῆς ἐξελέξατο ὑμᾶς 

μέλος τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς, γνωρίζω ὑμῖν τούτο, εὔελπις ὄτι ἡ ὑμετέρα τιμιότης 

ἁποδεχομένη τήν ἐν λόγῳ ἐκλογήν ἐν τῇ διακρινοῦση αὑτήν εὑθύτητι τοῦ χαρακτήρος καί τῇ 

εἰλικρίνει ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῆς καθ’ ἡμᾶς κοινότητος μερίμνῃ θέλει ἐργασθεί μετά τῆς 

προσηκοῦσης προθυμίας. Ἐφ’ ᾧ καί διατελῶ. Ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἰερά Μητροπόλει. 

Τῇ 9 Μαρτίου 1902    τῆς ὑμετέρας τιμιότητος εὐχέτης πρός 

Τῳ Τιμιωτάτῳ Κυρίῳ    Θεόν διάπυρος 

Ναούμ Βαρζάκου    Πελαγωνείας Ἀμβρόσιος 

------------------------------------------ 

 

Ἀπάντησις αὐθημερόν 

Πρός τόν Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Ἁγ. Πελγαγωνείας Κ
ον

. Κ
ον

. Ἀμβρόσιον 

Ἀμβρόσιου Προέδρου τῆς Ἀνωτάτης Ἐπιτροπῆς 

  

  Σεβασμιώτατε, 

 Ἐγενόμενον κάτοχος τοῦ ὐπ’ ἀριθ. 57 _’οδεύοντος ἐγγράφου τῆς Ὑμετέρας 

Σεβασμιότητος, δι’ οὖ μοί ἀνακοινοῦται ὁ διορισμός μου ὡς μέλους τῆς καθ’ ἡμᾶς 

Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου κοινότητος καί προσφέρω βαθυσεβάστως τάς Εὐχαριστίας μου. 

 Διάφοροι ὄμως λόγοι ἁτομικοί καί ἀνώτεροι τῆς θελήσεῶς μου μοί καθιστῶσιν 

ἁδύνατον νά ἁνταποκριθῶ ἐπαξίως πρός τήν ἐπιδεξιλευθεῖσαν μοι τιμήν ἐπί τοῦ παρόντος 

καί λοιποῦμαι πολύ. 

 Ὅθεν διατελῶ μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ ἐν Χριστῳ πειθήνιον τέκνον. 

9 Μαρτίου 1902 Βιτώλια      Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

------------------------------------------ 
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Κύριε Δημ. Βαφειάδη     10 Μαρτίου 1902 Κυριακή 

Λοιποῦμαι διότι δεν ἐτυχον είς τό σπίτι σήμερον. Μετ’ ὀλίγον ἧλθον εἰς τό 

φαρμακείον σου προσωπικῶς νά γνωρίσω ὑμῖν, ὄτι παρά τῆς α»»υτοῦ Σεβασμιώτητος μοί 

ἐστάλη χθές τό ἔγγραφον τοῦ διορισμοῦ μου ὡς μέλους καί νά Σᾶς εὐχαριστήσω διά τήν 

τιμήν αὐτήν. Ὁ πρός ὑμᾶς ἀνέκαθεν σεβασμός μέ εἵχεν ἁρκετά κλονίσει πρός τοῦτο, πλήν τά 

παιδιά μου δεν ἐνόμισαν καλόν ἐπί τοῦ παρόντος νά ἁναλάβω τοιαύτα καθήκοντα. 

Πιστεύω ὅτι θέλατε φανεί ἁρκετά επιεικῆς καί διατελῶ μεθ θεοληψίας 

Κ
ω 

Δημητρίου Βαφειάδη   ὁ ὑμέτερος   Ναούμ Βαρζάκου 

- ἐνταῦθα- 
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 Ὁ Δημήτριος Ταχτάρης εἱς τῶν ἀρχαίων κατοίκων τῆς ἐνορίας τοῦ Ἀγίου Νικολάου 

τοῦ Νεοχωρίτου ἀνῆκων εἱς τήν ἀποιχομένην γενεάν τῆς ὀποίας τά γνωρίσματα τόν ἕν 

κατόπιν τοῦ ἅλλου ἐξαφανιζηται ἐν τῇ σημερινῇ ἐκλύσει τῶν ἠθῶν ἐκείνων ἐφ’ οἱς οἱ 

ἡμέτεροι πατέρες προήγοντο καί ἐμεγαλόνοντο. 

 

        18 Ἀπριλίου 1901 Κ/πολις 

             ἐφημερίς «Κ/πολις»
183

 

                                                           
183

 Βλ. εικ. 8 και 9: Παράρτημα, σ. 339-340 
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 ἀπό τινός χρόνου εἱς τάς ἀξιολόγους ἐφημερίδας «Κων/πολις και Ταχυδρόμον» 

δημοσιεύονται ἀλληλογραφίαι ἐκ Μοναστηρίου πραγματόμεναι ἐν ἐκτάσει περί τῆς 

ἐκρύθμου καταστάσεως τῶν κοινῶν πραγμάτων τής πόλεως ταύτης. Ἐξ ὅλων τών 

δημοσιεύσεων τούτων ἐξάγεται, ὅτι, οἱ ταύτες γράφοντες θά εἷδον πολλαχῶς 

παρερμηνευόμενα τά ἀληθή συμφέροντα τῆς πατρίδος αὑτῶν καί συνεπῶς ἐκφράζουσι τήν 

λύπην των καί τά δίκαια αὐτῶν παράπονα. Τοῦτο δέ λέγω διότι οὔτε ἄνημοι οὔτε ἀνόητοι 

φαίνονται ὥστε ἄνω σοβαράς αἰτίας νά ἀναλάβωσι ἀγῶνα ἐπίπονον καί δυσχερῆ. Εκεί δή 

λοιπόν εἵμαι ξένος δέν γνωρίζω τάς τῆς κοινότητος λεπτομερείας, οὔτε τήν δοθείσαν 

ἁφορμήν ἑπομένως δέν προτίθεμαι ποσός νά κάμω περί αὐτῶν λόγον. 

 Ὡς ἄνθρωπος ὄμως τοῦ παρελθόντος γνορίζω καλῶς ὄσα δυσάρεστα ἁποτελέσματα 

ἕχουσι τά παράπονα τά ὁποία ὠς μικρόβια φυματιώσεως εἰσέρποντα προκαλοῦσι πανταχοῦ 

ἀνωμαλίας εἰς τάς κοινότητας, δύναμαι νά φέρω πρός ἀπόδειξιν μύρια παραδείγματα ὅπως 

πείσω τούς εἱλικρινῶς ἐνδιαφερομένους, ὅτι διά τοιούτον δημοσιεύσεων καί εἰλικρινῶν 

ἁκόμη ἥκιστα ἐξυπηρετείται τό ἀληθές συμφέρον τῆς πατρίδος αὐτῶν. Δέν ἀμαρτάνω δε 

καθόλου, ἐάν εἵπω ὅτι, ὁ τοιοῦτος τρόπος τῆς ἀντιπολιτεύσεως γεννᾷ ἐμπαθείας καί μίση 

προσωπικά, καί φυγαδεύει πάσαν ἔνωσιν καί συγκέντρωσιν πρός ζημίαν οὐδενί ἄλλου ῆ ατῆς 

τῆς πατρίδος αὑτῶν καί λυποῦμαι. Οὐαί δέ δι’ οὕ τό σκάνδαλον ἔρχεται. Ὥστε φρόνιμον καί 

συνετόν μέτρον μοί φαίνεται τήν ἤκεστα ὡφέλιμον πορείαν τῶν δημοσιεύσεων νά 

ἑγκαταλείψουσι οἱ τοιοῦτοι καί νά τραπώσι τήν εὐθείαν εὐγενῶς καί ἐστε πρέπουσαν εἱς 

πάντα ὀρθοφρονοῦντα πολίτην. Τοιοῦτοι δέ συνετοί πολίται οὐχί ὀλίγοι ὐπάρχουσι. Ἀλλά τίς 

νά κάμῃ τήν ἀρχήν πρός προσοικείωσιν καί συνδιαλλογήν τῶν διεστὼτων; Τίς οὕτος; 

ἑνταύθα ἡ οὐσία τῆς ὐποθέσεως καί ἡ μεγίστη ἀξία. Πρός πλήρη καί σαφή κατανόησιν τοῦ 

ζητήματος τούτου, νομίζω καλόν νά παραθέσω ἐνταύθα δύο γνωμικά τοῦ Ἀριστοτέλους καί 

τοῦ Ξενοφώντος. Ὁ μέν πρώτος λέγει «ἡ δὲ φρόνησις ἄρχοντος ἴδιος ἀρετὴ μόνη, τὰς γὰρ 

ἄλλας ἔοικεν ἀναγκαῖον εἶναι κοινὰς καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν ἀρχομένων» ὁ δέ δεύτερος 

δηλ. ὁ Ξενοφών λέγει «καί τούς μελλόντας καλῶς οἰκεῖν πόλεις χώρας τῆς μαντικής, ἔφη, 

προσδεῖσθαι». Ὤστε ἠλίου φωτινότερον καθίσταται, ὄτι καί ὁ ἄρχων καί ὁ καλῶς θέλων 

οἰκείν, χρεωστοῦσι νά ἔχωσι ὠς βάσιν καί ναυτικήν πυξίδα διά τά ἐν τῇ κοινωνίᾳ καθήκοντα 

αὐτῶν τήν φρόνηση καί τήν ἐπαγρύπνησιν. Λοιπόν οἱ πρώτιστα ἐπί τούτοις ἐνδιαφερόμενοι 

καί ἐπί τῆς κεφαλῆς τῶν ὁποίων τά πάντα εὐθύνονται καί προσκρούονται κυρίως εἵναι 

ἐκεῖνοι εἰς οὕς ἔλαχε ὁ κλῆρος τοῦ ἄρχοντος, προέδρου, ἐφορείας λογιζόμενοι ἐκ τῶν 

προτέρων μάλιστα καί τοιοῦτοι ὠς κόσμημα φέροντες τήν φρόνησιν καί ἐπαγρύπνηση. Αὐτή 
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λοιπόν ἡ φρόνησις εἵναι ἡ ἀρετή ἐκείνη ἧτις διά τῆς ταπεινώσεως ἀείποτε πολλάκις 

παρασκευάζεται τό ὕφος ἑκάστου καί ἁφίνει ἴχνη εὐαρέστου διαβάσεως ἀνεξάλειπτα. Ἴσως 

τοῦτο δύσκολον εἰς τοῦς νὐν καιροῦς, ἀναγκαιότατον ὅμως διά πάντα ἄρχοντα τόν καλόν 

ἀγωνιζόμενον ἀγώνα καί νομίμως ἀθλοῦντα. Λοιπόν φρόνηση καί ταπινοφροσύνη εἴναι ἡ 

μόνη σωτήρια πανοπλία τοῦ ἄρχοντος καί τοῦ καλοῦ κυβερνήτου. 

 

Τῇ 8 Ἰανουαρίου 1902, Βιτώλια 
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 Ἀπό πολλοῦ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐμπορεύομαι τά δέρματα. ὠς ξένος ὅμως τῆς πατρίδος 

μου μακράν καί τῶν οἰκείων μου πολλάκις ἀναμνησκόμενος μελαγχολῶ, καί τήν ἐκτούτου 

ἀθυμίαν μου διασκεδάζω μεταβαίνων εἰς τήν Ἑκκλησίαν, ὁποίαν ἔχω γλυκιτάτην 

παρηγορίαν. Ὡς συνήθως μετέβην καί προχθές τήν Κυριακήν, ὅπου μετά τό Ἰερόν 

Εὐαγγέλιον, ὁ Ἰεροδιάκονας ἀνοίγει χάρτην καί ἀναγινώσκει τάς ἀποφάσεις, τάς ὁποίας 

ἐξήαγε ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία εἰς τό Μητροπολιτικόν ζήτημα ὅπερ ἀπό 

τοσούτους μῆνας, ἐπασχολεῖ Μητροπολίτην καί πολίτας τῆς πόλεως ταύτης. Ἐάν αἱ 

ἀποφάσεις αὖται ἁνεγινώσκοντο ἀλλοῦ ἥ εἰς τήν πατρίδα μου Μιτυλήνην ἥθελον κάμει τήν 

προσήκουσαν αἴσθησιν, διότι θά ἐλογίζοντο ἐκεῖ ἀπόρροια τοῦ «Ἀμφοῖν μὔθον ἀκούσαντες 

ἐδίκασαν» καί δίκαιαι. Ἀλλ’ ἐδώ ἡμεῖς πάντες αὐτόπται ὄντες τῆς ἐξελίξεως τῶν πραγμάτων, 

ἀφ’ ἑτέρου δε καί ἤδη ἀκούσαντες τάς ἀποφάσεις κατά τάς ἀντιλήψεις ἅς ἕχει καί 

ἐσχημάτισε ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἑκκλησία ἐπί τοῦ ζητήματος αὐτοῦ, φρονοῦμεν, ὅτι 

ἐσμέν ἁρμοδιώτεροι νά ἐκφέρομεν ἐλευθέρως καί τήν ἰδικήν μας μᾶλλον ἀμερόληπτον 

κρίσιν καί δημοσεύσομεν αὐτήν. Ἐφάνη ὅμως λίαν παράδοξον, διότι δεν εἵχομεν ἀκούσει 

ποτέ εἰς τήν Ἑκκλησίαν νά ἀναγινώσκηται ἔγγραφον δικαστικόν ἀπό τοῦ ἄμβωνος, ὄπου ὅτε, 

ἧμεν παίδες μικροί, ὄυτε κάν νά ἀνάβωμεν ἐπιτρέπετο καί βαρέως πολύ διετέθημεν καί 

εἵπομεν. Ἀρχιερεύς, ὅν πάντες θεωρούμεν πνευματικόν πατέρα καί μετά σεβασμοῦ 

προσβλέπομεν παντοῦ ὅπου τύχη ἀποκαλυπτόμενοι, πῶς νά περιέλθῃ εἰς τοσούτον 

δυσάρεστον σημεῖον; Ἀλλά καί ἀφ’ ἑτέρου, πῶς τόσοι διαπρεπεῖς πολίται ἑνταῦθα καί λόγιοι 

νά μή δύνανται νά οἰκονομήσωσι τά πράγματα διά τῆς προσηκούσης φρονήσεως νά 

προλάβωσι δυσαρέστους συνεπείας, αἴτινες προξενούσι τήν θρησκευτικήν ἔκλυσιν καί 

ἀποχαυνοῦσι παντελῶς τήν καρδίαν καί τό θρησκευτικόν αἴσθημα τό πηδάλιον τούτο 

σήμερον μάλιστα; Λυπηρόν τῇ ἀληθείᾳ. Πλήν καί τοιαύται ἀνωμαλίαι δέν προκύπτουσι ἄνευ 

σοβαρᾶς αἰτίας, τήν ουσίαν γνωρίζουσι μόνον οἱ περί τήν ἑστίαν εὐρισκόμενοι. Ἡμεῖς δέ ἐκ 

τῆς ἀναστροφῆς καί τῶν ἁποτελεσμάτων κρίνοντες, δυνάμεθα νά εἴπομεν μόνον ὅσα ἡ εἱκών 

τῆς πραγματικότητος ὑπαγορεύει καί ὅπου μαρτυρούν τά ἔργα μάτην ὁ λόγος. Ἡδυνάμεθα νά 

σιωπήσωμεν ὡς ξένοι, ἀλλά διά τῆς σιωπῆς οὔτε ὤθησις πρός τήν πρόοδον καί βελτίωσιν 

γίνεται, οὔτε τό συμφέρον ἐπιδιώκεται καλῶς, ἑπομένως τότε πάντα ἐν τῇ ἀμφιλύκῃ τοῦ 

ὁνείρου διατελοῦσι. Ἐπιρειδόμενοι τέλος εἰς τήν ἐπιείκειαν τῶν ἀναγνωστῶν καί εἰς τήν 

ὁρθήν αὐτῶν ἐκτίμησιν, φρονούμεν καί λέγομεν ἐλευθέρως ὅτι ἀμφότερα τά μέρη ὁτε 

Μητροπολίτης καί πολίται ἠμάρτησαν σκληρῶς. 
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 Ὁ μεν Μητροπολίτης ὡς πολύπυρος καί πολλῶν ἄστεα καί νόων γνούς, ὦφειλεν ἐκ 

τῶν προτέρων καί πρώτον μέλημα ἅμα ὡς ἐπάτησε τόν πόδα καί ἀνέλαβε τάς ἡνίας νά 

ἐξετάσῃ καί σπουδάςῃ πάντα τά τε προηγούμενα καί παρόντα καί μετά βραδύτητος νά 

σπεύσῃ, ὡς ὁ πλοίαρχος ἐξετάζει καί διερωτᾶ τήν στερεότητα καί δύναμιν τοῦ πλοίου, ὄπερ 

κέκληται νά διακυβερνήσῃ διότι εὐθύνεται. Οἱ δε πολίται ἀφ’ ἑτέρου οἱ δυνάμενοι νά ἔχωσι 

ὡς ἐκ τῆς θέσεως των ἀξίωσιν ἠγετικήν καί ἐπαξίως νά ἠγώνται, ὦφειλαν καί αὐτοί νά 

προσοικειωθῶσι αὐτόν καί ὐποδείξωσι τήν ἀνάλογον πορείαν κατά τλας παρούσας 

περιστάσεις, ἁτε κάλλιον αὑτοί ἐγνώριζαν τοῦ Μητροπολίτου ὡς νεοελθόντος ἀγνοοῦντος, 

καί θά ἀπετέλουν τότε πάντες ὁμοῦ ἔν σῶμα συμπαγές. Τοιαύτα τινά καί ὁ μέν καί οἱ δέ μή 

ποιήσαντες ἀμφότερα τά μέρη ἠμάρτηναν. Ἠμάρτησαν καί ἐν τῇ διαστάσει σύν τῇ ἐπαράτῳ 

ἐγωϊστικότητι ἥτις καί ἀμέσως ἐγενήθῃ, περιεπλανήθησαν, καί άφέθησαν εἰς τήν φοράν τῶν 

πραγμάτων ὡς τό πλοῖον εἰς τήν διάθεσιν τῶν ἀνέμων. Τινῶν μεν παραιτουμένων ἐκ τῶν 

καθηκώντων τῆς ἀνωτάτης ἐπιτροπῆς ἐν τῇ σιγῇ χωρίς νά κάμωσι γνωστήν τήν παραίτησίν 

των εἰς τήν κοινότητα, ἔχοντες εὐλογον βεβαίως ἀφορμήν. Τῶν δέ ἐναπολυπομένων 

συναδέλφων δυσανασχετούντων διά τήν ἄνευ συνεννοήσεως παραίτησιν τῶν ἄλλων νά 

προβῶσι ἀμέσως εἰς ἁντικατάστασιν τῶν παραιτηθέντων διά νά μή προσκόψη ἡ λειτουργία. 

Καί οὕτως πάντες εἰς τό χάος τῶν κατ’ ἰδίαν αὐτῶν σκέψεων καί ἐπινοήσεων περιπεσόντες, 

περιέστησαν ἀνεπαισθήτως εἰς τό δυσάρεστον σημεῖον τῶν διαστάσεων καί ἀμοιβαίων 

ψυχροτήτων ἀπονεναρκωμένοι ὡς ἀπό βαρυτάτου χειμῶνος, καί ταύτα πρός ζημίαν τῶν 

δημοσίων πραγμάτων. Ὁ δέ Μητροπολίτης ἁδυνατῶν νά εὕρῃ σχετικήν θεραπείαν καί τά 

πάντα εἰς τόν κύκλον τῆς προεδρείας ἀναγάγων καί ἐπί τούτῳ κολακευόμενος, δυσανασχετεῖ, 

καί τόν χόλον σύν τῇ παροιμιώδει νευρικότητι αὐτοῦ, ῥίπτει ἐπί ἀσθενῶν διδασκάλων, ὦν τά 

γράμματα σήμερον ῥιγοῦσι πρό τῶν θυρῶν αὐτῶν καί πρό τῶν πλουσίων διά τήν ἐλεεινήν 

καί δραματικήν θέσιν εἰς ἤν περιῆλθον, προκαλοῦντα μυρία μεμψιμοιρίας καί συμπαθείας 

παρά τῇ κοινότητι. Διατί δε τά τοιαύτα δεν προβλέπονται ἐκ τπων προτέρων διά τῆς 

προνοίας; Μή ὁ Μητροπολίτης αὐτός καί λοιποί διαπρεπεῖς πολίται δεν εἴναι ὄλοι ἀπόφοιτοι 

Γυμνασίων καί Πανεπισημίων; Δέν ἤκουσαν εἰς τά ἀθάνατα συγγράμματα τά ὁποῖα οἱ 

Πατέρες ἡμῶν ἄφησαν ἡμῖν Ἰεράν παρακαταθήκην τό τοῦ Ἀριστοτέλους «ἡ δὲ φρόνησις 

ἄρχοντος ἴδιος ἀρετὴ μόνη. τὰς γὰρ ἄλλας ἔοικεν ἀναγκαῖον εἶναι κοινὰς καὶ τῶν ἀρχομένων 

καὶ τῶν ἀρχόντων» ἀμάλθεια 5 Δεκ. 1897. Δέν ἤκουσαν διά νά μελετήσωσι ἐπισταμένως τά 

δημόσια πράγματα καί τά σχετικά αὐτῶν, καί ὅταν οἱ Πατρίς προσέλθῃ εἰς τήν ἀνάγκην νά 

καλέσῃ αὐτοῦς εἰς τό ἐπιτελεῖον τῆς Ἐπιτροπῆς καί Ἐφορίας νά ὧσι ἐφωδιασμένοι καί 

παρασκευασμένοι ἅριστα; Δέν τό ἤκουσαν ποσῶς καί δεν τό ἐμελέτησαν, ἤ 

ἐκμεταλλευόμενοι τήν δικτατορικήν τιάραν συνήθει παρά τοῖς ἀριστοκράταις ἐξυπηρετοῦσι 
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τάς ἰδιοτροπίας αὐτῶν καί ὁ μέν καί οἱ δέ, ἁδιαφοροῦντες πρός τάς ζημίας εἱς ὑφίσταται ἡ 

πτωχή αὕτη κοινότης ἤ ἄπειρος τοῦ διοικητικοῦ συστήματος προσκόπτουσι ἐν τῇ ἀνελίξει 

καί διοικήσει; Πάντες λοιπόν οἱ ἐν τῇ τροχιᾷ τῶν κοινοτήτων εὐρισκόμενοι κατά τό ἑνόν 

αὐτοῖς ὑπέχουσι εὐθύνην μεγίστη, διότι ἑκάστης κοινότητος τούς ἐπαϊόντας ἀπεκατέστησαν 

ὑπευθύνους ἄρχοντας, τήν φρόνησιν αὐτοῖς ἐπιβάλλων καί συνεστῶν, ὡς μόνην τοῦ 

ἄρχοντος καί ἠγέτου ἀρετήν ὁ Ἀριστοτέλης. 

 Τοιούτων δε μηδαμῶς ἐφαρμοζομένων σήμερον ἐντύθα ἀλλά ἀντιθέτως ἐκρύθμου 

καί πάντη ἀνωμάλου καταστάσεως ὑπάρχουσι, ὡς μή ὤφηλε, ἀποδεικνύεται, ὅτι εἰσί μακράν 

τῆς μετά φρονήσεως ἀρετῆς τοῦ ἄρχοντος λησμονήσαντες αὐτήν εἰς τήν καθέδραν τῶν 

καθηγετῶν εἰς τό ἐρμάριον κεκλεισμένον διά νά περικοσμήσῃ μόνον τήν βιβλιοθήκην των 

καί καταδεδικασμένον εἰς αἰωνίαν σιγήν καί νεκρότητα, ἀφοῦ οὐδαμοῦ τοιαύτης φύσεως 

συζήτησις γίνεται. Πάντες ἕχουσι γλῶσσαν δεδεσμευμένην καί χείλη περιφραγμένα 

ἑπομένως ἧττον φρονῶσι ἁρμοδίως καί πρός τοῦτο ἐξασκοῦνται. Εἰς ἐπίμετρον δε ἐξελείξι 

καί πάσα ἀμοιβαία αὑτῶν ἐμπιστοσύνη. Τάλαινος ἡ Πατρίς, εἰκείνη, ἥτις, ἐκ τῶν ἀφώνων 

λογίων καί σχολείων ἀναμένει τήν περίλαμψιν τῶν γραμμάτων καί τῆς ἠθικῆς καί 

θρησκευτικῆς πορείας τό ἔρεισμα. Ποῦ εἶσαι, περίδοξε Νικόλαε Σαρίπολε σήμερον νά 

διαμαρτυρηθῆς στεντορείως κατά τῶν μεταγενεστέρων σου λογίων, τῶν διατειπομένων, ὄτι 

μόνον ἐντός τοῦ Σχολείου ἕχουσι γραμματικά καθήκοντα καί ὁ θέλων ἀκούειν ἐκεῖ μεταβήτω 

καί ἀκούετω οὐδαμοῦ δέ ἀλλοῦ. Καί οὔτω τό ὑμέτερον ἀξίωμα, ὅτι, «ὁ καλός πολίτης, ἐντός 

τῆς οἰκογενείας, ἐντός τοῦ σχολείου ἐντός τῆς κοινωνίας διαπλάττεται καί διαμορφοῦται 

κάλλιστα» θάπτεται. Διότι κατά τόν Νικόλαον Σαρίπολον, ἡ οἰκογένεια, τό σχολείον καί ἡ 

κοινωνία ἀπό κοινοῦ καί τα τρία ταύτα, συνεχῆ καί ἀδιάσπαστα, δέον νά περιβάλλωνται διά 

τῆς ἠθικῆς ἀτμοσφαίρας, ἐντός τῆς ὁποίας ἡ καρδία καί ἡ διάνοια τῶν πολιτῶν νά ποτίζωνται 

καί τρέφωνται ὡς καί ὑπό τῆς φυσικῆς ἀτμοσφαίρας, διότι παντού ὁ ἄνθρωπος καθήκοντα 

μεγάλα καί ἀπαραίτητα ἔχει. Δέν εὐρίσκει ἐπαρκῆ τήν ἐν τῇ οἰκογενείᾳ καί σχολείῳ μόνον 

ἁνάπλασιν ὡς κορωνίδα καί τελείως ἐποικοδομητικήν μηχανήν ἐκ τῆς ὁποίας νά ἐξέλθῃ ὁ 

κἄλλιστος πολίτης καί χορηγήσῃ χρησίμους ἐλπίδας τῇ οἰκογενείᾳ αὐτοῦ, τῇ συγγενείᾳ 

αὐτοῦ καί τῇ πατρίδι τοῦ τέλος.  

 Δυνάμεθα νά φέρωμεν πολλά πλείστα παραδείγματα συνηγοροῦντα πρός τοῦτο, ὅτι, ἡ 

οἰκογενειακή καί ἡ σχολειακή ἀνάπλασις ἄνω τῆς ἐν τῇ κοινωνίᾳ χρηστῆς μηχανῆς εἶναι 

ἠμιτελής καί ἐλαττωματική καί ὡς ἡ πείρα μαρτυρεί καθ ἑκάστην, ψευδέστατα ἀξυπηρετεί 

τήν ἀνθρωπότητα. Ὡς ἐκ τούτου λοιπόν πάντες καί πάσης ηλικίας διά τήν ἐν τῇ κοινωνίᾳ 

κυρίως ἀναστραφούν δέον νά ὦσι προσεκτικότατοι καί ἐπάγρυπνοι διότι κατά τό ἐνόν αὐτοῖς 

εἰσίν ὐπεύθυνοι. Ὁ Στρατιωτικός παντού τό ἀξίωμα του τηρεῖ καί ἐξασκεῖ ἀπαρεγγλήτως. Ὁ 
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καθηγητής καί διδάσκαλος παντού τό ἀξιωμά του καί ἡ ἀξία καί διδασκαλία αὐτοῦ οὐδαμῶς 

μυρίζεται, ἄλλη ἐν τῷ σχολείῳ καί ἄλλη ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Οἱ γέροντες καί αὐτοί βεβαίως οἱ 

ὑγιεῖς ὡς ἐκ τῆς ἠλικίας των δέον νά ὦσι πολυχεύμονες πηγαί, ἐξιστορούντες τό παρελθόν 

καί ἐξ αὐτοῦ ἀντλοῦντες μαθήματα καί παραδείγματα σωτήρια διά τούς νέους, οἴτινες 

ἐσεμόνοντο πρότερον νά ἀκούσωσι αὐτούς διηγούμενους. Τό διδασκαλικόν ἐπάγγελμα ἦτο 

πρωτεῦον καί ἐθεωρείτο σεβαστότερον καί ὐψηλότερον παντός ἄλλου καί ὡς σπουδαῖον 

ἐλογίζετο καί πολύ βαρύ, ἔχων καθήκοντα διδασκάλου καί ἰερώτατα καί ἐν τᾦ σχολείῳ καί 

ἐν τῇ κοινωνίᾳ ὅπου διά τήν μεγάλην εὐγνωμοσύνην κατά την διάβασιν ἀνεδιάμεθα. Ἧσαν 

τότε οἱ διδάσκαλοι παραινετικότατοι Ἰσοκράται. Ἀλλά σήμερον μετεβλήθη. Τά ἐν τῇ καρδίᾳ 

τά πάλαι προγράμματα τῆς διδασκαλίας ἀνηρτήθησαν ἐπί πίνακος καί ἐγένετο μηχανή ὐλική 

ἐν τῷ σχολείῳ μόνον ἐνεργούσα καί ὁ θέλων ἀκούσειν μόνον ἐκεῖ μεταβήτω καί ἀκουέτω. 

Ὡς ἐκ τούτου δε καί τό τοῦ Ἀριστοτέλους ἀξίωμα θά εὑρωτιά κεκλεισμένον πάντοτε σύν 

αὐτῳ δέ καί πᾶσα κρίσις ἡγεμονική.  Οἵως ἐργάζονται καί ἀπολαμβάνουσι.  

 Οὕτως ἔχουσι τά ἐν τῇ πόλει ταύτῃ δημόσια πράγματα σήμερον. Ἄν δε τοιαύτη 

κατάστασις εἶναι δυνατόν νά ὀρθοποδήσῃ καί αἱ παραινέσεις νά ἔχωσι τήν προσήκουσαν 

σημασίαν, τοῦτο μόνον οἱ πολύπειροι καί βουληφόροι ἄνδρες εἰς οὔς καί ἀπόκειται, δύνανται 

νά τό γνωρίσωσι. 

 

12 Ἰουλίου 1902 Βιτώλια 
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ἀντίγραφον ἐπιστολῆς τοῦ Κ
ου 

Ἀναστασίου Μ. Πίσχα, διαμένοντος ἥδη ἐν Βουκουρεστίῳ διά 

τῆς ὁποίας εἰδοποιεῖ τήν κατά τοῦ Μεγαρόβου ἀγανάκτησιν τοῦ Εὐεργέτου Στερ. Στυλίδου 

 

Βουκουρ. Τῇ 15/10
ου

/1902        

 

 Φίλτατε Ναούμ. 

Ὑπό τό κράτος βαθείας λύπης ὤν, ἔνεκα τοῦ ἀπαισίου καί ὀλεθρίου ἐπεισοδίου τοῦ 

λαβόντος χώραν μεταξύ τῆς ἐφορείας Μεγαρόβου και τοῦ Κ
ου 

Π. Δανάβαση, ἐλαβον τήν 

ἐπιστολήν σου δι’ ἧς, βλέπω, ὅτι ἀπέφυγες νά ἀπαντήσῃς εἰς τήν ἐρώτησίν μου «Τίς πταίει»· 

φαίνεται δεν ἔλαβες ὑπό σπουδαίαν ἔποψιν τό ζήτημα, ὅπερ, κατ’ ἐμέ ἀποβήσεται 

καταστρεπτικόν, διότι ὁ παλίμπαις εὐεργέτης ἀγόμενος καί φερόμενος ἀπό κακοβούλους 

εἰσηγήσεις ἀνωνύμων αὐτοῦθεν ἐπιστολῶν καί τῶν ἐνταῦθα παρασίτων ὑφ’ ὧν εἷνε 

περιτοιχισμένος ἐξενοῖ τἁ ἐξεμᾶς, ἐξ ἀμάξης κατά τῶν Μεγαροβιτῶν κυρήττει, ὅτι θά παύςῃ 

τήν ἐπιχορήγησιν. 

Μικρά τε καί ἀμυδρά ἐλπίς ὑπάρχει εἱς τόν κ. Ἰ. Δανάβασην ὅστις ἴσως δυνηθεί νὰ 

τὁν διαφωτίσῃ διά νά προβῇ εἰς τὁ κακόν. Ἀλλ’ ὁ κ. Ἰ. Δανάβασης εὑρίσκεται σφοδρα 

ἀπασχολημένος εἰς τό κτῆμα ἔως ἀρχάς 7/βρίου. Καί τί ἔσφαλλεν ἡ κοινότης διορίσασα 6 

ἀντί 4 ἐφόρων, ἤ εἰς τί ἔβλαψε τά Στυλίδεια μέ τοῦτο; Εἄν ὁ Κ
ος 

Π. Δανάβασης ἐξ ἁτομικόν 

τινος πάθους προέβη ἐπεμβαίνων καταχρηστικῶς εἰς τό δικαίωμα τῆς ἐκλογῆς τῆς εφορείας 

καί τοῦ προσωπικοῦ τῶν Διδασκαλισσῶν, ὄπερ εἶνε ἀποκλειστικόν δικαίωμα τῆς κοινότητος 

ἔπταιξε, διότι τὁ ἀτομικόν τοῦ πάθος ἠδύνατο νά τὁ ἐξασκήςῃ ὅσον ἤθελεν καί ὅταν ἥθελεν 

ἱδιοτικῶς καί ὄχι νά λάβῃ τἁ σχολεία ὡς παλαίστραν. Ἄν δἐ πάλιν παρωμοίασε τό νῦν 

ἐπεισόδιον μἐ τό ἐπί τῶν ἡμερῶν τῆς ἐφορείας σου γνωστόν σοι, ὅπερ ἀπέχει ὅσον ὁ οὐρανός 

ἀπό τήν γῆν καί εἰς τοῦτο ἔστηλεν καί φοβοῦμαι, Ναοὺμη μου, νά μή καταῤῥεύςῃ τὁ μετά 

τοσούτων κόπων καί μόχθων καί μετά τοσαύτης χρηματικῆς θυσίας κατόρθωμα καί τότε 

ἀλοίμονον. Φοβοῦμε, λέγω, καί πολύ καί ὁ Θεός νά με βγάλῃ ψεύτην, ἀλλά τότε δικαίως θά 

εἴπω «ἀς ὄψεται ὁ αἴτιος!!!» –Καί ὁ κ
ος

. Ἱ. Δανάβασης καί ἐγώκαί ὁ κ. Δινισκειότης 

ἀπεπειράθημεν νά τόν διαφωτίσωμεν, ἀλλ’ ἀτυχῶς ἐμεινεν ἄκαμπτος, φαίνετε δέ, ὅτι τοῦ 

ἐνετυπώθησαν βαθέως αἱ σατανικαί εἰσηγήσεις ἔνεκα τῶν ὁποίων καί μᾶς ἀποφεύγει μετ’ 

ἀποστροφῆς. Ἰδού λοιπόν εἰς ποῖον λυπηρόν σημεῖον ἐφθάσαμεν! 

 Ὁ κ
ος

. Π. Δανάβασης ὤν, ὡς πιστεύει, ἐμφορῆται ἀπό φιλοπατρίαν δύναται κάλλιστα 

νά τόν διαφωτίςῃ καί ἐπαναφέρῃ εἰς τήν ἀρχικήν τοῦ φιλοπατρίαν καί γενναιοφροσύνην. 
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Ὅθεν καθῆκον ἱερόν ἕχει, ἀδελφέ μου, καί ἐσύ καί πᾶς πατριώτης, ὅπως σπεύσωμεν νά 

προληφθῇ τό κακόν καί καταστραφῇ, ἡ ἑνέργεια τοῦ κακοῦ καί βασκάνου δαίμονος. 

 Μεταβείνων εἰς τά ἱδιαίτερά μου ἀγγέλω σοι, ὅτι πρό ἡμερῶν ἤτο ἐδῶ ὁ ἑν 

Κωνστάντσῃ Κ. Κότας γαμβρός τοῦ Γ. Κουρίνα καί δεν ήξευρε πῶς νά ἐπαινέσῃ τήν 

οἰκογένειάν σου, τήν πρόοδόν σου καί τό ἑπιχειρηματικόν εἰς τό ἐμπόριον. Διά τήν Ἀθηνᾶν 

σου, ὅτι περνᾷ κάλλιστα μέ τόν καλόν σύζυόν της, ὅτι ἐπάχυνε, ὄτι μέ τήν σύζυγον τοῦ 

Μιχαλάκη ἄν εἶσθε ὅλοι σας ὑπεραυχαριστημένοι καί ὅτι ὁ Μιχ. Μετά τῆς συζύγου του 

ἁνεχώρησεν εἱς Κ/πολιν, ὅπου ἑνοίκιασε σπίτι ἀντί 30 Λιρῶν.  Ἐχάρημεν ὅλοι μας καί 

εὐχόμεθα πάντοτε ν’ ἀκούσωμεν τοιαῦτα καί καλύτερα. - ἐν τέλει δεχθήτε τοῦς ἀδελφικοῦς 

ἀασπασμοῦς ὄλων τῶν οἰκείων μου τῶν γαμβρῶν μου συμβίας καί τέκνων των. Ἡ Ἀθηνᾶ 

μου ἑτοιμάζει νά σᾶς στείλῃ τάς φωτογραφίας τῶν 4 τέκνων της.- 

 Παρακαλῶν σε θερμῶς, ὅπως εἴπῃς, ἀδελφικῷ τῷ τρόπῳ, τοῦ Ἀλκιβιάδου νά σπεύσῃ 

νά μοῦ γράψῃ, δι’ ὄνομα Θεοῦ καί θά ὑποχρεώςῃς τόν μετά πολλῆς ἀγάπης κατασπαζόμενόν 

σε  

         Ἰσάδελφόν σου 

          Τάσκον 

Υ.Γ. Τῳ Ἀλκιβιάδῃ μή εἰπῃς τίποτε, διότι ἔλαβον τέλος πάντων ἐκτενῆ του ἐπιστολήν καί μέ 

ἔμβασμα. 

         ὁ ἴδιος 
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ἀντίγραφον γράμματός μου ὀπου ἔστειλα εἰς τόν κ. Κωτζιάν Μάλτου ἀμα ὡς ἔλαβων τό 

ἀνωτέρω πικρόν γράμμα τοῦ Κου. Τάσκου Πίσχα καί Τάκη Γραμμ. 

 

19 Ὀκτωβρίου 1902 Βιτώλια 

 

Φίλε Κύριε Κώτζια Μάλτου – 

 Μέ τόν κ. Θεόδωρον Γραμμάτα σοῦ στέλνω τά γράμματα τοῦ Κ. Τ. Πίσχα καί Τάκη 

Γραμμάτα νά τά ἀναγνώσης καί μάθεις πόσον εἶναι δυσαρεστημένος ὁ Εὐεργέτης. Τό 

ἐθεώρησα καθήκον μου νά Σάς εἰδοποιήσω. 

 Δέν εὐρίσκω ποσῶς καλόν νά ἦναι ὁ Εὐεργέτης Στ. Στυλίδης τοσούτον 

δυσαρεστημένος καί ἐγκρίνω νά κάμητε χρῆσιν ἄλλων μέτρον ὅπως προσελκύσητε τήν 

εὐμένειαν αὐτοῦ καί τοῦτο χάριν τῶν συμφερόντων αὑτῆς τῆς Πατρίδος. 

 Μετά τοῦ κ. Π. Δανάμπαση δέν ἔχω συναντηθή καθόλου ἤ μόνον διά τό καλῶς 

ἤλθατε. Περί Στυλίδου, οὔτε πάρ αὐτοῦ ἔμαθον τίποτε, οὔτε καί ὑμῖν ὡς ἐφόρων, ἡ πρώτη 

καί τελευταία εἶναι εὐτή ἡ προειδοποίησης Τάκη Γραμμάτα. Ἐάν ὅμως είχατε τήν 

καλωσύνην νά ζητήσητε καί δικήν μου ταπεινήν γνώμην, δέν ἤθελον σας ἀφήσει ποτέ νά 

κάμετε πρός τόν Εὐεργέτην μας τοιοῦτον γράμμα κατά τοῦ Δανάμπαση κ. Πέτρου. Ἡδύνατω 

ἑδὠ κάλλιστα νά ζητήσῃς τόν λόγον παῤ αὑτοῦ χωρίς νά γίνῃ μνεία εἰς τόν Εὐεργέτην. 

Καλόν λοιπόν εὑρίσκω νά ἀλλάξητε πορείαν καί σκεφτεί καλά. Ἴσως ὁ Εύεργέτης δέν θά 

καταδεχθῇ νά φθάσῃ εἰς τήν κορύφωσιν τῆς ὀξήτητος καί δυσαρεσκείας καί νά γράψῃ ὅπου 

πρέπει ὁτι τά διά Μεγαρόβου ἁφεθέντα χρήματα παραλώ νά τά χρησιμοποιείσητε διά ἄλλον 

φιλανθρωπικότερον ἔργον διότι διά τό Μεγάροβον δέν ἔχω πλέον εὐχαρίστηση καί τί κάμνεις 

τότε ἐσύ; Ἀν μέ 120 λιρ. Τα χρέη ἐφοβήθητε κανείς δέν ἤθελε νά ἀναλάβη ἐφορείαν. Χάος 

καί καταστροφή ἐν τῇ εὐεργεσία τοῦ Στυλίδου. Σκεφθῆτε καλῶς καί προλάβετε τό πράγμα. 

  

Πρός τούς οἰκείους τά δέοντα.   Σας ἀσπάζομαι  σος 

      Ναούμ Βαρζάκου 
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Ἐπιστολή παρακλητική πρός τόν Κ
ον 

Γιαννάκην Κ. Δανάμπαση νά διαφωτίσῃ τόν Εύεργέτην 

ἡμῶν Κ
ον 

Στέργιον Στυλίδην νά μή παύσῃ τήν διατήρησην τῶν Στυλιδείων Σχολείων 

Παρθεναγωγείου καί Νηπιαγωγείου 

 

13 Νοεμβρίου 1902 Βιτώλια 

 

 Άγαπητέ μοι Γιαννάκη 

  Εἰς Βουκουρέστιον 

 

 Χαιρετώντες ὑμᾶς καί ἅπασαν τήν φιλτάτην οἰκογενείαν μετά θερμοτάτης ἀγάπης, 

ἀγγέλομεν, ὄτι καί ἡμῖς ἐδῶ ὅλοι καλῶς ἔχομεν σήμερον καί δι’ ἐμού προσφέρουσι τά 

δέοντα. 

 Καθήκον αὔθις θεωροῦμεν νά Σάς εὐχαριστήσωμεν ἀπό καρδίας διά τήν προστασίαν, 

ἥν καί ἀνωτέραν τοῦ καθήκοντος χορηγείτε τῇ ἑξαδέλφῃ Μίᾳ ὡς αὐτή ἕγραψε καί δοξάζομεν 

τόν ὕψιστον, ὅστις κατ’ εὐτυχῆ καί ἐκεῖ συγγενῶν μας. Βεβαίως ἐν τῷ πολυμόχθῳ τοῦτῳ 

κόσμῳ καί τῶν ἰδίων ἑκάστου ἀσχολιῶν βαρύ τό φορτίον τῆς τοιαύτης εὐεργετικῆς δράσεως. 

Ἀλλ’ ὁ ὕψιστος ἐγνώρισε τούς πιστούς αὐτοῦ, οὕς ἀγαπᾶ δούλους καί χρησιμοποιεί αὐτούς 

πρός τό συμφέρον τῆς ἀνθρωπότητος. 

 Δεύτερον καθήκον ὡσαύτως σπουδαιότερον μοί ὐπαγορεύσῃ σήμερον νά γράψω τήν 

παρούσαν μου πρός ὑμᾶς ἐπισυνάπτων θερμοτάτας παρακλήσεις. Πιστεύω ὅμως ὁτι ἡ 

φιλοπατρία καί ἡ ἀγαθότης φέροντα τῆς Πατρίδος καί αὐθορμήτως μετά πάσης προθυμίας 

ἔχει ἐπιιληφθεί τοῦ ζητήματος πρός διάσωσιν ἐκ τοῦ ἐκ τοῦ κινδύνου, ὄν διατρέχει σήμερον 

ἡ Πατρίς ἡμῶν καί τά σχολεία αὐτῆς. 

 Ὁ Σεβαστός ἡμῖν Τάσκος, ὁ ἡμέτερος οὕτος ἄγρυπνος φρουρός τῶν συμφερόντων 

τῆς Πατρίδος, ἔγραψε πρό ἠμερῶν πρός τήν ἐφορίαν, πρός τόν κ. Κ. Μάλτον καί πρός ἐμέ 

ὐπό τό κράτος μεγίστης αὐτοῦ λύπης διά τήν ἀγανάκτησιν ὅσην ἐπροξένησαν εἰς τόν ἀγαθόν 

ἡμῖν εὐεργέτην ἀνώνυμοι ἐπιστολαί ἐλεεινῶν ἀνθρώπων, καί ἰδίως ἡ ἐπιστολή τῆσ ἐφορείας 

Μεγαρόβου μέ τινάς ὐπογραφάς, διά τῆς ὁποίας καταμηνύεται ὁ ἀντιπρόσωπος Κ
ος 

Πέτρος 

Δανά(μ)πασης ὡς ἐπεμβαίνων εἰς τά διδασκαλικά τῆς Πατρίδος μας. Τό ἀπρόοπτον τοῦτο 

καί παντελῶς ἀπροσδόκητον ἐπεισόδιον, ἐβύθισε πάντας τούς Πατριώτας εἰς σκέψεις 

μελαγχολικωτάτας, διότι οὐδεῖς ἐγνώριζε τά λαβόντα χώραν, ἐκτός τῶν ἐν τῇ ἐπιστολῇ 

ὑπογραφῶν, καί ἐκ τούτων τινῶν ἀγνοούντων, καί διότι οὐδεμία ἀφορμή καταφορᾶς ὑπῆρχε 
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κατά τοῦ Κ
ου 

Π. Δανάμπαση. Τακτικῶς καί μετ’ ἐνδιαφέροντος ὑπερετήσαντος πάντοτε τήν 

εἰς αὐτόν ἀνατεθεῖσαν ἀντιπροσωπείαν, ἑπομένως πάντες ἐταράχθηκαν καί εἰς ἀμηχανίαν 

περιῆλθον βλέποντες ἐπικείμενον τόν κίνδυνον. Ὡς καί ἐγώ αὐτός ἀπόρεσα ὅταν ἔμαθον τόν 

διάβημα αὐτό. Διά νά ἔχητε δέ καί τήν ἀληθή εἰκόνα τῶν γεγονότων ἐκθέτω τό ἰστορικόν 

αὑτοῦ τοῦ ἐπεισοδίου ὡς καλῶς ἐπληροφορήθην παρά τῶν πατριωτικῶν καί ἔχει ὡς ἑξὴς. 

 Πρό τοῦ Πάσχα ἡ Ἐφορία παρέδωκε τούς λ/σμούς της καί ἀπεσήρθη πλέον. Διά τήν 

ἁντικατάστασιν αὐτῆς οὐδείς ἐκ τῶν πατριωτῶν ἤθελε νά ἀναλάβῃ τήν Ἐφορείαν καί ἔμειναν 

τά σχολεία 3-4 μῆνας χωρίς Ἐφορείαν. Τότε δε ἔφθασε καί ὁ Κ
ος 

Π. Δανάμπασης, ὅστις 

ἁμέσως μετέβη εἰς τήν παλαιάν Ἐφορείαν καί συνέστησεν αὐτῇ τόν διορισμόν ἐφορείας διότι 

ἐπείγει ὁ καιρός τῶν συμφωνιῶν τῶν διδασκάλων καί πολύ ὀρθῶς συγχρόνως δε ἐρωτά 

αὐτήν ἐάν ἡ διευθύντρια εἶναι καλή, ἦσθε εὐχαριστημένοι καί ἐάν νομίζητε καλόν νά 

ἀνασυμφωνηθῇ. Ἡ δέ παλαιά Ἐφορεία ἀπαντᾷ ὅτι εἶναι καλή καί ἠθική καί καλόν νά 

συμφωνηθῇ νά μή τήν χάσωμεν ὕστερον. Καί μέ τινάς ἠμέρας ἔτυχε καί ἔδοσε ὁ κ. 

Δανάβασης τόν λόγον εἰς αὐτήν δηλ. τήν διευθύντριαν. Νέα ἐπιτροπή δέν ἦτον. Ὕστερον δέ 

μετά μίαν ἐβδομάδα ἑδιωρίσθη τέλος ἡ Ἐφορεία συστειμένη ἀπό τούς Κ
ους 

Κ. Μάλτον, 

Ντίνον Δαλέγκα, Τάκην Σιωπῆλαν, Πέτρον Δούκαν, Θεοχάρην Ῥούσια καί Πέτρον Βίστα
184

. 

Εἰδοποίησαν λοιπόν τόν διορισμόν τοῦτον εἰς τόν Κ. Π. Δανάβαση ὅστις, εἶπε, πολύ καλά 

πλήν ἐγῶ ἐννοῷ νά ἦναι καί συνήθες 4 πρόσωπα ὄχι 6 πρόσωπα. Πόθεν λοιπόν ὁ Π. 

Δανάβασης ὁρμώμενος ὡμίλησε οὕτος, σκοπίμως ἤ ἁπλῶς διότι εἶπεν ἔξ πρόσωπα, δέν 

ἠξεύρομεν. Τούτο, λοιπόν, ὁ Κ. Μάλτος τό ἔλαβεν ἑπάνω του καί ἤρχισε τάς ἀντιθέσεις του. 

Μετέβη εἰς τήν Μητρόπολιν καί ἐνήργησε τήν παύσιν τῆς διευθυντρἰας ἐπί τῷ λόγῳ ὅτι δέν 

ἐσυμφωνήθῃ ὐπό τῆς Ἐφορείας, ἐνῶ ὡς εἴπομεν τῇ συστάσει τής παλαιᾶς Ἐφορείας ἐγένετο. 

Οἱ πατριῶται ὄμως τήν ἤθελαν καί .εμεινεν ἡ ἱδία . Ὕστερον λοιπόν ἔκαμε τήν ἐπιστολήν 

ἐκείνην καταμηνύων εἰς τόν Εὐεργέτην τόν Κ. Π. Δανάμπαση ὡς ἐπεμβαίνοντα εἰς τά 

διδασκαλικά ἐλπίζων τίς οἶδε τι. Νά προκαλέσῃ δυσαρέσκειαν μεταξύ εὐεργέτου καί 

ἀντιπροσώπου, νά διατηρήσῃ τό γόητρον τῆς Ἐφορείας, νά ὠφελήσῃ τήν Πατρίδα ἤ νά 

ζητήσῃ κέρατα καί κοντεύουν καί τά αὐτία νά μάς τά κόψουν; Ἀγνοοῦμεν τί καταφρένας μέ 

ταῦτα διελογίζετο αὐτός. 

 Ὄλα λοιπόν αὐτά ἧταν μία σκιαμαχία πρός βλάβην τῆς Πατρίδος μας, διότι ἡ 

ἀγανάκτησις τοῦ Εὐεργέτου μας κατά τῶν Μεγαροβιτῶν κηρύττοντος, ὅτι θά παύσει πλέον 

τήν ἐπιχορήγησην εἶναι ζημία μεγίστη καί ἀνεπανόρθοτος καί καταστρεπτικωτάτη τῶν 

Σχολείων μας. Ἰδού λοιπόν εἰς ποίον σημείον, τάλαινα Πατρίς, σέ ὥθησε ὁ ἐγωϊσμός τινπων. 

                                                           
184

 Βλ. εικ. 66 και 67: Παράρτημα, σ. 378-379 
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 Ἰδού λοιπόν ἐν πάσῃ εἰλικρινεία τά λαβόντα χώραν. Τίς λοιπόν πταίει; Εἷσθε λοιπόν 

ὑμῖς, ἀγαπητέ μοι, άρκετός πλέον νά ἐννοήσητε τάς παρεξηγήσεις καί τάς ἀντεγκλήσεις, αἱ 

σκληραί συνέπειαι τῶν θυσίων ἐπιδρώσι καί ἀντανακλῶνται εἰς τό ἀτυχές Μεγάροβον 

σήμερον. Ενῲ ὡς γνωρίζετε πολύ καλῶς, ἄλλα πολύ μεγαλύτερα ἐσχεδιάζοντο καί 

ἐμελετῶντο ὑπέρ τής Πατρίδος. Ποτέ ὅμως δέν πιστεύω τό ἐπεισόδιον αὐτό νά ἀνατρέψῃ καί 

ἀνακόψῃ τά σχεδιαζόμενα καθότι αἱ φιλοπατρίαι καί ἀγαθότατες τῶν καρδιῶν ἐκείνων, αἱ 

ὁποίαι ἐγκομονούσι μεγάλα ἐν τῷ κόσμῳ πράγματα καί εἰσί προωρισμέναι νά ἐξηπηρετῶσι 

τάς θείας βουλάς, ἔχουσι, ἔχουσι, λέγομεν βαθυτάτας τάς ῥίζας καί ὑπό θείου χυμού 

ποτιζόμεναι εἰσιν άκράδαντοι καί σταθεραί εἰς τά μεγάλα αὐτῶν σχέδια, τά ὀποία ὁ ὔψιστος 

παρασκευάζει δι’ὅσους ἀγαπά βεβαίως. 

 Ὅ, τι λοιπόν ἐγένετο βεβαίως ἐκ τῆς ἀπερισκεψίας ἐγένετο. Ἀνάγκη ἤδη θεραπεία καί 

διαφωτίσεως τού Εὐεργέτου εἷναι αἰώνιος βίος. Τοσαύται ψυχαί ἀπολαμβάνουσαι τήν 

γλυκίτητα τῶν γραμμάτων, εὐλογούσι αὐτόν, μακαρίζουσι τούς γονείς του καί δοξάζουσι τόν 

ὔψιστον. Ἀφ ἐτέρου δε καί τό Παρθεναγωγείον πηγαίνει πολύ καλά. Ὅλαι αἱ μαθήτριαι 

ἐφέτος εἰς τό ἐδῶ Παρθεναγωγείον ἐπροβιβάσθηκαν μέ βαθμόν ἀριστα καί λίαν καλῶς. 

Ὠσαύτες καί τό Νηπιαγωγείον λειτουργεί κάλλιστα καί ὁ σχηματισμός ἐν αὐτῷ τῆς πρώτης 

ἀστικής τάξεως ἐπαινείται πάρ’ ὄλων. Τοιαύτην χρήσιν τοῦ ἔχειν μόνον ὁ Πηνίκας καί αὐτός 

ἔκαμε ὠς χρεωστείση καί αὐτή χάριτος εἰς τούς οἰκείους καί καλούς φίλους του. 

 Ἐκ πάντων τούτων καταφαίνεται, ὄτι οὐδείς ἄλλος ἀρμοδιώτερος ἤ ὑμεῖς ἀγαπητέ. 

Ἀναμετρήσατε τόν κίνδυνον καί ἀναλόγως λάβετε καί πρόνοιαν. Ποία δε μέσα θά 

μεταχειρισθῆτε πρός διαφώτισιν καί ἐξευμένησιν τοῦ Εὐεργέτου δέν δύναμαι καί ἀρμόδιος 

δέν εἷμαι. Εἷσθε ἀρκετοί καί γνωρίζεται κάλλιον Παντός ἄλλου. Εἴθε ὁ ὔψιστος νά εὐλογήση 

τάς ἐνργείας σας. 

 Πρός Ὑμᾶς δέ ἀπευθυνόμενος ἐκφράζω ἐκ τῶν προτέρων ἀπό καρδίας τάς 

εὐχαριστίας μου εὐχόμενος νά ζήσητε ἐπί μακρά ἔτη. Πλειότερα ὄμως ὁ ὔψιστος νά 

χωρηγήσῃ Ὑμάς τε καί πάσῃ τῇ οἰκογενείᾳ Σου. 

 Διατελῶ μετά θερμοτάτης ἀγάπης ὁ σός Ναούμ Βαρζάκου 

 

Πρός τόν Κ
ον 

Γιαννάκην Κ. Δανάμπασην εἰς Βουκουρέστιον 
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Ἐπιστολή πρός τόν Εὐεργέτην Στέργιον Στυλίδην παρακλητική 

 

      13 Νοεμβρίου 1902   Βιτώλια 

Σεβαστέ Πρεσβύτα καὶ Εὐεργέτα ἡμῶν! 

Γνωστός τυγχάνων ὑμῖν ἐξ ὑπηρεσιῶν, ἅς ὅση ἑμοί δύναμις προσήνεγκον τῇ φίλῃ 

ἡμῶν Πατρίδι κατά τάς ἀπαρχάς τῆς συστάσεως τοῦ ὑμετέρου Νηπιαγωγείου καί 

Παρθεναγωγείου ἐπί ἑξαετίαν ὀλόκληρον, λαμβάνω τό θάρρος νά Σάς ἐπασχολήσω μικρόν 

καί ἐγώ διά τῆς παρούσης μου καί νά εἴπω ὑμῖν ὅτι ἕμαθον τά μεταξύ τῆς Ἐφορίας 

Μεγαρόβου καί ἁντιπροσώπου κ. Π. Δανάμπαση λαβόντα χώραν ὡς καί τήν παραλαβήν 

ἀνωνύμων ἐπιστολών καί ἐθλίβην κατάκαρδα διά τήν ἐξ αὐτῶν προξενηθείσαν ὑμῖν πικρίαν. 

Ὑμεῖς ὅμως, Σεβαστέ Εὐεργέτα, Σάς παρακαλῶ θερμῶς νά μήν ἐπηρεασθῆτε ποσώς 

ἑκ τοιούτων ταπεινῶν εἱσηγήσεων τοῦτου ἥ ἐκείνου τοῦ προσώπου, ὅπερ ἑξ ἀπερισκεψίας ἥ 

ἄλλης τινος αἰτίας θά μεταχειρισθῆ εἱς τάς φράσεις ὐπερβολήν. Αἱ ἀρεταί καί τό ὑμέτερον 

πατριωτικόν αἴσθημα τά ὁποία ἐχάρισεν ὑμῖν ὁ Ὕψιστος εἵναι μέγα καί σπανιώτατον δώρον 

διά τοῦ οποίου εἰσί ἁνώτερα πάντων, ἁφού μάλιστα Σας ἀνέδειξε Πατριάρχην τοσούτων 

οἰκογενειῶν γενεάς ἐπί γενεῶν καί Πατέρα τοσούτων τέκνων τά ὀποία εὑλογούσι τό ὅνομα 

ὑμῶν, μακαρίζουσι τούς γονείς σου καί δοξάζουσι τόν Ὕψιστον. Διά νά βεβαιώσω δέ πάντα 

ταύτα ὡς ἁληθέστατα, Σας λέγω ὅτι δέκα κοράσια μαθήτριαι τοῦ ὑμετέρου Παρθεναγωγείου 

ἐγένοντο διδασκάλισσαι ἀποσταλείσαι εἱς διάφορα μέρη μέ μισθόν ἀρκετά καλόν. Εἱσί δε αἱ 

ἑξῆς:

ἐκ Μεγαρόβου: 

ἡ κόρη τοῦ Νάκη Καλαούζη εἱς Βεράτιον 

ἡ κόρη τοῦ Μιχαήλ Καλαούζη εις Αυλώνα 

ἡ κόρη τῆς Τήνας Τσαπάνου εἱς Μοσχόπολιν 

ἡ κόρη Χατζου Τζιόγα εἱς Δυρράχιον 

ἡ κόρη τοῦ Γούσιου Χρήστα εἱς Καβάγια 

ἡ κόρη τοῦ Τάσκου Δηνιπκιώτη Πισοδέρι  

ἡ κόρη τοῦ Κωστή Ιατρού εἱς τό Τσοτύλειον 

 

 

 

 

ἐκ Τυρνόβου: 

ἡ κόρη τοῦ Βαγγέλη Πάνου 

ἡ κόρη τοῦ Δημητράκη Χατζή         3 

ἡ κόρη τοῦ Δημητρίου Πλάτζη 

ἐκ Μεγαρόβου 7, Τυρνόβου 3 = γίνονται ὅλαι 

10 διδασκάλισσαι 
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Καί τό ἑρχόμενον ἕτος ἄλλας θά έχωμεν καθώς καί τό ἑπόμενον ἔτος. 

Ἰδού λοιπόν ὅλαι αὐταί αί διδασκάλισσαι εἵναι τέκνα ἱδικά σου καί λαμβάνουν 

μισθόν 23(5)0-25(8)0 λιρ. Τουρκίας περίπου μέ τόν ὀποίον μισθόν οἰκονομούσι τάς 

οἱκογενείας αὐτῶν καί μίαν ἠμέραν καί αὐταί θα ἀποκατασταθῶσι. Ἰδού ψηλαφητός ἔλθον ὁ 

καρπός τῶν εὐεργεσιῶν σου ὅστις θά ἦναι Σεβαστέ αἰωνίως. 

Ἐπειδή λοιπόν ἐγώ γνωρίζω καλῶς τήν λειτουργίαν τῶν ὑμετέρων σχολείων καί 

ποίας συμπληρώσεως ἔχουσι ἁνάγκην, πλήν ἤδη δεν τολμώ νά γράψω ἥ ὅταν ὑμεῖς θά ἔχετε 

τήν καλωσύνην νά ζητήσητε. Ἥδη μόνον ἀρκούμαι νά σάς παρακαλέσω θερμῶς ὅπως 

ἠσυχάσητε διότι καί ἐγώ ἔχω καθήκον νά μεριμνήσω καί συχνά Σας σκέπτομαι καί θά τά 

ἐπισκεφθῶ διότι μέ πονοῦν περισσότερον καί ἐμένα καί διατελῶ μετά τοῦ προσήκοντος 

βαθυτάτου σεβασμοῦ καί ὑπολήψεως καί  

ὑμέτερος Ναούμ Βαρζάκου. 

Πρός τόν Ἀξιότιμον Κύριον Κύριον 

Στέργιον Στυλίδην   

Εἱς Βουκουρέστιον
185

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
185

 Διασώζεται και το αυθεντικό, βλ. εικ. 89: Παράρτημα, σ. 399 
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25 Νοεμβρίου 1902, Βουκουρέστιον 

 

  Ἀγαπητέ μοι Ναούμ 

 

 25 Νοεμβρ. 1902, Βουκουρέστιον Ἀγαπητέ Ναούμ........ 

...................................................................................................................................................... 

Υ.Γ. χθές ἀφού ἔγραψα ταύτην μου αἵφνης βλέπω ἐνώπιόν μου τόν γέροντα Στυλίδην 

παραπονούμενον, ὅτι δεν τόν βλέπω καί δέν τόν πλησιάζω. 

 Τού εἶπα ὅτι εἶναι πολύς χρόνος ὅπου ἐννόησα ὅτι μέ ἀποφεύγεις καί πηγαίνεις εἰς 

νέους φίλους σου πάντες ξένους καί σού διαβάζουν τά γράμματα καί γράφουν τήν ἀπάντησίν 

σου, διά τούτο τό εἴπα ἀπεσύρθην καί ἐγῶ. Προχθές μάλιστα ἔλαβον γράμμα τού Κ
ου 

Βαρζάκου πρός ἐσέ καί πρός τόν Γιαννάκην καί τά ἔδωσα τῷ Γιαννάκη νά σοί τά δώσῃ καί 

σοί τά διαβάσῃ καί μοί ὑπεσχέθῃ ὅτι θά ἰδή τόν Γιαννάκην. Τῳ εἶπα προσέτι ὁτι μού γράφει 

ὁ Βαρζάκου ὅτι τό Παρθεναγωγείον Μεγαρόβου ἔχει βγάλει δέκα διδασκαλίσας. Τότε 

ἀρκούντως ἐκλονίσθῃ καί μοί φαίνεται ὄτι ἐξευμενίσθῃ. εἰθε...! εἴθε...! Τού εἴπον ὅτι θά 

ἀνεβής τού Ἀγίου Νικολάου διά νά βάλλεις τούς Ἰερείς νά κάμουν ἀγρυπνίαν μέ ὅλον τό 

χωρίον ὑπέρ τής ὐγείας τού ἰδίου ὥστε ἀν λάβει παρά τῆς κοινότητος εἰς τήν εὐθεῖαν καί 

πρώτην πορείαν του. 

 Νά εἰπής εἰς τόν Κ
ον 

Π. Δανάμπαση _________________ μεχλέμι νά βάλλῃ εἰς τήν 

πληγήν. 

 Σέ φιλώ ἀδελφικῶς. Ὁ Τάσκος Πίσχα 
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Βουκουρέστιον τῇ 21/12/1902 

 

  Ἀγαπητέ μου Ναούμ, 

 

 ἐν πρώτοις σοί εὔχομαι διά τήν ὀνομαστ. ἑορτήν σου εἰς ἔτη πολλά καί καλά. Ὁμοίως 

σοί εὔχομαι διά τάς Δεσποτικάς Ἑορτάς καί μετά τῆς προσεγγιζούσης ἐσόδου τού Νέου 

ἔτους νά τάς ἑορτάσῃς μέ ὐγείαν, εὐτυχίαν καί πολυχρονιότητα μεθ’ ὄλων τῶν οἰκείων σου. 

 Ἐν τῇ μέ τόν κ. Ν. Μπουϊαν
187

 ἐπιστολῇ μου μεθ’οὗ σάς ἕστειλα καί φωτογραφείαν 

τῆς Ἀθηνᾶς μου, ἐν ὐστερογράφῳ σού ἔγραψα τό εὐχάριστον τῆς μετά τοῦ γέροντος 

εὐεργέτου συνεντεύξεώς μου. Ἥδη δε σοί ἀνακοινῶ καί τό εὐχάριστον ἀποτέλεσμα τῆς μετά 

τοῦ ἰδίου συνεντεύξεως τοῦ Γιαννάκη μας πρός ὄν, εἶπεν, ὅτι ἔχει στείλει δι’ ὄλον τό ἔτος τό 

ἀναγκαίον ποσόν διά τού τά σχολεία του, ὅτι θά κάμῃ νέαν διαθήκην καί ὅτι τήν ἄνοιξην θά 

ὐπάγῃ εἰς Βιέννην καί ἐκείθε θά ἔλθει εἰς τήν Πατρίδα, πράγμα ὅπερ πολλάκις ἔχει 

ὐποσχεθεί καί εἰς ἐμέ, ἀλλ’ ἤδη, ἐπειδή πρώτην φοράν τόν προέτρεψε καί ὁ Γιαννάκης 

πιθανόν νά πραγματοποιήσῃ τήν ὐπόσχεσίν του καί εἴθε καί διά τό καλόν τῆς γεννέτειράς 

του καί διά τό καλόν του. Ἴδωμεν.  

 Τάς ἐγκλείστους πρός τόν Ἀλκηβ. καί Κομῆν, ὡς ἐπειζούσεις, δέν ἀμφιβάλλω, ὅτι 

τάς ἐπέδωκες ἀμέσως καί ἀσφαλῶς, ἀλλ’ ἐπειδή, ἀμφιβάλλωἄν θά μου ἀπαντήσῃ ὁ 

εὐλογημένος Κομῆς, σέ παρακαλῶ, νά τόν ἐρωτήσεις, ἄν ἐπέδωκε τήν πρός τόν 

Μητροπολίτην σας ἐπιστολήν μου, ἥν τῷ ἐνεχείρησα ἀναχωρήσαντι ἐν τεύθεν καί νά μού 

γράψῃς πρός ἡσυχίαν μου. 

 Ὁ κ. Γ. Σιαγιακζής ἀναμένει τήν 13 Ἰανουαρ. ἡμέραν τῆς εἰς τό δικαστήριον 

ἐμφανίσεώς του, ὅπου θά ἰδῇ ἄν ἐνταλυθα θά θεωρηθῇ ἡ δίκη των, ἤ αὐτόσε ὁ κατ’ ἐμέ 

προτιμώτερον, ἀφού ἡ συνδιαλλαγή των εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατος, νά ἔλθον εἰς τόν 

συμβιβασμόν μέ τινά ε/λογον ἀποζημίωσιν τῆς νέας, παρά μἑ τά δυσάρεστα καί πολυδάπανα 

δικαστήρια, ἀλλ’ ἅς κάμουν, ὅ,τι βούλωντε. 

 Ἀναμένων τήν ἀπάντησίν σου σε καταφιλῶ ὁ σός Τάσκος. 

 

 

                                                           
186

 Διασώζεται και το αυθεντικό, βλ. εικ. 92: Παράρτημα, σ. 402 
187

 Στη γνήσια επιστολή αναφέρεται ως Μπουΐαν, ενώ στην αντιγραφή Βούϊαν 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς τοῦ κ. Γιαννάκη Δανάμπαση πρός την Ἐφορείαν Μεγαρόβου 

Βουκουρέστιον τῇ 27 Ιανουαρίου 1903 

Ἀξιότιμοι Κύριοι Ἔφοροι. Εἱς Μεγάροβον 

 

Εὐχαρίστως ἀπαντῶν εἱς τήν ἁπό 13 Νοεμβρίου 1902 ἐπιστολήν ὑμῶν ἀνακοινῶ ὑμῖν 

τά ἑξῆς. 

Ὁ τῆς κοινής ἡμῶν πατρίδος Ευεργέτης κ. Στ. Στυλίδης κατά τάς ἀλλεπαλλήλους 

μετ’ αὐτοῦ συνεντεύξεις μου, ὑπεσχέθη ὅτι θά ἐξακολουθή ὡς μέχρι τούδε νά διατηρῇ τά 

Στυλίδεια του, καί ὅτι πρός τοῦτο θά γράψῃ προσεχώς εἰς Ἀθήνας, ἵνα οἱ τόκοι τοῦ ἐν τῇ 

Ἐθνικῇ τῆς Ἑλλάδος Τραπέζῃ κατατιθεμένου ἀφιερώματος ἀποστέλλωνται τοῦ λοιποῦ κατ’ 

ευθεῖαν πρός τόν ἑν Βιτωλίοις ἁντιπροσωπόν του κ. Πέτρον Δανάμπαση, ἵνα ἐξακολουθῇ 

οὖτος ἐκπληρών κατά γράμμα τήν ἐντολήν τοῦ Ευεργέτου. 

Ἐπί τῇ ευκαιρίᾳ ταύτῃ ἐπιτρέψατέ μοι νά παρατηρήσω ὑμῖν, καί τούτο ὑπό μόνου 

πατριωτικοῦ ἐμφορούμενος ἐνδιαφέροντος, ὅτι οἱ κατά καιρούς Ἐφορεύοντες ὁφείλουσι 

κατ’ ἑμήν γνώμην, νά καλλιεργώσι σχέσεις πάντοτε ὁμαλάς καί συναδούσας ὡς μάλιστα 

πρός τήν ἀποστολήν των, μετά τοῦ κ. Π. Δανάμπαση ὁ ὁποίος σήμερον ἁντιπροσωπεύει 

αὑτόν τόν Εὐεργέτην, καί πρός ὅν ἐπομένως ἀνάγκη νά κανονίζωσι τήν διαγωγήν των ὡς 

πρός τόν (alter ego) τοῦ Εὐεργέτου. 

Τήν ὑπό πάσαν ἕποψιν ἄκακον ταύτην παρατήρησιν ἔκρινα καλόν νὰ ἀποτείνω πρός 

ὑμᾶς τε καί πρός οἱουσδήποτε ἥθελον διαδεχθῆ ὑμᾶς ἐν τοῖς πράγμασι τῆς κοινότητος, 

ἀφορμήν ἰδία λαβών ἐξ ὅσων ἐκ τῶν παρασκηνίων ἥκουσα θρυλλούμενα καί τά ὁποία, τά 

μέν δι’ ἀνωνύμων τά δέ καί διά κατ’ εὐθείαν πρός τόν Εὐεργέτην καί ἐκ μέρους ὑμῶν 

μάλιστα παράπονα κατά τοῦ κ. Π. Δανάμπαση, συνέβαλον νά ψυχράνη πρός τόν ἔνθερμον 

ἄλλως πατριωτισμόν του. 

Ἐν τούτοις διαβεβαιῶν ὑμᾶς ὅτι δέν θά παύσω καί ἐν τῷ μέλλοντι ἐνδιαφερόμενος 

ὅσον τό ἐπ’ ἐμοί περί τῆς κατευοδώσεως τῶν Σχολείων Μεγαρόβου, δέξασθε παρακαλῶ τήν 

ἔκφρασιν τῆς ἐξαιρέτου πρός ὑμᾶς ὑπολήψεως. 

 Πρός τούς ἀξιοτίμους κυρίους Ἐφόρους   Ὁ ὑμέτερος συμπολίτης 

Τῆς κοινότητος Μεγαρόβου    Ιωάννης Κ. Δανάμπασης 
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  Ἁντίγραφον- 

27 Ιανουαρίου 1903.  Βουκουρέστιον 

 

Ἀγαπητέ μοι Ναούμ, 

Ἐβράδυνα ὁμολογουμένως νά ἀπαντήσω εἰς τά δύο πλήρη ἀγνῶν φιλοπατρίας 

αἰσθημάτων γράμματά σου. Τοῦτο ὅμως ἀποδοτέον, τό μέν εἱς τάς κτηματικάς μου ἐργασίας, 

τό δε καί κυριώτερον  διότι ἐκαραδόκουν νά σοί ἀνακοινώσω εὐχάριστα, ἀναφερόμενα εἰς 

τήν καθ’ ἦν ἐποχήν μοί ἐγράψατε δυσάρεστον τῶν σχολείων Μεγαρόβου κατάστασιν, ἐπί 

τέλους δέ κάλλιον ἀργά παρά ποτέ. 

Σήμερον εὐχαρίστως σέ εἰδοποιῶ, ὅτι ὁ Εὐεργέτης καί συμπολίτης μας κ. Στέργιος 

Στυλίδης, καθ’ ἅς ἀλλεπαλλήλους μετ’ αὑτού εἶχον συνεντεύξεις, μοί ὐπεσχέθη ὅτι θά 

ἐξακολουθήςῃ καί τοῦ λοιποῦ νά διατηρήςῃ τά Στυλίδεια σχολεία του, καί ὅτι πρός τοῖς 

ἄλλοις ἔγραψεν εἰς τάς Ἀθήνας ἥδη ἵνα οἱ τόκοι τοῦ ἐν τῇ Ἐθνική τῆς Ἑλλάδος Τραπέζῃ 

κατατεθειμένου δωρήματος ἀποστέλλωνται κατ’ ευθεῖαν εἱς τόν αὐτόσε κ. Πέτρον 

Δανάμπαση, ὁ ὁποῖος θά ἐξακολουθῇ καί ἐν τῷ μέλλοντι ἐκπληρῶν κατά γράμμα τήν 

ἑντολήν τοῦ εὐεργέτου. 

Ἐκτός δέ τοῦτου ὡς ἁπλῆν εὐχήν καί ὑπό πάσαν ἐπιφύλαξιν καί ἐχεμυθίαν σοί 

ἀγγέλλω, ὅτι μετ’ἐπιμόνους παραινέσεις μου, ἀπεφάσισε νά μεταβῇ εἱς τήν Πατρίδα, ἐάν ἡ 

ἠσυχία παγιωθῇ ἵνα διάγῃ τάς τελευταίας τοῦ βίου του ἠμέρας ἐν μέσῳ τῶν συγγενῶν καί 

πνευματικῶν του τέκνων. Πρό τούτου ὅμως ἐν πρώτοις σκοπεύει νά μεταβῇ εἱς Βιέννην 

χάριν τῶν πασχόντων ὀφθαλμῶν του καί ἐκείθεν ἴσως εἱς Κέρκυραν πρός ὀλιγοχρόνιον 

χάριν τῆς ὑγείας του. 

Ἐπί τῇ εὐκαιρία τῆς ἐν Βιέννῃ μεταβάσεως του, τῷ ἐπέστησα θερμότατα καί χάριν 

τῶν ἱδίων συμφερόντων του, νά καταθέσῃ εἰς τόν κ. Γεώργιον Οἰκονόμου ὅλον του τό ἕχειν 

καί τούτο ἵνα ἅπαξ διά παντός ἐκλείψῃ πάσα ἀφορμή πρός ἐπάνοδον ἐν Ῥωμανίᾳ καί 

ἀσφάλειαν τῆς περιουσίας του. Ὁφείλω δέ νά προσθέσω, ὅτι καί αἱ ἐντυπώσεις του ἐκ τῶν 

περιεχομένων τῆς ἐπιστολῆς σου
188

, ὅπερ ἐγώ καί μετά ζωηρότέρων ἕτι χρωμάτων ἐξέθεσα, 

ὑπήρξαν λίαν κολακευτικαί καί πρόσφοροι. 

Σήμερον γράφω καί εἱς τήν Ἐφορίαν Μεγαρόβου εἱς ἀπάντησιν ἐπιστολῆς της μετά 

μίας παρατηρήσεως ἀπορρεούσης ἐκ μόνου πατριωτικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ὅτι, δηλ. Τοῦ 
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 Βλ. σ. 219 
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λοιποῦ οἱ κατά καιρούς κ. Κ. Ἔφοροι Μεγαρόβου, καθήκον ὐπέρτερον μικροφιλοτιμιών καί 

προσωπικοτήτων ἀνάγκην ἕχουσι, ὅπως ἄρωσι ἐκ μέσου καί τήν ἐλαχίστην παρεννόησιν 

μετά του κ. Πέτρου Δανάμπαση, ὁ ὁποίος ἐπί τέλους ὅπως καί ἀν ᾖ, εἵναι ὁ μόνος ἐκεῖ 

ἀντιπρόσωπος του. Εἴθε νά συναντηθῶσιν οἱ ἀνεπαισθήτως καί ἀσυνειδήτως γεγνόμενοι 

κατά καιρούς πρόξενοι ὁλεθρίου, διά τήν διανοητικήν τοῦ Μεγαρόβου ἀνάπτυξιν. 

Σέ εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας διά τάς εἰλικρινείς εὑχάς σου ίνα καί ἐγώ ἀπολαύσω τόν 

εὐτυχῆ καί ἀξιόζηλον τίτλον τοῦ πενθεροῦ. Καί ἀντεύχομαι ὅπως ὁ Ὕψιστος σοί χαρίση 

μακροβιότητα ἵνα εὐτυχήςῃς νά ἵδης ἄπαντα τά φίλτατά σου ἁποκατεστημένα συνωδᾷ πρός 

τούς ἀτρήτους μόχθους, οὐς ὐπέρ αὐτῶν κατέβαλες καί ἐξακολουθεἰς νά μεριμνᾷς ἀκόμη. 

Ἡ ἑξαδέλφη μας Μαρία Δημητριάδη ὐγειαίνη ὡς καί τά τέκνα της. Μέ τήν 

κλήρονομίαν ἀκόμη δέν ἐτακτοποίησαν ἁποτελεσματικῶς θά παρέλθει καιρός πολύς ἀκόμη. 

Διατελώ ἀσπαζόμενος καί μετ’ αγάπης 

Ο υμέτερος  

Ιωάννης Κωνστ. Δανάμπασης 

 

Υ. Γ. Τήν πρός τούς Ἐφόρους Μεγαρόβου ἀπάντησίν μου Ἐσωκλείω ὑμῖν ἵνα 

δώσητε ὅπου ανήκει. 

Τῷ Κυρίῳ  

Ναούμ Ι. Βαρζάκου  

Εἱς Βιτώλια 

               

 

 

 

 «Θεέ! Ἐάν δέν εἶναι δυνατόν νά γίνω πλούσιος, τουλάχιστον νά μέ θέσῃς κοντά του 

πλουσίου» 

Τό λέγουσι «οἱ Ὀλλανδοί» 
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Ἀντίγραφον Γράμματος τῆς Ἀθηνᾶς 

συζύγου τού Κ
ου 

Γιαννάκη Δανάμπαση, θυγατρός Τ. Πίσχα 

  27 Ιανουαρίου 1903 Βουκουρέστιον 

  Ἀγαπητέ μοι Ναούμ 

     Εἰς Βιτώλια 

 

 Μετά μεγίστης μου χαράς ἀνέγνων τό εὐχάριστον γράμμα τό ὁποίον μού ἐξύπνησε 

γλυκείας ἀναμνήσεις πρός τήν ἀγαπητήν μοι Πατρίδα καί ποθητή μοι συγγενείς. 

 Τά περί τοῦ Εὐεργέτου κ.κ. Στερ. Στυλίδη σοί τά γράφει ὁ Γιαννάκης μου ἐν 

λεπτομερεία. Δέν θά παύσω ὅμως καί ἐγώ ὀσάκις τόν ἴδω καί μάλιστα ὡς συνειθίζει νά μοί 

φέρνει ὅλα τά ἁπό αὐτοῦ γράμματα του νά τά ἀναγνώσω ἐγώ, συχνά ἔχω ἀφορμήν νά 

καλλιεργήσω τά εὐγενῆ αἰσθήματά του πρός τήν Πατρίδα μας. Ἔπειτα 

κ.τ.λ.............................................................................................................................................. 

 Τά τέκνα μου σοί προσφέρουσι τά σέβη. Ὁ πρωτότοκός μου Κωστάκης ὁ καί 

συμπολίτης σας εἶναι δευτεροετής τής νομικῆς. Ὁ δεύτερος Δημητράκης τελειόφοιτος τοῦ 

λυκείου, καί προσωρινῶς στρατιώτης τοῦ Ἰππικοῦ· εἶναι δε κατά τό σῶμα ὠσαί τόν Μακ. 

Νικόλαον Τόσιου ὅπως προσεχῶς θά ἰδήτε τήν εἰκόνα του εἰς τήν φωτογραφίαν. Τά δέ δύο 

κοράσια μου Ἐλένη καί Μίτσα (Μαρία) τῶν ὀποίων εἶδατε τάς εἰκόνας ἐφού ἐτελείωσαν τήν 

Γερμανικήν σχολήν καί ὀμιλοῦν ὠς Γερμανίδες ἐφέτος τάς ἔχω εἰς τήν Γαλλικήν σχολήν διά 

νά μάθουν νά ὁμιλήσουν μέ μεγαλείτεραν εὐχέρειαν τήν Γαλλικήν γλώσσα, τό πιάνο καί 

ἐργόχειρα. Καί ἀφού τελειώσουν αὐτά θά τά μάθω τήν νοικοκυρίαν τό πρώτον προτέρημα 

εἰς μίαν κόρην καί ἀργότερα κ.τ.λ............................................................................................... 

 Ἐν τέλει κατασπαζομένη μετά τῶν τέκνων μου πάντως ὁνομαστί διατελῶ μετά τῆς 

προσηκούσης ἀγάπης.    

       Ἡ Ἀθηνά 

Τῷ Κυρίῳ 

Ναούμ Ι. Βαρζάκου 

Εἰς Βιτώλια 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς του Κ
ου 

Αναστασιου Μ. Πίσχα πρός την Ἐφορείαν Μεγαρόβου  

19 Μαρτίου 1903, Βουκουρέστιον 

 

Αξιότιμοι Κύριοι Ἔφοροι,  

Εἰς την ἀπάντησιν τῆς ἐπιστολῆς Σας, σάς εἱδοποιῶ, ὅτι ἀνεκοίνωσα άα παράπονα 

σας πρός τόν Εὑεργέτην σας Κ
ον

 Στ. Στυλίδην, ὅστις ἀμέσως μοῦ ἀπήντησε, ὅτι δέν έλαβον 

οὔτε τό σχετικόν σας τηλεγράφημα, οὔτε ἐπιστολήν Σας μέ τὁ λογίδριον τἡς Διευθυντρίας, 

κατόπιν ὅμως ἑλθών ὁ ἁναγινώσκων τά πρός αὐτόν γράμματα καί ἁπαντών, παράσιτος τις. 

Τῳ ὑπενθυμίζει καί τότε ὡμολόγησε καί αὐτός ὅτι τά ἔλαβε καί ἀφού τον παρεκίνησε ὁ 

φίλος του ὐπεσχέθη ὅτι θά γράψει. Διό μή δίδετε σημασίαν ἀν δεν σάς ἁπαντά, διότι ἐκ τῆς 

παχυλῆς ἀμαθείας του καί ἐκ τῆς ὡριμοτάτης ἡλικίας του κατήντησε παλίμπαις καί οὕτε 

ἐνθυμείται τί εἵπε χθές. 

Ἐκ πολλῶν δέ τεκμηρίων, ἐκ τῆς ἀκρας του οἰκονομίας καί ἐκ του ὅτι, ὡς μοί εἴπεν 

ἔγραψε εἰς τήν τράπεζαν Ἀθηνῶν τοῦ λοιποῦ να στείλῃ τόν τόκον κατ’ εὐθείαν εἰς τόν Κ
ον

 Π. 

Δανάμπαση, διά δέ τήν προσθήκην, ἧν μέχρι τούδε ἕστειλεν ἑκ τοῦ ἰδιαιτέρου του ταμείου, 

μοί εἴπεν, ὅτι ὅσον ἠμπόρεσα ἕκαμα μέχρι τοῦδε, τοῦ λοιποῦ ἀς κάμουν καί ἄλλοι καί να μέ 

ἀφήσουν πλέον ἥσυχον, καί ὅταν σύν Θεῷ ἔλθη αὐτόσε τό καλοκαίρι, ὡς ὑπόσχεται, τότε θά 

ἴδει ἑκ τοῦ πλῆσίον τά πράγματα καί θά ἁποφασίση τί θά πράξει. Διά τούτο λάβετέ τα ὐπό 

σπουδαίαν ὄψιν ὅλα αὐτά καί ἐξακολουθήσατε νά ἐφορεύητε μέ τόν ἴδιον ζήλον 

φροντίζοντες ὡς καλοί πατριῶται καί γνήσιοι Μεγαροβίται διά τε τό ἁρρεναγωγεῖον καί διά 

τά Στυλίδεια νά τά διατηρήσητε πάντοτε ἀκμάζοντα δυνάμενοι ὅμως καί τἁς χρηματικάς 

θυσίας σας καί συνδρομάς πρός συμπλήρωσιν τῆς ἐλλιποῦς ἐπιχορηγήσεως τοῦ εὑεργέτου ἐκ 

μέρους σας καί ἐκ μέρους τῶν δυναμένων Μεγαροβιτῶν τούς ὁποίους εὔχομαι νά ἀκούσω 

πάντοτε ὑμνούντας καί ἀποστρεφομένους τήν διχόνοιαν, τήν καταστρέφουσαν καί 

κοινότητας καί ἑπαρχίας καί κράτη. 

Τάς παρατηρήσεις μου ταύτας γράφω ἐξ ἀγνοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος ὡς γνήσιος 

Μεγαροβίτης καί μεθ’ υπολήψεως καί ἀγάπης υποσημειοῦμαι. 

Ο συμπατριώτης σας 

Α. Μ. Πίσχας 

Πρός τούς ἀξιοτίμους κυρίους 

Ἐφόρους τῶν σχολείων Μεγαρόβου 

Εἰς Μεγάροβον 
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Υ.Γ. Πρός τόν γέροντα δε κ. Στυλίδην διά τό ήγεμονικόν τοῦ πρός τήν Πατρίδα εὐεργέτημα 

μή παύσητε νά τῷ γράφητε πάντοτε μετά σεβασμοῦ, ἀλλά καί ἀξιοπρεπώς, διότι πολύ 

πιθανόν νά ἀλλάξη καί διαθήκην μέχρι τέλους του καί νά προικοδοτήςῃ τά σχολεία του καί 

μέ ἄλλα κεφάλαια. Ὁ τόκος τῆς τραπέζης μετά ἕν ή δύο ἔτη πιθανόν νά φθάςῃ τα 100 

Ναπολεόνια καί προϊόντος τοῦ χρόνου θά αὐξήσει περισσότερον. Τὁ δέ ἐπίδομά του ὅπερ 

μέχρι τοῦδε ἔστειλεν ἑκ τοῦ ἱδιαιτέρου του ταμείου δύνασθε νά τό ἀντικαταστήσητε μέ τήν 

ἐτησίαν συνδρομήν τῶν εὐποροτέρων πατριωτῶν ἤτις ἀς λογισθῇ καί ὡς δίδακτρα καί ὁ 

τόκος τῆς τραπέζης ἀς μένει ἀκέραιος διά τά ὀρφανά καί πτωχά. 

Περί συνδρομής δε ἀφού ἁνοίξητε κατάλογον ἐσωτερικόν δύνασθε νά ἀποτανθήτε 

καί ἅπαξ καί δίς πρός τούς ἔξω ὀμιλητάς καί πατριώτας, ὡς λ.χ. πρός τόν Κ
ον

 Ἰωάννην 

Δανάμπασην, ἀδελ. Δινηπκώτου, Μαρίαν Βασιλ. Δημητριάδου (θυγατέρα Γ. Κουρίνα) τοῦ 

ἐν Τουρνοσεβερίνῳ ἀδελ. Γουζίαν, Ἀλέξανδρ. Κουρίνα Ιατρόν, ἀδελφ. Γ. Λήψη τόν ἐν 

Σμύρνη Κωστάκην Γουζιάν καί τούς ἐν Σερβίᾳ αδελφούς καί τόν ἐν Δαρδανελλίοις Δημ. 

Σακελλαρίου, τον ἐν Ρουστουκίᾳ Κωνσταντίνον Μπέμπη καί διά του Κ
ου

 Μάλτου πρός τόν 

ἐν Ὁδησσώ μέγαν Εὐεργέτην τοῦ γένους κ. Γ. Μαρασλήν καί ἐν Κ/πόλει Στέργιον Δόσιου. 

Ὁ Θεός δέ ὁ ὥν ἑν τῳ μέςῳ τῶν ὁμονοούντων καί ἐν ἀγάπῃ καί εἰρήνῃ ζώντων καί 

μεριμνώντων διά τό καλόν τῆς Πατρίδος καί τῶν σχολείων αὐτῆς ἄνευ οὑδενός 

συμφέροντος, θά δείξη ἀργότερον καί ἄξιον τινά εὐεργέτην. Ἀνάγκη ὄμως νά προηγηθῇ 

πρώτον ἠ ἐσωτερική συνδρομή καί κατόπιν νά προτρέψητε εἰς τήν ἐξωτερικήν «Σύν Ἀθηνά 

καί χείρα κίνει» λέγει τό γνωμικόν. Τάς πατριωτικάς μου ταύτας παρατηρήσεις καί 

νουθεσίας ὡς ἀπορρεούσας ἐξ ἀγνοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος, πιστεύω, ὅτι θά τάς 

ἐπιδοκιμάσητε καί δέν θά ἀργήσητε νά τάς βάλητε εἰς πράξιν, ἅλλως εἵσθε ἐλεύθεροι νά τά 

ἁπορρίψητε χωρίς διόλου νά μοί κακοφανῇ. 

Ὁ αὐτός καί πάλιν 

Ἀναστ. Πίσχας 
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Αξιότιμε κύριε 

Στέργιε Στυλίδη,  

Εις Βουκουρέστιον 

 

 Μετά πολυχρόνιον άσθένειαν ἡ Σεβαστή καί πολύτιμος ἀδελφή ὑμῶν Ἀγορίτζια. ἡ 

ἀγαθωτάτη αὑτη συμπολίτις καί γείτων ἠμῶν, ἐν μεγίστῃ ἡρεμίᾳ τῆς ψυχῆς αὑτῆς, παρέδοκε 

προχθές, ὡς καί τηλεγραφικῶς μετεδόθη ὑμῶν, τό πνεύμα αὑτῆς τῷ Κυρίῳ ἀφήσασα λύπην 

ἀπαρηγόρητον ὑμῖν τε καί πάσι ὅσους ἐγνώρισαν αὐτήν. 

 Ἡτο, ἡ μακατίτης, γυνή ἐνάρετος καί συμπαθεστάτη μετά γλυκύτητος πάντοτε 

πολιτευομένη καί ὑποδεχομένη τούς πάντας, ἐν ἑνί λόγῳ ἧτο ἀνωτέρα παντός ἐπαίνου. 

Ἐνεθυμείτο πάντα ζωηρά, πάντοτε ἀναφέρουσα Ὑμᾶς μετά πόθου μάλιστα κατά τας 

τελευταίας στιγμάς ἐξέφρασε ταύτα «ἅχ! ἀχ! Στέργιε ἁδελφέ, ὁπόσουν ἐπεθύμουν νά σᾶς 

ἰδω...» 

«καί ἁν τοῦτο ἐνόσο ζῷ εἵναι ἁδύνατον, τουλάχιστον νά ἔλθῃς νά μέ χαιρετήςῃς εἰς τόν 

τάφον χύνων ἁδελφικά δάκρια. Εμπιστεύομαι Σοί, ὡς Ἰεράν παρακαταθήκην τήν Θυγατέρα 

μου Ζωήτζιαν καί τήν ἀνεψιάν μου, Φάγκαν, ἀντ’ ἐμοῦ αὑτῆς.» Ἡ ἐγκάρδιος αὕτη φράσης 

πάντων τῶν παρεστώντων ἀπέσπασε τά δάκρυα διότι ἐξεφράζοντο ἐκ τῶν μυχῶν αὐτῆς 

βαθύτατοι ἁδελφικαί πολυετείς πόθοι καί καρδία θερμῶς πονοῦσα ὐπέρ ξενιτευομένου καί 

μακράν εὑρισκομένου ἁδελφού κατά τάς στιγμάς τοῦ χωρισμοῦ αὐτῆς καί ὑπέρ τῶν 

ἐναπολειπομένωντέκνων αὐτῆς. 

 Ἐάν ὑμεῖς, ἁξιότιμε Κύριες, διά τῆς πρός τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα μεγάλης 

Εὐεργεσίας Σας ἀπεθανατίσατε τό Ὑμέτερον Ὄνομα καί ἡ ἁδελφή Σου αὐτή οὑχ ἥττον διά 

τῆς συμπαθεστάτης πρός πάντας πολιτείας της, διετράνωσε τήν εὐγένειαν τής ψυχῆς της καί 

παραλλήλως ὑμῖν τῷ ἁδελφῷ αὐτῆς ἐβάδισε, ἑπομένως καί ὁ μέν καί ἡ δέ, ἀμφότεροι 

ἀπετελέσατε ἐν τῇ Πατρίδι μας δυάδα εὐεργετικήν, εἰς ἔξοχον θέσιν καί βαθμόν ἀν 

ὐψώσαντες αὐτήν καί εὐκλεές τό ὄνομα τῶν γονέων ὑμῶν αἰωνίως καταστήσαντες. 

Ἐπί πάσι τούτοις, ἡ Πατρίς ἡμῶν, εὐγνωμονούσα, καθήκον της Ἰερόν ἡγήσατο νά 

προσκαλέςῃ τόν Μητροπολίτην καί ὅλους τούς πατριώτας μεθ’ ὅλων τῶν μαθητῶν καί 

μαθητριῶν ἑν τῇ κηδείᾳ αὐτῆς καί νά παραγάγη δύο φωτογραφίας, μίαν μεν ἐκ τῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, καί τήν ἄλλην ἐκ τῆς οἰκίας αὐτῆς, ἔνθα ὐπάρχουσι 

ἀρχαίαι οἰκογενειακαί καί ἁδελφικαί ὑμῶν κατά τήν νεότητα ἁναμνήσεις λίαν ποθηταί ὑμῖν. 

Τήν δευτέραν φωτογραφίαν, τήν ἀφελῆ καί ἁπλουστάτην ταύτην εἰκόνα, ἐνομίσαμεν καλόν 
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νά παραγάγωμεν καί νά προσφέρωμεν ὑμῖν ὡς παρηγορητικότερον μέσον, ὅπως ἐν ταῖς 

ἀναμνήσεσι μικρόν ἐλάχιστον ἀνακουφήσωμεν τήν λύπην ὑμῶν διά τόν θάνατον αὐτῆς. 

Ἀμφοτέρας τάς εἰκόνας ἀνέλαβεν ἡ Ἐφορία νά ἀποστείλῃ ὑμῖν μέσον τοῦ ἁντιπροσώπου 

ὑμῶν Κ
ου

 Πέτρου Μ. Δανάμπαση. 

Εὐχόμενος δέ ὅπως ὁ Ὕψιστος τάξῃ τήν ψυχήν αὐτῆς ἐν σκηναίς δικαίων καί 

χορηγήςῃ ὑμῖν βάλσαμον παρηγορίας διατελὧ μετά τῆς προσηκούσης ὐπολήψεως καί 

σεβασμού καί εἰμί 

ὁ σός καί ὑμέτερος 

5 Ἰουλίου 1903. Βιτώλια Ναούμ Βαρζάκου   

 

Τῷ ἀξιοτίμῳ κυρίῳ 

Στεργίῳ Στυλίδη 

Εἱς Βουκουρέστιον 

 

Τό παρόν παρηγορητήριον γράμμα έστειλα εἰς τόν Στέργιον Στυλίδην διά τον θάνατον τῆς 

ἀδελφῆς αὐτοῦ, Ἀγορίτζια, συμβάντα τήν Πέμπτην 26 Ιουνίου 1903 καί ἑνταφιασθείσαν τήν 

27 Ιουνίου 1903 ἠμέραν Παρασκευήν. 

Τό ἔστειλα μέσον Ἰωάννου Πίσχα και Γιαννάκη Δανάμπαση. 

 

 

Σημείωσις. «Οὐδείς Μεγαροβίτης θά μπορέση να κατορθώση νά ἁντικαταστήσῃ τόν Κ
ον 

Τάσκον
189

 Μιχ. Πίσχα διά τό μέγα αὑτοῦ αἵσθημα ὅπερ ἔχει ὐπέρ τῆς Πατρίδος του 

Μεγαρόβου. Εἱς ὁλα τα προγούμενα γράμματά του μαρτυρείται καί διαλαμπεί τό μέγα αὐτῦ 

ἐνδιαφέρον ὐπέρ τῶν σχολείων Μεγαρόβου. Καί ἄν ἡμέραν τή ἀποθάνῃ σύν αυτῷ θά ταφῇ 

καί ἡ ἀρετή του καί τό Μεγάροβον θά στερηθῇ μέγαν καί Πατριωτικώτατον ἅντρα» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189

 Τάσκος = υποκοριστικό του Αναστάσιου (εννοεί τον Αναστάσιο Μιχ. Πίσχα) 
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Ἀπάντησις τοῦ Κ
ου

 Στέργιου Στυλίδη εἰς το παρηγορητήριον τῆς 5. Ἰουλίου 

1903 

 

Βουκουρέστιον 3 Σεπτεμβ. 1903 

 

Αξιότιμε κ. Ναούμ Βαρζάκου, 

εἰς Μεγάροβον 

 

Ἔλαβον τήν συλλυπήτήριον ἐπιστολήν Σας ὐπό ἠμερομηνίαν  5 Ιουλίου 1903, δἱ ὅ 

σάς εὐχαριστῶ ἀπό καρδίας διά τάς εὐγενείς φράσεις καί τήν συμμετοχήν ἥν λαμβάνετε εἰς 

τήν λύπην μου. Ἐπίσης εὐχαριστῶ καί πάντας ἑκείνους ὅσοι λέγετε ὄτι συμμετέσχον τῆς 

κηδείας τῆς μακαρίτιδος. Καθόσον δέ ἀφορά τόν φόρον εὐγνωμοσύνης παρά τῶν 

συμπατριωτών ἀποτιμοῦντες οὐδέν τό τοιοῦτον, διότι οὔδέν πλέον τί περί τῆς προσφιλοῦς 

μας Πατρίδος ἔκαμον, ἥ κάμω ἥ ὅ,τι χρέος Ἰερόν ἐπιβάλλει εἰς ἔκαστον. Ἐπίσης εὑχαριστῶ 

καί πάντας ἑκείνους οἵτινες ἑνήργησαν διά τάς εἰκονογραφίας μοί ἐστείλατε. 

Δεόμενος δε τῷ Κυρίῳ ἵνα πάντας σάς διαφυλάττει πάντας ὑγιείς σάς παρακαλῶ νά 

δεχθήτε τούς Πατρικούς μου χαιρετισμούς. 

Ὀλοπρόθυμος 

Στέργιος Στυλίδης 
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Διατριβή περί Βιτωλίων Δευτέρα
190

 

 

Ἀξιότιμοι Κ
οι 

Συντάκται τού Νεολόγου 

  

 Μετά τά ἐν ὐπ’ ἀριθμόν 705 φύλλο τοῦ «Νεολόγου» ἐκτεθέντα περί τῆς 

Κωμοπόλεως Μεγαρόβου, σκόπιμον νομίζω νά μεταδώσω καί τινά περί τῆς πόλεως 

Βιτωλίων. 

 Ἡ πόλις αὕτη, ἠ ἄλλως Μοναστήριον χαίρει τά πρωτεία μεταξύ τῶν λοιπῶν τῆς 

Μακεδονίας διά τήν παρά τάς ὐπωρείας τοῦ πρός δυσμάς αὐτῆς ὄρη ἁξίαν λόγου 

τοποθεσίαν, πλήρη τερπνῶν ψυχῶν, διά τάἄφθονα πηγαία ὕδατα καί τέλος διά τό ὐγιεινόν 

αὐτῆς κλῖμα. Φυσική καλλονή ἀπερίγραπτος προβάλλεται εἰς τά ὄμματα τοῦ θεατοῦ κατά 

τῆς εἰσόδου τῆς ἀπό Θεσσαλονίκης ἀγούσης ὁδοῦ διερχομένου ἐνώπιον τῶν περιχώρων 

στρατῶνων ἐν μέσῳ δενδροστοιχίας, ἐν ὦ τό ἐσωτερικόν αὐτῆς καίτοι περικοσμούμενον ὑπό 

ὠραίων κτιρίων, παριστᾷ θέαμα ἀλγεινόν διά τά ἀνυπολόγιστα δυστιχήματα ὅσα 

ἐπροξένησαν αἱ δύο μεγάλαι καί ὀλέθριαι πυρκαϊαί τοῦ 1863 καί 1867. 

 Οἱ κάτοικοι αὑτῆς σχεδόν πάντες ἀριθμουμένων καί τινῶν ἐναρίθμων ἐμπόρων εἰσί 

τεχνίται μετερχόμενοι εἐντίμως πάντες τό ἐπάγγελμα αὐτῶν. Οἱ πάντες ἀνεξαιρέτως ἐν 

συνόλῳ ἐμπεριλαμβανόμενοι μεθ’ ὅλα τά ἐπί δεκαετίαν ὀλόκληρον διαδραματισθέντα παρ’ 

αὐτῆς ὥν ἡ ἀνάμνησις θλιβερά ἐπιδείκνυνται ἤδη οὐχί μικράν τάσιν καί σπουδήν πρός πᾶν 

ὅ,τι ἀφορᾷ τήν βελτίωσιν τῶν δημοσίων καταστημάτων τοῦ: ἄσιλον τοῖς ἀστέγοις 

παρέχοντες Νοσοκομείου τοῦ κεντρικοῦ Ἐλληνικοῦ, ἀλληλοδιδακτικοῦ, καί 

Παρθεναγωγείου, καί τῶν ἐν ἐκἀστῃ συνοικίᾳ ἰδιαιτέρων σχολείων, τέλος δε τοῦ 

ἀρτισυστάτου Γυμνασίου ύπό τήν διεύθυνσιν τοῦ Γυμνασιάρχου Κ
ου 

Πλουτάρχου. 

 Ἤδη κατενόησαν πλέον πάντες, πόσον ἐπί τοῦ σκλιροῦ παρελθόντος εἶχον 

παραγνωρίσει τό ἀληθές αὐτῶν συμφέρον, ὅπερ ἐάν διά διά γενναιοτέρων θυσιῶν 

ἐφηρμόζετο ἤθελον προληφθῃ ἅπαντα τά ἐπέλθοντα δυστυχήματα, ἴσως δε καί τό σλαβικόν 

στοιχείον δέν ἥθελεν εἰσχωρήσει ἐπί τοσοῦτον, ὧστε νά ἀποκαθιστά ἁδύνατον τοῦ λοιποῦ 

πάσαν συνάφειαν. Ἤθεά τέλος ἐπέλθει ἡ ἑνότης ἡ μόνη προάγουσα πάνας τάς κοινωνίας εἰς 

τήν ὁδόν τῆς προόδου καί εύημερίας. 

                                                           
190

 Βλ. εικ. 12 και 13: Παράρτημα, σ. 343-344 



227 
 

 Ἀλλά τό εὐρύ στάδιον ἑκάστης κοινότητος παρουσιάζει τό μέλλον, ἐπί τοῦ ὀποίου 

ἐπερειδόμενον ἤδη φαίνονται καταβάλλοντες πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν οἱ πολίται 

μηδεμιᾶς φειδόμενοι θυσίας. Τό πρώτων βήμα τῆς συμπνοίας διεχάραξε ἡ ἀφ’ ὄτου ἀνέλαβε 

τήν προστασίαν τῶν σολείων ὐπό τήν ἐποπτείαν τοῦ σεβαστοῦ καί φιλομούσου 

Μητροπολίτη τετραμελής Ἐφορείας, ἤτις ἀπαρτιζομένη ἐκ προσωπικοῦ ἐπί παιδείᾳ 

διακρινομένου διά τῆς μετά ζήλου ἐκπληρώσεως τῶν καθικόντων τῆς κατέδειξεν τήν 

μεγαλουργόν δύναμιν τῆς ἑνότητος ἐπιφέρουσα ἐν βραχεῖ διαστήματι οὐ μικρόν βελτίωσιν. 

Οὔχι δε μικρόν ἐνισχύεται καί ὐπό τοῦ σωματείου τῶν παῤ αὐτοῖς διδασκάλων καί λογίων 

διακρινομένων ἐκ τῆς συνδεοῦσης αὑτοῦς ἁδελφικῶς συμπνοίας. Τινές τούτων μάλιστα 

ἀνεδέχθησαν ἤδη νά διδάσκωσι δωρεάν ἑν τῷ Γυμνασίῳ καί μετ’ ἐπαίνων ἁναφέρω τόν 

εὐαρεστήσαντα καί φιλανθρώπως μετερχόμενου τό ἐπάγγελμα αὑτού Ἰατρόν Κ
ον 

Ἐπαμεινώνδαν καί τόν ἁρχιδιάκωνον Στέφανον, ὧν ὁ μέν πρώτος ἀνεδέχθει νά διδάξῃ τό 

μάθημα τῆς ἀνθρωπολογίας ὁ δέ δεύτερος τό Ἰερόν μάθημα. Εἰς πολύ μείζονα 

ἀναζωογόνησιν τοῦ φιλομούσου ἀναστήματος συνετέλεσε καί ὁ εἰς τήν ἄκραν τοῦ ὁρίζοντος 

τῆς Βλαχίας ἀστήρ τοῦ αοἰδίμου Μουσίκου ἀναγράψαντος τόν πρῶτον ἀριθμόν ὐπέρ τῶν 

ἰδίων αὐτῶν σχολείων διά τῆς γενναίας καί ἀφθάρτου κληροδοτήσεως αὑτοῦ, κατελιπόντος 

κατάλογον, ἐν ῷ θά προσέλθοσι ὡσαύτως οἱ μιμούμενοι αὐτόν, ὅπως δείξωσι τήν ἀγαθήν 

αὐτῶν προαίρεσιν. 

 Ταύτα πάντα ἔχων τις ὐπ’ ὄψιν δύναται νά ἀτενίζῃ μετά θάρους τό μέλλον, ὅπως ἰδῇ 

σωτήρια ἔργα, ἀφοὐ ἤδη ἕν κοινόν πρόγραμμα τῶν κατοίκων ὐπάρχει, τό τῆς πίστεως καί 

ἀγάπης, τῶν δύο τούτων αἴτινες χρυσοῖς γράμμασι περιεκόσμησαν πάντοτε τήν ἰστορίαν 

πάντων τῶν ἐθνῶν καί πάντων τῶν αἰώνων. 

 

ἐν Κ/πόλει 30 Νοεμβρίου 1870    ὐπογραφή Ν. 

 

Κατεχωρήθη εἰς τό ὐπ’ ἀριθ. 711 φύλλο του Νεολόγου 

Της 3/15 Δεκεμβρίου 1870 Κ/πολεῖ 
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Ἀντιγραφή μιᾶς διατριβῆς μου δημοσιευθήσης εἰς τόν ἐν Κ/πόλει ἐδιδόμενον «Νεολόγον» 

ὐπ’ ἀριθ. 705 ὑπέρ τοῦ Μεγαρόβου
191

 

 

Πρώτη διατριβή 

 

Πρός τούς ἀξιοτίμους συντάκτας τοῦ «Νεολόγου» 

  

 Ἐν Σμύρνῃ ἀναγινώσκων τόν «Νεολόγον» ἀπήντησα πρό πολλού ἀλληλογραφίας 

τινάς περί τῆς Κωμοπόλεως Μεγαρόβου περί τῆς ὁποίας μεταβάς ἀκολούθει εἰς Βιτώλια 

ἠθέλησα ἐκ τοῦ πλησίον νά σπουδάσω τά παρά τῶν ἐπιστελλόντων ἀναφερόμενα καί 

μεταδώσω ὄσα κατά τήν τρίμηνον ἐκεί διμαονήν μου κατόρθωσα νά μελετήσω. 

 Τό Μεγάροβον ἐκτός τῶν φυσικῶν πλεονεκτιμάτων ὄσα κέκληται διά τήν ἀξίαν 

λόγου γεωγραφικήν αὐτού θέσιν, ἔχει δημόσια ἐκπαιδευτήρια εὐπρεπῶς ἑκτισμένα μεθ’ 

ὠραίας περιοχής. Ἕν Ἑλληνικόν σχολείον ἀριθμούν τέσσερεις τάξεις ἑν οἶς διδάσκονται 

ὐψηλότερα μαθήματα διευθύνεται παρά τοῦ κ. Σταύρου Μιχαηλίδου τελειοφοίτου 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἑν ἐπίσης ἀλληλοδιδακτική σχολείον εἰς ὅ φοιτῶσι 200 περίπου 

μαθηταί διευθύνονται παρά τού κ. Κωνσταντίνου Ἀποστολίδου καί τέλος τό ἐν ὡραίᾳ θέσει 

νεόκτιστον παρθεναγωγείον τοῦ ἰδρυτοῦ καί Εὐεργέτου Νικόλαου Μιχαήλ διευθυνόμενον 

παρά τῆς ἀρτίως διορισθείσας Ἁμαλίας Χρυσοχόου. Τά ἐκπαιδευτήρια τοιαῦτα καλῶς 

διωργανωμένα καί μετά ὐποβοηθῶν εὐλόγως τιμήν καί ἔπαινον περιποιοῦσι πρός τούς 

κατοίκους διά τόν ζήλον ὄν πρός αὐτά ἐπιδείκνονται. 

 Δεν ἔχουσι ὄμως οὕτω καί τά ἐπίλοιπα τῆς κωμοπόλεως ταύτης κοινά πράγματα, 

ἀφού ταύτα διάκεινται ἐκ ἀνωμαλίαν, .ητις, ἀν δεν προληφθῇ θά ἐπιβαρύνει πρό παντός 

ἄλλου τά σχολεία. Ἡ ἀνωμαλία αὕτη προήλθε οὐχί ἐξ ἀλιγωρίας ἤ ἀδιαφορίας, ἀλλά διότι 

πρό ἐπταετίας περιέπεσαν εἰς μέγα λάθος ἐξ οῦ παῤ ὀλίγον νά ἐκμηδενιθώσιν ἐάν εὐτυχῶς 

δέν εἴχαν τήν ἑνότητα καί τό φιλόμουσον αἴσθημα ζωηρόν, ἀλλ’ ὅπερ διέγραψε κύκλον 

πλήρη στενοχωριῶν καί σκληρῶν ἀναμνήσεων. Οὐδείς ὁ δυνάμενος νά ἀντιλέξῃ εἰς τούτο, 

ὡς αὐδείς καί ἐκ τῶν ἐχόντων ἄμεσων σχέσιν καί ἐνδιαφερομένων μετά τῶν Μεγαροβιτῶν 

δικαούται νά διάκηνται πρός αὐτούς ψυχρῶς καί μή προσέλθῃ νά τείνῃ χεῖρα ἀδελφικῆς 

ἑνότητος. Ἀλλ’ ὅπως ἐξομαλύνουσι πάσαν ἀνωμαλίαν καί ἐξέλθωσι τοῦ ἑπταετούς 
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ταπεινωτικοῦ φραγμού, δέον ἅπαντες ἀπό τοῦ πρώτου μέχρι τοῦ τελευταίου νά συνενώνωσι 

ἄπαξ ἔτι ἐν Ἑκκλησία τάς ἀνδρικάς αὐτῶν προσπαθείας. Ἀς μή βραδύνωσι περί τούτου καί 

μή ἀμελήσωσι, διότι ἐπήλθε καιρός καθ’ ὅν ἀπαιτείται σπουδεοτέρα σκέχις περί τοῦ «Πώς 

ἀν τις ἐκ τῶν γραμμάτων ὡφελοί το ἁποτελεσματικώτερον». Εἰς τούτο ἐφιστῶν τήν 

προσοχήν τῶν φιλομούσων, ἐπιβάλλω τό καθήκων εἰς ἐκάστην ἐπί τῶν πέριξ τῆς πόλεως 

Βιτολίων σωματείων Ἐφορίαν, ἰδίως δε ἐπί τῆς Μεγαρόβου ὡς μιᾶς συνοικίας οὔσης, ὅπως 

ἀφοῦ διασπάσωσι τήν ἐνυπάρχουσαν διάστασιν ἀπό κοινύ μετά τῆς κεντρικῆς Ἐφορίας 

Βιτωλίων συνεννοηθώσι ὐπό τήν προεδρείαν τού Γυμνασιάρχου περί τῶν σχέσεων, τάς 

ὁποίας πρέπει νά τηρήσωσι μετά τού κεντρικού Γυμνασίου πέρυσι καταρτισάντος, τά λοιπά 

πέριξ σχολεία ἀναφορικῶς πρός τά προγράμματα τῶν μαθημάτων. Τότε μόνον τό γυμνάσιον 

Βιτωλίων ἀξίως θά ὀνομασθή ὁ πυρήν τῶν γραμμάτων κατά τήν ἀνω Μακεδονίαν, τά δέ 

πέριξ σχολεία Μεγαρόβου, Τυρνόβου, Κρουσόβου, Φλωρίνης, διακλαδώσεις αὐτοῦ. Ὅσοι δε 

μή φειδόμενοι οἱασδήποτε θυσίας ἐνεργήσωσι πρός τούτο ἀνενδότως θέλουσι εἶσθαι οἱ 

ἀληθείς τῆς πατρίδος εὐεργέται. 

 

Ἐν Κων/πόλει 14/26 Νοεμβρίου 1870 

      ὐπογραφή μόνον Ν. δηλ. Ναούμ Βαρζάκου 

 

ἐκ τῆς ἐννοίας τῶν περιεχομένων ἐννοείται τό ἐλατήριον τό ὀποίον μέ ἔκαμεν ἐν τῇ ἀσθενεῖ 

δυνάμει μου νά συντάξω αὐτήν τήν διατριβήν καί νά τήν ἐπιδώσω εἰς χεῖρας τού συντάκτου 

Κ
ου 

Σταύρου Βουτυρά, διά νά δημοσιευθῇ, καί ἐδημοσιεύθη εἰς τό φύλλον ὐπ’ ἀριθ. 705 
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Ἐπιστολήν ἡμῖν ἐκ Βιτωλίων 

Διατριβή Τρίτη
192

 

 

 Ἐν τῷ ὐπ ἀριθμῷ «729» φύλλο τοῦ «Νεολόγου»
193

 ἀπήντησα πρό πολλοῦ 

ἀλληλογραφίαν τινά ἐκ Μεγαρόβου ἁντιφερομένην κατά τοῦ ἐκεί ἑλληνοδιδασκάλου Κ
ου 

Σταύρου Μιχαηλίδου. Κατόπιν δέ καί ἐν τῷ ὐπ’ ἀριθ. 756
194

 ἀπήντησα ἐτέραν ἐκ Ποπεστίου 

τῆς Βλαχίας παρ’ ἑνός Μεγαροβίτου ἐπιστελλομένην, ἐν ᾖ οὖτως ἀναιρῶν πάσας τάς παρά 

τού ἀντιφερομένου ἐκτοξευθείσας κατηγορίας διατείνεται, ὅτι ὁ ἑν λόγῳ διδάσκαλος εἶναι 

τίμιος, ἠθηκός καί ἐνάρετος. 

 Ἔνεκα τῶν δύο τούτων ἀντιφατικῶν διατριβῶν, ἱνα μή οἱ ἀναγνώσται διατε λῶσιν 

ἀμφιρρεπής καί ἐν ἀγνοίᾳ τῶν συμβαινόντων, ἔκρινα σκόπιμον νά ἀντιπαραθέσω τό 

περεχόμενον τῶν διατριβῶν ἐκείνων πρός ἀνακάλυψιν τῆς ἀληθοῦς εἰκόνος τοῦ 

κατηγόρουμένου. 

 Πρός τόν σκοπόν τούτον προσφορώτερον ἐνόμισα νά ἐνδιατρίψω ἐπί τῶν ἑπομένων 

μόνον χωρίων, διότι διά τῆς ἁναπτύξεως τούτων καταφαίνεται τις ἐκ τῶν διατριβογάφων 

ὀρθώτερα ὠφείλησε. Ὁ μέν ἀντιφερόμενος σύν τοῖς ἄλλοις προθέτει «ἀς ἀνατρέχωσι οἱ 

Μεγαροβίται εἰς τόν κατά τήν  προδιετίας δευτέραν ἀνανέωσιν τῆς συμφωνίας τοῦ κ. 

Σταύρου, Δημ. Καπνοπώλην τόν Βουλγαριστήν καί θέλουσι ἰδεί τήν ἰδιοτέλειαν καί τό 

εἰλικρινές αἵσθημα ἵνα...............................................................................................................» 

Ὁ δέ ἐκ Ποπεστίου τῆς Βλαχίας ἀνασκευαστής «τούς δέ ἀγῶνας αὐτού κατά τού 

Σλαβισμοῦ καί μακεδονορουμανισμοῦ οὐδαμῶς ἀναμνήσκηται, οὐ δέ ὅτι πολλάκις 

ἐπροτλαθησαν αὐτῷ ἐπικερδέστεραι θέσεις ὐπό τῶν πλησιοχώρων κωμοπ. αὐτός ὅμως οὐδέ 

κατεδέχθη ἵνα ἀκούσῃ τοιαύτας ἀνθελληνικάς προτάσεις». 

Ἐκ τῆς παραθέσεως τῶν δύο τούτων χωρίων ἐξάγεται κατ’ ὑμῖν γνώμην ἡ ἐξῆς 

ἀλήθεια: ἡ ἀναίρεσις ἀναίρεσις τοῦ δευτέρου ἐπιβεβαιοί τήν κατηγορίαν τοῦ πρώτου. Διότι 

οἱ τῶν Σλαβιστῶν προϊστάμενοι ἐάν ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ ἐν λόγῳ διδασκάλου δέν ἀνεκαλύπτον 

σπέρματα βουλγαρισμού ἧτο δυνατόν νά τῷ προτείνωσι ἀνθελληνικάς προτάσεις; Ὡσαύτως 

καί αὔτος ἐάν εἶχε ἀγνόν αἴσθημα φιλοπατρίας, τίς ἡ ἀνάγκη νά διασαλπίσῃ τήν προσφοράν 

ἐκείνην, ἥτις ἀντί ἐπαίτου προσάπτει αὐτῷ κηλίδα; Διατί δέν ἒκαμαν οἱ Σλαβισταί τοιαύτας 

                                                           
192

 Βλ. εικ. 18 και 19: Παράρτημα, σ. 349-350 
193

 Βλ. εικ. 14 και 15: Παράρτημα, σ. 345-346 
194

 Βλ. εικ. 16 και 17: Παράρτημα, σ. 347-348 



231 
 

προτάσεις καί εἰς τούς λοιπούς Ἑλληνοδιδασκάλους οὕς δέν δύναμαι νά ὀνομάσω, ἐάν δέν 

προεύλεπον ὅτι θά ἐματαιούντο αἱ προσπάθειαι αὐτῶν; Ἄρα ἐκ τῆς μικρᾶς ταύτης 

ἁντιπαραθίκης καταφανής γίνεται ἡ ἀλήθεια. Ὅτι δέν αἶναι καθόλου δύσκολον νά 

ἀπολακτίσῃ τά πάτρια καί νά ῥιφθῇ σύσσωμος εἰς τήν Βουλγαρικήν ἐκείνην σπείραν ὡς 

πολλούς τοιούτους εἴδομεν, ἐάν τά ὐλικά συμφέροντα του δέν ἱκανοποιηθῶσι ἀρκούντως εἰς 

Μεγάροβον. 

Ἐκ τῶν προηγουμένων πρόδηλον τίς ὁ χαρακτήρ αὐτού τοῦ ἀτόμου καί ἐάν ἐν τῇ 

φύσει τοιούτου χαρακτήρος εἶναι δυνατόν νά ὐπάρχῃ ἠθική καί ἀρετή κατά τόν ἐν Ποπεστίῳ 

διατριβογράφον. Περιττόν ἤδη κρίνω νά εἴπω πόσον ὁ τοιούτος εἶναι ἐπιβλαβής εἰς τήν 

κοινωνίαν καί εἰς τήν ἐμπιστευθείσαν αὐτῷ νεολαίαν ἐπαγγελόμενης καί τόν 

ψευδοθεολόγον, ἵνα, εὐκολώτερον ἐξαπατήσῃ ἀθώους τινάς, οἵτινες τῳ χρησιμεύουσιν πρός 

ἐξάσκησιν τῆς ἰδεοληψίας του. 

Ὅσον δέ ἁφορᾷ τήν ἐμμίσως δῆθεν, προσβολήν τών εὐπαιδεύτων καί μή πείρας 

άμοιρούντων Μεγαροβιτῶν κατά τόν ἀνασκευαστήν δύναμαι νά τῷ παρατηρήσω, ὅτι δέν 

εἶναι παράδοξον ὐποκριτής τοσούτον ἔμπειρος νά ἐξαπατήσῃ καί τούς ὐπό ἀγνοτάτων 

αἰσθημάτων ἐμφορουμένους Μεγαροβίτας μεταξύ τῶν ὀποίων συγκαταλέγεται καί ὁ ἐν 

Βλαχία Μεγαροβίτης. Θεωρῶ περιττόν πλέον νά ἐκτανθῶ, καθότι οἱ ἀναγνῶσται εἶναι ἤδη 

ἱκανοί νά συλλάβωσι τήν ἀληθή εἰκόνα τοῦ κατηγορουμένου, ἐπαναλαμβάνω νά εἴπω, ὁ ἐν 

Βλαχία Μεγαροβίτης ἀδίκως συνηγόρησεν ύπέρ ἀνθρώπου γνωστοῦ λίαν ένταύθα τι καί ἐν 

Μεγαρόβῳ. Θλιβόμενος δέ διά τά ἐν τῇ κωμόπολει συμβαίνονται, ἔκρινα δέον νά ἐκθέσω τά 

ὀλίγα ταύτα, ἴνα μή ἐξαπατώνται οἱ ἐν τῇ ἀλλοδαπή φιλόμουσοι Μεγαροβίται καί 

συναίσθανθοώσι τό κακόν ὅπερ προσγίνεται τῇ Πατρίδι των ὐποθάλποντος τήν ἰδιοτέλειαν 

καί ἀγυρτείαν τοσούτον διδασκάλων. 

Τῇ 29 Μαΐου 1871 Βιτώλια 

    ὐπογραφή ἡ ἰδία Ν 

 

ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὐπ’ ἀριθ. 781 τοῦ Νεολόγου 

 

Ὡς διδάσκαλος ἦτο πολύ καλός ὁ Σταύρος Μιχαηλίδης 3 ἔτη - ὕστερα ἐδελεάσθη ὐπό τών 

Εὐαγγελιστών καί ἠσπάσθη τούς Εὐαγγελιστᾶς κηρίττων τάς Εὐαγγελιστικἀς δοξασίας τῶν 

διαμαρτυρουμένων. Αὐτή εἶναι ἡ ἀφορμή περί ἁυτού τού διδασκάλου. 
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Ἐλατήριον τῆς παρούσης διατριβῆς εἶναι τά σχολεία τοῦ Μεγαρόβου
195

 

 

Διατριβή Τετάρτη 

 

Τά ἐν Μεγαρόβῳ σχολεία! 

 

 Καί ἄλλοτε πρό πολλοῦ μάλιστα, ἔγραψον περί τῶν σχολείων ὡς καί περί τῆς 

ἐσωτερικῆς καταστάσεως τῆς κωμοπόλεως Μεγαρόβου ἀπεχούσης δύο ὥρας τῶν Βιτωλίων, 

ὅτε ἐκ τοῦ σύνεγγυς εἶδον αὐτήν. Ἔλεγον δέ τότε περί μέν τῶν σχολείων αὐτῆς, ὅτι ταύτα 

καλῶς διωργανωμένα καί διευθυνόμενα ὑπό προσώπου κατάλληλου ἔβαινον καλῶς 

παρέχοντα χρστάς καί ἀποτελεσματικάς ἐλπίδας. Περί δέ τῆς ἀσωτερικῆς αὐτῶν 

καταστάσεως, ὅτι αὕτη ὑπό οἰκονομικήν ἔποψιν ἔτεινεν εἰς σοβαράν ἀνωμαλίαν 

ἐκβαρύνουσαν ἐπαισθητῶς τά σχολεῖα εἱμὴ ἁποτελεσματικοτέρα προσπάθεια κατεβάλετο εἰς 

πρόληψην. 

 Πᾶς ὁ ὐπέρ τῆς ἐθνικῆς προόδου ἐνδιαφερόμενος βεβαίως μετά περιεργείας ἀνέγνο 

τότε τά ὀλίγα ἐκείνα, δι’ ἆ οὐδείς ἀναμφιβόλως, ὅστις ἐν ἑαυτῷ δὲν ᾐσθάνθη δύο τινα ἐκ 

διαμέτρου ἀντίθετα αἰσθήματα, χαράν τε καὶ λύπην· χαρὰν μὲν διὰ τὴν εὐάρεστον 

κατάστασιν τῶν σχολείων, τῆς κρηπίδος ταύτης ἑκάστης κοινωνίας, λύπην δὲ διὰ τὴν 

δυσχερῆ θέσιν, εἰς ἣν ὡς προεικονίσθη, περιῆλθεν ἡ οἰκονομική τῆς κωμοπόλεως αὐτῆς 

κατάστασις, ἧς φυσικωτάτη συνέπεια ὁμολογουμένως ἐστίν ἡ εἰς διάφορα μέρη ἀποσύνθεσις 

δημοσίων καταστημάτων. ‘Υπό τοιούτων ἀντιθέτων αἰσθημάτων κατεχόμενος ἐφοβούμεν 

ἀναλογιζόμενος τόν κίνδυνον, ὅστις συνήθως ἔν ὥρᾳ ἀνομβρίαςἐπιτίθεται κατά τῶν 

καλλιεργημένων ἀλλά λεπτοφυῶν χωρῶν, συντελεσάντων ἐπί τοῦτο καί πολλῶν ἄλλων 

συμβεβηκότων. 

 Ἐπισκεφθείς καί δεύτερον τά Βιτώλια, Πρῶτον πάντων ἐφρόντισα νὰ ἐρευνήσω πῶς 

ἔχουσι τά τῆς κωμοπόλεως Μεγαρόβου, διότι εἰσέτι ὁ φόβος ἐπεκράτει. Εὐτυχῶς ὅμως 

ἐπληροφορλήθην, ὅτι τὰ μὲν σχολεῖα αὐτῆς οὐδεμίαν πίεσιν ὐπέστησαν, ἡ δέ καταθλιπτικὴ 

ἀνωμαλία ἐντελῶς ἐξέλιπε, συνεπείᾳ τῆς καρτεροψυχίας κατὰ παντὸς ἐπαπειλήσαντος τήν 

ἁρμονίαν. Ἐκ τοῦ εὐχαρίστου τούτου ὡρμήθην ἵνα ζητήσω καὶ λάβω τάς ἑξῆς πληροφορείας 

περί τοῦ γεγονότος τούτου. 

                                                           
195

 Βλ. εικ. 20 και 21: Παράρτημα, σ. 351-352 



233 
 

 Εἶναι ἁληθὲς, ὅτι τό Μεγάροβον ὑπέστη πλείστα ὅσα δυστυχήματα, ἅτινα 

ὀλιγώτερον βαρέα θἀ ἦσαν ἄνευ τῆς εἰς τὴν αἰωνίαν ἀνάπαυσιν μεταστάσεως ἐν βραχεί 

χρόνῳ ἀνδρῶν διακεκριμένων ἐπὶ συνέσει καὶ παιδείᾳ. Ἀλλά τό ἀξιοσημείωτον καί ὅπερ 

ἐπισύρει τό σέβας παντὸς ἐνδιαφερομένου εἶναι, ὅτι οἱ κάτοικοι, ὦν ἡ φιλομουσία καί ὁ πρός 

τὴν πατροπαράδοτον αὐτοῖς ἑλληνικὴν γλῶσσαν ζῆλος εἰσίν παντὸς ἐπαίνου, ἐνᾧ διετέλουν 

ὑπό τὴν ἐπήρειαν πλείστον καὶ δεινῶν ἐξωτερικῶν περισπασμῶν, οὗτοι, περιφρονοῦντες τὰς 

δυσκολίας καὶ ἐν ὐστέρῳ τιθέμενοι τὰ ἴδια αὑτῶν συμφέροντα ἠγωνίζοντο ἐν συμπνοίᾳ καὶ 

μεθ’ ὐπερβαλλούσης εὐσταθείας ἀψηφοῦντες κόπους καὶ θυσίας, κατώρθωσαν οὐχὶ μόνον 

τὴν ἐξάλειψιν τῆς ἀνωμαλίας καὶ τὴν διατήρησιν τῶν ἐκπαιδευτηρίων ἐν εὐαρέστῳ 

καταστάσει, ἀλλά ἐσχάτως μάλιστα ἀνεδέχθησαν τὴν διατήρησιν, τοῦ παρθεναγωγείου διὰ 

τοῦ κοινοῦ αὐτῶν ἐράνου. Καί ταύτα μέν οὔτε σπάνια οὕτε πρωτοφανῆ εἶναι, καθότι και 

ἀλλαχοῦ ἀναφέρονται παραδείγματα πολλῷ μείζω. Ἀλλ’ ἐν τῇ καθ’ ἡμᾶς περιφερείᾳ 

κωμόπολις οἴα τὸ Μεγάροβον, ἐκ 400 σχεδὸν οἰκογενειῶν συγκειμένη, στερηθεῖσα τοῦ 

σπουδαιοτέρου αὑτῆς μοχλοῦ, θρηνοῦσα τὴν πρόωρον ἀπώλειαν τέκνων χρησίμων 

δυναμένων νὰ ἀποδώσωσιν αὑτῇ τὰ τροφεῖα προσηκόντως, ὑποπεσοῦσα εἰς παντοίας 

περιπετείας, νὰ διατηρῇ σήμερον σχολεῖον ἑλληνικόν, ἀλληλοδιδακτικόν καί 

παρθεναγωγεῖον ἐν πλήρει τάξει καὶ νὰ παλαίσῃ συγχρόνως ἐναντίον τῆς ἐν Μακεδονίᾳ 

σπείρας τῶν ἐπιδρομέων, πρός δὲ καὶ νὰ φιλάξῃ ἀλώβητον τὸν ἐθνικισμὸν αὐτῆς, οὐχί μόνον 

δέν εἶναι ἐκ τῶν μικροῦ λόγου ἀξίων, ἀλλὰ δέον νὰ ἐπισύρῃ καὶ τὴν σύντονον προσοχήν 

ἐκάστου τῶν ὑπὲρ τῶν ὁμογενῶν ἐνδιαφερομένων· διότι ὑφ’ οἱανδήποτε ἔποψιν, μικρά 

ἐνταῦθα ἐνίσχυσις δύναται νὰ ἐπενέγκῃ αἰσιώτατα βεβαίως ἀποτελέσματα. 

 

Τῇ 2 Δεκεμβρίου 1872 Κ/πόλει  ὑπογραφήν ἔθεσα Δ 

      Πάλιν ὁ ἴδιος εἶναι 

 

Ἡ κοινότις μας κατετρέχετι ὑπό τοῦ χρέους καί ἐβασανίζετο, λοιπόν νά μή γίνῃ ἕρμαιον τῆς 

δυσκολίας τῆς χρηματικῆς συνέταξα τήν ἀνωτέρω διατριβήν πρός συναίσθησιν τῶν  

ἐνδιαφερομένων ὀμογενῶν. 

 

ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὑπ ἀριθ. 1177 φύλλῳ τοῦ «Νεολόγου» 

 2 Δεκεμβρίου 1872 Κ/πόλει 
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Καί πάλιν ὑπέρ τῶν σχολείων μεταβάς εἰς Σμύρνην
196

 

Διατριβή Πέμπτη 

 

 Ἀπό τινών ἠμερῶν διαμένω ἐνταύθα διαβατικῶς. Κατά τήν ὀλιγοήμερον ταύτην 

διαμονήν μου ἐπισκεφθείς τά ἀξιολογώτερα μέρη τῆς πόλεως ταύτης, τό μοναδικόν εἰς τί 

εἶδος του Νοσοκομείον, τό Γυμνάσιον, τό Παρθεναγωγείον, τό ἁρτιγενές Μουσείον ὡς καί 

τό ὀρφανοτροφείον, τά κέντρα ταύτα, πάσης φιλανθρωπικῆς καρδίας ἠθικῆς προόδου καί 

πνευματικῆς ἀναπτύξεως, ἀπήντησα πανταχοῦ ἐκτός τῆς πλήρους τελειότητος αὐτῶν, τήν 

εὐπροσηγορίαν καί τήν λίαν φιλόξενον ὑποδοχήν, πάντα ταύτα λίαν ἐπιθυμητά εἰς πάντα 

ξένον διαβάτη καί παρεπιδημούντα. Ἐπί τῇ θαυμασίᾳ ταύτῃ προόδῳ πάς τις ἐνδιαφερόμενος 

χαίρει καί ἀγαλιᾷ καί ἀναχωρῶν φέρει μεθ’ ἑαυτοῦ τάς ὠραιοτέρας τῶν  ἐντυπώσεων. Διό 

δικαίως ἡ πόλις αὐτή φωτίζεται καί ε’λόγως ἰδιοποείται τόν ἀμίμητον ἐκεῖνον ἀρχαῖον 

ποιητήν. Ἀλανθάστως ὅστις τίποτε δύναται νά εὕρῃ βραχύν τόν πρός τήν πνευματικήν 

μόρφωσιν τῆς Ἰωνίας χρόνον, καί θεωρήσῃ αὐτήν διερχομένην πλέον τήν μεταβατικήν αὐτῆς 

κλίμακα, διότι τά πρός ἐπίτευξιν μέσα εἰσίν ἄφθονα ἀφθονώτατα μάλιστα, ἐξ ὦν τά 

κυριώτερα ἡ ἔλλειψις μιγάδων καί φυλετικῶν διενέξεων, ἡ αὐστηρά ἑποπτεία τῶν ἐν τῇ 

πόλει ταύτῃ ἑσχχηματισμένων σωματείων καί ὑπέρ τό σπουδεότερον ἡ ζωηροτέρα κίνησις 

τοῦ Ἐμπορίου συγκριτικῶς πρός ἄλλα λεπτόγεα καί μεσογειότερα μέρη. Οὕτω ἐφοδιασμένης 

οὔσης τῆς Ἰωνίας ἡ πρόοδος αὐτῆς γίνεται ἠρέμα καί βαθμολογικῶς ἄνω τῆς ταχίστης 

ἀντιδράσεως. 

 Οὐχ οὕτως ὅμως ἔχουσι, ἐάν μοί ἐπιτραπῇ νά κάμω λόγον, πλείστα ὅσα μέρη πέραν 

τού Αἰγαίου πελάγους κείμενα, ἀφού ταύτα εἰσί πολλῷ ὑποδεέστερα. Διότι ἀφ’ ὧν, ὡς ξένον, 

ἡ Ἰωνία εἶναι ἀπηλλαγμένη ὐπ’ αὐτῶν τούτων τά μέρη ἐκεῖνα καταθλίβονται ὀλονῶν, 

ἐναντίον μυρίων ὅσων προσκομμάτων ἀνθιστάμενα. Καί καθόσον ἐκεῖ α’ξάνουσι τά 

προοδευτικά μέσα, ὡς σωματεία, ἀδελφότητες, σύλλογοι κατά τοσούτον καί αἱ άντιδράσεις 

πολλαπλασιάζονται ἐπερχόμεναι ἱσχυρότεραι. ‘Υπό τοιούτων καί τοσούτων περισπασμῶν 

περιστοιχιζόμενα ὡς μόνον ἐφεύρον τά σχολεία καί γράμματα, πρός τά ὀποία ἐπεδόθησαν 

μετά σπουδῆς ἀπό τινός χρόνου πλήν ἡ πρόοδος ἐλαχίστη ἐλλειπουςῶν τῶν ἀνα΄’ογων 

δυνάμεων. Εὐχῆς ἔργον ἦτο, ἐάν ὁ ἐνταύθα σύλλογος ἔρριπτεν ἑν βλέμμα καί εἰς τά μέρη 

ἐκεῖνα διά τῆς ὅσης δυνατῆς αὐτῷ ἠθικῆς ὐποστηρίξεως. Ἤθελε χορηγήσει καί προσθέσει 

νέας δυνάμεις εἰς τά ἐν μέρει ὐποσημειωκότα  ἐκεῖ σωματεῖα, ἄτινα ἑνούμενα ἤθελον 
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ἀναδώσει ζωηρότερον διανοητικόν χρῶμα, διότι ὅ,τι κατορθώνει ἡ ἀμοιβαιότης καί ἡ ὅσον 

ἔνεστί ἐκάστου σύμπραξις, οὐδέποτε ἡ μονομερής ἐνέργεια. Ταύτα εἶσιν φερόμενος ὐπό τοῦ 

ἰδίου καθήκοντος τήν δέ θετικότητα αὐτῶν, τό ἐλάχιστον βλέμμα δύναται νά ἐπιβεβαιώσῃ. 

 

Σμύρνῃ 12 Μαρτίου 1875 

      ὐπογραφή –πάλιν ΝΒ 

 

Ἐλατήριον πάλιν τά σχολεία εἶχον καί ἐνταύθα καί εἰς τᾶς ἐννοῖας αὐτῆς φαίνεται. 

  

Ἐδημοσιεύθῃ καταχωρειθείσα εἰς ὐπ’ ἀριθ. 417 φύλλου τῆς Ἐφημερίδος «Σμύρνη» 

ἐκδιδομένη εἰς Σμύρνην. 
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Ἔκτη Διατριβή 

Ἀξιότιμε Κύριε Συντάκτα τοῦ «Ἑρμοῦ» ἐν Θες/νίκη 

ἐκδιδομένης ἐφημερίδος
197

 

 

ἐν τῷ ὐπ’ ἀριθμόν 37
198

 φύλλῳ τῆς ἐφημερίδος ὑμῶν εἶδον διατριβήν διά τῆς ὁποίας 

ὁ συντάκτης αὐτῆς ἀφορμήν λαβών ἐκ τινά περισυνῆς περί τῶν ἐπαρχιακῶν ἐκθέσεως 

ἐκφέρει πλείστα ὅσα μομφάς καί ἀνυποστάτους κατηγορίας κατά τού χωρίου Μεγαρόβου. 

Τίς τοιαύτα ἀνοσίους διατριβάς φρονιμωτέρα ἀπάντησις ἦτον ἡ σιωπή. Πλήν τό «ἀπόφευγε 

τὰς διαβολὰς κἄν ψευδεῖς ὦσι» μέ προτρέπει χάριν τῶν ἐν ἀγνοίᾳ διατελούντων νά χαράξω 

συγκεφαλιωτικῶς πῶς ὁλίγα τινα καί ταύτα μετά βαρυθυμίας καταμετρών τήν σπουδαιότητα 

τού δημοσιογραφικού καλάμου ἀπέναντι τῆς συνειδήσεως καί τοῦ σεβαστοῦ δημοσίου. 

Τό Μεγάροβον, ἄλλως ἡ χώρα ἡ γνωστή πλέον, πολλούς μέχρι τούδε κόπους ‘πέρ τῆς 

εὐαρέστου διατηρήσεως τῶν σχολείων καταβαλούσα, ὅ,τι μέχρι σήμερον ὐπέρ αὐτῶν  

ἔπραξεν, τό ἔπραξε δικαίως καί ὑπό τῆς θυσίας αὐτῶν τῶν  πραγμάτων ὑπαγορευόμενων. 

Διότι κατά τό 1861 περιελθόντων τῶν ε’τελῶν  κεφαλαίων τῶν σχολείων εἰς ἀνωμαλίαν, τό 

δέ 1863 πάλιν ἔνεκα ἑτέρον οἰκτρού γεγονότος, καταχρεωθέντες τοῦ δημοσίου ταμείου ἄνω 

τῶν 2,500 λιρῶν ὑπό ὐπέρογκον ἐτήσιον τόκον, ἡ οἰκονομική αὐτῆς κατάστασις ὐπέπεσε εἰς 

μεγάλην ἀμηχανίαν διά τά ὁποία τά σχολεία αὐτῆς καί τά κοινά, ὀλίγου δείν ἔμελλον νά 

περιέλθωσιν εἰς ἀποσύνθεσιν. Εἰς τοιαύτην δυσχέρειαν καί ἀφόρητον θέσην ἀτυχῶς 

ἐμπεδούσα, ὅτε μὲν ἀναγκαζομένη ὐπό τῶν δανειστῶν ζητόντων τό δάνειον, ὅτε δε ὑπό 

ἀνεχείας πιψομένην, πάντοτε δέ ὑπό τοῦ φιλομούσου πρός τά σχολεία αἰσθήματος 

ὑποκαιομένη, τί ὤφειλε ἡ χώρα αὔτη νά κάμῃ, ὅπως καί τά σχολεία κατά τό ἑνόν αὐτῆς 

διατηρήσῃ, καί ἐκ τοῦ ταπεινωτικοῦ αὐτοῦ φραγμοῦ τοῦ χρέους ἀπελλαχθεῖ; Οὐδέν ἄλλο 

βεβαίως ἥ φορολογούσα πρώτον αὐτή ταυτήν νά προστρέξῃ ἁκολούθως εἰς τά ἐλέη τῶν 

Συλλόγων καί εὐεργετικῶν  χειρῶν, νά ἐπιληφθῇ τῆς αὑστηρᾶς οἰκονομίας, ἧς χάριν διά τῆς 

μή δωρεάν προσφορᾶς 20 λιρῶν Τουρ. τῶν Τυρνοβιτῶν ἀπεκατέστησε κοινόν τότε τό 

Παρθεναγωγείον της, νά θυσιάσῃ τά κτήματα τά ἀποφέροντα ἐκτελέστατον τόκον, ἀπέναντι 

τῶν ὐπερόγκων καί τέλος νά ἐπινοήσῃ τήν σύστασιν ἀδελφότητος ἐνισχυύσης τήν 

διατήρησιν καί βελτίωσιν τῶν σχολείων της καί πολλά ἄλλα δίκαια μέσα, ὅσα κατά μέν τόν 

ἐν λόγῳ διατριβογράφον θεωρούνται ἐπιλήψιμα, κατ’ ἄλλους δε μάλλον ὁρθοφρονούντας 

σωτήρια καί συντελούντα ἐκ τήν ζωήν αὐτῆς. 
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Οὕτω λοιπόν μέχι τούδε βαίνουσα κατώρθωσε οὐχί μόνον τήν ἐπαισθητήν ἐλάττωσιν 

τού χρέους της, ἀλλά καί τήν αὐξησιν τῶν ἐκπαιδευτηρίων της διά τῆς συστάσεως του 

Νηπιαγωγείου, ὅπερ ἀπό διετίας ὑπό αἱσίους οἰωνούς διάηρεῖ ἡ κατά γράμμα τήν ἀποστολήν 

αὐτῆς ἐκπληρούσα ἀδελφότης, ἡ ἄλλως ἀδίκως ἀσυνειδύτως συκοφαντηθείσα ἤδη. Ταύτα 

πάντα ἀποσιωπώμενα μέν πράγματι δε διαδραματισθέντα εἰς χώραν ἐκ συντεχνιτῶν ὡς ἐπί 

τό πλείστον συγκειμένην προσάπτουσι μῶμον; Οὔχι βεβαίως, ἀλλά τόν ἔπαινον τόν ὀποίον 

ἀπέχω νά πλέξω καθότι τρανώτερον αὐτλα τλα πράγματα μαρτυρούσι καί τό ἐλάχιστον 

βλέμμα οἰουδήποτε ἀμερολήπτου δύναται νά ἐπιβεβαιώσῃ. 

Ἥδη εἰσίν ἀρκετοί, νομίζω, οἱ ἀναγνῶσται νά συλλάβωσι τήν ἀληθῆ εἰκόνα τῶν ἐν 

τῇ ἐν λόγῳ κατηγορίᾳ. Ἀλλ’ ἐάν ἐκ τού σύνεγγυς ἐγνώριζον τά πράγματα οἰκτείροντες 

μάλλον ἤθελον λυπηθή διά τά τοιαύτα ἀτοπήματα. Ἐπειδή διά τοιούτων διατριβών, 

ὀλεθρίων ἐπεισοδίων, παραγνωρίζεται τό ἀληθές συμφέρον τῶν τῶν δύο αὐτῶν 

παρακειμένων χωρίων, Μεγαρόβου καί Τυρνόβου καί χαλαρούται ὁ δεσμός τόν ὁποίον καί ἡ 

φυσική αὐτῶν θέσις τοῖς ἐπιβάλλει, ὅπως συμβθώσωσι πρός ἄλληλα ἐν ἁρμονίᾳ καί ἀγάπῃ , 

ἤθελον βεβαίως σπεύσει νά συμβουλώσωσι τούς τοιαύτα ἄσκοπα ἐπινοούντας καί τῇ 

ἁμαρτίᾳ αὑτῶν τήν τε πατρίδα καί οἰκείους ἀφρόνως βλάπτοντας, νά παύσωσι πλέον 

λογομαχούντες ἀγόνως καί μή νομίσωσι, ὅτι ἐν τῇ μονομερεί ἐνεργεία κατορθούται ὁ 

ἀληθής σκοπός τῆς παιδείας νά χρησιμοποιήσωσι διά τῆς πραγματικότητος καί αὐτά τά 

λεπτά τοῦ παρόντος αἰῶνος τῶν γραμμάτων, ἐάν τούτων ἐρασταί εἰσί, καί μ΄διασύρωσι 

δωρεάν τά δύο αὐτά χωρία, τῶν θυσίων αἱ κοινότητες παντός ἅλλου κάλλιον εἰσίν εἰς θέσιν 

νά γνωσίσωσι τό ἀληθές αὐτῶν συμφέρον καί ἀσπασθῶσι ἀδιασπάστως τήν πορείαν τῆς 

συμπνοίας καί ἀγάπης τήν εἰς πάντας ἀνεξαιρέτως ἐπιθυμητήν. 

ἐν Μεγαρόβῳ τήν 28 7βρίου 1875 Μεγαρόβῳ 

   ὁ ἴδιος Ν.   εἰς φιλαλήθης 

 

ἐδημοσιεύθη εἰς τό ὐπ’ ἀριθ. 44 φύλλο τού «Ἑρμού» ἐφημερίδος ἐκδιδομένης τότε ἐν Θ/νίκῃ 

ὁ Κ
ος 

Στέφανος Θέκου ὁ ἐπεστείλας τήν διατριβήν τῆς κατηγορίας κατά τού Μεγαρόβου 

ἐκείνος ἔκαμε αὐτήν καταφερόμενος ἀδίκως κατά τοῦ πολυπαθούς Μεγαρόβου. Ὡς ἐκ 

τούτου ἔκαμα τήν ἀνωτέρω ἀναἀνασκευήν τῆς κατηγορίας πάντα ἀδίκου - ἀποδείξας αὐτῷ 

ὅτι μέγα λάθος ἔχει ὁ κατηγορῶν τό Μεγάροβον ὅπερ τοσαύτας θυσίας ἔκαμεν καί ἐπί 

τοσαύτα ἔτη ἐξυπηρέτησε τόν Ἑλληνισμόν. 
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Διατριβή ἐβδόμη
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Ἀξιότιμοι Κύριοι Συντάκται τῆς ἐφημερίδος «Νεολόγος» 

 Ἰχόντες τήν μέριμναν ἀείποτε διά τοῦ πολιτίμου ὑμῶν Ὀργάνου νά ὐψώσητε φωνήν 

ἀναφορικῶς τῆς ἐνεστώσης καταστάσεως τῶν σχολείων τῆς ἡμετέρας Μακεδονίας, 

συνάπτοντες καί τήν περί αὐτῶν ἐμβριθή ἡμῶν κρίσιν, ἑχορήγήσατε σπουδαίαν ἀφορμήν εἰς 

τούς ὑπέρ προσοχῆς τήν πορείαν αὐτῶν. Ἐπειδή ὅμως εἰς τόν λαβύρινθον τῆς 

μεγαλουπόλεως ταύτης συχνά παραμορφοῦται καί διαστρέφεται ἡ ἀλήθεια σπανίως 

φθάνουσα ἁγνή καί καθαρά εἰς τούς θερμῶς ἐνδιαφερομένους, ἑπομένως δε καί οὑδείς 

βουληφόρος ἀνήρ ἕσχε τήν καλωσύνην νά ἐπισκεφθῇ τά μέρη ἐκείνα ἐκ τού πλησίον καί 

πίστώση, ὅτι, οἱ ὐπέρ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐκεῖ ἀγωνιζόμενοι κατά τῶν ἐπιδρομέων 

ῥουμανιστῶν ἀποστόλων περιῆλθον εἰς ἀπόγνωσιν ἄνευ ἐπαρκούς ὐποστηρίξεως καί γεναίας 

προστασίας ἔνθα ἀπόκειται, καίτοι ὁ Μητροπολίτης ἄγιος Πελαγωνείας, ὁ ἀκάματος οὗτος 

σκαπανείς τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀγρυπνεί καί ἀνενδόξως κατά τήν ἐπαρχίαν του ἐνεργεί. Ἐπειδή 

δε διά πάντα ταύτα ἤρχισε ὁσημέραι νά ἐκλίπῃ ἡ περί ῥιζικῆς βελτιώσεως τῶν ἀνωμαλιῶν 

καί διαιρέσιν ἐλπίς, στρέφοντες τά βλέμματα ἀλλοχόσε ἀρκεσθῶμεν εἰς τήν διατήρησιν τῶν 

εὑρισκομένων σχολείων μέ τήν μέριμναν καί ἐπιτήρησιν ὅμως νά γίνωνται κατάδηλα καί 

καταληπτά τά περί τῆς πραγματικῆς ὑγείας αὐτῶν συντελεστικά μέσα τουλάχιστον ἐκ τῶν  

ὑπαρχόντων νά ποριζώμεθα τήν «θικήν καί πραγματικήν ὡφέλειαν. 

 Περί τοιούτων σπουδαίων πραγμάτων ὀφείλουσι πάντες ε’ν γένει ἐπιμόνος νά 

ἐπιδίδωνται σήμερον, καθόσον μάλιστα κατά τήν ἅνω Μακεδονίαν, εἰς τάς πόλεις καί χωρία 

ἐπικρατεί ἐξ ἀνάγκης σύστημα, καθ’ ὅ, σύν τῇ ἐκπαιδευτικῇ ὑπάρχει ἀνατεθειμένη καί ἡ 

ἡθική διαπαιδαγώγησις τῆς νεολαίας εἰς τούς διδασκάλους ἰδίως. Οἴκοθεν ἤδη ἐνοείται ὁ 

σωστός τις πρέπει νά ᾖ ὁ ἐκεί τόν διδάσκαλον ἐπαγγελόμενος ἥ ἁναλαμβλανων νά 

ἐπαγγέληται. Ὡς ἐκ τούτου, λοιπόν, ἐπειδή πάντες οἱ κατά τήν  ἄνω Μακεδονίαν καθηγηταί 

καί διδάσκαλοι φέρουσι εὑθύνην οὔ μικράν διά τήν ἀποτελεσματικήν /μή τῶν σχολείων 

πορείαν, ἀνάγκη παρίσται, ὅπως ψηλαφητῶς καταδείξωσι ἐκτός τοῦ γραμματικοῦ καί τό 

πακτικόν ἐν τῇ κοινωνίᾳ ἀποτέλεσμα τῆς διδασκαλίας των, πρός οἵ ἡ ἐκπαίδευσις καρίως 

σκοπεί, αὐτοί μοχθούσι καί πάντες θυσιάζουσι ἀφειδῶς διά νά μήν ἐκληφθώσι ἀδιάφοροι καί 

ἐκμεταλλευταί τπης καλωσύνης τοῦ λαοῦ ἀφ’ ἑνός, ἀφ’ ἑτέρου ἐξαγάγωσι τῆς ἀμηχανίας 
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τούς γονείς, ὅσοι περιῆλθαν εἰς θέσιν νά νομίσωσι τά αὐτοῖς ἐμπεπιστωμένα 

καταναλίσκοντα τόν χρόνον ἐφ’ ἅ μή δεί, λησμωνούντες διά παντός τόν δισχυρισμόν αὐτῶν 

καθ’ ὅν, μόνον γραμματικά καθήκοντα ἔχουσι ἐντός τοῦ σχολείου. Κατόπιν αὐτῶν καί οἱ 

γονείς, οἴτινες εἰσί τό κύριον πρόσωπον τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ παιζομένω δράματος, μή 

φαινόμενοι ἀπαθείς καί ψυχροί, ἀλλ’ ἐπόπται καί κηδεμόνες αὐστηροί χρεωστούσι νά 

ἐκθέσωσι καί αὐτοί, οἷον ἀποτελέσμα ὑφίστανται ἐκ τῶν τέκνων των μορφωμένων, ὡς 

ἔχουσι σήμερον τά ἐκεί σχολεία, τά ὁποία ὑπό τῆς πείρας ὠθούμαι νά πρεσβεύσω ἔχοντα 

ἐλαττωματικῶς εἰσέτι ὐπό πολλάς ἐπόψεις, φρονῶ, λοιπόν ὄτι αὐστηρά μέριμνα ἐντός τοῦ 

σχολείου καί αὐστηρά ἐποπτεία ἐντός τῆς οἰκογενείας, εἰσί τό μόνον ἐχέγγυον τῆς καλῆς καί 

ἠθικῆς μορφώσεως τῆς νεολαίας καθ’ ἅ, καί αὐτός ὁ Σαρίπολος ἀποφαίνεται ὄτι «ἐντός τοῦ 

οἴκου καί τοῦ σχολείου διαπλάττεται ὁ μαθητής». Τοιαύτης βάσεως τιθειμένης οὐδείς φόβος, 

οὐδείς κίνδυνος ἐπαπειλεί τότε τήν κοινωνίαν. Τούτο πρέπει νά ἦναι τό κύριον μέλημα τῶν 

διδασκάλων, ἐκ τῶν ὁποίων, ὅσοι συναισθάνονται τήν βαρύτητα αὐτῶν ἀπέναντι τῶν 

μαθητῶν εἰσί οἱ ἀληθείς εὐεργέται τοῦ ἔθνους καί οἱ προστάται τῶν οἰκογενειῶν. Ὅθεν 

γονείς καί διδάσκαλοι ἀπό κοινοῦ ὡς πνευματικοί πατέρες χρωστούσι νά διασαφηβίσωσι τήν 

σπουδαιοτάτην ταύτη ὐπόθεσιν ἐντός μικροῦ. Προσερχόμενοι μετά θάρρους εἰς τόν ἀγῶνα 

τούτον νά ἁποδείξωσι τήν ἀλήθειαν καί τό τρωτόν μέρος πρός πρόληψιν τῶν κακῶς 

κειμένων. Πάσα βραδύτης ἐστί ἐπιζήμιος καί βλαβερά διότι ὁ χρόνος σπεύδει καί δέν 

σταματά πλέον. Οἱ γονείς λοιπόν εἰσί εἰς θέσιν κἄλλιον νά ἀποφαίνωνται περί τοῦ πρακτικοῦ 

τῶν σχολείων ἁποτελέσματος καί δέον νά ληφθῶσι ὑπ’ ὄψιν, οὐδέποτε δε μαθηταί μιᾶς 

κοινότητος μήπω δοκιμάσαντες, πῶς ἡ σπείρα ἐπ’ ὤμον παρά τῶν γονέων αὐτῶν φέρεται. 

 ἐν Κ/πόλει 7 Μαρτίου 1882. 

   ὁ ἴδιος Ναούμ. ‘Υπογραφή «εἶς γονεύς» 

 

Ἡ παρούσα διατριβή ἀποβλέπει τήν κατάστασιν τῶν ἐν Μακεδονίᾳ Ἑλληνικῶν Σχολειων, τά 

καθήκοντα τῶν διδασκἀλων καί πάντων ἐν γένει. Ἐδημοσιεύθη δέ εἰς τό ὑπ’ ἀριθμόν 3886 

φύλλον τοῦ Νεολόγου τῆς Πέμπτης 11 Μαρτίου 1882 Κ/πόλει 

        Γονεύς εἶναι ὁ Ναούμ Βαρζάκου 
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Τήν παρούσαν ἀγόρευσιν ἔκαμα ἑγώ ὁ Ναούμ εἰς τό σχολεῖον κατά τήν ἐπέτειον 

ἑορτήν τῶν Σχολείων μας 

Κυριακήν τοῦ Θωμά ἑις τας 24 Ἀπριλίου 1883. ἔχων ὑπ ὄψιν τό ἐπίσημον τῆς ἠμέρας 

καί τήν σημερινήν κατάστασιν τῶν Πατριωτών μας - Ἐνώπιον τοῦ Σεβαστοῦ Μητροπολίτη 

Πελαγωνείας Κ
ου 

Κ
ου 

Ματθαίου  

 

Τήν παρούσαν Κυριακήν τοῦ Θωμά, ἡμέραν καθ’ ἥν διαπιστοῦται καί 

διεκπεραιοῦται τό πρό ὀλίγον ἀνελιχθέν δράμα τοὐ «Σωτήρος τοῦ Κόσμου» καί αἵρεται 

πλέον ἡ ἀμφιβολία καί ἡ πλάνη τοῦ μαθητοῦ καί ἀποστόλου Θωμά, αὐτήν ταύτην τήν 

ἡμέραν, ἐξελέξαντο καί καθιέρωσαν ὡς ἐπέτειον ἑορτήν τῶν σχολείων μας οἱ προνοητικοί 

πατέρες ἡμῶν, πρός ἐξύμνησιν τῶν Εὐεργετῶν καί ἁγαθῶν ἀνδρῶν τῆς πατρίδος μας. Κατά 

ταύτην λοιπόν τήν ἡμέραν ἕκαστος Μεγαροβίτης οἱασδήποτε θέσης, συναγωνίζεται θερμῶς, 

ἵνα ἡ τελουμένη θεία λειτουργία ὐπέρ αὐτῶν ἀποκαταστῇ λαμπροτέρα, τό μνημόσινον 

ἐπισημότερον καί πάν ὅτι σχετικόν ζωηρότερον. Ἡ ἔκφρασις αὔτη τῆς βαθυτάτης 

εὐγνωμοσύνης τῆς ὁφειλομένης πρός τούς Εὑεργέτας τούς μεγαλεπηβούλους τούτους 

ἄνδρας καί σκαπανεῖς τοῦ πολιτισμοῦ καί τῶν γραμμάτων τῆς Πατρίδος μας εἵναι 

ἀναπόφευκτον καθήκον εἰς ἔκαστον πολίτην. Οἱ πρόγονοι ἀποβλέποντες ἡμῶν εἰς τήν 

ἀναπτυξιν τῆς ἑαυτῶν Πατρίδος καί εἰς τήν ἠθικήν καί πνευματικήν ἡμών τῶν 

μεταγενεστέρων μόρφωσην καί εὐδαιμονίαν ἐν χαλεποῖς χρόνοις καί πονηραίς ημέραις, ἐν 

ὑπογείοις καί προσηλίοις ἐργαζόμενοι καί ἀλληλοδιδασκόμενοι, καθωρθώσαν καί τήν 

ἑαυτῶν ἱστορίαν νά περικοσμήσωσι διά λαμπρῶν ἁναμνήσιων καί ἡμᾶς αὐτούς νά 

ἑξαγάγωσι ἐκ τῆς ἀχλύος τοῦ σκότους καί τῆς ἀμαθείας ἐνσπείροντες τόν ἄσβεστον πυρήνα 

τῶν γραμμάτων ἐν τοῖς Ἰεροῖς τούτοις καθιδρύμασι ὅπου πάντες πλείον ή ἔλαττον 

ἐμαθητεύσαμεν εἰσίν ἄνδρες Μεγαλεπήβούλοι. Τοιούτων ἀνδρῶν προεξαρχόντων καί 

κυβερνώντων τότε τοσοῦτον χάριεν καί εὔελπι ἔβαινε τό σκάφος τῶν δημοσίων πραγμάτων 

πάντων συμπαρακολουθούντων ὡς πλανητικόν τι σύστημα περί ἑνός κέντρου ὡς ὀ χρόνος 

αὐτός μαρτυρεί, ἡ σειρά τῶν ἀειμνήστων διδασκάλων χρηματισάντων (σελ. 56 ἰδίου) καί ἡ 

ὕπαρξις αὐτῶν τῶν ἐκπαιδευτικῶν οἰκοδομημάτων, ὡστε τό Μεγάροβον μας, τό πολυπαθές 

καί ἱστορικόν τοῦτο ὄνομα (μέγας – ρους) ὡς ὀνομάζεται (μέγα - ῥεύμα) ἐντός βραχέος 

κατώρθωσε νά διαφημισθῇ πανταχοῦ καί τό κλέος τῆς παιδείας ὠς μαργαρίτης λίθος νά 

κληροδοτηθῇ ἡμῖν νά σεβασθῇ δε καί νά θεωρηθῇ κατά τήν ἄνω Μακεδονίαν ὠς φάρος 

ἐξαγάγων ἐκ τῆς ἀμηχανίας τούς ἐν τῇ ἀμαθεία θαλασσομαχούντας διά τῶν σχολείων. 
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Τοιῦτοι λοιπόν οἱ ἄνδρες ὡν μνημονεύομεν σήμερα, οἱ ὁποῖοι τοιοῦτον ἀνέδειξαν τό 

Μεγάροβον μας. Κυβερνήται ἁπλοί ἁλλ’ ἔμπειροι καί τῆς ἀμαθείας πολέμιοι. Πηδαλιοῦχοι 

ἀγράμματοι ἀλλ’ ἄριστοι καί ἕμπλεοι ἀγνοῦ πατριωτισμοῦ καί θρησκευτικοῦ ζήλου. Ὁποῖαι 

λοιπόν αἱ διαθέσεις αὑτῶν τοιαῦτα καί τά εὑεργετήματα αὑτῶν. Πνευματικός ὡς ἐπί τό 

πλείστον ὁ ἀγών αὐτῶν, πνευματικά καί θεία τά ἀποτελέσματα αὐτῶν καί ἡ ἡμετέρα παρ’ 

αὑτῶν κληρονομία εἰσί σχολεία, γράμματα καί μηδέν πλέον. Ἀπέναντι λοιπόν τοσαύτης 

αὑτῶν μεγάλης ἀρετῆς, ὁποίον ἐκ τῶν ἡμετέρων κατορθωμάτων ἁντικείμενον τοῦ λόγου 

μου, ἤδη, νά λάβω ὡς μικρόν τουλάχιστον ἀντιστάθμισμα πρός τόν ἀγώνα αὐτῶν; Πῶς 

ἅρξομαι τοῦ λόγου; Ἐμοῦ μάλιστα ἀναβάς τό σῆμα δέν προτίθεμαι νά πλέξω ψευδεῖς 

στεφάνους καί ψιμμυθιώδη ἐγκώμια; Ψυχρά ἡ σκέψις καί μεγάλη ἡ ἀθυμία. Δέν 

εκληρονομήσαμεν, Κύριοι, χώραν ἕνθα οἱ πρόγονοι ἡμῶν ἕζων βίον χωρικόν, ἀλλά χώραν, 

ἕνθα οἱ πατέρες ἡμῶν, καρτερικοί καί θαρραλέοι μακράν πάσης δειλίας καί τῶν ἐλαχίστων 

ἐξωτερικῶν συνδρομῶν στερούμενοι, διά τοῦ ἰδρώτος αὐτῶν μόνον διατηρούντες σχολεία, 

καί ἐν τούτοις σχετικῆς περιφανεστέρα παιδείαν τιμώντες, γράμματα συστήνοντες παντοῦ, 

ἐγκατέλειψαν ἡμίν διαθήκην καί κλέος ἄφθαστον τά ἀθάνατα καί ἀξιοσέβαστα ταῦτα 

σχολεία τά ἀνωτέρα πολλῶν ἐν Μακεδονία. Θεωρῶ δέ τήν τοιαύτην διαθήκην βαρύτατην ὡς 

ἀπαιτοῦσαν καί ἐκ τῆς βαριᾶς καί μεγάλης οὐχί κατά τό σῶμα καί τό ἀνάστημα, ἀλλά κατά 

τήν καρδίαν καί τήν ψυχήν φιλοπάτριδος καί μυαλό φοροῦντος καθ’ ἅ καί ὁ Ξενοφών λέγει 

«Καί τούς μέλλοντας οἰκίας ἥ πόλεις καλῶς οἰκῆσαι τῆς μαντικῆς Ἕφη προσδεῖσθαι» Ναί. 

Κατά τήν ψυχήν καί καρδίαν, συστατικά ἁπολύτως ἀναγκαία εἰς πάντα πολίτην, ἵνα 

δυνηθῶσι νά ἱσοφαρίσωσι τό πνευματικόν βάρος τῆς διαθήκης καί οἰκειοποιηθῶσι τόν 

τίτλον τοῦ καλοῦ καί τιμίου εκτελεστού. 

Ταῦτα πάντα εἱσίν ἱστορικά γεγονότα, ἐν τό κύρος οὑδείς δύναται νά ἀμφισβητήςῃ 

καί ἀν γλῶσσαι καί καρδίαι ἄλλαι ἁδυνατοῦσι νά ὁμολογήσωσι ἥ δυσανασχετοῦσι ἐπί 

τοῦτοις. Εἵναι πασιφανής ἀλήθεια τῆς ὁποίας ἠχώ καί ἀντανάκλασις εἵναι καί αὐτή ἡ 

σήμερον πολύτιμος ἀλλά λίαν κοπιώδης καί οὐχί τῶν τυχόντων ἴδιον, ἴσως δε καί παρά 

πλείστων ἡ ἁξία παρεννοείται, Ἰερά καί σπουδαία ἔνωσις τῶν Σχολείων μας καί μετά τῶν 

ἁδελφῶν ἡμῶν Τυρνοβιτῶν σύνδεσμος. Τοιαύτη λοιπόν (υπήρξε) ἡ περίοδος τῶν προγόνων 

καί πατέρων ἡμῶν. 

Ἀλλά σήμερον ἀναψηλαφοῦντες τά γεγονότα τῶν Πατέρων ἡμῶν ἐν σχέσει πρός τό 

παρόν, θέλομεν καταλήξει εἰς τό συμπέρασμα, νομίζω, νά παραδεχθῶμεν τήν ἡμετέραν 

πορείαν πλημμελώς καί νά ὀμολογήσωμεν, ὄτι, ἡμεῖς σέ τοιούτων γονέων τέκνα 

ἁπεπλανήθημεν παντελῶς , ἀφοῦ εἱς τήν ἀπό τινών ἐτῶν ἐφαρμοζομένην συστηματικήν 

τρόπον τινα διαχείρισην τῶν δημοσίων πραγμάτων μας παρατηροῦνται χάσματα καί ψαλίδες 
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θάπτουσαι τό παρελθόν μας καί διασώζουσι τό νήμα τῆς συνεχείας τοῦ μέλλοντος μας. 

Σκληρόν, Σεβασμιώτατε, ἡ τοιαύτη ἀπό τοῦ βήματος καί ἐν ὁμηγύρει ὁμολογία, ἀλλ’ ἔτι 

σκληρότερον καί πικρότερον τό σιωπᾶν καί μή ὑψώσαι φωνήν ὁμοίαν τῶν ἑν τῷ πελάγει 

κινδυνευόντων καί τό ἁνέχεσθαι τοιαύτην ταπεινωτικήν διά τῆς ἁναξιότητας περιβάλλουσαν 

ἡμᾶς πορείαν. Δυνάμεθα, Κύριοι, μετά παρρησίας νά εἴπωμεν ὅτι ἐσεβάσθημεν τό πολύτιμον 

τέκνον ἑνός ἁδελφοῦ μας καί ἐθεωρήσαμεν αὐτό πολύτιμον παράγοντα τῆς Πατρίδος καί δέν 

ἐφέραμεν κατά το δοκοῦν ἡμῖν καί ἁνωμαλίαν καί ἀνατροπήν τῆς σχολικῆς μας τάξεως διά 

τῆς κακῇ ἐπινεύσει διαλύσεως τῆς πρώτης Γυμνασιακής τάξεως ὅπως τό ταλαίπωρον ἐκείνο 

καί ἀθῶον πλάσμα μή λάβῃ τό προσήκον πρώτον γάλα τῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ πατρίδι 

αὑτοῦ; Δυνάμεθα να διϊσχυριζώμεθα, ὅτι, ἔκαστος ἐξ ἡμῶν ὑπό τό πρόσχημα τοῦ καλοῦ καί 

εὐεργετικοῦ δήθεν πατριώτου καί ἐν ὑπουργήμασι καί ἑν ἰδιωτικαίς συναυλίαις δεν 

ἐξήσκησε τήν ἰδιοτέλειάν του, καί ἑπομένως προκειμένου περί τῶν σχολείων μας ἕλαβε τήν 

φροντίδα νά σκεφθῇ βαθέως μετά καλῶν συμβούλων, ἵνα μἠ τό ὐπό τῶν πατέρων ἡμῶν 

ἐμπιστευθέν σκάφος τῆς Πατρίδος μας προσκρούςῃ κατά βράχων καί σκοπέλων; Οὐδέποτε, 

οὐδέποτε, Σεβασμιώτατε, ὁπουδήποτε καί ἀν ἐξαντλήσωμεν την νομικήν ἐπιστήμην καί τήν 

φαρέτραν τῶν δικαιολογιῶν μας θά δυνηθῶμεν νά ἀποφύγωμεν τήν καταφοράν, τήν 

βλασφημίαν, καί τήν κατάραν τῆς μελλούσης γενεᾶς ὡς κεραυνός ἐπιτιθεμένης κατά τῆς 

ἡμετέρας.  

Οὕτω δέ ἤδη δυστυχῶς διακειμένων τῶν πραγμάτων μας, δυνάμεθα νά εἴπωμεν ὅτι 

εἱς τάς φλέβας μας ῥέει ζέον αἷμα πατριωτισμοῦ καί γνήσιοι κληρονόμοι τῶν Πατέρων μας 

καί ἀκριβεῖς ἐκτελεσταί τῆς πολυτίμου διαθήκης αὐτῶν; Οὐδέποτε βεβαίως. Οὐχί δε μόνον 

τοῦτο ἀλλά καί ἡ παρούσα τελετή, περί ἧς, τοσοῦτον συνοστιζόμεθα ὅσον πομπώδης καί 

πᾶνυγυρική καί ἀν ᾗ, περιφρονητικής μᾶλλον, μεταποιείται ἀνυπερθέτως εἰς δικαστήριον, 

ἔνθα ἄγγελος ἀντιπροσωπος παςῶν τῶν Ἰερῶν καί ἀθανάτων ἐκείνων ψυχῶν τῶν προγόνων 

ἅνω τήν κεφαλήν ἡμῶν ἐπικαθήμενος προεδρεύει ἤδη δικάζων καί κατεδικάζων πάντας ἡμᾶς 

ὡς ἄφρονας καί ἀγνώμονας. Ἴσως οὐδείς ἐξ ἡμῶν υπολογίζει ἑαυτόν ὐπεύθυνον κατ’ ἱδίαν, 

ἴσως ὅπως οὐδείς μονομερῶς, διότι οὐδείς  ὁ μή ἁγαπών το καλόν τῆς Πατρίδος, ἀλλά, 

τολμῶ φωνίν πάντες ἀπό κοινού ἕσμέν ἔνοχοι καί προεξάρχοντες καί πάσης τάξεως πολίται 

ἀδιακρίτως, ἀφοῦ ἐκαστος ἐξ ἡμῶν, ὡς ἐκλήθῃ ἕχει ἰδίαν ἀξίαν ἐπιδρῶσαν εἰς τήν 

λειτουργίαν τῆς δημοσίου μηχανῆς τῆς Πατρίδος μας. Ναί! Πάντες ἁδιακρίτως διότι 

ἀναλαμβάνοντας δημόσιον ὐπούργημα μεταβίνομεν καί καλλιεργούμεν οὐχί τά στρώματα 

τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί διανοίας τά περιέχοντα ὡς χρυσούν εξ ἄργυρουν την 

φιλοπατρίαν καί τήν Εἰλικρίνειαν, ἀλλά τά ἕλη καί τέλματα ὁπόθεν ἁναβρύουσι τά 

φθοροποιά πάθη τῆς ψυχῆς, τό μῖσος, ἡ ἔχθρα, ὁ φθόνος, αἱ διαιρέσεις τῶν ὁποίων καρπός ἡ 
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ἐρήμωσις τῶν σεμνωμάτων τῆς Πατρίδος μας καί ἡ χαλάρωσις τοῦ αἰσθήματος τῆς 

φιλοπατρίας, ᾖς ἄνευ ἡ κοινότης ἡμῶν βυθίζεται εἱς τό χάος.  

Ὑπάρχουσι ὅμως πολλαὶ ἐλπίδες ἐάν θέλωμεν νά σώσωμεν τήν Πατρίδα μας καί τό 

κλέος αὐτῆς, λαμβάνοντας ὡς πρώτυπονπαράδειγμα τούς προγόνους μας, οἰτινες ἐν μόχθοις 

καί ἀγῶσι βεβαίως ἠγωνίζοντο ἔχοντας ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν ἁσέλευτον τήν λέξιν 

«Πατρίς». Διό συνασπιζόμενοι πρός ἀλλήλους καί συνεννοούμενοι τῇ ἁδελφικῇ συμπνοία  

μετά καλῶν καί πεπειραμένων συμβούλων συνωδά τᾦ ὄρκῳ τῶν Ἐλλήνων «Ἀμύνω καί 

μόνος καί μετά πάντων καί Ἰερά τά πάτρια τιμήσω» ἐξοστρακίζοντες πᾶν ὅ,τι ὑποδαυλίζει τά 

πάθη καί τόν ἐγωισμόν καί ἐγκαινίζοντες νέαν ἐποχήν βελτιώσεως καί πραγματικῆς 

προόδου. Θέλομεν δέ βεβαίως ἐπιτύχει ἀσφαλέστερον τοῦ ἐπιθυμουμένου, ἐάν θερμῶς καί 

μετά δακρύων, ὐπό τήν αἰγίδα του φιλολάου ἡμῶν Ἄνακτος Σουλτάν Χαμήτ, 

παρακαλέσωμεν τήν αὑτού Σεβασμιότητα, ὅπως καί τοῦ λοιποῦ ἐξακολουθήςῃ νά παράσχῃ 

τήν ευμένειαν, προστασίαν καί κηδεμονίαν ἐν ἀφθονίᾳ ὦν ἄνευ, ἀπολύτως ἁδύνατος πᾶσα 

ἡμετέρα προσπάθεια. 

 

Τῇ 24 Απριλίου 1883. Κυριακή.  Ἐν τῇ αἰθούση του σχολείου 

Ἐν Μεγαρόβῳ    ὁ συντάξας Ναούμ Βαρζάκου 
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 Πρῶτον ἀνάγνωσμα τό ὀποίον ἔκαμα εἰς τήν ἀδελφότητα «Ἐλπίς» τοῦ Μεγαρόβου. 

Ἠμέραν Κυριακήν 15 Φεβρουαρίου 1876. Μεγαρόβῳ 

  Σεβαστόν μοι Ἀκροατήριον, 

  

 Ἐλπίζω εἰς τήν ὑμετέρα ἐπιείκειαν, δέν ἑδίστασα, διά τήν μικρότητα τῶν δυνάμεων 

μου καί δειλίαν μου νά προσέλθω ἐνώπιον, ὅπως μεταδώσω ὑμῖν, ὄσα καί ὡφέλιμα καί καλά 

μαθήματα ἀπήντησα εἰς βιβλία σπουδαίων ἀνδρῶν, πολυπείρων καί τοῦ κόσμου τούτου 

ἀρίστων κολυμβητῶν κατά τάς ὀλίγας ὤρας τῆς ἀναπαύσεώς μου. 

 Μέ προέτρεψε δε εἰς τούτο ἡ ἐπιθυμία νά κάμω κοινωνούς καί μετόχους τῶν 

ὡφελίμων γνώσεων ἐκείνους ἐξ ὑμῶν, ὅσοι, ἕνεκα τοῦ σκληροῦ παρελθόντος κατά τό ὀποίον 

δέν ὐπήρχαν σχολεία καί διδάσκαλοι, δέν ηὐτύχησαν, λέγω, ἐκείνοι νά ἀποκτήσωσι τάς 

ἁπαιτουμένας δυνάμεις πρός ἀνάγνωσιν καί ἰδιαιτέραν αὐτῶν μελέτην. Ἑπομένως δε, καί νά 

κομίσω, ὅτι ἐκτελῶ τό πρός τε τήν πατρίδα καί ἀδελφότητα καθήκον μου ἁποδίδω αὐτῇ τά 

τοφεία καί συντελῶ ὅσον καί τό εἴς ἐμοί εἰς τήν πραγματοποίησιν τοῦ ἀληθοῦς αὐτῆς 

σκοποῦ, ὁμιλῶν ὑμῖν ἤδη οὐχί περί τινος καινοφανοῦς ἦ ὅλως πρωτωτύπου ἐκ τό εἶδος του, 

ἀλλά περί γνωστοῦ γνωστοτάτου τοῖς πάσι ἀπό κτίσεως κόσμου ἀκόμη συμφέρον δέ εἰπὼν 

«περί Γάμου καί οἰκογενείας». 

 Ἔλαβα δέ ὡς ἀντικείμενον τοῦ λόγου, τό θέμα τοῦτο, τό ἄλλως δυσχερέστατον ἕνεκα 

τῶν σκανδαλωδῶν φάσεων καί ποικίλων ἐπεικονίσεων, ὅσας καθ’ ἐκάστην ὑπομένας καί 

δοκιμάζει ὁ δεσμός τοῦ παρ’ ὑμῖν γάμου ὑπό ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅσοι δέν γνωρίζουσι 

παντελῶς τήν μυστηριώδη ἐνέργειαν καί ἀληθήαὐτῦ ἀξίαν. Ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια εἰσίν 

ἐν τῷ κόσμῳ τούτο οἱ δύο ἱσχυρότατοι μοχλοί, διά τῶν ὁποίων ἡ ἀνθρωπότης βαδίζει καί 

προχωρεῖ ἀεννάως πρός τήν τελειοποίησιν της ἀφ’ ἐνός, ἀφ’ ἐτέρου δέ ἐπληροῖ καί τήν 

ἐντολήν τοῦ Θεοῦ. Ὁ διά τῆς ἀμοιβαιότητος δύο άτόμων γενόμενος νόμιμος δεσμός τοῦ 

γάμου, κηρίττεται ὑπό τῆς ἐκκλησίας μας Μυστήριον καί πραγματικώς μυστήριον εἶναι, 

διότι ὁ δεσμός οὗτος καθαγιαζόμενος ὑπό τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐπικυροῦμενος 

δέ καί ὑπό τοῦ νόμου σκεπήν ἔχει, ἐκτός τοῦ γνωστοῦ προορισμοῦ του πρός μετάδοσιν τοῦ 

ἀνθρωπίνου γένους Α΄: τήν ἁπολύτρωσιν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ τῶν φθυροποιῶν παθῶν καί 

νοσημάτων τῆς ἀκολασίας. Β΄: τήν ἀμοιβαίαν του ἀνδρωγύνου βοηθείαν καθόλον τό στάδιον 

τῆς ταλαιπόρου καὶ πλήρους βασάνων παροῦσης ζωῆς. Γ΄: καί τήν τροφήν καὶ ἀνατροφήν 

τῶν τέκνων πρός τό κατά Θεόν πληθύνεσθαι καὶ πρός τήν κοινωνίας αὐτῶν τό καλόν 

ἐργάζεσθαι. Τοιοῦτου λοιπόν ὄντως τοῦ σκοποῦ, εὐκόλως ἐννοείται, ὅτι οὐδείς ἄλλως 
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δεσμός, εἶναι ἰερώτερος, σπουδαιότερος καί κάλλιον πρός τήν ἐπίγειον εὑδαιμωνίαν τοῦ 

ἀνθρώπου συντελεστικός ὄσον ὁ γάμος. Οὔτε πλούτος, οὔτε τιμαί, οὔτε δόξα, οὔτε ἐξουσία 

δύνανται νά ἀντικαταστήσωσιν αὐτόν, διότι πάντα ταύτα, καίτοι ἄλλως εἰσί ἱσχυρά, εἰσίν 

ὅμως ἀσθενή καί μηδαμινά απέναντι τπων θελγήτρων καί λαμπρῶν δώρων δι’ ὧν ἀπό τῆς 

ἀρχεγονίας ἀκόμη ἡ πρόνοια Τοῦ Θεοῦ ἐπροίκισε καί ἐφοδίασεν αὐτήν. Ἀλλά καὶ οὔτε 

πτωχίαι, οὔτε καταδιωγμοί, οὔτε συκοφαντίαι καὶ πλείστα ὅσα ἄλλα δυστυχήματα, δύνανται 

νά ταλαιπορήσωσι καί καταμαράσωσι αὐτήν ἀπέναντι τῆς ἐνθέρμου ἀγάπης καί 

ἀμοιβαιότητος, των χρυσῶν τούτων, λέγω, πλεονεκτιμάτων, τά ὁποία ἁπό τῆς στιγμῆς τοῦ 

ἀρραβώνος ἁκόμη, ἐνσταλάζονται εἰς τήν καρδίαν τῶν εἰς γάμον συναπτόμενων. Λοιπόν τὁ 

οὕτε ὐπό τού πλούτου οὔτε ὐπό τῆς πτώχιας ἐπηρρεαζόμενον καί κατανικώμενον τούτο 

αἴσθημα, φέρον δε ἁφ’ ἐτέρου καὶ ἔνστικτον τήν δύναμιν νά χρησιμοποιήσῃ καὶ τόν πλούτον 

καὶ τήν πτώχιαν συνάμα, πρός τό ἔξοχον, θείον καί ὐψηλόν, δικαίως, λέγεται καί ὀνομάσθῃ 

μέγα Μυστήριον τῆς μεγάλης οἰκογενείας τοῦ κόσμου τοῦτου. 

 Ἀλλ’ ὁ πρώτος ἄνθρωπος ἅπαξ ἀφού ἡμάρτησε, ἐξέπεσε ἀπό τήν πρώτην αὐτοῦ 

μακαριότητα, ἐρρίφθη εἰς τό χάος τῆς κακοδαιμονίας, συμπαρασύρας ἐν τῇ ἑαυτοῦ ἁμαρτίᾳ 

καὶ τάς μεταγενεστέρας γεννεάς. Διό ὁ μεταγενέστερος ἄνθρωπος καθόσον ἀπεμακρύνετο 

ἀπό ἀπό τήν πρώτην ἀξίαν, κατά τοσοῦτον  βαθμολογικῶς ἠδυνάτιζε, αἱ ἠθικαί αὐτοῦ 

δυνάμεις ἡλαττούντο καὶ ὁ βίος αὐτοῦ ἐβραχύνετο καὶ ἐχειροτέρευεν, ὡς ἐκ τούτου καὶ ὁ 

γάμος κατέστῃ μέσον σαρκικῆς καὶ κτηνώδους πράξεως πρός τεκνοποίησιν μόνον 

ἁποβλέπων. Τήν χαλάρωσιν δε ταύτην καὶ τήν πληροτάτην κατάστασιν τῆς γυναικός τοῦ 

ὠραίου καὶ ἀναγκιοτάτου τούτου ὀργάνου τῆς θείας προνοίας, αἱ θυσίαι εἶχον φθάνει εἰς τό 

ἔπακρον τῆς ἀσεβείας, καὶ αἱ θυσίαι ἀπῇτουν ὑπεράνθρωπον δύναμιν ὅπως παντελῶς 

ἐξαλειφθῶσι, μή ἀνεχόμενος ἐπιπλέον ὁ Ὕψιστος καὶ προνοῶν ὐπέρ τοῦ ἰδίου αὐτοῦ 

πλάσματος ηὐδόκησε τέλος νά θέσῃ τέρμα εἰς τό μή περαιτέρω χωρήσαι. Ἀποστέλλει ὅθεν 

τού μονογενή αὐτοῦ ‘Υιού, ὅστις ὡς θέλομεν ἰδή κατωτέρω διά τοῦ φωτός καὶ τῆς οὐρανίου 

διδασκαλίας κατώρθωσε νά ἐπενέγκῃ τάς σωτηρίους μεταρρυθμίσεις, ἀνυψώσας πάραυτα, 

τόν μέν γάμον διά τοῦ ἑν Κανᾶ τῆς Γαλλιλαίας πρώτου αὐτοῦ θαύματος, τήν δέ οἰκογένειαν 

διά τῆς Σαμαρείτιδος καὶ τῆς ἐκ τοῦ λιθοβολισμοῦ ἁπολυτρώσεως τῆς μοιχαλίδος. Καί τοῦτο 

βεβαίως ἔπραξεν ὅπως τό κακόν φονώσῃ εἰς τήν κοίτην καὶ εἰς τάς πηγάς εὐτοῦ. 

 Ἀλλ’ὅπως κατανοήσομεν καλῶς τάς μεταβολάς ὅσας ἐμέτρα τό κεφάλαιον τοῦ γάμου 

καθ’ ὄλας τάς περιόδους καὶ ἐκτάσεως τοῦ ἀπεράντου χάους τῶν αἰώνων, καὶ θυσίαν 

ὠσαύτως ἐπιρροήν εἴχεν ἐπί τῆς τύς τύχης τῆς γυναικός ἡ Ἰερά διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ, 

δέον νά ῥίψωμεν ἔν βλέμμα συνοπτικῶς ἐπί τοῦ παρελθόντος, ἰδίως δε ἐπί τῆς καταστάσεως 
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τῆς ῥωμαϊκῆς κοινωνίας ὀλίγον πρό τοῦ Χριστιανισμοῦ, διότι πλέον ἡ γυνή, ἐθεωρείτο 

εὐτελές καί μοιδαμινόν τι ὄν. 

 Ἡ ἀγία Γραφή ἡ ἁρχαιοτέρα ὅλων τῶν ἰστορικῶν περιγράφουσα ἐν ἐκτάσει τά τοῦ 

Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ ἐπαινεί αὐτόν ὡς κατανοήσαντα ὀρθότερον τόν προορισμόν τῆς Γυναικός 

καί θέσαντα αὐτήν εἰς ἴσην μοίραν μετά τοῦ ἀνδρός. Ἐπιβεβαιοί δε τοῦτο διά τῶν  

παροιμιῶν  τοῦ Σωλομῶντος ἐκφραζομένου ποιητικώτατα περί τῶν ἀρετῶν καὶ καθηκόντων 

τῶν γυναικῶν ἐκείνων ὅσαι λέγει «ἐγεύσατο ὅτι καλὸν τὸ ἐργάζεσθαι καὶ οὐκ ἀποσβέννυται 

ὁ λύχνος αὐτῆς» ἀλλά καὶ τοῦτο ὡς ἠμιτελές, ἀπέδειξεν ὁ χρόνος μετά ταύτα, ὄτι δεν 

ὠφέλησε τήν ἐν γένει ἀνάπτυξην. Διότι ὁ γάμος μή θεωρούμενος παῥ αὐτοῖς μυστήριον, 

ἀλλά ἁπλῶς μία πολιτική σύμβασης γενομένη ἐνώπιον τῶν γονέων καί συγγενῶν, καὶ 

χορηγῶν τήν ἄδειαν, ὅπως συζευχθώσι καὶ δευτέραν καὶ τρίτην ἐν περιπτώσει καθ’ ἥν 

ἀποδειχθῆ στείρα ἡ πρώτη σύζυγος (διότι ἐθεωρείτο μέγα ἁμάρτημα ἡ στείρευσης ὡς 

ἀντιβαίνουσα εἰς τήν πρώτην ἐντολήν «αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε»). Ἡ μερική μεν κατ’ 

οὐσίαν δε γενική αὔτη πολυγαμία, λέγω, ἀφῇρει ἀπ’ αὐτῶν ἦ κἄλλιον κατέστρεφε πάν 

ζωτικόν στοιχείον τό δυνάμενον νά ἀναπτύσῃ τό αἴσθημα τοῦ πατριωτισμοῦ καὶ μορφώσεως 

τάς καρδίας πρός σχηματισμόν Πατρίδος καί εὑρείας οἰκογενείας. Διά νά πεισθήτε δε περί 

τῆς πολυγαμίας ταύτης, ἀναφέρω, ὅτι ὁ Ιακώβ ὁ Πατριάρχης αὐτῶν εἶχε δώδεκα ὑιούς, τούς 

ὁποίους ἐγέννησεν ἐκ τεσσάρων γυναικῶν αἱ ὁποίαι ἔζων ταὐτοχρόνως. Ἀλλ’ὡς παρά τοῖς 

Ἑβραίοις οὕτω καὶ παρά τοῖς Αἰγυπτίοις καὶ λοιποῖς ἀνατολικοῖς λαοῖς, ἡ γυνή, εἰς τήν αὐτήν 

κατηγορίαν ἐλογίζετο, ἀν καί διά τινος νομικοῦ τύπου ἐφαίνετο ὁ γάμος ἐν μέρει σεβαστός, 

διότι καὶ παρά ταύτας ἡ πολυγαμία ἦτον ἐν χρήσει ἱσχυρότεραν μάλιστα. Τούτ’ αὐτό 

ἀπαντάται καὶ εἰς τά ποιήματα τοῦ Ὁμήρου, τά ὁποία παριστῶσι τήν γυναίκα λάφυρον τῶν 

ἐν τῇ ἐξουσίᾳ ἀνδρῶν, καίτοι ἡ μυθολογία ἀναφέρει τόν οἰκογενειακόν αὐτῶν βίον ἐν 

αῥμονιᾳ διαβιούμενον ἡ διαβιούντα. Βραδύτερον ὅμως ἡ κατάστασης τῆς γυναικός 

μετετράπη ἐπί τά χείρω καὶ εἰς ἀληθή δουλείαν ἔλαβε μορφήν δούλου, νεκρώσαντα 

παντελῶς τὰς ἀρετάς αὐτῆς, ἔνεκα τῆς δεσποτικῆς καὶ τυραννικῆς ὐπεροχῆς τῶν ἀνδρῶν. 

Πρότυπον εἰκόνα τοιαύτης ἐξαχρειώσεως παρουσιάζουσι ἡμῖν οἱ Ῥωμαῖοι παρά τοῖς ὀποίοις 

πρό τού Χριστιανισμοῦ ἡ γυνή ἐθεωρείτο ὡς ἐμπόρευμα καὶ ὁ γάμος ὡς συνάλλαγμα 

γενόμενος ἄνευ οὐδεμιάς ἐπισήμου καὶ ἐγκύρου τελετῆς. Ἐπειδή δέ ἐπί τῶν γυναικῶν οἱ 

ἄνδρες εἶχον ἐξουσίαν θανάτου καὶ ζωῆς ἐμεταχειρίζοντο αὐτάς κατ’ ἀρέσκειαν, τάς 

ἀπεδίωκον ὁσάκις ἤθελον καὶ ἐνυμφεύοντο συχνά εὐθύς, ὡς ἤκουον καμμίαν πλουσωτέραν. 

Ὁ περίφημος Κικέρων ἐχώρισε τήν πρώτην αὐτοῦ σύζυγον καὶ ἔλαβε δευτέραν, διότι εἶχε 

χρήματα μέ τἁ ὁποία ἐπλήρωσε τἁ χρέη αὐτοῦ. Ὁ Παύλος Αἰμίλιος ἐχώρισε καὶ αὑτός τήν 

γυναίκα του μολονότι ἐξ αὐτῆς ἐξ αὐτῆς ἐγένετο καλλιτεχνικώτατος, διότι ἐμίσησε τά τέκνα 
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αὐτῆς. Ἄλλος τις Μυκήνας ὁνομαζόμενος ἦτον περίφημος διά τἁ καθημερινά του διαζύγια 

καὶ καθημερινούς ἀρραβῶνας του. Ἐλαχίστην ἀφορμήν ἐζήτει, καὶ βεβαίως εὕρισκεμ, ὅπως 

ἀποβάλλει τήν γυναίκα του. Ἡ ῥωμαϊκή ἱστορία γέμει τοιούτων πρό του Χριστιανισμοῦ 

ἐκτρωμάτων, ἄτινα διά τό ἔνσχημον πλέον ἀποσιωπῶ. Ἀλλά τό χείριστον καὶ ὀλεθριώτατον 

πάντων σύστημα ἦτο, διότι ὁ ἀνήρ ἀποχωρίζων τήν γυναίκα του, δέν ἐπέστρεφε τήν προίκα 

της ἀλλ’ ἐγίνετο κύριος αὐτῆς. Ὥστε ὅσοι αἰσχροκερδῶς ἤθελον νά πλουτήσωσι διά τούτου 

τοῦ τρόπου, ἐνυμφεύοντο πλουσίας γυναίκας μέ σκοπόν νά τάς ἀποβάλλωσι καί κερδίσωσι 

τήν προίκα της. Οὐτω λοιπόν αἱ γυναίκες ἐξευτελιζόμεναι, χλευαζόμεναι, περιφρονούμεναι, 

παρ’ οὐδενί δε διά τήν ἀρετήν των ἤ ἀφοσίωσιν των προστατευόμεναι, παρεδίδοντο 

ἀκουσίως εἰς ἀκολασίας καί ἁθεμίτους πράξεις διά τάς ὁποίας ἀπώλεσαν πάσαν ἀξίαν, πάν 

γυναικείον γόητρον, καὶ κατέστησαν τόν μεν ἔγγαμον βίον ἀφόρητον πλέον, τόν δέ ἄγαμον 

νά θεωρήσωσι πάντες μέγα εὐτύχημα. Ἕνεκα τούτου λοιπόν ἡ ῥώμη ἠρημούτο καί 

ἡδυνάτιζε, οἱ δέ κυβερνῶντες τά πράγματα, προέλευσιν, τήν παρακμήν της καὶ προέβλεπον 

ταχείαν τήν πτῶσιν της, διότι ἐκ παραδόσεως ἐγνώριζον, ὅτι, ἡ διαφθορά καὶ καταστροφή 

μεγάλων ἐθνῶν ἤρχισαν πάντοτε ἀπό τήν χαλάρωσιν τοῦ Ἰεροῦ δεσμοῦ εἰς τά συνοικέσια. 

Διά νά προλάβῃ δε τήν καταστροφήν τούτην ὁ Αὐγούστος Καῖσαρ ἐξέδωκε αὐστηρούς 

νόμους πρός ἐνθάρρυνσιν μέν τού γάμου, τιμωρίαν δέ τῶν ἀγάμων. Ἐχωρείγησε λοιπόν 

προνόμια εἰς τούς ἐγγάμους, μεγαλήτερα εἰς τούς διά γάμου τεκνοποιούντας καὶ ἔτι 

μεγαλήτερα εἰς τούς ἀποκτήσαντας τρία τέκνα· εἰς δε τούς ἀγάμους ἐπέβαλε διαφόρους 

πονάς ἀποσυναγώγους ποιήσας αὐτούς παντός ἐπί τῆς βασιλείας δικαιώματος. Ἀλλά καὶ οἱ 

νόμοι οὔτοι ἀπέβησαν ἀκολούθως μάταιοι, διότι οἱ ἐκτραχηλισθέντες ἄνθρωποι, 

ἐποφελούμενοι ἐκ τούτου συνήρχοντο εἰς γάμου κοινωνίαν, οὐχί ἴνα ἁποκτήσωσι τέκνα ὡς 

κληρονόμους, ἀλλ’ ἴνα κληρονομήσωσι τά ἐκ τοῦ Βασιλέως χορηγούμενα προνόμια. 

 Ἐν τῷ μέσῳ, λοιπόν, τῆς μεγάλης ταύτης διαφθορᾶς καὶ ἠθικῆς ἐξαχρειώσεως 

ἔρχεται, ὁ Χριστός ὅστις εὐρών τήν ἀνθρωπότητα κρημνιζομένην εἰς τήν ἄβυσσον, τόν 

γάμον ἐξηυτελισμένον, τήν γυναίκα εἰς ἣν περιεγράψαμεν ἐλεεινήν κατάστασιν, ἀναλαμβαίς 

τήν προστασίαν τῆς γυναικός, σώζει αὐτήν, καὶ διά αὐτῆς τήν παλιγγενεσίαν ὀλόκληρου τοῦ 

ἀνθρωπίνου γένους σκοπεί, διατυπώσας τρανῶς τήν βάσιν καὶ τόν ἀληθή χαρακτήρα τοῦ 

γάμου εἰς τούς Φαρισσαίους ἐκείνους, οἵτινες τόν ἠρώτησαν «εἴ ἔξαστι ἀνθρώπῳ διά 

οἰανδήποτε αἰτίαν ἁπολύσαι τήν γυναίκα αὐτοῦ» εἰπών αὐτοῖς «ὁὐκ ἔγνωτε, ὅτι ὁ ποιήσας 

ἄρσεν καὶ θήλυ, ὥρισεν, ὅτι ἔνεκα τούτου ἐγκαταλείψει ἄνθρωπος τόν πατέρα ἥ τήν Μητέρα 

αὐτοῦ καὶ προσκολληθήσεται τῇ ἰδίᾳ αὐτοῦ γυναικί, καὶ ἕσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν 

οὐκέτι δύο;». Ἑπομένως δέ ὡς τό οὔς ο Θεός συνέζευξεν ἄνθρωπος μή χωριζέτω. Καὶ 

πλείστα ὅσα ἄλλα μαρτυρούσι οὐδέν ἄλλο, ἠ τήν ὐπεροχήν καὶ ὐψηλήν θέσιν, εἰς ἣν ὁ 
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Χριστός ἀνεβίβασε τήν γυναίκα. Ἐκ τούτων λοιπόν πάντων, δήλον γίνεται, ὅτι ὁ 

Χριστιανισμός μόνος ἀνύψωσε τήν γυναίκα, ὁ Χριστιανισμός μόνος ἐκήριξε αὐτόν 

ἀδιάλυτον. Ἐν ῥυπῇ ὁφθαλμού κατεστράφη πάν ὅ,τι αἰῶμες ὀλόκληροι δέν ἠδυνήθησαν νά 

ἐξαλείψωσι. Ὁποία δύναμις! ἀλλά καὶ ὁποία διαφορά μεταξύ τῆς γυναικός τοῦ 

Χριστιανισμοῦ σχετικῶς πρός τήν γυναίκα τῆς πρό τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀρχαίας ἐποχῆς! 

Ἐκείνη φαυλόβιος, αὔτη ἔντιμος καὶ ἀθώα! Ἐκείνη θεράπαινα καὶ δούλη, αὔτη εὐγενής καὶ 

ἐλευθέρα. Ἐκείνη ἔδωλον, αὔτη μήτηρ καὶ οἰκοδέσποινα. Διά νά ἐννοήσωμεν δέ κάλλιον 

ὁποία ὐπήρξε κατά τόν πρώτον αἰώνα τού Χριστιανισμοῦ ἡ γυνή, καταχωρούμεν ἐταύθα, 

ὀλίγα τινα ὀρθοδόξου τινός γράφοντος πρός τήν ἰδίαν αὐτοῦ σύζυγον ἐν ἐπιστολῇ ὡς ἑξῆς 

«αὕτη λέγει ἐπισκέπτεται τούς πτωχούς, προσεύχεται τάς νύκτας, ἑκκλησιάζεται τακτικῶς, 

φιλοξενεί τούς ξένους, συχνάζει εἰς τάς φυλακάς, ἐτοιμάζει μόνη τά φαγητά καρτερική καὶ 

γενναία διατελούσα» τοιαύτη ἦτο ἡ πρώτη γυνή τού Χριστιανισμοῦ, τοιαύτη ἀπαιτεί καὶ 

σήμερον τό Ἰερόν Εὐαγγέλιον, διότι ἀπό αὐτῆς καὶ μόνης ἐξαρτάται ἡ διάπλασις τῶν καλῶν 

τέκνων τῆς πατρίδος καὶ ὁ σχηματισμός τῶν εὐδαιμόνων οἰκογενειῶν διότι κατά τόν 

Παροιμιαστήν «Πενία μετά χάριτος γυναικός πλούτος ἐστί». 

 Τούτων ῥηθέντων ἐπέρχεται ἡ ἐρώτησις, ἀφοῦ διά τοσούτων λαμπρών δώρων 

ἐπροίκισεν ὁ θεός τόν δεσμόν τοῦ γάμου, καὶ ἁφοῦ προείπομεν, ὅτι εἶναι ὁ μάλλον 

συντελεστικός διά τήν εὐδαιμονίαν τοῦ ἀνθρῶπου, δια τί τοσούτον σπάνιοι εἶναι οἱ εὐτυχείς 

γάμοι; Πόθεν ἡ χαλάρωσις τοῦ δεσμοῦ τούτου; Ποία τά αἴτια καἰ πόσα; Ἐξ ὅσων ὅμως ἡ 

μικρά αὐτῆ πείρα μί ἑδίδαξε ἁς μοί ἐπιτραπή νά ἀναφέρω τά ἑξῆς: Το πρῶτον εἶναι ἡ 

ἄσκοπος καὶ ἀσύνετος ἐκλογή τῶν εἰς γάμον κοινωνίας συναπτομένων. Ὑπό τυφλοῦ πάθους 

ὀρμώμενοι νεανίαι καὶ νεάνιδες συνδέονται ἰσοβίως ἄνθρωποι χωρίς νά γνωρίσωσι ἀλλήλους 

τά ἐλαττώματα αὐτῶν. Ὑπό τῆς μέθης ταύτης ὁρμώμενοι ἀποβλέπουσι μόνον εἰς τό παρόν 

καὶ λησμονούσι τό μέλλον, τό ὀποίον τά τῆς ἀπρονοησίας των ὐποδεικνύει μετά ταύτα εἰς 

ὀνείρων ἀπατηλώτερα. Τό δεύτερον αἴτιον, εἶναι, ὅτι τά πλείστα τῶν συνοικεσίων γίνονται 

διά συμβολείου ἐν εἴδει ἐμπορικῆς πράξεως σκοπούσας μάλλον τήν αὔξησιν τῆς περιουσίας 

ὐπό τῆς πλεονεξίας φερομένων τῶν ἀνθρώπων. Αἱ συμφωνίαι δέ αὕται ὡς ἔχουσαι βάσιν τήν 

ὕλην καὶ τόν ἄργυρον πάντα ἀνοίκεια εἰς τήν λογικήν ἀξίαν τῶν εἰς γάμον συναπτομένων 

καταστρέφουσι τήν θείαν δύναμιν καὶ ἠθικήν βαρύτητα τοῦ γάμου, καὶ καταπίπτει τό Ἰερόν 

οἰκοδόμημα μετά ταύτα, ὡς ἐπί ἅμμου καὶ σαθρῶν βάσεων ἑστηριγμένον. Οὐδείς βέβαια 

δύναται νά ἀρνηθή τήν ἀξίαν τῶν χρημάτων μάλιστα ἐν τῷ παρόντι χαλεπῷ χρὀνῳ, διότι 

ἄνευ αὐτῶν οὐδέν ἐστί γενέσθαι τῶν δεόντων. Ναί, διά πάσαν ἀνάγκην καὶ ἐμπορικήν πράξιν 

εἶναι χρήσιμα καὶ καλά οὐχί ὅμως εἰς τήν κοινωνίαν τοῦ γάμου διότι ὁ Χριστός εἶπεν «Τά 
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τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ καὶ τά τοῦ Καίσαρος τῳ Καίσαρι, τά τοῦ Καίσαρος ὅμως οὐδέποτε τῷ 

Θεῷ». 

 Ἀλλ’ οἱ ἄνθρωποι δελεαζόμενοι ὐπό τῆς στιλπνότητας τοῦ χρυσοῦ καὶ τοῦ ἀργύρου 

τυφλώττουσι καὶ περί τῆς ἁρμοζούσης ἐκλογῆς σχετικῶς πρός τήν ἠθικήν κατάστασιν 

παντελῶς ἁδιαφορούσι. Ἐκεί δή δε τό δυσανάλογο τῆς ἠλικίας, τό τίμιον ἤ μή τοῦ 

χαρακτήρος, ἡ ὀμοιότης ἤ μή τῆς ἀνατροφῆς καὶ τῶν αἰσθημάτων, ἡ γλυκεία ἤ μή, 

συμπεριφορά, ἡ ἀγάπη ἤ μή ὐπόληψη ἐν τῇ κοινωνίᾳ, πάντα ταύτα τά ὀποία, δέον νά 

προηγώνται πάσης ἄλλης σκέψεως προκειμένου μάλιστα περί γάμου, ἐξ οὗ ἐξαρτάται οὐχί 

μόνον ἡ μέλλουσα εὐτυχία τῶν συζύγων, ἀλλά καὶ αὐτῶν τῶν τέκνων, τό μέλλον, καὶ τῆς 

Πατρίδος ἡ τύχη, πάντα ταύτα, λέγω, θεωρούνται ὡς μικροῦ ἤ μηδενώς λόγου ἄξια, 

προηγείται δε ἡ συμφωνία τῶν χρημάτων καὶ τῆς προικός ἐπί τῶν ὀποίων μέγα ἐλπίζοντες, 

καὶ τήν ἐξοχότητα τῆς τύχης αὐτῶν ἐντεύθεν περιμένοντες μεγάλα σχέδια προδιαγράφουσι 

καὶ ὀνειροπολούσι. 

 Πόσοι ὅμως παραγνορίζομεν τό ἀληθές ἡμῶν συμφέρον, διότι ἐν ᾦ νομίζομεν, ὅτι 

προβαίνομεν πρός τήν εὐτυχίαν ἀνεπαισθήτως ὐποσκάπτομεν τόν λάκον τῆς δυστυχίας μας 

καὶ τόν χείμαρρον τῶν δακρύων προκαλοῦμεν. Ἔριδες, διαφωνίαι, διαζύγια, εἰσί συνήθως τά 

μόνα γνήσια τέκνα τοῦ γάμου μολυνθέντως διά χρηματικῆς συνθήκης ὀμοιαζούσης τήν 

φιλαργυρίαν τοῦ Ἰούδα... 

 Ἔπεται συνέχεια εἰς τό δεύτερον μάθημα. 

Τό πρώτον τούτο ἀνάγνωσμα ἔκαμα εἰς τό Μεγάροβον εἰς τήν ἀδελφότητα «Ἐλπίς» 

 Τήν 15 Φεβρουαρίου 1876 – 1876 –Κυριακήν 

  ἐν Μεγαρόβῳ - 

    Ναούμ Βαρζάκου 
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Ἀντίγραφον γράμματος Εὐεργέτου πρός τόν Κ
ον 

Μιχαήλ Δανάμπασην άντιπρόσωπον 

 

 Ἐν Βουκουρεστίῳ τῇ 11/23 Ἀπριλίου 1895 

 

 Ἀξιότιμε καὶ φίλτατέ μοι Κ
ε 
Μιχαήλ Δανάμπαση, 

     Είς Βιτώλια 

 ἡ ἐκτενής φιλική μοι 6 τρέχοντος ἐπιστολή σας δικαίως ἐπροξένησε λύπην διά τό 

ἐμπαθές ἄσκοπον καὶ ἀπονενοημένον διάβημα Μεγαροβιτῶν τινῶν εἰς ὑμᾶς, εἰς ἐμέ δε ὄχι 

μόνον λύπην ἀλλά καὶ ἔκπληξιν καὶ ἀγανάκτησην μή δυνάμενον νά ἐννοήσω ἐν τῃ 

δικαιώματι ἠθέλησαν οἱ ἐν λόγῳ Κύριοι νά ἀναμιχθῶσιν εἰς τήν σακούλαν μου καὶ νά 

ἐπέμβωσι εἰς τήν διάθεσίν μου. Ἀς μάθουν λοιπόν οἱ Κ
οι 

οὕτοι διά τελευταίαν φοράν, ὅτι 

ὑμεῖς εἶσθε καὶ θά εἶσθε ἐνόσῳ ζῶ καὶ ὐπάρχω ἄλλος ἐγώ. Ἁπορῶ δέ μεγάλως καὶ ἀγωγήν 

των ἥτις ἀντανακλᾷ εἰς τό πρόσωπόν μου, ἐν ᾦ γνωρίζει καλῶς ὅτι ὑμεῖς εἶσθε ὁ τέλειος 

πληρεξούσιος μου. Ἡ δέ πρός ὑμᾶς διά τῆς ἀφρόνου ἀγωγῆς των προσβολή θεωρείται ἰδική 

μου προσβολή ἀντί εὐγνωμοσύνης. 

 Εἶσθε λοιπόν καὶ θά εἶσθε τέλειος ἀντιπρόσσωπός μου καὶ ὡς ἄλλως ἐγώ, καὶ 

δύνασθε νά διορίσητε Ἐφόρους τοῦ τε Παρθεναγωγείου καὶ Νηπιαγωγείου τῶν διά τῆς 

ἐπιχορηγήσεως μου συντηρουμένων, ἤ τοῦς μέχρι τοῦδε ὡς ἀξίως πολιτευθέντας καὶ 

ἀνταποκριθέντας κάλλιστα εἰς τόν σκοπόν ἦ ἦτινα ἄλλον ἐγκρίνιτε χωρίς νά ἦσθε ὐπόλογοι 

νά δώσητε λ/σμον τῆς διαχειρίσεως σας εἰς κανέναν. 

 Ἐκφράζων δέ τάς θερμάς εὐχαριστίας μου διά τήν φροντίδα ταύτην καὶ προθυμίαν 

μεθ’ ἦς ἀνεδέχθητε νά μέ ἀντιπροσωπεύσητε ἐξ ἁπλοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος μετά 

πλείστης ὐπολήψεως ὐποσημειοῦμαι. 

      

      ὁ φίλος 

        Στέργιος Στυλίδης 
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Ἀντίγραφον ἐπιστολής τοῦ Κ
ου 

Μάλτου Ἰωσήφ ἀπολογουμένων διά τήν κατά τοῦ Κ
ου 

Μιχαήλ Δανάμπαση ἀγωγήν εἰς τήν Μητρόπολιν ὅπως ἐκβιαστικῶς παραλάβωσι τήν 

Ἐφορείαν ἐπί τῶν Στυλιδείων παιδευτηρίων 

 

Ἐν Μεγαρόβῳ τῇ 21 Ἀπριλίου 1895 

Ἀξιοσέβαστε Κύριε Κ. Στέργιε Στυλίδη Εἰς Βουκουρέστιον 

 

 Ἐν τῇ προηγουμένῃ μας ἀπό 12 τούτου οὐδόλως ἠθελήσαμεν νά κάμωμεν μνείαν 

περί τινῶν, ἄτινα ἔλαβον χώραν μετά τήν Ἐκλογήν τῆς νύν Ἐφορείας μόνον καὶ μόνον ἴνα 

μή ταράξωμεν τήν ἠσυχίαν ὑμῶν. Ἐπειδή ὅμως ὁ Κ
ος 

Μιχαήλ Δανάμπασης ἐν ἀγνοία τῆς 

ἀληθείας διατελῶν παρέστησεν ὑμῖν τήν ὑπόθεσιν ὑπό ἄλλην μορφήν ἀναγκαζώμεθα ὅπως 

εἴπωμεν καὶ ἡμεῖς τινά περιοριζόμενοι εἰς τά κυριώτερα. 

 Ἀφοῦ ἐγένετο ἡ Ἐκλογή καὶ ἐνεκρίθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου ὑπό τήν ἐπίβλεψιν 

καὶ προστασίαν τοῦ ὁποίου διατελοῦσι πάντα τά ἐκπαιδευτικά καταστήματα, καὶ ἀφοῦ ὁ Κ
ος 

Δανάμπασης δέν ἠθέλησε νά ἀναγνωρίσῃ τήν νύν Ἐφορείαν ἐπί τῶν σχολείων τῶν θηλέων, 

διαβλέποντες ὅτι ἤθελαν ἀναφανή σκάνδαλα ὡς ἐκ τούτου προετιμήσαμεν νά παραιτηθῶμεν 

ἤ νά γινώμεθα αἴτιοι τοῦ νά ὑπάρχωσι δύο Ἐφορίαι ἐν τῇ πατρίδι μας τούτο ὅπες οὐδέποτε 

ἐγένετο. Μετέβωμεν λοιπόν παρά τῷ Μητροπολίτῃ ὡς προέδρῳ ὅπως καθυποβάλλωμεν 

αὐτῷ τήν παραίτησίν μας καὶ οὐχί ἵνα κινήσωμεν ἀγωγήν κατά τοῦ κ. Δανάμπαση τοῦ 

ἀντιπροσώπου ὑμῶν πρός ὅν πάντοτε ἐδείξαμεν τόν ἀπαιτούμενον σεβασμόν. Ἀλλ’ ὁ 

Πελαγωνείας ἀντί νά δεχθῆ τήν παραίτησιν ἐπίπληξεν ἡμᾶς ἐπί τῷ ὅτι δεν κατεστήσαμεν 

ἐγκαίρως αὐτόν ἐνήμερον τῶν διατεχόντων ἅτινα παῤ ἄλλου εἶχε μάθει. Κατόπιν τοῦτων 

προσκαλούμενος τόν Κ
ον 

Δανάμπαση ὑπέδειξεν αὐτῷ τόν Κανονισμόν πρό τινων ἐτῶν 

ἐκδοθέντα καθ’ ον ὁ Ι. Μητροπολίτης καθίσταται ὑπόλογος καὶ ὑπεύθυνος ἀπέναντι τῆς σεβ. 

ἀρχῆς δι’ ἅπαντα τά σχολεία διά τό προσωπικόν τῶν διδασκάλων καὶ διδασκαλισσῶν καὶ 

ἑπομένως ἁρμόδιος ὅπως ἐγκρίνῃ ἤ μή Ἐφορίας ὑπό τῶν κοινοτήτων διορισθείσας. Καί τάς 

μεν παρατηρήσεις τοῦ Σεβ. Πελαγωνείας ὁ Κ
ος 

Δανάμπασης ἐξέλαβεν ὡς προσβολάς τήν δέ 

κατάθεσιν τῆς παραιτήσεως μας ὡς ἀγωγήν, ἐν ᾦ πράγματι δέν ἕχει οὔτω ἥδη ὁμολογοῦμεν 

ὅτι ἐλυπήθημεν καὶ λυπούμεθα ἐκ μέσης καρδίας ἐπί τῆς γενομένης, ἅτινα μεταδοθέντα ὑμῖν 

διετάραξαν τήν ὑμετέραν ἡσυχίαν καὶ διήγειρανἐν τῇ ἀγαθωτάτῃ ὑμῶν καρδίᾳ ἔκπληξη καὶ 

ἀγανάκτησιν κατά τινων Μεγαροβιτῶν ὡς καὶ τήν ἰδέαν, ὅτι οὕτοι εἰσί ἀγνώμονες, ἐν ᾦ 

ἄπασα ἡ κοινότης Μεγαρόβου μικροί τε καὶ μεγάλοι θεωρούντες ὑμᾶς ὡς σωτῆρα ὐμνοῦσι 
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καὶ εὐλογοῦσι τό ὑμέτερον ὄνομα περιβάλλοντες τούτο διά τῆς ἀγάπης, τοῦ σεβασμοῦ καὶ 

τῆς βαθυτάτης εὐγνωμοσύνης. Ἐν τέλει εὐχομενοι ὅπως λησμονηθῶσι αἱ γεννόμεναι 

παρεννοήσεις καὶ ἐπέλθει ἡ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη μεταξύ πάντων ἡμῶν, πρός τούτοις δε 

ἐπικαλούμενοι καὶ τήν προτέραν εὔνοιαν καὶ ἀγάπην ἡμῶν ὑπέρ πάντων τῶν ἡμετέρων 

συμπολιτῶν διατελούμεν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ. 

       Διά τήν τετραμελή Ἐφορείαν 

       Ἰωσήφ Ἀθανασίου 

       Κῶτσιας Μάλτου 

 

Σημείωση: τό ἔστειλαν ἐν ἀγνοίᾳ τῶν λοιπῶν συναδέλφων των. 
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Ἀντίγραφον τῆς Ἐπιστολής ἀπικριτικῆς τοῦ Εὐεργέτου πρός τούς δύο: Ἰωσήφ καὶ Μάλτου, 

τῶν 21 Ἀπριλίου 1895 σελ. 178 ἐπιστολήν αὐτῶν 

 

ἐν Βουκουρεστίῳ ήν 29 Ἀπριλίου 1895 

  Κύριοι 

 Ἀμφοτέρας τάς μετά πολλῶν φιλοφρονήσεων σας τῶν κατ’ ἐμέ περιττῶν, διότι πλήν 

ἐνός ἁπλοῦ πατριωτικοπυ καθήκοντος δέν ἐξετέλεσα τι ἄξιον θαυμασμοῦ ἀμφοτέρας λέγω 

τάς έπιστολάς σας 12 καὶ 21 λήγοντος ἀπαντών εὐχαριστῶ ὑμᾶς διά τάς ὐπέρ τῆς ὐγείας καὶ 

ἰάσεως τῶν ’μματιῶν μου εὐχάς σας καὶ μαζί σας εὕχομαι κἀγώ πρός τόν ὕψιστον ὅπως μί 

ἀξιώσῃ νά ἐπισκεφθῶ τήν ποθητήν μοι πατρίδα καὶ τούς φιλτάτους μοι συγγενεῖς πρίν 

ἀποθάνω. 

 Τό ζήτημα τῆς ἀλλαγῆς τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς καὶ ἐκλογῆς τῶν προσωπικῶν αὐτῆς 

εἶνε ἕργον ἀποκλειστικόν τῆς κοινότητος. Ἐγώ οὔτε θέλω νά ἀναμιχθῶ ποτέ οὔτε νά 

ἐπέμβω, διότι ὡς πρό 55 ἐτῶν ἐκπατρισθείς δέν γνωρίζω κανέν τῶν ἁρμοδίων καὶ 

καταλλήλων προσώπων. Διά τά σχολεία ἐνδιαφέρομαι πολύ καὶ ἰδίος διά τά παρ’ ἐμοῦ 

συντηρούμενα Παρθεναγωγείον καὶ Νηπιαγωγείον ἅτινα ἐπιθυμῶ νά ἀκούσω σφόδρα 

κανονικῶς λειτουργούντα καὶ εὑωδούμενα καὶ τά ἐν αὐτοῖς ἀθῶα πλάσματα προαγόμενα ἐπί 

ἠθικῷ καὶ πνευματικῇ μορφώσῃ διότι τά θεωρῶ καὶ τέκνα μου πνευματικά. 

 Τά δέ αὐτά τακτικῶς κατά 6/μηνία στελλόμενα χρήματα ἅτινα βεβαιωθήτε ὅτι ἔνεκα 

τῶν οἰκτρῶν οἰκονομικῶν τῆς τραπέζης κόπτο ἀπό τά πρός ἰδίαν συνήρησιν μου, γνωρίζιτε 

ὅτι διαχωρίζονται ἀνέκαθεν ἀπό τόν ἀξιότιμον Κ. Δανάμπαση τόν τέλειον πληρεξούσιόν μου 

καὶ χαίροντα ἀμέριστον τήν ἐμπιστοσύνην μου, ὥστε δι’ ὅλα τά ἀφορώντα αὐτά τά 2 

σχολεία δύνασθε νά συνεννοηθείτε μετά τοῦ ἰδίου.  

 Ἐξεπλάγην ὄμως ὅτι ἕμαθον ἐξ ἐπιστολῆς του, ὄτι ἀντί νά τῷ ἀπονείματε εὐχαριστίας 

διά τό βάρος ὅπερ ἐξ ἀγνοῦ πατριωτικοῦ καθήκοντος ἀνέλαβε, τόν ἐνηγάγετε ἐπί 

ὐπολανθανούσῃ ὑπονοίᾳ αὐτοῦ τε καὶ τῆς πρῴην Ἐφοροεπιτροπής εἰς τήν Μητρόπολιν πρός 

ἀπόδοσιν λογαριασμοῦ τῆς πρό ἐτῶν διαχειρήσεως τοῦ χρημάτων μου ὧν τόν λ/σμόν ἔχω 

λάβει τακτικῶς παρά τῶν ἰδίων. Τό διάβημα σας τούτο καίτοι ἀρκούντες δικαιολογείσθε ἐν 

τῇ νεωτέρᾳ σας, οὐχ ἦττον μί ἔθλιψε σφόδρα διότι βλέπω ἐν αὐτῷ εἰσχωρήσαν τό μικρόβιον 

τῆς έπαράτου διχονοίας, τῆς ὁποίας τάς καταστρεπτικάς συνεπείας γνωρίζετε κἀ΄΄ιστα, καὶ 

διότι ἀναιρεί τά περί ἁδελφικῶς συμβιώσεως γραφόμενα ἐν τῇ πρό χρόνων ἐπιστολῇ σας τῇ 

φερούσῃ τάς ὐπογραφάς ὅλων τῶν πατριωτῶν καὶ ὑμῶν αὐτῶν, τῆς συμβιώσεως, λέγω, ἥτις 
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εὐτυχῶς μέχρι τούδε διατηρηθή ἤδη ἔνεκα ἵσως μεκροφιλοτιμιῶν καὶ ἀτομικῶν 

ἀντεγκλίσεως ἀνεφύη παρακαλῶ νά προσπαθήσητε νά τήν ἀποσκορακίσητε διά τοῦ 

συνδιαλλακτικοῦ ἐνώματος τῆς ὁμοφροσύνης, καὶ νά μή λάβητε ποτέ εἰς αὐτήν ὡς 

παλαίστραν τά σχολεία ἄτινα μόνον διά τῆς συμπράξεως καὶ ὁμονοίας ὅλων τῶν πατριωτῶν 

εἶναι δυνατόν νά προοδεύουσι. 

 Ἐνστερνισθείτε, πατριῶται μου, τήν θείαν καὶ ὑψίστην ἐντολήν τοῦ Εὐαγγελίου, ἦν ὁ 

Χριστός μᾶς ἔδωκε εἰς τούς μαθητάς αὐτοῦ καὶ δι’ αὐτῶν εἰς ὅλον τόν Χριστιανικόν κόσμον 

«Ἀγαπάτε ἀλλήλους» καὶ τό «Μακάριοι οἱ Εἰρηνοποιοί» ἀποφύγητε δί πλαντι σθένει τό 

«οὐαί ἐκείνῳ δι' οὗ τό σκάνδαλον γίνεται» 

 Ἐξαιτούμενος τήν συγγνώμην ὑμῶν διά τάς παρατηρήσεις μου ἄς έθεώρησα 

πατριωτικόν καθήκον νά σας κάμω διατελῶ.    

Πρόθυμος 

     Στέργιος Στυλίδης 
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Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς τοῦ Εὐεργέτου ἀποκριτικῆς διά τήν ἐπιστολήν πρός τούς Μάλτου καῖ 

Ιωσήφ τῶν 29 Ἀπριλίου 1895 

 

ἐν Βουκουρεστίῳ τῇ 30 Ἀπριλίου 1895 

Ἀξιότιμε μου φίλε κ. Μιχαήλ 

   Εἰς Βιτώλια 

 

 Τήν φιλικήν σας 22 λήγοντος ἐπιστολήν ἔλαβον εἰς ἦν άπαντῶν καὶ ἀπονέμων ὑμῖν 

καὶ αὔθις τάς ἐγκαρδίους εύχαριστίας μου διά τό βάρος ὅπερ ἐξ ἀγνού πατριωτικού 

καθήκοντος άνελάβατε νά μέ άντιπροσωπεύσητε εἰς τό Ἰερόν τούτο ἔργον, παρακαλῶ ὑμᾶς, 

ὅπως ἐν τῇ έξιδιασμένῃ φρονήσει εἰς διαλλακτικῳ ενώματι φροντίσητε νά εἰρηνοποιήσητε 

τάς μικροφιλοτιμίας, ἐγκλήσεις καὶ ἀντεγκλήσεις τῶν ἐν διαφωνίᾳ διατελούντων πατριωτῶν 

μας χάριν τῆς εὐοδώσεως τῶν κοινοτικῶν καὶ ἰδίως σχολειακῶν ὐποθέσεων τῆς πατρίδος 

μας. Οἱ μεγαλόψυχοι ἅνθρωποι πάντοτε συγχωρούσι τούς μικρούς, καὶ μικροί ὄντως 

ἀπεδείχθησαν οἱ γνωστοί σου κύριοι οὕτοι ἐκ τοῦ ἀνοήτου διαβήματος. 

 Ἐν ταύτῃ μου θά εὔρητε ἔγκλειστα δύο ἀντίγραφα ὧν τό ἕν τῆς πρός ἐμέ ἐπιστολῆς 

τῶν δύο Κ. Κ. Μάλτου καὶ Κ. Ἰωσήφ Ἀθανασίου 21 Ἀπριλίου 1895 διά τῆς ὀποίας 

προσπαθούν νά δικαιολογήσουν τό διάβημά των, τό τό δε δεύτερον τῆς ἀποκριτικῆς μου 29 

Ἀπριλίου 1895 πρός αὐτοῦς ἐπιστολῆς χάριν περιεργείας καὶ ὁδηγίας σας διά τά περαιτέρω. 

Ἐγῶ ἀτυχῶς μετά ’μμάτια μου δέν εἶμαι καλά διότι κατήντησα σχεδόν ἀόμματος. 

Σκοπεύω δέ περί τά τέλη Μαΐου νά Ἐπισκεφθῶ τοῦς ὀφθαλμολόγους Ἱατρούς τῆς Βιέννης ἐξ 

ὦν ἐξαρτάται ἡ τύχη τῶν μματιῶν μου.  

Τά σεβάσματά μου πρός τήν οἰκογένειάν σου καὶ μετά πολλῆς ὐπολήψεως καὶ εἰμί ὁ 

φίλος σου. 

  Στέργιος Στυλίδης 
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Ἀντίγραφον Ἐπιστολῆς πρός Δανάμπαση 

 

  Ἐν Βουκουρεστίῳ 4 Μαΐου 1895 Βιτώλια 

 

  Ἀξιότιμε μου φίλε Κύριε Μιχαήλ Δανάμπαση 

 Πιστελυω ἤδη νά περιήλθεν εἰς χῶρας σας ἡ ἀποκριτική ἐπιστολή Ἀπριλίου 1895, ἐν 

ᾖ σας ἐνέκλειον καἰ δύο ἀντίγραφα τῆς πρός ἐμέ ἐπιστολῆς τοῦ Μάλτου καἰ Ἱωσήφ καἰ τῆς 

πρός αὐτοῦς άποκριτικῆς μου πρός ὀδηγίαν σας. 

 Κατόπη ἔλαβον ἐπιστολήν 23 λήξαντος γεγραμμένην ἀπό τόν Ἱωσήφ καὶ φἐρουσαν 

45 ὐπογραφάς Μεγαροβιτῶν τῆς ὀποίας ἀντίγραφον σάς ἐπισυνάπτω. Τήν πρός αὐτοῦς 

ἀπάντησίν μου ἀνοικτήν εὑρίσκητε ἐγκλειστον ἥν ἀφού ἀναγνώσητε σφραγίσητε καὶ 

ἐπιδίδιτε ὅπου καὶ ὅπως ἀνήκει. 

 Τίνος ἕνωων ὅμως ἐν τῇ ἐν λόγῳ ἐπιστολή μεταξύ τῶν 45 ὐπογραφῶν δέν φαίνονται 

αἱ ὐπογραφαί οὔτε τῶν Ἰερέων, οὔτε πρώην οὔτε τῆς νῦν ἐφοροεπιτροπῆς καὶ ἄλλων ἐν 

μέρει σημαινόντων Μεγαροβιτῶν ἀπορίας ἄξιον. Καί τοῦτο οὔχι διότι ἔχω ἀξίωσιν τινα ἀλλά 

φοβούμαι μήπως ἐκολύθησαν ἐκ τινός ὑστεροβουλίας οἱ μή ὐπογράψαντες πατριώται καὶ 

ἀφ’ἑτέρου ἐπιθυμῶ καὶ μέ εὐχαριστή αἱ ὐπογραφαί ὅλων τῶν πατριωτῶν μου, διότι τότε 

θεωρώ αὐτάς τρανόν δείγμα τῆς ὁμοφωνίας των. 

 Μόλα ταύτα εὔχομαι νά ἵδω τήν ὀμοφωνίαν των εἰς πράγματα καὶ οὐχί ἀπλάς καὶ 

πτερόεντα λόγια καὶ ὑπό τό κράτος τῆς γλυκείας ταῦτης ἐλπίδος διατελῶν. 

 

     Σας ἀσπάζομαι ἀδελφικῶς 

            Στέργιος Στυλίδης 
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Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς εὐχαριστηρίου 

 

  Ἀξιότιμοι Κύριοι 

   Ἀδελφοί Παπάζογλου 

    Εἰς Βουκουρέστιον 

 

 Τό ἐπεισόδιον, ὅπερ ἐπέφερε τήν ὀξύτητα τῶν ἀλγεινῶν ἐντυπώσεων καὶ κατά 

φαντασίαν μόνον ἀναλογιζόμενον θλίβει τάς καρδίας πάντων τῶν ἐνδιαφερομένων πολύ δε 

περισσότερον ὑμῶν τῶν συνεργούντων καὶ πρωταγωνιστῶν ὑπέρ τῆς ἐκ τῆς πτώχειας 

ἀπολυτρώσεως τῶν Σχολείων μας Παρθεναγωγείου καὶ Νηπιαγωγείου. Θλιβόμεθα, ἀλλ’ ἡ 

αἰχμηρά αὔτη θλίψις ἐδέσμευσε τάς γλώσσας πάντων ἡμῶν νά μή δυνάμεθα καὶ λέξη νά 

ἀρθρώσωμεν ὅπως ἐκφράσωμεν πρός ὑμᾶς τήν ἀγανάκτησιν τοῦ Μεγάλου ἡμῶν Εὐεργέτου, 

ὄν, πιστεύομεν ἐκ τοῦ εὐγενεστέρου αἰσθήματος ὁρμώμενοι δέν ἔχετε ἀφήσει παντελῶς 

μεμονωμένον νά στενοχωρήται καὶ κατά συνέπειαν διά τῆς εὐγενούς ταύτης πράξεως 

ἐπεσφραγίσατε διά τελευταίαν φοράν τήν μεγάλην ἀρετήν τῆς εὐποιΐας τῆς ὁποίας τά ἀγαθά 

καρούται τό Μεγάροβον. 

 Διό κατ’ ἐντολήν τῆς κοινότητος διερμηνειταί γενόμενοι τῆς βαθυτάτης αὐτῆς 

εὐγνωμοσύνης χαράττωμεν τάς ὀλίγας ταύτας γραμμάς καὶ διατελούμεν μετά τῆς 

προσηκούσης καὶ βαθυτάτης ὑπολ΄΄ηψεως καὶ ὑποσημειούμεθα. 

 

 Τῇ 29 Ἀπριλίου 1895 Βιτώλια 

      Ναούμ Ἰ. Βαρζάκου 

      Ν. Βαρζάκου διά Στερ. Δένδρου 

Τοῖς ἀξιοτίμοις Κ
οις 

Άδελφοῖς Παπάζογλου 

 Εἰς Βουκουρέστιον 

 

Υ.Γ. καθήκον ἐνομίσαμεν νά κάμομεν καὶ πρός τόν Εὐεργέτην ἐν γράμμα ὅπερ ἀφίσομεν 

ἀνοικτόν νά ἀναγνώσητε καὶ ὅταν τό ἐγκρίνητε τό δίδιτε. Διό καὶ συγγνώμην ζητούμεν. 
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Τό ἔγγραφον τῆς καταδίκης ἤτοι τό «Ἰλάμι» τοῦ Χριστοῦ 

 

Τῷ ἐβδόμῳ καὶ δεκάτῳ Τιβερίου Καίσαρος βασιλέως Ῥωμαίων Μονάρχου ἀνικήτου, 

Ὀλυμπιάδος διακοσιοστῆς πρώτης, Ἡλιάδος ὀγδόης, ἀπό κτίσεως κόσμου κατά τόν 

ἡμέτερον μερισμόν τῶν Ἐβραίων τετρακισχίλια καὶ ἑκατόν ἐβδομήκοντα τέσσερα ἔτη καὶ 

καταβολῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας ἐβδομήκοντα τρία, καὶ ἀπό ἐλευθερίας τῆς δουλωσύνης 

Βαβυλῶνος ἔτη πεντακόσια ὀγδοήκοντα καὶ καταστροφῆς τοῦ Ἰερού Βασιλείου ἐννενήκοντα 

καὶ επτά ἐτη, ἐπί ὑπάτου τοῦ λαοῦ τῶν Ῥωμαίων Λουκίου Ζιζονίου καὶ Μάρκου Σινίου καὶ 

ἀνθυπάτου τοῦ Ἰλλιρικού Παλιστέρα, κοινοῦ διοικητοῦ τῆς χώρας τῶν Ἰουδαίων, Κουίντου 

Φλαβίου καὶ τῆς διοικήσεως Ἰερουσαλήμ ἡγεμόνος κρατίστου Ποντίου Πιλάτου, ἐπιστάτου 

τῆς Κάτω Γαλιλαίας Ἡρώδου τοῦ Ἁντιπάτρου, τῆς ἄκρας ἀρχιερωσύνης Ἄννα καὶ Καϊάφα, 

Ἀλιάσου καὶ Μπάτιλ μεγίστων εἰς τόν Ναόν, ῥαμπίν Ἀμάμπελ, Γεοπτίνου ἑκατοντάρχου, 

ὑπάτου Ῥωμαίων τῆς πόλεως τῆς Ἰερουσαλήμ, Σουμπασαξίου Ποντίου ῥούφου. Ἐγώ ὁ 

Πόντιος Πιλάτος ἡγεμών διά τῆς βασιλείας τῶν Ῥωμαίων, επί τοῦ Πραιτωρίου τῆς 

ἀρχιηγεμονίας κρίνω, κατακρίνω καὶ καταψηφίζω εἰς θάνατον Σταυρικόν τόν Ἰησού 

λεγόμενον ὑπό τοῦ πλήθους Χριστόν, Ναζωραίον καὶ ἀπό πατρίδος Γαλιλαίας, ἄνθρωπον 

στασιώτη κατά τοῦ Νόμου τοῦ Μωσαϊκού, καὶ ἐναντίον τοῦ μεγαλοπρεπούς βασιλέως 

Ῥωμαίων Τιβερίου Καίσαρος καὶ ὁρίζω καὶ ἀποφαίνομαι τόν θάνατον αὐτοῦ σταυρικόν μετά 

τῶν ἄλλων κατά τό συνήθες τῶν καταδίκων, ἐπειδή συνήθροισεν αὐτός πλήθος ἀνθρώπων, 

πλουσίων καὶ πτωχῶν, οὐκ ἕπαυσε θορύβους ἐγείρων ἐνοχλεῖν τήν Ἰουδαίαν ποιῶν ἐαυτόν 

Ὑιόν Θεοῦ καὶ βασιλέα Ἰερουσαλήμ καὶ τοῦ Ἰεροῦ Ναοῦ, ἀπαρνούμενος τόν φόρον τοῦ 

Καίσαρος καὶ τολμήσας εἰσελθεῖν μετά βαΐων θριαμβευτής καὶ πλείστου ὄχλου, ὤσπερ τίς 

Ῥήξ ἐντός τῆς πόλεως Ἰερουσαλήμ εἰς τόν Ἰερόν ναόν καὶ διορίζομεν τόν ἡμέτερον πρῶτον 

ἐκατόνταρχον Κουΐντιον Κορνήλιον περιάξαι τούτον παρρησίᾳ εἰς τήν χώραν Ἰερουσαλήμ 

δεδεμένον, ἑστεφανωμένον ἀκανθίνῳ στεφάνῳ, ἵνα ᾖ παράδειγμα τοῖς ἄλλοις καὶ πᾶσι τοῖς 

κακοποιοῖς· μεθ’ οὗ βούλομαι συνάγεσθαι δύο ληστάς φονεῖς καὶ ἐξέρχεσθαι διά τῆς πύλης 

Γιαμπαράλας, τηῆς νῦν Ἀντωνιανῆς, ἀναχθήναι δέ αὐτόν τόν Χριστόν παρρησίᾳ ἐπί τό ὄρος 

τῶν κακούργων καὶ ἄνω τοῦ σταυρού τίτλον τεθήναι γεγραμμένον τρισί γλώσσας τῶν 

 

«Ἱησοῦ Ἀλόν ὁ Ἰλής» (Ἑβραϊστί) 

«’Ισοῦς ὁ Ναζωραίος Βασιλεύς Ἰουδαίων» (Ἑλληνιστί) 

«’Ιέξους Ναζωραίους ῥέξι Ἰουδαιόρουμ» (Ῥωμαϊστί) 
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Ὀρίζομεν οὖν μηδένα τῶν ἡστινοσούν τάξεις καὶ ποιότητος τολμήσαι ἁπερισκέπτως 

τήν τοιαύτην ἐμποδίσαι δίκην, ὡς ὐπ’ ἐμοῦ ὡρισμένην μετά πάσης σεμνότητος εἰς ποινήν 

τῆς αὐτομολίας τούτου, Ἑβραίου ὄντος κατά τά ψηφίσματα καὶ τούς νόμους τῆς βασιλείας 

τῶν Ῥωμαίων. 

 

Μάρτυρες τῆς ἡμετέρας ἀποφάσεως 

1. Ἀπό τῆς φυλῆς Ἰσραήλ: ῥωάμ Δανιήλ, ῥαμπινήλ, Ἰονάκιν, Μπανικάν, ῥοτάμ, Ἰουταβέλ 

και Περκουλάμ. 

2. Ἀπό τῆς βασιλείας καὶ ἠγεμονίας Ῥωμαίων: Λούκιος, Σεξτίλιος και Μαξιμίλιος. 

3. Ἀπό τῆς φυλῆς τῶν Φαρισσαίων: Μπαραμπάς Συμεών καὶ Μπονέλη. 

4. Ἀπό τῶν ὑπάτων καὶ δικαστῶν τῶν Ῥωμαίων: Ῥαμπόν, Μαντάνης καὶ Μακαρόλας. 

5. Ἀπό τῆς ἀρχιερωσύνης: Ῥωάν, Ἰουάδους και Μπουκασόλας. 

6. Νομικός σύμβουλος ἐπί τῶν ἐγκλημάτων τῶν Ἐβραίων: Μπουτάν 

Τέλος 

 

Ἐκ τοῦ «φάρου τῆς Θεσσαλονίκης» Ἐλήφθη τῇ 2 Ἀπριλίου 1903 σωτηρίῳ ἔτει - __ 

ἁντεγράφῃ ἑνταύθα πρός γνώσιν πάντων 

 

Αὕτη εἶναι ἡ καταδίκη, δηλ. τό ἔγγραφον τῆς καταδίκης (ἤτοι Ἰλάμι), τό ὁποίον 

ἔκαμεν διά νά σταυρώσῃ τόν Ἰησούν Χριστόν ὁ Πόντιος Πιλάτος καὶ λοιποί – πάρεδροι τοῦ 

δικαστηρίου. 
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 Ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου Ἀλεξάνδρου Πελαγωνείας διά τῆς ὁποίας 

ἀποδεικνύεται ἡ διαστροφή τῆς ἀληθείας καὶ ἡ μή ὀρθή κατανόησης τῶν συμφερόντων τῶν 

σχολείων καταφορά αὐτοῦ τοῦ Μητροπολίτου κατά τῆς Ἐφορίας χωρίς ποσῶς νά σκεφθῇ τό 

πραγματικόν συμφέρον. 

 

  Ἀξιότιμοι Κύριοι Σ. Δόγα, Ν. Βαρζάκου, Ι. Δένδρου, Γουραμάρι καὶ Β. 

Καρδίκη 

 

 Τῆς ἀπό τῆς Ἐφορείας παραιτήσεως ὑμῶν ἀποδεκτῆς γενομένης προσκαλούμεν ὑμᾶς 

ὅπως αὔριον Πέμπτην ὤραν 2
ην

 Τουρκιστί πρωϊνήν προσέλθητε εἰς τήν Ἰ. Μητρόπολιν καὶ 

παραδώσητε κατά τήν τάξιν τούς λ/σμούς τῆς διαχειρίσεως ὑμῶν ἐνώπιον καὶ ἄλλων 

ὑμετέρων συμπολιτῶν ἐπί τούτῳ προσκληθέντων καὶ αὐθημερόν προβώμεν ἀπό κοινοῦ εἰς 

ἐκλογήν νέων Ἐφόρων διότι ὁ χρόνος τῶν σχολικῶν ἐργασιῶν δέν ἐπιτρέπει μείζονα 

ἀναβολήν. 

 

 Εἤτε δε ὑγιαίνοντες ἐν Κυρἰῳ. 

 

  Ἐν Μοναστηρίῳ τῇ 3 Αὐγούστου 1894 

    Πελαγωνείας Ἀλέξανδρος 
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Δευτέρα ἐπιστολή τοῦ Μητροπολίτου πρός τόν Παπαστέργιον διά τῆς ὁποίας 

καταφαίνεται καθαρῶς ἡ κατά τῆς Ἐφορίας καταφορά αὐτῶν κατά τῶν εἰσήγησεων τῶν 

πατριωτῶν 

  Αἰδέσιμε Παπαστέργιε καὶ ἐφημερεύων εἰς Μεγάροβον 

 

 Εὐχόμεθα σε πατρικῶς ἐν Κυρίῳ 

 

 Ἐπειδή οἱ Ἔφοροι τῶν Σχολείων τῆς κοινότητος ἀπό πολλοῦ ὑπόβαλλων εἰς τήν 

Ἰεράν Μητρόπολιν τῶν ἀπό τῆς Ἐφορείας παραίτησην τῶν δί ἐγγράφου καὶ ταύτης δέ 

ἀποδεκτῆς γενόμενης ἀνάγκη εἶναι νά γίνηται ἐκλογή νέας Ἐφορίας, ἀξιοῦμεν καὶ 

παραγγέλλομεν τήν αἰδεσιμότητά Σας, ὅπως τήν προσεχή Κυριακήν προσκαλέσῃ ἐν τῷ 

δωματίῳ τῶν συνεδριάσεων τούς πρώην Κ
ους 

Ἐφόρους καθῶς καὶ τούς ἐκ τῶν πολιτῶν ΚΚ
ον 

Κ
ον

 Μάλτου, Ἰωσήφ Ἀθανασίου, Ἀναστ. Κίτζιαν, Γ. Δελέγκαν, Ν. Σουπήλα, Κωτζιάν, Ιω. 

Μισιρλή, Δημ. Τσιάντην, Νικ. Πίκουλε, Χρ. Καρδίκην, Μιχ. Ἰωσήφ, Α. Δούζαν, Κ. 

Νασιόκου, Τάκη Λήψη καὶ οἵους ἄλλους ἡ αἰδεσημότης σου ἤθελεν κρίνει καταλλήλους καὶ 

ἀφοῦ πρῶτον οἱ πρῴην Ἔφοροιπαραδώσωσι τούς λογαριασμοῦς τῆς διαχειρήσεως αὐτῶν 

κατά τήν τάξιν ἀμλεσως κατόπιν νά γίνῃ ἐκλογή τῶν διαδόχων αὐτῶν ἐκ τεσσάρων μελλῶν, 

ὥν τά ὀνόματα νά μᾶς ἀναγγείλῃς ἀμέσως πρός Ἐπικύρωσην τῆς ἐκλογῆς αὐτῶν. Ἐάν ὅμως 

εἰς τό νά γίνωσι ταύτα ἤθελον παρουσιασθἠ ἐμπόδια εἴτε ἐκ μέρους τῶν πρῴην Ἐφόρων, 

εἴτε ἐξ ἄλλων, ὁφείλουσι νά γνωρίσωσι πάντες ἀπό τοῦδε πάντες ὅτι ἡ Μητρόπολις ἐν τῷ 

δικαιώματι αὐτῆς καὶ ἐν τῷ ἐνδιαφέροντι ὑπέρ τῶν σχολείων προβήσεται ἀφεύκτως εἰς τόν 

ἐξ ὀφφικίου διορισμόν νέων Ἐφόρων καὶ θέλει ζητήσει διά τῆς ἀρμοδίας ὀδοῦ τήν 

παράδοσην τῶν λογαριασμῶν.  

Ταύτα ἐντελλόμεθα σοι νά γνωστοποιήσῃς καὶ ἐκτελέσεως ἀνυπερθέτως. 

Εἤτε δε ὑγιαίνων ἐν Κυρἰῳ. 

  Ἐν Μοναστηρίῳ τῇ 5 Αὐγούστου 1894 

    Πελαγωνείας Ἀλέξανδρος 

 

ἐκ τῶν ἀνωτέρω μνημονευομένων ὁνομάτων τά ἀποπλανήσαντα τόν Μητροπολίτην 

πρόσωπα εἰς τήν ἀπερισκεψίαν αὐτῶν καταφαίνονται καθαρῶς ὁποία τινά εἰσίν καὶ 
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πρωτεύουσων ὁ Μάλτος, ὁ Ἱωσήφ, ὁ Πίκουλες, ὁ Κότζιας, ὁ Δαλέγκα, Ἰ. Μισιρλής, Χρ. 

Καρδίκης, Μιχ. Ἰωσήφ. 

Ἁρμοδία ὀδός ἐννοεί «τήν Κυβέρνησιν» Ἐλεεινότης μεγίστη ἐν ᾦ ὁ λογαριασμός ἐδόθει εἰς 

τήν κοινότητα (σελ. 38 ἰδίου) τῇ 10 Ἰλουλίου 1894 
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 Ἀπάντησις τῶν Μεγαροβιτῶν εἰς τά γράμματα τοῦ Μητροπολίτου ἠμερομινίας 3 καὶ 

5 Αὐγούστου σελ. 191 ἰδίου ἀναφορικῶς τῆς Ἐφορείας. 

 

  Σεβασμιώτατε, 

 

 Συμφώνως τῇ διαταγῇ τῆς ὑμετέρας Σεβασμιώτητι, προσκληθέντων τῶν ἐν τῇ ἐκλογῇ 

σημειωθέντων πατριωτῶν καθῶς καὶ ἄλλων ἐπί τούτῳ ἁρμοδίων, ἐγένετο συνεδρίασις ἐν τῷ 

δωματίῳ τῶν συνεδριάσεων κατά τήν ὀποίαν πάντες οἱ πατριῶται ὁμοθυμοδόν ἀπεφῄναντο 

ὅπως ἡ Ἐφορεία συνεχίσῃ τό Ἔργον τῆς, καὶ κατά συνέπειαν παρακαλούσι τήν ὑμετέραν 

Σεβασμιώτητα νά μή ἀποδεχθῇ τήν παραίτησιν αὐτῶν ἀλλά νά παρακαλέσῃ αὐτούς νά 

ἐξακολουθήσοσι τό ἔργον αὐτῶν μέχρι τῆς διετούς λήξεως τπης προθεσμίας αὐτῶν 

ληγούσης τῆς 31 Ἰαν. 1895 κατά τό πληρεξούσιον των.  

Διατελούμεν μετά τού προσήκοντος σεβασμοῦ - σημειούμενοι βαθυσεβάστως. 

   

Τῇ 6 Αὐγούστου 1894 Μεγάροβον 

ἔπονται αἱ ὐπογραφαί τῶν πατριωτῶν τῶν πρα. 115 

 

 

 

 

Οἱ θέλοντες ἀκριβῆ ἔννοιαν νά λάβωσι καὶ ἀναγνώσωσι τάς ἀναφοράς τῆς ἐφορίας 6 

Ἰουλίου 1894 σελ. 34 ἰδίου πρός τῶν Μητροπολίτην καὶ Κ
ον 

Δανάμπασην δι ὥν ἡ Ἐφορία 

εὐρίσκει καλόν τού σχολικού ἔτους νά ληφθῄ ὡς βάσις ἑκάστης Ἐφορίας παραδόσεως 

λ/σμῶν καὶ ἀντικαταστάσεως αὐτῆς καὶ οὕτω ἐρρύθμισε τό βήμα αὐτῆς. Ἀλλά ’τινες τῶν 

πατριωτῶν ἐκ τῶν ὀποίων οἱ προεξάρχοντες σημειούται ἐν τῇ ἐπιστολῄ σελ. 191 τοῦ 

Μητροπολίτου θέλωντες νά φέροσι ἀνωμαλίας εἰσηγούνται κακῶς τόν Μητροπολίτης ἐν τῇ 

ἀπερισκεψίᾳ του κάμνει εἰς τάς εἰς 5 Αὐγούστου τήν ἐπιστολήν (σελ. 191 ἰδίου) πρός τόν 

Παπαστέργιον, διά τήν ὀποίαν οἱ πατριῶται ἐν τῇ δικαιοσύνῃ αὐτῶν ἔκαμαν τήν ἀπάντησιν 

ὁποίαν ἀντίκρει βλέπει πᾶς τίς σελ. 192 πάντη ἀντίθεσιν τῶν γραφομένων Μητροπολίτου. Αἱ 

ἠμερομηνίαι τῶν ἐπιστολῶν του μαρτυροῦσι τό ἐπείγον καὶ τό ἐνδιαφέρον αὐτοῦ. Ἡ Ἐφορία 

εἰδοποῖει αὐτόν τήν 6 Ἰουλίου 1894 σελ. 34 καὶ αὐτός ἀπαντᾴ 5 Αὐγούστου 1894 μετά ἕνα 

μῆνα καἰ 5 Αὐγούστου 1894 ζητεί τόν ἐξ ὀφφικίου διορισμοῦ Ἐφορίας – οἵα πλάνη. 
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 Πράγματα ἀπερίσκεπτα παντελῶς. 

Ἡ Ἐφορία παραδίδει λ/σμόν τήν 10 Ἰουλίου 1894 σελ. 28 καἰ αὐτός ζητεί λ/σμούς 3 

Αὐγούστου 1894 

Ἡ Ἐφορία γράφει καὶ οἰδοποῖει αὐτόν τήν 6 Ἰουλίου 1894 χάριν τοῦ καλοῦ τῶν σχολείων νά 

προβῄ εἰς νέαν ἐκλογήν διά νά ληφθῄ ὡς βάσις τό σχολικό ἔτος καὶ αὐτός λαμβάνει αὐτό εὶς 

παραίτησιν καὶ ἔγραψε ὅ,τι ἔγραψε σελ. 191 –μετά ἔνα μῆνα: Νά σου ἐνδιαφέρον –Νά ‘σου 

προκοπή –  

Ἔζησαν ταύτα εἰς ἑνθύμιησιν καὶ μὰθημα- 

 

1894 7/βρίου 14 Μεγάροβον 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



265 
 

2. Τα αυθεντικά κείμενα202 
 

 Σᾶς ἐπιστρέφομεν τὴν γραφὴν τῶν Ἐφόρων τῶν σχολείων Μεγαρόβου διότι ἡ ἑπιτροπή τῆς 

ἐκκλησίας ἔχει διὰ τό ἔτος 1893 νὰ πληρώσῃ f 104  πρέπει διά τοιοῦτον ποσὸν νὰ μᾶς στείλωσι 

γραφήν πρός τοῦτον δέ νά τοῖς εἴπητε ὅτι διά τό προσεχές ἔτος δηλ. διὰ τὸ 1894 καί ἀκολούθως θά 

λάβωσι τόκον μόνον f 86 πρός τοῦτον νά εἴπητε τῷ κυρίῳ Ναούμ Βαρζάκου ὅτι τὰς γραφάς μέ τάς 3 

φωτογραφίας ἐλάβομεν και συμφώνως ἐκάμαμεν διά νά μείνῃ ἥσυχος. 

        Βιέννῃ 29/10 Ἰανουαρίου 1894 

             Γεώργιος Μ. Οἰκονόμου 
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 Φωτογραφίες των γνησίων παρατίθενται στις εικ. 70-104: Παράρτημα, σ. 382-410 
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 (χειρόγραφο κείμενο σε κομμάτι χαρτιού – περιέχει και χαρτόσημο ή γραμματόσημο, 

τούρκικο) 

1
ο
 μέρος 

1889 Μεγάροβον 

Κ. Ι. Σιουπίλα 

Νικόλαος Τίρπα 

Στέργιος Μισιρλής 

Στέργιος Ἀδάμου Τσιάντη 

Διορία ἑν ἔτος Δία τοις  

23 Μαΐου τοῦ 1890 

 

Λίρας ὁθομ. 181 ½  

 

2
ο
 μέρος 

         ὀμόλογον Διά λίρας οθομ. 181 

½  

Ἀπό Σήμερον Διά ἑν ἔτος Διά ταίς 23 Μαΐου τού 1890 οἰ υποφενόμενοι ἔφοροι ἐπιτρόποι τῆς 

Κινότης Μεγαρόβου ὐποσχόμεθα πλιρόσας εἰς τῆν διαταγήν τῶν κ. Ἀδελφῶν Γ. 

Ταουσσάννην. Τας Ἀνοτέρου λίρας οθομανικᾶς ἐκατόν ὀγδοήκοντα μία ὄμιαι τάς ὀποίας 

εμετρίθυμεν παρά τοῖς ἰδίοις εἰς μετριτά. Διά Αναγωγήν τόν Ἰερών ἐκπεδευτικών 

καταστημάτων ἡμῶν παρελθούσαν δε τῆς ἄνω διορίας υποσχόμεθα πλιρούσι καί τόν τόκον 

αυτόν πρός δέκα τοίς ἐκατόν Τοῦ χρόνου καί οὔτως ὐποφενόμεθα. 

               Σέρρες τή 23 Μαΐου 1889 ἐνέαν 

1893 7βρίου 1 τό παρόν 

Σημείωμα εξωφλήσει με 

Πληρωμής 99 λιρ. τουρ. 

τοίνη πρός ἐξόφληση 

 

3
ο
 μέρος 

Διά τό ὄπισθεν ποσόν ἐμετρήθιμε λίρας οθομανικάς τριάντα πέντε Αρ. 35 Τῇ 5. 7/βρίου 

Βιτώλια Διά τό όπισθεν ποσόν ἐμετρίθοντα λίρας οθομανικάς εξίκοντα έξ Αρ. 66 Τῇ 3 

7/βρίου 1892 Βιτώλια 1893 Αὐγοῦστου 30 εξόφλισα Διά τοῦ ὄπισθεν ὐπόλοιπον χρέος 

        Ἀθάν. Σ. Ταουσσάννης 
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(υδατογράφημα με το περιεχόμενο)
203

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

        ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ 

                         1899 

 

Ἀριθμ. Πρωτοκόλλου     

 57 

Ἀξιότιμε Κύριε 

 

Ἐξαγγέλων τῇ Ὑμετέρᾳ Τιμιότητι, ὅτι ἡ Ἀνωτάτη Ἐπιτροπή τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἑλληνικῆς 

Ὀρθοδόξου Κοινότητος ἐν τῇ χθές γενομένῃ συνεδρίασει αὐτῆς ἐξελέξατο ὑμᾶς μέλος τῆς ἐν 

λόγῳ Ἐπιτροπῆς, γνωρίζω ὑμῖν τοῦτο εὐελπις ὅτι ἡ Ὑμετέρα Τιμιότης ἀποδεχομένη τήν ἐν 

λόγῳ ἐκλογήν ἐν τῇ εἰλικρινεὶ ὑπέρ τῶν συμφερόντων τῆς καθ’ ἡμᾶς Κοινότητος μερίμνῃ 

θέλει ἐργασθῆ μετά τῆς προσηκούσης προθυμίας· ἐφ’ ᾧ καί διατελῶ.  Ἐν τῇ καθ’ἡμᾶς 

Μητροπόλῃ τᾖ 9
ῃ
 Μαρτίου 1902. 

     Τῆς Ὑμετέρας Τιμιότητος 

     εὐχέτης πρός Θεόν διάπυρος 

Τῷ Τιμιωτάτῳ Κυρίῳ 

Ναούμ Βαρζάκου 

κτλ 
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 Βλ. εικ. 73: Παράρτημα, σ. 385 
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(στρογγυλή πράσινη σφραγίδα με περιεχόμενο) 

    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΛΑΓΩΝΕΙΑΣ 

1891        (υπογραφή μητροπολίτη) 

 

Πληρεξούσιο 

  

Ἡ κοινότης Μεγαρόβου συνελθοῦσα σήμερον ἐν τῷ δωματίῳ τῆς ἐφοροεπιτροπῆς 

ἀποφασίζει παμψηφεί καί ὁμοθυμαδόν καί ἐκλέγει πληρεξουσίους ἀντιπροσώπους __ 

ἐφοροεπιτρόπους τῆς ἐκκλησίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου τούς κ. Κ. Θεόδωρον Γιάννα, 

Στέργιον Δόγα, Ναούμ Βαρζάκον, Θωμᾶ Βίστα, Στέργιον Δένδρου, Ἰωάννην Γαρδίκην, 

οἵτινες (υπό την προεδρείαν τῆς Α. Σεβασμιότητος τοῦ Μητροπολίτου Πελαγωνείας καί) θά 

μεριμνῶσιν ὑπέρ τῆς προαγωγῆς τῶν ἐμπιστευομένων αὐτοῖς σχολείων καί νά ἑλθωσιν εἰς 

συμφωνίας διδασκάλων. Οἱ εἰρημένοι ἐφοροεπίτροποι θά χαίρωσι καί τήν πλήρη ἐπιτροπήν 

ἐπί τοῦ δάσους Μεγαρόβου, θά φροντίσωσι δέ ὑπέρ τοῦ συμφέροντος τῆς κοινότητος. (θά 

υπηρετήσωσι δέ ἐπί διετίαν.) 

 Ἐγένετο δέ τό παρόν παρόντων τῶν ὑποφαινομένων συμπατριωτῶν. (Ανεγνωρίσθη 

δέ καί τό ὑπόλοιπον εἰς Ταουσσάννην χρέος.) 

 Ἐν Μεγαρόβῳ τῇ 31 Ἰανουαρίου 1893 

 

 
204

Ἡ κοινότης 

Οἱ Αἰδεσιμώτατοι ἱερεῖς   - Μιχάλι Χρίστου  

- Παπά Γιαννάκης Α. Σαούλ.   - Στεργιούδι 

- Παπά Ναούμ Παπα Ίων   - Κωσταντίν Χρίστου 

- Παπά Στέργιος    - Στέργιον Τίρπα 

- Παπα-Γεώργιος    - Ἀδελφοί Κ. Σιουπίλλα
205

 

- Κωστής Πέτρου    - Ἀθανάσιος Μ. Δούτσης 

- Ζήσης Στεργίου    - Ζήσης Δ.  

- Στέργιος Σ. Γεωργίου   - Ναούμ Γώγου 

- Δημήτρης Δ. Σκαλέρα   - Κωστής Πάνου  

- Ναούμ Τέρπη    - Κυριαζή 

- Γούσιας Ν. Μάλτου    - Ἀδελφοί Ν. Βάλλα 

                                                           
204

 Αντεγράφησαν μόνο τα ευανάγνωστα ονόματα 
205

 Βλ. εικ. 77 και 78: Παράρτημα, σ. 389-390 
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-Ἀναστάσης     - Τάκη Χ. Χατζή 

- Κώστη Νασόκου    - Χρ. Γ. Γαρδίκι 

- Δημήτρη Χατζῆ Νικόλας   - Μιχάλης Λέγγ. 

- Στέργιος     - Πάνου Μηρόστη 

- Νικόλαος Στεργίου    - Αθανάσι Χρίστο 

-Ζιόγα      - ἀδελφοί Αδάμ Μηζάνα 

- Ντίνο Δημήτρη Δελέγ(γ)α   - Θωμά 

- Μιχάλι Ι.        

- Γιανάκις Τρπίνας     

- Ζήσης Κ.      

- Στέργειον Δ. Γώγου 

- Δημήτρη Ν. Χάτσι 

- Νικόλας Δημήτρη Νάκου 

- Αδάμ Στεργίου 

- Γιανάκι Δ. Δαφίνη 

- Νικόλας Μηλιώσης 

- Στέργιος :Κ: Ρεσνιαλῆς 

- Θωδωρής Πιτόσκα 
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Ἐν Θεσ/νίκῃ 16/2/902
206

 

  

 Ἀγαπητέ Μιχαλάκη χαῖρε. 

     Μοναστήριον. 

 

 Τήν ἀπό 13 τρέχοντος ἐπιστολήν σας ἐλαβον χθές διά τοῦ Καρλαγάνη, τήν ὁποίαν 

ἀναγνώσας ἐχάρην σφόδρα μαθών τῆς μετά τῆς Μαρίκας θυγατέρας τοῦ γνωστοῦ μου Κ
ου 

Θεοδώρου Σιακτζῆ ἀρραβῶνας σου. Συγχαίρων ὁθεν Σέ ἀπό καρδίας εὔχομαι ταχείαν καί 

τήν στέφιν σας. Ἔπραξες λίαν φρονίμως  διά πολλούς λόγους άποφασίσας ἴνα ἐκ τῶν 

σπλάχνων τῆς πατρίδας ἐπιλέξῃς τήν μέλλουσαν συζυγόν σου. Συναικέσιον δέ ὑπόο 

τοιούτων συνθηκῶν γινόμενον ἐγγυάται πάντοτε ἴνα φέρῃ καρπούς αγλαείς, ὡς έκ τούτου ἡ 

χαρά τῶν περί ὑμῶν ἐνδιαφερομένων εἶναι ἐτι μεγαλυτέρα. 

 Τῇ μνηστῇ σου Μαρίκα ὠσαύτως τῷ πενθερῷ σου Θεοδώρῳ πρόσφερε ἐκ μέρους 

μου τά συγχαρητήρια. 

 Ἀσπαζόμενος Σέ ἀδελφικῶς. ________ ὁ ὑμέτερος 

     Νικόλαος Κορίννας 
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 Βλ. εικ. 79: Παράρτημα, σ. 391 
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 Γνωρίζω ὅτι εἰς τάς 7
ου

  Νουμ. 893
207

 

Ἡ Ἐφορεία ἐνοίκιον διά τό ἔτος 1894 τῶν βοσκῶν διά ἐξ. 18 λίρ. 1962 εἰς τόν Κ
ον 

Στέργιον 

Δένδρου διά τόν Κ
ον 

Γιαννούλην 

Ἡ Ἐφορεία σέβεται τήν ὐπογραφήν της καὶ ἀπεκατέστησε ἀφειδῶς (τό) κύρος τού Στέργιου 

Δένδρου. 

Ὁ Στέργιος Δένδρου εὐλαβείται τό ὄφελος τῆς ἐκκλησίας καὶ μεταβιβάζῃ ἐλευθέρως τό 

ἔγγραφον εἰς ἐκείνους τούς πατριώτας οὕτως παρουσιάζῃ τό διαδιδόμενον κέρδος 5 λιρ. 

Τουρ. 

Παρακαλήται λοιπόν  

Πονούντας διά τό καλλόν τῆς πατρίδος νά φροντίσωσι νά πωλήσωσι  τοῦ βοσκοῦ 

διά τόν βοσκόν διά 23 λιρ. καὶ νά πληρώσωσι εἰς τόν Κ
ον 

Δένδρου 18 λίρ. καὶ εἰς τήν 

Ἑκκλησίαν νά προσφέρωσι 5 λίρας καὶ θά λογίζονται Εὐεργέται τῆς. 

  

 Προθεσμία  15 ἠμερῶν 

     ἡ Ἐφορεία 

1200 

  108 

 1308 

 1053 30 

           246 10 
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 Βλ. εικ. 97: Παράρτημα, σ. 406 
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  Σεβασμιώτατε
208

 

 

 Κατά συνέπειαν λήξεως τῆς συνήθους παρ’ ἡμῖν Ἐφοροεπιτροπικῆς περιόδου 

ὑπαγορευόμεθα νά παραδόσομεν τούς λογαριασμούς οὕς ἑτοιμάζομεν τῇ ἡμετέραᾳ κοινότητι 

ἑπομένως καὶ τῇ ὑμετέρᾳ Σεβασμιότητι. 

 Ἐπειδή δε ὁ παρών χρόνος εἶναι σπουδαίος άναφορικῶς τῶν ἀνανεώσεων 

συμφωνιῶν καὶ μεταρρυθμίσεων ὡς ἐνδιαφεόμενοι πολίται κηδόμενοι, θερμῶς 

παρακαλούμεν τήν ὑμετέραν Σεβασμιότητα ὅπως ἐν τῇ πατρικῇ αὐτῆς μερίμνῃ λάβῃ τήν 

πρόνοιαν πρός ἀντικατάστασιν ὅπως προληφθῇ πᾶσα ἐνδεχομένη ἀνωμαλία διαβεβαιούντες 

αὐτήν, ὅτι ἡ ἐπίσπευση ἐστίν ἁπολύτως ἁναγκαία. 

 Ὅθεν διατελούντες μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ ὑποσημειούμεθα 

βαθυσεβάστως. 

 Τῇ 6 Ἱουλίου 1894 Μεγάροβον 

    Οἱ Ἐφοροεπίτροποι τῶν Ἐκπαιδευτηρίον καταστημάτων 

    Θεόδ. Γιάννης 

    Στέργιος Δόγα 

    Ν. Βαρζάκου 

    Στέργιος Δένδρου 

    Βάγκος Καρδίκης 

    Διά Θωμάν Βίστα –Ν. Βαρζάκου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
208

 Βλ. εικ. 102: Παράρτημα, σ. 409 
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 (κάρτα αλληλογραφίας)
209

 

(1
η
 σελίδα οριζόντια) 

CARTE POSTALE 

(κυκλική ταχυδρομική σφραγίδα BITOLA με ημ/νία 26.ΙΙ.1916)  

Monastir 

Битола 

Madame 

Eleni Naoum Varzakou 

(yeni hamam- Pagiatraitche mahali) 

Елени Наумь Барзакова 

 

(2
η
 σελίδα κάθετη) 

... 17 Сечко 1916 

... Маико. 

Здраво живо оть мене 

син ти Миаль. Ти бащамь десната раката. Писмото 

го зедохме и много сь исрадахме. Благодаримь Бога за здравието  

тфое и добро видение. Да живишь 

наша мила маиько 

 

тфои синь Миаль 

(μετάφραση περιεχομένου) 

 

(1
η
 σελίδα οριζόντια) 

CARTE POSTALE 

(κυκλική ταχυδρομική σφραγίδα BITOLA με ημ/νία 26.ΙΙ.1916)  

Monastir 

Битола 

Κυρία 

Eleni Naoum Varzakou 

 (yeni hamam- Pagiatraitche mahali) 

Ελένη Ναούμ Μπαρζάκοβα 

 

(2
η
 σελίδα κάθετη) 

17 Φεβρουαρίου 1916 

... Μητέρα 

Χαίρεται από εμένα 

τον γιο σου Μι(χ)άλη. Σου φιλώ το δεξί το χέρι. Το γράμμα 

το πήραμε και χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Θεό για την υγεία 

σου και την καλή σου όραση. Να ζήσεις 

αγαπητή μας μητέρα. 

 

Ο υιός σου Μι(χ)άλη(ς) 

                                                           
209

 Βλ. εικ. 94 και 95: Παράρτημα, σ. 403-404 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το κύριο συμπέρασμα, το οποίο και τέθηκε εξαρχής ως σημαντικότερο ζητούμενο της 

έρευνας, είναι πως η ελληνόγλωσση εκπαιδευτική προσπάθεια στο Μεγάροβο κάθε άλλο, 

παρά προσπάθεια υπήρξε. Πρόκειται για μία καλά οργανωμένη και κατευθυνόμενη 

εκπαίδευση την οποίαν είχαν οραματισθεί οι πρόκριτοι του Μεγαρόβου, κι αυτό διότι, όπως 

είδαμε, ακολούθησαν, ήδη από το ανεπτυγμένο εκπαιδευτικό κέντρο της Μοσχόπολης, μια 

φιλεκπαιδευτική κοινοτική πορεία. Στον καινούργιο τόπο, εκμεταλλευόμενοι τους πόρους 

και τις διασυνδέσεις που προέκυψαν ακριβώς λόγω της φυγής από την αρχική κοιτίδα,  

διέπρεψαν όχι μόνο κοινοτικώς, αλλά και κοινωνικώς στην ευρύτερη κοινωνία της 

πρωτεύουσας του βιλαετίου τους και ακόμη πιο μακρυά. Επομένως, είναι εύλογο το 

συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση στο Μεγάροβο δεν ήταν απλώς sui generis, αλλά προηγήθηκε 

αυτής του Μοναστηρίου και την δημιούργησε, άμεσα και έμμεσα. Εδώ, επισημαίνεται πως 

υπό την έννοια του επιρρήματος «έμμεσα» εννοείται πως οι πρωτοβουλίες και η 

εγκατάσταση των Μεγαροβιτών στο αστικό κέντρο του Μοναστηρίου, που δημιουργήθηκε 

μέσα από αυτή την μετοίκηση, επηρέασαν και προετοίμασαν το κοινωνικό του σύνολο για 

την ίδρυση των εκεί σχολείων. Τα εκπαιδευτικά καταστήματα Μεγαρόβου, ακολουθούσαν 

την συνολική πορεία και δομή όλων των ελληνόγλωσσων πατριαρχικών σχολείων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως προκύπτει από το κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται το 

θεσμικό πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης, σε συνάρτηση με τις πολύτιμες και καλά δομημένες 

πληροφορίες του Κώδικα. Έπειτα, λοιπόν, από τον εντοπισμό των αρχών της 

ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Μεγάροβο, οδηγούμαστε στο πρώτο σύνολο 

συμπερασμάτων.  

Άλλος ένας σημαντικός στόχος αυτής της έρευνας αποτέλεσε η χρονική τοποθέτηση του 

πρώτου ελληνόγλωσσου εκπαιδευτικού ιδρύματος στην περιοχή Μοναστηρίου, και πιο 

συγκεκριμένα στο σύνολο Μεγάροβο-Μοναστήρι. Από την έρευνα προκύπτει το 

συμπέρασμα πως, το 1809 λειτουργούσε τουλάχιστον ένα ελληνόγλωσσο σχολείο στο 

Μοναστήρι, ενώ σε συνάρτηση με την αναφορά στα έτη 1808-1810 από τον Κώδικα το ίδιο 

ισχύει και για το Μεγάροβο. Έτσι, τοποθετείται η χρονιά ίδρυσης του πρώτου 

ελληνόγλωσσου εκπαιδευτηρίου στο Μεγάροβο, τουλάχιστον, είκοσι (20) χρόνια πρωτύτερα 

από τα έως τώρα δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο επαληθεύεται η υπόθεση ότι η εκπαίδευση 

στο Μεγάροβο και στο Μοναστήρι ξεκίνησε και βάδιζε παράλληλα. 
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1. Η συμβολή του Κώδικα 

Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάγνωση και μόνον του 

Κώδικα, είναι η διαφοροποίηση των χρονολογιών που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Μια κοινά 

αποδεκτή ως αξιόλογη πηγή
210

, παραθέτει πως το νηπιαγωγείο Μεγαρόβου ιδρύθηκε το 1835 

από τη φιλεκπαιδευτική αδελφότητα «Ἡ Ἐλπίς», χρονιά κατά την οποία η αδελφότητα πολύ 

πιθανόν να μην είχε συλληφθεί ως ιδέα. Η πληροφορία σχετική με τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές 

του νηπιαγωγείου ούτε απορρίπτεται, αλλά ούτε και επαληθεύεται μέσα από τον Κώδικα. 

Αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πως η ίδρυση, πολύ πιθανόν να έγινε με πρωτοβουλία 

αυτής της αδελφότητας, η ύπαρξη της οποίας επαληθεύεται, αλλά στη συντήρηση 

συνέβαλαν, τόσο η κοινότητα, όσο και η διοίκηση της Εκκλησίας. Είναι βέβαιον, ωστόσο, 

πως τη συντήρηση, του νηπιαγωγείου είχε αναλάβει ο Στυλίδης τρία χρόνια πριν από την 

χρηματοδότηση του Παρθεναγωγείου. Αυτό προκύπτει από το δημοσίευμα στο φύλλο 

εφημερίδος 2511 του 1895, το οποίο δεν εντοπίστηκε. Επιπλέον, όπως δείχνουν οι 

ισολογισμοί και οι αναφορές προς τους Μητροπολίτες και τον Πατριάρχη, ο Στυλίδης 

κάλυπτε ένα μεγάλο μέρος των εξόδων αυτών των δύο εκπαιδευτηρίων, με αποτέλεσμα να 

διακοπεί η συνδρομή της Μητρόπολης, αλλά όχι ολόκληρο το απαιτούμενο ποσόν.  

Εικάζεται συνήθως, και αλλού διατυπώνεται ο ισχυρισμός, πως ο Στυλίδης έχτισε ή 

αγόρασε ακίνητο για τη στέγαση του Παρθεναγωγείου, και μάλιστα με χρονική τοποθέτηση 

στο 1864 ή 1883
211

. Δεν προκύπτει τέτοιο συμπέρασμα μέσα από τον Κώδικα. Αντ’ αυτού 

αντλούμε την πληροφορία ότι υπήρχε η διάθεση και η οικονομική δυνατότητα αγοράς 

ακινήτου για τον σκοπό αυτό, αλλά δυστυχώς, λόγω, μάλλον, προσωπικών συμφερόντων και 

έλλειψης συνεννόησης μεταξύ των φορέων της κοινότητας, η αγορά αυτή δεν 

πραγματοποιήθηκε. Αντίθετα, πληροφορούμαστε από τον Κώδικα για έναν, καθώς φαίνεται, 

ξεχασμένο ευεργέτη, η συμβολή του οποίου μένει να ερευνηθεί μελλοντικά. Πρόκειται για 

τον Νικόλαο Μιχαήλ, για τον οποίο κάνει μνεία ο Παπαδόπουλος
212

 ως Κρουσοβίτη 

εγκατεστημένου στις Σέρρες. Ο Νικόλαος Μιχαήλ φαίνεται να είναι ο ευεργέτης που έκτισε 

το Παρθεναγωγείο Μεγαρόβου περίπου στο μέσον της δεκαετίας του 1860, και επομένως η 
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χρονολογία 1864 που αναγράφει ο Παπαδόπουλος, να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

Έπεται το συμπέρασμα πως ο ευεργέτης Μιχαήλ, δεν προσέφερε σταθερό ή καθόλου 

επιπλέον χρηματικό ποσόν για τη συντήρηση του κτιρίου, κάτι το οποίο ανέλαβε να πράξει η 

κοινότητα. Η ευεργεσία, λοιπόν, του Στυλίδη είναι αυτή που έρχεται να συμπληρώσει το 

κενό και να προσφέρει μια ανακούφιση στην εφοροεπιτροπή. Ο Στυλίδης καταθέτει τον 

Φεβρουάριο του 1893 το χρηματικό ποσόν στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και όχι μια 

δεκαετία νωρίτερα, όπως μας πληροφορεί ο Κολτσίδας
213

, κι αυτή η πληροφορία 

επιβεβαιώνεται τόσο από τις αλληλογραφίες του Κώδικα, όσο και από τον κατάλογο 

κληροδοτημάτων της Εθνικής Τραπέζης
214

.  

Πέρα από χρονολογίες, ο Κώδικας απορρίπτει και πληροφορίες που σχετίζονται με 

ονόματα ανθρώπων. Σε περίοπτη θέση πάντα, ακόμα από το πρώτο πόνημα αφιερωμένο στο 

Δοξασμένο Μοναστήρι, βρισκόταν το όνομα της Αικατερίνης Βενιζέλου, πληροφορία η 

οποία, όχι μόνον δεν επαληθεύεται μέσα από τον Κώδικα, αλλά αντικαθίσταται από άλλη. 

Για την ίδια εποχή κατά την οποία έως τώρα αναφερόταν ως διευθύντρια παρθεναγωγός η 

αδελφή του Ελευθέριου Βενιζέλου, μαθαίνουμε πως το Παρθεναγωγείο ήταν διευθυνόμενον 

παρά τῆς ἀρτίως διορισθείσας Ἁμαλίας Χρυσοχόου. Δίπλα σε αυτή την πληροφορία, 

προστίθενται και οι ξεχωριστοί ονοματικοί πίνακες των διδασκόντων των σχολείων, 

αδιάκοπα, από το 1845 έως τις ημέρες του Βαρζάκου. Αυτές οι πληροφορίες, μαζί με την 

αξιολόγηση του έργου του καθενός δασκάλου του Ελληνικού Σχολείου, συμπληρώνουν ένα 

μεγάλο κενό, αλλά και διορθώνονται πολλές παρανοήσεις που ίσως να είχαν δημιουργηθεί 

σχετικά με το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτηρίων Μεγαρόβου. 

2. Ο Ναούμ Ιωάννου Βαρζάκου 

Η έλλειψη άμεσων πληροφοριών, αναφορών και θυμήσεων για το όνομα του γραφέα του 

Κώδικα υπαγόρευσε τη διαμόρφωση ενός προσώπου του που διαφαίνεται αχνά μέσα από το 

έργο του.  

Το όνομά του εμφανίζεται σχεδόν σε όλα τα κείμενα του Κώδικα, αλλά και σε πολλές 

αναφορές περί Μεγαρόβου, αν και οι αναφορές αυτές πάντα παραμένουν ένα όνομα 

ανάμεσα στα πολλά. Φέρεται ως γραφέας πολλών σημειώσεων, αποστολέας φιλικών και 

επίσημων επιστολών, συνυπογράφων επιστολών με άλλους έφορους, στενός φίλος και 
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συνεργάτης του Στέργιου Στυλίδη και των αντιπροσώπων αυτού, των μελών της οικογένειας 

Δανάμπαση. Υποδεικνύει άλλες φορές, ενώ άλλες καταδεικνύει την πνευματική κυριότητά 

του σε διατριβές (δημοσιεύματα) εφημερίδων, όπου υπερασπίζεται τα συμφέροντα του 

Μεγαρόβου και απαιτεί τη θέση που ανήκει σε αυτή την κοινότητα στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σήμερα στο Μοναστήρι μόνο ένας άνθρωπος, ο Δρ. Νίκο 

Ποπνίκολα, θυμάται αυτό το επίθετο με την παραλλαγή Барзаков(а) (Μπαρζάκοβ(α)) όπως 

αυτό εμφανίζεται στην κάρτα αλληλογραφίας, απεσταλμένη από τον υιό του στη σύζυγό του 

από την Κωνσταντινούπολη.  

Σε μία συνέντευξη, ο συγγραφές τοπικής ιστορίας και υπέρμαχος της αποκατάστασης της 

πρέπουσας κοινωνικής θέσης των Βλάχων, ο Δρ. Ποπνίκολα, είπε πως πρόκειται για 

οικογένεια από το Τύρνοβο, το διπλανό χωριό του Μεγαρόβου. Ο ίδιος είναι της άποψης πως 

τα δύο αυτά χωριά πρέπει να εξετάζονται ως ένα αδιάσπαστο σύνολο, αφού τα χωρίζει μόνο 

μια γέφυρα και συχνά συγγενικές σχέσεις α΄ και β΄ βαθμού. Ανέφερε, λοιπόν, ότι η 

οικογένεια Βαρζάκου μετά την, όπως την ονομάζει «γενοκτονία» των Βλάχων, κατέφυγε 

στην Ελλάδα, αλλά που ακριβώς του ήταν άγνωστο. Ο τάφος της οικογένειας άγνωστος κι 

αυτός, προς το παρόν. Χρειάστηκαν πολλές προσπάθειες, πολλοί συλλογισμοί και πολλές 

λογικές πράξεις ώστε να γίνει μια πρώτη αποκατάσταση της εικόνας αυτού του Μεγαροβίτη 

διανοούμενου. 

Φαίνεται πως ταξίδευε συχνά ανά την επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Γράφει από τη Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη, από τη Θεσσαλονίκη παραπάνω από 

μία φορές. Από το ύφος και τα θέματα που πραγματεύεται στις διατριβές και τις αγορεύσεις 

του, έχουμε την αίσθηση πως, γνωρίζοντας τη γεωγραφία καλά, τουλάχιστον δύο (2) φορές 

υπέγραψε δημοσιεύματά του με τα ονόματα, τη μία φορά, «Αντώνιος Ηλίας» και την άλλη 

«Αντώνιος Ηλίας Μυτιληναίος», με τα εισαγωγικά των οποίων σαν να προσπαθεί να μας 

δείξει πως πρόκειται απλώς για ψευδώνυμα. Πολλά από τα δημοσιεύματά του εντοπίστηκαν. 

Άλλα, εκείνα τα οποία δεν έφεραν την ονομασία της εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκαν, 

παρά τις προσπάθειες, δεν εντοπίσθηκαν.  

Μια διαφωτιστικότατη πληροφορία, παρουσιάζει τον υιό του, Ιωάννη, στην Γ΄ τάξη του 

Γυμνασίου Μοναστηρίου
215

. Και δειλά-δειλά η ιδέα άρχισε να αποκτά μορφή, πάντα ως 

λογική συνεπαγωγή των σκόρπιων αναφορών στο όνομά του. 
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Το πρώτο βέβαιο είναι ότι ήταν από το Μεγάροβο (ή το Τύρνοβο), όπου πολύ πιθανόν 

και γεννήθηκε. Είχε έναν αδερφό, τον Μηνά. Ο πατέρας του, προφανώς, ονομαζόταν 

Ιωάννης, όνομα το οποίον έδωσε και στον υιό του, αφού στην παραπάνω έκθεση του 

Γυμνασίου, ως μεσαίο εμφανίζεται το όνομα Ν(αούμ). Αν δεχτούμε ως αληθή την αποδοχή 

του συζυγικού ονόματος ως μεσαίου στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, τότε, η σύζυγός του 

ονομαζόταν Ελένη και είχε τουλάχιστον έναν ακόμη υιό, τον Μιχαήλ, τον οποίο ο Α΄ ΠΠ 

βρίσκει στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρουμε πως ο Βαρζάκου είχε υψηλές γνωριμίες στην 

Κωνσταντινούπολη, όπως και στη Σμύρνη, αλλά και στενές επαφές με την Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη. Κια αφού συνέβαλε τόσο ενεργά στη διαμόρφωση, τουλάχιστον από 

οικονομικής άποψης, της εκπαιδευτικής πολιτικής Μεγαρόβου, είναι εύκολο να τον 

συνδέσουμε και με τους υψηλούς κύκλους που καθοδηγούσαν το σύνολο των ελληνικών 

γραμμάτων εντός και εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν σημαίνον πρόσωπο και 

στην κοινωνία του Μοναστηρίου, το οποίο φαίνεται από την επιστολή του Μητροπολίτη 

Αλέξανδρου, ο οποίος προσωπικά τον ενημερώνει για την εκλογή του ως μέλους της 

ανώτατης επιτροπής της Μητρόπολης το 1902. Εκλογή την οποία απορρίπτει
216

.  

Μας είναι τώρα εύκολο να συμπεράνουμε και για τον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να 

κάλυπτε τις οικονομικές του ανάγκες. Η έκθεση του Ιγγλέση
217

, μαζί με την δική του 

περιγραφή της εργασίας του, τον τοποθετεί ως έμπορο υφασμάτων και ιδρυτή της εταιρείας 

«Υιοί Ναούμ Βαρζάκα». Κατά την ίδια χρονική περίοδο, όμως, έχουμε και την επωνυμία 

«Τραπεζίτες - Υιοί Ναούμ Βαρζάκου» στην Κωνσταντινούπολη. Αυτή η ονομασία, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα, πως κατά την εποχή σύνταξης του Οδηγού, δεν είναι καθόλου 

απίθανο να είχε ήδη αποβιώσει, κάτι το οποίο είναι, μάλλον, βέβαιο για το έτος 1916, έτος 

αποστολής της κάρτας αλληλογραφίας. Από εκεί, και από όλο του το έργο, η χρονιά 

γέννησής του, με δισταγμό, τοποθετείται μεταξύ των ετών 1845 και 1856, ενώ, από τις 

πάμπολλες δραστηριότητές του, δεν φαίνεται καθόλου απίστευτο να άφησε την τελευταία 

του πνοή στην Κωνσταντινούπολη, αφού οι υιοί του διατηρούσαν μια μόνιμη διεύθυνση στο 

Μπαλούκ-παζάρι (Ψαραγορά) αρ. 4 στην πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. 

Το επίθετο «Βαρζάκου» συναντάται σπάνια σε επίσημα έγγραφα στα μεταγενέστερα 

χρόνια και μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η 
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Καρτερία» διατηρεί το επίθετο αυτό ως οικογένειας Μοναστηριωτών
218

, ενώ η Κλεονίκη - 

Νίκη Βαρζάκου πραγματοποιεί δωρεά 100.000 δρχ. εις μνήμην προσφιλών νεκρών στο 

Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης
219

. Η πιο πρόσφατη πληροφορία, του 

Δεκεμβρίου του 2016, αναφέρεται και πάλι σε δωρεά, διαμερίσματος αυτή τη φορά, της 

Κλεονίκης Βαρζάκου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Πολιούχου Θεσσαλονίκης
220

. 

3. Επιγαμίες  

Οι επιγαμίες ανέκαθεν αποτελούσαν σημαντική οικογενειακή απόφαση. Από την 

αρχαιότητα ακόμη, η επιλογή κατάλληλου συντρόφου ήταν πολιτικό ζήτημα γιατί απέβλεπε 

στη διεύρυνση και ενίσχυση μιας κυριαρχίας, αλλά και οικονομικό διότι συνέβαλε στην 

αύξηση του πλούτου. Αυτές οι ανησυχίες δεν φαίνεται να έχουν τροποποιηθεί κατά πολύ 

μέχρι τις μέρες μας. Σπάνια μαθαίνουμε για σύναψη γάμου μεταξύ ανθρώπων με 

διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές προελεύσεις. Στην περίοδο που ερευνάται εδώ, αυτές οι 

επιλογές ήταν σπάνια αποτέλεσμα παράφορου έρωτος. Μέσα από τα κείμενα του Κώδικα, 

όπως είδαμε, γνωστά και μεγάλα ονόματα ευεργετών ενώθηκαν διά των δεσμών του γάμου. 

Αυτοί οι δεσμοί, μέσα από την ανάλυση και προσεχτική ανάγνωση των κειμένων, 

αποκάλυψαν σχέσεις του Μεγαρόβου οι οποίες υποστηρίζουν τη σημαντικότητα της θέσης 

του.  

Η πιο σημαντική πληροφορία που εμφανίζεται αναφορικά με τις επιγαμίες και που με 

μεγάλη πιθανότητα προκύπτει, είναι το συμπέρασμα πως η μητέρα των Μιχαήλ και 

Νικολάου Δούμπα, Μαρία Δούμπα, το γένος Κούρτη, ήταν γόνος Μεγαροβίτικης (ή 

Κρουσοβίτικης
221

) οικογένειας. Έτσι αιτιολογείται και το ενδιαφέρον αυτής της Βιεννέζικης, 

πια, οικογένειας για την κοινότητα, αλλά και για το Μοναστήρι. Άλλο ένα μέλος της 

οικογένειας Κούρτη, σύζυγος πρώτου εξαδέλφου των προαναφερθέντων αδελφών Δούμπα, η 

Μαρία Κούρτη, ήταν γόνος της οικογένειας Λάλα από το Μεγάροβο και, κατά πάσα 

πιθανότητα, αδελφή του μουσικοσυνθέτη Δημητρίου Λάλα.  

Αν και δεν προκύπτει άμεσα από τον Κώδικα, υψηλόβαθμα στελέχη της Ἐπιτροπῆς τῆς 

ἐν Βιέννῃ Ἑλληνικῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Τριάδος, υπήρξαν μέλη της 

οικογένειας Οικονόμου, μιας επίσης Μεγαροβίτικης οικογένειας, για την κοινωνική 

                                                           
218

 Από προφορική συνέντευση με την πρόεδρο του Συλλόγου, την κ. Βιολέτα Παπαθανασίου-Σμυρνιού 
219

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/makedonia/content.html?t=1,1325 
220

 Βλ. εικ. 115-117: Παράρτημα, σ. 418-420 
221

 Βλ. συνέντευξη Δρ. Κωνσταντίνου Νίτσα: ενότητα Γ΄, υποκεφ. 4.5, σ. 94 
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προσφορά της οποίας ακόμα γίνεται λόγος στα σοκάκια του Μοναστηρίου
222

. Παρ’ όλα 

αυτά, και η οικογένεια αυτή συγγένεψε με έναν κλάδο της οικογένειας Δούμπα
223

. Ακόμα, 

συνδέονταν με τις δύο τελευταίες και οι ακόλουθες οικογένειες: Τίρκα, Σίνα, Γερμάνη, 

Αδάμ, Λάλα, Μάνου, Χρηστομάνου, αλλά και Μαυροκορδάτου, Υψηλάντη, Peyfus. 

Ονόματα καθόλου τυχαία. 

Από την άλλη μεριά, στο Βουκουρέστη αυτή τη φορά, υπάρχει ο ευεργέτης Στέργιος 

Στυλίδης, ο οποίος, μη έχοντας δημιουργήσει δική του οικογένεια, φαίνεται να εμπιστεύεται 

απόλυτα την οικογένεια Δανάμπαση, της οποίας τα μέλη, όπως και ο ίδιος, γεννήθηκαν στο 

Μεγάροβο ή στο Μοναστήρι. Η Αθηνά Πίσχα, κόρη του Αναστάσιου Πίσχα, νυμφεύεται τον 

Ιωάννη Δανάμπαση και, όπως φαίνεται, είναι η άτυπη γραμματέας και στενή συνεργάτιδα 

του Στύλιδη. Μέσα από μια επιστολή της Αθηνάς, συμπεραίνουμε πως οι συγγενικοί δεσμοί 

μεταξύ του Βαρζάκου και του Πίσχα ήταν ιδιαίτερα στενοί και, εφόσον δεν φέρουν το ίδιο 

όνομα, πιθανότατα η σύζυγος του Πίσχα, να ήταν αδερφή του Βαρζάκου.  

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνέβαλαν στη δημιουργία μιας σημαντικής και ανθηρής 

πόλης, η οποία αποτελεί τώρα μια ανάμνηση ξεχωριστού και ένδοξου παρελθόντος, ισάξια 

της Σμύρνης, της Θεσσαλονίκης, αλλά και πολλών πρωτευουσών. Μιας εποχής στην οποία 

το Μοναστήρι ήταν κέντρο και παράγοντας εξελίξεων.  

Για τους παραπάνω, αλλά και για πολλούς προσωπικούς λόγους έκαστου 

Μοναστηριώτη, είναι εύλογο να πούμε: αν δεν υπήρχε το Μεγάροβο, σίγουρα δεν θα υπήρχε 

το ένδοξο Μοναστήρι όπως μας παραδίδεται σήμερα, με όλες του τις θύμησες. Αν και 

καθημερινώς, εμείς οι κάτοικοι του Μοναστηρίου, λίγοι δε πλέον αυθεντικοί 

Μοναστηριώτες, βιώνουμε μια gentille poverty, μια «υπερήφανη πτώχεια», ωστόσο 

διατηρούμε τη μνήμη του ένδοξου παρελθόντος υψηλά και ευελπιστούμε να ξαναζήσει 

εκείνες τις κοσμοπολίτικες δόξες η πόλη ξανά. 

Μια γνωστή λαϊκή ρήση του Μοναστηρίου έχει ως εξής:  

«Αν καεί το Μοναστήρι τρεις φορές, το Μεγάροβο μπορεί και τις τρεις να το ξαναχτίσει- 

αν καεί το Μεγάροβο μια φορά, το Μοναστήρι θα χαθεί
224

». 

                                                           
222

 Από συνέντευξη Βλαδίμηρου Γιοβάνοβσκι-Μπέμπη 
223

 Τζαφέττας, Ι. Μ. – Konecny, E. (2009). Νικόλαος Δούμπας (1830-1900). Θεσσαλονίκη, παράρτημα: 

Γενεαλογικό δέντρο οικογένειας Δούμπα και συγγενών οικογενειών, απ’όπου φαίνονται και οι υπόλοιποι 

συγγενικοί δεσμοί 
224

 Σ’ αυτό το σημείο ωφείλω να εξηγήσω πως υπό την έννοια «θα χαθεί» εννοείται η παρακμή, ιδίως η 

οικονομική. 
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Πίνακες δεδομένων 
Πίνακας 16: Διαστάσεις τεφτεριού 

 
Διαστάσεις 

(σε χιλιοστά του μέτρου) 

 πλάτος μηκος πάχος 

Εξώφυλλα 227 360 50 

Εσωτερικά χαραγμένα φύλλα 226 353 / 

Πίνακας 17: Είδη διασοθέντων αντιγραμμένων κειμένων 

είδος κειμένου σελίδα έναρξης (στο τεφτέρι) 
αριθμός κειμένων 

ανά είδος 

αγορεύσεις 96, 100 2 

αποδείξεις 

είσπραξης/πληρωμής 

23, 27, 27, 27 
4 

δημοσιεύματα 47, 51, 61, 69, 69, 70, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 187 14 

έγγραφα 24, 37, 37, 43, 68 5 

επιστολές 

1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 

24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 42, 

44, 45, 45, 46, 46, 53, 54, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 

68, 73, 74, 74, 76, 77, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 

178, 178, 179, 179, 180, 180, 191, 191, 192 

64 

ισολογισμοί 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 38, 39, 40, 49, 50, 58 15 

κατάλογος προσωπικού 

σχολείων Μεγαρόβου 

56 
1 

στίχος 0 1 

σχόλια/ σημειώσεις 
1, 20, 21, 27, 27, 29, 37, 56, 57, 79, 84, 94, 178, 

191, 192 15 

τηλεγραφήματα 46 1 

  ΣΥΝΟΛΟ: 122 

Πίνακας 18: Πίνακας διασοθέντων αυθεντικών κειμένων 

είδος κειμένου αριθμός κειμένων ανά είδος 

επίσημα έγγραφα 2 

επιστολές 14 

κάρτα αλληλογραφίας 1 

ομόλογο 1 

σημειώματα 3 

υπολογισμοί 6 

φάκελοι αλληλογραφίας 2 

 ΣΥΝΟΛΟ: 29 
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Πίνακας 19: Κατάλογος διοικητών, επισήμων, τίτλων, ιδρυμάτων και φορέων αναφερομένων στον 

Κώδικα Βαρζάκου 

θέση/τίτλος/φορέας σελίδα χρονολογία κείμενο συμφραζόμενα 

άδεια δασκάλων 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Αδελφότητα ("Ἑλπίς") 
39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

6 9.1893 ισολογισμός αναφορά 

100 15.02.1876 αγόρευση αναφορά 

Αλέξανδρος, Μητροπολίτης 

Πελαγωνείας 28 26.02.1894 επιστολή παραλήπτης 

30 16.03.1894 επιστολή παραλήπτης 

33 04.04.1894 επιστολή παραλήπτης 

34 06.07.1894 επιστολή παραλήπτης 

191 03.08.1894 επιστολή αποστολέας 

191 05.08.1894 επιστολή αποστολέας 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Αλληλοδιδασκαλείο 
89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

91 29.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

92 02.12.1872 δημοσίευμα αναφορά 

Αμβρόσιος, Μητροπολίτης 

Πελαγωνείας 

68 09.03.1902 επιστολή αποστολέας 

68 09.03.1902 επιστολή παραλήπτης 

Γυμνάσιο 17 20.05.1893 επιστολή αναφορά 

24 

(Βιτωλίων) 

14.11.1893 επιστολή αναφορά 

42 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

70 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 
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90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

93 12.03.1875 δημοσίευμα αναφορά 

Δημογέροντες 1 16.12.1890 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 10/22.02.1893 επιστολή παραλήπτης 

Δραγάτες 4 1892-1893 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 

Σελήμ και Δεμήρ 

1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 

Αμέτ και Δεμήρ 

Ιλιάς 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος (στην Αθήνα) 51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

78 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

179 29.04.1895 επιστολή αναφορά 

Ελληνικό σχολείο 
17 20.05.1893 επιστολή αναφορά 

25 21.11.1893 επιστολή αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

92 02.12.1872 δημοσίευμα αναφορά 

Ιερά Μητρόπολη 

Πελαγωνείας 4 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

30 16.03.1894 επιστολή αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

33 04.04.1894 επιστολή αναφορά 
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33 04.04.1894 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

68 09.03.1902 έγγραφο εκδότης 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

178 21.04.1895 επιστολή αναφορά 

179 29.04.1895 επιστολή αναφορά 

191 03.08.1894 επιστολή αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

αυθ. 09.03.0902 επιστολή εκδότης 

Ιερέας, Ιερείς αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

19 10.09.1893 επιστολή αναφορά 

37 10.07.1894 πρακτικά αναφορά 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

77 25.11.1902 επιστολή αναφορά 

Κανδυλανάπτης 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

49 1893-1894 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Κομανταρί Ριφάτ Πασάς 50 17.02.1895 σχόλιο αναφορά 

Κοσμάς, Μητροπολίτης 

Πελαγωνείας 53 11.12.1895 επιστολή παραλήπτης 

Ματθαίος, Μητροπολίτης 

Πελαγωνείας 96 24.04.1883 αγόρευση αναφορά 
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Μητροπολίτης (Αγ.) 

Πελαγωνείας 3 1891-1893 ισολογισμός αναφορά 

17 5/17.05.1893 επιστολή αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

42 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

50 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

52 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

70 12.07.1902 δημοσίευμα αναφορά 

84 05.07.1903 επιστολή αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

95 07.03.1882 δημοσίευμα αναφορά 

178 21.04.1895 επιστολή αναφορά 

192 06.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 21.12.1902 επιστολή αναφορά 

Μουσείο 93 12.03.1975 δημοσίευμα αναφορά 

Νεόφυτος, Μητροπολίτης 

Πελαγωνείας 11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

Νεόφυτος, Οικουμενικός 

Πατριάρχης (ο ίδιος) 31 31.03.1894 επιστολή παραλήπτης 

Νηπιαγωγείο 13 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

14 25.03.1890 επιστολή αναφορά 

15 25.03.1890 επιστολή αναφορά 

18 30.06.1893 επιστολή αναφορά 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

20 10.07.1893 

μη απεσταλμένη 

επιστολή αναφορά 

21 10.07.1893 

μη απεσταλμένη 

επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

24 01.09.1893 πρακτικά αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 
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25 21.11.1893 επιστολή αναφορά 

26 18/30.12.1893 επιστολή αναφορά 

30 16.03.1894 επιστολή αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

35 13.07.1894 επιστολή αναφορά 

42 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

43 18.12.1894 έγγραφο αναφορά 

51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

59 20.12.1897 επιστολή αναφορά 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

94 28.09.1875 δημοσίευμα αναφορά 

178 11/23.04.1895 επιστολή αναφορά 

179 29.04.1895 επιστολή αναφορά 

180 29.04.1895 επιστολή αναφορά 

αυθ. 

(76) 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

Νομάρχης Μοναστηρίου 47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Νοσοκομείο 89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

93 12.03.1875 δημοσίευμα αναφορά 

Παπα-Βαγγέλης 40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Παπα-Γιαννάκης 
19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Παπα-Ναούμ 19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Παπα-Στέργιος 8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

192 06.08.1894 σχόλιο αναφορά 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Παπα-Σωτήριος 
24 04.11.1893 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 
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43 18.12.1894 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Παρθεναγωγείο 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

12 16/28.03.1893 επιστολή αναφορά 

13 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

14 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

15 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

16 05/17.05.1893 επιστολή αναφορά 

17 20.05.1893 επιστολή αναφορά 

18 30.06.1893 επιστολή αναφορά 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

24 01.09.1893 πρακτικά αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

25 21.07.1893 επιστολή αναφορά 

26 18/30.12.1893 επιστολή αναφορά 

28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

30 16.03.1894 επιστολή αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

33 04.04.1894 επιστολή αναφορά 

35 13.04.1894 επιστολή αναφορά 

36 13.07.1894 επιστολή αναφορά 

42 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

43 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

53 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 
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77 25.11.1902 επιστολή αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

92 02.12.1872 δημοσίευμα αναφορά 

93 12.03.1875 δημοσίευμα αναφορά 

94 28.09.1875 δημοσίευμα αναφορά 

178 11/23.04.1895 επιστολή αναφορά 

179 29.04.1894 επιστολή αναφορά 

180 29.04.1895 επιστολή αναφορά 

αυθ. 

(76) 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

Πατριαρχείο 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Πρόξενοι (Άγγλος και 

Γάλλος) 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Σουλτάνος (Βασιλεύς), 

Απτνούλ Χαμήτ Χαν  
47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

51 03.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

96 24.04.1883 αγόρευση αναφορά 

Τραπεζίτες αυθ. / φάκελος τίτλος 

Φωτογράφος 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Χάλκη 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Ψάλτης/ες 

7 1885-1886 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

9 1887-1888 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 
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33 04.04.1894 επιστολή αναφορά 

38 1892-1894 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 
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Πίνακας 20: Αναφερόμενα τοπωνύμια στον Κώδικα Βαρζάκου 

τοπωνύμιο σελίδα χρονολογία 
είδος 

εγγράφου 

τόπος (αποστολής, 

παραλαβής, υπογραφής, 

αναφέρεται) 

Αθήνα 
24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

78 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Αιγαίο Πέλαγος 93 12.03.1875 δημοσίευμα αναφορά 

Αλβανία 61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Αυλώνα αυθ. 

(76) 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Αχρίδα (ή Οχρίδα) 
28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Βελβενδό 
54 11.12.1895 δημοσίευμα αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Βεράτι αυθ. 

(76) 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Βιέννη 1 16.12.1890 επιστολή αποστολής 

2 10/22.02.1893 επιστολή αποστολής 

3 1891/1893 ισολογισμός αναφορά 

20 10.07.1893 επιστολή παραλαβής 

21 10.07.1893 επιστολή παραλαβής 

22 10.07.1893 επιστολή παραλαβής 

25 21.11.1893 επιστολή παραλαβής 
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27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1894 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1893 επιστολή παραλαβής 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

44 20.03.1900 επιστολή παραλαβής 

44 07.12.1894 επιστολή παραλαβής 

45 21.12.1894 επιστολή παραλαβής 

45 29/10.04.1900 επιστολή αποστολής 

46 10.01.1895 επιστολή αποστολής 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

49 1894/1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895/1897 ισολογισμός αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

179 30.04.1895 επιστολή αναφορά 

αυθ. 29/10.01.1894 επιστολή αποστολής 

αυθ. 

(77) 21.12.1902 επιστολή αναφορά 

Βιτώλια 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

12 16/28.03.1893 επιστολή παραλαβής 

13 25.03.1893 επιστολή αποστολής 

15 25.03.1893 επιστολή αποστολής 

19 27.06.1893 επιστολή αναφορά 

23 01.09.1893 απόδειξη υπογραφής 

23 01.09.1893 σημείωμα αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

28 26.02.1894 επιστολή αποστολής 

28 26.02.1894 επιστολή παραλαβής 

28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 
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28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

30 16.03.1894 επιστολή αποστολής 

31 31.03.1894 επιστολή αποστολής 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

34 06.07.1894 επιστολή παραλαβής 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

42 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

43 18.12.1894 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

44 20.12.1894 επιστολή αποστολής 

46 02.01.1900 τηλεγράφημα αποστολής 

49 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

50 1893 ισολογισμός αναφορά 

51 03.07.1895 δημοσίευμα υπογραφής 

53 11.12.1895 επιστολή αποστολής 

54 11.12.1895 επιστολή αποστολής 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

58 1895-1898 ισολογισμός αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα υπογραφής 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

64 12.07.1901 επιστολή αποστολής 

65 22.01.1902 επιστολή αποστολής 

66 07/20.02.1902 επιστολή παραλαβής 

67 14.02.1902 επιστολή αποστολής 

67 14.02.1902 επιστολή αναφορά 

68 09.03.1902 επιστολή αποστολής 

68 09.03.1902 επιστολή αναφορά 

69 08.01.1902 δημοσίευμα υπογραφής 
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70 12.07.1902 δημοσίευμα υπογραφής 

74 19.10.1902 επιστολή αποστολής 

74 13.11.1902 επιστολή αποστολής 

76 13.11.1902 επιστολή αποστολής 

78 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή παραλαβής 

82 27.01.1903 επιστολή παραλαβής 

84 05.07.1903 επιστολή αποστολής 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

91 29.05.1871 δημοσίευμα υπογραφής 

91 29.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

92 02.12.1872 δημοσίευμα αναφορά 

92 02.12.1872 δημοσίευμα αναφορά 

178 11/23.04.1895 επιστολή παραλαβής 

179 30.04.1895 επιστολή παραλαβής 

180 04.05.1895 επιστολή παραλαβής 

180 29.04.1895 επιστολή παραλαβής 

αυθ. 03.07.1892 απόδειξη αναφορά 

Μοναστήρι 16 05/17.05.1893 επιστολή παραλαβής 

41 08.12.1894 επιστολή παραλαβής 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

69 08.01.1902 δημοσίευμα αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

191 03.04.1894 επιστολή αποστολής 

191 05.08.1894 επιστολή αποστολής 

αυθ. 16.02.1902 επιστολή παραλαβής 
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Βλαχία 9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

24 01.09.1893 πρακτικά αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

91 29.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

Βουκουρέστι 12 16/28.03.1893 επιστολή αποστολής 

13 25.03.1893 επιστολή παραλαβής 

14 25.03.1890 επιστολή παραλαβής 

16 05/17.05.1893 επιστολή αποστολής 

18 30.06.1893 επιστολή αποστολής 

19 10.07.1893 επιστολή παραλαβής 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

26 18/30.12.1893 επιστολή αποστολής 

35 14.07.1894 επιστολή παραλαβής 

36 13.07.1894 επιστολή παραλαβής 

42 18.12.1894 επιστολή παραλαβής 

46 02.01.1900 τηλεγράφημα παραλαβής 

46 17.01.1900 επιστολή αποστολής 

59 20.12.1897 επιστολή παραλαβής 

65 22.01.1902 επιστολή παραλαβής 

67 14.02.1902 επιστολή παραλαβής 

74 13.11.1902 επιστολή παραλαβής 

77 25.11.1902 επιστολή αποστολής 

78 27.01.1903 επιστολή αποστολής 

79 27.01.1903 επιστολή αποστολής 

82 27.01.1903 επιστολή αποστολής 

83 19.03.1903 επιστολή αποστολής 

84 05.07.1903 επιστολή παραλαβής 

85 03.09.1903 επιστολή αποστολής 
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178 11/23.04.1895 επιστολή αποστολής 

178 21.04.1895 επιστολή παραλαβής 

179 29.04.1895 επιστολή αποστολής 

179 30.04.1895 επιστολή αποστολής 

180 04.05.1895 επιστολή αποστολής 

180 29.04.1895 επιστολή παραλαβής 

αυθ. 

(73) 15.10.1902 επιστολή αποστολής 

αυθ. 

(76) 13.11.1902 επιστολή παραλαβής 

αυθ. 

(77) 21.12.1902 επιστολή αποστολής 

Γράμμοστα 61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Δυρράχιο αυθ. 

(76) 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Ἐλβασαν 24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

Ελεάνα (ή Ιλιάνα) 
22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

66 07/20.02.1902 επιστολή αποστολής 

67 14.02.1902 επιστολή παραλαβής 

Θεσσαλονίκη 

43 18.12.1894 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

49 17.02.1895 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

94 28.09.1875 δημοσίευμα έκδοσης 

187 02.04.1903 δημοσίευμα έκδοσης 

αυθ. 16.02.1902 επιστολή αποστολής 

Ιωάννινα 61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Ιωνία 93 12.03.1875 δημοσίευμα αναφορά 

Καβάγια αυθ. 

(76) 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 
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Κάιρο 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

9 1887/1888 ισολογισμός αναφορά 

Κοζάνη 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Κοριτσά 

7 1885-1886 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

8 1886-1887 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Κραϊόβα 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Κρούσοβο 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Κωνσταντινούπολη αυθ. 

(73) 15.10.1902 επιστολή αναφορά 

31 31.03.1894 επιστολή παραλαβής 

65 22.01.1902 επιστολή αναφορά 

69 18.04.1901 δημοσίευμα έκδοσης 

89 30.11.1870 δημοσίευμα έκδοσης 

Λέρα αυθ. 

(60) 15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Μακεδονία (ή "Άνω 

Μακεδονία") 51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

54 11.12.1895 δημοσίευμα αναφορά 
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61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

91 29.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

92 02.12.1872 δημοσίευμα αναφορά 

95 07.03.1882 δημοσίευμα αναφορά 

96 24.04.1883 αόρευση αναφορά 

Μηλόβιστα 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Μοσχόπολη 61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

76 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Νάουσα 

7 1885-1886 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Νεοχώρι 69 18.04.1901 σημείωση αναφορά 

Νιζόπολη 54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

Ντίοβο αυθ. 

(60) 15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Οδησσός 83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

Πάτρα 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Περλεπές 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Πικέτο 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Πισοδέρι αυθ. 

(76) 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 
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Ποπέστιον (Βλαχίας) 
91 29.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

Ρέσνη 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Ροκότινο αυθ. 

(60) 15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Ρουστούκιο (σημ. Ruse, 

Βουλγαρίας) 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

Σέρρες 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

αυθ. 23.05.1889 ομόλογο υπογραφής 

Σιάτιστα 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

Σιρόκα (λειβάδι 

Περιστερίου) 3 1890/1893 ισολογισμός αναφορά 

7 1885/1886 ισολογισμός αναφορά 

9 1887/1888 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Σμύρνη 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

40 13.11.1894 επιστολή παραλαβής 

41 08.12.1894 επιστολή αποστολής 

47 21.01.1895 δημοσίευμα υπογραφής 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

93 12.03.1875 δημοσίευμα υπογραφής 
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Σύρος 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Τουρνοαβέριο (ή 

Τουρνοσεβερίνο) 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

Τύρνοβο 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

61 12.07.1901 δημοσίευμα αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

94 28.09.1875 δημοσίευμα αναφορά 

96 24.04.1883 δημοσίευμα αναφορά 

αυθ. 

(76) 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων αναφορά 

Φλώρινα 28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

54 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 
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Πίνακας 21: Αναφερόμενα ονοματεπώνυμα στον Κώδικα Βαρζάκου 

όνομα σελίδα χρονολογία είδος κειμένου συμφραζόμενα 

Αγορίτσα (ή 

Αγορίτζια)- αδελφή 

Στέργιου Στυλίδη 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

84 

(ανακοίνωση θανάτου 

της από 26.06.1903) 

05.07.1903 

επιστολή αναφορά 

Αθανασίου, Ιωσήφ 6 χ.χ. ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός υπογράφων 

178 21.04.1895 επιστολή υπογράφων 

179 29.04.1895 επιστολή παραλήπτης 

179 30.04.1895 επιστολή αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Αναγνώστου, 

Νικολάκης 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Αναστάσιος (άλλος) εκ 

Θεσσαλονίκης 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Αναστασίου, Ζαχαρία 
43 18.12.1894 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Αποστολίδης, 

Κωνσταντίνος 
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Βάλλα, Ν. Αδελφοί αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Βαρζάκου, Ελένη 

Ναούμ (σύζυγος Νούμ 

Βαρζάκου) 
αυθ. 17.02.1916 

κάρτα 

αλληλογραφίας 
παραλήπτης 

Βαρζάκου, (Ιωάννης) 

Γιάννης 9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

Βαρζάκου, Μηνάς 60 09.01.1889 επιστολή αναφορά 

Βαρζάκου, Μιχαήλ 
αυθ. 17.02.1916 

κάρτα 

αλληλογραφίας 
αποστολέας 

Βαρζάκου, Ναούμ 

Ιωάννου 
αυθ. 29/10.01.1894 επιστολή αναφορά 

6 1893-1894 ισολογισμός έφορος 

13 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

14 25.03.1890 επιστολή υπογράφων 

15 25.03.1890 επιστολή υπογράφων 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 
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21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

23 01.09.1893 απόδειξη υπογράφων 

24 01.09.1893 πρακτικά υπογράφων 

24 14.11.1893 επιστολή υπογράφων 

25 21.11.1893 επιστολή υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 

27 20.12.1894 απόδειξη υπογράφων 

28 26.02.1894 επιστολή υπογράφων 

30 16.03.1894 επιστολή υπογράφων 

31 31.03.1894 επιστολή υπογράφων 

33 04.04.1894 επιστολή υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

35 31.07.1894 επιστολή υπογράφων 

36 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

40 13.11.1894 επιστολή υπογράφων 

41 08.12.1894 επιστολή παραλήπτης 

42 18.12.1894 επιστολή υπογράφων 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
υπογράφων 

44 20.12.1894 επιστολή υπογράφων 

45 21.12.1894 επιστολή υπογράφων 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

53 11.12.1895 επιστολή υπογράφων 

54 11.12.1895 επιστολή υπογράφων 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

60 15.08.1821 επιστολή αναφορά 

65 22.01.1902 επιστολή αποστολέας 

66 07/20.02.1902 επιστολή παραλήπτης 

67 14.02.1902 επιστολή αποστολέας 

68 09.03.1902 επιστολή αποστολέας 

68 10.03.1902 επιστολή αποστολέας 

74 19.10.1902 επιστολή αποστολέας 

74 13.11.1902 επιστολή αποστολέας 
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76 13.11.1902 επιστολή αποστολέας 

77 25.11.1902 επιστολή παραλήπτης 

79 27.01.1903 επιστολή παραλήπτης 

82 27.01.1903 επιστολή παραλήπτης 

84 05.07.1903 επιστολή αποστολέας 

85 03.09.1903 επιστολή παραλήπτης 

89 30.11.1870 δημοσίευμα συντάξας 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα συντάξας 

91 29.05.1871 δημοσίευμα συντάξας 

92 02.12.1872 δημοσίευμα συντάξας 

93 12.03.1875 δημοσίευμα συντάξας 

94 28.09.1875 δημοσίευμα συντάξας 

95 07.03.1882 δημοσίευμα συντάξας 

95 07.03.1882 δημοσίευμα συντάξας 

96 24.04.1883 αγόρευση συντάξας 

100 15.02.1876 αγόρευση συντάξας 

180 29.04.1895 επιστολή υπογράφων 

191 03.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 09.03.1902 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 

(77) 
21.12.1902 επιστολή παραλήπτης 

Βασιλειάδη Δημήτριου 

Ιατρού, κόρη 24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

Βασιλειάδης, 

Δημήτριος εκ 

Στρουμνίτζης 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Βαφειάδης, Δημήτριος 68 10.03.1902 επιστολή παραλήπτης 

Βίστας, Θωμάς Ι. 13 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

14 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

15 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

24 14.11.1893 επιστολή υπογράφων 

25 21.11.1893 επιστολή υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 

28 26.02.1894 επιστολή υπογράφων 

31 31.03.1894 επιστολή υπογράφων 
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33 04.04.1894 επιστολή υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

38 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο αναφορά 

αυθ. 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

Βίστας, Νικόλαος Θ. 
38 10.07.1894 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

49 1894-1895 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Βίστας, Πέτρος 74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

Βίστας, Στ. (εξ 

Αμερικής) 9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

Βοσνιάκου, Αθανάσιος 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Βουτυράς, Σταύρος 

(συντάκτης 

"Νεολόγου") 
90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Γ(κ)ουραμάρι, 

Θεόδωρος 
6 30.08.1890 ισολογισμός αναφορά 

6 χ.χ. ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

13 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

13 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

14 25.03.1890 επιστολή υπογράφων 

14 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

15 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

15 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

24 01.09.1893 πρακτικά υπογράφων 

24 14.11.1893 επιστολή υπογράφων 
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24 01.09.1893 πρακτικά υπογράφων 

24 14.11.1893 επιστολή υπογράφων 

25 21.11.1893 επιστολή υπογράφων 

25 21.11.1893 επιστολή υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 

30 16.03.1894 επιστολή υπογράφων 

30 16.03.1894 επιστολή υπογράφων 

31 31.03.1894 επιστολή υπογράφων 

31 31.03.1894 επιστολή υπογράφων 

33 04.04.1894 επιστολή υπογράφων 

33 04.04.1894 επιστολή υπογράφων 

35 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

35 13.04.1894 επιστολή υπογράφων 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 (Αθ.;) 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

40 13.11.1894 επιστολή υπογράφων 

40 13.11.1894 επιστολή υπογράφων 

42 18.12.1894 επιστολή υπογράφων 

42 18.12.1894 επιστολή υπογράφων 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
υπογράφων 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
υπογράφων 

49 17.02.1895 ισολογισμός έφορος 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

49 17.02.1895 ισολογισμός έφορος 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

50 1895 ισολογισμός αναφορά 

191 03.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

191 03.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

Γ_λήτζη, αδελφοί 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 
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Γαβριήλ εκ Σύρου 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Γαρδίκης, Χρ. Γ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Γερμάνη, αδελφοί 46 02.01.1900 τηλεγράφημα παραλήπτης 

Γερμάνης, Δημήτριος 

Ν. 46 17.01.1900 επιστολή αποστολέας 

Γερμάνης, Νικόλαος 

(και αδελφοί Γερμάνη) 
46 02.01.1900 τηλεγράφημα αναφορά 

Γεωργίου, Στέργιος Σ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Γιάννας (ή Γιάννης), 

Θεόδωρος 
34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο αναφορά 

αυθ. 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

Γιαννούλης, Αστέριος  

εκ Θεσσαλονίκης 
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

56 1887-1899 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

αυθ. 07.11.1893 έγγραφο αναφορά 

Γκέρτζος, Στέργιος 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Γκίκας, Γεώργης αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Γόγγα(ς), Αναστάσιος 

(ανηψιός του) 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

Γόγου, Στέργιος Δ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Γοργιακίδης, Στέργιος 45 29/10.04.1900 επιστολή αποστολέας 

45 21.12.1894 επιστολή παραλήπτης 

Γουζία, αδελφοί 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Γούζιας, αδελφοί 

Κωστάκη (εν Σερβίᾳ) 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Γούζιας, Κωστάκης (εν 

Σμύρνῃ) 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Γουραμάρι, Αθανάσιος 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Γουραμάρι, Στέργιος 20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

Γραμμάτα, Τάκης 74 15.10.1902 επιστολή αναφορά 

Γραμμάτι, Θεόδωρος 74 15.10.1902 επιστολή αναφορά 

Γρίζος, Τριαντάφυλλος 

εκ Βογασικώ 9 1887-1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 
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56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Γρούιου, Στόιος 57 17.02.1895 σημείωση έφορος 

58 1895-1897 ισολογισμός έφορος 

Γώγου, Ναούμ αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Δαλέγκας (ή Δελέγκας), 

Ντίνος (ή Γ.) 
40 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

59 20.12.1897 επιστολή υπογράφων 

74 13.11.1902 επιστολή έφορος 

191 05.08.1894 σχόλιο αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Δάλλας, Ιωάννης 

(Γιαννάκης) 
38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

40 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

Δανάμπαση, Αθηνά 

(σύζυγος Ιωάννη 

Δανάμπαση και κόρη 

Αναστ. Πίσχα) 

66 07/20.02.1902 επιστολή αναφορά 

67 14.02.1902 επιστολή αναφορά 

82 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

Δανάμπαση, Ελένη 

(κόρη Αθηνάς και 

Ιωάννη) 
82 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

Δανάμπαση, Μαρία 

(κόρη Αθηνάς και 

Ιωάννη) 

82 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

Δανάμπασης (ή 

Δανάβασης), 

Δημήτριος (δεύτερος 

γιος Αθηνάς και 

Ιωάννη) 

82 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

Δανάμπασης (ή 

Δανάβασης), Ιωάννης 

(Γιάννης, Γιαννάκης) 

Κ. 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

15 25.03.1893 επιστολή παραλήπτης 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

65 22.01.1902 επιστολή παραλήπτης 

66 07/20.02.1902 επιστολή αποστολέας 

67 14.02.1902 επιστολή παραλήπτης 

74 13.11.1902 επιστολή παραλήπτης 

77 25.11.1902 επιστολή αναφορά 

78 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

79 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

82 27.01.1903 σχόλιο αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

84 05.07.1903 επιστολή αναφορά 

αυθ. 15.10.1902 επιστολή αναφορά 
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(73) 

αυθ. 

(77) 
21.12.1902 επιστολή αναφορά 

Δανάμπασης (ή 

Δανάβασης), 

Κωνσταντίνος 

(πρωτότοκος γιος 

Αθηνάς και Ιωάννη) 

82 27.01.1903 επιστολή αποστολέας 

Δανάμπασης (ή 

Δανάβασης), Μιχαήλ Κ. 
12 16/28.03.1893 επιστολή παραλήπτης 

13 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

14 25.03.1890 επιστολή αναφορά 

15 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

16 05/17.05.1893 επιστολή παραλήπτης 

17 20.05.1893 επιστολή αναφορά 

18 30.06.1893 επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

24 01.09.1893 πρακτικά αναφορά 

26 18/30.12.1893 σχόλιο αναφορά 

34 06.07.1894 επιστολή παραλήπτης 

42 18.12.1894 επιστολή αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

53 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

178 11/23.04.1895 επιστολή παραλήπτης 

178 21.04.1895 επιστολή αναφορά 

179 29.04.1895 επιστολή αναφορά 

180 04.05.1895 επιστολή παραλήπτης 

192 06.08.1894 επιστολή σχόλιο 

Δανάμπασης (ή 

Δανάβασης), Πέτρος 
74 19.10.1902 επιστολή αναφορά 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

76 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

77 25.11.1902 επιστολή αναφορά 

78 
(ως alter ego του 

Στυλίδη) 27.01.1903 
επιστολή αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

84 05.07.1903 επιστολή αναφορά 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή αναφορά 

Δανιήλειος εκ 

Μπουρμενουκίου 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Δαφίνης, Γιαννάκης Δ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Δεβριάνος 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 
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Δελέγγας, Ντίνιος 

Δημήτρης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Δένδρου, Γούσιος Δ.  7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

Δένδρου, Στέργιος  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

4 1890-1893 ισολογισμός έφορος 

4 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

5 1891-1892 ισολογισμός έφορος 

6 1894 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

35 13.07.1894 επιστολή αναφορά 

36 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

40 13.11.1894 επιστολή υπογράφων 

42 18.12.1894 επιστολή υπογράφων 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
υπογράφων 

49 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

50 17.02.1895 συνάγματα αναφορά 

53 11.12.1895 επιστολή υπογράφων 

54 11.12.1895 επιστολή υπογράφων 

56 χ.χ. μαθητολόγιο αναφορά 

180 29.04.1895 επιστολή υπογράφων 

191 03.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

αυθ. 07.11.1893 έγγραφο αναφορά 

αυθ. 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

Δημητριάδη, Μαρία 

(κόρη Γ. Κουρίνα, 

εξαδέλφη Δανάμπαση 

και Βαρζάκου) 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 
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Δημητριάδης, 

Βασίλειος 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Δηνιπκιότης (ή 

Δινισκιώτης), 

Θωμάκης 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή αναφορά 

Δήτα, Μιχαήλ 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

Δινισκιώτής, Τάσκος (η 

κόρη του) 76 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Δινισκιώτου, αδελφοί 83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

Δόβας, Αναστάσιος εκ 

Τυρνόβου 
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

10 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

49 1894-1895 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 (Τάκης) 1886 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Δόγας, Θεόδωρος 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Δόγας, Θωμάς 30 16.03.1894 επιστολή υπογράφων 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

Δόγας, Νικόλαος 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Δόγας, Στέργιος Γ. 4 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

13 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

14 25.03.1890 επιστολή υπογράφων 

15 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

23 01.09.1893 απόδειξη υπογράφων 

24 01.09.1893 πρακτικά υπογράφων 

24 14.11.1893 επιστολή υπογράφων 

25 21.11.1893 επιστολή υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 
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28 26.02.1894 επιστολή υπογράφων 

30 16.03.1894 επιστολή υπογράφων 

31 31.03.1894 επιστολή υπογράφων 

33 04.04.1894 επιστολή υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

34 (άλλη) 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

35 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

36 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

40 13.11.1894 επιστολή υπογράφων 

42 18.12.1894 επιστολή υπογράφων 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
υπογράφων 

44 20.12.1894 επιστολή υπογράφων 

45 21.12.1894 επιστολή υπογράφων 

49 17.02.1895 ισολογισμός έφορος 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

191 03.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο αναφορά 

αυθ. 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

Δόσιου, Στέργιος (εν 

Κων/πόλει) 
82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Δούζας, Α. 191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Δούμπα, Μαρία 

(σύζυγος Νικολάου)  
44 20.03.1900 επιστολή παραλήπτης 

45 29/10.1900 επιστολή αναφορά 

Δούμπα, Στέργιου 

(οικογένεια) 
27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1894 απόδειξη αναφορά 

44 20.03.1900 επιστολή αναφορά 

44 20.12.1894 επιστολή παραλήπτης 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Δούμπας, Μιχαήλ  2 10/22.02.1893 επιστολή αποστολέας 

20 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

25 21.11.1893 επιστολή παραλήπτης 

27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1894 απόδειξη αναφορά 

44 20.12.1894 επιστολή αναφορά 
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47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Δούμπας, Νικόλαος αυθ. 20.03.1900 επιστολή αναφορά 

44 20.12.1894 επιστολή αναφορά 

45 29/10.04.1900 επιστολή αναφορά 

Δουξής, Γεώργιος 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Δούτσης (ή Δούτζιε ή 

Δούτσιε), Γεώργιος Μ.  
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

49 1893-1894 ισολογισμός αναφορά 

56 1901 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Δούτσης, Αθανάσιος Μ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Επαμεινώνδας, ιατρός 

Μοναστηρίου 89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Έρκου, Γεώργης αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Ζάλλης, Τ. (έφορος) 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Ζήκας, Νικόλαος (ο 

θάνατός του) 38 2.1894 ισολογισμός αναφορά 

Ζήκας, Τάκης 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Ζήση, αδελφοί 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

Ζήσης, Δ. αυθ. 31.03.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Ζήσης, Κ. αυθ. 31.03.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Ζήσης, Στέργιος αυθ. 31.03.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

4 1890-1893 ισολογισμός έφορος 

4 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός έφορος 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

Ζιώγα (ή Ζιόγγα), 

Απόστολος  
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

49 1894-1895 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

49 1893-1894 ισολογισμός αναφορά 
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56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 1901 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Ζίωγας (ή Ζόγγας ή 

Ζιόγγας ή Ζιόγας), 

Απόστολος (εκ 

Τυρνόβου) 

3 1890-1893 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

38 10.07.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

49 17.02.1895 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Ζωγράφου, Αθηνά  
43 18.12.1894 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Ζωγράφου, Μαρία  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888-1890 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Ζωήτζια (Ζωήτσα), 

κόρη αδελφής Στέργιου 

Στυλίδη 

84 05.07.1903 επιστολή αναφορά 

Ζώρας, Νικόλαος  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Ηλίας Μυτιληναίος, 

Αντώνιος και 

Αναστασιος (μπορεί να 

πρόκειται για τον Ν. 

Βαρζάκου) 

47 21.01.1895 δημοσίευμα υπογράφων 

51 03.07.1895 δημοσίευμα υπογράφων 

Θέκος, Στέφανος 94 28.09.1875 σχόλιο αναφορά 

Ιατρού, Κωστής 

Αδα(να)μού 
40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

76 η κόρι του 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 
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Καλαζούζης 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Καλαζούζης Νάκης (η 

κόρη του) 
αυθ. 13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Καλαούζης Μιχαήλ (η 

κόρη του) αυθ. 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Καρδίκης (ή Γαρδίκης), 

Βάγκος 
25 21.11.1893 επιστολή υπογράφων 

28 26.02.1894 επιστολή υπογράφων 

30 16.03.1894 επιστολή υπογράφων 

31 31.03.1894 επιστολή υπογράφων 

33 04.04.1894 επιστολή υπογράφων 

34 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

34 άλλη 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

35 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

36 13.07.1894 επιστολή υπογράφων 

38 10.07.1894 ισολογισμός υπογράφων 

42 18.12.1894 επιστολή υπογράφων 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
υπογράφων 

49 17.02.1895 ισολογισμός υπογράφων 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

191 03.08.1894 επιστολή παραλήπτης 

αυθ. 06.07.1894 επιστολή υπογράφων 

Καρδίκης (ή Γαρδίκης), 

Ιωάννης Δ. 
αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο αναφορά 

13 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

14 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

15 25.03.1893 επιστολή υπογράφων 

17 20.05.1893 επιστολή υπογράφων 

19 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

20 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

21 10.07.1893 επιστολή υπογράφων 

27 20.12.1893 απόδειξη υπογράφων 

37 10.07.1894 έγγραφο αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

40 13.11.1894 επιστολή υπογράφων 

44 20.03.1900 επιστολή υπογράφων 

Καρδίκης, Χρ(ήστος) 59 20.12.1897 επιστολή υπογράφων 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Καρλαγάνης αυθ. 16.02.1902 επιστολή αναφορά 
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Κίζιας (Κότζιας), 

Γεώργιος Α. 8 1886-1887 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κίζιας, Στέργιος 11 1888 ισολογισμός αναφορά 

Κιπουρζής, Γεώργιος 

Θ. 49 1895 ισολογισμός αναφορά 

Κίτσ(ι)ας, Στέργιος 9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Κοζανίτης, 

Κωνσταντίνος εκ 

Κοζάνης 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κοζιάς (ή Κοντζιάς ή 

Γκοτζιάς ή Γκούτζιας ή 

Κούτζιας), 

Κωνσταντίνος 

Γεωργίου 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

41 08.12.1894 επιστολή αποστολέας 

40 13.11.1894 επιστολή παραλήπτης 

Κομής αυθ. 

(77) 
21.12.1902 επιστολή αναφορά 

Κοντοπούλου, 

Παρασκευή 43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κορίννας, Αλέξανδρος  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Κότας, Κωνσταντίνος 

Κ. (γαμβρός Γ. 

Κουρίνα) 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή αναφορά 

Κότζιας (Κίτζιας, 

Κίζιας), Αναστάσιος 

(Τάσκος) 

40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Κότζιας, Στέργιος 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 1893-1894 ισολογισμός αναφορά 

Κουκάντζης (ή 

Κουκαντζής), 

Αλκιβιάδης 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή αναφορά 

8 1886-1887 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 
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Κουκάντζης, Ι. 11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

Κουκάντζης, Νικόλαος 10 1888 ισολογισμός αναφορά 

Κουρίνα, Αλέξανδρος 

Α. 
9 1887-1888 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888-1890 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

Κουρίνα, Γ 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

65 22.01.1902 επιστολή αναφορά 

83 
(θυγατέρα του) 

19.03.1903 
επιστολή αναφορά 

αυθ. 

(73) 

(γαμβρός του) 

15.10.1902 
επιστολή αναφορά 

Κουρίνα, Ηλίας Γ. 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Κουρίνας, Αλέξανδρος 

(ιατρός) 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Κουρίνας, Πέτρος 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

10 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

53 11.12.1895 επιστολή αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Κούρτη, Μαρία Κ.  1 16.12.1890 επιστολή αποστολέας 

20 10.07.1893 επιστολή παραλήπτης 

21 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

25 21.11.1893 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

45 21.12.1894 επιστολή παραλήπτης 

Κούρτη, Οικογένεια 21 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

49 1894 ισολογισμός αναφορά 

58 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

Κούρτης, Δημήτριος Μ.  1 16.12.1890 επιστολή αναφορά 

2 10/22.02.1893 επιστολή αναφορά 

27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1894 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 
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Κούρτης, Κωνσταντίνος 

Μ.  1 16.12.1890 επιστολή αναφορά 

Κούσιου (Οικονόμου), 

Γαίνης 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κουσκουρίδας, 

Γεώργιος 58 1895-1897 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κουφουνικόλας 7 1885-1886 ισολογισμός έφορος 

Κρουσ(ι)οβίτης, 

Αθανάσιος 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1892-1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κρουσ(ι)οβίτης, Βλάζης 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Κρουσοβίτης, 

Αθανάσιος εκ 

Κρουσόβου 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Κυριστέτζη(ς), 

Θεόδωρος 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Κωτζιάς, Μοίρας 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Λαζαρίδου, 

Κωνσταντίνα 24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

Λάλα, Μαρία Νικολάου 8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

Λάλα, οικογένεια 45 21.12.1894 επιστολή αναφορά 

Λάλας, Δημήτριος 47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Λέγγ., Μιχάλης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Λήψης, Τάκης 191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Μάλτου, Γούσιος Ν. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Μάλτου, Κώτσιας 40 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

57 17.02.1895 σημείωση έφορος 

58 1895-1897 ισολογισμός έφορος 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

74 19.10.1902 επιστολή παραλήπτης 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

178 21.04.1895 επιστολή υπογράφων 

179 29.04.1895 επιστολή παραλήπτης 

179 30.04.1895 επιστολή αναφορά 

180 04.05.1895 επιστολή αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Μαρασλής, Γ.(εν 

Οδησσῳ) 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Μαρίνος, Γούσιος 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 
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Μαρκέλλη, οικογένεια 47 21.01.1895 δημοσίευμα αναφορά 

Μαυρουδή, Ελένη 
7 1885-1886 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

8 1886-1887 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

9 1887-1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Μερνακίδης, 

Δημήτριος 40 13.11.1894 επιστολή παραλήπτης 

Μηζάνα Αδάμ, αδελφή αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Μηλιώσης, Νικόλας αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Μηρόστη, Πάνου αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Μιλαδίνης, Δημήτριος 

εκ Στρούγγας 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Μιλαδίνης, 

Κωνσταντίνος εκ 

Στρούγγας 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Μισιρλή, αδελφοί 6 1891-1892 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

Μισιρλής, Αδάμ 11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

Μισιρλής, Γ. 40 1894 ισολογισμός αναφορά 

Μισιρλής, Ιωάννης 44 20.03.1900 επιστολή υπογράφων 

191 05.08.1894 επιστολή υπογράφων 

Μισιρλής, Στέργιος 4 1890-1893 ισολογισμός έφορος 

4 1887-1892 ισολογισμός αναφορά 

5 1892-1892 ισολογισμός έφορος 

6 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός έφορος 

11 1888-1890 ισολογισμός έφορος 

23 01.09.1893 απόδειξη υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός έφορος 

50 17.02.1895 ισολογισμός έφορος 

αυθ. 23.05.1890 απόδειξη υπογράφων 

αυθ. 20.03.1900 επιστολή υπογράφων 

Μίτκης, Νικολάκης 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Μιχ., Ιωσήφ 11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Μιχαήλ, Νικόλαος 

(ιδρυτής και ευεργέτης 

Παρθεναγωγείου 

Μεγαρόβου) 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 
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Μιχαηλίδης, Σταύρος 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

91 29.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

Μούζιας, Αθανάσιος 8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Μουσίκος (εν Βλαχίᾳ) 89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Μούσιος 40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Μούτζια(ς), Α. 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Μούτζια, Γρηγόριος 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Μπεάκας, Πέτρος 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Μπεκίρης 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Μπέμπης, 

Κωνσταντίνος (εν 

Ρουστουκίᾳ) 
82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Μπέτζας, Αθανάσιος 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

Μπουΐαν (ή Βούϊαν) αυθ. 

(77) 
21.12.1902 επιστολή αναφορά 

Μπουτάρης (ή 

Μπουτάρα), Μιχαήλ 
6 1888 ισολογισμός 

ειδικός 

λογ/σμός 

10 1888 ισολογισμός έφορος 

Νάκου, Α. 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Νάκου, Νικόλαος 

Δημητρίου αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Ναλμπάντη, αδελφοί 6 9.1893 ισολογισμός αναφορά 

23 01.09.1893 απόδειξη αναφορά 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Νασ(ι)όκου, Κωστής 6 31.08.1893 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Νάστου, Χρυσάνθη  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 
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43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Νίκατα, Δημήτριος 10 1888 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

40 (ο θάνατός του) 4.1893 ισολογισμός αναφορά 

Νικήτας, Δημήτριος 4 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

6 1885-1887 ισολογισμός αναφορά 

7 1885-1886 ισολογισμός έφορος 

8 1886-1887 ισολογισμός έφορος 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

Νικολής, Γυμνασιάρχης 

εκ Θεσσαλονίκης και 

Πατρών 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Οικονόμου, Α. 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Οικονόμου, αδελφοί 21 10.07.1893 επιστολή παραλήπτης 

25 21.11.1893 επιστολή αναφορά 

27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 

27 20.12.1894 απόδειξη αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός ευεργέτες 

Οικονόμου, Γεώργιος 

Μ.  
αυθ. 29/10.01.1894 επιστολή αποστολέας 

27 20.12.1893 απόδειξη αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Οχριδιακός, 

Ανδρόνικος εξ Αχρίδος 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Πάνου, Βαγγέλη, ή 

κόρη του 
αυθ. 

(76) 
13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Πάνου, Κωστής αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Παπαγιάννης, Γ. (εκ 

Ναούσσης) 
7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Παπαγιάννης, 

Γιαννάκης (εκ 

Κοζάνης) 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Παπαδοπούλου, 

Αναστασία 
24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

43 18.12.1894 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Παπάζογλου, (αδελφοί) 

Βασίλειος και Αργύριος 

(εκ Καστοριάς) 

14 25.03.1890 επιστολή παραλήπτης 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

36 13.07.1894 επιστολή παραλήπτης 
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65 22.01.1902 επιστολή αναφορά 

180 19.04.1895 επιστολή παραλήπτης 

Παπαθεοδώρου, 

Κούσιας 
αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Παπαμήνας αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Παπανάκης, Θεόδωρος  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

50 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Παπαναούμ, Κωστής 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Παπαρούσης, 

Ματθαίος (Ζαγορίτης) 

εξ Ηπείρου 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Παπαστεργίου, Πέτρος 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Παρίσκης, Θεόδωρος 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Παυλίδης εκ Σερρών 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Περλεπλής, Θεόδωρος 

Γεωρ. 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Πέσκα, Θοδωρής αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Πέτρου (και Καρμίτση 

ή Καρμίζη), Αικατερίνη  
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Πέτρου, Διαμαντής 

Στέργιου 
12 16/28.03.1893 επιστολή αναφορά 

16 05/17.05.1893 επιστολή αναφορά 

Πέτρου, Κωστής 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Πηνίκα, αδελφοί 14 25.03.1890 επιστολή αναφορά 

24 

(Παρθεναγωγείο 

Αδελφών Πηνίκα, 

Μοναστήρι) 14.11.1893 

επιστολή αναφορά 

67 
Πηνίκεια σχολεία 

14.02.1902 
επιστολή αναφορά 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

Πηνίκας, Ιωάννης 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Πήτη, Κάλληνα 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Πίκουλε(ς), Νικόλαος 

Στερ. 
4 1890-1893 ισολογισμός έφορος 

6 09.06.1891 ισολογισμός αναφορά 
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23 01.09.1893 απόδειξη υπογράφων 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

57 17.02.1895 σημείωση αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός υπογράφων 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Πίσχας, Αναστάσιος 

Μιχαήλ (Τάσκος) 
15 25.03.1893 επιστολή αναφορά 

19 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

74 19.10.1902 επιστολή αναφορά 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

77 25.11.1902 επιστολή αποστολέας 

82 27.01.1903 σχόλιο αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αποστολέας 

84 05.07.1903 σχόλιο αναφορά 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή αποστολέας 

αυθ. 

(77) 
21.12.1902 επιστολή αποστολέας 

Πίσχας, Γεώργιος 

(Νήτσια Γ. Πίσχα σ. 50) 
38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

40 4.1894 ισολογισμός αναφορά 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

Πίσχας, Ιωάννης 84 27.06.1903 επιστολή αναφορά 

Πλάστης, Δημήτριος (η 

κόρη του) 76 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Πλούταρχος, 

γυμνασιάρχης 

Μοναστηρίου 
89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Πρίφτης, Διαμαντής εκ 

Κοριτζιάς 7 1885-1886 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

8 1886-1887 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Ρεσνιαλής, Στέργιος Κ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Ρούσιας, Θεοχάρης 74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

Σακελλαρίου, 

Δημήτριος (εν 

Δαρδανελλίοις) 
82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Σαμαράς, Δημήτριος 5 1891-1892 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 
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Σαμαράς, Πήτος 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Σαρίπολος, Νικόλαος 70 12.07.1902 δημοσίευμα αναφορά 

95 07.03.1882 δημοσίευμα αναφορά 

Σαχίνης, Γιαννάκης εκ 

Σιατίστης 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Σέκας (δραγάτης) 3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Σιαγιακζής, Γ αυθ. 

(77) 
21.12.1902 επιστολή αναφορά 

Σιακτζή, Μαρίκα 

(μνηστή Μιχαήλ 

Δανάμπαση) 

αυθ. 16.02.1902 επιστολή αναφορά 

Σιακτζής, Θεόδωρος 

(πατέρας Μαρίκας- 

μνηστής Μ. 

Δανάμπαση) 

αυθ. 16.02.1902 επιστολή αναφορά 

Σιουπήλα (ή Σιουπίλας 

ή Σιουπήλας ή 

Σιωπήλα), αδελφοί 

6 31.08.1893 ισολογισμός αναφορά 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Σιωπήλας, Δημήτριος 59 20.12.1897 επιστολή υπογράφων 

Σκαλέρα, Δημήτρης Δ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Σμήνας (ή Σμινάς ή 

Σμίνας) 
4 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

6 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός έφορος 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

Σουπήλας (ή Σιουπίλας 

ή Σιουπήλας ή 

Σιωπήλας), Κωστής Ι. 

αυθ. 23.05.1890 απόδειξη υπογράφων 

10 1888 ισολογισμός έφορος 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός έφορος 

Σουπήλας (ή Σιουπίλας 

ή Σιουπήλας ή 

Σιωπήλας), Νικόλαος 

4 1887-1892 ισολογισμός αναφορά 

191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Σταύρου, Δημ(ήτριος) 

(καπνοπώλης) 91 29.05.05.1871 δημοσίευμα αναφορά 

Στεγίου, Νικόλαος αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Στεργιούδι αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Στέφανος, αρχιδιάκος 89 30.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 

Στόιτζης εκ Τυρνόβου 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Στυλίδης, Στέργιος 12 16/28.03.1893 επιστολή αποστολέας 

13 25.03.1893 επιστολή παραλήπτης 

14 25.03.1890 επιστολή αναφορά 

15 25.03.1893 επιστολή αναφορά 
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16 05/17.05.1893 επιστολή αποστολέας 

17 20.05.1893 επιστολή παραλήπτης 

18 30.06.1893 επιστολή αποστολέας 

19 10.07.1893 επιστολή παραλήπτης 

22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

24 
απόφαση ονομασίας 

σχολείων 01.09.1893 
πρακτικά αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή παραλήπτης 

25 21.11.1893 επιστολή αναφορά 

26 18/30.12.1893 επιστολή αποστολέας 

28 26.02.1894 επιστολή αναφορά 

33 04.04.1894 επιστολή αναφορά 

35 13.07.1894 επιστολή παραλήπτης 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

42 18.12.1894 επιστολή παραλήπτης 

51 03.07.1895 δημοσίευμα αναφορά 

59 20.12.1897 επιστολή παραλήπτης 

65 22.01.1902 επιστολή αναφορά 

74 19.10.1902 επιστολή αναφορά 

74 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

76 13.11.1902 επιστολή παραλήπτης 

77 25.11.1902 επιστολή αναφορά 

78 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

79 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

83 19.03.1903 επιστολή αναφορά 

84 05.07.1903 επιστολή παραλήπτης 

85 03.09.1903 επιστολή αποστολέας 

178 11/23.04.1895 επιστολή αποστολέας 

178 21.04.1895 επιστολή παραλήπτης 

178 29.04.1895 επιστολή αποστολέας 

179 30.04.1895 επιστολή αποστολέας 

180 04.05.1895 επιστολή αποστολέας 

αυθ. 

(73) 
15.10.1902 επιστολή αναφορά 

Ταουσσάνη, αδελφοί Γ. 23 01.09.1893 απόδειξη αναφορά 

6 1889-1893 ισολογισμός αναφορά 

10 23.05.1878 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

39 10.07.1894 ισολογισμός 
ειδικός 

λογ/σμός 

αυθ. 23.05.1889 ομόλογο αναφορά 
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Ταουσσάνης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο αναφορά 

3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

6 9.1893 ισολογισμός αναφορά 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

Ταουσσάνης, 

Αθαν(άσιος) Σ. 
αυθ. 03.09.1892/3 απόδειξη υπογράφων 

6 01.09.1893 ισολογισμός αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Ταχτάρης, Δημήτριος 69 18.04.1901 σημείωση αναφορά 

Τέρπης, Ναούμ αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Τζιαμαούλης, Χρ. 
58 1895-1897 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Τζιότζιας, Ντίνος 7 1885-1886 επιστολή αναφορά 

8 1886-1887 επιστολή αναφορά 

Τζιουπάτας, Γεώργης αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Τήρπας (ή Τίρπας), 

Νικόλαος 
4 1890-1893 ισολογισμός έφορος 

4 1887-1888 ισολογισμός έφορος 

5 1891-1892 ισολογισμός έφορος 

5 1891-1892 ισολογισμός αναφορά 

6 1890-1891 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός έφορος 

11 1888-1890 ισολογισμός έφορος 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

23 01.09.1893 απόδειξη υπογράφων 

39 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

αυθ. 23.05.1890 απόδειξη υπογράφων 

Τήρπας Μπέλλος, 

πατέρας Γεώργη και 

Κωστή 

αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή υπογράφων 

Τήρπας, Γεώργης αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Τήρπας, Κωστής αυθ. 

(60) 
15.08.1821 επιστολή αναφορά 

Τηρπίνη(ς), Στέργιος 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

Τόλης εκ Βιτωλίων 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Τόσιου, Νικόλαος 82 27.01.1903 επιστολή αναφορά 

Τρπίνας, Γιαννάκης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Τσ(ι)ακμάκης, 

Θεολόγης 7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

Τσ(ι)άντης (ή 

Τζιάντης), Στέργιος 
4 1890-1893 ισολογισμός έφορος 

5 1891-1892 ισολογισμός έφορος 
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Αδάμου 6 09.06.1891 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός έφορος 

11 1888-1890 ισολογισμός έφορος 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 

23 01.09.1893 απόδειξη υπογράφων 

50 1894-1895 ισολογισμός αναφορά 

59 20.12.1897 επιστολή υπογράφων 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

αυθ. 23.05.1890 απόδειξη υπογράφων 

Τσαπάνου, Τήνα (η 

κόρη της) 76 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Τσιακμάκης Θεολόγος 

εκ Ναούης 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Τσιάντης, Δημ(ήτριος) 191 05.08.1894 επιστολή αναφορά 

Τσιάντης, Στέργιος 

Αδάμ  
59 20.12.1897 επιστολή υπογράφων 

αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

αυθ. 23.05.1890 απόδειξη υπογράφων 

Τσίβας, Αθανάσιος και 

Κωστής 22 10.07.1893 επιστολή αναφορά 

Τσούκας, Νικόλαος 38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

Τσουλάκη (ή 

Τσουλάκου ή 

Τζιουλάκου), Ζωή Γ.  

3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

24 14.11.1893 επιστολή αναφορά 

38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

Τσουτσουρίκας, 

Αθανάσιος  3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

Φάγκα, ανεηψιά 

Αγορίτσας (αδελφής 

Στέργιου Στυλίδη) 
84 05.07.1903 επιστολή αναφορά 

Φούσιου 40 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

50 17.02.1895 ισολογισμός αναφορά 

Χάλας 67 14.02.1902 επιστολή αναφορά 

Χαλκιόπουλος, 

Νικόλαος εξ Αθηνών 
56 χ.χ. 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Χατζή, Τάκης Χ. αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Χατζήδινα (Χατζήινα) 

Νικολάου Στέφου 
3 1890-1893 ισολογισμός αναφορά 

6 1891-1894 ισολογισμός 
ειδικός 

λογ/σμός 

7 1885-1886 ισολογισμός αναφορά 

8 1886-1887 ισολογισμός αναφορά 

9 1887-1888 ισολογισμός αναφορά 

10 1888 ισολογισμός αναφορά 

11 1888-1890 ισολογισμός αναφορά 
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38 10.07.1894 ισολογισμός αναφορά 

49 1893-1895 ισολογισμός αναφορά 

58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

ΧατζηΝάκης 58 1895-1897 ισολογισμός αναφορά 

ΧατζήΝικόλας, 

Δημήτρης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Χατζής, Δημητράκης (η 

κόρη του) 
αυθ. 

(76) 
13.11.1902 

προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Χάτζης, Τζιόγας (η 

κόρη του) 76 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Χάτσι, Δημήτρης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Χρήστα, Γούσιος αυθ. 13.11.1902 επιστολή αναφορά 

5 1891-1892 ισολογισμός αναφορά 

Χρήστα, Γούσιος (η 

κόρη του) 76 13.11.1902 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Χρίστο, Αθανάσιος αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Χρίστου, Κωνσταντίν αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Χρίστου, Μιχάλης αυθ. 31.01.1893 πληρεξούσιο υπογράφων 

Χρυσάνθου, Αθανάσιος 

Μιχ. εκ Βιτωλίων 56 χ.χ. 
προσωπικό 

σχολείων 
αναφορά 

Χρυσοχόου, Αμαλία 

(διευθύντρια 

Παρθεναγωγείου) 
90 14/26.11.1870 δημοσίευμα αναφορά 
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Φύλλα εφημερίδων περιέχοντα τα δημοσιεύματα του Ναούμ 

Βαρζάκου225 

1. «ΕΡΜΗΣ» Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Εικόνα 3: φ. 37, 16.09.1873, πρωτοσέλιδο 

 

 

 

                                                           
225

 Πηγή: Ψηφιακό Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων 
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Εικόνα 4: φ. 37, 16.09.1873, έναρξη κειμένου σ. 3 
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Εικόνα 5: φ. 37, 16.09.1873, συνέχεια και τέλος κειμένου σ. 4 
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Εικόνα 6: φ. 44, 10.10.1873,  πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 7: φ. 44, Διατριβή 
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2. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» Κωνσταντινούπολης 

 
Εικόνα 8: φ. 82, 18.04.1901, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 9: φ. 82, Ανακοίνωση θανάτου Δημητρίου Ταχτάρη, 4

η
 στήλη 
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3. «ΝΕΟΛΟΓΟΣ» Κωνσταντινούπολης 

 
Εικόνα 10: φ. 705, 19/01.09.1870, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 11: φ. 705, 19/01.09.1870, δημοσίευμα, 1
η
 στήλη  
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Εικόνα 12: φ. 711, 03/15.12.1870, πρωτοσέλιδο 

 



338 
 

 

Εικόνα 13: φ. 711, δημοσίευμα, 3
η
 και 4

η
 στήλη 
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Εικόνα 14: φ. 729, 21/02.02.1871, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 15: φ. 729, δημοσίευμα, 4
η
 και 5

η
 στήλη 
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Εικόνα 16: φ. 756, 01/13.04.1871, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 17: φ. 756, δημοσίευμα, 1
η
 στήλη 
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Εικόνα 18: φ. 781, 29/10.06.1871, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 19: φ. 781, δημοσίευμα, 1
η
 και 2

η
 στήλη 

 

 



345 
 

 

Εικόνα 20: φ. 1177, 02/14.12.1872, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 21: φ. 1177, δημοσίευμα, 5
η
 στήλη 
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Εικόνα 22: φ. 3886, 11/23.03.1882, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 23: φ. 3886, δημοσίευμα, 2
η
 στήλη 
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4. «ΣΜΥΡΝΗ» Σμύρνης 

 

Εικόνα 24: φ. 417, 14.03.1875, πρωτοσέλιδο 
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Εικόνα 25: φ. 417, δημοσίευμα, 2
η
 και 3

η
 στήλη 
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Φωτογραφικό υλικό 
 

1. Μεγάροβο 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 26: Άποψη του Μεγαρόβου 
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Εικόνα 27: Σχολική γιορτή Στυλίδειων σχολείων, στο μέσον διακρίνεται η προσωπογραφία του 

Στέργιου Στυλίδη 

 
Εικόνα 28: Επίσημη φωτογράφιση κατοίκων Μεγαρόβου  με τον  

Μητροπολίτη Πελαγωνείας Βασίλειο
226

 

                                                           
226

 Πηγή: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης (ΙΜΜΑ) 
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Εικόνα 29: Δημογεροντία Μεγαρόβου, αγνώστου έτους

227 

Στο κάτω μέρος της φωτογραφίας υπάρχει η έντυπη σημείωση: Δαμασκηνός και Νίκανδρος της 

μονής Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους 

                                                           
227

 Παραχώρηση φωτογραφίας σε ψηφιακή μορφή από ΙΜΜΑ 
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Εικόνα 30: Εορτασμός στη μονή Αγίου Γεωργίου Μεγαρόβου, σήμερα ο Άγιος Γεώργιος γιορτάζεται ως 

προστάτης του χωριού 

 

 

 
Εικόνα 31: Πίσω μέρος της εκκλ. του Αγίου Δημητρίου Μεγαρόβου 

Ένα από τα κττίρια στο βάθος είναι το Στυλίδειο Παρθεναγωγείο Μεγαρόβου, το οποίο 

δεν διασώζεται 
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Εικόνα 32: Η μονή του Αγ. Γεωργίου σήμερα 

 
Εικόνα 33: Η εκκλ. του Αγ. Δημητρίου Μεγαρόβου. Μπροστά της διακρίνονται τα «μεγάλα δέντρα» 
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Εικόνα 34: Το τέμπλο της εκκλ. του Αγ. Δημητρίου Μεγαρόβο, δωρεά της Ορθόδοξης κοινότητας της 

Αγ. Τριάδος Βιέννης, σήμερα στον Μητροπολιτικό ναό «Γέννησις της Θεοτόκου», Μπίτολα 

 
Εικόνα 35: Ο πολυέλαιος της εκκλ. του Αγ. Δημητρίου Μεγαρόβου, δωρεά ομογενών εκ Βιέννης 
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Εικόνα 36: Η γέφυρα που ενώνει το Τύρνοβο με το Μεγάροβο μέχρι σήμερα 

 

 

 
Εικόνα 37: Η ίδια γέφυρα σήμερα 
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2. Μοναστήρι – Bitola 

 
Εικόνα 38: Άποψη της αρχαίας Ηράκλεις 

 
Εικόνα 39: Άποψη Μοναστηρίου, 18

ος
 αιώναις 
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Εικόνα 40: Ο ποταμός Υδραγώρας (Ντράγκορ). Αριστερά η κεφετέρια των τσορμπατζήδων, δεξιά τα διοικητικά 

κτίρια Μοναστηρίου 

 

 
Εικόνα 41: Το ίδιο σημείο σήμερα 
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Εικόνα 42: Οικία του Βαλή και προσωρινή οικία (1911) Σουλτάνου Μωάμεθ Ε΄ Ρεσάτ (1909-1918) στο 

Μοναστήρι 

 

 
Εικόνα 43: Το ίδιο κτίριο σήμερα στεγάζει την πρυτανεία του Πανεπιστημίου «Αγ. Κλήμης Αχρίδος» της Μπίτολα 
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Εικόνα 44: Σχολή τεχνών (λανθασμένα αναφέρεται ως Σχολή καλών τεχνών σήμερα), το κτίριο διασώζεται σε 

φθίνουσα κατάσταση 

 

 
Εικόνα 45: Σπίτια παρά τον ποταμό Κούρντερες, σήμερα οδός «Θεσσαλονίκης» 
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Εικόνα 46: Οθωμανική Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων.  

Σ’ αυτήν φοίτησε ο Μουσταφά Κεμλάλ Ατατούρκ 1899-1902 

 

 
Εικόνα 47: Το ίδιο κτίριο σήμερα 
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Εικόνα 48: Οθωμανική Σχολή δημοσίων υπαλλήλων Μοναστηρίου 

 

 

 
Εικόνα 49: Τι ίδιο κτίριο από το 1918 μέχρι σήμερα στεγάζει το «Αστικό» Γυμνάσιο Μοναστηρίου 
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Εικόνα 50: Ναός Αγ. Δημητρίου Μοναστηρίου, Νοέμβριος 1913
228

 

                                                           
228

 Πηγή: Οικογενειακό αρχείο Γιοβάνοβσκι Βλαδίμηρου 
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Εικόνα 51: Μητροπολιτικός ναός Αγ. Δημητρίου Μοναστηρίου

229
 

 

 
Εικόνα 52: ναός Αγ. Δημητρίου Μπίτολα 

                                                           
229

 Arsich, V. T. (1930) Crkva Sv. Velikomuchenika Dimitrija u Bitolju. Bitolj: Pobeda [Άρσιτς, Β. Τ. (1930) Η 

εκκλησία Αγ. Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στην Μπίτολα. Μπίτολα: Πόμπεντα], σ. 48 
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Εικόνα 53: Γυμνάσιο Μοναστηρίου 

 

Εικόνα 54: Γυμνάσιο Μοναστηρίου, σήμερα κτίριο διοίκησης σχολικού συγκροτήματος «Γκότσε Ντέλτσεβ» 

Μπίτολα 
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Εικόνα 55: Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου 

 
Εικόνα 56: Παρθεναγωγείο Μοναστηρίου σήμερα, 

κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης Μπίτολα
230

 

                                                           
230

 Προστέθηκε ο τελευταίος όροφος και πραγματοποιήθηκαν αλλαγές της πρόσοψης όταν στεγάστηκε σε αυτό 

το τμήμα χειρουργικής του νοσοκομειακού συγκροτήματος μετά τον Α΄ΠΠ 
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Εικόνα 57: Γυμναστικές επιδέιξεις μπροστά από Οικοτροφείο 

 

 

 
Εικόνα 58: το ίδιο κτίριο σήμερα στεγάζει αίθουσες διδασκαλίας σχολικού συγκροτήματος «Γκότσε Ντέλτσεβ» 

Μπίτολα 
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Εικόνα 59: Αρρεναγωγείο Μοναστηρίου 

 

 

 
Εικόνα 60: το ίδιο κτίριο σήμερα, αίθουσες διδασκαλίας σχολικού συγκροτήματος «Γκότσε Ντέλτσεβ» Μπίτολα 
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Εικόνα 61: Από επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Κωνσταντίνος Α΄, Βασιλεύς των Ελλήνων, στη 

Μητρόπολη Πελαγωνείας κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, Νοέμβριος του 1913
231

 

 
Εικόνα 62: Οικία οικογένειας Δανάμπαση στο Μοναστήρι (σήμερα στεγάζει 3 προξενεία) 

                                                           
231

 Πηγή: Οικογενειακό αρχείο Γιοβάνοβσκι Βλαδίμηρου 
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Εικόνα 63: Οικία οικογένειας Οικονόμου (σήμερα στεγάζει την Αυστριακή βιβλιοθήκη και δύο εστιατόρια) 

 
Εικόνα 64: Ο Μιχαήλ Οικονόμου του Γεωργίου με τη σύζυγό του Ευαγγελία, τελευταίοι κάτοικοι της παραπάνω 

οικίας
232

 

                                                           
232

 Πηγή: προσωπικό αρχείο Βλαδίμηρου Γιοβάνοβσκι 
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Εικόνα 65: Οικία οικογένειας Λάλα στο Μοναστήρι 

 

 

Εικόνα 66: Οικία Πέτρου Βίστα, κατοικείται από τους απογόνους του, την οικογένεια Καλίτσα 
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Εικόνα 67: Η οικογένεια Σ(ι)ουπίλα με τον συγγενή τους Πέτρο Βίστα στη μέση 
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Εικόνα 68: Παιδιά της οικογένειας Λάλα στο Μοναστήρι (μέσα 19
ου

 αι.)
233

 

 

 

                                                           
233

 Πηγή: Αρχείο Λάλα, Εθνικό Μουσείο Μπίτολα (Naroden Muzej Bitola) 
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Ο Κώδικας «Βαρζάκου» 
 

 

 

 

 

Εικόνα 69: Εξωτερική όψη του Κώδικα «Βαρζάκου» 
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Τα αυθεντικά έγγραφα του Κώδικα «Βάρζακου» 
 

 

Εικόνα 70: Επιστολή Γεωργίου Οικονόμου 



377 
 

 

Εικόνα 71: Ομόλογο 
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Εικόνα 72: Ομόλογο, πίσω σελίδα 
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Εικόνα 73: Επίσημο έγγραφο Μητρόπολης Πελαγωνείας 
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Εικόνα 74: Επιστολή Στέργιου Στυλίδη, 1
η
 σελίδα 
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Εικόνα 75: Επιστολή Στέργιου Στυλίδη, 1
η
 σελίδα 

 

 

 

 



382 
 

 

Εικόνα 76: Επιστολή Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 
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Εικόνα 77: Εκλογή Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου, Πληρεξούσιο, 1
η
 σελίδα  
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Εικόνα 78: Εκλογή Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου, Πληρεξούσιο, 2
η
 σελίδα, υπογραφές κατοίκων 
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Εικόνα 79: Επιστολή Νικόλαου Κορίννα 
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Εικόνα 80: Επιστολή Αναστάσιου Πίσχα, 1
η
 σελίδα 
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Εικόνα 81: Επιστολή Αναστάσιου Πίσχα, 2

η
 και 3

η
 σελίδα 
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Εικόνα 82: Επιστολή Αναστάσιου Πίσχα, 1η σελίδα 
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Εικόνα 83: Σημείωμα «Αριθμητικής» 

 

 

Εικόνα 84: Επίσημος φάκελος Υιών Ναούμ Βαρζάκου 
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Εικόνα 85: Φάκελος περιέχων τα ακόλουθα τέσσερα (4) κείμενα 

 

 

Εικόνα 86: Σημείωμα 
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Εικόνα 87: Ισολογισμός 
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Εικόνα 88: Μέρη σημειωμάτων 



393 
 

 

Εικόνα 89: Επιστολή Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 
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Εικόνα 90: Επιστολή του 1821, 1
η
 σελίδα 
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Εικόνα 91: Επιστολή του 1821, 2
η
 σελίδα 
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Εικόνα 92: Επιστολή Αναστάσιου Πίσχα 
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Εικόνα 93: Οπισθόφυλλο προηγούμενης επιστολής 

 

 

 

Εικόνα 94: Κάρτα αλληλογραφίας προς σύζυγο Ν. Βαρζάκου, μπροστινό μέρος 
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Εικόνα 95: Κάρτα αλληλογραφίας προς σύζυγο Ν. Βαρζάκου, κείμενο 
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Εικόνα 96: Υπολογισμός 
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Εικόνα 97: Πρόχειρο σημείωμα Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 1 

 

Εικόνα 98: Πρόχειρο σημείωμα Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 2 
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Εικόνα 99: Πρόχειρο σημείωμα Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 3 
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Εικόνα 100: Πρόχειρος ισολογισμός 

 

Εικόνα 101: Σχεδίασμα επιστολής Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 
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Εικόνα 102: Σχεδίασμα επιστολής Εφοροεπιτροπής Μεγαρόβου 

 

Εικόνα 103: Αντίγραφο επιστολής Μητροπολίτη Πελαγωνείας 
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Εικόνα 104: Αντίγραφο επιστολής Μητροπολίτη Πελαγωνείας 
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Έγγραφα 

 

Εικόνα 105: Πρωτοσέλιδο Οδηγού «Ιγγλέση» 
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Εικόνα 106: Σελίδα Οδηγού «Ιγγλέση» όπου αναφέρεται το όνομα «Ναούμ Βαρζάκα» 



407 
 

 

Εικόνα 107: Πτυχίο Πέτρου Τσάλλη, μαθητή Γυμνασίου Μοναστηρίου
234

 

                                                           
234

 Πηγή: Οικογενειακό αρχείο Ρίστεβσκι Ευγένιου 
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Εικόνα 108: Πτυχίο Πέτρου Τσάλλη, πίσω μέρος με επικύρωση Αναγνώρισης πτυχίου 
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Άδειες διδασκαλίας Μεγαρόβου
235

 

 
Εικόνα 109: Άδεια έτους 1906-1907 

 
Εικόνα 110: Άδεια έτους 1909-1910 

                                                           
235

 Οικογενειακό αρχείο Ρίστεβσκι Ευγένιου 
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Άδειες διδασκαλίας Μεγαρόβου
236

 

 
Εικόνα 111: Άδεια έτους 1910-1911 

 
Εικόνα 112: Άδεια έτους 1911-1912 

                                                           
236

 Οικογενειακό αρχείο Ευγένιου Ρίστεβσκι 
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Αποδείξεις πληρωμής συνδρομής κοινότητας
237

 

 
Εικόνα 113: Απόδειξη πληρωμής ετήσιας συνδρομής για το 1910 

 
Εικόνα 114: Απόδειξη πληρωμής ετήσιας συνδρομής για το 1912 

                                                           
237

 Οικογενειακό αρχείο Ρίστεβσκι Ευγένιου 
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Εικόνα 115: Διαπιστευτήριο Δωρεάς Κλεονίκης Βαρζάκου στη Θεσσαλονίκη, 1
η
 σελίδα 
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Εικόνα 116: Διαπιστευτήριο Δωρεάς Κλεονίκης Βαρζάκου στη Θεσσαλονίκη, 2
η
 σελίδα 
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Εικόνα 117: Διαπιστευτήριο Δωρεάς Κλεονίκης Βαρζάκου στη Θεσσαλονίκη, 3
η
 σελίδα 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αρχεία 

Drzhaven Arhiv na R M (Κρατικό Αρχείο της Δ Μ): Sumaren inventar– Pelagoniska 

Mitropolija, Vodich: 499; 491; 325 (Περίληψη αποθέματος– Μητρόπολη Πελαγωνείας, 

Οδηγός: 499; 491; 325), Vodich 490- Zapisnici na Duhovniot sud na Pelagoniskata 
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