
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ  ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙ-
ΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ:ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ  ΚΟΙ-

ΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       ΜΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1997 



 

 

ii 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ............................................................................................................... ii 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ...................................................................................................................... iv 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ........................................................................................................................ v 
ΜΕΡΟΣ Α’ .......................................................................................................................... i 
ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1856- 1912): Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ..................................................................................... i 
1.Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ....................................................... 2 
1.1 Η θεωρητική προσέγγιση του εθνικισµού στον ευρωπαϊκό χώρο και την περιοχή 
των Βαλκανίων................................................................................................................... 2 
1.2. Η θεωρία του STEIN ROKKAN για την ανάπτυξη και την µορφολογία των 
κρατών της Ευρώπης από το 16αι...................................................................................... 5 
1.3. Οι προϋποθέσεις και η δραστηριοποίηση της εθνικιστικής δίνης στο χώρο της 
Μακεδονίας. ....................................................................................................................... 8 
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ........................................... 19 
2.1. Η διαδικασία µεταβολών του οθωµανικού χώρου .................................................... 19 
2.1.1. Οι εξελίξεις από το 18ο αι. και έπειτα ................................................................... 22 
2.2. Η πορεία της κοινοτικής αυτοδιοίκησης στην τουρκοκρατούµενη Μακεδονία. ...... 26 
2.2.1. Οι απόψεις για την παράδοση του ελληνικού χώρου στην διοίκηση µέσω 
κοινοτικών θεσµών. ......................................................................................................... 26 
2.2.2. Η µορφολογία του κοινοτικού συστήµατος. .......................................................... 30 
2.2.3. Κοινοτικές διενέξεις ............................................................................................... 40 
3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΝΙΟΥ ΤΗΣ ... 44 
4.ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ......................................................................................................... 52 
4.1.Από το τιµαριωτικό σύστηµα στον κατοχύρωση των millet ..................................... 52 
4.2. Η περίοδος των Μεταρρυθµίσεων και οι Εθνικοί Κανονισµοί................................. 53 
5. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ................................................... 60 
5.1. Τα ποσοτικά δεδοµένα της εκπαιδευτικής εντροπίας. .............................................. 62 
5.2. Η ποιοτική οροθέτηση των εκπαιδευτικών δικτύων των «λυτρωµένων» και των 
«αλύτρωτων» Ελλήνων .................................................................................................... 64 
ΜΕΡΟΣ Β’ ....................................................................................................................... 69 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ................................................ 69 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ............................................................................................................... 69 
6. ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ 
ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ......................................................................................... 70 
6.1.Η περίπτωση του Μελένικου ..................................................................................... 70 
1.2.Η σύσταση εικοσαµελούς επιτροπής και Εφορείας από το µητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Ιερώνυµο.................................................................................................. 72 
7. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ.............................. 75 
7.1. Προσδιορισµός του χαρακτήρα της σχολικής Εφορείας .......................................... 75 
7.1.1. Ενοριακές Εφορείες ............................................................................................... 76 
7.1.2. Οι Εκπαιδευτικές Επιτροπές .................................................................................. 77 
7.2. Τρόπος ανάδειξης -αριθµός µελών- διάρκεια θητείας .............................................. 78 



 

 

iii 

7.3. Η σύνθεση και η κοινωνική βάση των σχολικών εφορειών ..................................... 81 
7.4. Συνεδριάσεις- Τρόπος λήψης αποφάσεων ................................................................ 87 
8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ........................................................ 95 
8.1. Προϋπολογισµός - Απολογισµός Πεπραγµένων - ∆ιαχείριση πόρων....................... 95 
8.1.1. Έσοδα των σχολείων .............................................................................................. 95 
8.1.2. Έξοδα των εκπαιδευτηρίων.................................................................................. 100 
8.2. ∆ιορισµοί και παύσεις διδακτικού προσωπικού ..................................................... 110 
8.3. ∆ιοίκηση - διαχείριση εκπαιδευτηρίων ................................................................... 116 
8.4. Ίδρυση σχολείων- ∆οµή και διάρθρωση του σχολικού δικτύου ............................. 126 
8.5. Χορήγηση υποτροφιών -Οι σχολικές εφορείες και η κοινωνική πρόνοια της 
κοινότητας ...................................................................................................................... 131 
8.6. Εξετάσεις................................................................................................................. 134 
8.7.Τα εκπαιδευτήρια στο επίκεντρο των ενδοκοινοτικών αντιδικιών .......................... 135 
8.8. 1912-1914: Η προσπάθεια συναρµογής µε τα διοικητικά όργανα του ελληνικού 
κράτους........................................................................................................................... 138 
9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ............................ 141 
9.1. Το διοικητικό πλαίσιο των ελληνικών σχολείων της οθωµανικής επικράτειας...... 141 
9.1.1.Η παρέµβαση από την οθωµανική διοίκηση ......................................................... 141 
Τη 28 Φεβρουαρίου 324 (1908) Ο βαλής Θεσσαλονίκης Ντανής.................................... 144 
9.2.1. Οι προτεραιότητες της παρέµβασης και η απαρχή της συνεργασίας µε τις 
σχολικές εφορείες ........................................................................................................... 145 
9.2.2. Η χρηµατοδότηση του σχολικού δικτύου ............................................................. 149 
9.2.3. Επιθεώρηση .......................................................................................................... 151 
9.3. Η δράση των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και των αδελφοτήτων στο χώρο της 
Μακεδονίας..................................................................................................................... 157 
10. ΟΙ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΩΝ 
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕΩΝ................................................... 165 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ............................................................................................................... 171 
ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ............................................................................................. 183 
α. Πηγές.......................................................................................................................... 183 
Β. Βιβλιογραφία ............................................................................................................. 189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο των µεταπτυχιακών µου σπουδών στον Το-

µέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Για την ολοκλήρωσή της απαιτήθηκε 

χρονικό διάστηµα δύο περίπου ετών µετά τη διετή παρακολούθηση των µαθηµάτων του Προ-

γράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αρχικός σκοπός υπήρξε να καταγραφούν συστηµατικά 

θέµατα που έχουν σχέση µε τη δοµή, τη λειτουργία και την αποτεσµατικότητα του θεσµού 

των σχολικών Εφορειών κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας. Το γεγονός αυτό υ-

πήρξε η γενεσιουργός αιτία πολυσύνθετων ερωτηµάτων, που αφορούν στη διοίκηση της εκ-
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Οι γνώσεις  µας για τη λειτουργία των κοινοτήτων στις ελληνικές ή ελληνόδωνες 

περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας εξακολουθούν να παραµένουν στις µέρες µας 

εξαιρετικά φτωχές και ιδιαίτερα, για την περίοδο των µεταρρυθµίσεων του Tanzimat και έ-

πειτα. Τα σχετικά δηµοσιεύµατα, καθώς είναι συνήθως περιπτωσιολογικά και συντάσσονται 

στη λογική της περιγραφής γεγονότων και µηχανισµών που προωθούσαν τη δυναµική του 

ελληνισµού προς την οικονοµική, εκπαιδευτική και πολιτιστική του ανάπτυξη, δεν προσφέ-

ρουν απαραίτητα και κάποια συνολική ερµηνεία του κοινοτισµού. 

 Όσον αφορά στον τοµέα της εκπαίδευσης, η παραπάνω παρατήρηση εντάσσεται σε 

ένα ακόµη πιο ελλιπές πλαίσιο. Η συνήθης πρακτική της στόχευσης του ερευνητικού µας 

ενδιαφέροντος µέσα στα όρια του νεοελληνικού κράτους και τη διοικητική του δοµή στενεύει 

ιδιαίτερα το περιεχόµενο των γνώσεών µας και οδηγεί σε αποσπασµατικά, αν όχι παραπλανη-

τικά συµπεράσµατα για τη συνολική εκπαιδευτική κίνηση του ελληνισµού. Επιπλέον, το όρ-

γανο εκείνο που παρουσιάζεται ως ο υπεύθυνος φορέας στα εκπαιδευτικά πράγµατα της κοι-

νότητας, η σχολική εφορεία, δεν έχει αποτελέσει, σύµφωνα µε τα όσα στοιχεία έχουµε συλ-

λέξει, αντικείµενο αυτοτελών µελετών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 

 Τα παραδείγµατα από το χώρο της οθωµανικής Αυτοκρατορίας µας παραπέµπουν σε 

συσσωµατώσεις πολιτών, οµόδοξων συνήθως, κάτω από ένα διευρυµένο καθεστώς αυτοδιοί-

κησης σε ό,τι αφορά τη µεταξύ τους κοινωνική και πολιτική συµπεριφορά, µε πρωταρχικό 

τους µέληµα την απόδοση των φορολογικών τους υποχρεώσεων στην οθωµανική διοίκηση. 

Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει από τη µελέτη της συγκεκριµένης περιόδου της οθωµανι-

κής κυριαρχίας είναι ο βαθµός αυτονοµίας των διαφόρων κοινοτήτων στη λήψη αποφάσεων 

που αποδεικνύονται καθοριστικές για την οµαλή λειτουργία τους. Οι απαντήσεις σ’ αυτό το 

ούτως ή άλλως αµφιλεγόµενο ζήτηµα, δεν έχουν καλύψει την εκπαιδευτική δραστηριότητα 

ως ενεργή πολιτική πράξη των κατοίκων, την αυτονοµία των αποφάσεων και το βαθµό της 

διαφοροποίησης από κοινότητα σε κοινότητα. Παραµένει δηλαδή αναπάντητο το αν η σχολι-

κή εφορεία, ως θεσµικό όργανο διοίκησης, οργάνωσης και εποπτείας των σχολείων της κοι-

νότητας είχε καθοριστικές αρµοδιότητες για την αυτονοµία των συγκεκριµένων σχολείων ή 

ήταν περισσότερο ένα εκτελεστικό όργανο αποφάσεων που ανταποκρίνονταν σε επιταγές 

κέντρων εξουσίας ( Πατριαρχείο, ελληνικό κράτος), οι οποίες απέβλεπαν σε χαρακτηριστικά 

οµοιοµορφίας ενός συγκεντρωτικού συστήµατος. 
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 Βασική συµβολή σ’ αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η διασάφηση του ρόλου της «Ε-

φορείας των Σχολών», ως το φορέα  εκείνον που εν δυνάµει, εµφανίζεται καθοριστικός στη 

διοίκηση και οργάνωση των σχολείων της περιόδου αυτής. Η «Εφορεία των Σχολών» παρεµ-

βάλλεται ανάµεσα στα σχολεία και την κοινοτική διοίκηση, αποτελώντας εκφραστή του κοι-

νοτικού συστήµατος, και ενδεχοµένως, φορέα αυτοδιοίκησης στα σχολεία. Η συνολική προ-

βληµατική που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των ερευνητικών προσανατολισµών του Ιστορι-

κού Αρχείου Νεοελληνικής Εκπαίδευσης για την ελληνική εκπαίδευση στο χώρο της οθωµα-

νικής κυριαρχίας σηµασιοδοτεί το επιχείρηµα αυτό. Καταρχήν ως µια προσπάθεια παρουσία-

σης και ανάλυσης της σχολικής εφορείας και, σ’ ένα επόµενο στάδιο, στην αποσαφήνιση της 

συµβολής του συγκεκριµένου θεσµού στην εκπαιδευτική ανάπτυξη του ελληνισµού και τις 

διασυνδέσεις που αναπτύχθηκαν ανάµεσα σε µέλη των διοικητικών αυτών ενοτήτων µε το 

ελληνικό κράτος, το Οικουµενικό Πατριαρχείο και την οθωµανική διοίκηση. 

 Πιο συγκεκριµένα, βασικοί στόχοι της µελέτης είναι οι ακόλουθοι: α) η διερεύνηση 

του ρόλου των σχολικών εφορειών, όπως αυτός προκύπτει από τους κοινοτικούς κανονισµούς 

και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στη διοίκηση και οργάνωση των υπό την εποπτεία τους 

σχολείων, β) ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους στο πλαίσιο των κοινοτήτων, γ)η α-

πάντηση στο αν ο συγκεκριµένος θεσµός αποτελεί, στο πλαίσιο που αναπτύχθηκε, παράδειγ-

µα λειτουργίας ενός αποκεντρωµένου και αυτοδιοίκητου σχολικού συστήµατος και δ) η ανά-

πτυξη όλων των διαπλοκών των διάφορων θρησκευτικών και πολιτικών κέντρων που ενδια-

φέρονταν άµεσα για την εκπαιδευτική κίνηση του ελληνισµού. 

 Στην απόπειρα της διερεύνησης των βασικών λειτουργικών δοµών των σχολικών ε-

φορειών της Μακεδονίας θα χρησιµοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις, η µικροϊστορική κλί-

µακα, προκειµένου να διαφωτιστεί η καθηµερινή λειτουργία του κοινοτικού αυτού οργάνου. 

Η µεθοδολογική προσέγγιση των θεµάτων που προκύπτουν βασίζεται στη χρήση της ιστορι-

κής έρευνας µε την παράλληλη επεξεργασία και αναγωγή τους σε ερµηνευτικά µοντέλα για 

την ιστορική και κοινωνιολογική εξέλιξη της περιοχής που εξετάζεται. Η ιστορική προσέγγι-

ση της ιδεολογικής και κοινωνικής εξέλιξης του ελληνικού πληθυσµού της οθωµανικής επι-

κράτειας βασίζεται στη θεωρία για τη διάχυση του εθνικισµού στην περιοχή και το ερµηνευ-

τικό σχήµα του St. Rokkan, ενώ σε επίπεδο κοινωνιολογικής ανάλυσης χρησιµοποιείται το 

δοµικό λειτουργικό µοντέλο, προκειµένου να διερευνηθούν οι διαδικασίες εκσυγχρονισµού 

των δοµών του κράτους, ανάµεσα στις οποίες εντοπίζεται και ο κοινοτικός θεσµός. 

 Η ακόλουθη εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη. Το πρώτο σκιαγραφεί τα γενεσιουργά 

αίτια της σχολικής εφορείας, τις δοµές εκείνες που οδήγησαν τα µέλη των κοινοτήτων στην 

ανάγκη να οργανώσουν ένα διοικητικό όργανο για τη λειτουργία των σχολείων τους. Σε γενι-
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κές γραµµές θίγεται η ιστορική συνέχεια του κοινοτισµού στον ελληνικό χώρο ως παράγο-

ντας  ενίσχυσης της πολιτικής οντότητας των µελών της, καθώς και οι µορφές µε τις οποίες η 

οθωµανική κυριαρχία ενισχύει το συγκεκριµένο τρόπο αυτοδιοίκησης, προκειµένου να προ-

σεταιρισθεί φορολογικά και διοικητικά οφέλη. 

 Υποστηρίζεται η θέση ότι µε την έναρξη της εποχής των Μεταρρυθµίσεων η δραστη-

ριοποίηση των κοινοτήτων στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τοµέα υπήρξε εντονότερη, λό-

γω της αλλαγής του δηµοσιονοµικού συστήµατος στο οθωµανικό Κράτος και της διεύρυνσης 

της δυνατότητας των οικονοµικά ασθενέστερων µαζών στη λήψη αποφάσεων. 

 Στη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία τα εθνικά αισθήµατα των  κατοίκων της περιο-

χής ενισχύονται µε τη συστηµατική προσπάθεια των εθνικών κέντρων, που σε συνδυασµό µε 

πολλά και ποικίλα γεγονότα (την ανακήρυξη της Σερβίας σε αυτόνοµη ηγεµονία, την ίδρυση 

του νεοελληνικού κράτους, τη δηµιουργία  της βουλγαρικής εξαρχίας) αναδεικνύουν την α-

ντιπαλότητα υπό την µορφή της πολιτιστικής επικράτησης σε πρωταρχικό µέσο για την επα-

ναδιαπραγµάτευση του κυριαρχικού status ορισµένων περιοχών και την εκπαίδευση σε κυρί-

αρχο µηχανισµό σταθεροποίησης ή και «λεηλασίας φρονηµάτων». 

Η θεώρηση της εκπαιδευτικής ανάπτυξης στην περίοδο που εξετάζουµε δεν µπορεί 

σύµφωνα µε τα παραπάνω, να περιοριστεί απλώς στα επιφαινόµενα της τελευταίας. Χρειάζε-

ται να φέρει στο φως και να συζητήσει τις βαθιές και σιωπηλές παραδοχές πάνω στις οποίες 

βασίζουµε τις ιδέες και τις πρακτικές µε τις οποίες επικοινωνούµε. Να αναδείξει δηλαδή, τις 

κοινωνικές και ιδεολογικές διεργασίες της περιόδου και της περιοχής και να τις συνδέσει µε 

την αποδεδειγµένα εντυπωσιακή αύξηση του σχολικού δικτύου της περιοχής των Βαλκανίων. 

(Πρόκειται βέβαια για έναν ακούσιο προσεταιρισµό της άποψης για τον πολιτικό χαρακτήρα 

της εκπαίδευσης). 

Το δεύτερο µέρος επιχειρεί να παρουσιάσει τις σχολικές εφορείες, τις αρµοδιότητες 

και τα καθήκοντά τους, όπως εµφανίζονται στα κείµενα των Γενικών ή Εθνικών Κανονισµών 

του 1860-1862 και τους κοινοτικούς Κανονισµούς κοινοτήτων της Μακεδονίας και της Μ. 

Ασίας. Επίσης, στο δεύτερο µέρος επιχειρείται µέσα από τα πρακτικά συνεδριάσεων, την 

αλληλογραφία και τους απολογισµούς των σχολικών εφορειών να αναλυθεί ο τρόπος λει-

τουργίας τους, οι δραστηριότητες και οι επεµβάσεις τους στην εκπαιδευτική κίνηση της κοι-

νότητας. 

 Η έµφαση της τοπικής οργάνωσης των σχολικών καταστηµάτων µέσω των σχολικών 

εφορειών γίνεται εµφανής σε θεσµικό επίπεδο κυρίως µε τους Γενικούς Κανονισµούς και τις 

Πατριαρχικές Εγκυκλίους, όσο και µε τις διοικητικές παρεµβάσεις του οθωµανικού κράτους, 

το οποίο, ακόµη και στην εντονότερη προσπάθεια µεταµόρφωσής του στο επίπεδο αντίστοι-
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χων κοσµικών δυτικοευρωπαϊκών κρατών φαίνεται να στηρίζεται στην κοινοτική διοίκηση 

των πολιτών του και στα συντεταγµένα θεσµικά της όργανα, όπως ήταν και οι σχολικές εφο-

ρείες για τα σχολεία. 

 Στο πλαίσιο της διερεύνησης των παραπάνω παραµέτρων, τα ερωτήµατα που τίθενται 

επιτακτικά για την πληρέστερη κατανόηση του θεσµού των σχολικών εφορειών συνοψίζονται 

στα εξής: 

-Ποιοι ήταν οι παράγοντες εκείνοι που οδήγησαν στην ανάγκη επιβολής ενός διοικητικού 

µηχανισµού των σχολείων σε τοπικό επίπεδο. 

-Αν οι σχολικές εφορείες λειτούργησαν στη βάση µιας διοικητικής και θεσµικής αποκέντρω-

σης ή υπηρετούσαν συστηµατικά αποφάσεις του εθνικού ή του θρησκευτικού κέντρου. 

-Αν η ύπαρξη και λειτουργία των σχολικών εφορειών στο πλαίσιο της κοινότητας µας δίνει 

ένα ιστορικό προηγούµενο αυτοδιοίκητων σχολείων στον ελληνικό χώρο; 

-Η διερεύνηση της σύνθεσης των σχολικών εφορειών και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µε 

ανάλογα ή αντίστοιχα διοικητικά δίκτυα στην εκπαίδευση των Ελλήνων της οθωµανικής αυ-

τοκρατορίας. 

-Η φύση των ενδοκοινοτικών ερίδων και η συµµετοχή των εφόρων σ’ αυτές, όπως και οι 

σχέσεις τους µε κέντρα αποφάσεων. 

 Η προσέγγιση των παραπάνω ζητηµάτων πραγµατοποιείται µε την επίγνωση δύο ση-

µαντικών ελλείψεων, που απαντά ο ερευνητής στην προσπάθειά του να καταπιαστεί µε την 

ιστορία της οθωµανικής αυτοκρατορίας και των δοµών της. 

 Η πρώτη έχει να κάνει µε την τραγική ανεπάρκεια µεταφρασµένης από τις υπόλοιπες 

βαλκανικές χώρες βιβλιογραφίας. Μεγάλο µέρος της ελληνικής ιστοριογραφίας είχε επιλέξει 

για µακρύ χρονικό διάστηµα το δρόµο του αποµονωτισµού και της εσωστρέφειας, εξυπηρε-

τώντας σε µεγάλο βαθµό, τον εξωραϊσµό της ιστορικής συνείδησης των ελλήνων πολιτών και 

την εµπλοκή της στην τακτική πολιτικών και εθνικών σκοπιµοτήτων. Η ανάγκη που διαφαί-

νεται µέσα από την αποτίµηση της καταγραφής του ιστορικού µας χώρου είναι να περάσουµε 

από το σολιψισµό της ιστορικής µας συνείδησης στην ιστορική συνείδηση του σολιψισµού 

µας.  

 Η δεύτερη αφορά στη δυσκολία που προκύπτει από την ιστορική προσέγγιση δοµών 

ενός κρατικού µορφώµατος, όπως είναι και το εκπαιδευτικό σύστηµα και οι φορείς που το 

υπηρετούν. Η ενασχόλησή µας µε την εκπαιδευτική πολιτική εκφράζεται συνήθως, µέσα από 

διαδικασίες προσωποκεντρικές, όπου άτοµα ή θεσµοθετηµένες οµάδες πρωτοστατούν στη 

δόµηση της παιδείας και των αλλαγών σ’ αυτήν. Η απαρίθµηση τέτοιων µορφών ή φορέων 

αποκρύβει από γνώση των σύγχρονων τους πολλούς που συµπορεύτηκαν µαζί τους και πά-
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ντως αδικεί τη συµβολή των ίδιων των κοινωνιών, τα πλαίσια δηλαδή στα οποία γεννήθηκαν 

και αναπτύχθηκαν οι πραγµατικότητες που βιώνουµε. Η ενασχόλησή µας µε τις σχολικές 

εφορείες εντάσσεται στην παραπάνω αίρεση, µε την υποσηµείωση ότι τούτο αφορά και την 

πραγµατικότητα της αναδιοργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος και τα φαινόµενα δυσ-

λειτουργίας του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΚΟΥ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ (1856- 1912): Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚ-

ΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ 



1.Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

1.1 Η θεωρητική προσέγγιση του εθνικισµού1 στον ευρωπαϊκό χώρο και την 

περιοχή των Βαλκανίων. 

 Ο εθνικισµός στην ταύτιση ενός λαού µε το εδαφικό έθνος-κράτος, είναι ιστορικά, ένα 

µοντέρνο φαινόµενο. Είναι γενικά αποδεκτό πως η αρχή του τοποθετείται στη Γαλλική Επα-

νάσταση.2 Ο εθνικισµός είναι πρωταρχικά µια πολιτική αρχή, η οποία υποστηρίζει την εναρ-

µόνιση της πολιτικής µε την εθνική ταυτότητα.3  

 Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν επικρατήσει δύο  προσεγγίσεις σχετικά µε τη δόµηση 

της εθνικής ταυτότητας µέσα από τη διαδικασία δηµιουργίας του έθνους4, ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρουσες για τον ιστορικό της εκπαίδευσης και το ερµηνευτικό πλαίσιο που προβάλει. Η πρώτη  

επικεντρώθηκε στη σκόπιµη και σχεδιασµένη δράση της κρατικής διοίκησης.5 Η δεύτερη 

τόνισε τις σχεδόν αναπόφευκτες συνέπειες του εκσυγχρονισµού της κοινωνίας. 

 Αναλυτικότερα, η πρώτη προσέγγιση του φαινοµένου της δόµησης της εθνικής ταυτό-

τητας υποστηρίζει ότι οι πιέσεις που προέκυπταν από τον εκδηµοκρατισµό των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών, σε συνδυασµό µε την αναδιοργάνωση της παγκόσµιας οικονοµίας και την ανά-

πτυξη του διεθνούς ανταγωνισµού,  οδήγησαν τα κράτη σε µια µεθόδευση απορρόφησης του 

πλήθους των τοπικών αναγκών και συγκράτησης των διαιρέσεων της κοινωνίας εντός του 

πατριωτισµού. Η υποχρεωτική εκπαίδευση  στο πλαίσιο των κρατικών µορφωµάτων εγκαθί-

δρυσε την καθολική χρήση της κουλτούρας και επέτρεψε την επεξεργασία ενός κοινού πα-

ρελθόντος, το οποίο ανακαλούνταν διά µέσου των εθνικών συµβόλων και τελετών. 

 Η δεύτερη ερµηνευτική προσέγγιση εστιάζει την προσοχή της στις απρόσωπες όσο 

και αναπόφευκτες συνέπειες του εκσυγχρονισµού της κοινωνικής δοµής στην Ευρώπη την 

                                                 
1 Η χρήση του όρου «εθνικισµός» υποδηλώνει, υπό το πρίσµα του πολιτιστικού και ιστορικού πλαισίου, αλλά  

και της συγκεκριµένης χρονικής περιόδου που εξετάζουµε, την ιστορική διαδικασία  µε την οποία  διά-
φορα έθνη απέκτησαν ανεξάρτητη πολιτική οντότητα, σύµφωνα µε τον ορισµό που µας δίνει ο Charles P. 
Schleicher στο Λεξικό Κοινωνικών Επιστηµών (Τόµος 1, σελ. 197-198) : «Ο Εθνικισµός υποδηλώνει επί-

σης τη σύγχρονη ιστορική διαδικασία µε την οποία διάφορα έθνη απέκτησαν ανεξάρτητη πολιτική οντότη-

τα..... ο εθνικισµός αποτελεί µια πραγµατική ιστορική διαδικασία - τη διαδικασία µε την οποία οι εθνότητες 

αναγορεύονται σε πολιτικές µονάδες  ή  από τις φυλές και τις αυτοκρατορίες  συγκροτείται ο σύγχρονος θε-

σµός του εθνικού κράτους. Η σηµαντική λέξη σ` αυτόν τον τρόπο θεώρησης είναι το επίθετο σύγχρονος. Αν 

και ορισµένοι συγγραφείς.... ανευρίσκουν τις ρίζες του εθνικισµού στους Εβραίο - ελληνικούς πολιτισµούς 

αντιµετωπίζουν τον εθνικισµό σαν ένα ουσιαστικά σύγχρονο φαινόµενο, που ανέκυψε µέσα από σειρά ιστο-

ρικών περιστάσεων κατά τα µέσα του 18ου αιώνα». 
2 Woolf, Stuart. O εθνικισµός στην Ευρώπη,  σ. 14 
3 Ernest, Gellner., Έθνη και εθνικισµός σ.13 
4 Η σηµασία των δύο αυτών προσεγγίσεων έγκειται στο ότι αντικατέστησαν την ανιστορική αντίληψη των εθνι-

κιστών ότι ο εθνικισµός ήταν αυθόρµητος και ενδογενής, µε µια ιστορική εξήγηση των διαδικασιών της 
κοινωνικής αλλαγής και των πολιτικών αποφάσεων. 
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περίοδο αυτή. Κυρίαρχο γεγονός αποτελεί η ανατροπή των παραδοσιακών µορφών κοινωνι-

κής επικοινωνίας µέσα από τις διαδικασίες µετακίνησης των ανθρώπων και ανάµειξης πολι-

τισµικών παραδόσεων. Η δηµιουργία αυτών των νέων µορφών επικοινωνίας και κινητικότη-

τας, η κατανοµή της εργασίας της βιοµηχανικής κουλτούρας, απαιτούσαν νέα δεδοµένα από 

τα άτοµα και υποχρέωναν το κράτος να αναπτύξει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα µέσα από το 

οποίο να κοινωνικοποιεί τους πολίτες του στο πλαίσιο αυτής της κουλτούρας. ∆ιά µέσου του 

µονοπωλίου του κράτους στην εκπαίδευση, αντικαταστήθηκαν προηγούµενα συστήµατα α-

ξιών µε µια νέα αίσθηση ταύτισης µε το έθνος- κράτος και τον πατριωτισµό.6  

 Είναι ενδιαφέρουσα η βαρύτητα που δίδεται και από τις δύο αυτές ερµηνευτικές προ-

σεγγίσεις στη λειτουργία της εκπαίδευσης και ιδίως στον κοινωνικοποιητικό της ρόλο. Η εκ-

παίδευση στην εξελισσόµενη  βιοµηχανική κοινωνία και στο νεόδµητο εθνικιστικό κράτος7  

εκτός από την αποστολή της να κοινωνικοποιήσει τους πολίτες στο πλαίσιο της κυρίαρχης 

κουλτούρας µέσω συµβολισµών και της ανάδειξης ενός κοινού παρελθόντος,  αναλαµβάνει 

και έναν ανακατανεµητικό ρόλο, πρωτόγνωρο γι’ αυτήν. Γίνεται µια από τις θεµελιώδεις δο-

µές καθώς η βιοµηχανική κοινωνία είναι ταυτόχρονα «κινητική και  εν δυνάµει εξισωτική».8 Η 

βιοµηχανική κοινωνία είναι εξισωτική επειδή ακριβώς είναι κινητική. Η ταχεία και διαρκής 

µεταβολή του ίδιου του συστήµατος των οικονοµικών ρόλων και ταυτόχρονα των ανθρώπων 

που καταλαµβάνουν τις θέσεις στο εσωτερικό του έχει ως θεωρητική συνέπεια οι πολίτες να 

µπορούν να εξελιχθούν από τις θέσεις τους και να εξισωθούν µε τους υπόλοιπους κυρίως 

µέσα από την επιτυχή διέλευσή τους από το εκπαιδευτικό σύστηµα. Με αυτόν τον τρόπο, η 

βιοµηχανική κοινωνία είναι η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην οποία η διαµορ-

φωµένη, κωδικοποιηµένη και διδασκόµενη κουλτούρα παύει να είναι προνόµιο και έργο µιας 

µειοψηφίας, για να µετατραπεί στο διεισδυτικό στυλ µιας ολόκληρης κοινωνίας. Η αληθινή 

ιδιότητα του πολίτη εξαρτάται πια από την κατοχή της κουλτούρας της κοινωνίας στην οποία 

διαβιεί. 

 Από τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 19ïõ αιώνα, το κράτος άρχισε να έχει µια αµε-

σότερη και πιο συνεχή παρουσία στη ζωή των πολιτών. Η διαδικασία οικοδόµησης κράτους, 

                                                                                                                                                    
5 Βλ. Weber, E., Peasants into Frenchmen. The modernization of rural France. London 1977, pp.22-47. 
6 Βλ. Gelner , Ernest, όπ.π. σ.23 
7 Γίνεται σαφές ότι στο πλαίσιο αυτό ο όρος «εθνικισµός» χρησιµοποιείται «απενοχοποιηµένος» από την συναι-

σθηµατική φόρτιση που προκαλεί στις µέρες µας η αναφορά του. Όπως τονίζουν ο Γ.Σ. Φλουρής & η Π. 
Καλογιαννάκη: «  Το πολιτισµικό και ιστορικό συγκείµενο αλλά και η συγκεκριµένη χρονική περίοδος, πα-

ρέχουν διαφορετικές ερµηνείες στο φαινόµενο της εθνικότητας, που πολλές φορές ταυτίζεται µε τον εθνοκε-

ντρισµό. Έτσι π.χ. διαφορετικά ερµηνεύουµε τον εθνικισµό κατά το 18ο αιώνα και διαφορετικά αξιολογού-

µε σήµερα το ίδιο φαινόµενο», βλ. Γ.Σ. Φλουρή-Π. Καλογιαννάκη, «Εθνοκεντρισµός και Εκπαίδευση: Η 
περίπτωση των Βαλκάνιων λαών και Τούρκων στα ελληνικά βιβλία. αφορµή για προβληµατισµό και συ-
ζήτηση», στο: Παιδαγωγική Επιθεώρηση τ. 23/96, σ.208 

8 Βλ. Ernest, Gelner, όπ.π. σσ. 53-58. 
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του διοικητικού εκσυγχρονισµού και το άνοιγµα των πολιτικών συστηµάτων προς ολοένα και 

ευρύτερες οµάδες πληθυσµού, πράγµα που συνέπεσε µε την αυξανόµενη αστικοποίηση και 

(σε µερικές χώρες) µε την εκβιοµηχάνιση, οδήγησαν τις κυβερνήσεις και τους γραφειοκρατι-

κούς µηχανισµούς να αναλάβουν ολοένα και περισσότερες κατευθύνσεις (π.χ. στην κοινωνι-

κή πολιτική και στην υποχρεωτική εκπαίδευση για όλους). 

 Συνοψίζοντας, τονίζουµε ότι σε αυτή την ιστορική διαδικασία του εθνικισµού το έ-

θνος αποκτά υπέρτατη σηµασία, την οποία οφείλει στην τεράστια αύξηση της βαρύτητας που 

προσλαµβάνει ένας κοινός πολιτισµός βασισµένος στην εγγραµµατοσύνη. Το εκπαιδευτικό 

σύστηµα γίνεται ένα πολύ κρίσιµο τµήµα της βιοµηχανικής κοινωνίας και η διατήρηση του 

πολιτισµικού \ γλωσσολογικού µέσου γίνεται τώρα ο κεντρικός ρόλος της εκπαίδευσης. 

 ∆ε συµφωνούν όλοι οι µελετητές του εθνικισµού στο γιατί τα άτοµα, οι οικογένειες 

και οι κοινωνικές οµάδες οφείλουν να θεωρήσουν, σε κάποια στιγµή, τον εαυτό τους αναπό-

σπαστο µέρος ενός έθνους, και µε βάση ποια στοιχεία προσδιορίζονταν η ένταξή τους σ’ αυ-

τό. Η µετάβαση από τη γενική αίσθηση του να ανήκεις σε µια εθνική οµάδα, σε µια πολιτική 

αυτοσυνειδησία αυτής της συµµετοχής, δεν ήταν ποτέ αυτόµατη, ούτε, όταν συνέβαινε, προ-

χωρούσε µε κανονικότητες.9 Ο ρόλος των ελίτ ήταν πάντοτε κρίσιµος, γιατί ήταν αυτές που 

συνάρθρωσαν τα ιδεώδη και τις δυνατότητες της ταυτότητας της εθνικής οµάδας. 

 Οι διεθνείς σχέσεις δεν µπορούν επίσης, να εξηγήσουν γιατί ο εθνικισµός, από το τέ-

λος του 19ïõ αιώνα εµφανίστηκε ως το κεντρικό πολιτικό ζήτηµα στην Ευρώπη. Γιατί επίσης 

ήταν τόσο αδιάλλακτος και αποκλειστικός, ενώ άρχισε συνοδοιπορώντας µε το φιλελευθερι-

σµό. Αυτή η νέα φάση του εθνικισµού δεν µπορεί να διαχωριστεί από  µια διαδικασία αλλα-

γών στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας, η οποία ήταν γενική στην Ευρώπη.10 Οι συνέπειές 

της όµως ήταν ιδιαίτερα εµφανείς στις πολυεθνικές αυτοκρατορίες της Κεντρικής και Ανατο-

λικής Ευρώπης.11  

 

                                                 
9 Woolf, Stuart, όπ π σελ.50 
10 Woolf, Stuart, όπ.π.σ. 46 
11 Η διεθνής βιβλιογραφία για τον εθνικισµό στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη διακρίνει την ύπαρξη των 

«ιστορικών εθνών», τα οποία κάποτε είχαν υπάρξει ανεξάρτητα κράτη και των οποίων το «πολιτικό έ-
θνος» είχε αποκτήσει µια ισχυρή ταυτότητα και σε εκείνα τα πολυάριθµα «έθνη χωρίς ιστορία», στα ο-
ποία η διεκδίκηση µιας εθνικής ταυτότητας αναδύθηκε µόλις µετά από επαναστατικές διαδικασίες. Η 
διάκριση αυτή εξυπηρετεί και την απόπειρα αναζήτησης και ερµηνείας των δοµικών λόγων που οδήγη-
σαν σε διαφορετικές πορείες και αναζητήσεις τις δύο αυτές «οµάδες εθνών» στην Ευρώπη του 18ου και 
19ου αιώνα. 
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1.2. Η θεωρία του STEIN ROKKAN για την ανάπτυξη και την µορφολογία 

των κρατών της Ευρώπης από το 16αι. 

 Η θεωρία του Stein Rokkan για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κρατών και ιδιαίτερα 

από τη στιγµή, που εµφανίστηκαν τα εθνικά  κράτη,  αποτελεί ένα ενδιαφέρον µεθοδολογικό 

εργαλείο και για την παρακολούθηση της διαδικασίας αποσύνθεσης της οθωµανικής Αυτο-

κρατορίας, µε  την έννοια του εντοπισµού των λόγων που συνετέλεσαν στην αδυναµία της 

οθωµανικής διοίκησης να δραστηριοποιήσει τους µηχανισµούς της και να επιβιώσει στον 

ανελέητο ανταγωνισµό των εθνικών κρατών και των παραγόντων που δραστηριοποιήθηκαν 

«άντ’ αυτής». 

Ο Rokkan θεωρεί ότι η ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών θα πρέπει να µελετηθεί 

υπό τους όρους της αλληλεπίδρασης των γεωγραφικών µε τα κοινωνικά και πολιτιστικά 

πλαίσια µιας περιοχής.  

 Η ανάπτυξη µεγάλων αυτοκρατοριών στα εδαφικά όρια της Ευρώπης δηµιούργησε τις 

συνθήκες διαφοροποίησης των εξουσιαστικών κέντρων,  που αναπτύσσονταν µέσα στα όριά 

τους. Έτσι, η σταδιακή πολυδιάσπαση ανάµεσα στα στρατιωτικά- διοικητικά, τα οικονοµικά 

και τα θρησκευτικά- πολιτιστικά κέντρα διαχείρισης των πόρων της αυτοκρατορίας, δηµιούρ-

γησε τις συνθήκες ανάπτυξης των δικτύων των πόλεων και των εκκλησιαστικών οργανισµών 

δίπλα στα δοµηµένα θεσµικά όργανα των διοικητικών κέντρων των αυτοκρατοριών.12  

 Τον 16ο και τον 17ο αιώνα εµφανίστηκε στην Ευρώπη το γραφειοκρατικό κράτος, 

µικρότερο και περισσότερο συµπαγές. Το νέο αυτό κρατικό µόρφωµα ήτνα ικανό να 

σταθεροποιήσει τα όριά του όχι µόνο βασιζόµενο σε στρατιωτικούς και εξουσιαστικούς 

όρους, αλλά επίσης, και µε πολιτιστικά κριτήρια13. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου 

αναδείχτηκαν δύο αλληλεπιδρώντα και ανεξάρτητα συστήµατα: το σύστηµα του παγκόσµιου 

καπιταλισµού, που οδήγησε στη γενίκευση της οικονοµικής παραγωγής, και ένα σύστηµα 

εθνικών κρατών, το οποίο σε έναν διαφορετικό αλλά σηµαντικό βαθµό εξαρτώνταν απ’ αυτό 

το σύστηµα συναλλαγών. Και τα δύο συστήµατα έχουν τις δική τους δυναµική και ισορροπία, 

που υπήρξαν καθοριστικές για την ανάπτυξη των δοµών και της πολιτικής συµπεριφοράς των 

κρατών. Η εξάπλωση της ανταλλαγής των αγαθών σε µια παγκόσµια κλίµακα δηµιούργησε 

νέες, ανεξέλεγκτες συνέπειες που προϋπέθεταν στα κρατικά µορφώµατα της εποχής µαζική 

συµµετοχή των πολιτών και τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των φυσικών προϊόντων και 

                                                 
12 Rokkan, St.,  A geoeconomic- geopolitical  model of sources of  variations across the territories of Western 

Europe. p. 11 
13 Flora, P., State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975, Frankurt, London, Chicago, 1983, 
p.12 
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αγαθών που παράγονταν στα όρια της επικράτειας, µέσω της βιοµηχανικής παραγωγής. Η 

ανάπτυξη των κοινωνιών, ιδιαίτερα της δυτικής Ευρώπης, βασίστηκε την περίοδο αυτή στη 

διαπλοκή των συστηµάτων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο σχήµα 1, χωρίς να αποδίδεται σε 

κάποιο απ’ αυτά µεγαλύτερη ή µικρότερη σηµασία. 

Βασικό ερώτηµα στην αναλυτική απόπειρα του Rokkan  υπήρξε η ερµηνεία των τόσο 

µεγάλων διαφορών στην εξελικτική διαδικασία των ευρωπαϊκών χωρών. Στο πλαίσιο αυτού 

του σηµαντικού ερωτήµατος ο Rokkan είχε ήδη διακρίνει στη «θεµελιώδη ασυµµετρία της 

γεωπολιτικής δοµής της Ευρώπης» τρεις βασικές κατηγορίες κρατικών οντοτήτων:14 

1. Το βασισµένο στην πολυαρχία δίκτυο των πόλεων, µιας πολιτικά διαιρεµένης εµπορικής  

ζώνης, η οποία επεκτείνονταν από τη Μεσόγειο προς το Βορρά. 

2. Τις µοναρχικές επικράτειες µε ένα υψηλό δείκτη αστικοποίησης και µια δυνατή αστική βάση, 

οι οποίες αναπτύχθηκαν στη ∆υτική Ευρώπη και 

3. Τις µοναρχικές επικράτειες µε ένα χαµηλό επίπεδο αστικοποίησης και µε κατεξοχήν αγροτική 

βάση, στην Ανατολή. 

 

ΣΧΗΜΑ 1: Ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ 
           

Στρατιωτική- διοικητική 
Οικονοµική διάσταση                    διάσταση                Πολιτισµική διάσταση            

               Καπιταλισµός                        Κράτος                     Έθνος 

                                                

 

 

 

 

  

 

Με το λειτουργικό αυτό τυπολογικό σχήµα ο Rokkan  προσπαθεί  να ερµηνεύσει τις 

µεγάλες αποκλίσεις στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες 

διαµόρφωσης κρατών και της ανάπτυξης των εθνών. Η εξήγηση του Rokkan είναι ότι σε πε-

ριπτώσεις κατά τις οποίες ένα πολιτικό- διοικητικό κέντρο περικλείονταν από ανταγωνιστικά 

εξουσιαστικά κέντρα, που σε περιφερειακό επίπεδο επέβαλαν την κυριαρχία τους15, δυσχε-

                                                 
14 όπ.π. ρ.15 
15 Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι η εξουσιαστική δόµηση των αποκεντρωτικά οργανωµένων κοινοτήτων, 

στο πλαίσιο της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, δηµιούργησε τις συνθήκες ανάπτυξης ισχυρών δοµών στην 
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ραίνονταν η επιβολή του και κατά συνέπεια, και η ανασυγκρότησή του σε ένα ισχυρό εθνικό 

κράτος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η επιβολή της κυριαρχίας του ευκολύνονταν από την 

ύπαρξη αδύναµων αστικών συγκεντρώσεων στην περιφέρειά του. 

 Επιπλέον, καταλυτικά λειτούργησε σε ορισµένες περιπτώσεις, η ανοµοιογένεια του 

πληθυσµού µιας επικράτειας αναφορικά µε τα γλωσσικά, τα θρησκευτικά και πολιτισµικά 

γνωρίσµατά του, ανοµοιογένεια η οποία υπήρξε  ανασχετικός παράγοντας στη δόµηση ενός 

κοινά αποδεκτού εθνικού κράτους16 και  συνέβαλε στην αδυναµία σύνθεσης της  κυρίαρχης  

µε τις υποτελείς εθνικές κουλτούρες. 

 Ωστόσο, ο Rokkan προτείνει τέσσερις βασικές διαδικασίες πολιτικής εξέλιξης που 

διαµόρφωσαν σε ένα βαθµό τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι δύο πρώτες αφορούν τις προσπάθειες 

των διοικητικών κέντρων να εντάξουν την περιφέρειά τους σε ένα ενιαίο διοικητικό, οικονο-

µικό και πολιτιστικό κέντρο, ενώ οι δύο τελευταίες αντιπροσωπεύουν την  επιδίωξη µιας ε-

σωτερικής αναδόµησης αυτών των συνενωµένων τµηµάτων, δηµιουργώντας τις προϋποθέ-

σεις για πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµατα.17  Η πρώτη διαδικασία αφορά τη δηµιουργία 

κρατών και την επιβολή από το διοικητικό κέντρο στην περιφέρεια ενός δικτύου µηχανισµών 

για τη συγκέντρωση των φόρων, την ακεραιότητα των εξωτερικών του συνόρων και την  

προστασία της έννοµης τάξης. Η  δεύτερη διαδικασία αναφέρεται στην επιδίωξη  για τη δια-

µόρφωση της εθνικής ταυτότητας των πολιτών, µέσω της διείσδυσης του σχολικού  δικτύου, 

επιδίωξη η οποία αποσκοπεί πρωταρχικά στο να εσωτερικεύσει ο πολίτης το ρόλο του ως 

µέλους µιας κοινής οµάδας, µε κοινή κουλτούρα, αξίες και παρελθόν. Η τρίτη διαδικασία 

τείνει στην αυξανόµενη ενεργό συµµετοχή των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες του κρά-

τους µε τη σταδιακή επέκταση του εκλογικού δικαιώµατος, την ισότητα των πολιτικών δι-

καιωµάτων, τη θεσµοθέτηση κοινοβουλευτικών διαδικασιών και πολιτικών κοµµάτων.18 Η 

                                                                                                                                                    
περιφέρεια της Αυτοκρατορίας, η οποία εκφράστηκε σε οικονοµικό, πολιτισµικό και διοικητικό επίπεδο, 
πολλές φορές κατ’ αντιπαράθεση µε τις ανάλογες δοµές του κράτους. Η συνθήκη αυτή, µολονότι δεν εκ-
δηλώνεται ως αναγκαία και επαρκής για την ιστορικά βεβαιωµένη αδυναµία της συγκρότησης ενός ισχυ-
ρού εθνικού Οθωµανικού κράτους, εντούτοις υπήρξε αποφασιστική για την εξέλιξή του, τη συνοχή και 
την αντίσταση  των εθνικών οµάδων που το αποτελούσαν.  

16 Βλ. Κελπανίδη, Μιχάλη, Κράτος Πρόνοιας και Εκπαίδευση- Ισότητα ευκαιριών και ισότητα αποτελεσµάτων: 

Εκπαίδευση ως ατοµικό επίτευγµα ή κοινωνική παροχή, σσ. 4-5 
17 Τονίζουµε ότι στην περίπτωση της οθωµανικής Αυτοκρατορίας που εξετάζουµε ενδιαφέρον έχει η επιδίωξη 

δόµησης των δύο πρώτων διαδικασιών, αν και η δεύτερη σηµειώθηκε είτε από δευτερογενή, είτε από ε-
ξωγενή διοικητικά κέντρα τα οποία στην πραγµατικότητα επιδίωξαν την οικειοποίηση του διαµφισβη-
τούµενου χώρου και πληθυσµού της οθωµανικής Αυτοκρατορίας.  

18 Η ανάλυση της διαδικασίας αυτής παραπέµπει, κατά τη γνώµη µας, στη Μεταρρυθµιστική προσπάθεια που 
κατέβαλε µέρος της οθωµανικής διοίκησης στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, η οποία επικεντρώθηκε 
στους ίδιους βασικούς άξονες- ίσα πολιτικά δικαιώµατα για όλους τους υπηκόους της Αυτοκρατορίας, 
διεύρυνση του εκλογικού δικαιώµατος, θεµελίωση κοινοβουλευτικών διαδικασιών- χωρίς όµως να βρει 
την ολοκλήρωσή της, λόγω παραγόντων που θα εξετάσουµε παρακάτω. 
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τέταρτη διαδικασία τέλος, αφορά στη θεµελίωση των κοινωνικών δικαιωµάτων του πολίτη µε 

την ανάπτυξη του Κράτους Πρόνοιας.19 

 Σ’ αυτό το θεωρητικό πλαίσιο για την ιστορική εξέλιξη των ευρωπαϊκών κρατών ο 

Stein Rokkan προτείνει  ένα πολυδιάστατο ερµηνευτικό πλαίσιο: σε κάθε επίπεδο αποδίδει 

ισότιµη σηµασία στις οικονοµικές- τεχνολογικές, τις πολιτικές και τις πολιτισµικές- θρησκευ-

τικές εκφάνσεις µιας κοινωνίας.  

 Η αποδοχή του θεωρητικού αυτού µοντέλου για την κατανόηση των εξελίξεων της 

πολιτείας  και της κοινωνίας της οθωµανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως του δεύτερου µισού το 

19ου αιώνα και έπειτα, αν και παρουσιάζει σηµαντικές δυσχέρειες, είναι δυνατή όχι τόσο ως 

συµβατική τοποθέτηση, αλλά ως  κριτική αποδοχή ενός µεθοδολογικού εργαλείου, µέσω του 

οποίου θα διαφανούν  και η διαφορετικότητα των προϋποθέσεων και των όρων και η συνθε-

τότητα των καταστάσεων  στην καθ’ ηµάς Ανατολή και ιδιαίτερα στο χώρο της Μακεδονίας 

την εποχή αυτή. 

 

1.3. Οι προϋποθέσεις και η δραστηριοποίηση της εθνικιστικής δίνης στο χώ-

ρο της Μακεδονίας. 

 Στην κεντροανατολική Ευρώπη οι εθνικές ταυτότητες σφυρηλατήθηκαν µέσα σε πο-

λυεθνικές αυτοκρατορίες πριν από τη δηµιουργία ενός πολιτικού προγράµµατος να σχηµατι-

σθεί ένα αντίστοιχο ανεξάρτητο κράτος. Οι δοµικοί λόγοι που εξηγούν τη διαδικασία των 

διαφορετικών εξελίξεων από αυτές που συνέβησαν στη ∆υτική Ευρώπη συνίστανται στην 

πολιτική πρακτική οµάδων που λειτουργούσαν ως πρόχωµα κατά µήκος στρατιωτικών συνό-

ρων και, κυρίως, πάνω στην αίσθηση της διαφορετικότητας και της θρησκευτικής αδιαλλαξί-

ας ανάµεσα σε Ορθόδοξες, Καθολικές, Ουνιτικές, Προτεσταντικές, Εβραϊκές εκκλησίες, η 

οποία προσέδιδε και την ποιότητα της πολιτικής και κοινωνικής υποταγής, δηµιουργώντας 

µια ταύτιση θρησκείας και εθνικής ταυτότητας. 

 Παράλληλα, η κυριαρχία τεράστιων αυτοκρατοριών στην περιοχή, εξηγεί τις δυσκο-

λίες για τους δυνάστες να αναπτύξουν ενοποιητικούς εθνικούς δεσµούς ανάµεσα στους υπη-

κόους τους και µια άµεση πολιτική νοµιµοφροσύνη, που είχαν αναπτύξει οι κρατικές οντότη-

τες στη ∆υτική Ευρώπη. Για λόγους κυρίως θρησκευτικής διαφοροποίησης, αυτή η νοµιµο-

φροσύνη ήταν αδιανόητη  για τους χριστιανικούς λαούς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.  

                                                 
19 Αναλυτικότερα για τις φάσεις εξέλιξης των ευρωπαϊκών κρατών βλ. Flora, Peter, όπ.π. pp. 16-26.  
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 Η επιβολή της  δυναστικής νοµιµοφροσύνης υποκατέστησε λοιπόν, ανεπαρκώς, τις 

ισχυρές κρατικές δοµές.  Η εθνικότητα των µειονοτήτων αποκρυσταλλώνονταν από τη συνά-

θροιση µιας σειράς προϋπαρχόντων πρακτικών, αξιών και πεποιθήσεων, τις οποίες προέβα-

λαν τα µέλη τους ως απόδειξη της αυθεντικότητας της ιστορικής τους συνέχειας. Η γλώσσα 

και η θρησκεία είχαν ιδιαίτερη σηµασία εξαιτίας της αποτελεσµατικότητάς τους στο να δη-

µιουργούν και να ενισχύουν µια αίσθηση εθνικής ταυτότητας µε διαταξικό περιεχόµενο, ενώ 

ταυτόχρονα λειτουργούσαν ως εµβλήµατα διαφοράς από τις άλλες εθνικές οµάδες. Παρόλα 

αυτά οι πληθυσµοί της λεκάνης της ανατολικής µεσογείου ήταν ακόµη εγκλωβισµένοι σε 

σύνθετους πολλαπλούς δεσµούς συγγένειας, τόπου, θρησκείας. Για να εναρµονιστούν µε τις 

εθνικιστικές επιταγές, χρειάστηκαν περισσότερα από µερικές µάχες και κάποια διπλωµατία. 

Χρειάστηκαν µεγάλης έκτασης και γενναίοι πολιτικοί χειρισµοί. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό 

σήµανε ανταλλαγές πληθυσµών ή και απελάσεις, κάποια βεβιασµένη αφοµοίωση, και µερικές 

φορές τη φυσική εξόντωση, µε στόχο την προσέγγιση µεταξύ κράτους και πολιτισµού, πράγ-

µα που  αποτελεί και την ουσία του εθνικισµού. Και οι συνέπειες αυτές εκπήγασαν όχι τόσο 

από κάποια ασυνήθιστη σκληρότητα των εθνικιστών και όσων συµπαρέσυραν στο πέρασµά 

τους, όσο από την αναπόφευκτη λογική της ίδιας της κατάστασης. 

 Η ανταπόκριση των εθνικών ελίτ της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στα εθνικιστικά 

κελεύσµατα της εποχής δεν υπήρξε ζήτηµα καθαρά ιδεολογικό, αφού, ιδιαίτερα στα µέσα του 

19ου αιώνα, και καθώς οι απαιτήσεις του διοικητικού εκσυγχρονισµού και της οικονοµικής 

ανάπτυξης ανέτρεπαν τις προηγούµενες κοινωνικό- πολιτισµικές ισορροπίες, πολλοί οι οποίοι 

αισθανόταν την κοινωνική τους θέση και το εισόδηµά τους να απειλείται, οδηγήθηκαν στην 

αναζήτηση ασφάλειας στην ιδέα των εθνικών κρατών.20 Την ίδια στιγµή, τα παραδείγµατα 

των νέων εθνικών κρατών και νεότευκτες θεωρίες του κοινωνικού δαρβινισµού, του ρατσι-

σµού και του αντισηµιτισµού, που άρχισαν να κυκλοφορούν από τη δεκαετία του 1880 και 

έπειτα δηµιουργούσαν το ιδεολογικό βάθρο για την ανάπτυξη µαζικών κινηµάτων στην ιδέα 

των εθνικών κρατών, το οποίο συνδυαζόµενο και µε άλλες παραµέτρους, κοινωνικές και πο-

λιτικές, στρατολογούσε µέσω µηχανισµών τους πολίτες21. 

 Οι κυρίαρχες ελίτ, και προκειµένου να αρχίσει ή να ενισχυθεί, κατά περίπτωση, η δό-

µηση της εθνικής ταυτότητας ανοικοδόµησαν τη θεωρία τους βασισµένες στην επεξεργασία 

                                                 
20 ∆ε θα ήταν υπερβολή ο ισχυρισµός ότι ορισµένοι χριστιανοί εκπρόσωποι της οικονοµικής και κοινωνικής ελίτ 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό µέρισµα εξουσίας και 
πλούτου, εργάστηκαν για την αντίστοιχη ανατροπή των εθνικιστικών κινηµάτων και των επιδιώξεών 
τους. 

21 Είναι σαφές ότι κανείς πολίτης δεν είχε άµεση πρόσβαση στις ιδεολογικές αρχές του διαφωτισµού ούτε και 
κινήθηκε από την ένταση των λόγων του Χέγκελ σύµφωνα µε τον οποίο τα έθνη δεν µπαίνουν στην ιστο-
ρία παρά µόνον όταν έχουν αποκτήσει κράτος. 
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της γλώσσας, την επιλεκτική ιστορία, φολκλορικές παραδόσεις, την εδαφική ιδιαιτερότητα 

και την κοινή θρησκεία. Από τη στιγµή που άρχισε το σµίλευµα των εθνικών οµάδων ήταν 

περισσότερο πιθανό να ενισχυθεί, παρά να κατασταλεί από τα όποια διοικητικά µέτρα των 

δυσκίνητων µηχανισµών  της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, όπως είχε επισηµάνει ήδη από το 

1861 ο John Stuart Mill, για ανάλογα εθνικιστικά κινήµατα: 

 « ....‘Όταν τα έθνη, τα οποία έχουν διαιρεθεί µε αυτόν τον τρόπο βρίσκονται κάτω από δεσπο-

τική κυβέρνηση που είναι ξένη απέναντι σε όλους και επιλέγει τα όργανά της αδιάφορα από 

όλους, σε διάστηµα λίγων γενεών θα κυριαρχήσει η αρµονία των αισθηµάτων και οι διαφορετι-

κές φυλές θα αρχίσουν να αισθάνονται η µία απέναντι στην άλλη σαν συµπατριώτες..... Αλλά αν 

η εποχή προσδοκιών για ελεύθερη αυτοκυβέρνηση φτάσει πριν πραγµατοποιηθεί αυτή η συγχώ-

νευση, τότε η ευκαιρία για τη συγχώνευση θα έχει περάσει ανεπιστρεπτί».
22

  

 Η Υψηλή Πύλη, προσπάθησε πράγµατι να καταστείλει τον κινηµατικό χαρακτήρα των 

εξεγερµένων εθνικών συνειδήσεων, εφαρµόζοντας ένα είδος πολιτικής της πολιτισµικής ο-

µοιοµορφίας, η οποία εντάθηκε την περίοδο των Μεταρρυθµίσεων και έκλεισε µάλλον άδο-

ξα, καθώς η Οθωµανική Αυτοκρατορία είχε όχι µόνο να αντιµετωπίσει στις αρχές του αιώνα 

µας τη δίνη των αλλόθρησκων εθνικών κινηµάτων στους κόλπους της, αλλά και  να αναµε-

τρηθεί µε την «εκσυγχρονιστική αντίληψη» του τουρκικού κοσµικού εθνικισµού. Παραδο-

σιακές, ιδεολογικά αµόλυντες εξουσίες, όπως αυτή των Οθωµανών Τούρκων, είχαν διατηρή-

σει την ειρήνη και απέσπασαν φόρους και όχι µόνο ανέχθηκαν αλλά και αδιαφόρησαν για την 

ποικιλία των πίστεων και των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των ανθρώπων που κυβερνούσαν. 

Σε αντίθεση µε τα νεότερα χρόνια, όπου οι διάδοχοί τους φαίνονταν ανίκανοι να ησυχάσουν 

αν δεν έχουν προηγουµένως επιβάλλει την εθνικιστική αρχή του cuis legio eius lingua (σ` 

όποιον ανήκει η περιοχή, σ` αυτόν και η γλώσσα). ∆εν επιδίωξαν απλώς ένα φορολογικό 

πλεόνασµα και υπακοή. Επιζήτησαν τις πολιτισµικές και γλωσσικές ψυχές των υπηκόων 

τους. Στον εθνικισµό αντανακλάται  η αντικειµενική ανάγκη για οµοιογένεια. 

 Το 1815, στο συνέδριο της Βιέννης23 οι δυνάµεις της ευρωπαϊκής συναυλίας µοιρά-

στηκαν µεταξύ τους το σύνολο της Ανατολικής Ευρώπης, αδιαφορώντας στην ουσία για την 

έξαρση της εθνικιστικής αρχής που συµπαρέσυρε τους υπηκόους των διαφόρων εθνικοτήτων 

της οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε έναν αλυτρωτικό αγώνα. Καθεµιά απ’ αυτές στηρίχτηκε 

σε µια δυναστεία και την ταύτιση µε µια θρησκεία: το σουννιτικό Ισλάµ, τον Καθολικισµό 

της Αντιµεταρρύθµισης και την Ορθοδοξία. Η συγκυρία του συνεδρίου της Βιέννης βρίσκει 

τις εθνότητες που συνυπήρχαν κάτω από την οθωµανική κυριαρχία σε ιδεολογικές 

                                                 
22 Βλ. Frishman, J. A., Language and Nationalism, Rowley, Mass, 1972 σ.108 
23 Βλ. Κολιόπουλου, Ιωάννη. Νεότερη Ευρωπαϊκή ιστορία 1789-1945, Θεσσαλονίκη 1993, σσ. 79-84. 
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διεργασίες, που είχαν ως ζητούµενο την πνευµατική αφύπνιση του κάθε έθνους, κατά το δυ-

τικό διαφωτιστικό µοντέλο, προκειµένου να αποτιναχτεί ο οθωµανικός ζυγός. 

 Η περίοδος που αρχίζει µε την αποσκίρτηση της βουλγαρικής εκκλησίας από το Οι-

κουµενικό Πατριαρχείο µέχρι και το τέλος των βαλκανικών πολέµων είναι ανεπανάληπτη 

στην ιστορία του χώρου των Βαλκανίων για την πολυπλοκότητα των προβληµάτων, τις λε-

πτές ισορροπίες τις οποίες καλούνται να εκµεταλλευτούν οι εθνικές κυβερνήσεις της περιο-

χής και την αγριότητα µε την οποία κλήθηκαν να υφαρπάζουν τις  συνειδήσεις των πολιτών. 

Στρατηγικός στόχος των ανταγωνιζόµενων εθνικών πολιτικών η «λεηλασία φρονηµάτων»24 

των κατοίκων της περιοχής και κεντρικό µέσο η ανάπτυξη σχολείων, που θα εξυπηρετήσουν 

τις πολιτικές επιδιώξεις, γεγονός που θεωρητικά γίνεται απόλυτα κατανοητό. Όπως τονίζει ο 

Ι. Κολιόπουλος: « Όπως ήταν φυσικό, δηλώσεις και διακηρύξεις εθνικού φρονήµατος, που 

είχαν εξασφαλιστεί µε τη βία ή την απειλή βίας, αποδείχτηκαν εφήµερα κέρδη αυτών που τις 

είχαν εκµαιεύσει....Περισσότερο ασφαλής δείκτης εθνικού φρονήµατος ήταν η καθηµερινή ταύ-

τιση µε τον κατεξοχήν φορέα της νεωτέρας εθνικής ιδεολογίας και συντελεστή στη διαµόρφωση 

της σύγχρονης εθνικής ταυτότητας, το εθνικό σχολείο, καθώς  και µε την αντίστοιχη εκκλησί-

α».
25 Στον ίδιο βασικό άξονα χειρίστηκαν την εξωτερική τους πολιτική Βούλγαροι, Σέρβοι, 

Ρουµάνοι και Έλληνες. 

 Ως αφετηρία της βουλγαρικής αλυτρωτικής σκέψης θεωρείται το ιστορικό σύγγραµµα 

του µοναχού Παΐσιου, που κυκλοφόρησε αρχικά σε χειρόγραφα αντίγραφα το 1762, και τυ-

πώθηκε το 1844, οπότε και γνώρισε µεγάλη απήχηση ανάµεσα στους Βουλγάρους.26  Ο 

βουλγαρικός εθνικισµός, παρακινούµενος από την σύµπτωση των ρωσικών συµφερόντων 

στην περιοχή, τα οποία εξυπηρετούνται και από την αποστολή πρακτόρων, εκδηλώνεται µε 

µια ασύλληπτη δυναµική έκτοτε και διεκδικεί για λογαριασµό του τους σλαβόφωνους πληθυ-

σµούς της περιοχής. Οι εξελληνισµένοι, αλλά φανατικοί βουλγαροµακεδόνες ∆ηµήτριος και 

Κωνσταντίνος Μιλαδίνωφ αναλαµβάνουν στα µέσα του 19ïõ αιώνα τον προσεταιρισµό των 

σλαβόφωνων πληθυσµών του βόρειου µακεδονικού χώρου27 στην ιδέα της εκκλησιαστικής 

                                                 
24 Σύµφωνα µε τον τίτλο του βιβλίου του Ιωάννη Κολιόπουλου. «Λεηλασία φρονηµάτων»: το µακεδονικό ζήτηµα 

στην κατεχόµενη Μακεδονία, !941-1944, Θεσσαλονίκη 1994.  
25 Βλ. Κολιόπουλου, Ιωάννη, όπ.π. σ.31  
26 Ο Παΐσιος αναφέρεται στην ανάγκη να γνωρίσει το βουλγαρικό έθνος την ιστορία του: «Βούλγαρε! Μάθε να 

γνωρίζης την φυλήν και την γλώσσαν σου. Αγάπα την πατρίδα σου και προσπάθησε να µάθεις ποίον υπήρξε 

κάποτε το έθνος σου και αν είχε τσάρους, πατριάρχας και αγίους. Οι άλλοι λαοί σπουδάζουν και ξέρουν την 

ιστορίαν τους.........Βούλγαρε µην απατάσαι, αλλά µάνθανε, εκτίµα και τίµα την ιδίαν σου γλώσσαν και την 

φυλήν σου, διότι η βουλγαρική τιµιότης και απλότης είναι πολύ προτιµότεραι της ελληνικής υπουλότητος και 

του ελληνικού δόλου....» Βλ. Λάσκαρι, Μ.Θ., Το Ανατολικόν ζήτηµα 1800-1923, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις 
Πουρνάρα, 1948, σ.247. 

27 Περισσότερα στοιχεία για τη δράση των αδελφών Μιλαδίνωφ βλ στο Βακαλόπουλου, Κ., Ιστορία του Βόρειου 

Ελληνισµού: Μακεδονία,, σ.195  
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χειραφέτησης, της λειτουργίας βουλγαρικών σχολείων και της διάδοσης της βουλγαρικής 

γλώσσας, η οποία µέχρι τότε παρέµενε στην προφορική της µορφή, καθώς το κυριλλικό αλ-

φάβητο ήταν εκτοπισµένο και στο οποίο ελάχιστοι γνώριζαν να γράφουν και να διαβάζουν.28 

 Η παραχώρηση του Χαττ- ι- Χουµαγιούν δηµιουργεί µια ευνοϊκή συγκυρία για την 

προώθηση του βουλγαρικού εκκλησιαστικού ζητήµατος, καθώς η συµµετοχή Βουλγάρων 

εκπροσώπων στη διαδικασία σύνταξης των Γενικών Κανονισµών τους έδωσε την ευκαιρία να 

θέσουν θέµα ξέχωρης εθνικής ιεραρχίας, το οποίο και απορρίφθηκε. Η διαµάχη αυτή στους 

κόλπους του ποιµνίου του Οικουµενικού Πατριαρχείου, η οποία εντάθηκε τα αµέσως προσε-

χή χρόνια µε µια σειρά γεγονότων29 οδήγησε τελικά στην αναγνώριση από την Υψηλή Πύλη 

της αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας το 1870, η οποία, δύο χρόνια αργό-

τερα, το 1872, κηρύχθηκε από το Πατριαρχείο σχισµατική. 

 Η οριστική εκκλησιαστική χειραφέτηση των Βουλγάρων από το Οικουµενικό Πατρι-

αρχείο, οροθέτησε την ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη των εθνικών τους στόχων 

στον αµφισβητούµενο χώρο της Μακεδονίας. Τα γεγονότα που ακολούθησαν µε αποκορύ-

φωµα την ψήφιση της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου τον Μάρτιο του 1878, έδειξαν καθαρά 

ότι η Βουλγαρία αντιπροσώπευε µια καθαρά µεγάλη απειλή για τις ελληνικές απαιτήσεις 

στην περιοχή και έδωσαν το έναυσµα για την προετοιµασία πολεµικής αντιπαράθεσης. 

 Η δεύτερη εθνική δύναµη, η οποία κινήθηκε επίσης για τον προσεταιρισµό των σλα-

βόφωνων πληθυσµών της Μακεδονίας ήταν η Σερβία. Η σύµπτωση µέρους των σερβικών 

διεκδικήσεων µε τις αντίστοιχες ελληνικές και βουλγαρικές δηµιούργησε τις συνθήκες για  

έναν έντονο ανταγωνισµό, ο οποίος όµως δραστηριοποιήθηκε από τη Σερβία µάλλον υποτο-

νικά σε αρχικό στάδιο, καθώς τα συµφέροντά της υπαγόρευαν τη συνεργασία του ελληνικού 

κράτους, όσο και την υποστήριξη του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και της Οθωµανι-

κής ∆ιοίκησης. Το σύνολο των αρχικών αιτηµάτων της σερβικής πλευράς µπορεί να κωδικο-

ποιηθεί µε την επιδίωξη για διορισµό Σέρβων επισκόπων, την ίδρυση σερβικών σχολείων και 

την ανάπτυξη της σλαβικής γλώσσας στις βόρειες µακεδονικές επαρχίες. Οι εδαφικές διεκδι-

κήσεις της από την άλλη επεκτείνονται από την Αδριατική µέχρι το Στρυµόνα, και µέχρι τον 

Όλυµπο προς το νότο.30 

  Περισσότερο δυναµική είναι η παρέµβαση του σερβικού επεκτατισµού στο χώρο της 

Μακεδονίας και ιδιαίτερα στο Βιλαέτι Μοναστηρίου, µετά το 1887, όταν µε το τέλος του 

                                                 
28 Βλ. Βούρη, Σοφία, Σχολικοί µηχανισµοί και εθνικοί ανταγωνισµοί στη Β.∆. Μακεδονία 1870-1903, στο: Η 

εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία: Πρώτη προσέγγιση και απογραφή, σ.109 
29 Για τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν πριν και µετά το Βουλγαρικό Σχίσµα, βλ. Λάσκαρι, Μ. Θ., όπ.π σσ. 

257-291, Βακαλόπουλου Κων/νου, Ιστορία του Βόρειου Ελληνισµού: Μακεδονία, όπ.π σσ. 213-244.   
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σέρβο-τουρκικού πολέµου ενεργοποιείται η σερβική προπαγάνδα, µε πολιτικά κέντρα τα 

προξενεία Σκοπίων, Μοναστηρίου και Θεσσαλονίκης και την παράλληλη ανάπτυξη συλλό-

γων. Η έκβαση της προσπάθειας αυτής και κυρίως της ανάπτυξης ενός σχολικού δικτύου δεν 

υπήρξε τόσο επιτυχής, όσο η αντίστοιχη των Βουλγάρων, γιατί, όπως επισηµαίνει η Βούρη31, 

απευθύνονταν στην ίδια πληθυσµιακή οµάδα, στην οποία τα γλωσσικά επιχειρήµατα είχε 

προσπαθήσει να αναπτύξει και να καρπωθεί ήδη η βουλγαρική προπαγάνδα, δηµιουργώντας 

και ανάλογες δεσµεύσεις και γιατί η Σερβική εκκλησία παρέµενε εξαρτηµένη από το Οικου-

µενικό Πατριαρχείο,32 κάτι που συνεπάγονταν τη θεσµική αδυναµία ίδρυσης σχολείων µέχρι 

και το 1897 και την παράλληλη άρση κάθε προϋπόθεσης της εκ των έσω χρηµατοδότησης και 

οργάνωσης της πολιτικής δραστηριοποίησης. Στα τέλη του 19ου αιώνα και σύµφωνα µε την 

µαρτυρία του Victor Berard,33, οι Σέρβοι παρέµεναν να έχουν ελάχιστα ερείσµατα στους κα-

τοίκους του γεωγραφικού χώρου της Μακεδονίας και την αποτυχία της προσπάθειάς τους  

καταδείκνυε το γεγονός πως η πλειοψηφία των σλαβόφωνων πληθυσµών, στους οποίους α-

πευθυνόταν είχαν ελληνική ή βουλγαρική εθνική συνείδηση. 

 Η Ρουµανία από την πλευρά της, µολονότι δε διατηρούσε καµιά ουσιαστική ελπίδα να 

επεκταθεί στο χώρο της Μακεδονίας, επεδίωξε την εγκατάσταση στο χώρο αυτό ενός 

θύλακα, που θα µπορούσε να αποβεί ζωτικός για τα συµφέροντά της και τη διαπραγµατευτι-

κή της θέση στην περιοχή, βασιζόµενη σε µια πρωθύστερη ερµηνεία της óõããÝíεéáò της 

ρουµανικής γλώσσας µε το αντίστοιχο ιδίωµα των βλάχων της περιοχής,34 οι οποίοι στη συ-

ντριπτική τους πλειοψηφία είχαν ταυτίσει τα συµφέροντά τους µε την έκβαση των ελληνικών 

                                                                                                                                                    
30 Βλ. Berard, Victor, Τουρκία και Ελληνισµός: Οδοιπορικό στη Μακεδονία, (Μετάφραση, Μ. Λυκούδη), Αθήνα 

1987. σ 263. 
31 Βλ. Βούρη, Σοφία, Σχολικοί µηχανισµοί και εθνικοί ανταγωνισµοί στη Β∆ Μακεδονία.... όπ.π. σσ.116-117 
32 Η σύνδεση της σερβικής εκκλησίας µε το Οικουµενικό  Πατριαρχείο, στη διάρκεια αυτής της περιόδου των 

ανταγωνισµών και του κλίµατος µισαλλοδοξίας, δηµιούργησε δεδοµένα, τα οποία υπήρξαν χαρακτηρι-
στικά στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Έτσι, έχουµε µαρτυρίες, σύµφωνα µε τις οποίες κάποιοι 
Έλληνες κληρικοί αρνήθηκαν να δεχτούν Σέρβους στα µυστήρια της εκκλησίας, στην οποία συµµετείχαν 
παραδοσιακά και άλλες όπου οι κληρικοί απειλούσαν όσους έστελναν τα παιδιά τους σε σερβικά σχολεία 
ότι δε θα συµµετάσχουν στη Θεία µετάληψη. Η αντίδραση του Οικουµενικού Πατριαρχείου υπήρξε άµε-
ση , σύµφωνα µε µαρτυρία του Έλληνα Πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Ν. Μαυροκορδάτου: « Η 

Αυτού Παναγιότης ο Οικουµενικός Πατριάρχης παρέστησεν ηµίν την βλάβην και τους κινδύνους οίτινες δύ-

νανται να προκύψωσιν ηµίν εκ της τοιαύτης στάσεως του ηµετέρου κλήρου, ην αδυνατεί να πιστεύσει». 

Α.Υ.Ε. 1903 σ.Κατ Α5 Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης Περ: Σερβικό ζή-
τηµα.   

33 Βλ. Berard, Victor, όπ.π. σσ 265-271 
34 Η γλώσσα την οποία επίµονα επικαλέστηκαν οι Ρουµάνοι πράκτορες για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

βλαχόφωνων της περιοχής είναι η αρωµουνική και είναι συγγενής γλώσσα µ’ αυτήν που µιλούσαν οι 
Ρουµάνοι, µε πολλά ελληνικά στοιχεία, κυρίως στο δηµοτικό τραγούδι και τα ονόµατα, τα οποία σε µε-
γάλη πλειοψηφία, είναι αρχαιοελληνικά. Βλ. Αχ. Γ. Λαζάρου, Ιλλυρολογία και Βορειοηπειρωτικός Ελλη-

νισµός, Αθήνα 1988, σσ. 54-64. Η επικρατέστερη ερµηνεία για την καταγωγή των βλαχόφωνων πληθυ-
σµών της Μακεδονίας είναι πως αποτελούν τµήµατα πληθυσµού λατινικής καταγωγής που εγκαταστάθη-
καν στη Βαλκανική Χερσόνησο κατά τη ρωµαϊκή εποχή και είναι συγγενής λαός και όχι παραφυάδα των 
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εθνικών επιδιώξεων. Η δραστηριοποίησή της αναπτύχθηκε κυρίως στο Βιλαέτι του Μονα-

στηρίου, από το οποίο και εξορµούσε για την προπαγανδιστική του δράση ο Απ. Μαργαρί-

της
35, προωθώντας τη δηµιουργία ρουµανικών σχολείων και σχεδιάζοντας την υπαγωγή των 

βλαχόφωνων πληθυσµών της Ηπείρου και της Μακεδονίας κάτω από την πνευµατική επιρ-

ροή του βουλγαρονίτη επισκόπου Νείλου Ιζβόρωφ.36 Η δραστηριοποίηση της Ρουµανικής 

προπαγάνδας, αν και αυτή καθαυτή δεν είχε ιδιαίτερα ερείσµατα στους βλαχόφωνους πληθυ-

σµούς, έπαιξε ρόλο στις λεπτές ισορροπίες της περιοχής, καθώς ενισχύονταν από τις επιδιώ-

ξεις των Βουλγάρων, προκειµένου να αποδυναµωθούν τα ελληνικά επιχειρήµατα, και  ο προ-

σεταιρισµός των βλαχόφωνων πληθυσµών στη ρουµανική προπαγάνδα, µόνο αυτά  µπορούσε 

να βλάψει.37 Σύµφωνα µε στοιχεία του ελληνικού Προξενείου της Θεσσαλονίκης38 της 15çò 

Ιανουαρίου του 1904 στη διοικητική περιφέρεια του Προξενείου λειτουργούσαν το διάστηµα 

αυτό Εµπορική Σχολή, 3 νηπιαγωγεία, 5 δηµοτικές σχολές, δύο αστικές και δύο Παρθεναγω-

γεία κάτω από τη Ρουµανική επιρροή. Το σύνολο των µαθητών και των µαθητριών των σχο-

λών αυτών ανέρχονταν, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Προξενείου σε 383 άτοµα. 

 Των ιδεολογικών και πολιτικών διεργασιών, που έλαβαν χώρα στο ελληνικό κράτος 

είχε προηγηθεί η ανάπτυξη της ελληνικής µικροαστικής τάξης, η οποία προανήγγελλε µια νέα  

φάση στο πλαίσιο της γένεσης της εθνικής συνείδησης, που άρχισε να διαφαίνεται από τα 

µέσα του 18ïõ αι. Ως φορέας των διαφωτιστικών αντιλήψεων περί κράτους και έθνους η ε-

                                                                                                                                                    
Ρουµάνων. Βλ.  Κολτσίδα, Αντώνη, Οι Κουτσόβλαχοι: εθνολογική και λαογραφική µελέτη, τόµος Α’,  
σ.255 

35 Για τη δράση του Απόστολου Μαργαρίτη στη Μακεδονία, βλ. Berard, Victor, όπ.π. σσ 302- 321. 
36 Βλ. Βακαλόπουλου, Κ., Ιστορία του Βόρειου Ελληνισµού: Μακεδονία, όπ.π. σ.278. Το παράδοξο της σχέσης 

αυτής ανάµεσα στους πρωτεργάτες της ρουµανικής προπαγάνδας και τους Λαζαριστές µοναχούς του 
Μοναστηρίου το παρουσιάζει εύγλωττα ο Berard,, βλ. Berard, Victor, όπ.π. σσ. 321- 330, όπου αναρω-
τιέται την κατάληξη που θα µπορούσε να έχει η σύζευξη των επιχειρηµάτων και των συµφερόντων µιας 
θρησκευτικής προσηλυτιστικής µονάδας, η οποία πρέσβευε την υπακοή στον Πάπα της Ρώµης, ήταν έ-
ντονα ανθελληνική και απευθύνονταν κυρίως στους σλαβικούς πληθυσµούς της περιοχής, µε µια κατεξο-
χήν εθνικιστική πολιτική προπαγάνδα των Ρουµάνων η οποία ήταν µεν ανθελληνική- κι αυτό ήταν το 
κοινό τους σηµείο- απευθύνονταν όµως σε πληθυσµούς βλαχόφωνους και άρρηκτα συνδεδεµένους µε 
την Ορθόδοξη Εκκλησία και το Οικουµενικό Πατριαρχείο. Μάλλον, η κατάληξη αυτής της σύζευξης ή-
ταν αναπόφευκτα η καταβαράθρωσή της. Και αυτό πίστευαν,  όπως υποθέτει ο Berard, και οι πρωτεργά-
τες της κίνησης αυτής. «Ίσως στα βάθη της ψυχής του [ο Απόστολος Μαργαρίτης]  να µην έχει καµιά ελπί-

δα να πραγµατοποιήσει τα σχέδια αυτά». Το σηµαντικό στοιχείο στην ετερόδοξη και παράδοξη αυτή συ-
νεργασία είναι ο τρόπος µε τον οποίο συγκυριακές, ευκαιριακές συµµαχίες και επιδιώξεις, διαµόρφωσαν 
και παγίωσαν αντιλήψεις ολόκληρων εθνών για την περιοχή, από τις οποίες µέχρι και σήµερα ταλανίζε-
ται η βαλκανική Χερσόνησος. 

37 Στην προσπάθειά τους αυτή οι Ρουµάνοι φαίνεται πως είχαν και την ανοχή, αν όχι τη συνεργασία και άλλων 
δυνάµεων, όπως υπαινίσσεται ο Έλληνας Πρόξενος στο Μοναστήρι Κ. Πανουργιάς, σε επιστολή που α-
ποστέλλει στις 29 Απριλίου του 1887 προς το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά µε την ίδρυση βλαχικού 
σχολείου στα Ιωάννινα. «.....Εν τη επιστολή ταύτη οµολογεί ο επιστέλλων ότι ολίγιστοι είναι οι φίλοι των 

(Ρουµάνων) ουχ ήττον ισχυρίζεται ότι έχουσι την ηθικήν υποστήριξιν διακεκριµένων τινών προσώπων, άτι-

να φρονώ ότι θα είναι οι πρόξενοι Αυστρίας και Ιταλίας ίσως και Γαλλίας». Α.Υ.Ε. ΑΑΚΗ’ Περί ιδρύσε-
ως Βλαχικού Σχολείου εν Ιωαννίνοις. 

38 Α.Υ.Ε. 1903 σ. Κατ ΑΣ. Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης. Πίνακας των λει-
τουργούντων Ρουµανικών Σχολείων εν τη διοικήσει Θεσ/νίκης. 
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µπορευµατική αυτή τάξη δεν ταύτισε τον ελληνισµό πρωταρχικά µε έναν παραδοσιακό χρι-

στιανικό προσανατολισµό, αλλά τον αντιµετώπισε σαν πνεύµα ανανεωτικό, πολλές φορές 

κυρίαρχη δύναµη µέσα σε έναν ενιαίο βαλκανικό χώρο. Η πολιτιστική αντιπαράθεση µε τον 

ισλαµισµό καταλήγει στην αντίθεση ανάµεσα στον εκσυγχρονισµό και τον σκοταδισµό. Η 

νέα εµπορευµατική τάξη προβληµατίζεται για µια νέα µορφή πολιτικής οργάνωσης, η οποία 

όχι µόνο θα αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό αλλά και θα είναι σε θέση να δηµιουργήσει µια 

ευρωπαϊκού τύπου αστική κοινωνία, που θα αποτελούσε εχέγγυο της οικονοµικής ανάπτυξης 

και της πολιτικής απελευθέρωσης.39  

 Από τη δηµιουργία του ελληνικού κράτους και έπειτα, στο εθνικό κέντρο διαδραµατί-

ζονται γεγονότα, που επιφέρουν σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο που αντιµετωπίζει η ελληνι-

κή κυβέρνηση το ζήτηµα των αλύτρωτων Ελλήνων της οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Απαύ-

γασµα των γεγονότων αυτών είναι η διατύπωση του δόγµατος της Μεγάλης Ιδέας από τον 

Ιωάννη Κωλέττη το 1844. Είναι η στιγµή που καταγράφεται η επίσηµη ελληνική θέση για το 

ρόλο του ελληνισµού στα Βαλκάνια και τη νοτιοανατολική Ευρώπη γενικότερα. Του ελληνι-

κού έθνους του πρέπει µια κρατική οντότητα όµοια µε αυτή του Βυζαντίου, όπου θα συστε-

γαστούν η αίγλη του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού και το µεγαλείο της Ορθόδοξης Χριστια-

νοσύνης. Η αποδοχή και επικρότηση από µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας του ιδεολο-

γικού  αυτού συγκερασµού ανάµεσα στο αρχαίο ελληνικό πνεύµα και παράδοση της Οικου-

µενικής Ορθοδοξίας40  δηµιούργησε στο πολιτικό επίπεδο ιδιαίτερα σηµαντικές εξελίξεις. 

Καταρχάς, ανέτρεψε ριζικά την κατάσταση στις σχέσεις Οικουµενικού Πατριαρχείου και 

ελληνικού κράτους, καθώς η σύµφυση του ελληνισµού µε το χριστιανισµό απαιτούσε την 

ανάδειξη του κατ’ εξοχήν φορέα της Ορθοδοξίας στη συνείδηση του έθνους και τη συµπό-

ρευση µαζί του. Η ιστορική αυτή προσέγγιση δηµιούργησε προϋποθέσεις σύντονων προσπα-

θειών των δύο κέντρων για την αφύπνιση του έθνους. Έπειτα, η νέα αυτή θεώρηση του ελλη-

νισµού στο πλαίσιο των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Ευρώπης δηµιούργησε τις προ-

ϋποθέσεις για µια πολιτική και ιδεολογική µισαλλοδοξία, που εκφράστηκε σε όλες τις εκφάν-

σεις της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, αποκρυσταλλώθηκε ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαε-

                                                 
39 Βλ. Τσουκαλά, Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην 

Ελλάδα (1830 - 1922) Β` Έκδοση,  σσ. 42-44 
40 Πρόκειται για την εισαγωγή στο ελληνικό πολιτικό στερεώµα του ιδεολογήµατος του ελληνοχριστιανικού 

πολιτισµού, που για πολλές δεκαετίες ήταν ο βασικός άξονας της ελληνικής πολιτικής και ιδεολογικής 
αφετηρίας. Βλ. Κιτροµηλίδη, Π., «Ιδεολογικά ρεύµατα και πολιτικά αιτήµατα: προοπτικές από τον ελλη-
νικό 19ο αιώνα». στο : Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα. Επιµέλεια: ∆.Γ. Τσαούση, Αθήνα 
1984, σ. 32 



 

 

16 

τίες του 19ου αιώνα και προσέδωσε στην αποστολή του ελληνισµού χαρακτηριστικά εθνικού 

µεσσιανισµού
41. 

 Με αυτά τα πρότυπα εθνικής δράσης και τις απόψεις περί ελληνικού έθνους αναπτύ-

χθηκαν οι άξονες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής µε δύο βασικές επιδιώξεις: α) ανάπτυ-

ξη και στήριξη του ελληνικού φρονήµατος και β) προώθηση του γλωσσικού εξελληνισµού, 

µέσω του σχολείου, ιδιαίτερα στις αλλόγλωσσες πληθυσµιακές οµάδες42 (σλαβόφωνους, 

βλαχόφωνους). 

 ∆ιερευνώντας τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες µπορούσε κανείς να ενταχθεί σε 

κάποια εθνική οµάδα την εποχή αυτή, µπορούµε να διακρίνουµε την κοινή αντίληψη των 

εθνικών ελίτ, όπως αυτή απορρέει από έγγραφα της εποχής, ότι εκτός από τη θρησκευτική 

ένταξη και τη συµµετοχή στις δραστηριότητες της κοινότητας, η συµµετοχή στο αντίστοιχο 

σχολικό δίκτυο αποτελεί πράγµατι, στη συνείδηση των πολιτών43, τον ασφαλέστερο δείκτη 

για την καταµέτρηση των ατόµων που εντάσσονται σε κάποιο εθνικό µέρισµα. 

                                                 
41 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Π. Κιτροµηλίδης: « Ο βιβλικός εκείνος περιούσιος λαός της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

κατάφερε µέσα από διάφορες µεταµορφώσεις και µετατοπίσεις της ιστορικής µοίρας να µετακινηθεί στην 

Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.» . Ο εθνικός µεσσιανισµός της Ελλάδας του 19ου αιώνα προσέδιδε 
στον  ελληνισµό την αποστολή της επίλυσης του πολιτικού προβλήµατος της Ανατολικής Κρίσης, µέσω 
της υλοποίησης της Μεγάλης Ιδέας. Ήταν µάλιστα τόσο εµφατικά διατυπωµένη η άποψη αυτή, ώστε τυ-
χόν παραλλαγές ή διαφωνίες στο πολιτικό ιδίωµα της εποχής αντιµετωπίζονταν σκωπτικά, ή ως  εθνική 
µειοδοσία. Βλ. Κιτροµηλίδη, Π. όπ.π σσ.35-38.    

42 Ο Stuart Woolf  επισηµαίνει πως «στην ελληνική περίπτωση, ήταν θεµελιώδες να αποτελέσουν τα αρχαία ελλη-

νικά τη βάση της νέας εθνικής γλώσσας, για να δειχτεί η αυθεντικότητα της ελληνικής εθνικής συνείδησης». 
Stuart Woolf, όπ.π. σ.36 

43 Για την ενίσχυση της παραπάνω αντίληψης παραθέτουµε τέσσερα αποσπάσµατα από τα Πρακτικά συνεδριά-
σεων της δηµογεροντίας Θεσσαλονίκης, της αλληλογραφίας της αντιπροσωπείας Βερροίας της αλληλο-
γραφίας Ρουµάνων προπαγανδιστών και  του Π. Λογοθέτη προς  τον Πρεσβευτή της Ελλάδας στην Κων-
σταντινούπολη, αντίστοιχα. Α) Σε έκτακτη συνεδρίαση της 20 Ιανουαρίου 1880 της δηµογεροντίας Θεσ-
σαλονίκης αποφασίζεται «διαµαρτύρησις» κατά της επίσηµης έκθεσης του Ρουµάνου Προξένου στη 
Θεσσαλονίκη De Linche, που εµφανίζει την απογραφή της πόλης της Θεσσαλονίκης χωρίς την ύπαρξη 
ελληνικού στοιχείου (95.000 Εβραίοι, 25.000 Οθωµανοί και Βούλγαροι και 2.500 Βλαχορουµάνοι). Τα 
επιχειρήµατα της δηµογεροντίας επικεντρώνονται στα εξής:   
« Κοινότης εξ είκοσι χιλιάδων ψυχών, έχουσα ελληνικόν τον κλήρον, ελληνικάς τας δεκαέξ αυτής εκκλησί-

ας ελληνικόν το Γυµνάσιον, ελληνικά τα τρία δηµοτικά σχολεία, ελληνικά τα πέντε νηπιαγωγεία, κοινότης, 

ης τα δισχίλια και τετρακόσια τέκνα πεντήκοντα διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι τα ελληνικά γράµµατα διδά-

σκουσι, Κοινότης εκπέµπουσα ανά πάσαν την Μακεδονίαν και εις αυτήν την Θράκην και Θεσσαλίαν διδα-

σκάλους των ελληνικών γραµµάτων, κοινότης επιδρώσα τοσούτον εν Θεσσαλονίκη, ώστε απ’ άκρον εις ά-

κρου της πόλεως ν’ αντηχεί η ελληνική γλώσσα, κοινότης έχουσα ικανόν αριθµόν επιστηµόνων, φιλολόγων, 

ιατρών και νοµικών, τον σύλλογον, το νοσοκοµείον, τας δύο αδελφότητας, τα δύο τυπογραφεία, την εφηµε-

ρίδα και τας δύο λέσχας ελληνικάς τί άλλο δύναται να νοµίζηται και να είναι ή ελληνική; (Πρακτικά δηµο-
γεροντίας Θεσσαλονίκης Αριθµ. Τόµου 13, σσ. 109-111, 20 Ιανουαρίου 1880) Β) Από την απαντητική 
επιστολή του Μητροπολίτη Βερροίας και Ναούσης προς την «Αγαπάτε αλλήλους» προκύπτει ότι η  απο-
δοχή Βουλγαροδιδασκάλων από χωρικούς, ισοδυναµεί µε οριστική αποσκίρτηση: « το χωρίον Μονόσπιτα 

ολίγου δειν θα απεσκίρτα δεχόµενον Βουλγαροδιδάσκαλον. Ευτυχώς προελήφθη το κακόν...». (Επιστολή 94 
της 18ης Ιουνίου 1898 από το βιβλίο πρακτικών της Αντιπροσωπείας Βερροίας. Ολόκληρη η επιστολή 
δηµοσιεύεται στο παράρτηµα 2. Γ) Από αντίγραφο επιστολής του διευθυντή βλαχικού σχολείου των Ιω-
αννίνων προς τον γιο του Α. Μαργαρίτη που επισυνάπτεται σε εµπιστευτικό έγγραφο του Έλληνα Προ-
ξένου στο Μοναστήρι προς το Υπουργείο Εξωτερικών και µε ηµεροµηνία 29 Απριλίου 1887 (Α.Υ.Ε. 
ΑΑΚΗ’ ) πληροφορούµαστε τη φιλοδοξία του συγκεκριµένου διευθυντή: «.....τα βλάχικα σχολεία της 

Ηπείρου είναι πολύ λίγα και το εθνικό φρόνηµα δεν έχει εισχωρήσει ακόµη εδώ. Εναποθέτουµε όλες τις ελ-
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 Στη βάση των όσων προηγήθηκαν µπορούµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

• Ο ελληνικός εθνικισµός δοµείται σε θεµέλια θρησκευτικά, οικουµενικά και εποµένως, σε 

πρώτη φάση υπερεθνικά44 

• Η ιδεολογική οµοιογένεια του ελληνικού εθνικού συνόλου διασφαλίστηκε από τους παρα-

δοσιακούς εκκλησιαστικούς µηχανισµούς αλλά και την οργανική ενότητα που επιτελού-

σαν οι ελληνικές κοινότητες- σε φορολογικό και διοικητικό επίπεδο- µε τη µεσολάβηση 

µιας αδιάκοπης πληθυσµιακής µετατόπισης. 

• Η εθνικιστική αντιπαράθεση στο ιδεολογικό επίπεδο έγινε µε όρους, που θα µπορούσαν να 

της επιτρέψουν στο πολιτικό πλαίσιο ακραίες εκφράσεις. Η µισαλλοδοξία  απετέλεσε  για 

τους καθοδηγητές των εθνικών οµάδων το κατεξοχήν ενδεικνυόµενο συναίσθηµα, προκει-

µένου να αναδειχθούν και να ολοκληρωθούν οι εθνικές επιδιώξεις. 

• Οι εκφράσεις της αντιπαράθεσης ήταν ολοκληρωτικές, ισοπεδωτικές, θα έλεγε κανείς, 

καθώς κάθε αιρετική φωνή, σε κάθε στρατόπεδο, αντιµετώπιζε τον κίνδυνο της µοµφής 

για εθνική µειοδοσία. 

• Στην µορφή και τον λόγο της αντιπαράθεσης κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οι ελίτ των εθνικών 

οµάδων, οι οποίες βοηθούµενες ή και ενεργοποιώντας πειστικούς προσηλυτιστικούς µηχα-

νισµούς (εκκλησία και εκπαίδευση) ενέταξαν στη δυναµική της αντιπαράθεσης τους πολί-

τες. Η σύγκριση της εικόνας των αντιµαχόµενων χωρικών, της περιόδου του Μακεδονικού 

αγώνα, µε αυτή της ειρηνικής συµβίωσής τους λίγα χρόνια πριν, εντείνει την άποψη ότι 

πέρα από την υπόθεση της εθνικής  και η κοινωνική συνείδηση έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, α-

ποκτώντας ιδιαίτερη βαρύτητα  όποια λύση προβάλλονταν αξιόπιστη για την αποτελµά-

τωση της οικονοµικής κατάστασης των χωρικών.45 

                                                                                                                                                    
πίδες µας στη νεολαία που θα εκπαιδευτεί στο βλάχικο γυµνάσιο των Ιωαννίνων». Όλη η επιστολή, µετα-
φρασµένη από τα Γαλλικά, παρατίθεται στο παράρτηµα 3. ∆) Σε εκθετήρια αναφορά του, στις 23 Ιανου-
αρίου 1875, προς τον Έλληνα  Πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη ο Π. Λογοθέτης αναφέρει τα εξής: 
«....Ελήφθη δε από τούδε φροντίς, όπως συστηθή εν εκάστω των µνηµονευθέντων κεφαλοχωρίων ανά εν 

δηµοτικόν σχολείον και εν νηπειαγωγείον, δι’ ων, παρόντος του χρόνου, αποβήσεται κατορθωτή η τε εξη-

µέρωσις των ηθών και η ολοσχερής εξελλήνησις των εν εκείνοις κατοίκων. Βλ. Βούρη, Σοφία, Πηγές για 

την ιστορία της Μακεδονίας: Πολιτική και εκπαίδευση 1875- 1907, Παρασκήνιο, Αθήνα 1994, σ.23. 
44 Τσουκαλά, Κ. όπ.π. σ. 49 
45 Ο Ι. Κολιόπουλος υποστηρίζει για το θέµα αυτό ότι ακόµη και στις αρχές του 20ου αιώνα αυτή η υπόθεση 

των εθνικών ανταγωνισµών, αφορούσε ελάχιστους. Όπως τονίζει: «Οι ελληνόφρονες και οι βουλγαρό-

φρονες των επίσηµων στατιστικών του ελληνικού κράτους ήσαν εκείνοι οι ελάχιστοι που για λόγους οικο-

νοµικούς, κοινωνικούς ή πολιτικούς, αλλά κάποτε και από καιροσκοπισµό, είχαν αποµακρυνθεί από την 

παραδοσιακή ταυτότητα του Ορθόδοξου Χριστιανού και είχαν αποδεχτεί τη σύγχρονη ελληνική ή βουλγαρι-

κή ταυτότητα. Ήταν ένα άλµα στον εθνικισµό των αρχών του Κ’ αιώνα, το οποίο ελάχιστοι Χριστιανοί χω-

ρικοί ήταν σε θέση να πραγµατοποιήσουν.». Βλ. Κολιόπουλου Ιωάννη, Λεηλασία Φρονηµάτων: Το Μακε-

δονικό ζήτηµα στην κατεχόµενη δυτική Μακεδονία (!941-1944), Θεσσαλονίκη 1994, σ.40 
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• Η εκπαίδευση µέσα σ’ αυτό το συγκείµενο εξέφρασε, όπως ήταν φυσικό άλλωστε, την 

δυναµική των εθνικών ανταγωνισµών. Τα ποιοτικά, αλλά και τα ποσοτικά της κριτήρια 

υπήρξαν εξαρτηµένες µεταβλητές αυτής της έκφρασης. Θα ήταν όµως παραµορφωτική η 

προβολή µιας αντίληψης, που να συνδέει την εκπαιδευτική έκρηξη του δεύτερου µισού 

του 19ïõ αιώνα αποκλειστικά και µόνο µε τους εθνικούς ανταγωνισµούς. Η ανάπτυξη του 

σχολικού δικτύου είχε να κάνει και µε την προϊούσα αστικοποίηση των κοινωνιών, όπως 

και µε τις σαφέστατα ευνοϊκότερες  συνθήκες που είχαν δηµιουργηθεί την περίοδο των µε-

ταρρυθµίσεων στον Οθωµανικό χώρο. 
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

2.1. Η διαδικασία µεταβολών του οθωµανικού χώρου 

  Η ελληνική κοινωνία στην πρώιµη περίοδο της τουρκοκρατίας παρουσιάζει την εικό-

να της παραδοσιακής κοινωνίας που βασίζεται στην οργάνωση του εκτεταµένου εδαφικού 

χώρου, δοµηµένη σε µικρότερες τοπικές αγροτικές κοινωνίες, ως πρωτογενείς κοινωνικές 

ενότητες. Η κοινωνία  τους πρώτους δύο αιώνες της Οθωµανικής κυριαρχίας χαρακτηρίζεται 

λοιπόν, ως παραδοσιακά αγροτική, που σηµαίνει χαµηλό επίπεδο στις παραγωγικές λειτουρ-

γίες και περιορισµένες στην περιοχή του χωριού ή της πόλης, ή το πολύ σε γειτονικές περιο-

χές τις δυνατότητες οικονοµικών συναλλαγών- πλην εξαιρέσεων. Η αυτονοµία της  κοινωνι-

κής αυτής ενότητας, της κοινότητας, και η εξέλιξή της ως συλλογικού θύλακα είναι θεµελιω-

µένη πάνω και περιορισµένη από το γενικό κατακερµατισµό της εξουσίας, η οποία στηρίζεται 

στην σύµπτωση των πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων υποταγής / ιδιοποίησης, που προσ-

διορίζονταν από το φεουδαλικό τρόπο παραγωγής.46  Το κύριο στοιχείο το οποίο διαφορο-

ποιεί την κοινωνία κάτω από την κατάκτηση των Οθωµανών από άλλες του ίδιου τύπου της 

∆υτικής Ευρώπης είναι η δόµησή της σε δύο «τάξεις»: α) στην «τάξη των ραγιάδων -

χριστιανών» (σύµφωνα µε την ιδεολογία του Κορανίου) και β) στην «τάξη των µουσουλµά-

νων-κατακτητών». Στην Ισλαµική ιδεολογία η έννοια της κατάκτησης ολοκληρώνεται κατά 

έναν τρόπο µε την καταβολή του κεφαλικού φόρου (δζιζιέ). Στο Κοράνιο οι πιστοί παροτρύ-

νονται να πολεµούν «κατ` αυτών (των αλλόθρησκων) έως ου έκαστος εξ αυτών πληρώσει 

εποµειδίστως τον δζιζιέ».47 

  Αυτή η αντίληψη εκφράζεται στην πολιτική οργάνωση µε το καθεστώς της εκµετάλ-

λευσης και κατοχής γης (γαιοκτησία), που είναι γνωστή ως τιµαριωτικό σύστηµα.48  

 Το βασικό χαρακτηριστικό στο τιµαριωτικό σύστηµα είναι ότι ο Σουλτάνος, παραµέ-

νοντας ιδιοκτήτης της γης, παραχωρεί µεγάλα σε έκταση κοµµάτια από αυτή (τιµάρια) στους 

αξιωµατούχους του µε το δικαίωµα να παίρνουν ένα µέρος των εσόδων, ενώ το άλλο µέρος 

το παίρνει το κράτος. Έτσι ο τιµαριούχος επειδή δεν είναι και ιδιοκτήτης της γης, δεν εξου-

                                                 
46 Merington, John. «Πόλη και Ύπαιθρος», στο: Η µετάβαση από το Φεουδαλισµό στον Καπιταλισµό. Μετ. Παύ-

λος Γρεβενίτης, Θεµέλιο 1982, σσ 245-284 
47 Κοντογιώργης, ∆. Γεώργιος. Κοινωνική ∆υναµική και Πολιτική Αυτοδιοίκηση: Οι ελληνικές κοινότητες της 

Τουρκοκρατίας. σελ.30 
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σιάζει τον καλλιεργητή, ο οποίος µπορεί να καλλιεργεί τη γη, να έχει σηµαντική αυτονοµία 

στην ιδιωτική του ζωή. Η σχέση του τιµαριούχου και του καλλιεργητή είναι άµεση και προ-

σωπική µόνο στο φοροδοτικό επίπεδο, στον καθορισµό και την καταβολή δηλαδή, των πάσης 

φύσεως δοσιµάτων. Για τους λόγους αυτούς είναι διάχυτη η εντύπωση ότι την περίοδο αυτή 

της τουρκοκρατίας ο καλλιεργητής µπόρεσε να αναπτύσσει την οργανωτική του δραστηριό-

τητα στην παραγωγή και να εξασφαλίσει σε έναν βαθµό µια σφαίρα αυτονοµίας στην ιδιωτι-

κή του ζωή49. 

 Αυτή η γενική εικόνα της δοµής του διοικητικού και παραγωγικού πλαισίου της οθω-

µανικής κοινωνίας τέµνεται χωροχρονικά από την ύπαρξη βακουφιών και, από τον 16ï αι. 

τσιφλικιών, όπου τη θέση του κράτους ως ιδιοκτήτη της γης την παίρνει ο τσιφλικάς και κατά 

συνέπεια µεταβάλλεται και η νοµική σχέση µε τον καλλιεργητή της γης. Ταυτόχρονα, σ` ο-

λόκληρη την επικράτεια η Πύλη αναγνωρίζει µε την έκδοση ειδικών Φιρµανιών από τον 

Σουλτάνο την υπαγωγή ορισµένων περιοχών σε ένα χαλαρότερο γαιοκτητικό και δηµοσιονο-

µικό σύστηµα50. Η παροχή τέτοιων προνοµίων συνδέεται άµεσα µε το ενδιαφέρον της Υψη-

λής Πύλης να εξασφαλίσει ειδικές συνθήκες για µια συνεχή και απρόσκοπτη διαδικασία σε 

κατοίκους κοινοτήτων µε ειδικό παραγωγικό αποτέλεσµα και ενδιαφέρον. (Μαντεµοχώρια 

Χαλκιδικής, Μαστιχοχώρια Χίου).51 

 Η εφαρµογή του τιµαριωτικού συστήµατος στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας 

σήµαινε την καταγραφή όλων των πόρων που προέρχονταν από δασµούς και φόρους και της 

γεωργικής παραγωγής της περιοχής. 

 Ιδιαίτερης σηµασίας, σε αναφορά µε το ζήτηµα που εξετάζουµε στο πλαίσιο της πα-

ρούσας εργασίας, είναι δύο κυρίως διαπιστώσεις:52 α) η καταγραφή όλων των ενηλίκων χω-

ρικών, που φορολογικά κωδικοποιούνται µε τον όρο hane (σπιτικά) και β) η αντιµετώπιση  

από το κράτος ως φορολογικής µονάδας της κάθε κοινότητας- χωριού και όχι του κάθε ατό-

µου ξεχωριστά. Και οι δύο διαπιστώσεις συγκλίνουν στην άποψη ότι η ίδια η δηµοσιονοµική 

τακτική του οθωµανικού κράτους βασίστηκε πάνω στο προϋπάρχον παραδοσιακό σύστηµα 

                                                                                                                                                    
48 Ζαπάντη, Σταµατούλα., «Οι ελληνικές κοινότητες στην Τουρκοκρατία µε βάση το σχολικό εγχειρίδιο της Γ` 

Λυκείου». στο Φιλόλογος τόµ. Ι` τεύχ. 46, 1986, σελ. 290 
49 Κοντογιώργης Γ. «Οι Ελλαδικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις στην ύστερη τουρκοκρατία. Οι συνθήκες 

διαµόρφωσης της κοινωνικής και πολιτικής πάλης και οι µεταπελευθερωτικές συνέπειες», στο: ΣΥ-
ΜΠΟΣΙΟ- Κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα. Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης σ.7 

50 Βλ. Βασδραβέλλη Ι. Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, τοµ. Α’ 1952. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών , Θεσσαλο-
νίκη 1954, σσ.202-203 & 428-430. 

51 Κοντογιώργης, ∆.Γ., Κοινωνική και Πολιτική Αυτοδιοίκηση: Οι ελληνικές κοινότητες της Τουρκοκρατίας, Αθή-
να 1982 σσ. 243-267. 

52 Βλ. ∆ηµητριάδη, Βασίλη, «Η ανάπτυξη της κοινοτικής οργάνωσης των χωριών της Μακεδονίας και η φορο-
λογική πολιτική του οθωµανικού κράτους», στο: συµπόσιο- Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισµού στη 

Μακεδονία , ΚΙΘ, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 310-315. 
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και ότι οι δεσµοί των κατοίκων µε τον τόπο κατοικίας τους ήταν άρρηκτοι και εξαναγκαστι-

κοί βάσει των φορολογικών τους υποχρεώσεων και δοµηµένοι στην αρχή της 

συλλογικότητας. Το δηµοσιονοµικό καθεστώς επηρέαζε την κοινότητα στην οργάνωση και 

τη διοίκησή της, προσδιόριζε έντονα το χαρακτήρα και την εξουσιαστική επιρροή των κατό-

χων των κοινοτικών αξιωµάτων- και ιδιαίτερα στις κοινότητες στις οποίες κοινοτικοί άρχο-

ντες ήταν και οι εκµισθωτές των φόρων- όπως και την παρεµβατική δυνατότητα των υπολοί-

πων µελών της κοινότητας.53  

 Η εικόνα αυτή µεταβάλλεται συντριπτικά από τα τέλη του 16ïõ αιώνα και έπειτα, ό-

που παρατηρείται µια σταδιακή «τσιφλικοποίηση» της γης. Στα τέλη του 16ïõ αιώνα, επίσης, 

εποχή που αρχίζει να διαφαίνεται η προϊούσα παρακµή και του διοικητικού συστήµατος του  

κράτους, εµφανίζεται και επικρατεί το σύστηµα της εκµίσθωσης των φόρων, που δηµιουργεί 

συνθήκες εξάρτησης και εξαθλίωσης των κατοίκων. Η διάνοιξη των µεγάλων θαλάσσιων 

δρόµων, που πρόσφεραν στους ευρωπαίους εµπόρους άµεση πρόσβαση στις Ινδίες και τις 

χώρες της Άπω Ανατολής είχε οδηγήσει σε µια βαθµιαία οικονοµική παρακµή της οθωµανι-

κής Αυτοκρατορίας, η οποία θεωρούνταν πλέον «έκκεντρη περιοχή» και «περιφερειακή αυ-

τοκρατορία»54 , µε αποτέλεσµα να αναζητά συνεχώς νέους τρόπους προσπορισµού εισοδηµά-

των. Νέοι φόροι εισάγονται, προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα τεράστια έξοδα της διοίκη-

σης. Η σχέση που εγκαθιδρύεται ανάµεσα στον επικαρπωτή των φοροδοτικών υποχρεώσεων 

της γης και τον καλλιεργητή της είναι άµεση µε της έννοια της µη παρέµβασης κάποιου τρί-

του στην οικονοµική και εξουσιαστική τους σχέση.  

 Η διεύρυνση του τσιφλιακού τοµέα παραγωγής και η συνακόλουθη µε αυτόν µεταβο-

λή του νοµικού καθεστώτος της γης συνεπάγεται µιαν αντίστοιχη «ενοχικοποίηση» της σχέ-

σης του καλλιεργητή µε τη γη και ασφαλώς, µια µεγαλύτερη εξάρτηση από τον φεουδαλικό 

άρχοντα της περιοχής.55 Υπό τις συνθήκες αυτές και µε δεδοµένη την ανασφάλεια και τη βία 

που κυριαρχούν στον οθωµανικό χώρο την περίοδο αυτή παρατηρείται ένα µεγάλο κύµα φυ-

γής αγροτών προς ορεινές ή ηµιορεινές περιοχές, όπου η διαµόρφωση του εδάφους θα µπο-

ρούσε να αποτρέπει, ή τουλάχιστον να προφυλάσσει από τις διαδεδοµένες ληστρικές επιδρο-

µές
56. Αυτό το σύστηµα αυτοάµυνας των χωρικών- γιατί περί αυτού πρόκειται- έδωσε εκ νέ-

                                                 
53 Βλ. Θεοδώρου, Ε. Θεόδ., Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, τόµος Α’: Η ελληνική τοπική  αυτοδιοίκηση κατά 

την τουρκοκρατία και την επανάσταση του 1821. Εκδ. Αφοί Τολίδη, Αθήνα 1996. σσ 112- 116. 
54 Βλ. Τσουκαλάς, Κ. όπ.π. σελ. 369 
55 Κοντογιώργη, Γ., όπ.π. σελ.48. 
56 Η µετατόπιση πληθυσµού από τα πεδινά στα ορεινά ενίσχυσε και την νοµαδική κτηνοτροφία, δηµιουργώντας 

ταυτόχρονα και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µιας άτυπης στρατιωτικής τάξης των Χριστιανών, 
των κλεφτών και των αρµατολών, η οποία αποτελούσε οργανικό µέρος του συστήµατος διοίκησης στους 
ορεινούς όγκους και έδωσε και χαρακτήρα στρατιωτικής ισχύος στις µονάδες αυτοδιοίκησης που ανα-
πτύχθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κολιόπουλου, Ιωάννη, «Το ληστρικό φαινόµενο στην Ελ-
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ου τη δυνατότητα δραστηριοποίησής τους σε πολιτικά αυτοδιοικούµενους οργανισµούς, τη 

σταδιακή επανάκαµψή τους δηλαδή στο  κοινοτικό διοικητικό σύστηµα.  

  

2.1.1. Οι εξελίξεις από το 18ο αι. και έπειτα 

 Στη διάρκεια του 18ïõ αιώνα συντελέστηκαν σε παγκόσµιο επίπεδο λειτουργικές και 

δοµικές µεταβολές που είχαν σχέση µε την οργάνωση της οικονοµίας και της κοινωνίας και 

µε τις προοπτικές για το σχηµατισµό ενός νέου πολιτικού εποικοδοµήµατος. Μέσα στον αιώ-

να αυτό η παγκόσµια φεουδαρχική κατάσταση κλονίζεται και, συχνά, καταργείται από νέες, 

εντελώς διαφορετικές, λειτουργίες και από νέα οικονοµικά και κοινωνικά σχήµατα που ωρί-

µαζαν στη διάρκεια των δύο προηγούµενων αιώνων, µε κατάληξη την επικράτηση του καπι-

ταλισµού. Η µετάβαση από τον Φεουδαλισµό στον Καπιταλισµό αποτελεί µια µακροχρόνια 

και καθόλου οµοιογενή διαδικασία57. Για το οθωµανικό κράτος η νέα τάξη πραγµάτων σή-

µαινε τη σταδιακή σύνδεση µε το διεθνές οικονοµικό σύστηµα και την ανάδειξή του ως µέ-

ρους του ευρωπαϊκού εµπορικού κυκλώµατος.58  

 Η νέα κατάσταση πραγµάτων είχε το χαρακτήρα µιας συνολικότητας. Μιας συνολικό-

τητας που έτεινε να διεθνοποιήσει το σύνολο των βασικών κοινωνικών λειτουργιών του αν-

θρώπου και να τους προσδώσει κοινές ή ανάλογες µορφές και χαρακτηριστικά. Η κοινότητα 

της ουσιαστικής εσωτερικής λειτουργίας θα ήταν ένα επόµενο στάδιο, στη διάρκεια του ο-

ποίου θα διαµορφώνονταν οι προοπτικές για την µεταβολή του χαρακτήρα της 

συνολικότητας. 59 

 Η µετάβαση από το στάδιο της φεουδαλικής οικοτεχνικής παραγωγής στην κεφαλαιο-

κρατική πραγµατικότητα πραγµατοποιήθηκε στον ευρύτερο χώρο της οθωµανικής αυτοκρα-

τορίας από το 18ï αι. και έπειτα µε ιδιαίτερα αργούς ρυθµούς. Είναι φανερό ότι η πρώτη φά-

ση συνδέεται µε την φεουδαλική παραγωγή και είναι περιορισµένη σε ποσότητα και καθορι-

σµένη σε ποιότητα, µια παραγωγή που απευθυνόταν σε µια στενή αγορά και εξυπηρετούσε 

                                                                                                                                                    
λάδα του 19ου αιώνα», στο: Όψεις της ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, επιµέλεια: ∆.Γ. Τσαούσης, 
1984, σσ.159-164. Επίσης, του ίδιου «Περί λύχνων αφάς»: Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.), Θεσσαλο-
νίκη 1994. 

57 Βλ. Μώρις Ντοµπ, Από το Φεουδαλισµό στον Καπιταλισµό σ. 240. 
58 Κολιόπουλος Ιωάννης, «∆ιοικητικές και οικονοµικές εξελίξεις στη Μακεδονία» σ.489 στο: Μακεδονία 4000 

χρόνια. 
59 Είναι σίγουρο ότι η οθωµανική αυτοκρατορία παρουσιάζει ως γεωπολιτικός και ιστορικός χώρος κάποιες 

ιδιοµορφίες και αποκλίνουσες συµπεριφορές. Όπως όµως, σωστά επισηµαίνει ο Β. Κρεµµυδάς: «....αυτές 

οι ιδιοµορφίες όχι µόνο δεν αποκλείουν την παγκοσµιότητα των ιστορικών φαινοµένων, αλλά και συχνά εί-

ναι συνέπειά τους. Από την άποψη αυτή η γνώση των γενικών χαρακτηριστικών της παγκόσµιας ιστορικής 

λειτουργίας, καθώς και η τοποθέτηση της οθωµανικής πραγµατικότητας  µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, είναι 

στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση της ελληνικής ιστορίας,» Βλ. Κρεµµυδά, Βασ., Εισαγωγή στην ι-

στορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821) σ.61. 
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τοπικές ανάγκες. Η νωχελική αυτή ανάπτυξη και γενίκευση των εµπορικών σχέσεων θα δη-

µιουργήσει τις συνθήκες της σταδιακής συσσώρευσης εµπορικού κεφαλαίου και σε έναν αρ-

γό ρυθµό εκβιοµηχάνισης στην οθωµανική περιφέρεια, ο οποίος συνεπιφέρει σε αναντίστοιχο 

όµως βαθµό60 και τη διαδικασία σχηµατισµού µεγάλων αστικών κέντρων. Παράλληλα, η ευ-

θυγράµµιση της αγροτικής παραγωγής µε τη ζήτηση των ευρωπαϊκών αγορών σηµαίνει γοργό 

χρηµατισµό και έντονη εµπορευµατοποίηση της αγροτικής οικονοµίας, χωρίς την αντίστοιχη 

κατάλυση των έγγειων σχέσεων στη γεωργία, την αλλαγή δηλαδή της οργάνωσης και των 

µέσων της παραγωγής και τη διαρθρωτική παρέµβαση του κράτους µε έργα υποδοµής.  

 Καινούργιοι, εξωγενείς όροι είναι αυτοί που θα ωθήσουν την παραγωγή προς µια νέα 

επιταγχυνόµενη ανάπτυξη, δίνοντας παράλληλα και τις κατευθυντήριες γραµµές για την κοι-

νωνική και οικονοµική οργάνωση των κατοίκων. Η συνθήκη του Κιουτσούκ- Καϊναρτζή  που 

τερµατίζει τον Ρωσοτουρκικό πόλεµο, στα 1774, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους χρι-

στιανούς υπηκόους της οθωµανικής Αυτοκρατορίας να χρησιµοποιούν τη ρωσική προστασία 

στις εµπορευµατικές τους σχέσεις, θέτοντάς τους σε πιο  ευνοϊκή θέση από τους Εβραίους και 

τους µουσουλµάνους- όσο ενεργή ήταν η παρουσία τους στον τοµέα αυτό- ανταγωνιστές 

τους. Η διάνοιξη της Μαύρης Θάλασσας  και της ρωσικής αγοράς στο ελληνικό εµπόριο και 

οι ναπολεόντειοι πόλεµοι προσφέρουν καινούργιες δυνατότητες στους Έλληνες εµπόρους, οι 

οποίοι θα εξαπλωθούν δυναµικά σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου
61. Η οικονο-

µική δραστηριότητα επικεντρώνεται σε τρεις κυρίως τοµείς: στα βιοτεχνικά κέντρα, στα ναυ-

τικά νησιά και στις πλουσιότερες πεδινές εκτάσεις. 

 Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής συγκυρίας, διαµορφώνεται στην περιοχή της Μεσο-

γείου µια ευρεία µεταπρατική αστική τάξη62, µε χαρακτηριστικό της γνώρισµα τη δραστηριο-

ποίησή της έξω από τα όρια του κοινωνικού σχηµατισµού, στον οποίο ανήκε. Στην πραγµατι-

κότητα, ήταν οι απαιτήσεις της παγκόσµιας αγοράς  που στάθηκαν καθοριστικές για την µε-

τάβαση της βαλκανικής κοινωνίας προς την αστικοποίηση, καθώς η οθωµανική διοίκηση είτε 

αδυνατούσε να συλλάβει το µέγεθος των αλλαγών στην παγκόσµια αγορά, είτε αδιαφορούσε 

γι’ αυτές. Στο τέλος του 18ïõ αιώνα η ενεργός παρέµβαση του ελληνικού κυρίως στοιχείου 

στη διεξαγωγή του εξωτερικού εµπορίου δηµιούργησε τις προϋποθέσεις ανατροπής της αρχής 

                                                 
60 Βλ. Τσουκαλά Κων/νου όπ.π. σσ 16-18 
61 Για την άνθηση των οικονοµικών δραστηριοτήτων των Ελλήνων την περίοδο αυτή βλ. Μοσκώφ, Κωστής, Η 

εθνική και κοινωνική συνείδηση στην Ελλάδα (1830-1909): Η ιδεολογία του µεταπρατικού χώρου. σ.84 
62 Η οµάδα αυτή των ανθρώπων, που ανέπτυξε κυρίως µεταπρατικές, µεσάζουσες δραστηριότητες στο πλαίσιο 

της οικονοµίας της οθωµανικής αυτοκρατορίας, χωρίς απαραίτητα να επενδύει την παραγωγική της δύ-
ναµη, αλλά να την αποθησαυρίζει, αντιστοιχεί σε ό,τι ο Φίλιας αποκαλεί «προκαπιταλιστικός τύπος α-
στών». Βλ. Φίλια, Βασίλη, «Κοινωνικές δοµές στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». σσ 12-15 στο: Όψεις της 

ελληνικής κοινωνίας του 19ου αιώνα, Επιµέλεια: ∆.Γ. Τσαούση Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα, 1984   
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ότι ολόκληρη η κοινωνία έπρεπε να τείνει στη διατήρηση της κυριαρχίας του Σουλτάνου.63 Η 

εµπορευµατοποίηση της παραγωγής και η ανταγωνιστική λειτουργία του εµπορίου, σε συν-

δυασµό µε τα ιδεολογικά µηνύµατα, που απέρρεαν από το Γαλλικό ∆ιαφωτισµό αφύπνισαν 

την εθνική συνείδηση. Στις τάξεις των εµπόρων άρχισαν να εµφιλοχωρούν απόψεις για τη 

δηµιουργία ενός κρατικού µορφώµατος που θα δηµιουργούσε, εκτός των άλλων, και τις συν-

θήκες µιας αυτόνοµης εθνικής οικονοµίας. 

 Η ορµή και η αποφασιστικότητα της εµπορικής κοινότητας στη συγκρότηση ενός αυ-

τόνοµου εθνικού χώρου- µε την παράλληλη αναζήτηση στηριγµάτων στην αρχαία κληρονο-

µιά και την επιδίωξη της πνευµατικής αναγέννησης- δε χαρακτήριζε και την αντίδραση, όλων 

όσων διαβιούσαν µέσα στα όρια του οθωµανικού κράτους και ιδιαίτερα τον πληθυσµό της 

υπαίθρου, ο οποίος είχε να αντιµετωπίσει ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες.  Όσο η οικονο-

µία του χώρου στον οποίο βρίσκονταν ελληνικοί πληθυσµοί δεν ολοκληρώνονταν µε τη δη-

µιουργία ποικίλης βιοµηχανίας, τόσο και η ανεξάρτητη συµµετοχή στις εµπορικές δραστη-

ριότητες, όπως και η ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς γινόταν δυσκολότερη.64 Η επι-

χειρηµατική δραστηριότητα του ελληνισµού, τόσο µέσα στο ελληνικό κράτος, όσο και έξω 

απ’ αυτό65, επικεντρώθηκε στο πλαίσιο των µεταπρατικών και χρηµατιστικών ενεργειών, 

καθώς αυτή η τάση εναρµονίζονταν µε τα  επιχειρηµατικά ήθη της εποχής, τα κίνητρά της 

ήταν οικονοµικά µε την έννοια του ευκολότερου προσπορισµού χρηµάτων και το κυριότερο, 

δεν ήταν µόνο το βάρος της παράδοσης που είχε αναπτυχθεί στο χώρο της οθωµανικής επι-

κράτειας και λειτουργούσε ενάντια στην ιδέα βιοµηχανικών επιχειρήσεων, αλλά και η αυθαι-

ρεσία υπό την οποία λειτουργούσε η εκάστοτε οθωµανική διοίκηση, κάνοντας αβέβαιη ο-

ποιαδήποτε βιοµηχανική ή παρεµφερή επένδυση. 

 Την περίοδο αυτή η µεγάλη ζήτηση ορισµένων προϊόντων, µαζί µε τη συνολική αύξη-

ση του όγκου των συναλλαγών προκάλεσε κύµατα πρώιµης αστυφιλίας, οδηγώντας σε ακόµη 

τραγικότερη θέση τους κατοίκους της υπαίθρου. Στα αστικά κέντρα νέα µικροαστικά στρώ-

                                                 
63 Κρεµµυδά όπ.π. σ.61 
64 Σύµφωνα µε τον Κρεµµυδά «Όταν σε ένα ιστορικό χώρο υπεραναπτύσσεται µόνο ο τριτογενής τοµέας της οικο-

νοµίας και παρασύρει σε ποσοτική και ποιοτική µεταβολή τον πρωτογενή τοµέα, δηµιουργείται ένα χάσµα, 

µέσα στο οποίο όχι µόνο χωρούν ξένα οικονοµικά συµφέροντα, αλλά και στηρίζονται στην κάλυψή του». 
Βλ. Κρεµµυδά Βασ. όπ.π. σελ. 113. Πραγµατικά, υπάρχουν µαρτυρίες από Ευρωπαίους εµπόρους, οι ο-
ποίες θεωρούν την επικράτεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας  ιδανικό τόπο για την προάσπιση και α-
νάπτυξη των συµφερόντων τους. Μόνο οι διοµολογήσεις που απέσπασαν οι Ευρωπαίοι από την Πύλη 
από το 18ο αιώνα και εξής απέδωσαν στους ξένους εµπόρους φορολογικές ατέλειες και την αναγνώριση 
µιας αυτόνοµης δικαιοδοσίας, η οποία τους απάλλασσε όχι µόνο από τις διατάξεις του οθωµανικού δι-
καίου, αλλά και από την αυτόχθονη δικαιοδοσία. Το καθεστώς των διοµολογήσεων υπήρξε σε αδρές 
γραµµές, ο βασικός µηχανισµός µέσα από τον οποίο οι αλλοδαποί έµποροι διασφάλιζαν  σηµαντικές οι-
κονοµικές και νοµικές παροχές, κάτι που οι ντόπιοι έµποροι στερούνταν ολοκληρωτικά. Βλ. Τσουκαλά 
Κων/νου όπ.π σσ.273-274. 
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µατα έκαναν την εµφάνισή τους και οι κοινότητες µεγαλώνουν σε πληθυσµό και οικονοµική 

σηµασία. Παράλληλα, οι παραδοσιακές συντεχνίες έµειναν πίσω από τις νέες οικονοµικές 

εξελίξεις. Η οργανική τους θέση άλλαξε πίσω από τις νέες οικονοµικές εξελίξεις επιφέροντας 

φαινόµενα εκφυλισµού στην εσωτερική τους οργάνωση, γεγονός που έβλαψε καίρια το κύρος 

τους στο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο εκφραζόταν. 

 Τα βορειότερα ελληνικά εδάφη κυρίως συγκροτούν, κατά την έκφραση του Μοσκώφ 

«έναν µεταβατικό χώρο, ανάµεσα στις αυθόρµητα εµπορευµατικές περιοχές του ελλαδικού χώ-

ρου και τις πατριαρχικές σλαβικές κοινωνίες της βόρειας και κεντρικής βαλκανικής»66. Η µε-

ταπρατική δοµή του χώρου είναι σηµαντικά εξασθενηµένη και περιορισµένη στα αστικά κέ-

ντρα- πρακτορεία.67 Στο χώρο της Μακεδονίας, η µετατροπή των µακεδονικών χωριών σε 

τσιφλίκια αρχίζει από τον 17ï αι., και συνεχίζεται µε αυξανόµενο ρυθµό τους επόµενους αιώ-

νες της οθωµανικής κυριαρχίας. Αποτέλεσµα ήταν το 37%  περίπου της έκτασης του καζά 

Θεσσαλονίκης να µετατραπούν σε τσιφλίκια  και οι κοινότητες των περιοχών αυτών να χά-

σουν την αυτοτέλεια και την αυτοδιοίκησή τους.68 Η κατάσταση που βρίσκουµε στον πρωτο-

γενή τοµέα ακόµη και στο δεύτερο µισό του 19ïõ αι. είναι χαρακτηριστική. Η µεγάλη ιδιο-

κτησία (πάνω από διακόσια στρέµµατα) υπερίσχυε της µικρής σε αναλογία 3 προς δύο τη 

δεκαετία του 1860. Η αναλογία µικροκαλλιεργητών από τη µία, δουλοπάροικων και αγροτι-

κών εργατών από την άλλη ήταν 1 προς πέντε.69 Συσσωρευµένα χρέη και η ακµάζουσα τοκο-

γλυφία οδηγούσε πολλούς µικροϊδιοκτήτες σε κατάσταση δουλείας. Ο βαθµός απόγνωσης 

των αγροτικών πληθυσµών ήταν άλλωστε, ένας παράγοντας που ενέπνευσε την «Εσωτερική 

Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση» (ΕΜΕΟ) να υιοθετήσει κατά την προετοιµασία της 

εξέγερσης του Ίλιντεν το σύνθηµα της διάλυσης των τσιφλικιών και να υποσχεθεί την ανακα-

τανοµή της γης. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε στη δεκαετία του 1890 και ιδιαίτερα στη 

δυτική Μακεδονία.70 

 Εκείνο πάντως που αποτελεί γεγονός, είναι ότι οι βαθιές οικονοµικές µεταβολές που 

συντελέστηκαν στο χώρο που µελετούµε στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ïõ αιώνα και αφο-

ρούσαν την επέκταση του θεσµού των τσιφλικιών, την αποξένωση των µικρών καλλιεργητών 

                                                                                                                                                    
65
Βλ. ∆ερτιλή, Γιώργου, Ελληνική οικονοµία (1830- 1910) και Βιοµηχανική επανάσταση, Εκδ. Σακκούλα, Αθήνα 

1984. σσ. 81- 84.  
66 Βλ. Μοσκώφ, Κωστής, όπ.π. σελ.137. 
67 Είναι χαρακτηριστική η εικόνα της «τσιφλικοποίησης» της περιοχής που µας δίνει  που µας δίνει ο Μοσκώφ. 

Στα 1886, 106 χωριά της δυτικής Μακεδονίας, 170  από τα 246 της Κεντρικής Μακεδονίας αποτελούσαν 
τσιφλίκια, από τα οποία περίπου πενήντα ανήκαν στην εκκλησία. Μοσκώφ, Κωστής όπ.π. σελ.137   

68 ∆ηµητριάδης , Β., όπ.π., σσ 319-320. 
69 Βλ. Γούναρη, Βασίλη, «Οικονοµικές εξελίξεις στην Μακεδονία 1430-1912», σσ 58-60 στο: Η νεότερη και 

σύγχρονη Μακεδονία. 
70 Βλ. Γούναρη, Βασίλη , «∆ηµογραφικές εξελίξεις στην τουρκοκρατούµενη Μακεδονία» στο: Η νεότερη και 

σύγχρονη Μακεδονία: Ιστορία- Οικονοµία- Κοινωνία- Πολιτισµός. σσ. 44-57 
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από τις ιδιοκτησίες τους, την µετατροπή ολόκληρων χωριών σε τσιφλίκια  µε την παράλληλη 

άρση της αυτοδιοίκησής τους, την αύξηση της φορολογίας, την αύξηση των τιµών χωρίς την 

παράλληλη αύξηση των µισθών, άγγιξαν το σύνολο του ελληνικού πληθυσµού, ώστε η κοι-

νωνική συνείδηση να προσλαµβάνει χαρακτήρα εθνικό- αλυτρωτικό, βασιζόµενη έντονα 

στην  κοινωνική όψη του προβλήµατος και αποδίδοντας, στις διαµφισβητούµενες κυρίως 

περιοχές ιδιαίτερη βαρύτητα σε όποια λύση προβάλλονταν αξιόπιστη για την αποτελµάτωση 

της κατάστασής τους.  

 

2.2. Η πορεία της κοινοτικής αυτοδιοίκησης στην τουρκοκρατούµενη Μακε-

δονία. 

2.2.1. Οι απόψεις για την παράδοση του ελληνικού χώρου στην διοίκηση µέ-

σω κοινοτικών θεσµών.  

 Η συχνή επίκληση των όρων «αυτοδιοίκηση» και «αποκέντρωση» για την οργάνωση 

και διοίκηση του κράτους  δίνει στους όρους αυτούς µια υποσχετική δυναµική για την αντι-

µετώπιση πολλών από τα προβλήµατα που σήµερα σοβούν σε διοικητικό επίπεδο. Οι όροι 

παραπέµπουν συνήθως στην µεταβίβαση αρµοδιοτήτων  και δικαιοδοσιών από το κέντρο 

στην περιφέρεια, οι οποίες σήµερα αποτελούν µονοπωλιακό «προνόµιο» των κυβερνητικών 

οργάνων σε κεντρικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στη χώρα µας, η µορφή και η δόµηση του διοικητι-

κού της µηχανισµού εξυπηρέτησαν στο παρελθόν τον παλαιό «ατοµικό τύπο πατρωνίας», την 

άτυπη, ανταλλακτική και προσωπική σχέση ανάµεσα στον πελάτη και τον φορέα της εξουσί-

ας, που έδωσε στις µέρες µας τη θέση του σ` έναν άλλο τύπο πατρωνίας, γνωστό ως «γρα-

φειοκρατικό πελατειακό σύστηµα».  Σε αντιδιαστολή, η περιφερειακή ή τοπική αυτοδιοίκηση 

πρεσβεύει µια λογική διαχείρισης των τοπικών προβληµάτων, συµπεριλαµβανοµένων και των 

εκπαιδευτικών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπαγορεύονται από τις 

ιδιαιτερότητες της τοπικής κοινωνίας, για τις οποίες ο ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που προτείνει το κέντρο µπορεί να είναι τελείως ακατάλληλος. 

 H εµπειρία µας από τις χώρες της Ευρώπης, όπου έχει επικρατήσει σε µεγάλο βαθµό 

ένα µοντέλο αποκέντρωσης,  δείχνει ότι απαιτείται µια αντίστοιχη νοοτροπία από τους πολί-

τες και µια ισχυρή παράδοση της κοινωνίας στον συγκεκριµένο τρόπο πολιτικής οργάνωσης. 

 Όσον αφορά την παράδοση της διοικητικής αποκέντρωσης στον τόπο µας, είναι ευρύ-

τατα γνωστό πως οι Έλληνες στην περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας ήταν οργανωµένοι σε 

διοικητικά αυτόνοµες ενότητες µέσα στο πλαίσιο της οθωµανικής Αυτοκρατορίας, τις κοινό-
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τητες. Ο όρος κοινότητα µας παραπέµπει σε συσσωµατώσεις πολιτών, οµόδοξων συνήθως, 

κάτω από ένα διευρυµένο καθεστώς αυτοδιοίκησης σ` ότι αφορά την µεταξύ τους κοινωνική 

και πολιτική συµπεριφορά.71  Ο Απ. Βακαλόπουλος θεωρεί ότι « η Κοινότητα είναι αυθόρµη-

τος κοινωνικός θεσµός που τον δηµιούργησαν οι άνθρωποι από τα πανάρχαια ακόµη χρόνια , 

για να αντιµετωπίσουν από κοινού µεγάλα ή µικρά προβλήµατα της ζωής τους ή τους κινδύ-

νους που τους απειλούσαν»72. Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος, ο  οποίος  στα επιστηµονικά του 

έργα ασχολείται ιδιαίτερα µε το θεσµό της κοινότητας στον Ελλαδικό χώρο προκρίνει για τα 

ελληνικά δεδοµένα τον θεµελιωµένο σε κοινωνικά-πολιτιστικά στοιχεία ορισµό του Mercer, 

σύµφωνα µε τον οποίο: «Ανθρώπινη κοινότητα είναι ένα λειτουργικά συνδεόµενο άθροισµα 

προσώπων που ζουν σε έναν ιδιαίτερο γεωγραφικό τόπο, σε µιαν ιδιαίτερη χρονική περίοδο, 

που συµµερίζονται µια κοινή κουλτούρα, έχουν ενταχθεί σε µια κοινωνική δοµή και δείχνουν 

να συναισθάνονται την µοναδικότητα και την ταυτότητα της οµάδας που απαρτίζουν».73 

 Η ενασχόλησή µας µε  τις κοινότητες, όπως αυτές διαµορφώθηκαν την περίοδο 1856-

1914, παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσχέρειες. Ελάχιστες είναι οι µονογραφίες που αφορούν τη  

δόµηση της  κοινωνίας την συγκεκριµένη περίοδο. Επιπλέον, οι γνώσεις µας για το κοινοτικό 

φαινόµενο στις ελληνικές ή ελληνόφωνες περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας κατά την 

περίοδο των µεταρρυθµίσεων του Tanzimat εξακολουθούν να παραµένουν εξαιρετικά 

φτωχές. Η εστίαση του ενδιαφέροντός µας οφείλει να επικεντρωθεί στους µετασχηµατισµούς 

που υφίστανται οι δοµές της κοινοτικής διοίκησης, κάτω από την πίεση που ασκεί το οθωµα-

νικό κράτος στην προσπάθειά του να ενδυναµώσει  τον κεντρικό έλεγχο επί των διαφόρων 

επαρχιών του74. Αντίθετα, οι κοινοτικοί θεσµοί στην προεπαναστατική τους εκδοχή, απετέ-

λεσαν αντικείµενο πολλών εργασιών τόσο στο παρελθόν, όσο και πρόσφατα.  

 Η τάση της σταδιακής πολυδιάσπασης  του οικονοµικού και κοινωνικού χώρου, σύµ-

φωνα µε τα όσα αναφέραµε παραπάνω, όπως αυτός του εδαφικά εκτεταµένου οθωµανικού 

κράτους, συνεπάγεται, στο πολιτικό επίπεδο, την αδυναµία της κεντρικής εξουσίας να ελέγξει 

επαρκώς την επικράτεια. ∆εν είναι συνεπώς τυχαίο ότι η Πύλη βρέθηκε αναγκασµένη να 

προσαρµοστεί, τις περισσότερες φορές, στην πραγµατικότητα των αυτόνοµων διοικητικών 

κέντρων
75, προκειµένου να εξασφαλίσει τον τοπικό έλεγχο και την ιδιοποίηση ενός µέρους 

                                                 
71 Παπαστάθης, Κ. Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του Οθωµανικού κράτους και της 

διασποράς, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1984,  σελ.12 
72 Βακαλόπουλος, Απόστολος. Ιστορία του Νέου Ελληνισµού, Τουρκοκρατία 1453-1669, Τόµος Β`, σελ. 325 
73 Πανταζόπουλος, Νικόλαος. Ο Ελληνικός Κοινοτισµός και η Νεοελληνική Κοινοτική Παράδοση, σελ.19  
74
Κωστής, Κώστας. Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις «Ελληνικές» περιοχές της Οθωµανικής Αυτοκρατο-

ρίας κατά την περίοδο των Μεταρρυθµίσεων. Στο: Μνήµων,1991 τ.15 σσ.57-76 
75 Σε γενικές γραµµές οι κοινότητες µπόρεσαν να αναπτυχθούν εκεί όπου το τιµαριωτικό σύστηµα δεν παραχώ-

ρησε τη θέση του σε άλλες µορφές κατοχής και εκµετάλλευσης της γης, όπως ήταν η «µισθωτή εργασία» 
και το τσιφλίκι. 
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από τις διαθέσιµες οικονοµικοκοινωνικές προσόδους.76 Η προϊούσα ανεπάρκεια της κεντρι-

κής διοίκησης είναι αναµφισβήτητα ανάµεσα στους παράγοντες που επιτρέπουν - για την 

αποτελεσµατικότερη είσπραξη των φόρων - το σχηµατισµό εκτεταµένων ζωνών αυτονοµίας 

και, κατά συνέπεια, την άνθιση του κοινοτικού φαινοµένου. Το κοινοτικό σύστηµα γνώρισε 

πολλές διακυµάνσεις, από την µικρή κοινότητα, η οποία πολλές φορές αγνοεί τις κοινωνικές 

διαφοροποιήσεις, ως την αναπτυγµένη αστική κοινότητα, του 18ïõ και 19ïõ αι., όπου οι κοι-

νωνικές και πολιτικές διεργασίες αναπτύσσονται σε ένα πολύ πιο σύνθετο επίπεδο µε έντονες 

ιεραρχήσεις και συσχετισµούς.77 

 Σε σχέση µε την παράδοση του θεσµού των κοινοτήτων στις ελληνικές ή ελληνόφω-

νες περιοχές της οθωµανικής αυτοκρατορίας, την οποία υπαινιχθήκαµε παραπάνω, διαπιστώ-

νεται από τους ερευνητές ότι αυτή η παράδοση κοινοτικής αυτοδιοίκησης, που προϋπήρχε 

στην αρχαία ελληνική και στη βυζαντινή περίοδο- ορισµένοι µελετητές το ισχυρίζονται αυτό 

και για το Μακεδονικό κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου78-, έδωσε κάποια χαρακτηριστικά 

στο θεσµό. Η κοινοτική αυτοδιοίκηση δεν παραχωρήθηκε ως προνόµιο στους χριστιανικούς 

πληθυσµούς, αλλά έγινε αποδεκτό να διατηρηθεί όπου προϋπήρχε και φυσικά στη συνέχεια 

να λειτουργήσει µε τους όρους του οθωµανικού διοικητικού συστήµατος. 

 Πολλοί συγγραφείς µε πρώτο τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, επιχείρησαν να διακρίνουν 

στο συµβιβασµό αυτό στον οποίο κατέληξαν οι Οθωµανοί κατακτητές του χώρου µια εξακο-

λούθηση και ως συνέπεια της ελληνικής πολιτικής και πολιτισµικής παράδοσης. Θα ήταν 

ωστόσο παράλειψη να µη λεχθεί ότι πριν από τον Παπαρρηγόπουλο  ο Ι. Κοκκώνης ήταν 

αυτός που εξέφρασε µια παρόµοια άποψη στο έργο του Περί Πολιτειών79 κινούµενος στο 

πλαίσιο ιδεών του Κοραή και του κύκλου των Ελλήνων της Γαλλίας του ∆ιαφωτισµού. 

 Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος συλλαµβάνει την ενότητα του Ελληνισµού στο σχήµα: Αρ-

χαιότης - Βυζάντιο - Νέος Ελληνισµός. Αναφέρει τον παράγοντα των κοινοτήτων ως βασικό 

παράγοντα συσπείρωσης του Ελληνισµού.80 Ο θεσµός των κοινοτήτων λειτούργησε αιώνες 

                                                 
76 Κοντογιώργης, ∆. Γεώργιος., όπ.π. σελ.25 
77 Κοντογιώργης, ∆. Γεώργιος., όπ.π. σελ. 17 
78 Ζάννας, ∆ηµήτρης, Θεοδωρίδης, Τάσος, Μαλτσίδης, Άκης, «Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα: Σύντοµη 

αναδροµή- σκέψεις- παρατηρήσεις,» στο: Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια σύγχρονη ευρωπαϊκή έκφραση, Τά-
µασος, 1983. σ. 58 

79 Βλ. Αµαριώτου Μαρία, Ιωάννης Κοκκώνης: Ο πρώτος µας παιδαγωγός. σσ.23- 34 
80 Ο Κ. Παπαρρηγόπουλος συγγράφει το έργο του «Ιστορία του ελληνικού Έθνους» µε προφανή σκοπό να ανα-

τρέψει  τις απόψεις που απέρρεαν από το έργο του Γερµανού ιστορικού Ph. Fallmerayer, Geschichte der 
Halbinsel Morea wahrend des Mittelalters, στα 1830, ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ήταν απόγονοι Σλάβων 
και Αλβανών. Η διαπίστωση της αναζωογόνησης των κοινοτικών θεσµών κατά τους τελευταίους αιώνες 
του Βυζαντίου, της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας µε την εµφάνιση πολλών λογοτεχνικών και δηµο-
τικών έργων και της αφύπνισης και αντίστασης των κατοίκων κατά των Φράγκων κατακτητών, τοποθε-
τεί, κατά τον Παπαρρηγόπουλο, τις αρχές του Νέου Ελληνισµού στην τέταρτη σταυροφορία (1204).Βλ. 
Βακαλόπουλου, Κων/νου. Νεοελληνική Ιστορία, σσ.23-25. 
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πριν από την ελληνική επανάσταση του 1821 και παρά τις ατέλειες και τις τοπικές ιδιοµορφί-

ες του, είχε συνηθίσει τον λαό στην αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων µε σύστηµα αντι-

προσωπευτικό.81 Ο θεσµός της αυτοδιοίκησης που ενυπήρχε στις αυτόνοµες αρχαίες ελληνι-

κές πολιτείες διατηρήθηκε δια µέσου των αιώνων, δηλώνοντας έτσι την παρουσία του σε όλη 

τη διάρκεια της ιστορικής πορείας του έθνους, έστω και µε διαφορετική µορφή, προσαρµο-

ζόµενος στις περιστάσεις. Το έθνος κατόρθωσε να δηµιουργήσει έναν από τους καλύτερους 

κοινοτικούς οργανισµούς που αναφέρει η ιστορία, στον οποίο στηρίχτηκε η πολιτική οντότη-

τα του κράτους.82 Ο Παπαρρηγόπουλος αρνείται ότι οι κοινότητες είναι γέννηµα - θρέµµα της 

οσµανικής κυριαρχίας επιβεβληµένες λόγω της ανάγκης να αναθέσει η Πύλη στους Χριστια-

νούς κάποια µορφή διοίκησής τους. Επιµένει ότι οι κοινότητες υπήρχαν ήδη επί Μεσαιωνι-

κών Χρόνων και ότι δεν ήταν τίποτε άλλο  από τα αρχαιότερα αυτόνοµα αστικά πολιτεύµατα 

που είχαν τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες των καιρών.83 Η κοινότητα ως αρχή και ως 

θεσµός ενσωµατώθηκε στο οθωµανικό κράτος µαζί µε την κατάκτηση των βυζαντινών εδα-

φών. Η επισήµανση αυτή επιτρέπει να κατανοήσουµε ασφαλώς ότι η κοινοτική αυτοδιοίκηση 

δεν υποδηλώνει την αναγνώριση µιας εκ προοιµίου εξαιρετικής θέσης των Χριστιανών στο 

οθωµανικό σύστηµα.84 

 Την άποψη ότι οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας είχαν βυζαντινή προέλευ-

ση υποστήριξε πρώτος ο Ν. Μοσχοβάκης και στη συνέχεια και ο ∆. Ζακυθηνός85. Κατά την 

άποψη αυτή, το υπόδειγµα των ελληνικών κοινοτήτων της τουρκοκρατίας δεν µπορούµε να 

το αναζητήσουµε στις αρχαίες ελληνικές πόλεις, καθώς κατείχαν θέση αρχών όχι µόνο κοινό-

τητας αλλά και πολιτείας, ούτε µε τις ηµιανεξάρτητες ελληνικές πολιτείες της ρωµαϊκής επο-

χής. Οι απλούστερες µορφές  της κοινότητας θα πρέπει να αναχθούν στα συγκεκριµένα βυζα-

ντινά πρότυπα, την κοινότητα του χωριού και την οµάδα του χωριού, των οποίων η ύπαρξη 

εξυπηρετούσε φορολογικούς σκοπούς.    

 Στο ίδιο ζήτηµα άλλοι συγγραφείς (Γ. Κοντογιώργης, Κ. Κωστής) δεν αποδέχονται 

την άποψη ότι οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας είχαν πρόδροµο την αρχαία πόλη, 

γιατί παραβλέπεται η κρατική φυσιογνωµία που χαρακτήριζε την τελευταία. ∆έχονται όµως 

ότι σε πολλές περιπτώσεις, στο πλαίσιο της πόλης-κράτους λειτούργησαν µικρές κοινωνίες µε 

                                                 
81 Αδάµου-Μουντουλία, Μαρία. «Πώς συλλαµβάνει ο Κ. Παπαρρηγόπουλος την ενότητα του Ελληνισµού στο 

σχήµα  Αρχαιότης - Βυζάντιο - Νέος Ελληνισµός», στο: Απόψεις, τ.6,1992, σσ 377-402. 
82 Παπαρρηγόπουλος Κ. Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τ. ΣΤ` σελ. 20, Έκδοση 8η, οίκος Ελευθερουδάκη. 

σελ.398 
83 Παπαρρηγόπουλος, Κ., όπ.π. τ. ΣΤ` σελ.525. 
84 Βακαλόπουλος,  Απόστολος., «Κοινότητες και κοινοτική παράδοση στα υστεροβυζαντινά χρόνια,» στο: Καί-

ρια θέµατα της Ιστορίας µας, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1988, σσ 175-190 
85 Βλ. Ζακυθηνού, ∆., Η τουρκοκρατία. Εισαγωγή εις την νεωτέραν ιστορίαν του ελληνισµού, Αθήναι 1957, 

σσ.31-36. 
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κάποια µορφή οργάνωσης (κοινωνικά µορφώµατα), όπως για παράδειγµα οι οικισµοί µε 

στοιχειώδεις λειτουργίες που αναφέρονται στα αρχαϊκά χρόνια στην Αρκαδία και την Ηλίδα, 

χωρίς όµως να υπάρχει κάποια σχέση σ` αυτή την µορφή αυτοδιοίκησης µε την αυτοδιοίκηση 

της κοινότητας της τουρκοκρατίας. Έτσι, σύµφωνα µε την εκδοχή αυτή, το κοινοτικό σύστη-

µα της τουρκοκρατίας αφοµοίωσε ορισµένες µορφές παραγωγικών σχέσεων και τοπικής πο-

λιτικής συγκρότησης, που ήταν γνώριµες στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου 

και εξελικτικά προσαρµόστηκε στις νέες κοινωνικό-πολιτικές συνθήκες που διαµόρφωσε η 

κατάκτηση. Η αιτία που οδήγησε, κατά την άποψη αυτή, στη δηµιουργία των ελληνικών κοι-

νοτήτων της τουρκοκρατίας ήταν κυρίως το φορολογικό σύστηµα του κατακτητή, το σύστη-

µα της διανεµητικής φορολογίας, αλλά και τα διάφορα προνόµια που ο κατακτητής χορηγού-

σε στους υπόδουλους Έλληνες, που τους εξασφάλιζαν ως ένα βαθµό ορισµένες ελευθερίες µε 

αντιστάθµισµα την καταβολή φόρων.  

 Σε όποια θεωρητική εκδοχή κι αν προσχωρήσει κανείς είναι πάντως εµφανές ότι η 

φυσιογνωµία του κοινοτικού θεσµού επηρεάστηκε σηµαντικά από την οθωµανική κατάκτηση 

και έπειτα. Στις κοινότητες της περιόδου που εξετάζουµε επισηµαίνονται δύο ειδών λειτουρ-

γίες, η οριζόντια και η κάθετη.86  Η οριζόντια λειτουργία αναφέρεται στο είδος και το επίπεδο 

των σχέσεων που εγκαθιδρύονται ανάµεσα στα διάφορα κοινωνικά στρώµατα του κοινωνι-

κού σχηµατισµού. Συνεπώς το πρόβληµα της οριζόντιας επικοινωνίας εντοπίζεται γύρω από 

την ποιοτική συγκρότηση και τη δυναµική της κοινωνικής περιοχής. Η κάθετη λειτουργία της 

κοινότητας αφορά τις σχέσεις των κοινωνικών οµάδων ή τάξεων -που είναι κάτοχοι κοινωνι-

κής και πολιτικής ισχύος - µε την τοπική και κρατική εξουσία. 

 

2.2.2. Η µορφολογία του κοινοτικού συστήµατος. 

Η αίσθηση της ταύτισης του ελληνισµού µε το κοινοτικό σύστηµα αυτοδιοίκησης εί-

ναι τόσο διαδεδοµένη και έντονη, ώστε σε πολλές περιπτώσεις στη βιβλιογραφία να γίνονται 

αναφορές για µια φυσική και ανυπόκριτη σύνδεση του πληθυσµού µε το συγκεκριµένο πολι-

τικό σύστηµα87, για µια οργανική ενότητα. Ο Ίων ∆ραγούµης στο βιβλίο του « Ο Ελληνισµός 

                                                 
86 Κοντογιώργης, ∆. Γεώργιος, όπ.π. σελ.22 
87 Βλ. Μοσκώφ, Κωστή, όπ.π. σ. 107, όπου χαρακτηριστικά τονίζει: «... Η κοινωνική αίσθηση του εθνοτικού 

πληθυσµού αποκτά µια χροιά εδαφική. Η κοινότητα είναι έκφραση της ίδιας της γύρω του φύσης, µόνη αρ-

χή κατανοητή αυθόρµητα, δίχως διεργασία πνευµατική. Η διάλυση της κοινότητας από την Αντιβασιλεία, 

αλλά και η αποδυνάµωσή της προηγούµενα από διάφορα συντάγµατα της επαναστατικής εποχής, συντελεί 

ώστε το άτοµο αυτό να αποµονωθεί ακόµα περισσότερο από το σύνολο του πληθυσµού και να περιχαρακω-

θεί σε µια οντότητα αποκλειστική του.» 
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µου και οι Έλληνες»88, ορµώµενος από το ιδεαλιστικό του αισθητήριο και τον εθνοκεντρισµό 

του καλεί επιτακτικά τους Έλληνες να επανέλθουν στο κοινοτικό σύστηµα αυτοδιοίκησης: 

«...φυσική διοίκηση για το ρωµέϊκο, από τότε που φανερώθηκε στον κόσµο, είναι η τοπική αυ-

τοδιοίκηση....ο κοινωνικός οργανισµός που έφτιαξε τη φυλή τέτοια που είναι και την βάσταξε 

αιώνες τώρα, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση....ο νοµοθέτης στο ελληνικό βασίλειο φραγκοφορε-

µένος ετσάκισε µε νόµους τα φυσικά του ρωµιού, την κοινοτική ζωή, αντί να την µελετήσει και 

να την καλλιτερέψει και πάνω της να θεµελιώσει τον κρατικό µηχανισµό.» 

 Η κοινότητα αποτέλεσε την κυριότερη πολιτειακή έκφραση του κατακτηµένου κοινω-

νικού σώµατος, κλήθηκε να διαχειρισθεί τις υποθέσεις του, να το αντιπροσωπεύσει και να 

διερµηνεύσει τη θέλησή του στην προϊστάµενη οθωµανική αρχή. Κοινά χαρακτηριστικά των 

κοινοτήτων της οθωµανικής επικράτειας υπήρξε το ότι οι δοµές και οι λειτουργίες τους εξε-

λίχθηκαν µε βραδύ ρυθµό και η διατήρηση της ταυτότητάς τους, κυρίως της πολιτισµικής.89 

 Φορολογικό σύστηµα και ανάπτυξη των κοινοτήτων. Το φορολογικό σύστηµα των 

Οθωµανών στις ελληνικές περιοχές ήταν το λεγόµενο διανεµητικό. Το κράτος δηλαδή καθό-

ριζε από πριν το συνολικό ποσό που θα εισέπραττε κατά τη διάρκεια του έτους σε κάθε περι-

φέρεια. Στη συνέχεια γινόταν κατανοµή του ποσού αυτού σε µικρότερες περιφέρειες και σε 

µικρότερες διοικητικές ενότητες, τις κοινότητες. Κάθε κοινότητα φρόντιζε για την κατανοµή 

του ποσού µεταξύ των µελών της καθώς και για την είσπραξη των φόρων. 

 Έτσι, οι βασικές εκείνες αρχές από το δηµοσιονοµικό σύστηµα του οθωµανικού κρά-

τους, που εφαρµόστηκαν στον ελληνικό χώρο και επηρέασαν την κοινότητα στην ανάπτυξή 

της αναφέρονται κυρίως στον τρόπο είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων και όχι σε όλα τα 

κρατικά έσοδα. Οι αρχές αυτές είναι:90 

Α)Η διανεµητική αρχή: Η Πύλη ορίζει το συνολικό ποσό φόρων που θα πρέπει να καταβά-

λει µια περιοχή, χωρίς να ορίζει αναλυτικά το ποσό που θα καταβάλει ο κάθε κάτοικος (αυτό 

το αναλαµβάνει η κοινοτική ηγεσία). 

Β)Η αρχή της εκµίσθωσης των φόρων ή άλλων προσόδων (mukataa): Ο εκµισθωτής των 

φόρων καταβάλει εξ ολοκλήρου στον δικαιούχο (το κράτος) το καθορισµένο ποσό, έχοντας ο 

ίδιος την ευθύνη της είσπραξής του από τους κατοίκους 

Γ)Η αρχή της κατ` αποκοπήν καταβολής των φόρων από την κοινότητα στο δικαιούχο: 

Η ίδια η κοινότητα έχει τη φροντίδα της είσπραξης των φόρων. 

                                                 
88 Ίωνος ∆ραγούµη, Ο Ελληνισµός µου και Έλληνες, σ.11. 
89 ∆ασκαλάκης, Γ.∆. , Η διαχρονική πορεία του Ελληνισµού στη Μακεδονία: Η συµβολή των κοινοτήτων του 

Αίµου στην ιδέα των υπερεθνικών κοινοτήτων., Οι Εκδόσεις των Φίλων, Αθήνα 1992. 
90 Ζαπάντη, Σταµατούλα. Οι Ελληνικές Κοινότητες στην Τουρκοκρατία., όπ.π. σελ.292 
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∆)Η αρχή της συλλογικής ευθύνης προς τον δικαιούχο των φόρων: Οι κάτοικοι- µέλη 

υπάγονται συλλογικά στην εξουσία της κοινότητας και στις συνέπειες αυτής της εξουσίας 

(στην κοινοτική εξουσιαστική διαδικασία).91 

 Το φορολογικό  λοιπόν σύστηµα που υιοθέτησε ο κατακτητής κατέστησε την κοινό-

τητα  αναγκαία για την εφαρµογή του καθώς αναδείχτηκε σε µια ενιαία φορολογική ενότητα. 

Ήταν ακριβώς αυτή η οργανική θέση στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού συστήµατος που απο-

τέλεσε για την κοινότητα το βασικότερο παράγοντα επιβίωσης και περαιτέρω εξέλιξης. 

Οι εκφάνσεις  της κοινοτικής αυτοδιοίκησης. Η περίοδος που αρχίζει µε  την οθωµανική 

κατάκτηση και ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση των Γενικών Κανονισµών παρουσιάζει 

ιδιαίτερες δυσχέρειες για µια  επαρκή «τυπολογία» της κοινότητας, καθώς οι άµεσες πηγές 

είναι σπάνιες και το σύστηµα διοίκησης ανοµοιογενές από κοινότητα σε κοινότητα..92  

 Κριτήριο για την ανάδειξη στα κοινοτικά αξιώµατα ήταν η ικανότητα, η τιµιότητα, η 

φρόνηση, η ηλικία και ο πλούτος. Οι κοινοτικοί άρχοντες παρουσιάζονται µε διάφορα ονόµα-

τα, όπως πρωτόγεροι, γέροντες, προεστοί ή προεστώτες, κοτζαµπάσηδες ή δηµογέροντες.93 

Οι  σχέσεις και τα συµφέροντα της κοινότητας απέναντι στις οθωµανικές αρχές αντιπροσω-

πεύονταν από την ηγεσία της κοινότητας, τον Μητροπολίτη και τη ∆ηµογεροντία, όπου αυτή 

προβλέπονταν.  Παράλληλα, σε διοικητικό επίπεδο η ∆ηµογεροντία µαζί µε τον Μητροπολί-

τη στήριζαν την οθωµανική νοµιµότητα  και εφάρµοζαν την κρατική πολιτική στο χώρο της 

κοινότητας»94 . Η άµεση αυτή σχέση των ∆ηµογεροντιών µε τον κρατικό µηχανισµό καθι-

στούσε το συλλογικό αυτό όργανο υπόλογο απέναντι στις οθωµανικές αρχές για την τήρηση 

της τάξης στην κοινότητα. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα, η ∆ηµογεροντία ζητούσε την ε-

πέµβαση της χωροφυλακής προκειµένου να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις ατασθαλιών ή πα-

ρεκτροπών στο πλαίσιο της κοινότητας.95  Η ∆ηµογεροντία επιτελούσε επίσης, και δικαστικά 

                                                 
91 Στη Βέροια του 1599 πληροφορούµαστε από διασωθείσα πράξη του Τούρκου ιεροδίκη πως : α)Οι Ρωµιοί 

κάτοικοι της πόλεως ήταν συσπειρωµένοι ανά ενορίες, µε επικεφαλής εκάστης τους προκρίτους ή κοτζα-
µπάσηδες που αντιπροσώπευαν την ενορία στις οθωµανικές αρχές, και β)πως για τα µέλη της κάθε ενο-
ρίας ίσχυε το φορολογικόν αλληλέγγυον. Προκάλεσε τη δίκαιη διαµαρτυρία των κατοίκων της Βέροιας 
που στρέφονταν εναντίον της οικογένειας του Μιχαήλ Χαριτόπουλου, η οποία αρνούνταν να καταβάλει 
το µερίδιο του κοινού φόρου που της αναλογούσε επικαλούµενη φορολογικά προνόµια που της είχαν τά-
χα επιψαλιδεύσει οι Τούρκοι τον καιρό της αλώσεως της πόλης . Βλ. Βακαλόπουλος, Απόστολος., Ιστο-

ρία της Μακεδονίας 1354-1833. Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1992, σ.103 
92 Παπαστάθη - Τσούρκα ∆έσποινα, «Επισηµάνσεις στο διοικητικό σύστηµα των ελληνικών κοινοτήτων της 

Μακεδονίας (17ος- 19ος αι.)», στο: συµπόσιο- Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισµού στη Μακεδονία , 
ΚΙΘ, Θεσσαλονίκη 1991, σελ.275. 

93 Γιαννόπουλου, Ι., «Κοινότητες», στο: Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τόµ. ΙΑ’, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975 
σσ.134-143. 

94 Βλ. Μουτάφη , Γ. όπ.π. σελ.251 
95 Βλ. Μουτάφη, Γ., «Η ∆ηµογεροντία της Θεσσαλονίκης στο κοινωνικό της πλαίσιο 1874-1904», στο: συµπό-

σιο- Η διαχρονική πορεία του κοινοτισµού στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1988, σελ.242. 
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καθήκοντα τα οποία επικεντρώνονταν σε θέµατα προικοσυµφώνων, γάµων και περιουσιακών 

διαφορών που αφορούσαν τα µέλη της κοινότητας.96  

 Μετά την έναρξη της ισχύος του νόµου περί Βιλαετίων, ο µητροπολίτης παρέµενε 

επικεφαλής των Ορθοδόξων της επαρχίας του, µε τη διαφορά ότι η δηµογεροντία- σε συνερ-

γασία µε άλλα κοινοτικά σώµατα- θεσµικά πια, αποτελούσε συµµέτοχο στην άσκηση της 

κοινοτικής εξουσίας,97 ενώ ταυτόχρονα, η δυνατότητα συµµετοχής των πολιτών στα διοικη-

τικά όργανα της κοινότητας παρουσιαζόταν ολοένα και πιο διευρυµένη. 

 Επιχειρώντας µια κοινωνιολογική ανάλυση του κοινοτικού συστήµατος διοίκησης ο 

Γ. Καββαδίας προτείνει τα εξής γνωρίσµατα ως κοινά και γενικευµένα στην κοινότητα όπως 

αυτή εµφανίζεται και διαµορφώνεται στον ελληνικό χώρο από τον ΙΗ’ αιώνα98: 

1. Αποτελεί µια ειδική µερική  κοινωνική οµάδα, ενταγµένη σ’ ευρύτερα κοινωνικά και πολιτι-

κά σύνολα, την ελληνική και την οθωµανική κοινωνία στην οποία  η πρώτη είναι υποτελής. 

2. Είναι γεωγραφικά οριοθετηµένη. 

3. Είναι ταγµένη στην εξυπηρέτηση οικονοµικών κοινωνικών αλλά και εθνικών σκοπών. 

4. Ασκεί εκτός των άλλων και κοινωνική πολιτική. 

5. Ενδιαφέρεται για την παιδεία και την µόρφωση των νέων. 

6. Οργανώνεται και λειτουργεί µε βάση προνοµιακές παραχωρήσεις και καταστατικές διατάξεις 

έγγραφες και εθιµικές. 

7. Αναδεικνύει την ηγεσία της δηµοκρατικά και αξιοκρατικά. 

8. Είναι εσωτερικά πλουραλιστική και ενσωµατωµένη. (Ενσωµατώνει στους κόλπους της όλα 

τα στοιχεία που την απαρτίζουν- οµάδες και άτοµα - απορροφώντας η ίδια τους κραδασµούς 

που δηµιουργούνται). 

9. Ιεραρχείται εσωτερικά. 

10.Θεµελιώνεται σε ένα ισχυρό βίωµα του «εµείς», συνειδητά αντιληπτό από τα µέλη της. 

11.Στηρίζεται στην αλλαγή και από την πολιτιστική παράδοση καθώς και από την ιστορική 

µνήµη. 

12.∆ιαθέτει ισχυρή συλλογική µνήµη. 

13.Κυριαρχείται από την αρχή της «συλλογικότητας». 

14.Ασκεί ισχυρό κοινωνικό έλεγχο πάνω στα µέλη της, πρόσωπα ή οµάδες. 

                                                 
96 Βλ. Μουτάφη, Γ., όπ.π. σελ. 244 
97 Βλ. Παπαστάθη, Χαράλαµπου, «∆ιοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, κοινοτική διοίκηση στη Μακεδο-

νία», στο: Μακεδονία 4000 χρόνια, σ. 491. 
98 Καββαδίας, Γ., «Η ελληνική κοινότητα της τουρκοκρατίας: δοκίµιο ορισµού», στο: συµπόσιο- Η διαχρονική 

πορεία του Κοινοτισµού στη Μακεδονία , ΚΙΘ, Θεσσαλονίκη 1991,  σσ 508-513. 
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15. ∆ιατηρεί µε το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό της περιβάλλον σχέσεις πολύµορφες- µε 

την τουρκική κοινωνία, µε τις άλλες κοινότητες των Ελλήνων, µε τις άλλες εθνικές κοινότη-

τες.99 

  Ο 18ος αιώνας είναι το σηµείο που ολοκληρώνονται οι διεργασίες µετασχηµατισµού 

των κοινοτήτων από φοροδοτικούς µηχανισµούς σε δραστήριους διοικητικούς οργανισµούς- 

«δευτερογενή κέντρα εξουσίας».100 Είναι ταυτόχρονα η εποχή, όπου η ανερχόµενη αστική τάξη 

βρίσκει πρόσβαση στους αναγνωρισµένους µηχανισµούς εξουσίας των κοινοτικών θεσµών και 

διεκδικεί µέρισµα στην «αυθύπαρκτη νοµιµότητα»101, που συνεπάγονταν η εξουσία αυτή. Σε 

όλη τη διάρκεια της οθωµανικής κατοχής εµφανίστηκαν στο χώρο διάφοροι τύποι κοινοτικής 

οργάνωσης, ανάλογα µε το µέγεθος και τη δόµηση των εξουσιών στο σύστηµα της κοινοτικής 

αυτοδιοίκησης: 

 Η αγροτική κοινότητα: Αφορά τις κοινότητες που αναπτύχθηκαν κυρίως στον αγρο-

τικό χώρο µέσα στο πλαίσιο τιµαρίων και, κατά συνθήκη, τις τσιφλικιακές κοινωνικές µονά-

δες. Η πολιτική τους δραστηριότητα αναλώνεται κυρίως στη διαχείριση της φοροδοτικής νο-

µιµότητας  και στην εκλογή και τον έλεγχο των κοινοτικών τους εκπροσώπων. Οι δηµόσιες 

συνελεύσεις λαµβάνουν αποφάσεις ήσσονος κυρίως σηµασίας, καθώς οι διαχείριση των κοι-

νοτικών και δηµοσιονοµικών υποθέσεων υπάγεται στη δικαιοδοσία των φεουδαρχικών αρχό-

ντων. Οι καλλιεργητές της γης απολαµβάνουν το τυπικό δικαίωµα της προσφυγής στις οθω-

µανικές αρχές του τόπου (τον καδή) σε περιπτώσεις αυθαιρεσιών του τιµαριώτη εις βάρος 

τους.102 Ακόµη περισσότερο ανασχετική για την αυτοδιοίκησή τους είναι η σχέση υποταγής 

των καλλιεργητών της γης στο πλαίσιο του τσιφλικιού. Το σύνολο σχεδόν των συγγραφέων 

συµφωνούν ότι το τσιφλίκι δε γνώρισε ανάλογους θεσµούς, παρά µόνο κάποιες συλλογικές 

                                                 
99 Όπως παρατηρεί ο συγγραφέας «η γενική αυτή συνισταµένη αποδίδει στην κοινότητα τη λειτουργική ικανότητα, 

δηλαδή την αναγκαία δυναµική για να επιτελέσει τους σκοπούς της», όπ.π. σελ.516. Η τυπολογική αυτή  
απόπειρα δε συνάδει απαραίτητα µε τις µαρτυρίες της ιστορικής καταγραφής, ούτε µε την πραγµατικότη-
τα που βίωναν οι πολίτες στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος. 

100
Βλ. Πανταζόπουλου, Ν., «Κοινοτική δικαιοταξία στη Μακεδονία: κρατικές παρεµβάσεις και νοθεύσεις», στο: 

συµπόσιο- Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισµού στη Μακεδονία , ΚΙΘ, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 438. 
101 Η άποψη του Κ. Τσουκαλά (Βλ. Τσουκαλά όπ.π σσ.344-347) για τη βαθµιαία ανάδειξη εκπροσώπων των 

αστών στα κοινοτικά αξιώµατα και η ύπαρξη ενός συστήµατος «τεχνικών θεσµών» που προδίδουν τον « 
κατεξοχήν αστικό χαρακτήρα της κοινότητας» και η θέση σύµφωνα µε την οποία «..Η αυθόρµητη συ-

γκρότηση µιας τεχνητής πολιτικής κοινωνίας, που αντιπαρατίθεται και συµπληρώνει την κοινωνία των πο-

λιτών, η κατασκευή ενός δηµόσιου χώρου δίχως κρατική εξουσία, αυστηρά διαχωρισµένου από το χώρο της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας, εκφράζει τη δύναµη της φιλελεύθερης αστικής ιδεολογίας, που αναζητά µορφές 

που να διασφαλίζουν την αναπαραγωγή της εσωτερικής τους δοµής...που εξυπηρετούσε µιαν βασική ανά-

γκη: τη διευρυµένη αναπαραγωγή της εθνικιστικής αστικής ιδεολογίας» βασίζονται, κατά τη γνώµη µου, σε 
δύο σοβαρές αποσιωπήσεις. Πρώτον, την µακρόχρονη παράδοση αυτών των θεσµών µε την οποία δεν 
συµβιβάζεται «η τεχνητή» τους φύση και δεύτερον, τον παραδεδεγµένο και ιστορικό ρόλο της κοινότη-
τας στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και συνοχής πολύ πριν την εµφάνιση της «φιλελεύθερης α-
στικής τάξης». 

102 Βλ. Κοντογιώργη, Γ., όπ.π. σελ. 180 
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αντιδράσεις σε περιπτώσεις συλλήβδην αυθαιρεσιών και για την αντιµετώπιση στοιχειωδών 

αναγκών του χωριού. 

Νησιωτικές κοινότητες- οµοσπονδίες κοινοτήτων: Σύµφωνα µε σωζόµενες µαρτυ-

ρίες
103 µια ιδιόµορφη πολιτική συγκρότηση στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήµατος αυτο-

διοίκησης απετέλεσαν η «οµοσπονδία» που πραγµατοποίησαν τα 46 Ζαγοροχώρια στην Ή-

πειρο στο  λεγόµενο « Κοινό των Ζαγορισίων», η «οµοσπονδία» των 12 κωµοπόλεων και των 

360 χωριών των Μαντεµοχωριών, η οµοσπονδιακή παραγωγική βάση δεκαπέντε από τις κοι-

νότητες- βακούφια του Πηλίου και των Αµπελακίων104, καθώς και οι αναπτυγµένες κοινότη-

τες του νησιωτικού χώρου στις οποίες η κοινοτική πρωτεύουσα -η «χώρα»- είναι το σηµείο 

διαπραγµάτευσης και αποφάσεων και των υπόλοιπων εκπροσώπων των  κοινοτήτων του νη-

σιού- µε τις ενδεχόµενες βέβαια, διαφοροποιήσεις, λόγω τοπικιστικών διαφορών και προ-

στριβών.  

Η εφαρµογή του κοινοτικού συστήµατος αυτοδιοίκησης στις πόλεις και τις κώ-

µες: Το θεσµικό πλαίσιο της κοινοτικής οργάνωσης των πόλεων εµφανίζεται λίγο-πολύ ο-

µοιογενές. Η κοινωνία της πόλης αναλύεται σε έναν αριθµό από αυτοδιοικούµενες ενότητες 

οι οποίες και αντανακλούν τις ίδιες τις εκφάνσεις της (γεωγραφικές, επαγγελµατικές, φιλαν-

θρωπικές, πολιτισµικές)105. 

 Πρόκειται για µια, κατά βάση, συλλογική κοινοτική εξουσία στην οποία όµως η 

προυχοντική κάστα , συνήθως εφάµιλλη µε τους εκλεγόµενους δηµογέροντες, αναδεικνύεται 

στον κυρίαρχο διαχειριστικό µεσολαβητή των εσωτερικών πραγµάτων και αναγνωρίζεται ως 

ο καθοριστικός πόλος- κυρίως στην περίοδο που αναφερόµαστε- σύνθεσης και έκφρασης της 

κοινοτικής βούλησης. Κυρίως στις πόλεις όπου εδρεύει Μητρόπολη ή Επισκοπή, αλλά και 

στις υπόλοιπες, καταλυτική είναι η παρουσία του Αρχιερέα, γεγονός που συνάδει µε την ε-

ξουσιαστική κοσµική επιρροή της Εκκλησίας. Τέλος, συµµετοχή στις εξουσιαστικές διαδικα-

σίες της «αστικής»106 κοινότητας, πολλές φορές βέβαια µε τη µορφή µερικής  υποκατάστα-

σης των ίδιων των συγκροτηµένων κοινοτικών οργάνων,  έχουν και οι συσσωµατώσεις των 

επαγγελµατιών, «ρουφέτια» ή «συντεχνίες». Οι γενικές συνελεύσεις των πολιτών ασκούν 

ελεγκτικό ρόλο και καθορίζουν, στην καλύτερη περίπτωση οι ίδιες, ενώ στη χειρότερη οι 

«γεροντοµαζώξεις», την πολιτική εκπροσώπηση της κοινότητας µε άµεση ή και έµµεση ε-

κλογή. Η κοινοτική οργάνωση στο επίπεδο των συνοικιών αποτελεί µια µικρογραφία του εν 

γένει κοινοτικού συστήµατος, µε δηµοσιονοµικά κυρίως καθήκοντα. 

                                                 
103 Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του Ελληνικού ‘Έθνους, τ. Ζ’ σελ.263 - Κοντογιώργης, Γ., όπ.π. σσ 185-201. 
104 Βλ. Θεοδώρου, Θεόδ., όπ.π. σσ. 196-203. 
105 Κοντογιώργης, Γ., όπ.π. σελ.206 
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Επαρχιακή αυτοδιοίκηση: Στην έδρα του κάθε καζά εκλέγονταν από τους δηµογέ-

ροντες των κοινοτήτων της συγκεκριµένης περιφέρειας του καζά ως αντιπρόσωποι της επαρ-

χίας δύο ή περισσότεροι επαρχιακοί άρχοντες και ένας ταµίας. Η εκλογή βεβαιωνόταν µε 

πράξη του καδή και επικυρωνόταν από τον πασά.107 Οι επαρχιακοί «προεστώτες» ήταν υπο-

χρεωµένοι να διαµένουν στην πρωτεύουσα του καζά για όλο το διάστηµα της αρχής τους και 

γι’ αυτό εκλέγονταν κατ’ ανάγκη µεταξύ των κατοίκων της πρωτεύουσας του καζά. 

 Τα καθήκοντά τους δεν ήταν µόνο διοικητικά, αλλά και δικαστικά. Αντιπροσώπευαν 

την επαρχία στα δικαστήρια, ήταν οι υπερασπιστές του κάθε Έλληνα που καταδιώκονταν, 

όταν αυτός οδηγούνταν στον Τούρκο ιεροδίκη, συµµετείχαν σε αποφάσεις που αφορούσαν 

τον ίδιο τον καζά. Οι επαρχιακοί προεστώτες, σαν ενδιάµεσα όργανα µεταξύ της ελληνικής 

αυτοδιοίκησης και της τουρκικής διοίκησης, αποκτούσαν πολλές φορές σηµαντική ισχύ, που 

µπορούσε να µεταφραστεί ακόµα και στην αποποµπή του καδή από το αξίωµά του.108 

 Εκτός όµως από τους προεστώτες, βασικό και κυρίαρχο όργανο της επαρχιακής αυτο-

διοίκησης ήταν η επαρχιακή συνέλευση, η οποία συγκροτούνταν από τους προεστώτες και 

τους δηµογέροντες των κοινοτήτων της επαρχίας και εξέλεγε τους εκπροσώπους της στην  

έδρα του καζά. Το βασικότερο έργο της ήταν  η κατανοµή στις κοινότητες του συνολικού 

ποσού των φόρων που αναλογούσε στους Έλληνες της επαρχίας. Η επαρχιακή συνέλευση 

ήταν και το ελεγκτικό όργανο της επαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς σ’ αυτήν λογοδοτούσαν 

οι προεστώτες και ο ταµίας για τη διαχείριση των οικονοµικών και την εκτέλεση των καθη-

κόντων τους. 

 Στην εξέλιξη του παραπάνω θεσµού συναντούµε τη σύνταξη και ψήφιση επαρχιακών 

κανονισµών, οι οποίοι καθορίζουν τη σύνθεση και τις δικαιοδοσίες της επαρχιακής συνέλευ-

σης, καθώς και την ανάδειξη επαρχιακών σωµατείων, τα οποία υπόκεινται στη δικαιοδοσία 

του Μητροπολίτη που εδρεύει στην έδρα του καζά. Ο Θεµελιώδης Κανονισµός του 1902 

προβλέπει την ύπαρξη και λειτουργία των επαρχιακών αρχών και µάλιστα σε διακριτές λει-

τουργικές ενότητες. Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Θεµελιώδους Κανονισµού109: 

 « Αι επαρχιακαί αρχαί εισι: 1) εν µεν τη Αρχιεπισκοπή Κων/πόλεως το  ∆.Ε.Μ. Συµβούλιον, εν 

δε ταις επαρχίαις τα Μ. Εκκλ. Συµβούλια, έχοντα την δικαιοδοσίαν του ∆.Ε.Μ. Συµβουλίου 

ήτοι δικαστικήν και διοικητικήν εφ ολοκλήρου της επαρχίας ή επί ενός αυτής τµήµατος, 2)τα 

                                                                                                                                                    
106 Όπως την ονοµάζει ο Γ. Κοντογιώργης.  
107 Στην ουσία ο θεσµός αυτός είναι αντίστοιχος της δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης και µολονότι δεν 

υπήρξε αυτοδύναµος, ήταν ιδιαίτερα χρήσιµος για τα συµφέροντα των θρησκευτικών κοινών που δια-
βιούσαν στα όρια του καζά, και µέσω ενός «εκλεγµένου» οργάνου µπορούσαν να διαπραγµατευτούν τη 
θέση τους στο κέντρο αποφάσεων του κάθε καζά. 

108 Βλ. Ανδρονόπουλου, Βασίλη, Μαθιουδάκη, Μίνωα, όπ.π σ.51 
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εκκλησιαστικά δικαστήρια έχοντα δικαιοδοσίαν εφ ολοκλήρου της επαρχίας ή επί ενός αυτής 

τµήµατος και 3) αι εκπαιδευτικαί επιτροπαί, ων η δικαιοδοσία εκτείνεται επίσης εφ ολοκλήρου 

της επαρχίας ή επί ενός αυτής τµήµατος.....»  

 Τα σωµατεία που λειτουργούν βάσει των Επαρχιακών Κανονισµών Πελαγωνείας110 

είναι το Εκκλησιαστικό ή πνευµατικό ∆ικαστήριο, το µικτό εκκλησιαστικό δικαστήριο, η 

«µοναστηριακή επιτροπή» και η «εφορεία των συσσιτίων». Είναι πιθανό οι εκπαιδευτικές 

επιτροπές να µην λειτούργησαν ή να υπολειτούργησαν στο πλαίσιο των επαρχιών, καθώς 

πέραν της µη αναφοράς των συγκεκριµένων Κανονισµών σ’ αυτές δεν υπάρχουν και µαρτυ-

ρίες για την ύπαρξη και τη δράση τους στον τοµέα της εκπαίδευσης. 

  Άξια προσοχής είναι πάντως, η προϋπόθεση που τίθεται από τους επαρχιακούς Κανο-

νισµούς Πελαγωνίας111 για τη συµµετοχή των κοινοτήτων στην επαρχιακή συνέλευση: « Της 

επαρχιακής συνελεύσεως µετέχουσι πάσαι αι ορθόδοξαι ελληνικά σχολεία συντηρούσαι κοινό-

τητες δι’ αντιπροσώπων.»  

  Προνόµια. Ο θεσµός των προνοµίων εντάσσεται στη λογική της οθωµανικής πολιτι-

κής, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε την πάροδο του χρόνου, τόσο από τις ανάγκες της κατά-

κτησης και της εδραίωσης της κυριαρχίας του Σουλτάνου στα νέα εδάφη, όσο και από την 

ισλαµική πολιτική ιδεολογία που υπαγόρευε τις αρχές οργάνωσης των ραγιάδων, που θα 

συµφωνούσαν να υποταχθούν χωρίς να προβάλλουν αντίσταση.   

 Ο Μωάµεθ ο Πορθητής µε το βεράτιο που παραχώρησε µετά την άλωση της πόλης 

στον πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο112, εκτός της αναγνώρισης των πνευµατικών δικαιωµά-

των που είχαν παραχωρηθεί στο θρησκευτικό αρχηγό των ορθοδόξων από τους βυζαντινούς 

αυτοκράτορες, προχώρησε και στην αναγνώριση του Πατριάρχη και ως πολιτικού αρχηγού 

του έθνους των Ρωµαίων.113 Στη συνέχεια της παράδοσης αυτής µε ειδικούς τίτλους (φιρµά-

νια, βεράτια) εφαρµόστηκε και τους επόµενους αιώνες της οθωµανικής κυριαρχίας η απονο-

                                                                                                                                                    
109 Βλ. «Θεµελιώδης Κανονισµός της εκλογής και των καθηκόντων των εν τω κλίµατι του Οικουµενικού Θρό-

νου Ενοριακών Κοινοτικών και Επαρχιακών αρχών», στο Παπαστάθη Χαράλαµπου, όπ.π σσ. 132-144. 
110 Βλ. «Επαρχιακός Κανονισµός Πελαγωνείας επιψηφισθείς υπό της Επαρχιακής Συνελεύσεως τη 22 Ιανουαρί-

ου 1906», άρθρο 5ο, στο Παπαστάθη, Χαράλαµπου, όπ.π σ.207  
111 Βλ. «Επαρχιακός Κανονισµός Πελαγωνείας επιψηφισθείς.....όπ.π.» άρθρο 3 και  Επαρχιακός Κανονισµός 

(Πελαγωνείας) 1911», άρθρο 3, στο Παπαστάθη, Χαράλαµπου, όπ.π σ. 207 και 211 αντίστοιχα.  
112 ∆εν είναι απόλυτα διαβεβαιωµένο αν η παραχώρηση των προνοµίων στον ανθενωτικό Πατριάρχη Γεννάδιο 

Σχολάριο έγινε πράγµατι µε βεράτιο ή όχι, όπως και η φύση των προνοµίων. Όταν ο Πατριάρχης Θεόλη-
πτος το 1521 διαµαρτυρήθηκε στο Σουλτάνο Σουλεϊµάν τον πρώτο για τους διωγµούς εναντίον χριστια-
νών, δεν µπόρεσε να παρουσιάσει κανένα έγγραφο του Μωάµεθ του Πορθητή, που να επιβεβαίωνε τα 
προνόµια της εκκλησίας και του ποιµνίου της. Βλ. Clogg, Richard, Σύντοµη Ιστορία της Ελλάδας, Αθήνα 
1984, σ.37 

113 Βλ. Πανταζόπουλου, Νικ., «Τινά περί της εννοίας των «προνοµίων» επί τουρκοκρατίας» σ.452 κ.ε. στο: 
Αρχείον ιδιωτικού δικαίου, τοµ.  Ι’, Αθήνα 1943. 
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µή προνοµίων στον εκάστοτε οικουµενικό Πατριάρχη , όπως και σε κατά τόπους µητροπολί-

τες. 

 Εκτός όµως από αυτές τις περιπτώσεις, παραχωρούνταν δικαιώµατα και σε κάποιες 

περιοχές (Μαντεµοχώρια Χαλκιδικής, Μαστιχοχώρια Χίου, Πήλιο, Ζαγόρια, Σούλι κ.α.), 

όπως και σε ακόµη µικρότερες περιφέρειες, συνήθως στα όρια µιας κοινότητας (Αθήνα, Θεσ-

σαλονίκη, Αµπελάκια κ.α.), στις οποίες ο Οθωµανός κατακτητής παραχωρούσε ένα χαλαρό-

τερο πλαίσιο εξάρτησης µε την απαραίτητη προϋπόθεση της ανταπόδοσης µέσω κάποιου 

σχετικού χαρατσιού.114 

 Η πολιτική πρακτική της παραχώρησης προνοµίων από την Υψηλή Πύλη αποτέλεσε 

µια διαδικασία αποτελεσµατικότερης επιβολής του κατακτητή στους κατακτηµένους, ανε-

ξάρτητα από τις επανειληµµένες ανακλήσεις, όπως παρουσιάζονται από ιστορικές µαρτυρί-

ες
115. Παράλληλα όµως, η ρύθµιση αυτή υπήρξε και η αποφασιστικότερη για την ανάπτυξη 

του κοινοτισµού. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, το πρόβληµα του κενού εξουσίας στην οθωµα-

νική επικράτεια συνδέεται λιγότερο µε την αδυναµία της Πύλης να καταστείλει τις υπερβά-

σεις και τις αυθαιρεσίες των τοπικών οργάνων και περισσότερο µε τη δυνατότητα των τελευ-

ταίων να την παρακάµπτουν και να εφαρµόζουν µια περισσότερο αυτόνοµη πολιτική.116 

 Εκτός αυτού, είχε ως αποτέλεσµα να διατηρήσει ο κλήρος τη συνοχή του και µάλιστα 

κάτω από τη διευρυµένη, «εθναρχική» εξουσία του Πατριάρχη. Με τον τρόπο αυτό ο κλήρος 

υπάγονταν σε ενιαία διοίκηση και ενιαίες θρησκευτικές και δικαστικές δικαιοδοσίες, µε απο-

τέλεσµα τους πρώτους τουλάχιστον αιώνες της τουρκοκρατίας να είναι η κυρίαρχη µορφή 

θρησκευτική και κοσµική στο χώρο. 

 Τα προνόµια συνεπώς έδωσαν τη δυνατότητα σε ολόκληρες περιοχές, πόλεις και χω-

ριά να διατηρήσουν ορισµένα δικαιώµατα ή να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη µεταχείριση από 

τον κατακτητή και να ακούν µε αυτόν τον τρόπο, περισσότερο αυτόνοµα τις λειτουργίες τους. 

Η σηµασία των προνοµίων για την ανάδειξη των δυναµικών στοιχείων των κοινοτήτων απο-

δεικνύεται και από το γεγονός της πρακτικής της εξαγοράς για τη χορήγηση νέων προνοµίων 

ή της επέκτασης µε  κάθε µέσο των παλιών. Με τον τρόπο αυτό, τα προνόµια έπαιξαν βασικό 

ρόλο στην επιβίωση του κοινοτισµού είτε γιατί αυτά τα ίδια επέτρεπαν τη λειτουργία των 

                                                 
114 Αναλυτικά για την παραχώρηση προνοµίων και τις επιπτώσεις του βλ. Κοντογιώργη Γ., όπ.π. σσ.54-93. 
115 Σπέντζας, Σ. , «Άντληση και απόδοση οικονοµικών-δηµοσιονοµικών πόρων. Κοινοτική πρακτική και κρατι-

κή πολιτική (13ος  - 17ος αι.)», στο: Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισµού στη Μακεδονία, Συµπόσιο 
ΚΙΘ Θεσσαλονίκη 1991 σ. 46  

116 Κοντογιώργης Γ., όπ.π. σελ.55 
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κοινοτικών οργάνων  που υπήρχαν είτε γιατί τα δικαιώµατα που εξασφαλίζονταν µε αυτά 

προϋπέθεταν τη συνέχιση ή την εγκαθίδρυση κοινοτικών θεσµών.117  

 Συντεχνίες: Αξιόλογη συµβολή στη συγκρότηση και τη δράση των κοινοτήτων, κυρί-

ως στο µεσοδιάστηµα της τουρκοκρατίας, προσέφεραν οι οικονοµικές συσσωµατώσεις των 

διαφόρων επαγγελµατικών κλάδων, οι συντεχνίες. Οι οικονοµικές αυτές συσσωµατώσεις µας 

έχουν µείνει γνωστές µε τους όρους «εσνάφια», «ρουφέτια» και «συντεχνίες». Η συντεχνιακή 

οργάνωση στην τουρκοκρατία συνεχίζει µια ευρύτερη πολιτισµική παράδοση στην οποία 

εγγράφονται τόσο η βυζαντινή όσο και η οθωµανική κοινωνία. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες 

που σώζονται και βρίσκονται στη διάθεσή µας, οι συντεχνίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τόσο 

στη σύνταξη όσο και βάσει του πιο προωθηµένου κανονισµού κοινότητας, του Μελένικου το 

1813118, που σηµειώθηκε στο χώρο της Μακεδονίας πριν από τη σύνταξη των Γενικών Κανο-

νισµών ο οποίος στο άρθρο 5  µας πληροφορεί ότι :«πάσα η κοινή Συνέλευσις των εγκατοίκων 

απάντων µαζί µε τα έξι εσνάφια της πόλης συνέταξαν και ψήφισαν το Σύστηµα η «∆ιαταγάς». 

 Η γενικευµένη συµµετοχή όλων των επαγγελµατιών σε µία συγκεκριµένη συντεχνία 

και η ισότιµη συµµετοχή τους στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που κάτι τέτοιο συνεπά-

γονταν, δε θα πρέπει να υπονοεί σε καµιά περίπτωση και ότι η οικονοµική και κοινωνική 

διαφοροποίηση ανάµεσα στα µέλη αφήνει ανεπηρέαστο το µέρισµα της εξουσίας µέσα και 

έξω από τις συντεχνίες. Κύριο όργανο των συντεχνιών ήταν το διοικητικό συµβούλιο, το ο-

ποίο ασκούσε εποπτικό και πειθαρχικό έλεγχο για αξιόποινες πράξεις. Τα µέλη της συντεχνί-

ας εξασφάλιζαν ειδικά δικαιώµατα που κατοχυρώνονταν µε τη χορήγηση πιστοποιητικού από 

τον επικεφαλής της συντεχνίας.  

 Με την εξάπλωση της Τουρκοκρατίας και µέσα στα πλαίσιο παράδοσης της σωµα-

τειακής και κοινοτικής οργάνωσης των Ελλήνων, επικρατούν στους κοινοτικούς οργανισµούς 

οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, οι οποίοι υποκαθιστούν τους γόνους των παλιών βυζαντινών 

οικογενειών ή αστών, αποκτούν οικονοµική δύναµη και διεκδικούν θέση  στη διαχείριση της 

κοινότητας
119 µε την ανάλογη συµµετοχή βέβαια και στα οικονοµικά βάρη120. Χαρακτηριστι-

                                                 
117 Βλ. Ανδρονόπουλος, Βασίλης, Μαθιουδάκις, Μίνωας, Νεοελληνική ∆ιοικητική Ιστορία: Περιφερειακή ∆ιοί-

κηση/ Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα 1988 σσ. 36-38. 
118 Ολόκληρος ο κανονισµός δηµοσιεύτηκε στο βιβλίο του Γ, Κοντογιώργη. όπ.π σσ. 424-438.  
119 Ιδιαίτερα εύστοχη για το ζήτηµα αυτό είναι η παρατήρηση του Γ. Κοντογιώργη, όπ.π. σελ.165: « .... η συντε-

χνία δεν ανέλαβε µόνο την ευθύνη για τη συγκέντρωση µιας σειράς από φόρους, αποτρέποντας έτσι την κα-

ταχρηστική  εκµετάλλευση ή την λόγω αδυναµίας του µαΐστορα κατεξουσίασή του από την οθωµανική και/ ή 

την προυχοντική ηγεσία. Υπήρξε επίσης µια συµπυκνωµένη οικονοµική και κοινωνική δύναµη που µπόρεσε 

να κινηθεί αυτόνοµα στο επίπεδο της συνολικής κοινωνικής ενότητας της περιοχής. ...Αποτέλεσε συγχρόνως 

µια αντεξουσία, της οποίας η εµπλοκή στα κοινοτικά  πράγµατα παρεµπόδισε την ολοσχερή κυριαρχία µιας 

κοινωνικής οµάδας, όπως έγινε σε πολλές αγροτικές περιοχές µε τη µεγάλη γαιοκτησία και παραπέρα την 

ουσιαστική κατάργηση του κοινοτισµού ως συστήµατος αυτοδιοίκησης του πληθυσµού». 
120 Βακαλόπουλος, Απ. ∆οµή και σύνθεση... όπ.π. σ. 208 
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κά, στην Κωνσταντινούπολη οι εκπρόσωποι των συντεχνιών άσκησαν σηµαντική επίδραση 

στη διαχείριση των κοινών υποθέσεων, σε βαθµό που εκπρόσωποί τους  να συµµετέχουν ε-

νεργά  στην εκλογή των Πατριαρχών και να λαµβάνουν µέρος σε συνεδριάσεις γενικού κοι-

νοτικού ενδιαφέροντος. Οι συντεχνίες σύµφωνα µε τον Ν. Πανταζόπουλο,121 θα µπορούσαν 

να θεωρηθούν περισσότερο σηµαντικές από τις διάφορες πολιτικές συνενώσεις, σε συνάρτη-

ση µε τον τρόπο εφαρµογής του φορολογικού συστήµατος. 

 Οι ιδιαίτερα θετικές συνθήκες για τους εµπόρους και την δυναµική πολιτική παρέµ-

βασή τους µέσω των συντεχνιών, που διάνοιξαν οι συνθήκες του Κιουτζούκ- Καϊναρτζή 

(1774), του Αϊναλή Κοβάκ (1779) και της Κωνσταντινουπόλεως (1783), µε τις οποίες εγκα-

θιδρύεται το καθεστώς των διοµολογήσεων, δηµιουργούν σηµαντικές προοπτικές για το ε-

µπορικό στοιχείο και τη συντεχνιακή του µονάδα.122, απαιτώντας παράλληλα, τον εκσυγχρο-

νισµό των συντεχνιακών µονάδων, προκειµένου να αντεπεξέλθουν στον ολοένα διογκούµενο 

ανταγωνισµό. Στην προοπτική αυτή του εκσυγχρονισµού των δοµών τους οι συντεχνίες δεν 

κατάφεραν πάντοτε να ανταποκριθούν µε επιτυχία οδηγούµενες, σε κάποιες περιπτώσεις,  σε 

σταδιακή συρρίκνωση µε την παράλληλη αποδυνάµωση του πολιτικού τους βάρους στην 

κοινότητα. Η κρίση του συντεχνιακού συστήµατος του χριστιανικού κόσµου αντανακλάται 

στις διαδοχικές διενέξεις των ελληνικών κοινοτήτων από το 19ο αιώνα και έπειτα και αποκτά 

κοινωνικές διαστάσεις για την επικράτηση στην εξουσιαστική δοµή της κοινότητας. Επιπρό-

σθετα, η παράλληλη διεθνοποίηση του εµπορίου, η αύξηση της εµπορικής κίνησης από την 

Ευρώπη, η εγκαθίδρυση του σιδηροδροµικού δικτύου καθιστούν σχεδόν αναπόδραστη την 

παρακµή σηµαντικών συντεχνιακών µονάδων.123   

  

2.2.3. Κοινοτικές διενέξεις 

 Το φαινόµενο των ερίδων και των διενέξεων µέσα στους κόλπους των κοινοτήτων 

αρχικά είχε να κάνει µε το ίδιο το σύστηµα, που καθιστούσε την κοινότητα υπεύθυνη για την 

απόδοση των φόρων, επιτρέποντας παράλληλα σε κάποιο µέλος της, συνηθέστερα κάποιον 

κοτζαµπάση, να γίνεται ο ίδιος µισθωτής των φόρων αυτών. Τα παραδείγµατα από τέτοιες 

                                                 
121 Πανταζόπουλος, Ν. Ελλήνων συσσωµατώσεις, 1958, σ.18. 
122 Πανταζόπουλος, Ν., Κοινοτική δικαιοταξία στη Μακεδονία, όπ.π. σελ. 440 
123 Βλ. Χεκίµογλου, Ε.Α., «Ενδοκοινοτικές διενέξεις στη Θεσσαλονίκη 1879-1896», στο: Μακεδονική Ζωή 

τ.315, Αύγουστος 1992, σσ.20-23 & Ηλιού, Φίλιππος, «Κοινωνικοί αγώνες και ∆ιαφωτισµός: Η περί-
πτωση της Σµύρνης», στο: Μνήµων 1981 σσ.7-45  
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µορφές προστριβών είναι πολλά και χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα σε περιοχές της νότιας Ελλά-

δας.124 

Όµως και η εξέλιξη του κοινοτικού θεσµού στα ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας 

χαρακτηρίζεται από έντονες ενδοκοινοτικές διαµάχες, λαµβάνοντας βέβαια διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά και δυναµική. 

 Σε αρκετές περιπτώσεις κοινοτήτων  η κυρίαρχη µερίδα επέβαλλε µέσα στο αυτόνο-

µο καθεστώς τη διατήρηση της κοινωνικής τάξης, έχοντας τον έλεγχο στην εκλογή των κα-

τάλληλων προσώπων στις αντίστοιχες κοινοτικές θέσεις. Οι φατρίες, συνδεδεµένες αναπό-

δραστα µε οικογενειακές παραδόσεις και την επιθυµία για συµµετοχή στο µέρισµα της εξου-

σίας αποτέλεσαν χαρακτηριστικό φαινόµενο για την κοινότητα Θεσσαλονίκης, στην οποία 

υπήρχε συνεχής συµµετοχή στην κοινοτική εξουσία διακοσίων εύπορων οικογενειών, που 

έτειναν να εγκαθιδρύσουν ένα προνοµιακό καθεστώς στα όρια της ίδιας της κοινότητας.  

 Οι νέες αστικές και µικροαστικές δυνάµεις που ανέκυψαν κυρίως µέσα από τη διαδι-

κασία του περιορισµένου σε ποιοτικές και ποσοτικές µεταβλητές εκσυγχρονισµού της οθω-

µανικής Αυτοκρατορίας διεκδίκησαν µε αξιώσεις και µεγάλη δυναµική τη συµµετοχή τους 

στην πολιτική ιεραρχία της κοινότητας, γεγονός που από τα µέσα του 19ου αιώνα κυρίως, 

σήµανε την όξυνση της αντιπαράθεσης ανάµεσα στις παραδοσιακές και τις «νεότευκτες» 

ηγετικές οµάδες. 

Η αντίθεση στην παραδοσιακή ηγεσία και η δυνατότητα αυτονοµίας του κοινοτι-

κού πληθυσµού.  Στο πλαίσιο της διερεύνησης της οριζόντιας διάρθρωσης του κοινοτικού 

σώµατος, µε έµφαση στις διενέξεις ανάµεσα στους πολίτες οφείλουµε να αναψηλαφήσουµε 

στη δυνατότητα αυτονοµίας και αυτοδιοίκησης των ίδιων των πολιτών της κοινότητας εγεί-

ροντας το ερώτηµα αν η παραδοσιακή  προυχοντική ηγεσία στους κόλπους της κοινότητας 

υπεκατέστησε τον αυταρχισµό και το συγκεντρωτισµό της κεντρικής διοίκησης, αλλοιώνο-

ντας στην ουσία το αυτοδιοίκητο των κοινοτήτων. Γιατί η διερεύνηση της σηµασίας και της 

έκτασης της λαϊκής συµµετοχής στην πολιτική δυναµική της αυτοδιοίκησης είναι «εκ των ων 

ουκ άνευ», για να αποφανθεί κανείς για περιόδους και καταστάσεις αυτοδιοίκησης. 

 Όπως επισηµαίνει ο Γ. Κοντογιώργης «Το σύστηµα αυτοδιοίκησης εδράζεται και επο-

µένως αναγνωρίζει άµεσα την κοινωνική αυτονοµία όλων ή πάντως ενός σηµαντικού µέρους 

του κοινοτικού πληθυσµού. Είναι εποµένως ασυµβίβαστες µ’ αυτό οι παραγωγικές εκείνες συν-

                                                 
124 Γιαννόπουλου, Γ., «Κοινότητες», στο: Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τόµ. ΙΑ’, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 

1975 σσ 141-143. 
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θήκες που θα δικαιολογούσαν µιαν απευθείας οικονοµική και διοικητική κατεξουσίαση του 

πληθυσµού».125  

 Πολλές µαρτυρίες από τη διαδικασία εκλογής των κοινοτικών αρχών µας δίδουν την 

εικόνα πως η επιρροή του πολίτη στις πολιτικές διαδικασίες της κοινότητας υπήρξε 

µηδαµινή.126 Υπάρχουν µαρτυρίες ότι σε διάφορες εποχές και περιοχές το εκλογικό αποτέλε-

σµα δεν ήταν προϊόν της ελεύθερης βούλησης των κατοίκων, ή , ακόµη ότι δεν γίνονταν κα-

θόλου εκλογές. Επεµβάσεις των οργάνων του κατακτητή υπέρ ορισµένων προσώπων, επεµ-

βάσεις του κλήρου, άσκηση ψυχολογικής βίας, σφετερισµοί του αξιώµατος και κληρονοµική 

µεταβίβαση αυτού από πατέρα σε παιδί πέραν του ότι θέτουν σε αµφισβήτηση τη δηµοκρατι-

κότητα του θεσµού, άρα και την ουσία του αυτοδιοίκητου, δηµιουργούν  και ένα ερµηνευτικό 

πλαίσιο για τη δύναµη που απέρρεε από την κατοχή ενός κοινοτικού αξιώµατος και, κατά 

συνέπεια, και τον εξουσιαστικό του χαρακτήρα για τα υπόλοιπα µέλη της κοινότητας. 

 Όσο όµως κι αν προσχωρήσει κανείς στην παραδοχή αυτή το κοινοτικό σύστηµα, ό-

πως δοµήθηκε και εκφράστηκε, επέτρεψε στον πολίτη και στις κοινωνικές δυνάµεις που αρ-

θρώθηκαν να παίξουν έναν εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο στην νοµιµοποίηση του κοινωνικού 

και πολιτικού συστήµατος και σταδιακά, στην εξέλεγξη της εξουσιαστικής κάστας127. Με 

άλλα λόγια  η αυτόνοµη διάθεση των πολιτών της κοινότητας καθορίστηκε σε σηµαντικό 

βαθµό από128 α)την άσκηση του δικαιώµατος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στο επίπεδο 

των κοινοτικών αρχών, β)την αναγνώριση του εντολιακού χαρακτήρα της κοινοτικής εξουσί-

ας και την οροθέτηση των αρµοδιοτήτων της, γ)την περιορισµένη χρονικά ανάθεση ή άσκηση 

της εξουσίας και την επιφύλαξη της δυνατότητας ανάκλησης της σχετικής εντολής, δ) την 

αναγνώριση ενός διαρκούς εξελεγκτικού δικαιώµατος στον «κοινό λαό» και την υποχρέωση 

της κοινοτικής αρχής να λογοδοτεί µε τη λήξη της θητείας της. Τέλος ε) η συνέλευση του 

λαού διατηρεί συχνά στην άµεση εξουσιαστική της εµβέλεια µια σειρά από σηµαντικές αρ-

µοδιότητες, όπως η έγκριση του καταστατικού χάρτη της κοινότητας (του κοινοτικού κανονι-

σµού), η εκλογή πληρεξουσίων στις οθωµανικές αρχές, ο δανεισµός ή πολλές φορές η εκµί-

σθωση των φόρων της κοινότητας, η απόφαση για σηµαντικά ζητήµατα του τόπου και κυρίως 

                                                 
125 Κοντογιώργης, Γ., όπ.π.σελ.409 
126 Βλ. Φίλια, Β, Κοινωνία και εξουσία στην Ελλάδα, Αθήνα , 1974, σσ 13-15. 
127 Ο όρος «κοινωνικές  δυνάµεις» εστιάζεται στον προσδιορισµό των συστατικών στοιχείων  της κοινωνίας, 

είτε αυτός γίνεται «οριζόντια» (κοινωνικά στρώµατα) όπως διατείνεται η λειτουργική θεωρία, είτε «κά-
θετα», µε βάση τις κοινωνικές τάξεις, σύµφωνα µε τον Μαρξισµό. Βλ. Κοντογιώργη , Γ. «Οι Ελλαδικές 
κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις στην ύστερη Τουρκοκρατία. Οι συνθήκες της κοινωνικής και πολιτι-
κής πάλης και οι µεταπελευθερωτικές συνέπειες», σ.7 στο: συµπόσιο- Κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις 

στην Ελλάδα. Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης, Αθήνα, 1977. 
128 όπ.π. σελ.410. 
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η αντιµετώπιση αξιώσεων της τουρκικής εξουσίας ή ισχυρών παραγόντων της κοινότητας, η 

διατύπωση ενός αιτήµατος ή διαµαρτυρίας προς τον κατακτητή. 

 Τούτο σηµαίνει ότι το πρόβληµα εξουσίας στην κοινότητα είναι κατεξοχήν πολιτικό,  

αναφέρεται στους συσχετισµούς που αναπτύσσονται στο χώρο της κοινότητας και η συµµε-

τοχή όλων στην πολιτική αυτή διαδικασία χαλκεύεται στην πραγµατικότητα του εκλογικού 

και ελεγκτικού δικαιώµατος των πολιτών, σε συνδυασµό το εθιµικό δίκαιο και την κοινωνική 

απαξία.  

 Η µορφή αυτή της πολιτικής συµµετοχής των µελών της κοινότητας δεν υποκαθιστά 

βέβαια, ούτε και αµβλύνει την πραγµατικότητα ότι τα κοινοτικά και επαρχιακά αξιώµατα 

ανήκαν σ’ έναν κλειστό και αρκετά περιορισµένο κύκλο προσώπων. Η δοµή της τοπικής αυ-

τοδιοίκησης στην κορυφή της ήταν ολιγαρχική και τέτοια παρέµεινε, µέχρι την ανάδειξη νέ-

ων µελών που προέρχονταν από την τάξη των αστών και κεφαλαιοποιούσαν στην πολιτική 

αγορά  της κοινότητας εκτός από το γόητρο και την περιουσία τους και την ιδεολογία. που 

εξέφραζαν και ήταν στην προκειµένη περίπτωση ανατρεπτική και συνήθως συντάσσονταν µε 

τη θέση για την προάσπιση των ελληνικών εθνικών συµφερόντων στο χώρο της Μακεδονίας.   
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3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΙ-

ΜΝΙΟΥ ΤΗΣ 

 

 Η κατάλυση του Βυζαντινού κράτους από τους Οθωµανούς σήµανε για την Ορθόδοξη 

Εκκλησία την απαρχή µιας νέας περιόδου θρησκευτικής, αλλά και κοσµικής δραστηριοποίη-

σης, αρκετά διαφορετικής απ’ αυτή που είχε διαδραµατίσει κάτω από τη σκέπη των βυζαντι-

νών αυτοκρατόρων, σε καµιά όµως περίπτωση ήσσονος σηµασίας.  

 Η αντιδικία, σε επίπεδο επιχειρηµάτων, για το αν η παραχώρηση προνοµίων στον αν-

θενωτικό Πατριάρχη Γεννάδιο από τον Μωάµεθ Β’ υπήρξε απότοκο της ιδεολογίας του Κο-

ρανίου ή και κάτι περισσότερο, ένας  διπλωµατικός ελιγµός, ως αντιστάθµισµα στην εξαφά-

νιση της τυπικής υπόστασης της χριστιανικής αυτοκρατορίας, ξεπερνά τα όρια της µελέτης 

αυτής. Είναι πάντως σηµαντικό να τονιστεί ότι, σύµφωνα µε το Κοράνιο, οι εθνικές και µο-

νοφυσιτικές θρησκευτικές µειονότητες διατηρούσαν την ταυτότητά τους και την αυτονοµία 

τους, βασισµένες σ’ ένα «συµβόλαιο» (Dimma) ανάµεσα στο Σουλτάνο και τους υπηκόους 

λαούς, που ήταν ταξινοµηµένοι µε βάση τη χριστιανική τους πίστη129. Ήταν λοιπόν, η θρη-

σκευτική ένταξη εκείνη που όριζε την πολιτική συµµετοχή στην κοινωνία του Ισλάµ. 

 Οι  µη µουσουλµάνοι υπήκοοι κατατάσσονταν ανάλογα µε τη θρησκεία τους σ’ ένα 

σύνολο επίσηµα αναγνωρισµένο130. Το ισχυρότερο αριθµητικά ήταν το σύνολο των Ορθοδό-

ξων Χριστιανών, που υπάγονταν στην πνευµατική και κοσµική εξουσία του Πατριαρχείου. 

                                                 
129 Σύµφωνα µε την ιδεολογία του Ισλάµ άρµοζε κάποια ανεκτικότητα από τους Οθωµανούς στους «λαούς της 

βίβλου», στους Χριστιανούς, τους Εβραίους και τους Ζωροάστρες και βασισµένοι στην παράδοση αυτή 
οι Οθωµανοί διατήρησαν την εξουσία τους πάνω στους µη µουσουλµάνους υπηκόους µέσω του συστή-
µατος των µιλλέτ (φυλών). Εκτός από το κυρίαρχο µουσουλµανικό µιλλέτ, υπήρχε το Ορθόδοξο µιλλέτ, 
το Γρηγοριανό Αρµενικό µιλλέτ, το Εβραϊκό, το Καθολικό και αργότερα, τον 19ο αιώνα, το προτεστα-
ντικό µιλλέτ. Για την οργάνωση και τη φύση των µιλλέτ βλ. Clogg Richard, Σύντοµη Ιστορία της Νεώτε-

ρης Ελλάδας,  Αθήνα 1984, σσ. 35-39. 
130 Κατά την άποψη του Νεοκλή Σαρρή, αυτά τα χαρακτηριστικά της ανεξίθρησκης οικουµενικής αυτοκρατορί-

ας τα οποία αποδίδουµε στην οθωµανική κυριαρχία είναι εσφαλµένα. Σύµφωνα µε την άποψή του: «Η 

διαχρονική διαπίστωση της αργυρώνητης ανεξιθρησκείας που χαρακτηρίζει την οσµανική πραγµατικότητα 

καθιστά προβληµατική την άποψη που προβάλλεται, ιδιαίτερα από  τούρκους ή δυτικούς συγγραφείς, κατά 

την οποία η ανοχή των Οσµανών απέναντι των χριστιανών διαπνέονταν από ανθρωπιστικό σκοπό. Κατα-

δεικνύεται ότι ο σκοπός που υπηρετούε η ανοχή των  Οσµανών ήταν σύµφυτος προς τη ratio του οσµανικού 

πολιτειακού µορφώµατος, δηλαδή την ληστρική αποµύζηση του παραγόµενου από τους εξουσιαζόµενους 

υπερπροϊόντος από µέρους της τάξης των ευτυχισµένων εξουσιαστών». Βλ. Σαρρής, Νεοκλής, Οσµανική 

πραγµατικότητα: Συστηµατική παρά-θεση δοµών και λειτουργιών, τ.ΙΙ Η ∆οσιµατική ∆ιοίκηση, Αρσενίδης, 
Αθήνα, σ.529. 

 

 



 

 

45 

Με αυτόν τον τρόπο η οθωµανική κατάκτηση συνεπέφερε την άµεση γεωγραφική διεύρυνση 

της εξουσίας του Πατριαρχείου, πάνω σε σλαβικές κυρίως εθνότητες, πολύ περισσότερο σε 

σύγκριση µε τους τελευταίους αιώνες παρακµής του Βυζαντίου και προσέφερε το πλαίσιο 

µιας ζώνης κυριαρχίας και άµεσης επιρροής στις ελληνόφωνες αρχές του Πατριαρχείου πολύ 

ευρύτερη απ’ εκείνη που διέθεταν πριν την άλωση131. 

 Η Εκκλησία  ήταν, λοιπόν «εθνάρχουσα, θρησκευτικά και παράλληλα πολιτική κεφα-

λή των Χριστιανών»132 και στο πολιτικό επίπεδο αυτός ο εθναρχικός χαρακτήρας µαζί µε την 

κοινοτική αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές συσσωµατώσεις επέτρεψαν την εξέλιξη του Ορ-

θόδοξου Κοινού σε ένα κρατικό µόρφωµα µέσα στην ίδια την αυτοκρατορία.  

 Το ίδιο Οικουµενικό Πατριαρχείο αντιµετώπισε, την κατάλυση του Βυζαντίου από 

τους Οθωµανούς κινούµενο σε δύο βασικούς άξονες. Αναπροσαρµόζοντας την ιδεολογία του 

στην πραγµατικότητα µιας µη χριστιανικής αυτοκρατορίας και µε την αναδοχή της οικουµε-

νικότητας του ρόλου του στον ευρύτερο χώρο της κοινότητας των ορθόδοξων λαών.133 Η 

επίσηµη πολιτική της Εκκλησίας στο πνευµατικό και ιδεολογικό επίπεδο στηρίχτηκε στην 

ενίσχυση του θρησκευτικού αισθήµατος των πιστών της, προβάλλοντας την κατίσχυση του 

δικαίου απέναντι στο άδικο, το δόγµα ότι η ίδια η ζωή είναι απατηλή εφόσον η πραγµατική 

ζωή ξεκινά µετά το θάνατο του ανθρώπου και την ένταξή του στην ουράνια βασιλεία. Η ενί-

σχυση αυτής της δογµατικής ηθικής από την πλευρά της Εκκλησίας είχε ως στόχο να χαλυ-

βδώσει τα δεσµά των πιστών στο πλαίσιο των πολιτικών και θρησκευτικών δραστηριοτήτων 

τους κάτω από τη σκέπη της Εκκλησίας του Χριστού και παράλληλα, να λειτουργήσει ανα-

σχετικά απέναντι στην προσηλυτιστική -µε εθελούσιο ή βίαιο τρόπο- δραστηριότητα των 

Οθωµανών και των δυτικών µισσιονάριων.134 

 Σε τοπικό επίπεδο αντίστοιχα, πέρα από την µεταβίβαση των προνοµίων του εκάστοτε 

Πατριάρχη, υπήρχαν και τα δικαιώµατα- προνόµια των «επιχώριων αρχιερέων» τα οποία και 

                                                 
131 Η επίσηµη ελληνική θρησκευτική γλώσσα του Πατριαρχείου, σχεδιασµένη πάνω σε πρότυπα αρχαίων γλωσ-

σικών µορφών, και η προνοµιακή χρήση της υπήρξαν οι σηµαντικότεροι ίσως παράγοντες, που εξασφά-
λισαν την αναπαραγωγή και την επικράτηση ελληνικής πολιτισµικής κληρονοµιάς στον οθωµανικό χώρο, 
σε αντίθεση όσων λέχθηκαν ή γράφηκαν, στο όνοµα ενός εθνικιστικού αταβισµού, για το δαιµόνιο των 
Ελλήνων ή την ανωτερότητά τους και που παραπέµπουν σε ολοκληρωτικές αντιλήψεις. 

132 Παπαστάθης, Χαράλαµπος, «Η κοινοτική οργάνωση», στο: Η νεότερη και σύγχρονη Μακεδονία,    σ. 84 
133 Η Ορθόδοξη Κοινοπολιτεία, ιδεολογικό δηµιούργηµα του Βυζαντινού κράτους, ενσαρκώθηκε στη µεταβυζα-

ντινή περίοδο ως πολιτική επιβίωσης και ως συνείδηση της ιστορικής αποστολής της Εκκλησίας. Η αντι-
µετώπιση των χριστιανών της οθωµανικής επικράτειας ως ένα ενιαίο πνευµατικό σύστηµα, λειτουργεί ως 
πολιτισµική παρακαταθήκη για την πολιτική -κοσµική αντιµετώπιση του «Κοινού των Χριστιανών» από 
την πλευρά της Εκκλησίας. Ο τελευταίος εκφραστής της ιδέας της Ορθόδοξης Κοινοπολιτείας, ο Πατρι-
άρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακείµ Γ’ υπήρξε όχι µόνο πιστός εντολοδόχος του οικουµενικού χαρα-
κτήρα του Πατριαρχείου, αλλά και αντιµετώπισε τη δίνη που επέφερε ο ανταγωνισµός των εθνικισµών 
στην περιοχή των Βαλκανίων κάτω από αυτό το πρίσµα για το ρόλο της Εκκλησίας. 
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επιβεβαιώνονταν σε κάθε νέα εκλογή µε «βεράτιον», που ενείχε τη θέση διοριστήριου εγγρά-

φου. Οι αρχιερείς ασκούσαν, εκτός από τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα και µια κάποια 

µορφή πολιτικής εξουσίας, η οποία οριοθετούνταν στα επιβεβαιωµένα µε βεράτι προνόµια. 

Πέραν όµως αυτών η ίδια η Εκκλησία ήταν κατ’ εξοχήν αρµόδια σε θέµατα που αφορούσαν 

τις ενέργειες των µελών του ποιµνίου της και στρέφονταν κατά της κρατικής εξουσίας, καθώς 

και στην άσκηση δικαστικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων σε εξωθρησκευτικά θέµατα  που 

αφορούσαν τα µέλη της χριστιανικής κοινότητας.135 Το σηµαντικότερο όµως στοιχείο αποτε-

λούσε ο άγραφος ηθικός κώδικας των µελών της κοινότητας, που αναγνώριζε στον αρχιερέα 

το ρόλο της πνευµατικής και κοσµικής κεφαλής µε τη δυνατότητα ακόµη και του αφορισµού 

από τον ίδιο όσων µελών παρέκκλιναν από αυτό τον κώδικα, γεγονός που ήταν καταλυτικό 

για τη δεµένη µε παραδοσιακές µορφές του βίου µακεδονική κοινωνία.   

 Αντίστοιχα, η πρώτη περίοδος της οθωµανικής κυριαρχίας χαρακτηρίζεται από την 

ισχυρή παρουσία του κλήρου ιδιαίτερα στις µικρότερες κοινότητες, οι οποίες του επιφυλάσ-

σουν συνήθως και το προυχοντικό αξίωµα. Ο κληρικός αναδεικνύεται σε θρησκευτικό και 

εθνικό εκπρόσωπο του τόπου. 

 Μπορούµε να διατυπώσουµε την υπόθεση ότι η υποστήριξη του κατακτητή προς τη 

χριστιανική κοινοτική ηγεσία συναρτάται, σε τελευταία ανάλυση, από την ικανότητά της να 

διεκπεραιώνει την πολιτική του στην κοινότητα και επίσης να συγκρατεί ή καλύτερα να πει-

θαρχεί τις φυγόκεντρες δυνάµεις που επιδιώκουν να παρακάµψουν την κοινοτική πολιτική 

διαδικασία.136 

 Ο πολιτικός ρόλος του κλήρου έµελλε να αποκτήσει µια άλλη διάσταση, όταν η εκ-

κλησία µε την εµβάθυνση των κοινωνικών αντιθέσεων και την είσοδο των νέων ιδεολογικών 

ρευµάτων στην κοινότητα, κλήθηκε να βαρύνει µε το κύρος και τους ιδεολογικούς µηχανι-

σµούς  της υπέρ της έννοµης τάξης.137 

 Η ενσωµάτωση του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στον κρατικό 

µηχανισµό του οθωµανικού κράτους αποτελεί πραγµατικότητα των αρχών του 17ου κυρίως 

αιώνα
138, όταν παίρνοντας ενεργό µέρος στην συγκέντρωση των φορολογικών εισοδηµάτων 

του κράτους, και ανεξάρτητα από τα δοσίµατα, αποκτά, συµβολικά και πραγµατικά, την έν-

νοια µιας διοικητικής δοµής της αυτοκρατορίας. Κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται µια 

                                                                                                                                                    
134 Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί νεοµάρτυρες αναδείχτηκαν την περίοδο αυτή λόγω της αντίστασής τους 

στους αλλόθρησκους, προβάλλοντας τον «υπέρ πίστεως αγώνα». Βλ. σχετικά Σαρρής, Νεοκλής, όπ.π. σ. 
540.  

135 Παπαστάθης, Χαράλαµπος, «∆ιοικητική και εκκλησιαστική οργάνωση, κοινοτική διοίκηση στη Μακεδονία», 
σσ. 490-492,στο: Μακεδονία 4000 χρόνια. 

136 Κοντογιώργης, Γ., όπ.π. σελ.264 
137 Κοντογιώργης, Γ., όπ.π. σελ.287. 
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διαρκώς αυξανόµενη ανάµειξη του λαϊκού στοιχείου, κυρίως των Φαναριωτών, στα εσωτερι-

κά του Πατριαρχείου, ενώ στο τέλος του 18ου αιώνα η διάχυση των ιδεών του ∆ιαφωτισµού 

προκαλεί περαιτέρω µείωση του ηγετικού ρόλου της Εκκλησίας. Τα φαινόµενα αυτά, αντα-

ποκρινόµενα στην κοινωνική µεταβολή που σηµειώνονταν αργόσυρτα στην οθωµανική κοι-

νωνία και ιδιαίτερα στο ελληνικό στοιχείο, δηµιούργησαν συνθήκες ανταγωνισµού των ποι-

κίλων φορέων της εκκλησιαστικής εξουσίας (Πατριάρχης, λαϊκοί εκπρόσωποι , Φαναριώτες, 

εκκλησιαστικά στελέχη), οι οποίες είχαν ως αποτέλεσµα το διοικητικό εξοβελισµό της λαϊκής 

συµµετοχής, σε σύγκριση µε προηγούµενα έτη, την εξασθένιση των δεσµών της Εκκλησίας 

µε το ποίµνιό της, καθώς οι φορείς της αριστοκρατίας προωθούσαν τα συµφέροντά τους και 

τέλος, την παράλληλη άρση ουσιωδών χαρακτηριστικών της οικουµενικότητας, καθώς µια 

µικρή µερίδα Ελλήνων µεγαλοαστών επηρέαζε τις αποφάσεις και τους προσανατολισµούς 

του Πατριαρχείου.   

 Στον ίδιο άξονα κινήθηκε και η εκπαιδευτική πολιτική του Πατριαρχείου. Οι δεσµοί 

της εκκλησίας µε την εκπαίδευση, ανάγονται στα πρώιµα βυζαντινά χρόνια. Αφού επί αιώνες 

προµήθευσε για τις ανάγκες της στοιχειώδους εκπαίδευσης «αυτοσχέδιους» ιεροδιδασκά-

λους, οι οποίοι δίδασκαν την Οκτώηχο, το Ψαλτήρι, τις πράξεις και τις επιστολές των Απο-

στόλων,139 σταδιακά άρχισε να παραχωρεί τη θέση της στις κοινότητες και σε εύπορους ιδιώ-

τες, παραµένοντας πάντοτε, σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο η ανώτατη διοικητική αρχή κάθε 

κοινωνικής και πνευµατικής δραστηριότητας του ποιµνίου της και ιδιαίτερα στις συνθήκες 

της εκπαιδευτικής έξαρσης, που θα παρακολουθήσουµε παρακάτω. 

  Το Πατριαρχείο, κατ’ εξοχήν αρµόδιο για θέµατα εποπτείας και ελέγχου της εκπαί-

δευσης των Ορθοδόξων Χριστιανών και των ελληνικών κοινοτήτων, ασκεί το ρόλο του αυτό  

σε συνάρτηση µε τις γενικότερες πολιτικές συγκυρίες και τις πιέσεις που ασκεί συχνά, η ο-

θωµανική διοίκηση140, στο πλαίσιο της εξέλιξης του Ανατολικού ζητήµατος και των φάσεων 

του Προνοµιακού ζητήµατος. Είναι µια περίοδος όπου το ίδιο το Πατριαρχείο ασκεί µια εκ-

παιδευτική πολιτική στον άξονα των αµφιταλαντεύσεων που προκαλούσε η εξάπλωση των 

εθνικών ανταγωνισµών και της προσπάθειας των Ελλήνων Χριστιανών της Αυτοκρατορίας 

να αντεπεξέλθουν σ’ αυτούς και του Οικουµενικού πνεύµατος, που παραπέµπει στο πλαίσιο 

                                                                                                                                                    
138 Βλ. Κωστή, Κώστα, «Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ....», όπ.π σελ. 64 
139 Βλ. Γεδεών Ι., Μανουήλ, Η πνευµατική κίνησις του Γένους κατά τον ΙΗ’ και ΙΘ’ αιώνα, Εκδοτική φροντίδα 

Άλκης Αγγέλου- Φίλιππος Ηλιού, Αθήνα 1976, σ.11 
140  Ζιώγου, Σιδηρούλα, όπ.π. σ.25 
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της ιδεολογίας του «οικουµενικού και πολυεθνικού πολιτισµού» και της αναγέννησης της 

Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης, υπό την αιγίδα του Οικουµενικού Πατριαρχείου.141  

Από το 1862 αναγνωρίζεται ως ανώτατη αρχή της Εκκλησίας εκτός από τον Πατριάρ-

χη και την Ιερά Σύνοδο και το ∆ιαρκές Μικτό Συµβούλιο, το οποίο αποτελούνταν από 12 

µέλη- 4 αρχιερείς και 8 λαϊκούς. Ο χρόνος υπηρεσίας των µελών ήταν διετής και κάθε χρόνο 

ανανεώνονταν κατά το ήµισυ. Στη δικαιοδοσία του ∆ιαρκούς Μικτού Συµβουλίου υπαγόταν 

η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της Εκκλησίας, καθώς και θέµατα που σχετίζονταν 

µε την εκπαίδευση των Ορθοδόξων.142 Αργότερα, για την εύρυθµη λειτουργία της εκπαίδευ-

σης των Ορθόδοξων κοινοτήτων στο πλαίσιο του Πατριαρχείου συστήνεται ένα περισσότερο 

εξειδικευµένο όργανο µε τον τίτλο «Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή». Η πρώ-

τη συνεδρίασή της έλαβε χώρα στις 2 Φεβρουαρίου 1873 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

λειτουργίας της Επιτροπής:143 

«Η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή είναι η ανώτατη αρχή η αντιπροσω-

πεύουσα την Α. Π. τον Οικουµενικόν Πατριάρχην, εις πάντα τα αφορόντα την παιδείαν, προς ην 

                                                 
141 Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ως προς το θέµα της οικουµενικότητας του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 

είναι  η άποψη που προβάλλει ο Σαρρής, βλ. Σαρρής, Νεοκλής, όπ.π. σ.543, σύµφωνα µε την οποία: « 
...Η διάκριση των ορθοδόξων εθνοτήτων κατοχυρώνει την οικουµενικότητα του Πατριαρχείου σύµφωνα 

προς τη δηλωµένη βούληση του οσµανικού κράτους.....Η παρατήρηση πως σε παραδουνάβιες ηγεµονίες ή  

οσµανικές επαρχίες γενικά, υπήρξε µια  συνειδητή προσπάθεια εξελληνισµού των πιστών κρίνεται αδόκι-

µη....το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως επί οσµανοκρατίας ήταν περισσότερο υπερεθνικό απ’ ό,τι στα 

έσχατα χρόνια του Βυζαντίου και κατ’ αναλογία ήταν τόσο «ελληνικό», όσο «τουρκικό» ήταν το ίδιο το ο-

σµανικό κράτος. Τούτο  έχει την έννοια πως η εικόνα που παρέχουν αµφότερα σε τρίτους δικαιολογεί έναν 

παρόµοιο εθνικό χαρακτηρισµό. Όπως το Οσµανικό κράτος επίσηµα δεν αποδεχόταν για τον εαυτό του το 

χαρακτηρισµό «τουρκικό» ή δε τον εννοούσε, έτσι και το Πατριαρχείο αισθανόταν πως εκπροσωπεί το υπε-

ρεθνικό πλήρωµα των Ορθοδόξων. Ταυτόχρονα η ιδιότητα του «ελληνικού» και του «τουρκικού» άρχισε να 

αποδίδει διαφορετική συγκρότηση του κοινωνικού µορφώµατος και του πολιτιστικού του συγκειµένου.» Η 
παραδοχή της άποψης αυτής του συγγραφέα αφήνει να διαφανεί η πολύτιµη προσπάθεια που καταβλή-
θηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο να ισορροπήσει ανάµεσα στο πώς αντιλαµβανόταν το ίδιο την 
παρουσία του και στις πιέσεις που του ασκούνταν από την οθωµανική διοίκηση, αλλά και από το ελληνι-
κό κράτος. Εντασσόµενη όµως, στο θεωρητικό πλαίσιο που προβάλλει ο Σαρρής στο έργο του, η άποψη 
αυτή δηµιουργεί αποκαλυπτικές ερµηνευτικές προεκτάσεις, τις  οποίες κάθε άλλο παρά επιδιώκει ο ίδιος. 
Η παραβολή της οθωµανικής- «τουρκικής» αυτοκρατορίας µε την Οικουµενική- «ελληνική» Εκκλησία - 
η διαφορά σ’ αυτό που φαίνονται και σ’ αυτό που είναι δηλαδή- εντάσσει αµφότερα στη λογική της διά-
κρισης και της εύνοιας  ενός µερίσµατος του πληθυσµού στον οποίο οικονοµικά- πολιτικά και θρησκευ-
τικά- πνευµατικά, αντίστοιχα, απευθύνονται. Η ίδια ευνοϊκή θέση των Οθωµανών στην οσµανική πραγ-
µατικότητα θα έπρεπε να αντιστοιχεί και στους Έλληνες στην Οικουµενική Εκκλησία, δίδοντας τα κίνη-
τρα στα άλλα µερίσµατα του ποιµνίου της για διεκδικητικές συµπεριφορές ή και αποσχιστικές τάσεις. 
Και µια τέτοια θέση αδικεί µάλλον, παρά φανερώνει τις προθέσεις του Πατριαρχείου, καθώς µπορεί ο 
πολιτισµικός ηγεµονισµός του Πατριαρχείου, κυρίως µέσω  της χρήσης της λόγιας ελληνικής γλώσσας 
στη λατρεία,  να υπήρξε καθοριστικός στην ανάδειξη της θέσης των Ελλήνων στους κόλπους του, ούτε 
όµως είχε το χαρακτήρα της αποκλειστικότητας,- ίσως και της συνειδητότητας, καθώς αφορούσε µια µι-
κρή ελίτ στους κόλπους του ελληνισµού-, ούτε  και θα είχε τόσο έντονα αποτελέσµατα, αν δεν συνέδρα-
µε αποφασιστικά η έξαρση των εθνικιστικών επιδιώξεων, που χρησιµοποίησαν πολλές φορές ως προκά-
λυµµα την πολιτισµική αυτή ηγεµονία. 

142 Σολδάτου, Χρήστου, Η εκπαίδευση και η πνευµατική κίνηση του Ελληνισµού της Μ. Ασίας (1800- 1922), τόµ. 

Γ’ : Η εξάρτηση και η δραστηριότητα των σχολείων, σσ. 21-35 
143 Πρακτικά συνεδριάσεων Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Κώδιξ Α’, συνεδρίαση Ι∆’, 

άρθρο Κανονισµού 17. 
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έχουσι την αναφοράν πάσαι αι εν τη περιφερεία του Οικουµενικού Θρόνου Ορθόδοξαι Σχολαί, 

Εφορείαι και αι περί των Σχολών Αδελφότηται». 

 Οι εργασίες της Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής (Π.Κ.Ε.Ε.) επικε-

ντρώνονται γύρω από τους θεµατικούς άξονες του ελέγχου των διδακτικών βιβλίων, που 

χρησιµοποιούνταν στα σχολεία της οθωµανικής επικράτειας και την έγκριση καταλόγου βι-

βλίων που µετά και από κυβερνητική έγκριση θεωρούνταν κατάλληλα για τις διδακτικές ανά-

γκες των σχολείων, της εξέτασης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των διδασκόντων, 

που εργάζονταν στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης και των προαστίων της, των σχέσεων 

των διδασκόντων µε τους εφόρους και τους κατοίκους των κοινοτήτων, του ελέγχου και της 

εποπτείας της εύρυθµης λειτουργίας των σχολείων της πρωτεύουσας, της επεξεργασίας εκθέ-

σεων και επιστολών πάνω σε εκπαιδευτικά θέµατα, που κατέφθαναν από διάφορες περιοχές 

υποκείµενες στο Οικουµενικό Πατριαρχείο.  

Το ζήτηµα που απασχόλησε ιδιαίτερα τις συνεδριάσεις της Π.Κ.Ε.Ε. ήταν αυτό της 

δυνατότητας προώθησης ενός ενιαίου εκπαιδευτικού συστήµατος στα πρότυπα συγκεντρωτι-

κών κρατών.144 Το σχέδιο της οµογενοποίησης των βασικών παραµέτρων της εκπαίδευσης- 

διδακτικών βιβλίων, προγραµµάτων διδασκαλίας, συστήµατος αξιολόγησης, ενιαίας εκπαι-

δευτικής δοµής- ονοµάστηκε «οµοιόµορφον της εκπαιδεύσεως σύστηµα»145. Η επιτροπή ζή-

τησε από τους αρχιερείς στη µητροπολιτική περιφέρεια των οποίων λειτουργούσαν Γυµνάσια 

την αποστολή από τους γυµνασιάρχες των προγραµµάτων διδασκαλίας, καθώς και προτάσεις 

για την επίτευξη του οµοιόµορφου προγράµµατος. Το ίδιο συνέβη και µε όλα τα σχολεία της 

Κωνσταντινούπολης. Η επεξεργασία των δεδοµένων από την Π.Κ.Ε.Ε. για το οµοιόµορφο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, µολονότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δεν µας είναι ακόµη γνωστή, 

πάντως είναι σηµαντική αυτή καθαυτή ως πράξη, καθώς µάλιστα συµβαίνει σε παράλληλη 

διαδικασία µε την αντίστοιχη προσπάθεια του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου για την 

επεξεργασία ενός οµοιόµορφου εκπαιδευτικού συστήµατος για τα ελληνικά σχολεία.146  

Η οργάνωση και συστηµατοποίηση του δικτύου παροχής πληροφοριών της εκπαιδευ-

τικής δραστηριότητας του ποιµνίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο και αν µπορεί κανείς να 

προσχωρήσει στην υπόθεση ότι αυτή η κίνηση έγινε και υπό την πίεση της οθωµανικής διοί-

                                                 
144 Όπως επισηµαίνει η Σιδηρούλα Ζιώγου, Βλ. Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Η εκπαιδευτική δραστη-

ριότητα της ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας», όπ.π. 
σ. 126, η εκπαιδευτική φιλοσοφία του Οικουµενικού Πατριαρχείου προς «το οµοιόµορφο» της εκπαίδευ-
σης» είχε διαφανεί ήδη από το 1846, όταν µε την αποστολή στις Μητροπόλεις του «Κανονισµού των Αλ-
ληλοδιδακτικών και Ελληνικών Σχολείων των τε εν Κωνσταντινουπόλει και εν απάσαις ταις τω Οικου-
µενικώ Θρόνω υποκειµέναις Επαρχίαις», επεχείρησε να εισάγει ένα κοινό διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας 
των ελληνικών σχολείων. 

145 Πρακτικά συνεδριάσεων Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, Κώδιξ Α’,  Συνεδρίαση ΙΓ’. 
146 όπ.π. Συνεδρίαση ΙΓ’ 
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κησης και του ελληνικού κράτους, αποδεικνύει την ανάγκη που εκφράζεται σε κεντρικό επί-

πεδο να ελεγχθεί η εκπαιδευτική  διαδικασία. Το ερώτηµα είναι γιατί τη συγκεκριµένη στιγ-

µή. Στοιχεία, όπως η υπερβολική ανάπτυξη του σχολικού δικτύου,  η ανάµειξη σ’ αυτό όλο 

και περισσότερων ιδιωτών και παράκεντρων παραγόντων, είχαν καταστήσει δυσχερή την 

παρακολούθηση, έστω και σε αδρές γραµµές του σχολικού δικτύου. Από την άλλη η καλύτε-

ρη οργάνωση αυτού ήταν προϋπόθεση για την ανάσχεση της δυναµικής που προσλάµβανε η 

βουλγαρική και πανταχόθεν προπαγάνδα. Χαρακτηριστικό της εποχής είναι επίσης και η ε-

νεργότερη ανάµειξη της οθωµανικής διοίκησης, παράγοντας που ασκούσε πίεση για µια πα-

ρεµβατική εκπαιδευτική πολιτική από την πλευρά του Πατριαρχείου. Τα ποιοτικά χαρακτη-

ριστικά µιας ενέργειας είναι όµως αυτά που προσδίδουν και το αληθινό νόηµα των προθέσε-

ων της. Και αυτά, κατά τη γνώµη µας, συνηγορούν στην άποψη ότι το κυρίαρχο στοιχείο το 

οποίο λανθάνει στην αξίωση του Οικουµενικού Πατριαρχείου για οµοιόµορφη εκπαίδευση 

είναι, πέραν των άλλων, η διάθεσή του να παραµείνει ο κεντρικός φορέας της εκπαίδευσης, 

όπως και κάθε κοινωνικής δραστηριότητας του ποιµνίου του και ει δυνατόν σε ένα πολυεθνι-

κό, οικουµενικό σχήµα του ποιµνίου, ελαχιστοποιώντας τις φυγόκεντρες τάσεις.147 

Η λειτουργία της Π.Κ.Ε.Ε. οφείλει να αποτελέσει αντικείµενο επισταµένης µελέτης 

προκειµένου να φωτιστούν οι επιδιώξεις και τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

του Πατριαρχείου. Πάντως η εντύπωση που µένει να επιβεβαιωθεί ή να καταρριφθεί είναι 

πως το πατριαρχικό αυτό όργανο λειτούργησε περισσότερο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων 

µιας κεντρικής σχολικής Εφορείας των σχολών της Κωνσταντινούπολης, παρά σαν τον κε-

ντρικό εκπαιδευτικό φορέα των πιστών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κυρίως λόγω των δυσχε-

ρειών που είχε να αντιµετωπίσει µέσα στο µωσαϊκό των συµφερόντων που διακυβεύονταν 

από πολλές πλευρές στο σχολικό δίκτυο του ποιµνίου του Πατριαρχείου. 

Άλλωστε, τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής πολιτικής του Πατριαρχείου και ι-

διαίτερα µετά την απόσχιση της Βουλγαρικής εκκλησίας, παρουσιάζουν πολλές φορές αντι-

φατικότητα, ανάλογη ίσως της σύγχυσης που επικρατούσε στους κόλπους της για την κατεύ-

θυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει148 και της αµηχανίας της απέναντι στο σαφέστατα πα-

ρεµβατικό ρόλο της οθωµανικής διοίκησης για την περίοδο αυτή. Όπως επισηµαίνει η Σ. 

Ζιώγου: «Σε γενικές γραµµές, φαίνεται πως οι ελληνικές κοινότητες έχουν εξασφαλίσει, ιδιαίτε-

                                                 
147 Με αυτήν την προαίρεση  ερµηνεύουµε την αντιδικία του Πατριαρχείου µε τον ελληνικό Φιλολογικό Σύλλο-

γο στο θέµα της οµοιόµορφης εκπαίδευσης- αντιδικία που κορυφώθηκε µε τη σύσταση της «Αγαπάτε 
Αλλήλους», όπως επίσης και την απαντητική επιστολή της σχολικής Εφορείας Ιωαννίνων προς την Επι-
τροπή, στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η πόλις διά πολλούς λόγους δεν αναγνωρίζει άλλην 

αρχήν των εκπαιδευτηρίων αυτής, ει µη την υπ’ αυτής διοριζοµένην εφορείαν». 
148 Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η θέση του Πατριαρχείου απέναντι στους Σέρβους και την εκπαιδευτική  τους δρα-

στηριότητα.  
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ρα την τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας, πολλά περιθώρια αυτοδιοίκησης και 

αυτοδιαχείρισης στα εκπαιδευτικά ζητήµατα, αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσιµες για την εκ-

κλησία και το γένος το Πατριαρχείο παρεµβαίνει δραστικά και, συχνά, πιεστικά.»149 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Ζιώγου, Σιδηρούλα, όπ.π. σ.26 
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4.ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.  

4.1.Από το τιµαριωτικό σύστηµα στον κατοχύρωση των millet 

 Από τα τέλη του 16ïõ αιώνα, για να επανέλθουµε στο διοικητικό πλαίσιο του Οθωµα-

νικού κράτους, παρατηρούµε, όπως τονίσαµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, µια προϊούσα ενί-

σχυση των κοσµικών και πολιτικών αρµοδιοτήτων της Εκκλησίας, που στο συγκεκριµένο 

διάστηµα εκφράζεται µε την σύµπτυξη θρησκευτικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων και δι-

καιοδοσιών, φαινόµενο που ισχύει όχι µόνο στους Ορθόδοξους πληθυσµούς, αλλά και στους 

µουσουλµανικούς και τους εβραϊκούς. Η κατάληξη αυτής της σοβούσας οργανωτικής κρίσης 

του Οθωµανικού κράτους αφορά την τυπική αναγνώριση-διάκριση διαφόρων πληθυσµών της 

Αυτοκρατορίας, ανάλογα µε το θρήσκευµά τους ή το δόγµα τους (κατοχύρωση των millet) 

τον 19 αι. Η κατοχύρωση των millet από το κράτος πέρα από την εναγώνια έκφραση εκσυγ-

χρονισµού και εξευρωπαϊσµού των δοµών του κράτους, πέρα από την ανάγκη αντιµετώπισης 

του πλαισίου παρακµής και συρρίκνωσης της Αυτοκρατορίας150, ήταν συµβατή µε µακραίω-

νες παραδόσεις και πρακτικές µε τα ιδεολογικά ή θρησκευτικά δεδοµένα -«θέσφατα»- της 

Αυτοκρατορίας- σύµφωνα µε το Κοράνιο, όλες οι εθνικές και θρησκευτικές µειονότητες δια-

τηρούσαν την ταυτότητα και την αυτονοµία τους βασισµένες σ` ένα «συµβόλαιο» (Dimma) 

ανάµεσα στον Σουλτάνο και τους υπόδουλους λαούς, που ήταν ταξινοµηµένοι µε βάση τη 

θρησκευτική τους πίστη.151 

                                                 
150 Η παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας είχε καταστεί ιδιαίτερα έκδηλη από τις πρώτες δεκαετίες του 

19ου αι. Ποικίλα γεγονότα, όπως ήταν οι ανταρσίες του Αλή Πασά και άλλων τοπαρχών  στην Αλβανία, 
Βουλγαρία και Βοσνία, η ανακήρυξη της Σερβίας σε αυτόνοµη ηγεµονία, η ίδρυση του ελληνικού κρά-
τους, η απόσχιση της Αιγύπτου του Μεχµέτ Αλή, ο Ρωσοτουρκικός πόλεµος είχαν κλονίσει συθέµελα 
την αυτοπεποίθηση των αξιωµατούχων του Οθωµανικού κράτους. Ενδιαφέρουσα ως προς την κρίση αυ-
τή είναι η άποψη που διατυπώνει ο ∆. Κιτσίκης, σύµφωνα µε την οποία η κρίση που αντιµετώπισε την 
περίοδο αυτή η οθωµανική Αυτοκρατορία ήταν κατεξοχήν κοινωνική και είχε να κάνει µε την αδυναµία 
των µουσουλµάνων υπηκόων της να καταλάβουν δυναµικές θέσεις στη διαµορφούµενη µεταπρατική α-
στική τάξη. Βλ. Κιτσίκη, ∆. Ιστορία της οθωµανικής Αυτοκρατορίας 1204-1924, σσ.130-131, θέση µε την 
οποία συµφωνεί  και ο Γεώργιος ∆ερτιλής επισηµαίνοντας ότι : «αυτό ήταν ένα από τα κύρια αίτια που 

οδήγησαν την αυτοκρατορία στην πτώση της: ότι η δύσκαµπτη κοινωνική δοµή του µουσουλµανικού πυρήνα 

της δεν επέτρεψε την ανάπτυξη µιας εθνικής αστικής τάξης, της µόνης που θα µπορούσε να υπερασπίσει την 

Τουρκία ενάντια στον ιµπεριαλισµό της καπιταλιστικής ∆ύσης.» Βλ. ∆ερτιλής, Γιώργος., «Η αυτονοµία της 
πολιτικής από τις κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλάδα του 19ου αιώνα.», στο: συµπόσιο- κοινωνικές και 

πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα, , Εταιρεία Πολιτικής Επιστήµης Αθήνα, 1977 σ.43. 
151 Τσουκαλάς, Κ., Εξάρτηση και αναπαραγωγή: Ο κοινωνικός ρόλος των εκπαιδευτικών µηχανισµών στην Ελλά-

δα (1830 - 1922) Β` Έκδοση, Ιστορική Βιβλιοθήκη Θεµέλιο, Αθήνα 1977, σελ.32. 
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 Η διαφορά που εγκαινιάζεται µε την κατοχύρωση των millet, είναι ότι στο εξής η τα-

ξινόµηση αυτή των κατοίκων µε βάση τη θρησκευτική τους πίστη, εκφράζει και µια διοικητι-

κή ενότητα στο πλαίσιο του κράτους µε θεσµική υπαγωγή στην εξουσιαστική  αρχή της θρη-

σκευτικής τους ηγεσίας. Μ` αυτόν τον τρόπο οι έλληνες Ορθόδοξοι, ανάµεσα στις εθνότητες 

της περιοχής, έχουν την ευκαιρία να σφυρηλατήσουν έναν ολοκληρωµένο και σύννοµο πια 

πολιτικό και ιδεολογικό µηχανισµό µε κύριο εκφραστή το Οικουµενικό Πατριαρχείο στην 

Κωνσταντινούπολη. 

 Συνοψίζοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω έχουµε να παρατηρήσουµε ότι η έν-

νοια του  millet, αλλά και η λειτουργία του θεσµού στα πλαίσια του Οθωµανικού κράτους δεν 

απετέλεσαν πραγµατικότητες παρά µόνον των τελευταίων αιώνων της ζωής της Αυτοκρατο-

ρίας. Οι διαδικασίες «αποσύνθεσης» της οθωµανικής αυτοκρατορίας συνδέονται µε την απο-

δυνάµωση του βασικού διοικητικού και πολιτικού µηχανισµού ενσωµάτωσης των πληθυσµών 

στο κράτος, του τιµαρίου.152 Οι διαδικασίες «διοικητικής αποκέντρωσης» αντιµετωπίζονται 

ως φυσιολογική συνέπεια αυτής της αποσύνθεσης  µε ταυτόχρονη αναζήτηση υποκατάστα-

των του τιµαρίου στη θρησκευτική κατηγοριοποίηση, που µόνο το 19ï αι. θα γνωρίσει την 

τυπική της αναγνώριση µέσω της θεσµικής κατοχύρωσης των millet, ως εναλλακτικό µηχανι-

σµό πολιτικής διοίκησης.153  

  

4.2. Η περίοδος των Μεταρρυθµίσεων και οι Εθνικοί Κανονισµοί 

 Το ζήτηµα της µακράς µεταρρυθµιστικής περιόδου µε την οποία η οθωµανική διοίκη-

ση -ή µάλλον µέρος αυτής- επιχείρησε να αντιµετωπίσει τη σοβούσα κρίση στους κόλπους 

του κράτους προσφέρεται για διάφορες ερµηνείες τόσο σε ό,τι αφορά την αφετηρία της, όσο 

και τα αποτελέσµατα που προκάλεσε για τους Έλληνες της οθωµανικής Αυτοκρατορίας -και 

κυρίως στην διοικητική τους αυτοτέλεια.. 

 Αρχικά, πριν τη διερεύνηση του θέµατος, κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνουµε κάποιες  

βασικές παραδοχές και να αποµονώσουµε τις σηµαντικές ιστορικές στιγµές για την πορεία 

των µεταρρυθµίσεων. Έχουµε ήδη αναφέρει το συνέδριο της Βιέννης το 1815 και τη διαίρεση 

της Ευρώπης σε σφαίρες επιρροής, από την οποία εκφράζεται η αντίληψη της ευρωπαϊκής 

                                                 
152 Κωστής, Κ., όπ.π. σελ. 61. 
153
Το γεγονός ότι αυτή η θρησκευτική αυτή κατηγοριοποίηση , µέσω του συστήµατος των millet, δεν αποτελεί 

µόνο την υλοποίηση της τάσης για σύµφυση διοίκησης και θρησκείας, αλλά και ανταπόκριση σε οργανι-
κές αδυναµίες του οθωµανικού διοικητικού και πολιτικού συστήµατος, διαφαίνεται και από την εφαρµο-
γή του και στους µουσουλµανικούς πληθυσµούς µέσω της αύξησης της βαρύτητας που αποκτά το Ισλάµ 
στους µηχανισµούς λήψης διοικητικών και πολιτικών αποφάσεων της Αυτοκρατορίας. Βλ. Κωστή, Κ. 
όπ.π.σελ.63. 



 

 

54 

Συναυλίας για το status quo στην Ανατολική Ευρώπη την περίοδο αυτή, εντελώς αποκοµµένη 

από το συµφερτό των εθνικών κινηµάτων που αρχίζουν να ζώνουν την περιοχή. Συγχρονικά 

σχεδόν, λαµβάνουν χώρα µια σειρά επαναστατικών κινηµάτων στην οθωµανική αυτοκρατο-

ρία, στα οποία η παρέµβαση των Ευρωπαϊκών ∆υνάµεων αποβαίνει καταλυτική για την ευό-

δωση των κινηµάτων154. Ταυτόχρονα, όπως έχουµε αναφέρει, την ίδια περίπου περίοδο η 

οθωµανική επικράτεια αποτελεί µια ιδανική πραγµατικότητα για τα ξένα εµπορικά συµφέρο-

ντα, όντας µια περιφερειακή ζώνη στο διεθνές εµπόριο. 

 Όλα αυτά τα δεδοµένα µας δηµιουργούν την πεποίθηση ότι η εισαγωγή των Μεταρ-

ρυθµίσεων, που είναι σίγουρο ότι υποβοηθήθηκε από τις Μεγάλες ∆υνάµεις155, αφορούσε 

κυρίως γι’ αυτές την ελπίδα ανάσχεσης των εθνικιστικών κινηµάτων που σοβούσαν στους 

κόλπους της αυτοκρατορίας και θα συνεπέφεραν εκτός από τον περαιτέρω διαµελισµό της 

και την αλλαγή του status quo της περιοχής, µε την ανασφάλεια που θα σήµανε το γεγονός 

αυτό.156  

 Στην ίδια λογική, και παρότι η εισαγωγή του Χαττ-ι-Χουµαγιούν υπαγορεύτηκε κυρί-

ως από τη Γαλλία και την Μεγάλη Βρετανία, εµπίπτει και η διάθεση µιας µερίδας της οθωµα-

νικής διοίκησης µε φιλοδυτικούς και προοδευτικούς προσανατολισµούς για τις προϋποθέσεις 

ενός νέου οθωµανικού πολυεθνικού πατριωτισµού, που θα καθιέρωνε ενιαίο πολιτικό καθε-

στώς για όλες τις εθνότητες της αυτοκρατορίας. Η λογική αυτή εξέφραζε την αγωνία για την 

ακεραιότητα της επικράτειας και βασίζονταν στην άποψη ότι η πολιτική ισότητα προορίζο-

νταν να απολήξει στη δηµιουργία ενός πολυεθνικού κράτους εµπνευσµένου από τα δυτικά 

πρότυπα και βασισµένου σε αρχές ελευθερίας και συναδέλφωσης όλων των υπηκόων του, 

ανεξάρτητα από τη φυλετική ή τη θρησκευτική τους συνείδηση. Η προσπάθεια αυτή προσέ-

κρουε σε δύο βασικούς άξονες στους οποίους επί αιώνες  ήταν οροθετηµένη η ισλαµική κοι-

νωνία και η οθωµανική διοίκηση, αντίστοιχα. Κάθε µορφή ισότητας  στους κόλπους του ο-

θωµανικού κράτους µεταξύ µουσουλµάνων και αλλοθρήσκων ερχόταν σε αντίθεση µε το 

                                                 
154 Όπως εύστοχα υποστηρίζει ο Μοσκώφ, Βλ. Μοσκώφ Κωστής, όπ.π. σελ.76, «......ο ελλαδικός άνθρωπος 

γρήγορα θα ενστερνιστεί αυτό που µέσα από την εντελέχεια της ελλαδικής δοµής πηγάζει: πως η απελευθέ-

ρωση δεν µπορεί να γίνει πράξη, παρά σε συνάρτηση µε τις αντιθέσεις των δυνάµεων εκείνων, που ηγεµο-

νεύουν σε µια κλίµακα, που ήδη τότε είχε πάψει να είναι παγκόσµια.» 
155 Βλ. Σβολόπουλου, Κ., Κωνσταντινούπολη 1856-1908, Η ακµή του Ελληνισµού, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 

1994,  σελ. 26 
156 Ενισχυτική αυτής της υπόθεσης είναι η µαρτυρία του Βρετανού πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη, ο οποί-

ος σε µια επιστολή που απευθύνεται στον Υπουργό εξωτερικών Lord Russel, στις 26 Ιουλίου του 1859, 
αναφέρει: « Η νέα κατάσταση πραγµάτων που έχει ανακύψει είναι δυνατό να απολήξει στην εξουδετέρωση 

ή την άµβλυνση των εθνικιστικών κινηµάτων µε την αφοµοίωση και διερεύνηση της συµµετοχής των υποτε-

λών εθνοτήτων στην άσκηση της εξουσίας... Αφήστε τους ραγιάδες να αναλάβουν δηµόσια αξιώµατα επιτε-

λώντας τα καθήκοντά τους  σε όφελος της κεντρικής εξουσίας, να περιβληθούν µε δύναµη, η οποία στην 

Ανατολή προσδίδει ιδιαίτερο γόητρο και θα διεισδύσουν ανεπαίσθητα στο προνοµιούχο και κυρίαρχο σώµα 

του κράτους». Σβολόπουλος , Κ., όπ.π. σελ. 25 
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ιερωνυµικό δίκαιο. Η µεγάλη πλειοψηφία της οθωµανικής διοίκησης εξάλλου, πρέσβευε την 

αντίληψη ότι η αντιµετώπιση της διοικητικής και οικονοµικής πολυδιάσπασης του οθωµανι-

κού χώρου έπρεπε να βασιστεί σε έναν µεγαλύτερο συγκεντρωτισµό στη διοίκηση.157 

 Το κύριο λοιπόν ερώτηµα αφορούσε τη δυνατότητα αφοµοίωσης, µέσω των Μεταρ-

ρυθµίσεων, των εθνικών αντιθέσεων στους κόλπους ενός αµοιβαία αποδεκτού πολυεθνικού 

σχήµατος, ή αντίθετα, την επικράτηση των εθνικών ανταγωνισµών και την τελική πολυδιά-

σπαση της επικράτειας σε επιµέρους κρατικές οντότητες.  

 Η περίοδος των µεταρρυθµίσεων άρχισε ουσιαστικά το 1826, µε την πράξη κατάργη-

σης του σώµατος των γενιτσάρων158 πέρασε από την έκδοση του « Χατι- Σερίφ» το 1839, το 

οποίο, αναθεωρώντας τα προνόµια που κατά καιρούς είχαν παραχωρηθεί προσέφερε εγγυή-

σεις για ισότητα και σεβασµό της τιµής και της περιουσίας όλων των υπηκόων της αυτοκρα-

τορίας και βρήκε την αποκορύφωσή της µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο, όταν η Υψηλή Πύλη, µε 

αντάλλαγµα την αναγνώριση του Σουλτάνου ως Ευρωπαίου ηγεµόνα από τις Ευρωπαϊκές 

δυνάµεις, εκδίδει το Χαττ- ι- Χουµαγούν στις 18 Φεβρουαρίου του 1856.159 Το Χαττ- ι- Χου-

µαγιούν προέβλεπε ειδικά πρακτικά µέτρα για την εφαρµογή των αρχών της «οθωµανικής 

ισοπολιτείας»: µουσουλµάνοι και χριστιανοί θα είχαν ίση πρόσβαση στη διοίκηση και τη δι-

καιοσύνη, στην εκπαίδευση και το στράτευµα και εξισωµένες φορολογικές υποχρεώσεις. Ο 

επόµενος και ύστατος σταθµός στην µακρά αυτή περίοδο των µεταρρυθµίσεων αποτελεί η 

παραχώρηση Συντάγµατος από την οθωµανική διοίκηση το 1876. 

 Η τριετία 1875-1878 σηµατοδοτεί µιαν από τις οξύτερες κρίσεις στην ιστορία του 

Ανατολικού ζητήµατος. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής επαναστατεί η περιοχή της Ερζεγο-

βίνης βοηθούµενη από τους Σέρβους, ενώ η κρίση οξύνεται ακόµη περισσότερο µε τον πόλε-

µο ανάµεσα στην Τουρκία και τη Σερβία τον Ιούνιο του 1876, ενώ πρωτύτερα, τον Απρίλιο 

του ίδιου χρόνου είχαν επαναστατήσει και οι Βούλγαροι των οποίων η επανάσταση επεκτά-

θηκε στο διαµέρισµα του Τυρνόβου και στο Μπατάκ  της Ροδόπης.160 Το ∆εκέµβριο του ί-

διου χρόνου συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη η διάσκεψη των αντιπροσώπων των Μεγάλων 

                                                 
157 Αυτήν την ερµηνευτική  θεώρηση ενισχύει και η παρακάτω διαπίστωση. Όπως σηµειώνει ο Μ. Κελπανίδης 

στο βιβλίο του Κράτος Πρόνοιας και εκπαίδευση, όπ.π. σ. 5, «...Ιδιαίτερα κρίσιµη (για την προσπάθεια ε-

θνικής ενοποίησης ενός χώρου) είναι η σύµπτωση της φάσης της δηµιουργίας εθνών µε τη φάση της διεύ-

ρυνσης της πολιτικής συµµετοχής, επειδή ο συνδυασµός των αντιστάσεων των  οµάδων της περιφέρειας α-

πέναντι στην πολιτική της εθνικής ενσωµάτωσης µε αιτήµατα πολιτικής συµµετοχής ενδέχεται να αποτελέσει 

ένα εκρηκτικό µείγµα πολιτικών δυνάµεων που είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η 

προσδοκία είναι, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης, ή ότι το πολιτικό σύστηµα θα 

καταρρεύσει, ή ότι θα λύσει το πρόβληµα µε οικοδόµηση ενός  καταπιεστικού στρατιωτικού και αστυνοµι-

κού µηχανισµού και άσκηση βίας..» 
158 Βλ. Μπονίδη Κυριάκου, Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισµού 

στη διαφιλονικούµενη Μακεδονία (1869-1914), σ.22.  
159 Βλ. Παπαστάθη, Χαράλαµπου, Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων, όπ.π. σσ. 9-10 
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∆υνάµεων µε σκοπό την ειρήνευση στη Βαλκανική. Η διάσκεψη αποφάσισε την επιβολή κα-

θεστώτος αυτοδιοίκησης στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη και συµφώνησε για τους όρους της 

ειρήνης ανάµεσα στην Τουρκία και τη Σερβία και το Μαυροβούνιο αποδεχόµενη την αυτο-

νόµηση της Βουλγαρίας, που χωρίστηκε σε ανατολική µε πρωτεύουσα το Τύρνοβο και δυτική 

µε πρωτεύουσα τη Σόφια. Το έργο της διάσκεψης διέκοψε η κατάληψη της εξουσίας από τον 

Μιδάτ-πασά και η επιβολή Συντάγµατος στα πρότυπα των αρχών της οθωµανικής ισοπολι-

τείας. 

 Το σύνταγµα του 1876, απόλυτα εναρµονισµένο στις αρχές και το πνεύµα του Χαττ- 

ι- Χουµαγιούν ανέθετε την τήρηση των δικαιωµάτων, που είχαν «απονεµηθεί» στους υπηκό-

ους της Αυτοκρατορίας, σε «Συνέλευση» εκλεγµένη από το λαό, δηλαδή σε ένα πρώτο οθω-

µανικό κοινοβούλιο, το οποίο θα απαρτίζεται από πολίτες ανεξάρτητα από το θρήσκευµα161. 

Πέρα από τις εγγυήσεις για την προστασία των ατοµικών και θρησκευτικών ελευθεριών και 

της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, όλοι ανεξαιρέτως οι υπήκοοι του Σουλτάνου θα αποκα-

λούνταν Οθωµανοί.162  

Κάθε µια όµως θρησκευτική κοινότητα163 ήταν υποχρεωµένη να προτείνει µεταρρυθ-

µίσεις του καθεστώτος της, όπως αυτές επιβάλλονταν  από τις επιταγές της εποχής «των φώ-

των και του πολιτισµού».   

 Για να εναρµονιστεί το καθεστώς των διαφόρων µη µουσουλµανικών Κοινών προς τις 

συνταγµατικής υφής µεταρρυθµίσεις της Αυτοκρατορίας, το Οικουµενικό Πατριαρχείο, ως  

                                                                                                                                                    
160 Βλ. Βακαλόπουλου Κ., Νεοελληνική ιστορία, 1204-1940, όπ.π. σ. 277 
161 Η παραχώρηση βασικών συνταγµατικών αρχών στην οθωµανική κοινωνία και η διεύρυνση της συµµετοχής 

των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες του κράτους µε τη θεσµοθέτηση κοινοβουλευτικών διαδικασιών 
χαρακτηρίζει την ένταση της προσπάθειας των µεταρρυθµιστών της οθωµανικής διοίκησης. Οι συγκε-
κριµένες ενέργειες, καθώς εντάσσονται στο τρίτο στάδιο του ερµηνευτικού πλαισίου του Rokkan, όπως 
το παρακολουθήσαµε πιο µπροστά, µας δίνουν και τη δυνατότητα ερµηνειών για την αποτυχία του µε-
ταρρυθµιστικού εγχειρήµατος. Πέρα από την άρνηση της παραδοσιακής οθωµανικής διοίκησης, όλες οι 
προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση της συνείδησης των πολιτών κάτω από ένα ισχυρό εθνικό κράτος εξέ-
λειπαν (έλεγχος στην εκπαίδευση µε στόχο τη διαµόρφωση της εθνικής ταυτότητας των πολιτών και την 
εσωτερίκευση του ρόλου του πολίτη), έτσι ώστε να δυσχεραίνει αποφασιστικά κάθε ύστερη προσπάθεια 
ανάσχεσης της πραγµατικότητας της αποσύνθεσης της οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 

162 Η συγκυρία της παραχώρησης του Συντάγµατος στην περίοδο αυτή εκφράζει στο επίπεδο της κεντρικής 
εξουσίας   την αντίληψη των φιλοδυτικών µεταρρυθµιστών ενός περισσότερο κοσµικού κράτους σύµφω-
να µε την οποία η ίδια η αναγέννηση της χώρας εξαρτιόνταν περισσότερο από την υιοθέτηση ενός συ-
στήµατος ισότητας ανάµεσα στους υπηκόους του Σουλτάνου, παρά σε δεσµεύσεις και στηρίξεις ευνοιο-
κρατίας από την πλευρά των Μεγάλων ∆υνάµεων. 

163 Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Παπαστάθης, Χαράλαµπος. «Ο κοινοτισµός στη Μακεδονία υπό το καθεστώς 
των «Εθνικών Κανονισµών», στο: συµπόσιο,- Η διαχρονική πορεία του κοινοτισµού στη Μακεδονία, ΚΙΘ,  
Θεσσαλονίκη 1991: «Οι διατάξεις του Βερατίου του 1856 κατέστησαν διττό το περιεχόµενο του όρου κοι-

νότητα. Σε ευρεία έννοια σήµαινε το «κοινόν», το σύνολο των οµοθρήσκων ή οµόδοξων υπηκόων, που υ-

πάγονταν σε συγκεκριµένη και από την Υψηλή Πύλη αναγνωρισµένη θρησκευτική αρχή και κατοικούσαν σε 

ολόκληρη την έκταση της Αυτοκρατορίας ανάλογα µε το εδαφικό κλίµα της θρησκευτικής τους αρχής (π.χ. η 

κοινότητα του ποιµνίου του Πατριαρχείου Κων/πόλεως, Αλεξάνδρειας κτλ). Σε στενή έννοια σήµαινε τους 

οµόθρησκους ή οµόδοξους ενός συγκεκριµένου πολίσµατος. ( π.χ. η  Ορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης, 

Ασβεστοχωρίου κτλ.)». 
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πνευµατική και διοικητική αρχή των Ορθοδόξων, συνέστησε 29ìåëÝò συµβούλιο, απαρτιζό-

µενο από 7 αρχιερείς και 22  λαϊκούς από διάφορες περιοχές των υπόδουλων Ορθοδόξων. Το 

συµβούλιο αυτό αρχικά ονοµάστηκε «Εθνοσυνέλευσις» και αργότερα, «Εθνικό Προσωρινό 

Συµβούλιο», καθώς ο πρώτος όρος απήρεσε στην Υψηλή Πύλη, γιατί θύµιζε κοινοβουλευτι-

κά πρότυπα. Το Εθνικό Προσωρινό Συµβούλιο εργάστηκε κατά τη διετία 1858-1860 και στην 

περίοδο 1860-1862 ψήφισε και έθεσε σε εφαρµογή τους «Γενικούς Κανονισµούς περί των 

Εκκλησιαστικών και Εθνικών Πραγµάτων των υπό τον Οικουµενικόν Θρόνον διατελούντων 

Χριστιανών υπηκόων της ΑΜ του Σουλτάνου».164   

 Οι Εθνικοί  Κανονισµοί εισήγαγαν και επέβαλαν ενιαία οργάνωση σε όλες τις κατά 

τόπους κοινότητες των Ελληνορθοδόξων. Η αρχή αυτή διασπόνταν µόνο σε ρυθµίσεις δευτε-

ρεύουσας σηµασίας, εξαιτίας των επί µέρους συνθηκών. Η διαδικασία σύνταξης των κατά 

τόπους κανονισµών άρχισε λίγα χρόνια µετά την έναρξη της ισχύος των Εθνικών Κανονι-

σµών. Εκτός από τις κοινότητες των πόλεων και των κωµών, συνετάχθησαν και Επαρχιακοί 

Κανονισµοί που ρύθµιζαν εσωτερικά ζητήµατα γειτονικών µικρών χωριών κατά οµάδες. 

 Η άνοδος στο θρόνο του Αβδούλ Χαµήτ Β`, φορέα συγκεντρωτικών τάσεων, θα ση-

µάνει την επαναφορά του προηγούµενου συστήµατος διοίκησης. Η ανασχετική δυναµική που 

πολλές φορές οδήγησε στην άρση των µεταρρυθµίσεων, είχε να κάνει και µε την αδυναµία 

µεγάλου ποσοστού του διοικητικού συστήµατος να ανταποκριθεί στο πνεύµα των µεταρρυθ-

µίσεων και την πρόσκρουση πολλών αλλαγών στο εθιµικό δίκαιο που απέρρεε από το ιερω-

νυµικό δίκαιο του Ισλάµ. Η εναλλαγή την περίοδο αυτή στο θρόνο θιασωτών ενός φιλελεύ-

θερου συνταγµατικού καθεστώτος  (Μιδάτ Πασάς, Μουράτ Ε’)  µε φορείς ακραίων συγκε-

ντρωτικών τάσεων (Αβδούλ Χαµήτ, 1876) αναδεικνύει τις αµφιταλαντεύσεις στις οποίες υ-

πάγονταν η βούληση της οθωµανικής διοίκησης σχετικά µε την πορεία που θα έπρεπε να α-

κολουθήσει το κράτος. Τελικά, η σταθερή επιθυµία της Ευρώπης για την εφαρµογή του προ-

γράµµατος των Μεταρρυθµίσεων προσέκρουσε απέναντι στην αρνητική ή παθητική στάση 

της οθωµανικής ιθύνουσας τάξης. 

 Η αρχική ευφορία που προκάλεσαν η καθεστωτική εκτροπή και η καθολική κυριαρχία 

του κινήµατος των Νεοτούρκων (1908) διαψεύσθηκε από την ολιστική προσέγγιση του 

Τουρκικού κράτους µε άξονα τον ακραίο εθνικισµό -που καθιστούσε αδύνατη την προοπτική 

της ειρηνικής συµβίωσης οµάδων µε διάφορη εθνική προέλευση- και απότοκα τον αυταρχι-

σµό και το συγκεντρωτισµό στη διοίκηση. Το εγχείρηµα της  ανασυγκρότησης  µιας πολυε-

θνικής κρατικής οντότητας, βασισµένης σε δυτικά πρότυπα, δεν προσέκρουε  µόνο στην αδυ-

                                                 
164 Παπαστάθης, Χαράλαµπος, Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών κοινοτήτων .... 1984, όπ.π. σσ. 69-

110.  
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ναµία ή την αβουλία της οθωµανικής κρατικής µηχανής, αλλά και στην αντινοµία που συνε-

πάγονταν η αντίσταση στην  κυρίαρχη ιδεολογία του χώρου αυτή την εποχή, το εθνικό κρά-

τος.  

 Ο  Κ. Σβολόπουλος αναδιατυπώνει για τη σωρεία των Μεταρρυθµιστικών προσπα-

θειών του 19ου αι. το ερώτηµα σε τι αποσκοπούσαν και από ποιες πραγµατικές συγκυρίες 

εκπήγασαν οι προϋποθέσεις εισαγωγής τους. ∆ιερωτάται αν η προσπάθεια των Οθωµανών 

για αφοµοίωση του ελληνικού στοιχείου στους κόλπους ενός πολυεθνικού οθωµανικού κρά-

τους θα µπορούσε να αποδειχθεί ευεργετική για τους Έλληνες της Αυτοκρατορίας, όπως βέ-

βαια και για τις άλλες εθνότητες ή, αντίθετα, αν η εισαγωγή των Μεταρρυθµίσεων έτεινε να 

αποστερήσει τους Έλληνες από τα παραδοσιακά κεκτηµένα στο πλαίσιο της εφαρµογής του 

συστήµατος των εθνοθρησκευτικών κοινοτήτων. Στο συγκεκριµένο ερώτηµα, το οποίο βέ-

βαια έχει στις µέρες µας µόνο θεωρητική αξία ο συγγραφέας αποφαίνεται ότι η τύχη όλων 

των εθνοτήτων που συνυπήρχαν στο πλαίσιο του οθωµανικού κράτους θα εξαρτιόνταν βασι-

κά από τις προθέσεις και την επιτυχία των µεταρρυθµιστών της διοίκησης. Πιο συγκεκριµένα, 

αν δινόταν προτεραιότητα στην αποκατάσταση ενός αυθεντικού µεταρρυθµιστικού προγράµ-

µατος, εδραιωµένου στην ισότητα µεταξύ όλων των εθνικών και θρησκευτικών οµάδων, τότε 

η διασφάλιση της ουσιαστικής δυνατότητας για τη χειραφέτηση του ελληνικού στοιχείου από 

το κυρίαρχο µουσουλµανικό θα υπερέβαλλε σε σηµασία την απώλεια ορισµένων παραδοσια-

κών προνοµίων. Αντίθετα, αν η κεντρική εξουσία προσανατολίζονταν στην υποκατάσταση 

του παραδοσιακού θεοκρατικού συστήµατος από ένα σύστηµα εµπνευσµένο από συγκεντρω-

τικά ως αυταρχικά δυτικά πρότυπα και προορισµένο να εφαρµοστεί µε γνώµονα τη δηµιουρ-

γία ενός εθνικού τουρκικού κράτους, τότε οι µη µουσουλµανικές εθνοθρησκευτικές οµάδες 

θα υποβάλλονταν στη δοκιµασία της βίαιης εξοµοίωσης.165 

 Οι συνθήκες που δηµιουργήθηκαν από το γενικό µεταρρυθµιστικό πνεύµα της περιό-

δου, σε συνδυασµό µε ευρύτερες κοινωνικές και οικονοµικές ζυµώσεις, λειτούργησαν κατα-

λυτικά υπέρ της ανάπτυξης µιας πνευµατικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής κίνησης.166 Η 

εξαγγελία των ίσων δικαιωµάτων των υπηκόων της Αυτοκρατορίας άνοιξε τους ασκούς του 

Αιόλου και επέτρεψε στους εγκλωβισµένους σε κυρώσεις και αυθαιρεσίες πολίτες, κυρίως 

της Πόλης, οι οποίοι αφουγκράζονταν πιο άµεσα τις επιπτώσεις, να αναπτύξουν µια πολυσχι-

δή δραστηριότητα. Ήδη, από το 1861 ιδρύεται ο «εν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικός Σύλ-

                                                 
165 Σβολόπουλος, Κ. Κωνσταντινούπολη 1856-1908: Η ακµή του Ελληνισµού, όπ.π., σσ 96-97 
166
Μπονίδης, Κ. Οι ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ως φορείς εθνικής παιδείας και πολιτισµού στη διαφιλο-

νικούµενη Μακεδονία (1869-1914), Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996, σσ 24-25. 
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λογος»167, ο οποίος διακηρύσσει ως σκοπό του να προστατεύσει και να αναπτύξει τις ελληνι-

κές σπουδές. Στη διάρκεια των δεκαετιών 1860-1880 η ίδρυση πλήθους σωµατείων και αδελ-

φοτήτων στις έδρες των κοινοτήτων δηµιουργούν ένα πλαίσιο υποστήριξης και ενίσχυσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναλαµβάνουν το ρόλο µιας άτυπης, παράλληλης διοικητικής 

αρχής και αναπτύσσουν ένα πολιτιστικό δίκτυο ανάµεσα στους Έλληνες, που άλλοτε περισ-

σότερο και άλλοτε λιγότερο έντονα ασκεί το ρόλο της αφύπνισης του εθνικού φρονήµατος 

και της εγρήγορσης του έθνους, µε βασικό µηχανισµό για την επίτευξη των στόχων τους την 

ανάπτυξη του σχολικού δικτύου. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
167 Για την ίδρυση και τη δραστηριότητα του Συλλόγου βλ. Κυριάκου Μπονίδη, όπ.π. σσ. 42-45. 
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5. Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ168 

 

 Ήδη από το 17ο αι. παρατηρούµε µια εξαιρετική τάση προς την εκπαίδευση εκεί όπου 

οι ελληνικές κοινότητες οικοδοµούνται και επιβιώνουν µέσα σε ένα πλαίσιο µονιµότητας        

-απέναντι σε αυθαίρετες παρεµβάσεις τοπαρχών και ληστρικών επιδροµών και νοµιµότητας    

-απέναντι στις οθωµανικές αρχές. Μετά την εκκλησία το σχολείο αποτέλεσε το δεύτερο τύπο 

µηχανισµών µέσα από τους οποίους πέρασαν τα πολιτισµικά και ιδεολογικά στοιχεία που 

θεµελίωναν µια σχετική συνέχεια εθνικής συνείδησης στη διάρκεια των αιώνων της οθωµα-

νικής κατοχής.  

 Από τα τέλη του 18ïõ αιώνα η ανάπτυξη της εκπαίδευσης υπήρξε ακόµη περισσότερο 

θεαµατική, καθώς µε τη συσσώρευση κεφαλαίων από τους απόδηµους κυρίως εµπόρους, δη-

µιουργήθηκαν αξιόλογα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά κέντρα σε µεγάλες κοινότητες όπως 

την Κωνσταντινούπολη, τη Σµύρνη169, τη Θεσσαλονίκη, το Μοναστήρι, την Μοσχόπολη
170 

κάπως πρωτύτερα, κ.α.171 Αντίθετα οι περιοχές που συναντούµε στο νότιο τµήµα της βαλκα-

νικής υπό την κατοχή των Οθωµανών και που αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα του νεοσύ-

στατου ελληνικού κράτους  στερούνται σχεδόν ολοκληρωτικά τέτοιων σχολείων. 

                                                 
168 Ο όρος «εντροπία» χρησιµοποιείται µεταφορικά, ως δάνειο του αντίστοιχου όρου της µετεωρολογίας, όπου 

ως εντροπία εννοείται η αλλαγή της κατάστασης ενός σώµατος αν προστεθεί σ’ αυτό µικρή ποσότητα ε-
νέργειας (θερµότητας) από κάποια ενεργειακή πηγή. Βλ. Πολυλεξικό Επιστήµη και Ζωή, τόµος 3, σελ. 
166. Η επιλογή του όρου αυτού για να αποτιµηθεί η εκπαιδευτική έκρηξη των διαφόρων κοινών στο 
πλαίσιο της οθωµανικής αυτοκρατορίας εξυπηρετεί την παραδοχή ότι η εκπαιδευτική κινητικότητα που 
παρατηρούµε την περίοδο αυτή, αν και αυτή καθαυτή σηµαντική, υπήρξε πρώτιστα απότοκο πολιτικών 
και ιδεολογικών διεργασιών του κοινωνικού σώµατος και αυτές αποσκοπούσε να υπηρετήσει. Είναι µια 
παραδοχή στο πνεύµα της κλασικής θέσης του Dilthey ότι «η εκπαίδευση είναι µια ενέργεια της κοινωνί-
ας»  και του Γάλλου κοινωνιολόγου Emile Durkheim, ο οποίος καθορίζει την εκπαίδευση ως µια κοινω-
νική µεταβλητή.   

169 Οι ζυµώσεις και οι αναζητήσεις της ελληνικής κοινότητας της Σµύρνης προς τις ιδέες του ∆ιαφωτισµού, 
καθώς και οι περιπέτειες του Φιλολογικού Γυµνασίου Σµύρνης παρουσιάζονται στην µελέτη του Φίλιπ-
που Ηλιού, «Κοινωνικοί Αγώνες και ∆ιαφωτισµός-η περίπτωση της Σµύρνης (1819)» Ε.Μ.Ν.Ε., Μνήµων 
1981 σσ.7-45. 

170 Η Μοσχόπολη υπήρξε ένα από τα σηµαντικότερα πνευµατικά κέντρα του ελληνισµού κατά την περίοδο της 
τουρκοκρατίας. Σ’ αυτήν ιδρύθηκε το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο της Βαλκανικής στο οποίο τυπώθη-
καν τα πρώτα ελληνικά βιβλία, όπως και η Νέα Ακαδηµία του Πλάτωνα. Στην κοινότητα Μοσχόπολης 
έδρασαν και ήκµασαν 14 συνολικά συντεχνίες, οι οποίες την αναδεικνύουν σε ένα σηµαντικό εµπορικό 
κέντρο της περιοχής. Στα 1769 και µε αφορµή διάφορα επαναστατικά κινήµατα, η κοινότητα της Μο-
σχόπολης καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Περισσότερες πληροφορίες βλ. στο βιβλίο του Μητροπολίτη 
Ξάνθης (1923) Μαρτινιάνου «Μοσχόπολις»,  και στο Βακαλόπουλου Κων/νου, Ιστορία του Βόρειου Ελ-

ληνισµού, όπ.π σσ 112-119. 
171 Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την ανάπτυξη σπουδαίων εκπαιδευτικών κέντρων και τη δηµιουρ-

γία σχολών σ’ αυτά βλ. Χατζόπουλου, Κων/νου, Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωµανικής κυριαρ-

χίας (1453-1821), Θεσσαλονίκη 1991. 
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 Σύµφωνα µε τον Τσουκαλά172, µπορούµε να διακρίνουµε καθαρά ανάµεσα σε δύο 

περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων οι προσπάθειες οικοδόµησης ενός συµπαγούς σχο-

λικού δικτύου των Ελλήνων του εξωτερικού υπάκουσαν σε διαφορετικές δεοντολογίες. Ως το 

1860-1870 περίπου, όπου  η προσπάθεια αυτή αντικατοπτρίζει απλώς το µέληµα της µετα-

πρατικής αστικής τάξης και από το 1870 και πέρα όπου στις λειτουργικές ανάγκες και τις 

πολιτιστικές αναζητήσεις της ελληνικής  αστικής τάξης προστίθενται εφεξής δεοντολογίες 

πολύ πιο άµεσα πολιτικές µε τη στενή έννοια του όρου, οι οποίες εκφράζουν µε κανονιστικό 

τρόπο την σύνδεση της εκπαίδευσης και του νεωτερισµού  της κοινωνίας σε έναν πολιτισµικά 

οµοιογενή πληθυσµό. 

 ∆ύο προεξάρχουσες συνθήκες εντοπίζουµε για να ερµηνεύσουµε την εκπαιδευτική 

έκρηξη που σηµειώνει ο ελληνισµός της διασποράς την περίοδο αυτή. Αρχικά, στην κατά-

σταση που δηµιούργησε η περίοδος του Τανζιµάτ  και πιο συγκεκριµένα από το Χάττ-ι-

Χουµαγιούν και πέρα, βάση του οποίου η θεσµοθέτηση σχολικών δικτύων εµφανίζεται εφε-

ξής πολύ λιγότερο έρµαια, καθώς η τυπική θεσµοθέτηση του πλαισίου της δικαιοδοτικής πα-

ρέµβασης του οθωµανικού κράτους στην εκπαίδευση λειτουργεί προστατευτικά για τις κοινό-

τητες απέναντι σε αυθαίρετες επεµβάσεις στα σχολεία. ∆εύτερο και ισχυρότερο έναυσµα α-

πετέλεσε η νέα φάση των εθνικών ανταγωνισµών στην οποία οδήγησε η εξέλιξη του Ανατο-

λικού Ζητήµατος και η κανονιστική αντιµετώπιση των πολιτικών παραµέτρων τους µε την 

πύκνωση και την ενδυνάµωση του υπάρχοντος σχολικού δικτύου, µε όρους πια καθαρά πολι-

τικούς και εθνικούς και κύριο µέληµα την επίτευξη της πολιτιστικής διείσδυσης σε διαµφι-

σβητούµενες περιοχές.173  

 Περισσότερο συγκεκριµένη µας δίνει τη θέση αυτή η Βούρη στο βιβλίο της «Εκπαί-

δευση και εθνικισµός στα Βαλκάνια174: «..η δεοντολογία της γλώσσας του εθνικισµού, που 

αποκρυσταλλώθηκε µετά το 1880, έδωσε προτεραιότητα στην ενίσχυση των εκκλησιαστικών και 

εκπαιδευτικών µηχανισµών, ως ιδεολογικών µετασχηµατιστών της εθνικής συνείδησης, η οποία 

ήταν αρκετά ρευστή και θολή στις ετερογενείς φυλετικά και πολιτισµικά χριστιανικές οµάδες».  

 Η σηµασία των επισηµάνσεων αυτών είναι καθοριστική για την µεθοδολογική προ-

σέγγιση της εκπαιδευτικής έκρηξης των ελληνικών κοινωνιών από τα µέσα του 19ου αιώνα 

και έπειτα, καθώς και για τον «ερµηνευτικό λόγο» που θα ήταν δυνατό να αρθρωθεί, παρα-

                                                 
172 Βλ. Τσουκαλάς, Κων\νος., όπ.π σελ. 451 
173
Σ’ αυτή τη διάσταση ο Τσουκαλάς εµφανίζεται κατηγορηµατικός, αποδεχόµενος τον ισχυρισµό ότι « η δύνα-

µη του Ελληνισµού στο πολιτικό επίπεδο αναπτύχθηκε σε άµεση συνάρτηση µε τη διείσδυση του σχολικού 

µηχανισµού». 
174 Βούρη, Σοφία όπ.π. σσ. 13-14. 
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κολουθώντας τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδοµένα του εξελισσόµενου εκπαιδευτικού δι-

κτύου τόσο στον ελλαδικό χώρο, όσο και στις τουρκοκρατούµενες περιοχές. 

  

5.1. Τα ποσοτικά δεδοµένα της εκπαιδευτικής εντροπίας. 

 Η αντίληψη που διαπερνούσε τους κυβερνώντες του νέου ελληνικού κράτους για τη 

δυνατότητα αναµόρφωσης της Ελλάδας τα πρώτα χρόνια αµέσως  µετά τη συγκρότησή του 

διαφαίνεται στην άποψη του Ι. Καποδίστρια, σύµφωνα µε την οποία: «Τα αλληλοδιδακτικά 

σχολεία και λίγα στρέµµατα εθνικής γης διδόµενα ως αποκλειστική ιδιοκτησία εις τους δήµους 

θα προετοιµάσουν τα στοιχεία της αληθούς κοινωνικής οργανώσεως της Ελλάδος»
175

. Έκτοτε 

το ελληνικό κράτος θα επιδοθεί στο σχεδιασµό και την άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής 

µε βασικό κριτήριο τη  γενίκευση της εκπαίδευσης στο µαθητικό πληθυσµό, προσδίδοντας σ’ 

αυτήν δηµόσιο και δωρεάν χαρακτήρα. Το µέγεθος της εκπαιδευτικής έκρηξης παρουσιάζεται 

τόσο εντυπωσιακό, ώστε να ξεπερνά στα ποσοτικά του χαρακτηριστικά τη διαδικασία γενί-

κευσης που παρατηρούµε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε ανάλογη οικονοµική και κοινωνική 

δοµή µ’ αυτήν της Ελλάδας.  

Σύµφωνα µε στοιχεία που αντλούµε από διάφορες παραθέσεις των ποσοτικών δεδοµέ-

νων της εκπαίδευσης του ελληνικού κράτους από την ίδρυσή του µέχρι και το τέλος των βαλ-

κανικών πολέµων, ο αριθµός των σχολείων σε σχέση µε την αύξηση του πληθυσµού παρου-

σιάζει θεαµατική αύξηση. Όπως βλέπουµε στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω, η σχέση 

του συνολικού πληθυσµού µε τα σχολεία του κράτους βρίσκεται σε µια συνεχή βελτιωτική 

διαδικασία. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
176  1856 1879 1910 

1.ΓΡΑΜΜΑΤΟ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΕΙΑ/ ΚΟΙΝΑ ∆ΗΜΟΤΙ- 300  110 1563 
2. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  450 1172  1987 
3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ   93  167   282 
4. ΓΥΜΝΑΣΙΑ   10    22    40 
5. ΚΑΤΟΙΚΟΙ 1.043.153 1.679.775 2.631,952 
 

 Στη Μακεδονία αντίστοιχα, λίγο πριν την απελευθέρωση της λειτουργούσαν 4 διδα-

σκαλεία  και υποδιδασκαλεία, 7 γυµνάσια αναγνωρισµένα από το κράτος στις κοινότητες 

Θεσσαλονίκης, Σερρών, Μοναστηρίου, Τσοτυλίου, Σιάτιστας, Κοζάνης και Κορυτσάς, 12 

ηµιγυµνάσια και εµπορικές σχολές, καθώς και πλήθος αστικών σχολών, παρθεναγωγείων, 

γραµµατοδιδασκαλείων και νηπιαγωγείων. Συνολικά, όπως υποστηρίζει ο Στ. Παπαδόπου-

                                                 
175 Καποδίστρια, Ιωάννη, Κείµενα: ∆ιακόσια χρόνια από τη γέννησή του, ΟΕ∆Β, Αθήνα 1976, σ.51 
176 Ο πίνακας δηµοσιεύεται από στοιχεία που αντλούµε από το άρθρο του Α. ∆ηµαρά, «Εκπαίδευση», στο: Ιστο-

ρία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΓ’ σ. 488. 
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λος,177 λειτουργούσαν το διάστηµα αυτό στο χώρο της Μακεδονίας 1041 ελληνικά εκπαιδευ-

τικά ιδρύµατα µε 1704 διδάσκοντες και 68.000 περίπου µαθητές, ποσοστό που ανάγεται στο 

10% περίπου του ελληνικού πληθυσµού της περιοχής. Από την αντιπαραβολή της αναλογίας 

πληθυσµού και σωµατείων ο Παπαδόπουλος συνάγει επίσης, ότι ο Ελληνισµός φαινόταν πε-

ρισσότερο ενεργητικός εκεί όπου είχε να αντιµετωπίσει την πιο έντονη βουλγαρική ή ρουµα-

νική προπαγάνδα, όπως στα σαντζάκια Μοναστηρίου, Σερρών και  ∆ράµας.178   

 Σε συγκριτικές απόπειρες της εκπαιδευτικής έκρηξης ανάµεσα στην περίπτωση του 

ελληνικού κράτους και τις ελληνικές περιοχές της οθωµανικής Αυτοκρατορίας, το αποτέλε-

σµα της οποίας παρατίθεται στον πίνακα Ι, ο Τσουκαλάς συνάγει το συµπέρασµα ότι παρόλη 

τη χωρίς προηγούµενο «πολιτική» προσπάθεια, παρόλα τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν, 

η εκπαίδευση των Ελλήνων  του εξωτερικού δεν έφτασε ποτέ στο επίπεδο της εκπαίδευσης 

της ελεύθερης Ελλάδας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι179 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 1000 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (1878-

1879) 
 Κατώτερη 

Εκπαίδευση 

Μέση  

Εκπαίδευση 

 Κατώτερη 

Εκπαίδευση 

Μέση  

Εκπαίδευση 

Ελληνικό κράτος 48.015 (µ.ο.) 7.62 (µ.ο.) Οθωµανική Αυτοκρατορία 36.94 (µ.ο.) 3.92 (µ.ο.) 

Στερεά Ελλάδα 48.25 9.725 Ήπειρος 44.2 3.3 

Πελοπόννησος 48.32 6.72 Μακεδονία 33.9 4 

Νησιά 47.475 6.415 Θεσσαλία 36.5 2.2 

   Θράκη(µε την Κων\πολη) 31.8 6.3 

   Νησιά Αιγαίου 38.3 3.8 

 

 Σε αντίθεση, παρουσιάζεται µεγάλη διαφοροποίηση στο ποσοστό φοίτησης του γυ-

ναικείου πληθυσµού στο ελληνικό κράτος και τη Μακεδονία αντίστοιχα (Πίνακας ΙΙ), γεγο-

νός βέβαια που αποδίδεται κυρίως στην ανάγκη που εκδηλώνεται στο χώρο της Μακεδονίας 

για άµεση κάλυψη διδακτικών θέσεων στα νηπιαγωγεία και τα παρθεναγωγεία από γηγενή 

γυναικείο πληθυσµό και την ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας µέσα απ’ αυτά. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (1878-1879) 
 Σύνολο Γυναίκες Ποσοστό γυναικών 

                                                 
177 Παπαδόπουλος, Στέφανος, «Η παιδεία στη Μακεδονία και η συµβολή της στη δηµιουργία των προϋποθέσε-

ων για την επιτυχία του Μακεδονικού Αγώνα», στο: συµπόσιο- Ο Μακεδονικός αγώνας, όπ.π. σ. 25 
178 Βλ. Παπαδόπουλου, Στέφανου, Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισµού της Μακεδονίας   

κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 251 
179 ∆ηµοσιευµένος πίνακας στο Τσουκαλά Κών\νου όπ.π. σ.462 
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Ελλάδα 11.942 460 3,8% 

Μακεδονία 2.319 350 15,0 % 

 

 Μια άλλη σηµαντική διάσταση στην ποσοτική αποτίµηση της εκπαιδευτικής έξαρσης 

στη Μακεδονία έχει να κάνει µε τη συνολική αντιπαράθεσή της µε τα δεδοµένα των άλλων 

εθνικών δυνάµεων, οι οποίες αντίστοιχα κατέβαλλαν σηµαντική προσπάθεια να αυξήσουν 

την επιρροή και τα ερείσµατά τους στο χώρο της Μακεδονίας, µέσω της ανάπτυξης του σχο-

λικού τους δικτύου. 

 Σ’ αυτή την πολυµέτωπη αντιπαράθεση το ελληνικό στοιχείο φαίνεται να  καταφέρνει 

να διατηρεί την πρωτοπορία, αν και η σχέση του αριθµού των ελληνικών σχολείων και των 

µαθητών µε τα αντίστοιχα βουλγαρικά, ρουµανικά και σερβικά µε την πάροδο του χρόνου 

γίνεται δυσµενέστερη για τα ελληνικά συµφέροντα (Πίνακας ΙΙΙ) κυρίως σε συγκεκριµένες 

περιοχές του Βιλαετιού Μοναστηρίου
180, καθώς παρατηρείται µεγάλη διαρροή του τοπικού 

πληθυσµού προς τα αλλοεθνή σχολεία.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ181 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΒΙΛΑΕΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 1901-
1902) 
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΒΙΛΑΕΤΙ ΣΧΟ 
ΛΕΙΑ 

ΜΑ-
ΘΗ 
ΤΕΣ 

ΣΧΟ 
ΛΕΙΑ 

ΜΑΘΗ 
ΤΕΣ 

ΣΧΟ

ΛΕΙΑ 
ΜΑΘΗ

ΤΕΣ 
ΣΧΟ 
ΛΕΙΑ 

ΜΑΘΗ 
ΤΕΣ 

ΣΧΟ 
ΛΕΙΑ 

ΜΑΘΗ 
ΤΕΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 521 32534 384 17777 16  481 22  960 
 

  943   51752 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  496 29253 289 17068 32  987 
 

24 1410   841   48718 

ΣΥΝΟΛΟ 1017 61787 673 34845 48 1468 46 2370 1784 100470 

  

  

 

5.2. Η ποιοτική οροθέτηση των εκπαιδευτικών δικτύων των «λυτρωµέ-

νων» και των «αλύτρωτων» Ελλήνων 

 Η περίοδος από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ιδιαίτερα από το 1834, τη δη-

µοσίευση του πρώτου εκπαιδευτικού νόµου του κράτους µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα 

κυριαρχείται από την ανάπτυξη κοινωνικής κινητικότητας και της αυτόνοµης δυναµικής που 

δηµιούργησαν ιδεολογικοί µηχανισµοί στην εκπαιδευτική πολιτική του κράτους, διαµορφώ-

                                                 
180 Βλ. Βούρη, Σοφία, Εκπαίδευση και εθνικισµός στα Βαλκάνια, όπ.π. σ. 183. 
181 ∆ηµοσιευµένος πίνακας στο Μπονίδη Κυριάκου, όπ.π. σ.35 
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νοντας την ιδεολογική εξέλιξη του έθνους αυτή την περίοδο- «Μεγάλη Ιδέα», «Πολιτισµική 

κυριαρχία των Ελλήνων απέναντι σε άλλες γλωσσικές ή εθνικές οµάδες»,  ο «κοσµικός ελλη-

νικός εθνικισµός» της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Το ιδεολογικό αυτό πλαίσιο στηρί-

χτηκε στην κυριαρχία του λεγόµενου «παρελθοντικού προσανατολισµού» και στην ανάδειξη 

του ιστορικού παρελθόντος της ελληνικής κοινωνίας µέσα από διαχρονικούς και συνολικούς 

όρους, έτσι  ώστε η σύγχρονη κοινωνία να νοείται ως συνέχεια και εξέλιξη µιας ιστορικής 

οντότητας η οποία ανθίσταται στο χρόνο και αναπαράγεται.182  

Το αποτέλεσµα της κυριαρχίας του παρελθοντικού προσανατολισµού στο διάστηµα 

ολόκληρου του 19ου αιώνα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ήταν να καταστεί ήδη από τη 

θεσµοθέτησή του «εκπαιδευτικά και κοινωνικά δυσλειτουργικό», κατά την έκφραση του Νικ. 

Τερζή
183. Τα χαρακτηριστικά που προσδιόρισαν τη δυσλειτουργικότητα του εκπαιδευτικού 

συστήµατος κατά τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 19ου αι. αναφέρονται στη διατήρηση 

της αλληλοδιδακτικής ως την κύρια διδακτική µέθοδο των σχολείων µέχρι και το 1879184, την 

εµµονή στη χρήση της καθαρεύουσας, τη δοµή του σχολικού συστήµατος (∆ηµοτικό- Ελλη-

νικό- Γυµνάσιο), τον αποκλειστικό προσανατολισµό προς τις κλασσικές σπουδές και την πα-

ράλληλη απουσία ενός δεύτερου σχολικού δικτύου µε πρακτικό περιεχόµενο και την επώδυ-

νη τακτική της «µετεµφύτευσης» ξένων µοντέλων οργάνωσης στο εκπαιδευτικό µας σύστη-

µα, τακτική η οποία αποτέλεσε µόνιµη µοίρα των εκπαιδευτικών µας πραγµάτων.  

Αντίστοιχα, το βασικό χαρακτηριστικό των σχολικών µηχανισµών στον υπόδουλο ελ-

ληνισµό είναι η έλλειψη ενός οργανωτικού κέντρου που θα προσέδιδε χαρακτηριστικά οµοιο-

γένειας στην εσωτερική διάρθρωση των διάφορων σχολικών βαθµίδων και στο αναλυτικό 

πρόγραµµα. Το οθωµανικό κράτος υπήρξε γενικά αδιάφορο αν όχι ανίκανο να παίξει έναν 

τέτοιο ρόλο185, µέχρις ότου θίχτηκαν ζωτικά συµφέροντά του. Έτσι, ολόκληρο το εκπαιδευτι-

κό δίκτυο ήταν οργανωµένο πάνω σε ιδιωτική, εκκλησιαστική ή κοινοτική βάση, γεγονός που 

κάνει ίσως äõó÷åñή την απόπειρα της γενίκευσης των λειτουργικών του δοµών και των χα-

                                                 
182 Βλ. Φλουρής, Γ., Πασιάς, Γ., Ο εθνικός χαρακτήρας της σχολικής γνώσης και η ιδεολογία του «Ευρωπαϊ-

σµού», στο: Παιδαγωγική Επιστήµη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη: τάσεις και προοπτικές, Πρακτικά Ζ’ 

∆ιεθνούς Συνεδρίου, Ρέθυµνο 3-5 Νοεµβρίου 1995, Ελληνικά Γράµµατα 1997. σ.255    
183 Τερζής,Π. Νίκος, Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα: διαχρονική ανασκόπηση και σηµερινή 

συγκυρία, Πανηγυρικός λόγος, Θεσσαλονίκη 1993. σ. 16 
184 Για την αλληλοδιδακτική µέθοδο και την καθιέρωσή  της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα βλ. Παπαδά-

κη, Λυδία, Η αλληλοδιδακτική µέθοδος στην Ελλάδα του 19
ου

 αιώνα, Εκδόσεις ∆ωδώνη, Αθήνα- Γιάννινα 
1992 

185 Το φαινόµενο αυτό της µη ή της υποτονικής παρέµβασης του οθωµανικού κράτους στην εκπαίδευση, και 
µάλιστα  από τη στιγµή που αυτή καθίσταται όχι µόνο κοινωνική αλλά και πολιτική λειτουργία αντιβαί-
νει σε θεµελιακά αξιώµατα που θέλουν το ρόλο του κράτους καταλυτικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Η ερµηνεία που θα µπορούσε να επικαλεστεί κανείς για τη στάση αυτή του οθωµανικού κράτους έχει να 
κάνει κυρίως µε ζητήµατα κουλτούρας της οθωµανικής ελίτ και πολύ περισσότερο της οθωµανικής κοι-
νωνίας. 
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ρακτηριστικών του. Ωστόσο, έχει διαπιστωθεί πως το εκπαιδευτικό δίκτυο των ελληνικών 

σχολείων της οθωµανικής αυτοκρατορίας χαρακτηρίζονταν από ευκρινή ευελιξία απέναντι 

στα προβλήµατα που αντιµετώπιζε. Οι σηµαντικότεροι από τους παράγοντες που εκθέσαµε 

παραπάνω, οι οποίοι κατέστησαν δυσλειτουργικό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα συνα-

ντώνται σε µικρότερο βαθµό στα κοινοτικά σχολεία. Η κατάργηση του ελληνικού σχολείου 

και η διαίρεση των σπουδών σε εξατάξιο δηµοτικό και εξατάξιο Γυµνάσιο ήταν πραγµατικό-

τητα την οποία το ελληνικό κράτος εισήγαγε αρκετά χρόνια αργότερα. Η παροχή της γενικής 

µόρφωσης συνδυαζόταν µε  νεώτερες παιδαγωγικές µεθόδους και η αλληλοδιδακτική µέθο-

δος αφορούσε ελάχιστα σχολεία. Η λειτουργία των νηπιαγωγείων άρχισε πριν από την ίδρυσή 

τους στο κράτος, ενώ οργανώθηκαν σε σηµαντικό βαθµό εµπορικές σχολές, οι οποίες είχαν 

ιδρυθεί για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας. 

Ωστόσο, αν θελήσουµε να κρίνουµε την εκπαίδευση του Ελληνισµού και µε βάση το 

προσδοκώµενο αποτέλεσµα, οφείλουµε να σταθούµε σε κάποια σηµαντικά συµπεράσµατα. 

1)Η βασική αδυναµία του εκπαιδευτικού συστήµατος του υπόδουλου Ελληνισµού υ-

πήρξε η εµµονή του στη χρήση της λόγιας καθαρεύουσας. Η εµµονή αυτή παρουσιάζεται 

περισσότερο «ενοχοποιηµένη» στην περίπτωση των Ελλήνων της οθωµανικής Αυτοκρατορί-

ας, καθώς από τη γλώσσα του σχολείου, κατά συνέπεια την κατανόηση του εθνικού χαρα-

κτήρα της γνώσης, επιτυγχάνεται η εθνική αποστολή του σχολείου. Σε αρκετές περιπτώσεις η 

εµµονή των ελληνικών σχολείων σε ένα γλωσσικό κατασκεύασµα ξένο προς την κοινωνική 

τους συνείδηση και τις παραστάσεις τους186, κυρίως για τους σλαβόφωνους µαθητές, αποτε-

λούσε το βασικό παράγοντα της φυγής τους από τα ελληνικά σχολεία.  

2)Η σύγκριση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδοµένων των δύο εκπαιδευτικών σχο-

λικών δικτύων, του ελληνικού κράτους και των τουρκοκρατούµενων περιοχών, οι οποίες αρ-

γότερα προσαρτήθηκαν στο κράτος, αποσκοπεί επίσης στο να αναδείξει αφαιρετικά τις επι-

δράσεις στην µετάδοση και το περιεχόµενο της γνώσης, που προϋποθέτει η συµβατότητα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε τη διαµόρφωση του έθνους και της εθνικής ταυτότητας, συµ-

βατότητα η οποία απετέλεσε το κυρίαρχο εξαρχής χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής πολιτι-

                                                 
186 Όπως είναι φυσικό, το φαινόµενο της δυσλειτουργίας των σχολείων καταγράφονταν από τους περιοδεύοντες 

επόπτες και επιθεωρητές. Ο Γ. Μπουκουβάλας, Γυµνασιάρχης του Γυµνασίου της Θεσσαλονίκης γράφει 
για τις εντυπώσεις του από επιθεώρηση σε σχολεία της κοινότητας Βοδενών «....Οι µαθηταί εντός αυτών 

των αιθουσών των παραδόσεων, οσάκις µένωσιν άνευ διδασκάλων, διαλέγονται προς αλλήλους Βουλγαρι-

στί µηδ’ αυτών των τε ανωτέρων τάξεων εξαιρουµένων. ∆ιότι η διδασκαλία, ως έγραφεν έγκριτος οµογε-

νής, διεξάγεται τοιαύτη, ώστε η γλώσσα να µην άπτηται της συνειδήσεως των παίδων, να µην έχει απολύ-

τως µηδεµίαν σχέσιν προς τον βίον αυτών, προς τας παραδόσεις του έθνους, προς την εκκλησίαν, προς την 

κοινωνίαν. Είναι διά τους µαθητάς νεκρά γλώσσα, αήθης όλως προσπίπτουσα εις την ακοήν των, τραχεία 

την προφοράν, µήτε ζωήν, µήτε δύναµίν τινα εµφαίνουσα.»  Α.Υ.Ε. / ΚΥ- Φακ. 1900- αακ. Κ’- Επιτροπή, 
στο: Βούρη, Σοφία,  Πηγές ..όπ.π σ.304 
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κής του ελληνικού κράτους και πραγµατικότητα για τον πληθυσµό της Μακεδονίας από το 

1870 και έπειτα. Τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδοµένα του εκπαιδευτικού δικτύου ήταν άµεσα 

συνυφασµένα µε την έξαρση των εθνικών ανταγωνισµών και την µεγαλοαστική ιδεολογία 

του ελληνικού κράτους, η οποία υπαγόρευε στο εκπαιδευτικό σύστηµα την ανάπτυξη του 

«εθνικού λόγου» στη µεγάλη µάζα των µαθητών.  

Αντίθετα, στις τουρκοκρατούµενες περιοχές οφείλουµε να τονίσουµε τη διάκριση του 

εκπαιδευτικού δικτύου σε δύο σαφείς κατηγορίες. Η µία κατηγορία σχολείων υπαγορεύτηκε 

από τη δυναµική των εξελίξεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα σχολεία ιδρύθηκαν µε την 

άµεση παρέµβαση ή την υπόδειξη του ελληνικού κράτους και χρηµατοδοτήθηκαν από το ίδιο. 

Η κατηγορία αυτή εντοπίζεται στις περιοχές, όπου η διεισδυτικότητα των προπαγανδιστικών 

εθνικών κινηµάτων είχε καταστεί επικίνδυνη και θα λέγαµε ότι στη µεγάλη της πλειοψηφία 

αφορά τις µικρότερες ελληνικές κοινότητες ή τις κοινότητες των χωριών των περιοχών αυ-

τών. Η αποτίµηση της εθνικής παρέµβασης στο περιεχόµενο της διδασκαλίας και των ποιοτι-

κών χαρακτηριστικών των σχολείων αυτών είναι ζητούµενο, καθώς είναι γεγονός ότι η λογι-

κή της πύκνωσής τους υπαγόρευε εκπαιδευτικές διαδικασίες µε αποκλειστικό σκοπό την µε-

τάδοση της εθνικά «χρήσιµης» γνώσης, της εθνικής κουλτούρας και τη διάδοση της ελληνι-

κής γλώσσας, παραβλέποντας τις υπόλοιπες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συντρι-

πτική πλειοψηφία των ελληνικών ιστορικών µελετών αφορά την εκπαιδευτική κίνηση των 

µεγάλων αστικών κέντρων, τα οποία ναι µεν κλήθηκαν να συµπορευτούν  στον εθνικό αγώ-

να, αλλά µε όρους πολύ διαφορετικούς από αυτούς της περιφέρειας187. Το εκπαιδευτικό σύ-

στηµα στα µεγαλύτερα αστικά κέντρα, τη δεύτερη κατηγορία στην παραπάνω διάκριση, ήταν 

καθιερωµένο πάνω σε παραδοσιακές βάσεις, µε χρηµατοδότηση των πολιτών της κοινότητας 

και ισχυρά, συγκροτηµένα διοικητικά όργανα, σε βαθµό που η εθνική εγρήγορση να µην επε-

νεργεί τόσο καταλυτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να µην αλλοιώνει καίρια τα ποιο-

τικά του χαρακτηριστικά.  

3) Η αντιπαράθεση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εθνικού ελληνικού κράτους 

και του ελληνισµού κάτω από τον πολιτικό οργανισµό της κοινοτικής αυτοδιοίκησης αναδει-

κνύει επίσης, τη διαφορετικότητα του τρόπου οργάνωσης και παρέµβασης στα ποσοτικά και 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης -αναλυτικό πρόγραµµα, βιβλία, µέθοδος διδα-

σκαλίας, δοµή σχολικού δικτύου- ανάλογα µε το σύστηµα πολιτικής διοίκησης. Γίνεται σα-

φές ότι, όπως θα προσπαθήσουµε να αποδείξουµε παρακάτω, ήταν καταλυτική για την επιτυ-

                                                 
187 Στην αναφορά της συγκεκριµένης παραµέτρου υπενθυµίζουµε απλώς, ότι η ύπαιθρος και η περιφερειακή 

κοινοτική συγκρότηση, αντιπροσώπευε για το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα κοινωνικά και παραγωγικά 
µία πολύ πιο ισχυρή πραγµατικότητα σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα. 
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χή διαχείριση του ραγδαία αυξανόµενου µαθητικού πληθυσµού και του σχολικού δικτύου της 

Μακεδονίας, η οργανωτική τους υπαγωγή σε «αυτόνοµα» διοικητικά όργανα, που επέτρεψαν 

την απαραίτητη ευελιξία στο χειρισµό των προβληµάτων και απέφυγαν τη συγκεντρωτική, 

ισοπεδωτική πρακτική, η οποία θα µπορούσε να καταστεί µοιραία απέναντι στην οργανωτική 

παράδοση του χώρου και τον πολυδιάστατο ρόλο που επωµίστηκαν τα σχολεία την εποχή 

αυτή.  
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        ΜΕΡΟΣ Β’   

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Η 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ  ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
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6. ΠΡΩΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΕΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

6.1.Η περίπτωση του Μελένικου 

 Από την κοινότητα του Μελένικου και µε ηµεροµηνία 1 Απριλίου 1813 µας σώζεται 

το πρώτο γραπτό καταστατικό λειτουργίας του Κοινού -αντίστοιχο των γνωστών µας κοινο-

τικών κανονισµών, γνωστό ως «Σύστηµα του Μελένικου» και στο οποίο αναφέρονται ρητές 

διατάξεις για την κοινοτική διαχείριση των σχολείων, µέσω ενός συγκροτηµένου και εκλεγο-

µένου οργάνου188, «των Επιτρόπων του Κοινού µετά των Εφόρων»189. Η πρόνοια της κοινό-

τητας στον τοµέα της εκπαίδευσης επικεντρώνεται στην καθιέρωση του κοινοτικού σχολικού 

δικτύου µε έµφαση στην υποχρέωση των Επιτρόπων και των Εφόρων «να φροντίσουν διά την 

αποκατάστασιν των δύο σχολείων ούτω: πρώτον µεν να αποκαταστήσουν εν κοινόν Σχολείον 

µε έναν διδάσκαλον επιτήδειον εις τούτο το έργον και καλής διαγωγής....∆εύτερον δε να αποκα-

ταστήσουν εν σχολείον Ελληνικόν µε δύο διδασκάλους, ήτοι ένα αρχιδιδάσκαλον και ένα υπο-

διδάσκαλον»
190. Το κοινό σχολείο προορίζεται για να γνωρίσει στους νέους της κοινότητας 

ανάγνωση και γραφή ενώ στο Ελληνικό προβλέπονται δύο βαθµίδες: η µία αποβλέπει να φω-

τίσει τους µαθητές µε ανώτερες γνώσεις ενώ η άλλη να τους γυµνάσει στις βασικές αρχές και 

µαθήµατα. 

 Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν σε όλους ενώ τα καθήκοντα των επιτρόπων του Κοι-

νού και των Εφόρων είναι κυρίως διαχειριστικά, καθώς οι δάσκαλοι πληρώνονται από την 

«Κάσσαν του Κοινού» (αρθ. 20), εποπτικά µε την υποχρέωση των εφόρων να επισκέπτονται 

τα σχολεία τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα, για την παρακολούθηση τόσο των µαθητών, 

όσο και των διδασκόντων191 και επεκτείνονται τόσο στο έλεγχο της ποιότητας της διδασκαλί-

ας, τον ηθικό και ιδεολογικό της προσανατολισµό, όσο και των επιδόσεων διδασκόντων και 

των µαθητών µέσω των εξετάσεων -«να γυµνάζουν τους µαθητάς παρρησία και να τους δοκι-

µάζουν εξετάζοντές τους επάνω εις τα απερασµένα µαθήµατα, οπού εδιδάχθησαν.» (άρθρο 22). 

                                                 
188  Η εκλογή των Επιτρόπων του Κοινού και των Εφόρων της κοινότητας γίνεται από την συνέλευση είκοσι 

«νουνεχών και φρονίµων της Πολιτείας µας  αδελφών» και όχι από κάποιο διευρυµένο όργανο. 
189«Σύστηµα Μελένικου», Άρθρο 20 , στο: Κοντογιώργη, Γ., όπ.π. σελ.432.  
190 Άρθρο 20, όπ.π. σελ .432. 
191 Χαρακτηριστικά για την περίπτωση πληµµελούς συµπεριφοράς των δασκάλων ή των µαθητών προβλέπεται 

από τον κανονισµό τα εξής : «...και όταν τις των διδασκάλων (διά κακήν τύχην) ήθελεν είναι κυριευµένος 

από κανένα ελάττωµα, οπού δεν αρµόζει εις το  επάγγελµά του και προσκρούει εις την προκοπήν και επίδο-

σιν των µαθητών του, αµέσως να αποβάληται και εν ταυτώ να φέρουν άλλον οι έφοροι και Επίτροποι του 

Κοινού.......(ο µαθητής αν) επιµείνει εις τα ιδία πταίσµατα και κακίαν του, ο τοιούτος λέγοµεν, ήτοι αυτό-

χθων ή ξένος ή πλουσίου πατρός και προκρίτου πολίτου ή πτωχού υιός, οποίας τάξεως τε και καταστάσεως 

ήθελεν είναι, να αποβάλληται µε ύβριν και ατιµίαν από το Σχολείον...», όπ.π. άρθρο 21 σ. 433    
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Τέλος, το κατάστιχο της κοινότητας Μελένικου προνοεί και για την υποστήριξη από την κοι-

νότητα όσων µαθητών δείχνουν επιµέλεια και ικανότητες στα µαθήµατα, προκειµένου να 

καταστούν  ικανοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους.   

 Η σπουδαιότητα της µαρτυρίας που µας παρέχει το «Σύστηµα του Μελένικου» έγκει-

ται εκτός των άλλων, στο ότι δίνει τη δυνατότητα να αναψηλαφήσουµε στον κοινοτικό θεσµό 

των σχολικών Εφορειών τα κύρια θεσµικά χαρακτηριστικά και την εικόνα του, πριν από τη 

σύνταξη των Γενικών Κανονισµών από το Πατριαρχείο, εικόνα η οποία και ανταποκρίνεται 

απόλυτα στην εξέλιξη της σχολικής Εφορείας, όπως θα την παρακολουθήσουµε ευθύς παρα-

κάτω. Αξίζει να τονίσουµε πάντως, τη βαρύτητα που αποκτά το συγκεκριµένο θεσµικό όργα-

νο για την εκπαίδευση του Μελένικου, µε χαρακτηριστικά αποκλειστικότητας, όπως και  τον 

προνοιακό χαρακτήρα που παίρνει η εκπαίδευση στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κοινότη-

τας.  

 Φυσικά, η παραπάνω µαρτυρία δεν είναι η µοναδική που µας σώζεται για την λει-

τουργία σχολικών Εφορειών στις ελληνικές κοινότητες της Μακεδονίας και για το διάστηµα 

πριν από τη σύνταξη των Γενικών Κανονισµών.  

 Η ευθύνη της διοίκησης των ελληνικών  σχολείων που λειτουργούσαν στην οθωµανι-

κή επικράτεια, ανήκε σε έγκριτους κατοίκους των πόλεων οι οποίοι µε ανάθεση συνήθως, 

αναλάµβαναν τη διαχείριση των οικονοµικών πόρων, την επιλογή των διδασκόντων, σε συ-

νεργασία µε το Σχολάρχη, και γενικά την καλή λειτουργία της Σχολής. Οι ονοµασίες οι οποί-

ες αποδίδονται στην εκτέλεση αυτών των ρόλων από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων είναι 

«Επίτροπος ή Επιτροπή», «Έφορος ή Εφορεία», αντίστοιχα.192 Η σύσταση ανάλογων οργά-

νων διοίκησης και εποπτείας των σχολείων την εποχή του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα 

αφορούσε κυρίως τις µεγάλες και σηµαντικές σχολές που λειτουργούσαν στα ανεπτυγµένα 

αστικά κέντρα. 

 Σταδιακά, η διεύρυνση της κοινωνικής βάσης στην οποία απευθύνονταν το σχολικό 

δίκτυο προκάλεσε την ανάγκη της πιο αποτελεσµατικής και µεθοδικής παρέµβασης στη διοί-

κηση των εκπαιδευτηρίων, στην οικονοµική τους διαχείριση και σταδιακά, στην εποπτεία -ή 

και στη χειραγώγηση- του µαθησιακού και κοινωνικοποιητικού περιεχοµένου της διδασκαλί-

ας. 

                                                 
192 Βλ. Χατζόπουλου, Κων/νου, Ελληνικά Σχολεία στην περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας (1453-1821), σσ. 

308-313. 
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Το πρακτικό ιδρύσεως του «Αλληλοδιδακτικού σχολείου» της Βέροιας στα 1849 φέ-

ρει τις υπογραφές των «προκρίτων», των «εφόρων» των σχολείων και των «επιτρόπων των 

εκκλησιών».193  

  

1.2.Η σύσταση εικοσαµελούς επιτροπής και Εφορείας από το µητροπολί-

τη Θεσσαλονίκης Ιερώνυµο 

 Τα παλαιότερα στοιχεία που διαθέτουµε για την λειτουργία σχολικής Εφορείας στην 

κοινότητα Θεσσαλονίκης τα οφείλουµε στη δηµοσίευση µεγάλης ιστορικής αξίας κώδικα της 

κοινότητας από το Γ. Στογιόγλου194, ο οποίος αφορά την περίοδο 1845-1874 και συντάχθηκε 

µε την πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Ιερώνυµου.  

 Η πρόθεση της ανασυγκρότησης του Σχολείου της κοινότητας από τον Ιερώνυµο δη-

µιούργησε την ανάγκη για τη θέσπιση ενός διοικητικού οργάνου των σχολείων, το οποίο θα 

αντιµετώπιζε τα τρέχοντα οικονοµικά και διοικητικά ζητήµατα. Από την πρώτη ήδη πράξη 

του κώδικα πληροφορούµαστε την εκλογή εικοσαµελούς επιτροπής των εκπαιδευτικών κα-

ταστηµάτων, η οποία προήλθε µετά από πρόσκληση του Ιερώνυµου σε επιφανείς πολίτες της 

κοινότητας Θεσσαλονίκης και µε σκοπό «...να θεσπίσωσι το καταλληλότερον σχέδιον διά την 

αποκατάστασιν  και διατήρησιν Σχολείων, ένεκα της εκπαιδεύσεως των συµπολιτών των και 

ξένων οµογενών, όσοι από έρωτα παιδείας ορµώµενοι καταφεύγουσιν εις την πόλιν ταύτην».
195

   

Στην πρώτη συνεδρίασή της η εικοσαµελής επιτροπή προχώρησε σε εκλογική διαδι-

κασία µεταξύ των µελών της για την ανάδειξη εξαµελούς εφορείας των εκπαιδευτικών κατα-

στηµάτων. Η πρώτη αυτή εφορεία των σχολείων της Θεσσαλονίκης µε θητεία ενός έτους, 

εξελέγη στις 24 Απριλίου 1845 και αποτελούνταν από τους Θεαγένη Χαρίση, Παναγιώτη 

Ρογκότη, Ιωάννη Παυλίδη, ∆ηµήτριο Μπλάτση, ∆ούκα Νικολάου και ∆ηµήτριο Καρίλλα. Ως 

καθήκοντα της εφορείας αναγράφονται στον Κώδικα  η οικονοµική διαχείριση των πόρων 

των σχολείων και η ανεύρεση κονδυλίων γι’ αυτά, η πρόνοια για συντήρηση των κτιρίων, η 

εξεύρεση των κατάλληλων διδασκόντων για να διδάξουν σ’ αυτά και η εκπόνηση κανονισµού 

λειτουργίας των σχολείων σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες.196 

                                                 
193 Χιονίδης, Γ. , «Πληροφορίες για την ορθόδοξη ελληνική κοινότητα της Βεροίας στα χρόνια της Τουρκοκρα-

τίας», στο: Η διαχρονική πορεία του Κοινοτισµού.....όπ.π.  σελ.299. 
194 Βλ. Στογιόγλου, Α. Γεώργιος, Νέα στοιχεία για τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στην 

εποχή του Μητροπολίτη Ιερώνυµου (1841- 1853), Εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 1985 
195 «Κώδικας Ιερώνυµου (1845- 1874)», σ.1 στο: Στογιόγλου, Α. Γεώργιος, όπ.π. 59 
196 «Οι κύριοι Έφοροι µετά την υπογραφήν της παρούσης πράξεως και την επικύρωσιν αυτής παρά του Παναγιω-

τάτου ηµών ∆εσπότου και Προέδρου της Επιτροπής θέλουν αναλάβει τα χρέη των και απασχοληθεί. Α’. Εις 

την συλλογήν των κεφαλαίων κατά τους παραδοθέντας κατάλόγους των συνδροµητών, Β’.Θέλουν φροντίσει 

αµέσως να καταθέσωσι τα χρήµατα επί τόκω εις ασφαλή µέρη. Γ’ Θέλουν φροντίσει δια την αναγκαίαν επι-
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Η πρώτη συνεδρίαση της εφορείας αποσκοπούσε τη βελτίωση της ποιότητας του δι-

δακτικού προσωπικού των σχολείων- του ελληνικού και του αλληλοδιδακτικού- επιδίωξη που 

επιτεύχθηκε µε την πρόσληψη διακεκριµένων εκπαιδευτικών της εποχής, όπως τον Εµµανου-

ήλ Φωτιάδη από την Αθήνα για τη διεύθυνση του ελληνικού σχολείου.197 Η αντιµετώπιση 

όµως των οικονοµικών προβληµάτων των σχολείων υπήρξε το σηµαντικότερο επίτευγµα της 

εφορείας, µολονότι επιχειρήθηκε µε µεγάλη δυσχέρεια, και σ’ αυτό βοήθησαν πολλές εύπο-

ρες οικογένειες της Θεσσαλονίκης, αλλά και εκτός αυτής. Σηµαντική υπήρξε η παρέµβαση 

της εφορείας για τη βελτίωση των οικονοµικών των σχολείων, όταν µε προτροπή του µητρο-

πολίτη Ιερώνυµου, ζήτησε από τους Έλληνες εµπόρους της κοινότητας να διαθέτουν το 1 τοις 

χιλίοις επί του συνολικού ποσού των εµπορικών τους συναλλαγών- το αποκαλούµενο «εµπο-

ρείο»- για τα σχολεία της κοινότητας.198 Τις βασικές πηγές χρηµατοδότησης για τα σχολεία 

αποτελούσαν οι συνεισφορές και δωρεές -αυτή την περίοδο η σχολική εφορεία αρχίζει να 

γίνεται αποδέκτης και σηµαντικών κληροδοτηµάτων της κοινότητας-, οι τόκοι από το κεφά-

λαιο που είχε καταθέσει η εικοσαµελής επιτροπή, εισπράξεις «επί των εµπορειών», και από 

άλλες πηγές, όπως την περιφορά του δίσκου στις εκκλησίες κυρίως στη γιορτή των Τριών 

Ιεραρχών. 

Σηµαντικοί σταθµοί στην εξέλιξη της Εφορείας των σχολείων της κοινότητας της 

Θεσσαλονίκης υπήρξαν η µείωση του αριθµού των µελών της από έξι σε τέσσερα, µετά από 

απόφαση των µελών της εικοσαµελούς Επιτροπής στις 26 Μαΐου, η παράλληλη διεύρυνση 

του δικαιώµατος εκλογής σ’ αυτήν µη Οθωµανών υπηκόων, όπως και πολιτών της πόλης, οι 

οποίοι δεν αποτελούσαν µέλη της Επιτροπής199, διαστέλλοντας έτσι, έστω σε µικρό βαθµό, 

την κοινωνική βάση, η οποία θα µπορούσε, εν δυνάµει να συµµετάσχει στη διοίκηση των 

σχολείων της κοινότητας.  

Ανάµεσα στις δραστηριότητες της εφορείας κάτω από την Προεδρεία του Μητροπολί-

τη Ιερώνυµου εξέχουν επίσης η λειτουργία νηπιαγωγείου, του «παιδαγωγικού σχολείου», το 

έτος 1846, όπως και η επίτευξη ενός µεγάλου καταλόγου οικονοµικών χορηγών των σχολεί-

                                                                                                                                                    
σκευήν των σχολείων. ∆’.Θέλουν φροντίσει περί των αναγκαίων διδασκάλων, αναλόγως των αναγκών και 

της αξιοπρεπείας της πόλεως και αναλόγως των χρηµατικών µέσων, Ε’.Θέλουσι λάβει πρόνοιαν να ανα-

φερθούν εις τους κατά διαφόρους πόλεις παροικούντας συµπολίτας και όσους άλλους εγκρίνουν φιλοµού-

σους άνδρας, προσκαλούντες την φιλόµουσον και φιλάνθρωπον συνδροµήν των....Ο Παναγιώτατος ∆εσπό-

της της πόλεως θέλει είσθε πάντοτε και εν πάσει περιπτώσει ο Πρόεδρος της επιτροπής και της Εφορείας, 

εις συζητήσεις σπουδαιοτέρας και αποβλεπούσας το ηθικόν και πολιτικόν, την ευσέβειαν και το ανεπίλη-

πτον των ορθοδόξων δογµάτων των διδασκάλων και µαθητών. Ο διοργανισµός του Σχολείου θέλει συντα-

χθεί παρά της Εφορείας και των διδασκόντων»,,  όπ.π. σ.3-4.  
197 Βλ. Στογιόγλου, Γ, όπ.π. σ. 32 
198 Κώδικας Ιερώνυµου (1845- 1874) σ. 13 στο: Στογιόγλου, Α. Γεώργιος, όπ.π σ.71 
199 Κώδικας Ιερώνυµου (1845- 1874) σ. 16 στο: Στογιόγλου, Α. Γεώργιος, όπ.π σ.73 
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ων της κοινότητας200 -ανάµεσά τους υπάρχουν ονόµατα όπως αυτά των Χαρίση, Άββοτ, Ρο-

γκότη, Πρασακάκη, Πάικου κ.α.- οι οποίοι συνέχισαν να βοηθούν τα σχολεία σε οικονοµικές 

δυσκολίες και να τα καταστούν αποδέκτες µεγάλων κληρονοµικών µερισµάτων. 

Με αφετηρία τα περιορισµένα αυτά στοιχεία για τη λειτουργία της εφορείας των Σχο-

λών της κοινότητας Θεσσαλονίκης, αν επιχειρήσουµε να συλλάβουµε το περίγραµµα των 

αρµοδιοτήτων και του εύρους της δικαιοδοσίας τους, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε τα 

εξής για την περίοδο δραστηριοποίησής τους πριν από την περίοδο των Γενικών Κανονι-

σµών: Το περιορισµένο ποσοτικά σχολικό δίκτυο της εποχής, αφορά κυρίως τις επιδιώξεις 

των µεγαλοαστών και των προυχόντων της κοινότητας, και η διοίκησή του αναλαµβάνεται 

ολοκληρωτικά από τους ίδιους. Η προσπάθεια της ανασυγκρότησης ενός σχολικού δικτύου 

από τον Μητροπολίτη Ιερώνυµο υπήρξε αξιόλογη και σ’ αυτό πολύτιµη υπήρξε η συµβολή 

των Εφόρων. Το περιεχόµενο του κώδικα καθιστά σαφές ότι χωρίς να έχει να αντιµετωπίσει 

πολύπλοκα προβλήµατα η εφορεία λειτούργησε σε συνεργασία µε τον Μητροπολίτη και ο 

τρόπος µε τον οποίο οργανώθηκε και ενεργοποιήθηκε λειτούργησε ως προανάκρουσµα για τη 

διαµόρφωση της διοικητικής πρακτικής  των µετέπειτα σχολικών εφόρων της κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, οι οποίες παρουσιάζουν µεγαλύτερο πλουραλισµό στην κοινωνική βάση, από 

την οποία αντλούν την εξουσία τους και τακτική διαδοχή προσώπων στην κάλυψη των θέσε-

ων.  

Οφείλουµε πάντως να τονίσουµε, και µε βάση τα όσα υποστηρίχτηκαν παραπάνω, ότι 

η σηµασία της αναδιοργάνωσης των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων της κοινότητας από µια µι-

κρή έστω οµάδα ανθρώπων έγκειται όχι µόνο στο παράδειγµα της διοικητικής οργάνωσης και 

της εκπαιδευτικής αναβάπτισης, αλλά κυρίως στη δυναµική που ενέκυψε από την παρέµβασή 

τους για ανταπόκριση του σχολικού θεσµού σε σταδιακά όλο και περισσότερους πολίτες της 

κοινότητας. 

  

 

                                                 
200
όπ.π. σ. 7-9  
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7. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

  

7.1. Προσδιορισµός του χαρακτήρα της σχολικής Εφορείας 

 Η έµφαση της τοπικής οργάνωσης των «Σχολικών Καταστηµάτων» µέσω των σχολι-

κών εφορειών είναι προφανής τόσο στο επίπεδο των Πατριαρχικών επιταγών όσο και κυρίως, 

στο επίπεδο των Κοινοτικών Κανονισµών του ιστορικού χώρου της Μακεδονίας. Στην Πα-

τριαρχική Εγκύκλιο του 1891 ο Πατριάρχης ∆ιονύσιος, σε µια περίοδο όπου έπαιρνε τέλος η 

δεύτερη φάση του Προνοµιακού Ζητήµατος, επισηµαίνει: «... επί δε των σχολιακών οφείλει 

προσέχειν α) εν τη εκλογή της εφορείας γινοµένη υπό την προεδρείαν αυτής, όπως καταρτίζηται 

εκ προσώπων τιµίων, αρµοδίων και απολαυόντων της αγαθής υπολήψεως της κοινότητος και 

µητροπόλεως, υποχρέων όντων εργάζεσθαι υπό την προεδρείαν αυτής (του µητροπολίτη), ή του 

ιδίου επιτρόπου...».201 

 Αντίθετα, δεν µπορεί να υποστηρίξει κανείς την ίδια θέση για τη Βεζυρική Εγκύκλιο 

του ίδιου έτους.202 Η εγκύκλιος, που εκδόθηκε στην ίδια ακριβώς πολιτική συγκυρία, αποτε-

λεί την επίσηµη καταγραφή των προνοµίων του γένους, είδος «κογκορδάτου» στις σχέσεις 

της οθωµανικής Πολιτείας και της Ορθόδοξης Εκκλησίας ως το 1923, επιχειρεί µια συγκε-

ντρωτική προσέγγιση, όσον αφορά την λειτουργία των σχολείων της Ορθόδοξης Κοινότη-

τας
203.  

 Τη σαφέστερη διατύπωση όσον αφορά τη διαχείριση των σχολικών πραγµάτων από τη 

σχολική εφορεία τη συναντούµε στο Θεµελιώδη Κανονισµό του 1902, που έστειλε το Πατρι-

αρχείο «προς σύνταξιν οµοιοµόρφου Κανονισµού δι` απάσας τας υπό τον Οικουµενικόν Θρό-

νον Επαρχίας» και που ορίζει ότι «...αι σχολαί εκάστης κοινότητος άπασαι διευθύνονται υπό 

εξαµελούς εφορείας, τελούσης υπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου ή Επισκόπου ή Εξάρχου 

ή των αντιπροσώπων αυτών και εκλεγοµένης διά δύο έτη ανανεουµένων κατ` έτος των τριών 

                                                 
201 «Πατριαρχική Εγκύκλιος Περί συστάσεως Πνευµατικών και Μικτών Εκκλησιαστικών ∆ικαστηρίων», στο: 

Παπαστάθη, Χ. όπ.π. σελ. 121 
202 «Υψηλή Βεζυρική Εγκύκλιος διαβιβασθείσα υπό της Α.Υ. του Πρωθυπουργού Κιαµήλ Πασά», στο: Παπα-

στάθη, Χ. όπ.π σελ. 124 
203 «......τα προγράµµατα των σχολείων θέλουσι συντάττεσθαι ή επικυρούσθαι από το Πατριαρχείον και των Μη-

τροπόλεων επίσης και τα διπλώµατα και ενδεικτικά των διδασκάλων και διδασκαλισσών υπό των ιδίων θέ-

λουσι επικυρούσθαι. Επειδή δε πρέπει να ώσι των κυβερνητικών γνωστά όταν  ο επιθεωρητής (µουφέτης) ή 

ο διευθυντής της ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως εξετάζων την εν τοις σχολείοις διδασκαλίαν ήθελε παρατηρήσει 

µάθηµά τι απάδον ή διδάσκαλον και διδασκάλισσαν µη έχοντας τοιούτον ενδεικτικόν, εν µεν Κωνσταντι-

νουπόλει το Υπουργείον της Παιδείας θέλει συννενοείσθαι µετά του Πατριαρχείου εν δε τω εξωτερικώ, η 

τοπική αρχή µετά των Μητροπόλεων και ούτω δι` αυτών θέλουσι κωλύεσθαι τα τοιαύτα µαθήµατα και α-

ντικαθίστασθαι οι τοιούτοι άνευ ενδεικτικού διδάσκαλοι και διδασκάλισσαι.»  
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αυτής µελών»204. Εδώ φαίνεται για πρώτη φορά και σύµφωνα µε τις νοµοθετικές πηγές που 

υπάρχουν στη διάθεσή µας, η γενικευµένη θεσµοθέτηση της λειτουργίας των σχολικών εφο-

ρειών σε κοινοτικό επίπεδο.  

Στην πραγµατικότητα, οι διατάξεις του Θεµελιώδους Κανονισµού για τη δοµή και τη 

λειτουργία των σχολικών εφορειών εφαρµόστηκαν κατά περίπτωση, µε βάση τις κατά τόπους 

ανάγκες και δυνατότητες. Η λειτουργία, η σύνθεση και η οργανικότητα των σχολικών εφο-

ρειών γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν στα κοινοτικά πλαίσια και ανάγκες, που προσδιορίστη-

καν και εξυπηρετήθηκαν από τροποποιήσεις, σε σχέση µε έναν κοινό κορµό χαρακτηριστι-

κών. Αυτές οι διαφοροποιήσεις έτειναν, όπως φαίνεται, στην αποτελεσµατικότερη λειτουργι-

κότητα των εφορειών, ήταν καρπός δηµοκρατικών -για το συγκεκριµένο ιστορικό πλαίσιο- 

διαδικασιών, καθώς οι αλλαγές αποφασίζονταν στις γενικές συνελεύσεις των κατοίκων και 

επιδιώκονταν συνήθως σε σχέση µε την πρότερη εµπειρία. 

 Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι θεσµικά η σχολική εφορεία είχε µια ευκρινή ευε-

λιξία, που προσδιορίζονταν από το πνεύµα του τοπικού αυτοδιοίκητου στις διάφορες ελλη-

νορθόδοξες κοινότητες, πάντοτε µέσα στο πλαίσιο του κοινοτισµού και των «Εθνικών Κανο-

νισµών» και των µακροχρόνιων διεργασιών που είχαν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των κοινοτή-

των, δηµιουργώντας µια παράδοση αυτοδιοίκησης. Η οµοιοµορφία ως συστατικό του συγκε-

ντρωτικού συστήµατος των σύγχρονων και µεταγενέστερων διοικητικών µηχανισµών, λει-

τούργησε για τις σχολικές εφορείες µόνο υπό την µορφή οµαλοποίησης και οµοιογενοποίη-

σης των λειτουργικών τους δοµών µε γνώµονα την µεθόδευση ενός ενιαίου τρόπου λειτουρ-

γίας. Ο χαρακτήρας και η δυναµική των σχολικών Εφορειών συνδέθηκαν βέβαια, συχνά, κυ-

ρίως µε την προσωπικότητα του Αρχιερέα που βρισκόταν στην προεδρεία τους, σε κάθε περί-

πτωση όµως υπήρξαν τουλάχιστο το αναγκαίο διοικητικό όργανο των κοινοτικών σχολείων, 

µε σηµαντική προσφορά. 

  7.1.1. Ενοριακές Εφορείες 

Οι διατάξεις του Θεµελιώδους Κανονισµού προέβλεπαν εκτός των άλλων και την λει-

τουργία ενοριακών αρχών, µεταξύ των οποίων και εφορείας των σχολείων της ενορίας. Η 

διάρκεια της θητείας των µελών των ενοριακών εφορειών ορίστηκε για δύο έτη και ο αριθµός 

των µελών τους σε πέντε για τις ενορίες των  πόλεων και τρεις για τις ενορίες των χωριών. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν στη διάθεσή µας οι ενοριακές εφορείες λει-

τούργησαν στο πλαίσιο των µεγάλων κυρίως Κοινοτήτων, στις οποίες οι έφοροι των ενοριών 

                                                 
204 «Θεµελιώδης Κανονισµός της εκλογής και των καθηκόντων των εν τω κλίµατι του Οικουµενικού Θρόνου 

Ενοριακών Κοινοτικών και Επαρχιακών Αρχών», στο: Παπαστάθη, όπ.π. σσ.132-144. 
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λειτουργούσαν επικουρικά στην κοινοτική σχολική εφορεία, ενώ στις περιπτώσεις των πε-

ρισσότερων κοινοτήτων δεν υπάρχουν µαρτυρίες για την ύπαρξή τους. Τη µεγαλύτερη δια-

σπορά ενοριακών εφορειών, µε πλήρη διοικητικά καθήκοντα τη συναντούµε στην Κωνστα-

ντινούπολη, στην οποία, όπως υπαινιχθήκαµε παραπάνω, συντονιστικό ρόλο στις εργασίες 

των ενοριακών εφορειών ασκούσε η Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή. 

Αντίστοιχα, στο δεύτερο µεγαλύτερο ελληνικό κέντρο της οθωµανικής Αυτοκρατορί-

ας, τη Θεσσαλονίκη, έχουµε επίσης ενδείξεις για τη λειτουργία ενοριακών εφορειών. Ο Κα-

νονισµός της Κοινότητας του 1904 αναφέρει το διορισµό ενοριακών εφορειών, µε την προσ-

δοκία ότι θα επιτευχθεί καλύτερη εποπτεία και επίβλεψη των σχολείων.205 Σε συνεδρίαση της 

σχολικής εφορείας της κοινότητας Θεσσαλονίκης γίνεται συζήτηση για το διορισµό ενορια-

κού εφόρου της σχολής Αναλήψεως από τη σχολική εφορεία της κοινότητας.206  

 Ο Κανονισµός της Ορθοδόξου ελληνικής κοινότητας Σµύρνης του 1910 προβλέπει 

επίσης, µε ιδιαίτερη έµφαση τη σύσταση «Εφοροεπιτροπών» σε ενοριακό επίπεδο, από τα 

µέλη της οποίας προκύπτει η τριµελής ενοριακή εφορεία των Σχολών µε καθήκοντα κυρίως 

εποπτικά και διοικητικά- διενέργεια των εγγραφών, τήρηση µαθητικού µητρώου. Αξιοσηµεί-

ωτη είναι και η πρόνοια του Κανονισµού για διορισµό από τις «Εφοροεπιτροπές» των ενο-

ριών µιας οµάδας γιατρών προκειµένου να αποτελούν ένα συµβουλευτικό όργανο των εφο-

ρειών για θέµατα υγιεινής των µαθητών. Ανάµεσα στα καθήκοντα των οµάδων αυτών των 

ιατρών συµπεριλαµβάνεται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό,207 ο εµβολιασµός των µαθητών και 

η σε τακτά διαστήµατα επίσκεψη στα σχολεία των ενοριών για  την πρόληψη ή και την αντι-

µετώπιση της µετάδοσης διάφορων νοσηµάτων.             

 

7.1.2. Οι Εκπαιδευτικές Επιτροπές  

 Τέλος, για να ολοκληρώσουµε την παρουσίαση των άρθρων του Θεµελιώδους Κανο-

νισµού, που αφορούν την εκπαίδευση των Ελλήνων Ορθοδόξων, πρέπει να τονίσουµε και την 

πρόβλεψη, σύµφωνα µε τα άρθρα 51-54 του Κανονισµού, της συγκρότησης και λειτουργίας 

Εκπαιδευτικών Επιτροπών, οι οποίες αναλαµβάνουν το ρόλο του συντονισµού και της επο-

πτείας του εκπαιδευτικού έργου της µητροπολιτικής συνήθως περιφέρειας στην οποία εντάσ-

σονται. Η θητεία της επιτροπής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, είναι µονοετής και ο αριθµός 

των µελών της ανέρχεται στα τέσσερα άτοµα. Τα µέλη της εκπαιδευτικής επιτροπής προέρ-

                                                 
205 «Κανονισµός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης», άρθρο 56 όπ.π. σ. 171 
206 Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των σχολικών Καταστηµάτων της Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Συνεδρί-

αση της 21 Ιουλίου 1913. 
207 Κανονισµός της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος Σµύρνης, Σµύρνη 1910, άρθρα 52 & 112. 
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χονται από το Μικτό Εκκλησιαστικό Συµβούλιο και ως προσόντα τους ορίζονται: «εκτός των 

γενικών προσόντων των απαιτουµένων διά την υποψηφιότητα εις τα λοιπά κοινοτικά και επαρ-

χιακά σωµατεία, δέον να διακρίνονται και επί µορφώσει και επί παιδεία.»208 Πρόεδρος των 

Εκπαιδευτικών Επιτροπών είναι η εκάστοτε εκκλησιαστική αρχή. 

 Ιδιαίτερη σηµασία δίνει ο Κανονισµός στην αρµοδιότητα των Εκπαιδευτικών Επιτρο-

πών να ελέγχουν και να επικυρώνουν τους διορισµούς των εκπαιδευτικών της Επαρχίας τους. 

Χαρακτηριστικά τονίζεται στο άρθρο 54 ότι: «Οι έφοροι των σχολών εκλέγουσι το διδασκαλι-

κόν προσωπικόν, υποβάλλουσι δε την εκλογήν εις την εκπαιδευτικήν επιτροπήν και µετά την υπ’ 

αυτής επικύρωσιν των εκλεγέντων εκδίδονται τα νενοµισµένα ενδεικτικά υπό της εκκλησιαστι-

κής αρχής». Στη συνέχεια µάλιστα, παρατηρούµε µια διεξοδική αναφορά σε περιπτώσεις διο-

ρισµών και απολύσεων των εκπαιδευτικών, στην οποία διαφαίνεται η βούληση του συντάκτη 

του Κανονισµού να υπάρχει η συµµετοχή της Εκπαιδευτικής Επιτροπής σε κάθε παρόµοια 

διαδικασία, µέσω της επικύρωσης κάθε πράξης των κοινοτικών εφορειών. 

Με δεδοµένα τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, γνωρίζουµε ότι δεν λειτούρ-

γησαν παρόµοιες Εκπαιδευτικές Επιτροπές ή τουλάχιστον δεν έκαναν εµφανείς παρεµβάσεις 

στο έργο των σχολικών εφορειών των κοινοτήτων, τις οποίες και θα είχαν κάτω από τον έ-

λεγχό τους. Η βούληση ενεργοποίησης ενός τέτοιου µηχανισµού ελέγχου της εκπαίδευσης 

από την Εκκλησία εξυπηρετούσε προφανώς την ανταπόκριση του Πατριαρχείου στο νέο 

διοικητικό σχήµα του οθωµανικού κράτους -Νόµος περί Βιλαετίων-, αλλά κυρίως, την επί-

τευξη καλύτερου ελέγχου στην εκπαιδευτική διαδικασία και ιδιαίτερα στα πρόσωπα που ανα-

λάµβαναν να τη διεκπεραιώσουν. Την εποχή αυτή όµως (1902), στις προσλήψεις του διδακτι-

κού προσωπικού των σχολείων υπήρχαν πλήθος παρεµβάσεων από διάφορα εξωθεσµικά κέ-

ντρα  και αυτός ακριβώς ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η όψιµη αντίδραση της 

Εκκλησίας ήταν πιθανό να µην είναι αποτελεσµατική.209 

 

7.2. Τρόπος ανάδειξης -αριθµός µελών- διάρκεια θητείας   

 Στους περισσότερους κοινοτικούς Κανονισµούς της Μακεδονίας ο τρόπος ανάδειξης 

των µελών της «Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων» είναι κοινός. Εκλέγονται από 

                                                 
208 «Θεµελιώδης Κανονισµός...», όπ.π. άρθρο 52, σ.141. 
209 Στο θέµα αυτό οφείλουµε να εκφράσουµε και την άποψη πως, όπως προέκυψε από όσα εκθέσαµε παραπάνω 

για τις κοινότητες, η λειτουργία επαρχιακών συλλογικών οργάνων ήταν από µόνη της προβληµατική κα-
θώς δεν ανταποκρίνονταν σε κάποιον ενιαίο κοινωνικό σχηµατισµό, διαρθρωµένο πάνω στις αξίες και τις 
παραδόσεις των κατοίκων, αντίστοιχο των κοινοτήτων. Υπήρξε κατά κάποιο τρόπο «δοτή» η εισαγωγή 
των επαρχιακών εκπαιδευτικών επιτροπών, και γι’ αυτό στερούνταν της δυναµικής που αναντίρρητα 
µπορούσαν να εκφράσουν ανάλογες λειτουργίες στο πλαίσιο των κοινοτήτων. 
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την αντιπροσωπεία της Κοινότητας- όργανο εκλεγµένο άµεσα από τη γενική συνέλευση των 

πολιτών- και εκ των µελών της. Άλλωστε αυτή η συµφωνία, τουλάχιστον για τους µεταγενέ-

στερους κοινοτικούς Κανονισµούς, µπορεί να αποδοθεί και στην εναρµόνισή τους µε τις δια-

τάξεις του Θεµελιώδους Κανονισµού του 1902, που στο άρθρο 31 ορίζει ρητά ότι «άπασαι αι 

κοινοτικαί και επαρχιακαί αρχαί εκλέγονται υπό αντιπροσωπείας εκλεγοµένης υπό των ενορια-

κών συνελεύσεων». Στις περιπτώσεις των Κανονισµών αυτών όπου η σχολική εφορεία δεν 

εκλέγεται από την αντιπροσωπεία, συναντούµε διατάξεις που ορίζουν άµεση εκλογή από τις 

Γενικές Συνελεύσεις των κατοίκων210 ή από τη ∆ηµογεροντία της Κοινότητας και από τα 

εγγράµµατα µέλη της, που απολαµβάνουν της υπόληψης και της εµπιστοσύνης της Κοινότη-

τας.211 

 Μέλη της σχολικής εφορείας κάθε κοινότητας µπορούν να είναι οι Ορθόδοξοι Χρι-

στιανοί που υπάγονται στην αντίστοιχη Ιερά Μητρόπολη, όσοι έχουν συµπληρώσει ένα όριο 

ηλικίας- που σ` άλλες κοινότητες είναι το τριακοστό και σε άλλες το τριακοστό πέµπτο έτος- 

και είναι Οθωµανοί υπήκοοι. Αξιοσηµείωτη είναι ως προς αυτό το σηµείο η διαφοροποίηση 

που συναντούµε στον Κανονισµό της Κοινότητας Θεσσαλονίκης το 1886, όπου τονίζεται, 

εκτός των άλλων, ότι: «Η άµεσος διοίκηση και  εποπτεία των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων 

ανατίθεται εις τετραµελή Εφορείαν αδιακρίτως της υπηκοότητος
212

, εκλεγοµένης διά µυστικής 

ψηφοφορίας και κατά σχετικής πλειοψηφίας υπό της αντιπροσωπείας και εκ των µελών αυτής». 

Είναι ο µόνος Κανονισµός στον οποίο συναντούµε την παράµετρο «αδιακρίτως της υπηκοό-

τητος» και πιθανότητα εξυπηρετούσε την ενασχόληση µε τα εκπαιδευτικά πράγµατα της πό-

λης και κατοίκων που δεν είχαν την οθωµανική υπηκοότητα -όπως τους Κ. Σχινά, Μ. Παπα-

δόπουλο, µε ελληνική υπηκοότητα, τους αδελφούς Άββοτ, οι οποίοι είχαν αγγλική υπηκοότη-

τα και άλλους. 

 Το δικαίωµα ψήφου για την εκλογή των µελών της Αντιπροσωπείας και της ∆ηµογε-

ροντίας καθορίζονταν βάσει της θρησκείας, του χρόνου διαµονής στην κοινότητα, του βιοπο-

ριστικού επαγγέλµατος και της κατοχής περιουσίας. Αντίστοιχα, στα κριτήρια που συγκατα-

λέγονται για την ανάδειξη ενός µέλους της εφορείας είναι και το να έχουν οι υποψήφιοι στα-

θερή διαµονή στην συγκεκριµένη κοινότητα, να µην έχουν υποστεί κάποια ποινική ή «ατιµω-

τική» καταδίκη και να συνεισφέρουν ανελλιπώς για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Κοινότη-

                                                 
210 Πρόκειται για τους κοινοτικούς Κανονισµούς Μοναστηρίου 1905, Κορυτσάς 1876, Σιατίστης 1902 
211 Την ιδιαιτερότητα αυτή την συναντούµε στους κανονισµούς Κρουσόβου 1907 & 1912, Βοδενών 1891 & 

1911 
212 Η υπογράµµιση  δική µου. 
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τας. Σε πολλούς Κανονισµούς µάλιστα, όπως του Μοναστηρίου
213, η εφορεία των Σχολών 

υποβάλει πριν την εκλογή κοινοτικών αρχών κατάλογο των συνδροµητών των σχολών και 

του ποσού της συνδροµής, για να καταρτισθεί ο κατάλογος των εκλογέων. Σε άλλες Κοινότη-

τες (Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Κρουσόβου, Καβάλας), αποκλείονται ρητά του δικαιώµατος 

τόσο του υποψήφιου, όσο και του εκλογέα και όσα µέλη στέλνουν τα παιδιά τους σε ξενό-

γλωσσα και αλλοεθνή προπαγανδιστικά σχολεία. Οι Κοινότητες µάλιστα στις οποίες συνα-

ντούµε τέτοιες διατάξεις είναι ανάµεσα σ` αυτές που τη συγκεκριµένη περίοδο βρίσκονταν 

στο επίκεντρο είτε της βουλγαρικής, είτε της ρουµανικής προπαγανδιστικής δράσης, µεσού-

ντος του µακεδονικού αγώνα.214 Γενικά, οφείλουµε να τονίσουµε τη διαφορετικότητα του 

όρου «δηµοκρατικές διαδικασίες» της περιόδου αυτής, σε σχέση µε σήµερα, καθώς τόσο τα 

κοινοτικά αξιώµατα, όσο και οι γενικές συνελεύσεις των κοινοτήτων αφορούν ένα πολύ µι-

κρό ποσοστό του πληθυσµού της κοινότητας, το οποίο αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις διατά-

ξεις του εκάστοτε κανονισµού. 

 Όσον αφορά τον αριθµό των µελών των σχολικών εφορειών στους διαφόρους Κανο-

νισµούς των κοινοτήτων παρατηρείται µια διασπορά τόσο ανάµεσα στις διαφορετικές Κοινό-

τητες, όσο και στους διαδοχικούς Κανονισµούς της ίδιας Κοινότητας. Παρατηρούµε µια αύ-

ξηση των µελών στους Κανονισµούς της Θεσ/νίκης από 4 σε 6, της Βέροιας από 3 σε 4, των 

Βοδενών από 2 σε 3. Ο µεγαλύτερος αριθµός µελών συναντάται στον Κανονισµό της Σιάτι-

στας (1902), όπου ορίζεται οκταµελής σχολική εφορεία. Γενικά, µπορεί να συναχθεί το συ-

µπέρασµα ότι υπάρχει µια σχετική συµφωνία ανάµεσα στον αριθµό των µελών της σχολικής 

εφορείας σε κάθε Κοινότητα και στην αντίστοιχη εκπαιδευτική δραστηριότητα -αριθµός σχο-

λείων, µαθητών, διδασκόντων. 

 Τέλος, η διάρκεια της θητείας των µελών της σχολικής εφορείας κυµαίνεται από ένα 

σε τρία χρόνια στους Κοινοτικούς Κανονισµούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε κανένα κοινο-

τικό Κανονισµό και όσον αφορά τις σχολικές εφορείες, δε συναντούµε τη σταδιακή ετήσια 

ανανέωση των µελών, όπως ορίζει ρητά ο Θεµελιώδης Κανονισµός του 1902 στο άρθρο 32:   

« Αι σχολαί εκάστης κοινότητος άπασαι διευθύνονται υπό εξαµελούς Εφορείας, τελούσης υπό 

την προεδρείαν του Μητροπολίτου... και εκλεγοµένης διά δύο έτη, ανανεουµένων κατ` έτος των 

τριών αυτής µελών.» 

 

                                                 
213 Βλ. «Κανονισµός της εν Μοναστηρίω ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητας, 1905», άρθρο 10 στο: Παπαστάθη, 

Χ., Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων...όπ.π. σ. 98 
214 Για το Μακεδονικό Ζήτηµα, όπως αυτό διαµορφώθηκε την περίοδο 1873-1908 βλ. α) Βλάχος, Ν., Το Μακε-

δονικόν ως φάσις του Ανατολικού Ζητήµατος 1878-1890, Αθήναι 1935, β) Συµπόσιο: O Μακεδονικός Α-

γώνας, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1987. 
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7.3. Η σύνθεση και η κοινωνική βάση των σχολικών εφορειών 

 Σ` όλους σχεδόν τους Κοινοτικούς Κανονισµούς της Μακεδονίας πρόεδρος της σχο-

λικής εφορείας είναι ο Μητροπολίτης που εδρεύει στην Κοινότητα ή, σε περίπτωση απουσίας 

του, ο διορισµένος απ` αυτόν επίτροπος. Τη µόνη εξαίρεση, αν και δεν αποσαφηνίζεται ρητά, 

τη συναντούµε στον Κανονισµό της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου (1906), όπου η εφορεία δε 

φαίνεται να λειτουργεί υπό την προεδρεία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, στον οποίο υπά-

γεται η Κοινότητα, αλλά υπό την προεδρεία λαϊκού, όπως και η ∆ηµογεροντία. 

  Οι σχολικές εφορείες απαρτίζονται συνήθως από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο -

θέση που προβλέπεται µόνο σε ορισµένους Κανονισµούς-, το Γραµµατέα και τον Ταµία. Ο 

Γραµµατέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριών και τα συνοψίζει στο τέλος της. Αφού τα συ-

ντάσσει  και τα καθαρογράφει, τα φέρει προς έγκριση στην επόµενη συνεδρία, όπου και υπο-

γράφονται από τα µέλη και τον Πρόεδρο. 

 Ιδιαίτερη µέριµνα συναντούµε στις διατυπώσεις των Κανονισµών σχετικά µε την θέση 

του ταµία της σχολικής εφορείας. Σε πολλούς Κανονισµούς συναντούµε προϋποθέσεις για 

την ανάληψη της συγκεκριµένης θέσης, που αφορούν, εκτός από τη γενική αποδοχή και την 

αναµφίβολη υπόληψη στο πλαίσιο της κοινότητας, και την κατοχή περιουσίας. Ο Κανονισµός 

της Θεσσαλονίκης του 1904215 ορίζει ότι: «Ο ταµίας...δέον να η κύριος ακινήτου περιουσίας 

κειµένης εν τη πόλει και επ` ονόµατι αυτού γεγραµµένης, υποκειµένης δε εις ετήσιον κυβερνητι-

κόν φόρον γροσίων πεντακοσίων». Ο τρόπος εκλογής του ταµία ποικίλλει σύµφωνα µε όσα 

ορίζονται στους διάφορους Κανονισµούς, καθώς σ` άλλες Κοινότητες οι Αντιπρόσωποι εκλέ-

γοντας την εφορεία ονοµάζουν στα ψηφοδέλτια τον ταµία και σ` άλλες, οι ίδιες οι εφορείες 

εκλέγουν εσωτερικά τον ταµία τους. 

 Σε διάφορες σχολικές εφορείες συναντούµε και την ανάθεση σε συγκεκριµένους εφό-

ρους της διεκπεραίωσης κάποιων  καθηκόντων. Η σχολική εφορεία Θεσσαλονίκης εκλέγει 

για κάποια έτη ανάµεσα στα µέλη της και «επιµελητή της βιβλιοθήκης και των οργάνων», αν 

και όπως παραδέχεται στη λογοδοσία της216  «...δέον να οµολογήσωµεν ότι τούτο επράξαµεν 

απλώς και µόνον ίνα συµµορφωθώµεν προς τας διατάξεις του κανονισµού.»
217

 Αργότερα, βέ-

βαια, ιδρύεται η βιβλιοθήκη των σχολείων, η οποία καταστρέφεται σε µεγάλο µέρος της από 

πυρκαγιά. Ενισχύεται σταδιακά µε σηµαντική προσφορά βιβλίων της βιβλιοθήκης του Μα-

                                                 
215 «Κανονισµός της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης, 1904», άρθρο 48, στο: Παπαστάθη, 

Χαρ., Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων...όπ.π .σ. 170 
216

 Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1893- 1894 αναγνω-

σθείσα κατά την γενικήν Συνεδρίαν της Αντιπροσωπείας τη 27 Ιουνίου 1894, σ. 4 
217 Πρόκειται για τον Κανονισµό της Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1894, του οποίου η σύνταξη µαρτυρείται 

από διάφορες πηγές, µέχρις στιγµής όµως δεν έχει βρεθεί. 
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ρασλή -το σχολικό έτος 1898-1899 αριθµούνται 57 τόµοι της Βιβλιοθήκης Μαρασλή που 

φυλάσσονται στο κτίριο του Γυµνασίου218. Το επόµενο σχολικό έτος, 1899-1900, ο υπεύθυ-

νος έφορος Αν. Παπαδόπουλος επιµελήθηκε την επανασύσταση της βιβλιοθήκης µε  τη συ-

νεργασία του Γυµνασιάρχη Κ Μπουκουβάλα, ο οποίος και κατέγραψε τα βιβλία της βιβλιο-

θήκης σε εκτενή κατάλογο219. 

 Μετά την εκλογή των νέων σχολικών εφορειών ακολουθεί η πρώτη συνεδρίαση στην 

οποία η εκκλησιαστική αρχή απευθύνει τις ευχές της στα νέα µέλη. Στην περίπτωση του 

Νευροκοπίου, στη συνεδρίαση της σχολικής εφορείας της 14ης Ιουλίου 1904, παρατηρούµε 

ότι ο Μητροπολίτης Θεοδώρητος κοντά στις ευχές του για επιτυχή θητεία των νέων µελών, 

τονίζει τη σηµασία του έργου τους καθώς, όπως υποστηρίζει, τα σχολεία είναι το µόνο που 

έχει να αντιτάξει η κοινότητα απέναντι στους εκκλησιαστικούς και εθνικούς εχθρούς της.220  

Συνήθως µετά από συνεννόηση ή εσωτερικές εκλογές διανέµονται στους εφόρους τα διάφορα 

καθήκοντα. Η ανάθεση των διαφόρων ρόλων στα εκλεγµένα πρόσωπα επικυρώνεται από τον 

εκάστοτε Μητροπολίτη, ο  οποίος στέλνει τα σχετικά πιττάκια για την επικύρωση της εκλο-

γής τους, όπως και τις σχετικές ανακοινώσεις στους εκλεγµένους εφόρους.  

  « Προς τους κ.κ. Χατζηνικολάκη Στέφανο, Σακελλαρίδη Ιωάννη και Καµπίτογλου Ι.,Η 

Μητρόπολις µετά χαράς αγγέλλει υµίν ότι εν τη χθεσινή συνεδρία της αντιπροσωπείας εξελέγητε 

µέλος (και ταµίας) της εφορείας των σχολών διά το επιόν σχολικόν έτος 1898-99. Ασµένως 

όθεν επικρατούντες της εκλογής συνιστώµεν, ίνα αναλάβητε και µετά της διακρινούσης υµάς 

φιλοπατρίας εκτελείτε τα ανατεθέντα υµίν καθήκοντα, εφ ω και διατελούµεν.                                     

Εν Βερροία, 30 Μαΐου 1898.         Ο Βερροίας Κωνστάντιος»
221

 

Οι έφοροι που αποβιώνουν ή παραιτούνται ή αποδοκιµάζονται ή παύονται, αντικαθί-

στανται από την Αντιπροσωπεία ή τη ∆ηµογεροντία µε τους επιλαχόντες ή, σε ακραίες περι-

                                                 
218 Λογοδοσίαι των Εφορειών των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 

1898-1899 & 1899-1900, σ. 7 
219 όπ.π. σ. 20 
220 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, Κώδιξ 5, Εκπαιδευτήρια 1904-1909, Συνεδριάσεις της σχολικής 

Εφορείας, Συνεδρίαση Α’, 14 Ιουλίου 1904. Ο Μητροπολίτης Θεοδώρητος Βασµαντζίδης, υπήρξε εξέ-
χουσα φυσιογνωµία στον εκκλησιαστικό χώρο και διετέλεσε Μητροπολίτης Νευροκοπίου από το 1904 
ως και το θάνατό του, το 1907, την αγριότερη δηλαδή φάση των εθνικών αντιπαραθέσεων σε περιοχές, 
όπως η κοινότητα Νευροκοπίου. Από τις πρώτες προτεραιότητές του υπήρξε η ανασυγκρότηση των εκ-
παιδευτηρίων της κοινότητας, τα οποία επιθεωρούσε ο ίδιος, αναλαµβάνοντας ενίοτε και εξ ανάγκης δι-
δακτικό ρόλο. Αξιοσηµείωτη είναι η πρότασή του σε συνεργασία µε τον πρόξενο Σερρών για την έκδοση 
βιβλίων για τους ελληνόφρονες βουλγαροφώνους στη βουλγάρικη γλώσσα, αλλά µε ελληνικούς χαρα-
κτήρες, -κατ’ αντιστοιχίαν των καραµανλήδικων-, πρόταση η οποία δεν προχώρησε από το ελληνικό 
κράτος. Αναλυτικότερα για το έργο του Θεοδώρητου στη Μητρόπολη Νευροκοπίου, βλ. Καραθανάση, 
Αθανάσιου, Πραγµατείαι περί Μακεδονίας: Μελέτες και άρθρα για την πνευµατική κίνηση και ζωή της Νε-

ότερης Μακεδονίας, σσ. 170- 177.    
221 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Κώδικας αρ. 20, Πρακτικά Αντιπροσωπείας της Ελληνικής                        

κοινότητας Βεροίας, Αλληλογραφία Μητροπολίτη, ,επιστολή 87. 
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πτώσεις και σε περιπτώσεις γενικών αποχωρήσεων η Αντιπροσωπεία διεξάγει επαναληπτική 

ψηφοφορία για την ανάδειξη νέων µελών.  

Έτσι, σύµφωνα µε τα πρακτικά των εφορειών συναντούµε περιπτώσεις όπως η παραί-

τηση εφόρου από την εφορεία Μοναστηρίου, λόγω εγκατάστασής του στη Θεσσαλονίκη το 

1907, αντιµετωπίζεται από την εκλογή αντικαταστάτη από την Αντιπροσωπεία της κοινότη-

τας
222. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις περισσότερο πολύπλοκες, όπως  η παραίτηση εφόρου 

της κοινότητας Βεροίας, αντιµετωπίζεται µε την αντικατάστασή του από έναν τους τέσσερις 

επιλαχόντες, εκ των οποίων ο ένας αποκλείεται, λόγω συγγένειας πρώτου βαθµού µε τον έ-

φορο Σ. Σακελλαρίδη, οι δύο είχαν παραιτηθεί από τη θέση των επιλαχόντων, οπότε η αντι-

κατάσταση γίνεται από το Θ. Χατζηνικολάκη,223 ο οποίος όµως παραιτείται στην επόµενη 

συνεδρίαση της εφορείας και αντικαθίσταται -χωρίς να µας είναι γνωστή η διαδικασία- από 

τον Αν. Κατσαµάκα. Έναν µήνα αργότερα περίπου, ο παραιτηθείς έφορος Θ. Χατζηνικολά-

κης εκλέγεται από την Αντιπροσωπεία της κοινότητας µέλος της εξελεγκτικής Επιτροπής της 

των οικονοµικών της σχολικής Εφορείας.224 Από την παρατήρηση των πινάκων Ι και ΙΙ, 

στους οποίους παρουσιάζονται οι διατελέσαντες έφοροι στις κοινότητες Βεροίας και Θεσσα-

λονίκης, φαίνονται µε έντονη γραφή οι περιπτώσεις αντικαταστάσεων εφόρων από επιλαχό-

ντες στις δύο κοινότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας, όπ.π. Συνεδρίαση Η’, 28-3-1907 
223 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 6ης Ιουνίου 1898. 
224 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Κώδικας αρ. 20, Πρακτικά Αντιπροσωπείας της Ελληνικής κοινότητας 

Βεροίας, συνεδρίαση 26 Αυγούστου 1898. Η εικόνα που έχουµε από τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία 
της σχολικής εφορείας Βεροίας αντιπροσωπεύει ένα κλίµα αντιπαράθεσης ανάµεσα σε οµάδες µελών και 
ενίοτε τα µέλη και το Μητροπολίτη. Το ενδιαφέρον αυτών των αντιπαραθέσεων έγκειται στο γεγονός ότι, 
τουλάχιστον από τη µέχρι τώρα προσέγγιση, δεν ανταποκρίνεται στην ύπαρξη δοµηµένων παρατάξεων, 
αλλά τις περισσότερες φορές φαίνεται να προέρχεται από προσωπικές αντιθέσεις και στάσεις απέναντι 
στα πράγµατα. Έφοροι οι οποίοι αντιδρούν ή και παραιτούνται λόγω της συµπεριφοράς του Μητροπολί-
τη Κωνστάντιου π.χ. -η περίπτωση του Αν. Κατσαµάκα είναι αντιπροσωπευτική- αργότερα συνεργάζο-
νται µαζί του και µάλιστα αποκλειστικά, καθώς το έτος 1901-02, µοναδικό ίσως στην ιστορία της σχολι-
κής Εφορείας Βεροίας πραγµατοποιούνται πολλές συνεδριάσεις µε την µόνη παρουσία του Κατσαµάκα 
και του Μητροπολίτη Κωνστάντιου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1892-1912 

ΕΦΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟ-
ΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ-
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07 
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08 
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08 
-
09 

19
09 
-
10 

19
10 
-
11 

19 
11 
- 
12 

Ανασταςίου          χ           

Αντωνιάδης χ    χ χ      χ    χ χ χ χ χ 

Βελτσίδης                χ     

Βλαχογιάννης               χ      

Γεµιντζόγλου           χ  χ        

Γρηγορίου     χ χ χ              

Ζοµπάς            χ         

Ιζέτ-Βέης               χ      

Κάκος              χ χ χ     

Καµπίτογλου       χ      χ χ   χ χ χ χ 

Καραγεωργίου        Χ     χ χ       

Καρατζιόγλου          ÷           

Κατσιαµάκας       χ   χ           

Κοϊµτζής        Χ             

Κουτούλας    χ    χ  χ           

Κούτσαρης         χ            

Μαλούτας         χ χ         χ χ 

Παπαδήµου         χ            

Πολυζωΐδης  χ   χ                

Σακελλαρίδης χ χ     χ   χ χ          

Σµυρλής  χ            χ χ      

Τούσας χ   χ χ                

Χατζηνικολάκης      χ χ  χ  χ     χ χ χ χ  

Χατζηνικολάου    χ        χ         

Χρυσοχόου        Χ         χ χ   

Χριστοδούλου                    χ 

Ωρολογάς          χ           

ΣΥΝΟΛΟ 27 ΕΦΟΡΟΙ                     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 
1889-1910 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΦΟΡΟΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1889 

- 

1890 

1893 

- 

1894 

1896 

- 

1897 

1898 

- 

1899 

1899 

- 

1900 

1900 

- 

1901 

1902 

- 

1903 

1903 

- 

1904 

1904 

- 

1905 

1907 

- 

1908 

1909 

- 

1910 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆.   Χ      Χ   

Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ   Χ         

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  Ι Χ Χ           

ΒΟΓΑΣ Γ.      Χ Χ Χ    

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Κ.    Χ        

ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡ. Χ     Χ      

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ.          Χ  

ΕΜΙΡΗΣ ΕΜ.     Χ  Χ Χ   Χ 

ΖΑΝΝΑΣ ∆.   Χ Χ Χ  Χ Χ    

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Μ.           Χ 

ΚΑΜΜΩΝΑΣ Κ.   Χ      Χ   

ΚΟΝΤΟΣ ∆.   Χ         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ι.           Χ 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝ. Χ           

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘ.          Χ Χ 

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΤΙΜ.      Χ    Χ  

ΜΕΛΦΟΣ Κ.    Χ Χ       

ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΡ.           Χ 

ΜΠΙΖΗΣ ∆ΙΟΝ.   Χ         

ΜΠΛΑΤΣΗΣ ∆.   Χ         

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.      Χ Χ   Χ  

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ    Χ Χ Χ      
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ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Π.  Χ Χ         

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α.         Χ   

ΠΕΣΝΙΚΙ∆ΗΣ Γ.         Χ   

ΡΟΓΚΟΤΗΣ Ν. Χ           

ΣΙΜΩΤΑΣ Σ.    Χ Χ    Χ Χ  

ΣΧΙΝΑΣ Π.   Χ         

ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΑΘ.       Χ Χ    

ΤΑΤΤΗΣ Σ.  Χ    Χ Χ Χ    

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΧΡ.    Χ Χ Χ      

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΕΛ.   Χ      Χ   

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Π.  Χ         Χ       Χ Χ 

ΧΟΝ∆ΡΟ∆ΗΜΟΥ   Χ         

ΣΥΝΟΛΟ 34 ΕΦΟΡΟΙ 

 

 Η κοινωνική και οικονοµική σύνθεση των µελών των σχολικών εφορειών. Η ενερ-

γοποίηση των πολιτών στα θεσµικά κοινοτικά όργανα αποτελεί για την ελληνική κοινωνία 

του οθωµανικού κράτους πραγµατικότητα του δεύτερου κυρίως µισού του 19ου αιώνα, την 

περίοδο δηλαδή, που άρχισε να σχηµατοποιείται η αστική συνείδηση των πολιτών, οι οποίοι 

διαβιούσαν µέσα σε αναπτυγµένα αστικά κέντρα. Όπως είναι φυσικό, η συντριπτική πλειο-

ψηφία των µελών των κοινοτικών διοικητικών οργάνων µέχρι εκείνη την εποχή προέρχονταν 

από εύπορες παραδοσιακές οικογένειες της κάθε κοινότητας. Η περίοδος που µελετούµε κυ-

ριαρχείται από την  δραστηριοποίηση επιστηµόνων και εκπροσώπων της αστικής τάξης στα 

κοινοτικά όργανα, δραστηριοποίηση η οποία πολλές φορές συνεπάγεται συγκρούσεις και 

αντιπαραθέσεις ανάµεσα στους παραδοσιακούς και τους νεότευκτους φορείς της εξουσίας.  

Οι όροι και οι µορφές της αντιπαράθεσης, όπως θα δούµε αναλυτικότερα παρακάτω, 

δεν αφορούν µόνο ή κυρίαρχα την κατάκτηση της εξουσίας στα κοινοτικά όργανα, αλλά και 

την κυριαρχία του ιδεολογικού στίγµατος της λειτουργίας των κοινοτικών οργάνων και φυσι-

κά και των εκπαιδευτηρίων, καθώς στη φορµαλιστική τακτική των παραδοσιακών                          

-«αριστοκρατικών»- ηγεσιών, που εξέφραζαν την νοµιµότητα και τη «µονιµότητα», η αστική 

τάξη, ως ο κατεξοχήν φορέας της εθνικής ιδεολογίας, προβάλλει ριζοσπαστικότερες απόψεις 

για την κοινωνία και την εκπαίδευσή της. 

 Οι πίνακες που ακολουθούν καταγράφουν την επαγγελµατική και κοινωνική βάση 

των µελών των σχολικών εφορειών της κοινότητας Θεσσαλονίκης από το 1889 ως και το 

1910. Οι διαδοχικές στήλες που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα προσδιορίζουν το χρο-

νικό εύρος της ενασχόλησης των εφόρων µε τα εκπαιδευτικά πράγµατα της κοινότητας, την 

επαγγελµατική ενασχόληση -όπου έγινε δυνατή η εξακρίβωσή της- και την πολιτική ισχύ 

όσων από τους διατελέσαντες σχολικούς εφόρους συµµετείχαν στις εκλογές για την ανάδειξη 
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της Αντιπροσωπείας και της ∆ηµογεροντίας της κοινότητας στις εκλογές του 1904 και του 

1908. Από την παράθεση των παρακάτω δεδοµένων225 µπορούµε να συµπεράνουµε τα εξής: 

1)  Η ενασχόληση των σχολικών εφόρων µε τα ζητήµατα της εκπαίδευσης της κοινότητας 

επαναλαµβάνεται σε πολλές περιπτώσεις, σε διάφορες θητείες, οι οποίες µπορούν και να 

επιµηκύνονται σε συνολικό διάστηµα 10 ετών, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του Σ. 

Τάττη. Η διαδοχική εναλλαγή των ίδιων προσώπων της κοινότητας Θεσσαλονίκης στη 

διοίκηση των εκπαιδευτηρίων της (το ίδιο συµβαίνει και στην κοινότητα της Βέροιας) µας 

κάνει να συµπεράνουµε ότι ανάµεσα στους κοινοτικούς άρχοντες υπήρχαν και κάποιοι οι 

οποίοι είχαν «εξειδικευτεί» κατά κάποιο τρόπο στην αντιµετώπιση των προβληµάτων των 

εκπαιδευτηρίων. 

2)  Από τα περιορισµένα στοιχεία που διαθέτουµε για την επαγγελµατική ταυτότητα των µε-

λών της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνονται οι υποθέσεις για την µονοπώ-

ληση των κοινοτικών αξιωµάτων από τους παραδοσιακούς φορείς της εξουσίας και των 

επιστηµόνων και εµπόρων εκπροσώπων της αστικής τάξης. Οφείλουµε να επισηµάνουµε, 

ότι µολονότι η αδυναµία προσδιορισµού των επαγγελµάτων όλων των σχολικών εφόρων 

είναι σηµαντική, στην παρούσα συνθήκη αποκλείουµε να είναι και καθοριστική για την 

αλλοίωση των δεδοµένων. Αυτή η ιδιοτυπία για τα δεδοµένα µιας ιστορικής έρευνας οφεί-

λεται στο καθαρά επιλεκτικό -αριστοκρατικό πνεύµα, που προσδιόριζε τον κοινοτικό Κα-

νονισµό της Θεσσαλονίκης του 1904226, καθώς δικαίωµα εκλογής είχαν κατά τον Κανονι-

σµό
227 οι επιστήµονες κάτοχοι πανεπιστηµιακού τίτλου, οι κάτοχοι περιουσίας που να υ-

πόκειντο σε ετήσια φορολογία τουλάχιστον τριακοσίων γροσιών, έµποροι, βιοµήχανοι και 

εµποροµεσίτες που να αναγνωρίζονταν από το Εµπορικό Επιµελητήριο ή διαφορετικά κα-

τέβαλλαν ετήσιο φόρο τουλάχιστον 200 γρόσια και υπάλληλοι του ιδιωτικού τοµέα, µε 

µηνιαίες αποδοχές άνω των 10 λιρών. (Τονίζουµε, για συγκριτικούς λόγους ότι, όπως θα 

δούµε παρακάτω, για την ίδια περίπου περίοδο, κανείς εκπαιδευτικός της κοινότητας, µε 

εξαίρεση το Γυµνασιάρχη και τη ∆ιευθύντρια του Παρθεναγωγείου, δεν είχε µηνιαίες α-

ποδοχές που να έγγιζαν το ποσό των 10 λιρών.) 

3)  Από την παράθεση των στηλών της εκλογικής σειράς του καθενός από τους σχολικούς 

εφόρους της κοινότητας Θεσσαλονίκης, εξυπηρετούµε την ενίσχυση ορισµένων  υποθέσε-

                                                 
225 Η άντληση των δεδοµένων που αφορούν την επαγγελµατική ταυτότητα και την εκλογική θέση των σχολικών 

Εφόρων στις διαδοχικές εκλογές του 1904 & 1908 έγινε από το άρθρο του Ε. Χεκίµογλου, «Ελληνική 
Κοινότης Θεσσαλονίκης, 1904-1908», στο: Μακεδονική ζωή, τ. 300, Μάϊος 1991 σσ. 36-39. 

226 Βλ. Βακουφάρη, Π., «Ο αναθεωρηµένος κανονισµός της κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1874 και οι διενέξεις 
των κοινοτικών αρχόντων της πόλης», στο: Ζ’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Μάιος 
1986, σσ. 95- 108. 
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ων. Πρώτον, γίνεται σαφές ότι στην  διοίκηση των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας συµµε-

τέχουν εκπρόσωποι των κοινοτικών παρατάξεων οι  οποίοι πριµοδοτούνται ενίοτε µε µε-

γάλη αποδοχή από τους εκλογείς. Με άλλα λόγια φαίνεται ότι η συµµετοχή στη διοίκηση 

των σχολείων της κοινότητας δεν αφορά δευτερεύοντες ή «συµπληρωµατικούς» ρόλους 

στην κοινοτική εξουσία, αλλά ότι όλα τα στελέχη της κοινοτικής διοίκησης είναι πιθανό 

να αναλαµβάνουν το ρόλο του σχολικού Εφόρου, ανεξάρτητα από τη θέση και την κοινω-

νική τους καταξίωση. Ωστόσο, σ’ αυτή τη διαπίστωση αρµόζει και η διευκρίνιση ότι η κα-

τάληψη ιδιαίτερα υψηλής εκλογικής θέσης σε µια περίοδο συνεπάγεται και ενασχόληση µε 

τα υψηλότερα κοινοτικά αξιώµατα, κυρίως τη δηµογεροντία, όπως προκύπτει από τα συ-

γκεκριµένα δεδοµένα των ετών 1904 και 1908.  

 

ΣΧΗΜΑ Ι: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

33%

7%
7%

33%

20%

γιατρός Κτηµατίας δικηγόρος επιχειρηµατίας Έµπορος

 

7.4. Συνεδριάσεις- Τρόπος λήψης αποφάσεων 

 Η δηµοκρατική και ισότιµη συµµετοχή των σχολικών εφόρων στις συνεδριάσεις των 

εφορειών είναι διάχυτη στον τρόπο λήψης των αποφάσεων. Οι σχολικές εφορείες συναντώ-

νται στην Ιερά Μητρόπολη ή στην έδρα των προεστώτων αρχών στις κώµες και τα χωριά, 

τακτικά σε κάποιες Κοινότητες µία ή δύο φορές την εβδοµάδα και σε κάποιες άλλες, µια φο-

ρά το δεκαπενθήµερο και έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή η πλειοψηφία 

των µελών. Η εφορεία συνεδριάζει όταν βρίσκεται σε απαρτία, όταν δηλαδή παρευρίσκονται 

τα µισά συν ένα µέλη. 

 Χαρακτηριστικά συνεδριάσεων. Ο αριθµός των συνεδριάσεων των σχολικών εφο-

ρειών συναρτάται άµεσα µε τη λειτουργική και οργανική τους δοµή µέσα στο εκπαιδευτικό 

                                                                                                                                                    
227 «Κανονισµός της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης (1904)», άρθρο 24, στο: Παπαστάθη, Χ, 

Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων, όπ.π. σ.163 
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και πολιτικό σύστηµα της Κοινότητας, την ενεργητικότητα των εφόρων, αλλά τόσο η ποσό-

τητα, όσο και η ποιότητα των συνεδριάσεων εξαρτάται πρωταρχικά από την προσωπικότητα 

και το κύρος της εκκλησιαστικής αρχής τους. Αυτό γίνεται φανερό από τη σύγκριση του α-

ριθµού των συνεδριάσεων των εφορειών υπό την Προεδρεία του εκάστοτε Μητροπολίτη αλ-

λά και από την αλλαγή στο ύφος και την ποσότητα των πληροφοριών που παρέχουν τα πρα-

κτικά των συνεδριάσεων, µε την παράλληλη αντικατάσταση Μητροπολιτών ή των εκπροσώ-

πων τους. 

 

Πίνακας ΙΙΙ . Η επαγγελµατική ταυτότητα και η σειρά εκλογής στις εκλογές του 1904 & 1908 των Σχολι-
κών Εφόρων της περιόδου αυτής στην κοινότητα Θεσσαλονίκης. 

`ΕΦΟΡΟΙ ΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΕΣ  

1904 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

 1908 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆. 1904-05 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 13ος  20ος  

Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ 1896-97     

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  Ι 1889-94     

ΒΟΓΑΣ Γ. 1900-04     

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Κ. 1898-99 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 6ος  ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡ. 1900-01 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2ος  1ος  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. 1907-08     

ΕΜΙΡΗΣ ΕΜ. 1902-04     

ΖΑΝΝΑΣ ∆. 1902-04 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ   22ος  8ος  

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Μ. 1909-10 ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 11ος  14ος  

ΚΑΜΜΩΝΑΣ Κ. 1904-05 ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 12ος  23ος  

ΚΟΝΤΟΣ ∆. 1896-97  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 17ος  ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ι. 1909-10     

ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΩΝ. 1889-90     

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘ. 1907-10  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΠΙΛΑΧΩΝ 29ος  

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΤΙΜ. 1907-08 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 7ος  13ος  

ΜΕΛΦΟΣ Κ. 1898-00 ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 14ος  18ος  

ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΡ. 1909-10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 1ος  12ος  

ΜΠΙΖΗΣ ∆ΙΟΝ. 1896-97     

ΜΠΛΑΤΣΗΣ ∆. 1896-97 ΕΜΠΟΡΟΣ    

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. 1900-03     

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α. 1898-01     

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Π. 1893-97     

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α. 1904-05     

ΠΕΣΝΙΚΙ∆ΗΣ Γ. 1904-05 ΕΜΠΟΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 15ος  ΕΠΙΛΑΧΩΝ 

ΡΟΓΚΟΤΗΣ Ν. 1889-90     

ΣΙΜΩΤΑΣ Σ. 1898-00     

ΣΧΙΝΑΣ Π. 1896-97 ΓΙΑΤΡΟΣ    

ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΑΘ. 1902-04     

ΤΑΤΤΗΣ Σ. 1893-04     

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΧΡ. 1898-01     

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΕΛ. 1904-05 ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 16ος  10ος    

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ Π. 1893-10 ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΠΙΛΑΧΩΝ 9ος  

ΧΟΝ∆ΡΟ∆ΗΜΟΥ 1896-97 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 1ος  1ος  
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 Η διακύµανση του αριθµού των συνεδριάσεων των διάφορων εφορειών είναι αρκετά 

µεγάλη, όπως φαίνεται και στον πίνακα IV. Παρατηρούµε ότι κάποιες χρονιές, σύµφωνα µε 

τα πρακτικά, δε σηµειώνεται καµιά συνεδρίαση, ενώ η σχολική εφορεία της Βέροιας αριθµεί 

για το 1911 συνολικά 26 συνεδριάσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανοµή των συνε-

δριάσεων στους δώδεκα µήνες χρόνου, όπως παρουσιάζεται στο σχήµα ΙΙ, από  το οποίο προ-

κύπτει µια αυξητική τάση τους καλοκαιρινούς µήνες και το Σεπτέµβριο, όταν οι εφορείες 

έχουν να αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα του διορισµού του διδακτικού προσωπικού στα εκπαι-

δευτήρια, τη σύνταξη του προϋπολογισµού σε κάποιες απ’ αυτές, όπως επίσης και διαχειρι-

στικά ζητήµατα -επισκευές κτιρίων, προµήθειες κ.α., τα οποία µπορούν να βρουν επίλυση 

στους µήνες που δε λειτουργούν τα διδακτίρια.  

 Για τη σχολική εφορεία της Θεσσαλονίκης, η συναγωγή συµπερασµάτων για τον α-

ριθµό των συνεδριάσεων και την εικόνα της δεν µπορεί βέβαια να βασιστεί στα πρακτικά 

µιας χρονιάς. Η εντύπωση πάντως, που µας δίνουν διάσπαρτες πληροφορίες για την λειτουρ-

γία της, δικαιολογεί µάλλον και το χάσµα των γνώσεών µας, καθώς φαίνεται να φωτίζει την 

ανυπαρξία βιβλίων πρακτικών των συνεδριάσεων της σχολικής εφορείας της κοινότητας. 

Από το κείµενο της λογοδοσίας της εφορείας Θεσσαλονίκης του έτους 1896-1897 πληροφο-

ρούµαστε την κατάσταση δυσλειτουργίας στην οποία είχε περιέλθει την εποχή αυτή. Οι συ-

ντάκτες της Λογοδοσίας, την υπογράφουν δύο από τους έξι συνολικά εφόρους, µε παρρησία 

αναφέρουν την αδυναµία της εφορείας να σηµειώσει απαρτία στη συγκεκριµένη σχολική 

χρονιά και µάλιστα σηµειώνουν ότι το πρακτικό των συνεδριάσεων της σχολικής εφορείας 

έχει παρακρατηθεί από το γραµµατέα της, όπως είχε συµβεί και τα προηγούµενα σχολικά έτη 

από τους εκάστοτε γραµµατείς της εφορείας!!: 

«Το ορφανοτροφείον δυστυχώς µένει εν τη αυτή και επί της προκατόχου Εφορείας καταστάσει, 

διότι υπό την προεδρείαν της Α. Παναγιότητος απαρτία της Εφορείας ουδέποτε απετελέσθη, αν 

και πολλάκις η Α. Παναγιότης συνεκάλεσεν ηµάς όπως συσκεφθώµεν και αποφασίσωµεν τόσον 

περί της παραλαβής του  Ορφανοτροφείου, και των υλικών αυτού, όσο και επί επειγόντων τι-

νών σχολιακών πραγµάτων. Εν συνεδρία υπό την αντιπροεδρείαν κατά πάσαν εβδοµάδα συνε-

καλείτο η Εφορεία, αλλά και τότε σπανίως εγίνετο απαρτία, ως τρανώς θ’ απεδεικνύετο τούτο 

εκ του βιβλίου των πρακτικών της Εφορείας. Τα πρακτικά ηµών έσχον την αυτήν τύχην µε το 

βιβλίον των πρακτικών των προκατόχων Εφορειών. Ως δηλαδή εκείνο κατεκρατήθη υπό της 

προ ηµών Εφορείας, ούτω πως και το τελευταίον κατεκρατήθη υπό του καθ’ ηµάς γραµµατέως 

κ. Θεµιστοκλέους Χονδροδήµου, όστις δεν συγκατάνευσε να παραδώσει ηµίν αυτό ουδέ προς 

σύνταξιν της λογοδοσίας...»
228

. 

  

                                                 
228 Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, 13 

Ιουνίου 1897 



 

 

90 

 ∆ιαµετρικά αντίθετη είναι η εικόνα που έχουµε για τη λειτουργία της σχολικής εφο-

ρείας Θεσσαλονίκης την περίοδο 1904-1905, σύµφωνα µε τη λογοδοσία της.229 Η εφορεία 

φέρεται να συνεδριάζει τακτά, συνολικά 41 φορές, υπό την προεδρεία του Μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου. 

 Λήψη αποφάσεων- Ψηφοφορία. Κάθε απόφαση λαµβάνεται στις συνεδρίες µε ψηφο-

φορία και επικρατεί η γνώµη της πλειοψηφίας. Η καταγραφή των απόψεων της µειοψηφίας 

είναι κάτι που συναντούµε σε κάποια πρακτικά σχολικών εφορειών, ενώ σε άλλες περιπτώ-

σεις η αντίθεση της µειοψηφίας εκφράζεται µε τη µη υπογραφή των πρακτικών της συνεδρί-

ασης. Στην κοινότητα Φλώρινας, για παράδειγµα, επικρατεί το µοντέλο σύµφωνα µε το οποίο 

η ψηφοφορία πάνω σε ένα θέµα διεξάγεται ανάµεσα στους εφόρους και η θέση της µειοψη-

φίας αναγράφεται στα πρακτικά.230 

Σε περιπτώσεις ισοψηφίας ορίζεται ότι υπερισχύει η γνώµη µε την οποία συντάσσεται 

ο πρόεδρος. Στο συγκεκριµένο θέµα σύγχυση φαίνεται να επικρατεί από δύο παρόµοιες σχε-

τικές διατυπώσεις, όπως τις συναντούµε στους Κοινοτικούς Κανονισµούς: «Εν περιπτώσει δε 

ισοψηφίας αποφασίζει η γνώµη υπέρ ης θέλει ταχθεί ο πρόεδρος» (Άρθρο 32,Θεσ/νίκης 1886) 

και «ο Μητροπολίτης είναι δικαιωµατικώς και εκ του αξιώµατος αυτού, Πρόεδρος όλων των 

σωµατείων, έχει δε ψήφον ιδίαν εις όλα τα ζητήµατα, εν ισοψηφία δε η ψήφος αυτού είναι δι-

πλή» (Γενικές ∆ιατάξεις, Βερροίας 1903). Αυτές οι διατυπώσεις οι οποίες συναντώνται, είτε η 

µία είτε η άλλη µεµονωµένα σ` όλους τους Κανονισµούς µπορούν να ερµηνευτούν κατά δύο 

διαφορετικούς τρόπους. Στην πρώτη φαίνεται να µην ψηφίζει αρχικά ο Μητροπολίτης, αλλά 

να παρεµβαίνει σε περίπτωση ισοψηφίας, ενώ στη δεύτερη να ψηφίζει. 

 Μεγάλη ανωµαλία προέκυψε εξ αιτίας αυτών των ερµηνειών κατά την συνεδρία της 

εφορείας της Βέροιας της 3-8-1901231. Οι τρεις έφοροι αντέδρασαν στην αξίωση του           

Μητροπολίτη Κωνστάντιου να υπερισχύσει η άποψη την οποία ο ίδιος είχε ψηφίσει, όταν 

παρενέβη και συντάχθηκε µε τη γνώµη του ενός µειοψηφούντα εφόρου για το ζήτηµα της 

απόλυσης ή µη του ∆ιευθυντή του Ηµιγυµνασίου της πόλης. Η αντίδραση αυτή προξένησε 

κύµα παρενεργειών στην λειτουργία της εφορείας -ο ίδιος ο Μητροπολίτης απουσίαζε από τις 

συνεδριάσεις για µεγάλο διάστηµα, αντικαθιστάµενος από τον επίτροπό του- και για την επί-

                                                 
229

Έκθεσις των υπό της Εφορείας των εκπαιδευτικών καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης κατά το έτος 1904-1905 πεπραγµένων, αναγνωσθείσα υπό του εκ των Εφόρων γραµµατέως της 

Εφορείας Κ. Καµµώνα εν τη συνεδριάσει της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος της 21
ης

 Ιουλίου 1905, Λει-
ψία  1906 σ.30 

230 Βλ. Τάχου- Ηλιάδου, Σοφία, «Περιγραφή των συνεδριάσεων της Εφορείας της Ορθοδόξου Κοινότητος Φλω-
ρίνης (1905-1912)-Από το ανέκδοτο αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μογλενών και Φλωρίνης» στο: Αρι-
στοτέλης, Σεπτέµβριος- ∆εκέµβριος 1989 ,τ.197-198, σ. 26 

231 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-
δρίαση 3 Αυγούστου 1901. 
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λυση του θέµατος εστάλη ο Κανονισµός της Κοινότητας για ερµηνεία στο Πατριαρχείο232. Η 

εφορεία σύσσωµη παραιτήθηκε και µαζί της συντάχθηκαν 80 πολίτες και 12 αντιπρόσωποι, 

οι οποίοι εκδήλωσαν την πρόθεση να µην αναγνωρίσουν την αντιπροσωπεία ως επίσηµο σω-

µατείο της κοινότητας, αν αυτή παραµείνει να συγκαλύπτει την εις βάρος των εφόρων αδι-

κία
233. Σύµφωνα µε την άποψη του Γ. Χιονίδη, από νοµική άποψη οι έφοροι είχαν δίκιο γιατί 

κατά τον ισχύοντα τότε Κανονισµό του 1892 (άρθρο 32): «Πάσα απόφασις της Εφορείας γίνε-

ται εν συνεδρία διά ψηφοφορίας, θεωρείται δε εν απαρτία, όταν παρώσι δύο τουλάχιστον µέλη. 

Εν περιπτώσει ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη υπέρ ήθελε ταχθεί ο πρόεδρος.». Οπωσδήποτε 

όµως, κατά τον Γ. Χιονίδη, είναι δυνατό να υποστηριχθεί -όπως επεσήµανε και ο Μητροπολί-

της Κωνστάντιος µε τον ισχυρισµό του ότι είχε πάντα το δικαίωµα να ψηφίζει, γιατί αυτό 

γινόταν επί επτά χρόνια- ότι το άρθρο αυτό είχε σιωπηρά καταργηθεί και εθιµικά ο πρόεδρος 

ψήφιζε στις συνεδριάσεις της εφορείας.234  

Η θέση αυτή µπορεί να ελεγχθεί υπό την έννοια ότι, µολονότι από τα πρακτικά της 

σχολικής εφορείας της Βέροιας δεν έχουµε προηγούµενη µαρτυρία για την δυνατότητα ψή-

φου του Μητροπολίτη, από τα πρακτικά της αντιπροσωπείας της ίδιας κοινότητας φαίνεται 

µάλλον το αντίθετο235. Η παραπάνω διαφωνία πάντως, δε θα µπορούσε παρά να θεωρηθεί 

ερµηνευτικά µέσα στο πλαίσιο της αστικοποίησης που χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή την 

οθωµανική κοινωνία και δηµιουργεί σχέσεις έντασης ανάµεσα στις παραδοσιακές και τις νεό-

τευκτες οµάδες εξουσίας.236  Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε και την καταλυτική σηµασία 

της προσωπικότητας του µητροπολίτη Κωνστάντιου Ισαακίδη στο µέγεθος και την ποιότητα 

της διένεξης, για τον οποίο υπάρχουν ισχυρισµοί ότι παρουσίαζε τα τυπικά χαρακτηριστικά 

                                                 
232 Από τη µελέτη των πρακτικών των συνεδριάσεων της Αντιπροσωπείας Βεροίας προκύπτει ότι το ζήτηµα της 

ψήφου του Μητροπολίτη δεν ετέθη για πρώτη φορά σε επίπεδο κοινοτικού οργάνου στην εφορεία. Από 
τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 17ης Ιανουαρίου 1900 προκύπτει ότι και πάλι είχε ανακύψει πρό-
βληµα µε το δικαίωµα ψήφου του Μητροπολίτη Κωνστάντιου. 

233 όπ.π. Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας της 30ης Ιουλίου 1901. 
234 Βλ. Χιονίδη, Γ,. «Τα σχολεία της Βέροιας κατά τα έτη 1849-1912 βάσει  ανέκδοτων εγγράφων», Ανάτυπο 

από τον ΙΑ` τόµο των Μακεδονικών, Θεσσαλονίκη 1971 , σσ.25-26 
235

Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Κώδικας 20 «Πρακτικά συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας», Συνεδρίαση της 
25ης Ιουνίου 1900, προεδρεύει ο αρχιερατικός επίτροπος και από την οποία µεταφέρουµε: «Επειδή αι δύο 

προτάσεις ισοψήφισαν λαχόντες ανά 6 ψήφους, ανετέθη συµφώνως τω κανονισµώ, ίνα προσθέσει την ψή-

φον του ο προεδρεύων, όπως νοµίζει καλλίτερον. Ο δε πρόεδρος ετάχθη µε την γνώµην εκείνων οι οποίοι 

απεφάσισαν να πληρωθώσι.» 
236 Η ανάδειξη σε υψηλά κοινοτικά αξιώµατα εκπροσώπων από παραγωγικές οµάδες και επαγγέλµατα  που 

πρέσβευαν ανακαινιστικές ιδέες και ήταν περισσότερο προσανατολισµένες προς  το εθνικό κέντρο δη-
µιουργεί διάφορες ενδοκοινοτικές διενέξεις καθώς οι παλαιότεροι προύχοντες των πόλεων  -και κατά πε-
ρίπτωση και οι Μητροπολίτες- συντάσσονταν προς τη γραµµή του Οικουµενικού Πατριαρχείου, τη δια-
τήρηση δηλαδή των θεσµών στα επίπεδα που προϋπήρχαν . 

Βλ σχετικά  Ζαπάντη, Στ., «Οι ενδοκοινοτικές έριδες στην ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης από το 1881 
µέχρι το 1912». Ανάτυπο από το Ι` Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1912. Βακουφάρης, Π., 
«Ο αναθεωρηµένος Κανονισµός της κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1874 και οι διενέξεις των κοινοτικών 
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µιας αυταρχικής και ευεπίφορης προσωπικότητας. (Παράρτηµα 5). Τη µοµφή αυτή του κατα-

µαρτυρά και ο Γ. Τζορµπατζόγλου, στις εµπιστευτικές εκθέσεις που αποστέλλει κατά τη 

διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις οποίες περιγράφει τις 

εντυπώσεις του από διάφορες περιοχές της Μακεδονίας
237 

 «Εν τω συνόλω του Ελληνικοτάτου τούτου διαµερίσµατος δύο κυρίως σηµεία προκα-

λούσιν την προσοχήν και την λύπην: 1ον Η µέλαινα κηλίς, ην αποτελεί η ύπαρξις εν αυτώ ακ-

µαίας σχετικώς Ρωµανικής προπαγάνδας και 2ον η έτι µελανωτέρα πηγή της κηλίδος ταύτης, 

ήτοι η οικτρά κατάστασις του Εκκλησιαστικού αυτόθι Κέντρου ηµών. Ουδεµία των Μακεδονο-

φώνων κοινοτήτων, όσας οι Ελληνόφωνοι Βεροιείς αποκαλούσιν µετά περιφρονήσεως Βουλγα-

ρικάς, θα ηνήχετο µετ’ απαθείας τοσούτον υβριστικήν προσπάθειαν µιας ανθελληνικής προπα-

γάνδας και τοσούτον εθνοβλαβή αναλγησίαν ενός Έλληνος Ιεράρχου....». 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV  : ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ-
ΣΕΩΝ ΤΟΥΣ 

ΕΦΟΡΕΙΕΣ/ 

ΕΤΟΣ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

1901   11      

1902     0     

1903     0     

1904    2   4    6  

1905   5   8   6    7  

1906   9 17   12    5  

1907   0 14 16    2  

1908   7    9    4  

1909 11    9    1  

1910 10  15   

1911   6  26   

1912 11     

1913 12        7 

1914   9     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
αρχόντων της πόλης», στο: Ζ` Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Θεσσαλονίκη 1986. Χεκίµογλου Ε.Α., «Εν-
δοκοινοτικές διενέξεις στη Θεσσαλονίκη 1879-1896», στο: Μακεδονική Ζωή , τ.315, Αύγουστος 1992. 

237 Βλ. Βυσσούλης, Π., «Εµπιστευτικές εκθέσεις Γ. Τζορµπατζόγλου έτους 1904: Νέο φως στην προσέγγιση και 
ερµηνεία των γεγονότων του Μακεδονικού αγώνα», στο: συµπόσιο- Ο Μακεδονικός αγώνας, όπ.π. σσ 
180-181. 
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ΣΧΗΜΑ ΙΙ: ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ  ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

ΒΕΡΟΙΑ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ

ΦΛΩΡΙΝΑ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ V  : ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ   ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 

 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
1913 

ΒΕΡΟΙΑΣ 
1892-1911 

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
1904- 1907 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 
1904-1909 

1.ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡ    5   4   2 

2.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 10 93 17 14 

3.∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16 94 21 12 

4.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   2 20   5    1 

5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ   2 14   3   1 

6.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ    1 13   5   3 

7.ΒΙΒΛΙΑ- ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ   2   6   

8.∆ΟΜΗ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ   3 16   3   1 

9.ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜ.-ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   1 11   8   6 

10.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ   4   6   4  

11.Ι∆ΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ       

12.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ    6   1  

13.ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ   1 11   8   2 

14.ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ- ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ  13   3  
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ΣΧΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙ-
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8. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ 

8.1. Προϋπολογισµός - Απολογισµός Πεπραγµένων - ∆ιαχείριση πόρων 

 Τα  περισσότερα και διεξοδικότερα άρθρα των Κοινοτικών Κανονισµών, που αφο-

ρούν τη λειτουργία των σχολικών εφορειών είναι αφιερωµένα στη διαχείριση των πόρων της 

Κοινότητας και στη σύνταξη προϋπολογισµού και απολογισµού πεπραγµένων. 

Σ` όλους τους κοινοτικούς Κανονισµούς συναντούµε διατάξεις που προβλέπουν τη 

σύνταξη προϋπολογισµού για το επόµενο σχολικό έτος, ο οποίος δίδεται προς έγκριση στην 

Αντιπροσωπεία. Αντίστοιχα, στο τέλος του σχολικού έτους η εφορεία υποβάλει στην Αντι-

προσωπεία τον απολογισµό της, ενώ για τον έλεγχο της χρηµατικής διαχείρισης υπάρχει η 

µέριµνα για την εκλογή τριµελών επιτροπών, στην ανάδειξη των οποίων δε συµµετέχουν οι 

έφοροι. Η εφορεία έχει επίσης την υποχρέωση να πληρώνει τακτικά τους διδάσκοντες, όπως 

και τους επιστάτες και τους παιδονόµους, όπου ορίζεται ότι υπάρχουν. Αντιµετωπίζει πάγια 

και λειτουργικά έξοδα των σχολείων. Τα έσοδα και τα έξοδα καταχωρούνται σε ειδικά βιβλία 

από τον ταµία και κάθε δοσοληψία πιστοποιείται µε παροχή αποδείξεων. 

 

 8.1.1. Έσοδα των σχολείων 

 ∆ικαιώµατα µαθητών. Οι συνηθισµένοι πόροι των «σχολικών καταστηµάτων» είναι 

τα δίδακτρα - εισιτήρια των µαθητών, τα δικαιώµατα των ελέγχων, ενδεικτικών, από τα οποία 

συνήθως τονίζεται ότι απέχουν οι άποροι µαθητές.  

Το µέτρο του δικαιώµατος της εγγραφής στα σχολεία, αφορούσε την µεγάλη πλειο-

ψηφία των πολιτών, όσων έστελναν τα παιδιά τους στα σχολεία των ελληνικών κοινοτήτων, 

και περιπτώσεις µεγάλων αυξήσεων στις εγγραφές αντιµετωπίζονταν µε αυστηρή κριτική για 

τις εφορείες. Τέτοια µέτρα θεωρούνταν «αντεθνικά», καθώς αντιµετωπίζονταν µέσα στους 

όρους  του ανταγωνισµού που είχε επιβάλει η δωρεάν φοίτηση των µαθητών στα ξένα σχο-

λεία.238 Ωστόσο, συχνό ήταν το φαινόµενο η είσπραξη των χρηµάτων από τις εγγραφές των 

µαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς να  γίνεται  µε σηµαντικές απώλειες και το συνολι-

κό ποσό που εισέπραττε η εφορεία να  υπολείπεται σηµαντικά του ποσού που αντιστοιχούσε 

στο συνολικό αριθµό των µαθητών των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας. Στην κοινότητα 

Θεσσαλονίκης το ποσοστό των µαθητών που είχαν καταβάλει τη συνεισφορά τους ως δικαί-

                                                 
238 Βλ. Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Συµβολή στην ιστορία των σχολείων Θεσσαλονίκης» στο: Ανάτυπο 

από τον ΙΣΤ’ τόµο των «Μακεδονικών», όπ.π. σ. 65 
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ωµα εγγραφής έφτασε το 50% το σχολικό έτος 1893-1894239, από τους 1988 δηλαδή µαθητές 

οι 994 παρακολούθησαν τα µαθήµατα του σχολικού έτους χωρίς να ανταποκριθούν στην υ-

ποχρέωση της καταβολής του ποσού αυτού. Οι εφορείες είχαν πάντως την ευελιξία και την 

ευαισθησία να προσδιορίζουν το ύψος των εισφορών των µαθητών των σχολείων ανάλογα µε 

την οικονοµική συγκυρία στην οποία βρίσκονταν οι πολίτες της κοινότητας. Η εφορεία Μο-

ναστηρίου σε µια δυσµενή οικονοµική κατάσταση των πολιτών, στα µέσα του 1905, µειώνει 

το αντίτιµο του απολυτηρίου των σχολείων της κατά µία οθωµανική λίρα.240  

 Ενοίκια κτηµάτων, κληροδοτήµατα, δωρεές. Σηµαντική πηγή χρηµάτων για τις σχο-

λικές εφορείες αποτελούν τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τις ενοικιάσεις ακινήτων, κτη-

µάτων, κληροδοτήµατα και δωρεές πολιτών και οµογενών, όπως και τόκοι από µεγάλα κλη-

ροδοτήµατα.  

Στα πρακτικά της ∆ηµογεροντίας Θεσσαλονίκης συναντούµε αναφορές για δωρεές 

και κληροδοτήµατα τα οποία προορίζονται για τα κοινοτικά σχολεία της πόλης ευεργετών241,  

όπως των Ιωάννη Παπάφη Μ. Αλλατίνη, ∆. Ρογκότη, Θεαγένους Χαρίση, Χ. Χατζηδηµητρί-

ου, `Αννας Πάικου και Ελισάβετ Καστριτσίου. Αντίστοιχα, η κοινότητα Βεροίας ενίσχυε 

οικονοµικά τα σχολεία της από τους τόκους των χρηµάτων που είχαν κατατεθεί για το σκοπό 

αυτό από το ∆. Ρακτιβάν και η εφορεία Μοναστηρίου φαίνεται να ενισχύεται σηµαντικά από 

το κληροδότηµα του Μηνοϊδη, ύψους 60.000 χρυσών ελληνικών δραχµών.242  

Ενοικίαση και εκποίηση της σχολικής περιουσίας. Όπως είναι φυσικό µεγάλης απο-

φασιστικότητας για την οικονοµική κατάσταση των σχολείων ήταν η επιτυχής διαχείριση των 

περιουσιακών τους στοιχείων από τις σχολικές εφορείες. Η διαχείριση της σχολικής περιου-

σίας συνίσταται τόσο στην όσο το δυνατόν περισσότερο επωφελή ενοικίασή της σε ιδιώτες, 

όσο και στην εύστοχη εκποίηση µέρους των περιουσιακών στοιχείων, που δεν ήταν προσο-

δοφόρα και την παράλληλη αγορά άλλων εκµεταλλεύσιµων πηγών. Είναι σηµαντικό το γεγο-

νός ότι σε περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων των σχολείων απαιτείται η έγκρι-

ση της αντιπροσωπείας ή της δηµογεροντίας της κοινότητας, προκειµένου να αποτρέπονται 

καταχρηστικές ενέργειες από την πλευρά των εφόρων.  

Η σχολική εφορεία Θεσσαλονίκης, µετά από σχετική έγκριση της Αντιπροσωπείας της 

κοινότητας προβαίνει στην εκποίηση οικοπέδου από το οποίο φαίνεται να εισπράττει  το πο-

σό των 500 λιρών µέρος των οποίων σκοπεύει να αξιοποιήσει για την ανέγερση µαγαζιών, 

                                                 
239 Λογοδοσία της Εφορείας των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1893-1894, σ. 6 
240 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση ΚΑ’, 20-7-1905.  
241 Πρακτικά συνεδριάσεων ∆ηµογεροντίας Θεσσαλονίκης (10-4-1874 ως 20-1-1879) 
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εκµεταλλεύσιµα από τα σχολεία της κοινότητας243. Τελικά, το ποσό της εκποίησης ανέρχεται 

στις 600 λίρες µε την παρεµβολή και άλλων πλειοδοτούντων  αγοραστών και το συγκεκριµέ-

νο ποσό µε την πρόσθεση χρηµάτων, που προήλθαν από την εκποίηση άλλων περιουσιακών 

στοιχείων της σχολικής εφορείας και την προκαταβολή ενοικίων, χρησιµοποιήθηκε για την 

ανέγερση των µαγαζιών της σχολικής εφορείας στην ενορία του Αγ. Μηνά. Το έτος 1901 

πληροφορούµαστε ότι οι εργασίες κατασκευής των συγκεκριµένων µαγαζιών έχουν σχεδόν 

αποπερατωθεί.244 Η σχολική εφορεία υπολογίζει τις ετήσιες οικονοµικές αποδοχές από την 

αξιοποίηση των παραπάνω µαγαζιών στις 190 περίπου λίρες.  

Στη λογική της αξιοποίησης της σχολικής περιουσίας εντάσσονται και οι διαβουλεύ-

σεις της εφορείας Θεσσαλονίκης για την πώληση του κτιρίου της Αστικής σχολής το σχολικό 

έτος 1907-1908, ενώ είχαν ήδη αρχίσει οι εργασίες ανοικοδόµησης του νέου κτιρίου της Κε-

ντρικής Αστικής Σχολής Θεσσαλονίκης.245  

Το ίδιο έτος ανάµεσα στις δραστηριότητες της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης συ-

γκαταλέγεται και η συµφωνία µε την Τράπεζα Ανατολής για την ανέγερση γραφείων στην 

ενορία του Αγ. Μηνά, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση της Τράπεζας. 

Οι όροι της συµφωνίας εµπεριέχουν ανάµεσα σε άλλα και το δανεισµό από την εφορεία του 

προϋπολογισθέντος κόστους της ανοικοδόµησης των γραφείων, 2.300 λιρών, και τη σταδιακή 

αποπληρωµή του µέσω του συµψηφισµού των τοκοχρεολυσίων µε τα ετήσια ενοίκια των 

γραφείων. Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της, η εφορεία διατείνεται για την αποπληρωµή 

του δανείου σε χρονικό διάστηµα 11 χρόνων και την σταθερή πρόσοδο επιπλέον 260 λιρών 

για το ταµείο των σχολείων.246 Αντίστοιχα, σε πολύ µικρότερη αναλογία βέβαια, η εφορεία 

                                                                                                                                                    
242 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση ΙΓ’, 24-6-1907. 
243 Από την µελέτη της λογοδοσίας της εφορείας Θεσσαλονίκης του έτους 1899-1900 προκύπτει ότι στην εκποί-

ηση του αναφερόµενου οικοπέδου προέκυψαν σηµαντικά προσκόµµατα από το γεγονός ότι το οικόπεδο 
ήταν εικονικά γραµµένο στο όνοµα κάποιου πολίτη της κοινότητας, ο οποίος «αµελούσε» να προβεί στη 
νοµική κατοχύρωση της σχολικής εφορείας και του υποψήφιου αγοραστή. Βλ. Λογοδοσίαι των Εφορειών 

των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 1898-1899 & 1899-

1900, σ. 23. Παρόµοια, στη σχολική εφορεία Βεροίας η πράξη αγοράς από την ίδια κάποιων κτηµάτων το 
1895, εγγράφεται στο όνοµα του εφόρου ∆. Τούσα, ο οποίος καλείται να υπογράψει έγγραφο- κάτι σαν 
ιδιωτικό συµφωνητικό- στο οποίο αναγράφεται ότι τα συγκεκριµένα κτήµατα αγοράστηκαν από την εφο-
ρεία και αποτελούν κοινοτική περιουσία. Από παρόµοιες περιπτώσεις συνάγουµε ότι τόσο οι αγοραπω-
λησίες, όσο και οι δανεισµοί των σχολικών εφορειών νοµικά καλύπτονταν από την εικονική εγγραφή 
τους σε κάποιον ιδιώτη, συνήθως µέλος της εφορείας ή της Αντιπροσωπείας της κοινότητας, πιθανώς λό-
γω του νοµικού πλαισίου, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις σήµανε και την απώλεια περιουσιακών 
στοιχείων  των σχολείων.  

244
 Λογοδοσία των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 1900-1901, 

σσ.7-9  
245 Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 

1907-1908, σ.10 
246 Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 

1907-1908, σ. 11 
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Βεροίας εκµεταλλεύεται για την οικονοµική ενίσχυση των σχολείων αρκετά στρέµµατα κτη-

µάτων, µέρος των οποίων αγοράζει από το ταµείο της το 1905247 και σταδιακά της αποφέ-

ρουν ετήσιο εισόδηµα 100 και πλέον λιρών. 

 Επιχορήγηση Μητρόπολης. Σηµαντική είναι και η βοήθεια που παρέχει η οικεία Μη-

τρόπολη και γενικότερα η Εκκλησία στην οµαλή λειτουργία του σχολείου. Άλλωστε, κάτι 

τέτοιο ήταν φυσικό επακόλουθο, αφού προεστώσα αρχή στα σχολεία κάθε περιφέρειας είναι 

η Μητρόπολη και ο Μητροπολίτης «δικαιωµατικά και εκ του αξιώµατός του» πρόεδρος στις 

σχολικές εφορείες των κοινοτήτων της περιφέρειάς του-  µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση 

της κοινότητας Ασβεστοχωρίου που συναντήσαµε. Η Εκκλησία λοιπόν  χορηγεί ετήσια ποσά 

στις διάφορες κοινότητες για να συµβάλει στην λειτουργία των σχολείων. Προβλέπεται επί-

σης στους Κανονισµούς η χρηµατική  αρωγή µέσω προσάρτησης κάποιων ενοριών στα σχο-

λεία της κοινότητας, όπως του Αγ. Μηνά στη Θεσσαλονίκη, η απόδοση των εισπράξεων από 

την πώληση του κεριού ή κάποιου µέρους αυτών στη σχολική εφορεία, όπως επίσης και κά-

ποια ποσοστιαία συνεισφορά από συµβόλαια προικών, γάµων, βαπτίσεων, διαθηκών. 

 Στην κοινότητα Θεσσαλονίκης ορίζεται από τους κοινοτικούς Κανονισµούς η ενίσχυ-

ση των σχολείων από τα έσοδα της εκκλησίας του Αγ. Μηνά, όπως και του Αγ. Αντωνίου. Το 

σχολικό έτος 1904-1905 το ποσό που διατίθεται για τα σχολεία από την εκκλησία του Αγ. 

Μηνά ανέρχεται στο ύψος των 128 λιρών, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα της εκκλησίας του Αγ. 

Αντωνίου διατίθενται για την επισκευή του ναού και της οικείας του ιερέα του. Σύµφωνα µε 

τη λογοδοσία της σχολικής εφορείας του συγκεκριµένου σχολικού έτους το ποσό το οποίο 

προήλθε από την εκκλησία του Αγ. Μηνά δεν ήταν αρκετό ούτε για να καλύψει την επιχορή-

γηση του Μητροπολίτη από το σχολικό ταµείο248 - η οποία ανέρχονταν στις 300 λίρες από το 

1904 και µετά.   

 Η σχολική εφορεία Βεροίας αντίστοιχα, ενισχύονταν από την Μητρόπολη Βεροίας 

βασικά  µέσω της ετήσιας επιχορήγησης της Κεντρικής Εκκλησιαστικής Επιτροπής, η οποία 

διαχειρίζονταν την εκκλησιαστική περιουσία της µητροπολιτικής περιφέρειας Βεροίας και 

Ναούσης. Η επιχορήγηση της Μητρόπολης προς τα σχολεία φαίνεται να είναι σηµαντική 

τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των σχολείων,249 ενώ µετά τη σταδιακή απόκτηση 

                                                 
247 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 29ης Ιουνίου 1905. 
248 Έκθεσις των υπό της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης έτος 1904-1905 πεπραγµένων, σ.20 
249 Σύµφωνα µε στοιχεία αρχείων τα οποία επεξεργάστηκε ο Παύλος Πυρινός η σηµαντικότερη στιγµή για την 

οικονοµική ανάκαµψη των σχολείων της κοινότητας της Βέροιας φαίνεται να υπήρξε η απόφαση των ε-
νοριών µε την προτροπή του Μητροπολίτη Προκόπιου το 1880 για την παραχώρηση στα σχολεία της 
κοινότητας περιουσιακών στοιχείων των ενοριών και των ενοριτών. Βλ. Πυρινού, Παύλου, Η συµβολή 

της Μητροπόλεως Βεροίας στην παιδεία κατά τον 19
ο
 αιώνα, σσ. 29-31 
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σχολικών περιουσιακών στοιχείων το ύψος της επιχορήγησης κυµαίνεται σε αναλογία µε τις 

οικονοµικές ανάγκες των σχολείων. Για την ενίσχυση των σχολείων της κοινότητας φαίνεται 

πως είχαν θεσπιστεί επίσης χρηµατικές συνεισφορές από διάφορες εκκλησίες και µονές της 

Μητρόπολης Βεροίας. Ανάµεσα στις µονές αυτές ήταν και η µονή του Τιµίου Προδρόµου 

έξω από τη Βέροια, η οποία φαίνεται ότι υπάγονταν στη δικαιοδοσία του Οικουµενικού Πα-

τριαρχείου. Με Συνοδική απόφαση λοιπόν το Οικουµενικό Πατριαρχείο ενηµερώνει τον Μη-

τροπολίτη και τη σχολική Εφορεία Βεροίας για την αύξηση του επιδόµατος της µονής Τιµίου 

Προδρόµου προς τα σχολεία της Βέροιας σε 10 λίρες.250  

Στις επιχορηγήσεις των Μητροπόλεων προς τα σχολεία πρέπει να προσθέσουµε και τα 

χρήµατα που προέκυπταν από την περιφορά του δίσκου για την ενίσχυση των σχολείων κατά 

τη διάρκεια της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών, όπως επίσης, και την καταβολή στα σχολεία 

του ετήσιου κέρδους από τις πωλήσεις των κεριών στις εκκλησίες της κάθε κοινότητας. 

 ∆ιοργάνωση λαχειοφόρων αγορών. Γενικευµένη φαίνεται να είναι η προσπάθεια ενί-

σχυσης των οικονοµικών των σχολικών εφορειών µέσω της έκδοσης λαχείων και της πώλη-

σής τους στους πολίτες της κοινότητας. Η κλήρωση του λαχείου γινόταν σε επίσηµη τελετή 

στο τέλος του σχολικού έτους251 και σε πολλές περιπτώσεις οι τυχεροί της κλήρωσης δώριζαν 

τα χρήµατα που κέρδιζαν, εφόσον επρόκειτο για χρηµατικό ποσό, στα εκπαιδευτήρια της 

κοινότητας
252. Τα κέρδη µάλιστα, από τη διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς, όπως παρουσιάζε-

ται στον πίνακα VΙΙ, ήταν σηµαντικά για τα σχολεία, καλύπτοντας µεγάλο µέρος των δαπα-

νών τους. Παράλληλα, σε αρκετές κοινότητες οι σχολικές εφορείες προέβαιναν και στην έκ-

δοση λαχείου των εργόχειρων των µαθητριών του Παρθεναγωγείου, που αποτελούσε ένα 

σταθερό εισόδηµα των σχολείων. 

 Ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος στο θέµα των λαχειοφόρων αγορών που διοργάνω-

ναν οι σχολικές εφορείες είναι η προϋπόθεση της συγκατάβασης της οθωµανικής διοίκησης 

για τη διενέργειά τους. Η εικόνα που παρουσιάζεται από τα πρακτικά όλων των σχολικών 

εφορειών, τα οποία έχουµε στη διάθεσή µας είναι κοινή και επιβεβαιώνει αυτή την προϋπό-

θεση
253. Μάλιστα, η ανταπόκριση των οθωµανικών αρχών στο αίτηµα διεξαγωγής λαχειοφό-

ρου αγοράς δεν ήταν πάντοτε θετική, όπως πληροφορούµαστε από τα πρακτικά της εφορείας 

                                                 
250

 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-
δρίαση 11ης Σεπτεµβρίου 1907. 

251 Βλ. Ζιώγου, Σιδηρούλα, «Συµβολή στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο 
του 19ου αιώνα» στο: Ανάτυπο από τον ΙΣΤ’ τόµο των «Μακεδονικών», όπ.π. σ.16 

252 Λογοδοσία της Εφορείας των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1893-1894, σ. 7 
253 «Και όντως εκδόντες εσχάτως τη ευµενεί αδεία του φιλοµούσου γενικού διοικητή ηµών Ζιχνή Πασά λαχείον εκ 

500 γραµµατίων προς µίαν λίραν έκαστον...» όπ.π. σ.7 
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Νευροκοπίου,254 η οποία για µεγάλο χρονικό διάστηµα αντιµετώπιζε την άρνηση του τµήµα-

τος Παιδείας Θεσσαλονίκης του κράτους για την έκδοση λαχείων µε σκοπό την οικονοµική 

ενίσχυση των σχολείων. Τελικά, η εφορεία προέβη στην έκδοση λαχείου µετά την πάροδο 

τριών περίπου χρόνων από την πρώτη αίτησή της -στο µεσοδιάστηµα είχε εγκριθεί από το 

τµήµα Παιδείας µόνο η έκδοση λαχείου των εργόχειρων του Παρθεναγωγείου-, µολονότι δεν 

είχε ακόµη κατορθώσει να πάρει τη σχετική άδεια.255   

 ∆ιοργάνωση χορών. Η διοργάνωση ετήσιου χορού υπέρ των σχολείων της Κοινότη-

τας Θεσσαλονίκης απέφερε στα ταµεία των σχολείων καθαρό κέρδος 600 οθωµανικών λιρών 

το σχολικό έτος 1884-85, προσφέροντας σηµαντική οικονοµική βοήθεια στη σχολική εφορεί-

α, όπως επισηµαίνει και ο ταµίας ∆. Φιλίπποβιτς στη λογοδοσία του έτους.256 Τη διοργάνωση 

χορού από τη σχολική εφορεία για την ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων της Θεσσαλονίκης τη 

συναντούµε και πάλι το σχολικό έτος 1909-1910. Η συνεισφορά στο ταµείο της σχολικής 

Εφορείας ανέρχεται αυτή τη φορά στο ποσό των 456 οθωµανικών λιρών.257  

Συνεισφορές επί εµπορικών εσόδων. Τέλος, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τις ει-

δικές συνθήκες και την πλουτοπαραγωγική δύναµη κάθε κοινότητας, οι οποίες ορίζουν κρα-

τήσεις από την πώληση των προϊόντων υπέρ των σχολικών καταστηµάτων. Ο Κανονισµός 

της Κοινότητας Ναούσης258 ορίζει στο 6ï άρθρο ότι καταβάλλονται στην Εφορεία «.....9) ∆έ-

κα παράδες επί εκάστου φορτίου σταφυλών....10)  τα από των ετικετών εκ δέκα παράδων δι` 

έκαστον βαρέλιον οίνου των 50 οκάδων προς πιστοποίησιν της γνησιότητος του οίνου,..11) 

πέντε παράδες επί εκάστης οκάς νωπών κουκουλιών» κοκ. 

 

8.1.2. Έξοδα των εκπαιδευτηρίων 

Μισθοδοσία προσωπικού. Ανάµεσα στο σύνολο των τακτικών εξόδων των εκπαιδευ-

τηρίων της Μακεδονίας η µισθοδοσία του προσωπικού απορροφούσε µόνιµα το µεγαλύτερο 

ποσοστό χρηµάτων του προϋπολογισµού. Σε αρκετές περιπτώσεις το ποσοστό του συνολικού 

ποσού που αναλογούσε στους µισθούς του διδακτικού προσωπικού, των εποπτών και των 

επιστατών των σχολείων υπερέβαινε το 75% των συνολικών προϋπολογισθέντων εξόδων. 

Αξιοσηµείωτη είναι η µεγάλη διαφοροποίηση που συναντούµε στους µισθούς του διδασκαλι-

                                                 
254 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, Κώδιξ 5, Εκπαιδευτήρια 1904-1909, Συνεδριάσεις της σχολικής Εφο-

ρείας, Συνεδρίαση 5 Ιουλίου 1905. 
255 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, όπ.π. Συνεδρίαση 15 Μαρτίου 1908. 
256 Έκθεσις της πνευµατικής και υλικής καταστάσεως των εν Θεσσαλονίκη ελλ. Εκπαιδευτηρίων κατά το σχολικόν 

έτος 1884-85 ήτοι λογοδοσία της Εφορείας αναγνωσθείσα υπό του Εφόρου και ταµίου ∆. Φιλίπποβιτς, σ. 8 
257

 Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης 1909-1910., σ. 10 
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κού προσωπικού των διαφόρων κοινοτήτων, ανάλογα µε τα απαιτούµενα προσόντα των εκ-

παιδευτικών και την αίγλη των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας. Συνοπτικά στον παρακάτω 

πίνακα VI  παρουσιάζεται η µεγάλη απόκλιση στους τρεις µέγιστους µισθούς των εκπαιδευ-

τικών των διαφορετικών τύπων σχολείων στις κοινότητες Μοναστηρίου, Θεσσαλονίκης και 

Βέροιας για το σχολικό έτος 1905-1906: 

 

Πίνακας VI : Συγκριτικά στοιχεία της µισθοδοσίας του προσωπικού των σχολείων των κοινοτήτων Θεσσαλονίκης, Μονα-
στηρίου και Βέροιας 

Τύπος σχολείου Κοινότητα Βέροιας Κοινότητα Θεσσαλονίκης Κοινότητα Μοναστηρίου 

Γυµνάσιο Ηµιγυµνάσιο Γυµνάσιο Γυµνάσιο 

Γυµνασιάρχης Ιωαννίδης 70 Μπουντώνας 180 Νικολαϊδης  130 

Μεγ. Μισθοί Τσικερδάνος 40 Νώτης   90    Χατζόπουλος   90 

 Ζάχος 38 Αργυρόπουλος   85 Τάνος   90 

Αστικές Σχ Βέροιας  Θεσ/νίκηςς  Πύργων  Μοναστηρίου Νοσοκοµείου 

∆ιευθυντής Μπαρτζάνας 47 Νώτας 90 Νάστης 40 Ζήσης 50 Σιάµδος 36

Μεγ. Μισθοί Ζωγράφος 38 Βαλσάµης 46 Τσιµπαν. 30 Γούναρης 43 Βαρβέρη- 32 

 Κούτσαρης 36 Μάνος 44 Καρακάσης 30 Παπαναούµ 41   

Παρθεναγωγ. Βέροιας  Ανώτερο Θεσσαλονίκης  Νέας Συνοικίας Μοναστηρίου  

∆ιευθύντρια Τριανταφύλλουυυ 42 Χρηστάκη Πηνελόπη 150 Πηχίων Ελένη 70 

Μεγ. Μισθοί Παπαθεοκλήτου 32 Αντωνιάδης Λαζ. 108 Μιχαηλίδης 70 

 Φουντούκα 30 Αντωνίου Πηνελόπη   57 Αντωνιάδου 40 

 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το ύψος των αποδοχών των εκπαιδευτι-

κών διαφέρει σηµαντικά από κοινότητα σε κοινότητα, ενώ διαφοροποιήσεις και µάλιστα ση-

µαντικές, συναντούµε και σε διαφορετικές σχολές της ίδιας  κοινότητας. Τέλος, η διάκριση 

µεταξύ των µισθών των αντρών και των γυναικών εκπαιδευτικών είναι σηµαντική, σε κάθε 

περίπτωση. 

 Είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες οι εφορείες προβαίνουν σε γενική αύξηση ή 

µείωση όλων των µισθών των εκπαιδευτικών της κοινότητάς τους. Η Εφορεία Μοναστηρίου 

αποφασίζει σε συνεδρίασή της, στις 24-6-1907 την αύξηση του µισθού όλων των δασκάλων, 

µε το σκεπτικό της υπερτίµησης των τροφίµων.259 

Συντήρηση εκπαιδευτηρίων. Το σηµαντικό χρηµατικό ποσό των 110 οθ. λιρών. κα-

ταβάλλεται από την εφορεία Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 1898-1899260 για την επισκευή 

των σχολικών κτιρίων και των ακινήτων της από τις ζηµίες που προξένησε σ’ αυτά χαλαζό-

πτωση. ∆ύο χρόνια αργότερα η σχολική εφορεία Θεσσαλονίκης και πάλι αντιµετωπίζει την 

ανάγκη επισκευών των σχολικών κτιρίων λόγω της πρόκλησης ζηµιών από φυσικές κατα-

                                                                                                                                                    
258 «Κανονισµός της ελληνικής Ορθοδόξου κοινότητος Ναούσης, 1912», άρθρο 60, στο: Παπαστάθη, Χαρά-
λαµπου, όπ.π. σ. 260 
259 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση ΙΓ’, 24-6-1907. 
260 Λογοδοσίαι των Εφορειών των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 

1898-1899 & 1899-1900, σ. 5. 
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στροφές. Οι σεισµοί της 22ας Ιουνίου 1902 προκάλεσαν αρκετές φθορές και στα εκπαιδευτή-

ρια της κοινότητας οι οποίες επισκευάστηκαν από τη σχολική εφορεία µε κόστος που προ-

σέγγιζε τις 80 λίρες.261  

Στους επόµενους πίνακες που ακολουθούν (VII, VIII, ΙΧ, Χ), µπορούµε να διακρί-

νουµε βάσει τους ισολογισµούς των σχολικών εφορειών της κοινότητας Θεσσαλονίκης και 

των προϋπολογισµών της σχολικής εφορείας Βεροίας  την κατανοµή των τακτικών εσόδων 

και εξόδων των σχολείων της κάθε κοινότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ VII  : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΘ. 
ΛΙΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ 

 1884 
1885 

1893 
1894 

1896 
1897 

1897 
1898 

1898 
1899 

1899 
1900 

1900 
1901  

1902 
1903 

1903 
1904 

1904 
1905 

1905 
1906 

1907 
1908 

1909 
1910 

ΤΟΚΟΙ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤ.    559 375 426  501  502   494   486   499    515    529    530   557   571 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤ       98 784  770  769   749 1368    984  1024  1034  1080 1288  1272 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘ     546  646   603  697  736   706   755    670    550    686    631   734   801 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ      70 102   72   68    69     43   209      80       91    336     330   272   298 

ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΟ    96   50  120    137   121   162   118      81      74      75   247     19 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓ    615 507     32    291   470   203     26     169    309    200    

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ    652                456 

∆ΩΡΕΕΣ        26      20    153       15        100 

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ∆ΙΣΚΟΥ      17   24    4  13    11     10       7       4       4      13      12      80       4 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ    545             

ΧΡΗΜΑΤΟ∆. ΥΠΕΞ  250 670   670  610   610   600   600  1000  1150  1150 1000   800 

∆ΙΑΦΟΡΑ   1074 997   65   90    21     11     55       6       9       10    19   107 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII  : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΟΘ. ΛΙΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ 

 1884 

1885 

1893 

1894 

1896 

1897 

1897 

1898 

1898 

1899 

1899 

1900 

1900 

1901 

1902 

1903 

1903 

1904 

1904 

1905 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΠΡΟΣ.  2767 2312 2318 2107 2377 2790 2663  2677 2678  2894  2989  3138 3673 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ    138     10     60     39     10         7        6       8        2     62  

ΕΝΟΙΚΙΑ    179      88     63     34     36     34     35     35     35      47    114      98     63 

∆ΙΑΦΟΡΑ  1341    241   380   528   473   314   388    307   358    335    226    378    440 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙ.    311   124   148   104   138   169   181    163   175    180    210    217    208 

ΕΠΙΧΟΡΗΓ ΜΗΤΡΟΠ      100   100   100   100    100     300    300    300    300 

   
ΠΙΝΑΚΑΣ IX:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 1892 
1893 

1893 
1894 

1895 
1896 

1896 
1897 

1898 
1899 

1905 
1906 

1909 
1910 

1910 
1911 

1911 
1912 

ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΗΜΑΤΩΝ    140  130   120   108   458   508   488    400    

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΡΑΚΤΙΒΑΝ     65   108  100   100   108   108   108    108    108  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤ.      33     33    33     25     70     40      58      94     110 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧ.   387    338   328   333   391   140    146   146     243  

ΠΕΡΙΦΟΡΑ ∆ΙΣΚΩΝ     30     15     10     10     16     21     50      45      60 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡ.          108  

ΜΗΤΡΟΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝ        30     16     16    

ΚΗΡΟΠΟΙΕΙΟ     13     11    10     10     11     10      10     11       11 

∆ΩΡΕΕΣ        71     85      2       11      11       11 

ΠΡΟΙΚΟΤΙΜΗΣΕΙΣ     11     11     20     20     22     15     20      20      30 

 

                                                 
261 Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της χρήσεως 1902-1903, σσ.4-5. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ X: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ 

 1892 
1893 

1893 
1894 

1895 
1896 

1896 
1897 

1898 
1899 

1905 
1906 

1909 
1910 

1910 
1911 

1911 
1912 

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ ΠΡΟΣ.   623  563   624   676  733   741   780   778   782 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ              78       50     38 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆    43    40     40     30    38     55    80      40      63 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚ.              20        20  
∆ΙΑΦΟΡΑ    18    54     35     50     56     28    39       16     54  
ΕΝΟΙΚΙΑ        2       8      

 

Προϋπολογισµός και Απολογισµός των οικονοµικών πεπραγµένων. Η κατάρτιση του 

προϋπολογισµού από τις σχολικές εφορείες γινόταν µε κριτήρια τα έσοδα και τα έξοδα των 

προηγούµενων σχολικών ετών και η επιτυχής σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού ήταν 

βασικός παράγοντας για την οικονοµική ευεξία των σχολείων και την εύρυθµη λειτουργία 

τους κατά τα επόµενα χρόνια. Για τη λειτουργία των βασικών πρακτικών και λογιστικών µη-

χανισµών, όπως τους παρατηρούµε σχεδόν σε όλες τις οικονοµικές πράξεις Ισολογισµού των 

σχολικών εφορειών, παραθέτουµε το παρακάτω ενδεικτικό παράδειγµα. 

Με βάση τον επόµενο πίνακα στον οποίο, µέσα από επιλεγµένες δαπάνες και προσό-

δους, που είχαν το χαρακτηριστικό ότι ήταν αστάθµητες, παρατίθενται και συγκρίνονται  τα 

ποσά που αναγράφονται στον προϋπολογισµό και τον ισολογισµό του σχολικού έτους 1895-

1896 της σχολικής εφορείας Βέροιας. Στην πρώτη σειρά παρουσιάζονται οι τιµές που κατα-

γράφονται στον προϋπολογισµό, ενώ στη δεύτερη οι αντίστοιχες τιµές του απολογισµού του 

έτους 1895-1896262. Στην τελευταία σειρά καταγράφεται η απόκλιση, θετική ή αρνητική, α-

νάµεσα στις δύο λογιστικές πράξεις. 

ΜΙΣΘΟ∆Ο-

ΣΙΑ ΠΡΟ-

ΣΩΠΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΗΡ. 

ΕΚΠΑΙ∆. 

∆ΙΑΦΟ- 

ΡΑ 

ΣΥΝΟΛ 

ΕΞΟ∆Α 

ΕΝΟΙΚΙΑ 

ΚΤΗΜΑΤ 

∆ΙΚΑΙΩ-

ΜΑΤ ΜΑ-

ΘΗΤΩΝ 

ΚΗΡΟ 

ΠΟΙΕΙΟ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓ. 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟ∆Α 

62400  4000  3500 76400 13000 3300 1000 32800 65600 

65520  4868 11803 84407 13662 2598 1080 38328 84407 

 -3120  -868 -8303  -8007    662  - 702      80   5528 18807 

Στο παραπάνω τυχαίο δείγµα, το οποίο οφείλουµε να πούµε ότι δεν είναι ούτε χαρα-

κτηριστικό, ούτε ίδιον της σχολικής εφορείας της Κοινότητας Βεροίας, µπορούµε να διακρί-

νουµε την πρώτιστα τη µεγάλη απόκλιση στον προϋπολογισµό τόσο των δαπανών (-8007), 

όσο και των εσόδων (18807), που σηµειώθηκαν για το συγκεκριµένο σχολικό έτος.  

Ως προς το πρώτο σκέλος, τις δαπάνες δηλαδή, θα λέγαµε ότι οι αποκλίσεις στις επι-

µέρους παραµέτρους είναι φυσιολογικές, αν αναλογιστούµε ότι ο προϋπολογισµός κατατίθε-

ται τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο, όταν δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόµη οι θέσεις των εκπαι-

δευτικών και ακόµη περισσότερο οι οικονοµικές τους απαιτήσεις. Ως προς τα άλλα έξοδα, 



 

 

104 

αυτά έχουν αστάθµητα δεδοµένα και κάποιες αποκλίσεις είναι λογικές. Παρά τα δεδοµένα 

αυτά όµως η συνολική απόκλιση που σηµειώνεται είναι σηµαντική. Η άρση των δυσµενών 

συνεπειών της για τη λειτουργία των σχολείων επιτυγχάνεται µε την παρέµβαση της Κεντρι-

κής Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητας, η οποία προσέφερε επιπλέον 5528 γρόσια 

για την κάλυψη των αναγκών των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας. Τα έσοδα ενισχύονται 

επίσης σηµαντικά από τη συνεισφορά της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης263 µε ποσό 1620 γρό-

σια, το οποίο δεν αναγράφεται στον προϋπολογισµό. 

Το ερώτηµα που προκύπτει εύλογα από την παραπάνω ανάλυση είναι το πώς οι σχο-

λικές εφορείες κατάφερναν να ισοσκελίσουν εν τέλει τους Απολογισµούς τους και να λει-

τουργούν τα εκπαιδευτήρια φυσιολογικά, ίσως βέβαια σε ένα πνεύµα οικονοµικής καχεξίας. 

Φαίνεται πως οι σχολικές εφορείες κατάφερναν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα αυτό µε 

«λογιστικά τρικ», τα οποία δηµιουργούσαν την εικόνα µας ισοβαρούς, ανάµεσα στα έσοδα 

και τα  έξοδα διαχείρισης, στην πραγµατικότητα όµως  αυτή η εικόνα επιτυγχάνονταν µε την 

επιβάρυνση του διογκούµενου ελλείµµατος των ταµείων της σχολικής εφορείας. 

 Η µεθόδευση της µεταβίβασης των χρεών από την εφορεία ενός σχολικού έτους στη 

διάδοχή της φαίνεται ότι ήταν κοινή πρακτική, όπως πληροφορούµαστε από τους απολογι-

σµούς της σχολικής εφορείας  Θεσσαλονίκης: «Ως δε συνήθως η εκάστοτε Εφορεία καταλείπει 

πολλάς τας υποχρεώσεις εις την διάδοχον απέναντι σχετικώς ολιγωτέρων εισπράξεων, ούτω και 

η καθ’ ηµάς Εφορεία αφήνει προς πληρωµήν εις το προσωπικόν των εκπαιδευτηρίων το ποσόν 

των λιρ. Οθωµ. 1241,89 3/4.»
264  

 Το φαινόµενο των ελλειµµάτων των τακτικών προϋπολογισµών των σχολικών εφο-

ρειών ήταν συχνό και επιδείνωνε την οικονοµική κατάσταση των σχολικών ταµείων. Από 

απολογισµούς εφορειών πληροφορούµαστε την µονιµότητα αυτής της κατάστασης.265 Στη 

σχολική εφορεία της Θεσσαλονίκης το έλλειµµα του προϋπολογισµού ανέρχεται στο ποσό 

των 183,17 λιρών το σχολικό έτος 1900-1901, στις 305,16 λίρες το 1902-1903, στις 694 λίρες 

                                                                                                                                                    
 262 Γενικός Ισολογισµός του ενεργητικού και παθητικού των Σχολείων της Ελληνικής Κοινότητος Βεροίας κατά το 

σχολικόν έτος 1895-1896. 
263 Η συνεισφορά της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης προς τα εκπαιδευτήρια της κοινότητας Βεροίας ήταν καθιε-

ρωµένη, ανέρχονταν στο ύψος των 1620 γροσίων ετήσια και δίδονταν σε τετραµηνιαίες δόσεις. Η παρά-
λειψη του ποσού αυτού από τον προϋπολογισµό δεν µπορεί να ερµηνευτεί καθώς, όπως φαίνεται από µια 
σειρά προγενέστερων του σχολικού έτους 1895-1896 ισολογισµούς, η συνεισφορά, αν και µε καθυστε-
ρήσεις, παρουσιάζεται ανελλιπής. Στον Ισολογισµό της χρονιάς 1894-1895 υπάρχει µια σειρά καταχωρή-
σεων για τη συνεισφορά αυτή, από τις οποίες προκύπτει η σταδιακή αποπληρωµή των καθυστερηµένων 
χρηµάτων του έτους 1893-1894. Βλ. Γενικός Ισολογισµός των σχολείων της Ελληνικής κοινότητος Βεροί-

ας κατά το σχολικό έτος 1894-1895, σ.33    
264 Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 

σχολικού έτους 1896-1897, 13 Ιουνίου 1897. 
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το 1903-1904. Κατά την ανάγνωση της λογοδοσίας των σχολικών εφόρων της Θεσσαλονίκης 

για το σχολικό έτος 1904-1905 οι έφοροι παραδέχονται τη δυσµενή κατάσταση: «...Υπάρχει 

δυστυχώς σπουδαίον ετήσιον έλλειµµα, όπερ εκαλύπτετο τα προηγούµενα έτη δια µέρους εκ των 

προσόδων του εποµένου σχολικού έτους. ∆ιά της µεθόδου δε ταύτης κατωρθούτο ώστε, εν ω 

κατ’ ουσίαν εν τέλει της χρήσεως υπήρχεν έλλειµµα, ήτοι χρέος και δη ποσόν σεβαστόν, να πα-

ρίσταται κατ’ επιφάνειαν εν τη Λογοδοσία πλεόνασµα.»
266  

Από τις ισολογιστικές πράξεις των διαδοχικών σχολικών εφορειών της κοινότητας 

Θεσσαλονίκης, προκύπτει ένα συνεχώς διογκούµενο χρηµατικό έλλειµµα στο ταµείο των 

σχολείων Θεσσαλονίκης µέχρι και τα έτη 1902-1903,  το οποίο οι εφορείες καταβάλλουν 

προσπάθειες να περιορίσουν. Στα δύο σκέλη των ισολογισµών εµφανίζονται σηµαντικά ποσά 

που είτε οφείλονται στην εφορεία,  είτε οφείλει η ίδια. Συνοπτικά, παρουσιάζουµε τη διακύ-

µανση του µεγέθους του χρηµατικού ελλείµµατος των σχολείων της κοινότητας Θεσσαλονί-

κης τη δεκαετία 1900-1910 στον επόµενο πίνακα ΧΙ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙ: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 1899-1908 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
 1899-1900 224.048 γρόσια    321.165 γρόσια     97.117 γρόσια 

1900-1901 280.297 γρόσια    370.719 γρόσια     90.422 γρόσια  

1902-1903   92.616 γρόσια    334.144 γρόσια   241.528 γρόσια 

1903-1904   88.457 γρόσια    296.261 γρόσια   207.804 γρόσια 

1904-1905 128.634 γρόσια    262.119 γρόσια   143.485 γρόσια 

1905-1906 524.654 γρόσια    614.139 γρόσια       87.485 γρόσια  

1907-1908 964.896 γρόσια 1.016.191 γρόσια     51.295 γρόσια  

  

Η αντιµετώπιση του µεγάλου οικονοµικού προβλήµατος των σχολείων της Θεσσαλο-

νίκης οφείλεται κυρίως στην πολιτική των σχολικών εφορειών να προχωρήσουν σε σηµαντι-

κές επενδύσεις των χρηµάτων του ταµείου τους, ακόµη και συνάπτοντας δάνεια για το σκοπό 

αυτό. Η υλοποίηση της οικονοµικής αυτής πολιτικής φαίνεται να άρχισε κυρίως το έτος 1902 

και συνέχισε να απασχολεί όλες τις επόµενες σχολικές εφορείες. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι 

ενώ το σχολικό έτος 1884-1885 το συνολικό ποσό από τις ενοικιάσεις της ακίνητης περιουσί-

ας των σχολείων ανέρχονταν στο ποσό των 61.951 γροσιών και αντιστοιχούσε ποσοστιαία 

περίπου στο 13%, το σχολικό έτος 1909-1910 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 127.168 γρόσια, 

περίπου στο 27% σε ποσοστιαία  αναλογία µε τα συνολικά έσοδα. 

                                                                                                                                                    
265 «...ως γνωστόν δε οι προϋπολογισµοί των Σχολείων πάντοτε δεικνύουσιν σπουδαίον έλλειµµα», Λογοδοσία της 

Εφορείας των Ελλην. Εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 

1900-1901, σ. 5 
266

 Έκθεσις των υπό της Εφορείας των εκπαιδευτικών καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης κατά το έτος 1904-1905 πεπραγµένων, αναγνωσθείσα υπό του εκ των Εφόρων γραµµατέως της 

Εφορείας Κ. Καµµώνα εν τη συνεδριάσει της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος της 21
ης

 Ιουλίου 1905, Λει-
ψία  1906, σ.16. 
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Οικονοµικές δυσχέρειες. Η εικόνα που αποκοµίζουµε από την µελέτη της οικονοµι-

κής κατάστασης των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων την περίοδο αυτή δεν είναι πάντοτε ευχάρι-

στη. Συχνά εµφανίζεται σχετική αδυναµία των σχολικών εφορειών να αντεπεξέλθουν στις 

οικονοµικές απαιτήσεις της λειτουργίας των σχολείων της κοινότητάς τους. 

 Η εφορεία των σχολικών καταστηµάτων Θεσσαλονίκης περιήλθε σε δυσχερή οικονο-

µική θέση τόσο το 1876, όσο και το 1893, όταν και οι κοινοτικές αρχές της πόλης συνεδριά-

ζουν έκτακτα στη Μητρόπολη µε θέµα την οικονοµική ενίσχυση των σχολείων.267 

 Αντίστοιχα, τα σχολεία της Βεροίας αντιµετωπίζουν έντονα οικονοµικά προβλήµατα 

στις αρχές του 1910, όταν κατά τη διατύπωση των πρακτικών της συνεδρίασης:  

«....το έλλειµµα των σχολείων αποβαίνει µέγα και ούτω καθίσταται προβληµατική η κανονική 

λειτουργία των σχολείων της κοινότητος. Μετά ανταλλαγήν διαφόρων συζητήσεων οµοφώνως 

ενεκρίθη ίνα απόσπασµα του παρόντος πρακτικού επιδοθεί τη Σεβαστή ∆ηµογεροντία όπως 

τούτο µεν καθορίσει καθ’ όν αυτή γινώσκει τρόπον κατάλληλον της εξευρέσεως των απαιτουµέ-

νων χρηµάτων προς πληρωµήν των διδασκαλικών µισθών της Α’ τετραµηνίας και του χρέους 

του παρελθόντος σχολικού έτους..».
268

 

 Στο θέµα της αντιµετώπισης των οικονοµικών προβληµάτων των σχολείων οι έφοροι 

συλλογικά  ή ο καθένας ατοµικά προβαίνουν στη διατύπωση διάφορων προτάσεων, οι περισ-

σότερες από τις οποίες είτε δεν είναι ρεαλιστικές, είτε διατυπώνονται σε δεοντολογικό πλαί-

σιο, είτε στην καλύτερη περίπτωση, υλοποιούνται µε εξαιρετικά βραδείς ρυθµούς. Οι σχετι-

κές προτάσεις εξοικονόµησης χρηµάτων από τα ταµεία των εφορειών επικεντρώνονται στην 

µείωση των µισθών του διδακτικού προσωπικού, στην εκποίηση κοινοτικών κτηµάτων, τα 

οποία δεν αποφέρουν σηµαντικά εισοδήµατα από την ενοικίασή τους, στην αξιοποίηση όλων 

των προσοδοφόρων πηγών που αναφέρονται στους κοινοτικούς Κανονισµούς.269  

Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο, οι εφορείες καταφεύγουν στη λύση του δα-

νεισµού είτε από τράπεζες είτε και από ιδιώτες. Η σύναψη δανείου για τα σχολεία προϋποθέ-

τει σε κάθε περίπτωση την έγκριση ανώτερης κοινοτικής αρχής, της δηµογεροντίας ή της 

αντιπροσωπείας, ενώ το επιτόκιο και οι όροι αποπληρωµής του δανείου διαφέρουν κάθε φο-

                                                 
267 Βλ. Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Συµβολή στην ιστορία των σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το 

τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα», Ανάτυπο από τον ΙΣΤ’ τόµο των «Μακεδονικών», Θεσσαλονίκη 1976 
σ. 18 

268 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-
δρίαση 20ης Φεβρουαρίου 1910. 

269 Χαρακτηριστικό παράδειγµα των επιπλοκών που παρουσιάζονται στην άντληση των εσόδων των σχολείων, 
όπως αυτά προκύπτουν από τους κοινοτικούς Κανονισµούς, µας δίνει ο ∆. Φιλίπποβιτς, βλ. Έκθεσις της 
πνευµατικής και υλικής καταστάσεως των εν Θεσσαλονίκη ελλ. Εκπαιδευτηρίων κατά το σχολικόν έτος 

1884-85, όπ.π. σ. 15, όπου εκθέτει την αδυναµία της σχολικής εφορείας να εισπράξει τα χρήµατα που της 
αναλογούν από τους επιτρόπους των Εκκλησιών, παρά τη διαµεσολάβηση της Μητρόπολης Θεσσαλονί-
κης. 
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ρά. Η εφορεία Μοναστηρίου συνήψε το 1905 δάνειο ύψους 200 λιρών από ιδιώτη, το Θωµά 

Καρνάρα, µε ετήσιο επιτόκιο 4%270, ενώ τη σχολική χρονιά 1909-10 η εφορεία Βεροίας συ-

νάπτει διαδοχικά δάνεια µε επιτόκιο 6% και & 7%, µε σκοπό να αντιµετωπίσει το µεγάλο 

έλλειµµα του ταµείου της. 

Εξελεγκτική επιτροπή και οικονοµικοί έλεγχοι των ταµείων. Η τριµελής συνήθως 

εξελεγκτική επιτροπή του απολογισµού των σχολικών εφορειών, εκλέγονταν από την Αντι-

προσωπεία της κοινότητας και εξέθετε τα αποτελέσµατα του οικονοµικού ελέγχου των σχο-

λείων στα κοινοτικά όργανα. Στην κοινότητα Θεσσαλονίκης συναντούµε πολλούς απολογι-

σµούς σχολικών εφορειών να υπογράφονται από το λογιστή Κ. Αλεξιάδη. Στην κοινότητα 

Βεροίας η εξελεγκτική επιτροπή των οικονοµικών λογαριασµών της σχολικής εφορείας ήλθε 

σε αδυναµία το σχολικό έτος 1900-1901  να προχωρήσει στον έλεγχο των οικονοµικών της 

κοινότητας, «ένεκα της αταξίας των βιβλίων του διαχειριστού».271 Η περαιτέρω διερεύνηση 

του θέµατος από την εξελεγκτική επιτροπή αποκάλυψε πιθανές ατασθαλίες από τον ταµία της 

εφορείας, ο οποίος αρνούνταν έντονα κάθε συνεργασία µε τα άλλα µέλη της εφορείας. Τελι-

κά, µε απόφαση του Μητροπολίτη ο ταµίας αποµακρύνθηκε από τη θέση του. 

Στην λογοδοσία της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης του έτους 1907-1908 έχουµε τη 

µαρτυρία της µη προσέλευσης των διορισµένων από την αντιπροσωπεία εξελεγκτών για τον 

έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης του σχολικού έτους 1906-1907 και την ακόλουθη αδυνα-

µία της δηµοσίευσης της λογοδοσίας της εφορείας του συγκεκριµένου σχολικού έτους.272 

Ωστόσο, σε περιπτώσεις υπέρβασης των καθηκόντων των εφόρων και οικονοµικών 

ατασθαλιών φαίνεται πως τα κοινοτικά διοικητικά και ελεγκτικά όργανα δρουν µε αρκετή 

αυστηρότητα -χωρίς να απουσιάζουν οι περιπτώσεις οι οποίες µας δηµιουργούν εντυπώσεις 

συγκάλυψης. Η  εξελεγκτική επιτροπή, που επιφορτίστηκε τον έλεγχο των οικονοµικών της 

σχολικής εφορείας Βεροίας για το σχολικό έτος 1909-1910, κατέληξε στην άποψη ότι µεγάλο 

µέρος του ελλείµµατος του σχολικού ταµείου οφείλονταν σε κακή διαχείριση εκ µέρους των 

εφόρων και ότι η εξαφάνιση του κατάστιχου των λογαριασµών της σχολικής εφορείας δεν 

της επέτρεψε να διαµορφώσει σαφέστερη άποψη για τους λόγους του ελλείµµατος των 177 

λιρών. Η ∆ηµογεροντία της κοινότητας, έχοντας αυτά τα στοιχεία υπ’ όψιν, καταλογίζει στη 

σχολική εφορεία το γεγονός ότι δεν προσκόµισε τον προϋπολογισµό του σχολικού έτους 

1909-10 προς επικύρωση από τα αρµόδια κοινοτικά όργανα, ότι προέβη σε υπέρµετρες δαπά-

                                                 
270 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση Κ∆’, 22 Οκτωβρίου 1905. 
271 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Κώδικας 20, όπ.π. Συνεδρίαση 16ης ∆εκεµβρίου 1901. 
272 Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτηρίων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 

1907-1908, σ. 15. 
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νες και ότι παρέβη ρητές διατάξεις του κοινοτικού Κανονισµού, σύµφωνα µε τις οποίες κάθε 

κοινοτικό σωµατείο οφείλει να διατηρεί κατάστιχο και αποδείξεις των συναλλαγών του. 

Σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ηµογεροντίας ο ταµίας της σχολικής εφορείας κλήθηκε να 

πληρώσει ο ίδιος το συνολικό έλλειµµα της σχολικής χρονιάς, ποσό που ανέρχονταν στα 

17760 γρόσια µε ετήσιο τόκο 6%.273 

 Χρηµατοδότηση του υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι 

παράλληλα  µ` αυτό το έννοµο και καταγεγραµµένο στους κοινοτικούς Κανονισµούς δίκτυο 

χρηµατοδότησης των σχολείων λειτουργούσε παράλληλα και ένας µηχανισµός οικονοµικής 

ενίσχυσης των ελληνικών σχολείων του οθωµανικού κράτους απευθείας από την ελληνική 

κυβέρνηση
274.  

 Η παράθεση µιας σειράς από καταγραφές στους προϋπολογισµούς διαφόρων σχολι-

κών εφορειών και σε έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηµιουργεί σε πρώτο στάδιο την 

υπόνοια ότι ο χρηµατοδότης των σχολείων, που αναφέρεται σε λογιστικές πράξεις και την 

αλληλογραφία των εφορειών ως «ανώνυµος», «ευσεβής πηγή» και «φιλόµουσοι», αντιστοιχεί 

στο ελληνικό κράτος και το υπουργείο των εξωτερικών του. (Βλ. Πίνακα XII). Η υπόνοια 

αυτή ενισχύεται σηµαντικά, αν δεν επιβεβαιώνεται οριστικά µε την αντιπαραβολή και των 

στοιχείων που ανακαλύπτουµε στην αλληλογραφία της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης και 

του υπουργείου.   

Εστιάζουµε την προσοχή µας σε επιστολή του Γενικού Προξένου Θεσσαλονίκης Γ. 

∆οκού προς τη σχολική εφορεία της κοινότητας µε ηµεροµηνία 5 Αυγούστου 1903275 (τα 

σηµαντικότερα χωρία της επιστολής δηµοσιεύονται στο Παράρτηµα 6), στην οποία µας γίνο-

νται γνωστές τόσο η χρηµατοδότηση των εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης από το ελληνικό 

κράτος µε 600 λίρες ετησίως, όσο και η αύξηση του ποσού της χρηµατοδότησης σε 1000 λί-

ρες από το σχολικό έτος 1903-1904 -στοιχεία τα οποία συναντούµε καταγεγραµµένα στον 

πίνακα ΧΙΙ. Μάλιστα ο ∆οκός ισχυρίζεται στην επιστολή του ότι η αύξηση αυτή προήλθε 

κατόπιν αίτησης της ίδιας της εφορείας Θεσσαλονίκης προς το ελληνικό κράτος και επιση-

µαίνει ότι το ποσό αυτό προορίζεται για την ενίσχυση του Γυµνασίου της κοινότητας. 

Η αύξηση του χορηγούµενου ποσού του υπουργείου εξωτερικών για τα εκπαιδευτήρια 

της κοινότητας Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έγινε αποδεκτή µε ενθουσιασµό από τους εφό-

ρους, οι οποίοι βασίζουν τις ελπίδες τους για άρση των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών 

                                                 
273 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση  της 22ας Μαίου 1910. 
274 Αποδεικτικά έγγραφα αυτής της παράλληλης χρηµατοδότησης των ελληνικών σχολείων από το ελληνικό 

κράτος εµπεριέχονται  στα ανέκδοτα αρχεία του ΥΠΕΞ , Κατ Α`/ αακ «Πίναξ των προϋπολογισθέντων 
εξόδων, 1904, ΠΕΡ: « Μισθοδοσία προσωπικού ελληνικών εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης» 
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στις 400 επιπλέον λίρες, που υπόσχεται το ελληνικό κράτος. Σε εκτενή έκθεση της οικονοµι-

κής κατάστασης των σχολείων της κοινότητας, οι έφοροι κλείνουν επισηµαίνοντας την αισιο-

δοξία τους για το µέλλον:   

«Αλλ’ η δυσκολία αύτη εν τω µέλλοντι θέλει βαθµιδόν εκλείψει,  διότι η καταβληθείσα 

µέριµνα υπό της προκατόχου Εφορείας προς επαύξησιν  του υπέρ του Γυµνασίου επιδόµατος 

Φιλοµούσων εκ λιρών Οθ. 600 εις 1.000 εστέφθη υπό επιτυχίας. Εποµένως οι προϋπολογισµοί 

ου µόνον ισοζύγιον θέλουσι παρουσιάζει, αλλά και περίσσευµα.»
276

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΞ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Α/Α αρ.απόδειξης Κοινότητα αιτία πληρωµής ποσό έτους ποσό  Α` τετρ. 
74 15 Θεσσαλονίκης Συνδροµή υπέρ του Γυµνασίου 600ë. 200ë 
75 22 Θεσσαλονίκης Προσθήκη εις µισθόν γυµνασιάρχου  40ë  14ë 
76 223 Θεσσαλονίκης Μισθός ∆ιευθυντρίας Παρθεναγωγείου 135ë.  45ë 
Πίναξ καταβληθέντων εκπαιδευτικών κλπ. χορηγηµάτων υπό της προς ενίσχυσιν της Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής δια την Α` 
τετραµ. 1902-1903. Εν  Θεσσαλονίκη τη 4 Μαρτίου 1903  
 

Έσοδα-Σύνολο 328.252,20 Από επίδοµα φιλοµούσων 60000 γρ. 600λ. 
Έξοδα-Σύνολο 328.252,20 Μισθοδοσία προσωπικού   
 Εµµαν. ∆αβίδ Γυµνασιάρχου 16000 γρ. 160λ. 
 Μ. Αργυροπούλου   6500 γρ.   65λ. 
Ο Απολογισµός & Ισολογισµός των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης 1902-1903 

 

Α/Α Κοινότητα Αιτία Πληρωµής ποσόν λ. οθ. 
63 Θεσσαλονίκης Συνδροµή υπέρ του Γυµνασίου 1000 
 Θεσσαλονίκης Μισθός ∆ιευθύντριας Παρθεναγωγείου 150 
Σχέδιον Προϋπολογισµού των εκπαιδευτικών κλπ. Χορηγηµάτων των προς ενίσχυσιν της Ελλην. Εκκλησίας και Παιδείας δια το 
σχολ. Έτος 1903-1904. 
 

Α/Α Κοινότητα Αιτία πληρωµής προϋπολογισθέντα δια το Σχ. 
Έτος 1903-  1904  

καταβληθέντα δια την Α` τετραµηνίαν  
1903-1904 

80/26 Θεσσαλονίκης Συνδροµή υπέρ του Γυµνα-
σίου 

1000 333 

81/1 Θεσσαλονίκης Μισθός διευθύντριας Παρ-
θεναγωγείου 

150  50 

Πίναξ καταβληθέντων εκπαιδευτικών κλπ. χορηγηµάτων υπό της προς ενίσχυσιν της Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής δια την Α` 
τετραµ. 1903-1904. Εν Θεσσαλονίκη τη 14 Μαρτίου 1904. 
 
Έσοδα-Σύνολο 355869.20 ΓΡ. Γενικάς Προσόδους ποσόν εις γρόσια 
 Από επίδοµα φιλοµούσων 100000 
Έξοδα-Σύνολο 355869.20 ΓΡ. Μισθοδοσία προσωπικού  
 Μ. Αργυροπούλου ∆ιευθύντριας Παρθεναγωγείου δια συνδροµής φιλοµούσων 
Ο Απολογισµός και ο Ισολογισµός των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων της κοινότητας Θεσ/νίκης 1903-1904. 
 

Α/Α Κοινότητα Αιτία πληρωµής Ποσόν καταβληθέν δια την Α` Τετραµηνίαν 
64 Θεσσαλονίκης Συνδροµή υπέρ του Γυµνασίου 333 
65 Θεσσαλονίκης Μισθός ∆ιευθύντριας Παρθεναγωγείου 50 
Πίναξ καταβληθέντων εκπαιδευτικών κλπ. χορηγηµάτων υπό της προς ενίσχυσιν της Εκκλησίας και Παιδείας Επιτροπής, καταβλη-
θέντων υπό του Γεν, Προξενείου Θεσσαλονίκης κατά  την Α` τετραµηνίαν του σχολικού έτους 1904-1905. 
 

Έσοδα Από γενικάς προσόδους Ποσό εις γρ. 
 Από επίδοµα ευσεβούς πηγής 100.000 
 πλέον µισθοδοσίας ∆ιευθύντριας. 15.000 
Έξοδα Μισθοδοσία   
 ∆ιευθύντριας Παρθεναγωγείου Πην. Χρηστάκη 15.000 
Έκθεσις των υπό της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης έτος 
1904-1905 πεπραγµένων αναγνωσθείσα υπό του εκ των εφόρων γραµµατέως της Εφορείας Κ. Καµµώνα εν τη συνεδριάσει της Αντι-
προσωπείας της Κοινότητος της 21çò Ιουλίου 1903. 

 

                                                                                                                                                    
275 Α.Υ.Ε. 1904 Κατ Α/ αακ.  
276 Λογοδοσία της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελλ. Κοινότητας Θεσσαλονίκης 1903-1904, σ. 
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 Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να συνάγουµε τη χρηµατική επιχορήγηση των ελ-

ληνικών σχολείων της κοινότητας της Θεσσαλονίκης από το ελληνικό κράτος παρακολουθώ-

ντας τους απολογισµούς των σχολικών εφορειών και ιδιαίτερα τα τµήµατα των εσόδων στα 

οποία προκύπτουν οι αιτιολογίες «Ανώνυµη πηγή», «φιλόµουσοι» ή «ευσεβής πηγή». Ο πί-

νακας που ακολουθεί περιλαµβάνει την ετήσια οικονοµική βοήθεια του ΥΠΕΞ προς τη σχο-

λική εφορεία -δεν συµπεριλαµβάνονται ποσά που δόθηκαν για συµπλήρωση µισθών της δι-

ευθύντριας του Παρθεναγωγείου και του Γυµνασιάρχη- το ποσοστό που κάλυπτε σε σχέση µε 

το σύνολο των εσόδων και τέλος, την αιτιολογία µε την οποία καταχωρήθηκε στους απολογι-

σµούς της εφορείας. 

 

Σχολικό Έτος Χορηγηθέν ποσό (σε γρόσια) Σύνολο Εσόδων Αιτιολογία 

1893-1894   25.000 /  8,25% 302.768,25 Από Ανώνυµον 

1896-1897   67.000 /22,5% 296.973 Από επίδοµα ανωνύµου 

1897-1898   67.000 /22,8% 292.765,25 Από επίδοµα ανωνύµου 

1898-1899   61.000 /18,8% 324.619,25 Από επίδοµα ανωνύµου 

1899-1900   61.000 /17,9% 341.659,20 Από επίδοµα ανωνύµου 

1900-1901   60.000 /17,8% 337.298,35 Από επίδοµα ανωνύµου 

1902-1903   60.000 /20% 297.736,15 Από επίδοµα φιλοµούσων 

1903-1904 100.000 /28,1% 355.869,20 Από επίδοµα φιλοµούσων 

1904-1905 100,000 /24,1% 415.537,15 Από επίδοµα ευσεβούς πηγής 

1905-1906   97.600 /23,6% 413.014,35 Από επίδοµα ευσεβούς πηγής 

1907-1908 100.000 /23,6% 423.239,75 Από επίδοµα ευσεβούς πηγής 

1909-1910   80.000 /17,4% 460.404 Από επίδοµα ευσεβούς πηγής 

 
 

8.2. ∆ιορισµοί και παύσεις διδακτικού προσωπικού 

∆ιορισµοί εκπαιδευτικού προσωπικού. Η αποκλειστική δυνατότητα διορισµού του 

διδακτικού προσωπικού από τη σχολική εφορεία αντανακλάται ρητά στους Κοινοτικούς Κα-

νονισµούς της Μακεδονίας, µε προϋπόθεση την έγκριση αυτών από τον επιχώριο Μητροπο-

λίτη. Σ` όλες τις περιπτώσεις συναντούµε επίσης ασφαλιστικές χρονικές δικλείδες για την 

οµαλή λειτουργία κατά το επόµενο σχολικό έτος. Έτσι η δυνατότητα διαπραγµάτευσης για 

την κάλυψη των θέσεων των διδασκόντων περιορίζεται σε λίγες µέρες µετά τη διεξαγωγή των 

«ενιαύσεων εξετάσεων», κατά τον µήνα Ιούλιο. Σε περίπτωση που δε ληφθεί απόφαση για 

την παύση κάποιου διδάσκοντα µέσα σ` αυτό το χρονικό διάστηµα, θεωρείται ότι αυτός συ-

νεχίζει να εκτελεί τα καθήκοντά του και στο επόµενο σχολικό έτος. Οι ίδιοι οι Κανονισµοί 

καθορίζουν συνήθως και µε διατύπωση βουλητική και τα προσόντα των διδασκόντων ανά 

εκπαιδευτική βαθµίδα. Κοινό χαρακτηριστικό αποτελεί η επιθυµία ενίσχυσης των διδασκό-
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ντων που προέρχονται από τα εκπαιδευτήρια της ίδιας της Κοινότητας ή, όπου αυτό είναι 

αδύνατο, από εκπαιδευτήρια όµορων Κοινοτήτων.  

Παρόµοια βαρύτητα δίδεται στην επιστηµονική και ηθική συγκρότηση των διδασκό-

ντων, γεγονός που καταµαρτυρά την αγωνιώδη προσπάθεια κοινωνικοποίησης  στα όρια των 

σχολείων. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως οι σχολικές εφορείες επιµένουν για το διορισµό 

του εκπαιδευτικού προσωπικού των εκπαιδευτηρίων τους στην πιστοποίηση των σπουδών 

τους µε το σχετικό απολυτήριο, αν και σε πολλές περιπτώσεις συναντούµε παραδείγµατα 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι παραµένουν στα διδακτικά τους καθήκοντα επί χρόνια χωρίς να 

προσκοµίζουν το απαραίτητο πιστοποιητικό σπουδών.277 Παράλληλα, µε το πιστοποιητικό 

των σπουδών τους φαίνεται ότι σύµφωνα µε το νόµο, σε κάποιες περιπτώσεις η τήρηση των 

τύπων µπορεί να χρησιµοποιείται µε προσωπικά κίνητρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις οι έφοροι 

θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να είναι εφοδιασµένοι για την ανάληψη καθηκόντων και 

µε απολυτήριου του Αυτοκρατορικού Λυκείου (Ιδαδιέ). Στη σχολική εφορεία Βεροίας συνα-

ντούµε πράξη απόλυσης διδάσκοντα επί έτη στα σχολεία της κοινότητας γιατί στερείται το 

συγκεκριµένο απολυτήριο.278 

Οι διορισµοί των εκπαιδευτικών από τους σχολικούς εφόρους των κοινοτήτων  ήταν 

µονοετούς διάρκειας επικυρώνονταν από συµφωνητικό (συµβόλαιο) ανάµεσα στις δύο πλευ-

ρές, το οποίο δέσµευε για το σχολικό έτος τόσο τον εκπαιδευτικό, όσο και τη σχολική εφο-

ρεία. Φαίνεται ότι, σύµφωνα µε τα συµφωνητικά αυτά, η σχολική εφορεία αναλάµβανε σε 

πολλές περιπτώσεις εκτός από την καταβολή του µισθού του διδάσκοντα και τα έξοδα των 

µεταφορικών, κατοικίας και καύσιµης ύλης.279 Αντίστοιχα, ανάλογα µε τις ανάγκες των σχο-

λείων της κάθε κοινότητας οι σχολικές εφορείες φρόντιζαν να κατοχυρώσουν στο συµφωνη-

τικό τις υποχρεώσεις των δασκάλων, µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία των σχολείων τους. 

Στην κοινότητα Μοναστηρίου η εφορεία, αντιµετωπίζοντας δυσκολίες στην κάλυψη των κε-

νών των ωρών διδασκαλίας των σχολείων της, αποφασίζει την αναγραφή στα συµβόλαια των 

εκπαιδευτικών της όρου για την αποδοχή της υποχρεωτικής  µετάταξής τους σε σχολεία άλ-

λων συνοικιών της κοινότητας, αν υπάρξει ανάγκη.280   

                                                 
277 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 29ης Ιουνίου 1895, όπου παρουσιάζεται ο εκπαιδευτικός Στέφανος Κούτσαρης να υπόσχεται στην 
Εφορεία την επίδειξη του απολυτηρίου του, γεγονός που δε συνέβη, µολονότι ο Κούτσαρης συνέχισε να 
διδάσκει στα σχολεία της Βέροιας για πολλά χρόνια. 

278 όπ.π., συνεδρίαση 4ης Νοεµβρίου 1901. 
279 Βλ. Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Συµβολή στην Ιστορία των Σχολείων της Θεσσαλονίκης κατά το 

τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα»,  Ανάτυπο από τον ΙΣΤ’ τόµο των «Μακεδονικών», Θεσσαλονίκη 1976 
σσ. 12-16 

280 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση Η’, 18-4-1906. 
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Το φαινόµενο της εύνοιας απέναντι σε συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς από τους το-

πικούς κοινοτικούς παράγοντες, όπως είναι φυσικό ήταν καθοριστικό για την αξιολόγηση και 

τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα σχολεία των κοινοτήτων. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων 

της σχολικής εφορείας Μοναστηρίου
281 έχουµε το παράδειγµα διορισµού του καθηγητή Μι-

χαήλ Πέτρου πριν τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Σύµφωνα µε τα όσα αναγράφονται 

στα πρακτικά της συνεδρίασης, ο καθηγητής διορίστηκε αφού απέστειλε σχετική επιστολή 

στο Μητροπολίτη Πελαγωνείας, του οποίου είχε την  εύνοια. Μάλιστα, η πρόσληψη του εν 

λόγω καθηγητή έγινε µε την υπόδειξη του Μητροπολίτη Ιωακείµ «..εις αντικατάστασιν του κ. 

Αγγελή, απολυοµένου συνεπεία φυσικών αυτού ελαττωµάτων.»   

Τα χαρακτηριστικά προσωπικών διαφορών και αντεγκλήσεων πρέπει να ήταν αυτά 

που συνέβαλαν, εκτός των άλλων, στο µέγεθος της διένεξης των µελών της σχολικής εφορεί-

ας Βεροίας µε τον πρόεδρό της Μητροπολίτη Κωνστάντιο, όπως την παρακολουθήσαµε σε 

προηγούµενες αναφορές. Επίκεντρο της αντιπαράθεσης αποτέλεσε για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα ο πρώην διευθυντής της Αστικής Σχολής Αντ. Τούσας, του οποίου την πρόσληψη επι-

θυµούσε διακαώς ο Μητροπολίτης, σε αντίθεση µε τους σχολικούς εφόρους. Η αντιπαράθεση 

για το πρόσωπο του διευθυντή της αστικής Σχολής προκάλεσε την οξύτατη επίθεση του Μη-

τροπολίτη προς τους εφόρους τον Αύγουστο του 1901. Σε σχετική επιστολή του προς τα µέλη 

της σχολικής εφορείας, η οποία δηµοσιεύεται στο Παράρτηµα 5, ο Κωνστάντιος, αφού συνο-

ψίζει την κωλυσιεργία που χαρακτηρίζει τις ενέργειες των εφόρων προς αντικατάσταση του 

∆.Τούσα και το διορισµό του διδακτικού προσωπικού των σχολείων, προστάζει (χρησιµο-

ποιεί τα ρήµατα «διατάσοµεν» και «εντελλόµεθα») το διορισµό του Τούσα και την άµεση 

έναρξη των εγγραφών των µαθητών.282    

∆ιορισµοί από το Υπ. Εξ. Οι διορισµοί των εκπαιδευτικών στα σχολεία των κοινοτή-

των της Μακεδονίας δεν αποτελούσαν, όπως έχει αποδειχτεί σε πολλές σχετικές αναφορές,283 

αποκλειστική αρµοδιότητα των κοινοτικών θεσµικών οργάνων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 

υποδεικνύονταν και χρηµατοδοτούνταν από τους Συλλόγους ή τις προξενικές αρχές του ελ-

ληνικού κράτους. Άλλωστε, σε αρκετές περιπτώσεις σχολικές εφορείες απευθύνονται φανερά 

στα όργανα του ελληνικού κράτους για να εξασφαλίσουν το κατάλληλο διδακτικό προσωπικό 

των εκπαιδευτηρίων τους.284 Καθώς είναι αδύνατο στο πλαίσιο της συγκεκριµένης εργασίας 

                                                 
281 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση Ι’, 30-4-1907. 
282 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 20ης Αυγούστου 1901. 
283 Βλ. Μπονίδη, Κυριάκου, Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι...,όπ.π. σσ. 140-154 
284 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 4ης Αυγούστου 1906, στην οποία η εφορεία αποφασίζει να απευθυνθεί στο Μητροπολίτη Θεσσα-
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να σταχυολογήσουµε όλες τις περιπτώσεις των «καθ’ υπόδειξη» διορισµών στις κοινότητες 

που µελετούµε, θα αρκεστούµε στην παρουσίαση σηµαντικών παραδειγµάτων, όπως και στις 

διεργασίες που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν αυτών των διορισµών. 

Στην κοινότητα Θεσσαλονίκης η παρέµβαση του ελληνικού κράτους επικεντρώνεται 

στο Γυµνάσιο και το Παρθεναγωγείο της πόλης. Στο Γυµνάσιο µάλιστα, φαίνεται να ήταν 

γενικευµένη τόσο στο θέµα των διορισµών του προσωπικού, όσο και στη λειτουργία του εκ-

παιδευτικού αυτού ιδρύµατος. Το σχολικό έτος 1899-1900, σύµφωνα µε τη λογοδοσία της 

Εφορείας
285 διορίζονται µε υπόδειξη «προσώπου λίαν ενδιαφεροµένου εις τα της εκπαιδεύσε-

ως ηµών» ο Γ. Μπουκουβάλας ως Γυµνασιάρχης και η σύζυγός του Ελ. Μπουκουβάλα, διευ-

θύντρια του Παρθεναγωγείου.  

Στο Παρθεναγωγείο της κοινότητας είχε διοριστεί από το ελληνικό κράτος ως διευθύ-

ντρια η Μαρία Αργυροπούλου της οποίας η µισθοδοσία καλύπτονταν σχεδόν εξ ολοκλήρου 

από το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης. Η απόλυση της Αργυροπούλου από τη θέση της 

διευθύντριας του Ανώτερου Παρθεναγωγείου οδήγησε σε όξυνση των σχέσεων της κοινότη-

τας και του Γενικού  προξένου Ευγενιάδη ο οποίος σε επιστολή του προς το Μητροπολίτη 

Θεσσαλονίκης µε ηµεροµηνία 18 Ιουλίου 1903 διερωτάται τους λόγους που προκάλεσαν την 

αποποµπή της διευθύντριας του Παρθεναγωγείου: «...Τας πληροφορίας ταύτας έχω τοιούτο 

µάλλον ανάγκην καθόσον οφείλω να αναφέρω τη Β. Κυβερνήσει ου µόνον αν πράγµατι εν α-

γνοία του αντιπροσώπου αυτής,απελύθη η διευθύντρια του Παρθεναγωγείου εκλεγείσα και µι-

σθοδοτούµενη παρά της ελληνικής κυβερνήσεως, εκτός µόνον 60 οθ. Λιρών χορηγουµένων 

αυτή εκ της κοινότητος, αλλά και τους λόγους οίτινες έπεισαν την κοινότητα, ότι αι υπηρεσίαι 

της κ. Αργυροπούλου δεν συντελούσιν εις την βελτίωσιν και προαγωγήν του Παρθεναγωγεί-

ου...»
286

 Ως συνέχεια της παραπάνω επιστολής ο Ευγενιάδης ενηµερώνει τους πολιτικούς 

προϊσταµένους του για την απόφαση «του Μητροπολίτου και των περί αυτού εξ οφφικίου διω-

ρισµένων» της απόλυσης της διευθύντριας στο Παρθεναγωγείο, την οποία η σχολική εφορεία 

αποδίδει στο ύψος του µισθού και των γενικών εξόδων της, µέρος των οποίων καλύπτει και η 

ίδια. Ο  Ευγενιάδης, από την πλευρά του, εικάζει ότι ο Μητροπολίτης και οι έφοροι της Θεσ-

σαλονίκης αξιώνουν από τους διδάσκοντες δουλοφροσύνη και αβουλία στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, γνωρίσµατα τα οποία δε χαρακτήριζαν τη Μαρία Αργυροπούλου.  

                                                                                                                                                    
λονίκης και στη Γενική Επιθεώρηση των Ελληνικών Σχολείων για την υπόδειξη της κάλυψης των κενών 
διδακτικών θέσεων µε «κατάλληλα πρόσωπα». 

285 Λογοδοσίαι των Εφορειών των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 

1898-1899 & 1899-1900, σ. 18 
286 Α.Υ.Ε. Φακ. 1903 -58  κατ. Γ-∆ 
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Ωστόσο, η απόλυση ανακαλείται από την εφορεία, η οποία εν τω µεταξύ είχε εξασφα-

λίσει τη δέσµευση του ελληνικού κράτους για πλήρη κάλυψη του µισθού και των εξόδων της 

διευθύντριας του Παρθεναγωγείου. Η εφορεία της σχολικής χρονιάς 1903-1904 διατείνεται 

στη λογοδοσία του έτους ότι εξοικονόµησε το ποσό των 25 οθ. Λιρών από την αποδέσµευση 

της µισθοδοσίας  της Αργυροπούλου µε αντάλλαγµα την εξ ολοκλήρου κάλυψη του µισθού 

του Γυµνασιάρχη Εµµ. ∆αβίδ287. Τελικά, η Μαρία Αργυροπούλου απολύεται από τη θέση της 

διευθύντριας του Παρθεναγωγείου την επόµενη σχολική χρονιά και στη θέση της προσλαµ-

βάνεται η Πην. Χρηστάκη, διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

∆άσκαλος για τη διδασκαλία της τουρκικής. Όλες οι σχολικές εφορείες, έχοντας την 

υποχρέωση να συµπεριλάβουν στο αναλυτικό πρόγραµµα των σχολείων και τη διδασκαλία 

της τουρκικής γλώσσας, διορίζουν µεταξύ του προσωπικού τους κι έναν εκπαιδευτικό για τη 

διδασκαλία του µαθήµατος. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο εκπαιδευτικός αυτός είναι Οθωµανός- 

Αχµέτ Μιδχάτ, Θεσσαλονίκη 1900-1901- και µάλιστα για το σχολικό έτος 1904-1905 τονίζε-

ται για πρώτη φορά ότι  τη µισθοδοσία του καθηγητή του µαθήµατος των τουρκικών κάλυπτε 

το οθωµανικό κράτος µε ειδική επιχορήγηση προς τα σχολεία της Αυτοκρατορίας, σε περί-

πτωση που ορίζεται από το τµήµα Παιδείας του κράτους.288  Από τα στοιχεία που έχουµε 

προκύπτει πως η παροχή επιδόµατος από την οθωµανική κυβέρνηση προς τα ελληνικά σχο-

λεία δε συνδέεται µε την ύπαρξη ή όχι Τούρκου καθηγητή για τη διδασκαλία των τουρκικών 

αλλά µε την ένταξη του µαθήµατος των τουρκικών στα αναλυτικά προγράµµατα των ελληνι-

κών σχολείων, και ιδιαίτερα των Γυµνασίων. Την υπόθεση αυτή ενισχύει η λήψη του συγκε-

κριµένου επιδόµατος από τη σχολική εφορεία Βεροίας, η οποία διατηρεί για τη διδασκαλία 

των γαλλικών και των τουρκικών χριστιανό καθηγητή.289 

 Παύσεις και παραιτήσεις. Τέλος, ως προς το ζήτηµα του διδακτικού προσωπικού 

συναντούµε σ` όλους ανεξαιρέτως τους Κανονισµούς, διατάξεις που δίνουν τη διακριτική 

ευχέρεια στις σχολικές εφορείες να προβαίνουν στην παύση ενός διδάσκοντα κατά τη διάρ-

κεια του σχολικού έτους, ζητώντας τη συγκατάθεση της Αντιπροσωπείας, ακόµη και χωρίς 

αίτηση προς τον Μητροπολίτη, σε ορισµένες περιπτώσεις. Αυτές οι αρµοδιότητες των σχολι-

κών εφόρων, έστω κι αν καθορίζονται για ακραίες περιπτώσεις, αντιβαίνουν στα όσα ορίζει ο 

Θεµελιώδης Κανονισµός του 1902 στο άρθρο 54: « Οι Έφοροι δύνανται να παύσωσι διδάσκα-

λον ή διδασκάλισσαν και εν τω µέσω ακόµη του έτους. Εν τη περιπτώσει όµως ταύτη απαιτείται 

                                                 
287 Λογοδοσία της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελλ. Κοινότητας Θεσσαλονίκης 1903-1904, 

σ.2. 
288 Έκθεσις των υπό της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης έτος 1904-1905 πεπραγµένων, σ. 9 
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προηγουµένη έγκρισις της Εκπαιδευτικής Επιτροπής».290 Μια τέτοια  ασυµφωνία µας επιτρέ-

πει, όπως τονίσαµε παραπάνω, να υποθέσουµε ότι ο θεσµός των Εκπαιδευτικών Επιτροπών 

σε επαρχιακό επίπεδο είτε λειτούργησε υποτονικά είτε δεν λειτούργησε καν, παρά ότι υπήρξε 

υπέρβαση εξουσιών από την πλευρά των κοινοτήτων. 

 Η απόλυση εκπαιδευτικών απασχολεί µεγάλο µέρος των συνεδριάσεων όλων των 

εφορειών των Σχολών των οποίων πρακτικά έχουµε στη διάθεσή µας. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγµα της απόλυσης από κοινού του διευθυντή των Σχολών και της ∆ιευθύντριας 

του Παρθεναγωγείου της Κοινότητας Φλώρινας από την αρµόδια εφορείας των Σχολών, 

καθώς προχώρησαν σε µνηστεία, γεγονός που αντίκειτο στις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις 

των εφόρων. Η αιτιολογία της απόλυσης της ∆ιευθύντριας του Παρθεναγωγείου είναι 

διαφωτιστική: «... Θεωρηθείσης δε της διαγωγής αυτής εις ην ανετέθη η διαπαιδαγώγησις της 

θηλείας νεολαίας και η ηθικότηας, αποφασίζει η Εφορείας όπως...»
291

.  

 Στην κοινότητα Νευροκοπίου, η συζήτηση για την απόλυση των εκπαιδευτικών των 

σχολείων της κοινότητας γίνεται πάντοτε σε αναφορά µε τη διάχυτη εντύπωση στους κόλ-

πους της σχολικής εφορείας πως τα βουλγαρικά σχολεία της περιοχής βρίσκονται σε υπέρτε-

ρη θέση σε σχέση µε τα αντίστοιχα ελληνικά τόσο στον αριθµό των µαθητών όσο και στην 

ποιότητα του διδακτικού προσωπικού. Οι απολύσεις και οι προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών 

είναι τακτικό θέµα στις συνεδριάσεις της σχολικής εφορείας µε την αποφασιστικότητα της 

τελευταίας να κορυφώνεται σε δύο περιπτώσεις. 

 Η πρώτη αφορά την απόλυση του διευθυντή της αστικής σχολής Γ. Κύρου, µε τις κα-

τηγορίες της αντεθνικής συµπεριφοράς και της προσβολής στο πρόσωπο του Μητροπολίτη 

Θεοδώρητου. Ο Γ. Κύρου θεωρήθηκε ύποπτος για φιλοβουλγαρική δράση και η απόφαση για 

την απόλυσή του πάρθηκε µόλις τρεις µήνες µετά το διορισµό του.292 Ο διευθυντής της αστι-

κής σχολής αρνούµενος τις εναντίον του κατηγορίες, δε δέχτηκε αρχικά να εγκαταλείψει τη  

θέση του, αργότερα όµως µεταπείστηκε, αφού αποζηµιώθηκε µε το ποσό της πρώτης τετρα-

µηνίας. Ο Κύρου µάλιστα καταφέρνει να παραλάβει άλλες εννέα λίρες από τους αρµόδιους 

στη Θεσσαλονίκη -πιθανότατα εννοούνται παράγοντες του Προξενείου Θεσσαλονίκης- που 

προορίζονταν για τη µισθοδοσία του διευθυντή της αστικής σχολής του Νευροκοπίου.293 Η 

δεύτερη αφορά την απόλυση όλου του διδακτικού προσωπικού των σχολείων της ελληνικής 

                                                                                                                                                    
289 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 5ης Σεπτεµβρίου 1907. 
290 Παπαστάθης, Χ., όπ.π., σ. 141 
291 Βλ. Ηλιάδου- Τάχου όπ.π., σ.35 
292 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, Κώδιξ 5, Εκπαιδευτήρια 1904-1909, Συνεδριάσεις της σχολικής Εφο-

ρείας, Συνεδρίαση 12 ∆εκεµβρίου 1905. 
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κοινότητας Νευροκοπίου, εκτός ενός εκπαιδευτικού, µε την κατηγορία της χαµηλής ποιότη-

τας στη διδασκαλία και της απαράδεκτης συµπεριφοράς.294  

 

8.3. ∆ιοίκηση - διαχείριση εκπαιδευτηρίων 

Οι αρµοδιότητες των σχολικών εφορειών που αφορούν και στην εκπόνηση, σε συνερ-

γασία µε το διδακτικό προσωπικό, Αναλυτικών Προγραµµάτων, στην έγκριση σχολικών εγ-

χειριδίων, στη διοργάνωση και στην εποπτεία της λειτουργίας των σχολείων, αναλύονται στα 

σχετικά άρθρα των κοινοτικών Κανονισµών µε αρκετές λεπτοµέρειες. Άλλωστε, όπως φαίνε-

ται στη συνείδηση των πολιτών, οι έφοροι των Σχολών της κάθε κοινότητας θεωρούνται οι 

υπεύθυνοι τόσο για την οµαλή λειτουργία όσο και για τα προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν τα 

σχολεία της κάθε κοινότητας295. 

Αναλυτικά και Ωρολόγια προγράµµατα- παιδαγωγικές παρεµβάσεις. Σύνταξη Ανα-

λυτικών και Ωρολόγιων Προγραµµάτων κατά τριετία ή διετία προβλέπονται σε κάποιους Κα-

νονισµούς σε συνεργασία µε τους διευθυντές των σχολείων και µε ειδικές επιτροπές.  

 Οι παρεµβάσεις των σχολικών εφορειών στα αναλυτικά προγράµµατα των σχολείων 

τους ήταν µάλλον περιορισµένες και πάντοτε σε συνεργασία µε το διδακτικό προσωπικό των 

σχολείων. Οι συνήθεις αποφάσεις αφορούν την εισαγωγή νέων  µαθηµάτων στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα των σχολείων.  

 Το µάθηµα της Μουσικής φαίνεται να εισάγεται στα σχολεία της κοινότητας Βεροίας 

το σχολικό έτος 1896-97 ενώ και η κοινότητα Μοναστηρίου περιλαµβάνει στο Αναλυτικό της 

πρόγραµµα το µάθηµα της θεωρητικής µουσικής, όπως µαρτυρείται το σχολικό έτος 1906-

1907296, και η κοινότητα Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 1884-85. Ανάµεσα στα νέα µαθήµα-

                                                                                                                                                    
293 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, Κώδιξ 5, Εκπαιδευτήρια 1904-1909, Συνεδριάσεις της σχολικής Εφο-

ρείας, Συνεδρίαση της 16ης Μαρτίου 1906. 
294 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, όπ.π. Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 1908. Η οµαδική απόλυση των 

εκπαιδευτικών της ελληνικής κοινότητας Νευροκοπίου συνοδεύτηκε από την παράλληλη έκκληση προς 
την υποδιοίκηση Σερρών για την ανεύρεση καινούργιου διδακτικού προσωπικού δείχνει την αγωνία της 
σχολικής εφορείας να αντεπεξέλθει στον αδυσώπητο εθνικό ανταγωνισµό, κάτω από ιδιαίτερα δυσµενείς 
συνθήκες. Στατιστική της προξενικής περιφέρειας Καβάλας του 1903 απογράφει 3720 Ορθοδόξους κα-
τοίκους στη Μητροπολιτική περιφέρεια Νευροκοπίου, 27359 «Σχισµατικούς» και 40831 Μουσουλµά-
νους. Α.Υ.Ε. 1903 /Κατ. Α5- Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης.  

295 Βλ. «Έκθεση του Επιθεωρητή των ελληνικών σχολείων Άγγελου Παπαζαχαρίου περί των χωριών του καζά 
Κασσάνδρας και Βασιλικών (8-12 εως 24-12-1905)» στην οποία επισηµαίνει: « Εν αθλιεστέρα καταστά-

σει εύροµεν εφέτος τα  διδακτίρια µηδεµίας βελτιώσεως γενοµένης, αν και οι έφοροι επιστήµονες ιατροί. 
Τινά επιχρίσµατα των τοίχων εν ταις παραδόδεσιν....Λυπούµενος διά την τοιαύτην αδιαφορίαν προς τα σχο-

λεία του τε Επισκόπου Αδραµερίου και των αφιλοµούσων Εφόρων εδώκαµεν ηµίσειαν λίραν τω διευθυντή 

των σχολείων κ. ∆. Βαφόπουλον..» Α.Υ.Ε. 1905, 59/ι  ΚΑΤ. ΙΒ’-ΙΓ’, Εκθέσεις περί Μακεδονίας.    
296 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση της 15ης Σεπτεµβρίου 1906. 
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τα που παρατηρούµε να εισάγονται στα σχολεία από τις εφορείες είναι η Καταστιχολογία και 

η Βυζαντινή µουσική και τα εµπορικά µαθήµατα από την εφορεία Βεροίας. 

 Η ενασχόληση των εφορειών µε το µάθηµα της Γυµναστικής είναι συχνή αυτή την 

περίοδο. Στη λογοδοσία του σχολικού έτους 1904-1905 η σχολική εφορεία Θεσσαλονίκης 

προβάλει ως σηµαντικό της έργο την ανάδειξη του µαθήµατος της Γυµναστικής ως ισότιµο 

µε τα άλλα µαθήµατα και ενηµερώνει την αντιπροσωπεία ότι προτίθεται να επικυρώσει την 

πρόθεσή της και στο νέο Γενικό Πρόγραµµα των σχολείων.297 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει για την επιστολή του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σωφρο-

νίου  µε επισυνηµµένο γράµµα του διευθυντή της Ζωσιµαίας Σχολής Μανάρη, στην οποία 

ανακοινώνεται η απόφαση της σχολικής  εφορείας Ιωαννίνων να επιστραφεί η εγκύκλιος της 

Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, µε την οποία ζητούσε από τους διευθυ-

ντές τα  προγράµµατα των σχολών τους και σκέψεις τους για ανάπτυξη στα σχολεία της δι-

καιοδοσίας του Πατριαρχείου οµοιόµορφου προγράµµατος. Ο διευθυντής δικαιολόγησε την 

πράξη του υποστηρίζοντας ότι: «...η πόλις δια πολλούς λόγους δεν αναγνωρίζει άλλην αρχήν 

των εκπαιδευτηρίων αυτής, ει µη την υπ’ αυτής διοριζοµένη εφορείαν...». 

 Στο πλαίσιο των παρεµβάσεών τους για την αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών 

σχολείων οι εφορείες, µολονότι δεν αποτελούσαν ένα σώµα ειδικών για την εκπαίδευση, 

προβαίνουν και κάποιες φορές στη διατύπωση προτάσεων ή και αποφάσεων που έχουν σαφέ-

στατα παιδαγωγικό περιεχόµενο και ξεπερνούν το στενό διοικητικό πλαίσιο στο οποίο συνή-

θως εντάσσονταν οι αποφάσεις των εφορειών. Τέτοια παραδείγµατα βρίσκουµε στη σχολική 

εφορεία Βεροίας η οποία εκ παραδόσεως συνήθιζε να επικεντρώνει την προσοχή της σε θέ-

µατα που άπτονται της παιδαγωγικής φύσης του σχολείου, βασιζόµενη σε εκθέσεις τις οποίες 

συνέτασσε ειδική επιτροπή διορισµένων πολιτών για την κατάσταση των σχολείων. Συνα-

ντούµε στη συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου 1907, αρκετές αποφάσεις για την προετοιµασία των 

µαθητών στα µαθήµατα και την ενίσχυση των αδύνατων µαθητών. Λαµβάνονται λοιπόν απο-

φάσεις για την προσέλευση του διδακτικού προσωπικού στα σχολεία, προκειµένου να εξυπη-

ρετηθεί η καθιερωµένη προετοιµασία των µαθητών µέσα στο σχολείο για ένα δίωρο. Επίσης, 

αποφασίζεται από τους εφόρους η εφαρµογή προγράµµατος «ενισχυτικής διδασκαλίας», η 

πρόσθετη διδασκαλία δηλαδή των αδύνατων µαθητών µετά το πέρας των µαθηµάτων. Τα 

µαθήµατα στα οποία η εφορεία προτείνει την εφαρµογή του µέτρου είναι τα Ελληνικά και τα 

Μαθηµατικά και τονίζεται ότι από τους διδάσκοντες θα «απαιτηθεί η ακριβής εφαρµογή αυ-

                                                 
297

 Έκθεσις των υπό της Εφορείας των εκπαιδευτικών καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης κατά το έτος 1904-1905 πεπραγµένων, αναγνωσθείσα υπό του εκ των Εφόρων γραµµατέως της 
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τών»298. Επίσης, σηµαντική από παιδαγωγικής άποψης είναι και η θέση που διατυπώνει η 

εφορεία για τη χρησιµότητα των σχολικών περιπάτων στους µαθητές. Η εφορεία αποφασίζει, 

καθώς θεωρεί ότι οι περίπατοι «ενδείκνυνται και από υγιεινήν άποψιν τυγχάνουσι τα µάλα συ-

ντελεστικοί»
299

, την καθιέρωση εκδροµών για τους µαθητές και τις µαθήτριες των σχολείων 

της κοινότητας, κάθε δεκαπενθήµερο.  

 Εποπτεία των σχολείων. Σε θεσµικό επίπεδο, ο τοµέας της εποπτείας των ελληνικών 

σχολείων ανήκε στις Μητροπόλεις και τους εφόρους των κοινοτικών σχολείων, αλλά και τις 

Εκπαιδευτικές Επιτροπές, που σύµφωνα µε το νόµο περί Βιλαετίων θα λειτουργούσαν σε 

νοµαρχιακό επίπεδο. Σύµφωνα µε τα πρακτικά που έχουµε στη διάθεσή µας, η εποπτεία των 

σχολείων επιχειρείται µε την υποχρέωση των εφόρων να επισκέπτονται τα σχολεία σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, να εξετάζουν την εκπλήρωση των καθηκόντων των διδασκάλων και των 

µαθητών, να επιλαµβάνονται για «την ευταξία»  και την επίδοση των τελευταίων και να συ-

νεργάζεται µε το διευθυντή της σχολής. Στον Κανονισµό της Θεσσαλονίκης (1886) προβλέ-

πεται ο διορισµός επιτρόπων «εκ λογίων ανδρών και λογίων γυναικών ίνα επισκέπτονται τα 

σχολεία των αρρένων και θηλέων και δι` εκθέσεως των προς την εφορείαν υποδεικνύουσι τας 

ελλείψεις αυτών, αλλ` ουδόλως αναµιγνυοµένας εις την εσωτερικήν λειτουργίαν αυτών.». Σε 

κάποιους άλλους Κανονισµούς συναντούµε επίσης την πρόνοια για διορισµό «Παιδαγωγού» 

στα Βοδενά και «Παιδονόµου» στην Κοζάνη « όστις µισθοδοτούµενος παρ` αυτής (της εφο-

ρείας) να περιέρχεται την πόλιν επιτηρών τα ήθη των µαθητών, την κοσµιότητα και τους τρό-

πους του συµπεριφέρεσθαι....». 

 Στους Κανονισµούς των Κοινοτήτων ή των σχολείων της κάθε κοινότητας είναι συχνό 

το φαινόµενο της ανάθεσης της επιθεώρησης των σχολείων στους Γυµνασιάρχες ή τους διευ-

θυντές Αστικών Σχολών, όπου δεν υπάρχει Γυµνάσιο. Σύµφωνα µε τον Κανονισµός των Ελ-

ληνικών Σχολείων Θεσσαλονίκης300: «..Την επιθεώρησιν απάντων των σχολείων της κοινότη-

τος ασκεί η Εφορεία κυρίως διά του Γυµνασιάρχου επισκεπτοµένου αυτού τα σχολεία τακτικώς 

µεν τουλάχιστον κατά διµηνίαν, εκτάκτως δε, όταν δεήσει ή αυτός εγκρίνει και υποβάλλοντος 

εκθέσεις περί των εκάστοτε παρατηρουµένων ελλείψεων και των εφαρµοστέων µέτρων, εν τέλει 

δε του έτους γενικήν περί της καταστάσεως απάντων των σχολείων έκθεσιν». 

                                                                                                                                                    
Εφορείας Κ. Καµµώνα εν τη συνεδριάσει της Αντιπροσωπείας της Κοινότητος της 21

ης
 Ιουλίου 1905, Λει-

ψία  1906  
298 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 6ης Ιουλίου 1907.  
299 όπ.π. Συνεδρίαση 24ης Μαρτίου 1910. 
300 «Κανονισµός των Ελληνικών Σχολείων Θεσσαλονίκης, 1905», άρθρο 3. Τα ίδια περίπου αναφέρονται και 

στον Κανονισµό των σχολείων Βεροίας (άρθρο 9): «...Ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου έχει την εποπτείαν πά-

ντων των εκπαιδευτηρίων επισκεπτόµενος αυτά οσάκις αν κρίνει αναγκαίον, και ανακινούµενος τη εφορεία 

τας εκθέσεις αυτού». 
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 Η σχέση των εφόρων µε τα εποπτικά τους καθήκοντα φαίνεται είναι πολυποίκιλη και 

ευκαιριακή. Συνήθως η δεοντολογική διατύπωση για την ανάγκη της εποπτείας των σχολείων 

συνοδεύεται από την ανάθεση του ελέγχου των σχολείων σε επιτροπές, µέλη των οποίων 

µπορεί να είναι και κάποιοι σχολικοί έφοροι, συνηθέστερα, µέλη του διδακτικού προσωπικού 

των σχολείων της κοινότητας. Σε πολλές περιπτώσεις πάντως οι έφοροι επιδιώκουν συχνή 

επικοινωνία µε το διδακτικό προσωπικό των σχολείων και ιδιαίτερα τις διευθύνσεις τους, 

προκειµένου να έχουν ενηµέρωση για τα προβλήµατα των σχολείων, ενώ συχνές είναι και οι 

γραπτές αναφορές που λαµβάνουν είτε από µέλη του διδακτικού συλλόγου είτε από τους δι-

ευθυντές και τις διευθύντριες των σχολών, στις οποίες καταγράφονται αναλυτικά η κατάστα-

ση της κάθε σχολής και προτεινόµενες λύσεις σε ενδεχόµενα προβλήµατα. 

Στην κοινότητα Μοναστηρίου, µε βάση τα πρακτικά συνεδριάσεων της εφορείας των 

Σχολών της Κοινότητας, υπήρχε από τη σχολική εφορεία διορισµένος επόπτης των σχολείων 

και η συζήτηση για τον επόπτη της κοινότητας αφορά κυρίως τις εκθέσεις που ο ίδιος συ-

ντάσσει για την κατάσταση των σχολείων, την ικανότητα του διδακτικού προσωπικού και την 

πρόοδο των µαθητών. Η εφορεία µάλιστα λύνει τη συνεργασία µε τον επιθεωρητή Αθανάσιο 

Βοσνάκο
301, µετά από διαπραγµατεύσεις για το ύψος του µισθού του και προχωρεί στην άµε-

ση αντικατάστασή  του από τον Αχιλλέα Γρίζο, γεγονός που συνδέεται µε την αναγκαιότητα 

του διοικητικού και παιδευτικού ρόλου που επιτελούσε ο Επιθεωρητής των Σχολών της κοι-

νότητας. 

Με τους ίδιους τίτλους και αρµοδιότητες συναντούµε Επιθεωρητές και στην κοινότη-

τα της Φλώρινας, στην περίπτωση όµως αυτή φαίνεται πως οι αρµοδιότητες ήταν  περισσότε-

ρο σύνθετες και δεν συνδέονταν τόσο µε την τοπική κοινοτική ηγεσία, όσο µε τις επιδιώξεις 

του υπουργείου εξωτερικών του ελληνικού κράτους. 

 Γιορτές- Τελετές- Εκδηλώσεις των σχολείων. Οι γιορτές και οι τελετές των σχολεί-

ων των ελληνικών κοινοτήτων αποτελούσαν παραδοσιακά µια ευκαιρία δυναµικής παρουσί-

ασης της εργασίας των εκπαιδευτηρίων της κοινότητας και αντιµετωπίζονταν µε ιδιαίτερη 

προσοχή από τις εκάστοτε σχολικές εφορείες. Πολλές ήταν οι σχολικές δραστηριότητες οι 

οποίες µπορούσαν να πάρουν εορταστικό ή επίσηµο χαρακτήρα: Εξετάσεις, επίδοση απολυ-

τηρίων, γιορτές, θεατρικές παραστάσεις κ.α.  Οι σχολικές εφορείες ενέκριναν τα προγράµµα-

τα των εκδηλώσεων, φρόντιζαν για την αγορά των απαραίτητων υλικών, ενώ σε αρκετές πε-

ριπτώσεις, στις οποίες απαιτούνταν η χορήγηση άδειας από τις οθωµανικές αρχές (σε θεατρι-

κές παραστάσεις κ.α.) ερχόταν σε απαραίτητες συνεννοήσεις µε τις αρµόδιες αρχές. Αντί-

                                                 
301 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900- 1907, Κωδ. 25. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση ΚΣΤ’, 8 ∆εκεµβρίου 1905.  
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στοιχα, συχνή ήταν η παρουσία των σχολείων, ή µέρους του µαθητικού πληθυσµού σε διάφο-

ρες τελετές κυρίως για την απόδοση τιµών σε ευεργέτες των σχολείων, τις οποίες αναλάµβα-

ναν οι σχολικές εφορείες.  

 Στους Κανονισµούς των Κοινοτήτων Θεσσαλονίκης (1904), Βερροίας (1912), Κρου-

σόβου (1907), Κοζάνης (1895) & (1911) συναντούµε διατάξεις που καθιστούν υπεύθυνη τη 

Σχολική εφορεία να αναστηλώνει πλάκες δωρητών και ευεργετών στα σχολεία. Μάλιστα 

στους Κανονισµούς Σιατίστης (1902) και Κοζάνης (1895) & (1911) καθορίζονται λεπτοµε-

ρειακά οι τιµές που αποδίδονται από τα σχολεία στους αποθνήσκοντες ευεργέτες 

 Πειθαρχικά µέτρα. Όπως είναι φυσικό, η σχολική εφορεία, ως το ανώτερο διοικητικό 

όργανο των σχολείων κάθε κοινότητας είχε ως αρµοδιότητά της και την λήψη πειθαρχικών 

µέτρων, απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια, εκπαιδευτικού ή µαθητή, η οποία ήταν προσβλη-

τική για τα σχολεία, ή παρακώλυε την λειτουργία τους. Γενικά, θα λέγαµε πως η θέση των 

σχολικών εφορειών απέναντι σε ταραχές και διεκδικήσεις µαθητών ήταν σαφέστερα πιο ε-

πιεικής σε σχέση µε τις εισηγήσεις των διδασκόντων και των διευθυντών των σχολείων. 

Μάλλον το αντίθετο συνέβαινε όµως σε περιπτώσεις απειθαρχίας ή στάσης του εκπαιδευτι-

κού προσωπικού, όπου οι εφορείες εξαντλούσαν την αυστηρότητά τους, φτάνοντας συχνά 

στην απόλυση των εκπαιδευτικών. Βέβαια, η εξουσία των εφορειών και του διδακτικού προ-

σωπικού απέναντι στην υποβολή τιµωριών δεν ήταν ανεξέλεγκτη, αλλά καθορίζονταν από 

σχετικές διατάξεις των Κανονισµών λειτουργίας των σχολείων, οι οποίοι συνήθως αναφέρουν 

ότι οι αποβολές µαθητών από τα σχολεία πρέπει πάντα να επικυρώνονται από την αρµόδια 

εφορεία
302. 

 Αυτό που είναι αφύσικο και υπερβολικό για το σκεπτόµενο άνθρωπο της εποχής µας 

σε σχέση µε τις τιµωρίες των µαθητών της περιόδου εκείνης, ήταν µάλλον επιβεβληµένο και 

αποδεκτό από την κοινωνία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.  

 Οι πιο αυστηρές τιµωρίες σε µαθητές επιβάλλονταν σε περιπτώσεις στάσεων και οµα-

δικών εξεγέρσεων. Στο Μοναστήρι, οι πρωταίτιοι «στάσης» στο Γυµνάσιο της κοινότητας 

                                                 
302 Βλ. «Κανονισµός των εν Βερροία Εκπαιδευτηρίων, 7 Οκτωβρίου 1902», στο: Πυρινού, Παύλου, Τα σχολεία 

της Μητρόπολης Βεροίας (1901-1912) και η Ιερατική Σχολή Τιµίου Προδρόµου Βεροίας (1909-1915), 
Θεσσαλονίκη 1989 και «Κανονισµός των Ελληνικών Σχολείων Θεσσαλονίκης, 1905». Και οι δύο Κανο-
νισµοί αναφέρουν τις ίδιες περίπου ποινές σε περίπτωση παραβάσεων από την πλευρά των µαθητών. Με-
ταφέρουµε το σχετικό χωρίο από τον Κανονισµό της Θεσσαλονίκης (άρθρο 122): «...Πάσα παράβασις 

των ανωτέρων διατάξεων τιµωρείται κατά την εξής βαθµιαίαν σειράν: α)δι’ επιπλήξεως ιδία υπό του διδά-

σκοντος, β)δι’ επιπλήξεως ιδία υπό της διευθύνσεως, γ)δι’ επιπλήξεως υπό του διδάσκοντος ενώπιον της 

τάξεως, δ)δι’ επιπλήξεως υπό της διευθύνσεως ενώπιον της τάξεως, ε)δι’ ορθοστασίας εν τη παραδόσει, 

στ)διά κρατήσεως υπό επιτήρησιν εν τω σχολείω από ½ µέχρι 3 ωρών µετά το τέλος των µαθηµάτων -εν 

γνώσει και τη αδεία της διευθύνσεως, ζ)δια κρατήσεως µετά γραπτής εργασίας εν περιπτώσει αµελείας- ο-

πότε ο επιβάλλων την ποινήν επιβλέπει αυτός και την εκτέλεσιν αυτής, η)εν εσχάτη ανάγκη δι’ αποβολής -

κατ’ απόφασιν του συλλόγου εγκρινοµένη υπό της Εφορείας. 
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τιµωρούνται από την εφορεία µε µηνιαία αποβολή από το σχολείο, ενώ οι συµµετέχοντες σ’ 

αυτήν  σε εφήµερο αποβολή και νηστεία.303 Σε ανάλογη περίπτωση στη Βέροια µαθητές που 

πρωτοστάτησαν σε γραπτή διαµαρτυρία εναντίον εκπαιδευτικού του Ηµιγυµνασίου τιµωρού-

νται µε πενθήµερη αποβολή, αφού πρώτα ζητήσουν έµπρακτα συγνώµη από τον εκπαιδευτι-

κό.304 Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις καταγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων 

σχολικών εφορειών καταστάσεις οι οποίες προκαλούν γενική αναστάτωση στη λειτουργία 

των εκπαιδευτηρίων, σε τέτοιο σηµείο που να αποφασίζεται ότι σε περίπτωση επανάληψης 

συµβάντων θα ζητηθεί η συνδροµή της αστυνοµίας.305 Η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου 

περιστατικού, που αφορούσε την εξύβριση του διδακτικού προσωπικού του Ηµιγυµνασίου 

Βεροίας και την εν γένει «απαράδεκτη συµπεριφορά» δύο µαθητών και των γονέων τους, αν 

και δεν προκάλεσε τελικά την επέµβαση της αστυνοµίας, αντιµετωπίστηκε µε ιδιαίτερη αυ-

στηρότητα, όπως φαίνεται από τα σχετικά πρακτικά των συνεδριάσεων της εφορείας306 

 Ενέργειες που αποβλέπουν στην πειθάρχηση των εκπαιδευτικών στις αποφάσεις των 

εφορειών, παρουσιάζονται αρκετές στα πρακτικά των συνεδριάσεων και αφορούν ποικιλία 

αντιδράσεων από τις σχολικές εφορείες, που ξεκινά από απλές συστάσεις µέχρι και την από-

λυση των εκπαιδευτικών που δηµιουργούν προβλήµατα. 

 Η προσβολή εφόρου από δάσκαλο της Αστικής Σχολής στην κοινότητα Βεροίας307 

προκάλεσε την έντονη αντίδραση των υπόλοιπων εφόρων, και την απόφασή τους αφού γνω-

στοποιήσουν το συµβάν στο διευθυντή της Αστικής Σχολής, να παρακολουθούν συνεχώς τη 

διαγωγή του δασκάλου. Σε συνεδρίασή της επόµενης χρονιάς η εφορεία Βεροίας επιβάλει 

χρηµατικό πρόστιµο µίας λίρας στους δασκάλους, που παραβαίνοντας τις εντολές της, δεν 

προσήλθαν στα σχολεία την ηµέρα της Καθαρής ∆ευτέρας308. Η απόφαση αυτή προκάλεσε 

                                                 
303 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδριάσεις ∆’ και Ε’, 10-2-1906 & 14-3-1906.  
304 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 18ης Ιανουαρίου 1911. 
305 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, Συνεδρίαση 10 

Αυγούστου 1911. 
306 «...(ο πρώτος µαθητής) να ζητήσει δηµοσία συγνώµην ασπαζόµενος εν ταυτώ την χείραν των διδασκάλων, να 

δηλωθεί δε αυτώ ότι εις την πρώτην αφορµήν ην ήθελε δώσει θέλει αποβληθεί του σχολείου οριστικώς. Ο 

δε (δεύτερος µαθητής) αφού ζητήσει γονυκλινής συγνώµην ενώπιον της Εφορείας, του ∆ιδασκαλικού Συλ-

λόγου και των µαθητών των ανωτέρων τάξεων και ασπασθή την χείραν των διδασκάλων, να µείνει επί µίαν 

εβδοµάδα όρθιος εν τινί γωνία την τάξεώς του κατά την παράδοσιν των µαθηµάτων όλως αποµεµονωµέ-

νος, η δε αποµόνωσίς του αύτη να παρατείνεται κατά τα διαλείµµατα». Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, 

«Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, Συνεδρίαση 7ης Σεπτεµβρίου 1911. 
307 «....[Η Εφορεία] ήκουσε καταγγελίαν του εκ των Εφόρων κ. Γρηγ. Κουτούλα, ιατρού, κατά του διδασκάλου της 

Αστικής Σχολής Γεωργίου Βλαχογιάννη, όστις χθες καθ’ οδόν συναντήσας τον Έφορον δια στάσεως προ-

κλητικής και απρεπούς γλώσσης έκαµε παρατηρήσεις επιτιµιτικάς δια τας ενεργείας της Εφορείας». Αρχείο 

Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνεδρί-
αση της 10ης Ιουλίου 1895. 

308
όπ.π., Συνεδρίαση της 24ης Φεβρουαρίου 1897. 
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την αντίδραση και τις διαµαρτυρίες των δασκάλων, τις οποίες η εφορεία απέρριψε γιατί θεώ-

ρησε ότι βασίζονται σε σαθρά επιχειρήµατα. Στην προσπάθειά της να κατοχυρώσει τα συµ-

φέροντα των σχολείων της η εφορεία Βεροίας το 1911309 σε σχέση µε το δάσκαλο Ι. Μηλιό-

πουλο, ο οποίος θεωρήθηκε επιρρεπής στο ποτό, καλεί συγγενή του για να εγγυηθεί µε την 

καταβολή 10 λιρών για την περίπτωση παρεκτροπής του εν λόγω δασκάλου, ενώ παράλληλα, 

αποφασίζει ότι σε τέτοια περίπτωση θα παρακρατηθεί και ο συνολικός ετήσιος µισθός του 

δασκάλου.  

Εκπόνηση Κανονισµών Σχολείων. Οι Κανονισµοί της λειτουργίας των εκπαιδευτη-

ρίων της κάθε κοινότητας αποτελούν επίσης, µέληµα των εφορειών. Σε συνεργασία µε το 

διδακτικό προσωπικό οι έφοροι προκαλούν σε τακτά ή µη τακτά χρονικά διαστήµατα σχετι-

κές αναθεωρήσεις στους Κανονισµούς των σχολείων, οι οποίοι αφορούν κάθε πιθανή λεπτο-

µέρεια της λειτουργίας των σχολείων από τη διοικητική τους διάρθρωση και τα καθήκοντα 

και τα δικαιώµατα των διδασκόντων, µέχρι τις εξετάσεις των µαθητών και  κάθε λεπτοµέρεια 

για τις αργίες και τις σχολικές γιορτές. Η διάρκεια ισχύος κάθε Κανονισµού ποικίλλει από 

κοινότητα σε κοινότητα, πάντως κυµαίνεται από 5 σε 7 χρόνια. 

Οι σχολικές εφορείες, τονίζουν και σηµειώνουν στις συνεδριάσεις τις παραµέτρους 

της λειτουργίας των σχολικών καταστηµάτων, οι οποίες θα πρέπει να βελτιωθούν στην ανα-

θεώρηση του Κανονισµού των σχολείων. Οι επισηµάνσεις αυτές αφορούν από τις προθεσµίες 

διορισµών των σχολείων, τις πειθαρχικές αρµοδιότητες των σχολικών εφορειών, µέχρι την 

αναγραφή άρθρου για την ύπαρξη βιβλίου παρουσίας των διδασκόντων σε κάθε σχολείο.310 

Επιχειρώντας να συγκρίνουµε δύο Κανονισµούς λειτουργίας των σχολείων, που εκδό-

θηκαν στο ίδιο σχετικά χρονικό διάστηµα, αυτόν των κοινοτικών εκπαιδευτηρίων Θεσσαλο-

νίκης, το 1905311 και των εκπαιδευτηρίων της Βέροιας του 1902312, µπορούµε να παρατηρή-

σουµε κάποια κοινά στοιχεία στη δοµή και στη διατύπωσή τους, µε τις παρεµβάσεις των σχο-

λικών εφορειών των δύο κοινοτήτων να διαφοροποιούνται πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα. 

Ο Κανονισµός των σχολείων της Θεσσαλονίκης είναι σαφώς µεγαλύτερος στον αριθµό των 

άρθρων, 127 συνολικά, και εκτενέστερος στις αναφορές του. Τα 65 άρθρα του Κανονισµού 

των σχολείων της Βέροιας είναι περισσότερο συµπυκνωµένα στο ύφος τους. Τα θέµατα που 

                                                 
309 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, Συνεδρίαση 30ης 

Ιουλίου 1911. 
310 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση Α’, 16-1-1906. 
311 «Κανονισµός των Ελληνικών Σχολείων Θεσσαλονίκης», Θεσσαλονίκη 1905. 
312 «Κανονισµός των εν Βερροία Εκπαιδευτηρίων, 7 Οκτωβρίου 1902», στο: Πυρινού, Παύλου, Τα σχολεία της 

Μητρόπολης Βεροίας (1901-1912) και η Ιερατική Σχολή Τιµίου Προδρόµου Βεροίας (1909-1915), Θεσσα-
λονίκη 1989. 
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καλύπτουν και οι δύο Κανονισµοί αφορούν τα σχολεία που διατηρεί η κάθε κοινότητα, τα 

καθήκοντα και τα δικαιώµατα των σχολικών εφορειών, των διευθύνσεων των σχολείων, του 

διδακτικού προσωπικού και των µαθητών. Οι Κανονισµοί παραθέτουν µε αναλυτικό τρόπο 

τις σχολικές αργίες, τις ποινές που επιβάλλονται στους µαθητές, τη διαδικασία των εξετάσε-

ων και της αξιολόγησης των µαθητών και των εγγραφών. Στον Κανονισµό της Θεσσαλονίκης 

παρατίθεται και µία οµάδα άρθρων (41-48) του Κανονισµού «Περί υπηρετικού Προσωπι-

κού», στο οποίο αναλύονται τα καθήκοντα του παιδονόµου, και του επιστάτη των σχολείων 

της κοινότητας. 

Οι Κανονισµοί λειτουργίας των Σχολείων φαίνεται ότι υπήρξαν κοινό σηµείο αναφο-

ράς για όλους τους συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου των κοινοτήτων της Μακεδονίας, 

συνδράµοντας αποφασιστικά σε έναν κώδικα αρχών, που µολονότι εκπήγαζε από την εξου-

σιαστική ιδιότητα των σχολικών εφόρων και των διευθύνσεων των σχολείων, φαίνεται ότι 

αποτελούσε συχνά ένα καταλυτικό πλαίσιο αρχών και συµπεριφορών και για τους ίδιους. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις βέβαια, παρατηρούµε την τάση αντίπαλων µερίδων στο πλαίσιο της κοι-

νότητας είτε να παρακάµπτουν άρθρα των Κανονισµών, είτε να τα χρησιµοποιούν αφειδώς, 

προκειµένου να πλήξουν τα επιχειρήµατα των αντιπάλων τους. 

Προµήθεια βιβλίων και εποπτικών οργάνων για τα σχολεία. Οι σχολικές εφορείες 

ήταν υπεύθυνες και για τον εφοδιασµό των σχολείων µε τα απαραίτητα διδακτικά βιβλία και 

εποπτικά όργανα για τη διδασκαλία των µαθηµάτων. 

 Η συνήθης διαδικασία προµήθειας διδακτικών βιβλίων για τα σχολεία της κάθε ελλη-

νικής κοινότητας ήταν η πώληση αυτών στους µαθητές από βιβλιοπώλες της κοινότητας µε 

τους οποίους η σχολική εφορεία προέβαινε σε σύµβαση µε την προϋπόθεση καταβολής επι-

δόµατος στα σχολεία. Το ύψος του επιδόµατος αυτού στην κοινότητα Θεσσαλονίκης ανέρχε-

ται στις αρχές του 20ου αιώνα στο ποσό των 30 λιρών το χρόνο313. Τα κατάλληλα προς διδα-

σκαλία βιβλία καθορίζονται από τη σχολική εφορεία σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς. 

Στην κοινότητα Βεροίας µάλιστα, αποφασίζεται να σφραγίζονται µε τη σφραγίδα της εφορεί-

ας τα διδακτικά βιβλία πριν πωληθούν από το βιβλιοπώλη της κοινότητας.314 Τη σχολική 

χρονιά 1902-1903 η εφορεία Θεσσαλονίκης προβαίνει σε µη ανανέωση της σύµβασης µε 

τους βιβλιοπώλες που είχαν αναλάβει την αποκλειστική προµήθεια των σχολικών βιβλίων και 

αφήνει ελεύθερη την προµήθεια των βιβλίων από τους µαθητές315, αφού προηγουµένως κα-

τάρτισε επιτροπή από διδάσκοντες για την επιλογή των κατάλληλων διδακτικών βιβλίων. Η 

                                                 
313 Βλ. τους απολογισµούς των σχολικών εφορειών της κοινότητας Θεσσαλονίκης από το 1900 ως και το 1903. 
314 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 29ης Αυγούστου 1896. 



 

 

124 

παρέµβαση της εφορείας βασίζεται στην εικόνα που αποκτούµε για τη συνεργασία των βι-

βλιοπωλών Βικόπουλου και Χριστοµάνου από προηγούµενες λογοδοσίες, οι οποίοι φαίνεται 

ότι συστηµατικά αθετούσαν τους όρους της σύµβασης µην αποδίδοντας τα ανάλογα ποσά στο 

ταµείο των σχολείων.  

 Αντίστοιχα, τα διάφορα εποπτικά όργανα των σχολείων αγοράζονταν αφού προηγου-

µένως οι διευθυντές και διευθύντριες των σχολείων κάθε κοινότητας κατέγραφαν τις ανάγκες 

τους και ενηµέρωναν τις εφορείες, οι οποίες ενέκριναν ή όχι την αγορά χαρτών, εικόνων  και 

οργάνων για τα σχολεία τους: «...Μετά ταύτα απεφασίσθη ν’ αγωρασθώσιν αναγκαιούντα εις 

την Σχολήν τρία λεξικά της Γαλλικής και Τουρκικής γλώσσης, εξ Γεωγραφικοί χάρται του Νε-

ράντζη και αι εικόναι των τεσσάρων εποχών του έτους δια το Νηπιαγωγείον».
316 

 Ανέγερση- επέκταση των εκπαιδευτηρίων. Ο οικοδοµικός οργασµός σχολικών κτι-

ρίων στην κοινότητα Θεσσαλονίκης θα λέγαµε ότι έχει ως αφετηρία του την ανέγερση του 

καινούργιου κτιρίου του Γυµνασίου, έπειτα από την καταστροφή του παλιού κτιρίου από τη 

µεγάλη πυρκαγιά του 1890. Η ανέγερση του κτιρίου του Γυµνασίου οφείλεται στη γενναία 

χρηµατική ενίσχυση από τον Ανδρέα Συγγρό,317 φαινόµενο το οποίο και τα επόµενα χρόνια 

το συναντούµε κατά κόρον στην κοινότητα. Το σχολικό έτος 1904-1905 η σχολική εφορεία 

Θεσσαλονίκης προχώρησε στην ανακαίνιση ή την επισκευή των εκπαιδευτηρίων της κοινό-

τητας θεωρώντας την κατάσταση κάποιων σχολικών  κτιρίων επικίνδυνη για την υγεία των 

µαθητών. 318 

 Από τις πιο σηµαντικές ενέργειες της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης την περίοδο 

αυτή ήταν η ανέγερση του κτιρίου της Κεντρικής Αστικής Σχολής, οι εργασίες του οποίου 

άρχισαν το σχολικό έτος 1907-1908 και ανατέθηκαν στον αρχιτέκτονα Ξ. Παιονίδη µε αρχικό 

προϋπολογισµό 2.550 λιρών. Από τη λογοδοσία της εφορείας του σχολικού έτους 1907-1908 

πληροφορούµαστε τη συνεισφορά πολλών κατοίκων της κοινότητας για την ανέγερση του 

συγκεκριµένου κτιρίου.319 Το συνολικό ύψος του κόστους ανέγερσης του κτιρίου έφτανε πε-

ρίπου στις 2950 λίρες το σχολικό έτος 1909-1910 το µεγαλύτερο µέρος του οποίου, 2.165 

λίρες, φαίνεται ότι προήλθε από διάφορες συνεισφορές.320 Το ίδιο χρονικό διάστηµα ανεγέρ-

                                                                                                                                                    
315

 Λογοδοσία της Εφορείας των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1902-1903, σ. 4. 
316 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση 10ης Οκτωβρίου 1895. 
317 Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Συµβολή στην ιστορία των σχολείων Θεσσαλονίκης», στο: Ανάτυπο 

από τον ΙΣΤ’ τόµο των «Μακεδονικών», σ.13 
318 Έκθεσις των υπό της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης έτος 1904-1905 πεπραγµένων, σ. 5 
319 Λογοδοσία της Εφορείας των Εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης του έτους 

1907-1908, σσ. 6-8 
320 Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, 1909-1910, σ. 6 
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θηκε η Ιωαννίδειος αστική Σχολή, µε χρήµατα της δωρεάς του ∆ηµ. Ιωαννίδη, και αγοράστη-

κε νέο οίκηµα για τη στέγαση του κοινοτικού σχολείου της Αγ. Τριάδας.321 

 Τέλος, η µέριµνα για την ανέγερση νέων εκπαιδευτηρίων από τις σχολικές εφορείες 

της κοινότητας Θεσσαλονίκης φαίνεται να ολοκληρώνεται για την περίοδο που µελετούµε µε 

την ολοκλήρωση της ανοικοδόµησης της Αστικής Σχολής Αναλήψεως, «...του νέου τούτου 

Πνευµατικού Κέντρου των τρυφερών υπάρξεων της σπουδαζούσης ηµών νεολαίας, εφαµίλλου 

καθ’ όλα προς τας από διετίας ήδη λειτουργούσας δύο ετέρας Αστικάς Σχολάς της ηµετέρας 

Κοινότητος». 322 Η ανέγερση της Αστικής Σχολής Αναλήψεως πραγµατοποιήθηκε εξ ολοκλή-

ρου µε τη συνδροµή των κατοίκων της ενορίας, χωρίς να επιβαρυνθεί στο ελάχιστο το ταµείο 

της σχολικής εφορείας της κοινότητας. Το γεγονός αυτό ανταποκρίνεται απόλυτα στην αί-

σθηση του ανταγωνιστικού πλαισίου, που είχε αναπτυχθεί ανάµεσα στις διάφορες εθνικές 

κοινότητες της Θεσσαλονίκης και εκφραζόταν, εκτός των άλλων, και από την αίγλη των σχο-

λικών κτιρίων της κάθε κοινότητας.  

Αντίθετα, στην κοινότητα Βεροίας η ανέγερση των σχολικών κτιρίων, φαίνεται να 

αποτελεί δραστηριότητα, που εκφεύγει των αποκλειστικών αρµοδιοτήτων των σχολικών εφο-

ρειών και εντάσσεται στη µέριµνα κυρίως της Αντιπροσωπείας της κοινότητας. Η απόφαση 

της ανέγερσης κτιρίου για τη στέγαση Σχολών της κοινότητας στον περίβολο του Αγ. Νικο-

λάου ανήκει, όπως φαίνεται στην κοινοτική Αντιπροσωπεία, η οποία αναθέτει την αρχιτεκτο-

νική επιµέλεια στο γνωστό µας Ξ. Παιονίδη. Η τυπική διαδικασία της ανέγερσης του κτιρίου, 

όπως την πληροφορούµαστε από το πρακτικό της συνεδρίασης της 2ης Ιουνίου 1900 αφορά 

την υποβολή αίτησης από την εφορεία και την Κεντρική Εκκλησιαστική Επιτροπή της κοινό-

τητας προς τον Μητροπολίτη και την έκδοση «του απαιτουµένου Αυτοκρατορικού Φιρµανί-

ου» που να επιτρέπει την έναρξη των εργασιών της οικοδοµής.323 Φαίνεται ότι η απόφαση για 

την ανέγερση κτιρίου του Ηµιγυµνασίου ελήφθη κάποια χρόνια αργότερα, το σχολικό έτος 

1903-04, σε κοινή συνεδρίαση της ∆ηµογεροντίας, της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής και της σχο-

λικής εφορείας, ενώ τελικά η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1908.324 

Μετά από πολλές συζητήσεις και προσπάθειες η εφορεία Θεσσαλονίκης υλοποιεί την  

µέριµνα για τη δηµιουργία Γυµναστηρίου, στην οποία συνδράµουν µε δωρεές πολίτες του 

εξωτερικού, ο «Όµιλος Φιλοµούσων» και το σχολικό ταµείο  της κοινότητας. Για τη συντή-

                                                 
321 Χεκίµογλου Ε.Α., «Ελληνική κοινότης της Θεσσαλονίκης», στο: Μακεδονική Ζωή, τεύχος 300, Μάϊος 1991, 

σ. 37. 
322 Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης 1909-1910, σσ 11-120 
323

 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, Κώδικας 29 «Πρακτικά συνεδριάσεων Αντιπροσωπείας», Συνεδρίαση 2ης 
Ιουνίου 1900. 

324 Βλ. Πυρινού, Παύλου, Τα σχολεία της Μητρόπολης Βεροίας (1901-1912) και η Ιερατική Σχολή Τιµίου Προ-

δρόµου Βεροίας (1909-1915), Θεσσαλονίκη 1989. σ.22 
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ρησή του η σχολική εφορεία αποφασίζει να το διαθέσει όχι µόνο στη σπουδάζουσα νεολαία, 

αλλά και σε όποιο µέλος της κοινότητας επιθυµεί να γυµνάζεται σ’ αυτό έναντι κάποιας α-

µοιβής.325   

  Στην κοινότητα Μοναστηρίου η σχολική εφορεία ασχολείται µε την ιδέα κατασκευής 

µιας αίθουσας για την διδασκαλία των Φυσικοµαθηµατικών µαθηµάτων, στην οποία προσαρ-

τούνται και όλα τα εποπτικά και πειραµατικά όργανα, προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη 

ποιότητα της διδασκαλίας των µαθηµάτων στα σχολεία της κοινότητας.326  

 

8.4. Ίδρυση σχολείων- ∆οµή και διάρθρωση του σχολικού δικτύου 

 Στο χρονικό διάστηµα από στο οποίο αναφερόµαστε και κυρίως από τις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα και έπειτα η ραγδαία αύξηση του µαθητικού πληθυσµού ανάγκασε 

επανειληµµένα τις σχολικές εφορείες να προβούν στην αναδιάρθρωση και ενίσχυση του εκ-

παιδευτικού δικτύου των κοινοτήτων τους. 

Αύξηση µαθητικού πληθυσµού στα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης 

Σχολικό  

έτος 

1893 

1894 

1896 

1897 

1897 

1898 

1898 

1899 

1899 

1900 

1900 

1901 

1902 

1903 

1903 

1904 

1904 

1905 

1906 

1907 

1907 

1908 

1909 

1910 

Αριθµός  

µαθητών 

1996 1829 1432 1887 1990 2219 2385 2414 2815 2946 2998 3027 

Η αύξηση που περιγράφεται από τα αριθµητικά δεδοµένα του παραπάνω πίνακα327 

αποδίδεται κυρίως στη θεαµατική βελτίωση της προσέλευσης του µαθητικού πληθυσµού στα 

νηπιαγωγεία και τις µικρότερες τάξεις των δηµοτικών σχολείων. Βελτίωση που οδήγησε στην 

άµεση ανάγκη υποδιαιρέσεων και επανασυστάσεων των παραπάνω τµηµάτων.328 

  Η ίδρυση νηπιαγωγείων είναι η συχνότερη παρέµβαση των σχολικών εφορειών στην 

ίδρυση και επέκταση των σχολείων την περίοδο αυτή. Το µέγεθος της ανάγκης ίδρυσης νη-

πιαγωγείων φαίνεται από το γεγονός ότι µόνο στην κοινότητα Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 

1904-1905 εντάχθηκαν στο σχολικό της δίκτυο δύο νέα νηπιαγωγεία, χωρίς να αντιµετωπίζε-

ται το πρόβληµα της ζήτησης µε επάρκεια.329   

                                                 
325 Λογοδοσίαι των Εφορειών των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 

1898-1899 & 1899-1900, σ. 20. 
326 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση ΚΓ’ 12 Οκτωβρίου 1905. 
327 Τα αριθµητικά δεδοµένα του πίνακα προέρχονται από τα αντίστοιχα στοιχεία που αντλούµε από τις διαδοχι-

κές λογοδοσίες των σχολικών εφορειών της κοινότητας Θεσσαλονίκης 
328 Λογοδοσία της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 1903-

1904, σ. 2 
329 Έκθεσις των υπό της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ-

σαλονίκης έτος 1904-1905 πεπραγµένων, σ.7 



 

 

127 

Με πρωταρχική επιδίωξη τον περιορισµό των δαπανών της η σχολική εφορεία Θεσ-

σαλονίκης προχώρησε από το σχολικό έτος 1893-1894 στη διοικητική υπαγωγή των νηπια-

γωγείων στις ενορίες της κοινότητας, σύµφωνα και µε τις διατάξεις του κοινοτικού Κανονι-

σµού.330 Η αποτελεσµατικότητα του µέτρου αξιολογείται από την ίδια την εφορεία, ως ασή-

µαντη κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του, λόγω της έλλειψης συνεργασίας από την 

πλευρά των ενοριακών επιτρόπων. Το πρόβληµα της συνεργασίας µε τους ενοριακούς επι-

τρόπους και της υποχρέωσης των ενοριών να ενισχύσουν οικονοµικά το νηπιαγωγείο υπαγω-

γής τους υφίσταται στην κοινότητα Θεσσαλονίκης για µεγάλο χρονικό διάστηµα από την ε-

φαρµογή του µέτρου. Το σχολικό έτος 1898-1899 331, πληροφορούµαστε ότι το διοικητικό 

καθεστώς των νηπιαγωγείων παραµένει όπως είχε καθοριστεί το 1893-1894, χωρίς να έχει 

προκληθεί κάποια αλλαγή στη στάση των ενοριακών επιτρόπων.  

Συχνά από τις σχολικές εφορείες λαµβάνονται µέτρα για την αντιµετώπιση του υπερ-

πληθυσµού των σχολικών τάξεων. Το συνηθέστερο µέτρο είναι η διαίρεση των τάξεων σε 

δύο ή και τρία τµήµατα µέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του ίδιου σχολείου. Τέτοια διοικητικά 

µέτρα συναντούµε από την εφορεία της Θεσσαλονίκης το σχολικό έτος 1913-1914 τόσο στην 

Ιωαννίδειο αστική σχολή, όσο και στο Γυµνάσιο της κοινότητας. Στην περίπτωση του Γυ-

µνασίου βέβαια, παραµένει και στη συγκεκριµένη συγκυρία, την υπαγωγή της ελληνικής κοι-

νότητας στο ελληνικό κράτος, αναγκαία η διευθέτηση του προβλήµατος ύστερα από συνεν-

νόηση µε τη Γενική ∆ιοίκηση, γι’ αυτό και αποφασίζεται από την εφορεία η υπόδειξη στη 

Γενική ∆ιοίκηση της διαίρεσης όλων των τάξεων του Γυµνασίου, εκτός της τελευταίας.332  

Η εξέλιξη της υπόδειξης της εφορείας για τη διαίρεση του Γυµνασίου είναι η απόφα-

ση, ύστερα από έγκριση του εκπροσώπου της Γενικής ∆ιοίκησης, Τσορµπατζόγλου, δηµιουρ-

γίας παραρτήµατος του Γυµνασίου της κοινότητας Θεσσαλονίκης. Στο παράρτηµα του Γυ-

µνασίου καταβλήθηκε προσπάθεια να διοριστούν όσοι καθηγητές του Γυµνασίου Μοναστη-

ρίου είχαν καταφύγει στη Θεσσαλονίκη µετά την κατάληψη της πόλης από τους Σέρβους και 

αρχικά συστεγάστηκε στο ίδιο κτίριο µε το διδασκαλείο της Θεσσαλονίκης.333  

Ένα από τα κύρια µελήµατα της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης φαίνεται πως ήταν 

η διαίρεση του Γυµνασίου της κοινότητας σε δύο τµήµατα, το Κλασσικό και το Εµπορικό. Η 

συζήτηση στους κόλπους της σχολικής εφορείας κράτησε αρκετά χρόνια και µολονότι, εκ-

                                                 
330 Λογοδοσία της Εφορείας των ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1893-1894, σ. 11. 
331 Λογοδοσίαι των Εφορειών των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 

1898-1899 & 1899-1900, σ. 4 
332 Πρακτικά της Εφορείας των Σχολείων της Θεσσαλονίκης του σχολικού έτους 1913-1914. Συνεδρίαση της 31

ης
 

Αυγούστου 1913, σ. 12. 
333

 Πρακτικά της Εφορείας των Σχολείων της Θεσσαλονίκης του σχολικού έτους 1913-1914, Συνεδρίαση της 1ης 
Σεπτεµβρίου 1913, σ. 15. 
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φράζεται σε κάθε ευκαιρία η πεποίθηση των εφόρων για την καταλληλότητα του µέτρου γί-

νεται σαφές ότι µεγάλα προσκόµµατα στην εφαρµογή αυτής της διαίρεσης δηµιουργούν τα 

οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία αντιµετωπίζει η Κοινότητα Θεσσαλονίκης.  

Για πρώτη φορά συναντούµε τον προβληµατισµό της σχολικής εφορείας της Θεσσα-

λονίκης στα 1890, όταν σε επιστολή τους προς τον Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης Γ. ∆οκό οι 

έφοροι των εκπαιδευτηρίων προβάλλουν τις απόψεις τους σχετικά µε τους λόγους που επι-

βάλλουν τη διαίρεση του Γυµνασίου334, αλλά και τον τρόπο µε τον θα µπορούσε να επιτευ-

χθεί αυτή. Από την επιστολή αυτή335 προκύπτει καταρχάς η εντύπωση πως οι προτεινόµενες 

αλλαγές στο Γυµνάσιο είναι αποτέλεσµα προτάσεων του ελληνικού υπουργείου εξωτερικών 

και του «Συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών Γραµµάτων» και ότι η εφορεία καλείται να 

υποβάλλει µε τη σειρά της τις απόψεις της πάνω στο θέµα. Ωστόσο, η απάντηση της εφορείας 

δείχνει την ενασχόλησή της µε το ζήτηµα της διαίρεσης του Γυµνασίου και της πεποίθησής 

της για την ορθότητα του µέτρου. 

 Το ζήτηµα αυτό το συναντούµε και πάλι στη λογοδοσία της εφορείας του σχολικού 

έτους 1893-1894336, σύµφωνα µε την οποία η διαίρεση του Γυµνασίου της πόλης προβλέπε-

ται πλέον και από τον κοινοτικό Κανονισµό. Η εφορεία και πάλι προβάλλει οικονοµικούς 

λόγους για τους οποίους δεν κατόρθωσε να προχωρήσει στην υλοποίηση της διάταξης αυτής 

του Κανονισµού της Κοινότητας Θεσσαλονίκης. 

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η συνένωση τάξεων της Αστικής Σχολής και του Η-

µιγυµνασίου της κοινότητας Βεροίας, στο σχολείο Αρρένων της κοινότητας, το οποίο απο-

φασίζεται από τη σχολική εφορεία337 να περιλαµβάνει οκτώ τάξεις µε την τελευταία να αντι-

στοιχεί στην ∆’ τάξη του Γυµνασίου της Θεσσαλονίκης. Για το Παρθεναγωγείο της κοινότη-

τας αποφασίζεται η δηµιουργία τεσσάρων τάξεων, ενώ για το νηπιαγωγείο προβλέπονται δύο 

ή τρεις τάξεις. Η απόφαση αυτή της σχολικής εφορείας Βεροίας δηµιούργησε αρκετά προ-

βλήµατα στο µαθητικό πληθυσµό των σχολείων της κοινότητας. Ένα απ’ αυτά αφορούσε και 

τις δυσµενείς συνθήκες που δηµιουργούνταν στις σπουδές των µαθητριών. Σε σχετική της 

                                                 
334 Για την επιχειρηµατολογία της εφορείας σχετικά µε τη διαίρεση του Γυµνασίου σε δύο τµήµατα, το Κλασσι-

κό και το Εµπορικό, βλ. Παράρτηµα 7  
335 Πρόκειται για επιστολή της οποίας το µεγαλύτερο µέρος παρατίθεται στο Παράρτηµα 7. Α.Υ.Ε.- Φακ. 1891- 

αακ- Μακεδονία.    
336 «...δεν εγένετο δυνατόν και κατά το έτος τούτο να εφοαρµοσθή η διάταξις του Κανονισµού η ορίζουσα την διαί-

ρεσιν του Γυµνασίου εις δύο τµήµατα το Κλασσικόν και το Εµπορικόν. Η διδασκαλία εµπορικών µαθηµά-

των και των ξένων γλωσσών ηµέρα τη ηµέρα γίνεται καταφανέστερον ότι είναι αναγκαιοτάτη και χρησιµο-

τάτη και διά τούτο δέον να εξευρεθώσι τα µέσα όπως διδάσκονται µεν τα εµπορικά µαθήµατα ενισχυθεί δ’ 

επί µάλλον και η διδασκαλία των ξένων γλωσσών.» Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτη-

ρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1893- 1894 αναγνωσθείσα κατά την γενικήν συνεδρίαν της αντιπροσω-

πείας τη 27 Ιουνίου 1894 σ. 13. 
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αναφορά προς την εφορεία η µαθήτρια Ελισάβετ- επίθετο δεν αναφέρεται- η οποία φέρεται 

ως µαθήτρια της ΣΤ’ τάξης του Ηµιγυµνασίου, αιτείται να παρακολουθήσει τα µαθήµατα και 

της Ζ’ τάξης. Η απάντηση της εφορείας είναι αρνητική µε το σκεπτικό ότι τέτοιου είδους 

συνδιδασκαλία είναι άτοπη για την κοινότητα και για τη συγκεκριµένη χρονική συγκυρία.338  

Το σχολικό έτος 1897-98 η εφορεία προβαίνει σε κατάργηση της µεγαλύτερης τάξης 

του Ηµιγυµνασίου, επικαλούµενη οικονοµικούς λόγους. Είναι µια ενέργεια η οποία αφήνει 

έκθετους όλους τους µαθητές της Γ’ τάξης του Ηµιγυµνασίου της κοινότητας, καθώς τους 

υπαγορεύει ή να µη συνεχίσουν τις σπουδές τους, ή να τις συνεχίσουν σε κάποιο Γυµνάσιο 

κοντινής κοινότητας -της Θεσσαλονίκης. Η αντίδραση των άµεσα ενδιαφεροµένων πολιτών, 

των γονέων των µαθητών της Γ’ τάξης του Ηµιγυµνασίου, υπήρξε η παράλληλη διαµαρτυρία 

στην Αντιπροσωπεία και η συνεισφορά στην εφορεία χρηµάτων, προκειµένου να επαναλει-

τουργήσει η τάξη του Ηµιγυµνασίου. Η απόφαση της Αντιπροσωπείας της κοινότητας να 

λειτουργήσει η ∆’ τάξη του Ηµιγυµνασίου µε τα χρήµατα που πρόσφεραν οι γονείς βρίσκει 

αντίθετη την εφορεία, η οποία επικαλείται δύο κυρίως επιχειρήµατα: 1) ότι µε τη χρηµατοδό-

τηση των γονέων περιορίζεται η ανεξαρτησία των εφόρων και 2) ότι σ’ αυτή την περίπτωση η 

λειτουργία της τάξης θα βασίζεται αποκλειστικά στην ευπορία των γονέων.339 Στην εµµονή 

της Αντιπροσωπείας για την λειτουργία της τέταρτης τάξης, η εφορεία προτείνει συµβιβαστι-

κά να αναλάβει η ίδια την εξεύρεση των πόρων, πρόταση την οποία απορρίπτει η Αντιπρο-

σωπία καλώντας τους εφόρους να συµµορφωθούν στην υπόδειξή της για την επαναλειτουρ-

γία της ∆’ τάξης µε τη συνεισφορά των χρηµάτων των γονέων.340 

Μεταξύ των ιδιαίτερων συνθηκών που είχε να αντιµετωπίσει η σχολική εφορεία Βε-

ροίας ήταν η εκπαίδευση µεγάλου αριθµού βλαχόφωνων µαθητών, οι οποίοι είχαν ελληνική 

συνείδηση και ακολουθούσαν νοµαδικό βίο, άλλοτε στη Βέροια και άλλοτε στα ορεινά χωριά 

του Βερµίου. Ο προσεταιρισµός του βλαχόφωνου αυτού πληθυσµού της κοινότητας υποδει-

κνύονταν τόσο από το Προξενείο341, όσο και από τη Μητρόπολη της Θεσσαλονίκης, η οποία 

                                                                                                                                                    
337 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση της 30ης Ιουλίου 1892 
338 όπ.π., Συνεδρίαση της 29ης Αυγούστου 1896. 
339 όπ.π., Συνεδρίαση 6ης Αυγούστου 1898.  
340 Αργότερα, το σχολικό έτος 1900-1901 η Αντιπροσωπεία επανέρχεται στη θέση να µη συσταθεί η τέταρτη 

τάξη του Ηµιγυµνασίου (συνεδρίαση 30-6-1900), και πάλι όµως η παρέµβαση γονέων οδηγεί στην αναί-
ρεση αυτής της απόφασης µε την προϋπόθεση ότι θα παραχωρηθεί από τους γονείς στην εφορεία το ποσό 
των είκοσι λιρών για την λειτουργία  της τάξης (συνεδρίαση 2-7-1900). Στο ζήτηµα αυτό έχουµε συνε-
χείς παλινωδίες στις αποφάσεις των κοινοτικών οργάνων, οι οποίες καταστούν την οµαλή λειτουργία των 
εκπαιδευτηρίων της κοινότητας σε άµεση συνάρτηση µε την πρωτοβουλία και τη συνεισφορά των άµεσα 
ενδιαφεροµένων ιδιωτών. 

341 Το Προξενείο Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα η Γενική Επιθεώρηση των ελληνικών Σχολείων τροφοδοτούσε 
την κοινότητα Βεροίας µε διδακτικό προσωπικό για το βλαχόφωνο πληθυσµό στη βάση της εκπαιδευτι-
κής πολιτικής του ελληνικού κράτους, για παραχώρηση άµεσης προτεραιότητας στον προσεταιρισµό 
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φαίνεται να επιχορηγούσε την πρόσληψη δασκάλων για τη διδασκαλία του βλαχόφωνου µα-

θητικού πληθυσµού, τόσο κατά την παραµονή του στη Βέροια, όσο και στα ορεινά χωριά.342 

Η εκπαιδευτική πολιτική της σχολικής εφορείας Βεροίας κινήθηκε σε δύο διαµετρικά αντίθε-

τους άξονες πάνω στην αντιµετώπιση του ελληνοβλαχικού µαθητικού πληθυσµού. Ο πρώτος 

άξονας αφορούσε τη λειτουργία παραρτηµάτων της Αστικής Σχολής και του Παρθεναγωγεί-

ου της Κοινότητας στα οποία φοιτούσαν αποκλειστικά οι βλαχόφωνοι µαθητές, διδασκόµενοι 

από δασκάλους των παραρτηµάτων, τόσο στην κοινότητα όσο και στα ορεινά χωριά. Η κατά-

σταση αυτή φαίνεται ότι τείνει να διαφοροποιηθεί το σχολικό έτος 1906-07. Σε συνεδρίαση 

της σχολικής εφορείας343 τίθεται το θέµα της «ενσωµάτωσης» του βλαχόφωνου µαθητικού 

πληθυσµού. Την επόµενη αναφορά των πρακτικών της εφορείας για το θέµα τη συναντούµε 

µάλλον ανέλπιστα στις 16 Ιουλίου 1910, καθώς πληροφορούµαστε την απόφαση της εφορεί-

ας να καταργήσει τη συνένωση των παραρτηµάτων των βλαχόφωνων µαθητών µε την Αστική 

Σχολή και το Παρθεναγωγείο και να επανέλθει στο προηγούµενο καθεστώς, αφού προβεί σε 

συνεννοήσεις µε τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για την εξεύρεση και την οικονοµική κάλυψη 

του διδακτικού προσωπικού.344  

Υπαινιχθήκαµε και παραπάνω την πρωτοπόρο και αποφασιστικής σηµασίας διάρθρω-

ση του σχολικού δικτύου της Μακεδονίας και µάλιστα, δεκαετίες πριν από την υιοθέτηση του 

συστήµατος αυτού και στην εκπαίδευση του ελληνικού κράτους. Η εισαγωγή στο ελληνικό 

κράτος της εξάχρονης πρωτοβάθµιας και εξάχρονης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης απετέλεσε 

πραγµατικότητα για την ελληνική κοινωνία µόλις το 1929, ύστερα από πολλές αµφιταλα-

ντεύσεις των ελληνικών κυβερνήσεων για το θέµα. Αντίθετα, η εξάχρονη δηµοτική και εξά-

                                                                                                                                                    
διαφιλονικούµενων πληθυσµών. Η κάλυψη αυτών των θέσεων γινόταν πάνω σε µια προγραµµατισµένη 
βάση και το Προξενείο δεν είχε απλό ρόλο διαµεσολαβητή ανάµεσα στην κοινότητα και τον εκπαιδευτι-
κό, αλλά καθόριζε πολλά από τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης. Έτσι, στην α-
πόφαση της σχολικής εφορείας για το διορισµό ενός ακόµη δασκάλου για το σχολείο των βλαχόφωνων η 
απάντηση της Γενικής Επιθεώρησης είναι αρνητική λόγω οικονοµικών δυσκολιών. όπ.π. Συνεδρίαση 15ης 
Ιουλίου 1906.  

342 Η κοινότητα Βεροίας συντηρούσε σχολεία στις ορεινές κοινότητες Σέλι και Ξηρολίβαδο, στις οποίες λει-
τουργούσαν επίσης κατά τους θερινούς µήνες ρουµανικά σχολεία µε συνολικά 130 µαθητές και µαθήτρι-
ες. Α.Υ.Ε. 1903 σ.ΚΑΤ. Α5. Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης. 

343 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-
δρίαση 24ης Αυγούστου 1906. 

344 όπ.π., Συνεδρίαση 16ης Ιουλίου 1910. Η απάντηση της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης που διαβάζεται στη συνε-
δρίαση της 1ης Οκτωβρίου 1910 µας πείθει ότι πίσω από τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης το Γενικό Προξε-
νείο αποφασίζει για την εκπαίδευση του βλαχόφωνου πληθυσµού της κοινότητας Βεροίας. Μερικά απο-
σπάσµατα είναι µάλιστα χαρακτηριστικά των επιδιώξεων του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών: 
«....αλλά όµως ανάγκη απαραίτητος ίνα η διαίρεσις αύτη γίνει τη κοινή συγκαταθέσει των ελληνοβλάχων 

προς πρόληψιν ενδεχοµένων παραξηγήσεων......πάντες ανεξαιρέτως οι διδάσκαλοι θέλουσι διορίζεσθαι δια 

της Εφορείας, συντασσοµένου ενός και µόνου δι’ άπαντας προϋπολογισµού, ότι το διά της Ευσεβούς Πηγής 

επιχορήγηµα διά το σχολικόν έτος 1910-11 καθορισθέν εις λίρας Τουρκίας 180 θέλει καταβάλλεσθαι απ’ 

ευθείας εις την εφορείας εις τρεις δόσεις ...και ότι κατάλληλοι διδάσκαλοι των τµηµάτων των αποδηµού-

ντων θεωρούνται οι κ. Θ. Μπαρτζάνας...» 
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χρονη γυµνασιακή εκπαίδευση επιτεύχθηκε για τα κοινοτικά σχολεία της Μακεδονίας αρκετά 

χρόνια πριν, ενώ σε όσες περιοχές υπήρξε καθυστέρηση είναι σηµαντικές οι ενδείξεις ότι 

είχαν αναπτυχθεί σηµαντικές διεργασίες για την εισαγωγή του µέτρου στα σχολεία των κοι-

νοτήτων. Η κοινότητα Μοναστηρίου µας δίνει ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα.345 Το κεί-

µενο της εισήγησης του συλλόγου των καθηγητών του Γυµνασίου για την κατάργηση του 

Ελληνικού σχολείου της κοινότητας (βλ. Παράρτηµα 1), ύστερα από σχετική προτροπή της 

σχολικής εφορείας µας δίνει πολύτιµες πληροφορίες για την πρόοδο των συζητήσεων. Φαίνε-

ται πως οι εκπαιδευτικοί του Μοναστηρίου αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα του µέτρου, 

προκειµένου να µπορέσει να ανταποκριθεί η Αστική Σχολή στη µόρφωση των µαθητών της, 

τον «κύριον προορισµόν» της. Στην πρόταση της εξάχρονης φοίτησης των µαθητών στην Α-

στική Σχολή και το Γυµνάσιο θέτουν τις προϋποθέσεις της σύνταξης νέων αναλυτικών προ-

γραµµάτων που να ανταποκρίνονται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και την πρόσλη-

ψη διδακτικού προσωπικού. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση των διδασκόντων για 

την εισαγωγή των µαθητών της Αστικής Σχολής στο Γυµνάσιο µετά από διαδικασία εισιτη-

ρίων εξετάσεων, πρόταση την οποία η σχολική εφορεία Μοναστηρίου απορρίπτει σε επόµενη 

συνεδρίασή της,346 αποδεχόµενη κατά τα άλλα, το περιεχόµενο της εισήγησης του συλλόγου 

των καθηγητών.   

 

8.5. Χορήγηση υποτροφιών -Οι σχολικές εφορείες και η κοινωνική πρό-

νοια της κοινότητας 

Το φαινόµενο της κοινωνικής πρόνοιας στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών εφο-

ρειών θα το προβάλλαµε σαν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα της ευελιξίας που προσφέρει 

µια αυτοδιοικούµενη ενότητα και της παρεπόµενης συνεισφοράς που συνεπάγεται η δυνατό-

τητα αυτή. ∆εν εννοούµε βέβαια µε την παρατήρηση αυτή ότι µέσα από την µελέτη της λει-

τουργίας των σχολικών εφορειών προβάλλει πάντοτε ένα ιδανικό και άµεµπτο σύστηµα κοι-

νωνικής πρόνοιας. Ωστόσο, αν παρακάµψει κανείς τις οικονοµικές δυσκολίες της εποχής και 

κάποιες µεγενθυµένες αντιδράσεις, που είχαν πάντοτε και το στοιχείο της ιδιοτέλειας, θα πα-

ρατηρήσει ότι η προνοιακή πολιτική των διοικητικών αρχών των ελληνικών κοινοτικών σχο-

λείων βασίζονταν σε αξιολογικά δεδοµένα και συνήθως επιδιώκονταν η αρχή της ανταποδο-

τικότητας. Το φαινόµενο αυτό, αν και οφείλει κανείς να οµολογήσει ότι δεν είναι σε πλεονε-

                                                 
345 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση 6-9-1906. 
346 όπ.π. Συνεδρίαση της 7ης Σεπτεµβρίου 1906. 
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κτική θέση για να διακρίνει ενδεχόµενα φαινόµενα διαφθοράς τα οποία συχνά εµφανίζονται 

σε ανακατανεµητικές- εξουσιαστικές οµάδες τοπικών κοινωνιών, µπορούµε να το αποδώ-

σουµε στα ειδικά αντανακλαστικά που εθιµικά ενεργοποιούν πληθυσµιακά περιορισµένες και 

οργανικά αυτοδιοίκητες κοινωνίες για την προστασία των άπορων ή ανήµπορων µελών τους.  

Στον Κανονισµό Κρουσόβου (1907) ορίζεται ότι η εφορεία αγοράζει µε έκπτωση τα 

βιβλία, από όσα αναγράφονται στους Πατριαρχικούς Καταλόγους, πωλώντας τα στους εύπο-

ρους µαθητές και δίνοντάς τα δωρεάν στους άπορους. Βοήθεια στους άπορους µαθητές οφεί-

λει να παρέχει η εφορεία το Πάσχα και τα Χριστούγεννα σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 

Κρουσόβου (1912) & Κοζάνης (1911). Χαρακτηριστικό δείγµα κοινωνικής πρόνοιας συνα-

ντούµε στον «Κανονισµό της Ορθοδόξου Κοινότητος Σιατίστης», όπου στο άρθρο 28 ορίζε-

ται: «Η εφορεία εν περιπτώσει ασθενείας διδασκάλου, δι` ην αποβαίνει αδύνατος η περαιτέρω 

εργασία ή θανάτου αυτού εν αρχή µεν του σχολικού έτους εξασφαλίζει αυτώ ή την οικογένειά 

του το τρίµηνον ή εξάµηνον του µισθού του και αντικαθιστά αυτόν δι` ετέρου. Εν τω µέσω του 

έτους δίδει ολόκληρον τον µισθόν του και υποχρεοί τους συναδέλφους του ίνα αναλαµβάνωσι 

την εργασίαν του εν τη Σχολή.» 

Η εικόνα που αποκτούµε από την µελέτη των πρακτικών των τακτικών συνεδριάσεων 

των θεσµικών διοικητικών κοινοτικών οργάνων είναι ενισχυτική των παραπάνω ισχυρισµών. 

Από την πλευρά της, η σχολική εφορεία αναπτύσσει την προνοιακή της πολιτική στο πλαίσιο 

των περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων, που παρακολουθήσαµε εκτενώς στα προη-

γούµενα κεφάλαια και στις παρεµβατικές της δικαιοδοσίες µέσα στο κοινοτικό σύστηµα, που 

αφορούν την χορήγηση υποτροφιών σε άπορους και ικανούς µαθητές, τη δωρεάν, υπό προϋ-

ποθέσεις, φοίτηση και την ποικιλότροπη ενίσχυση µελών του διδακτικού προσωπικού, όταν 

παρίσταται κάποια ανάγκη. 

Ενδεικτική της πρακτικής της ενίσχυσης του άπορου µαθητικού πληθυσµού από τις 

σχολικές εφορείες είναι η απόφαση της εφορείας Θεσσαλονίκης τον Αύγουστο του 1913        

-περίοδο που αρχίζει η επιδίωξη της συναρµογής των σχολικών εφορειών της Μακεδονίας µε 

τα όργανα της διοικητικής δοµής του ελληνικού κράτους- για τη δωρεάν φοίτηση του άπορου 

µαθητικού πληθυσµού, που προέκυψε από το προσφυγικό κύµα των βαλκανικών πολέµων.347 

Στην ίδια συνεδρίαση εκφράζεται µάλιστα η αδυναµία της σχολικής εφορείας να καταβάλει 

επιδόµατα για την οικονοµική ενίσχυση των προσφυγικών οικογενειών.  

Η εφορεία Μοναστηρίου αντίστοιχα, αφιερώνει στις συνεδριάσεις της αρκετό χρόνο 

για να προσδιορίσει έναν κατάλογο δοκίµων µαθητριών του Παρθεναγωγείου της κοινότητας, 

                                                 
347 Πρακτικά της Εφορείας των Σχολείων της Θεσσαλονίκης του σχολικού έτους 1913-1914., σ.6,  Συνεδρία της 

15ης Αυγούστου 1913. 
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µε σκοπό να εξασφαλίσει για τις µαθήτριες την προικοδότησή τους από την Κεντρική Αντι-

προσωπεία
348. Είναι σαφές ότι πρόκειται για άπορες είτε ορφανές µαθήτριες του Παρθεναγω-

γείου, τις οποίες η κοινότητα µέσω της σχολικής εφορείας αναλαµβάνει να αποκαταστήσει µε 

τους όρους της εποχής. Σε µία άλλη διάσταση του προνοιακού της χαρακτήρα, η εκπαιδευτι-

κή πολιτική της σχολικής εφορείας Μοναστηρίου φαίνεται να προκρίνει την έγκριση υποτρο-

φιών σε µαθητές της ∆’ τάξης του Γυµνασίου για τη φοίτησή τους στο ∆ιδασκαλείο Αθηνών 

µε την προοπτική να αποτελέσουν ικανά διδακτικά στελέχη των σχολείων της κοινότητας.349 

Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργίας και η σχολική εφορεία Βεροίας εγκρίνει την παροχή υ-

ποτροφιών σε µαθήτριες του Παρθεναγωγείου της για την εκµάθηση ραπτικής και κοπτικής 

στο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης µε την υποσηµείωση ότι η εφορεία θεωρεί ότι η παροχή 

υποτροφιών σε µαθήτριες για το µάθηµα της κοπτικής και ραπτικής θα µπορούσε, και µε βά-

ση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, να εξασφαλίσει µια φθηνή διδακτική θέση για τα εκ-

παιδευτήρια της κοινότητας. : «...επειδή η διδασκαλία της κοπτικής και ραπτικής εις το γυναι-

κείον φύλον της ηµετέρας πόλεως ου µόνον εν τω παρόντι αλλά µάλιστα εν τω µέλλοντι εφ’ 

όσον εισάγεται διά της συγκοινωνίας ο πολιτισµός, καθίσταται απολύτως αναγκαία διά την Οι-

κιακήν Οικονοµίαν,..».  

Στην κοινότητα Φλώρινας πληροφορούµαστε350 τη λειτουργίας σισσιτίου για τους 

µαθητές αποµακρυσµένων περιοχών. Η εφορεία επιφορτίζεται µε τον έλεγχο και το διορισµό 

«Επιτροπής του σισσιτίου». 

Ο χαρακτήρας της προνοιακής πολιτικής των κοινοτικών σωµατείων φαίνεται όµως 

ότι αφορούσε και την κατοχύρωση διδασκάλων οι οποίοι επί µακρόν είχαν αποτελέσει µέλη 

του διδακτικού προσωπικού των κοινοτικών σχολείων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό εντάσσουµε 

την ενέργεια της σχολικής εφορείας Βεροίας, να προτείνει σύνταξη στον απόµαχο δάσκαλο 

Μ. ∆ηµητριάδη, το ύψος της οποίας καθορίστηκε από τη ∆ηµογεροντία στα 1944 γρόσια 

ετησίως.351 Ενέργειες των εφορειών που συντελούν στην ανάδειξη του κοινωνικού της προ-

σώπου απέναντι στους εκπαιδευτικούς είναι και η επίδοση των µισθών ή µεγάλου µέρους 

τους σε περίπτωση ασθένειας, καθώς και η χορήγηση επιδόµατος ή µέρους του µισθού προς 

την οικογένεια του εκπαιδευτικού σε περίπτωση απώλειάς του. 

 

                                                 
348 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου. Συνεδρίαση Ζ’ 21 Μαρτίου 1906. 
349 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου. Συνεδρίαση ΙΑ’ 11-6-1907. 
350 Βλ. Ηλιάδου- Τάχου, Σοφία, όπ.π. σσ. 33-34  
351 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση της 9ης Ιουλίου 1907. 
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8.6. Εξετάσεις 

 Οι αναφορές των κοινοτικών Κανονισµών στις εξετάσεις των σχολών όριζαν τη δια-

δικασία και την παρουσία των εφόρων, όπως επίσης και πολιτών. Στον Κανονισµό της Να-

ούσης  (1912) προβλέπεται διορισµός τριµελούς εξεταστικής επιτροπής απαρτιζόµενης από 

διδάσκοντες και πολίτες. Οι ετήσιες προφορικές εξετάσεις των σχολείων των ελληνικών κοι-

νοτήτων γινόταν δηµοσία κατά τη διάρκεια τελετών µε πανηγυρικό χαρακτήρα, στις οποίες η 

παρουσία των µελών των ελληνικών κοινοτήτων και των γονέων των µαθητών συµβόλιζε την 

αξιολόγηση, την αποδοχή και την επικρότηση της κοινότητας στο έργο που επιτελούν τα 

σχολεία. Βέβαια στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων διενεργούνταν και οι γνωστές µας 

προφορικές και γραπτές εξετάσεις, οι οποίες ήταν η βασική πηγή αξιολόγησης των µαθητών. 

Η τελετή έναρξης των εξετάσεων περιλάµβανε τον Πανηγυρικό λόγο που εκφωνούνταν από 

το ∆ιευθυντή ή τη ∆ιευθύντρια κάποιας Σχολής, καθώς και τους απολογισµούς των σχολικών 

Καταστηµάτων από τη διεύθυνσή τους.352 Ο πανηγυρικός χαρακτήρας των εξετάσεων φαίνε-

ται να είναι κοινός για όλες τις κοινότητες της Μακεδονίας και πλαισιώνεται και από την 

απαγγελία ποιηµάτων και διαλόγων από τους µαθητές ή και άλλες εκδηλώσεις. Για τη διενέρ-

γεια των εξετάσεων οι σχολικές εφορείες συνήθως  διορίζουν εξεταστικές (αλλού ονοµάζο-

νται εξελεγκτικές) επιτροπές, αποτελούµενες από µορφωµένους πολίτες της κοινότητας. Στην 

κοινότητα Βεροίας µάλιστα, στην επιτροπή αυτή δίνονται και εποπτικά καθήκοντα, αφού 

διορίζεται στις αρχές της χρονιάς και καλείται µε τη λήξη της σχολικής χρονιάς να εκθέσει 

γραπτά τις παρατηρήσεις της για την λειτουργία των σχολείων.353  

 Ακριβώς αυτή η εορταστική διάσταση των ετήσιων προφορικών εξετάσεων είναι που 

εξηγεί την επιφυλακτική στάση για τη διενέργεια των εξετάσεων της εφορείας Μοναστηρίου, 

από το 1904 και έπειτα, περίοδο της έξαρσης του ένοπλου µακεδονικού Αγώνα. Οι έφοροι 

του Μοναστηρίου αντιµετωπίζουν το ζήτηµα µε το σταδιακό περιορισµό του προγράµµατος 

των εξετάσεων354 και σε επόµενο βήµα µε την απόφαση της αναβολής των εξετάσεων: «... 

Ληφθέντος υπ’ όψει του καιρού, ον διερχόµεθα, εκρίθη ίνα εφέτος µη γένωνται δηµόσιαι προ-

φορικαί εξετάσεις εν ταις Σχολαίς Μοναστηρίου, αλλά µόνοι οι διδάσκαλοι και αι διδασκάλισ-

σαι εξετάσωσι τους µαθητάς και τας µαθητρίας και βαθµολογούντες καταρτίσωσιν απολυτήρια 

                                                 
352 Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Γρηγορείτε, Μακεδόνες»: η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Ελληνι-

κής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, µέσα από τις Εφηµερίδες 
«Ερµής» και «Φάρος της Μακεδονίας», Ανάτυπο από το βιβλίο Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και ο 

τύπος σ. 55 
353 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Βεροίας, «Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας Βεροίας, 1892-1911», Συνε-

δρίαση της 15ης Ιουλίου 1893. 
354 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Πελαγωνείας 1900-1907, Κώδικας 25, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδριάσεις Α’, 13-3- 1904 &  Η’ 16-4-1906. 
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και ενδεικτικά διανεµηθησόµενα ανεπισήµως, µη απαγορευοµένου ίνα Έφοροι και γονείς πα-

ρευρεθώσι εις τας ιδιαιτέρας εξετάσεις οιουδήποτε µαθήµατος.»
355

 Την τελευταία απόφαση της 

εφορείας Μοναστηρίου σχετικά µε το θέµα των εξετάσεων την συναντούµε στη συνεδρίασή 

της στις 30-4-1907 σύµφωνα µε την οποία, αποφασίζεται η κατάργηση των ετήσιων προφο-

ρικών εξετάσεων στα σχολεία της κοινότητας. 

 Οι σχολικές εφορείες γίνονται συχνά αποδέκτες αιτήσεων µαθητών και µαθητριών για 

την επανεξέτασή τους στα µαθήµατα στα οποία έχουν κριθεί ανεξεταστέοι. Η εφορεία Θεσ-

σαλονίκης το 1913 παραπέµπει το ζήτηµα της επανεξέτασης µαθητριών στη διεύθυνση του 

Παρθεναγωγείου, µε τη σύσταση οι εκπαιδευτικοί να φανούν επιεικείς απέναντι στο αίτηµα 

των µαθητριών.356 

8.7.Τα εκπαιδευτήρια στο επίκεντρο των ενδοκοινοτικών αντιδικιών 

Η εποχή που εξετάζουµε, από την παραχώρηση του Χαττ-ι-Χουµαγιούν µέχρι και την 

απελευθέρωση της Μακεδονίας από τον οθωµανικό ζυγό, χαρακτηρίζεται από το γεγονός των 

έντονων κοινωνικών διεργασιών και εντάσεων, που στο πολιτικό επίπεδο εκφράζονται µε τη 

δηµιουργία και διαµάχη παρατάξεων στα κοινοτικά όργανα διοίκησης. ∆ιάφορους λόγους για 

την κοινωνική ένταση και τις τριβές που παρατηρούνται αυτή την περίοδο έχουµε υπαινιχθεί 

σε διάφορες ευκαιρίες, πριν όµως προβούµε στην εξέταση του θέµατος µε επίκεντρο τα σχο-

λεία και τις σχολικές εφορείες, είναι σκόπιµο να συνοψίσουµε τους βασικούς παράγοντες που 

συντελούν στην ένταση των συγκρούσεων την περίοδο αυτή. 

Οι λόγοι είναι κατά κύριο λόγο κοινωνικοί. Η αργόσυρτη κοινωνική και οικονοµική 

κινητικότητα στην οθωµανική Αυτοκρατορία αποτελεί την περίοδο αυτή παράγοντα ανα-

διάρθρωσης της κοινωνικής δοµής και ιεραρχίας. Η σταδιακή αστικοποίηση των µεγάλων 

κοινοτήτων επιφέρει και την αλλαγή στις αξίες και τις παραδόσεις. Η επιστηµονική κατάρτι-

ση, η επιχειρηµατική δραστηριότητα σε συγχρονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα αποκτούν αίγλη 

και αναζητούν τη θέση τους στην κοινωνική ιεραρχία. Αντίστοιχα, παραδοσιακές µορφές 

εξουσίας, όπως αυτές των συντεχνιών, καταποντίζονται στην αλλαγή των συνθηκών αδυνα-

τώντας οι ίδιες να ανταποκριθούν στο κάλεσµα της εποχής. Ταυτόχρονα, η διεύρυνση του 

σχολικού δικτύου και η σταδιακή «γενίκευσή» του δηµιουργεί προϋποθέσεις παρέµβασης και 

για τους παραδοσιακούς «πληβείους» του ιστορικού χώρου που µελετούµε, η οποία πάντως 

δε γίνεται αντιληπτή ακόµη και στο τέλος της περιόδου.  

                                                 
355 όπ.π.  Συνεδρίαση της 26ης Μαΐου 1906. 
356 Πρακτικά της Εφορείας των Σχολείων της Θεσσαλονίκης του σχολικού έτους 1913-1914. Συνεδρία της 21ης 

Αυγούστου 1913, σ. 10 
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Στην αναδιάρθρωση του παραδοσιακού κοινωνικού ιστού, προστίθεται και ο ιδεολο-

γικός παράγοντας, που εκφράζεται µε τη στοίχιση των πολιτών στην πολιτική γραµµή του 

Πατριαρχείου ή του ελληνικού κράτους, το διαχωρισµό ανάµεσα στην οικουµενική ή εθνικι-

στική πρακτική των παραδοσιακών και των νεότευκτων κοινοτικών παρατάξεων, αντίστοιχα. 

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα357, οι ενδοκοινοτικές διενέξεις ποδηγετούνται 

πολλές φορές από τους εκπροσώπους του εκκλησιαστικού και του εθνικού κέντρου των Ελ-

λήνων, ενώ η δραστηριοποίηση πολλών Ελλήνων υπηκόων στα κοινοτικά σώµατα ενισχύει 

σηµαντικά τη προσέγγιση των θέσεων και των συµφερόντων του ελληνικού κράτους  

 Το ενδιαφέρον µας σ’ αυτή την µελέτη εστιάζεται υποχρεωτικά στο ρόλο των σχολι-

κών εφορειών στη διαδικασία των ενδοκοινοτικών διενέξεων και στην αξιοποίηση των σχο-

λείων από τις διάφορες παρατάξεις για την ενίσχυση των επιχειρηµάτων τους. Σπάνια ίσως 

συµβαίνει µια τόσο αποσπασµατική θεώρηση των πραγµάτων να αποβαίνει ταυτόχρονα και 

τόσο ουσιαστική, καθώς σχεδόν σε κάθε περίπτωση ενδοκοινοτικής σύγκρουσης τα σχολεία 

αποτελούσαν το επίκεντρο της διαµάχης358. Το παράδειγµα της κοινότητας Θεσσαλονίκης 

είναι το πλέον χαρακτηριστικό. 

 Η ελληνική Ορθόδοξη κοινότητα της Θεσσαλονίκης, ανέπτυξε στους κόλπους της 

κυρίως µετά τη δεκαετία του 1880 σηµαντικές διενέξεις ανάµεσα στα µέλη της. Η ερευνητική 

υπόθεση της σύνδεσης της ποιότητας και της έντασης των διενέξεων αυτών µε τη  διαδικασία 

αποσύνθεσης του παλιού συντεχνιακού συστήµατος359, φαίνεται να είναι απόλυτα εύστοχη, 

µε την παρατήρηση πως σ’ αυτή τη διαδικασία οι εµπάθειες, οι προσωπικές σκοπιµότητες και 

οι παρασιτικές δράσεις ήταν φυσική εξέλιξη.  

Η ανάδειξη στα κοινοτικά αξιώµατα εκπροσώπων της αντίπαλης παράταξης από αυτή 

που υποστήριζαν οι εκπρόσωποι των συντεχνιών και οι παραδοσιακοί πρόκριτοι της κοινότη-

τας απέφερε σωρεία κατηγοριών για κακοδιαχείριση, διασπάθιση του κοινοτικού χρήµατος. 

                                                 
357 Βλ. Ζαπάντη, Σταµατούλα, «Οι ενδοκοινοτικές έριδες στην ελληνική κοινότητα της Θεσσαλονίκης από το 

1881 µέχρι το 1912», Ανάτυπο από το Ι’ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 1989. 
358 Εκτός από την περίπτωση των διάφορων προστριβών  της σχολικής εφορείας Βέροιας µε τον Μητροπολίτη 

και τις απανωτές επιδράσεις στην κοινότητα Βεροίας, την οποία εκθέσαµε παραπάνω, είναι ενδεικτική η 
µελέτη του Φίλιππου Ηλιού, Κοινωνικοί Αγώνες και ∆ιαφωτισµός, Η περίπτωση της Σµύρνης, όπ.π., στην 
οποία εύγλωττα επισηµαίνεται η µεταβίβαση της κοινωνικής κρίσης της ελληνικής κοινότητας Σµύρνης, 
στο ιδεολογικό επίπεδο και τελικά, στο Φιλολογικό Γυµνάσιο της πόλης. Μάλιστα, ο Ηλιού επιχειρεί µια 
σύνδεση των γεγονότων µε το Φιλολογικό Γυµνάσιο της Σµύρνης που θα µπορούσε να φανεί ιδιαίτερα 
πολύτιµη και για την περίπτωση των συγκρούσεων που θα µελετήσουµε ευθύς παρακάτω: «...από τον µή-

να Ιούλιο και όταν οι νέες κοινοτικές δοµές έχουν πια διαµορφωθεί, αρχίζουν οι συντεχνίες και ο «κοινός 

λαός» να επεµβαίνουν απευθείας και µε βίαιο τρόπο στην εκστρατεία που υποκινεί η Μητρόπολη για τη 

διάλυση του Γυµνασίου. Αυτό οφείλεται στο ότι έχουν τεθεί νέα προβλήµατα που αφορούν άµεσα την κοινό-

τητα. Ο αγώνας των συντεχνιών εναντίον του Γυµνασίου εντάσσεται σε µια άλλη προοπτική: να  τεθούν τα 

δευτερεύοντα κέντρα εξουσίας και ισχύος της πόλης κάτω από τον έλεγχο της νέας κοινότητας. Η Σχολή 

αποτελεί ένα από τα κέντρα αυτά -και µάλιστα από τα πιο σηµαντικά». 
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Στο επίκεντρο των αντιδικιών τα κοινοτικά σχολεία και οι σχολικές τους εφορείες, υφίστα-

νται εξαντλητική κριτική για την οικονοµική τους διαχείριση από τις αντίπαλες παρατάξεις 

και ιδιαίτερα τον τοπικό τύπο, ο οποίος αναλαµβάνει και αυτός µε τη σειρά του το ρόλο του 

διαµεσολαβητή σε αυτή τη διαδοχή κατηγοριών. 

Το 1881 το σχολικό ταµείο παρουσιάζει σηµαντικό έλλειµµα και η εφηµερίδα «Ο Φά-

ρος της Μακεδονίας» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κατάσταση των σχολείων. Η 

πίεση των πολιτών οδηγεί την 24µελή επιτροπή στη σύσταση υποεπιτροπής για την εκπόνηση 

πορίσµατος της αύξησης των σχολικών πόρων, η οποία καταλήγει σε µέτρα που επιφέρουν 

την παρέµβαση της τουρκικής διοίκησης στην κοινότητα. 360 Τον επόµενο χρόνο ο διευθυντής 

του ∆ιδασκαλείου Θεσσαλονίκης, Χ. Παπαµάρκου υποβάλλει την παραίτησή του, αφού είχε 

δεχθεί συντονισµένες κατηγορίες για τη δράση του. Οι σηµαντικότερες προήλθαν από τον 

Αλφρέδο Άββοτ, γόνο πλούσιας και παλιάς οικογένειας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος την πε-

ρίοδο αυτή ήταν και πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Φαίνεται 

να είναι κοινή η διαπίστωση των µελετητών των ενδοκοινοτικών διενέξεων στην κοινότητα 

της Θεσσαλονίκης ότι οι αδελφοί Άββοτ έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στις έριδες της κοινότητας, 

πρεσβεύοντας τις αντιλήψεις του ελληνικού κράτους για την τύχη της Θεσσαλονίκης και των 

εκπαιδευτηρίων της. Στη συνέχεια προκύπτει θέµα µε το πρόσωπο του Γυµνασιάρχη Α. Οι-

κονόµου, καθώς ο Μητροπολίτης Καλλίνικος και οι υποστηρικτές του επιδιώκουν την απο-

µάκρυνση του Οικονόµου, ενώ οι αντίπαλοί τους υποβάλλουν πιέσεις στο προξενείο της 

Θεσσαλονίκης προκειµένου να επιτευχθεί η παραµονή του Γυµνασιάρχη στην κοινότητα. Η 

διένεξη παίρνει σοβαρές διαστάσεις καθώς µε την παρέµβαση του Προξενείου και την αντί-

στοιχη του Πατριαρχείου τίθεται ζήτηµα αποµάκρυνσης του Μητροπολίτη και διορίζεται «εξ 

οφικίου» προσωρινή εφορεία από τους εκπροσώπους του Πατριαρχείου.361 Προσεταιρισµέ-

νους στις δύο διαφορετικές παρατάξεις συναντούµε και πολλούς σχολικούς εφόρους αυτής 

της περιόδου, όπως τους γιατρό Σχινά, τον Ελ. Χατζηκώστα, µε την παράταξη των αδελφών 

Άββοτ ενώ οι Χατζηλαζάρου και Τάττης φαίνονται να ανήκουν στην αντίπαλη, «φιλοδεσπο-

τική» παράταξη. Ο Τάττης φέρεται στα 1895 να εκτοξεύει κατηγορίες για παρακράτηση χρη-

µάτων, 117 οθωµανικών λιρών, που προορίζονταν για την ανέγερση νηπιαγωγείου της ενορί-

                                                                                                                                                    
359 Χεκίµογλου Ε.Α., «Ενδοκοινοτικές διενέξεις στη Θεσσαλονίκη 1979-1896», στο: Μακεδονική ζωή, τ. 315, 

Νοέµβριος 1992, σσ.20-23 
360 Βλ. Ζαπάντη, Σταµατούλα, «Οι ενδοκοινοτκές έριδες στην ελληνική κοινότητα Θεσσαλονίκης», όπ.π. σ. 124 
361 όπ.π. σ.128 
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ας Αγίου Αθανασίου, εναντίον των επιτρόπων της ενορίας, κατηγορίες οι οποίες εγείρουν νέο 

γύρο αντιδικιών και αντιπαραθέσεων.362    

Τα παραδείγµατα των αντιδικιών µε επίκεντρο τα σχολεία συνεχίζονται και τα επόµε-

να χρόνια. Οι διενέξεις στους κόλπους της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης γνωρίζουν 

πολλές εκφάνσεις αντιπροσωπεύοντας την ουσιαστική αντιπαράθεση του ελληνικού κράτους 

και του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως για την επικράτηση στην κοινότητα και την επι-

βολή των στοιχείων της εκπαιδευτικής τους πολιτικής. Οι όροι της αντιπαράθεσης αυτής γί-

νονται ενίοτε ιδιαίτερα σκληροί και επιζήµιοι για τη λειτουργία των σχολείων µε αποκορύ-

φωµα την πρόκληση από το Πατριαρχείο της παρέµβασης της Υψηλής Πύλης για αποµά-

κρυνση των ξένων υπηκόων από τη διοίκηση των σχολείων.363 

 Η πρόσκαιρη επικράτηση της εκάστοτε παράταξης σε κάθε φάση των ενδοκοινοτικών 

διενέξεων θα βλάψει την ψυχική ενότητα των πολιτών, όπως επίσης θα επιφέρει στα σχολεία 

κλυδωνισµούς και οικονοµικές δυσχέρειες. Αντίθετα, η περίοδος ύφεσης στην οποία φαίνεται 

να περιέπεσαν οι έριδες από τις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα, µε τις αναγκαίες εξαιρέ-

σεις, υπήρξε η πιο δηµιουργική για τα εκπαιδευτήρια της κοινότητας Θεσσαλονίκης, καθώς 

στο διάστηµα αυτό παρατηρούµε τον οικοδοµικό οργασµό των εκπαιδευτηρίων και των εκµε-

ταλλεύσιµων ακινήτων τους, τη σταθερή αύξηση του µαθητικού πληθυσµού και την επιτυχή 

προσπάθεια µείωσης του συνολικού χρέους των σχολείων.  

 

8.8. 1912-1914: Η προσπάθεια συναρµογής µε τα διοικητικά όργανα του 

ελληνικού κράτους 

 Η πραγµατικότητα που προέκυψε µετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τα 

ελληνικά στρατεύµατα για την τύχη του κοινοτισµού και των εκφάνσεών του στην κοινωνική 

ζωή των κατοίκων µας είναι γνωστή και έχουν διατυπωθεί πολλές κρίσεις για την επικράτηση  

ενός συστήµατος συγκεντρωτικής διοίκησης τόσο από το 1828, όσο και από την εποχή αυτή 

στην οποία σηµειώθηκε η µεγαλύτερη εδαφική και πληθυσµιακή προσάρτηση στο ελληνικό 

κράτος. Είναι αλήθεια βέβαια ότι οι ανάγκες που υπαγόρευαν την επιβολή ενός τέτοιου διοι-

κητικού συστήµατος  για το χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης ήταν πολύ περισσότερο 

επιβεβληµένες από ό,τι οι αντίστοιχες των περιοχών, που αποτελούσαν το νέο ελληνικό κρά-

                                                 
362 Χεκίµογλου Ε.Α., «Θεσσαλονίκη 1884-1895, Ανέκδοτα στοιχεία για την ελληνική κοινότητα», στο: Μακεδο-

νική Ζωή, τ. 316, Νοέµβριος 1992, σ. 22 
363 Βλ. Ζαπάντη, Σταµατούλα, όπ.π..σ. 136   
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τος στην παρθενογένεσή του. Η ελληνική διοίκηση είχε να αντιµετωπίσει ένα πολυγλωσσικό 

και πολυπολιτισµικό ψηφιακό, που παρατηρούνταν παραδοσιακά στο χώρο της Μακεδονίας 

και είχε ενταθεί σ’ αυτή τη συγκυρία µε την εγκατάσταση προσφυγικού πληθυσµού. Η άµεση 

αντίδραση των ελληνικών διοικήσεων, όπως την παρουσιάσαµε και στο πρώτο κεφάλαιο του 

πρώτου µέρους, αφορούσε τη διαµέσου του εκπαιδευτικού συστήµατος µετάδοση µιας εγ-

γράµµατης κουλτούρας για την επίτευξη ενός οµοιογενούς, πολιτισµικά και γλωσσικά, πλη-

θυσµού. 

 Σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο ο θεσµός της κοινοτικής αυτοδιοίκησης 

και πολύ περισσότερο, της σχολικής εφορείας, ως του κατεξοχήν διοικητικού φορέα της αυ-

τοδιοίκητης εκπαίδευσης, δεν µπορούσε παρά, είτε να χάσει τις βασικές της αρµοδιότητες, 

είτε να πάψει να υφίσταται. Ωστόσο, είτε για λόγους οργανωτικής αδυναµίας, είτε ως παρα-

χώρηση της ελληνικής διοίκησης για την οµαλή µετάβαση στο διοικητικό σύστηµα του ελλη-

νικού κράτους, οι σχολικές εφορείες συνέχισαν να έχουν σηµαντικές αρµοδιότητες στη διοί-

κηση των εκπαιδευτηρίων. Η πραγµατικότητα της διετίας 1912-1914 µπορεί να χαρακτηρι-

στεί ως «µεταβατική»364, και η στάση του ελληνικού κράτους «ανεκτική» απέναντι στο διοι-

κητικό σύστηµα των σχολείων των «Νέων Χωρών».  

 Εντασσόµενη σ’ αυτό το πλαίσιο δραστηριοποίησης  η σχολική εφορεία Θεσσαλονί-

κης συνέχισε και µετά την απελευθέρωση της πόλης να ασκεί τα καθήκοντά της παίρνοντας 

σηµαντικές αποφάσεις για τα εκπαιδευτήρια της κοινότητας. Αυτό το χρονικό διάστηµα απο-

φασίζεται η λειτουργία παραρτήµατος του Γυµνασίου της κοινότητας, σε συνεργασία µε το 

κράτος, καθορίζονται κανονικά οι διορισµοί του διδακτικού προσωπικού των σχολείων, όπως 

και όλα τα λειτουργικά ζητήµατα των σχολείων από την εφορεία µε την προεδρεία του Μη-

τροπολίτη Θεσσαλονίκης. Στην πρόοδο όµως της σχολικής χρονιάς αρχίζει να διαφαίνεται το 

ασυµβίβαστο µεταξύ της νοοτροπίας των σχολικών εφόρων και της βούλησης του ελληνικού 

κράτους και των εκπροσώπων του. Η σχολική εφορεία σε συνεδρίασή της στις 8 Φεβρουαρί-

ου του 1914365 ασχολείται µε την εµπλοκή που παρουσιάστηκε στις σχέσεις της µε το τµήµα 

Παιδείας της Γενικής ∆ιοίκησης του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για το θέµα του διορι-

σµού δασκάλας στο Παρθεναγωγείο της Κοινότητας από τον επιθεωρητή των σχολείων ∆. 

Κοντογιάννη, χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε την εφορεία και τη φηµολογούµενη αδια-

φορία του για τη στάση της εφορείας στο θέµα αυτό. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννά-

                                                 
364 Βλ.Ζιώγου- Καραστεργίου, Σιδηρούλα, «Από την κοινοτική αυτοδιοίκηση και αυτοδιαχείριση στην κρατική 

µέριµνα και το συγκεντρωτισµό (1912-1931): Ρόλος, λειτουργία και αντιστάσεις των ελληνικών Εκπαι-
δευτηρίων Θεσσαλονίκης», στο: Η εκπαίδευση στη  Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία: πρώτη προσέγγι-

ση και απογραφή,  σσ. 21-22. 
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διος ενηµερώνει τη σχολική εφορεία για την διαρτύρησή του στο Γενικό ∆ιοικητή Εµµ. Ρέ-

πουλη και τελικά σύσσωµη η σχολική εφορεία υποβάλλει την παραίτησή της. Είναι απόλυτα 

διαφωτιστικό το ακόλουθο απόσπασµα της συνεδρίασης: 

«Η Εφορεία µετά  λύπης ακροασάµενη τας ως άνω ανακοινώσεις της Α.Π. του Προέ-

δρου και θεωρούσα τας ενεργείας του κ. Επιθεωρητού ως θιγούσας και αυτήν την απόφασιν της 

Εφορείας, εδήλωσεν ότι σύσσωµος υποβάλλει την παραίτησίν της, έχουσα προς τούτοις και την 

συγκατάθεσιν του εν Αθήναις απουσιάζοντος εφοροταµίου κ. Τ. Γιαννούλη, καθ’ όσον γνωσθέ-

ντος του πράγµατος  <δυσανάγνωστη λέξη>  αντηλάξαµεν τας γνώµας ηµών. 

 »Κατόπιν των δηλώσεων τούτων της Εφορείας η Α. Παναγιότης συµµερίζεται την ως 

άνω απόφασιν της Εφορείας, λυπάται δια την απόφασιν της Εφορείας, παρακαλεί δ’ αυτήν ό-

πως παραµείνει µέχρι της επιστροφής του Γενικού ∆ιοικητή....».
366

 

 Η καταγραφή της παραίτησης της σχολικής εφορείας Θεσσαλονίκης αποτελεί την 

τελευταία µαρτυρία που έχουµε στη διάθεσή µας για την δραστηριότητα θεσµικού οργάνου 

της κοινοτικής αυτοδιοίκησης στον τοµέα της εκπαίδευσης. Η αλλαγή των πολιτικών δοµών 

και του διοικητικού σχήµατος των «Νέων Χωρών» συνεπέφερε και την ουσιαστική ρήξη των 

εκπαιδευτηρίων µε την πραγµατικότητα της αυτοδιοίκησης που τα χαρακτήριζε για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα. 

     

                

                                                                                                                                                    
365 Πρακτικά της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης: Απόσπασµα συνεδρίας 7 Φεβρουαρίου 

1914,σ. 14 
366 Πρακτικά της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης: Απόσπασµα συνεδρίας 7 Φεβρουαρί-

ου 1914 
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9. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

9.1. Το διοικητικό πλαίσιο των ελληνικών σχολείων της οθωµανικής επι-

κράτειας 

9.1.1.Η παρέµβαση από την οθωµανική διοίκηση 

 Είναι δύσκολο να κατορθώσει να ερµηνεύσει κανείς τη διάχυτη εντύπωση στους κόλ-

πους της ελληνικής επιστήµης πως η «αυτοδιοίκηση», και «η αυτονοµία» των ελληνικών κοι-

νοτήτων της οθωµανικής επικράτειας και ιδιαίτερα της τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας βρί-

σκουν το απόγειο τους στην τελευταία περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας. Μια τέτοια αντί-

ληψη, και κυρίως σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, είναι κατά τη γνώµη µου, παραπλανητική 

γιατί αφ’ ενός οι συγκριτικές µε τις προηγούµενες περιόδους εργασίες απουσιάζουν -κυρίως 

λόγω έλλειψης στοιχείων- και αφ ετέρου γιατί στην περίοδο που µελετούµε υπήρξε εξ ορι-

σµού µια προσπάθεια ανασυγκρότησης του κράτους και της διοικητικής εποπτείας στο σχο-

λικό δίκτυο. Με τις διοικητικές µεταρρυθµίσεις και τη συγκρότηση των λεγοµένων Συµβου-

λίων αρχικά, και στη συνέχεια µε το νόµο περί Βιλαετίων367, η παρέµβαση της κεντρικής 

εξουσίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δείχνει να ενισχύεται. Η οµοιογένεια στις διοι-

κητικές δραστηριότητες προς την οποία οδηγούν οι µεταρρυθµίσεις τείνουν στη σταδιακή 

εξάλειψη των τοπικών ιδιοµορφιών, οι οποίες και εκφράζονται στην κοινοτική διοίκηση. Οι 

τοπικές διοικητικές αρχές πλέον οφείλουν να προσαρµόζονται σε ένα πλαίσιο που εκπορεύε-

ται από το κέντρο στο οποίο συµµετέχουν αντιπρόσωποι όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων 

µιας περιοχής στα πρότυπα του ευρωπαϊκού κράτους της εποχής. Η έµφαση που δίδεται, βά-

ση των  Κανονισµών των ίδιων των κοινοτήτων που διαθέτουµε, στην κοινοτική αυτοδιοίκη-

ση αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης και φιλανθρωπικές κυρίως, δραστηριότητες, µέσα σε 

πιο περιορισµένο πλέον πλαίσιο. 

  Η προσπάθεια επιβολής ενός διοικητικού- εποπτικού οργάνου του κράτους για την 

εκπαίδευση σε όλη την επικράτεια είναι πρωτόγνωρη για την οθωµανική κοινωνία και σίγου-

                                                 
367 Η εισαγωγή του νόµου Περί Βιλαετίων (1864), δηµιούργησε ένα νέο διοικητικό πλαίσιο για την οθωµανική 

αυτοκρατορία, καθώς η προηγούµενη δυσλειτουργική διοικητική δοµή έπαυε να υφίσταται πλέον. Βλ. 
Ανδρονόπουλου, Βασίλη/ Μαθιουδάκι Μίνωα, Νεοελληνική ∆ιοικητική Ιστορία: Περιφερειακή ∆ιοίκηση/ 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα 1988, σσ. 42-45. Η νέα διοικητική διάρθρωση περιελάµβανε τα βιλαέτια, 
τις µεγαλύτερες διοικητικές περιφέρειες, τα σαντζάκια, που αποτελούσαν τη βάση του οθωµανικού περι-
φερειακού διοικητικού συστήµατος και τους καζάδες, την µικρότερη διοικητική µονάδα, οι οποίοι σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις διαιρούνταν σε ναχιγιέδες, που αποτελούνταν από αγροτικές κοινότητες και τις α-
στικές περιοχές των πόλεων.  
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ρα δε σηµατοδοτεί ένα πλαίσιο µεγαλύτερης αυτονοµίας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

των κοινοτήτων. Η κοινή αίσθηση (common sense) που επικράτησε βασίζεται µάλλον στην 

αδυναµία να διακρίνουµε σήµερα την ικανότητα των ελληνικών κοινοτήτων να αφοµοιώσουν 

και να αξιοποιήσουν σε κάποιο βαθµό τη συγκυρία της διάχυσης των ιδεών του 

∆ιαφωτισµού, του µεταρρυθµιστικού πνεύµατος και κυρίως, του εκδηµοκρατισµού των δο-

µών στο εσωτερικό της ίδιας της κοινότητας, που µετασχηµάτισε την οριζόντια λειτουργία 

της - το είδος και το επίπεδο δηλαδή, των σχέσεων που εγκαθιδρύονται ανάµεσα στα διάφορα 

κοινωνικά στρώµατα του κοινωνικού µετασχηµατισµού, την ποιοτική συγκρότηση και τη 

δυναµική της κοινωνικής περιοχής µέσα στην κοινότητα. 

 Το νοµοθετικό πλαίσιο της παρέµβασης της οθωµανικής διοίκησης στα σχολεία, που 

αφορά την περίοδο που µελετούµε, διαµορφώνεται κυρίως από τα κείµενα του Χαττ-ι-

Χουµαγιούν και την  εγκύλιο του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και Θρησκευµάτων της 23 Ιανουα-

ρίου του 1891368, στην οποία ορίζεται η υπαγωγή της εκπαίδευσης της κάθε περιφέρειας στον 

έλεγχο  του ∆ιευθυντή της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης και του Οθωµανού Επιθεωρητή. Ο βαθµός 

της παρέµβασης της οθωµανικής διοίκησης µέχρι τότε προσδιορίζονταν από τα προνόµια του 

Πατριάρχη, αλλά και της µητροπολιτικής περιφέρειας. Το κράτος διατηρούσε στη δικαιοδο-

σία του µια σειρά εκπαιδευτικών ζητηµάτων, όπως την εποπτεία όλων των σχολείων από τον 

Οθωµανό Επιθεωρητή, δικαιοδοσία η οποία ενεργοποιήθηκε σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό  στη 

διάρκεια της ύστερης περιόδου της τουρκοκρατίας. Η συνήθης αντίδραση των διευθυντών 

και των εφόρων των σχολείων ήταν να παραπέµπουν τους Τούρκους επιθεωρητές στις κατά 

τόπους µητροπόλεις.369  

 Σύµφωνα µε το άρθρο ΙΕ’ του Χαττ-ι-Χουµαγιούν370 µέσα στο γενικό µεταρρυθµιστι-

κό πνεύµα της εποχής καθορίζονται και ο βαθµός της παρεµβατικότητας της διοίκησης στην 

ίδρυση και λειτουργία των  σχολείων από τα διάφορα µιλλέτ: «Περιπλέον επιτρέπεται εις πά-

σαν κοινότητα να καθιδρύσει δηµόσια σχολεία των επιστηµών, των τεχνών και της βιοµηχανί-

ας, αλλ’ ο τρόπος της διδασκαλίας και η εκλογή των καθηγητών των τοιούτων διδασκάλων 

θέλουσι είσθαι υπό την επιτήρησιν και τον έλεγχον του µικτού συµβουλίου της δηµοσίας εκπαι-

δεύσεως, ούτινος τα µέλη θέλουσι διορίζεσθαι παρ’ Ηµών». Είναι βέβαιο ότι αυτό το θεσµικά 

κατοχυρωµένο παρεµβατικό πλαίσιο καταλύθηκε πολλές φορές από τοπικούς Οθωµανούς 

                                                 
368 Βλ. «Εγκύκλιος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και Θρησκευµάτων, διαβιβασθείσα υπό της Α.Υ. του Πρωθυ-

πουργού Κιαµήλ Πασά (1891)»: στο Παπαστάθη Χ., Γενικοί Κανονισµοί.... όπ.π. σσ.122-125 
369 Βλ. Σολδάτου, Χρ,. Η εκπαίδευση και η πνευµατική κίνηση του ελληνισµού της  Μ. Ασίας (1800- 1922) τ. Γ’: 

Η εξάρτησηκαι η δραστηριότητα των σχολείων, σσ. 108-109. 
370 «Υψηλόν Φιρµάνιον απευθυνόµενον εις τον πρωθυπουργόν, εκδοθέν περί των µεταρρυθµίσεων και κεκο-

σµηµένον άνωθεν διά του αυτοκρατορικού Χαττίου.- Χαττ-ι-Χουµαγιούν», στο: Παπαστάθη, Χαράλα-
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παράγοντες, αλλά και µόνο η καθιέρωσή του φαίνεται ότι αντιµετωπίζονταν µε αυταρέσκεια 

από την Υψηλή Πύλη, όπως διαφαίνεται από το Υπόµνηµα το οποίο υποβάλλει το 1867 ο 

Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στους αντιπροσώπους των Μεγάλων ∆υνάµεων και στο ο-

ποίο εκφράζει την πεποίθησή του ότι η µεταρρυθµιστική πολιτική του κράτους ήρε τις προϋ-

ποθέσεις αναρχίας και αβεβαιότητας, που χαρακτήριζαν την προηγούµενη περίοδο και επι-

σηµαίνει ότι η παρέµβαση του κράτους στον τοµέα της εκπαίδευσης έγκειται µόνο στο να 

εµποδίζει να διευθύνονται τα σχολεία από ανθρώπους οι οποίοι διάκεινται εχθρικά προς στην 

Αυτοκρατορική Κυβέρνηση.371 

 Περισσότερο συγκεκριµένες και ρητές είναι οι διατάξεις της εγκυκλίου του 1891, η 

οποία απευθύνεται στον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Σύµφωνα µ’ αυτήν, η παρέµβαση 

των Επιθεωρητών (µουφεττίς) και των διευθυντών της ∆ηµόσιας εκπαίδευσης (µουδίρ) αφο-

ρά τη διδασκαλία µέσα στα σχολεία και τους διδάσκοντες και, σε συνεννόηση µε τις τοπικές 

αρχές, στην παύση του διδάσκοντα και την παρακώλυση του µαθήµατος.372     

Το ιδεώδες αυτό πλαίσιο που περιγράφεται στα νοµοθετικά κείµενα δεν είχε βέβαια 

άµεση ανταπόκριση στην πραγµατικότητα. Η τουρκική διοίκηση αρχίζει να καταπολεµά τα 

πατριαρχικά προνόµοια και επιδιώκει τον έλεγχο των διορισµών των Ελλήνων δασκάλων και 

των διδακτικών βιβλιών σε ρυθµούς η ένταση των οποίων συνήθως ανταποκρίνονταν στην 

εξέλιξη των φάσεων του προνοµιακού ζητήµατος.373 Από το 1886 η Πύλη επεµβαίνει συστη-

µατικά στα θέµατα  της παιδείας  στην οθωµανική επικράτεια. Τα βιβλία, τα προγράµµατα, οι 

διορισµοί των διδασκόντων των ελληνικών σχολείων πρέπει να επικυρώνονται από Τούρκους 

αρµόδιους υπαλλήλους374. Οι Έλληνες δάσκαλοι εφοδιάζονται ετησίως µε ειδικό πιστοποιη-

τικό της επαγγελµατικής τους ιδιότητας, ενώ τα διδακτικά βιβλία οφείλουν πριν την έκδοσή 

τους να εγκρίνονται από την Πατριαρχική Κεντρική Εκπαιδευτική Επιτροπή, η οποία είναι 

υπόλογος στην Υψηλή Πύλη. Η εφηµερίδα «Φάρος της Μακεδονίας» φιλοξενεί στις στήλες 

της το 1881 την ανακοίνωση της υποχρεωτικής έγκρισης των βιβλίων από την αρµόδια ∆ιεύ-

                                                                                                                                                    
µπου, Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του οθωµανικού κράτους και της διασπο-

ράς, όπ.π. σ.23 
371 «Υπόµνηµα της Α. Υ. του επί των εξωτερικών υπουργού της Υψ. Πύλης προς τους εν Κωνσταντινουπόλει 

αντιπροσώπους των Μ. ∆υνάµεων περί της εφαρµογής του Χαττ-ι-Χουµαγιούν, 1867», στο: Παπαστάθη, 
Χαράλαµπου, Οι Κανονισµοί των Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων του οθωµανικού κράτους και της 

διασποράς, σσ. 31-32 
372 «Υψηλή Βεζυρική Εγκύκλιος διαβιβασθείσα υπό της Αυτού Υψηλότητος του Πρωθυπουργού Κιαµήλ Πασά 

υπό ηµεροµηνίαν 22 Ιανουαρίου 1891 προς τας νοµαρχίας και τας ανεξαρτήτους Τοπαρχίας», στο: Πα-
παστάθη, Χ., όπ.π. σσ. 122- 125. 

373 Βλ. Ζιώγου, Σιδηρούλα, «Η Θεσσαλονίκη εν µαθητολογίοις φθεγγοµένοις», στο: Ανάτυπο από το συµπόσιο 

Τα ελληνικά σχολεία στη Θεσσαλονίκη κατά τον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας σ. 14. 
374 Μουσιοπούλου- Παπαθανασίου, Κ., «Συµβολή στη µελέτη των αγώνων των Ελληνορθόδοξων Κοινοτήτων 

της Μακεδονίας για την προάσπιση των δικαίων τους (1878-1896)», στο: συµπόσιο- Η διαχρονική πορεία 

του Κοινοτισµού στη Μακεδονία, ΚΙΘ, Θεσσαλονίκη 1991 σ.125. 
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θυνση  της ∆ηµόσιας Εκπαιδεύσεως.375 Από τα αρχεία του υπουργείου εξωτερικών µας δια-

σώζονται µαρτυρίες σχετικά µε την αξίωση των κατά τόπους κρατικών εκπαιδευτικών επι-

τροπών για τον έλεγχο των προγραµµάτων των σχολείων και των πτυχίων του διδακτικού 

προσωπικού των κοινοτήτων.376 

Εκτός αυτών, όπως είδαµε παραπάνω, απαιτείται ειδική άδεια από την οθωµανική 

διοίκηση για την διενέργεια λαχειοφόρου αγοράς, διάφορων τελετών και  θεατρικών παρα-

στάσεων από τις κατά τόπους σχολικές εφορείες. 

   Η ένταξη της εκπαίδευσης στο πλαίσιο των εθνικών ανταγωνισµών προσέδωσε στην 

παρέµβαση του διοικητικού µηχανισµού του κράτους και χαρακτηριστικά αστυνόµευσης, 

καθώς ήταν γνωστή η καίρια θέση των δασκάλων στην προώθηση των εθνικών συµφερόντων 

του κάθε κράτους, που είχε συµφέροντα στο χώρο της Μακεδονίας. Είναι απόλυτα διαφωτι-

στικά τα δύο παρακάτω αποσπάσµατα από την αλληλογραφία του βαλή Θεσσαλονίκης µε την 

υποδιοίκηση Βοδενών, στην οποία διαφαίνεται η υπόνοια άµεσης συσχέτισης των διδασκό-

ντων µε πράξεις που εξυπηρετούσαν τα εθνικά συµφέροντα της Ελλάδας. 

 «Υποδιοίκησιν Βοδενών 
 ...Είχεν αποφασισθή η λήψις και η συγκέντρωσις δειγµάτων ιδιοχείρου γραφής των µη 

µουσουλµάνων διδασκάλων και διδασκαλισσών. Κατ` ανακοίνωσιν της Σης Γενικής Επιθεω-

ρήσεως, γενοµένην κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας, εκρίθη πλέον να καταρτίζωνται τα δελτία 

των δειγµάτων τούτων βαθµηδόν υπό την άµεσον επίβλεψιν των επιθεωρητών εκπαιδεύσεως 

και των καϊµακάµηδων των καζάδων. Συνιστώµεν ενέργειαν σύµφωνον προς τα οριζόµενα. 

 Τη 29ç ∆εκεµβρίου 323 (1907)   Ο βαλής της Θεσσαλονίκης Ρεούφ»
377

  

 «....Γνωρίσατε  τάχιστα και λεπτοµερώς πόσα σχολεία και εκκλησίαι υπάρχουν εντός 

του καζά και εις ποία χωρία. 

 Τη 28 Φεβρουαρίου 324 (1908) Ο βαλής Θεσσαλονίκης Ντανής 

 Αφού γραφή εις Μουδιρλίκι Οστρόβου να διαβιβασθή εις Χωροφυλακήν και 

αστυνοµίαν.»
378

 

 

                                                 
375 Βλ. Ζιώγου, Σιδηρούλα, όπ.π. σ.16.  Παρόµοιες ανακοινώσεις υπάρχουν και στις στήλες των εφηµερίδων της 

εποχής, όπως στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» η οποία σε διαδοχικά της  φύλλα το ∆εκέµβριο του 1886, 
δηµοσιεύει ανακοινώσεις του Υπουργείου της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης για την απαγόρευση της εισαγω-
γής στα σχολεία συγκεκριµένων διδακτικών βιβλίων και τις κυρώσεις που συνεπάγεται η µη τήρηση της  
απαγόρευσης. Βλ. Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος 1886, φύλλα της 6ης και 11ης ∆εκεµβρίου.   

376 «Α.Υ.Ε. Φακ. Β. 1888- Προξενεία Μακεδονίας», στο: Βούρη, Σ.,  Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας 
όπ.π. σσ. 153- 154. 

377 «`Εγγραφο 49/74 29 ∆εκεµβρίου 1907 : Περί  λήψεως δειγµάτων ιδιοχείρου γραφής παρά των µη µουσουλ-
µάνων διδασκάλων και διδασκαλισσών», στο: Βασδραβέλλη Ι.Κ.(επιµέλεια), Τουρκικά έγγραφα περί του 

Μακεδονικού αγώνος, ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη 1958 σ. 35 
378 «Έγγραφο 127/210 28 Φεβρουαρίου 1908  : Περί απογραφής των σχολείων και εκκλησιών του καζά Εδέσ-

σης», στο: Ι.Κ. Βασδραβέλλη, όπ.π. σ.87 
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Παρόµοια µαρτυρία µας διασώζεται και από τα πρακτικά της ΙΓ’ συνεδρίασης της ε-

φορείας των Σχολών της Κοινότητας Μοναστηρίου,379 στις 24 Ιουνίου 1906 στην οποία φαί-

νεται ότι ο τοπικός µουδίρης- αντίστοιχος µε το σηµερινό δήµαρχο- προσπαθεί να ελέγξει την 

τελετή της επίδοσης πτυχίων στους µαθητές: «...Επειδή συνεπεία αξιώσεως του ενταύθα Μα-

ρίφ µουδίρου, όπως επικυρώσει το πρόγραµµα της τελετής της επιδόσεως των πτυχίων εις τους 

τελειοφοίτους του Γυµνασίου και του Παρθεναγωγείου, αφ’ ου πρότερον ελέγξει και εγκρίνει τα 

άσµατα και την λογοδοσίαν του Γυµνασιάρχου, η Νοµαρχία δια τακριρίου απήτησε να µην ψα-

λώσιν άσµατα µηδέ ν’ απαγγελθή λόγος µη έχοντα την επικύρωσιν του Μαρίφ. Η δε µητρόπολις 

δεν ηδύνατο να συµµορφωθεί προς την διαταγήν τούτην της Σ. Νοµαρχίας ως αντιβαίνουσαν 

προς τας προνοµίας κατά σύστασιν του προεδρεύοντος Αρχιερατικού Επιτρόπου ενεκρίθη ίνα 

µη τελεσθή η τελετή. Επειδή όµως παρατηρήθη δυσαρέσκεια και λύπη του λαού επί τη αποτυχία 

ταύτη της τελετής απεφασίσθη δια τηλεγραφήµατος να προσκληθεί ο εν τη Ι. Συνόδω παρε-

δρεύων Σ. Μητροπολίτης Πελαγωνείας κ. Ιωακείµ, όπως ενεργήσει τα δέοντα διά να τελεσθεί 

αυτή την προσεχή Κυριακήν. Ενεκρίθη και απεστάλη το τηλεγράφηµα..»
380

 

  

9.2.Το ελληνικό κράτος-Υπουργείο Εξωτερικών 

9.2.1. Οι προτεραιότητες της παρέµβασης και η απαρχή της συνεργασίας µε τις 

σχολικές εφορείες 

 Ο ανταγωνισµός των διαφόρων εθνικών επιδιώξεων στο χώρο της Μακεδονίας είχε 

υπαγορεύσει στο ελληνικό κράτος την ενίσχυση και παρακολούθηση των ελληνικών σχολεί-

ων της περιοχής. Στη  λογική της επίτευξης των στόχων της Μεγάλης Ιδέας εντάσσονταν και 

η ανάπτυξη  ανάλογης παρεµβατικής πολιτικής και στο χώρο της Μ. Ασίας, µέσω των εκεί 

ελληνικών προξενείων, µολονότι η παρέµβαση αυτή υλοποιήθηκε κυρίως µε µικρές κρατικές 

                                                 
379 Η ελληνική κοινότητα Μοναστηρίου, έδρα του ελληνικού προξενείου, είχε γίνει το επίκεντρο της εθνικής 

δράσης για πολλά χρόνια. Το 1886 η δράση αυτή ανακαλύφθηκε από τις τουρκικές αρχές, µέσω της αλ-
ληλογραφίας του δάσκαλου Αναστάσιου Πηχεών, η οποία ήταν αποκαλυπτική για την προσηλυτιστική 
δράση  του ελληνικού Προξενείου, το βαθµό προπαρασκευής για την ένοπλη αντιπαράθεση και τον κα-
θοριστικό ρόλο σ’ αυτήν των δασκάλων της περιοχής. Οι οθωµανικές αρχές εξαπέλυσαν κύµα συλλήψε-
ων ανάµεσα στο διδακτικό προσωπικό, αλλεπάλληλες έρευνες στο ελληνικό γυµνάσιο Μοναστηρίου, κα-
θώς είχε καταδειχθεί µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο η πολλαπλή διασύνδεση της εκπαίδευσης µε τη 
δραστηριοποίηση του ελληνικού αλυτρωτισµού στους κατοίκους της περιοχής. Οι εξελίξεις από τη σύλ-
ληψη του Αναστάσιου Πηχεών και έπειτα πήραν την ονοµασία «τα Πηχεωνικά», καθώς η αποκάλυψη 
του σηµαντικού ρόλου που έπαιξε ο Πηχεών στην οργάνωση µιας µυστικής επαναστατικής εταιρείας δη-
µιούργησε αλλεπάλληλες διεργασίες  στο πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο. Βλ. Βακαλόπουλου, 
Κων/νου, Ιστορία του Βορείου Ελληνισµού, Μακεδονία, όπ.π. σσ. 281- 291. 

380 Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγωνείας 1900-1907. Φάκελος 25. Πρακτικά συνεδριάσεων της Εφορείας των 

Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου, Συνεδρίαση ΙΓ! 26-6-1906, σ.160. Πληροφοριακά οφείλουµε να πούµε 
ότι στην παραπάνω έκκληση της εφορείας ο Μητροπολίτης Πελαγωνείας απάντησε ότι ο Πατριάρχης θα 
µεριµνούσε για την επίλυση του θέµατος. 
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επιχορηγήσεις.381 Στο πλαίσιο αυτό πολλοί Έλληνες της Μακεδονίας σπουδάζουν µε υποτρο-

φίες στα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Αθήνας, ιδιαίτερα στο πανεπιστήµιο και σε δι-

δασκαλεία, µε την προοπτική επιστρέφοντας στην πατρίδα τους να είναι ικανοί να µεταλα-

µπαδεύσουν την ιδέα της Μεγάλης Ελλάδας και να αποτελέσουν το βασικό πυρήνα της ενί-

σχυσης του εθνικού φρονήµατος των συµπολιτών τους, µε βάση το επάγγελµα και την κοινω-

νική θέση του καθενός. Η ανάπτυξη ενός διευρυµένου δικτύου εκπαιδευτικών υπό την άµεση 

εποπτεία των ελληνικών προξενείων του Μοναστηρίου και της Θεσσαλονίκης αποτελεί την 

υλοποίηση µίας βασικής πτυχής της δραστηριοποίησης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

στο χώρο της Μακεδονίας. Ο κύριος φορέας που ανέλαβε την αρµοδιότητα του εκπαιδευτι-

κού σχεδιασµού, του προϋπολογισµού και του επιµερισµού της οικονοµικής βοήθειας του 

κράτους προς τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Μακεδονίας ήταν ο «εν Αθήναις Σύλλογος προς 

διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων», ο οποίος ιδρύθηκε το 1869, ενώ από το 1887, µετά από 

τον κλονισµό των σχέσεων του «Συλλόγου» µε το Υπουργείο Εξωτερικών, η «Επιτροπή προς 

ενίσχυσιν της ελληνικής εκκλησίας και παιδείας» ανέλαβε το ρόλο της προώθησης του πολι-

τικού και οικονοµικού σχεδιασµού για το σχολικό δίκτυο της Μακεδονίας. 

Οι προτεραιότητες που υποδεικνύονται από το ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών 

στους `Έλληνες Προξένους στα 1871 µαρτυρούν, τουλάχιστον στο επίπεδο των προθέσεων, 

τη βούληση της κυβέρνησης των Αθηνών να αποτελέσει τον κύριο άξονα στην οροθέτηση 

της εκπαιδευτικής πολιτικής του έξω ελληνισµού. Συγκεκριµένα, δίδεται προτεραιότητα στην 

εγκαθίδρυση του ελληνικού σχολικού δικτύου στα πιο αναπτυγµένα αστικά κέντρα, στην 

ανάπτυξη και διεύρυνση των σχολείων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στην παράλληλη 

στελέχωσή τους από τοπικής προέλευσης διδακτικό προσωπικό και στην καθιέρωση της σχο-

λικής επιθεώρησης από ειδικά στελέχη, της εµπιστοσύνης των προξένων.382   

Ιδιαίτερα διαφωτιστικό, προκειµένου να ελέγξουµε την αποτελεσµατικότητα της πα-

ρέµβασης του ελληνικού κράτους στην εκπαιδευτική δραστηριοποίηση του ελληνισµού της 

Μακεδονίας, είναι το περιεχόµενο της επιστολής του  «Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνι-

κών Γραµµάτων» προς τον υπουργό των εξωτερικών Α. Κοντοσταύλο και µε ηµεροµηνία     

11-12-1875.383 Η επιστολή αυτή παρουσιάζει τη στοχοθεσία που πρέπει κατά τη γνώµη του 

συντάκτη της, Προέδρου του Συλλόγου, Ν. Μαυροκορδάτου, να εξυπηρετήσουν οι προτεραι-

ότητες του υπουργείου. Σύµφωνα µ’ αυτήν, τίθενται ως άµεσες προτεραιότητες η ίδρυση Γυ-

                                                 
381 Βλ. Σολδάτου, Χρ,. Η εκπαίδευση και η πνευµατική κίνηση του ελληνισµού της  Μ. Ασίας (1800- 1922) τ. Γ’: 

Η εξάρτηση και η δραστηριότητα των σχολείων, σ. 38 
382 Μπελιά, Ελένη, «Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους προς την Μακεδονία και ο Μακεδονικός 

αγών», στο: Ο Μακεδονικός Αγώνας, ΙΜΧΑ, Μουσείο Μακεδονικού αγώνα, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 30.  
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µνασίων στις Σέρρες, το Μοναστήρι, την Κορυτσά -στη Θεσσαλονίκη ήδη λειτουργούσε α-

νάλογο εκπαιδευτικό ίδρυµα. Γίνεται λόγος για την ενίσχυση των νηπιαγωγείων, των παρθε-

ναγωγείων και των δηµοτικών σχολείων. Προτείνεται για την καλύτερη κατάρτιση των δα-

σκάλων  η ίδρυση διδασκαλείου στη Θεσσαλονίκη384 και η σύσταση πρότυπου σχολείου στο 

πλαίσιο λειτουργίας του. Με βάση την διαδοχική ίδρυση και λειτουργία όλων σχεδόν των 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που προτείνονται στην παραπάνω επιστολή, το τελευταίο τέταρτο 

του 19ου αιώνα στο χώρο της Μακεδονίας, µπορούµε να εικάσουµε την αποτελεσµατικότητα 

της παρέµβασης του ελληνικού κράτους στον τοµέα αυτό, χωρίς βέβαια η παραδοχή αυτή να 

αφορά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παρέµβασης για τα οποία απαιτείται ενδελεχής  

έρευνα. 

Την εικόνα αυτή επιβεβαιώνει η απολογιστική αναφορά του Συλλόγου το 1883385 

στην οποία επισηµαίνονται οι παρεµβάσεις του Συλλόγου, εκτός των άλλων και στον εκπαι-

δευτικό τοµέα. Ο Σύλλογος προβάλλει ως έργο του: α)την ίδρυση των διδασκαλείων Θεσσα-

λονίκης, Μοναστηρίου, Σερρών, τα οποία συντηρούνται αποκλειστικά µε χρήµατα του Συλ-

λόγου, β)την ίδρυση τεσσάρων Γυµνασίων, στο Μοναστήρι, την Ανδριανούπολη, τις Σέρρες 

και τη Θεσσαλονίκη  από τα οποία τα δύο πρώτα συντηρούνται αποκλειστικά από το Σύλλο-

γο, ενώ στα δύο τελευταία χρηµατοδοτείται απ’ αυτόν το µεγαλύτερο µέρος των λειτουργι-

κών τους αναγκών, γ)τη συντήρηση 97 συνολικά Παρθεναγωγείων και Νηπιαγωγείων, 15 

ελληνικών σχολείων και 148 δηµοτικών σχολείων στο χώρο της Μακεδονίας.  

Ακόµη και αν η παράθεση των αριθµών που προτείνει ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ως 

Πρόεδρος του «Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων» αναχθεί σε µαξιµαλι-

στικές σκοπιµότητες τίθεται εύγλωττα το ερώτηµα της διερεύνησης του ρόλου, που υποτίθε-

ται πως επιτελούσαν την περίοδο αυτή οι τοπικές κοινωνίες και στην περίπτωση που εξετά-

ζουµε, το καθήδην αρµόδιο όργανο, οι σχολικές εφορείες.  

Η ένταξη των εφορειών των Σχολών σε ένα πλαίσιο διοικητικής συνύπαρξης µε τους 

εκπροσώπους του ελληνικού κράτους στη διαχείριση των εκπαιδευτικών πραγµάτων της κοι-

νότητας έγινε µε τις ανάλογες δυσχέρειες που µια τέτοια συνύπαρξη συνεπάγεται. Από σηµα-

                                                                                                                                                    
383 Η επιστολή δηµοσιεύεται στο βιβλίο της Βούρη, βλ. «Α.Υ.Ε. φάκ. Αακ. 1876-77/3» στο: Βούρη, Σ.,  Πηγές 

για την Ιστορία της Μακεδονίας, όπ.π. σσ. 30-34. 
384 «...Περί δε της δηµοτικής εκπαιδεύσεως, ήτις µέλλει να χορηγήσει µεν την πρώτην ύλην εις την µέσην εκπαίδευ-

σιν...προς τούτο λοιπόν ανάγκη απαραίτητος να ιδρυθή εν Θεσσαλονίκην τοιούτον διδασκαλείον. Την δε 

ανάγκην ταύτην ανέλαβε ο ηµέτερος Σύλλογος να εκπληρώσει, έχων ήδη τινάς ειδικώς υπό του Συλλόγου 

ως υποτρόφους εν Γερµανία παρασκευασµένους προς το έργον νέους, και προέβη εις προκαταρκτικάς τινάς 

ενεργείας µετά το πέρας των οποίων εντός ενός ή δύο µηνών ελπίζει να ίδει την έναρξιν των εργασιών του  

διδασκαλείου...» όπ.π. σ.32  
385 «Α.Υ.Ε.-Β- Φακ. 1883- Προξενεία Μακεδονίας- Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν Ελλην. Γραµµάτων», στο: Βούρη, 

Σ.,  Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας, όπ.π. σσ. 80- 89. 
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ντικό αριθµό µαρτυριών µέσα από τις πηγές γίνεται φανερό πως οι έφοροι ήταν γνώστες της 

παρέµβασης του ελληνικού κράτους, την αποδέχονταν και µάλιστα είχαν αναπτύξει, στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις και κάποια κωδικοποιηµένη επικοινωνία προκειµένου να αναφερ-

θούν σ’ αυτή την παρέµβαση386. Σε αρκετές περιπτώσεις βέβαια, οι σχέσεις προσλαµβάνουν 

χαρακτήρα αντιπαράθεσης, καθώς πολλές ενέργειες γίνονται χωρίς τη γνώµη των εφο-

ρειών.387 Παρά την όξυνση που παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις -και τη γενική αίσθηση 

που απορρέει από έγγραφα της εποχής για τη διαφορετική ερµηνεία και προσδοκία του εθνι-

κού αγώνα των επί το πλείστον νοµοταγών διαχειριστών των εκπαιδευτικών πραγµάτων των 

κοινοτήτων σε σχέσεις µε τους θιασώτες πρακτορεύοντες των εθνικών σχεδίων -υπήρξαν 

εκατέρωθεν λόγοι που επέβαλαν στη συνύπαρξη και τη σύγχυση των αρµοδιοτήτων την εφε-

κτική στάση τόσο των παραγόντων των Προξενείων, όσο και των εφόρων. Από την πλευρά 

των σχολικών εφορειών η ένταση µε την οποία εκδηλώνεται η εθνική αντιπαράθεση στον 

εκπαιδευτικό τοµέα αναδεικνύει  τη χρηµατοδότηση από το ελληνικό κράτος και τις προϋπο-

θέσεις που αυτή συνεπάγεται, παράγοντα εκ των ων ουκ άνευ  για τη στήριξη του σχολικού 

δικτύου και του µεγέθους που αυτό προσλαµβάνει388. Για το ελληνικό κράτος, από την άλλη, 

η νοµιµοποίηση της δραστηριότητάς του από την τοπική κοινωνία, και από τα εξελεγµένα και 

εξειδικευµένα όργανα στους κόλπους της, είναι η προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση των 

επιδιώξεών του. Η αναπόφευκτη αυτή διαπλοκή δηµιουργεί την αναγκαιότητα για την επί-

                                                 
386 ∆εν ήταν µόνο οι καταγραφές της επιχορήγησης του ελληνικού κράτους, που συναντούµε στους απολογι-

σµούς των εφορειών, που χρησιµοποιούσαν συγκεκριµένους αόριστους χαρακτηρισµούς για να υποδη-
λώσουν την παρέµβαση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και η κάθε αναφορά στην παρέµ-
βαση αυτή γινόταν µε τη χρήση συγκεκριµένων αόριστων αναφορών στις οποίες ήταν, όπως φαίνεται 
κοινωνοί όλοι οι κοινοτικοί εκπρόσωποι.: «Τη υποδείξει και τη συστάσει προσώπου λίαν ενδιαφεροµένου 

εις τα της εκπαιδεύσεως ηµών, προσεκαλέσαµεν ως Γυµνασιάρχην τον κ. Γ. Α. Μπουκουβάλαν, υπό µισθο-

δοσίαν Λιρ. Οθ. 200, ως ∆ιευθύντριαν ∆ε του Παρθεναγωγείου την κυρίαν Ελένην Μπουκουβάλα, εκ της 

µισθοδοσίας της οποίας µόνον Λιρ. Οθ. 50 ανέλαβε να πληρώσει η Εφορεία». Λογοδοσίαι των Εφορειών 

των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλην. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης των ετών 1898-1899 & 1899-

1900 σ.18. Είναι πιθανό  το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται οι έφοροι να είναι ο Γεν. Πρόξενος της 
Θεσσαλονίκης Γ. ∆οκός, ο οποίος, κατά παράδοση είχε ενεργό ανάµειξη στο διορισµό του Γ. Μπουκου-
βάλα, ως Γυµνασιάρχη του Γυµνασίου της Κοινότητας. 

387 Ανάλογα φαινόµενα προστριβών συναντούµε στο Μοναστήρι, του οποίου η εφορεία βρίσκεται σε δυσχερή 
θέση απέναντι σε ανεξέλεγκτες δραστηριότητες ανθρώπων του Προξενείου και των προτεραιοτήτων που 
τίθενται από το «Σύλλογο προς ∆ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων.: «....Εκ των ολίγων τούτων πρόδη-

λον γίνεται ήδη ότι, εάν ο Σύλλογος δεν θελήσει να µεταβάλει το σύστηµα τούτο των ενεργειών αυτού, εν 

άλλαις λέξεσιν εάν δεν θελήσει αδελφικώς να συνεργασθή µετά της εφορείας εν συνεννοήσει, εν οµοφωνία 

και αρµονία, αύτη σταθεράν έχει απόφασιν να αποκρούσει πάσαν αυθαίρετον επέµβασιν αυτού και να αγω-

νισθεί µόνη κατά δύναµιν. Εν τη αποφευκταία ταύτη περιπτώσει οίκοθεν εννοείται οίος και ηλίκος κίνδυνος 

επικρέµαται τω ταλαιπώρω Ελληνισµώ εν πάση τη νοτιοδυτική Μακεδονία! Και ούτος εξ απερισκεψίας 

µάλλον ή εξ άλλης τινός αιτίας», «Α.Υ.Ε./Β’- Φακ. 1886- Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµ-
µάτων», στο: Βούρη, Σ., Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας, όπ.π. σσ. 153- 154. 

388  Τον παραπάνω ισχυρισµό αποδεικνύουν το απόσπασµα της επιστολής που παρατίθεται στο Παράρτηµα 7 
της σχολικής Εφορείας Θεσσαλονίκης προς το Γενικό Πρόξενο Θεσσαλονίκης Γ. ∆οκό βλ. Α.Υ.Ε - φακ. 

1891- αακ- Μακεδονία, και ανάλογη επιστολή της σχολικής εφορείας Μοναστηρίου της 2ας Ιουνίου 1890 
προς την Επιτροπή προς ενίσχυσιν της ελληνικής παιδείας και εκκλησίας, «Α.Υ.Ε.- ,φακ.1891- αακ- Μα-
κεδονία», στο: Βούρη, Σοφία, όπ.π. σσ.165-169.    
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τευξη των στόχων µέσα σε ένα υπαγορευµένο πλαίσιο συνεργασίας, στο οποίο οι αντιδράσεις 

λαµβάνουν χαµηλούς τόνους και η ισορροπία των σχέσεων εξαρτάται κάθε φορά από την 

ένταση και την ενεργητικότητα, που διοχετεύουν τα εµπλεκόµενα πρόσωπα- Μητροπολίτες, 

έφοροι των Σχολών, Πρόξενοι, υπάλληλοι των προξενείων389.  

Για τη διερεύνηση πάντως του  ερωτήµατος που θέσαµε παραπάνω, οφείλουµε να πα-

ρακολουθήσουµε περισσότερο προσεκτικά τις πτυχές της παρέµβασης του ελληνικού κρά-

τους στον τοµέα της χρηµατοδότησης, της διαχείρισης και της εποπτείας του σχολικού δικτύ-

ου στην Μακεδονία. 

 

9.2.2. Η χρηµατοδότηση του σχολικού δικτύου 

 Η αυτονόητη υποχρέωση των εγχώριων κοινωνικών φορέων να υποστηρίξουν  οικο-

νοµικά την προαγωγή και διάδοση των ελληνικών γραµµάτων ως παράγοντα πολιτισµικής 

και κοινωνικής προόδου µέσα στο πλαίσιο της κοινότητας υπαγωγής τους, θα υπακούσει από 

τη δεκαετία του 1870 και έπειτα και στη λογική της θωράκισης των εθνικών συµφερόντων, 

σύµφωνα µε την εθνική δεοντολογία που προσέδιδε αιτιακή σχέση στην ανάπτυξη της εκπαί-

δευσης και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της εθνικής συνείδησης απέναντι 

στον επαπειλούµενο κίνδυνο του πανσλαβισµού. Η ελληνική κυβέρνηση από το διάστηµα 

αυτό και έπειτα αναλαµβάνει το ρόλο του κύριου χρηµατοδότη του ελληνικού σχολικού δι-

κτύου στη Μακεδονία, µε την προσδοκία της ανάλογης παρέµβασης που συνεπάγεται αυτός ο 

ρόλος και της αρχής της ανταποδοτικότητας. 

Τα κονδύλια που εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό διοχετεύονται µε διάφο-

ρους µυστικούς ή όχι διαύλους  στα προξενεία, τις κοινότητες ή τους τοπικούς Συλλόγους. 

Με την ιδιότητα του Προέδρου του «εν Αθήναις Συλλόγου προς διάδοσιν των Ελλη-

νικών Γραµµάτων ο Κ. Παπαρρηγόπουλος αποστέλλει προς τον Πρόεδρο της κυβέρνησης 

επιστολή µε ηµεροµηνία 29 Απριλίου 1883 και θέµα την εθνολογική και εκπαιδευτική κατά-

σταση της Μακεδονίας στην οποία επισηµαίνει εκτός των άλλων και ότι: «....το ιθαγενές ελ-

ληνικόν στοιχείον καταβάλλει ετησίως υπέρ των εαυτού ιδρυµάτων υπέρ τα δύο τρίτα της όλης 

                                                 
389 Σε επιστολή τους οι εκπρόσωποι της Κοινότητας Μοναστηρίου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, Στ. ∆ραγού-

µη, επιτίθενται κατά του Προξένου Μοναστηρίου Κ. Πανουργιά για τη γενική συµπεριφορά του απέναντι 
στην ηγεσία της κοινότητας και τις οθωµανικές αρχές και προτείνουν την αντικατάστασή του. Βλ. 
«Α.Υ.Ε./Β’- Φακ. 1887- Προξενεία εν Ηπείρω, Αλβανικόν ζήτηµα», στο: Βούρη, Σοφία, όπ.π. σσ.165-
169.    
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δαπάνης` διότι, ως είποµεν, καταβάλλει λίρας οθωµανικάς 9341, προς συµπλήρωσιν των οποί-

ων ο Σύλλογος δεν παρέχει ετησίως ει µη λίρας οθωµανικάς 4.οοο» 
390.  

Η  επιχορήγηση που έλαβε το Γενικό Προξενείο Θεσσαλονίκης από την Επιτροπή 

προς ενίσχυσιν της ελληνικής Παιδείας και Εκκλησίας για την ενίσχυση της εκπαίδευσης 

ανήλθε για το έτος 1888-1889 στο ποσό των 3.286,64 17/40 οθωµανικών λιρών, από τις οποί-

ες 1.826 διατέθηκαν στις κοινότητες, 867 διατέθηκαν για την πληρωµή διδασκάλων, 150 για 

υποτροφίες, 408 για την κάλυψη αναγκών πρακτόρων και 24 για έξοδα γραφείου.391 

Για το έτος 1904 το Υπουργείο Εξωτερικών προϋπολογίζει τις δαπάνες που θα πραγ-

µατοποιήσει για τον αλύτρωτο ελληνισµό στο ποσό περίπου των 800.000 δραχµών, εκ των 

οποίων οι 313.831 δραχµές -13.819 οθωµανικές λίρες αφορούν τον τοµέα της εκπαίδευσης.  

Η διανοµή του ποσού, που διατίθεται για την εκπαίδευση του αλύτρωτου ελληνισµού 

από την  «Επιτροπή προς ενίσχυσιν της Εκκλησίας και Παιδείας» καθορίζεται ως εξής για τη 

χρονιά 1903-1904392: 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΙΙ: ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Α/Α Αιτία πληρωµής 1903-1904 

1 Προξενική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης   3.999,25 

2 Προξενική Περιφέρεια Σκοπίων      115,34 

3 Προξενική Περιφέρεια Μοναστηρίου   3.497,64    

4 Προξενική Περιφέρεια Σερρών   2.101,68 

5 Προξενική Περιφέρεια Καβάλας      288,04 

6 Προξενική Περιφέρεια Ελάσσονος      477,48 

7 Προξενική Περιφέρεια ∆εδέαγατς        84,69  

8 Προξενική Περιφέρεια Ανδριανουπόλεως      968,09  

9 Προξενική Περιφέρεια Φιλιππουπόλεως      178,69  

10 Προξενική Περιφέρεια Ιωαννίνων      147,14  

11 Προξενική Περιφέρεια Αργυροκάστρου      354,74 

12 Προξενική Περιφέρεια Αυλώνος      266,06 

13 Προξενική περιφέρεια Βερατίου      450,10 

14 Προξενική περιφέρεια ∆υρραχίου      440,10 

15 Προξενική περιφέρεια Πύργου      223,35  

16 Προξενική περιφέρεια Πρεβέζης        33,34 

17 Προξενική περιφέρεια Σκόδρας        20 

18 Προξενική περιφέρεια Βάρνης      133,34 

 ΣΥΝΟΛΟ  13.819,00 

 

                                                 
390 «Α.Υ.Ε.- Φακ. Β’ Σύλλογος προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων. Προξενεία Ηπείρου, Αλβανίας, Θρά-

κης», στο: Βούρη, Σοφία, Πηγές για την ιστορία της Μακεδονίας: Πολιτική και Εκπαίδευση, 1875- 1907, 
Παρασκήνιο, Αθήνα 1994 σσ 43- 44. 

391 Α.Υ.Ε. Φακ. 1889- κατ. Γ/αακ.- Μακεδονία- Εκπαιδευτικά Χορηγήµατα- Επιτροπή προς ενίσχυσιν της ελληνι-

κής Παιδείας και Εκκλησίας. 
392 Α.Υ.Ε. Φακ. 1904- κατ. Α/αακ-  Πίναξ του Προϋπολογισµού εξόδων. 
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Η ετεροβαρής κατανοµή από το Υπουργείο εξωτερικών του συνολικού ποσού που 

διατίθεται για την εκπαίδευση ανταποκρίνεται απόλυτα στις προτεραιότητες που έθεσε το 

ελληνικό κράτος για τις περιοχές, οι οποίες κατά την εκτίµηση των ιθυνόντων του θα µπο-

ρούσαν να αποτελέσουν τµήµατα του ελληνικού κράτους σε έναν επικείµενο διαµελισµό της 

τουρκοκρατούµενης Μακεδονίας, ή σε περιοχές στις οποίες η εθνική αντιπαράθεση εκδηλω-

νόταν µε µεγαλύτερη δυσχέρεια.. 

 

9.2.3. Επιθεώρηση 

 Η ανάπτυξη µε την πρωτοβουλία του ελληνικού κράτους ενός δικτύου επιθεωρητών 

της εκπαίδευσης είναι µία πραγµατικότητα του τελευταίου τέταρτου του 19ου αι., η οποία 

ανταποκρίνονταν στην πολύπλευρη ανάγκη της εποπτείας της κοινωνικής και εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας των Ελλήνων της Μακεδονίας. Ο χαρακτήρας, ο οποίος τουλάχιστον αρχικά 

δόθηκε στο ρόλο του επιθεωρητή ήταν όπως επισηµαίνεται περισσότερο πολιτικός: «...τρεις 

επιθεωρητάς περιοδεύοντας µάλλον χάριν πολιτικών συµφερόντων ή επιτηρήσεως των εκπαι-

δευτικών εργασιών». 393 

 Στο ίδιο πνεύµα για το ρόλο του επιθεωρητή εντάσσεται και το περιεχόµενο της επι-

στολής προς τον πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη µε ηµεροµηνία 4 Σεπτεµβρίου 1894,394 

στην οποία ο συντάκτης της- Π. Κωνσταντινίδης «Μακεδών», ο οποίος φαίνεται ότι είχε υ-

πηρετήσει στη θέση αυτή από το περιεχόµενο της επιστολής, θεωρεί ότι ο επιθεωρητής µπο-

ρεί να ιδρύει σχολεία, να επιθεωρεί την εργασία των δασκάλων, αλλά και να επεµβαίνει στις 

έριδες των κοινοτήτων, να ενεργεί ως πράκτορας και γενικά, «...να πράττει ό,τι ούτε ο αρχιε-

ρεύς ως εκ των πολυπληθών και πολυειδών αυτού καθηκόντων, ούτε ο Πρόξενος ως εκ του 

περιορισµένου κύκλου δράσεως αυτού και της αυστηράς επιβλέψεως των πράξεων αυτού υπό 

της Αρχής, δύνανται να επιτύχωσιν.»   

 Την οικονοµική κάλυψη του έργου των επιθεωρητών αναλάµβανε το ελληνικό κρά-

τος, µέσω της «επιτροπής προς ενίσχυσιν της ελληνικής παιδείας και εκκλησίας». Από σχετι-

κό πίνακα των χρηµάτων που χορήγησε η Επιτροπή για τη Β’ τετραµηνία του σχολικού έτους 

1904-1905395 πληροφορούµαστε ότι το συνολικό ποσό που διατέθηκε για την επιθεώρηση 

στην προξενική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 214,20 οθωµανικές λίρες. 

Καθοριστικός για το συντονισµό των προξενικών ενεργειών στο φλεγόµενο χώρο της 

Μακεδονίας υπήρξε ο Κανονισµός εργασίας των εν Ηπείρω, Μακεδονία και Θράκη προξέ-

                                                 
393«Α.Υ.Ε.-Β- Φακ. 1883- Προξενεία Μακεδονίας- Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν των Ελλην. Γραµµάτων», στο: 

Βούρη, Σ.,  Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας όπ.π. σσ. 80- 89. 
394 «Α.Υ.Ε.- Φακ. 1894- αακ/α», στο: Βούρη, Σ.,  Πηγές για την Ιστορία της Μακεδονίας, όπ.π. σσ. 254- 267. 
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νων» ο οποίος συντάχθηκε το 1904396 και στον οποίο, εκτός των άλλων, συµφωνείται η δρά-

ση προσώπων, που θα δρουν για λογαριασµό των Προξενείων και θα νοµιµοποιούν τη δράση 

τους µέσω των  Μητροπόλεων. Η θέση λοιπόν του «Γραµµατέα της Μητροπόλεως» αντιστοι-

χεί στη διεύθυνση και την εποπτεία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της προξενικής περι-

φέρειας και οι πληροφορίες διαβιβάζονται µέσω µιας µυστικής ιεραρχικής δοµής. Σηµαντικό 

είναι επίσης, όπως προκύπτει από τον Κανονισµό, η πρόβλεψη για διορισµό από τον πρόξενο 

Γενικού Επιθεωρητή των σχολείων της περιφέρειάς του397, ο οποίος φαίνεται ως υπάλληλος 

της Μητρόπολης.  

 Την ίδια περίοδο και σύµφωνα µε πληροφορίες που συλλέγουµε από την αλληλογρα-

φία του Προξενείου Θεσσαλονίκης µε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών398, ο Γενικός Επι-

θεωρητής ∆.. Σάρρος επιθεωρεί τα σχολεία Βοδενών, Οστρόβου, Βέροιας, Λαγκαδά, Ασβε-

στοχωρίου, Χορτιάτη, Αδραµερίου, Γερακαρού, Λεβέν, Αγίου Βασιλείου και Καβαλλαρίου. 

Ο επιθεωρητής Α. Παπαζαχαρίου τα σχολεία Αειβατίου, Γιουβέσνης, Λυκοβάνης, Μπερό-

βου, Σωχού και άλλων κοινοτήτων της Χαλκιδικής399. Ο Γ. Χατζηκυριακού τα σχολεία ∆ρά-

µας, ∆οξάτου, Τσατάλτσας, Εδερνιτζίκ, Προσωτσάνης, Πλεύκη, Βηστοτσάνης, ∆ρακόβης, 

Ροδολείβους, Βιτσίης, Καβάλας. Ο Α. Νάλτας, του οποίου η δράση µαρτυρείται και παραπά-

νω, τα σχολεία Μπουκόβου, Ορεχόβου, Λάχτσης, Μπρουσνηκίου, ∆ιχόβου, Φλωρίνης, Πι-

σοδερίου, Σοροβετσίου, Εµπορίου, Παλαιοχωρίου, κα. Η αναλυτική παράθεση των σχολείων 

που επισκέφτηκαν οι επιθεωρητές  -για τον πέµπτο που προέβλεπε το έγγραφο του Υπουργού 

Εξωτερικών δε γίνεται λόγος- αποδεικνύει την πραγµατικότητα της διανοµής στους επιθεω-

ρητές συγκεκριµένων περιοχών ολόκληρης της Μακεδονίας στις οποίες και έδρασαν. Μολο-

νότι µας διαφεύγουν αρκετές πληροφορίες για το περιεχόµενο της παρέµβασής τους και τα 

αποτελέσµατα της επιθεώρησης, από πληροφορίες που αντλούµε από την ανταλλαγή αλλη-

λογραφίας του Γ. Χατζηκυριακού µε τον ∆. Σάρρο400 παρατηρούµε: α) η έκθεση του επιθεω-

ρητή αποστέλλεται στον Μητροπολίτη Σερρών, β) ο επιθεωρητής ζητά την άδεια του Μητρο-

πολίτη για να ολοκληρώσει την επιθεώρησή του στο σαντζάκι Σερρών και ο Μητροπολίτης 

φέρεται να του απάντά: «ότι δεν είναι µεν ανάγκη επιθεωρήσεως των σχολείων του, αλλ’ αφού 

                                                                                                                                                    
395 Α.Υ.Ε. φακ. 1905 κατ. Α/17Β- Παιδεία εις Μακεδονίαν. 
396 Βλ. Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία, «Οι δοµές της κοινοτικής εκπαίδευσης στη Φλώρινα, στα τέλη του 19ου και τις 

αρχές του 20ου αιώνα», στο: Η εκπαίδευση στην Μακεδονία κατά την Τουρκοκρατία: πρώτη προσέγγιση 

και απογραφή, όπ.π. σ.275 
397 Στοιχεία από τα αρχεία του ΑΥΕ για τη δραστηριότητα του Σάρρου φιλοξενούνται στο παράρτηµα  4. 
398 Α.Υ.Ε. 1905, 10 ΚΑΤ Α/17Β Παιδεία εις την Μακεδονίαν. Περιεχόµενο: Επισκέψεις Επιθεωρητών στα σχολεία 

της Μακεδονίας. 
399 Για πιο αναλυτικές πληροφορίες βλ. όπ.π. σ.2 
400 Α.Υ.Ε., 1905, 56 κατ Η’/αακ. Εκπαιδευτικά Θεσ/νίκης. Περ.: Παρατηρήσεις µετά από περιοδεία (και πριν από 

νέα) επιθεωρητή σχολείων. 
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άπαξ διορίσθης επιθεωρητής, δύνασαι να τα επισκεφθείς ωφέλεια πάντοτε θα προκύψει και όχι 

βλάβη»401, γ) το διάστηµα που αποστέλλεται η επιστολή, 5 Ιουνίου 1905, τα περισσότερα 

σχολεία της περιφέρειας του επιθεωρητή βρίσκονται σε διαδικασία εξετάσεων, δ) ο επιθεω-

ρητής Γ. Χατζηκυριακού ζητά από το ∆. Σάρρο πληροφορίες για το τι οφείλει να κάνει στο 

εφεξής γιατί θεωρεί ότι στις Σέρρες δε θα έχει να κάνει κάτι ιδιαίτερο τους µήνες  του καλο-

καιριού, ε) κάνει λόγο για τη σύνταξη γενικού προϋπολογισµού που θα συντάξει η Μητρόπο-

λη Θεσσαλονίκης.  

Από έκθεση του επιθεωρητή Αγγέλου Παπαζαχαρίου, σε έναν µεταγενέστερο κύκλο 

επιθεώρησης των σχολείων, για µια περιοδεία που αφορά το διάστηµα από 8 µέχρι και 24 

∆εκεµβρίου του 1905, ενδιαφέρον παρουσιάζουν η καταγραφή των λειτουργούντων σχολεί-

ων, των διδασκόντων και της επάρκειάς τους402, οι υποδείξεις των λειτουργικών τους ανα-

γκών και των προτεραιοτήτων που θα δοθούν στην πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, τη 

συντήρηση των διδακτηρίων και την προσθήκη τάξεων και νηπιαγωγείων, καθώς και οι ανα-

φορές σε πρακτικές και µεθοδεύσεις των δασκάλων και  των κοινοτικών αρχόντων των πε-

ριοχών, όπως και στην άποψη των Επιθεωρητών για το µέτρο της παρέµβασής τους στην εκ-

παίδευση της Μακεδονίας.403 Σύµφωνα µε την άποψη του Επιθεωρητή είναι επιβεβληµένος ο 

έλεγχος των διορισµών των εκπαιδευτικών τουλάχιστον στις κοινότητες, οι οποίες χρηµατο-

δοτούνται από το ελληνικό κράτος. 

Ο κεντρικός ρόλος των επιθεωρητών των σχολείων στην προώθηση και διαχείριση 

του εκπαιδευτικού δικτύου στο χώρο της Μακεδονίας γίνεται αισθητός και από τα αιτήµατα 

των οποίων αποδέκτης γίνεται ο Γενικός Επιθεωρητής ∆. Σάρρος, τα οποία και καταδεικνύ-

ουν ότι στη συνείδηση κοινοτικών παραγόντων, δασκάλων και πολιτών εγκαθιδρύεται η ά-

ποψη ενός παράλληλου ή και προϊσταµένου διοικητικού φορέα των σχολείων, σε σχέση µε 

αυτόν των σχολικών εφορειών.  Έτσι, από τα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και πάλι 

                                                 
401 Για το ίδιο θέµα, βρίσκεται στη διάθεσή µας και επιστολή του Γ. Χατζηκυριακού προς τον Μητροπολίτη 

Σερρών, µε  ηµεροµηνία  9 Ιουνίου 1905, στην οποία ο επιθεωρητής ενηµερώνει για αναθεώρηση του 
προγράµµατος επιθεώρησης στα σχολεία, Α.Υ.Ε.,1905, 56 κατ Η’/αακ. Εκπαιδευτικά Θεσ/νίκης. Περ.: 

Αναχώρηση Επιθεωρητή για περιοδεία στα σχολεία Νιγρίτας.  
402 «.....το διδακτήριον, ον τρώγλη σκοτεινή ρυπαροτάτη. Αντάξιος του σχολείου είναι και ο διδάσκαλος Αποστολί-

δης, πολλάκις µετελθών και το  του επαίτου επάγγελµα, όστις εξακολουθεί να είναι ρακένδυτος και ρυπαρός 

γέµων φθειρών. Είναι εκλεκτός του σεβασµιωτάτου Ιερισσού και αγίου Όρους, όστις ή φρενοβλαβείς ή ρα-

κοπότας διδασκάλους συνιστά εις τας κοινότητας της επαρχίας αυτού και σπανίως και αυτός νηφάλιος ων», 

στο : Α.Υ.Ε. 1905 59/ι ΙΒ’-ΙΓ’ Εκθέσεις Περί Μακεδονίας. Περ: Έκθεση του Επιθεωρητή των σχολείων 

Αγγ. Παπαζαχαρίου περί των χωρίων.... του καζά Κασσάνδρας και Βασιλικών της υποδιοικήσεως Θεσσα-

λονίκης (8-12/ 24-12-1905).    
403 «....Επειδή  η µέθοδος αύτη είναι συνήθης εν Χαλκιδική του να εγκολπούνται δηλονότι οι διδάσκαλοι τους πρω-

εστώτας ή τους ισχύοντας εν τοις χωρίοις ως και πέρυσιν εγράψαµεν, στηριζόµενοι δε εις την εύνοιαν αυ-

τών να ασχηµονώσιν, εφ’ όσον δεν έχοµεν αρχιερείς ενδιαφεροµένους υπέρ των κοινοτήτων, αναγκαιοτά-

την θεωρούµεν τουλάχιστον διά τας κοινότητας, αίτινες λαµβάνουσιν εθνικήν επιχορήγησιν, να διορίζονται 
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γνωρίζουµε την ύπαρξη επιστολών δασκάλων προς το Γενικό Επιθεωρητή, στις οποίες ζητεί-

ται  η άδεια µετάβασης από την κοινότητα της υπηρεσίας τους στη Θεσσαλονίκη404, αρµοδιό-

τητα που σε κάθε περίπτωση η σχολική εφορεία θεωρεί αποκλειστικά δική της, επιστολής 

µαθητή του Υποδιδασκαλείου Θεσσαλονίκης στην οποία διαµαρτύρεται για τη διαγωγή κά-

ποιου γνωστού του δασκάλου405 και πρόσκλησης στο Γεν. Επιθεωρητή από τον Μητροπολίτη 

Καµπανίας  Παρθένιο και τους εφόρους της κοινότητας Γιδά, προκειµένου να παρευρεθεί ο 

ίδιος στις σχολικές προφορικές εξετάσεις της χρονιάς. Σε συνεδρίαση της σχολικής εφορείας 

Φλωρίνης της 30ης Σεπτεµβρίου του 1905 ονοµάζεται ο επιθεωρητής των σχολείων Α. 

Νάλτσος, ο οποίος εδρεύει στο Μοναστήρι και µάλιστα διαφαίνεται ανάµεσα στα µέλη της 

Εφορείας η αίσθηση µιας «ακαθόριστης Αρµοδιότητας», που αναλαµβάνει ενεργό ρόλο στα 

εκπαιδευτικά πράγµατα της κοινότητας.406 

Είναι σαφές ότι ο συγκεκριµένος παρεµβατικός ρόλος των Επιθεωρητών αντλείται 

από τη βούληση του Υπουργείου Εξωτερικών του ελληνικού κράτους να µεθοδεύσει στην 

εκπαίδευση της Μακεδονίας ένα σύστηµα εποπτείας και ελέγχου, ίσως και να άρει τις διαφο-

ροποιήσεις που ήταν σαφείς από κοινότητα σε κοινότητα. Σύµφωνα µε την ίδια τη βούληση 

του Υπουργείου Εξωτερικών407, ως έργο των επιθεωρητών ορίζεται η καταγραφή των εκπαι-

δευτικών αναγκών των περιοχών υπαγωγής τους, η κατάρτιση κατάλληλων προγραµµάτων, η 

σύνταξη εθνικών αναγνωστικών, ο έλεγχος του διδακτικού προσωπικού. Επίσης, γίνεται λό-

γος για σύνταξη εκθέσεων, στις οποίες θα καταγράφεται η εκπαιδευτική κατάσταση και θα 

προτείνονται µέτρα για την ανάσχεση δυσχερειών και τη µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατι-

κότητα  του σχολικού δικτύου. Μέσα στο συγκεκριµένο παρεµβατικό πλαίσιο, µας διασώζο-

νται για το σχολικό έτος 1905-1906 πληροφορίες σχετικά µε τη σύσταση σχολείων και νη-

πιαγωγείων στις µητροπολιτικές περιφέρειες Πελαγωνείας, Μογλενών, Κορυτσάς και Πρε-

σπών, ύστερα από εισήγηση των επιθεωρητών408   

Παράλληλα, αυτή την περίοδο, σε ένα περισσότερο τοπικά περιορισµένο και οροθε-

τηµένο πλαίσιο λειτούργησε, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των αρχείων των κοινοτήτων, όπως 

είδαµε παραπάνω και ο θεσµός του «Επιθεωρητή των Σχολών της Κοινότητας». Στη Φλώρι-

να, ο ∆ιευθυντής της Αστικής Σχολής αναλαµβάνει και το ρόλο της επιθεώρησης των σχο-

λείων, επιφορτισµένος µε αρµοδιότητες όπως είναι ο διορισµός του προσωπικού, η σύνταξη 

                                                                                                                                                    
οι διδάσκαλοι υπό του γραφείου της Γεν. Επιθεωρήσεως, ίνα µη τα εκ των ιδρώτων των ελευθέρων αδελ-

φών χρήµατα ασκόπως σπαταλώνται» Α.Υ.Ε. 1905 59/ι ΙΒ’-ΙΓ’ Εκθέσεις Περί Μακεδονίας  
404

 Α.Υ.Ε. 1905 56 κατ Η’/αακ. Εκπαιδευτικά Θεσσαλονίκης. Περ.: Περί διορισµού διδασκάλου. 
405 Α.Υ.Ε. 1905 56 κατ. Η’/αακ Εκπαιδευτικά Θεσσαλονίκης Περ.: Περί διαγωγής και συµπεριφοράς διδασκάλου. 
406 Βλ. Ηλιάδου- Τάχου, όπ.π, σ. 276 
407 Βούρη, Γλυκερία- Σοφία, Πηγές στην ιστορία της Μακεδονίας: Πολιτική και εκπαίδευση 1875-1907, Αθήνα 

1994, σσ. 304-305. 
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εκθέσεων για την κατάσταση  των Σχολών και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Πέραν αυτού 

του ρόλου, όπως υποστηρίζει η Ηλιάδου - Τάχου  ο Επιθεωρητής αναλαµβάνει έναν ρόλο 

µεσολαβητή ανάµεσα στην Μητροπολιτική αρχή και το Προξενείο Μοναστηρίου ενώ η θέ-

σπισή του είχε να κάνει µε την επιµέλεια του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την 

αναβάθµιση της εκπαίδευσης της Φλώρινας. Η διαδοχική ανάληψη του ρόλου αυτού από 

ανθρώπους που είχαν άµεση σχέση µε το Προξενείο επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση. Ο 

Χριστόδουλος Φυλακτός -διορισµένος ως «Επιθεωρητής και ∆ιευθυντής των Σχολών της 

Φλώρινας»- είχε διατελέσει Επιθεωρητής Μοναστηρίου, ο Α. Γιαννόπουλος -διορισµένος ως 

«Γραµµατέας της µητρόπολης Μογλενών»- δολοφονήθηκε από Βούλγαρους πράκτορες, α-

φού ο ίδιος είχε πρότερα δολοφονήσει Βούλγαρο ιερέα, ο Βασίλης Μπάλκος -διορισµένος ως 

«∆ιευθυντής, Γενικός Επόπτης των Σχολών και Ιεροκήρυξ»- ενεργοποιήθηκε έντονα για την 

ένοπλη αντιπαράθεση του Μακεδονικού αγώνα.409  

Η σηµαντική δραστηριοποίηση των Επιθεωρητών, που έδρασαν για λογαριασµό του 

ελληνικού κράτους στο χώρο της Μακεδονίας, εκτός από την υποστήριξη των Μητροπόλεων 

και των κοινοτικών σωµατείων γνώρισε σε κάποιες περιπτώσεις και την αντιπαλότητά τους. 

Ο διορισµός του επιθεωρητή Ιωαννίδη στην µητροπολιτική περιφέρεια του Μοναστηρίου στα 

τέλη του 1907 αντιµετώπισε την άρνηση του Μητροπολίτη Ιωακείµ, ο οποίος µάλιστα επικα-

λέστηκε και διαδοχικές αποφάσεις της Ι. Συνόδου, σύµφωνα µε τις οποίες «...ο θεσµός των 

επιθεωρητών απεδείχθη ανωφελής και επιβλαβής».
410 Ο Ιωακείµ προτείνει ως «δείγµα διαλ-

λακτικότητας» την περιβολή του επιθεωρητή µε το µοναχικό σχήµα, προκειµένου να αποδε-

χθεί το διορισµό του. Μολονότι ο Πρόξενος του Μοναστηρίου εικάζει ότι η άρνηση του Μη-

τροπολίτη να δεχθεί τον επιθεωρητή σχετίζεται µε οικονοµικές αξιώσεις του από το ελληνικό 

κράτος, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν, τόσο η παραδοχή του ίδιου του Προξένου ότι ανάλογη 

θα πρόσµενε και τη στάση του Μητροπολίτη Μογλενών για τον εκεί διορισµό του Ιωαννίδη, 

όσο και η επίκληση αποφάσεων της Ιεράς Συνόδου για το «επιβλαβές» του θεσµού δηµιουρ-

γούν την αίσθηση ότι ο θεσµός των επιθεωρητών των ελληνικών σχολείων είχε αρχίσει να 

ενοχλεί τις κοινοτικές αρχές. Οι ενισχυµένες αρµοδιότητες των επιθεωρητών στον τοµέα της 

εκπαίδευσης, και η έκθεση των κοινοτικών και αρχιερατικών εκπροσώπων στις οθωµανικές 

αρχές, όπως συνέβη σε πολλές περιπτώσεις, είναι πιθανές αιτίες µιας κάποιας δυσφορίας, η 

οποία βέβαια εκφράστηκε στο πλαίσιο της αλληλεξάρτησης των παραγόντων της εκπαίδευ-

σης, όπως την περιγράψαµε παραπάνω. 

                                                                                                                                                    
408 Βλ. Μπελιά, Ελένη, όπ.π. σ. 36 
409 Αναλυτικά για την εκπαιδευτική και πολιτική δραστηριοποίηση των επιθεωρητών των σχολείων στην µητρο-

πολιτική περιφέρεια των Μογλενών, βλ. Ηλιάδου-Τάχου, Σοφία, όπ.π σσ. 276- 288. 
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ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
         

                                  

                                                              Τυπική και θεσµοθετηµένη σχέση    
                                                              Άτυπη σχέση   
        Ποµπός πληροφοριών και αποφάσεων 
                                                             ∆έκτης πληροφοριών και αποφάσεων       
                          

                                                                                                                                                    
410 Βλ. «Α.Υ.Ε.- Φακ. 1907- αακ/ΙΘ’- Εκπαιδευτικά Μακεδονίας», στο: Βούρη, Σοφία, όπ.π. σσ. 335-336.  

 

 ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
Επιθεωρητές- ∆ιεύθυνση της ∆ηµόσιας 

Εκπαίδευσης-τµήµατα παιδείας                                                                    

    ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 

∆ΙΑΡΚΕΣ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ-

ΠΚΕΕ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΕΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ 
∆ηµογεροντίες 

Αντιπροσωπεία 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΑΣ 

Ενοριακές Εφορείες 

ΦΙΛΕΚΠΑΙ-
∆ΕΥΤΙΚΟΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙ-
ΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ   

ΚΡΑΤΟΥΣ 
Πρόξενοι- Υποπρόξενοι, 

Επιθεωρητές 



9.3. Η δράση των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και των αδελφοτήτων στο 

χώρο της Μακεδονίας 

 Στην ευρύτερη περιφέρεια της Μακεδονίας αναπτύχθηκαν και έδρασαν την περίοδο 

του δεύτερου µισού του 19ïõ και των αρχών του 20ου αιώνα οι φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι 

και Αδελφότητες που είχαν ως σκοπό τους, σε ότι αφορά την εκπαίδευση, «την ενίσχυσιν και 

διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων». Στην µελέτη αυτή δε θα επιχειρήσουµε να δούµε διε-

ξοδικά την πολύπλευρη συµβολή των συλλόγων στην εκπαιδευτική, και γενικότερα στην 

πνευµατική ανάπτυξη του χώρου της Μακεδονίας
411, αλλά θα εστιάσουµε την προσοχή µας 

στο βαθµό της συµβολής των συλλόγων στην ανάπτυξη και ενίσχυση του σχολικού δικτύου 

και ιδιαίτερα στις σχέσεις, που αρθρώνονται µε τις σχολικές εφορίες των κοινοτήτων. 

 Ο Κ. Θ. Μπονίδης στο βιβλίο του «Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ως φο-

ρείς παιδείας και πολιτισµού στη διαφιλονικούµενη Μακεδονία (1869-1914)» διακρίνει  την 

εξάπλωση και δραστηριοποίηση δύο κατηγοριών συλλόγων: « α) των περιφερειακών µακεδο-

νικών συλλόγων, που όριζαν ως πεδίο δράσης τους την πόλη ή την κωµόπολη στην οποία ιδρύ-

θηκαν και τα περίχωρά της και ως µέσα για την πραγµατοποίηση του σκοπού τους τη συντήρη-

ση και βελτίωση των σχολείων που ήδη λειτουργούσαν στην περιφέρειά τους ή την ίδρυση νέων, 

καθώς και την παροχή οικονοµικής βοήθειας και υποτροφιών σε απόρους και επιµελείς µαθη-

τές
412

 και β) των κεντρικών µακεδονικών συλλόγων, οι οποίοι όριζαν ως ακτίνα δράσης τους 

ολόκληρη τη Μακεδονία και προέβλεπαν ακόµη πιο δαπανηρά µέσα για την επίτευξη του σκο-

πού τους.»413 

 Ανάµεσα στις δραστηριότητες των συλλόγων υπήρξε η ίδρυση, η συντήρηση και η 

οικονοµική ενίσχυση σχολείων στις κοινότητες στις οποίες έδρευαν. Αντίστοιχα, οι κεντρικοί 

σύλλογοι µεριµνούσαν για την ενίσχυση των σχολείων σε ευρύτερη περιφέρεια, είτε στα όρια 

του καζά, ή και της Μακεδονίας ολόκληρης. Μόνον ο Φιλολογικός Σύλλογος της Κωνστα-

ντινούπολης προσέφερε για τα σχολεία της Μακεδονίας τη διετία 1872-1874, το ποσό των 

1385 λιρών, που αντιστοιχούσε στο 69% περίπου των συνολικών του εξόδων για το διάστηµα 

αυτό.414  

                                                 
411 Αναλυτικά η δράση των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και αδελφοτήτων της Μακεδονίας  παρουσιάζεται στη 

συνθετική εργασία του Κ. Θ. Μπονίδη, Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι ως φορείς εθνικής παι-

δείας και πολιτισµού στη διαφιλονικούµενη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1996. 
412 Η υπογράµµιση δική µου. 
413 Κ. Θ. Μπονίδης, όπ.π. σ.57 
414 Βλ. Μπονίδης, Θ. Κυριάκος, «Η δραστηριότητα και η λειτουργία των ελληνικών φιλεκπαιδευτικών συλλό-

γων στη Μακεδονία κατά την περίοδο 1869-1914», σ.77 στο: Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά την 

Τουρκοκρατία- Πρώτη προσέγγιση και απογραφή. 
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 Αντίστοιχα, σηµαντική υπήρξε η οικονοµική ενίσχυση διαφόρων κοινοτήτων από 

τους τοπικούς Συλλόγους, των οποίων η συµβολή στην ανέγερση και συντήρηση σχολείων 

φαίνεται να υπήρξε καθοριστική. Ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης το ίδιο χρονι-

κό διάστηµα, 1872-1874 προσέφερε για την ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων της Θεσσαλονίκης 

ποσό µεγαλύτερο από 10500 γρόσια.415 Η αδελφότητα «Μέλισσα» Βέροιας προσέφερε επα-

νειληµµένα διάφορα ποσά για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων. Από την αλληλογραφία 

του Μητροπολίτη Βέροιας Κωνστάντιο, µε ηµεροµηνία 18 Μαΐου 1898416 η αδελφότητα χο-

ρηγεί στη σχολική Εφορεία της κοινότητας µεγάλο ποσό χρηµάτων για τη συντήρηση των 

σχολείων. Αργότερα η ίδια αδελφότητα κάλυψε δαπάνη  300 λιρών για την ανέγερση του 

Ηµιγυµνασίου της κοινότητας σε µια εποχή που η κοινότητα Βέροιας είχε περιέλθει σε οικο-

νοµικό αδιέξοδο.417 Η σχολική Εφορεία Νευροκοπίου σε αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της 

ασχολείται µε το ύψος της χρηµατοδότησης που της παρέχει ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος 

Σερρών, το οποίο ανέρχονταν στις 100 οθωµανικές λίρες µέχρι και τις 17-12-1904, ενώ έκτο-

τε αυξήθηκε στις 130 λίρες.418 Παρόµοιες δραστηριότητες των Συλλόγων παρατηρούνται 

σχεδόν σε κάθε ελληνικό αστικό κέντρο της Μακεδονίας. 

 Σηµαντική υπήρξε η δραστηριοποίηση των Συλλόγων επίσης στους τοµείς παροχής 

υποτροφιών σε άπορους και ικανούς µαθητές, έκδοσης και διανοµής βιβλίων, εκπαίδευσης, 

µισθοδοσίας και διορισµών εκπαιδευτικών στα σχολεία της Μακεδονίας.419 Στο πλαίσιο του 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης λειτούργησε η «εκπαιδευτική Επιτροπεία», η 

οποία οργανώθηκε για να διαχειρισθεί αποκλειστικά εκπαιδευτικά θέµατα που σχετίζονταν 

σχεδόν µε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.420 Με πρωτοβουλία του «εν 

                                                 
415 Ιδιαίτερα για την περίπτωση του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και τη δραστηριοποίησή του 

στον τοµέα αυτό βλ. Παπαδόπουλου Στέφανου, όπ.π. σσ 110- 122.  
416

 Επιστολή αρ. 76 του Μητροπολίτη Βεροίας Κωνστάντιου µε ηµεροµηνία 18 Μαΐου 1898, «προς  το προεδρείο 
αδελφότητος Μέλισσα». στην οποία ο Μητροπολίτης επισηµαίνει: « Του περιεχοµένου της από 5 Μαΐου 

1898, αιτήσεως της αδελφότητος υποβληθέντος χθες τη αντιπροσωπεία απεφασίσθη το εξής: ∆ια δαπάνης 

100 µεχρι 150 λιρών, ας συµφώνως τη προτάσει της θα καταβάλλει η αδελφότης, να διορθωθώσιν αρµοδί-

ως τα κτίρια του ηµιγυµνασίου και της αστικής σχολής, εξ ων η µεν αστική θα χρησιµεύσει ως ηµιγυνάσιον 

(περιέχον και δύο τάξεις της αστικής) το δε έτερον θα χρησιµεύσει ως αστική δια τας 4 τάξεις αυτής. Η επι-

διόρθωσις αύτη περατωθήσεται εντός του προσεχούς Αυγούστου...»    
417 Βλ. Χιονίδη, Χ.Γ., Τα σχολεία της Βέροιας, όπ.π. σ. 26 και  Χριστοδούλου, Ε., Ιστορία της Βεροίας, σσ.  89-

91. 
418 Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, Κώδιξ 5, Εκπαιδευτήρια 1904-1909, Συνεδριάσεις της σχολικής Εφο-

ρείας της κοινότητας Νευροκοπίου, Συνεδρίαση Β’, 13 Σεπτεµβρίου 1904 & Συνεδρίαση Ε’, 17 ∆εκεµ-
βρίου 1904. 

419 Για τις δραστηριότητες αυτές των συλλόγων βλ. Μπονίδη, Κυριάκου, Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλο-

γοι ως φορείς....., όπ.π. σσ. 117- 166. 
420 Βλ. «Κανονισµός της Εκπαιδευτικής Επιτροπείας του Συλλόγου, Ι∆’, ΙΕ’ και ΙΣΤ’ έτος του εν Θεσσαλονίκη 

Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Αθήναι 1889», σσ. 76 κ.ε., όπου στο Β’ άρθρο του Κανονισµού της Εκπαι-
δευτικής Επιτροπείας αναφέρεται ότι: « (Η επιτροπεία) µελετά τα της διατάξεως και τας ανάγκας των ε-

νταύθα και πέριξ σχολείων, συνάγει τα αναγκαία συµπεράσµατα και συνιστά τα αρµόδια τοις Σχολείοις 
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Σέρραις Μακεδονικού Συλλόγου» πραγµατοποιήθηκε το 1872 στις Σέρρες η ίδρυση διδασκα-

λείου, κάτι που συνέβη και στη Θεσσαλονίκη το 1876, µε την αποφασιστική συµβολή του 

«εν Αθήναις συλλόγου προς διάδοσιν των ελληνικών γραµµάτων». Παράλληλα οι κεντρικοί 

µακεδονικοί σύλλογοι αποτελούσαν «τον ενδιάµεσο αγωγό µεταξύ των κοινοτήτων και των 

εκπαιδευτικών»421 , προκειµένου να επιτευχθεί συντοµότερα και αποτελεσµατικότερα η στε-

λέχωση του σχολικού δικτύου στη Μακεδονία. 

  Η εντατικοποίηση της δραστηριότητας των συλλόγων, κυρίως την εικοσαετία 1870-

1890, προέβαλε και την ανάγκη της ύπαρξης ενός διαύλου επικοινωνίας µεταξύ τους, καθώς 

το πεδίο και το εύρος της δράσης τους πολλές φορές αλληλοκαλύπτονταν. Με κύριο σκοπό 

το συντονισµό των δραστηριοτήτων τους, 63 συνολικά σωµατεία και ανάµεσά τους και πολ-

λά που δρούσαν και στη Μακεδονία, συµµετείχαν σε συνέδριο το 1879 στην Αθήνα. Παρόλα 

αυτά η ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας και συντονισµού δεν ευοδώθηκε σε ιδιαίτερο 

βαθµό. 

 Η φύση και ο βαθµός της παρέµβασης των συλλόγων στην εκπαιδευτική δραστηριό-

τητα των κοινοτήτων είναι το κύριο ζήτηµα που µας απασχολεί στο πλαίσιο της εργασίας 

αυτής και µολονότι είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν σηµαντικά δεδοµένα και  πηγές, µπορού-

µε να αρκεστούµε σε κάποιες επισηµάνσεις µε βάση συγκεκριµένα παραδείγµατα. 

 1) Είναι σηµαντική η διερεύνηση του επιπέδου και της ποιότητας των σχέσεων που 

εγκαθιδρύονται ανάµεσα στα µέλη των σχολικών εφοριών και τα αντίστοιχα των συλλόγων. 

Από µία πρώτη έστω, αναδίφηση στις πρακτικές και το ύφος της µεταξύ τους επικοινωνίας, 

φαίνεται ιδιαίτερα λειτουργικός ο διαχωρισµός των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων σε κεντρι-

κούς και  τοπικούς. Έτσι είναι άξια προσοχής η διατύπωση και το ύφος δύο διαδοχικών επι-

στολών της Εκπαιδευτικής και Φιλανθρωπικής Αδελφότητος «Αγαπάτε Αλλήλους»422 προς 

τους ∆ηµογέροντες και τους Εφόρους της κοινότητας Ασβεστοχωρίου423 στις οποίες διακρί-

νουµε την αντίληψη µιας προϊστάµενης αρχής:  

 Εν Κωνσταντινουπόλει τη 17 Φεβρουαρίου 1884. 

«.....εγκρίνοµεν πάσας τας ενεργείας ηµών σχετικώς µε την εκλογήν του διδάσκοντος εν τοις 

υµετέροις σχολείοις προσωπικού... τα προγράµµατα όλων των σχολών, είτε βοηθουµένων είτε 

                                                                                                                                                    
προγράµµατα των µαθηµάτων. Μελετά δε και Κανονισµούς άλλων ξένων Σχολείων ενταύθα τε και αλλαχού 

προς αντιπαραβολήν προς τα ηµέτερα.» 
421 Βλ. Μπονίδη, Κυριάκου, Η δραστηριότητα των ελληνικών φιλεκπαιδευτικών συλλόγων.., όπ.π. σ.91 
422 Η Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότητα «Αγαπάτε Αλλήλους» αποτέλεσε από το 1881 και έπειτα 

τον φορέα ο οποίος εξέφραζε στην ουσία την εκπαιδευτική πολιτική του Πατριαρχείου, όταν ο Φιλολογι-
κός Σύλλογος Κωνσταντινούπολης έπεσε στην δυσµένεια του Πατριαρχείου, για τις ριζοσπαστικές αντι-
λήψεις του.  

423 Οι δύο επιστολές αυτές µε ηµεροµηνία 17-2-1884 και 10-8-1884 αντίστοιχα δηµοσιεύονται στο Μπονίδη 
όπ.π σσ.235-237 
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µη υπό  της ηµετέρας Αδελφότητος θέλουσιν αποστέλλεσθαι τω ηµετέρω συµβουλίω και εγκρί-

νεσθαι υπ’ αυτού.» 

 

 Εν Κωνσταντινουπόλει τη 10 Αυγούστου 1884 
«....Η από 30 7βρίου υµετέρα επιστολή ενεποίησεν ηµίν αλγεινοτάτην εντύπωσιν. Χωρίς δε να 

εισέλθωµεν εις πολλάς και ανωφελείς συζητήσεις δηλούµεν οριστικώς ότι επ’ ουδενί λόγω δυ-

νάµεθα να ακυρώσωµεν τον ηµέτερον κανονισµόν και να παραιτηθώµεν του δικαιώµατος του 

διορίζειν τους διδασκάλους
424

, ότι δε αν επιµένητε αρνούµενοι, θέλοµεν αναγκασθή µετά µεγί-

στης λύπης, ίνα, από του προσεχούς 7âñßïõ, µεταθέσωµεν αλλαχού την αυτόθι ηµετέραν 

σχολήν, αν µη είχοµεν αναλάβει υποχρεώσεις απέναντι των δύο αυτόθι διδασκάλων....» 

 

 Η ίδια αντίληψη διαφαίνεται και στην απαντητική επιστολή της αντιπροσωπείας της 

κοινότητας Βέροιας προς την «Αγαπάτε Αλλήλους» της 18çò Ιουνίου 1898425 (Βλ. Παράρτη-

µα 2), στην οποία ο Μητροπολίτης Βέροιας, ως πρόεδρος της «Εφορείας των Σχολών» εκθέ-

τει  την εκπαιδευτική κατάσταση της µητροπολιτικής του περιφέρειας. 

Η εντύπωση που δηµιουργείται από την ενδεικτική αυτή σταχυολόγηση των παραθε-

µάτων των επιστολών είναι ότι πέρα από την κάθετη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στην Εφο-

ρεία και την αδελφότητα, τίθεται θέµα αυτονοµίας της καθήδην αρµόδιας αρχής απέναντι σε 

µια άλλη άτυπη και ιδιωτική και µάλιστα κατά παράβαση του  κοινοτικού εθιµικού δικαίου 

που αργότερα το 1906 κατοχυρώθηκε µέσω του κοινοτικού Κανονισµού Ασβεστοχωρίου426.  

Η συγκεκριµένη εικόνα έρχεται να επιβεβαιώσει τη συγκεντρωτική λογική που εξέφραζε η 

συγκεκριµένη αδελφότητα αλλά και να αµφισβητήσει την αυτόνοµη και αυτοδιαχειριστική 

δυνατότητα της σχολικής Εφορείας απέναντι στους λεγόµενους κεντρικούς συλλόγους, οι 

οποίοι είχαν την αίσθηση της ύπατης διοικητικής αρχής της εκπαίδευσης των Ελλήνων της 

οθωµανικής αυτοκρατορίας. Ο ίδιος ο Η. Βασιάδης, κύριος εκφραστής και εµπνευστής του 

Φιλολογικού Συλλόγου της Κωνσταντινούπολης θεωρούσε το ρόλο που επιτελούσε ο Σύλλο-

γος αντίστοιχο «του υπουργείου παιδείας των εν τη Τουρκία Ελλήνων.»427 

 Εντελώς διαφορετική είναι η εντύπωση που µας δίδεται από αντίστοιχη επιστολή του 

«εν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου» προς τους Εφόρους της κοινότητας, σταλεί-

                                                 
424 Η υπογράµµιση δική µου. 
425 Αλληλογραφία Αντιπροσωπείας Κοινότητας Βερροίας. Επιστολή 94 του Μητροπολίτη Βερροίας Κωνστάντιου 

προς το Προεδρείο της Φιλεκπαιδευτικής και φιλανθρωπικής αδελφότητος «Αγαπάτε Αλλήλους». 
426 Βλ τον «Κανονισµό της Ορθοδόξου Κοινότητος Ασβεστοχωρίου (1906)» Κεφάλαιον Ε’ άρθρα 22 και 23, 

στο: Παπαστάθη Χ. όπ.π. σ.184. 
427 Κ. Θ. Μπονίδης, όπ.π. σ.90 
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σα τη 10ç Απριλίου 1885 και αριθµό 5004428, στην οποία κυριαρχεί ένα διαφορετικό πνεύµα 

και ύφος. Οι προστακτικές διατυπώσεις αντικαθίστανται στο συγκεκριµένο παράδειγµα από 

την εµφανή θέληση για συνεργασία πάνω στα κοινά ζητήµατα: « ....εν γένει δε εκφράζοµεν 

την µεγίστην ηµών επιθυµίαν να ανταλάσσωµεν σκέψεις αφορώσας τας κατά του ηµετέρου έ-

θνους διευθυνοµένας ενεργείας των σχισµατικών ή  ρουµούνων. Αποβλέποντες δε εις τας δεινάς 

και κρισίµους περιστάσεις, τας οποίας το ηµέτερον έθνος διατρέχει και πεποιθότες επί τοις φι-

λοπάτρισιν αισθήµασι, τα οποία χαρακτηρίζουσιν υµάς, ελπίζοµεν ότι µετά προθυµίας θέλετε 

φροντίσει και εκπληρώσητε την εθνικήν ηµών επιθυµίαν. 

     ∆ιατελούµεν µετά πολλής υπολήψεως.» 
2) Η διερεύνηση της σύνθεσης των συµβουλίων των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων και 

των αντίστοιχων κοινοτικών σχολικών Εφορειών µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σε µεγάλο 

βαθµό τα ίδια πρόσωπα εναλλάσσονται στα δύο σώµατα και υπηρετούν µέσω αυτών την εκ-

παίδευση της κοινότητας ή της περιφέρειας στην οποία υπάγονται. Ο πίνακας ΧΙV παρουσιά-

ζει αυτή την εναλλαγή των προσώπων  στην κοινότητα Θεσσαλονίκης. 

Η παρατήρηση αυτή αφορά, εκτός από τη συνάφεια των δύο σωµατείων, καθώς απαρ-

τίζονται από τα ίδια κατά καιρούς πρόσωπα, και την πτυχή του πλαισίου της δραστηριοποίη-

σης που η Εφορεία ή ο Σύλλογος επιτρέπουν. Στην µία περίπτωση πρόκειται για µια θεσµική 

εξουσιαστική δραστηριότητα, η οποία συνεπάγεται νοµιµότητα στις οθωµανικές αρχές και 

διαχειριστικό πνεύµα. Οι Σύλλογοι αντίθετα, λειτουργώντας ως ιδιωτικά σωµατεία και µάλι-

στα ενισχυµένα σε κάποιο βαθµό  από το ελληνικό κράτος, περικλείουν στη δραστηριότητά 

τους πιο έντονα ιδεολογικά και συναισθηµατικά στοιχεία. Το διαφορετικό αυτό πλαίσιο δρά-

σης δηµιουργούσε τους ρόλους στους οποίους τα ίδια πρόσωπα ανταποκρίνονταν κατά περί-

πτωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
428 Βλ. Μπονίδη, Κ., όπ.π. σ.234 
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙV: ∆ΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΦΟΡΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟ-
ΓΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ∆. 1904-1905 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠ. 

Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ 1896-1897 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ  Ι. 1893-1894 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ  ΕΠ. 

ΒΟΓΑΣ Γ. 1900-1904   

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Κ. 1898-1899 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΓΡΑΒΑΡΗΣ ΓΡ.  1900-1901  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤ. 1907-1908 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΕΜΙΡΗΣ ΕΜ. 1899-1904 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΖΑΝΝΑΣ ∆. 1896-1904 ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕ∆Ρ. 

ΙΤΡΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΜΑΡΚΟΣ. 1909-1910 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΚΑΜΜΩΝΑΣ Κ. 1904-1905 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΚΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. 1896-1897   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Ι. 1909-1910  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΜΑΚΡΗΣ Α. 1907-1910 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΤΙΜ. 1900-1901 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΜΕΛΦΟΣ Κ. 1898-1900   

ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 1909-1910 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΜΠΙΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 1896-1897   

ΜΠΛΑΤΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 1896-1897 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠ.     

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1900-1903  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ. 1898-1901 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Π. 1893-1897   

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Α. 1904-1905 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΕΣΝΙΚΙ∆ΗΣ Γ. 1904-1905  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1889-1890 ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕ∆Ρ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΣΙΜΩΤΑΣ ΣΙΜΩΝ. 1898-1900 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΣΧΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1896-1897 ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠ. 

ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ ΑΘ. 1902-1904 ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΤΑΤΤΗΣ Σ. 1893-1904   

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΧΡ. 1898-1901   

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1904-1905   

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1893-1894  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΧΟΝ∆ΡΟ∆ΗΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛ. 1896-1897   

 

3) Παρά την αναµφισβήτητη συνεισφορά των φιλεκπαιδευτικών συλλόγων στην αντι-

µετώπιση των οικονοµικών υποχρεώσεων των κοινοτικών σχολείων, ιδιαίτερα στα πρώτα 

χρόνια της λειτουργίας τους, η συµβολή τους συν τω χρόνω γίνεται φθίνουσα και το ποσό  

που διατίθεται γενικά για την εκπαίδευση αντιστοιχεί, στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης 

που παρατίθεται στον πίνακα ΧV, στο 1 µε 2 % των συνολικών δαπανών των εκπαιδευτηρίων 

της κοινότητας για µια µακρά περίοδο από τη δεκαετία του 1880 και έπειτα. Η άντληση ση-

µαντικού ποσοστού των πόρων τους, έστω και έµµεσα, από το ελληνικό κράτος και το Πα-

τριαρχείο αντίστοιχα κατέστησε την οικονοµική ισχύ των Συλλόγων σε δυσχέρεια, όταν τα 

δύο αυτά κέντρα κατέφυγαν στη διαµεσολάβηση άλλων παραγόντων για τη χρηµατοδότηση 

του σχολικού δικτύου, µε στόχο την καλύτερη και αµεσότερη εποπτεία του. Βέβαια, οι Σύλ-

λογοι παρέµειναν σηµαντικοί χρηµατοδότες του σχολικού δικτύου σε τοπικό επίπεδο, χάνο-

ντας όµως από το 1880 και έπειτα σηµαντικό µέρος της παρεµβατικής τους ικανότητας. Η 
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διαπίστωση αυτή έχει την αξία της αναδιαπραγµάτευσης του ρόλου των συλλόγων µέσα στη 

διαδικασία της εκπαιδευτικής έκρηξης που λαµβάνει χώρα την περίοδο αυτή. Ο ρόλος του 

χρηµατοδότη του εκπαιδευτικού δικτύου φαίνεται να είναι σηµαντικά περιορισµένος την πε-

ρίοδο αυτή για τους οικονοµικά ασθενείς συλλόγους και η βαρύτητα δίνεται στην µεταλα-

µπάδευση των εθνικών και πολιτιστικών αξιών στους Έλληνες. 

 

Η δραστηριοποίηση των Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων στο σχολικό δίκτυο της Μακε-

δονίας εκφράστηκε µε έντονη δυναµική µέχρι το 1880 κυρίως µέσω χρηµατοδοτήσεων, υπο-

τροφιών, αγορών βιβλίων και διορισµών εκπαιδευτικών. Η δεδοµένη επικάλυψη των αρµο-

διοτήτων αυτών µε τον παραδοσιακά καθορισµένο χώρο παρέµβασης των Εφορειών των 

Σχολών των κοινοτήτων δεν αποτέλεσε λόγο αντιπαράθεσης ανάµεσα σε Συλλόγους και Ε-

φορείες, εφόσον η δραστηριοποίηση αυτή γινόταν µε την ανάλογη προσυνεννόηση και κι-

νούνταν σε αποδεκτά πλαίσια. Το παράδειγµα του Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπο-

λης, υπόκειται ακριβώς σ’ αυτήν την αίρεση, καθώς οι επιδιώξεις του και η ένταση µε την 

οποία εκφράζονταν, προκαλούσαν την αντίδραση του µετριοπαθούς Πατριαρχείου. Στη συ-

νεργασία που παρατηρούµε ανάµεσα στους τοπικούς Συλλόγους και τις σχολικές Εφορείες 

συνετέλεσε άλλωστε, και το γεγονός ότι τα ίδια περίπου άτοµα εναλλάσσονταν στις διοική-

σεις και συµµετείχαν στις δραστηριότητες Συλλόγων και σχολικών Εφορειών. 

 Η ανάπτυξη και δραστηριοποίηση των ελληνικών  φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων και 

Αδελφοτήτων στη Μακεδονία εξέφρασε τις ανάγκες και τις προοπτικές της κοινωνίας των 

Ελλήνων της οθωµανικής Αυτοκρατορίας, και κυρίως των ανερχόµενων αστών για ανάπτυξη 

της πολιτιστικής και εθνικής τους δραστηριότητας. Η ύπαρξη τέτοιων Συλλόγων αναµφισβή-

τητα επέδρασε θετικά στις πνευµατικές αναζητήσεις και τις ιδεολογικές ζυµώσεις, προκειµέ-

νου να καταστεί περισσότερο δυνατή η  συλλογική εθνική δράση. Άλλωστε, µας είναι γνωστό 

ότι και οι άλλες όµορες εθνότητες του χώρου της Μακεδονίας αναζήτησαν στην ίδρυση ανά-

λογων Συλλόγων την ιδεολογική τους αφύπνιση, µε χαρακτηριστικότερη  περίπτωση αυτή 

των Σέρβων, και χάρη σ’ αυτούς η δραστηριοποίησή τους µπορούσε να είναι αποτελεσµατι-

κότερη.  

 Η ανάπτυξη Συλλόγων στα όρια µιας εθνικής κοινότητας προσέδιδε στη διαδικασία 

του σχηµατισµού της εθνικής συνείδησης το χαρακτηριστικό της συλλογικότητας, το οποίο 

βέβαια εξέλειπε από την στενά περιορισµένη κοινοτική ιεραρχία. Και δεν είναι τυχαίο ότι 
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στην προσπάθειά τους αυτή οι Σύλλογοι εστίασαν την προσοχή τους στην παιδεία429, καθώς 

αποτελούσε τον πιο αξιόπιστο µετασχηµατιστή της εθνικής συνείδησης. 

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ XV :ΕΞΟ∆Α ΤΟΥ ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ-

∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ430. 

Σχολικό 
έτος 

Σύνολο εξόδων (γρόσια) Σύνολο εξόδων για την 
εκπαίδευση 

Σύνολο εξόδων των εκπαιδευτηρίων της κοινότη-
τας 

1879-1880 22.548 11.825  
1880-1881 69.022,2 23.858  
1881-1882 27.321,2 19.988,25  
1882-1883    
1883-1884 28.650,2 22.225,2  
1888-1889 17.480,25   
1889-1890    
1891-1892    
1892-1893    
1893-1894   302.768,25 
1894-1895 8.904,3 3.263  
1895-1896                           
1896-1897                             296.973 
1897-1898                           292.765,25 
1898-1899                          324.619,25 
1899-1900 6.602 4.943,2 351.659,20 
1900-1901 8.992,25 4.678,15 337.298,35 
1901-1902   330.640 
1902-1903   328.252,30 
1903-1904 13.084,49 8.987,74 355.869,20 
1904-1905 16.264,25 7.756  
1905-1906   413.014,35 
1906-1907   415.537,15 
1907-1908   423.239,75 
1908-1909 18.253,75 10.982  
1909-1910   476.610,30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
429 Είναι γνωστή η δραστηριότητα των Συλλόγων όχι µόνο στη σχολική εκπαίδευση, αλλά και στην εκπαίδευση 

των ενηλίκων, µε την οργάνωση επιµορφωτικών διαλέξεων, νυχτερινών σχολών µε προγράµµατα µάθη-
σης της γλώσσας, την ανάπτυξη βιβλιοθηκών κ.α. Βλ. Μπονίδη, Κυριάκου, Οι Ελληνικοί Φιλεκπαιδευτι-

κοί Σύλλογοι..., όπ.π. σσ. 166-189. 
430 Τα στοιχεία που αφορούν τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης αντλήθηκαν από αντίστοιχο πίνακα 

στο Μπονίδη Κυριάκου, όπ.π σ.131 Τα στοιχεία που αναφέρονται στα έξοδα των εκπαιδευτηρίων της 
κοινότητας αντλήθηκαν από τις λογοδοσίες των σχολικών Εφορειών τα αντίστοιχα έτη. 



 

 

165 

10. ΟΙ ΕΦΟΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 

ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΕΩΝ. 

 
 Η οργάνωση και λειτουργία των σχολικών εφορειών στο πλαίσιο εξέλιξης του κοι-

νοτισµού κατά τη διάρκεια της ύστερης περιόδου της οθωµανικής κυριαρχίας µας απασχό-

λησε στη µελέτη αυτή υπό το πρίσµα της έξαρσης της εκπαιδευτικής κινητικότητας της 

ελληνικής κοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση µάλιστα, η αναβάθµιση του λειτουργικού ρόλου 

των διοικητικών αυτών δοµών του σχολείου αντιµετωπίστηκε ως απότοκο αυτής της κινη-

τικότητας, όπως υποστηρίζει και ο Ν. Τερζής: «....η εκπαίδευση µπορεί να κατανοηθεί τόσο 

ως η αποκρυστάλλωση του ειδικού σχολικού χώρου, όσο και ως συνισταµένη της ιστορικής 

ζωής µιας κοινωνίας. Από την άποψη αυτή , η εκπαίδευση αποτελεί τον ασφαλέστερο δείκτη 

για την πραγµατικότητα µιας κοινωνίας»431.  

 Ανάµεσα στα στοιχεία που συγκροτούν την πραγµατικότητα της κοινωνίας των 

Ελλήνων υπό την οθωµανική κυριαρχία και από την παραχώρηση των Μεταρρυθµίσεων 

του Χαττ-ι-Χουµαγιούν και έπειτα, η έξαρση του εθνικισµού στο συγκεκριµένο χώρο, σε 

ιδεολογικό επίπεδο, η αργόσυρτη διαδικασία εξευρωπαϊσµού των οικονοµικών δοµών του 

κράτους και αστικοποίησης των πολιτών, στα πρότυπα του καπιταλιστικού συστήµατος, 

σε οικονοµικό και η αναβάθµιση του κοινοτικού συστήµατος διοίκησης, ως φορέα πολιτι-

κών, κοινωνικών και πολιτισµικών διεργασιών του κοινωνικού σώµατος, προβλήθηκαν ως 

µεταβλητές της έξαρσης των µεγεθών του ελληνικού εκπαιδευτικού δικτύου στο χώρο.  

Τα παραπάνω δεν επέτρεψαν απλά τον εντοπισµό της συνισταµένης των επιρροών 

στο εκπαιδευτικό δίκτυο, αλλά και προδιέγραψαν το πλαίσιο των φυγόκεντρων κοινωνι-

κών δυνάµεων απέναντι στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας του σχολικού δικτύου και 

των φορέων του, αναδεικνύοντας εκείνες τις κοινωνικές οµάδες που ιστορικά κλήθηκαν να 

αναλάβουν την πρωτοβουλία της µετεξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήµατος σε φορέα 

αλυτρωτισµού και κοινωνικής καταξίωσης. Γιατί βέβαια, ενώ σήµερα φαντάζει εντελώς 

λογική η ανάδειξη του ρόλου των αστικών κοινωνικών δυνάµεων στη διαµόρφωση του 

εκπαιδευτικού χώρου, στην εποχή που εξετάζουµε οι δυνάµεις αυτές απετέλεσαν το επίκε-

ντρο ανατρεπτικών διεργασιών και την κινητήρια δύναµη για τη µετεξέλιξη της εκπαίδευ-

σης. 

                                                 
431 Τερζής,Π. Νίκος, Η Έρευνα για την εκπαίδευση της Μακεδονίας κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας : 

Αναγκαιότητα και προσδοκίες, στο: Ν. Π. Τερζής- Σ. Ζιώγου (επιµ.) Η Εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά 

την Τουρκοκρατία- Πρώτη προσέγγιση και απογραφή. Εκδ. Αφων Κυριακίδη , Θεσ/νίκη 1997 σ. 11 
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 Απέναντι σ’ αυτές τις διεργασίες η αντίδραση του Πατριαρχείου της Κωνσταντι-

νούπολης, του κατεξοχήν φορέα διοίκησης της εκπαίδευσης των Ελλήνων της οθωµανικής 

αυτοκρατορίας εκφράστηκε µε τρόπο µη κανονιστικό. Αιωρούµενο ανάµεσα στην ανάγκη 

επιβολής της νοµιµότητας του οθωµανικού κράτους και την ανάγκη σύµπνοιας µε το 

πνευµατικό ποίµνιό του το Πατριαρχείο προτάσσει την περίοδο αυτή την εφαρµογή µιας 

εκπαιδευτικής πολιτικής, που κινείται στη διελκυστίνδα  δύο αντίρροπων ιδεολογικών και 

πολιτικών επιδιώξεων, της υπεράσπισης του παραδοσιασµού και  του Οικουµενικού-

Εθναρχικού χαρακτήρα του Πατριαρχείου και της εξυπηρέτησης των απόψεων της νέας 

εξουσιαστικής κάστας του πνευµατικού του ποιµνίου, απόψεων καθαρά εθνοκεντρικών 

και συντεταγµένων µε τα συµφέροντα του ελληνικού κράτους. Η κατανόηση των µεθο-

δεύσεων στις οποίες κατέφυγε το Οικουµενικό Πατριαρχείο, προκειµένου να ανταποκριθεί 

στην αντιφατικότητα των µηνυµάτων της εποχής και του παραδοσιακού ρόλου του, απαι-

τεί πρώτιστα τη µεθοδική αξιοποίηση των στοιχείων που απορρέουν από την ιστορική 

έρευνα του πλούσιου αρχειακού υλικού του. Σε κάθε διαφορετική προσέγγιση ο ερευνητής 

κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στην εσφαλµένη λογική της απλούστευσης, όπως την αναλύει ο 

Ν. Τερζής: «...όσον αφορά το ρόλο της Ορθοδοξίας και του Πατριαρχείου, ειδικότερα θα 

µπορούσε να επισηµανθεί η µεταφορά από τη ∆ύση του ερµηνευτικού υποδείγµατος για τη 

σχέση ή την ένταση που δηµιουργήθηκε µεταξύ ∆ιαφωτισµού και Εκκλησίας και στην καθ` 

ηµάς Ανατολή. Το φαινόµενο αυτό θα µπορούσε από την µια να θεωρηθεί ως δείκτης του 

γεγονότος ότι η ελληνική επιστήµη δεν αναπτύχθηκε επαρκώς, από την άλλη αποτελεί, κατά 

τη γνώµη µου, αποτέλεσµα ελλιπούς και µη συστηµατικής συγχρονικής κατανόησης των 

πραγµάτων που έλαβαν χώρα στην περιοχή των Βαλκανίων....Τα παραπάνω δεν εµπόδισαν 

απλώς την ορθή κατανόηση και ερµηνεία των ιστορικών γεγονότων που µεσολάβησαν αλλά 

τα παραµορφώνουν. ∆ιότι είναι βέβαια, αναντίρρητο  ότι υπήρξε αντιπαράθεση µεταξύ των 

φορέων και ∆ιαφωτισµού και των φορέων της Χριστιανικής Εκκλησίας. Ωστόσο η αντιπα-

ράθεση αυτή συντελέστηκε µε διαφορετικούς όρους στη ∆ύση και την καθ` ηµάς Ανατολή- 

και αυτό οφείλονταν  στις διαφορετικές  συνθήκες...»432.  

 Παράλληλα, καθοριστική στον τοµέα της εκπαίδευσης των Ελλήνων της οθωµανι-

κής αυτοκρατορίας υπήρξε το διάστηµα αυτό και η παρέµβαση του ελληνικού κράτους. 

Με όρους συνεργασίας ή και αντιπαράθεσης σε σχέση µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο, 

ανελέητου ανταγωνισµού µε τις άλλες εθνικές δυνάµεις που δρούσαν στο χώρο, το ελλη-

νικό κράτος κατέφυγε στη λύση του ελέγχου του εκπαιδευτικού δικτύου, όχι πάντοτε α-

                                                 
432 Τερζής, Π. Νίκος, όπ.π. σ. 15 
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πρόσκοπτα. Οι βασικοί τοµείς δραστηριοποίησής του, η εποπτεία και η χρηµατοδότηση 

του ελληνικού σχολικού δικτύου, συντελέστηκαν στη λογική της ποσοτικής  αντιπαράθε-

σης, πολλές φορές σε βάρος ποιοτικών δεδοµένων. Η πολιτική του εθνικού κέντρου λει-

τούργησε σε πολλές περιπτώσεις ανασχετικά απέναντι σε άλλες εθνικές προπαγάνδες και 

είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι το κοµβικό χρονικό σηµείο από το οποίο φαίνεται να εντεί-

νεται η δραστηριοποίηση του ελληνικού κράτους και των µηχανισµών του υπήρξε η δεκα-

ετία του 1870, όταν και διαφάνηκε η απειλή που σήµαινε για τα ελληνικά συµφέροντα ο 

βουλγαρικός επεκτατισµός και η εδραίωσή του στο διεθνές πολιτικό στερέωµα. Η επιβολή 

συγκεντρωτικών διοικητικών µεθόδων για τα ελληνικά σχολεία της Μακεδονίας υπήρξε 

για το ελληνικό κράτος στόχος αποφασιστικής σηµασίας, για την καταγραφή και τη δια-

χείριση ενός ως επί το πλείστον ανοµοιόµορφου σχολικού δικτύου, γεγονός που εν δυνά-

µει, θα µπορούσε να σηµάνει έκρυθµες σχέσεις ανάµεσα στους φορείς που διαχειρίζονταν 

τα εκπαιδευτικά δρώµενα σε σχέση εξάρτησης από το ελληνικό κράτος και τους αντίστοι-

χους παραδοσιακούς φορείς διοίκησης, τις σχολικές εφορείες. Ωστόσο, υπήρξαν εκατέρω-

θεν λόγοι που επέβαλαν στη συνύπαρξη και τη σύµφυση των αρµοδιοτήτων την εφεκτική 

στάση τόσο των παραγόντων των Προξενείων, όσο και των εφόρων, που είχαν να κάνουν 

µε την αναµφισβήτητη διαπλοκή των συµφερόντων και των επιδιώξεων των κοινοτικών 

παραγόντων και του ελληνικού κράτους. Η αναπόφευκτη αυτή διαπλοκή δηµιουργεί την 

αναγκαιότητα για την επίτευξη των στόχων µέσα σε ένα υπαγορευµένο πλαίσιο συνεργα-

σίας και αλληλοκατανόησης. 

 Η δυναµική που προέκυψε από την αναπόφευκτη συµµετοχή του ελληνικού κρά-

τους στη διοίκηση και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και η µεγαλύ-

τερη παρεµβατικότητα του Πατριαρχείου και του οθωµανικού κράτους στα εκπαιδευτικά 

πράγµατα, καθιστούν τη διαπραγµάτευση της έννοιας της αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχεί-

ρισης της εκπαίδευσης από τις σχολικές εφορείες προβληµατική. Το σύνολο των ενδείξε-

ων που έχουµε για τη λειτουργία των σχολικών εφορειών µας πείθουν µάλλον για το αντί-

θετο. 

 Μελετώντας αρχικά τους κανονισµούς των κοινοτήτων της Μακεδονίας και ιδιαί-

τερα τα χωρία που αναφέρονται άµεσα ή έµµεσα στο θεσµό της σχολικής εφορείας, γίνε-

ται σαφές ότι στην περίοδο αυτής της όψιµης τουρκοκρατίας επιχειρήθηκε µια αναδιοργά-

νωση της αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισης των εκπαιδευτικών πραγµάτων, που εντάσ-

σονταν στο πλαίσιο των Εθνικών Κανονισµών. Οι Ελληνορθόδοξοι πληθυσµοί της οθω-

µανικής επικράτειας κατέβαλαν µια αξιόλογη προσπάθεια εκπαιδευτικής ανάπτυξης, που 
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στο επίπεδο των προθέσεων τουλάχιστον, είναι ζηλευτή και σήµερα, έναν αιώνα µετά.433. 

Η σχολική εφορεία, ο κατεξοχήν παραδοσιακός διοικητικός φορέας των σχολείων, κλήθη-

κε από τα πράγµατα να διαχειρισθεί τη διόγκωση του εκπαιδευτικού τοµέα των ελληνικών 

κοινοτήτων και να συµβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµε-

νης παιδείας. Οι δραστηριότητες στις οποίες φαίνεται ότι επικεντρώθηκε η προσοχή των 

σχολικών εφορειών αφορούν την οικονοµική αυτοτέλεια και διαχείριση των σχολείων και 

την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αναβάθµισης 

των ποιοτικών δεδοµένων της εκπαίδευσης. Το πλαίσιο διοικητικής παρέµβασης των σχο-

λικών εφορειών στην εκπαιδευτική διαδικασία των κοινοτήτων ήταν ιδιαίτερα ευρύ και 

περιελάµβανε κάθε έκφανση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των πολιτών, από την 

αντιµετώπιση πάγιων και έκτακτων εξόδων ως και την επεξεργασία ωρολογίων προγραµ-

µάτων και παιδαγωγικών µεθόδων.   

 Ùóτόσο, το καίριο ερώτηµα που προκύπτει από την ανάπτυξη των παρεµβάσεων 

των σχολικών εφορειών στην εκπαίδευση των µελών των ελληνικών κοινοτήτων εστιάζε-

ται στη δυνατότητα που µας δίδεται σήµερα να υποστηρίξουµε ότι το συγκεκριµένο µο-

ντέλο σύστηµα διοίκησης αποτέλεσε για τα ελληνικά σχολεία της εποχής ένα µοντέλο αυ-

τοδιοίκησης. Τα κυριότερα από τα στοιχεία εκείνα που µας επιτρέπουν να ισχυριστούµε 

την αυτονοµία των σχολείων της περιόδου αυτής αφορούν στην οικονοµική και διοικητική 

διάσταση της αυτονοµίας των σχολικών εφορειών (δυνατότητα διαχείρισης των χρηµά-

των), την παιδαγωγική διάσταση (δυνατότητα σχεδιασµού του εκπαιδευτικού έργου, των 

διδακτικών σχεδίων και αναλυτικών προγραµµάτων), την οργανωτική διάσταση (δυνατό-

τητα αποφάσεων σε ό,τι αφορά την οργάνωση του σχολείου και την κάθετη διάρθρωση 

του εκπαιδευτικού συστήµατος) και τη διάσταση του προσωπικού (δυνατότητα επιλογής 

του διδακτικού και του διοικητικού προσωπικού).  

Παράλληλα, οι διαδικασίες εκείνες του κοινωνικού σώµατος, που κατοχύρωσαν 

στα διοικητικά-πολιτικά όργανά του -και ειδικότερα στις σχολικές εφορείες- την αυτοδιοι-

κούµενη λειτουργία τους έχουν να κάνουν µε τα ακόλουθα: α)την εµφανή διαδικασία στα-

διακής δηµοκρατικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας, από τα µέσα του 19ου αιώνα και 

έπειτα, όπου ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός ατόµων εµπλέκονταν στη διαχείριση των 

                                                 
433 Οφείλουµε να τονίσουµε ότι ανάλογη και ίσως πιο εντυπωσιακή σε ρυθµούς ανάπτυξης ήταν και η αντίστοι-

χη προσπάθεια και άλλων εθνοτήτων της οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Στην προσπάθειά µας να αποφύ-
γουµε το σολιψισµό και την οµφαλοσκόπηση µεγάλου µέρους της ελληνικής ιστοριογραφίας µπορούµε 
να αποδεχθούµε ότι η αντίστοιχη πρόοδος των Βουλγάρων στις πολιτιστικές και εκπαιδευτικές επιδόσεις 
συνιστά ένα είδος αναγέννησης, αν λάβουµε υπόψιν την αφετηρία και τις αντιξοότητες- χωρίς βέβαια να 
ισχυριζόµαστε ότι αυτή η αναγέννηση θα µπορούσε να έχει ερείσµατα ή και αποτελέσµατα υπό την µορ-
φή προπαγάνδας στους πληθυσµούς µε ελληνική συνείδηση. 
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κοινοτικών πραγµάτων, β) την κατοχύρωση στους πολίτες της αντίληψης της κοινωνικής - 

κοινοτικής αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε την οποία οργανωτικά διαφοροποιηµένες µορφές 

δραστηριοποίησης αρµόζουν στον πλουραλισµό που έχει να επιδείξει µια λειτουργικά 

διαφοροποιηµένη αναπτυγµένη κοινωνία- σχολικές εφορείες για σχολεία, φιλανθρωπικές 

εφορείες για την πρόνοια, διαφορετικά σώµατα για την απονοµή δικαιοσύνης, και γ) την 

ιστορικά αποδεδειγµένη αδυναµία ουσιαστικής παρέµβασης του οθωµανικού κράτους 

στην εκπαίδευση των ελληνικών πληθυσµών στα όρια της επικράτειάς του.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθίσταται εµφανές ότι η διαπραγµάτευση της λειτουρ-

γίας των σχολικών εφορειών στο πλαίσιο της διοικητικής ενότητας των ελληνικών κοινο-

τήτων του οθωµανικού χώρου έγινε µε την ερευνητική υπόθεση της συµβολής τους στην 

αυτοδιοίκηση του σχολικού δικτύου και την αυτονοµία του σχολείου. Η προαίρεση και 

ανάδειξη αυτής της σηµαντικής παραµέτρου στη διοίκηση των ελληνικών σχολείων του 

χώρου της οθωµανικής κυριαρχίας αναδεικνύει παράλληλα και τον κίνδυνο που επιφυ-

λάσσουν στον ερευνητή αντίστοιχες αποσιωπήσεις και απλουστεύσεις.  

Η αυτονοµία των ελληνικών σχολείων της περιόδου αυτής περιορίστηκε, σε κά-

ποιο βαθµό, από την αυξανόµενη παρεµβατικότητα που επέδειξαν στο χώρο της εκπαίδευ-

σης τόσο η εκκλησία, όσο και το ελληνικό κράτος. Κοινή συνισταµένη της παρεµβατικό-

τητας, που ανέπτυξαν το εθνικό και το θρησκευτικό κέντρο υπήρξε η προσπάθεια επιβο-

λής µηχανισµών που θα αντλούσαν και θα επεξεργαζόταν τα χαρακτηριστικά του σχολι-

κού δικτύου στα πρότυπα -ή στην επιδίωξη- συγκεντρωτικών διοικητικών συστηµάτων. Η 

αντίσταση που επέδειξαν οι τοπικές κοινωνίες στην προσπάθεια επιβολής συγκεντρωτικών 

χαρακτηριστικών διέφερε, ανάλογα µε τις περιστάσεις, από κοινότητα σε κοινότητα, σε 

κάθε περίπτωση όµως, αλλοίωσε τη δυνατότητα αυτόνοµης παρέµβασης των σχολικών 

εφορειών στο εκπαιδευτικό δίκτυο. Η απλουστευµένη προσέγγιση της παρεµβατικότητας 

του ελληνικού κράτους και του Οικουµενικού Πατριαρχείου στην εκπαίδευση είναι λοιπόν 

ο ένας κίνδυνος που καλούµαστε να ξεπεράσουµε προκειµένου να κρίνουµε την πορεία 

της αυτοδιοίκησης την περίοδο αυτή. 

Ο άλλος κίνδυνος έχει να κάνει µε την αποσιώπηση της κοινωνικής πραγµατικότη-

τας της οθωµανικής κοινωνίας το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Η εικόνα της σταδιακής 

δηµοκρατικοποίησης των θεσµών και της διεύρυνσης του εκλογικού σώµατος των κοινο-

τήτων παραµένει προβληµατική, καθώς σε µεγάλο µέρος των πολιτών οι κοινοτικοί κανο-

νισµοί αρνούνται τη δυνατότητα συµµετοχής στα κοινά, ακόµη και στους προοδευτικούς 

από τους κανονισµούς. Ο αποκλεισµός της µεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών από την 

εκλογή και την εξέλεγξη των πολιτικών θεσµών της τοπικής κοινωνίας, καθιστά στην ου-
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σία προβληµατική τη διαπραγµάτευση της έννοιας της αυτοδιοίκησης και διαβρώνει τα 

βασικά της χαρακτηριστικά. 
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     1 

 Αντίγραφον του εν τω ανωτέρω πρακτικών µνηµονευοµένου υποµνήµατος 
Προς την Σεβαστήν Εφορείαν των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Μοναστηρίου 
 Αξιότιµοι κύριοι Έφοροι 
 Συµµορφούµενος προς την εντολήν υµών συνεκάλεσα χθες τους κ. Καθηγητάς του 
Γυµνασίου µετά του κ. ∆ιευθυντού της Αστικής Σχολής εις συνεδρίαν και έθηκα υπό σκέψιν 
και συζήτησιν την υφ’ υµών σκοπουµένην µεταβολήν εν τω εκπαιδευτικώ συστήµατι της 
πόλεως ήτοι την κατάργησιν του προκρ____µένου τω Γυµνασίω Ελληνικού Σχολείου και την 
αύξησιν των µεν τάξεων της Αστικής Σχολής από πέντε εις έξι, των δε του Γυµνασίου από 
τέσσερις εις έξι. 
 Ο Σύλλογος µετά µακράς συζητήσεως, καθ’ ας µεταξύ άλλων εξεφράσθη ο φόβος  
µην δια της καταργήσεως του Ελληνικού Σχολείου επέλθει εν τω µέλλοντι ελάττωσις των 
µαθητών του Γυµνασίου, κατέληξεν οµοφώνως εις τα εξής συµπεράσµατα: 
 Επειδή η Αστική Σχολή κύριον προορισµόν έχει την µόρφωσιν των µελλόντων ν’ α-
νταποτελέσωσι µαθητών, δευτερεύοντα δε την προπαρασκευήν των µελλόντων να προσέλ-
θωσιν εις το Γυµνάσιον, ο σκοπός αυτής επιτυγχάνεται πληρέστερον δι’ εξαετούς ή δια πε-
νταετούς φοιτήσεως. Αλλ’ η επιτυχία του σκοπού τούτου εξαρτάται εκ της πληρώσεως ετέ-
ρων απαραιτήτων όρων: 
α)Εκ της συντάξεως προγράµµατος ανταποκρινοµένου ου µόνον προς τας απαιτήσεις των 
σήµερα επικρατουσών παιδαγωγικών αρχών, αλλά και προς τας ανάγκας και τας ιδιαιτέρας 
συνθήκας, εν αις διατελεί η ηµετέρα κοινωνία, β) εκ της υπάρξεως διδακτικού προσωπικού 
επαρκούς και πάντα αξίου του προορισµού της Σχολής. 
 Ο Σύλλογος πεποιθώς ότι η Εφορεία έχει τα µέσα και την δύναµιν να εξασφαλίσει την 
πλήρωσιν των όρων τούτων θαρρούντως συνιστά την µεταβολήν τούτων. Ίνα δε η Σχολή  
{διεξαγώσι}  και του ετέρου αυτής προορισµού, µεθ’ ου ευθέως συνδέεται η ύπαρξις και 
προκοπή του Γυµνασίου, ο Σύλλογος νοµίζει καλόν να υποβάλλονται του λοιπού εις εισητη-
ρίους εξετάσεις οι εις το Γυµνάσιον προσερχόµενοι τελειόφοιτοι της Αστικής Σχολής.   
     Μεθ’ υπολήψεως και σεβασµού 
                                                                                        Ο Γυµνασιάρχης  
                                                                                         Λεωνίδας Παπαπαύλου 
                                                                                          Τη 6 Σεπτεµβρίου 1906     
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   Εν Βερροία τη 18 Ιουνίου 1898 
Προς αξιότιµον Προεδρείον της φιλεκπαιδευτικής και φιλανθρωπικής αδελφότητος «α-

γαπάτε αλλήλους» 

 Μετά χαράς υπερβαλλούσης είχα την τιµήν να δεχθώ την υπ. αριθµ. Πρωτ. 23 και 
ηµεροµ. 10 ισταµένου <ερίτιµον> εγκύκλιον υµών, δι ης ευαρεστηθέντες να µοι δηλώσητε 
ότι η Αδελφότης εξακολουθούσα να δαπανά σπουδαία ποσά υπέρ της εκπαιδεύσεως και 
πνευµατικής αναπτύξεως του έθνους ηµών και βουλοµένη νυν νέαν ώθησιν να παράσχει εις 
το θεάρεστον και νοµοταγές αυτής έργον αξιοί ίνα δώσω ακριβείς πληροφορίας περί της 
πνευµατικής καταστάσεως του λαχόντος µοι λογικού ποιµνίου και σηµειώσω ιδία τας µάλι-
στα δεοµένας υποστηρίξεως σχολάς και τον αριθµόν των κατά τα τρία τελευταία έτη φοιτη-
σάντων εις αυτάς µαθητών. Προθύµως όθεν απαντών εις την ηµετέραν εγκύκλιον αναφέρω 
ότι, η επαρχία µου αποτελουµένη από τας πόλεις Βέρροιαν και Νάουσαν από 22 χωρία οµο-
γενών οικούµενα υπό 70 οικογενειών (ήτοι 5 µέχρι 95 στεφάνων έκαστον), και από 10 βουλ-
γαρόγλωσσα χωρία περί τας 330 οικογ. ( 10 µέχρι 50 στεφάνων έκαστον) και από τα ορεινά 
χωρία Ξηρολίβαδον, Σέλιον και ‘Άνω Σέλιον, οικούµενα το θέρος µόνον υπό ελληνοβλάχων, 
ποιµένων ως επί το πλείστον, κατοικούντων <τον χειµώνα> και εν Βερροία, < δυσανάγνωστη 
λέξη> έχει τας εξής σχολάς: 
Εν Βερροία: Ηµιγυµνάσιον µε 3 τάξεις και µαθητάς 50- 60 
Αστική Σχολή µε 6 τάξεις και µαθητάς 300 - 320 (δια τους κατά τον χειµώνα ενταύθα διαµέ-
νοντας παίδας των ελληνοβλάχων ιδιαίτερ. Σχολείον- παράρτηµα της αστικής σχολής λεγό-
µενον µε 4 τάξεις και µαθ. 60- 80. Η δε σχολή αύτη λειτουργούσα το θέρος εν Σελίω έχει 
µαθητάς περί τους 150 επί 4 µήνας και έπειτα µεταβαίνοντας µετά των γονέων των εις τας 
χειµερινάς κατοικίας των.) 
Παρθεναγωγείον µε 6 τάξεις µαθητ. 100- 120 
Νηπειαγωγείον µε 2 τάξεις  µαθητ. 150-180 - 160 
τα σχολεία Βερροίας, συντηρούµενα εκ των κοινοτικών προσόδων έχουσιν ανάγκην οργάνων 
γυµναστικής, οργάνων και εικόνων φυσικών µαθηµάτων και Γεωγραφικών Πινάκων κυρίως 
µάλιστα Ασίας, Αφρικής, Αµερικής και Ωκεανίας. 
 Περί αυτών οργάνων ανάγκην έχουσι και τα σχολεία Ναούσης όντα τα εξής: 
Ηµιγυµνάσιον µε δύο τάξεις, µαθηταί 35-45 -40 
Αστική σχολή µε 6 τάξεις,  µαθηταί 400-450 
Παρθεναγωγείον µε 4 τάξεις, µαθηταί 50-80 
Νηπιαγωγείον µε 2 τάξεις, µαθηταί 100- 120 
Η κοινότης Ναούσης µη έχουσα τακτικάς προσόδους µετά δυσκολίας συντηρεί τας έχουσας 
ανάγκην υποστηρίξεως σχολάς της. Σηµειωτέον δε ότι χορηγεί η Ιερ. Μητρόπολις Θεσσαλο-
νίκης 2 διδασκάλους και έναν δια το άνω Σέλιον έχον 100 µαθητάς. 
Εκ των 32 χωρίων τα 25 έχουσι γραµµατοδιδασκαλεία, οι δε εν αυτοίς µαθηταί ποικίλλουν 
από 10 µέχρι 40. Και οι γραµµατοδιδάσκαλοι αυτών πληρώνονται ετησίως 8 ή 10 λιρών, πά-
ντα δε έχουσιν ανάγκην υποστηρίξεως και αρωγής χρηµάτων και βιβλίων, ιδίως δε τα πέρα 
του αλιάκµονος οµογενή χωρία, Κόκοβα, Βόσοβα, Μπόστανη και ∆ράτοκο, ως πολυπληθέ-
στερα έχουσιν ανάγκην τουλάχιστον δύο δηµοδιδασκάλων διδασκόντων εις τα κεντρικότερα 
χωρία. Μεταξύ δε των δέκα βουλγαρόγλωσσων χωρίων, απεχόντων του ενός εκ του άλλου 
µίαν και πλέον ώραν, η Γιάντσιστα έχει καλόν οπωσούν διδάσκαλον, ούτινος τον µισθόν χο-
ρηγεί επίσης η Ι. Μητρόπολης Θεσ/νίκης. Τα δε λοιπά, οίον άνω Κοπανός, κάτω Κοπανός, 
Βέτσιστα, Μονόσπιτα, Ζερβοχώρι, Αγία Μαρίνα, Λυκόβιτσα και Γενίκιοϊ σχολεία διδ. <∆υ-
σανάγνωστη λέξη>, άλλοτε έχουν και άλλοτε ουχί: δέον δε να υποστηριχθώσι δια της χορη-
γίας ετησίως των 5 λιρών επί εκάστω διότι ενοχλούνται συνεχώς υπό της βουλγαρικής εξαρ-
χίας, ου παυούσης να στέλλη όργανα δι ων υπόσχεται να χορηγήσει αυτοίς δωρεάν διδασκά-
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λους και ιερείς. Ως διά της από 11 Απριλίου ε.ε. εκθέσεώς µου εδήλωσα και τη Μεγάλη Εκ-
κλησία, το χωρίον Μονόσπιτα ολίγου δειν θα απεσκίρτα  δεχόµενον Βουλγαροδιδάσκαλον, 
ευτυχώς προελήφθη το κακόν δια της υποσχέσεως ότι εξάπαντος θα χορηγήσειεν αυτοίς του-
λάχιστο το ήµισυ του διδασκαλικού µισθού. Αυτάς απειλητικάς αξιώσεις υπέβαλε και το κά-
τω Κοπανό. Τους καθησυχάσαµεν δε µε τας διαβεβαιώσεις ότι το επιόν σχ. έτος θα γίνει εις 
αυτούς η προσήκουσα φροντίς. ∆ια τούτων λοιπόν υποσχέσεων συγκρατούµεν αυτούς µέχρι 
σήµερον. Εποµένως τα εφώ την πεποίθησιν ότι η τόσον ευεργετικώς υπέρ της αναπτύξεως 
του έθνους αδελφότης πρώτιστα πάντων θέλει φροντίσει τας απόρους  <δυσανάγνωστη λέξη>   
χωρίοις περί της υποστηρίξεως των σχολείων της ταπεινής επαρχίας µου και εκ προτέρων 
εκφράζω τας ευχαριστίας και την αοίδιον ευγνωµοσύνην εµού και των επαρχιωτών µου.  
  Ο αριθµός των εν τοις της επαρχίας µου µαθητών και κατά τα δύο προηγούµενα έτη ο 
αυτός περίπου ο ως ανωτέρω σηµειωθείς του παρόντος έτους, ώστε κατά τα 3 τελευταία έτη ο 
αριθµός των φοιτώντων εν τοις σχολείοις Ναούσης ανέρχεται εις 2000 περίπου, εν τοις σχο-
λείοις Βερροίας εις 2500 συµπεριλαµβανοµένων και των εν τω παραρτήµατι της αστικής 
σχολής παίδων των Ελληνοβλάχων. Οι δε φοιτώντες εις τα γραµµατοδιδασκαλεία των χωρί-
ων λογιζόµενοι ετησίως εις 350 ανέρχονται εις τρία έτη εις 1050 και ολικός αριθµός των µα-
θητών, µαθητριών και νηπίων εις 6000.          
 Εν τέλει δε δέον να αναφέρω ότι όλα τα χωρία της επαρχίας µου είναι τσιφλίκια, οι δε 
κάτοικοι είναι <πληβείοι> και <δυσανάγνωστη λέξη>  άλλης αιτίας και διότι εργάζονται κατά 
το ήµισυ δια τους ιδιοκτήτας των χωρίων των. Οι λόγοι ούτοι αρκούντως συνηγορούσιν  ότι 
απαραίτητος ανάγκη <δυσανάγνωστη λέξη> υφίσταται δια τα σχολεία των χωρίων. 
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Αντίγραφο επιστολής του διευθυντή του βλαχικού σχολείου των Ιωαννίνων προς το γιο 

του Α. Μαργαρίτη. (Μετάφραση από τα Γαλλικά)  

      Ιωάννινα την 22α Απριλίου 1887 
.......Μας έγραψαν από εκεί ότι στην Κλεισούρα. το Περλεπέ και το Γκοπέσιο η επιστολή 

διαβάστηκε στα ρουµάνικα κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Μ’ αυτό το νέο πλέουµε σε πελάγη 

ευτυχίας. Επιτέλους οι βλάχοι αρχίζουν να ξυπνούν από το λήθαργο στον οποίο τους είχε 

βυθίσει η ελληνική εκπαίδευση. Θα θέλαµε πολύ να είχαµε παρόµοια νέα να σας ανακοινώ-

σουµε, αλλά τα βλάχικα σχολεία της Ηπείρου είναι λίγα και το εθνικό φρόνηµα δεν έχει ει-

σχωρήσει ακόµη εδώ. Εναποθέτουµε όλες µας τις ελπίδες στη βλάχικη νεολαία, που θα φοι-

τήσει στο βλάχικο Γυµνάσιο των Ιωαννίνων. 

 ∆εν έχουµε αποκτήσει ακόµη άδεια να ανοίξουµε το σχολείο. Χθες παραδώσαµε µια 

αίτηση στον εδώ Πασά υπογεγραµµένη από µερικούς βλάχους. Ως συνέχεια αυτής της αίτη-

σης, που την παρουσίασαν δύο βλάχοι, ο Πασάς υπέδειξε να κάνουµε µια νέα αίτηση, εκ µέ-

ρους των βλάχων που θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν τα ρουµανικά και η αίτηση αυτή 

να φέρει τις υπογραφές τους. Θα την παρουσιάσουµε αύριο, αλλά δεν ξέρουµε τι θα ζητή-

σουν ακόµη για να καθυστερήσουν το άνοιγµα του σχολείου. Εν τούτοις, ελπίζουµε να τε-

λειώνουµε το δυνατό συντοµότερα µε αυτή την υπόθεση. Όπως εσείς γράψατε, ο καθηγητής 

των Γαλλικών απέκτησε την άδεια από τον υπουργό εκπαίδευσης της Τουρκίας να ανοιχτεί 

βλάχικο σχολείο. Σύµφωνα µε τα όσα µου έγραψε ο κύριος Μαργαρίτης, πρέπει να βρίσκεται 

εδώ αυτήν την εβδοµάδα. Την Κυριακή θα σας γράψω µε το Ταχυδροµείο και θα σας ενηµε-

ρώσω για το αποτέλεσµα των προσπαθειών µας. Ο αριθµός των φίλων µας (εννοώ αυτούς 

που ευνοούν τον σκοπό µας) είναι αρκετά περιορισµένος. Έχουµε όµως την ηθική συµπαρά-

σταση κάποιων  διακεκριµένων προσωπικοτήτων.  

                                                                                 Εις το επανιδείν                                                          

                                                                                 Ν.Α. <Παπαχαδρής> 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙ ΤΩΝ                                                   ΑΘΗΝΗΣΙ ΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1904 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α’ 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
 
   Προς το εν Θεσσαλονίκη Γεν. Προξενείον 
 Αποκρινόµενος εις το υπ. Αριθµ. 331 υµέτερον έγγραφον, γνωρίζω υµίν ότι δεν έχω 
αντίρρησιν ίνα πλην του Γενικού Επιθεωρητού των σχολείων των Βιλαετίων Θεσσαλονίκης 
και Βιτωλίων, όστις θα εδρεύει εν Θεσσαλονίκη, διορισθώσι και τέσσαρες Επιθεωρηταί υπό 
τας διαταγάς αυτού τελούντες, εδρεύοντες δ’ εις τέσσαρας πρωτευούσεις σαντζακίων.  
 Εις την θέσιν του Γενικού Επιθεωρητού, εάν µη ευρεθή άλλος ως καταλληλότερος, 
διορισθήσεται ο Γυµνασιάρχης Ανδριανουπόλεως κ. Σάρρος. 
 Περί του κ. Μπουκουβάλα, καταλιπόντος αγαθάς αναµνήσεις εν Θεσσαλονίκη και 
εργασθέντος αληθώς µετά πολλού ζήλου καθ’ ον χρόνον διηύθυνε το εκεί Γυµνάσιον, εγένε-
το προ διετίας λόγος διά την θέσιν ταύτην. Αλλά το µεγαλύτερον εµπόδιον εις τον διορισµόν 
ήτο ότι ως υπήκοος Έλλην δεν ηδύνατο να λάβει επίσηµον διορισµόν παρά του Πατριαρχεί-
ου.  
 Ως προς τον καθηγητήν Παπαζαχαρίου, ούτος βεβαίως δεν έχει τα προσόντα διά θέσιν 
οία η του Γενικού Επιθεωρητού. Αλλά και διά την θέσιν Επιθεωρητού δεν κρίνοµεν αυτόν 
καταλληλότερον. Ο πατήρ αυτού, ιερεύς εν Σωχώ, πολλά παρέσχεν ηµών πράγµατα προ τι-
νων ετών, ουδ’ ίσχυσεν η παρέµβασις του υιού του, ην προκάλεσε το Υπουργείον, ίνα απο-
τρέψει αυτόν και τινά µέλη της οικογενείας του από ενεργειών φιλοβουλγαρικών. 
 Αι έρευναι υµών πρέπει να στραφώσιν εποµένως εις άλλα πρόσωπα, ταύτα δε θέλετε 
υποδείξει εις το Υπουργείον χωρίς όµως να αναλάβητε απέναντι αυτών ρητήν τινά υποχρέω-
σιν διορισµού.  
 Το Υπουργείον δ’ εν συννενοήσει µετά αρµοδίων προσώπων θέλει ωσαύτως ασχολη-
θεί εις τούτο, όταν δε υποβληθώσιν ηµίν τα ονόµατα εκείνων οις ηµείς θέλετε εκλέξει, τότε 
µεταξύ αυτών οις ηθέλοµην και ηµείς ανεύρει γενήσεται η εκλογή των ως καταλληλοτέρων 
κριθησοµένων, καθόσον το σύστηµα της επιθεωρήσεως τότε µόνον υπάρχει ελπίς να ευδοκι-
µήσει, όταν υπάρξωσι τα προς τούτο κατάλληλα πρόσωπα.  
 Επειδή δε πλην του µισθού ον θα λαµβάνωσι ο Γενικός Επιθεωρητής και οι Επιθεω-
ρηταί θα είναι ανάγκη να ορισθώσι δι’ έκαστον αυτών και έξοδα κινήσεως, σας παρακαλώ να 
µοι ειπείτε την γνώµη υµών περί του ποσού το οποίον θ’ απαιτηθεί δι’ έξοδα κινήσεως των 
Επιθεωρητών.     
 Ο Υπουργός 
                                                                        Θεοτόκης  
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                                                    5 
Συνεδρία της Εφορείας των Σχολών της Κοινότητας Βερροίας τη 20η Αυγούστου  1901 
 Προεδρεύοντος του αρχιερατικού επιτρόπου Κυρίου Παπά Γεωργίου και παρόντων 

των µελών κυρίου, κυρίου Κωστάκη Καρατζόγλου και Στεφάνου Μαλούτα, νόµιµον απαρτί-

αν αποτελούντων, ανεγνώσθη επιστολή του Αγ. Βεροίας εκ συνοικίας Μαρούσιας υπό ηµε-

ροµηνίαν 19 Αυγούστου προς τον επίτροπόν του και την έντιµον εφορείας, έχουσαν ως εξής:

       Αιδεσιµώτατε Οικονόµε παπά Γεώργιε, 

 ελάβοµεν το από 18 τρέχ. µηνός γράµµα σου και είδοµεν τας γινοµένας χρονοτριβάς. 
Ανέγνωµεν το έγγραφον του της 17 Αυγούστου πρακτικού της εντίµου εφορείας και εκ του 
πνέυµατος αυτού διαβλέποµεν ότι γίνεται µαταία και επιβλαβής εις τα σχολεία αναβολή ένε-
κα της διχογνωµίας των Κυρίων εφόρων. Επελθούσης ήδη της ώρας, καθ’ ην δέον ν’ αρχί-
σωσιν οι εγγραφές και να γείνη έναρξις των µαθηµάτων, γονείς και πολίται δικαίως θα κατα-
κραυγάσθωσιν εναντίον της Ιεράς Μητροπόλεως και της Εφορείας διότι τα σχολεία µένουσιν 
εισέτι άνευ διευθυντού. Το ειρηµένον πρακτικόν λέει: ο κ. Κωστάκης Καρατζόγλους να µε-
ταβεί εις Θεσσαλονίκην και να εξετάσει περί προσώπου (µη ευρισκοµένου εν Θεσσαλονίκη) 
να στείλει πληροφορίας περί των πιστοποιητικών του προς τους συναδέλφους του εφόρους 
και έπειτα  να τον  συµφωνήσει όταν θα εγκρίνωσι και θα του απαντήσωσιν οι συνάδελφοί 
του» εκ τούτου εννοούµε ότι τίποτε δε θα γίνει και η αναβολή θα έχει δυσάρεστα αποτελέ-
σµατα, τα οποία οφείλοµεν να προλάβωµεν. Επειδή λοιπόν βλέποµεν ότι οι κύριοι Έφοροι 
θέλουσι µεν ίσως να δώσωσι πέρας εις την υπόθεσιν αλλ’ ένεκα της ως µη ώφειλε διχογνωµί-
ας των αδυνατούσι να πράξωσι τούτον, εξασκούντες καθήκον κυριαρχικόν διατάσοµεν, όπως 
προσκαλέσεις αµέσως εις συνεδρίαν την έντιµον εφορείαν και δηλώσεις αυτή ότι διορίζοµεν 
διευθυντήν του ηµιγυµνασίου τον τέως τοιούτον κ. Αντώνιον Τούσαν και εντελλόµεθα ίνα 
τηλεγραφικώς (και δια γράµµατος) προσκληθεί ο ειρηµένος να έλθη αµέσως. ∆ιευθυντήν της 
αστικής να εκλέξεις µετά των εφόρων έναν εκ των διορισθέντων διδασκάλων.  
 Περί δε της διευθυντρίας και ενός βοηθού διά το ηµιγυµνάσιον να γίνει η προσήκουσα 
φροντίς υπό σου και των εφόρων. Αύτη είναι η οριστική ηµών απόφασις και να µη ζητήσεις 
ετέρας οδηγίας, αλλ’ ως προεδρεύων να πράξεις το καθήκον σου. Αµέσως δε ν’ αρχίσωσιν αι 
εγγραφαί µαθητών και µαθητριών και να γίνει έναρξις µαθηµάτων κατά την τακτικήν ηµέραν. 
Η επιστολή αύτη να καταχωρισθεί ολόκληρος εις το βιβλίον πρακτικών της εφορείας. Ταύτα 
προς οδηγίαν σου και διατελούµεν ευχόµενοί σοι και τη εντίµω εφορεία τα βέλτιστα. 
      Εν Μαρούσια Σελίου Τη 19 Αυγούστου 1901 
Ο Πρόεδρος                                                                                  Τα µέλη 
Οικον. Παπα Γεώργιος                                    σέβοµαι την διαταγήν του αρχιερέως  
                                                                            και υπογράφω τις αποφάσεις του. 
                                                                                         Κωστάκης Καρατζόγλου 
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ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ 
       ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ                                                Εν Θεσσαλονίκη τη 5 Αυγούστου 1903 
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Αριθ. 335 
 
 
Προς την Α. Π. τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρον της                                  
Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστηµάτων.       
               Η Α. Ε. ο κύριος Πρόεδρος του υπουργικού Συµβουλίου και υπουργός επί των εξω-
τερικών µοι ανεκοίνωσεν ότι λαβών υπ’ όψιν την αναφοράν της Εφορείας των Εκπαιδευτι-
κών Καταστηµάτων της κοινότητας, δι’ ης δηλούσα αύτη την οικονοµικήν αυτής ανεπάρ-
κειαν  προς συντήρησιν αυτών παρεκάλει  την Β. Κυβέρνησιν όπως επέλθει αρωγός και χο-
ρηγήσει το προς συµπλήρωσιν των απαιτουµένων δαπανών ελλειπόν ποσόν, απεφάσισεν εν 
τη ειλικρινεί µερίµνει ήτις πάντοτε διέκρινεν αυτήν υπέρ της βελτιώσεως και προαγωγής των 
Ελλην. Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, ν’ αναβιβάσει το ανέκαθεν χορηγούµενον παρ’ αυτής 
ετήσιον υπέρ των σχολείων επίδοµα από λιρών Οθωµ. εξακοσίων εις χιλίας. 
 Την απόφασιν ταύτην της Β. Κυβερνήσεως φέρων ευχαρίστως εις γνώσιν της Υ. Πα-
ναγιότητος, ως Πρόεδρον της Εφορείας των σχολείων, παρακαλώ υµάς ίνα ευαρεστηθείτε να 
γνωρίσητε αυτή, ότι το εκ χιλίων λιρών επίδοµα προώρισεν η Β. Κυβέρνησις αποκλειστικώς 
προς συντήρησιν του Ελλην. Γυµνασίου και πληρωµήν της αντιµισθίας του διδακτικού προ-
σωπικού αυτού διά το σχολικόν έτος 1903- 1904 συν εκείνου του Γυµνασιάρχου εις ον θέλει 
καταβάλει η κοινότης και το εκ 40 λιρών επίδοµα ιδιαιτέρως χορηγηθέν αυτώ κατά τα δύο 
τελευταία σχολικά έτη παρ’ ηµών. 
 Η Β. Κυβέρνησις δεν αγνοεί, ότι δι’ αντιµισθίαν του απαιτουµένου προς συντήρησιν 
του Γυµνασίου προσωπικού απαιτείται έλασσον ποσόν του εγκριθέντος επιδόµατος, διότι αν 
οι εν αυτώ διδάσκοντες καθηγηταί δεν απετέλουν συγχρόνως και το διδακτικόν προσωπικόν 
των γυµνασιακών τάξεων του Παρθεναγωγείου, βεβαίως ο διά την εν τω Γυµνασίω µόνον 
διδασκαλίαν αριθµός αυτών ήθελεν ελαττωθεί κατά τρεις τουλάχιστον. 
 Αλλ’ η Β. Κυβέρνησις εννοούσα να συνδράµει την κοινότητα Θεσσαλονίκης και δια 
την συντήρησιν του Παρθεναγωγείου αυτής, ως άλλως τε απέδειξε δια της πληρωµής του 
µεγίστου µέρους της αντιµισθίας των παρ’ αυτής αποσταλεισών διευθυντριών αυτού δεν κα-
τήλθεν εις τοιούτους υπολογισµούς, και  ό,τι εύχεται είναι να προβεί η Εφορεία εις εκλογήν 
προσωπικού δια τε το Γυµνάσιον και το Παρθεναγωγείον δυναµένου να κατανοήσει τον υψη-
λόν αυτού προορισµόν και διακρινοµένου δια τον ζήλον αυτού και το φρόνηµα. 
 Την Υµ. Παναγιότητα παρακαλώ ίνα δεχθεί την διαβεβαίωσιν της άκρας υπολήψεώς 
µου. 
        Ο Γεν Πρόξενος 
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         Εν Θεσσαλονίκη τη 10 Απριλίου 1890 
       Προς τον Κ. Κύριον Γεώργιον ∆οκόν 
  Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος.  
  Ενταύθα 
Κύριε Γενικέ Πρόξενε, 

Από πολλού ανεκοινώσασθε ηµίν ότι ανετέθη τω εν Αθήναις προς διάδοσιν των Ελ-
ληνικών Γραµµάτων Συλλόγω, κατόπιν συνεννοήσεως αυτού µετά του Σεβ. Υπουργείου των 
Εξωτερικών, η ανωτέρα εποπτεία του ηµετέρου Γυµνασίου, το µεν όπως διευκολυνθεί η προς 
ρύθµισιν των εν’ αυτώ µελετωµένων βελτιώσεων εργασία, το δε όπως η εν τω µέλλοντι  λει-
τουργία αυτού καταστεί κανονικοτέρα και επωφελεστέρα, και ότι ο Σύλλογος, πριν ή οριστι-
κώς αναλάβει την εποπτείαν ταύτην, επιθυµεί να µάθει τας συνθήκας και όρους υπό τους ο-
ποίους εννοεί να συνεργασθεί µετ’ αυτού η Εφορεία των ενταύθα καταστηµάτων αναφορικώς 
προς τον διορισµόν του προσωπικού εν γένει, την εποπτείαν του Γυµνασίου και το πρόγραµ-
µα αυτού, τον τρόπον της συντάξεως του προϋπολογισµού του Γυµνασίου και την εξέλεγξιν 
των εις την Κοινότητα χορηγηθησοµένων χρηµάτων, τον προσδιορισµόν των ενιαυσίων εξε-
τάσεων, κτλ. Αλλ’ επειδή τας σκέψεις ηµών επί των ανωτέρω ερωτήσεων του εν Αθήναις 
προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων Συλλόγου γιγνώσκετε από πολλού ήδη, κ. Γεν. 
Πρόξενε, καθόσον ταύτας, ου µόνον προφορικώς, αλλά και γραπτώς, δια των υπό χρονολογί-
αν  4 Ιουλίου και 10 Αυγούστου π.ε. εκθέσεων ηµών, ελάβοµεν την τιµήν να εκθέσωµεν υµίν 
εν εκτάσει, επειδή δ’ αφ’ ετέρου παρενέπεσαν οι επί τω κληροδοτήµατι του αειµνήστου ευερ-
γέτου της Κοινότητος Ιω. Παπάφη γνωστοί υµίν περισπασµοί της Εφορείας, παραλείψαµεν 
να διαπιστώσωµεν αυτάς εκ νέου εγγράφως. Τούτο πράττωµεν προθύµως σήµερον, αφού ο 
Σύλλογος δια νεωτέρας αυτού επιστολής ζητεί παρ’ ηµών την τοιαύτην διατύπωσιν των σκέ-
ψεων ηµών, αναφερόµενοι δε εις τας προγενεστέρας εκθέσεις ηµών, θέλοµεν περιορισθεί ν’ 
απαντήσωµεν δια βραχέων εις τας ανωτέρω ερωτήσεις του εν Αθήναις προς διάδοσιν των 
Ελληνικών Γραµµάτων Συλλόγου. Και δη: 
 Α)Όσον µεν αφορά τον διορισµόν του προσωπικού του Γυµνασίου, την σύνταξιν του 
προγράµµατος, τον προσδιορισµόν των ενιαυσίων εξετάσεων και παν ό,τι αποβλέπει εν γένει 
εις την εσωτερικήν λειτουργίαν του Καταστήµατος, φρονούµεν, ότι δια τους πολλάκις εκτε-
θέντας λόγους, επ’ ουδενί λόγω συµφέρει, ουδέ δύναται, να διενεργώνται ταύτα παρ’ άλλου 
τινός πλην της Εφορείας των ενταύθα Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων και ταύτης µόνης. Την 
εφ’ όλων όµως των ζητηµάτων τούτων συνεννόησιν µετά του ενταύθα Γενικού Προξενείου 
και την παρ’ αυτού εξέλεγξιν των εις την Κοινότητα χορηγηθησοµένων χρηµάτων, ου µόνον 
δεν αποφεύγοµεν, αλλά και δικαία νοµίζοµεν και επωφελή, τούτο δε τόσω  µάλλον όσω την 
διεύθυνσιν του Γενικού Προξενείου κατέχετε  υµείς, κ. Γενικέ Πρόξενε, προς τον οποίον µετ’ 
ευχαριστήσεως δραττόµεθα της ευκαιρίας ταύτης ίνα εκφράσωµεν τας εγκαρδίας ηµών ευχα-
ριστίας, δια την εν τη µεθ’ ηµών συνεργασίαν του φθίνοντος σχολικού έτους, τόσω ένθερµον, 
όσω πεφωτισµένην υποστήριξιν. 
 Β)Όσον δ’ αφορά τας µελετωµένας εν τω Γυµνασίω µεταρρυθµίσεις, την µετατροπήν 
τουτέστι του ανέκαθεν κλασσικού αυτού συστήµατος εις µίγµα κλασσικού και εµπορικού, εν 
τη από 4 Ιουλίου π.ε. εκθέσει ελάβοµεν την τιµήν να διατυπώσωµεν υµίν τον τρόπον καθ’ ον 
φρονούµεν ότι δύναται να εκτελεσθεί αύτη. Φρονούµεν δηλονότι, ότι η σπουδή των ξένων 
γλωσσών, και ιδία της τουρκικής και της γαλλικής, δέον ν’ άρχηται από της κατωτέρας τάξε-
ως του αστικού σχολείου και ν’ εξακολουθείται δι’ όλων των τάξεων του Γυµνασίου, η ∆ε 
σπουδή των εµπορικών µαθηµάτων ν’ άρχηται µεν από της 6ης τάξεως του αστικού, να σχη-
µατισθή δε εν αυτώ και 7η ή8η τάξις ιδιαιτέρα δια τους αποκλειστικώς δια το εµπόριον προω-
ρισµένους µαθητάς. ∆ια του τρόπου τούτου, οι µεν αποφοιτώντες του αστικού σχολείου και 
µεταβαίνοντες εις το Γυµνάσιον, θέλουσι µεταβαίνει εν αυτώ γιγνώσκοντες καλώς µετά εξαε-
τή διδασκαλίαν , δύο ξένας γλώσσας, έχοντας δε και γνώσεις τινας εµπορικάς, οι δε ειδικώς 
µετά το εµπόριον προωρισµένοι, διδασκόµενοι επί εν ή δύο επιπλέον έτη τα τε εµπορικά µα-
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θήµατα και τας ξένας γλώσσας, θέλουσι εξέρχεσθαι ειδότες µεν καλώς δύο ξένας γλώσσας, 
εφοδιασµένοι δε και µε αρκετάς εµπορικάς γνώσεις. Και ούτω φρονούµεν ηµείς, περί του 
τρόπου, καθ’ ον δέον να τελεσθή η µετατροπή του ισχύοντος διδακτικού συστήµατος, εάν 
όµως ο εν Αθήναις προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων Σύλλογος λαµβάνων επί τούτω 
την γνώµιν ειδικών ανδρών, ήθελεν ηµίν έτερον τινά τρόπον καταλληλότερον, αρµόζοντα δε 
προς τας συνθήκας της καθ’ ηµάς κοινωνίας, ουδεµίαν ηθέλοµεν έχει δυσκολίαν, ίνα προτι-
µήσωµεν τούτον, πεποίθαµεν σε ότι η Αντιπροσωπεία της Κοινότητος ουδεµίαν θέλει αντιτά-
ξει προς τούτο αντίρρησιν.  
 Την τροποποίησιν του ήδη ισχύοντος κλασσικού συστήµατος, καταλλήλου ιδίως προς 
παρασκευήν διδασκάλων και επιστηµόνων, ο αριθµός των οποίων υπερπλεόνασε πλέον, θεω-
ρούµε λίαν αναγκαίαν και κατεπείγουσαν. ∆ια της εν τοις ηµετέροις σχολείοις ανεπαρκή µεν 
µάθησιν των ξένων γλωσσών, παντελή δε έλλειψιν  εµπορικών µαθηµάτων, οι ηµέτεροι παί-
δες, µετά την από του Γυµνασίου αποφοίτησιν αυτών, ουδεµίαν δύνανται να εξεύρωσι βιοπο-
ριστικήν εργασίαν, και ή µένοντες ενταύθα, κακοδαιµονούσιν, ή αναγκάζονται να <δυσανά-
γνωστη λέξη> ενώ τουναντίον οι παίδες των συνοικιών ηµίν Ιουδαίων και άλλων λαών, ευχε-
ρέστατα αποκαθίστανται. Εν τούτοις επαναλαµβάνοµεν και πάλιν να δηλώσωµεν υµίν, ότι 
πριν ή αποφασίσει να προβεί εις την τροποποίησιν ταύτην, η Εφορεία δέον να είναι εκ των 
προτέρων πεπεισµένη, ότι οι προς τούτο πόροι εισίν αυτή εξησφαλισµένοι δια πολλά έτη.  
 Νοµίζοµεν περιττόν, κ. Γ. Πρόξενε, να προσθέσωµεν ενταύθα, ότι εις την δαπάνην της 
µετατροπής ταύτης του διδακτικού συστήµατος η Εφορεία των ενταύθα Εκπαιδευτικών Κα-
ταστηµάτων ουδεµίαν δύναται να λάβει συµµετοχήν, δια την οικονοµικήν της Κοινότητος 
αθλιότητα, ην καλώς γινώσκετε. Κρίνοµεν όµως καθήκον ηµών να επιστήσωµεν από τούδε 
την υµετέραν προσοχήν επί της ενδεχοµένης από του προσεχούς σχολικού έτους σπουδαιοτά-
της κολοβώσεως των ηµετέρων εκπαιδευτηρίων και να επικαλεσθώµεν δι’ υµών εγκαίρως 
την σύντονον µέριµναν των αρµοδίων προς πρόληψιν αυτής....... 
..........Εάν εποµένως η Σεβ. Ελληνική Κυβέρνησις ή ο εν Αθήναις προς διάδοσιν των Ελληνι-
κών Γραµµάτων Σύλλογος δεν ήθελεν αναλάβει την κάλυψιν του ετησίου ελλείµµατος των 
ηµέτερων εκπαιδευτηρίων, η Εφορεία του προσεχούς σχολικού έτους, οποιαδήποτε κι αν ή-
θελεν είσθαι, θέλει εναποδράστως ευρεθεί εις την οδυνηράν ανάγκην να κλείσει µεν επί τινά 
έτη το Γυµνάσιον και πάντα τα νηπιαγωγεία, να καταργήσει δε τας γυµνασιακάς τάξεις του 
Παρθεναγωγείου, και να περιορίσει τα ενταύθα εκπαιδευτήρια εις δύο µόνον τελείας αστικάς 
σχολάς, µίαν δια τα άρρενα και ετέραν δια τα θήλεα, και τούτο µέχρις ου οι πόροι της Κοινό-
τητος ανορθωθώσι και επιτρέψωσι αυτή και πάλιν να συµπληρώσι το εκπαιδευτικόν αυτής 
σύστηµα. Αλλ’ εν χρόνοις ούτω δυνοίς δια τον εν Μακεδονία Ελληνισµόν η τοιαύτη κολό-
βωσις των σχολείων της Θεσσαλονίκης ολεθριωτάτας θέλει έχει τας συνεπείας και εξ όλης 
ψυχής ευχόµεθα ίνα κατορθωθεί να αποφευχθεί αύτη.   
Ταύτα υποβάλλοντες υµίν, κ  Γ. Πρόξενε, διατελούµεν µετ’ εξαιρέτου υπολήψεως .   
       Οι Έφοροι των εκπαιδευτικών Καταστηµάτων  
Ν. Ρογκότης, Κων. Λαζάρου, Ιωάννης Αυγερινός, Γρ. Γράβαρης.               
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8 
Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτικών καταστηµάτων της κοινότητας  
Θεσσαλονίκης του σχολικού έτους 1903-1904. 
....Εν τούτοις όµως αν ανατρέξει τις την όλην τελευταίαν δεκαετίαν και ρίξει βλέµµα επί την 
προ ταύτης οικονοµικήν κατάστασιν, είναι αδύνατον να µην ανοµολογήσει ουσιωδεστάτην 
την εν τη σειρά των ετών τούτων βαθµηδόν επελθούσαν βελτίωσιν και ικανοποιητικότατον το 
σηµερινόν αποτέλεσµα. Τα εκπαιδευτήρια, ου µόνον συνετηρήθησαν ως το πρότερον, αλλά 
και κατ’ αριθµόν ηύξησαν και το εν αυτοίς διδάσκον προσωπικόν, και δη το του Γυµνασίου, 
συνεπληρώθη ανερχόµενον  σήµερον εις 56 πρόσωπα, καθηγητάς, διδασκάλους και διδασκα-
λίσσας, και καθόλου ειπείν και ουδέν υπελήφθησαν της προσηκούσας περιωπής, ην αι εύλο-
γοι απαιτήσεις της ηµ. Κοινότητος επιβάλλουσι. Και όµως η ολική της συντηρήσεως δαπάνη 
εις µισθοδοσίαν και έξοδα, ανέρχεται σήµερον, συνεπεία της αυστηράς τηρηθείσης φειδούς 
µόνον εις λίρας Οθ. 3250 ετησίως, ενώ άλλοτε υπερέβαινε τας 3600. Ενώ ∆ε τότε η εκ των 
ενοικίων πρόσοδος εκυµαίνετο περί τας 375 οθ. Λίρας, σήµερον ανέρχεται εις το ποσόν των 
970, από ∆ε του προσεχούς έτους, ως προλαβόντος εξηγήθηµεν, εις 1070. Η σπουδαιοτάτη 
αύτη αύξησις προήλθεν εκ της µερίµνης, ην αι Εφορείαι κατέβαλον κατά την διάρκειαν της 
τελευταίας ταύτης δεκαετίας περί βελτιώσεως της εν λόγω προσόδου. Εξεποιήθησαν οκτώ εν 
όλω πεπαλαιωµέναι οικίαι και εργαστήρια, µηδεµίαν ή ελαχίστην αποδίδοντα πρόσοδον, αντ’ 
αυτών δε ανοικοδοµήθησαν τα 12 παλαιά και τα 3 νέα µαγαζεία Αγίου Μηνά και η Οικεία 
του Παλαιού Νοσοκοµείου. Η δε βελτίωσις αύτη κέκτηται ιδιαζόντως µεγάλην σπουδαιότη-
τα, διότι και περαιτέρω δύναται να συνεχισθεί το πρόγραµµα της εκποιήσεως των απροσόδων 
και ανοικοδοµήσεως νέων κτηµάτων, ώστε η εκ των ενοικίων πρόσοδος να καταστεί η ασφα-
λεστέρα βάσις των τακτικών των Εκπαιδευτηρίων εσόδων. Πλην όµως των ενοικίων και 
πλήσται άλλαι πρόσοδοι ηύξησαν ή εµονιµοποιήθησαν. ∆ια της τοιαύτης δε διοικήσεως, της 
ερειδοµένης επί της φειδούς και της µερίµνης περί αυξήσεως των προσόδων, ου µόνον κα-
τορθώθη να εκλίπωσι τα σταθερώς εν τοις τότε προϋπολογισµοίς απαντώντα ελλείµµατα, 
άτινα εστρέφοντο περί το ου µικρόν ποσόν των 900 λιρών, δι’ εκάστην χρήσιν, αλλά και πε-
ρισσεύµατα πολλάκις οι Απολογισµοί απέδωκαν.  
 Αλλά και η καθόλου οικονοµική κατάστασις των Εκπαιδευτηρίων τυγχάνει ουσιωδώς 
βελτιωµένη. Ενώ  προ δεκαετίας τα Γενικά Ελλείµµατα ανήρχοντο εις το ποσόν των 6075 
λιρών, σήµερον ταύτα δεν υπερβαίνουσι τας 2078, διότι εκ των 2374 λιρών, οφειλών παλαι-
ών προς τους διδασκάλους των προ του 1891/92 ετών, άτινα η τότε Εφορεία κατέλιπεν, εξε-
πληρώθησαν εν τω µεταξύ λίραι οθ. 1675, οφειλοµένων µόνον ήδη λιρών 699. Το δε προς 
διαφόρους δανειστάς χρέος της εποχής εκείνης εκ λιρών 1467 ηλλαττώθη κατά λίρας οθ. 700 
περίπου, ανερχοµένου ήδη µόνον εις 775. Πλείστα ∆ε προς τούτοις και άλλα κενά εκαλύφθη-
σαν. Ενώ δε τότε εκ της του Προσωπικού των Εκπαιδευτηρίων µισθοδοσίας µόνον το τρίτον 
κατωρθούτο να καταβληθεί εντός της περιόδου εκάστου έτους, ήδη πλέον της ηµισείας εκ-
πληρούται. 

Οποία ήδη υπήρξαν τα αποτελέσµατα ταύτα και κατά πόσον κέκτηνται µείζονα ή ε-
λάσσονα σηµασίαν, σταθµώµενα ουχί απολύτως, αλλ’ εν σχέσει προς τους καθόλου πόρους 
των ηµετέρων Εκπαιδευτηρίων, προς την άκραν των περιστάσεων των τελευταίων ετών δυ-
σχέρειαν, ως προς τας πολυειδείς της ηµετέρας κοινότητος ανάγκας, τούτο απόκειται τη κρί-
ση της αξιοτίµου αντιπροσωπείας της ηµετέρας κοινότητος. Ηµείς, ευχόµεθα από καρδίας, 
ίνα οι διάδοχοι ηµών υπερβάλουσι µεν ηµάς κατά τον ζήλον εν τη ενεργεία, ώσι δ’ ευτυχέ-
στεροι εν τη επιτυχία των αποτελεσµάτων αυτής.           
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Συνεδρίασις λγ! Τη 13η Φεβρουαρίου 1874 

 
Σεβασµιώτατε 

λαβών την από 5 Νοεµβρίου σεβασµίαν µοι επιστολήν της Ζωσιµ. Υµ. Σεβασµιό-
τητος µετά του εγκλείστου αντιγράφου της εγκυκλίου εκκλ. Επιστολής εκδοθείσης τη Γ’ 
Αυγούστου και επισταµένως διελθών αυτάς παρετήρησα ότι εν τη εγκυκλίω η Υµ. Σεβα-
σµιότης προτρέπεται ίνα διαβιβάσει την παρακέλευσιν της Μεγ,. Εκκλησίας και εις εµέ 
όπως έχω του λοιπού την αναφοράν προς την νεωστί συστηθείσαν Π.Κ.Ε.Ε. εν Κων/πολει 
και ρυθµίζω την διδασκαλίαν της υπό την διεύθυνσίν µου σχολής προς τα προγράµµατα 
και οδηγίας ούστινας µέλλει εκδιδόναι η ρηθείσα επιτροπή και αποστέλλων ήδη αυτή το 
υπάρχον πρόγραµµα αυτής διατυπώσω και εν ιδίω σχεδιάσµατι οποίον πρόγραµµα η ιδία 
πείρα µοι απέδειξε χρησιµον δια τα γυµνάσια και ελληνικά σχολεία. Επειδή ταύτα απευ-
θύνονται προς εµέ ως έχοντα την διεύθυνσιν της σχολής ην η πόλις µοι ανέθηκε δεν ηδυ-
νάµην να συµµορφωθώ προς την επιστολήν χωρίς να προσκρούσω εις τα καθήκοντα τα 
επιβαλλόµενά µοι υπό του κανονισµού της σχολής προς τας αρχάς µου. ∆ιό έκρινα καθή-
κον µου ν’ ανακοινώσω αµφοτέρας τας ανωτέρω επιστολάς προς την Σεβ. Εφορείαν της 
Σχολής ήτις συγκάλουσα γενικήν συνέλευσιν εν τω καταστήµατι των συνδιασκέψεων µοι 
διεβίβασε τα επόµενα. «Η πόλις δια πολλούς λόγους δεν αναγνωρίζει άλλην αρχήν των 
εκπαιδευτηρίων ειµή την υπ’ αυτής διοριζόµενην Εφορείαν και προς αυτήν οφείλετε ως 
ανέκαθεν να έχητε πάσαν αναφοράν να επιστρέψητε δε τον ανά χείρα σας κανονισµόν της 
εν λόγω εν Κων/πόλει Κεντρικής Επιτροπής καθώς και το επίσηµον αντίγραφον της εγκυ-
κλίου Πατρ. Επιστολής. Ταύτα διαβιβάζων τη Υµ. Σεβασµιοτάτι σιατελώ µετά βαθυτάτου 
σεβασµού. 
Της Υµετέρας Σεβασµιότητος τέκνον ευπειθές. 
τη 22 Νοεµβρίου 1873 Ιωάννινα                                            (υπ.) Σ. Μανάρης     

                   Γυµνασιάρχης της Ζωσιµαίας Σχολής 
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ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

α. Πηγές 

Ανέκδοτες Πηγές 

Α.Υ.Ε. , 1905, 56 κατ Η’/αακ. Εκπαιδευτικά Θεσ/νίκης. Περ.: Παρατηρήσεις µετά από περιο-

δεία (και πριν από νέα) επιθεωρητή σχολείων. 

Α.Υ.Ε. , Κατ Α`/ αακ «Πίναξ του προυπολογισµού εξόδων, 1904 , Περ« Μισθοδοσία προσω-

πικού ελληνικών εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης» 

Α.Υ.Ε. 1903 σ.ΚΑΤ Α5 Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης Περ: 

Σερβικό ζήτηµα.   

Α.Υ.Ε. 1905 56 κατ Η’/αακ. Εκπαιδευτικά Θεσσαλονίκης. Περ.: Περί διορισµού διδασκάλου. 

Α.Υ.Ε. 1905 56 κατ. Η’/αακ Εκπαιδευτικά Θεσσαλονίκης Περ.: Περί διαγωγής και συµπεριφο-

ράς διδασκάλου. 

Α.Υ.Ε. 1905 59/ι ΙΒ’-ΙΓ’ Εκθέσεις Περί Μακεδονίας 

Α.Υ.Ε. 1905 59/ι ΙΒ’-ΙΓ’ Εκθέσεις Περί Μακεδονίας. Περ: Έκθεση του Επιθεωρητή των σχο-

λείων Αγγ. Παπαζαχαρίου περί των χωρίων.... του καζά Κασσάνδρας και Βασιλικών της 

υποδιοικήσεως Θεσσαλονίκης (8-12/ 24-12-1905).    

Α.Υ.Ε. 1905, 10 ΚΑΤ Α/17Β Παιδεία εις Μακεδονίαν. Περιεχόµενο: Επισκέψεις Επιθεωρη-

τών στα σχολεία της Μακεδονίας. 

Α.Υ.Ε. 1905, 56 κατ Η’/αακ. Εκπαιδευτικά Θεσ/νίκης. Περ.: Αναχώρηση Επιθεωρητή για πε-

ριοδεία στα σχολεία Νιγρίτας.  

Α.Υ.Ε. Φακ. 1903 /Κατ. Α5- Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης  

Α.Υ.Ε.- φακ. 1905 κατ. Α/17Β- Παιδεία εις Μακεδονίαν. 

Α.Υ.Ε.- Φακ. ΑΑΚΗ’ Περί ιδρύσεως Βλαχικού Σχολείου εν Ιωαννίνοις. 

Α.Υ.Ε., 1903 σ. ΚΑΤ ΑΣ. Απρόβλεπτα Θεσσαλονίκης- Γενικά Προξενικά Θεσσαλονίκης. Πί-

νακας των λειτουργούντων Ρουµανικών Σχολείων εν τη διοικήσει Θεσ/νίκης. 

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Πελαγωνείας 1900-1907. Φάκελος 25. Πρακτικά συνεδριάσεων 

της Εφορείας των Σχολών Κοινότητας Μοναστηρίου.    

Αρχείο Ιεράς Μητρόπολης Νευροκοπίου, Κώδιξ 5, Εκπαιδευτήρια 1904-1909, Συνεδριάσεις της 

σχολικής Εφορείας της κοινότητας Νευροκοπίου, 

Βιβλίον πρόχειρον Ταµείου της διαχειρίσεως των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Κοινότη-

τος Βεροίας κατά το έτος 1896-1897. 

Γενικός Ισολογισµός του ενεργητικού και παθητικού των Σχολείων της Ελληνικής κοινότητος 
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Βεροίας κατά το σχολικόν έτος 1894-1895. 

Γενικός Ισολογισµός του ενεργητικού και παθητικού των Σχολείων της Ελληνικής κοινότητος 

Βεροίας κατά το σχολικόν έτος 1895-1896. 

Γενικός Ισολογισµός του ενεργητικού και παθητικού των Σχολείων της Ελληνικής κοινότητος 

Βεροίας κατά το σχολικόν έτος 1896-1897 

Γενικός Ισολογισµός των Σχολείων της Ελληνικής κοινότητος Βεροίας κατά το σχολικόν έτος 

1897-1898. 

Έκθεσις της πνευµατικής και υλικής καταστάσεως των εν Θεσσαλονίκη ελληνικών εκπαιδευτη-

ρίων κατά το σχολικόν έτος 1884-1885 ήτοι λογοδοσία της Εφορείας αναγνωσθείσα εν τη 

Ιερά Μητροπόλει τη 11
η
 Νοεµβρίου 1885 υπό του εφόρου και ταµείου ∆. Φιλίπποβιτς και 

λογοδοσίαι των διευθυντών και προγράµµατα των Σχολείων, εν Αθήναις 1886. 

Έκθεσις των υπό της Εφορείας των εκπαιδευτικών καταστηµάτων της ελληνικής Ορθοδόξου 

Κοινότητος Θεσσαλονίκης κατά το έτος 1904-1905 πεπραγµένων, αναγνωσθείσα υπό του 

εκ των Εφόρων γραµµατέως της Εφορείας Κ. Καµµώνα εν τη συνεδριάσει της Αντιπροσω-

πείας της Κοινότητος της 21
ης

 Ιουλίου 1905, Λειψία  1906  

Εκκλησιαστική Αλήθεια, έτος 1886, φύλλα της 6
ης

 και 11
ης

 ∆εκεµβρίου.   

Επιστολή 94 της 18ης Ιουνίου 1898 από το βιβλίο πρακτικών της Αντιπροσωπείας Βερροίας  

Κανονισµός της Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος Σµύρνης, Σµύρνη 1910 

Κανονισµός των Ελληνικών Σχολείων Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1905. 

Λογοδοσία της Εφορείας των  Εκπαιδευτηρίων της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσα-

λονίκης του έτους 1907- 1908, Εν Θεσσαλονίκη 1910  

Λογοδοσία της Εφορείας των Εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελλ. Κοινότητας Θεσσαλονί-

κης 1903-1904  

Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσα-

λονίκης του σχολικού έτους 1896-1897, 13 Ιουνίου 1897.  

Λογοδοσία της Εφορείας των εκπαιδευτικών Καταστηµάτων της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσα-

λονίκης του σχολικού έτους 1897-1898, 27 Ιουλίου 1898. 

Λογοδοσία της Εφορείας των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλο-

νίκης του έτους 1900-1901, Εν Λειψίαι 1901. 

Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1902-

1903. 

Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης της χρήσεως 1893- 

1894 αναγνωσθείσα κατά την γενικήν Συνεδρίαν της Αντιπροσωπείας τη 27 Ιουνίου 1894.  

Λογοδοσία της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης 1909-1910.  

Λογοδοσίαι των Εφορειών των Ελλ. Εκπαιδευτηρίων της Ελλ. Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσα-
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λονίκης των ετών 1898-1899 & 1899-1900 

Πρακτικά δηµογεροντίας Θεσσαλονίκης Αριθµ. Τόµου 13  

Πρακτικόν ∆ηµογεροντίας Βεροίας 1911-1912. 

Πρακτικά της Εφορείας των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης  

Πρακτικόν σχολικής Εφορείας Βεροίας 1892- 10.12.1911 

Προϋπολογισµός και ο Ταµειακός Προϋπολογισµός των Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλο-

νίκης 1905 - 1906. 
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Υπόµνηµα της Α. Υ. του επί των εξωτερικών υπουργού της Υψ. Πύλης προς τους εν Κων-
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