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Φυλ6ξτε Tα Tευxn Tnc αNldouσταc))

Παλαι<i πε61η μπoρεiτε ν,α πρoμηΘευ,τε[tε απ6 τα γρ'αφε[α τoυ Συλλξoυ

Η ((NIAOYΣTΑυ oτnρiζεται στnv αγ6rπn και τo εvδιαφ6ρov

τωv oυvδρoμnτιilv τγιξ

Παρακαλoιiμε vα μερι]μvtioετε για τnν αναv6ωοn

τnζ ουvδρoμ,fl,q oαq

EκΔoΣEIΣ ΣYΛΛoroY ΔπoΦolτΩΝ NΔoYΣHΣ

1) ΙΣTOPΙA TΗΣ ΙΙoΛEΩΣ l\AoYΣHΣ
2) MΙ\HMH ΔHMH'ΓPΙOY TΣAMH KAP;\TAΣΙOY

TA BΙBΛΙA ΠoY ΔEN ΠPEΠEΙ NA ΛEΙψOYN
AΠo KANENA NAOYΣAΙ.Ι.KO ΣΠ1TΙ

MΠoPElTE NA TA ΠPoMΗΘΕYTElTE AΠo TA BiBΛloΠΩΛEIA
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Aγαπητοi φ'λoι τηs. Νιιioυtoταg και τηζ Πo-
λιτιdτικξg Eταιρειαξ <<Αναoτιiαιog Mιxαf1λ o Λ6'
γιοζ)).

Mε μεγιiλη υπερηφN5αειαi σαq γv(ι}στoπoιo{με
πωq o oΦλλoγoq απ6κτηoε τo 'αργεio τoυ ,ηακε-
δcνικo6 Αγ6vα o' 6τι αφοlμi τηv Ndoυoα..

To πoλΦτιμo αυτ6 ατι6κτηrμα ω,φειλετε σε μι&
yεvναια xoρτ1γεiα ττ1g <<Φτovf1q τηg Ναo$αηξ) ,και

ατηv αγιiττη πρoζ τη1l <4Nι&ouoτα> τoυ αΦρrJrπoυ
πoυ κdτε[aε τo αρ1εio... 'Oνταq oiγouρog 6τι Θ'α

γιγει ,σ(r1στη xρησΙ} μαζ τo παραηιilρηαε.
Θ€λoυμε ατιδ αυτf1v τηv oηλη vα ευηαριotf1-

σoυμε και 6λoιη 6σoι lμαq 6ofΘηoαv βε oπoιoνδr]l
πoτε τρ6πo oτo μεγ<iλo ,μαg αυt6 α,π6κτημα.

Πιoτειioυμε πGξ πoλιi oιivτoμα Θ' αρ1iοουμε
vα δημooιΦoυμε σEr}γ Νι&ouotα oΦ!δεq' 6^yν<.l-

στξ τoυ MακεScνικo$ Αγ<ilvα. Σαg ευxαριατ,o$με

για την c.yG::r και την ,εμπιστoσtivη σαζ.
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Πξρα το τραlvo τηg ζι;ξg 1rε

τaυg πολλο:ig ΣταΞμοjq και oτα"
8ηκα'o' Ατc'κρι€g π::ιλ'rlq, οε .7λ6v

τι,α και 1cρoδg.
Παπαδι<i, ΡΙα,κρυν[τoα' Nιζιlμι-

κog, 1ορoi, 6πο.υ μtoα απ6 αυ-

τoι1g oι Γ'ιανv[τoαρoι και oι Mπos-
λεζ μ,αq, διδ<ioκουν Παρtiδo,oη'
Ιoτορ[α, Arδουκ[ιθηκα τα γιoρτι-
νd μαg,oικo,γενειακ<i τραπ€ζια, 6-

που αvτα.μδνανε 6λε9 μαζ oι γε-
νι€g. ΠαποU,δεq, Θε[oι, Θει€g, παι-
δι<i, αγαπη,μ€voι φiλοι των γoνι-
δv μαq.

o κ. .Bααδρα6€λη,q' o κ. Λε16ντι-
.oζ x"Aπο'oτ6λoυ, ο K6ριog' Θεi-

οg, M6δ,ηq, 'Oπoυ μ6αα απ6 τιg ι-

oτoρικ€g τoυg γνιbαειq και τιg Θ6-

μησεζ των πιο ηλικιωμ€vιoν, πιiν-
'τρευαv τηv ιoτoρlα με τηv παρ<i'

δο,oη και εμεΙg τα παιδι<i ακoι]-

γαμε και μαΘαιναμε' H Ndoυαα
oτα 1ρ6νια τηg Τoυρκoκρατ[αq,
€1αιρε πρoνoμiων, γιατi η Bαλιδ€
Σουλτciνα λciτρευε τα μετ{rξωτd
τηg - λrυκαoμ€vα, αλε6καατα -

κιoψιρι<i 6αμμ€να με κρ6κκo κλπ.
'Eτoι oτη N6ουcα υττf1ρxε μ6νoν
διoικo6oα αρ1η, Χ6τζα9 και Δf-
μαρχoξ. H F{6ουαα'εκεiνα τα 1ρ6-
νια εζ€τρεφε μετα'ξoσκcbληκα α'
6λα αxεδ6ν τα oπiτια - καlι €τσι

ζo6oε ελεδΘερα τηv κoινωνικf τηg

ζωt.
To αρ1αio €Θιμo τωv Γιανιτoα'

ρcοv . Mπoιiλεg oι Nαoυ,oαloι το

εκμεταλλε6!ηκαv εκε[vα τα 1ρ6-
νια' για τoν €vα, τoν 'Αγιo oκo-
τ16, τη Λευτεριci.

Mετιi τιg ημ€ρεζ των Xριoτoυ-

γ,€ννοlν, 6,αεq oικoγ€νειεg, f1'Θελαν

για τιq Απoκρι€g να vε6ooυv τα
παιδι<i τoυq Γιαvιτσαρoυζ' €παιρ-
ναv (iδεια απ6 τoν Δ{μαρ1o και
δflλωvαv ,oυμμετo,1f1. Με την 6-

δεια τoυ ντυ,αiματoζ €παιρvαv'και
<iδεια για 3 oλον'6κτιε9 Θεγγ6ρεq
(ξενιi1πια) πoυ ftπαν απαραiτη-
τεq για τo ντιioι,μo και τιζ 6πoιε9

Δ

κ.ρυφ€g oυναvτf1oειq. To πρι,:[ τηg

κ&'9ε Kυρ,l.ακf1q γιν6τ,ανε τo μ<ioι-

ιi.ο.o l_;:,υρνGq, μ<iζευε πρcδτα

τoυg vεci:τερουq και τ€λog τoυq

πι6 μεγ&λoυg - αυτο[ f1ταν και oι
μυrrllμfν,oι ατην οργtiνωoη και Θα

dλλαζαν θ€οη, με εκε[νου,g, πoυ

εi1ε ατεiλει ,το Π,α'τριαρl1εio' Kωv'
αταντινcυπ6λεωq για vα πεiΘoυν

τoυξ πρoεστοιig και να υπo'δεικν'U'

cυν τoι..)ζ τρ6πoυq κινητoπoiηoηg.
σι μυημ€νoι φειryoνταq απ6 τα
oπiτια τουq 16ρ'ευαlv την 5ιαπα-

διd, αττο1αιρετtbνταg κα'ι δlνovταg
ιl'π6o1εoη ζωf1g για τo μ6λλ0ν πoυ

€ρηεται. 'Elξω π<iντα ελ61ευε η

πρ,o5oo[α.

o κoιν69 πρ6,oωπo9 καλci δεμ€-

vοq με ιo ταριiμπoυλo' δεν ιiφηνε

περ,ιΘcilρια αναγνcbριoηζ - φωνηζ -

χρ6μα 1ιατιιbν κλπ.

Τo μπουλοιiκι ακoλουΘoιjoαv oι

γoνε[g oτηv εκκiνηoη. Δηλ. ατo

Tζαμi o X6τζαq φc3ναζε τα ov6-

ματα τωv ντυμ€ι'ι,:ν, οι γovεiq δii1-

λωναν παρ6ντεq €5ει1ναv τo παι'
δi τoυg, πoυ δf1λωνε την πα'ρoυ-

αiα τo'υ με πηδf1ματα και τινciγ-

ματα κρατtilγταζ την π,dλα (oπιi-

Θ,α) ,ανιiπoδα - ση]μειo υπoταγf1q'

Μετ6 πξyαιναv με πατινdδα oτo

Δημαρ1εio. Eκε( ο' Δf μαρηoq κci-

τι τoυq 'φiλευε - κερνo6'αε και i'
δινε την <iδειιi τoυ για τη συν€-

1εια' Tα, μπoυλo6κια γ6ριζαν xo-

ρε6οντα9 απ6 μαxαλιi oε μα1α-
λci και απ6 πλατεiα oε πλατεiα

με oταθμo6ξ στα !νωlστ{i oπ[τια,

6πoυ με τα κεμioματα, γιν6cαv
oι αλλαγ€g των κυρiων πρooδπων

πο,υ μετ€φεραv σημαι.τικ<i €γγρα-

φα καL απoδ,εiξειg για τov ξεoη'
κω,μ6. Kατιic την παρ€λαoη των

Γιανιτodρων μ€σα απ6την π6λη,

oι πoλlτεq απ6 τα μπαλκ6νια, πα-

ριtΘυρα, με τoν μυoτικ6 χαιρετι-
αμ6 _ αξκωμα τoυ Xεριoιj - απαν-

τo6ααv oτo i]διo 'μξνυμα. H πρcil-

τη επ[oη'μη μ&χη με τoυg Toδρ-

κc,υg δ6θrκε τελικι1 ατη P{*oυαα.
Στηv π6λη πoυ τα,μπoυρciiΘη,καv
:ic'λλο[ Μακεδ6νεq μαζ[ με Nαoυ"
oα[ουg. Η δικf1 μoυ οικογ€νεια -

4 παλληκιiρια με τιq oικoγ6νει€g
τoυq κα τo 6ι6 τoυζ. - Σιoυγγαρ€_
οι - f1ρΘ.αν απ' την Kατρciνιτ'αα.
Oι 3 xdΘnκαν, αλλ<i o μικρ6τεροq
πaυ ορlατηκε να φυyαδ,€ψη γυvαι-
κ6παιδα (6ταν η Ncloυoα 1αv6'
ταν), επ€ζησε, και θται υπιiρ1ει
η οικοrγ,ιiνει,ιi μαg o,f1μερα, καισαν
εμ<ig π6α;ι tiiλλοι. o oυμπoιiλ -

Λoυμπo6τ πασ&ξ κατ€oτρεψε oλo-
αxερcbg τη Nrioιroα και τα γιiρc>

1ωρι<i, για παραδεlγματιαμ6' 'E_

τσι για μαq, μ€oα απ6 τoυg Για-
v[τoαρουg και τιξ Mπo6λεg, πε.ρ-

πατciει η i.δια η N<ioυoα.
Mεγ<iλη τιμη για κciΘε oικoγ€'

νεtαl να ντιjνει €να Γεν[τααρo' μια
Mπoιjλα. Γιαυτ6 και με πoλιj oε-
Θααμ6 λ€με αντι1θηκε Γεv[τααροg'
Mπo6λα, ενιb λ€.με γiνηκl. Kαρvα-
Θ<iλι, αναφερ6μεν'oι ατtc Σατυ'ρι'
κ6 μq,g Kαρvα6ciλι. Αδo,υκ[Φκα
τον παπoιj μclυ τoν Ι{ωoταντoδλη
Σιο6γγαρη τιου oτi1oυg toυ, πdν_

τα δια6ιiζαμε ,στα γιoρτινκi μαg
τραπ€ζια ξ α,π6 μνη'μηξ' φiλoι' :r-

παyγ€λανε, 6πω9 o κ.. Γιιilργog
και Eλ6νη oικovo,μnδoυ, πoυ δεv

ξε1νo6v να πα(ρni,oυν, μ€ρoc σ"ιo!Nα

oυoαiΤκo πρoσκ6νη1μα τ€τo'ιεg μ€-

ρεζ.
Aπ6 μνf1μηg ,απαγγ6λει η κ. E'

λ6νη ακ6μη και αf1μερα και μαζ
Θυμiζει τoν Σατυρικ6 πo'ιη,τfi τηg

N<ioυ,ααζ τoν παπo0 Kωlαταντoιiλη.
Σξ,μερα πoιjναι Aπoκρι69
και Θγα'[νoυν KαρναΘιiλια

γ,.α να κυρ[ξoυν oto λα6,
των κc1ρι,τσιcilν τα 1ιiλια
'Αλλοg πηγαtνει μoναx6g
και dλλog με παρ€α
και <iλλ,oι μ' αγαπητικ€ζ
oτ'α θ€ατρα τα y€α'

'Αiiν'τε καλξ Aπoκριιi και ειg
€τη πoλλci.
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fο

(Δ' μδρoq)
Τελευ,ταΙo

Nομiζω δτι, ε&v o Ν,rκδλαog Kα-
ιicδoηg εΙxε λδ6ει βρog, πoλΟ δε

τrε.ριoαδτερo ε&v εiγε τrρoκαλioει
τηv επαιr&oταση στη Νdoυοα η,

τrρdy1ματι, εΙ1ε τrρωτcryωνιατηοει
oε τoδτη, Θ.α ηταν τroλJ πιθαyδ vα

αv,αφε'ρδταv τ'oι]το ατrδ τov Γεδρ-
yιo Γαδ,j (γραμματΞα τoυ Γ. Kιx-

ραiακ&κη) ατo τελευτα'i,o εκδoθJv

<Φεξi'κδν τηg Eτrαvαcrτ&αεωq>>, lω-

dyν,ιl,oα i97 1, 6ττoν (αελ. 8l ) γρd-
φει, μ,oν,&xα, τα εξηg αξrooη1μεΙωτα

yια τοJτo,v: <<...Kαι ε\r' τη α'ρxη τηq

Ετrαvαoτ&αεωg ευρΞθη ειq τov 'o-
λ'",ιμτrov και εκεiLθε,y μετi6η ltιζ TIllV

Eλλ&δα, a,μ,oj με τα Mακεδovικd
oτρατεδlματ'α Kαl τoυq oπλαρxη_
yoJq Γo,Jλαv κα'ι λoιπoJg..'>>, μi α-

ναφδρovταq Kα\l τηv τrαρoυαiα τoυ,

εoτω, ,oτη Νl&oυoα. Πιατεδω δτr

θα τoι, μrvημ,δνευε τrιΘαvδτατα ο Γα-

λfrq, εdv εix,ε παiξει ,o Kαvoδαηg

τ6oo ατrouδαi,ov ρδλo, δrrωg ιoxυ-

ρiζεται o Kαoο'μοι)ληξ Kαι 'μ&λιατα

ττρωταyωvιστικδv, δτrωg oηrμειδθη-

κε frrδη.

Kαι εivαι ατrδλυτα δυνατδv 9α

αυγ'xriει τα γεycvδτα, o Νικδλαcq

Kααoμoliληq, Kαι ια υr-νδυ&ζει, ε-

τrαναλαμ6,&νω τηV τrαρουoiα τou

Ν. Kαιroιjon με -Γην τrοδτη, την Trρc-

,εTrαvαστατιi(fl ατrαΙτηαη, τηV ο_

τroΙα εΙxε o Λoυμπoδτ και ατrδ

τoυg Ναouααioυq, vα τrαδ'ooυv να

f* Kεiμεγo oYοκotvtiloεωc oτo lΔ'
Πο,vελλ{vιo loτoρlκδ Συνθδρlo, δπωc
διαβioτηκε', Στic πρoΘδοεrc μ'oυ εi-
voι η παρδ πδρo δr,α'προγμδτευoη του
Θδμδoc,' με τη σxετl'κi βlβλ;ιoγpoφικiι
εvημδρωoη κοi τεκμηρΙιυoη κοΙ η δη-

μooΙευoη τηc μελ6τηq σm 'Mo'κεδo-
vκ&., δnωc φlλoξεvfl'Qημqγ' στoγ κ{Ι-

vδvo, xoι ot πρoγεviοrεμc εργαοiεc
μoU.

κ&μ,y'gμ'y δτrλα, να παραδδoou,v τα
&ρματα, να δδoουv εvδ1u'ρα κτλ',
δπωq γρ&φει o Καooμοιiληq (Yεγο-

ιδ; τoιl ετrιo'υν€6ηlκε π,ριv τηv κfr-

ρυξη τηξ ετrαναατδoεωg), με τηv

τελευταiα πβακληαη τoυξ yα Trα-

ραθoυv, rτoυ iγιι'ε τroλλεq ημiρεq με-

.& .rr, κηφξη τηξ ετrαVαo-τδoε<υq,

6δ6αια τrριν αρxioε: η πoλιoρκiα

τηg Ν,&oι'oαq απ'δ τοu Ιδlο. Α; ol__

μειωθεi και εδδ, δτl, ε&ν πιcτει]-

T,oυ
Γιιitργoυ Χ. ΧιovΙδn

σoU]με τηV ττλη,ρoφoρiα τoυ Tβρoα-

ν'αφερ,θivτc3 &γvωoτoυ -'αημερα-

Ν,αouααΙou, κατoΙκoυ ioτ'ερα τoυ

Γραμματiκo6oυ', η τoλιoρκiα τηg

Νr&oυoαζ ατr'δ τα τoι.lρκικ& oτρα_
-r,6|,ματα τoυ Λoυ,μπoJτ εixε δι&ρ_

κεlα 5'O ηlμεμbv (βλ., δ.π.τr., oελ.

i38), crrrδτε κα.ταληγoμε o-τo συ'

μτιiρααμ,α, τωq η δvαρξfr τηg ττ'ρi_

TΓει vα τoτro9ετηlθεΙ ιoofrμερο δι&_

,στημα vο:ρ'[τερα και αυvετrδq να i-

Yινε τoy μηvα Φε6ρoυδρlo, oπα}

oΞiπcτε, αv λ&5c:ιι: υττfuη δτι η

τελικη d}"ωoη τηq Νδoυoαq oυvi-

6τ,κε, τo τιlθαvδτερo, τηv 6η Aτr'ρι-

λicυ τoυ 1822. Στoν Eδιο δε μfruα

(Φε6ρoιl&o:o) φθα,1quε και ε&y το-

τrοθετfl'αoι.lμε τηv πτriloη, τηg Ν'&ου-

σαq ,και λΙγεg η,μ'δρεq δ'oτερα, μ:-

τ& τηv 6.2.1822, δττωq τπρooη'μεl-

δθηκε. Π&ντωg, η τιoλιoρκiα ατrδ

τοι, iδιo τov Λου'μτroδτ/ αυτoπρο-

αδτrωg, εi1ε δι&ρκεrα 24 ημ'ερdιν,

ε&y εivαι oωoτ{ η Yραφη i η με-

τ&φραoη εν'δ; εγyρ&φoυ - απολoY'-

αμ'oJ τoυ, τrο,υ διαoιΙlθηκε ατo 'Αρ-

xεΙ,o τoυ τουρ'κικoδ ιερo5ικεioυ'

Yτι&ρx'ει και &λλη ,μ,αρτυρΙα, τoυ

πpoαγαφερμavou Δ. Ψαρoδftμoυ

(βλ. Mακεδαvικ&, 20, j980, oελ'

Ι09 - l l0), o oπoiοq -δτrωq αη1με,-

δθηκε- γΦφει, δτι: <<...'Aμαi τ'η α-

φiξει μαq ειq Tρiκερι ειδoπoι'{θημεv

δια τηv ατεvι{v τroλιoρκiαv τηq Νι-
αoι)ατηg, παρ& τωv εκεΙ πατριι':_

τδv μαq oπλαρ'1ηγ,δv 'και, xωρΙq vα

x&α'ωμεv,καιβu, επι6ι'6&oΘη,με,l

ειq τα τrλoiα και εφ'Θ&oαμε'ν εyκαΙ-

ρωq, δπoυ και αμlξcn69 &ρxιααv αι
αδιδκoτοι μΦαι, ειq τo Kολινδρδ,

ειg Kiτρoq, ειq Kαoτανι&, ειq Φo'δv-

τα/ ειζ Mακρι& 'P&1ηl, ειg Στδxo6α

Και ειζ τo Kαρ&6ι..., ειg Mηλι'&v ε-

: .;':',ilr,μεv ταρd τron.\αρiθμου τoυc-

κικοJ oτρατoJ, τηv αυτ{v δε ημi-
ρ'α,^, Ατιριλioυ 4 τoι,l i822, εxαλιi-

oθη,oαν Kαι oι oτrλαρxηyoi Γiρo
Kαρατ&oog και Aγγελflq Γ&τζoq o

δε Λoyoθiτηg Zαφειβκηg Kαι o

u'lδq τoυ Γεoo Kαρατl&αo'υ εφo'vεJ_

θno,αv>>. 'Αρα, η επαv&o*ταoη τηq

Νr&ouoαg εixε κηρυy'Θεi τov μ vα

Φε6ρoυ&ριo τoν jB22, διδτι o Ι'διoq.

o Νι,κδλαο; KαooμoJλη,q γρ&Qε-ι

( βλ., τδμ. 1oq, δ.τr.π., oελ' 1 91 )

τα εξflg,.αxετικ&: <<Kαι ιδoδ η αρ-

χi τηg ετrαyαoτ&crεωg η'μδv, τη1ν' 8

ΜαρτΙoυ i822, η1μ;iρ61 Σ&66ατov>>'

αvαφερδμεvoq στα iδια γεγονδτα
τoυ oλιiμ":τoυ. Σ'η ανvixε'ια, oυ-

μτιληρδνει τΓωq τηV Ιδια vi'κτα (τ'1ζ

8ηζ '.ροq 
τηv 9 Mαρτioυ 1822) '

iγrιε η ετriθεoη εναντiov τoυ Koλl'-

δρoJ και αυγκεκριμE'vα η τrρδτη

(διδτ,ι υτr,fr'ρξαv 'και &λΜq επιθζ-

oε'ιg, δτωg oτo Jψωμα <<Φoj"vτα>

τoιl Koλι'yδροδ, τη 13 MαρτΙoυ, δ-

ττiΦζ κ,αι &λλεq εναvτΙov τηιq πδλε-

ωg, κατ& τη 15η 'και 'κστ& τη 16η

MαρτΙoυ). Συvεπδq, με δεδoμδvη

τηv, τδτε, 6ραδδτητα τηq ,μεταδδ-

σεωq τ1ων ειlδ{σεων, εκεΙνη τηv επo-

xfr και ,μ&λιατα αε αρκετ& 'μεyδ}ιη
crτr,δoταoη (TρΙκερι - 'oλυ,μτroq _

ΝΦoυoα, κccrcιληγει o μελετητdq

τωv γεγοvδτωv των δυo επαναoτdt-

σεωv, στη Νdoυoακαι crτov 'oλ'υ_

μτrο) ατo λoγ'ικδ συlμπEρασμα δτι

η Ετrαv&oταση στη Ν&oυσα τΓ'ρoη_
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Y'iθη*ε, αν.αμ'φio-6ητα, δπωg γρd-
φει ρητ& ο Ψαρρoδi1μoq' Kαι τrρδ-

τΓει vα d,ρxιoε, oτrωo,δηττoτε, τov

'μηvα Φε6ρου&ριo τoυ 1822, αφo(ι
εΙvαι ,δεδo,μiνo ]Kαι ευκoλoΙyδητo δτι
1ρεrdoτηκε αρκετδq 1ρδνoq, δoτε
vα φθ&σει η εiδηoη απδ εκεΙ, (δη-
λαtδ,η απδ τη Ν&oυαα) ατov 'oλυ-
μTΓο και ατr' εκεi ατo TρΙκε,ρι και
να ατroφασΙσoυ,y oι oλιiμπιoι αγω-
vιoτ6q vα ετrιoτρΞ'ψoυv σTη,ι,| περιο_
x,{ τouq ,και yα αρxΙαoι.lι, τιg μ&-
Xεs/ τηx/ 8η ιV1,αρτΙoυ τoιι 1822.Tην
ηrμερoμηviα αuτ,{ ρητδ αvαφiρει
(yια την irαρξη τ'ηq επαvαατ&o.ε-
ζoζ τoυ oλδμπoν) ο Ν'ικδλαog Κα_

oolμc,ιiλη;, o oτroΙoq δτrαιξε ατr,ou-

δαio Kαι τrρωταγωvιατικδv Φλo,
'τδσo στo oτ&διo τηq πρoετoιμααΙ-
αq τηζ (oτη1ν υτoδλoιπη' Eλλdδα, δ-
τroυ μετδ6ηκε ειδικ&), δoo και oτ,g
διdφoρεg .μ&xεg oτov xδρo τoυ ε-
τrαvαoτατημ'Eνoυ o,λιi'μτ,oυ, δπου
τroλiμηoε και ο i'δrog και oυvετrδζ
ixει &μ,εoη αvτiλryψη τωv δoο:v s-

τrι'oυ,ν'δ6ηoαv. Δι' αιrrδ και αναφa_

ρεl (xα,ρiq κει,& oτη μνημη τoU
και στo κεΙμε,vδ ταυ) τιq ο-?γκεκρl-
1μ,εVεζ η1μερoμηvΙεq -&*c.)q προση-

μειδΦη'κε-, απδ τηv πρδτη, τη,ζ 8ηξ
M'αρτiou, μδX,ρι τηv τελευταΙα, τηq
Mηλr&q, η oτroiα ,εi,xε δι&φoρεg φ&-
crε,ιg, ατnδ τηru 2 μδxρι ,και τηv 4 Α-
τrριλΙou τoυ 1822, οτδτε και τελεΙ-
(nσε τo επαναoτατικδ κ,Ι,vη1μα ατοv
'oλυiμτfo, αλλ& και oτη Ν,&oυ,αα,

ε&v λ&6oυ'με ,U"rFΦη τη1/ προαyαφΞρ
θεiαα τrλη,ρoφoρiα τoυ Δ' Ψαρρo-
δημου. B,i6αια, ,καθδoo αφoρd τηv
επαv&o*ταoη ατov 'oλυ,μτrο, o Δ.
Ψαρρoδfl'μοq δxει &μεoη Και τrpo-

σωTrιlκη αντΙληψη, ωξ αι-πδτrτηq

μ&ρτuραg, ε,wb η εiδηcr,{ τoυ για
τηu ταυτδxρovη {ττα και αrη Ν&-

ΦιJσα, δεv τrρ€'πει, οcπαραiτητα, vα

θεωρηθεΙ ωq ατrδλυτα ακλδvητη,
καθδoo αφo,ρd, ειδι,κ&, στl'1 σU},κ:-

κρι,μ'Ιvη ημ,ε,ρoμηviα.'Αλλωoτε, τδt

oo o ΦιλιτrτlΙδηs (βλ. oελ. 59), δΞ-

1,εται δτι η &λωoη τηq Ν'&oυoαg

.6

iyιvε τηv τιrδμτrτη ημδρα τηq ε6δo_

μ&δαq - lΙ(urριακιjg τη,ζ Δια'καινηlαΙ-

μσυ (6.4.1822), τδαo και o Δ.
Πλατ,αρΙδηq yρ&φ€ι (βλ' αελ. 239
και oημ'εΙωoη i η τoυ Eη';,oτ. Στoi;-
γrαιlv&κη, τηg ]ηζ εκδδoεωq, 'Eδso
oα 1924-Ι925 καr ]96 τηq δεδ_
τερηg, Θε'αoαλoviκη 1976), πωq i,-

λα6ε xδρα τoliτη,: <(Π,ερi τo,μεoo-
νδκτιo τηq τ'ετ&ρτηq τρoξ τηιr ττt-

μi,η,τηt/ τηζ Δια,καιvηαΙμoυ ε,6δoμ&-

'δοg>>.

Σ,υν,επ,δζ, αδμφωvα με τov Φι-
λιτrπiδη η 'Ntdoυαα ,frταv εfuι)θερη -

πολιoρκημEvη ατ16 την 22 Φε6,ρov-

αρΙ,oυ μExρι τηiv 5η Ατrρ,lλiou τoυ
1822 (δηλαδ{ yια 58 ημδρεg), ε-

νδ κατ& τov Πλαταρiδη ( 19 Φε-

6ρουαρio,u - 4/5 Aττριλioυ ] 822)
yια 5,6 ηΙμaρεq, ,oπ,ωαIδiτroτε δε για
περιooδτερεq απδ 50 ημ,Eρεq, &.

τωζ iΥ,ραψε rκαι o &y,yωατοq κdτoι-
Koζ τη'ζ ,Νr&oυααq Kαι ι)στερα φυ-
y&q oτo ΓραμματΙκo'6o.

Πlατεriω, λoιτ6y, δτι, μετ& δλα
αιrrd απoδεixθηκε δτi η Ετrαv<i-

σταση o-τη Νdoι-loα κnριixθηκε τov

μηyα Φε6ρoυ&ριo, oτκ,:oδ{πoτε,
Kαι τo πιθαιδτερο την 22η Φε6ρoυ-

αρiοu τα.l ,Eτoυ,q 1822, tπωq γρ&-
ιpει o Ν. Γ. Φιλιτττri1δηq και αvαπτΙl_

xθηlκε τrιδ π&ιlω.

MΞvει, τδρα ιrα KατατΓιασroδ'με

μ' διrα &λλo ζ{τημα, τo oτroΙo εΙ-

vαι λιγ6αερo oημ,αvτικ6, αλλ& τrρo-

κ&λεαε oΦy1υoη 1και πρolKαλεi Kαl

σημερα αμφιo6ητηαειq δτrιoq αη,μει

δθn;κε ατηrv αρx,i τ'oJτου τoU κει_

μiνlcυ' Euvoδ τo δvo,μα τoυ π,ρ(λyτo-

orjyrκg}oυ τη,ζ ετrαvαστατηrμlivηq N&
οUσαζ,/ o oτroτoξ ε,Kτrρoσωπoιjσε

τov jμητρoπoλΙ,τη τηq πεrριoχiζ, πο-

λ'i τrεριoo6τερo αφoΟ Ξτrαιξε τoJ-
τoq προJταy(ι)ιrιατι,κtδν βλo ατα yε-

y,oνlδτα ,καl μετεΙγε Και cΓΤη ΔιεU-

θuιrτικη Eτrιτρoτrfr τηg τrδλεωq, oτ,q
κρicrιμεq ε,κεivεq ατιγ'μ'Eg.

o Ν. ΦιλιτrπΙδηg oνο,μ&ζει τoδ-

τov Γρrμyδριo, o δε Πλαταρ'ilηq
Zαxαρiα και τoιjτoUξ αKoλoυθoJV

,Kσl ol vεωτερoι oυγγpαφεΙq, επιλε-
κτικd η και εvαλλ&ξ αyαφiρoνταq
τoliτov, δταv τuγxαΙvει vα d.xoυ'u
yρΦει rτεριooδτερεq μ.εΜτεq για
τα yεyovδτα oτη Ν&oναα, ακoλoυ-
θδvταg &λλoτε τov iνα και ,&λλo'ε
τοy &λλο,y σUyyραφaα (δηλαδη τov
ΦιλιτrτrΙδη { τov Π'λαταρΙδη). Kα,,
Ιαωq, vα παραr'ηρη1θεΙ &rι fuv αξi-
ζει τον κ&rro τoυ ιoτoρικoli εμυ-
vητη να τrρo6,λη'ματιoθεi αo6cιρ&

Υiα τo πoιδ τ]ταv τo αληθιvδ διlo-
.μα τoU r,εριομδν,oυ τoδτou, &α1ετα
ε&y iτrαιξε αξιοoη1μεiωτov Φ),o
crτη,v τrδλη τ,ηq ilr|]ftgμoor, o. μια
κρiαιμηl τrερΙoδo.

Τo ξητημα, δμωq, εivαι &ξιo με-
λΞτηg, δlδτι τo τrρδcl.ωπo και τo δ_

ιroμα τoυ τrρωτoαξκελoυ τoJτoυ
ouμτrλδκεται Kαι ,με &λλα θΞματα,
τα οτroiα τrρoδκυψαu, ,με oυv'iπεια
vα υτrδρ,xουv ,Kαl ,σxετ'ι'κtζ αiμ,φισ6η

τ],oειg.

Η yvδμη μoυ εivαr, τελικ,&, δτι
o τrρ<,:τoιrrjyκελog, o oπoΙοq τrρι>
τcryιοvioτηoε oτα γεyοvδτα τηq ε-

τrαιrαoτατημΦη'g Νr&oυoαq,, λεγ&
ταv, oτrωσδiτroτε, Γρηy6rριοq, &
τraοg γρ&φεr ο ,N'l'κδλαog Γ. Φlλιπ-
τrΤδηg, o oTroΙioζ αVαφiρει, ,μ&λι_

στα, και τα εξ{q τrρδoθετα oτoι_

1εiα (βλ. 6rτ,η, ,αεΜδα 46, υlτooη-

μεiωαη l η ), δεδoμ,Ξvo τo oττoΙo

σημαΙMει δτι ατrααxo.λfr@ηrκε εlδικ&
με τoJτoν: <Φ εκ Π,ελoτrow{αoυ

oρμδμεvog oJτoq κληρικδg flτο xα-
ρακτ{ρoq ατρoμfrτoυ 'κcιθ' δλα και
διεκρivετo επΙ εvΘEρμrο τrατριωτι-
σμδ, ov ivωvε 'μετ& τη'q δεoιioηg
τω ιερατικδ αuτoJ αξιξματι oο6ιx-

ρδτηroq και ετrιρρo{q>. Δεv ιrτr{ρ

xε Μγog o (Mακεδδvαq) ]Ν. Γ. Φι-
λrτrπiδηrq 'και oι (Mακεδδvεq) τrλη-

ρoφo,ριc!δτεq τoU (,κδπoικoι τηg
Νl&oυααg) vα τovτσouv τηη/ κατα-
yωγ,{ τoυ απδ τηv Πελοτrδvηαc,
τrαρ& rμ,δvo εδv ,{iθελαv vα ατroδεΙ-

ξoυι.,, δτι γvδριζαv καλd τov rκλη-

ρικδv τoιiτov, αφω fl,ξεραv και τov
τδτro τnq (τrεΜπowησιακ,r\q)'κα-
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ταyωΥηq τοU.

Η αυγγυoη ,και η αvαφoβ τoδ-
τo με τo δvoμα τoυ Zοryαρiα, απδ
τoι, Δ. Πλαταρiδη ,και ι)στερα, ο-

φΤλεταr oτo δεδoμi,vo δτι τoι}rοq

ηταv αρxιερατικδq ετriτρoπoq .και

εκτπβαοrrroq τoυ τδτε μηρρoπoλΙτη
τηq περιoμξq, o oτroΙog λεyδταv,
τrβyματι, Zα1αρiαq. 'Eτoι κατδ-
ληξε ατ16 τηv φΦση o <<Γρηyδριog,

τrρωτοοrι}γκελog τoυ ωyΙoιr,μητ,ρo-
τroλΤτoυ Zαxαρiou>, ιlα μεΙvει, τε_

λικd, ατη ,μιlημη τoυ λαoδ τo διη_

μα ZαxαρΙαζ τoυ iμηrρcrrroλiτη. και
,ι;,α ετrικαλ,ι}.ιrει τo ττρCrΥμccτικδ διrα.

μα (lΓρηγδριoq) τoι.l τrμετooiγκε-
λου.

1(αι δεv τrρδκειται - δ"rωq τΓρoσηl

,μειδθηκε- yια τηv ccπδδooη ccrr}.d

τηg τl'μηq στη iμMημη τoυ σιrΥκεKρι-

μ,Eνoι,ι ιεριομEιloυ, με το αλτβιιrδ δ
vομ& τoυ. Eξηγδ, δμcοq, τΙ εwoδ:
o ,κοθηγη1τηq ΑπrδατοΜq E. Bακα-
λ&rroυλoq, ετrι.o{μαι,'ε (βλ. l'crroρΙα

τηq Mακεδoviαq, oελ. 586) δτι U-

τr&ρxει διoριαμδq εvδq μητρoτroλi-
τη σrη B,δρolα 'με τo δvqμα Zα;xα-

ρΙαq τηv 2'5 MαρτΙoυ 1822, γεγo-
vδq τroυ oτηρiζεται σ€ Ξγγ,ραφo

τou τoι./ιρκιlKoδ ιερoδιlκεioυ τηg B,i-

ρoιαζ - N&α.;oαq. Συrvετrrδq, η τλη-

ροφoρΙα α.rτ{ αvαι'ρεi τηιl εκδoγfr
(τηv oπoiα υτroατ{,ριξα ευΦ}q τrιo

π&vω), δτι η ,επαv&oταcrη oτη Ν&-

oυαα κηρι}xΘηKε τοiV μfrιrα Φε6ροι.i-

&ριo, τrωg o τrρωτoαδγκελoq λεγ&
ταιl Γρr1yδρloq κα'ι ηταv εκττρδoο>

πoq τoι.l μητρoτoλΙτη ZοcxαρΙα, δι-

δτι o διoριqμδq τ,αr ιεβρxη, Ξγιvε

μεταyεviατερα (25 MαρτΙοιl) και
&ρα, ,ivα εK τωv τριδv π'$'τει vα

αυvi6αιvε, εiτε δτι η επαvδατααη
δ!ιvε ,μετΦ ττγν 25 MαρτΙου 1822,
εiτε δτι lκσι o Τpσr!γoΟiμειroq μη-
τρoτroλiτ'ηq λεy'lαταν, επΤ,oηg, Zα-

xαρΙαq, εiτε, τδλοq, ZqxαρΙαq λε-

γδταv, πβγ,ματι, o π,ρc.rτooιiγ,κε-

λοq, &αxετα τrωq λεβταv o πΦη-
yοδμειroq ]μryτρoπoλττηq, o ατroΙoq

υτιf,ρxε, δτω κr1fiΘηκε 4 ,Eτrαv&-

σταση oτη Ν&ουoα.
Ναμ,Ιζω δτι crπoτελεΙ εvδιαφδ-

ρoυσσι ερευvrγrι,κ{ τrβκληoη vα
πρoαποιθ{,oοι.lμε vα 6rρoδμε τorr μΙ-
τ,o τηq ΑριΦδvηg:

To oxετικδ Ar.πoκρατoρr,κδ φιρ-
μαvι (βλ. ατoι.l ,Παvαγ. Ζi.τtoν' An

viκδoτα τoι.lρκιlκ& δγyραφα, στo
Αρxεio lδιωτιr<οδ Δικαioι.,l, ΑlΔ,
τδμ. l 1, 19'44, 7'5-7,8 ι<αι Ιοl&vμoυ

Κ. 8αoδρα6δλλη, lατoρικ& Αρxεiα
Mακεδoviαq, B', AρxεΙov BερoΙαq-
ΝαoJoηq, l598- i886, Θεooαλο-
vΙκη 1954, α/α 3t0'3, αελiδεq 28ι4-
28'9) Exει η'μερoμηvΙcr τηq 2 Pε-
τζiτr τoι.t αρα6ικoJ δτoυq 1237 ,

τΓoιJ αιrτιoτot1εΙ, τrρξμcrτι, cΓτη

xριoτιανικ{ ημερqμηviα 25.3'1 822.
Kαι δμωq, δεv εΙιrαι ακριffg δτl o

μητρoτroλiτηg Zαxαρiαq διoρicrτη-
κε στη Bδροια τδτε, yια τrΦτη
φορ&. Kαr τo Διδcrαγμα τοδτo, εΙ-

τε αv.αφδρεται αε ετrαvα6ε6αiαloη
τou διoριqμoJ τou (o oτroΙoq δγι-
νε i i,5 1ρδνια vωρΙτερα, δτrωq θα
δoJμε), ετrειδfl υτril,ρξε κ&rroια αιr-
φιo6{τηoη τωu διιcαιωμΦτα>v τoυ,,

ατ16 &λλov η απδ ToJρ,κoυq αξιαι
ματoj,γoυg τηq τιεριox'frq, εiτε εξαι-
τΙαq ,κ&πoιαq μετα6oληq o.τηiv κεν-
τρικη εξoυαΙα, ατηι., πoλιτικ{ i
oτην εκκληoιαoτικfl, fr, τΞλoq, oε
ετrαvαδroριoμδ τoυ ZαxαρΙα, &γνω-
στo Υlα τroιδ λδγo, με την ευκαι-

ρiα - αφορμη τ16 αιtαφερθεΙoαg και-
ιοι)ργιαq καταoτdαεωq, oπ&ιε y,-
vδταv, ,μερικEq φoρaq, η δκδooη

ιηiωv εγYΦΦωv ατrδ τηι., Yψη},i
Πδλη, για iιδη αρxιε'ρατεδovτεg
ατηv Ιδια περιo.1{, δπrωg γνωρΤζo-

με απ6 &λλεq τrεριτrτδαειq.

Συγκεκrρ ι,μEvα, πληrρoφoρoδ,μαατe
απδ τoυξ επιoκoτrικoδg iκαταλδ-
yουξ τηξ ιβηrρoπδλεωq τηg Biρoιαg
Kαι τηq Ν,doυoαq, δτι o ZαxαρΙαq
διoρΙo*rηκε μητραπoλTτηξ τiξ τερι-
ox{q τo l8,I l και διατEλεαε ιεβρ
xηξ τoδηξ, ατrδ τη 14.7.l8lΙ μE_

χι τηy 11.7'1823, oπδπε ,και Cnlτt-

καταατδiΘηκε ατrδ τov Mεθδδιo, o

οτroiog αvEλα6ε τo ] B23, δηλαδfι
διlα xβvov μετ,& τηv κ{,ψξη τηq
,ErπαvαατiαεΦq o:rlη Ν&oυoα (βλ.
Γιδρyoυ X. Xιoviδη, Σrδvτorμη ιcrτo-

ρΙα τoυ XριoτιαvιqμoJ ατηv τrερι-
oXΦ τηξ B,δ'ρoιαq, BtEρoια |961 '
o'ελ' 27 .και iκυρΙωq τrρ6λ. τoι.l Ιδι_

ou, ΑGκδoτoq ακολoυθΙα τoυ' Nεο.

μ&ρτυρoq Αρoεuioυ Mητ,ρoπoλΙτoυ
BεροΙαg, l4oq σι., ΘεooαλovΙκη
1971, (μετ& τrγv 34η αελ.), αι;γ-
κεκριμδιlα δε oτoy τiΙιlαlκα -κατ&λo-

Yo τωι, ,μητρoτroλιτrΙν, τoυ oτroΙoυ

δημoαi,ευo,α φα}τoγραφiα τoυ l960,
δπαυ καταγ'βφοvταv oι εκ&ατοτε

μητρoτroλiτεq, ccrrδ τo l7Θi6 μδΧρι
τo 1958. Τoδτogκαταo-τρδθηlKε, με
oμoιδμορφη Υραφη το 'Ι 895, τo δε

τrμυτδτιrπδ τaυι δπωq γ,ρ&Qεται
o-ην αρxη, ατηv'επι,κεφαλΙδα, εixε
ω9 ημερoμηviα τo 183,0 Διευ'κριvΙ-

ζεται δτι η oδνταξfr τoυ δγιvε με-
τ& Eρευvα τωy τrαλαιδy ,κωδΙκων,

πoυ αζovταv τδτε και μvημoνεδε-
ται δτι τηιv τr.ρωτo,6ouλΙα εΙ'xε o
Xρ0oΦΘoq o l}ατερα oικoι.r,μεvι,κ6q

Πατρι&ρxηq'l(c,,lιlσταιrτιvoυτrδλεωq,
o oτroΙoq υτπ{ρξε o ιεβρxηq τηq

B,δ.ρoιαg -rΝioυσαs' (1799 - l8l1),
τov oτoΙo διαδξΘηκε (τo I8I l) o

ZαxαρΙαg.

Mετ& ccrr' 61o gι.rr& τrρoκdrτrτει

α6Ιαατα δτι 'μητρoτroλiτηg τηg Bi-
oιαq _ Ν&oυoαq, κcrr& την ?2 Φe-

6ρovαρΙοu τoυ 1822, δταv κηρ0

xθηκε η ετrαll1oτααη crτη Νdoυoα,

{ταιl o Zαxαρ,iαq και πlρστοσ,iYKε-
λδg τoιl, σ' αιJτη τημ τrδλη o ( Πε_-

λoπoνrι{oιoq) Γρηγ6ριoq. (Bλ. και
τηι, υlπooημεilωση τ|oι, E. Στoι.lγιαv-

v&κη ατηv δκδooη του xειρoγρ&-
φoυ τoι, Δ. Πλατqρiiliη, ατη oελi-
δα 'l 5l τηq lηq εκδδoεωq κσι σTιζ
oελTδεq 127 - 128 τηξ 2ηq ε'κδ6oε-

Φξ).
Σ' αιrτ& τα oLlμτεβαμccτα κα-

dληξα, μετ& τηv ετrαrrεξδτααη και
τη vδα ετrεξεργααiα τ{rv στοιχετωy,

πr απoΤα ιπτ&ρxoιlv lβxρι αfiμερα.
f* Συvδxειο, αtηv oελiδο io
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t( ΣllHτH EEPllInΣ υ ( ls25 - 1922 }
Kατιt τηv πυρπ6λη,αη τηg Mo-

ηc Tιμioυ Προδρ6μoυ (30.3.
1822) αττ6 τoυg To6ρ,κoψ9ι 64η-
καv τα o1ετικ& €γγραφα (xρυ<r6-

6ουλα, oιγiλια κ,<i.) και oι χει_
ρ6γραφoι κcbδικεg και €τoι 1dΘη-
Ι(αν oι πηγ€q απ6 τιg oπo[εg, α-
οφαλcilg, Θα γvιο'ρζαμε περιαo6-
τερ,εq ειδf1'oειζ για τη μογασrη_
pιακξ ζτo{ τηξ εν λξor Mov{qi και
τοly dλλ*rv μovαoηρι<irγ τηζ πε-

ριoXηξ.
Σ4μερα δεv fuει εκδoΘε[ oλo-

κλη'ρ,ωμ€vη εργαo(α για τo μovα-
οτξρι τoυ Tιμ(oυ Προδρ,6μoυ. Πλη

ρoφoρiεg €1oυμε απ6 τιg εργαoi-
εζ τoυ Γ. Χ. Xιovi:δt]2, ToU Π. Πυ-

ρινo63 και dλλων συγγραφ€G)v4.
Ακ6μη' διr5:,oπαρτεg πληρoφoρi-

εg ιrπcicρ1ουν oε οριαμ€νoυg κιiδι-
xεζ τηξ Ι ερ<ig Mητρoπ6λεωg Bε-

ρo[αg, ιδιαiτερα στoν crγ€rδοτo
<ιKc}δικα Λογαριααβv Ιι1οvξg Πρo
δρ6μoυ Bερoiαφs.

lν1ελ€τη,oα τoν κdsικα αυτ6γ, ,i-

τΦy €γρω}α γ'Lα την Ιερατικf1
Σxoλfl Tιμio,υ Π'ρoδβμου Bερo[-
,αq6 (πoυ λειτο'ι1ργηαε αττ6 τo Ι 906

- Ι9lδ) και σαξ μεταφ€ρω <iγνal-

στεζ και αv€κδoτεg πληρoφoρiεg

για τo μoναoτ{,ρι αιυτ6:

Ι. Στα €αo,δα - 6ξoδα τoυ oικoγ.
€τoυg l8215 - Ι,826 αγαφ€ρoνται
<.rg €ξoδα7 για την <dcδεια o,ικoδo-

μf1g μovαoτηρioυ> I.t52 γrρ6oια,
δηλαδf, 12 λtρεg Toυρκ[αg' περ(-
'πoυ. Συlμπ6ρασμα: Η ανoικo'δ6μη-
σΙ] τou μovαoτηριo6, μετιi ηγ
πυρτεoληαi1 τoυ (lE22), ιiρ1ιoε
οτα τ€λη τoυ €τoυg 'l E26 και τε_

λε[ωoε τo 1832, με τo κτ[oι'μo vf-
<.rv κελιιbν, πoυ ατo,ξιoαν (εκτ69
,αrτι6 τα υλικ<1) 6.8'78 γρ6otα: <lγlα

oτoρικιi oικoδoμf1g>, 6πω,q φα(νε'
ται απ6 τα €ooδα - 6fpδα τG)γ o'ι-

κoνoμικcirν ετcbv l83,0 _ I83 1 και

I

'I 83',t - 1832.

2. Στη, ,oελ[,δα 3 τoυ κδδικα<Λo-
γαριααμtbv τηq Moνηg Τιμ[ου Πρo
δρ6μoυ Bερoiαφ και σιJγκεκρι-

μ€να ,oτα 6οoδα - €ξoδα τoυ {τoυg

|'828 - 1829 cvαφ6ρεται 6τι πλη-

ρcilΘηκε για oιγiλιo τηζ μογηζ
1.2v4 γρ6oια. Πμiryματι, τo <rιγi-

λιo (IE28) αυτ6 α<ξεται και υ-

π&ρ1ει oτηv Ιερ<1 Mητβπoλη Bε-

Toυ
Πα6λoυ Δ. Πυριvoιi

ΚαΘnγnτft - ΔιευΘιrντιi
E.Π.rι. BερoΙαg

ρoiαg Παροuoι<1ζει ειδικ6 εvδια-

φ€ρov. Λ1ε τo oιγiλιo αυτ6, αγα-

φ€ροvται και επικυρ,cbνoνται πρo-

γεν€οτερα Πατριαρ1ικd αιγiλια,
που εκδ69ηκαν για τη Movξ6.

3. Στη; <Kατοcyραφξ τιυν Ιεβν
Kειμηλ[<oν xαι Θηoαυμirγ...r' πoυ

γ[vεται oτoγ Kδδικα?' crvαφ€ρov'

ταt:
<Koυτiov αργιiριoν περι€1ov την

π<iντιμov K<iραv τoυ αy[oυ Kλξ-
,μεvτoζ αρ1ιεπιoκΦπoυ, Aηριδιbv'
€v xoυτioν αργυροιiv περι€1ovτην
ω/[αv Kdραν τoυ Αγioυ Tρ0φω-

vog, €ν κoυτ[oν αργυρo0ν τιερι€-

Xοv τoν διiκτυλoγ τoυ Tιμ[oυ Πρo'
δρ6μoυ, μαρτυρημ€voν α'to τo

μovαoτξ.ριoν τoυ Διoνυoiου τoυ

€,v A,γiω 'Oρει.'υ.

4. o αρ1ιδι&xoνοg K0pιλλog Πα
τριαρxιx6q €ξαρxoq υπo,6ε,(iαιoi

χρ,€oζ'o τoυ μovασηριo6 oε oμ6-

λoγα 4'3.175 γρ6oια, κατ<i τo

1ρovικ6 δι<iloτημα 1,82'5 €ωq τo

I832. Tα 1ρ{η αυτ<i oφεiλονται
στην αvοι'κoδ6μη,ση τηg Mονf1g και
πλημbvονται στo oικov. {τοg 1E37

- 1838. Για τoν λξo αυτ6 oυνd_

πτεται ν,€o δ&yειo, 37.o8o γρ6αια.
5, oι καλ6ryερoι πoυ π€Θαιγαν

oτη lνlοv{, &φηvαv ττ1ν τεριoυοiα
τoυζ ,σ' αυτξν. Παβδqιγ,μα; Ιν1o-

νoq(6ζ οv6ματι Kοαμ<ig11' μετ&
τov ,Θ&vατ,6 τoυ, &φη,oε oτη Moνf1
τηv περιoυσ[α τoυ, πoυ απoτιμl]-
Θηκε oε 4"729 y'ρ6otα.

6. oι ιoολoγι,oμoi τηg Moνf1g α-
π6 τo oικoyoμικ6 €τog lE4E - l849
ι.'π,αyριiφοvται απ6 τoν ηγoriμεvo'
και Θεc,rρo6vται αττo τov Mητρoπo-
λiτη Bερoiαg, 0,oτερα απ6 Πατρι-
αρ1ικη εντoλξ τoυ oικ. Πατρι6ρ-
1oυ ΑvΘ[μoυ, εv<it τo ετι6μενo oι-
κoνoμικ6 *ιog Ι 849 - I85ο τoiξ ι_

ooλoγιoμo,ιig uπογβφοι.lv 6λoι oι
πατ6ρε9 τηq Moηg (oελi.,δα x<bδι_

κog 27).
7. To 1854, Φοτερα απ6 εvτoλli

τoυ Πcτρι6ρ11oυ Aι€iμoυ, o Πα-
τριαρ11ικ69 'Eξαgxog πμbηv T,ρiκ
κηq Ιω,αξ,Q: α) κατθγραιpε την,κι-
ητr] και ακlνητη περιoυα[α τηq
Morηc' β) αφο,j τrfρε ι.lτα&pη τoυ
τηv oμει9υ1η γvd}μη τωv πατ€ρ<oν,

δι6ριoε τoν ηγo6μενo τηξ Moνf1g

με διn ιiλλα μελη για τη διo[κη-

Φ τηc και €δι+oε oτoγ κοΦ€vα τo
l/3 τηq <διαμελια€εlοηq oφρηli-
δog>r, και γ) oιna€ταξε καvoνιομ6
τηg Moν(q, πoυ ρι)Θμιζε τιg α1€-
σειζ ηγoυμ€γoυ και πατ€ριrν.

o rαvoνιoμξr2 εξε 6 dρΘρα.
K&ταr απ6 αυτ6v υπ6γραψε o
Εκκλ. 'Εiξαρ1og ΙωΦφ και τ,θΘη-

κε η ,σφ'ραγillα τηg fuηc, πoυ ε[-

χε στη μ€oη τov πρ@φητη lωdννη
κα,ι γ'0ραl - γ'6ρω την €rrδειξη,: <H

αφραγiq τo,υ Tιμ[oυ Πρoδβμoυ
πρoφ{τoυ κε Θαrττιατi Ιω<iη εκ
τηg oκiτεog Bερρolαgr.

8. Στη αελ. 38 τoυ κδδικα υπdρ

1ει η oημεiωση: (Φιρμdcyια-]ταπιιi

και 1οτζ€τια τα πτirrτcι εξdλι-
π,)ν Φπ6 τα ττ€ρι,σrατ'ικ*. oμo['
ωζ και τα 1ρι.ε66oυλα και μ16-

νον o Ι μερλαμ{ Ιoιαμf1 o<ilζεται

εκδoΘε[q εtζ τηv πμbτην Πατ'ρι-
αρ1ε[α τoυ f1δη ευκλειbg πoιμ€-

γο1/τoξ και διoικoιjvτoq τoυ Πωγ'
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κοolμioυ ακftφoυq τoυ Πoτβg η_

μιbν xαι Πoιμειx!cρ;1oυ Kυρ(oυ-l(υ'

ρ1oυ Α;ιroiμoυ κατci τo I848: i
τoq:.

και στη oυv€1εια
ιιTcr αΦνoPα τoυ Moyαoτηpιoιi.

Aπ6 μ€ρoυq τηg κ6κo6α9 ειζ τoγ

t{αρdiooυρξ τηv 6y'tειν, απo δε

τo μ€ρog τηq μπατivιαταq 6ωq

και τα oιoιληv6ρια τηg κceιραdν-
σταq, απ6 μ€ρουq τηq μπ<iρπεg
και τηζ {rρΦραξ τoι.l λdκκoυ π€-

ρΦ toυ πoταμoΦ αiνoρoν τα χω-

ρι<i 'Aμrμoυ εlvαι η παλιoμdνα
και χ(,}Φφια Movαστηριακ& τo 6_

λoν 6α19 oτβμμαtα πεντακ oια.
o δε ε_πiλoιπoq τ6αιo9 υπ&ρ1ει δ&_

σoζ)).
9. To 18'67 πεΘα[νει o ηγoι}μενog

τηg Mοηg Α,γαΘ&yγελoζ' ,Φυ για
24 xρ6νιtr f1ταv ηΥosιrενoζ και συ_

νoλικιi εξε 46 1ρΦια oτη Moνξ.

Στη Θ€οη τoυ εκλ€xηκε ηγotiμε-
νog o Mελ6τιoqis, Bερoιιiπηq, 36

ετ<bγ, πou εi1ε oτη Moνf1 2'0 1ρ6'
για.

Η εκλoγf1 τoυ ηγουlμ6voυ Mελε-

τiου και τιcν δυo oυμΘorjλων τoυ

(Δαvιf1λ και Mακαρ[oυ) για πρδ_

τη φoρα γ[vεται με τηγ παρoυο(α

τoυ Mητρorλiτη Bεροiαq και τ(υν

Δημoγερ6'lτc,w.
To τιρακτικ6 εκλoγf1q ι.rrωγμi-

φουγ: o Mητρoπoλiτηg Bερoiαg
Σι.lφβvιog (A'),. oι Δη,μογ€ροvτεg

ΙYlοcιroηλ Avαoταolου, Aναoτdoι-
oιοg A. Tαιoιlvτιεληg και o Avαoτd-
oιοq Ιν1. Oικov6μoιr και I l μoγα-

Χoι.
Ι0. Στιg αελ0δεq l0'5 _ Ι'07 τoυ

<iΙ(Φδικα /\ογαριαoμιbv τηq lνlc-

γfιq"..> περιλαμ6Φνεtαι ε|Ιfεεpι-

oτατcο,μ6η θκθεoη περi <τηg κα'
ταστfuεωζ εν γ€vει ηg Movt'1g ε-

π(, τηg ηγoυμεviαg }Ιεοβτoυ>.
Η €κΘεoη αιtτf1 υπoΘλflΘη'κε ατo

Ποcτριαρ1εio αrι6 τoν Mητροπoλ[-

η Bεροtαg Κι.ryσrdvτιo, πoυ oρi-

σηη(ε τo Ι9orΙ Πατριqρxιπ6q 'E-

ξαρxog για τ(rν oικoιloμιrοδ €λεγ'

χo τηξ Moηc.
Στην €κΘεαη περιλαμ6*νoνται:
Ι. Tα oικoνolμικd τηs lηovηg α-

π6 IO ΦεΘρ. t9σ0 β1ρι t,o Σετττεμ

6ρioυ i 90Ι .

2. To oιioτημα ηξ δια1ε[ριoηg

τηg Ιιlov,fg, πoυ κρ[θηκε ακατdλ-
ληλo και επιζ{'μιo.

3. Πφοτε[νεται ιicλλo αΦαιημα.

διοiκ.ηαηg τηc Moηq, με τo oτo(o

και τo μovαoτf1ρι Θα ξε1ρεων6ταν
και θα 6μεvε περiοoευμα lοο λ'
Tοuρκ[αg τoν 1βνo, για τιg πoλ_

λαττλξ αν<iryκεq τηq Exxληοlαg
και τσυ κΓlεvoυg η'μtbνr>:

α) Avτi. ηYoυ,μ€νoυ να oριo3ε(

τ1γoυμειlεΦοrν ιερε0g, με ετr1oια α'

μοιΘ{ Ι 2 λ. Toυρκiαζ και vα lμf v

αvαμιγvιiεται στη διαχε[ριoη τηg

t{olrηq.

β) Nα oρισθει διoηειριotικf ε_

πι1ρoτrf1, η olrτoια Θα διη(ειρζεται
τα τηξ M"Φc.

γ) Eκτ6q απ6 τcr απoλιitοrg α-

παρα[τητα για τη Moνf, να εκ'

πoιη'Θoι1ν 6λα τα υπ&ρ1oντ'α, αιγo-

πβ6ατα και λοιπd ζ<bα'

δ) σ αρι'Θμ69 των μoνωμbν ξ
τ<oν διακoνorjγτιοv ν'α πφιoριoΘεi

με11cι π€ντε τo πoλΟ πρoα<i:πων'

ε) H Movτ1 €χ., στγιν rατo1ξ

τηξ ftσοξ. τoιl oτo['oυ 6μω9 α'

poοομε τorξ τiτλoιrg' Η Ιι1ovd

διcιθ€τει φιρμ&vι, τo oποlo Θα υ-

πo6ληΘεi οτo Πατριαρ1ε[o για ε-

ξ€τααη, xαι αν πρ*γματι αlιoδει-

βεi ηl πλtρηc κυρι6τητα τηg Ιν1o-

,ηq .r,ι τoυ δdαoυg, tδτε πρoτεf-

'ιr'ετciι vα τo εκμετολλευrΘεi <<δι' ε_

πιvoικιdαειogl.

Στιg πρoτ&σ€ιq αυτ6ζ, απαvτ*

τo Πατ'ριαρ1εto (με αριΘμ6 πρtοτ'

59s8/1 8.to.l,9ol ) Θετι'κ4:

α) Eικφρξεται, 'στoν Eξαρ1ικ6

Mητρoττoλiτη Bερoi'αg, <<oυνοδικd

διωyvιΙlμη>, η anαρ€oκεια για την

ευοιrvεlδητη εκπλd'ρcooη των xα'

Θηκ6vτοrv τoυ' σxετικιi με τoν {_

λεγχo τηξ δια1εiριαηs και τηζ

κατdoτααηq εv γr€vει τηξ Moιπηc'

β) Γ[νeται ατroδεκτf1 η πβτααη
περi διoριαμο:6 διαxειριoτικξq ε-

πιτροττηg με τηv εξf1g' μι6νο, τρο-
πoπo[ηoη: O πβεδρoq ηq δια_

xειριοτικf1q πιτροτηq vα ε[ναι o
εκdoτoτε jιlητ,ρoτιολtτηs Bερoiαq'
ο δε κατ& καιρο'69 ryyoιl'μεvog <δ€-

ov ιrα εκλθyεται εκ τG)v αδελφδv
τηξ,rνIoηc και ιrα εlνcrι *μιoΘog>.

Η απ@αoη αιlτf1 τoυ Πατριαρ-
1εioυ ηταν η αρχη για ηy oι'κo-

νoμιrη πρ6oιδο τoυ μογασtηριo$,
6πο19 φαiνεται απ6 τα 6ooδα _ €-

ξoδα τοrv επo'μ€.raorν ετ<bν'

Η Moν{ για πoλλ<i xρ6νια f1ταv

xρι.ωμ€vη. To l9o5, 6μο19' ,ανcxφ€-

pεται, αrΦ τη δια;1ειριoτικf1 επι_

τρo'Φ τηc Movf1g' <6τι η Moνf1 ε-

λευθερ<bΘη των εγτ'6,κι.rν 1ρε<ilv
tηφ) και 6τι €1ει πλε6vαoμα 12o

λ.τ., τιg oπoiεg δ&vειoε πρoq 6}9,

<ιπληρcοτ€αg ειg πρci>την ζ{τηoιυ>.
1ιπ6 τη oελi,δ'α l2'9 τoυ ιδ,[oυ κ<iι

δικα αρ1ζoυv τα πρακτικιi]a τιov

συνdδριασεων τηζ εφoρεiαg tηζ
Ιερατικηg Σ1oλξζ' πoυ λειτo6ργη-
σε στη ΙvΙοvf1 απ6 τo Ι909 μ€xρι
τo 19I5"

Στα πρακτικιi αυτd περιθΥoνταt
oπουδαlεq πληρoφoρiεg για τη o$

στ€(στl' λειτoυργiα κ.τ.λ. τηq ξo'
λic.

Στη αελiδα 169 κατοryρ&φoνται
oι μoνοηxo( ηξ Moγiζ Tιμioυ Πρo_

δρ6μoυ Bερoiαg. 'Eται, Θλ6τιoμε'

τo 19Ι 8, να ιlττηlρετοιiν αη Movf1

oι:
l. Δωlι{λ, ιφoμ6νφ4o9 cr'τ6 τη

B6ρoια, ετΦδ, 99.

2. 'rdνΘιμοq, ιερoβvοq1oq αrι6 τη
Mtτ6ατιαvη, ετ{5v 3l9.

3. Θε6r<λητog, μoνα1ξ, απ6 τη
τη Στρcilμνιτoα, ετιirν 8σ.

1. Ιαlilμηc' ,μo,ναxξ' ατι6 tην Kα_

ρcτζι66α, εαilν 53.

!. tΙ(rirν+oιtαg, μονω1Φ, ωτι6 την Xα
ραζι6Θα, ετ<bγ 16.

6. t{η1φ<εl,, μpvq1,6q, ατι6 τηv Kα-

ρατζι66α' επbν }2.

7. Διoνr3oιog,,μσγαΧξ, αrt6 τη Ιld



Movτi Tιμioυ Πρoδρ6μoυ

oι.roα, ετιbv 5r5.

E. Bεvιαμ[ν, μoνα169, απ6 τη
Σ1oι.lρλ[τα, ετrirν 52.
Π6ρα απ6 τιg .αvωτ€'ρω πληρo-

npo'ρ[εq, o κc}δικαg αα.lτξ περιξει
π&ρα πoλλ€q πληρoφoρ[εq, πoυ'
ζv αξιoλoγηθo$ν, Θα 1ρηοιμΦ-
Φη)γ ,και αι:τ69 για η <Φvταξη

μιαg oλoκληρι.lμ€vηc μελ€τηq για
τηv ιoτoρ'iα και η ζω:{ τηq Mo-
γtιc Tιμioυ Πpoδρ6μoυ (Σκ{τη
Bεροiαg). Για τo λ6γo αυτ6ν α-
ξξει vα μελεηΘε[ απ6 ειδικ6 ,με-

λετηη και να εκδοΘεi.

Σlιμειιiιloειξ:
]. Bλ. Γ. X. Xιοι,Ιδη, Τα γεγα

,ιrδτα ,ειg τηv τrε,ριoxr{,v Ναoδαη,q-Bε-

ρoΙαq κατ& πη, επαvdoτασιι, τo,υ

]822, Mακεδoνικ&, τδμ. 8 (I968),
oελ. 2] 1-220' τoυ ιδΙοι.l, ,NEα ατoι-
xεΙα για τη xρoιroλδyηση τoυ| <<xα-

λααμοδ> τ4qlΝl&oυααq ,κα'ι τuw Mο-
ναoτηριδν ατα l822, ΛΛακεδoηlικ&,

τδμ. 2lοq (1981), oελ. I5a.j55.
2. Bλ. Γ. X. ΧιovΙδη, loτoρiα

τηq BερoΙαg, τδμ. 2oq, Mαr.rιvδ
Χβιrια, Θεoααλοvi,κη |97o, oελ.
|98-199, τoυ ιδΙοι.l, Σιirrroμη ιατo_

ρiα τα.l Xριoτlαrrι,oμoδ oτηv τrερi-

oΧi τηξ Biρoι'αq, Eiρoια 1961 
'.cελ. 47-54.

3' Bλ. Π. Δ. Πι.ιριvoδ, Αnrδκδoτα
δyγραφα αφoμbvτα ειg ταg ιεβq
iμovdg Tι,μΙου Πρoδρδμα.l (Σκ{τη
Bερoi,αq) και Moι.lται&λΙζ, Θεααα-
λovΙκη 1975,, ,α,ελ. l l-43, τoυ ιδΙ-

ou, Tα αxαλεiα τηq BερoΙαq (l90 l

-i9l2) ι<αι η lερατικ{ Σxoλη T'-
μΙα'l Πρoδβμοι.l BερoΙαg ('Ι9ο9-
19Ι5), ΘεαocrλovΙικη 19'89, oελ.
42-55.

4. Τδρα τελευταΙα Φ,ραψε μo-
voyραφτα γlα τo ,μoιrα.ατflρι τoυ
TιμΙoυ Π,ρoδβμoι.l (Σ*ni.η Bεροi-
αζ) o θεoΜγoq Δηrμπ]τρηq Πατrδ'-

ζηq, αλλ& rδεηr ε,κδδθηκε ακδμη.

5. o κδδικαs ΦJτξ ,απoτελ€Ιται
qrΙrδ 'l 90 φJλλα lκαι ηεl διαατ&-
αειq 30X2'l ,5 εκ. Αργiζει τηv 23.

4'1825 ,καr ληγει την 22.12.1921'.
BρΤloκεται οτα αρxεiα τη,q lεβq
Mητρoπδλεωq Bερoiαq.

6. Bλ. ΠαJΜιl Δ. Πυ,ριιloδ, Τα
α1oλεiα τηg BερoΙαg, δ'.., αελ.
42-5'5.

7. l(δδικαq Λoyαριαα,μδν M*iq
Tr,μioυ Π,ρoδρδμou Bερoiα,g, δ.τι.,
αελ. Ι.

8. Bλ. Παι),λοι.l Δ. ΠυριιloJ, A-
'Gκδoτα Eyyραφα... δ.τr., αελ. Ι L

9. 'Kδδιiκαq Λoyαριαoμδv lvloviq
ΤιμΙcυ Πρoδβμor.l BερoΙαq, δ.τr.,
oελ. 9.

Ι'0. Nk5δικαq Λoy,αριαoβv ilr1o'ris

TιμΙou Πρoδρομoυ Bερoiαg, δ.π.,
oελ. 1 1.

'l i. Ι(δδι,καq Λoγαριαοτμδv tvlοvηq

ΤιμΙou Πρoδβμoυ BερoΙαq, δ...,
oελ' 24'

12. Kδδικαq Λoy'αριααβν irioris
Τι,μΤoιl Προδβμα,, BερoΙαq, δ.τr.,
oελ. 32_35.

l3. Kδδικαq Λoγαριαoμδv Moν{g
Τιμ,Ιοι.l Πρoδβμα: Bερoξ, δ.τr.,
oελ. 5'5-5,6.

j4. Bλ. Π'οιιjλoι.l Δ. Πυ,ριvoi, Τα
αxoλεiα τηg B,ερoΤαg, δ..., αελ.
42-55.

Α,nδ τo Π,ρoκτικi δημερiδαc
MαΝΑΣTHPI ToY τllMloY ΠPoΔPoMoY -ΣKFITΗ ,BEPolΑΣ-, Bδρol,α 1994

Η 6ναρξn τnζ Επαναστ6σεωξ οτn N6oι.lιoα τo 18,92

f. Συvixεrc oπ6 τηv oελ 7

Bi6αια, τrδrroτε υφiατcrται η τr.:-

ρΙτrττ,l,αη vα 6μθοδν και ια δημo-
oιευθοδν €α iγγραφα και vα απo-
κrfαoι;με καιιloJργιεq πληφφoρΙ-
εq. Συvετrδq, δεv εΙvαι ,δυvαrδv ηlα

ccrroκλει,oθoδv ,uiεg αrr&μιq d λδ-
σειξ, (!y αvακαλφθol)ιr και δηlμooι-
εuΘoι}v'καιvoli,ρyιεq πηγΞq ειδdαε-
cυu, &πωq εiναι τα ,ατnoμvημovεδ,μα-

τα, oι κδδικεg, τα λυτ& €γγ,ραφα

i ,και <εr,lΘυμdαειq>, ακξμα, oι o-

ττoiεg δεν εΙ,ναι εuκοcτ,αφβvητεq δa_

ξαμεvEq και ,κλεiδεq, για τηv επΙ-

λυαη qxετικδν τrρο6λημ&τωv, κυ_

ρiοη yια αμφια6ητoιiμενεξ χρovo-
γiεq, δrπιlg iγιvε ετrcrιεrλημμδε μE-

xρl o'i1μερα και 6τoι διαφ:τioθηκε
αρκετ& ;Kαι τo τrβ6λημα τoιl τΞ-
λouq τηq επαιlιαoτ&αεωg τηq N&oυ-
ααq, δηλαδ{ τηξ ημερqμηιrΙαg τηg

αλδoεδq τηq (βλ. Γι'δρy9, X. Xι_

oιriδη, Νrδα ατoιxεΙα Υια τη xρoιrc}.

λΦηoη τou <xαλααμο,ιi> τηq N,&-

ouσαq και τωv ,μovαcrτηριδv στα
] 822, Mακεrδovικ&, 2I, l 98l, l5δ -
166).

oooooooooooooooooooooΦΦoΦooooΦΦoooooooooΦοoooooooooΦΦ
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Γ' MEPoΣ
Γ. Tα oτoιxεiα

τnq εκπαiδευonq
I. o δdοκαλog ,τη Νdouoα

'Oπωq και yια 6λε9 τιg Eλλη.
vικ€g π6λει9, €τoι και oτη N<iου-
σα επ[,κεντρo παιδε[αg δεν πρ€-
πει vα sεωρηΘεi 6τι ξταv o μα_
Θη"ηc (δ€κτηq) . lιl<iλλoν f ταν o
δ<iακαλοg (παμπ69). Mε τov 6ρo
<επiκεvτρc> εil,,,αι πρo,φαν€g 6τι
ενvοοιjμε τΦ μεζoν ,εν,διαφ€ροv
πoυ €δει1νε η τoπικf1 κoιvωνiα oτο
δ<ioκαλo, με τηv ιδι6τητ<i τoυ ωζ
εκπαιδει;τικcri λειτoυργoij6,. O μα
ΦΦc Θ€6αια. καλλιεργεiτo και
6φειλε να παρcυσιciαει μoρφιυτι-
κη πρooδο. Aλλιi και τo γεγoν69
τηq παρoι-loiαg κcοιδv μcιθητ<i:ν
φαivεται πωg πρ€πει να ενo1λoιi-
αε λιy6τερo τo κoινG)vικ6 τrερι.
6ιiλλoν απ6 την πoλ0 6πoτε oυv€-
€αιvε, παρoυ,o[α κακcbv δαακ<i.
λοrv. 'Ιoωg να ξτα.ν, πioτη τoυg,
6τι o καλ69 o δdo,καλo'g κ<iruει

τov καλ6 μαητrl' κciτι πoυ και
αξμερ,α δεx6μαατε 6τι, αε ,αρκε_

τ<i 'μεγciλo πoiσoστ6, αληΘε6ει.
και, οπtοoΦπoτε. ε(ναι ε6λoγo.

FΙ παρο,υοiα δαακ<1λων με πρo-
ο'ωπικ6τητα πoυ εργdoΘηκαν στη
Nrioυ,oα, 6πω9 Θα δο6με oτη αυ-
vt6xεια, €γινε αιτ[α και πρo.oελκ0_
oθηloαv πολλo[ μαΘητ€g, ακ6μη
και μεγαλΦτεριoν ηλικιcbv. Eξdλ-
λoυ, καΦιbg αvαφεΦμαστε εδιil
στo δdoκαλ.o τηg N<loυoαg, δεv

μτroρo6με vα παραλε[q.oυμε να

τovlooυμε την προ€λευoη ατrο τη
Nιioυoα, λoγ(ωv, 6πωq o Aναοτ&-
oιoq Mι1αfλ, πoι; Θα oι.rναvΦαoυ-

με ση oυv6xεια. Στην κατηγoρiα
αυτ{ 'ανηiκουv, ακ6μη, πρ6oωπα
πoυ f1ρ0αv vα προαφ€ρoυν διδα_
κτικ6 €ργo στη, N&ουαα, 6οτερα
μιiλιoτα και απ6 κατriλληλεg
oπου,δ€g oτo εξω'τερικ662..

'oπωq γi,νετσι αντιληπτ6 ο δ<i_

ακαλoq τηζ Toυρκoκρατoι1μενηg
Ν<ioυααg ε[,xε αυvειδητoπoιημ'€νo,
6'τι εκε(γo τoυλdγιoτον πoυ €πρε_
πε vα πετιixεl". fταν vα αυντη,ρη-
σει τα o3oι1εiα τη,s εΘνικf1g παι-
δε[αq μαg. Kαι κατ6 καν6να τo
πετι31αινε. To κατιi π6oc πετ0.

χαινε και ακ6μη παραπ6ρα, vα α-
vαδεiξει δηλαδf εξ61ι,19 διακεκρι
μ€νoι:q ανΘριoπουg τοw γραμμci-
το:ν, εivαι <iλλo ζητoδμενo. Π<i.ν-

τωq, δεv ε[γαι δυνατ6 να μη τκi-

ρει καvεfg ιrπΦει τoυ Kαι τooφρi
γoζ, τ6τε. τηζ μoυ,αoυλμαvικ{q
τυραwiαg63, που, κατ& καν6να,
σκ6πιμα παρεμπ6διζε κ&θε €γ-

νoια πρo6δου στα επαρχιακd, ,μ<i-

λιατα, κ€vτρα. o Α. Πoλυζωt-
δηgu', ωοτ6σο, παρατηρεi 6τι ατ6
τo 1730 και εφεξξg <Φρ1εται α6-

ξη,oιq τιq απαιαΘητη και κρε(tτωv
κατ&oταoιg τηζ ελληνικf1g παι-
δεiαg>>, δεδo,μ6νo πoυ αlφoροι3αε

γενικ6τερ'α τoν υτιοδoυλo Eλληνι-
σΨ6, μαζι κατεξof1v' και την
πλοδoια και φιλoπβoδη N&oυoα.

2. Eκπαιδευτικo( στ6Xoι

oι εκπαιδευτικo[ ατξoι oττ], N&-

oυoα δεv υoτ6ρηoαv_ατιo πoυΘε-
νci δεv oυν<tyεται τo αιlτlΘετo -, oε
α6γκριoη μ€ τoυξ ατ61oυq oτιg
<i}.λεg ελληvικ€q π6λειξu.. 'oπωζ
ταρατηρεl o Απooτ. E. Bακαλ6-
πουλοq <εκτελ<bνταg τo πvευματι-
κ6 τουq €ργo 6λoι oι λ6γιoι €xoυv
τη αυvεlδηoη 6τι δεν εργ<iζoνtαι
μ6νo για τρν εαυτ6 τoυq, αλλ*
κυριωζ για την πατρlδα τoυg>>uu.

'Eτοι ακρι6δq oκ€πτοντα1r' φυσι-
κ<i, και oι δ&ακαλoι γεvικ<bg. Tα
αxολε[α ατη Ncloυoα (<<κoιν*>> κ,αι
<ελληvικ<i> f1 <ελλ-ηvoμoυoεiω>),
6πωq και 6λα, λoιπ6ν, τα, 6πoυ
Eλληvιqμ6q,. oxολε [α στηi 1μακρα(Φ

Toυ
Γεωργioυ Στ. Bαγιqνoι1

Δρ, Θ., δρ. Φ.

νη Τcυρκoκρατiα αυντξρησαν μια
oυoιαoτικη, -καΘ6λου τυπικf1-'
ατο1oθεo[α. Bαoικ69 oτ61o9 τoυq

ξταν κυρiωg η αν*oταση τηζ Ψυ-

xξc των υπ6δoυλωι,, μ€αor τηξ
γvlιi:αηg τoυ εΘγικo{ παρελΘr6v1οq.
'Eπειτα, η εκ v€oυ iτν€η,oη τoυ
ελληiνικo'6 λξoυ Kαι τηg καλλι€ρ
γειαt τoυ ιδαvικo6 τη'g εΘvικflg
(6xι αtλ& τη,g crτqμικξg) ελευΘε-

ρiαg. 'oλα αυτci μζi και μ€ τη
<λα1τ<iρα δια παιδεiαγ, τo γγη-
oι<iτερoν και εqγεv€στερoν γνcir-

ρισμα τoυ λαου τ<ον Eλλf1vων>,

ξταv 6,τι πιoτ'ευ6ταγ πωg Θα Θαιr

ματoυργηoει, ciloτε η ττvεuματικf
αvημ€vηαη τωv E}ληvcoν μζt με
6vα π&voπλo ιpυ1ι"oβ, να αφυ,rτvι-

1l



loτoρικ6

σει και τη Θ6ληoη για την εΘvικf1δεiαq μαg ττoυ ατ61ευεt Nα κδη-
αvoηz€wηαf1 τoυg. H oτo'1oΘεoiα μιουργξαει τo oυvαioΘημα τηq
crυτξ δεν εivαι, φυoικ<t, <iμoιρη φυλετικηg υπερo1f1g i€ναvτι τoυ δυ
ουvδρομl]q' μζi με την παιδεiα, v<5ιoτoυ> η εθν,ικf ι|υf.1 vα νoιδ-
ι(αι μιαq oυvoλικηg αvΘρωπoλoγι- σει <βαΦ6τατ,α τιilρα τo <iγιovoυ.
κηq μ6ρφωο!{. oι Eλληv6παιδεg, vαioΘημα τηg ενxρoτrftφ)' και αυ-
λo,ιπ6v, γεvικ<bg, ιιαι 6εΘαiιlg και τ6, δι,6τι <6ταν €γα 'EΦvoc oλ6-
εκεivcι τωv ηφλε[ων τηq ειrπoρo0 κλη,ρo αιoθ6νεται εvτρoπι1γ δια
σαζ Κι ει.lιπαtrδευtηg κoιvωνiαg τηg τo κcrτιivτημ<i τoυ, ετoιμ<iζεται
N<iο'ιιoαg :{,oαν εντωy,μ€νoι και oε δια τo μεγτiλo τoυ τdiδημωlro, δη-
(αvαλυτικιi) πρoγρdμματα σιrστη λαδf την Eπαν<ioταoη τηg, Φvι-
μ,ατικξg ηΘικτ\q τoυξ καλλιfu- κξg παλιγγεvεo(αg τωυ, oε τελικr]
γεια967. E'ιlικ<i, λoιτι6ν, για τoυζ αvttλυαη, εiν,αι αι.ιΦ η <lκατdαφα-

Ναoυoαioυg o 'ldγγλog περιηγη- σιξ τηq ελληνικf1g ,αρετfg και {-
τηc Leake π\ροφoρεi 6τι <<oι Να- v<iαταoιg τoυ φιλελευθι€ρου και
ουoαiοι γεγικδζ... ξταv πεπαιδευ- αl,1θ]ρG}πιστικotj πvejματog τηg Eλ-

μ€voι και απoτελoιjααν €να ζων- λ<1δoq>7]. Mε τo irδιo oκετιτικ6 Θα
ταν6 oτoιxε(o (α.Σ. ,μεταξ$ τωv επ=vαλct6ο,υμε και εμεig τη' Θ,€oη,

<iλλωv Eλλξνων) πoυ πρoε€€τεινε 6τι <<οι φιλ6μoυooι Nαoυοαioι...
με πε,ρφdν'εια τη,v πoρεiα τηg Θα- κlατ6ρΘ'ωσαν με τη]v παιδεiα vα
oαvιoμ€vηg (o.Σ. Eλληvικf1q) φυ- δuατη'ρf1ooυν τηv εΘνικf1 και Θρη-

λflζ,, μ€oα απ6 ,μι)ριεg αvτιξo6- οειlτικf1 τoυg αυνεijδηστ} και γα ε-

τητε968. πι6ιιbοοι.rν και γα πρooδΦooι.lv o'

Στ61o'q, δηλαδf1 των αvΘΦπων 6λorη τoυg τo'με[g τηg αt'€μirπι-

πoυ μερ'ιμνοιiσαv για τηy παιεεiα νηg δραoτηρι6τηταφ>72'

στη Nιioυoα τ6τε, δεv oρiαΘηκε

μ6νo η πρooφορci *-*ar,Ιr-r'ja- 3' Γνωατικ& 'α\'τικ'ε(μεvα και

oεων, αλλιi *.., , ;;;;;; ;;; αναλυτικd TrρoγρΦμματα

μ6ρφω,oη9 ηlΘικ6ν ουνειδf1oεωv. Θα επιoηlμιiνoυμε π<iλι, 6τι τα
Πβκειται δηλαδf1 για μια φΡoν- διδακτικei δεδoμ€ιnα τηs εΦικic
τiδα με €κδηλα τα αvΘρωττoλoγι- παιδεiαg μαq υτηρtαν κoιν<i' για
xι1 τηs oτo,ι1ε[α. 'Aλλωoτε, oτη 6λo τoν υπ6δoυλo Eλληνιoμ6. Η
Νιiουoα, η oικoνroμικξ ευ,ραr,oτiα παιδεiα των ελληvoτιαiδων, απ6
τηg κoινοrviαζ τηq, oην oπolα α_ τo,υg πριbιμoυg αιcirνεg τηg δoυ-

ναφερξκαμε fiδη, ε[xε τιg πρoU_ λεiαg μ€1ρι και τoν αγιirγα τoυ
πoΘ€oειq για vα ζη.τf1oει και επι- 182l , παρoυ.oι<iζει <αξιοπρ6oεκτη
διιbξει τη,ν, κατιi τo δυvαt6, κoι- oμοιoμoρφια ωζ πρoζ τoυζ συγ-
ν'ωvικoπoiηαη των μαΘητ6v τηq' }prαQεξ και τα κε[μενα που δι-
-cιφεν6g, και ην oργ<iνωoη μιαg δ*ακovται και Φq πρog τιg διδα'
διolκηoηg τηq εκπαιδευαlq, Φpε_ κτικ€g μεΘΦδoυg πoυ ,φαρμ6ζoν-
τ€ρου, πoυ Θα 6oηΘoΦοε τo δd_ ται>>", oι κατ<l τ6πoυ9 τυη6v ιδι-
οκαλo για λιγ16τερε9 ιbρεg διδα- αιτερ6τη.τε9 δεv νoμiζoυ,με 6τι
oκαλiαq και περιoo6τερ,ε9 υπ€ρ μτιoρεi. vα €1oυν αvαιρ€oει αυτf1

τηc μoρrφωτικf1g τoυ 6ελτiωαηg την εv6τητα επιλo1Δiv στα αγαλυ-

μ'€oω καλfg απ6 αιlτ6v μελ€η969. τικιi πρoγρdμματα. Kαι τoιJτo

Η N<ioυoα, <rε 6,τι αφoρ<i τα μ<iλλov 6αo δεν f1ταv καΘ6λoυ
οxoλεirα και τoυq $αoκ<iλoυg τηg, oπtiνιo, 6πι,rq' oτo παριlδειγ'ματηg
δεν γιν6ταv λoιπ6ν, να απoτελε[, Ndoυoαζ πσυ μαq αφoρd, να €-

καΘ'6λoυ εξαiρεloη oτηv ευβτερη xoυμε α1oλ,!ρXεg i μ6,ro δ,αoκιi-
,oτ61α-lαη τηg τ6τε ελληy'ικf1g παι_ λoυξ, oι oπoioι, oι [διoι, vα εργιi'

1,2

oΘηκαν 61ι βνο,oτη N*oυοα, αλ-
λιi και ατα Γι<ivγεvα, τη] B,€ρoιαr
τη Θεooαλo'vlκη και oτηv Kωv-
οταντιvo6πoλη. Παρακιicτcο πoυ
Θα καταγ[γoυμε με τoυq δαακα-
λοug Θα ξαvαδo6με τo Θ€μα αυτ6.

Θα επιoημ<ivoυμε, τι1ρα, γvω-
oτικ& αyτικεlμεvα πoυ εvδι€φεραν
τη α1ολικ{ πρακτικ{. Ι(ειι τφ<iτη

τη Γρ'αμματικf1" H πρoαf1λωoη'oτη
διδαoκαλi,α τηg φαivεται vα υτηρ
ξε φαιlrατικ{z4, και λειτoυργoιioε
τ,6oo oτα ((κoιvd)} (πριoτo6ιiΘμια)
o1oλεiα,. 6oo 'και τα ελληνo'μoυ-
oεiα> (δευτερoΘι5οΘμια cηxoλεiτr).
Η Nιiουoα δεv ε(1ε καv€να λ6γo
ιrα υlστ€ρηlσει oη, διδαoκαλiα τηq,

Γραμμαtικηζ, δι6τι (l) αυτξ f1'

tαv o καΦνiαg, 6πcrq εξηγf1oαμε,
(2) η μετακiνηcrη τωγ δαακ&λωv
ε[vαι λoγι,κ6 vα αf1μαινε 1('αι με'
τακ[νηαη ταιrτoττoιη μ€vG}γ γvΦσEι'
κ<irν ,ζyτικειμ€vοrν, και (3) η ττo_

λιτιoτικf1 αυvεiδηαη τωv Eλλf1vο:v

π<iνar 'απ' 6λα fταv γενικf1 και €'
νιαiα.

Mttoροιi'με, €πειτα, vα oη,μειιb_

σoυμε ω'ζ, αυv€πεια τηg εvαircrg

πoλιτιoτικξg oυvε(δηoηq, στην o-

πoiα αvαφερΘι]καμε, 6τι, π6ρα α'
π6 τη Γρ,αμματικτl 6,αoικ€9 περ'ιo-

1€q και πηΓ/€ζ διδ'αακολiαg τωv

Eλληνoπα!δων την Toυρκoκρατiα
f1ταv τo αρ1αio ελληvικ6 παρελ'
Θ6ν και τo ε}ληvoβ6δoξo Bυζdv'
τιo. oι πηγξ αιrτ€g εκιiλυπταv
τoν κεvτρικ6 κoρμ6 τoιl κι]κλoυ
απouδ<bv τηg προrτo6dΘ.μ,αζ και
τη,g δευτερo6ιiΦμιαg, τoυλξιoτοv
οτ&Θrμηg75, παντoι1 6,πoυ 'Eλλη-
νεζ υτtοδoυλοι, και (F)σικ* και
oτη Ndουαα.

lδ[ωq για τo μ€oo κ6κλo oπoυ-

διi:ν κoρμξ τηg διδαoκαλiαq ξ_

ταν τα κε[μεvα ηg εuy€vει ελλη-
νικf1g γραμμαrεiοrg κcrι γλδoααg'
1ωρig τη γv{bση των oπoicov τo
Eλληv6πoυλo δεν γιν6ταv να Θε"

αlpηΘεi μoριpιoμ€νo76.
Στα 1ειρ6γραφα εγ1ειρ,iδια



Ioτoρικ6

(<μdητ&ρι,ω>) για τoυg ψoΦηr€c,
πoιl αναφ€ρoιlt'σι σττ|i Nιtouoα, δι-

απιoτrjrvεται, εξ&λλoυ, η πρoτi-

μηση ,σε κεiμεvα Γρηγoρioυ τoυ

Θεoλ6γου, Ιω&ννη Δαμαoκηvoι1'
Π'υ&αγ6ρα, Kιiπωι,og Pιqμα[oυ, Ι-

οoκβτη (πρoq Δηiμ6νικo, τoυ i-

διoυ, πρoζ Nικoκλf1, τoιl iδιoυ Πα'
riηγυ'ρικ6g), Σoφoκλ6oυg (Alαc'
τclυ [διου Ηπ-6κτρα), ('Eυρυπiδη

Elκιx6η), Hαιffiου ('Eργα και H'

μ6ραι) ' Συvεoioυ (Eπιoτoλα[ τoυ

[lδιου πρog Aρκ&διov περi 6croι-

λεiαg), Θεοδtbρoυ (τoυ Πρoδβ-
μoυ), Αγ,απ[ου Διακ6γoυ' Πλoυ_

τ<iρ1ου (περi παlδοrv €ryωγηζ) 
'

oμf1ρου (Ιλιιtδα), Λoυκιανoιi, M.

Bαoιλε[oυ, ΔημooΘ€vη, Π ινδιiρο'υ,

Αιoιirπc,,υ (μ6Θοι)' Ιγιlατioυ Σκευ-

oφΦλακοζ κλπ.77.

Ρ1,ε 6<ioη τα παραπιiνω, ισxδει
κ€(t γLα τα γνcoστικι1 αvτικε[μενα
πoυ διδιtroκονταν κατd τημ Toυρ'

κoκρατια oη Ndoυoα, η γενικη
διαπ[ατc,roη- 6τι €ναg πλf1ρηq κ0_

κλοq oπουδιbv περιλ6μ6ανε:

i) <<κoιντi> γρ<iμματα a-51ρ6-
'ιlια

2) γραμματικf1 1 '2 xβνια
3) κεlμεvα Ι -2 xβvια
a) α$vταξη - θεμcrτoγραφiα 2 -

3 1βνια
5) πo(ηαη-ρητoρiα Ι -2 1βνια
6) λoγικ{ ' (cπεριπGητικdo) 7

1βνια.
Συνεπ<ξ, 6λo9 o κ6κλo9 oπoυ-

δδν εκιiλυτtτε 1'7 - 22 1βvια78.

Σnμειιiroειξ
62' ΠρΦι. δτr. T..ι oελ. 3''l 6,

δτrου, ωoτδαo, crημειδvεται Και cJ

cru&λoγoq εκεΙ,yωv (Λoδκαριq, 1572

- 'Ι63B - /v'lοιoιδδαξ 1728 - 180o),

τωv Eλλ{,ιrωv διαvooι.lμivωv 1τ'σU ε-

Φφραζα, αιrτiθεαη Υια σrro{.r8δq τΦv

νr6ωv αrηv EυμΙrrrη, με τη δικαιo-

λoγΙα, δτι επιατρdφoyτ€q οιθεΤζoυv.

63. Για τηv oθo1μαιrικ{ τυραvviα
o K&λ6oq διαrιyπδvει: <vδκτα δoυ-

λεiαq α' εακEτrαoε, νη}κτα αιδrπoιrlp

βλ. Γ. Θ. zΩP:Α, Κiλ6oιl Ωδαi, Α-
θξvαι i 962, oε\' 67 ({,fi l0η, <<Ω-

κεαvtδq>>.

64. Bλ. Tα vεοελλτJνικ&, frτoι τα
κατ& τηv Eλλ&δα κυριδτερα oυμ-

6&ντα και η κατ&oταoιg τηg ελλ.
τrαιδεiαg, τδμ. 2oq, (εν ΑΘiνqιq
i875), oελ. 208.

65. ΕwooJ,με ιδiοrq τη γειτovικ{
Biροια τroυ {ταv κδι"nρo τη,q περι-
oxτjq. Bλ. lατoρΙα τoυ vΞoη.l Eλλ'l"
vιαμoJ, "δμ. 

Α', Θεα)uΙ'κη 1974,

αελ. 4 ] 0.

66. Bλ. loτoρΙα τoυ vioυ Ελλ:1-

νιqμoδ, τδμ. Α', Θεα)vΙκη 1974',
oελ. 4l0.

67. Πρ6}ι' και lατoρΙα τoυ Eλ-

λη,vικoδ 'ΕΘuoυq, δτr'τr., αελ. 59.

68. Bλ. Kcoηl. ΣΠOPEΛΛA, ('c

πε,ριηγητ,ηg W.M. Leake ατη Ν&-

οUσα>)/ δτr.τr., oελ. 50.

69. Πρδκειται για 'μιαδQμi''στη1'
oργαvωαη τηq εκτrαΙδεUσηξ τoU υ-

τrδδcuλo,υ EλληvιαμοJ, ευρliτερα,

τroυ ιδiοrq τrρo6dλλεr απδ τov ι1'
αι. και εξηq, &αv οι oυιθfrκεg δια-

6i<υαηg εuνoojυocrv την παιδεiα
(',ρ6λ. και lατoρiα του Eλλτpικoυ
'Eθτα.lq, δπ.π., oελ. 3I0).

70. Bλ. Xρ. Σ. oEoΔΩPΑToY.
<il-'{ τrαιδεΙα Kαι τo Eι'κoαιEvοοΣ, τrε-

ριoδ. ΠAPΝΑΣΣoΣ, τδμ. llΓ, &ρ.

aρo 2, (Αfi,vαι) 1971, oελ' 235'
7l. Bλ' δπ.τr., oελ. 23'6.

72. B^. Παδλoυ ΠYPlNoY, (Πα

ρατηρηαειq και oυμτrερ&oματα τr&_

vω στοv Kατ&λογo των 6ι6λΙων τoυ

Δη1μoτικori ΣxoλεΙoυ τηg Νl&ουααq

Troυ επαvαλειτoδpyηloε μετ& τηy

Eτrαv&oταoη. τoυ 1822>, Περιoδ.

ΝlΑoYΣTΑ, τδμ. Δ', τεη. 26,
Ν,&oυαα l984, oελ. 5.

73. Bλ. Αγyελικ{ ΣKΑPrB1EΛH -

ΝlιΚoΛoΠoYΛOY, Tα μαθημcrrd-

ρια τωι, ελλην,ι,κδv αxoλεi.ωv Τωρ-
κoκρccτiαq, (διατρ. ), Αθ'{ιlαι l989,
oελ. 34 1.

74. Π,ρ6}ι. και lατoρΙα τoι.l Eλ-
ληvικοli 'EΘνoυq 6τ'ττ', oελ. 327'

75. Πρ6λ. Αγyελικ{q ΣKAPBE-
ΛΗ - Ν lKοΛoΠoYΛoY, δrπ.π., σε-
λiδα 339: <d(ατ& τrψ τrερioδo τηq
ToυρκoκρατΙαq η Παιδεiα... εδρ&-

ζεται... ατη διδαoκαλΙα κειiμ€,vcοv

Φδραθευ iKαι xlριoτιαvlκδν'.. To
λαμτrρδ αρ αΙo ελληvικδ ταρελΦu
:<αι τo xριστιαιrικδ Bι.rξ&ιrrιο... {-
ταy oι δuo τrηγδg... για τη γλ<οα-
α:κη διδαoκαλiα και τo Φρoνημα-
τ:oμδ>> τωv Eλληvccπαr]δων.

76. Π'ρ'6λ. &rr.τι., αελ. 34 l και
Ξ:oαγωyη oελ. y' και δ', δτroυ ε_

τrrαημαΙνεται &rι τα α4oλι,κ& εy-
yειρi,δια oxετiζoνται lμε τα ελληvI-
κ& κλαoαικ& γβμrματα.

77. Για λετrτo,μδφιεq, βλ. Αγγε-
λικηq Σ'KΑPBEΛΗ - ΝltKoΛoΠoY-
ΛoY, δπ.τr., oελ. 644-6'5 I με τα
περιεxδμεvα και τ(,}ιl μοcΘηματαρi-
ωτy TΓoυ δxoυv διαoο:,Θεi και αφροδv
θ'J,ματα τrαιδεiαq (αvαλυτικ& πρo-
γρ&μματα) oτη Νdoυoα. Tα τrερι-

ε1δμενα τιυν xει'ρογβφωv α.;τδnv

τrλnροQoροιiv oαφbq για τη διδα-
ακαλiα μαθημ&τωv Pητορι,κfrq Φι-
λoαοφiαg (Λoyικ{ και Mεταψα,-
κf), Eτrιoτoλoγ,ραφiαq, δτrωq και
Mαθηματικδv, ιfuαικ{q και Αoτρo-
vo'μiαg, (τrρ6λ. ιδΙωq, δπ,π., oελ.

γ'Ειαωyωγfiq).
78. aι oxετικδq τrληρoφoρiεg

τrρoξρ1.oι"ται α116 τηv loτoρiα τoυ

EλληrιlικoJ'Eθvoυg, δ,π.π., αελΙδα
323. Qατδoο, βλ. rκαι lω. ΞHPo-
TYPIΗ, Τα ελληvικ& oxoλεΙα κατ&
τηιl Toυρκoκραττα, Θεα)νΙκη l983,
oελ. '| 8 εξ. μrε τΓληρoφορiεq για
τηv <δλη τηq διδαoκαλΙαq>> και την

κατ&oταoη γεvικδq τωv cηκoλεΙωy

ετri Tωρκoκρατiαq.
(Συvε1iZετoι)
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ΠoλΦ πριν αναλc16ει τηv Δη-

μαρxi.α τηg N<ioυoαg o X'' K''
Mαλo0oηg με τηv ενεργ'ετικ6τη-
τα και 'την ευαισΘηroiα που τov
διακρiνει για τα πρo6λf1ματατoυ
τ6πoυ τcι,1 .€ρ,1επαι σ' επαφη με

ΑPXΕ!Φ X" ΚΩΝ}[\Ιor nfiΑΛΦYΣ}{

'lδpυεlx Συυδtαμι,lυ TξtU Nαoυoαiωυ T!ιζ &μεplκne

τc,υq Ι'ξο:ουοαiουg ατηv Λμερικξ.
Πιατειiει ακρ&δαντα πωq oι ξε-

νιτεμ€vοι αδελφοi μποροιiv να Θo_

ι1θf1,ooυν τηv ιδ'ιαiτερf1 τoυg πα-
τρlδα. Kαρπ6g 6λωγ αυτ<bν των
εvεργει<i:v εiναι η πριbτη λα1ειc-

Koι-:

Φ6ρoc Φyορd των Nαoυoαlωv τηg
Α'μ.ερικfg το 'l 9I0. Τεr €αoδα δια_
τ[θεv:ται για τη διατ{ρηoη ο_1o_

λεiων, εκκλη'oιδν και διαφ6ρωv
6λ'λων αγαΘoεργιbv 6ργων. (Πα'
ρα3€τoυμε παρ'ακιiτω Λωxεio τηg
Λα1ειoφ6ρoυ αγoρ<iq).

lξετιi απ6 oυνε1εi'g πρoτρoπ€g
του X'' K'' Mαλoιioη oι Nαoυ-

Eπιμ€λεια
Eλιo6Θετ και Mαρ(α

,Mαλoιion

oαiοι τη,q Αμερικf1g ιδριiουν δυo
αυvδr€αμo,υq: α) o Σ6vδεαμοg Nα-
oυαα[,αrv <oiMolΓ{o]ΙΑ> N€αg Y6ρ-
κηq και β) o αfvδεoμοζ τ(ry εγ
EoΣTΩlΓiΗ ΓllΑoYΣΑΙΩN. Σκoπ69
τουg εiναι η υλικξ και 61ι μ6νo,
υποoτ!ριξη τηg γεν€τειραg τoυq
Γl*ουoαq. Πριiγματι η πρoαφoρ<i
τουζ σtα κατoπινιi 1ρ6vια εiναι
αvεκτlμη,τη.

Αυ,τ6 δε['1vει και o παρακιiτω
αvαλυτuκ6q π[νακαq απ' 6πoυ

φα(νεται η Xρηματικ{ προoφoριi
τουζ για τηv απoπε,ρtiτω,oη τoυ

μεγ<iλoυ α1oλε[oυ τoυ Αγioυ Mη-
v<i. (Aπ6 τo αρ1ε[o τoυ Χ'' K"
lι1αλo6αη).

o Χ'' K'' lξαλoΟοηg διατηρεi
αυνε1ιbg επαφf1 με την κoιν6τητα
ταlν oμογεvιi:ν τηg Αμερικf1q, μετti
την iδρυοη τα:v αυνδ€oμων πoυ

προαναφ€ραμε και ανταλλ<iooει
επιoτολ€g' Π αραΘ,€τoυμε αυτot3oι-

εξ και 1ωρ(g o1ολιααμ6 δυο επι'
ατoλ€g τoυ <<AλληλoΘoηθητικoι1

Συvδ€roμου Nαoυααiωv η oμ6νoια
τηζ N. Y6ρ,κηq απ6 12.10.Ι9Ι2 και
2.3.Ι 9Ι 3 προg τov Πρ6εδρlo τoυ
ΛαΙκo0 Συν,δ€oμoυ <,o 'Aγιoq Δη-

μξτριog> X'' K'' Mαλοιjoη.

Λ7[xE,ΙοN
YΙΙEP TΙΙΣ κoINoTΙ{TοΣ NΑoYΣΗΣ

'ιlΙ x}'η(lοroci 1eν'}iaeτzι τi1ν t ην l}!αtιrυ 1i) l {}
a.r'i 0dλιlυo. 

^eφTιεrcL 
Ξ Ξi j:.rrg$ιιo€.

7ξΓotΦM()Σ Λ7{.xEIoΥ
,( ).()( )

i.()( )
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To κεiμεvo τnq πioω 6ι}nq τoυ λαxεioυ

γωv γov{ωv

Και ωg εK τo,6Toυ dπαντεg oφεiλoμεν, 6πωg απ6
ι,oιi oυν'τρdξω|μεν εφ' 6,οov iκα,oτog διiναται.

oι αγoρdζoντεg λα1ε[α εκτ69 6τι παρg,χουν υλικην υ_:

πooτrjριξη,v ειζ Τηv πατρ[lδα, αλλd €xoυoι πρo,o(,τι και αρ_ !
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Aξι6τιμε Koριε Πρ6εδρε τoυ
Λα'[κo0 Συνδι6oμou Nαo0oηg o 'A-
γιoq Δημt'1τριoζ και λoιπe μ€λη
αυτo0 ειg N<1oυoαv.

Tηv απ6 ημ. 20'Aυγo'ι.lατoυ επι_
oτoλ{v oαg, ελ&Θoμεν και μ6λι9
οf,μερov ευριακ6μεΘα ειg θ€oιvνα
σαq απαντf ooμεv. Aιτiαι εiγαι
πoλλαi και δι&φoραι μεταξ0 των
oπo[ω,y αι κυρι<irτεραι εiναι αι ε-

ξ:flc, o Πρ6εδροq τoυ Συνδ€αμoυ

μαq Koξ Χρ. Boγι,ατζηg τo, περιo_
o6τερoν διcloτημα ττ1g περι6δoυ
t'1τo μακρ<iν τηζ N. Y6ρκηg 1ιiριν
ιδιωτικιiyv τoυ εργααιrilν' α'τoυσι_
<lζοντog δε αυτo6 τα περιoo6τε-
P'α τG}ν μελcbν roυ ΣυμrΘoυλioυ
τταραμ€ληoαν τα καΘf1κoντιl τωv
τα δε εvαπoμεiναν,τα αν κι πρ6_

Θυμα vα εργαoΘδoιν δεv ηδυνf-
Θ'ηoαv να τo πρ<i'ξcοoιν δι6τι δεν
εi1οv τηv oυvεργαolαν τωv dλ-

λων. Eτελε(ι,ooεν η περloδοq και
τα ,μ€λη αυvελΘl6ντα ε€ειilρηoαν
καλ6ν, επειδf1 αιrψ1βvωq τελειcil_
νει και η διιiρκειc τoυ παβvτoq
κανονιoμori, γα εκλξooιγ τριμε-
λη προαωριv{ν επιτρoττ{v δια μ[-
αν ,τριμηvi'αν' 6πalg lιοικτ]αει τov
Σilvδεαμoν μ€1ρι τoυ v€oυ €τoυg,
κλεioει τoυq λ/qμofg 6ληq τηq
περι6δου και τηζ τ,ριμη]vιαξ συ_

μπεριλαμ6αvoμ€νηg και αυγ1ρ6-
νωq τη oυνεργαoiα τετραμελo0g
<iλληq επιτρoτηg, ην Θα εκλ€ξω-
σιν τ,α μ€λη αργδ'tερΦ(, vα oυντ6-

ξcroιν τοv v€ov καvoνιομ6ν τoυ

Συγ'δ€cΣμoυ μαg,,6λτ,19 διαφoρετι-
κ6ν τoυ προηγoυμ€νoυ με ευ'βτε-

ρov πρ6γραμμα δρ&oηg o απoloζ
Θα εiyαι εν ιryΦει €πειτα ,aτι6 τo
ν€oν €τog. Aυτ<i προg τo παρ6v εi-

μεΘα ειg Θ€αιν να 'μεταδ<ilοoμεv

με την παμiκληoιv ηβv [να εξα-
κολοuΘf1αε:τε εργζ6μεvoι υπ€ρ

τωv δικα[ω]ν τoυ λαo'δ Nαo6αηg

και διαΘε6αιo6ντε9 uμ<ig 6τι με
τov v€oν κανovιoμ6ν Θα δυvηei'-

μεν vα oαg πρooφ€ρoμεv περισ-
ooτ€ραg ,και μεyαλυτ€ρτrq ιrπηρε-
oiαg. H πρooolρινη επιτρo.η απo-
τελεiται απ6 τοv Κo,v Γεcbρ. Σ&-
τρην πρ6εδρov, Αvαoc<iιαιoν Kα-

ραμπατζ6v ταμiw και Xρ,. Σαρ€-
νoν γρ.αμματ€α. Γρ&ρτε iμcEq πα-

ρακαλooμε τi uπ6λoιπoν €1ετε ειg

χρημα δια τηv oικoδoμf1v τηqΣ1o-
λf1q και διατ<i€ετε oυγ1ρ6vωq τη

διειiΘυvoη ηξ εφημ€ρ[δoq <<Π'αμ-

μακ6δovικα> γα ποΦαει να oτ€λ-
νει τηv εφημερiδα εvτοω,Θα διoτι
η <<N€α Λλf1Θειω> ,μαg ε[ν,αι αρ-
κε,Φ.

Δια6ιΘ&,oτε παρακαλoιiμε τoυq
αδελφικo{g μαζ αoπαoμοιig ειg
6λcr τα μ€λη τoυ Λα'iκo0 Σbνδ€-
qμoυ.

Διατελαiμεν μεΘ' ιπτoλfιpεωq
o Πβεδρoq
Γ. ΣIATΡttε

New York Mαρτ[oυ 2α19Ι3

Αξι6τιμε κ. Πρ,6εδρε τoυ <Λαi-
κo6 oυVδ€oμo,υ o 'Aγιoq Δημ{τρι-
oζ) και λoιπι1 μ€'λη αυτoιi. Eιg
}Ι<ioι.r.oαν.

Πρo τηζ κηρΦξεωg τoυ Eλληνo-
τουρκικoιi πoλ€μoυ σαζ €1oμεν

γ,ρΦει εκτενδg τα τoυ oυvδθoμoυ

μαξ κ,αι περi εηs αναδιω,ργανtb-
οεαrg αυτo0' τ1τιζ Θεoιi ευ,δοκη_

σαv]τoζ ευρiloκεται ειg τo' τ€λog
αυτξq ηαι εvτ6g oλiγoυ Θα oαg
o,τεiλωμεν τoν v€ov κανoνιαβν
τoυ αυηrδ.€qμoυ μαζ' o oπoiog ευ-

ρiακεται υπ6 τo πιεατ{ριoν ivl€1ρι
'αf1μερoν oτερoΦμεΘα απαντξoεcilg
ααg, δεv αμφι6dλλoμεv δε &τι τtb-

ρα πλ€ov 6πoυ εioΘε εvτελcirq ε-

λειiΘερoι 9α μαc γρdαμητε εκτε-
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vΦ και ελευΘ€ρω,q τα του πρo-

γριiμματog τoυ ΛαΙκo6 Συνδι1αμoυ

και την ειξ τo εξ{g πoρεiαν τoυ,
[vα oυμφdrvωζ και τl;Fεiξ καvoνi_
σωμεγ την πoρε[αν τoυ ημετ€ρoυ
αυvδ6oμoυ η <τoμΦoιιω>. Η πρδτη

φροντi.g του διoικητικoιj συμ6oυ-
λloυ τoυ oυvδ€αμoυ μα4 τ]πo αμ€-
αωg .μετ<i τηv απoκατdατααιν τηq
ταxυδρoμικηg oυγκoινων(αq να
εγγρ6ψει τov Λα'dκ6v cr'ι.lνδεoμov
,αυνδρομητfν τηq τ€ εικoνoγραφτl_

μ,€vηζ και η;μερηolαg <ιAπλαντi-

δog>, (vα τιbρα &πoυ δεν υπ<iρxει
πλ€οv η Toιηρκικη λoγoκριoiα να
ευριακ6με9α ειq τακτικoc€ραv

μιεθ' υμcbv επικo,ινωνlαv. Tην <A-

λf1Θεια> λαμΘ&νoμεν τrικτικd και
oυ,γ1αi,ρoμεγ τov κ. Πρ6εδρoν και
Δf1μαρ1oν υΦv κ. Xατζf1 Kων-

σταντιvov ΙνlαλoΦoηv δια τηv δρα
στηρι,6τητα ην 6δειξεν πρo τηζ ε-

λευΘ,ερiαg και ,μετ<i ω;tf1g οrq' και
6λoυ9 oαq εν γ€νει dvδραq (ε και
γυvαiκαg, δια τoν τπτριοrτιαμ6ν
oν εδε(,ξατε καε<i ταg ημ€ραg τoυ
πoλξμoυ.

Αι εισφoρ,αι τωv εv Αμερικf1 Να
oυσα[ων δηλ. τοrν εν Ν6α Y6ρκη,
Bοατ<bvη και εν τω εσωτερικ(b ιχ_

ν{λΘoν ,o1εδ6v ταg δυo 1ιλι<iιδαq
(oρ. S 2,o0ο) δoλλιiρια.

Κλε(οντεg τηv παρoι3οαv μαq α-
νακριiζoμεv <<7i\πω η μεγ<iλη Eλ-
}.ciξr'

Δια τo διoικητικ6v oυμ6oι1λιov

o Πβεδρoq
Γ. ΣΙAΓPFilΣ
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AιDIEPΩMA ΣτH ΓYNAIΚA

H εκnαiδεUσn Tωv κoρITοlΦv σTnv Eλλαδα
183ο - 1910

<...Η δυvατ{ φαvτααΙα μou ε6ε-
6αΙωyε τ,η,v αμ&θεια, εyδ ετρδμα-

ζou ει,q lμiαιl τδτoιαv 6ε6αι&rητα,
και μoU εφαΙιrετo ιrα θεωμil τoy ε-
αυτδv μoυ .σKoτειvιασμΞιio απδ ε-
,κεivα τα πι.l,κ,vd ,κcr,ι oκιεΦ ,αδyvε-

φα, τα αrroΙα oι,,vηβoδ,v ι/α σKoτει_
vι&ζoυν τηy ξω{v rκαι τo διlolμ,α των
αμ,αΘδv,και qτrαiδευτ,ων αvΘρciyrrων>>

Eλιo&6ετ Mαιrτζδv Mαρτιvδγ'κoυ

Mαρτι-lρiεq τoU ελληvl,κolj τrρ'o_

6ληματιqμoJ TΓoU διαμoρφ<bΦηκε

γJrρω απδ τηlιr γυvαι.κεΙα εκτrαΙδεu-
ση K,cr,ι δι,απαι,δαyδγηση τo l9o αr-
cllv,α μπo,ρ,cδμ,ε ν'α ,αvτλ{ooυμε α)
ατrδ τεκμ{ρια TΓoυ δηλδvouv &μ.:-

αα π'ρακτιl<iq o"τη oτ&oη του K,ρ,&-

τoUξ/ τηv εκτrαιδευτι'κli τπρ&ξη oτα
δη'μδoια κ'αι rδιωτικ& 'oyoλεΙα, ατη
δριiαη ε'κτrαt,δευτι,κδv'αυλλδγων,
τηlv δrαδι,κααiα iνταξηg τωV Koρι-
ταιδη: ατο o'xoλικδ αιioτημα, β) α-
πδ π,αιδαyωγικ& και &λλα κεΙμε-
vα TΓcU εl<φρ&ζovται γJρ'ω ατιδ τo
θΞμα αυτδ αακδvταq κριτιrκrfl και
δΙvovταq παρ&λληλα υτrοδεΙγματα
,και oδηγiεq, γ) α-πδ την λoyoτε'

Tnq Λευκiq Σαμαρ6

xν,iα κυρiωq ατπδ εκεΙvη 1του αTΓεU-

ΘJyεται oτ,α ται,διd.
MΞαα απδ τov περlo,δι'κδ τιiπo

τrδραααu τα τrεριooδτερα κεΙμεv'α,

τα πιo 'Kατ]ατoπιστιtκ& πoυ αvαφi-
ροvται ατoυg'κ,oιv,ιοvlκcjg ρδλoυ;
Kαι oτηv εκπαΙδευ,oη τωly γUVαι-
κδv. Mioα o' αυτ& τα κεΙμεvα δεy

φαΙvοι:ται μδvo oι μ,iθοδoι TroU Uιο-
θετοJv oτα α1oλεiα και or yvδαε,g
τιoυ τrαρεi1αv, αλλd και η αγωyη
μ,dο,α ατηv ,oικoγivεια, στο Κoι1/ω-

vικδ περι6&λλov, oι η,Θι'κiq αρετig
KαΙ τα πρδτυπα αuμτrεριφoρ&g με
6&oη τα 'oτrοΙα τrρiπει vα δlα,μoρ-

φδvεται η γuvαi,κα.
Mηπδρα - oιiζυyog - oικoδΞoπ.o,-

yα. Τo γυvαικεΙ,c τrρδτυπo συ1l}.tφω-

ν1α με τo oτoΙo π,ρ,iπει να μoρφδ-
VoVται τα κoρiταια. Ωατδαo η δυ-

υαμικη το:ν οτερsδτυτrωv αυτδv θα
uετα6&)'ετα: αε αυι'δρτnoη με &λ-

λεq τrαραμiτρoυξ πoU εξελΙαovται

{ διαφoρoτroιorivται.
M€oα oε πoι€g, λoιπ6v, ,συγ,κυ-

ρiεg ιδεoλoγικo-πoλιτικ€g αρΘρ'cb.
vεται o λΦoc αυτ69, πo'ιo[ εiναι
oι φορεlq τoυ, μ6αα oε πoιd επι-

1ειρημ,ατολογ(α λειτoυργε[, απ6
ποι€g πρoτ<ioειg oυνoδει1εται,
πoι6 πρακτικf1 ακoλoυΘεi και μ€-
σα σε ποι€q αν&γκεg κoιvοrvικ€q
ειρτdσσεται.

H αvεξ,αρτηαΙα τoιJ ελληvικoιi
κc&τoυq δη'μιoυργ,oδ'oε τιg ;πρoUπo-

θioειg γlα να yivει πραyματ'ι,κδτrl.
τα η ετrαyyελ'iαr τoυ Eλληvι,κoιi
Διαφωτlσμoδ δτι η δι<1δωαη τηQ

παιδεiαg Θ,α oυν,ξ6αλλε καΘορι-
ατικ<i στην εΘνικf αναγ€wηαη.
Απδ τα xρδvrα του Αγδvα ακδμα
εΙ1ε εκφρ,αo'τεΙ η πρδθεαη vα εΙvαι

κατoyυρωμθvo'σ'UVταγiμ€rτικd τo δι-
καiωμα στη μδρφωoη yια δλoυq

τcυg 'Eλλη,uεξ 'Και υτrεJ'θυvη' γιαu-
τ'δ να εΙι,αι η κυ6iρvηαη. Παρ&λλη-
λα εixαv λειτouρyηoεr αγoλεlΙα αλ-
ληλoδιδακτικ&. Tα αλληλoδιδα,κτι-
κd oxoλεiα λειτoιiργηoαv με 6doη
τηv oμcb'.'υμη μεθoδo πoυ δ'ρ1ro'ε

vα εφαρμζεται στηy AγγλΙα, απδ
τα τΞλη τoυ '] 8ου αιδvα για vα c-

ξαπλωθεi oε &λλα κρ&τη oτιg αρ-

xΞg τoυ l9ou αrδνα. Mε αυτ{v τηu

μiOo'δo oι TΓιo πρox'ωρη,μδvoι μαθη-
Tεζ 6oη'θo,Joαv τoη., δ&ακαλο oτo
δργο τou, διδ&ακoνταg τα rτρδτα
yρ&μματα αε π'oλλd τrαιδι'& και
αυτδ αυvΞ6αλε ατη1v καταπoλξμη-
ση τou αναλφα'6ητιoμo'J xωρΙg τroλ

λ& δξoδα.
'Evα απ6 αυτ& ιδρι)θηrκε απδ

τη,v Φιλδμoυαη EταιρεΙα τωv ΑΘ:'1-

vδv τo 1825 δπου δΙδαξε o ιερo-

δι&κoι,oq Νεδφυτog Ν ικη'τδπλcq
(1795 - 1846) ιδιαiτερα ευαΙoθη_

τoξ στo θEμα τηq τroλιτI,κfrq αγω_

γiq εΦiρμooε Ξvα αδ,oτημα α0μ-

φω\rα ,με τo oπoΙo oι |μαθητjριεs cn -

rξ
,*

ffi
:ψ:i

''Eτoq 1903_1904. Tηv iκθεorγ τηv o1oλl,κι]v, 1η ημiρα τωv ΤριΦv Ιε'ρορ1δv
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Aφι6ριυμα oτn γυvαΙκ'α

μετεiγαv εvερy& ατη διoΙκηoη τoυ

oxoλεioυ ,και 6καyε τερ&ξη τηv θκ-

κλη,oη πρoξ τoUζ 'Eλ.ληιεq μ,ioα
ατnδ δν,α κεiμενo τcυ Ayδvα.
<M{v αμελησητε τηv παιδεiα τωv
αγαπητζbν Σαg τ{,tιvων αρρ€νωv

και Θηλ6ων, μη αγωνζεoΘε δια
να τoυξ αφf1'αητε κληρoνoμιιiν

1ρημ<lτωv, αλλ<i δαπαν:f1tα'ατε με'
π<i 1αρ<iq τα ευ'απ6'Θλητα 1ρf1μα-
τα δια να τoυζ πρoμηtΘε6oητε

τov ,αληrΘt'1 και dloυλov Θ,ηoαυρ6v

τηg παιδεlαg...>>.

oι τρoληψειq κατ& τηq μδρφrο_

oηg, τ,ρoληψειζ τoιj διαμδρ'φωvαv

αιrελεΟθερεg oυvειδ{,crειg,'iττρετrε να

καταπoλεμηθoJv' i'πρεπε 'vα γΙvει
-πετoiθηα'η η αvα'yκαιδτητα τηζ

εκτιαi,δευo'ηq αλλ& 'και τηg ηθικηg

και Xριο-rιαvlκηg αγωγηg -cryoρlδν

και lKoριτσιδν- oτη δlευκρΙνιση αυ_

τ,{ ε,μμΞvει o Νεδφυτoq Bdμ6αg -

τrου ,μελλoιrrι,κd Θα γiνoυv τrα€ρεg
IKαι !μητaρεq <cπoλiται 'και πoλiτι-
δεg>. M' αυτηv τηv λoyι'κfr δε'v θα

δτιρετε vα ε1,lκαταλεr'φΘεi <<ειq ,μδ-

yσy τo μητρ,ικδn; 'Euατ'ιγμα>> η μδρ_

φωση τωV αuριαvδιr πoλιτδν. Η '_

δiα δτι η μητδρα εiναι εlκεiι'η τroυ

μεταδΙδει oτα τrαιδι'& τα π'ρδτα
,crτoιxεΙα τηq Χριoτιcοvικ{'g Θρη-

oκεΙαq lKαι τ'oυ εΘvικoδ αιαtθ{,ματog

θα τφφo'δoτεi και θα επαvαπρo-

oδιαρΙζει τr&ιrτα τηη/ ετΓιxει'ρη,ματο-

,λoyΙα για τη, γUvαιlKετα εκταiδευ-

ση.

Σιiντρoφog λoιπ6v { rμηrδρα των

(μελλouτικrΙrv) τro,λιτδv, θνγατ'iρα

f oικoδδo-πoιvα στo oτriτι, η yυναΙ-

κα δεν τrρEτει vα μδvει oλoκληrρω-

τι,κd α,μαΘiζ. Πλ&'f ατιg oρθoλoγl_

κEq και ε,KσUyxρovιστ,ικδq απo,x,ρδ-

σειξ τηq εTrιXειρηματoλoγiαq τroυ

αναφaρθηKε, δ'rαq τrαρdδooιακδg

και oτερεδτυτroq λδyog τroυ θεωρεi

τη ywαΙκα τrηγfr ,κδθε ευτυ1Ταg d

δυατυxiαq τωv αvδρκΙyr, 'Kαι τηq oι-

κoγEνειαq Xρησιlμoπoιiται oυ1v&

για να ατη,ρΙlζει τηv αv&γκη τη'g

εκπαΙδευ,oηg τωv κoρ,ιτoιδν. 'oxι

20

':..τιo,ιiτ.δcc> Jε τηv iνucια τη1 ou'r-

μετοxηq o-τα κolv&, αλλ& μΞoα α-
τrδ τoυq βλcυg τηq cΓτηv oιiKοYε-

vειακf αφαiρα δτrωq τo θiλει ,και

η' τrcορ&δooη η δπωq r] <<ιpιiαιg> η

<<;αυuflθεια>>, η <<κoιvfl δ,δξh>> ,καr ol

<<'νrδμoι>>, i1oυv αμετ&κλητα oρΙoε,.

Tα απoαπ&oματα απδ τoiημα ,ατo

6ι6,λio τoU Παν'αyιδτη Ζωιιτανoδ

<dΠερ,Ι αvατρo,φ{g τωv κoραoΙδωv

Και τηq δη,μoαiου ε,κπαιδει)αεωg

τωv αρρiναrv, ,δεΙxvoυv κα0αρ& τοι;g

διαφoρoπoιημEvoυq o-τδxoυg {Γτtlv

εKπατ|δευ,ση τωv κοριτoιδv.

EΙΣ TΑΣ ΓYΝArlKΑΣ

Eλλ{v,ιυv oιiζυyoι ]και ]μηTaρεζ,

και τω1, ηρδωv αι θuγατiφq.
Tδρα τ,ωv ToJρκωv ζυγδq τrαρ'frλθε

και ,μακαρiα ετr'oxi iλ0ε.
Λoιπδy lμ{ κ&θεoθε κoιμι'αμEναι,

ωg τnρδτα 6&ρ6αρα μcιθημ'-vαι.
Αλλd,κυττ&ζετε, πρooπαΦfτε,

μητερεq dξιαι 'vα φαητε.

Δια vα 'δεiξετε δε, μητΦφg,
δτ' εΙ,αθ' Eλλ{ιlωv αι θυγcrrδρεq.

Evθυμηiθfrτε ταq Eλλη'ιlΙδαg,

αΙτι,ιlεq δκαμov ΛεωιlΙδαg.

Kαι ταq ιμητδραq των ΠερικλEc,w

Kαι τω\.Ι,εvδδξωv ΘεμιcrτolκλEων'

Αυτδv τα fl,θη, αυτδv ταq π,ρξειg,

ταq αρετ&g τα)v Και καλ&q τ&ξει',.
Αuτδv τα θργα ιlα τr.ρoαπα$iτε

αδιακδτr'ωq vα μ,ιμηrΘ{τε.
Διδτι δμrωg oεig εΙα'θ'ε πλΞov

ειg η'λικΙαν τωv yηραλio:v.

Δεv μδvει &λλo, ει,μfr vα ζ,ξτε
ταg θυyατδρ!αζ 'σiαq να ιfiτε.
Ωg' ταq πρoyδvουq τrεπαιδευμδvαq,

με xρηoτd ηlθη εατoλιoμδναq.
To iθιοg δλov 'g αυτ&g ελτrΙζει,
'και oννεργ&ταq εoδq yvω,ρξι.
Γεητε δθεv, καλαΙ μητδρεg,
τωv θυyατiρο:V σαζ oι αoτiρεq'
Kαι oδηγοi τωv καλoi Qαν'frτε,

τrαρdδειγμ& των εoεig yεv{τ'ε.

oυxi με μδδαg vΞ.αg, oτoλΙδια,

xoρωξ, θεdματα 'και παιyviδια.
Αλλd με ηθη'καλδ 'και πrβξει'q,

με oμιλΙαq καλ&q και τ&ξειq.

Προoixετ' δμωq να μfr λαλi1τε,

εμπβq o-ταq viαq και φλυαρiτε.
Bαρ6dρoυg λiξεrg 'και ομιλiαq,

ccxρεioug λδγoυq κ' ευτ'ρατελΙαg.

Διδτ: εiαθαι ανvειθιαμEναι

με ΤoJρκων frΘη αιrαθφμ,μ'Evαι.

Kι' ευτ<δλωq τriτrτετε ειq τα ,λδΘη,

κυριευδμεvoι ατnδ πδΘη.

To Bρδ, Mωρ{ αυ, lKαι τα τoιαδτα,

αg λεiψουν τδρα και μετ& ταJτ:.

Kαι τo Koκδvα, και τo Mαδ&μα,

κι' αυτ& oτov &νeμov δλ' αvτ&μα.

ΜοΘiτρεc τoυ ΠoρΘεYογωγεΙου Xlλλ 1865



Αφιθρωμα oτn γυvαiκα

Αυτoi oι τΙτλoι τη9 αηβΙαq,

δειl εiryαι γδvη]μα τηq τrαιδεΙαq.

Αλλ' εinαι γδι,oq τηq αμοθεiαq,
,κ,αι εξαιρΞ,τωζ τη]g ευηlθεΙαg.

rKυρΙα, l(δριε, ικι' ξι &λλo,

τ' ,&λλα αvΦκα:ν crτοv iΠαπαY&λc.
''Π. Zωvταvδq

H αwriληψη Υια τηv ξεxωριoτ{
μδρφωση τωy ,κoριταιδv παραμiνει
τιq π'ρδτεq δεκαετiεg αuy'κε1υ,μδvη

κΙαι στηy μoρ'φi Και oτo περιεxδ_

,μεvo. Aκδμα ,Και τo διδταyμα τηq

κ-.Gρνηoη; τηξ Αιrτι6ααιλεΙα9
(]834) 1ωρiq να κ&v,ει ειδικ'& δι'd-

1Kριση, Θι(φ'ρζει τηv iδια αvτΙληψη

τrρo6λiτrovταq τηv <<...γδμvασιy ειq

1rυναι,κεiα εργδ1εrρα yια τα κoρi-

τσια...>>. ,M&λιατα τo 1'839 στo πε-

ριοδι'κδ τoυ <<o Παιδαγωγξ>> o H-

λΙαq' XριoτoφΙδηq δημooιεJει τo πα
ρ,αldτω,κεΙμεvo σxετ,ι,κ&:

Παρ& τηξ Kυ6aρvηoεωξ Ξγιιε
τrρδιloια δι,α τo ομoιδμορφov τoυ

τρδποι.t τηq διδαoκαλiαg τωv γ'ραμ

μdcrrωv ειq τoυq τrραyτorrrεiρουg lμ"r
Θητ&q τoυg τ'ωv δημoτικtbv o_1oλεΤ-

ωv, δoτ,ε εiq μαθηπ{q μετα6αi'vωv
αrrδ iv oxoλεiov εiq &λλo ευρΙoκει

τo'uζ ι61ιJ1o,!' τρδπουg τηq δrδαο'κα_

λΙαq, τα αυτd μαθ{,μ,ατα, τα αυτ&

6ι6λΙα, καr oΟτω δε,v απαντ& κ'αν€v

εμτrδδιov ειζ τηv τr,ρδoδ,δv τoυ ατδ
δoα oυvηθωg αVαφι]o\rταl ε'κ τoυ μ{
oμoιομδρQoυ τηg διδαα'καλiαg.

Αλλ& εrq τα δημοτικ& α1oλεiα
τωy κoραoiωv πρoζ τo τrαρδv δεv

φαΙνεται καvΞvαg τρ&rog διδαoκα-
λiαq ειoηγμΞνog ωg ττρoq τα Xειρσ
τεxv,{ματα, ειq τα oποΙα αι μοΦ{-
τ'ριαι εξοδεJσυσι τo ημιαυ ταl και-
.ροli τωv, δηλ. τov μετi 1μεoημ6ρi-

αv εκ&oτηg ημδραq ερyααi'μoυ, αι

δε δι]δαolκ&λιooαι μ{ Ξxoυcrαι περ'i

τo'ιiτoυ,καμ,μΙαv oδηγiαν γρccrrτ{v
διδ&oκoυoι κατ& τo δoκoJιr .κατα_

τ&ττoυoαι τα μαsfiματα και ταξ

μαθητρiαg' εκ τoJτoυ δε δoαι τωv

ιμοθητριtbv ανα,yκζoιl'rαι δια ταq

περιoτdoειg τωv γovδωv Tων vα με_

τα6δoιv απδ ε,ι,δg ειq &λλoυ τ&πoυ

Περi τoυ τρ6πoυ τng διδασEαλiαξ το}v xεlρoτεxvnμ&τωv
εrg τα oxoλεiα τ(ov κoρασiδωγ

αΧoλεΙov, αταyτδoιv δxι ολiγα,πoo
σΙ<δμματα ειζ τηv πρδoδδν τωv. Δια
vα αΦδoι δε και αυτ'd voμiζω α-

ι:'αγlκαΙov vα ικ;α'\loyι.σΦη lκαι o τβ-
τroζ τηξ διδαo,καλ'iαg τωv Xειρστε-

xuηu&των 'δια 'vα frναι oμoιδμoρφοq

ωq και o τωV Yρα|μiμdτωv. oι δε τ,ρδ

TΓoι τσυξ oπoΙoυq 'θΞλω εκθ,Ξoει εν-

ταδΘα φiρoυv μι,κρ&v τ,ρoτrοπoΙηoιv

ειζ τo υλι,κδv τωv δηrμoτι'κ,Ι, αXo-

λεi.ωv τιοv αρlρ,aνrωv, lκαι η τρoπoπoΙ-

r;cιg α'Jτ'η ,κατoρθo,Jται με πoλλ&

βιiκrΦv πρoοΦfiκηv εξδδωv. Toυq

τρδτrουq τo'Jτου,q τηg διδαoκαλiαq
τoJy XειρoτεΧv'ηrμ,&τωV και την 'κατ&-
ταξιv αυτδv 6&λλoμεv υπ' Φr,
τωy' διδαo,καλιαoδv πρog ευ'κολΙ'αu

τηq παρα8δσεωq rκqι τοιjτoυ τoυ

μ,αθ{ματog, και θiλoμ'εv δεx0η και
δημooιεδoει ευ;αρΙoτοrq ταq πα|ρα*

τη,ρηoει9 δoαι ,μαq δrευθυΦδoι
τrρog τoδτοv τov oκα,τfδ.

Eλληvrκδ Πoρθεvαγιυγεio Aonαοi.oc lB. Σκo1ρδδλη ατηv Aθiιvo
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Περi τωv

ΠlρoοΦλιov

I. Π,ρ6oκληroιq
ερiμ1ηγευτριd)γ.

2. Παρ<iταξιq κατ<i

κλ<i:oειg τιov μαΘητρι-
ι1v ειq τo πρoαOλιov.

3. Δια να πα6oη τo
6ιiδιoμα.

4. Δια να στραφ6-
σιv α'ι rμαΘf1τριαι κατ<i

μ€εωπoν.

5. Δια να γενf1 επι-
9ειiφηαιg τηq καΘ,αρι-

iτητog,.

lνΙ<icΘη μα ραιp (.ματog

6. Δια να €μ6ωoιν
αι ερμηνειiτριαt ειζ τo
σχoλειoν.

22

πρoσταγμdτιrlν και περΙ 1τoυ τρ6πoυ τoυ εκτελεiν 6ργα

Προcrτιiγματα

Η γενικf πρωτ6,α1oλoq
o'τ€κεται ειζ rrην μ6oην τoυ
προ,αυλioυ και φοrν<1ζει Eρ-

μηvΦτριαι τoυ ραιplματogt
και €ν κτι)πη,μα κcilrδωvog.

Eιζ κλ<ioειg ρ'αιp[ματoq !

και €v κτ0πημα κΦδωνog.

'Eν α6ριγ'μα.

' Ev κτ6πηrμα κιilδωvοg.

T<ig δυo xεi'ραq εκτεταμ€-
ναg ο.ριζoντkοg.

Η γενικξ πρωτ6,o1oλo9 τoυ

ραψιμαGoξ oτ€κεται ειζ ,την

Θιiραv τoυ διδακτηρioυ, και
φωvιiζει' Eρ,μηνε'6τρια ! και
€ν κτ0πη,μα κιbδι'rνοg.

Eκτ€λεoιq

Αι ερμηvε6τρ'ιαι εκεlvηq τηq ημ6ρα9 κατατ*σ-
σoνται κατd κλcllgειg υπ6 των αριΘ1ιi:v τωv κλci-
gεδv των, o'ι c,πoiοι εlvαι γραμμ€νoι δυo μ€τρα υ-

ψηλ<i ειg τον τo[ηo,v, €xoυ,oαι τα vιbτα πρog αυτ6,
και ε<iν η κλιioιg μιιlζ sρμηνευτρlαg σ6γκειται α-
π6 πoλλιi θρανi,α, λαμΘ<5cvει τ6oα9 Θoη,Θoιig, ταζ o_

πc.iαζ 'παραπi,oοει πρ,oζ τα αριατεριi τηg,,

Aι μαΘf1τριαι κioατοι1oαι κρεμασμ€vαg ταg 1εi-
'Pαξ τω,v και Θαδ(ζouoαι xωrριq να κρoτιiloι τoυg
π6δα9 tτων' πηγαινoι.,η/ 1και οτ€κoιrται !l βια κατti
π6δα τηg dλληq 6μπροoΘεv τηζ Θρμηvευτριαq τωv

f1 τcοv ΘoηrΘιbν αυτξq κατ' αriξovτα αριΘμ6v crg εi-
vαi ]Kατατεταγμεv,αι ειζ το,υιζ καταλ6γoυξ τηξ πρo-

σκ}ησεωζ 'των κλ&αεωι/' και o1η'ματiζoυν oτf1λαq
κατ6 oτo11oυg.

Aι μαξτριαι εκτεiνoυν ταg 1εiραξ των oριζoν-
τlιυg' η δε διδ<ioκαλoq δια6α[ι/oι'ισα μsταξ6 τωv
oτοi1ιυν απ6 την α' €ιοg την η' κλ<ioιvπαρ,ατηρε[
την καΘαρι6τητα μι<ig εκ&oτηg τιοv ,μαθ,ηrριrirγ, ε-

&ν δηλ. ξουν ταg 1εiραg, τo πρ6σωπ0'ν και τoυζ
πiSαg πλυμμ€να, τoυg 6vυ1αq κoμμ€νoυζl' την κε-

φολην κτενιαμ€ην, και τ€λog εΙiν εivαι l(oσμιωq
';:ι καoαρd)g ενδεδuμ€vαι.

KΦε μια των μαΘητριιbν, μετιi την επιθEδρησιv
τηg διδαoκαλoυ καταΘιΘτiζει ταg xεlραq τηg. E<iv

κα.μμ(α των μαΘητριιirν f1ν,αι αζiα παρατηρησεωζ
δια τηv πολλην κα€αριoτητα f1 ακαΘαρolαv τηg, δι
ατιirooει η διδκioκαλcξ και την oημειcirνεr η ακoλoυ
θοι1oα αυτf1ν γενικη πρωτ6o1oλo9 τoυ Pαψιiματοζ
επi τηg πλακ69 την oπo[αν φ€ρει κατ' εκειγην ,την

ιir,ραν, επ' αυτcir τcb oκoπ-δ, δια yεr επαινεθf1 f να
τιμαl,ρηΘf ειq τo τ€λog τoυ μαθi1ματαg η σημει(Ι)-

Θεi,oα μοcθf1τρια.

Aι ερμηνεriτριαι ωq εiναι παρατεταY:μ€ναι κα_

τ<i ατoixov και αποτελc0oαι γραμμ{ν στρ6φoυv
προξ τo μ€ρog 6πoυ ε[ναι εκεivη τηg πρcbτηg κλιi-
σεω'ζ &μα ακo0ooυν τ6, ερμηνε6τρια! και μετd τo

κτι1πημα τoυ κιi:δωνog κιvo6ν η μια κατ6πιν τηg

ι1λληq' ακoλου,9oι]oαι τrγ κ<iθε μiαν αυτ<bv η Θoη-

Θ'69 τηq, ιdν €1η, και εμΘαινouσαL ειζ τo o1oλεlov
απερvoιiv €,μπρooΘεν τηg διδαoκαλoκαΘ6δρ,α9' και

χαιρετo,oσαι με τo σημειoν την δεξιιicν επi τoυ oτf|-

θoυg πη'γαivoυν και oτ€κoνται lpεταξri τoυ καθ(_

αματ69 τιυv και τoυ ακoλoriΘoυ γ,ρα:φεioυ *προξ τo

μ€'ρog πoυ πινακoστciτoυ*.



Ιι1&θημα ραψιματoξ

7.' Δι'α yα €μ6ωoιv
αι μlcrΘf1τριαι, απ6 τo
πρoοα6λιov ειξ /ro, διδα-
κt{ριo.

E. Δια να παιjoorοι
τo 6dδισμα και γα σι-
ιρπfloι.roι.

9. Διcr rα oτραφδοιγ
αι rμοΦξτριαι π'ρΦζ τηγ
yalικf1ν πρωτ6o1oλον.

1o. Δια vcι oταυρcil-
αrσι τrcrq xεiραq των

ειg πρooεψ(1ν.

I l. Δια ιΙα λ0oαrοι

ταg 1ε[ραg τcov.

l2. Δια ν'α ετoιμαoΘcb
σι γα €μ6ιοoιv ειζ τα
Epαviα.

Πρo,ατ<iryματα

'oλαι αι .κλιiaαειgt xαι €ν

κτιiτημα κιirδcrvoq.

'Ev α1ριγμα.

'Ev κτιlτημα κrilδωνog.

' Eν κτιiπη1μα κιbδωνog.

'Eν κΦπr1,μα κιb,δ<ονοg.

Tαq 1εiρcrq ε'κτεταμ€ναg
oριζovτirοq' την δεξιdν ειg
τα εμπρξ, την αριστερdry

εξ ,τα oπiiαal.

Eκτ€λεoιg

Mετd τo κτ6πημα τoυ κrirδωvoq 611 rμ€V ερμηνει1-
τραι αvαΘαlγoυoιv επi τωv tρανiοrν και αι 6oηΘoo_
oαι' πληο[οv τωγ πιvακooτατcirv (αι ερμηνεr}τριαι
oτρ6φoυoι το πβoωποv τ{,rv τηλεγ,ρdφωvo τo φ€-
ροv τov αρι'Θβv τηg κλeioεωζ} πρoq τηv ατε€vαντι
6κραv τωv θραν[οrν, 6Θεν, αι μαξτριαι 6ρ1ovται).
Αι δε.μαΘξtριαι Θαδiζoι}σαι η lμια κα.ε6πιι, τηq θλ_
ληg qξ εκεiνων τηq α' κλt1αεωg τηv ,οτf1λην διαδ€-
χoyται η μια ατflληl την αλληιr, κατ& γραμμf1ν και
Θf1μα' xωρlg vα κρoτ<iloι lμε τoυζ π6δα9 τΦη/ dδoυ-
σαι τo ((εlζ τo η1oλε[,oν, sα εμG,rΙlμεlo f1 καrr6v dλλo
κατ<iλληλov <ioμα .εμ6αivoυγ €ιζ τo qxoλεLoν, 'κ'αι

απερvo$oαι €μπφ,θεv τηg διΦαακαλoκαθ€δρ,αq,

1αιρετo$v με ofiiμα τηξ χεφξ εξ τo ,αττ]Θog, και
εμ6α(νoυ"; κατ* ,τ&ξιv €ιq tαζ uδiαg τοrν κλιiαειq
tου ρ,aφi.μ'ΦEog. K&Θε μια δε στ€,κεtαι εμπρξ ειg
6v α66dκιov, oΘαα εoτραμμι6vη πρσζ τηv υπαγc-
ρευτρι&v τηξ' και προoτtoιοιrμ€η oτι ,κιiμνει τo Θf1_

μα, αλ}J* πατεi ελαφρ&.
Η yεvικ{ πμoτ6q1oλοq μσr& τoυ κτυτη,ματog

τoυ κ<ilδωνog €ρχεται ειξ τηγ διδαοκαλoκοcΦ€δραv
και oτ€κεται ειζ τoν τ6πον τηq.

Λι ερμτγvεnτριαι' ατεκ6μεrrcrι επi των Θ'ρανiωv,
oτΦφoι.ται και αυταi, Φζ αι ]μαΦητριαι, πρoξ τηv
γεvικf1ν τrμoτoqxoλov, και αηrχρ6vΦζ φ€ρουoι και
τoυq τηλ€ryρ&φΦrξ των, d}σιE o επιγεγραμμ€νοq α_

ριsμξ τoγ κλ<loεarν vα f1ναι εοτραμμθvoq πρog
τηv διδαoκολoκοΦ,6δραv.

'Oλαι αι μαΘf1τρι,αι oταuρ<iwoυv ταg 1ε[ραg ταrv

επιΘ€του,αα ηv δεξι<iα €πι τηζ αριoτεμig, πPoξ τα
κeiτοl τoυ oηθoυg.

FΙ γεvι,κξ πραl,τ6α1oλo9 εoτραμμ€νη o6αα προq
ταg .μαΘητρ[,αg απαγγ€λλει κοcΘαρδζ ηv oυvηΘι-
αμ€vηv ειq τα δημοτι,κι1 ,oχoλε1α μετι1 μεoημΘρiαg
πρoσειηχηv (Ι.δε τo, φ0λ. ηq προαευ1f1g Tμtμ. Λ'.
6κδ. τηg KυΘερvξoεωg).

Aι δε ερμηνε6τριαι απoκρi.νovται ειq to τ€λoq
τ6, Aμξν.

Aι rμαθf1τριαι κρεμτiroι τ'αq xεiραg τωv πρoq τα
κ<iτto' κατιi τo αιr/t6 δε κτιιπημα κατcr6'αιvoυν και
αι ερμηvε6τpιαι,αττ δτα Φαviα.

Aι μoΘf1τριcιι επι6&}λoι}σι την δeξι&v των επi
τoυ 6πιoΘεv αιrτιδv κεuμ€rοιl γραφεioυ' και τηv α_

ριατερ&v επι τoυ €μπρooθεν.
f* Συvδ1εrc οτι1v oελiδο 25
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Jl υxθυn T0υ Eποr6π0υ Ilnμππυiοg θεoφillou
Mε Θ<5ηαη τιq δημooιευ|μ€νεζ επι-

οτoλ€q και τα Θι6λ(α το,υ επιoκ6-
πoυ Kqμπωviαg Θεoφiλcυ, 6πω9

και ξιdφoρα <iλλα oτoι1ε[@, σε
oυ,oχετιoμ6 μξ τη 6ι6λιoγρ,αφiα,
εξετ<iζεται δ oΘvξεoμ6g τoυ με τη
B€ροια ηαι την περιo1f1.

Eιδικ6τερα, διερευνιivται oι ε-

παφ€g, πoυ ,ε[1ε μξ τoυζ μητρoπo-
λiτεg τηq B€ρoιαg (και ιδια[τερα
με τoν Δανιfl}"), 6πωq και τσ εν-

δι'αφ€ρoν τoυ και για τo μoναατf1-

ρι τoυ Tqμioυ Π,ρoδρ,6μoυ τoυ Λ-
λιdκμovα - oΣκiη τηg B,ερo[αq>.

Eιδικf1 αναφριt γ[νεται oτov

'oovδεoμ6 τoυ 1[rε τoν επi1oκoπo τcoν

Σερ6[coν και Koζ&vηg, τoν συνoν6-

ματ6v !oυ (Θε6φιλo), o oτroiog

κατωy6ταv απ6 τη B€lρoια και
oυγγ€vευε ,με τη γνωστξ και oπoυ

δαiα oικoγι1νει<i τηg των Mπεκ€λ
λα - Bικ€λα. Συγκεκριμ€να, δ[δον

ται πληρoφo,ρiεg για μ€λη τηg oι-
κoγ€νειαg τcoν ]Υlπε,κ€λλα, τα o'

πo[α μαq ε[ναι γνοroτd ωζ γρ'α'
φε[g - ,αντιγραφεig rc.rδlκων κλπ.
Συγγεvεig με τo'υq Bικ€λα f1oαv

1(αι oι (Bερoιcbτεg) ΡακτιΘdγ. Η

6ρευνα oυvε;1iζεται μ€ την αvαζf1-

τη,ση και <iλλω,γ αξι6λoγων Bερoι-
ιbτικτov oικογεvειcbν f1 ατ6μωv
τηg Kαμπαν[αg. 'Etoι, μαθα(νo-
,με 6τι εκεiνα τα xβvια κατωy6'
ταv ωπ6 τη B€ρoια και €ναq ια'
τρ,oφιλ6αo'φoξ και oι;γγραφ€αq,, o

Αν,αoτιloιoq Πεβικdρηs, πιΘαv6ν

πατ€ραg τoυ πEριΘ6ητoυ ιατρo6

και κυρiοrg oυγγραφ€'α Mι1αdλ'
Μι1αf1λoυ (Περδικdρη), o oπoiog

fταν ,αε π6λqμo με τιολλo69 αν_

Θρ<bπoυg των γρlqμμ<iπων και με
πηv Eκκληo[α. Eπιoηrμαiνεται ει_

δικιl 6τι η oικoγ€νεια τoυ Πεlρδι-

x<iρη {ταν oυγγενfg με την περi'

φημη oικoγ€vεια' των Kριτoπoιi'
λωv (τηc oπo[αg ξΦoμε ωζ ση'

μαvτικ6τερo μ€λog τηg τoν συγ'

γPαφ]€α και Πατρι6ρxη ηq Αλε'
ξιivδρi6161g Mητρoφdνη), η oπoiα'

24

uε Tn Bθοolu
(ΠερiλnΨn)

Toυ
Γιdvvn Moox6πoυλoυ

6πω9 γvω,ρiζoμε - εi1ε αυγγενικ6
δεoμ6 και ιrε τηv οικoγ€νεια τΦν
Kωττoυν[ωv (tτηg oπoiαg οπoυδαι.
6τερo9 εκπρ6αωrπo,9 υτηρξε o oo-

φ69 ιατρoφιλ6αoφog Ιωι1ννηg, ε-

ν<il €ναg tiλλoζ, πoυ ε[1ε τo 6νoμα
Θεo,δ6oιo9 και €γραφε τo επ[Θ'ετ6

του Ko,υτo6vιog, εξ€δοl,oε κ,αι €να

μικρ,6, λιγoo€lλιδo, αλλ<1 <rη,μ,αντι-

κ6 ΘιΘλ[o, για τo Eoρτoλ6γιo τηg

μακεδoνικf1q B€ρoιαg, τoυ oπo(oυ
τo μoι,αδικ6 γνωoτ6 ανη[τι'πo δ,εν

€xει ανευρεΘε[, ,μqτ& τo 1927, πoν

Xρη'σι.rμoπoιηΘηκε, και κυκλoφ,6ρη-

σε στη Bι€wη μciλλoν' oτα τ€λη
τoυ Ι 8oυ αιcbvα, ε[ναι δε τo μ6νo
τoπικ6 εopτoλ6γιo oλ6κληρη9 τηg

oρΘoδdiαq). Αικ6μα, γ[νεται
μvε(α και τηq o'ικoγ€]νειαq των Kα
μπiτη (η oπoiα κατ€ληθε vα YPιi'
φεται 6ατqρα Kαμπiτoγλoυ), ττ|

o Θε6φλoq καταγ6ταv απ6 τα
Iαrαvνινα και η oικoγ€νειd τοιr €-

φερε τo επδπrμo Παπαφiληq.
Σπo8δαoε oτα Iιo&ννινα, αρ1ικ<i
ατηv Γκιoιiμειo Σ1oλf1 τoυ Mπαλιi-
νoυ Bαoιλδπoυλoυ, αργ6τερα στηγ
Mαρο.υτoα[α Σ1oλξ ιrπ6 τoν Eυγ€-
νιo BoΦλγαρη, καo69 και στη

Σ1oλf τoυ ΜεΘ6διoυ ΑνΘρακiτη.
Ακoλo6Θη,o6 τον Eυγ€νιο Bo0λγα-

ρη στηγ Ko,ζιiνη, 6πoυ ouμπλf1ρω-
σε τo πρ6γρqμμα των απoυδci:γ

τoυ, εξελι1Θεig σε uπo'διδιioκα-
λog. Kατd τη διdρκεια των σχc-
λικιiν διακoπcbν τoυ ηα6xαζ,ε oτην
ιε,ρci Moνf1 ΔιovιJσioυ τoυ oλi-

o ΕΠΙΣ;ΚolΠ'oiΣ F<ιAMΠΑNΙAΣ ΘEoΦΙΛoΣ (1749 - 95)
(Σ6vτoμo 6ιoγραφικ6)

δε 6πταρξf1 τηq' qτη B€ρoια, συναγ
τ<1με απ6 τoν I3o αιcbvα, εν<i oτα
xρ'6vια τoυ Θεo,φiλoυ f1ταν γναr-
ατ6q o διioκαλog Αναoτciαιoq Kα-

μπ1τηg, o oπo[og φ€ρεται ωg Να-
o,υαα(oq, 6πω9 o Μι1α{λ Περδικ&
ρηζ ωζ Koζαvlηg.

Aκ6μα, εξιoτoρ,εiται αυνoτττικ&

η α,πελευ'Θερωτικf1 πρooπ<iΘεια
τηg Kεvτρoδυτικf g' Mακεδo [αq,. ιo
1'789, Υια τηv Φτιo,τlv,αξη τoυ τουρ
K[Kol0 ξυγo6, δεΦμ€νoυ 6τι σε
τo0πη €λα6'αv 1μ€ρoq και oι δυo Θε6

φι\oι, o μηερoτtoλiτηg τηq B€ρoι-
αg Δαvιf1λ κ.&. Eιδικf1 αvαφoριi
γ(νεται για τιq αΦριoπoκτ6νεq €_

πιδρoμ€g τarν Λλ6αv<bν του Λλ
παo<i και για τιζ Θiαιεg εξιoλα-
μ(oειq, για τoν Κooμ<1 Αιτωλ6, 6-

πωq και για τoυξ δυo vεoμdρτυ-

ρεg ΑΘαν6oιo και Ιωdwη, δαoκ6
λoυg, απ6 τηv Ι{oυλiακιd. T€λοg
Θιoγραφε[ται o γ,ραμματ€αζ τηq

Kαμπαv[,αg Γ. Σκαρλtiτog, πoυ f1-

ταv απ6 τo Bρ'uαdlκι (πoυ λ,εγ6-

ταν P6oταν,η) και μ,ετ€φρααε 6ι-
6λiα απ6 τηι, ιταλικ{ γλιitoαα, ε'
νr3 αντ€γραφε και κcbδικεg και
αλληλoγραφorJoε με πoλλoΘg.

μπoυ. Eκε[ γvωρiατηκε με τoν ευ-

ρυμαΘ€oτατo /ξελ€τιo Kατακιiλoυ
o oπo[og, ωg φα[νεται, εξετ1μηoε
τιg ικαν6τητεq τoυ Θ'εοφ(λoυ και
€ξcooε τιg καλιjτερεg oυατd,oειg

γι' αυπ6ν oτoυg εκκληαιαoτικoιiq
κ6κλoυ9 τηg Mητρoπ6λεtυq Θεoαα
λον[κηq, 'oταγ λoιπ6v κενcbΘηκε

η 6δρα τηg επιoκoτrliq Kαμπαν[αg
εκλξτηκε επloκoπξ τηζ τo 1749

και πo[μανε την επαρ1[α crυτf ωg
το θ<iν,ατ6 τoυ τo 1795. Λ6γω τoυ
αυξημ6νoυ κ0'ρoυq τoυ, 6ταv o μη-
τρoπoλiηq Θε,αoαλoν(κηg Γερd,αι.

μoq, απo'υo[ααε επ[ μακρ6ν oπηv
Kωv)πoλη, δι6.ριαε τov Θε6φιλo



C.rζ ε,Ιτιτροπo τηq €rτισκoΦq Θεoαα
λoνtrκηq.

'Elρα τηg επυoκoτεf1q τo,υ f1ταν

η Koυλακιιi, 6πoυ f1ταv oι διoικη-
τικ€g αρ1€g τηξ Koιγ'6τηταg, πλην
6μα19 o Θε6φιλo9 ε[xε ιδιαiτερoυg
δεoμοΦq ιμε τα xωριd τηq περιo-

f1q Ρoυμλoυκι(Λj, 6iττoυ ουνξΘιζε
,συ1v,d να διqμεγ€ι. Ei1ε γραμμα-
τ€α τoυ τov κατ,ωy6μενo αrτ6 την
Ρ€oαινη Γεcλργιo Σκτrρλ&τo. To

<<Kαιlαox<bριoν> f1τcrv για τoν Θε6-

φλo τ6πo9 αvΦμυχflζ, πνευιματι'
κf1g περιoυλλογf1g' αλλri και κα-
ταφΦγιo. Eκε( f1ταv τo κoγιilκι τoυ

επιoκ6τtoυ, 6πoυ καλοιjσ€ τoυζ φι
λoιη τoυ για γα αυνευ€υ.μf1ooυv.

o 1r5ρog τov ελκυε ιδια[τερα, δι-

&τι oro Γιδα1cbρι uΦρxε παλαι6'
τερ,α μoναoτξ,ρι με 34 μoνωxo6g,
κατt1λοιπo τoυ oπoioυ πρ6πει να

dταν τo ηoιr1αoτf1,ριο πoυ λειτoυρ

γoιiαε ατo Kαι{.lοηιilρι, τoυ oπoioυ
πρo'ι}oτ6μει,οq {ταγ o ιερομ6νοqxog

παπα - Aναv[αg.
o Θε6φιλοq ftταγ φλoc τωγ

γραμμιiτοrv και ,ιηq ;μαΘf1oεωg, o-

π6τε εyδιαφ6ρΘηκε €vτoνα, αφ' ε'
νξ για τηlν'λειτoιl'ργ[α o1oλε[ων
oτ'α xωριf τηq περιoff1ζ {μαq απ6
τοπικorjq ιερε[g, αφ' ετ€ρoυ για
τιq σπo]uδ6q τΦv πyεt4ματικιirγ τoυ

τ€κvωγ oε oxoλεiα ωcbτερηg ,μ6ρ-

φωσηζ τηζ Ndουααg, E€ρoιcrg,

Θε,ooαλoνiκηq. T,6τε η KαιΙ6χωρα,
τo θ€ρετρo τoυ qπισκ6πoυ, εixε
μετατραπε[ σε πνευματικ6 κ€ντρo,
6πo'υ oι ν€oι τηq περιoff1g, πoυ
διψοΦoαν για μ&Θηoη, op}αvιoβ€'
voι σε ,αδελφ6πητα, φoιτοΦααv μ,ε

δ,rioκαλo τoν πvευματικ6 παπα -

Αγαν[α και εκεi πρoετoιμιlζονταν
τα v€α οτελξη' τηq επιακoπf1q, δη-
λαδ{ oι ιερεig - δtoκαλoι. Στην

Kαι[.l61ωρα επi]oηζ λειτoυργo6αε
6ιΘλιoθf1κη roυ Θεoφ[,λoυ.

Λ6γω τωv πoιμαντικcbν του φρo-
vτiδων, o Θε6φιλoq αντιμετcΙrπιζε

'με α6νεoη, vo,μικ6 Θ€ματα τoυ πoι
1μνιο,υ lτoυ, ατιωq διcrζ6γι'α, κληρo-
νqμικ€g διαφορ€q,. oυ,μΘιΘαoτικξ
επiλυoη διαφoρ,ιiru, o,π6τε αν€'ττυ.

ξρ εvδιαφ€ρουσεζ ιroμικ€g Θ,6αει9

για την αντιμετ6πιση παρ6μoιων
Θεμιitτων, oι oτιolεg απο,τελo6rv oη-

μαvτικf1 πηγη rηζ ιoτoρ[αg τoυ
ελληνικoΦ Δικα[oυ.

To oυγγραφικ6 τoυ €ργo, αrιo-
τελε[ται ατ6 τηv ττληΘcbρα επιστo-
λιiiv που €γραψε και απ6 τα συγ-

γρ<iμμ,ατ& τoυ <<Tαμε[o oρθo'δo-

ξ(αg>, <<Νoμικ6ν>>, <<περi Z€οντο,q>,

ειrd} διαφωτιoτικ6τατo ε[ν'αι και
τo Α|ρχειo τηq, Eπιoκorrf1g Kαμπα-
v[αζ.

Η Εκπαfiδε'υσn τrrJν κoριτσιιi}v στnv Eλλ6δο
i* Συvδyεια σn6 τηY oελiδο 23

Γ4αΘf1μαxcr ραp(μα5og

I 3. Δια vα 6μΘοroι

Kαι vα καΘ{οω'oιν ειg
rα Θραv(α.

Ι4. Δια νlα κατα6ι6ιi
σ{ι)σι ταq 1εiραg των
επi τοlν γov&τΦγ.

15. Δια να δolΘf1 η
προoταγf1 ειq ταζ ερΙ-

μηvευτρlαg να κιlμω-
σι.

Πρoioτ<iγ'ματα

Tην φ<iλαγγα τωv δακτ0-
λων τηq δεξιιig 1ειρ69 ανα_

oειομ€νηv κdτοlΘεν πρoξ τα
ιiνω.

Tαg διro xεiραg εκτεταμ6-
ναg oρζovτ(ωq, €πειτα φερ_

μ€ναq 6ια[ωξ προζ τα κιiτιo,

Eρμηντt'rτριαι ! και €γ κτι]

πημα κδδ<oνog.

Eκτ€λεαιg

Αι μαΘξτριαι ατηριζ6μεναι επ[ τΦν απαλ&,μωv
των χειΦv, ,αvαoηκcilνoυν τo ocbμα τωv oλ[γoν, και
κλiνου,oαι ολifov πoυg π6δαq πρoq τα oπiαω εμΘαi'
vουv εtζ 'τα Θρ,αv[α.

Αι μαθf1τριαι Θr(19μγ tαg 1εiραg €μπρo'oΘ'εv τωv
των oριζovτkυg, €πειτα ταq φ6ρoυv Θια[ωg επ[ τc,rν

γονιlτalv, και oτ€κoι,,ται oδτοr καΘ' 6λoν τoν και'
Φν τηζ πρooκλf1οεωq'

Προφερoμεvη ηq λ€ξεωg ερμηνε6τριαι ! αι ερ_

μηνε0τριαι oηκ<itvoνται και oτ€κovται κατ<i γραμ-
μηv μεταξ0 των πιγακoστατcbv τoυ τoixoυ', ακoυ'

μ€νoυ τoυ κτυτηματog του κιbδωι/og..

xεio τη,q iEλλ. iNεoλαΙαq. Γ.Γ.N.Γ.
(1830 - l910) - QμιλΙα }.l. B&μ-

6α: Πει,ραι&q 24 lοuιlΙoυ l837.

Στo επ6μεvo τεδxoq θtα δoδμε
τroι,& ,fτcrv τα τrdrοτα ταβεvcryι,>

γεΙα που λειτoJργηααιr oτηrv Ξλ-
λ,& μετ& τo 1830 τous κlανoιrισμσjq

τηg λεrτoυργΙαq τoυq και τα πΦ-

τα διδαoκδμεvα μcιΘηματα δια ταq
κoραoΙδαq.

Bι6λιoγραφiα: Εη<παΙδευoη lκαι

αΥωyη -Koρrτorδv, ΕλληvικoΙ τ'φ-
6ληlματιαμoi. Απδ το ιατoρικδ αρ

25



Jlιoελlnnκδq δloφυτruμic IαI Jlαoυooiol oυrδpoμnτic

0fllol l 1785 _ I8Ξ9 l. Il o1iοπ μ3 τΠI grποiδευσl I0l
Απro τα ,μ,Eoα περiτroυ τoυ l8oυ

αιδιlα oτov τouρκoκρατoδμενo ελ_

ληvιαβ μEoα oε αυνθ{κεq oδι;ιlη-

ρ{g κατατriεcrηq αυι,.rελoδπαι δια_
δικααΙεq κoιvωιrικ{g αvαατρ<qμδαω-
oη9: βαoαvιoτικ{ αυγκβτηση μι-
αξ αvoμoιoyεlroδq ε'μτroμυματικι'1q

αoτικ'τ]q τ&ξηq ,και εμφδvιιrη ε,ιlδg

.oτρδματoq διαvooιlμEικrν,με ετrιδ,-

δξειq διαφoρετικEq απδ αυτEg τoυ

Toυ
Γιιilργoυ Κ. Mι1αρn

φιλ6λoγoυ

τrqραδοαιακoηj κoιιηυyικol] τrλiγμα_
τoq. Η ,μεταGv<οoη ιδεδv crπδ τ1v
Εuμ}τrη, η αξiοτroΙηoη τηζ τιrrro-

γραφΙαq, η Ιδμ-icrη αxoλεiωv και η
6ελτiωoη τωv υτrαρlδιrrωv/ η ανα-
rrεωμivη τrρo6ληματlκ,i y,α την η-
€ικη, τηv τroλιτικfr, τη φιλoooφΙα
και τιξ επι,ατ{,μεq απoτελoJ'v πτl.l-

x'ig'ενδ; ττoλJlμoρφoυ αιiαyενvryrι-
κoδ'κιvfrμ.ατoq, τoυ'vεoελληvrκot)
Διαφωτισμoδ, τroυ ετrιδΦ και στΙs
&λλεq εΘvδτητεζ τηζ Bαλκαvικηq.

Αvξμεoα στoιJζ συγΥραφεΙg, ι-
"πιμε,λητi.q, ε,κδδτεq, αvαyvδoτε;,
δrακιuητΞq, αυvδρoμητδg τoυ εΜη-
νικoδ 6ι6λioιJ - τoU πιo o"ημαντικοδ

μ,iooυ Yια τη, δι&δoαη τωy vεωτερι-

κδv ιδεδv - cnυμτrεριλαμ'6dαoιrται ε-

κατ,ovτ&δεg λξιοι, ε'κτrαlδευτι'κoi,

ιερωμ'iιloι, ε'μτrορευδμεvοι απδ τα

,μ,ξρη τηq Mακεδoviαq. Παρdλληλα

1βε τ!ιr oικoνoμικ{ ακμ,{ τoλλδν μα-
κεδoyικδrr τrrδλεωv εvιoγδεται ο τνεU
.ματι]κδq 6iog cr' αυτfr τηv κρΙαιμη

τrερioδo των εθvoλoyικδv ζυμδoεων
στlouζ κδλτroυg τoU xεημαζδμεvου

μακεδοvικoδ ελληvιoμoδ, xδρη oτα

'κξvτρα φι,λoooφrκflq Και επιστη'μo-
'vrκflq παιδεΙαq, τroυ απδ τιq π'ρδ-

τ'εq δε,καετ'iεq τoυ I8oυ αιδvα λει-

τoυ1ργ,oι)v oτη'v Kαατoρι&, τηιv Ko-
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ζ&vη, τη Σι&rιoτα, τη ΘεαoαΜ,,ni-
κη, τιq Σrδρρεg, τηv ΑxρΙδα ,κ.&.'.

Η vεoελληvικ{ εθvικ{ α,υ,ιεΙ,δηαηl τc-
vδyεταt και οαπδ τηiν ετrι,6,iωoη τηg

μνΦμηζ τoυ Αλtsξαι,lδρoυ τoιl Mακε-
δδvα oε xειβy,ραφεq, αλ,λ& και iιμ
τιrτTεq παραλλωyδq τωι, lατoριδv
τoυ η τou λαικοδ ,μ,uθιoτoρ{μοrτoq

του Αλδξοcvδροι;: στο l 6o αιδvα
εκ5δοειq 3, oτov '] 7o αι. 6, crπδ τα
1729- l8o0 εκδδoε:g 14, ατrδ τα
1803 ωg τα 1820 εκδoεlg 82.

Αv oτα i758 o Γεδργιoq Φcrrζi-
αζ στη <<Γραμμccτικη Γεωγραφικ{>>
(iκδοoη BεvετΙαq) ,με απαιoιoδο-
ξΙα τrεριγρ&φει τr$v τr,ιευ,ματικfr κα-
τ&oταoη ατηv Ελλ&δα και αyακoι-
vδιrει δτr ouyκρoτ{Θη,κε ζειq τηv ε_

παρxiαv τηq Μακεδoviαg, δπα; κεΙ-
ται τo 'Αy. 'oρos τ'ou 'Aθω... δvα
κo,ιυδv φρoιrτιoτ{'ριo,l...>, oτα 1786
o Γεδρyιoq Kcoyoταvτiyou ατo <<Λε-

ξικδι, Tετβyλωαcl'oψ> (Toμ. A',
Bεvετiα) αναφδρεται αvαλυτικ&
oτη oυγκβτηo'η 3,5 αvδτερcαv ελ-
ληvικδv η1oλεiωv, οcπδ τα oτroΙα

oτηv εuρδτερη τrεριo1{ τηq Mακε-
δoviαq λειτουρyol)v l α.η Mooxδ-
τrαλη, 1 oτη Σι&τιoτα, 1 ατη Bδ-

ρoια, 1 oτo 'Αγιo 'oρoq και 2 o:η
ΘεαoαλovΙ'κη. ΔιαφωτιστικEζ ετri-

oηq, αλλ& .λιγoατig εivαι oι σημει_
δoειq τωv ιεροδιακδναrv Δαvι{λ Φι-

λlττrΙδη,και Γρηγoρioυ,Κωvαταvτd,
ouγγραφΞωv τηq <dl-,εωyραφΙαq Νε-
ωτερrκηg>> (Bιδvιlη 179l) oτη,v ε-

vδτητα <Πqρi Mακεδoviαq>: <tBig

ρoια (η), τrδλι τrαλαιδ, 1μεγ&λη, με
ΘΦro'μητρoτroλiτα.,l, κατoι'κημG.uη

ατrδ XριoτιαvoJg πε,ριooδτεlρo πα-

β Τoυρκoυg. EΙvαl ,ειζ τo δυτι,κδ

τηq Σαλoviκηζ/ και ειq τo vδτειo
τωy Bοδεvδv. Aτ' αυτ{v ευyαΙνoυv

τα εξαiρετα πεqχιρια oπoιj δια-
διαακoρτrΙζαvται ειg δλη τηv Toι.lρ
κΙα 'r<αl ειg &λλα τr'oλλ,d μερη ακ&
ιβΙ'

Νι&oυoα, τrδλι .μεyαλοιiτζrκn,
κατoικημδvη ατ6 χριατ,ιαvorig. Αυ_
τ{ η τ6λι δxε'ι πλffiοg αvα6,μ.loτι-
κ& vερd' ,εiiι,αι κoντ& ειg τη Bδρρoια.

Ειq αυτ& τα μδρη, r],ταv η πα-
λαι& Π6λλα, τrατρΙδα τor.l μεγ'&-
λoυ Αλεξδνlδρα.,'x.

Ατrδ τιg τrρακτικig ανδcyκεg, αλ_
λd κα: τιζ TrνεμματικΞq αvηoυxΙεq
δ:αμoρφ<Ι,€ηκε, λoιπδν, o-τηιl TΓεριο-

xη γJμo o-rιg αρxig τoυ 'Ι 8oυ αi-
δια μια oριo'μivη κιvrμικδτηταoτα
εκτrαrδευτrκd τrρδyμcrτα. O ιερo,μδ_

vα1oq lωαvvΙκιo; διδ&oκει oτη Nd-
οUσα και yβφει o-ro λδyro Πατρ,-
dρxη lερoooλδμ'ωv XΦοαιθo Νo-
ταρd oτιq 6 Σετrτεμ6ρΙ,oν 172'0 ε-
τrιατολ{ ζητδvταq τη 1μεoολft6ηoη
αυ'ioδ o-τoι, Πατρι&ρxη,K(oιiσταyτ,-
voJτroληq ΙερεμΙα για <καvovικ{v
λr]crιv διαΦωvΙαg τrvδq αvαφρoμE-
lvηq εlζ τηv μετ&λryψrv τωy θεiωv

iμUστηρΙωy)3.' l,oωq τrβκειται για
τοv l.ωαyyΙ,κιo δdoκαλo ατη B,Ξpoια,

τr'oυ στα 'i 723 αvαμειyνιiεται oτη
δΙωξη τoυ εrαηyητη vεωτερι'κδv ε-

πισ_τημoyl.Κδv Kαι φιλoooφικδv α-
πδψεων Mεθδδια.l Aν4θρακΙτη. Αλ-
λd τα μεy&λα κεν'& crτηv 

".ληρoφδ-
ρησi μαζ Kαl τΓρoφαι,δq τα vεκρ&

διαoτηrματα oτηv εκτταιδευτικfl δρα
oτηριδτητα επιτρ,Ξπoνv μδιro εικα-
αiεq yια τo αxετικδ τrρo6&διouα
τηζ Νdoυoαg oτo φθiνoι,"rα l8o
Και σ-τov αρxΦμειro I9o αιrbvα. Συ-
νr1yoρor)v α' αυτδ oι oτroυδig, η

πρooωπικ,δτητα, η δρδoη και η α-
ν'ccyvδρloη τωv δαακ&λωv τηg Σxα-
ληs 'ηs Ν,&oυααξ-]Ναουoαiωv και

ξεvoμερητδv.
Γρ&φει αv&μεαα oε &λλα o επl-

σΚoπoζ KαμταVΙαq Θεδφιλog τrρoq
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]Ιi]ΡΩT'ΦΚΡΙ 1ΓΦΣ

ι-'7/- ιι+n

l|)'. .Q robrr/?? /B /d.
8,i 9i Ψy:l/"/n /,T,aψo71aeι'τ.

τοv Αvαoμ&oιo KαμπiΙτoι.l (3|0 l-
oυλioυ 'i 790) δτι τηq μdθηοηq τα

βδα εΙ'vαι <1μδvα αvθiωv τα κdλλι-
oτα, κcιρτr,δι, τε x,ρηoιβταταl ωv

μrδvη η Ν'&oυαα 6ρΙθεται επ' αι-
οxδvη τωv τr,δριξ μ,ειζδvωv .και λα_

μτρoτrEρωu,κατ' ε'κεΙιrωι, τrδλεωιr>'.

Kαι ,μδλλov δεv εκφρζει μια τuπι-
κ{ φιλoφβv\or|, αiQo,δ τη oυv3xεια
τωy εκτrαιδεuτι,κδv διαδικαoιδv ε-

ξαoφ&λιααv o ιερομδvαxog Θεoβ-

,^-Ξ?
rdr2ddO**σb; σ-9*''d:

g"i'lrοo,l.
o

yηq (π. 1750 - l762) ,Ν,αoυααiog

μ€ ετriδooη στlq εκ'κληoιαoτικiζ
αυvθδoειq, ο Δηιμ,{τ1ρloq Αv&oιτoq η
Αvαor,δτηg (1762- 1773'), N'αoυ

oαΙoq πou δtδαξε ατηv 'Kd&vη, o

εyvωoμδvηq αξiαq Γιαwιδτηq Αu-
φιλδγιog Παραακευ&q (ττ. 176:5 -

1774), o Ναoυoαiog Αvαoτ&oιo;
Kαμτr[τoυ (1775-ττ' l806) -ακo-
λoδθωq δΙrδαξε oτη Σxoλη τηq Θεo/
ιri,κηg- με αυvερy&τη Υiρω στα

j79'0 τov Παvαyιδτη, Kωιro"ταvτΙ-

vou, τoU oπoioη.l φΙλοE r<αι oι,lv&δελ-

φoq εΙvαι o Λζqροc Xατζ{ Νικιl-
λδσ'U. Στα τελsυταΙα xβvια τou
'i 8oυ αιδyα και στα τrρδτα τou
'i 9ou διδ&oκαrv oι rNααrσαΙoι Αvα-
ατdoιoq Eμμαιrοι.rflλ, M&ιrτoq Π:-
τrααγγελ&κηq, Δημ{τρηq Mτrαρλα-
oι}ταq -φvει}θηκε <rτηιl κατσοnτrρο-

τaυ 1822-, oτα i802 o Nαoι.lοαioq
Νικδλαog Αyγελdκηq διδ&oκει oτα,l8l7 στη 8,6ρoια και στα t82B
στη Θεo)viκη1._, o K. Bαρλ&rrταq
ατα l8l7, o l,ο:,δοv,vη1q Παvαγιδτoυ
o"τα 'l 822 iαωq rκαι o Eμμ. Φωτι&-
δη'ξ,'.

Mioα ατπδ αyτιφ&σειq, τrαλtιrcο-

δΙεq,,oυyκ,ρoJoεrg uτroδ.ixθηκcrv,και
o;rη Ν&ωoα oι αvερxδμεyεξ rκoιtο)_

vικEq oμdοδεq τα vεωτEρι'κ& δυτικo-
εuρcεπαtκ& oτoι1εΙα τηq εκτrαΙδευ-
σηζ και τα &λλα υλικ& τrλαΙoια
τηξ ζωiq, τrαβλληλα με την αv&-
ττυξη τα-,l qμτroρioυ, τιοr 6ιoτεxv,-
δι, 'και τηg ατroδη,μΙαq πολλδv Nα-
ouoαΙ,ωy oε τrαρoικΙεg τηq Eυμb_
τrηζ. Η ιrπoδox{ λειτoδρyη'oε αvα-
τrδφυητα, μαζΙ με τα αιrrrκρουδμε-
vα εξoι.loιαoτι'κ& και oικol,ομι,κ&
oι.ιμφiρovτα, ωq αιτΙα τωv τρι6δν

μεταξδ αυτδv τοyv oμδ&w Kαι τG)v

&;u&μεωv τΓoυ ηΥεμoyεδαv ατηv κol-
ι.nωyΙα καl τηv εκκληρiα. Φαivεται
δτι, &mωq oυvB6η ατη Mοα'xδτroλη,

τα Γιδwlvα, τηv Kd&vη, τη Λ,&P,-

σα, τη Σμ,ιiρvη, oι τρι'66q ε,κτρδcτrη-

σαv σε ,μoρφδq εοωτερικoδ διxα-
σiμσδ. 'Eτoι, 6,&ρυιrαv αρηlτικ&
ατηv τδxη τη,q πδλεωq π'ρι\, και 'κα-
τ& τηv κcrrαoτρoφ{ τηq Νdα.lααq
ατr'δ τoιlg ΤοJρ<α.lq aτα 1822'

Στιq αυvθξκεζ πoU π€ριYρΦoυ-

με τo δvτr-rπο 6ι6λΙo, εiτε ωg εμτo-

ρε0oιμο εΙδοq, εiτε κυρΙωq ωξ μ'oρ-

φωτικδ aγοιθδ -αyωγδq τωv δυτιlκα-

ευ.ρoεπαikδv ιδεr}v oτηv εκτrαΙδευoη

Kαι cΓτηv κoιvωvικ{ ξω{- τρooε,n^κυ-

σε την τrρooo1fr sμ.π6ρωv xoρηγδv,
αν'&μεα& ταJq και lΝαα.l,ααiωv, τoυ
<(Uτrδ τrεΙραq εμτrρ&κτoυ εv τod,τη,
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τη αλλoδcrrη> καταλ&6αιvαV την qτη1ματικ& τoy Φiλιππo Hλιoι]. τηq iδιαq 'δκδooηζ. Σε λιγοατiq τε-

αV&γκη τηq <crr'oλυiμαθεΙαg>. Mε τιq Kατ' αυτδy 1με απαρ1{ τo τρΙτoμo ριπττbαειg η διακoτπfl { η ματαΤωoη

πρoεγγραφEg crυvδρομητδv { τηv EρYo τωιl Mεθδδιoυ ΑVθρακΙτη - τηq διiδoαηq εξαβι'ηαε και τo{Jq

οcrroκλει,oτι,κr{ xρηιματo'δ&rηση ε]μπδ Mτrαλ&ιloυ BαoιΜπoυλoυ<< oδδq Mα oυvδρoμητEq τoυ αvτσπoκρiθηκαv'

ρωv,αλλ&καιτηαυμμ.ε;roxflαρκε-Θη1ματικ{q>>crτoδιδoτη,μα1749-Σε&λληκατηγορiαταοvδματα
τiq φoPiq μελδv αρxoντικδv oικo. 1821 τι.rmδΘηκαv l0'7 '6ι6λiα με τωv xoρηγδι' αvαφΞ'ρoνται στcq/ τ[-

γεvειδν και εκκληαιαoτικδηr παρα_ ouvδρoμδq - &λλων 2 διααδθη,καv α- τλo { ατηv αφιrEρωαη' { oτo τελoq

γδvτωv ε,κδΙδoνται 6ι6λiα Yια τηV viκδοτα τα ovδματα τ<,rν cru,vδpoμη- τou Eργoιr: στη'ιl <<Aκολoυθiα τoυ

<τrβoδov τοrν καθ' ημiq αXoλεi- τδv. ,oι αυ,ιiδρoμrδq ιrπoλoγiΙζoιπαι oαloυ και Θεoφ6'ρoυ Πατρ69 η'
μδν Θεoφ&νoυq' τoυ Ν€oυ, Aοκη-

{ '':.'ο cr(* τo6, και Θαυματoυργoι3, τoυ α-
oκξααvτog εv τω 'Oιρεt τηζ περι-

φflμoυ Π6λεω9 ΝαoΦoηq, τoυ εF=

Ιοlαιrvivωμ>> αψξδ' 1764 ( Bειlε-

τΙα) αιrαyΦφεται στo τδλog <@ια

αι,πvδρoμ{q,και εξδδιυv Πoλυκdρτrοu
lερoμoιlξxoιl τoυ Παπd Δη,μητρL
ou. Eκ τδλεωv Ναoδoξξ>>7. Η ακο-
λoυθiα crτrαδiδεται απδ τov Kωvoτ.
Σdιθα <rrov IΚαμπΙτη ΠαrrαφιλiΙτr_

τrα-;, τrατδρα τoυ 'δ&oκαλoυ Αvα-
ατ&αιοιJ, εwb ωq αι.nAiτηq των μΞ-
yαλwαρi<υv τηq ακoλα,€iαq βρ:-
ται ο ι€ρομδ^crxoq και δ*oκαλoq
Θεοβνηqθ. Eκτδg αr.πδv, υτr&ρxoυv

εκδδαειq τrαJ στov τ'Ιτλο τoυg δη-

λδvεται η ,oυvδρolμfr διαφ6ρ,ωv 1α>

ρΙg, δμωζ, τη δηrμodiευση τo}y ονo-

μ&τωu: <<Bι6λiov καλoli'μενoν Pαv-

τιo,μoδ Στη,λiτευcrιg>> (τr. K,ωνlπoλη

175'6) , ['Ι€oν Eκλ6γιoν ( BενετΙτ
1Bισ3), η,μετατυτncoμEνη αργδτερα
Ακολoυ8[α ,του ooiloυ Θεoφdνoυg

τoυ v€oυ' εoρταζoμ€voυ η lΘ'
Αυyο6oτoυ, εκδoΘεloα αδε[α τηg

Kεντρικf1g Erκxληoιαoτικf1g'Eπι_
τροΦq και τη oι.rνQρoμf1 πoλλ<ilν

ευlαε6,cilγ χρισ,'τι,αγd)v υπ6 X. Χ. Πε_

τρ!δου... εv Θεooαλoνtκξ l8t!,
και &λλεg.

Η xρηoι,μδτητα τωv καταλδγωv

ouνδρομrpδν ατη αιryκρδ'τrρη τηq

τoπικ{q τρ,oσωrττoγραφΙαq και τηg

κoιwrνικfrg ιατoρiαq τηg Ν&oυoαq

και τηg BΞφlαq εΤvαι πρδδηλη. Η

Eρεwα εκruλΙααεται oqμ6crrικ* α_

πδ τα μEαα τoυ 18oυ αιd,ιιlα ωq τo

183,9, Eτoq στo oποΙo ειrταrrΙΦν-

ται oι τελειrταΙεq παφυαiεq λoγi-
(rι, ,και εμπ,δρωv τη,q γεvι&q' τα: δ-

v'ι
7a_t

ti
()

'',o

ι-. oc;Ιι:.Ι'}o

oζ'
I
a

ωι,>, δπωq αημεΤωvε ατα 1780 a
lδoητroq Μoιαιδδακαg (Aπoλoγiα,
Bι€vνη). lδιαΙτερηq oημααΙαq για
τηv ιoτo'ρiα τον ελληvικoδ 6ι6λΙου

και τrραπδι.rωv για τηiv ιατoρΙα

τωv ιδεδv iκαι τωy νooτφτrιδν εiναι

η διαδικαoiα €Υγραφiζ oυμδρqμη-

τδv. Αυτd ατιg διδφoρεg μoρφεs

τηq ατrαoβληlσε ωs ιcrroρικfr πη-

y,fr τολλoδg μελετηπEg, μα τrιo συ-
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αε 235,42 και oι oι.rι,δρo.μητiq oε
23'6826. Πμilτο ατ&διo τηq διαδl-
καoΙαg {ταv η iιrτ.lπη cryγελiα γ'α
εYγραΦi, π,oι.l ωατδ.σο σε ξyτεκα

εκδδαειg τωv ετδv l8ll - 1820 δε

γ,vωρΙζou'με αv οcrrlφερε συyδρομη-

τEq.

Σε &λλεq εκδδαεlq €ντo1?τστηκαy

oυμτrλη,μ;ματιKoΙ Kατ&λoγοι ιj' ελ_

λιπεΙg oε σxEση ιμε &λλα αrrrΙτυπα

'ΙΩΣΗ'Γ[oT Toτ- MoΙΣtσΔAΚoΣ

'AΠoΛoΓΙ'A
ME'ΡoΣ ΠΡΩ'ToN.

o
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lNαoυ,σαioι oυvδρoμnτ6q 6ι6λiωv

στερσυ vεoελληvικoJ Διαφωτισμοι],
σε αι/τιστoιγΙα ,με τηly αv&σXεση
αυτoδ πριv ατδ τηtιl Eτrαv&αταoη
,Kαι τηv ccrr,ofuνξμωoη τωv τελευ-

ταΙωv ατπηx,{oεδy τoυ πριν απ6 τα

μδoα τoυ l9oι,, αιδyα'. Η €φυvα
ατroκ&λψε dvα μι.κβ, αλλd δυvα-

μικδ αριθμδ ιερcομΞvcoν, αρ1δντωv,

λοyiωv και κυρiοrq εμτrδροrv απδ
τov ευριiτερo γεωγραφικδ Xδpο τηζ
τδτε Mητρδ.rroληg Bερροiαq και Να
οJoηq - αριΘμδ πo{J εvδδxεται να

αuξηθεi'o. Mε τιq δι&φoρεg παραλ-
λαytq oτηv'κατοc/,ραφη του ovδ'μα-

τoq, τoυ ετι:ωv'iμοι.l, τoυ πατρωνι)'

μoυ, τoυ τδπou καταyωΥηζ η δια-
,βoviS, τoυ επαryδλματoξ/ του σ-

ριQμoδ αvτιτι)τωy (<<oωμδτ<υw)

1τoυ π1poτrληρδνει o oυιrδρoμητ{q,

ωq φυoιrκδ τrβαovπo i ωs φoρ€crc,

τcο,, oυvoδευτικδ,v επr€Eτωv - <<εUγε-

v6,,ατατη>>, <<εrrrιμ'δτατog>> κ.λ.τr. _

φωnΙζσΙrrαι Θiματα τroυ αφoρoδv τo

ταξι'κδ τ,Μy1μα τcρv τoπικδl, κoιι'ω-

vιδv, τη γεαlγ'ραφικfr 'καταvoμ,{ τωv

αναyvιοoτδv, τη διαατroρ& και τιq

αoxoλiεq τωrl ελληvι'κdbv πληθυ'αμ6v

τη,v ετπδwtμη' συrμ]μετoxli τηq ε'κκλη_

criαg, τωv γι-lιrαικδv, τωv εκπαιδευ-

τικδv fr των μαΘητδv'

Τα ωq τδρα δεδoμiνα φαvφδ
l,ηcυv, με lβικp{ τrrΘαιlδτητα ατroκλi-

oεωv, oυvoλικ& 90 διαφoρετικd πρδ

oωπα αυvδρoμητδv απδ τφ' 1τερισ'

xη τηs Νr&oυααg Kαι τηζ Biρoιαq,

απ'δ τα oποiα oριαμiνα εyyβφov-
τlαι σ€ πoλλδq εκδδoειq. Στη filft-

ουαα εργζovται, διαμδιrow { κα-

τ'&yorrrαι οrrτδ αυτ{ 35 (ττρωτoεμ-

φαvιζξμ'ειroι ωg τo 182 1 εΙvαι 23),
εwb μ,ε τη B'iρoια o1ετΙζo,ι,'rαι 55

(πρωτoεμ'φαvΙζovται ωq τo l82 l

oι 39). Σiμμovα με την oρfuyρα-

φiα και τη xραvoλoyικ'{ oεrβ τι'rv

εvτι]rrrωv πiρωτοεμφαvιζδμειloι απδ
τη Ν&ouαα μεταξJ 1783 και 1821

εiιrαι oι: Δημflτριog Αryαoτααioυ

MατΘαiα-l, KωvoταyτΙvoq Φλδ6αq,

Αvαατ&αιοq'KαμτrΙτoυ διδ&o'καλog

Ν'αoJoηq, KωvoταvτΙιroq ΠΞτρo,'l,

(Νιι<oλαoq) Αγyελδκηq δι'δ&ακα-

λog Ναoδoηq, ΛoyoθEτηrq ZαQεΙρηq

Θεoδooiou, Δημ. Mτd,ιrrι ( Mταy
q), Ιω,&wηξ lΝ&κoι.,, lαr,&vuηq χρ:-
oτoδoδλου, ,διδ&oκαλοg K. Bαρλ&ι-
ταq, Διqμαιrτ{g Δρα7&τα, Αιrrδvι_
oq Πλιαμτrλ[oLlμε,ρ, Θεδ&,lρoq Γ:-
ωργiου, Avα<rτ. Αvτωyioυ Kωyoταv-
τivoq Διαμ,&vτoι.l, Διαμα,vτfrE Χ.
Πωπ. Mηr&, ZαφεΙρηg Φιλiτπoυ,,
Zαφεiρηq Γεωρyioι.l, Xριoτdδoυλog
Στoiλαl, Kωyαταrrτiνog MαvoυηλΙ-
δηg, Θεοδδαιog,ΚωvαrαντιvΙδη,q, μo-
vαx6g ZαxαρΙαq Pdrrrτηq, Α,vσoτ&-
oιog ,Kοζ&oηq. Mεταξδ 1826 και
] 839 oι : Kωyαταr,πΙvoq MιλΙδηq,
Kωvατ' MανoυλΙδηg, ΑΜξηq Πατη-
λι&oι;, Αvαoτ. ΑyγEλoυ, Γραμ. |-

ω&νvηq Παvryιδτoιl, Πτr Διαμαv-
τfl,g, l,ωdwηg ΔημηπρΙoυ, Ελiη Ι-

ω&ι,ι,oυ Νt&κoι.l, Παvαγιδτη'q Δη'μη-
τρι&δηq, KοrvoταηrτΙιroq Γ. NτΙγκαq,
Γρηyδριοg Kαρλιδπη, K'ωvαταιrrΙ-
,voq ΑvααταoΙοι.l.

Mε τη Brδρoια q1ετΙζovται σι

τρωτoεμφαyιβμεvoι ατrδ τo 1758
ωq τo 182l : Α,μrΙnruμog τoυ 1758,
lερoδι&κοvoq Ιωcο<εΙμ, Γρηγδριοq
Γραμμccτικδq Kαμπαv'[αg, μητρoτro
λΙτηg Δαvιηλ, Mι . Mτrετζιληg Νικ.
Mτrικiλλα, μητρo'rroλΙτηg XρJοα.l-
θoξ, ετrΙοκoπoq Σερ6Ιωv Θεδφιλog,

ιερoδιδκovoq ΜελEτιoq, Αναoτ&oι_
oq ΑvαατααΙου, Mιxα{λ Θωμ& Πλα

ρΙδηq lω1vηq X. Θωμ&, Mαι,oυ'iλ
Θεo&bροu Φααoδλoγλoυ, ιεφδr&-
κovοg Kαλλivικog Γεωργι&δηq, Ν&-
,ιrog Παvαγιδτoι.ι, Γεfiργιοg Π. Λι.ι
ξ&ρου, Αιrrδvιog Mπε'κδλλαq, lcε
&w,ηq X' Nι,κoλδoυ, Mητδκo,q Mτε-
rcδλλα, lοr&wηq Πατrπd ΔηrμητρΙoυ,

Σταυρ{q Δημη,τρΙoι,, πρωτ,ooJyκs-
λog Γρηyδριoq Πελoττow{αloq, τr,ρω

τooJγκελoq l<oαr<ε!μ Kωγαταrrτιvtr

πoλΙτηq, αργιμαιlδρΙτη,q Γρηγδρ-
oq, l,αr'&rrνηq BερρoιαΙoq, Mωvouλδι-

κηg Αvαoταoioυ, lο$Φryηs Bερρoi-

αΙoq., Αι.αoτ&αιog l'οr&wου, lω&v-

vηq lKωvαταντ. Πρωτoβλτoιl, Σακε
λ&,ριog BερρoΙαq, Α,rτιbvιog Tζεμ,-

τζιδγλou, Γεδρyιoq Πατrd Λαζ.i-
ρoυ, Δημ'frτριoq tΚωvoταvτΙ,ιrου' oΛα
λ&q, διiκovos lωΦφ, ιεροδι&κoνοg
Αγ&πιoq, Eμμαvoι.{λ Γε'ωργoυοδ-
τroυλoq, μητρoπoλΙτηq ZοqxqρΙαq,

μoναyδq Νικηφδρog, lω,&wηq X.
Αντωvioυ. Mεταξδ 1826 και 1839
ειrroπTζovτ,αι oι : lω&ιrνηq Ναδτoυ,
Kωι,noταvτΙ'ιroq'Kuρι&κοι.;,, Αvαατiι-
σιos Παπδ Θεox&ρη, Αvαoτ&oιoq
Mιxαfrλ, ιερoμδvαxoq ΠαToιoq, lω-
δνvηq Θεoxδρη, Γεδργ'ιoq Kυριακi-
δηq, Λξα,ρoq Π., lω{αvηg ΑvτοouΙ-

oυ rKαζα,μπ&καq, lοl&vηs Α,vτωνΙ-

α.;, Ποrrr,& Mαιroι.{λ iN,ικολΦoυ, Mερ
κoJριοq lοcαw{δηq KαμτrΙτoγλου,
Αναcrτ&oroq ΑιrτωvΙα.l TζoJτελη,
Λζαρos Παιrαγιδτοι.r, T. Kυ,ριακ'-

δηg, Kωv. Δ. Bικκiλαq.

Η ,δ{λωαη ταl τδπου καταγω-

γiq, η ξεxωριoτ{ oμαδ,oπoiηoη τη;
Ν,doυ'ααq και τηξ Bδρoιαq ρτηv iκ-
δooη 3Πρoδιoiικηoηq ,Eιq τoν Eρμ{-
λtoιo> (BιEνιη l817) τoυ Mιxα{λ
Περδι'κ*ρηr -η 6,ερoιδτικη ρΙζα του
oυγγραφiα i.oωq oυvαvτιiται με
αυτrfl των Περδικ&ρηδωv τηq N&-
ouσαq- και τηζ Βδ,ρoιαq ετrΙαηq

o-τηv iκδooη <<TαμεΙov ΑvΘoλoyΙαg>
(Kca,,)τoλη l837), μαζi με &λλεq
ιατoρικiq TrηYaζ αυγκρoτoιiv τα
ατοryεiα πoυ παρατΙθε'vται. ,Eιlδ o
Φ. HλιΦ xωρΙq τo αι.l,wτroλoyιoμδ
εvτoπiζει (ξ τo 182I για τη Νιi-
oυαα 5 εκδδoειq 'αrιq oπoi,εq ,με 20
oυvξρ,oμEq εγγρ&φoνται 22 σUV-

δρoμητEq γw 26 αvτiτιrπα11. Mε
τηv o,ρθoyραφiα τcαv εντιiτrcρv ακo-
λoυ,θoδv o xβιloq, o τδπoq, o συY-

Υραφdαζ ικαι o τΙτλoq τcov εκδδαε-
ωv, o τΦτrog καταγ,ραφ,flζ/ o αρι-
θμδq αvτιτ[.oπωv και τo δνoμαl τιov

αυvδρqμητrΙrν τηq Ν&α;oαq :

'l . l783 Bιδwη. MελετΙou μη-
τροπoλiτou Αθη,ιri,ν, Εκ,κληloι-

ααrικfl lαroρΙα. Τ.Α'- Γ',
ταμ, B' τrροorθfrκη και διδρ-

θωoη ovoμ&τωv αυvδφiμητδv

με αλφcι6rγτικξ καταYραφi
κατ& τrδλειq:
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Nαoιr,oαio ι αιrΦρoιιtιτ6'ξ 6ιΘλiωv

Zδμαα:' O τιμι (δταroq) Δη-

μ{τριog Αι,ιαqτασΙou Mcrθατ-
α, (l).
1792 Bειετiα. Νιικr]τα μητPc-
πoλΙτoιl HρακλεΙαg Σειβ τωv

Πcrrδρωv ειq lτb6.

Αλ@ητικ{ κ,οrrαγραφη xα}.

ρiq τδπo δ,cημoviξ:
Kι.:ιrταrrriΤιrog Φλ€6αq Nαoυ-
oαξ 3.

1797 Bσiδα. Kοαvoτcnrr. Kα-

ραi'ar,&woυ Θηoαυβq Γραμ-

μαrικ{g, Tομ. B'.
Λλφcr6ητικη κατcryραφ{ χCo-

ρig τ&πo διαμor{q:
Aιrαo-n&αιog Διδ&ακαλoq Να-
oδαη 4.

|(ωιlαταιrπΙηroq ΠEτρoυ Ναoυ-
oαΙ,oq 2.

lEO2 Bι€wη. Γoιli&oιoq Γρi*
δη, ,μ"φρ. |ωr,* Σπφμιδτoι.l,
Σrivαpιq Kιφιrri:,v Toμiι,.
Kccτcryραφξ xοψΙg τδrrτo εγ-

γρα9{g Φ τ&ξη:
o ελλογιμr}τcrrη διδδoκαλοg
τηq Ναoιioη'q ,κυρ Αγγελ&κng
Nαουoαiοq 4.

l 806α Λειψiα. Αθαyαα,ioυ, Πα
,ρioυ Eτrιτoμ{ ΘεΙ<ov Δoγ,μ&-

:'Kcr.η,ραφη κατ& τ&ποuq δ'-
σμσv1iξ f κατayο:y{g:
oι εv ΘεαααλovΙκη': o αoφo_

λoyιrΙrrccτoq κυ'ρ Αιrαατ&<rιoξ

Kαμτriτοι.ι I.

l806β Bιεvη. ΘοιrΦδτδolJ
ΠερΙ τoυ Πελοτrονvτ1oιακοδ

Πoλtμα.l, εκδ. Νεδφ.ποιl Δαj
κα, τqμ. A'- |'.
Toμ. |' : Λεξικδv τωv Φρ&-

σεcσι, ειq τr}y lατoρiαv Θoι,'
ια.lδΤδoυ.

Kατayραφξ κατ& πδλειq εy_

γραφg:
Θεαoαλovi,κη: o ελλoγlβτα
τo9 il<ιrρ Αι,αoτ&αιoq Kqμπri-

τοιr ].
O εvτιμoλoγ(ιδπcrroq) λoyo-

θ&rηq Ναoδoηq ru,ρ ZαφεΙρηq

ΘεoδoαΙω l.

H αxoλη τηg Ναoι}oηq l.
] 8o,7 BεvετΙα. ΑΦΙμoυ 'Γdη
Bι6λιοθξκηq Ε)ιλrγιlικflg Bμ
6λΤα Δι]o. Tqμ. Α'- B'.
Toμ. B'. KαταγραΦi κατιi
πδλειg:
Eιl Bειrετiα: KωvoταιrτΙvoq

ΦλE6αq l.
18o8 Πioτη. Γεωργioι.l r..

Pζια Eξετdοειq τπερΙ τιψ Pω

μαΙ,ωv και... Bλδax<,υl.

Ev BουBiμη: o λoγιδτατοq
Kδριog Δημ{τ,ριog M,τπ&vτι 5. .

I8Ι3 Bιδuvη. Νεδψτoιl Δo'i

κα Λδγoι ΑττικrΙ>lr ;Pητδρωv.

Toμ. Α'_ l'.
Tομ. Θ'. Kαταγραφξ κατd
τrδλειq διαμαυ{q Kαι κσταΥc,}-

Υ'iξ:
Εκ Θεαoαλoviκηq: o ελλoγι-

μδτcrτoq διE&ακα}οq κliριog
Λvαατ&αιoq Kαμτr[τoι.l l.

]0. 18Ι5 Π6oτη. Bικειrriοι.ι Δα-
μοsoδ ,Πβξιq ειq ταq Pητο-

ρικ&q Eρμηvεiαq.
Kοrrαγραφ{ oυvδρoμrγτδv Πi-
rrl9, ΚομoροrvΙou, ZE,μωvoq

,με εvδεΙξειq καταγ'οr1frq.

7.

2.

3.

8.

9.

I.

THΣ EΙvΙΙΙoPΙKrΣ EΠΙΣTHMrΙΣ,
'Εμrr6e0J!,
dd

Πeδg Χ9 fio ιυ

α'{ιασηs

τ iιl
5.

6.

ΔΙΔAΣKAΛΙA
Eyt ε λi g dυζη μ ατ ιιιi

'ΕξαιQita>ζ

τ c|v'Εμfi aq 0*c;y Σ χo λ ε iωιι.
'βι τi ΓοQμα}ιx6 πqωτoti'τs 6Qpη'eυΦciοα

uαi t ac 0 π Qo os$xα' ιξ JtλeτιoΦοiσα r'

Tiπoae τ.6ι0o,εoiau,

'ΒN ιaΣΣr!2,

'Ευ τf 'Eλ7ηυιιcβ TυπoιQαφ6iCo
ι8ι7.

30



Nαoυοαioι oυvδρounτdg 6ι6λ[ωv

Eκ Koμoραuioι.l: o ειrτιlμ(δ-
τατoq) ,κυρ |ω&wηq Νδκoι; 'Ι 

.

l1.'l 8]6 BεvετΙα. ΑνθΙμou Γα-

ζfl Λεξικδv Eλληvικδv. Toμ.
Α'- Γ'
Toμ. Γ'. K*rη,ραφη κατ*
πδλειq 'KαταYωΥηξ και δια-
,μovfrq:

Bεvετicι: Kωvαταιrrivoq Φλi-
6α lοcrβq εκ Ναoι)αηg I.

l2. l8Ι7α Τεργioτη. Δημητρioυ
Γ-d.λη Η KρΙoιg τα.l Π&ρι-
δoq.

Kατοcrραφη κατ& τrδλειg δια-

μov{q και κccταγωγηg:

oι εξ BεvετΙαg Kαι πiριξ:
Kωιro-rαvτ(Ινog) Φλδ6αq lα-
τρδq 'I.

j3. ]8l7β (Bιivνη). Mιxα{λoυ
Π'ερδι,κ&ρη ΠρoδιοΙκηαιq ειζ
τοv Eρμ'{λov.

Κατcryραφi κατd ττδ,λειq κα_

ταy,ωγ{q'και διqμoιr{q :

Ev BουκoυρεατΙω'
oι εξoxδτατoι ιατρoΙ: o Kωv
oταrπ,(Ιyoq) Φλ,it6αq Ναoυ-
αcrΙοq 2.

oι xρl'troι μκbτατoι τrραΥ,ματεU-

ταi 'κ.&.: lοr&wηg Χρroτo-
δο,ιjλoυ Ναα.loαioq 2.

Ey BερoΙα: o Σoφολoγl-
δτ(ατoq) Διδdακαλη Bερ
ρoiαq κδριog Aγγελiκηq Να-
ouαααioq 1.

Ev Ναoιioη: o Σoφoλ(oγιrlr
τατoq) Διδ(&oκαλoq) τηq Ν&

oJ,αηq κiριοq Κ. Bαρλδοrrαq Ι.

oι Τι,μιδ(τατoι) Δlαμ)αv-
τ{q) Δραyοcrα και Αιrτ(δν'_
og) Πλιαμτrλioι.llμερ l.
o Eιry(εvδoτατo,g) ,κδριog Θε

δδωρ(os) ΓεωρyΙoυ 1.

o Eξox(δτατoq) κJριoq Α-
vαoτ(&αιoq) ΑyτωιrΙα; ,l.

o EυγεvΞoτ(ατoq) κδριog

Kωιηατ (αvτiιlo'g) Διαμδιl'rou 1

Oι Tιμ. ,κJριoι (SlC;) Διαμ.
X. Πoyπ. Mηv& l.
o Eυy(ει,Ξατατog) κδ,ριoq Zα

φεΙρηq Φιλiττoυ l.

o Λoγιδτ(ατoq) ZαμΙρηq
Γεcoρyiοιl i .

Eκ Πδoτηq: o Evτιμδτ(α-
τoq) κιiρlog Xριoτδδoυλ(οq)
ΣτοΤλor: εκ Ναoδoηg 1 .

l4. 18 
,l 8 Bι,i.wη. (Θεδκλητου

Φαρμακilδα.l) Στor1εΙα Ελλη-
vικ{g Γλδooηq. Τoμ. Α'-
Δ'.
Tqμ. Δ'. Kαταyραφ{ κατ&
πδλειq ,διαμov{q και 'καταΥω-
yiζ:
oι εν Boυ,κoυμ,ατioιq: o κδ-

Pιoζ rχ6y6'rοcr.Ιvoq Mαvοι.lηλΙ-

δηq o εκ ,ΝαoJoηq 1.

l5. i 8l9α BειlετΙα. Mαυρικicu
Συι,αξαριo-τ{s ,μτφρ. Ν ικoδ{-

μou ΑγιoρεΙτoυ. T.Α'- Γ'.
Tομ. Γ' Kατοcyραφ'{ κατ& ι-

εραρxΙα αξιαtrμ&τωv, μovαo-τ{

ρια, πδλειg δια'μοv{q:

oι εv τη Σxoλ,{ τωv ,Κυδωvι-

δv:
O τιμιδτατoq κυρ Θεoδδoιo;
,Κ'ωvo-ταvτιvΙδηq εκ Ναoδoηq

_ I.

l 6.1 s l 9β BεyετΙα. Aττoατδλου

Ποοiλοιl Αι lΔ' EτrατoλαΙ

μτφρ' Νικoδξμoυ Αγιoρεiτα.;.

Tομ. Α'- Γ'.
Toμ. Γ'. Kc"rοη'ραφη κατ&

τrδλειq δlαμοvηg, ιεραρxiα α-

ξ lωμ&τ<οl, μαrrαατfl ρια :

oι τ€ρIξ τωv Kαρμαiq Kελ-

λεi,ο:v: o τrανooιδτ (ατoξ)

κ;ρ Zω1αρiαζ rPδαrτηq o Να-

oυααΙoq 3.

17. l819y Bεvετiα. Νικo8{μoυΑ-
yιoρεττoυ l(dπoq XαρΙτωv.

Kαταγραφfr κατ& ιεραρxiα α_

ξιωμ&τωv,,μo'ιlαατflρια, π&
λειg διqμοι{q:
Movαoτfrριov Σi'μωvοq Π'_

τραζ:
o τrανoαιδτ(οc'oq) κlρ Zα'xα

ρiαq Pdcπτηq οcfrδ ΚελλΙov

τou α;τoδ MovαoτηρΤω ( l )'
,i 8. l 81 9δ Bιδwη. |ατoρΙα τηg

Παλαι&q ΓρcιΦ,τiq lμτφ,ρ. Γρ''1-

γορΙου Kαλαy&vη. Toμ. Α'-

B'.
Τoμ. Α'. Kαrαy,ραφ{ κατ&
πδλειq διαμov{q Kαι καταγα}

Υηζ:
ΕK Bιiwηg: o ε'vτ(ιμδτα-
τoq) Αιτδvιoq Κοζ&oηq εκ

Ναoδαηq I.

l9' 1826 Πδατη. ΓεωργΙou Δ.
{Kληδοι)g Eτrιτqμr{ Φυ,oικ{q Ι-

oτoρΙαq.
Oι φιλoμαθεΙg τη,s τωv Σερ-

μΙlv αxoλ{g ,μαθηταΙ:
o ελλoyιμ,ιΙrrατog Kcovoταv'rΙ-

ιroq Mιλiδηq Ναoι.loαα,ioq 2.
2ο. ,l830 

Brδνvη,. (oδηγδq ειξτo'y
εuδαiμovα,6,Ιoν). Ακδφcrλo αιl-
τiτιrπo τηq Bι,6λιoθiκηζ BE-

ρoιαq ) .

,KαταΥραΦi μ'δvo Bι,Evηq :

oι ε'v Bι€νvη κ,δριοι : Αναo-τ&-

αιoq Kαζδoηq L
2,l . l832 Boυ'κοι..lρioτι. |.M.Α

Σερ6αν, μτΦρ. Γ. Ατr. Σκαλι-
oτ{ρIα Περi Eiyκλημωrικoδ
Δικα<rτηρΙo,υ Λδγoq.
Κατ& τrδλειg ,διαμov{q K,αι κα
τccyωγηg:

oι εv Bελιγρ<rδi<ο: o ελλξι-
μoq κ. KωvαταvτΙvog MαvωλΙ
δηq εx Ναοrioηq 1.

22. 1833 B:iινη. Φρ. ΣoαuTou',

μτφρ. Εμ,μ. Φωτι&δη Συζητni-

αειg τrερi Φ;oικfrq Γ,kΙloοηq.
,KαταΥραΦi κατ& πδλειq δια-

μov{q καr καταy<εy{g:

Tων εκ EελιγραδΙα;: Λλfξηq
Πaτηλι&oι.l ε,κ Ναoiαoη'q l.
Α,ιrαατδoιoq ΛyyE'λου εκ Να_

o,]αηs 1.

T,ωv εκ Σερρδv: o λoγιδτα-
τqζ κ. n αgπr(&crιog) ΑγγE-
λoυ lNαoυoααiog I.

23. l834 Ναiπλιo. Διoμ.,lαioυ

Πdρφυ Γεωγραφiα Mεθoδι-

κfr, E'κδoαlg B'.
Kατα1,ραφ{ αλφα6η;τικ& και

ξεxωριo*rδg κατ&λoγoq Θεo/
,lΙrκηq.

Kατdλογoq τωv εv Θ'εαααλο-

vΙκη αwδρoμ,ητδv:
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lNαoυoαioι oυvδρoμnτ6c 6ι6λiωv

21.

25.

Γρηγδριοq Kα'ρλιdrr,ηq Nαoυ-

oαΙοqΙ.
Kο:v,αrαyτirroq ΑναoτααΙoυ Να

oυαcrαΙog i.
l 835α Λειψiα. Α(ργυριδδηq)

N(ιraoλαoq) ΝεeΙrrcrrα τηq Eλ-

λ&loζ κατd τηq ΑαΙαq T',ρδ

τrαια.'Hτoι Bιoγραφiαι.
Κcrrαγραφfl κcrr& 'ττlειq δια-

μαι,rflq:
ΣEρραι : o Moι.lαικολo7ιδπα-

τoq κ. KωvαταιrrΤιηq }ι{ιλΙδηq

ΝαoιrooαΙoq l.
l8315β Kιovατα,ι,τι'ι'oδπoλη'

Πλdτωι,oq μητρoπoλiτoυ oΡ
θδδoξoq Διδαcnκαλiα.

Κcrταγραφη κατ& τδλεrg δια-

μov{g και κcrrcοyωγflg:

oι εv Ανδριαvα,'π6λει: o
Γραμ(μcrrικξ) κ. lωαwηq

Πcιvω)'ι<ilτα.; Ναoι.lαoαΙoq 1 '

oι εν ΣEρραιg: o Πτr(Πα-

τrt; ) Διαμαrηq Ναοιroααiοg

l.
26. 1836α Π'ioτη. lω&wοι'l Αν'

Λεov&ρ8ω Ν'εωτ&τη Θε,ααα-

λiαg XωρoγραΦα.
Καταγραφ{ κατ& πδλειg δια-

μoνl'ξq και'καταγωγ'flg :

Ev Π αι"τζιo6iα Bαν&rιoυ : O

τιμ (ιδτατo!) κ. tω&vvηg Δ1-

μητρiοι; o Ναουooαiog 'Ι 
'

Η φιλoμαθεατ&τη κυρiα Eλi-

vη l'ω&woυ Ν&κοιl εκ Ναοδα-

σηq ].
Ev Π6ατη: o φιλομοιθηq Πα

vccγιδτηq Δημητρι&δηg εκ Να

oδαηq l '

27. 18ι36$ Bεvετiα. Νικοδi1'μoυ

Eoρτoξρδμιoν ητoι Eρμηvεiα'

Κατcry,ραφfr κατ& τδλειq δια-

μoviξ 1και καταγωγ{q:

Eιl Bιdνw1 : o κi'ριο9 Αναοrr&-

σιοs K. Kζ&κηq ( = Kαζ&-

αηg) Ναoυ,ooαΙog ! '

2B. t839 Bιδwη. Ν'ικoλdoιl Λω_

ρΙι.rη Νειoτ&τη Διδαrrικfl Γε-

σ/ραφΙα. Tqμ. A' - Γ'' Τομ'

Γ'. KαταYραfr κcrr& πδλειq

διαμovfrg και κccrαγωγfrg:

32

Ev Αθ{ιrαιq: Kcovαrαιrriνοq

Γ. ΝτΙγ'καq εκ 'Ναoδαηζ τηq

Μcικεδoviαq 'l 
.

Σι.,ι,lδρorμζq 29 16 1 3I

ΣυvδρqμητEg 3ο 16 \32

ΑιrrΙτιrπα 30 16 132

εκδδoεc,ly 42 17 267

ΑντΙiτυητα

.αμ. ( =τoλδ-
τoμα iργα) lo0 25 504

Συμμεiο1{
oε εκδδoειg 'l 8 10 '
- Eκδδoειq με αυvδρομig Ναοι:oαl-

αrv και Bεροιωτδv ωg τo i821 :42

ωq τo 1839: 14'

Σnμειιboειq

t. Bλ. Τρ6φωνα Eυαγγελlδη' Η

παιδεiα επi τoυρκοκρατiαg, τoμ'

A' , AΘξvαι 192'6, σσ. I 0'0' ' 1 52

(<Σ1oλεiα Mακεδoν[αg>) ' AΘανιi-

oιου E, ΙdαραΘανιioη' <Η παιδεiα
oτηv Mακεδcνiα κατd την τουρ-

κοκρατiα> crτov τ6μo <<Πρ'αγμα-

τειαι περι Mακεδογiαξ. Mελ€τεξ

καt ,iΦρo για την πvευμα'τικη

κiηαη και ζωf1 τηξ vε6τερηq M'α_

κεδοviαφl' Θεo)"iκη 199o, oo' 6-

Ι 5. Παo1ciλη Ιvl. Kιτρομηλtδn,

οEοτiεq τoυ Διαφ<,rτιoμoιi oτη Mα

κεδoνiαr, N€α Eατiα, Χριoτoιiγεν-
ν.α 1992, τx. 1571, οo. 5'3 - 59. Nι-

κoυ K. Ψημμ€voυ, <<ll φιλoooφlα
(oτη Ινtακεδoviα) των 1βνοlν τηg

τoυΡl(oκρατιαζΣ στο oυλλoγικ6

€ργo <<Ινlακεδoνiα Λρ1αιoλoγiα
Πoλιτιqμ6g>, τoμ. B', AΘf1να Ι993

αα. 285 - 3t0il .

2 Kωvoταvτivου Θ. Δημαριi, Nε-

oελληvικ6g Διαφοrτισμ6q, ΛΘf1να

Ι 9815, o. Ι 29ll3ο.
3. Mαι,oυfλ Ι. Γεδεcil'ν' αΛυ'καυ-

y€g ττνευματικf1g κιvf1οεωζ παρ'

η,μiν 17o'o'Ι73Oι> σ'τoν τ6'μo <<Η

τrνευματικf1 κ[νηαιg τoιJ Γ€νoυg

κατ<i τoγ ΙΗ' και lΘ αιcbvω>, Α-

Θξvα Ι 97,6, o. 54 (A' δημoοι'ευoη

ΠIpακτικ& Aκαδημi.αg ΛΘηνιbν 5/

19,3O, oo. 49 - b7) '

4. Γεωργioυ Λ. Στoγι6γλoυ, ιιΙ'
oτoρiα επι'ακ6πcογ Mαxεδoνiαξ'

Θε6φιλog Παπαφiληq επioκoπoq'

Kαμπαν[αg>, Θεooαλoν[κη 1'992'

i 89/ l 90.

5. Πληρoφoρi.εg δι&oπαPτεζ σΙα

€ργα: EυoταΘ[ου Ι. Στoυγιαννdκη

<ιΙoτoρlα τηζ π6λ'εωξ Nαoυσηq>'

Λπ6 τηg ιδρfοεωg μ'€1ρι τηq κα-

ταατροrpdQ τιυ 1B22' Kαt<t τo α-

νfκEοτoν α1εδ1αoμα Δ' Πλαταρι'
δcυ, 'Elδεorrα 1924 _ επαγ6κδoση

Θ'εα),-i.xη l 993, oα' 49 ' !'3 ' Πα-

ναγtcbτη tl. Λιc6φη, <Ιoτoρiα τη{

Kοζιicηq>, Αsηναι 'l 924 - ανατriπω

αη 19'94, α. Ι'88. Γ. Α' Στoγι6γλoυ'

o.'Ι., σ'σ. 1 8,6 _ t 92. Eπioηg, οτη

αειρ& δη,μοαιε0αεωγ τoυ Δημητρf'

oυ Tρ. Πατιαζξαη, <Ηπειρωτιιl1

Eοτ[α, τ6μoζ λ5'l'1976 Φq 2ll
1979,

6. Φ|λιπττου ΗλιοΟ, αΒιΘλ[α με

aυνδρομητ€g I, Tα 1βνια του

Διαφ(.}τισμorj (1749 'l82l ) >' ο
EραγιaΦq τoμ' 'l 7!1976' αo' l0Ι

- Ι79. Toυ iδιoυ. <Bι6λiα με ουν-

δρoμητξ (1749 - 182l) ' l{€α oτoι'

xεiω>, o Eρανιoτflq το,μ' 16/1980'

oo. λ&5 - 295, ιδi.ωg o' 294'

7. ElrlΙLE LEGRΑND, EI',BLΙo-

''i ΣυYδxεlo cπηv oελiδo 36
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Ω λελ€ ιb λελ6
Λιq /ηe ι24 ι}τ4l/ εqoιil (9 Λξrlξ 9 rltιyt ) ηητlu

9. fieαe 9. fiefle Π{τιμrΔ6

Mlο 'μδρ,α ητov oκδλη δεv εi1loμε δoυλε16
nξρvou τou τoυφεκdκι .κΙ nδvoυ γι,α noυλιd.,
Στoυ δρδμoυ nou n,αγαivoυ βρΙo,κoυ ,κr μrd μηλli
crrα .μηλo φουρτoυ'μδνη κl οπδνου 'κoυροoIi.
Kατδβα κδρη κδτoυ v' ονiβoυ ,lγδ ψηλδ
vo oi κoυρφoυλoυγηooυ of,v τα βαorλικδ.
Αv εiol οβτζηc κυνiγο - κυνfrγο τ'α πoυλ16
μηv ,κυvηγδc κouρΙτolα δο δμπεlc ol μπlλi6.
Kδμω vο κδψoυ ,μηλoυ n;ivou τou 1iρι τηc.
Kδ.μoυ vo κδψoυ κr dλλoυ πldvoυ τη γdμπo τηc
Xploτi ,κi iΠαvσγld 'μoU vo γΙvoυ δvτροc τηc

To τραγo6δι αυτ6 με σατυρικo69 ατ(xoυq
Trιθαv6ζ τo]υ Kωνσταντo6λη τραYoυδιdτα ι Kαι,με
Tα τταrβαKdτω'λ6για:

ou ,Kδλloυc 'oυ Nτα'μπoδoκαc κt 'oU Σδκoρηc KoυYτδc
Π,οnoιjλκαq οημ,αrrγl6ρηq κl oυ Ντdφvoυc oυ oτlγvδc
Πδvoυv vα τρογouδfloouv o' iYοv oτlvδv κIoυoiv
ο1iρηoαv τρoγoι)δl δε ξδρoυ πωq τoυ λεv.
Ki ,αυτδc oυ lΠιρolο'υρδτηc μι Tα πoυλλδ 'μvloλi
μαζδvει τα κoυρΙτοιο οπoι1 τoυ ,μo1αλi.
KΙ oυτ6c o Ml1οι]λoυc nουλiεl γκδZr μ' ,oυγδ
vα βγdλει η ΑvΘiο κiδρoυ μΙ τoυ γα;μπ.ρδ
Kαρ,rrγli απoιi 'μοilρη oυρviθο τηv τηγοvfloovε
oυ 'Πiτρoυq κι η ΑYΘΙο Yα 1μη xσUiρioouvε.
Ki' oυ Πδτρ,oυq διατδZεr κΙ βγδZει δlοτογrj
vα βδλεl η AvΘio φλο,μnορoυτδ βροκi.
τoυ ,βρd,δυ τoυ αnλδvεl τoυ nδρvει τoυ nρoυi

"-- (Σε κiθε oτi1o επαvολομβδνετοl το ρεφροiv).
δλελδ, δλελi oυ Σoυκpδτηq τoυ Kloυλ6

o xoρ66 τηζ vυφrΕ και o Παλιξ Ναoυ'oα[Τ

Kζ YρdφηKαv απ6 τ,o Θαvdση 'Ατση dνα πΦα
τιολιj καλ6 Ναoυοαio Koρ\rεT(σrα. 'Eπαιζε κoρ-
viTα στη lμTrdrντα τηζ στpατιdζ *η Σμ0ρνη κα'
τd τ,oιr Mι,κραoιατικ6 π6λεμo. 'HtOελαv vα τoν'
,κρ,ατησoυEv μ6vιμα, αυτ6ζ 6μω9 lεv δ6xθηκε και
lpθε οτη N6o,υroα σqμπΦτo\rταξ με τo\, Αιlτιitvη

1Bελιβfvη, Kυρ(ωg με τoΙν l(ιbαrα lvtπdλια τo
.6ιoλfoτα Kαι dλλoυg, παiζovταg 6λα τα ε(δη μoυ
,σιΚηζ σε 'κ6ιtτρα, χoρoξ Krαι γ&μαJζ. 'Ηταvπo
.λ6 καλ69 πρι]μα6ilσταζ ηλαδη διd6αζε Kαι d-

Γιαιζε ,μoL!σικη με τηv τιμilη μαTιd.

,Παλι6ξ Nαoυoαiiiκoξ

1^-

-
I

$,}ι'} l π1 l 1η ΞTF, f,'8

Xoρ6c τnζ vιiφnζ
ΞΞοΣΞT.ιΙΣ
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Jl,nμoτικ6 Tραγo6δια

o }ffτaii Aπooτ6λrιε
0 y η η η f/"1 π 4 η 0Υ' τo ηi1 2 ('"ι n4 ιη 0/'τaΛ ι]')

Mπρε μπαinoυoτδλη γιο που πογοiγεtq
εivr vδ;τα δεv nρcυλαβοivεlc
Fιακou:{ιρio δεY εivl για δρδμoυv
oI ζοπτ16δol γroυμiΖοuv τβμoυv.

*O-'-

H Σταμκ€vα

-ιOft

To Tooμrιαv6κι

|_κ6ltvτα

Γιιθ l'N Tθ
Η0ιεΑoμiρε lιθ0l'llL
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Δnμoτικ6 Tραγoιiδια

Moυoταμπ6tκoζ των

}.t0γΣΤrΜΠe1PoΣ

o'ιlμπεΘ€ρωv

χ0Ρ0, |tfl7Υf|t'

ttoυoταμπ€'iκoq xoρ6q NαoΦonξ

@l μογrτaμΠel tοε tqψl}!ι*l99!-9ι
xoPoι τιΣ μγφιlΣ

*** O f*

*ior,
Mπιρ6τικoq

Η onμα(α
ι1tllPfr{tκσ2
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Δ,ιιμoτ ιι<i Tρ αγ oιitδ ια

X0P0Σ tν{0γΣR l1'ρ'0Y t'4ιι{oγ i',ι'oΞ

Xoρ6g Nαoυo,αtikoυ γ6μoυ ,M6vα μoυ τα λoυλoιiδια σoυ

- },lθΝiΙfl },ι0γ Tθ a0ΥΛ0Υ1-ιθ ΣoΥ

Mδvο 1μoυ το λoυλo0διο ooυ
oυ1vi νο τα ποτΙζεlq μοYa μot, γλυκειi.
KδΘl πρωi ψi τη δρoυoιi
τoυ βρδδl μ[ τoυ δdκρυ ω ψ6vο μoυ γλυκειδ
Αφιi.voυ Yειδ τiq' δμoρφεrc
κΙ γεlδ τΙc μουρομδτlq, ω ψδYq ,μoυ γλυκειδ
Αφf,voυ .κi οτη μδvo ,μoυ

τρΙο γυoλld φα'ρμδκl ω μiYo μoυ γλυκεlδ
Τo 'vα πiγει τoυ τo1ι)
τ' iλλoυ τoυ μ'loημδρι.,'..

o α<oπξ αυτξ πα(ζεται απ6 6ργαvα' τρα

γoυδιd'ται σ1-}Xvd σrα xοφιd μαξ τηv ci.lρα τoυ
απoxοφισμoιi τηζ vsφηζ απ6 Τo παTρικ16 σπ(τι
τηζ.

9q rlτ2'lz

iNεoελλnvικ6ζ διαφωτιoμ6q
]και NαοιΧrαΙoι oυvδρoμn[€ζ 6ιΘλ1ων (1783 - 1839)

n** ΣυYi;εloi αn6 τηv oελΙδο 32

GRΑPFiI1Ε fΙE1L!*EΓ!IQιιE' T. lΙ'
ΡARΙs 1928, ΙYo. 5,95, PP. I'E'19.

8. Κωvcfτ'αντiνoυ ΣdΦα, Ι{εoελ'

ληvικξ Φιλoλoγiα, Λθξνcrι |867,

α. 6o5-606. Bλ. και Γεrοργloυ Χ.

Xιov[δη, go 'ooιog Θεoφdαηq ο
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Γl€οφ' lξακεδοvικ& τoμ. t/'l 96't.

9. K. Θ. Δημαρd' o.π., αo. 86'
93, 3,815-389, για ηιl αν&σ)1εoη

3,9Ι - 4to.
10. Bλ. Γι<bργoυ K. Ιγ1oαρη' <o

vεoελληνικδg Διαφtοτιαμξ και η

κiνη,oη ιδε6ν oτη B€ρoια και στη

Γl*oυoα (l75s'1s39). M€ροc B'.
Σ.ruδρoμητ€ζ και κoιvο)γικtg' ιδε-

oλoγιxfg ζυμ<boειq>. Πoλιτιοtιx&
Δβμεvα (Δt1μoι.l B€ροrαs) αρ.

8, Νoε-Δεκ. l994, ao, 7'1'c.
I'| . Φ. ιrλιori, o.n., oι Erραvιoτf1g

τoμ. Ι2ll976' o' 176.



rIANYTΣAPoΣΚAΙ MΠoYΛA
(n lστoρiα το)v ovoμ&τοrv)

<<oι Mπoι]λε9> εivαι 6vα παιπiρ-

1αιο €Θιμo ηg Ν<ioι.loαg πoυ τε-

λε(ται οτηv περioδο τηg Aτtoκρι-
<ic μζi με τα κcrρνα6<icλια.

,o,ι 'ρiζεg 'τoυg crνιxνεΟoνται στιq

γuορτ€g πoυ γivoνταν σtηγ αP-

1,αiα Eλλ<5cδα απ6 τα τ€λη Δεκεμ-
6ρioυ με1ρ,ι τιg αρ16q Aπριλ(,oυ

για να τιμηiΘε[ o. Δι6νυoo9, o Θε-

69 τoυ κρααιοΦ και ηq Φrοr/εν-
v<ilμεvηg φ6oηg' o γιoζ πoυ πρo-
ορiζovταv vα διαδε1Θεi τov πατ€-

ρα, αλλ<i και σ 1Θ6νιo9 Eρ,μηc
και ξι μ6νov αυτoi.

Toυ
Θιυμd Γα6ριnλ'iδn

Στo iδιo περiπoυ 1ρovικ6 δι<i-

στημα (Δεκ€μ6ριo9 - Aπρλιoξ) o

1ριατιανιoβg γιoρτζει μερικ€g
crπ6 τιq πιo μεγκiλεg γιoρτ€g τρυ,

6π<o9 εiναι η Γεvvηoη τoυ Χρι-
οτοιi, η Bιiτιτι'oη και τα Θεoφ<i'

νεια' τo Θεio δριiμα (τα ΠιiΘη)
και η Aνιioταoη. Koρυφ.αiα μoρ-

φf1 μετ<1 τo Xριoτ6' η oπolα τιμτi_

ται επiloηg την περioδo αυ,τf1, ε[_

ναι o 'Aγιoq Ιωd"yνηζ o Πρ6δρo-

μoζ καL Bαπτιoτ{g τoυ Χρ'ιoτo6,

τoυ oπoioυ o 9dτατοq υπflρξε
πριiγματι τραγικξ' Tην περ(o'δo

αυτη επloηg oι χPι,στιανoi πρoαφ€

ρουv τιμξ κ'αι στιζ ψυΧ€ξ των

νεκρ,ιbv (Ψυ1οo<i66ατα).
Απδτεροg oκoπ69 αυτι}γ τωγ ε_

ορτασιΙ6ν πρ€πει vα f1ταv η εξα'
οφ*λιoη τηlg ε6voιαg τωv θεcbν

(τoυ Θεο0) για να <<πτiει κολιi>
και o v6og κ6κλo9 τηg ζωfq' πoυ

αρxi:ζει μ€ τηv 'A,voιξη, να ξε-
φ,αvτιilοο'υv και vα .εκταyαrθoijγ οι
ζωνταvoi, 6oτε με αvαvεalμ€vεg
δυvιiμειg να μπoυv και πιiλι oη.
δο,υλειιi, αλλ<i vα τιμηΘo$v και oι
νεκροi για Mα μεoιτ&poυν, ,κ,αΘκbg

ε(ναι πιο κovτιi ατoυg Θ'εoιig' να
εισακoυστo6v oι πρooευ1€g τΦv

ζωvταwbν.

H oηrμαoΙα τnξ λατρεiαq
τoυ Διovιiοoυ

Για τη μεγ<iλη αημαοiα τηζ
λατρεi,αg τoυ Θεοιj Δι6vυοoυ Θα

αρκo6oε iααlg vα ,Θυ'μηβρ$με τo 6-

τι o' αυτηv €1ει τιg ρiζεg τoυ τo

δρκi,μα' δηλαδf1 τo θ€ατρo (τρα-

γω,δiα, κω'μιaδ[cr, oατυρικ6 δρτi-

μα) που τ6oo ε(ναι δεμ€νo με τη

ζω{ των οcvΘρriyπ<υν 6λιov τωγ ε-

τιo1ιirν.

Η λατρεiο τoυ Διoνιiσoυ
στnv Mακεδoνiα

Η λατρεiα τoυ ΘεοιJ Δι6νυooυ
ε[1ε, 6πω9 φαivεται, 6αΘει€9 ρi-
ζεq oτη Mακθδoνiα και ιδιαlτερα
oτηv ΗμαΘiα. Η μαρτυρ[α τoυ πα-
τ'€ρα τηg Ιoτo'ρiαg, τoυ Hρ6δo-

τoυ, 6τι oι Mακεδ,6vεg €λεγαν πωg

oτoυg κηπoυg τoυ Miδα με τα πε-

ριφημα yια'την ευc,r,διιi τoυg εξη-

κovτ<iιφυλλα ρ6δα, oτo 6ρoq B€ρ'

μιο, πιιioτηκε o παιδαγ6γ69 τoυ

Δι6vuoo'υ o Σιληv6g (f1 Σειληv6q)
θα αρκo0oε για vα 6ε6οrιriloει ην
παρουαiα το*..r Θεo{ oτo 6oυν6 αυ_

τ6, τoυ oπoloυ τo 6νqμα δεv απo-

κλεiεται νcr ξει την iδια πρo€-

λευαη και αημαα[α με €να ωι6

τα πoλλ& <iλλα επιbνυμα, ioιοg το'

πιo χαρακτηριατικ6, τoυ Δι6vυ-
ooυ - B<iκ1oυ, τo Bβμι.oq (Bρ,6-

μιoq : ΘoρυΘrιΙfηg, &.lελλcirδηq -

Θρoμ€οr : Θρ€μοr : 6oμΘcil' Θoυ[-

ζαl, παταγcb κλπ. - B6ρμιov - B€ρ

μιοΙ,v Ξ τo Θυελλci>iδεq κλπ. oρoc).
Tο 6τι o Jνl. Aλξαvδροq εir1ε

ααv [vδαλμ<i τoυ τo,Θε6 ΔιΦvυ,αo,

η επιγραφf oε Θριγκ16 μ'αρμ6ριvo
με τo 6νo,μα τo,υ Θεoιj ΔιoνΦooυ,.

πoυ Θρ€Θηκε 'ατη, B€ρoια, αλλιl
Kαι τα αρxα[α Θ€ατρα τωv Aι-
γιbv και τηg Miζαg (Nιioυoαq) '
τα οποiα απoκαλ6φΘη,κσv tcr τ€:

λεuταiα 1ρ6νια' με αvασκαφ€q, ει_

vαι μερικ69 ακ6μη ακλ6vητεg

μαρτυρ(εg τηg λατρε(αq τoυ Δι6-
ι.υσoυ ση Mακεδογlα και ιδια[-
τερα στην }fμαΘiα και oτo'B6ρ-

μιo.
Δεν θα πρ€πει να παραλε[ψoυ"

με 1}α σuμf1ooυμε 6τι ατη Mακε'
δoνiα 6ζτ,αε τα τελευταiα 1ρ6αια
τηζ ζωηζ τo,υ και €γραι|.lε €να α-

π6 τα αριατoυργf1|ματ* τoυ, τηv

τρoayalδiα <dBιiiκ1αι> και o €vαg

απ6 τoυg τρειζ κoρυφαioυg τρα-

γικo69 πoιητ€g τηζ αρχαιαζ Eλ-
λιiδcκξ, o <<απ6 σκηvηξ φιλ6ooφo9>
Euριπ[δηg.

Η 6παρξη τωv αρηαiωv 9ειl_

τρωy τηg Μακεδovlαg Θα f1ταιl

αρκετξ για toυζ καλ&ιιστoυζ συ'

ζητητ6q να δε1τοιiν 'αυτ6 πoυ ε[-

πε τ6oo ξεκι5cΘαρα o'crρ1αiog γε-
αlγ,ρ<iφog, o, Στρci6ωv <<'Eατιν oυν'

Eλλ<ig ,και η Mοrκεδoνiω>, εν(b

αρκετ<i απ6 τα 6αoικ<i Xαρακτη-
ριoτικ& τoυ απoκρι<iτικoυ €Θιμoι,
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Γιαv6τoαρoq και Mπoιiλα

τηg Nι1aυoαg <<Mπo6λεg>, τα ο-

τιo(q αγιχνειjoνται σε δ.ρ<irμενα

τηq αρηαι6τηταq και ιδιαiτερα
τηg ΑΘf1ναq μαρτυ'ρo6v 6τι η Mα-
κεδον(,α δεν 6παιpε πoτ€ να ε[ναι
Eλλαδα.

Διoνυoιακd δριilμεvα
τng AρxαΙαg ΑΘtiναq

Ι. Στα ι<Mικρ<i f1 κατ' Aγρo$c
ΔιoγΦoιω> (τ€λη Δεκε,μ6ρiου - αρ

x€c Ιαvo,υαρioυ) ' πoυ γiνoνταv
με αφoρμf1 τo 'δo,κiμ,ααμα τoυ κρ'α

αιoι1, υτrf1ρ'1ε πoμττf1, 1oρ6q, <<παi-

γvιcb). To Π'ΡolΣTΑΓΙv1Α To ElI-

xE o ΑrΝΩTArToΣ ΛΡxo'ΝTΑΣ
ToY KΑΘΕ ΔΗMο,Y.

2. Στα <<AιlΘεατf1ρια (τ€λη Φε-

6ρουαρioυ - αρX6ζ Mαρπioυ, επo-

χη τηg Mπο,6λαg) oι παvηγυρι-
αμoi κρατo0oαν τρειg μ€ρεq και
oναμιlζoνταν:

α) Πιθoιγiα (: <iνoιγμα πιθα'

ριcbv).
β) Χ6εq (:δοχεiα με τρειq λι_

τρεg καΘ,αρ6 κραoi).

γ. Xιiτροι (-μ€oα oε 10τρεg €_

Θρζαv διιiφοα 6oπρια (πα,νoπερ-

μια) τα oπoi'α πρ'6σφεp'αν στo

1Θ6vιo Eρμf1 . (Τα Ψυγoα<i6Θατα
oι Nεo,€λληνεg Θρ&ζoυν κ6λυ6αi .

Η δΦτερη μ€ρα tων AνΘεοτη-

ρiωv εi1xε εκτ69 απ6 Θρηoκευτικ6
και EΘΓiΙKo 1α,ραlκτ{lρα. Γ(νoν_

ταv αγcilvεg oιvoπoolαg και δι
ν€,νrταv Θρα6ε[α. Γιv6ταv riαηc
και o ΓΑMorΣ ToY ΔΙo}lYΣoY
ΜlE TΗ ΓYΝAΙKA ToY ΑPxoΝ
ToiΣ EΑrΣΙΑEΩΣ.

3. Στα <Mεydλα f εv <ioτει Δι-
ο.vιjroια (τ€λη Μαρtioυ - αρ'1€g A-
πριλiου) E]NorΠΛoiΙ EΦΗBolΙ ME-
TEΦEΡΑN To ΑrΓΑΛrηΑ ('Η To
ΞCIΑNo) ToY ΔΙο1ΝYΣοY AΠo
TO ΙE;Ρo ToY [ζiArΙ To, Πιfl-ΑΙ-
ΝΑN ΣE ΑΛΛ,O, NAo.

Στην τιo,μτη των Mεγdλων Διo-
vιJσιωv ΠIΡΩTοΣΞTIATοYΣE o ΠΡΩ
ΤoΣ ,\ΡxolΓΙTAΣ ME EoiFlΘtoYΣ
ToYΣ ElΠΙMEΛrΙTEΣ.

3r8

Γlvovταv θυoiεg 6oδκΙ>v και χl)-

ρoi. oι 1oρευ'τ€g φoρoιioαv ΣTE-
ΦΑNΙ AΠ;σ ΙA (αγγiταια) KAΙ
KΙΣΣo.

oι Mπoιiλεξ μ6σα
στoυq αιιbνεg

,\π' 6oα αv€φ.ερα ειrδεικτικci
πιo πιiνcr €,1οr τη γν<bμη 6τι απo-
δεικνιjεται π(rζ τα αρηαiα Eλλη-
νικ<i'E,Θ'ιμα ,δε x<lΘη,καν' oιj'τε ε_

ξαιτiαq τηg Ρα:μαιoκρατiαq, o6τε
τoυ Χριοτιανιoμoδ, οΦτε τηg Toυρ
κοκρατ[αg, αλλιi επ€ξηoαν ωξ τιq
μ€ρεg μαζ παραλλαγμ6να και
φcρτωμ€v'α με κιiπoιεg ,ξ6νε9 επι-

δρ&oειg f1 πρo,oαρlμoγ€g oτιg εκ<i'

σr,oτε επικρατoιioεg oυνΘηκεg.' E-

τσι μπο]ρο6με να μιλo,6με και για
τρειg 6αοι'κ€9 περι6δου9 τoυ €Θι_

μoυ τηζ Mποι)λαg oτη Nιioυoα.

A', EΠoxΗ TL!Σ
AP'tllΙAΣ tΛΛAdιAΣ
o Γ6μoq τoυ Διo\,υσoυ
και τnq Bαoιλiwαg

Στην cιρxαlα πρ<oτε0οι.loα τηg

Μακεδoι,iα-c, τιg Αιγ€q (αημερινf1

Bεργivα) 6πoυ σιj'μφωνα με τηv

παρ6δο,αη γiνονταν 6'}.εq' οι μεγ{i-
λεg Θρηαlτευτικ€g και εsvικ€q γι-
oρτ€g tωv Mακε,δ6νων (B'ααιλικoi

γτiμoι, ιιηδεlεq κλπ.) πρ€πει να

γιν'6ταv και ,o <γ<iμoζ, τoυ Δι6-
vυσoυ με τη Bααiλιννα, τη γυvαι-
κα του εκ*στoτε 6αoιλι&. To γε-
γονξ 6τι σε χω]ριa των Πιερ[ων
(Ριζ<bματα) ατα <Λαγκατo&ρια>,
υπ<iρxει ακ6:μη εκτξ απ6 τη νd_

φη και o γαμπρξ ioωg vα oφε['

λεται και oτη μεγdλη λαμπρ6τη-

τα πoυ 8δινε ,oτιg τελετ€g ηζ 
'τε_

ριox{c η παρoυo[α τoυ iδιoυ του

6αoιλικoqj ζειiγoυq, ηg Mακεδo-

vιαζ.
Στη Miεζα (ην αρ1αiα πΦγo-

Φ τηζ t{<ioυααg) ατηv αvαπαρ<i'
σταση τoυ Θεικo6 Γιtμoυ ε[vαι
πoλιj πιΘcxν6 vα τoποΘετoηioαv δi-
τtλα oτo oμo[ω1μα του θεoιi Δι6νυ-

σoυ και τo oμo1ωμα τηq Bαoλιv-
vαg (Bαoiλιooαg v6,φη,g).

To αρ1ικ6 λoιπ6ν 6νoμα τoυ
δρcilμενoυ πρ€πει vα f1,ταv <<O' γ*-
μoq τoυ Δι6vυοoυ και τηg Bαoi-
λινναg>.

Πoλι3 εν,διcrQ€ρoν θα ηταv αν

ξ€ραμε απ6 πoιo υλικ6 f1ταν κα-
ταακευααμ€νo το αμο'(αlμα τηg Bα
α[λινναg - v6φηq, γιατi τo, ομoi-
G)μα τoυ Δι6vυooυ αρ;4ικ<i πρ€πει
να Θεωρε[ται 6€6αιo 6τι ξταν ξ0-
λιvo, (ξ6ανo).

E[ναι π<iryτωg πoλι1 πιΘ,αv6 τo'o-

μοiιoμα τηg Bαα!λινvαq - νι1φηζ

τoυ Δι6νυoου να ηταv απ6 πηλ'5

και ατι6 'τo lδιo υλικ6 να κατα.
σκευ'αζΦ[αv €πειτα και τo ο]μoιω-

μα του Δι6νυoo,υ πoυ χρησιμoπoι-
o6vταv αε τελετ€g εκτ69 των Αι-
γ<ilν αττoυ ξταν Φλoγο να φυλ&'

γεται τo ξ6ανo τoυ Θεo6,'πoυ' Θε-

ωρ,oι3νταν (αυ.Φ ξταν η πιqτη
yια τα ξ6ανα) ωg o,υραν6crταλτo
και θαυματουργ6.

Αγ λοιπ6ν τα oμoιcbματα τoυ

γαμπροιi (Δι6νυoου) και τηg ν6_

φηq (Bαoiλινvαg) {ταν απ6 πηλ6'
εivαι πoλd πιΘαγ6 να oνo'μ<iζov-

ταν <<6α66λαι), εφ6σov ο πηλ69

λεγ6ταv Θα66λα9 (ΘαΘΦλαg -=

πηλ6q κλπ. λεξικ6 Σoιjδα f1 Σoυi-

δα κ.<i.).

'Eται λoιπ6ν δεν εivαι καΘ6λoυ

απiΘαγo ξδη απ6 τα αρ1αiα 1ρ6'
vια' πρtν απ6 τη Ρω,μαιoκραt[α
τo δριilμενc τoυ θεΙκoιi γ<iμoυ να
απcκαλoηjνταν ((oι Bα66λαι> (πoυ

προφεy'οταν ωg Mπαμπodλαι) και
απ6 τo 6vcμα αυΦ να πρo6ρxε_

ται τo νεoελληνικ6 oι Mπαιιπoδ-

λεg xαι με αιλοπolηιdη χ&ριν συv_

ταμicrg oι ΜπoΦλεg.

Στoιη Eλληvιoτικo0g χΦνoι:g
€πειτα απ6 τo Θtivατo τoυ Ι'1εγιi-

λoυ ,dλεξι5cvlδ,ρoυ, 6ταv κciΦε ελ'
ληνικξ π6λη εi1ε oπωσδηπoτε τo

Θ€cEτΦ τηs, δι<iΦoPοι Θiαooι πε-

ρι6δευαv δi;vοvταg παραoτιirειg
l"* Σw6xεπ αrηY oελΙδο 50



ΓΙερlπ*iYμcrτcι μr ταξυ
Nαουoαi(οv ltcιl BερΦl&)τcilv

Πολ6 oυ,1ν<i μεταξ6 γειτονικcbv
π6λεων oυναντ<iμε διαφoρ€g πoυ
αλλoτε μεv ε[ναι oο6αρ€q και δυ-
oεπiλυτεg και <iλλoτε πα[ρνoυν
ευτριtπελo 1αρακτ{ρα με περι-
παiγμωtα και αoτε[α. Tα περιγε-
λ6oματα αυτtl τα 6ρioκoυμε κυρi-
GJζ σε παλι6τερε9 επo1€g, αταν με
τηv 6λλειψη των μ€αων εrtικoιvω-
ν[αg o oρlζoνταq 161γ 6ηl,Θ'ρd1πωv

περιορiζoνταν σιτo γδρω γεωγρα-
φικ6 1cb'ρο και 6ταν o πληΘυoμ69
τωv π6λεωγ ξτ,αν περιoο6τερo, α-

μryηc, πριν αρ1(αoυν oι μεταl(t-
vξ,oειg τωv κατoiκαlv απ6 την 6-

παιΘ'ρo oτα αoτικd κ€ντρrα.
Mερικd περιπαiγματα μεταξιi

Nαουoαlων και Bερoιrυτcirν μαζ
διαori:ζει o Γεριioιμαq Kα1ΙiληC'
ο oπο,iog υπηρθτηoε για €να xρo-
νικ6 διc1ατημ'α στη B€ρoια oαν
Δ.φ. Eκπαιδευαικ6q Σiμ6ουλo9,
οτo <<Δελτ[o τηg Eλληvικf1g Λαo-

γραφικξg Eταιρεiαg> (τ6μo9 Στ''
τει11og Γ'' Δ /ιΘfνα Ι9Ι8).

o 'Aγιog Aντιbvιog ωg γνωο'τ6
Θεαrρε[ται o Θερdπων ιiγιoq αυ-

τrbν πoυ €aoυv νευρoλογικci πρo_

6λf1ματα, γι' ο(υ'τ6 και €φερvαν

απ6 τη γιiρω περιo1η αη B6ρoια,
ατo v.α6 του Αγ[oυ Αντων[oυ, πoυ
εivαι και πoλιoι11og τηg, πoλλoJq
ααθενεiq. o 'Αγιog Θεραπε0ει ι.

δι.α[τερα τoυg δαιμoνιoμ€νοιη, ιrι
cπoioι δ€νovται με τιζ ιερ€g αλυ_
oiδεg πoυ φυλ6yovται oτo να6, oι

Tng
Eλ6vng Mfiτο ιαλα_Zεγκ iνn

Eερoιιirτεq λo'ιπ6ν μπoρo0ν και
γνωρiζoυν π6αoι και ποιoi Nαoυ-
οοηioι υπε6λfθlηααν oτη Θερ,απε[α
(απoδαιμov[ωα1) ' εvδ oι Nαoυ-
o'αiοι αντ[oτοι1α δεv μπoρo0ν να
ξ€ρoυν τα [δια για τoυζ γε[τoν€g
τoυq. 'Eτοι oι κιiτoικoι τηq B€-

ροιαg πειρ<iζoυν τουq Nαoυoαl,oυq
και λεν 6τι 6γιiζουv δια τoυ A-

γ(oυ Aντcοvioυ απ6 τηγ ψυxi τoυζ
τα δαιμ6vια. Oι λoγιιilπερo.ι δε
πρooΘ€τc,υv 6τι εκπoλιτiζουν τουg

Nlαο'υαα[ουg oι oπo(oι ε[ναι αγ,ρo(-

κoι 6ταν πηγα[νoυν οτη B€ρoια,
συναναστρε,φ,6μεvoι 6μαrg με τoυg
ντ6πιoυ9 oτιg crαριivτα μ€ρεq πoυ
κρατ<i η Θεραπε[α πα[ρvoυν τα

φcirτα τoυg.

Στα πειρ<iγματct τουg αι-lτ<i, oι
Ναoυoαlοι απαντo,ιjν λ6γoντα,9 6-

τι o 'Α,γιοq 6oεg φoρ€g Θ1εραπεriει

€να Nαo,ι.loαlιο αφαιρει τo μυαλ6
απ6 €να Bερoιcbτη' και €τoι εξη-
γε[ται γιατ( οι Nαου,oαioι διακρi-
vοvται για την ευφυtα Kσι 'ττlν ε-

πιχ€ιρ,ηματικ6τητ<i τoυ,ξ, εν,ιb oι
Bερoιtilτεg υατερoιiv και 6τι 6αo
πε'ριαo6tεροι Nαoυ,oα(οι Θεραπε0-
ον,ται τ6oο περι<ro6τερoι Bερo'ιδ-
τεg απo,6λακ<iiγoνται.

oι Bερoιιbτεg π<iλι περιπαiζoυν
τουq γεiτoν€q τoυζ, γιατ( Θεω-

ρoιjv 6τι o τ6πo9 τoυg ε[ναι πο}.6

ε6φoρo9 και παρdryει πoλλ<l φρ.οι)-
τα και λα1ανικ& oε αvτ'iΘεoη με
τη Ndου,oα, κοιι λεν τo εξξg δi-
στιχo: <tΝιαουoτην€ περfφω,ε που
ταρταρlζ' o κιi:λog για μfλo'για
δαμ<ioκηvο, για τρυφερ'6 αγγoιi_

ρι).
T€λog o Γ. Kαψdληζ μαg δια-

oιbζει 6τι οι Nαoυoαfo( χαρακτη-
ρiζο,υv τoυg εαυτo6ζ τoυζ' κυρ,ielg

oι νεcirτερ,oι τo,υζ γερoντoτ€ρoυg
oαν γκαζ{lδsg,δηλαδf1 ιo1υ'ρoγν6-

μoνεζ στη αυζf1τηoη απ6 τoν Γκα-

ζη (Γαζfl) E6ρεν6g 6πω9 λεν.

39



'Evαξ λυρ6ρnξ σTo ΠλατΦ Hμαδiαc
J

καl dλλol oργαvoΠαiκτεc

Aρ1οi'α κοi nαρεδοo:οκδ λα'iκδ δργovα τoυ Μoυοlκoil Moυοεioυ Στ. l. Koψο1εiλη

Στηv κδτω oειρa δl'ακρivοvτα: λιiρεc καΙ πoYτοκ6q λι)ρεc ('κεμεντζδc κoi κε'μαvi)

'Eρευνα
Στ6λιoq Ι. Κο$αxε[λng

τον Φ. Avcrγιαvν&κη. 'Eνα ιiλλo
6ργαvo διilρηoε oτην Δ. Σαμ[oυ.
(Αυτf1 τoυ υπo,o16Θηκε 6τι Θα τoy

€διvε €να o6τι, γιατι τo f1Θελε

πoλΟ, αλλ<i ποτ€ Oεν'τoυ τo €δω-

σε και f1ταv παραπovε'μ6vog).

o Παντεξg Φoυρτoυνiδηg, €-

παιζε την λ6ρα τoυ oτιq 'μεγ<iλεg
γιo,ρτ€q' τα Xριατo$γεννα, τoυ Α_

γ[oυ Bαoιλε[oυ, τoυ Θωμ<i, τo

Π'ticol1α, τoυ Aγ. Kωv)νoυ τoυ Α-

γi,ou Χρ,ιroooτ6μoυ, τη4 Παvαγi-
αg" Το μoναοτξρι τoυ Aη Bααiλη
oτηv πατρ1δα Θριoκ6ταν μακρι&
σε μια oπηλιιi. Ξεκινo0oφ (o

πατ€ραg τoυ' ο πατεπo$g τoυ, oι

αυ1nyεvεiq και oι φiλoι) 'αJτ' τηv

προηγοιiμενη μ€ρα με τα π6δια

και Φγαιναv oτo μoναατf1ρι 6'

π.Jυ γιv6ταv ΨεΥdλo πανηγ6ρι

και μαζεriovταν πoλι1g 'κ6oμog

και απ6 <iλλα xω'ριd' Elκεi €παι'

ζov οι λυρ<iρηδεg και διαακ€δα-

ζαν τoυg πανηγυριgτ€'g"

Στc Πλατ0 oι πρ6σΦυγεg oυν€_

χισαv τιζ παραωσειζ τoυζ' 'E-

Kαμαν μεγ6λο γλ€ντι τoυ Aγiου

Bααιλε[oυ και μdΘαιvαv στα παι_

δι<i τουq τα πΦτρoπαρdδoτα κci'

λαντα. Εδιb εi1ccv πoλλ& αμπ€λια

και €καναv καλ'α κραoι<1' Στιg

γιoρτ€g και τα παvηγΦρια €πι-

να cicφΘοvο 1ρβτ[, βρευαv και

τρηyoυδoΦoαv. Tα κρεaτικ& η-

oαν dφΘoνα κυρiι'rg τo δωδεκαfi-

μερο, γιατ[ τα Xριoτoι1γεwα €_

σφζαv, τα λεγ'6μεvα <κoυρπιt-

νια>>, πoλλd πρ6Θατα και καEσι _

κια (ι}ωτoγραφiεζ τoυ λυρdρη

Θρioκovται Φμερα oτo Moυoικ6

Ινlουoεlo Θεαoολoνiκηζ)'

Πριν αρκετ6 κοιιρ6 oτo Πλατιj
αυν<lvτηαα 8vα λυ,μiρη πρ6αφυ'

γα απ6 τα Φ<iραoα τηg Kαππαtδo'

κiαq, τoν Παντελf1 Φο'υlρτoυνiδη

πcυ γεwf1θl]κε τc, 19'21 (τl ταυπ6-

τητ<1 τoυ γρtiφει €τoq γεv'νfoεοrg
1923). o παττπo0g τoυ Στ6φαvoq

5φτιαηνε και €παιζε €να παρΦ€ε-

νo' 6ργανo τo κεμαν[, πoντιcικf1

λ0ρα, εξ<i1oρδη η τετμξoρδη
με πρ'6oΘετε9 αυμπαξτικ€g 1oρ_

δ€g o πατ€ραq επiοηg τoυ Π. ιDoυρ

τουνlδη, Θωμ69, κα9<irg και o Θεt-

oξ τσυ Ιαα<iκ Kαtiνoγλου €παι-

ζαν κεμανi.

Tο l924 ξρ'θ'αν oτηv Πε0κη' xω-

ρι6 το oτtοio αργ&τερα θκαψαv oι

BoΦλγαρoι. Θα fιταv τ6τε o Παν'
τελξg o,κτιb 1ρο'.lιilv και παρακo-

λoυΘοι1oε τoγ παττπo6 τoυ πoυ €-

φτιαχγ€ τ€τcια 6ργανα. FΙετΦ τo

Ι935 f1ρΘε oτo Πλατ.i oτo oπiτι

ηg Θεi,αg τoυ και Θρf1κε €να κε_

μαvt oτην α1υρrbνα που τo εξα-
ιlε πετ<iζει εκεl μετιl τoν Θdνατo

του π,αττπotj.

To μouoικ6 αυΦ 6ργαvo f1παv
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ι(α1ασκεrΙασμ€νo απ6 ξ6λo μoυρι-
ιi'g και εi1ε ακticoει oε μsρικci μf'
ρη. o Πα'.,τελξg πρooπιt3ηoε να
το επιδιορ$ιi:o:ι, αλλd δεν γιv6'
ταν. ΠροoπιiΦηοε τ6τε να ιpτιιi'

ξει μ{.νοg του μια λriρα. Elδε 6τι
αυ''c6 τo 6ργανo εi,xε τo 'μf1κog

'Εc,) 6ιoλιοιj, αλ}'ti μεγαλι)τερο
6d:}e,q αε' αυτ6, μακρ6στεvo, πα-

1iτε.ρo αlι' τoν γνωoτ6 κεμεντζ€,

μ,ε 6ιiΘog oκτιb π6ντoι.lq και oιiνo-

λο 1oρδεbν δι}δε.κα,, €ξι επ<iνω

και €ξι κ<iτιο απ6 την γλt}ooα,
Για 1oρδ€g xρηoιμοποιorioε τα €ν_

τερα τηq κατ'oiκαζ. 'Eται λoιπ6v

ιiρ1υζε νει φτι&χγει και vα παiζει
λ8ρα με μεγιiλo μερ&κι.

Σ';o Πλcrτιj ηoαν καt dλλoι

μ.(,υrσικoι, o Δημf1τριog Γουλ<ig i-
παιζε 6ιoλ[ και τoυμπελ€κι η

vτ€φι, €παιζε o Xρfατog Xριατια'
viJδηc o oτtolog oυxνι1 oυψ6δευε

τοv Παvτελf1 ιDoυρτoυνiδη στα κo-

μ<iτια τoυ. Tο πριbτo' 6ργανo πoυ

ε11ε φτιι5οξει ο Παvτελf1q, τo δ<ir-

ρη'σε σ' €ναv <1λλo 'oυλλ€κη, μoυ'
oικΦv cργιiταrv απ' τηv Α'of1να'
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Eπιμ€λεια παρoυoiασnq: Ar\θξαιlδρoq oικov6μoυ

Η πι6 αυvηΘιoμ€η 'μ€Θoδοq για ι1α καλ6μι xΦ
ττοιog o6λλoγο9 μ{οοq τιov εξβδαlν για τιq ε,κδηλrb-

σειζ πoυ πρcηrματαΙιoιεl εivαι vα περ.ιλ&6ει στo
€γτιl'πo πρ6γραμμα των εκδη,λt}αεων μtα αειρ&
διαφη,μιoτικ6v κατωxαrρηoεαrv τωv επαγγελματι-
<irγ πoυ oυvf1Θωg αναλαμΘ&voυν να 6oηΘf1σoυγ oι-
x'oιομικ<i τηv εκδf1λιοοη. H μ€Θoδοg ε[ν,αι παλ<rι6-

τατη και εφαρμ6ζεται ακ6μη και of1,μερα, 6ατοr κι
αv οι διαφη,μιστικ€g κατω1alρf1;oειg oνoμζovται
μερικ€g φoρ€q <<xo,ρηγiεφ.

t'954, ακρι6δ9 πριν ααρ&vτα xρ6νια' δ6Θηκε α'
τι6 το καλλιτεxνικ6 τιημα τoυ Φ.Σ"N. ΛrκPΙTΛΣ'

μι<i Θεατρικ{ παρdroτααη με τoγ <TαρτoΦφoι τoυ
Moλι€ρου, και στο πρηραμμ6 τηζ' πoυ €φτααε oτα

1€ρια μαg 1ιiρη oτov κ' Fλ[α Mιμιλiδη πoυ πρω_

τωμ<οvιoτο6αε o' αυτf1v, εκτ6q ατι6 τα κατΦEoπι-

οτικ<i τηg παρ<ioταοηq αημει<bματα για το €ργo,
τo.ι.lq αιrvτελεoτ€q κλπ., περιεi1ε xαι μιd μεγ&λη
oειβ διαφημιατικιirν κατqxοrρf1oεαrν ατε6 κΦrα-
οτf1,ματα και επαγγελματlεs τηq επo'Χηq.

ΗΛEκτPol(lNΗToN κAΦEκoΠTEΙoN

H "BPAzιΛιA,.
N. ι{ηPRΓ|ΛNNonoγΛoΣ R. κRnEτANoΠoγΛoΣ

Kαφ}6 φρfoxo;, ιiγv6;. rjγvυr1μ6vοE

ΞAΝΘlΔH
ι
i tlρoμηθευΘfrτε τ: φυτα.oαq για τoΟq κηπoυg oαq καL
I
! τιq γλdoτρεq σαξ dπδ τo 'AνΘoπωλετoν ΞANΘΙΔΗ. jιi'g.1..1.1.ι.ι.ιr\rι.\ r\ι\.\.\.ζ,.Ξ.\Φ\.ι.1.\Φ\ξ{

ΠRNΤoY κFl ΠHΓiTOΤΕ ΤΓi ΓΛγι{R ΣΒΣ ΣΤ0 nΘΗΝR'|'κ0N ΖRXRPOΠΛRΣTΕl0Γl

AΔEΛΦΩΝ τzEΠoY

Σκεφτ{καμε λοιπ6ν 6τι Θα f1ταν εvδιαφ€Ρoν ,,α

(ξ(Ι,-*α) δ]η,μoσιεriσου με μερικ69 απ' αυ,ι€q dlβεpα'
ωζ μoυσειακ'6 πλ€oν εiδοq, για vα ΘυμηΘoι1y oι πα-
λι6τεροι και να γνωρlooυv oι νειbτφoι, ταξ π.;4.

τα αι,δρικ<i παπo6τoια ε[1αν βvον 225.0oo δρx.
και τα γυναικε[α μ6νον Ι 5,o"ooo, δρx. i πωq εdv
επιΘυμoιioε κανε[q ξεκoΦραατη κofρoα και αVξ-
παυ'τικ6 ταξiδι', 6πρεπε ν' αναζητ,f1αει ηv<...τιoλυ-
τελεoτ<iτηv 'και αξρoδυvαμικiν Buick...), lΙ€ ρcrδι6-

φοJνo' παρακαλxb, τoι.l κ. Χριoτ. Mι,κβπoυλoυ.
Αξiζει να παρατηρ{αoυμε 6τι απ' 6λε9 o1εδ6v

αποuoιζει η διειiΘυνoη (γ'ια τηλθφωνο φυσι'κ& oιJ-

τε λ6γo9) τoυ,μayζιo'6, η oπolα εξdλλoυ Θα {tαv
τελεiι,rg Φxηατη, ]μια πoυ αφ' εv6q, oι Nαoυoαloι
τηg επο1ηg ωyνοoιiαcrv τα ov6ματα τοrν δρ6,μων,, κι
αφ' ετ€ρoι.l τα καταστηματα f1ταv τ6oα λiγα, πoυ
6λoι γv<bριζαv η Θ€αη τoιrg, πoλλ& δε απ' αυτd α-
ποτελoι]ααν τα iδια αημε[α αvαφoρdg σtoν πρoσα-
νατολιoμ6, ιδιαiτερα τ<υv ξ€vωv επιακετrτcirν ηc
π6ληq'
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Πλουo(α. Συ?.λογi1 Ι}'ΙΑ'ΓΑΞι]Tι}Ν, λlAΛ'

ΛΙNQΝ, RΑΙνΙBΑt(ΕΙ'!]N οi δ7'α τιi 7-φιil1ιατιι

xαi εΙδη προιz'il_c 1}1ιlι 5'2() 'A:τgιλioυ l954

λ[ i1ν 7 ιi."ι,ι: τ ε τi1ν ε f' ιcιι.ρtrι

ΕΛΕγθΕPl0Σ ΠΔΠABAΣlΛΠ0γ

Τα κoυoτo01ιια

E<oι.pε o

PRΠTΗΣ
τo0 Θεατρικoυ μαq
ΠΑΠΑBΑΣΙΛΕloY
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KΑTAΣTΗMΑ YΠOΔΗMATΩN

AΔEΛΦΩN ΛιΣKoY,
'Yπoδr'1ματα ιiνδQιxdr' θξαιφετιxi1g ποιιiτητog τδv

26υ'οο0 μ6νoν 225.()0ι).
'Yπoδ{1μαrα γυναιxεiα iξαιgετιxιi "-, 119ψ.{)Q0

1ιιjνoν 1Γl().000

Πλουοicι οι,λλoγl1 δπι:δr11ι,6.r,

πoΛYΦΩTΑ, ΠoPTATΙΦ
πλουoiα αυλλoγξ ilλεxrQιxιilν oιδ{qων, χηυξινδγ

1ι}' τci; xαλυτfqαE τιμιig

TAKHΣ ΔAPHΣ
'Ι:ΙλεxτριxαΙ 6γxαταοτdoειζ

EΛE}ETIκΗ AΓoPA
T& ιilqαιιirερα xoμlpιlτε1νt]ματα δρoλoγ(ωv,
xooμr1μιiτιoν xαi gαντδ6 εΙδoυ; μπιξοi, τd

τελειιirεqα ραδι6φωvα στi' Κr,τciαcημια

'Αδελφοi xPlΣΤoΔoYΛoY
'Eπιοxευdξoνrαι xαi διoρ0ιilνονrαι
Pαδ"6φωvα xαΙ'ιλqoλιiγια'ταντι',c τrjπoυ

Ζ^xAPoΠΛΑΣΤΕι()Ν
o
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ii Me Ti ραvTlσεζ Δεv-
i, δρoκoμε κσi εTvor τδ
.i δ€vδρα σoU κοδoρ6;
.. 'Αgοoλδq μθ τα πoγKo'
;: σtΙfoυ φημηq 'Aγγλlκ6
. ΦAPMAI(Δ θτolρiοζ MOPΦY

ΓεvιxδE'Avτιπριiοοlπ6g Nαoiοη9

o. κAΣAπHΣ

ii PETΣ|ΝA AΓNΗ
;i MoNoN ΣToY ΞrιΞτANloτH
:i

ii Koυζiγα €xλεxτri _ Μεξ6δεg δρεxτιxo(

f$ ! ι διδει1'1rAvov κατdoτημα νεωτεριoμ6ν

dvδρικι, ν κol γυναικεlων εlδ6:ν ε1ναι dαφαλδg

ιlg τi1v τJλυ μαq τo0

NιΚoY κYPlAKιΔH
Πλoυα(α oυλλo1'i1 o' δλα τd εΙδη

Θθλετε ξεκo0i.lαoτη κo0ρoα;

Θθλ ετε dναπ((υτιΚδ ταξεiδι;

Ζηιξoτε θπιμ6νωq τfi, πoλυιελεoτdτην dερoδυvα

μικ{ν BυιcK μθ μδι6φωvoν.

xPlΣτoΔ. MικPonoγΛoY
Τιμαi ταξi. Σταθμει,oιg (Κ αμμt/α)

Θ€λετε €,ιι δδρo xρξυ-1ιo' Ev.l δriρo- να π,οoη l6 πο

1ωρig πoλλαλε pτα. Kατ' ευθειαν oτην πηγη 0:λιr.δν

ΣΩKP. κ. ΔANΔANH
Δ6ρα που μivoυι oτοΟ ΔAi!Δ cNl-]

_.νι.{.ν\,ΦΦ ΦΦrΦΔ +rι-ι'ri-i,

'A0ηναixd 'Yπ,rxrilιιoα, EΙδη Νεαιεφolωi aιξ
xαλυτι'gα; r1μιig oτδ Κατdαrrμα

l. !'ΡHΓ0P|AΔιl E Σ. ΣΠAPΙΣll
'Eφαρμογl'1, Ko1ιιμιiεl1g, Στεqaiηe
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IΞlVl Π El P l EΣ, Ξ l(EιμE!Ξη Ξ x Θr\t A
@}oσoooΦ

EItcl]<Ar\r\lEPΓ}{TH

c!lΝAlvlΓIEr\ΘY
B', MEΡoΣ

Καταπoλ6μιιon εxΘρΦv
και αoΘεvειΦv
τnq αμπ6λoυ

iγlε πρoι.lποιΘEση τηv πρ,oαναφερ-
9εiαα γovιμ6τηtα τoυ εδ<iφoυg,

ιirστε vα αυξηrθεi η φυαικξ αvτo-

1f1 τoυ κληματog' πρ€πει να γiνε-
ται πρooπιiΘεια Φrε6 τoν αμπε_

λouργ6, Φoτε 6λε9 οι aττqραiτη-

τεg επεμ66σειζ να γivovται ατην

<bρα τουg τo κλf1μα να αερζεται
καλxi και να 61ει μια f1ρεμη ανd_

τεωξη 'και ιδιαiτερα με τιg καλ-

λιεργ,ηπικ€q μαg φρovτιδεq να μf1ν

καταoτρ€φoυ,με την ιooρ,ρoπ[α

των oικoσυατηβτων μεταξ0 ω'

φελ[μο:ν και Θλα6ερδν oργαvι'

oμ<bν.

Eδri δεv xρειc1ζεται να γν<ορ[_

ζoι.ltμε τα π<ilrτα, αρ'κε[ να παρα_

τη,ρo6μ,ε και vα ζυγζoυμε τα υ-

π6ρ και τα κατιi ταrν 'επεμ6ιiιαε_

cbv μαg,. Πoλλ€g φop€c η 'μξ επ€μ

6αoη fu.., αlr<bλεια παρωyalγf g

π.χ. του 1 - 2o/o, εrκλ τo κ6oτoζ ηg
επ€μ6αoηq Θα f1ταv μεycλιiτερo
σε αξiα και ioιoξ πρoκαλoιiοε
και α,νετιι,&}μτμεg παραv€ργ ε ιεξ.

o Kανοvιoμ6q λa9,2/9ι μαq δi'
νει ην δυvατ6τητα να επ6μΘoυμε

με ι.|.lεlκαoμοιiξ για τηv κατωττoλ€_

μηση ταrν αoΘαρoτ6ροrν αcrθενει-

ιbv τηg αμπ€λoυ.

Η 6ιoλoγικf γ'ε<ο,ργiα λoιπ6γ
δεν απryoρειjει τoυq ψεκαoμo69'
6πο:9 πoλλoi λαvΘαoμθνα πιατε6-

oυν, Θζει 6μω9 αρκετoξ περιo_

ρυoμo0g στου 'στην περiπτcr'oη ηg
Θιολoγικfq αtrιπελoυργiαζ ξεπερ_
νιoιjvται.

Στιq επ6μενεq ,σελi]δεζ, γ(νεπαι
o$γκριoη τoυ (προγριiμματog κα-

ταπoλ6μ.ηoηξ rqχΘΦv και αοθtsvει'

Toυ
Tριiφωvα l'!αρκoΘfrn

riν τηg αμττ€λoυ ,με 6eioη τα 6λα'
oτulι& tηq cτ<iηδιΦ>, πoιr εκπ6ηoε
η X. ΣπιvΘηρ'oπoΦλoυ, Γειοπ6νoζ
τoυ Διεπαγγελματικo0 Συvδ€αμoυ

oiνoυ oiΠΛΠ Ιl&o'υoαq, με ro
πρ6γραμμα τηg 6ιoλoγικfμ κατα-
πoλ€'μηoηg πoυ εφαρμΦααμε εμεiq
oτo αμπ6λι μcrq τα τελει:πα[α x,ρ6

ΛυΦ η παρoυoi,αoηl Ei\μαι εν_

δεικτικτl και δεv αlιαε lεi τov κα'
v6vα δισιι cπιωg λ6ει και η ι{.

ΣπιvΘη,ρoπoιiλoυ δεv εlναι 6λε9 oι
περιo1€g εξ' i]ooυ κατΦ},ληλεg

για Θιoλoγικf1 αμltελουργiα 6πωg

iαωg η περιo1ξ πoυ 6'ρ1ιακεται τo
δι'κ6 μαg αμ'ττfλι.

ΚΑ"ΠA]ΠorlιEF'ftΣtΙ EκΘIIE}N ΚAΙ lιΣΘΕΙ\ΙEΙΩN T*tΣ δΙιlnΕ ιoY

BΛAΣTi1KA ΣTΑΔlA

αντιμετιi}rιισιi τoυξ

AΣΘEΝEIEΣ τ. Αμπ6λoυ με τηv 1ημικri ' oυμβατlκi'1 με τηv βολoγrκi vεωρy_ig
Yεωρvlo oυvioτΦ,μεvα καvoYlομδc Εσκ 2092/91

φδρμοκo

Λ,. Πριv αι6 την €κ'

11υ€tl
Δακβρρoια

Φ6μoryη
'Ιgκα

Tετptw1oι
Λoιπ6 αr&ρεα

Πoλτoi δινιτρooρ'Θo-
κρεζ6ληq (Σελιv6ν
κ.λ.π.).

Kαμiα επθμ6ααη

Β. EL'σιτιrξη oφΘtrλμιbν

Bλαοτ6q μf1κoυg 1 '
2cm

Σκoυλf1κι τ<οv ματιcbν
Eρiνι.loη
Tεερ<iνι.l1oι

Φ6μoψη

OρΘεν, Θειovt'αv, Ντε'
α(g' Tαμαρ6ν', oυλτ,ρα'
oiντ κ.λ.π.
Bρ,6ξιμo Θεi'o

Περoτπlλ, Απ6λλo,
Miτιγκαν, Kελθ€ι:ν Mι-
τακ, Tενrτιoν κ.λ.π.
Mικαλ, Φoλπετ, Λvτρα
κoλ κ.λεt.

l{αμiα επ6μ6αοη
(To <rκoυλf'κι των μα'
τιιirv 6oσκ*ει κdταr αtα
16ρτα και δ€v αγεΘαi-
vει στo κλf1μα. Tυ16ν

απcilλειεg iταv κ*τιο
τoυ Ιχ)
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,BΛΑΣτlκA ΣTΑΔlΑ AΣΘEΝElEΣ τ. A,μnδλou

αvτιμετΦπιCπl τoυq

με τηv 1ημlκf - oυμpoτlκr] με τηv βrολo-γr11l vεωο'1tiα' γrλρiiδ oυvrαrδμεvα καYoγιoμδc ΕσK 2os2|91

Γ. Mf1κoq βλαατιbv E'ρiνιroη
Tετρtrrru1oι
Φ6μoψη

Eρ€ξuμo Θεio
6;ι<.rq oτffiιo, B
αττωq oτ<i1διo B

Kαμiα επ€μ6ααη8" lO cm

Δ. ΙW1κoq βλαoτ<ilv
I,0 _ 3,0 αΙrt
(Δ€κα βρεq μετ*)

Περov6oπoρog
Qlδιo (μπ6oτρα)

Mικιiλ, Λντρ,ακ6λ' ιDoλ

π6τ, Mαv€ττμ, Pιvτoμιλ
κλ.π.
Bρ6ξιμo Θεio Mπαιrλε_
τ6ν
Tαιαg x.λ.π.

Bορδιγtλειoq Πoλτ69
o''1oλ

Bρ6ξιμo Θεio
0,2 - 0',4"o/o

E. Σn&διo τoυ μoιiρoιl Eυδαιμ'!δα Ναυ,Θακβν, Eκαλoυξ'
Kαβτε1,
Γ*ιεαig1, Ιvooyκιiρr,
Παρι5cθειo Λcrγ€'iτ1

δποrg ατo oτdrδιo' Δ
d,τιωg oτο ατ,&lδιo Δ

αr.ιvf1Θ<,tζ, κcημι& ε:r€μ

οΦη

Περoν{ryπoροc
Ωiδιo

6rιωq
6παrq

αr&διo Δ
oτΦδιo Δ

Z" 'Αiv,Θηoη Θει&φιoμα Θει*tφιoμα
2,5 -3 κιλ& οκ6νη/oτ'

Η. Mετd( την dαΘηoη
Kαμτ6δεοη

Περov6otιoρog
Ω(διo
Boτρδτηg

6π<o9 oτo ατ&διo Δ
6πω9 ατο ατ<ilδιo Δ
ΡoΘλdρ1, Ρoνιλ6ι'1,
Γlεοτoι}:[v Καρπεvταζiμ'
κ*τrταιν κ.λ.π.

6πα19 <rτ<iιδιo Δ
6πω9 ατΦδιo Δ

Kαμlα επ€μΘααη

Θ. Στ&διο
τoυ μπιζελιoι]

Ei.lδαιμ(:δα
Περc,υ6'oτιoρog
Qiδιo

6πω'9 oτo crταδιo E
Χαλκc,:jχα, Αντρακ6λ
κ,λ.π.
Bρr6f.ιμo Θεio, Μπαiiλε
τ6ν κ.λrrι.

B*κιλo Θoυ,ρινγκι{ν-
σηq

Bορlιγ&λιo πoλτ6
a'6oλ

B'ρ€ξιμα Θεlο 0'l _

σ,ao/n

Ι ' Σπiδιo
τoυ γυαλiαματog

ΕυδαιμlJδα

Περον6oτιoρog
Ωiδιo
BoτΦηq

6πο19 οτo oτdδιo' ,E

δπιοq oτo ατ&διo Η

6πι,19 ατo ατ<iοδιo Η

6πι,:q oτo oτ<iδιo Η

6πcοg otr<iδιo Θ

Δπωg otr&διo Θ
6irπog oi&διo Θ
Καμ!α ειτd6βΘαα11

K. Πpιν tην αrρiμαrεη Eυδαιμ[δα

Boτρι)τηg

Kcrτ* πρoτi.μηση με μι
κPηζ ι-lτιολλειματικf1q

διιiρκειαg εyτoμoκτ6-

vo 6tτωq oι πι;ρεθρivεq

μ6ινφrilg κ.λ"ιτι.

Ιξltεvλ6tτ - Kαρμτιενtα

ζiμ κ.λ.π.

δτπoq ατ*διo Θ

Kαμiα ετ€μ6ααη

l ) Για τηγ Xρησιμoπolη'oη, αυτd}ν τωv

X. Σ]τtιvθηρoπoι1}.oιl.
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Γεωργtκ&

Παρατιιρltoειg:
α) o xρηoι:μoπoιo6μει,oq Boβιγ&λειoq πολτ6q

οτηv 6ιoλoγικf1 κα}λι€ργεια f1πιαg μoρφηξ με πε-
ριεκτικ6τητα λιγrbτερη τoυ 2σo/q οε 1αλκ6. Λκoλου-
Θcirvταg τιg πρolδιωyραφξ τηs γφμαvικ{g o1oλf1g
6 ιoλαyικf1g αμπελoκα}λι€'ρyειαg πρθττει o Χρησι.{μo-
πoιηΘε(q 1αλκ69 γα ε[γαι κΦτιο απ6 τα 0',3 κιλ& τo
1ρΦvo ανκi στρεμ. (για προφιiλαξη τcοv υττoγε[ι,rν
vερι5v). Αυτ6 επιτιrrx<iαεται 'εΦκoλα με ψεκαoτιx6
μηχdγη,μCl v€αg τ91ι"oλoγιαq.

β) oι επεμ6&oει9 εvαντlov του Ωιδioυ (Mlπιi-
oτραg) με βρ€ξιμo Θεilo και oκ6νη εivαι αιlxv6τε_
ρεζ στιξ 6crτιρεg πoικιλlεq πo,υ, ε(,ναι πιo ,ευα[oΘη-

τεg. To παραπ<iνω πρ6γραμμα ΦαφΙ€,ρε:ται ατo Ξι-
v6μαυ,ρo.

y) Tu16ν εμφ<tvιoη tετραv01oυ, πoυ αυνflΘωg εi_
vαι αμελητ€α, καταττoλεμε[ται lμε τo ΘειΦ.ι τo o*

'^io €ται και αλλιcξ xρησιμoπoιo,6με.

δ) 'ooo oι Θλιioτoι εlναι μικρoi l0r _30,οm, iι(α-
ki εiναι τo ι|rθκαrlμα vα γ[νεται με τηv μη;1αvf1 τηq
πλ<iηg Φατε ryα μf1v oι.lμπι6ζετGι τo} €δαφoq ατι6
τo τρακτ€ρ,, αλλd και για oικoι,oμ[.α ιpεκαoτικoυ
υγρoι].

ε) Mε την πρoU'π6Θεση 6τι τo αμπ€λι αε'ρ[ζεται
καλ(i tcαι ξει παρωycoγf κ&τιο τcov Ι,0ΦO κιλcbν
το ,στρdμμq, oι ε1ιπειρ[εζ τωγ τελευταιΦv xρ6νtlv
δεlxvoυv 6τι πoλιj δΦακoλα πρoiσΘ&λλεται αττ6 Θo-

τρi.tη την στιγ]μη στoυ τα σταφijλι,α oτα μ€αα Σε_
πτεμ6ρ,Loυ fuoι:ν ξrδη' οrριμe1oει και μαζΦoνται
πριv αρ1iοoιlrv oι Θρo,169.

Φuαικτi αυπ6 ια11ιiει 6ταγ τo αμπ€λι δεv 61ει πρo_
o6ληrΘ'εi απ6 εuδ,αιμi:δα και αατ6 Ω1διo. Tα ακα_
o!ματα τηq Mτοιtοτρ,αg επικ[vδυηlα, πρoκοcλoι3v ξε-
κ[νημα για 6oτβτη'. Ehtroηg 6μεoα o Θoρδιγ&λει-
οq ττoλτ6c 6onΘ<iει εναvτ(οv τoυ Θofτρr]tη.

Καταπoλ6μrrισι1
τnξ tυδαιμFαζ
με τo B6κιλo
Θoυρινγκι€vσnζ

H ευQαι,μilα εiγ'αι πεταλooδα
μη,κoυg περiπoι.l t2 1ιλιooτcbν. Πε-
τιi'ει ωg επ[ τo πλεllατoγ τo δειλι-
ν16 και τηlv vι11τα. To π€ταβ τηg
διαρκεi t'0 - 3,0 ημ€,ρεc, ανdλoγα
με την Θερμo,κραo(α.

lftiΘε Θηλυ'κ6 τoπoθε_τε[ τr<i.vto

oτo τααμπi και ,στιζ μiημεq μ€xρι
1010 αuy& μεγ6Θoυq t 1λιoοτo6.
Λιπiλογ,α με τo' ττolτo ζ6oτη κ<ivει'

η κ&ψιια 6γα[vει ατιrr τo αιlγ6 oε
12 μ6ρεq 'με Ι 5 oC Θερμoκροrαlα
και σε 6 ημ6ρε9 με 25 oc. [2]

Η oτιyμξ πoυ 6γαivει η κ<iμπια
απ6 τo αιηy6 εiν,αι η πιo κατιiλ_
ληλη για την καταπoλ€μηΦ τηc.
Διαφσρετικd η κ6μπια πoυ ξεκι_
ιηilει απ6 Ι 1ιλιo'ατ6 και αναrττιi-
οεται μ€xρι 'l 2 xιλιοlατ*' στην α'v-

Θoφoρiα κα'ταατβφ,ει τα dηβη και
μετ€πειτα ατιg <1λλ'εg γενι€g τρυ_

π<iει τα σταφoλια, πρoκαλcbντ'αg
τo od(πιoμα και δημιoυργd}νταζ ε
ατiεg για να ξεκιvξ,αει o Θoτρ$-
τηξ.

'Αρα ο αμπελoυργξ πρ€πει να

γvα:ρ,iζει τo. 6ιoλoγικ6 κΦκλo τηg
ευlδαιμtδαq και α:κ6μη πιο πoλ6

μ'6,αα oε αυτ6'ν τov κιi.κλo, πετα-
λοoδα - Φry6 - oκoυλf,κι, πoυ εi.-

vαι και μια γεvιιi, πρ€hει να ξ€-

ρει π6τε 6γα(vo,υν τα oκoυλf1κια

α,π6 τα αυγd.
Aυτ69 o 6ιολoγικ69 κιiκλog τη9

ευδαιμiδαg διαρκεl περ[πoυ 4,5 'i-

μ€ρεg τηv &vοιξη και 3,3 τo καλo-
!(αιρι. Avαπτι]ooyται 3 γενι€g oυ-

ηΘωq ετησιΦq.

Jι--κ*,o- , A:o:'.*: ,T.

- 

n,' sγι s/s

6n$θαeι axl novto αnαfαtΙltΔ'

*o"ono1ξ* 
", 

αnφαilrιrτ,

κaω nrιJ Lrθ* αrlgδojulw1'\

Ψ! ,19 
ακδ}u ** γα qγonτυxQe'i dL' n9o1o$α^νt' vo d"e" sψl;'

H ακρι6ξ9 ημερo,μη,viα καταπo-
λ€μηrrηq τoυ oκoυληlκιoυ τηζ ευ-
δαιμtrδαg' καΘoρ'nζ,εται με Θdοη
τιq oυλλfψειξ τoυ ,εν,τ6μ0υ με πα-

γtδεg. To δ6λαr'μα στιq παγιδεζ
ε(vαι η στo εργαiσ'τξ,ριo παραo'κευ
αζ6μενη φερoμαvη τη,g Θηλυ'κιιig
ευδαιμ1δ,αg, η oπolα τρα6&ει τιg
αραενικ€g ευ,δαι,μ[lδεg oι oπo(εg

ι.ι|'ιαιιro{rν 1βq(r στηv πΦ/ιlα κo-

λ,<irrε και μ6vo,υν εκε['
Η πωy(,iδα ατo αμπ6λι πρ,€arεt να

το:τoθετε[ται μ€oα Abιριλ[oυ 6ταv
κ,αι ξεκιv<iει η πρ,cilτη γενι<i τηg
ευ,δαιμlδαg. Eμε[g ατα 1Φ0 ατρ€μ

ματα αμπ€λι κρεμo6,με δυo πωyi-
δεg. Mια oτο παλαι6 κ'αι μια στo
νEo α,μπ€λι'

Κιiιθε δε0περ,η μ€ρα πρ€πει o α-

μ'πελoυ'ργ,6q vα Θγ<5οζει ΦTτ6 τηv
την παγ(δα τιg πuαoμ€νεg ευ'δα'-

μ[δεg και vα τιq κατα'γρdφει.
Mε ηv εξ€λιξη τηζ γενι&q συ-

}.αμι6dvoνταL καημερινdrg ται πιo
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πoλλ€g ευδ,αιμiδεg, ενδ μετι5c απ6
(να 'διιiατημα π.X. t0 - 12 ημεβν
οι oυλλf1ι{.lειg αρ1[ζoυν να μειιb-
γc,νταιΤ6τε 6ταv Θα αρ1ilαει η μεi-
(.rσΙΙ, πρ€ττει ιlα επ6μ6oυ,με δι-
6τι τ6τε uπcλoγζoυ,με 6τι Θα αρ-

1!ooυν oι κ&μπιεg εξερ16μειvεg α'
π6 τα αυγci vα κ<iνουv την ζημιd.

O κοΦoριαμ6c ηc ημε,ρομηνlαg
επ€μ6αoη9 γivεται με τoν [διo

τρ6πo oτην o,υμΘατικξ και στην

Θιoλoγικf1 αμπελoυργ[α. Tα μ€oα
κα'ταττoλ6μη|σηc oμ.ωs διαφ€ρoυν.
Eνιir η χημικη αντιμετιbπιαη Xρη'
σιμoπoι,ει δηληηρια' την 1ρf1αη
των απο1ων απαγoρε0ει η 6ιoλoγι
κη γεrοργiα, η Θιoλoγικf1 αμπε-

λουρyiα καταπολεμ&ει τo σκoυ-

λξκι τηg ευδαιμlδαq με τov 6ιiκι'
λο ΘοuρινyκL€γσηζ. 'Eνα Θακτf1_

ριo πoυ υπ<iρxει oτην φ0oη, αλλιi
απαιτεi ιδιαi.τερεg oυνΘf1xεq για
vα αναπτυ1Θεl.

Τo 6ακτf ριo αυτ6 παρ<iγεται

πλ€oν εδιb και 1βνια εργασηρι_
ακ<i και διατiΘεται oτo εμπ6ριc.
Eμεi.g 1ρηαιμοπoιoιiμε το α1ετικ6
παραoκεi*'α1ια με τo εμπορικ6

6voμα BACTOEΡE'INE.

o B&κιλoq αυτ69 δρα ατιo'κλει-

oτuκf oτ'i κ*μπιεg τωv λεπτιδo_

πτ€ρων lιτ; δεγ εYτιφ€'ρ'ει καrv'6γα

αποτ6'λεoμα ατα αυγ( Crrην πετα-

}'cιi,δα η αε oπoιoδfποτε 6λλo o'ρ"

γαvιαμ6.

M6λιζ η κ<iμπια τον φdει μετ&
απ6 25 λεπτιi αρ1iζει η δι&τρηoη

τιον πρ'ιirτων κυττ&ρcrν τoυ μεσεγ'
τ6ρoυ τηq. Λiγεg cbρεg μετd oι
κιlμπιεg oταtrιατ<iιvε να τρ€φoνται

και oυvf1θαιg πεΘα[νουν oτιg επ6-

μενεg 24-25 tbρεq [3].
Για γα κ<iνoυμε τcv 6<iκιλo πιo

,ελκuατικ6 για τηv κ<iμπια, πρo-

oθ€τouμε oτo 6υτ[ο κ,αι ζ<ixα,ρι
περ[lπc'υ €να κιλ6 oτoν τi6vο.

FΙ καταγραφf1 των oυλλf1ψεοrν

oτo αμπ€λι μαζ τα τελευταlα χρ6
νια €δειξε 6τι τo μ€γιoτο τG)v

πτξoεων τo εi1αμε περiτιου μ€αα
Mαtoυ, 16/2,o Ιoυνioυ και 16/20

Αυγo0'ατoυ'

Tοv Ιoιjλιο 61oυμ,ε μειω'μ'€νη €ν-

ταoη πτξoεοrγ συγlκριτι|edi μ€ τoυξ

πρoαvαφΘρ-6μενoυζ μηνεζ'' χω'ριc
6μιω9 να μπoρo6μ'ε να πo6'με με
Θε6αι6τητα. 6τι €1oυ,με αντioτo'-

χα και μικρ,6τερo f καθ6λoυ κ[ν'

διwo προoΘoληq Φττ6 τo ακoυλf1κι.

Toν lοδλιο τoυ 1993 εi1αμε την

,iοΧημη εμπειρι'α να μαξ τoιμπξ-
σει τo ακoυλξκι 6'λo o1εδ6ν τo α-

μτr€λι, εvω η πτηση τηc ευδαιμf-
δαc f1τατ πολιi xαμηλf1, κ<iνoντdg

μαg €τoι να πιoτ€ψου'με 6τι δεv

ι'ηρχε λ6γοq επ€μ6ααηg. Eiμα-
oταv 6μω9 τυ1ερo[ δι6τι δεν υ_

τηρχοrv 6ρox€c με απoτ€λεoμα γα

ατεγvιiαc υν c ι τρυτη μ€',:-< ρι.b'r'εc .

πcυ ξταr- ακ6μη :-ρ<icινε-{' και }ci

μf ν 6y.oυ με εττιτrτιiroει-c.

Ιv16νoγ εciv δεν πιανουμε κcrΘo'

λου ευδαιμ1δεg και αφο0 επιΘε-

Θ,αιδooυμε τo γεγον6g αυτ6 και

με ciλλεg ποcyiδεg oτηv περιcxη,
τ6τε δεν πρ€πει vα ι}lεκ&ooυ'με'

E&ν 6μω9 πιΦνoυμε €oτto και
λiγ,εg, dιπωq αυv€6ει καΘ' 6λo τo

199'4, Φτε η εμπειρια ιξδειξε 6τι

πρ,θπει να ψεκ6ησoυιμε,.

Ιζαταγραφfi eυλλflι}εωv
ευrδαιμ{δαq
και επεμ66οει'q

o Π,ρo6ληματισμ6ξ για τo π6-

τε ακριΘιbq πρ€πει vα Ψεκdcσoυμε

μετd την κατ,αγραφ{ των αυλλξ-

ψει.rν δεν 61ει μ€1ρι α{μερα τε-

λειιiloει. Eμεlg ψεκιiζoυμε με τov
EΦκιλo Θοuριv1zlκι€vσηζ, το αμπ€λι
oειρ'ιi παlρ<i oειρci μετ6 την δια-
πιστω1ση τoυ μ€γιoτoυ τα)v συλ-

ληψειοv και εlιαvαλαμΘ<iνoυμε τov

Ψεκασμ6 μετci πε,ρ(πoυ €ξι ημ€ρεg
oτιq υτιoλoιπεg oειρ6q.

Συμπερ&ο,ματα
Η Θιoλογικξ καλλι€ργεια τoυ σ'

μπελιo6 oην N<ioυoα και γενικri
oτηv Eλλ&δα για πoιoτικcbq αvα_

6αθμιoμ€να κραoιιi 6xι μ6νov εi
ναι εφικτξ 6ιπcoξ €δειξε η δικf1

μαζ περiπτωoη, αλ}"d ε'πιΘ&λλ,ε_

ται σXε136v εκ τΦ1, πραγμ<iιτω'l'

δι6τι ο περιoριoμ69 τηq παραγω-

γtq τoυ αμτιελιo$, κ&τιo οcτι6 Ι .

o0lO κιλ* τo ατρ6μμα, καθιατ&
την αζ<*τoιlxo χημικη λ0πανoη

τροq αoξη'αη τηζ παραγΦγηζ xω-

ρiq αvτlκρυoiια.
Ε';:lαr1q η eiολογικ'ft αμπελoκαλ

λr:ογεια εκ'ιj_ξ τι,:ν πολιi oo6αρεbν

rc'.ων ε9Jρμογηξ τηg' πρo'αταο[α
:τερiΞciλλ:vτog, υγιειν{q διατρo'

φηξ' crvαΘαΘμιoμθνo εμ.πoρικδq

:ιρcι6l' κ.τ.λ. ε[vαι και οικoνoμικ6
τ€ρcξ τρ6πcg καλλι€ργειαζ για
τcν αμπελουργ6.

Για lOo στρεμ. αμπ€λι δαπανf1-

σαμε το 1994 205.0'0'0 δρx. για
Θει<iφι, Bcρδιγ<iλειo πoλτ6 και
B<iκιλo Θουριιγκι€voηg, εvcil με
τιζ πρακτικ€q τηg 1ημικf1g γεωρ-

γiαg, θα ξoδευαμε τoυλξιοτoν
1 "o0,o.oσo δρ1. παρcmcrvω.

Tα €ξoδα πoυ κ<iααμε για την

χλαr,ρη λiπαvαη σε aττ6ρoυg και
εργατικd, αv6ρχoι/ται oε t 2o.Φ0o

δρ1. τoν XΦvο. AυΦ η δαπιivη

μζι με τα ορυκτ& υλικd πoυ 1ρη
,αιμoπoιf1oαμε για ηv 6ελτi*lαη
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Γεωργικ6

τηs γovιμ6τηταζ τoυ εδdφoυg δεν
'ξεπερν<1ει με καιr€να τβπο τα €-

ξo,δα πoυ Θα εi:1αμε λιπα(νoνταg
το αμπ€λι με 1ημικιi λιπιioματα.

Eπιπλ6ov τα αvω'τ€ρω επι1ειρf1-

ματα για κo'oτολογικf υπερo1ξ
τηζ Θιoλογικηg αμπελo'καλλι6,ρ_

γειαg €ρ1εται vα επαυξξoει o κα-
νo,vιoμ6g 2:078/92 τηξ EroK πoυ ε-

πιδoτεi και τσυξ Θιoκαλλιεργητ€q
αμπελιδv και oπωρoφ6ρΦv δ€ν-

δρων, oι oπoloι 6,ρioκονται οτην
διαδικαoiα ελ€γ'1oυ και πιoτoπoi-

η,σηζ Θιολογικιbv πρot6ντωv με
εγκεκριμ€νo,υg απ6 το Yπoυργ. Γε
ιυργiαg oργανιoμo,0g (υπ<iρ1oυv

tδη τρε[g τ€τoιoι oργαvuαμoI
oτην Eλλ<iδα, €vαq απ6 αυτoιiq

μ<iλιατα με 6δρα την Aλεξ<iν-

δρεια HμαΘ[αg) με 23.iOoO δρ1.,/

στρ. Elκ των oπoiων τιg 17 .25a

δρ1. Θrα πληριbvει η ΕOK, 6ταν cι
ελληνικ€g υrπηρεoiεg ξιlπvf1οoυν α_

π6 την 1ειμερ[α vιi,ρκη και κατoρ
Θ,ιiroουν vα διεκτιε,ρ.αιΦαουν τιq δι_

ατυπcilαειg με τιζ ευρωπα'iκ€g κoι_

ι6ητεq.
Yhι1ρ1ει λoιπ6ν για μαq η δυ-

νατ6τητα το τ 995 να 'ειαττρdξoυ-

με για τα IOr0 oτρ. αμπ6λι με Θr

oκαλλι€ργεια 2.3'0)ο.0ol0 δργ. επι-

δ6"ηoη.
Aπ6 την ιiλλη μεριι1 η 6ιo'καλ_

λι€ργεια μαg αvti:yκασε ν1α πρo-

μηΘευτοliμε τα παρακdτω μηxα-

vfματα:
_ Mπροoτιv6 κoυ6d oτo τρ,ακτ€ρ

με uδραυλικoιig 6ρα1iωvεg
_ Kοπρ,οδιανομ€α - πλατφ6ρμα
_ Kαταoτρoφ€α για τo κ6ιψιμo
τωv 16ρτων και τεμαχισμ6 των
xληματ[δων μ,€αα oτιg γραμμ€g
μετd τo κλ&δε,μα
_ Kαλ6 ψεκαστικ6 μημiνημα για
oωoτf1 κ<iλυψη τoυ φυλλ<irματog
με τo ψεκαoτικ6 υγρ6 και για
oικoνομiα' (Kαταν,αλioκoυμε l.
6lΟ'0,λitρα υγρ6 για {r€κααμα ταrν

Iσ0 oτρεμ', ενδ με €να κoιν6 ψε-
καατικ6 Θα xρειαζ6μααταv 8.0o0
λiτρα).

H παραγιoγf1 tαrν 5o0 κυ6ικcirν
Kομπ6ατ, εv<b δεν fτανε δαιανη-
ρη' μαξ crτοi1ι1ε πoλλ<i χρημα-
τα, περiπoυ $QQr,iσO,O δ,ρx. τo, φ,6ρ-

τG}μα Kαι η μεταφoρd τoυ στo 'τ-

μπ€λι, επειδ{ κιiναμε τo λ&Θog να
τo φτι&ξoυμ,ε 30 χιλι6μετρα μα'
κ,ρι(i.

E)rrι,ση'ζ τιg πρ'ιbτεg xροvι€q αρ-

γη'σαμε vα καταλd6oυμε 6τι τα

16ρτα πoυ 6ρ[oτκoντ,αι αυvεr1ιilg

μ6οα ατo αμπ€λι ανtαγαrνlζoνται
τα κλf,ματα oxετικ<i με τo νερ6

με απoτ€λεσμα τo αμπ€λι να δι-

ψdει περι,σσ6τερo'.
Γενικ<i 1ρει<iζεται πιo πoλ0 1ει

ρων,ακτικfl εργ.αo[α με τηv μ€Θo_

δo τηg Θιολoγικf1g καλλι€ργειαq
κι ειγαt ο(γου,ρα απαραιtητo €να

1ρον:_κ6 διcioτημα αvαπροσαρμo-

γf1g, τ6oo για τov 'αμπελoυργ6, 6-

σο και γι,α τo αμ'π€λι.
o Σι3μ6ουλoq oικoλoγικflg γε-

Φργιαg και o σπoιoσδf1πoτε oργα-
νιoμ69 πιoτοπο[ηοηg δ[νει μ6νov
τιq Θoloικ€q κα,τlευ9ιiνσειc. o A-
γρ,6τηζ πρJ,πει vα aiναι παρ,α1τη-

ρη'τυκ69 vα οτοxε6ει ατην πρ6λη-

ψη και vα 6ρiακει λιJloειξ μ6νoζ
τoυ με απ}.ιi επιτρεπf& απ6 τov
καvονιoμ4 2a92l91 τηq EoK μ€-
oα. Να μαΘα(νει απ6 τα λd'Θη, τoυ
vα ρωτ<iει και να επιμoρ,φ,6νεται
€τsι αυ'νε1cirg.

o E,παγ'γελματiαg αγρ6τη9 6-

π(Ι)ξ καL o επαγγελματiαg 6ιo,καλ
λιεργητξq δεv γivεται επειδf1 6α-
πτibθηκε €τoι μ6ν0q τoυ η or,6
κdπo.ιoυq <iλλoυg, αλλιi πρ,€'ττει 6-

πωξ π;χ. €ν'αg κατα,σκευαοτf1g ε-

π[πλτ,:ν vα μdιr'9ει την τ€xνη αυτη.
Κλεlvoνταq θ6λιυ να oαg διηγη-

ΘkΙ) αυτ6 πoυ μαq oυv€Θη qρχη
τoυ φετινo6 καλoκαιριo0 πoυ δει-

Xνει πΦq η φ0ση απ6 μ,6νη τηq

φρoντΙ,ζει για tην ιαo'ρρoπiα ατo,

o'ικooιioτημα.

Στηv περιo1ξ των Πoλλcbν Nε-

ρ<bν πoυ Θρloκεται τo αμπ€λι μαζ
τα τελευταi.α 1ρ6νια f1ταν αιoΘη-
τi1 η παρoυ,oiα ακρiδ<,rν. Φ€τog ει-
δικd o πλη&υoμξ τoυg αυ€'Ιf1θηκε

τ6oo πoλιj πoυ ξεπ€ρ,αoε τιq I0
ακρiδεq αv<i τετραγω.νικ6 μ€τρο,
με απoτ€λεlαμα 6ταν <iρ1ιααv να
oτεγvcbvουν τα 16ρεα .oτo ιiδ.αφoq

να ξεκινf1'oουv τo Q<iγιlμα των

φitλλων απ6 τα κλf1ματα 'με πρo-
τiμη,oη στιξ επιτρ,απ6ζιεg πoικιλ[-
εζ.

Ιftivαμε παγ!δεg με πitτυρ'α +

ζξαφι + δηλητfριo και τιξ τo-

πo,Θετf1oαμε επ&γω oε νιi,Uλoν μ€-
σα στο αμπ€λι. Χωρiq καν€vα oυ-

σιαστικ6 απoτ€λεoμα.

M,€iαα oτην αrtελπισια μαζ' την

κατ<ioτααη τηv σd)'σανε oι καρα_
κιiξεg !

Στην αργf1 f1'ρΘανε l σ - 20, μετ6

To 'α,μnδλι oτο Πoλλδ Nερδ
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γΦω qτιζ 3,σo και μ€oα oε 2 ε-

Θδo,μιilδεg καΘαρioαvε το αμπ€λι
ατω l,0σσ.oo0'ακρ1δεq.

'E'ται 6πιo9 ιoo'ρβπηαε η φιiση
τα πρΦyματα στηv αrrωτ€ρω πε-

ρiπτ.οr,oη τo κ<!cvει oυνq1cξ oτoν

μικβκu^oμo τtoν oργcrvιoμbν, μ€-
σα στo θδαφoq και €ξοr,ατι6 αιyr6'
6ταv φυoι.κτi o <5cvΘρι.lπog τηv α-

φη'vει vα λειτouργf1'oει ανεv,61λη-

τα.

Nιiφι-εα 1'2.12.1994

Tριiφοlv lvtrαρκo6[τηg

Πrιγθc
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Φq/Mαiερ/Παvιiοyoq Σ0λλoγoq oι
κoλoγιxξg Γεαlργiαg Eλλ&δog' Ι-

αvoυdpιog Ι987

tI] \pEΙN]BAα. REiBscFΙαTz,
BolDEiΙ.ΙΡFLEGE, REiEENE]RNΛE
ΗRαrΙ'κ: ΗDEQFΙST. Γερμανi<r.

[.] BΛGΙLLαS TIKΙRI'NGΙIEN-
sΙS. ΣJτηρηq MπαρμπαyιoΦρηg
Tε1νoλ6γo9 Tρoφtμωv Bιo'καλλι-
€ρyειεq. Ιαv. - Φε6ρ. - Mαρt. l99l

Σελ. Ι4 Πqριoδικ6 Σιrλλ6γoυ o'ι-
κολoγικf1g Γεαlργiαq ΕλλΦδοq.

Στoιxeiα και rιλnρoφoρiεg
αrι6:

Γεοrτιoνo

Xαρo6λα ΣπιιΦηροπo$λoυ
Γεoyπ6νo

Λiντrbνη X"Bαoιλειdδη
Γεαπι6νo
Bεατρlκη Bιvtερoαjciν.
Bιoκαλλιε,ργητf1 - αμπελoι.lργ6 Δη

μη,τρ. lνlαρκoΘiτη.

ΓIANYTΣAPoΣ ΚAI MΠoYΛA
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*** Συv6;εlο απδ τηv σελΙδσ 38

μικρδv oυντ\Θωq' δραμ<iτωv, κυρi-
ωq τραγωδιcbv, (τροιγ<ilδιoν :
μικρf1 τρωyωδ[α) και για 6ιoπο-

ριατικoOq λ6γoυ9.
Aπ6 τιζ παραoτ<i!αειq αυτcbv

τωv τραγω,διιilν πoυ εξελi1Θηκαv
oε παντ6μιμoυg 6ταν κciποιog με
τη ouvοδεiα oργιivων €{.'ολλε

(τραycotδc,foε - τρΦyoυlδοιiαε) τηv
υπ6Θεoη και κ<1τωιog f1 κ<iπoιoι
ιiλλoι rμε 1αρευεικ69 κινfoειg α_

πθδιδαν τα δμilμενα, πρ€π€ι vα
π!ρε τo αρxαio €Θι,μo τηg αvαftα-

ριiαταoηg τoυ yιiμoυ τoυ Δι6vυ_
σc.υ και τQζ Bααiλιwαζ η μoPφη
((τoυ χο]ρευτικoιJ oιryκρoτ{'ματoζ>,
που 61ει ,μ.€1ρι ,αi1μερα.

Eiναι αν<iγκη λoιπ6ν να υπoΘ€-

oου,με 6τι c αρXιXcρευΦq, o αρ'

χηγ6ξ τcυ Θιιinαoυ, ιιπoδι6ταν τo
Διi,νυrco και κρctτοδoε o iδιog fl

κτi'ποιοg *λλog τo ττflλινο oμoiω-

μα ,τηξ Wφηg oτα 16ρια τoυ και
παρ&σταινε τo γιftμo oυvoδευ6με-
νοg ατι6 τoυq €voπλo.υg €φηΘoυq'

πoυ 6πω9 εiδαμε πιo, πcivcο μετ€-

φερ,αν τo ιiγαλμα του' Δι'6νυooυ

oτα Mεγιi}_α Διoνι}oια απ6 τov
να6 τoυ ,αε dλλo vα6.

Aττ6 τη ,φ<iαη, αιrτξ τoυ δριil-

μενου' 6ταy τo ,ρ,6λo του Δι6vυ'ooυ
υποδι]εται <ζο:νπαv6g> xo'ρευτ{g'
ει.'δ η π,αρoυαiα τηg Bααiλινναg
δηλrivεται με π{λινo ομο[ιομα
(εirδωλo) πρ€πει να €μεινε η φρd-
ση πoυ δηλcilνει τoυζ πρΦ,ταγωνι-
ατig του δρcbμενoυ <<o Δι6νυ,oοζ
και η iνΙπαμπoriλα (BαΘ6λα)
Mπoι]λα>.

(Συvε1ζεται)

ffi

ΠAPAKΛHΣΗ

Για vα μ'n x6v,ovται τα τε0xrι, ε\rrιμ€ριiκrτ|ε μαq €Yκαιρα
τnv \16α,διειiΘυvoαr, Κ6,Θ,€ φoρa πoυ αλλaζετε τ6π,o κατoικιαq.
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