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EKKΛHΣIA KAl (ΠoYΠoYΛoυ

Aπoκολυπτlκr δnμoolo1βαφIΠn δloμο1n μεTαεU
lΠo0πoυλoD [0l Tσopμπατζnδou roT0 τIt Ποβομoυig

Tπζ oπελευ0εpΦoεt ζ τo I9l2
Στo φιiλλo τηq εφημqρiδog <Μα-

κεδoγ[α> τηg I3ηg Μα[oυ 1912 εi-
lε τo φωq τη,g δημοoι6τηταζ μια
αvoικτη επιoτoλf1 τoυ Αιγυπτιιbη
Ι{αoυ,oαio,υ 6μπoρα απoικιακcilγ Γ.
Xατξη Παρι1oxη προξ τoν Mητρo-
πολ[τη Bερoiαg Kαλλ(νικo

f{ δημooiευ,oη αυτ{ απετ€λεοε
τηv απαρxf1 μιαζ €παyαζιoπ6ροl.
σηξ τηζ διαμξηq ιβεταξιl πλoυoi_
ωr και <tπoι1τιoυλo>>, πoυ εητi αει_

ρti ετιilν υπ€6o,oκε oτη N<ioυoα
και ηρoκαλοooε μεγιiλη ανατα-
ρα1f1 oτην κoιvoτικ{ ζωi1r.

'oπωg Θα φανεi oτη oυν€1εια,
αποτ€λεoμα τηξ επιστoληc Xατζη
Παρι5co1η ιr'ηρξε μια αειμi δια-
ξιφισμCbv και αντεγκληoεων με-
ταξ0 τcυν δυo αvτιμqxoμ€νιον ,με_

ρ[δων απ6 τιg oτf1λεq τG}ν εφημε_

ρ[δ<υv <<Jvlαxεδoνiα> και <Ν'€α A-
λξiΘεια> €τoι πoυ €λα6ε τη μoρφη
oξ0τατηg δημo.oιoγραφικf1q δια-
μ*Xηξ.

Xdριg δε στη δημooιoπo[ηαη
αυτf1q τηg διαμΦXηξ, €ηoυμε μια
γραπτf1 αυθενtικf πηγη, πoυ α-
πεικoνiζει αν<iγλυφα την τελευ-
τα[α, απ6 τιg αλλεπdλληλεq' φdζ-
ση αvαταρω1flg τηζ κoινoτικ{g

ζωηζ τηξ π6λεω9'.
_1._

Γl oιxoγ€vεια ΧατζηΠαρ6oxη t-
ταv παλαιti ναoυαddκf1 oικoγ€-
γ€ια. oι τρεig αδελφoi Xατζη,Πα-

ρtiσχη' Γειiργιog' Eπαμειvιilvδαg
και Θεoδ6oη9, ε11αν μεταναoτε9-
'σει στηv ,\iiγιlτττo' 6πoυ, εμπoρευ-
6μεvoι, απ6κτηοαv oη'μαιlτικf oι-
κοvo,μικ{ ειlμξρεια.

o €vαg ατι6 τoυg τρε[g αδελ-

5δl

φοιiq' ο' Γεciργιοq, τo I9l2 επιακ€-
φθηκε την πατρiδ'α τoυ, πρoκει-
μ€νoυ να τελ€αει τoυζ γ&μoυg
τDυ με τη Mαργιo'ρ(τoα, τo γ€νog
Mπ€ρoυ.

Toυ
ΓιΦργoυ Toυoiμιι

Η iκδοαη, 6μωg, τηg αδε[αgτoυ
γαμου, πρooθκρoυoε στην dρvηoη
τηg Eκκληo[αq. Για τo λ6γo 6τι
η oικoγ€νει<i τoυ' ωq πρoξ τιq κoι-
νoτικ€q τηξ ι.}πoXρειirαειg, τcημια-
κιilg δεν ξταν τακτoπoιη'μ€νη, o
Aρ1ιερατικδq Επ(τραπog Νε6φυ-
τog αρv{Θηκε τη xoρηγηαη αδεi-
αζ.

Για να γivει πιo καταληπτft η
dρvηoη τoυ Α1ρxιεpατικoΦ Eπιτρ6-
που, αξiζει vα αvolξoυμE μια πα-

ρ€vΘεoη, που αφoρd τo τoπικ6
εκπαιδευτικ6 και κoιιοτικ6 σι1_

στη.μα τoυ τ€λoυg τoυ I9oυ και
τωv αρ1ιbν τoυ αιιitv<r μαg. Δι6τι,
πρ6κειται για πολf αξιooημε(ω-
τo για τα qxoλικ<t 1ρονικd τηg
ιrπ6δουληg Μακε$oviαg φαιν6με-
vο, του, oμoλoγoψ^ι€vιoq' πρ€πει
να λη:φθε[ υπ6ψη ωπ6 τoυq μελε-
τηt6g τη.g παιδε[αq κατιiι ην Toυρ
xoκρατ(α.

Λν κσι τα α1oλεiα τηg Ndoυ-
ααξ δεγ ε[1αν π<1γιoυg κεκτημ€-
voυg π6ρoυ9, εv τoι}τoιq θεαlρo$v-
τo απ6 τo Σiλλoγo ΔιαδΦαεtlg των
Eλληνικ<ilv Γραμμ&τtlν αl/roσυν-

Φρητα t(αι, (rζ εκ τo$τoυ, δεγ ε-

λ&μΘαvαν oυδεμ{.'α επι1oρf1γηαη
απ6 τo αvεπ[oηpo αιπδ Yπoυρ-

γε(o Παδε(,αg τoυ αfu3τpωroυ
Ελληνιαμoιi.

Διc( τo λ6γo αυτ6 η Koιv6τητα,
ηδη το 1880, απ6 τoν και,β δη'
λαδη που την κoινoτικf1 εξoυαiα
αoκo0gε η τ<iξη τωρ πλoι.ιo(ωv,
εs€απιζε με κoιvoτικη πριlξη δια-
φ6ρoυg τρ6πoυ9 προg oυντξρηοη
τ(Ι)ν o1ολε[ωv. oι τρ6πoι αυτoi
ουν[oταvτo κuρ(ωg oε φaρoλoγι_
κη εττι6ιiρυvση στηy προικoτiμη_
σΙ}' σtηv παραγ<oγf1 των σrαφυ-
λιbv και οivαlν, i1 oε ειοφορ€q που
,iτιαξ καταΘληΘ€ντεg επωyιιbνov-
τo.

Evδιαφ€ρov παρουoι<iζει ο tρ6_
πog ειo,rτρ&ξεωζ των o1oλι,κcirν και
κοινοτικcbν π6ρι.lν σε πεiριπτω'ση
αθ€τηoηq τηg υπo1ρε<boεωq. Σιiμ_

φα}να με τo παραπιiνοr κoινoτι.κ6
πρακτικ6 τoυ Ι 8Eο, αrι6 δoουq
δυoτροπor}vταq εi1αν τ€,κνα oτα
oxολε[α' oι ειoφoρ€q ειαττρ&tτov_
το δια τoυ απoκλειoμorj τωv τ€-

κνων τ(,)ι/ απ6 τα o9xoλεiα. A_

πo δ,ε τoυg λoιπo69 ειoπρ<iττov
τo κατι1 πιiααv ευκαιρiα, πoυ oι
oφ'ειλ€τεg ε(1αv ιxr6Θεlαη fι ανιiγ_
κη αrι6 τιξ κotνoτικ€q αρx€g.

Δυo α,πoατιιiιαματα τωγ σχετι.
κcbν κoινoτικιbν απoφ<iοlει.rν ξoυv
διαoω'0εi oτην uτωψη δη'μoαιoγ,ρα

φικη διαμηη και 6ε6αιιirνoυν τηv
κοιvοτικf1 αυτη πρακτικf1.

Συμφιlvα μdλιατα με τα παρα-
πdνω πρακτιtαi, ε[1ε cΓrτoφασισΘει
6Χι. μ6νο η κΦτανryx(αoτικf1 εi-
σπPαξη ττ,,}ν oφειλoμ€νωv' αλλ&
και η αrιαιτηαη τ6κι,rν, ακ6μη δε
και η θκδoon εττιτιμioυ ocπ6 τoν
Mητρoπoλiτη μ€ ηι, απειλξ <<ε€,ω-

εκκληoιααμoΦ>.

-n-
ΑκριΘιilg σΙ€ crυτη τη Φεoμo-Θετη-



Ioτoρικ&

μ€νη κοινoτικf1 ηρακτuκξ περi δυ-

oτροπο6vτων και ,μf1 τακτoπoιημ€-
γωv ταμιακ<bg εγ€πιτιτε η περi-
πτ(ι}ση Γ. ΧατζηΠαρdη1η. Δη_

λαδf1 ο XατζηΠαρ<iσχηζ δεν €ιXε
κατα6dλει τιζ υστoχρ€{bσειξ τoυ
απ6 φoρoλoγικξ επιΘξρ,υvση xαι
επiτιλ€ον κασυοτερroι1σε τηv παγι-
ωiμ€νη τρ(λιρη ειοφοριi ηζ σιl(o-

γενειιiη τoυ.

Αντi δε να τακτoπoιηΘεi ταμια-
κcirζ και €τoι να λ&Θει την &δεια,
€απευ,oε γα κΦrαγiyεiλει με ανoι_

κτf1 ετιιcrτoλi gτην εφημερι1δα <Mα

κεδovtα> τηζ Ι 3ηq Mαioυ Ι 912 τoν
lνΙr;τροπολiτη Bερoiαg Kαλλiγικo'
.lτου ηvε[1ετo θvα τ€τoιo Koιγo-
τικ6 STΑTαS στη N<ioυoα και
γα δηλιioει 6τι δεν πΦκειται
να κατcιΘιilει τιξ uπoy-ρε<}oειg

τcυ, δι6τι δεν ξει εμπιoτoorΟνη

σττl κoινοτικη διω1εiρηαη ωυ K.
Χατζηλlαλαiαη.

_-**_
'ooο και.ρ6 η κoινoτικf1 εξoυ'

oiα 6,ριoκ6vταν στα 1ιiρια του

<πoι}toυλo>>, η τdιθη τ&rν πλoυo(ων

Nαoυααiων επεδiωlκε με κdΘε τρ6
ττo να 6ρioκεται σε διαιρlκειξ πPo-

oτριΘ€g με τo Koιvoτικδ ΣuμΘo6_

λιo. Προ,oπαΘoι3oε vα δη,μιoυργεi
oξoτητα και <εμπ6λεμη> μεταξ0
τ(rγ \καtdσταoη, o6τω9 ιboτε vα

δυκαιoλoyεiται η μη κατcι6oλ.ξ

τG}γ xoινοτικtbν των υπo1'ρεdroε_

(,)y..

Δυ'α1ερα(νoιrτEq τo κoινoτικδ €ρ

γo και δ.υoφημ1ζoνταζ τoυq κoι_

νcτικo6g dρ1oντεg, πiοτειrαν 6τι
θα τo,υq εξαναγκιiiooυν ειq παρcr['

τηση.
Η λυoαtilδηq αvτιπdΘειd τΦν

προξ το <<ποirπoυλo>> και η επ[μo-
vη ξρvηoη τG)ry κoιl/o,τι.κcbν τοrν υ-

πο1ρε<boεαlν ι1aει διααooΘ'ε[ αε €-

vα δημoο[ειrμα τoυ K. XατζηMα-
λoιiαη, 6πoυ αιrαφ,6ρeται η περι-

φημη φρdση τω,v: ι<ΙTi θα κd,μει o

ΧατζηMολoιioηq; Ti ημπoρεl. να

μαζ κι5oμει; Eιμε[q δεv δiΦιlμε

πεvταρα).
Η περiπτcοοη ΧατζηΠαρ<io1η,

ωq προερ16μενoυ απδ τη τd(ξη

τoυq, τoυq παρεi1ε την κατ6λληλη
ευκαιρiα δια την δη'μιoυργ[α v6-

(rν αντιπαραΘ€oεcov και €crrtευααν

να την εκμgταλλευθbrjν.

Mε τη Θoξ,θεια τoυ vαoιrσαiκo6
λ6rμπυ ττ}ζ Θεσσαλovlκη4, δημooi-
ευ'σαν τηv πρoκλητικf1 διαμαρ-
τuρ[α τoυ xαζηΠαμiοχη στηγ ε-

φημερiδα Mακεδονiα, η oπo[α, 6-

πωξ πρoαvΦερα' απετ€λεαε την
ατιαρΧη μιαq ν€αg αναζcοτωβoε_
('ζ.

To 6τι. δε, 1ρηoιμoπoiηocrν τov
XατζηΠαρdcη1η Gξ εvεργoιiμεν6
τoιξ φαιγεται και απ6 τo λεγ6με-
νo τθτε ακοrτττιx& oτη Νdoυoα
λαiκ6 απ6φ,θεγμ€r: (oι τσoρμπα-
τζfιδεc €ρραι1,αv τo γαμf1λιo €vδυ-

μα i(αι τo 6δοrκαν oτo γαμ6β να
τo φoρ€σει).

_r__
Η <iρνηlαη εκ μ€ρoυg τηq παρα-

τ<iξεωg τωv πλoυo[τ,rv τηs κατα-
6oληq τ(δγ κoιι4oτικd)ν ιrπo,1η1οε<il-

σεβ)ν' πρdζγlμdrι, δυox€ραινε τη

λειτoυ,ργ[α τι,rν qxoλε(r.)ν και τα
κοιvoτικd πρdty,μdτα, δι6τι αντι-
προotilπευ'ε ττoλ6 υψηDνo πo'αooτ6
τωv κoιvoτικιirι, @ων.

Aρκε[ να oηlμειιoθε( 6τι 32 o,ι,κo-

y€νειεg πλoυo[ωv, oι πλ€ov μεγα-
λoδαlρηταt τηζ Koιv6ηaαg, αρ-
voιivται τηv κατα6oλi. Για να γiνει
δε αvτιληπtt6 τo μθyεΘοq τωv δι-
αφευγ6vτοrv, 6vgκα τηg αρvdοε<bq

τ(Ι}ν τroρων, αvαφ€ρoιψε τιξ εκ-

κρεμεig ιrπoxρειilαειg lΙ πλoυot-

ων, τιζ oπo[εg εξφοηrκ6οΦηκαvνα
τιζ κΦrα6&λοιyv δι6τι αττoκλε[ιoθη-

κΦ τcr τ€κvα τcογ απ6 τα α1o-
λεια: Αφοι Koκκ[γoυ γρ. 5oo, Α-

φoι Γl. Σεφερτζ{ γρ. 3ο0, Γ. Tbυρ
πdλη γρ. 6{Χ}, Nι,κ. Πλατgoι}καζ
yρ. 5i0ισ, Γ. Λ6γtyοq γρ. 30o' Aγ-
γε}Jdxηq Ftr. Α]γγελ*xηq γ,ρ. 300,

Γ. lνIποιπdρ1ξ γρ. 30ο, Δημ. Πε-

1λιΘ&voq γρι. 2λ3,Γρτtγ. Πετρlδηq

γρ. 150' ΣτoΦρog Λαναρdg γρ.
Ι50 και Σττ. Λαναρ*q νP. 75,

_11 _

Η δεδικαιoλoγημ€νη, λοιπ6ν, <iρ

vηση τoυ Alρχιερατιlκo$ Eπιτρ6-
που NεoφΦτoυ, €δcroε τo €vαυoμα
για να αρ1iιαει η παραττιicrvco ξ6-
τατη διαμιil1η μεταξ$ (τσoρiμπα-
τζηδωυ και <<πo6πoυλο>> η oπoiα
μεταφξρ,Θηiκε και διεξξ1Θηrκε απ6
τιg ατfλεq toυ τ0πoυ ηξ Θεσσα_
λoviκηq.

Δι6τι, 6πωζ ξταν επ6μενo, η δη

μc.oiειloη τoυ <λιΘ€λλoυ'r> Xατζη
Παρ<iα1η προκιiλεοε ην αvτεπ[-
θεoη τoυ <ιπoi,τoυλο>, πoυ εκδη-
i'ιlθr1κε με δημooιε0ματα τoυ
<<or1τιg>> - Στα6ρo9 Xωv6g και τoυ
<Αμεβλη,τtτoυ) - Κ' XατζηMαλoιi-
ση στην εφημερiiδα <N€α Αλf-
θεια> τηq Θεooαλovilκηg.

'E]τoι, λoιπ6ν, 1ιiριg oτα δη,μo-
oιε6ματα και τα αvτιδημoαιει}μα-
τα που ε!δαv τo φΦζ τηζ δηrμooι-
6τητα9, €1ouμε ανΦγλυφη τηι, ει-
κ6ν,α κqι τηv 6ψη τηq πoλυ'τ<iιρα-

xηq l{.doυoαq λiγo πριν την απε-
λευΘ€μυoη του l912.

Στην επιoτoλf XατζηΠαρΦη1η
αντικατoπτρζεται πλf1ρωζ η κoμ-

ματικi1 και κoινι,rvικξ εμπtΘεια
των <τoορμπατζf1διον> κατ6 του
<πoδπουλo>. Φαiγεται αvriryλυφα,
κυρitοg ωττ6 την υ6'ριoτικf1 φρcr-
αεcλoγlα τηζ' η απo(α αoφολ<ξ

ηταν τo τρ€xoν λεξιλ6γιo τωι/
πλoυokoν κατ6 τoυ <<πo6πουλo>r.

Την διoilκηoη τoυ (πotiπoυλo)) α-
ποκαλoιiv <trραγελcκφικ6 δεoπoτι-
oμ6>, <ειδε1Θf1 φαυλoηρατ[α>, <α-

καtαV6μαατo και ΦoΦλo α0qτη-

μα)) και <o1λo,κρατiα ιπτ6 oημαiα
δf1Φεv αooιαλιστικη και λα'ιiκf1>.

Eξi'αoυ υ6ριoτικd 1αρακτηρiζει
και τov ιδωλογικι6 πρoσαν,Φroλι-
αμ6 τoυ <<πo(rπouλo>> κ,αι τoν ηγ€-
τη τoυ K. Χαζηβαλo0αη. <Yτt6

oημαiα δf1θεv αooιολιotι:κf και
λαiκη και με σημαιoφΙδρo και αρ-

1ηy6 επιrξβειo &ν,Θtρtοπα και τηg
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ελα1[oτηg μoρ,φιilαεωq και αξιo-
πρεπεiαq oτε,ροoμενoυ, γριiφει o
XατζηΠαριicΓxηζ στo λi6ελλ6 τoυ,
τov oπo[oν, ειg πρrbτηv αυvclντηoιv
π&ζ εχΦρωγ f1θελε αντιληφΘεi
οrg π&α,1ovτα ατ6 ιpι194ωοιν τoυ να
πλαγκ! ι(αι vα πλαvιiπαι, δι6τι ο-
,μιλεi περi oοoιcnλιoτι,κιbγ ιδαirv
και λαικηq κuριαρ.11[αg με ασυ-
vαρtiη,oυξ φριlοειg και με μaμα-
αη,μt€vαq λ€ξειg, τιg oπotεg oιiτε
vα πρoφ€ρει καλ<bg δsvαται>.

Στη αrv€xεια καλει τoν Mητρo-
πολiτη Kαλλiνικo yα απαλλdξει
τη l'ldoυoα απ6 τoγ αoυν<lρτητο
τo0τo τsπo τoυ vεdrτε'ρoυ ελληνι'
ο1μoιi τον oπoioγ ση'μειωtΙ€oγ €ξ€-

λεξε η oι.rvτριπτικf1 πλειoψηφiα
τωγ κατolκαrν.

-n-
Η επιoτoλf1 ΧατζηΠαρciσχη, σ0μ

φΦνα ιμ,ε τη φflμη 6τι oι πλo0oιoι
τoυ ριiψαν και τoυ φ6ρεoαν το

γαμ6ριιiτικ6 τoυ κoυατorjμι, στην
πραγματιjκ6τητα ξταν τo φερ€φω
yo των πλoυαiων 'με τo oπo[ovδια
YPαΦijδoc Xατζη,Παρ<iο1η διεδ{-
λαyναγ δη,μ6oια την μf1νιν των κα_

τG τoυ Kαλλi,νικoυ.

Evo1λο0vτo δι6τι ο Mητρoττoλi-
τηg, ακoλoυΘd:νπαg τo παρdδειγ"
ι[tσ tων πρoκατ61ων τoυ και' κυ'

ρiωg oι4μμoρφο6μεvog μ€ τoυq κα'
vοvιαμo6g τo,υ κoινoτι'κοιi θ'€σiμoΦ,

δεν δ€1θηκε να διαφενγει]εται α-

π5 τoυg πλουoioυg, παρd εvτιiixΘη

'με τo μερoc τηζ δεδηλr,rμ€νηc
πλειoι|.iηiφiαg.

ΠαρΦ τουg κανovιoμoιjg, 6μωξ,
oι πλoι]oιoι επρδΘαλαv την παρri-
λογη ατιαlτηoη, ακ6tμη και δη,μo-

αkog' o δεoπ6τη'9 vα μ{ν αvc{γvω-

ρioει τη ν,6μι'μα εκλ€γμ€νη κoινο-
τικξ qρ1η' vα τα1Θεi με τo μ€ροg
τ(Ι)ι, και vα διoρισει ατι6 την τ6'
ξη, τουg κoιvoτικf1 αρxξ εξ o'φφι-

κ[oυ.
Ι(uρiωg, τoy εμ6μφοντo δι6τι,

ετυqκ6,ρtl'oεν μf1 αρεoτ6v ειq αυ-

το0ξ κoιyοτικ6 καvοvισμ6, παβτι

59

αυτ69 ι|.lηφiαθηκε απ6 την πλειο-
v6τητα τω.: κωτo1κωγ.

Στη κι.ηριoλεξiα, α.μφιo6ητo0ααv
την εγiκυρ6τητα καvoνιαμo0 τoυ
τoν ι.p{φιααν 63Ι <iτoμα εvτξ τoυ

1tbρου του Νηπιαγ,ι,lγε[ου και dλ-
λα 3ο9 στoν περ16oλo' με τηγ
πρoσ€λ'ευ'ση,μιiλιoτα,στη συν]€λευ-

ση και αρ'κετcirν <τζoρ'μαζf1δcοv>3.

Σημειωτ€ov, δε, δτι o καγovι_

αμ69 αυτ69 f1ταv καρπ69 μακρ6-
Xρovη,ζ και uπε6Θ]υνηζ επεξ€ργα-
ο(αg H συιjτακτικη qργααitr <iρ-

χισε τo 1908 απ6 δεκ<iδα επιτβ-
πωγ. Kατ6πιν, επi Μητρoπoλlτoυ
Λoι.lκιi, τoν επεξεργdoΘηtκε,μικτf1
εξαμεξg επιτρoτη και τελικ& ε-

πικυρ<bθηκε τo l9'l 2 επi Kαλλινi-
κου.

Eπiοηq' oι πλo0oιoι δια τηg ε-

πιστσληζ Xατζη Πα,ριitclt1η εlκτoξε6
ουν κατci τoυ Kαλλιν[κoυ τη μoμ-
φη ηs φιλo1ρηματ[αg. Toν κατη-
yoροcν 6τι εr_εκα τηg φιλo1ρημα_
τ[αq τoυ ε[ναι με τo μ€ρog τoυ

λατκoιj κ6μματo9 τoυ {6rαiπoυλo>.

τo οπoioν τoυ αriξηοε η μητρo-
πολιτικfl επιxoρξγηoη απ6 8o oε

Ι2σ oΘ, λiρεq' για vα τoν *xει 6ρ-

γω16 του.
_"-.*

Jνlε τη ΘοηΘεια και Θ<ioει τury

κoιyoτικcirγ πρακτικcbv, o <Αlμερ6'

ληρτog> K. XατζηMαλο0oηg απo-
δει,κv6ει π6,οο αvυπδστατεξ και α-

Θ<loιμεg f1ταν oι μομφ€c πoυ απ€-

διδαv ατoν Mητροτωλiτη Kαλλiνι-
κo,

Σ6μφωvα με πρακτικ6 τηξ I4ηζ
Σεπτqμ6ρ1oυ l,892, τo τ6τε κoινo_

τικ6 crυμΘo6λιo, πoυ απαρτiζετc
απoκλειoτικd απ6 αντιπρooιirπoυg

τηg τιξεωg των πλoυο[ων, εv€-

r{ρινε ωζ ετηo[α μηtρoπoλιτικξ ε-

πι1oρf1γηoη τo πoα6ν των 4.i000

γροα[ωv, ανιi Ι0o0 γp6οια κατ<i

ενoρiα.
Eπιπλ€oν, δε, αvαφ€ρει o ι<Λ,με'

ρ,6ληπτo9> ; K. Xατζημαλoιiloηg'
παραθ€τovταq ατι6oπαoμα ιiλλoυ

πρακτικoιj, 6τι, aπειδ'ξ αργ*τερα
τo 1906' πqρατηρξ9η1κε καΦυoτ€-

ρηση και αvcoμαλiα στηγ κατα6ιr-
λη τoυ μητρoπoλιτικoδ Xoρηγη-
ματoξ' αυvηλθαν uπ6 τηv πρoεδρi'
αγ τoυ A,ρ1ιερατικoιj Eπιτρ6πoυ
παπαΘανcioη, oι κoινoτικo[ αρ-

χογτεζ: N. Πλατoo$καq, Σ. Aρα-
μπατζξq. Γ. Λαvαρtig, Xρ. Λαvα-
ρ<ic, Δ. Τρδμπακαg, Δ. Bογια_
τζηq, Χρ. Kcλτοακηg, Δ. Πεxλι.-
6<iνoq' Δ. Σoυγγαρηξ, Γ. Πετρi,-
δηq και Θ' Τoιαραq και απεφ&σι-
ααν, 6πι,19 η εiαπραξη τoυ μητρo-
πoλιτικoιj 1oρηyξματοg γiνεται
στο ακ€ραιo απ6 τoυg επιτρ6πoυ9
τωy 4 ενoριιbν και μ<iλιoτα αy*
τριμηνiα να καταΘιiλλeται τo α-
ν*λoγo πoo6ν,

Δηλαδξ, εvιi: η iδιoι oι (<rτσoρ-

μπατζf1,δεg> κατd τo δι<ioτημα
τηc δικrls τoυg δια1εiρησηξ επιχο

ρηγoι1ααν τov Mητρoπoλ[τη πλου-
αιoπ<iρo'xα με 4.00Φ γρ6oια, Θ€-

Θαιoι 6rrτεq, 6τι' εφ6σoy φ,rτoI

κρατoιioαl' τηv εξoυαlα' o Mητρο-
τoλiτηg εiναι με τo μ€ρoq τοrν,

τιbρα πoυ η εξoυoiα περι{λΦε
αtα 1€ρια τoυ ((ττoιiπoυλo>, Θεω'

ρosγ τη μειo;μ€νη επιXoρηγηση

μ6oov για να τον κρ'ατo{ν υπo'

11εiρ ιo.
_-ι_

T6αη ηταv η εψt6Θεια των (τσoP

μπατζf1δα:ν> ι}oτε δεν δioταoαv
να πρo6oιJν και ειζ την παρακιi-
τω αντεΘνι.κfι πριiξη,

Kατε1ξμενοι οtπ6 τo οivδpoμo
τoυ κoτζαμπαδιαμoδ, απε[ληοαν
τov Mητροπολiτη 6τι Θα τελ€ooυv
τη oτ€ψη με εξαρxικ6 ιερ€α. B€_

6αια αι:τf1 η πρdξη f1ταν εΘνικ<i

αoυμΘ[6αoη για την επο1τ] εκεi_

νη τωv γνι+oτιi:ν εΦικιbν ανταγω-
νιoμ<i:ν οτη Mακεδoν[α'

Πρ&γματι' o εγκατεσtημ€νog
στηγ 'Eδεooα Nαoυoαiog Θιoμf1-

χαvoζ ξρακλiq ΧωτζηΔη1μoι1λαg

τουζ αυv€oτηoε εξαρ1ικ6 Elε<l'
αα[ο ιερ,€α' Aλλ&, o oυγlκεκρι'μ€_
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vοg ιερ,€αq αpηΘηκε yα τελ€oει
τo ,μι.ιoτf1,ριο oq ξεvo €δαφoq., διδ-
τι, κατ& τoυg καv6vεq ηq'Eκκλη-
oiαg σα ε[χε κανovιlx€g ουν€πει-
εg. Πρ6τειvε, 6trlι.rq γ-α τελ€οει τo

μυατf1ριo oτη M9nη Π,ροδρ6μoυ,
πoυ Θειορε[τo θδαφοg τηζ lηη'τρ6_

πολη9 Bolδεv<ilv, καΘΦrι η Ιιloνf1

αυτξ αvr11κε τ6τε oτη Mηπρ6πoλη
Boδενιirν.

T6τε o ΧατζηΠαριiqxηg κdλεoε
€να γ'€ροvτα ιερ€α, παηrθvo, λ6γ<o

γf1ρατog και μ€Θt1q και κρυφιi ε

τ€λεoε τη αt€ψη lμ€oα oτηv κατoι'
κ[α του, xcoρig εκκληoιαατιxf1 4-

δεια.
lηια τ€τoια κατατκiαηoη των κα-

v6νιoν τηg E'κκληo[αg δημιo0ργη'
αε μεγιiλo oκιiryδοLo και €rντιμε-

τtοπioΘηκε ετι6 τoγ Mητρoπoλ(τη
Καλλ[νικo με crv<iλαyη αι:ατηρδ
τητα. <Eκημξε τo γιiμo <iοα'ρο

και αφ<iριoε με εξι:εxxληοιαoβr
ξι μ6υo ιεβα και σεφΘfoτεq'
αλλ<i και 6οoιη παρ€oτησσι' στηv

τελετξ.

-n-
Mετd τo δειrτξρo λιΘελλoγρ<i_

φημα τoυ ΧατζηιΠαρdq(η' sμφα'
ν(oΦκε ατo πλευρ6 τoυ επωγιj'

μωζ o Σπ. Λανqρ<ig, καtα';1r,rριbν-

ταξ ετιιotoλ€q τoυ oτην εφημερi'
<Mακεδoviα>>.

Απ6 τιg α1}ασκευ€ζ του κ{μφ6-
λτrτττoυ>> - K' Xc(τζημαλo0αr1 6λ€-

πoι.iμε 6τι η δημooιoγραφικf1 δια-

μξη καηλΘε oε πρooωπικ6 επi'
πεδo. Δια vα drιoδ€ιξει o <οΛμε'

ρ6ληrπτogp,.Κ. Xατζηβαλo$oηq
την αναξιoπατiα και ηγ αvι}lπo-

ληψiα τo'υ λι6,ελλoγρdlpoυ, αγα-

φ€pει, λ6γoυ 1&ριv, oτι αυτ6q η-

ταv o ιπtoκιητf1g ταlν ταροη1cbν

που αvαot<1τοrααv την Γ{&oι.loα

κατ& ηv πρoηγoιiμεvη. φιioη. Δη-

λαδf1 f1ταv εκεlνog πoυ πραrτooτd'-

τησε, με την &δεια τoυ Ι,ερoδια'

κ6γoυ Πολυκdριτoυ, κατr& η 6ι'
αiα κατdληι}η τoυ γαo6 τoυ Aγ.
Γεοφγ(oυ και o δρ*oτηq τηq δι-

&ρρηξηs τηg Θ0ραg του vαo6 τoυ

Aγi.oυ Μηνι1, πσυ αναφ€ρα]με στo

ηρ<ilτo μ€ρoζ ηζ εργαoiαg <Eκ_

κληolα και <<πoiιπoυλο>>a.

Μdλιoτα, δπωg αναφ€ρει o ι<Λ_

μεβληπτog> - K. Xατζημαλo6aηq'
δια τη ειΦρηξη τoυ vαoιi κατα_

δικdαΘη;κε με &λλoυq oκτtb oι.lνερ_

γ<iτεg τoυ oε φυλιiκιoη εyξ μη_
v6g, παριi την qμoλογiα τoυ 6τι
δι€ρρηξε τη ΘΦρα επειδf1 ηα&tνε_
τo τηv ανdγκη ν'α εια€λ9ει και να
πρo,oεψ4ηΘε[.

Eπcαηq, τoν κΦtηlγορεi 6τι κα_

τα1ρ<iαΘηκε την αξiαg ΙI0 oΘωμ.

λιμbv περιoυoiα τoυ <ιAναμoρφtl-
τικo6 Συyδ€αμoυ)) και 6τι για τo

λoyo αυτ6 εξεδ6€η καrαδικασrι-
κ{ ωτ6φαoη τηg Δrμloγερovτιαζ.

Eπιπλ€oγ. τor xατΙtγσρε( για α-

τα<rθαλiεq αη διq1εQηαr1 και
την ωιoδooτ1 τηq δεκd:rηg πσυ o-

φειλε ν<r παρα&boει oτoν εξ&δελ-

β τoυ Στοaiρo Λωιαρ<i, για λα'

γαριασβ τoυ oπo[oυ ε[1ε ω'αλti_
6.ει τη oυγκ€ντ,ρ<,loη.

Συμπιλη.ρ'cbvει δε τo ,καιηryoρrl-

τηiρι6 τoυ o q$μερ6ληrroφ .I(.

xατζηMοcλoιiσηξ iμε τη δf1λωαη 6'
τι αναφ16ρεται μ6νo ,ατιg εξακρι'
Θαlμ€vεg και καταδι]καoμ€νεg, με
δικαατικξ αrιoφdoειg πρ&ξειg
τoυ.

-{!**-

'oπωq φαινεται απ6 τα πciρα-

πιiνω, οι κατηγoρlεq καrd τoυ
Στniρoυ Λαvαρd εiναι αρκετ& oo-
Θqβq και ωg θιγ,6μενoq, δεν 6λ€-

τΞουιιε να τιξ αναoκευtζει, αν

και ξταv λαλloτατog κατξ τα dλ'
λα.

1ιπαιη&ει 'μ6vo υ6ριoτικti, α]τo_

καλ6γταξ τηv εν€(yrιoν τoι} αρ_

θρογραφiα <εμετdryραφo λoryo-

γραφιΦ t(αι ((αγσλατ6γραφoΣ.

Ινldλισtα oι μετ.αξJ τoυg διαξφι-
αμoi €λα6αν και ξμμετρη σατφι_
κf1 δι&oτααη. σ Σrτuiρoq nαγcηρdq

αvαφωvει σε θιiα λι6ελλoγρ@ημd
τoυ:

Πιilg θ€ληoεζ vα ξεπλυθε(ζ
με τον κ0ρ Δηλικ*νη
6ατι9 δια τo πεioμα τoυ
Φoo κακ6 μαq κ&νει.

o δε K. Xατζηlνlαλoι}σηζ α.'lαν-
τ<i εξiαoυ καυ<rτικd ηαι €μμετρα:
Xαiρε' &0,ρo, αιι1oυ,ρry€.
Γει6αoυ, φ(λε. μoυ, xλειy€.
'Eρ; μπερλ€ρ, Σιφ'iρ' vτερλ€ρ
l(αι ειξ τo φρενolκσμεio cε 6αλ€ρ.

-*i -
Στo πλευβ τoυ Xατζηπαρdq(η

εμφαvioΘηκε ετιωvι}μιoq αττ6 τιg
oτξλεg τηq Mακεδoνiαg και o Xα-
τζηΑναοτααηq Σ,πd,ρπαηg.

o ΧoτζηΣπ<iρταηg διαμαρτυρη.
6ηκε δι6τι o ΧατξηΠαρdσχηζ α-

φιορidηκε για 3 <ι|.lclrρoλiρεgl.

Τoν δι€ψει.lοε, 6μιο9, ετιτ.rνιiμωq o
aικoν6μoq τηq Mεταμορφiroεωg ι-
ερ€αg Nικ6λαοζ' o απotog δ{λωοε
δημooiωg 6τι o δεαπ&τηg KαλλG
vικoζ δεν εvδιαφ€ρΘηκε για τo
πsαα 1ρωοτdει o ΧατζηΠqρd-
oxηg. Δεv τoν εvδι€φεrρε δηλαδξ
τo 1ρημα. Eπdταξε τηy εικκλησι-
αoτικf1 τιαραvoμiα πoυ oι}ιrιστα{σ
oε oτ€ψη &νευ αδεiαg ι(αι |με πα-
πti <cπεπαυμ€νo>>.

Σto δημooiεuμα διευκριvζεται
και το ζfι"ημα τηq oφειλi1q d ξι
τoυ ΧατζηπαΦαxη πρoq τηv Koι-
ν6τητα. Λπoδεικvιjεπαι 6rτι τ6ση
f1ταν η Eιι.ητdθεια τ(,)ν πλoυσιΦιr
καrrα τoυ <<πoιtrπoυλo>>, <itοπε δεv
διααiζoυv ακ6μη 1και η,μoσιΦq
vα προΘoιiν οε ψευδo}oγtεg.

Σε δε6τερη, λoιτδγ' επιoτoλξ
τoυ o xατζηlΠαρecηxηg δfλοroε:
<cπoτ€, oυl€ πιirπoτε, oυQα1μoι1 oυ_

δ€τtοτε ouδαμ<ilφ απ6 τριακovτα'
ετicrg, αφ' 6τoυ λεiπει απ6 τη }Ι&

or.loα, επ' oυδεvi λ6γιo 'και εv oυ-

δεμiα περιατ&oει 6δω]κε xαμμio-r

oυvδρομf υπ6ρ των η1oλε[ιοv.
Φαiγεται 6μtη &τι o XατζηΠe

ρdo1ηc δεv ιτlr1ρξε t6oo οδιΦo'
ρoq πρoq, πτ1v πατρi:δα του. Δι6τι
διη}ε#δeται απ6 Πρακτικ6 τηq

Ι " iι1ητρoττ6λεοlq (ι'lo 3!ι Gri6 7.5.
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l904), oιiμφωvα rp€ to oπoio ε-

πλξρωαε oτoν ταμ[α Δ. Σo$γγα-
ρη την εκ 3 οΘωμ. λιριbν ετηαiα
oυvδρoμ{ τoυ uπ€ρ των o1oλε[ωv.

_-*-_
Oι Nαoυοαioι τηξ Αιγιiπττoυ, με

αναφoριi τηq Aδελφ6τητιiζ τΦν
πρoξ tην Ε,λληνικ{ Π'ρ,εoΘεiα
Kιrv)π6λεω9, ανε1μ(ηθηκαν και αυ
τoι στα κοιμματικ& πρΦματατηζ
πα1ρ(δαq τ'ωνu.

Στην αναφoρd τωv 8κτ1ρ,€rπoνται

σε πρωτoφανεlg ιi6ρειq κατ* τoυ
<<πoΦπoυλo>>' τo κατωγγ€λoυv <og

<κ6μ'μα δηΘεv oooιαλιστικ6 i(αι o-

1λοκρατικcbg ,μαιvΦμενo καtd των
oικoκυρα[οrυ>, χαρακτηρiζoυν τοv
Mητροπoλiτη Kαλλiνικo (dvΘρω-

πov φιioει παραφ6ρoυ 1αρακτξ.
ρoξΣ και ζητo0v την ενεργ6 επ€μ-
6ααη τηq ΠρεoΘεiαg υπ€ρ, εwo-
€ιται, τηξ τι1ξεωq τωγ ττλουα[ωγ.

Η αvαφoριi κoιvoπoιf1θηκε 
'φοζτον Πρ6ξενo τγlξ Θεαοαλov[κηc

και πρακιiλεoε μιCx ,μαl(ροσtκελη
απ<iντηoη ηρoζ τηv ΠρεαΘεiα εκ
μ€ρoυq τoυ Πρoξ€voυ ειξ την ο-
πo[α διεκτροοyω'δεiται η κατ&oτα_
σιξ στα κoιvoτικci πμiryματα τηq
N<ioυoαg.

ο Πρ6ξεvοg αναιp€ρεται μερo.
λητιτικιi υττ6ρ των πλoυαtαrv και
δεv απo,κριiπτει την αντiΘεαξ τoι.l

προζ τo <πo0ττoυλo> και τoν Mη-
τρoπoλ[τη Kαλλiνικo.

Σαν ,μ6νη λιioη. yια γα εττ€Mει
κ<iττoια Φεαη. o Πρξειoq προ-
τεiνει η αιJoταoη διqιεooλα6η-
τικξg επιτρoτηg μεταξ0 τcrν δυo
παρατdξεωv εξ εγκρ(των Θεooα-
λoνικ€cυν, η oπoiα κατd τη γγ6ιιrη
του Θα εγiνετo α'πoδεκτ{ και αtτ.δ

τιg δυo πλεuρ6q.
Δυoτυ1ιitg δεν υτιtlρ1oυν πληρo_

φoρiεg αv €γιvε απoδεκτξ η πρ6-
ταoη αυτf και αv λειτofργηαε η
επιτρoπη.

Πιiντοrg, λiγoυg μηvεg μετιi ε-

τηλΘε η απελευΘ€ρωση τηζ lξακε-
δoνlαq απδ τov τo,uρκικ6ζυγ6 και
σ6μφc}να με τηv oβ6τατη ιiπoψη
τoυ Στ. Απooτ6λoυ τα κoιιroτιl(&
τηq N<ioυααg €λα6αv <iλλη μo,ρφ{
πtiληg και στ6χωy αν'ταττo'r<,ριvoμ€_

νωv πρoζ τιq διαμoρφr,rΘε[αεg v€_

εξ κοιvω'ι/ικ€g, πoλιτικ6ζ κλπ. συv
Θη'κεg6.

_-ι_
Παρουoιαααμε. 6ιiαει μιαg δη-

μcσιoγPαφικξq διαμti1ηξ, τηv κoι
νωνικξ και l(oι}9τικη oιψη τηq προ-
απελευΘερο.lτικηg Nαoυoαg. δτκυq
6γα(vει απ6 η διαμξη μεταξιi
πλoυα[ων και <<πoiιττoυλo> που
πρoξλΘε εξ αιτiαg τωv γ&μων τoυ
XατζηlΠαρ<io1η.

Π<1vτωg, η διαμliηη αυτf1 εiναι
περιαα6τερo μια ιδεoλοηyικf κα'ι
λιy6τερo κοιvωνικξ διαμ<i1xη, πoυ
αξiζει να rμελετηΘεi Θο€Φτερα α_

π6 ειδικo$q ερευνητ€g τηζ Kοιγωvι
κηg Ιατoρiαg.
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voυτrδλεωg tlο 628 '1a.v '1912. Ε-
τrioη,q Bλ. Xρ. Μτα-'1ξ:ερ: Τρiα
δoκouμ,iι.rα α_.Ρo τη δραo-η τoι,

<<πoJπouλo>, περ. <Ν.&α;ατco τ.

lο.

6. 'oτroι., παρicyραφoq ], oελ.

34e.



tlAlΔElA KAI ΦOPΕIΣ T|{Σ ΣT}l HAOγΣA tlPlH

λ πn τn 1oηη Aνακoivωon στo oυν€δριo (( o B6ρειo9 Eλλnvιoμdg D

AtlU t U loLL τoυ Φιλoλovικo6 Συλλ6γoυ ((Παρvαoo6gl) fl.4:a>n)9z

Δ' MEΡoΣ (Tελεuτοio)

Δ. Δ&oκαλoι και Jt6γιoι
oτα oxoλεfα
τπξ N6oυoαq

Ε''

Το o6νoλo', λoιττδν, τιrν κoιv(nγι-
κιirν o'υv9η'κιbν ατη N<ioυo,α ευν6-

ησε τηv καλλι€'ργεια ηg εκπαi-
δ*'oηξ και' φυoικ*, ην παρoυ-
αiα φcρ€ων τrlζ, oι oπo(oι μdλι-
oτα α) vα θ€λouν και β) vα €_

Χc'υν τιξ πρoOτωΦ€oειξ γα κρστη-
σουγ αναμμ€η η φλ6γα τηζ xα-
λis εκπα[δευoηg Crrdην κoινωνiα
ηq π6ληg αυΦξ.

Eλληvικιi αxoλε(α oτη N<ioυ,αα

προφανδg υrηlρξαv ατι6 τg αPχfg
τoυ ιε' αι. πoυ ιδΦΘηκε, εv6ψεl,

μιiλιoτα, και τωγ ευμεvcbν σηJ}€η_

κι}γ πcυ Θρ€θηκε oε κoιrηlηrικ'6 ε-

πiπεδo ξδη αrπ6 τoν πρcbτο oικι-
αμ6 τη,e, 6τιτ,19 παρ,απdνω σr|lβει-
ιirvουμε' Ωcπ6σo, διαφ6ρων ειδcbν

μαρτυρiεg για τηv 6παρξη και λει
τοuργ[α o1oλε[ων αττη Ν(oυoα α-
}'αφ€ρoγται μ6λι9 oτιg αρ1€g τoυ
17ao79, ενιb ,εττi1αηg ιyηγ iδια επo-

xf αναφ€ρεται η παρoυo[α ικα-
vιi:ν λoγ[ων και δασκdλtoν.
oι δ*oκαλoι στα qxoλεlα ηg

Ν6oυoαq εixαν κd€ε λξo να θf-
}'c-υν vα εργασΘοιrν' εκε[, αφoιj to
αrjιτλr, των αυΦηiκrirγ εργαolαg
ξταν qτη Ι{&oυoα ιδηαiτερει ευ-
νciκ6 (περιooδτερεg κoινtι)ν,ικ6ξ ε-

λευ€ερiεq, αμιγηt ελλη'vικξ πλη-
α.εμξ, oικoνopuκ{ ευμtρεια' i(α-
λξ αμοι'6f1 τηg ερ}aαtαS τoυ δα-

ακΦλoυ, τιoλξ μοΦητικ69 πξΘυ_
clμ6g κλπ.). Πdν,τι.rξ και oε cιιτ6
το καΘεοτcξ πρ€πει να δε1Θοιiμε,
6τι τα o1oλε(α και 'στη Nιioυoα
αντιμεtιbπιζαv, κ<iττοτε, διδακτι-
κ6ζ δtεlκολiεξ. Τo$το oυνδdεται
αε αρκετ6 ΘαΘμ6 με τιζ μεταiκι-
νf1'αειg των δαακ*λων' Η επoxf1 i-
σ(υξ να ευνοοtiαε και, πιiττιlg,
δεv ατιo€*ρρυνε τιζ μετακιvf1αειg
αυτ€q. Θα €λεyε' μιiλιoτα καvεiq,
crτι f1ταν' oε οριoμ6νε9 νε<bτερεq

επο1€g, μ6δα η μετακiνηoη δα-
ακdλωry. Λ6γoι τηg;

Eπιακ€ψ,ειq ατoν ελειjΘε,ρo δυτι-
κ6 x6αμο για εxπαιδευπι,κ€g 6ελ-
τιc3,oειg, διειi,ρυ,νοlη,oπoυδ<bν .μ€oιο

παρακoλο$Φησηc τηq διδαοκαλiαg
ylrω1στCbγ λoγiων αε πδλειg ηξ Eυ

P,6πηζ, αλλαγf1 σXoλειoυ για α-
π6κτηtoη καλι}τεραlν ατιoiδo1cilν, ε-

πιδ(ωξη διδαοκαλ(αq σε πιo φη-

μιqμ€να crxoλεlα ξ εκπαιδευτιxci
κ€vτρα κ.<i.8o. Γεvιxci, π<i.vτωq' η

μετακiνηαη ενξ δαακd}οιl &φινε
€να xεv6, λιγ6τερc ξ πεoιoοΦτερo
δυοαναττλf1 ρ<,:τo0' .

Β'
Η Γf<1oυoα, εvπαoει περ.ιπτιbαει,

€xει να επιEε(ξει πλη,&1ρα δαοκ*-
λωv, Nαouαα(c,rν και <iλλων, πoυ
εργ<igθηκαν oτα qxoλεiαl τξξ κσι
6oηΘηααν τηv παιδε[α oτo' β,ρo
η'c. rΙ προσφοβi τoυg ε[ναι dξια
xdqΘε επαiνoυ, αφΦiιi με εvδιαφ,€_

ρον αεπqδ6ξσαγ ειξ ην κολλι€ρ-
γειαv τΦγ γραμμιlτcrν και ην δι-
αvοητικξν και ηΦικ{ν βρφαlριv

των Nαoυoαf<οv>82, αφ€γ6ξ, και l-
π€τυ1αν ιboτε αη xαtdoτααιq (o.
Σ. ηc παιδε[αg) ,μ€χρι του ιη'
αι. να ε(ναι αvθnριtr r,αι (τα α-
παιδευτηρια ηq Nαoυσηg oυδα-
μιitg να υπoλεlπoyται τωv π€ριξ
π6λεαlv;>"3, αφετ€ρου, μoλoν6τι
μ<iλιoτα επρ6κειτo xαι για μεγΦ
λιjτερα αoτικ<i κ€vτρα, οπ<oq η
B€ροια. Στo γενικ'δ τι&ντωg καΘε-
ατcbξ τηg παιδε[αc ο1τη Νdoυoα
ε[ναι <'αδδνατo να ,βi oυγετ€λε-
σαv και oι διdδo1oι τoυ oαloυ
ΘEoφdνοIυg>δa.

Ωtyτ6αo, €να oιlαιdtδη ιoτoρικδ
δεδo,μ€vο ,ε(ναι η oλocr1ερf1q aατ*.

Toυ
Γεωργioυ Στ. B'αγιανoδ

Δρ. Θ., Δρ. Φ

στρoφη τηq π6λεω9 με 6}"α τααρ-
xεiα ηg oτα ] 822 αττ6 τoν .A,6o6
Λoι.;6o$τ. Λtιo τo dλλo μ,6ρoq υ-
π<iρxει παραμ€λ,ηo,τl1 εγκαiρoυ
οιrλλογξq και διατfiρηηg }μcκρru-

ρι<ilv, εγγριiφω,ν κ.o. αvαφερo,μ€-
γ(ι)ν σ!ην παιδεiα oηi N&oυοοcs.
Α'υτ'ιi, 6πιrξ εiναι αrτoιldηtro, 'Φ}
ακoΝει]oυν η καΘιατoov ιιdιτιoτεl ην
οπαρξη Φμερα αη διdιθεαη ιμαg
ααφrilv τιληρoφοριcbv για τα q(o.
λεiα και τoυq δαακdλoιη nηζ Ν&-
or.σαζ.

Απd6 πλειlβq μαζ rαι για Eιq
αιdγκεq του &ρθρου αυ!oι, εrιι-
ακqφΘ'f1καμε τη Θεoαολovkηi, τrl
B€ρoια και τη ΓΙdοι,bα, αγαζη-
τ<ilνταg τληρoφoρiεqi 'ηryξ, 6ι_
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6λιoγραφiα και αρ,1εiα, To αιjvo-

λo τ<υv εμπειριci.lν και ιδiιυg τωv
TlρoΦoρικ6v πληρoφoριιilν'ιεPι'
λαμ6<iι,εται εδ<il. Απoγoητε6ει, ω-

oτ6oo, η απουα[α πoλιτιατικcirν
τιληρoφoριcΙ:v και πληροQoριcbν f1

τεldμηρ[:alv για ην παιδεια, τα

<η(ολε[α και τoυξ δαoκ*}'ουg α'rη

Νdoυoα πριν αlι6 τo Ι822, Bεiθαl-
ιoq, 6πιoq xαι ατην αρxf1 αυτoιj
τοι., dρΘρoυ o'ημει<bosμε, υπdρ-

Χουγ και τα oθc.:'μανικ& Λρ1εlα,
6πωq και τα Λρxε[α δυτικrJrv 1οr-

ριilv. Tα πριi:τεr λ6γω ηζ α1€oε-
GJξ με τη διoilκηαη τo,υ Καπακτη-
τ1 , τα δεδτερα λξιυ αιlταττo'xρt-

σεΦy επισκεπτ(bγ πκiαηs φι1σεωξ
δπtοg δuπλωματιilν, αξιο:ματικιi:v,
πρακτ6ρωv κΜι. 6πιυg και η περi'
πτω.ση τoυ 6ρετανvο6 1,γ' ,lι1. LEA'
KE (βλ€πε παραπ<iντ,:), εivαι Θ€_

Θαιο, 6τι πρ€πει να ερευνηθo6v

κ<1πoτε με επiκεvτρo ενδιαφ€ρον-

τοζ τη N<ioυoα πρo τoυ 'l E22, xα_

Θιilg και την παιδ,ε(α και τουξ φo

ρεiq τηq εκεi και τ6τε.

Γ'
Αναγκαoτικ& λoιπ6v εμειq Trερι-

οrριξ6μΦστε vα κατατ<i,ξουμ'ε εδιb

και πα,ροιJ'σι<iιroυμε πιo σtJατημα'
τικιi τoυg δαoκαλoυg και λoγioυq
τηξ Ndoυσαζ, 6σoυζ η 6ι6λιoγρα-

φΙα προoφ€ρει:

ι. Θεoφdv,ηg ο Nαoυ'<rα[οq:

YΦρξε μ,oναχ6q και δciσrα}'οζ'
Δiδαξε oε δι<lφoρα ryoλεfα τηg

F(ιiουoαg κατ<i τo t760, και ε[vαι
o iδιοg τΙου στα Ι764 εξθδoκε oτη

Bεγετ[α ωAκoλoυθ[α foυ oαi,oυ

κα[ Θ'εο,φ16ρo,υ πατρ69 ημιirν Θεo"

φιi..νoυg τoυ ν€oυ, αoκηπoιj x,αι

Θαuματoυρ,γο,0, τoυ αακf1οαντog εv

τG, 6ρει τηq πεβιφημoυ π6λεω9

llαοslα,ηg, τoυ εξ Ιω'αγν[γ<ο'yl. H

Α]κολoυΘiα αυτξ oυνoδεΦεται xαι
απ6 <ιΙνlεtγαλυvιiρια ειζ τoν αγ.
Θεo,φtiαηνΘ6, κcξι εκδ6ΘηE€ απδ τoγ

επiαηg Nαoυoαlo Πολ$,καρπo Πα'
παδημ,ητρioυ.
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2. Γ. Σπαvσπουλoq:
Δ*ακαλog oτα αxoλεiα τηq N<i'

oυσαζ oτα Ι76o. Ι{αταγ6ταv απδ
τη γειτοvικfi Koζ6η. Δεv ιrπdρ'

1oυν ιiιλλεg πληρoφο.ρ(;η γι' αιJ'
τ6νu' ,

3. Δημf1τριοg Αναοιcbηg:
Δαακαλog στ,η N'&oι:αα σtα

1762' 
'ζξ'Ι.αΥ6ταy 

ατιt6 τη Ndoυoα
και υτηρξε 'μαθητξq τoυ Γ. Σ.πα-

ν6πoυλoυ εκεi. Διαδ€1θηκε στα
1762 τo !'lαoι.{ααio μοναχ6 Θεoφιi_

νη στη διδαακαλiα8o. 'Λλλεq πλη'

ροφορ[εg γι' αιrΦv ελλε[,τtoυvδ".

4. Λμφιλοxιoζ Παρα,orαlξ:
Δiδαζε στη Ν<ioυoα αrt6 το

l7Φο και €γιvε o1oλdρxηg ειιε(
κατti περι6δoυ9 μ€oα στo ΧPoνικ6
δι6ατημα ο$οδ 1765 - 1775. 'Ηταν

ιερομ6να1οq και xατοηz6ταν απ6
τα Ιωtiννινα. ΠιΘαν6τατα η σXo-

λαρ1iα τoυ €γινε o'ε α1oλε[o oτη

Nciοιloα πoυ ηταv πoλιi παλαι6
xc:τα τηι lδρυαn τoυ. και '!τoυ G)_

oτiοo λειτoυργoυoε €ι,:g τo l82I.
Yπξρξε μαξηq τoυ Bασιλ6τιoυ-
λoυ 1ι1παλ<iγoυ". Kατα εvδι6μειyα
δι.ααrξ,ματα δiδαξε επioηc στην

Koζ<iνη (1779) και ιiγvωατo π6τε

ακριΘ-ιilg oτoν T$ρναΘο'. Γιjρω ατα
'| 78O, και για μια 3ετ[α περiπoυ,

πρoακ,λf1θηxε και διατ'€'λεoε'φη-

μ€ριoq oε 0ρ66δoξo να6 oτην π6_

λη Kετζκεμ€τ τηg oιryγαρfαζ. Α'

μ'6oω9 €πειτα απoφασισ€ να κ<iγει

και ν,εrΙrτερεg oπουδ€q ιδi<οg tη

λατινικη yλι5αoα και φιλoλoγ(α,
αλλ<i και <ταg ε.πιοτη'μαξ, στrιν

π6λη <Πo,o6vιoν). YτΦρξε o αυγ'

γραφ€αq δuo €ργων: αΛογικ{r
και (κdτoπτρον φιλοooφ[αgr91.

5. Καμπitηg.
Αγvιilατoυ μικρoΦ o'y6ματοξ.

Γ]εννf1Φηκε στη Νdoιloα.'t{,ταν
γιoζ ιερ€ωq και δ'αoκ&λου πoυ

λεry6ταν Φλι,rfiτoζ (Πωtτα-ΦLλιτ-

ποξ) . 'Eξηoε &γντ.rα'τo πδτε ακρι_

6cbg, π<iιντωζ (rτα 6ρια τoυ l8oι-l

αι. και uΦρξε και αιlτξ -αθ-'
τηc τoυ 8ααιλ6πoιλoυ Ιηπαλ4-

νου"'. Eξξλλoυ' δ,ιατ,6λεoε δtαxα'
λοg ατη Nιiοuαα. Φ€ρεται ωξ σι)γ-

γ,ραφ€αg α) Λκo,λoυθlαq τoυ ωy.
Θεcφdνουq, β) επιγριiμματοq <ειq

την Mαθηματι,κηv oδ6ν τoυ δΦα-
oxιii.οι τoυ Mπα)'ιiνου, και με'ρl,_
κι'ν ουγ'ραμμciτων ακ6μη. ' Ι α<υg

να τΦκειται και για τoν παπ€'ρα
του Α',αoταοiου Καμτiτη, δαο,κ<i-

λoυ και αιτοι στi ilcioιoα (pλ.
παραxciτιo) ''.

6. Aναoτ<iαιoq Kαμπi.τηg:
'lαο:q yιξ τoυ παραπ<iνω υπδ

(5). Διατ€λεο,ε διioκαλοζ xαι €-

πειτα αχολ*ρXηq σ'τη Ν'ιiιoυαα xα-
τ<i το l 775. Kατα"y'6ταv απ6 τη
Νιioι.loα και υπξρξε. μοcΘητf1q τoυ
Ιωdιvvη Πεζ<iρoυ9', τoυ Λβαγααi-
ου Παρiαυ και του Kαλλιγ[κoυ
Mτι<1ρxoαlt9'. Στωιlδ€q €ιαvε oτη
Ι\ιiaυαα και στηγ Κοζτiτη cαr6 ο-

oα γναlρ[ζoυμε. Yτf1ρlε o dμεoog
διαδoy.og τoυ Lεραμοvξoυ Α'μφι-
λδ1ιoυ Παραοκευ&96 αη o1oλt}

τηq Γlαoυoαq. Δια.δ€1Θηκε, αργ6-
τερα στη Θεooαλoνiiκη, σπoυ επi-

σηζ δiδαξε, τoν AlΘανci'oιo Π*'
ριo'Ζ. Δ[δαξε, ακ'6μη' ατηv Kα'
oτo'ρι<i ((6πoυ ενiυμφεΦΘη τηv α'
δελφην XρυαιivΘo'υ τoυ εκε[ Mη_

τρoπoλiτo,υ9u, και ατo Boυκoυρ6-

oτι. Aνtικεlμενo τηζ διδαακαλ[αq
τoυ ξταν η ελληνικη γλcboοα,
Γν<i:ριζε ελληνικα και εΘρα'iκd

και εiναι o σιry}'ραφ€αξ πρΦyμα-
τ€ιαζ (κατα Λατivι:γ>".

7. Νικoλαοg Α1'lελcixηg:
Διαδξ&τ1κε τoι Αιαατααιo Kα-

μπiτη (βλ. ταρατ<ir'<υ Lr.το 6) G}ζ

δGακαλog oτη N<ioιοα. 'Eτrειτα,

6.γιvε και o^1oλ<iρy'ηq. ται,τ,6xροvα

με τoν Εμμccιoυηi. ftoτιαδη μe
τov oποio υ,τr1ρξcrν αυνtiδελφoι'oο,

F,ετα τη Nιioυoα δi.δαξε- και Crιη

Θεαοαλoνiκη. 6-roυ και oτα'Ι'822

καρατcμηΦηκε aη ενεβμεγoξ' xα'
τ<i τoυg oθ<ομcrvoξ. στηγ Ξ',ταγα'

oτατικη κιvτΙτoπoιηστl ταrγ Nαoυ-

ααl<εv κcrτ<i τoυ κοcrαx.τητtrο1.

8. Εμμανoυf1λ Φωτι&δηq.
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Δciroκαλog και o24oλdlρ1ηζ στη

Ncioυoα και, €πειτα, οτη Θεooα_
λοvilκη. Σερlρα(oq και oυνdδελφog

με τov Nικ6λαo Alyγελdκη'o'?.'A_
λα ortoιχεlα τoυ δεγ ξoιrμε.

9. Bαρλ&ιt-ταq:
Δεv υπdρ1oυν πληtρoφoρiεg γι'

αυτ6v, π€ρ,α τoυ 6τι {εαν διtoκα_
λοq ατη N<ioυcrα, oτα l,&l 7ro3.

Iσ. Ιωκiνvηg Πανφyι<bτoυ:
Δεν €μoυμε πλη,ρoφoρlεg γι' αιr'

τΦv, π6ρα τoυ σιι δi]δαακε ατη
Ν<ioυoα ωq τα Ι 82,2, πoυ η '!oλη
καταotρι5φη1κε εκ Θtψελiο)vl oa.

1Ι ' Αγγελιiοκηg:
ΙYαουαα[og διiακαλog, πρ!6σωrΙro

δι<iφορo τoυ Nικρλ6oυ AYγελ&κη
(βλ. παραττ<iιrω υπ6 7.). Στα Ι8Ι7
oυναιl"rdται vα διδ<1ακει σlτη γ€ι'
τovικf1 B'€ρoιαr05.

l 2. Αναoτtioιog Mι1cri1λ;

Nαoυααiog διαvoοriμενog' Lσωζ

o αρ1αι6τερo9 yιaorτ6g. Εiγαι d'
γνΦστo π6τε cκρι6<ξ γεvηη'
κε106. κΠεPi τotjτου φηοtν o τηg
Bλω1i.αq ΗγειΙ{bν Περiιφημoq Δη-

μf1τριoq o Kαιlτεμf1.ριoζ εγ τη τΦγ
oΘαrμαvιbν αι.lτoι3 Ιoτoρiα: oελ.
t45 6τι αι}τog o Αναoτ&αιog 6ατι

γvιooτ6g, oιr1i μ6vov ειg ην Eλ_

λ<icδα, αλλ<1 και ειζ τηy Γερμαvi-
αν]o7. Eyκι1κλιεg σπo,uδ€ζ πραγ-

ματοπoiη,oε ,oτ,η Νdο,υαα. Μετωγυ

μνααιακ€g oτιoι-!δ€g οrα αρ1αiα
ελληνικ6 6καvε στα Ιωdννινα'.
Στηv K€ρκυρα και στην Kωvαταv-
τιvoιiπoλτl, 6πoυ απ6 ψαiκρoι] χρ6-
voυ λε,ιτoυργo0oαν oxoλ€g τριτo-
6ciθμιαg εrκπαιδευσηζ, 'θκανε ατη
αυνt€1εια φιλoλoγι,κ€g και χριστι-
ανικ€g ατιoι;,δ€g (Φιλoλoγi.α' Θεο_

λογiα), με €μφαoη στα αγπι,κεi_

μ€να: Λoγoτε1ν[α, Φιλo'oo'φ[α, Pη"

το,ρι:κ{, Ιαtoρiα, Kεlμεvα Πατ'€_

ρων. Yτrf1ρθε (αηρ... ooιp6g και
πολυμαξq, φιλδooφog, Θεoλ6γo9'

και ρηεωρ ευδδκιμoq. Eιδξrμalν

ηg ελληνικ{ζ, λαtινι.κf1ζ' και €'
Θραixf1g διαλ6κτoυ. Π'εριηγf1oατo
o'1εδδν 'tdοσαvην 

Ebβπηι,, E(ρη'

μ<11τιoε δε και μ€λog τηg εν Eερo_

λ[νω αiκαδημiαζ'ou. Αργ6τερα τrf1_

γε στη Γερμαviα, πιΘαvξ στo

Bερoλ[νo, &πoυ oπojδαoε και Iα'
τρ,ικη.

Ι καv6q φιλ6λoγo9 o Αναατdoιog
Mι1αf1λ vtορig {λΘε σε επικoινCo'

νiα με τov 6λλο oιiγxρoι6 τoυ

διιtoημo φιλ6λoγo xαι λ6γιo τoν

Αλ€ξαvδρo Eλλ<iδιo. ΣrvεργtαΘη
κε στενd μαζ[ τ,oυ για τη 'μετd_

φραση <rτη vεoε},ληνι,κf1 (καΘoμι-

λo6μενη) τηq Aγiαc Πραiφf1q:0'.

Eξriλλoυ, 6ταν o To<ftρog M. Π€-

τρoξ τηq Ρω'oiαg [δ,ρυoε τη ('Σ6_

vo'δo τηq Ρω,α[αζ>l, πρo'ακ<iλεoε

τov Aναατ<ioιo ΙYlι1αξλ τηq oπo'[-

αg αυτ69 τιμη,μωτuκ<i (εXρηlμ&τι_

σεν €ιζ τηg Συν6δoυ>110. T€λo'ζ' dl

φιoε πλo6αιo συyγραφικ6 €ργο111.

o E. Ι. Στoιηyrιαννιiοκηg 1αρακτη-

ρζει τον Λγαοτ&αιo Mιxα{λ, oL.'γ-

κρiνovτ<ig τογ 'Ψε τoυg δεroκdλoυg

xαι <tλλoι.η διαιoηT 69 τηs Ndoυ-

σαq πρo τoυ Ι8,2,2, ωζ τov απdvττωv

τo0fοrv οττoυδαι6τερ0ν και αρ1αι6
fεLpOν>>112. o 1ρδνog Θανdαιoυ τoυ

ΛνααταoLoυ Mι1αf1λ παραμ€νει
xαι αι.;τξ <!η;νωcτoq. To δεδo'μ€-

γo τoΦτo μαζi με μακρ& αττoυοiα

τoυ στην ελεΦΘερη Ebρrcbrη, διευ-

xoλr3νει τo ouμπ€,ραο.μα, 6τι π€-

σαι,ιε και ετdφη rtιαrκpυd α'π6 τη

Ι{dου'oα και τηγ ελξvικf1 γη.

Ι3. Αγαατdoιog Mαvoυf1λ':

To 6vοlμG τoυ μνηiμovει1εrαι ωξ

διατελ6σαγτο9 δαακιiλo'υ oπη N&'

oυσα καιl 6πειτα, €φolρoυ δυο o1o-

λεiων τηq B€ρoιαq (αελξνικ6>
και αλληλοδιδακτικ6).'Λλλεq
πληρoQoρ(εg γι' αυτ6ν ελλεi-
πoι}ν113.

Ι4. Mανouf1λ:
Ιv1ικρ6 6vo'μα δεν μνημoνειJεται.

Yπξρξε Ναoυοα[oq, o oπoiog 6γι_

νε δ<lακαλοg και o1oλ&ρ,1ηq σq
E€ρoια. 'Λλλη τflrηρoφoρlεq ελ.

χgij'ιoυγ114.

Π€ρα των παραπdνtr δαotκdλων
και διαvoητΦν τηζ }ldοιrqαg, η

π6λη αυτξ διεκδικεi 1α1 ιμ1α πλει'
<iδα ακ6μη, τα oν6iματα τclν oπo[-
ων μ6νo, χωlρic dλλα oεoι11ε[α
τουg, διαo'ocilει ο E. l. Στoυγιαν-
νΦκηq115. Tα αvαφ,6ρoυμε ειf,g
α]μflααrg για την πληiβτητα, επι-
αημειrirvoνπαg, διι τ6oo o Kiov)
νοg ΣιilΘαg' 6αo και o Γ. Zα6ipαq,
6πω9 t(αι o Λvδρ,€αg B'ρετ6q116'
δεγ κιiιloυγ μιrεια αυπ6v. YπoΘ€-
τοuμε, 6τι o Στoυγιαννd'κηξ 0α €_

λα6ε γvιboη των ovoμdτcoν τoυq
απ6 τηv προφορικf1 παρΦδooη1 πoυ
εi1ε uπ&i.lει του, καΘtbg και, γι'
αυτ6, 6τι θα πρ6κειται γιcr δα-
ακιiλoυg πoυ εργιioΘηtκαv gτη 116-

oυσα τα τελευτα(α πρo τηq κατα.
oτρoφξg τηc (Ι822) xρ6vια. Tα o-

ι'6ματα αυτιi ε(ναι τα εξfiq1
Mανoυfλ Λvτωνιdδηg,
Δημf tριog MτταρλαoΘταq (iμ6νo
oτoιxεlo γι' αι.}τ16γ εiναι, Φτι xα-

ρατομηΘ,ηκε oτη N&oυ'oα τσ l8a2}
Aναατdoιοg Ziντζιoq,
Zαφεiρ,ηq Θεoδo:oioυ Λογoθ€τηg,,
Γρηγ6,ρ ιοg ΠlρΦ1τoσι5γγlελ0ζ,
Παπαyειil,ργιog Πρτ,lτ6παlιαg,
Παπα-Γειb,ργιoq dκ Koιrτoα}φ}ι*

νηξ'
Πατια-Δημf1τριoq,,
Λναoτ6oιog Toαρλι&ρ'ηq,
Zαφεiρηg Γ. lξπ6γιου,
Δηrμf1,τροg Φoμd Πατηριξ t Πλα

τ<iραg,

Γρ'ηγ6ριο9 xαι Aναoτdoιog (α-
δελφoi), τ€κνα r\γτrων[oυ Περδι-
κιiρη, ιατρo$, και Λναατ&αιoqi Λγ
γελ<iκηg117. T€λog, Niαoυoαioq υ_

τηrρ,ξε και o Δημf1τριοg Αναoτα-
olου Σαμπciη, ο oπoιoq 'ι]Qlρυαε

(ιη αι.) τo γυμνdοιo τηg τΦλεωg

K&ρλο'Θιτg118.

Ξ. ,Aντl επιλ6Yoι)
Η α6vτoμη αναlcoivωα{ μαg rλε[

νει εδcb, €1oνταg επιδιcirξει κιlρi-
ωq τoυq ατ61oυq; t'|q αιrγ'κεντpcb_

σει και xατατιtξει πληρoφορΙεq

γ6ρω αττo tηv παιδεiα lXcxι 1ιolJζ

φoρειξ τ'1rζ α!τl, Γl&oυοα, πριγ 0('ι6
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το 6ριo του €τουg 'Ι 822, Ξεκιycb.;-
ταq την €ρευv4 μαξ γι' οιrτ6 το

ζflτημα ηδη yvωρiζαμε 6τι δεν υ-

πιiριxoυν η υπciρ1oυν ελιi1ιoτεq
γvιiroειg. Eπιμε(ναμε, cυατ6αo, ελ.
π[ζoνταg oε κιiπoιo καλ'6 απoτ€-
λεqμα ατε6 ηv επιτδπια (ατη Nd_
oιroα' ιξ(,ιοg) 6ρευν<t μαg. Η γεvι_
r{ πλη.ρoφ6ρffi ,μ,αg ξταν <6τι υ_

πdργει στιq πρoφo,ρικ€g παραδ6'
oειg>' αλλ<i και αυtd σtrn 6ιiοη
τoιη δεv αφo,ροιiααv τηiv παιδεtα,
τα α1ολεiα και τoυq δαoxdλoυg
στηγ πρoεπαvαο'τατικη N<1ουoα.

Ωατ6αo, πιoτει)οuμε 6τι πρo€xυ-

ψε τo εξξq Θετι,κ6 απ6 6λη αυτf1

ηv πρo'απιiΘεια: Η ελπιδοφ6ρo9
διαπio,τωoη, 6τι; I) Η Nfoυoα λ6-
γω τηq oικoνoμικξg τηg <lvΘιοηg
και τηq εμπoρικ{g αν<iτιτ€flζ τηq,
διατηρo6αε επικoινωνiα με dλλα
κl€vτρα, κοντιν<1 τηq, 6πω9 η Β6-

ροια και ,μακρινd τηg, 6πωζ η
Kcryαταvτιιaooτιoλη, τo Boυκoυρ€.
στι, τo Bερoλ{.vο κ.ιi., 2) Tην πδ-

λη τηg Ndουoαq την επιoκ€φΘη
καy για τoυριστι κoιjξ και συγα

φεig λ6γουq δι@oρoι εvδιαφ€ρον-
τεg επισκ6τrτε9 (ΕΘλι& Tαελεμττξ'

ΤoJρκog, w. M. LΕΑKΕ, Boεταr.
vξ κλπ.), 3) Η o€ιομανικη διoi_
κηoη εivαι λογικ6 vcι διατηρoιio:
πoικiλα αρxεiα απo ηv επικρci.
τειιi τηq. Η Nιiουoα εiναι λoγικο
να εiχε κινf1αει απ6 την ιδρυΦ
τηq τo ενδιαφ€ρoν τηg Π0ληg, τ6_

oo δι6τι ηταν α<pιερομl€vη ιyηy
μητ€ρα του Σoυλτ*νoυ, (Bαλιδ€
Σουλτιiνα) 6αο και δι6τι ε[1ε
πρoικιoθεi με τα πρov6μια στα o-
ποiα αvαφερΘf1,καlμε'.

oι τρειg αυτοi παρtiγονπεg g['
ναι λoγικ6, I ) vα 6xoυν αυνδυα-
αΘεi με €yyραφα' 2) τα dγγρα.
φα vα ε(vαι πoικ(λoυ τ0πoυ (ouμ-
6tiαειg εμπο'ρικο0 1αρακτf1ρα,
oτρατιωτικ€ξ αναφoρ€ζ, αναφο-

ρ.€g καταoκοπευτικoιi 1αρακτf1ρα
για τo εilδοg κoινωνικηζ διαΘιω'
σηξ στη Νι1ουcrα κ.ιr:.) ' 3) στηv
πoικιλiα των εγγριitφων αυτιirγ ε[_

ναι ε6λoγο να υπαρ1oυν αvαφo-

ρ€g και αε Θ€ματα παιδε[αg, μορ-
φωτικoιi επιπ€δoυ, δαoκdλων κλπ.
στηγ κoινων[α τηq Ν<ioυοαg.

Kατα oυv€πεια; Mπoρε[ γα κα-
ταστρ6φηκε μ€αα ατην π6λη τηg
Nrioιrοαq κ<iθε αρ1ε[o πoυ αΦo.

ρουαε την παιBεiα, τoυg δαoxιl-
i.οιq xαι τη διαν'6ηοη, αλλιi αιrτi-
..,ραφα αυτoδ τoυ αρ1ε(oυ η qτ.α-

i-.d'. ματCi τoυξ, δπωg και <iλλα
ιτcιoυμ6τα πoυ μπoρoιiν να δ,<ir-

ooυγ €gτc-: εuμεfεζ πλη'ροφoρ[εg,
Θα τρ6πει } 3 αl αζητη'Θοr3v orτα
Aρxεiα ιδ[ιοq τol- o€ωμανικoli
κρ<iτουq πoυ αoφα),.δq διατηρεi τo
αημqριv6 τoυρκικο κρ&τοc. Επi.-
σηq, στα Θρεταννικci σιJ} αφ1 αρ.
1εiα, tα ρουμανικ<i, τα oυ1ηyρικιi'
τα 6oυλγα]ρ.ικd και τα 6EρΘικd
Θα πρ€πει να απευ8υνθοιiν υποiμo-
νηετικol ερευνητ€g αναζητdlνταq
κε(μενα που να αφoρoιiν τη N&-
oυοα. T€λοg' να ανζηηθoιJν €y'
γ,ραφα για τηv παιδε[α τηq N*-
ουσαq 'oτα xiρια ιδι<oτ<bν fι ,τα
αρ,1εiα των γειτoνικcbν π6λεων
τηq Ndoυoαq. Kα'ιπ,€τoια ελπiζεται
πωg πρ,€τιει να ιlπdρ1oυν, αν κρ[-
νει κανεig εvδεικτικci α.π6 την
πβoφαη o1ετικct δηiμoα[b-t,oη

<ξε1ααμ€νου xειρογρciφου .ατΦ τη
Γ{dgψοrοΦ119. Αν αυτf1 η ελπ(δα
γ[νει πρωyμmκ6τητα, η μικρη αυ

Φ μελ6η Θα €xει oτo1ε0αει αω-
σ"tα. Γ. Στ. B.

Σn μ ε ι ιb σ ε ι ξ ;

79. B^. εVδει,κτικd και Eyκ. Λεξ.
ΗΛlCIΣ, τ,oμ. 16, Αθηι;αι X'X , σελ.
23' Trq τλη,ρoφoρiεq αuτiq τιq δε-

xδμαατε ,με λoyικ,& κριτηρια αυ-

μ.τrεραoματικ&, xωρτζ, ωoτδoo, να
dxoιημε εyτοτΙσεt ατorxεΙα τεκμη-

ρΙωoηg, τrαβ τηv πρoαπδcθει& μαq.

80' Πρ6λ. και Eπαμ. Θ. ΚYPl-
ΑKlΔoY, BιoγlραφΙαι τωv εκ τρα-
'rrεζoιivτog και τηζ περΙ αυτ{v xδ_
ραζ, crΙηδ τηq Aλδαεωζ μδΧ,ριq ηr
μδν αημαo&vπυr,l λoyΤ&rv, ,μετ& qxε
διiαματoq, ιoτορIκoδ τερΙ τoυ Eλ-
ληvικoδ ΦρovτιατηρΙou τωv T.ραιrε-

66

ξουντiων, εv Αθ{ναlq 1897, oελ.
206. Eτrioηq Ζω{,ζ MOΥPοYΤΗ -

ΓKΕΝΑΚ,oY, o Νικη,φδρoq Θεoτδ_
Κηζ ( i731 - 1800) και η oνμ6oλi
αuτοιi ειg τη,v ται,δεiαv τον Γδvoυg,

Αθ{ν,αι l 979, oελ. l 00 - 10 i .

8]. Η Αyyελικfl ΣKΑPBEΛΗ -

ΝlΚοΛoΠοYΛoY, δτr.π., oελ. ι'
(Eιoαγωy{) εξηγεi και αvαλδει το
τrβ6λ,ημα τη]q μεταKiνηoηq τωv δα-
αr'&λωv ατα α,xoλεΙα κατ& τηv Tα-;ρ

KoκρατΙα, crε δλo τov ελλη,vικδ xδ-
ρo, ετΓισημειδvovταg μ&λιατα, &ι
η αττοxδρηcrη κ&πoιoυ δαoκ&λoυ

... οδηyoJoε ακδμη και ο-τη διακo-
πη _Γηξ λειτoυργΙαq τωv o-xoλεΙων>.

82. Bλ. E. |. ΣToYΓιAΝΝΑκΗ,
δτr.τr., oελ. 54.

B3. Bλ. δτ'τ.
84' Bλ δlτ.τι. ΕξαλλσJ, Υια τον

<ιiio 'ooιo καl θαuμcrrα,.ργδ> Θε-
oφ&νη, βλ. oτη Θρηoκ. και Ηθ',
Ξγκuκλ. τou. 6, Αθηναι ]965, αε)'.
364. o 'oα:oq εiι,αι τιoλιo&Xoq τηζ
Ν&cυoαg, τo rερδ λεΙψαvδ τα; oδ-
ζετα: και τ'μ&ται εκεi.

85. Bλ. Ε. l. ΣτοYΓlΑΝ{ΝΑκΗ,
δτr.τr.



loτoρικd

86. Bλ' &t.π., oελ. 55, και
Θρr}σκ' και Hθ. Eyκι;κλ. δτr.τ. Erri_

o6 βλ. και Απooτ. BAKΑΛoΠolY-
ΛoY, loταρ. τηq Mακε'δovΙ,αq l3δ4
- i 833, Θεαoαλoui,κηl 1988, οελ.
332. Eτιιioηq, 'Κωv)ιyα.l' ΣδtΘα, Bιo-

γραφiαι τCσy εv τdιq γρξμμαoι δια_

λαμψ&vτωv Eλλ{ι+αlv ατΓδ τηζ Xατα-
λJoεωq τηg Buζαvτινηq,\.lτoκpcerc-

ρΙαg μixρι τηq EMηvικfq ,E0ιεγερ
oΙαq, εν AθξvαιE 1868, oελ. 605
εξ. EτrΙoηq βλ. ΛlηcrΦ. ΠΛPΑΝ|KΑ,
Σ1εδiααμα, εv K'ωyoταvτινoυπδλει
l867, oελ. 5l.

87. Bλ. Ε. |. ΣTοYΓlΑΝΝ|ΑκΗ,
δτ'τι', oελ. 55.

88. Bλ. Ατrοατ. BΑκΑΛoΠoY-
ΛoY, &τ.π., oελ. 332.

89. Bλ. δττ.τr. Bλ.'και Mατθ. ΠΑ
PΑr! lκΑ, δτr.π., oελ. 57.

9Ο. Bλ. yια τοv Kooμi Mτταλd-

ι,ο, σ-τo: Kωv)ιoυ ΣAΘA, Bιογρα-

φiαr τωv εv τoιξ γρ&,μμωι διαλαμ-
q*ντιοl E)nη'x,rv crrτδ τηq κcrrαλιr

σεGξ τηζ Bζαιrτιvηq λ.lτοκpccroρi'-

αξ μεxρι τηq ελληvιldηq EθvεγεραΙ-

αζ, εν Αθξvαιq 'l 8'68, αελ. 5I9.

9l. Bλ. &π.π. EτΙoηq, βλ. Στεφ.

l. ΠΑΠΑΔoΠoY'^oY, Eκπαιδευ'
Tlκη lΚαι rκοι'ι,lΦιlικi δραα,ηlριδτητα

ταJ Eλληvιαμoδ τηq Mαrκεδδviαq

κcrrt τoy τελευτατo αιri:vα τηq Toυρ

KoKρατΙαq, Θεo)vΙκη I970, oελ' 89.

Bλ. ,και Kαry,)voυ' ΣΑΘA, δπ.π.,

oελ. 6i6.
92. Bλ. τrαραπdvω υπoαημ. 57.

93. Bλ. E. l. ΣTοYΓIΑλιΝΛKΗ,
δπ.τ., oελ. 58. EτrΙoηq, Kιον)ιοι.l

Σ,δΦα, δπ.τr. , σελ. 59'7, και Γεωρ

γΙoυ Ζ,\Bl'PΑ, Νdα'aλξ i Eλλrr
vlκδv Θiατρov Αθflιlαι 1972, oελ.

4οο.
94. Bλ. Kωv)voι.l ΣΑΘA, δ'π.π.,

oελ. 590'
95. Bλ. τoU ιδΤοψ διrr.π., oελ.

5o7. Bλ. ετrΙσηξ MΦΘ. ΠΑPΑ}'ll_
ΚA, ΣγεlΙαoμα εv Kr,wαταιlτιιlα.l'

τr&λει '| 867, oελ. 17.

96. Bλ' τfαροαπ*ιrc'c tJττ'δ (4).
97. Για τα Αθαμ&oιo ΠΦιoβλ,

cΓτσy Kωv)νo ΣΑrΘA, &τ.π., qελ.

630 εξ.
98. Bλ. Γεωργioν ZΑBIPA, δ.π.

π., oελ. 'l 9l.
99. Bλ. E. Ι. ΣToYΓlΑΝΝΑJKH,

δπ.τr., oελ. 55. ΕτrΙoηg, Kcαv)νoυ

ΣΑΘΑ, δτι.π., oελ. 599 και Γ. z^-.
BlΡΑ, &π.π., oελ. 19l.

l00. Bλ. Απoατ. BΛKΑ^oΠoY-
ΛoY, lo-roρ. τηq MακεδovΙ,αq 1354

- l833, ΘεooαλoviΙ<η 1988, oελ.

332.
l0l. Bλ. και E. Ι. ΣTοYΓlΑΝ-

Ν,Α|Ktl, δrπ.π., oελ. 55. Eτrioηg και
Xαρ. Π,oYΛloY, Σδ,vτoμoq δκiθεαιg

περi τηg εv MακεδoιrΙα καταoτ'&o'ε-

ωζ τΦv γραμμ&των caπδ τηq αλδ-
σε(jζ τηq Κωv)πδλεωs ( I a53 ) μδ-

Χρι τωv αp1δν τηg ιΘ' εκατoνταε-

τΙαg, <λΛακεδαvιι<δν Ημεφ'λδγιor'>

4 ( 'i 9l i ), σελ. 2o2. Bλ. eιrΙoηq

και Mατθ. ΠΑPΑ}.Ιll(Α, δrπ.π.

102. Bλ. E. l. ΣτoYΓlΑδ]r.{AKH,
&τ.τr., oελ. 55.

l03. Bλ. δπ.π.
104. Bλ. δτr.π.

] 05. Bλ. &π.π.
106. Bλ. E. l. ΣToYΓ|ΑNΝΑKH,

δrrr.π., oελ. 56.
]o7. Bλ. r. zABl'PA, δπ.π., oελ.

i 69.
l08. Bλ. Γ. zΑBl,PΑ, δπ.π., oελ.

i3,6. EτrΙoηg E. l. ΣTοYΓlΑΝΝΑ-
l(H, &rr.π., oελ. 56.

1o9. Bλ. E. l. ΣToYΓlΛΝΝΑKH,
δπ.π., oελ. 56.

1l0. Bλ. Γ' z^BlPA, δπ.π., oελ.

r 36.
l'l]. Bλ. E. l. ΣToYΓlΑN\ιΑκΗ,

δτr.τr., σελ. 57 - 58' Ετricrηg, Γ.

Ζ^B1PA, δπ.τr., oελ. l36. o Kωv)

voq ΣΑΘΑΣ (δτr.π., oελ' 450 εξ.)
τrρooθiτεr, δπι cτrαιvεΙται υπδ τnoλ

kiru αλλoγειιiπ ωq ειδημoGατατog
τηq λατιvικηζ, Υερμαη/lκι\g και ελ_

λ'τyικiq γλrirrταq>. 'Φγα ταJ μvη

μοvεδει τα d{9: 1) Περιηγητικδv
Πυκτ&κιov, iμoι τrεριfγηαιq τrΕ
E;Φπηξ, 'Aμoτεριrrαγ 17a6. 2)

ΣJ,μ6ολov Xμrσοδ ,l(ρδπα.lg, εν 'Λ-

λη 1707' 3\) Bαoιλικδv Θδατρoν,
'Αμoτερvταμ l7Ι0. 4) EπΤγραμ-

μα εrg ΑΜξαuδρov Eλλ&διov. 5)
Γαμ,{λιoν τoυ B'αoιλiοrq τη9 Πρωo-
αΙαq ΦρεδερΙiκov. 6) Περi κατααrd-
σεωq τωv φrλoμοftbv Eλλ{vωv τοrv

εy ταlq ετrαρxΙαrq τηt Eυρδπηg
τrαιδεiαq γδριv,μετα6αιvδ,rτωv. 7)
Eτrιoτολαi τrρog Λ&tyγιov, Tρι66s-

xδ6lov ,κλτr.

] ]2. Bλ. &π.π., αελ. 56.
l 13. Bλ. E. |. ΣτoYΓlΑΝΝΑK,H,

&rrτ., oελ. 58. EτΙoη'ζ, Στεφ. l.
ΠΑΠΑΔoΠoY^,oY, Eκτrαιδευτικfr
και κοl';ωvικ{ δραoτηριδτητα τσυ
Ελληνιo'μoJ τηg MακεδovΙαg κατ&
ταy τελεuταio αιδι,α τηq Toυρκo-
κρατΙαq, Θεoααλoviκη l970, σελ.
85.

l l4. Bλ. ΠΦiλo{J ΠYPlΝoY, (Πα
ρατnρηαειq και αυμτrεβo']ματα τ&-
ι/ω στοη,| ,Κατ&λoγo τωv 6ι6λΤ'owταr
ΔημoτικοJ ΣxoλεΙoυ τηg Ν&ουαα9,
πoυ εταyαλειτoiργ'ηoε μετ& τημ ε-

παv&oτααη ταυ 1822>, περιoδ. Ni-
ΑoYΣΤΑ, τδμ. Δ'. τεη. 26, oελ.
4 

'ξ.
l 15. Bλ. δπ.π., oελ. 55 - 56.

l l 6. Στo δρyo τoυ (2τoμo) με τ[-
τλo <<Νεoελληvικ{ Φιλoλoγiα {τoι
Kατiλoγοφ>, εv Αsflvαιq i 85,4.

l17. Bλ. E. l. ΣTolY,ΓlΑΛlΝΑK{-l,
&rr.π., oελ. 55 - 56. Εξirλoυ, ελ&-

xιατα oμoiωg oτοιxεΙα για δλoνq
τα;ξ δαoκ&λουζ και λoγ,ioυq τηq'

Ι'.}doιυαq, βλ" και oτo T,ρ0Φ. E. EY-
ΑΓΓEΛlΔοY, Η τrαιδεiα επΙ Toι.lρ-

κοκ,ρcrrΙαg τoμ. l, εv Αθ{flvαιq 1936,

o. l 35 εξ. καl o |EυαΥγε-λtΤ6ηq παρα-
Θiτει δ,τι o ΣτoιrΥrαyy&rΦg. oμoΙ-
ωs και o Mατθ. ΠΛPΑΝιlKΑΣ cr'τo:

ξεδΙαoμα, εv K{ovσrΦπιvoι.tiπδλει,

oελ. 5l εξ.
'l 18. Bλ. Απoαr. BιΑKiΛΛΟΠoY-

ΛOY, lατoρ. τη Λv1aπ<εδoιrΙαq 1354

- j833, ΘεoααΜviκη 198'8, oελ'
360. 

.

l19. Bλ. περιοδ. MΑKEΔοil.llκ^.
τoμ. 18. ΘεooαλoVΤκη 1978, oελ.
3o3 εξ.

6V



ΓΙANYTΣAPOΣ ΚAI MΠOYΛA
( 1 -: :: 9εis' :e: :: 9-ξ::e :)

B', ΞΛ/1F!ΝoPΩΙ.1A'Ι'Ιζo Ι

xPoNoΙ
Στoυq E.λληvορ<ο,μαiκοιiq xρ6

νοUζ 6ταγ στoυq θρηoκευτικoιiq
θιαooυg που προ0πηρ1αv, πρoοτ€-
Φηκαν και Θιασoι iμοvoμιixarv και
θηριο,μ<i1ο:ν, οι oποioι €τερπαv ι-
διαΙτερα τoυξ Ρωtμα[ουq,πρiπει
να δε1τοΟμε 6τι το δρcit'μεvo τoυ
θεi.κοι] γciμoυ δixτηκε κιiπoιεg ε"

πιδφαoειq πο.υ φαivoνται κυρiαig
σ€ Υcρευτικ€g <φιγoιipεq>, αφoti

εr]κολα θα μτcρoιioε κtiπoιοg πoι'

loυ
Θωμ6 Γα6ριnλ(δn

ητηc τραγωδioυ (oεναριογριi'
φοq) να πρoαθ€oει oτιg περιτ€τε.-
εg τoυ Θεοιi (γαμπρoιi) και την
περιπ€τεια τηg πρooπdΘειαg τηg
αρπαγηq τηg vιiφηg απ6 κ*πoιον

ξ καποιου; αντεραoτ€q..,
Σε ρωlμαiκξv επloξt επ(δραoη

9α 'μπορο0σα1με vα απoδdloου,με
και τΦ 6νoμα τoυ κφαλ6'δεαμου
του Δι6vυoου, του <ταρτiμπου-

λoυ>.

EΙνα.ι δηλ. πιΘαι,δv απ6 τoυζ
Ρωrμαiουg να αποκλf1Θξlκε 11 τιf1λι'

νη v0φη terra Babula για vα δη-

λωΘε[ η ιiλη απδ την oπoiα ξaαν
καταoκευαoμιiνη, επειδξ δεν κα-
ταλ&6αιναv τo ελληνικ6 6vομα
(Bα60λα - Ι\παμπo0λo : ηλ6q)
f1 ετειδη το θε<itρηααν επiΘετc

{terra - YΙ).
'Eτoι ,απ6 'Γ,o ελληνoρωμαiκ6

ajr'Οετo terra - babula (terrabula -

ιlll.'ι',_,ιl1a - ταρ<iμτrουλo) ' πoυ αρ_
_lιl,α πρ€πει vα oξ,μαινε τo π{λιvo
r:roiω,μα, ηρ,€πει vα πρo{λ9ε τo

f',,o1ια τoυ Kεφαλ6δεαμoυ τoυ Δι6-
γιJσoυ, 6ταν γivεται αναπ6σ'τα'
οτ,ο oτoι1ε[ο τoυ τrf1λιvου πρoσω'

πεioυ που φoρο0oε o υττoδυ6μεvoq
τoν Δι6νυoo

Πρ6πει δηλαδη vα υποθ€ooυμs
6τι oε κ*ποια πqρioδo τo πPοσω'
πε[ο_ (o πρ6oωπo9) φοριδταν σαν
κρdνog και ο κεφαλ6δεoμoq f1ταν

επioηg κατασκευασμ€νog απ6 πη-
λ6 (terra _ babula).

Αργ6τερα 6ταv για μεγαλδτε-
ρη <iνεoη του 1o,ρευτη υπoκριτξ
ο πρ6αr.:ποq xωρiατηκε σε ιιπρoξ
και πiclω ,μf,ρoq και τo πio<,: μ€-

ρcg α.πoτελ€ατηκε ατ6 €να μεy<iι-
λο ζωvιiρι (ζoυvιipι), το 6voμα
ταρtiμπoυλo παρ€lμειvε γιατi το
δ€oιμo ηταν πιoτξ αντιγ,ρα,<pξ τoυ
α', ci-: }.υΦoυ καλι-iμματeg.

'Eτg" ioιυc μπoρεi να εξηγηΘεi
τo ,.τερiτε.rιc. ταo&μτoυλo πoυ
..- ια }α δεBε. l'ρε α{εται ιιy€ρια
πcυ vα ξ€ρoυν τη δοιi'εια'> '

Δεy απcκλε(εται oε κciπoια 1ρo-
νικη περiοδo απ6 τιg πιo πιiγι,l
(αρxαiα Eλληνικη f1 ελληνoρω-

μαiκη) oι 1oρευτfg πoυ αvαπαρ&-
σταιναγ τo ΘεΙκ6 γclμo να 16,ρ'ευ'
αν μπρoατ<i oτα πξλιvα o,μoιcb'μα-

τα τoυ Θεiκolj ζευγαριoι1 στιζ
<Ιvlπαμπoιiλεζ) και απ6 τη λ€ξη
α'υτf1 να πρo€ρ1εται και η μετα-

γεν€oτε,ρη ιταλικη Barirbοla η c"
πolα oημα[νει την ωραiα, αλλci
ανfκφ.ραoτη και αυνεπωg ι1μυαλη

γυνα[κα, την κoδκλα ( : 6μoρφη.

αλλ* ιiιpυ1η, ιpει3τικη γυνα[κα) .

K<1πoτε δηλαδη τo θε'iκδ ζευγιi-
ρι iαωg παριοτιivονταν με Mπα

μποι.1λεg (πξλινα ειδι3λια) και c

Θiαoog flταν γνωoτ6q ωg <oι Μπα-

μπooλεg>.

Γ' ΒΥZ,ANTINoΙ
ΣnPoNoΙ

Στα βυζαvτιv<1 xρ6vια και μετ<i
την επικρdτηοη τoυ Xριατιανι'

o- -_. :.ταl αoμφωvα ,με τoυζ κα_
r'-; εc εξεi'.Εη-< τηξ ελληνικξq
1, i.<_::ααc τc cioμα Δι6vυοog και
τα ταpα''ω..: τοι Διον0oιοg και
Δ:olυαciq €.. -ι':i :_;ο Γiτιδνoυoοg
Γjτ:cιc;c:cc. Ντ.ο;o:ociq Γιιiνoυ-
oε-ι Γιαιι'cJo:oq (Γιανo$oιg) Για-
',oυoιig (οπcοg iγινε και η λ€ξη η-
διia:μοg αγιc1α,μα και τα νηo<i-

κια ΔιGνυσιciδεq τηq Kρξτηg Για-
','υτc*δεq και Γιανrjτoαρoι) f1ταv

επ6μενο να δημιο,υργηθεi κ<iπoια
o$1,xυoη ανιiμεoα o' αυτ<i και
ο'το 6νo,μα και τα παρdγι;γα του

xριoτιανικοιi ov6ματog Ιωιiνvηg
(Γι6ννη9, Ιtοαwlτoηq, Γιανν[τoηg,
Ιωαννlκιog, Γιαννικoζ - Γιανν[_

τoog (ποντιακ{ δ.) κλπ.
Αg αημειωΘεi 6τι μεταξi το:ν

Α1' iι,.lι με τo 6vομα Ιι.r*ννηg oυγ'
κατα}.ξolται και τρειc κoρυφαi-

cι: o 'Αγi.oc Aπδoτoλog Ιωαννη9

o Θεoλ6γοq' o 'Αγιog Ιω<ivνηg c

Χρυο6ατoμo9 και o πριilτοq ατη

δηlμοoι6τητα, πρ&γ'μα πoυ φαiνε-
ται 'απ6 τουq σαφ6ζ περιoo6τε-

ρουg vαoι3g τoυ, o 'Αγιοg Ιαldν-

νηq o Π,ρ6δρoμoq και Bαπτιoτ{{
του Xριoτoι},

Στη N<ioυαα o Aη Γιctννηq ο

Πρ6δρο,μog €xει τρειq ναo0g. Δυo

μ€οα oτην π6λη, τo μεγιiλo και
το μικρ5, και €ναν €ξω απ6 τηv

π6}'η, τo\, 'Eξιυ Πρ6δρoμo. To

ι εγcι,6c αυτ6 μαρτυρεi αοφαλcilg

την περιoαη αγd1τη των Nαoυoαi_

ιJν στoι ' Α1.'ιo αυτδ.

Δεν πρ€πει θ€6αια να ληομo-

νοiμε 6τι υτdρxει και τo Eξωκ-
κληοι τoυ A','ioυ Ιω<i'vνoυ τoυ Θε-

ολ6γoυ oτov oμ<irνυμo λ6Qo.

Δεν μπoροιiμε να ξ€ρoιrμε αν ο

τραγLκ6q απoκεφαλισμξ τoυ Αη

Γιαννη τoυ Πρ6δρoμoυ, πoυ ξγμ
νε για να ανταμειφθ€i η Σαλr3iμη



Γιαvιiτoαρog και Mπoιiλα

) ια τoγ μoι,Ραιo 1oβ τη4, συμπε_

ριληφΘηκε κ<iτtoτε στα τρΦ/d}δια
πσυ παριστιiγoνταν απ6 τoυg πε-

ριoδε0ovτεg θι<iooυg f1 ατto oμιi-
δεg 1oρε.υτ<bv.

Θα πρ€πει να.oημειcirooυμε 6τι
κατιi καιρo69 ε,μφαviζoνταν και
ν€α <τρφyαlδια> 1αρευτικ6 6πcog

π.X. τo πqρiφημo τoυ Mεvotioη
πoυ €<rφαξε απ6 ζ{λεια τη γυνα(-
l(α τoυ π<iv'ιο oτο μεΘt}oι τoυ και
€πειτα ξεμ€Φrατog κοd6ταν και
την €κλαιγε...

Πδαo επηρ€αααν τα δι<5φoρα

αυτ<l τραγΦδια τιq Mπo6λεg tα
μπoρoιiαε να ανι1νευτεi €πειτα
απ6 εμπεριατατωtμ€νη μελ€τη των

1oμilν πoυ 1oρειiοvται ωg αf1μερα
α-π6 τον ΓιαΦτααρo, τη lν1πoι}λα

και τη oυνoδεlα τoυg.

Παλλnκ6ρ ια - Γιανυτσ6ρια
Γιαvιlτoαρoι

σταγ oτα αρxα[α 11c6vια γιιιiταv η
αvατταρ&αταoη τoυ γdμoυ τoυ Θε_

oιi Δι6vυoου και τηζ Bαoiλιν-
vαζ οι €φη6oι που oυιaδδa.lαv €νo-

πλoι την τιoμrΦ τoυ γ&μoυ loωg
vα λ6γoνταν δoρυβρoι, ωζ €φη-

6οι 6μιυ9 πρ€τιει να αrτoκαλo6ν'
ταν και <πdλληκεg> (πdλληξ -

π&λληκog η πdλλαξ- ακoζ = v€α'
νiαq ,μ6λι9 νε<bτqρog toυ εφη6oυ,

o εμi{μενog vεανiαq, τo τιαλληlκd'

ρι).

Aπ6 τηγ αρ1αiα ελληνικf1 λ€ξη
πιiλλαξ f1 πdλληξ πρo{}€ε η με-
oαιωvικξ πα}ληκ<iριoν' πoιλληκιi-

ριγ, παλληκtipι (κrrι παλικ6ρι}
και παλληκ<iρια ovoμζovταν και
oι xορευτ€g τoυ δβ'μενoυ τoυ

Δι6wοoυ, Γι&ιloυooυ, Γιdcvυτooυ

και η B,ααiλιwαg, lξπαμπoιi},.αξ'
Mπor}λαg <jloπoυ κdπρτε μετovo-

μriατηπαν και 6γιναv Γιαvoυo*-

ρια και ΓιαvυτoΦια ωζ ακ6λoυ-
Θοι τoυ Γιdνoυooυ, Γι&vιyτooυ,

Δι6γιrαoυ.
Σε επ6μενo oτ&διo Θα πρ€πει

για λJγoυg μεγαλoπβrιτειαq και

διtioκριoηg τoυ υπoκριτf1 - αρχιχo'
ρευoιf1 που υπoδυ6ταγ τo Θε6 { €-

παιζε τo ρ6λo τoυ αρ1ηγoι1' 6ταν
εixε ληαμονηθεl o θε69 Δι6νυoo9,
να clvσμ&σηκε Γιαν,jτoαρoq (με-

γεΘυντικ6 τoυ Γιdνυτoog).

Για κ<iηιoιo 1ρονικ6 διιioτημα
λο:π6v τα πΦoοrπα τoυ Θιtiooυ

τηq Mπo$λαq {ταν o ΓιανΦτοαροg,

η MπoOλα !(αι τα Γυαvιrτodρια,
riloπou κ<iγιoτε, εlπειδη [oι,rg 6λοι
oι xoρευτ€g ΘεtερoΟvταν ιo<iξιoι

και εν.αλλdσσονταν στo Φλο τoυ

αρ1ι1oρευτf1 - Γιαrniτααρoυ, Φπo_

κλfi,θηκαν 6λoι Γιανυτoqρεrioι.
'Eτoι oτo Θiαoo €μειν,αν 'μ6νo oι
Γιανυτααραioι και η Mπoιjλα με
τo κoινδ αρ1ικ6 6,νομα ι<oι Mπo6-
λεg> (oι Mπoθλιg oπo ιδiωrμα' τηg
Ncioυoαq).

To 6νoμα Γιαvυτααρ,αioι o(γoυ_
ρα ακoυγ6τ'αv σαν τo κατιεταναi-
oι και αoφαλ<ξ €ι<ανε τoυq xoρευ
τ€g τoυ λαΙκoιi δρ<irμενoυ να vι(b-
Θoυv περτ]φαvoι για τη συμμετo"
Xη τoυζ oτην oμ&δα τω'γ χoρευ-
τtby.

Δ' EΠolftΙ
ToYplζoκRATlrιiΣ

Στα 1,ρ6νια τηq Toυρκoκ,ρατιαξ
Θα πρ€πει τo €Θυμo ν'α απ6κτηoε
πιο €ντoνo τov ε,Θγικ6 χαρα,κΦρα,
τογ c,πo[o ε[γε oτrωοδf1πoτε απ6
τη γ€wηof1 τoυ, 6πω9 αvαφ€ρΘη_
κε και πιo τκiγω. Tαε (ατην
Toυρκoκρατ(α) oι 'Eλληνεq τηg
Ν<ioιπ<rg παριατ&νovταg τo πα-
νιiρ1αιo €€ιμ6 τoιη €vιοoθαv 6τι ξ_
ταv διαφoρετικoi απ6 τoυq κατα-
κτητ€g και €νιωθαγ περfiφανoι γι.
ατi διαιoθdcvoνταγ 6τι εixαv κλη-

ροvoμξαει κ&τι πoλι} αττoυδαiro κι
αg εlxαv ληαμoνt'1oει τo αρ1ικ6
τoυ v6ημα.

Σε κdπoια 1ρoνικf1 ατιγμξ oτα
1ρ6νια ηq Toυρκoκρ'rrτlαq παρoυ-
αι&ατηκε και η λξη, γεv[τραρog
πζ,υ πρo€ρχovταv ατ!δ τιq τoιφ1κι-

κ€g }Jξειq eni-ceri = γ€οc oτρα-

τ69). 'oπωg φα[νqται δεν δημr
oυργηθlηκε πβΘλημα odγ1υοηq
ατουg Nαoυoα(o'υg' γιατ( f1ξεραv
6τι oι δυo .λ€ξειg δεν εi1αν κα-
μι<i ax€oη, ιiλλo πρ<iγ,μα o Για_
vι1τoαρog και ιiλλo o γεviτααρog.

Πρ66λημα ιiρ'1ιoε να υπdρxει
6ταγ κα'λoπρο,α(ρετoι λ6γιoι θεω-
μilνταg cυq λαvθααμ€vo ξ ιδιω,μrx-
τικ6 τ'ov 6ρo Γιlανιitαα|ρoζ, επει-
δf1, κατ<i τη γvιbμη τoυq 6δει1vε
ciγvoια τηq τoυρ,κικf1g καταγω.
γηξ του ιiρ1ιoαν γα αττoκαλoιjv
και τουξ Γιαyυτoαραloυg Γεvιτoα
ρα[cυg. 'oμωξ, ευτυ1<bq o0τε αυ-
η η παρεξξγηαη, o6aε <1λλεζ πα_
ρεξηγf1oειg με[ωoαv τηv αγ<1πη
και τo Θαι.ιμcroμ6 τωv Ναoυοαiωv
για τιζ iιlπoΦλεg τιoυ επ€ζηααν,
και of1μερα αιlαyνωρlζεται η μo-
ναδικ6τητ<i τoυζ αrτ6 6λoυ9 εκεi'-
νoυζ πoυ €1oυν την καλf τ$1η να
τιg δoυν ν,α ;1oρει3oυv.

Errxλoγog
Η ιατoρ(α τoυ Γιαν6τoαρoυ καt

τηg luτιoυιαg τou Θiααoυ <<oι ΙγΙτιοΦ

λεg> ε(vαι πoλ$ ,μεγ<iλη, o1εδ6v
6oη και η ι'oτoρ[α τηq Ndioυoαg,
και €φ&ov ατην ιοτoρiα τηg π6-

\q υπ(Φ'Xoυv κεγιi, εiναι μoφα[o
τα κενf α;τ6 να υπ&ρ1oυv και
ατην ιoτoρ[α τoυ εΘ[μoυ,

Αλλ* απιoq τα κεγd στηv ιστo-
ρiα μιαg π6λη9 f1 εν,6q λαo0 δεγ
εivαι οπωοδf1πoτε μqρτυρ(εg 6τι
η π6λη ξ o λαξ κdαιοτε εξ€λειψε
για vα ξαναφανε[ €πειτα, θται
και τq κεv<i oπηv ιoτoρiα τoυ ε-
Θ!μου <oι Mπo0λεq2 δε οη,μα[νoυv
τ[πoτε &λλo παρd μ6γο 6τι δεγ,υ-
πdρ1oυv γρατττ€g πηγ€c για 6λη
την ιστoρtκτ1 τoυg πoρε[α.

H απoυoiα τιoν τηγdrv €[γαι ,l-

πcoαδf1πoτε μια αημαvτικι| α'!oυ-
oiα, για την otωiα $μωg μαg α-
πζημιcbνει και μ€ τo παραrdv(ο
η παρoυα[α του ΓιcιvrJτoαρoι, l(αι
τηq Mπο6λcrξ' πoυ εtvαι πρqy-
tικ& μια μoνo6ικf1 παρoι.ε(α.
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AlΓEΣ: Πρoο&oρiζovταc Tn δion τnc
πρΦτnξ πρωTε0oυσαc Tωv Mακεδδvωv

Με αφoρμlj τov θΦυ6o πoυ δημιoυργτξθηκε α π6 τηv δημοoiεuoη oτο τε01og oκτω6ρioυ 94 τι:υ
Αmerican |ournaΙ of ΑrchaeοΙogy τoυ &ρΦoιl τoυ, καθr1 1ηη τoυ Α.Π.Θ. κ. Παναγιcilτη Φdκλαρ1 και τov
δι&λαyo πoυ dvoιξε δια μ€οoιl τωv αηλ6v τωι, εφ ημφiδωv o1ετικd με Tnρ τα0τιοη ηq θfoηq τηg

'Φτηζ πρωτε6ouο'αζ ταlι/ Mακεδ6ναl, δημooιε0oιlμε Φμερα ην oλoκλημυlri"η (και με τιg 6ι6λιo-
Yραφικdζ πqραπoμτrdg) μετdφραση Toυ ΦΦου ταυτo'0, τoυ oπoioυ τo κιiριo ο,iμo (xαφig
τιζ πφαπqμπd6) δημooιει1τηt<ε oε 1μτdφραση στηv ταrrκ{ εφημφi'δα .t{foι Kαιρobl απ' 6πoυ και
αvαδημooιειiεται στo πqριοδικ6μξ, βε τηv τφoοθr!Κη τωξ, 6ι6λιoyραφικιiν παραπoμπιiv Kαι υTΓoση-
μειcilοtεωv πoυ rμετ€qραοε και επιμελι!θηκε o Αλ€ξαvΦoq oκα,{μου. Πιοτει}oι4με 6τι η oλoκληρωlμdvη
παρoυo['αoη τoυ fuθρου,σl.}Todl πσυ με τdλμη επι1ειρεi την επαvατoπoθdτηοη εvξ οημαντικoιi ζη-
ττ}ματog πoυ αφoρd ην πφιoxli μαζ, θα 6oη,θ{οει σTηv ouσιαστικ{r ,oζιiηlση τq} 6λou θ6ματo9 α-
π6 τoυg ειδι,κoιiζ, και κυρdωg θα ιυθτ|oει την πoλιτε(,α vα ρ(ξει τo 66ρoq τr}ζ αρXαιoλογικ{g fρευναg
και πρσζ τηι, πσραμελημdνη αττ6 τrμl dτΦη αυτl1 πφιoxli μαg και τoυζ θrγoαιφιiq πoυ κριi6oυv τα
οτιλdxνα τηg.

Το πρ66λημα τηg ταsτισηq τηξ
Φληc τι.rν Aιγcδν €1ει απαo1oλf1-
αει πo'λλοrig ερευνητ€g. Ωq τo I96l
δυο Φιoρ(εq εlxαv προταΘεi. Η πβ
τη, που εi1ε γ[νει δεκτξ απδ την
πλειoψηφiα, €λεγε 6τι oι Aιγ€g{_
ταv στην 'E,δεoαα'rμ' Φλλα λξια
υπξρ1ε jμια lμ6νo π6,λη, αλλιi γνω-
oτη με ,διio ov6μαtα. Σι)μφιrvα ,μ'

αυτf1ν την &πoψη' 6ταv oι iγΙακε-
δ6vεg €φταo,αν απ6 τηv 'Ανω iνΙα-

κεδονiα και κατ€λα6αν τη Φμrγ'-
κξ 'E,δεαoα, ,6διωξαv τov πλη0υ-
αμ6 τηc, αλλd κμiτηoαν τ' 6vo-

μ{i τηζ και πρ6οΘεoαν )κι €να δι-
κ6 τoυg, Aιγ6q. Mεταξιl dλλωv oι
Λη1κ1, Koυζινqρι12 Nτελακoυλδνg3
'Αμπελ4, Πκ€vερ5 Παριμπ€η6, Δη-

μιτσαζ7' και Π6tοαg8, ευvooι1oαv
αυτξ τηv ,jqπoψη. Γενικ<i oι περισ_
ο6τεροι €1oυν αυv8€oει τιq r\ιγ€g

με τη Θ'€oη, τηq αηιμaριΦg 'Eδεα-
σαζ (Bοδεν<1) 6πoυ, 6ρinoκoνται
τα ερε(πια τηq Kλααικ{q 'Eδεα'
σαq.

fl ιiλλη ιtπoι|.lη ε[vαι δτι η 'E-
δεooα και oι Aιγ'€q {ταv δυo δια'
φoρετιx€q π6λει9, Aρxετ<t v<,lρig τo
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i 84Ι o Tιiφελ εixε καταληξει 6τι η
ταιiτιoη τωv Αιγωv με την Eδεoαα
ηταν λοι€εμ€νη9. 9 'Eιrτooν υπo-
oτξριξε 6τι oι Αργειiδεg €1τιααν
τηv ακβπoλη Αιγ,€g δ[πλα oτην
π6λη τηξ 'Eδεαo.αg10. o Kανα-

Toυ Πl. Φ6κλαrρn
αρxαιoλ6γoυ

τoo6λη9 δξτηκε αιtττ] ηv ιiτιoψη'
uπoατηρlζovταξ οnτι oι Aιr7€q f1ταν

στην κoρυφf1 τηq πρoεξο1ηq (6-

πσυ η σημεριη 'Eδεoοα)'εwb η

Κλαoικη 'Eδεooα oτη Θtioη ηq.
στo σημεριv6 Λ6γγo. Στην oυοiα.

με τηv εξαiρεoη τoυ Tciφελ εκε[-
νoι πoυ υπooτηριζαν τη δεΦτερη

tεω,ρi.εr ισχυ,ριζovταν δτι υτηρ1αν
δυo ξε1ωριoτ€q π6λειq, η'Eδεooα
και οι Aιγ€g' και oι &.p κoντti
ατη oημ'εριvf1'E,δεooα.

To 1957 η Φ. Πωrdζoγλoυ αlτo-

αιiνδεοε πειoτικd τιg Aιγ€g απ6
την 'E,δεαoα t(αι ωτ16δειξε 6τι η-
ταν δυo διαφορετυκ€g π6λειq12.
'Eyτεκα 1ρ6νια μετιi, τo t968 o

N.G.L. tiA[ηMoΓrD πρt6τεινε 6τιτο
6αoιλr,κ6 γεκροταφεio τιοv lξακε-

δovαrν 6ριoκ6ταν μ€oα σtoν αρ_

xαιολoyικ6 1tilρo τηg Bεργ[ναg και
6τι oι Aιγ€q €πρεπε vα τoπoθεττ1-

Θo6ν εκεi. Mε κ<iπτoιεq επιφυλ*-
ξε.ξ απ€δω,oε τoυξ πιo πρ,6oφα-
τoι}ζ τι5φουq τoυ νεκρoταφεioυ
τωv τ6μΘων τηq Bεργ[ναg .ατoυq

Α,ργεdδεζ, τo Bαoιλικδ ollκο των
Ιξακεδ6vαrv, ενιb πιiλι rμε κιlπoιεq
επιφυλ<iξειg, απ6διοoε τoν Mακε-
δοvικ6 τ<iφo με τo ,μαρμd.ρινo
θρ6νo (πoυ αν,€ακαl,ιε o Pοrlμαioq

τo ! 93,8) oτoν Φ[λιττπo τoν B'1.3.

Kciττoιoι ε,ρευνητ€g δ€1τη,καν α:τf1

την <iπο*1,,η τα6τιoη4 ττυν Aιγcirν με
τη Bεργiνα. oι Mπα,καλ<iκηg και
Ανδρ6νικo9. αρ1ικti εlδαν με oκε
τrτικιομ6 αυτη την ταfτιαη. Τo

1976 6μωq. κατ<i τη δι<iρκεια τηq

αναακαφηq τηξ Λ1εγtiληg Τo$'

μπαg, 6ρ€sηκαν τoλλri Θραιiαμα-
τα επιτυμ6ia:γ oτηλ<bν ccπ6 τo γε-

κρoταφε[o ηζ αρ1α[αg πδληg.

Συμφtυv<ivταg τατε o Αγδρ6γικoζ

με τo HΛlιlJιloΙYD, ωτ16δαroε oτoυg
Γαλ<iτεg μιαΘoφ6ρουq τoυ Π6ρ"

ρoυ ηv καταοτρoφf1 και υπ{βεoε

6τι οι 6αoλικo[ τdαφoι τcαγ lιlακε-



ΑιY€q

δ6νων μπoρoΦααv νG τo,ττoΘετη- lηoND για την ται}τιoη τtoν Aι-
θoι1ν oτη Ιvlεγdcλη Toι}μπαla. yο}ν.

τηq Mακεδoιriαq25. Kαι πρooΘG.
τει:

To 3,59 π.Χ. 6ταν o ΑΘηvαiiκ6q
ατ6λo9 f1ταν oτη MΦιilνη, o Λρ_

γαlοq με δ6ναμη μιoθοφ6ρtlv α-
π&υ1ε vα καταλdtΘει τιg Aιγ€q
και αyαχαιτ(,oτηκε κα0d}ζ ετι€oτρε

φε. ι}αiνεται 6τ πρ€πει vα τoπo€ε-
τξαoυμε τιg, Aιγ€g oπα Παλατi.
τoα. Aυτη η πqρiπτωoη ταιρι&ζει
στιq αυνθf1κεg πoυ 'απαιτoιiνται
ατιo τη αovδεoη Θε6φραoτoυ και
Π'τoλεμαioυ' καθ6ζ εiναι λoγικδ_
τερo vα επεκτεivoυμε τo 6νo,μα
'oλυμπog o' ,6λη τηv oρooειβ,
παiρd vα επεκτεiνoυμε την Hμαθiα
ατα 6ουvtl τηg Πιερlαs. Aυτ6 κ<i-

ιiει τηv κ(νη,oη τoυ Aργα[oυ πιo
κατανoητf,, yιατ( oι Aιγ€g εiναι
αε απ6oταoη 6oλξq απ6 τη Με-
θτinη και η επιστρoφη ε(ναι διrγα-
τξ oε μια μξρα μ€σα26. Π6οo ι-
cΓχuρd εiναι αιlτti τα επι11ειριiμα.
τα για τoν κoΦoριoμ6 τηq Θ€σηg
τcον Aιγιirν ατη Bερyiνα; Δε 1ρει-
<iζεται να αxολιαotεi η {νπqρξη
6αoιλικιbv τ*φω.v,ατη Bεργ[vα oli-
τε η απΦoοη τoυ Mακεfioγικoι}
τ<iφoυ lβ€ to Θρ6νo oτo Φ[λιτtπo,

γιατi o tlΑtrηMoΓ{D, δεv αναφ€ρε-
ται o' αυτd oτιg εαιorμεν'εq μελ€_
τεζ τoυ. Aλλ& τo 1ωρ[o τoυ Θεo-

φ,ρ<ioτoυ δεν oρiζει τη Θ€oη ακρι_
66ξ: Αυτ6 τo φαιv6μεγo ουv€6αι-
γ€ ('τερι Aιγεiαg τηg Mακεδov[-
αΦ27 δηλαδi oηv ευρι}τερη] περιo
χη, δεν ξ€ρoι.lμε πoυ αlκρι66q συ-
y€6αινε και πoυ flταν oρατδ28.

Eπιπλ€ov o Πτoλεμαioq δε 6oη-
Φd ατην τα6τιoη tμε τη Bεργ[νtr,
κα&ilg αvαφ6ρεται αυτξ oτιg ττ6-

λειg τηq tlμοΘLq (lEιiρι,rπo, Tιi-

ρισσαt Σκι.lδΡα' ΙtlΙiζα, K6ρρoq'
Eιδoμ€vη' Γoρτr.lv[α,' Eδεooα, B€-

ρoια, Λιγ'€g και Π,€λλα), χωριq
vα oρζει η Θ6oη τoυqε9. 'oλη
αιrτ€q oι π6λειq σxεδj&v, f1ταιl 11τι-
αμΦεg oτιq πλοryι€g τtlν 6oυνιiηl

γι1ροr αrι6 την πεδιdδα.
To επειd6lro τoυ Φγαtoυ Eεv

iιι.rcξ η ταιJπιoη τηg Bεργiναg o Χ&,μμoντ Θααioτη,κε στην αρ-

με τιξ Aιγ€g, πoυ αρ1ικ<i θyινε α- 1αiα παρ6δoοη για την πoρε[α
π6 τογ }iAM]ΙηοND' €δωoε η 0ε- πoυ ακoλo6Φoα, oι πρ6γoνοι τηg
ΦPrrτι,κη 6*oη Ψην eπo^pη τoυ Mακεδoνικf1q δυvαoτεiαq ( Ιλλυ_
Λvδρδνικoυ15. H εκπληκτικη αvα- ρiα - Λξ.κoζ - Λε6οriαξ _ Πιερi.α)
κιiλυψη τou T&φου Ι Ι την επ6με- καL στoυζ τι.ιττoυg τ&φt',lν τιoυ 6ρ€.
vη Xρovι&' μζι με €v.αν ακ6μα &_ Θr;καν oτιg αvτloτoιxεq περιox€g.
θικτo τciφo (Ttiφoq lΙΙ) την επ6- 'Eτoι ,με κ<iτιoιεg επιφυλ&ξειg €.

μεvη x,ρονι<i, δεv ciφηoε oτoν Λv. φτασε oτo αυμπ€ραoμα 6τι μερι-
δρδvικo καμμι<i αμφι6oλiα. Πι- κ€g, ταφ€g αε τ1μ6ου9 ηtr'τoφolkαv
στ€ψε 6τι o τ<iφοg Ι Ι εi1ε τα oσε& vα εirrαι 6αoιλικ€9, εvcb o τ&φog
τoυ Φιλiτατιoυ και o Ι Ι Ι αι;τιt εν6q ,με τo Θρ6vo (τoυ Ροrrμαioυ) 0oωg
<πρtγ'κιπω>16. ΠιΘαv€g αψιpιΘoλi. ξταν τoι.l Φιλiπrιoυ B'22. ΣΧετιlκ<i
εq διαλUΦηκαv 6ταγ κι &λλα μνη- με to xοrρio τoυ Ιoυ'ατiνoυ πoυ

μεiα αττακαλ6φτηκαν 6πωζ €να ταυτζει τηv 'Eδεααα με τιg Aι-
θ€ατρο (η παρ&δooη λ€ει 6τι c γ,€g, υπoΘ€tει δτι υπξρ1αv z π6_

Φiλιττπoq δoλoφoη ηκε o' €ναΦ€- λειq με τ' 6νoμα 'Εδε'ααα. Αυτf1

ατρo) και τα 6αοιλικ<i ανΦξμα- πoυ αναφ€ρει o Ιor,r<rr[νoq f1ταν

τα ατιο τo ιεβ τηg Eιiκλειαg17. oτην περιoxfl Bεργ(vαg και flταν
* o Αvδβvιxog &ioιoε ην τα0_ €γα ccτr6 τα Φρυγικιi κ€vτρα' 'o-

τl-oη αυη- l ) crronη εαoi,.κoΦc lT- o' Mακεδ6vεg κατ€λα6αv τηv

τι5φoιJq, 2) ατo *^ο*'oρo, 3) ατo _Ξ|_:""* 
πoυ αιiμ4:61γq με τo H_

Φεcrτρo και 4) *o οor'rιι*u -,q(- _Ψ'* f1ταν oτη Bεργiνα' dλ_

ξμειταrε. Eπιπλ€oγ 6ναq ακ6μα 'Ψ: 
τo 6voμα oε Αιγ€q' Λλλ&

Mακεδoνικ6ξ TΦoc μ. .r.ι1ρ*o η 'Eδεαoα του 4oυ πJ(' αι" 6πoυ

μαρμιiρινο Θβvo or**oιυiξ*. ηι 
^σημξPινη' 

f1ταν ξεηωpιoτfl ττ6"

τo 19&7, τoν oητo[o o aγoρον,κoq ληπ' 'a11o δυo πειοtικΦrερα ε_

απ6δοrοε στην Eυριδiκη μη"Φ' πι1εqρf1ματα Xρησιμo1loιεi o Xιiμ_

τoυ Φιλ[ππoυ B'19. μovτ'Aναφ€'ρει τo 11ω'ρiο τoυ Θε6-

Mετd απ6 τιζ Crνακαλιxpειg αυ- φραστc'υ 6τι oτην περιoxξ τοrιa Mα

τ€g, 6λoι oι μελετη,τ€ζ * iη"tr- κdδονικιilv Aιγcbν' &rαγ φυooι1oε

ματoζ-6oo γvαlρiβ -' "'ι;;; 
Θoριιig τα o6wεφα oτρθφoιπ'αν'πi-

για την ταr1τιoη. Mερικ€g αμφ,oo oω, τ.ιPos 6oρp&zι' 'orκog εξηγεi

λiεg υπf1ρ4αγ για *.ra' ,'*roζ o Θ:Ψρ'ασroζ αυτ6 τo φαιγ6μεγo

τηq Mε"ydληg Toι3μτtαg, 
'*Lo' 

*oj oιrv€6αιvε γιατi o 'i"μoζ δρv ψτo

vε(ξ δεv αμιp€6αλε o", η"., o"- ρο6oε vαπερ&'oειπ&ιlοrαττ6τoν',o

oιλικο[20. 'Eτoι αf1ιμεφcr .,r*' ,.- ληιπo και τηv 'Φoα κι €ται 1τυ-

γικd αττoδεκτ6 6τι o,'"ρ.,q .,1io, πo6αε και yliριζε π[oc'r' πφ'αοt_

τηq M€γdληq Toιlμπq .,roι, uoor' ρoνταζ πρoq Boβρ& και τα oΦνvε-

λικoi. φα. Aπ' αντδ oιξμπεραiνει o X&μ-

Moλα.τωjτα πι,σtειko &tι δεγ εi,- lμοντ 6τι oι Λιγ€g Θ'ριoκ6rrταν

ναι δυvατξ Φrτη η τοαlτιαη Bερ- οτιg B6ρειεq πλοi/ι€c τoυ oλr1'

γιvαq _ Aιγ<bv. 'Aρα δεν μ'oρ.ι μπoυ και ξι oτo B€ρηrιo'

vα ε(vαι 6ααιλυκoi oι τJαΦoι, αφo6 Tο δεrrrερo επι1εiρημd τoυ 6α-
εiγαι 6€6αιo Φτι oτιg Λιγ€q {ταν αζεται <rτoγ Πτoλε,μα[o τιου τoπo
oι 6αoιλικoi τΦφoι21. Πριv εξffi- Θετo0oε τιq Aιγ€q oην ΗμαΘ[α'
σω τoγ oκεπτικιrτΦ μoιl' Θα <nwo- ξρα o X*μμovτ λ6ει &tι ανoιγ6-
ι{.riοιο τα επι1ειρ(ματα τoιl }iAtΙξ, ττxγε πρoξ την κειτρικ{ rτε5ιdδα

7l



Αιγ6g

€xει αξiα και γιατi δεν πρooδιo-
plζει την απδoταoη AιγιΙ:ν - ΙνlεΘci

vηg. Ξ€ρoυμε μ6νo 6τι o Αργαiog
επ6δρ,αμε απ6 τη MεΘtilνη ατιg Αι_
y€g και επ6ατρε{.lε ατη MεΘcirvη'
Επιατρ€φoνταξ τoυ επετ€Θη ο Φi.
λιππoq και τoν νiJκηαε30. Δεv αvα-

φ€ρεται 6τι η ,6λη επι1ε[ρηoη €γι-
vε σε lμια lμ€ρα' 06τε ξ€ρoι.Lμε π6-
oo 6μειvε oτιg Aιγ€q.

Συνοψ[ζoνταg, τα επιXειpfl}ματα
τoυ ΗA]MMloiND ε[vαι κατι!ι τη γν<Ιr

μη lμoυ αQ0ναμα. AvτtrΘετα oι τo-
πoγlρα'φικ€ζ ενδεiξειg και oι αρ-

xαiεq πηY€s απαγoρεrioυν τηv ταιj
τιση τηξ Bεργ(vαg με τιζ Αιγ€g.
Yπ&ρxει ;βια oυσι{bδηζ ,τoπoγραφι
κξ λεπτoμ€ρεια πoυ δι,6φυγε τηc
πρoαof1g τoυ tlAMMtoND, και 6_

σ{rv τov ακoλοOiΘηoαν. Oι Αιγ€g
6ρioκονταν ατη Bοττιαiα και 6-

χι στηv Πιερ[α' o Δι6δωρο9 λ€-

ει i(αΘCEρ{i 6τι oι Λιγ€q ιδ'ρΦΘηlκαν

oτη Boττιαiα31. o Πτoλεμα(og ε-

πioηg, αναφ€ρει τιg Αιγ€'g αν<iμε"

σα στιq π6λειg τηq Boττιαiαg. Tα
λεiψαvα τηζ Bεργlναg 6μ'ζ α-

πλιirνονται στιζ Θ'6ρειεg oμαλ€g
πλαγι€g των Πιερiων. Kατ<i πιiαα
πιΘαν'6τητα o Αλιακμαlv fταν ιo
φυαικ6 6ριo 'μεταξι1 Boττια1αg και
Πιερ(αq32. ΠιΘαν'€g αλλαγ€g τηs
κoΙτηg του ποτc(μoιj δεv εiναι δυ_

νατ6ν να <iλλαξαv τη διoικητικf1
υπαγωγη τηg Bε,ργiναs, η o'πoια
πιiyτα ηταv N. τoυ πoταrμo0. 'o-
ooι 6ααuκoi μελετητ6q 6Φζoυν τιg
Aιγ€g oτη Bεργ[να, ouμφωνo6v 6-

τι ανξκε oτηv Πιερ[α, 61ι τη Boτ-
τιαiα33.

Αλλιi η απoφα.σιστικf1 μαρτυρiα
δ[νεται απ6 τoν Hρ,6,δoτo πoυ γρ<i-

φει 6τι o Γαvιiνηs, o A,6ρoπo9 και
o Περδiκαg εγrκαταατιlΘηκαν κov-

τ& στoυζ κξπoυg τoυ Miδα' oτιζ
τιλαγι€g τoυ Bερμioυ34 και εκεi
*xτιααν τιq Αιγ€g35. lν1ε τιg Aιγ€g
ωg o,pIβξτf}p.ιo υπ€,τα,ξαv τηv υ'!δ_

λoιπη Mακεδρν[α' Σε μιααυμπλη_
ρωμ€νη επιγραφη με oν6ματα π6'

v2

λεωv απ6 τη Θεαααλiα. πρog Boρ

ρd ωξ τη Mακεδov(α, oι Aιy€q α-

ναφiρovται πριι/ την 'E,δεαoα36,

tiρ.α νοtι6τερd τηξ.
Πdρα απ6 τα πα,ραπιiνω τα αρ-

1αιoλογικ<1 δεδo,μ€vα δεν υπro<rτη-

ρiζoυν την ται3τιoη Bεργiιaαq.Αι-
γιiv. Γνωρiζoυμε απ6 τιg πηγ€g
6τι oι Αιγ€q ιδβθηtκαv ioωq ατo
πρκbτo lμιo6 τoυ 7oυ αι. π.Χ. 'Aρα
Θα πε,pιμ€vαμε oι αρχαι6τητε9 vα
ξεκιvoΦν τ6τε και vα oυvε11i:ζoυν

1ωρ[g διακoπi ωg τη Ρωlμα''dκ{ κα
τ&κτηαη. Aλλ<i oι πρω1}μ6τερε9 α,ρ

1αιο'τητεg ε[ναι του 10oυ αι. και
uπ<iρ1ει μια διακoπf1 iμεταξ0 650
και 550 π.X'37, 1ωρ[g oΦτε €να τd-

φo αv*μεσα στιξ εκατovτdδεξ,πoυ
ε,ρευvf1Θηκαv, ο6,τε €να κτ[ριo f1

αv,τικε(μενo. Bαo[ζω αυτf1 τη δξ-
λωoη oτην προσωπικη μoυ πεiρα
αvαoκ<iπτoνταg κιiθε xρ6νo απ6
τo 1978 oτη Bεργiνα. B€6αια μελ
λcντικ€q ανασκαφ6ζ μπoρε[ vα διb
αουν ευρf1ματα αυτξc τηζ περι3-
δoυ.

Η αημερινη Bεργ[να μπoρει να
ταυτιατ( ,με την B<iλλα; o HEY
zΕΥ πριbτοg €κανε αυτi ην
τοΦτιoη38, o Pιομα[og39 τη Θεdlρη-

oε πιΘανf και 'με επιφυλdξ€ιξ oι
M,πακαλdκηc, Avδρ6νικog, Mακα-

ρ6να9, Moυτo6πoυλogΦ και dλ-
λoι. o ιΙAMMOND γρdφει 6τι εi-
ναι πoλ6 πιΘαν6 η Bιiλλα και oι
Φυλακα[ να ηταv <εTr[,αηg στην πε-
δι&δα lμεταξ6 τωv λ6φωv και του
πoταμo641>. Δυo επιxειρflrματαoυ
νηγορο0v: η B<iiλλα fταv π6λη

τηg Πιερiαg N. τoυ Αλι<ilκμoνα42

και €μμε,oα o Στ6φανo9 Bυζ<iντιog

αvαφξρει λαgρεiα τoυ AΙrE6λλωνα

Π6Θιου στη Bdλλα43, /\ατρε[α τoυ

Απ6λλα:vcκ μαρτυ,ρεiται απ6 2 α-

ν<i:γλ'υφεg oτ{λεq ατη' Bεργ[να. H

πρΦτη ξταv εντοιxισμ€vη στo vα6
Aγ. Παραoκειrηζ και o ΗIEYZEY

τηv μετ6φερε oτo Λoι1Θρo τo'l86].
Θεωρf1θηκε επιτriψΘια λ6,γω τηg

επιγραφηq τηΦ4. o Ρωtμαlog αιlμ-

φcbνηoε και η xρovολ6γησ€ τo

β' αι. μ.Χ.45. Πιστει]ω 6τι fταv
ανιiΘημα στoν Πι]Θιo Λπ6λλωνα
πPLιt πρooτεΘε( η επιγραιpf1 (rεα
Ρωtμα'iκιi χρ6νισ, oπ6τε [αωg αΘ6_

σ'ιΙ]i(ε η αρ1ικξ ιπιγραφf. H,oτ{-
λη εικονiζει Aπδλλιυνα Kιθφοrδ6
και 'Αρτεμη. Στo κdτω μ€ρo.q υ-
πιiρ1ει καΘιoτξ γυνα(κα πoυ σκα
λloτηκε μ<iλλov 6ταν η oηλη €-

γινε επιτξμ6ια.

To 191I μια δε0τερη oτf1λη α-
νακαλfφΘηκε 10o μ. Δ. τηq Aγ.
Παραακευξg. Xρoνoλoγεiται ατα
Eλληvιατικ<i xρ6νια και εικoν[ζει
Απ6λλα:να ΚιΘαρωδ6 λαtρευτξ
και €vα λ6κo46. Eiναι παρ6μoια
με την πρ<ilτη. Λκ16μα €να oτoι1ε(o
6μωg δεixvει την 0παρξη λατρε(-
αq του Π6'Θιo'υ Απ6λλοrνα oτη Bερ

γ[vα. Στην ανασκαφη τoU Ιερο0
τηg Εtj,κλειαg τo 199l η κ" Παλια-
δ€λη ανακciλψε τμ!μα μαPμdρι-
νoυ φιδιoιj. κoλoαoικoιj (ιμηκog

μ$,ιoτo 0.85 μ.. πηoξ μΦιστo
0.25) To αt€δωoε oη λατρε(α
τcυ Δια Mει)'.iy.ιoι.{i και τo κτiριo
oπoυ 6ρ€Θηκε (8'5Χl2'6 μ.) τo o-

νομααε γα6. Καθ<}q εδκb. oπωζ
και στηv uπ6λoι,τη Ε}J.ciδα. η Eιi-
κλεια εiγαι μια τρ.oσω'ltoπoιηση
τηζ 'Aρτεμηg. αυτoc o δει:'τεροg

γαδξ μπoρεi γα ατoδoΘ'εi ατov Α-
π6λλωνα και τo Ιερ6 μτoρε[ να
ε11ε αιpιεριοθε[. στην'Aρτεμη
Eιiκλεια_ και τoγ Aτ6}J.a:γα. Aν
ε[ναι oωατt1 η υποθεαη μoυ τo φι-
δι μπoρεl να εικoνiζει τor' ΠιiΘω-
να πcυ αυνδiετα: ciμεoα με τoν
ΠoΘιo Aπ6λλ<οι,α και μτoρε( vα ξ_

ταv τμf1,μα αιivΘεαηξ, oτoυ o Aπ6λ
λωναg oκ6τωνε τoι Πι}θτογα.

'Exovταg i.oιτor ατoρρ(ψει τηv

τα:3τιoη τ<oν Αι1 ι.rι με τη Bεργi_
ια, τicεται τo ερci:τημα τoυ f1ταν

τελικcl oι Aι.γ€g. Ιι1ε 6ciαη τα δε-

δομ€να πoυ ε[γαι διαΘ€oιμα' αρ_

xα[α παρ<iδoστl και αρXαιoλoγι-
κιi ευρf1ματα, προτ€ιvG} 6τι μπo-

ρoιiμε vα τoπoΘετξoouirε τιζ Αι-



AιYθc

γ€ζ με κιiτιoια 6ε6αι6τηπα, (Eικ.
t). 'oπωq δεξτηlκ6 παραπdvω, oι
oιοζ6μεvεg αρ1αiεg πηγ€ξ τoπoΘε.
τoι5v τιg Αιγ€q oτη Boττια(α και
πισ σlι.ryκεκριμ€vα στηv περιo1f1
ιiου 'olρoυ.q Bερμioυ. o tΙιρ6δoτog
cρiζει την περιofi πoυ €YκΦtσ-
ατ<ieΘηκαν oι Tημενiδεg (<iρα και
τη Θ€oη των Aιy<bν) ααγ κoντιi
oτoιη κf1πoυξ τoυ Miδcr. Eκε(νoι
oι κηπoι 6ρiοκovταν στην περιo-
χη τηζ αρl1αiαg 'Erδεooαq, δηλα-
δξ oτιg εΦφορεg, 'qρδευ6,μενεq κα-
λ<l τiλαγι,6q κιiταl αrτπδ τoυq γκρε-
1ιo$g τηg oryμεριvξg 'Eδεoααg,και
N&c,υoαξ. Γεvικ<i oι ,μελετητ'ξl δεν
61ουν αντικρoΦoε.ι αuτf1 πην ιtττo-

Ψηa9. 'oπcοg πρoαναφ,€ραμ€ oι με-
λετητ€g ε!1,αν παλι,6τqρ,α ακoλoυ-
Θξoει τον Ιoυατiνo και εi1αν τlαυ-
τloει τιg Αιγ€g με την αρxαiα 'E-
δεoαα πoυ Θριoκ6ταν oτη Θ€αη

τηq αημεριvf1g π6λη'ξω. Λυη η
ταιitιoη 6ααιζ6ταv επiαηg otηv πi
οτη 6τι τo ,6vαμα <οAιγα[>> f1ταν
αυγγεv€q ετuμολoγικ& 1με τo ((νε_

ρ6Σ και 6τι of1μαινε τov τ6πo με
τα <iφΘs,'ιlα νε,ρd' αrιωg και τo 6νo-

μα <'Elδεooα))' 'Ισωq ,Φμωg η ε-

τuμoλoγiα αυ,η Θα €πρεπε ν'α t-
πανεξεταoτε(' καθ,ιbg η λξη μπo-
ρε[ τελικ<1 vα η1ετιoτεi με τo.

(αir/εζ> 6πωq αι}αφ€ρει η αρχαια
παρdιδoση. Eπιττλ€oν, rφlιiπει κα-
νεig να 6xει υτo6ιyιv lτι o Περltκαq

^' 
(πoυ αdιμφοlγα μξ την παρd-

δooη [δρυoε την 6ααιλικf1 δυνα-
στεια τGrη/ Mακεδlovr,rv) δo6λει|.lε

ωζ 6ooκ69 ηριν εγ'καταστοdΘ€ι

στιζ Αιγξ με τoυξ αδελφοι)g
τoυ51. Eπιπλ€oν η γi.δα εμφαvζε-
ται στα νoμiοματα των Mακεδ6-
νιoν κατ<1 τoν π6μτττ0, και τ€ταρπo
αιιirvα π.Χ. κατ* τα χρ,6vι,α τoυ
Λλ€ξαvδρoυ A' και τoυ Λρηελ<i-
c'ν52. 'Ιoο:q, οη 6βλη;μα τoυ 6α.
oιλικoΦ oiJκoυ.

'Oλα τα δεδoμ€να για τιq Λι-
yξ μαc oδηγoιiv ατιζ qμαλξg 

'τλαγι€q τoυ 'Qρoυq Bερμ[oιr, τ16τια

τηζ 'Eδεσσαg. oδηγοιjμενoι απ6
τιq πρ6oφατε9 αρ1αιoλoγι,κ€ζ α-
vα'καλ0ψειg, μπαρo6με να τoπoθε'
τfiοouμε τιg Aιγ€g ατηv τrεριo1fi
αvατcλικd ηq N<ioυoαq oτη θ€-
ση των κoινoτξτcrν Καπαγoιj και
Λευκαδiωv53. Σηtμαντικ& αρ1αιo-
χglyικα ευρξματα €aoυν α,πoκcrλυ_

φτεi' για παρ<5ιδειyμα αtην Kα-
μCrρα' Γιioτρ'α και MπελoΘ[να.
Στην Kαμιiρα' στην κoιv6τητα Ko-
πανο0, €1oυν 6ρεθεi 11νη ,μια4 Θ€_

σηζ τηq ΠρΦιμηg Eλληνιoτικξq
μ61ρι τη Pιαμαiκξ περioδo5a. Στη
MπελοΘ[vα (επi,oηg oτoν Κoπαv6)
στoυq αγρoΦq Ι. Δημητ1ρ.toυ και
Κ. Σαζακλξ, απo'καλιiφτηκαν και

αv'αoκιiφηκαγ- μερικcbg υπoλεiμ-
ματα εv6g μvηrμειακo6 κτιρbυ
του τελευtα(oυ τεtιiρtoυ τoυ 40υ
αι. π.X. Oι τo[1oι του εiναι ;1τιoμ€
γoι με λιΘ6πλιvΘoυq ,με τιλ,<iτo 0;55
Χσι ξ, Θ6,ρεια ηρ6ooψη, περιλαμ6&'_
νει ημικιoνεq ξιαμ€τρoυ o],57 .55.

Πρ'ιν τo 19'92 €να τμηiμα 5o μ€_
τρG}v του κτφioυ εiηε αττoκαλυ-
φτε[' τo t992 διio επιπλ€oγ τo'i1oι
6ρ€€ηκαv 50 ,μ. αv,ατoλικιi στηγ
τρo'€κταoη τηξ παλt6τqρηs ,αvα-

σκαφηq και τcbρα τo ,μf1iκoq τoυ
κτιρioυ μπo,ρεi να υτεoλoγιotεi oε
Ιο16 μ.56. Δεν υπ<iρ1ει αμφι6oλ[α
i,τι πρ6κειται για €vα πoλι1 oη:

μαvτικ6 Π,ρ6ιμo Eλληνιατικ6 rτi-

H MοκεδovΙο, τμitμο τηc Αρ1oiαq Boττιoicc xοl ΠrερΙoq

μ9 τηv πρoτειvfoiεvη Θθvη τωv Αιγδv

Yι.nilιaa ιa
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,ριo' To 199'2 π&λι, περiπoυ 2l0o Lμ'

Γ{A απ6 τα προαvαφερΘ€vτ'α 6ρ€'

Θη'xε to 9€ατρo ηq, π6ληs' Ιν1ικρ6

lμ€ροg τoυ λ1Θιγoυ κoiλoυ και τηζ

ορxξoτραg (διαμ€τρoυ 't 8 μ') α'

vαοκιiφηκαν. Τo κoiλo τoυ Θε6_

τpου Θλθπει προc A. <iρα τo κoι_

ν6 ε11ε Θ€α oτην πεδι<iδα57'

f,lεγιiλoq αριΦμ69 τιiφ<ον €xει

εvτGπιστει στηγ περιoχf1 τoυ Ko'

τταvοlj (Kαμ<iρα, Kαι|οιiρα'και αλ'
λοιi) με ευρf1,ματα πoι.l €xoυν'xρo_

νoλογηΘεi απ6 τηv Κλααοικf ωg τη

Ρι';μα'iκξ επoxt5s' Oι 6 μακεδovικoI
τ<iφοι πoυ 61ουν 6ρεΘεi ωg τtΙlρα

oτα Λευκ&δια, ανηκoυγ πι9αν6τα_

τα σtην iδια π6λη, πoυ υπoθ€τω

dτι εiναι oι Αιγ€g59'

Η yεωγραφικd Θ€oη, oι αρ1α[εg

μαρτιrρiεg και τα εuρηματα (Θ€_

ατρο, μεγιiλo δηβoιo κτiριo, oη'

iμαvτικoi μακεδoνικoi τιiφoι κτλ')

ειvαι κατd τη γνιb'μη μoυ, oυσια'

oτικct oτoι1εiα πoυ μαq oδηγo$ν

vα τοπoθετξσoυμε τιζ Αιγ€g οτην

περιoxf1 του Koπανοr] N<ioυααg

(tEικ. l)ω. Περιμενω 6τι η μελ-

λοντικξ αρxαιoλoγικfi €ρευνα

.σην περιoxξ Θα oεηρiξει την

ταιiτιoη τηg π6ληs και Θα φ€ρει

στo φωζ τ'α Θεαματικ<i 'κτiρια και

τo 6αoιλικ6 vεκρoταφεiο ηζ πρ6_

τηζ πρωτεΦoυoαq των Mακεδ6'

νωv. O τιiιφog τoυ Φιλiτtπoυ τoυ

B', ο oπoiog δεν Θα ε[ναι του <<rlξα-

κε,δονικoιj>> τιjπoυ, καΘτξ τ€τoιoι

τdiΦοι qρχζoυν vα εμφανlζovται

oτηv Eλλ&δα 'μ6νο iμετd .την εκ-

otρατεiα τoυ M. Aλεξιiνδρoυ oτηv

λoiαs1, θα γivει πι1λι _ ανοrμφ['

6ολα - τo Lγrtoκειiμεvo' επιστημoνι'

κηc €ρευναq και αρxαιoλoγικcbv

εκπλf1ξειοv'

Σιιμεlιrron

Στo κεiμεvo χρησψoπo ιΦνται
oι παροα<drΓω συ\'ToμoYραφ{εζ
_ Acta Προκπκδ τoυ Xll Δlεθvoι]e

Συvεδρioυ Kλqoπιic ΑρxοηoλογIoc

Αθiγo 4't0 ΣεtlτψβρΙου i983 l

1λ

(Αοiγq !985)'
_ Adamε and Borza: Ψ' L' Adams

and E.Ν. Borza eds,' Philip ΙΙ, Ale-

xander the 'Gf€at and the Macεdο'

niarr Ηeritage (Washington, D'C'

1982).

_ AEλ/iΘ: To 'oρ1οloλoγrκδ θργo' oτη

Mακεδoγi'α ι<ο Θρo'κη t'4 (1987_

t 99o) , (Θεolγiκη l988, i 99t 
'

t992, κοι 1993)

_ Αncient Macedonia: Aρxoio Mο'

κεδovio 1'4 (}MXA Θεoooλoviκη

t97ο' 1977, 1983 κοr 'lΘ86)"

_ ΑYδρδvικoc 1984: 'M, Avδρδvrκoc'

.Bερrivo. ol βααrλ'πoi τ-6φot κοΙ

oι iλλεc ορ1αιδτητεc' (Aθivο

I 984) .

_ ΑγΦδvικoc 1986'; M' AvΦδvrκoc'

.,Bεργivο: oρ1(oιoλoγio κι toτoρΙο'

Φiλιο δπη εlc Γειbργιοv E'' Mυλω'

γiv δrο το 60 δτη τοU o1Ιοσκοφl-

κοlj τoυ 6ργoυ l (ΑΘivο l98€) 19'

37.
_ Ηammond: Ν.GJ' Ηammond' A

ΙΙistory of Macedonia Ι (oxford

tEΙ2',
_ Λouκoπoιiλου κοl Xoτζδπωλoc: Λ'

Δ' Λουκοno0λoυ κoι M'B' ΧοτΖδ'

πoυλoq .Φiλππoc βoοιλεic Μοκε'

δδYωv" (AΘivo t980).

Παραπoμπ6ξ
ι, Κ,M. Leake, TraveΙs in Νothern

Grtece ΙΙΙ (London 1855' 212'

2, M.E.M. Cousirιerμ Voyage dans

Ιa Macedoine Ι (Paris 1851) 75'75'

5, M. DeΙacοulοnche, Memοlre sut Ιe

berceau de la pulssance macοdoni-

enne des bords de 1'Hallacmon a

cοux de 1' Αxlos (Padε 1858) 1G14

4r o, Αbel, Makedonieι vor Konig

Phitipp (Letpzig 1841\ ρa'
5. RE 14. Ι (1928) 657, sr' Aigai

(F. GeYer)'

6. R, Paribenl, La Macedoniε sino ad

Αllessandro Magno (MiΙan t947 '

21'

7, M. Γ. Δiiμητoαc. Aρ1οiο Γεωγpο'

φio τηc Mα'κεδoγiαc ll (AΘivο

1874) 21'22' o Δr1ψητoοc υno-

αrηρ€ε δτl τo '"Εδεoοo' oYοφε'

βτov ατηv πρωτεilouoo τoυ κρi'
τoυc, εγΦ τo 'ΑIYοi' μδvo oτηv

οκβπoλη, δπoυ 'βριοxδτοv or βο_

oιλrκoi τ&φοl.

E. ΦJr. Π6τoοc, 'ΑrYοi 'πδλλο _

Θεooολoviκη, A.M. l 203,

9. T.L.F. TafeΙ, Via militaris Romε_

norum Egnatia, qua Πlyricum, Mε'

εοdonia et Thracia iungebantut Ι:

Parc ocοidentalis (Tubingen 1M1)

49-50.

C. Edson. <<EarlY Macedonia> in

Αncient Macedonia 1.

Δ., KογοτοoΦληc Η Mα'κεδoviο οπδ

αρ1αloτiτιυv 1ρδvωv μδ1ρr τηc ο'

vδδoιr τoυ Φlλiπnoυ B' (Θεolviκη

19?6) 31.

12' F. Pιpazoglou, Makedonskl gra'

dovi in tιrmsko doba (Skopie 1957)

11ο . 11 and 545.

13. N.G.L. Ηammond. <The Αrchaeo'

Ιogical Background to the Macedo'

nian Kingdom> in Αncient Mace'

donia Ι, 53'67; Ηammond 15G58

14. M. AYδρδvικoc: AYοοκoφη oτη Mε

γδλη Toιiμπα τηc Bεργivοc' AAΑ

9 (t976) 127'2g Avδρδvlxoc, 'oι
βοotλικoi τiφol τωY AιγΦv (Bεργi

γοξ) - στo Λoυκonoljλoυ καl Χo_

τΖδπoυλoc l98. Avξδvrκoc l986'

22'29. Σ'ουτiv τηv τελευτoiο eρ

γοoΙq (o. 22) o ΑγΦδvκoq ση_

μεlδvεl δτι μi1ρr τo 1978 εi1ε o

iδoc πολλ6c εnφιlλδ€ειc oYoφoοl'

κδ με τηv τοιiτοη τωv Arγδv με

τηv BεργiYο.

15' Αvδρδvlκoc 1986' 24

16. Γιο τoυc διjo οoιiλητoυc τiφoυc

τηc Mεγδληc TοΦποc δεc: ΑγΦ6

vrκoc l984, 62'235. 'Bεργiγο' ol

βοοιλlκoi τiφοl τηc tγtεγδληc Toιj

Ηnαξ", AΑΑ 1ο (1977) l'39 κοl

4ο'72 (in Endish); <The Finds

from the RoYal Tombs at Vergina<

Ρtoceεdinμ of tbe British Acεdο'

my 1979 (Lonιlon 1981) 35567;

oThe Tombs at the Great Tumu'

lus of Yerginυ. Acta of the XΙ
ΙnterflrdonaΙ Congress of σassicaΙ

1ο.

11.
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Archaeology London 5.9 September

1978 (London 1979) 59-56; <<RegaΙ

Treasurοs from a Macedonian
Tomb>>, National Geοgraphic l54
(1978) 54-77ι <<The Royal Tomb
of PhiΙip ΙΙ>> Archaeology 31 (Sept

oct 1978) 55.4Ι; <<Some Reftecti.
ons on the Macedonian Tombs>.

BsΑ 82 (1987) 1.16; κal -O βοol-
λlκδc τδφoc τηc BεργΙvoc κor τo

πρoβλημα τoυ vεκρoi. ΑAA t3
('980) l56-67 κor 168ι78 (in

English).

17. AYδρδvικoc 1984' 5l.
18. Αvδρδvικoc 1986, 36.

19. M. Avδρδvlκoc, .Bεργivα. Αγα-
oκoφf t987. ΑEfirΘ l (19E8) 81-
84 .H Ζωvρaφlκ{ oτηv oρ1οiο Mo

κεδovΙo., ΑrchEph 1*7' 375.79ι

ιηakt 1988, 12&52.

2ο. P.Ψ. Lehrnann, <Tk SαCaΙΙed
Torπb of Phllip ΙΙ: A Ι}ffferent

interpetation> AΙΑ E+ (10s) 5,
51; Lehmεnn, <onc€ Αfain the Ro
yεΙ Tomb at Vergina.> ΑAΑ Ι4
(1981) 15444; Ι,ehmann, <The So.

CaΙled Tobm of Philit ΙΙ: Αn Ad.
dendum.>> ΑrA 86 (1'982) 43742ι
A.M. Ptεstianni Giallombardo and
B. Tripodi, <<Le tombe rcgali di Ve
ιgina: Quale FlΙipo?> AnnPisa, Sα
done di Ιettete, ser. ΙIΙ 1ο.5 (19s0)

989-tΦ1; Prestlannl GiaΙtombardo,
<La tomba e il tesorο di ΡhtΙipο ΙΙ
di Macedonia: Una nuova propo.

εta dl attrlbuzione,r, Magna Grecia
t6 (198Ι) t&17; Prestianni Giallα'
mbardo, <Riflessloni storiographi.

οhe sutla cronoΙogia deΙ Grandε
TumuΙo e ilelΙe tombe reεli dl Vo'
tsnaρ, λcta 23741ι Prestianni Gi.
alΙombardo. <<ΙΙ dladema dt vefgi-
na Θ Ι' lconografla di Filippo !Ι.>

Ancient Macedonla 4, 497.5Φ); Β.

Ν. Borza, Ιn the Shadow of oly.
mpuο (Ρrinceton 1990) 25G71i Ro-
taa, <The Macedonian Royal
Tombs at Ycrgina: Some, Cautionο.
!y Νot€s.> AιchΝewε 10 (lsΙ)
7Ξ87; Roπ'ιa, <Those Verglαε

Tombs Αgaiω> ArchNews ΙΙ (1982)

&10; Borza, <<The RoyaΙ Macedα
nian Tombs and the Paraphernatia

of AΙexander the Great.> Phoenix
41 (l!'87' to5-2l:' P. Green, <ιThe

Roval Tombs of Verginε: A Ηistα
ricaΙ AnaΙyslsρ in Adams and Bor.
za 129-51; and W.L. Adams, <The

Roval Masedonian Tomb at Vergi-
na: Αn Historical Ιnteφrctation'>
Αnc 1Y 5 (1980) 67€2.

Γπ τoυq τδφoυc αη Mεγiλη Tοι]-

μ]ιo rιΦq' τηv το.υτδτητο των γε.
κρδY Ν.'G.L. Ηεmmond, <Philip's

Tomb in ΙΙistorical context,Σ GR
BS 19 (197E) 331.50; Hgrnmond.

<Tbe Evidence foι tk Ιdentiφ of
the RoyaΙ Tombs at Veι3ina* in
A&rtr and Bαza 111-27; Ηam.
πrcaζ αTte Royal Tombs ar veξi
na: EγoΙutiιrn a*d Ιdentitieερ BsΑ
t6 (199l) 6s82; Ν.Ι. Χirotiris and

F. Lεngenscheidt, <The Cιemationε
from the RovaΙ Macedonlan Tombs
of Vergina,> ΑrchEph 198t. 142.'8
A.r.N.w. Prag. |.Η. Muεgrave, and

R.A.}Ι. Νeave. <<The Αppearance
of the Occupant of the Rovat
Tomb at Vergina,>> Λcta 22631;
Pfag te aΙ., <<The Skull from Tomb
ΙΙ at Vetgina: Klng Philip IΙ οf
Macedonρ JHs 104 (198a) 6c78;
and E.A. Frτdricksmeyer, <Agaln

the SαCatled Tomb of PhiΙip ΙΙ;>

ArA 8s (1981) 53C54.

Δοδ. 
'9.52.5 

κaι 22'12; Πλαιrτ Vit
Pyrrh 26.12i Πλiνroe ΗN 4J5:

Αnth PaΙ. 7238.

Hammond (sεpιa n. 1' 5547.

ΙΙaπmond (supra n. 13)64; Ηεm.
mond 15G57 and 4t1. o Daux βρi
σκει ηv υπδθεοι1 τoυ Ηaπmond
ιBoφυi oλλ6 oδriι.oτο τo επι1ωρ{

μοτ6 τoιr,: G. Daux, <Aigeai, site

des torbes royales de la Μac€doi.
nο aatiquορ GRΑΙ 1977, 625-26.

IΙaωnond (εupra n. t3) 65; Ηam.
mond 157.

't'bλ. 
3.l5J9 Ηammond (sυpra n.

1Ξ) 65.

Hammond 157.58 Δεc επΙoηcΝ.G.L
lΙammond and G.T. Griffith, Α
Ηistory of Macedonia ΙΙ (oxford
1979) 2t1.r2.

Θεδφρ. De Ventis 27: γivετοι δJ
καl αYδκλoolc τlq τωY οviμωv,
ιiloτ' αντt,πvεΙv {tuτoic δτοv υψη-

λoτEρolc τδnolc'nρooπvει}oοyτεq
υnερΦqι μη δOvωvτo.l, δlδ εYIo-

1oi τα Yδφη τolc ΠvεΦμοσllγ Uπε_

voντΙα φ6ρετοt, κoΘδ.περ περi Αι-
γεΙοc τηc ΜοκεδoYΙοq, βoρioυ πvΞ

orroc nρoξ (τov) βoρ6ov..

O Tafel (supra n 9) 4849 .,r,rn-

μοΙvεt εniοηc oιrrδ τo εδ&φυ τoυ

Θεδφροαroυ κοl τoπo$ετεi τηγ πε

ρo1f, τωv Αlγδv oro Φοc Biρ-
μlον, μετοΞri τηq orψερrvr]c Kοoτo

9ι6C κaι τηc 'Eδεσοoc. H Παnδ_

ζoγλoυ ovορωτιδται γιoτi o oδ.ρoc

1τυπoΦoε τα Πrξρro κοι δ1ι τ6 Bθρ

μo, ,qλλδ δεv δivει κo1 μεγδλη oη

μqoio στo φυolκδ φοlvδμvo, εφ'
δoοY, ,κoτ.& τηY δπolμd τηq' η ovο-
κδλυψη τωv Mo,ι<εδovlκδv τδφωv

κοr τoυ" Θεiτρoυ oτη BεργiYο βoη-
Φθv vο τoπoθετηθoι)v εκεi ol Al-

γδc.

F. Pεpazoglou. Lss viιΙes de Ma-
cedoine a l'epoque romaine (8.C.

H. Suppl. 14, 1988) 154.

Γhoλ. 3.13.39 Mε τoγ δρo .Ημο-

Θiο, o n1g1*oioc nρδnει vο εY-

voεi oλδκληρη τηY Kδτω Moκεδo-
t'*o, διrπκδ cπδ τoY πoτο,μδ Α[lδ,

με εΕοΙρεoη τηv ΠlερΙo. o ΙΙam.
mont l54 ouμφωvεΙ: nρdγμοτl, nλo

γiωc oυμφωvε! δπ οl Arγθc δεv

fuΙoκovτοv oτo ftrlEριο. H Πoπδ-

ZoYλoυ (supra n. 28' 127' δixετol
δτι η πqριo1li τηq Η,μοθiqq fιoυ

οvoφδρv ο flτoλεμoioc βρioxov_
ταv lμετoΕιi τoυ Αλlδκ,μovoc κo,
τoυ Αξιori, δηλoδd δπ o Aλrδκμωv
onoτελoδoε τo vδτlo δρro τηc Η-

μοΘiοc,, oο ηrnoροΦoε κοvεlc vq

αημ'ειiloει δτι οl oρ1o'Ιεξ nηγlc
εΙγqι ,κ&πωc οδρrαrεc o1ετυκδ pε

το Φιο μετοΕιj ΗμoΘiοc κor! Boττl
οtοξ, ,κor κδnolεξ nερiιoxic τηc

26.

27,

Δ.

Δ.

21.

t"

u.

24.

25.
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Bαιτrο,iοc αvαφδρoνταr Yi qvi'κoυγ

ατηv ΗμαΘiο, Φoivετol δτl κοτi

τηv Pωμοiκi nερioδo o Φoc
.BoττtοΙο. οvrlκοτοoτδΘηκε με

τoγ δρo .Hμοθiο- (Δδc επioηc

Ηammont .t53). Aκδμη οργδτερο'

δλη η l*οκεδovio αvoφδρεταl ωc

Ημοθiο (Hoι)1loc).

Δlδδ. t6.3'.56

Δ}oδ. 7'l: 'oλλ' iΘ επεryδμεvoc

Borrηiδο πρoc noλilμηλov' δvΘo δ

ov oργr,κδρωταc iδηc μovιirδεοc

oiγαc ευvηΘiγτ'αq Un' ηδ, κεivηc

1.Θovδc ,εv δοπδδoιol θ0ε Θεoic μα

κtρεoot κοι δατυ'κτiΖε πδληοc'

α}ξ τoU πoτoμori Aλriκμοvο''

o Ηammoιrt 65 Avδρδvκοc, Λoυ

,ι<οπoδλoυ καl XατZδπoυλoc 188'

o [Ιeuzοy ειliοηc τoπoΘετοi το Πα

λοτiτolo αrηv Aρxοiο Πlερiο'

L. Ηeuzey and Η. Dεumet' Mis'

sion archδologique de Μasδdoine

(Pεris 1E76) 183,

Ηρoδ. 8.'1 38' Εvδ o Flρδδoτoc δεγ

oημεlδvεl ευκρlvδc δπ oi Aiγic

'δρ0θηιιαv oτηv πεφrοxη τωY κd"

πulY Toυ lMiδo, κδπoroc oδηγεi_

τοι o' oυτδ τo oυ'μπipooμο oυγ_

κρivorπoc αυτdv τηv μορτυρiο με

εκεivεc δλλωv ,αρ11αiωv συYγρο-

φδωγ.

55. E.g., lιlst' 1.1.7'12,

36. ΙGΙv, 617, Ιinο15. o Kολλ€ρηc

ψηggτ{ριEε δτl oι Αlγlc κoi 'E'

δεοoα iτgv nαρακεiψ'εvεc μlκρεc

πδλεrc. Ι. N. Katlelis' Les anci-

Θlls Mac€doniens: Etαde Ιingui'

stique et historique Ι AΘηvα 'l 954'

314.

57. AvδρδYrκoc t 984. 235 Ξnioηc οη'

μlιirvει τηv οπoυoiο oρ1αrολoγr_

xδv ευρημ&τωY oυτi1v τηv nερio'

δo.

3E' Ηeuzey and Daumet (supra n' ]1)

t8α85.

39, κ.Α. Pωμοioc, O Mοκεδovικδc τi
τηc 'BεργΙνοc (Aθr\vο i 95' ) l2'
13.

40, M' Ανδρδvlκοc κ'i' To οvδκτορο

τηξ Bεργivσc (AΘ{vα l9€1) 15'

4i. Hammond 154.

42. Πλiγloc HΝ 4.10.34; Πτoλ' 3'l3'
/ι0ιi

45. Στεφ' BυΖαvr,,, s.v' VaΙlε: B6λλo

πδλιc ,MοκεδovΙ'αc, ωc Γlδλλο' o

noλiηc BολλοΙ'oc' Θεoγδvηc εv

Mακεδoviο .Boλλoioυc μετοlo'

γδv ειc Toγ vUγ λεvΦεvoν Π0-

θrtov τδπov".

44. t1Θuzey and Daumet (supra n' 35)

21638

45. Pωμοioc (supra r'ι, 39) 15€

46. Pιυμoioc (supra n, 39) 12'15' fig'

4,

47' Ιo 1Eργov τηc Aρxαroλοllκic E'

τοφεiοξ t99l (Αfivo t992) 86

figs.104-106
Σοτοδγλoυ - Παλεδiλη, 'tsερYi

Yο 1989 Avοoκoφ{ oτo lερδ τηc

ΕΦκλεtoc., AEΜΘ 3' (t992) 3ο_

3t. fig.2.

o Ηammond 410, ογοφεΦδμεvoc

αιoυc κinoυq τoυ Miδa γρiφεI:

ot πλoιjoιεc οε vφi εr3φoρεc πλα

γιic τωv xομηλδY λ6φων τηc 'E'

δεooοc και Nδoυoοc dτοY εvδε1ο'

μδvωc .ol κ{ποl τoυ Miδα γrοi

τoυ Γqργiο'"

loυoι j 7.l.lο. Δεc εniοηc: Ηu-

xley, <<Baεnes the Notarv on oΙd E'

dessa> GRBS 24 (1985) 255'57'

Ηρoδoτ.7.137.
1Ι. Gaebler, Die Antiken Mιnzen

von Makedonia und Paionia (Ber'

tin 1955) 
'5t,15Ξ' 

155' or οoημΞ

γlο} oτoτfrρεc πoυ 1ρovoλoγolirrαl

μετοΕri 50O καI 480 π'X' κol el-

κoγiζoυv τηv oρoεvικi1 γiδo (οi_

γο) Θεωρo0vrοι οnδ μεριxοr]c ε_

ρευvητic ωc voμioμoτo των Aι-

γδ'v. Qoτδοo 6λλoι. i1oυv oοβo-

ρic εnιφυλ6€ειc κol τlQ οπoδiδoυv

oε Φοxlκδ voμqrοτoxoπεio'

cf. Ι.Ν. Sτorοnos: L' bellenisme

primitif de la \{acεdoine (Pεris

t919) 5+Ξ6. Yπ6p1εl μro κολ{ οπεl

κδνrοη oιrτιilv τtov νoμrcμδτωγ στo

iργo τωv C}{. Graay and M' Ηir-

mer. Greεk Coiα: (Νe*'York 1966)

J'.

34.

4t.

49.

,0.

51.

50.

51.

52.

52. Σι)μφωvα με τoγ Ηρδδoτo (7'l23

και 127) o Aλlδκμιov καl o Λοu'

δiοc διεxδριΖογ τηγ Boττtοiο ο-

πδ τηv .Moκεδoviδα' εγδ o Aξt'

δq δrcxιλρrΖε τηv Bοττιο'iα απδ

τηv Muγδoviο.'λlε τo ''Mοκεδovic
γd,, o'Hρδδoτοc π'ρδπε'r νο οYοφi

ρετσt σε τμ{μο τηc Π'ιερiαc, εvlil

ολλoi (7.131) oημεlδvεl δτr το

.Mοκεδοvlκ6v Φoc' βρlοκδτοv

ατηv nεριo1fi τηc ΠrερΙoc' o Ηam

nront 138_39 και t54 oυμφωνεi δ_

τl η Πlερiα βριoκδτov vοτiοrc τηc

κoλdδοq τoυ Αλι6κμovoc i π6vω

oπδ τιq μαλοκδc nλογIδc πδγω α_

n6 τoY Αλriκ'μorro, 'Aλλoι ερεuvη

τ6c δπωc o Edson ωoτδοo Θεω'

,ρoirγ τov Αλliκμovο ωq δrαxιρρi'

zoγτο τηv Πleρiα oπδ τηv Bοττt-

οiα. o Edson τo'πoΘετεi τηv Boτ-

τlαΙ μεταtιi AλrdκμoYα Lxοr ΑΕlo3'

Δεq 'G.F Edson 'Ll Mακεδoviο

nρiv οπδ τov Φiλmπo' οτo Λoυκδ

πoυλo κοl XατZδπoυλo 10'

Kξπoιoc oo ]μπoρo0oε vο πlοτδ-

ψεl δτl η Mo'κεδovic γi τoυ Hρo'

δ&τoυ dτgγ η κolτiδο τωγ Mοκε'

δδvωY. M' rαυτδ τo oκε'nτικδ, ot

Aιγδc, n πρωτεiουoδ τouc, θα i-
πρεπε γα 76πqQ61giτοι εκεΙ' Ωσrε''

oo, ol οtρxαiεc 'nηγδc πoU ovoφδ-

ρovnoη σrη μδvψ'η εγκοτ&oτοoη

τωγ Mοκεδδvωγ κo'| οτηv iΦυoη

τωv Alγδv μαc oδηγoι]Y nδρο o'

nδ τo' δpκ τηc Π'ιερiαc κoι βoρεi'

pl. t24. 5Eο€1.

53. Tov 't &o οl. o Foδiger τoπoθiτη-

οε πc Aιγic μετoΕri τoυ Klτioυ

(oημεριvη Νδoιrcο) xοι τηv'Eδεo-

οo. A. Fo$igEr. Hεudbuch der at_

ten Gοographie 'os den QuetΙen

bearbeitet ΙΙΙ (}Ιaπbαrg |877) 726

To 1 957 η Πon6Ζoγλoυ (supra n'

|2) 121, 79 κοι 6'343 υnοlνi1Θηκε

τηv nιΘοvη Θiοη τι"v Αιγδv voτi'

ωc τηζ 'Eδεοooc, στQv Γrεpιoχfl

τηc Ν6oυoοc, βοoιoμδvη σrηv α_

νoκiλυψη τΦr oημογτιxδY Μοκε_

δογrκδγ T6φωv αrο Λευκδδlο, noυ

τoυc Φιiφr1oε δπ πθοYi γα ovli'

Χoυγ στo βοo*rκδ νεxρoτοφεio'

v6



laιvEq

il.

o Daux (supta n. 25| 626' oη|lεi-

μεiωoε ουτliγ τηv υπδδεlΕη με εv
δπφδρov. O lΠiτoαq, οyrιΘiτωc ni-

oτε'υε δτι η υπδδεrtη τηc Ποπδ-

Ζoγλoυ μπδρδευε nερlooδτερo τα

nρiγματo.
Φ. Πiτooc o τδφοc τωv Λευκαδi

ωv (AΘivo 
'966) 

8 κ. 7. o Πi-

!σaq oυμφΦvεi δτr ot λγtc Θο

μπoρo0οoY vο τoπoΘετηΘοiY oτη

BεΙρYivο ,αλλi δtεpωτδτοι Ylσ τηr
αnoυoiο οκλ6vητωv εYδεΙξεωv: Πξ

τogc: MερπΞc noρoτηρioειq γlο
τo Mοιcεδqvι,κδ Tδ,φo τηξ 8εργi-
ιlαc (τoυ Pωμoioυ) oτo Ansient

Macedonia 4. 447-48 To 1988 η Πο

nδZoγλoυ (supra n. 28) 133-34

κα 489, εποviλoε αro ερδτημα

για τη Θδoη τωv Αrγδv κοr τηv τo-

πoΘEτηoε, xωρic ομφιρoλiq' oτη

Bεργivο.

ArchDeΙt 50. Chron. (1975) 2Φ;
ΑrchDelt 56, Chron (198Ι) 525.

'ΕYοc οrκnoμ6c τηc ε'noχi}q ττoU

1oλκoιi, δ1ει oπoκoλυφΘεi στηY

.K<η'δρο.' δnιoq' πpτoπoεiτοt ο-

π6 το κεροtlrxδ πoυ βρΦηκοv
crηv Tofurπο .XοτΖηγdπo,.

ArchDeΙt 58, Chrcn. (1983) 30+

306.

AtοhDeΙt 24, Chton, (1969) 328-

Χl; ΑrehDeΙt 25, Chron. (1970)

38788; ΑrchDelt 26, Chcon. (1971)

1tI4Φ. Ι. Toυρ&lυoγλoυ, Λευκ6.

διo 'ΗμoΘiοc (Aθiγο 
'973) 

31-32

B,, Αλλα,μοv{ xα,r B. Mιoαηλiδoυ,
.ΑYooκαφlκiq δρευvεc σττηv rtε-

ρlo1{ Κonαvoιi tΙοο0oηc- AEMΘ

6 (υnδ ε.κτΦπωoη).,

Aλλομοvft κοι Mlοoηλiδoυ (supra

n. 56).

ArchDelt 29, Chron. (1975\ 4a$;

ΑrchDeΙt a), Chron. (1973 - 1974')

71%Δ and725ι λtchDelt 30 Chron
(195) 260; TouratsogΙou (supra n.

s5t 32.

Γιo τoυc Mοκεδovlκoιic Tiφουc
τωY Λε'υκοδiιoν δεc: Κ.F. Kinch.
<Le tonbeau dc Νiaouεta, tombeau

nacοdonienρ M€nolιes de l' Acο.

ddmie royale des scienccs, ser. 7

Lettres IV.5 (Copenhagen )1920

2&Ι€8; K. Pιομ'loπoιiλoυ xοι Toυρi
τooγλoυ .o Mοκεδovικ6c τδφoc

τηc Ν6oυoτοc (τδφοq Κnch)'.
ΑrchEph 1971, 14$s4ι C.I. Maka-

ronas and S.G. MlΙΙer, <<The Tomb

of Lyεon and KεΙlikΙesρ Αrchaeα
logt tI (1Y14t 24+59; Petsas (su.

prο n. 55); Κ. Rhmiopoulou, <<A

Νew Monumentεl Chamber Tomb

with Pεintings of the ΗelΙenistic

Petiod near Lefkadia (ΙVest Macel

donla)ρ AAA 6 (1973') 87-92; F.

Petsas, <Macedonian Tombερ> Αtti
VΙ. Congreοo internazionate di a-

cheοΙogia classlca Ι (Rome 196t)

40Ι-405; Touratsoglou (supta n.55)

&31; B. Gossel Mokedonische Kam

mergrεbοr (Berlin 1980) 157-2Φi

and S.G. Mlller, The Tomb of Ι,y-

son and KaΙlikles: A Painted Ma-

s€donian Tomb (Mainz 1993).

Mερικoi ,ερευvητEc τoπΦετotν αrη

Θθoη oυτi τηv MiεZο, ενδ δλλol

το Kiτpv, O fliτooc, πoυ οvioκo

Ψε τηY nερlo1{ τοπo9ετεi εδιil τη

MiεZo. Δεq Πδτoo (supra n. 53)

5_l4 ο oπoΙοc δερευYi τo ερδτη

μο τηξ ταυτδτητoc τωv ορ1οiων

ερεπiωv τηc περrox'le κσl πορο-

θiτεl τrc οnδψεrc δrοφδρωv ερευ

vητδv. 'H fIοπiΖoγλou (supra n

28' 152 υnoδg!ιYι}ε.ι δτι Θο μπo-

ρoιloοv vq εΙγαl περιaoδτερεc ο-

nδ μiο nδλη ατηv nεριo1fr ουτrj.

'oλεc σ1 εγδεiξειc noυ E1ουμε oτη

διδΘεo{ μac υnoδε*κvioυv δτl δλο

ouτδ τE μvryrεh ΦχιοoY νο κo-

τoοκευ6ZoYτοl μετδ τηv εκστρo_

τεiο τoυ M. AλεΕ&YΦoυ oτηv A-

oiο l-<ο* εrδrrδ μετi τo 324 π.X.

&τ!v ol βετεΦvol Mακεδδvεc ε-

πδατρεψαv cπο oπiτlο τoυc. Πορδ

μorαr μwμεtοκoi τδφoι λοΕευτoi

oτηv πtτρο, xοτοaκευooμδYot εi-

τε με $lδ οψiδο εiτε ωc υπδγεlο

ω<oδoμlμo -τo, υnftρ1οv vωρlτερο

αrη llilαη Αν.oτoλf,. ol 'Ελληνεc

φoφoYδc εwυπrrroιδoτηκοv σ't' oυ

τδ τ.o μvημεiο κol oπιoτpδφoγτoc

στο iμδρη τouc !(qt μ τo o'Eιoοη-

μεiωτο 'nλoιiτη πoυ εlyov onoκτi1

oεl, πoρ{γγεlλoY κor γη τoυξ εoυ

τoΦq τoυq τ6τoιoυq τδφouc. oι Ελ

ληvεc ορ1ιτδκτovεq δεY εi1oY κoμ

μιδ δυoκολiο vo oυYδυδooυY o'
ουτ.i το κτiριο τηv v'οδμoρφη ελ'
ληvικfi ,πρδooψη με τηY Φλωτi,
οτ*γη, τηv onoΙο nρoφoγΦq γvιbρ:

?ογ, oλλ& δεv τηv 1ρηotμoποlοιi-
oον cκδμη,, Στo τδλoc τoυ 4oυ

xοl rοτ6 ηv δlδρκε'ro τoυ 3oυ

n.X. οtιlYo ουτδc o τiπoc τδφoυ

φοivετor vο xρησl.μoπoιεiτοt μδvo
απδ τηv ovδτερη τδΕη ατηv Mοκε-

δovΙο. MqρκoΙ ερευvητic oημει-

δYoυY δτl τo τδξo (οψiδα) ειοi-
xΘη αrηv Eλλδδo κoι xprισψoπoι'

fΘηκε oτoυc lMolκεδογl,κo0c τi-
φoυc qπδ τoυξ ]μ'ηxo'L]lΦic τoυ M.

Λλε€δYΦoυ, oι οπolol τo μελδτη-

σοv oτη Mδoη Αvoτολi. Δεc
T.D. Boyd, <<The Αrch and the Va-
ult in Grφοk Αrchitectuteρ ΑΙA
82 (1978) 83-1σ}; and RΑ. Tom-

llnson, "<Vaulting Techniqueε of
the Macεdonian TombsD ln Αnsi-
ent Macedonia 2' 473-79, (iΓιο τηv

οπlδροoη τωv τiφωv τηc λi. Aoi-
oξ !(ol τηγ o1δoη τουc, |rε τoυc

Mοι<εδoYrκo0c τiφoυq δεq Ψ. Ho-

erfier, <Kammenrgab ln bithynish
paphlεgoniεchen Grenzgebietρ> ΑM
86 (1971) 12*39. Γιo τo πρδβλημο

τηc κληρovομιic τωv Mοκoδoγι-

*ιbv τ&φωY, δεc εnΙoηc D.G.
Kurtz and l. Boardman Grcek Bu-

ιiaΙ Customs (London lcl1' 277-

97; B. GosseΙ (εupra n. 59) 1Φ12.

29, 6y83 and Ψ.M. Calder IΙI,

<fχadem and BaιτeΙ - Vault: A No_

te. AJA 85 (1981) 33+35. o Ποvτε

ρμoλie oημειΦvεr δτι η M. Aoio
ολλδ ,κoι η Avoτoλi γεvικΦτερo

με τoυc μεγδλoυ< ΘoλoμοεtδεIc

τfuoυc φoivετQl γo θnοιξov αroυ
δοlo ρδλo oτη δημroυρYiο τoυ τιi

πoυ ουτo0 τoυ τoφtκo0 κrΙoμoτoc.

't ouv8xεp oτηv oελiδo 85

6ο.

55.

61.

56.

57.

58.

59.

77



ΔHMHTPIOΣ Α}{AΣτΑΣIOY:

o h!αoυοαioc εUεργθτnc Tωv Σερ6ωv
ΠοΣ ToΝ ANAκAΛYΨAME To 1973

l''1|Ξ ευXciριoτη €κπληξη μιig ε-

πιφjλαοε τριν 23 1ρ6νια η μεγα"
λη και γνα:οτη εφη,μφiδα 'του

Beλιγραδlc,υ <<Πολiτικα>: Η iδρυ-
ση τoυ πρci:του αερΘικο,$ γυμνα
oicυ ξταν €ργο εν69 Nαoυcyαloυ
την $ταρξη του oπolου εμεiq μεν
αγr-οο8σα]με τελεiωg, ενιil oι Σ€ρ_

Θcι, δ1ι μ6νo τον ηξεραv' αλλιi
και τον τιμοιioαν KGlι ToV τιμoΟν

Tου
ΓΙ6τρoυ Δειv6πoυλoυ

ακ6μα cbq μεγdλc ευεργfτη τηg

παιilεiαg ταυg. Πρ,6κει.ται νια τον

Δηrμητριo Αναoταoicυ, o oπoiοq.
το 1733, oε ηλικ[α 6 xρ6νιυν 6φυ-

γε απ5 τη Νctoυoα, ακoλoυ€<bvταq

καρα6 jινι Mακεδ'6νων ε:μπ6ρων

και €φθεοε oτη ΣερΘ[α, 6πoυ ε-

ξελi.xΘηκε oε μεγdλo επtχειρημα'
τiα, με τερdοτια ,κ€ρδη 161 9-ρ'q
δι€θεαε για νcr προαφ€ρει τη δυ'
νατ6τητα oτουg οpΘ6,δoξoυg Σ€ρ-

6ου9 και 'Eλληvεq τηq περιo1ξg
τωv Kα'ρλοΘικiωv, vα ψι1ι9oυv

γρlτμματα τα οποiα ο (διοq εi1ε
ατερηΦεi.

ti ο'ημαντικη y,α τη l'iαoυoα
πληροφορ('α περι.λαμ6<iνoνταν σε

τρiο"τηλo ιiρθρo τηg <Πoλiτικα>
τηq Κυiρια,κηc 5 Noεμ6ρioυ 1972'

με τηγ aυ;καιρ[α τoυ εoρτααμoι1

τηq l 80ηg επετεioυ τoυ Γυψνααi-
ο'υ τηg π6λη9 τιον Kαρλo'6ικiων
(Σρdμoκι -Kαρλ'6φτoι). o τ[τλoξ

τoυ <1ρΘρου <<Στa ' Eθνog, για δ6"

ξα καr. τιμf> ο επ[τιτλοg <180η

επ€τειοg τoυ Γυtμvαo[oυ Kαρλo6ι-
κi,ωv> και oι υπ6τιτλoι: <lΑ,π6ιpoι'

τοι τηq αρχαιδτερηζ Μ€οηg oxo_

λi1g οτην ιοτoρiα του Σερ6ικo0
' Εθνο'υq>, <Ξακο,υgτd oν6ματαl τηg
παιδεiαq μαζ) και <ιΗ αη1μαντικ6

τερη α1ολικη 6ι6λιο9f1,κη μαζ>>

δεi1νουv τη oη,μαo(α πoυ €1ει για
τουg Σ€ρΘc'υg τo Γυμ",'ιiαιo αυτ6.

Αξiζει να μεταφ€ρουpε {-!εpικri

χαρακτηρισ'τικd απ6 τo ιiρθρo, τηg

vΠc λiτ,lια>. πcU πρωτοπαρoυσια-

ζουμε oημερα:

<''' 1o Γuμν&oιo ιδρ.J,θηκε ατoυg

γρδvοuq τoυ BαoιλΞωq τηg Αυo6ρi-
αq Λεo':τδλδcυ l ! y&ρη στξ }εVσι-
oδο:ρiα τoυ Δημητρioυ ΑναcrτααΙε'

6:τq - Σαμτδφ.

Π o,δq εiuα ο ευγεuηg πολΙτηg
Ι:':τiφ;

o Κδoταc Π ετ:ο6 :12' '/ρ1?.
o-' yjρω ο-ιc '732 λ ''733, c]ξ

τ" lδ. l_,λικlα-c 6 1ρδlω', iρxετα α_

τrδ τη Ν&oυαα τηq Mακεδoviαg '

μ.αζi με κ&πoloυg εμτrδρoυg στo

ΖLμον';3''oταv μεγ&λωαε κdττωq,

o προoτ&τ'ηq τoU{ τον io'τειλε oτo

Νδ6rααvτ να μ&θη' τηv τΞyνη τωv

Σcημπδφ. ioι ΣαμτδΦ ηταν ρ&φτεg

τrου δρρα6'αu ,ρ,oJxα κατ& τo oυy-

γαρ€ζιι<o mυλ. 'Oταv Ξγιvε τεx','i-

τr1q, μπηκε στ'η ,σU'yTεXVΙα τωv μα-

ατδρωv και μεταξi 1748 i 175c,

εγκαθΙoταται oτα Kαρλo6Ικια, ερ-

yαζξμεvοq ωq Σα,μπd}φ. KαταακεJ-

αζε iτοι,μα ρoJ'yα 'καr ατΓoKδ]μισε

τroλλ& κδρδη ατδ το εμπδριδ τoυg.

Mε τα τriλoδτη του αyδρ'ααε απiτια
και αμπlEλrα και κατEα'rη διαiκεκρl-

βivog lxq1 i.'γκρlτog τroλΙτηg, Ξvαg

ατrδ τoυq πlo περιφαyεΙq κατo'lκουg

των Kαρλo6ικΙωv. 'oταv τr'tθαναv

τα παι;δι& τoU/ 'με τηv τφτφπfr
το.U μητρoπoλΙτη Στεφδωoυ Στρα-

τr,μΙρο6rτ9 απoφ&σισε vα διαθΞαει

To ,noρτρ6τo του Αvαοτ'αoΙοu βρΙoκε'
Tαr στη MΑT!οA SRΡSKA (Σερβtκη
Kυψδλη) ,μοζi καΙ με dλλεc ]1ρ'oσωΠο-

γραφΙεc Σδρβωv και ]Ελληvωv ευερ-
γετιbv τo'υ μεγdλoυ nvευματlκοιi ιδρ,j
ματοξ τωv Σiρβωv oτηv nδλη Νδβl-
οογτ, Εκεi τo *αvακiλυψε. o κοθηγη-

τi1c κ, Παnοvδρrονδc'

:: .::-]]] rJ -"' -:,? ο-ο.α τ,l_-,

'i.'; _i ]-. -.:-'': _'-*,:fιοι,.

(:rατ:: ''- '..'-' ; ;iτpοπoλi-
-- Ξ.'^-L :'::_ i _ " -'.:''J ιj':fi στο μη-

το:τ:i':::<ο,i_,',::c τ3'.ζ κατοΙ-

Κoυζ τi,j, (:: ':: -<..-. <α. τoUζ α_

ιακc. - ;3.. :- . :'-::,c:;r του Ανα-
.τ,. ]-: iΞ.::ο: αμΞο'ωg

= Ξ! -Ξ-)-f& <αl &λ-

:.* j,:',:. Α-τδ iyινε
'-'':-Ξ'' --ο.. Ξ'.θoυo,_

.:-,: <: iτω; αιαφi-
l i ' ::6 ,-: .:μioωζ τη,v

', ^l:..-:ι;:':, εθελovτικ&

:| ' : ', ]' τηV iδρυαη

."' 3 6ατ,λει)q Λεο-

*: S iτα'1 .δ του τηζ
' '*.: 3.-;'i:':- ']9' ..εκφιvε το

Σα.l-_':ε:. .l'-:eΞ&iμα Kαι τηV
''Ξ:-'' -c- -;-::]cι.

Ρ':_.'-:.;: _::j,)'ci ΣΞρ6oι, ατrδ

δ)'α τ: *i:: ε'.δ;μoδμενoι τo Γυ-

u.'::.: τ:c:c:}αν oλ&ψxα τη

6οiθ..& τouq. o Πατρι&ρxηq lω-

αiο Pτγ.ατοiτc, μΞ τη δrαθξκητoυ

στtrσ'C.-' a

l 0. CΟ -1o.: c. .

\ ^ -: *-



Δnμriτριoζ AvαoταoΙoυ

To oniτr του Αvοoτociou 
- 

Σoμπδφ δnωc διατηρεiτοl oi1μερo. H nιYοκiδο δiπλο

οτηv εiooδc. nληρoφoοεi τov επlοκinτη δτl εδιil iΖηoε o μεγ6λoc ευεργiτηc

τηc oερβlκηc πorδεiοc

κλη,ρoδδτηo: 1'' .937 φ oρi,,,α Α-
κολoυ€o']v και &λλα οιδuατα δωρ__

τδv με μικβτε:α πocδ>.
'cπωq μαg πληρcQc.ρεi το &ρ-

θρο τηg <<Πολiτικα>, τα μαΘf μα-
τα ciρ1ιoαν την 1η ΓΙοεμΘρioυ
1792' με μαΘητ€.g που πρofρ1oν-
;αv αρ1ικti απ6 τα Kαρλο6iκια
και την επαρ1iα' τoυg, αλλιi κα-

τ'{,πιγ απ6 δι<iφoρεq περιo1€g το,υ

BασtλειcU τηg Aυoτρiαq, ΣλαΘο-
viαg, Κροα;τ[αq, Bdvατoυ, Π€oτηg.

Πριbτog διε'υlθυvτξg τoυ Γυtμναoi-
ο(, υτη'ρ4ε o Σλo6dκoq Ιωαfιφ
Γκρog διδdrκτωρ τoυ παvεπιστη,μι-
ου τηζ l€vαg και μαΘητf1q του με'
γ<1λο,υ Γερμανo6 πoιη'τf Φρειδερ(
κου Σlλερ.

Αυτ<i €γραφε η <ιΠολ[τικα)) τo

φnλλο τηg orιοiαq 6φθαoε λ(γεq

μ€.pεg ,κατ6πιν στη Θεoοα}.oνiκη,
ο'τα γραφε(α τoυ ΙMΧA ('Ιδρυμα
Λ1ελετ<bν τηg Χερ'ooνf1αoυ τoυ Ai'
μου) , 6πo,υ €ρxονταv και ιiλλεq
oερ6ικ€q εφημερ[,δεg.

Τo διGΘαoαν oι τ16τε δυo επι-

στη|μoνικoι συνεργdτ€ζ toυ κ.κ.

Λ9,αv. Αγγελ6πoυλo9, νυν καΘη'

γηΦζ στo A.Π.Θ. και Ιω. Πατtα-

δριαv6g, καΘηγητf1g τιilρα oτo Πα
νεπιστftlμισ Θρtiκηg και μια μ€ρα

::c:. oυιαi,τη9ηκαμε στo iδρυμα.

με ενημ€ρrυoα} για τη.: ανακtiλυ_

Ψη τoυζ.

Η ε[δηαη, 6πι.lq ηταν επ6μενo,

δη,μοαιειiBη'κε αμ€oαlg ατη <Φιονf1

τηg Nιic,υοαg> (3I .t 2.l972) ' για
y' ακολου5lξο'ει μετti τρειg εΘδo-

μ-&δεg oτιq 21 '1 '1973 η δημooiευ-
ση εν6g εμπε'ριoτα'cωiμ;€νoυ αρ

θ,ρου του κ. Παπcιlδριαvοs για τη

ζω'ξ και τη δlρι1αη εoυ Γlαουααi-
oυ Ρ1'αικηνα των oερ,Θικcbν γραμ-

μ<tτωv. To' ιiρΘρo αυτ6 αναδημo-
oι,ΦΘηκε lμετ6 π€vτε Xρδνια στo
3o τε0xog τo.υ περιolδικoιj <Nιd-

cυστα> που τ6τε ε[ ε αρx[οει να
εκδ(,δεεαι.

Παριiλληλα με τη δηlμoοιiευοη
επιδιιilξαμε τ6τε (1972) μια επα'
φη με τιq τοπικ€ζ Aρx€c τηζ σερ
6ικξq π6ληq, χωριζ 6μω9 να τo

επιτι31ο,υlμε, (ατ,lζ δι6τι απ6 τ6τε

η επtrcrη,μη γραμμη τηg Γιoυγκο-
ολα6lαq του Tiτo, ξταν να εtzτGo-

οει oλ6κληρη τη Mακεδoν[α oτo
Oιμ6απovδo κρ*τaq των Σκoπ[ων,
ιiρα και τη Νcicυcα πoυ δεν €πρε-
πε ν' αvfκει στην Eλλciδα! Aυ-
τηv τη (γραμμη> δεν την υ.ιοθε-

το6oαν cι απλοi Σ€ρΘoι και ιδ[-

ωξ oι Lστcρικo[ επιατf1,μoνεζ τoυ

Βελιγραδioυ, που απo,καλor]σαν
τoυq Σκoπιανolig <πλαoτoγριiφoυq
τηq ιoτoρ[αg>, αλλ* αυτ6 ε(ναι

μια dλλη ιατoρiα. Πρ€πει επloηg
να oη,μειιiloo.υμε δτι τo 1947' τo

Γυμν&αι,ο ovolμdlστηκε <Γυ,μν*αι.o

i{πρtiνκο Ρωvτ[τoε6ιτζ> πρoζ τι_

μf1ν τιiυ ιμεxlιiλoυ Σ{'p6oυ τιοιητf1

o οπoiog Qoiηoε ο' αυτ6 πριv
€να αιcbγα.

To καλo,κα(ρι του '! 973, επωφ€_

J* Συvθ1εlο οτηv οελiδα 85

To γυμviolg οτα Kα,ρλoβiκlα, δπωc το φωτoYρ'αφioομε τo 1973
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J{εoελλnuκδc δlοφωτloμoc ΙοI Hοoυooiot ουυδpoμnτic

0l8λioυ l I78Ξ _ 1859 l. H o1ion με TnI εκποiδευσn κ0I

(β'μ€ρos)
Mε 6&oη, λoιπ,δη τoιlq κwrοilδ

γωq oι.,ι,δρoμητrΙru φdΤιεταr δτι διE-

με\iαy o-τη Νkioυαα τη ατιγμη τηg

.y,yρoφis 12 oυιlδρo1μrrE'q οη το
l82 j. Σε &λλεq πδλειq διθμειlα'v, &
ταv εγγρ&φoιrrαy ]9 ωq τo 1821

και j6 ωq το 1839. Ατri δooυq κα_

ταxωρΙζονται oτη Νt&oυoα κ&tποια

αμφιd6{τηoη ετrιδiδγoιrται oι Δημd-

τριog ΑvααταoΙoυ MατβαΙαr (ZE-

Toυ
ΓιΦρyoυ Mιlαρn

φιλoλ6γoυ

μοvα 'i 783), Ιωαwτκ Νδαoι.l (Κo-

μoρδωιo t 8] 5), Θεοδδαιog K<^rv_

αταrrrιvΙδη (Kiυ&οviεs 18]9). c},

ατδoo, πlo αrrη<εκριμ€.ι,α ταιrτΙζoυ-

1με τov πμbτo με τo Δημητριo Α-
vαcrrααΙοι.l - Σαμττδφ, δμτroρo αrη
Ziμoι,,α και &λλεq γιοιηαooλc€lκig
περιq1δq, πoυ με dξoδ& τοιl ανε-

yEρθηκε τrριν ccrrδ τo 180'4 τo σεΡ
6ι'κo Γυμν&αιο τωD' Kαρλο,6ι'κΙαl.

Την ταδτιoη εvια1δει η τrαφυoΙα
o-τoν r<ατ&λογο 'oιrvδρoμητδv τoυ

Α' τδμoι.l τηq Εκκληριαcrτικflq l_

oτoρΙαq Μελετioυ, τoιl dμτroφυ τηg

ZEμοvαq (Σδμλιvoυ) Γεδργιoυ Σo-

λδcρη (i Σoλftρου), o αrroΙoq, αvδe

Φεψε τoι/ Aιrαοτ&αιo, οrο3μφωvα με

τov l!Ι&μιrη Παπ,αδριαrδ'2. o
lωδαvηg Νδκoq αι.lιιτrroλογΙζεται -_

oτoι.lq lΝ.αoιrααΙoυq ,με μδη, δvδειξη

τη oγEαη πoιl δηλδιεται με τηι σιλΛ'

δρoμι{τρια'EΜvη lα&ι,lι,'α.l ΝEκoιl

<εκ Nαoδoηq> - κδρη i αζυγog; -

l(αι εγγβφται ατην Παι'τζιo6iα
BcιvδαT ου, δηλαδi ατo }ν{,nταt'δπo τηq

Boi6α,ηiιlαξ, τo 1836. 'loωg αυγ_

γεvεδει με τov KoζαvΙtτη Xριoτδφo-

ρo VoΝ L}.Ι&κα.l τroιr qμττoμυδταv

σrη BιEψτt και τtr BαJδcαErξ-

σrη". o Θ€οδ. lΦwcrτω,ηιvΙδηξ otr'

ιΙτrερlλσμ6&rεται με 6δαη τo δlγ
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TIιU ΙolυιlUiο
λωτικδ τηζ καταyωyig 1και επειδd

για &λλoυq oυιroρo-μητδq τoιl Tδιoυ

iργου γΙvεται η δι&κριoη Φl&oυoα
τriξ Π&ρrcψ>> ωq τδnπoq κατcryωγ,{q.

ΑτroκλεΙiocιμ'ε τoι, Θ. Γ. Kραo& τηq
Γ{εωτ<iη1g Διδακlτικfιq Γεωγραφi'
αg (BιEwη 183t9) τoγ o,πoioouειι
τ&με 'και αε 'Eκδooη τoυ l84'l ωq

Θεo8δαιo Γ. Kρααα&' 'oμωq, o Να
ουoαiοq φoιτηTiξ τroι; εγy'βφεται
ατα l84E oτηv lατρικfr Σγoλfr τα;
EΦικoδ KατroδιατριακoΦ Παιεπι-
στηlμτoυ ΑθrμΙlv oιroμζεταr Θε&
δcορoq 'Kραoodq'a. Eκτδq αυτδv,
ioτυq ,iτrμπε vα ειrrοοxθεΙ σroυq σIιJDL

δρoμητig τηq ευρireερη τrερlo^,(it

τηg Ν&οι.loαg o ιερομδ,vcoxoq δ&ακα-

λog ατo αxολεΙo τοιl xωριoΦ Γραμ-

μccτlκδ BφμΙου, τοιl εγγβφται
αιπ@μητηq ccrδ τrp Kιψ<rταrrrι-

ι,oιiπoλη o'ττp Ξκδooη Λι€iμoυ Γα'
ζf1 Bι6λιo,tf1κr6 EΒτpιtσ|ζ BιCλLα
Δι.ο (,BειετΙα 'l 807). Toι, επiαr1g

οrrιδ τo Γρ<ημματικδ κccτcη'δμεlo

μ'η.rροτroλΙτη και τrcrrρι&ρxη XΦ
oαyθo αιly,κcιταριθμoJ,με στοιJζ ειF

τδg τηq B€ρoιαq αι,lι,lδραμητ€q, δoo

εi,vαι πρoκcfffiμειroξ 'στη Μryβ'πo-
λη Bερoi,αq και Nαoδoηq, KtIι (rτo{rs

Bε,ρoιδτεq cοτffη1μουq, δoο εΙivαι

μητρoτroλΤτηg Σsρμi,ιr.

'oαov αφoρ& τoυξ ιερωμEvουq

τrοι.l cηxετ{ζoνται ιμε τη Ν&oι.loα α-

πδ τoυq κατοιlλi}yoι,,qoυv)lμφtbv ου-

ι,€ryoιrrαι oτοιxεiα τoιl αuμπλ'ημΙι

ιrouη, τιξ YvrIJoειξ μαq και επι6ε6αι-
διroι-lιl τrγv πqρoυσ'l,α ταξ στα i<oι-

ιηlιlικft θEμccrα, με ε'πιφαvE<rrερoυg

τα;q,μητ1ροπoλiτεq Δαuι{λ, Xρδoαv

Θo, Zα1αρΤα. Eιδικδrrερα, o rβξπρΦ

πολTτφ Δcrι,ι'flλ (1769 - 1v9o') εγ'

γρ&μται oε Ξκδocrτl iαι 1707. Εi-
ιlαι αξιαμνημrδιειhη η σιrμμετoxi

τoυ στην ετrcrι,αατccrικ{ κΙVηαη τιoιl
Eλλfu<υv τηg Kειrrροδυτικηq Mακε-
δoviαg, Eιηα crπδ τα κΞιrrρα ττξ ο*

πoiαq ηταv η Νdαrcα, δ,πωq crrα-

φδρετα,ι Kαι σε ετrιατoλη ταJ μη-
τρoπoλΙτη Bοδεwby MελετΙoι.l (23
Αuγoιioτoυ 1789). Yτοκινητηq τηg,

εξEyερoηq κατ& τo δεδτερο μοαo-
τoι.lρκικδ πδλεμo (17'87 - 1792) fi-
ταy o Λα.eδo6iκog Σtoτ{ρηq, πpog
τoy oτnoio ατrδoτειΜ oυvt^lμoτικ'Eq,

ετrιoτολξ iκαι o Δαιlι{λ. Απδ αυ-
τ€q αr}θηκαν στα Γειlικ& Αρ1εiα
τoυ Κβτouq oι ετr,ιoτoλEq 23ηgκαι
27ηq Αυγoδoτοιr ]7,8t9'u. Στηv ε-

ξ6γερoη ,oυμμετεIxε και o Bεροιδ-
τηg Μγιoq ε.τιΙoκonrroq ΣeΦΙiυv και
Kζαrrrs Θεδφιλog ( 17]85 -l81 l)'6
o oτrοΙoq μοζΙ iμε &λλα εvΙqxυοε

τη1v εκτrαΙ1δεUση και τηv τΦευματι-

κi ζωη τηq Kdδrιηq. Mε τηv επα-
ναoτατι,κ{ κΙιlηιτrl oυvδiEθη,κε, ετΙ_

σηq, o Γιαwιδτηq επioκoτroq'Kαu-
τrανΙαq Θε@ιλoq ΠcrrrαφΙληq (1749
- 1'795), ττou δ:ατηρoliαε ατει,ξ ε-

τrικo:νιlriα με τ:ξ εκκληριαατικΞq
αρxΞq και τoy τΓι€uμcΓτι*δ ι<iκλo

τηq Biρoιαg κα: τηξ Nδα.εαq. i-
διαiτερεg οxiαεiq εixε oτη Ν&oυ-

σα μ€ τoν Αιrαατ&oιo Kαμπiτη,
ταξ τrρoεστα.g Λοnoη ΠεrrrαφιλΙπ-

τroυ. (Γ:ξκo;) ΑιξΞιrτιo, ΕιΦμη,o
oτιoioq η'α', και ετrΙτροπoq τηξ
Σγoληq'''

o φ<εr:cμiι,,oq rερ&ρχηq ΧΦoαμ_
θ"ζ Γραμματικεδg, μητρoτroλTτηq
τηg B@.αq i<αι τηξ Ν&ωααq oι]μ_

φαrljα με ιδ;δγραφo '<rημεΙωμ& τοιr

oταv κδδικα τηq μrpβπολξ Σερ-

ρκilv crrrδ 5 Φε6οι,αρ. 1799 iι:,9 12

lοuλΙοι.l 181'1 , μοcΘητευσ€ σε 1ε€Φ{_

κ,fl ηλικiα μεταξ} iλλτ,rv και (Γτη

Ν&oυαα oτoν Αιrαατδoιo Kαμ'rriτη

ixοvrαg εξαιμτικiq επιδδοειs rrτα

μαθημcrτικd. o Αι,αcrτδoιos ιμ€ τη

μεαολlδ6ηoη και την τρocrτααiα



Nαoυoα{oι oιlvδρoμnτ€q 6ιθλtωv

τou Γεδργιoν Σκαρλ&τoυ, γραμμα-
τiα τoυ Θεfurλov KαμποvΙαq, τoν

iο,τειλε ιlα ,oυrεXΙoει τιg σrroυδiq
ατo ,αxoλ&ρxη τηζ Θεo)ιlilκηq lωv&

Σhrα,ρμιδτη,'u. ΑξιοαημεΙιεrα εΙyαι

oριαμ6να γεy,ovδτα τoυ πληρoφo_

ρo0v για τη δρ&oη τoυ. Πρooυrπ6-

Yραψε τιζ Συvoδιlκδg EπιατoΜq 7ηg

Mζξρτiou Kαι 20ηc Σεπτεμi6ρΙoυ
1805 πρ'oq τov μητρoτoλΙτη Λ&ρr-
]crαg lP61φoη1 με τηy ιδιδτητα τoυ

,μiΜυg τηq ΠατριαρxιΚiξ Σ[.ιη,δδoυ.

Τov Ιδιo x,βνο cruvαrro,φ&αrαε τηv
Ιδρuαη τηg Σγoλ{'q Kατrλδcιη ατα
Γl&vvινα. Ετrιατ&τη,ρε o-τη δεδτερη

Ξκδοαη τηg Ακoλoυoiιαg τoυ Otoloυ

Avτωνbυ τloυ N{€ου o,τα 1806. Συ-
v€δραlμ,ε 5 εκδtδαε,ιq δvταq μητρoτro-
λiτηq τη,q Bξρoιαq 'και dλλεq 8 ωg

μητρoτroλΙτηg των ΣερμΙxv, με τrε-

ριεxδμεrro ετrιατημovικδ και Qιλo-
o'οφικδ. ΦΦuτιοε στα l8.l ] Υ{α
τηu ανοικoξμηση τo{, ιrαoι) τηq tι,1ο-

ηg Tαξιαρ1δv, πoι.l εixε καrαατρα

φεi ωτδ τιq εττιδρo1μδg τoυ oτρα-
τοι., τοU Αλ,fl Πααδιg, Στι9 ΣEρρεq

αι.Ξrrrτuξε δρ&oη ωs μrεlλos τηq Φι-
λικηq Eταιρεiαq ιKαι σιJ,vqργδrrηζ

τουq Eμμcιιroι.ι{λ Παπ&. Διετξλεoε
orκou1μεvικδq Πατρι&ρxηq ατπδ 9

Σ,επτ. i824 ωg 26 Σετrτ' 18216"o'

Δδριoε τηV τrλor}oια βι6λιoθξ,κη
τoU 'Kαι lμεy&λo Xρημ|ατιiκδ πoΦ
oτην Eλληνr,κ'{ Σγολ{ τηq B'δ.ρoι-

αζ'' .

o διdδoxδq τotJ στo μηρρoτoλι-
τικδ θβνο τηq Biφoιαq ZαxαρΙαq
( 

.i 
81 l - 1823i) -σιrιδρομητηq μδyo

ατo Συvαξαριoτη (BεvετΙα 18Ι9)
-φαiyεται δτι μετεΙγε εvερyd Φξ μi-
λοq τηq Πατριαρxι,κ{g Συ,vδδου

στιζ ταKτικδq 'κι,v{αειq τ'ηq εκκλη-
oιαατικ{,q ιε.ραρx,Ιαq για τη\,' α]yτl-

.μiετδπιση τηζ ιrεωτεριlατικfr,g πlρδ-

κληoηg τou'vεoελληvι,κoιj διαφωτι-
clτικοδ κι,ι{rματoq 'ατα ] 8l 9-1821 :

εγκl}κλιog <<ΠερΙ τηq ρημεριvd,q κα-
ταoτ&oεωg ταrv ,κοιγ'δv τoυ y,iνoυq

μαq EλληvqμoυoεΙωυ> ιlν1&φ. l8Ι9
dl-ΓσU καταoι|καζoyται o εU,ρωπαι-

qμδg και η διδαακαλΙα τωιl ιrε(στε-

ρr,κδv επιoτημδv, αφoριqμξ τιυv

Α]λiξαvδρoυ YψηλΔιrrηrrV1 ιxαξλ Σoυ-
τ.σoU καl τoU επαr'αστατικoιi κιν{-

ματoq στη Moλδα6λαyiα ('}*&ρτιoq

182i), αυ'voδικ{ ατ6φαoη <τrερΙ

καfuιρitoεωg τωv φιλoooφικδν 'μα_
θημrtτωv>, λΙγo π,ριv ccπδ τα τoι.lρ-

κικ& αvτΙποιvα Kαi τιg αφαyEq το*;

MαρτΙou l82Ι. Tυτrικδ δεΙy,μα τηq

oυμμετox{,q τoυ ZαxαρΙα στηv α-
v,δτατη εκκληαιαατι,κ{ ιaραργΙα,
τroυ πρδoφατα δη'μooιει)τηκε, εΙvαι
iιrα <<εκκληαlασTιrΚδν ΦρικτΦy επιrΓτ-

μι'ovr> ε,vαντΙoν τcι}ν κλεπτδv τηq ττ€-

ριoυoΙαq του Πδrrμιoυ Eμτroρoυ Νι-
ικδλαoυ Χατζη Γεωργioι.l ( 8 Αυγoυ-

oτou ] 82o)'?2' Γξ ,1'ροg τη δρ'&οη

τoυ Zαxαρiα oε αxiαη με τη N.1-

oL'σα κα: τηl :ξiγερoη τω 1822
εγεiρoιrται εμυτηματικδ crπδ τηv

τrληρoφορiα τoυ Eυ. l. Στα.lyιαvr,d-

κη δτι η yyωrστoπoiηoη τηq δταρ
ξηq και τωv εvεργειδν τηq Φιλικ{q
Eταιμiαq 'Kαι τηξ ετrικεΙμεηS ξ-
θvι,κηq εξδyερoηq <<α'π,oδει'κνδεται

iΚαι εK τηq διrευ,αu&yκηq αvcιxηρi-
σεωζ ειq Kωyo'ταιl'rιι,ηoιjπoλιιl του

τδτε Mηπρoτroλiτoυ Zαγαρ'Ιoι-,, εrπ'

α,δεiα δ{θεv, εy,καταλιπ'ovτoq εv-

ταujθ,α τoy ομδvι4μδιl τοι.l Π,ρι.lτo_

αδγγελoν ωq αιl-τιτrρδαtJrτoyι>'3. .A-

τεκμηρiεατη μoμφi { εκτΙlμηoη.του-

ιστσpιlKσδ, τoυ αnπo'ρρδεl ατrδ τα
yεyovδτα;

o τrρωτooΦγγελoq, TΓου πρ{σ'τα-

γωvioτηαε oτηv εξEγερoη τηq Ν&-

oUσαζ/ δπωq ixει cιττoφαι,€€Ι η "i'

ρευvα'o, δεv oνομαζδταv ΖαxqβΙαg'
' Ηταv ο Γρηyδριog Πελoπoι,lιltioιoξ

τroυ,κccταγρ&φεται Φq oι,,ιδρoμηπ'tjg

σ*τo δρΥo Πρoδιo[jκη]σιg ειq τoν

Eρμf1λoν (Bιivι,η l817). 'Αλλoι
Ναουoαior ιε'ροrμΦιlοι πoι.l καταyβ-
φoVται εΙvαι o μovαxδg Zαxαρiαq
Ptοrrηq (l8]9 oε δυo ειdδδαειq α-

τrδ τα ΚελλεΙα Kαρρεδv - vεδφεp-

τοq εκεΙ; - και απδ τη Mοvfi ΣΤ'μω-

νog Πiτραq), τoυ 
1rroτ1τη 

αγΞoη

με τov ηγοδμενο Zαμαρiα, πo{J ε_

τrιiμελflfuκε τ'τΙv ανοικo8δμηση τ'ηq

Movηq Ταξιαρ1δv Ν&ουoαq o'rα
1 81 l, αyvοοδrμε. Eτriαηq, ειlτoπΙζε-
ται στoυζ καταλδγoυq o Ππ (Πρω-

τoηρ,εσ6iτερoq fr Πατn&q;) Διαμαν-
τηq (Σ6ρρεq I835). EΙuαι, ε$&λ-

λoυ, τrαρακιvδι.lvευμ6vη η τοιδτιoη

τoυ τ'ρoηY,oξμενου τη,ξ Moιrηq l6i-
,ρωv Αγαθ&yyελoυ l(δκκι,yoυ Ναoη.l-

ααΙoυ 'με τo αυ'uδρoμηrr{ Αyαθ&γ-
yελο 16ηρΙτη oτη'ν Elτιωrμξ Αbτρo
ιiομi]α.ζ ταυ Λαλ<iνrδ ('BιEwηr 1803).

oι τrληροφoρΙεg ττoυ αφqρoδν τα
εκτταιδευτι'κ& δμΙrμεvα τηg Νloυααq
εΙ,ιαι πoλJτtμ,εg. Δuατυx<ξ δε δrα-

oταυ.ρδoαμε τα ovδμοcrα Aιrrοrv&-

κηq Αναατααiοι-r, Α,vααταoΙoυ Mα-
voι/Φ ΑκΞoτoρog, Mαι,ου{λ Ανα_

oταoΙou, ττoυ crη,μειδνovται σε .μα-

θηματ&ριo τιyv ετδv 174i - 1743.
Tωv Ναα.loαitοv αι.,τδν ξταl,l αvαμε_

vδμενο κδπi-οro Ιxιrog παρoυοΙαg *
τδ την ωριμ6τητd τoυg. oι 'σημεl_

δo'ειq τrρoδρxοyται απδ 1μαΘfiιματα
(ΑντωuΙou Bυζαι.,τioυ Xρηoτo{θεια,
oμri,ροu |λιδδoq Α' PαψωδΙα, Θεo_

φΙλou KoρuδαλΞωq 'EκΘε<rιζ επισ*τo

λι,κδv τι]τωv), τrου διδ&xθηrκαv τrριu

απδ τηv περΙoδo διδαoκαλΤαq τoυ

μoναxoJ ΘεoφδvηΡ'.

Σilμψ:ιlα ιμε τorrζ 'κοrrαλΦουq o

Ανrcro-τ&oιoq Kqμπiτou ωq Φ'δ&-
ακdλoq NαoQoηq> αυvδβμει τη1,

Ekδooη Qη'oαlρ6g Γρα'μματικf1g
(Boδδα 179'7), εvδ οαg δ&ακαλoq

τηE Eλληvικι1g ΣxοΜ'q τηq Θεααα-
λovΙ,ιηq εyy,ρ&φεται oιnδρoμητflq

oτα ,iργα Eπιτoμf1 Θε(ωrv Δoγiμ<t_

τqν , (ΛεrψΙα 1806), Θoυnαrrδ[δoυ

Περ[. του ΠελoτΦv{tησιαlκoti Πo"

λθμου (Briwη 18ο5), ΛΦoι Aτtμ
κκΙ>ν Ρητ6ρων ( Bιδιlιη I8l3 ) - αυ-

τ& τα 1ρouικ& oημεΙα μτroφliv u'

αξιoπoιηtοδι, και στo x'φιrικδ π'ρο-

oδrοριo,β τoυ θαv&τoυ τoυ, πoυ

απααγoλεΙ ακδμη τουq ι'αroρικoig.

o Νiικδλαoq Αγyελδiκηq δηλδvεται
oπα 1802ωq διδ&ακαλoq ΝαoUαηs
(GRΑΝDl, Σιiνoιpιg κarvικcir'v τo'

μdlν; (BιEwη) και ατα 18l7 οη
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Nοoυοαloι αιlvδρoμnτθc 6ιθλ[ωv

<<διδiolκαλoq BερροΙαφ> Πρ,oδιοiκη
σιζ sιζ τον Eρμf1λov (Bιi'ιrιη), ε-

,νδ τη θioη του ατη'Νi&oυαα καrδ-

xει o Κ. Bαρλ&ιrrαq. Eπipηq, αι.lvε-

xΙζει τη λειτoυργiα τηq <iΗ Σxoλγi

ΝαoJoηq>> oτα ] 8o6 'και κατα6dλ-
λει μδcrω Θεo)viκηg αυuδρoμfl οτην
iκδoαη Πε,ρi του Π'ελo'τcowηαια-

κοιi Πoλ€μolυ (Bιδvιrη).

Eκτξ ατrδ τo γιατβ Κωvcrταv-

τΙvο ΦΜ6α τroι.l απoδδαoε oτo Mε-

αολδγγι, αιiμφ:vα με τα γραβμε-

V,α στη διαθηκη τοu Και τoν lοr'&v-

νη απδ τη Ν'&ouoα πoυ φeρεται ωζ

μαοηΤηζ τηq Ηγε;μovικ{g Aκαδημi-

αq τoυ lαoiου oτα 'i Bl8'u, xαrρig

&λλα γvcοoτ& crτoι1εiα yια τη 'με-

τiτειτα δρδιoη τoυ, 6ιαπιioτδι'oεται

η εκτδq τηrq Νdoυ'σαg φoiτηoη τoυ

Θoo,δ6αη Kωι,'αταvτιviiδη ατη Σxολ{
ΣερμΙψ 'oτα l8l9 και τoυ Κωvατ.

MιλΙδη στη Σ1oλfr Σερρ<bv στα
l 826. To τελεuταio oτoι.xεio μαρ-
τυiρεi ,μεταξιi &λλων τη δι&'λυoη τηg

Σxοληg oτη Ν&oυοα, εξαιτ'Ιαq τηg

ατcccyδρει.lοηq των Τα)1ρκιυv μ'ετ& τo

oλoκαδτωμα τoν i822. Π&ντωq, o

Τμiφωναq Ευcryγελiiδηq {δη, ατδ
τo l936 π'λrpoφoρoι}αε δτι oτηl 'Ν&_

o'Jσα η Σxολη <<ανιδριiθη μετ* τηv

τωιv π,ραγμ&τωv απoκατ&oτασιν>>

oτα i828, xαφΙg μvεiα τηq τrηγfig

αrιl5 δτroυ αvτλdιrαε". 'lα<οg η α-

ι,αζητηoη ,oτoιxεΙωv για τηv εκπαι-

δευτι,κfr δραo-τηριδτητα oτη Ν&ου-

σα ,K'αι oτη' Bδρο'ια μετ& τα oκλη-

β μEτρα τωv Τoι}ρκι,lv oδηγfloει

oε αι'αθε<ορηo'ειs τωι, ατδqrεων για
τo x,ρδvο επαιlΙ'δρuoη'q των oxολεi-

ωv, Troυ τοποθετεΙται μετα'ξδ 1842

- l849'?s. Η εyγραφ,{ τηq <<Σxoλiq

τηq BερρoΙαζ>) στoυζ αυι,'δρoμητEq

τηq dκδοo,η,g Aμ6poofioυ Φραντζξ
Ehι1oμξ ηq Ιoτορiοrq τξζ Aν'α-

γεvνηΘεiroηq Eλλ6Φζ (ΑΦξvαι,

τομ. Δ') oτα 'l 84 l, &πωq ικαι' η υ-

τrδθε'oη δτι μ6ρog τ{,}ν εΥ{κυKλεiωv

o-πoι.lδδηl τωv τρδτων Ναουααiωv

φoιτητδv τοι.l Παιετrιαrημioι,' Αθη-

ι.iν απ6 το 'l 838 καt 'μετ&", o1ε-

τiζεται ,με τη ttovαα i τη Bδρoια,

καταδεικrδα.lv t'ηv αιdorια1 τηξ δ-

ρειJvαq και τq)v αvοθεωρioεc,:,v.

Mε 6&oη τιζ πρoσηγoρητικδq δl-

ατυτrδoε ι q <<εξoyδτατog, ευγειriεrτα

τοg>> oμαδοπoιoδμε, Ιαωq αΦαΙφ-
τα, στηv κoιν'ιοrικfl κατηγoρΙα τοlv

τrρoιη1διrrων τα'lq Ναoυoαioυq Θε&

δωρo Γεωρyioι:, Αvαατ&oιo ΑvτωlΙ-

οι,l, Κωιroταιrτiνo Διαμδπoι.l, Zαφεi

ρη ΦιλΙτrποι'l (}'lδα.:οα 18l7) rμα-

ζi ιμε τoν <εrrιμoλογlδπcrro λoγΦδ-
τη Ναorioηq κυρ Zαφiρη Θεοδοσi-

CPJ>) (Θεσ)vkη t806). o Zαφειρα_

'κηq, δταv εκωαμε τo iργo Πφi'
τσυ Πελ,oττowηoιακo0 Πολ€μου,

εi1ε καταφιiΥει σττι ΘεooαλovΙκη

μετ& τηv κcrrdληlrη τηg t"l&oι;oαq

crπδ τα.η Αλ6Φ/σ"ξ τα.,r Αλfl Παα&

ατα ] 8O4, δ.πα.l και τρcυμcιτΙoθlγ

κε στlξ 2o Δεκ. 1806 oε δoλoφo-

'uικ{ cπτrδrπεφα Αλ6αvoli3o. Bε6αi-

Φξ, η τrΡοσ4xiryηση <εξo1δποcτogr

ατιει,θ,nδπαr, και σε γιcrrρoiq, &

ΔPxιιtλΝΔPΙTor κ Λι ΙATΡo1ιΔλΣκAΔοΙ

ΔtΟNΥΣtoΥ ΠΥppοr

rBΩΓpΑΦIΑ ptΓΙG}oΔΙκrt
κΑ.Ι KλTΛΓΡΛΦΙt

ΑΠλΣ}ΙΣ TrΙΣ οtΙζoΥλΙBNΗΣ
Er' ttλΛAΙΩil 'ΓE EιI ΝEΩTE,ΡοΝ Σ()'ΙιΩx ΣιΓrρλΦEΩll

ΣΤι\ΕΡAΝlΣΘΕI}λ Lλl ΣΙΝ'ΙΕΘΙitΣΔ

1tα,οa τοΟ
a

Tor ΘETTΛ,\OΙ.

l{EΩ:Tι ΔΙi

δοΡΦΩ€F.IΞA ιζιΙ EΙΙιTΞrlιrt:'lΞι Ιι1l': 'f,\ Δl.ι'ΓΡΕΞ\ΝTλ Tοt NΙloΙ

ιAΣΙΛliιυΙ ι,uΣ Ε-ιλ-\δ(}Σ ιiλι Α()lιl(l.\ Ιl.ιjtΑΞ:i)N.

Exδ(δεται τb δε0τερoν

Πρδε δγ*o€ τδγ ηiιτol 9iλωv λΙαOητιilγ ι'αι τoi)

lii.i,ηνιχοD l'jγoυ6.

EN i\AΙΙΙΛΙΩι.
EK TιΙΣ l'ΤtlΟΓι'ΑΦlΑΣ 't'()Ν AΔEΛΦΩΝ,

A. Kl\l Ν. ΑΓι'EΛlAΩN.

ιE3{.
8ιβλiοδnουnεpd1ovτοιoit{qoυottioloυνδρoμητicΓ.Xοpλrοτηc&K.Λγοaτooiοιl
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Nαoυoαioι oυv,δρoμnτ€ξ 6ι6λiωv

τrωg εivαι ο Ναoυoαiog Kωvoταντi-
voq Φλf6αq, πoυ Ιοωq λΦω crrroυ-
δδv oγετiζεται ,με τη Bειετiα αιιδ
τηv oτroΙα εyy@εται crwδρoμη_
τηq oε 4 ε,κδδoειq (1792, 18,07,
j 8 i 6, 18 

,l 7) και ακδμη οαπδ τo
Boυκoι1ρicrτr oε 1 δκsooη ( ] 8l 7) .

o K, Φλ.t6αq πα: πΦαιε -τo |829,
με δ{α9ηκη τo.U ouιrταyμri,vη ,oτo
Bρdοο6o Τραι,lαυλ6αvΙαq στιξ 12
Mαioυ 1825 κληρoδδτηoε 173.3ο6

γ,ρδαια 'crτιq ,\ρ1Eg τηζ ετrαναστα-
τημδιlηg Δυτικ{q Στερεξ Eλλ&δαq

γ'ια εκται'δευτι,κΞq δραoτηριδτητεg,

ΣfNoΨΙΣ

KΩNΙΚΓ}N
ToMΩN

ΓσTΙ3.οNoΣ Tσr ΓΡΛllΔlΙ.'

'ι., )
rΙaιqiτq fαηγtu.joεoι

d 
'ιFι'ιε''oΒτlfuυof πτ 

'4ΦτιoιydΦ'fiι j. 
'i fu'dζ * - d'

irt iιr;-μ-
'Φ ι ι ι tEμ Ξolι a. Σ.

{ l εisa * r} Υι9-;
.. ι;

loΣΔ'tι!oΙ! Σ!Δ!ΙΙoτot.

-,E-.,Ξffiι-;,ι φr.aΧcιuol Γ/zιι'Δ'ιι|'. |Ξ xrλ,Jr..
-.ξ ε a.+- a ..Jb aιjb. Ξ;a*λ h d| \f('q a-'F6ι1

",, 
-, li\l

ιi ιιιι,I ja. 
^i.ι;'.

'ι.l'I o..'.ι... ι.r..ι. txι.a.''
9ο0.

ιδiωq yια τη
ΥΙοιr''.

Τηv πoλιrπληθδατερη, oμ&δα Nα_
o'ucrαΙωv ouvδρομrιrr<Ιrι; .oυyκροτoιiν

oι εμτro,ρει.lξμενooι. Π'ριv οcπδ τη,v

KαταστiρoΦi 'raυ 1822 ε,Ιναι 7 πα.l
εγγρδφ,vται εκτδq Νdoι.υαq - Δ. Α_
ι'αστc!σΙoυ, K. Πiτρoυ, Δ. Mπαvτfr,
|ω. Ν&κou, lω. Xρrατoδοιiλoυ, Αν.
Καζ&o'ηq, K. Mαιloυηλiδηq και 3

TroU εΥγlρΦov'ται σ.η] 'N,&οιloα - Δ.
Δραβτα, Α. ΠλιαμπλΙouμερ, Δ.
X. Ποyrr. Mηιr&. oι απΦδημοι εyγρ&
φoμται oτrg τιδλειq Zξμovα, Πdoτη,
Bοιiδα, Koμoρ&vιo, Boυκoυρdoτr,
Bιiwη, Mετ& τo διαoκoρπιo1μδ των
κατoiκωv τa 1822 εuτατrζoνrrαι 8
ατrδδημor εμπoρευδμει,,oι, lμεταξJ
τωv oπoiωy ,Και η 'ΚΦη { oιiζυγoq

εμτcδρoυ ΕΜν,η lω&uvoυ ,ΝΦκoυ. oι
υ,πδλοιπoι εiναι oι lω. Δη,μητρΙα,,,
Παv. Δημrμρι&δηq, Αλ. Πατηλιd-
oυ, Γρ. Kcφλιδδηg, K. Αιlαcrταoi-
ou, K. Γ. ΝτΙyκαg. T&ποι εyγρα-
φηs, &ρα διαμoιlι"1q η εμτroρiαq:
Παυτζιo6Ια Bαv&τα;, Πiατη Bελι_
yΦδ,, Θεo)ιrΙκη, Αtηιrαι.

Eπι,oημαΙvoυ1με δτι o Κωv. Mα_
voυηλiδηg (Boυκoυρd.οτι l8l8) Ι-

αωq εivαι τo iδιo τπβoωπo πoιr, λδ
yiω τυπoyραφικoi λδοΘoυq, τo ετrdr-

vΛJ'μo τu4τδιlεταr Mαvoυ,λΙΦq (Bελι-
yρ&δι i832) με τη,v τπρoαφr}r,rηoη

l}:1,'fΑ'|'lΙ ΔlΔ.{κTΙΙιll

ΓEsιΓι}i.(Ι)ΙΛ
πεoE Ι'xcPιι h-'οιlN () \ι)Ν τuΝ MltιrΝ

'Ιιrrtυr'lt'll,,:'-;:,
'' η.-- _ -_-- _-.- }Φ 
=-jf4r'1t(r 

f:€.: *..-.
xΝ qιμ\\ι, ln],

Zλ&τlκoq Θεoλδyηg (ιiμπoρoq δερ-

μdτωv, 25 lαuoυαρΙoυ Ι8o9), Πα_

ραΚd}σ,tnαξ XριoΦφρoq (lδμπoρoq

δερμ&τωv, 'l3 ΑτrριλΙα., 1809).

Διτrλη εyyραφη Eχει o Αv. Αy_
yiλοu (Ιδια θκδooη1 1833 Bελιγρ&-
δι και Σδρρεq). Πoλλαπλr] παρoU.
αΙα d'γει απδ τη Bιδw,η o ληoμo-
νημiνοq Φ,μερα Αναoτδoιog K. Kα-
ζiαηs, τroυ ouyδΦμει ls#σειq τoυ
Ι 8l9, l830, l8316, αλλ& Kαι τoU
i84i, 1849. 5';o*, oΦμφωvα με
δκδooη τoυ 1838 <<o εv Bιδν,uη ε,vτι'

,μδτατoq καr φιλoγε,u{q κδριοq Αvα-
ατ&orog Kωyoτ. Kοζ&oηs Ναoυo,αΙ-

η> κατE6αλε oτο 6αΦyo Kωιroταv
τ,λ,o ΛΛτr]δλλιo cnυιδρqμ{ <<ειrq -n&λQ-

ρα ιcrτrαvrκ& 6> yια τηv αvξερoη
vαoli oτη ΝEα Πtiλλα, aο δ{μο τωv
αυ,voικιζδμεν,ωv Mακεδδyο:ν,,ποιl δι-
αμooφi:θηκε ατrδ τo yεδτει.lκτo ελ-
ληv:κδ κρ&τog oτη ΛoκρΙδα33. Mε
εμτroρι,€g δραoτηριδτητεq iαωg α-
αxοληθηκε iKαl σ_τryu ΑΦ{,vα o Kοrν.
Γ. ΝτΙyκαq, δτιωg qρβτε,ρα στα
μioα τou j 9oυ αιδιrα ''στη Θεσσα_
λουΙκη σUlyiστησε 'με τov αδελΦδ
τοu l(υ1ρι&κo Γ. Δαρζηλo6Ιτη και
τoy Σ. Γκαρμπoλ& τuπoyραφεΙo3a.
'Εoτω και με qμφι,6oλΙεζ πdτrει
tα ουoxετιolθεi o τrραyματευτξq
τroυ εγyρ&φεταr oυvδρoμητ,{q oτo
Bοuκου$oτι στα ] 8,l 7 lω&ιlνξg
Xριoτoδoιiλoυ \με τoν dvα ccπδ τouq
ετrτβτιoυg πoυ δριοε oτη διαθd-
κη τoU o K,ωv. Φλ6,6α9, δηλαδτj με
τo oνγyε'uι] τou Ναοι.loαΙoι.l Eμτo-
'ρo Νr&ν,o Xριoτoδol)λα: Περδiκα,
τrου διdμεvε 'oτo MτrραΦ6. EτrΙ-
ση'ζ, o Αvτδvιoq ΠλιqμΓλΙotnμερ {
εEvαl ξενικ{g καταyωγdg r\ λδyω ε-

iμτroρiου Exει, δτrωq λ.χ. o Λμτε-
λακιδτηg Γεδργ. Mαζρoq _ Σ6αρτq,
εξευρωrτrα'ilαε ι το εταbwμo.

Πολ,i.,τιμεq τrλη,ρoφoρΙεq oτερoηj-

μαoτε ατ16 τι,g oμαδι'κEq και ανd>
]vulμεζ εγγραφEg τοlv <<ειg ,Π€,crτιαv

και Ziμovα εvτιμoτδτων Tr,ροcyμα-

τεuτ1δV)> για 20 και 7 αvτΙτι,rτα αιμ
τroτοi1ωq τoU εμπoρικoδ εyxειρι-

Blβλi6 με NαουoαΙoυq oυvδpoμηττic

Σxoλη τα.l Mεooλoγ- <<ελλδyιμοq>>. Τα x,ρδιlια ε,κεΙνα oι
εμτroρι κi,q δραατηριδτητεq,αυι,rδυ&-

ζoιrταv καμrd φoβ με τιξ €κirTαι-

δευτικ€g εvαoxoληcrειq. 'Ετot και
o Δ. Mπαντ{ rκαταγIρ&φεjται tυg <Qo-

γrδτοrroq>> (Bαiδα I8ο8), αΜ&πo
λιτoγραφΙται στιζ ]3 Δεκ. I802
ατη Boιiδα ωg Eμπορog". Εκτ6q α-
τrδ α-.,τδν, ο Ξiμτroροq Παv. Δημη;
τρι*δηg iγιvε Αυαr,ριαr<δg υrτrflκooq

oτηv Πioτη ατrq 2 Δε,κ. 18'44.'a-
μι,:g, δεv ιrrr&ρxοιrv oτoιγεiα γlα τη
o'υνειoφoβ τωv &λλοry ΝαoυoαΙωy
ε μrτδρο:v τroυ πoλιτοxραφiΘ,ηkαιl υ-
τr{κooι τηq Αuατρooι,lγyαρΙαq oτηv
ΠEατη ι<ατ& γροuικ{ oειρ&: ZαφεΙ

ρη Θο:μΦq (Ξμτroρoq oα,viδων, 19 l-
oυλiα.l 178'8), Zλ&τι<οq Xρrατδφ-
ρoξ (iμτφξ, 17 Δεκ. 'l8ο8 },
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Ι$αoυoαioι oυvδρo'unτ6g 6ι6λΙωv

δioυ Σκβιττtoδρα Δ6τττπα τoυ Θω-

μιi Δη,μητρioυ (Bιivη 1794), α-

φoJ σ' αυτiq τιq τrδλειq ζoυv και

Ναoυ'oαΙoι 'Eμτrοφι. To iδιo ccτroτ€-

λεαμα τrροκJτrτει ccπδ τo yεγovδq

δτι, με εξαΙρεoη τηιl Προrδιoiκη'oιv

ειζ τoν E,ρμfλoν τoυ M,' Πεβι'κd_

ρη (Bι'δwη 18]7), δεν ε(δlΙδo'vται

με αυvδρομ'iq αιnπoτrιτδv ξρYα πoυ

oxετiζovται η αvαφδφι'ται 'oε θξ-

lματα { τrβoo.tπα τ'η Νl&oυoαq''

Π,ιo ouγlκεκρι'μΕvα, oι εκδlδcrειq

Aκoλo'υθiiα τoυ orαiroυ Θεoφιirvη

(Bεuετiα 1764), Tαμεioν oρΘoδo'

ξ'iαg τσυ Kαμ:τταν'!αg Θε6φιλου

(BενετΙα 178O) με 3 ετrιγρξβμarrα

τoυ <<lιδαακ&λou Ναoδoαηs Αοα-

crταoΙoυ Kαμτriτoυ>, AπoφΘ€γμα-

τ,α, YπclΘf1'και κα{. Πρoγυμvdαμα-

τα Aγαoταoioυ Περδι'καρη ιg_

τρo0 Bεριρoιcιioυ (KoαΦτoλη :
Bιδwη 17s5), o oτoΙoq αvαsρεt

δτι &λλo Ξ,ρΥo τοι'l θxει αφlε'μiαει

oτov <<Αναoτ&oιo ( = KαμτrΙτoι;) &-

ριoτo διδ&oκαλo Ναoδocrτ1g>, Λι<ο*

λrrυΘiα τoυ Ooitoυ Avτarvtoυ τoυ

Ν€oυ (ετrτrvδκδooη Kωv)λη 18ο6)'

ΑvακεφαλαιδιlroιlT αξ, fu τoιlΙζα_

με δτι η ωq τdορα δμυνα εττ'ι6ε6αι_

δvει τηtv }'αρξη oτη,'Ν&oυoα κot-

'ιlωιlικδv oμδδωv και τnευ1ματικδv

κΦκλ<οr πoυ 6ρiακo'ι/rαι σε ετrαφi

,με τη Eδφια lKαι lκυlPτοξ μ' δvα ευ-

Φ βαμα εμπoρικδv και πoλιτι_

ατικdbv κθντ,ρωv τηq Eυ'ρδlπηq' και

τoυ τoυlρκoκρατο'{'με1}oυ Eλληνι-

θεv ,ooφiα>>. ''Eται, 'αε αJι'oλo 53

εκδδα'εωv,με owδρorμητ'Eg Ναoι'loαi-

σιJ,ξ Kαι Bερoιδτεq υτr&ρxoυv μδvo

13 6ι6λΙα λειτoυργικ&, θεολογικd

και εκκλη,oιαoτικfrq μoυσιΚiq' To

περιεγδμειro 'l i δργων αφo,Φ μα-

θηματικEg - ιpυσιrκEq ετιoτημεE i1

εκλαi]κεJoειξ τoυq Υια η1ολικη xρ{-

oη. Θθμαrα ιστotρΙαq, qρxαιoλoγi_

αq, γλδooiαq 'καλ&τrτoυv 20 dργα'

Eτr,ioηζ, τηrι, πρo6ληiματικfr τr}ξ ε_

θνι'κiζ αvαYEwηoηζ 'και τηq φιλo-

σoφiαξ τr,ρo6&λλoυ'v 6 iργα, τηι'

κoινωvικη rκpιτιKfl 2 Φνα και τη νo-

μι'κfl ,oκiψη l θργο' Αυτ& oυvιατoδν

,iνα τrεlδΙ,o ιcrxυ,μΙlν επιδdαοεcov τα'l

ευlροΙταiκoδ ,και τoυ uΞoυ ελληιlικoδ

Διαφωτισiμoηi ατov EΜη'vιαμδ τηq

oτυfκεκρι,μδvηq μcnκεδαvικξq περιo-

Χiq'

ΣΗJΙηEΙΩΣEΙΣ
|2' ΙωdiΛη Παπαδριανo$, <ο

Nαoιro.αiog Δημf1τμoc Λιηααι<ιαi-

oυ. 'Evαξ μεy<iλrζ ευερry€ττηgτιrν

Σ€ρ6τοv*, Γh&αroτα τx' 3, it6oq
|978' oo. 4647 . Toυ ιδioυ' oι 'Eλ
ληvεg π<lρp,ικoι τoι' Σdμλiνoυ

(t,8oq"1 9oq αι.), ΘEo)νiκη Ι98E'

σ. Ι55.
Ι3. Παναγι,bnη N.Λιoιiφη' o'π''

oo' 29σ'29'l.,

Ι4. Γι<οργoυ Toυdiiμη, <<Γ'lEoυ-

σαιο,ι φοιτητξ τoυ EΘuι'κoι1 Kατω-

διoτριακoιi Π,ανεπιoτηtμi'oυ κατ6

την τoυρκoκρΦt6οo)', Nιdουοιτα τ1'

67, Aπρ-Ιoυν 199ζ, do' 7a'72'

t5. Eμμανουf1λ Γ' Πρωπoψ*λ'

τη, <ιl επαναoτατικf1 κfημ1 τt'lν

Eλλf1vωιl κατι1 tov δΦtερoν επi

Aικατερινηq B' .ροroατoυρκικδν

π6λε:μrov (17's7 a|792)' Λoι:δρΘlkoq

ΣrΦβrlζrr., Δελτ1'oν Ιoτoρικfq xαι

EΦvολογικτ]g Eτgιφεiαg Eλλi&δog

τσμ. t4lιt960, σσ. 3E_l615' ιδιiωξ

oo.74'77 .και t27"ΙB0l' Bλ' και Γ'

ΧιανiΦ, Σ6νιt'olμη Ισ!σρια τoυXρι

στιαvισμD$ crτιr1v περιo1tr'f1 τηζ B€-

ρΦιαξ, B€ροι,α 196rl , o' 34'

t6. Π. Ιl. Λιo0rφη, o'π', σσ' 64-

79. Elπ[αηq, Bcrαlλειpιl Γ' Σιαμτ'e

ν6τιc,υλoυ, Eκκληoiα Kαι ειτιqγα'

oτατικ<i κινf1.ματ,α oτην Koβνn,
Θεo)νi.κη l973. Γ. Χ. Xιονiδηc,

Σιiνταμη Ιoτoρiα..., oJτ., σ' 39'

Ι7' Eμμ. Γ. Πρωτoι|&λΦ', o'π',

σ. 127 ' Ιfuριαlζ, Γ. Στoγι6γλoυ'
ο.τt., σσ. l86_19ο και Γιcbργου Χ'

Xιoνilη, ulΙ o'χ€αη του Θε6φ'ιλoυ

Κα;μπανιαξ με τη B€ρoια)) στα υ_

'ι6 €κδo,η Πlριακτικ<i τηζ, srοιστη-

μoνικf1g η'μερ(δαq, "Η ζιοfι και τo
θργ" τoυ επιqκ'6πoυ Kαμπανi'αg

Θε6φιλoυ (1749'1796|>> (Λλsξdιν-

δρεια ΗμαΘ'i,αg, 14 Mαtoυ Ι994)'

Ι8. Γ. A'. Στoγιoyλoυ', o'π" σσ"

192-'197. Για τoγ Aναoτ<loιo βλ'
iξπ6oτo)ιου Γλα6iνrα, <o' Nαoυoαi-

og δdoκα}.οζ Av<rot<iηoιοζ Ι('αιιΙπι-

τoυ>>, Etτιισqημovικξ Παρoι:ρ1α E-

ατιrαq Θεoλξων X&λκηζ' B'
(Ι99l), oα. l3l5-l5o. Eπibηq, Θτ'l-

μ<1 Γ,αΘριηλiΦ, <Aγrιoαjιιrιoq Kα-

μπiτoυ. o' Ναoυoαioζ δΦιiοκα}'οq

τoυ ! 8oυ αι<bιlω>, Nιdoυotια, τ94'

63, AπPΙoυγ 1993, oo' 57'98'

19. Eυ. Ι. Στorryιαrrv&κη' o'fl"
o. 2ΙI .

2σ. Π6τρου Θ. Πi€νιηα, Ιoτoρiα

τulν Σερμilν, B' €κδoioαl; ffivα'ι
19Φ, σiσ. 117, t3oi1l 3E' 14!lΙ45'

467 -47 1 .

oμoδ. Tα oτoι1εiα πoυ μαξ ccπα

lκαλδπτoιlv oι κcrτdtλογoι rrο)ν συ\λ

δρqμηπbι, ιΙfroλεiπoι/ται τoιJ 1τρσY-

ματιKoi αριθμoδ τG'ν α6ρκirπωv'

ngψ εjμτrορεΦμεvοι ξ οtrτδiδη'μoι για
&λλοιlg λδγ*rζ μετθγoυv oε vΙοιrg

τβπoιlq ζΦq, 'δilχoy'αι 'μrE'οα cαπδ

αιrrιΦα,ειξ, διαφoρετικδ\' επιτrtδων

ετrιδβοειq. ατπδ τιq ετrιοτημοvικlg"

φιλoooφικ€q, κoι'ιltwιr(ξ ιδΞεg ταl

Δαqκirrιοlμoιj. ΣαΦq, σ' cnrrοδq

τoυq, καταΜYσuq στrστι'τrrδιεται η

ο'nvΘεoη εvξ αι'αγνωoτιι<oδ κoινoδ

με πρoσσvατoλιoμοδq σrη Φsρα-
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2t. Γ. Χ. Χιovijξ, <Tα o1ολεiα

τηζ 86ρoιαζ κατ<i τα ετη t849 -

l91 2 Θ<ioει αvεκδ6τcογ εγγβφοrν>

lγtrακΦovικ<i τoμ. 1'Ι /'1971, o' 3'

22. Σr€λλιου Πατιαδ'6πουλoυ -

Διακ. Xρυo6ατoμοιl Φλιoρ€vη, Nε

oελληνικδ Aρ1εLo Ι. Moηg Ιοr&ν-

1loυ Θεoλξoι.l Π'dηt.oζ}' Κεxμενα

γ,ια 'τηγ τεxνικf1 και T ηy τεxνη Λ'
Θfιvα l99O, αo. 25'G25l'

23. Eυ. t. Στoυγιαw&κη, o'π',

σ. I28.

24. N. Γ' Φιλι'rrπiδoι:, tl qπαν&'

στgσιξ και η καfαστρoφη ηc E'Ια'

o6σηζ, ΛΦξι'αι l8€t, c' a5' ΙΦρi'
ι.rg, Γιι}ργoυ Χ. XιovΦη, <ft €ιlοrρ_

ξη ττtc επαι'αoτ<ioεωξ σtηl Ιldoυ-

σiα τo 1822 και τα Φ/(sι!ιr& ζητη-

μαEαΣ' cvdcτι'πo οαu6 τα Πρωιrι'



Nαoυ,oαioι oυvδρoμnτ6g 6ιΘλlωv

κιi το,υ ΙΔ' Πανελλην[oυ Ιioτo'ρι-

κοδ Συνεδρi.,oυ, Θεα)ν''ικη 1994'
oo. 33,7-36Ι, ιδ[ωg σσ. 358-361.

25. o ιrπoγPαφ6,μενoq και o Δρ.
Φιλoλoγiαg Χαρ[των,αg Kαρανdoι_
og αυντ&oοoυν 1με την ιiiδεια τηg
Eφορεiαg τη'g'ΔηiμJ6,αιαg Bι6λιo-
θη,κηc τηq E€ροιαg παρoυoiαoη
τcυv 1ειρ6γραφων κωδirκlαrν τηg Bι-
6λιοΘηrκηg'

26. Bλ. ARΙArDΓΙA cArMΛRΙA-
ΓΙo'- clo'Rl\N, LES Α,CADEM,ΙlES
pRiNcΙEREs DE BUCARE8T ΕT
DE ΙASSY ET Ι-.lEαRs ΡRoFES-
SEαRS' TιlESsrALorNΙKl 1974' ρ'
ρ. 287, 30'3.

27. Tρ' Eυαγ,γελiδη' ο.π.' τoμ.
A', .o. 135.

28. Γ" Χ. Χιoν(δη' <Tα σXο_

λε[α...>, o.π., σ. I κ.€' E*ioηc'
Παιiλου Πυρινoιi. <dl oυμ6oλξ τηg

Ιv1ηρρο,π6λειοq' Bερo(αg σην παι-
δε[αq κατ<i τoν I9o αι<ilνω>, Θεo/
viκη l983. Του iδιου, <Παρατηρf1'
σειξ και oυtμπερτinαματα πιiνω στoν

κατ<iλο,γo ttoV Θι6λiωry τoυ Δη,μo_

τικο0 Σγολεiου τιt1C Nιioυ'oαg πoυ

επαvαλειτoιjP'Yη,oε ]μετd1 την επα-

νdoταoη τoυ 1822>, Nιιio,υοτα τx'
26, lαv.lνl'αρτ l'984' oo. 4'5.

29. Γ. To'υlαtμη, <N,αoυααiloι φοι-
τητ€q...>' o.π.

3σ. Elυ. Ι. Στoυγιαννιiκη, o.π.'
α,. I09.

3Ι. Tρ. Eυαγγελi,δηξ, o.π.' ταμ.
A'' σ' t36. Ε:ri[oηg' Γεωργ[oυ
Toυοilμη, <<O Nαoυoαiog γιατρ6q
oτο Mπρα'α66 τηg Poυμαν[αg K.
Φλ€6α9 πρ6δρo,μo9 τι.rν Nαor:oα[-

G]ν ευεργετιbν>, Nι<iouατα τχ. 53'

O'κτ-Δεκ 199σ, oα. 136-1 38.

32, O,DEN FαvEs' <<O,ι κατ<iλo-

γoι τα}ν πoλιτογρtαiφηiθ6vτων Eλ'
λf1νων παρ,oi]κων ηc Π€oηq και
τη,s Bο6δα9 oτηv περioδa 1687 -

'l 848>, Mακθδoιlικτl aβ\\. 6l1964
65, σσ. l10,6-'l 0,9.

33. Δ. και N. Α,ρryυρι<!δων, Πρα
κτικti του ευγεvεoτιiτoυ 6αρ<irνoυ

κυρiου Kωνoταντivoυ Ιξπ€λλιoυ
Μα'κg$$γgg, B,ι€w,η 1t83,8' ο. 85.

34. Bλ. Γ. Toυα('μη' <οOι Ναbυ-
a:αιοι φ'oιτητ69...>, o.π.

-** Aπευ,9fιlω τιq ευ1αριoπ[εq

μoυ στο πρooarπι.,κ6 τηg Γεwαδεi-
ου και τη,q EΘνικf1q BιΘλιoΘf1κηg

(Α,θf1vα) , τηg Kεvτρικ{g Bι6λιoΘ'i1

ιaηq τoυ Λριoτoτ€λειoυ Πlανεπι_

ατη,μιοu ΘεoααλoνtrκΙζ, τξζ Δημo-
τικf1q BιΘλιoΘfπηg Koζιiνη'q, των
lημ:-lo'ιων Bι6λιoΘηκcbν B'€ροιαg',

Zωoιμαiαg Ιωαvνiνο:ν και l{€ρκυ-

ραζ για την πρ6Θuμ1 εξuπr1ρθτη-

ση κατ,& τη δι<iρκεια ηg €ρευ_

ναξ.

ΔiΗMΗTPΙoΣ
f* ΣυYθ1ειο οπδ τηv οελiδo 79

λo&μενοι απ6 6vα oε'μιvd,ριo πoυ
':τραγματoπο(η,oε τo ΙlγΙXA oτo Bε-
λrγριiδι, επισκεφΘηκαμε μαζi με
τcυq δυo φ[λουg καΘηγητ€g και €_

να α€ρ6o ιoτcρικ6. τα KαρλoΘi'
κια, &πcυ 6ρηκα.με και τo oπiτι
του Δημ. Αναoταoioυ, που διατη-

ρεiται cbq ιατoρικ6 μνημεlo' Στην
πρ6ooιi.lη του μια εντoιxιoμ€νη πλ<i

κα πληροφaρεl τoν επιoκ€πτη 6τι
εδιil €ζηoε o Δη'μ,f1τριog Aναατα-
αiε6ιτg - Σαμπcilφ' ('Eται oερ6o'
πoιξ'Θηκε τo ετι<ilvυlμ6 τoυ) . Eiπει-

δf1 ξταν Ιο0λιοg μηναζ και διακo-
π€g, δεν μπορ€oα'με να δo,ιjμε τo
εαωτερικ6 του σπιτιοι], o$τε τoυ

Γυμναo[oυ. Aρκεατf1καμε να τα

φωτoγραφησoι-λμε' lμε tην ελπiδα
ν'α ξαvαγυρ[ooυ1με για περιoo6'
τερη μελ6τη. Π6ραoαν tα 1ρ6νια,
ακολoιiΘηααν τα γεγον6τα πoυ τα'
λαιπω'ρ,οιiν ακ6μα τη Γιουγκooλα_

6iα και η επ<iνoδοq δεν πραγμα-
τοπoιfΘηκε To περiεργo εiναι 6τι

oτιq τ6αε9 εκδρoμ€g πoυ πραyμα
τοποιηΘηκαν απ6 τη Nιioυοα πρog

ΑNAΣTAΣ Ι oY
την Αυoτρiα, oυγγαρ[α κ.τ.λ. xα
ν€να πρακτoρε[o δεν πρoγραμμιi_
τισε μια oτ6oη oτα KαρλoΘ[κια,
τcυ Θρiακcνται στo δβμo ,μετα,

ξιj Bελιγραδioυ - Nδ6ιοαντ πρoζ
την oυγγαρ[α, για μια oιivτoμη
επισκεψη ατo Γι.rμνdoιo και στo

οπiτι τoυ Nαoυoαioυ Avααταοiου'
τoν oπolο ανακαλ0$αμε πριv 23

xρ6vια, για vα τoν ξε1ιiooυlμε
κατ6πιν και πoυ'πρ€'πει, τιb,ρα, να
τον ξανανακαλdψoυμε.

Σn:μειΦoειζ
t ) ' Η crερ6ι,κη τrδλη SREMSK l

KΑRLoVcl, 65 1ιλμ. 6oφΙοrq του

Bελιγρo8Ιου.
2) Κ,δoταg ΠEτρo6ιτg. <qΙατo_

ρiα του Γυ1μ'rααiou τωv Kαρλo6ικΙ_

ωνc>. 'Eκδooη i960.
3 ) Σεμλiνo ατα ελληuι'κ&. Bρi-

σκετα1 κoι.τ& oτο Bελιγβδι και
εixε αι,€οr)αα ελληvι'κfr Koιvδτηrrα.

4) ΠιθαιlιΙlg αυyyεηg του Αvα-

αταoΙα'.,, απδ τηv KατραvΙrrαα, α-

vαφδρει ατη μεΜτη τoυ o κ. Πα-
τrαδριαvδq.

AIΓEJΣ: Πρooδιoρiζovταg τnv Θ,θσ,n τnq πριifrnζ
πρωτειioυσαq τωv Mακεδ6vωv

i Συγ6xειο aπδ τηv oελiδo 77

Δ.Γlovrεgrολ{c .o v6oc 'μακεδo'

vκδe τδφoq τηc Bεργivαc-, Mοκε

δovlκ6 12 (1972) 177' o'l ΛοZo-

ρiΦc, Pωμoπoιiλoυ'κoι Τoυρiτoo

γλoυ o1ετiΖoυv τηv κοτοoκευli τωv

Mακεδovικδv Tdφωv ,με τηv μεγδ

λη ευμ6ρεlo τoυ Mοκεδolrrκoi βo

olλεΙoυ εlδrκi εni βοolλεΙοc Kαo'

oivδρου. ΛοζορΙδηc, Pωμoπoδλoυ

κoi TouρiτooYλou. o Tι}μβοc τηc

Νlκfolovηc (Aθivο l992) 63-64.
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H NAoYΣA ToY l9lo
Enιμ6λεια: rο<ιλλ€α Φ. Γ]κoιiτα 

--

Η απελειlΦ€ρΦση τηζ MακΦoγiαζ τo l'9l2 €φ€-

ρ'ε μια ΘαΘειd mμξ oτηv Ιoτoρiα - πoλιτικf1, κoι-
rκoνικf1, oικoνo,μικf1 και πολιτισ1μικf1,- τoυ 66ρειoυ
ελλαδικoδ χdrρoυ. iνΙια κειτ&ατο(οη, πoυ εξε ξμι_
oιlργηΘεi και κ<iπcog πφyιω,θε( oτιq αλιiτραlτεζ πε_

ρLoχ€ζ ,μετι1 την λflξη τηc Eπαv<iιoτααηg τoυ 'l 82'l

και τηγ δημιoυργ[α τoυ μικρo6 Eλληvι,κoιi KρΦ
τοug, αvατ,μiιτημεv απ6τομα και μfjσα oε λiγcι 1β-
νια ε[xαμε ριζuκ€g αλλοry€q. Kαι η ιατqρiα γtενικιi
ω.lτtq τηq 1ρoνικdg περι.6δoυ και κιlρiο:g ηζ πρo

του 19l 2 επoxηζ παρoυoι<iζει ενδι@'€ρoν για κd-

Θε ερευvητf1.
αfΙ αvθptlπ6τητα εiγαι τoυλξιoτoν κατ<i τo f1'

μισυ τυλιγ,μθvη αηv καθημεριν&τηΞΦ 6'τΦξ λ€ει
ο ιστoρtκ& BRAUDEL και o υλικ6ξ 6ιoζ εivαι η
6<i<rη ηg επovoμζ6μοεvηζ otκoιropιlκf|g ιοτoρiαg.
Ποι& f1ταν η Ν<ioυoα τριv ωπ6 τo I9I2, πoι& η oι- M<iηq Ι995.

NAc!YΞA NAc!ιJΞΞA

κονoμ[α ηξ και η κoιvτ,lνικi1 τηq σj€εσrl, πoιξ o

υλι*69 6iοq ε(vαι ερ<oτf1ματα xαι ερεθioματα €-

ρευγαζ.

Παρακ<iπαl δηlμooιε0εται αιrτoιioια μια κατιi-
σtαση ηg 'toλτ}ζ μαg 6ττα19 f1παν τo l9lo, με λiγα
λ,6ryια για την κoινωνικf1 <n νΘεοη και κατ<iλoγo

επαyγελμarτιcilν ηq π6λη9. To oπ&vιo αυτ6 ντoκoυ-

μ€vτo, εivαι αvτiγραφo φτι6 τoν (οΔιΙΓo T}ΙΣ EΛ-
ΛΑΔoΣ και ωπ&oηg τηg MακlεδoνiΦg...>>, €κδoοη

τoυ Nικoλ&oυ Ιγγλ€oη, πoυ ειryενικ& μ*ζ παρα-

1<ορf1θ'ηκε ωπ6 τov φiλo και γvωατ6 oτην Θεooα-
λoνiι<η oυyyρ,αφ€α και καλλιτ€1vη κ. Kcboτα Λαx.i'
τoγ oπo[o και ευxαρLσroιjμε.

Eλπiζoυμε ατα επ6μεvα τειαη να ακoλoιlo{-
αει μελ€τη με αυμπερ<ioμ(τα για τη1, Eτoχη εxsιyη"

AxΙΛ/\lEΑΣ Φ. ΓKoYTΑΣ

Nηπιcοyωγεiα 2 με τμξμαrα 2,

vητrια 3o0, vηπιαγωγοi 4.

ΝοΣoKoMEΙοt,ι.
ΣΩMATEIΑ. Λαiκξ Σδδεoμog

<'Αγ. Δημητριξ>, Αδελφδτ'ηr uE
cn7γελιαμξ> Αδελφ&ηq Bεημων,
Αδελφδτηq Φ:λinrπq1oq τc.w Kυρι-
nΛ,, Αδ€λΦτηζ ΦI}iπrτιo1oq τωv αν-

δρκilv owτηρουoα καl φαρμcο<εΙov.

ΣYΝTΞ(Ν lΑl . Bαρε}οτroιδv, τε
κτδvων, τrcrιrroτrο:λδv, ιxΘ;,o,rrο$κi:π,,

6αφil,rv, γεοrρyδν, γcι.παρ&&ov και

'κλαδειrrδv.
ΓΕΩPΓlΚΑ ΠΡο'|'ot'ιTA. Πμυ-

τεδεl o οivog o ovoμαrrnδq τ'ηq Να-

οδoη. Koυκοι]λια, λcqαrrικ&.

BlοΑi{-lΧΑ}'ιlκΑ ΠPσlΦt'{]τA.
Tα viγμαTα τω,' ιδροκιιri1τcoι, ι,ημα-

τoιrρYεΙcιrι, Ναonor6. Σοcyι&κια, &ρ
ματα, αηoαμ€j\αιov.

Πδλιg κειμδvη δυπικδq τηζ Θεσ-

ααλoι.,kηg απExouoα αυτηg 74 1ι-
λιδμετ,ρα.

Η Ν&oυoα (λδYεται και ΝEα Λυ

γoδoτα. Tα.ιρκιατi agosto), τr€ρi

τσ ερεiiττεια τoι.ι αρ1αiα., l(ιτΙοιr,με-

ταξδ Αλ'ι&κμωyoq και Λoι;δΙoυ επΙ

τωv π,ρο6oδιlωv τoιl δρoι,l,g Bερμiου

διαρμoμδη υπrδ τα.l παrαμoδ Α-
,ραμπ,Ιτoαq αrrEγει 67 1μiλια τη'g

Θεο)viiηs.
κΑTοllKol I2.0o, δι, 'l0.50ο

'lEλληvεζ και l.50o Toliρκοι.

ΣTAΘMOΣ oιδryroδρoμικδc oμδ-
ιηΙμoξ. H τiδλιq αrrtfuει τοιJ σταΦ

μoδ ιrrrEρ τηv δραv δι' αμαξητdq
oδon.

Δlolil<F}Tικ(Σ ιrτ&γgται ειq υ-

τroδιoΙκηoιv (1κ€ζσv) Bερροξ. Eκ-
κλrpιαcrτικξ ειξ τrΡ Mτyrρδrrτoλιv
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Bερρoiαg.' ΕΦα μoι,6Ιρoυ (ι,,αγιδ).

λ/toΥΔlΡHΣ Pετζ€τr Pοη'ξτr εφδ*'

δηq.

ΔΗMΑP)ΦΣ 'Eλλη, o κ. Θεoλδ
yηq Toι&oαs, Mdmour τωv Δααcbν

Mυι,σΦ BEηs. M6m9ι11 Τ€qNιδρΦ

,μiωv και τηλεyβφcαv Pιφ&τ Eφdv-

τηζ. AρxηΥδs ηq xωρoΦilακiq A_

χμετ 6Eηq. Mδmοur Mοwπωλiωv
,K€clτvoηj (R6gie) Nebjλt εΦνδηc.

EΚKΛΗΣlΑl 7, dα.ι αι 4 λεrτoυρ

γoδoι. lερεΙ9 l0. Mικρ& lμorz,{ τηq

Zωoδδ'1α.l Πηyis ( Παι,αγιoτroδ_

λαs).
ΣXοΛElΑ. Αρφrvcyr,:ryεΙoν. T&-

ξειg 8, μαΘηταi 54ισ, διδ&ακαλoι
10. ΔιεΦ. Στoγι&wr6 Eι.,ατ.

Παβει.,αγωγεiα,. T&ξειq 5. ιμα-

Θfrτριαι ] 30, διδαoκ&λιαοαι 4. Δι_

εr.Θhrηρrα Στoγrδαη'O\α.
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EΠAΓΓEr\]ι,ιAτ!AI nlAclYΞΗΞ
Λγγειoπλιiιoται

Γoρoδoηg Xρι<rrδδ.
Δδτoηq M&ρκog
ΝτΙuηq Xρ.
ΣτρΙyκηq Ελει;θ.
Ιoυλη ΑδεrλφoΙ

Τριαvταφδλλω l.
Λγωγεig

Bλ&xoq Λoζoq
Bλ&xοg Ταoιδλαq
Bλdxog Tδyοg
Λιδκoq Kωoτ.
Συκoμδκα ,\δελφoΙ

Αλαντoπdrλαι
ΓκoJτα Α, και Κ. Α&λφoi
Κρ&λλη Αδελφοi
Λι&μτα ΑδελφoΙ
Xατζημ{τooυ ΑδεΜοi

Λμαξηλ&ται
Bοrr&κα'g Θωμ.
Κuμπ,ρiτηq Αθ.
Kuμπρiτηq Δημ.

Αvθρακ6μπoρoι
Kαρυiτα Αδελφοi
Λδyyou ΓεΦργ.
Mπiλαq lω&v.

Πξηq ΗλΙαq
Πατrαyεωργioυ Π&rρoq

ΤoΙτoηg Γεδργ'
ΛρτoπoιoI

Biyκλoq Kαrvoτ.

Ζα,μτr,&καq Αλδξιoq
Λiτo,g T,ρι}φωv

Πατrdg Δη,μ'

Π rτ&κηg Ζαφεi'ρ'

P,&γ'yαq Θιoμ&q

Σδι,ηg Δηrμ{τριog
Δαo6ν ιδιoκτ'f1ται

Kανiληq Φoδ. (,διει€ι.rιrΦξ Σuνδi
καg Α.)

Mαρ,κo6Ιτoη ΑδελφoΙ
Mαρκο6iτoηg A'vτδvιog
Μαρκo6iτ,oη,g Κωνo.
Xοrrξi Δημη;r,ρΙoυ Αδελφδq

Xδι,roq Σταδρoq
'Eμπoροι

Αγγελ&κηq N.
Γκοι]τα Λδελφοi

ΓκoΟτα, Τouρτrαλη και Kαβτζια
ΛαμvΙδηg l.
Λανα'βq Στ.
Δαρ{g Π.
Mο,κΙoυ Αδελβq
Παζδq Θ. ΗλΙαζ ,και Σlα.
Σγoιiκαq Ν.

' Etμπoρoι ετoilμG}ν εvδuμciπων
Koιiληg Γ.

' Eμπορoι (βoμΘυκitιov)

κoυκoυλ(ωγ
Λδγγoυ Γ.Φy.
Mτoυτδρα Αδελφoi
Νι,κoλ&ou Xρ.
Πετρ,Eδηq Γρηγ.
Π εx'λι 6&νηq 'Ν ικδλαog
Ταiτoη Αδελφoi
Xατζηκδoταζ Δημ.

'Eμπoρoι ιφασιΙfτΘγ
,\vαcrταoιδδηζ Π.

Aρvηq Θωμ&q

Κατrετ'&ιroυ Αξελφoi
Kρδλλη Αδε,λφoΙ

Λδγγog l,ω&wηg

Mιoν,ρλ{q ΠEτ,ρoξ

Mτrουτ&ρηq Γεcξρyιoq

Παπακδλαq lω.

Πε1λι6δvηq Ν'
Πiλιαταoδκαq Ν.
ToΙτcrη Αδελφoi
T'jlμηζ Αvαo'τ&αι'oq

AΔEΛΦoΙ M. ΙdΛΠETANοY
'Eμττoρoι

E1μπoρo,μεαiται

Λι&:κoq Kδoταg
Miγκοu Γεδρy.
Tα&ραq lω.

Eργoλ<iΘog δημ. €ργωv

Θεοδωρiδηq Νικδλαog
Zcηxαροπλαoτεiα

Αλπδyηζ Λ&ζαρoq

TΞμog Λξoq
Zτ;€μπoρoι

Γιoκ&λαg Nrκ.

Γκαrrτivηg Σται.lροq

Δαvδανηq Θωμ&g

ΚαμπΙτηq Γεδργ.

Kαρατr,iτooq Zηoηs
Mi,oκoq Σταιiρoq
Miακoq XρυαδQηq
Σoιiyκαρηq Kωιrατ.

Σoiyκαρηq Στrυρ.
Ιατρoi

Mτr,iρoog Νικ.
Πε1ρΙδηq Γρηγ.
Xατζηδη'μ,ητρΙoυ Θ.

Χατζηiμητoιog Στ.
Ι{αφεiα

<<oλιiμτrια>> Mπ'δραου Δη'μ.

<<oμ6voιo> Γouργoυλιδcτου Δημ.
<<'Παρ&δειooφ> Σoδγκαρη Δημ.
<<Πλοrrεiα Η,Φωφ> i <φo εξoγrκδv

κθντρoυ>

Koυρεiα
Α6δonλ TααoJoηq
Koiληg Kωvoτ.
Πtκoq Aγyελδκηg
Πiυαq Π,δτρog

ΣεμτrετΙν αydq
ΣoJγ,καρηg l'ω&v.

Ι:o"s -Hρακλ'
<Dερcr, |μ&μη

Kρεοπ<irλαι

Boι',κ6λοq Π.
Bδλoq Δημ.
Γιαvν'δπouλοq Δημoσθ.
Γιδταg Kαo&πηg
Δαιrδ,&vηq Θω,μδζ

Δεληxρη<rτoυ Αδελφoi
Δια,μαιrrflq Eμμ.
Z&λιoq Δημ.
ΖΘμοq Xρι.oτδδ.
ΚαμτrΙτηg Γεδργ.
Mαyγανδρoι αδελφoΙ

Μioκog Σταδρog
Miακoq Xρυodφηg
Mδκιog Γεδργ.
Mπιτ&ρvαg Δημ. και Γεδρy'
Mτrdυτlρoξ BααΤλ.

Νικδλτoηg Γεδργ.
Oικοv6μoυ Aιrr. και Παr,'rελ.

Παoι&q ,Κδc,".αζ

Πiρρoq Γεδρy.
Στniρou Xρ.
Σταμtδvoq Γεδρy.
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Ιγtrπατιi.vια oπλoδιoβωεαi
(οι;,μτriεoιg δι' ι}δαroq τζδ, σαγια- Συτrιτ'&vog KrΙrrαq

κΙων) Παvδo1εiα

Xατζi Mfrτοα.l
Λα1αvικ6ν και oσιωρικ(bν

καλλιεργητα(
Zιδκα Αδελβg
Λor},o,καq K. Α.
λ4Ιτα Αδελφδq

Παvαγιιirroυ Γεδργ.
Π,εκδλη Aδελφoi
Pouκ&λη Αδελφoi
Τααρvoιixα Αδελφo,i

Toiλιoυ ΑδελφoΙ

Mιiγειρoι
Δ&ρηc Γεδργ.
Λiλαq Τ&o.

Mπiρooυ Δημ.

Τ&,μταηq Στtφ.
Ιν1α1αιρoπoιoi

Bλδο1oq Γι&vν.

Σ'.rπιτ&ι,οq Δημ.

Γραμ,μcrτ ιτorΙπoι.l Αv'r.

Kαμτoικ&q Δημ.
ΠλαrooJκαg Νικ.

PΦγoυ Xρ.
Pδτrτηq lω&v.

ΙoΙταη ΑδuλΦoi

Mειαξο oττQρclv παρωyωγεiq.

Ταιδμοq Δημflτ.ριog

Tαιδμoq Eυρrπiδηq

Mυλω,θιρo1

Krtλιos 'Nηκ.
Kανταρτξfrg Νι'κ.

Mαyyαv&ρη Αδελ.
/v1αλι&oαq ΠΞπρ.

}v'\&voq Αθαv.
lv1ftι"roηq Κδo-ταq

Mατooυκδcπαq Κωvατ.

Mηναiοg Σ*ργ.
Π'EΙog Αvτ.
Πi'Ιoq Δημ.
P&Ιoq Avαoτ.
P&iog lοfrοιl.

Σταμdαφ Δημ.
Tdoτ1g fuιατδδ.
Φραγκiαταq Γρηγ.
Φρayκoπoδvαg Α0αν.

Γ{ηματoιφγεiα (υδpoκiνητα)

(δρα Α;γγε,\Ιcn, τΞλog λΛακεbviαc)
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Γ|κoιiτα - κqρδσΓζα

Λδyγου - Kδρτoη - Toυρτr&λη

Mπi\ - Toiτcrη και Σια
Ξενoδo1εiα

<(Γερ}μα\rΙΦ> Δξρηr Γεωργ.

<<oλΟμτrια>> Mτnθρooυ Δημ.
Ξυλεiαg θμπoρoι

Γκαρι,Eταq Διoμηδηq και Σια
Eταιρ,Ια Λdζoυ - Γ&κη - Θδμελη

Kαviλη Θ.
Λδyγοq ΓεΦy
ΤcrΙτo,η ΑδελφoΙ

Ξrλoυρryoi
Αρyuροι) BαoΙλ.
Mαραyκδg EυΦy.
Πατrαγ.ι&wηq Kο:vοτ.

.* |!ccπαv&vo'g Κωvor.
oιγoτπilλαι

Mδακo'q Γεδργ.

Kαρ&τζα Δημ.
ΛoΟcrη Πατr&

Παντατιο:λαι
Αryελdο<ηs Aγγ. και Bαo
Αγγελiο<η Kαrσ'r.
Αφwr6 Kr.rι'crτ.

Γκαρι.iταg Eπαμ.
Δρccyoυμα,:oq Xρ.
Κoλτo&κηq Πτoλεμ.

Kαrrετδαoq M.

Kαραμτr,iλκoq Λεωviδ.

Kαy'ccrζαq Δημ.
KoκκΙvου Αδελφ;Ι
Koλro&κηq Xριolτoδ.

KΦΜη Αδελφoi

Λ&ππαg ΣτΞφ.

Mδκιoυ Αδελφoi

Moδρτoιoυ Αδε\oi
ΛΛπαμτrδcroηg Γεδργ.
M'τriρoq Zαφiρ.
λΛπiροog Γεδργ.
Mπδρooq ΓρηγΦ'
Mτriλληq Avαorr.

Mπiλληq Δημ.
MτrΙΜηq Διαμαι"rξq
Mπ_Ιλληq lωδw.

ΞαΦTδηq Mιx'
Π απαcrrδi]ι<α q }.l&τσοξ

Πατrα6ααι'λεΙοu Kωvoτ'
Πεxλι6&νoq Δημ.
Πε1λι6&vog' Νικ.
Σqμαρ&q Γρηγ.
Ταικιτi'κog Γεδργ.
Τδμηs Αναο-τ.

Xατζfr Γιακoυμ&κηg
X."rξi Θεoδocrιffiη6
Xαrζηκ'rboπαq Δηrμ.

Xρηo"riδoυ ΑδελφoΙ

Παρωyγελιoδξoι
Λαμν,iδηq K' l. δrευθιjvωy τo ερι-

oυργεiοv Xατζ$αζ&ρoυ και Σlα
Xρηo-rΙδηq Ν.

Πεταλωτcri
Γαλαvδq Αv"τ.

Kδταq Σαρdcrαηq

MΙτoαλαq Δημ.
Mουoλ{ αyδq

Πριoνιαιαi
( εργοrrτ&oια υδρoιcivητα )

Bα6,dπoη Γεωργ.
KαvEλλη ΦιλΙτπoυ
Kιbτα Σcιρδποη
Λδγγοι-l Γεδργ.

nζη Α.
Tοiτoη Αδελφοi

Pd"Ιtται

Αρvηq Θωμ&q
Zλατανηq |.

Kαραγιαvιrδτroυλog l.

Π crrrαλ,rbλαq l ξ}δοιr.

Pciτιται εγ1οrρ(ωv εvδuμ<iτωv

Αντωvioυ ToUoιαq
Γαλαvδq Στδρyιoq
Γ αι,νιδτη Αδελφo,i

Γκα-,ρκog l.
Γρi(log Γρηγ.
Δα},α'lαg Xρ.
Δ:α.μcr,τig Δηu.
Κoκκλοι' Γεδργ.
Kδλκου Φiλ:':τ.

Mαρ<oμτriταη Kcrycrr.

Ταιτfrηg ΓεΦγ.
Toυρπακδλιαq Xρ.

ΣιδηροιφγoI
Kδλιoq Αιrr.

Kαρξκαg ΓεΦy.
Μτογιcrrζ{g lω.

*'' oιrvδ1εrο αrηv oελiδo loo



AlDIEF,ΩlvlA ΞTH ΓYl\lAI!<A

νον yρι1,φει ο Τρ. Eυαγyελ[δηq.
<Evτ6q λοιπ6y των ερειπ[ωv τoυ
ΠαρΘ.εvιbvοg καπνιζδvτω'v ακqμη
απ6 το πυρ τωv μα1ιbν, τΦν ερυ-
Θρci:ν εκ του 1υΘ€ντog πιμ(oυ αi-
ματc-ζ των πρqμα1ιir"" τηg ιερτig
π6λεωq' πρoαηρ1oντo καΘ' εκιi-
στηy αyερΧ6μεναι δειλα δειλci
τον oεπτ6ν τηg Aκροπ6λεωg Θριi-

Χov αι αγναi και γλυκε[αι των
AΘηνιΙ:ν παρΘ€vαι, 6πωξ διδα-
1θιioι τηv αντiγνcooιν, την γρα-
φξv και πιiyτα τηζ πρ6τηζ εκπαι-
δε{oεωg τα στοιXεια> Δ' Γρ. Kα-
μπo6ρoγλου.

Tο αxoλεio τον Π,αρΘενιbνα ε[_

ναι oημαντικ6 για την ιoτoρ[α
τηζ γυναικεiαq εκπαllδευσηq στην
Eλλιiδα γιατi εiναι τo πριilτo oρ-
yανοrμ€νo α1oλεio ,μετ<i τηv επα-
ν&oτααη.

iν1€xρι τδτε τα o1oλε[α λειτoυρ-

γοJοαν ατα μoναατηρια και ν&ρ-
θηκεg εκκληoιιbν. To παρθεvαγω-

γε[ο ταrν ΛΘηv<bv λειτodργηοε μ6-
νo €ν,α 1ρ6νo, τo 1826' η πoλλιoρ-
κια και η κατ<iληψη τηg π6ληq α-

π6 τoυg To6ρκoυg δι6κo,{.tε την λει-
τουρy[α τoυ.

Tο l826 <iρ1ιoε να λειτoυργε[
oxολεio για κορ[τoια σtτo Nα0-
πλιo 6πωq λ€ει η E. Kotiκoυ (Ι-

δρρωστη oυμμαΘιjτρiα

λεg πληριilνει ο Kοrek και στηv
Αiγινα τoν πρcbτο καιρ6 η ΔoΦκι_
σα τηζ Πλακεvτlαg και σtη σι}-

ν€1εια η κυΘ€ρνηoη. Στην E,ρμoιi-
πολη φoιτοιiν 201 μαΘfτριεg και
oτη',, Α[γινα απ6 12 νLνoνταL 72'
Στα ciλλα oxολεiα oι μο!ητρι€ζ
xι,ρiζoνται σε δυο κατη'γoρ[εq:
τιg ευκατιioτατεζ πoυ πληρcbνoυν
δiδακτρα l(αι στιζ <ciττoρεg> πoυ
<διδ<ioκoνται αμιoθεi>.

Τo πρciτο ιδιωτικδ σχoλειο με
την επωνυμi.α <Φιλελληνικ6ν Παρ
Θεν.αγωγε[cν> ιδριiΘηκε τo I83 l
απ6 τογ Ηildner ατην Eρrμo0πoλη
και γρηγo,ρα εξελf1xτηrκ€ σ€ στ|'

μαν'τικ6 ε'κπαιδευτικ6 κ€ντρo.
Tο πρ6γ,ραμμα .μαΘηrμ&των το'

1834 πε,ριελd,μ6ανε για τ€( δι6φo_

ρα τμηματα τoυ σXoλειου τα ε_

Tα πpΦTο σΙoλεio Ulο κopiτοlα - 0I ΠpΦTεq δαoκολεc
To πρcilτο oxoλεio για κoρiτoια

ιδρδει τo l,825 η Φιλ6,μoυooζ εται-
ρiα ιδρυΘ,ε(σα το l813 με πoικi-
λο,υg πνευματικoιig oκoπo6q, ανιi-
μεo* τoυg και η ,μ€ριμνα για ε,κ-

πα[δευοη.
Aυτ6 τo oxoλεio oνo'μιiζεται

Παρθεvtilναg γιατ[ λειτoιiργηoε
οτα ερ,εiπια τoυ ΠαρΘεvιilν,α. <'l-
δρυοαν παρθεναγcυ,γεioν ,εv τω
vαι.l τηq Ακρoπ6λεω9 Παρθενιbvα
ε.ντεδθεν <<ΠαρΘενιbν> oνoμαζδμε-

Tng Λευκliq Σαμαρ6

Φρovτiδεc oτηv

oτoρ{α Eλλ. 'Ε,θνουg B τ6μο9)
που iδρυoε η φιλαvΘρωπικf1 εται_

ρiα και oτη αυν€1εια αν€λα6ε την
cυντηρηoξ του η κυΘ€ρvηoη του
Kαπcδiατρια. Τo 1828 ιδρriετcxι
στο Nαdπλιo και η <<γυναικεiα
Σiολη> η-c Eλ6νηg Δαν€ζη. Η Eυ-
αvθiα Kdτρη ζεi oτην Eρμo$πoλη
ωζ τo I828 <διδ<tακoυσα και παι-
δεscυoα κ6ρα9 Eλληνlδαg> και η
Eλ€vη Δαν€ζη διδιiακει γιjρω oτα
|826 oτα KιiΘηρα. Στα 1ρ6νια τoυ
Αγ'ιbvα λοιπ6ν, η αρXη τηg Πελo-
πoνη'οιακξq Γερoυoiαq 6τι η εκ-
παiδευoη αποτελεi δικαιωiμα (αρ-

ρdvωv και Θηλ€ων> 6ρ[oκει τηv ε-

φαρμoyf ν τηζ στην Eρμo,ιiπoλη'
τα K69η,ρα και στην AΘ(vα με τηv
προcφορα τηg Κ<iτρη και τηg Δα-
ν€ζη. ---

Στα α1oλεlα τoυ 'Αργoυg και €i1g μαΘξματα:
τoυ Nαυπλioυ oι γονεig τωγ μα- α) Αλληλoδιδακτικ6 o1oλε(o κο
θητριcilν πληρtilνow δ1δ'ακτρα α- ραo[δων.
ναλ6γιο9 τηζ oικovoμικf1g τoυg κα- Γραφη, Aν&γνωoη και oυλλα6ι
ταoτdoεωg. Tα δiδ,ακτρα τωy φτω σμ6, Xριστιανικξ διδαoκαλια Eρ-

xιilν μoιθητριcbv καλ8τtτovται απ6 γ6xειρα
τιξ εισφoρ€ξ των φιλoμofoarν>. β) Ελληνικ6 Σxολεlo Koρααi-

Στην Eμoι1πoλη τιg δυo δαακd' δωv.
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Πφι€ρωμα oτn YηrvαΙκα

Eλληνικf1 διιiλεκτo, [ετoγ,ραφiα'
Ιiστoρια τηq Eλλαδοg AριΘμητι'
κξ' E,ργ61ειρα

γ) Nηπιακ6 o1oλε[o.
Ι,εριi Ιατoρiα, Δι&φορα cγτικεi-

μενα, Στoι1εiα Γεωγραφiαξ' ξρ'
γ61ειρα.

Απ6 τα lιδαoκ6μενα ;μαΘξrματα

φα[νεται πΦζ τα ερy61ειρα 61oυv

ιδιαiτερη 6αρ6ητα γι{r την εκ-

παιδεuoη των κoριτoιιbν.

To Ι 8,3,1 €ναg Aμερικαv6g ιερα_

τιοατoλog o }. Hill μαζi με την

yυναiκα τoυ p13ngi5 ιδβει oην
ΑΘξvα, παρ<icλληλα'με το α1oλε[o

αρρ€vclν 1και €vα o1oλεio για μα-
Θf1τριεg πoυ γvτil,ριoε ιδιαiτερη
ακμη και ηραrτooτ<iπησ€ στην γυ'
ιaαικε(α εκπα[δευoη oλ6κληρo τov

Ι 9o αι<irvα. H o1oλξ Ηill λειτo0'ρ-

γη,σ€ με τα παρακdτor τμιξrμαrα:

Νηπιακ6, αλληλoδιδακτικ6 και α_

vιbτερo o1oλεto.

lfuπ6 τo 1s3a μoΘξτPιεζ τoυ {α'
vcirτερoυ> qxoλεioυ ετoψζoνται
για τo εττdγγελμα τη9 δαακdλαs.
To τμξμα αυτ6 oι Ηill τo ov6μει-

σαν <Φιλαδ€λφειoν> επειδ{ τρ6-

σφεραv oημαvτικd πoσd( για τηv

ιδρυΦ τoυ φιλ€λληνεζ και κυρι-

G)ζ φα€λληlv€ζ Φ!ι6 τηv Φιλαδ€λ-

φεια τξ9 A,μερικf1g. o |. Hill ανα'
κοiιrωoε τo Ι834 στov 'oΘG)νατην

απoφαcrτ1 τoυ να εκπαιδειiει δαακd
λεg και πρ'6τειvε να oτεiλει η' κυ'

6€ρηαη oτo o1oλεio τoυ υπδτρo'

φεq μαΘηEiριεq 1με σκ0'τ6 vα ,φo'
ετοuμcr(rroriγ oτo αι&yγελμα τηq

δαoκι1λαg. Toν Ιo6γιo τoυ' 1834

τo Κμ5κoq Θ€ατιoε t 2 ιrττoτρoφlεg

μαΘητριιitν.
To Ιl83Ι ιδρ6εται αν<1lτερo oxo-

λε(o Θηλ€<ov oτo Nοαjπλιo ατω την

ΓαλλiEα C. Vo|meranφ, oταλμ€'
νη, απ6 τo Φιλελληlvικ6 Koμιτ&τo
τιov Παριoiιoν. Kαι oτo α1o},εio

αι.lτ,6 εκπαιδεΦoνται δαακιlλεg. α-

π6 τo 1884.

To η1oλεfο τηζ Volmerange, }lει-

ταφ€ρθηκε oτιq αpχ€4 τoυ t835
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oτην A,Θηνα, αφoι.l €γιγε πριοτε6'

oυσα.
To l83 I λoιπ6ν εiναι μια πoλ'j

oη,μαντικη 1ροvιιi για τηv μ€ση

γυναικεια εκπαiδευση oτη 11ιirρα

μαq μια πoυ τ6τε ιδρΦovται τρια
αvιbτερα α';1oλεiα για κoτGλ€q.

Kαι τα 1ρiα η1oλεiα ιδριioνται
απ6 ξ€voυq με oκoπ6 την μ6ρφtl'
ση τoJν κoριτgιcbν και τηρ πρoε-
τoι,μαα(α μαΘητριcilν για τo επfγ-
γελμα τηg δαακ<iλαq.

Απ6 τα 6γγραφα τηq επo1f1g

αυτξg φαiνεται 6τι τo δι<iτωy,μα

με τo oπoio η κu6€ρvηoη τoπoΘε-

τεi υπ6τρoφε9 ;μαξτριεζ στo, φ(o
λε1o τηg Volmeranφ, 61ει ημερo-
μηyια 12/24 |aυνtaυ Ι834 πρoη-

γεiται 1ρoνικιi €v'α μξvcr η1εδδv
απ6 την δη,μoo[ευαη τoυ νξμoυ
πoυ oργαvιirvει τηγ Δημoτικf Eκ-
παtδευαη ικαι τo διδαοκαλε[o. To

γεγοv6q αιrτ6 δεi1ιrει πG}ζ η κυ-

6€ρvηoη εixε προαrτoφαoioει λα,μ_

Θιivovταq υπ' Φη τα i&η ττoυ ε-

πικρcrτoOoav την ετoxi1 αr.πi1, 6τι
oτo κρατικ6 διδαoκαλεio Θα φοι_

τοιioαv μ6vo ημ6ρια. Mε τo δι&-

τα)rμα τηζ 3'l ηζ Δεκεμ6,ρioυ (l2
Ιαvουcιρioυ) τε,ρ[ <διoργαι,ιoμo0
τοrν Eλληvικιbν ξoλεiαrν και Γυ'

μναo[ωυ> φαivεται κοΘαρ& πι,lq

αυτd πρooρ(Φvται μ6rlo για α'y6-

ρια.

Στα α11ετικei ,iρoρα δεv γivεται
καμμi,α αναφορ(1, o$τε καv πρ6-

6λεψη για μοιθξτριεq. Jγι6νο lcμα-

Θη1τοrb αναφΦo'νται. 'Eτoι τιq, εκ_

πα(δει-l.τικ€g ζγιiΨlκεq, μερlδαq κo

ριταιιbν πoυ ζητo6oαv μια αιηbτε-

ρη μ6ρ,φοloη, κιiλυιpαv απδ τα
πΦτα 1βνια τα α1oλε(α πoυ i-
δρυoαιl ξ€vοι και στη συγ€χειατα
ιδιιoπικ<i qxoλεiαl.

Η ιo'μoΘετυκf1 ρΦoμιση τoυ 1836

δεi1vει καθαρd &τι η κυΘ€ρvηoη

Θεωρεi. ην Ιιlfuη Eκπα[δευoη τιον

rcoριται<bν ιδιτoτικ{ ιxι6θε<rη' με
απc.τ€λεoμα vα {lειvει η' αvcbτερη

εκπαιδΦσγl τωq E}ληι't6ι,lv για

€να περ[πoυ αιcilryα ιδιιοτικ{.
Σ6μφωνα με το <(Π,oλιτικ6 Σriν'

ταγμ(ι τηg Eλλtiδog2 που ι|.lηφi_

ατηκε ατΦ τηv Γ' εΦoαυν€λευoη
τηc Tρoιζιναζ ην 1η l\αioυ 1827

κατoxυριiwεται για πριbtη φoρ<1,

τo δικαiι.rμα τ(Ι)ν Eλλξνιoν ν'α l_

δρ6ουν a1oλεitr, και παρ€χεται
oε αυτoιig η δuvατ6τητα να <εκ-

λ€γcο'oι διδαoκ&λoυs δια ην εκ-

παi,δευαiν τωιl>.

Η εκπαilδευ,oη' τηg δαoκ<lλαg εi-

ιr'αι τα πρ<ilτα xρ6νια εvτελιirq

στoιXει(bδηζ. oι εvδιαφξρ6μ€νεq,
€διναv εξετdoειg oε ειδικ{ βπιτρo
,Φ στo δημ6oιo Διδαoτκαλεio απ6
6πoυ €παιρvβv 

'16υχιo 
δαοlκdλαg

A, B, η a 66Qlμo0. Eπειδξ 8μιog
την ετιοf1 αυπ{ δεν uπf1,ρ1trαv πoλ'
λ€c μqρφclμ6,vεg κoτε€λεg, αυ1ν&

€παιρvαν πτυj1ilo δαoκdλαg μικρ<i
κορ[τoια, τoυ δεγ εi;1αv ξεπεβ-
σει τηι, παιδικf1 ηλικ1α. To γoyo_
ν6q αυτ6 αvιjcyκαqε τo Yτουργεio
να κΦoρioει με δι<iπωyμα τηζ
to/2z loυλ(oυ t835 δτι ατιo$αoi_

στηκε (vα διoριαθε[ o ελξιoτoξ
6ρoc ηζ απαιτoι1μενηg ηλικiαg
δια τo επdγγελμα τωγ διδαo'κα'
λιoαcbγ ειg 15 €τη'.

Λυτη f1ταν η κατ<iοταη ηq γυ-
ναικεiαg εκπαilευσηζ στα l'Ea6,

xρovι<i πoυ ιδ,ρtiΦηπε η Φιλεκπαι-
δευτικf1 Eταφ(α για την oπoiα Θα

αvαφερΘo$με oτo επ6μεvo μfuog

μια πoυ σα πριlτωycoνιotf1oει αεov

τoμ€α αυΦ oλ6κληρο τσγ 19o αι-
ιilνα.

BΙBΛ,l'oΓPΛΦlΛ:

Σιδηροδλα 7ιor1ο.l - Kαρααπερ

γioυ: Η }VEοη a<yrαiδει.iσ,η τα}v κo-

ριτoιδν oτηv Eλλδδα ( 183Φ1893)
lατορικδ Αρ1εio Ελξιlικ{q t'{€o_

λεrΙαq.

ε}Eη oα,ιρlαρco<η: Eκ'rτdΙiδεoη και

ccy<,:yη τ(σ/ κoPιτσlrΙ:v - rEλλτγvιιcoi

τrρo6λημcrrιαμoΙ ( 'l&30 - l910) ι-
crrορι6 Αρ1εΙο Eλ}gγvlηΦ Nεο}tτd-

αξ. Γεoy. Γραμμ. l'Ιδοr9 Γευιξ.



TCT.ΓT Κl TΩFA
Παλn& πlxvivTγlο απo0 xαρτi σTn Nlloυoτα

Τ6τι f1ταν 6λα ιφtιvιi γιατ[ oι
κ6ομoι 6φκιαvαν oι.κoυνoυμ(α. Πι-

1ιlivτγια εφκιαv<iμι γτ[π 'μπαντ-
γιαΦG.

l . Ψ6Θει9 αι διιiφ.oιlρι πλ€ξειg
εφτιανdμι σι ακ6λε9 (γλααι€)

μαιlpεq' μι κoυλoιiριg (αερπαντl-
νεg) αποιi πoυλλιi xριιi,ματα (φoυ-

τουγ. 1) . Η μαιiρη ακ6λα κ6φτoυν

Toυ
Niκoυ ,Σπdρτon

ταγ σι λoυρiδειg μι λιπ[δα oι φciρ
δoυg δoον κι oι κoυλo0ρειq. E-

φκιανειζ πρωτα τoυ ακ€διoυ αι α-

κ6λα αριθμητικηg μι κoυτιiκια κι
ιioτερνα ιφ<iρμουζειg τoυ oκ€-

διου.

2, Aλυooiδεg γιρλιiντεg κι ciλ'
λα ακ6δια γ€voνταν μι κoυλoriρεg
τηg αποκρι<ig. Πλ€γovταν ντγιo

χPΦμcrτα κι γ€νoνταv αλυooiδα

{ γιρλ<iντα. Μolιiγκι μι κoυ-

λoι3ριg γ€vοvταν διιiφoριq πλ€-

ξειξ σα λoυλo6vτγια .μι μιiτιg
κ ι α}.λα τ€το ια. Ι ο ιdζε ιg τηγ
κcυλοιiρα oτo μακρi 25 35 π6ν'

τουζ, αφηvειq στην ciκρα €να

κcυματαιoΟλι λυγιoμ€νoυ κι τα
6ιivειg oι €γα τrουτf1pι κι μι δι&-

φουρα xριlrματα γ€νηται αν0oυ-

δ€o,μη.

3. Π€τεινoυg 6ιiρκα μη παvι<i,

ξ φoυγdρα κι τραπ€ζι, γ€νητι
(φoυτουγρ. 2) απoιi €να τιαοr,ρdγ
κουνα κcυμ6νoυ xαρτi (Ι). Για
πλοiου μι φouγ<iρα τoυ 1αρτ( δι-
πλtilνητι ξανdq κι ξανd-c (φoυ-

τoυγρ. 2) , τρεiq ΘoυλEg (2,3,4) .

Στoιr τ€λoυg διπλtbνoυντι τα φoυ-
γ&ρα (4) κι γ€νητι τoυ πλoloυ

μι τα φουγ<iρα (5). Για τoυγ π€-
τειvσυ (φουτoυγρ. 3 και 4) τoυ
τιooιρdγκουνoυ τoυ 1αpτi διπλ<il-

vετι 6πoυg στη φωτoγιραφια 2,

(1 
'2'3'4) ' στo,υ 4 γ€vνη'sι τραπ€ζι

κι ιiαταρνα (5) , π€τεινoυg' 6πoυ9
στη φouτοι;'yρ' 3 κι 4, 'oταv τoυ

1αρτ[ (φουτουγρ. 2) αριΘμ' 4τoυ
τραπ€ζι τoυ ανo[ξoυμι ,μι τιg vτγι6
τιg απ€ναντι τιg &κρεq κι τoυ δι-
πλdrooυμι γ€vητι 6dρκα lμι πανι&.

4. Παvτ€ρα (xαρταετ6ζ) γ€νη-
τι μι τρ[α καλdμνια λιτπd 6πoυq
τoυ μoυλo6ι, oιλlγoυ xoυwβτη-

Φoυτoυγροφiο 2' 'Εvα τlolρiγκouvoυ xορτΙ (! ) .δrnλδvητr μiq (2) ' yτγiδ(3),

κi τρεic βoυλδc (4) γπ vο γ6vε1 βαπδρι μΙ φουYκδρα (5)

Φoυτoυγροφiα l,' Ψ6θεlc οi μαδρoυ πλlγμivιq μi κoυλoιJριc (oερπατiνεc)
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T6τι κι τιilρα

Φoυτoυγραφi,α. 3,. Toυ τloιρiγκoυvo,υ τoυ 1oρτi (1) διπλδvητl τρεic βoυλic

(2,g,4J γιo vα γivε! πρoπδΖι (4) κΙ toτερvαc n6τεlvουc (5)

απ' τα ζ0για. Tα ζ0για €πριπειν
να ε(νι [αια. 'Eνα ,ριiιμμα δ6γov-

ταν απ' τoυ κ€ντρoυ κι dλλα
vτγι6 απο0 τιg ιiοκ.ρ,ειq ατtod τα
ντγι6 τα καλ<iμνια σι τριγoυνoυ.
Tα τρ[α αυτ<i μilμματα μιτριoljv_
ταν αττo$ γovνιci oε γowι<i για
νccvει iαια κι δ€νovτcrv oι τρεig

&κρειq μαζt. ΛπoΦ κει κι π€ρα

δ,6νoνταv τoυ lρdμιμα ηg παvτ€-

ραq πoυ f1ταv κoυrρ'δoυν'€tου γιρ6
{ απ&yγog λιαΦg απoι] τσαγKα'

ρην. Tιq παντ€ρεq τιg ιpηλoυν<iμι

στου μoυνα1δ τoυν ττλciταvoυ (No

ooκoμεio) f1 ατoν κι6ακι ατoυ μ€-

ρoι}ζ τηq λ(μνηg πoιjτcrν γηπιδoυ

για τη μπ<iλα. Tcb'ρα κανκαν€vα
πιδi δε φκι<iνει παν.τ€ρα, τιg π€ρ-

νo+':ν €τoιμεg την KαΘαρf1 δηυτ€ρα.

5. Ψαλλiθρα (φoυτoυ,ργ 5) γ€_

γογταν μι 'μνι<i ακ6λλα διπλfl απ'
τη μ€αη απ' τoυ τετμiδιoυ, πoυ

διπλιirνoνταν καλαρτζιvd (διαγω_
νiωg) τρεiq 6oυλ€9 κι oτιg ντγι6
τιg μιoκι€g τιq rjοκρεg αξcrν<ig κι
ατη διπλη την τo<iκιoη γ6νovταv
απoιj lμνι& τρ'6πα για τα ζιiγια'
Αυτ<i €πριπειv νdν,ει [oια tμη τη

μΦτη τηg ψαλ!Θραq. H νoυρd α"

πoΦ μνι<i λουρ1δα ακ6λα9, $ακpι6
πιρνιο0νταν απo6 μνιΦ τβπα
ατην σlJtτιισo,υ μιριιi κι δ6νoυνταν-

6. Περιατθρι (αερoπλανdtκι) θ'

φκιαναν μι τισσιiρdfyκoυvoυ χαρ-
τi (φoυτoυγ.ρ. 6) πoυ διπλc5νoυv-

Φoυτ. 4 Πθτεrγouξ γδvηπ οπo0 δnλδ'

μorlo στη φoυτoυγ. 3

ταν λoυξιi (2) . Mι τιg vτγι6 tιg
ι1κρεq γi6νoνταν oι μ0τεg (3).
Νoυρci γ€νoυvταν τolυ Xαρτi πoυ
clρτιρνo6'αειν (4) .

7. B€λουg γ€νητι μι €γα ατιν6-

μακρου 1αρτi', κoυλoυ,ριαoμ€νoυ

ρα ακι<rμ€vα ατη μ€oη. Tα καλ6'
μνια τα πηρνι1μι απ' τoγ καλα'
μπoυτ6 α1τ' τoυ 'μιτ<iξι. Tρ[α αι'
τα oκιομ€vα τα κoλιiμνια τιo61αν

μ&κρουg 4'o - 5'0 π6ι/τoυξ δ€voγται
oτη μ€αη μι ριiμμα για να γ€νει
ου o1κιλιτ69 rμι €ξι γoν[εg. Για τρα
vδ'τη,ρειq παvτ6ρειq 66αναγ <ioκι-

oτα καλΦμια. Oι ιiκμιq απ' τα
καλ<iμvια δ€νoιrτι μoι ρι5aμμα, η

μνιιi μι τηv <iλλτl, τρoυγιo6rρoυ _

γιοιj'ρoυ απ' τoυ εξ<iγco'vγoυ. O'υ

oκιλητξ αυτ69 ακoυμπ<iιει απti-

vo'υ σι ακ6λει9 απoι] ,αυoκιΘαoiα'

απο6 vτγιδ ξ €να χp<ilrpα. K6'

φτoυ,vταγ τρουγιoιiρρυ 'μι $αλiδι
oυλiγoυ τραν6τη,ρει9 αrtoΦ τoυ

oκιλιτ6. oι <ftκρεg τουq γυρ1νoι1γ

κι ακoυλνo0ν μι πρo,υζiμι 1υλoυ'
τδ η μνι<i μι τξlv ιiλλη κλεiνoνταg

μ€αα τoυ ρ<jιμμα. H ακ6λα αυτf1

γ,€voυνταν μι αλειi1ρι κι νιρ6 αι €_

γα ,σι6λι. Στην oυπilαoυ μι'ρι& α-

κo,υλvοriντι κoιJιμμiπια ατoυ καλd'
.μι για vα μη φoυσκd)γει κι κ6-

φτητι τoυ 1αρτi. Tα ακουλf1rμα'rα

γ]€νoγτι κι ,μι γκ6μμα f1 κι τoιρiα-
σι.

lγ1ιτ<1 κουλoυLρι'6ζηξι μνι& ακ6λα
κι κ6φτητι Φλouριγτγκiι πoυ δ€'

voυlfτι oτηv <iκPι τουg ντγι6 tρ!α
μζi, για vα γ€νει η νoυρd τιoυ

δEγovταιl στηv e}αη tηγ &lφα
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T6τl κι τιilρα

σαy ατιvf1 αακκo6λα κι πλιατ-
οlx6μ,μ€νου καλd. Toυ 6αoτtig μη
τη μ6τη α;μπροoτιi κι lμι τα τ€σ

σιρα τα διξτυλα απ' τα vτγι.5

τα 1€ργια (δεlκτεg και αντi1ει-

ρεξ) τ' απιτιixvειq oι απ€ρα.

B. T6πι (,μπαλlτoα) φκιdνε.q
πdλι μι τιαcrιρ,dγ'κoυνoυ xαρτi
φουτoυγρ.7 {|) πoυ διπλ<bvειξ

λcυξ* (2) 6πουg για του περιoτ€-

ρi. Oι τfαoιριg dκρειq ξαvαδιπλιir
νaντι (3) ' Αυτ€g αντi να διπλoυ-
θcυν λcυ,ξ<i, 6πωq για τoυ πε,ρι-

oτiρι διπλιbνον'τι iαια (a). Oι μ6
τιg α'ιΘαiνουv στα αφ'κιd πoυ γi-
νουyτι και ιoιciζoντι καλd. 'Y_

σταρvαζ φυαtig κι φoυoκιirνι τoυ

τ6πι.

9. Καπ€λoυ για τoυν ηλιoυ' Ξ-

6αγαy oι oυακι6<i,oτ'ριεg oτα κτη-

ματα. 'Eνα χασαπ6χ€r'ρτoυ κ6

φτουνταν τιαoιρciγκoυνoυ κι δι-

πλτbνoυνταv στα τ€σσιρα' 6πουq

φκιιi"-oυ,με Θ<iρκα. oι τ.ρε[q oι *-

κρεg ακαλιiνουγταν μι €να μικρδ
ταακνου κι γ€νονταν τoυ καπ€λoυ.

i0. Ι{ 6<1ρκα (φουτoυγρ. 8) γf-
νητι μι τιooιριiγ,κoυvo.υ 1α,ρτi πoυ
διπλιi:νητι ντγι6 Θoυλ6q oτα τ€α-
oιρα. oι τρεlg <iκρειq π<iνουν ατη

μν[α τη μιριιi κι η 4η ατην ιiλλη.
Αrοi'γειc τoυ καπ€λoiυ πoυ σκημα
τi,sτηxειι' κι τρa6αg τη μνiα κι τιg

τρεiq τιq ctκ.ρεg κι γ6νητι η 6ιiρ-
κcr.

l'] . lΙπ<lκαlκσy μL χαρτi για vα

φ κι ιiαειg (φουτoυγ.ρ. 9) κ6φτηg

π<iλι τιαoιρ<iγκoυνoυ 1αρτi πoυ

διπλι5νητι τ€oαιριq 6oυλ€9 (2),

ξαναδιπλι1νητι &λλιg oυ1τιb Θoυ_

λfg (3), αναπoυδουγυρvriει (4) '

διπλ6νητι (5). Oι τ€αoιριq δι-

πλoυμ€νεg <iκ,ρεg ξαναδιπλcbνουν'
τι oα μ€oα (6,7) α.μιi ταακiζoντι
ντγιδ αγ_ιiπου'δα κι γ6νoντι τα
τ6'ootρα τα πoυδ<iρια απoι] τoυ

μπciικακα (8). Tα μπρoυoτινα
σπdζoυν oυλiγoυ αμπρoυoτ<i oια
cξου του iδιoυ κι τα πιoτιv<i. 'o-
.ε,j.n του ακoυμπαg oτη μ€oη απη-

δdει.
]2. Xαρτi yια τ αγαγκαιοU {-

lli

Yεvητl τoυ τonl

κoφταν εικ[ν τα 1ρ6νια μικρ&
κο'μμciτια (0,I5Χ0,3,O μ.) ' απo6
παληιi τιτρ&δια κι ιφι,μι.ρiδειq. Τα
oκαλωναν oι €να oιiρμα γιρ6πoυ
κ'ρθμoυνταν σι €να καρφι στη

y'ρεi.α. Aπoι] i(ει €κουφτ€ιζ €να

1αρτ(. κι σφo'υγκιζo,υσoυν κι ιi'
στιρνα του πoυλημο6,oεq ατ' α-

γιir,γι ποι.l πιρνo'ιrσιν απoιj κdτoυ.
Πoυ να 6ρεiq 1αρτi υγεiαg τ6τι;
Tιbρα υπ<i'ρ1oυν λoυ'γι6ν _ ντιλoυ_

γι6ν τ€τxια 1αρτxιιi.
] 3. Tαιγαρ,ριq σαν ειμασ'ταV

πιντγια, εφκιανιiμι μι Xαρτi ιφη'

μι,ρiδαq κι ]μο,υστα]κια απoι] ρ6-
κεζ, γ]υριvε για καπν6ν f1 τρι'μ€-

να oτιγνα πλαταν6φυλλα. Tιq
τρciΘoιjσαμι. κρυμ1r€νoι lμ€αα oτα
καλαdΙπo,Ιiκια crπ' τα 1μπαξ€ντγια

{ ψιλ<i σι καlβ|ιι{i κιδoυννιd.
'l 4. Φαν<iργια γ€νoυνταν lβι συp-

μ&τιvουν ακιλιτ6ν αvτι,μ€νoυν μι
ακ6λα κι €να κιρ[ vα φ€γγει τη

νι}1τα.
'l 5. Καπdκια οαrrou κoΦτιd απ' τιξ

τcιγdρεc τα μ<iζovαv τα πιν|τγι&

κι' θπιζαν μι τιq πιi1εζ, σι φιτσι_
oυν (πανω σε μι}ζρη π€τρα) η
oτ' αλcbγι. μι κιρνdρι δπoυg για
τα o€γκια.
I6, Γι.ρλdντεξ σι χoυρoιig €φκια-

r/αν lμι ακ6λε9 κουμ,€ν'εζ οι λoυlρ[_

δεg, διdφουρα oκ{μαtα πoι} τιq
cEκoυλγοδσαv σαγ αλυoi.δεg f τιg

'τιpνoιjσαν 
σt σrι6γγoυq κι τιqκρι

μvoδσGy απ' τη )μvιd τη μιρι*Φoυτoυγρα'φiα 6. Πωc γivητr τoυ nερloτθρι
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T6τι κι τΦρα

ατηv <iλλη.
17. Π6λειq για: ντoυλ<iπια κι α_

Φφuιq απ' τoυ μαγειργι6 κι
τιξ πιατοΘf1κεg' €κoιηταv απo6
ακδλεg oυακι6αα(α9 αι φ<iρδoυg
35 40 π6vτουq. Tιg δiπλουvαν
oτου κouντ6 αι Ι'0, - 15 π6ντoυ9 κι
αι 6λε9 μαζ( €,φκιαvαν μfτεg κι

για φωq. lvlιρικoi απαvoυθι6 €_

φκιαναν κι tiιoτρoυ. Λλλoινο[ {-

φκιαvαν 6ιiρ,κα τρανν{ ιpoυτιαμ6-
vη μ'ι κιρi που τη 6αατoιiααvvτγι6
voιλμ&τoι.

19' ΣακκoιJλεg 1dρτινιg απoιj o6-

τι κι αν, μικρ,€g f1 τραv€q τιq φo$-
σκG}vαv απ' τσυ &γoιγμα μι Φιi-

2Ι. Λoυλoιjδι γ€vητι μι τoυ λα-
δ6xαρτoυ αποJ ταιγ<iιρ,α. Koυλoυ

ριdζειg αι κoυλoιiρα 3-4 1ιλιov_
ατd δι&μετρoυ, ττλιατακcirνητι l(L

oκ[ζιτι iαια μι τη rμ€.αr1' oτη μ€-
oη. 'Yαταιρνα 6γciζειg τιg ντγι6
τιg &κρεg απ' τη μ€αη oα φυoη-

ρ,6 κι γ'θvητι τoυ λoυλorjδι,

22. AνΘ'ρουπ<iκι μι xαρτ6νι' κα-

ρΦ/l(ι'ξηζ κΦτουνταv oτoυ ακf-
μα' κι στη rμ€oη τριrτr1ιo6νταv
vτryιo τριiπεg vτγι6 π6ντoυ9 η μνιιi
απo6την tiλλη,. Aπ' τιζ τβπεg
πιρvo6oαν ντγι6 oπιiryγoι, τoυ δ€-

vσυνταy oφικτti αι ν'τγι6 πη1<iκια

25 - 30 πδvτoug μι1κρoυq. Απo*j αυ

τd τα πημilκια oι κciτoυ d'κρεg
κcrρφ,6νoυvταv {1 δ6νoυγταν oι €_

vα ααγιδιiκι 6_8 π6ντoυ9 φ&ρ-
δo'υg ,κι πξoυg Ι - 2 π6ιrτoυ9. Oι
απrtvoυ οι &κρεg oι δι,μ€νεg μι
τoυ oτι,<1γγoυ λιγo$ααv οιοrμ€αα
r|Ι.ι τolU 1€ρι κι τoυ ανΘρoυπκiκι ξ
oυ καραγκι6ζηq €φκιαναν κoυλoι.l

τo$lμ.πιg,.

23. Καρφy,κι6ζην, Xατζηα6&ην,
Mπαρμπαγιιilργoυ κι τ€τoια €φκια
ναν οι τραvΦτερoι κι μζoυναv
α1τ' τα μικβτη,ρα τα πιιrτγι&

μvι<i ντnyι,6 δικιiριg, oι καμνι& αυ-

λξ, oκoυvτ[ντγια τη ν01τα κι €-

τιζαν τξα καραγκι6ζην.
*** oυYdXειc oτηv oελiδα l00

<Dουτουγροφiο 8 flιυc γivητl

ιiλλα ακ€δια lμι ι|iαλllι κoιrμ€vα.
Σκυδ[ζαν πρκbτα μι μoυλ[6ι 6-

στξρvαq τιg €κoυφταν (μαργαρ(-
tεg .μ'α[αντρoυγ κι <iλλα oκ€δια) .

T' ακoλνοι]o'αν μι πρoυζi1μι απ'
τηv dκουφτη τη μιρι<i otιq αρ<i-

ιpειg. T6τι δ.εν εi1ειν πλαστικ<i.
Tebρα καταρΥri,Θηκαv αυτ<i oι πι-
ατoθf1κεg εivι yτoυλdπια κλειστιi.
18. Αοτ€ραg για τα X,ριoτo6 γ€-

νονταν σαν κoυτ( 1μι καδβνια
καρφoι.llμ€να oτoυg τ6ooιριq τoυζ
κιουc6δεg, απ<i.yoυlΘ,ει6 αι oανιδ€-
νια 6dαη 50 Χ 8,0 π6ντου9. Στη

μ€αη απ' αυτξν tη 6<iαη απoιi κd-
του κα,ρφ(bγoυνταv €vα γιρ6 κα-
δρ6vι για να 6αατι€τι o αστ€ραζ.
Σtιg τρε(g τιq πλαiν€g κι σην α-
π&νo,υ την πλευρei α]κoυλνιoliνταν

μι μπρoυζιμι ακ6λε9 λιτττ€q. Η

αμπρoυ1σιιη πλιυρd fιταo αvoι-

χη για 1lα φαιvoγται τα σκαλι-
στe αrroιj η y€vvηoη. Στα oαιl[.
δια αμπρoι.rατ6 ακoλνo,6σαγ €γα

χουvτΦ xoυvτ6 απαρματtα€τoυ,
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στ}μα l(ι τιg €ακαζαν )μι χτ6τηiμα
για vα 6&ξoιlν.

2o. Π€τειγoυg ξ πoυλι<i ξ πoυτf1-

ρι yθητι μι τc_υ 1ρυα6 απo6 μπα-
r-€τoυ erc-J τoιγ<iρα. ciμcr τoυ κου
λc,υριιioειg oτου €'ν'α τoυ &iκτυ-
λoυ κι τoυ τoακioειg Θ€)ι'ει ciμα
oυλ[γου 'μαoτoυρικfi.

η βδρκο

Φouτouγ1ραφΙο 9. Πωc γθvητt oυ μπδκo'καc.



Γαλατ6πιτα
rmοτbιμn !

_ Ti δα φdμι dv-
τρα; ρoυτ6ει ταχ('_
ταχι η Λ6γκoυ τo$ν
Aργ8ρη.
_ Φκιdαι καμμιιi

π[τα γιατ( τηγ αρα-
&iμηoα. Γαλατ6πι-
τα lμι τρd)γιtι.

Φεξει oτoιi μπα_
ξ6 αυτ6g κ[ aτιoιr

xιρνι€τι μι ηγ π[τα η γυvαiiκα. Κo,υoκινξει, ζυ_
'μcbνει, €ρ1ιτι η ιbρα για τoυ oιiΘρααμα κ[ τ6τι α-
δouκι€τι πoυ δεγ €xει ν€ γ<iλα, v€ αυγd... Kt δεv
εi1ιν κιiv ,καν€ναν vα oτε[λει vα τηlv ιpoυνlαoυv.
Eγαivει ατην π6ρτα να oτεiλει κdνα πα[vτγιoυ,
ψuxη δεν απατ<iζει. 'oλα oτoυ αxoυλει6 Θrρ[oκoυv-
ταγ. M[ τoυ γα καPιΦει πtiλι α1Lρηαιv , cπoιrλ-
ydει τoυ πρζιiμι κ[ ακιξτηκιν να μηv τηγ ακotJ-
ληαει ri δε δ' αμπoυρεt να τoυ πλdoη,.

- Ti αιxλιτlζoυμι; oυλλoιrγι€τι. ,Αg γ€νει δt_

1ουg γ&λα η γαλατ6πιτα. Δα τρtι}oυ λ|ηyoυ, tι;,ρ(.
κ( δ' αρμιριoτο6μι κι' 6λαν, vα oαρlκ.cbαoυμι.

B*vει ατo,6γ ντ€vτζιρι λΙ.γου vιβ θραoτ6, λκi>
vει κ[ €yαv κ6μπoυ αλε6ρι κ[ παλωyζει τυρt.. iιlπιρ-
κιdτ 6ρ6θηκιv €να κoυμματαιo6λι. 'Εrμ xακ6 μ6τι
την α6<icoκα'vιv; Δεν πΦασιν γα toυ ακoι.ιμπ!σει
oτoδ τρωtιζι' χρdτc ρ61νητι τl Υ&τα κ{. τoυ αρπd-
ζει. T6ρα τi γ€νητι:

Π<iλι 6ρξκιv τoυ κουλ<iι η Λfoκoυ. Δα ρξoυ
α(. λ€ει πλει6τιρου <iλαg κι' δ' αρμυ,ρ[oει.

Πλ&σει 6ττoυ9 - 6πoυg τα φoλλα πoυ ακoυλνoι1-
ααv, ρ11νει κ[ τoυ o06ρααμα ,μ6αα κ[ φουρνζει τoυ
αιvi. Tην <bρα πoυ ξιφο0ρvιζιv γ,α κι' oo dντlραq
α'ι' τoυ μπαξ€.

- ΣτΦοι να φ<iμι γιατi δε oι γλ€που ατorj πεi-
yα.

Πα[ρvει vcr κΦει oι-l eraροιlπoυζ, 
'Eo$ 

vα x6_

Ψει,. Η π[τα τo66λoυ. 'oλη εixιν y€νει €va. Δεν ξι_
1ιiφιζειν φι1λλoυ.

- Τi. γαλατ6πιτα xιor.rλτοι€q εiνι αlrτf1, Λθyκoυ;
_ 'Eμ Σαραxoυατi ξ1oυμι ιρyΦη κι' ε(πα γα

τη φxι&σo{., ηοτtoιμη l

H ΝΛi*Λ ιt ,ηΛΡΙΓΙΛ
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MITO TrΙΣ APΙAΔNrΙΣ

Mε αw6ν τov πoλι3 Xαρακτηρι-
oτικ6 τiτλo πoυ παραπ€μπει στo

μιrσfηριo τoυ λαΘ$ρινΘoυ, €γινε
oτη 1ιiιρα μαξ τo Λ' EΥΡΩΠΛ'I'
Ι(or ΣYIiEΔ,PΙol ΓΙΛ TοN AYTΙ-
ΣΙξo,.

To αι'lrr€δ'ριo oργαvtilξκε απ6

τψ Eλληνικf1 Eταιρεiα πρoσtασι'
αq Αιrτιοτικδv Aτ6μωv'απ6 τιg 13

€αrq 15 lαvoυαρlοι.l l'995 oτη Φι-

λoooφικη ξoλf1 τoυ Παvεπιoτη_

μioυ ΛΘη:ιlιilν.

Στo oυν6δριo τηραν μ€ροg και

μiληoαlv διακεκριμ€voι επιατf1μo'
yεq αrι6 τηv Eλλ&δα και τo εξω_

τερικ6. K&τιoιoι ατt6 αι.lτoιiq f1ταv

γoνεiq παιδιιby βε αιrτι<rp6. oι
€ι]σηγηiσειq, τoυζ δεv f1ταν Φro
ΘεωρηΞικ€9, αλλιi εξαv τoιr 'ιΦo,
τηv αγ<ov[α και τoν αγdrvα που

μ6vo oι γovεξ μπoρo6ν vα νoιtb-

σoυv. Γιατι αυεoι εirαι τα &τoμα
πoυ αιr,ιμετοrtπζoυv και Θα ανtι_

μετι,,rπζoυv τιg πολλατιλ€q δυoro'
λiεg τoυ αrτrαμo6 α' 6λη τoυξ τη

ζιoη.

Στ'61oq αJτo0 τoυ ιiρ8ρoυ ε[vαι

η παρoυoiααη τG)v πιo σημαντι'
κιbv α'tτoοτιαoμ*ττ,lv και τιoριoμ&'
τGrγ τoυ αuνεδρioυ για τov αυτι'
σμ6.

Aυτδ πoυ 6λoι oι oμιληπ€g υπo_

oΦριξay και σιr{rφd)γηoαν ε[ναι
6τι o ω;τιoβg ΔEIY εivαι!

- ξζoφρ,€vεια
_ Noryτικf1 κοθιioτ€ρηoη li1

- K&τιoια ι1lιlxoγεvηq ττdιeηoη.

Eπι,αημ&ιEnκε crκ6μα 
'lωζ 

oι αι-

τl.εg πoιl πρoκαλp$v τoν αυτιoμ6
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ANAZtιTΩNTAΣ TO

δεv ξoυν μξρι Φμερα εντoπι-

oτεi αrro την επιoτftμηι. Δεν γνω'
ρiζoυμε απ6 πoυ πρo€ρ1ε3αι o αtl-

τιαβq και lαcoq περ&αoυν 1ρ6νια
ακ6μη 1οlρi.q να εντoπιoτoι1ν oι
αιτiεq. 'Eτoι αlτ6 πoυ πρoηγε[_

Εtrτιμ€λεια:

AvαYvιiloτoυ tιρ,rtvn
[Ιλι6δnq Ξr€oαvoξ
Mαζαρ&κn Στ6λλα

ται τδρcr εiναι γα oργαvιbooυμε
και vα δηrιoιlρyξooυμε εκπαιδευ-
τικ€g και κoιvωvικ€g παρo1€q γι'
αυτd τα παιδι&/ιtτoμα. Παρdλλη-
λα η επιοτf1]μη Θα αυιε;1nαει μ€,oα
απ6 €ρευvεg γα ειrτoπiαει τιq αι-
τ[εg πoι: ειAiγoνται για τo αι3v_

δρoμo τoυ αυτι.o,μo0'

Λg ξoΦμε 6μω9 τ( ε(ναι αι.ιτi1 η

μυoτξρια '.,1θηαη 
πoυ ηγ ov6μα'

ααv αLlπιoμ6.

o αυτιoμξ εiναι μια πdΦηση

πoυ αtloη/llα},Pioτηκε μ6νo τα τε-

λευτcr(α 40 1βνια ααv <nlvδρoμo.

o Aμερικανξ Ψιr1tατρog Leο

Kanner περιr€γραιyε πρdyτoξ τα
oυμτtτιirματα και to ov6μαoε αυ-

τιoβ. Tα τελεuταiα 15 1βνια oι
επιoτf1'μovεq ξoυv δεξει ιδιαiτε'
ρo ενδιαφ€ρoγ γ'ια τoγ αιrτιομ6
και €1oυν γiνqι αρκετ€g €ρευνεq,

oτov τoμ6α αυt6γ. Aπ6μα oι yv<il-

oειg ξμι.rg, και 'κυ,ρkog oτηr 11ιilρα

μαg, qivαι τεριoριoμ€ιεq και χρ€ι
ζεται vα μ6ιΘoυμε πoλλ& ακ6μα'
oι ffiρι τ6ρα €ρalι'εq $1oιlι'. δεi_

ζει 6τι o αυτιoμξ παρoι.ει6ζεται
cruνf1Θιoq ,oτα ry6ρια και oι σrα-
τιoεικξ υπolατηρζoυν 6τι 15 με
2σ ι5cτqμα στα l0.oloο θα παρoυoι'
ιlοoυγ oυμπτιilμωα { 1οrρακτηρι_
ατικt αυτιoμα6 (NAr' Ι994). oι
επιoτf1,μovεg πoυ ααχoλo6νται μ'
αι.lτ6 τo' ξμα ιl'πooτηρiζoυν και
ουμφc,rιo$ν πΦζ ο αι-lτιαμξ πα'

ρουoιdζει κ&τtoιεq oιryκεκριμ€νεq
ιδιαιτεβτητεg. Σι)μφοrvα με τα
ατoι1εiα τηg Ayyλικflq Eταιρεiαq
ΑυτιaμoΘ (ΝAs) πoυ ιδριfηxε
και διατηρε[ται ατι6 γovεig, oι

κιiριεq ιδιαιτεβτητεg εivαι:

Τo παιδ_[ με αιrτιoβ'
_ Διrρκoλειiεται στιξ κoιvorvικ€g

<r1€οειq

- Δυoκoλειjεται στην επικoιvοtνiα

μ€ααr τηq oμλiαq
_ ΔιrακoλΦεται oτην' αvdπτιlξη
τoυ παι1ριξιo6 και ττμ φανταoi-
αξ
_ Aπoφεriγει την αλλqρ1 στη

ρoιyιiνα
Λvαλdοvταg τιξ ιδιαιτερ6ττμεq

αυτ€q, o αι.:τιoμξ 1αρcrκτηρζε-
ται απ6 τιq ακ6λoυΦεξ α4ιπεριφo_

Ρξ,
_ Δεγ θ1ει επαQf1 μ το 6λ€μμα'
Γεvικt oι γovεiξ αιo€dnrcvται 6tι
δεν ξow επφi με τo τιαιδi'
_ δεv τoιη γελiει
- δεγ απk}γει τα 1€φια γι{r αγ_

κοrλι&

- ηει, μπoρoιiν να τo τrαρηγoρξ_

ooυγ lτcrγ κ}υα[ει, δεv ft'ρoυv για_
τi κλα!ει

- r€v αιlτατιoκρ(vεται σε xαι'€να



Jlvαζnτιilvταξ τo μΙτo τnζ Αρι6δvnq

κ<iλεαμα, δεi1vει αδιαφoρiα oαν
vα μηv εivαι μαζi τoug, φαiνεται
απoμovι'cμ€vo
_ δεv oυγκιvΞται. Το ηρ6oωπ6
τou μθvει αν6κφρωτo. Δεi1vει τιg
αv<iγκεq του χρησιμoπoιtbvταq και
δεi1vονπαg με τo 1€ρι τoιl μεγ&_
λoυ
_ €xει oυμμετo1f1 ,μ5vo 6ταν 6o-

ηΘηΘεi crπ6 ιiλλο ιiτoμo, δεv παi-

ζε, με <1λλα παιδιcl
_ 61ει μor,6πλευρη <116oη' παiζει
με τα iδια του τα 1€ρια
_ lιlερικd παιδι* μπoρoιiν να κ<i-

vουv κτiποια πρ*γματα πoλι] κα-
λιi' <iλλα τiτpτα

- K<iνoυν oτερε6τυπεg κιvf1oει.g
π-x. aφΞ'ερoυγζουυ η 1τυπoriν τα
1€ρια τoυq, κoυvιoliνται ρυ9μικιi
με 6λο τoυξ τo oτilμα. M' αιtτ€,g

τιg κιv{οειg αrτομακβvovται, xιi-
lΛolj"Eαι oτoν δικ6 τoυg κ6o'μo και
,μττo.ροιiν vα αι'νε1iooυν γι' αρκε-

η tilρα εται
_ Eιη4αριotι€τ'αι με:
_ κυλι6μεvα αyεικειμενα
_ παι1νlδια πoυ κ(iιλoυv θ6ρυ6o
_ μoυοικιi 6ργαvα
_ 'E,xει υπερΘoλικ6 φ66o. Πιθα-
ν6ν' yα μη φo6&ται .επικiγδυνα

πρ<iγματα η κeiτι που ιpo6ζει €-

vα ιjιλλo παιδi, αλλ<i μπoρεi να
παν,ικo6ληθε( απ6 €vαv αριΘ'μ6
(π.;4. τo 5) ξ απ6 €vα xΦμα (π.x.
τo πμiοιvο)
_ Περ[πoυ το w/o αιrτδv των

παιδιtbγ/ατ'6μωv δε μιλιiαε. Συ'νf1-

Θωζ τo παιδi αργε[ να μιλf1αει
_ Η o,μιλiα τoυ παρσι)σι6ζει ιδι-
αιτερ6τητε9 6πωq η1oλαλiα, μπερ
δειJει τo <εycb> με τo <ε,o0>> πα-

ρoυoιζει τηv παπαyαλ'ικf1 μiμη'
ση και ιiλλεg διαταρα1€g στη

χPηση τoυ λ6γoυ.

ΔΙΑΓNΩΣH
Λ,6γco τα:ν πoλλαπλτjrv δυοκoλι-

<bv πoυ παρoυoιζoυv τα παιδιιi
με αι.l-τιoμ6, η δι<irywooη απαιτεi
πoλλ€q γvdroειq απ6 τoν εξετα-
otη. Tα υττιiρ1οvτα tΘsts και oι

κλ(.μακεq αυιicτττυξη,g Dεv cιρκo$ν.
Mια διdryvωαη τoυ αυτισμoι3 α-
παιτεi και €vα πλξρεg ιoτoρικ6
τηg αvtiτtτι.ιξηξ τoυ πcrιδιoιi, τηg
σιJμπεριφoρ<ig και τηg κα9ημερι-
vξq τoιl ρoυτ[vαg. 'Eγκαιρη και
ρα9ηc διιiγv<oοη ε(vαι απcιρα[τη-
τη για η oωoΦ αvτιμετcirπιoη
(Wing 1987, Rutter 1987).

o αυτι,oμ6g εivαι €να cnivδρoμo
και 6τπυq 6λα τα otlvδρομα τα
oυμτιτcbματα και τα χαρακτηριστι
κ& πoυ παρoυοιξoυγ τα παιδιιi
εiναι πoλλιi 'Eνα παιδ( με αlJτι-
αμ6 μπoρεi vα παPουσιζει 6λα
τα κ0ριοr oυμπτιiματα f1 κdπolο
απ5 τα oυμτιτcbμ,ατα. Kαι τα δυο

6μωq αvf1κουγ στο o0vδρoμo τoυ

αυτιαμo0. Η διdγvr,loη γivεται κυ-

ρiωq oτoν 36o μξvα τηg ζr,rf1g του

παιδιoo (περiπoυ 3 1βνcυv).
Διdηrγι,xrη σε μεγtiλη ηλικiα

κλιμcrκ<bνει τιq' δυoκoλ,iεq για ιiy-
καιρη αvτ1μετciπιοη (Barοn - cο-

hen 1988).

ErKΠAΙΔEYΣΗ
Στo oιrν€δριo uπoατηρi1τηκε 6-

τι η πιo κατ<iλληλη εκπαtδευοη

για τα παιδιιi ,με αυτιoμ6 ε[vαι

μια oλoκληρωμ€vη αγωyη (.*-

παi,δευoη', Φραττarτικf1 αγΦγi)
o' €vα διαμoρφο,lμ€vo x<ilρο ειδι_
κιi για τιg αv<iγκεg αυτ<bv των

παδι,δv. oι εμπειρ[εg τ6oo σtσ ε_

ξcoτερικ6, 6oo και αηv Eλλ<iδα
61oυv απoδε1ξει πωg η oμαtδoπoi-

ηoη αυτιbν των παιδιιirv με dλλεg
κατηγoρlεq παιδιιbν με ειδικ€q α_

vιiγκεq Qεν €1oυν Θετικ<i απoτε_

λ€oματα. Παρ6λo πoυ η κoιvωvι-
κd (sοcial) κ,αι oυνυπαρξιακ{
(physical) ενoωμ<iτοroη ε[vαι o

oτoxοq για 6λα τα dτομα .με ,ειδι_

κ€g αvιiη1κεg, η εκπα0δεuαη αυηq
τηζ κατηγoρ[αg, ,ατξμov λ6γω ι-

διαιτεΦτηταζ τoυ πρoΘλ,{,ματoζ,

πρ€πει vα γiνεται oε ξεηωριατodg

1citρoιη. o κ6ριoq λ6γoq γι' α)-
τ6y τov δια1ωριoβ εiναι γιαε[ €-

vα παιδi με αυτιαμ6 παρoιrαιdζει

πc,λλαπλ€g ικαv6τητεg και oy.1ρ6-
ναrg πoλλαπλ€g δuoκoλiεg ι(,αι α-
vι1yκεq. Για vα κατανof1αoιr,με τιζ
ιδιαιτεβτητεg αυτ<bν των παιδι<irv
πρ€πει v' απoκτf,αουμε μια πoλ0
στενη, καΘημεριvη Kaι συνεχ6με.
νη αx€αη μζ( ταυq. ''oλα γ(voν-
ται με τουg δικorig τoυq μrομo$q
και ι/tooτρoπlεg. M6νo €τoι μπo-
ρoιiμε vα αγγiαoυμε τηv Φπoμo-
ν<υμ€vη ιμuxf1 τoυq. Η εκπαiδευoη,
η μ{i€ηση' ακoλoυΘεi μεtιi απ6
.αυτ6 το &γγιγμα.

ΣYMΠEPΑΣiηAτΑ _
ΠoPΙΣMΑTΑ

'oπωq αε 6λα τα oυv€δρια oτo
τ6λo9 ατιoQαo[oηκαν τα επ6μενα
6ξματα που πρ€πει vοι κ<ivει η 1δ_
ρα μαs oτoν τo'μ€α τoυ αυτιαμoι1.
Bf1ματα πoυ oτηρζovται στην €-

μπειρicr τ<oν ξ€νιov oυvεδρiοrν, α-
ftb μαηρo1ρ6νια προγρ<iμμαtα
ατη xιirρα τoυζ π(}υ ε[1αv Θετι-
κ6 απoτελ6oματα _ παραδεiγμc_
τα για μιμηση - f1 αρvητικ6.πα-
ραδεiγματα για απoφυγ{.
_ Tη, itδρυαη και δη.μιoι}ργiαK€γ
τρG}v Πληροφ6ρηαη9, διιiryvι,lαηg
και ιrττοoτξριξηg.

- Tηγ iδρυoη τoπικ<by εvιitοεαrγ

γov€ιrν με τηv κατ<iλληλη uπo-
στηριε/η τoυ κρtiτoυζ και διαφ6-

ριov φορ€ωv. Στo εξcrτερικ6 o το-

μ€αg τoυ αυτιoμoιi iιταν και συ-
vε1ζει να εiναι κΦρια ευΘιiνη
τcrν γov€ωv.
_ Πρ6γραμμα εκπαiδεωξq - ε-

πιμ6ρφωoη9 ταrγ εκπαιδευτcilv.
_ Tην δημιoυργi.α α1oλε[cοv, κ€ν-
τρωv εκπα[δευστ}ζ' πρooτατευoμ€-
vων κ€lτρorν κατolκηoηζ γLα τo
οΦριο.

- Σivδεoη network για συνεργα-
oiα με tιq xcbρεg τηq E..ofi.
_ Evημ€ρcooη - επιμ6ρφωαη τωv
yιατρdw, κυρ[ωg παιδι<lφοrv, ι|rυ-

xιιiτρcov, vευρoλ6γων, παΘoλ6-

γG}v.
Σαv .επiλoγo.q. Παιδι& πoυ αvi-

*i oυvθχε'lo oτηγ oελiδo 102
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ΣEΙΣMoI
o Γεvικ6
Σειoμξ ε(ναι ,μια κατιioταoη oΦoδρflc και τα-

1oτατηg δ,Φvηoηg μεγτiλων ξ μικμbv τμημdτοrν ταυ

φλoιo0 τηq γηξ' πoυ πρo€ρ,1εται αrι6 doωτερικd
αitια.

Aν o' €vα παyκ6oμιo χζnρτη oηlμειtbαoι.lμε τα ε'
πiκεντρα τ<ον oειομιbγ' oι oποιoι γ(νovται αε διd'
(pορεξ περιoχ,€c τηξ γηc' 6λ€πoυμε 6τι cryη'ματlζov-
τα1 διtiφoρεg ζcbνεg, πoυ ovoμζoνται σ€ισμικ€ξ

ζ<ilνεg' Στιg Θ6oει9 αυτ€ζ η λιθ6αφαιρα ειγαι σπα'

Toυ Δnμiτρn zεYκιivn
μαΘnτft Γυμvαoioυ

αμ€νη oε πλdκεg' oι oπoιεζ oνo1μdβvται λιΘoοφαι-

ρικ69 πλdκεg.
O,ι λιθoαφαιρικ€q πλ<iκεg μετακινo6v,:.αι πoλιi

αργ<i απ6 δυνdιμειg, πoυ δρoυv στo εσΦτ€ρικ6 τηq

γηζ και δηlμιου,ργoΦν τoιrq τεκτoνικoιig σεισμorrq'
'Aλλα εi,δη αειoμιbν εivαι oι ηφαιστιoγ€γεlq και
oι εγκατακρηιμvισιγεvεig και εiνcrι αυv{θr,rq τσπι-
κo0 xαρακτf1ρα.

iΟ, Aνixvευon τωv σεισμΦv
Για γα (Ιv_ι.χνει}τ'ει €vαg ,αειαμξ, xρειζoνται

κ&τιoια 6ργανα, αυτd ειναι oι σεισιι0]γρ6φoι' Φι)
εiιlαι διιioπαρτoι σε.δι&φoρ,εg περιo1€q για να ανι-

1νε0oυv τoυg αειαμoι1q και γα oτ6λγoυv μf1νυμα
στoυq σειαμολoγικoΦg αrαΘμoξ.

o κεvτ,ρικ6g oειoμολoγικξ oτΦιΦq τoψ εργα-
oτη'ρ[oυ γεω,φυαικξg τoυ Παvεπιστημιoυ Θεαoαλo-
ν[κηg, oτεγ<iζεται oτιg Σαρ<ivπα Eiκκληoι€g.

}l oημαoiα τoυ σεισμιjκoι1 φαιvo]μ€νoυ εξαρτil-
ται απ6 τo 6ΦΘo9 τηq. €pτιαq τoυ αειαμoιi. oι oεr
αμικ€g δov{οειq €xoυv ελd1ιαjη, δι*ρκεια. Mετιi
τov xυρicog αειoμ6, ακoλoυΘorjγ oι μετασ€ισμoi με
μuκβτερη €νταoη' και διαρκo$ν για μεγιiλo' xρo'
vικ6 6,ιdoτημα.

Eπειδf1 η θνταoη το:v αειoμιiκιirν φαιvαμι€1νωv ττoι-

κ[λλει, €1ουv crυντα1θεi r<λi,μακεg, τιoυ επιτρ16πoυν

την κατ*ταξξ toυq. Αυτ€q εiναι η κλ1μακα Ρi1τερ,

η oπo[α €γιvε ατιο το,ν To&ρλq Ρtxτερ τo, 1935 με
6αΘμο09 1 - 8 ι(αι η κλiμακα Mερκd}λι με 6oΦμo$q
Ι_Ι2.
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Κci8ε xρ6vo στη γη αυμ6α[voυv Ι20.,ο0ο περ[πoυ
οειαμot, πoυ απ6 αυτodq ε[γαι oι:

1'σ0.00,0 γενικd αιoθητoi 1o0 καοτρετττικοi
Ιoloα0 μ€τρια ιαxuρoi 10 μεγ<iλoι
1,000, 6λαΘεροi, Ι Πηyκ6oμιog

o oι καταοτρε'πτικ6τερoι σεισμoi
τoυ 20oυ αιιΙrνα

'Eπo'g Tδποg Nε,κρo[

1905 K<ivκρα (Ιvδiα) 15"ο0'0

1907 Toυρκεατιiν 14.o0o

1908 Μ,εααξνηq και Kαλαμ6ρiα (Ιταλiα) 80,.oo0

1915 AlΘετo<iγo ( lτcrλiα:) 3,0α}o
1'920 Kιiγooυ (Kivα) I8o'.d}00

1923 T6κo και Γιoκo1ιilμα (Ιαιοoνiα) Ι43.00ο

193'2 Keiνοoυ (Ki.vα) 70.οoο

t935 K€ττα (lvδiα) 6,0.o'0Φ

Ι 93,9 Eρζιvζιiν (Toυρκiα) 23.0ο0

1960 Aγαδiρ (Ιv1αρ6κo) l'0.0'00

|962 Zι5νη Tεγεμivηq (lρdv) 'l0.oοο

Ι 968 B6ρειoq Kiνα I'0.oοo

1g7o Περo6 5ο.οοο

o oι oειoμo( οτnν Eλλ6δα
Για yα γνιορiooυμε τη αειαμιxη επικιvδι'lν6τητα

του Eλλαδικoιi 1<ilρου, εiναι crπαPαiτητo να εvτo-

π(ocυμε με ακρifuια τιg oειαμικ€q ζ<Ιrνεg.

Oι κυριoτερεg ζιirνεg τol; 6ορειoελλαδικoi xιil-

ρου εiναι oι εξξq; H ζ<υyη τoυ δι€ρ1εται ατω τη

Boυλγαρ(.α, αλλci ετrηρεc5cζει και τo δικ6 μαξ χ6_

ρο. H Σερ'Θoμοrκεδoνικη πoυ φαiνεται ιοζ τ1 πι6 ε'
πικ[νδυvη. Mια <iλλη ζ<bvη πoυ ετηρε&ζει τιg δυτι_

κ€g ακτ€q τηg ΑλΘαν(αξ και τηg Boρειοδιπικηq
Ελλ<5οδαg. Η ζtωη τηg Θ€oαcιλiαq, η Boρεiιον Σπo-

ρ<iδων _ Λ,f1'μνoυ, η Aγioυ 'oρorζ ' Σ,αμo,Θρ&xηq'

η Φ1ρiδαq κ.λ.π.

Η πιo εvεργξ ζtbνη τoυ Eλληνικori xιbρoυ ε[ναι

αι.,lτξ των toνlωγ γησιd)ν. 'Exει ιrπoλoγιoτε( 6τι xd'
Φε Ι,0,y.βvια η ζιbνη αυτξ δivει oειoμ6 π<iryω ατ16

6,5 ρi1τερ. o'μεγαλι1τεροg oειαμξ θyινε oτην Κε-

φαλοvι& τo 1953 και ηταv 7,2 ρtaαρ. Η ζ<bvη τηq

Kρητηc εlvαι εvεργξ To 365 μΧ. αrη ζ<}vη αυtf1

oημειcilΘηκε αειοrμ69 7,8 ρi11τερ με μεγdολεg κατα-
στρoΦ€q. H ζ6vη τηq P6δ.oι.l - ΚαρπιiΘoυ ξει δ6αει



Or οειoμoΙ

ια1υρoιig oειoμoιig. Η ζcbvη τoυ Πατραι.κor1 - Koριν-
θιαxο0 - Σοrραrνικoli, παPουσι(ζει fvτoνη oειoμικ6_
τητα και εivαι ω.lτξ, πoυ τo 198] θδα:oε τo oειoμ6
6'7 ρ1χτερ ατιg Λλκυoνiδεg. Ft ζ<bνη ηc v6τιαg Πε'
λoτιovνf1ooυ θεωρε[ται αρκετιi ενεργ6q και €1ει
δ6αει κατ<ιcrτρεπτικoιjζ αειoμol1g, 6πι+q τηq Kαλα
μ&ταg τo 1986.

Η ζrbνη tωv Κυκλιiιδων - Δωδεκαvyiαoυ ξει δ6-

σει αρκετofg oειoμo'ιiq. Στιg 9 Ιαυλioυ I956 αημει-
ι}ξκε σεισμ6ζ 7'5 ρ(1τερ και πρoκιiλεαε μεγdλo
Θαλdαoιo κι}μα oτην Aμoργ6 (20 μ€τρα) και στην
Kρflτη (5 μ€τρα). Η ζcivη τoυ Ευ6oΙκo6 Mαλια-
xο6 κ6λ,τεoυ με τo γνωστ6 ρξγμα τηg Αταλιiντηg'
ooμφοrvα μ,ε ιoτoρικιi oτoι1ε[α τo 426 π.X. 6δωoε
αειoμ,δ 7'ι ρ'ιγτερ, πoυ πρoκιiλεαε μεγιi^}'εζ κα'rα-
στρο'φ6ξ και μεταΘοξ τoυ Σπερ,1ιoιi.

a Ιoτoρικo( σεισμo( τnζ Mακεδoν(-
αq και τnζ Θεσσαλoν(κng

Στη αειαμολογiα συνηLθιζεtαι να ονομdζoνται
ιo'τoρικoi oι oειαμoi, που €γιvαv πριν ατι6 τιζ αρ-

x€g του εικoατo0 αιcbνα, oπ6τε ειxαμε τιg πβτεq
καταγραφ€q απ6 oειoμικtl 6ργανα.

Γ0ρω ατοv 6o π.X. αιιbνα oι 'Ιω'νεg φιλ6ooφoι
oυν€λα6αν τη φυσικη oημαoiα του φαιναμ€νoυ και
αv€τrτυξαν τιξ διιiφoρεg φυοιorκ,ρατικ€g θεalρiεq
τoυξ' με τιg oπoiεg πρoσπαoorσαν να εξηγf1οoυv
τα αiτια και τoν τβπo γ€νεoηζ τωy σεισμ6γ.

σι πλη,ρoφoρ[εg πo'υ €1ouμε για τουζ ιστoρι-
κoι3g oειoμoJg τηq Mακεδoν[αg, αλλιi και τηζ υ'
π6λoιπη9 Eλλ&δαq' πρo€ρ1oιrrαι αττ6 τα κειμεγα
ιατoρικcbv oυ'γγραφ€ων και απ6 επ[αημα €γγραφα
τoυ Bυζαvτινoιi Kρ<iτoυg. Για την περioδo τηq τσυρ-
κoκρατ[αg oτην ελληνικf1 επικρ<iπεια, oι πλη.ρo]φo-

ρ[εg για oειαμo69 εivαι ελιi'1ιστ€ζ και ειναι κα-
ταxωρη,μl€vεq στα αρ1εiα πoυ διαακbθηκαν. To xε_

ν,o καλriφrΘη'κε απ6 τιg εvθυμξoειq τωγ μoνqx(3v τoυ
Λγlου 'oρουq, που αυvf1θιζαν vα κατωyρ&φoυν
oτo περιΘ6ριo τ(rν Ιερcilv 6ι.Θλiωγ, κρατ{byταg €τoι
€να ε1δog ημερoλογi.ο,υ τωy σημαντικ6τεραrν γεγο-
v6τωγ τη,g επo1ξg τoυg.

O αρ1αιδτεροg γνωατ6q oειομξ τηg lvlακεδoνl-
αq αvαφl€ρεται απ6 τoν Hρ6δοτo και oυνθ6η oτην
Πoτ[δαια τηq Χαλκιδικ{q τo 479 πΧ. O ιατoρικ69

μαg πληρoφορεi 6τι η πλημμoρα πoυ επαxoλori9η-
σ€ και πo.υ δεν εi1ε πρ,oηγo$μειlo' κατ&στρ€ψε τα
πλo[α των Περ,oιbν πoυ ε!1αv αγκυρoΘολf1σει εκει.
Mετtl ατι6 50t0 χρ6νια (52 μ.x.) γινεται πdλι ανα-

φoρ* oε oειoμ6 τηg Mακεδoνiαq, απ6 τoγ Λπ6oτo-
λo Παι]λo, o οπolog f1ταv oτη φυλαη μαζi με τoν

Σλα. o'αειομ69 αυτ6g κατ€oτρψε τoυζ Φιλ(ππoυg.
To 597 ,μ.X. €γινε μια οειριi σφoδρ6ν oειομbv και
απ6 τηv πυρκαγι* πoυ επακoλooθηoε κατεoτρdφη-
κΦγ oι Φiλιππoι και dλλαξε η ρoη τoυ ττoταμoιi
Στρυμ'6vα oτην Α,μφiπολη. o (διoq oειoμ6q πρo,κ&-
λεoε 6λci6εξ και στηv Θεαoαλov!κη, πoυ τηv iδια
vΟκτα επολιoρκεlτo απδ tουg ΣλdιlΘoιrg,

Τoγ 6o μ.Χ' αιιδνα 6yιvαν τρειq oφoδρoi oεισμoI
oτηγ Θεαoαλoνiκη. o πριδ'τοq ξταv &:vατξ και .η
π6λη κoυvι6ταν σαν τη Θ*λαoαα. Tα πε,ριαo6τερα
oπiτια τηγαιvαν και €ρ1oνταγ σαy καρ&Θια oε
τρικυμiα, μ€ρη τωv τει16v €πεoαv xαι οι τπ}λεg ιi-
vοιξαv>. Καταoτρ<iφηκαν πoλλ<i κτiρια τηq Ρωμαi'
κηg αγoραq' η οποiα fuααε τη μνημειακ{ τηζ μoρ-
φη και €γιvε απ6 τ6τε ανoιxτ6ξ χ6ρoζ. Eπioηg
προκληlΘτ'1καν ζη,μι€q oτην Ρoτ6ντα και τηγ αιptδα
τoυ Γαλερioυ.

o δεΦτερoq oειαμξ 6γιvε 6ταν η Θεoαcιλovlκη
ηταv πoλιορκη,μ€vη απ6 τουg Θαρ6<iρoυq. 'Eπεoαν
τα τε[Daη τηq τ6ληg και οι κ&roικoι 6γξκαv α116 τα
oπ(τια τoζ}ξ και €τρεxαν ατoυq δρorμoυq.

o τρiτog αειαμδg f,tαν ,μεγαλιiτgροg απ6 τoυq
προηγotiμεvουζ και μεγαλ0τερηg διdρκειαg. Πρo-
κλf9ηκε πυρκαγι<i oτoγ γα6 τoυ Λγioυ Δημητρioυ.

'Evαg oειαμ69 τo Φε6ρoυ<5cριo τoυ 896 κατ€οτρε-
ψε τηl B€ροια. 'Eναg ιi\λoq πoυ €γινε ατη Θεoloα-
λoviκη ατιq 26 Φε6ρoυαρ[oυ Ι4tsΦ, ε11ε προσεισμι-
κ€q δονfoειζ και πρσετo1μαoε τoυg κατοiκoυζ για
τα ερ16μενα δειν6. Kατ<i τo Θuζαιnτιν'6 ιoτoριoγρ<t-

φο Ιωtlννη Aναγνιilατη, η π6λη επoλιo,ρκε[τo απ6
το Mouροcι, και o σεισμ69 αυτ69 Θε<,rρf1θηκε κακ6
oη,μ*δι.

Το 1677 αειoμ6ξ τηξ Χαλκιδικξg κατ€oτρεψε
πολλd 1ωριci και μεταξυ αυtτbν και τα Bαoιλικd
Θεoαoeλov[κηg.

Στιq 22 Ιoυvioυ Ι759 €vαq Θlαιog oειoμ69 τιft-

ραξε τη Θεooαλoνlκη. To oειαμ6 αoτ6 κατ€γραι{jε
ο τδτε Γι1λλog Πρ6ξεvoq. Σε πoλλd oημεiα η γη
εi1ε υτroστει ρoγμ€q απ6 6πoιl €6γαιναv αvοι€Uμιd-
αειg. Tο πρ.i)τ{) τρiμηvo οι μετασεισμoi f1tαv 20.22

τηv ημ€ρα. Σε επuo'τoλf1 Γερ,μανoιi €μπ6ρ0υ τηζ ε-

πο1f1g με ημεpclμηνlα 1'4.1761 αναφ€ρεται 6τι τo

μεγαλιrτερo μ€ροg τηg π6ληq ειχ€ μεταΘληΘεl oε
σω,ρ6 ερειπιων με πλiθοq Φαμμ€vων ανθ'ρ'ιilπω'v κ&'
τω οοτ6 αυτi.

ο εrπ6,μ,ενοξ oειoμ69 €γινε ατιq 14 Ιoυvioυ Ι8.64

στη Θεσ,σαλoν(κη και τ6τε πολλti π€τρινα σrτaπια

και fλλα κτιρια €παθαv ρ<ογμ€ζ. o τελειπαlog αει-
oμ69 τoυ 'l 9oυ αιclrvα €γινε oτη Δρ<lμα, €rτιζ 30
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oι oειoμoi

lνlαρτ[ου l867 και yκρ€μιαε τα περιoα6τερα κτf-

ριιi τηg.

Τoν εικoατ6 αιιilνα η αειoμικ6τητα τηq Mακεδo-
νiαg f1ταν υψηλη με ια,xι.lφ$g οειoμofg πoυ €πλη-

ξαν κυρ[ωg τη Θεoααλoνilκη και τη Xερoδνηtro toυ
'AΘω (Ι902' I9o5, I923' 19'32,7947 και 1978). ο
oειοiμ6g τηg Θεαoαλoνlκηg Ιoι3νιoq (|978' f1ταv

6'5 ,ρ[1τερ και πρoo6Θαλε τη π6λη με μεγclλεg οι_

*9γο,μικ€g καt κοινωνικ69 αυν€πειεq.
Oι τελευταiεg δoκιμαo(εξ τηq Mαtκεδoνlcrq απδ τov

Eγκ€λαδo f1ταν τoν τελευτα[o Mciιο. oτιq 4l5 με
επ[κεντρo τηv Aρναiα και €νταoη 6 Pi.xτφ και στιζ
Ι3l5 με επliκεντρo τoυq νoiμoi3ξ Γρε6εvιilν και Ko_

ζtiνηg και €vταoη ,6 Ρi.1τερ.

Η ΝAoYΣΑ ToY 1910

*** oυγ6xδια οnδ τηv oελiδα 88

Π απαvααταoioυ,J(ωναr.
Π rζ&ρoq Δημ.
Πρι6α'ρτΞvoq Avαo-r.
Τo6τη,g Π,Ξτρoq

Σιoαμ€λαιου εξαγarγε(q
Νικoλdου Ευ&γγελοg
Πλαταοι)καq Νικδλαog
Xατζη Νδταg Δημητριog
Xριoτiδoυ Αδελφoi

Tραττεζiται
Koιiληq Γ.

Λδyyog lο:,&v.

Tααρου1oπoιoI
('Ορα Yπoδη1ματoπoιoi)

Yδρ6ιμυλoι
Λδγyou - Kδρτoη - Τουρτn&λη

MπΙλλη Αδελφoi

λ4τi'λλη Αναoτ.
Ταιφλικlων καλλιεργηται

Γιαμαλoi ΑδελφoΙ
ΚοκκΙr.noυ Αδελφoi
Λατrαviπζαq Γεδργ.
ΠλατooOκαq Ν.

Πεyλι6&,voυ ΑδελφoΙ
Xαrζ'i Δη,μητ'ρioυ Αδελφο,i

Yπoδηματoπoιε(α
Αραμτιcrrζfrg Στ.
Δαι,&vηg Γεδργ.
Δoυτζηq Eμμ.
4uλu/.u: / \.

Koι)λnq Θεδδ.
Kcομμυδoιioη< Στiρ.
Mπ'rλroιipηg Αδ*μ
Παvd Λδελφoi
Σανταμδναq lω.

Σαρirroηq 'Αyγ.
Yφavτi1ρια

(ερyooτ&orα υδροκ,Ιι,ηπα'μαλλiωv,
υφασμl&Γων καr ααyιακΙωv)

Πε1λr6&vου και Λαναβ Αδελφoi
Xοcrζηλαζ&ρoυ και Σια

Φαρμακεiα
Αρvηg Φiλιττ'
Eλλ. φαρμακετov τηq φιλαvθρωπr-
κ{g Εταιρiαq

Χρυοo16oι
Kδλιoυ ΑδελφΙ
Kαcαμτrατζι&q K.

Ωρολoν[<υν πωληταi και

διoρθωταi
(:<<',c"'Θω:α.l

Ξ:-αl'α,".'.< ,Αο ατ

ToTΙ [<Ι TfrΡA
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24. 'Exoυ δυo πoυλdκια πot3γι

απ<iνoυ ατα κλαδιiκια π€ταξιιl τoυ
€να π€ταξιν κι τ' <iλλoυ, ηρΘειν
τoυ €vα f1ρΘειν κι τ' <iλλoυ.

AπαvoυΦοι) στα νυXια ,Φπ' τα
ντγι6 τα πΦτα δ<iκτυλα (τoυg
δεiκτεg), ακoυλνoιiσαν dr!o6 €να

Xαρτξκι μι α<1λι κι τα δεi14voυν

μοιiγiκι αυτ<i (τα πoυλ&κια απd-
νου στα κλαδιiκια). 'Yoταρν'αg
δ[πλουναv αττo6 xdτoυ απ' την α-

παλιiομη αυτd τα δdκτυλα κι *-

6γαζαν τ' ιiλλα vτγι:6 τα μακριιi
τα r|Ιισκιd τα δ&κτυλα πoυ δεv Ξι-

1αv 1αpτdκια (ττ€ταζειv τoι, €γα,

]αο

π€ταξειν κι τ' <iλλoυ) . 'Yotαρ-
ναg ξαv&6γαζαν τα κρυμμ€να δ*-

xτυλα μι τα 1αρτdκια ({ρΘειν
το'υ €να {ρΘειv κι τ' ιiλλoυ).
25. Kουφιτi ριχνoυv αrΦμι τιζ α-

πουκρι€q' oυ €ναq στουγ 6λλ0υ oι

μικρ6τερoι, αμ<i 61ι 6πoυ9 παλι6_
τιρα που oυ δβμoυg απoιj την
ττλατε(α [αιαμι τoυγ πιδικ6 oταΘ"

μ6, γι6μoυζειv 1σιqμι του γονα
l(ουφιτι.

26. Στρι<1κα'στροιjκα €φκιαvειg

μι €vα 1αρτi oτιν6μακρου αrιotJ

τιτρκiηδιoυ πoυ τoυ τσ&κιζειζ στιξ
τ€oouριq τιg &κρειq. Tιg κΦtoυ
τιq 6αoτoΦοειq lμι τoυ 1€,ρι κι τιg

απ<ivου τιg δ(πλoι.lνιg τιc ντγι6 μα
ζ[ αιαμ€oα τιξ' αφηγειq oυλιγoυ
λ&μπαΘιg. Taυ τιv<iζειg μι δΦvαμι
κι' €φκιαvειg στρdκα - oτρo<iκα.

Mι τ' αυτ<i τcr πι1νiιrτγια €πι-

ζαν τα πιντγι& τ6τι, ιτιπ γιαγτιπ
μπαvτγια6ci κι 1ουρig γα 

'Γχι&-νουv κι τ6πουγ στo σπ(τι.

Tιilρα τα oημιρινιiι τα πι1vtνt-

γι,α. απ' τα Θβφα ακ6μα, ε[νι α-
κρι6* κι πxι<iνoυν κι πoυλιγ τ6-
τεoυv, €τoι πoυ γιoυμιζoυv γουyτd-
δεg. oι μ<iνειg €vαv γκφμ€γ πι-

xv(ι"ryια μζΦlουv rιdcθι Φρα
στoυ σTιιτι, δνταg αι,lγιρ[ζoιrι'.
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MHnΗΣ M. 9: PlJlM I

(tAt$EEP) !ω PAJAM 2

(GEpltβND)
Av&μεoα στα υτrοκεi]μεvα μηλιδq τηg oειβq

East MaΙling, τα oπoΙα εΙx,αν επιλεyεΙ oτov ΣταΘlμδ
Ερευvδv τouEaεt Malling, τη ΑγγλΙαq oτιg αρxδq
τou αιδvα lμαζ, ξεxιωριστξ Θδoη κατεΙγε αμδκαΘεv το
υτroκεi,μεvo με τηv oιroμαoiα E.Μ. 9 i M. 9.

Η αξiα τo,υ ,Eyκειται oτo γεγovδg δτι πρoκαλεi
ατα δivτρα νανιoμδ oε iμεydλo 6οιθμδ κα,ι πoλδ Υρi-
γoρη εΙcrαδo στηlv καρπoφoρΙα. Tα πλεoyεκτld,ματα
αυτ& 6o{,θηoαy στηy εvτατικoπoiηση τηq καλλιδρyει-
αζ τηs μηλι&g με τηy εyκατ&oταoη οπωρδvωv πu-
κvηg φJτεuoηq, or oπoΙ,oι δΙηloυy μpηλic ατroδδoεrq

Toυ Γιιilρroυ Σι.}ργιαvv[δn

μioα αε τoλιj oυντoμδτερο xραικδ διdατQμα και
μειδvεται ετrΙoη'g oε μεy&λo 6αθμδ τo κδoτoq τωv
καλλιεργητικδv εργαoιδv λδγω τωv xqμηλδν δΞv-

τρωy.

Ατr'δ την πεΙρα δμωq τoυ απoκτ{θη'κε με τηιl
τr&ρoδo τωv ετδν, διαπιoτδθηκαv ,και opιoμδvα σo_
6αρd 'μειovεκτ{ματ& τoυ, κυρtδτερα απ6 τα οπoΙα
fiταv η iλλειψη oμoιoγδvειαq Μγω iτrαρξηq τολλ,cΙv
κλδy,ωv και η rμη .καλη ,υγrειvη τoυ κατ&σταoη, εξ αι-
τΙαq τηq yε,vικευμlivηg τρoα6oλ{q τoυ ατrδ διαφδ-

ρουg ιoιiq.
Τα παραπdvω μεloιεκτ,{,ματα δΦηoαy τouq επι-

ατ{,μovεg oριqμδvωv xοrρδv oτηv δ'ρεwα Υια τηy εητι-

λoy{ νδωv τrερlooδτε.ρο 6ελτιιrμdιlι,:ν κλ<Ιlvαlv lμδoα α-
τι"δ τoυq διαβρoιlg τrλη&.εiμoι.lq. Oι oxετικξ δμvνεq
dρxιoαv τιριv ατδ 25 τrερiπου xρδvια και εixαv oαv
απoτEλεαιμα τηv ετrιλoy{ 30 και πλEoν vikυy κλiνοrv,
τιo γνωατoi ατrδ τouq oπoΙoυξ εΙvαι o αyγλικξ Μ. 9
Bλ1LA, o Oλλαyδικδq M. 9 NΑKB καl δυo κλδνoι πou
επιλξγθηκαv oτη ΓαλλΙα με ovoμαoΙεq Pajam 1 (Larι
cep) lKαι pajam 2 (Cepiland).

Kατc.:τiρω γΙvεται 'α1ετικ{ τεριγ,ραφ{ yια τoυq
δuο yαλλικοδq κλδvoυq, ετrειδ{ δι&φρor πει,ραματl-
oμοΙ πoυ 'iγινα'v ατη ΓαλλΙα,κ,αι ΑγyλΙα ,Eδειξαιl oα-
φη υτrεροx'fr δyαντι τωy Μ. 9 EMLΑ ε<αι M. 9 ΝΑKB.

Tα τio oημαvτι'κ& τλεovεκτflιματα τωy ττ1αρατr&-

νω διφ κλδvων ζvαντl του παλαιoδ M' 9 oυvΙαταvται
ατo ,&rι εΙιrαι ωτrαλλαyμ,Evoι α116 ιoι}q (Virusfiee)

'Κα1 η TrαραΥωγ{ τ,α.lg αv'δτε.ρη κατ,& ]5 -30%.
Mετα'ξδ το.Uζ τrα,ροUσι&ζoυν πολδ λ{Τyεq διαφoρδq.

o Ρajam | ,δxει λιyδτερo ζωηρi αv&πτυrξη, εvδ η πα-
ραΥωYη τouq εΙ,vαι παραπλ{oια.

Kατωτδρω περιyρ&φovται τα κυρι<Ιπερα xαρα-
κτηριατικ& για ,καθ' ivα απδ τoυ'q κλδvoυξ, σδμφω-
Vα lβ€ τα ατroτελδσματα ερεuNΙrν oτη ΓαλλΙα και
AγyλΤα:

PΑΙΑΝi 1 (LΑNCEP)

α) Γενικ<i χαρακτηριστικ&:

- 
Ζωηρoτrμα: Miτρrα

- 
Moρφi 6λαoτoυ: Λεπτδq

- 
MεσοYov&τια: Αρκετ& ,μεγi&λα

- ΦJλλo: ,Mετρ[oυ μεγdθουq
* Piζεq :,Eτrι,φαvειακ6g ει)θραι;crτεq

- 
Λolπ&: EυαΙαΘητo oτηv ξηρααiα.

β) Συμπεριφoρι1 οτoν oποrρ<bvα:

- 
Σ,UγΥaνlεια lμε τrotκrλΙεq:
Αρ,κετ& καλη (Παρoυαι&ζεl εξδyκωμα στο ση-

μεio εμ6oλιααμoδ)

- Zι:ηρδτητα δδvτρων:
Mικρ{ (|o-20% αvδτερη απ'δ τo M, 9)

- 
ΤαxJτητα ει'oδδoυ στηv,καρπσφqρΙα: ΠoλJ καλ{

- 
Παραyοlyικ&rητα:
1Kαλη ( j15 - 3CI% αvδτε,ρη ccπδ τo M.9)

-_ Xαρακτηριoτικ& καρπoli:
Mδyεθoq ικαvoπoιητικδ, fuλτrδνει τo xρrΙrμα και
τη,v πoιδτητα

- 
Πρooαρμooτικδτητα oτo δδαφoq:
MΞτρια. ΑπαιτεΙ €δαφq γ6νlμo με καλη oτβγ-
Yιση

γ) Ικαν6τητα πoλλcrπλτroιασμoιj:

- 
Mε κατα6oλδδεq: Kα)η

- 
Mε μοαxειiματα: MEτρια

- 
Mε μικρoπολλccπλαoιααμδ: M€τρια

- 
Συ,μτrεριφoΦ ατo ψτδριo:
Κατd τ,ov εμ6oλιααμδ: Αρκετ& καλ{

δ) EυαιoΘηoiα oε φυoιoλoγικ€g παΘ{oειg και πα-

ρασιτι]κ€q πρoo6oλ€q;
_ Eμ@vιoη εξoγκωμdτοJv Kαι ριζδν γδρω crrrδ τα

βvατα τωv ,6λαoτδv: ]Σε 1μικρδ iωs 
'μ€τρro 

6α-
tμδ

- 
'lEκτrτιJξη ταραφυ&δωv: MΞτρια

- 
Αντoxι] ατηιl ααφuξΙα τωv 'ριξΙw: MEτρια

- 
Av.oxΦ στo ασ6εστιo (xλδρωαη): Mζτρια

- Αvτoxfr rrτιq xαμηλΞq θερμοκραoξ:EυαΙαθητo

- 
Eι.πιoΘηoΙα αrrγ φιrτδφθορα (αcrΘEγεια ταJ λαι-

t0l



μoJ) Πoλi μικρη

- EυαιoθηoΙα ατη oflψη τωv ριζδν (Armil1uria):
Mδτρια dωq αρκετ{

- Eυαια€ηαΙα ατoy 6ακτιριακδ καρκiνo: Mtτρ'ο(

Eωq αρκετfr

- EU]αιο€Ιtο"τα στη μo1δψειρα (Eriοsoma lanige-

rum): Εi.πio.Φηrro

- 
Eυαιoθηoiα'oτιq roλoγι'κEq αoΘΞ'νεrεq: Mικρ{

PΑΙΑM 2 (CΕPΙLΑND)

Σε oiy,κριoη lμε το πρoηγo0μεvo' ταφυoι&ζεr
πολιi λΙγεq δrαφoφq,, or oτroiεg oυνΙαταlrται στα ε-

ξηs:

- 
'lξ161 ,μι,κβτερα βλλα και λεπτδτερoυq 6λα-

στoδq

- 
Tα δδvτρα ατroκτoOy ζωηβτερη α'vdαrτυξη, κατ&

] 0 _ 30ο/o

_ Η εiμφ&νιαη ριζr}v και εξoγκωμ&τωv γδρω ατδ
τα Yδνοcτα τcov 6λαcrrrΙ:v εiι,αιμηδαμιι{.

,Kαι oι δυo κλδιlor θεωρoιiνται κατdλληλoι Yια πυ-

κvEg φτεioειq. Σε περiτrτωση €τrαναφuτεδoεων oυ-

νιoτ&ται η XρησιμoπoΙηoη τou Pajam 2, επειδη τα
δδντρα αποκτoJv ζωη,ρδτερη αv&πτυξη. EΙvαι πdντo-

τε crπαραiτητη η υπoατfl'ριξη τοlv δΞvτρωv.

Αq oη,μειοrθεΙ δτι oι ταραπ&vαl ,κλδvoι &ρ ιoαv vα

xρησι,μoπoιoivται ατη ΓαλλΙα ccrτδ τo 1985. Λδγιo

τcαv αο6αμbv τrλεo,vεκτημ&τωv τoυq ελτr{ζεται δτr η

ειoαyωγfl'και xρησημoτroi'τ1αη τo{rξ στη x<Ιφα μαq θα

εxει καλd απoτελEσlβ'ατσ.
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l(oυγ, στo αιivδρoμo τoυ αυτιομo6
εivαι παιδι<i αvιicπηρα' πoυ 11ρει&'

ζovται 6oξtεια ατι6 τα πβτα 1ρ6
vια τηζ ζιofιc τoυq. E'ivαι πoλ6

δ6ακαλο για τoυq, γoνεiq να μεγα_
λιbαoυγ €να τ€τoιo παιδ[. TΙ Πo_
TΛ δφ γινεται αυ€t6ρμητα, αυτ6'

ματα, oΛΛ πρ€ττει 1/α τα ,μ&Θoυν

6flμα-6f1μα. Και 1ρειζovται 6o'

ξθεια και ιlπooτηρι€η ατι6 6λoυ9.

Kαι αυτoi πρηbτα <i.πλarcαv τo 1€'

ρι τoιξ, oργaιr<ilνοwαq α.rτ6 τo
αιrv€Qριo ατιg αρηq€g μι,αg καιvo0ρ

γιαq 1ρovι<iζ πoυ φ€ρνει κ&πoιo

φΦζ (rτα &τo.μα με αυτισμ6 και
oτιq oικoγ€νει€q τoυg oη 1c3ρα

μc!ζ.
Για περιoα6τεμg πλη,ροφoρ1εg

6ooι εvδιcΦθρoντcκι μπορoι1ν vα ε-

πιxoιvαrvηoα..lν με τα γραφεiα
τηζ:
ΕnΛΗΝΙK}Σ ΕTΛlΡElΛΣ ΛYTl-
ΣTΙl(ΩΙl ATOJηJΣ}i

Λθην<iq 2 (2os 6ροφοq)

Aξνα lσ5 5Ι

Tηλ. (ol) 32I655ο
FAX: (ΦΙ ) 3216549
Πρ6εδρo9; Xρξo.os Αλεξioυ

Για την περιo1f1 τoυ Νoμoιi μαq
μ,rroρεΙτε ι/α επικoι'ιxυtfuετε με
τoυζ, Kα Aλεξioυ _ Ιι!αvτζoττο6λoυ
Φιλiτoα, τηλ. 033 l /95047

Κα Πατιrcrδoττofλoυ Aναατ. τηλ-
o8,3,2/Q4.oα3.

Eπζμελητ€q Kειμ€voυ
Aνη1ν<boτoυ E.ρitrη Ψυxoλ6'

γoζ. Eπιoτημovικ{ Σrvεργdτρια
τηq Eταιρε[αg Eιδικ6 Δημoτ. Σxo-
λεio B€ροιαg.

}fl,ι&δηg Στ6φανoζ, Δ/vτηq Eιδ.
Δημ. ξoλεloυ Ndoυοαg.
Mζ,αβκη Στ€λλα, Koιvι.rνικ{

Λειτoυργξ, Eιδ. Δημ. ξoλεiα
ltd(oιJσαq - B€ροιαs.

Γ{Ι,Ιl ilΙoΡΘflΣΗ
Στo τrρoηγοιημειlo τε6Xoζ τηζ (NlΑoYΣTΛΣυ Νo 70 61ει δη-

μσσι€υfo( σrιζ σελ. 24 ' 25 τo dρΦo τoυ Γ. l'4oox6τroυλομ 'oH o1€

σrl τoυ Eπιακ6τrοιl Kqμπαιl(αg Θεοφ{λoυ βε τQ Bfuoια>.

Θ€λοι-ιμε vα διειxριvτiοoψrε, 6τι τo πριilτo μrfρog τoυ dρΦου
εiναι πφilηιlη'ηg αvακoftrα}σηξl με τo iδιo Θ6μα, του Γιιbργoι.r' Xιο-
ν(,δη οηv Ημερiδα τηζ ΑλεξdvΦιαg τo 1994.
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