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Δικα[ωv Τ

ΓPΗΓOPHΣ BAPBAPΕΣOΣ

ΣτιE 13 Ιουν[oυ η
''NΙΑOYΣTΑ'' στε-

ρrjθηxε ιfναν 1-ιεγιiλο,
dγαγ πολrjτιμo φλo.
xαι η πciλη τηE Nιioυ-
oαg d1αοε ιfγαγ απιj
τουζ σημαντιxι1τε-
ρoυg πoλ(τεg τηg. τιi-

oo oτο 1riροτηg βιομη1αν(αg xαιτηg oιxoνομ(αg.
6oo xαι στο χoιγo)γιxd xαι φιλανθqωπιx6 yL
γνεoθαι, τον Γρηγ6gη Bαρβαq6αo.

Hταγ μ(α απιi τιg μεγιiλεg απιδλειεg για τoν
τdπo μαE o θι1νατιig τoυ. ΑνθρωπoE με δυναμιxr]
προoωπιxιiτητα χα ι οιδε ρι1ν ια θ dλη οη, ανdατη -

οε απd τtc,''σι6μεg'' τo παλαι6 εργοαrdσιo του
Κ<jxxιγoιl xαι αφrjνει αrη θdοη τoυ ι1ναυγιdαrατo
αι-lγxρ<iτημα στoγ χc6ρο τηE Kλωοτotiφαντoυρ-
γ(αE.

Γdνog παλαιιiζ Nαoυoα(ιxηg εtiπoρηζ οιχo-
γιJνειαg, με πατ6ρα μη1ανιxd οτο εργoατdoιoτoυ
Kι1xxινoυ απ<j τo 1922 ψπατνει χαι αυτιig οτην
(δια επι1εfQηση γα εργαoθε(τo 1935, μια επo1rj
61ι τιioo xαλrj για τo συγ}ιεχ8ι1-ιιiνo εργooτιioιo,
πoυ μετιi τηγ πυQχαγιιi πoυ εr'δηλι6θηxε στιζ
ε γxατααιιiσε ιE τoυ τo L925 πρox6λε οε δ ι1dνo ι ε q

χαι α\τιπαραθdoειg μεταξd Σεφεgτξri xαι Kιix-
χιγoυ πoυ rjααν αυνεταiρoι με αποτdλεσμα ηγ
απo1ι6ρηαη του Κdxxιγου σεoγ Πειραιιi, oτη
θ6οη τoυ εxπρooι6πoυ dλωγ τωγ γηματoυQγε(ων
τηg Boρε(oυ Eλλ<iδοg.

To 1949, ην επo1rj τoυ εμφυλ(oυ, r"α(γεται
ιiλο τo εργoαrιioιo.xαι 1ρειιiξo\παt dνθρωπoι
xαι θυα(εg να ξαναoτηθ ε( απ6τα αυντρfμμια xαι
oι Nαoυoα(oι γα ξαναβgoriν τo 1αμ6νο τoυE με-
qloxti ματο, αφorj τα ι1λλα ε ργoαrdoια ε (1αν μετα-
φερθε( σrιζ εγχατααrdαειg τoυE τωγ Αθηνι6ν.

''To 1962 παρ'6λη την πρoαπd.θεια πoυ 
'4ατα-

βdλαμε, βριoκ6μαoτε αro δρ6μo 200 εqyαξ6με-

Tηg αιivταξηE

νοι, γωρIE αποξημ|ωαη xαι 7ωρ[g ταμεfo ανεQ-
yiαg' Ψdψνoνταg λljoειg, xdνoυμε ερyατιx6 αυνε-
ταιριαρι6 να μπoρ€αoυμε yα xινηαουμε τo εQyo-
oτd'αιο ''αφηγε[ται σε μια αυνομιλ(α μαg το 1994
oτη "NΙAOYΣTΑ'' " αλλd' xανε[g δει, διαxινδιj-
yευε τo oπiτι τoυ να τo βdλει ενiy"ιlρo yια να

β ρ ε θoιiν x εφd'λαια x [νη αη g.

Στην απιiψωoη μαg απoφαα[oαμε να ιδριi-
αoυμε Εταιρεiα Περιoqιαμ6η9 Ευθιjηζ, πQoχω-
ρηoαpιε στo }{,αταστατιx6 

'1αι η Εταιρε[α μαg
νo[xιααε yια 8 μiνεg τo εργooτd'σιo πQoζ 18000
δρ1. το μηνα xαι πληρc1lααμε νo[xια εν69 6τoυE' \

1964: Mε ριηyανηριατα παlιπd'λαια παλειjαμε
να βyd.λουμε νημα yια l,α -tηooυμε xαι παρd'λλη-
λα η ΕTBΑ βyαξει το ερyοoτdσιo ''σro oφυρf'yια
6 εx. δραημig, αρνo'ιjμενη να |ιαζ τo νoιxιd.oει.

Αφod δεν παρoτloιiι.oτηi,-ε αyορααrηE με τη
βoηθεια τoυ Φιλωτα Κ6xxινoυ η τρd'πεξα μαg τo
νο[xιαoε. Για να δoυλ€ψοτlν τα παλαιd' μηχατη-
ματα μ67ρι να i7ουμε λεφτd' να' παQα1Λ/ε[λoυμε
xαινoιiρια, iπαιρνα τα παλαια, χαι τιζ νι11τεg

βdζoνταg xoμμd'τια απ6 το iνα crτo d'λλo τα oιl-
ναρμoλoγoιjαα, ριεταφ6ρω την τoυρμπ[να oτην
Αρd'πιταα, πd'ω oτην'Εδεooα παiρνcυ €ναν πα-
λαι6 υδροατρ6βιλο, μια yεvι,ητQια ιdαι κdτι πα-
λαι €g oωλην εg απ6 την Εατ iα τ α αυν αρμολoyci-l, τ α
βdζω oε λειτoυρy[α xαι iτoι πληρc6νoυμε λιy6τε-
ρη ΔΕH.

Παλiιllαμε oxληρd' ριiyρι τη δεxαετ[α του '80
oε αvτ[ξοεg παyx6otrιιεζ oιχoνo[ιιxd' oυνoηxεE'

με αxριβ6 τo 1ρημια, α)'.,td. πρoyωρηoαμε xαι
επιξηααριε''.

''Tα αυναρριολαγoιiαα με τα 76qια μoυ'' ' Aυτ6S
ιjταν ο Γρηγ<iρηs Bαρβαρ6οoE. ΠειoματιiQηζ,
μαχητliζ oε ιiλουg τουg αγι6νεζ χαι νιxητrjg, d1ι
απd οtiμπτωση li χtiQη, αλλι1 απd oπληρl] δoυ-
λειd.
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o NAoYΣAloΣ ΔAΣKAΛoΣ
ANΑΣTAΣ|OΣ KΑMΠ!ΤoY

Στo β6ρε ιo ιiπρο τoυ αμφιθεατριxοli τμrj ματοg
τη< Θεαοαλον(xηq, xoιηd, αιην rniλη που oδηγε6
oτην Αxρ<iπoλη, μtatηxε.ανιlμεοα οτα 135 1 xαι
oτα 1371, η πατQιαQ1ιxη xαι αrαυρoπηγιαxrj
Mον{ των Bλατ<iδων. τηg oποfαg τo Καθoλιx6
ε(ναι αφιερωμ6νο αrjμερα οτη Mεταμ6ρφωοη
τoυ Σωτιjρα.

Στη Moνrj διααcδξεται xαι αξιdλογη ουλλoγrj
1ειρoγριiφωγ xωδixωγ, των oπoiωγ o αριθμιiE
ανιiρ1εται oε 93, oιiμφωνα με τoγ περιγραφιx6
xατιiλoγo πoυ δημoα(ευαε πριν απιi εβδoμηντα
1ριiνια o Mητροπoλfτηg πρ. Λεoγτoπιiλεωg Σω-
φριiν ιοg Eυαrρατιιiδη g. $νιiμεσα σ[α χε ιQdγQα-
φα αυτιi oυγxεταλdγεται xαι 6να 1ειρciγραφo
μιxqoιi α1rjματog (0,16 Χ 0,11) oυqραμιfνo xατιi
τετρι1δια απ6 δ6xα dξι φr1λλα, αxdφαλο χαι ατε-
λdg, που φ6ρνει τoν αριθpιιi 66.

To 1ειρ6γραφo αυτ<i τo ε(δε για πριδτη φοQd
o Bαo(λειog Mυαταx(δηg το 1896 xαι απιi αυτιj
dπδωοε τo 1897 στην επισrολιμαfα διατριβrj ,,εl

7ρεfα του ζioντoζ 21αι εν τη Πρoηyιααμ6νη Λει-
τoυqy{α'' τoυ Εruox6πoυ Kαμπαν(αg Θεoφfλου
πQοζτo Mητρoπολ(η Πελαγων(αg Nεxτιiριο. O
Πdτροg Παπαγεωργioυ, πoυ αο"1ολrjΘηxε foτε-
ρα απd λiγo με τη Moνrjτων Bλατιiδωγ xαιxιiγει
λdγo για τα 1ειρdγραφιi τηg. δεν αναφ6ρει το
1ειρ<1γραφo αυτιi. To 1900 xαι πιiλι o Bαο(λειog
Mυαrαx(δηg αo1ολrjθηχε με τη Moνrj των Bαλτιi-
δωγ τo 1ειρdγqαφο αυτd xαι 6xδωαε απ6 αυτ6
μια επιατoλr]τoυ Γεωργ(oυ, γραμματdατoυ Eπι-
oxιjπoυ KαμπανiαE Θεoφfλου, πρogτoν Eπtoxo-
πo Ιεριααοιi Ιγνιiτιο, που απιj αρxιδιιixoνos τηs
Mητριiπoληg Θεoααλoν(xηg εi1ε πρoα1θεi ατην
Επιoxoπη Ιεριoαoιi xαι Αγ(ου oρουg. Mεριx<i
1ριiνια αqγ<iτεgα ο Mητρoπολ(ηg πρ. Λεοιτoπd-
λεωg Σωφριiνιοg EυατρατιιiδηE xατdγραψε τα

του Aπιiατoλoυ AΘ. Γxλαβjvα
xαθηγητri A.ΙΙ.Θ.

1ειριiγραφα τηg Moνt]c Bλατιiδωγ χαι ααxoλrj-
θηxε xαι με τo 1ε ιρdγραφο 66, ι1πωE αναφ6ρθηxε
πιo πιiνω. Tιjτε o Σωφρdνιοg βρixε ατο xειρ6-
γQαφo αυτ6 xαι επιαrολ6g που ε(1αν qdαη με τη
Mουj Aγ(αg Τριι1δαg (MονrjΑγioυ Διoνυα(oυ)
oτoν oλυμπo. Aυτιi τα γ6α ι:τοι1ε(α dθεαε o
Σωφρdνιοg οτη διdθεοη τoυ Mητρoπoλiτη Θεα-
oαλoνfxηg Γεγγαδfoυ, γιατ( o ΓεγγιiδιoE τα α-
γνοοιioε dταν dγραψε τη μελdτη τoυ γιατoνΑγιο
Διονtjοιo τoυ oλrjμπoυ χαι τη Mονr] που iδρυαε
ο Αγιog οτoν Oλυμπο. Σε γειiτεqη μελdτη τoυ o
Σωφρ<iνιοg Eυοτρατιιiδη g αιlγxdντQωσε τα αφo-
gιδντα aτoνΕπfuxοπο Kαpιπαν(αg Θεdφιλo, πε-
ρ ι6γραι]-r ε αγαλυτιxι6g τo πε ριε1d μεγo των πεQισ-
o6τερων επιοτολι6ν xαι παρdθεαε αtiντoμα απο-
oπιioματα απιi μεριxdg επιιπoλdg. Kαι o Bαα(-
λειog Mυoταxfδηg αo1ολr{θηxε xαι πιiλι με τo
1ε ιρdγ gαφ o 66, oγoΧ(ασε ε π ιστo }"€' g τιαt 6xδωαε
13 απ6 αυτιJg. Kι εγc6 ε(xα την ευxαq(α να ασχo-
ληθcδ με τον xcδδιxα αυτciν χαι να εxδιi:οω xατιi
xαιqοιlg δdxα τdααερι< επιοτoλdg.

H περιε1ιiμεγη στον xι6διxα 66 αλληλoγρα-
φ iα, με τα π ε ρ ιoοιiτε ρα απ6 ετι,ατι5 xε (μ ενα, απo -
τελε( απoυδα(α πηγrj πληρoφoρlιιiν για τη Mη-
τριiπoλη Θεoααλoγfuηg xαι τιg Eπιαxoπ€E τηg,
για Mονdc τηg Mαxεδov[αg, για o1ολε(α xαι
δααtιiλουg, για Aq1ιερε(Eτoυ Oιxουμενιxoιi Θρd-
γου χαι για dγxριτoυE λαi,xoιjg τηg τελευτα(αg
ειποσαετ(αg τoυ 18oυ αιr-,5να, xυρ(ωg 6μωg αυμ-
βι1λλει αrη ααφdατερη γνιiαη τηg δρ<ioηζ του
λαμπρoιi Εππx6πoυ Kαμπανiαg Θεοφ[λoυ, τoυ
ιxαγοt] αυτod Θε oλdγoυ, του επιφαγοιjE νo μιxorj,
τoυ εξα(ρετoυ εγxυxλoπαιδιαrrj xαι φ ιλελεrj θ ε -

ρου oπαδοιj του νεoελληνιxoιi διαφωτιαμoli, ε_
ν6g απιi τουg πλdoν ουμπαθε(g xληριπorjg τηE
τουQχoχQατ(αg, πoυ ιi1ι μ6νo oυδ6πoτε επεδ[ωξε
να μετατεθε( απ6 την ιioημη Επtαxoπη Kαμπα-



ν(αζ σε επιφαγli αQχιεQατι}tη dδqα, αλλd παι
αρν{ θηxε επανε ιλη μμdνε g προτιiοε ιg να xαταλd-

βει προαφερθεfoεg σ' αυτιiγ μητρoπoλιτm'6.g €.-

δρεg' Mη επιξητιδνταg τη διιixριση χαι απε1θα-
νdμενοg τoυg θορrjβουE χαι τηγ πQοβoλη ο Θε6φι-
λοg παραμι6νει oτην ιioημη Koυλαxιd, xfρια 6-

δρα τηg Eπιoπoπrig τoυ, στην οπoiα αρ1ιεgd,τευ-

οε xογτd πενliντα χQογια. Γρdφoνταg ο iδιοg o
Θεdφιλog oε ri<iποιο Ιερoμ6να1o τηg Eπιoxοπrig
Σερβ(ων (3 Ιανoυαρ(ου 1790) χαι αντιχQοtiονταg
τα παρ<iπoγα τoυ επιοτoλoγρdφου τoυ, ιiτι αγα-
πι1ει μ6νο τουg πλo'ιioιoυζ χαι οπουδα(oυζ, απα-
γτιiει (o Θεdφιλog) με τα παραxdτω }"6yια:τo δε

να μcli yQcιφη' 6τι τουg πλoυαfoυg μ6νoν φιλrΔν'
xαι σπoιlδαfoυg, το6τo ε[ναι πdντη απαρdδεxτoν
αζ τo σι)μπερd'νη απ6 τοιl τ6πον εν ω xατοιxcil xαι
απ6 την επαρy{αν μoυ' διd' τ| αv ηyd'πων πλoυ-

o|oυg' xαι υ'ι'pηλo6g, β€βαια ηθελα φαvτααθtΔ τα

υι!ηλrjτερα, θρ6νoυ9 εyxρ|τοιsg, xαι π6λει9 λαμ-
πQdζ, xαι 67ι την Καμπd.νιαν εyrΔ ιiτι την αyαπrΙ,
το ομολοyc6, [αωg xαι τo yινωoxει (η πανoαι6τηq
τηg). ε[ναι λοιπι5ν ΙΩ1ριοg να oρ[oη 2rαι ειζ την
xαλ{βην 1ιαE 6τε θ{λεη 21αl μαζ xd'μνει την yd'qιν

διd' την συναναστQοφην τηg.

Aνι1,μεοα οτα xε[pιενα του xιiδιxα υπιiρ1ουν
χαι επιστoλdg πoυ μαg δ(νουν x(ιπoια οτoι1ε(α

για τo Nαουoα(ο δdoπαλo Αναoτdοιο Kαμπiτoυ
που δ(δαξε, στηγ αQχli τηζ δgι1oηg τoυ, στo σχo-
λεio τηg πατρ(δαg τοU χαι αργ6τερα οτη Θεαoα-
λονixη.

Σε μια επιοτολ{ τoυ (φ' 39α - β) ο Eπ(αxoποg
KαμπανiαE Θε6φιλοg, πoυ απευΘfγεται oε πρorj-

χoγτα τηE Nιioυοαζ' τo Δεx6μβgιo του 1788,

xαqαxτηρζει τογ Αναοτ<ioιο λoγιdτατο χαι αγα-
πητ6 xαι"εν Χqιoτιil oλοιpιiyω-< ευycLμενοg'' τoν

αoπdξεται:

Tην υμετiqαν περιπrJθητ6ν 1"ιoι ευyενεoτdτην
εντιμdτητα ευxετιxιilE εν Χqιoτω αoπαξ6μενοE,

ηδiωg πQoσαyoQει\ω' ην o Κιjqιog διαφυλdττoι
υyια[νουoαν' ?lαι ευθυμo6oαν μετd' τηζ τωv εφε-

τc6ll επιτειjξεωg. νoμξω, 6τι δεν αμφιβd'λλει τε-

λεiωg η ευy6νειd τηζ ειζ την πQoζ αυτην αyd'πην
pιοιl 6που ειζ την xαρδfαν μoυ τqiφεται, x,αι δι'
αυτ6 το6τo εiμαι βiβαιωg (sic) xαι εyc|l, 6τ ι 6αα αν
y Q dφ ω τη ευy εν ε [α τη ζ' 2l α ι ξητ η αω, x αλcl g τ ε λοι5 -

νται διd' τηg πqoθυμ|αE τηg. αυτοd ειg την Nd'oυo-

ααν απiθατ,εν ξναζ Ιεqoμ6να1oζ Χ'' παπd. Nιxη-

φ6ρoEoελιιiτηg' o οποfogητoν ειg εν μοναoτηριoν
του αδελcρo6 μoE αγloυ Κ{τρουE ηγοιiμενog φε6-
yωι' αιt' εxεi επηρε 

'tαι 
τα dyια λειιllανα μαξ[ τoυ,

τα οπο[α ττilρα μετti' θd.νατ6ν τoυ τα επηραν οι
αδελφο[τoυ, θ6λoντεE να τα μεριαθcΔαι παqαxα-
λιΙl λoιπoy την αyd'πην τηζ να τα πdqη απcj τoυg

αδελφοιjg τoυ αποθαν6ττο9' xαι διαμ6oου τιν6E
ταξιαρyfτου xαλoγηρoυ, η d.λλoυ πιατo'ιj ανθρω-
xτ oυ, να μαζ τ α ατ ε [λε ι ε ιE Καυ αoyrΔ ρ ι, δ ι d' ν α μ η τ α

υoτεgηθη το πτωy6ν μoναατηgιον τc{lρα ειζ ταζ

ημ6Qαζ μαg. Toιiτo παραxαλrΔ xαι ρι6νω yρεcil-

στηζ ειζ την αydπην τηζ. τα δε 6τη αυτηg ε[ηoαν
θε6θεν πολυd'ριθμα, αψxτηω Δεxεμ(βρioυ) τoν
λοyιc6τατον Διδd'oxαλoν xυρ Αναoτdoιoν χαι ευ-

yενioτατον xυρ Αιlξ6ντι01/ αyαiτητoιig μoυ εν
X ρ ιoτ ctl oλοιll0yωE ευy6 ρι εν o g αo π d'ξ ο μα ι'

Δει,ε(γαι ει]xoλo να διαxριβιοθεf πoιog ε[ναι
ο προιi1ονταs τηs Nd,oυοαg. 

'τρo: 
τoν oπo(ο α_

πευθtjγεται ο Επ(oxoπog Καμπαι'(αg Θεdφιλog.
Ιοωg, <iμωζ, να πρldxειται '/ιct τoν Nαoυoαio
προεαrι6τα Σιι6pιη, πQo< τo\' οτο(o γρdφει, 6πωg
θα δοιiμε, αrιg 30 Ιουλ(ου 1790 ο Θε6φι}"og.

Στoγ xι6διν'α 66, οε εττiι τεριπτιδoειζ πoυ
εντoπ(οαμε, η Nιiουοαγρiιφετιιι 1ιε δυο ο (φ.t7 α,

81α, 81β. 7L9α, 120α' 72|α. 119β) μιια φoqd
d1ουμιε τη γQαφη "προεστ6τιιll' \αoυασα[ων'' ψε
διiο o(φ.59β) xαι μια φορd μι'l1ιιοι'ευεταL o"πα-
πd' x'ιjρ Χριioανθοg ψ,dλτηE Νcιοι'oα.iο-:" μιε dνα
α(φ. 115β).

To φτω1d Mονααιl]ριτηg Eπιοz.oτr]; Kiτρουg
θα πρdπει να ε(γαι το Mονααrl]ρι του Αl'(ου
Αθαγαo(oυ τηg Σφ(νιτξαg, πoυ βρ(οr"εται δfο
1ιλιdtr-ιετρα οτα νιiτια τoυ 1ωριοri Αγxαθιd Bε-

ρoiαg xαι αυνδε6ταγ ιδιαιτdQωζ με τουg xατο[-
χoυE τoυ 1ιl_lρ ιοri Κολινδρι5E Π ιε ρ 

(αg. Eπ (οxοπo<

K(τρουgτην επο1η αυτη rjταl, o Ιγνciτιog. o οπο(οg
τo 7797 μετατdΘηxε οτην Αρ1ιεπιοxοπlj Kαο-
οανδρεiαg.

Στον πιiδιxα 66 oι.δξεται επιcπoλrj του Kαμπα-
ν(αg Θεoφ(λου, του Ιανουαρ(oυ τoυ 1790, προg
τον Kfτρουg Ιγνdτιο (φ.4β - 5β)' οε dλλη επιοτο-
λ{, τoυ Ιουγfoυ τoυ |791',του Θεοφ(λoυ Kαμιπα-
ν(αg προE το Mητροπολiτη Kυξ(xου Αγdπιο (φ.



128α) μνημονειiεται ανωνtiμωg o Eπfοxoποg K[-
τQoυE, oτιg 26 Ιουλ(ου |79| o Κ(τρoυg επιβε-

βαιι6νει εμμ<iρτυgo γρdμματoυ Δημητρη Κε1αΙιi
τoυ Nιxoλdου απ6το Kαψο1ιδρι (φ. 131β - t32α)'
σε μLααxdμη επιαroλητoυ Θεoφiλoυ,τoυ Nοεμ-

βρiου τoυ t791, πQoE τoν oιxονdμo Koλινδgori
Ιωd,ννη, τoν αρ1ιδι<ixoγο Κωναrαγτiνo χαι τoν
προιi1oντα Δημητριixη ξελεπrj (φ. 134α-β) ανα-

φdρεται ανιυujμωg o Eπfαxoπog K(τρουg xαι
τ6λo9 oc6ξεται επιαrολ{ α1ρoνoλ6γητη πQoE τoγ
K[τρoυg Ιγνd,τιo (φ' 96 - 97α).

Στιg 18 Φεβgoυαρioυ 1789 o Aναατdoιog
Kαμπiτoυ oτdλνε ι επιοτoλ{ oτo Kαυοο1ι6ρι πρo g

τον Ιερομ6ναχο παπα-Ανανiα, που r]ταν dμπι-
στoζ τoυ Eπιox6πoυ Καμπανfαg Θεoφ(λoυ xαι
διioxαλog oτο Καυoο1cδqι:

τω Πανοαιωτri'τω εν ιερoμονd.1oιg xυρ[ω παπd'
xυ ρ Αναν [α τ ω oε βαo μ[ω xαι π ρoαφ ιλεατ d.τ ω μo ι
αιo[ωg ειg Καυαo(γctιρι) τoν μεν πανιεQrbτατoν
xαι πανo€βαστoν Δεαπdτην δoυλιxωE πQoσχυ'
νcbν, αoπd'ξoμαι την χαρ ιτ6βρυτoν δεξιd.ν του, την

ευλoy{αν εξ' αυτηg αρυ6μενo9. την δε υμετiραν
τ ρ ιo ε π 6 ρ αoτ oν x ο ρυ φηi oλoιpι|1ω g αoπd'ξο ρια ι.

xατd' την παρελθoιiααν εδεξdμην τo αyαπητ6ν
τηζ' 24αι εyd'ρην' oυ μ6νoν διατηνυyε[αντηg, αλλd'
xαι δια την τoυ ποθoυμ6νoυ λαxωνιxο'ιj d'μεαoν

ξυντυy[αν xαι απ6λαυoιν, πληq6στεQoν τoν μα-
xαριoμ6ν τηg απoφηνασα1/.'Ελαβον ηδη xαι τo
ξητηθiν αιαλ[, 2ιαι υΙτεQευχαριoτc[l, πiμπω xατd'
την αξ[ωα[ν τηζ τo επi Κυρiλλoυ ε}ιφωνηθξ'ντα
λclyoν παρd. τoυ μεyd'λου ευyεν|oυ, προg ευyαρ[-
στησιν των, υφ' ιbν εξητηται ν6ων φ/λων τηζ. πQo
τ ρ ιcilν η δη 7q 6ν ων iλαβ ε τ o ε μ6ν τ ετ ρd'δ ιον ο dy ιog
Βoδενciν ειζ αντιyQαφην, xαι παρ' αυτcδ ?tατα-
αyriν εxε[νo, απiατειλ€ ριoι iτερoν xαx6γραφον
xαι δυαανd'λε}lτoν, 6περ αρψdρι69 τιE μαθητηg
αντiyραι/lεν. 6θεν δεν θ€λει ξενιαθη, βλ6πωντα9
χαιτo xτεμπ6μενoν πληqεg ωg εfπειν παρoρραμd-
τοlν, dπερ i ωq μη τοooιjτoν διoρατιx6g, η ωg

βαατ6μενο9 o Κωνoταντ[νοg o Καβd'oιλαg (τοι1τω

yαρ επ 6τ q ειpα την αw ιy a αφην ) oυδ 6λω9 xατ ιδ ε [ν

6αyε. ο Φ[λιππog ο Γoυi:οιiνηg 2πανελθων ηδη απd
X[ου, oι1τε γρd'μματd' μοι €φερε απd τον xυρ
Λε6wιoν, αλλ'o6τε αυτ6ν ixειoε ειiρεν. παρd'
yνcΙlμην yd'ρ τoυ γ6ροντ69 τoυ ανεycilρηαεν εxε{'
θεν λ6yει, xαι απηλθεν ειg Σd'μoν την ν(oον o7o-

λαρ1ηoων. το δε α[τιον δεν ηρειiνησεν επιμελωg

να το μd'θη, ωg τ6σoν, 6πω9 xαι αν ε[ναι η ανα7ω-

Qησiζ τoυ, 61ει να πρoodιllη τo τηζ νηoτεfαg oτd'-

δ ιoν, αξ ιωθ ε iητ ε θ ε οφ ιλc6 g τ α αωτη ρ ια π ρ o αxηvη -

oα ι π d.θη' }t α ι την ξωη φ 6 ρ ον τ ου Κυ ρ [oυ αy d'ατ α'
σιν χαQμoνιxtbg τε t1αι ειQηνι21ιΔg εoρτd'oαι τητεg

2lαι ειζ μυ Q ιoοτην ηλ[oυ πεq ι6λευαιν. αι!πθ : Φ ε βρ. :

ιη: o 6ν Χριoτtb αυτηg αδελφ6E Αναατd'αιog (φ.

45α - 46α).

Eνιiμιoιl xρ6νo αργ6τερα, αιιg 13 Ιoυλiου
1790, o Eπιαxoπog KαμπανfαE Θεdφιλog γgιi-
φει πQoζ τoγ Aγαoτιiοιo Καμπ[του αrη Ndουααν
για να δε1Θε( ωg μαΘητrj, oτο o1ολε(ο τηg Nιioυ-
σαζ, τoν πQoαrατευ6μενιj του Διιixονo Mαxιiριο'

o Θε6φιλo9 r]ταν εραατrjg τηE παιδε(αg xαι
φρ6ντιξε να οτdλνει οτα διdφoρα o1oλε(α d,πo-

ρoυ g επιμελε ig μαθητdg γ ια να σπoυδιiooυν, φqιi-
ντιξε μιiλιατα να εξευρ[oxει xαι τα απαιτoιiμενα
1ρr]ματα, απευθυν6μενoζ σε dγxριτoυg φ(λουg
οε διd,φoρα μdρη ( xαταβιiλλoγταS o iδιοg απιiτo
ταμεio τoυ.

Mε την επιοτολrj αυπj ουoτrjγειατoνAγαατιi-
οιο Kαμπ(τoυ τo Mαxciριο, τον οπo(o βoriθηoαν
o Γει6ργιoE Πιiιxog απd τη Θεoααλoγixη xαι o
Tξανdg xαθι6g ο (διog o Θε6φιλoζ χαL oι τQειζ
xατ6βαλαν απd 15 αργιjρια. Eται, η επιθυμiα τoυ
Θειiφιλoυ να oπουδιiοει o εqαοτr]q των μουοιiν
Mαxdριοg εxπληριδνεται. Γι' αυτ6 γρdφε ι o Θεd-
φιλog: εμo{ δi μ6λει xαι τoυ oυoτηoαι τoν νioν,
6θεν xαι dλλη πη αξιωoαE εξαποατε[λαιτoy εQα-
oτην των MoυorΙlv, τω αληθε[ πατρ[ εuε[νων τoν
oιjτω μαθητιciwα εxπ€πoμφα, [να ειg xαι αυτ69
των tιαθ' ελιxτiνα yευ6μενog δqiι/lεται το δυνα-
τ6ν των αειθαλrΙlν τηg μαθηαεωE ρdδωu, 21,αι τηζ
τ οιjτ ωy y λυ xιjτ ητ og ε μπλη oθη .

Η Ndoυoα την επo1rj αυτrj, ιiπωg oαφdοτατα

γρ<iφει oτo γρr1μμα o Eπ(oxoπog Kαμπαν(αg
Θεdφιλog, διαxρινdταν για τηγ παιδε(α xαι ξε-
περνοιiοε τιg γrjρω απ6 αυτη πιο μεγιiλεζ χαt πιo
λαμπερ6g π6λειg: τα6τα yd'ρ xα[ μ6να ανθξων τα
ι:d'λλιoτα, xαρπτilν τα yρηαιμιΔτατα' ων μoνη η
Nd.oυooα βρ[θεται επ'αιαy6νη των π6ριξ μειξ6'
νων, x α ι λα μπ ρ oτ i. ρ ων x ατ' ε 2ι ε [νων ( s ic ) π 6 λε ων .

Ιαωg o' αυτdg θα πqdπει να περιλdβouμε }'ιαι τη

Θεoααλoγ iγ"η, τηζ οπofαg η παιδε (α υπo1ι6ρηoε
ιioτερα απd την ανα1c6ρηοη του Αθαναo(oυ Πα-



Qioυ, το 1786, για τη Χ(o.

O Kαμπανfαg Θεdφιλog πtοτευε <iτι o Aγα-
oτιiοιog Καμπ(τoυ θα ωφελoιiοε πoλλαπλι69 τo
Mαxιiριo xαι 6τι ο Mαxιiριog δει, θα μιiθαινε
μιiνo γριiμματα αλλd θα γινιiταν dναg xαλι5g xαι
1ρηοτorjθηg ιiνθρωπoE. Αλλωοτε o Θεdφιλog 6-

δει1νε ιδια(τερη ευαιαθηo(α oτo θdμα αυτιi τηg

1ρηαεorjθειαζ χαι γι' αυτd δεν παραλεiπει γα τo
τονξει αro γρι1μμα τoυ πQoE τoγ Aγαoτtiοιο
Καμπ(τoυ: 24αι o Κiπog αφθ6νω9 xαι τoιjτω (τιυ

Mακαρ [ω ) π ρog τo ιg d)λoιg ανo ryθηoεται' 21αι τ ων

ηδυπν6ων ανθ6ωy δαι!ιλιilg xoινωνηθησεται δι'
ημcilν xατ' εξογην 1αριν... μελετιil δι' αυτη πρog
τo6τoι9 }('αι τηζ τoυ ν6oυ yρηατοηθε[αg, τηg γαρ
ηθιxηg απoιioηE αφιλ6oοφοE xρfνεται 21αν τιζ η
π αorΔy τ ων ε π ιoτη μιιilv εν δ ια [τη μα.

Mαθητrjg ατo οηoλε(oτηg Nιioυααg ηταν xαι o
Kωνoταντ(γog. o oπο(οg βoηθoιiαε τoυE συμμα-
Θητ€gτoυ αcαγ απoυo(αξε o Aναατι1oιοg, προφα-
νι6g για λιiγουg υγε(αE. Toν Κωγαrαγτiγo γνι6ρι-
ξε παι ο Καμπαν[αg Θειiφιλog xαι γι'αυτιi αro
γQdμματoυ γριiφει 6τι ο Κωγαrαγτ(γoE o πιiιτα
ιiριoτog αγαπητιig ημ(ν θα μJ[οQodσε ωE υπoδι-
διiοxαλog να αvαπληρι6νε ι την απoυo(α τoυ Αγα-
αrαoioυ: ελλε[πovrοg δε ποτ€ τoυ ιταρ'αυτηg διd
τo αoθεν€'g τoυ oιbματog, αναπληρoιjτω την 6λλει-
ιll ιν o πdντα d'ρ ιατ og αyαπητ6g η μ[ν Κωναταιrr [νoE
ευ ειδrΙlg 6τι τω Διδd'σ}1o1rτι πλε[ω πρooλαμβανε-
ται.

oλdxληgο τo xε(μενο τηE επιoτολrjg του Θε<i-

φιλoυ π8οE τoγ Αγαοτιioιo Kαμπ(του (φ. 118β -

119β) d1ει ωg εξrjg:

την υ μετ i ραν π ε ρ ιπ6θητoν η μfν λοy ι6τητα oλο-

Φ6Ψωq ευ76μενo9, ηδ6ω9 πρooαyορ ειiω'

Δι' €ρωτα μαθljoεωg ηxει πtQoζ αυτην, ω δεδcil-
24αμεν την επιατoλην υoτερξoντι δε των πρog την
yρε(αν ?lυνεβoηθηααν εξ' ερd'νoυ απ6 μεν Θεα-
o(αλον/xη) o Γεc6ρyιog Πd'ixog, xαι o ημ€τερoE
Tζαν69, απ6 δε Καυαo7@ρ[oυ) δι' εxε[νων xαι
ημε[ζ, ανd' 15 αργιjρια €xαατog. εμoi δε μ6λει 2lαι
του oυατηoαιτoνν6'oν, 6θεν xαι dλλη πη αξιιΙloαg
εξαπoατελαιτoν εQαστηντων Moυoc6ν, τω αληθε[
π ατ ρ [ ε x ε fν ων τ oν oιiτ ω μαθητ ι rΙlντ α ε x π 6 π ο μφ α,
[να ειg xαι αυτ69 των 2ιαθ' ελιxrΙlνα yευ6μενoE

δ ρ €ιll ετα ι τ ο δυνατ 6ν τ ων αε ιθαλιiν τη g μαθη o ε ω g

ρ6δalν, '1αι 
τηζ τοιjτων yλυx6τητog εμπληoθη,

ταιjταyαQ 2fiι μ6να ανθ6ων 2lαι xdλλιoτα, xαρ-
πcbντα6ρηαιμriτατα, rbν μdη η Nd'ουoα βρ[θεται
επ'αιαγιivη των πiριξ μειζ6νων, xαι λαμπρoτ€-
ρων xατ' εxεfυων π6λεων xαι ταιiτα με τα παρ'
ημcΙlν πρog την σην λοyι6τητα δι' αυτ6ν, παρ'
αυτηg δε, ευ o[δαμεν, 6τι xαι o Κηπog αφθανωg
x αι τοι3τ ω πρog τ o ιg d.λλo ιg ανo ιyθηo ετα ι, 24 αι τ ων

η δυ πν6ων ανθiων δαιll ιλtΙlg xο ινωνηθη σετ αι δ ι'
ημιilν xατ' εξο7ην ψdριy. ελλε[πoντοg δε πoτi τoυ
παρ' αυτηg διd.τo ααθεν€g του ocδματog, αναπλη-
ροιjτω την €λλειιpιν o πd'ντα d'ριατog αyαπητ6g
ημ[ν Κωναταντ[νog, ευ ειδιbg, 6τι τω Διδd'αxoιrτι
πλειω πρooλαμβdνεται μελiτω δ'αυτη πρogτοι1-
τoιζ ?1αι τηζ τoυ ν6oυ 1ρηoτοηθε/αg τηζ yαQ ηθη-
xηg (sic) απoιjαηg αφιλdooφog xρ[νεται ?tαντιζη
παoιΔν τ ων επ ιoτη μιΙlν ενδ ια[τη ρια ε ρ ρωαo φ ιλτ d'-

τη xεφαλη ειg μαxρα[ωιlαg Ι790 13 Ιoυλ{ου.

τηg υμετ6ραζ πεQιπo*ητoυ ημfιl λoyι6τητog
πρog Θε6ν ευψiτηg διd'πυρog Κ(αμπαν[α) Θ(ε6-
φιλog).

Tην επιoτoλri αrnj τoυ Θεoφ(λου, 6πω9 φα(-
γεταt απd την αaχ{ ηζ' την παρdδωσε στον
Αγαατιioιo Kαμlπfτoυ ο Διdxοι,οE Mαxιiριog πoυ
oε λ(γο θα γιν<iταν μαθηπ]g τoυ.

Ετιτ6gαπ6 αυτli ην επιαεολ{, o ΘειiφιλoE στo
Mαxdqιo χαι μια δευτερη, πQos τoν πqotj1ovτα
τηg Ndoυοαζ χαι πρoαrιiη ταυ οxoλεfoυ Σιc6μη.

Απ6 oτι φα(νεται απd την επιαrολrj o Θε6φι-
λog ε[1ει x6πoτε μεταβεf οτη Nιioυoα χαι παQα-
με(vαg εxεiτρειg μriγεE αυνδιiθηxε με τoν πQοε-
cκilταΣιι6μη, τo Mαxιiριo Λorjαη, τoγ Ανααrιi-
αιo Kαμπ(τoυ, τον ευγεν6αrατo Αυξdιτιο ?{αιτoγ
λoγιι5τατο γαμβQd τoυ Σιιδμη, τoυ oπο(oυ δεν
αναφdρειτo ιiνoμα.

o ευγενdαrατog Αυξ6ιτιoζ ηs επιαroλ{g αυ-
τtjg θα πgdπει γα ταιπιοθε( oποιυαδrjπoτε με τoν
ευγενι{αrατο Αυξ6wιo μιαg dλληg επιοτoλrjg τoυ
Θεoφλoυ (Δεxdμβριog 1788), που απευθ'fγεται,
ι1πωg ε(δαμε, αε πρoti1o\τα ηE Nιloυoαg. Προ-
φανι69, o παραλ{πτηs τηζ επιαroλrjE εxε(νηg δεν
θα πρ6πει γα εiναι o πρoεαrιiταζ τηs NιioυoαE
xαι πgoαtιiτt1g τoυ ο1oλε(oυ Σιι6μηg, γιατ( δεν



γ(νεται λdγοg γtατo αxoλε(o στην επιστokηεxεt-
νη, <1πωg επiοηg δεν γ(νεται λdγοg για τo λογιd-
τατο γαμβρ6 τoυ Σιιiμη, ενa6g αν τ6τε., ενd,μιoυ
περfuoυ 1gdνο πLο μπQoσtιi (Δεxdμβqιog 1788),

ο Aυξ6ντιog δεν ε(1ε γiνει αx6μη γαμβρdg του
Σι16μη.

Tc6ρα, 30 Ιoυλfoυ 179Ο, γρ<iφει o Kαμι"rrανfαg

Θε6φιλo9 πQoζ τo Σιι6μη Lιε τoγ αdρα τηg γνωQι-
μ(αg τoυg χαι τo θιiρρog ηg αμοιβαiαg αγιiπηg

για να ουoτrjoει τον φτω16 xαι ιiπορo Διdxoγo
Mαxιiριo, ο οπoiog πηγα(νει αεη Nιiουοα απd
αγ<iπη για μ<iθηαη. o Θε6φιλog ξητιiει τη βolj-
θεια του Σιcδμη για τηγ xdλυψη xciποιων εξdδοlν
τoυ Mαxαρ(oυ xαιτoνπαραxαλε(να βοηΘrjoειτo
Mαxdριo τ6αoν ειζ τo xατ' oλ|γoν βαoιλιx6ν 1α-
ρd.τξιoν, ,1αι ειζ riτι dλλo τιjyoι. oπω< γρdφει o
Επ(oxoπog Kαμπαν(αg Θειiφιλοg πρog τo Σιc6-

μη, επtχQατοιiοε η αυνrjθεια xαι α' ιiλλα μ6ρη την
επoγη εxε[νη γα oτdλγoγται συστατιχdg επιοτο-
λdg αroυg επιαrιiτεg των o1oλε(ωγ για τoυg ξd_
νουg μαθητ6g που riθελαν να φοιτιiοoυν στα σχo-
λε(ατoυg αυτd xιiνει τιiρα xαι o Θειiφιλοg για τo
Διιixoνο Mαxdριo: τoν qυoτα[νoμεν τη ευyενε[α
τηg, αxολουθoιiντεg τη επιχQατοιioη xαι εν d.λ-

λο ιE μ 6 ρ ε o ι oυνη θ ε [α δ ιd' να oυατ α [νωντα ι ο ι ξ €νο ι
μαθητα[ τω επ ιrrrd'τη τoυ αyολε [ου.

Τo xεfμενο τηg επιοτoλrig αυτrig πρoE τo Σιc6-

μη (φ. 119β - Ι20 α) d1ει ωg εξrig:

την υμετ€ραν περιπ6θητoν ημ[ν ευγ6vειαν ο-
λoιpι|ψω g ευy6 μ εν og η δ 6 ωg 7τ Q oσαyo Q ειj ο μ εν. Ε (-

ναι βεβαι6τατη η ευy6νειd. τηE riτι την αyαπrΙlμεν
εξ 6ληg Ψυχig, xαθrbE δεν μαg λανθdνει, ?lαι τη1)

iyομεu ανεξαλειπτoy ειζ την μνημην μαg, ωod'ν
6που ειg την τρ[μηνoν αυτoιjoε πoτi διατριβην
μαg dλλoν τινd δεν ηyαπlioαμεν παρti την ευyi-
νειdν τηζ' τoν μαx(d.ριον) λοιjoην, xαι τoν λoγιcil-
τατoy xυρ Αναoτd.αιoν. ημεθα δε β6βαιoι xαι
rlβε[ζ, 6τι xαι παg' αυτηg η αυτη προg ημdE
τηρε[ται αγd'πη xαι xλ[αιg' 6θεν xαι θαρρoιiντωg
τη yρd'φoμεν 21αι ωg πqoεατriτι τηζ θεoαιiloτoυ
Nαoι1αηg, 14αι ωζ xτQoατdτη τoυ εν αυτη oyoλε|oυ,
oυoταfνoντεζ xτQoζ αυτην xαιυπciτην αυτηg πρo-
αταα [αν τ ον ε π ιoτoλη φ6 ρoν τ οιjτoν Δ ιd.xoνoν μα-
xdριoν, o oπofog αyxαλd. xαι πτω1dg xαι d.πoροg,
διd τoν 6ρωτα 6μω9 των μαθημd'των €ρ1εται αυ-

τo6' βoηθoιiμενog xατd' ρι6ρoζ ειζ τα €ξoδα τoυ
21αι υφ' ημων. τoν oυατα[νoμεν τη ευyενε[α τηg'

αxoλoυθοιjντεζ τη επιxρατoιiση 2ιαι εν αλλoιg

μ6ρεoι αυνηθε[α δια yα αυoτα[νωνται oι ξ€νoι
μαθητα[τω επιoτd'τη τoυ αy"oλε[oυ' 21αι xταQαχα-
λoιjιlτεE την να τoν βoηθljoη τ6oον ειE τoν ι4ατ'
oλ(yον βαoιλιx6ν yαρdτζιον, 21αι ειζ 6,τι α}λο
τ6yoι. δι' α πdντα ου μ6νoν ημdg θ6λει υπoψρεcb-

oει, αλλd xαι πολιjν μιoθ6ν παρd. θεo'ιj 6ξει. ταιjτα
μ6ν ευψετιxeΙlg ε[ηoαν δε τα 6τη αυτηg πoλυd'ριθ-

μα. 1790 Ιoυλ(ioυ) 30. τηg υμετiραg ευyενε[αg
πρog θε6ν ευyiτηg διd'πυρog Κ(αμπαν[αg) Θ(ε6-
φιλog)' τoν ευyεν(ioτατoν) κ6ρ Αυξ6ντι0ν' 2ιαι
λoyιωτατoν yαμβρ6ν τηζ τoυζ αyαπητoιjg μoι εν
Χ ( ρ ιατ ) cil ευy6 ρι εvοg π ρ ο ααyo ρ ει1 ω .

Πdτε αxριβr;iE o Διd,xoνog Mαxιiριοg dφυγε

για τη Ndoυoα δεν μαg εiναι αxριβιig γνωατι1.
oπωoδrjπoτε dμωg δεv ανα1ι6Qησε γιατη Nιioυ-
σα πQιγ απ6 τtg30 Ιoυλ(oυ 1790, ημερoμην(α που

γριiφηxε η επιoτολriτου Kαμπαν6αg Θεoφ[λoυ,
που δημoαιεtioυμε πιο xιiτο:, πρog x<iποιo πρoιi-
χoγτα φ(λo του, τdτε θα μαg ιjταν επαr"ριβαig

γνωσroζ o 1ρdνοg μετιiβααjg τoυ στη N<iουoα,
αφoιi o Mαxdριog ανα1ι6ρηοε για τη Nιioυο'α
τηγ πQοηγoιiμενη η μdgα απd εxε [η που γριiφηxε
η επιαιoλ{.

Στην (δια επιαroλrj o Θειiφιλog μνημoνεrjει
χαιτLζ διjο oυαcατιxdg επιαroλdg πoυ ιjδωαε αιo
Διd,xoγo Mαxιiριο γ ια τον Αναοτααiο Kαμπiτoυ
χαι τoγ επιοτιiτη του o1oλε(oυ Σιι6μη, με τιζ
oπoiεE τoυE παQαχαλoι]αε γα τoγ πρood1oυν ωg
διxιi τουg tiνθρωπο.

Απd την επιαrολrj αυτrj μαθα[νουμε ιiτι οι
μαθητdg oτο α1oλε(ο τηg Ndουoαg rjταν εσωτεQι-
xo(xαιo Θε6φιλog xαθι6g χαι o γQαμματ6αgτoυ
Θειiφιλoυ, o Γει6ργιog Σxαρ}'ιiτοg, ε(1αν ουμ_

βoυλειiαει τo Mαxιiριo τι ι1πρεπε να πρooιJxει
oτo α1oλε(o χαι πωζ γα συμπεQιφ6ρεται διd. να
61ε ι την τ ι μην τ ου' Toν ε (xαν αυ μβoυλεriσε ι να μη
βγα(νει απ6 τo o1oλε(o χωQ'ζ να παiρνει ιiδεια
απd τo διioxαλo χαt να δεi1νει ανιiλογη συμπε-

ριφoρd πQoζ τoυs πιο μεγιlλoυE μαθητdg τoυ
o1oλε(oυ xαι ιδ(ωg πQoζ τoγ Kωγoταγτ[γo πoυ
ιjταν "υποδιδιiαxαλog".

o Θεdφιλοg, γqιiφoνταE πQoE τoγ Αγαατιioιο



Kαμπ(τoυ. ε (1ε παραxινrjαε ι τον Kωνoταγτ(γο γα
δεξει ενδιαφ6ρογ χαι αγιiπη για το Mαxdριo
xαι δεν απdμεινε τι6ρατ(ποτε ιiλλo παριi μ6νo η
επιμι1λεια χαι η πQoσφορd του Mαxαρ(oυ.

Η επιοτoλli αυπj τoυ Θε6φιλου απευθιiνεται
oε xdποιο προιi1oντα πoυ ενδιαφερdταν για τtζ
oπουδdg τoυ Mαxαρ[ου xαι αποτελε( απdντηαη
oε γρd,μμα τoυ πQοζ τo Θεdφιλο' γqdμμα που
dφερε οτo Θεdφιλo o Mαxιiρlιοg. Γι'αυτd δεγ
νoμζω ιiτι η επιοτολr] αυτr]τoυ Θεdφιλου απευ-
θιjνεται oε πgοl31oντα τηζ Ndoυoαg 6πω9 δd1ε-

ται ο Σωρφ6νιοg Eυατρατιιiδηg, γιατi θα πρdπει
γαυπoθdαoυμε 6τι o MαxdριοζεLxε μεταβε(riδη
για λ(γο ατη Nιiουoα, ε(1ε γυρ(oει ατην Koυλα-
xιd,, φdρνογταζ χαι γQdμμα xdπoιoυ προιi1oντd
τηζ πQoζ τo Θεdφιλo, χαι dτι ξανdφευγε για τη
Nιjιoυοα.

Συνδυ<iξovrαg xανε (g τα γραφ6 μεγα στηγ επι-
oτoλ{ αυτη ον (Mαxd'ριον) xαι απεoτε[λαμεν
yθεg ειg την Nd'oυααν xατd' την υπ6oyεo[ν μαg,
xαι υ μετ i ραν αξ [ωoιν ριε τ α yQαφd μενα ατην d'λλη

επιoτoλη τoυ Θεoφ[λoυ πQoζτoνΑναατd'oιo Κα-

μπfτου υoτερξοντι δε (τω Mαxαρ[ω) τωy πQoζ
την yρε[αν oυνεβοηθηoαν εξ ερd'νoυ απ6 μεν
Θεoα(αλονixηg) ο Γεriρyιοg Πdi'xαζ, χαι oημiτε-
ρog τξανcig, απ6 δε Καυooy(ωq[oυ) δι' εxε[νων
xαι ημε[g, μποgοriμε να πotiμε dτι η επιαroλη
απευθfγεται αε πρoliχoγτα τoυ Kαυoο1ωρ(ου {
τη< Θεαoαλoν(xηE. Kαιη τελευτα(α αυτri επιστo-
λrj τoυ Καμπαν(αg Θεoφ[λoυ, πoυ πEldπει να

γριiφηxε iον Αfγουσro τoυ Ι790,6γεt ωg εξrjg:

την ημετiραν περιπ6θητ6ν μoι ευyiνειαν oλο-

Φ6xωg ευy6pιενog, η δ iωg πρooαyoρει3ω'

Εδεξd'μηθα τo αyαπητ6ν ααg δια τoυ Mαxα-
ρ[oυ, oν ?dαι αntεστεiλαpιεν yθεg ειζ τηy Nd'oυoαιl
xατd' την υπ6oyεo[ν μαζ' 2{αι υμετ6ραν αξ[ωαιν,
εφοδιdζoντεg αυτ6ν με τα πqoαηιιoτ'tαyQdμμα-
τα πQoζ τε τoν Δ ιδd"oxαλον xυρ Αναστd'σιoν, xαι
πQoζ τoν πgoεoτcbτα τηg 7ωραE, xαι επ[τρoπoν
xυρ Σιc6μη, yρd'φoντεE αυτo[g τα αyαy?tα[α xαι
oυoτηνovτεζ τoν ν€oν, παqαxαλoι3ντεE, να τo1)

νoμξωoιν ωg εδιx6ν μαζ' 24αι 61ι ξ6νoν πρog
τoδτoιg δεν ελειιpαμεy t1αι ημε[ζ, xαι o yεcδρyι6g

μαζ να τoυ αυμβoυλε6oωμεν doα πρ€πει να φυ-

λd' ξη ε ι E μ {αν αυ τ 6ν o μo^ι)' 2l α ι χ Q ιστ ι αν ι x η ν y"rb ρ αν
διd' να 6yη xαι την τιμην τoυ, εμπoδξαντ6E τω

αyεδ6ν xd'θε παραμιxρdν εξ6λευoιν απ6 τo crxο-

λεioν xωqig τηE αδε[αg του Διδααxd'λoυ ποlE να
προoφiρη ειζ τoυζ μεyαλητ€ρουg μαθητd'ζ' χαι
ριd.λιcrrα ειζ τo'ν Κωνoταντ[yον 6πoυ ε[ναι υπoδι-
δd'αxαλog, xαι xαθεξηζ' τoν oποfov ωg ψωoτ6ν
μαg ευ7ηθ€ντεg ιδιoyε[ρωζ εyτω πρogτoνΔιδ(d-
αxαλoν) yρci'μματι, τoυ παQε11,ινηααμεν ειg αγd'-
πην' 21αι επιμ€λειαν τoυ μα?ΠQ[oυ' λε[πεται λoι-
π6ν τrilqα η εxε[νoυ επιμ6λεια, xαι πρi.πoυoα
προoφορd'. εiδoμεν rioα μαE εoημειoιjτε, 6τι α-
xο'ιjoιlται διd, δυclτυ1fαy των ρ(ωμα{ων) ωζ α-
xου6μενα ιiριωg' xαι ουx[ βεβαιoιiμενα, ενδ61ε-
ται 21αι να ε[ναι πoλλd' ι/lει1δη' τoιjτο μ6voν θαυ-

μdζoμεν, πωg αφ6θηoαν 6πλατoιg εντη Κqιμα[α
διd' να τα μεταχειρξονται τιbρα. o xαιρ6g θ€λει

μαζ τα φανεριΔαει xαι αυτd'' ταιjτα ευψετιxcbg,

ε|ηααν δε τα 6τη υμcilν πολυdριθμα'

τηg υμετ€ραg ευyενε[αζ πQoζ Θε6ν ευ16τη9
διd'πυροg (φ. 121α - 1'22 o9α)'

o Zαβ(ραg αναφι{ρει ιjνα Αναoτd,oιo απιi τη
Ndoυοα με 1ρdνo αχμηE τo 1774' Eδri δεν πρd-
χειται αoφαλιδg για τον Αναoτdoιo Καμπ(τoυ
αλλd για τo λdγιo Aναατιioιo Mι1αriλ που 6δρα-
σε σ[α πρc6τα 1ρ6ναι τoυ 18oυ αιι6γα xαι <i1ι crrα

τ6λη τoυ 18oυ xαι οτιg αρ1dg του 19oυ αιc6να'

Eναg αx6μη Ανααrιiαιoζ μγημoνειiεται απ6
τo Ζαβ(ρα με 1ρ6νο αχμ1iζ τo 7730' Aυτdg o
Ανααrdoιoζ, πoυ γνιiqιξε την ελληνιxη xαι ε-

βραιxrj γλι6oοα xαι 6γραιpε εναγτ(oν των Λατ(-
νων, 1ρη μιiτιoε διloxαλog, xατd το Zαβ(ρα, αrην
Kαoτoριιi χαι τo Boυxoυρ6ατι xαι δεγ πρ6πει να
oυγ1dεται με τo Nαουαα(o Aγααιιiοιο Kαμπi-
του. Tη αjγ1υοη αυτr] δεναπdφυγανoιΔημητQα-
xdπουλo g, Στουγιανν (ιν'ηg xαι Eυαγγ ελ(δη g.

Kαι ιjγαζ τρiτοg Αναοτdοιog Nαουoαfoζ, πoυ
dxμαoε τo 1]70 μιαg εiναι ^1νωαrdg απd τo Zαβ(
ρα Γεr1ρyιog o Σxαρλατog υι69 τ[νoE Γεωρyοιi
Mαρyαρ(ου ονoριαξoμiνου, ε[τα δε xαι ιερ6ω9

ψρηματiααtπog εyεwηΦ ειg την ρ6αιναν ψωq[oν
ευτελ69 τηζ εν Mαxεδoy[α Βερρo[αg παρd. τω
Αλιd'xμωνι ποταμc[l xε[μενoν εy6νετο μαθητηg
Αναoταα[ου του Nαoυoαioιl. o Γει6qγιog,xατ6'

10



τo Zαβ@q μετ6φραoε τ6ooερα 6ργα απd την
ιταλ ιxr{ αrη απλo ελλην ιxη γλcδooα : τα6τα oc6ξο -
νται xειgι1γQαφα εγτη εν Kαυoo1ωρ(ω βιβλιοθr{-
χη τoυ Θεoφλoυ Kαμπαν(αg. Πρoφανι6g, αυτιig
ο Aγαoτιiαιog ταυτζεται με τoγ Nαουααio διi-
oxαλo Αναoτιiοιo Kαμπ(του' πoυ δ(δαξε γLα
μεγιiλo διdαrημα αrη qoλrj τηg NιioυααE παι
αργιiτερα ατη Θεαoαλον(xη.

Δεγ ε(γαι γνωατιi πιiτε ιiρxιoε να λειτoυργε[
o1oλε(o αrη Nιiουoα. Αμιiρτυρεg μινε(εg αναφd-
ρoυν dτι η o1oλrj τηg Nιioυααg ιδρriθηx ε xατ6'τα
μdoα τoυ 18ου αιιilνα. Tην επο1r] αυπ] (1750)
αναφdρεται ωg δ<iοxαλog o Nαουοα(οg Θεοφιi-
νηg Moναxdg xαι τo 1762 o Δημrjτριοg Aι,αοιι6-
τηE, πoυ rjταν μαθητrjg του Γεωργ(oυ Σπανoποti-
λου xαι πρooxλrjθηxε απ6 την Kοξciνη. Kατιi το
1ρονιxd διιiοτημα απιj τo 1765 μ6xρι τo 7775
αναφ 6ρ ετα ι ωg ο1oλι1gχη E σEη E σχολ{ g τη g Nιiου -

σαζ o Γιαννιι6τr'19 Αμφιλιi1ιοg Παρααxευιig.

O Nαoυoα(οg Αναcπdοιog Καμπfτου διατd-
λεoε μαθητrig τoυ Καλλιγixoυ Mπιiρxοoη, τoυ
Πdξαρoυ χαι τoυ ΑΘαγαo(oυ Παρfου oτη Θεο-
ααλoν(xη παι διαδd1Θηxε oτη qoλrjτηg Nιioυ-
σαζ τoγ Ιερoμ6να1ο Aμφιλ<ixιo Παραοxευd.

Δεν μαg ε(ναι γνωατ6 π6τε o Αναoτιiοιog
ιiρxιoε γα διδdαxει οτη Nιioυαα. O Παqανfxαg,
ο Ποriλιog, o Στoυγιαννιixηg χαι o Σωφριiνιog
Eυαrρατιιlδηg δd1oνται ιiτι ο Αναατιiαιog ανd-
λαβε τη σχoλ{ τηg Nιioυααgτo 1775. o Eυαγγε-
λ(δηE δd1εται ι1τι o Αγααrdαιog 1ρημιiτιαε δd-
αxαλοg oτη Nιiουoα απι1 τo 1776 ενc6 ο.ε ιiλλη
περiπτωη δdxεταιτo ι1τog 1790. Kαι ο Bαxαλιj-
πoυλog δd1εται τoγ Αγαατι1oιo ιiμεoo διι1δo1ο
του Aμφ ιλo1(oυ Παρα olηευ 6" oτηNιioυαα (17 7 5),
εγι6 οε dλλη περ[πτωoη αναφdgει ιiτι ιiρ1ιαε να
διδιioxει oτη Nιiουαα απ6 τo 1790.

Στηριξιiμενoι σro ZαβQα,o oπofog αναφ6ρει
dτι ο Γεc6γιog Σxαρλdτos, που rjταν μαθητrig τoυ
Αγααrαο(oυ Kαμπiτου, <1πμαoε τo 177 0,θα πρ6-
πει γα δε1θof με 6τι o Αγααrιiο'ιoE δfδααπε πριν
απ6 τo 1710. Aν dμωg τo διδααxαλιπιi του 6ργο
τo <iρ1ιοε o Αγαατdσιoζ στη Nιioυoα ,i ατη
Θεοααλογiπη δεν ε[ναι γνωοτ6. Aγ το ιiρ1ιoε
οτη Nιloυαα δεγ Θα πρ6πει να rjταν διι1δo1og

μιiνo τoυ Αμφιλo1ioυ Παραoxευιi αλλιi χαι συ-
νεργιiτηg του. Αγ ο AναατιiαtoE συνεQγ6'oτηxε
ατη Θεαααλον(xη με το διiαxαλd τoυ Aθαγιiαιo
τον Πdριo χαι αν τoγ διαδdμηxε τo 1770,ιiταγ ο
Πdqιog εγxατdλειι{-rε τη Θεοoαλoνixη xαι πrjγε
ατo ξιoν oQoζ, δεν μαg εfναι επ(αηg γνωoτd.

Tο 1780 εxδιiθηxε οτη Bενετfα τo TαμεIον
oρθoδoξiαq του Eπιοx6πoυ Καμπαν(αg Θεοφ(-
λου. Στιg oελ. γ'- οτ'εxδiδονται μια επιαιoλr{ με
ημερομηνfα 3Ο oxτωβρfoυ 1778 τoυ Ιερoμoνti-
1oυ Αθαναο(oυ Παρ(oυ παθc6g xαι επιγρ<iμματα
τoυ iδιoυ αcη οελ. ξ' περι61οvται τq(α επιγρdμ-
ιιατατoυ Nαουοαiου Αγαoταofου Καμπ[του xαι
oτη οελ. t1' περιλαμβιiνoνται επιγριiμματα τoυ
δαοy"ciλου τηg B6ροια< Σταματ[ου Mπεxεiλ(δη,
τα oποfα αJνταξε xαι ιjδωαε ατoν Eπiαxοπo
Kαμπαν(αg Θεoφιλo ωg ανιiμνηση τηs επtaxε-
ψrjg του αεη Bdρoια τoν Aπρλιo τoυ 1773' To
xε(μενιl των τριιiiν επιγρα.μμι1,τωγ του Kαμπ(τoυ
ε1ει ωg εξιig:

ΠQoζ τον Πανιερc1lτατοll, Σοφc6τατoν, xαι Θεo-
πρriβλητoν
ΑΓΙoN ΚΑMtuNuΣ
ΚYPΙON ΚYPΙ0N
ΘΕoΦuoN

ΕΠΙΓPΑMMΑ Δu ΣTΙΧΩN ΗPΩΕΛΕΓΕΙΩN
Αρyιθιjτου φ[λα πdντα Θεcδ ξαθioυ Θεοφ|λoυ.
Tην δε xαλcbg Βiβλοg, φ|λτατoν εξιiφανε.
Δ ειoιδαιμoνiην d'ρδην yd'ρ εκτ iμυ' d,xrασαν,
Διiyματd' τε τρανο[, li θεd'τ' ιθιjνει.
Toιjνεxα φdμα φερc6uυμoν α[αν επ[ πcioαν

αυτ6ν
' Ενδιxα xηρ6ττει' x' Αρ7ιερηα μ6νον.

ΕTΕP0N ΕΠΙΓPΑMMΑ uMΒΙΚoN
'oαoιg π6θο9 θε[ων τε ιllυyην εxτρiφειν
Ανθ ρω π [νων ιiματ ε yν ι6 α ε ι π ρ αy μdπ ων,
M6νην Βiβλον την ειλ,ιioατε συντ6νω9,
Tαμ ε [oν οιjααν ιδ μοoιjνηE απd'αr1g.

ΕTΕPON ΣΑΙΙΦΙΚoN
Ελλι1g αιjyει μη εxλι3oυ πεαοιjoα.
Ει ydρ εv πτeioει αοφ[αg y6νιμog'
Tιg ποτ'ορθωθεfoα δ'€oη oclφ[α;
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Ηy'αρι[ριητοg.

Tηq υtrιετiραq ooφωτd"τηζ, 2lαι θεoπρoβλητου
Πανιερ6τητοE

Υπο x λ ιν i ατ ατ οg ελ(ιy ιoτ oE δ ο6 λοg
Αyαoτd'oιοq Καμπlτclυ o εx NαoιJαηg

Απ6 τιE επιοτoλdg του xι-,iδιxα 66. πoυ δημo-
οιειiοα1-ιε πιo πι1'γω. φαfνεται xαθαρd 6τι ο Αγα-
οτιioιog rjταν διiοxαλog οτη Nιiοιlοα τo Δεxι1pι-

βριo του 1788 xαι τον Αιiγoυσro τοιl i790. Ajτ6
αυτd μπoροfμε να υπoθdοουμε dτι o Αγαατd-
αιοg, τoυλιiχιστον μdχQι τo 1790, δεν d1ει ε\τLα-
ταλε(ψει τη Nιioυοα για να 1,ιεταβε( οτη Θεοαα-
λoν(xη. OΑθανdοιοgΠdριι'tg dφυγε απdτη Θεο-
oαλον(xη για τη Xio τo 1786 xcl'ι ε(ναι αδ{γατο
να τoγ διαδdxθηxε οτη o1oλη τηg Θεοοαλον(xηg
o Αναοτdoιο g Kα μπ(του. ι5πο: g δ 61οι'τα ι ιlι Στoυ-

γιαννdxηg xαι Eυαγγελ(δηg. Kαι η ι1ποψη oι1μ-

φωγα l"ιε την oπο(α τoν Αθανι1οιο Πι1ριo διαδd-

χτηγ'ε crrη διεfΘυγση τοU Eλληνομουοε(oυ τηg

Θεoοαλογ[r.ηg cl Ιε:ρορι6να1og Ιωιiννηg Σπαρ-
μιιδτη g (17 87 -t807 ), ουνεπιxoυρο'f pιενog χαι α-
π6 τoγ Aγαoτdοιο Καμπ(τη xαι Δοfxα Αποoτο-
λ(δη. 1ρειι1ξεται απoδεξειg αναφoριxd με τογ
Αγιrοτd,οιo Kαμπiτου. Πρ6πει πιiντιυg νιι εiγαι
γεγοvdg ciτι o Αγαοτιiοιog Kαμπ(τoυ βριoz6ταr,
το 18Ο6 οτη Θεoοαλον(xη. αφof οτον xατciiιοr1ο

των ουνδρoμητι6ν τoιl βιβλ(oυ Επιτοpιη ε[τε oυ)'-

λοyη των θεiωι, τt7g πfoτεωg δοyριd'των Mετd' πα-
oηg επιμελε[αg xατ' επιτopιηι.' φιλoπoνηθε[oα'
ιlπ6 του εν Ιεροριoνd'yοιg ελαy"bτου Αθαναo|oιl
τοιl Παρ[oιJ, πoυ εxδ6Θr1xε τo 1806, περιλαμβd-
νεταL χ,αι o οoφoλογιι6τατoζ r.υρ Αναοτdoιοg
Kαμιπiτου στoυζ εν τr1 Θεooαλον(xη. To 1806

θειυρεiται ωg 1ρ6νοg dναρξηg τηg διδαoxαλιxηg
δραοτηριι1τηταζ τoυ Αναcπαο(ου οτη Θεοoαλο-
ν (πη . M ε την απo1ιi_i qη ση τoυ Ar,ααεcιο (ου απd τη
Ndουοα τη o1oλαρ1(α τηg o1ολ{g τηg Ndoυoαg
ανdλαβε o Nιxdλαοg Αγγελdxξζ xαι ο Nαoυ-
οα(og Epιμανουriλ Φωτιιiδη g.

Σημε[ωαη oιjγταξηq Ανιrδημoα(ειlη cιπd την "Επιoη-

μoνιx{ Πιιρoιlofιι Eoτ(cιg Θεολιiγοlν Xιiλxηq'' B(1991) i35-

150 (Αθtjγα 1991) ανιiτι'πoτηE oπcl(αg 1ιαq πιrραxι'iρησε o χ.

Α. Γλαβiνrrg. oι 56 πcrραπopιπdg τηg εργιιoicιq παριιλε iπoντcιι

λ6γω οιxor,ιlμιiαg 1ιilρoιl.

i*rΓιιiVvnξ |u ωβαλιδη g

"'' 
',,"', ],'iου Fι,fwn, As, Καgαταιriλη

ΟΓιΦviη5 Ι{tlqα}"(δηc γενιriθηπε πριν 651Ei-
γιαατοΔιcΙβατ6",FΞβα θ!qg.Τελε,(ο:οετο ,Γυμνα-
σtιl α τη B 6ρο ια' παι.σ5l1 αυv σ χoια Φ Φ ιλδ_α.οφιe+{

Σxολri τι:υ Πανεπιαη μiου Θεοlvιxη g. Διοq(αrη -

xε' ]xγθηγη E αΦ1 ξρr{π1 x*ι οτ ,',?',,Φdxr:ιo

:rlπηρ€τηοε_,γψ α ιιετιi φdvια qn1 B€ροια ωg
διευΦγτr{ζ,ΙΦμνGο inlv παι Λυxε(ωv. Tελεtπαια
τ]ταν διευθυντηg του 4ου Eγιαfου Λυxε(ου Bε-
Qο!:s{,,, ,,]' 

':

Αο1oλriθηxε βε Ψ Γλωαυολoγiα δημιrοιεrio-
yταg, αExε τdζ πφιυτ6τυπε g με λdτε g σε _ €πιστη μο-
νιxιi π-φριilδΙlιιi ttαi τοπιxdg εφη1ιερfδεg τηg Bd_

φοiαg;..'ΙΙΦφcπ1iττ1αε ατηιl fδρυοη του Συγδd-
ομου Φιλολdγο.lν Ν. ΗμαΘiαg. του οποiου υπliQ-
ξε. xαι"ΙIρdεδροξ οτη διετ[α 1984-1986. Ei1ε
οριoθεf μελο< ηζ επιτQoτiζ για το ουvτονιαμd
π1g διδαxτιxlig ερryαοfαg αη B' xαι Γ'τιiξειg τιυv
Λυxει]ιογ τοι' Ν. Ημαθ(α; xαι ει1ε ουμμετd,οxει
ωg ειοηγηπjg οε ποi'λιi υεμιr,ιiρια xαι αυνι1δρια
εxπαιδευτιxοιi lιαι γλιυοοολογιxου περιε1δβdi
\.Oti,: :, 

,

EQ),dοθηxε επi ειxοοαετ(α xαι πλdογ ατoν
τoμεα τηE Γλι,rαοιzl!< Eρεwαζ χαι αγων(oηxε
νcr xαταδεξει. dτι η Πρυlτοελληvιxri αποτελεi
ιiιταlg ην ιrναξiiτυυμει,η Mητdρα - Πρωτογλιio-
σα ηζ λεγdμεr,η; ΙνδοευρωπαΙx{E Ο$δγλιυο-
οfαg.

Τιμηθηzε ατci το Δι]μο Bdροια( με αγαμγηστι-
xl] πi"ιιxετcr ''Φ(λιπποc I9B5" για την πνευμαrιx{
τe]υ πQoιrφoριl xαι ανιlrηρ{xθηxε απd η Θρα:
xιxri Eοτ(α Bdροιαg επiτιμο μdλοE τr1g.

Στο περιοδιxιi NΙAOΥΣTΑ δημoοιειjτr'}xε το
1986 (αριθ. 191'1 36) η ιαroριxrj τoυ μελdτη με
τfτλο:,i.Ο MαπεδονομG1o;g - οδηγιig Σiατ1φι:g
Mπιiλλιοg xcrι o Eπiιrxoποg Κ(τρουg Θε6iλητοg
B"', ενιi λ(γο πριν πεθcivει εi1αμε ουνεργαοθεi
για τη γλu'υοoλογιxri του εργαο(α για η M(εξα.
o Γιι1νηg Mυ.lραλ(δηg r]ταν ιιτci τoυg λi1,ομg

Bεροιεfg 1αλλα zαι Νcιουοαiουg) επιοτημοvεc.
πoυ δεr, επεfοθη γι(Ι τη\l ταfτιοt]τηc Bεργfνιr< με
τιg Αιγdg απιi τοr, Μαv. Ανδg6l,ιxο xαι υποαιτi-
ριξε ην fπαρξη τηg πριδτ:ig πgιοτεtiουοαζ τoυ

μαxεδονιxοf βαοιi'εiοι, στην περιο1η Ναοdοηg
- Λευxαδ(ωr, - Κoπαt'οLi. Α^l,ι,lι'iσtηxε εvd'ιπια
αro xαθι1.,,ητιxc1 xατεοημdι'ο με επιοημονιxιi
πι1ιτα επι1ειρriματα xulρ(g αποτελεομα.

o Γιtiτvηg Mι';ραλfδηg ιiφηoε ηv τ,ελευταiα
του πvοη οτη Bdροια οττg 29 Απριλfου'_:1999,
ευqιοrιd.μενοg ακ6μα οτι1v υπηρεοiα, '
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Τo OικoUμεVικo Πατριαρxε[o
σΤOV xρ6vo Kαι σΤηV ισΤOρ(α

του Δημ{τqη Πανταξιiπoυλoυ

Mε την ευxαιρ(crτηg διιjμερηg επiοxεrρηg cπoν
Noμd μαζ του Παναγιoτιiτoυ Αρ1ιεπιαxdπου
Kων/πciλε ιυg, ΝdαE Pι6 ι"ι1l ( χαι O ιxoυ μι ει, ιr.ο{ Πα-
τριιiq1ου x. BαρΘολομκrfου. θcι xciνoυμε μιια αf-
ντoμη αναδρoμti για τηγ (δρυοη y"αι την πoρεfα
τoυ στoγ χQdνo τoυ Oιxουμενιxof Πατριαρxε (oυ
Kων/πdλεωg.

Η Mητ6qα Εxx)"ηofuτηg Κων/πdλειυg, <iπωg
xαλε(ται ΦμεQα απd τουg αγι1τον xιiαμo oρθo-
δdξουg Xριιrτιανotig τo ανιriτατo oρθdδoξο Xρι-

οτtανtτι6 Καθ(δρυμα. ουναγτι1ται χαι με ι1λλεg
oνo;-ιααiεg, dπω< Mεγciλη του Xριατοd Εxx}"ι1'
ο(α. Πατριαρxε(ο Κιυν/πdλεωq, Εxx)ηo(α τηg
Kωγ/πιjλεωg, Exxληαfα του Φαναριοιi (xυρ(ωg
απd τουg ξdνουg), Φανιiρι xαι βεβα(ωg απ6 τoυg
Τoijρxοιl; Poυμ Πατριxxενεοf ri Ιναταμπdλ Πα-
τριαρxιiτ

Tο Πατριαρxεio τηE Κων/πdλεωg, τηg Πα-
λαιdg Eλληνιxr]g απoιxiαg των Mεγαρdωγ πoυ
fδρυααν την πρotiπιiρxoυοα πιiλη τoυ Bυξαντ(oυ,
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ξεxiνηoε την πoρε(α χαι την παρουο(α τoυ σrηγ
ιαroρ(α χαιτoγ Xριαrιανιxd xdoμo ωg μια απλrj
Επιoxoπη τη g Oιxου μενιxr] g τdτε PωμαΙxtis Αυ -
τoxρατoρ(αg. Στη ουνdxεια ιjμωζ, πoχιτιxot xυ-
ρ(ωE λdγοι oυνdβαλαν oτονα λιiβειτr1ν εξαιρετι-
xrj ατην αρ1ri xαι αgγdτεqα πρωτειiουαα θdαη
τoυ σtoγ Xριοτιανιπ6 x6oμο ωg Oιxoυμεγιxd
Πατριαρ1ε[o.

Στo παλαιd πια Bυξdντιο οιxoδομεiται απ6
τον Mdγα Kωγαrαr,τ(γo η Kων/πoλη, η πρωτεt1oυ-
σα τoυ Ανατoλιxο{ Tμljματοg τηg Pωματxιjg Αυ-
τoxρατορ(αζ, βε αποτιJλεομα χαι η εxxληοιαοτι-
xli Aρxr1 που εδρεf ει α' αυτην να αποτελ6οει συγ
τω 1ρdνω την xυριdτεQη χαι οημαιπιπdτεQη εχ-
xλη οιαοτιxr1 αρxri μdoα οτο νιJο xρατιxci μdρφω-
μα. Σημαντιxιi δε πρoπαQασχευαοτιxιi γεγον6-
τα πQοζ αυτr]ν την εξdλιξη θεωροfνται απd τουE
oυγγριiφοντε ζ χα ι μελετιδντε g τη g Exxληοιαστι-
xfg ιοτοg(αg, η εξαιρετιτιηΘ6.oη τηg εxxληo(αg
Κωγiπdλεωζ, πoU επιxυρc,5θητιε απ6 τη B'xαι Δ'
Oιxουμενιx{ ΣrJνoδo, με πιο σημαιπιxιiτη 1ειqο-
τογ(α απ6τoγ Kων/π6λεωg Eυδdξιοτoυ Eπιαx6-
πoυ Κυξfxoυ Eυνομioυ' τη ο'υγxgdτηση, με πQω-
τoβoυλ(α xαι υπd την πqοεδρε(α του Kων/πd-
λεωg Nεxταρ(oυ τo 394 μ.X. οτην Kων/πολη
Eνδημοdoαg Συνdδoυ απ637 Eπιoxdπουζ, fiα-
ρ6ντων των Aλεξανδρε[αg xαι Αl,τιoχε(αg xαι
βεβα(ωg τη μdριμνα του Ιωιiγγoυ Χρυoοαrιiμoυ
χαι για τα εxx}"ηαιαoτιxd '(ηπjματα των επαQ-

1ιc6ν τηg Θρdxηg, τηg Aο(αg xαt τoυ Πdντoυ, πoυ
xατdληξε σε παγιωμdγα διxαιc6ματα αγαγνωQι_
ο'μdνα xαι απd τη Δ'OιxoυμενιxrjΣι]γoδο.

Oι ο1doει< ανιiμεαα οτην Πολιτιxrj Αρ1ri, τον
AυτoxρdτoQα χαt οτην Exxληoιαοτιxι], τoν Πα-
τgιιig1η, οιxoδομrjθηxαν ευθrig εξ αρxtig xυρ(ωg
επdγω αro δdγμα "τα τoU Καiοαροg τω Kαfοαρι
1uαL τα του Θεol] τω Θεc6" xαι παριi τιg xατ6"

xαιροrjg επεμβdοειg τηg μiαg ιjναντι τηg d.λληg,

δ ιατη ρrjθηxαγ οε ιjναγ xο ιv6 β fο πoιl αρ ιθ με ( dvιυ
τωγ 1000 ετcilι,. Tο ενδιαφιJρoν των {ιlτοxρατ6-
qων εoτιdξoγταγ πρoπαντ,6g oτη διατrjρηση τη(
τdξεωg ατην απιJραντη πολυεθνιxr] ΑυτοxQατo-

ρ(α,6που xdθε θρηoxευττxη dριδα πoυ εxδηλι6-
γoγταγ, υπ6πρυβε γ"αL τα πoχιτιx6" xiνητρα τηg

απooπ(ρτησηζ 1i αυτoνdμιoηg διαφdρωγ επαQ-

1ιι6ν απιiτην xεντριxrj εξουο(α. Eτoιτιg επεμβd-

σειE τoυζ στα τηE εxxληα(αg, δεν τιg dπραξαι'
πινοljμιενοι oτο πεδfo τηg δογματιxr]g αιτιπαρiι-
θεαηg μεταξd των πoιxfλων αιgldoεωy γ'αL σ/L-
oμdτων 6ναιτιηg oρθrig π(αrεωg rj των αναπτι'σ-
ο6μενων θεoλογ ιxι6γ αγτιπα8αθ doεων, αλλιi ο: g

αρ1ηγο(τoυ xριiτουg πoυ ενδιαφ6Qoγταν πQoπα-
ντ6g για τη διoιxητιxητoυ ενdτητα μdαα απd την
ενdτητα τηg π(οτεωg ιiλων τωγ εθγιilγ χαι τωv

φυλι6ν πoυ r]oαν υπfxοοι τηg (διαg αυτoχQατo-

ρ(αq. Για τoν αxoπιi αυτd ιiλλωoτε αυγxλrjθηxαν
oι oιxoυμενιxdg Σιjνοδoι και βεβα(ωg xαθιερc6-
Θηxε να ουγxαλε(ται διαρxι6g διio φορdg τoν

1ρ6νo οτηγ πQωτε6oυoα η Eνδημoriοα Σrjνοδοg
τωγ Eπιαxdπων τηg Aυτοxρατoρiαg, υπd την
Πρoεδρ(α τoυ Kωγiπ6λεωg. dπου οt-l1"ιμετε(xαν
ιiλoι oι ενδημοrjντεE 1{,αι oι ευριoxdμενοι στηγ
πdλη Eπiοχoπoι, xαθι6g χαι oι πληοfoν αυτrjg
Mητροπoλ(τεq xαι Αρ1ιερεfg xαι ιiλλoι απ6 πιo
μαxριν6g περιο1dg, πoυ πQοσχαλorjιηαν γι' αυ-
τιjν τoγ οxoπ6.

Bdβαια οι Aυτοxρdτoρεg δει, fααν πdwoτε
ευμενε(g πQos το oρθd Δd^1μια, 6πω9 αυτd χατα-
γραφdταν αιζ απoφdoειg των oιxoυμενιxοiν
Συγ6δωγ χαι στo Σiμιβoλo ηg Πfαrεωg, αλλd
πολλdx ιg υπη ρξαν υπooτη g ιxτd< δ ιαφ<iρων α ιρ d -

σεων,6πιυ< τoυ Moνoθελητιoμotj, τηg Αιqdαεωg
τωι, Παυλιy,ανι6ν, τωt, E ιχoγo μιιi1ων xα ι αργιiτε -

Qα τ0Jν Bο^1opι(λων, dπο;g το (διο dπραξαν xαι
αρxετo( Πατριdρ1εg ατην Κων/πολη, για να αxο-
λoυθrjooυν μεγdλεg διαμd1εg, αxdμη χαι ανατα-
Qαχ6ζ σ[o εσωτεgιxd τηg Αυτοxρατoρiαg xαι
μdοα οτην (δια την Πρωτειioυσα, μ61ρ ι την τελιπrj
επιxριiτηoη xdθε φορι1, του OρΘοιi Δdγματog.
Eτοι παρατηρtiθηxε αxdμη xαι το φαινdμενo στην
Πρωτεtjουoα γα επιχQατεi η α(ρεoη, ενcδ οτιg
επαρ1(εg το oρΘd Δdγμα' Στην απoπατιiαταοη
δε τηg ορθdτηταg χαι τηζ εvdτηταE τηg Π(αrεωg
οε <iλη την Αυτoxρατoρ(α αυνdβαλαν τα μ6γιoτα
rιoλλo( ιερdρ1εg, τdoο οι ευριοxdμενoι αroν Πα-
τριαρ1ιxd θρ6νο. ιiαο xαι dλλoι διαπρdψαντεE
οτα εxxλt1οιααrιxd, γριiμματα. ιiπιυg οι Πατριdρ-
1εg Γρηγ6ριo< Θεολιi.1ο<, Ιωdννηg Xρυοdατo-
;-ιog, Ιωdννη< o Nηοτευτrjg, Γερμαv6g ο oμoλoγη-
τ{g, Φι6τιogo Mdγαg, Mιxαrjλο Κηρoυλd,ριog xαι
dλλoι' οι ιερdρxεg Bαοilειog o M6γαg, ΓQηγd_

Qιoζ o Nιiοαηg, ΙωdννηE o Aμφιλ61ιοg, Eυoτιl-
Θιοg, Συμεc6ν ο Θεo/γ(xr1g, Mdρxοg Eυγενιxι1g ο
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EφιJooυ, Nιxαiαg Bηαoαg(ων xαι πλrjθog μoνα_
xc6ν, 6πωg o Θεdδωqog ΣτoυδiηE, Ιωιiννηg Δα-
μαοxην<i g, M ι1αrj λ Ψε λλ<i g, Nιxrjτα g ο Xων ιιiτη g

τι'α.

Π6ρα dμωg απd τα τηζ oρθdτηταg τηg ΠG
ατεωg τ6αο oι Πατριιiq1εg Κων/πdλεωg, doο xαι
oι Aυτoxριiτoρε g, ενδιαφιJqοιταν αρπετι1 παι για
τη μετdδοαη του Xρlιαrιανιαμof στoυζ γειτoγι-
xo6gxαιπιo μαχQινoιig πgog την Αυτοxρατoρiα
λαorig, αxoλoυθι6γταζ οι μιεν πρcδτοι το "πoρευ-
θ 6vrε g μαΘητεriοατ ε π(ιντα τα dΘνη ", o ι δε δεr]τε -

ρoι xινoιiμενoι xυρ(ωg απd πo}'ιτtx€g oxοπιμιi-
τητεζxαθιig με τoγ εχχQιστιανιoμd των ειδωλo-
λατgι6ν επιτυγ1ιiνογταν χαι η αυναψη φιλiαg,
oυμμα1(αg, xαι xα}'ηg γειτoν(αg' Για τoν οxοπιj
αυτ6 dλλωσ[ε, τoυζ ιεραπoοτdλoυg αxολoυθοrj-
αε xαι πλr]θoζ επιστημι1νων, πoυ παqε(xαν στoυE
νεοφι6τιοτoυζ τα επιτειiγματα του ααφc6g ανι,i-
τεQoυ Bυξαντινοli πολιτιομoti, τη γQαφli χαι τηγ
ανdγνωαη, ενι6 oυ1νd η ανιiπτυξη των μεταξri
τoυg α1do'εωγ επισφQαγζoνταν ταυτd1ροι,α με
τη β<iπτιoιj τoυE χαι με τη αrjναιpη γιiμων μεταξιi
των ηγεμdνων χαιτων αp16ντωντων λαι6γ αυτι6γ
χαι πQιγχιπιαoιδγ f ευγενιxr]g xαταγωγr]g πολι-
τc6ν τηg Κων/πoληg.

To Πατgιαρ1ε[o Kων/πdλεωg, εxτ6g απ6 τo
ιεQαπoσ[ολιπd 6ργo, oυνdβαλε τα μι1γιατα xαι
oτην ανιiπτυξη τηg Eυαγγελιxr]g φιλανθρωπ(αg
με τηγ iδρυoη, τη λειτουqγ(α xαι την εν(α1υαη
ευαγι6ν ιδρυμιiτων, ι1πωE, oQφαγοτEloφε 6ων, πτω-

xοτρoφεiων χ.α., τdαo οτην Kων/πολη, 6oο xαι
στtζ επαQχ(ε g. Tαυτ61Qoνα ση μαντιx6τcnη xρ(
γεται η πQoσφoQι1του xαι οτον τoμι1α τωγ γQαμ-
μdτων χαι τωγ τεμr1ν, xαθι6g ιδριiΘηxαν απ'
αυτd xαι λειτoυργoriααν υπι1 τηγ επoπτε(α τoυ

φιλoαoφιx€gxαι Θεολoγιxdg o1oλdg xαι βdβαια
τα μoναατrjρια μεταβλrjΘηο'αν αε εργαοτrjρια,
6πoυ πρoαγ 6ταν τιdΘε ε (δoυg τd1νη xαι xαλλιτε1-
γ(α παι αγαπαQαγιiταν με τη μoQφli xειρογριi-
φωγ σε 1ιλι<iδεg αντ(γgαφα ιi,τι η ανθρc6πινη
εμπειρ(α, γνι6αη xαι ooφ(α εi1ε αποxρυοταλλι.'i-
σει χαι αvαxαλrjψεL στo διιiβατων αιriνων, ταυ-
τιi1ρoνα με τηγ αγαπαQαγωγrj των εxxληoιαoτι-
xιiν, λειτoυργιxc6ν, θεoλογιxι6ν xαι φιλooοφι-
xιδν βιβλ(ων.

Mετd την Αλωoη τηg Κων/ποληg απd τουg
Tοrjρxουg τo 1453, τo Πατριαρ1ε[o βιιδνει μια
διαφoqετιπη ν'ατdoταoη. o Mωιiμεθ o Πoρθη-
τrig ξrjτηαε την εxλογrj νdου Πατριιiρxoυ απd
Συνdλευαη προxρiτων λαΙxι6γ χαι τωγ ευρεθ6-
ντων Αρ1ιερrdων, οιiτωg ιiατε να πληρωθε( ο
xεν6g Θρ6νog. Ετot ετι}"€xθηxε πρι6τog μετιi την
Αλωοη Πατριιiρ1ηg ο Γενιiδog Σ1oλιiριοζ, ε-

γxαινιιiξονταE μια ν6α επο1rj για τo Πατριαρ-
γε(o,6πoυ παριi τιg απρoxdλυπτεg παρεμβdαειg
τηg Yιpηλ{g Πdληg σεα τoυ ofxου τoυ, διατηροt1-
γται εγ πολλο(g τα πρoiiπ<iQχoγτα απ6 τη Bυξα-
ντινri επο1ιj προνdμια του χαι αυξdνεται η επιρ-
ροιjτoυ o' 6ΧεgτιgγriρεE πoυ xαταxτrjθηxαγ απ6
τουg oθωμανο'rig Tοriρxουg xαι ετα69 τηζ χυ-
qιαρxfαE αυτιiν dπωg οτη Pωαiα γ"αLτLζΛατιγo-
xρατof μενεg περιox6g. O Πατριιiqxηs Κων/πιi-
λεωg γ(νεται πλ6oν o εππρ6oωπoζ αQχηγdζ τηg
θρηoxε ιπιxrj g o μtiδαg 6λωντων oρθoδ<iξων λαι6ν
(Ρουμ Mιλdτ) xαι ι1λεg οι oρθιiδoξεg Exxληα(εg,
διατηqι6ντα g oyετt"ιηαυτoνoμ6α, υπrj1θηoαν ιiλ-
λεg νωρfτεgα xαι dλλεg αργιiτερα αrην απoπλει-
oτιxrj διπαιoδοο(α τoυ oιxoυμεγιxοf Πατριαρ-
1ε(ου υπd τη o16αη τηg μητdqαζ πQoζ τα τ6.xνα
τηg. TαυτιlχQoγα ο Πατριιiρχηζ γrνεται αrα μιi-
τια τα)γ υπoδoιjλωγ Eλλ{νων εν"τ69 απ6 θρηoxευ-
τιx6gηy€τηζ χαι o εππριiοωποζ στηγ Πιiλη των
διxα(ων χαι τωγ ουμφερ6ντων τoυζ' Mετιi την
xατιiλυoη τηg Αυτοxρατορ(αg, μιiνει μ6νog εx-
φQαστ1iζ τoυ 6νδoξoυ παqελθdντog, φ6ρoνταg
επιπλdoν χαι τo Aυτοxρατοριxd Σrjμβoλo τoυ
Διxdφαλoυ Aετof xαι γ(νεται η ελπ(δα γtα τηγ
πoθofμενη ελευθεg[α μd1ρινα dρθει η ι6ρα πoυ
θα εμφανιoτεf o μαρμαρωμ6νog τελευταfoq βα-
αιλιιig Kων/νοg Παλαιoλdγog xατd τoγ λαTxιi
μtiθο.

Tην επo1rj αυτrj για τη διo(xηoη τωγ διαφιi-
ρων εxxληαιαoτιxriw περιφερειοiν υπrjρ1ε η Eν-
δημorioα ΣιiνοδοE πoυ αυατrjγoγταγ ατην Kων/
πoλη xαι xdθε φoqιl που αγιjxυπταν αoβαριi
εxxληoιαoτιπιi rj Θεoλογιxιi πρoβλrjματα η Mε-
γ<1λη Σriνoδog με τη σι,μιιετο1rj Mητρoπoλητιδν,
Aρxιεπιox6πωγ τιαt Βπtoxιiπων, ιiπωg επ(οηE
χαι τωγ Πατριαρ1ι6γ τωγ ιiλλωγ Πατριαρ1εfων
τηg Ανατoλriq. Eγ τorjτoιE dμωg παρατηροιiιταν
ου1νdg παρεμβιiαειζ τωγ Σoυλτ<iγωγ σrα τηζ
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διoιxriοεωg τηg ε^ιxΧηα(αg, με απoτ6λεσμα ιε-

ρ<iQχεg να εxδιι61νoγται απd τον θρdνo, να επt-

β ιiλλoιτα ι ιiλλo ι xα ι αρ xετo fu α 6xουγ θανατω θ ε i
ψετ6' απ6 διαταγrj τηg Yψηλ{s Πdληq' dπo:E dλ-
λωοτε xαι 1ιλιdδεE ιiλλoι ιερε(g, μονα1ο( xαι
αρ1ιερεig, που αι-rμπληρι6νoυν τoν μcrxριi xατ6'-
λογο των νεoμαρτυρωγ χαι εθνομιαρτf ρων.

Η 6δρα του Oιxουμενι,xοιi Θq6νoυ, που επ(
αιιilνεg βρfαxονταν πληο(ον τoυ Nαο{ τηζ τoυ
Θεοιi Σoφ(αg, μετd την Αλωαη μεταφdρθηxε
ιrτην εxxληα(α' των Αγ(ων Αποoτdλωγ παι απ6
εxε(τo |456 oτηMoντj Παμμαxαρ(αroυ μιι1xριτο
1587. Κατ6πιν μετd διετη φιλοξεν(α οτo λεγ6με-
νo Bλd1 Σερdγιον (παλιiτι των ηγεμ6γωγ τηζ
Mολδoβλαχiαζ), cπεy(ιoτητ,ιε επ( τριετ(α oτoν
Nα<5 τoυ Αγ(ου Δημητρ[oυ τoυ ΞυλοπιjQτη χαι τo
L600-2 μεταφ6ρθηχε σ[ο Φανdρι, ατη θdoη ιiπoυ

βρiοxεται dωg αjμερα xαι 6πoυ τo 1720 oιιoδo-
μ{θηxε o τωριvdE Πατριαρ1ιxdg Nαdgτoυ Αγ(ου
Γεωργ(ου. Mε την πιiρoδο τoυ xρdνου, εγxαθ(-
σταντo πληο(oν του χαι αQχετdg οιxογdνειεE Eλ-
λ{νων, o ι oπο (ε g δη μιοιiργηοαν την oνο μαξdμενη
Φαναριι6τιπη Aριαroxρατ(α' xαθc6g χQησιιιο-
πo ιη θηxαν απd την Π{λη αrι6 υι|.rηλι1τε q ε E βαθ μi-
δεg τηg Kρατιxrjg ΔιοfxηoηE απ6 πρoαωπm6g
γιατριig τoυ Σoυλ-
τιiνου dωgMεγιiλoι
Δραγουμιiνoι (με-
ταφραατd<) xαι α-
πd πρεοβευτ6g 6ωg
διοιxητdg χαι t'lγε-

μdνεg τηg Moλδo-
βλαx(αg. Ωgεxτο{-
του απdxτησαν με-
γdλη oιπoνoμιxrj
ευρωατ(αxαιτερι1-
ατια πολιτιxrj επιρ-
ροrj αrην oθωμα-
νιxf ΑυτoχQατo_

Qiα'

Σ{μερα στoν
oιxoυμενιxd θρι1νο
αν{xoυν διοιxητι-
xtilg εxτ6g απd τιg
τdοoεριgMητρoπd-

)'l.it

λειg οτην Toυqrι(α (Xαλxηδ6νog, Λdρxιυν. Πρι-

^1xιποιnjoοων χαι Ιμβρου), dλοg o 1ι,iροg τη;
Eυριδπηg, μια Mητρ6πoλη τηg Pωoιxljg διαοπο-
ρdg οτην Ευριiπη. τι1αιrεριg Mητρoπ6λει( στα
Δωδεπιiνηοα, η η μιαυτdνομη Aρ1ιεπιoxoπη Κρr] _

τηζ, οι Αρ1ιεπιοxοπrj Aυοτραλ(αg, xαι Bορε(oυ
xαι Nοτ(ου Αμεριxrjq, μια Αρ1ιεπιοxοπt] ιrrηr,
Πριiγα (Tα61ο:ν), oι δf ο αυτdνo με g Αρ1ιεπ ισχo -

πdE Eοθoν(αζ xαι Φιλανδ(αg, ενι6 oι λεγιiμενε<
Mητρoπ6λεLζ των Ndων Xωρc,iν τηg Eλλιlδοg
παρα1ωρliΘηxαν Eπιτροπιxι6q τo 19Ζ6 με την
υπογqαφri τηg πριiξεωq του "εγxλ{τoυ" αrη Σιi-
νoδo τηg Eλλαδιxrjg Exxληο(αg.

Στο διι1βα δε τoυ 20oυ xαιτην αρ1η τoυ 21oυ
αιι6γα χαι τηζ νι{α< 1ιλιετiαg. το Oιxου1-ιει,ιxd
Πατριαρ1ε(ο ωζ μητdqα εxxληο(α τιl)ν
300.00Ο.000 oρθoδι1ξων Xριαrιαι,ιi-lν cιπαντα-

1od τηg γηg, xαλε(ται να διαδραματ(οει Ζαt πιo
ενιο1υ 1"ιιJνo ρ6λο με την o ιχoυ μ ε \, ι)/'r] του Αποαrο -

λrj. Eλπ(δα xαι ευμj dλων μα: ε(t,αι να α\ταπo-
xριΘεf οτιg πρoxληoει< - προοz'i"r1οει( τιυν χαι-
ρι6ν xα ι να επ ιτελιjoε ι οτο ε παz"ροv τ ι< υποxρ ει6-
σειE τοU dγαιτι τη< cινθριοπ6τηταg.

Το xαθoλιxd ηg Moνr]q ηg Παμμαxαρfoτoιl, Πcιτριαρ1ιxciq Ncrdg απιj τo 14_56 dοlg τo 1_587
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Η ΠAPOYΣ|A MAKΕΔONΩN ΣΤΗ BEΝΕT|A
6oξ Ξ 1 goq

του Γιιfqγoυ Κ. Mιiαgη
φιλoλιΙγoυ - εqευvητι|

(1 αιωvεg)

Η xοινιiτητα των Eλλriνων τηg Bενετiαg, η
λαμπρdτερη αε oλιixλη ρo τον Ελληνιομι1 τη g δ ια-
αποριiE, oυμπλr]ρωoε 500 xρ<iνια rjπαρξη<: οτιg
28 Nοεμβρbυ 1498απ6,xτηoε πλriρη νομιxri υπd-
σταση η"Αδελφ6τηE οΑyιοg Nιx6λα-og η Ελληνι-
x6ν Γiνοg" με την dδεια του Συμβουλ[ου το;ν

Δ6xα τηg Ενετιxrig Πoλιτεiαg.

Παρ<i τα εμπιiδια χαι τιs παρεμβιiαειg ιδfωg
τωγ Qωμαtoxαθoλιxι6γ αq1c6ν οτη διατιjρηοη τηg

ελληνoρθιiδοξηs θρηoxευτιxrjg π(oτηg xαι λα-
τρε[αg, παρd τιg ταλαντεtjοειg τηg βενετoι<iνιxηg
εξoυoiαg, με τηγ απoφαilιατιxrj αυμβολrj xαι τηg

Αδελφ6τηταgτων Eλλrjγωγ, η Bενετ(α ατoυg 16o,

17o, 18ο αιι6νε9 xατ('oτηπνευματιxι5 1l'αL ε}ιΙταL-

δευτιxd π6ντρο τoυ απ<iδη μoυ xαι πρoπαντιig τoυ
υπιiδoυλου Eλληνιoμoιj. Απετdλεoε, αργιiτερα
μαξ( με τη Bιdννη, dνα βαοιπι5 αγωγd στη "μετα-
n ι€ν ωση'' τωγ πολιτιxι6ν, xo ιvωνιxι:iν, επιoτη uo-
νιxιδγ xαι εxπαιδευτιxc6ν ξυμc6οεων απ6 τo yιil-

Qo τηζ Eυριliπηg πQoζ τoγ 1ειμαξ6μενo τoυ8χo-
xρατοtiμενο Eλληνιομd. Συψρdνωg, εxε[ ανα-
ππ6γΘηxε χα ι πQωτoγ ενrj g ελλην ιxd g πολιiπλευ -

ροg προβληματιoμdE.

o Aγιοg Γειiργιοg των Eλλrjνων, τα ελληνιπιi
τυπογQαφε[α (xαι οι εxδιiαειg τoυg) τo Eλληνιxιi
Γυμνdοιo τηg Αδελφιiτηταg (απιi τo 1553 xαι
μετιi), το oxoλε(o νεανfδων oτην ελληνιxri γυγαι-
xε(α μονrj (αρ1dgτου 16ου αι.) xυρ(ωgη ανι6τερη
Φλαγγ(νειog Σ1oλrj (τη g δωρειig του Θωμιi Φλαγ-

γ(νη απ6 τα 1665) χαι το Kωττofγειo Kολdγιο
(Ιoιiλιo τoυ 1653 λειτor]Qγησε με ι1δεια τηg Bενε_

τιxljg Γερoυoiαg 1ιiρη oτιg ενdgγειεE χαιτα εισo-
δri ματα τoυ Bερoιc6τη νεοαQισroτελιxorj φιλoαιi-
φoυ Ιωιiννη Κωττουγfoυ) ατη γειτoνιxri Πιiδoβα.
Tα ιδρriματα αυτι1Lιε την πoλυqιδrj δραoτηριιi-
τητιi τoυg αυνdβαλαν απoφασισtιxιi αrην ανιi_
πτυξη τηE ελληνιxl]g παιδεiαs χαι στηγ εγQιiγοa-
ση τηζ εθνιxlig αυνε(δηαηg μ6oω των συγγQα-

φdωι,, διδααxιiλων' xλη gιxοiν, λoγ(ων, μoQφω-
μ6νων εμπdρων παι ιiλλων Eλλιjνων που επιj-
στQεφαγ στιζ τουQχoxρατoriμενεg περιo1dg.

oι πολιτιx6g μεταβoλdg τoυ L797 τιαι η χυ-
qιαρ1(α τoυ Nαπoλιjoντα ατη Bενετ(α επηρ16α-

σαν χαι την Eλληνιxr] Αδελφιiτητα αρνητιxιi,
αφori δημε(lτην"ε η πεQιουσfα τηg. Ωιπ,6αo, η
ελληνιxrj παροιxiα διατηρrjθηxε xαι ιjδωαε το
παριiν oτην ανιiπτυξη του φιλελληνιαμoιi οτη
διιiρπεια τηg ελληνιxrjg εθνεγεgτrjριαE επαγιi-
στασηζ του 1821. H μετατdπιση τωγ oιχoγoμι-
xι6ν δρααrηριοτr{των οε ιiλλα πdντqlα τηg Kεντρι-
xηgxαt Δυτιxr]g Eυρι6πηg, πρoπιiντων η επαγε-
yxατ6'oταoη Eλλrjνων τηg Bενετiαg οτo ανεξι1ρ-
τητo ελληνιxd πριiτog οδriγηοαν oτη αυρρ(xνωαη
τηg ελληνιxrig παρoιxiαg αrαδιαx6' απ6 τα μdοα
τoυ 19oυ αιci:να. Eται οriμερα η Eλληνιxrj oρθd-
δοξη Koινιiτητα τηs Bενετ(αg αριθμεi 130 μdλη
χαι σrηγ ευqιiτερη περιo1rj τoυ Bιjγετο διαβιο{ν
περ(πoυ 500 ελληνιx€g oιxoy €γε ιεζ'

Σταθερri αλλιi oπωoδriπoτε oλιγι1ριθμη ουγ-
xριτιxd πQoζ τιζ βενετoxρατotiμενεg περιο1dg

φα(νεται η παErουo6α των Eλλr]νων απd την ευρli-
τεQη πεQιoΜ rηs Mαxεδoγfαg. Η επιxριiτηoη
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τωγ TοfQχωγ χαι τα βιiqη του ξυγori δεν ευν6η-

σαγ τη μεταx(νηoη πολυ<iριΘμων μαξι6ν απ6 τo

μαxεδονιxd xιilρo' Η βαΘμια(α ανιiπτυξη τηE

xινητιxdτηταg Mαxεδdνων προg τη Bενετ(α xατιi
το 17ο αι. οxετζεται με τo εμπdqιο γι'αυτ6 xαι

η παρoυα(ατουg διατηροιjoε τo ειδιxιiτηg βιlqos
ατιg εξ ελξε ιg, 6ποlg β ε βαιι.ilνουν πολλdg tστoQ ι-

x€gπη^γ €gxαL αQχε ιαχdg 6ρευνε g. Mετιiτoγ Ιωdν-

νη Bελofδο (αrη orjνθεοη "Eλλ{νων0ρθoδ6ξων
Απoιxiα εγ Bεγετ(α", Bενετ(α 1893) πολιjτιμεg

πληρoφoρ(εg dφερε στo φωζ o Κωγαrαγτ[νοg Δ.

Mdρτξιοg, αφori αναδ(φηοε oτα δrjo μητριiα εγ-

γρι1φων τηg Eλληνιxrig Αδελφdτηταg oτα βιβλ(α

βαπτ(αεων (L5 περιπτriαειg) xαι γιiμων (18 xα-

ταγραφdE), ιiπωg χαι στoυζ φαxdλoυg τωγ σι,μ-

βoλαιογριiφων VELANO (23 6γγqαφα για την

εμπoριxrj δgιioη Mαxεδdγων μ6νo των αρ1ι6ν

τoυ 18oυ αι.) Σποραδιxιi αroι1ε(α παρd1ουν oι
dρευνεg αιlγ1ριiνων ιαroριxι6ν xαι xυq(ωg η dx-

δoοη των M'Ι. Mαγοfοαxα - Ιω. Γ. Σxoυλιi "Tα
ληξ ιαρ1ιxιi β ιβλiα τη g Eλληνιxrj g Αδελφdτηταg

Bενετiαg. A'Πριiξειg γdμων (L599 - 1815) "(Bε-
γετiα 1993).

Στιg34 εγγραφdg Eλλ{νων Mαxεδ6νων μετα-

ξri των ετι7ν 1576 - 1814 αrα δ{ο μητρι6α τηg

Aδελφ6τηταg xαταγρι1φoγταt γενιxιi ωg Mαxε-
δdνεg διiο, απd τoυg οπo[oυg o 6να9 ε[γαι ο

Nαoυοαfοg γιατρ69 Kωγατ. Φλdβαg. Eπ(οηg, ωg

τ6πo9 xαταγωγfg δηλι6νονται η Θεαoαλονixη
(πqοφανιilg χα ι γε ιτογι x€, g π6}uεq xαι πε ριo1d g)

oε οxτc[l μdλη, η Σιdτιαια σε επτ6',η Kααrοριd οε

dξι, η Moo16πολη οε dξι, οι Bελεγριiδεg ο'ε τqειg

εγγραφdg, η Bdρoιαxαιη Φιλιππoιiπoλη απd μ(α

φοQd. Παρατ(Θενται με χQoγoλoγιxrj oειρti τα

oν6ματα χαι τα dτη εγγραφlig oτα μητρι6α:

Δημητριog Mιyαηλ, ΒελεyρdδεE, 1576. Δημi-
τριog Mιψαηλ, Βiρoια, 1582 - 1607' ΔημητqιoE

Χατζη, Βελεyqd'δεE, 1639 - 1648. Κωνoταντ[νog

Βοιjλyαρη E, Θ εαααλoν [xη, 1 669 - 1 686. Γεri qy ιοg

MπiwoE' Mοαy6λπoλη' Ι675. Αμβq6oιοg Nιxo-
λd'oυ η Nfxoυ, Καoτoριd 1688. HλiαE Δημoυ,
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Καcrτoρια, 1689. Mανιilληg Mι7αηλ, Καoτoριd.

1689 - Ι705. Nιx6λαοE Καν6λληE, Θεoααλoν[zη,

1689 - 1715. Δημητριog Mπ6ντog, Mοoxdπο)'η
1696 - 1698' Δημητριog Πiτρog, Σιri'τιoτα, ]698 -

1702' MιyαηλΓεωρyiου' Mooy6πoλη' 1698- 1705.

Ιωdννηg Γ' Παππd'E, Mooy6πολη, 1701' Ιωd'νηg
Θεoδωρoυ' Nερd'ντζηq, Σιd'τιoτα 1701 - 1712.

ΓειbρyιοE Γεωqy[ου Πiyιοg,Σιd'τιoτα 1702 - 1705.

Ιωdννηg Γεωρy[ου Π€yιoE @ Κ.Δ. Miρτζιogαπo-
δfδει: Γεcbργιog Ιωd'ι,νoυ, αλλd. αε πιατoποιητιx6
τoν μεταyQd.φει ωg Ιωdννη), Σιdτιατα, 1702 -

1708. ΓεcΙlρyιοg Po'ιjoηg, Σιd'τιmα, 1702 - 1705.

ΓεcΙlρyιοE Πdντοg, Σιατιoτα 1705 - 1708. Mανri-
ληE Χατξηφιλ{ππoυ, Θεoααλονfxη, 1706. Πανα-
y ι ιΔτ η g Κc6 oτ αg, M α x ε δ ον i α' 1 7 0 6. Κων ατ αllτ iν o g

Π απαδη μητ ρ [ου Π d' ι x ο E, Σ ιd.τ ιoτ α, 1 7 0 8' Γ ε cδ ρ -

yιοE Σ[μοg, Moπoy6πoλη, 1 708' Mαν6ληE Δη pιη -

τρ[ου, Φιλιππoιjπoλη, 1708' Ανδρ6νιxog Χατζη
(Θωμd'g)' Θεαoαλoνixη, 1710 - 1723. Αδdμog
Γιiραg, Mooy6πολη' 1718 - 1727. Εμμανoυηλ
Χατζηθωμdg, θεooαλoν[xη, 1725' Π6τρo9 Tξια-

φcilνηg, Καoτοριd, 1734. ΓεcΔρyιog Tξιαφ,brηζ,

Καoτοqιd., 1734 - 1745. Xρηoτog Δημητρ[ου, Κα-
ατ ο ρ ιd' 1 7 3 4. Χ ρη oτ o g' Γ ιiι.wη g ( Ι ω d'vν oυ ; )' Θ ε α'
ααλονixη, 1756 - 1785. ΠαναyιcΔτηgΑνδρoν{xου
Πd'ιxog, Θεooαλoy[xη, 1722 - 1785. ΑντcΙιιlιοg

Γεcllρy[oυ, Θεoααλoιl[xη, 1785 - 1806. Ιωdννηg

Δ ι oιιυ o i oυ, Β ε λεy ρ d δ ε g, 1 7 9 2' Κων oτ αιη {ν o g Φ λ6 -

βαg' Mαxεδον[α (:Ndoυαα)' 1798- 1814.

Eμπoρoι, Qιlφτεζ, τεμkεg, ιαι υπ<iλληλοι,

διjo ιατρoφιλ6oοφοι oυγxαταλ6γογται σ' αυτιi
τα dξιατ€τινατη g Mαxεδoν(αg, πoυ ξενπεtioνται
επιθυμο1νταζ γα βελτιc6ο'ουν τη ξω{ τουζ, γα
ενιoxιioουν τιg ιδια(τερεg πατρ(δεg τoυg rj να
οπουδιiοoυγ χαι να γr'ωρiooυν τoν xdoμo, π6ρα

απ6 τα oxoτdδ ια η g οθω μαν ιxrj g oxλαβιιig. Πρo-

φανc6g τα πολfτιμα αrοι1ε(α γrjQω απ6τηδgιioη
τoυg ε(ναι ελλιπrj. Σ' αυτοιig λ.1. μπoρε( να συ-

μπεριληφθε( o Δημrjτριog Θεοoαλoνιπιdg (o (-

διog με τoν "τξιμιαδ6ρo" Δημrjτρη τoυ Aνδρoν(-

xου;). o Δημljτριοg ιiνταg μ6λog τηg Αδελφ6τη_

ταg αναδε(μηχε στο αξ(ωμα του "γασrιiλδoυ"



(GΑSTOLDUS, δηλ. πριiεδQoE τoυ Συμβoυλ(ου
τηg Aδελφιiτηταg), για τo οποfο γfνεται πQC6τη

μνεfα την 17 Φεβρουαqbυ 1521xαι τελευταfα
την 8 Δεxεμβρ(oυ 7522' Τo (διo ιo1riει για τoUζ
xαταγιiμενoυg απιi τη Θεαααλoγ (xη,, επtσtdτεg,'
(GUΑRDΙΑNΙ) τηg αδελφ<iτηταg Αντc6νιo
Γεc6qγιo Nιννιj (1796 xαι 18Ο5), Ιωdννη Nιννr]
(1824)' Xρrjατo Nιννrj (183Ο, 1837, 1843, 1847,
1 850, 1 864- 66), 6πω9 διαβιiξoυ με σΓoUE πtν αxε ζ
του Ιωιiγγη Bελorjδoυ. ΕxτιiE αυτc6γ αξιιiματα
διoιxητιxιi ιiαxηααν oι Γει6ργιοg Πdγιog (γα-
ατιiλδοg 1703-1705) xαι ο Γειδργιog ξιαφρα1-
νηg ("BιxιiQLoζ", ΑvΙCARΙo, ε6δοg αιτιπρoιJ-
δρου' 1745)'

oooι εγγριiφoγται στα μητριiατηg Ελληνιxrig
Aδελφ6τητα< αυνε ργιiξoιπαι xαι πλαιoιιδνογται
απ6 €ναοημαντιxd αριθμd γαυτιxc6ν xαι xυρ(ωg
εμπoQευoμdγων Mαπεδιiγωγ που εγεQγoιiν για
xdπoιo διιiαrημα αrη Bενετiα.Ηδη απ6τo 7615
o Αθαγιiαιοg Γιιiννηg, Eλλην εx Θεooαλoν(xηg,
εντoπξεται αrα αωξdμενα αυμβoλαιογραφιxιi
dγγραφα. Aπιi 6γγραφα τωγ ετων Ι705, 1708,
17 70' 17 77 oυνdγoνται μoρφdg αυνεργαο[αg τoυ
Γεωργ(ου Πι1γιου, τoυ αδελφof τoυ Ιωdννη Γεωρ-
γ(oυ Πdγιου' τoυ γιoυ αυτot1 Πανταξrj Ιω. Πd-
γιoυ χαι τoυ Ιωιiννη Θ. Nερdντξη με τoυg Mo-
α1oπoλ(τεg Αλ6ξιo Γεc6γιo Σιδ6ρη, Αντι6νιo Γιj-
ρα, Γεc6ργιo Bρετιi, τoν Mι1αrjλ Ιω. Πdγιo (Kα-
οτoριιi), τoυg Σιατιoτινoιig Mι1αrjλ Mιiνoυ Χα-
τζη xαι Kωγαταγτ[γο Παπαδημητρioυ Πdιxo
o.K.Π. Πι1ιxog υπoγqιiφε ι, επΦζ πληρεξorjαιo
(1708), dνoρxη xατdθεoη για γoμισματιxdg ιαo-
τιμfεg (1709), πιoτoπoιε( ταυτιiτητα (1710). oι
Moαxοπoλiτεg Mι1αriλ Γεωργfoυ, Αλ. Γ. Σιδd-
ElηE, Nιxιiλαog Σταιiρoυ, ΣπυEl(δων Δι]μoυ Πα-
π6"g xαι o Σιατιατιγ<1E Tριαντι1φυλλοg Θεoδι6-
Qoυ συγυπoγριiφoυν αιηη τηg Αδελφιiτηταg
πQos τtE βενετιxdg αQχds 0699). Exxρεμιiτητεg
τoυ Γεωργfoυ Porjoη αναφdρονται αε πληρεξori-
σια τωγ ετιily t708 xαι 1710' o Γειiργιog Σiμου
Σ6μο9 (Moqιiπoλη) oρξει πληρεξorjαιo στα

1 7Ο8' ιiπωg xαι o Ανδριiνιxog Xατξιi Θωμιi (Θ εo-
oαλoν(xη) aα 1715, γtα εμπoQιxdg υπoθdoειg.

Tα 6γγgαφα πoυ δημoοiευoε o Kωγ. Δ. Mdρ-
τξιog επιβεβαιι6νουν ιiτι τoυλιi1ισ[oγ στLζ αQχds
του 18oυ αιc6γα η Bενετ(α απoτελotjoε βααιxιi
xιJντρo του διαμεταπομιατιxoιi εμπoqfuυ πoλλc6γ
Mαxεδ6νων εμπιiρων' Eπιβεβαιοiγoγται εμπo-
ριxdg δoooληι}t iε g των θεαιrαλονιxι6γ Mαγωλιi-
xη Καταxιlλoυ Kαατρ(ταη (1705), Mαλιixη Ια-
xι6β Kαoτρkoη (l71Ι). Nιxιiλα Χατξri Ιωιiγγου
(17 1 0, 17 Ι2), ιηαπ ετ (ιν ωυ Δο'rj xα Mαυ ρoυ δrj του
Mαυρουδrj (1709, Ι7L0), Κυριαxoιi Ανδqdα τoυ
Ανδρ6α (17120, Παναγιιiτη Kωνατ. Πtiιxoυ
(17 Ι5)' Γεωργιixη Mανι6λην (17 17' L7 15)'Κωγ-
oταντ[γoυ Ιω. Ιωιiννoυ (1709). EπfoηE, ,}Lατα-

γριiφoνται o ιxoνο μιxι1g ενdργε ιε g τωγ Σ ιατιατι-
γι,jν N6xoυ Δrjμoυ τoυ Δr]μου (170g),N(xoυ Nι-
xoλιioυ Δo6xα (17Ο8, 1709),Αργιjρη Παπαπα{-
λoυ (17Ο9), τωγ Kοξανιτιδν Δr{μoυ Δελ{ (αε
πληρεξor1αια τωγ ετι6γ 1708, L709, 1710), τoυ
Mπαλιiοη Ιω. Ιω<1γγoυ (1709) απιi την Kααro-
ριιi, τoυ ΠEl6xoυ Θω μιi απιi τα Bελdγραδα ( 1 708,
1710) τιαt τoυ Pιiφτη Zηοψoυ Δημητρ(ου εx
Mαxεδογ(αg (1710).

Σημαντιx6g οτιγμdg στη ξω{ τιioo των μoν(-
μωs εγχαταoτημ6νων αrην πιiλη των Διiγηδων
ιjοo xαι των διερxoμdνων η των πqooωρινι6ν
xcιτo (xων τη ζ απoτυπιδι,oγτα ι στα πε Q ιεχd με να
των βιβλiων που διατηρotiδαγ oι εφημdριoι τoυ
Aγioυ Γεωργ(oυ για τουE γιlμουE χαι τιζ βαmG
αειg. Πρoπtπτoυν αroι1εiα πoυ διευριiγoυγ τιζ
γνι6αειg για τηγ πQoσωπoγqαφiα τωγ Mαxεδd-
νωγ τηE Bενετfαg. Mετιi την πλr]ρη 6xδοorj τουg
(xι ενri αναμιJνoνται τα ευρετriρια), οι 18 γιiμoι
αρρdνωνMαxεδdγωγ (παι 6ναδιαξriγιo με μιxρrj
αtjγ1υoη 1ρονoλoγιιfγ χαι ονoμι1των), τoυζ o-
πofoυg ειτιjπιαε o K.Δ. Mdρτξιog, αυξ<iνoνται:
απ6τo 1638 ωgτo 1810νυμφεtjoγται αrη Bενετfα
20 ιiρρεvεg Mαπεδιjγε E xαt τ€ooεριg νdφεg με
μαxεδονιxr1 ρξα.Σαφεig ενδεξειg για αιiνδεαη
με μαxεδονι^κ€g oιlιoy€νειεE πQoχιjπτoυγ για α-
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x6μη τ€αοεQιζ γαμπQoιig. Αδιευxρ(νιαrη μ6νει η

αxριβr{g xαταγωγri του Γεωργioυ Ιωdγνου απ6

τη Ροriμελη (1693).

Κατιi 1qoνολογιxli oε ιριi xαι με ην ορθογgα-

φfα των εγγριiφων oι γυμφευμ 6νoι εtναt: Αwζ6'
λα Σ αλoιl ι x ε i α, 1 6 3 8. Κων ατ ατπ fy ο g Β oιj λy α ρ η E,

1665 (μ6λoζ τηζ Αδελφoτηταg). Αντωνfα Βερ-

νdρδη " πρcbην Αyαρηη απ6 την Καβd'λαν'', 1 67 1.

ΓειΔρyιοg Mενεξ€g, Ι672 (πιθανη oυγ6νεια με
τoν Δημητριo Mενεξ6, θεαoαλονιx€α τηg Βενε-

τ{αg xαι την oιxoy6νεια πρoxρ[τωu τηζ θεαoαλο-

ν fxη g ). Δ η μητ ρ ιog Σαλoν ιx ι69, 1 67 3. M ι1αη λ Π ε λ'
y ραδ ιν69, 1 67 5. Αναar d'oιog Ιωd'woυ απ6 ταΣxd-
πια Poιiμεληg, 1685. Κωναταvτ[νοg Εpιμανουηλ

απ6 Καoτoριdν' 1688 (o ΚΔ. M6ρτζιog: Κωνσtα-

ντ[νog Εμμ. Σx6'ιπoιl, 1696). Δημητριog Καρdν'
τζιαg Π€τρoυ 11αι Περ[ναg απ6 Θεoααλoν{xηg,

t688' Mαν6ληζ τoυ Mιψαηλ, 1689 (μ6λoζ τηζ

Αδελφoτηταg). Εμμανoυηλ υι6E Δημητρfoυ απ6

την Καmoριdν' Ι690 (1691 βd'πτιoη υιoιj τoυ

Γεωρy[ου, ]695 δει3τεQη παvτQειd' τηg oι'ιξηoυ
Mαρ[αg Toυρxoπoιiλαζ xαι αxι3ρωαη τηζ στα

1696).

Χρ ιoτ6δoυλοg Β ιτζ6wζηg απ6 Καατω ρ |αν (Χρ.

Βιτξ6ντζo9, xατd' Κ.Δ' M€ρτξιo), 1695. Κωyoτα'
vτ[νοg Δηριητρ[oυ απ6 τη Pοιiμελην, 1695 (αxυ-

ρωτιxη απδφααη yd.μoυ αrα 1696, λdyω ιαy'ι1og

πρoηyoι1μενoυ yd'μoυ τηE νιiφηg - o ΚΔ. M6ρ-

τζιog oυα7ετξει με τoν Κωyαταντ[νο Εμμανoυηλ

Σxi.woυ) xαι 1696 (δειiτερog ydμοg). ΙωdvηE
MιψαηλΔεμ6λη απ6 Κααrωρ[αν, 1696 (ΚΔ. M6ρ-

τζιog: Ιω' Mιψ' Θεμελη). Λd.oxαρηg τoυ Ιωdwoυ
απ6 Θεoααλον[xη, 1699 (Κ.Δ. M6ρτξιog:1669).

M ιμηλ Π 6yιog τoυ Ιωdwoυ απd Καατoρ ιdν, 1706.

Ιωdvηg Σx€wog, 1726 (o Κ.Δ. M6ρτξιοg τoν

θεωρε[ Καoτoριν6). MαρIα του Δημητρ[ου Αττιj'
πα χαι τηE ΑιxατεQ|ηζ, 1745 (εryoνη τoυ Θεα'

ααλoνιx6α Δημητρioυ Αwιjπα xαι τηg Αιxατερ[-
νηg, 1745 (εwανi τoυ Θεooαλoyιxdα Δημητρiου

Καραιπξ[α). Λαoxαqdxηg Ανγελd'xηg εx Θεα-

oαλoν[xηg, 1765 (ΚΔ.M.: Λd"αxαqηg Αγελd-
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xη)' Γεωqyιog ΣυδiριΙζ εx Καoτoρ|αg, 1768

(ΚΔ'M.: ΓεrΙlρyιog Σ6δεραq)' Πααψoυd.ληζ Δη-

μητρioυ απ6 θεooαλoν[xηg, 1771 (Κ.Δ.M.: Πα-
qιiληg Δημητρiου) xαι 1777 (δειjτερogγd'μoζ ωζ

Παα1oυ d'λη g Π d'oyog τ oυ Δ η μητ ρ [oυ απ6 Θ ε ooα-

λoνixηg). Nιx6λαog Παπαπoλξοg Θεoααλlnι-
xειJg, 1772. Κωνoταντfνog Πoπoβfxηg εx Κoξd-
νηE, 1773 (πρdξη αρραβcbvα 2{αταγQαμμ6η ξε-

1ωριατd.)' Nιx6λαog Θεοδcilρoυ εx Θεooαλανi-
xηg, 1780 Mα[oυ 21 (o Κ.Δ' M6ρτξιog: 1730 (!)

M αi|ου 8 β d πτ ιoη υ ιoιj τ oυ Κωyατ αvτ iνoυ ). N ιx 6 -

λαoE Mαιlρoδoyλog Ιωdwoυ εx Θεooαλrwfuηg,

1 79 3' Αντ cilν ι o g Ι ω d'νν ου Αyτ ων 6 π ου λo g Θ ε α α α -

λον ι x ε6 g, 1 8 0 4 ( π ι θ αν rig o ψ ω ατ 69 υ π o arη ρ ι7τ η g

τoυ εJτα'ι)αoτατιxo6 Α},c[lνα ατα 1821). Αλεξdν-
δρα Awων[ου απci Σιdτιατα τηg Mαxεδoνfαg,
1810.

Δηλιυτιxd g των }ιo tγωνιxιiν νooτροπιιirν x.αι

τωγ συγαναοτρoφι6ν πoυ αποQQ6oιrγ απ6 αιπdg

εiγαι οι χαταγQαμμιJνε< αναφoρι1g Mαxεδdνων
ω g " παραvιi βΨΟV", " μαρτιi ρων'', " 71o'υ μΙL6.Q ΦV ",

"αναδd1ων" σε 2l γιiμουg (xαι οε δrio αδια-
αrαιiροπεg πληρoφoρ(εg: 1695 Mdρxοg Πετρo-

βΦs απ6 Porjμελη xαt7773 Nιx6λαog Καν6λιg).
Mε 1ρονολoγιxri διαδoμj oι Eλ\νεg απ6 την

ευρniτερη περιoμ{ ηE Mαxεδoν(αg πoυ παρ6αrα-

γται χαt πιαroπoιοtjν η αυν6νωση με τα δεoμιi
τoυ γιiμoυ ε(γαι:

16j8 ΔημητριoE Σαλνιxειig. Ι672 Δημητqιog
Mεvεξig (1637, 16jB' 1641 βαπτξowαι oι x6ρεg
τoυ Mαρι6ττα, Φιoρ6ττξα xαι Ελ6νη). 1685 Pdλ-
λη E Καoτ ο ρ ιαν6 g, P oιi oο g Καατ ο ρ ι αν6 g. 1 6 8 6 Δ η -

μητρdxηE Nιxoλ6 Α'ιιτριανoυπoλ[τηg. 1689 Mα-
νcbληg Καoτoριανιig (ioωg o [διog o Mανr0ληg τoυ

Mιμηλ πoυ εwoπξεται 21αι oε τ6ooεριE yd'μoυg

τωιl ετcily 1693, 1695, 1696 ωg xoυμπd'ρog), Στα-

μdτηg Καατoριd'. 1690 Γεωρyιog Π6yιog (xαι αε

γd. μ o τ αυ 1 69 6 ), Π αλ ε oλαγ οE Καα αιπ ρ ι αν6 g ( 1 69 0

β d,πτ ιαη τ oυ Αvτ ων [oυ υ ι oιj τ oυ Π αιj λoυ Κααα αν'
δ ρ ιαν oι1 ). 1 69 5 Δ η μιiτ ρ ι og Κα ρατζd'g, Π αναγ ιctι -

τηζ τoυ Mιpηλ (o fδιog σε τQειζ dλλoυg yd.μουg



των ετC[)ν Ι695 xαι Ι696), Xριoτ6φοροζ (=XQι-
ατ6δουλo9) Βιτζiντξοg. 1696 o λοyι6τατog του
Φλαγ ινηανo6 Φ ρ οντ ιoτη ρ iου δ ιδ d'oxαλοg Ι ωci'ν -

νηg Χαλxιci'g (Χαλxειigη Χαλxιd'g απ6 τη Moo16-
πολη - τεxμηρ[ωoη τη< εxπαιδευτιxιfg τoιl δρd'-
oηgαπ6τονΑθ. Ε Καραθανd'αη). 1699 Γρηy6ριοg
αqyιεπ[αxοποg Φιλfππoυ χαι Δρd.ριαg' ]720 srα
( =αινι6ρα) Αννα Mαxεδoν[α, ]723 Mυxαηλ Ση-
μοg απιi Moαy6πoληv. Ι730 Nιx6λαοg Απooτ6-
ληq εx Mαxεδον[αg' 1772 XρioτοEΣxoiρτog απc|
Θ ε ooαλoν [xην ( Κ' Δ. M i. ρτ ξ ιo g : X ρ η oτ oE Σ x οιi ρ -

τηE - bωg o lδιoE με τoν Xρηoτo Σαλονιxι6 πoυ η
x6ρη τοιlΑιxατερ[νη βαπτιξεται oτα Ι742). 1773
ΓεriρyιoE Σιδiριg (πιθανrig ο [διoE πo-- νυμφεiε-
ται στα 1768). 1778 Κωτ'oταντiνog Γεωρy(ου ο εx
Φιλιππoυπciλεωg. Ι802 Αντωνιog Nιννηg'

Βxτ6g απιi τιg βαπτioειg τωγ ετι6ν L637,7639,
1647, 1690, L69Ι, 1742, 1730 (rj μιiλλον 178Ο),

τιg οπo(εg {δη αναφdQσβε, απιi τoγ Κωγ. Δ.
Mdρτξιo δημoοιεriτη}ιcΙy }ηαLoι αxιiλoυθ εg: 1621
Ιd'xωβοg υι6E Αντων[οο Πααydλη απd την Καo-
odνδρα χαι τηζ Pιriζαg. 1644 Γεctrρyιog υι69 του
Λαμπριανoιj N[xου απdτην Κι6τeια ( =11onu'oo,
}rαι τηζ Pι6ξαg. 1645 Σμερd.λδα του Ιωdwoυ
Mαβρd,δη εx Θεαoαλον[xηg xαι Mπεyενλiαg. Ι 65 6
Γqηy6qιog (dνταg πρ6τεQoν αyαQηνcig εx Θεoαα-
λονfxηg εβαπτioθη απ6 τον ανd'δoyον Md.ρxoν
Λυxoιiδην''). 1691' Ι700, 1703 Mιyαηλ, Mαρiα
xαι Zανiτoζ των Εμμανoυηλ Σxiντoυ απ6 την
Καoτορ ιd'ν xαι Π ι ε q [ναg Αβ ραμo πoιiλαg.

Xωρig να εξαιπλoιiντην ι1ρευνα, τα αρxειαxιi
oτoιγε(α που ωs τι6ρα προ6πυψαν γrjQω απιi τιg
οιxoνoμιxdg -xυρfωg εμποριx6g- δραατηριιiτη-
τεS' τLS θρηοxευτιπdg παραδoγ€g, τιg oιχoγε-
νειαxdg xαι διαπρooωπιxf.g ox€'oεtg των Eλλr]-
γωγ ε(τε ωg μελιiν τηg Eλληνιxrjg Αδελφdτηταg
11,αL εΥ}4.αταατημdνων αιη Bενετ[α ε(τε ωζ πεQα-
oτιxdly εμπιiρων που πριioxαιρα διdμεγαγ στη

βεν ετιxηεπιxριiτε ια, επιβεβαιιiνoυν την rjπαρξη

μιαg μιxρrjg αλλιi δυναμιxrjg oμdδαg Mαπεδdνων
ε μπι5ρ ων, τεμ πr1ν, ναυτιxι6ν, γυνα ιxιliν χα ι τωγ

τ€xνων τoυg' Η πQoσα)πoγραφ(α των Mαxεδd-
γων τηE Bενετ(αg δεν περιoqξεται, αυνεπιig.
στoυζ λoγ(ουg, τουg οπουδαοτι1g, τoυg ιερωμι1-
νoιlg. Kαι dλλoι ιiνθρωπoι, απλoi χαι ενεQγητι-
xο[ ιiφηoαν [1νη τηζ παQoυσ(α< τουg σ, αυτιj τo
οπoυδα(ο xι1ντρo του απoδ{μoυ Eλληνιο.μοti, τη
BενετΙα. Η προοοlπoγραφ(α τουg αναoυιπ(θεται
με βιiοη τo περιε1dμεγo των oυμβoλαιoγQαφι-
xιiν αρ1εfωγ των βιβλ(ων των γιiμων χαt τωγ
βαπτ(αε ιυν' Πολιiτιμεq πλη ροφoρ f ε g ιiρ1ονται ο-
λo6γα στo φωζ, για να μεγαλι6αoυν η γoητε(α
του ιοτoQη |-ιdνου 1gdνου.
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o ooιog Θεoφαvηq
o πoλιoυxoq Aγιog Nαoυοηq

απιi τηv "Φωνti τηE Ναoιiοηg''
φι1λλo 54t' 19 Aυγoιiατoυ 1962

ανε1ι6ρηοε δκi την αναξriτηοιν ιiλλoυ μdρoυg να
μoνriαη. Τα βr]ματιi τoυ τωγ ιυδr]γηoαν ειs τηγ
ανατολιxt]ν πλαγιιiν τηg Toιiρλιαg 6πoυ ι1ρ1ιοε να
xτξτ1τo μoναοτηρι τιον Tαξιαρ1ι6ν ειg τηv ΘιJoιν
6που βρ(οxεται oriμερcl το εξο;xxλ{σι πoυ ανηγdρ-
θη ειE τα ερεfuιcι του παλαιoιi μoναοτηριοιi.

Συμφι6νωg πρoE τηγ παριiδoοιν o Θεoφd.νηE
εργαξιiταν μdνοg τoυ διd την ανdγεροιν του oιx{-
ματοE. Δια την μεταφορdν dμιυg τιυν υλιxιi'lν, π6-
τραg x.λ.π. χQησιμοπoιοtjοε dνα γαiδoυρdxι που
εf1ε φdρει απ6 ην μονliν Προδρdμoυ. Aιπd αxρι-
βιig το γαιδουρdxι xατεoπαριixΘη απd πειναομι1-
νη αρxοriδα xαι 6δωοε αφoρμην δια το πρι'iτoν
Θαιiμα τoυ Aγ(ου, o oπoiοE ουνdλαβεν ην αρzoιi-
δα xαι αφof τηE εφι5ρεoε oαμιiρι την ανιi^1xαοε r,α

μεταφdρη αυτ{ πλ6oν τα υλιxd τηg οιxoδoμr1g.
oταγ δε τελε(ιυοε τo xτ[οιμο, ην απιJλυοε 2|.Cιτα-

ραoΘεfg oυγ1ρ6νωg γα μη φανotiν ειζ τo μ6λλον
αριoιiδεg ειζ τηγ περιoxr{ xαLτα γειτoνιxιi βoυνιi.
Aπιj τdτε, xcιτ6 την παριiδoοιν πd,ντoτε, d1oυν
εξαφανιοθη oι αρxofδεζ απ6 τα μdρη μαg.

To πριilτοv Θαfμα τoυ oofoυ πατρdg dδωοε ην
αφoρμην να ΘεωρηΘε( o Θεοφdνηg ωg Θαυματoυρ-

γdg Aγιοg χcΙι γα τρd1ουν πρog αυτ6ν πoλλο6 πd-
σχo\τεζ, επιξητο{ντεg την θεραπε(cr τωγ.

o doιog ΘεoφιiνηE απdθανεγ ειζ τηγ μοιniν Πρo-
δρdμου ciπoυ xαι ετιiφη. Aργ6τερα μετεφdρθη oτη
Ndουοα τo λε(ψανd τoυ χαι ετoποΘετrjΘη ειζ τo

μoναοτηρι ταlν Tαξιαρxιilν. Mετd την xατ6"τo 1,822

xαταοτρoφliγ τoυ μoγαoτηριod διεοι6Θη η Aγ(α
Kιlρα, η oπofα φυλιiooεται ειτdg αQγυQIjE θrixηg
ειζ τoγ Ιερ6ν Nαdν τηE Παναγ(αg.

To απoλυτ(χιoγ τoυ Aγ(ου o oπo(og τιμciται ωg

πολιorj1og ηg Nαοfοl1c ε(r,αι τo εξrjg:

"M6yαg ηλιοE εξανατε|λαg ε}l τηζ πdλεωE Ιωανν[-
νωy, την δια δαιμdνων διιlxειg oxoτ6μαιναν xαι
xαταπλfiττειg πιιlτων τα clυoτηματα των εν Nαo6oη
των πληθει των θαυμαoτtΔν αoυ, ω Θε6φανεζ ΧQr
ατιb τω Θεc6 ιx€τευε δωρηoαoθαι ημtν το μ6yα
6λεog."

Η Nιioυoα τιμιi οτιg 19 Aυγοrjoτoυ ηγ μγημηγ
του πoλιoιi1oυ τηE Aγ(ου Θεoφdvουg του εξ' Ιαlαν-
ν(νοlγ. Eπi ηg ευxαιρ(α νoμζομεν αx6πιμον να
δι6οωμεv ολ(γα ι:τoι1εfα περ[ του νεωτdρου αιlτoιj
Aγ(oυ τoυ oπο(oυ ο β(oE ουνεδ6θη με την π6λιν μαg.

o ιοτοριxdg Στoυγιαννιixηg πoυ dγραι|-tε τηγ ι-
οτoρ(αν τηg Nαοrjοηg βιiοει τ0rγ χειQογQdφιον τoυ
Πλαταρ(δη, μαg δ(δει αρxετdE πληροφορ(εg γκr
τον Oαιο Θεοφd.νη, για τoγ οπo[ον επ(σηζ dγQα-

ψαγ o ιατριig X.X. Πετρ(δηg ειg την "Axολουθiαγ
τoυ Oο(ου Θεοφirνουg" εxδοθε[οαν ειg Θεοoαλο-
ν(xην το 1882 xαι παλαι6τερον, τo 1764 ο Πoλ.
Xατξηδημητρioυ.

o Θεοφιiνηg xατηγετο απ6 περιφαν{ oιxoγd-
γειαγ τ0)γ Ιιυαγγfγιυγ xαι εμι5ναζε xuι6' τoγ 14ογ
ιrιιilγα ειζ την μoνr{ι, του Δo1ειαρ(oυ τoυ Aγ(oυ
Oρoυg' ωE ηγoriμενοg αυπiE. Toτε αxριβι6g ε(1εν
αρ1foει xαι η xατιlλυοιg του Bυζαντινof xριiτoυg
χαι η πQoσπdθεια τιυν Tο{ρxοlν να εξιoλαμ(oουν
τoυζ χQιστιανoιig. Mεταξιi τωγ γιjωγ xαι γεαγfδιυγ
που ε[1αν αρπιiξει τ6τε οι Toriρxοι fταν xαι dναg

ανει|.rιdg του Αγ(ου Θεoφιiνουg.

Δια γα τον ocilοη απ6 τoγ εξιολαμιoμdν o Aγιog
αναγxιiαΘηχε γα πdη ειg ην Kοlνoταιπιγorjπολιν.
Πρι1γματι xατιiφερε γα τoγ γλυτιiloη χαι γα τoν

φdρη oτο μοναοπjρι, αλλα δεγ fταν δυναπj πλdογ

η παραμον{ τωγ ειζ το Aγιoν oQoζ. Δι6τι οι τοιiρ-
xοι αγεxιlλυψαγ τo xρηoφrjγετο τoυζ χι ιjοπευoαγ
να τoυζ ζητrjαoυν. oι ιiλλοι 6μωg μονα1οf εφoβ{-
θηιlαν μriπωE ενo1oπoιηΘoιjγ xαι oι (διοι δι' αυτιi
παρεxdλεοαγ τdooγ τoν ηγοιiμενoν Θεoφιiνην d-
σoγ χcΙι τoν xρυπτ6μεγoν ανει|.rιdν τoυ να φdγoυν
απd το μοναoπjρι.

Πριiγματι o Aγιοg Θεοφιiνηg παραλαβι6ν τoν
ανειpι6ν του ανε1ι6qησεν χαι αφorj περιπλαν{Θη-
xαν λiγιlν xαιρ6ν xατdληξαν ειζ τηγ Σxriτην του
Πρoδρdμου η oπo(α ευρfoxεται πληοioν τoυ A-
λιdxμoνog. Αφorj dμειναν εxε( μεριxιi 1ρdνια xαι
με ηγ πρoodλευoιγ xαι ιiλλιον μονα1c6ν μετεβλ{Θη
η Σx{τη ειg τ6λειoν μονοοτηρι, ο Aγιog Θεoφιiνηg
εγxατdοηoε τoγ αγεψι6γ τoυ ωg ηγοriμενoγ χαι
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MoNΗ ΤlMloY ΠPoΔPoMoY
"ΣKHΤΗ BEPo!ΑΣ"

Ι. ΕΙΣAΓΩΓH

Kαθιig ο επιαxdπτηg ανεβα(νει αrα Πιdρια
μετd τη Γdφυρα τoυ Αλιιixμονα επ( τη< oδοrj
Bερofαg - Bεργ(ναg' αιoθιiγεται ιiλo xαι πεQισ-
o6τε ρο να πλατα[νε ι o ορ ζοιτιig του, o Αλιdxμιo -

ναζ γα χαμηλιδγε ι χαι σ[α μιiτια τoυ \,α ξετυλ(γo-
νται, η μfα π(αω απιi την ιiλλη, oι απdτoμεg
xoqυφdgτων γrjρω βoυνιδν. o δρdμοg δrioxoλοg,
ανηφoριxdg. Σε xdπoια αrρoφri ξεxωρξει μα-
xριιi, π<iνω απd την πρωινrj αχλ{, xαι μιJοα oτο
γαλιiξιο τoυ oυQανo6, x6πoιo δ6ιτρο. Θα μoυ
πε(τε €yα δ6ιτρo μdοα ατιg τιjοεq 1ιλιιiδεg που
€xoυν τα γιiρω βoυνd. OμωE dνα δdντρo ξε1ωρi-

τηg Aγαστασiαζ Πιiπαgη
Ag26ιτdxτoνα Πολεoδιiμoυ

ξει. Δεν 61ει μεγιiλο riψοg xι απλιfνειτα xλαδιιi
τoυ oριξdιπια. To αειθαλdg φι1λλωμιi τoυ θαρ-
ρε(g πωg βρ(αxεται οε αιι,iγια αxινηο(α, υπoβι1λ-
λor.ταE τoν θεατrj oε θρηoxευτιxηxατdνυξη' Ei-
ναι το δdντρο - oι1μβολο. Και δεγ μοιιiξει xαθιi-
λoυ με τoν φο[νιxα τηg dαoηζ στηγ dρημo διιiτι
αυτd. xαθι6g ανη φoρ ζε ι xανε (g' παρουαιιiξεται
ιiλο xαι πιo xoιπιi, ι6σπoυ, αφr]νoιπιig τo xανε(g
δεξιιi τoυ, αγτιχQζει τoν επιβλητιxd xτιριαπιi
dγπo τηg Mονr]g του Tιμiου Πqoδqdμoυ.

Η βαριιi ξιiλινη εξc6πoρτα oδηγε( αro α(Θριo,
με το ηγουμενε[o, τηγ χατoιχ(α του φtiλαxα, τιg
απoθr]xεg τLαLτα dλλα βoηθητιν"α' Eναg πλαxo-

Γενιxrj ιiπoψη η< Moνr]E
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στQωμ6γοζ "δqrιiμοg" με οxαλιd ενδιdμεοαλdγω
τηg υι|.rομετQtχtiE διαφoρdg των επιπιjδων οδηγεf

ατογ δεrjτερο πυλι6να - "διαβατιx6", πoυ με τη

oειρd τoυ απoχαλιjπτει dνα δεrjτερo α(Θριo, 6-

πoυ σι)γα\πιi xανε(g τo Καθολιx6, το αρ1oνταρ(xι

με ιodγειο 1αγιιiτι, τηντgαπεξαq(α, τo μαγειρε(ο
xαι αποθ{xεg τqoφ(μωγ, τoυζ ξενιilνεg xαι ιjναγ

ψυν"τιx6 γι7ρo ( μια μεγdλη xo ιλ6τητα τo β qd1ο ),

xαθc6E xαι 6γα xτ(oμα αε αxriμα Γ με ιo6γειε9
αποθ(xεE xαι xοιτιilνεg oτον 6ροφo που βλ6πουν
πρoζ το xαγιdτι.

ρ6λιΘο λαξευ μdνε g xατιi xαιqoιi g απ6 διιiφoqου g

αoxητ6g πoυ τιζ χQησιμoπoιoιjοαγ για ησUχα-
οτrjριd τουg.

Σ'dλη o1εδdν τη διdρπεια αυτriE τηg διαδρo-

μιig,6που τα α(θρια εναλλιiοαoνται με τιi διαβα-
τιxιi, ανο(γoνται στογ πQoσxυνητ( θdεg xαι φυ-

γdg xαι πρoοπτιx6g ανεπανιiληπτεg. Σε x6πotα
θdοη μ<iλιατα, απ6 xιiποιο belvedere ατα μιαιi
αυτlig τηg διαδgομrig, μπoρε[ να 61ει xανε(g μια
παγoQαι-ιιχr] θdα τηg γ{Qω περιo1rig, με τo "πριi-

I

I

Συνε1ζoνταg xανε(E την ποgε(α τoυ με τηγ
(δια xατειjΘυνor1 xαι πεgνιiνταg xιiτω απ6 την

πτ€ρυγα τωγ xoιτι6νωγ τoυ xτfoματog που αγ6-

φεQα xαι δ(πλα oτo ελαιoτριβεiο, βq(oxεται ο'

dνα μιxq6 "ξdφωτo"' μετηνυπα(Θρια αrαfρωοη
(6ργo πoλιi πg,6oφατo), μια οειριi xελιι6ν με
ιδια(τερη τραπεξαρ(α χαι μαγειρε(o, xιiπoιο ιiλ-
λo xτioμα oε oυνd1εια τoυ πQoηγotiμενου, 6πoυ

λειτoυργοιioε ιεgατιxr{ o1ολrj αrιg αρ16gτoυ αιι6-

να μαζ, παι τι1λοg dγα γαΙοxo με βυξαντιν69 -

πιθανdτατα - τoιχoγQαφ(εg. Aπd πdπoιο οημεio

αυτoιi του γαoιj ξεxινιi oπr] μιxgc6ν διααrιiαεων
πoυ oδηγεi διαδo1ιxd, αλλd πoλιj δι]oxoλα xαι
πoχ6 επιx(vδυνα, oε μεγαλriτερεg οπdg στoγ πω-
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σιγo" πoτιiμι αro βdθog - τογ Αλιιixμoνα rj B(_

στριτσα - χαL τα γ{Qω τ6oo απ6xQημγα 6αo xαι
επιβλητιxd βρι11ια τηg ξαμιiλλαg.

Αριαεεριi διαxρ[νει xανε(g τα ερεfπια τηg

μονliζ Kαλrjπετgαζ με τo πρdoφατα xτιομdνo
εxxληοι1xι, ν"6τω 1αμηλiι τη οxljτη τoυ Aγ(ου
Αγτων(oυ του NεdτεQου του BερoιιiωE, χαι τη
νεροτριβr] τη g Mοιι]g τoυ Προδρdμoυ.

ΙΙ. MoPΦoΛoΓΙA EΔAΦOYΣ

Tο xτιρ ιαxd αυγxρdτη μα τη g Moνrj g xαταλαμ-

βdνει μια dxταοη διiο περfuoυ οτρεμμιiτωγ στο

βουν6 Πι6ρια με r"λ(oη πQoζ τoγ πoταμd Αλιdx-

Γεγιxιi τoπoγραφιxιi διιiγριrμμα ηg



μoγα. To πλdτωμα τoυ γηπ6δoυ τηg μoνrjg δια-
μoρφι6θηxε μετιi απd λιiξευση τηζ πωρ6πετραg
τoυ βρd1oυ χαι οταδιαxri ιooπ6δωαη. Eπιiγω
απιi τογ βρ<ixο υπdρ1ει μεγαλriτεqo πλ<iτωμα,

dπoυ αυναντ6xανεtgoljμερα 6ναν μεγtiλo αριθ'
μd ελαιιiδε\πQων' Για να επανdλθo με οτoν πωρ<i-

λιθοτου λαξευμdνου βρd1ου, απ6το πιo απoμα-
xρυομdνo oημε(o (γι'αυτdν που ειoι1q1εται απ6
την xrjρια ε(αοδο τηg Mονrjg), αρ1ζoυν ασχητα-

ριιi. "οx{τεg" των μoνα1ι6ν { oρθιiτερα των α-
oxητι6ν, λαξευμdνα α'αυπ]ντη μαλαx{ πdτρα με
υπoτυπωδη xαι διiαxoλη επιxoινων[α μεταξf τoυg
xαΘιδg χαι με τη Mονrj.

ΙΙΙ. ΙΣToΡΙKtΙ ToΠoΘETtΙΣtΙ

Η MoNΗ TΙMΙOY ΠPoΔPoMoY',Η ΣKΗ_
TΗ BΕPoΙΑΣ ευρ(αxεται σε περιο1rj ι1πoυ dγ-

Θεγ xαι dγθεν του Αλιιlxμoνα δημιoυρrγofιται,
απ6τη βυξαvτινri αxιiμη επo1rj, ααxητr]ρια, αγιιi-
σματα xαι μoνdg.

Η "Σxrjτη Bιfρoιαg" γ[νεται τdπog παραμoνrjg
επ( π€'ντε 6τη τoυ απoλoγητrj τoυ ηcru1ααμof
Γρηγοq(ου Παλαμd, τoi.l μετ6πειτα μητgοπoλ(η
Θεοααλογ(xηg. Σ{μερα αι6ξοιπαι αxιiμα τo ηαυ-
1ααπ]ριo, η εxxληo(α (ναιδριo Mεταμι1ρφωαηg
τoυ Σωπigοg) παι τo αγ(αομιi τoυ.

Η μoνri d,ρ1ιαε να xτζεται γrjQω oταJ.326 ωg

σταυQoπηγιαxd μoναατrjgι, υπd την υψηλr] επo-
πτε(α χαι πQoσταο'(α τoυ Πατριαρ1ε(ου Kωγ-
στα\ryινoυπιiλεωg. Πεgi τα τdλη του 14ου αιιiγα
oυγπ ε ιπρι6γ ε ι πολλoιj g μονα1orj g, εν ιΛ xατ6' τoν
16o αιι6γα oι μoναχο( φτιiνoυν τουg 200. Στη
oημαντιxrj αrjξηoη τoυ αριθμoti τωγ μoνα1ι6ν
xαθcδg χαι στηγ εν γ6νει αναβιiθμιαη τηg Σxriτηg
αυν6βαλε τα μ6γιαrα ο Aγιog Διoνtiοιοg o ν6οg,
ο oπofog επ€τυγε τιE μεταQQυθμ(οειg:

α) Aναxαiνιση τoυ Καθoλιxof τηg Σxr]τηg.

β) Mετατρoπ{ τoυ αυoτrjματog τηg Σπ{τηg
απ6 αoxητιx6 oε xοινoβιαxιi.

T6αον η Σπtjτη Bερo(αg doον xαι το Moναoτr]-

Qι του Λαξιiρoυ, τo αρ1αιdτεQo τηζ περιo1rjg,
επυρπoλ{θηoαν απιi τoυg ToιiρxουE τoυ Eμπoιi

Λoυμπotiτ Παο<i αττg 30 13 l 1822, oπ6τε εxdηoαν
χαι τα ογετm6" 6γγραφα (1ρυo6βoυλα, οιγ(λλια
x'Χ.π'l) χαL οι 1ειρdγρcιφoι xιδδιxεg xαι 6ται
ε1<iθηoαν xαι οι πληqοφορ(εg για την (δρυoη xαι
την ιαroρ [α των μoναστη ρ ιιiν τη g περιο1tj g. Απd
την πυρxα[ti εoι6θη μιiνο o ναdg τη g MεταμoQφω_
οεωgτoυ Σο:τriροg ο oπο[og διατηρε( μd1ρι oriμε-

ρα εξα[ρετεζ τoιχoγQαφiε g, πιθανιiτατα βυξαντι_
ν6ζ.

Ωg αιτιoλoγ(α για την πυρπ6ληoη ε(1αν oι
Torjρxoι 6τι oι μoνα1o( εβοrjθηααν τoυ επαγα-
oτιiτεg Eλληνεg. 'Γ6τε ιι(ιητιε χαι η βιβλιoΘrjxη
xαι οοiθηxαν μιiνo λiγα βιβλ(α, πoλλιi απ6 τα
oπο (α εxλιiπηoαν ιiαrερα ιj πουλr] θηxαν oτη Δη-
μoτιxrj B ιβλιοθr]xη Kοξιiνη g.

Στη Σxrjτη αγαπαινioθηχε τo αργιiτερo τo
1825 δι6τι oι ιοoλoγιομo( εodδων - εξ6δων τηg
αρ1ζουν απd τιg 23 Απριλ(ου τoυ 1825 (τoυ Αγ.
Γεωgγ(ου).

Eξωτεριxt] ιjψη τηg Moν{g
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Στα 1835 τελε(ωoε η αναxα(νιση του xcιΘολι-

xοιi τηg Moνf g, 6πωq αναγq<iφει xαι η 1ρoνολο-

για oτδ γε(oo πdγω απ6 την ε(οoδο τoυ Nαoιi'

iπομrνη αναxα(νιαη dγινε το 1887' To 1915

xdηxε μια πτdgυγα xελιι6ν, 6ταγ λειτoυργοιiοε

αxdμη η Ιερατιxri Σxολ{.

To t941η Mονl] λεηλατriθηxε' o δρι1μog για
τη Moν{ απd τoγ ιiξονα Bdρoιαg - Mελ(xηg υλo-

πoιriΘηxε τo |956-57. To 1965 υφ[αταται νι1α

αγαxα(ι,ιοη.

Oι περ(oδοι αxμlig χαι πα8αχμηE σ[η μα-

xρα(ωνα ιαιορ(α π1< Mονrig εξαρτωνται απd την

εxdoτoτεπoλιτιxri oυγπυρ(α χαι τη διo(xηoη τηg

Moν'ιig. Tομη στηγ ισroQiα τηg απoτελε( το dτοg

απελευθdρωσηζ τηE περιο1r]g (19Ι2) οπιiτε η
Moνη υπdγεται πλdογ οτη Mητρ6πολη Bερo(αg'

Kαμπαν[αg xαι Nαofοr1g, ενιi ταυτ61ρoνα ατo_

νοdγ τα αrαυρoπηγιαxιi τηg προν6μια πoυ απ6Q-

ρεαν απ6 τηγ πQoνoμιαxη ο16οη τηζ με το Πα-

τQ ιαQχε ιo Kωναταγτινουπ6λεωg'

Η ιδι6τητα τηg Σπfτηg ωg Σταυρoπηγιαχηζ

Moνric επdτQεψε ειE το πατQtαQχε(o γα αoxεi

πληρη dλεγ1ο ειg τη διofxηση χαι τα oιxoνομιιxd

,ηg'roι, ειE τη Moνη να λαμβι1νει oιxoνo1"ιιx{

βoti θε ια αxd,μη xαι απ6 τoν χQατιχ6 πgoΦπολoγ ι-

ομ6 τηg ορθ6δοξη g Pωο(αg τη g Mεγd'ληg Aιxατε-

ρiuηζ, 6πω9 αποδειxγrloυγ απooπdoματα αλλη-

λoγραφ(αg πoυ ι{1oυν δημoοιευΘε('

Tην περ(oδo 1909-1915 λειτοιiργηοε oτη Mo_

νli xαι Ιεgατιxη Σ1ολ{ τηg oπo(α< διευΘυντrig

liταν ο πτυ1ιoι11og ηg Xιiλxηg ιερoδιιixoνog Α-
οτdριοg παπα-Αοτερ(oυ. Η qολ{ ε(1ε δrjο τd-

ξειg,την πdμπτη χαιτην dxτη με ε(xοoι αυνoλιxd

μαθητdg.

tv. ΓENΙΚH OPΓANΩΣΗ TΟY xΩΡoY,
ΛEΙToYΡΓΙEΣ

Tο xτιριαxd αυγxρ6τηματηg Moνrig διαρΘριil-

\,εται oτα επ( μ6ρουg xτ(οματα, 6πωg αυτιi δια-

xρ [νoνται αro γ ενιπd τoπoγQαφtχ6 o1d διo' Γενι -

w$Lιff

f . 
_-ξi
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To xαθoλιx6 ηg Moνrjg' BoErειoανατoλιxrj dψη

ι6"πdντωg μποQε( να παQατηρr]οει χαγεaζ 6τι oι
ιi^1xoι ε(ναι xτιομdγoι xιiθετα πQοE τη φυσιχli
ι'Χiοητου εδdφουE χαι επειδrj η xεxλιμdνη αυτti
ε π ιφdν ε ια δεν ε (γαι επ(πε δη, αλλιi τε (ν ε ι να γ 

(ν ε ι
πoλυεδqιxη, τα xτfuψατα δεν ε[ναι γεωμετριxιi
ταριiλληλα μεταξιi τουg. Tο αξιdλoγo α' αυπjν
την περiπτωoη εiναι 6ττoτη βααιxrj xαι ελαφριi
τεθλαoμ6νη διαδρoμri πoυ ε(ναι oριαμ6νη oτη
Moν{ τLαL πoυ σαν αφετηρiα d1ει την xεντριxli
εioοδo xαι τ6qμα τηζ τoγ γαΤοxο τηg Mεταμορ-
φ ιr1oε ω g τoυ Σωτrj qoE, τα xτ(o ψατα παq ε μ β dλλο -

lτα ι πιiγτoτ ε xdΘ ετα xαι οε ιi με οη oxιf' αημ' αυπjν
με μια ooφ(α χαι otχoγoμ(α oτη διαδo1rj των

χQ'iσεωγ ανεπανιiληπτε<' 6τσι ι.,ioτε ο 1c6ρoE να
ε(ναι ι1μεαα χαταγοητ69 xαt οιxε[og. Tο τελευ-
τα(ο του γνιiριαμα ενιo1ιiεται xαι απ6 τιζ γεγι-
xι1g διααr<iσειζ των xτιoμdνων 6yxων χαι τωγ
αντιοτoi1ωγ εσωτεQιχιδν αυλιiν ι.,5ατε τελιxιi να
πετυ1α(ν ετα ι χd,πο ια ιοο qρoπ (α π ενιiγ xαι πkη-

ρων xαι xιiπoια ιiνεot1 oτην x(νηoη. Αν xαι αυτdg
τιατ6' π6'oα πιθανιiτητα δεν riταν ο σr6χοE των

μαστ6Qων xαι μoνα1ιliγ πoυ τα €lιτιααy, αφof η
xιiλυψη τωγ πoλλι6ν αναγxι6ν μdoα οε xαθoρι-

oμdνo περ(γυρo tiταν το βαoιxd πριiβλημα. Aυ-
τ69 dλλωoτε oι απαιπiσεtE τηζ μoναατιπ{g ξω{g
απ6 το dνα μdρog xαt απ6 τo <iλλo οι μεγιiλoι
πε QιoQ ισμoi πoυ ιjθετε η γεωμετρ(α τoυ ε διiφoυg
(μεγιiλεg xktoειg, οxληριiτητα εδdφουg) εi1αν
oαγ απoτ6λεoμα τη "συσσιδρευση" dγxων xαι
xτιομιiτων χαι τη οτενι1τητα εδιiφουg του εσωτε-

ριxoιi τηg Movιjg.

Η Moν{ περιβdλλεται απιi dναν ψηλ6 τotγo
φτιαγμdνο απ6 πωριiλιθo (rjψοg μdχQι 6 μ. xαι
πdyog μ6χQι 1.70 μ.) πoυ αγιi διααrrjματα ενι-
oγ6εταt απd αιτηρ(δεg (1.2Ο0 X 1.Ο0 μ.). Tα
dΧΧα ν"τΓοψατα πατοιjγ dλλoτε με τη αεγη xαι
ιiλλoτε με τη φαρδ ιιi πλευg<i τoυ g αεoν εξωτεριxd
αυτ6 το(1o. o περιμετριxιig τo(yog υπι1αrη ανα-
xαινiαε ιg το 1 856 (επ( Aγαθαγγdλoυ ηγoυμdνου,
β}'. oyετιx€g επιγqαφd g).

v. ΣYMΠEPAΣMATΑ

Η o16αη τoυ αυγxρoπj ματoζ με το περιβιiλλoγ
τoυ ε(γαι oγ€'oηoqγανιxdτηταg, 6ιταξr1E χαι αQ-
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H xψ{νη 6ξοl ιrπιi η

μoγrαζ ατο βαθμ6 πoυ oι dγxoι διατdοοoνται

τηζ μoQφliζ, τ(')ν

οτιλπαιτων Qυθ-

β6ν, αντιτιio-
σoυν τηγ αQχιτε-
xτονιxr]τηE "εξ6-
λ'ξηζ" }'ιαι τωγ
"επιρροιiν". τη

μεξη των αιoθη-
τιxιδν xριτηρ(ων.
Η 6μφαοη σε αυ-
τri την εξελιxτιxη
πορε(α απoxτ6'

μεγdλo ειδιxd
βι1ρog xαθι6g η
"ΣτLητη'', ωg 1ιil-
Qoζ μoναχιομof
xαι λατρεiGζ, α-
ποτελε( a priοri

χ6Qo πoλιτιομιι-
xd, - xαι επoμι1-

γωζ χαι αιοΘητι-

π<i - φoqτιoμ6νo με τo υπ6βαθqο τηg oρθoδo-

ξ(αg. Η ενoωμιdτωoη αQχιτεχτονιxιiν λεπτομιε-

ρειι6ν με υπ6βαθρo ανατoλιν'6, αx6ψη xαι oθω-

μαν ιx6. xαταδε ιxν{ ε ι τη δη μιoυ ργ ιxri αφο μo (ο.l-

οη διαφ6ρων αιoθητιπι6γ xωδ(xωγ τηζ επομjg
απ6 τoγ xυρ(αρ1o μορφολογιxd xc6διxα τηE oQ-

θ6δoξηE εxxληoιαοτιxη g αρ1ιτε xτoν ιxηg'

ΕΠΙΛoΓoΣ

Απoτελε ( xοινr] πεπo(θηαη dτι η ΣKΗTΗ BE-
PoΙΑΣ πρdπει να αναδει1θεf σε σημαντιx6 x6ν-

τQo τηE oρθoδοξiαζ χαL να αγταποχQιθε( ατην

ιiψιαιη τιμri πoυ τηg επεφriλαξε o Aγιog Γρηγd-

QιoE o Παλαμdg. Ωg xαθαγιαoμdνοg τ6πog θα

πρ6πει να επιτελε( τoν πριiτιοτo ρdλo τoυ πoυ

ε(ναι αυτdg τηg λατgε(αg τoυ Θε(ου. Oποιαδriπo-
τε <iλλη χariση των xτιαμd,τωγ χαL υπα(θριων

1ι6qων τoυ θα πρdπει να ενιαxιiαει αιπ{ την ιδdα

χαι να αγαδειy.νf ει τo αυμβολιομι1τoυ υπ6ρτα-

του Oιτog.

To εfλογo ερci:τη1-ια πoυ αναφιiεται εfγαι o

τρ6πog δ ιαπj gηoη < xα ι αl'dδε ιξη g τoυ oυγxρoτrj _

ι.ιατoζ ηg Moi'r]g. Mεριxd xτ(αματα η μdρη τoυg

61oυν υπoατε( oημαιτιxdg φθoρdg, ενιδ μεqιl'6g
απ6 τιg xατd, xαιρoιjg επεμβd,oειg αλλoιι6νουγ

Moνri

xυρ(ωg παρd,λληλα με τιE xλ(οειg εδdφουg' η

xυρ(α διαδqoμrj xατd μrjxοg τoυ συγχQοτr]ματog

1αρ<ioοεται xdΘετα πQoζ τιζ xλ(οειg, πολλο( 1ι6-

ρoι 6πω9 η "φιιiλη"' o ψυxτιx6g θd'λαμog, ο ναdg

ηg Mεταμορφcδoεωg του Σωτrjρog "α}tουμJrofν"

,i oxημo'ζoνται oε xoιλ6τητεζ τoυ βρd1ου απ6

πωρ6λιθο: το αυγxρ6ημα εvτιioοεταιoμαλd αιoν

ευριiτερo χι6Qο απd d,πoιpη xλ(μαπαg, χa1iσηζ

υλιxι6ν xαι αυνriπαgξη ζ με τιE ιδ ιαιτερ6τητεζ τoυ

φυoιxoιi τoπ(oυ.

Eπf πλdoγ, η "Σxtjτη" εiγαι απτri μαρτυρ(α
των εξελιxτtτιrlν φd,oεων τηg εxπληoιααrιxrig

αQχtτε χτoν tτιηg oτoν τ6πο μα g. To πλdoν αυ θ ειπ ι-

x6 ν;r(αψα,o ναdg τηg Mεταμoρφc6oεωg του Σω-

τriQοζ, παq' 6λo το μιxq6 τoυ μdγεθοg, δ(νει το

μ6τqo τωγ δυγατοτriτωγ χαι τηg αιoθητιxrjg τηg

βυξαντινfg ναoδομiαE. Στ' dλλα xτioματα' αυ-

μπεριλαμβανoμdνoυ χαtτoυ KαΘoλιxοιj, η υσrε-

ρoβυξαντινli, η νε6τεqη μαxεδoνιxηxαι η λα-

τρευτιxrj αQχtτε1'ιτoν ιτιη εψλ'('xo\ται αε dνα α-

δια(ρετo oriμερα αιiνoλo, 6που ο επιox€πτηg

oυγαγτιi συμπυχνωμdνη τη νε6τεqη ιαιορ(α του

τdπoυ μαg. Στα αQχtτεχτoγιxd' μdλη των r'τιρ(ων

χαt τα διαxοoμητιxd μοτiβα, ΦηV xαθαρ6τητα
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ην πQdΘεση τηζ αQχιχηζ μοaφiζ. Η αποxατιi-
σταση αυτοjγ των xτιρ(ωγ xαθioταται επιβεβλη-
udνη, ενι6 απαιτε(ται εξειδιxευμιJνη xαι πολυε-
δριxrj γνι6oη τηg τυπoλoγ(αg, τηg μορφoλoγiαg
7.αL τηζ οιxοδoμιxrjζ τdyJηζ τηg βυξαντιυig (μα_
z ε δoνιxri g) αQχιτεχτoγιxr] g. Γενιx6g xαν6ναg πoυ
ερμηνει'iει xαι αξιοπoιε( την ιo1tioυοα διεθνri
ι,ομoθεα(α ε(ναι ιiτι οι επεμβιiοειg θα πρ6πει να
.1(νoνται xατιi τρdπo ιδαεε η xαταoxευηγα αγα-
δειxvtiει τηg βαοιx6E αQχds oργdνωηg χαι μoQ-
φ1E τηs li η μoaφ{ πoυ εi1ε oε μια πoλrj σημαγτι-
xrj ιαιοριxli φιiαη τηg. oιαδrjποτε επ6μβαη θα
πρdπεινα oιfβεταιτo "lτΝε{ψα'' τoυ παλιori 1ωρ(g
να τo πρoδ(δει, αλλιi xαι χωQ(E γα το μιμε(ται.

Η Σxητη Bερo(αg ε (γαι επιτυx{ g αυνδυααμιig
εxxληοιαατικri g xαι μαxεδoνιxrj g αρ1ιτεxτoνι-
z{ g. E(ναι o t π}'cπεtε g xαι oι δρ6μo t πoυ oγε ιQευ -

τηxαψε, μ6QοE τηE oγεtQεμ6γηg πoλιτε(αg που
αναξητoι1μ ε απ6τ6τε πoυ επιxε ιρrjoαμε την πρc6-

η παιδιxrj μαg ξωγραφι<i. E[ναι o πολυoliμα-
ιτοEτιiπog _ medium - γιαηγ επιxoινωγ[α με το
Θε(o. Eiθε τo μαxεδovιx6τoπ(o, με τη δραματι-
x6α1τα, την αειθαλλοrioα φιiη 1{,αι το νεριi ωE
αroι1ε(o xιiθαρηg, γα xαθιαrιi αυτi ην πρo-
οdγγιoη ετα69 απιi επιθυμητητιαι εφιτιτη.

Η Mονti Tιμfoυ Πρoδρ6μoυ θα πρldπει ιi1ι
μdνo να διαoωθεζ αλλd xαι να αναδειxΘε( αε
xdιπρo του α6γxρoνου θεολoγιxοri προβληματι-
ομoιi. o ευα(οθητοg 1cδρog ηg Mαxεδον fug 6yει
ανιiγxη απd πειατιx6' xαι δια1ρoνιxιi τεxμrjρια
για τηγ αδιιiλειπτη πρoοφoριi τηg Moνιjg αια
ιδαγιxιi του Eλληνιxor1 Πνειiματog xαι ηg Oρθο-
δoξ(αg.
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BιβλιοπαQoυο(αoη

Axιλλ6α Φ. Γκo0τα

Η NAOYΣA ΣTON 190 AlΩNΑ
1822_ 191 2, εvεvηvτα xρ6vια αvαμOvηg και δημιουργιαq

"Δεκτη xd.θε xαλoπρoα[ρετη xριτιxη, iατω xαι
πιxρη. Η αydπη μoυ yια τη Nd'oυαα [αωg xd'που

u" μi oδηηαε αε υπερβoλ€g xαι oφd"λματα" '

E(ναι οι φqdoειg αro τ6λog τoυ πρoλ6γoυ, τoυ

βιβλ(ου nou ,Edδroε o NAOYΣAΙOΣ πoλυγρα-

φ6τατog χαι συγεQγιiηg μαE αrη NΙAOYΣTA
επ(τιμοE διxηγ6qog ξιλλdαg Γxoιlταg'

Η αγdπη τoυ για τη Nιiουoα εiναι μεγti\ xαι
πιiγτoτε την απoδ ε ιxνιi ε ι, 6 μωg o oρθoλoγ ιoμd g

τoυ, σε doα αφορo{ν την ιατoρ(α τη g π6λη g xαι τo

dμπειρo ερευνητιxd xαι xρπιπ6 μdτι του, πoτιi

δεν τoγ oδriγηοαν oε υπεqβoλdg.

Eτoι xαι αε αυτ6γτoν εξαιρετιπιi επιμελημdνo

τdμoτων 140 oελfδων, δεν ιiφηoε νατον παρααti-

Qεt o αυναιoΘηματιoμ6g τoυ Qoμαγτιποιi, που

iριiβεται πioω απ6 τoν τ(τλo τoυ διxηγ6ρoυ'

Tαξιν6μηoε παι εξ6δωσε, σ'αυτ{iτο βιβλ(ο dλα

τα dρθρα πoυ xατιi xαιρoιig ε(1ε δημoοιεdαει
o'η πIλOYΣTΑ χαι στη "Φωνη τηg Nαοriοηg"

,oδ,rrE χαι μια πQωτoεμφανιξ6μενη μελdτη του,

για δ(i<,α,.o xαι διxαιoπqαξ(εg, που 6γραι|-rε ειδι-

xd για τη νειiτερη ιoτορ(α τηE πdληg xαι θα

παQoυσLασ[ε( ατo xοιγ6 τηg Nd'oυoα^g τον ιiλλο

μ{λ, με τoν τfτλo -NΑOYΣA 19og - 20οg αιι6να9

(μiα dxδoαη 400 oελ(δων oε μεγdλo μdγεθog τηg

πoι. ETAΙPEΙΑΣ NAOYΣΑΣ).

o A1ιλλ6α9 Γxoriταg εxτ6gαπd τη διxηγoρ(α,

την οπo(α dqιαrα υπηρdτηoε, δεν dφηνε ευχαι-

ρJo *on ελειiθερo 1ρdνo τoU, να μην αα1οληθε(

i,u 'η, 
αγαπημ6νη τoυ δημοoιoγραφiα,-με dρθρα

σε εφημεQfδεg xαθιig τη συγγQαφr] dλλων αυτο-

τελι6γ'εxδdσεωγ, <iπωg το "N6o oιxογενειαx6
Δ(xαιo" χαι τα "Mαxρ6αυρτα Xρ6νια'''

Aπ6γoνο9 τηg παλαιd,g Nαoυoα(ιπηg oιxογd-

ν ε rαg τλν Γπoυταf ων γ ενν{ θηπε oτo Kιiιρο, oποri -

δααε αrη Γαλλιxrj Eψoριxri Σxoλrj xαι νoμιxdι

τηg Λευ}iriE Σαμαqιi

oτο Παγεπιαrη μιο Θεooαλον(xη g.

Πoλdμηoε ατoν EλληνοTταλιx6 π6λεμo, πtiρε

ενεργd μdQog αιην Αντ(αιαoη xατιi των Γερμα-
νι6ν xαι αυτr! η ανεξαρτηα(α τηg oxdι[tηg χαι των

ιδειδγτoυ ε(ναι δι<i1υτη αε doα θdματα διαπραγ-

ματεtiεται.

Eτoι xαι o πιo απλdE αναγνι6ατη9, Θα διαβd'οει

με ιδια(τεqη ευ1αρfατηοη τη Διαx[νηση τoυ

εμπoρ|oυ ατη Nd'oυoα τoυ xτεQασμ€νου αιcδνα'
Tιg ερyαoιαx€g αψi.αειg, Tη θ6oη τηg ψνα(xαg
στην xoινων[ατηg παλαιd.g Nd"oυσαζ' αx6μη xαι
yια.'. παλαιoι3g ποδooφαιριxoιig αyc6ν εg'

Kαι dλα αυτιi αφιερωμdνα ατην πoλfτιμη αιjν-

τQoφo τηζ ξω{ζ τoυ. τη γλυxιiτατη για dλoυg μαg
"Eλεν(τσα".

Αal,ιnEξ Φ. t'K{}}'l'Α

}{ ΝA{}}',Nλ
t.ΓΦΝ

11i: ;ξΙΩΝΑ

lsl*_lι-il,
Ξ'rΞ'r'i'l:Ξ 7-c r:ν'.rx.

ι"ι'9υ*iri ν.a'.

Ε'r,1ι''rlνp-γiα 
'<

ξ,'i'"l.,',,r'φ,'i, eiη &{:}ΞΙ λΙ,
{ι\ ε r τ *'t" * κ t x" ι, l\}\| 1l
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μετα

ΕπαvασΤατικ6g κιvησειq σTη Mακεδov[α
τO 1B30

του Γεωqγioυ Ι. M(vταη

Απ6oπαoμα τoυ βραβευμiνου απ6 την Αxαδημiα Αθηνων βιβλioυ τoυ συyεQyd'τη μαg Γεωρyioυ
Μ[νταη ''ΕΘNoΛoΓΙKH Σ''ΙnΘΕΣH TEΙΣ MΑΚΕ'ΔoNuΣ (ΑPXΑΙ)THTΑ, MΕΣΑΙΩNΑΣ, NΕoΙ
XPoNoΙ)'' αελ 2]7-219, τoν oπo[ο η Πoλιτιoτιxη Εταιρε[α Ndnυoαg xαθιΙιg 21αι η Συνταxτιxη
Ε π ιτ ρ οπη τη g " N ΙΑoΥΣTΑΣ'' oυyψα [ρ ε ι.

Ι'εrλργιοq Ι. kliνταηg

ΕΦ}Ν {lΑ*ΓΙΙ{Η
XΥΙ\ {*EΣ}"Ι

Ti-{t n'{ΑK{ΔΟF;ΙΑΣ
i ι:'}..iJ1]''}1 | \. ιΙ|']riΙ-i).']\:. 1,:.ill 1i,1j'1l ]1,

Αμdoωgμετιi
την iδρυη τoυ
ελληνιxof xριi-
τoυg (1830), ιi-
πωg rjταν φυσι-
x6, οιπ6θoιτων
Mαxεδ,6νωνγια
εθνιx{ απoχα-
τι1αιαη dλαβαν
oυγxεxριμι1νο
πε ρι εxd μενo:
τηνdνωημεηγ
ελεrjΘερη Eλλd-
δα. Γι' αυτ6 τo
λ6γo, xαθ' ιiλη
τη διιlρxεια τoυ
19oυ αι,. η Mα-

xεδoγiα βριox6ταν σε επαγασ[ατιx6 αναβρα-
οpι6, o oπo(og λιiμβανε μοaφrj εξdγεραηg xιiθε
φoQd που oι διεΘνε(g ουγxυρiεg riταν xατdλλη-
λεg. Eπιπλdoν, υπr]ρ1αν δrjo παριiγοντεE πoυ
επdτε ιναν αυτητην ιι"ulιiοτααη : α) η (δρυoη ελλη -
νιxι6ν πρoξεγε (ωγ oε πoλλdg μαxεδονιxιJg π6λε ιg
(Θ εαααλoν fuη 1833,Kαβιiλα 1 835, Θdoo g 1845,
Σ6ρρε9 1856, Moγαατrjρι 1859), γεγoν,69 πoυ
υποδrjλωνε τo ενδιαφι1Qoγ τoυ νεoαtjoτατoυ ελ-
ληνιxo{ xqιiτoυg για τον βιiρειο ελληνιαμd β) η
{παρξη πoλλc6γ μαxεδdνων πρooφfγωγ στo ε_

λειi θε qo ελληνιxd xρι1τog, αρ1ιxd αγωνιοτι6ν τη g

επαvdoταoηE, πoυ παρ6μειναν στo ν{iτo, l{αι
xατ6πtν γιjωγ απ6 τη Mαxεδoν[α φoιτητιiγ οτο
πανεπιατrjμιo τηζ Aθ{ναg. Αυτο( οι μαxεδ6νεg
πρdoφυγεg οgγανι6νονταγ σε φανεροrig { μυoτι-
xoιig αυλλdγoυζ - ανιiλογα με τo αγ η πoλιτιx{
τoυ xρι1τoυg rjταν υπdρ rj .ιατα τηg "μεγιiληg

ιδdαg" _ αυλλdγoυg που xαλλιεργoιioαντην ιδdα
επαγαοτιiοεων σrη Mαxεδoγiα χαι σΓιE ιiλλεg
υπ6δoυλεg περιο1ι1g, 6πω9 η Eταιρε(α Φιλoqθo-
δ6ξων, η oργιiνωαη Mαxεδιiγων Φoιτητι6ν παι
xυρ[ωg η Πρoπαqασχευαστιxri Επιτροπri των
Mαxεδ6γων με πρ6 εδρo των Aνδριjα Πιiιxo. Κεγ-
τριxrj μοaφi αυτι6ν των αυλλdγωγ επi τρειg δε-
xαετ(εg υπrjρξε o Toιiμηg Kαρατιioοζ, γιoζ τoυ
γαουοα[oυ oπλαρ1ηγo6 τιαt αξιωματιxdE σΓoν
Eλληνιx6 ατρατι1, xαθι6g χαι o αιραηγdg Mα-
xρυγιdννηg, ο oπo(og παqdτρυνε τoν oπλαq1ηγ6
Ιλλαρ(ωνα Kαρατξιiγλoυ να αναλdβει - για τηγ
πQο ετo ι μαα(α τη g επανtioταoη g - αρ ματoλι1 g ατα
Mαντεμo1ιi:Qια τηE Χαλxιδιxrig, ιiπου τελιxιi ε-
xτεχiaτηxε απd τoυg Todρxoυg τo t841'

Η πρι6τη xατιiλληλη για επανιiαεααη διεθνrjg
oυγxυρiα παρlουoιιiοτηχε το 1939-184t με τηγ
ανταρο(α xατ6" τoυ οoυ}ιτιiγoυ εx μdρoυg τoυ
xαταγιiμενου απd την Kαβιiλα 1εβ(δη τηg Αιγιj-
πτoυ Mε1μ 6τ A)η (πατ6ρα του γνωαεoιi Ιμπqαrj μ
παod). o Tαιiμηg Kαρατιioog ξεx(vηαε για τη
Mαxεδογ(α, αλλιi εμπoδfoτηxε απd θαλαααoτα-
ρα1rj xαι τεχιx6. μαξi με πoλλοr1g ιiλλουg Mαxε-
διiνεg προτ6μηοε γα πι1γε αrην Κρrjτη, για γα
αυμμετιiα1oυγ στηγ εxε( επαν d(παση xατ6. των
Tοιiqxων ιjμωζ, η πατααroλrj τηζ χQητιχrjg επα-
νιiατααηg αποθιiρρυνε ανdλoγεE πρoοπιiθειεg
οτη Mαxεδογ(α xαι ατιg dλλεg υπιiδoυλεg πεgιο-
1dg. Mιiνo o οπλαρ1ηγ69 Bελ6ντξα9 xινriθηxε
πρoζ τo ξιo oqοg με πλοιιiρια, αλλιi πoλιi
oriντoμα αναγxιiατηχε να επιαερdψει ατη Θεo-
οαλiα, γιατ( τoυρxιx6g ατρατιiE ειαdβαλε αro
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Aγιo'oροg με αxoπ6 να πνξει αro α(μα xd'θε

or'or'u'qλ iπαγdαταοηζ. Η οημαντιx6τερη εξd-

γεQση oτη Mαxεδoνiα μετιi το 1821-1822 oη-

μriωοη*' την ιiνoιξη του 1854 με τηγ ευxαιρiα
τηg εμπλoxriq τηs Toυρx(αg στoν Qωσoτουρxιx6
xλι, xατ6π,ν στoν Kριμαixd π6λεμo (1853-1956)'

Mε την υπooτriριξη τoυ Oθωγα, σχηματ(οτηxαν

τρ(α dνoπλα οι6ματα μαxεδ6νωγ προoφιiγων πoυ

ειodβαλαν οτη Mαxεδον(α για να πρoxαλdοoυν

τον γενιxd ξεαηxωμ6 (dνα oι6μα oτη νοτιoδυτιxlj

Mαxεδoγ(α, dνα d.λλo αroν Oλυμπo xαιτoτελευ-
τα(o υπd τoν Tod,μη Kαρατd,οo πoυ ε(1ε τον τ(τλo

"αρ1ιατρdτηγoE τηζ Mαπεδoν(αζ" στη Σιθων(α

'ηj 
xoλx'διxrjg). oμωE, η διπλωματιxr] xαι η

orρorrr',.rri παρdμβαση των Aγγλογιiλλων, που

rjταν oυμμαχoι τηζ Tουρx[αg, εξανd'γxαoε αυτιi

τα ιjγoπλα o,6μo'ono επιoτρdψoυν στο ελληνιx6

βαα(λειo.

Ndα προοπdθεια εξ6γεραη9 oτη Mαxεδον(α
oημειιiθηx ε xατ6"τη διdρxεια τηg μεγd'ληg xQη-

τιxrjg επανιioταoηg τoυ 1866-1869, με επtχεφα-

λrigτουg Λεωγiδα BoιjλγαQη χαιχαπετdν _ Γεωρ-

γαrη 'o, 
Mαδεμo1ωριαν6, oι οπo(οι, με μιιρ(

dγoπλη oμdδα 25'30ατdμων, οτατdλη ΑπQιλ(ου

τoυ 1866, απoβιβιioτηχαγ στηγ oρμfλια Xαλxι-
διxr]g. oμωζ, τoυE αποxriQυξε η ελληνιxη xυβdρ-

νIσT, η oπo(α dφταoε oε οημε(ο να ειδoπoωiαει
oγετ;ιx6'τιg oθωμανιxdg αρx6g γtα να απoοεioει
τυ1dν ευθrjνη τηg dτοι, μd1ρι τον Ιoιjγιo τoυ ιδ(oυ

6τoυ9, οι Τofρxoι oυνdλαβαν τον BοιiλγαQη χαι
o1εδ6ν 6λoυg τουg dντρεζ τoυ. oμωζ, αξζει να

oη μειωΘε( 6τι εxεiνη την επo1rj εxατoιπdδεζ Mα-
xεδ6νε g xατd βηxαν ατην Kρrjτη ωg εθελοντdg για
να πολεμriοουγ οτη μεγdλη επανdαιαοη του 1866,

απoδειxγrjογταζ μ' αυτd τoν τριiπο την αδιdoπα-
oτη ενdτητα τoυ ελληνιoμor1: o μoναστηριιiτηg
Αναοτdοιog Bαφειdδηg o1ημιiτιοε εθελοντιxι5

oι6μα xαι oιηoτιΙlθηxε πολεμιδνταg oτην Kρrjτη,

εγc6 πoλλo( εΘελoντdg dφυγαν xαι απ6 τo 1ωριd
Mπorjρι τηg Φλι6ριναg.

Η μεγαλιiτεQη χLνητoπo6ηoη του ελληνιομoi
τηg Mαxεδον(αg 6λαβε χ6Qα τη διετ(α 1877-

t8z8, oε περ(oδo xρfοιμη για τo μdλλoν 6ληg τη

Bαλxανιx(ζ. Ηδη, εi1αν πρoηγηθε( η επανdoτα-

ση τηζ Bοονfαg - Eqξεγoβ(νηg (xαλoxα(ρι του

1875) χαι τωγ Boυλγιiρων (Απρλιog 1876), οι
oπο(εg xαταπν(γηxαγ στo α(μα απ6 τoυg Toιiq_

xoυg. Eτoι' τoν ΔεπdμβQLo τoυ 1876 εxπρ6σωπoι
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τωγ ευQωπαΤxιiν δυγdμεων αυν{λθαν αrην Κων-

oταγιwo{πολη για να ξητrioουγ απ6 την Υιμηλ{

Πri\ ευρriτατεζ δ ιοιxητιxιJg μεταρρυ θμ[αε ιg xα ι

τη δημιουργ(α διio αυτ6νoμων βιλαετιι6ν oτην

ε παγασ[ατη μ€νη βουλγαq ιxri πε ρ ιο1ri, ενι6 η qω-

οιxri διπλωματiα π(εξε να περιληφθεf oτo δυτιxd

βιλαdτι αxεδdν dλη η Mαπεδoγ(α, μολoνciτι δεν

εf1ε xαμιd ανdμειξη ατη βoυλγαριxr{ επανd'oτα-

οη. Oι Eλληνεg τηg Mαxεδονiαg διdβλειμαν ε-

γπα(ρωg τογ x(νδυγo πoυ διdτρε1αν γι' αυτd το

i6γo, ,rρooπdθηoαν να αντιδρι1,αoυγ ιιε δεxιiδεg
παραατιi,oειζ χαL dγγραφεg διαμαρτυρfεg που

τιg υπ6γραιμαν 1ιλιι1δεg Eλληνεg πQoζ τoυζ πQε-

oβευτdg των μεγdλων δυνd,μεων. Πραγματι^λd,

tiταν εντυπωoιαxη η χινητoπo(ηoη των Mαxεδd-
νων εxε(νη τηγ ισ[oQιχrj oτιγμrj. Eγδειxτιxd', α-

ναφdqεται μdνo τo Yπιiμνημα πQoζ εν Κωναrα-
ντινουπ6λει αιlγdδQιογ τωγ μεγdλων ευρωπαi-

xιiν δυνιiμεωγ, τo oπo(o ιjαrειλαν oι Eδεooα(oι,
6που δriλωναγ 6τι ε(ναι Eλληγεζ }'ιαt δεν επιθυ-

μoιiν να περιληφθεi η πdλη τoυg οτo ν6o βουλγα-

ριxιi xρdτog. Αx6μα, αξζεινα αναφερθε(η Δια-

μαgτ,fρηαη των Eλληνων τηE μητρdπoληζ των

Σxoπ(ων, πoυ απευθιiνθηxε οτo αυν6δqιο τoυ

Bε ρoλ(νoυ τoγ Md,ιo τoυ 1878, την oπo(α υπdγρα-

ψαν 14.000 dλληνεg xd,τoιxoι τηE πεQLoχηg Σxο-
π(ων, πρωτειiουοαg τoυ σημεQινori xρατιδ(oυ,

πoυ αγτLπoιε(ται τo ιiνομα Mαxεδoγ[α.
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ANΑMNΗΣE|Σ AΠ0 ΤHN NAOYΣA
Toυ ιiλλoτε Γυμνααιιiq1η Γ{αoιiοηE x. Ηλ. Moυνδqdα (+)

''Ηταv, ενθυμofμαt, η 29η Ιουγioυ 1951 6-
ταν 6φθαoα διd πρι(lτην φoρdν εtE τηγ Nιioυ-
σαν.

Η πdλιg, dφεqεν απ6μη παγτoιj τα αγεπo6-
λωτα τραιiματα τoυ συμμoριπoλdμoυ. Παιτοrj
ερε(πια τLαL 

'lαταστaoφf. 
oλoι oι dνθρωπoι

ομιλoriααν με φρfxην διιi ταg ωμoτηταE χαι
ταg αxληρ6τηταg τoυ σLιββoριτoπoλι1μoυ. Kαι
dμωζ δεν ευρrjxα oιiτε μioη 6ντoνα, 6πω9
αλλori, οriτε π6θoγ αντεxδιπηοεωE. o ημερog
z"αι βαθε ιd πoλιτιαμdνoζ χαQαχτrjρ τoυ Nαoυ-
oαioυ ηΘελε να ληαμoνηoη xαt να oυγ1ωρη-
ση.

Η πρι6τη μoυ αυτri εντιiπωoιg δεν διεψειiα-
θη xαι xαα6'ταεπdμενα 6)1)2) 6τητηgυπηQε-
o(αg μoυ ειs τo Γυμνιioιoν τηg Nαoriαηζ. Tα
παιδιd τLαL τα xoρfτoια τoυ γυμγαα(ου, ειE
dλαE ταg εxδηλι6oειE τηζ α1oλιx{g ζωis, η-
oαν rjμερα xαι πoλιτιαμι1να, με αγ<iπην xαι
xαταν6ηαιν, 6στω χt αν ανrjxαν εtζ oιχoγε-
νε fαg διαφ6ρου πo}'ιτtxη5 τoπoθετrjαεωg.

Ζωηρdν επ(oηg xρατι6 την ανdμνηοιν απd
τηγ γoητευτιxην μoυαιx6τητα τηE γλιiαoηg
τωγ Nαoυσα(ων, 6πω9την dξηoα εLE ταζ εισt-
τηρfoυg εξετιioειg τωι, παιδιcδν τoυ δημoτι-
xo(l, πoυ 6γιναν ειE ταE αQχdζ τoυ Ιoυλ(oυ.
T6τε αγτελriφθην π<iooγ γνriαια χαι αQχαιo-
πρεπηg εoc6ξετo η ελληνιxrj γλc6oαα ειg αυτrjν
τηγ ιστoQιιην περιoxηy τηg Eλλιfδog, πdαογ
αxμαioν ητo τo φρ6νημα τo ελληνιxιiν xαι
διατ[ η Ndουoα ε[xε 1ρηαιμειioει ωE oρμητri-

Qιoν χαι βιioιg των ηρc6ωγ τoυ Mαxεδoγιxorj

Αγωνog.

Φυαιxιi,
παγτoιi η-
oαν ξωηριi
τα [1νη τηg
χαταστ8o-
φrjE, ιδ(α ειg
τo x6ντρoν
τηg π6λεωg.
To μdνoν ε-
oτιατιiριoν
ητo τηg xυ-
ρ[αg Παπα-
φιλ(πoυ,αrε-
γαξ6μενoν μι1oα ειg ι1να αrρατιωτιx6ν παρd_
πηγμα. Exεi εγευμ<iτιξαμεν 6λoι oι υπιiλλη-
λoι.

Kατ6λυoα ειζ τo ξενoδo1εioγ τηζ xυρfαg
Bαλταδc6ρoυ, πoυ ε(γε τι'τLrlει μεριπd, γdα δω-

μι1τια πQoζ τoγ δρ6μoν, εγι6 τo εαωτεριx<iν
τoυ ξενoδo1εioυ ητo ειg xατdcπαoιν πρωτd-
γoγoγ. Kαι dμωg πdooγ ευγενιπη παι πρ6θυ-
μog rjτo ηxαΧηαυτri Nαoυoα(α Δdαπoιγα, χαι
πdαoγ ευ1d,ριατoγ μoυ xατ€oτηoε την διαμo-
νtiν!Eμπρ6gαπ6τo μπαλxdγι, ειE dγα απιjγα-
ντι ερεfπιoν, υπrjρ1ε μιd φωλειi πελαργι6ν,
χαι παQαχoλoυθoιjoα με αληθιν{ν πρool]λω-
σιγ, τηγ ξωfγ αυτιδγτωγ αγαπητcιiν xι' ευλoγη_

μιiνων πoυλιc6ν, πoυ η ο'xληρ6τηE των ελλη_
γωγ τηE παλαιdg Eλλιiδοg τα €xαψε γα μη
πληoιdξoυγ χαγ ειE ταζ xdτω τηg Θεooαλ(αg
περιo1dE. Eιg την Nιioυααν, 6αα 1ρ6νια υπη_
qι1τηαα, δεν ενθυμoriμαι γα εiδα πoτ6 παιδ(

o (+)Ηλ(αg Moιlνδρ6αg
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να εγoχληση πελαQγ6ν. Kαι το μ6νoν μoυ
παρd,πoνoν ητo 6τt' ενιΛ εtζ τo απι1ναγτι τoυ

γυ μναofoυ Δη μoτιxdν Σ1oλε ioν υπliρ1αν τρε ιg

φωλιdg πελαργ16ν, ειζτo Γυμνιioιον oυδ6πoτε

εyxατεoτdθηoαν, πρι1γμα πoυ δεγ μπ6qεoα
πoτ€ να τo εξηγ{oω.

Αντιθ6τωg ενθυμor1μαι τι αγι6να9 εxdμαμε
διd να εxδιc6ξωμεγ τα 1ελιδ6νια απ6 τo Γυ-

μν<iαιoν. E(xαν εγχατασταθη ωs xυρfαρ1oι

μ6αα ειg 6λαg ταg αιθodααg. MαE ελ6ρωναν

τoυEτo(1oυg xατdτρdπoν φoβεQ6ν, η δε φλυα-

ρ(α των ημπdδιξε τo μ<1θημα. E1qειιioθη μια
oλdxληρη διετ(α αγιδvog δια γα τα εxδιι6ξω-

μεν απ6 ταg αιθodoαE, παρ' 6λην την αγι1πην

μαζ πQoζτo ευλoγημεγον αυτd πoυλ(, πoυ διd
την Nd,oυoαν με τιg dφθoνεE μυ(γεg riτo αλη-

θινd ευεργετιx6ν. Eυτυ1ιδg δεν απεμαxqfν-
Θηααν εντελι6E αλλ' dxτιoαν τιζ φωλιdg των

ε tζ τoυE εξωτεριxo6g τo(γoυgτoυ γυμγασ(oυ,
dπoυ δεν ενω1λoι]oαγ πλdoν xαν€να.

Αυτ69 ηααν oι πρcriτεg εγτυπc6αειg μoυ απ6
την ωρα(αγ Nd,oυoαγ. Π6ooγ με εf1εν εγθoυ-

αιdαει η ζωηρd γραφιx6τηg τηg π6λεωζ, τLα-

θι6g xαι η παγoQαματτxη θ6α τηg χαι ot εξαG
σιεE oμoQφιdg των εξo116ν τη g, 6πωg τoυ αoιiγ-
χQtτoυ Aγioυ Nιxoλd,oυ, χαι τωγ πηγι6ν τηg

"Aρd,πιτσαg".

Πρooεπιiθηαα, 6λα τα 1ρ6νια πoυ ι1μεινα

ειζ τηγ Nιioυoαν, να xd,μω 6τι xαλriτερoν

ημπορoιioα με αγιiπην διιi τα παιδιd χαι τoυE

γoνεig των. Ταg μιxρdg υπηρεα(αg πoυ πQο_

o6φερα, μoυ ταζ απdδωxαν ειζ τo δεxαπλdι-

αιoν' Mε ξωηριiν αυγxiνηoιν ενθυμodμαιτoυζ
xαλolig φiλoυg τoυ Γυμναα(oυ, πoυ αυγετιjλε-

σαγ με xιiΘε πρoθυμiαν διιiτην βελτfωoιντων
ελλε(ψει6ν τoυ. Eιg τα πριiτα μαg βf ματα μαE
εν(α1υαε γεναιoδιiρωg απ6 το Δημoτιxdν Tα-

μεioν, αλλιi τLαLτo ατoμιxdν τoυ, o αληoμdνη-
τ6E μoυ Φ. K6xxιγog. Eπειτα εια6ρρευααν
αδιdxoπα αι δωρεα( τωγ ευγενtxιilν xατoG
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xων, 1d,ριg ειζ ταζ πρoαπαθε(αg τηg Σ1oλιxηg
Eφορε(αg, τηg oπo[αg πρdεδρog {τo ο Θαυμd-

σtog χ. Φiλιππog Αρnηg xαι ταμfαg o λαμπρdg
x. Αγτι6γιog Παπαδdπoυλog. Aπ6 τoυg ευεQ-

γ6τα9τoυ γυμγαo(oυ πoιoγ να πρωτoθυμηθc6;

Kαι πωg να ξε1ιioω τoν μdγαν φiλoν τoυ γυ-

μναo(oυ x. Ζαφενρd,xt1ν Γoυργoυλιιiτον, ειq

τoγ οπofογ οφελoμεν }ιαι τηγ εx 1000 δoλλα-

ρ(ων δωρεdν ειg τo γυμνιiotoγ τoυ x. Tρdμπα-
xα'xαΘι$gχαLτoγ 6ξoxoν φiλον μαζ χ.Kυριιi-
xoν Xατξηδημr1τρ(ου, εtE τoν οπo(oγ oφεfto-

μεγ σπoυδαiα xληρoδoτηματα ευγενo{g
Nαoυoα(αζ, πoυ μαg επdτρειpαν να xτ(oωμεν
την επ( 20ετtαν ημιτελη α(θουoαγ ειE τηγ αυ-
λην τoυ γυμναα[oυ. M6γαg επ(αηg φλog τoυ

γυμναoioυ ειg πdααν ευxαιρ(αν υπrjρξε ο

αιδεαιμιiτατοg παπd - Aγαoτd,oηg Σαρd,τoηg,
o διαπρεπr1g διxηγ6QoE ?1,αι νυν βoυλευτrjg
Nαoιioηg x. Ιωd,ννηg Tξαμπdξηg, o φ(λτατoE
x. Xρυo6οτομog Σαββατ6πουλo9, o πρ6εδρog
του Συλλ6γoυ Γον6ωγ x. Φ. oιxoνdμoυ, μαξ(
με τoν x. Αθ. Καπεταγ6πoυλον, o τιjωq Boυ-
λευτηg Nαoriαηg ιατρ6g x. Kωγατ. Xατξηγρη-

γoριd,δηg, xαι τ6αoι xαι τdooι dλλoι, oι εQγo-

oτααιd,ρ1αι Nαofoηg πoυ μαζ ενio1υαν ειg
xdθε ευxαιρ(αν, με dνα λ6γoν dλog o λαdg.

Πoυθεγd δεν ευρηxα τoιαfτην xαταν6ηoιν
xαι τoιαfτην αγd,πην πQoζ τo Γυμνdoιoν, 6-

σoγ ειζ τηγ Nιioυoαν, χαι η εtg αυτrjν παQαμo-
νη μoυ απoτελε[ μiαν ευτυ1rj περ(oδoγ τηζ

ξωηg μoυ. Tα παιδιd μoυ, πoυ εμεγdλωoαν
ειg αυτην, την ενθυμotiγται με αγιiπηγ ωζ
αληθινrjν πατρiδα τωγ χαι τιg θαυμdσLεE χo-
π6λλεg τηg Nαοfαη gxανε(g δεν μπoρε( να τιg

ληopιoν{αη. Δι6τι dνα δεfγμα πoλιτιoμof .ηE
Nαoιioηg απoτελrj χαι η υψηλη Θ6oιg τηE γυ-
ναfxαg μ6αα εLζ τηγ y'oινωγ[αν τηζ...''

(Tο xε(μενo γριiφηz"ε για τα δεxd1ρoνα τηE

''Φωνηg τηg Nαοfοηζ'' τo\' Απρλιo τoυ 1962 )



MιλωVΤαq για φOυσταvια, Tραχηλιεg 
'

Kαι oαλταμαρKεq...
H Mα6qη Mαλoιjγα μιλιi

στηγ Eυγεvfα Z6}uι"oυ

ΞεxινrΙlνταζ πQιν ριεQιxd'yρ6νιατην εναoy6ληαη μoυ yιατη Nαουoαhxη φoρεαιd' ε[yατη yαgd' να
'.η, ω Q foω x αλ6τ ε ρ α τη ν π αρ αδ oo ια xη τ ε yν [τ ρ ι α τη g N d'oυ oαg M α i ρη M αλoιjν α.

H Θεiα Mα[ρη, 6ται την αποxαλιil απ6 τα παιδιxd. μoυ yρ6νια, ε[ναι η μοναδιxη παλιd' τε1ν[τρια
ρd'φτρα ατην π6λη μαζ' πoυ ψωρξει d'ριατα να ρd.βει }lαι yα xεyτd' τα παραδoαιαxd' ρoιjyα, αντριxd.
' γυναιxε[α - παιδιxα. Ε[ναι η βαθιd' yνcδoτρια 6λωv τωv μυoτιxriν τoυ επαwiλματog, ε|ναι η
cι qxιμι αoτ 6 Q ισσα τ οιl ε [δου g.

Θiλονταg λoιπιjν uα xd.νοl xαταyραφη τηg Nαουoαfιxηg φoρεoιd'q xαι xαθcilg ημoυν ενπελc6g
ανiδεη πdνω clτoντρ6πο ραφηgτων xοριριατιrΙy, την επισχ€φθηxαoτο ερyαoτηριτηg πoλλ69 φoρig xαι
ld'ντα ριε απ[oτευτη υπομoνη, yλυxιjτητα xαι xαλοα'ιjνη, εξηyoιioε xd'θε απoρ|α μoυ. Εται με μ'ι3ηαε
στα [ιυστι?td' τoυ επαψiλματog. Oλo αυτ6 τo διd.οτηpια ψr7ριoα ριια θαυμd.σια 1zαι d.ξια γυναfxα να
ρd βει 21αι yα xεντd αxοιiραoτα με τo βελ6νι oτo y6ρι ατ6λειωτεE ωρεg xαι να μιλd. με ξεψωqιατη αyd'πη
/ια τα δημιoυρyηματd' τηg.

Αξξει λοιπ6ν να τη yνωρ|αoυμε xαλι|τερα μ6oα απ6 τον διd'λoyo πoυ xd'ναμε σε μια απ6 τιg
παμπo)λεg oυναντηoε ιζ μαζ'

i,;S'e
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H Mα(ρη Mcrλoιiνα οτo εργαoτjριd τηg
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-Θεtα MαEρη, πωg αποφιiσισεζ να αopληθεiE

με τo xταQαδοoιαxιi qιiιpιμο;

- Γεννriθηxα αrη Φυτιιi B6goιαgτo 1936' AJτ6

τα μιxρd, μoυ 1ρdνια μ' dρ εoε το ρ<iψ ιμο, αλλ<i δεν

πrjγα oτη μoδ(ατρα, γιατ( με xρ<iτηoε η μdνα μoυ

να πηγα(νω χαι γα δoυλειjω οτα 1ωρd'φια μαζ'
Ιoωg να αxοιiγ εται απiστευτo' αλλd' απ6 το δη μο -

τι'ι6 αx6ψαπηγαiναμε xαι βoηθoιiσαμε στα χω-

ρdφια. To 1950 rjρθα οτη Ndoυοα για να δoυλd-

ψ, *o εργoαrd,αιoτoυ Xριαrdδoυλoυ Λαναρd'
Σε δfο 1ρ6νια αρραβωνιdσ[ηχα με τογ Θωμ<1

Mαλoιjνα.

Η πεθερd μου, Mαρ(για Mαλοι1να. dραβε ιτ6-

πια qοd1α xαι d,ρ1ιoα οι'1d. οιγd' γα τη βoηθιi'

γιατ( ιjταν μ6νη τηg xαι δεγ πρoλdβαινε' Nα τη

μαξdψω oοιlqrα' να oιδεριδσoυμε μαξi γιατ( δεν

μποροrjοε μ6νη τη g, τη βοηθοdαα 6oo μπoροf oα'

Tο 1955 παντρεtiτηπα, oταμιiτηοα απ6 τo εQ-

γoατdoιo 6πωg 6λα τα xορ(τoια xαι αο1oλriθηxα

με τo ρd,ψιμο, μαξ( με τη μητdρα, δηλαδrj την

πεθερd, μου.

-Yπιiρ6αν παλιιi xαι ιiλλεg τεγνiτρεg;

- Ηταγ ελd1ιoτεg που dραβαν ιτdπια' Exτιig

απ6 τη Mητdρα, που r]ταν η πιο φημιoμdνη για
την επιδεξ.οτητ6' τηg, θυμd,μαι μ6νo την Καρυ-

δori, μια P(να ατα Mπατdγια χαLτη Bαγγελη τoυ

Pιiντη, αroν Aη - Γιι6ργη, τη γειτονιd' οου' Αλλη

xαμιd' δεν θυ μd μαι. o Στ6ργ ιog o Κgoμμυδoιioαg

ατην Παναγ(α, o τελευτα(o ριiφηs πoυ ξοdoε
αxdpια, rjταν γdρog xαι oταμιiτησε να qdβει'

Η πεθερd. μου γεννηΘηχε τo 1896' Eπειδη η

oιxογι1νειιi τηg ηταν φτωχη την doτειλαγ γα δoυ-

λdψει στo εQγoστιiοιο απιj πολi μιxρη' T6αo

μιχQη, πoυ την ανdβαξαν στο σχαμγ( για να

φθdνει oτoν αqγαλει6. Στο ερ'1οοτd'oιo δοι1λειi'ε

μdχQι 13 1ρoνιδν xαι foτερα d'ρ1ιoε να ρd'βει

ξdνα.

Hταγ 13 1ρονι6ν dταν μια γειτdνιοοα που τo

παιδdxι τηg rjταν ετoι1-ιοθd,νατo xλα[γοr'ταζ τη\'

παραxιiλεoε να ρι1ψει πoυxd'μιαo για τη θαr'l]

τoυ. Ηθελε γα τoυ φoρdο'ει xαινοtjριο πουr'ιiμιι-

σo.
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Η πεΘερd μoυ δεν ηξερε να ρdβει, τη λυπrjθη-

xε 6 μωg, πη ρε 6να ιiλλo πoυxιiμιoο, τo ξrjλωοε με

τη λεπ(δα παι πιiγω σ' αυτ6 dραιpε το xαινoιiριο'
To φ6ρεο'αν σro παιδ( χαι σαν απ6 Θαriμα τo

παιδ( δεν πιξθαγε.

Τo γεγονdg αυτd μαθεrjτηxε αμdoωg οε dλη

την πdλη xαι dρ1ιoαγ γα τηE φdρνoυν τdπια

oλdxληqα για γα ριiβει πoυxdμιοα ανδριxd xαι

γυναιxε(α. Eτοι ξεx(νησε γα ρdβει.

Aργdτερατηg πr]ρε ο αδεqφ6gτ1ζ |-ιια μηχανli
του 1εριοf χαι αγ θυμιiμαι xαλd γfρω αεα 1918

ιiρ1ιoε να ρd'βει βλιi1ιxεg πgo(xεg για τα 1ωqιιi'
Παντρειiτηχε στα |92L τoι'Δημιrjτρη Mαλo{γα,
το πατρ ιxd τη g riταν Po{οου. M dxρ ι που παrπρ ειi -

τηxε dραβε μ6νο βλdxιxα. Yοτερα ιiρ1ιoε να

ρdβει xαι Ναoυοα(ιxα. Eραψε πρo[xε g crτελε iω-

τεg. Xωρ(g γα πd,ει πουθεr'ιi να pιdθει τr1ν τd1νη'

6ραβε δixωg xανιjνα xουoο{ρι. τdλεια. Εγιδ τoυ-

λd1ιοτoν 6βλεπατην πεθερd. μoυ χαι dτοι 6μαθα'

Αυτιi απci μ6ι'11τη<.

o πεθερdg μoυ δοrjλευε στην πdτqrα, doπαξε

πουριiπετρα για 1τ(οιμo. E(1ε πολλd, πρoβλημα-

τα υγε(αg, τo επdγγελμα δεν {ταν επιxερδdg xαι
6τoι η μητ6ρα doo μπoρofoε αυντηροιjοε τo οπ(-

τι. Tο 19361rjqειpε. To διiο παιδιιi τηg, τoν Θωμd'

xαιτογ N(xo τα μεγdλωσε |-ιε τo βελ6νι "τoιlλd'yι'

ατον δεν πλoυτ[ααμε, αλλd' xαι δεν πεινd"σαμε''

dλεγε.

Η Mητ6qα dραβε Nαουoαiixα απιj τo \921

μdχQι το 1965 μαξ( μου. Στη oυνd1εια δεν μπο-

ροιioε, dρ1ιoε νατα μπεqδε{ει, δεν dντε1ε' Bοη_

θοι1οε 6αo pιπoροfοε. Tην dδι,γα οoιiρανα μαξd-
ιpει, αλλι1 αντ[ να μdξει το πciνοl - xCιτοl τα

μπdqδευε. Στενα1ιυρι6ταγ' Ηταγ 70 xρoνιιiν xαι
ε(1ε αρ1(οει να ξε1νdει.

- Tο διxιi αου ξεxiνημα, εxτιi5 rιτιi την xαθημε'

ρινιi βοιiθεια Jτoυ πριiαφεgε3 oτη Mητiρα' πωζ

€yινε;

- Ηpιουr, 101ρ6ι'ια πcrrτρεμιdνl1. Mετιi τιg δoυ-

λειdg τoυ oπιτιof z'αθ6μoυr' δiπλα οτην πεθερd

l-ιoυ χαι τη βοηθοfοα. M' dρεξε πολf το ρdιilιμo
7'αι τo 6xαr'α με μιε','iιi,η ευy'α.ρ(οτηoη' Bdβαια η



.ιητεQα, που με αγαπoυσε πολιj xαι με εi1ε οαν
z.ιiρη τηg, μ' dλεγε τι dπρεπε να xclνω. αλλιi παρ'
ιii.ο που ε(1α περdoει τciοα 1ρrdνια δ(πλα τηE με
τη βελdνα δεγ με εμπιστευ6ταγ. N6μιξε ιiτι δεν θα
τcι ιαταφ€ρω. Γιατ( τo ρdψιμo λ(γο πoλri το
ειιαθα, αλλd το x6ντημα r]θελε ιδια(τερη επιδε-
Ξιdτητα.

Mια μdρα, rjρθε μια γυνα(xα xαι riθελε να
;,.εrτt]oει dνα λιμπαντ[. Η πεθερd μου επειδrj την
:τονofαε πoλrj το 1dρι απd τo ρ<iι|.rιμo τ<1οα 1ρd-
\'ια. την ε(πε 6τι δεν ξανιixεντιiει λιμπαντιd'

Γυρξαl λoιπιiι,χαι τη }ν€οl: "yιατ{ Mητiρα' το

xεντd.ω εy(i''. "Δεν μπoρc6 εycil λ6ει, xαι oυ δεν
μπορε[g δεν θα τcl xd'νειg xαλ6''. Kι εγι6 γUρζω
την απαιπι6 "Θατo ιl,dνω xαι αν δευy[νει xαλ6 θα
τo ξηλωoω θα πd'ρω διx6 μoυ μπιqα[μι xαι αg πd ει
7αμ6νo'' ' To xι5ιπηαα τo λιμπαιlτ[ xαι dγινε πoλrJ
ωρα(o. Tην ιigε οε την πε θε ριi μoυ. Ndμιξε <iτι δεγ
τα τα xαταφdρω xαι θα \τQοπιασ[oιiμε. Hταν
πολιi μεραxλori αrη δουλειd τηg. Eνc6 εγc6, μdνo
πoυ dβλεπα πωE τo doτριβε τo μπιρο(μι, ε[1α
μιiθει τoν τρ<iπο. Tελιxιi τo dxαγα πιo ωρα(α τα
"μπουμπoιixια" (εiδog xεντrjματog, ο γνωοτιig
"Kαρrμιig" απ6 εxε(νη, γιατi doo γα ε(ναι εi1ε
οπ ιi ο ε ι η η λ w(α τηg, ητ αν xoντ 6' 7 0 1ρον ι6ν. M ετιi
απ6 τ6τε δεγ 6πιαoε μπιρo(μι αro x6ρι τηgl

- Κ6ντηoε9 λοιπιiy τo πρeΙτο
αου λιμπαντf xαι {τoι xαθιεριΙ-
θηxεg;

- Nαι xαθιεριiθηxε να xεντ6'ω
xι εγι6. Mετd απ61965 ανdλαβα
το xfριο βιiροs.Αλλαξαν oι ρd-
λοι. Η Mητdρα τιiρα πια με
βoηθoιioε'

' Tο x€ντημα με τo μπιραfμι
ε|ναι διiαxoλο;

_ Για να xειπηθε(xαλιiτo μπιρ-
αfμιrj τoxρlυod, η xλωαr{ πριiπει
να αrρfβεται αυν61εια για να ε(-
ναι oxληρrj χαι γα oτ6^aεται τo
" μπoυ μιποd}tι" ευΘε iα, ιiρθιο. E(-
ναι δrjαxoλo, ανδεν στρiψειgxα-
λιi, δεγ δουλει]εται. Αμα ε(ναι
μαλαxιti η xλωαrrj, γυρνιiει το
"μπoυμπotixf' δ(π}τα, ενι6 πρd-
πει γα cτ6.γ'εται dρθιo. Αυτd εi-
γαι τo μυοτιxd. o ΛαμνiδηE που-
λοrjoε μπιρo(μια γιιi δεξιd1ει-
Qεζ χ(Ιι αριατερdxειρεg, γιατf
πoλλo( ραφτιiδεg riταν αqιαrε-
ρd1ειgεg.

-Tα ρoιi76α τα ριiβατε oτo 766ρι

i ατη μη)ρνi;

- oταvξεxiνηαε η πεθερd μoυ
Η Mαρ(για Mαλoιiγα ιιε τοι,E γιoι1g ηq Θωμci ιαι N[xo
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<iλα τα dραβε αro 1dρι. Mετd λiγα 1gdνια πrjρε

μηχαγli τoυ 1εριoιi χαιτη χQησιμoποιotjαε μdχQι
τo 1954' Ei1ε xουραοτε( dμωg πoλι1, την πoνodoε
τo 16ρι. Tη 1ρονιιi πoυ παντQε6τηxα το 1955

πri ραμε πoδox (νητη μη1ανrj VERΙΤΑS' T6τε αεο (-

1ιξε 3.000 δρ1. E[ναι αυτri η (δια που ριiβω
αx6μα xι εγι6.

Oταν πrjραμε τη μη1ανιj, ενι6 πιο μπqoατιi η
πεθερd μου στεγα1ωριdταν πωg θα μdθει να

γαξιδνει αro π6δι, σε μια μdρα την ιiμαθε, dγινε

ξεφτdρι. Xα(ρoνταν να ρdβει. "Εγri θαγαξrΔνο4

εoιj xdνεταdλλα" με dλεγε. Στη μηxαν{ γαξιfνο-
νταν μdνo οι xεντριxdζ Qαφdζ, ενιi 6λη f ι1λλη

δουλειtl γiνεται οτο x6ρι.

-Πιiαα φουατιiνια ριiβατε την εβδoμιiδα μετιi
το 1960 που ανiλαβεg εαιi;

- Δr1o τρ[α φουατιiνια βαριιi, π6τε dνα, πdτε
xαθdλoυ. Mετd τo L970 αρα(ωoαν. Mε dνα φoυ-
oτdγι την εβδομdδα, δεγ 6βγαινε μερoxdματo.
Για dγα μι1,λλινo φουστ{iνι, πoυ €γεtν"εντηψατα με

1<iρτξια, πα(ρναμε dνα1ιλιιiριxoτo πoλf, 6ταντo

μεροxιiματo rjταν 300 δψ' ιαι 1ρειiιξογταγ 5

μdQεζ δουλειιi οτo x6ρι, γtα γα τελειι,iciει. Τι6ρα

για να Qdψω dνα απλd φdρεμα οτιiμιπα, πα[ρνω
15.000 δρ1. xαι θdλει δriο oλdxληρεg μ6ρεg δου-
λειιi.

Τcδρα dμωg oriτε oτdμπεg, αταμι1τηoαν να

ρd,βoυν. Mια ατoλrj xομπλd (φουοτdνι - πoδιιi -

τρα1ηλιdg 2- ψανmdxια - οαλταμιiρxα -ΖιΙloτρα
- ξι6νη με xoλιiνια - τιπιλοιjxι - φofoτα) δηλ. 10

xομμdτια xεrπη μ6νη με 1ρυod 6λα οτο 1dρι, οτοι-

1ζειτι6ρα 400.000 δρ1. με ταυλιxιi διxd μoυ. Για
νατα ετοιμdoω 1qειι1ξoμαιτο λιγ6τεqο 30 μdQεζ,
απ6 τo πρω( μd1ρι τo βριiδυ. Tιg περιοodτερε<

μdQεg τιg τρc6ει τo λιμπαιτ(, oι οxιiλεg, oι μανoιi-
τεg. To xdντημα d1ει διπλrj δoυλειιi.

Mια οτoλrj με λιγdτερα χQUσoχενπjματα xαι
6τoιμα 1ρυοιi, oτοι1ζει 200.000 δρ1. xαι 1ρειιi-
ξομαι τιg μιαdg μdQεζ. Δεν απdμειναν παλιdg
Nαουoαiεg. Kιiθε μ(α που x<iγει ε(γαι τo τελευ-
τα(ο. E1ω να ρdψω εγτdπιo φ6ρεμα πριν ι1να

1ρ<iνο, πoυ τo 6xανα για τηγ Κατ(να την Aντιφd-
xoυ. Ηταγαrdμπαxαθημερινf . E(πε μιαθ6λεινα
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ρdι|rει, πoυ!... Αγ δεν Qdψω oε αυγxρdτημα, δεν
6yεt. Π6'ει τελε(ωααγ. Λ(γεg Nαoυoαiεg dμει-
ναγ. oι περιοο6τερεg μ6oα crτo oπtτι φoρoriν
τοiρα ρι1μπεg. Mην ν"omCιg που η θεiτoα οου
Eλdνη Tοιιixoυ (πdθανε 84 ετιiν 30 Aπριλfoυ
'99) 6βαξε ιiλη μdqα φουοτdγι xαι 6ραβε ταxτιxd.

M61ρι τιiρα αν dραβε xαμι<i xιiνα xαλd για
την εxxληoiα. "Tι το θ€λcυ d'λλo, αg τα 1αλd'oω
αυτιi. πoυ iyω, θα πεθd'νll'' μ' dλεγαν. Σι λdει
πotoE θα τα φοq6οει μετι1;

Στα xαθημερινιi φoιlοτιiνια ιiλλαξαν μι6νo τoν
"x,oρμd'' γιατ6 6λιωνε απd τη χQ1iση. Τα xαλd,

φορ6ματα δεν dλιωναν ειjxoλα, γιατ( δεν τα φo-
ροfοαν xιlθε μdρα. Exε(γα πηγαιναν 20-301ρd-
νια 6γα φdρεμα.

-Tα xαλιi φoυατιiνια τα iφερναν oε εoιig yια
oιδ€qωμα;

- oι πιo πολλdg xd.θoνταγ μ6νεg τoυE χαι τα
οιδdρωναν. M6γα τα dπλ'υναγ τj τα dβαξαν,τ6τε
τα ι5φερναν για οfδερo. Αν ξdοπριξε xαι riθελαν
γα τo βιiψoυν { dμα 1rjρειlαν γ"αL τα dβαφαν

μαriρα. Mετιl απ6 31ρ6νια φορoιiααν μπλε r]

xαφ€.

Για γα οιδερωΘε[ 6να φουοτιiνιτι6ρα, οτοιx(-

ξει 6.000 δρ1. τdτε η αξiατου {ταν ανdλoγη με τo

μεροxιiματο. Αv τo μεροxdματο rjταν 100 δρx.
πα(ρναμε 50 δψ. θdλει 5-6 c6ρεg για να οιδερω-
θε( φoυατdγι χαι πoδιιi. Tdτε oιδερι6ναμε με τα
xdρβoυνα xαι {ταν αx6μα πιo χoυQαστιxd' o\
την c6qα φυαοι'ioαμε τo o(δερo για μην οβrjοoυν
ταxdqβoυνα.

-Tα υλιxιi με τα οποiα qιiβατε ιiταν διxιi oαg;

- Yλιxιi δεν ε[1αμε. o,τι μαg dφερι,αν. Kαι
xαροriλια μαg ιJφερι,αγ, χαι μπιρο[pιια' ααrιiρι,
dλα. ΤoυE dλεγε η πεθεgd μoυ τι 1ρειαξdταν xαι
τα ι1φερναv. Eμε(g υλιμ.ιi δεν xρατοiσαιιε. Πλην
απ6 βελ6νεg πoυ βdξαLιε στ}] μηχαν}i.

-Εαιi τιiqα, χQησιμoπoιε[g διxιi αου υλιxιi;

- Tιilρα τα περιoοdτερα υλιxcl εfναι διxd μoυ.
Δεν βρ(oxει ο πελdτηg εfxoλα. oπου βρω xαλιi



ιiφcιoμα πoυ θα με αρdoει xαι ξdρω dτι θα τo
.roυλ6ψω τo παiElνω.'Η oιgfτια Θα βρω ηyαk6"-
ι'ιcι. Θα τα πclρω' γιατ( ο xαθ6ναg δεν μπoρε( να
τcι βρει. Eτοι αναγxdξομαι να ουμπληρι6νω τα

"-'t'ιx6'για ολdxληρη ατολrj, ι6αrε γα μην ι|.rdξει o
τελιiτηg τ(πoτα, γιατ( δεν ξdqει που γα τα βρει.

Δdoxoλα βρ[οxειg τα παλιιi υφdαματα. Πρo-
oπαΘιδ να τα μιμηθι6, να 6ρxoιται οτo παραδo-
σιαΥ"6, γιατ[ τιiρα d1oυν γιiιλoγ xλωοτri, ενcδ
τρι,iτα rjταν oλoμι1ταξα. Bρfαxω xαι μεταξωτιi,
cr)'λd ε[ναι πoλι1 αxριβιi. T6τε r]ταν πιο olχoγoμι-
'ι(ι.

-Παλιιi, απιi πoια μαyαξιιi €παιρναν τα υλιxιi
οι NαουααiεE;

- Mαγαξ( ε(1ε o Παπλιοrjγxog (Λαμνiδηg) xαι
τα αδdρφια oι Tαμπαρ6oι, πoυ ι1φερναν xα ι€.xα-
l'αν παπodδιxα xαπdλα. Απd τα γυναιχε (α (.xα-
ι'αν φ ιiαια. Βπdν ω τα lιεντοdοα μ ε ε με (g. Aργ6τ ε -

gα ιiνοιξαν μαγαξ( o Mουρ<iτoγλoυ με την Aν-

γofλα την Ψωμιιiδoυ xαι o Kοiιτodxηg.

-Tι ποιιiτητεg υφααμιiτων ριiβατε. Υφαντιi ιi
αyοραoτιi;

- T6τε πoυ ιiρ1ιoα να ριiβω εγιi, 6λε9 αιαμιi-
τησαντoν αργαλειd. Mεταξωτιi δενιiφαιναν. Αν
ε(1ε xαμιιi xdνατ6πιγ,αLτo dραβε μαg 6φερνε
αγoρααrd υφιiαματα: αrdμπε g, ντoriμπλεg, μιiλ-
λιγα xαι αλατξι<iδεg xαρlιi, για xdθε μ6ρα αrο
οπkι'Θυμιiμαι αxdμα απ6 αρραβωνιααμιJνη πoυ
περνotiαε απ6 τη γειτoνιι1 μαζ o Xαριlλαμπog ο
πQαματευτrjg με τoυ γουμιiριτoυ χαιτα xoφ(νια,
πoυ μ6oα ε(γε τα υφιioματα xαι αγdραξαν οι
'γυναixεg. Παλιιi, 6ταν rjταν oι dντρεg ραφτdδεg,
πtjγαιναν oι (διoι oτα oπ[τια xαι 6παιρναγ τα
μ6τρα για να ριiψoυν. oταν ι1ρ1ιoε η πεΘεριi μoυ
τo ρdψιμo, oι γυναfxεg oι (διεg dρ1oνταν αro
οπ(τι μαg 6διναγ την παQαγγελiα.

-Σε τι διαφι!ρει τo qιiιl'ιιμo απιi τουg ιiντqεg
ριiφτεg;

- oι γυνα(xεg dραβαν απ6 πoυτιdμιαο μd1ρι
βραxf. Δηλαδrj dλα τα xoμμdτια τηg φoρεαι<ig.
Eγc6 οι ι1,ντρεg 6qαβαν μ6νο φουαrιiνια, επανω-
φιiρια xαι τιπιλoιjxια.

Για τo xdντημα oι ρι1φτεg χQησιμoπoιoιlααγ
1αρτ[ f 1αρτ6νι, xdτω απ6 τo fφαoμα, για γα
οτρc6νει xαλriτεqα ητιLωαη. Δηλαδ{ πρι6τα xε-
γτοιioαν το qori1ο xαι dαrερα τo αατιiρωναν.

Eνιi η μητ6ρα xαι ιiατερα 6λεg οι ιiλλεg τε1νi
τρεg πρc6τα ααrιiρωναν τα ρoιi1α xαι fαrερlα τα
xεγτofααγ. Αυm1 η αλλαγrj στηγ τεχγιlιη €γtνε
γιατi dλλαξαν τα υφιioματα χαι oι xλωατ6g'
Παλιιi oι τα<i1εg ηταν }ιεπτ(.g xαι αrιβαQ6s, γι'
αυτιi xεγτιoιjιταγ ααrιiρωτε g. Αν τιg ααrιiρωναν
δεν θα περνot]oε τo βελdνι. Tα α1dδια οτ αxεντη-
ματα γ(νονταγ πoλι] πυxν6'χαι oι x}"ωaτ€.g' μπιQ-
ofμια - 1qυoιi, rjταν ιpιλdg.

Mετιi το 7920ταυφ6.σματα ιiρ1ιοαν να αλλd-
ξουν, οι τo6yεg 6γιναν πιo xovτρdg ιiπωg χαι oι
xλωατdg. Δεν υπrjg1ε η παλιιi ητo6γα πoυ δεγ
ξ ε φτori oε. Γι' αυτd αγ αy x6'aτηxαν vα πρoοαρ μ6 -

σoυν τηγ τε yν ιxητoυ xεντηψατog, oιiμφωνα'με ταH Mα(ρη Mαλoιiνα με τoν

για τιg απoxρι6g

39



υφdσματα. Eταιτα o1dδια αrα xεντιjματα διατη-

ριiνταg την παλιιi τουζ μοQφιj, dγιναν λ(γο πιο
απλd,, <i1ι πoλri πυχγoχεντημενα. Αλλαξαν τα
υφιiαματα, ιiλλαξε χαι η γooτQοπ[α αεo ρd,ψιμο.

Eγιi αιo xdντημα αxoλoυθι6 την τε1νιπrj τηg

πεθεριig μoυ. Tι6qα μιiλιαια οι τo61εg oιjτε που
πληoιιiξoυγ σrηγ παλιιi ποιιiτητα. Eiγαι πoλιj

μαλαx6g χαt τα μπιρofμια χαι oι oι 1ρυodg xλω-
oτ6g, ε(ναι 1οντqd. Δεν βρ(oxoγταt τα παλιιi
υλιxιi και €ται δεν μπoρε[ να γ(νει τo xdντημα
dπωg πρ6πε ι. Γ[νεται πιo 1oνδρoε ιδ dατατo, παρ'
ιiλo που πρooπαθc6 να μιμηθιi το παλιιi.

- o τρdπo g ραι{-r [ματo g xα ι τα xoι|.r iματα oε 6λα
τα xομμιiτια τηE γυγαιπε6αg χαt αγτQtχtig φoQε-
οιdg ε(ναι αxριβcδg o (διog, ιiπωg το dxαγαγ οι
ραφτιiδεg. Tfuoτα δεν ιiλλαξε.

-H Mητ€qα ιiταν ι{ραβε, η oυναλλαyιi yινιiταν
αε εfδoE;

- Παλιd γ(νoνταν oε ε(δοg γιατi δεν εi1αν
λεφτιi να πληρc,iαoυγ. Mε xαριiδια, με φααdλια.
Tην αοβdoτωναγ το σπkq ιiλλog την 6xανε δου-
λει6g, αxουφοtiνια για τα παιδιd, γι' αυτtjν. Δoυ-
λειιi με ε(δog.

ooοι ε (1αν xρri ματα την πλr] gωναν. O ι φιω1o(
ιiμωg δεν ε(1αν χαι τηγ ι1διγαγ οε ε(δog.

-ΕxτοE α'lrιi εyτιiπια τι ιiλλο €ραβε;

- Η μητdρα{ξερε να ριiβειταπdντα. Bλιi1ιxα,
αroλdg απ6 τα γιjQω 1ωριιi, οαλβιiρια, γιλι1xα,
αλλιi rjταν ειδιxευμ6νη στα ντdπια γυναιxε(α -

αιτριxιi!

Για οριoμdνoυg πoλlj γνωαrοrj g dραβε }ιαι γ tα
τιg Mπorjλε g, αλλιi τo απεtiφ ευγ ε, γ ιατf δεν rj θ ελε
να τα αναxατεt]ει dλα μαξi. oταν τη ξητoιioαν
xdτι τ6τoιo, τoυ S 6ατελν ε oτην Mπαλxαμπof αrα
Mπατιiγια, πoυ 6ραβε απoxλειαrιxιi τοολιαδi
σrιχα xαι ε(xε μιiθει την τ61νη απ6 τoν πεΘερd
τηζ.

Mετdτoγ πdλε μο, ιiταν ξεπ(νηοαν oι Mπo{λε g

επ( δημαρ1iαg Xωνoιi, riQθε ο Aντι6νη9 X"Τρf-
φων xαι ξrjτη oε απ<i την πε θεριi μου γα οιiψ ε ι γ ια

τoν Δrjμo, γtα γα πι1γoυν την πqι6τη εμφιiνιoη,

γιατ( το dθιμo εi1ε οταματr]oει με τον πιiλεμο.
Eται τα φουατιiνια για τιζ πρc6τεg νιjφεg τα
6qαι|.l ε η πεθε gιi μαg xαι τιζ φoυσταγ6λε g η Mπαλ-
παμπorj. Tο βαoιxd xdψιμο αro φoυατιiγι ε(ναι
(δια με τηg ναoυoαiαg.

Απιj παλιιi dραβε xαι βοοxoπoriλεg για τα
xoριτoιixια xαι τooλιαδ(αrιxα για τα αγοριixια
για τιζ απdxgιεg. E(xε μια πολιi ωρα(α xιoμιρd-
vια οτολri βooxoπorlλαg απιi το xoρiτoι τηζ πoυ
πdθαγε 71ρoνc6ν, αλλι1, την dδωοε δανειxιιi οε
μια γειτιiνισσα χαι δεν την επdαrρεψε. Πoλλιi
πρdγματα δ(ναμε δανε ιxd xαι δεν τα ξαι,αβλdπα-
με. Ηταν πολιi φιλιiτιμη η πεθεριi μoυ χαι τα
dδινε, παρ'ιiλο που εfxε ιiοχημη εtr-ιπειρfα.

-Eαιj θεiα Mα[ρη, τι iqαβεg παλιιiτερα }cαι τι
ριiβειE τc6ρα;

- Eραβα xυρ(ωg γυναιxεfα Nαoυοα(ιπα. Τι6-
ρα δεν απ6μειναν παλιdg ναουoαiεg nιαι ιΞτoι

ριiβω για τα αυγxρoπ]ματα. Για τον Πυραιi πε-
ριοαdτερo, αλλd xαι για ιiλλα ουγxρoτrjματα.
Φoρεοιdg ναουoαiιxεg, γυναιxε(εg - ανδριxdg,
αλλιi xαι απ6 ιiλλα μdρη τηg Eλλ<iδαg. E1ω xιiνει
πoλλ6g αεολdg πoυ τtζ πιjραν ατην Aμεριxη, ατη
Γερμανfα, οτην ΑυατQαλ(α για 1oρευτιxιi, αλλιi
χαι για ναoυαα(oυζ πoυ ξoυν εxε(.

-Εxτιig απιi τα αυyxροτιiματα, απti που αλλοιj
δ€7εααι παραyyελ[εg;

- Βxτ6g απ6 τα αυγxρoτrjματα με παραγγ6λ-
γουγ απd τoν Αι Γιι6ργη. Oι Αγιωργkιoεg x6'-
γoυγ ιτιjπια για πρoixα αrα xορiταtα τoυζ' oπωg
oι νεoπαγτρεμ6νεg dπαιρναν παλιd για πqofxα
φoυoτιiνια, τι6ρlα oτoν Aγιιiργη ριiβουγ γαoυ-
oα(ιxα. Περιααdτερεg ατολdg ριiβω για αυτ6g,
παριi για εμιig. Kαι παντρεμdνo γα ε(ναι τo
xορfτoι τoUE' αγ δεν μπdρεσαγ να το δοjooυγ
προfxα εντιiπια ροdxα,τo xdνουν αργ6τερα. Δεν
παντρlεtiεται ο1εδ6ν xανdνα xoρiτοι απ'τoγ Α-
γι6Qγη χωQrζ να πdρει πρo(xα εντdπια.

Η παqιiδooη διατηρε(ται περιαo6τερo απd
αυτοtig, παρd απd τoυg ιiλλoυg. Oι Nαoυoαioι
αδιαφoρofγ πoλιj xαι λυποfνται να δc6ooυν 1ρrj-
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ι.ιατα. Eρ1ονται, ραπoιiν πιiοo οτoι1ζει η oτολrj,
cujιιi δεγπα(ρνουν. Δαγειxιi θ6λoυγ νατη φορd-
σσυν χαι γα την ξαναφ6ρoυν.

oι Αγιωργητtoεg ιiμωE πρoτιμor1ν να την xd-
νoυγ διxιιiτoυg. Που δεν 61oυν xαι μεγdλη oιxo-
ι'oμιxr] dνεoη. Κιiγoυν ιjγα - ιjνα xομμιdτι (φ6ρε-
ιια' τρα1ηλιιi, oαiιταμιiρια x.λ.π.) τα πληριiνουν
zαι oυμπληριliνουν τη αroλι]. Kιiθε xοπdλα πoυ
"ταιπρει1εται πα(qνει για πqo(xα )tαι τα φoρ<iνε
τι; απιixριεE σro Σπ{λαιο. Kοιτdξoυν πoιd, θα
ιτυΘε( πιο xαλd. Mdxρι xαι φoιiττεg φοριiνε.
Παξιiρια δεγ x<iγoυγ. Αν ε(ναι ευ1αριατημdνεg
7-αι τoυE αρ6oει τo ι1φαομα, δεν υπoλογζoυν τα
i.εcψ6", παρ' ιiλη τη φτc61εια τoυg. Πρoτιμoιiν να
τo πιiρoυν.

Ανδριxιi 6ραβα λiγα παπoιiδιxα, για τα συγ-
z.ροτliματα. Tαiρα ι1ρ1ιoα να ριiβω παπotjδιxα
χαι για ιδιc6τεg. oι Αγιωργtτιoεg πoυ xιiνoυγ
ειτιiπια για τιg x6ρεE τουE, ριiβoυν τιi:ρα xαι τoυ5

γ tσU ζ. Kαν6ναE ναoυoαiog δεν ι{ραιpε, γ ια να μηγ
:τληριδooυν. Md1ρι τι6ρα 6ραψε μdνo η x. Κα(η
Τo(ταη χαι η γυγαtxατo^υ Γ6}ιτ1 του Λαναριi για
τον ιivτρlα τηs, πQιγ 1ριiνια. Αυτιi rjταν τα γαoυ-
oαλxα πoυ dxαγα για Nαoυοα(oυg. Για τoγ A_
γ ι6Qγη ξ6ρε ιE πιioα παπotjδιxα 61ω qιiψε ι; Πoλ_
λd!!

Απιi παλιιi 6ραβα βοoxoπoυλ(aωxαχαι τσo-
i.ιαδfαειια. Tι6ρα τελευτα(α ριiβoυν πoλλd ταo-
λιαδ(αrιπα γιατoγ Aγιc6ργη, γιατα αγοριixια τα
μιxριi. oλα τα xο μμιiτια αrα τooλιαδfαrιxα ε iγα ι
dπωg xαι oι γιαν(τοαρoι, αλλd δεν βιiξουv αoη-
μιxd για γα μηγ '6γoυν βιiρoE. Σην αγπαλιιi τα
ι11oυν τα αγιiρια δεν περπατoriν, lιαι τα gdβoυν
αrολri.

Η παριiδooη διατηρε(ται πεqιααdτερo απιi
αιπoriE. Oλα τα oπkια d1oυν ατα μπαotiλα τoυg
παλιιi xoμμιiτια. Tιπιλoιjxια, cporiwεg, λιμπα-
ντιιi, τρα1η}νι'(.g x'α' oλα εxεf πr{γαν. Αφori τα
dπαιρναν απ6τtgδιx6g μαs, li τιs τα dδιναν γιατi
πrjγαιναν aαLτLS 6xαγαγ δουλει69. E1oυν χε\τη-
μ6να λιμπαντι6',xαπ€}"α, ιiλα εxε( εiγαι μαξεμd-
να. Θηααυρof oλιixληρoι.

-Tα oυyxρoτιiματα φoqιiνε oωoτιi τιζ φoQε-
oιιfg;

- Στογ Πυρoιi χαι σro Λfxειο, τα φoριiνε
oωοτι1.

Στoν ξιιδργη, πdτε τα φoρ<iν αωατιi π6τε τα
xιiγoυγ xαρναβαλfσ[ιχα. Eγιi τoυg λdω, αλλιi
6oο xαι γα τoυE πειg, θα xιiγουγ το διxιi τoυg.
Aφoιi τoυ g λε g, dταν φoElorjν ξι6αrElα xα ι xoλιiν ια
δεν xρειιiξεται μαιτrjλι, αυτιig βιiξoυν μαvτrjλι.
Kαγoγιxιiτo μαrπfλι θατo βιiλoυγ ιiταγ δεν d1ει
xολιiγια. Bdξoυν xαι μανπiλι, βdξoυν xαι μαγτrf -

λι αιo 1ιJρι, το παραxιiνoυν. Πολλ69 φορdg δεν
βιiξουν oωατ<1, τo τιπιχo6xι χαι τη ξc6oτρα, ενc6
dλα πρ6πει γα ε[γαι αριατερι1.

-Eαιi φιiqεαεg τη φoρεoιιi;

- Tη φdρεοα' γιατf r{θελε η πεθερd μoυ να
γτυθι6. Ηταγ απ6xριεg και βyηxαμε χαι φ0πo-
γραφ(α. Tα 1ρ6νια εxε[γα τα ελειiΘερα xορiτoια
χαι oι γεoπαγτQεμ6νεE φoροriααν γrdπια την K.
Δευτ6ρα xαι€xαναν βιiλτα. Oι tiιτρεg παπotjδι-
1.ζα.

-Εiναι επιxερδ{g τo επιiyyελμα;

- Για ι1λλεg μπoρε( να ε[ναι, για μιJνα δεν
ε[ναι, γιατ( δεν θdλω γα πιiρω πoλλιi λεφτιi. Eνα
μερoxιiματo μου αρxε(. Tι γα τον πιiρειg τoν
ιiλλo' Kdγ ε ι μια αroλrj χα ι γα τoγ χτυ π6.9 " xo0xog
αηδ6νι; " Eνα μεροxιiματo εργooταα(oυ φτιiνε ι.

-ΠιioεE φoqεoι€g υπoλoγξειg να €ραιpεζ μ€χQι
τιΙρα;

- Kαμιιi πε\Ιταχoσαριιi, μπoρε( xαι παραπιi-
νω. Triρα ιi,τι 6ραιpα, τc6ρα. Τoυ 1qιiνoυ πιiλιτιg
ΑπιixgιεE. Tα πρc6τα 1ρdνια L-2 φoυαt6νια τηγ
εβδομιiδα. Mετιi αρα(ωααν. Eι'γαι μdνo για τα
1oρειπιxd.

-Φρoντξειg να yiνεται πιατιi αντιyqαφιi; Υ-
πιiρ7ει ιiλλη μoδfoτQα xroυ να ξ{ρει τα μυoτιxιi
ραι/l fματog τη g Nαουoαiιxηg φoρεoιιig ;

- Bdβαια φρoιτζω, <ioo μπoριιi.

Πρooποιorjγται ι1τι ξ6ρoυν, μπoρε[ χαι γα
ξ dρουν, αν τα x<iγoυγ παλd ! Tιiρα, ιiαo ι μoυ λι1ν ε,
δεγ ε(γαι ευχαQιστημdγoι πoυ τα 6ραιpαν αλλoιj.
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Eγι6 πρoαπαθι6 να μην ξεφιiγω xαθdλου απd τo

παραδoαιαx6 τρ<iπo ραιp(ματοg, dπωg dμαΘα α-

π6 την πεθεριi μου. Ao1ετα αν 1ιiνω περιοο<iτε-

ρo 1ρdνo, πρoτιμιδ να γiνει παλd τo ριiψιμo πι αg

1d,νω1ριiνo. Tυ1α(νει μdρανα ριiβω απ6τo πρω(

μd1ριτo βριiδυxαινα βγιiξω μdνo 6να μερoxd'μα_
τo.

Για πρooωπιxri παqαγγελ(α πα(gνω τα μdτρα
απd τoν xαθ dγα. Πατρ6ν 6γω τιαιταyqηοιμοπo ιιi
6ταγ θ6λωναρd,ψω ι1τoιμα. E1ωνοf μερα. Πd'ντα

d1ω 6τoιμα ραμμ6να 2-3 φoυoτ6νtα χαι τα υπ6-

λοιπα xομμdτια τηg oτολrjg. Mε επιoxιjπτoνται
στo εQγαστrjρι6 μου χαι αγ τιξει αγoqιiξoυγ.

-oταy ριiβειg ναουααiixα, τι νιιΙθειg;

- Ιxανοπo(ηoη, γιατ( αγαπι6 αυτ6 που xd,γω.

Tι6ρα ιiρ1ιoα να xουρdξoμαι τo 16ρι με πονd,ει'

Ριiβω απd το 1960, μια ξωrj. Κoυρd,oτηxα. Tα

169ια μoυ xoυρdοτη xcw.Ενα6gαπ6 τιg xεvτριx6g

Qαφdζ, dλα τα dλλα γ(νoνται στo 1ιiρι. Γαiτιiνω-

μα, ooιiρα, x6ντημα, o(δερο. E1oυνπολιi δoυλειιi

ιδiωg τα φoρ€ματα. Για τo ριiψιμo πρι1πει να

βιiξω μεγιiλη xλωoτιi xαι παEr' ιioo που με πoνdει
τo 1dρι αιlνιi1ει τo αηxιiνω Ψηλιi. Σε μια μdρα
τελειι6γω dνα xαροιiλι. Eνα φdρεμα θdλει τρ(α

xαρoriλια. Aoωτεg xλωατ6g!...

-Θ€λειE να αφ(αειE την τ67νη αoυ;

- Tη γνωqζει παλιi η χ6Qη μoυ η Kα[τη, πoυ

ε(ναιπαντρεμdνη αrη Φλιiqιναπαιτι6ρα με βoη-
Θdει. Aν{ταν εδι6, θατη oυνd1ιξε. M61ρι πoυ ξω
θα τη oτ6λγω γα τα δoυλεr]ει. Mετd πoιοg θα

oυνεx(οει; Aν πιiρω xαμιri νdφη πoυ θdλει γα
oυνε1ξει, xαλιi!

-Θε[α Mαiρη, α"lτ' ιiλα αυτιi τα xριiνια, θυμιi'
oαι xιiτι πoυ σoυ {xανε ιδια[τερη εντιiπωαη;

- oταν ξοdο'ε αx6ψαη πεθεριi μoιi, ^1iqο"l oτo

1960, ηρθε οτο οπ(τι μαg η Πoλυξdνη πoυ xαθ6_

ταγ οτην Yπαπαντt1, για να τη ρdψoυμε dνα

φουατιiνι ατdμπα, xαθη μερινd.

Απd μια ηλιx(α xαι tiαιερα, η πεθερd, μoυ
6xαγε τη οxdλα οτo φουαιdνι (δηλ. τo dνoιγ1.ια

oτo μποι'ioτo) πιo ουμμαζεμ6νη, πιo oτενrj πιo
xowr].

Tο ρι1ψαμε τo φoυστd,νι. τo xενπjααμε, τη

φωνdξαμε για πρdβα, αλλιi η Πολυξdνη δεν την

dρεoε! Hθελε τη οxdλα μεγι1λη, να πιιiγει 6λoτο

μποfστo, μdxQι xdτω ατo 6νωμα με τη φo{oτα
o1εδdν χαι με μεγdλo d,νoιγμα, να φα[νoνται
dλεg oι τρα1ηλιdg.

Η πεθεριi pιoυ τηγ ε(πε"Πoλυξ6νη ε[ναι xαλ6
y ια την ηλιx iα ooυ'' αλ'χdαυτli τo διxd τη g: " y ιατ [

τα iyω, αζ τα βλiπoυν χαt αζ clxd'ξoυν|.'' Ηταν

γεμι1τη xαι ειyε πλοfοιo ατl]Θοg. Ηταν 6μοlg

μεραxλof χαι τα xαλoφoροfοε τα ροfxα τηζ.

Η πεθερd' pιoυ δεr'τη 7'di'cιoε y"ατ(ρι. Ξαναxι1,-

ναμε dλλο xoρμ6 dπο;; τον rjθε}'ε. 1cυρfg να τηγ

πdρoυ1-ιε επιπλ6ον 1ρr1ματcL. παρ' dλο πoυ ε[1ε

διπ}η δoυλειd. xαι dτοι η Πo)'υξdr'η dpιεινε ευχα-

ριoτημ6νηl

42



Aπ6 Τιq πολιτιoτικ69 εκδηλωσειq
ΤOU καλoKαιριoυ

fΙ ''Mαxρυv(τοα'' στην Eπ6δαυqo
To λιτ6 xαι απ6ριττηg ομορφιιig Mιxριi Αρ-

7α(o Θdατρo μετd απιi ε(xooι τρειg αιι6νεE σιω-
τ{< τoν Ιofλιo τoυ 1995 αναγεννfθηχε αγταπo-
z.ρ ιν6 μεvo d,μεoα οτιg η μερ ιν6E απαιτjαε ιg, 1ω-
ρig ΚΑMΙΑ αιiγ1ρoνη παqdμβαoη χαι με εγτυ-
-τιυοιαxti ανταπcixριη τoυ xoιγoιj oε dλεg τoυ τιg
εz-δηλιiοειg.

Eτoι, orjμερα ε(ναι ι1ναg παγιωμdνοg θεαμιig
''Παιδευτιx6g xαι Πoλιτιoτιxdζ" o "MoYΣΙ-
KoΣ ΙoYΛΙoΣ ToY MΙKPOY ΘEATΡOY
TΗΣ ΑPXΑΙΑΣ EΠΙΔΑYPOY". Σε αυτιig τιg

μoυoιxdg εxδηλι6οε ιg παρoυαιιiξεται ιi,τι τελε ιd-
τεQo μπoQε( να υπιiq1ειστο χιiQo τηg xλααιxrjg
μoυαιxrjg, τηg αιiγ1qογIζ, τγ]ζ παραδοoιαxrig με
επιλογrj τωγ xαλιjτεQωγ μoυσιxι6ν, ερμηνευτc6γ
zαι xdτω απ6 τo <iγρυπνο μιiτι μoυοιxολdγωγ τoυ
f ψoυgτου Γιιiργoυ Παπαδιixη χαιτηγ ηχoληι}.r(α
τoυ Γιdννη Συγλdτoυ, δ(δoτταg oτo μoυoιxd α6-
ι,ολo ιjγα τdλειo απoτιfλεoμα dqαοηg lr,αι αποr]g.
Στιg φετιν6g εxδηλι6oειg, 17 xαι 18 Ιoυλ(ου η
Νdoυoα ε(γε την τιμητιxrj τηζ. H μεγιiλη Κυρ(α

παι μ6λιαoα oτη oυλλογri τηg γι1ρηg τηg μoυoιπr]g
μαg παρdδοοηg Διiμνα Σαμ(ου, τqαγoιiδηoε τη
MAΚPYNΙTΣA, μπqοcπιi αε ιjνα xοιγd πoυ πα-
qαπoλουθotjoε ελdγ1ο\παE χαιτην αναπνoti του
απdμα. Ηταγ 6,τι πto επιβλητιxd.

Απιj τo βιiθog του διiαoυE πoυ πεqιβdλει τo
Aρ1α(ο Θdατρo μ6oα oτη αιωπηλrj ν(sμα αxot-
στηχε o παQαπoγιιiριxοg ηxogτηs "Παπαδιιig"
απd τoγ ξoυρνd τoυ αηδoνιοιi μαζ, του Tριiφο:να
τoυ Παξαρdντξη, τoυ Aργfρη Mιiντoιoυ, νεαριi-
τατoυ ααrεριοιi τηg παραδooιαxrjg μαg μoυαιxr]g
χαι τo \ταorjλι του Χρriοτoυ Mdγτoιoυ πoυ αqγιi
- αQγd μπα6νoνταg αηγ χεγτQιxr] οxηνrj 6γινε
"Nιξdμιxοg" μ6χQι την εμφdνιση τηE Διiμναg
Σαμ(ου.

Mια αυγxλονιαιιxri Δ6μνα Σαμ[oυ πoυ τQα-

γoriδηoε απαqιiμιλλατη Mαxqυγ(τoα μιiνo μετο
xτtJπη μα τoυ γταoυλιοrj.

Γ6μιοε με τηγ πλofoια φωγli τηg N<iουoαg η
Eπ(δαυρog oλdxληρη xαι oε(oιηχε τo αιiμπαν

απ6 το 1ειροπρ6τημα.A-
xoλoιiθηoε απ6 τα 6ργανα
dναg Moυoταμπι1ιxog xαι
απο1ι6ρηοαν πα[ξoνταg
γαoυοα(ιxoυg oxoπorjg
€ωg dτου dοβηoε o riχοg

μι1oα αro δdαog γ'dτω απ6
τo φεγγαQ6φωτo.

Mιι1 μεγιiλη τιμr] που τη

1ρωoτι1με oτo Mdγαρο
MoυoιxriE χαι σ[ηγ πQo-
oωπιx6τητα τηζ Δdμναg
Σαμ(ου, πoυ αγdπησε τα
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παQαδoσιαχd μαζ αχοιjσματα με τo μoναδLχd
τηg (.νoτtταο να ξεxωρζει την πoιιiτητα χαι γα
την απoδ6δει με oεβαoμ6. Θαrjταν μεγιiλη παριi-
λε ιι|.lη να μηγ αγαφεQθοιjγ τα oν6ματα των μoυσι-
xc6γ των παραδoοιαxcδν οργιiνων, των ανθρc6-

πων τoυ αυγxροτriματοE τηE x. Σαμ(oυ πoυ φυ-
λ<iοαoυν xαι διδ<iοxoυν τη μoυσιχri μαg παρ<iδο-

αη xαι ε (ναι ν ειiτατo ι, 6πωg o παο(γνωαιo5 Γιι6q-

γηg Γευγελr]ζ σro γταotiλι, τoυμπελdπι, wιfφι, ο
N(xog Φιλιrιπiδηg oτη φλoγdρα χαι σro xλαg(νo,
o N(xog oιπονομ(δηζ στo βιoλ6, ο Σωxq<iτηg

Σιγ<iπουλoE αιη λιiρα χαι τo πολ(τιxo λαoιiτo, ο
Παναγιc6τηg Δημητραxdπoυλοg ατo xανoνιixι, η
Aγγελ(να Σταθoπorjλου, μια παγdμoQφη παQoυ-
o(α ατο oαντοιiρι χαι o Kι6oταg Φιλιππ(δηg

λαoιjτο. ΓxιiΙντατηg Θριixηg ο Γιdννηg Nτομπρ(-
νηζ, o Ζαγαρ(αg Σπυριδ<ixηζ }ζαι o Kιiρολog
Koυxλιixηg λιiρα xαι λαοrjτo ΚQriτηζ, διjo xατα-
πληxτιxdgφωνdgxαι o βιqτου6ξog θεoλdγοg Γρ{-
ληg, τoαμπorjγα Δωδεπανrjαου'

Συγxινητιxri rjταν η παρoυα(α μιαζ δωδεxα-

μελorig xορωδ(αg τηg Boρε(oυ Ηπε(ρoυ με τα

χαQαχτηQι aων"6' τηgτραγoιiδια. "HXoΙ EΛΛH-
NΙΚoΙ AΠo TΗ ΘΡAKH MEΧPΙ TΗN
KYΠPO" oνομciατηxε η εxδrjλωση πoυ ιjxλειoε
με τριxοιiβεgτο γλdντι, τραγοtiδι xαι 1oρd μdχQι
τα 1αριiματα αro τραπιJζι που παρdθεoε oε dλoυg
ο πρdεδροg του Mεγιiρου Moυoιxrjg x. Xρ{σrοg
Λαμπριixηg.

''oι βιiτQαχoιll τoυ AQιστoφdγη
στo Θεqινιi δημοτιιι6 Θ€ατqo NιioυσαE

Mε την xαταπληxτιxrj παqιiαrαση των "Bα-
τριi1ων" τoυ Aριατoφιiνη απ6 το Θεατριxd Tμtj-

|-ια τoυ Δημoτιxoιi Πολιτιοτιxοri Ogγανιομori
Ndoυoαg, dxλε ιoαγ τo τελευτα(o Σαββατoxf ρια-
χo του Αυγoιiαroυ πoυ μαζ πdραoε τα πριiτα
"Aριαrοτι1λεια" χαι με αυτdg του Σαββατox6-
QLαχoυ, oriμερα xαι αιiριo δηλαδri, αρ1ζoυν οι
εxδηλιioειζ "o(γοζ xαι Πoλιτιoμι1ζ".

T6αο παλoδουλεμdνη παρ<iσ[αση, πoυ γα με
εγθουoιdoει (xαι d1ι μιiνoν εμ6να, γιατ( πoλλο(
πrjγαν χ,αι στιs διjο xαι εγι6 Θα την ξαναδι,i
oπωoδrjπoτε) ειyανα απoλαtjοω απd τoυg "oq-
νιθεg" του Θειiτρoυ Td1νηg με τoγ Θriμιο Kαρα-
xατo<iνη'

Eραοιτ61νεζ oι σtlμπoλiτεg μαζ πoυ απoτε-
λoιjγ τo θεατριxd τμr] μα του ΔΗΠON' αλλιi αroυ g

Bιιτριi1oυg δ(γoυγ οε πολλorig επαγγελματfεg -

rl:τιιλλriλoυg ηθoπoιοιiq - dγα γερ6 μιiθημα υπo-
r.gιτιxrjE.

Εκε(πoυ 1oρτdοαμε oαβoriραπoυ μαζ €'xανε

γα μηγ παραxoλoυθoιlμε τ(πoτα,6ρ1εται αυτrj η
παρd,αταoη χαι σoυ δiνει δρooιd παι ανd,αα με
τo χαυσrιχd τηg 1,ιοrjμοQ χαι τoν δια1ρoνιπd τηg

λιjγο.

Η xωμωδ(α πr]ρε την oνoμαο(α τηg απιi τον

1oρd των Bατgdxων πoυ αυνoδεfουγ τογ Θειi
Διιiγυoo με τo τQαγοιiδι τoυg xαθιig πλdει oτην
A1ερoυo(α λ(μνη να συνα\,τr]οει τoν Eυριπ(δη
χαι τoν Αια1rjλο χαι να φdρει dναν απιi τoυg διio
oτoν απtiνω xdομο.

Oι "Bιiτραxoι" πα(xθηχαν με τo ιiνoμα τoυ
Φιλων(δη oτα Λr]ναια το 405 π.X. επ( Καλfoυ
ιiρ1ovτοg των Αθηνιiν xαι πr]gαι,τo πQc6τo βQα-
βε(o. Η επιτυ1(α αυτοιj τoυ €ργου rjταν τdαo

μεγιiλη ιioτε πα(1θηχε χαι για δειiτερη φοQd.

Η "Bdτραxoι" απoτελoιjιται απιi διjo μ€aη.
To πριiτo εfναιτo φαντασ[ιχιi xαι διαoxεδααrι-
xιi ταξiδι τoυ Διιiγυooυ αroν Αδη χαι τo δεr1τερo

με τo ηθιxoφιλoλoγιxιi βι1θog τoυ, εiναι μια ο'ιiγ-
χQιση τoυ Aιο1ιiλoυ xαι τoυ Eυριπ(δη xαι η
παρdβαoη πoυ xωρζει αυτd τα δrjo μdρη, d1ει
xαθαρd πολιτιy.6 1αραr.τr] ρα.

Η ιiθλια πoλιτιxoοιxoνομιz"r] xατιiαrααη τoυ
6νδoξoυ, xdπoτε xρdτoυg τιυν Aθηνιδν απ6 τιg

φαriλεg xυβεgνηοεLζ πoυ διαδdxοιταν η μ(α την
dλλη, η διαφθορd, η αιοθητη dλλειψη πQoσωπι-
x6τηταEσ[ηγ αQχηγ(α, ε(ναι ο λc5γog πoυ o ποιη-
πjg 6γραψε τoυg Bατριixουg, αναξητι6νταg δι6ξo-
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δο ::.αι αγαπoλc6νταg ην παλαιιi Αθηναix{ δ6ξα.

Τα θdμα πιiγτα αriγ1ρoνo χαι με τη γλιiοoα
τl] \, χαυστ tχι] του Αq ιαroφιiνη απολαυαε ι x6' επt-

ΖαιQο, απoδι5θηxε dριαrα πQoσαQμοσμdνo αrη
oη με ρ ινrj πQαγ ματιχ6τητα.

Mε εμβ6λιμεg ατιixεg,.τrrjγ1ρovη μoυαιxf xαι
1ορoγραφ(α xιiτω απ6 τη βααανιαrιxrj (για d-
ooυg δoriλεψαν μαξ( τoυ χαι τoν ξdρουν xα}'6),

μιαν[α ηg τελειιiτηταE που διαxατιJ1ει τoν Xρrj-
ατo Mπαταντξr], πoυ δ(δαξε, oxηνοθdτησε χαι
oxηνoγq<iφησε' με τη ξωγραφιxrj επιμdλεια των
oxηνιxιilν απd την Eλdνη Ανδροvιxiδoυ xαι την
τελιxrj πιγελιιi σrη σχ,ηγoγραφ(α δoομ6νη απd
τoγ Πιiγo Mαρνdqη, ε(1αμε αυτrjντην αQιστoυQ-

γηματιxri παριiατααη.

Ωραιdτατεg οι μιioxεg των Bατριiχων πoυ τιζ
6φτιαξε o Στ6φανοg Hλιιiδηg, ιiριαrο μαxιγιιiξ
απ6τη Γqηγoρ(αMπρoriβαλη xαι ιJναg εξαfρετοg
χοQ6ζ που δ(δαξαν η Διiνα Πετρd xαι o Δημrj-

τqη g Bιiιτη g, ο oπο(οg xατ6πληξε σΓoυE
δι1o ρdλoυg τoυ χαι ααν Χdρog χαι σαν
αιiγ1goνη... αxυλorj με τoγ ...αιαΘηoια_
xd 1ορd τηg... Διiο "αiλoυρoι" ο Kασα-
πfδηE Γιriργog οτoν ρ6λο τoυ Διιjιυοoυ
χαt o Ιορδαν(δηg Ιορδιiνηg αro ρdλο
Ξαγθ(α, dναg πηγαfog xαι αυθεντιπιig
Nαoυoα(og Ηραxλr{g " ψετ6.τoυ xινητoιi
του", o Πdτροg Mπιτdρναg, πλαιαιωμd-
νoι απ6 τoν xορ6, dναν 1oριi τελεfωg
διαφορετιx 6 απ6 dτι 61oυμε αυνηθiαε ι,
αλλι1τdλεια δεμdνog με τo σχηγοθετιxιi
οtjγoλo xαL ao πνειiμα τoυ dργoυ ιjxαγε
τo xοιν6 γα μην μπoρε ( να xρατηΘε ( απd
τα γ6λια χαταχειQoxρoτιiνταg τoυg.

o Γιι6ργοg Μπ€xαg ιiριατog ατoν ρdλo τoυ
υπερφ(αλoυ, xoπ6'τoν AριοτoΨdγη, Eυριπ(δη, ο
TιioοE Koυταλαx(δηg oτoν ρ6λο τoυ αoβαρoιi
Aιo1rjλoυ, fταν oαν να xατ6βηxε απd xιiπoυ xαι
oπjθηxε απιiγω τoυ η πQoτoμri τoυ ποιητri, με τιg
τo αγπ(ν ε g Kλε ιιδ Πετqιi, Kατε q (να Σ ιorjγγαρη,
oαν ξενοδdχεE τoυ Kιiτω Kιioμoυ χαι με dλoυg
τουE πιiμπολλoυg αυγτελεoτιiE αυτrjg τηg πολυ-
πληΘ6αrατηg παριiοτααηg απολαιiοαμε μια τ6-
λεια ερμηνε(α παι γευθr{xαμε μια αξd1αoτη ε-

μπειρ(α' Η Nιioυοα απoδειxγιjει 6τι,6πωg προ-
πoλεμιxd, 6τοι xαι τι6ρα, xρατdει τα οxriπτqα
οτιg θεατριxι1g παqααrιiαειg πoιι5τηταg.

o ''Ιωγ'' τoυ Eυqιπiδη
€n}uειoe τα φετιγιi Eπιδαιiρεια

ΣτιE28 Aυγoιiαrου ψετ6" απ6 πρ6oxληαη τoυ
Δriμoυ Aαxληπεioυ παι ειδιxrj 6γxριoη του Κεγ-
τρ ιπori Αρ1αιoλoγ ιxοιi Συ μβoυλ(ου, τo Θε ατρ ιx6
Eργααrfqι τoυ Γυμναo(oυ Λυxε(oυ Eιρηνοriπο-
ληg παρoυofαoε oτo Αq1α(o Θ6ατρo την Eπι-
δαrjqoυ Φηγ τQαγωδ(α τoυ Eυριπ(δη "Ιων", σε
αxηνoθεοiα Αλ6ξανδρoυ Oιxoνιiμου, xλε (νοvταg

τα "Eπιδαriρεια"' Oπωg ε(ναι γνωατ6 η παριi-
σταση αυτη απ€oπασε τo Πριiτο Πανελλrjνιo

Bραβε(o, στηγ χατηγoρ(α του Αρ1α(ου Δgdμα-
τoE, xατ6' τη φετινrj διoργιiνωoη των Πανελλrj-
νιων Mαθητιxιilν Αγι6νων Aρ1αfoυ Δριiματog
παι Σιiγ1ρονου Θειiτρoυ, χαι η παρουα(αση τoυ
dργου ατην Eπ(δραυρo απετι{λεοε τo επιoφρdγι-
σμα τηζ διdxριαηg αυτrig.

Mαγιπdg oτιγμdg dξηoαν οι μαΘητ€g, οι παθη-
γητdE χαι oι υπ6λοιπoι αι-lγτελεαιιiE του Θεατρι-

Z
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xorj Eργαοτη ρfoυ παgουοιιiξo-
γταζ στo μεγαλειιiδεg αq1α(o
Θ 6ατρο τη g Eπιδιiυρoυ τoγ "' Ιω-

να" μπρloσ16"o' €να απρ6αμε-
να μεγdλo πλriθοg θεατι6ν, που

ξεπερνoιiοε τα διio 1ιλιιiδεg d-
τoμα. To μdγεθοg xαι μdνο τoυ

Θεdτρου, πoυ xωρd πdγω απd
δεxατ6ooεριg 1ιλιιiδεg θεατdg,
υπo βιiλλε ι πQαγ ματιχ 6' τoν x6"-

Θ ε επιox(.πτη, π6oo μdλλον xd-
ποtoν που παλε(ται γα εQμη-
νεtjοει τo λdγo των μεγdλων
μαg αρ1α(ωγ τQαγιχι6ν πoιη-
τι6ν, οτoν (διo xcδρο πoυ εQμη-
νειjτηxε απ6 πραγματιxοιig o-

γx6λιθoυ g τη ζ υπoχQ ιτ ιxηgτ€x-
νηg dπωg ο Mινωτrjg χαι η Παξινοιi, xαι dπoυ

μιiνο xαταξιωμ6να θεατριxιi o1liματα dπωg το
Εθγιxd Θdατρo, τo Θdατρo T61νηg, τo Kρατιxι1
Θ6ατρο Bορε(ου Ελλιiδοg xλπ παρoυoιdξoυν
αυνrjθωg τtζ παQασrιioειg τoυζ στo αρ1α(o δρd-

μα.

Oι νεαρo( xαι πυρ6ωg "ανυπoti-l(αοτοι" μαθη-
τ€'gτηgEιρηνoιiπoληE, με την φρεoxdδα xαι την

ξωντιiνια τoυζ, xατιlφεQαν να oυγxινrjσουν τo
dμπειρο χαι απαιτητιx6 xοινdτηg περιo1rjg, τoυg

παρdγoντεgτου Yπoυργε(oυ Παιδεiαg, αλλd xαι
τουg ξ6νoυ9 που ιJτυxε να βρ[oxoνται σro αργoλι-
xd θdατρo. Xωρ6g εμφαν6g τoυλdxιοτoν τριlx, τα
παιδιd απ6δωoαν με ευσlJγειδηο(α xαι dνεoη
τoυ ρ6λoυE, τα χoQιx6" xαι τα τραγorjδια τηg

παρd,αrαoηg, ενcδ oι θεατdg αιταπιjδωααγ στo

τ6λοg τoγ xιiπo τoυE με θερμd χαt παQατεταμιiνo

1ειρoπριiημα.

To dργo d1ει r]δη παQoυσιαστεf οτo Θdατρo
Λυxαβητοri οτην Αθrjνα, xατα την τελετιj βριi_

βευoηg, τo Mιiιο. Η πρdεδρoE τηζ χQιτιχr]g επι-
τρoπrjg, η ηθoπoι6E χαι Αoπαο(α ΠαπαΘανα-
ofoυ αναφ6ρθηxε με ιδια(τερα επαιγετtχ6' oγ6-
λια τι1oo ffiιζ εQμηνεiεE των ριiλων 6oo xαι οτην
x(νηαη χαt σ[o τραγoriδι του xoροti, εγι6 ιiλλoι
αρμ<iδιοι 1αραxτliριααν τηγ παριioταοη ωg πρd-
τυπο πQoσdγγιoηg τoυ αq1α(oυ δριiματoζ γtα
τoυg μαθητ€g.

o dλλoι αυγτελεατιjg τoυ 6ργoυ ε(γαι: Mετd-
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φQαση: Kιi:οταg Tοπofξηg. Moυοιxij: Πdτροg
Στοiδηg' Φωτιαμo( - Kατααxευdg: Γιdννηg Bαρ-
θολο μαfοg. oργιiνωοη παραγο-lγη g - βoη θd g οxη -

νoθdτη: Δtjμητρα Χονδρoγιdννη' Tη γενιxr] ευ-

θιiνη τηg παραγωγrjg dxει ο διευθυντrjE τoυ σχo-
λε(ου N(xοg Eυαγγελdπoυλog. Στην η1ογρdφη-
ση τηζ πρωτdτυπηg μουoιxrjg αυμμετε[xαν oι
Mαρfα Πdτxου, Πdτροg ΣτoΙδηg. Γιdννηg Τοιρo-
φ(δηs xαι Δημrjτρηg Θαναοo{ληg.

Στη διανoμli πα(ρναυν μdQοg οι μαθητdg:

Αργfρηs Γxι6ραog (Eρμηs), Tdοog Παυλi
δη g (Ιων), Αλεξιiνδρα Mελ(xoβα (Kρ6ουο'α, βα-
αλιαoα τηg Aθrjναg), Xρηατοg Aqγυρ(oυ (aod-
θog, βαoιλιdg τηg Αθ{ναg), Tηλdμα1og Kαρα-
μανλrj g (Πρ εoβr1τη g), Bαofξ g Αxρ ιτ(δη g, Xρrj -

oτog Δdλλαg, Διονrioηg Πρdιοg (Δorjλoι), Γιιiρ-
γοg Κωατixαg, Tιiοοg Αxριτ(δηg (Yπηgdτεg του
Nαod), Eλοα Δoυλxεq(δου (Πυθ6α), Eλλη Διiγ-
γα (Θειi Aθηνιi). Tον 1οq6 απoτελorjγ oι: Eλεγα
Γxιiτοου, Eλλη Διiγγα (Κορυφα(εg), Eλιodβετ
Δrjμoυ, Nτ(γα Mιoαηλ(δου, Nτ(να Mπαλτατξ(-
δoυ, ξνr] Παπαιcυιiννου, Γιoβdγγα Δdλλα, Aλε-
ξιiνδρα Παιτξαρ iδου, Κυ ρ ιαxrj Ιοlαxε ι μ(δου, M[-
να Mrjτxα, Xριαεiνα Mαυροδdrτη. Καλλιdπη Κα-
ραγιανν(δoυ, Πετρofλα Διiγγα, zαι Ελoα Δουλ-
xερ(δoυ.

Tε1νιxοf oxηνrj g - φρoιπιαrr]ρ ιo : Mι1ιiλη g Mα-
νoυοdxηg, Mdxηg Aργυρ(oυ.

C) ''Ιo;ν oτην Eπiδα'r.lρo
Φωτoγραφ(α απd ην πρ6βcι με τo φι6q ηs μdQαE




