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Αυτό σημαίνει ότι στόχευση των εκδοτών ήταν ή διάχυση των εμπορικών, με τή ση
μερινή έννοια, βιβλίων καί ότι τά φιλολογικά έργα, μολονότι δέν κυριαρχούν, έχουν 
καί αυτά τή σημασία τους. Λείπει, όμως, κατά του κ. Κ.Π. ή καλλιτεχνική αίσθηση τών 
εκδοτών. Ό κ. Κ.ΓΙ., πρόσεξε, ωσαύτως, ότι ό τόπος έκδόσεως είναι ψευδεπίγραφος· 
άντί γιά τή Θεσσαλονίκη αναγράφεται ή ’Αθήνα ή ή Λειψία. Καί τούτο εκ τού φόβου 
τών τουρκικών αρχών. ’Αξιοσημείωτος, αλλά άκρως εύλογος, είναι ό αριθμός τών δύο 
μοναδικών εκδόσεων τό 1898. Τά γεγονότα τού 1897 είχαν καί εδώ τόν άντίκτυπό 
τους. Εντούτοις αξιοσημείωτη παρουσιάζεται ή έκδοση εφημερίδων μεταξύ 1901- 
1912 ανέρχονται σέ δέκα έξι καί δύο περιοδικά (Θερμαϊκαί Ήμέραι καί Οικονομική 
Επιθεώρηση). Κατά τήν περίοδο 1901-1912 έξεδόθησαν εβδομήντα εξι βιβλία (10 φι- 
λολογικά-λογοτεχνικά, 19 παιδαγωγικά, 34 τών συλλόγων καί λιγότερα ήθικοπλαστι- 
κά-θρησκευτικά). Οί παρατιθέμενοι δύο πίνακες είναι πολύ χρήσιμοι γιά τόν άγαπώ- 
ντα τίς στατιστικές συγκρίσεις.

Στό κεφάλαιο Commerce du livre (Τό εμπόριο τού βιβλίου) ό κ. Κ.Π. αναζητεί τούς 
βιβλιοπώλες τής Θεσσαλονίκης καί αναφέρει, πλήν τού Μ. Γκαρμπολά, τόν Θεόδωρο 
Χοϊδά, τού όποιου ή παρουσία στήν πόλη μας χρονολογείται από τίς αρχές τού 19ου 
αί. Προσθέτουμε εδώ ότι ή οικογένεια Χοϊδά, κεφαλλονίτικης καταγωγής, έχει πολλά 
μέλη της εγκατεστημένα στή Θεσσαλονίκη καί άσκοΰντα διάφορα επαγγέλματα (βλ. 
Κ. Δ. Μέρτζιος, Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, έκδ. Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1947, 
passim). Βιβλιεμπόριο ασκούσαν, ώσαύτως οί εκδότες Κ. Δαρζιλοβίτης, Ν. Βαγλαμα- 
λής (1868-1874, 1881-1883), Σοφ. Γκαμπολάς, Θωμάς Θάνου, ό γιός του Χρήστος, Ν. 
Γ. Βικόπουλος (1879) πού συνεταιρίζεται μέ τόν Στ. Θάνο, καί τόν Άρ. Μενεξέ καί 
τόν Άντωνιάδη (1896 ci.), S. Grasso πού πρακτόρευε τόν "Εσπερο τής Δειψίας, ό Δ. Κ. 
Βουλουσσόπουλος (1885), ό Νικ. Χριστομάνος (1885).

Τήν περίοδο 1901-1912 στούς ίδιους περίπου βιβλιοπώλες προστίθενται καί άλ
λοι ως οί Καλογερόπουλος-Βελλίδης, Ίω. Κούσκουρας, Γ. Χατζηγεωργίου, Δ. Γ. Σω- 
νίδης, ό Ν. Α. Ξενοφωνδίδης, οί Δεπάστας-Σφύρας-Γεράρδος, ô Ν. Άντωνιάδης.

’Ακολουθεί ή βιβλιογραφία τών ελληνικών έντυπων άπό τό 1850-1912, πού ανέρ
χονται στις 250, όπου προστίθενται οί εκδόσεις χωρίς χρονολογία άριθμ. 251- 
277+278-279 προσθήκες τού έτους 1884.

Συμπερασματικώς, ή βιβλιογραφία τού κ. Κ.Π. είναι μία σημαντική συμβολή στήν 
πνευματική κίνηση καί ζωή τής Θεσσαλονίκης σέ μία κρίσιμη περίοδο τής ιστορίας 
της, όπου τό ελληνικό βιβλίο καί τό περιοδικό, ή τυπογραφία εν γένει, έχουν μείζονα 
λόγο όχι μόνον στόν πολιτισμό τής πόλεως, άλλά καί στήν ενίσχυση τού εθνικού φρο
νήματος τών πολιτών της.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Γιώργος Φ. Ρουμελιώτης, Ό Νέος Ελληνισμός στήν "Εδεσσα (Βοδενά) τον πρώ
τον μισόν τον ΙΘ ' αιώνα. Σνμβολή στήν ιστορία τής Έδεσσας τοΰ ΙΘ ' αιώνα, ’Εκ
δόσεις Λαογραφική Εταιρεία Ν. Πέλλας, Έδεσσα 2000, σσ. 208.

Ό Γιώργος Ρουμελιώτης, νέος εκπαιδευτικός, δραστηριοποιείται εδώ καί χρόνια 
στούς πνευματικούς κύκλους τής Έδεσσας, εκδότης έφημερίδος καί περιοδικού πού 
προβάλλουν στό ευρύτερο κοινό τήν ιστορία τής πόλεώς. του. Ή παρούσα έκδοση 
είναι ούσιαστικώς ή νεώτερη ιστορία τής Έδεσσας, έτσι τουλάχιστον τήν εκτιμά ό 
αναγνώστης τού ενδιαφέροντος αύτοΰ βιβλίου. Όπως ό ίδιος ό συγγρ. γράφει στήν
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εισαγωγή του, στό βιβλίο του παρελαύνουν Έδεσσαΐοι λόγιοι, φιλικοί καί αγωνιστές 
τής Εθνικής Παλιγγενεσίας, διδάσκαλοι καί σχολεία, κληρικοί καί επιφανείς συμπο
λίτες του του 19ου αί., αλλά καί κοινοτικοί θεσμοί καί μία διακεκριμένη έλληνο- 
μάθεια τών Έδεσσαίων. 'Ένας δηλ. γενναίος καί δυναμικός Νέος Ελληνισμός.

Στό πρώτο μέρος ό κ. Γ.Φ.Ρ κάμει λόγο γιά τόν Έδεσσαΐο λόγιο Νικόλαο Δημη- 
τρίου, τόν Λογοθέτη Βοδενών, διδάσκαλο Βοδενών περί τό 1792 πού αλληλογρα
φούσε μέ λογίους τής εποχής του, όπως τόν Ίω. Βηλαρά, στόν όποιο μάλιστα ήσκησε 
καί κριτική· συνθέτει, επίσης, ό συγγρ. τό γενεαλογικό δένδρο τού Νικολάου Δημη- 
τρίου ξεδιαλύνοντας, μέ τήν ευκαιρία αυτήν, αρκετά προσωπογραφικά τής οικογέ
νειας Δημητρίου, αλλά καί άλλα άφορώντα στή λειτουργία τού περιωνύμου Έλλη- 
νομουσείου τών Βοδενών, τίς Ιατρικές σπουδές τού Νικολάου Δημητρίου στή Βιέννη, 
τή θέση του στό γλωσσικό ζήτημα πού ήταν διαφορετική από αυτήν τών άρχαϊστών, 
τών δημοτικιστών, τών κοραϊστών, τίς σχέσεις του μέ τόν Λαρισαΐο λόγιο Ίω. Οικο
νόμου καί τόν Χριστόδ. Κονομάτη, τή διαμάχη του μέ τόν Βηλαρά γιά τό γλωσσικό: ό 
Δημητρίου ήθελε μία γλώσσα απλή, καθαρά καί άπό τούς σπουδαίους μεταχειριστή 
καί άπό τούς άμαθεΐς καταληπτή. 'Ακολούθως ό συγγρ. παρουσιάζει τόν υίό τού 
Δημητρίου ’Αναστάσιο καί τόν έγγονό του Νικόλαο Χ"τάσκο, ιατρό Βοδενών.

Στό δεύτερο μέρος γίνεται λόγος γιά τούς Έδεσσαίους λογίους ’Ιωάννη Δημη- 
τριέως Φιλίδη Βοδινέα καί Κωνσταντίνο Μηνά-Μηνωΐδη· ό πρώτος άφησε πλήθος 
ενθυμήσεων άπό τίς όποιες πληροφορούμεθα πολλά καί ποικίλα γιά τήν Ιστορία τής 
Έδεσσας τών άρχών τού 19ου αί., τόν χαλασμό τής Νάουσας (13 ’Απριλίου 1822), τή 
συμμετοχή τών Έδεσσαίων στόν ’Αγώνα τού 1821 [Ό χαλασμός άφανισμός τής Ναού- 
σης τρόμαξεν τήν χώραν. Παρά τούτοις όμως πολλοί νέοι άπό τά Βοδενά καί τά χωριά, 
έπήρανε τά όπλα νά συνταχθοϋν μέ τό αντάρτικό ... τού Μήτσον Τ(σόρα) καί άνέβησαν 
εις τόν Όλυμπον. Ημείς έκάναμεν σύναξιν εις τούς ιερούς ναούς κρυφίως καί μυ- 
στικώς καί έπαρακαλέσαμεν τόν "Υψιστον νά εύλογήση τά όπλα τών άδελφών καί τών 
τέκνων μας καί νά μάς έλενθερώση τό άτυχον έθνος μας τών Ελλήνων. Τό αύτό έγινε 
καί εις τά χωρία], Άσχολεΐται κατόπιν ό συγγρ. μέ τόν Κωνσταντίνο Μηνωΐδη, τίς 
σπουδές του στό Έλληνομουσεΐο Βοδενών, στή Θεσσαλονίκη κοντά στόν ’Αθανάσιο 
Πάριο, τή διδασκαλία του στις Σέρρες, τή φυγή του στή Γαλλία, τή γνωριμία του μέ 
τόν ’Αδαμάντιο Κοραή, τήν έργογραφία του, τή δράση του στό Παρίσι κατά τόν 
’Αγώνα, τόν κατοπινό άντικοραϊσμό του καί τή σχέση του μέ τόν αντίπαλο τού Κοραή 
Παναγιώτη Κοδρικά, τή φιλία του μέ τόν Καποδίστρια, τήν άντιπάθειά του πρός τούς 
Βαυαρούς, τήν επίσκεψή του στήν ’Αθήνα τό 1853, τήν προσφορά του στήν άναβίωση 
τών 'Ολυμπιακών αγώνων.

Στό τρίτο μέρος ό συγγρ. γράφει γιά τούς Έδεσσαίους αγωνιστές τού 1821 Πανα
γιώτη Ναούμ καί Κωνσταντίνο Μπΐνο· ό πρώτος ήταν έμπορος συνδεόμενος μέ τίς πα
ραδουνάβιες ήγεμονίες, όπου καί μυήθηκε στή Φιλική Εταιρεία, συναγωνιστής τού 
’Αλεξάνδρου Ύψηλάντη, άγωνίσθηκε στή Μακεδονία, στή Νάουσα ώς εκπρόσωπος 
τών Έδεσσαίων, κατήλθε στή Ν. Ελλάδα μέ τούς δύο αδελφούς του, διετέλεσε πλη
ρεξούσιος τών Μακεδόνων στίς Εθνοσυνελεύσεις άγωνιζόμενος γιά τήν απελευθέ
ρωση τής Μακεδονίας καί παρά τίς αρνητικές κρίσεις γι’ αυτόν τού Ν. Κασομούλη, 
υπήρξε σημαντική προσωπικότητα τής εποχής του. Φέρεται μάλιστα μοσχοπολίτικης 
καταγωγής, πού σημαίνει εγκατάσταση μοσχοπολιτών, μετά τήν καταστροφή τής Μο- 
σχοπόλεως, στήν Έδεσσα (1769 καί έπειτα). Ό Κ. Μπίνος έλαβε ενεργό μέρος στήν 
επανάσταση τού Όλύμπου τό 1821 μαζί μέ τόν Διαμαντή Νικολάου καί έπειτα στή 
Χαλκιδική, τή Σκιάθο, τή Σκόπελο, τό Τρίκερι, τήν Ύδρα καί πάλι στό Τρίκερι καί
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τή Σκόπελο μέ τελική εγκατάσταση στή Νέα Πέλλα. Τό ελεύθερο ελληνικό κράτος 
τόν τίμησε μέ διάφορους στρατιωτικούς βαθμούς, αλλά καί τόν πλήγωσε βγάζοντας 
την περιουσία του σέ πλειστηριασμό. Σημειωτέον ότι ό Μπΐνος φέρεται καταγόμενος 
από τήν Κατερίνη.

Τό τέταρτο μέρος τού βιβλίου τού Γ.Φ.Ρ. είναι αφιερωμένο στά ελληνικά σχολεία 
καί τούς διδασκάλους τής ’Έδεσσας πρίν τό 1846, όπου ό συγγρ. άποδεικνύει ότι 
στήν πόλη του λειτουργούσαν σχολεία πρό τού 1821 -τεκμηριωμένα τό 1836 καί 
1837- καί τρία ’ιδιωτικά γραμματοδιδασκαλεΐα μετά τό 1821. Άσχολεΐται, ωσαύτως, 
ό κ. Γ.Φ.Ρ. μέ τούς διδασκάλους ’Ιωάννη Μπουσέλα (1837-1839), Ίω. Γουγούση (post 
1821), Στογιάννη Τσαλίκη, Στογιάννο, Άναστ. Μαργαρίτη, όλοι τους μετά τό 1821.

Τό πέμπτο μέρος είναι αφιερωμένο στούς επιφανείς Έδεσσαίους κατά τό πρώτο 
μισό τού ΙΘ' αί. ώς ô Πρόϊος Ίωάννου, ό τελευταίος λογοθέτης τής πόλεως, ό Άν- 
δρέας Ίω. Οίκονόμου (1790-1860), ό φιλικός Νεδέλκος Λουνιάς, οί άγωνιστές τού 
’21 Νικόλαος ’Αθανασίου, ’Αναστάσιος Δημητρίου, Δημήτριος Τροΰπκος καί πολλοί 
άλλοι.

Στό έκτο μέρος τού βιβλίου του ό συγγρ. κάμει λόγο γιά τόν Οικουμενικό Πα
τριάρχη Χρύσανθο από τό Γραμματικό Βοδενών (1768-1834) τού οποίου παρακο
λουθεί τήν πορεία ώς μαθητου στό Γραμματικό, τήν Κοζάνη, τή Νάουσα, τή Θεσσαλο
νίκη, τήν εκλογή του ώς μητροπολίτου Βέροιας τό 1799, τήν ακόλουθη ώς Σερρών τό 
1811, τή μύησή του στή Φιλική Εταιρεία, τή σχέση του μέ τόν ’Εμμανουήλ Παπά, τίς 
ένέργειές του ώστε νά σωθούν οί Σέρρες κατά τά γεγονότα τού 1821, τήν εκλογή του 
ώς Οικουμενικού Πατριάρχου τό 1824, τίς κρίσεις, θετικές καί αρνητικές γιά τόν 
άνδρα, γιά τόν όποιο ή κρίση τού κ. Γ.Φ.Ρ. είναι πολύ θετική.

Στό έβδομο μέρος ό συγγρ. όμιλεΐ γιά τήν Έδεσσα ύπό τόν Άλή Πασά, γιά τόν 
οποίο γράφει δτι, γιά λόγους πολιτικούς, ό Άλής ένίσχυσε τή θρησκευτική ελευθερία 
τών υπηκόων του Έδεσσαίων, πού εκμεταλλευόμενοι τήν πολιτική αυτή επισκεύασαν 
ναούς ή έκτισαν νέο, τήν 'Αγία ’Ελεούσα. Στήν ίδια περίοδο άναφέρεται καί έγγραφο 
Έδεσσαίων πρός τόν Άλή από 10 Νοεμβρίου 1804, άπό τό όποιο προκύπτει ή άρίστη 
κοινοτική οργάνωση τής πόλεως, ή εντυπωσιακή σύνθεση καί λειτουργία τής μητρο- 
πόλεως καί ό ρόλος τών συντεχνιών στή ζωή τής πόλεως. Επισημαίνει, ώσαύτως, ό κ. 
Γ.Φ.Ρ. τήν έλληνομάθεια τών Έδεσσαίων, τήν πληθωρική ελληνική παρουσία στήν 
πόλη, σχολιάζει ορισμένες λανθασμένες απόψεις τού Άγγλου περιηγητοΰ W. Μ. Le
ake πού επισκέπτεται τήν Έδεσσα τό 1806.

Τό βιβλίο τού κ. Γ.Φ.Ρ. κατακλείεται μέ τίς πηγές (επιστολή τού Νικολάου Λογο
θέτου πρός τόν Χριστόδουλο Κονομάτη, Βηλαρά πρός Ίω. Οικονόμου κ.λπ.)· πρόκει
ται γιά πηγές πού χρησιμοποίησε ό συγγρ. στό κύριο σώμα τού βιβλίου του. Παραθέ
τει, τέλος, τή βιβλιογραφία.

Συμπερασματικώς τό έργο τού κ. Γ.Φ.Ρ. γιά τήν Έδεσσα κατά τόν 19ο αί. είναι 
μία σημαντική συμβολή γιά τή γνώση τής ιστορίας τής όμορφης αύτής μακεδονικής 
πόλεως. Ό συγγρ. παρουσίασε προσωπικότητες τού 19ου αί. πού συνέδεσαν τή δράση 
τους όχι μόνον μέ τήν πόλη τους, άλλά καί τή Μακεδονία καί τήν Ελλάδα γενικότερα, 
ξεδιάλυνε ορισμένες αδιευκρίνιστες πτυχές τής ιστορίας τής Έδεσσας, προέβαλε θε
σμούς της, ώς ό κοινοτισμός, ή παιδεία, ή εκκλησία. Βιβλίο καλογραμμένο καί 
έκδεδομένο άπό ένα δραστήριο σύλλογο, τή Λαογραφική Εταιρεία Νομού Πέλλας, 
άναδεικνύει έτι περισσότερον τήν ιστορική αυτή πόλη τής Μακεδονίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
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