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416 Βιβλιοκρισία! (Ν. Κρουσουλούδης, Ό βίος καί τό εργον τοϋ Πλάτωνος Φραγκιάδου)

θιστά πρώτος αύτός πληρέστερα τον βίο καί τό έργο τοϋ έθνομάρτυρα μητροπολίτη Χίου 
Πλάτωνος Φραγκιάδου καί συμβάλλει έτσι μαζί μέ άλλους στή σωστή προβολή τοϋ κε
φαλαίου τής ’Εκκλησίας στους αγώνες τοϋ Γένους έπί τουρκοκρατίας. Σέ τρία βασικά 
μέρη άσχολεΐται, πρώτον μέ τήν άρχική σταδιοδρομία τοϋ έθνομάρτυρα μέ τον τίτλο «'Ο 
Παντολέων Φραγκιάδης» (σσ. 33-51), στή συνέχεια στό δεύτερο μέρος άναφέρεται στή 
δράση του τήν έπισκοπική, τήν πνευματική καί τήν έθνική πού καταλήγει στο μαρτύριό 
του μέ τίτλο «'Ο μητροπολίτης Χίου Πλάτων» (σσ. 55-138) καί στό τρίτο έπεκτείνει τήν 
έρευνα τής καταξιώσεως τοϋ έθνομάρτυρα κληρικού μέχρι σήμερα μέ τίτλο «Μνήμη τοϋ 
έθνομάρτυρος Πλάτωνος» (σσ. 141-172). Σπουδαία νέα συμβολή τοϋ συγγραφέα είναι ή 
δημοσίευση σέ παράρτημα 21 έγγράφων, από τά όποια τα 15 για πρώτη έρχονται στό φώς 
τής δημοσιότητος, κατάλληλα ύπομνηματισμένα. Ή βιβλιογραφία πού προηγείται είναι 
πλήρης (σσ. 12-28), τό δέ ευρετήριο πού κατακλείει τήν έργασία (σσ. 201-247) άρκετά 
κατατοπιστικό. Άπό τις φωτογραφίες πού δημοσιεύονται συγκίνηση προκαλεϊ ή ύπ’ άριθμ. 
10, πού δείχνει τήν είσοδο τής σκοτεινής φυλακής τοϋ Φρουρίου Χίου, όπου κλείστηκε 
ό έθνομάρτυρας Πλάτων τήν 28 ’Απριλίου 1821 καί άπό τήν όποια όδηγήθηκε στήν άγ- 
χόνη μετά ενα έτος, τήν 23 ’Απριλίου 1822. Στον φιλόπονο έρευνητή εύχόμαστε να συνε
χίσει τις έρευνές του πάνω στήν ίδια προσωπικότητα, για να καλύψει μερικά άκόμα βιο- 
γραφικά κενά, όλοκληρώνοντας έτσι τήν άξιόλογη, ούτως ή άλλως, έργασία του.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. ΑΓΓΒΛΟΠΟΤΛΟΣ

Γ. Ράπτη, Πιερικά Χρονικά, Κατερίνη 1983, σσ. 240.

Είναι τό πρώτο τεύχος πού έκδόθηκε στήν Κατερίνη μέ έπιμέλεια καί διεύθυνση τοϋ 
Λιβαδίτη φιλολόγου καθηγητή Γ. Ράπτη καί μέ τή συμπαράσταση τής Πολιτείας, συ
γκεκριμένα τής καθηγήτριας Μαρίας Άρσένη, Νομάρχη Πιερίας, πού καί γι’ αύτό έχει 
τό τεύχος αύτό στήν άρχή τον χαιρετισμό της. Κάθε έκδοση πού προβάλλει τήν ιστορία 
καί τον πολιτισμό κάποιου τόπου πρέπει νά καλωσορίζεται θετικά άπό τόν έρευνητή. Ή 
Πιερία έξάλλου είναι ένα διαμέρισμα, τό όποιο έχει άγνωστα άκόμη πολλά ιστορικά άπο- 
θέματα πού περιμένουν τούς ιστορικούς έρευνητές. Μέχρι τώρα έχουν γίνει, κύρια άπό τό 
1954 κ έ., δηλαδή άπό τότε πού σαν πνευματικός ήγέτης τοϋ τόπου έκλέχτηκε άπό τήν 
’Εκκλησία ώς μητροπολίτης Κίτρους ό Βαρνάβας Τζωρτζάτος, αξιόλογες προσπάθειες 
πνευματικής καί πολιτιστικής προόδου τοϋ τόπου καί έχουν έκδοθεϊ γενικές καί ειδικές 
έργασίες γιά τήν Πιερία, όλες στό μέτρο τοϋ δυνατού αξιοπρόσεκτες. Σαν συνέχεια αύτής 
τής συνολικής προσπάθειας βλέπουμε μέ πολλή χαρά καί τή νέα αύτή πνευματική καρ
ποφορία. 'Ο συγγραφέας μέ πολλή όρεξη καί καλή μέθοδο θέλει σέ έξι μέρη νά μάς δώσει 
στήν άρχή γεύση άπό τήν Ιστορία (σσ. 9-48), τή μυθολογία (σσ. 49-78) τής Πιερίας καί 
νά προβάλει άγνωστες πτυχές τής ζωής της, όπως τίς άποκαλύπτουν γνωστοί συγγραφείς 
(π.χ. Δ. Παντερμαλής, Κ. Ρωμαίος, Στ. Παπαδόπουλος) καί νά έπιμείνει ιδιαίτερα στα 
λαογραφικά στοιχεία της, παλιά καί νέα, έντόπια καί προσφυγικά (σσ. 93-134). Τελειώ
νει μέ τίς «λογοτεχνικές σελίδες» (σσ. 137-188) καί μέ τόν «παλμό τής έπικαιρότητας» 
(σσ. 191-236). Εύχή μας είναι νά έχει άνοδική πορεία ή έκδοση αύτή καί νά είναι όχι μόνο 
συλλεκτική, πού κι αύτό πρέπει, άλλά νά γίνει καί έρευνητική γιά νά μπορεί ό είδικός νά 
τήν χρησιμοποιεί καί ώς πηγή όταν θέλει νά άσχοληθεϊ μέ τήν Πιερία.

Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αθαν. αγγελοποτλος
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