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τυρες έχουν βγή μπρος από τα εικονικά κτήριυ κι έγινυν μεγάλοι, όπως επιβάλλει ή από
σταση τής ζώνης μύτης των ψηφιδωτών από τό έδαφος.

Κάτι καινούργιο Οά μπορούσε επίσης νά λεχθή στον 'Οδηγό γιά τή Ροτόντα, μετά τήν 
αποκάλυψη τού ’Οκταγώνου, πού δημιουργεί ζητήματα ερμηνείας τού συνόλου τού ανα
κτορικού συμπλέγματος.

Άλλ’ ο,τι περιμένει κανείς άπό ένα μικρό εύσύνοπτο, εικονογραφημένο 'Οδηγό, τό 
έχει στή «Ροτόντα» τού Θεοχάρη Παζαρά, τού νέου έλπιδοφόρου Έπιμελητού Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων.

ψ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ

396 Βιβλιοκρισίαι (Τ. Καράντζαλη - Δ. Γόνη, «Κώδιξ» τού Βοδενών Άγαθαγγέλου)

T. K. Κ α ρ ά V τ ζ α λ η - Δ. Β. Γ ό V η, «Κώδιξ τής αλληλογραφίας» τού Βοδενών 
Άγαθαγγέλου, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 144.

Ή εργασία αύτη περιλαμβάνει πρόλογον (σ. 5-6), εισαγωγήν (σ. 9-25) καί τήν έκδο- 
σιν 71 εγγράφων (σ. 29-129) έκ τού κιόδικος αλληλογραφίας τού μητροπολίτου Βοδενών 
Αγαθαγγέλου (1870-1875). Επίλογος δέν ύπάρχει, άντ’ αύτού τήν όλην έργασίαν κατα
κλείει πίνας κυρίοιν Ονομάτων. Μεταξύ τού προλόγου καί τής εισαγωγής δημοσιεύεται 
φωτογραφία τού Άγαθαγγέλου (σ. 7).

Έν προλόγιρ, ό έκ των συγγραφέων άρχιμανδρίτης Τίτος Καράντζαλης άναφέρεται 
εις τό γεγονός τής άνευρέσεως τού Κωδικός καί τήν σημασίαν τής έν αύτώ αλληλογραφίας 
περί τής δράσεως τής βουλγαρικής προπαγάνδας εις τήν επαρχίαν Βοδενών κατά τά έτη 
1870-1871, ένεκα τής όποιας διδηγήθη εις τήν παρούσαν έκδοσιν, μέ τήν πρόθεσιν όπως 
συμβάλη θετικώς εις τήν έρευναν τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής μητροπόλεως Βοδε
νών κατά τήν έν λόγω περίοδον ή προσπάθεια κατά βάσιν έστέφθη ύπό έπιτυχίας1.

Είσαγωγικώς ασχολούνται οί συγγραφείς μέ τήν περιγραφήν, τον συντάκτην, τήν 
ιστορίαν καί τόν τρόπον έκδόσεως τού Κώδικος, παρέχουν δέ έν τέλει τής εισαγωγής πί
νακα των δημοσιευομένων έπιστολών καί εγγράφων. Οΰτω, ό ειδικός μελετητής των εγ
γράφων κατατοπίζεται πληρέστερον έπί τής ούσίας τής όλης έργασίας.

Τά έκδιδόμενα 71 αντίγραφα έπιστολών τού Βοδενών Άγαθαγγέλου καλύπτουν τήν 
χρονικήν περίοδον άπό 9 Απριλίου 1870 μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 1871 καί δίδουν εικόνα τινά 
τής δράσεως τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας εις τήν έπαρχίαν Βοδενών ώς καί τών κατ’ ακο
λουθίαν αγώνων τού Άγαθαγγέλου κατά τών οργάνων υύτής. Τά 71 έγγραφα άναφέρονται 
κατ’ έπανάληψιν εις τάς προσπάθειας τών Βουλγάρων προς κατάληψιν τών έκκλησιών τών 
Άγιων Αναργύρων εις "Εδεσσαν icuì τής Παναγίας εις Γουμένισσαν, είς τήν ούνιτικήν 
κίνησιν εις Γιανιτσά, περί τής οποίας ελάχιστα στοιχεία δίδονται, ώς καί είς τάς αντιδρά
σεις τής μητροπόλεως Βοδενών ύπό τόν Αγαθάγγελον προς ματαίωσιν τής ανωτέρω προσ
ηλυτιστικής δράσεως. Πρωτεργάται τής βουλγαρικής κινήσεως είς Έδεσσαν, Γουμένισ
σαν καί τά λοιπά χωρία τής έπαρχίας Βοδενών ήσαν ύ Γεώργιος Γώγος καίό καθηρημένος 
ίερεύς Χατζηπαύλος (σ. 34, 115). Άξιοπρόσεκτον τυγχάνει τό γεγονός ότι ή έν Άγίω Όρει 
μονή τού Ζωγράφου είχε συμβάλει παντοιοτρύπως είς τήν ένίσχυσιν τού βουλγαρικού κι
νήματος είς τήν έπαρχίαν Βοδενών καί ιδία είς τήν Γουμένισσαν λόγοι τού μετοχιού τό 
όποιον κατεΐχεν ή έν λόγω μονή είς τήν περιοχήν Γουμενίσσης (σ. 57). Ό ύπομνηματισμός 
τών έγγράφων, λίαν κατατοπιστικός, ιδία είς τά άναφερόμενα έκκλησιαστικά πρόσοιπα; 
βοηθει τήν καλυτέραν κατανόησιν γεγονότων καί όρων.

1. Βλ. σχετικώς καί Δ. Γ ό ν η, Ανεπιτυχείς προσπάθειαι συμβιβασμού Βουλγαριστών 
καί Πατριαρχικών είς Βοδενά (Έδεσσα), Άθήναι 1973 (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας»),
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Άλλ’ ας μάς έπιτραπή νά προβώμεν εις γενικός καί ειδικός ιινας παρατηρήσεις, αί ό- 
ποΐαι θό ένισχύσουν τούς συγγραφείς τής παρούσης έργασίας εις τήν επιτυχή όλοκλήρωσιν 
τής όναληφθείσης προσπάθειας των πρός συγγραφήν ειδικής μελέτης περί τών ξένων προπα
γάνδων εις τήν έπαρχίαν Βοδενών από τών μέσων του παρελθόντος αίώνος μέχρι του 1912 (σ. 
17) καί θά προωθήσουν γενικώς τήν περί τών έν Μακεδονία έπισκοπών ιστορικήν έρευναν,

Γενικαίπαρατηρήσεις. Τό φαινόμενον τής βιαίας καταλήψεως κυρίως έλ- 
ληνικών έκκλησιών καί σχολείων ύπό τών οργάνων τών ξένων προπαγάνδων είναι κοινόν 
εις όλας τάς επαρχίας τοϋ Θρόνου έν Μακεδονία, διαφέρει μόνον εις τήν εντασιν καί τό 
μέσα συγκρούσεως. ’Αξίζει τον κόπον πάντως νό έρευνηθή τό κεφάλαιον τών ξένων προ- 
παγανδών εις τός έπί μέρους επαρχίας τοϋ Θρόνου έν Μακεδονία καί Θράκη κατά τό δεύ
τερον ήμισυ τοϋ παρελθόντος αίώνος μέχρι τών βαλκανικών πολέμων, διότι θά έλθουν 
εις φως οπωσδήποτε άγνωστα στοιχεία τής εκκλησιαστικής καί εθνικής ιστορίας τών πε
ριοχών αυτών. Ή μελέτη μου περί τών ξένων προπαγανδών εις τήν έπαρχίαν Πολυανής 
άπό τοϋ 1870 μέχρι τοϋ 1912 άποτελεΐ μίαν πρώτην συμβολήν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ- 
την, τήν όποιαν οφείλω εις τήν έργασίαν τοϋ καθηγητοϋ Στ. Παπαδοπούλου περί τής έκ- 
παιδευτικής καί κοινωνικής δραστηριότητος τοϋ Ελληνισμού τής Μακεδονίας κατά τον 
τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, διότι εις αύτήν θίγονται θέματα ξένων προπαγανδών 
εις τα έπί μέρους διαμερίσματα τής Μακεδονίας. Ή άναληφθεϊσα νέα προσπάθεια άποτε- 
λεϊ συνέχειαν τής ανωτέρω καί θά είναι εύχής έργον νά έπεκταθή μεθοδικώς καί δι’ ίίλλας 
έπαρχίας. Παλαιότερον πάντως ô Ν. Βλάχος εις τό μεγάλο του έργον περί τοϋ Μακεδονι- 
κοΰ ώς φάσεως τοϋ ’Ανατολικού Ζητήματος 1878-1908 άφιερώνει πολλάς σελίδας εις τήν 
έν γένει προσηλυτιστικήν δραστηριότητα τών ξένων δυνάμεων έν Μακεδονία, ή όποια 
όμως δέν δύναται νά έκτιμηθή πλήρως άνευ τής έπί μέρους έρεύνης τοϋ θέματος κατά έπαρ
χίας, πόλεις, κωμοπόλεις καί χωρία.

Είδικώτερον, έπιθυμώ νά υποδείξω εις τούς συγγραφείς τοϋ παρόντος τούς φακέλους 
66 καί 102 τοϋ ιστορικού άρχείου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, οί όποιοι άναφέρον- 
ται λεπτομερώς εις τήν δράσιν τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας εις τήν έπαρχίαν Βοδενών. Τό 
Ολικόν τών φακέλων αύτών θά ένισχύση τήν προσπάθειάν των διά τήν χρονικήν περίοδον 
άπό τοϋ 1874 μέχρι τοϋ 1904, εις τήν όποιαν άναφέρεται τοϋτο.

Είδικαί παρατηρήσεις. Δίδεται τό 1881 ώς έτος καταργήσεοις τής επισκο
πής Πλαταμώνος (σ. 32, σημ. 2). Ή πληροφορία είναι ανακριβής, καθ’ ότι τό 1881 διά τής 
οριστικής χαράξεως τής νέας όροθετικής γραμμής μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας (περιο
χή Παπαπούλιου παρά τά Τέμπη Όλύμπου) έπήλθεν ούχί ή κατάργησις άλλα ή διχοτό- 
μησις τής έπισκοπής Πλαταμώνος, δέκα χωρίων έναπομεινάντων εις τήν τουρκικήν ζώνην 
καί ώς έκ τούτου ύπαχθέντων εις τήν έπισκοπήν Πέτρας1. Διά τής Πατριαρχικής καί Συν
οδικής Πράξεως τοϋ Μαΐου 1882, ή έπισκοπή Πλαταμώνος, κατά τό προσαρτηθέν εις τό 
Βασίλειον τής Ελλάδος τμήμα2, ήνώθη μέ τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος3 καί κατηργήθη

1. Εις τήν μελέτην μου, Αί ξέναι προπαγάνδαι (σελ. 14, ύποσημ. 1), όπου άναφέρομαι 
εις τό ίδιον θέμα, ούτε κι έγώ είμαι σαφής. Διευκρινίζω τό θέμα τής έπισκοπής Πλαταμώ
νος εις τήν άλλην μελέτην μου, Ή συμβολή τής έπισκοπής Πέτρας εις τά έθνικά καί έκ- 
παιδευτικά θέματα τοϋ έλληνισμοϋ τής περιοχής Όλύμπου 1890-1896, εις «Μακεδονικά», 
τ. 14 (1974), σ. 77-78 καί ενταύθα.

2. Αί περιοχαί Ραψάνης, Πυργετοϋ καί Άμπελακίων άνήκον εκκλησιαστικός εις τήν 
έπισκοπήν Πλαταμώνος καί συνίστων τό τμήμα εκείνο τής έπισκοπής Πλαταμώνος, τό 
όποιον προσηρτήθη εις τήν ’Εκκλησίαν τής Ελλάδος διά τής Πατριαρχικής καί Συνοδι
κής Πράξεως τοϋ 1882.

3. Βλ. Τήν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Πράξιν τοϋ 1882 εις B. Τ ζ ω ρ τ ζ ά τ ο υ,
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μόλις τό έτος 1899 καί δή μέ τον νόμον ΒΧΔ', διά του όποιου συνεχοινεύθη αϋτη μετά τής 
μητροπόλεως Λαρίσης1.

Περαιτέρω (σ. 34, σημ. 3) παρέχεται ή πληροφορία ότι ή Γευγελή προήχθη εις έδραν 
καζά μετά τό 1892 ύπό τό σαντζάκιον Θεσσαλονίκης, αλλά καί αϋτη είναι ανακριβής. Ή 
Γευγελή ώς ναχιές ύπήγετο πολιτικώς είς τον καζάν Άβρέτ Ίσάρ μέχρι τοϋ 1882, οπότε 
έγένετο πρότασις τοϋ Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης προς τήν Υψηλήν Πύλην

Ή Καταστατική Νομοθεσία τής Εκκλησίας τής Ελλάδος από τής συστάσεως τοϋ Ελλη
νικού Βασιλείου, Άθήναι 1967, σ. 49-51. Τό διαβιβαστικόν έγγραφον τής Πράξεως ταύτης 
(Πατριαρχική καί Συνοδική Επιστολή ύπ’ άρ. πρωτ. 2263), περιελθόν προσφάτως εις χεΐ- 
ρας μου, εύγενεΐ φροντίδι τοϋ άρχειοφύλακος τοϋ Οίκ. Πατριαρχείου οικονόμου Νικολάου 
Πετροπέλλη, έχει οϋτω: «Άγκοτάτη καί Ιερά Σύνοδος τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής 
Ελλάδος έν Χριστώ τώ Θεω λίαν αγαπητή καί περιπόθητος άδελφή καί συλλειτουργός 
τής ημών Μετριότητος, τή Ύμετέρα σεβασμία ’Αγάπη τόν έν Χριστώ τω Θεω αδελφικόν 
ασπασμόν άπονέμομεν. Μετά πολλοΰ αδελφικού πόθου έδεξάμεθα τό από κη' τοϋ παρελ
θόντος μηνός ’Απριλίου έφετόν ήμΐν γράμμα, δι’ οΰ ή Ύμετέρα περισπούδαστος ήμΐν ’Α
γάπη άναφέρουσα τήν γενομένην τώ Θεοφρουρήτω τής 'Ελλάδος Βασιλείω πολιτικήν προσ
άρτηση’ χωρών τινων έν Ήπειρο) καί Θεσσαλία εξαιρείται άδελφικώς καί τήν από τοϋ 
καθ’ ημάς Άγιωτάτου Άποστολικοϋ Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου εκκλησιαστι
κήν αυτών άπόλυσιν καί ένωσιν μετά τής Άγκοτάτης ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. "Ηκοντες 
ούν είς άπάντησιν άναγγέλλομεν αύτή διά τής παρούσης Πατριαρχικής καί Συνοδικής 
ήμών ’Επιστολής ότι λαβόντες ύπ’ όψιν τήν αδελφικήν ταύτην αΐτησιν, σύμφωνον προς 
τήν καί ύπό τής εύσεβεστάτης Ελληνικής Κυβερνήσεως πρός ημάς άποσταλεΐσαν, καί 
συνδιασκεψάμενοι μετά τών Ίερωτάτων Μητροπολιτών τών τήν περί ημάς 'Αγίαν Σύνο
δον συγκροτούντων, τών έν Άγιο) Πνεύ|ΐατι αγαπητών ήμΐν άδελφών καί συλλειτουργών, 
εγνωμεν ϊνα αί έν ταίς είρημέναις χώραις κείμενοι, τή kuO’ ημάς δέ Άγια τοϋ Χριστού Με
γάλη Εκκλησία μέχρι τοϋ νϋν κανόνικώς ύπαγόμεναι, Μητροπολιτικαί καί ’Επισκοπικοί 
παροικίαι Λαρίσσης, ’Άρτης, Δημητριάδος, Φαναριοφερσάλων, Τρίκκης, Σταγών, Θαυ- 
μακοϋ, Γαρδικίου καί Πλαταμώνος, έτι δέ είκοσι καί τρία χωρία τής Τεράς Μητροπόλεοις 
Ίωαννίνων έκ τών τμημάτων Τσουμέρκων καί Μαλακασίου, διά τήν μετά τοϋ Θεοσώστου 
Βασιλείου τής Ελλάδος άρτι συντελεσθεΐσαν πολιτικήν αύτών ένωσιν άπολυθώσιν μέν 
τής κανονικής πρός αύτήν ύποταγής καί αναφοράς, έκχωρηθώσι δέ τή Άγιωτάτη Αύτοκε- 
φάλω ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος, ώς καί αί έν αύταΐς ίεραί Πατριαρχικοί καί Σταυροπηγια
κοί Μοναί. Έφ’ ώ καί έξέδομεν Πατριαρχικήν καί Συνοδικήν Πράξιν πρός διηνεκή τοϋ 
πράγματος ένδειξιν καί ασφάλειαν. Ταύτην δέ καταστρωθεΐσαν καί έν τώ Κώδικι τών Πα
τριαρχείων άποστέλλομεν περίκλειστου ώδε τή Σεβασμιοποθήτω ήμΐν Ύμετέρα ’Αγάπη 
δεόμενοι έξ όλης ψυχής καί καρδίας τοϋ παναγάθου καί παντοδυνάμου Θεοϋ όπως έν τή 
χάριτι αύτοϋ καί βοήθεια συντελεσθεΐσα αϋτη εκκλησιαστική ένωσις μετά τής Άγιωτάτης 
’Εκκλησίας τής Ελλάδος άποβή αίσια καί πάροχος παντοίων πνευματικών αγαθών αύτή 
τε καί ταίς ύπό τήν πνευματικήν έπίσκεψιν καί προστασίαν αύτής μετατιθεμέναις έπαρχίαις. 
’Επί τούτοις άπονέμοντες αύτή τόν έν Χριστώ τώ Θεω καί Σωτήρι ήμών έγκάρδιον καί α
δελφικόν ασπασμόν, έξαιτούμεθα τά έτη αύτής ότι πλεϊστα υγιεινά καί πανευφρόσυνα. Τής 
λίαν περισπουδάστου ήμΐν Πανιερότητος αγαπητός έν Χριστώ άδελφός καί πρόθυμος, ύ 
Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωακείμ, ό ’Εφέσου ’Αγαθάγγελος, ό Πρόεδρος Νίκαιας Διονύσιος, 
ό Άμασείας Σωφρόνιος, ύ Μυτιλήνης Κωνσταντίνος, ύ Βάρνης Κύριλλος, ύΚασσανδρείας 
Κωνστάντιος, ύ Νικομήδειας Φιλόθεος, ύ Δέρκων ’Ιωακείμ, ό ΓΙρούσης Νικόδημος, ύ 
Πρόεδρος Διδυμοτείχου Μεθόδιος, ό Βοδενών 'Ιερόθεος, αωπβ' Μαίου tu'».

1. Τζωρτζάτου, έ.ά., σ. 120-121.
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περί προαγωγής αύτοϋ εις καζάν, εις τόν όποιον θά περιελαμβάνειο καί τμήμα τοΰ ομόρου 
καϊμακαμλίου Κιλκίς· εις τήν ιδίαν πρότασιν έγίνετο λόγος καί περί συστάσεως του καζά 
Κατερίνης1. Δηλαδή μετά τό 1882 καί ούχί μετά τό 1892 προήχθησαν εις έδρας καζά ή 
Γευγελή καί ή Κατερίνη.

’Αρκετά τοπωνύμια καί κύρια ονόματα δέν αποδίδονται όρθώς. Ούτω, π.χ. ή Γκου- 
μέντσα (σελ. 10, 57) είναι ή σημερινή Γουμένισσα, ή Δρυάνιστα (σελ. 13) είναι ό σημερι
νός Μοσχοπόταμος εις τόν νομόν Πιερίας, ό Δημήτριος Μακεντόνσκυ (σελ. 55, σημ. 1) 
είναι ό Δημήτριος Μακεδών καί ό Γαβριήλ Λεσνόβσκυ είναι ό Γαβριήλ Λεσνόβου (σελ. 
34, σημ. 1).

'Ωσαύτως, γίνεται χρήσις ανακριβών όρων ίστορικώς, γλωσσικώς καί έκκλησιαστι- 
κώς. Οΰτω, π.χ. άναφέρονται οί όροι «σλαβομακεδονική», «σλαβομακεδόνες» (σελ. 34). 
Πρόκειται περί τού βουλγαρικού ιδιώματος έν Μακεδονία. Οί άναφερόμενοι ανωτέρω όροι 
χρησιμοποιούνται έσφαλμένως παρ’ ήμιν υπό τήν έπίδρασιν τής γλωσσικής προπαγάν
δας των Σκοπιών, ή οποία πλαστογραφεί άπό τού 1945 κ.έ. τό έν Μακεδονία βουλγαρι
κόν ιδίωμα ώς δήθεν «μακεδονικήν» ή «σλαβομακεδονικήν» γλώσσαν, ή όποια όμως κατά 
τήν ύπ’ όψιν περίοδον (μέσα τού παρελθόντος αίώνος) ήτο άγνωστος, όπως χαλκεύεται 
σήμερον εις τήν νότιον Γιουγκοσλαβίαν.

Οί όροι «έκβουλγάρισις» (σελ. 37, σημ. 1), άλληλοδιδάκτης (σελ. 38), «βουλγαροποίη- 
σις» (σελ. 44, σημ. 3) δέν είναι άκριβεϊς, διότι όμιλούμεν πάντοτε περί έκβουλγαρισμοϋ, 
έξελληνισμού κ.ο.κ., ώς επίσης καί περί άλληλοδιδασκαλείων καί άλληλοδιδασκάλων.

Τέλος, δέν εύσταθούν οί έκκλησιαστικοί όροι «ό ’Αγαθάγγελος Βοδενών» (σελ. 10) 
καί «τιτουλάριος έπίσκοπος Καμπανίας» (σελ. 128, σημ. 1). Κάμνομεν πάντοτε χρήσιν τού 
όρου «ό Βοδενών ’Αγαθάγγελος», «ό Θεσσαλονίκης Παντελεήμων», «ό ’Αθηνών Χρυσό
στομος» κ.ο.κ., προηγείται δηλαδή ό θρόνος καί άκολουθεΐ τό όνομα τού έκάστοτε επισκό
που. Ό έπίσκοπος Καμπανίας δέν ήτο «τιτουλάριος» έπίσκοπος «πάλαι ποτέ διαλαμψά- 
σης», άλλά συγκεκριμένης έπαρχίας κατά τήν ύπ’ όψιν περίοδον μέ ποίμνιον υπό τόν Θεσ
σαλονίκης μέχρι τοΰ 1931, οπότε κατηργήθη, τμήματος αύτής εντεύθεν τού ποταμού Λου- 
δίου ύπαχθέντος εις τήν μητρόπολιν Βέροιας, τού δέ έτέρου πέραν τού Λουδίου εις τήν 
μητρόπολιν Θεσσαλονίκης2.

Αί άνωτέρω γενικαί καί είδικαί παρατηρήσεις, χωρίς νά μειώνουν επ’ έλάχιστον τήν 
σημασίαν καί τήν συμβολήν τής έργασίας ταύτης, ή όποια γενικώς είναι άξιέπαινος καί 
συντελεστική εις τήν ερευνάν τού σπουδαίου κεφαλαίου τών ξένων προπαγάνδων έν Μακε
δονία, έγένοντο άπό άγαθήν πρόθεσιν έξυπηρετήσεως τής άληθείας καί ύπό τήν έννοιαν 
ταύτην έξυπηρετοΰν καί συμπληρώνουν τήν ύπό κρίσιν έργασίαν.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου λθ. λγγελοποτλος

’Αθανασίου Ε. Καραβανά σ η, Ή Φλαγγίνειος Σχολή τής Βενετίας, Θεσσα
λονίκη 1975, σελ. 386.

Ή ϊδρυσις, όργάνωσις, λειτουργία, έξέλιςις καί σημασία τής Φλαγγινείου Σχολής ώς 
καί οί σημαντικώτεροι άπόφοιτοι αυτής συνθέτουν τήν διατριβήν τοΰ κ. Άθ. Καραθανάση. 

Ό Κερκυραίος Θωμάς Φλαγγίνης (1579-1648) ύπήρξεν ό μεγαλύτερος "Ελλην κεφα-

1. Άθ. Άγγελοπούλου, Αί ξέναι προπαγάνδαι εις τήν έπαρχίανΠολυανής κατά 
τήν περίοδον 1870-1912, Θεσσαλονίκη 1973, σ. 103, ύποσ. 1.

2. Αύτόθι, σ. 14, ύποσ. 1.
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