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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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λαιοϋχος κατά τόν Ι7ον αιώνα' τήν έποχήν εκείνην διέθετε τήν μεγαλυτέραν περιουσίαν 
μεταξύ τών Ελλήνων τής Διασποράς (σ. 35 καί 42). Εις τό μεσουράνημα άκριβώς τού 
Φλαγγίνη (αρχές καί μέσα τού Που αίώνος) ή έπιρροή τής παπικής Εκκλησίας εις τήν 
'Ελληνικήν ’Ανατολήν μέ τήν δράσιν τών Ιησουιτών είχε λάβει επικίνδυνον τροπήν (σ. 
44-51). Αί άνησυχίαι τού Θωμά Φλαγγίνη έξεδηλώθησαν συγκεκριμένως δι’ υπομνήματος 
πρός τάς βενετικός άρχάς καί τελικώς διά τής διαθήκης αύτοϋ (σ. 51-57).

Έν συνεχεία, ό συγγραφεύς, αφού δίδει σαφή εικόνα περί τής πρώτης όργανώσεως 
του Φλαγγινιανοϋ καί τών συναφών προς αύτήν προβλημάτων (σ. 65-89), κάμνει ιδιαίτε
ρον λόγον διά τούς διδασκάλους (σ. 90-137), τούς έπόπτας (σ. 137-153), τούς οικονόμους 
(σ. 153-154), τούς μαθητάς (σ. 154-183), τά μαθήματα και τήν παιδαγωγικήν μέθοδον (σ. 
184-216) καί τήν θρησκευτικήν ζωήν εις τό Φλαγγινιανό (σ. 216-220).

Τό μέρος Β' άναφέρεται είδικώτερον είς τήν ακμήν καί παρακμήν (σ. 225-228), τήν 
ακτινοβολίαν (σ. 228-240) καί τά πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τοΰ σχολείου διά 
να χωρήση τελικώς ό συγγραφεύς είς τό μέρος Γ' είς τό λίαν επίπονον καί λεπτομερειακόν 
κεφάλαιον τών αποφοίτων αύτής (σ. 240-307). Άνακεφαλαιώνων ό συγγραφεύς τάς πα
ρατηρήσεις του ώς πρός τήν ακτινοβολίαν καί τήν σημασίαν τού σχολείου αύτοϋ λέγε1 
έπί λέξει: «στό Φλαγγινιανό σπούδασαν νέοι σχεδόν άπό όλη τήν 'Ελλάδα: άπό τήν Κύ
προ, τά Εφτάνησα, τήν Κωνσταντινούπολη, τή Μικρασία, τήν Ήπειρο, τήν Δαλματία. 
Ή ακτινοβολία καί ή φήμη λοιπόν τοϋ σχολείου ήταν σχεδόν πανελλήνια» (σ. 234) καί 
«εκείνο πού έχει βασική σημασία για τό νέο Ελληνισμό είναι ή ίδρυση σχολείων στον 
ελληνικό χώρο, τόν τουρκοκρατούμενο μάλιστα, άπό "Ελληνες τοϋ κύκλου τής Βενετίας, 
πού μιμούμενοι τό παράδειγμα τοϋ Φλαγγίνη διέθεσαν μεγάλα ποσά για τό σκοπό αύτό» 
(σ. 238). Συνοψίζων τάς περί τής έργασίας ταύτης κρίσεις, αξίζει άκόμη μια φορά νά έπι- 
σημανθή εδώ ότι, στηριγμένος ό συγγραφεύς είς άγνωστον καί ανέκδοτον αρχειακόν ύλΐ- 
κόν, προσφέρει μίαν πολύ καλήν εικόνα τοϋ μοναδικού αύτοϋ σχολείου τοϋ αποδήμου 
Ελληνισμού καί συμβάλλει θετικώς είς τήν ιστορίαν τής νεοελληνικής παιδείας άπό τήν 
σκοπιάν τής έλληνικής διασποράς (βλ. λεπτομερέστερον, Κ. Θ. Δημαρά, «Τό Βήμα» 7-5-76).

Θά έπιμείνω κυρίως είς ένα άλλο σοβαρό κεφάλαιο τής Φλαγγινείου Σχολής, τήν συμ
βολήν της είς τήν πιστήν εφαρμογήν τής θελήσεως τοϋ διαθέτου. Ή θέλησις τοϋ Φλαγγί
νη, όπως φαίνεται είς τό σχετικόν 'Υπόμνημα καί τήν Διαθήκην του, ήτο ή σοβαρά λήψις 
μακροπροθέσμων μέτρων πρός άντιμετώπισιν τής παπικής προπαγάνδας, όπως αϋτη έξε- 
δηλώθη μέ τήν καταλυτικήν διείσδυσιν τών ’Ιησουιτών είς τούς κόλπους τής Έλληνικής 
’Ορθοδοξίας, τής διασποράς καί τής ύποδούλου. Δηλαδή ό Φλαγγίνης, μεταξύ άλλων, έπε- 
θύμει τήν ϊδρυσιν ’Εκκλησιαστικής Σχολής, ή όποια θά έγαλούχει καί θά προετοίμαζεν 
ικανούς ύπερασπιστάς τής ’Ορθοδοξίας καί διά τοϋ τρόπου τούτου καί λαμπρούς ύποστη- 
ρικτάς τοϋ ύπό διάβρωσιν 'Ελληνικού Γένους άπό μέρους τών έπικινδύνων Ιησουιτών.

Ώς έκ τούτου, ή ύπό τής παρούσης διατριβής λεπτομερής παρουσίασις τής έκπαιδευ- 
τικής καί φιλολογικής δραστηριότητος τής Φλαγγινείου Σχολής λαμβάνει εντός τών ανω
τέρω πλαισίων τήν πραγματικήν της διάστασιν ή φιλολογική παιδεία τής Φλαγγινείου 
έχει τήν θέσιν μέσου πρός έπίτευξιν τοϋ τελικού σκοποϋ τής σχολής αύτής. Είς τά ανω
τέρω πλαίσια έκινήθη όλος ό βίος τής σχολής αύτής, διότι ή όργάνωσίς της, ό εσωτερικός 
κανονισμός μαθητών καί καθηγητών, ή αύστηρά θρησκευτική ζωή όλου τοϋ προσωπικού 
τής σχολής, ή έπιστράτευσις καί σχολαστική εκλογή ειδικών στελεχών, δυναμένων νά 
γνωρίζουν τάς μεθόδους καί ένεργείας τών ύπουλων καί λίυν εύπαιδεύτων ’Ιησουιτών είς 
τήν Βενετίαν, τήν Δαλματίαν, τά Επτάνησα, τάς νήσους τοΰ ’Αρχιπελάγους καί τόν λοι
πόν ύπόδουλον 'Ελληνισμόν, όλα αύτά δείχνουν τόν χαρακτήρα, τήν αποστολήν καί άπω- 
τέραν σημασίαν τής Σχολής, συμφοόνως πάντοτε πρός τήν βούλησιν τοϋ διαθέτου.

Έδώ άκριβώς διαπιστώνω τό κενόν τής διατριβής αύτής, ή όποια πρέπει νά συμπλη-
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ρωθή εις τό κεφάλαιον τής ούσιαστικής συμβολής της εις τήν άντιμετώπισιν τής παπικής 
προπαγάνδας. ’Ασφαλώς, σχετικόν υλικόν θά ύπάρχη εις τά αρχεία τής Congregationis de 
Propaganda Fidei τοϋ Βατικανού. 'Οπωσδήποτε, εις τό περιθώριον τής όλης φιλολογικής 
αύτής εργασίας γίνονται γενικώτεραι νύξεις περί τής προσφοράς τής Σχολής εις τήν σε
λίδα αύτήν τής εκκλησιαστικής ιστορίας τής έλληνικής διασποράς, όπως άντιθέτως καί 
περί των άδυναμιών της προς τον τελικόν σκοπόν όπάρξεώς της (βλ. σχετικώς εις σ. 66- 
67, 90-91, 136, 196-200, 216-220, 240-246, 249, 317).

Βεβαίως, τούτο τό κενόν ούδ’ έπ’ έλάχιστον μειώνει τήν άξίαν τοϋ βιβλίου, άπλώς άπο- 
καλύπτει τήν μονόπλευρον, τήν αύστηρώς φιλολογικήν, θεώρησιν τής Φλαγγινείου καί 
δίδει τήν άφορμήν εις τόν ίδιον τον συγγραφέα νά μάς παρουσιάση καί τήν άλλην όψιν 
τής Φλαγγινείου, αύτήν, διά τήν οποίαν ό Φλαγγίνης διέθεσε τήν τεραστίαν περιουσίαν 
του, ώστε ή σχολή τών ονείρων του νά καταστή προπύργιον καί πνευματικός φάρος τής 
έλληνικής ορθοδοξίας τής Διασποράς, όπως καί πράγματι ύπήρξεν ή Φλαγγίνειος. Πάντως, 
ή φιλολογική καί ή έν γένει προσφορά τής Φλαγγινείου εις τήν νεοελληνικήν έκπαίόευ- 
σιν, όπως τόσον ώραΐα αναπτύσσεται εις τήν διατριβήν, άποτελεΐ αντιπροσωπευτικήν εκ- 
φρασιν τής συμβολής τής 'Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τήν έκπαίδευσιν τού νεωτέρου έλ- 
ληνισμοΰ κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας τόσον μεταξύ τών υποδούλων Ελλήνων 
όσον καί μεταξύ τών Ελλήνων τής Διασποράς.

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου αθ. αιτελοποτλος

Ε. Γ κ ο ύ μ α, Λιβάδι, Γεωγραφία Ιστορική Λαογραφική Έπισκόπησις, Λιβάδι 1973, 
σελ. 220 καί Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι, ή πατρίδα τού Γεωργάκη 'Ολυμπίου, Κατερίνη 
1973, σελ. 136.

Ό Κολινδρός, τό Λιτόχωρο, τό Λιβάδι καί ό Κοκκινοπλός συνιστοΰν επί αιώνας τά 
βασικά κέντρα τής έλληνοφώνου καί βλαχοφώνου ρωμηοσύνης εις τάς οροσειράς Όλύ- 
μπου-Πιερίων. Ή έθνική, ή έκκλησιαστική, ή έκπαιδευτική καί κοινωνικοεμπορική δρα- 
στηριότης τών κέντρων τούτων, ΐδίμ κατά τήν περίοδον τού οθωμανικού ζυγού, άποτελούν 
είσέτι παρθένον γενικώς έδαφος διά τήν Ιστορικήν έρευναν.

Ή διαπίστωσις αϋτη προκαλει δικαιολογημένην συγκίνησιν, κάθε φορά πού βλέπουν 
τό φώς τής δημοσιότητος μελέται καί άρθρα, τά όποια ολίγον κατ’ ολίγον έρχονται νά δια
φωτίσουν πτυχάς τού παρελθόντος τής καρδίας αύτής τής έλληνικής γής. Αί ύπό παρου- 
σίασιν μελέται άναμφιβόλως εκφράζουν θετικήν συμβολήν εις τήν περαιτέρω ένθάρρυνσιν 
δι’ ούσιαστικάς έρεύνας περί τοϋ παρελθόντος τής κοιτίδος αύτής τού Ελληνισμού Όλύ- 
μπου-Πιερίων από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τού προσφάτου παρελθόντος.

Τά έργα τών κ.κ. Γκούμα-Συνεφάκη δέν έπιδιώκουν ειδικούς έπιστημονικούς στόχους, 
αποβλέπουν κυρίως, όπως γράφει ό πρώτος έξ αύτών, «στήν συγκέντρωση καί τήν καταγρα
φή τών ιστορικών στοιχείων, πού ήταν διάσπαρτα σέ διάφορα βιβλία, περιοδικά, τις ένθυ- 
μίσεις καί παραδόσεις, κάθε εύρημα, τό όποιο θά φώτιζε τήν ιστορία τοϋ Λιβαδιού, τήν 
πνευματική καί θρησκευτική ζωή του, κάθε τι, πού συνδέεται μέ τό λαϊκό πολιτισμό του 
νά βρεθή συγκεντρωμένο καί διασωθή μέ τήν εύχή σύντομα νά συμπληρωθή άπό άλλο 
έρευνητή» (σ. 5, τοϋ κ. Γκούμα). Οϋτω, άγνωστον μέχρι πρό τίνος υλικόν, έγκατεσπαρμέ- 
νον εις τό Λιβάδι καί τά πέριξ αύτού, εύρίσκεται πλέον αποτεθησαυρισμένον εις τά δύο 
άλληλοσυμπληρούμενα αύτά έργα, τά όποια εις τό εξής θά έπέχουν θέσιν έμμέσων πηγών 
διά τήν έρευναν τού παρελθόντος τού Λιβαδιού και τής περιοχής Ό/.ύμπου.

Οί έν λόγψ συγγραφείς άναφέρονται κατά σειράν εις τήν γεωγραφικήν θέσιν, τήν οί-

26

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

