
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 15, Αρ. 1 (1975)

  

 

  

  Ε. Γκούμα, Λιβάδι, Γεωγραφία Ιστορική
Λαογραφική Επισκόπησις, Λιβάδι 1973, σελ. 220
και Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι, η πατρίδα του Γεωργάκη
Ολυμπίου 

  Αθ. Αγγελόπουλος   

  doi: 10.12681/makedonika.620 

 

  

  Copyright © 2014, Αθ. Αγγελόπουλος 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Αγγελόπουλος Α. (1975). Ε. Γκούμα, Λιβάδι, Γεωγραφία Ιστορική Λαογραφική Επισκόπησις, Λιβάδι 1973, σελ. 220
και Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι, η πατρίδα του Γεωργάκη Ολυμπίου. Μακεδονικά, 15(1), 401–406.
https://doi.org/10.12681/makedonika.620

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:51:38



Βιβλιοκρισίαι (Ε. Γκούμα, Λιβάδι-Ίω. Συνεφάκη, Λιβάδι) 401

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-
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κονομικήν ζωήν, τήν αύτοδιοίκησιν,τά αρματολίκια, τήν ληστοκρατίαν καί τήν προσφοράν 
του Λιβαδιού εις τούς αγώνας τού ’Έθνους, ώς kuì εις τον ρόλον τής παιδείας καί τής Εκ
κλησίας κατά τούς χρόνους τού οθωμανικού ζυγού· τέλος, εις τήν σύγχρονον ζωήν τού 
Λιβαδιού.

Δέν πρόκειται νά ασχοληθώ έδώ μέ τάς περιγραφάς καί τά στοιχεία περί τής συγχρό
νου ζωής τού Λιβαδιού. Θά έπιμείνω κυρίως εις γενικώτερα καί έθνικής σημασίας θέμα
τα τής περιόδου τής τουρκοκρατίας, συνδεόμενα μέ τό Λιβάδι καί τήν περιοχήν Όλύμπου, 
καί δή πρώτον εις τό πρόβλημα τής ρουμανικής διεισδύσεως εις τό Λιβάδι κατά τήν περίο
δον τών ξένων προπαγάνδων έν Μακεδονία (1870-1912), έν σχέσει καί μέ τήν πνευματικήν 
προσφοράν τού Λιβαδιού διά τήν προβολήν τής έλληνικής κληρονομιάς καί ιδέας άνά 
τήν Μακεδονίαν καί τήν Βαλκανικήν καί δεύτερον εις τήν τοπικήν εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν.

Ή ρουμανική προπαγάνδα, ώς γνωστόν, είχε θέσει στόχον, τό δεύτερον ήμισυ τού 
19ου αίώνος μέχρι τών βαλκανικών πολέμων, τύν προσηλυτισμόν εις τήν ρουμανικήν ιδέαν 
τών βλαχοφώνων έλληνικών κοινοτήτων άνά τήν Μακεδονίαν, ’Ήπειρον καί Θεσσαλίαν. 
Ό Γκούμας μάς πληροφορεί ότι τό Λιβάδι, «ή μεγαλύτερα καί άνθοΰσα Κουτσοβλαχική 
κοινότης τής Θεσσαλίας ύπήρξε φυσικά ό στόχος τής ρουμανικής προπαγάνδας» (σ. 157- 
158) καί επιλέγει: «Τό 1896, ένεφανίσθη ένας άντιπρόσωπος τού Μαργαρίτη άπό τά Γρε- 
βενά, καί έξεδήλωσε τάς προθέσεις του εις τό καφενείον. "Οταν έπληροφορήθησαν τούτο 
οί Δημογέροντες καί οί κάτοικοι τον άπεδοκίμασαν καί τόν ειδοποίησαν νά εγκατάλειψη 
τήν κωμόπολιν. Ή έθνική αύτή στάσις τών κατοίκων τόν απογοήτευσε καί παρά τάς παρα
κλήσεις του νά τού έπιτραπή νά διανυκτερεύση εις τό Λιβάδι, ούδείς έδέχθη τήν παράκλη- 
σίν του καί ήναγκάσθη νά έπιστρέψη εις Ελασσόνα» (αύτόθι).

Εις τό σημεΐον τούτο πρέπει νά διορθώσω ότι τό ανωτέρω γεγονός έλαβε χώραν όχι 
τό 1896, αλλά τό φθινόπωρον τού 1892, οπότε ήρχισαν αί πρώται σοβαραί κρούσεις διεισ- 
δύσεως τής ρουμανικής προπαγάνδας εις τόν Όλυμπον, συμφώνως πρός μαρτυρίας τού 
επισκόπου Πέτρας Θεοκλήτου (1885-1896) καί τών δημογερόντων Λιβαδιού1. Κατά τόν 
αύτόν επίσκοπον, ο πράκτωρ τής ρουμανικής προπαγάνδας δέν ήλθεν εις Λιβάδι αύτόκλη- 
τος, αλλά κατόπιν προσκλήσεως Λιβαδιωτών τινων, τούς όποιους μάλιστα ό έν λόγω επί
σκοπος μνημονεύει κατ’ όνομα2. Έπί τή βάσει, λοιπόν, τών ύπ’ όψει ήμών πηγών, ούδεμία 
γεννάται αμφιβολία ώς πρός τήν άξιοπιστίαν τού συμβάντος καί τού οίκτρού αποτελέσμα
τος τούτου διά τήν ρουμανικήν προπαγάνδαν, προβληματική πάντως παραμένει ή μετα- 
βίβασις τής εύθύνης προσκλήσεως τού πράκτορος εις τούς Λιβαδίτας Κωνσταντίνον Χα- 
τζηγώγαν, ’Αναστάσιον Χατζηζωγΐδην, Κωνσταντίνον Παπαγεωργίου, Νικόλαον Βέλλαν, 
Κωνσταντίνον Κίτζαν, Ζιώγην Νικολάκην Δήμου καί Τασιούλην Κυραναστάσην3 4, διότι 
τινές τουλάχιστον έξ αύτών υπήρξαν αξιόλογοι kuì σοβαροί νοικοκυραϊοι τού Λιβαδιού, 
ό δέ Θεόκλητος εις τό σημεΐον τούτο δέν διευκρινίζει τό ζήτημα, ουδέ κάμνει συγκεκρι- 
μένον έπιμερισμόν εύθυνών, τοσούτον μάλιστα καθ’ όσον προϋπήρχε διαμάχη μεταξύ των 
έπί σχολικών καί οικονομικών ζητημάτων1.

1. Άθ. Άγγελοπούλου, Ή Συμβολή τής Επισκοπής Πέτρας εις τά έθνικά καί 
έκπαιδευτικά προβλήματα τού Ελληνισμού τής περιοχής Όλύμπου (1890-1896), «Μακε
δονικά», τ. 14 (1974), σ. 68-69.

2. Αύτόθι.
3. Αύτόθι.
4. Όφείλω διά λόγους ορθής έκτιμήσεως τής εριδος μεταξύ τών έν λόγω Λιβαδιωτών 

καί τού έπισκόπου Πέτρας Θεοκλήτου νά προσθέσω έδώ ότι τά αύτά πρόσωπα τόσον κατά
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Ή μεταξύ εκκλησιαστικών και κοινοτικών παραγόντων έρις, ανεπίτρεπτος έθνικώς 
κατ’ εκείνην τήν κρίσιμον περίοδον, βαρύνει όλα τά ένδιαφερόμενα μέρη, διότι αύτήν ακρι
βώς τήν έριδα προσεπάθησαν να έκμεταλλευθοϋν τά όργανα τής ρουμανικής προπαγάνδας,

τό 1892 όσον καί κατά τό 1895 παρέσχον πράγματα εις τον επίσκοπον διά τηλεγραφημά
των καί αναφορών προς τό Οικουμενικόν ΓΙατριαρχεΐον καί τήν μητρόπολιν Θεσσαλονί
κης, άποβλέποντα εις μείωσιν του επισκοπικού κύρους καί τής προσωπικής ύπολήψεώς 
του, άλλ’ ότι σύσσωμον τό Λιβάδι διά των επισήμων αύτών εκπροσώπων καί διά τής συλ
λογής πολλών ύπογραφών έκ των έπί κεφαλής παραγόντων, έν οίς οί διαπρεπείς ιατροί 
Γεώργιος Ζουζακίδης καί Γεώργιος Δημητριάδης καί οί πρόκριτοι Δ. Παπαγεωργίου, 
Ιωάννης καί Κωνσταντίνος Συνεφάκης, ’Αθανάσιος Ζουζακίδης, Α. Τσικαδέρης, Δημή- 
τριος Βακαλίκος, Μιλτιάδης Ζουζακίδης, ’Αναστάσιος Ίωάννου, ’Αναστάσιος Γεωργίου, 
’Ελευθέριος Θεοφάνους, Νικόλαος Χατζήνικολάου, Κωνσταντίνος Λαναράς, Κωνσταν
τίνος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Ζουζάκης, Κ. Δαντζούλης, κ.λ., διετράνωσε τήν απόλυτον 
άντίθεσίν του πρός τήν έλαχίστην εκείνην μειοψηφίαν δώδεκα έν συνόλω άτόμων, μεταξύ 
τών όποιων καί οί μνημονευόμενοι έπτά Λιβαδίται. ’Ιδού, τί έπί λέξει δηλώνουν οί έν τέλει 
Λιβαδΐται εις αναφοράν των από 20 Δεκεμβρίου 1892 πρός τον μητροπολίτην Θεσσαλο
νίκης Σωφρόνιον (1889-1893): «Προ μηνών εύαριθμοι κάτοικοι τής κωμοπόλεως Βλαχολι- 
βάδου τής έπισκοπής Πέτρας, εις ήν άνήκομεν καί οί εύσεβάστως ύπογεγραμμένοι, αφορ
μήν λαβόντες έκτής μή πληρωμής χρηματικού τίνος ποσού εισφερόμενου εις τάήμέτερα 
σχολεία ύπό τής ίεράς Μονής Πέτρας, άπηύθυναν τελεσίγραφον πρός τά Πατριαρχεία, 
δι’ ού έκτιθέμενοι ότι τά σχολειά puç μένουσι κλειστά, έξ ύπαιτιότητος δήθεν τού άρχιε- 
ρέως ήμών μή έξαναγκάζοντος τόν Ηγούμενον τής Μονής νά καταβάλη τήν καθυστερου- 
μένην ύπέρ τών σχολείων εισφοράν, άπήτησαν ώς αύτοχειροτόνητοι άντιπρόσωποι τής 
κοινότητος τήν άντικατάστασιν τού Σεβαστού ήμών Ποιμενάρχου. Μετά λύπης λαβόντες 
γνώσιν τού άπονενοημένου διαβήματος καί τής ύβριστικής συμπεριφοράς πρός τόν ’Αρχιε
ρέα ένίων συμπολιτών ήμών, άπηξιώσαμεν νά γνωρίσωμεν δι’ αναφοράς τά έλατήριατών 
κατά τού Άρχιερέως αδίκως καταφερομένων, βέβαιοι όντες ότι ή μήτηρ ήμών Εκκλησία 
έν τή έγνωσμένη Αύτής εύθυκρισίμ ήθελε διαγνώσει τήν έμπάθειαν καί τήν στιγμιαίαν 
παραζάλην, τήν έξωθήσασαν τούς περί ών πρόκειται συμπολίτας μας εις καταλαλιάν κατά 
τού εύπαιδεύτου, φιλομούσου καί έναρέτου ήμών ’Επισκόπου μεθ’ ού έπί έπταετίαν δια- 
βιούντες ούδέποτε έσχομεν αφορμήν παραπόνων. Πληροφορηθέντες όμως βραδύτερον ότι 
παράπονα ύπό τών ιδίων διατυπούνται καί ένέργειαι καταβάλλονται παρά τή Ιερά μητρο- 
πόλει Θεσσαλονίκης πρός άπομάκρυνσιν τού Σεβαστού άρχιερέως μας, καθ’ ού καί άνα- 
φορά κυκλοφορεί, περισυλλεγομένων υπογραφών άπλοϊκών τινων συνεπαρχιωτών μας, 
ύπογραφόντων, ώς εϊθισται, έν άγνοίμ τού περιεχομένου, καθήκον έθεωρήσαμεν έπιβαλ- 
λόμενον ήμιν χάριν τής άληθείας καί λόγω δικαιοσύνης ν’ άποδοκιμάσωμεν τάς κατά τού 
Άρχιερέως ήμών άδικους μομφάς, συνάμα δέ νά γνωρίσωμεν τή Ύμετέρρ: Παναγιότητι 
ότι αν τά τής κοινότητος ήμών καί ίδίμ τά τών έκπαιδευτηρίων μας έχουσι κακώς, τούτο 
οφείλεται εις τήν φιλαρχίαν ένίων συμπολιτών μας καί τήν αναλγησίαν καί άδιαφορίαν 
συμπάσης τής κοινότητος, μή μεριμνώσης περί έξευρέσεως πόρων πρός συντήρησιν τών 
σχολείων, καί ούχί εις τόν ’Αρχιερέα, εις όν πολλάκις καί ποικιλοτρόπως παθόντα ού μόνον 
ούδέποτε ήλθομεν άρωγοί, μή Ö’ οίκημά τι ύποδείξαντες ϊνα χρησιμεύση ώς Μητρόπολις, 
άλλά καί τήν νενομισμένην έπιχορήγησιν έπί έπταετίαν ολόκληρον καθυστεροΰμεν, διότι 
ό άρχιερεύς μας έξ έμφάτου καλοκαγαθίας καί άμέτρου έπιεικίας καί ανοχής δέν έποιή- 
σατο χρήσιν έξαναγκαστικών μέτρων πρός εϊσπραξιν ταύτης. Ταΰταέξ αισθήματος δικαιο
σύνης καί ούχί πρός ύπεράσπισιν τού άρχιερέως ήμών φέροντες εις γνώσιν τής Ύμετέρας 
Παναγιότητος πεπείσμεθα ότι ούδεμία προσοχή δοθήσεται εις τάς άδικους κατά τού άρχιε-
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όπως ύπογραμμίζω εις πρόσφατον δημοσίευμά μου* 1. 'Οπωσδήποτε όμως, ασχέτως των συμ- 
φύτων αδυναμιών τής φυλής εις όλας τάς κρίσιμους στιγμάς έπιβιώσεώς του διά μέσου των 
αιώνων, «ή ρουμανική προπαγάνδα, όπως εις τον Κοκκινοπλόν, οϋτω καί εις τό Λιβάδι, 
άπέτυχε παταγωδώς, χάρις εις τήν καθολικήν σχεδόν άντίθεσιν του βλαχοφώνου ελληνι
σμού ύπό τήν υψηλήν προστασίαν τής Εκκλησίας kuì τοϋ ώργανωμένου κοινοτικού συ
στήματος»2.

Εις τούς δύο τούτους φορείς θωρακίσεως των συμφερόντων τής Ρωμηοσύνης εις τό 
Λιβάδι καί τήν περιοχήν Όλύμπου πρέπει νά προστεθή καί ή βαΟεΐα πνευματική παράδο- 
σις τοϋ τόπου αύτού, ό όποιος άνέδειξε κατά τό δεύτερον ήμισυ τοϋ 19ου αίώνος λαμπρούς 
εκπροσώπους καί ύποστηρικτάς τής εθνικής kuì πνευματικής κληρονομιάς μας, όπως οί 
διακεκριμένοι Λιβαδΐται Άν. Χατζηκώστας, Έλευθ. Χατζηκώστας, Δημ. Ζάννας, Δημ. 
Κυβερνίδης, Άθ. ’Αστεριού, Λυσ. Χατζηκώστας, Άστ. Χατζηκώστας, Κων. Νικολαΐδης 
Κλ. Νικολαΐδης, αρχαιότεροι ή σύγχρονοι αύτών, ό μητροπολίτης ’Αγαθάγγελος Παπα- 
γρηγοριάδης, "Ανθιμος ιερομόναχος ό ’Ολυμπιακής, 6 Μητροφάνης Γρήγορός ή διαπρέ- 
ψαντες ώς διδάσκαλοι τοϋ Γένους εις Λιβάδι, όπως ό έκ Τυρνόβου Ίω. Πέζαρος καί ’Ιωάν
νης καί Τιμόθεος Σπαρμιώτης, καί κυρίως ή έμπνέουσα ήρωϊκή μορφή ό Γεωργάκης ’Ο
λύμπιος3.

Διά τής έργασίας τοϋ κ. Γκούμα προάγεται είδικοδτερον ή ερευνά τής τοπικής έκκλη- 
σιαστικής ιστορίας μέ έπίκεντρον τό Λιβάδι, τό όποιον κατά τήν τελευταίαν ιστορικήν 
περίοδον τής έπισκοπής Πέτρας ύπήρξεν ή έδρα αύτής. ’Αξίζει ιδιαιτέρας προσοχής ό 
κατάλογος έπισκόπων Πέτρας άπό των μέσων τοϋ 15ου αίώνος μέχρι τής καταργήσεως 
τής έπισκοπής ταύτης τό 1896 (σελ. 134-135), τόν όποιον παραθέτομεν έδώ συμπληρωμένον 
μέ νεώτερα στοιχεία, έπί τή βάσει προσφάτου δημοσιεύματος μου περί τής έπισκοπής 
ταύτης.

1. Συμεών κατά τό έτος 1462
2. Σωφρόνιος κατά τό έτος 1464
3. ’Ακάκιος κατά τό έτος 1514
4. Ιερεμίας κατά τό έτος 1633
5. "Ανθιμος κατά τό έτος 1638
6. Θεοφάνης κατά τό έτος 1659
7. Νεόφυτος κατά τό έτος 1674
8. Φιλόθεος κατά τό έτος 1695
9. Νεόφυτος κατά τό έτος 1753

10. Ίωννάς...-17784 (μνημονεύεται κατά τό έτος 1767 ήδη ώς επίσκοπος Πέτρας εις έπι-
γραφήν ναοΰ 'Αγίου Νικολάου Φλαμπουρίου, βλ. Γκούμα, σ. 135).

11. ’Αθανάσιος 1778-1794

ρέως μας μεμψιμοιρίας ανθρώπων παραλογιζόμενων, διότι δέν κατέστησαν τόν ’Επίσκο
πον ήμών όργανον των ιδίων συμφερόντων καί φιλοδοξιών...». Βλ. ΑΜΘ., Φ. 63, 4738, 
σ. 1-2. Εις τήν τρίτην σελίδα τής άναφοράς παρατίθενται 37 ύπογραφαί.

1. Βλ. «Μακεδονικά», τ. 14 (1974), σ. 68.
2. Αύτόθι, σ. 69.
3. Βλ. Έ λ. Γκούμα, Λιβάδι, Γεωγραφική Ιστορική Λαογραφική έπισκόπησις, 

Λιβάδι 1973, σ. 97 κ.έ. Ί ω. Σ υ ν ε φ ά κ η, Λιβάδι, ή πατρίδα τοϋ Γεωργάκη ’Ολυμπίου, 
Κατερίνη 1973, σ. 37 κ.έ.

Ά θ. Ά γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ, ’Αθανάσιος ’Αστεριού, «Μακεδονική Ζωή», τ. 33 (1969)
4. 'Ο ύπό τοϋ Γκούμα μνημονευόμενος προ τοϋ Ίωννά ’Αθανάσιος ο'ις επίσκοπος Πέτρας 

κατά τό 1772 (σελ. 134) είναι ανεξήγητος, άφοϋ ύ ακολουθών Ίωννάς άποδεδειγμένως
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12. Νεόφυτος 1794-... (μνημονεύεται καί κατά το έτος 1799 ώς έπίσκοπος Πέτρας είς τόν
Κώδικα Μονής Όλυμπιωτίσσης, βλ. Γκούμα, σ. 135).

13. Διονύσιος...-1854" (μνημονεύεται κατά τό 1847 ήδη ώς έπίσκοπος Πέτρας είς ένθύμησιν
Μηνολογίου 'Αγίιον ’Αναργύρων Λιβαδιού. Βλ. Γκούμα, σ. 135).

14. ’Αγαθάγγελος 1854-1870
15. ’Αθανάσιος 1870-1875-
16. Θεόκλητος 1885-18963

Ή έκθεσις Γκούμα περί τής επισκοπής Πέτρας είς μερικά άλλα σημεία χρήζει διορ- 
θώσεως ή καί συμπληρώσεως. Ό όρος «’Επισκοπή Πέτρας-Λιβαδίου», συχνάκις χρησι
μοποιούμενος, είναι άγνωστος είς τά επίσημα πατριαρχικά κείμενα. Τό τελευταΐον επίση
μον κείμενον περί τής επισκοπής ταύτης, ό Πατριαρχικός καί Συνοδικός Τόμος καταργή- 
σεώς της, όμιλεϊ σαφώς περί τής «Άγιωτάτης ’Επισκοπής Πέτρας»1. Ή προσθήκη «Λι
βαδιού» έπεβλήθη προφανώς έκ των υστέρων από τοπικούς κυρίως παράγοντας.

Άναφερόμενος ό συγγραφεύς είς τά όρια τής έπισκοπής Πέτρας πληροφορεί δτι «είς 
τήν έπισκοπήν Πέτρας Λιβαδιού ύπήγετο ό "Αγιος Δημήτριος, ό Κοκκινοπλός, τό Πύθιον, 
ό Σπαρμός καί όλα τά χωρία τής Πιερίας» (σ. 134). Ούτε μόνον τά μνημονευόμενα χωρία, 
άλλ’ ούτε kuì όλα τά χωρία τής Πιερίας ύπήγοντο είς τήν επισκοπήν ταύτην, διότι πολλά 
άπό τά τελευταία έξηρτώντο από τήν έπισκοπήν Κίτρους. Κατά τόν χρόνον τής καταργή- 
σεώς της ή επισκοπή Πέτρας εϊχεν είκοσι πέντε έν όλω κοινότητας, έκ των οποίων μερικαί 
προσηρτήθησαν είς τήν μητρόπολιν Έλασσόνος καί αί υπόλοιποι είς τήν έπισκοπήν Κί
τρους. Συγκεκριμένως, «κατ’ έφαρμογήν τού Συνοδικού Τόμου, δώδεκα χωρία, ήτοι: «"Α
γιος Δημήτριος, Λιβάδιον, Κοκκινοπλός, Σέλος (σημ. Πύθιον), Τούχλιστα, Καραούλι, 
Μιτσιοΰνι, Σκαμνιά (σημ. Συκαμινέα), Πολυάνα καί Κάρυά, τά όποια ύπήγοντο πολιτικώς 
είς τήν ύποδιοίκησιν Έλασσώνος, προσηρτήθησαν έκκλησιαστικώς είς τήν μητρόπολιν 
Έλασσώνος, τά δέ ύπόλοιπα δέκα πέντε χωρία, ήτοι: Βροντού, Καρυαί, Μόρνα (σημ. Φω-

ύπάρχει ώς έπίσκοπος Πέτρας άπό τού 1767 μέχρι τού 1778, έτους τού θανάτου του. Ή 
παράθεσις τού ’Αθανασίου κατά τό 1772 μάλλον ώς lapsus calami πρέπει να έκληφθή.

1. Προηγείται κάποιος άλλος Διονύσιος κατά τό 1835 (Γκούμα, σ. 135). Μήπως 
πρόκειται περί τού αύτού έπισκόπου;

2. Είς τό δημοσίευμά μου περί τής έπισκοπής Πέτρας, «Μακεδονικά», τ. 14(1974), σ. 64, 
ύποσ. 1, έσφαλμένως τοποθετώ τόν ’Αθανάσιον ώς έπίσκοπον Πέτρας κατά τήν περίοδον 
1870-1885, παρασυρθείς άπό τήν ανακριβή άνάγνωσιν τής έπιγραφής άνωθεν τής εισόδου 
τού ναού τού 'Αγίου Δημητρίου τού ομωνύμου χωρίου είς τόν Όλυμπον. Άνέγνωσα «Μάιος 
1877» άντί τού ορθού «Μάιος 1871». Κατά τήν περίοδον 1875-1885 βλέπομεν νά έξυπηρε- 
τή τάς άνάγκας τής έπισκοπής Πέτρας τόν Έλασσώνος Κύριλλον, ό όποιος προΐσταται 
τής ταφής τού ’Αθανασίου τόν Φεβρουάριον τού 1875, έγκαινιάζει τόν ναόν τού 'Αγίου Κων
σταντίνου Λιβαδιού τήν 20 ’Ιουνίου 1884 καί τήν 17 ’Ιουλίου τού αυτού έτους χειροτονεί 
ιερέα τόν ’Αλέξιον Σιάνον είς τόν ναόν τής Παναγίας Τσαριτσάνης (Γκούμα, σ. 130, 
135, 143).

3. ΌΓκούμας(σ.135) μνημονεύει ώς τελευταΐον έπίσκοπον Πέτρας κάποιον ’Ιωάννη ν. 
Πρόκειται περί όλως έσφαλμένης πληροφορίας. Τελευταίος έπίσκοπος ύπήρξεν ό Θεό
κλητος (1885-1896), ό όποιος, καταργηθείσης τής έπισκοπής Πέτρας, μετετέθη είς τήν έπι- 
σκοπήν Κίτρους (1896-1904). Βλ. «Μακεδονικά», τ. 14(1974), σ. 64. Πρβλ. καί Κίτρους 
Βαρνάβα, Έγκόλπιον ήμερολόγιον έτους 1976, σ. 28, ένθα κατάλογος έπισκόπων τής 
έπισκοπής Κίτρους.

4. Βλ. κείμενον τού τόμου είς «Μακεδονικά», τ. 14 (1974), σ. 80-83.
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τεινά), Μηλιά, Ζιάζακος (σημ. Λίφος), Κουντουριώτισσα, Σπί (σημ. Στουπί), Βλαχοκα- 
λύβια (σημ. "Αγιος Σπυρίδων), Καρύτσα, Μαλαθρυά (σημ. Δΐον), Λιτόχωρον, Λεπτοκα- 
ρυά, Σκοτίνα, Παντελεήμων καί Πούρλια, τα όποια ύπήγοντο πολιτικώς είς τήν ύποδιοί- 
κησιν Κατερίνης, ύπήχθησαν έκκλησιαστικώς εις τήν επισκοπήν Κίτρους»1.

Τέλος, ή κατάργησις τής έπισκοπής δέν έγένετο τήν 10 Μαΐου 1896 (Γκούμας, σ. 
135), αλλά τήν 9 Τουνίου του 1896, ημερομηνίαν, καθ’ ήν τό κείμενον του Πατριαρχικού 
καί Συνοδικού Τόμου κατεχωρήθη έν πρωτοτυπώ εις τόν 'Ιερόν Κώδικα των 'Υπομνημά
των, ύπογεγραμμένον Οπό των μελών τής Ίεράς Συνόδου τού Οικουμενικού Πατριαρχείου2.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου αθ. αγγελοποτλος

Τ ω ά V. Κ. Βασδραβέλλη, Ό Φιλικός καί αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Ή 
ήρωϊκή άμυνα στή Μολδαβία, Θεσσαλονίκη 1972, 8ον, σ. 64.

'Ο έν Θεσσαλονίκη ιστορικός I. Κ. Βασδραβέλλης, Γραμματεύς τής 'Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών, γνωστός καί είς τήν χώραν μας ιδία μέ τήν εργασίαν του περί τού 
άρματολισμοϋ εις τά Βαλκάνια (ή όποία έγνώρισε τελευταίως καί δευτέραν έκδοσιν) καί 
περί τής δράσειος των Μακεδόνων είς τήν Έπανάστασιν τού 1821, έξέδωσεν έσχάτως καί 
τήν ένταΰΟα παρουσιαζομένην έργασίαν.

Είς τήν μελέτην του ό συγγρ., έπί τή βάσει ελληνικών, ρουμανικών, μουσικών, αύ- 
στριακών καί σερβικών πηγών, προσπαθεί να έξαγάγη καί νά φωτίση αγνώστους μέχρι σή
μερον πλευράς τής ζωής καί τής δράσεως τού συμπατριώτου του προ καί μετά τήν Έπανά- 
στασιν τού 1821.

Οί τίτλοι τών εξ κεφαλαίων, οι όποιοι αντικατοπτρίζουν τό περιεχόμενον τού βιβλίου, 
είναι οί ακόλουθοι: 1) Τό αρματολίκι στήν περιοχή τού 'Αλιάκμονα, 2) Ό Φαρμάκης Φι
λικός, 3) Ό Φαρμάκης στήν Μολδοβλαχία, 4) ’Από τό Δραγατσάνι στά βουνά τής Μολ
δαβίας, 5) Ή αντίσταση στο Μοναστήρι τού Σέκου, 6) Μυθικός ήρωϊσμός τού Φαρμάκη 
καί τό τραγικό τέλος.

Ή μονογραφία τού "Ελληνος ιστορικού, στηριζομένη έπί πλούσιας βιβλιογραφίας 
είναι ή πληρεστέρα σήμερον τοιαύτη περί τού έπαναστάτου Τωάννου Φαρμάκη, τού οποίου 
τό όνομα συνδέεται καί μέ τήν ιστορίαν τής χώρας μας, διά τής δραστηριότητος τήν όποιαν 
άνέπτυξεν είς τάς ρουμανικός χώρας καί διά τών σχέσεων του μετά τού ήγεμόνος Τωάννου 
Καρατζά καί Τούντορ Βλαδιμηρέσκου.

Είς ό,τι ακολουθεί θά κάμωμεν μικράς τινας συμπληρώσεις, αί όποϊαι δυνατόν νά χρη
σιμεύσουν είς τόν συγγραφέα είς μίαν ένδεχομένην νέαν έκδοσιν.

Έκ τής μονογραφίας τού κ. Βασδραβέλλη δέν συνάγεται τό πότε ήλθεν διά πρώτην 
φοράν είς τάς ρουμανικός ηγεμονίας ό Φαρμάκης. Έξ ένός έγγραφου σωζομένου είς τά 
Κρατικά ’Αρχεία Βουκουρεστίου βλέπομεν ότι εύρίσκετο είς Βουκουρέστιον τήν 17ην 
Ιουλίου 1816.

Ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν προσπάθειαν τών Φιλικών τού Βουκουρεστίου, μεταξύ 
τών όποιων καί τού Φαρμάκη, διά νά προσεταιρισθοϋν τόν Μίλος Όμπρένοβιτς καί νά 
συνεργασθοϋν μαζί των. Έκπληξιν όμως προκαλεϊ τό γεγονός, ότι δέν άσχολεΐται καθόλου 
μέ τάς σχέσεις τού Tudor Vladimirescu μέ τά ήγετικά στελέχη τής Φιλικής είς τό Βουκου- 
ρέστιον.

1. Αύτόθι, σ. 77-78.
2. Αύτόθι, σ. 73 καί 80.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

