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Πρέπει έν τοϋτοις νά θεωρήσωμεν βέβαιον δτι ό αυτουργός τοϋ Μικροί 
Χρονικού έβασίζετο έπ'ι άντιβόλου εις πολλά σημεία καλυτέρου τοϋ άντιβό- 
λου εκείνου, επί τοϋ οποίου έστηρίχθη ό διασκευάσας τό αρχικόν κείμενον 
τοϋ Φραντζή Μακάριος Μελισσηνός καί γενικώτερον τών άντιβόλων εκείνων, 
επί τών οποίων έστηρίχθησαν οι παραδίδοντες σήμερον τό Μέγα Χρονικόν 
κώδικες. Ή αξία επομένως τοϋ Μικροϋ Χρονικοΰ, την οποίαν καί ό κ. Παπα- 
δόπουλος άνεγνώρισεν, άλλ’ από άλλης άπόψεως όρμώμενος, παραμένει καί 
πρέπει νά ληφβή, σοβαρώς ύπ’ όψιν τοϋτο, ϊδίως έκεϊ ένθα υποτίθεται δτι 
παραλαμβάνει αυτολεξεί ή σχεδόν αυτολεξεί τό κείμενον τοϋ καλοϋ άντιβό
λου του. Τό αρχικόν κείμενον τοϋ Χρονικοΰ τοϋ Φραντζή όφείλομεν επομέ
νως νά άναζητήσωμεν εις τό Μέγα Χρονικόν λαμβάνοντες ύπ” δψιν καί τό 
Μικρόν. Συμφώνως προς την άπσψιν ταύτην νομίζομεν δτι πρέπει νά τροπο- 
ποιηθή καί ή περί τής γλώσσης τοϋ Φραντζή γνώμη τοϋ κ. Παπαδοποϋλου 
(πβλ. ύπ’ άριθ. 2 πραγματείαν αϋτοΰ σελ. 179).

Αί διαπιστώσεις αύται τοϋ κ. Παπαδοποϋλου, ή προσεχής έκδοσις καί 
τών δυο άλλων βιβλίων ύπ’ αϋτοϋ καί ή άκριβεστέρα έξέτασις τής παραδό- 
σεως τοϋ Μικροϋ Χρονικοΰ θά μάς επιτρέψουν νά πλησιάσωμεν τό αρχικόν 
κείμενον τοϋ Χρονικοΰ τοϋ Φραντζή, είς την άνεϋρεσιν τοϋ οποίου αί έρευναι 
τοϋ κ. Παπαδοποϋλου προσέφερον σπουδαιοτάτην συμβολήν.

Α. ΣΙΓΑΛΑΣ

Τρνφωνος Εύαγγελίδου. Ή παιδεία επί Τουρκοκρατίας. [Ελληνικά σχολεία 
από της άλώσεως μέχρι Καποδιστρίον.] Έν Άθήναις 1936 τόμ. Α' 
a. 373+ CL, τόμ. Β' a. 547.

Μετά την προ εβδομηκονταετίας δημοσίευσιν τοϋ «Σχεδιάσματος» τοϋ 
αοιδίμου Μ. Παρανίκα, πολλοί τών Ελλήνων λογίων έγραψαν ή είδικάς 
μελέτας περί τών κατά τόπους Ελληνικών σχολείων μετά την άλωσιν ή καί 
παρενέβαλον άξιολόγους περί αυτών πληροφορίας εις ίστορικάς καί άλλας 
μονογραφίας. Τό πολϋτιμον, πλήν διεσπαρμένον, τοϋτο υλικόν καιρός πλέον 
ήτο νά συγκεντρωθή επί τό αυτό, ϊνα άφ’ενός μεν δειχθή ή προς την παιδείαν 
έφεσις τών υπό τον Τουρκικόν ζυγόν Ελλήνων, άφ’ ετέρου δε διευκολυνθή 
καί ή σχετική έρευνα.

Τό έργον τοϋτο, τό επιστημονικόν άμα καί εθνικόν, άφ’ οΰ τά σχολεία 
μετά τής Εκκλησίας κατά τούς δυσχειμέρους εκείνους χρόνους άπετέλεσαν τά 
κέντρα, περί α περιεστράφη ό δλος βίος τοϋ έθνους, άνέλαβε νά φέρη εις πέρας 
ό ελλόγιμος συγγραφεύς ό καί εκ πολλών άλλων εργασιών αύτοϋ γνωστός. 

Οΰτος ήκολοϋθησε μεν έν γενικαΐς γραμμαΐς τό σχέδιον τοϋ Παρανίκα 
Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, Ιτος ΙΒ'. 31
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πραγματευθείς περί τών σχολείων της ’Ηπειρωτικής Ελλάδος, τής Πελοπόν
νησου, των νήσων καί τής Μ. ’Ασίας, προς δέ καί τών υπαγόμενων εις τά 
Πατριαρχεία ’Αλεξάνδρειάς, ’Αντιόχειας καί 'Ιεροσολύμων, ετι δέ καί τών 
ίδρυθέντων εΐς πάσας σχεδόν τάς χώρας τής Βαλκανικής καί τής Ευρώπης, 
πλουσίαν δμως βιβλιογραφίαν χρησιμοποιήσας καί πολλαχόθεν χρησίμους 
καί σχετικάς πληροφορίας άρυσθείς, ύπερηκόντισε τό έργον εκείνου. Φρονών 
δέ, καί πολύ δικαίως, δτι ή γνώσις τών άφορώντων εις τά επί Τουρκοκρατίας 
καί μέχρι τοΰ Καποδιστρίου, σχολεία θά ήτο ατελής, αν μη έλαμβάνετο 
ύπ’ ό'ψιν καί τά σχολικά πράγματα τών Βυζαντινών, έφρόντισε καί περί τούτων 
να πραγματευθή, προτάξας τοΰ έργου του, έν ε’ίδει προλόγου, καί μικρόν 
τροποποιήσας την κατά τό 1933 έκδοθεϊσαν μελέτην του «Τά Ελληνικά 
σχολεία από τής άλώσεως (1453) μέχρι τοΰ (1893) μετά προλεγομένων περί 
τής παιδείας παρά τοΐς Βυζαντινοΐς καί περί διδακτικής μεθόδου».

Ό διατρέχων τάς σελίδας τοΰ βιβλίου, έν φ καί πολλαί ιστορικαί 
περιλαμβάνονται πληροφορίαι καί ένθα πολλάκις παρακολουθεΐται ή ιστορία 
τών σχολείων μέχρι τών εσχάτων χρόνων, μεθ’ ίκανοποιήσεως βλέπει δτι 
ό συγγραφεύς έχρησιμοποίησε πάσας σχεδόν τάς πηγάς καί τά βοηθήματα. 
Εις τοιαΰτης έν τουτοις έκτάσεως έργον επόμενον είναι δτι έμεινεν ακόμη 
έδώ καί έκεΐ υλικόν προς χρησιμοποίησιν. Περί τών σχολείων π. χ. τής Κρήτης 
δΰνανται ακόμη πλείονα νά λεχθώσι, σχετικά δέ προς τό θέμα ευρηνται καί 
έν τφ βιβλιαρίω τοΰ Μ. Γεδεών «Παιδεία καί πτωχεία παρ’ήμΐν κατά τους 
τελευταίους αιώνας». Καί έν τώ έργω δέ τοΰ ’Αθανασίου Πολίτου «Ό Ελλη
νισμός καί ή νεωτέρα Αίγυπτος» υπάρχει ή πληροφορία δτι έν ’Αλεξάνδρειά, 
καί δη έν τή μονή τοΰ αγίου Σάββα, υπήρχε σχολεΐον από τοΰ 1566-1568 
καί δτι ό Μελέτιος Πηγάς, πριν γίνη ’Αλεξάνδρειάς, ΐδρυσεν έκεΐ ίεροδιδα- 
σκαλεΐον προς μόρφωσιν κυρίως τών μοναχών.

'Ως προς τήν ιστορίαν τών σχολείων τοΰ τέως δήμου Οίνοΰντος τής 
Λακεδαίμονος χρήσιμος θά ήτο καί ή έμή μελέτη «Τά σχολεία τοΰ Οίνοΰντος 
έπί Καποδίστρια» ή δημοσιευθεΐσα εις τον τόμον τοΰ 1925 τοΰ περιοδικοΰ 
«Μαλεβοΰ».

Ό Εΰαγγελίδης, ΐνα καταστήση άρτιώτερον τό έργον του, όρθώς ποιών, 
συνεβουλεΰθη καί διάφορα έγγραφα τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους καί 
τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος.

Καί είναι μέν λόγου άξιαι αί έξ αυτών παραλαμβανόμεναι πληροφορίαι, 
όλίγαι δμως. Εις τά περί τών σχολείων π. χ. τής Έρμουπύλεως γραφέντα 
σημαντικός θά παρεΐχον συμπληρώσεις τά ύπ’ άριθ. 6849, 7060-7062, 
7285-7293 έγγραφα τής 'Ιστορ. καί Έθνολ. Εταιρείας, τό δέ ύπ’άριθ. 8696 
έγγραφον τοΰ ’Αρχείου τής αυτής Εταιρείας άρκοΰντα θά έδίδασκε περί τής 
ιστορίας τοΰ σχολείου τής Θήρας από τοΰ 1799 διά τών έτών 1803, 1806, 
1809, 1814 καί 1818-1820.
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Και τά σχολικά δ’έγγραφα των Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους, μ’δλον 
δτι άνήκουσιν εις την Καποδιστριακήν εποχήν καί τήν μικρόν μετέπειτα, 
ικανά διά τήν σύγχρονον, αλλά καί τήν παλαιοτέραν σχολικήν ιστορίαν διδά- 
σκουσι, συμπληροΰντα δσα λέγει ό συγγραφεύς. Διά τά σχολεία λ. χ. τής 
Λακεδαίμονος αρκετά καί καλά λέγονται έν τοΐς σχολικοΐς επί Καποδίστρια 
κατά τύ 1829 (έγγρ. 7 Δεκεμβρίου), αξιόλογα δ’ είναι δσα λέγει καί ό I. Π. 
Κοκκώνης έν τή εκθέσει του τή ΰποβληθείση εις τήν Γραμματείαν τή 11 
Δεκεμβρίου 1830, μετά τήν κατά Νοέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους γενομένην 
έπιθεώρησιν, καί έν ή λέγονται καί πολλά σχετικά περί τών σχολείων τοΰ 
τμήματος Μονεμβασίας. Άρκοϋντα έπ’ ίσης τά αυτά έγγραφα διδάσκουσι 
περί τοΰ σχολείου Κάτω Ρίζης τής Λακεδαίμονος (έγγραφα 7ί? Δεκεμβρίου 
1829 καί 4Τ>? καί 1ΐΊς Φεβρουάριου 1831) ώς καί τοΰ τής Καστανιάς τής 
αυτής περιοχής (έγγρ. 27ης ’Οκτωβρίου 1829, 27r'? Δεκεμβρίου 1829, 30ί>ς 
’Απριλίου καί 8η? ’Οκτωβρίου 1830 καί 4Τ'ς Μαΐου 1831).

Ό μέλλων συστηματικώς νά καταγίνη μέ τήν μελέτην τών εγγράφων 
τών δυο τούτων πολυτίμων ’Αρχείων πολλά όντως θά ήδΰνατο νά διδάξη 
περί τών κατά τον ΙΗ' καί ΙΘ' αιώνα σχολείων τών χωρών τοΰ Έλληνικοΰ 
κράτους.

Καί έπειδή περί χρησιμοποιήσεως χειρογράφων ό λόγος, σκόπιμον κρίνω 
νά σημειώσω ένταΰθα καί τά εξής. Ό αοίδιμος διδάσκαλος τοΰ γένους 
Βασίλειος Μυστακίδης, έν βραχεία σημειώσει του, αναγράφει δτι υπάρχει 
σιγίλλιον άπολυθέν τώ 1815, επί Κυρίλλου περί τοΰ έν Ίνδζέσου τής Καπ
παδοκίας σχολείου καί έ'τερον Γρηγορίου τοΰ Ε' τοΰ 1820 περί τοΰ σχολείου 
Νεβσεχίρ (Νεαπόλεως).

Διά τούς ενδιαφερομένους τέλος σημειώ δτι έν τφ πρόσεχε! τόμφ τής 
παρούσης Έπετηρίδος θά δημοσιευθή, έκ τών καταλοίπων τοΰ αύτοΰ αοιδίμου 
άνδρός, πίναξ τών έν τοΐς κώδιξι τοΰ ’Αρχειοφυλακίου τοΰ Οίκουμενικοΰ 
Πατριαρχείου μνημονευομένων σχολείων μετά περιλήψεως τών σχετικών 
σιγιλλίων.

Επανερχόμενος εις τό έργον τοΰ Εύαγγελίδου, τό όποιον, προς εύχερε- 
στέραν χρήσιν, έπάναγκες θά ήτο νά έχη πίνακα προσώπων, καί μάλιστα 
τόπων, λέγω δτι τοΰτο είναι προϊόν μελέτης μακράς, περιέχει πλουσιώτατον 
υλικόν, διασαφηνίζει τήν ιστορίαν πλείστων σχολείων, καί αποτελεί χρησιμώ- 
τατον εύρετήριον διά τούς μέλλοντας είτε νά ζητήσωσι σχετικάς πληροφορίας 
περί τής ιστορίας διαφόρων σχολείων από τής άλώσεως μέχρι τής έποχής τοΰ 
Καποδίστρια, είτε νά γράψωσι συμπληρωτικώς περί αυτών έν τώ μέλλοντι.

Τοιοΰτον δν τό έργον καθίσταται πολύτιμον άπόκτημα πάσης βιβλιο
θήκης, καί δή σχολικής.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ
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