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ΕΙς τήν μελέτην του ταύτην δ συγγραφεύς συνεχίζων τάς άπό μακρών ετών έρευ· 
νητικάς του εργασίας δια τήν Ιστορίαν της περιοχής του διαπραγματεύεται περί της 
ζωής καΐ τοΟ έργου του λογίου Ιερέως Χαρισίου Μεγδάνη, ένας έκ τών εξεχόντων Κο· 
ζανιτών τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. 'Ελέγχων δ συγγραφεύς τάς υπάρχουσας περί 
Μεγδάνη πληροφορίας τάς συμπληροΐ καΐ δίδει άπηκριβωμένην είκόνα τής καταγωγής 
αυτοο, τοο βίου καΐ τών έργων του. 

Άναλύων τα δημοσιευμένα έργα του Μεγδάνη καΐ τα ανέκδοτα σχεδιάσματα του 
έν συνδυασμω προς τάς λεπτομερείας του βίου του ρίπτει δ συγγραφεύς φώς είς τήν 
προσωπικότητα του παλαιού λογίου τής Κοζάνης καΐ είς τάς εσωτέρας κλίσεις του. 

Ή Κοζάνη, κέντρον παιδείας ανωτέρας άπό του 1668, πλήρης έγκαυχήσεως δια 
τους επί σειράν γενεών σχολάρχας της, μεταξύ τών οποίων καΐ δ πολύς Ευγένιος Βούλ· 
γαρις, έφρονημάτιζε μέ τήν πνευματικήν της ύπεροχήν τους πολίτας της, ένέπνεεν είς 
αυτούς στοργήν πρδς τον τόπον των καΐ τους παρώρμα προς δρδσιν συγγραφικήν. 'Εκ 
τής γενικής ταύτης διαπιστώοεως ορμώμενος δ συγγραφεύς εξηγεί το πάθος του Χαρι
σίου Μεγδάνη, καταγόμενου έξ οΙκογενείας έχούσης άρματωλικήν παράδοσιν καΐ διδα-
χθέντος τα γράμματα τής εποχής του, προς διαρκή διεύρυνσιν τών γνώσεων του καί 
προς σύνθεσιν αυτών. 

'Ιδιαιτέρως δεικνύει δτι τα πατρογονικά γράμματα τόσον έκυρίευσαν αυτόν καΐ 
τόσον τον ώ9ουν προς τάς πνευματικός απασχολήσεις, ώστε δια να άποφύγη τήν Ιερω 
σύνην άπεκρύβη καΐ άπεδήμησεν επί τριετίαν, αναγκασθείς δέ μετά ταύτα να Ιερωθή 
περιώρισεν είς τό ελάχιστον τήν θρησκευτικήν του δραστηριότητα ασχολούμενος κυρίως 
μέ τό συγγραφικόν έργον. Ή συγγραφική του παραγωγή υπήρξε ποικίλη καΐ εστράφη 
είς θέματα τής αρχαίας θρησκείας, εις κατηχητικά καί δδηγητικά τής χριστιανικής 
πίστεως, είς έξεικόνισιν χαρακτήρων, είσαγωγήν είς τήν ποίησιν μέ βάσιν τους αρχαίους 
ποιητάς καί είς γεωγραφικός περιγραφάς του τόπου του. Τα ανέκδοτα χειρόγραφα του 
περιλαμβάνουν Ιστορίαν ηρώων, Φάρμακολογίαν, Έπιτομήν Παθολογίας, Λεξικδν τής 
'Ιατρικής, Λεξικόν επισήμων ανδρών καί Συναγωγήν λέξεων, κυρίως Ιατρικών. 

Ό Καλινδέρης παρατηρεί ορθώς δτι ή έκ του σχολείου κτηθείσα άρχαιομάθεια 
ένέπνευσεν είς αυτόν άγάπην προς τήν πνευματικήν δημιουργίαν τών αρχαίων μας προ-
γόνων, τό αίσθημα του χρέους δια τήν σπουδήν αυτής καί τήν πίστιν του δτι ή σπουδή 
τών παλαιών δημιουργημάτων του "Εθνους μας θα βοηθήση είς τήν άνάστασιν του Γέ
νους. Ή αγάπη του αυτή δέν υπήρξε ξηρά καί άγονος, άλλα δημιουργική. Ένσυνειδή-
τως συνέδεε τον έσωτερικόν βίον τών αρχαίων Ελλήνων καί τών συγχρόνων είς "τα 
συγγράμματα του καί άνεζήτει τάς αρχαίας επιβιώσεις είς τάς σημερινάς εκδηλώσεις. 
Τό άρχαΐον Έλληνικδν Πάνθεον εδρε τρόπον να το συνδιαλλάξη μέ τήν χριστιανικήν 
πίστιν είς τάς συγγραφάς του, είς τάς οποίας διαφαίνεται ή αγάπη προς τον τόπον του 
καί τους συμπολίτας του, Ιδία προς τους νέους, προς οος καί απευθύνεται Ιδιαιτέρως 
δια τών εκδόσεων του. Ή δεσπόζουσα γραμμή είς τα συγγράμματα τοΟ Μεγδάνη ήτο ή 
λατρεία τής αρχαιότητος καί ή προς αυτήν σύνδεσις τών συγχρόνων του 'Ελλήνων, έξε-
φράσθη δέ αοτη δια τής επιμόνου καί συνεχούς άφοσιώσεώς του είς το έργον τής έξει-
κονίσεως τής ένότητος τής παραδόσεως τοΰ Έθνους μας. 

Ό συγγραφεύς λίαν επιτυχώς καταδεικνύει δια τοΟ έργου του αύτου πόσον ανεκ
τίμητος ύπήρξεν ή σημασία τών πατρογονικών γραμμάτων δια τήν άνάστασιν του 
Γένους, έρχεται δέ έπικαίρως να υπόμνηση είς τους νεωτέρους τον κίνδυνον τον έπικρε-
μάμενον έκ τής διακοπής τής επαφής τών νέων τής Ελλάδος προς τήν πνευματικήν πα
ράδοσιν του Έθνους των. 
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