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Α.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΩΣ
(I. ΧΑΤΖΗΙΟΑΝΝΟΥ) ΙΠΠΟΚΡΛΤΟϊε ίδ ο

Β Ρ Α Β ΕΥΣΙΣ ΤΩ Ν “ θΡΑΚΙΚΩ Ν,,

’Απόσπασμα τής έκθέσεως του Γεν. Γραμματέως τής έν Πσρισίοις έιαιρείας πρός ένίσχυσιν των 'Ελληνικών Σπουδών κ. Η.
Ch. Puccb.
«βΗ νΕπιθεώρηοις «Θραχιχά»—ήμέτερον βραβεΐον Ζάππα»
— δημοσιεύεται παρά τον εν Ά θήναις Θρακικοϋ Κέντρου. Έλάβομεν μέχρι τοϋδε εκδόσεις δύο ετών, άποτελούσας δύο τόμους από
514 και 524 σελίδας.
Τδ περιοδικόν τούτο είναι έν των πολλών δημοσιευμάτων, τά
οποία άποκαλοϋμεν σήμερον τοπικά (R e g io n a lis te s ) και εις τά
όποια οι φίλοι μας ' Ελληνες,μελετώσιν υπό διαφόρους έπόψεις τούς
τόπους συχνά πολύ διαφέροντας, οι όποιοι άποτελοϋσι την κοινήν
των πατρίδα.
‘Η Αιευθύνουσα ’Επιτροπή τού Θρακικοϋ Κέντρου, δικαίως
αναφέρει εις τον πρόλογον τού πρώτου τεύχους ότι δεν είναι μακράν
ή ημέρα, καθ*ήν είς την 'Ελλάδα, όπως και εις άλλα μέρη, ή ευ
κολία τών συγκοινωνιών θά μείωση και θά έξαλείψη έν τέλει τά·
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών διαφόρων 'Ελληνικών ’Επαρχιών.
Πρέπει λοιπόν, νά έπισπευσθή ή συλλογή τών σπονδαιοτέρων και
περιεργοτέρων εξ αυτών.
‘Η προσπάθεια είναι τεραστία, αλλά γενναίαι ουνδρομαι και
πρόθυμοι συνεργασίαι επιτρέπουν νά την έπιχειρήση τις. Πολλά
δύναταί τις ν 9άναμένη άπό την επιστημονικήν άποψιν και τά «Θρακικά'» δέν διαψεύδουν αυτήν τήν ελπίδα. Γεωγραφία, ιστορία, δια~
λεκτολογία, λαογραφία, άφθόνως εκπροσωπούνται είς αυτά. Εύρίσκονται μάλιστα καί δημώδη τραγούδια μέ τήν μουσικήν των. Π ί
νακες καί ευρετήρια πολύ μεθοδικά κατηρτισμένα εύρίσκονται είς
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το τέλος έκαστου τόμου. Ή έκτνπωσις έν γένει πολύ επιμελημένη.
Κατά το έτος τούτο τής έκατονταετηρίδος, άναμιμνησκόμεϋ'α
τί ήταν al cΕλληνικοί 9Επιθεωρήσεις προ τριακονταετίας. *Η πρό
οδος ή οποία σννετελέσΰ'η είναι μεγάλη και ώς πρδς την ποιότητα
και ώς προς τδν άρι&μόν.
Και άλλα περιοδικά δημοοιευόμενα έν ‘Ελλάδι ένδείκνννται
διά την απονομήν του βραβείου Ζάππα.
9Απονεμοντες αυτό εφέτος εις τά «Θρακικά», ήϋ'ελήσαμεν γά
έκδηλώσο)μεν τήν ιδιαιτέραν μας έκτίμηοιν εις δημοσίευμα ιό
όποιον διά νά έμφανισϋ'ή και συνέχιση τήν έκδοσίν του ώφειλε νά
ΰπερπηδήση μεγάλας δυσκολίας και τοϋ οποίου τήν έκδοσιν κατά
μέγα μ έ ρ ο ς εξασφαλίζουν συνδρομαι εκ διαφόρων μερών τής Θρά·
κης».

ΟΛΙΓΑ

ΠΕΡΙ

ΘΡΑΚΗΣ

Ή Θράκη είναι τό ΒΑ. τμήμα τής Ελληνικής Χερσονήσου,άλλ’ιύς γνωστόν εκ τής ελληνικής Ιστορίας ή χώρα αΰτη ή προς Α., υπό τοϋ Εύξείνου
Πόντου διαβρεχομένη και τήςΠροποντίδος,πρός Ν.δέ υπό του ΑΙγαίου πελάγους,έν τή διαρροή των αιώνων ελάμβανε μείζονα ή ελασσόνα έ'κτασιν.Οΰτω
κατά τούς προϊστορικούς χρόνους ή χώρα αύτη εξετείνετο από τής Πιερίας,
ήτοι από τού "Ολυμπου προς Μ. μέχρι τού "Ίστρου (Δουνάβεως) προς Β.
Ά λλ’ δ κατοίκων αυτήν λαός, οί Θράκες, οϊτινες ήσαν διάφορα συγγενή μεν
προς ά'λληλα φύλα Ά ριας ομοφυλίας (ινδογερμανικής) άλλ1*3 άλληλομαχόμενα
και διά τούτο τινά αυτών προύχώρησαν καί προς Μ. τού "Ολυμπου εις την
Φωκίδα (Δαυλίδα παρά τούς Δελφούς),Βοιωτίαν καί Αττικήν,ένθα καί στοι
χειά τινα πολιτισμού, λ. χ. τήν λατρείαν των Μουσών (πρβλ. τήν κοιλάδα τών
Μουσών εν τφ Έλικώνι,οΰ τήν περιγραφήν ιδέ εν τφ «Μπαίδεκερ τής Ε λ 
λάδος τού Τρ. Ε. Εύαγγελίδου, Ά θ . 1901 σ. 182), καί τήν ποίησιν, ής πρώ
τοι αντιπρόσωποι θεωρούνται οί Θρ^κικοί Όρφεύς (1) μετά τού Εύμόλπου
τού Μουσαίου καί. τού Θαμύριδος.
Ή Θράκη χώρα πλούσια καί εύ'φορος εις δημητριακά καί κτηνοτροφίαν
έπιβλέπετο,ώς θά ίδωμεν εν τοΐς έμπροσθεν καί έ'δωκεν ώς τοιαΰτη λαβήν εις
(1)
Τοΰ λόγου περί τοΰ Όρφέως δντος θεωροϋμεν επίκαιρον νά άναγράψωμεν
ένταΰθα ότι οί Βούλγαροι έζήτησαν νά δημιουργήσφσι ζήτημα έθνικόν, δτι δήθεν
κατάγονται έκ Θρμκικών καί Μακεδονικών φύλων καί δεν είναι μογγολικής κατα
γωγής. ’Έπλασαν δέ διά τών πανσλαβιστών τον μύθον, δτι κατά τά Βουλγαρικά
(Σλαβικά) άσματα περισυλλεγέντα έν Μάκεδονίφ καί έν τή περί τήν Ροδόπην χώρςι,
ό Όρφεύς (Ό ρφην ή Όρφιον) ήτο Βούλγαρος καί είχε σύζυγον ούχί τήν Εύρυδίκην άλλά τήν Ροσίδαν ή Βρίδαν. Τά άσματα ταϋτα έκάλεσαν Σ λ α ^ ΐκ ύ ν Βέδαν
(Βέδα-Σλόβενα) έκ 15693 στίχων συγκροτούμενη ν, έξ δσων δηλαδή σύγκειται καί ή
'Ομηρική Ίλιάς καί διηρημένην εις 27 ςίσματα (εύτυχώς ούχί εις 24 Ραψφδιας). Ή
έκδοσις αυτών ή πρώτη’ έγένετο υπό τοϋ έκ Μελενίκου διδασκάλου Χαριζάνωφ έν
Βελιγραδίφ τφ 1874 καί είτα έν Πετρουπόλει υπό τοϋ άρχαιοκαπήλου έν Σέρραις
Βέρκοβιτς Στεφάνου. Τάσις- τών φσμάτων τούτων είναι νά άποδειχθή δτι ή ιστορία
τών Σλάβων καί Βουλγάρων ανάγεται εις τούς χρόνους τοϋ Όρφέως ! "Επιθι Νι
κηφόρου Μοσχοπούλου 'Ιστορία τής Βουλγαρίας, μετά χαρτών καί εικόνων, Άθ·
1930 είς 8ον σ. 8—August Dozou, chansons populaires Bulgares Paris 1875. Τά κατά
τούς Βουλγάρους δία μακρών περιγράφουσι τά «Π άτρια»,τό έν ’Αθήναις έκδιδόμενον εθνικόν περιοδικόν.
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διαφόρους είσβολάς βαρβάρων από βορρά κυρίως. Οι βάρβαροι οΰτοι φιλοκτήμονες λαοί παντοιοτρόπως έκάστοτε μέχρι προ ολίγου έδήουν καί έκάκουν
ΐήν χώραν, λείας χάριν. Αί κακώσεις αύται έ'σχον τον αντίκτυπον μέχρι σή
μερον, δτε ό πληθυομός, άναλόγως τής έκτάσεως αυτής, άνερχομένης εις
42,000 [ j χιλιόμετρα, είναι δυσανάλογος, εν ω ή χώρα δΰναται νά διαθρέψη
πολλώ πλείους κατοίκους. Τούτο βεβαίως είναι .αποτέλεσμα των, ως θά ίδω
μεν εν τοΐς μετέπειτα, διηνεκών κατά τον μεσαίωνα βαρβαρικών επιδρομών
Παραλείποντες δέ τά αρχαιότερα άνεφέρομεν μόνον τά νεώτερα τών εν Θρμκη συμβάντων. Οϋτω Γότθοι, Ουνοι, Σλαύοι, Βούλγαροι. ’Άνται, Ά ραβες)
Πετσινάκαι, Κουμάνοι καί Φράγγοι ποικιλώνυμοι είσέβαλλον έπανειλημμένως είς την Θράκην, διαρπάζοντες δ1*5 αυτήν καί τούς κατοίκους αιχμαλωτίζοντες κατηρήμωνον. Μάτην ήγωνίζοντο κατ’ αυτών οί Ρωμαίοι αύτοκράτορες τό πρώτον καί είτα οί "Ελληνες τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, (1), τό
εξολοθρευτικόν έ'ργον εκείνων διηωνίζετο, πεδίον δέ δράσεως αυτών ήτο ή
περί τήν Άδριανούπολιν χώραι, δπου καί εμφύλιοι τών Ρωμαίων μάχαι συνεκροτήθησαν. Παρά τήν ’Αδριανούπολιν, ως έκ τής ιστορίας γινώσκομεν, ό
Λικίνιος συγκροτήσας μάχην ένίκησε τή 1 Μαΐου 3 13 τύν Μαξιμΐνον, νικη
φόρος δ’ άγων τον στρατόν κατά τοϋ πενθεροϋ αυτού Κωνσταντίνου καί
μάχην συνάψας προς αυτόν παρά τήν α,ύτήν πόλιν ήττάται κατά κράτος. Τή
9 Αύγούστου 378 οί είσβαλόντες είς τήν χώραν Γότθοι προσέβαλον τον
κατ’ αυτού έκστρατεύσαντα αύτοκράτορα Ούάλεντα καί ένίκησαν, πληγώσαν"
τες, αυτόν, μετ’ ου πολύ άποθανόντα ε'ν τινι πυρποληθείση καλύβη.Τεσσαρά
κοντα δέ χιλιάδες άνδρών έκάλυψαν τό πεδίον τής μάχης. Καί ό ’Αττίλας, ή
θεία αύτη μάστιξ, γενόμενος βασιλεύς τών Ούνων εισβάλλει είς τήν Θράκην
τφ 434 λαφυραγωγών αυτήν καί απειλών δτι-.εάν δέν έλάμβανε χρυσίον παρά
τού Κράτους δέν θά άφινε λίθον επί λίθου. Καί όντως, επειδή ή τού Θεοδο
σίου τού μικρού κυβέρνησις δέν έ'τεινεν ούς είς τάς απαιτήσεις τού ’Αττίλα,
ορμα ακάθεκτος τφ 441 καί διά πυρός καί σιδήρου ήγε καί έφερε τήν Μοισίαν, τήν Θρρκην καί τήν Μακεδονίαν, τής Αδριανουπόλεως διαφυγού-

(1) Ύπό διαφόρους άρχοντας καί υπαλλήλους, ών τους βαθμούς καί τά αξιώ
ματα αναγράφει έν τοΐς σιγιλλίοις 6 Γάλλος μεσαιωνολόγος, ό προ ολίγου άποθανών G. Schlumbeger, περί ου ίκανά έχραψεν ό Φαίδων Κουκουλές»έν τή Sigillographie del* Empire Byzantin Paris 1884 σ. 124,159-163 καί ό ήμέτερος Κωνστ. Μ; Κων
σταντόπουλος νομισματογνώμων έν τφ έΦνικφ νομισματικφ Μουσείφ, εν τφ έργφ
αύτοϋ- Βυζαντινά μολυβδόβουλλα τοϋ έν Άθήναις έΟ·νικοΰ νομισματικού μουσείου
Άθ·. 1917. σ. 6, 11 καί 283. ΆρΦμ. 14, 14α, 14β, 31, 32. *0 αυτός .Βυζαντιακά μολυ·;
βλόβουλλα τής συλλογής Αναστασίου Κ. Π. Σταμούλη, μετά τεσσάρων φωτοτυπι
κών πινάκων, ΆΟ·. 1930 σ. 7 άρθμ. ·15 σ. 9 άρΟμ. 53. σ. 11 άρΟμ. 65.

‘Ολίγα περί Θράκης
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σης τότε τήν έκπόρθησιν, Ά λλ’ ως μή ήρκει ή καταστροφή των Άντών, οί
Σλαύοι είσβαλόντες εις Θράκην διά πυρός καί σιδήρου ήγαγον αυτήν καί
μετ’ ολίγον πά"λιν οι Βούλγαροι, οϊτινες,διαβάντες εκ των πέραν του ’Ίστρου
καλυβών αυτών έλεηλάτησαν τφ 485 καί 499, 512 καί 517 ου μόνον τήν
Θράκην άλλα καί τήν Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν μέχρι της ’Ηπείρου, δτε
πλέον όριστικώς έγκατεστάθησαν τφ 679, επί Κωνσταντίνου Δ' του Πωγωνάτου, εν τή Βορείφ Θράκη, τή Μοισίμ, ήν τούντεύθεν έκάλεσαν Βουλγα
ρίαν. (1) Κακή τινι μοίρφ τοιαΰτα πάσχουσα ή Θράκη έκ τών συνεχών βαρβαρικών επιδρομών δεν ευρισκεν άναψυχήν τών κακώσεων' διότι πάλιν επι
τίθενται κατ’ αυτήν οί ’Άραβες τφ 584 καί 586, εν συμπράξει μετά τών
Σκλαβινών. ’Έπειτα τφ 588 καί 597 είσβάλλουσι πάλιν Σλαυϊκοί λαοί, άλλα
τφ 600 ήττώνται καί δριον αυτών καθίσταται ό Δοΰναβις. Ά λλ’ οί εν τή
Κάτω Μοισίμ έγκατασταθέντες Βούλγαροι παρενοχλοϋσι διηνεκώς τους Θρα
κας καί τφ 811 κατανικώσι καί φονεύουσι τον άντεπεξελθόντα αυτοκράτορα
Νικηφόρον καί μετά ταύτα πολλάκις είσβάλλουσι καί διαρπάζουσι τήν Θρά
κην έως ου ό Βασίλειος δ Βουλγαροκτόνος υποτάσσει αυτούς καί τήν χώραν
καθιστά Βυζαντινήν έπαρχίαν τφ 1018— 1186, δτε επαναστατήσαντες άνιδρΰουσιν ίδιον κράτος 1386— 1393. Έ ν τφ μετάξύ τφ 1204 οί Λατίνοι καταλαμβάνουσι τό Βυζάντιον καί κατακερματίζομαι τό Ελληνικόν Κράτος καί
προλειαίνουσιν οΰτω τήν εις τους Τούρκους παραχώρησιν τής θέσεώς των
διά τής καταλήψεως ύπ’αύτών τής Θράκης τφ 1361 καί τήςΆδριανουπόλεως
τφ 1365, κατόπιν ΐσχυράς τής φρουράς άμΰνης, ήν εξυμνεί τό άρχαιότατον
δημοτικόν ποίημα δπερ έδημοσίευσεν ό καθηγητής JNL Γ. Πολίτης έν ταις
«Έκλογαΐς άπό τά τραγούδια τού ελληνικού» (Ά θ . 1925 άριθμ. 1).
Πρώτιστον μέλημα τών Τούρκων,κατανοησάντων τήν έξοχον τοποθεσίαν
τής πόλεως, ΰπήρξς νά κηρύξωσιν αυτήν πρωτεύουσαν τού έν Ευρώπη
Κράτους αυτών. Προσωρινώς δέ ο κατακτητής τής Θράκης Σουλτάν Μουράτ ό Α ' (1359—1389) μέχρι τής άποπερατώσεως τού λαμπρού Σεραγίου
(νΰνΈσκή Σαράϊ) έν τή λεγομένη«ΙΙσισ&λί.κή Λ.& βάδα» τών Βυζαντινών
(Άλσος Κομνηνών), παρέμενεν έν Διδυμοτείχφ. Ή Άδριανούπολις ούτο)
άπό τού 1365— 1453 κατέστη ή έδρα τών μεγάλων Τούρκων Σουλτάνων
τής Ανατολής καθ’ ών δ ’Ιωάννης Ε ' διά πρέσβεων προς τον Πάπαν Ούρβανόν τον Ε ' (1362—1370) καί δι* αύτοπροσώπου άνά τήν Εσπερίαν με-

(1)
Περί της έν Θράκη καί Μακεδονίςι έγκαταστάσεως τών Βουλγάρων έξέδοτο
γαλλιστί πραγματείαν έν τφ εργφ «Βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος» Ά θ. 1923, ό κα
θηγητής τής “Ιστορίας Κ. Άμαντος, διά μακρών όμιλήσας καί έν τή αίθοόση τής
αρχαιολογικής εταιρείας.
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ταβάσεως, έζήτει συνδρομήν των Χριστιανών ηγεμόνων. Δεν παρήλθον πολ
λά έκτοτε ετη κα'ι τφ 1388 τό Κράτος των Βουλγάρων κατελύθη υπό τοϋ
καταλαβόντος την Άδριανούπολιν Σουλτάν Μουράτ, άπαγαγόντος εκ Σιλιστρίας αιχμάλωτον τόν τελευταϊον Τσάρον των Βουλγάριυν Τωάννην Σισμάν τόν Γ ' (1365 -1389) εις Φιλιπποΰπολιν, δπου άπέθανε τφ 1393. Τόν
δέ πριοτότοκον υιόν αύτοΰ ’Αλέξανδρον Σισμάν έξωμόσαντα τόν Χριστιανι
σμόν κατέστησε διοικητήν τής έν Πόντιρ Ά μισοϋ (Σαμψοϋντος), ώς περιγράφουσιν δτε Zinkaisen (Geschichte der T urkei τόμ. A σ. 284) και ό
H am m er (εν τή Geschichte des O rm auischen Reiches, δπερ μετεφράσθη
καί παρ’ήμίν υπό του Σ.Κ. Κροκιδά έν 7 τόμοις, μέχρι του ΙΖ' αΐώνος άνερχομένοις). Και ούτως άπηλλάγη μέν των Βουλγάρων τό Βυζαντινόν Κράτος,
άλλ’ οι Τούρκοι, των χωρών τής χερσονήσου τοϋ Αίμου καταληφθεισών ύπ’
αϋτοΰ, διότι τφ 1389 ύπετάγη και ή Σερβία διά τής έν Κοσσυφοπεδίου μά
χης και μέρος τής Βλαχίας, άλλ’ ήδη άπηλλαγμένοι τούτων; έστρεψαν άπασαν
τήν προσοχήν αυτών προς τό Βυζάντιον} δπερ έμελλε νά δοκιμάση μετ’ ου
πολύ τήν ισχύν αυτών. Οι Βούλγαροι οΰτω ύποταγέντες τοϊς Τοΰρκοις δέν
έδειξαν πνοήν ζωής μέχρι τής έν έτει 1878 άπελευθερώσεως αυτών υπό τών
Ρώσων, έν ω οι Σέρβοι και οι "Ελληνες περί πολλοϋ τήν έλευθερίαν ποιού
μενοι έξανέστησαν κατά τάς άρχάς τοϋ ιθ ' αιώνος καί οι μέν "Ελληνες, μετά
οκταετείς φρικαλέους αγώνας κατά τών Τούρκων έτυχον τής άπελευθερώ
σεως αυτών, οι δέ έλαβον σχετικήν αυτονομίαν υπό τήν επικυριαρχίαν τών
Τούρκων καί ειτα τήν ανεξαρτησίαν αυτών. Τήν τοιαύτην κτηνώδη, ούτως
είπεϊν, παθητικότητα τών Βουλγάροον, έξεικονίζουσι τά δημοτικά αυτών ά
σματα, έν σχέσει προς τά Ελληνικά καί Σέρβικά, περί ών άνάλυσιν έξοχον
έποιήσατο έν τφ συλλόγφ «Παρνασσφ» τφ 1928 ό πολιτευτής καί δημοσιο
γράφος ’Αντώνιος Θ. Σπηλιοοτόπουλος. Οί Βούλγαροι είναι φιλοκτήμονες
καί προτιμώσι τών συζύγων τούς ίππους καί τούς βόας αυτών καί έπιζητοϋσι νά γίνωσι, τρόπον τινά, οίκοκύριδες, νά άποκτήσοοσι κτήματα. Ά λλ’ δ
*Έλλην κατά τό δημοτικόν φσμα :
—«Βασίλη, κάτσε φρόνημα, νά γένης νοικοκύρης
γι’ ν’ άποχτήσης πρόβατα, ζευγάρια κι' αγελάδες
χωριά κι’ αμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν»
— «Μάννα μου, εγώ δέν κάθουμαι νά γίνω νοικοκύρης,
να'κάμω αμπελοχώραφα, κοπέλια νά δουλεύουν,
καί νά ’μαι σκλάβος τών Τουρκών, κοπέλι σ’ τούς γερόνπους
φέρε μου τ’ αλαφρό σπαθί καί τό βάριό τουφέκι
νά πεταχτώ ’σαν τό πουλί ’ψηλά ’στα κορφοβούνια
νά πάρω δίπλα τά βουνά, νά περπατήσω λόγγους,
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νά βρω λημέρια των κλεφΐών, γιατάκια καπιτάνων,
και νά σουρίξω κλέφτικα, νά σμίζω τους συντρόφους, ποΰ πολεμούν μέ τήν Τουρκία και μέ τους 123Αρβανίτες.»
Πουρνό φιλεΐ τή μάννα του, πουρνό ξεπροβοδιέται.
—Γιά σας, βουνά μέ τους γκρεμνούς, λιβάδια μέ τές πάχνες,
---Καλώς το τάξιο τό παιδί καί τάξιο παλληκάρι». (1).
Τουναντίον δέ ό υπό των Βουλγάρων εξαπατήσεις περιηγητής A ugu
ste Dozon ώς προς τούς περί τήν Ροδόπην βουλγαρικούς μύθους περί Ό ρφέως, λέγει έν τφ έργω του (2) (σ. XXVII): «'Ο Βούλγαρος ληστής, έξ δσων
νά κοινή τις δύναται έκ των ασμάτων αυτού, τά όποια είναι κατάφορτα από
τάς περιπετείας αυτού, ούδέν άλλο είναι είμή κοινός καί άγριος δολοφόνος,
κυριολεκτικώς ληστής» άλλος δέ τις περιηγητής προσθέτει : .«πρόκειται μό
νον περί λείας. Τό μίσος καί αυτό ακόμη τό θρησκευτικόν κατά των Τούρ*
κων (ώς Μουσουλμάνων) ούδαμοΰ παρά τοΐς Βουλγάροις εμφανίζεται».,
Ή Άδριανούπολις, ύπετάγη τοΐς Τούρκοις. Κατά τήν περίοδον ταύτην, δτε έγένετο πρωτεύουσα τής ΐσχυράς δυναστείας των Όσμανιδών, έφθασεν εις τον κολοφώνα τού μεγαλείου της’ διότι οί νέοι κυρίαρχοι εκαλλώπισαν αυτήν διά μεγαλοπρεπών δημοσίων οικοδομών καί τεμενών καί ώχύρωσαν καί κατέστησαν αύτήν δευτέραν μετά τήν Κωνσταντινούπολή πόλιν, «ίς ήν βραδύτερον συνέρρεον άπανταχόθεν ηγεμόνες, καί αντιπρόσωποι
ισχυρών βασιλέων τής τε ’Ανατολής καί τής Δύσεως ινα έκλιπαρήσωσι παρά
τών αυτόθι διαμενόντων" Σουλτάνων μέχρι τής άλώσ; ως τής Κωνσταντινου
πόλεως καί ύστερον ακόμη κατά τον I :Τ ' καί ΙΖ' καί ΙΗ'αίώνα, δτε οί Έ σπέριοι βασιλείς έκάλουν τούς Σουλτάνους Le grand Segneur.
Έ ν Άδριανουπόλει εβασίλευσαν μετά τον Μουράτ τον Α' ό Βαγιαζίτ
Α' ό Γιλδιρίμ (ήτοι, ό Κεραυνός 1389 —1402) καί οι περί διαδοχής έρίξοντες υιοί αυτού Σουλεϊμάν, Μούσα καί Μεχμέτ ό Α' (1402—1421) (3) Μου
ράτ ό Β' (1421—1451) καί τελευταίος ό Μεχμέτ δ Β' ό Φετίχ (ό πορθητής

(1) Ίδ έ Ν. Γ. Πολίτου, έκλογαί από τά τραγούδια τοϋ ελληνικού λαού, ΆΌ·.
1914 σ. 36, 25.
(2) Chansons populaires Bulgares, Paris 1875,
(3) Κατά τι χειρόγραφον τής Μονής \ Κοσφινιωτίσσης (παρά Λάμπρω έν «Νέω
Έλληνομνήμονι» Ζ' σ. 151—2) τφ 1410 έγένετο πόλεμος έν Θράκη μεταξύ Σομλεϊμάν βέη καί τοϋ Μούσα Βέη έ'ξωθι τών τειχών τής ’Λδριανουπόλεως Ιουλίου 17
καί έφονεύθη πλήθος πολύ. Πρβλ. καί Ν. Jorga, Geschichte des Osmanischen Rei
ches, Gotha 1908 a. 32 σημ. 349 σημ. 351 σημ. Εβασίλευσαν δε ό μέν Μούσα βέης
1403—1111, ό δέ Σουλεϊμάν 1411 —1413 καί ό Μωάμεθ Λ' 1413—1421.
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1151—1453 καί είτα έν Κωνσταντινουπόλει μέχρι του 1482). Κατά την πε
ρίοδον ταΰτην καί εντεύθεν ή Άδριανοΰπολις κατείχε θέσιν σπουδαιοτάτην.
Οί πρέσβεις των Δυνάμεων προσήρχοντο εύλαβώς εις τό έρειπιώδες νυν
Σεράγιον τής Άδριανουπόλεως καί δεκτοί γινόμενοι παρά τφ Σουλτάνφ εΐ
σήρχΌντο περιδεείς καί ήσπάζοντο τό κράσπεδον του ίματίου του, απερχό
μενοι δέ άπεσΰροντο χωρίς νά στρέψωσι τά νώτα των προς τό ιερόν πρόσωπον τοϋ Σουλτάνου. Πόσοι ήγεμόνες τής Βλαχίας καί Μολδαβίας καί Πατριάρχαι καί αρχιερείς δεν προσήρχοντο περιδεείς έκλιπαρούντες ΐνα γίνωσι
δεκτοί. 'Ως δέ επί των Βυζαντινών χρόνων ή Θρφκη ήτο τό πρώτον έν Εύριόπη θέμα μετά πρωτευοΰσης τής Άδριανουπόλεως, οΰτω καί μέχρι τών τε
λευταίων χρόνων τής Τουρκοκρατίας καί νϋν ετι είναι ή βάσις τών στρατιω
τικών δυνάμεων, τής νΰν Τουρκικής Δημοκρατίας.
Τών Τούρκων κατάλαβόντων την Άδριανοΰπολιν, πολλαί εισέτι πόλεις
τής Θράκης κατείχοντο ΰφ’ ήμών μέχρι τής αποφράδος εκείνης ήμέρας τής
29 Μα'ίου 1453’ ώστε επί ολόκληρον ^περίπου αίώνα ή Κωνσταντινοΰπολις
μετά τών προαστείων ήν είσέτι Ελληνική μέχρι τής Σηλυβρίας, κ «τεχομένης
υπό τοΰ Δημητρίου Παλαιολόγου.
Άλοΰσης τής Κωνσταντινουπόλεως τή 29 Μαΐου 1453, ως ήτο επόμε
νον, παρεδόθη άπασα ή Θρόίκη τφ Σουλτάνφ ως καί ό Πύργος καί ή Σηλυβρία, ως λέγει δ Αθανάσιος Κομνηνός Ύψηλάντης εν τοΐς «Μετά την άλωσιν (Κων]πολις 1870 σ. 4) Έζητήθη δέ ως Πατριάρχης δ Γεώργιος Σχολάριος, ως ανθενωτικός, ΐνα έκλεγή πατριάρχης, άλλ3 ουδαμοΰ εύρίσκετο ών
κεκρυμμένος έν τφ απ’ αυτού [κληθέντι χωρίφ ϋ χ ο λ ά ρ ο ο ν (Τσικλέρ) τής
ΰποδιοΐκήσεως Ραιδεστού, τού νομού Άδριανουπόλεως. Μετά έρευνας εύρεθείς ωδηγήθη εις Κωνσταντινοΰπολιν καί εκλεγείς υπό τής συνόδου πατρι
άρχης μετωνομάσθη Γεννάδιος καί μετά πομπής, ως συνηθίζετο παρά τοΐς
Βυζαντινοΐς, μετέβη παρά τφ Σουλτάνφ Μεχμέτ Β', γενόμενος δεκτός μετ3
εύμενείας καί τιμών. 3Εν τή πολιτική αυτού περινοίρ δ Σουλτάνος παρέσχεν
αύτφ τάς γνωστάς προνομίας, καί μετά τιμών μεγάλων προέπεμψεν εις τά
νέα Πατριαρχεία τών αγίων ’Αποστόλων, τής-Α γίας Σοφίας μεταβληθείσης
εις τέμενος. Ό Γεννάδιος μέχρι τής εις την Μονήν τού Τωάννου Προδρό
μου τού Μενοικέως, ού μακράν τών Σερρών, άποχωρήσεως, έπατριάρχευσε
τρις καί αντί τών Α γίω ν "Αποστόλων έξέλεξεν' ως πατριαρχεία τον ναόν τής
Παμμακάριστου, έν ω, ως λέγεται,δ Σουλτάνος έπισκεψάμενος τον Γεννάδιον
σύνδιελέχθή μετ’ αυτού περί τής χριστιανικής πίστεως, ως γράφει δ "Αθα
νάσιος Κομνηνός 'Υψηλάντης, παρατιθέμενος καί τήν έκ τών Κομνηνών εκ
θηλυγονίας καταγωγήν αυτού (σ. 8 —11). Τούντεΰθεν ή Άδριανοΰπολις κα
θίσταται σπουδαΐον δρμητήριον τών προς τούς Ούγγρους καί Βλάχους πο
λέμων Ιδίως επί τού διαδεξαμένου τού Μεχμέτ Βαγιαζίτ Β' (1482—1512),
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δστις τφ 1484 κτίζει εν Άδριανουπόλει μέγα τέμενος, μενδρεσέν (ίεροδιδασκαλεΐον), ιμαρέτ (πτωχοκομεΐον), παλάτιον νέον (Δάρ ούλχαγιά) καί μέγαν
λουτρώνα επί τοΰ ποταμού Τόνζα, φονεύει δέ τφ 14£5 έν τη αυτή πόλει
τον στρατηγόν Γιεδίκ Ά χμέτ Πασάν
Έ π ί Σουλτάν'Μωάμεθ Δ' (1638—1687) εξορίζεται εις Άδριανούπολιν ό πατριάρχης Παρθένιος Δ' ό Μογιλάλος. Ό δέ Σουλτάνος διατρίβει
έν Άδριανουπόλει, μέλλω ν νά έκστρατεΰση κατά των Πολωνών, έπιστρέψας
δέ παραμένει εν τη πόλει μέχρι του 1678. Την Άδριανούπολιν έν γένει έτίμων οΐ Σουλτάνοι τα μέγιστα θεωρό ΰντες, μετά τήν έν Μικρά Άσίςι Πρού
σαν, τήν πρώτην πρωτεύουσαν τών Σουλτάνων,ταύτην ως ιεράν διότι ύπήρξεν ή πρώτη πρωτεύουσα έν Ευρώπη. Διά τούτο καί τό μεγαλείτερον σώμα
στρατού ήδρευεν εκεί καί ό έτερος τών δύο τού Κράτους
π α ίσ ή δω ν. τού ετέρου έν Βυζαντίιο μένοντος.’Έργον αυτού ήτο νά φυλάτ,τωσι τά σαράγια καί τούς σεχζαδέδες τούς έν τφ χαρεμίω από παντός κιν
δύνου καί έπιβουλής, δτε ό βασιλεύς εύρίσκετο' έν έκστρατείςί. Ή · αρχή δ5
αυτών έξετείνετο από Άδριανουπόλεως μέχρι τών πρόθυρων τής Κωνσταν
τινουπόλεως (Τζεκμετζέ)' έθεώρει δέ πάσας τάς υποθέσεις τών κατοίκων
έχων δικαίωμα ζωής καί θανάτου έπί τών έκδικαζομένων υποθέσεων, χωρίς
νά ζητηθή ή γνώμη τού Μ. Βεζΰρου. "Ύπήρχον δέ καί οί λεγόμενοι
μ .π ί? ϊε ς ή Α ε ρ ε μ ,π έ ϊδ ε ς έν ’Αδριανουπόλει, ών αί άπαιτήσϊεις παρά
τοΐς Σουλτάνοις ήσαν έκτελεσταί’ ούτως ό Μεχμέτ Δ' έφόνευσε χάριν αυτών
φίλτατα πρόσωπα ως τον Μ. Βεζύρην Ά ϊνατζή Σουλεϊμάν πασάν, τον Τεφτεδάρην καί τον γιουμπρουκτήν. νΑλλη αρχή ήτο ό Καδής καί ό μουφτής.
Άλλ* ή τουρκική κατοχή τών 'Ελληνικών τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας
χωρών προσήψε τη γλώσση τόΰ. λαού πλείστας δσας λέξεις καί φράσεις'όμολογεΐται ύφ’ απάντων καί δή περί - τού ψέματος τούτου γραψάντων, ό δέ
λόγιος I. Γ. Λάτρης, παρ'αλαμβάνων παρά τού Ύιρηλάντου (Τά μετά τήν
άλωσιν Κων)πολις 1870 σ. 60 έξ.) πιστοί, έπίσης καί ό Σωφρόνιος Σταμούλης κρίνων τό εργον τοΰ μοναχού Louis Ronzevelle L cs em preiuts T urcs
daus le G rec vulgaire de Rum elie et specialem ent d ’ Adrianopie έν
Jo u rn al A siatique τοΰ.1911,· ev Byzantinische Zeifsclirift τοΰ 1913 τόμ.
KB" σ. 16—25, αναφέρει τάς έμφιλοχωρησάσας έν τή ελληνική τουρκικός λέ
ξεις τοΰ Νομού Άδριανουπόλεως. -Ή δέ έπελθούσα υλική καταστροφή τών
Ελλήνων ήν μεγίστη.
"Οτε καταλήφθη ή Άδριανούπολις υπό τών Τούρκων, λέγει ό Άδριανουπολίτης Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, κατά τό έτος 1365 οι "Ελληνες κά
τοικοι αυτής, υπόδουλοι ήδη, ύπέστησαν πολλάς ζημίας ήθικάς καί ύλικάς.
Οί εύποροι κάτοικοι τής Άδριανουπόλεως, οί διενεργοΰντες τό έμπόριον καί
άλλας τέχνας έπικερδεΐς, έξετοπίσθησαν από τάς έν τφ κέντρφ (Ά στυ ή Κά-
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στρον) πλουσίας, καί άρχοντικάς οικίας των καί ύποχρεώθησαν νά κα.τοικώσιν εις τά πέριξ καί ούχί μακράν τής πόλεως προάστεια, όπου άρχικώς κατφκουν αί πενέστεραι τάξεις, αί έπιδιδόμεναι κυρίως εις τήν αμπελουργίαν,
γεωργίαν καί κηπουρικήν. Αί διάφοροι έκκλησίαι καί μοναστήρια κατελήφθησαν ύπό των Τούρκων καί μετετράπησαν εις τζαμία καί μεδρεσέδες.
"Ολοι οι "Ελληνες κάτοικοι ύπεχρεώθησαν νά πληρώνουν διαφόρους φό
ρους, εκ των οποίων οδυνηρότερος ήτο τό παιδομάζωμα εκ τού όποιου έσχηματίζετο καί έμορφώνετο-τό τάγμα των Γενιτσάρων, των φοβερών άρνησιθρήσκων, οί όποιοι ένέσπειρον τον φόβον εις τούς ατυχείς υποδούλους.
Ή τρομερά αύτη κατάστασις διήρκεσεν επί μίαν σχεδόν εκατονταετη
ρίδα, κατά τό διάστημα τής οποίας ούδέν φωτεινόν σημείον άνευρίσκομεν
διά νά πλήροφΟρήσωμεν τούς άναγνώστας πώς διή, ον κατά τήν εποχήν εκεί
νην ύπό τό πέλμα τών κατακτητών οί "Ελληνες Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι τής
Άδριανουπόλεως.
Κατά τήν πολυστένακτον εκείνην περίοδον οί τοΰρκοι έκτισαν έν Ά διά νουπόλει πολυτελή σουλτανικά ανάκτορα καί διάφορα άλλα δημόσια κτίρια,
εις τά όποια ύπό ιό μαστίγιον τών αγάδων καί Γενητσάρων ειργάζοντο νυ
χθημερόν οί πρόγονοί μας καταπίνοντες έν σιωπή τά πικρά δάκρυά των,
καθόσον ούδένα ειχον προστάτην επί τής γής καί μόνον ή προς τον "Υί|ί στον καί τήν Χριστιανικήν Θρησκείαν πί,στις τούς συνεκράτει καί παρηγόρει.
"Οτε κατά τό 1453 εάλω ή Κωνσταντινοΰλις καί μετεφέρθή έκεΐ ή
πρωτεύουσα τού ’Οθωμανικού Κράτους οί έν Άδριανουπόλει "Ελληνες ανεκουφίσθησαν κάπως, διότι ή βία τής κεντρικής έξουσίας τών Τούρκων αρ
χόντων άπεμακρύνθη από τήν Άδριανούπολιν καί ήρχισε βαθμηδόν καί
κατ’ ολίγον ή Ελληνική Κοινότης νά σχηματίζηται περί τον Ε θνικ όν καί
Εκκλησιαστικόν πυρήνα αυτής, τον Μητροπολίτην, καθόσον, ως γνωστόν,'
α προνομίαι(Ι), τάς οποίας παρεχώρησεν ό πορθητής εις τον πρώτον μετά
τήν άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως Πατριάρχην Γεννάδιον τον Σχολάριον επεξετάθησαν καί εις τούς έν ταίς έπαρχίαις "Ελληνας Μητροπολίτας
καί Επισκόπους καί εν γένει κληρικούς, τούς όποίους οί Τούρκοι ύπεχρε-^
ούντο νά σέβωνται καί τιμώσι.
“Ηθη από τού 1500 παρατηρούμεν δτι ή θέσις τών Ελλήνων έν Ά δριανουπόλει αρκετά έβελτιώθη. ’Απέκτησαν ούτοι περί τάς 15 έκκλησίας, έπανήλθον καί πάλιν αί εύ'ποροι τάξεις τών αστών εις τό κεντρικόν μέρος τής
πόλεως, τό ’Άστυ (Κάστρον) καί έκτισαν τό μέγαρον τής Πέρας Μητροπόλεως, οπόυ ή κατοικία τού Μητροπολίτου καί τά διάφορα γραφεία τής λε-

1) Περί τούτων Ιδε Τ. Ε. Εύαγγελίδου Γεννάδιος ό Σχσλάρίος νΑθ\ 189(ί.
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γυμένης Πολιτείας ή Δημογεροντίας. Περί τής δράσεως όλων τούτων έκτενεστέρως -θέλει γίνη λόγος έν εύθετα) χρόνφ, καθόσον ύπάρχουσιν αι σχετι
κά! σημειώσεις.
Και ήδη έπανερχόμεθα εις την έπιτροχάδην έπισκόπησιν τής έν Άδριανουπόλει καταστάσεως τής
λληνικής Κοινότητος. Οί ύποτεταγμένοι εις
τον ζυγόν των Τούρκων "Ελληνες Χριστιανοί Άδριανοπολΐται, διακρινόμεμενοι έπ! φιλεργίφ, νοημοσύνη κα! έν γένει οίκοκυρωσΰνη, εγκαίρως κατώρθωσαν διά τής εύγενοϋς κα! καλής συμπεριφοράς προς τους ’Άρχοντας
Τούρκους νά κερδίσωσι την εμπιστοσύνην αυτών και να σχηματίσωσι σω
ματεία καλώς συγκεκροτημένα τα όποια είχον τήν εξωτερικήν έμφανισίν
των ώς Σ Ε οντεχνίαϊ, ή κοινώς λεγόμενα ρ α υ σ φ ε τ ια ή· έσνάφκχ.. Πώς
κατωρθώθη νά σχηματισθώσι ταΰτα είνε άγνωστον εις ημάς, άλλ’ εκ τών
σωζομένων φ ιρ μ ^ ν ίω ν ., ήτοι σουλτανικίον διαταγμάτων, φαίνεται οτι
ταΰτα ήσαν έπισήμως άνεγνωρισμένα κα! ή κοινωνική αυτών δράσις έπετρέπετο έλευθέρως άλλ5 υπό τον δρον νά είνε τά μέλη αυτών νομα'ταγή.
Έκαστη συντεχνία ειχεν ιδιαίτερον οίκημα, έν to ήσαν τά γραφεία κα!
συνήρχοντο εις γενικάς συνελεύσεις κα! τακτικάς ή εκτάκτους συνεδριάσεις
τά Διοικητικά συμβούλια, Ειχον σημαίαν κα! σφραγίδα, έκράτουν πρακτικά
κα! λογιστικά βιβλία, διά τήν διαχείρισιν τών χρηματικών κεφαλαίων τής
συντεχνίας και έν γένει ένήργουν κα! έπραττον παν δ,τι προεβλέπετο υπό του
γραπτού κανονισμού, άποτελοΰντος τρόπον τινά, τον συνταγματικόν χάρτην
μικράς πολιτείας ένεργοΰσης αΰτοτελώς κα! έλευθέρως διά παν δ,τι άφεώρα
τό Σωματείο ν-Συντεχνίαν.
"Ολαι δμως at συντεχνίαι κα! αί Έπιτροπα! τών 'Ιερών Εκκλησιών,
αν κα! είχον κανονικήν συγκρότησιν κα! έσωτερικήν Διοίκησιν, δεν ήδΰνατο
νά έπιτελέσωσί u γενναΐον κα! ωφέλιμον εις τήν Ελληνικήν Κοινότητα
Άδριανουπόλεως, καθόσον έλειπεν ό αναγκαίος έσωτερικός σύνδεσμος. Τού
τον κατώρθωσε νά σύμπηξη ό αείμνηστος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Δοσίθεος, (1669—1707) δστις έπιστρέφων έκ περιοδείας του άνά τήν Ρωσσίαν
κα! Βλαχομολδαυίαν, συλλέγων εράνους υπέρ του Παναγίου Τάφου κατά τό
τέλος του ΙΖ" αίώνος, έφθασεν εις Άδριανούπολιν κα! διέμεινεν έν τη πόλει ταΰτη έπ! έν κα! πλέον έτος κα! έν συνεργασίφ μετά τοϋ τότε Μητροπο
λίτου Άδριανουπόλεως Αθανασίου (1697— 1709), συνέταξε τον κανονι
σμόν τής Ιδμελοΰς Δημογεροντίας Άδριανουπόλεως, στρατολογήσας τούς
άρίστους πολίτας έκ τών άνω άναγραφέντων ρουσφετίων ή έσναφίων (συν
τεχνιών). Έ ν τη ιερφ Μητροπόλει Άδριανουπόλεως έσώζετο χειρογράφός
τις κώδιξ τής έποχής έκείνης έν τφ όποίφ άνεγράφετο ό κανονισμός τοϋ
άνωτάτου τούτου Κοινοτικού Διοικητικού Σώματος (Δημογεροντίας). Διά

14

θ ρ α

η

«μ ά

τοΰ κανονισμού τοΰτου προεβλέποντο δλαι αί διοικητικά) και διαχειριστικά)
λεπτομέρεια .
Μικρόν και κατ’ ολίγον ή Λ <ημ.ογ&ροντ£α& ή κατ' άλλους ΪΙολ& τ ε ί η υπό την Προεδρείαν των κατά καιρούς Μητροπολιτών κατώρθωσε νά
απόκτηση ύπόληψιν και δύναμιν ούκ εύκαταφβόνητον.
Ή άρχουσα φυλή των Τούρκων φύσει νωθρά καί εστερημένη ίκανότητος διοικητικής και πνευματικής υπεροχής έφρόντιζεν άπλούστατα διά των
ειδικών υπαλλήλων της (είσπρακτόρων) νά εισπράττη τούς φόρους, ών μέγα
μέρος έστέλλετο είς Κωνσταντινούπολιν. Άλλα προς ευκολίαν των οί άρχον
τες Τούρκοι επειδή παρετήρησαν οτι οί χριστιανοί ("Ελληνες) κάτοικοι τής
Άδριανουπόλεως είχον ώργανωμένον Κοινοτικόν σύστημα, ανέθεσαν είς τήν
Δημογεροντίαν τήν έγκαιρον καταβολήν όμαδικώς τών φόρων τών Ε λλή 
νων Χριστιανών.
Ourco άνεγνωρίσθη έπισήμως ή δράσις τής δημογεροντίας και αυτή
διά τών διαφόρων υπαλλήλων της (γραμματέων, είσπρακτόρων, κλητήρων,
κλπ.) διενήργει πάσαν διοικητικήν, δικαστικήν καί διαχειριστικήν πράξιν.
Είς ταύτας προσετέθη καί ή εκπαιδευτική λειτουργία. Καίτοι δέ οί Τούρκοι
παρενέβαλλον έκάστοτε εμπόδια διά τήν ΐδρυσιν καί λειτουργίαν σχολείων
εν τούτοις ή Ελληνική ευφυΐα ύπερεπήδα τάς δυσκολίας καί ούτως από τού
ΙΣ Τ ' αίώνος ή Ελληνική Κοινότης Άδριανουπόλεως εμφανίζεται έχουσα
διάφορα συνοικιακά γραμματοδιδασκαλεΐα καί Ελληνικόν σχολεϊον (Σχολαρχεΐον), έν τφ όποίφ εδίδαξαν από τού 1550 όνομαστοί διδάσκαλοι, περί
ών δμιλούμεν έν τφ τμήματι περί σχολείων. Αλλά διά τής έν Άδριανουπόλει καί Φιλιππουπόλει άναπτυχθείσης παιδείας οί κάτοικοι διδασκόμενοι τήν
ιστορίαν τών προγόνων αυτών καί μανθάνοντες τάς έκΓαλλίας ειδήσεις περί
τής χάριν τής έλευθερίας έκραγείσης μεγάλης Γαλλικής έπαναστάσεως, ήρχισαν μικρόν καί κατ’ ολίγον νά δοκιμάζωσιν εύχάριστον συγκίνησιν διά
τήν έπιτυχίαν αυτής καί νά έλεεινολογώσιν εαυτούς διά τήν δουλικήν των
κατάστασιν. Τούτο δέ έ'τι μάλλον έπηύξησεν ή έν Άδριανουπόλει πολλάκις
παρουσίι? τού πρώτου αποστάτου τής έλευθερίας Ρήγα τού Ί’εραίου (1) καί
είτα τού δραστηριωτάτου φιλικού Ξάνθου, ως ή παράδοσις διέσωσεν ήμίν
(1757— 1798), δστις έφιλοξενεΐτο είς οικίαν σωζομένην μέχρις έσχάτων καί
κειμένην πλησίον τού μεγάρου τής ϊεράς Μητροπολεως. (2) Ούτος εν μυστικαϊς συναθροίσεσιν υπό τήν προεδρείαν τοΰ Μητροπολίτου ^προέβαινεν είς
(1) Περί Ρήγα ίδέ τό εναγχος εκδοίΗν έργον τοΰ Φάνη Μιχαλοπόύλου, *Α·θ··
1930 καί τά νέα έγγραφα τά ύπό τοΰ Καθηγητοϋ τής 'Ιστορίας Κ. Άμάντβυ δημοσιευθέντα, Ά θ. 1930.
(2) Οικία Άμιρά.
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τήν σχετικήν διδασκαλίαν καί εθνικήν κατήχησιν, απείρων τον σπόρον τής
ελευθερίας είς τάς καρδίας των προπατόρων μας.
‘Ακολούθως ήρχισαν αϊ μυήσεις τ η ς
*Εταχρ£·χς υπό
των διαφόρων αυτής απεσταλμένων καί κατά τήν εποχήν εκείνην ό Μητρο
πολίτης Άδριανουπόλεως Δωρόθεος ό Πρώϊος (1813— 1821) καί δλοΓοί
Δημογέροντες καί πρόκριτοι καί πρόεδροι των Συντεχνιών ήσαν μεμυημένοι (1) περί τής μελλοΰσης Ελληνικής Έπαναστάσεως καί άνέμενον τό
σύνθημα τής ανατροπής τοϋ Τουρκικού καθεστώτος μέ τήν ελπίδα τής επα
ναφοράς τοϋ Ελληνικού Χριστιανικού Κράτους.
cO αοίδιμος Τωάννης Φιλήμων εν τφ «/λοναμ,έω rtepc τη ς Φ&λ&·
κ ή ς ε τ α χ ρ ία ς » εδημοσίευσεν εξ δσων ήδυνήθη να εύρη καταλόγων «φ&·
λοκώ ν»(2) ονόματα περίπου 700 τοιοΰτων, άλλ’ ό αριθμός αυτός βεβαίως
δεν αντιπροσωπεύει τό σΰνολον τών « 'Ε τ α ί ρ ω ν τ η ς Φ ολοκί^ς ε τ α ι 
ρ ε ία ς » είς χιλιάδας άνερχομένων, άλλα δυστυχώς άπολεσθέντων διά παν
τός, δέον νά άνεγράφοντο εν χρυσή στήλη πρός άΐδιον μνήμην τών υπέρ
ελευθερίας του Γένους συνδραμόντων καί πολλαχώς συντελεσάντων είς τον
δσον τό δυνατόν αυξησιν των « 'Ε τ α ί ρ ω ν ) ) χάριν συλλογής χρημάτων
πρός επανάστασιν τοϋ δουλεΰοντος Γένους. Ό Φιλήμων αναγράψει κατ’ αϋξοντα αριθμόν τά ονόματα τών « Φ & λϊ.κώ ν»9 τήν πατρίδα, τό επάγγελμα
τό έτος τής κατηχήσεως καί τον τόπον, τό καταβληθέν ποσόν καί τον κατηχήσαντα αυτούς απεσταλμένον. Καί πάσαι μέν αί έλληνικαί χώραι, τον απ’
αιώνων βαρΰνοντα ψύτάς Τουρκικόν ζυγόν ν’ άποτινάξωσι θέλουσαι, έδραμον είς τό κρΰφιον κήρυγμα τής « ετα & ρ εία ς» ούχ ήττον δμως καί ή ελληνικωτάτη Θρψκη, καίπερ υπό πολλών Τούρκων οικουμένη καί περιστοιχουμένη καί τήν πρώτην πρωτεύουσαν τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους εν έαυτή
περιλαμβάνουσα, τήν δχυράν λέγω Άδριανούπολιν, καί τήν δευτέραν τοιαύτην, τήν Κωνσταντινούπολή, εν αίς καί οχυρά φρούρια ύπήρχον καί στρα
τός πολύς έν αύταϊς ήδρευε, ταΰτα πάντα άψηφίσασα, εν τοΐς πρώτοις έσ-

(1)
Περί τών Θρακών Φιλικών ίδέ τόν δημοσιευΰμενον έν ο’ικείφ τόπφ κατά
λογον έκ τοϋ περί τής Φιλικής Εταιρείας Δοκιμίου τοϋ Ίωάννου Φιλήμονος, έν
Ναυπλίφ 1834.

2)
"Οτι χιλιάδες λείπουσι άπόδειξιν πρόχειρον έχομεν τόν έξ Αίνου καπετάν
’Αντώνιον Βισβίξην, δν δεν άνεγράςρει έν τοΐς ^ ι λ ι κ ο ΐ ς καί δμως έχομεν τό δί
πλωμα τής κατηχήσεως αύτοΰ έν παvoμoιoτύπq) έκ τοϋ αρχείου τών αγωνιστών τής
’Εθνικής Βιβλιοθήκης, δπερ καί δημοόιεύομεν ένταΰθα. ’Επίσης δεν αναγράφει τόν
’Αντώνιον Κομιζόπουλον (Κοϊμτζόγλουν) έ'να τών πρωτεργατών τής φιλικής έταιρίας, ώς άναγράφομεν έν τφ βίφ αΰτοΰ (περί λογιών).
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πευσε νά ένστερνισθί| τά τής
ετι/Λ οεί'/.ς, ικανά μέλη έγγρά•ψασα έν τοΐς δέλτοις, ώς ό κάτωθι πίναξ δεικνύει :
Π I Ν Α Ξ
ΘΡΑΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΩΝ

ΤΗΣ

“ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ,,

7. "Αθανασίου Θεόδωρος εκ Φιλιππουπόλεως, κατηχήθη τφ 1820 έν Βεσσαραβίμ. Κατέβαλε γρ. 50.
29. "Ανώνυμος έκ Φιλιππουπόλεως, κατηχήθη τφ 1820 έν Βουκουρεστίφ.
Κατέβαλε γρ. 200. Κατηχητής Στ. Διαμαντής.
45. Αΰξεντιάδης "Αναγνώστης έκ Μεσημβρίας, κατηχήθη τφ 1820 έν Με
σημβρία. Κατέβαλε ροΰβλ. 300.
54. Κέλκος "Αδαμάντιος, έμπορος, έκ Βουλγαρίας, κατηχήθη τφ 1817 έν.
Μόσχρι. Κατέβαλε φλωρ. 70. Κατηχήτης Κ. Πεντεδέκας.
78. Γεβίδης "Ιω. Γεώργιος, έμπορος, έκ Μαρωνείας, κατηχήθη τφ 1819 έν
Κων]πόλει. Κατέβαλε γρ. 100. Κατηχητής Π. Μηχανίδης.
89. Γκίκας Παρασκευάς έξ Αίνου, κατηχήθη τφ 1821 έν Γαλαζίφ. Κατέ
βαλε γρ. 25. Κατηχητής Δ. Βοήλας.
133. "Ελευθερίου "Ιωάννης έκ Βάρνης, κατηχήθη τφ 1820. Κατέβαλε ροΰβλ.
100. Κατηχητής "Ιω. "Αμβροσιάδης.
168. "Ιωαννίκιος ίεροδιάκ. έκ Γιμουρτζίνας, κατηχήθη τφ 1819 έν Βουκουρεστίφ! Κατέβαλε γρ. 30. Κατηχητής Γρ. Δίκαιος.
237. Κομνηνός "Αναστάσιος, έμπορος, έκ Μεσημβρίας. Κατέβαλε γρ. 400
Κατηχητής Γρ. Δίκαιος.
252. Κουμπάρης Σταμάτιος, έμπορος, έκ Μεσημβρίας, κατηχήθη τφ 1819 έν
"Ισμαηλίφ. Κατέβαλε γρ. 1000. Κατηχητής Γ. Π. Κορφινός.
253. Κουμπάρης "Αλέξιος Δ., έμπορος, έκ Μεσημβρίας, κατηχήθη τφ 1820 έν
"Οδησσφ. Κατέβαλε γρ. 100. Κατηχητής "Ιω. "Αμβροσιάδης.
254. Κουμπάρης Κυριάκος, έμπορος, έκ Μεσημβρίας, κατηχήθη τφ .1818 έν
Κων)πόλει. Κατέβαλε φλωρ. 1. Κατηχητής Π. Σέκερης.
255. Κουμπάρης Παναγιώτης Λάμ., έμπορος, έκ Μεσημβρίας, κατηχήθη τφ
1820 έν "Οδησσφ. Κατέβαλε ροΰβλ. 200. Κατηχητής Στ. Κουμπάρης.
279. Κώκιας X. Σωτήρης, έμπορος, έξ "Αδριανουπόλεως, κατηχήθη τφ 1821
έν Γαλαζίφ. Κατέβαλε γρ. 100. Κατηχητής Π. Παπαντωνίου.
281. Κωνσταντινίδης, έμπορος, έκ Σωζοπόλεως, κατηχήθη τφ 1821 έν Ρενίφ.
Κατηχητής Θ. ΙΙάπαναστασίου.
286. Κώνστας Δημήτρ., έμπορος, έξ "Αγχιάλου, κατηχήθη τφ 1820 έν "Ο
δησσφ. Κατέβαλε γρ. 250. Κατηχητής Στ. Κουμπάρης.
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305. Λέτζογλους Δημήτρ. έξ Άδριανουπόλεως, κατηχήθη τφ 1820 έν Γαλαζίφ. Κατέβαλε γρ. 200. Κατηχητής Σπ. 3 ρβανιτάκης.
339. Μαρκέλλος Λάσκαρης Παπά, έμπορος, έκ Μαδΰτου, κατηχήθη τώ 1819,
έν Ίασίφ. Κατέβαλε γρ. 1000. Κατηχητής Κ. ΙΙεντεδέκας.
407. Νέστορος Ζαφείριος εξ Άγχιάλου, κατηχή-θη τφ 1821 έν Όδησσφ. Κα
τέβαλε ροΰβλ. 200. Κατηχητής Σ. Δ. Κουμπάρης.
408. Νέστωρ Κων]τΐνος, διδάσκαλος, έξ Άγχιάλου, κατηχήθη τφ 1821 έν
Τομαρόβφ. Κατέβαλε γρ. 50J. Κατηχητής II. Βαρβάτης.
411. Νίκογλους 3Ιω. Παπά, έμπορος, έκ Φιλιππουπόλεως, κατηχήθη τφ 1821
έν Ρενίφ. Κατέβαλε γρ. 200. Κατηχητής Ά θ . Ξόδηλος.
412. λίκογλους Κων]τϊνος Παπά, έμπορος, έκ Φιλιππουπόλεως, κατηχήθη τφ
1821 έν ί’ενίφ. Κατέβαλε γρ. 300. Κατηχητής Ά θ . Ξόδηλος.
415. Νικολάου Παρασκευάς, έμπορος, έκ Βάρνης, κατηχήθη τφ 1821 έν
δησσφ. Κατέβαλε ροΰβλ. 500. Κατηχητής Δ. Πελοπίδας.
416. Νικολάου Κριονάς Παπά, έμπορος, έκ Λουλέ Μπουργάζ, κατηχήθη τφ
1819 έν Πελοποννήσφ.
437. Παλαιολόγος "Αντώνιος, έμπορος, έξ "Άγχιάλου, κατηχήθη τφ 1821 έν
Σιμπίνι. Κατηχητής Ευστάθιος Παυλίδης.
433. Παλαιολόγος Παύλος Κ , έμπορος, έξ "Άγχιάλου, κατηχήθη τφ 1821 έν
Όδησσφ, Κατέβαλε ροΰβλ. 300. Κατηχητής Στ. Κουμπάρης.
521. Ποργιάτης Θ. "Αθανάσιος, έμπορος, έκ Σελίμνου, κατηχήθη τφ 1819 έν
Βουκουρεστίφ. Κατέβαλε γρ. 1500. Κατηχητής Κ. Πεντεδέκας.
554. Σγουρός Γεώργιος, έμπορος, έξ "Άγχιάλου, κατηχήθη τφ 1821 έν Ρενίορ.
Κατέβαλε γρ. 150. Κατηχητής Π. Βαρβάτης.
053. Φραντζεσκοσάρωφ Λουκ., έμπορος, έξ Αίνου, κατηχήθη τφ 1821 έν "Ό
δησσφ. Κατέβαλε ροΰβλ. 300. Κατηχητής Στρατηγόπουλος.
672. Χατζηϊωάννου Άναστ., έμπορος, έξ Άγαθουπόλεως, κατηχήθη τφ 1821
έν Γαλαζίφ. Κατέβαλε γρ. 150. Κατηχητής Σπ. Άρβανιτάκης.
077. Χατζηστάνου Δημήτρ. Ν., έμπορος, έξ Άδριανουπόλεως, κατηχήθη τφ
1819 έν Γαλαζίφ. Κατέβαλε γρ. 50. Κατηχητής Κ. Πεντεδέκας.
Ενεργόν μέρος κατά τήν έπανάστασιν έλαβον οι παράλιοι Αινιοι, οΐτινες έχοντες πλοία διενεργοΰντα έμπόριογ ούχί μόνον εις τά ΰδατα τοΰ Αι
γαίου,τής Προποντίδος, τοΰ Εΰξείνου άλλα και ε!ς Αίγυπτον καί τούς λιμένας
τής Δυτικής Ευρώπης ήσαν ίκανώτατοι ναυτικοί. Μεταξύ αυτών άναφέρονται γενναίως δράσαντες ό "Αντώνιος Βισβίζης καί ό Στρατής Γκόρδος.
Ε νταύθα δημοσιεΰομεν τό κατηχητικόν τοΰ πρώτου μετά πανομοιοτΰπου
τσιγκογραφίας. Καί βλέπομεν μονομερώς δτι κατά θάλασσαν έδρασαν μόνον
οι Αινιοι’ διότι ήτο τότε ή Αίνος ό μόνος λιμήν έν τφ Αιγαίφ πελάγει, οί
«Θρακικά»
^
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δ" άλλοι ναυτικοί Θράκες τής ΙΙροποντίδος καί του Εΰξείνον Πόντου άποκεκλεισμένοι δια τοΰ Βοσπόρου καί του Ελλησπόντου δεν ήδΰναντο,δέν θά
άπετύλμων νά παραβιάσωσι τά φρούρια των δυο τούτων στενών και νά έκπλεύσωσιν εις τό Αίγαίον, όπου συνετελέσθησαν τά μεγαλοΰμνητα ναυτικά
τρόπαια τών άλλων Ελλήνων.
Ή εις την ελληνικήν γλώσσαν μεταφορά τής συμβολικής κατηχήσεως
τοΰ Βισβίζη έχει ούτως: (1)
«Εις τό ό'νομα τής μελλοΰσης σωτηρίας.
Καθιερόνω ιερέα φιλικόν και αφιερώνω είς την αγάπην τής Φιλικής
Ε ταιρίας καί είς την ΰπεράσπισιν τών μεγάλων ιερέων τών Έλευσινίων
τον συμπολίτην Χατζή Αντώνιον εκ πατρίδος Αίνου, χρόνων σαράντα πέντε,
επάγγελμά τοΰ καπετάνιος, ώς θερμόν υπερασπιστήν ιής ευδαιμονίας τής
πατρίδος, κατηχηθέντα καί όρκισθέντα παρ’ εμοΰ είς τάς 2 τών Φιλικών, 15
Μαρτίου Ζ. Μηλιές».
Έ ν τή Ε θ νικ ή Βιβλιοθήκη (τμήμα χειρογράφων άρχεΐον αγωνιστών)
έναπόκεινται τά ύπ’ άριθμ. 17287—17294 επίσημα έγγραφα άφορώντα τον
Καπιτάν ’Αντώνιον X" Βισβίζην, ΰποβληθέντα υπό τών κληρονόμων αΰτοΰ
Δόμνας Βισβίζη (2) καιΜαργιορίτζας Δακράκη(;) θυγατρός αυτής υπό ημε
ρομηνίαν 20 ’Ιουνίου 1865 προς την επί, τών κατά τον αγώνα εκδουλεύσεων
και θυσιών επιτροπήν (τμήμα Βον ναυτικαι εκδουλεύσεις) άριθμ. 13932. Ή
επιτροπή συνελθοΰσα είς συνδιάσκεψιν (άριθμ. 128) ώρισε διά τής ΰπ’ άριθμ.
6 άποφάσεως (άριθμ. Μητρώου 2457) ώς άποζημίωσιν τών υιών αΰτοΰ
Δημητρίου Βισβίζη κα'ι λοιπών τό ποσόν 40,000 γροσίων προερχομένων
έκ ,τοΰ Κ α ρ α β ι ο ύ ..........................
έκ δαπανών εκστρατείας . . . .
Τό όλον

.

.

8,000 ταλλήρων
4,000
»
12,000

Ό Γραμματεΰς τοΰ Β' τμήματος
Α. Δ. ΒΑΣΟΣ (;), Πλωτάρχης. .

1) Οΰτε τοΰ Βισβίζη, οΰτε τοΰ Κομιζοπούλου, ούτε τοΰ Καρπού ΙΙαπαδοπούλου
τό κατηχητικόν τών φιλικών άνσγράφει ό ’Ιωάννης Φιλήμων έν τφ Δοκίμιο) περί
τής Φιλικής, Εταιρίας, Ναύπλιον 1834, έ'νθα αναγράφει τά ονόματα 31 Θρακών
Φιλικών.
2) Καί ή σύζυγος τοΰ Βισβίζη Δόμνα, τοΰ άνδρός θανόντος, άνέλαβεν έργα
πλοιάρχου καί έπολέμησεν, ώς ή Λασκαρίνα Βουβουλίνα, γενναίως έν πλείσταις
περιστάσεσιν, ώς έγραψαν ό καθηγητής Κ. Ράδος καί ή Ελπινίκη Σαράντη Σταμούλη έν «*Ε 3.ληνίδι» τοΰ 1929.
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Ό καθηγητής Β. Α. Μυστακίδης έδημοσίευσεν εν τοΐς « Ο ρ α ,χ ςτου 1829 (Β' σ. 54—59) έγγραφά τινα άφορώντα τάς κατά τήν έπανάστασιν ύπηρεσίας·τοΰ Ά ντ. Βιαβίζη οιον του Όδυσσέως Άνδρίτσου δυο,
του Καρατάσου εν καί έ'ν τοϋ Διαμαντή Νικολάου -’Ολυμπίου, άλλ’ εκ του
τελευταίου τοΰτου εγγράφου, δπερ καί εγώ αντέγραψα εκ των χειρογράφων
τής Ε θ νικ ή ς Βιβλιοθήκης (άρχεΐον αγωνιστών ύπ’ άριθμ. 17292) λείπουσι
τά κάτωθι:
«Προσέτι τον είχατε προστάξειν διά νά έ'λθη προτήτερα εις τήν υπερτάτην διοίκησιν μέ το πλοΐόν του, δμως επειδή καί είχεν ανάγκης ή Εύβοια
από τό ιδιόν Καράβι καί ήτο χρεία, διά τούτο έμποδίσθη καί υποφαινόμεθα.
ΟΙ ί δ ι οι . »
Ά ριθμ. 615.
"Οτι ϊσον καί άπαράλλακτον μέ τό εις χεΐρας τής Κας Δόμνας X. Βισβίζη πρωτότυπον.
Τή 26 ’Ιουλίου 1833 Ναΰπλιον.
(Τ. Σ.)

Ό Γραμματεύς τής Δημογεροντίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ

Διά τήν αντιγραφήν.
Ά θή να ι τή 18 Ιουνίου 1865
(Τ. Σ.)

"Ο Δήμαρχος ’Αθηναίων
Ε. ΚΟΥΤΖΙΚΟΥΡΗΣ

Ά ρ ιθ . 17293 (1).
ΑΠΟΔ ΕΙΞ ΙΣ

«"Οτι ό φιλογενέστατος Καπιτάνιος Χατζή ’Αντώνιος Βισβίζης μέ τό
Καράβι του από άρχάς ’Απριλίου τυΰ 1822 δευτέρου έτους τής ελευθερίας
μέχρι τέλους του ’Ιουλίου έδοΰλευσεν εις τον Ά ρειον Πάγον, καί μετά πάσης προθυμίας καί πίστεως, ως ουδείς άλλος, περιπλέων άδιαλείπτως τό Βό
ρειον στενόν τής Εύβοιας, καί καταπολεμών τον εχθρόν εις τε-τήν Στυλίδα,
Θερμοπυλας τε καί Μόλους καί Εΰριπον καί εις τά Βρυσάκια, ρίπτων άκαταπαυστως κανόνια μέ τά ίδιά του εφόδια πολεμικά, καί φανείς ευδόκιμος
έν πασι, γίνεται δήλον διά τοΰ παρόντος. "Επεται λοιπόν εις τήν άποκατά-

(1)
Κατ’ έμόν άντίγραφον έλλεΐπον παρά Μυστακίδ\).
ώνομάζετο « Κ α λ ο μ ο ίρ α » .

Τό πλοϊον τοϋ Βισβίζη
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στάσιν των πραγμάτων τής Ελλάδος, νά άντιβραβευθώσιν οι υπέρ τής ελευ
θερίας τής πατρίδος αγώνες του, άξίως των κόπωγ και εξόδων του.
Τη 15 Αύγουστου 1822 εν Ξηροχωρίω
ΑΝΘΙΜΟΣ ΓΛΖΗΣ, ’Αντιπρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου.

Ά ρ ιθ . 6.7.
"Οτι ίσον καί άπαράλλακτον με τό εις χεΐρας τής Κας Δόμνας X” Βι
σβίζη πρωτότυπον.
Τή 26 ’Ιουλίου 1833 Ναΰπλιον
Ό Γραμματεύς τής Δημογεροντίας
δωρεάν.

(Τ. Σ.)

ΙΩ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΙΣ

Έ κ των σωζομένων εγγράφων έν τε τή εθνική βιβλιοθήκη καί παρά
τοΐς άπογύνοις τοϋ Βισβίζη καί έν τοΐς « Ο ρ α κ ο κ ο ΐς » δημοσιευθέντων
συνάγομεν, ΰτι ό Καπιτάν Άντώ νης ήτο πλουσιώτατος, δανείζων χρήματα
εις πλείστους από τοϋ 1816 καί εξής έν τε Λιβόρνφ, Σμύρνη (1) καί Ά ν -'
δρφ. Έ κ τής εθ νικής βιβλιοθήκης άντιγράψας δημοσιεύω ώδε τό εξής :
«Φιλογενέστατε Καπετάνιε Κύριε Χατζή ’Αντώνιε Βισβίζη, αδελφικώς
σέ άσπαζόμεθα.
Το από τοϋ λήγοντος, αδελφικόν σου έλάβομεν έφωδιασμένον με επι
στολήν τής θεοσυντηρήτου βουλής τοϋ Άρείου Πάγου. Ε’ίδομεν εκ τούτων
ότι εύρίσκεσαι εις την δούλευσιν τής Βουλής, όπερ καί έχάρημεν καί ότι α
παιτείς νά σοί έξαποστείλωμεν καί τά έναπομείναντα ολίγα έκ τών παρά τής
κοινότητος ημών χρεωστουμένων προς τήν τιμιότητά σου γροσίων 1500
ήτοι χιλίων πεντακοσίων με τον ά'νθρωπόν σου Νικόλαον Χόμπουλον. Σοί
λέγομεν λοιπόν, αδελφέ, ότι κατά τύχην συνέπεσον καί αί παρά τής έν Κορίνθφ διοικήσεως, διά τής "Υδρας προσταγαί, ζητοϋσι νά καταβάλη καί ή
νήσος μας, ώς καί αί άλλαι, χρήματα, διά νά προετοιμασθώσι τά καράβια
μας καί διά τον ά'λλον μήνα, διά νά κυνηγούν εκείνα τών έχθρών, τά οποία
φοβερίζουν ολα τά νησιά.Ή τιμιότης σου ήξεύρεις καλώς τήν απορίαν τοϋ μι
κρού νησιού μας. Είναι δυνατόν ταύτοχρόνως νά έκπληρώση καί τά δύο
αυτά χρέη, ένώ δεν είναι ικανόν διά τό έν μόνον, λέγω τό άναγκαιότερον διά
τήν σωτηρίαν μας ; όθεν, αδελφέ, λάβε υπομονήν έως ου νά έκπληρώσωμεν τό άναγκαιότερον χρέος μας καί μετά ταϋτα λογαριαζόμεθα αδελφικώς
(1) Τά ομόλογα εΰρηνται παρά τφ δικηγόρφ Ίακώβψ Βισβίζη.
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έν τφ μεταξύ μας και έξοφλούμεν και αυτά' τά έναπολειφθέντα, χωρίς να ζημιωθώμεν οΰτε ήμεϊς, ούτε ή τιμιότης σου. Ταύτα άποκρινόμεθα και πρός
τήν θεοσυντήρητον βουλήν του Άρείου Πάγου καί μένομεν
’Άνδρος 1822 Απριλίου 22
(Τ. Σ.)

Ο! προεστώτες και κάτοικοι τής νήσου Ά νδρου

(Τ. Σ.)

Έπικυρουται δτι ίσον άπαράλλακτον τφ πρωτοτύπφ
παρουσιασθέντι είς την γενικήν αστυνομίαν ταΰτην.
Έ ν Ναυπλίφ τή 2 Ιουλίου 1826
Ό Γεν. Γρρμματεύς τής Γεν. Άστ.
Δ. ΒΟΥΛΗΣ.

Πλήν του Καπιτάν Ά ντώ νη Βισβίζη ( I) καί άλλοι 73 Αΐνιοι άνεγράφησαν έν.τοϊς «Θρρκικοϊς» (1929 Β' σ. 51—53) υπό του Βασιλείου Ά.
Μυστακίδου, εν δέ τοϊς χειρογράφοις τής Ε θ νικ ή ς βιβλιοθήκης (Άρχεΐον
’Αγωνιστών) υπάρχει έγγραφον έμφαΐνον, δτι ό έκ Κεφαλληνίας (Χίου;)Τωάννης Βάμβας έναύλωσε το πλοΐον του εξ Αίνου ^Ετρα,τή
Ό Βάμβας έξώπλισεν αυτό διά πληρώματος 32 άνδρών καί πυρομαχικών.
Έξελθών είς ανοικτόν πέλαγος συνηντήθη τή 3 Μαρτίου 1821 μετά ψαρια
νού πλοίου καί επετέθη κατά δυο μικρών Τουρκικών είς Μυτιλήνην πλεόν
των, τά οποία, σφάξας τούς έπιβαίνοντας Τούρκους, κατεβΰθισεν. Πλεΰσας
είτα πρός τά Β. τής Λέσβου παρά τον Μόλυβον πρός λαφυραγωγίαν συνην
τήθη μετά Τουρκικών πλοίων τά όποια επιτεθέντα κατ’ αυτού, συνέλαβον
πέντε αιχμαλώτους καί τον εξοπλίσαντα ίδίαις δαπάναις τό πλοΐον Βάμβαν,
ου εθραύσθη ή χειρ. Ούτος δμως ως Ά γγλος προστατευόμενος άνηνέχθη
πρός τον εν Κωνσταντινουπόλει πρεσβευτήν τής Α γγλίας Γ. Κάνιγγα τώ
1823 καί άφέθη ελεύθερος' μετέβη είς τήν πατρίδα του Κεφαλληνίαν όπόθεν εγκατεστάθη είτα έν Ά θήναις καί έτιμήθη διά παρασήμου ως δωρησάμενος τήν βιβλιοθήκην τού διδασκάλου τού Γένους Νεοφύτου Βάμβα θείου
του (2) είς τήν εθνικήν Βιβλιοθήκην.12
(1) Τούτου σώζονται έγγονος ό Έφέτης Τιμολέων Βισβίζης καί ό τούτου υιός
Ιάκωβος δικηγόρος. Τά κατά τούς απογόνους ίδέ όσα γράφει ό ’Αδαμάντιος Ταμπακίδης έν τω οικείφ τόπψ. Έ ν Έρμουπόλει Σύρου κατά τήν έπανάστασιν είχόν
καταφύγη εξ Αίνου καί τών άλλων παραλίων πόλεων τής πρός τό Αίγαΐον Θράκης
υπέρ τούς 600 καί ών τινες ύπογράφουσιν τή 13 ’Ιουνίου 1832 (Θρρκικών Β' σ. 54.)
(2) "Ωστε ό ’Ιωάννης Βάμβας κατήγετο έκ Χίου καί ότε ό Νεόφυτος έκλήθη
ώς διδάσκαλος είς Κεφαλληνίαν συναπήλθε μετ’ έκείνου.
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Α κριβώς δμως διά τάς ένεργείας αυτών ταΰτας οι Αινιοι προσειλκυσαν τα μέγιστα την προσο>ήν τής 'Υψηλής ΙΙΰλης και εντεύθεν βλεπομεν
δτι κατά τήν έπανάστασιν ή Τουρκία άπέστειλεν είς Λίνον 800 Τούρκους,
οΐ όποιοι άφοϋ κατέλαβον τό φρούριον,' οΰ άλλοτε έδέσποζον οι Κατελοΰζοι, έξεδίωξαν τούς "Ελληνας, ούς άφοπλίσαντες και γυμνώσαντες ήνάγκασαν τούς προκρίτους αυτών να περιβληθώσι μαΰρας προβιάς προς έξευτελισμόν καί ϊνα διασκεδάζωσιν οι Μουσουλμάνοι. ’Αλλά κατά Μάϊον καταπλεύσας στόλος τεσσάρων πλοίων Ψαριανών υπό τον ναύαρχον °Ανδρέαν Γιαννί
τσην έξετόπισε τούς Τούρκους καί κατέλαβεν εβδομήκοντα πυροβόλα καί πο
σότητα πολεμεφοδίων δι’ ών ώχύρωσε τά Ψαρά. Θαρρήσαντες ούτως οι Αΐνιοι, προκειμένου νά έξέλθη τού Ελλησπόντου ό Τουρκικός στόλος εις τό
Αίγαϊον, έξώπλισαν καί άπέστειλαν μετά τοΰ άλλου Ελληνικού στόλου προς
παρεμπόδισιν αυτού πλοίά τινα.
Οί Θράκες κατά τήν έπανάστασιν δεν έδρασαν μόνον κατά θάλασσαν
αλλά καί πλείστοι κατελθόντες είς τήν άγωνιζομένην υπέρ τής ελευθερίας
πατρίδα, ως κατά τήν έπιστράτευσιν τού 1885—6 καί τούς πολέμους τού
1897 καί 1912 καί έντεύιθεν μέχρι τού 1922, έλαβον ενεργόν μέρος είς τον
αγώνα, ενωθέντες μετά τών άλλων υποδούλων αδελφών Θεσσαλών καί Μα1κεδόνων υπό ιδίαν φάλαγγα : « Ο ε α σ α λ ο -Λ Β α κ ε δ ο ν ο -Ο ρ ο μ ιώ ν » υπό
τούς οπλαρχηγούς Χριστόφορον ΙΙερραιβόν τον Όλύμπιον (συγγραφέα τών
«απομνημονευμάτων πολεμικών διαφόρων μαχών μεταξύ Ελλήνων καί ’Ο
θωμανών» (Ά θ . 1836 μέρη 2), Στέφανον Σέρβον καί Λιόλιον Λαζόπουλον
υπό τον στρατηγόν Καραϊσκάκην από τού 1825—1827 δτε έφονεύθη ό
στρατηγός Καραϊσκάκης εν τή μάχη τού Φαλήρου (δπου καί τό μνημεΐον
του). Έπολέμησαν δε πολλαχού αλλά καί εν Στερεά Έλλάδι υπό τον λοχαγόν
καί γραμματέα τού σώματος Ελευθέριον Θεοχάρην τον ' νπατέα, αλλά καί
εν τή μάχη τού Χαϊδαρίου έξωθι τών ’Αθηνών καί αλλαχού (Τριζώνια καί
άντικρύ τών νήσων τούτων τού Κορινθιακού, ώς αναγράφεται εν τοΐς άρχείοις τών ’Αγωνιστών (Ά ριθμ. 30276—7).
’Επίσης ενεργόν μέρος είς τήν έπανάστασιν έλαβε καί ό θρρξ Κ ,α φ »
π ο ς ΗΗα,ποκ.δ'άποοΧος καταγόμενος έξ Αίνου. Έσπούδασεν πάντως έν Ά δριανουπόλει καί, κατά τήν τότε συνήθειαν, άπήλθεν είς ’Οδησσόν προς έμ-,
πορίαν, έκ τής οποίας φαίνεται δτι ικανά έκέρδισε χρήματα. Ιφ> 1818 έμυήθη τά τής φιλικής εταιρείας καί άμα τή έκρήξει τής Ελληνικής έπαναστάσεως κατήλθεν είς τήν μαχομένην υπέρ τής έλευθερίας Ελλάδα καί προσεκολλήθη είς τό σώμα τού στρατηγού Όδυσσέως Άνδρούτσου μέχρι τού θ α 
νάτου του, συμβάντος τήν πρώτην εβδομάδα τού ’Ιουνίου 1825, καί ύστερον
κατετάχθη ώς λοχαγός είς τον τακτικόν στρατόν. 'Ως* τοίούτος έλαβε μέρος
είς τήν μάχην τών Μύλων μετά τού Δημητρίου Ύψηλάντη κατά τών Αίγυ-
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πτίων υπό τον Ίβραήμ Πασάν μετά του λόχου του, κατά Φεβρουάριον του
1825 και ήνάγκασαν αυτόν νά άναζεύξη προς τήν Τρίπολιν, έσά)θη δ5 οΰτω
τό ’Άργος καί τό Ναυπλιον; Έ ν γένει ό Παπαδόπουλος έλαβε μέρος εις δλας
τάς μάχας εν Πελοποννήσφ μέχρι τής καταπαΰσεως των έχθροπραξιών. Έκ
τής προς τήν εξεταστικήν των αγωνιστών επιτροπήν αίτήσεώς του πληρο
φορούμενα οτι ή ελληνική διοίκησις τήν 9 ΐ ν ’Ιουλίου τού 1824 προήγαγεν
αυτόν εις τον βαθμόν τοΰ ύποχιλιάρχου,ώς δεικνύει τό κάτωθι δημοσιεύομε νον επίσημον έγγραφον. Ά πέθανε δέ τό 1871 ώς συνταξιούχος άντισυνταγματάρχης και εγραψεν ικανά περί τοΰ άγώνος, τήν αλήθειαν των οποίων αμ
φισβητεί ό Ι.Μακρυγιάννης εν τω υπό τοΰ Ίωάννου Βλαχογιάννη έκδοθέντι
Άρχείψ αΰτοΰ (στρατηγού Ίω . Μακρυγιάννη Ά θ.1907 τόμ. Β' σ. 103—4,
176 καί 337). Ά λλ’ ό Βλαχογιάννης έν σημειώσει προσθέτει δτι εις τά κατά
τον λόχον τοΰ Κάρπου πολύ άντίφασις υπάρχει, « α λ λ * ά λ λ ω ν λ ε γ ό ν τω ν » (1) καί αναγράφει τήν εφημερίδα ήτις ποιείται μνείαν τοΰ άνδρός
ώς τον « Φ ί λ ο ν τ ο ΰ vojj.o o >) καί έγγραφον τοΰ εκτελεστικού προς τον
Θ. Κολοκοτρώνην καί τά«’Απομνημονεύματα τοΰ Ν.Σπηλιάδη»,δστις αναφέ
ρει, δτι καθ’ δν χρόνον έφθασαν οί τακτικοί τοΰ Κάρπου εις Μύλους οι ’Ά 
ραβες έν τή μάχη των Μύλων ΰπεχώρουν, ένφ ό Κάρπος λέγει έν τή « Ά . ν α α κ εο ^ » (2) του, δτι «συνεκρότησα μάχην με τούς Αιγυπτίους υπό τοΰ
Ίβραήμ πασά όδηγουμένους καί, Θεού βοηθοΰντος, ώς έκ θαύματος ένικήσαμεν τούς Τούρκους καί άπεδιώξαμεν αυτούς από τήν περιοχήν των Μύλων(
διασώσαντες τήν θέσιν καί τον Δημήτριον Ύψηλάντην από τον ά'φευκτον
κίνδυνον». Τήν συμβολήν τοΰ λόχου τοΰ Κάρπου εις τήν μάχην δεν ανα
γνωρίζει ό Μακρυγιάννης, δστις προσθέτει : «τελειώνοντας ό πόλεμος ήλθαν
καμμιά εξηνταριά ταχτικοί από τό Ά νάπλι με τον λοχαγόν Κάρπον. Βάρε
σαν κ’ έκεΐνοι τά ταμπούρλα καί ρίξαν μίαν μπαταριά εις τον αγέρα». .
Έ κ τοΰ αρχείου των αγωνιστών τοΰ έν τοΐς χειρογράφοις τής Έ θ νι- 12

(1) Ό Βλαχογιάννης λέγει οτι ό Κάρπος ήγωνίσθη νά σώση τής κατηγορίας
τούς Άνδροΰτσον, Βαρναπιώτην, Ρόδιον καί Μεταξάν καί νά έπιρίψη τήν ευθύνην
των κακών εις τούς Αντιπάλους εκείνων, τον Μαυροκορδάτον, Κωλέττην. καί λοιπούς.Ύπήρξε φανατικός οπαδός τοΰ στρατιωτικού κόμματος μέχρι τού θανάτου του.
(2) «Των είς τήν ιστορίαν των ’Αθηνών άναφερομένων περί τού στρατηγού Ό δυσσέως ’Ανδρούτσου» ’Αθ. 1837. 'Ο Κάρπος έξέδοτο καί τον «Πρόδρομον απανθί
σματος τοΰ ελληνικού άγώνος» έν Μεσολογγίφ 1859 καί «Τά κατά Γ. Βαρνακιώτην
καί άνάκτησιν Μεσολογγίου» έν Μεσολογγίφ 1861. Ό Κάρπος ένυμφεύθη έν Μεσο
λογγίφ καί απέκτησε καί τέκνα, «άπερ μένουσιν άνοικονόμητα», ώς λέγει έν τή κατωτέρφ δημοσιευόμενη αιτήσει του, ώς έκ τής γλίσχρας συντάξεως του.
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κής Βιβλιοθήκης άποκειμένου άντιγράψαντες έκδίδομεν τά κάτωθι έγγραφα
άφορώντα τον Καρπόν ΙΙαπαδόπουλον :
Περίοδος Γ' άριθ. 2604.
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

ΓΓό εκτελεστικόν σώμα, δυνάμει τοΰ Νόμου τής Επίδαυρου :
α') οί προτεινόμενοι προβιβάζονται ώς εφεξής :
Ό Ινάρπος ΓΙαπαδόπουλος εις τον βαθμόν τής ύποχιλιαρχίας.
β') τό υπουργείον τοΰ πολέμου νά ένεργήση την διαταγήν τούτων.
Έ ν Ναυπλίφ τή 9 ’Ιουνίου 1924
Ό Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΊΣ
ΠΑΝΛΓ. ΜΠΟΤΛΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΛΚΗΣ

Ό προσωρινός Γ εν. γραμματευς
Π. I. ΡΙΖΟΣ

"Οτι ακριβές απόσπασμα.
Έ ν Ά θήναις τή 4 Φεβρουάριου 1S65.
Ό άρχειοφυλαξ τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Τ. Σ.)

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Προς την Σ)ήν εξεταστικήν των αγωνιστών έηιτροπην
Προς άπελευθέρωσιν τοΰ Έλληνικοΰ έθνους ευρισκομένου υπό τον
Τουρκικόν ζυγόν,έν Όδησσφ έγενόμην οπαδός τής φιλικής εταιρίας τό 1818
λαβών τον άνήκοντα δρκον ενώπιον τοΰ προέδρου αυτής ποτέ Ίωάννου Ά ρεσμοσίου καί έφοδιασθείς μέ τά άναγκαιοΰντα έγγραφα καί άμα έξερράγη
ή επανάστασις τό 1821 συλλέξας εκ τής περιουσίας μου 74,000 γρόσία μετέβην εις την Στερεάν Ελλάδα καί σχηματίσας δι’ ιδίας μου δαπάνης στρα
τιωτικόν σωματεΐον ετέθην υπό τάς διαταγάς τοΰ τότε επισήμου όπλαρχηγοΰ Όδυσσέως Άνδροΰτσου μεθ’ ου έξηκολοΰθησα τούς άγώνάς μου υπέρ
τής Ελλάδος είς συνεχείς εκστρατείας -καί μάχας τά πρώτα τέσσαρα έτη τής
επαναστάσεως,δίά δέ τούς άγσίνάς μου ή τότε ελληνική διοίκησις κατά τήν 9
’Ιουλίου 1824 μέ προήγαγεν εις τον βαθμόν τοΰ ύποχιλιάρχου ώς έξάγεται
υπό τοΰ συναπτομένου εις τήν παροΰσάν μου ύπ’ άριθμ. 2G04 θεσπίσμα
τος τοΰ έκτελεστικοΰ Σώματος.
’Επειδή δέ ή διοίκησις ήρχισε τον σχηματισμόν τακτικοΰ μονίμου στρα-
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τοϋ έξ εθελοντών, γνωρίζων δε ποια εξ αυτού πλεονεκτήματα ήδΰναντο νά
παραχθώσιν είς τήν πατρίδα, πρώτος κατετάχθην εις την γραμμήν τοϋ στρα
τού τοΰτου, συντελέσας ούτως εις τε τον άπαρτισμόν, τήν αΰξησιν διά στρα
τολογίας και τά γυμνάσια αύτοΰ προς μεταχείρισιν του δπλου καί πρώτος
ώδήγησα τον αυτόν στρατόν κατά τών Τούρκων είς τούς Μύλους, άπέναντι
τής Ναυπλίας καί άνέδειξα αυτόν νικητήν καί εκτοτε κατέστη εύϋπόλυπτος ό
τακτικός στρατός. Κατόπιν δέ έξηκολούθησα τούς αγώνας μου μέχρι τής λήξεως τής έπαναάτάσεως, μεθ’ ήν έπήλθεν ή άπελευθέρωσις τής Πατρίδος.
Τό χρηματικόν δέ εκ τής περιουσίας τών 74,000 γροσίων έδαπάνησα είς
αγοράν πυρίτιδος, μόλυβδου καί όπλων διά τούς μή έχοντας τοιαύτα καί
προς διατήρησιν τοϋ ιδιαιτέρου σώματός μου, ευρισκόμενος υπό τάς διαταγάς τού στρατηγού Όδυσέως κατά τήν ’Ανατολικήν Ελλάδα καί εν Πειραιεϊ υπό τήν αρχηγίαν τοϋ Καραϊσκάκη καί είς τοιαΰτας περιστάσεις δεν
ήτο δυνατόν νά έχω αποδείξεις διά νά υποβάλω ύπ’ δ'ψιν τής Σ. ταύτης, επι
τροπής, ούτε αποδείξεις είχα μαρτυρούσας τούς άγώνάς μου. Καί ως προς
μεν τούτους άρκοϋμαι νά έπικαλεσθώ τήν μαρτυρίαν τοϋ τε κυρίου προέ
δρου τής επιτροπής καί τών λοιπών μελών-αυτής, ως προς τάς χρηματικάς μου θυσίας ταύτας, εάν θέλη, άς πιστεύση ή Σ. επιτροπή. Τό μόνον δέ
δπερ επικαλούμαι ΐνα λάβη υπό τήν δικαίαν αυτής έκτίμησιν είναι, δτι ά'νθρωποι τούς οποίους εστρατολόγησα, επέδειξα τήν οπλασκίαν, καί ώδήγησα
κατά τών Τούρκων, είναι ήδη συνταγματάρχαι, υποστράτηγοι καί αντι
στράτηγοι μέ αδρούς μισθούς, εγώ δέ άντισυνταγματάρχης μέ εύτελεστάτην
σύνταξιν καί τά τέκνα μου άνοικονόμητα.
Διό επικαλούμαι αυτής τήν άναλόγως τών αγώνων καί εξόδων μου δικαίαν αμοιβήν καί ίκανοποίησίν μου από τήν δικαιοσύνην της.
Ύποσημειοϋμαι
Εν Ά θή να ις τήν 12 Μαρτίου 1865
ΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Άντισυν.
Έ ν τφ μητρφφ άριθμ. 437
Διεβιβάθη ή αΐτησις τού Κάρπου προς τό επί τών στρατιωτικών
Ύπουργεϊον,Αον τμήμα.
'Ο Γραμματεύς
(Τ. Σ.) δυσανάγνωστον.
Ή επιτροπή δέν άπεφάσισεν άλλ’ αφήκε τήν αΐτησιν τοϋ Κάρπου υπό
σκέψιν μέχρι τής 14 ’Απριλίου 1871, δτε σημειοΰται έν τώ φακέλλφ « ά π ε βέω αε
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Καί νυν ίδωμεν τί ύπέφερον οι Θράκες, έν ώ εν τη κυρίως Έλλάδι
συνέβαινον τά γεγονότα ταϋτα, κατά σημείωσιν τοΰ Θρακός λογίου Γ.
Κωνταντινίδου.
«"Οταν περί τάς άρχάς τής άνοίξεως τού έτους 1821, λέγει ό Γ.Κωνσταντινίδης, έξερράγη ή Ελληνική Έπανάστασις είς τήν Πελοπόννησον καί
τάς λοιπάς πόλεις τής αχανούς Τουρκικής Αυτοκρατορίας, δπου εΰρίσκοντο
"Ελληνες Χριστιανοί κάτοικοι όλων των κοινωνικών στρωμάτων, μηδέ των
πέριξ χωρικών, άγροτώ'ν καί κτηνοτροφών εξαιρούμενων, άνέμενον τό σύν
θημα τής γενικής έξεγέρσεως, σκοπόν έχοντες νά καταλάβωσι τάς διοικητι
κός Ά ρχάς τής Τουρκικής Κυβερνήσεως. Προς τούτο ύπήρχον αί μυστικαί
- όδηγίαι όπως ένεργήσωσιν όσον τό δυνατόν ταχέως, αλλά με φρόνησιν καί
προσοχήν ίνα μή βλάψωσι τά γυναικόπαιδα τών Τούρκων. Κύριος σκοπός
τής έπαναστάσεως ήτο νά καταλυθή άναιμάκτως ό τουρκικός δεσποτισμός
καί ν’ άποδοθή ή ελευθερία είς όλους τους καταδυναστευομένους λαούς τής
χώρας. Είνε γνωστόν όμως εκ τής. ιστορίας τής Ελληνικής Έπαναστάσεως
τοΰ 1821, ότι τό κίνημα άπέτυχεν έν τη αρχή τής έξεγέρσεως καί ότι ή κεν
τρική διοίκησις τής Πρωτευούσης έ'σπευσε διά κεραυνοβόλου δραστηριότητος
νά καταπνίξη πάσαν ένέργειαν, μεταχειριζομένη έν ανάγκη τάς τρομακ
τικός αυτής μεθόδους καί προέβη είς τήν σύλληψιν καί φυλάκισιν τών Ε κ 
κλησιαστικών αρχηγών καί όλων τών Ελλήνων Προκρίτων. Διά συντόμου
δέ διαδικασίας έντός όλιγίστων ημερών έξεδόθη τό αύτοκρατορικόν διά
ταγμα (φιρμάνι) τό διατάσσον τήν διά καρατομήσειος ή απαγχονισμού θανάτωσιν τών πρωταιτίων.
«Τήν Κυριακήν τών Βαΐων ήρχισε καί καθ3 όλην τήν μεγάλην εβδο
μάδα έξηκολοΰθει ή σύλληψις καί φυλάκισις τών Κληρικών καί λαϊκών αρ
χόντων. Οί πρώτοι συνελήφθησαν ευκόλως καί ά'νευ τής παραμικρός άντιστάσεως. 'Ο Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Δωρόθεος ό Πρώϊος εύρίσκετο
έν Κωνσιαντινουπόλει, κληθείς ως συνοδικός. Τούτον άντεπροσώπευεν ό
Πρωτοσύγκελλος (Θεόκλητος) όστις έκ τών πρώτων έρρίψθη είς τάς φύλακας
μετ3 άλλων ιερέων καί διακόνων. Ή σύλληψις τών δημογερόντων έβράδυνεν
έπί τινας ημέρας, καθόσον ούτοι μόλις έμαθον τά διατρέξαντα εσπευσαν νά
κρυβώσιν όπου έκαστος ήδύνατο. Έ κ τών διηγήσεο)ν τής πολυσεβάστου
γραίας (Σοφίας Πατσίδου) ό δημογέρων καί πατήρ αυτής Βλάσιος Γούναρης έκρΰβη είς τι σκοτεινόν διαμέρισμα, κείμενον μεταξύ τής στέγης καί δροφής τής οικίας του καί έκεΐ διέμενεν έν άσφαλείφ έπί τινας ημέρας διαφυ
γών τήν γενομένην κατ9 οικον έρευναν τών Γενιτσάρων. Κατά τον ίδιον
τρόπον έκρΰβησαν καί άλλοι καταζητούμενοι δημογέροντες. Μετά παρέλευσιν δμως'δλιγίστων ήμερών οί κρυπτόμενοι δημογέροντες έξ ύπερμέτρου ευ
λαβείας έξήλα'ίον από τά κρησφύγετά των καί μετέβησαν τήν Μεγάλην Πέμ
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πτην εις την Εκκλησίαν διά νά κοινωνήσωσι των άχράντων μυστηρίων επί
τη εορτή του Πάσχα.
«Οί Γενίτσαροι άντελήφθησαν τοΰτο και παρεφύλαξαν εκτός τοΰ ναού
κμ'ι συνέλαβον τούς δημογέροντας κατά την έξοδον, όδηγήσαντες αυτούς εις
την φυλακήν. Μετ’ όλίγας ημέρας τη διαταγή τοϋ Διοικητοΰ (Βαλή) δλοι οί
συλληφθέντες έκαρατομήθησαν δπου έκαστος συνελήφθη. Ό Βλάσιος Γούναρης έσφάγη επί τοΰ κατωφλιού τής εξωθύρας τής οικίας του, κείμενης
απέναντι τοΰ ιερού ναού τής Παναγίας, τής επιλεγόμενης Κολυκαραίας. Έ
πίσης καί οί ά'λλοι προύχοντες, εσφάγησαν προ των κατοικιών των προς
παραδειγματισμόν καί εκφοβισμόν των οικείων των. Οί κληρικοί άπήγχονίσθησαν εις τήν πλατείαν τής Ίεράς Μητροπόλεως ως καί 6 γέρων έξ Άδριανουπόλεως πρώην Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος <Γ/ ό Σερμπετσόγλου
ύπέργηρος έφησυχάζων έν τή πατρική οικίρι καί. ενδιατρίβων εις μελέτας θεολογικάς καί φιλοσοφικάς, χρησιμοποιών τήν ιδιόκτητον πλουσίαν βιβλιο
θήκην του ώς καί τήν. τοϋ Μητροπολίτου Δωροθέου τοΰ Πρωΐου, αμέτοχος
καί αμύητος εις τά τοΰ επαναστατικού κινήματος καί επομένως* τελείως
αθώος. Ά λλ’ ή ακράτητος ορμή τών Τούρκων άνεξίετάστως καί' άνευ έξακριβώσεως συνέλαβον αυτόν καί προέβησαν εις τον απαγχονισμόν του επί
τίνος παραθύρου τοΰ μεγάρου τής Ίεράς Μητροπόλεως, δπου έμεινεν αίωρούμενος επί τρεις κατά συνέχειαν ημέρας.
«Αύτόπται μάρτυρες τής εποχής εκείνης διηγούντο τό φρικτόν καί άπαίσιον εκείνο θέαμα εις δ ως προς διασκέδασιν μετέβ&ινον πλήθη μουσουλ
μάνων μεταξύ τών οποίων τήν τελευταίαν ήμέραν μιουσουλμανίς τις εις ένδιαφέρουσαν κατάστασιν εύρισκομιένη μόλις είδε τό σώμα τού 'Ιεράρχου
κρεμάμιενον κατελήφθη υπό τρόμιου καί. έπαθεν αποβολήν.
«Παρατίθεται ενταύθα δ διασωθείς κατάλογος τών ονομάτων τών άπαγχονισΟέντων καί σφαγιασθέντων Ελλήνων ’Ορθοδόξων τής Άδριανουπόλειυς πρ'οκρίτων καθώς καί τών κληρικών τοιούτων. Γρηγόριος Ε \ Κύ
ριλλος Στ'. Δωρόθεος ό Πρώϊος, Πρωτοσύγκελλος Θεόκλητος, ’Ιάκωβος Ά ρξουμιανίδης, Κωνσταντίνος, ’Ιωάννης, Νικόλαος, Πανούσιος, ’Ιωάννης, Μι
χαήλ, Κωνσταντίνος, ’Αναστάσιος, Πέγιος, Βασίλειος, Γεώργιος, Βλάσιος
(Γούναρης) ’Εμμανουήλ, Βασίλειος, Βλάσιος, Μιχαήλ ’Αντώνιος, Σωτήριος,
’Αντώνιος, Λεμπέρης, Θεοχάρης, Στάϊκος, Αημήτριος, ’Αλέξανδρος- καί οί
κλητήρες ’Αντώνιος, Θεοχάρης (1).
(1). Καθ’ δν χρόνον τελείται έν Άδριανουπόλει ή αιματηρά θυσία τήν ήμέραν
τοΰ Πάσχα, τοΰτ’ αυτό συμβαίνει καί έν άλλη πόλει τής Βορείου Θρμκης έν Βάρνη
δπου ύπέστησαν τον δι’ αγχόνης μαρτυρικόν θάνατον οί ταγοί τών Βαρναίων :
Τσακίρ Τσορμπατζής, Ζαχαρίτης Καρυοφύλλου, Παπαμανώλης, Χριστόδουλος Ντ-

ι-i. ’
23

·
Θρ αη ι ηa

«Δόξα εις τούς ιερολοχίτας, τιμή και ευγνωμοσύνη εις τούς άπελευθερωτάς.
«'Η τελευταία αύτη φράσις τιμής και δοξασμού ήτο άναγεγραμμένη εις
πίνακα, ό όποιος άνηρτήθη κατά τό έτος 1921 ήτοι μετά εκατόν ολόκληρα
έτη από τού θλιβερού γεγονότος τής θανατώσεως των ανωτέρω σημειουμέ• / νων Εθνομαρτύρων.
«Εις την 3Αδριανούπολιν ή'αναλαμπή τής Ε θ νικ ή ς άναγεννήσεως έγένετο κατά τό έτος 1920, οπότε κατελήφθη ή Άδριανούπολις υπό τού Ε λλη 
νικού Στρατού και έγκατεστάθησαν έν αυτή αι Έλληνικαί Άρχαί. Τότε
έπισήμως, ως εΐπομεν ανωτέρω, ό κατάλογος των ονομάτων των σφαγιασθέντων Εθνομαρτύρων άνηρτήθη έμπροσθεν τής ίεράς Μητροπόλεως επι
τιμητικής άψΐδος. Ε πίσης δε τότε ήνοίχθη και τό επί μίαν εκατονταετηρίδα
κλειστόν παράθυρον τού Μεγάρου τής Τέρας Μητροπόλεως, όπόθεν άπηγχονίσθη ό άναφερόμενος Πατριάρχης Κύριλλος. Έ γράφη δε επι πίνακος
άναρτηθέντος από τού παραθύρου τούτου τό εξής επίγραμμα :
Κυρίλλφ τφ ΣΤ'.
Γόνφ μέν τής δε πόλεως
εύκλεεΐ, δεξιώς δέ τήν
'ϋλκάδα τής Μ. Εκκλησίας
ΟΙακοστροφήσαντι
υπέρ πίστεως και πατρίδος
τον δι3 αγχόνης
ύποστάντι θάνατον,
ή Πατρις έλευθερωθεϊσα
και μεγάλη ήδη
τούτο ιδρύσατο σήμα
μνημεϊον μέν τής προς
αυτόν άϊδίου τιμής
και σεβασμού,
δείγμα δ3 αρετής
τοΐς επιγιγνομένοις.
Μάρτιος 25
1921.
« Ό άνωτέραι παρατεθείς κατάλογος των ονομάτων των Ε θνομαρτύ
ρων Άδριανουπόλεως εγράφη ΐνα άναγινώσκηται εις τό κατ3 έτος τελούκολάου, Κ. Πωγωνάτου (Τενεσίζοχλου), Καπετάν Παρασκευάς, Κάλακλης και ’Ιωάν
νης Άσπιώτης, δστις καίπερ καΌ1’ οδόν έκπνεύσας προς έμπαιγμόν νεκρός άπηγχονίσθη.
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μενον μνημόσυνον έν ταΐς ίεραϊς έκκλησίαις. Έτελεΐτο δέ το μνημόσυνον
τούτο τακτικώς κατά παν έτος κρυφίως έν ταΐς ίεραϊς έκκλησίαις άνευ θο
ρύβου κα'ι χωρίς νά λαμβάνωσι γνώσιν τούτου αί Τουρκικά! Ά ρχαί.Ά πό τοΰ
τελευταίου δμώς Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου κατά τό έτος 1878, τη πρωτο
βουλία τής Συντεχνίας των Παντοπωλών έτελεΐτο τό μνημόσυνον τοΰτο έν
τή ιερά Εκκλησία τής Παναγίας κατά τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά και έξεψωνοϋντο επιμνημόσυνοι λόγοι υπό εύφραδών Ρητόρων χωρ'ις αι Τουρκικά!
"Αρχα! νά παρεμποδίζωσι τήν τέλεσιν τοΰ μνημοσύνου.
«Καθ’δλον τό μακρόν διάστημα από τοΰ 1821 μέχρι τοΰ 1908 ήτοι μέ
χρι τής έν Τουρκία ανακηρύξεων τού Συντάγματος υπό των Νεοτοΰρκων, οΰδε'ις ποτέ Τούρκος ήνώχλησε τους Έλληνας διά τήν τέλεσιν τοΰ μνημοσύ
νου τούτου. Οι Χριστιανοί έν τφ Θρησκευτικφ αυτών άσύλω έτέλουν τά
θρησκευτικά αυτών καθήκοντα άνενοχλήτως καί έκεΐ έσφυρηλατεΐτο τό "Ε
θνικόν φρόνημα. Έ κ παραλλήλου καί εις τά σχολεία παντός βαθμού έγένετο
ή σχετική διδασκαλία τής Ελληνικής Ιστορίας.
«Μόνον κατά τύπους.επί τών χρόνων τοΰ Σουλτάν Χαμήτ υπήρχε περι
ορισμός τις διά τής λογοκρισίας. Οΰσιαστικώς δμως εις τούς Έλληνόπαιδας,
διά καταλλήλου Ε θνικ ή ς κατηχήσεως, έξεγείρετο ή προς τήν μεγάλην "Ιδέαν
τής όλοκληρώσεως τής Ελληνικής άποκαταστάσεως ύπόμνησις.
«Μόνον οι Νεότουρκοι μετά τό 1913—4 έπεζήτησαν νά πνίξωσι τήν "Ι
δέαν ταύτην,άλλ" έσπευσαν πολύ εις τάς ένεργείας των κα'ι τά αποτελέσματα
τής σπουδής των είναι γνωστά εις πάντας έκ τών ραγδαίων ,εγονότων τών
τελευταίων χρόνων.
"Εν Θεσσαλονίκη τή 15 "Ιανουάριου 19 0.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΛΝΤΙΝΙΔΗΣ
Άδριανουπολίτης».

"Εν τφ ΙΔ ' τόμω τής « ϋ α ,ν δ ώ ρ α ς » (1863—4 σ. 202—204) έδημο-^
σιεύθη χειρόγραφον, άνδρός προφανώς Έπτανησίου, έν φ πλεΐστα δσα ανα
γράφονται περ! φόνων Χριστιανών έ'ν τε Κωνσταντινουπόλει, έν ταΐς έπαρχίαις τής Θράκης καί έν αυτή τή Βλαχίρ. Ούτως έν σελίδι 202 γράφει δτι
τή 18]20 "Απριλίου άπηγχόνισαν τον έν "Ανδριανουπόλει τή πατρίδι αυτού
έφησυχάζοντα πρώην Οικουμενικόν πατριάρχην Κύριλλον τον Λ ', έν 204
τον Σωζουπόλεως μητροπολίτην, τον Μυριοφύτου [Νεόφυτον] καί τον Γάνου
καί Χώρας καί 12 Χριστιανούς έξ "Αγχιάλου έρχομένους καί έν 204 έπίσης
τον "Αδριανουπόλεως [Δωρόθεον Πρώϊον] τή 4 "Ιουνίου (1). Χειρόγραφον1
(1)
Κατά τήν παράδοσιν εκτός τοΰ Μυριοφύτου Νεοφύτου καί τοΰ έξ Αύδημίου
Κωνσταντίνου καί άλλοι πρόκριτοι έσφάγησαν καί κατά τά παράλια χωρίσ τής
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τού 1819 του διδασκάλου τοΰ γένους Ίωάννου Λε η'τοπούλου έν Ήρακλείτση (της ΙΙροποντίδος) εύρεθέν αναφέρει γεγονότα έπιθέσεως Κιρζαλιδων
ίσως Τούρκων έν φ ό αοίδιμος διδάσκαλος, συλληφθείς και άφεθείς είτα
ελεύθερος έγραψεν : «απολογίαν περί τής έκδόσεως καί τοΰ ύφους των έκδοθέντων ευχών καί παρακλητικών τροπαρίων έν τή κατά τό χιλιοστόν οκ
τακοσιοστόν δέκατον ένατον έτος έπισυμβάση ανωμαλία καί ταραχή τοΰ
γένους παρά τών ’Οθωμανών, έκπονηθέντα παρά τοΰ σοφολογιωτάτου Ί ω 
άννου διδασκάλου τοΰ Μυριοφυτινοΰ >.
Τό χειρόγραφον τοΰτο τοΰ Λεοντοπούλου πιστοί διά μυριοστήν ίσως
φοράν δτι ουδέποτε αί ταραχαί καί αί άνησυχίαι έπαυσαν έν Θράκη, ως
εΐδομεν έν τή ιστορική έξελίσει τής χώρας, λόγφ τοΰ δτι κειμένη έν τή θέσει
δι’ ής έξετελοΰντο πάσαι αί προς Βορράν έκστρατείαι τών Σουλτάνων, διερομένων μετά πολυαρίθμων στρατευμάτων τακτικών τε καί άτάκτων προΰκάλει διαρπαγάς καί φόνους καί ατιμώσεις. Πλείστα άναφέρουσιν οι τε ξέ
νοι καί οΐ ήμέτεροι ιστορικοί καί ιδίως ό Καισάριος Δαπόντες έν τφ « χ ρ ο γ ο γ ^ ά φ ω » (παρά Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη, τόμ. Γ') καί ό
Αθανάσιος Κομνηνός Ύψηλάντης έν « τα £ς μ,ετά τή ν αίλωβί-ν» Καί ό
πατριάρχης δέ Ιεροσολύμων Δοσίθεος έγραψε περί ταραχών κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ ' αίώνος' «αληθής ιστορία περί τής γεγονυίας ταραχής κάί συγχύσεως αναμεταξύ τών εθνικών» τώ 1703 (Γεδεων έν Έκκλ. Άληθείφ τόμ.
ΛΓ' σ. 93). Κατά δέ τήν λεγομένην έπανάστασιν τοΰ Όρλώφ (1769—1774)
καί τούς μετέπειτα Ρωσο-Τουρκικούς πολέμους τοΰ 1789, τοΰ 1828—1829
τοΰ 1854—1856 έπανελήφθησαν ταύτά.
Κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον 1877 —1878 δλη ή Θράκη κατελήφθη
παρά τοΰ Ρωσικοΰ στρατοΰ δστις καί προχωρήσας μέχρις !Αγίου Στεφάνου
ύπεχρέωσε τήν Τουρκίαν νά συνάψη μετά τής Ρωσίας τήν συνθήκην τοΰ
"Αγίου Στεφάνου, κατά τήν οποίαν καί αρκετόν μέρος τής Θράκης παρεχωρεΐτο εις τήν Βουλγαρίαν. Κατά τήν έπακολουθήσασαν συνθήκην τοΰ Βε
ρολίνου τό βόρειον μέρος τής Θράκης απεφασίσθη δπως γίνη προνομιού
χος έπαρχία υπό τον Σουλτάνον με τό ό'νομα «’Ανατολική Ρωμυλία» καί με
χριστιανούς διοικητάς' τοιοΰτος διωρίσθη κατά τό 1879 ό Έλληνοβοτίλγαρος Άλέκος Πασάς Βογορίδης τον όποιον διεδέχθη κατά τό 1884 καί ό επί
σης Έλληνοβούλγαρος Γαβριήλ πασάς Χρίστοβιτς. Εις τήν ’Ανατολικήν
Ρωμυλίαύ έπίσημοι γλώσσαι ήσαν ή Τουρκική, ή "Ελληνική καί ή Βουλγα
ρική. Έπήλθον τά γεγονότα τοΰ 1885 καθ’ ά ό είσελάσας Βουλγαρικός

Προποντίδος πολλαί έκκλησίαι έκρημνίσΦησαν. Ίδέ Πύρρου Γιαννοπούλου Χρυσαλ
λίδα τόμ. Α' άρι/9·μ. 10.
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στρατός άνεκήρυξε τήν ένωσιν τής 3Αν. Ρωμυλίας μετά τής Βουλγαρίας
κατόπιν δέ πολλών διαπραγματεύσεων άπεφασίσθη δπως ό κατά καιρόν
ήγεμών τής Βουλγαρίας είναι κά'ι Γ. Διοικητής τής 3Αν. Ρωμυλίας. Ό Ελλη
νικός πληθυσμός μετά τήν ανακήρυξιν τής ένώσεως υπέφερε τά πάνδεινα.
Πάντες δ3 ένθυμούμεθα τάς όμαδικάς καταστροφάς τής Άγχιάλου, τής Με
σημβρίας, του Πΰργου, τής Σωζουπόλεως κατά τό 1906 καί (1912 —1913).
Ή δέ μήτηρ Ελλάς δεξαμενή τους όμαίμονας πληθυσμούς έκτισε νέας φε
ρώνυμους πόλεις εν Θεσσαλία.
'Ο δέ πρώην μέν επίσκοπος Είρηνουπόλεως Φώτιος, νυν δέ οικουμενικός
πατριάρχης έξέδοτο σειράν ολην «έπ&βήμ.ωγ εγ γ ρ ά φ ω ν κα,Ι ςστοροκών
σ/ηχεοώσεων π ε ρ ί
Β ο υ λ γ α ρ ικ ή ς π ο λ ιτ ικ ή ς κ α ί τών β ο υ λ 
γ α ρ ικ ώ ν κ α κ ο υ ρ γ ιώ ν π ρ ό ς έξόντω β ιν τ ο θ έλλ^ νισ ρ ,οθ τής
’/Α να το λ ικ ή ς Β ω ρ ,υ λ ία ς ( 1
1
1 4 i ) . ( ’/AO. 1 Ο Ι Ο ) » .
Έ ν αύτοΐς εκθέτει χρονολογικούς τάς διαμαρτυρίας καί τά υπομνήματα τών
Ελλήνων, τάς εκθέσεις τών ’Άγγλων προξένων, τά δημοσιεύματα τού Ευ
ρωπαϊκού καί τού Βουλγαρικού τύπου, τήν επίσημον αλληλογραφίαν τών
έκάστοτε βουλγαρικών κυβερνήσεων προς τάς Μητροπόλεις καί τάς τούτων
προς αύτάς, τήν αλληλογραφίαν τών μητροπόλεων προς τό Οικουμενικόν
πατριαρχεΐον καί τήν τών ελληνικών κοινοτήτων προς τάς μητροπόλεις τής
επαρχίας αυτών, έν αις έμφαίνονται προφανέστατα τά κακουργήματα τών τε
αρχών καί τών ιδιωτών τής Βουλγαρίας κατά, τών από αιώνων c. λληνικών
κοινοτήτων τής Θράκης, άς άπεγύμνωοαν τελέως καί ένέπρησαν καί κατέ
σφαξαν πλείστους καί ήτίμασαν.
Τό νόθον καθεστώς τής διοικήσεως τής τέως Ανατολικής Ρωμυλίας
κατελύθη τφ 1908, άμα τή άνακηρύξει τού Τουρκικού Συντάγματος καί τής
Βουλγαρίας έπισήμως καταστάσης ανεξαρτήτου κράτους. Αί γνωσταί πιέσεις
τών Νεοτούρκων προς τάς μειονότητας έπέφεραν τήν συνεννόησιν μεταξύ
τών τέως σφοδρώς διαμαχομένων εθνικοτήτων. Έπηκολούθησεν ό Βαλκα
νικός πόλεμος καθ’ δν τό πλείστον τής Θράκης μέχρι Μετρών (Τσατάλτζας)
καί τής χερσονήσου Καλλιπόλεως κατελήφθησαν παρά τού Βουλγαρικού
στρατού. Μόνον ή Άδριανούπολις επί μήνας άντέστη παραδοθεϊσα τέλος
καί αυτή. Ή απληστία τών Βουλγάρων έπέφερε τον μεταξύ τών συμμά
χων πόλεμον καθ3 δν ό ελληνικός στρατός νικηφόρως κατέλαβε τήν Άλεξανδρούπολιν (τότε Δεδέ αγάτς) καί ά'λλας πόλεις. Ή συνθήκη τού Βουκουρεστίου, ώς γνωστόν τοΐς πάσιν, άφησεν εις τήν Βουλγαρίαν τήν Δυτικήν
Θράκην ένφ προηγουμένως τή είχε παραχωρηθή ή γραμμή Αίνου Μήδειας.
Κατά τό διάστημα τής έν Θράκη παραμονής τού Βουλγαρικού στρατού ό ελ
ληνικός πληθυσμός πολλάς ΰπέστη κακώσεις καί ταπεινώσεις.Όμοίως οιΤούρκοι άνακαταλαβόντες τήν Θράκην προέβησαν εις σφαγάς τού χωρίου Οίκοf
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νομείου τής Σηλυβρίας και άλλων παρά τά Μάλγαρα χωρίων, άμα δετή ειρή
νη προέβησαν εις πούς συστηματικούς διωγμούς ολοκλήρων χωρίων διαρπάζοντες τάς περιουσίας αυτών και άποστέλλο-ντες τούς κατοίκους εις Ελλάδα
καί μετά την κήρυξιν τοΰ παγκοσμίου πολέμου είς ’Ανατολήν.
Ή « Μ α ύ ρ η 6 £ 6 λ ο ς τω ν Π α τ ρ ια .ρ χ ε £ ω ν » καί ό καθηγητής ’Α
θανάσιος Παπμευγενίου έξέδοντο βιβλίον, ως συνέχειαν τού έργου τοΰ Φωτίουί«η ε λ λ η ν ικ ή εκ κ λ η σ ία έν © ρ ά κ η Τ ο ύ ρ κ ο ι —Β ο ύ λ γ α ρ ο ι » (Θεσσαλονίκη 1926) ως συνέχειαν των κακουργιών έν Θράκη υπό τε των
Τούρκων καί των Βουλγάρων. Έ ν αύτοϊς άναγράφουσι τον χρόνον καί τον
τόπον έν <η διεπράχθησαν τά κακουργήματα, ήτοι καταστροφάς ναών καί Μο
νών,φόνους, έξορίας καί κακοποιήσεις κληρικών από τοΰ 1912—1920.'0 καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Μαργαρίτης Εύαγγελίδης έξέδοτο τό « 'Χ π ο μ,νημ,α» περί τών δικαιωμάτων καί παθημάτων τών εστιών τοΰ πολιτισμού
Μικράς ’Ασίας καί Θράκης (Ά θ . 19^8) έν φ αναγράφονται οι λόγιοι καί
τά έργα τών αλυτρώτων Ελλήνων καί αί σφαγαί καί ατιμώσεις καί αί σατανικαί μέθοδοι προς καταστροφήν τοΰ Ελληνισμού έν τε Μ. Ά σίρ καί έν
Θράκη, έπίσης ό καθηγητής Στίλπων Κυριακίδης έξέδοτο έργον ' Η Α ί)·
τ ικ ή © ρ ά κ η κ α ι ο ι Β ο ύ λ γ α ρ ο ι (Ά θ . 1919), δι’ ών ίστορικώς άποδεικνΰουσι τήν ελληνικότητα αυτής,ως άποδεικνύει τήν δύναμιν τοΰ έν Θρά
κη έλληνικοΰ στοιχείου δι’ ιστορικών καί στατιστικών πινάκων ό αοίδιμος
Σταμάτιος Β. Ψάλτης έν τφ έργφ αυτού « ή © ρ ά κ η » (Ά θ . 1919), ό Γε
ώργιος Άρβανιτάκης έν τοϊς συγγράμμασι «L<es pretentions Bulgares sur
Adrianople, Paris 1920 καί L/ H ellenicite de T hrace Paris 1918, ό N.
Μοσχόπουλος γράψας τό έργον «Ι/a question de Thrace», Ά θ . 1922 σ·
509 καί ό Πύρρος Γιαννόπουλος Ήπειρώτης υπό τήν έπίγραφήν «Έκεΐθεν τοΰ Έ βρου. Δραματική έξιστόρησις τών αιματηρών έπιδρομών τών
Βουλγάρων καί Τούρκων είς τήν Θράκην» έδημοσίευσεν είς τόν«Έλληνικόν
Ταχυδρόμον» Α θηνώ ν έν συνεχείς από τής 26 Νοεμβρίου 1928 πλήρη έξιστόρησιν τών κακουργημάτων μετ’είκόνων έπί τη βάσει έπισήμων έκθέσεων·
Ευτυχώς διά τοΰ μετά τήν ανακωχήν τοΰ Μούδρου κατ’ ’Οκτώβριον
τοΰ 191S, συνεχισθέντος ύφ’ ημών πολέμου κατά τών Τούρκων, τής Δυτι
κής Θρρκης, καταληφθείσης υπό τών Γαλλικών στρατευμάτων υπό τον
στρατηγόν Σαρπύ, διετάχθη τη 2 Μαΐου 1919 ή κατάληψις τής Σμύρνης καί
μετά έν έτος (L4—15 Μαΐου I 920) ή κατάληψις τής Δυτικής Θρρκης, έν ή
οι Γάλλοι ενήργουν υπέρ τών Βουλγάρων, προκαλεσάντων τουρκικήν άντίδρασιν. Τούτου συντελεσθέντος υπό τών ελληνικών στρατευμάτων υπό τον
στρατηγόν Ζυμβρακάκην, διετάχθη καί ή περαιτέρω προέλασις μέχρι τών
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προ iJ όρων τής Άδριανουπόλεως( 1), ά'νευ άντιστάσεως των Τούρκων υπό τον
άλβανόν αρχηγόν Δζαφέρ Ταγιάρ. Διοικητής τής Δ. Θράκης διωρίσθη ό καί
πρότερον έν Δ. Θράκη υπηρετών X. Βαμβακάς, άνήρ Μακεδών και ου των
τυχόντων. Έ ν τφ μεταξύ άνεμένετο και ή διαταγή προς προέλασιν εις τήν
’Ανατολικήν Θρρκην δια τής έπί τοΰ 'Έβρου γεψΰρας, άλλα το Πανθρρκικύν Τουρκικόν συνέδριον (καθ’ δ βραδύτερον διεμορφώθη καί ή μεγάλη έθνοσυνέλευσις τής Άγκυρας) ήτοίμαζεν ήδη άντίδρασιν' διότι εβλεπεν δτι έγκαχδιδρύδησαν άρχαί Έλληνικαί και εν τοΐς καταληφύεΐσι μέρεσιν υπό τον
’Αντώνιον Σαχτούρην κατ’ Τοόνιον, δτε και ελληνικός στρατός άπεβιβάσθη
εις Ραιδεστόν κατά την Προποντίδα, Κατ ερχόμενον δέ ’Ιούλιον εγένετο καί
ή διά ζεύξεως τοΰ 'Έβρου διάβασις ε’ις τήν άριστεράν όχθην αύτοΰ παρά τήν
Μακράν Γέφυραν (Οίιζούν Κΐυπροΰ),δτε οί Τούρκοι πληροφορηδέντες τοΰτό
τε καί τήν κατάλητβιν τής Ραιδεστοΰ ήρξαντο, φοβούμενοι μήπως τεθώσι με
ταξύ δυο πυρών, κινούμενοι προς τήν Β. Θράκην, των ελληνικών στατευμάτων τήν ΐΟην καί ΙΙη ν κατά πόδας διωκόντων καί τήν 12 ’Ιουλίου ή με
ραρχία Σμύρνης είσήρχετο θριαμβευτικούς ε’ις Άδριανούπολιν, ής οί κάτοικοι
'Έλληνες,Τούρκοι καί’Αρμένιοι ύπεδέχθησαν αυτήν ένδουσιωδώς,τού Δζαφέρ
Ταγιάρ καί τού ύστερον βουλευτοΰ Θράκης έν τή Γ' έδνικ συνελεύίτει Ναΐρ
Βέη καί Νουρεδδίν βέη, κατά Ν. Μοσχόπουλον, φυγομαχησάντών καί μόνον
κατοιτέρων αξιωματικών παραμεινάντων, οΐτινες άπορρίψαντες τήν περί κα
τοχής τής δεξιάς κεφαλή; τής γεφύρας Καραγάτς—Άδριανουπόλεως πρότασιν, προύκάλεσαν κανονιοβολισμόν τής Άδριανουπόλεως κατά τήν Πην καί
12ην ’Ιουλίου.Οί Τούρκοι μή δυνάμενοι νά άντίσχωσι παρεκάλεσαν τον 'Έ λ
ληνα στρατηγόν νά καταλάβη τήν Άδριανούπολιν καί ούτω τή 13η ’Ιουλίου
είσήρχετο έν μεγάλη πομπή ό βασιλεύς Αλέξανδρος, καταλύσας έν τώ περικαλλεΐ οϊκφ τού Μ. Άλτιναμάζη.
Μετά τούς πρώτους ενθουσιασμούς τής καταλήψεως τής πόλεως τή
15η έπήλθε πλήρης τάξις καί ησυχία, ό δέ ύπατος αρμοστής Σαχτούρης (2)
έξέδοτο προς τον λαόν προκήρυξιν, ύπομιμνήσκων δτι ή Θρρκη από τών άρ*
χαιοτάτων χρόνων ελληνική ούσα καί κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους γενομένη τό προπύργιον τού Ελληνικού Κράτους ήδη κατέστη ελληνική αύθις 1

(1) 'Η Θράκη υπό τήν Τουρκίαν περιελάμβαν.ε τόν νομόν Άδριανουπόλετος (με
τάς διοικήσεις Σαράντα Εκκλησιών, Καλλιπόλετος καί Ραιδεστοΰ), τόν νομον Κων
σταντινουπόλεως καί τήν ανεξάρτητον διοίκησιν Μετρών (Τσατάλτζας). Προ τοΰ
Βαλκανικού πολέμου εις τόν νομόν Άδριανουπόλεως ύπήγετο καί ή διοίκησις
Κομοτινής (Γκιουμουλτξίνας).
(2) Μετ’ αυτόν γενικοί διοικηταί έχρημάτισαν οί Κοι Ξυδάκης, Βοζίκης καί Κατεχάκης.
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και ώς τοιαυτη θέτει τέρμα εις τήν τέως κακοδιοίκηση'. ’Ανεξαρτήτως φυλής καί θρησκείας εγκαινιάζεται διοίκησις ισοπολιτείας των κατοίκων, οΰς
συνεκάλει νά τείνωσιν προς άλλήλους χεΐρα φιλίας, χάριν τής τούντεΰθεν κοι
νής Χριστιανών καί Μουσουλμάνων πατρίδος. Τή δέ 14 ’Ιουλίου συνελήφθη
αιχμάλωτος, λιποτακτήσας προς Α. τής Άδριανουπόλεως κατά τάς Σαράντα
’Εκκλησίας, δ έγκαταλειφθείς υπό των στρατευμάτων αύτοΰ Δζαφέρ Ταγιάρ
υπό τοΰ ιππικού τής μεραρχίας Σμύρνης,σκοπών νά είσέλθη εις Βουλγαρικόν
έδαφος. Ά χθείς εις ’Αθήνας περιεφέρετο έλευθέρως συνοδευόμενος μόνον
ύφ’ ενός αξιωματικού, μέχρι του 1923 θτε, δυνάμει τής συνθήκης τής Λωζάνης, άφέθη ελεύθερος. Ή ολική κατάληψις τής ανατολικής Θράκης μέχρι
τοΰ Εύξείνου, τής Προποντίδος, τής Θρμκικής Χερσονήσου καί μέχρι έξωθεν
τής Κωνσταντινουπόλεως, τής πόλεως τών ονείρων τοΰ Ελληνισμού, εντός
τής οποίας, παραλλήλως προς τάς σημαίας τών συμμάχων εκυμάτιζε καί ή
Ελληνική, συνετελέσθη εντός τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1920, ή δέ Συνθήκη τών Σε
βρών έπεδίκασεν αυτήν τη Έλλάδι μετά τών νήσων ’Ίμβρου καί Τενέδου
καί τής Δυτικής Θράκης. Ευθύς αμέσως διωργανώθη ή διοίκησις καθ’ όλους
τούς κλάδους αυτής επιδείξασα εφαρμογήν τελείας ισοπολιτείας απέναντι
τών μειονοτήτων καί δή τών Μουσουλμάνων, οΰς, διά προγενεστέρων συκο
φαντιών, κατώρθωσαν οι Βούλγαροι νά πείσωσιν ότι πολλά ειχον νά ύποφέρωσιν υπό τούς "Ελληνας !
Ή Θρφκη μετά δύο περίπου μήνας προσηρτήθη τή Έλλάδι διά τοΰ
άρθρου 3 τοΰ Νόμου 1193 τής 10ης Σεπτεμβρίου 1920, συμφώνως τώ νόμιρ ΔΡΛΔ' τοΰ 1913, έπιτρέποντος τφ Γενικώ διοικητή ευρυτάτην δικαιο
δοσίαν πολιτικήν, διατακτικήν καί νομοθετικήν. Γενομένης δέ άπογραφής τή
19 Δεκεμβρίου 1920 άπεγράφη καί ή Θράκη (Πληθυσμός τοΰ βασιλείου τής
Ελλάδος, Ά θ . 1921) περιλαμβάνουσα 1327 πόλεις καί χωρία καί πληθυ
σμόν 704.204 ψυχών. Γενομένων δέ βουλευτικών εκλογών τή 1 Νοεμβρίου
1920 διά τήν Γ ' εθνικήν Συνέλευσιν, επί 52 εδρών εξελέγησαν 30 "Ελληνες,
20 Τοΰρκοι, 1 Αρμένιος καί 1 Εβραίος.
CH Θράκη διηρέθη εις 6 νομούς, Άδριανουπόλεως, "Εβρου, Ροδόπης,
Σαράντα ’Εκκλησιών, Καλλιπόλεως καί Ραιδεστοΰ. Τά δέ προς τήν Τουρκίαν
σύνορα ήρχοντο μεταξύ τών παρά τήν Προποντίδα χωρίων Δημοκρανείων
(Έλ.) καί Καλλικρατείας (Τουρκ.) καί εφθανεν παρά τήν Μήδειαν τής Μαύ
ρης Θαλάσσης. Τελευταίος σταθμός Έλλ. σιδηροδρομικός προς τήν Κων)πολιν ήτο τό Τσερκέζκιοϊ.
"Ελληνες πληρεξούσιοι τής Γ' Έθνοσυνελεύσεως :
Άδριανουπόλεως : Οί κ. κ. Άλ. Άντωνιάδης, X. Θεοδωρίδης, Σ. Κώστογλους, Π. Σδρόλλας, II. Κουρτίδης καί Γ. Τσαγγρής.
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"Εβρου : Κ. Κουρτίδης, Γ. Μπρίκας, Ά λ. Παπαθανάσης, Β. Χατζηλίας
καί Ξάνθ. Δελημιχάλης άποθανών άμα τη εκλογή του.
Καλλιπόλεως : Γ. Εξηντάρης, Ά ρ. Ζαννέτος, ’Αν. Μπακάλμπασης, Κ
Σπυρίδης, Κ. Φίλανδρος καί Θ. Χρυσοβέργης.
Ραιδεστού : Πολ. Βιζιρτζής, Θεολ. Εξηντάρης, Φίλ. Μανουηλίδης, ’Ιω
άννης Παπαδάτος, Σαρ. Σαραντίδης καί Μιλ. Σταμοΰλης.
Ροδόπης : Γ. Ματσόπουλος καί Γ. Χεκίμογλους.
40 Εκκλησιών : Ά ντ. Βεζερτζόγλους, Γ. Κόκκινος, Ν. Κωνσταντόπουλος, Φλ. Φλωρίδης καί Κωνστ. Χατζηγιαννάκης
Ή ανεπηρέαστος αυτή βουλευτική εκλογή περιτράνως κατέδειξεν δτι ή
Θράκη ήτο καθ' ολοκληρίαν χώρα Ελληνική, άλλ’ οι ισχυροί τής ήμέρας, διά
λόγους αισθηματικούς καί συμφεροντολογικούς, έκρινον δτι είναι περισσότε
ρον Τουρκική καί Βουλγαρική καί μετά τήν κατ’ Αύγουστον φθίναντα τού
1922 έπισυμβάσαν εν Μικρά Άσίςι εθνικήν δυσπραγίαν εξήνεγκον .καταδικαστικήν τήν ψήφον περί τής περαιτέρω τύχης αυτής : τή ν έκκένωα&ν
τ ο $ *Ελλ·)ην&κο$
xal
τή ς α ν τα λ λ α γή ς τω ν κ α τ
ο ίκ ω ν έκτούρκίβ& ν τ ή ς θ ρ ά κ α ς ϊ (1). Τοιαύτα τά έργα ιών ανθρώ
πων, άλλ’ ό άνωθεν επιβλέπων τάς συντελουμένας αδικίας, ό αεί υπάρχων
καί τού οποίου τήν ύπαρξιν ούδείς δύναται νά αμφισβήτηση, θά λάβη οί
κτον εν τοΐς άκενώτοις οίκτιρμοΐς αυτού καί θ α άποδώση το δίκαιον :
«’Έσσετ’ ήμαρ».
Έπεδικάσθη δέ τη Έλλάδι μόνον ή Δυτική Θράκη,, έν ή οί πολλοί των
έκδιωχθέντων 'Ελλήνων εγκατεστάθησαν. Ταύτης διαιρεθείσης εις δύο νο
μούς : Ροδόπης καί "Εβρου διωρίσθησαν Γενικοί διοικηταί τό μέν πρώ
τον ό Σπυρίδων Δάσιος, είτα ό Εύριπαΐος, μετά τούτον ό Κουρτίδης, εΐτα
ό Μπούμπουλης, ό Ζώτος, μετ’ αυτούς ό Ζαφειρόπουλος, κατόπιν ό Θεοφύ
λακτος, καί τέλος ό Κακουλίδης. Ούτως ή Θράκη διηρέθη εις Τουρκικήν,
Βουλγαρικήν καί Ελληνικήν, ώς άλλοτέ ποτέ ή Πολωνία εις Γερμανικήν,
Ροοσικήν καί Αυστριακήν, ήτις δμως, τού πληρώματος τού χρόνου έλθόντος,
ήνώθη είς μίαν ενιαίαν Πολωνίαν τώ 1920 ούτω σύν Θεώ ελπίζομεν δτι1

(1)
Τοΰτο έπεβλήάη τη ήττηθείση μόνον έν Μικρφ ’Λσίρ. Έλλάδι διά τής έν
Μουδανείοις συνδιασκέψεως των αντιπροσώπων των δυνάμεων, τοϋ Κεμάλ καί των
Ελλήνων τή 29 Σεπτεμβρίου 1922, ή δέ έκκένωσις τής Θράκης συνετελέσθη άπό
τής 8—18 ’Οκτωβρίου, ή δέ παράδοσις τοΐς Τοΰρκοις τή 7η Νοεμβρίου. Κατά δέ την
έν Αωζάνη τή 21 ’Ιουλίου 1923 ύπογραφεΐσαν συνθήκην τά ελληνοτουρκικά σύνορα
διεχώριζε τό ρεύμα τοϋ Έβρου, παρεδώκαμεν όμως τό Καραγάτς (Όρεστιάδα) δι’
οΰ διέρχεται ή σιδηροδρομική γραμμή.
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και ή Θράκη θά έπανέλθη εις τήν προτέραν αυτής Ινότητα και εις τά ιστο
ρικά καί απαράγραπτα αυτής σύνορα υπό μίαν εθνικήν διοίκησιν.
Θράκες υπουργοί από τφ 1920 έχρημάτισαν οι Κοι: ’Απόστολος Δοξιάδης (Προνοίας καί υγιεινής), ’Αναστάσιος Μπακάλμπασης (Γεωργίας), Κων
σταντίνος Κουρτίδης (Γ. διοικητής Θράκης), Φίλιππος Μανουηλίδης (Προ
νοίας), Κωνσταντίνος Φίλανδρος (επίσης), Μιχαήλ Κίρκος (ομοίως), Γεώρ
γιος Έξην.τάρης (Γεωργίας) Άχιλλεύς.Καλεΰρας (Γ. Διοικητής Μακεδονίας
καί ’Ηπείρου) καί Άχιλλεύς Παππαδάτος (υφυπουργός Γεωργίας καί παρά
τφ Πρωθυπουργφ).
Καί ήδη άφήσωμεν τον Θράκα Καθηγητήν, τον αίσθανόμενον δλον τον
βαθύν πόνον εν τή ψυχή διά τήν απώλειαν τής Θρμκικής πατρίδος νά όμιλήση. Οΰτος είναι ό ’Αθανάσιος Παπαευγενίου (1): «Σταματά ό νοΰς τοΰ
ανθρώπου καί μόνον, δταν συλλογισθή τό μέγεθος τής συμφοράς. Ή ’Α
νατολική 'Θράκη, εκείνη ήτις από των προϊστορικών χρόνων ύπήρξεν Ε λ 
ληνική, ή χώρα, εκείνη τής οποίας τήν Ελληνικότητα διακηρΰττουσι καί αυ
τοί έ'τι οί λίθοι, άπ’ ά'κρου εις άκρον Μουσουλμανική. Τόσοι α’ώνες, τόσαι
έπιδρομαί, τόσαι συμφοραί, δεν ΐσχυσαν ν’ άλλοιώσωσι τον ’Εθνικόν αυτής
χαρακτήρα. Ε ’ις ταΰτην διεπεραιώθη ό Τούρκος εννέα δεκαετηρίδας πριν ή
καταλάβη τήν Βασιλίδα των πόλεων, τήν πόλιν τής Θεοτόκου καί ταΰτην
εχρησιμοποίησεν ως όρμητήριον, διά νά επεκτείνη τήν δράσιν αΰτοΰ μέχρι
Βιέννης. "Ολαι αΐ Τουρκικαί στρατιαί αι άποτελοΰμεναι από τά άγρια τής
βαρβάρου καταστάσης υπό τον τουρκικόν Πολιτισμόν Μ. ’Ασίας στίφη, αί
στρατιαί, τάς οποίας ένέπνεον αρχηγοί, δΓ οΰς εκτός τοΰ Κορανίου δεν ήτο
δυνατόν νά νοηθη πρόοδος καί πολιτισμός καί τάς οποίας εις πόθος ήλέκτριζεν, ό πόθος τοΰ νά σκορπίσωσιν εις 8σψ τό δυνατόν μεγαλυτέραν ακτί
να τον τρόμον καί τήν φρίκην, τήν Θράκην κατέκλυσαν πάντοτε, ευθύς ως
ή ανάγκη έκάλει τούς πιστούς τοΰ Ίσλάμ, νά σπεΰσωσιν ε’ις τήν Ευρώπην
προς προάσπισιν καί προς έπέκτασιν των ορίων των. Ή Θράκη ! καί δμώς
μεθ’ δλα τά ανωτέρω διετήρησεν άκμαΐον τό Ελληνικόν της φρόνημα, καθαράν τήν γλώσσάν της, αγνά τά ήθη καί έθιμά της. Ή Άδριανοΰπολις,
ή Έλληνικωτάτη, μέ τήν πληθύν των ναών της καί τά άριστα κατηρτισμένα
Σχολειά της, τά σκορπίσαντα τό φώς τής ’Εθνικής άναγεννήσεως εις δλην
τήν Θράκην, ή Ραιδεστός (ή αρχαία Βισάνθη),αι Σαράντα Έκκλησίαι, ή Καλλίπολις, ή Τυρολόη, ή Κεσσάνη, ή Μακρά Γέφυρα ή τόσας αρχαίας παρα
δόσεις περισώσασα καί πρόθυμος πάντοτε εις θυσίας υπέρ τής Πατρίδος,

(1)
Ή Έλληνικη Εκκλησία έν Θράκη, Τούρκοι—Βούλγαροι,
1926 σ. 89-9*1.

Θεσσαλονίκη
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Βιζύη και τόσαι άλλαι πόλεις καί πολίχναι υπήρξαν κέντρα εθνικής ζωής
κέντρα, τά όποια κατώρθωσαν υπό δουλείαν πέντε αιώνων καί υπό περιοριορισμούς, τούς οποίους, μόνον δστις έ'ζησεν υπό Τουρκικήν Τυραννίδα, γνω
ρίζει, να δημιουργήσωσι πρόοδον, την οποίαν θά έζήλευεν όποιαδήποτε Έ θνικότης. Καί δσο παρήρχοντο τά έ'τη, όσο παρήρχοντο οί αιώνες, ό Θρμκικός Ελληνισμός δλος αντί νά έξαφανισι^ή όπως καί ηύχοντο καί έπόθουν
καί έπεδίωξαν χαιρέκακοι καί φθονεροί πολέμιοι ήνθη επί πλέον καί ώργα
προς πρόοδον καί μέ άλματα έξειλίσσετο προς τον ύγιά πολιτισμόν. Αί ποικίλαι πιέσεις τον ένίσχυον, τά δάκρυα καί αΐ συμφοραί τον έγιγάντωναν καί
ήντίκρυσεν μετά θάρρους παν άντίξοον καί άνέτρεψε παν εμπόδιον καί γορ
γός έβαινεν είς τήν έκπλήρωσιν δλων εκείνων των πόθων, οί όποιοι ώδήγουν είς τήν Μεγάλην Τδέαν.
’Όχι, δεν μάς παρασύρει έίς τό νά χαράξωμεν τάς γραμμάς ταύτας ή
Θρ<?κική καταγωγή μας' δσοι έγναηισαν τον Θρ^κικόν Ελληνισμόν έκ τού
πλησίον καλώς είς τον τόπον του, θά όμολογήσωσι μεθ’ήμών, δτι, ό,τιδήποτε
καί άν γραφή διά τούτον, είναι όλιγώτερον καί κατώτερον εκείνου, τό όποιον
πρέπει νά γραφή διά τούτον, διά τήν άλησμόνητον καί πολΰκλαυστον Θρμκην μας.
Καί είς τήν Θρμκην ταΰτην σήμερον άπ’ ά'κρου είς ά'κρον ό Τούρκος !
Δεν θ ’ άντηχή πλέον ή Ελληνική φωνή, δεν θ ’ άνέρχηται προς τον ουρανόν
ό λιβανωτός τών Ελληνικών Εκκλησιών. Οί οικοί μας, εκεί ένθα εγεννήθημεν καί ήνδρώθημεν, έκεΐ έ'νθα έγαλουχήθημεν μέ τά ωραιότερα ιδανικά
καί μέ τάς ωραιοτέρας έθνικάς καί θρησκευτικός παραδόσεις, θά στεγάσο>σι
πλέον ά'λλους.... Καί οί ναοί μας, οί ναοί μας οί μάρτυρες τών συμφορών
μας καί τών αγωνιών μας καί τών πόθων μας καί τών ελπίδων μας, οί ναοί
μας είς τούς οποίους κατεφΰγομεν είς πάσαν στενοχώριαν μας εθνικήν καί
έζητήσαμεν τήν εξ ύψους ένίσχυσιν καί είς τούς οποίους ένεπιστεύθημεν τά
μυστικά μας καί προ τών εικόνων τών οποίων τοσάκις εκλαΰσαμεν από
θλίψεις αλλά καί από χαράν καί ενθουσιασμόν καί προ τών οποίων πολλοί
ώρκίσθημεν τόσους δρκους, οί ναοί μας ούτοι σήμερον ή ερείπια ή μεταβεβλημένοι είς Τσαμία ! θ ’ άντηχή τήν ημέραν ή φωνή τού Μουεζίνη καί τήν
νύκτα πένθιμος ή φωνή τής κουκουβάγιας;.... Καί οί νεκροί μας; τά οστά
τών πατέρων μας καί τών προγόνων μας τόσων γενεών ;
Διεσκορπισμένοι σήμερον οί Θρμκες είς δλας τάς επαρχίας τής Μητρός
Ελλάδος. Δυνάμεθα νά λησμονήσωμεν ; Ν’ άγαπήσωμεν μέ δλην τήν θέρμην
τής καρδίας μας τήν νέαν γήν, παρ’ ής τήν ευτυχίαν μας άναμένομεν καί
τής όποιας αί ποικίλαι τύχαι θά είναι καί ίδικαί μας τοιαύται, ναί, αλλά νά
λησμονήσωμεν τήν Θράκην μας δυνάμεθα; Νά λησμονήσωμεν τήν Θρμκην
μας πρέπει ; Τήν Θράκην μας, τήν όποιαν ποιος είναι δυνατόν νά λησμο-
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νήση πώς τον ’Οκτώβριον τοϋ 1922 κατελείψαμεν ; Ποιος θά λησμονήσω τό
ρεϋμα εκείνο των ατυχών Θρμκών, τό όποιον από τό μάλλον άπομεμακρυσμένον χωρίον του Εύξείνου Πόντου, τον όποιον, φευ, τόσον ολίγον έχάρημ.εν, έκινεΐτο προς τον "Εβρον, πέραν τοΰ "Εβρου ; Ποιος θά λησμονήση
τήν αποφράδα (υπάρχει χαρακτηριστική λέξις ικανή νά τήν χαρακτηρίση ;
εγώ αμφιβάλλω), τήν αποφράδα εκείνην ήμέραν, καθ’ ήν μέ δάκρυα και μέ
λυγμούς κατελείπομεν τόν οΐκόν μας κα'ι έρρίπτομεν τό τελευταΐον βλέμμα,
διά νά συγκεντρώσωμεν εις αυτό ό,τι ήδυνάμεθα περισσότερον εϊς άνάμνησιν
καί ένετείνομεν τήν προσοχήν μας μήπως άφήκαμέν τι σπουδαιον ό'χι τόσον
εϊς αξίαν υλικήν δσον διότι συνεδέθη τούτο περισσότερον μέ τόν εκεί βίον
μας, ποιος θά λησμονήσω τόν πόνον, τόν όποιον ήσθανόμεθα, δταν διά τελευταίαν (;) φοράν έξηρχόμεθα τοΰ χωρίου μας καί έφθάνομεν εις ιήν καμ
πήν εκείνην, άφ’ ής έξηφανίζετο πλέον τούτο από τών οφθαλμών μας
Ποιος δεν ήσθάνθη τήν στιγμήν εκείνην μίαν συγκλονιστικήν κραυγήν έξερ
χομένην από τούς τάφους τών προγόνων μας, τήν κραυγήν : Πού φεύγετε ;
Πού πάτε ;
Λησμονούνται δλα αυτά, αλλά καί πρέπει νά λησμονηθώσιν ;
’Όχι, μυριάκης δχι ! . . . .
Ού'τε λησμονούνται,
Ά λλ’ ούτε πρέπει νά λησμονηθώσιν !
Τά "Εθνη, οί λαοί, χωρίς νά έπηρεασθώσιν από οΐαδήποτε γεγονότα κανονίζουσι τήν στάσιν αυτών, συμφώνως προς τάς υπαγορεύσεις τής ιδικής
των Συνειδήσεως. Καί ποιος δέν γνωρίζει, τί υπαγορεύει έν τφ προκειμένω
ή Ε θ νικ ή Συνείδησις ; Καί ποιος δύναται ν’ άρνηθή, δτι σήμερον ή ’Ε 
θνική Συνείδησις μίαν έχει Μεγάλην ’Ιδέαν, προς ήν στρέφεται καί ό νούς
καί ή καρδία καί ό πόθος καί τά όνειρα παντός "Ελληνος ; Καί άν δέν ύπάρχη Μεγάλη ’Ιδέα δύναται νά ύπάρξη ’Εθνική Συνείδησις ; καί άν δέν
ύπάρξη αύτη δύναται νά σταθή ’Έ θνος ; ’Ιδού ό μέγας λόγος, διά τόν όποιον
έδημιουργήθησαν αί Μεγάλαι Ίδεάι τών ’Εθνών. Διά νά ζήσωσι ταΰτα, διά
νά εξελιχθώσι, διά νά προοδεύσωσι, διά νά μεγαλουργήσωσι ! Ι£αί Ιδού διατί
δέν πρέπει νά λησμονήσωμεν. Διότι, άν λησμονήσωμεν, θά μαρανθώμεν,. θά
παύσωμεν νά ήλεκτριζώμεθα εθνικώς' είναι τούτο τόσον άνεπίδεκτον οίασδήποτε άμφισβητήσεως, ώστε μόνος εις ανιστόρητος μή έχων Ιδέαν τών αξι
ωμάτων εκείνων, τά όποια πρέπει νά τηρώσι τά έθνη καί τά όποια δέν παραμελούσι ταύτα άποινεί, είναι δυνατόν νά διϊσχυρισθή τό αντίθετον.
Δέν γράφομεν τά ανωτέρω διά νά φανατίσωμεν’ δέν υπάρχει ανάγκη
φανατισμού διά τούς λαούς εκείνους, είς τόν νουν τών οποίων τοιαύτα γε
γονότα τοιαύτας γεννώντα υποχρεώσεις έθνικάς στριφογυρίζουσιν. Δέν θέλομεν νά φανατίσωμεν' αλλά δέν θέλομεν νά έμπνεύσωμίν τόν φανατισμόν
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εκείνον τον τυφλόν, ό όποιος άγρια γεννά αισθήματα έκδικήσεως και ό
όποιος έξεβαρβάρωσε τα έθνη, τα όποια ενέπνευσε και τα όποια με τον φα
νατισμόν τούτον σελίδας μόνον ιστορικός έρημώσεων, καταστροφών και α ί
σχους συνέγραψαν' έπιζητοΰμεν όμως να έμπνευσωμεν τον ιερόν εκείνον φα
νατισμόν, ό όποιος γεννμ τήν αύταπάρνησιν τοΰ πολίτου, διά νά ύποβληθή
εις οίασδήποτε θυσίας, όπως εξασφαλίσω μίαν αΰριον άν μή καλλιτέραν πάν
τως όμως ΐσην προς τό παρελθόν, τον φανατισμόν εκείνον, ό όποιος εμπνέει
τήν εύγενή προς τα Μεγάλα-Δίκαια ορμήν. Καί τοιοΰτου φανατισμού έχομεν
ανάγκην καί ευτυχείς θά λογισθώμεν, άν κατορθώσωμεν διά των γραμμών
τούτων νά τον άναρριπίσωμεν, έστω έλάχιστον. Διότι είναι φανατισμός ή
προσπάθεια του ν3 άνακτήση τις εκείνο τό οποίον τώ ένεπιστεΰθησαν αί
παρελθουσαι γενεαί ; εκείνο τό όποιον τώ παρέδωκαν οί αιώνες ; Μυριάκις
ούχί' είναι τοΰτο ΰποχρέωσις εθνική, καθήκον εθνικόν.
Παραλείποντες νά έίετάσωμεν τά αίτια τής συμφοράς, διότι παν άλλο
ή ό σκοπός ημών τοιοϋτος, σφίγγομεν τον πόνον μας, πόνον βαθΰν, διότι
επλήγημεν ως 'Έλληνες, αλλά καί κατερειπώθημεν ως άτομα, πόνον, τον
όποιον έκάστη παρερχομένη ημέρα, αντί νά μετριάση, ζωηρότερον καί τιμιώτερον καθιστά, πόνον τον όποιον μόνον μία, ή Μεγάλη Ημέρα, ή ημέρα
την οποίαν ως μίαν άλλην ’Ανάστασιν αναμένει δ Θράξ αλλά καί πας Έλλην,
είναι ικανή νά εξάλειψη' σφίγγομεν τον πόνον μας τούτον καί άπαξ ετι διακηρυσσομεν τήν πεποίθησιν ημών, ήν ούδ3 έπ3 έλάχιστον αίσθανόμεθα κλονιζομένην καί ήν έν τέλει τοΰ έπιλό/υυ τοΰ παρόντος έργου συνωψίσαμεν
εις τάς λέξεις : «οίασδήποτε καί άν διέλθη δοκιμοσίας ό υγιής πολιτισμός
δεν υποκύπτει είς οϊαδήποτε βαρβάρων πλήγματα, αλλά νικά καί θριαμ
βεύει.
Και τό άδιάσειστον τής πεποιίίήσεως ημών ταΰτης είς πείσμα όλων
εκείνων, οί όποιοι έφαντάσθησαν, ότι είναι δυνατόν προαιώνια εθνικά δί
καια ν3 άλλοιωθώσιν ή νά έξαφανισθώσι κατά τούτον ή εκείνον τον τρό
πον, θά δείξη ό προσεχής χρόνος» (1).
Καί έχει πλήρες δίκαιον ό καθηγητής Παπαευγενίου έν τή άναμνήσει
τής διετούς ελευθερίας τής πατρίδος αΰτοΰ νά τονίζη είς τήν θρηνητικήν
βάρβιτον τούς άνω άναγραφέντας δονισμούς φρικτούς τής ψυχικής αύτοΰ
οδύνης.
Μή δεν είπεν ό στεφανηφόρος ποιητής, δ δημιουργός τής Ιταλικής 1

(1)
Πρβλ. τά υπό τοΰ ’Αποστόλου Δοξιάδου έν «Ο ρακτκοΐς» (1928 τόμ. Α' σ.
63—67) γραφέντα «άπελευβέρωσις—ύποδούλωσις Θορκης«
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ποιήσεως D ante Alighieri εν τφ πέμπτψ μέρει τής « Κ ο λ ά α ε ω ς » αΰτοΰ
το τρίστιχον εκείνο :
Nessun rnaggior dolore
clie ricordarsi del tem po felice
nella miseria.
δπερ πάνυ έπιτυχώς μετέφρασεν εις τέσσαρας στίχους ό αοίδιμος ποιητής καί
διπλωμάτης ’Άγγελος Βλάχος :
« . . . Δεν φέρει άλλον πόνον
δριμΰτερον εις την ψυχήν
παρά ή ύπεν θΰμησις των εσδαιμόνων χρόνων
εις δυστυχίας εποχήν» ;
Καί πράγματι εκ τής προσωρινής, τής διετούς Ορακικής ελευθερίας, δεν
άπέμεινεν ήμΐν άλλο παρά ή ευγνωμοσύνη προς τήν πρωτεύουσαν τής προσ
φιλούς εκείνης έλληνίδος χώρας, τής Θράκης τήν Άδριανοΰπολιν' διότι τφ
1821) (2 J 14 Σεπτεμβρίου—16 Ρεμπιουλ - Έββέλ 1245) ή αυτόθι μεταξύ
Ρώσων καί Τούρκων συναφθεΐσα συνθήκη ειρήνης μετά τον από τής HJ2&,
’Απριλίου του 1923 άρξάμενον ρωσοτουρκικόν πόλεμον, έν τφ 10 άρθρφ..
ανέγραφεν: « ή Τ ο υ ρ κ ί α υ π ε χ ρ ε ο $ τ ο νά α ν α γν ω ρ ίσ ω τά ς μ.εταΐςό
τώ ν τρε,<ϊ>ν Α υ ν ά μ ,εω ν Α γ γ λ ί α ς , Γ α λ λ ί α ς κ α ί Γ ω σ ί α ς π ε ρ ί
τ ή ς έπανασταττηρ-ενω ς' ' Ε λ λ ά δ ο ς άπο'φάσεί-ς, κ α ί ορ&α α υ τ ή ς
ώ ρ ίζ ο ν τ ο π ρ ή ς Η . α π ό ν ο ϋ ’ Λ,μ.@ ρακ(.κοΰ εές τό ν ·Ιαγα<ητ& κ ό ν , υπί> τή ν έ π ικ υ ρ ί-α ρ χ ία ν τ ή ς Τ ο υ ρ κ ί α ς » .
«Θαρσεΐν χρή, φίλε Βάττε, τάχ’ αυριον εσσετ’ άμεινον» !

ΣΥΜΒΟΛΗ
ΕΙΣ

ΤΗΝ

ΤΗΣ

ΘΡΑΚΗΣ

ΕΠ Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ν

ΤΟΥ

1821 .

’Α π ό τ ιιν έν ’Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ό λ ε ι ο μ ι λ ί α ν -coif
κ α Ο ιιγιιτο # κ . Ά δ α μ α ν τ ί ο υ Τ α |ΐ^ α κ 4 5 ο ΐ’, έ·π*
ε υ κ α ιρ ία τΰ>\ έο ρ τώ ν τ ή ς Έ κ α τ ο ν τ α ε τ ιιμ ίδ ο ς
γ ε ν ο μ έ ν η ν τΛ ν Ιβ Α ντγούότου 1030*

Έ ν τω λόγφ του ό κ.1Ταμβακίδης μεταξύ άλλων είπε καί τα εξής :
Εις την Κεσσάνην. κατά πληροφορίας που μοΰ έδωκεν ό κ. Άριστ.Τζαννέτος πρώην Νομ ίρχης ενταύθα, πολλάς.διώξεις και επιθέσεις υπέστη ό Ε λ 
ληνικός πληθυσμός τής πόλεως από τούς φανατισθέντας περίοικους μουσουλ
μάνους. Και ϊνα διάφύγώσιν πολλοί κινδυνεύοντες τύν έσχατον κίνδυνον
έκρύβησαν ύπό τάς υπογείους στοάς και σήραγγάς τοΰ εκεί παρακειμένου
Παλαιοκάστρου, δπου παρέμειναν επί διετίαν και έγκαρτερήσαντές διέφυγυν
τάς μαχαίρας των γειτόνων αυτών Τούρκων,
’Από την αυτήν πηγήν έπληροφορήθημεν ότι δτε εκ τίνος εκδρομής του
έξω τοΰ Ελλησπόντου ό Τουρκικός στόλος έστάθμευσεν εις Καλλίπολιν, έγινε
γνωστόν ότι είς τύ κύτος τής Ναυαρχΐδος διετρυλάσσοντο περί τά 300 Ε λ 
ληνόπουλα τά όποια μετεφέροντο άλλα μέν είς τά χαρέμια των ισχυρών
Κων)πολιτών, άλλα δ’ ώς μέλλοντες νεοφώτιστοι τού Κορανίου οπαδοί, άλλα
δέ έφέρυντο εις την αγοράν δούλων προς πώλησιν.
Τάχιστα τότε ό Πρόεδρος της Δημογεροντίας Βουλγαρίδης διοργανώνει
είς τήν οικίαν του .υποδοχήν τών ναυάρχων μετά τών αξιωματικών σύτών,
είς τούς όποιους έν καταλλήλφ ώρρ παρουσιασθεΐσαι κυρίαι διαφόρων πρου
χόντων παρεκάλεσαν όπως δοΟώσινείς αύτάς προς υίοΟέτησιν μερικά από τά
παιδία πού εύρίσκοντο στά πλοία.
Πάραυτα διατάσσουσιν οί αξιωματικοί νά άποβιβασθώσιν όλα τά σκλαβόπουλα καί νά παρουσιασθώσιν ένώπιον τών κυριών προς επιλογήν. Αλλά
κατά τήν μεταφοράν τού ανθρωπίνου τούτου υλικού καί τήν επιστροφήν αυ
τού είς τά πλοία,ουγκαταΟέσει καί τών δωροδοκηΟέντων Τούρκων φυλακών,
ήρπαζον τούς έκ τών στενών δρόμων διαβαίνοντας Έλληνόπαιδας ά.τό τάς
ήμιανοίκτουςθύράς των οί χριστιανοί Καλλιπολΐται καί οΰτω μόλις περί τούς
50 έπέστρεψαν, πάντες δέ οί άλλοι διεσώθησαν από βεβαίαν έξισλάμισιν.
Μετά τήν .έν Χίφ καταστροφήν τού Καρα-’Αλή Καπουτάν Πασά αί
μάλλον δοκιμασθείσαι περιφέρεται είναι έκ τών παραλίων τής ΓΙροποντίδος
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Ελληνικών πόλεων, ή τής Ρεδαιστού, Καλλιπόλεως, Υηλυβρίας και Μυριοφύτου.
Άλλα τό μεγάλο κΰμα τοϋ φανατισθέντος εκ τής έπαναστάσεως τοϋ
1821 Τουρκικού όχλου τής υπαίθρου χώρας άχαλίνωτον έξέσπασεν εις τους
κατοίκους των πόλεων καί των χωρίων τής ένδοχώρας τής Θράκης.
Εις την ιστορικήν τοΰ Διδυμοτείχου πόλιν, τήν πόλιν δπου πλείστοι
επί Βυζαντινής εποχής ένεκλείοντο έξώριστοι μεγάλοι γόνοι έκπεσάντων τής
βασιλείας κλάδων, ή απόγονοι δυνατών πολιτικών καί στρατηγών, οί όποιοι
έξέπιπτον τής δυνάμεως καί τής εξουσίας κατά τάς διαφόρους μεταστροφάς
τής τύχης, εις τήν πόλιν αυτήν, ή οποία, πλήν τών ά'λλων τής εΰγενείας της
τεκμηρίων πού έ'χει, είχε καί δύο μεγάλους βασιλικούς βλαστούς γεννηθέντες
εν αυτή τον Τωάν. Βατάτσην καί τον Βαγιαζήτ, εις τήν πόλιν ή οποία κατά
παν τεκμήριον περιέχει αρκετόν αίμα εκ καταγωγής τής ίστορικωτέρας οίκο
γενείας τών παλαιών Κατακουζηνών, τ<ήν εντός τής πόλεως κατοικούντων
καί τών περίοικων Τούρκων ή θυελλώδης μανία έξέσπασεν επί μάλλον, αμέ
σως μετά τά φρικτά έν Κων]πόλει τής 10 Απριλίου καί τά έν Αδρ)πόλει
τής 17 Απριλίου γεγονότα κατά τών φιλήσυχων καί φιλειρηνικών πολιτών
τής πόλεως. Οί Τούρκοι κατέστρεψαν, συνέτριψαν καί εις μάχαιραν καί έρήμωσιν παρέδωκαν τά πάντα.
Ά π ό τής εποχής εκείνης χρονολογείται όχι μόνον ή άραίωσις τοΰ Έ λ
ληνικοϋ πληθυσμού τής πόλεως ταύτης αλλά καί ή κατάπτωσις έν τή πόλει
ταύτη δύο σπουδαίων βιομηχανιών, τής πηλοπλαστικής καί τών μεταξοκλω
στηρίων.
Αί πολλαί σφαγαί καί αί παντοΐαι καταπιέσεις έμάραναν τον ζήλον τών
κατοίκων τής πόλεως ταύτης, ή ε'λλειψις δέ ασφαλείας καί ή άβεβαιότης
περί τής αύριον συνέτριψε κυριολεκτικώς τήν αύτοπεποίθησιν τού βιομηχα
νικού καί μικροεπαγγελματικού κόσμου καί παρακμάσαντες οίκονομικώς αλλά
καί άπολέσαντες τό θάρρος των οί πολΐται ύπέστησαν σπουδαίαν είς τον χαρακτήρά των μεταβολήν μετά τίνος δυσκινησίας καί φιλοσοφικής άπαθείας
άποβλέποντες είς τήν αύριον, είς τό άγνωστον μέλλον.
Τά χωρία τής περιφερείας Διδυμοτείχου, Τσάκ-Πασά, Λαλά-Κουρουσού
καί Σεϋμέν έρημώθησαν είς όλίγιστον χρόνον άπό όλους τούς κατοίκους,τών
οποίων πολλοί μέν έσφάγησαν, οί δέ άπομείναντες έ'φυγον. Άπετέλεσαν δέ
τά χωρία αύτα τάς άπεράντους έκτάσεις τών τσιφλικίων δύο σημαινόντων
καί μάλλον αιμοχαρών αγάδων τού Χατζηεστρέφαγα καί τοΰ Κινλόγλου
Ά γά.
Είς τον αγρόν τού πρώτου έθήτευσεν αναγκαστικήν θητείαν αγρότου
μετά τής οίκογενείαςτΟ υ καί τών άροτριώντων κτηνών του ό πάππος, είς δε
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τ οΰ δευτέρου ό πατήρ του σήμερον εν Διδυμοτείχφ ζώντος είσέτι Γεωργίου
Λιόλογλου ηλικίας 111 ετών.
Κα'ι είναι μεν αληθές, δτι ώς διαμαρτυρίαι έμπρακτοι κατά τής έπιταθείσης τούτης -θηριωδίας των Τούρκων ανεφάνησαν σποραδικώς εις τό εσω
τερικόν τής Θρςκης άνδρες φιλοπόλεμοι και εκδικητικοί ποΰ επροτίμησαν
τον ελεύθερον αέρα των βουνών από τήν ανυπόφορη σκλαβιά, αλλά λόγφ
τής φΰσεως του εδάφους, τών πυκνοτάτων στρατιωτικών δυνάμεων, αί
όποΐαι περιήρχοντο τήν χώραν, κα'ι τοΰ πυκνοτάτου Τουρκη.οϋ πληθυσμόν,
ό'χι μόνον ουδεμίαν θετικήν έζυπηρέτησιν προσέφεραν εις τά συμφέροντα
του Γένους, αλλά και παραίτιοι έγένοντο ϊνα τά ελάχιστα εις βάρος τών
Τούρκων κατορθώματα αυτών, πληριυνωνται μέ τό αιμα, τάς μαστιγώσεις,
τά βασανιστήρια και τήν ατιμίαν χιλιάδων συμπατριωτών καί πολλών συγ
γενών των.
'Οπωσδήποτε τό φαινόμενον αυτό τής μεμονωμένης καί κατά τόπους
διεσπαρμένης κλεφτουργιάς εν Θράκη διετηρήθη επ’ αρκετόν καί κατά τους
μετά τήν έπανάστασιν χρόνους, μόλις δε μετά τον Κριμαϊκόν -πόλεμον έξηφανίσθη δτε, διά Χάτι Χουμαγιουν, ελευθερίου δηλονότι συντάγματος τό
όποιον παρεχώρησεν ό Σουλτάνος εις τούς υπηκόους του, εδόθη κάποια
έλευθερωτέρα πνοή εις τήν πολυβασανισμένην τού ραγιά ζωήν.
Άπομεινάρια τής κλεφτουργιάς εκείνης ενθυμοΰντυι οπωσδήποτε οί
σήμερον ύπέργηροι Θράκες, μέ τούς οποίους ήλθα είς επαφήν. Τοιοΰτους
περιέσωσεν ή υστεροφημία, εκείνους ποΰ είς ουδεμίαν κατά τών Χριστιανών
προέβαινον πράξιν, αλλά μάλλον ύπεστήριζον αυτούς, εβοήθουν τάς εκκλη
σίας, έπροίκιζον όρφανάς, έξεδικοΰντο καί κατεδίωκον τούς Τούρκους’ τοιούτους περιέσωσεν ή παράδοσις εν μέν τή περιφερείς Τσανδώς-Σηλυβρίας καί
Τυρολόης τούς Κωστήν Τγνάτογλου καί Παπάζογλουν, εν δέ τή περιφερείς
Διδυμ,οτείχου καί Άδριανουπόλεως τον Καπετάν Βαγγέλην καί τύν Καπετάν Λάζον.
Λίγα χρόνια μπροστά από τήν επανάσταση νοτίως τοΰ Διδυμοτείχου εις
χωρίον μικρόν, τοΰ οποίου τήν προτέραν ονομασίαν άγνοοϋμεν, Σουλιώται,
από τούς μάλλον δοκιμασθέντας κατοίκους τής μικράς επικράτειας τοΰ Σουλίου, έξαναγκασθέντες νά διασπαροΰν καί νά φύγουν από τήν ώμορφη κ’
ελεύθερη πατρίδα τους ήλθαν καί κατώκησαν είς τήν σημερινήν τοΰ Σουφλίου πόλιν. Καί ή συγγένεια τής ονομασίας τής πόλεως, τής οποίας ή πα
ραφθορά ίσως καί σκόπιμος νά είναι διά νά μή προκαλέση τοΰ φοβεροΰ
Σουλίου τό άκουσμα, τήν μανίαν τών άπανταχοΰ τής ’Οθωμανικής αυτο
κρατορίας διεσπαρμένων ’Αλβανών, ο τινες μόνοι ίσως είχαν πικράς καί άλ;
γεινάς αναμνήσεις από τούς άνυποτάκτους εκείνους κατοίκους τών βουνών
τής Ηπείρου, καί τά ονόματα τά παλαιά τών έν Σουφλίφ σήμερον δύο συ-
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νόικιών Κακοσούλι και Λέκα, ή ονομασία διαφόρων οικογενειών όμοιάζουσα
προς τάς καταλήξεις ονομάτων Σουλίου, ή ενδυμασία των κατοίκων ή προ
30ετίας και προ πάντων των γυναικών, εν πολλοΐς όμόία μέ την ενδυμασίαν
τών γυναικών του Σόυλίου, δλα αυτά μάς πείθουν, δτι ό κατά την έπανάστασιν δεινώς δοκιμασθείς Ελληνισμός τής Θρμκης ύπέστη ενοφθαλμισμόν,
απέκτησε μια καινούργια φλέβα, εμβολιάσθηκε μέ αρκετά Νεοελληνικό ήρωϊκό αίμα.
Καί ναι ιιέν δεν έχομεν νά παρατηρήσωμεν την εποχήν τής έπαναστάσεως οΰδέν είς το νεότευκτον εκείνο καί άσημον τότε χωρίον και διά τάς
προσφάτους πικράς αναμνήσεις τών νεοεποικισθέντων καί διά την έλλειψιν
τών φυσικών εκείνων γεωγραφικών στοιχείων τά όποια ύπεβοήθουν τούς
άγώνάς των είς τήν παλαιάν πατρίδα των, άλλ5 αι μεταγενέστεροι γενεαί
καί μάλιστα, δτε επί τής τελευταίας τριακονταετίας δεινός ήρχισεν ό άγώ’ν
περί έπικρατήσεως τών Βουλγάρων καί Ελλήνων έν τή Τουρκική αύτοκρατορίμ καί κατά τούς Βαλκαν. πολέμους καί ή παντοία τών Σουφλιωτών δράσις είς τήν έξυπηρέτησιν καί εύόδωσιν τών διαφόρων τού e. λληνισμού υπο
θέσεων, απέδειξε τήν ανωτέρω περί καταγωγής τού Σουφλίου παράδοσιν άσφαλεστέραν καί βεβαιοτέραν.
Ά λλ’ ή πόλις εκείνη, ή οποία υπέρ πάσαν ά'λλην πόλιν έλάμπαυνε τήν
Θράκην καί ηύξησε τά δικαιώματα αυτής επί τής ελευθερίας, είναι ή ξακου
σμένη καί πολυπαθής Αίνος.
Ή πόλις αυτή ποϋ είναι ξακουσμένη από τά 'Ομηρικά ακόμη χρόνια,
πού έχρησίμευσε ως γέφυρα μεταδόσεως πολιτισμού καί επικοινωνίας τής
Θρρκης μέ τάς άλλας τού ελληνισμού έξελιχθείσας χώρας, ή πόλις ή οποία
έγνώρισε πρώτη τάς Έλληνικάς νίκας καί τούς θριάμβους τού Ελληνισμού
καί έχρησίμευσε μεταξύ τών πρώτων εστιών διά τήν διάδοσιν καί έξάπλωσιν τού Χριστιανισμού, ή πλουσιωτέρα επί τής Τουρκοκρατίας πόλις δχι μό
νον διά τήν έπίδοσιν τών κατοίκων της περί τά ναυτικά, αλλά καί διά τήν
έκμετάλλευσιν τού ρείθρου τού "Εβρου καί δι5 αυτού ολοκλήρου τής Θρμκης μέχρι τής Φιλιππουπόλεως καί βορειότερον αυτής ακόμη, ή πόλις ή σφύζουσα από ζωήν καί πλούτον καί δι’ δλα τά παραπάνω καί κοντά σ’ αυτά
καί διά. τήν ξακουσμένην καί έξω τών ορίων τής Θράκης Πηλοπλαστικήν,
ή πόλις αυτή περιλαμβάνει είς τούς κόλπους αυτής έν εκ τών 25 θυμάτων
τής 17 ’Απριλίου 1821 τον Νεομάρτυρα Στέφανον εξ Αίνου τού οποίου,
κατά πληροφορίας Α. Σαμοθράκη, τήν έγγονήν ένυμφεύθη ό εκ Καλωτής
τής Η πείρου Νικόλ. Χατζόπουλος, διδάξας έν Αί'νφ, τούτου δέ θυγάτηρ
είναι ή νύν ενταύθα τιμωμένη μεταξύ τής παροικίας Αίνου ή Χατζοπούλου
Κλεοπάτρα. ’Αλλά πλήν τού μάρτυρος τούτου περιλαμβάνει είς τούς κόλ-^
πους αυτής 73 πολεμιστάς, οι όποιοι έσπευσαν θαρραλέοι, άψηφούντες
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πάντα κίνδυνον είς τούς αδελφούς αυτών καί έδωσαν υπέρ της έλευθερίας τής κοινής αυτής και γνωρίμου, είς τούς 'Έλληνας θεάς, δ,τι πο
λυτιμότερων είχαν : τό αιμά των. 'Ο κ. Β. Μυστακίδης άλλοτε υποδιευθυν
τής τού αύτοκρατορικού Μουσείου Κων)πόλεως μάς παραθέτει λεπτομερή
κατάλογον ένός έκάστου καί τού τόπου είς ον ήγωνίσθη καί έφονεΰθη έκα
στος, είς τό περιοδικόν σύγγραμμα (Θρακικά), περιοδικόν απαραίτητον διά
κάθε διανοούμενον Θράκα και είς τό όποιον περιοδικόν περικλείεται δσον
τό δυνατόν ή λαχτάρα, αί αναμνήσεις καί κάθε τι, πού μάς συνδέει με τήν
άλησμόνητή μας Θράκη. ’Άλλοι δέ εξακόσιοι Αίνΐται άναφέρονται έπιζήσαντες εν Έρμουπόλει τής νήσου Σύρου καί οί όποιοι άνήκοντες οχι μόνον είς
τήν Αίνον άλλα καί τήν Μάκρην καί τήν ιστορικήν Μαρώνειαν, ευκόλως
δισπλεύσαντες τό Αίγαΐον, προσέφερον τάς πολυτίμους αυτών υπηρεσίας,
εις τον αγώνα τής έπαναστάσεως1τούτους συναντώμεν κατά τό 1832 αναμέ
νοντας νά έποικισθώσιν είς τόπον δωρηθέντα είς αυτούς παρά τής έν Τροι
ζήνι Έθνοσυνελεύσεως, διότι ήτο είς αυτούς αδύνατον νά έπανέλθωσιν είς
τήν Αίνον μετά τήν κατάπαυσιν τού μεγάλου τής έπαναστάσεως άγώνος, ό
όποιος δεν έδικαίωσε τάς ελπίδας αυτών, αί όποϊαι έστηρίζοντο είς τήν ό"
λοσχερή έξ Ευρώπης έκδιωξιν τών Τούρκων.
"Οτε κατά τύ θέρος τού 1829 ό μεν Ρώσσος στρατηγός Pinbs είχε κα
ταλάβει τήν Αίνον ό δέ Ρώσσος ναύαρχος Έ ϋδεν, γνωστός από τήν προ μι
κρού ναυμαχίαν τού Ναυαρίνου, έσπευδε προς τήν Αίνον μέ τά πλοίά του,
απόσπασμα δέ 1500 ιππέων άποσταλέν υπό τού Πασά τής Θεσσαλονίκης
έβάδιζε προς τήν Κων)πολιν, οί Αΐνιοι ένθαρρυνόμενοι υπό τών Ρώσσων
καί στρατηγούμενοι ύπ’ αυτών διέλυσαν καί διεσκόρπισαν ολόκληρον, περισώσαντες άφ5 ενός τήν πόλιν των από τής άναποφεύκτου διαρπαγής έστέρησαν δέ καί τον Σουλτάνον αρκετά σημαντικής δυνάμεως ώστε κατά, τό
μέτρον τών δυνάμεων των συνετέλεσαν είς τήν δσον τό δυνατόν ταχυτέραν
σύναψιν τής γνωστής συνθήκης τής Άδριανουπόλεως διά τής οποίας έτέθησαν τά θεμέλια τού Ελληνικού κράτους.
Κατά πληροφορίας τού κ. Μ. Άλτιναμάζη, έξ Αίνου κατάγεται έπίσης
ό καπετάν Κούταβος; υψηλός, άγριος τήν φυσιογνωμίαν, νευρώδης, άπολέσας τών ένα οφθαλμών του έν ναυμαχίρ ό όποιος έπέζησε μετά τά γεγονότα
τής έπαναστάσεως καί ολίγα προ τού Κριμαϊκού πολέμου ετη ήλθεν είς Ά ·
δριανούπολιν, έφιλοξενήθη δέ υπό τού Άλτιναλμάζη Μανουήλ, αδελφού ή
θείου τού είς τήν μ.άχην τής Καρύστου φονευθέντος Αργυρίου Άλτιναμάζη ναυτικού έξ Αίνου, πάππου τής σημερινής μεγάλης πατριαρχικής τών
Άλτιναλμαζαίων οικογένειας. Είς τον οίκον τούτου έγινεν ή συνάντησίς του
μέ τον Κιπρισλή Μεμέτ πασάν ό όποιος μεγάλως έχάρη, άναγνωρίσας έν τώ
προσώπψ τού Καπετάν Κουτάβου τον πρώην άσπονδον εχθρόν του καί πο
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λέμιόν του. Ά πέθανε δέ ό Καπετάν Κοΰταβος εν πάσπ δόξη και τιμή έν Ά θήναις δπου ετιμήθη με διάφορα αξιώματα κατά την μετεπαναστατικήν αυ
τού έν ειρήνη δράσιν.
Άλλ" εκείνος, ποΰ ύπερέβη εις πατριωτισμόν πάντας τούς Θράκας καί
τοΰ οποίου τα έργα προσείλκυσαν τον θαυμασμόν καί τήν ευγνωμοσύνην
των μαχομένων αγωνιστών τοΰ 21, είναι 6 έξ Αίνου πλοίαρχος Χατζη-Άντώνιος Βισβίζης καί ή σύζυγός του Δόμνα Βισβίζαινα ή Θρροαώτισσα αυτή
Μπουμπουλίνα (1).
Κατά τάς άρχάς τοΰ "Απριλίου τοΰ 1822 λαμβάνει ό αξιόλογος καπετά
νιος "Αντών. Βισβίζης διαταγήν από τον Ά ρειον Πάγον τής 5Ανατ. Στερεάς
Ελλάδος νά βοηθηση μέ τό πλοΐόν του τήν πολιορκίαν τοΰ φρουρίου τοΰ
Εύρίπου. ’Αλλά ό γενναίος πατριώτης ό όποιος από τοΰ προηγουμένου
Σ)βρίου είχεν έπιδοθη εις τήν περιπολίαν τοΰ στενοΰ μεταξύ Εύβοιας καί
Στερεάς, τρέχοντας πάντοτε πρόθυμος καί εγκαίρως είς όποιονδήποτε σημεΐον
άντελαμβάνετο ότι εί^ον τήν ανάγκην του οι έπαναστατήσαντες τής "Αν.
Στερεάς Ελλάδος κάτοικοι, γενόμενος οΰτω παρήγορος μέν εις αυτούς άγ
γελος τρομερός δέ καί φοβερός διώκτης των Τούρκων, αρχίζει τήν φοράν
αυτήν μέ άγιον ενθουσιασμόν τό έργον του. Περισσότερον από κάθε άλλην
φοράν άπροφύλαχτα πλησιάζει μέ τήν «Καλομοίραν» του καί επιδίδεται άφωσιωμένος είς τό έργον του, αψηφώντας τά εχθρικά βόλια ποΰ πετοΰσαν δεξιά
καί αριστερά του. Καί σκοτώνεται ό τολμηρός πατριώτης,ό δνειροπόλος τής
ελευθερίας δπαδός, πάνω στή κρισιμότερη στιγμή τής πολιορκίας.
Θά έπερίμενε τώρα καθείς μας ν" άποσυρθή πιά τό τολμηρό μπρίκι
γιά νά πάη νά κλάψη τό σκοτωμένο καπετάνιο του.
Άλλ" αν ό καπετάνιος άπέθανεν δέν έμεινεν τό καράβι ακυβέρνητο. Ή
Δόμνα, ή τολμηρή Θρμκιώτισσα γυναίκα τοΰ καπετάνιου, ποΰ είχε πάρει προ
πολλοΰ τό βάπτισμα τοΰ πυρός άπάνου στο καΐκι τοΰ καπετάν Βισβίζη, άπ’
τον καιρό ποΰ βγαίνοντας άπ" τήν Αίνο συναντήθηκε ή «Καλομοίρα» μέ τά
Ψαριανά καράβια τοΰ καπετάν Γιαννίτση καί έλαβε μέρος στον βομβαρδι
σμό τοΰ Τουρκικού φρουρίου τής Αίνου, βλέπει πώς δεν έχει καιρόν νά χάνη
κλαίοντας τον άνδρα της. Διατάσσει αμέσως νά μεταφέρουν τό νεκρό σώμα
τοΰ άνδρός της στο αμπάρι γιά νά τό κλάψουν τά παιδιά του, καί αυτή μέ
τον ύπαρχηγό τοΰ πλοίου, τον καπετάν Σταυρή, συνεχίζει τό έργον της.
Ή πολιορκία εκείνη παρετάθη μέχρι τέλους "Ιανουάριου τοΰ 1823 έως
δτου άνεχώρησεν έκεΐθεν ό Ά ρειος Πάγος, μέχρι τότε δέ δέν έπαυσε ή Δό
μνα προστατεύουσα τούς έπαναστατημένους πληθυσμούς τής έναντι τής1

(1)

Τά περί Βισβίζη ίδέ έν σελίδι 18 έξ. τοΰ παρόντος έργου.
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Εύβοιας Στερεάς Ελλάδος. Τό δνομα τής Δόμνας Βισβίζαινας, ήτο τόσον
σεβαστόν, ώστε τήν εποχήν εκείνην προεφέρετο από τά χείλη δλων, καί τόση
ήτο ή εμπιστοσύνη δχι μόνον των απλών στρατιωτών άλλα καί τών αρχηγών,
ώστε οσάκις επρόκειτο αρχηγοί αντίπαλοι κατά τήν πρώτην εκείνην εποχήν
τού εμφυλίου εν τή έπαναστατημένη Έλλάδι σπαραγμού νά προέλθωσιν εις
συνεννοήσεις, ελλείψει εμπιστοσύνης, ώς έδαφος φιλικόν έξέλεγον τό πλοΐον
τής Βισβίζαινας. Ε πά νω στή «Καλομοίρα» πολλές φορές συνηντήθη ό Νικηταράς μέ τον Όδυσσέα Άνδρούτσον.
Καί έ'τσι ή Θρακιώτισσα Δόμνα Βισβίζαινα μέ τον ηρωισμόν της καί
τήν προς τήν πατρίδα αγάπην της άνεδείχύη όχι μόνον τού άνδρός της αξία
άλλα καί τής συγχρόνου καί μεταγενεστέρας Ελληνικής γενεάς σέμνωμα
καί καύχημα.
Μά από τήν πολλή χρήσι καί τή μεγάλη φύορά ή «Καλομοίρα» έπαυσε
πλέον νά είναι τό υπερήφανο καί τολμηρό καράβι, πού αψηφούσε τού εχ
θρού τής μπάλλες καί τής σφαίρες.
Καί ή Βισβίζαινα άποχωρήσασα σ’ ένα φτωχό καί ταπεινό σπητάκι τής
Σύρου μαζύ μέ τά παιδιά της εζοΰσε ευτυχισμένη καί ευχαριστημένη γιατί
αξιώθηκε νά δή τά όνειρά της πραγματοποιηθέντα, νά ίδή ένα κομμάτι
Ελληνικής χώρας ελεύθερο.
“Ο,τι όμως αποτελεί καύχημα καί σέμνωμα γιά τά Ελληνόπουλα τής σή
μερον είναι ό μικρός υιός τής Δόμνας Βισβίζη.
"Οταν ό στρατηγός Ρός ήλθεν από τά φιλελληνικά κομιτάτα τού Παρι
σιού νά πάρη στά 1824 μερικά Ελληνόπουλα γιά νά τά λανσάρη στο Πα
ρίσι, νά σπεύσουν δλοι δσοι ήθελαν ν ’ αξιωθούν νά ίδούν Ελλάδα έλευθέραν, νά βοηθήσουν μέ χρήματα, μέ ενδύματα, μέ τροφή καί πολεμοφόδια
τούς μαυρισμένους από τή μπαρούτι καί τής πολεμικής αντάρας τον καπνό
"Ελληνας, παρέλαβε μαζύ του τούς απογόνους τού Γιαννίτση, τού Μπότσαρη, τού Μπαλάσκα καί τού Κανάρη καί τον ώμορφότερο καί μεγαλύτερο
γυιό τής Βισβίζαινας.
Ή έμφάνισις εκείνη ή ομαδική τών Έλληνοπαίδων συνεκλόνισε δλους
τούς Παρισινούς καί μέ τήν ποιητικήν καί φλογέράν πνοήν τού Σατωβριάνδου καί τού Ούγκώ ό συγκλονισμός μετεδόθη καί εις τούς φιλελληνικούς
κύκλους ολοκλήρου τής Εύρώπης.
Εις τό Εθνολογικό Μουσείο μας διατηρείται ζηλότυπα έν άντίγραφον
τής χαλκογραφίας τού μικρού Βισβίζη πού σάν ώμορφώτερος καί έκφραστικώτερος τύπος από τά συνομήλικα του Ελληνόπουλα τής συντροφιάς του
έτυχε τής προστασίας τής μαντάμ Ρεκαμιέ καί τής επί Ελληνική καταγωγή
καυχωμένης δουκίσσης δ9 Άμπρεντές.
’Αντίτυπα τής χαλκογραφίας αύτής έπωλούντο σ9 δλο τό Παρίσι καί
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σ' όλη τή Γαλλία αντί μεγάλων ποσών, τά όποια έδωρούντο ύπό τών αγορα
στών στο φιλελληνικό κομιτάτο για την αγορά πολεμοφοδίων.
Κάτω δε από την ώρ ιίαν χαλκογραφία είναι σημειωμένοι αί εξής
μητρικά) συμβουλαί και παραγγελίαι : «Θά υιοθέτησης και θά δφείλης τήν
άνάπιυξίν σου εις τήν Γαλλικήν γενναιοδωρίαν. ’Ίσως δεν θά ζώ όταν θά
έπιστρέψης. Σκέτβου όμως ότι πρέπει νά εκδίκησης τον πατέρα σου» (1).
'Η χαλκογραφία μάς παρουσιάζει τό Θρρκόπουλο είς τάς άρχάς τής
εφηβικής ηλικίας, μέ ενδυμασίαν ρουμελιώτη λεβέντη, μέ σκουφάκι κολλη
μένο σχεδόν στο κεφάλι του, μέ μαλλιά άκοπα μακρυά κα'ι σγουρά, φθάνοντα
από του; δυο κροτάφους εις τούς ώμους μέ χάρη καί κομψότητα καί τέχνη·
μέ πρόσωπο ελαφρώς μελαχροινό, μέ μάτια καί φρύδια κατάμαυρα. 'Η όλη
τού προσώπου έκφρασις μά; φανερώνει παιδί ποΰ δέν είναι ξένο στά γυρί
σματα τής τύχης, που είναι ζυμωμένο μέ τής πίκρες καί τές φουρτούνες τής
ζωής του καί τοϋ γένους του’ ή φυσιογνωμία του μάς παρουσιάζεται αντι
προσωπευτική τού τ όπου τής τότε νέας Ελληνικής γενεάς, ή οποία πιστευουσα είς τό δίκαιον τά>ν αγώνων τής φυλής ατενίζει μετ’ εμπιστοσύνης καί
πεποιθήσεως εις τό μέλλον.
Τά μάτια του καθαρά καί όλάνοιχτα μάς παρουσιάζουν τήν αγνότητα
καί τήν ιερότητα τής 'Ελληνικής ’Ιδέας ή οποία διά των αγώνων καί των
προσπαθειών αυτής επιδιώκει νά έπιβληθή είς τάς συνειδήσεις φίλων καί εχ
θρών μ,έ τό δίκαιόν της καί τό μεγαλεΐόν της.
’Αναμφιβόλους ό Βίκτωρ Ούγκώ όταν στο 1827 έκαμε μίαν ωδήν στο
Ελληνόπουλο τής Χίου, ώς πρωτότυπον έλαβε τον μικρόν Βισβίζην γιά νά
μάς παρουσιάση τό πικραμένο καί πολυβασανισμένο 'Ελληνόπουλο, πού τό
ξέχασε τό μαχαίρι τού Τούρκου, σκεπασμένο από μιά αγράμπελη σάν κείνο
ξεχασμένη, μέ τά μαλλιά χυμένα στους ώμους, μέ σκυμμένο τό κεφάλι, μέ τήν
ψυχήν περίλύπον. Καί όταν ό ποιητής τό ρωτά τί θέλει νά τό χαρίση διά νά
παύση τά δάκρυα, άπαντά εκείνο : «Βόλια εγώ θέλω καί μπαρούτι». Στή νέα
Θρμκική νεοελληνική γενεά χαρίζοντας αυτές τής τελευταίες γραμμές εκφρά
ζω τήν ευχήν, ή οποία είναι καί όλων ημών, οι όποιοι τούς παρακολουθοΰμεν σήμερον είς τον αθλητισμόν, σχολικόν καί κοινωνικόν στίβον τής ειρη
νικής βιοπάλης καί εκείνων πού έχυσαν τό αιμάτω ν γιά νά ελευθερώσουν
τήν πολυπαθή αυτή χώραν, νά άναδειχθοΰν άξιοι τών προσδοκιών τού ’Έ 
θνους γιά νά μπορούν υπερήφανα νά μάς λέγουν : « ■£.«,μ ε ρ ώ σ τ ε μ, α ς .
Έ γ ιν ή χ α μ ε χ χ λ ύ τ ε ρ ο ί1

(1)
Έ ν ten καταλύγφ της έκΟέσεως τής 25 Μαρτίου 1884 άριθ-μ. 81 σ. 23 ό Δημήτρ. Γρ.Καμποΰρογλους έξέθετο τό π α ν τζά ρ ι τής αγωνίστριας Δόμνης Α. Βισβίζη.

Η
ΚΑΤΑ

Σ ΩΖΟΠ ΟΛI Σ

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ

ΕΠ ΑΝΑ ΣΤΑ ΣΗ .

[ Ά π ό ϋ π α ιίμ α έκ τ η ς £ν ^ ε ιρ ο γ ρ ά φ ιο ισ τ ο ρ ία ς
τ η ς Σ ω ζ ο π ό λ ε ω ς ύ π ό Ι(, Ι Ι α π α ϊω α ν ν ίό ο ν ,]

"Από τής θεμελιώσεως αυτής ή Σωζόπολις ("Απολλωνία) 5 ,0 π. Χρ. διετέλει αυτόνομος μέχρι του 428 π. Χρ. δτε ό βασιλεύς των "Οδρυσών Θρα
κών Σιτάλκης, κατέστησεν αυτήν φόρου υποτελή. Ύπόφορος διετέλεσεν αυτή
κα'ι έπί των διαδόχων αυτοΰ μέχρι τοΰ 342,δτε κατά την τρίτην εκστρατείαν
τοΰ βασιλέως τής Μακεδονίας Φιλίππου εν Θρφκη, ευχαρίστως άπαλλαγεισα
από των Θρακών, συνεμάχησε μετ" αυτοΰ.
Μετά τον θάνατον τοΰ Μ. "Αλεξάνδρου ΰπήχθη είς τό Θρρκικόν βασι
λέων τοΰ Λυσιμάχου, δστις καταργήσας την αυτονομίαν αυτής, έγπατέστησε
φρουράν Μακεδονικήν. Κατά την εποχήν αυτήν ή "Απολλωνία διετέλει μέλος
τής εν τφ Εΰξείνφ Πενταπόλεως.
Τό 72 π. Χρ. ΰπέκυψεν είς τά νικηφόρα δπλα των Ρωμαϊκών λεγεώνων·
Τό δνομα τοΰ βασιλέως τής Θράκης Ροιμητάλκου μνημονευόμενον έπί
ενός άνεκδότου ετι αΰτοκρατορικοΰ τής Απολλωνίας νομίσματος καί επί
μαρμάρινης στήλης, μας δίδει τό ένδόσιμον να παραδεχθώμεν ό'τι ή Θρρικική
διοίκησις διετηρήθη εν "Απολλωνίφ καί μετά τήν υπό τών Ρωμαίων κατάκτησιν αυτής. Καί τό επί έτέρας δέ επιγραφής άναφερόμενον πρόσωπον μέ
τό καθαρώς Θρφκικόν δνομα τοΰ Μητόκου, ενισχύει τήν γνώμην μας ταΰτην·
Έ π ί τοΰ Ρωμαίου αΰτοκράτορος Κλαυδίου (268-270) ΰπήγετο είς τήν
"Αστικήν στρατηγίαν καί έπί τοΰ αΰτοκράτορος Διοκλητιανοΰ (384 μ. Χρ.)
υπό τό νέον πλέον αυτής δνομα άπετέλει μέρος τοΰ θέματος Αίμιμόντου.
Μετά τον διαίρεσιν τόΰ Ρωμαϊκοΰ κράτους, ου τό "Ανατολικόν μέρος
έλαβε τό δνομα τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ή Σωζόπολις ΰπήγετο από
τοΰ 679 είς τό ΘρςικΙκόν θέμα καί τελευταΐον έπί τής Μακεδονικής Δυνα
στείας (866 μ. X ) είς τό θέμα τής Μακεδονίας, τής οποίας πρωτεύουσα ήτο
ή "Αδριανοΰπολις.
Περαστικοί έντεΰθεν κατά τό 1206 ήσαν καί οι Σταυροφόροι.
Προσωρινώς άπετέλεσε μέρος τοΰ Βουλγαρικοΰ κράτους καί είτα κατά
τό 1352 έκυριεΰθη καί έλεηλατήθη υπό τών Γενουατών.
Κατά τήν πρώτην αυτής υπό τών Τοΰρκων άλωσιν (1370) άναφέρεται
ώς άνήκουσα είς τήν επαρχίαν τής Θρμκης "Ιντζιγίς.
Μετά δυο δμως έτη έπαναστατήσασα έπολιορκήθη ματαίως υπό τοΰ
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Σουλτάν Μουράτ επί 15 ημέρας. Κεκμηκώς δέ ήδη έκ τής πολιορίας ό Σουλ
τάνος (λέγει ό ιστορικός τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας Χάμμερ) άπεχώρησεν εις θέσιν «Καβάκια», καταλιπών μόνον ολίγον στρατόν προς περικυκλωσιν, δτε μέρος των τειχών καταρρεΰσαν ήνοιξε δίοδον εις τούς πολιορκητάς. "Ο Μουράτ, δτε έμαθε την εΐδησιν ταΰτην ήν προσκεκλιμένος υπό
πλάτανον, δστις έ'κτοτε έκλήθη «ευδαίμων πλάτανος», τό δέ φροΰριον ώνομάσθη «Τανρί Γκιδουγί» ήτοι θεόβλητον.
Ε ντα ύθα ό Χάμμερ αναφέρει καί τό εξής γεγονός, έρανιζόμενος τούτο
έκ των ’Οθωμανών χρονογράφων καί τό οποίον χαρακτηρίζει ως μύθον. Οι
’Οθωμανοί χρονογράφοι άποδίδουσι τήν εισαγωγήν τών χρυσοποίκιλτων
σκούφων ως κάλυμμα τής κεφαλής τών αύλικών καί τού Σουλτάνου είς αι
τίαν προελθούσαν κατά τήν έκπόρθησιν τής Σωζοπόλεως. Γράφουν λοιπόν
δτι, δτε οί πολιορκηταί άπεχώρουν έκ τής Σωζοπόλεως μετά πλουσίων χρυ
σών καί αργυρών λαφύρων, ό Μουράτ ιδών στρατιώτην φέροντα επί κεφα
λής χρυσήν κύλικα μή κρυπτομένην καλώ$ κάτωθεν τού καλύμματος του,έπέπληξεν αυτόν, διότι έκρυψε τό λάφυρον τού οποίου τό 1)5 άνήκεν ε’ις τό
γαζοφυλάκιον. Καί δμως, επειδή ήρεσεν εις αυτόν ή έπινόησις τού στρατιώ
του, ου μόνον έδωρήσατο αύτώ τήν κύλικα, αλλά καί προς άνάμνησιν είσήγαγε τά χρυσοποίκιλτα ύποκαλύμματα, τά όποια έ'κτοτε έφερον οί σωματο
φύλακες καί άλλοι αύλικοί. Καί αυτός οΰτος ό Σουλτάνος, εΐ καί ήγάπα τήν
λιτότητα, έκάλυψεν έσωθεν τό κάλυμμά του διά χρυσού. Καταλήγει δε ό Χάμ
μερ άναφέρων, δτι ή συνήύεια τής σκούφιας παρά τοϊς Όθωμανοις υπομι
μνήσκει έτι καί νύν, τήν υπό τού Τούρκου στρατιώτου κατά τήν λεηλασίαν
τής Σωζοπόλεως άρπαγεϊσαν χρυσήν κύλικα.
Άποδοθέντων δμως μετά τεσσαρακονταετίαν, ήτοι τό 1.413 υπό τού
Σουλτάν Μωάμεθ Α' είς τούς Βυζαντινούς απάντων τών παραλίων τού Εύξείνου κάστρων, διετέλεσεν έτι ή ϊωζόπολις υπό τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν
μέχρι τής υπό τού Σουλτάν Βαϊαζίτ Β' καταλήψεως καί τών τελευταίων
τούτων λειψάνων τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
’Έκτοτε οι Σωζοπολιται διετήρησαν άκμαΐον τό εθνικόν φρόνημα καί
διά τούτο ή Έλλ. Έπανάστασις εύρεν αυτούς προθύμους προς ένοπλον εις
αυτήν συμμετοχήν.
Οί προύχοντες αυτής με επί κεφαλής τον Μητροπολίτην Παΐσιον Πρικαΐον, εκ χωρίου Μένιτες τής ’Άνδρου, φίλον καί προστατευόμενον τού Έ θνομάρτυρος ΓρηγορίουΕ', ύποβοηθούμενοι χρηματικώς υπό τών εν Ρενίφ
καί Ίασίφ συμπολιτών αυτών I. Κωνσταντινίδου καί Κ. Παναγιώτου κατηχηθέντων υπό τού Παπαφλέσσα, προετοιμάζουσιν είς τήν γενέτειραν δπλα
καί φυσίγγια, μή άποδυσπετούντες όπως φονεύσωσι καί ύποπτόν τινα ΰπηοέτην των.

°Π Σωζόπβλις Mara την Έ λλην. άηανάοτασιν
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Ά λλ’ ήΤουρκική κυβέρνησις τεθείσα επί τάϊχνη αυτών τον μεν αείμνη
στον Μητροπολίτην Παΐσιον οδηγεί δέσμιον εις Κωνσταντινοΰπολιν δπως
άποτίση τον δι’ αγχόνης θάνανατον (1) τούς δε πρού'χοντας .X' Άσλάνην
Άντωνάκην Σκουλόγλου, ίερέως τον βαθμόν, (εξ οΰ ή μετέπειτα οικογένεια
X' Άσλάνογλου), Θανασάκη Θανάσογλου (εξ οΰ αι οικογένειαι Άθανασιάδου καί Ίωαννιδών) καί Μπαλασάκην Σφέτκου, άπαγχονίζει εις Άγχίαλον,
σωθέντος μόνον τού Άσλάνη Δ. Σκουλόγλου, τη έπεμβάσει τοΰ φίλου του Διοικητού Βιδινίου Χουσεΐν πασά, καί έξορισθέντος εις Ρόδον, όπόθεν επα
νήλθε μετά εξαετίαν.
"Οτε δέ ή "Οθωμανική Κυβέρνησις, ϊνα καταρτίση στόλον άξιόμαχον
ήναγκάσθη νά προσλάβη εις τα πλοία της, καταναγκαστικώς καί "Ελληνας
των παραλίων τής Μαύρης Θαλάσσης, τότε πολλά σπίτια τής Σωζοπόλεως
εδωκαν καί τον φόρον τούτον τού αίματος.
Γερόντων μάρτυρίαι έπεβεβαίωσαν τήν παράδοσιν, δτι ό Γεώργης Ράλλη, (αδελφός τού Νικόλα Ράλλη γεννάρχου τής οικογένειας των εν Σωζοπόλει Ραλλιδών διακριθέντων πάντοτε επί φιλοπατρίφ), ό Θοδωράκης Πινάκογλους, Ν. Μελεγχάρης, Γιάννης Μαστροδημήτρογλους, Πουτσιτέλλας,
ΦραγκογΊάννης, Γεωργάκης Τσάντογλους, Δ. Πετρινόγλους, Κωνσταντάς
Χρούσογλους, Κοτότσος, Αυγερινός, Ζήσης Άγγελέσας, Γιάννης Τσερκέζογλους, Δ. Μπότσης, Δ. Πρατσόλης, Πασχάλης Κατσοΰλιογλους καί Άσλάνης Πλανίτσας, παρευρέθησαν εις τήν έν Ναυαρίνφ ναυμαχίαν, εκτός τού τε
λευταίου, δστις άποθανών κατά τον μεταξύ 'Ναυαρίνου καί Πατρών πλούν
τού στόλου έτάφη έν Κυπαρισσίμ. Μερικοί δ’ εκ των λοιπών διασωθέντες
εις τήν παραλίαν μετά τήν καταστροφήν τού τουρκο-Αΐγυπτιακού στόλου
καί ένωθέντες μετά τών Ελλήνων έπολέμησαν προς τούς Τούρκους, ολίγων
μόνον επανελθόντων εις τήν γενέτειραν.
Π ο ίφ ά δ ο α & ς.
’Ήόανε συνεφιασμένη καί βροχερή ή μέρα πού ήρτ’ ένας πασάς στή
Ζόπολι. Τ ’ ασκέρι όου τ’ άφκε δξω πέ άή πολιτεία κι’ αυτός πέ τοΐς άξιωμακοΰς του, τράβηξε ίσια γιά άή Μητρόπολι. ’Ήάασι οΰλοι τέσσερης. eH Μητρόπολι ήόανε έρημη, γιατί μπροστήτερα πέ κάμποσο καιρό do Δεσπότη do1

(1) Κατά τινα τοπικήν παράδοσιν οδηγούμενος οδτος εις Κωνσταντινοΰπολιν
άπεβίωσε καθ’ οδόν, δπου ευσεβείς τινες Χριστιανοί τοΰ Σαμοκοβίου Θράκης άψηςροϋντες πάντα κίνδυνον,τυλίξαντες τό Ιερόν αύτοϋ σκήνος εντός ψάθας έθαψαν αυτό
εις άπόκεντρον μέρος τοΰ δάσους. ’Απόγονοι έκ δύο αδελφών αύιτοϋ, τοΰ Νικολάου
καί Δημητρίου μετηνάστευσαν ήδη εις ’Αθήνας καί Θεσσαλονίκην.
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Μπαΐσιο dov έστείλανε δεμένο στη Μπόλη για κρέιιασμα. Ηΰρανε ’κεΐ μόνε
do γέρω Γιαννάκη τού Παρασκεά, do καάυλανάφτη. Dov έδωκανε νά συργιανίση τ’ άλόγατα κ’ υστέρα dov έστειλ’ δ πασάς νά καλέση τοΐς πρώτους
τοΰ χωρίου. "Οσοι η αΰτουνούς δεν έκρεμάστηκαν στην Άχελώ, πού ήάανε
στημένη ή κρεμάλα, πήγανε τώρα καί κρυφτήκανε δω καί κεΐ. Τά γεναικόπαιδα μαζωμένα στην έκκλησιά τ’ ’Ά ϊ-Γιάννη τοΰ Θεολόγου, παρακαλούσανε
do Θεό νά βοηθήση γιά νά γλυτώσουνε πέ τοΐς Τούρκους π’ ακόνιζαν ό'ξω
στής »Μισαριές» τά γιαταγάνια άους. Είχε βγή Σουλτανικό φερμάνι νά σφά
ξουνε τοΐς ραγιάδες.
Βράδυασε' κανείς πέ τοΐς προεστούς δε φάνηκε. Οί Τούρκοι πέ άή λύσ
σα έτριζαν τά δόόια όους. 'Ο γέρω Γιαννάκης δμως ατού ήάανε κεΐ. Δού
λευε τώρα καί τόσα χρόνια ’ς τον Ά ϊ-Γ ιώ ργη καί τώρα τοΐς Τούρκους θά
φοβηθή; Dov έφώναξ’ ό πασάς. Τ ’ άλόγατα dov είπε νά τά βάλης κριθάρι,
νά τά κάνης τιμάρι καί πόψε νά τά δέσης μεσ’ τήν έκκλησιά «Πέκιεϊ έφεντίμ» dov είπε. Μέσα’ τήν αυλή τής Μητρόπολις ήάανε ή έκκλησιά τ’"ΑϊΓεώργη. Τ ’ άλόγατα δ Γέρω Γιαννάκης τά ’δεσε ’ς τό πλάι τής Έκκλησιάς
ποκάτου πέ τό πάτωμα τού γεναικίτη' ούλο δμως μέσα ’ς τή περιοχή τής
έκκλησιάς. ΤΙ νά κάνη Βασιλικιά διαταγή θεϊκιά οργή. Τ ά ’δεσε καί φύλαγε
νά κάνη τό θάμμά άου δ "Αϊς-Γιώργης.
Πέρασανε τά μεσάνυχτα' άκούει φωνές μέσ’ στή κάμαρα πού κοιμούύαν
ό πασάς μέ τοΐς συντρόφους του. Τί τρέχει ; Ό "Αϊς Γεώργης μέ τό καμιτζίκι άου έδερνε do πασά στον ύπνο άου. Πέρνει τοΐς συάρόφους του κατε
βαίνουνε ’ς τό μέρος πού ήάασε τ’ άλόγατα δεμένα. Καί τά τέσσερα πεσμένα
κατά γής ποδοκλοτσοϋσαν γιά νά ψωφήσουν. ’Έ φυγε μέ τούς συάρόφους
του τρεχάτος κι’ ούτε πιά μαθεύτηκε πού πήγε.
’Έγραφον κατά μήνα Μάϊον τού 1930 έν Βυζαντίφ Θεσσαλονίκης.
ΚΩΝΣΤ,

ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚ Κ Λ Η ΣΙΑ Ι
Γεωργάκης Σαΐρογλους. Οΰτος ήν Σαράντα έκκλησιώτης. Κατά τάς παραμονάς τής Ελληνικής Εθνεγερσίας τού 1821 καθήμενος εσπέραν τινά έν
τφ καφενείφ ειδεν εισερχόμενον άγνωστον ’Οθωμανόν ιδιώτην, σχεδόν ρακένδυτον και κατάβρεκτον εκ τής κατ’ εκείνην την ώραν πιπτούσης ραγ
δαίας βροχής. Τον άγνωστον τούτον έφιλοξένησεν έν τή οικία του κατά τήν
νύκτα εκείνην, κατά τα τότε έπικρατούντα έθιμα τής φιλοξενίας, προς δε
και καθαρά καί στεγνά προσέφερεν αύτφ ενδύματα. Τήν έπομένην ό άγνω
στος άνεχώρησεν καί ουδέ πλέον έπανήλθεν εις τον νοϋν του Σαΐρογλου, ό 
ποιος τις ήν ό φιλοξενηθείς άγνωστος.Παρήλθον εκτοτε δυο ολόκληρα έτη καί
έίεδόθη Σουλτανική διαταγή προς άποκεφάλισιν των απανταχού τής Τουρ
κικής Αυτοκρατορίας προυχόντων Χριστιανών των οπωσδήποτε ένεχομένων
εις τήν έπανάστασιν.
Οι προύχοντες του Βιλαετιού Άδριανουπόλεως σιδηροδέσμιοι ήχθησαν
εις Σαμακόβιον καί μεταξύ αυτών καί ό Γεωργάκης Σαΐρογλους, δστις, αντί
νά όδηγηθή εις τήν φυλακήν ή τήν αγχόνην, ήχθη ενώπιον τού εκτελεστού
τών Σουλτανικών αποφάσεων.
Ουδέποτε έπήλθεν εις τον νούν τού Σαΐρογλου, δτι ό παρ’αύτού φιλο
ξενηθείς προ δυο ετών άγνωστος, ήτο έμπεπιστευμένος τότε τού Σουλτάνου
πασάς, περιερχόμενος τάς Ό θω μανικάς επαρχίας χάριν κατασκοπείας.
CH άναγνώρισις έγένετο τη υπενθυμίσει τού πασσ: καί ό Σαΐρογλους
αντί της αγχόνης άπηλαυσε της ύψίστης τιμής νά παρουσιασθή κατά σύσταοιν του πασά, ενώπιον τού Σουλτάνου. Έ κ τούτου άποιλλαγή από βεβαίου
θανάτου, τιμητική σπάθη καί άλλα προνόμια καί τιμαί υπήρξαν ή αμοιβή
τής φιλοξενίας εκείνης. Προς τούτοις δέ καί ό υιός αυτοί! ’Αθανάσιος εϊσήχθη δωρεάν εις τήν έν Κωνσταντινουπόλει Αύτοκρατορικήν Σχολήν, ής άποφοιτήσας διωρίσθη Ταπουτζίμπασης (Ανώτερος υπάλληλος τού Κτηματολο
γίου) τού Βιλαετιού Άδριανουπόλεως.
Κατά τήν υπηρεσιακήν δέ περιοδείαν του άνά τήν Θράκην έπεσκέφθη
καί τήν Σωζοΰπολιν. ΟΙ προύχοντες αυτής έχοντες κο'ΐνοτικάς γαίας διεκδικουμένας υπό τρίτων καί θέλοντες νά καθυποχρεώσουν αυτόν, έκτος τών
άλλων περιποιήσεων έξέδραμον μετ’ αυτού εις τό Μεγάλο νησί προς διασκέδασιν. Έ κεΐ κατόπιν εύθυ,μίας έψαλε μελφδικώτατα ο τότε ιεροψάλτης μου
σικός ’Αντώνιος Χρηστίδ ης καί τόσον πολύ ηύχαρυστήθη έκ τής μελη>δίας
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αΰτοΰ ό Σαΐρογλους, ώστε άπεκάλεσεν αυτόν Τέρπανδρον και εκτοτε έφερεν
τό έπώνυμον τοΰτο.
Κ. ΠΑΠΑ ΓΩΑΝΝίΔΗΣ
\

Ά .π α γ χ ο ν & σ μ .ο Ι έν Χ α ρ ά ν τ * ’1Ε3ι««λ^β£α6ς·
Ή μήνις του τυράννου κατά τό 1821 έξεδηλώθη έν Σαράντα-Έκκλησίαις διά του απαγχονισμού των προκρίτων Κωνσταντίνου 'Ιερέως, Χατζή
Μαζαράκη, Χατζή Δημητράκη καί Χατζή Νικολάου των αύταδέλφων.
Οΰτοι μυηθέντες εις τά τής φιλικής εταιρείας καί άνταλλάσσοντες τά
συνθήματα του δεινού άγώνος έν γραφαΐς τεθωρακισμέναις υπό τά πέταλα
των διαγγελέφν ίππων, κατώρθουν νά εύρίσκωνται εις επικοινωνίαν μετά
των λοιπών συναγωνιστών καί ουτω μεταδίδοντες κμί αποδεχόμενοι τάς δέ
ουσας οδηγίας διετήρουν συνοχήν τών ενεργειών καί δράσεων του έξεγερθέντος Πανελληνίου.
Ό 'Ιερευς Κωνστάντιος ό νυχθημερόν υπέρ τής τοΰ ’Έ θνους -έλευθε*·
ρίας ου μόνον δεόμενος τοΰ Ύψίστου, αλλά καί ένθαρρΰνων τό ποίμνιόν
του ήτο ό μόνος ιερευς κατά την περιφέρειαν ταΰτην καί διδάσκαλος αντά
ξιον υιόν άναθρέψας τον αοίδιμον διδάσκαλον γνωστόν υπό τό ό'νομα « Α ό ακα,λος Γ&άννιης», τον ίδόντα τον πατέρα του άπαγχονισθέντα καί τάς
πρώτας γνώσεις επί ήμισυ αιώνα εις πολλάς εκατοντάδας παίδων μετά ζή
λου ένθέου μεταλαμπαδεΰσαντα.
Ό Χατζή Μαζαράκης ήν έ'ξοχον μέλος τής Κοινόιητος,ιήν θέσιν ίου καί
τήν παρά τώ ’Έ θνει ύπόληψιν του μεταχειριζόμενος υπέρ τοΰ προς τό ’Έ 
θνος άγαθοΰ.
Οί αδελφοί Χατζή Δημητράκης καί Χατζή Νικολάκης ύπερέχοντες κατά
πλούτον πάντων τών πολιτών έχρώντο.οΰχί υπέρ ιδίας άπολαΰσεως άλλ’ υ
πέρ τής εΰκλείας τοΰ ’Έθνους καί εις τά αισθήματα ταΰτα πάντες Ινεπνέοντο από τήν φυσίζωον αύραν τής ελευθερίας καλώς σκεπτόμενοι, δτι τά
κατά κόσμον αγαθά έδωρήθησαν υπό τοΰ Θεοΰ εις τον ά'νθρωπον υπέρ τοΰ
γενικοΰ καλοΰ καί τής γενικής ευτυχίας.
'Ο έτερος τών αδελφών αοίδιμος Χατζή Δημητράκης καί κατά τήν έσχάτην ώραν τής ζωής του θέλων νά μεταδώση θάρρος γενναιοψυχίαν καί καρ
τερίαν εις τους φίλους καί όπαδοΰς του έτόλμησε ν’ άποτείνη λόγους παρη
γορητικούς καί ενθαρρυντικούς, τοΰθ’ δπερ έκίνησεν τήν μανίαν τοΰ τουρ
κικού ό'χλου, ό όποιος ώρμησε κατ’ αύτοΰ προς σπαραγμόν, άλλ’ ούτος ώ
σπερ οί πρώτοι μάρτυρες Χριστιανοί, περιφρονών πάντα καί όρεγόμενος τοΰ
ενδόξου θανάτου, διά τών ιδίων του ποδών άπεμάκρυνε τον υπό τούς πόδας
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του όκρίβαντα τής αγχόνης καί επέσπευσε το τέλος τής αγωνίας. Καί τοΰτο
είναι τρανή άπόδειξις τής μεγάλης έλπίδος, ήν έτρεφε περί του μέλλοντος
του έθνους. Καί θά εξετείνετο τό κακόν καί δι* άλλους, εάν μή αί άντάξιαι
σύμβιοι αυτών, προσφέρουσαι τά κοσμήματα αυτών καί δλην των την πε
ριουσίαν έξιλέουν τήν μήνιν καί προελάμβανον την γενίκευσιν του κακού.
Δεν έτρεμον οι αοίδιμοι προ τοΰ θανάτου, άλλ’ ώς γνήσιοι Χριστιανοί
καί ακραιφνείς "Ελληνες καί μέ προφητικήν έλλαμψιν, δτι δ άκήρατος αυτών
θάνατος θά έπότιζε τό δένδρον τής ελευθερίας τοΰ "Εθνους καί οίονεί βλέποντες καί δραματιζόμενοι τήν κυανόλεΌκον υπέρ τάς κεφαλάς των, γαλή
νιοι σταθεροί καί καρτερικοί μετ’ ευχαριστιών προς τό θειον, διότι ήξιοΰντο
τοιούτου φωτοστεφάνου αθανασίας, παρέστησαν εις τον τόπον τής αγχόνης
εν τή ΚεντρικΓ) αγορά τής πόλεως, ένθα ήσαν άλλοτε τά κρεοπωλεία αυτής
δπου εσώζοντο ακόμη μέχρι πρό τίνος χρόνου καί οι κρίκοι τής αγχόνης,
ή δέ άνωθεν θεία δΰναμις ύπετΰπου τό φώς τό όποιον θά διεχείτο άνά τό
Πανελλήνιον, ώς όι παραστάντες ομοεθνείς τε καί αλλοεθνείς αφηγούνται,
δτι πύρινοι γλώσσαι άνεφάνησαν υπέρ τάς κεφαλάς αυτών καί ήσαν αι πύ
ρινοι αΰται γλώσσαι ό πρόδρομος καί φωταυγές σημεΐον τής μελλοΰσης καί
αυτών καί τοΰ ’Έ θνους δόξης, υπέρ ής αυτοί καί οί δμόφρονες καί ομότρο
ποι πανταχοΰ άποθνήσκοντες κληρομοΰσιν αΙώνιον ζωήν έν τή καρδίμ
αΰτοΰ.

(Κατ' άνακοίνωσιν τον άλλοτε δημάρχου Σαράντα ’Εκκλησιών
κ. Μιχ. Λυκίδον).

Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗ Σ ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑΣ (ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ)
ΤΟΥ

1913,

Οι σύμμαχοι ιίχον πλέον συντρίψει τον Τουρκικόν στρατόν,ή δέ Τουρ
κική εξουσία υστέρα από τόσους αιώνας είχε περιορισθεΐ εις την Ευρώπην
μόνον εις την Χερσόνησον τής Καλλιπόλεως και πέραν τής απορρήτου
Τσατάλτζας. 'Γά τμήματα τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας τά κατέλαβον οι "Ελ
ληνες, ο! Σέρβοι, οι Βούλγαροι και οι Μαυροβοΰνιοι.
Έ ν τώ μεταξύ, επειδή οι σΰμμαχοι δεν συνεβιβάσθησαν εις τήν διανο
μήν τής δι’ αίματος κτηθείσης χώρας, έκηρύχθη ό δεύτερος Βαλκανικός πό
λεμος μεταξύ τής Ελλάδος καί Σερβίας άφ’ ενός καί τής Βουλγαρίας άςρ'
ετέρου, τήν 18 Τουνίου 1913. Οί Τούρκοι, ήττημένοι, εΐχον κατορθώσει νά
συγκεντρώσουν από τάς μακρυνάς χώρας των εις τήν Τσατάλτζαν καί χό
Μπουλαΐρ τής Χερσονήσου στρατόν πολυάριθμον καί άξιόμαχον καί δι’
αυτού κατέλαβον ευκόλως τήν ’Ανατολικήν Θράκην μέ τήν Άδριανοΰπολιν
διότι οί Βούλγαροι συνεκέντρωσαν δλον σχεδόν τον στρατόν των εναντίον
των Ελλήνων εις τό Μακεδονικόν στρατόπεδον.
Μέ άληθινάς εποποιίας καί καταπληκτικός γιγαντομαχίας οί "Ελληνες
εις συνεχείς καί αιματηρός μάχας, συνέτριψαν τήν αφαντάστως πείσμονα άντίστασιν τού Βουλγαρικού στρατού καί επί τέλους, έφερον αυτόν πέραν των
παλαιών συνόρων επί Βουλγαρικού εδάφους.
Οί Τούρκοι έν τώ μεταξύ, έπωφεληθέντες από τήν ρήξιν τών συμμά
χων, Ιπροχώρησαν καί μέ τρία τάγματα στρατού, άποτελουμένου έκ νεαρών
εφέδρων έκ Συρίας καί τής πολεμικής φυλής τών Καρά-Κετσιλή, υπό τήν
διοίκησιν Ταγματάρχου έμπειροπολέμου, κατέλαβον τό Διδυμότειχον. Ό
Βουλγαρικός στρατός τού Σουφλίου ήναγκάσθη τότε νά έκκβνώση τήν πόλιν
ταύτην καί διά τής ορεινής οδού Μικρού Δερείου νά άποσυρθή πέραν τού
’Άρδα.
Ή διοίκησις τού Σουφλίου όμοφώνως άνετέθη τότε εις τον Ιατρόν
Κωνσταντίνον Κουρτίδην, όστις αμέσως .έσχημάτισε πολιτοφυλακήν από
στελέχη καλώς γυμνασμένα καί πειθαρχικά, προσλαβών ως ύπαρχηγόν τον
’Ελευθέριον Ά λ. Γκιρτζήν.
Ό Τουρκικός στρατός Διδυμοτείχου, γνωρίζων τό άξιόμαχον τών Σουφλιωτών, διακριθέντων πάντοτε διά τον πατριωτισμόν των, δέν έτόλμησε
νά προχωρήση μέχρι Σουφλίου. ’Επειδή δέ αί Κυβερνήσεις Ελλάδος —
Τουρκίας ειχον έλθει εις σχετικός συνεννοήσεις διά τήν στάσιν των άπέ-
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ναντι των Βουλγάρων, ό Διοικητής των Τουρκικών στρατευμάτων έζήτησε
νά καταλάβη τό Σουφλίον είρηνικώς. Μετέβη προς τοϋτο επιτροπή έκ Σου
φλίου προς συνεννόησιν. Ε πειδή δέ εβράδυνε νά -Ι'λθη δ αναμενόμενος Ε λ 
ληνικός στρατός εις τό Σουφλί, συνεφωνήθη νά καταλάβη τήν πόλιν ό
Τουρκικός στρατός είς ώρισμένην ήμέραν και ώραν διά τής δημοσίας οδού.
Παρασπονδήσαντες όμως οι Τούρκοι έ'φθασαν πριν έξημεριϋσει και κατέλαβον τους προ τής πόλεως λόφους, παρατάξαντες και μυδραλλιοβόλα. Μόλις
δμως ή πρωτοπορία των έπεχείρισε νά εισέλθη είς τήν πόλιν, ή πολιτοφυ
λακή Σουφλίου, ώπλισμένη καλώς, άντέταξεν άμυναν καί εκ τής συμπλοκής
αυτής έπληγιόθησαν 4 Τούρκοι στρατιώται. Τό επεισόδιον, τό οποίον εΐμποροϋσε νά έ'χη τρομεράς συνέπειας διά τήν πόλιν, εδικαιολογήθη, ό'τι οί Τούρ
κοι ήλθον παρά τά συμπεφωνημένα δΓ άλλης όδου και ότι ένεκα τοϋ σκό
τους οι Σουφλιώται έξέλαβον τούς Τούρκους ως Βουλγάρους.
Μετά τοϋτο δ Τουρκικός στρατός είσήλθε φιλικώς εις τήν πόλιν Σου
φλίον και κατέλαβε αυτήν τήν 14 Ιουλίου 1913.
Μετά τινας ημέρας, δηλαδή τήν 19 Ιουλίου, άγημα Ελλήνων πεζοναυ
τών με μυδραλλιοβόλα καί πολυβόλα μικράς δλκής υπό τον Τυπάλδον καί
Κωνστ. Μελάν έ'φθασαν καί έσταμάτησαν είς Κορνοφωλέαν, τρία χιλιόμετρα
προς Νότον τοϋ Σουφλίου.
Ε πίσ η ς ήλθεν είς Κορνοφωλέαν δ ένδοξος Ναύαρχος Κουντουριώτης,
δπου προσεκάλεσε τον τότε Δήμαρχον Σουφλίου Πασχάλην Μανάβην καί
τον ιατρόν Κ. Κουρτίδην. Συγχρονίας είχε προσκαλέσει καί τούς προύχοντας
δλων τών υπό τήν Έλλην. κατοχήν χωρίων καί συνέστησεν είς δλους τούς
νέους νά στρατευθοϋν ώς εθελονταί τής μελλούσης νά συσταθη αυτονομίας
τής Δυτικής Θράκης, νά συμπράξουν δέ μέ τούς Τούρκους προς τούτο πολιτικώς καί στρατιωτικώς. ’Ακολούθως προ τής άναχωρήσεώς του υπέδειξε
ώς πρόεδρον τής αυτονομίας τοϋ τμήματος Σουφλίου τον Κ. Κουρτίδην.
Οί 'Έλληνες άνεχώρησαν από τήν Κορνοφωλέαν τήν 3 Αύγούστου καί
περιωρίσθησαν μόνον είς τό Δεδεαγάτς, δπου έ'μειναν μέχρι τής 8 Σεπτεμ
βρίου.
Οί Τούρκοι έφυγαν από τό Σουφλίον περί τά μέσα Σεπτεμβρίου.
Προ τής άναχωρήσεως τών Τούρκων, κατόπιν, φαίνεται, συνεννοήσεως
τών Κυβερνήσεων Ελλάδος καί Τουρκίας, δπως ή Δυτική Θράκη άνακηρυχθή αυτόνομος, Ε πιτροπή έκ Σουφλίου καί Όρτάκιοϊ άνεχώρησαν προς
συνενόησιν μετά τού Γεν. Διοικητοΰ είς Άδριανούπολιν. Μετά τινας ήμέρας
μετέβησαν είς Κωνσταντινούπολή μετά τού Ταγματάρχου τότε Ένβέρ βέη.
Ή επιτροπή Σουφλίου άπετελεϊτο από τον Κ. Κουρτίδην καί δικηγό
ρον Δημητράκην έφένδην Βαλτζιόγλου, έπανειλημμένως δέ παρουσιάσθη είς
τον Ταλαάτ βέην καί επί δεκαπενθήμερον συνειργάσθη μέ τον Οικουμενικόν
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Πατριάρχην Γερμανόν, τον τότε Διευθύνοντα τήν Έλλην. Πρεσβείαν Κύ
ριον Ευθύμιον Κανελλόπουλον, όστις εγνώριζε και πρόσωπα και πράγματα,
διότι είχε χρηματίσει υποπρόξενος εις τό Δεδέαγατς, ώς καί μέ τον πρΰτανιν
των Ελλήνων δημοσιογράφων αοίδιμον Σταύρον Βοΰτυράν. Ό ιατρός Κ.
Κουρτίδης καθ’ δλον τό διάστημα τούτο συνέτασσε τάς προκηρύξεις, ανα
κοινωθέν τα καί έδημοσίευεν εις τον «Νεολόγον» καί «Πρόοδον» "Εθνικά άρ
θρα, σκοπούντα τήν παγίωσιν τής αυτονομίας.
Ε πειδή δέ ήδη άνεκηρΰχθη ή αυτονομία, αί έπιτροπαί επέστρεψαν εις
τά μέρη των. Ή Δυτική Θράκη είχε διαιρεθη εις τρία τμήματα, έΐς τό τής
Γκιουμουλτζίνας, δπου Πρόεδρος έξελέγη Τούρκος καί εις τό του Δεδέαγατς
καί Σουφλίου, εις τά όποια εξελέγησαν "Ελληνες.
cO τουρκικός στρατός, ως εΐπομεν, άπεσύρθη είς τό Διδυμότειχον.
Ό Πρόεδρος ΐοϋ τμήματος Σουφλίου-συνόρων, τό όποιον ήτο τό
σπουδαιότερον, διότι εύρίσκετο μεταξύ των Τουρκικών καί Βουλγαρικών
στρατευμάτων, Κ. Κουρτίδης διωργάνωσε άμέσώς αύτό πολιτικώς καί διόικητικώς, διορίσας τον Δημ. Βαλτζιόγλου Είρηνοδίκην , Διευθυντήν τής 5Αστυφυλακής τον Ευάγγελον Μόκαλην καί τον Ή λίαν ’Αργυριάδην αρχηγόν
τής Πολιτοφυλακής, ήτις εξησφάλισε τήν τάξιν καθ’ δλην τήν περιφέρειαν
Ή ά τυνομία ελειτοΰργει ώς πραγματικόν κράτος. Επέβαλε φορολο
γίαν δεκάτης επί σταφυλής, δασμόν τελωνειακόν επί τών είσαγομένων καί
έδιδε μισθόν τακτικόν είς τους υπαλλήλους, τούς αστυφύλακας καί πολιτο
φύλακας.
Έ κ Γκιουμουλτζίνης έστάλησαν γραμματόσημα ιδιαίτερα ακίνητα εις
φακέλλους, εξεδίδοντο δέ καί κανονικά διαβατήρια διά τήν άναχώρησιν τών
κατοίκων.
Εινε αληθές, δτι έπεκράτησε τάξις καί ασφάλεια πρωτοφανής.
Έ ν τφ μεταξύ, κατόπιν συνεννοήσεως έν Κωνσταννινουπόλει τών Κυ
βερνήσεων Τουρκίας καί Βουλγαρίας, ή Τουρκία παρεχώρησε τήν Δυτικήν
Θρμκην είς τούς Βουλγάρους, οί όποιοι όλίγας ήμέρας προ τής εορτής τού
’Αγίου Δημητρίου 1913 κατέλαβον αυτήν. Τήν πόλιν Σουφλίου κατέλαβε
ολόκληρον σύνταγμα υπό τον Συνταγματάρχην Πέτρον Ράσκωφ.
Ή επί τής Δυτικής Θρφκης Βουλγαρική κυριαρχία διήρκεσε από τής ε
ποχής αυτής μέχρι τής 15 Μαΐου 1920, οπότε ό Ελληνικός στρατός κατέλαβε
τήν .Έλληνικω ιάτην Θρμκην καί τήν ήνωσε μετά τής μητρός Ελλάδος.
C Α πό τό « 'ϋ μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν » παλαιόν πολεμιστοϋ).

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠ Ι ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
[ Έ κ τη ς π ε ρ ί τώ ν ά ^ ολείω ν τοίί ' Ε λ λ η ν ι κ ο ί Γ ένο νς έ π ί τουρ κοκρ α τία ς
μ ε λ έτ η ς τ ο ί πρώ ιιν γ υ μ ν α ι ίι ά ^ ο υ Τρίτφωνος Ε · Ε ντα γγελίδ ου ά π ο ά π ά ά α ντες δ η μ ο ά ιε ΰ ο μ ε ν ωδε κατ* Α λ φ α β η τ ικ ή ν ά ε ιρ ά ν τά τών dj*o·
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Χ χ ο λ ή Ά .γ χ χ ά λ ο ι> .— Αυτή συνεστάθη κατά τον ιστ' αιώνα υπό
των προυχόντων καί μέγα παρά τοίς Τοΰρκοις Ισχυόντων Άγχιαλιτών, Καντακουζηνών, Χρυσοβέργηδων (Κουροπαλάται), άνιδρυθεισα δέ τω 1703 (1),
παρείχε τήν Ελληνικήν παιδείαν είς τούς κατοίκους αυτής τε και τοίς πλησιοχώροις Έλλησιν, των Βουλγάρων επίσης άκροωμένων μαθημάτων ελλη
νικών, ως αή έχόντων ετι εθνικήν συνείδησιν. Διδασκάλων ονόματα δεν
γινώσκομεν, ύφίστατο δμως καθ’δλον τον ΙΗ ' κα'ι ΙΘ' αιώνα. Ουτω τφ 1792
εχομεν μνείαν αυτής(2), ως και τφ 1800. Τφ 1819 εδίδασκεν ό εξ "Ανδρου
Γρηγόριος Ροΐδης, ανεψιός του έν Κυδωνίαις εύδοκίμως παιδαγωγουντος
Γρηγορίου, καταφυγών ειτα εις ’Οδησσόν και τφ 1826 είς ’Άνδρον (3), ον
διεδέξατο τφ 1S21 ό Χρυσοβέργης Κουροπαλάτης δ Άγχιαλίτης.
Χ / ο λ ή Ά δ ρ ς α ν ο υ π ό λ έ ω ς - — Έ ν Άδριανουπολει, φθίνοντος
του ιε' ή άρχομένου του ιστ' αίώνος, ΰπήρχον λόγιοι άνδρες ικανοί, οϊτινες
ήγειραν συζήτησιν σφοδράν περί θρησκευτικοφιλοσοφικών ζητημάτων και
δή περί ψυχής κα'ι παραδείσου, ήτις έξήψε τοιαΰτας κα'ι τοσαΰτας συζήτησές
έν τή πόλει, ώστε ό πατριάρχης ήναγκάσθη νά γράψη διά τοΰ μ. ρήτορος, τής
Μ. Εκκλησίας Μανουήλ Κορινθίου αΰστηρώς προς τον μητροπολίτην περί123

(1) "Ιδε χειρόγραφον 'Αγιάσου (Λέσβου). Επιθι «Ξενοφώντος» Τόμ. στ' 288 καί
588. ’Αθ. Παπαδοπούλου Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη παράρτημα Η?*
τόμ. τοΰ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου Κων'πόλεως σ. 162.
(2) "Ιδε Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, ή Μάδυτος, ’Αθ. 1890 σ. 44 έν ή άναφέρεται οτι δ Κώδιξ Γ' τής βιβλιοθήκης τής Σχολής έγράφη υπό τίνος Νικολάου έν
τή τής ’Αγχιάλου σχολή.
(3) Δ. Πασχάλη (έν σχολείοις "Ανδρου). Δυστυχώς ή νπο τοΰ ιατρού Θ. Παρα.
σκευοπούλου έκδοθεΐσα Ιστορία τής ’Αγχιάλου, Ά θ. 1887 φθάνει μέχρι τών Βυζαν
τινών χρόνων, τό β' μέρος δεν έξεδόθη, (υστε νά έχωμεν πληροφορίας παρά τοΰ
ιατροφιλοσόφου όντως Παρασκευοπούλου, δστις έν τφ μεταξύ άπέθανε.
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καταπαύσεως αυτών (Γεδεών έν Έκκλ. ’Αλήθεια τόμ. ΚΔ' σ. 375—6 και 381
—4 τοΰ αύτοΰ Γράμματα εκ τής Άδριανουπόλειος (1689—1729) Κων)πολις 1913 σ. 10). ’Όντως δε ΰπήρχον τότε λόγιοι καί ευσεβείς Χριστιανοί
προύχοντες, ώς οι αδελφοί Θωμάς καί Γεώργιος Κριτόπουλοι, οιτινες και
τον ναόν του Τίμιου ΙΙροδρόμιου ανίδρυσαν καέντα και οικον έδωρήσαντο
είς τήν εν Ά θ φ Μονήν τοΰ ΙΙαντοκράτορος τφ 1597 κα'ι κανδύλαν άργυ
ρον εις τον πατριαρχικόν ναόν τής Κωνσταντινουπόλεως (Γεδεών αυτόθι σ.
11.). Περί δέ τοΰ Γεωργίου Ραοΰλ Μελίκη θά εϊπωμεν εν τφ βίω τοΰ εκ Με
σημβρίας Μιχαήλ Κατακουζηνοϋ (Σεϊτάνογλου) (πρβλ.Γεδεών άνθ* άνωτέρφ
σ. 12).Μή λησμιονώμιεν δέ δτι και τής εν Καλκούτη ελληνικής παροικίας ιδρυ
τής ήν ό Άδριανουπολίτης Παναγιώτης ’Αλεξίου, κατά Ή λίαν Τανταλίδην
(’Ινδική αλληλογραφία, Κων]πολις 1852 και Γεδεών αυτόθι σ 12.) Μεγάλη
δ’ εμπορική επιμιξία υπήρχε μεταξύ Άδριανουπόλεως, Κων)πόλεως κα[
Σμύρνης καί συνάφειαι βιομηχανικά! καί έμπορικαί ήκμιαζον έν τή πόλει,
ώς δεικνύει ό κατάλογος ό δημοσιευτείς υπό τοΰ Γεδεών (έ'νθ’ ανωτέρω σ.
24). ΓΙρύς τό σχολεϊον δέ διετήρει καί όρφανοτροφεΐον ήδη τφ 1660 (αυτόθι
σ. 25).
fH 2 Ε χολή Ά δ ρ ο α ιν ο ο π ό λ ε ω ς είναι ή αρχαιότερα των έν Θράκη
επί τουρκοκρατίας. Έ ν τή πόλει πάντως καί προ τής άλώσεως τοΰ Βυζαν
τίου (1) ύπήρχον σχολεία, άπερ, ότε έάλω ή πόλις υπό τών ' οΰρκων τφ I 365
καί κατέστη πρώτη πρωτεύουσα τοΰ Κράτους αυτών έν Ευρώπη, έκλεισαν
’ίσως, άλλ’ ήδη 200 έτη μετά ταΰτα έν τή πόλει συναντώμεν σχολήν περί ής
μαρτυρίαν έσωσεν ήμΐν ό πατριάρχης Ίωάσαφ (πρώην Άδριανουπόλεως)
άνήρ Ίωαννινίτης παρά Μαρτίνφ Κρουσίφ (Τουρκογραικία σ. 3,.6) γράφων
προς τον διδάσκαλον Ίωάννην Ζυγομαλάν : (2 )' «Τούς δέ μαθητάς, πρός
θεοΰ, μιή αμελεί, αλλά πάσχ\ δυνάμει ■έν έπιμελείρι καί καθαρά συνειδήσει
σπούδασον.... καί άπαντα τά παιδία καλώς σπουδασάτωσαν' ήδη γάρ άποστελώ ήμΐν θάττον βιβλία κάλλιστα (18 Μαΐου 1550) (3). Ή σχολή αΰτη

(1) Ίδέ Γ. Λαμπουσιάδου «Θρακικά» 1919 τόμ. Β' σ. 303, εκπαιδευτική κίνησις έν Άδριανουπόλει κατά τόν ΙΔ' αιώνα, δτε ή πόλις έτουρκοκρατεΐτο από τοΰ
1365.
(2) Ί δ έ «Βυζαντίδα» τόμι. Β' σ. 414. Οΰτος έκκλήθη υπό του Ίωάσαφ (1540
1551), οϋ άγνοοΰμεν άν υπήρξε διδάσκαλος (Μ. Γεδεών έν «ήμερολογίφ τής Ανατο
λής» 1883 σ. 212—265.
(3) Ό Μ. I. Γεδεών έν τή «Εκκλησιαστική Άληθείςι» 1816 άριθμ. 14 καί 15
λέγει δτι ό Νεόφυτος τώ 1673 υπεστήριξε τήν σχολήν. Έ ν τοίς Έπισκοπικοΐς Καταλόγοις τοΰ Ανθίμου Άλεξούδη τοΐς ύπ’ αύτοΰ άναθεωρηθεΐσι έν τφ «Πανελληνίφ Λευκώματι τής έθνικής παλιγγενεσίας» Ά θ. 1922 τόμ. στ' σ. 184, αναφέρει τρεις
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ήτο παράρτημα τής μητροπόλεως και επλοΰτισεν αϋτήν ό Άδριανουπόλεως
Νεόφυτος. Ή σχολή εξηκολοϋθει κάθ’ δλον τον ΙΖ ' αιώνα (1) έδίδαςε δέ
προ τοϋ 1642 ό Ευγένιος Αιτωλός ίσως έκ Βυζαντίου κληθείς (2) και ό ’Α
ναστάσιος Παντοδύναμος μετά τό 1660'διότι τφ 1671 έξελέγη μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης, άλλα μη άναγνωρισθείς έπέστρεψεν ώς Ιδιώτης ειςΆδριανοΰπολιν και έδίδασκεν ιδιωτικούς ίσως αυτόθι κατά Γεδεών (Χρονικά πατριαρ
χικής ’Ακαδημίας σ. 92-3), τοΰθ’ ά'περ άπεδέχεται και ό Γ. Λαμπουσιάδης.
Τό σχολικόν κτίριον φκοδομήθη τφ 1711 αντίκρυ τής Μητροπόλεως. Μετά
τον Παντοδύναμον έδίδαξεν Χρύσανθός τις (Γεδεών, Νεόφυτος μητροπο
λίτης Άδριανουπόλεως Κων)πολις 1913 σ. 19 καί 26) μετά τούτον ό Νεό
φυτος Καυσοκαλυβίτης (Γεδεών, γράμματα έκ τής εκκλησίας Άδριανουπόλεως Κων)πολις 1913 σ. 72— Μαρ. Βρετοΰ εθνικόν ήμερολόγιον, ΙΙαρίσιοι 1869 σ. 602 ). Έ ν αυτή έσποΰδασε καί ό ’Αλέξανδρος Έλλάδιος. ό
Λαρισαΐος, ό συγγραφευς τοϋ Λατινιστί έκδοθέντος συγγράμματος «π©ρ>1
«οκ,ρούαης κ α τ α σ τ ά ο ε ω ς
(3).
Κατά τον κώδικα τής Μητροπόλεως ΝΘ' (τής θεολογικής Σχολής Χάλκης
νϋν) επί τοϋ Μητροπολίτου ’Αθανασίου (1722-1739) έδίδαξεν ό Λαρισαΐος*1

Νεοφύτους α) 1614-8 β) 1651-60 γ) 1989-90, ώστε τφ 1673 δεν υπήρχε Νεόφυτος. Ό
αυτός Ιξέδοτο καί γράμματα έκ τής έκκλησίαςΆδριανουπόλεως (1689-1729.Κο νσταντινούπολις 1913 είς 8ον σ. 96.
(1) Τφ 1721 ό 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος γράφει πρός τούς Άδριανουπολίτας νά
ύποστηρίξωσι τήν σχολήν (Β. Legrand, Bibliollieque Vulgaire τόμ. IV—Γεδεών έν
Εκκλησιαστική Άληθείφ 1889 σ. 32).
Έ ν Άδριανουπόλει υπήρχε μετόχιον του 'Ιεροσολυμιτικοϋ πατριαρχείου έγ φ
έμενον οί έκάστοτε έξαρχοι αυτών καί οί διά Ρωσσίαν, χάριν των λεγομένων ζητειων, και έκεΐθεν δΓ 'Ιεροσόλυμα, Πατριάρχαι. Έ ν τφ ναφ τούτου τά έσνάφια τής
πόλεως έτέλουν πεντάκις τοϋ έ'τους πανηγύρεις αντί 15 γρρσίων καί τοϋ άναγκαιοΰντος κηρίου διά τον έπιτάφιον. Έ ν τφ ύπ’ άριθμφ 405 χειρογράφφ τοϋ Μετοχίου
(φύλλ. 322β-323β) σώζεται γράμμα τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρυσάνθου τής
1 Ιουνίου 1721 περί τής Σχολής Άδριανουπόλεως. Κατ’αύιήν ό διδάσκαλος έλάμβανεν 150 γρόσια (800 φράγκα) διδόμενα παρά τοϋ μητροπολίτου Άδριανουπόλεως,
καί παρεκάλει τούς προύχοντας νά άναβιβάσωσι τό ποσόν τοϋτο είς 250 γρόσια
ών τά μέν 200 νά λαμβάνη ό διδάσκαλος, τά δέ 50 νά χρησιμεύωσι πρός αγοράν
βιβλίων διά τούς μαθητάς (Γεδεών έν Έκκλ. Άληθείφ ΛΓ' σ. 86 έξ. καί Νεόφυτος
μητροπολ. Άδριανουπό? εως σ. 55).
(2) Κ. Σάθα Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 456.
(3) Οΰτος συνέγραψεν επίτηδες λατινιστί ΐνα ουτω δυνηθώσιν οί τής Ε σ π ε
ρίας σοφοί νά λάβωσιν ιδέαν τινά περί τής συγχρόνου Ελλάδος : .Status pr&ens
Ecclesiae Graeciae iu quo etiam causae exponuntur cur Graeci moderui Novi Testa,
menti editiones in graeco-barbara liugua factas acceptare recusunt, Altorfi 1714.
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Μάρκος μετά τούτον δε ό εκ Λιτίτζης Δημήτριος και μετ’ αυτούς ό ’Α θα
νάσιος Κόντης Βουθρωντεύς (1714-1725).
ΟΙ μαθηταί τού Βουθρωντέως, ώς μανθάνομεν εξ επιστολής αυτού προς
τον πατριάρχην Χρύσανθον τής 18 Νοεμβρίου 1714, ήσαν 17 διηρημένοι
εις 4 τάξεις, ών ή μέν α' περιείχε 3 σπουδάζοντας "Ομηρον μετά τής ποιη
τικής τεχνολογίας καί προγυμνάσματα τού Ά φ θονίου μετά των παρεπομέ
νων αύτοϊς θεμάτων, ή δέ β' 4 σπουδάζοντας Βασιλέων και Φιλοσόφων απο
φθέγματα καί τά κατ’ είδος θέματα, ή δέ γ' 3 σπουδάζοντας λόγους Ίσοκράτους καί την άνήκουσαν τεχνολογίαν, καί τέλος ή δ' 5 σπουδάζοντας Βατραχομυομαχίαν. Έ ν δέ τή Γραμματική καί τή Γραφή 2. «Προχωρούν δι’
ευχών σας καλώς δμως οί γονείς των τά άφίνουν έως νά μάθουν κάτι τι καί
μετά ταΰτα τά βάνουν εις τέχνην' μολοντούτο οι κόποι καί τά έξοδα δέν '
γίνονται εις μάτην' διά τούτο θέλετε παράκαλέσει τον έκλαμπρότατον (τίνα;)
μήπως καί έβανε δύο ή τρεις λουφέδες νά έκυβερνούντο ένα ή δύο πτωχά
νά σπουδάζουν καί ήτο πολύ τό καλόν άν έγίνετο καί μάλιστα στερέωσις τού
σχολείου καί παρακίνησις καί φήμη καί καθένα γληγόμενος καί άποβλέπων
εις την όλίγην εκείνην κυβέρνησιν έπρόστρεχε κλπ.».
Ό Βουθρωντεύς τή 29 Μαΐου 1721, μη άνανεώσας, φαίνεται, τον διο
ρισμόν του έν τή σχολή, γράφει τφ αύτφ Χρυσάνθφ δτι τον νεοδιορισθέντα
διδάσκαλον Ζωήν Ίωάννου «οπού μέλλει νά άναδεχθή τήν επιστασίαν τής
ενθάδε ελληνικής σχολής», έξετάσας εΰρε καθ’ δλα καλόν, ώς καί ό μητρο
πολίτης ’Αθανάσιος γράφων τφ αύτφ αυθημερόν. Άμφότεροι δέ συνιστώσι
τφ Χρυσάνθφ νά γράψη προς τούς έν Άδριανουπόλει γέροντας καί προεστώτας νά τον άγαπώσι κοίί «νά δείχνουν κάθε λογής περιποίησιν προς τήν
λογιότητά του καί νά άφήσουν τά ψυχρά τά λόγια μερικοί άπ’ αυτούς, τό νά
λέγουν δηλαδή δτι ήμεΐς εύρίσκομεν ?5&
?5ά<?καλον δ&ά ΙΟ Ο γρόσ&α (1)»
τά όκοϊα ψΰχραίνοον τό πρόδομον όκοίοΐ) κ ι λ οΐν etvon&»·
’Αφορμήν λαβών ό Χρύσανθος έκ τών δύο έπιστολών τούτων γράφει '
παρα.ινετικώς τοΐς προεστώσι νά δίδωσιν έκτος τών 150 γροσ. ά'περ θά έδιδέν ό Άδριανουπόλεως νά δίδη τακτικά καί ή κοινότης τά 100 γρόσια καί
έκ τούτων τά 200 νά λαμβάνη δ διδάσκαλος τά δέ 50 δΓ αγοράν βιβλίων
(Γεδεών'έν Έκκλ. ’Αληθείς Λ Γ' σ. 86-7 καί τού αυτού, Γράμματα έκ τής
Άδριανουπόλεως σ. 68-71).1

(1) Ό τ ι τά 100 γρ. δένήρκουν έχομεν άπόδειξιν τοϋ Βουθρωντέως παραπονουμένου πρός τόν Χρύσανθον καί ζητοϋντος συγχρόνως καμμίαν άλλην θέσιν. Έ π ί εξ
μήνας δμως έδίδασκεν Ιδιαιτέρως δύο μαθητάς υιούς αρχόντων Άδριανουπόλεως
(Γεδεών, Γράμματα έκ τής Άδριανουπόλεως κτλ. σ. 66).
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Μετ’ αυτόν δ’ έδίδαξεν ό εξ Ίωαννίνων Ζώης Ίωάννου μέχρι τοΰΐ 735.
Ά π ό δέ τοΰ1736-1744,ό ’Αλέξιος Τζέτζης Σπανός ό Ή πειρώτης(Ήπειρωτικά
Χρονικά τόμ. Α' σ. 203-218) (1) μετά τοΰτου συνεδίδασκε από του 1738 και
ό έκ Κορνοφωλεάς Σταμάτιος Παπά ή Παπασταμάτιος, πρότερον διδάσκα
λος και. ιεροκηρυξ Αλεξάνδρειάς χρηματίσας, δστις και λόγον επικήδειον έξεφώνησεν εις τον νεκρόν τοΰ τω 1739 άποθανόντος μητροπολίτου ’Αθανα
σίου. Έσποΰδασεν άρχομένου τοΰ ΙΖ' αίώνος έν τη περιψήμφ σχολή τής
Πάτμου και έγραψε : α') Χρηστομάθειαν (’Αναστασίου Βυζαντίου ; ) Ά ρ.
4221, 1 των χειρογράφων τοΰ ’Ά θω. (3') ’Εξηγήσεις κανόνων..Άνατττάσεως
Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνοΰ, αΰτόδι, 4. γ') Θέματα τά έξω των ειδών καί τά
κατ’ είδος, αυτόθι, 3 καί αντέγραψε κώδικας Γ ε ω ρ γ έ ο ο K o f ie e io o
(1721 — 1736), τφ 1723 ('Ιεροσολυμ. Βιβλιοθήκη Λ. Παπαδ. Κεραμέως Α
219—20)—Ο εο φ ίλ ο \>
προοίμια ρητορικής τέχνης κατά
Ν]βριον 1721 εν Πάτμω (αυτόθι σελ. 416—9)—3ί\>νεα£ο\> έπιστολάς τή
25 ’Ιανουάριου 1724 εν Πάτμφ (αυτόθι σελ. 430) καί τον τοΰ Μ α καρέοτ»
κώδικα περιέχοντα έκθεσιν ρητορικών κανόνων τοΐς ίεροκήρυξι μάλιστα
συμβαλλομένων έκ τοΰ Λατινικοΰ (αυτόθι σελ. 432) καί τω 1756 «πνευμα
τικόν εντρύφημα» κώδ. 153 ’Αλεξίου Κολυβά (Ν.Έλληνομνήμών ΙΈ ' σ. 88).
Ό Παπασταμάτης έδίδαξε μέχρι τοΰ 1763 ό'τε καί κατέλυσε τον βίον (2).
Μετ’ αυτόν πιθανώς έκλήθη διδάσκαλος ό ’Ιγνάτιος Σαράφογλους
(1764—8) 6 εΐτα διευθυντής τής σχολής Καισαρείας (Παρανίκα Σχεδίασμα
σ. 118), κατόπιν Ναζιανζοΰ (f 1818), ως λέγει ό Γ. I. Λαμπουσιάδης (’Απο
μνημονεύματα εν ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 1889 σ. 218 έξ. καί ό κώδιξ τής
μητροπόλεως τοΰ 1819 έν υποσημειώσει) καί μετ’ αυτόν ό ’Ιωακείμ Ίβηρί- 1

(1) Άνθιμος Γαζής έν Ελληνική Βιβλιοθήκη τόμ. Β' σ. 298. Ό Σπανός έξέδοτο παράφρασιν τής Έξαβίβλου τοΰ 'Αρμενοπούλου, κατ’ επιταγήν καί άναλώμασι
τοΰ Ήρακλείας τφ 1744.
(2) Τούτου σώζεται χειρόγραφον έν τή βιβλιοθήκη τής έν Χάλκη Θεολογικής
Σχολής γραφέν τφ 1739 καί περιέχον λόγους ύπ’ αύτοϋ άπαγγελθέντας καί δή τόν
έναρκτήριον τής σχολαρχίας αύτοΰ,' ώς λέγει ό Γεδεών (Έκκλ. ’Αλήθ. ΛΓ' σελ. 459 61) καί άλλο χειρόγραφον μαθητικής ύλης έν τφ έν ΆδριανουΛόλει Σιναϊτικφ Μετοχίψ, όπόθεν έστάλησαν εις τό έν Παλατφ τοιοΰτον (Γεδεών ένθ’ αλλαχού σ. 55).
'Ο αυτός έκ τοΰ χειρογράφου τούτου, άπολεσθέντος πιθανώς μετά τόν σεισμόν ΐοΰ
1894, ώς λέγει έν τή «Έκκλ. Άληθείφ» (τόμ. ΛΓ' σ. 85, 91 καί 101), ήρΰσατο πλείστας πληροφορίας, περί τής σχολής, μαθητών καί διδασκάλων καί δή περί τοΰ Παπασταμάτη. Τοΰτου διήκουσε τφ 1758 ό μαθητής Γεώργιος X. Γεωργίου, οΰ τό μαθηματάριον δημοσιεύει καί ποιήματά καί έπίγραμμα τοΰ συμμαθητοΰ αύτοΰ ’Ιω ά ν
νου Φωκυλ ίδου. εις αύτόν άποθανόντα καί τά ονόματα τριών άλλων συμμαθητών
τοΰ ’Αθανασίου καί Σταύρου καί Θεοχάρου Χατζηγεωργίου.
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της (1' και μοναχός και μαθητής τής Ά θω νιάδος ’Ακαδημίας Νικόλαος Γ.
Κώος τφ 1775 (2). Μετ’ αυτόν ό Ευγένιος ’Ιθακήσιος. Τούτον διεδέξατο ό
Σμυρναΐος "Ιερόθεος καί μετ’ αυτόν ό εντόπιος Γεώργιος Ούζούμογλους τφ
1771) προς 8ν γράφει ό Σέργιος Μακραιος (3), ό τής Μ. του Γένους σχολής
σχολάρχης, τω 1785.
Ουτος εδίδαξέ μέχρι τοϋ 1805’ διεδέξατο δ’ αυτόν ό εντόπιος επίσης
Γρηγόριος Μιχαήλογλους, άλλα τφ 1808 διωρίσθη καί αΰθις ό Ούζούμο
γλους.
Οί μαθηταί διά τάς καιρικός περιστάσεις (ήτοι ανταρσίας) δεν προσήρχοντοκαίτύ σχολεΐον προσωρινώς άνέστελλε τήν λειτουργίαν του, ώς άνέστελλεν αυτήν καί έν καιρφ συλλογής των καρπών τής χώρας, δτε οί γονείς
άπέσυρον τά τέκνα των, χάριν των γεωργικών εργασιών, ώς συμβαίνει πολ
λαχοΰ τής Ελλάδος μέρι σήμερον ακόμη. Εις τήν Σχολήν αφιέρωσε τφ 1721
ο Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Χρύσανθος γρόσ. 100 δΓ αΰξησιν μισθού δι
δασκάλου εις δν νά δίδωσι 200 γρ. κα'ύ 50 διά βιβλία καί νά, μ-ή ζ'ηταΰα&ν ο»6 £φθ£»θ6 φΟνιν^ν
· άλλά. κ α λ ό ν (Κώδιξ 405 τού
Μετοχιού Παναγίου Τάφου φύλ. 322α-323β), καί αΐ πέντε δε τήί πόλεως
συνοικίαι νά προσφέρωσι χρήματα διά τήν σχολήν (Γεδεών Έ κ κ λ .’Αλή
θεια τόμ. ΛΓ' σ.85 έξ.). cO δε πλούσιος Χατζή Βλασάκης Σταύρου προσέφερε
κτήμα 20,000 γροσίων.
Τφ 1813, ό Δωρόθεος ΙΙρώϊος μετά τήν εν τή Σχολή Χίου καί Μεγάλη
τού Γένους διδασκαλίαν έξελέγη μητροπολίτης Άδριανουπόλεως, εδίδασκε
συγχρόνως έν τή σχολή λογικήν καί ηθικήν κατ’ ’Αριστοτέλη,μαθηματικά καί
Φυσικά κατά Νικηφόρον Θεοτόκην καί μεταφυσικήν καί θεολογίαν κατά
Ευγένιον Βούλγαρην. Ή το λίαν πεπαιδευμένος ώς σπουδάσας εν Έσπερίρ.
ήτρι έν Πίση, Φλωρεντία καί Παρισίϋις(4). Ουτος είργάσθη καί προς σύστασιν ιερατικής σχολής, αλλά δεν κατώρθωσε τό ποθούμενον, ούχ ήττον δμως
έν τοΐς προαστείοις τής πόλεως : Γιλδιρίμ, Κιίκ καί Κιριτσχανέ ίδρύθησαν1234
(1) Byzautinisclie Zeitschrift 1907 σ. 269.
(2) Αυτόθι. ΙΙρός αύτόν γράφει επιστολήν ό Συμαΐος διδάσκαλος ’Ιωάννης Καλοδουκίδης Μίγλης, όνομα μέχρι τοϋδε σωζόμενον έν Σύμη. Έχρημάτισε δέ μαθητής
τής Πατμιάδος σχολής (ής μονογραφίαν έξέδοτο έν Ά θήναις τφ 1911 ό Μ. Η. Μαλανδράκης), τφ.1755—8, ώς μανθάνομεν έκ κωδικός τής Μονής Πανορμίτου.
(3) Σάθα,, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 541—542.
(4) Κατά τον Πουκβίλ γερμ. μετάφρ. Hornthal, Heidelberg 1824 Β' 409-10
ήτο έξωτερικός τρόφιμος τής πολυτεχνικής Σχολής, τρώγων έν έστιατορίω τής όδοΰ
St. Iacques άντι 22 σολδίων τήν μεσημβρίαν. ‘Ο δέ Ch. Diehl, mouvement eivilisateur avant 1821 eu Grece, προσθέτει ότι έλαβε βαθμόν ’Ά .οιιίτα . Περί τούτου ίδέ
έν τοΐς λογίοις βιογραφίαν του καθηγητοϋ Κ. Άμάντου.

Τα σχολβϊα Θράκης m i τουρκοκρατίας

65

κοινά σχολεία, ών οί διδάσκαλοι έμισθοΰντο εκ τής κεντρικής Σχολής (1)
3Αλλά καί τήν παλαιάν σχολήν τής 3Αδριανουπόλεως μετερρΰθμισε συνεργοΰντος του πρώην Πατριάρχου Κυρίλλου στ' αυτόθι διατρίβοντος τφ 1819
καί έ'γγραψεν εις Σμύρνην καί Χίον ζητών διδασκάλους’ διότι έθεώρει ότι
«τί>
μ έ ρ ο ς τϊ}ς β ο ο τά β εω ς χ « ί π ρ ο χ ο η ή ς τώ ν
γ\>μ.»ααέων e tv a t ή
το&ούΐ<ον9)) ώς άναγινώσκομεν παρά Μ.
Γεδεφν (Χρον. Πατρ. 3Ακαδ. σ. 1SQ-2. πρβλ. τάς αυτόθι παραπομπάς. Marcellus Souvepirs de P O rient, Bruxel. 1810 Γ ' 211, Λόγιος Ε ρμή ς 1819
σ. 719, 1820 σ. 354-66).
Άρχιδιδάσκαλος τής Σχολής διωρίσθη ό Στέφανος Καραθεοδωρής ό
γεννάρχης των εΐταέν τή οθωμανική αΰτοκρατορίφ διαπρεψάντων Καραθεοδωρήδων μετά του Σαράντη 3Αρχιγένους τοΰ εξ Επιβατώ ν. Έ κ τής αυτής
-χολής προήλθον είτα καί δυο Καθηγηταί τοΰ Πανεπιστημίου Στέφανος
Κουμανουδης και Χρήστος Παπαδόπουλος, ευεργέτης τής σχολής γενόμενος.
ως θά ’ίδωμεν έν τοϊς βίοις αυτών.
Μετά τον Σαράντην Άρχιγένην έκλήθησαν ώς διδάσκαλοι οί Μάρκος
Βερώνης, Κ. Κόδρος, Πολυζώης Έ μ . Χαριλάου, Γ. Λογοθετίδης μέχρι τοΰ
1856. Τοΰντεΰθεν δέ, μεταρρυθμισθείσης τής Σχολής, έκλήθησαν ώς διδά
σκαλοι οί έν Έσπερί$ τάς σπουδάς αυτών συμπληρώσαντες Χρήστος Παπα
δόπουλος καί Β. Γρηγοριάδης, δτε ή σχολή περιελάμβανε καί γυμνασιακός
τάξεις. Μετά τοΰτους έκ περιτροπής έδίδαξαν οί Γ. Λογοθετίδης, Κ. Χρονίδης, Π. Κυριτζίδης καί Κάκαρις. Τφ 1879—80 έκτίσθη τό Γυμνάσιον επί
τοΰ 3Αδριανουπόλεως Γρηγορίου, πρώην διδασκάλου 1866 έν Πλωμαρίφ
Λέσβου καί είτα έν τφ έν Γαλαζίφ Λυκείο) Α. Βενιέρη, όπου έξέδοτο καί τό
«περί αθανασίας τής ψυχής υπό λογικήν έ'ποψίν» έργον του. Οΰτος τφ 1888
μετετέθη εις Ρόδον, αλλά καταργήσας τό λεγόμενον π α φ ο ΰ ντο ν σ έτοο (περί
ου ίδέ έμά Ροδιακά Ρόδος 1917), δυσηρέστησε τους κατοίκους, έφ3 ω καί
ή Μ. Εκκλησία μετέθεσεν αυτόν εις Δρυϊνοΰπολιν («Δωδώνη» β' 18'. 9 σ.
139—143 Ήμερολόγιον μετ’ είκόνος). Τότε τελείαν διοργάνωσιν λαβόν
τό Γυμνάσιον κατέστη, διά Β. Διατάγματος ισότιμον προς τά έν Έλλάδι καί
άνεγνωρίσθη υπό τοΰ Κράτους. Έδίδαξαν δ3 έν αΰτφ οί Ιωάννης Βεργάδης, Γ. Παγίδας, Χριστόφ. Σαμαρτζίδης, Ματθαίος Παρανίκας, ό πολλά περί
τής Θρφκης καί 3Αδριανουπόλεως δημοσιεΰσας, Ν Παπαγεωργίου, Α. Φυλακτός, I. Βεργάδης τό δεΰτερον, Α. Ζιομετίκου, Ε. Δαβίδ, Δ. Σάρρος καί1

(1) Υπήρχε καί γραμματοδιδασκαλεϊον έν τή έκκλησίφ Κολικαραίρ. παρα τφ
Ό ρτά Καπή έν τφ Λαυρεωτικφ Μετοχίφ αγίου Στεφάνου (Γ. Ααμπουσιάδης (Έκκλ.
’Αλήθεια 1889 σ. 214.·
6
«Θ ρ ακι κά»
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Α. Ζιομετίκου τό δεύτερον μέχρι των τελευταίων χρόνων προ τής Ε λληνι
κής κατοχής του 1920. ’Αλλ’ έπελθούσης τής Μικρασιατικής καταστροφής
κατ’ Αύγουστον του 1922 έξεκενώθη και περιήλθεν αύθις μετά τής Θρρκης
εις τούς Τούρκους. Θαρσεΐν χρή ! (1).
Δυστυχώς, ως έκ τής αύστηρότητος των ηθών έν Άδριανουπόλει τά
κοράσια σπανίους έξήρχοντο τών οικιών, ασχολούμενα περί τά οίκιακά έργα
καί διά τούτο ή θηλεία εκπαίδευσις καθυστερεί μέχρι τών μέσων τού ΙΘ'
αιώνος’ μόνον δ’αί πλοΰσιαι παρθένοι είχον οικοδιδασκάλους. Περί τό 1841
ίδρΰθη τό πρώτον παρθεναγωγεΐον εις δ ό τού άρρεναγωγείου διδάσκαλος
Πολυζώης έδίδασκε μετά τού ιερομόναχου ’Αμβροσίου Σιναίτου. Όσημέραι
αι μαθήτριαι ηύξανον καίτφ 1851 έκτίσθη ιδιαίτερον Παρθεναγωγεΐον υπό
τον Σταυράκην Άμηράν. ’Αλλ’ είτα διωρίσθη διδασκάλισσα ή Ελένη Καλοπόδη καί μετ’ αυτήν ή Ά θη να ΐς Λινάρδου μετά βοηθών έκ τού παρθενα
γωγείου προερχομένων. Συν τφ χρόνφ προϊόντι έτελειοποιούντο τά κατά τό
Παρθεναγωγεΐον καί ιδίως επί τής Καλλιρρόης Σιγανού, Κρήσσης πρόσφυγος (νύν Κυρίας I. Παρρέν τής έκδότιδος τής
τώ ν Κ λ > ρ& ώ ν»). Τφ 1885 ό εθνικός ευεργέτης Κωνσταντίνος Ζάππας συνέστησε
τό Ζάππειον, έφάμιλλον του ομωνύμου τοιοΰτου τής Κωνσταντινουπόλεως,
'ιδρυθέντων δέ καί νηπιαγείων και δημοτικών σχολείων ή Άδριανοΰπολις
όσημέραι έξεπολιτίζετο καί έμορφούτο έθνικώς, διατηρούσα μετά τών προα
στείων 17 σχολεία μέχρι τού 1922.
ΑΛ'νον>.—Αύτη φαίνεται ίδρυθεΐσα τώ 1652 υπό τίνος τών
ενταύθα οίκουσών Βυζαντινών οικογενειών. Διδάσκαλος αυτής έχρημάτισεν
ό έκ Δρυϊνουπόλεως Νικηφόρος ιερομόναχος, δστις καί εις Μητροπολίτην
Αίνου προήχτθη 1652—4 (Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ ' σ. 586).
’Αλλ’ ή σχολή αύτη ήτο έγκατεστημένη έν τή Μονή τού 'Αγίου Ίωάννου
τού Θεολόγου. ’Απαντώμεν δ5 αυτήν καί τφ 168(1—9) καί περί αυτής ό Β.
Μυστακίδης έδημοσίευσεν έν «Νεολόγφ» Κωνσταντινουπόλεως (1882 Μαΐου
12 άριθμ. 3937 πρβλ. καί «’Ανατολικόν ’Αστέρα» Β. Καλλίφρονος τού 1885
σ. 273 έξ.). Τούς μετέπειτα διδασκάλους καί αν ή σχολή έλειτοΰργει άγνοού-1

(1) Περί τής σχολής έγραψεν ό Β. Μυστακίδης ό πολλά τής μεσήλικος εθνικής
ιστορίας είς φως προαγαγών, ώς ό Μανουήλ I. Γεδεών, διά τών καλώς μεμελετημένων πραγματειών. Ούτος έδημοσίευσεν έν τή Τεσσαρακονταετηρίδι τοϋ καθηγητοΰ Κ. Κόντου (Ά θ. 1909 σ. 390—408), περί τοϋ Χίου Άδριανουπόλεως μητροπολί
του Δωροθέου Πρωΐου, ώς καί περί τής σχολής καί τοϋ Γυμνασίου Άδριανουπόλεως
(πρβλ. Λόγιον Έρμήν 1819 σ. 719 καί 1820 σ. 334). Ό δέ ’Ιγνάτιος Σαράφογλους
επίσκοπος Ναζισνζοΰ έν «Θρφκικοΐς* 1929 Β' σ. 80.
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μεν. Γινώσκομεν δέ τά από του 1796 καί εντεύθεν, δτε κατά Μάρτιον Ίνδικτιώνος Δ', προσαρτάται αυτί”) ή Μονή Σκαλωτής (Μυστακίδου έν Δελτίφ
'Ιστορ. καί Έθνολογ. εταιρείας Β' S4 εξ. καί έν «Θρμκικοΐς» Β' σ. 304).
Τής σχολής έπεμελήθη ό Αίνου Ματθαίος (1808— 1821). Οΰτος ήτο πρώην
διδάσκαλος Ε πιβατώ ν και ειτα τής Μ. τοϋ Γένους Σχολής (Θρμκικά Β' σ·
307). Την αυτήν φροντίδα έπεδείξατο περί αυτής καί ό Αίνου Γρηγόριος
Τήνιος τφ 1823, πρώην εφημέριος τής έν Μελίτη Ελληνικής κοινότητος (1).
Ό Ματθαίος ιδίως έπεμελήθη των τής σχολής Αίνου προτρέψας τον X "
Λασκαράκην X" Μανωλάκη νά διαθέση υπέρ τής σχολής μαγαζεΐον (Θρμκικά Β' σ. 309). Διδάσκαλοι έχρημάτισαν ό Άναστ. Μουσπινιώτης περί τό
τέλος τοΰ ΙΗ ' αίώνος, ως λέγει ό καθηγητής Μ. Στεφανίδης έν ήμερολογίφ
«τής Μεγάλης Ελλάδος» 1922, τω 1804 ό Μελέτιος Μυτιληναΐος καί Μοσχουδης(2), ό ’Αλέξανδρος Γανοχωρίτης τώ 1821. 'Ιερόθεος (κατά τινα Κώ
δικα τής Μονής Λαύρας), ’Ιωάννης Φιλαλήθης μετά 1837 έκ Μουδανίων
ειτα καθηγητής τής Μ. τοΰ γένους σχολής ( [1888), οί έκ Μυτιλήνης αδελφοί
Γρηγοριάδαι, οί ειτα έν Σμύρνη ομώνυμον λΰκειον συστήσαντες, ό Μεθόδιος
Στεφανίδης, ’Αναστάσιος Χρηστίδης Μακεδών, Νικόλαος Χατζόπουλος Ή πειρώτης, νυμφευθείς τήν έγγονήν τοΰ νεομάρτυρος Αίνου Στεφάνου (f 17
’Απριλίου 1821) καί ό σχολάρχης Βασίλειος Μυστακίδης (1880—2) ό γνω
στός μεσαιωνοδίφης (3).
(1) Έ π ιθ ι Έβδομαδιαίαν ’Ανατολικήν Έπιθεώρησιν άριθ. 41 καί 53 καί Έκκλ.
’Αλήθειαν 1920.
(2) Ίδ έ Ά θ. Παρίου επιτομή ιώ ν θείαη τής πίστεως δογμάτων, Λειψία 1806
κατάλ. συνδρομητών.
(3) Έ ν πραγματεία Σαμίδου έν «Θρακικοΐς» Β' 282 άναγινοίσκομεν ότι «έν βιβλίω τής βιβλιοθήκης σημειοΰται : 1799 Αύγουστου 1 ήρξατο ή οικοδομή τής σχο
λής ταύτης καί έλαβε πέρας περί τό τέλος 7]βρίου* καί πάλιν ότι μετά 47 έ'τη τώ
1847 Αύγ. 18 έπεσκευάσθη έκ νέου. Ό Μυστακίδης έγραψεν ικανά περί τής πόλεως
καί τής σχολής έν τε «Νεολόγιρ» Κων)πόλεως 1881 7]βρ.16 Άρθμ.3772 καί Μαΐου 12
1882 Ά ριθμ. 3937, έν Δελτίφ 'Ιστορ.έται. Β' 22—5 καί 82—107, έν «Έβδομάδι» Καμπούρογλου Ά ρθ. 52, 112 καί 113, πρβλ. καί έν «Θρακικοΐς» 1929 Β' σ. 300 εξ., Β.
Καλλίφρονος «Άνατολ. ’Αστέρα» 1885 σ. 273 εξής καί «Νεολόγον» 1872 άριθμ.
1012 καί 1014 καί 1873 άριθ. 1335. Σημειούσθω δ’ ότι, ό πατριάρχης Γεράσιμος
Γ' κατά Μάρτιον 1796 αιτήσει τών Αίνητών έξέδωκε γράμμα δι’ οδ ή Μονή 'Αγίου
Παντελεήμονος μετεποιεΐτο εις σχολήν. Τφ 1817 κατά τον «Λόγιον Έρμήν» (σ. 225)
έκλήθη ώς διδάσκαλος τής Μουσικής* ό 'Αγιοταφίτης Κωστής. Έ ξ Αίνου κατήγετο
καί ό έν "Αργεί ψάλτης Παναγιώτης ’Αγαθοκλής, πατήρ τοΰ αοιδίμου Κ. Άγαθοκλέους βουλευτοϋ Φθιώτιδος, ώς λέγει ό Γ. Παπαδόπουλο; έν τώ περί Μουσικής
έργφ αύτοϋ.
Έξεδόθησαν δέ σιγίλλια περί τής σχολής* α') Γερασίμου περί τών έσόδων τής
Μονής ‘Αγίου Παντελεήμονος, β') Κωνσταντίου τφ 1831 έσοδα έκ τής Μονής Σκα-
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Εις την σχολήν επώλησε την βιβλιοθήκην του ό πατριάρχης Νεόφυτος
ου τό εξοφλητικόν παρά πόδας :
Νεοφύτου Πατριάρχου εξοφλητικόν των τή Σχολή πωληθέντων παρ’αυτοΰ βιβλίων (1).
ΑΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΠΙΒΑΙΟΙ

I Ή Μετριότης ημών διά τοΰ παρόντος δηλοποιώ, δτι τά εν τφ επιγεγραμμένψ ήμΐν καταστίχω περιλαμβανόμενα βιβλία μας, υπό τής ανάγκης
βιαζόμενοι, επωλήσαμεν ήδη πράσει τελείς διά γρόσια πεντακόσια Ν. 500,
εις την Ελληνικήν σχολήν τής πολιτείας Αίνου, και ελάβομεν τά άσπρα μέχρις όβολοΰ, ούδεμίαν τοΰ λοιπού μετοχήν έχοντες έξ αυτών ή μικρά γοϋν
δεσποτείαν, άλλ5 ή σχολή δΰναται χρήσθαι τοΰ λοιποΰ τοΐς βιβλίοις τοΰτοις,
ήτοι προς ιδίαν της χρήσιν ή και άπεμπολήσαι χρείας καλεσάσης. Καί δΓ
ασφάλειαν τήν περίτοΰτου, έγένετο τό παρόν ένυπόγραφον καί έμμάρτυρον
γράμμα μου καί εδόθη τοΐς επιτρόποις τής αυτής Σχολής.
ςιωε'. Μαΐου ι.

'Έ ν τή Αΐνιο.

ή Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Νεόφυτος βέβαιοί.
Ό τής Σχολής διδάσκαλος Ματθαίος 'Ιεροδιάκονος Μιτυληναΐος μάρτυς.
Δημητράκης Μιχαήλου Βεκίλης τής πόλεως, μάρτυς.
Στεφάνής X' Λασκαράκης, μαρτυρώ.
Μπερτής Μαλκότζης, μάρτυς.
Φρατζέσκος Γεωργίου, μάρτυς.
X' Ράλλης Άγγελοΰδης μάρτυς.
Δημήτριος Λασκαροΰδογλος. μάρτυς.
X' ’Αγγέλης Δημητρίου, μαρτυρώ.
Αλέξιος Δημητρίου, μαρτυρώ.
ϋ χ ο λ ή Ά λ ε ίξ α ,ν δ ρ ο ΐϊπ ό λ ε ω ς (Δεδέ Ά γά τς). — Αΰτη ίδρΰθη
τφ 1860 παρά τον αντίκρυ τής Σαμοθράκης Γενουατικόν πύργον. Λίαν τα
χέως άνεπτυχθη εις πόλιν καί νΰν έχει περί τάς 20,000 κατοίκων (Τφ.1921
κατά τήν άπογραφήν είχε 6963. Σχολεΐον ελληνικόν ίδρΰθη τφ 1866 έκτοτε
δέ δλονέν προαγόμενον, διά τής καταλήψεως τής πόλεως, δνομασθείσης*1
λωτής, γ') τοΰ αύτοΰ προς τον Αίνου καί τόν ηγούμενον τής Μονής τώ 1833, δ')
ΆνΟίμόυ τσ> 1847,'οτε ή Μονή γίνεται σταυροπηγιακή (Δελτίον Ηστ. Β' σ. 82—107
καί 622. Περί τής σχολής ίδέ καί Μ. Γεδεών Χρονικά Πατριαρχικής Ακαδημίας σ.
206, τοΰ αύτοΰ Πατριαρχ. Πίνακας σ. 674.
(1) Έ κ τοΰ κωδικός τής Αίνου έξ αντιγράφου τοΰ Ιατροΰ Σαμοθράκη δωρηθεντος τφ πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίφ.
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οϋτω προς τιμήν του βασιλέως Αλεξάνδρου, προήχθη είς Γυμνάσιον πλήρες,
μετά διδασκαλείου και δημοτικών σχολείων.
ϊ χ ο λ ή Γ α ν ο χ ώ ρ ω ν (Γάνοςκαι Χώρα). Αυτή το πρώτον αναγρά
φεται μετά το 1790, δτε έδίδαξεν δ Ματθαίος, διότι το 1787-9, έδίδασκεν
έν τή πατριαρχική Άκαδημίφ. Ό Ματθαίος ήτο Γανοχωρίτης διδάσκαλος
λίαν μορφωμένος γραμματικώς. Φαίνεται δ'τι καί κατόπιν έδίδαξεν Ιν ΐή Μ.
του Γένους σχολή έπι Πρωΐου (1804-7) καί βραδΰτερον τφ 1825, έκτύς
άν είναι άλλος Ματθαίος. cO Ματθαίος έδίδαξε και έν Μυριοφΰτφ μετά
τό 1795.
"Οπως δήποτε τά κατ’ αυτόν είναι συγκεχυμένα (1), κατά Γεδεών, διότι
ύπήρχον τότε και άλλοι διδάσκαλοι τοϋ αϋτοϋ ονόματος (XgoV. Της Πατρ.
’Ακαδημίας σ. 203), τέσσαρες τον αριθμόν σύγχρονοι.
’ Κ£π&6<χτών· Αυτή ίδρΰθη τφ 1796 τή προτροπή του Σηλυβρίας Καλλινίκου, διατηρουμένη έκ του τομείου τών τριών ναών τής.κοινότητος καί του άφιερωθέντος αυτή εμβατικίου του ναόν τών άγίων'Θεοδώρων εκ 3,000 γρ. ών ό τόκος 300 γρ. τώ διδασκάλφ. Έ ν δέ τή νυν σχολή
έσώζετο τό έν τφ περιοδικφ του έν Κων)πόλει ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου (τόμ. ΙΑ ' σ. 76-9) δημοσιευθεν πατριαρχικόν σιγίλλιον του Γερασί
μου, (2) ως και χρυσόβουλλα του ήγεμόνος Μολδαβίας ’Αλεξάνδρου Καλλιμάχη τώ 1818 έκδοθέντα, δΓ ών χορηγείται έτησίως έκ του γενικού ταμείου
διά τά σχολεία και τον ναόν τής 'Αγ.Ιϊαρασκευής 150 λέβια, και Γρηγορίου
Ε ' σιγίλλιον άπσλεσθέν. Ά λλ’ ή παλαιά αυτή σχολή δυστυχώς έκάη τφ 1861
καΐ.1866 έκ νέου,πολλών συνεισενεγκόντων και δή του αύτοκρατορικοΰ Ιατροί)
Σαράντη Άρχιγένους (οΰ τον βίον δημοσιεΰομεν) έξ ου και Ά .ρχ& γέ»
νε&α
έκαλοΰντο από τοϋ 1857. Προ τοϋ 1801 διδάσκα
λος ’Επιβατών έχρημάτισέν ό έξ Αϊνου καί είτα Αίνου προχειρισθείς (1807)
Μητροπολίτης Ματθαίος (Θρμκικών Β' 1929 σ. 307 —Γεδεών χρον. πατρ.

(1) Πρβλ. Κωνσταντίου, έλάσσόνες συγγραφαί έκδ. Θ. Άριστοκλέους σ. 361.
Γ. Ζαβίρα, Έλλ. Θέατρον σ. 554—Ν. Σάθα Νεοελ. φιλ. σ. 615. Νικόδημος Νάξιος έν
Συναξαριστή Νοεμβρίου 11 ένθα- γράφει, δτι ό Ματθαίος μετέφρασεν είς τό άπλοϋν
72 Κατηχήσεις Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου έν τή σκήτη Ξενοφώντος έν Ά θω νι εύρισκομένας. Έξέδοτο δέ Γραμματικήν τφ 1796 (έκδ. β' 1816) καί Συντακτικόν κατά
τά αυτά έτη (Βρετοϋ Νεοέλ. Φιλολ. Β' ’Αρθ. 260 καί 272. Έγραψε δέ καί περί Έρμογένους ρητορικής, ώς αναφέρει ό διδάσκαλος Ν. Λογάδης έν τοΐς έκδοθεϊσι 35
τυπογραφικοΐς φύλλοις τής τοϋ Έρμογένους ρητορικής έν Κωνσταντινουπόλει.
(2) Πρώτος έδημοσίεύσέν αυτό έν «Νεολόγφ» Κωνσταντινουπόλεως άρθμ. 3ί9
ό Ήροκλής Βασιάδης, άλλ’ αντί 1796 άνέγνω 1726.
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άκαδ. σ. 205-7. Τώ δέ 1818 διδάσκαλος Ε πιβατώ ν διωρίσθη ό μονάχος Θε
οδόσιος, ΰστις εστάλη υπό τοϋ την σχολήν ύποστηρίξαντος Σταγών ΙΙαϊσίου
τοΰ είτα Σηλυβρίας (Άδαμ. Ταμβακίδου Άρχιγένεια εν Θρακικών Β' 1ίό29
σ. 872 και Β. Μυστακίδου σ. 44. ΙΙρβλ.«Θρακικήν ’Επετηρίδα» .1897 σ. 128
ένθα εΐκών του ζεύγους Άρχιγένους καί «Θρακικών» Λ' 1928 σ.483-92) (1)’
fl l β χ ο λ ή ϋ α ιλ λ ο π ό λ ε ω ς ίδρύθη, ώς μανθάνομεν έκ τής ύπ’
άριθμ. σλστ' επιστολής τοΰ πολλοΰ λογίου Κρητός Μελετίου ΙΙηγά (1535—
1602), προς τους φιλομαθείς Καλλιπολίτας Κύριλλον τον Οικονόμου καί τον
’Αλέξανδρον υιόν αΰτοΰ, οΐτινες έδίδασκον τονς εαυτών συμπολίτας περί τάς
άρχάς τοΰ IX' αΐώνος. ’Εντεύθεν κατήγετο ό διδάσκαλος Ι£ο>νσταντ£νθς
Χ μ υ Α Ο κ έφ α ,λο ς, εκδοΰς γραμματικήν έν Λειψία τώ 1811 (2). ’Επίσης
γνωστός είναι καί ό Μάξιμος Καλλιπολίτης, δστις τώ 1638 εν Γενεύη έξέδοτο μεταφράσας ε’ις τήν νεοελληνικήν τήν Καινήν Διαθήκην (3).
II σχολή διετηρεΐτο μέχρι τής έκκ ρήξεως τής έπαναστάσεως, καθ’ δλην
δμως τήν διάρκειαν αυτής, λόγφ τής θέσεως τής πόλεως παρά τώ Ε λλή
σποντο) έσχόλασε καί άνασυνέστη τώ 1830. Πρώτος δέ διδάσκαλος διωρίσθη
ό έκ Χαγορίου ’Αντώνιος Κάππας άνήρ εύσωμος, θέρους καί χειμώνος κάππαν ψέρων έξ ου καί τό ό'νομα' έδίδαξεν από 3 Νοεμβρίου μέχρι τής 3 Νο
εμβρίου 183 L έν ίδιωτικώ οΐκω αντί ετησίου μισθού 1200 γρ. καί 103 γρ.
διά ροΰχά του καί δΓ έγοίκιον, ψάθαν καί ά'νθρακας καί μίαν λάγηνον γρ
177, είσπραχθέντα διά συνδρομής τών κατοίκων, ώς αναγράφεται έν τώ
Κώδικι. Μετ’ αυτόν ό ιερομόναχος Θεοδώρητος καί από τοΰ 1832 3 ό Γε
ράσιμος ’Ιθακήσιος καί μετ’ αυτόν ό Γ. Π.Κωνσταντίνου έκ Κουτάλεως μέ-1
(1) Ευστρατίου Δράκου, Εκκλησιαστικοί σελίδες σ. 73-6.
(2) Τερψίνους, ή νέα γραμματική απλοελληνική περιέχουσα ανελλιπώς τό κάλλιστον έκ πάντων τών γραμματικών καί διηρημένη είς τόμους τρεις, ήτις συνετέθη
ώς οΐόν τε εύμεθόδως υπό τοΰ άπό Καλλιπόλεοος Κωνσταντίνου τοϋ Χρυσοκεφάλ,ου
είς χρήσιν τών ομογενών νέων. Άφιερωθεΐσα τώ έκλαμπροτάτφ καί μεγάλφ έρμηνεΐ Κ. Κ. Δημητρίφ Μουρούζη καί τανΰν πρώτον τύποις έκδίδεται δι’ ιδίων τοΰ
αΰτοΰ Χρυσοκεφάλου άναλωμάτων. Τόμος πρώτος έν ω περί τών οκτώ μερών τοΰ
λόγου καί διαφόρων ρημάτων καί διαλόγων ελληνιστί τε καί ρωμαϊστί μετά σχολίων
τών τοΰ λόγου μερών έν Λειψίρ 1811. (Παρά Γ. Χασιώτη περί τών δημωδών μνη
μείων κλπ. Ά θ. 1610 σ. 184-5. Τό όνομα Χρυσοκέφαλος άπαντα παρά Φαβρικίφ Ε λ 
ληνική Βιβλιοθήκη τύμ. VII 683).
(3) Κ. Ν. Σάθα Νεοελληνική Φιλολογία, Ά θ. 1868 σ. 309.—Εκτός τούτου ή
Καλλίπόλις έξέθρεψς καί τον Ιερομόναχον Διονύσιον, δστις γεννηθείς τώ 1733 καί
διδαχθείς έν τη πατρίδι καί έν Ά θω νι είτα διώρθωσε τά έν τοϊς έκκλησιαστικοΐς
/βιβλίοις παρεισφρήσάντα λάθη, καί τον Πενταπόλεως Νείλον, τά μέγιστα περί τών
έν Ρουμανία Μοναστηριακών κτημάτων έργασΟέντα.
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χρι τού ,1834, μέχρι δέ του 1835 ό Μανουήλ Τήνιος. Τούτον δΐξδέξατο
1835-6 τό δεύτερον ό Γεράσιμος ’Ιθακήσιος. Ά λλ9 έπισυμβάσης χολέρας τό
σχολεΐον έκλεισε. Τφ 1840-5 έσχόλάρχησεν δ ’Αλέξανδρος, δ είτα χειροτονη
θείς ίερεύς. Τφ 1848-50 τδ δεύτερον δ Α. Ζαγοραίος Κάππας, μεθ9 δν δ άλληλοδιδάκτης ’Απόστολος επί μικρόν καί μετ’ αυτόν από του 1850-2 δ Κων
σταντίνος Εΰθυκράτης. Τφ 1852 έκλήθη δ Κουκούλάς, εφ’ οΰ ή σχολή ηΰδοκίμει. Οΰτος έδίδαξε μέχρι του 1856. Μετ’ αυτόν έσχολάρχησεν ό εκ Μέτρων
Αναστάσιος Χουρμουζιάδης 1856-8, ειτα έν τη Μ. του Γένους σχολή διδάξάς. Διάδοχος τοΰτου ύπήρξεν δ Βασιλειάδης 1858-1861. Κατόπιν έδίδαξεν
ό μοναχός Δανιήλ Κωνσταντινίδης, έφ’ οΰ είσήχθη καί ή Γαλλική καί είτα ή
Τουρκική γλώσσα καί εν γένει ή σχολή μετερρυθμίσθη. Άπεσΰρθη τφ 1874,
δτε διωρίσθη εν τφ εν ’Αλεξανδρεία Άβερωφείφ Γυμνασίφ. Μετ’ αυτούς
έδίδαξεν ό Θεμιστοκλής Μαρίνος, άλλ’ ή σχολή παρήκμασε. Τούτον τφ 1875
διεδέξατο ό εξ Ίωαννίνων Κωνσταντίνος Βάγιας μέχρι τού 1879 καί τού
τον δ έκ Μαδύτου ’Αρσένιος καί μεθ" δν δ Σπυρίδων Δημητριάδης εντόπιος,
Έπανελθόντα δέ τον Δανιήλ Κωνσταντινίδην λόγιο τής χολέρας έξ Α λε
ξάνδρειάς διώρισαν τφ 1881 διδάσκαλον μέχρι τού 1884' διότι τφ 1885
έδίδαξεν δ Νικόλαος Χατζόπουλος. Είτα έκκλήθη δ Άστυπαλεύς Φώτιος
Μεσθενεΰς, μεθ’ δν δ Μαδΰτιος Απόστολος Οίκονομίδης μέχρι τού 1891.
Διάδοχοί του υπήρξαν δ Μακεδών Δημήτριος Κασιγόνης, έφ’ οΰ έκτίσθη
καί δεύτερος όροφος εις τήν σχολήν, τήν ίδρυθεΐσαν τφ 1840. Έ π 9 αυτού
έγένετο ’Αστική σχολή. Τούτον τφ 1895 άποχωρήσαντα άντικατέστησεν δ Γ.
Άνδρούτσος, μέχρι δέ τού 1899 δ διδάκτωρ τής φιλολογίας Δημήτριος Καλλιπολίτης. Τδρύθη δέ καί Παρθεναγωγεΐον. Μετά τού Καλλιπολίτου έδί
δασκε καί δ Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης, δ εκδότης τής «Καλλιπόλεως» (Ά θήνα ι 1907 εις 8ον σ. 43-56). Ή σχολή διετηρεΐτο μέχρι τού
1922 δτε εξεκενώθη ή Θρρκη.

λή ί\.%τίχβΎΐ$9 κώμης, έδρας ομωνύμου μητροπόλεως έν τή Δ.
Θράκη. Αύτη ίδρύθη άρχομένου τού ΙΘ' αίώνος καί γινώσκομεν μόνον δι
δάσκαλον τον Σιμωνίδην, ά'νδρα Βουλγαρογενή, μονάζοντα είτα εν τή έν
Ά γ ίφ ’Όρει Μονή τού Παντελεήμονος, γράψαντα ελληνιστί τον « Κ ^ π ο ν
εύσινθή» (f 1865). (ίδέ Μ. Γεδεών, ’Ά θω ς σ. 231 σημ. Περί Λιτίτσης ίδέ
Άνατολ. Έπιθεώρησιν Ά ρθμ. 51—53 περί τής παιδείας έν αυτή).
3 Ε /ο λ ή Μ ι δ ύ τ ο ο . Τής πόλεως ταύτης μονογραφίαν έξέδοτο έν
Ά θήναις τφ 1891 δ νύν μητροπολίτης ’Αθηνών κ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. 'Ιδρυτής τφ 1784 τής κοινής καί τής Ελληνικής σχολής τής πόλεως
ύπήρξεν δ άρχιτέκτων (Κάλφας) των ανακτόρων τού Σουλτάνου Χ.οκ.τζί}
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Ά ν β ρ έ α ς , δοτις καί τήν Ιν Δαρδανελλίοις σχολήν τφ 1793 ωκοδόμησε
προικίσας αυτήν διά 10000 γρ.(1). Τά δε τέκνα τής πόλεως ταΰτης, τής καλλίπαιδος, έστόλησαν αότήν, πρός τε άλλοις και διά βιβλιοθήκης. Τέκνον αυτής
είναι καί δ λόγιος καί μουσικός μητροπολίτης Προΰσης Χρύσανθος (1770—
1846) καί άλλοι μητροπολίται καί έπίσκοποι καί έπιστήμονες, ών τελευταίος
δ Μαδότιος Χρυσόστομος ’Αθηνών μητροπολίτης. Παλαιός διδάσκαλος Μα-1
δότου όπήρξέν δ ιατροφιλόσοφος Ή λιάδης Μανασσής( \ 1785) καί δ διδά
σκαλος Δημήτριος Άλεξιάδης (Άλεξουδης), δ φονευθείς κατά τήν έπανάστασιν, πατήρ του ’Ανθίμου ’Αλεξουδη (2), του συγγραφέως των έίασκοπικών
καταλόγων καί μητροπολίτου Άμασείας (3).
Χ χολή
μνείαν τής σχολής ταυτης εύρίσκομεν έν τφ
Λογίφ Έ ρμη (1815 σ. 573) έν ω αναγράφεται δτι ίδρυθη υπό του εκ τής
πόλεως μέν ταυτης καταγόμενου ’Αλεξάνδρου Κουμπάρη, του φιλικού εν
Όδησσφ δε εμπορευόμενου, ου to γένος σώζεται εν τε Ρουμανία, έν Έλλάδι
καί έν Κων]πόλει, ένθα δ ’Αριστείδης Κουμπάρης ήν διευθυντής του ’Αστε
ροσκοπείου. (Πρβλ. Μ. Γεδεών Χρονικά τής Πατριαρχ. ’Ακαδημίας σ;
197 σημ.).
·#· ■

αυτή συνέστη κατά 7]βριον 1788* συνήλθον
παρά τφ μητροπολίτη Μυριοφυτου Μελετίφ οί πολΐται αδελφοί Χατζή ’Ιωάν
νης καί Μπίλιας καί Άλεξανδρής καί ώμολόγησαν δτι πρός σΰστασιν ελλη
νικής σχολής καταθέτουσι 2000 γρόσια διά μισθόν του διδασκάλου καί των
άλλων εξόδων καί διορίζονται καί έπίτροποι καί επιστάται τής σχολής υπό
των συνελθόντων καί ύπογραφομένων συμπολιτών (ίδέ συσταακόν γράμμα
παρά Γεδεών έν Έκκλ. Άληθεία 11 Αΰγ. 1912 σ. *_;99 (4).
Διδάσκαλος πρώτος τής σχολής (φυτουργός τής σχολής) έγένετο δ πρώην
διδάσκαλος, ύπογραφόμενος Ματθαίος δ Γανοχωρίτης, δστις αφιερώνει τη
σχολή καί διάφορα σχολικά όργανα* μίαν τράπεζαν καί μίαν καρέκλαν ως και1234
(1) Καί άλλος Κωνσταντίνος Κάλφας σύγχρονος ήκμασεν έν Μαδΰτφ, περί ού
έν τελεί των «Θρςικικών».
* .
(2) 'Ο βίος του έγράφη* υπό Η. Άλεξανδρίδου έν Δελτίφ εταιρείας Μεσαιωνι
κών έρευνών Κων]πόλεως 1898 σ. 317.
(3) Τούς έπισκοπικούς καταλόγους συμπληρώσας έζέδοτο ό Μ. Γεδεών έν Πανελ.
ληνίφ Λευκόίματι τής Ε θνικής Παλιγγενεσίας Ι.Χατζηϊωάννου τόμ. Δ' σ. 214—233
καί Τ ' σ . 107—10 καί 183—85.
·.; '
(4) 'Ο Γεδεών (Χρον. Πατρ. Άκαδημ. σ. 204 σημ.) λέγει δτι ό Μελέτιό; Ήρσκλείας αφιέρωσε τή σχολή 25,000 γρόσια, συνάγων τοϋτο έκ τίνος αναφοράς των
Μυριοφυτινών πρός τό Πατριαρχεΐον (Κων]πολις 1870 1G σελίδας) περί τού Μελετίου.
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μετά τον θάνατον 500 γρόσ. Τφ 1796 άποθανόντος του επιτρόπου Χατζηϊωάννου διωρίσθη δ Παπά Στρατής. Μετά τον Ματθαίον διωρίσθη ό ’Ιωάν
νης Λεοντόπουλος περί τοΰ όποιου έν τφ Κώδικι Μυριοφΰτου (σ. 70) κεΐται έγγραφον έμφαϊνον ότι δ ’Ιωάννης Λεοντόπουλος (1) μετατίθεται τφ
1822 από τοΰ Σχολείου Μυριοφΰτου εις τό της Ραιδεστοΰ, έν Μυριοφΰτφ
δέ διορίζεται Θεοχάρης δ Αΰδιμιώτης (έκ χωρίου Θράκης Αΰδίμι), όν δια
δέχεται δ Άλεξανδρής Κυρίτσης Μπίλιος αντί μηνιαίου μισθού 100 γροσίων.
Την πράξιν ταΰτην τοΰ 1826 επιβββαιοί δ Μυριοφΰτου Σεραφείμ (Μ- Γεδεών έν Έκκλ. Άληθεία 11 Αύγουστου 1912 σ. 298 και 8 6]βρίου 1912 σ.
333). Έ ν δέ σελίδι 87 τοΰ Κώδικος Μυριοφΰτου «ςιωζ Μαίου α' δ Μυριο
φΰτου Νεόφυτος επιβεβαιοι : δήλον είναι ότι έλθόντες ενώπιον τής ημών
ταπεινότητος οι προεστώτες τής χώρας ταΰτης έδιωρίσθη δ Σταυρής κοινός
παιδαγοτγός επί συμφωνίφ τοιαΰτη νά τοΰ δίδονται 150 γρόσια. Και από τα
παιδιά νά λαμβάνη εις τήν φυλλάδα 1 γρ. εις τον ’Οκτόηχον 2, είς τό Ψαλτήρι 3 καί εις τον ’Απόστολον δ» (Μ. Γεδεών, έν Έκκλ. Άληθέίφ τής 8
7]βρίου 1912 σ. 333)
ΙΡ ααδ& ατοβ. Συνέστη αυτή ως κοινή τω 760 καί άλλη τφ
1790 καί έδωρήσατο 7,500 γρ. ό Ήρακλείας μητροπολίτης Μεθόδιος δ
Αέριος, προς όν δΰο έπιστολάς πεμφθείσας τήν μέν υπό των προκρίτων,τήν
δέ υπό των μαθητών τής σχολής έξέδοτο ό Μ. Παρανίκας, όστις καί περί
τών λογίων άνδρών τής πόλεως έγραψε (2). CH σχολή έπροικίσθη καί διά βι
βλιοθήκης. άλλα τφ 1817 άπειλήσασαν παρακμήν άνεστΰλωσεν ό Ήρακλείας
Μελέτιος διά νά πληρώνωνται έκ τών τόκων, οί διδάσκαλοι τών δΰο σχολών
(κοινής καί ελληνικής) δοΰς 7.500 γρ. αλλά καί πάλιν είς διάλυσιν βαίνουσαν
συνεκράτησεν δ ανεψιός τοΰ μητροπολίτου ’Ιγνάτιος δ διαδεξάμενος τον
θεΐόν του, δοΰς 7,500 γρ. καί καλέσας τον έν Μυριοφΰτφ διδάσκοντα 1822
Ίωάννην Λεοντόπουλον, (f 1828) ού δ υιός Γρηγόριος έγένετο έπίσκοπος
Μυριοφΰτου (f 1880). eO Λεοντόπουλος συνειργάσθη είς τήν12
(1) Περί Λεοντοποΰλου έκ Πελοπόννησου καταγόμενου άλλ’ έν Μυριοφΰτφ γεννηθ-έντος βιογραφίαν μετά τής εΐκόνος αύτοΰ έδήμοσίευσεν δ Γεδεών έν «Μνήμη
ΓανοχιόρΙων» Κωνσταντινοΰπολις 1913 σ. 153. Οΰτος επί τή εΰκαιρίφ ταραχών συμβασών έν μέρεσι τής πρός τά παράλια τής Προποντίδος Θράκης τφ 1819, έγραψε,
κατά χειρόγραφον τής κώμης Ήρακλείτζης, μακράν π ρ ό λ ο γ ο ν ή α ά χο λ ο γία ν»
είς τήν έκδοσιν ευχών καί παρακλήσεων διά τά συμβάντα «ανωμαλία τοΰ Γένους
πσρά τών Τούρκων». Ταϋτα δημοσιεύομεν έν τφ οίκείω τόπφ. Υιός τοΰ Τωάννου
ήτο ό Γρηγόριος έπίσκοπος Μυριοφΰτου (Γανίτης).
(2) Έ ν Έλλ. φιλ. συλλόγφ Κων)πόλεως τόμ. I' σ. C6-80 καί ΙΑ' σ. 75-6 'καί έν
«Νεολόγφ».
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τά ν » , τό ελληνικόν Λεξικόν, καί έδίδαξε καί έν τη πατριαρχική ’Ακαδημία
καί έν οίκίαις πλουσίων όμογένών.
2 Ε χο λή Χ α ρ ά ν τ α ,
—Αΰτη κατά τό α' τέταρτον τοϋ
ιθ'αίώνος, κατά τον έκεΐθεν καταγόμενον Μελισσηνόν Χριστοδούλου τον είτα
επίσκοπον Μαρωνείας, εύρίσκετο έν σπαργάνοις/Ητο κοινή. Μετά την ελληνι
κήν έπανάστασιν τώ 1833 ίδρύθη ελληνική τό μέν πρώτον έν ιδιωτική οίκίρ.
αλλά τφ 1847 φκοδομήθη λαμπρόν κτίριον σχολικόν. Διδάσκαλοι έχρημάτισαν : Σπυρίδων 5Αθανασίου "Ιθακήσιος 1833—36, "Ιωάννης Σουρμελής
Σωζοπολίτης 1836-7, "Αθανάσιος Μπιλμίζ 1837-8, Δημήτριος Άδριανουπολίτης L838-1845 (2), Σπυρίδων Κεφαλλήν 1845-7, "Άνθιμος εντόπιος ίεροδιάκονος, τό γένος Βούλγαρος καί είτα Βιδΰνης καί πρώτος έξαρχος τών
Βουλγάρων μετά τό σχίσμα 1846-8, Βασίλειος Ματζαράκογλους Η πειρώτης
1848-50, Σωφρόνιος έξ Ηλιουπόλεως 1850-3, Κ. Κόκκινος έντόπιος 1853 4, Κ. Πατρικόπουλος "Ηπειρώτης 1854-1863. Πέτρος Βαφείδης έντόπιος
1863-4, Δημήτριος Σπάνιας "Ηπειρώτης 1864-7, Κ. Πατρικόπουλος τό δεύ
τερον 1867-1876, Β. Π. Μελανιών καί "Άνθιμος Πελτέκης, είτα μητροπο
λίτης Δεβρών καί Βελεσσοΰ, συνδιδάσκαλοι 1876-8, Κ.Πατρικόπουλος τό τρί
τον καί Μελισσηνός Χριστοδούλου έντόπιος ό είτα μητροπολίτης καί συγγραφεύς 1878-1880, Κ. Πατρικόπουλος καί Β. II. Μελανιών τό δεύτερον 1880-1,
Β. Π. Μελανιών καί Άγγελίδης Μακεδών 1881-2. Π. Κυριτσίδης καί Θεο
χάρης Μπίκας άμφότεροι Ή πειρώται 1832-4, Π. Κυριτσίδης καί Εύαγγελίδης 1884-5, Μ. Μιχαλόπουλος Κρής 1885-7. "Αλλά τώ 1887 ήνιοθησαν ή
αλληλοδιδακτική καί ή ελληνική σχολή εις "Αστικήν, ής διευΌυνταί υπήρξαν:
Γ. Σαββόπουλος 1885-1887, Δ. Χριστοφίδης 1S87-18P1, Κ. Τζόγιας 18912, Δ. Μελανδρινός έκ Πλωμαρίου 1892-5, Γ. "Ανδροϋτσος Πατρεύς 1895-6.
Έδίδαξαν δέ συγχρόνως καί οί "Αθανάσιος Χηνόπουλος εντόπιος. Στυλια
νός Ευστρατιάδης "Ίμβριος, "Αβραάμ Ζαχαριάδης έκ ΓΙάφρας, "Ιω. Μαγκριώτης, Δημήτριος Χατζηπαναγίίότης έντόπιος καί Ιτυλιανός Γεωργίου έντό
πιος. 'Ιδρΰδη δέ καί Παρθεναγα>γεΐον τφ 186 ϊ καί νηπιαγωγεΐον. Ύπήρχον
δέ έν τή ενορία Α γίω ν Πάντων καί δημοτική σχολή καί παρθεναγωγεΐον,
καί άλλη έν τή ενορία τών 40 Μαρτύρων μετά παρθεναγιυγείου καί τρίτη έν
τή ένορία Α γίου Ίωάννου καί παρθεναγωγεΐον (ίδέ Μελισσηνοϋ Χριστο
δούλου, ή Θράκη καί αί 40 "Εκκλησίαι, Κων]πολις 1897 σ. V46-266).12*
(1) Ίδέ Γεδεών χρονικά πατρ. Άκαδ. σ. 210 σημ. —Β. Α. Μυστακίδου έν Κουρουτζεσμέ σ. 53.
(2) Ούτος Διονύσιος μετονομαστείς έφθασε νά ύψωδή εις τον Οικουμενικόν
θρόνον ώς Διονύσιος Ε'.
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]Ε χ ο λ ή Χ κ ο π ο ΰ Αΰτη συνέπτη τφ 1810 ώς κοινή, μετά δέ την ελ
ληνικήν έπανάστασιν ιδρΰθη ελληνική τα) 1833. Διδάσκαλοι έχρημάτισαν τφ
1810-1821 δ Κωνσταντίνος, δ ’Ιωάννης, δ Παπανδρέας, ό έξ ΆΌηνών Βα
σίλειος και δ Άργυράκης Κουντίδης. ’Από του 1833 μέχρι του 1855 άγνοοΰμεν τα ονόματα των διδασκάλων. Τφ 1856-1857 έδίδαξεν δ εκ Σαράντα
’Εκκλησιών Κ. I. Κόκκινος μεθ’ δν δ έξ Ηλιουπόλεως Ιεροδιάκονος Σωορρόνιος 1857-1858, τούτον διεδέχθη δ Γεώργιος Μπαλάνος έξ Α θηνώ ν
1858-1862, μεθ’ δν δ εκ ΙΙανόρμου Μιχαήλ Κωνσταντινίδης (1) 1862-1869,
κατόπιν δ έξ ’Ηπείρου Γεώργιος Πετρίδης 1869-1871. Τούτον διεδέχθη δ
Σάμιος I. Ίωαννίδης μετά του εκ Σκοπού Ζ. Συμεωνίδου 1871-1872 και
τούτον ό έκ Κωνσταντινουπόλεως I. Βοτοσιάδης μεθ’ δν δ εκ Καισαρείας
Γεώργιος Ίορδανίδης 1873-4, έπειτα δ εντόπιος ’Αθανάσιος Χρηστίδης
1874-1875, κατόπιν δ εκ Βυζαντίου ’Αδαμάντιος Ψαλλιάδης 1875-6, δν διεδέξατο δ ’Ιωάννης Άγακίδης Σιατιστεύς 1876-7, μεθ’ δν ό εντόπιος ’Α
λέξανδρος Σ. Άλεξιάδης 1877-9, ειτα δ Ίω . Άγακίδης το δεύτερον 1879-S1
κατόπιν δ εντόπιος Βασίλειος Σταυρόπουλος 1881-3. Ά π ό του 1884-5 έδί
δαξεν ό Ά . Άλεξιάδης τό δεύτερον και κατά τά έτη 1885-1891 δ Απόστο
λος Πλακίδης. Τφ 1892 ή σχολή συνεχωνεΰθη. μετά τοϋ αλληλοδιδακτικού
εις Αστικήν έν ή έδίδαξαν τφ 1895-6 τέσσαρες εντόπιοι διδάσκαλοι τάς 7
τάξεις : Ά . Άλεξιάδης, Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος. Θ. Τουλουτιάδης
και Σιμός Σιμόπουλος. 'Υπήρχε δέ και Νηπιαγωγεΐον καί Παρθεναγωγείον
(ιδέ Μελισσινοϋ Χριστοδούλου, ή Θρμκη καί αι Σαράντα Έκκλησίαι Κων
σταντινούπολή 1897 σ 42-44).
Τ Ε χολή ϋ τεν ν ιΐλ ά ,χ α Ό .—'Η πόλις αυτή ήτο ισχυρόν Βυζαντινόν
φροΰριον. Κατά δέ τον Βούλγαρον ιστορικόν Π. Τσίλωφ (έν Δελτίφ τής
Βουλγαρικής αρχαιολογικής εταιρείας 1824 σ. 236), πρέπει νά καλήται Σθε- 1

(1) Ούτος έσπούδασεν έν Φαναρίφ, Μάλτφ, Ά θήναις καί Λονδίνφ οπού καί
διωρίσθη έν τφ αυτόθι έλληνικφ Λυκείφ τφ υπό τοϋ έξ Ιου I. Βαλέττα διευθυνομένφ τφ 1861), διδάσκων συγχρόνως καί έν τφ Κολλεγίφ Kiugs College επί 22 έτη
καί ίδιωτικώς έν τοΐς οΐκοις πλουσίων ομογενών έν τε Λονδίνφ κμί τό θέρος έν
New Breiton. Έπιστρέψας έν ’Αθήνας τφ 13ί 0 παρέμει.νε μέχρι τοϋ θανάτου αύτοϋ συμβάντος τφ 1917.Έ ν Λονδίνφ έξέδοτο παρά τφ Muray τά Neoehellenina καί
τούς θεούς καί άνδρας (έκδ. β' έν Άθήναις μετ’ εικόνων, καί τινα βιβλία έν τή
σειρφ των ωφελίμων βιβλίων καί μετέφρασε έκ τοϋ ’Αγγλικού τό ελληνικόν Λεξικίν τοϋ Ltddl - Scott παράτφ I. Σιδέρη, έν φ μεγίστην συμβολήν παρέσχεν αύτφ ό
καθηγητής Κ. Κόντος καί ό Τρύφων Ε.Εύαγγελίδης πρφην γυμνασιάρχης. Πλεϊσται
δέδιατριΒαί τοϋ άιδρός έδημοσιεύΟ ησαν έν περιοδικοίς.
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νίμαχος (1). Δυστυχώς νυν ως ναι ή Φιλιππούπολις κατέχεται υπό των Βουλ
γάρων, οιτινες έξεβουλγάρισαν τάς άλλοτε έλληνικωτάτας πόλεις, διατηρούσας
λαμπρά:σχολεία και γενναίους και φιλογενεΐς πατριώτας (Αναστασίου Γεωργιάδου Λενκίοΰ, περί πομψολυγώδους πυρετοΰ σ. 383 και Άριστείδου Γ.
Σκορδέλη ένθ’ αλλαχού) (2). Ή σχολή, ιδρύθη προ τής Ελληνικής έπαναστάσεως και πρώτος διδάσκαλος κοινός άναφέρεται ό έκ Τριγλείας τής μητροπόλεως ΙΙροΰσης ’Ιωάννης Φούντας, ολίγης παιδείας κάτοχος, δστις προ
τής έπαναστάσεως του 1821 έδίδαξεν άλλ’ άνευ τίνος ώφελείας εν τινι ίδιωτικφ οί'κφ και διά κατά μαθητήν πληρωμής. Έ ν τφ μεταξύ, έκκραγείσης τής
ελληνικής έπαναστάσεως, ουδείς πλέον λόγος περί σχολείου γίνεται και μόλις
τώ 1833 προσλαμβάνεται διδάσκαλος δ έκ Βελενίκου Δημήτριος Καλαμβοκίδης μετά βοηθού τοϋ έξ Άμπελίνου Ίωάννου Δαλιδού, διδάσκων έν οΐκφ
τινί παρά τόν “Αγιον Νικόλαον καί πληρωνόμενος υπό τε τών Στενημαχη*τών και τών Άμπελινιωτών. Τφ 1835 ό Καλαμβοκίδης αποχωρεί ως μή
λαμβάνων τόν μισθόν καί μένει ως τοιούτος δ Δαλίδης' έδίδασκον δμως
ίδιωτικώς καί λόγιοι τινές ιερείς τά κόινά γράμματα μέχρι του 1841, δτε
ιδρύεται σχολικόν κτίριον ιίαρά τήν δεξιάν ό'χθην τού χωρίζοντος τήν Στενήμαχον καί Άμπελίνον χειμάρρου τού είσβάλοντος εις τόν “Εβρον, άλλ’ οί
Στενημαχΐται έδιχογνώμησαν καί άπέσχον, ίδρύσαντες τφ 1844 νέον σχολεΐον
•καί έξητήσαντο τήν αρωγήν τού έν Κισνεβίφ συμπολίτου ’Αποστόλου Μεζεβίρη, άποστείλαντος 10,000 γροσίων καί διωρίσθη έντόπιός της διδάσκα
λος αμέσως, ον διεδέχθη δ έκ Σωζουπόλεω,ς Θεόδωρος Στανίδης, διαιρέσας
τούς μαθητάς εις 9 τάξεις' μετά τούτον έδίδαξεν' ’Απόστολός τις καί είτα
δ ’Ιωάννης Ζαχαριώτης μετά τού Θεοδώρου Στανίδου καί ειτα δ έν
Άμπελίν ·■) διδάσκαλος ’Ιωάννης Δαλίδης διδάξας μέχρι τού 1848, δτε,
μετερρυθμισθέντος τού σχολείου, προσεκλήθη διδάσκαλος τή 10 ’Οκτωβρίου
δ έκ Περιστεράς Κ νσταντίνος Σαϊτίδης καί δ άλληλοδιδάκτης Στανίδης
αποχωρεί, διωρίσθη δ’ άντ’ εκείνου μαθητής απόφοιτος δ Θεαγένης. (Δυστυ
χώς έδημοσιεΰθη μόνον τό α' μέρος τού χειρογράφου). Ά λλ’ όπως πότ’ άν
ή (μέχρι τής δημοσιεύσεως τού β' μέρους) ή σχολή όλονέν προαγομένη έμόρ-1

(1) 'Ο καθηγητής τής Ιστορίας έν τφ Πανεπιστημίφ Κωνσταντίνος Άμαντος
έν τφ Λεξιγραφικφ Άρχείφ (τόμος Ε' Ά θ . 1920 σ. 58, άναφέρων χωρία Βυζαντι
νών συγγραφέων έμμένει έν τή γραφή Στενήμαχος.
’ (2) Ή εισαγωγή είς τά πρακτι,κά Στενημάχου εύρέθη έν τοΐς βιβλίοις τόΰ καθηγητοϋ Γεωργίου Μουααίου καί έκδοτου τής νεοελληνικής μεταφράσεως νοϋ τυ®
π τ κ 6 ν τ ο ί ί Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ Π α κ α ν ρ ι α ν ο ΰ έν τοΐς D isse n ta tio n e s P h ilo lo g ic a e Je n e n Bes, Je n a 1888, τόμ. Δ' σ.184—210. Έ ν αύτή έξιστορεΐται ή κατάστασις τής Σχολής,
Θρφκικών τόμ. Α' σ. 352 έξ.).
■
■
1
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φωσε σωρείαν μαθητών έν Ά θή να ις σπουδασάντσ)ν μέχρις οΰ έγένετο λεία
των Βουλγάρων, ως ή Φιλιπποΰπολις καί αι άλλαι τής ’Ανατολικής κληθείσης Ρωμυλίας πόλεις (1).
Ιδ χο λ ή
αυτή συνέστη τή έπιμελείη καί δαπάνη τοί5 μη
τροπολίτου Καλλινίκου, μεσοϋντος τοϋ 1709, φκοδομήθη κοινή σχολή τοΰ
έλλ. καί άλλη ιερατική μετά πόρων άνερχομένων εις 6495 γροσίων τοκισθέντων προς πληρωμήν εκ των τόκων των εκάστοτε δυο διδασκάλων. Καί αυτός
δ’ ό ήγεμών τής Βλαχίας ’Αλέξανδρος Μουροΰζης κατεχΰρωσε τήν σχολήν
διά χρυσοβοΰλλου, δωροΰντος αύτφ 100 γρ. έτησίως. Σιγίλλιον δέ τοϋ πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' καθυπέβαλε τήν διαχείρισιν τής περιουσίας εις τήν
συντεχνίαν των Γουναράδων. Τό νυν οικοδόμημα τφ 1849 κτισθέν είναι
λαμπρόν ώς καί τό μετά 10 έτη οίκοδομηθέν Παρθεναγωγεΐον μετά βιβλίοθήκης (Μ. Παρανίκα, σχεδίασμα σ. 44) (2). Έδίδαξε τό πρώτον Γεώργιός
τις συνδιδασκάλους εχων τον εντόπιον Μανουήλ Δημητρίου (1807—10) μα
θητήν τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας, ής έχρημάτισε καί γραμματεύς (Βασί
λειος Μυστακίδης έν «Έβδομάδι» 1886 σ 463). Τφ 1817—8 εδίδασκεν ό ιε
ρομόναχος Ευγένιος (κατάλογος συνδρομητών τής Φαρμακοποιίας Διονυσίου
Πΰρρου τοϋ Θετταλοϋ, Κων]πολις 1818 σ. 259). Έ κ Σηλυβρίας κατήγοντο
ό ’Αρσένιος ό καί τής Μ. τοϋ γένους Σχ.διδάσκαλος (1777—86) ό είτα Προικονήσου μητροπολίτης (1795) καί ό ’Αναστάσιος μαθητής γενόμενος τοϋ δι
δασκάλου Νικολάου Λογάδου.
23θ·>ζο\>75<όλ&<*>§9 αϋτη συνέστη τφ 1817 υπό τοϋ εντοπίου
ήγουμένου τής μονής Ρακετόσσης Θεοφίλου Βατοπεδινοϋ, άφιερώσαντος διά
δανείου 10,000 γροσ. 15 ο]ο τφ κοινοτικώ ταμείφ, δπως έκ τών τόκων καί
τών 3,000 γρ. δωρεάς αϋτοϋ τε καί τών συγγενών, διατηρήται ή σχολή, ής
διδάσκαλον ώρισε τον όσιολογιώτατον Δανιήλ δυνάμενον νά διωρίση καί ύποδιδάσκαλον (Γεδεών ενθ’ ανωτέρω σ. 196—7 σημ.). Ό Θεόφιλος έ'δωκε καί
3000 γρ. εξ έαυτοΰ καί τών συγγενών τή σχολή. Ό ’Άνδριος διδάσκαλος
Άγχιάλου Γρηγόριος Ροΐδης γράφει προς τον Σωφρόνιον Καίρην θειον του,12
(1) 'Ο Βλάσιος Σκορδέλης έγραψε μελέτην περί Φιλιππουπόλεως καί Στενημάχου
έν «Χρόνφ» ήμερολογίφ Νεολόγου 1871 σ. 74-88 καί έν Δελτίω Δ' σ. 290. Άπέθανεν
έν Άθηναις ώς διευθυντής τοϋ φερώνυμου άξιολόγου Παρθεναγωγείου, οπερ έπαξίως διευθύνει ό κ. Κλεάνθης Χουρμοΰζης.'
(2) Ευστρατίου Δράκου, Θρακικά, Αθ. 1892 σ. 20—1. Σ. Δημοσθενοπούλου, Μητρόπολις Σηλυβρίας έν«Νεολόγφ» Κων]πόλεως 1891, ’Οκτώβριος 22, 26, 29—30 καί
Νοέμβριος 2 καί 7—Σ. Β. Ψάλτη ή Θρφκη Ά θ. 1919 σ.87—έφ. Γεδεών Χρον. Πατριαρχ. ’Ακαδημίας σ. 204—5 σημ.
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δτι στέλλει είς Κυδωνιάς 2 Σωζουπολίτας μαθητάς του τψ 1819, υποσχόμενος
δτι θά στείλε και ά'λλους εις την σχολήν Κυδωνιών, δ δέ Καίρης γράψει δτι
στέλλει διδάσκαλον τον σοψόν Σαμουήλ Σωζουαγαθοπόλεως ήν τότε ό "Άνδριος Παΐσιος Νέρης έξάδελφος τοΰ Καϊρη. Τον Ροΐδην επί Καποδιστρίου
άπαντώμεν διδάσκαλον έν "Άνδρψ. Έ ν Σωζουπόλει τψ 1699 κατέψυγεν ό
3Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ό εξ "Απορρήτων, μετά τήν . υπογραφήν τής
συνθήκης τοΰ Κάρλοβιτς, καθ" ήν ή Τουρκία άπώλεσε ίκανάς χώρας. Ό
Μαυροκορδάτος, κατά τον χρονογράφον Καισάριον Δαπόντεν,(Σάθα Μεσαι
ωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 33) έν Βελιγραδίφ ευρισκόμενος ήχθη είς Ά δριανοΰπολιν και ενταύθα άψηρέθη τοΰ αξιώματος αΰτοΰ και έφυλακίσθη,'
άντ" αΰτοΰ δέ μέγας δραγομάνος έγένετο δ Σεφέραγας. Ό Μαυροκορδάτος
ΐνα σωθή έ'δωκε λύτρα ύποσχεθε'ις νά δώση καί άλλα έν Κωνσταντινουπόλει,
δπου ώδηγήθη ΐνα φροντίση περί έξευρέσεως χρημάτων, αλλά μή εΰρά)ν
έφυλακίσθη καί αυτός καί ή μήτηρ Ρωξάνη καί ή σΰζυγος Σουλτάνα καί
έπανωδηγήθη είς "Αδριανοΰπολιν^ δπου πληρώσας καί τά υπόλοιπα των
300 πουγγίων άφέθη έλεΰθερος μετά περιπετείας ενός περίπου έτους καί
άνέλαβε πάλιν το αξίωμα αΰτοΰ, έζήτησεν δμως τήν Άδριανοΰπολιν ως
άρπαλίκι (ζωάρκειαν)' διότι δεν ήδΰνατο νά ζήση έχων πολλάς δαπάνας καί
τό ζιαμέτι (εισόδημα) δπου είχε δεν έπήρκει αΰτψ. "Όντως δέ διατάξαντος
τοΰ Βεζίρη Σουλεϊμάν πασά «έβαλε τον Καστοριάς Γεράσιμον (ύστερον
Πατριάρχην "Αλεξάνδρειάς 1688—1710) νά επιτελή τά τής άρχιερώσΰνης
έκεϊνος καί αΰτόςνά πέρνη τό εισόδημα».
Χ χ ο λ ή Υ υ ρ ο λ λ ώ ν ις . (Τσορλοΰ) Τδρΰθη τψ 1780 υπό τοΰ Η 
ράκλειας Μεθοδίου ως άναγινώσκομεν παρά Μ.Γεδεών ("Έγγραφοι λίθοι καί
κεράμια σ. ρνγ'-δ'). Έντεΰθεν κατήγετο δ Θεόδωρος Γεωργίου γραμματεύς
μητροπολιτών από τοΰ 1820-1873.
£ χ ο λ ή Φ&λ&7Βποοπόλ&(ος. Αΰτη συνέστη πάντως κατά τον ιστ'
αιώνα (1), διότι καί αρχιερείς λογίους έσχε καί κέντρον πνευματικόν καί οι
κονομικόν έχρημάτισε κατά τήν έπισκεψαμένην αΰτήν Lady Mary W orstley
M ontegue (έκδ. I. M. Berton, Paris 1882). "Αλλά τών αρχείων τής μητροπόλεως καταστραφέντων υπό τών Βουλγάρων τώ 1860 (2) δεν έχομεν τήν
πρώτην πηγήν καί έντεΰθεν άγνοοΰμεν τό έτος τής ίδρΰσεως καί τά ονόματα12
(1) Γ. Τσουκαλά, ίστορικογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως,
Βιέννη 1851 σ. 41-42 σημ. λε'.
(2) Ζ, Χατξηβασιλείου, Βόυλγάρων ένέργειαι προς καταστροφήν τοΰ ελληνι
σμού, Ά 6\ 1909 σ. 7.
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των διδασκάλων των πρώτων και κατ1234εικασίαν λέγομεν, δτι ίσως πρώτος δι
δάσκαλος έγένετο ό Σπαντωνάκης (1692-1711) (1). Μετ3 αυτόν θέτομεν
τον ρήτορα Ανδρόνικον, οΰ μνείαν ποιείται ό Σάθας εν τφ περί ‘Ιερεμίου
Β του Τρανοί) συγγράμματι (3Αθ. 1870) καί ή «εισαγωγή εις τά πρακτικά
τοΰ Ελληνικού σχολείου Στενημάχου», ή άναφέρουσα τά μέχρι του 1851 γε
γονότα καί γραφεΐσα υπό τοΰ κμθηγητοΰ ’^ριστείδου Σκορδέλη · (Θρρκικών
Α' σ. 350-362). Κατά τά έτη 1726-1738 έδίδασκεν δ Λεονταράκης Άρτηνός
αντί 200 γροσίων έτησίως (2) ως μανθάνομεν εκ τής σ.· 131 τοΰ Κωδικός
τής μητροπόλεως. Μέχρι τοΰ 1792 ονόματα διδασκάλων δεν γινώσκομεν (3).
Τφ 1790-1819 άπαντώμεν σχολαρχοΰντα μετά ύποδιευθυντοΰ τοΰ 3Αντωνίου
Παπαγεωργίου 1792 τον Κωνσταντίνον Οίκονόμον τής πόλεως καί μετά
δυο ύποδιδασκάλων τοΰ Ευγενίου, τοΰ εΐτα Φιλιππουπόλεως προχειρισθέντος αλλά μή άναλαβόντος τον θρόνον, καί Κ. Τριαντάφυλλου. cO Οικονόμος
ήτο λογιώτατος καί έγραψε περιγραφήν Φιλιππουπόλεως έν Βιέννη τφ 1819
τυπωθείσαν καί άφιερωθεΐσαν τφ δαπανήσαντι μητροπολίτη Παϊσίφ' έν
αΰτφ (σ. 29) λέγει : «’Έστι δ3 έν τή πόλει καί γυμνάσιον τής .Ελληνικής παι
δείας έκ πολλοΰ ένεστώς». Ταύτρχρόνως τφ 1809-1817 ό τότε μητροπολίτης
Φιλιππουπόλεως ό από Έλασσώνος 3ίωαννίκιος, λογιώτατος ών (4) ΐδρυσεν έν τή μητροπόλει ίδιον σχολεϊον, έν ω αυτός οΰτος έδίδασκεν ώς καί δ
ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Κυζικηνός, παραδίδων καί Ιταλικά, ώς λέγει δ
(1) Γ. Τσουκαλά ένθ’ ανωτέρω σ. 41 σημ. λ γ \ Πρβλ. Γεδεών Χροικκά τοΰ πατριαρχ. οίκου καί τοΰ ναοΰ Κων]πολις 1884 σ. 193-4. Τοΰ αύτοΰ Χρον. Πατριαρχ.
Άκαδ. σ. 113-4. cO Ν. Κατραμής Φιλολ. Άνάλεκτα Ζακύνθου σ 130 αναφέρει καί
έτερον Σπανδωνήν Διονύσιον Ιερομόναχον.
(2) Ά θ. Παπαδοπουλος Κερσ,μεύς έν «Έκκλησιαστικφ Φάρω» ’Αλεξάνδρειάς
1908 σ. 193 έξ. λέγει δτι έδίδασκεν από τοΰ 1726-38 άρυόμενος τήν εΐδησιν έκ τοΰ
κωδικός ΡΟΑ' <ρύλ. 17-18. Πρβλ. Έκκλ. ’Αλήθειαν 1913 σ. 372-3 περί τοΰ Λεωνταράκη. Ούδαμόθεν άλλοθεν έχομεν ειδήσεις, ούδ’ άναφέρεταί τι υπό τοΰ "Αρτης Σε
ραφείμ έν τή περί “Αρτης καί τής Πρεβέζης μονογραφίφ Ά θ. 1884 σ. 193-209, οπού
αναγράφονται οί λόγιοι Άρτηνοί.
(3) Τό πρώτον κοινοτικόν κατάστηκα ώς σχολεϊον ίδρύθη τω 1770 κατά τί
χειρόγραφον Στενημάχου (Θρφκικά 1928 Α' σ. 350-362) έπί τής Άκροπόλεως. Έ ξ
αύτοΰ έξήλθε κεί ό πολύς εΐτα καθηγητής τοΰ Πανεπισιημίου ’Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας.
(4) Τής Φιλιππουπόλεως ύπήρξεν έπίσης μητροπολίτης ό Νεόφυτος (1708-10)
δστις πρό τής χειροτονίας του περιηγηθείς τήν Εσπερίαν τω 1701 εύρίσκετο έν
’Οξφόρδη τής ’Αγγλίας, δημοσίφ δέ όμιλήσας έν τω Σχελδιανφ θεάτρου τοσοΰτον εύδοκίμησεν, ώστε άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλοσοφίας, ειτα εις Γαλλίαν άπελθών
παρουσιάσθη τω Λουδοβίκιμ ΙΔ', δστις έθαύμασε τον άνδρα διά τήν σοφίαν καί
γλωσσομάθειαν.
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Ή λίας Τανταλίδης έν βίφ Στεφάνου Καραδε :>δα)ρή σ. 85, γράψαντος επι
στολήν τφ Κ**ζικηνφ έκ Ταταρ Παζαρδζίκ τφ 1821. Ε πίσ ης έδίδαξε και ό
Στέφανος καί δ Σαράντης ’Αρχιγένης, ό είτα ευεργέτης των Ε π ιβ α τώ ν .. Ή
σχολή Φιλιππουπόλεως μετερρυδμίσδη τφ 1820, άλλ’ έκραγείσης, μετ’ ου
πολύ τής Ελληνικής έπαναστάσεως, έσχόλασεν ήνοιξεν δμως κατά τό 1828
καί έδίδάξε μέχρι του 1831 ό ’Ιωάννης Σιλιμίνσκης, ώς μανδάνομεν έκ των
ύπ’ άριδμ. 1222-1228 χειρογράφων τής έδνικής Βιβλιοδήκης (1). Μετ’αύτόν
δ Ζακύνδιος Γεώρ. Τσουκαλάς (1832-1836), ο είτα εν Σελίμνφ ύπηρετήσας
καί γράψας,ώς εϊπομεν,τήν ίστορικογεωγραφικήν περιγραφήνΦιλιππουπόλεως.
Ό αυτός,έξέδοτο έν Κ]πόλει τφ 1835 καί γραμματικήν καί τφ 1859 βιβλίον:
«ή Βουλγαρική συμμορία καί ή τριανδρία αυτής».Ό Τσουκαλάς μετά τήν Σέλιμνον έπέστρεψεν έν Φιλιππουπόλει καί νυμφευδείς αυτόδι διωρίσδη πρό
ξενος τής Ελλάδος, αυτός ών Τόνιος υπήκοος καί ΐσχυε παρά τοΐς Τούρκοις τά μέγιστα. Ά πέδανε γέρων αυτόδι. Τον Τσουκάλαν διεδέξατο ο Πελοποννήσιος Παναγιώτης Δημητριάδης (1836—1838 δτε καί άπέδανε). Μετ’
αυτόν διωρίσδη ό έκ Μετσόβου ’Άδαμος Τζαπέκος, πολλαχοΰ αλλαχού διδάξας, έφ’ ου τφ 1845 έκάη ή σχολή καί ή πλούσια βιβλιοδήκη, ήν έδωρήσατο αυτί) δ μητροπολίτης Παίσιος. Μετά τον Τσαπέκον καί ιδίως άπό τού
1848 καί εντεύθεν ή άλλοτε δάλλουσα παιδεία δλονέν χαλαρούταΓ διότι οί
έκγραικισδέντες Βούλγαροι, ot τέως αίσχυνόμενοι νά όνομάζωνται τοιουτοι,
άλλ3 "Ελληνας εαυτούς άποκαλούντες, ήρχισαν, κινούμενοι, υπό των Σλαβιζόντων νά ζητώσι βουλγαρικά σχολεία καί Ιδίας κοινότητας, ως έκ τής
άδρανείας τού μητροπολίτου Νικηφόρου τού Λεσβίου (1835—1850). Ευτυ
χώς ώς άπό μηχανής, έμφανίζεται μεγάτιμος δμογενής έκ Μόσχας,' δ Φιλιππουπολίτης ’Αντώνιος Κομιζόπουλος (2), δστις προέβη εις τήν ΐδρυσιν νέου
σχολείου καί προχειρισδέντος μητροπολίτου τού ρέκτου Χρυσάνδου τφ 1850,
άρχεται νέα περίοδος, άφ’ ού μάλιστα άπό τού 1852 οί Βούλγαροι συνέπη
ξαν Ιδίαν κοινότητα, καταλαβόντες τό ελληνικόν παρδεναγωγεΐον καί τον
ναόν τής Κοιμήσεως. Τότε έκτος τών ιδιωτικών σχολείων Γ. Παπακωνσταντινοπούλου καί Θεοφυλάκη, ίδρύδη καί ή Κεντρική Σχολή τφ 1857 διά τού
φιλομούσου Γκιουμούς Γκερδάνη, ής διευδυντής έτάχδη δ Βλάσιος Σκορδέλης (1863—73) δ έκ Στενημάχου μετά 5 φίλεργων διδασκάλων καί 5 τά-

(1) Τφ 1834 συνέστη καί προκαταρκτική σχολή, ής διδάσκαλοι έγένοντο 6 ’Ιω
άννης Μουσικός καί ό Κωνσταντίνου Η.Γεώργιος, οστις καί τφ 1846 έν Κων)πόλει
έξέδοτο ’Ανθολογίαν τινά. 'Υπήρχον δμως καί ιδιωτικά σχολεία ώς τοΰ Γ. Παπακωσταντίνου Μουσικοΰ καί Θεοφιλάκη καί άλλα ώς ό ποιητής Λαμαρτΐνος διελθών
τφ 1831 έκ τής πόλεως λέγει έν τφ τφ 1881 έκδοθέντι Voyage en Orient (Β'σ. 252).
(2) Περί τούτου έν τοΐς περί λογίων Θρακών.
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ξεων, συνεστήθησαν δέ και 5 σχολαί άρρένων και 1 θηλέων.Ή τφ 1846καεΐσα
βιβλιοθήκη χειρογράφων καί έντυπων άνιδρΰθη καί εν αυτή κατετίθεντο καί
at περισυλλεγόμεναι αρχαιότητες (1). ’Έκτοτε τά πράγματα έβελτιώθησαν καί
τφ 1851 ίδρυθη καί Παρθεναγωγεϊον, κληθείσης έξ ’Αθηνών τής διδασκαλίσσης Ζωής Μουρουζη, μετά 7 τάξεων. ’Αλλά οΐ εθνικήν συνείδησιν κτησάμενοι Βούλγαροι κατέλαβον αυτό τφ 1853 καί άντ’ εκείνου ωκοδομήθη νέον
λειτουργούν μέχρι τοϋ 1900. Συν τφ χρόνφ έκτίσθησαν 5 σχολεία περιλαμβάνοντα 1000 μαθητάς. Τοϋ κεντρικού σχολείου διευθυντής διωρίσθη ό
Βλάσιος Γ. Σκορδέλης (1863-1874), δτε εστάλη υπό του εθνικού ευεργέτου
Γ. Ζαρίφη του Προικοννησίου εις Λειψίαν προς σπουδήν τής παιγαγωγικής. Τφ 1876 ιδρυθησαν τά περιώνυμα Z a p c c p e ta
μετ’
άνωτέρου παρθεναγωγείου καί νηπιαγωγείου καί έδίδαξαν καί διηΰθυναν
τήν σχολήν ά'λλοι τε καί αυτός ό Σκορδέλης καί ό υπότροφος επίσης του
Ζαρίφη Γεώργιος Κωνσταντινίδης (1874-7), Βλάσιος Σκορδέλης (1877-9),
Λύσανδρος Χατζηκώνστας (1879-80), Ίω άν. Καρακατσανίδης (1880-1), Φίλιπ.Σακελλαρίου (1881-3), Κωνστ.Τσοΰλκας καί αρχιμανδρίτης Γ. Ίατρουδάκης (1883-4), Γ. Κωνσταντινίδης τό β' (1884-7), Ντοΰλας Νικολαΐδης
(1887-8), Γεώργιος Σωτηριάδης (1888-9), Αλέξιος Ζαμαρίας (1889-96),
Γρηγόριος Βερναρδάκης (1896-7), Δαμιανός Ίωαννίδης (1897-8), ’Ιωάννης
Βεργάδης (1898-900) καί Ά θα ν. Φυλακτός (1900-6) (2).
Καθηγηταί δέ τής σχολής έγένοντο : ό Χρήστος Τσοΰντας, ό Γεώργιος
Μουσαίος, ό Γεώργιος Άναγνωστόπουλος, ό Πέτρος Παπαγεωργίου, ό Κρατϊνος Άποστολίδης, δ Βασίλειος Μυστακίδης, ό ’Ιωάννης Καρακατζανίδης,
ό Νικόλαος Παπαγεωργίου, ό Κωνσταντίνος Κέκος, δ ’Ιωάννης Βογιατζής, ό
Γεώργιος Μαντινιός, δ ’Απόστολος Κωνσταντίνου, δ Δημήτριος Νικολαΐδης,
δ Γεώργιος Αθανασιάδης, δ Δαμιανός Ίωαννίδης, δ ’Ιωάννης Ζαννέτος, δ
Ευγένιος Χασιώτης, δ ’Αλέξανδρος Βορωνάκης, ό Δημήτριος Στέφος, δ Κυ
ριάκός Στεφανίδης, δ Σταμάτιος Ψάλτης, δ Κωνσταντίνος Μυρτίλος Ά ποστολίδης, δ Χριστόφορος Δρακοντίδης, δ Νικόλαος Τσιγγερίδης, δ ’Ιωάννης
Άγγελής, δ Ευάγγελος Τάνος, δ ’Ιωάννης Αρβανίτης, δ Γεώργιος Τοΰσας»
ό Κωνσταντίνος Ρώτας, δ Κωνσταντίνος Οικονόμου, δ Πέτρος Κυριτζίδης,
ό ’Ιωάννης Τζωαννόπουλος καί δ Γεώργιος Δημητριάδης. Έ ν δέ τφ Παρθεναγωγείφ ή Σμαράγδα Χατζηνταή. Τή 6η Σεπτεμβρίου 1885, καταληφθείσης τής Φιλιπποπόλεως υπό των Βουλγάρων, τά πάντα άπώλοντο καί τυπικώς μόνον οι "Ελληνες διετήρουν κοινότητα. Καταργηθείσης τής κοινότη(1) Dumont - Homolle, Melanges etc σ. 254.
(2) Οί πλεΐστοι αύτών έχρημάτισαν καί καΌ-ηνηταί τοϋ Πανεπιστημίου καί α
νώτερα κατέλαβον έν Έλλάδι άξιώματα.
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τος τώ 1906, τά σχολεία έπαΰσαντο λειτουργούντα καί ήρξατο ή διαρροή
τοΰ ελληνικού πληθυσμού και πάντα τά κοινοτικά καταστήματα κατελήφθησαν υπό των Βουλγάρων, τήν Φιλιπποιίπολιν ΙΙλ ό β δ & φ άποκαλεσάντων !
Έ κ Φιλιππουπόλεως κατάγονται 6 εν Μόσχμ διδάσκαλος ’Αναστάσιος
Μιχαήλ (1796) καί εκδούς γραμματικήν ρωσικήν (Βρετού Β' 27'·’, 608), ό
to πρώτον μέν εν αυτή διδάσκαλος ειτα δέ μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως
Ευγένιος (18071, δστις δμως έμεινεν άνευ επαρχίας, καταλαβόντος αυτήν του
*Αγχιάλου Ίωάσαφ, ό πολύς Γεώργιος Κλεόβουλος, ό έν Κυδωνίαις σπουδάσας μετά τοΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή και ειτα έν Εσπερία και δή εν Παρισίοις, δπου τήν αλληλοδιδακτικήν έκμαθών έδίδαξεν έν Όδησσώ, είτα έν
Ίασίορ και τέλος έν Τήνφ καί έν Σΰρφ, δπου καί άπέθανε τώ 1828, έκδούς
έκθεσιν περί τήν αλληλοδιδακτικής μεθόδου, Ίάσιον 1820 καί πίνακας αυ
τής,ό ’Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας έκ Στενημάχου, μαθητής τοΰ Λάμ
πρου Φωτιάδου καί ειτα έν Γερμανία (Βιέννη) σπουδάσας καί διορισθείς
καθηγητής τού Πανεπιστημίου (1837), πολλά συγγράψας (1) οί Ίσχόμαχοι
καί εΐ τις ά'λλος. Προσθετέον δτι τό άκμάζον έμπόριον τής πόλεως κατά τον
ΤΗ' αιώνα έξώθησε πολλούς Φιλιππουπολίτας εις τε τήν Εσπερίαν καί εις
τάς ’Ινδίας, δπου, έν Καλκοΰττη καί Δάκρ, 'ίδρυσαν τφ 1782 παροικίαν μετά
ναού καί σχολείου, ως περιγράφει διά μακρών ό Ή λίας Τανταλίδης έν τή
«’Ινδική ’Αλληλογραφία» (σ. θ ' καί 7) (2).
fH σ χ ο λ ή τ ή ς Χ ώ ρ α ς συνέστη τώ 1795 ύπό τού μητροπολίτου
Ίωαννίνων Μακαρίου δντος Χωρηνού καί άφιερώσαντος, κατά γράμμα τού
πατριάρχου Γερασίμου τού Γ ', 5000 γροσίων προς 12 ο]ο τοκισθέντων προς
πληρωμήν τών διδασκάλων γρόσια 200 καί τού ένοικίου τού σχολείου γρ.
100. Έ ν τή σχολή έδίδαξαν ό ’Αλέξανδρος Λεοντόπουλος (;) κατά Γεδεών
(Χρ. Πατρ. Άκαδ. σ. 204 σημ.—τού αυτού, έπιφανεις κληρικοί τών τελευ
ταίων έτών, Ά θ . 1929 σ. 15) (3), ου ό πατήρ ’Ιωάννης έξέδοτο τήν Νέαν1
(1) Πρβλ. Γ. Τσουκαλά, ίστορικογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη 1831 (καί εισαγωγήν είς τά πρακτικάτοΰ έλλ. σχολείου Στενημά
χου ύπό Άριστ. Γ. Σκορδέλη (Θρςικικά Α' σ. 350—62.
(2) Ίδ έ Φωτίου Σ. Μανιάτη, ή 40ετηρίς τοΰ σ. μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως
Φωτίου (1864—1901 Ά θ. J904. Ή Lady Montague έν τφ Voyage λέγει δτι: έν Φιλιππουπόλει υπάρχει κέντρον σπουδαΐον πνευματικόν καί οικονομικόν ταϋτα λέγει
καί ό γάλλος ποιητής Lamartine έπισκεψάμενος αυτήν τφ 1831 Voyage en Orient
Παρισ. 1S81 τόμ. Β' σ. 252 ως εΐπομεν.
(3) Ίδέ καί Απομνημονεύματα τής βιοτής τοΰ Αντιόχειας Ιεροθέου, Κων]πολις
1882 σ. 11. Τής Σχολής Χώρας έπίτροποι διά τήν καλήν αυτής λειτουργίαν ώρίσθησαν ό Δέρκων Μακάριος καί Ήρακλείας Μελέτιοΰ κατά τό γράμμα τοΰ πατριάρ
χου Γερασίμου.
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Όδηγόν ή έγχειρίδιον περί κλίσειος (Γραμματικήν) τώ 1826 εν Κων)πόλει.
Έ κ τής εν τφ ΓΔελτίω (1011 σ.72 εξ.) τής Χριστιανικήςάρχαιολογικής εται
ρείας δημοσιευθείσης πραγματείας τοΰ Δ. Δουκάκη περί τοϋ πατριάρχου
ΙΙροκοπίου, μανάάνομεν δτι οΰτος τώ 1742 δωδεκετής έδιδάχθη εν τή σχο
λή Γανοχώρων, ών μητροπολίτης ήν ό αδελφός αύτοϋ Νεόφυτος (;) έξ ου
συνάγομεν ό'τι ή σχολή ήτο ήδη ιδρυμένη τφ 1742 ώς κοινή ’ίσως.
Καί ταϋτα μέν είναι τά παλαιότερα σχολεία τής Θράκης προ τοΰ 1861.
Ά λλ’ από τοΰ 1861 καί έντεΰθεν, διά τής ΐδρΰσεως των έν Κωνσταντινουπόλει συλλόγων, ών πατήρ θεωρείται· ό 'Ε λ λ ^ ν ο κ ο ς Φ ι λ ο λ ο γ ι κ έ ς
ϋ δ ύ λ λ ο γ ο ς , τήν πεντηκονταετηρίδα τοΰ οποίου έώρτασε σΰμπας ό Ελλη
νισμός, διά τής έκδόσεως τφ 1921 πανηγυρικοΰ τεΰχους έκ 489 σελίδων, τοΰ
Θρςικικοΰ, τοΰΉπειρωτικοΰ καί τοΰ Μακεδονικοΰ, ή παιδεία έν Θράκη έλαβε
μεγίστην έπίτασιν. Οΰτω συνεστήθησαν έν άπάσαις ταϊς κοινότησι σχολεία
συντηρούμενα τό μέν ΰπ5 αυτών τοΰτων μετ’ έπιδόματος τοΰ Φιλολογικοΰ
καί Θρςικικοΰ συλλόγου, τό δέ υπό μόνου τοΰ Θρακικοΰ, ως έ'στιν ιδεΐν έν
τοίς έτησίως έκδιδομέναις
αυτών έν Κωνσταντινουπόλει έκτυπουμέναις, έν αις αναγράφονται at έτήσιοι δαπάναι υπέρ τών σχολείων
άρρένων καί θηλέων, τούς διδασκάλους τών ύποίων παρειχον τά Ζαρίφεια
καί τά Εύγενίδεια διδακτήρια. Τών σχολείων τοΰτων πίνακας τελείους παρέσχεν ό αοίδιμος έκ Σαράντα ’Εκκλησιών φιλόλογος, συντάκτης τοΰ ίστορικοΰ λεξικοΰ τής Ελληνικής γλώσσης, Σταμ.άτιος Β. Ψάλτης έν τφ πολλοΰ
λόγου άξίφ βιβλίφ αύτοΰ « ή Ορά,κιη κ α ί ή δ ύ ν α μ ή ς τ ο ΰ έν α ύ τ $
έ λ λ ^ ν ικ ο ΰ ο τ ο ιχ ε ίο ο » (Ά θ . 1919). Έ κ τών παρατιθέμενων υπό τοΰ
Ψάλτη ακριβών πινάκων έμφαίνεται τό όνομα τής κοινότητος, ό αριθμός
τών μαθητών, ό αριθμός τοΰ διδάσκοντος προσωπικοΰ καί ό αριθμός τών
δαπανών. Οΰτω τής μέν Νομαρχίας Κωνσταντινουπόλεως μετά τοΰ Σαντζα
κιού Τσατάλτζας (Μετρών) τά σχολεία άρρένων καί θηλέων δημοτικής καί
μέσης έκπαιδεΰσεως άνήρχοντο εις 172, τά δέ τοΰ Βιλαετιού Άδριανουπόλεως εις 419 ήτοι έν δλφ εις 591, τά οποία δμως κατά δυστυχίαν έκ τής
έκκενώσεως τής Θράκης τφ 1922 έσχόλασαν, πλήν τών έν τή ζώνη τήν
Κωνσταντινουπόλεως.

ΛΟΓΙΟΙ

Θ Ρ A Κ II Σ

Οι μητροπολΐται τής Φιλιππουπόλεως άλλα καί τής ’Αδριανουπόλεως καί
τινων άλλων μητροπόλεων ήσαν έκάστοτε λίαν πεπαιδευμένοι, ιδίως κατά
τον ΙΖ' αιώνα, οτε ήρχιεράτευσαν ό Νεόφυτος, δστις είχεν αλληλογραφίαν
προς πατριάρχας, αρχιερείς, άρχοντας καί προς τόν Τσάρον τής Ρωσίας
’Αλέξιον καί τφ 1097-1709, ό Κρής ’Αθανάσιος Άμηράς, ό είτα οικουμενι
κός πατριάρχης (1709-171 1) (I), καί ό Διονύσιος τυϋ οποίου λόγοι έξεδόδησαν έν Βενετία τω 1775 καί 1778, ό Νικηφόρος ’Άραψ (1774-80) ειδήμων
πολλών γλωσσών, είτα ό Κύριλλος Σερμπετζόγλους, ό πρότερον Κωνσταντί
νος καλούμενος (2), καί τέλος ό Δωρόθεος ΙΤρώϊος (1813-1821).1

(1) Έ ν τφ περιφανεΐ <χύτοΰ οϊκω, έν ώ τοσοΰτος πλούτος υλικός καί πνευματι
κός εύρίσκετο, ώστε έΟαύμαζον οί έπισκεπτόμενοι αυτόν περιηγηταί καί έν αύτφ
κατέλυον οί επίσημοι, οσάκις διήρχοντο είτε εκ Γλσχίας ερχόμενοι, είτε έκεΐσε μεταβαίνοντες. Έ ν αυτή, φθίνοντος τού ΙΗ ' αίώνος κατέλυσεν ό Ρήγας ό Φεραΐος, ό
πρωτομάρτυς τής ελευθερίας καί έδόνισε τάς ψυχάς τών δούλων Θρακών, ςίδων τόν
θούριον, έν αύτφ, διερχόμενοι διά τό κατηχητικόν έργον των, διενυκτέρευσαν' οί φι
λικοί, ως ό Ξάνθος καί άλλοι.
Κατά τόν ΙΖ' αιώνα έν τή βιβλιοθήκη τού λογοθέτου Άδρισνουπόλεως ’Αθα
νασίου Άμηρά τού είτα πατριάρχου έσώζετο χειρόγραφον Συνεσίου τού επιλεγόμε
νου Ελληνικού άκμάζοντος κατά τόν ΙΖ' αιώνα (1(370), έν ώ ύπήρχον δόκιμα ποι
ήματα τού άνδρός έν ήρωελεγείοις (Ίαμβείοις, ώς αναφέρει δ πολύς Γεώργιος Ζαβίρας έν τφ Έλληνικφ Θεάτρω σ. 1G5 καί 175. Πρβλ. Κ Ν. Σάθαν έν ίΜεοελλ. Φιλολογίςι σ. 442 καί Γεδεών Πατρ. πίνακες σ. 619).
(2) Περί τού Κωνσταντίνου τούτου ιδού τί λέγει ό αοίδιμος Ήλίσς Ταντάλίδης
έν τφ βίφ Στεφάνου Καραθεοδωρή (Κων]πολις 1868 σ. 14) : «Κωνσταντίνος ήν υύτος δ τούπίκλην Σερμπετζόγλους, έκ Καισαρείας καταγόμενος δν πένητος καί άποχειροβιώτου πατρός γενόμενον, άλλα ψυχής καλλυνύμενον εύγενείφ καί έξόχοις κομώντα πλεονεκτήμασι, διαπρέψαντα ήδη έξ απάντων τών τής σχολής μαθητών έπί
θαυμασίφ έπιδόσει εις τήν σπουδήν τής ελληνικής παιδείας καί γλώσσης καί τινων
φιλοσοφικών μαθημάτων, γνούς ποτέ δ άπό τού έτους 1780-1792 άρχιερατεύων τής
’Αδριανουπόλεως Καλλίνικος ό έκ Μουδανίων, όξύνους καί φιλομαθής άνήρ παρέλαβεν υπό τήν προστασίαν αυτού έτι μαθητεύοντα καί μετά τήν άποπεράτωσιν τών
σπουδών είσεποιήσατο πνευματικόν υιόν, χειροτονήσας αυτόν διάκονον' καί Κύριλ
λον άπό Κωνσταντίνου μετονομάσας, είτα δέ καί αρχιδιάκονον τής μητροπόλεως
άναδείξας καί γραμματέα εαυτού δοκιμιοτατον έν τοϊς τότε γραμματεΰσιν.'> Ούτος
είτα ύψώθη εις τόν οικουμενικόν θρόνον άπό Μ?]τροπολίτου Άδριανουπόλεως (1811
—1813), πρότερον Ίκονίου (1803—1811) ώς Κύριλλος Τ ' (1813—1818).
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Τοιούτους αρχιερείς έ'χουσα ή Θρμκη ήτο επόμενον ότι θά άπέκτα καί
καλά σχολεία καί θά παρήγε πολλούς λογίους, εξαιρούμενων τών τοΰ Βυζαν
τίου, δηλαδή τής τάξεως εκείνης τών Φαναριωτών, οιτινες επί αιώνας διηύθυνον τά Λράγματα τοΰ δουλεύοντος Γένους, ώς είναι γνωστόν εκ τής ιστο
ρίας τής Τουρκοκρατούμενης Ελλάδος. Τών λογίων τούτων τής Θράκης τών
έκ τε τών τοπικών σχολείων, τών εν Βυζαντίω καί τή Έσπερίμ σπουδασάντων τούς βίους περισυλλέξας διά πολλοΰ κόπου παρατίθημι εφεξής, ί'να κα
ταδείξω προφανώς την ύπαρξιν καλών σχολείων, ως εΐπομεν έν τοϊς περί
τών σχολείων, καί την σειράν λογίων άνδρών διαπρεψάντων εν τοΐς γράμμασιν είτε ώς κληρικοί είτε ώς λαϊκοί, οιτινες έτίμησαν τό ό'νομα τής μεγάλης
εκείνης αλλά πολύπαθους ελληνικής χώρας, τής φεροΰσης τό ό'νομα Θράκης,
τής τόσον στενώς συνδεδεμένης προς τάς τύχας τού Ελληνισμού σύμπαντος.
'Ο 'Ι ε ρ ε μ ί α ς Β ' έγεννήθη έν Άγχιάλφ τής Θράκης τφ 1536 καί
έδιδάχθη τά γράμματα υπό τούς διδασκάλους 'Ιερόθεον, ’Αρσένιον, Δαμα
σκηνόν τον Στουδίτην, καί Ματθαίον τον Κρήτα, οιτινες, πλήν τού τελευ
ταίου, μαθηταί γενόμενοι τού Θεοφάνους Έλεαβοΰλκου τού Νοταρά, πρού·*
χειρίσθησαν μετέπειτα είς μητροπολίτας, ό μεν Μονεμβασίας, δ δέ Τυρνόβου
(’Αρσένιος), δ δέ Λιτής καί Ρενδίνης καί μετέπειτα Ναυπάκτου καί ’Άρτης
(Δαιχασκηνός Στουδίτης). Διήκουσε μαθημάτων καί έν τή Μ. τού Γένους
Σχολή. Τφ 1565 έξελέγη μητροπολίτης Λαρίσσης. ’Επί έπταετίαν δέ ποιμάνας την έπαρχίαν ταύτην, τή 5 Μαΐου 1572 έξελέγη οικουμενικός πατριάρ
χης .υπό τήν έπωνυμίαν 'Ι ε ρ ε μ ί α ς Β ' ο Τ ρ α ν ό ς . Φύσει φιλομαθής
καί δραστήριος δ άνήρ ευθύς αμέσως έπεδείξατο μέγαν ζήλον υπέρ τής βελτιώσεως τών κακώς κειμένων, διά διδασκαλιών καί περιηγήσεων όπως ίδίοις
δφθαλμοίς άντιληφθή τής καταστάσεως. Τφ 1572 περιήλθε τήν Μακεδονίαν
(Δράμαν, Θεσσαλονίκην). Τφ 1574 τήν Πελοπόννησον, καταλιπών επίτρο
πον τον πρώην διδάσκαλον αυτού Δαμασκηνόν Στουδίτην, έπίσκοπον Λ^τής
καί Ρενδίνης, ήν καί αύθις έπεσκέψατο τφ 1578, περαιωθείς ειτα καί εις τήν
Στερεάν Ελλάδα. ’Αλλά τφ 1579, 29 Νοεμβρίου καθηρέθη. Έ π ί τής πρώ
της ταύτης πατριαρχίας τού 'Ιερεμίου πολλά τά καλά έπεγένοντο τή έκκλησίμ, οιον άπηγορεύθη διά συνόδου ύπ’ αυτού προεδρευομένης ή έπί χρήμασι
χειροτονία έπισκόπων (σιμωνία), άνηγέρθησαν καί έπεσκευάσθησαν “ναοί
καθώς καί ό πατριαρχικός (Μ. Γεδεών Χρονικά πατριαρχ. οίκου καί ναού
σελ. 54-58, 63 καί 108), έγένοντο πολλαί πατριαρχικαί πράξεις περί διαφό
ρων ναών καί μονών, τινές τών οποίων έξεδόθησαν υπό Ί . Βελούδη, Μ. Γε
δεών, Κ. Σάθα, Ν. Κατραμή, Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως (Μ. Γεδεών πα
τριαρχικοί Πίνακες σελ. 518-523).
Έ π ’ αυτού αί σχέσεις τής δρθοδόξου έκκλησίας πρός τάς έν Έσπερίμ
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διαμαρτυρομένας όλονέν καθίσταντο συχνότεραι, μέ την διαφοράν, δτι ό 'Ιε
ρεμίας εγραψεν αύτοίς δτι αυτοί πρέπει νά ένωθώσι. Πράγματι δέ οΐ Λου
θηρανοί χωρισθέντες τής δυτικής εκκλησίας έζητησαν νά ένωθώσι μεθ" ήμών. Πρώτος δ3 ό φίλος τοΰ Μαρτίνου Λουθήρου, τοϋ ίδρυτοΰ τής διαμαρτυρήσεως, Φίλιππος Μελάγχθων, έπέστειλε τφ Πατριάρχη Κων]πόλεως 3Ιωάσαφ Β' (1559) διά του διακόνου Δημητρίου Μυσοΰ επιστολήν και τήν
Α.\>γον)βτ(χ£(χν ο μ ,ο λ ο γ έ α ν ελληνιστί, άλλ" ουδαμώς προσέσχε τοΐς γραφεΐσιν ό "Ιωάσαφ. Μετά 14 έτη ήτοι τώ 1573 έστάλησαν δυο καθηγηταί
τής εν Τυβίγγη ακαδημίας ό "Ιάκωβος "Ανδρέου καί ό Μαρτίνος Κροΰσιος,
φέροντες καί τήν Α .ύ γ ο ’οατοτ,έ'χν ο μ ,θ λ θ γ £ * ν ελληνιστί. Ό 'Ιερεμίας μελετήσας αυτήν έπισταμένως άνήρεσεν ώς μή συν^δουσαν τή όρθοδόξφ όμολογίμ καί τήν άναίρεσιν άπέστειλε τοΐς Λουθηρανοϊς τφ 1576. Επειδή δέ
οΰτοι δεν έπείσθησαν, έστειλαν, καί αΰθις καί τρίς, έπιστολάς έμμένοντες εις
τά αυτών, έφ3 φ καί ό 'Ιερεμίας γράψας τφ 1579 καί βραδΰτερον επί τής
γ7 πατριαρχείας αύτοΰ τφ 1586
νά. μ-ή π α ρ έχω α ο ν αν>τφ
π ο υ ς» Τινές κατηγόρησαν διά τήν διαγωγήν αύτοΰ τον 'Ιερεμίαν, άλλ3 οι
τά έργα αυτοϋ μελετώντες έπισταμένως θά ΐδωσιν δτι εις ελάχιστα μόνον ή
ορθόδοξος ομολογία εϋρέθη σύμφωνος προς τά υπό τοΰ Λουθήρου πρεσβευόμενα (1).
Αί σχέσεις δμως αύται τών διαμαρτυρομένων, αί μέχρι Κυρίλλου Λου~
κάρεως παραταθεΐσαι, εί καί ναυαγήσασαι επί τέλους, ώς έκ τής έλλείψεως
ειλικρίνειας τών διαμαρτυρομένων, προύκάλεσαν τήν καθ3 ημών μήνιν τών
Παπών, οιτινες διά τών "Ιησουιτών καί τών εν τφ έν Ρώμη Έλληνικφ Γυμνασίφ τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου σπουδαζόντων άρνησιθρήσκων Ελλήνων,
πολλά πράγματα παρέσχον τή ορθοδοξία : τον θάνατον τοΰ πατριάρχου Κυ
ρίλλου τοΰ Λουκάρεως, τον προσηλυτισμόν τών έν Πολωνίμ "Ορθοδόξων εις
τον καθολικισμόν καί άλλας πικρίας έπότισαν τούς κατά καιρούς πατριάρχας.
'Ο 'Ιερεμίας κυβερνήσας τήν εκκλησίαν μέχρι τής 29 Νοεμβρίου 1579,
ώς εΐπομεν, κατασπάται τοΰ θρόνου υπό τοΰ περί τον προκάτοχον αύτοΰ
Μητροφάνη τον Γ ', τον από Καισαρείας, ον καί άναβιβάζουσι, τό β' έπί
τοΰ θρόνου (1579—1580). "Αλλά τούτου θανόντος τφ 1580, τό πατριαρχι
κόν αξίωμα αναλαμβάνει καί αύθις ό 'Ιερεμίας τό β7 (1580—1584), ραδιουργοΰμενος δμως υπό τοΰ Θεολήπτου, μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως καί
άνεψιοΰ τοΰ Μητροφάνους Γ 7 καί υπό τοΰ Καισαρείας Παχωμίου, εκπίπτει*I.
(1) Ίδ έ Κ. Σάθα. Βιογραφικόν σχεδίασμα περί Ίερεμίου Β', Άθηναι 1870.—
I. Μεσολωρα, Συμβολικήν, ’Αθήναι 1886.—Β. Μυστακίδου, ό πατριάρχης 'Ιερεμίας ό
Β' ό Τρανός καί αί προς τούς Διαμαρτυρομένους σχέσεις κατά τον ΓΓ' αίώνα (Ε κ 
κλησιαστική 'Αλήθεια Δ' 1894 σελ. 286 καί εντεύθεν).
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τού θρόνου ΐνα μετά ταΰτα άναλάβη και αΰθις τό γ', διαδεξάμενος τον Θεόληπτον Β' τον θρόνον κατασχόντα παρά του Παχωμίου Β' του Πατέστου
(1584— 1585)(1) Ο 'Ιερεμίας καθαιρεθείς άποστέλλεται, ως εΐπομεν εν τοΐς
ήμετέροις «Ροδιακοις» (Ρόδος 1917) εξόριστος εις Ρόδον, ώς καταγγελθείς
υπό του εχθρού αυτού έπ'ι έσχατη προδοσίρ:
εκ α μ .ε Γεν& ταάροΌ ς
κ α λ ο γ έ ρ ο υ ς τ α ΐ το ύ ρ κ ςσ α α ς /ροβτ& ανάς κ α ί π ώ ς ατελνεο γ ρ α φ α ίς εες τά ν π ά π α ν κ α τ ά τώ ν Τ ο ύ ρ κ ω ν » . Και ε’ίπομεν αληθώς
δτι ό 'Ιερεμίας άπέστειλεν επιστολήν (κατ’ Αύγουστον 1584) προς τον Πά
παν Γρηγόριον ΙΓ 'ά λ λ ’ έν αυτή έγένετο λόγος περί Γερμανών αιρετικών
ώς καί περί διορθώσεως του ιερού καί παναγίου Πάσχα (Γρηγοριανόν ήμερολόγιον(2) καί περί αποστολής αγίων Λειψάνων (Ίδέ τήν επιστολήν παρά
Α. Δημητρακοποΰλφ. Επανορθώσεις σφαλμάτων παρατηρηθέντων έν τή
Νεοελληνική φιλολογίρ Κ. Ν. Σάθα σελ. 17—18). Μετά τον Παχώμιον έπα
τριάρχευσεν ό Θεόληπτος Β' (1585 - 6 ) καί μετά τούτον έπήλθε τρίμηνος
τοποτηρητία του διακόνου Νικηφόρου, φίλου τού εκ τής εξορίας τχνακληθέντος Ηεραμίου Β' ή (δεκαήμερος) του ίεροδιακόνου Διονυσίου καί αύθις
καί του Νικηφόρου, μεθ’ 8ν τέλος τούς οΐακας τής ορθοδοξίας έλαβεν ό
'Ιερεμίας Β' τό γ' (1586—1595). Καί ώς καλώς κυβερνήτης οΐακοστρόφησεν αυτήν. Τών κυριωτέρων γεγονότων τής πατριαρχείας ταΰτης τυγχάνει
καί ή άνά τάς παραδουνάβιους ηγεμονίας καί τήν Ρωσίαν περιοδεία τού
πατριάρχου μετά τών μητροπολιτών 'Ιεροθέου Μονεμβασίας καί ’Αρσενίου
Έλασσώνος, δτε καί έγκαθίδρυσε τό ϊ*ωα&κον· Ιϊα .τρ & α ιρ χετο ν . Ή πε
ριοδεία αύτη έγένετο τφ 1589 τούτο μεν χάριν προαιρετικού εράνου τών
Χριστιανών υπέρ τής Μ. Εκκλησίας, τούτο δε προς μελέτην τής καταστάσεως τών κατά τάς χώρας έκείνας χριστιανών. ‘Ο 'Ιερεμίας συνεκάλεσε σύ
νοδον έν Μόσχα ήτις ίδρυσε ρωσικόν Πατριαρχεΐον, τά κατά τήν ΐδρυσιν
τού οποίου έγραψε διά μακρού ό Έλασσώνος ’Αρσένιος (’Ίδε Σ. Ζαμπελίου
Καθίδρυσις Πατριαρχείου έν Ρωσίρ Ά θ . 1859.— Σάθα, βιογραφ, σχεδία
σμα περί 'Ιερεμίου Β' σ. 35—81). Καί άπεφασίσθη μεν τότε ένταΰθα ΐνα
τούτο έρχεται γ' κατά τήν τάξιν, μετά τό τής τών Άλεξανδρέων ’Εκκλησί
ας, αλλά τή 12 Φεβρουάριου 1593(3) σύνοδος έν τώ ναφ τής Ο εοτόκοχ» 123

1) Περί αύτοϋ Ιδέ έν έκτάσει παρά Κ. Σάδ-φ έν αΧ μυΟ αλλίδτ» τεύχη 88—4
έν Βιογραφ. Σχεδιάσματι περί 'Ιερεμίου Β' Ά θήναι 1870, καί παρά Γεδεών, Πατριαρχ. Πίνακες σελ. 526—527.
2) Ό Γρηγόριος άπέστειλεν εις Βυζάντιον προς τόν 'Ιερεμίαν τόν Βοναφέα καί
τον Μιχαήλ "Επαρχον ΐνα συσκεφθώσι περί τοϋ νέου ημερολογίου.
3) "Ηδη τφ 1592 ή Μ,Εκκλησία είχεν άποσιείλη εις Μόσχαν τόν Τυρνόβου Διοτ
νύσιον Ράλλην μετά τοϋ μητρηπολίτου Γρεβενών ΐνα αναγγείλω δτι ε' τη τάζει
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ΟαραΐΑ\>0£α§(Βλάχ-Σεράϊ) συνελθοΰσα επεκΰρωσε μέν την ϊδρυσιν αΰτοΰ,
αλλά εταξε τον πατριάρχην Μόσχας 'Ιώβ ε' τη τάξει, μετά τον "Ιεροσολύμων.
Ό 'Ιερεμίας έφρόντισε και περ'ι τής Εκκλησίας Κιαίβου οτε εκεΐΰεν διήρχετο, καθαιρέσας ως δίγαμον τον μητροπολίτην Όνησιφόρον, άλλ’ ακριβώς
τούτο δυσηρέστησε πολλούς, οΐτινες μετά των 'Ιησουιτών ενήργουν τοΰντεΰθεν υπέρ τής μετά τής καθολικής εκκλησίας ένώσεως (ουνίας) κατά τών
διαμαρτυρομένων. Πράγματι δέ οί αγώνες τής ορθοδοξίας εν Πολωνία καί
Λιθουανία ήπείλουν κίνδυνον μέγαν, ό δέ πατριάρχης 'Ιερεμιίας άπέστειλεν
εκεΐσε ως έξαρχον τον "Ιερομόναχον Νικηφόρον, τον ειτα οικτρώς θανατωθέντα υπό τών 'Ιησουιτών, ό δέ πατριάρχης ’Αλεξάνδρειάς Μελέτιος Πηγάς τον ανεψιόν αΰτοΰ Κύριλλον τον Λοΰκαριν καί αυτόν κινδυνεΰσαντα
τον έ'σχατον. Καί κατά τήν ΰστάτην ταΰτην πατριαρχείαν ό 'Ιερεμίας πολλά
υπέρ τής εκκλησίας έποίησεν άποστείλας προς συλλογήν εράνων άπανταχόσε
τής 'Οθωμανικής αυτοκρατορίας καί είς Πελοπόννησον, ήτις ήτο ήδη αΰτφ
γνωστή έκ τοΰ είς αυτήν ταξιδιού τοϋ 1572, τφ 1595 τον Ίωαννίνων
Ματθαίον μετά τοΰ μεγάλου Λογοθέτου 'Ιέρακος. Ό 'Ιερεμίας, ου είκών σώ
ζεται παρά Μαρτίνφ Κρουσίφ (Τουρκογραικία) καί Μ. Γεδεών (Πατριαρχ.
Πίνακες σελ. 536) καί εν τοϊς πατριαρχείοις, θεαρέστως ποιμάνας τήν εκκλη
σίαν άπέθανε κατά τό φθινόπωρον τοΰ 1595, ικανά καταλιπών τής παιδείας
αΰτοΰ δείγματα (1).
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ :

α) Περί Ελληνικών εθίμων (ίδέ Ν. Κομνηνοΰ ΓΙαπαδοποΰλου Prae
nostationes M ystagicae.
β) 'Έκθεσις δογμάτων τής 'Ανατολικής ’Εκκλησίας.
γ) Παραίνεσις προς Γερμανούς περί τοΰ μυστηρίου τής εΰχαριστίας.
δ) Κρίσεις περί Γρηγοριανοΰ ημερολογίου έν τή .επιστολή προς Πάπαν*1

πρέπει νά θεωρήται ό Μόσχας” έζήτησε δ5 ό Διονύσιος νά ενεργήσω ό Τσάρος προς
άπελευθέρωσιν τοϋ γένους.
(1) "Οτι ό 'Ιερεμίας μετέβη εις Πελοπόννησον καί Μακεδονίαν (Θεσσαλονί
κην) πιστοϋται έκ τών εγγράφων "Αθω, ώς αναφέρει ό Philip Meyer, έν τη συλλογή
τών περί "Αθω εγγράφων, λέγων έν 215 . «Επειδή τής ήμών μετριότητος τήν πρός
Δυσμάς καί Πελοπόννησον πέρυσιν κατεχομένης οδόν καί έν τή άγιωτάτη μητροπόλει Θεσσαλονίκης διατριβούσης καί τάς τε τώνΧριστουγέννων έορταζοΰσης τώ 1572»
πρβλ. Βασιλείου Μυσιακίδου, ό ιερός Κλήρος κατά τήν ιστ' εκατονταετηρίδα σ.
14 σημ. Πλήρη βιβλιογραφίαν περί Ίερεμίου Β' ίδέ παρά Χρυσοστόμφ μητροπο
λίτη ’Αθηνών : περί τής έλλην. έκκλησιαστ. Χρονογραφίας τοϋ IT ' αίώνος, Άλεξ.
1912 σ. 13-14 σημ.
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Γρηγόριον ιστ' (Δημητρακοποΰλου, Επανορθώσεις κλπ. σελ. 17-8, Ε. Legrand, Bibliographic H elleuique (τόμ. B' σελ 37G-8).
ε) Έπιστολά! προς διαφόρους έξεδόθησαν εν Βιρτεμβέργη τφ 1584
υπό τον τίτλον : Acta e t scripta Theologorum W irtem bergcsium et Pa_
triarchae Constantinopolitani H ierem iae (έ'κδ. β' έν Λειψία 1758 υπό τον
τίτλον «Κριτής Αλήθειας» υπό του αυτόθι "Ελληνος εφημερίου Γεδεών
τοϋ άγιοταφίτου (1) κα! υπό W ilhelm von R egel έν τοϊς Aralecta Byzantino-R ussica Petropoli 1892 σελ. 85-91)' έπιστολάς προς 'Ιερεμίαν έχομεν 23 του Μαξίμου Μαργουνίου (εξεδόθησαν 1 μεν έν τή έν έτει 1590 έκ
δόσει τής παραφράσεως τής τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Κλίμακος υπό του Νι
κοδήμου Μεταξά έν τοΐς Έπιστολικοΐς τΰποις τοΰ'Θ. Ινορυδαλλέως, Λονδΐνον 1G25, 21 δέ υπό Κ. Σάθα έν τφ περί 'Ιερεμίου Β. Βιογρ. Σχεδιάσματι
σελ. 99—131 (2), 16 δέ τοΰ Μελετίου Πήγα (έκδ. I. Σακελλίωνος έν Δελτίφ
τής 'Ιστορ. και έθν. εταιρείας τής Ελλάδος, Ά θ . 1883 σελ. 31-69 μετά τοΰ
είς 'Ιερεμίαν θρήνου τοΰ Μ. Πηγά), 13. Γαβριήλ Σεβήρου τοΰ μητροπολίτου
Φιλαδέλφειας τόΰ έκ Μονεμβασίας, 1 τοΰ ΓΑνδρέου Λονδανοΰ (εξεδόθησαν
πάσαι ΰπό L am m s έν Peliciae Eruditorum και υπό F abricius έν Bibl.
G raeca τόμ. ΙΑ ' σελ. 638 και έφεξ. α'ι πλεΐσται αχρονολόγητοι, άλλαι δέ φέρουσι χρονολογίαν : 1583 - 1591 και υπό Μ. Κρουσίου έν Τουρκογραφία).
Γράμμα 'Ιερεμίου Β' προς τήν Βενετικήν εξουσίαν ίδέ παρά Ματθαί4) Πα.ρανίκφ (έν Έλληνικφ Φιλολ. Συλλ. Κων']πόλεως -τόμ. Γ σ. 23 έξ ιδιωτικοΰ
κωδικός).
Ά λλ123*5 έκεΐνο, δπερ έξυψοΐ τον έξ ’Αγχιάλου πατριάρχην είναι ή μέρι
μνα αΰτοΰ προς ΐδρυσιν σχολείων, ως πρότερον έπεμελήθη ό Ηωάσαφ Β' ό
από Άδριανουπόλεως (3), δστις των γραμμάτων προστάτης έγένετο και σχο
λεία ίδρυσε κα! υποτρόφους κατεστήσατο, γράψας προς τοΰτο τω Τσάρω
(1) Περί τής έν Λειψίφ Έλλην. εκκλησίας ίδέ τήν έμήν πραγματείαν έν α Δύο
Κόιΐμοις», Ά θήναι 1895 καί έν αΝέιι * Ε λ λ ά δ ι» τοΰ Βερολίνου 1900, καί τήν
μονογραφίαν τοϋ πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Εύστρατιάδου.
(2) 1 έπιστολήν Μαργουνίου προς 'Ιερεμίαν έξέδοτο ό Ά9·. Παπαδόπουλος Κεραμεΰς έν τφ Περιοδ. τοϋ έν Κων]πόλει Έλλ. Φιλ. Συλλόγου τόμ. ΙΖ' σ. 66-68.
(3) Δυστυχώς προ τούτου δέν έχομεν μνείαν περί σχολείων έκ μέρους τής Ε κ 
κλησίας είμή μόνον σιγίλλια καί γράμματα πατριαρχικά περί Μονών καί τών αύταϊς άνηκόντων κτημάτων. Μόνον έν γράμμα τοϋ πατριάρχου Ίωάσαφ τοΰ άπό
Άδριανουπόλεως τής 18 Μαΐου 1550 προς τον ένΆδριανουπόλει διδάσκαλον Ίωάννην ΖυγΟμμλάν (παρά Μαρτίνω Κρουσίφ έν Τουρκογραικίφ σ. 336), σώζεται, ώς
εΐπομεν ανωτέρω. Ά πό τών μέσων όμως τοϋ ΙΗ ' αίώνος ή Μ. ’Εκκλησία λαμβάνει
ένεργόν μέρος είς τήν Ϊδρυσιν σχολείων καί έκτοτε άρχεται ή προς τά γράμματα
τάσις τών νεωτέριον 'Ελλήνων.
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κατά τό 1561 (W. von R egel, A nalecta B yzantino - Russica, Petropoli
1892 σ. 72-85). Πράγματι δ9 έλαβε βοήθειας εκ Ρωσίας καί γράφει τφ Τσάρφ Τωάννη επιστολήν έν ή αγγέλλει τάς βοήθειας ας ελαβε, τά σχολεία και
τούς διδασκάλους ούς προσέλαβε καί τά σιτηρέσια, ά'περ παρείχε τοΐς μαθηταΐς. Ούτω καί ό'Ιερεμίας κατά Μάϊον του 1593 διά συνοδικής πράξεως
εκ 40 αρχιερέων καί των Αλεξάνδρειάς Μελετίου Πηγά κρί τού πρώην Μελενίκου άπεφήνατο : « ’Έ κ α σ τ ο ν ε π ίσ κ ο π ο ν εν τ $ έα ,ο το ΰ π α ρ ο ο
xto^ φ ρ ο ν τ ίδ α κ α ί δ α π ά ν η ν τη ν δ ο ν α μ ,εν η ν π ο « ? ν , ώ σ τ ε τά
θ ε ία κ α ί ίε ρ ά γ ρ ά μ μ α τ α δ& δάσκεσθαΟ ).
Μ & χα η λ ϋ α τ α κ ο ο ζ η ν ό ς - —Έ ν Ά γχιάλφ, πόλει ελληνίδι επί τής
παραλίας τού Εύξ^ινου καθώς καί εν Μήδεια, Σωζοπόλει καί Μεσημβρίφ,
συνέρρευσαν, άλοΰσης τής Κωνσταντινουπόλεως, λείψανα Βυζαντινών οικο
γενειών, ζώντα άγνωστα καί διατρεφόμενα, ως αναγράφει ό τού ΙΣ Τ '.αίώ νσς λόγιος πατριαρχικός υπάλληλος Θεοδόσιος Ζυγομαλάς προς Μαρτίνον
Κρούσιον (1581) διά τών φροντίδων τής Εκκλησίας. Μεταξύ αυτών ήσαν
καί οι Κατακουζηνοί, γένος Βυζαντινόν, βασιλεύσαν έν Βυζαντίφ καί διασωθέν εν Θρ$κη καί έν ταΐς παραδουναβίαις ήγεμονίαις ένθα καί ηγεμό
νευσε, καί πολλούς μέχρι τούδε έν Ρωμανίφ παρέσχε πολιτικούς καί στρατι
ωτικούς άνδρας. ΟΙ έν Θρφκη εγκατεστημένοι Κατακουζηνοί καί ιδίως οί
πάραλοι τού Πόντου τούς φόρους τών Τούρκων έξαγοράζοντες καί πλείονα
αντί τών ώρισμένων ;κερδαίνοντες έπλούτησαν, αλλά καί πολλοί έδυσπράγησαν καί έθανατώθησαν.
Μεταξύ τών έν Ά γχιάλφ πανίσχυρων Ελλήνων ύπήρξεν ό Μιχαήλ Κατακουζηνός κατά τον ΙΣ Τ ' αίώνα. Διά τής ευφυΐας καί μηχανορραφιών κατώρθωσε νά κερδήση πολύν πλούτον, έξαγοράζων τά δημόσια τέλη τής Τουρ
κικής αυτοκρατορίας. Καταλλήλως τά χρήματα μεταχειριζόμενος έπλεξεν εις
τά δίκτυά του τον μέγαν βεζΰρην Μεχμέτ Σοκώλην, μεθ9 ου διενέμετο τά
κέρδη, καί δλονέν προχωρών έγένετο κύριος άπεράντων κτημάτων από Θρφκης μέχρι Δουνάβεως. Αί άλυκαί τών παραλίων πόλεων υπήρξαν δι9 αυτόν
πηγή χρηματισμού ακένωτος' διότι τούς πάντας καί τά πάντα περιφρόνών
καί έκβιάζων, χάρις εις τήν ατιμωρησίαν, ήν ειχεν έξηοφαλισμένην διά τού
Σοκώλη πρώτον καί είτα διά τών βεζυρών Πιαλή καί Άχμέτ, έφέρετο σατραπικώς προς πάντας, πωλών αξιώματα ου μόνον πολιτικά αλλά καί εκκλη
σιαστικά (1). Έ π ί τέλους δμως οί έχθροί του Σινάν καί Μουσταφάς πασά-1
(1)
Άνεβίβαζε και κατεβίβαζε πατριάρχας, καθήρει ηγεμόνας τής Βλαχίας καί
Μολδαβίας, ένήργει προαγωγάς είς αξιώματα πολιτικά καί Εκκλησιαστικά καί έν γένει μετήρχετο πάσαν άνομον πράξιν έπί χρηματισμφ.
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δες, ώς μή συμμετέχοντες των κερδών, κατήγγειλαν τον Μιχαήλ προς τον
Σουλτάναν, δστις διατάσσει νά άχθη δέσμιος εξ Άγχιάλου είς Κωνσταντινούπολιν καί ριφθή εις τάς φύλακας τού Έπταπυργίου (Γεδί-Κουλέ). 3Αλλ3 ο
Μιχαήλ διά τής άγχιστροφίας καί του χρυσίου (55000 δουκάτων) άπηλλμγη
τφ 1577 καί διωρίσθη μ ,έ γ α ς βακηλζ,κ&ς
(1), καί διά
τού νέου τίτλου τουπροέβη είς μεγαλειτέρας άρπαγάς, διότι άφόβως πλέ|ν
οΰτος μετήρχετο τό έμπόριον εξ οΰ συνεσώρευσεν άμΰθητον πλούτον, επί
ζημίμ έτέρας Βυζαντινής οικογένειας των Παλαιολόγων, ήν κατεδίωξεν άπηνώς. Κωνσταντίνος δε τις Παλαιολόγος διωκόμενος κατέφυγεν εις Κρι
μαίαν παρά τοΐς Τατάροις καί επεισε τον Χάνην νά καταγγείλή προς τήν
Πύλην τον Μιχαήλ Κατα ουζηνόν, τον διά τάς δολοπλοκίας, του ϊ ε ϊ τ ά ν ·
ο γλ α Ί) ήτοι δ& α βολά ,νβρ ω πον έπονομασθέντα υπό των Τούρκων, ώς
δήθεν αίτιον των τότε εν Μολδαβία έκκραγεισών ταραχών. Ό Σουλτάν
Μουράδ Γ ', μεθ3 δλάς τάς ενεργείας τών φίλων του Μιχαήλ, προς σωτη
ρίαν, επείσθη καί ύπογράψας καταδικαστικόν φιρμάνιον άπέστειλεν αυτό
προς έκτέλεσιν διά τοϋ θαλαμηπόλου του 3Αλή Μπέη. Τήν τραγικήν κατα
στροφήν αυτού περιγράφει ζώηρώς δημοτικόν άσμα :
«Θέλου νά κάτσω νά σάς 3πώ πολλά νά θαμαχθήτε,
τίς ήτον πού τον έλεγαν Κυρίτσης ο Μιχάλης.
ΕΙχεν τον βιόν άρίθμητον, τήν άφεντειάν μεγάλη ν'
καί κάθονταν ’στο 3σπήτί του, κακό δεν ειχ3 δ νους του.
°Ένα
άνάγνωσαν μέσα εις τό Διβάνι,
οπού τον κόσμον χάλασε, τον πόλεμον γυρεύει'
ώς τ3 άκουσεν δ βασιληάς* πολλά τον 3κακοφάνη,
μηνά τον
γοργά τον συντυχαίνει.
«Γοργά νά πάς 3στόν 3Αχελόν, 3στό 3πήει τού Μιχάλη,
εκεί δμπρός 3στήν πόρταν του νά 3δής νά τον κρεμάσης
καί τον μικρόν του τον υιόν νά 3δής νά τόνε πιάσης'
φυλάγου κι3 άπ3 τό πράγμά του βελόνη νά μή χάσης».1

(1)
Οντως εκαλούντο καί επί τών Βυζαντινών χρόνων οί έμποροι καί οί μεγαλέμποροι. Έ ν τοΐς πατριαρχικοϊς δ’ έγγράφοις καί έν γένει συγγράμμασιν άπαντώσι πραγματευταί οί όποιοι είς ακμήν πλούτου φθάσαντες τά μέγιστα συνετέλεσαν είς ΐδρυσιν σχολείων, έκδοσιν συγγραμμάτων, σπουδήν ενδεών μαθητών, συντήρησιν φιλανθρωπικών καταστημάτων καί τά τοιαΰτα. Ό Κωνσταντίνος ό Πορφυρο
γέννητος έν τή εκθέσει τής βασιλείου ΐάξεως (έκδ. Βόννης σ. 495 καί 594) τοπο
θετεί τούς πραγματευτάς έν οίκείφ, κατά τάς παρελάσεις τών βασιλέων, θέσει.
ΙΙρβλ. Ν. Δ. Λεβίδου πραγματείαν έν «Έλευθέρφ Βήματι» τής 18-10-30.
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Μεσάνυχτα ξεπόρτισε, στον Άχελόν Ιπήγε,
ωσάν πουλί έπέταξεν, ωσάν σαγίτα ’πήγε.
—’Σάν τον ’δεν δ Μιχάλμπεης, έπροσηκώθηκέν τον.
«ΤΗρθες καλώς, άφεντη μου, κάτσε νά γευματίσης».
— «Δεν ήρθα ’γώ για τό φαγί' ουδέ διά τό ποτήρι,
τον λόγον πού ’πε δ βασιληάς. τό θέλημα νά κάμω».
Και τό σχοινίν έπέταξε καί τον λαιμόν τ ’ εύρήκε,
κι’ ευθύς στήν πόρτα του πιάνει τον και κραμφτον.
και τον μικρόν του τόν υιόν είδεν καί τόνε πιάνει
’σ τό κάτεργον τόν έβαλεν μέ δλον του τόν βίον.»(1)
Έ ν Άδριανουπόλει κατά τόν αυτόν ιστ' αιώνα ύπήρχεν έμπορος πλού
σιος ’Ιάκωβος Ράλλης τού δποίου τήν θυγατέρα ένυμφεύθη ό εξ Άγχιάλου
’Ανδρόνικος Κατακουζηνός, δ υιός τού Μιχαήλ Κατακουζηνού τού Σεϊτάνογλου. Εις τούς γάμους αυτού τούτους, τούς άφέντας εποχήν, ό Γεώργιος Αιτωλός έποίησεν επιγράμματα. Ό Α’ιτωλός γεννηθείς περί τό
1525 εν Αίτωλίφ, έσπούδασεν εν Βυζαντίφ καί έσχετίσθη μετά τού Θ.
Ζυγομαλά καί Μανουήλ Τζεζεπά. Καί τούς τρεις δέ διεκωμφδησε ειτα έν τφ
«Φ&λα.λήθ£&» αύτου ό Άλέξ. Φόρτιος' <:0 Γεώργιος θεωρείται υπό των
συγχρόνων του ποιητής άριστος. Τω 1573 έν 'Αγ.’Όρει έγραψε τόν Κώδικα
130 τής Μονής Παντοκράτορος καί απέθανε κατά 7)βριον 1580, καταλιπών
ικανά έργα α) ποιήματα είς Μιχ. Κατακουζηνόν (Σεϊτάνογλου) καί τόν υιόν
αυτού ’Ανδρόνικον έν άκροστιχίδι (Κώδ. 152 τής Μονής Ίβήρων) (2). Καί
(1) Fan riel, Chants populaires de la Grece Α* σ. 21-24. «Τοϋ Κυρίτζη Μιχάλη».
περί τοϋ Κατακουζηνοΰ ιδέτω ό βουλόμενος Μαρτίνου Κρουσίου τήν Τουρκογραικίαν σ. 67, 203, 211, 223-5,274-5.—Χάμμερ, 'Ιστορίαν τής ’Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας τόμ. VII σ. 60-1.—Κ. Ν. £άθα βιογραφικόν σχεδίασμα περί πατριάρχου Ίερεμίου Β' (1572-1594) εν Ά θήναις 1870 σ. Τ '—η'. Περί δέ Κατακουζηνών Θρφκης ίδέ
Μακεδονικόν ήμερολόγιον 1929, Θεσσαλονίκη, σ. 231-5.
(2) Legrand, Recueil des poemes liistoriques en Grec vulgaire Paris 1877 a. 2
Σ. Π. Λάμπρος έν «Νέφ Έλληνομνήμονι» τόμ. Θ' σ. 252-261, αυτόθι καί ή σχετική
βιβλιογραφία εκ των χειρογράφων Άδριανουπόλεως. Πρβλ. Giorga, Gesehiclite des
Osaiani«chen Reiches, Gotha 1910 τόμ. Γ' σ. 211 έξ. καί τήν μονογραφίαν αύτοΰ :
Despre Cautacusini Βουκουρέστι 1912.
Ίδ έ καί δσα λέγει περί Κατακουζηνών ό Μαρτίνος Κρούσιος έν Τουρκογραικίφ (βιβλ. III σ. 497): «Των-Κατακουζηνών οίκοι δύο, ών ό μέν έν Άγχιάλφ, όπου
ό Μιχαήλ Κ. λαμπρούς οίκους έχει, οϋ ό υιός 76έτης ένυμφεύθη μετά τίνος κόρης
έκ τής αρχαίας τών Ράληδων οίκογενείας· τούτου προίξ ήν, πλήν άλλων πολυτίμων
πραγμάτων, 20,000 ταλλήρων' τούς δέ γάμους τούτους ηύλόγησεν ό μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης Ίωάσαφ. 'Ο άλλος οίκος έν Πέρφ» ΙΙρβλ. καί τήν έμήν μελέτην :
Μαυροκορδάτοι καί Ράλληδες, Έρμούπολις 1910 σ. η').
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143 Αίσωπείους μύθους έν δημώδει γλώσση, ών δ τούς Κώδικας αυτού μελετήσας Σ. Λάμπρος έξέδοτο ο εν τφ ήμερολογίορ Κ Σκόκου (1888, σ. 325-9).
Ε πίσης της αυτής οικογένειας τού ’Ιακώβου Ράλλη, κατά πάσαν πιθα
νότητα, είναι καί ό πλουσιώτατος εν Άδριανουπόλει Γεώργιος, ΙΡ α ο ίίλ
Μελικής, περί ου μανθάνομεν εκ τής «νομικής συναγωγής τού πατριάρχου»
'Ιεροσολύμων Δοσιθέου (1669— 1707), ώς έγραψεν ό. Γεδεών (εν Έκκλ.
Άληθεία τόμ. ΛΓ' σ. 85,91,101), δτι τή 2 Φεβρουάριου 1611 εγραψεν
ιδιοχείρους την διαθήκην αυτού εν Γαλατά έπικυρωθεΐσαν υπό τού πατριάρχου Νεοφύτου. Κατά τον Δοσίθεον (Φύλλ. 279β—280α) ήτο πλουσιώτα
τος καί είχε τέκνα έν θήλυ τήν Σμαράγδαν, ήν ένύμφευσε μετά τίνος Κυρίτζη καί δύο άρρενα τον Ίάκωβον(Ι) καί Κωνσταντήν. Καταλείπει δέ τοιαύτην περιουσίαν εις τά τέκνα του καί εις έργα φιλανθρωπίας, πλήν τού χαρ
τοπαίκτου Κωνσταντή, δν απόκληροί, ώστε εκπλήσσεται τις δΓ αυτήν, άνερχομένην εις μετρητά καί υποστατικά εις 20 φορτώματα ά'σπρων (έκαστον
φόρτωμα ίσούται προς 100, 000) ήτοι 400,000 φράγκων τής εποχής εκείνης.
Ή διαθήκη αύτη διδάσκει ημάς πολλά περί τής Άδριανουπόλεως κατά
τον ΙΖ' αιώνα καί γλωσσικώς καί κοινωνικώς καί θρησκευτικώς' διότι άφίνει διά τήν θανήν του έπιτροπικώς τφ γαμβρφ αυτού Κυρίτζη 20,000 άόπρα καί διά ψυχικά (2).
Π ο ρ φ ύ ρ ο ο ς Α .' Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς Λί·&κα£ας· - Δύο Πορφύριοι
δεξάμενοι άλλήλους εν τφ θρόνφ Νίκαιας καί συνακμάσαντες μνημονεύον
ται (3). Τούτων ό Α' πατρίδα είχε τήν έν τφ Εύξείνφ Πόντιο Σωζόπολιν'
καί κατελέγετο έν τοΐς μοναχοΐς τής αντίκρυ Σωζοπόλεως κειμένης μονής
τού Τιμίου Προδρόμου' τφ δέ 1597 υποδιάκονος ών διέτριβεν έν Μόσχ<?
τής Ρωσσίας, καθά αυτός ούτος άντίγραψας τού'Ιεροθέου Μονεμβασίας τήν123

(1) Ή συνωνυμία αυτή πρός τον ’Ιάκωβον Ράλλην ασφαλώς έπιβεβαιοΐ τήν
έν αρχή ύποτοπασθεΐσαν γνώμην μου δτι καί ό Γεώργιος Ραούλ Μελικής είναι συγ
γενής εκείνου. Καί πλούσιος ών ώς εκείνος έσυμπεθέρευσε πρός τον πολύν Σεϊτάνογλουν.
(2) Περί Ραούλ καί Ράληδων έγραψε μονογραφίαν δ A. Α. Ράλλης, Ιατρός
Λ Pedigree of the Rallis of Scio London 1906, ό καθηγητής ’Αντώνιος Χατζής έν
Kirchain 1909 καί εγώ έν τω έν Έρμουπόλει τφ 1810 έκδοθέντι έργω μου : «Δύο
Βυζαντινά κείμενα» σ. ε'-ιβ'. ’Επίσης ό αοίδιμος Γεώργ. Ζολώτας έν τή Ίστορίφ
τής Χίου τή έκδοθείση υπό τής θυγατρός Αίμυλίας Κ. Σάρρου καί ό Καθηγητής Β.
Μυστακίδης.
(3) Πάντες οι περί τών ήμετέρων Πορφυρίων γράψαντες, οΐ τε σύγχρονοι καί
οί νεώτεροι, άνακριβώς καί συγκεχυμένως τά κατ’ αυτούς έξέθηκαν.

94

Θ ρ α μ ι κ ά

«Συναγωγήν εν πεζή φράσει περ'ι τής άμωμήτου πίστεως των Χριστιανών
κτλ.» μαρτυρεί περί εαυτού γραφών εν τέλει τής βίβλου τάδε.
« Έ ν Μοσχοβίφ τη θεοσώστφ πόλει
έπικρατούντος τά σεβάσμια σκήπτρα
τής βασιλείας άνακτος Θεοδώρου(Ι)
μοναχός Πορφύριος ύποδιάκων
Σωζοπολίτης εκ τής Μαύρης Θαλάσσης
και εκ τής μονής τού Τίμιου Προδρόμου
έγραψε ταύτην τήν θεόπνευστον βίβλον
εν έτει ,ζρέψ» (1597)(2).
Βραδυτερον ό Πορφύριος προήχθη είς προηγούμενον τής Μονής τού
Τιμίου Προδρόμου (ο), τφ δέ 1613 κατά ’Ιανουάριον, πατριαρχοΰντος Τι
μοθέου τού Β' τού έκ Πανόρμου τής Κυζίκου (1612-1620), έχειροτονήθη
Μητροπολίτης Νίκαιας (4), ως τοιοϋτος δέ υπογράφεται έν τοΐς εξής έγγράφοις.
α'.) Έ ν συνοδική πράξει Τιμοθέου τού Β' άπολυθείση κατά Δεκέμβριον
τού 1616 και δι3 ής άποκαθίσταται κηρυχθείς αθώος είς τον αυτού θρόνον
ό Λήμνου μητροπολίτης Κλήμης (5).
β'.) Έ ν πράξει τού αυτού πατριάρ ου περί άκυριόσεως μεταθέσεως
άρχιερέως άπολυθείση εν μηνι ’Οκτώβριο) 1617 ίνδ. ιελ (6)
γ'.) Έ ν συνοδικφ σημειώματι μετά τον θάνατον Τιμοθέου τού Β'.
τφ 1620 μην! Δεκεμβρίφ ίνδ. δ' άπολυθέντι (7).
δ') Έ ν πράξει Κυρίλλου Β'. τού έκ Βερροίας άπολυθείσμ μηνι Μαίφ
1635 (8). καί
ε') Έ ν πράξει άχρονολογήτο) Παρθενίου τού Α', δι123456789ής καθαιρεΐται ό
Κορίνθου Τωάσαφ καί ήτις άπελύθη ί'σως μικρόν μετά τήν είς τον πατρι
αρχικόν θρόνον άνάρρησιν τού Παρθενίου (9).

(1) Ό αύτοκράτωρ Θεόδωρος Ίωαννίδης κατά τον Θεόδ. Βαλλιάνον ΓΊστορ.
τής Ρωσ. Έκκλ. σελ. 138 καί 162) έβασίλευσεν από τοΰ 1582-1598.
(2) Σπ. Λάμπρου, Καταλ. Έλλην. κωδ. Α', 2128,5.
(3) Γ. Ζαβίρα, Νέα Ελλάς, σελ. 510,
(4) Α. Π. Κεραμέως, 'Ιεροσ. Βιβλ. Α' σελ. 350.
(5) "Evil. ανωτέρω Δ', σελ. 20.
(6) Α. Π. Ινεραμέως, Άναλεκτ. 'Ιεροσ. σταχ. Δ' σελ. 92.
(7) “Ενθ-’ ανωτέρω σελ. 94.
(8) Τοΰ αύτοΰ, 'Ιεροσολ. Βιβλ. Δ', σελ. 18.
(9) Έ νθ. ανωτέρω σελ. 16.
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Ό Νίκαιας ΙΊορφΰριος έτέθη συνυποψήφιος μετά τοϋ πατριάρχουΠαρθενίου τοϋ Α' και τοϋ Μολδοβλαχίας Βαρλαάμ, καθά φαίνεται εν τή πράξει
εκλογής τοϋ Παρθενίου Α'. τή γενομένη τή 1η "Ιουλίου 1639 (1).
"Ό πορφΰριός Α' δι" αγνώστους ήμϊν λόγους παρητήσατο τον -θρόνον
Νίκαιας τή 17χι "Ιουνίου 1640, διάδοχος δ" αύτοϋ έξελέγη τφ αϋτφ μην!
και ετει (2) ϊ ί ο ρ φ ύ ρ ο ο ς ό Β ' . 'Ως πρφην δέ Νίκαιας Πορφϋριος ό Α',
μετέσχε τής έν Ίασίφ Συνόδου, καθά δηλοϋται εκ τής υπογραφής αϋτοϋ
εν τή προς τήν σύνοδον ταϋτην επιστολή τοϋ πατριάρχου Παρθενίου Α'
τή άπολυθείση εν ετει 16 12 μην! Μα'ίορ ΐνδ. ι \ (3).
Ό "Ιεροσολύμων Δοσίθεος (4), ό Μελέτιος "Αθηνών (5), ό Κομνηνός
Ύψηλάντης (6) και ό Καισάριος Δαπόντες (7) ιστοροϋσιν δτι ό αοίδιμος
ιερομάρτυς πατριάρχης ΙΊαρθένιος Γ ', ό από Χίου τφ 1657 διά τίνος Μη
τροπολίτου πριηην Νίκαιας έπεμψεν εις Ρωσίαν έπιστολάς προς συλλογήν
ελεών, ινα ούτως ανακούφιση τήν δεινήν οικονομικήν τοϋ πατριαρχείου
κατάστασιν, άποσιωπώσι δέ τοϋνομα τοϋ πρώην τοϋτου Νίκαιας' ό Καισά
ριος Δαπόντες μάλιστα ονομάζει τον πρφην Νίκαιας απλώς καλόγηρον.
"Ίσως δεν είναι άπίθανον νά δεχθώμεν δτι ό παρά τφ Χατμάνφ τών
Κοζάκων διατριβών τότε πρώην Νίκαιας Μητροπολίτης είναι ό ήμέτερος
ΓΙορφΰριος, δστις πολλοϋ άξιοΰμενος σεβασμοϋ κα! τιμών παρά τών φιλοχρίστων Κοζάκων διήγειρε διά τοϋτο τον φθόνον κα! τήν καχυποψίαν πρέσβεώς τίνος τοϋ Χάνου τών Τατάρων, άποσταλέντος τότε προς τον Χάτμανον τών Κοζάκων.
"Ο πρεσβευτής όϋτος έπανελθών εις Ταταρίαν διέβαλε παρά τφ Χάνη
αυτής τόν τε Νίκαιας Μητροπολίτην κα! τον Πατριάρχην Παρθένων Γ'
ώς επίβουλους τής βασιλείας. Τοϋτου ένεκα ό Χάνης τών Τατάρων συνέ
λαβε κατά Δαπόντεν (8) τόν προόην Νίκαιας Μητροπολίτην κατά τήν επι
στροφήν αϋτοϋ και κατασχών τά επ’ αϋτοϋ πατριαρχικά γράμματα έπεμψεν
αϋτά προς τόν τότε μέγαν βεζΰρην Μεχμέτ Κιοπρουλήν, δστις διέταξε τήν
θανάτωσιν τοϋ μακαρίου Πατριάρχου Παρθενίου Γ ' καίπερ δλως αθώου,12345678

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Τοϋ αύτοϋ Άνάλ. Τερ. σταχ. Δ' σελ. 103.
Κ. Σάθ·α, Μεσαίων. Βιβλ. Γ'. σελ. 575.
Δοσιθέου 'Ιεροσ. Κατά Καλβίνων και Λουτέρων σελ. 27.
Περί τών έν 'Ιεροσ. πατρ. σελ. 1176.
Έκκλ. 'Ιστορ. Γ'. σελ. 466.
Τά μετά τήν άλωσιν, σελ. 158.
Χρονογρ. Κ. Σά-Θ-α Γ'. σελ. 6.
“Ενθ·5 ανωτέρω.
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ί'να μή δήθεν φωραθή ψευδολόγος ό Χάνης των Τατάρων. Τό τέλος τοϋ
Νίκαιας Πορψυρίου Α" αγνοείται
Έ ργον τοϋ ήμετέρου ΓΙορφυρίου είναι τό έπιγραφόμενον «Περίοδος
τοΰ 'Αγιωνΰμου ό'ρους ’'Αθωνος» διά στίχων πολιτικών, δπερ έξεδόθη υπό
Monfaucon (1) εν Παρισίοις τφ 1708. Τό έργον τοϋτο τοϋ Πορφυρίου συνεξεδόθη και μετά τοΰ «Προσκυνηταρίου τοΰ 'Αγίου ’Όρους Τωάννου τοΰ
Κομνηνοΰ» έν Έ νετία τφ 1745 καί πολλάκις μετά ταΰτα. Μνείαν τοΰ Πορ
φυρίου Α' ποιοΰνται ό Μ. Lequien (2) και δ φαβρίκιος (3).
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ
(Έ κ της «’Αναγεννήσεως» 14 ’Ιουνίου 1912).

Μάξ&ίΛος Κ.*λλ&«Όλέττης. Έ γεννήθη περί τάς άρχάς τοΰ ΙΖ' αίώνος έν Καλλιπόλει τοΰ Ελλησπόντου. Έσποΰδασεν αυτόθι τε καί έν Βυζαντίφ. “Απελθών δ1234ειτα. εις Εσπερίαν ^προσελήφθη υπό των διαμαρτυρομένων είς τήν υπηρεσίαν αυτών. Έ ν Γενεύη δε τώ 1638 διατριβών παραφράσας είς τό απλοελληνικόν ιδίωμα έξέδοτο τήν Κ α ι ν ή ν διαθήκτην χάριν
τοΰ προπαγανδιστικοΰ σκοποΰ αυτών, άποστειλάντων χιλιάδας αντίτυπων εις
τήν καθ’ ήμάς Ανατολήν. Ή έ'κδοσις έγένετο έν δυσί τόμοις, ών ό μέν πε
ριέχει τά πρωτότυπα Ευαγγέλια μετά τής παραφράσεως σελ. 452(4), ό δέ τάς
πράξεις τών Αποστόλων, τάς έπιστολάς καί τήν Άποκάλυψιν σελ. 414. Ό
τίτλος τής έκδόσεως είναι δδε :
« Ή Καινή Διαθήκη τοΰ Κυρίου ημών Ίησοΰ Χριστοΰ δίγλωττος, έν ή
αυτοπροσώπως, τό τε θειον πρωτότυπον καί ή άπαραλλάκτως έξ εκείνου είς
απλήν διάλεκτον διά τοΰ μακαρίτου (sic) κυρίου Μαξίμου τοΰ Καλλιουπολίτου γενομένη μετάφρασις άμα έτυπώθησαν' έ'τει 1638. (Έ ν Γενεύη παρά
Potro Chovet) 2 τόμοι είς 4».
Περί τοΰ βίου τοΰ Καλλιπολίτου γινώσκομεν ολίγα τινά έκ τών έ,πιστολών τοΰ Α. Λεγήρου προς τόν Πατριάρχην Κύριλλον Λοΰκαριν' οΰτος
έν μιά λέγει δτι ό Μάξιμος ήτο άσθενός (Legrand Bibl. Hell. τόμ. Δ' σελ.
411 έπιστολή 146.) Ό δέ Κύριλλος έγραψε τφ Λεγήρφ λαβών ήδη τό κεί
μενον τής παραφράσεως τοΰ Καλλιπολίτου, δτι τοΰτο έγένετο καλώς (αυτόθι
σελ. 476-7 έπιστολή 189).

(1) Palaeographia Graeca, σελ. 501 κ. έ.
(2) I, σελ. 654-655.
(3) Biblioth. Graeca, τομ. ΙΓ', σελ. 838.
(4) Έ ν αυτή εΰρηνται πλασταί εγκύκλιοι Κυρίλλου Λουκάρεως καί επίγραμμα
Νεοφύτου Ίερομονάχου Πατελάρου.
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3Αλλά πάντα τόσον ασαφή είναι, ώστε άλλοι δέχονται, δτι μετεφράσθη
υπό άλλων και δή του Σεραφείμ τοϋ Μυτιληναίου, έκδόντος έν Λονδίνφ τφ
1703 την μετάφρασιν καί άποθανόντος εν Σιβηρίςι, όπου εστάλη εξόριστος
διά τά πολλαπλά αΰτου έγκλήματα εν τε Δυιική Ευρώπη και εν Ρωσίμ
(123Αθ. Παπαδ. Κεραμέως, διάφορα ελληνικά γράμματα έκ του έν Πετρουπόλει μουσείου τής A. Ε. Nicolas Likhatscef, Πετρουπ. 1907 σ. 11). "Οπως
ποτ3 άν ή, οί Λουθηροκαλβϊνοι κατά τον ΙΖ ' και ΙΗ ' αιώνα μετεχειρίζόντο
Έλληνας προς προπαγανδισμόν, άλλ3 ή Μεγάλη 3Εκκλησία άπαγορεΰσασα
τήν χρήσιν των μεταφράσεων επί Παρθενίου καί Κυρίλλου διέταξε την πυρπόλησιν αυτών (1), (Μ. Γεδεών, Κανονικαί Διατάξεις, Κων)πολις 1888 τόμ.
Α'. σ. 108.) διά γράμματος συνοδικού του πατριάρχου Γαβριήλ Γ ' (1702-7).
Περί Μαξίμου έ'γραψεν ικανά ό Λαρισαΐος Αλέξανδρος Έλλάδιος εν τφ π * pi
π α ρ ο ύ σ α ς κ α τα α τά α εω ς
'Ε λ λ η ν ο ν τ^ ς ’Ε κ κ λ η σ ία ς λα
τινιστί έκδοθέντι συγγράμματι (Altorf 1714 ) Έ ν κεφαλαίοις Θ ', ΙΕ '-Κ '.
πρβλ. Σάθαν Νεοελλ. Φιλ. σ. 309. Περί τών μεταφράσεων εν γένει ίδέ Θ.
Ξανθοποΰλου, έν Echos d3, O rient τόμ. Ε ' 1902 σ. 321-3ί καί στ 230-40.
3Εξ Ήρακλείας (Περίνθου) κατήγετο καί ό ’Ι ω ά ν ν α ς Ι£ ο μ .ν η ν ό ς ·
Οΰτος είναι 6 τελευταίος τών έκ Τραπεζοΰντος Κομνηνών,ώς διδάσκει ήμάς
έγγραφον του μητροπολίτου Ήρακλείας Νεοφΰτου Ε ' (1691-1698) του έ
τους 1695, μηνός Σεπτεμβρίου ίνδικτ. γ'. πάντες δέ οί εις Λακωνικήν καί
Κορσικήν μεταναστεΰσαντες Κομνηνοί προέρχονται έκ θηλυγονίας, καί διέδιδον έπιτηδείως δτι κατήγοντο έκ τίνος υίοΰ τοΰ Δαβίδ Β' Νικηφόρου, δλως αγνώστου έν τή ίστορίςι, έν Λακωνί# έγκατασταθέντος (2). Τό έγγρα
φον, του Ήρακλείας λέγει μετά τήν άλωσιν τής δυστυχοϋς Τραπεζοΰντος δ
δύστηνος αυτής βασιλεύς Δαβίδ ό Κομνηνός μετφκίσθη έκεϊθεν μετά τών
υιών αΰτου καί θείων καί ανεψιών καί λοιπών συγγενών καί αρχόντων τοϋ
παλατιού αΰτοϋ εις Κωνσταντινοΰπολιν (γράφε Άδριανουπολιν), μεθ3 ών
καί ό τιμιώτατός αρχών Θεόδωρος δ Κομνηνός, υιός μέν ών Γεωργίου πρωτοβεστιαρίου του Κομνηνοΰ, έγγονος δέ Τσαακίου Κομνηνοΰ καί απόγονος
τοϋ αοιδίμου βασιλέως τής αυτής Τραπεζοΰντος Βασιλείου Κομνηνοΰ, δστις
ύστερον, διά προτροπής ήμετέρας πολλής, ήλθε, κατά τό ,στΦπθ' έτος Δεκεμ

(1) Ή σύνοδος τοϋ 1672 καθώς και ό Μελέτιος Συρΐγος άπηγόρευσεν τήν χρή
σιν τών μεταφράσεων.
(2) Καί ό ’Αθανάσιος Κομνηνός 'Υψηλάντης, ό συγγραφεΰς «τών μ ετά τη ν
α λ ω ιίιν » (Κων)πολις 1870 σ. 8, 10 καί 61) λέγει δτι έκ θηλυγονίας κατάγεται :
'Υπέρ τοϋ Ίωάννου δέ γράφων αναφέρει δτι τό περί καθηκόντω ν σύγγραμμα τοϋ
Νικολάου Μαυροκορδάτου (Βουκουρέστι 1719) είναι εκείνου. Πρβλ. Σοφοκλ. Κ. Οικο
νόμου Ψόγος Νικοτιανής, Βενετία 1876 σ. 15 καί 61-62.
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βρίου ιστ' μετά τής συμβίας αΰτοΰ Μαρίας, θυγατρός τοΰ ά'ρχοντος Καβασίτου (ούχί Καζαβίτου) καί τοΰ υίοΰ Ίσαακίου του Κομνηνοΰ καί κατφκησεν ώδε εν τή Ήρακλείρ διά το ήσυχον. Καί δεδώκαμεν αΰτω εις κατοίκησιν το όσπίτιον τής εκκλησίας των αρχιστρατήγων, διά το είναι αυτήν κτίσμα του αοιδίμου εκείνου βασιλέως ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ καί έστω εις
μνήμην. Έ ν κώδικι αναγράφονται εΐτα πλεΐσθ’ δσα περί βαπτίσεως, αφιε
ρώσεων, γάμων, ταφής, χειροτονίας εις ιερέα καί τά τοιαΰτα (Κεραμέως εν
Δελτίφ τής ίστορ. καί έθνολ. εταιρείας Β' σ. 6G7-79. Πρβλ. καί τήν έμήν
ιστορίαν τής Τραπεζοϋντος, ’Οδησσός 1898 σ. 165-168).
Έ κ τοΰ αΰτοΰ δε κωδικός πληροφοροΰμεθα δτι κατετέθη ενόρκως υπό
ιερέων καί γερόντων, δτι ό ιατρός ’Ιωάννης Κομνηνός είναι γνήσιος υίός
τοΰ ’Αλεξίου ίερέως καί δτι πρόγονοι τοΰτου εκ Τραπεζοϋντος ήλθον καί
έγκατεστάθησαν έν Ήρακλεία (ΓΙερίνθφ).
Ό ’Ιωάννης έγεννήθη τω 1651, έβαπτίσθη 16 ’Ιανουάριου 1658, έσπούδασεν έν τή πατριαρχική ’Ακαδημία τοΰ Βυζαντίου καί εΐτα έν Ίταλίρ
τήν Ιατρικήν καί εις Βλαχίαν άπελθών έχρημάτισε καθηγητής καί αρχίατρος
τοΰ ήγεμόνος Κωνσταντίνου Βασσαράβα, εΐτα κληρικός γενόμενος προήχθη
εις τον μητροπολιτικόν θρόνον τής Δρΰστρας (Τοΰλτσης 1710—1719) κατά
τούς έπισκοπικούς καταλόγους ’Ανθίμου Άλεξοΰδη (Πανελλήνιον Λεύκωμα
τής ’Εθνικής Έκατονταετηρίδος, Ά θ . 1927 τόμ. Δ' σ. 222). Άπέθανεν ά
κληρος έν Βουκουρεστίφ τφ 1719 καί θεωροΰνται μετά τοΰ ’Ανθίμου Κο
μνηνοΰ οί τελευταίοι άρρενες τής μεγάλης των Κομτηνών οικογένειας. 'Ο
’Ιωάννης πολλά κατέλιπεν καί καλά προϊόντα τής διανοίας αΰτοΰ. «Έγένετο
άνήρ θεοσεβής, κόσμιος τά ήθη καί πολλαΐς άρεταΐς βίφ πρεποΰσαις χριστιανικφ κεκοσμημένος, έλλόγιμος, πολυμαθής, είδήμων τής ελληνικής, λατινικής
εβραϊκής καί αραβικής φωνής καί κατά πάσαν ιδέαν λόγου καί επιστήμης
τής τε θύραθεν καί τής καθ’ ημάς πεπαιδευμένος. Γέγονεν ακροατής των
καθηγητών τής έν Κωνσταντινουπόλει σχολής, συνδιέτριψε δέ ικανόν χρόνον
καί τοΐς έν ’Ιταλία σοφοΐς καί σχεδόν άπασαν τήν Ευρώπην περιηγήσατο».
(Δημήτριος Προκοπίου παρά Φαβρικίφ, Ελληνική Βιβλιοθήκη τόμ. ΙΑ' σ.
534—Σάθας έν Μεσαίων. Βιβλιοθ. Γ' σ. 490).
’Έργα τοΰ Ίωάννου Κομνηνοΰ είναι τά εξής :
α) ΓΙροσκυνητάριον τοΰ 'Αγίου ’Όρους τοΰ ’Άθωνος κατά τύ 1698
(κατά σημείωσιν έν χειρογράφφ τής βιβλιοθήκης τοΰ έν Ίασίφ Πανεπιστη
μίου κατά C. Erbice anu, R evista Teolog, Γ ' σ. 237) τυπωθέν έν τή Μο
νή Συναγόβου 1701, άνετυπώθη δ’ υπό Montfaucon έν Palaegraphia Gre-
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ciri σ. 441 μετά λατινικής μεταφράσεως, εΐτα έν Βενετίρ τφ 1745 και 1857
υπό I. Βελούδου μετά προλόγου (1).
β') Βίος αύτοκράτορος Τωάννου Κατακουζηνοΰ έξεδόθη εν Πετρουπόλει τφ 1888 υπό Ch. Loparev.
γ') Μεταμόρφωσις του παλαιού ανθρώπου καί του νέου γένους, ήτοι
βίβλος κατανυκτική περί των τεσσάρων τοΰ ανθρώπου εσχάτων, μεταφρασθεισα εκ τής λατινικής εϊς την κοινήν των Ελλήνων διάλεκτον. Ταΰτης
ύπάρχουσι δυο αντίτυπα, εν μέν έν Βουκουρεστίφ γραφέν τφ 1699, καί σωζόμενον εν τή βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπιστημίου Ηασίου, (R evista Teolog.
I l l 231), έτερον δέ έν τή 'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη (Α. Π. Κεπαμέως,
'Ιερ. Βιβλ. Γ ', άριθ. χειρογρ. 84) (2).
δ') Έπιστολαί προς Χρύσανθον Νοταράν Πατριάρχην "Ιεροσολύμων
(Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη Γ' 529), Νικόλαον Μαυροκορδάτον καί προς
πολλούς άλλους. "Ο Αΐμ. Λεγράνδ έξέδοτο δύο έπιστολάς Μαυροκορδάτου
προς τον Δρύσ.τρας 'Ιερόθεον (Epistolaire G rec, Paris 1888 σ. 55 καί 75).
Ό δέ Ά θα ν. Παπαδόπουλος-Κέραμεύς εύρεν επιστολήν αυτού προς τον Σε
λεύκειας σταλεΐσαν έκ Βουκουρεστίου τφ 1701. Ε πίσ ης ό Μ. Γεδεών (Χρον.
Πατριαρχ. 'Ακαδηιιίας, Κων]πόλις 1883 σ. 91) έγραψεν δτι έχει ιδιόχειρον
έπιστολήν τού Τωάννου Κομνηνού.
ε') Τού μακαριωτάτου Θεοφυλάκτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ερμη
νεία εις τά 4 Ευαγγέλια μεταφρασθεΐσα έκ τής Έλλην: φωνής εις την κοι
νήν διάλεκτον έν Βουκουρεστίφ έν έτει ,αψβ' κατά μήνα Φεβρουάριον (χει
ρόγραφον έν τή Βιβλιοθήκη τής Βιέννης, κατά Α. Δημητρακόπουλον, προσθήκαι κτλ. σελ. 62).
στ') Προγνωστικόν των Μοσκόβων ή δεδοξασμένος αύτοκράτωρ Πέ
τρος Άλεξίεβιτς περί τής ευτυχίας καί αύξήσεως των Μοσκόβων μέ τίνα
τρόπον έγειναν από τον καιρόν τού τυράννου Ίβάνου Βασιλειοβίτσου έως
εις τον νύν ορθόδοξον βασιλέα Πέτρον Άλεξιεβίτσην τον κραταιότατον, εις
τον όποιον ό των βασιλευόντων βασιλεύς Κύριος έπηγγείλατο τήν άνατολι-12

(1) Ό αληθής τίτλος είναι : Προσκυνητάριον τοΰ 'Αγίου νΟρους τοϋ Άθωνος
συγγραφέν μέν καί τυπωθέν επί τής γαληνότατης ήγεμονείας τοϋ ευσεβέστατου, εκ
λαμπρότατου καί υψηλότατου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγγροβλαχίας κυρίου
Ίωάννου Κωνσταντίνου Βασσαράβα βοεβόδα' αφιερωθέν δέ τψ πανιερωτάτο^) μητρο
πολίτη Ούγγροβλαχίας κυρίιρ Θεοδοσίω σπουδή καί δαπάνη τοΰ έξοχωτάτου ίατροΰ
κυρίου Ίωάννου τοΰ Κομνηνοΰ ΐνα δίδωται χάρισμα τοΐς εΰσεβέσι διά ψυχικήν
αΰτοΰ σωτηρίαν. Τύποις ’Ανθίμου τοΰ ίερομονάχου τοΰ εξ Ίβηρίας έν τή μονή τοΰ
Συναγόβου ,αψα' εις 8ον.
(2) Πρβλ. τά έμά Ρόδιακά, Ρόδος 1917 σ. 117.
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κήν βασιλείαν . . . . και την πατριαρχικήν καθέδραν τής Κων]πόλεως συν
αυτή (ευτυχώς ουδέτερον συνετελέσθη). Τό έργον τούτο έγράφη υπό Στανισλάου Ρεϊντέρου του Άξτελμέϊερ καί έτυπώθη έν Αΰγοΰστφ Οΰϊνδελικών
τφ 1698, μετεφράσθη δέ ελληνιστί υπό τοΰ Κομνηνοΰ διαταγή του ήγεμόνος Κωνσταντίνοτ Βασσαράβα έν Τριγοβίστιο μηνί Ν]βρίφ 1698.
ζ') ’Ακολουθία εις τον πατριάρχην Νήφωνα,ώς λέγει ό Ευγένιος Βοΰλγαρις έν τή προς Πέτρον Δεκλέρκιον επιστολή σελ. 26.
η) Πίναξ ακριβής κατά στοιχεΐον έν εΐδει συμφωνίας πάντων των Σπο
ράδην άναφερομένων έν άπασι τοϊς τόμοις των Χρυσοστομικών.
θ) Έπιχειρήματά τινα έκβληθέντα έκ τής θεολογικής περί μυστηρίων
πραγματείας τινών των Λατινοφρόνων από τοΰ λατινικού μεταφρασθέντα.
ι) Περί τοΰ διά τίνων ρημάτων γίνεται ή τοΰ μυστηρίου τής ευχαρι
στίας μεταβολή.
ια) Αποφθέγματα.
ιβ) ’Ανακρεόντειοι στίχοι περί αμαρτήματος.
ιγ) Ήρωελεγεΐον έν τφ έ ο ρ τ θ λ θ γ £ ω Σεβαστοΰ τοΰ Κυμινήτου έν
Συναγάβφ 1701.
ιδ) ’Επιγράμματα α) 2 προς τον ηγεμόνα Κωνσταντίνον Βασσαράβαν
προτασσόμενα τής εισαγωγικής έκθέσεως Βησσαρίωνος Μακρή έν έ'τει 1699
καί έν τή Ό ρθοδόξφ "Ομολογία πίστεως έν Συναγώβου Μονή 1699 (ιδέ
L egrand Bibliograpb. Η βίΡτόμ. Γ ' σελ. 61-65) β) εις Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον γ) εις Νικόλαον Μαυροκορδάτον έκ δίστιχων 30 έν τή έκδόσε1
των Ί ο ο Π ^ ,ίκ ώ ν (1716) έκείνου καί έν τή έκδόσει τοΰ π ε ρ ί κ α θ η κ ό ν 
τω ν.
ιε) Έπιτΰμβιον εις Σεβαστόν Κυμηνίτην, έτερον εις τον σοφώτατον δι
δάσκαλον Ίωάννην Καρυοφυλλην, έν Βουκουρεστίφ <£χΐδ' Σεπτεμβρίου 25
(Δελτίον τής Ίστορ. καί έθνολ. εταιρείας 1889 Γ ' σ. 284).
Ό σχολάρχης τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας (1752-60;) καί γραμματεύς τής Μ. ’Εκκλησίας Νικόλαος Κριτίας ό Προυσαεΰς άποθανών τώ 1768
άφήκε συλλογήν έπιστολών πατριάρχων, μητροπολιτών καί λογίων έν αΐς
σώζεται καί τοΰ ήμετέρου Ίωάννου Κομνηνοΰ Μόλυβδου τοΰ Περινθίου
έπιστολή διηγηματική, ιδιόχειρος τφ ,αχπζ' κατ’ ’Απρίλιον γραφεΐσα καί ά'λλη δεητική είς φράσιν απλήν Ιδιόχειρος (έν Λυκείφ 30 Νοεμβρίου 1688)»
άμφότεραι απευθύνονται προς τον μέγαν Ρήτορα τής Μ. Εκκλησίας Μα
νουήλ Καρυοφυλλην. Ταΰτας άνέγραψεν ό αοίδιμος Σ. Π. Λάμπρος έν «Νέφ
Έλληνομνήμονι» 1907 τόμ. Δ' σ. 212 καί 223, ένθα, γράφει δτι τοΰ Μολΰβδου σώζεται τό ήμισυ τής σφραγΐδος, έάν ό Μόλυβδος είναι έπίθετον τοΰ
Ίωάννου Κομνηνοΰ αγνοώ. Ό Βρετός (Α' σ. 231 άρθ. 113) λέγει δτι ήτο
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νοτάριος τής Μ. Εκκλησίας, ό δέ Σάθας (Νεοελ- φιλολ. σ. 412) προσθέτει
δτι έχρημάτισε διορθωτής του εν Ίασίφ ελληνικού τυπογραφείου και ώς
τοιοΰτος μνημονεύεται έπιμεληθείς τής εν ετει 1683 γενομένης έκδόσεως
τοϋ Συμεών Θεσσαλονίκης. Ό Ματθαίος Παρανίκας έγραψεν (εν τφ έλλ.
φιλ. Συλλόγω Κων)πόλεως τόμ. Κ Η ' σ. 293), άλλ’ ό τόμος οΰτος δεν εϋρίσκεται εν τή σειρά τοϋ περιοδικού εν τί) Ε θ νικ ή Βιβλιοθήκη. Έ κ τής ανα
γραφής δμως του έπιμελείφ αϋτοϋ έκδοθέντος Συμεών ό αναγνώστης πείθε
ται δτι είναι εν καί τό αυτό πρόσωπον ό’Ιωαννης Κομνηνός καί ό ’Ιωάννης
Μόλυβδος περί τοϋ οποίου δμως ό ’Ανδρόνικος Δημητρακόπουλος, άρυόμενος εκ τοϋ Γ. Ζαβίρα, (Νεοελλ. Φιλολ. σ. 345), λέγει εν τή «Όρθοδόξω Έ λλάδι» σ. 149) δτι έγεννήθη εν Βυζαντίφ: «Συμεών τοϋ μακαρίου αρχιε
πισκόπου Θεσσαλονίκης κατά αιρέσεων καί περί τής μόνης δρθής των Χρι*στιανών ημών πίστεως. Των τε ιερών τελετών καί μυστηρίων τής ’Εκκλησίας
διάλογος. Περί τε τοϋ θείου ναοϋ καί τών εν αϋτφ αρχιερέων τε περί Ιερέων
καί διακόνων. Καί τών ών έκαστος τούτων στολών ιερών περιβάλλεται. ΐ£«ί
περί τής θείας μυσταγωγίας, εις τε τό τοϋ ορθοδόξου τών Χριστιανών πί
στεως σϋμβολον ερμηνεία. Καί τών τούτων ρήσεων έκθεσιν, δθεν τε συνελέγησαν καί κατά τίνων συγκείμεναί εισιν. "Ετι δέ περιεκτικά τής ορθοδόξου
πίστεως κεφάλαια, ήτοι άρθρα δώδεκα. Καί δτι ταϋτα περιέχει τό ιερόν συμ
βολον. Καί περί τών περιεκτικών αρετών. ’Αποκρίσεις τε πρός τινας ερωτή
σεις άρχιερέως ήρωτηκότος αυτόν. Καί τελευταΐον περί ίερωσΰνης. Μεθ’ ών
τοϋ σοφωτάτου καί λογιωτάτου Μάρκου Εϋγενικοΰ, μητροπολίτου Έφέσο-υ
έξήγησις τής ’Εκκλησιαστικής ακολουθίας. Έ φ ’ οις πίνακες αναγκαίοι κάί
πλουσιώτατοι δυο. Τυπωθέντα διά δαπάνης τοϋ εϋσεβεστάτου κλπ. ’Ιωάννου Δοϋκα βοεβόδα πάσης Μολδοβλαχίας κτλ. ’Επιμελείς καί διορθώσΦ ταϋ
λογιωτάτου νοταρίου τής Μεγάλης ’Εκκλησίας κυρίου Ίωάννου Μολίβδου
τοϋ έξ 'Ηράκλειας. Έ ν τή σεβάσμιέ πατριαρχική καί αυθεντική Μονή τών
Πρωτοκορυφαίων ’Αποστόλων, τή καλουμένη Τζετατζουνίφ έν έτει σωτηρίψ
ςιχπγ’ κατά μήνα ’Οκτώβριον εν Γιασίφ τής Μολδαβίας, εις φϋλλον (έν τέλει
έτυπώθη : έπιμελείφ δέ καί διορθώσει τοϋ λογιωτάτου Κυρίου Ί ω ά ν ν ο υ
Μ ο λ ί β δ ο υ τοϋ Περινθίου παρά τοϋ θεοφιλεστάτου έπισκόπου Χουσίου
κυρίου Μ ^ τ ρ ο φ ά ν ο υ ς *
"Οτι ή οικογένεια τών Κομνηνών έγκατεστάθη έν Ήρακλείφ καί Σηλυβρίφ φαίνεται καί έκ τής έπιγραφής τής έν 'Α γίφ ’Όρει Μονής τοϋ 'Αγίου
Παΰλου, ήτις φέρει τήν δε τήν επιγραφήν, καί αναγράφει άλλον Κομνηνόν,
τον ’Άνθιμον: «Κτίτωρ νέος καί δομήτωρ ίερός ταΰτης Μονής Ά νθιμος
αρχιμανδρίτης Κομνηνός ών έκ φυλής, ήγειρε μέν έκ βάθρων διά ιδίας του
δαπάνης, έσχε δέ πατρίδα πόλιν Σηλιβρίαν τής Θράκης. Μέμνησθε υπέρ του
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του, ώφθη γάρ Μονής και προστάτης' 1816.» (Ίδέ Γ. Σμυρνάκη, τό "Αγιον
’Όρος σ. 595). Του άνδρός ή εικών άνήρτηται εν τφ συνοδικφ τής Μονής
μετ’ επιγραφής: «’Ά νθιμος Κομνηνός αρχιμανδρίτης κτήτωρ τής εν τφ
Ά γ ίφ δρει Μονής.του Ά γιου Παύλου τής πόλεως Σηλιβρίας 1762 »Έγεννήθη τφ 1762 έχειροτονήθη αρχιδιάκονος τφ 1787, ηγούμενος του Ά γιου
Παυλου (έσβεσμένον τό έτος ως και τό έτος τής ήγουμενείας αυτοΰ εν Μολ
δαβία 179 (1—9). ’Έ π ιθ ι Δελτίον τής χριστιανικής αρχαιολογικής εταιρείας
(περίοδος β' τόμ. Γ ' Ά θ . 1926 σ. 65—66 ανέκδοτά Βυζαντινά Μνημεία
Ιν Θρ$κη υπό Ά ντ. Κ. Π. Σταμοΰλη—Άλεξ. Φιλαδελφέως. Ό Σταμοΰλης
άπέστειλε τφ Φιλαδελφεΐ εΙκόνα τοΰ Πατριάρχου Ίερεμίου Β' και περί τάς
90 εικόνας μητροπολιτών καί Όφφικιαλίων τοΰ Οικουμενικού θρόνου έκδο*
θείσας υπό τoΰW ilhelm von Regel καθηγητοΰ τοΰ εν Πετρουπόλει Π α
νεπιστημίου. Μεταξύ των εικόνων είναι καί ή τοΰ Αλεξίου Άποκαΰκου,
δστις κατά τούς μεταξύ Ίωάννου Κατακουζηνοΰ (1341 —1355) καί τοΰ υίοΰ
αυτοΰ Ματθαίου (1317) εμφυλίους σπαραγμούς, τούς έπιταχΰναντας τήν
τής Θροίκης κατάληψιν υπό των Τούρκων, ήτο αντίπαλος τοΰ Ίωάννου.
Είχε δε καί γνώσεις ΐατρικάς καί έγένετο κτήτωρ τοΰ εν Σηλυβρίρ ναρΰ
τοΰ Α γίου Ίωάννου.
fO ’Ι ω ά ν ν α ς
έγεννήθη εν Καρυαϊς χωρίφ οίκουμένφ έξ Ελλήνων Α θιγγάνω ν κατά Δοσίθεον, τής επαρχίας Δέρκων έν Θράκη προς Α. των Μέτρων Ιξ ού καί τό δνομα
Αυτός ό
μως αύτοκαλείται Βυζάντιος καί ό πατήρ του ήν εκ Καρπενησιού' μετά τά
πρώτα έν τή πατρίδι γράμματα άπήλθεν εις Βυζάντιον καί έχρημάτισε μαθητευόμενσς παρά τινι γουναροποιφ καί είτα χρυσοχό^) αλλά ταχέως καταλιπών τάς τέχνας έτράπη επί τά γράμματα καί διήκουσε τοΰ Θεοφίλου Κορυδαλλέως διδάσκοντος έν τή Μ. τοΰ Γένους Σχολή (1629-1639) δν ειτα καί
διεδέξατο,. διδάξας από τοΰ 1641-1665 μετά μεγάλης φήμης περί τε τήν φι
λοσοφίαν, τά γραμματικά καί τήν θεολογίαν, ως πάντες οι σύγχρονοι ομοφώ
νους άναγράφουσιν (Δοσίθεος Ιεροσολύμων, δ Γ. Ζαβίρας, δ Προκοπίου Δημήτρως, δ Ευγένιος Βούλγαρις δ Π. Κοδρικάς, δ Δημήριος Καντεμίρης κτλ.)
Διά δέ τήν άκραν παιδείαν αυτοΰ ή Μ. Εκκλησία έτίμησε τον άνδρα διά
τόον δφφικίων τοΰ λογοθέτου τοΰ Γενικοΰ (1641) (1), Μεγάλου Ρήτορος1

(1)
Ώ ς τοιουτος εστάλη πρός τον Τυρνόβου ’Αθανάσιον ώς ,άναγινώσκομεν
παρά Ράλλη καί Ποτλη, Σύνταγμα! των θείων καί Ιερών κανόνων τόμ. Ε' σ. 587
καί Π. Ζερλέντη έν ΔΙΕΕ. 1902.
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(1653) (1), χαρτοφΰλακος (1663) (2), μεγάλου σκευοφΰλακος (1570) και τοΰ
Μ. Λογοθέτου 9 Δεκεμβρίου (1676-1691) (3) επειδή όμως είχε ποτισθή
των του ’Αθηναίου φιλοσόφου Θεοφίλου Κορυδαλλέως δοξασιών, καθ’ ών
είχε κατεξαναστή ό Μελέτιος Συρίγος, κατεκρίθη υπό Συνόδου μετά ταΰτα,
ώς γράψας προτροπή τοΰ διδασκάλου αΰτοϋ κατά τής λέξεως μ ,ετο υ α ςώ αεω ς κα'ι τής εΰχαφ&βτ£α,ς· κυρίως δμως ή σύνοδος αυτή ή από τοΰ
Πατριάρχου Καλλινίκου τοΰ από Προΰσης συγκληθεΐσα κατά Μάρτιον 1691,
ώς λέγει ό Μελέτιος ’Αθηνών (έκκλησιαστ. 'Ιστορία τόμ. Γ \ σελ. 484)
συνδρομή κα'ι επιμελείά τοΰ μαθητοΰ αΰτοΰ και συγγενοΰς Ά λ. Μαυροκορδάτου και 'Ιεροσολύμων Δοσιθέου, τοΰ ειτα γράψαντος τό Έ γχ ε& ρ £ δ θ ο ν
κατ’αΰτοΰ δπερ σκοπόν είχε μάλλον νά άποβάλη αυτόν τοΰ αξιώματος τοΰ Μ.
Λογοθέτου, ου έγλίχετο ό Μαυροκορδάτος κα'ι νά παραδώση ε’ις καταφρόνησιν τον Καρυοφΰλλην(4) δστις παρών εν αυτή έσιώπα οΰδέν λέγων εις
δσα κατ’ αΰτοΰ έβόων. Έ ν τέλει δε και υπέγραψε τον τ ο ίχ ο ν τ ^ ς σ υ νό
δ ο υ άρχόμενον διά τώνδε: « f Α ,π λ ο ΰ ς ο λ ό γ ο ς . . . » Τό περί τής μετουσιώσεως συνταγμάτιον αΰτοΰ κατεσχίσθη,λειτουργοΰντος τοΰ Πατριάρχου
τή Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας. Διά τά θλιβερά γεγονότα ώνομάσθη Κ λ > ·
β&αική τί^ς Γ ρονβοδθ1ξ£α ςϊ καθυπεβλήθησαν δέ εις ανάθεμα και οΐ
εχοντες αντίγραφα αΰτοΰ και μη καίοντες αΰτά, ώς ποτέ επ'ι Γενναδίου Β'
τοΰ Σχολαρίου, τό περί Ν ό τιω ν σύγγραμμα τοΰ Γεωργίου Γεμιστοΰ Πλήθωνος. 'Ο τάλας Μ. Λογοθέτης Καρυοφΰλλης και μετά τήν σύνοδον
ιδών δτι οί κατ’ αΰτοΰ δεν καθησύχασαν ΐνα προσάψωσιν αΰτώ ατιμίας,
παραιτησάμενος τό τοΰ Μ. Λογοθέτου αξίωμα άπήλθεν εις Βλαχίαν τφ
1693 παρά τώ ήγεμόνι Κωνσταντίνφ Βασαράβα' άπέθανε δ’ έν Βουκουρεστίφ μετά τό 1697 έν τή Μονή Ράδουλ, καταλιπών τρεις υΐοΰς : τον ρή
τορα τής Μ. ’Εκκλησίας Μανουήλ, (Μανωλάκην), Δημήτριον και Ραλλάκην και τοΰτον Μ. ρήτορα και έκκλησιάρχην τής Μ. ’Εκκλησίας, μίαν θυ- 1

(1)

Π. Ζερλέντης αυτόθι.

(2) Αυτόθι καί παρά Κ. Δεληκάνη Πατριαρχικά έγγραφα, Κωνσταντινούπολις
1904 σ. 373.
(3) Μ. I. Γεδεών, Χρονικά τοΰ Πατριαρχικού Οίκου καί ναοϋ, Κων)πολις 1884
σ. 192, τοΰ αΰτοΰ Χρον. Πατρ. ’Ακαδημίας σ. 87-92 καί έν *Έκκλησιαστ. Άληθείφ Γ' 424-5.
(4) "Οτι τοιοΰτόν τι συνέβη μανθάνομεν έκ τοΰ Καισαρίου Δαπόντε (παρά Κ.
Σάθφ Μεσαιωνική Βιβλ. τομ.Γ' σελ. 39) λέγοντος, δτι δ Καρυοφΰλλης ών άθυρόστοστομος καί κακώς έξεφράζετο περί των αρχιερέων καί τοΰ ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάχου τοΰ έξ απορρήτων (μεγάλου διερμηνέως) πρός δν καί διαπληκτιστείς έδάρη
καί έσώθη υπό τοΰ πατριάρχου Δοσιθέου 'Ιεροσολύμων.
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γατέρα Ελένην καί έγγόνους Μιχαήλ και Ίωάννην Καρυοφΰλλας(Ι). Έ ν τή
προς Γιαννοΰλην επιστολή ό Καρυοφΰλλης αναγράφει τάς κατ’ αϋτοϋ αντι
δράσεις τοϋ τε πατριάρχου, του Μελετίου Συρίγου και των ά'λλων (2),
Βίος εκτενής και αί Εφημερίδες τοϋ Καρυοφΰλλη έναπόκεινται έν τφ
Βρεττανικφ Μουσείφ. Additional Ά ρ ιθ . 8232, (Έ π ιθ ι και τά τφ Π. Ζερλέντη γεγραμμένα εν Δ.Ι.Ε.Ε. 1902). Ε . L egrand Bibliographie Hellenique Γ ' σ. 30-37 — Ματθαίου Παρανίκα έν Έλλ. Φιλολ. συλλόγφ Κων]πόλεως ΙΑ ' σ. 27 - 33 —Γεδεών Χρονικά Πατριαρχ. ’Ακαδημίας σ. 87-92.
Έπιστολαι δέ Καρυοφΰλλη έναπόκεινται έν τφ έν Κωνσταντινουπόλει Ά γ ιοταφικφ Μετοχείω και παρά τφ πρίγκηπι Γ. Μαυροκορδάτφ καί παρά Γεδεών.—Ά θ . Παπαδ. Κεραμέως έν 'Ιεροσολ. Βιβλιοθήκη Α' 301,—Τ. Ε. Εΰαγγελίδου έν Πανελληνίω Λευκώματι τής ’Εθνικής ΙΟΟετηρίδος τόμ. Ε'
1930 σ. 224. Κατά Καρυοφΰλλη έγραψεν ό Δοσίθεος έγχειρίδιον, Ίάσιον
έν ετει 1694.
Ό όικος τοϋ Καρυοφΰλλη κατέστη ό δοκιμώτατος των έν Βυζαντίφ,
έσυχνάζετο καί wto Βεζυρών καί των ήγεμόνων τής Βλαχίας, οϊτινες προσεκάλεσαν τον άνδρα πολλάκις εις Βουκουρέστιον καί ώνόμασαν καί Βεστιάριον (Ά θ . Παπαδοποΰλου Κεραμέως, Άνάλεκτα 'Ιεροσολυμιτικής Βιβλιοθή
κης τόμ. Α' σελ. 301). Τοσαΰτης άπολαΰων δόξης ό Καρυοφΰλλης ένΰμφευσε τον υιόν του Μανωλάκην μετά τής Ζωής, θυγατρός τής Ρωξάνδρας Μαϋροκορδάτου (Π. Ζερλέντη, Ίωάννυυ Καρυοφΰλλη
Ά θ;
1890 σελ. 5), ήν αυτός έδίδαξε τά ελληνικά καθώς καί τον ’Αλέξανδρον
Μαυροκορδάτον.
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ :

α) Έγχειρίδιον περί τινων αποριών καί λΰσεων, ή περί έξετάσεως καί
έπιβεβαιώσεως αναγκαίων τινων τής έκκλησίας δογμάτων, πονηθέν μεν παρά
τοϋ σοφωτάτου καί λογιωτάτου διδασκάλου κυρίου Ίωάννου Καρυοφΰλλου
μεγάλου λογοθέτου τής τοϋ Χριστοϋ μεγάλης έκκλησίας' κατ’ αί'χησιν τοϋ
πανευγενεστάτου καί λογιωτάτου ά'ρχοντος κυρίου Κωνσταντίνου τοϋ Καντακουζηνοϋ καί άφιερωθέν τφ ΰψηλοτάτφ καί εϋγενεστάτφ ήγεμόνι Κ. Κ.
Κωνσταντίνφ Μπασαράμπα βοεδόδμ άπάσης Ούγγροβλαχίας κτλ. Έ τυπώ θη 12

(1) Σύζυγον είχε λάβη την κόρην του Μ. Οικονόμου τής Μ. Έκκλησίας.
(2) Προς Καρυοφΰλλην έπιστολάς έγραψαν ό Ε. Γιαννούλης, οΰ επιστολήν πρός
αυτόν έξέδοτο ό Γεδεών έν «Έκκλ. Άληθείςι» έτος Γ' σ. 425, ό Κ. Γουλιανός ό Α.
Λικίνιος, ό Βαρθολομαίος Ήρακλείας (παρά Γεδεών, Χρονικά Πατριαρχικής 'Ακα
δημίας σελ. 90-91),Π.Ζερλέντης, έν’Ιωάννου Καρυοφύλλου πρός Μελέτιον Χορτάκιον
Έπιστολαι έν Δ.Ι.Ε.Ε. 1392Κ
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εν tfj σεβασμίφ Μονή του Συναγόβου, εν έτει από Χρίστου μχήζ' εις 4ον
μετ’ άφιερωτικής επιστολής τοϋ Ά νθιμου Ίβηρος, και τά μαρτυρία των
έξης νεομαρτύρων :
β) Ίορδάνου μαρτυρήσαντος τήν 2 Φεβρουάριου 1650.
γ) Ίωάννου τοϋ ράπτου μαρτυρήσαντος τήν 20 Δεκεμβρίου 1652.
δ) Συμεών τοϋ Τραπεζουντίου μαρτυρήσαντος τήν 14 Αύγουστου 1653.
ε) Ίω άννου τοϋ Βλάχου μαρτυρήσαντος τήν 12 Μαΐου 1662.
στ) Αθανασίου μαρτυρήσαντος τήν 24 Ιουλίου 1670
ζ) Νικολάου τοϋ Καρπενησιώτου μαρτυρήσαντος τήν 23 Σεπτεμ. 1672.
η) Γαβριήλ μαρτυρήσαντος τήν 2 Φεβρουάριου 1676.
θ) Κυπριανού μαρτυρήσαντος τήν 5 ’Ιουλίου 1679.
ι) Σταματίου μαρτυρήσαντος τήν 10 Αύγουστου 1680.
ια) Δαμασκηνού μαρτυρήσαντος τήν 13 Νοεμβρίου 1681.
ιβ) Παύλου τοϋ Ρώσου μαρτυρήσαντος τήν 3 ’Απριλίου 1683.
ιγ) ’Εφημερίδες, ών αποσπάσματα εδημοσίευσεν δ Ματθαίος Παρανίκας εν τώ Περιοδ. τοϋ' εν Κων]πόλει Έλλην. Φιλ. Συλλόγου τόμ. ΙΑ' σελ. 27
— 33 άναγομένας εις τά έτη 1676-1679 καί ό Περικλής Ζερλέντης έν Ά θ ή ναις 1890 είς 8ον.
ιδ) Σχεδιάριον περί τής θείας εύχαριστίας προ τού (694 καθ’ ού δ Ι ε 
ροσολύμων Δοσίθεος έξέδωκε : τό Έγχειρίδιον έν Ίασίφ 1694 είς 8ον (Le
grand, Bibl. Hell. τόμ. Γ ' σ. 30-37).
ιε) Έπιστολαί προς πολλούς οιον προς τον Φιλαδέλφειας Μελέτιον
Χορτάκιον (1664), προς Θεσσαλονικείς (1684), τον Χρύσανθον Ιεροσολύ
μων (1690), Διονύσιον Μουσελίμην (1692), Νεόφυτον Άδριανουπόλεως
1644-18), Εύγένιον Γιαννούλην, τον υιόν Μανουήλ, τον Κωνσταντίνον
Γουλιανόν καί Άνδρέαν Λικίνιον τον ιατρόν. Λύται άπόκεινται εν τή Βι
βλιοθήκη τού Μετοχιού τοϋ Παναγίου τάφου έν Κων]πόλει, παρά τφ πρίγκηπι Γ. Α. Μαυροκορδάτφ καί Μ. Γεδεών, δστις έξέδωκε τήν προς Γιαν
νούλην έν «
Άλν ι θε έ ι χ » τόμ. Γ ' σ. 424-425 καί εκεί
νου προς Καρυοφύλλην καί ά'λλους λογίους τής έποχής. Ό Γεδεών κατέχει
καί άλλας έπιστολάς ανεκδότους.
Ό . 'Χ ρ\>αόακο\>λος Καλλιπολίτης (αγνοείται τό Κύριον όνομα-) ήκμασε κατά τον ΙΖ ' αιώνα’ έχρημάτισε μ-εγας ακ&Όοφύλα,Ιξ (1638-1641)
των Πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, καί λ ο γ ο θ έ τ ε ς τθί& γενοκοΦ
(1642). 'Υπήρξε διδάσκαλος τοϋ ’Αλεξάνδρου Έλλαδίου, καί έγραψε διήγησιν των μηχανημάτων των ’Ιησουιτών κατά Κυρίλλου Λουκάρεως δημοσιευθείσαν ύπό τοϋ Aymon έν τοΐς M onuments authentiques de la r6ligion
des et de la faussete de plus’eurs confessois de foi des C hretiens Ori-
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en tau x , L a H aye 1708 εις 4ov (ίδέ Μ. Γεδεών, χρονικά του Πατριαρχι
κού οί'κου και ναού, Κων)πολις 1884 σελ. 192 καί 195—Lfigrand, Bibliog.
Η έΐΐ. τόμ. Γ ' σέλ. 88, του αυτοΰ. G enealogie des M avrocordato de Con
stantinople Paris 1900 (περί Ίωάννου Χρυσοσκουλίου).
Υπήρχε καί έν Κωνσταντινουπόλει προ τοΰ i797 διερμηνεΰς τής Βε
νετικής Δημοκρατίας ό Μιχαήλ Χρυσόσκουλος κα'ι εν τοΐς χειρογράφοις δε
του 'Αγίου ’Όρους άρθμ·. 3138 σηα. άπαντά Χρυσόσκουλος.
Ό Ι ϊ α ο ί λ ε ί ο ς Β α τ ά τ ζ ν ις Θρρξ γεννηθείς τω 1694 εν Άδριανουπόλει όπόθεν κατήγετο, ώς θά ίδωμεν ό αΰτοκράτωρ τής Νίκαιας ’Ιωάννης
Βατάτζης. Πατέρα έσχεν ιερέα και μέγαν οίκονόμον τής Μ. ’Εκκλησίας έχοντα κα'ι άλλα πέντε τέκνα. Μετά τά πρώτα γράμματα τω 1708 άπεστάλη
εις Ρωσίαν πρός τινα γνωστόν τής οικογένειας αυτού ΐνα έπιδοθή είς τό
εμπόρων, δπερ εΰδοκίμως μετήλθεν. Έπανακάμψας είς Βυζάντιον εστάλη
και αυθις εις δεύτερον πλοΰν και τρίτον τφ 1727 άνά τε την Ευρώπην κα'ι
τήν ’Ασίαν. ’Ιδίως διέτριψεν επί μακρόν έν Περσίρ, ής την Ιστορίαν είτα
έπανακάμψας είς τήν γενέτειραν έγραψε. Ταΰτης άπολεσθείσης, από μνήμης
έδημοσιεΰθη βραδΰτερον υπό του Δανιήλ Φιλιππίδου εν Λειψίρ τφ 1816 έν
παραρτήματι του Γ ε ω γ ρ α φ ικ ο ί*
Γ ο ο μ ,α ν έ α ς (σ. 122). Ό Βατάτσης καλώς γνωρίσας τον βασιλέα τής περσίας Ναδήρ καί’Ασιατικάς καί ευ
ρωπαϊκός γλώσσας γινώσκων έστάλη ΰπ’ αυτοΰ ώς πρεσβευτής είς Ρωσίαν,
Γαλλίαν καί Γερμανίαν. Τά κατά τήν περιήγη,σιν δ’ αυτοΰ άνά τήν Χίβαν,
Βουχάραν, 'Υρκανίαν,. Άραλικήν θάλασσαν άναγράφει έν τή έτι άνεκδότφ
έμμέτρω (2100 στίχων) περιηγήσει. ’Άγνωστον πότε καί ποϋ άπέθανεν ό Βατάτσης. Πάντως δμως μετά τό άνά τήν Εσπερίαν Ευρώπην ταξείδιον αυτοϋ γενόμενον τω 1732.
’Έ ρ γ α α ουοί*.
α') 'Ιστορία του Σέχη τής ^Περσίας Ναδίρ άπό μνήμης έξεδόθη έν
Λειψία τφ 1816, (ώς εΐπομεν).
β') Μακρά έμμετρος περιήγησις (έν χειρογρ. Additional 10, 075 του
Βρεττ. Μουσείου).
γ') Χάρτης μέρους τής ’Ασίας διά χαλκογραφίας,Λονδΐνον 1832 (χάρτα
δι’ ής τοϊς-φιλομαθέσι παρέχεται ίδεΐν μέρος τι τής ’Ασίας κλπ.).
Περί Βατάτση ίδέ Σ. Π. Λάμπρου πραγματείαν περί Κανανοΰ Λασκάρεως καί Βασιλείου Βοτάτση έν Π α ρ ν α σ σ ώ του. 1881 σελ. 713-*-719. καί’
Μ. 'Ιδρωμένου συμπληρωματικά αυτόθι σελ. 801—4. Έ πιθ., Ε . L egrand
Voyage etc. Paris 1886 καί του αυτοΰ έν τοίς υπό τής έν Παρισίοις
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Σχολής των ’Ανατολικών γλωσσών δημοσιευθεΐσιν ύπομνήμασι, Parisl888.
Κ. K rum bacher, G eschichte der B yzantinischen L n te ra tu r έκδ. β' σ.
422—Σ. Π. Λάμπρου εν Νέφ Έλληνομνήμονι 1905 σ. 238—9 του αύτοΰ
Μικταί σελίδες, Ά θ . 1915 σ. 579—90.
Ό Μ δλέτ& ος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων έγεννήθη έν Αΐνφ φθίνοντος
του IZC αιώνος. Έσποΰδασε πιθανώς εν Άδριανουπόλει καί εν Βυζαντίψ.
Άπελθών ειτα είς 'Ιεροσόλυμα, όπου πλείστοι παρέμενον Θράκες αδελφοί
τής Ά γιοταφικής αδελφότητος, έξελέγη πατριάρχης τφ 1731, γενόμενος προ
στάτης τών ίερών προσκυνημάτων, άπερ έπεζήτουν οί ισχυροί τής ημέρας
’Αρμένιοι, οί πολλών κακών πρόξενοι γενόμενοι τοϊς Έλλησιν απανταχού
του τουρκικού Κράτους. Καταπολεμών αυτούς καί πλεΐστα καταδαπανήσας
προς τούτο χρήματα περιήλθεν είς οικονομικήν δυσπραγίαν καί μη δυνάμενος νά άναλάβη μακράς περιοδείας, ως οί προκάτοχοί του προς ζητείαν παρητήθη τφ 1737, πατριαρχεύσας μόνον 6 έτη (ίδέ Ά θ α ν. Παπαδοπούλου
Κεραμέως, Άνάλεκτα Τεροσολυμιτικής Σταχυολογίας τόμ. Β' σ. 340-8' καί
Β' σ. 38.
'Ο
έγεννήθη έν Άδριανουπόλει περί τά
τέλη τού ΙΖ ' αιώνος’ οί γονείς αύτοΰ ήσαν εύκατάστατοι, άλλ’ αύτός τόν#
μοναχικόν βίον ζηλών άπήλθεν είς Ά θ ω ν α καί έκάρη μοναχός έν τή Μονή
τών Ίβήρων. Αύτόθι τότε διέτριβε καί ό Νεοκαισαρείας ’Ιάκωβος, δστις
έχειροτόνησεν αύτόν τφ 1713 20 Μαρτίου διάκονον. Τή ίΟ Μαϊου 1719
έχειροτονήθη ίερεύς υπό τού Μητροπολίτου Λήμνου Ίωαννικίου καί άπήλθεν
είς Ουγγαρίαν καί έχρημάτισεν έπί πενταετίαν (1719-1724' έφημέριος τών
έν Τοκάΐφ ορθοδόξων Ελλήνων. Έπιστρέψας είς Μακεδονίαν τή 13 Φε
βρουάριου 1725 προήχθη είς αρχιμανδρίτην καί χωροεπίσκοπον Πολυανής
καί Βαρδάρων (’Ανδρονίκου Δημητρακοποΰλου. ’Ορθόδοξος Ελλάς σ. 177178. Τού αύτοΰ, Προσθήκαι είς τήν Νεοελληνικήν Φιλολογίαν Κ. Ν. Σάθα
σ. 81-82—Γεδεών, Ά θ ω ς σ. 223). Τφ 1731 άπελθών είς Γερμανίαν έπεσκέψατο ίκανάς πόλεις καί έκεΐθεν μετέβη είς Πετροΰπολιν, δπου έγνωρίσθη
μετά τοΰ μητροπολίτου Θεοφάνους Πόποβιτς (κατ’ ’Ιούνιον 1734). Έκεΐθεν
έπάνέζευξε καί αύθις είς Γερμανίαν καί έπί μακρόν μελετών καί περιηγούμε
νος τήν χώραν έπανέκαμψεν είς Μακεδονίαν τφ 1736. Τφ 1741 άπήλθεν
χάριν υποθέσεων οικογενειακών είς Δρέσδην τής Σαξωνίας, δπου τότε μέγα
έτελεΐτο έμπόριον τών Ελλήνων (ίδίως Μακεδόνων πωλητών γουναρικών)
άφ’ ών προσκληθείς ιδρυσεν έν Λειψίρ τής Σαξωνίας τό πρώτον Ελληνι
κόν ναΐδριον (1743) έπ’ δνόματι τής Α γίας Τριάδος (νΰν Α γίου Γεωρ-,
γίου) σωζόμενον μέχρι τοΰδε (έν K atherine Stra&se No 4,. II). Αυτός ύπήρ-
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ξεν δ πρώτος Ιδρυτής και εφημέριος, ώς εΐπομεν εν τή ήμετέρςι π ε ρ ί
έν Λ.ε&ψ£α έλ λ η ν ο χ ή ς κο& νότ^τος πρα,γμ.α,τδ£α (έν «Αΰ><ο> κ ό αμ,οος», ’Αθηνών 1895 καί έν «Τ^Ιέα 'Ε λ λ ά δ Ο ) , Βερολίνου 10 3 ανουαρίου 1900). Ό Πολυειδής άπέθανεν ή άνεχώρησε τής Λειψίας τφ 1754 δι
ότι τότε συναντώμεν ώς εφημέριον τον Κύπριον Γεδεών.
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ (1)

α) Sacra tabula fidei apostolicae.sanctae, aecumenicae ac orthodoxae Graecanae Orientalis Ecclesiae Christi, Lipsiae ; 1736. To αυτό καί
γερμανιστί μετ’ εικόνος του αυγγραφέως.
β) Διάλογον Κόσμον καί ψυχήν.
γ) 'Ιστορία τής Έλλ. ’Εκκλησίας (χειρόγραφον παρά Γεωργίω Χριστιανφ κατά Γ. Ζαβίραν).
δ) Άγαθαγγέλου ιερομόναχου προφητεία γεννηθεϊσα εν Μεσσήνη τής
Σικελίας τφ 1279, τφ δε 1555 τΰποις έκδοθείσα ιταλιστί έν Μεδιολάνφ" νυν
μετεφράσθη εις πεζήν φράοιν (παρά Γ. Ζαβίρα έσώζετο τό χειρόγραφον" ιδέ
έλλ. θέατρον σελ. 320-1) Πρβλ. χειρόγραφον 21 τής Μονής Προυσοΰ έν
«Νέφ Έλληνομνήμονι» τόμ. 10 σ. 302 καί «Λαογραφίαν» 1914 σ. 741-3
όπου χρησμοί Άγαθαγγέλου υπό Ν. Πολίτου, έν «’Ελευθερίά» Λευκωσίας
1915 άρθμ. 485 καί έν «Έκκλησιαστικφ Φάρορ» ’Αλεξάνδρειάς 1919 σ.
491-3. Ό Τρύφων Ε; Εΰαγγελίδης έν τοίς <(Ι*οδ& α,κθϊς» (Ρόδος 1917)
διά μακρών δμιλεΐ περί Άγαθαγγέλου 'Ιερώνυμου Ροδίου άνδρός.
ϋα,λλ& πολέττης* γεννηθείς τφ 1730 έδιδάχθη τά
πρώτα γράμματα έν τή πατρίδι, άπήλθεν εις "Αγιον ’Όρος καί άκροασάμενος μαθημάτων έν τή Ά θω νιάδι Άκαδημίρ, ίσως, κατέστη λογιώτατος, μονάζων έν τή σκήτη της 'Αγίας ’Άννης. Κατ’ ιδίαν τά έκκλησιαστικά βι
βλία μελετών παρετήρει, ότι έξ άγνοιας τών άντιγραφέων καί τών τΰποις
διορθοΰντων αυτά, ταϋτα ήσαν πλήρη σφαλμάτων καί προβάς εις παραβο
λήν τών αρχαιότερων τοϋ ’Ά θω κωδίκων, είδε τήν μεγάλην διαφοράν καί
τφ 1779 διορθώσας κατ’ αντιπαραβολήν, άπέστειλεν αυτά προς έκτΰπω-1
(1)
Καί άλλος Θεόκλητος Ίβηρίτης σύγχρονος τούτου υπήρχε (1730-6), όστις
κατ’ Ευγένιον Βούλγαριν (έν επιστολή προς Πέτρον Κλαίρικον περί τών μετά τό
σχίσμα αγίων τής ’Ανατολικής Εκκλησίας σελ. 33) έχρημάτισε προϊστάμενος τής έν
Μινόρκα τών Βελεαρίδων νήσων ελλ. κοινότητος καί άπέθανε κατά τό 1759 έν τή
Μονή τών Ίβήρων. Τούτο ό Βούλγαρις έπιβεβαιοΐ καί έν άνεκδότψ έπιστολή (Γε
δεών, Ά θω ς σελ. 223), ’Ίσως νά είναι έν καί τό αυτό πρόσώπον, δπερ μετά τό
1734 έ'φυγεν έκ Λειψίας.
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πωσιν τφ τότε πατριάρχη Σωφρονίφ Β' (1774— 1780). Ά πέθανε φθίνοντος
τοϋ ΙΗ 'αίώ νος. Περί του άνδρός έγραψαν ό Γεώργιος Ζαβίρας, Έλλην.
θέατρον σ. 276—7 -Σάθα Νεολ. Φιλολ. σ. 610- Γεδεών, ’Ά θω ς σ. 220.
fO ΙΙο λ υ χ ρ ό ν ε -ο ς
ο Ο ρ α 1 | έγεννήθη εν Άγκαριφ
τής Θράκης τφ 1752 εκ γονέων Δημητρίου και Ροδινιάς. Τφ 1761 άπεστάλη προς τους εν Βυζαντίφ συγγενείς, οιτινες εκπαιδεΰσαντες αυτόν έπαρκώς
τω 1768 άπέστειλαν εις Ίάσιον προς περαιτέρω σπουδήν. Προς συμπολίτας
αΰιοΰ εμπόρους σχετισθείς συναπήλθε μετ’ αυτών εις Λειψίαν τφ 1773 και
αυτόθι τήν γερμανικήν, λατινικήν, γαλλικήν και Ιταλικήν διδαχθείς καί ια
τρικών καί φιλοσοφικών άκροασάμενος μαθημάτων(φοιτητής ενεγράφη τή 5
7]βρίου 1778) παρά τοϊς διασημοτέροις τών τότε καθηγητών, ους μπαριθμεΐ
εν ένί τών συγγραμμάτων, κατά Γ. Ζαβίραν (Έλλ. Θέατρον σελ. 508-10) εν
ω καί βίον αυτοΰ ελληνιστί κατεχώρισεν, ως σΰνηθες εν Γερμανίά τοϊς διδάκτορσιν νά έκδίδουσι τήν εναίσιμον αυτών διατριβήν. Διδάκτωρ άναγσρευθείς τφ 1781 κατήλθεν εις Βιέννην, δπου μετήρχετο τό επάγγελμα καί
διέτριβε περί τήν μελέτην καί συγγραφήν, ώς αναφέρει ό φίλος αυτοΰ Ζα
βίρας. Ά πέθανε μετά τό 1804.
Συνέγραψε δε τά έξης : α) 'Ιερόν Απάνθισμα περιέχον τέσσαρας καί
εκατόν ιστορίας τής Παλαιάς καί Νέας Διαθήκης εν Λειψία 1775 (μετάφρασις έκ του Γερμανικού του Ίωάννου H iibner β) G alenus adversum y e salium defenditur Λειψία 1777 γ) de febre Graecis epidemiae Λειψία
1773 (εν τέλει τοΰΐου προσήρτηται λατινιστί συγχαρητήριος επιστολή του
έν Χάλλη τής Σαξωνίας σπουδάζοντος Έλληνος ίατροϋ Ίωάννου Μανικάτη
Ζαφράνου) δ) περί τοϋ πόσον ή δΰναμις του άέρος βοηθεΐ εις τήν κίνησιν
του αίματος, Λειψία 1778 ε) περί δυνάμεως τής κινναβάρεως καί περί του
άνδρός ίδέ Γ. Ζαβίρα σ. 316 καί 518—Σοφ.Κ.Οίκονόμου ψόγον Νικοτιανής
Βενετία 1876 σ. 22—Σάθα Νεολ. φιλ. σ. 555-6. (1)
Ε πίσης εκ Θράκης κατήγετο καί ό τον πατριάρχην Ιεροσολύμων ’Ά ν 
θιμον τον Άντιοχέα (1788—1808), τών λογιωτάτων συγχρόνων άνδρών
τυγχάνοντα δστις ου μόνον καί τάς ΰπαρχοΰσας έλληνικάς (ρωμαίϊκας) καί
Άραβικάς σχολάς ΰπεστήριξεν αλλά καί νέας τοιαΰτας 'ίδρυσε, βιβλιοθή
κην σπουδαίαν κατήρτισέν καί ούτως έγένετο ά'ξιος του αξιώματος αΰτοΰ
καί τής εκκλησίας, ή"ν επί εικοσαετίαν δλην έποίμανεν (f 10η Νοεμβρίου1
(1) 'Ως έχομεν τον άρχαΐον γραμματικόν Δ ιο ν ν ό ιο ν τόν Θριίκα (190-170
π X.) ουτω καλείται καί οΰτος ώς εκαλείτο καί ό γαλλοέλλην ποιητής Άνδρέας
Chenier έπιγραφόμενος ό Θ ραξ, ώς εχων μητέρα Βυζαντίαν. Τοϋ Διονυσίου Θρφκος
σώζονται καί έν τη εθνική Βιβλιοθήκη χειρόγραφα ύπ’ άρθμ. 1066 καί 1072.
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1808)(1), διεδεξάμενος Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς (1808— 1827). Οΰτος έν Νεοχωρίφ τοΰ Βοσπόρου διατριβών, αλλά νεόίτατος εξ Άγχιάλου είς τήν 'Αγίαν
γην άπελθών έπατριάρχευσεν οΰχί υπό καλούς οιωνούς' διότι κα'ι ό ναός τής
Άναστάσεως ένεπρήσθη καί άλλα δεινά τήν εκκλησίαν 'Ιεροσολύμων έτάραττον, άλλ’ δμως τά μέγιστα συνετέλεσεν ινα δι’ εθνικών εράνων άνοικοδομηθή οΰτος και ή έν Παλαιστίνη κατάστασις των Χριστιανών, ή άλλως άθλιεστάτη, τραπή επί τά βελτίω' διότι καί προτεστάνται καί καθολικοί μισσιονάριοι τά μέγιστα έβλαπτον τον θρόνον καί έπ’ αΰτοΰ έξερράγη ή ελληνική
έπανάστασις καί φόβος καί τρόμος συνείχε τό χριστεπώνυμον πλήρωμα πολλαχώς κακοΰμενον υπό τών Τούρκων. Πολλά ύποστάς ό Πολύκαρπος διά
τήν εκκλησίαν καί τό Γένος, άπέθανε τή 3 ’Ιανουάριου 1827, μή προφθάσας
νά ϊδη τήν άποκατάστασιν τής πατρίδος έλευθέρας.
Α θ α ν ά σ ι ο ς Ε ' πατριάρχης 'Ιεροσολύμων.—Έ γεννήθη έν Ραιδεστφ
τελευτώντος τοΰ ΙΗ αιώνος. Μετά τάς^ έν τή πατρίδι σπουδάς άπήλθεν εις
Βυζάντιον, όπου έξηκολούθησε τήν έκπαίδευσίν του, προσκολληθείς είς τον
έν Νεοχωρίομ τοΰ Βοσπόρου ΐεροσολυμητικόν οίκον (Μετόχιον μετά τυπο
γραφείου). Κληθείς εΐτα υπό τοΰ προκατόχου αΰτοΰ πατριάρχου Πολυκάρπου
άπήλθεν είς 'Ιεροσόλυμα ως μοναχός τής αδελφότητος τοΰ Παναγίου Τά
φου. Εστάλη εις διαφόρους εξαρχίας άνά τήν Τβηρίαν όπου ΰπήρχον πλεΡ
στα μετόχια τών πατριαρχείων. Τότε ή κατάστασις τοΰ θρόνου ήτο από οι
κονομικής άπόψεως οίκτρά, τό χρέος άνήρχετο είς 9,000,000 φράγκων, οί δε
δανεισταί έπίεζον τον Πατριάρχην, προσκυνηταί, λόγω τοΰ Ρωσοτουρκικοΰ
πολέμου, έσπάνιζον ή άν προσήρχοντο πολλάκις ήχμαλωτίζοντο υπό διαφό
ρων κακοποιών στοιχείων καί άπηλλάττοντο διά λύτρων υπό τοΰ πτωχοΰ
πατριαρχείου πληρωνομένων. Καθολικοί δέ καί διαμαρτυρόμενοι καί ’Αρμέ
νιοι παρείχον πράγματα τή ’Εκκλησία 'Ιεροσολύμων, ήτις ήναγκάζετο νά
πωλή διάφορα κτήματα καί νά ένεχυριάζη πολύτιμα σκεύη τοΰ θρόνου καί
είς έπίμετρον νά έξαποστείλη εγκύκλιον πρός τε τούς μητροπολίτας τοΰ Οίκουμενικοΰ θρόνου καί τάς Έλληνικάς κοινότητάς τής Εσπερίας καί τής
καθ’ ημάς ’Ανατολής, έκζητοΰσα βοήθειαν.
Άποθανόντος τφ 1827 τοΰ Πολυκάρπου έξελέγη έν Νεοχωρίφ ένθα ΰπήρχεν άγιοταφικόν μετόχιον ό 'Ά β α ν ά β ο ο ς , όστις, έν μέσφ τής δυσπραγίας

(1) Περί αΰτοΰ μονογραφίαν έγραφεν δ θαυμάσιος εκείνος κληρικός τοΰ ΙΘ'
αιώνος Διονύσιος Κλεόπας ό Βυζάντιος έν τη εισαγωγή τάς ερμηνείας τών ψαλμοΰς τοΰ Δαβίδ τοΰ Άνθιμου, 'Ιεροσόλυμα 1855. Πρβλ, Γρηγορίου Παλαμά Τεροσο'
λυμιάδα σ. φκη', Χρυσοστόμου ΠαΛαδοπούλου, 'Ιστορίαν τής Εκκλησίας Τεροσολύ"
μων, 'Ιεροσόλ. σ. 776-7.
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ταΰτης έκυβέρνησε την εκκλησίαν 'Ιεροσολύμων έπιτυχώς, κατορθώσας διά
των συνδρομών των Χριστιανών, τοΰ Σουλτάν Ααχμούτ Β', προσενεγκόντος ήμϊσυ έκατομμΰριον φράγκων και τοΰ ήγεμόνος τής Σερβίας Μιλός
Όβρένοβιτς επίσης 500,000 και τοΰ οίκουμενικοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου
Α', δι’ ών κατόρθωσε να εξόφληση δλον τό χρέος τών πατριαρχείων, δπερ
έπεβάρυνε τον θρόνον από τοΰ 1808, δτε έκάη καί ό ναός τής Άναστάσεως καί άνιδρύθη διά πολλών δαπανών. Ό ’Αθανάσιος, μεθ’ δλον τον
εκραγέντα πόλεμον μεταξύ Σουλτάν Μαχμούτ Β' καί τοΰ Μεχμέτ Ά λή τής
Αίγυπτου καί τοΰ υίοϋ αύτοΰ Ίβραΐμ, φθάσαντος μέχρις ’Αγκυρας τ φ ΐ841,
δτε τά πάντα κατελήφθησαν υπό τών Αιγυπτίων, επέτυχε νά τηρήση τόν
θρόνον, δν επί 17 δλα έτη ΐθυνεν, άλώβητον, άποθανών τφ 1844 Δεκεμ
βρίου 16. Ε π ’ αύτοΰ ίδρΰθησαν καί έπεσκευάσθησαν έκκλησίαι καί συνεστήθησαν επτά σχολεία έν 'Ιερουσαλήμ, Βηθλεέμ, Ίόππη, Ναζαρέτ καί Πτολαιμαίδι. Αι ένέργειαι δμως τών καθολικών έξηκολοΰθησαν προστατευομένων υπό τής Γαλλίας καί έντεΰθεν εξερράγη ό λεγόμενος Κριμαϊκός πόλε
μος χάριν τών αγίων τόπων προστατευομένων υπό τής Ρωσίας ως ορθοδό
ξου δυνάμεως (1854—6), δτε ή συνθήκη τών Παρισίων έ'θηκε τέρμα.
Περί Αθανασίου ίδέ Γρηγορίου Παλαμά 'Ιεροσολυμιάδα ('Ιεροσό
λυμα ραύΓβ' σ. χνα'-χοη'—Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου 'Ιστορία τήςΈκκλησίας 'Ιεροσολύμων κατά τούς τέσσαρας τελευταίους αιώνας Ά θ . 1S00 σ.
282-236—τοΰ αύτοΰ'Ιστορία τής Εκκλησίας'Ιεροσολύμων σ. 675-6—Δωρο
θέου άγιοταφίτου, λόγος εις τήν κηδείαν Αθανασίου, έν Σμύρνη 1845—Μ.
I. Γεδεών Μνημεία Πατριαρχικής ιστορίας, Ά θ . 1922 σ.23 καί 56-60—Νέος
Έλληνόμνήμων Σ. Π. Λάμπρου τόμ. Ζ' σ. 267, ΙΔ' σ. 393 καί ΙΖ' σ. 244,
Ό Κ Χ φ ε,λλος σ τ' έγεννήθη τφ 1775 έν Άδριανουπόλει έκ γονέων
πτωχών όρμωμένων έκ Καισαρείας. Έσπούδασεν αυτόθι καί εις ηλικίαν
φθάς έχειροτονηθη διάκονος υπό τοΰ Άδριανουπόλεως Καλλινίκου τοΰ
Μουνΐανιώτου (1780—1792) τοΰ μετέπειτα οίκουμενικοΰ πατριάρχου (1801
-6 καί 1813-8) μετονομασθείς από Κωνσταντίνου (Σερμπετζόγλου) (1) Κύ
ριλλος. Καί τό μεν πρώτον- έχρημάτεσεν ως γραμματεύς καί αρχιδιάκονος τοΰ
Καλλινίκου εΐτα δε αρχιδιάκονος τοΰ Εφέσου Γαβριήλ, θείου τοΰ ’Ιακώβου
Ρίζου Νερουλοΰ καί εΐτα έν τοΐς Πατριαρχείοις τφ 1801 καί κατά Σεπτέμ
βριον 1803 έξελέγη μητροπολίτης Ίκονίου μεγάλην υπηρεσίαν προσενεγκών
εις τήν τουρκόφωνον έπαρχίαν αύτοΰ διά τής διηνεκούς διδασκαλίας. Κατ’
’Οκτώβριον 1810 προύβιβάσθη είς τόν θρόνον Άδριανουπόλεως, τής πα-1

(1) Οΰτος έχρημάτισε διδάσκαλος έν Άδριανουπόλει.
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τρίδος αΰτοϋ υπέρ ής μεγάλως είργάσθη καί τή 4 Μαρτίου 1813 ύψώθη εις
τον οικουμενικόν θρόνον ώς Κύριλλος στ', διαδεξάμενος 'Ιερεμίαν τόν Δ'.
Πατριαρχεΰσας δέ μέχρι τής 13 Δεκεμβρίου 1818 παρητήθη και εις 3Αδριανοΰπολιν άπελθών εφησύχαζε μέχρι τής έκκρήξεως τής ελληνικής επαναστάσεως δτε καί άπηγχονίσθη υπό των Τούρκων μετά τοσοΰτων άλλων μαρτΰρων τής ελευθερίας και τής θρησκείας (18 3Απριλίο_υ 1821) ώς εΐπομεν.
'Ο Κΰριλλος ήν λογιώτατος και φιλογενέστατος άνήρ και ώς τοιοΰτον
κρίνονσιν οί σύγχρονοι Κ. Κοΰμας ('Ιστορία των Ά νθρω π. πράξεων τόμ.
ΙΒ ' σελ. 512-513,έ'πιθι A. D idot N o te5*d 3 un voyage au L evant σελ. 40),
ό δέ Ή λίας Τανταλίδης 6 βιογράφος του Στεφάνου Καραθεοδωρή (Κων
σταντινούπολή 1868 σελ. 14-16) Ικανά γράφει περί τής νεότητος τοϋ Κυ
ρίλλου, δστις ώς πατριάρχης μεγάλως συνετέλεσεν εις την άνόρθωσιν των κα
κώς παρ3 ήμϊν τότε κειμένων, την ιδρυσιν Μουσικής Σχολής (1815) κτλ. και
την προσπάθειαν δπως πείση τόν Πατριάρ ην Καλλίνικον πρύς διατήρησιν
τής Μ. του Γένους σχολής.
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ:

α) Τερογραφική αρμονία εκ διαφόρων εμμέτρων πονημάτων, Κων)πολις 1802.
β) Πίναξ χωρογραφικός τής μεγάλης ,άρχισατραπείας Ίκονίου εν Β ι
έννη 1812.
γ) 'Ιστορική περιγραφή τοΰ εν Βιέννη προεκδοθέντος χωρογραφικοΰ
πίνακος τής μεγάλης άρχισατραπείας Ίκονίου, νυν πρώτον τυποις εκδοθεισα εν τφ πατριαρχικοί) τυπογραφεία^) εν έτει 1815 είς 8ον σ. 73. Έ ν τέλει
συνήπται περιγραφή τής ’Αδριανουπόλεως κα'ι τών πέριξ τής Θράκης μερών
(σ. 67-73). Είναι περίεργοι ώς τοπογραφικαι ειδήσεις καί αί δημοσιευόμενοι
έπιγραφαί. 8Ανετυπώθησαν εν «Θρςικικοΐς».
δ) Έ πιγραφαί εν «Λογίφ Έρμη» τής Βιέννης 1815.
ε) Κανονικοί διατάξεις εκδοθείσαι υπό Μ. Γεδεών εν τόμιρ Β' τών
Κανονικών Διατάξεων σελ. 145-152. Έ π ιθ ι τοΰ αΰτοϋ Πατριαρχικοί Πίνα
κες σελ. 683-4.
στ) 158 Όμιλίαι ανέκδοτοι εν τή βιβλιοθήκη τής εν Χάλκη Θεολ.Σχολής,
ών 50 τουρκιστί, σώζονται διά τόν λαόν καί αΐ άλλαι ελληνιστί (ίδέ Η . Τανταλίδου Βίον Στεφάνου Καραθεοδωρή σελ. 31-32 καί Σ. Μαυρογένους, Βίος
Κωνστ.Καραθεαδωρή, Παρίσιοι 1885 σελ. 5-6). Περιγραφή Άδριανουπόλεως
καί τινων τών πέριξ τής Θράκης μερών εν « © ρ α κ ί-κ ο ϊς » , 3Αθ. 1929 τόμ.
Β' σ. 83-86. Περί αΰτοΰ ίδέ Βρετοΰ Νεοελλ. Φιλολ. Α' άριθμ. 373 — Σάθα
Νεοελ. Φιλ. σ. 678.
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Α γ α θ ά γ γ ε λ ο ς Οικουμενικός Πατριάρχης. Έ γεννήθη εν Άδριανουπόλει κατά to β' ήμισυ τοΰ ΙΗ ' αιώνος .καί εσποΰδασεν εν τη ιδία πατρίδι,
συμμαθητήν έ'χων τον είτα πατριάρχην Κύριλλον στ'. Τό εκκλησιαστικόν
στάδιον άσπασθείς εχειροτονήθη ίερευς και ώς τοιοϋτος Ικλήθη, άρχομένου
του ΙΘ' αΙώνος, έφημέριος τής έν Μόσχμ ελληνικής κοινότητος. Ε νταύθα
τήν ρωσικήν εκμαθών εχειροτονήθη κατά Νοέμβριον τφ 1815 μητροπολί
της Βελιγραδίου, επαρχίαν, ήν έποίμανε μέχρι τοΰ 1825(1), δτε προήχθη ε!ς
τόν ζ' θρόνον τής Χαλκηδόνος (1825—6 κατ’ Αύγουστον) και τή 25 Σε
πτεμβρίου 1826 άνερρήθ;η είς τόν πατριαρχικόν θρόνον, δν διηΰθυνε μέχρι
5ης ’Ιουλίου 1830, δτε παυθείς υπό τής Υψηλής Πύλης, διότι δεν ήδυνήθη
νά καταπαΰση τήν ελληνικήν επανάστασιν (2) έξωρίσθη εις Καισσάρειαν,
άλλα διά λόγους υγείας λαβών άδειαν έπέστρεψεν εις Άδριανοΰπολιν, δπου
καΐάπεβίωσεν άρχομένου τοΰ 1832, άφείς αγαθήν μνήμην τοϊς με,ταγενεστέροις. Ό ’Αγαθάγγελος ήν πολύγλωσσος’ διότι καί τήν Βουλγαρικήν, τήν
Γαλλικήν, καί Τουρκικήν εκτός τής ρωσικής έγίνωσκε καί ήν αυστηρός
του καθήκοντος τηρητής καί χρηστός καί μόνον φιλοχρηματίας κατηγορούν
οι γνωρίσαντες αυτόν. Τοΰ άνδρός είκών εσώζετο εν τή μητροπόλει ’’,Αδριανουπόλεως μέχρι τοΰ 1922. c0 συγγραφεΰς των «Πατριαρχικών Πινάκων»
Μ. Γεδεών εξέδοτο τοΰτου πέντε κανονικός διατάξεις (τόμ. Α' 314-328,
τόμ. Β' σ. 52-63). Κυριώτεραι δ’ αΰτοΰ πράξεις αναγράφονται υπό τοΰ Γε
δεών (3).123

(1) Φαίνεται δτι έν Βελιγραδίφ δέν ήτο ευχαριστημένος λόγιο τοϋ ήγεμόνος
Μιλός Όβρένοβιτς μεθ’ού ήρχετο είς προστριβάς καί μάλιστα λέγεται, δτι έκακοποιήθη έν φυλακή, έσώθη δέ υπό τοϋ Οΰζίτσης Γερασίμου μεθ1 οΰ καί συμπαρητήθη
τής έπαρχίας (Α. Γοΰδας παράλλ. βίοι Α ' σ. 15—Μ. Γεδεών, δσα γνωστά μοι έν
«Θ ρακτκοϊς» Α' σ. 280.
(2) Ό Αγαθάγγελος πιεσθείς, ώς ό Γρηγόριος Ε', έπεμψε πρεσβείαν προς τόν
Κυβερνήτην Καποδίστριαν περί υποταγής των Ελλήνων τφ Σουλτάνιρ, άλλ’ή άπάντησις τοϋ Κυβερνήτου, ώς είκός, έστάθη αρνητική καί έντεΰθεν ή μήνις τοϋ Σουλτάν Μαχμοΰτ Β'. Έ κ των πατριαρχικών έγγράφων (1788 1801) τής συλλογής τοΰ
μητροπολίτου Παροναξίας Νεοφύτου Λαχοβάρη(1780-1811) έμφαίνεται πραγματικώςι
ότι ή Τουρκική κυβέρνησις έπέβαλλεν είς τούς πατριάρχας καί δΓ εκείνων είς τούς
μητροπολίτας τοΰ κράτους νά συμβουλεύσωσι τούς Χριστιανούς νά έ'χωσι πίστιν
είς τό Τουρκικόν κράτος καί νά άποφεύγωσι τάς ανατρεπτικός ιδέας. Περί τοΰ πατριάρχου Άγαθαγγέλου καί Χρυσάνθου τοΰ έκ Γραμματικόβου (1Ρ24 1826) έγράφησαν συκοφαντίαι ώς Βουλγάρων, άλλ* ό Έλευθερουπόλεως Σωφρόνιος γράφων έν
τφ παρόντι Λευκώματι διαλύει τάς συκοφαντίας ταύτας.
(3) Πατριαρχ. πίν. σ. 689. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ, μνημεία πατριαρχικής ιστορία
Ά θ. 1920 σ. 15-20. Περί τοΰ Άγαθαγγέλου ίδέ Κ. Κούμα ιστορία των άνθρωπίνων

«Θρακικέ »

8

114

Θ ρ α η t η ά

Περί τού ’Αγαθάγγελου και του προκατόχου αυτού Χρύσανθού κατηγορηθέντων ώς Βουλγάρων ιδού τί γράφει ό Έλευθερουπόλεως Σωφρό
νιος Σταμοΰλης τη 29 ’Ιουλίου 1930:
«Θέλων τις νά εκδήλωσή την οργήν του κατ’ άλλου ζητεί πολλάκις εις
την καταγωγήν τοϋ αντιπάλου νά άνευρη πηγάς ύβρεων και κατηγοριών.
’Άλλοτε πάλιν άστειότης ή αμάθεια γεωγραφική δίδει αφορμήν είς τό νά
θωρήταί τις ξενικής καταγωγής !
Έ κ τοιοΰτων λόγων προήλθε προφανώς και ή συκοφαντία τών πατριαρχών Χρυσάνθου (1324—1826) καί ’Αγαθάγγελου (1826-1830) ώς Βουλ
γάρων. Αύτη καί άλλοτε έκτοξευθεΐσα, επανελήφθη καί τελευταίως διά τον
δεύτερον υπό τε τού διαπρεπούς μεσαιωνοδίφου Μανουήλ Γεδεών έν τοϊς
ύπ’ αύτοΰ έκδοθεΐσιν (έν Ά θήναις 1922 παρά Γ. Βασιλείου) άπομνημονεΰμασι Γ.Χ.Κωνσταντινίδου (1), τά υπό τε τού τότε ’Αρχιμανδρίτου τής Ριζαρείου Σχολής Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου (Μαδυτίου) εν τη «Εστία*
καί υπό τής «Μεγάλης Ελληνικής ’Εγκυκλοπαίδειας.
Καί ό μεν Χρύσανθος ήτο τουλάχιστον βουλγαρόφωνος—έν Γραμματική (ή Γραμματικόβορ) τής Μακεδονίας (Έορδαίας) γεννηθείς. ’Αλλά τό χωρίον τούτο ύπήρξεν ανέκαθεν έλληνοφρονέστατον καί διεκρίθη ώς τοιούτον
κατά τον τελευταΐον μακεδονικόν αγώνα, τό δε περικλεές αυτής τέκνον, ό
Χρύσανθος, διεκρίνετο διά τήν κλασικήν του ελληνικήν μόρφωσιν, ποιή
ματα δέ αυτού εις τήν άρχαίαν ελληνικήν σώζονται καί ό κανών τής άκο
λουΟίας ’Αντωνίου τού Βερροιέως έχει αυτόν ποιητήν, ποιμάναντα καί τήν
Βέρροιαν (ώς καί τάς Σέρρας).
’Αλλά πώς είναι δυνατόν νά όνομασθή Βούλγαρος ό ’Αγαθάγγελος ;
Ό ’Αγαθάγγελος έγεννήθη έν Άδριανουπόλει’ έν τή δεύτερα δέ έκείνη
πόλει τής Θράκης ή μάλλον τή πρωτευούση τής έκτος τής περιοχής τής
Κωνσταντινουπόλεως Θράκης, μάλιστα καί κατά τήν έποχήν έκείνην, έλά-*1

πράξειον τόμ. ΙΑ' σ. 517. 'Ο ’Αγαθάγγελος έν Μόσχφ έτι διατριβών ώς ίερεΰς έξεφώνησε λόγον εις τόν θάνατον τοϋ εθνικού ευεργέτου Ζώη Καπλάνη τή 22 Δεκεμ
βρίου 1S0G, άστις έξετυπώθη έν τω έν Μόσχρ έκδοθέντι βιβλίω : «Σπάνια εύποιΐας έργα Ζώη Κίονσταντίνου Καπλάνη σ. 52—68. Κωνστ. Οικονόμου Εκκλησια
στικών σωζομένων τόμ. Β' σ. 6 ). Ζαχαρία Μαθά κατάλογος πατριάρχων έκδ. α ' σ.
290· 1-, Σοκολώφ, ή εκκλησία Κων)πόλεως κατά τόν ΙΘ' αίώνα Πετρούπολις 190ά
τόμ. Λ' σ. 191 έξ. 210 έξ. ρωσ. Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών, ιστορία τής αΰτοκεφάλου έκκλησίας τής Ελλάδος, ’Αθ. 1920 τόμ. II. σ. 36 έξ.
(1) Ό Γ. Κωνσταντινίδης αναιρεί τήν φήμην ταΰτην, ένφ ό Μ. Γεδεών, προς
όν είχον γράψει ο,τι ό μακαρίτης Λαμπουσιάδης μοί έγραφεν έπιμένει είς τήν ακρί
βειαν αυτής ! Ποϋ στηρίζεται αγνοώ.
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χιστοι ήσαν οι Βούλγαροι ή και απλώς βουλγαρόφωνοι. Πλήν τοΰτου όμως
ό Γεώργιος Λαμπουσιάδης, ό μετά ζήλου έγκΰ'ψας εις την μελέτην τής Ιστο
ρίας τής πατρίδος του, μ’ έβεβαίωσεν έγγραφος, άπαντών εις σχετικήν μου
επιστολήν, ότι οι γονείς του ’Αγαθάγγελου ήσαν έΐξ Ά γ υ ζ - α ς τ ή ; Ο ε σ αα,λ&ας, όπου ουδέ ίχνος βουλγαροφωνίας υπάρχει ή υπήρχε. Πώς είναι
δυνατόν λοιπόν ποτέ- ν’ άποδοθή εις τον άνδρα βουλγαρική καταγωγής
Τό περιεργότερον καί λυπηρότερον είναι ότι εις τήν δήθεν βουλγαρικήν
τοΰ πατριάρχου καταγωγήν αποδίδει ό εν τώ «Δελτίφ» γράψας τό διάβημα
αυτό προς τον Καποδίστριαν διά τήν κατάπαυσιν τοΰ άγώνος ! ’Αλλά μή
πως βουλγαρικής καταγωγής ήτο καί δ Γρηγόριος ό Ε 7 δ έπ’ αυτής τής αγί
ας τραπέζης ΰπογράψας μετά τών περί Αυτόν συνοδικών αρχιερέων άφορισμόν φρικτόν κατά τοΰ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί τών λοιπών έθνεγερτών ; Μήπως ξενικής καταγωγής ήσαν όλοι οί αρχιερείς καί πατριάρχαι, οί
έκάστοτε εΰχάς καί δεήσεις άναπέμποντες υπέρ τοΰ κραταιοτάτου καί γαληνοτάτου Τοΰρκου Σουλτάνου καί δμιλοΰντες περί τής θεόθεν ταχθείσης
έφ’ ήμάς βασιλείας ; Καί τό διάβημα τοΰ Άδριανουπόλοθεν. τήν γέγνησιν,
έξ Ά γυιάς δέ καταγομένου,. περί καταθέσεως τών όπλων, ήτο βεβαίως απο
τέλεσμα τουρκικών αξιώσεων, όμοιων προς έκείνας, αιτινες ήνάγκασαν καί
τον Πελοποννήσιον νά άφορίση οΰς άφώρισεν έξωτερικώς, ένφ ηΰλόγει καί
ένίσχυεν έσωτερικώς μεθ’ ών έπεσε καί αυτός.
*
* *
Τήν έξ άμαθείας, ως είπον, ή έχθρότητος προελθοΰσαν συκοφαντίαν
ταΰτην έθεώρησαν άλλοτε οί ήμέτεροι ως ευκαιρίαν διά νά ύποστηρίζωσιν
απέναντι ξένων τήν μή αποκλειστικότητα τών Ελλήνων έν τή διοικήσει τοΰ
Πατριαρχείου καί έπικαλοΰνται ώς παράδειγμα μεταξύ άλλων καί τά ονόματα
τών άνω δΰο αγίων Ελλήνων πατριαρχών, ώς Βουλγάρων δήθεν !
Καιρός νά παύση δ τοιοΰτος έστω καί έξ άγαθοΰ συνειδότος, διασυρμός τής έθνικής τιμής τοΰ Μακεδόνος καί τοΰ Θρακός.»

’Ά ν θ ι μ ο ς Ε 7 εγεννήθη έν Νεοχωρίω τής έπαρχίας Ραιδεστοΰ, φθίνοντος τοΰ ΙΗ 7 αίώνος. Οί γονείς αΰτοΰ ώνομάζοντο Χρυσάφης καί Σουλτάνη Έσποΰδασε πάντως έν τή σχολή Ραιδεστοΰ καί έν Κωνσταντινουπόλει
καί ίερεΰς χειροτονηθείς τό κατ’ άρχάς προσελήφθη υπό τοΰ μητροπολίτου
Δέρκων Γρηγορίου 1301-1821 τοΰ Μεγάλου, ώς έκάλεσεν αυτόν δ Στέφανος
Θωμόπουλος έν ιδιαιτέρα μονογραφία έν Δελτίφ τής 'Ιστορικής καί έθνολ.
εταιρείας 1929, πρωτοσΰγκελλος. Κατά Νοέμβριον τοΰ 1315 προχειρίσθη,
προστασία τοΰ γέροντός του, εις μητροπολίτην Άγαθοπόλεως καί κατ’ Ά -
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πρίλιον τοϋ 1821 Άγχιάλου, κατ’ Ιούλιον δέ του 1831 Κυζίκου, όπόθεν
τη 6 Μαϊου 1841 έκκλήθη επί τον οικουμενικόν πατριαρχικόν θρόνον, ον
έκυβέρνησε συνετώς μέχρι τής 12 ’Ιουνίου 1842. Ά πέθανεν ου πολύ ύστε
ρον. cO ’Ά νθιμος τή 1 ’Ιουνίου 1841 προήγαγε τήν αρχιεπισκοπήν Σάμου
εις μητρόπολιν, ώς αναγράφει ό Έ π . Σταματιάδης εν τή έπετηρίδι τής ηγε
μονίας τοΰ 1875 σ. 139-40 —Μ. I. Γεδεών Πατριαρχικοί Πίνακες σ. 194-5.
Περί τοϋ εξ Άδριανουπόλεως οικουμενικού πατριάρχου Διονυσίου Ε '
(1887-91) θά εΐπωμεν εν τοΐς περί τής εκκλησίας Θρμκης.
'Ο Ά Θ α νά α & ο ς Λ Ιςχα,ήλ Τ α τλ ίκ α ,ρ & ς εγεννήθη εν Ραιδεστφ
Κατά τάς άρχάς τοϋ ΙΗ ' αίώνος και εσποΰδασεν αυτόθι τε καί εν Βυζάν
τιο) τυχών τής προστασίας τοϋ 'ι Ιρακλείας Γερασίμου (1728—1752), μεθ’ δ
εις ιερέα προχειριστείς διωρίσθη πρωτοσύγκελλος αύτοϋ μέχρι τοϋ 1783.
’Εκλεγείς τή 5 ’Ιουλίου 1783 μητροπολίτης Ά θ η νώ ν(Ι) αντί τοϋ Βε'νεδίκτου
ώς ’Αθανάσιος Γ άπήλθεν εις τήν λαχοϋσαν αύτφ επαρχίαν μετά τοϋ άνεψιοϋ καί γραμματέως αύτοϋ Ίωάννου Τατλίκαρη. Έκδιωχθείς δμως διέτριβεν εν Λεβαδεία μέχρι τοϋ 1787, ώς εκ τής προς τον ’Άγγλον εν Ά θ ή ναις πρόξενον Προκόπιον Μηνάν έριδος. Έπιστρέψας εις ’Αθήνας διέμεινε τφ 1792 καί 1796 μέχρι τοϋ 1799, δτε διεδέξατο αυτόν ό Γρηγόριος
Δ' άνήρ Μυτιληναΐος. Ά πέθανε δέ, ώς λέγεται δηλητηριασθείς τή 20 Σε
πτεμβρίου 1799. Ό Αθανάσιος ήτο άνθρωπος λογικώτατος, είδήμων τής
ελληνικής καί τουρκικής αλλά καί πεισματωδέστατος, ώς φαίνεται εκ τής
πρύς τον έτερον μητροπολίτην ’Αθηνών Βενέδικτον καί τον'’Άγγλον πρό
ξενον μακοάς εριδος 2).
’Έγραψε δέ «πατρίδος εγκώμιον ή κατ’άσκησιν παιδείας προς τούςσυμπολίτας αύτοϋ Ραιδεστηνούς άπευθυνόμενον», δημοσιευθέν υπό Ματθαίου
ΙΙαρανίκα εν τφ Γ τόμο.) τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογι
κού Συλλόγου (σ. 69-78) μελέτης άξιον. Έ γράφη δέ τή'8η Μαίου 1786
προς τήν έν Βενετίμ Ελληνικήν αδελφότητα, ώς λέγε.ι ό Φιλαδελφεύς (ένθ’
αλλαχού σ. 147), ώς συντρέχουσαν τά σχολεία ’Αθηνών.
Ί ω χ ν ν ν ^ ς Ί Γ α τλ έκ α φ ^ ς (Τζελεμπής) ανεψιός τοΰ προηγουμένου
παρ’ φ καί έδιδάχθη τά γράμματα, δτε ήτε ήτο πρωτοσύγκελλος τού Η ρ ά 
κλειας. ’Εγεννήθη τφ 1755. ΕΙτα εσποΰδασεν έν τή Πατριαρχική ’Ακαδημία12

(1) Ό κατάλογος των μητροπολιτών ’Αθηνών έχει χρονολογίαν 1785.
(2) Θ. Φιλαδελφεύς, Ιστορία ’Αθηνών τόμ Β' σ. 144—151.
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και εις Νεάπολιν άπελθών διέτριψε περί την ιατρικήν. Μετά τά 1783, του
θείου μητροπολίτου ’Αθηνών καταστάντος, άντ'ι τοΰ παυθέντος Βενεδίκτου(
άπήλθεν ε’ις ’Αθήνας και υπηρετεί ώς γραμματεύς παρά τφ θείφ. Τφ 1787
άπήλθεν εις Κωνσταντινοΰπολιν, δπου έφ’ ικανόν διατρίψας χρόνον έπέστρεψεν αύθις εις ’Αθήνας μετά τοΰ θείου αΰτοϋ, επίτηδες εις Βυζάντιον άπελθόντος, ΐνα άνακτήσηται τον θρόνον, δν, ώς εΐδομεν, διά τήν πςός ’Άγγλον
πρόξενον έριδα, είχε προσωρινώς άπολέση, τώ 1792. ’Αλλά καί αΰθις έκβληθέντος τοΰ ’Αθανασίου τής μητροπόλεως καί άπελθόντος εις Κωνστοίντινοΰπολιν άνεχώρησε καί ό ’Ιωάννης. ’Ενταύθα σχετισθείς μετά συγγενούς τίνος
τοΰ τον θειον αΰτοΰ διαδεχθέντος μητροπολίτου ’Αθηνών Γρηγορίου Δ
τοΰ Μυαληναίου, προσελήφθη ΰπ’ εκείνου ώς διδάσκαλος καί συγκατήλθεν
εις ’Αθήνας. Νυμφευθείς κόρην εκ τοΰ εΰγενοΰς οίκου τών Πατουσαίων
διωρίσθη διδάσκαλος τής σχολής Ντέκα τφ 1808 καί μετά ταΰτα τφ 1817
— 1823, εκλεγείς συγχρόνως μετά τοΰ Μιχαήλ Μασσών έφορος τής εν ετει
1813 έν Ά θήναις συστάσης Φιλομοΰσου εταιρείας, ήν αυτός τήν 1 7βρίου
μετά τοΰ Διονυσίου Άβραμιώτου, Πέτρου Ρεβελάκη, I. Παλαμά, ’Αλε
ξάνδρου Χωματιανοΰ καί Ίωάννου Μαρμαροτοΰρη ϊδρυσεν (ίδέ Ν. Κατραμή, Φιλολογικά Άνάλεκτα Ζακύνθου σελ. 447). Έδίδασκε δέ ελληνικά,
λάΐινικά καί ρητορικήν καθ’ Έρμογένη καί ήν είδήμων τής τουρκικής φιλολογικώς.
Καί διαρκοΰσης τής έπαναστάσεως τφ 1824 έδίδασκεν εν Ά θήναις
μετά τοΰ Γεωργίου Γενναδίου έν τή διασήμφ σχολή Ντέκα, εχων συνδιδασκάλους τον έκ Μεσημβρίας ή Αίνου τής Θράκης καταγόμενοι Δανιήλ
Σουρμελήν,τόν Διονύσιον Πΰρρον, τον Θετταλόν ιατροφιλόσοφον, εις ου τήν
Γεωγραφίαν (1818) έχει γράφει επίγραμμα. Κατόπιν διωρίσθη διδάσκαλος
έν Τρικκάλοις τής Κορινθίας, μετονομασθείς αντί τοΰ δυσπροφέρτου Τατλίκαρις Ειρηναίος. Έπανακάμψας εις Α θήνας έπεδόθη εις τήν πολιτικήν
καί έγένετο μέλος τοΰ Άρείου Πάγου, έκλεγείς έν τή ’Αττική Ιπί Κυβερνή
του (1828—1831). ’Επί τής άντιβασιλείας (1833—1835) έζη έν Ά θήναις
ίδιωτευων, άπέθανε δέ τφ 1835 δγδοηκοντοΰτης, καταλιπών χορόν δλον
μαθητών, έν οις καί ό Γεώργιος Ψΰλλας, δ γράψας ελληνικόν λεξικόν καί
περισώσας ταΰτας τάς περί τοΰ διδασκάλου αΰτοΰ βιογραφικάς σημειώσεις.
’Έγραψεν ικανά:
α) ’Επιστολή γραφεΐσα εις 'Ιεροσόλυμα τή 22 Αΰγοΰστου 1779 (παρά
Μ. Παρανίκα έν Περιοδικφ τοΰ έν Κων)πόλει Έλλ. Φιλολ. Συλλ. τόμ. Ρ σελ.
78. έν σελίδι 79 ή άπάντησις.·
β) Διατριβή έν Έ φνϋΐ,ερ& δί. τώ ν Α θ η ν ώ ν άρθμ. 18.

118

Θ ρα η ι μά

γ) Ε πίγραμμα εις την έν έ'τει 1818 έκδοθεΐσαν Γεωγραφίαν Διονυσίου
Πΰρρου τοΰ Θεσσαλοΰ. (1)
δ) ’Αναίρεσις βλασφημιών έξώλους τινός Μονόφθαλμου (Χριστοδού
λου τοΰ ’Ακαρνάνος). Ιΐρός αυτόν έπιστολάς εχει ό πολύς Ν.Δούκας δύο (ιδέ
Έπιστολάς πρός τινας έν διαφόροις περιστάσεσι, Αίγινα 1835 Α' 35 και 272
ύπ’ οιθμούς 218 και 464). Λόγιος Ραιδεστινός ήτο και ό Καστοριάς (1780
— 88) Γ ε ν ν ά δ ι ο ς , ου μία επιστολή σώζεται (Μ. Παρανίκα έν Έλλ
Φ ολ. συλλ. Κωνσταντινουπόλεως τόμ. Γ σ. 67).
Ό ’Ά .ν θ ο μ .ο ς ( Π α γ ώ ν η ς ) ’χ%.γχ6αλ£τ^ς έγεννήθη πολύ μετά τά
μέσα τοΰ ΙΗ ' αιώνος. Τοΰ συμπολίτου αύτοΰ Πολυκάρπου άνελθόντος εις τον
“Ίεροσολυμιτικόν θρόνον άπήλθε καυτός είς τήν αγίαν πόλιν και μοναχός καρεις διωρίσθη σύν τώ χρόνφ άρχιγραμματεύς (1821-1824 και βιβλιοφύλαξ
τοΰ θρόνου’ παρ’ αύτφ έδιδάχθη ό πατριάρχης ’Αντιόχειας “Ιερόθεος. Ά πέθανε δε τή 5 ’Απριλίου 1857.
ΕΡΓΑ

ΑΥΤΟΥ :

α) Γραμματική (αύτόγραφος) ή τό Δ" τοΰ Θεοδώρου (Γαζή) περί συν^
τάξεως έκ των εκείνου σχολιαστών έρανισθεΐσα (Ηερ. Βιβ. Α' 247).
β) Λόγος έπιβατήριος εις ’Αθανάσιον πατριάρχην “Ιεροσολύμων (αυ
τόθι σελ. 362 καί Γ ' 118).
γ) Παράρτημα τών έν έσχάτοις έπισ,υμβάντων (αυτόθι σελ. 268) έδημοσιεύθη υπό Ά θ . Κεραμέως εν Άναλέκτοις Ηεροσολυμ. Σταχυολογίας τόμ. Γ '
309-333).
δ) Περί τής έν έ'τει 1832 ένσκηψάσης λοιμικής νόσου έν μέσφ τών. άγιοταφιτών πατέρων, διήγησις αύτόγραφος (αυτόθι σελ. 389).
ε) Έπιστολαί (σχέδια έπιστολών ποικίλων) αυτόθι σελ. 276 καί 283
έπιστολαί άναγόμεναι μέχρι τοΰ 1836.
στ) ’Εξηγήσεις τροπαρίων (αυτόθι σελ. 429).
ζ) Ποιημάτιον έκ 71 στίχων είς τήν βιβλιοθήκην (αυτόθι σελ. 457,
491). Έδημοσιεύθη τό πρώτον έν Μόσχφ τφ 1835 σελ. 31 τής Διατριβής1

(1)
*Ιδέ Μ. Παρανίκα ένθ’ ανωτέρω σελ. 67-80 καί Δανιήλ Σούρμελή 'Ιστορία
Αθηνών, σελ. 23. Λόγιος Έρμης 1816 σ. 98-9. Πρβλ. Ά θ. Παπαδοπούλου Κερα
μέως έν Α ρμονία» Αθηνών J900. Φιλαδελφέως 'Ιστορία Αθηνών, Ά θ. 1902 Β'
σελ. 144-7. ’Εφημερίδα Αθηνών Άρθμ. 4—Buchon, L,a Grece continentale σελ. 90 —
K. Οίκονόμου, Τά Σωζόμενα ’Εκκλησιαστικά συγγράμματα Γ' 111-113—Μάμουκα,
τά κατά τήν άναγέννησιν τής Ελλάδος Α' 86.
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περί των αληθών αιτίων τής κορυφώσεως των χρεών τοΰ κοινού του Παν.
Τάφου κτλ. υπό Γ. Κωνσταντινίδου, καί ειτα υπό Ά . Π. Κεραμέως έν 'Ιερ.
Βιβλ. Α' σελ. 491-2).
η) Κατάλογος Ελληνικών Κωδίκων τής έν "Ιεροσολύμοις πατριαρχικής
βιβλιοθήκης κατά τό 1817) (1).
θ) Σύνοψις ιστορική περί τής Λαύρας τοϋ "Αγίου Σάββα, "Ιεροσόλυμ.
βιβλιοθ. Β' 421-3).
ι ) Περί τής έκτάσεως τοΰ πατριαρχικού θρόνου τών "Ιεροσολύμων καί
τών ύπ’ αυτόν τελουντων εξ μητροπολιτών καί επτά αρχιεπισκόπων καί ενός
επισκόπου. Έξεδόθη ρωσιστί Πετροΰπολις 1840 εις 8ον σελ. 43. Ίδέ "Ιερ.
βιβλ. Γ ' 119.
ια) "Υπόμνημα εις τον βίον τοΰ αοιδίμου Πέτρας κ. Μισαήλ, έγράφη
τή 25 Άπριλ. 1837, αυτόθι.
ιβ) Προσφωνημάτιον προς τον αρχιμανδρίτην καί σεβαστόν μοι γέ
ροντα κ. Δανιήλ τώ 1815, αυτόθι.
ιγ) "Ιερά Κατήχησις ένεκα τών από τής Δυτικολατινικής αίρέσεως έπιστρεφόντων, αυτόθι 120.
ιδ) Περί τών 3 λίθων τοΰ ναού τής "Αγίας Θέκλας (εξεδόθη υπό Ά θ .
Παπ. Κεραμέως Άνάλεκτα "Ιερ. σταχ. Β' σ. 479-481).
Έγκώμιον εις ’Άνθιμον έχει 6 ηγούμενος τή; Μονής Σάββα Ίωάσαφ
"Ιερ.βιβλ.Β' 656, ό αυτός έχει καί τροπάριον εις τον αυτόν αυτόθι 657, εις δν
άφιεροΐ στίχους 14 καί δ Χίος ίερομόναχος’Άνθιμος, αυτόθι καί "Ιερ. βιβλ.
Γ' 231, 232. "Ο ’Ά νθιμος έγραψε καί πολλούς κώδικας τής Βιβλιοθήκης
"Ιεροσολύμων. ’Έ π ιθ ι "Ιερ. Βιβλ. Γ ' 294-299 καί 362. Περί Α νθίμου Ιδέ
Βαρθολ. Κουτλουμουσιανοΰ, υπόμνημα ιστορικόν περί τής κατά τήν Χάλκην Μονής τής Θεοτόκου, Κων]πολις 1846 σελ. 158 - 163 καί Προλεγόμενα
τοΰ Γ ' τόμ. Άναλέκτων "Ιερ. σταχ. καί τάς αυτόθι παραπομπάς.1

(1) Έτερον κατάλογον συνέταξεν ό Κύριλλος ’Αθανασιάδης αρχιμανδρίτης καί
σχ.ολάρχης της Σχολής Σταυροϋ τω 1865 ('Ιεροσολ. Βιβλ. σελ. 457-8), δν έδημοσίευσεν έν αΣώ τηρι» 1890 καί τόν τελειότατον ό Α. Π. Κεραμεΰς εις τόμ. 3 (Πετρούπολις 1891-7).
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Ι ί· Μ υ ρ τ τ λ ο ν Ά π ο ά τ ο λ ί δ ο ν

διδ. φιλολογίας

Α ν α σ τ ά σ ιο ς Γ ε ω ρ γ ιά δ ^ ς Λ,εονάας
Έγεννήθη έν Φιλιππουπόλει μεταξύ τού έτους 1772 και τοΰ έτους
1780, (1) έκ πατρός Γεωργίου Στενιμαχίτου, έγκαταστάντος εις Φιλιππούπολιν είκοσαετούς καί διατρίψαντος αυτόθι τον βίον(2) ώς εμπόρου, π ιθ α 
νώς άμπατζή, καί έκ μητρός Φιλιππουπολίτιδος, ής τό όνομα δεν μνημο
νεύεται. Κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν τρις προσεβλήθη υπό τής μαστισάσης τα έτη εκείνα δεινής πανώλους τήν Φιλιππούπολιν, άλλ’ έσώθη(3),1
(1) Τό έτος τής γεννήσεώς του έξάγω έκ των περί τοΰ βίου του σημειώσεων,
τών γενομένων ύπ’ αύτοϋ τούτου έν ταΐς παρεκβολαϊς τοΰ συγγράμματος του Χο»=>
μ ο θ ά φ ο ρ ιό μ ο ι (1832). Έ ν σελ. 381 λέγει : «Κατά τό έτος 1784 τοΰ λοιμού έκραγέντος έν τή πατρίδι ή έμή μήτηρ μετ’ ολίγον αυτω περιέπεσεν ήν δέ ισχνή μέν
τήν έξιν, άλλ’ έρρωμέγη, ηλικίας, καθεστώσης καί παΐδας οκτώ γεννήσασα
ών οί μέν πρώτοι τέσσαρες έν'Τη νηπιότητι έτεάνήκεσαν, οΐ δέ υστερογενείς Χρι
στόδουλος, έγώ, Θεόφιλος καί Δημήτριος έπ'εξήσαμεν». Έ ν σελ. 385: «’Λλλ’ό δριμύτερος,ών έν τή πατρίδι είδον λοιμών ήν ό κατά 1795 έτος έπισκήψας...., ό τής ήμετέρας (τότε) οικογένειας χορός έξ ανθρώπων έννέα. συνέκειτο, δύο τών γονέων,
πέντε τέκνων, ών τό έσχατον έννεαέτις ήν νεάνις, τής νύμφης καί τριετοΰς παιδα
ρίου’ ό γάρ πρεσβύτερος αδελφός προ τεσσάρων έτών γεγαμηκώς έπαιδοποιήσατο.»
Έ ν σελ. 391 «(ό Χριστόδουλος περιπεσών τφ λοιμφ), αφήκε το πνεύμα, πέμπτον
καί ε’ικοστόν άγων τής ηλικίας έτος, κατά τό τέταρτον δέ τού γάμου καί τής ίερατείας τό τρίτον». Έ κ τών προειρημένων σαφώς δηλοΰται ότι ό μέν πρεσβύτερος
αδελφός ίερέύς Χριστόδουλος έγεννήθη τώ 1770, ή δέ υστερότοκος αδελφή τφ 178G.
Επειδή δέ ό τέταρτος αδελφός ήτο γεγεννημένος τώ 1784, ό διαλείπων χρόνος με
ταξύ τής γεννήσεώς αυτού καί τής ύστεροτόκου είναι τουλάχιστον τέσσαρα έτη’
ώστε κατά τήν αυτήν τάξιν ό μέν Δημήτριος έγεννήθη τφ 1783,ό Θεόφιλος τώ 1779
καί ό ’Αναστάσιος τώ 1775. ’Εάν δέ ύποτεθή δτι μεταξύ τής γεννήσεώς τοΰ Δημητρίου καί τής υστερογενούς αδελφής έμεσολάβησε μείξων χρόνος τόΰ συνήθους, ώς
συμβαίνει τό πλεϊστον έν τή γεννήσει τών Βενιαμίν τών οικογενειών, καί ότι ο(,
τέσσαρες αδελφοί έγεννήθησαν κανονικώς κατά διάστημα δύο ή τριών έτών, τότε ό
’Αναστάσιος έγεννήθη τφ 1772 ή 1773. Άδιαφιλονεικήτως όμως είναι αδύνατον νά
είναι γεγεννημένος μετά τό 1780, αφού τφ 1784 προσβληθείς υπό τοΰ λοιμού έδει
νά έχη ηλικίαν ούχί ελασσόνα τών τεσσάρων έτών, όπως ένθυμήται τά τής νόσου
του, ήν περιέγραψε μετά πεντηκονταετίαν.
(2) «Κάγώ προς πατρός έντεύθεν έλκω τό γένος. 'Ιστιευμαχεύς γάρ ήν ό πα
τήρ, είκοσαετής δέ εις Φιλιππούπολιν μετοικήσας καί γυναικί συζευχθείς μέχρι τέ
λους τού βίου διέτριψε». Αυτόθι, σελ, 384, σημ,
(3) τφ. 1784, σελ. 382, τφ 1787, σελ. 383 καί τφ 1795 σελ. 386, Αυτόθι.
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άποθανόντων εξ αυτής τοϋ πρεσβυτέρου του αδελφού και του υιοΰ αΰτοΰ,
ώς και άλλων συγγενών του. Την εγκύκλιόν του έκπαίδευσιν έλαβεν εν τή
τότε άκμαζοΰση ελληνική κεντρική σχολή, ής στεγασθείσης από του 1770
εν κοινοτικφ επί τής άκροπόλεως κτίρια), τό πρόγραμμα μετερρυθμίσθη έπι
τό φιλολογικώτερον και έμπορικώτερον(ΐ). Κατά τό 1802 έσπούδαζεν εν
Βουκουρεστίφ υπό· τον πολύν Λάμπρον Φωτιάδην, ου σώζεται εν τφ Μουσείφ τής ιστορικής καί εθνολογικής εταιρείας αποδεικτικόν άντίγραφον ο π ό
Λευκίας διήκουσε μαθημάτων του ( 2 0 ’Ιανουάριου 1802) έπικεκυρωμέ}Όν
υπό του εν τή Καπέλλη Βιέννης έφημερεύοντος ’Ιωνά καί τοΰ εν τή πό^ει
ταΰτη πρεσβευτοϋ τής Τουρκίάς Τυπάλδου τφ 1804. Τφ 1806 αναγόρευε*·
ται ιατρός υπό τοΰ εν Ίένη τής Σαξονίας πανεπιστημίου καί ώς τοιοΰτος
έγραφε την Ά ν τ 6πανάκε& αν 9 τον πρωτότοκον εκ τής ιατρικής παΐδα
αΰτοΰ, ώς λέγει(2). ’Άδηλον, αν δαπάνη τής ο’ικογενείας του έσποΰδασε την
ιατρικήν, οπότε δέον ό πατήρ του νά θεωρηθή ώς εις των ευπορών εμπό
ρων Φιλιππουπολιτών, ή ϊδίαις οίκονομίαις, άς έσχημάτισε μετελθών επί
τινα έτη προ των σπουδών του τό διδασκαλικόν επάγγελμα εν Δακίρ.. Μετά
τήν άναγόρευσίν του ώς ίατροΰ έπι δΰο έτη σχεδόν διέτριψεν εν Παρισίοις
«τής μέν τέχνης χάριν εις τά διδασκαλεΐά τε καί νοσοκομεία φοιτών, διά δέ
τήν φιλογένειάν τε καί φιλαλήθειαν πάσι τοΐς τό Ελληνικόν γένος ήδη έκ
πολλοϋ διαβεβληκόσιν, ώς άρα τήν τής πατρώας γλώττης άποβεβλήκει εκφώνησιν έν παρέργα) χώρα ές δΰναμιν άνταγωνισθείς καί τό έγνωσμένόν σύν
ταγμα (3) τΰποις ές τό κενόν καταθείς (4)».
Έ κ ΙΙαρισίων άπήλθεν εις μητρόπολιν τής Δακίας, τό Βουκουρέστιον,
όπου έπι δέκα συνεχή έτη περί τήν ιατρικήν ήσχολήθη «άπάση τή τών έπι
καιρούς δεσποζόντων νοσημάτων φάλαγγι συμπλεκόμενος καί ταίς τής τέχνης ΰπηρεσίαις δουλεΰων, διαπονών τε καί κοπιών» (5). Άρξαμένου εκεί
κατά Μάρτιον τοΰ 1821 τοΰ υπέρ τής έλευθερίας άγώνος καί τών πραγμάτων
έξ αίπής κακώς φερομένων ήναγκάσδη νά καταφΰγΐί εις τήν δμορον Τραν
συλβανίαν, έν ή επί δέκα έτη αλήτην βίον έβίωσε, τόπον έκ τόπου καί πόλιν
έκ πόλεως συνεχώς άλλάσσων. Έ ν έτει 1831 έπανέκαμψεν εις τήν Δακίαν
αλλά κατηναγκάσθη πάλιν νά καταλίπη αυτήν ένεκα τοΰ πολέμου τών Ρώσών πρύς τούς Τούρκους καί τής έπισκηψάσης άνά τήν χώραν πάνοπλους.1

(1) Κ . Μυρτ. Ά π ο ιίτ ο λ ίο ο υ , Τά Έλλην. έν Φιλιππουπόλει σχολεία'. Θρρκικά, έτ. II (1829), σελ. 96.
(2) Λοιμοϋ άφορισμοί, σελ. α' καί 395, καί σελ. ε'.
(3) Περί τής τών ελληνικών στοιχείων έκφωνήσεως, Παρίσιοι 1812.
(4) Λοιμού άφορισμοί, σελ. α'.
(5) Αυτόθι, σελ. β'.
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Τότε έγκατέστη εις τήν Στεφανοΰπολιν τής Τρανσυλβανίας, εν ή κουφισθείς
πως των ιατρικών έργων συνέγραψε τό τελευταϊόν του έ'ργον «λοιμού άφορίσμοί» ( 1 ) έν 3Ιωνική διαλέκτφ, έχων ως πρότυπον τον πατέρα τής Τατρικής 'Ιπποκράτην. 'Ιδρυθέντος έν 3Αθήναις διά βασιλικού διατάγματος τή
21 Δεκεμβρίου τοΰ 1836 του ’Οτ'ΐωνείου πανεπιστημίου και διοργανωθέντος κατά τον τιίπον των πανεπιστημίων τής Γερμανίας, προσεκλήθη υπό
τής ελληνικής κυβερνήσεως καί διωρίσθη καθηγητής τής γενικής παθολο
γίας καί τής ιστορίας τής Ιατρικής εν τή ιατρική σχολή, ής καί πρώτος
κοσμήτεορ μεταξύ τών οκτώ τότε καθηγητών αυτής έξελέγη. Άπέθανεν έν
Ά θήναις έν βαθεΐ γήρατι κατ’ Ιούνιον τοΰ 1853, καταλιπών απογόνους.
Τήν επωνυμίαν Α.ε\>κ£αις προσέλαβε πρεσβύτης ήδη τώ 1852, ανήκε δέ
αυτή εις τήν προς πατρός οικογένειαν του, ώς έβεβαίωσεν αυτόν ή τφ 1815
έλθοϋσα εις Βουκυυρέστιον μήτηρ του προς έπίσκεψιν. Ποιείται δέ χρήσιν
της έπωνυμίας κατά πρώτον έν τφ έργψ του «λοιμού άφορισμοί», έπάγων
τά εξής : «Έ πεί καί ά'λλοι Γεωργίου δ'ντες υιοί τφ πατρωνυμικφ κατ3 εμέ
ως έπικλήσει έχρήσαντο, έ'δοξέ μοι διακρίσεως χάριν έν τ[) τοΰ συγγράμμα
τος τοΰτου έκδόσει καί ταΰτην τήν έπωνυμίαν τφ κυρίφ καί πατρωνυμικφ
όνόματί μου προσθεΐναι, μάλλον έ'μοιγε νυνί πρέπουσαν, έπεί καί δι 3 ηλικίαν
μέν, οΰχ ήττον δέ καί διά πολλάς λΰπας αΐ τή τών τριχών χροιμ ιδίως έπηρεάζουσιν, οΰκέτι μέλας, αλλά μιξόθριξ καί λευκός τήν κόμην είμί».
'Ως δείγμα τής ελληνομαθείας τοΰ σοφοΰ Φιλιππουπολίτου καί διάση
μου κατά τους χρόνους του ιατροΰ παρατιθέμεθα ένταΰθα τό προοίμιον
τοΰ κατά τό έ'τος 1806, μετά τήν άνάρρησίν του εις διδάκτορα, περί λοιμοΰ
έν Βιέννη σχεδιασ&έντος ποιηματίου έν ήρωϊκοΐς έξαμέτροις καί άπολεσθέντος κατά τήν έκ Βλαχίας φυγήν του συν ά'λλοις τισί μελλόντων συνταγματιων σχεδίοις. Έ κ τοΰ δλου ποιηματίου άποτελουμένου έκ πλειόνων τών
τετρακοσίων στίχων περιεσώθησαν έν τή μνήμη τοΰ συγγραφέως μόνον οι
ακόλουθοι τών λοιπών εξιτήλων γενομένων.
«Νοΰσον λευγαλέην, πασών μέγ3 ύπείροχον άλλων,
γαίης Αίγυπτου καί Νείλεω έ'κγονον αίνήν,
λοιμόν τήν καλέουσι, ταλάφρων έ'ννεπε θυμέ’
ά'λγεά τε στονόεντα, τά έτλην, εΰτε πάλαι τρις
μάρψεν άνηλεέως με, έοΐς βελέεσσι κιχήσας,
άμφοτέρους τοκέας τε, χ 3 όμαιμους, συγγενέας τε,
τών οί μέν φΰσιος πολυίδριος άπλέτφ αλκή1

11) Αυτόθι, σελ. ν'.
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κήρα ΰπεκφεΰξαντο τανηλεγέος θανάτοιο,
οί δ 3 αυτή μάλα ώκα έ'λωρ και κΰρμα γένοντο,
’Έννεπε δ’ αρχήν τής, ίδίην τε, φυήν τ’ ίδέ φΰρμα,
τφ μέροπας. βάλλει καταθνητοΰς, πολλάκι δ 5 αιψα
σκηπτός δκως ψολόεις αδην ές ερεμνόν ίάπτει.
Φράζεο δ 3 αυτής πάντα άκραιφνέα σήματα, τοισι
νοΰσων άλλάων διαγνώναί γ 3 Ισχομεν αυτήν
εξ άρχής, ήδ 3 άλλα, τά όψιγόνως δρόωνται,
δσσα τε φοιβάζουσι άεικέα αΐέν όλεθρόν,
ή ες θυμοχαρή ύγίειαν νόστον ίμέρτόν.
Ά λλ 3 ώ παΐ Λητούς, Ζηνός θ 3 ύπάτοιο ’Άπολλον,
τηξιμελών νοΰσων τ 3 Ασκληπιέ ήπι 3 άκεστήρ,
κλΰτέ μευ εΰχομένοιο, ίδ 3 είπατε εΐ τιν 3 έ'ασι
φάρμακα αίνομόρου λοιμού ραιστήρια πάντως,
δφρα μέγ3 ίάχων είν ασματι τφδ 3 εύμόλπω
ταΰτ 3 έΐπω πάντεσσι περισχιδέεσσι βροτοίσιν,
Οΰδέν γάρ πω ΐσασιν ύποδρηστήρες άγαυοί
ίρής τέχνης, νοΰσου άκεσμά γε άνδροφόνοιο,
ήέ πιπισκόμενόν γ3, ή εγχριστον τ3, ή έπίπαστον».
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ :

1) ΕΙδΰλιον εγκωμιαστικόν εις τήν αυτής αΰτοκρατορικήν υψηλότητα
κυρίαν Μαρίαν Παυλόβναν μεγάλην ήγεμονίδα πασών των Ρωσιών, ήγεμονίδα κληρονόμον τής Σαξονοβεϊμαρικής ήγεμονίας κτλ. (μετεφράσθη κα'ι
γαλλιστί υπό του αΰτοΰ. Ίέννη 1806 είς δον’ τότε εκαλείτο εισέτι Α. Π.
Γεωργίου).
2 ) Άντιπανάκεια ήτοι περί των αιτίων ά τάς νόσους δυσιάτους ή
ανιάτους μή τοιαΰτας καθ 3 έαυτάς οΰσας, ως επί. τό πολύ απεργάζονται
(μετεφράσθη καί λατινιστί υπό του αΰτοΰ γραφόμενου ήδη Γεωργιάδου)
Βιέννη 1810 είς δον.
3) Πραγματεία περί τής των ελληνικών στοιχείων έκφωνήσεως, ελλ. καί
λατ. Παρίσιοι 1812 είς δον. ’Έκδ. α Βιέννη 1810.
4) Πανηγυρικός λόγος περί άναβάσεως είς τον θρόνον τής Ελλάδος
ενός πρίγκηπος εκ του βασιλικού οίκου τής Βαυαρίας, Βιέννη 1833.
5) Δημητρίου Μόσχου Λάκωνος «τά καθ’ Ελένην καί ’Αλέξανδρον»
Βιέννη 1833.
6 ) ’Ανατροπή τών δοξασάντων, γραψάντων καί τΰποις κοινωνησάντων
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δτι οΰδείς των νυν τήν Ελλάδα οίκοΰντων απόγονος των αρχαίων Ελλήνων
έστίν (ελληνιστί και λατινιστί) Ά θή να ι 1843 (1).
7) Είδΰλλιον ποιμενικόν κατά τήν άνάρρησιν εις τό του ιατρού αξίωμα
τοΰ ’Αντωνίου Τυπάλδου Άλφονσιάτου, Βιέννη 1807 ε!ς 8 ον σελ. 13. Δωριστι κατά μίμησιν τοΰ α' ειδυλλίου τοΰ Θεοκρίτου.
8 ) Ό θω νιάς, ποιήματα ηρωικά κατά τήν γηθόσυνον ετήσιον ημέραν
τής ευτυχοΰς εις Ναΰπλιον άφίξεως τοΰ γαληνότατου βασιλέως τής Ελλά
δος ’Ό θωνος του Α' ΰφ’ οΰ καί. Γερμανία) μετεφράσθη, Ναΰπλιον 1834
εις 16ον έκ τής τυπογραφίας Κωνσταντίνου Ράλλη. Άφιεροΰται τή Ματθίλδη μεγάλη ήγεμονίδι τής 'Έσσης Δαρμστάτης βασιλική ήγεμονίδι τής
Βαυαρίας. Τό άρχαΐον ελληνικόν ποίημα έ'χη 501 στίχους σ. 1-20, τό δέ Γερ
μανικόν πεζόν σ. 20 41. Καί ωδή εις ’Ό θω να περιέχουσα 2200 στίχους.
9) Menoire sur la contagion des Maladies exotlques etc. par Anastase Georgiade, de Philippopolis en Gcrece, docteur en medecine et
chirourgie, m em bre de la Societe m iueralogique de Jena, associe correspondant des Carieux de la nature de Stale, de la Societe m edi
cate d ’Em ulation de Paris e.tc. Paris 1832 ..
10) Περί των έτι σωζομένων αρχαίων έθιμοσυνών σ. 16-“'·2 εν τω βιβλίφ τω έκδοθέντι κατά τοΰ Φαλμεράϋερ, Les Grecs d ’aujourdhui.
11 ) Πυρετοΰ πεμφιγώδους ή λοιμοΰ άφορισμοί, παρεκβολαί. Έ ν Λευτεκία των Παρισίων, εν Λονδίνω, εν Βιέννη ,ΑΩΛΒ'.

12) 'Ομιλία εις τά εγκαίνια τοΰ Πανεπιστημίου 5 Μαΐου 1837.
13) Μετάφρασις τοΰ Ιω σήφ Ηακώβου Πλάγκε
ασθενειών, ήν ήρξατο τή 20 Δεκεμβρίου 1840 καί,
Μαΐου 1841 έν Ά θήναις, έκ τοΰ Ίταλικοΰ σώζεται
χειρογράφων Αλεξίου Κολυβά. Έ γράφη τή χειρι Σ.
φΰλλοις 50-117 (Σ. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων)

περί των γυναικείων
άπεπεράτωσε τή 20
έν τφ Κώδι 232 των
1C Σ. Σμυρνοΰλη έν
τόμ. ιστ'σ. 4G8.

14) Ίωάννου Δανιήλου Μεσγέρου ιατροφιλοσοφική ανθρωπολογία μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ γερμανικού μετά προσθήκης τινών υποσημειώσεων υπό
Α.Γεωργιάδου Φιλιππουπολίτου ίατροΰ και χειρουργού καί τής έν Ίένη εται
ρείας των όρυκτολόγων, οΰ μήν αλλά καί τής "Αλη εταιρείας των τής φΰσε-1

(1) Περί τοΰ αυτοί) ζητήματος έγραψεν ό Κ. Πσπαρρηγόπουλος: περί τής έπικοιήσεως σλαβικών τινων φύλων εις Πελοπόννησον, ΆΦήναι 1843 — Φραγκίσκος
Ζαμβάρδης (μετάφρασις τοΰ έργου τοΰ Κ. Iiopf. : Ot Σλαΰοι έν Έλλάδι ή τοι ανα
σκευή των θεωριών τοΰ Φαλμεράϋερ, Βενετία 1872—Γ.|Κρέμος Γενεαλογία των νϋν
'Ελλήνων έν «Κ λειοϊ» τοΰ 1871. Πρβλ. Τ.Εύαγγελίδου "ΟΘωνα, ΆΌ. 1893 σ. 144.
Φιλίππου Ίωάννου, λόγον ’Ολυμπιακόν, ΆΦ. 1870 σ. 38 σημ. α', Γ'.
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ως περιέργων μέλους άντεπιστέλλοντος. Βιέννη ·έν τη τυπογραφία Γ. Βενδώτη 1810 εις 8 ον έ'κδ. β' ΙΊαρίσιοι 1812
Ό Λενκίας υπήρξε και ευεργέτης τοΰ Πανεπιστημίου (ίδέ Δημητρίου
Α. Δημητριάδου, Ευεργέται τοΰ Πανεπιστημίου Ά θ . 1921 σ. 204).
Ό βιογραφούμενος άνήρ μελετηρότατος καί πολυγραφικώτατος τυγχά
νων έν τέλει τής έκδόσεως «των καθ’ Ελένην και ’Αλέξανδρον» έγραψε με
λέτην περί τής ετυμολογίας τοΰ ονόματος ’Όθωνος.
Γ ε ώ ρ γ ο ο ς Κ λ ε ό β ο υ λ ο ς έγεννήθη έν Φιλιπουπόλει,φθίνοντος τοΰ
ΙΗ ' αΐώνος,έσποΰδασεν έν τή πατρίδι, καί έν Κυδωνίαις μετά τοΰ Στεφάνου
Καραθεοδωρή υπό τον Βενιαμήν τον Λέσβιον καί τον Γρηγόριον Σαράφην
’Απελθών ειτα εις Παρισίους έσποΰδασε τήν νέαν παιδαγωγικήν μέθοδον
την άλλγ}λοδ&δ«.*τ&κήν κληθεΐσαν κατ’ άντίθεσιν προς τήν τέως αον·
ήν ήχεν ήδη έφεΰρει οί Μπέλ καί Λαγκάστερ καί ό Ελβετός
Πεσταλότζη καί άνέπτυξεν έτι περαιτέρω ό Γάλλος Σαραζέν, ου τά συγ
γράμματα καί τούς πίνακας μετέφρασεν ό Κλεόβουλος είς τό Ελληνικόν καί
έξέδωκεν (άναλώμασι τοΰ άρχοντος Μολδαβίας Ν. Ρωσσέτου Ροσνοβάνου
έν Ίασίφ 1820) καί έφήρμοσεν έπιστρέψας είς Ελλάδα καί έν τή Σχολή
Όδησοΰ (1819) καί Βουκουρεστίου (1820-1). Έκραγείσης τής έπαναστάσεως
κατήλθεν είς Ελλάδα καί διωρίσθη διδάσκαλος έν Τήνφ τφ 1824 καί είτα έν
Σύρω, δπου καί ανέπτυξε τό παιδαγωγικόν σύστημα αύτοΰ μέχρι τσΰ θανά
του 28 ’Ιουνίου (1828)' έφήρμοσε δ’ αυτό έν Αίγίνη τό πρώτον καί ειτα
έν όλη. τή έπικρατείφ ό αοίδιμος Κυβερνήτης I. Καποδίστριας. ’Ίσχυσε δέ
μέχρις ου έπικράτησε τό νΰν σύστημα. Τό αυτό σύστημα ήκολούθησεν ειτα
καί ή χήρα αύτοΰ καί ό ’Ιωάννης Κοκκώνης ώς καί ό Α. Πολίτης έν Έ πτανήσφ ( 1 ).
Χ .ρ υ α ο β έ ρ γ γ )ς Κ ο ο ρ ο π α λ ά τ ν ^ . Ούτος κατήγετο έξ Άγχιάλου
έκ Βυξαντιακοΰ οίκου (2 ). Κατά τά τέλη τοΰ ΙΗ ' αίώνος γεννηθείς έσπού-1
(1) Περί αύτοΰ ίδέ Τ. Ε. Εύαγγελίδου, ή ‘Ελληνική παιδεία από τής άλώσεως
μέχρι σήμερον (1453-1930) μετά προλεγομένων περί τής παιδείας παρά τοΐς Βυξαντινοΐς, καί τοΐς τουρκοκρατουμένοις "Ελλησιν έν Ε' τόμφ σ.17-42 τοΰ Πανελληνίου
Λευκώματος τής εθνικής ΙΟΟετηρίδος, Ά θ. 1930. Πρβλ. τοΰ αύτοΰ : Συμβολαί είς
τήν ιστορίαν τής ελληνικής παιδείας γ,ατά τούς προ τής ελληνικής έπαναστάσεως
χρόνους έν «’Αγωγή» των λειτουργών τής Μέσης έκπαιδεΰσεως Ά θ 1915 τεΰχος Β'
σ. 74-82 καί έν Ρόδφ 1916 ιδιαιτέρως σ. 16. Α. Βρετοΰ. Νεοελληνική Φιλολογία σ.
277 Β' τόμου.
(2) Λ ουκάς Χ ρυάοφέργης υπήρξε πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (11561169), κατήγετο πιθανώς έξ Άγχιάλου, άφοΰ άλλως δεν άναφέρεται ή πατρίς του,
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δασεν αυτόθι τε καί ως εκ τής γαλλομαθείας αυτοί) ’ίσως και εν Γαλλία. Μεταβάς εΐτα εις Ρωσίαν έγένετο δημόσιος υπάλληλος (1). Έδίδασκεν εν Ά γ χιάλω τφ 1821, κατά Ματθαίον τον Παρανίκαν, (Σχεδίασμα σελ. 4δ). Οΰτος
λίαν φίλογενής άνήρ γενόμενος μεταφράσας έξέδωκεν ίδίοις άναλώμασι α)
την περιήγησιν τοΰ Άναχάρσιδος τοΰ άββά Βαρθολομαίου, Βιέννη 1819-20
εις 8 ον τόμ. Ζ' μετά Πινάκων καί προοιμίου μακροΰ έν φ εν σελίδι ιδ' λέ
γει δτι γινώσκει την έλλ. βιβλιογραφίαν β) λ&γον έπιβατήριον είς Μητροπο
λίτην Άγχιάλου Ίωάσαφ τον Πάτμιον εκφωνηθέντα : Μαρτίου 17 τοΰ 1800
άντιγραφέντα υπό τοΰ Μανουήλ Κεφαλιανοΰ (2) εξεδόθη υπό I. Σακελλίωνος εν Παρνασσω τρμ. I 1886 σελ. 457-468.
Τοιίτου συγγενής είναι δ X. Χρυσοβέργης αξιωματικός τοΰ μηχανικοΰ
έν Έλλάδι (Ί 1896) καί καθηγητής εν τή Σχολή των Εΰελπίδων καί ποιη
τής τής γιγαντομάχου ορθοδόξου ανατολικής χερσονήσου (Ά θήναι 1873 είς
8 ον σελ. κβ' f 117.
Ό Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Χ ,ρ ο α οβ ερ γτη ς συγγενής τοΰ προηγουμένου έγεννήθη έν Ρυσίοο (Άριτσοΰ), όπόθεν καί δ πάππος τοΰ Κοραή ’Αδαμάντιος δ
Ρυσι,ος, περί τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αίώνος. Μαθητεΰσας παρά τφ Παναγιώτη
ΐ^άντζαρη (1816-27) έν τή γειναμένη, άπήλθεν εΐτα είς Βυζάντιον προς
σπουδήν περαιτέρω. Κατά τους χρόνους τής ελληνικής έπαναστάσεως έν τή
Μ. τοΰ Γένους Σχολή σπουδάζων ήναγκάσθη νά φυγή έκεϊθεν είς τήν Ά γ γλοκρατουμένην Κέρκυραν. Τότε εκεί είχεν, ως γνωστόν, ίδρυθή υπό τοΰ
Λόρδου Τκίλφορδ τφ 1824 ή Ίόνιος ’Ακαδημία, είς ήν προσελήφθη ώς μα
θητής τό πρώτον καί είτα ώς διδάσκαλος. Των πραγμάτων εν Έλλάδι άποκαταστάντων ό Χρυσοβέργης κατήλθε τφ 1833 είς Ναΰπλιον, δπου διωρίσθη δημοδιδάσκαλος καί ώς τοιοΰτος βραδΰτερον έχρημάτισεν από τοΰ 184-1
μέχρι τοΰ 1846 καί έν Ά θήναις, τό τε επάγγελμα αΰτοΰ εΰδοκίμως έξασκών,
ώς εκ τής προς τους Σμυρναίους συστατικής επιστολής τοΰ Κ. Οικονόμου
τοΰ έξ Οικονόμων περί Χρυσοβέργη φαίνεται, καί τήν φιλολογίαν καλλιεργών.
Μετά πολλάς διαπραγματεύσεις ό έκ Ρυσίου διδάσκαλος άπέπλευσαν είς1

άφ’ ετέρου δέ ό διαδεξάμενος αυτόν Μιχαήλ ό Γ' (1169-1177) προσωνυμεΐται ό του
Α γ κ ά λ ο υ , ό δέ Γεδεών ό συγγραφεΰς τών πατριαρχικών πινάκων (σ. 365) λέγει
ότι ήτο συγγενής ίσως ή ανάστημα μητροπολίτου τίνος Άγχιάλου, οΰ χειρόγραφον
σώζεται έν τή έθνική βιβλιοθήκη ύπ’ άριθμ. 1379. ’Εκαλείτο δέ ύπ α τος τώ ν φ ι
λοσόφων διά τήν παιδείαν.
(1) Ρωσσικός έπωνυμ[ούμενος] σύμβουλος.
(2) Ό λόγος ευρηται έν τφ ύπ’ άριθμ. ΦΚΓ' χειρογράφφ τής Πατμιακής βι
βλιοθήκης.
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Σμύρνην τη 27 ’Ιανουάριου 1846. Τάς τής Ευαγγελικής δέ σχολής ήνίας
άναλαβών μετερρύθμισε τα κατ' αυτήν επωφελώς εις Γυμνάσιον άνακηρυξας.
Γυμνασιάρχης επί 2 1]2 έτη διατελέσας άπεχώρησε τή 5 ’Ιουνίου 1848
έκ Σμύρνης. Άπελθών εις Βυζάντιον έχρημάτισε σχολάρχης Ταταουλων.
Αυτόθι μέχρι τοΰ 1861 παραμείνας, τφ 1862 κατήλθεν εις ’Αθήνας, δπου
συγγραφών καί διδάσκων άπέθανε μετά τό 1862. Τούτου συγγενής τυγχάνει
ή λογία κυρία Κρυσταλλία Χρυσοβέργη.
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ :

α) Περί τής εν Ζάκυνθο) έλλ. επιγραφής.
β) Συνοπτική ιστορία τής Επτάνησου.
γ) Δοκίμιον περί τής έν ’Άργει Νικοκρεοντείου επιγραφής, Ναυπλιον
1844.
δ) Περί τής Μενεκρατείου επιγραφής (Κέρκυρας) Ναυπλιον 1844.
ε) Σκαρλάτος ή τοΰ επιδορπίου τα θαυμάσια.
στ) ’Ανάμικτα ή φιλολογικά! τινες καί αρχαιολογικοί παρατηρήσεις καί
έπιστασίαι επί τινων ήτοι αμφιβόλων ή ουχί καλώς έρμηνευθέντων χωρίων
τής άρχ. ελλ. γλώσσης, Κων]πολις 1860 εις ' 8 ον σελ. 100.
ζ) Ό εν τή Μεγάλη Έκκλησίμ δεσποτικός θρόνος μετά τοΰ ά'μβωνος
ή αυτοσχέδιος διατριβή ιστορική, αρχαιολογική καί φιλολογική, Ά θήναι
1861 ε’ις 8 ον σελ 117.
η) Αυτοσχέδιος διατριβή προς τήν περί τοΰ έν Δελφοϊς ΕΙ πραγματείαν
τοΰ ίατροΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή έν Άμαλθείφ Σμύρνης άριθμ. 426-127.
θ) Ελληνικόν Έγχειρίδιον.
ι ) Παράρτημα ή άναγκαΐαί τινες αναπτύξεις τών εις έκαστον αάθημα
τοΰ Έλληνικοΰ ’Εγχειριδίου, Ά θ . 1842 εις 16ον σελ. 96.
ια) Γραμματική τής καθ’ ημάς ελληνικής γλιοσσης κατά παράθεσιν προς
τήν άρχαίαν, Ά θ . 1852.
ιβ) Περί δημιουργίας λέξεων.
ιγ) Δοκίμιον ή βραχείαί τινες παρατηρήσεις εις δυο χωρία τοΰ κατά
Λεωκράτους λόγου τοΰ ρήτορος Λυκούργου κτλ.
Ά λλ’ώς έκ τής μετά τίνος τραχυτητος συγγραφής τών έργων τοΰ Χρυσο
βέργη. καθαπτομένου τών λογιών τών συγχρόνων, άνεπτυχθησαν φιλολογικά!
έριδες μεταξύ τών τότε λογίων καί δή. Χρυσοβέργη καί Κωνσταντίνου Άσωπίου έν τώ « AL&a>v&» τοΰ Ίωάννου Φιλήμονος, έν τφ «φ£λω τα Ο λ α ο ΰ »
καί έν τφ
διότι προΰκειτο περί κατοχής τής έδρας φιλο
σοφίας έν τφ Πανεπιστημίφ καί έπετέθη λάβρως ΰπερασπίζων τον διδά
σκαλόν του Άσώπιον ό καθηγητής Φίλιππος Οικονομίδης, ό ανεψιός τοΰ
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Φιλίππου Ίωάννου, διά τοϋ«Μ ίσ α ,γυρ ·ου», άπαντήσας εις τό υπό τοΰ κ.
Γ. Χρυσοβέργη Δοκίμιον ή βραχείας τινάς παρατηρήσεις εις 2 χωρία τού
κατά Λεωκράτους λόγου τοΰ ρήτορος Λυκούργου έκδεδομένου υπό τοΰ Α.
Κοραή, Μονάχον 1839 είς 8 ον σ. 63.
Κ. Μ υρτίλου Ά π ο ά τ ο λ ίδ ο υ
διδάκτορος τής φιλολογίας

Ά .ν τώ ν& ο ς Κ ο μ Α ζ ό π ο υ λ ο ς , 6 φολί-κάς®
Των υπέρ τής ανεξαρτησίας άπό τοΰ επαχθούς τουρκικού ζυγοΰ αγώ
νων τοΰ υποδούλου ελληνισμού μέτοχοι διετέλεσαν κατά δύναμιν καί οι "Ελ
ληνες τής Φιλιππουπόλεως. Τούτο τεκμηριοΰται εκ των βιοπραγιών, άς
ύπέστησαν υπό των Τούρκων, κατά τε την έπανάστασιν τού 1769 καί τήν
τού 1821. Διότι κατά μεν τήν πρώτήν συνελήφθησαν οί πρόκριτοι αυτών
ως ένοχοι, έρρίφθησαν εις τάς φυλακάς καί έρραβδίσθησαν, τά υπάρχοντα
αυτών διηρπάγησαν καί αί οΐκίαι κατεκάησαν καί πολλοί έφονεύύησαν άνά
τάς οδούς τής τρομοκρατίας διαρκεσάσης επί πολλάς ήμέρας, ( 1) κατά δε τήν
δευτέραν ό μέν μητροπολίτης Σαμουήλ «περιπλεχτείς είς τά πράγματα κατ1234
επιταγήν τής μεγάλης εκκλησίας μετέβη είς τήν βασιλεύουσαν, δπου καί παρητήθη», (2 ) άπηγχονίσθησαν δε τινες τών προυχόντων καί σημαινόντων
πολιτών, εν οις καί ό προς μητρός πάππος τού εν Όδησσφ μεγάλου φιλάν
θρωπου καί εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή "Ιωάννης Σκάρλος.
Ή 'τώνΈλλήνων Φιλιππουπολιτών συμμμετοχή τών μεγάλων κινημάτων,
τών σκοπούντων τήν άπελευθέρωσιν τού Γ έ ν ο υ ς άπό τών Τούρκων, είναι
ευεξήγητος. Λείψανα ό'ντες τού Βυζαντιακού ελληνισμού, δστις επί αιώνας
διεφύλαξε τήν όχυράν φύσει καί τέχνη πόλιν των είς τήν ελληνικήν αυτοκρα
τορίαν (3) μέχρι τής διά συνθήκης παραδόσεως αυτής είς τούς Βουλγάρους
υπό τής αύτοκρατείρας "Αννης τής Σαβοϊανής (4) είκοσι περίπου έτη προ
τής κατακτήσεώς της υπό τών Τούρκων (1363), προς δε ένισχυθέντες σύν τφ
χρόνφ επί τουρκοκρατίας υπό άδιαλείπτως μετοικούντων είς τήν πόλιν των

1) Κ- Κούνια, Ιστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. X, σελ. 384, Βιέννη,
.1831.
2) Γ . Τ ό ο υ κ α λ ίί, Ιστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, σελ. 84, Βιέννη, 1851.
3) wIoe Κ . Mt/ρτ. ®Αποότολίδου, Δύο έγγραφα έκ Φιλιππουπόλεως τοΰ
19ου α’ιώνος, Θρακικά, τόμ. Π, 1929, Άθ-ήναι, σελ. 333-341.
4) Καντακονζηνοίτ, Ιστορ. III, 66.
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εξ άλλων μερών ακραιφνών Έλλήνων(Ι) διετέλουν ου μόνον έμμένοντες απα
ρασάλευτοι εις τον εθνισμόν των, όν διεφυλαττον εν τη βορειοδυτική τής
Θράκης γωνία μεταξύ αλλοφύλων διά τής έλληνικής δρθοδόξου Εκκλησίας
και τών ελληνικών γραμμάτων, άλλα καί έλπίζοντες είς τήν άνασύστασιν
τής ελληνικής αυτοκρατορίας τη βοηθείφ τού ξανθού από βορρά δμοδόξου
γένους, κατά παραδόσεις, αποκαλύψεις καί τον ’Αγαθάγγελον, άφ* οΰ χρό
νου ή Ρωσσία προσήλθεν αρωγός είς τούς έν Τουρκία χριστιανούς δι“ ίδίους
πολιτικούς σκοπούς. Τήν ελπίδα δέ ταύτην έκράτυνον καί αί Ρωσσικαί υπο
κινήσεις τών ραγιάδων καί ιδία τών Ελλήνων πρός επανάστασιν καί άπολύτρωσιν από τού άφορήτου τυραννικού τών Τούρκων ζυγού, αί διενεργούμεναι Ιπιτηδείως διά πρακτόρων καί προκηρύξεων καθ’ έκαστον τών Ρώσσων
καεά τών Τούρκων πόλεμον (2) καί αί άποστελλόμεναι εκάστοτε πρός συγ
γενείς καί φίλους συμπολίτας των μετ’ εκκλησιαστικών συνήθως δώρων έπιστολαί τών είς Ρωσσίαν άποδημησάντων καί έγκαταστάντων Φιλιππουπολιτών καί άλλων Θρακών από τού τέλους τού 18ου αίώνος.
Είς τήν διατήρησιν δέ τού Ελληνισμού καί τήν είς τά πάτρια έμμονήν
εν τε τή πόλει καί περιχώροις τά μάλιστα συνέβαλλε καί ή άνακαίνισις τής
από πολλού χρόνου λειτουργούσης έλλην. σχολής, στεγασθείσης άπό τού 1770
έν ίδίφ κοινοτικψ κτιρίφ επί τής άκροπόλεως υπό τό ό 'νο μ α 'Ε λ λ η ν ικ ή κ ·ν ·
τρίκγϊ σχολή. Διότι έν ταύτη πρός τοϊς έμπορικοίς μαθήμασι καί τή
τουρκική γλώσση έδιδάσκετο ή πάτριος ιστορία, τά θρησκευτικά καί τά άρχαία έλληνικά ούχί εύκαταφρονήτως, (3) ώς τεκμαίρεται έκ τών άποφοιτησάντων αυτής λογίων Φιλιππουπολιτών. Έ κ τούτων μνημονευτέοι οί προ
τής έπαναστάσεως τρόφιμοι αυτής : Κωνσταντίνος Οέχονόμ,ος Ιερεύς,
καί διδάσκαλος έν τή αυτή σχολή, συγγραφεύς τής πρώτης ιστορίας τής πόλεως (4), Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Γ β ω ρ γ ί,ά δ η ς Λ ε υ κ ί α ς , σπουδάσας τήν Ια
τρικήν έν Γερμανία, καθηγητής καί πρώτος κοσμήτωρ τής Ιατρικής σχολής
τού έν Ά θήναις Ό θωνείου Πανεπιστημίου, μέλος διαφόρων άκαδημειών
καί συγγραφεύς φιλολογικών καί ιατρικών συγγραμμάτων, (5) Γ » ώ ρ γ 6 θ ς
Κ λ ε ό β ο υ λ ο ς , σπουδάσας φυσικομαθηματικά καί παιδαγωγικά έν Γαλ-12345
(1) Κ. Μ νρτ. Ά π ο ό τ ο λ ίό ο ν , αυτόθι, σελ. 347, δ'.
(2) Κ· Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ΰ λ ο ν : Τά διδακτικώτερα πορίσματα τής Ιστορίας τοΰ
ελληνικού έθνους, Ά θήναι, 1899, σελ. 500.
(3) Κ· Μ υρτ. Ά π ο ίΙτ ο λ ίό ο ν : Τά ελληνικά έν Φιλιππουπόλει σχολεία, Θρφκικά, τόμ. II, 1929, σελ. 95 καί έξ.
(4) Κ- O ixo v o u o v : 'Ιστοριογραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως
Βιέννη, 1819.
(5) Κ . Μ υρτ. ’Λ π ο ιίτο λίδ ο υ : Ό Στενίμαχος, Άθήναι, 1929, σ. 5 σημ. 4,
και τοϋ παρόντος βιβλίου σ. 75.
9
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λία εισηγητής εις τήν Ελλάδα επί του Καποδιστρίου τής αλληλοδιδακτικής
τότε λεγομένης μεθόδου, (1) Π α ν α γ ι ώ τ η ς Χ .α,τζηΆ .λ& 1|ίθ\> ιδρυτής
τής έν Καλκοΰτμ ελληνικής κοινότητος μετ’ εκκλησίας (1782) και σχολείου
(ου διδάσκαλος μεταπεμφθε'ις υπ’αυτοΰ διετέλεσεν από του 1786 καί ό περι
ώνυμος ’Αθηναίος Δημήτριος Γαλανός) (2) άνήρ διαπρέψας επ’ αρετή καί
περινοίμ, προ πάντων δέ επ’ ευσεβείμ καί φιλογενείμ, δστις άναγορευθείς
μαίστωρ άμπατζής τω 1766 κατά τά αρχεία τοΰ εν Φιλιππουπόλει αρχείου
του ρουφετίου των άμπατζήδων μετηνάστευσεν οίκογενειακώς εις τάς ανα
τολικός ’Ινδίας μετ’ άλλων πολλών Φιλιππουπολιτών, (3) ό κληρικός Ε υ 
γ έ ν ιο ς «άνήρ μέτοχος ελληνικής παιδείας καί διδάσκαλος αυτής» ψηφισθείς
μητροπολίτης, Φιλιππουπόλεως τφ 1807, (4).
Α γ ά π ι ο ς Α ρ χ ι μ α ν δ ρ ί τ η ς Κφος, διδάσκαλος καί έμπειρος στιχουρχός κατά τον 18ον αιώνα (5), Γεώργιος Παπακωναταντίνοο
Μουσικός διδάσκαλος καί ιεροψάλτης, εκδότης εκκλησιαστικής ανθολογίας
καί στιχουργός σχολικών ποιημάτων (6), ΛΙικόδημος αρχιμανδρίτης
διδάσκαλος καί ειτα ήγοΰμενος τής επί τής Ροδόπης μονής τών αγίων12
(1) Τ ο υ α ΰ τ ο υ , Θρακικά, αυτόθι, σελ. 99. σημ. 2 καί Φ ί λ ι π π ο ν Ί ω ά ν ο υ ,
λόγος ’Ολυμπιακός, Ά θήναι, 1878, σελ. 28 καί 32.
(2) Ή λ ι ο Τ α ν τ α λ ίδ ο υ , ’Ινδική αλληλογραφία Γρηγορίου ίερομονάχου, Σιφνίου, Κων)πολις, έτ. 1852, σελ. ιβ \
3) Ί δ ε . Ν ι κ ο λ . Π α π α δ ο π ο ν λ ο ν , Έρμης ό κερδώος, τόμ. Π, σελ. 329, Βε
νετία 1817,—Κ- K o if jia , αυτόθι, τόμ. XΠ, σελ. 550, Βιέννη 1832. Κ· Ο ι κ ο ν ό μ ο υ
αυτόθι, σελ. 29—Γ· Τ ό ο υ κ α λ α , αυτόθι, σελ. 42, σημ. λς'.
4) Γ- Τ ό ο ν κ α λ α , αυτόθι, σελ. 34.
5) 'Υπό τοΰ μαθητου αύτοϋ Γεωργ. Παπακωνσταντίνου Μουσικοϋ έξεδόδη τω
1846 έν Κωνσταντινουπόλει εκ τών κληρονομηθέντων ύπ’ αύτοϋ διαφόρων συγγραμ
μάτων «τό φανάρι τοΰ Διογένους» έπιγραφόμενον «’Επάνοδος ιοΰ ΔιογέΛους», δράμα
ποιηθέν εις στίχους πολιτικούς όμοιοκαταλήκτους κατά τήν 18ην εκατονταετηρίδα.
'Ο εκδότης έν τφ προλόγφ του γράφει: «Μετά τήν άποΐίωσιν τοΰ αοιδίμου πνευμα
τικού μου πατρό; διατριβών έν Κωνσταντινουπόλει καί βουλόμενος είς τύπον νά
έκδώσω τά κατά κληρονομιάν διάφορα αύτοϋ συγγράμματα καί άρξάμενος πρώτον
άπό τήν έκδοσιν τοΰ Φαναριού αίφνης είδον ότι αύτό τοΰτο άπαραλλάκτως τοΰ πρω
τοτύπου έξεδόθη δίς, πρώτον έν Κωνσταντινουπόλει καί δεύτερον έν Έρμουπόλει.
Άναμφιβόλως έκλάπη1 καθό καί άποσιωπάται τό όνομα τοΰ ποιητοΰ».
6) Γ ε ώ ρ γ ι ο ν Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Λ Ιο ν ό ικ ο ν , διδασκάλου τής Τριαδικής
σχολής έν Φιλιππουπόλει, ’Ανθολογία πάσης τής ένιαυσίου έκλησιαστικής ακολου
θίας, εσπερινού, όρθρου τε καί λειτουργίας, τής τε μεγάλης τεσσαρακοστής καί τοΰ
Πάσχα. Μελισθεΐσα πσρά διαφόρων μουσικών παλαιών τε καί νέων κατ’ έκλογήν
τών εμμελεστέρων καί γλαφυρωτέρων μαθημάτων. Νΰν τό. πρώτον έκδοθεΐσα είς
τύπον δι’ έρυθρών σημείιον. Έ ν Κωνσταντινουπόλει, 1846. Έ ν τώ τέλει επισυνά
πτονται καί τινα σχολικά άσματα μετά.τοΰ μέλους των.
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’Ανάργυρων, μέγας ευεργέτης της ελληνικής κοινότητος (1), Γεώργιος
ΛΜαορεδιης μεγαλέμπορος (2), πσ,ντες στυλοβάται των υπέρ πίστεως και
πατρίδος αγώνων τοΰ υποδούλου έθνους.
Άναμφιβόλως μεταξύ των από πάσης ελληνικής γής προσδραμόντων
εις τήν Ελλάδα κατά τήν έπανάστασιν αγωνιστών ήσαν και Φιλιππουπολΐται, γνωστού δντος, δτι μετά τήν άποκατάστασιν τοΰ Ελληνικού βασιλείου
δεν έπαύοντο, κατ’ εθνικήν παράδοσιν, θητεύοντες εν τώ ελληνική) στρατφ,
δπως κτήσωνται τήν ελληνικήν ιθαγένειαν και προσερχόμενοι προθΰμως ως
εθελονταί κατά πάσαν τής πατρίδος ανάγκην χάριν τής πραγματώσεως τής
ελληνικής ιδέας. Ούτως ικανοί μετέσχον των Κρητικών έπαναστάσειυν τοΰ
1866 και 1866, πολλοί δέ τής έπιστρατεΰσεως τοΰ 1886, τοΰ πολέμου τοΰ
1897, τών Βαλκανικιϋν πολέμων τοΰ 1912-1913 καί τοΰ Μικρασιατικού άγώνος. Τούτων μνημονευτέοι οί άληστου μνήμης τελειόφοιτοι τών Ζαριφείων διδασκαλείων Γεώργιος Παπαλάμπρου, λοχαγός πεζικού, υιός τοΰ αίδεσιμωτάτου εφημερίου τοΰ ιερού ναού τοΰ αγίου Κωνσταντίνου εν
Φιλιππουπόλει, πατρός Λάμπρου, πεσών ήρωϊκώς εν τή αιματηρά μά-*2

1) Ή λογιότης τοΰ φιλοπάτριδος ανδρός καταφαίνεται έκ τής εκτενούς αντι
γράφου αύτοϋ διαθήκης από τοΰ έτους 1852, εύρεθείσης έν τοΐς έγγράφοις τής έν
Φιλιππουπόλει οικογένειας τών Γκιουμουσγερδανέων, ής ό _Μιχαλάκις βέη οόρίσθη
υπό τοΰ διαθέτου εΙς έκ τών τεσσάρων εκτελεστών της. Ή διαθήκη καταλαμβάνουσα τέσσαρας μεγάλας σελίδας πυκνώς καί εύαναγνώστως γεγραμμένας είναι συν
τεταγμένη έν καθαρευούση γλώσση, άιρόγως από τε συντακτικής καί ορθογραφικής
άπόψεως. Δείγμα δέ τής στιχουργικής δεξιοτεχνίας τοΰ ανδρός παρατίθεμαι *νταΰθα καί τό ακόλουθον ίαμβεϊον έπίγραμμα,κεχαραγμένον έπί μαρμάρινης κρήνης
κατασκευασθείσης έν τή αυλή τής μονής, ής έπί έτη μέχρι τοΰ θανάτου του ήγου"
μένευεν :
«Πηγήν Σιλωάμ καί στοάν Σολομώντος
καί δρόσον βλύζουσαν γλυκερόν νάμσ
ό Νικόδημος τήνδε αρχιμανδρίτης,
έκ τής Φιλίππου σειράν έλκων τοΰ γένους
καί προστατεύων τής μονής παναισίως
άδρρ δαπάνη πάλαι έξαρθρωθεΐσαν
εις κάλλος άνήγειρε θείφ συνάρσει».
«Νικόδημε τών πόνων μισθούς δέχου. 1830, Αύγουστου 24»,
(2) ’Απόγονος Βυξαντιακής οικογένειας, ού πρόγονος ήτο ό αρχών λογοθέτης
Κωνσταντίνος Μαυρουδόγλου διατελέσας πρωτομαίστωρ τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών Άμπατζήδων (1730-1733), (ΐδε Ιί· Μ υρτ· Ά π ο ά τ ο λ ίο ο υ Θρφκικά,
τόμ. II, έτ. 1929, σελ. 351). Γλωσσομαθής έφιλοξένησεν έν τφ άρχοντικώ του οΐκφ
τον έκ Φιλιππουπόλεως διαβάντα έν έτει 1833 Γάλλον ποιητήν Άλφυνσον Λαμαρτΐνον (ΐδε Alf. de Lamertine, voyage eu Orient, 1831 - 1833, σελ. 250-252, Paris,
τόμ. II, έτ. ι 88ι).
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χϊ) των Καϊλαρίων και ό Δημήτριος Ά θ . Θωμά, άντισυνταγματάρχης του
πεζικού, συγγενής των ευπατριδών Γκιουμουσγερδάνη, ΰποκΰψας έκ των κα
κουχιών εν τφ Μικρασιατική) μετώπφ, άμφότεροι πρφην αξιωματικοί τοϋ
βουλγαρικού στρατού, δν κατέλιπον, δπως ύπηρετήσωσιν εις την πατρίδα
αυτών.
Πιθανώς τινες τών αγωνιστών Φιλιππουπολιτών συγκατελέγοντο εν τή
τάξει τών άτακτων εκ Βουλγαρίας λεγομένων Ιππέων, ών ηγείτο ό γενναίος
οπλαρχηγός καί είτα υπασπιστής τοΰ πρώτου βασιλέως τών Ελλήνων ’Ό θωνος Χατζηχρήστος, ό έκ τών περιχώρων τής Φιλιππουπόλεως δρμώμενος,
τελείως δέ έξελληνισθεις, ου ή κατά τον αγώνα δράσις έν τε τή Πελοποννήσψ, τή άνατολ. καί δυτική Στερεά Έλλάδι είναι γνωστή έκ τής ιστορίας (1).
Δυστυχώς δμως τα ονόματα τών ήρώων εκείνων, ώσπερ καί μυριάδων άλ
λων, παρέμειναν ήμίν άγνωστα. Τό βέβαιον είναι δτι τινες τών μεγαλεμπόρων Φιλιππουπολιτών τών τε ταξειδευόντων δι’ υποθέσεις των καί των έγκαθεσταμένων έν τή Αύστρουγγαρίςι καί τή Ρωσίρ έγένοντο μέλη τής Φιλι
κής εταιρείας, προσενεγκόντες τον οβολόν των, έν οΐς καί ό έν Μόσχο: ’Αν
τώνιος Κομιζόπουλος, περί ου θά εΐπωμεν ολίγα, έξ αφορμής αύτογράφου
του προς τούς συμπολίτας του, περιελθόντος έσχάτως είς τήν όψιν ημών.
'Ο ’Αντώνιος Κομιζόπουλος άνήκεν εις τήν μεγάλην οικογένειαν τών
έν Φιλιππουπόλει μεγαλεμπόρων καραμπατζήδων Κοϊμζόγλου. Ταΰτης οί
πρόγονοι έγκατέστησαν εις τήν Φιλιπποΰπολιν έκ Σαράντα ’Εκκλησιών, άρχομένου τοΰ 18ου α’ιώνος. « Ό Νικόλαος Κοϊμζής, δστις έν Μαρασίιο (2),
ήλθε προ 120 ή 130 έτών έκ Σαράντα ’Εκκλησιών μετά τών δύο ετέρων
του αδελφών, ών ό είς είναι προπάππος τοΰ περίφημου έν Όδησσώ έμπορου
Γρηγορίου Μαρασλή, ό δ’ έτερος κτίτωρ τής μητροπολιτικής έκκλησίας τής
αγίας Μαρίνης» (3). Έ κ τών αρχείων τοΰ έν Φιλιπουπόλει ρουφετίου τών
άμπατζήδων (1685-1856) (4) διαπιστοΰται, δτι ό δεύτερος αδελφός ώνομά-1

(1) Ιδε, Σ π ν ρ . Τ ρ ίκ ο ύ π η , ιστορία τής ελληνικής έπαναστάσεως, έ'κδ. β',
Λονδΐνον, 1862, τόμ. III, σελ. 109, 172, 202, τόμ. IV, 335. 358.
(2) Προάστειον τής Φιλιπουπόλεως παρά τή δεξιφ τοΰ Έβρου όχθη, έξ οΰ έλσβε τήν επωνυμίαν Μαρασλής ό εις ’Οδησσόν έγκαταστάς Γρηγόριος Κοϊμζής·
Οί κάτοικοι τοΰ προαστείου Έλληνες καί Βούλγαροι ύπήγοντο είς τήν ενορίαν τής
μητροπόλεως πρό τής οίκοδομήσεως έν σύτφ έκκλησίας (1830).
(3) Kostadiu D. Moravenow, Pamiatnik za Plovdivskoto ckristijaasko nasselinie
vil grada, (=*Υπόμνημα περί τοΰ χριστιανικού πληθυσμού τής Φιλιππουπόλεως);
συνταχθέν περί τό 1850-1860 καί έκδοΟέν τφ 1930 δαπάνη τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως υπό A. Peevv, Plovdiv, σελ. 39.
(4) Ιδε,

Μ νρ ττλ· Ά -π ο ιίτ ο λ ΐδ ο υ , Δύο έ'γγραφα έκ Φιλ]πόλεως, Θρ^κικά,
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ζετο Γεώργιος Κωνσταντίνου Κοϊμζής, άναγορευθείς μαΐστωρ άμπατζής
τφ 1732' εξ επιταφίου δε πλακός εν τγ] αυλή τής εκκλησίας τής αγίας Μαρίνης, σωζομένης μέχρι του 1855, κατά τήν μαρτυρίαν του Μωραβένωφ
ό τρίτος αδελφός ώνομάζετο ’Ι ω ά ν ν α ς ( ί) 9 χρυσοχόος τό επάγγελμα. Κατά
ταΰτα έγγονος τοΰ ενός των νεωτέρων αδελφών, πιθανώτατα του τρίτου, ήτο
ό εις ’Οδησσόν, φθίνοντος τοΰ 18ου αίώνος, μεταναστεΰσας Γρν^γόριος
Μ α ρ α σ λ ί^ ς πατήρ, οΰ ό ομώνυμος υιός είναι ό πασίγνωστος μέγας Ιω
νικός ευεργέτης και μυστικοσύμβουλος τής Ρωσσικής αΰτοκρατορικής αυλής,
τοΰ δέ δευτέρου, τοΰ Γεωργίου έγγονος δ Α ντώ νιος Κ.θμ,ΐζόπουλθς.
Τοΰ πρεσβυτέρου άδελφοΰ Νικολάου Κ. Κοϊμζή υιός ήτο δ εΰδοκιμήσας εν
τή εμπορία και δωρητής τοΰ ρουφετίου των άμπατζήδων γενόμενος Χ ρ ί σ 
τ ο ς Κ ,ο ϊμ ,ζ ή ς , άποθανών τφ 1796. Τοΰτου υιοί ήσαν ό Ν ι κ ό λ α ο ς
Χ ρ . Κ-ΟΪρ-ζ^ς, άναγορευθείς μαΐστωρ άμπατζής τω 1761, δ παροιμιώδης επί πλούτισ (2) καί φιλανθρωπία καταστάς, δαιμόνιος δέ τον εμπορι
κόν νοΰν καί μέλος τής φιλικής Εταιρίας, Χ ατζ^-Γ ίοβανν^ς Χ ρ .
ϋθϊρ.ζόγλο\>, άποθανών τω 1854, (οΰ υιός ήτο ό λόγιος έμπορος Χ α τζ^-Κ.ωβτάκις Χ ατζ^ Ίωάννοο Κ οϊμ,ζόγλοο καί έγγονος δ
κτηματίας Γιάγκος Χατζίί Ι4ωστ. Κ.ο£μ.ζόγλοο άποθανών εν Φιλιππουπόλει τφ 1917 άκληρος), καί δ Ά ρ γ ύ ρ ιο ς Χ ρ · Ι£οϊμ.ζόγλου
μεγαλέμπορος ωσαύτως, καταλιπών πέντε υιούς εμπόρους πάντας, ήτοι τον
εις Βιέννην έγκαταστάντα Γεώργιον, οΰ υιός δ εν τή αυτή πόλει νΰν ζών
λόγιος κτηματίας Μιχαήλ Γεωργίοο Κ,οϊμ,ζόγλοο, τον εν τή ’Α
νατολή εμπορευόμενον Χρήστον, οΰ υιός είναι ό εν Βερολίνφ νΰν καπ
νέμπορος Ά ,ργύριος Χ ρ - Κ.οϊμ.ζόγλοο καί τούς Κ,ωατάκην,
Μιχαλάκιν καί Αναστάσιον, άποθανόντας άνευ διαδόχων.
'0 Κομιζόπουλος μετά τοΰ Άναγνωστοποΰλου, Γαλάτη καί τοΰ Σέκερη
ώνομάσθησαν δεύτεροι εν ω πρώτοι τής φιλικής εταιρίας έκλήθησαν δ Σκου
φάς, δ Τσακάλωφ καί ό Ξάνθος (I. Φιλήμονος τόμ. Α' σ. 54).
Ό ’Αντώνιος έξεπαιδεύθη έν τή ελληνική κεντρική σχολή τής πόλεως,
ώοπερ πάντες οί Κοϊμζόγλου, διακριθέντες επί φιλομαθεία, καί νεαρώτατος
άκολουθήσας τό επάγγελμα τοΰ πατρός του άνηγορεύθη, κατά τά άρχεΐα τοΰ
έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών άμπατζήδων, μαΐστωρ τφ 1783 υπό τό έ-1

τόμ. II, 1929, σελ. 330 § 5. Ή έκτύπωσις τών αρχείων ήρξατα γενομένη τή φροντίδι ήμών έν τφ Annuaire de la bibliothfique nat. a Plovdiv, 1931.
(1) K. Moraveoow, αυτόθι. σελ. 99.
(2) Έ ν Φιλιππουπόλει άνά τό στόμα τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ έφέρετο μέχρις έσχα
των τό : «τοΰ Χατζή Γιωβαννή τά καλά», παροιμιώδης φράσις λεγομένη έπί πλούτφ καί ευδαιμονίζω τινός.
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πώνυμον Κοϊμτζόγλου. Άτυχήσας εν τή εργασία του άπεφάσισε τώ 1800
νά έκπατρισθή προς δημιουργίαν καλυτέρου μέλλοντος, μεταβαίνων εις την
δμόδοξον Ρωσίαν, δπου πρό τινων ετών εΐχεν έγκαταστή δ συγγενής του και
φίλος Γρηγόριος Μαρασλής. Λέγεται δτι στερούμενος επαρκών χρημάτων
διά την οδοιπορίαν του είσήλθε νΰκτωρ είς τον παλαιόν ναόν τής ενορίας
του, του αγίου Δημητρίου, κείμενον επί του λόφου τών Σχοινοβατών, και
μετά κατανυκτικήν προσευχήν άφήρησε την πολύτιμον χρυσήν κανδήλαν, την
πρό τής είκόνος του 'Αγίου εξηρτημένην, υποσχόμενος μετά δακρύων εις τον
άγιον, δτι θ 123*άποδώση αυτήν πολυτιμοτέραν, άνακτίζων άμα καί τον ναόν
καλλιπρεπέστερον και προικίζων αυτόν, εάν επιτυχή έν τή ξένη. Μεταμφιεσ
τείς δέ εις Γενίτσαρον προς ασφάλειαν καί παραπλάνησιν τών γνωρίμων
του εξήλθε τής πόλεως λάθρα, συνοδευθείς υπό μόνου τοϋ μητρόθεν συγγενούς
του Κοσμά, πάππου πατρόθεν του χαράσσοντος τάς γραμμάς ταΰτας, δστις
έφερε και τάς μικράς άποσκευάς του γενιτσάρου ’Αντωνίου, άγγαρευθε'ις δή
θεν μέχρι τοΰ πέρα.ν του ποταμού προςχστείου Καρσί-άκά. Έ κεΐθεν άναβάς
τοϋ προητοιμασμένου δΓ αυτόν ίππου υπό Μωαμεθανού φίλου του διά τοϋ
Αίμου και τής Βλαχίας άπήλθεν εις τήν Ρωσίαν καί έγκατέστη εν τή Μόσχρ
υπό τό όνομα Κομιζόπουλος, εξελληνίσας οΰτω τό τουρκώνυμον Κοϊμζόγλου
Κομίζογλου. (1)
Έ ν Μόσχφ δ Κομιζόπουλος ως έμπορος ηύδοκίμησε, διακαιόμενος δέ
υπό θερμής προς τήν πίστιν καί τήν πατρίδα αγάπης μυεϊται εις τήν ε
ταιρείαν τών φιλικών ύπ’ αϋτοϋ τοΰ θεμελιιοτοϋ αυτής Νικολάου Σκουφά
άναβάντος εξ Όδησσοϋ είς Μόσχαν προς διάδοσιν αυτής (1815) καί γίνεται
εις τών πρώτων συμπρακτόρων αϋτοϋ. Μετά δέ τον μετ’ ολίγον χρόνον πρό
ωρον τοϋ Σκουφά θάνατον μεταξύ τών οκτώ πρώτων μελών τών ιθυνόν
των τά τής εταιρείας, ως μυστική αρχή, ήτοι τοϋ Τσακάλωφ, Ξάνθου, Γαζή
Άναγνωστοπούλου, Σέκερη, Πατσιμάδη, Λεβέντη, κατ’ έγγραφον τής εται
ρείας από 22 7βρ. 1818 συγκατελέγετο δ Κομιζόπουλος (2). Είναι γνωστόν
τό έργον τής Φιλικής εταιρείας υπό τήν άκάματον ενέργειαν καί μεγάλην
(1) 'Ωσαύτως Κ ο μ ιζ ό π ο υ λ ο ς μετωνομάσθη βραδύτεοον καί ό προμνημονευτείς
της αυτής οίκογενείας Μ ι^ α λά κ η ς * Α ρ γ υ ρ ·Ιίο ϊμ ζό γ λ ο υ «τελειόφοιτος τοϋ έν Ά θήναις γυμνασίου, οϋ τό πτυχίον φυλάσσει έν τοϊς άρχείοις τής οίκογονείας του
καθ’ ά άνεκοίνωσέ μοι δΓ έπιστολής, ό έν Βιέννη ανεψιός του Μιχαήλ Γεωργίου
Κοϊμζόγλου, άλλ5 εϊτα έπιδούς είς τήν έμπορίαν έπανέλαβε τό Κοϊμζόγλου, δπερ έφερον πάντες οί αδελφοί του.
(2) νΙδε Σ π υ ρ. Τ ρ ικ ο υ π ιι, αυτόθι, τόμ. I, σελ. 7 καί εξής καί τό έγγραφον
τής φιλικής εταιρείας φέρον τάς ύπογραφάς τών ιθυνόντων, σελ. 314, καί Κ· Πα·
π α ρ ρ ιιγ ο π ο ΰ λ ο υ , Ιστορία τοΰ Ελληνικού έθνους, έκδοσις νεωτάτη υπό Π. Καρολίδου, τόμ. VI, σελ. 6, Ά θήναι, 1925.
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έπιτηδειότητα των άνδρών τούτων, οϊτινες έν σμικρώ χρόνου διαστήματι
κατώρθωσαν νά συναρμολογήσωσι και νά καθυπαγάγωσιν εις τινα πειθαρ
χίαν καί διεΰθυνσιν τάς άπ’ αιώνος προϋπαρχοΰσας διαθέσεις καί δυνάμεις
του έθνους, αϊτινες πρότερον ένήργουν άσυναρτήτως καί ενίοτε ούχί έν συνειδήσει τοΰ σκοπού, δν έπεδίωκον (1). Ό Κομιζόπουλος ώς φιλικός δεν περιώδευσεν ουδέ κατήλθεν εις την Ελλάδα άρξαμένου τοΰ άγώνος,άλλά παρέμεινεν εν Μόσχα μέχρι τέλους τής ζωής του ένεκα των εμπορικών υποθέ
σεων καί τής ηλικίας του, ερχόμενος αρωγός κατά δύναμιν εις τον εθνικόν
αγώνα. (2)
"Οτε δέ είδε τό τμήμα τής ελληνικής πατρίδος άπελευθερωθέν καί άποτελέσαν ανεξάρτητον βασίλειον, τότε απαλλαγείς τών περί τον αγώνα περισ
πασμών του έστρεφε την προσοχήν του προς τήν υπόδουλον γενέτειραν καί
έξεπλήρωσε τήν ήν έδωκεν εις τον άγιον Δημήτριον ίεράν ύπόσχεσιν.Τή γεν
ναία αρωγή αυτοΰ «ζήλφ εύσεβεϊ τών ενοριτών εκ βάθρων άνψκοδόμηται
τφ 1830, Μαρτ. 1δ» κατ’ επιγραφήν έπί έντετοιχισμένης πλακός άνωθι τής
άψίδος τοΰ αγίου βήματος δ ένοριακός του ναός τοΰ αγίου Δημητρίου, δν
καί έπροίκισε διά κεφαλαίου, δπο^ς εκ τών ετησίων τόκων του διατηρήται εΰπρεπώς. Χαλκογραφίαι τοΰ ναοΰ έκτυπωθεΐσαι υπό τοΰ χορηγοΰ αυτοΰ έν
Μόσχφ τφ 1832 διενεμήθησαν εις τούς συμπολίτας του. (3) Βραδΰτερον δέ
άδρφ δαπάνη ετέρου ένορίτου, βαίνοντος έπί τά ίχνη τοΰ Κομιζοποΰλου, έφιλοτεχνήθη υπό τοΰ εξ Ελλάδος μετακληθέντος καλλιτέχνου Ά . Καλουμένου τό λαμπρόν μαρμάρινον τέμπλον, ό άμβων, ό αρχιερατικός θρόνος
καί ό λοιπός μαρμάρινος διάκοσμος τοΰ ναοΰ, ώς μαρτυρεΐται έξ επιγραφής
σφζομένης είσέτι κάτωθι τής είκόνος τοΰ αγίου Δημητρίου έπί τοΰ τέμπλου:
«Τό λαμπρόν τοΰτο τέμπλον άνηγέρθη δαπάνη τοΰ αοιδίμου Ίωάννου Γε
ωργίου Πολίτου εις μνημόσυνον αιώνιον, έν έ'τει σωτηρίφ 1869», περαιτέρω
δέ υπό τήν εικόνα τής Θεομήτορος «έργον Α. Καλουμένου».
Ό Κομιζόπουλος προς τή γενναίρ εις τον ναόν τής ενορίας του αρωγή
διεκόσμησε καί τό τέμπλον αυτοΰ, ξυλόγλυπτον τότε, δι9 εημεγέθων αργυ
ρών κανδηλών ρωσικής κατασκευής καί διά μεγάλης είκόνος τοΰ αγίου Ά ν - 123

(1) Κ· Π απαρρηγοποίτλου, τά διδακτικώτερα πορίσματα τής Ιστορίας τοΰ
'Ελληνικοί) έθνους, σελ. 547 καί εξής.
(2) Έ κ τοΰ αρχείου όμως τοΰ Διονυσίου Ρώμα τοΰ υπό τοΰ Δ. Γρ. Καμπούρογλου δημοσιευθέντος μανθάνομεν δτι κατήλθεν είς Τεργέστην τφ 1819 καί παρέμεινεν έν τφ λοιμοκαθαρτήρια) έπί 40 ήμέρας καί έγραψε προς τόν Ρώμαν νά είσ1*
πράξη χρηματικόν τι ποσόν παρά Χίου εμπόρου καί έπέστρεψε πάλην είς Ρωσίάν.
(3) Άντίτυπον διασφξεταΐ'έν τοΐς χειρογράφοις τής εθνικής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως (50Χ64 έκ. ύπ’ άριθ. 260.
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τωνίου, έργου δνομαστοΰ Ρώσου άγιογράφου. Ά λλ’ ό φιλόθρησκος άνήρ
μή έπιλανθανόμενος και των άλλων ναών τής γενετείρας του άπέστειλεν εις
αυτούς κανδήλας, εικόνας και ιερά σκεύη, εις δέ τον μητροπολιτικόν τής
αγίας Μαρίνης ναόν μέγα βαρύτιμον Εύαγγέλιον μετά χρυσοτεύκτου και πολυτίμοις λίθοις και άδάμασι διακοσμητου περιβλήματος, (1) ου χρήσις έγίνετο μόνον κατά τάς μεγάλας δεσποτικάς εορτάς. (2) 'Ωσαύτως εδωρήσατο
εϊς την ίεράν ελληνικήν μητρόπολιν χρυσήν και λιθοκόλλητον βαρύτιμον
αρχιερατικήν μίτραν προς χρήσιν τοΰ εκάστοτε Έλληνος μητροπολίτου (3).
Μετ’ ολίγα έτη οΐ ενορΐται τού παρακειμένου επί τοΰ λόφου Εύμολπιάδος ναού τής κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τοΰ επικαλούμενου τής Παναγίας,
φιλοτιμηθέντες, δπως άνεγείρωσι και αυτοί καλλιπρεπή τον ναόν των κατά
τό σχέδιον τοΰ νεόκτιστου ναοΰ τοΰ αγίου Δημητρίου κατηδάφισαν τον παλαιότατον ναόν των καί άρξάμενοι τώ 1844 ανοικοδομοΰντες αυτόν εκ βά
θρων ήτήσαντο καί τήν αρωγήν τοΰ Κομιζοπούλου. Ό φιλόπατρις καί φι
λόθρησκος άνήρ δεν εφάνη γενναιόδωρος, ως ήλπίζετο, άποστείλας μικράν
μόνον συνδρομήν μετά τής ακολούθου αύτογράφου επιστολής (4).
«Εύγενέστατοι Κύριοι,
Τήν από τάς 15 τοΰ ’Ιανουάριου μηνός τοΰ παρόντος χρόνου ποθη
τήν μοι επιστολήν σας ελαβον καί εξ αυτής ϊδον μετ’ εύχαρ^στήσεως ότι
κτίζετε τον θειον ναόν εκ θεμελίων κατά τό σχέδιον τοΰ θείου ναοΰ τής
ποτέ ’Ενορίας αου τοΰ αγίου Δημητρίου. ’Επαινώ τον ζήλον σας εις τά
καλά έργα καί ή χάρις τής ύπεραγίας Θεοτόκου νά σάς βοηθήση.
’Ά ν καί ικανούς χρόνους ήδη λείπω από τήν φίλην πατρίδα καί ουδέ
ελπίδα έχω νά τήν ξαναΐδω, ή αγάπη δμως προς αυτήν καί τό σέβας προς
τούς έντιμους καί αγαθούς συμπολίτας μου πάντοτε διατηρ^ται καί επιθυμώ 1234
(1) Konstadin D. Moravenow, αυτόθι, σελ. 103.
(2) *Ίδε καί Λ άμπρου *Ενυάλ.η, «Ελληνισμός», Άθήναι, έτ. 1929, σελ. 636.
(3) Τό τε Εύαγγέλιον καί ή αρχιερατική μίτρα σφζονται νϋν έν τφ ναφ τής
αγίας Μαρίνης. Ταϋτα οΐ νϋν Βούλγαροι ομόδοξοι ενορΐται προσπαθοΰσιν, ώς μαν
θάνω, νά διαφυλάξωσιν από τής απληστίας μεγαλοσχήμου Έλληνοφάγου κληρικού,
βουλομένου νά οίκειοποιηθή αυτά.
(4) Ή επιστολή αυτή εύρέθη έν τοΐς έγγράφοις τής οικογένειας Γκιουμοΰς—
γερδάνη. Είναι αύτόγραφος μετά καθαρού γραφικού χαρακτήρος καί καταλαμβάνει
μ ία ν δλην σελίδα. Έ ν τή εκτυπώσει της διετηρήθησαν αί όλίγαι άνορθογραφίαι ύπογραμμιζόμεναι, τό δέ κ τ ίζ ο ν τ ο ς πιθανώς κατά lapsus calami έγράφη αντί τοΰ
κ τ τ ζ ο μ έ ν ο ν · ‘Οπωσδήποτε είναι αυτή τρανόν δείγμα τής φιλοπατρίας καί έλληνομαθείας τοΰ άνδρός, καί επί γίιραά» ο ύδφ , ξώντος άπό ήμίσεως σχεδόν αίώνος
μεταξύ άλλογλώσοων καί αλλοφύλων.
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νά ακούω την ευημερίαν σας- και τον προς τά καλά τής πατρίδος ζήλόν σας.
Διό και ευχαρίστως δέχομαι τό πρόσκλ&μά σας, έντιμοι συμπολΐται, και
νά μεθέξω καί εγώ μέ τό κατά δΰναμίν μου είς τον κοινόν ιερόν ζήλόν σας
τοΰ κτίζοντοξ ήδη ιερού ναοΰ.
Γράφω προς τούς εύγενεστάτους κυρίους Πασχάλην καί Κωνσταντίνον
Παππαδάτους νά σάς μετρήσουν διά λογαριασμόν μου τουρκκιΛά γρόσια χί
λια δίδοντας τους τήν άνήκουσαν άπόδειξιν νά μοί την. εξαποστείλουν.
'Ως προς τάς χρείας σας γνωρίζω, ότι ασήμαντος είναι ή προσφορά μοί)
αλλά καί τον οβολόν τής χήρας έδέξατο ό Κύριος. Διό καί παρακαλώ νά δεχθήτε εύμενώς τήν μικράν ταύτην προσφοράν μου.
Εύχομαι δέ προς τον Κύριον καί τήν ύπεραγίαν Θεοτόκον νά σάς εν
δυνάμωση διά νά τελειώσετε τούτο τό αγαθόν καί θεάρεστον εργον καί νά
άνταμείψη τήν προθυμίαν καί τον ζήλόν σας.
Σάς συγχαίρομαι καί μέ τήν ζωηφόρον άνάστασιν τού Κυρίου μας Επι
θυμώντας σας νά τήν πανηγυρίσετε φαιδρώς καί χαρμοσύνως είς έτη
πολλά.
Καί μέ όλην τήν βαθυτάτην υπόλεοψιν έχω τήν τιμήν νά διαμένω τής
εύγενείας σας προθυμότατος δούλος.
Μόσκβα 17 ’Απριλλίου 1845.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

«Προς τούς εύγενεστάτους Κυρίους Επιτρόπους καί Ένορίτας τού θείου
ναού τής ύπεραγίας Θεοτόκου, έπονομαζομένου τής Παναγίας.
Είς Φιλιππούπολιν.»
'Ο Κομιζόπουλος μεθ3 όλον. το φιλόφρον τής παρατιθέμενης επιστολής
δέν ήθέλησε προφανώς νά υποστήριξή τήν άνοικοδόμησιν τού %αού γενναί
ους είτε διότι έκρινε περιττήν τήν άνέγερσιν καί άλλου μεγαλοπρεπούς ναού
επί τής άκροπόλεως εκατόν βήματα μακράν τού ναού τού αγίου Δημητρίου,
δυναμένου λίαν άνέτως νά έπαρκέση είς τάς άνάγκας τών ενοριτών άμφοτέρων τών ναών είτε διότι έκρινε περιττήν γενναιοτέραν αρωγήν είς ναόν, ούτινος ενορΐται ήσαν οί εκατομμυριούχοι ΐΑ π εγ λ Ο ίτσ ί^ ες (1) Δημήτριος
Μήτσορας Μετσοβίτης καί ό Στογιάννης Θεοδώρου Τσαλίκογλου (Τσαλίκωφ) καί ικανοί άλλοι μεγαλέμποροι. Μετά έν όμως έτος, πυρποληθείσης τής1
(1)
Ή λ. τουρκική έκ τοΰ ^ ιπ ίγ λ ίν .. Ουτω έλέγοντο οί έξοονούμενοι παρά τής
τουρκικής κυβερνήσεως τον φόρον τών αιγοπροβάτων τής βαλκανικής χερσοννήσου.
Έ κ τούτου πολλοί τζο ρ η π α τζΐιδ ες (αύΰ'ένται) έν Φιλιππουπόλει έπλουτίσΦησαν.
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κεντρικής ελληνικής σχολής κατά την μεγάλην πυρχαϊάν τής πόλεως τφ 1846
μετά του πλείστου μέρους τής έν αυτή πλουσίας εις κώδικας αρχαίων συγ
γραφέων καί εκκλησιαστικών πατέρων βιβλιοθήκης, προσήνεγκεν γενναιον
χρηματικόν ποσόν προς ανέγερσίν της καί την βιβλιοθήκην αυτής έφρόντισε
νά πλουτίση διά δωρεάς πολλών βιβλίων γενομένης υπό τής κυρίας Μαυροκορδάτου ίΐ).
Ό Κομιτζόπουλος άπέθανεν έν Μόσχοι άγαμος έν βαθεϊ γήρατι προ
του 1850. Έκληροδότησε δέ μέρος τής περιουσίας του περιδέσας εις ομολο
γίας τής Ε θ νικ ή ς τής Ελλάδος Τραπέζης εις την έν Ά θή να ις υπό τών
αδελφών Γεωργίου και Μάνθου Ριζαρών ιδρυθεΐσαν τφ 1842 έκκλησιαστικήν Ριζάριον σχολήν, όπως έκ τών τόκων αυτής έκπαιδεΰηται ώς υπότροφος
νέος τις έκ Φιλιππουπόλεως και τών περιχώρων αυτής υπό τον όρον νά
υπηρέτηση εις τον ελληνισμόν τής βορείου Θράκης ώς ιερευς καί διδάσκα
λος. "Ενεκα δέ τής ΰπερτιμηθείσης αξίας τών ομολογιών τής Ε θ νικ ή ς Τρα
πέζης κατά τά τελευταία έτη, άποφάσει του διοικητικού συμβουλίου τής σχο
λής, μετ’ένέργειαν τοΰ Φιλιππουπολίτου καί υποτρόφου αυτής διδάκτορος τής
Θεολογίας του καθηγητου Νικολάου Τσιγκερίδου αντί ενός προσελαμβάνοντο
δυο υπότροφοι καταγόμενοι έκ τής βορείου Θρφκης (2). Αυτή ήτο ή τελευ-12

(1) "Ιδε Κ» M v p t. *Λ ·ποότολίδου, Θρςικικά, τόμ, II, 1929, σελ. 113, σημ. 1.
(2) Διά τοϋ κληροδοτήματος τούτου πολλοί μέχρι τοΰδε τών έκ τής βορειοδτιτικής Θράκης Ελλήνων διήνυσαν ώς υπότροφοι τήν μέσην έκπαίδευσίν των έν τή
Ριζαρείφ σχολή. Τούτων δύο μόνον έγένοντο Ιερείς καί διδάσκαλοι, οΐ Φιλιπποπολΐται Γεώργιος Τζωαννόπουλος, έφημέριος τοϋ ναοΰ τοϋ αγίου Δημητρίου καί διδά
σκαλος τής ελληνικής κεντρικής σχολής καί Ιωάννης Μακούλης, διδάσκαλος έν τή
αυτή σχολή καί είτα ίερεΰς έν Κύπρο), διδάσκαλοι δέ χωρίς νά ίερωθώσιν οί Φιλιππουπολΐται Γεώργιος Δημητριάδης, ό θεολόγος Νικόλαος Τσιγκερίδης καί 6 Ποιμενίδης, ό Στενιμαχίτης φιλόλογος Γεώργιος Μουσαίος καί ό Βουδενώτης θεολόγος
Άργύριος Πολυχρονίδης. Πάντες δέ οί λοιποί τών μέχρι τοΰ 190G άποφοιτησάντων
τής σχολής έτρέποντο, παρά τάς προς τό κληροδότημα υποχρεώσεις των, εις άλλα
επαγγέλματα. "Αγνωστόν μοι, πώς διατίθεται νΰν τό κληροδότημα μετά τήν κατάλυσιν τής Έλλην. Κοινότητος Φιλιππουπόλεως.
Ό ναός τής Παναγίας είναι ό πρώτος τών έν Φιλιππουπόλει ελληνικών ναών
άρπαγείς υπό τών όμοδόξων Βουλγάρων τφ 1852 έπί τή προφάσει ότι εις τήν έκ βά
θρων άνοικοδόμησιν αύτοϋ τφ 1844 συνέδραμον κατά τό πλεϊστον αυτοί, καθ’ όσον
ένορϊται αύτοϋ ήσαν οί Βούλγαροι ζάπ?α)υτοι μπεγλικτζήδες Τσαλίκογλου, οί μεγαλέμποροι Γκέσογλου καί άλλοι τινές, μέγα ίσχύοντες παρά τε τή 'Υψηλή Πύλη καί
τοΐς Πατριαρχείοις. Έ κ τούτου έπετράπη υπό τής έκκλησιαστικής αρχής νά τελήτα1
έν αύτφ ή λειτουργία καί σλαυιστί χάριν τών Βουλγάρων Φιλιππουπολιτών πσρά
τάς διαμαρτυρίας καί τούς αγώνας τών Ελλήνων, προσπαθούντων νά διατηρήσωσιν
έν ταϊς χερσί των τά άπ’ αιώνων ευαγή των ιδρύματα καί τήν έν αύτοΐς γλώσσαν
τών πατέρων των. Οϊ Έλληνες ένορϊται τοΰ ναοΰ, συμποσούμενοι είς 39 οικογένειας

Λόγιοι Θράκης

139

ταία εθνική πράξις του φιλόθρησκου καί φιλοποίτριδος άνδρός, μεγάλου ευ
εργέτου τής ελληνικής ποτέ κοινότητος Φιλιππουπόλεως.

α ς I . ' ]Μτε£ρ?Ι<χ,<§
Και οΰτος δυνατόν νά καταταχθή μεταξύ των λογιών Φιλιππουπολιτων
τοϋ παρελθόντος αιώνος, διότι μετά τήν λήψιν του ιατρικού του πτυχίου έγκατ’ αναφοράν πρός τά Πατριαρχεία', μή ανεχόμενοι τήν σλαυικήν γλώσσαν προέτειναν είς τούς Βουλγάρους συνενορίτας των ν’ άποδώσωσιν αύτοΐς άσμενοι τά δοθέντα χρήματα πρός άνάκτισιν τοϋ ναοΰ, όπως άποχωρήσωσιν ως μειονοψηφία τήΓ
ένορίας καί κτίσωσιν έτερον ναόν ίδιον' άλλ’ οί Βούλγαροι δεν έδέξαντο τήν πρότασιν,διότι ήτο αδύνατον διά τοϋ ευτελούς ποσού τής~άρωγής των 190 ’Οθωμανικών
λιρών, νά ίδρύσωσι περικαλλή Λαόν ως τύν καταληφθέντα, καθ’ ά εκ τού. κωδικός
τοϋ ναού καταφαίνεται : «Οί Βούλγαροι 19 χιλιάδας γροσίων δεδώκασιν ώς συν
δρομήν είς τήν άνέγερσιν καί άντ* αύτών είλήφασι στασίδια διά τάς γυναϊκάς των.
Φιλιππούπολις, 13 ’Ιανουάριου 1860, ό επίτροπος Σωτήρ. Κ. Τσικέρδέκης».' ("Ιδεί
’Α μ ε ρ ο λ η π τ ο ν , Περί τού τρόπου καί τών μέσων, δι’ &y πρόκειται νά μεταβληθή
ή Φιλιππούπολις είς Πλόβδιφ, Ά θήναι, έτ. I860, φύλλ. α', σελ. 22). 'Ο επί τής άκροπόλεως ούτος ναός ήτο παλαιότατος, κτισθείς υπό τινος'Άμάντου> θάψαντος έν
αύτφ τό θυγάτριόν του Έπιφάνιον κατ’ επιγραφήν επί πλακός εύρεθεΐσαν υπό τό
Ιερόν σύνθρονον κατά τήν τελευταίάν άνοικοδόμησίν του έκ βάθρων. ("Ιδε, Κο
Μ νρτ. βΑ π ο ά το λ ίδ ο υ , Θρφκικά, τόμ. II, έτ. 1929, σελ. 318, σημ. 1). *0 έν έτει
1578 διελθών τής πύλεως Gerlach έπισκεψάμενος αυτόν περιγράφει ώς εξής : «’Επί
τού τρίτου λόφου (δηλ. τής Εύμολπιάδος) εύρίσκεται παλαιά τις μικρά εκκλησία
ελληνική, έφ’ ής είναι έζωγραφημένος ό άγιος ’Ελευθέριος καί άλλοι άγιοι' εντός
δ’ αυτού υπάρχει τοιχογραφία παριστώσα ολόκληρον τελετήν. ’Επί τής κεφαλής του
φέρει τις προσφοράν έν μανδυλίφ, εκατέρωθεν δ’ αυτού πορεύονται έντεΰθεν μέν
δύο κρατούντας λαμπάδας, έκεϊθεν δέ έτεροι δύο κρατούντες κυκλοτερείς δίσκους,
όπισθεν δ’ ακολουθεί άλλος φέρων δισκοποτήριον έπικεκαλυμμένον διά μανδήλας,
μεθ’ δν έτερος φέρων κανδήλαν. "Ανωθεν τής όλης τοιχογραφίας υπάρχει έπιγραφή
τις—άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ—καί άλλα τινά». (Perioditschesko spisanie,
τόμ. V I , έτ. 1883, Sredets, σελ. 108-111, μετάφρασις βουλγαρική Jirecek έκ τού οδοι
πορικού, όπερ έξέδωκεν ό Samuel Gerlach, έν έτει 1674, έν Frankfurt). Τω 1698 άνεκτίσθη αΰθις καί έζωγραφήθη δαπάνη καί φροντίδι τού ρήτορος ’Ανδρονίκου, οΰτινος, ώς καί τών μελών τής οικογένειας του, αί εικόνες ήσαν έζωγραφημέναι έπί
τών τοίχων τοϋ νάρθηκος καί διετηροΰντο ζωηραί μέχρι τής έκ βάθρο)ν τφ 1844
άνοικοδομήσεώς του μετά τής έπί τής θύρας τοϋ νάρθηκος έπιγραφής, ής ευτυχώς
τά κυριώτερα μέρη, λίαν έκτεταμένης οϋσης διεφύλαξεν ό Τσουκαλάς. (Ίδ ε, Κ·
Μ νρτ· *Α π ο ιίτο ^ίδο υ, αυτόθι). ’Εν έτει 1844 κατεδαφισθείς αΰθις άνηγέρθη λι
θόκτιστος κατά τό σχέδιον τού ναοΰ τού αγίου Δημητρίου τή συνδρομή τών Ελλή
νων Φιλιππουπολιτών, δόντων τών Βουλγάρων μόνον 190 λίρας πρός αγοράν στασιδίων διά τάς γυναΐκάς των. ’Από τού έτους 1872 διατελεΐ μητροπολιτικός τών
Βουλγάρων ναός καί έν τή αυλή αυτού είναι οί τάφοι τών πρώτων Βουλγάρων μη
τροπολιτών τής Πλόβδιφ, Παναρέτου καί Ναθανιήλ.
'

κατέστη εις τήν Φιλιπποΰπολιν, όπου έξήσκησε τήν θείαν του ’Ασκληπιού τέ
χνην μέχρι του θανάτου του, πολλαπλώς έθνικώς δράσας καί μεγάλης ΰπολήψεως άπολαΰων παρ’ άπασι τοϊς συμπολίταις. Έ γεννήθη τη 12 Δεκέμ
βριον 1800 έν Βελβενδω τής Θεσσαλίας από πατρός ίερέως καί πρωτοπρεσβυ
τέρου Ίωάννου μητρός δε Ναζής Δήμου. Τήν έκπαίδευσίν του συνετέλεσεν
έν τφ άκμάζοντι τότε Έ λληνικφσχολείφ τής πατρίδος του υπό τον σοφολογιώτατον έν ίερεΰσι κύριον Νικόλαον X' Τριαντάφυλλου, «ου ή καλοκαγαθία, έπιμέλεια καί αί μέγισται προς έμέ εΰεργεσίαι δεν θέλουν έξαλειφθή
από τήν μνήμην μου μέχρι τελευταίας εισπνοής» (1) κατά τους λόγους αύτοΰ
τούτον.
Α πολυθείς τής σχολής τφ 1820 διετέλεσε διδάσκαλος των Ελληνικών
είς τήν^ πλησίον τή γενετείρα του κώμην Καταφΰγιον έπί δΰο έτη, έξ ής παθοΰσή'ς κατά τήν ελληνικήν έπανάστασιν υπό των Τούρκων, κατέφυγεν εις
Ζέμονα, δπου έδίδαξεν έν τή ελληνική αυτής σχολή έτερα δΰο έτη 1822-24.
Έ κεΐθεν μετέβη εις Πέστην τής Ουγγαρίας καί έκμαθών τήν Λατινικήν έφοίτησεν είς τήν ιατρικήν σχολήν έπί τέσσαρα έτη. Κατόπιν έγκατέστη είς
Βιέννην ως διδάσκαλος των ανεψιών του ζάπλουτου καί φιλογένοΰς Μάρ
κου Καρζιά, έξασκοΰμενος άμα είς τάς κλινικάς τής ιατρικής, χειρουργικής
οφθαλμολογίας καί μαιευτικής έπί δΰο σχεδόν έτη. Τή 9 ’Ιουλίου 1830 άνηγορεΰθη διδάκτωρ τής ιατρικής υπό του Πανεπιστημίου τής έν Γερμανίρ
Χάλλης καί έγκατέστη αμέσως είς Φιλιπποΰπολιν κατά σΰστασιν τών έν Βι
έννη έμπορευομένων Φιλιππουπολιτών. Ένοσήλευσεν επιτυχώς καί τον διελθόντα τφ 1833 διά τής Φιλιππουπόλεως Γάλλον ποιητήν Άλφόνσον Λαμαρτϊνον έν τή παρά τφ Α ΐμ Φ κώμη Γενίκιοϊ. Ά πέθανε τφ 1855 έν Φιλιππουπόλει άφείς μίαν θυγατέρα, τήν έρίτιμον κυρίαν Θεοφανώ Ζήση Νέμτσογλου
ής έγγο.νος δ έν Άλεξανδρείμ ιατρός Ζήσης Δημ. Νέμτσογλου.
*Ίϊ3ργ«, α ο τ ο ΰ : Διατριβή έναίσιος ιατρική πραγματευομένη έν γένει
περί ζωής. Έ ν "Αλλη, 1830, λατινιστί καί ελληνιστί. Έ ν τφ τέλει αυτής
σΰντομος αυτοβιογραφία του συγγραφέως μέχρι του χρόνου τής είς ιατρόν
άναρρΰσεώς του.
Ό Κωνσταντίνος
Π απαδόπουλος έγεννήθη έν Φιλιππουπόλει τελευτώντος του ΙΗ αίώνος έσποΰδασεν αυτόθι καί είς Μόσχαν άπελθών έλαβε τό πτυχίον του διδάκτορος (μαγίστωρ) τής φιλολογίας. Τον
διδάσκαλον μετερχόμενος αυτόθι έγραψε «Γραμματικήν ρωσο-γραικικήν ήτοι
μέθοδον διά νά σπουδάση τις ευκόλως τήν ρωσσικήν διάλεκτον, τΰποις έκδο-1

(1) σελ. 78 τής εναισίμου διατριβής τοΰ αύτοϋ.
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θεΐσαν εις χρήσιν των ομογενών, εν Μόσχμ 1816».Ταΰτην ό φίλογενής άνήρ
άφιεροΐ τφ τότε ύπουργφ των εξωτερικών τής Ρωσσίας Κόμητι ’Ιωάννη
Α. Καποδίστρκ?. 'Ο αυτός έξέδοτο καί άλλο εργον νέοι διάλογοι ρωσο-γραικικοί Πετροΰπολις 1826.
’Ιωάννης Λ.εοντόπθ\>λος έγεννήθη εν Μυριοψΰτφ κατά τό β' ήμισυ του IIP αιώνος.’Εσποΰδασεν εν τή Μ. του Γένους σχολή υπό τον Ματ
θαίον τον Γανοχωρίτην διδάσκοντα τα γραμματικά, ως εΐπομεν, (1737-9)»
διωρίσθη ειτα διδάσκαλος έν Μυριοφΰτω καί είτα εν τή Μ. Σχολή ίσως
από τοΰ 1813 καί κατόπιν Ιδιωτικώς έν τοϊς οΐκοις επιφανών Ελλήνων.
Κληθείς δ3 ειτα υπό τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας έδίδαξεν έν τή σχολή Ραιδεστοΰ, μέχρι τοΰ 1822 καί ειτα τώ 1823 έν τή τοΰ Μυριοφΰτου. Λαβών
μέρος έν τή συντάξει τοΰ έλληνικοΰ Λεξικοΰ « Κ ,& β ω τδς» τψ 1816 εϊργάσθη ένδελεχώς καί άπέθανε τφ 1828, γέρων, ως φαίνεται έν τή είκόνι αΰτοΰ
τή προτασσομένη εις την Γραμματικήν, ήν έξέδοτο έν Κωνσταντινουπόλει
τφ 1826 (1) καί έν ή γράφων τφ Ήρακλείας Ίγνα τίφ λέγει : «γήρατι καί
τοϊς τής πονηράς τΰχης κΰμασι προσπαλαίοντα καί ου μικρόν έκλελοιπότα
καί άπαυδήσαντα». Υ!ός τοΰτου ΰπήρξεν ό τφ 1881 άποθανών επίσκοπος
Μυριοφΰτου Βρηγόριος κατά Γόδεών (Χρον. πατρ: άκαδ. σ. 210 σημ.) Περί
τοΰτου μετ’ εικόνος έγγραψεν ό Γεδεών, έν τή μνήμη Γανοχώρων.
Μ α τ θ α ίο ς έγεννήθη έν Αΐνφ μεσοΰντος τοΰ ΙΗ ' αιώνος’ έσποΰδασεν έν τή Μ. τοΰ Γένους Σχολή υπό τον Σέργιον Μακραΐον τό πρώτον διδάξαντα από τοΰ 1777-1793. Διάκονος χειροτονηθείς, κατά Γεδεών (Χρον.
πατρ. Άκαδημ. σ. 20ό) καί κατόπιν ιερεύς διωρίσθη διδάσκαλος τής έν Έ π ιβάταις σχολή; έφ’ ικανόν (1796-8), δϊτε τφ 1802. ίσως καλείται ως διδάσκα
λος είς την Μ. τοΰ Γένους σχολήν τών γραμματικών, ζών έν θαυμαστή σε
μνότητι βίου, διό καί πάντες ΰπελήπτοντο αυτόν’ άποσυιρθείς τής δημοσία
διδασκαλίας έδίδασκε κατ’ οίκον τους παΐδας τών Καλλιμαχών καί Μαύρογενών, τή προστασία τών οποίων κατά Φεβρουάριον τοΰ 1807 προχειρίζεται
μητροπολίτης Αίνου, δπου, ώς γράφει ό πολύς Σαμουήλ ό Κΰπριος «ετ
καί
έδ έδ α β κ εν η ν σ οω πώ α α
τί^ς ά ρ ε τ ^ ς » . Πολλαχώς την πατρίδα εύεργετήσας προήχθη είς μητροπολίτην Θεσσαλονίκης1

(1) Νέα οδηγός ή έγχειρίδιον περί κλίσεως, ορθογραφίας καί συντάξεως τών
’Οκτώ τοΰ λόγου μερών συλλεγέν έκ διαφόρων εγκρίτων Γραμματικών σαφώς, συντόμως καί ανελλιπώς ώς οΐόν τε. Μέρος πρώτον ιαμβικόν. «Σοφή μέλισσα άνθέων,
ών άν θέλη συνάζει κηρίον τε καί μέλι», παρά Γ. Χασιώτη περί τών δημωδών μνη
μείων, Ά θ. 1910 σ. 191.
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τφ 1821 καί τφ 1823, μην'ι Λύγοΰστω, εις 'όν θρόνον Κυζίκου ΰπου απέθανε κατ’ ’Ιούλιον τοΰ 1831, καταλιπών τά έξης έργα : α) «άντίρρησιν προς
τήν έν εϊδει απολογίας περί τής εις τό χυδαΐον ιδίωμα μεταφράσεως των ιε
ρών Γραφών, άποσταλεΐσαν τή τοΰ Χρίστου Μ. Εκκλησία έπιστολήν τοΰ
Τορνόβου Πλαρίωνος» Κωνσταντινοΰπολις 1841 β) έπανάληψις τής Λογι
κής Ευγενίου (κατά ’Αναστάσιον τον Οίκονόμον Άμπελακίων, απολογία ίστορικοκριτική έν Τριεστίφ 1814 σ. 218) γ) περιγραφήν τής Κυζίκου κατά
Γεδεών (Χρονικά Πατριαρχ. Άκαδ. σ. 207 σημ.)
Ματθαίος ο έκ Γανοχώρων έγεννήθη μεσοΰντος τοΰ ΙΗ ' αίώνος
καί μετά τά πρώτα γράμματα έσποΰδασεν ίσως έν τή Μ. τοΰ Γένους σχο
λή έν ή είτα καί έδίδαξεν κατά μέν τον Κωνστάντιον (Έλάσσονες συγγραφαί υπό Θ, Άριστοκλέους σ. 3G1) κατά τά έτη 1786-9 ή κατά Γεδεών (χρον.
πατριαρχικής ’Ακαδημίας σ. 203 1787, 88 καί 89 καί μετά ταΰτα έν Γανοχώροις 1790 κατά Παρανίκαν (Σχεδίασμα κτλ. σ. 44). (1) Τφ 1794 καί έντεΰθεν έδίδαξεν έν Μυριοφΰτφ. Κατά τον συγγραφέα Κ.Ν.Σάθαν (Νεοελλη
νική Φιλολογία σ. 615) έδίδαξε καί έν Βουκουρεστίφ. ’Άγνωστον ποΰ άπέθανε προ τοΰ 1807, δτε ό Νικόδτιμος ό Νάξιος, καλών αυτόν Μυριοφωτηνόν, αναγράψει ως μακαρίτην. Τά περί τών 4 διδασκάλων Ματθαίων συγ
χρόνων ό'ντων είναι συγκεχυμένα, ως εΐπομεν έν τοις περί σχολείων.
'Ο Ματθαίος, έκτος τής έκδεδομένης Γραμματικής, Βιέννη 1795 καί
1816 καί τοΰ περί συντάξεως (Βρετοϋ Νεολ. Φιλολ. τόμ. Β' 260, 272), Γ.
Χασιώτου, περί τών δημωδών Μνημείων, Ά θ . 1910 σ. 180-1, έγραφε καί τά
εξής :
α) Θεματογραφία καί ψυχαγωγική ερμηνεία τών στοιχείων α, β, γ τής
Ίλιάδος, Ίεροσ. βιβλ. υπό Α. Παπ. Κεραμέως Α' 364.
β) Θέματα διά στίχων ιαμβικών, αυτόθι.
γ) Επίγραμμα καί στίχοι είς τον συμπολίτην αΰτοΰ Κοσμάν (Κωστανcivov) Γανοχωρίτην, γραφέα τής βίβλου.
δ) Περί μέτρου Ιαμβικού είς 100 στίχους Ίαμβείους* έγράφη ’Ιουλίου
10 1787, αυτόθι.
ε) Τρεις έπιστολαί ίαμβικαί είς τον άνω μνημονευθέντα Κωνσταντί
νον* αυτόθι.
στ) ’Επιγράμματα 11 : είς Χριστόν, είς Θεοτόκον, είς Πρόδρομον, είς
ναόν μητροπόλεως Γάνου, εις οσίους Όνοΰφριον καί Πέτρον, είς Ζωοδόχον1
(1) Άλλα ή σχολή αυτή ίδρύθη τφ 1795 υπό τοΰ 'Ηράκλειας Μελετίου τοΰ
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Πηγήν, εις Προφήτην Ή λίαν, είς Ανάργυρους, εις Σταυρόν, εις "Αγιον
Προκόπιον, εις τον άγιον Παρθένων, έπιτΰμβιον ανδρογύνου, αυτόθι 365,
εις όρκον σωτήριον Βασιλείου τοΰ Ποστελνίκου (Σάθας Νεοελ. φιλ. σ. 615).
ζ) Ήρωελεγεΐα είς τήν χώραν των Γανοχώρων καί είς τάς έν αυτή
ΓΙηγάς, άλλα ταΰτα είσ'ιν ετέρου συμπολίτου τοΰ Ματθαίου, του Ίωάννόυ
τοΰ Μυριοφυτινού, αυτόθι.
η) Θέματα είς τό περί συντάξεως, αυτόθι 366.
θ) Έγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών . . . . έγράφη τφ
1792 κατά Μάρτιον διά χειρός τοΰ Κοσμά τοΰ Γανοχωρίτου έξεδόθη δ’ έν
Βιέννη 1795, αυτόθι 379.
ι) ΓΙερίληψις τής λογικής Ευγενίου τοΰ Βουλγάρεως, αΰτ. 382 καί 384.
ια) Μεταγλώττισις των Κατηχήσεων Θεοδώρου Στουδίτου Κώδιξ 7
Παναχράντου ’Άνδρου (Λάμπρος έν έπετηρίδι Γ ' Παρνασσοΰ 131).
ιβ) Ματθαίου Μυριοφΰτου Γανοχώρων περί συντάξεως, χάριν των
παρ.’ αΰτφ παιδείας ένεκα φοιτώντων νέων έν χειρογράφω 65 τής *1. Ε.Ε.Ε.
Ίδέ Νέον Έλληνομνήμονα τόμ. Ζ' σ. 82-3.
ιγ) Περί τής τοΰ Έρμογένους ρητορικής (Ν. Λογάδου, πρόλογος τής
τοΰ Έρμογένους ρητορικής, ής, κατά Γεδεών, έξεδόθησαν 35 τυπογραφικά
φύλλα (Χρον. Πατρ. ’Ακαδημίας σ. 205 σημ.).
Ό Μ ε-χα ή λ Ά ν α α τ ά σ & ο ς έγεννήθη έν Φιλιππουπόλει τοΰ ΙΗ'αίώνος
φθίνοντος.Διδαχθείς έν τή πατρίδι τά γράμματα άπήλθεν είς Ρωσίαν καί δή
είς Μόσχαν καί ένταΰθα έδίδασκε τήν ελληνικήν εις τε "Ελληνας καί Ρώ
σους διά τούτο προέβη καί είς σΰνταξιν α) «Γραμματικής τής Ρωσικής δια
λέκτου έρανισθείσης μετ’ έπιμελείας παρά ’Αναστασίου Μιχαήλ τοΰ έκ Φιλίππουπόλεως τής κατά τήν Θράκην καί άφιερωθείσης τή τιμίμ των έν Μόσχμ
πραγματευομένων Ρωμαίων άδελφότητι, έν Μόσχμ 1796 έν τή αΰτοκρατορική τυπογραφίμ τής Οΰνιβερσιτάς (Πανεπιστημίου β) ποιήματος Νΰξόφά
Η μέρα Ρωσίας, ως είπεν ό Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας ό Φιλιπποπολίτης τφ Βρετφ. Φαίνεται δ’ ότι έν Μόσχμ καί έν γένει έν Ρωσίμ ΰπήρχον κέντρα Θρμκών.
Έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τελευτώντος τοΰ ΙΗ ' αίώνος’ μετά τά πρώτα έν τή γειναμένη γράμματα άπήλθεν είς
Ελβετίαν καί έσποΰδασε νομικά. Θέλων όμως νά ώφελήση τους μαχομένους
Έλληνας έξέδοτο έν Γενεύη τφ 1824 έκ τοΰ γαλλικοΰ μεταφράσας τό βιβλίον : «Κοινωνική περιέχουσα τήν γυμναστικήν καί πρακτικήν τοΰ πεζικοΰ
στρατεύματος» είς 2 τόμους είς 8ον, ών ό δεύτερος κατά τον Βρετόν περί-
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έχει τά σχήματα και τούς πίνακας» Κατελθών έπί τοΰ Κυβερνήτου (1828 1831) είς τήν Ελλάδα διωρίσθη δικαστής.
Ι ω ά ν ν η ς Ι Ι α π 'κ .δ ό π ο υ λ ο ς κατήγετο εξ Άδριανουπόλεως και λό
γιος ών άπήλθεν είς 'Ιεροσόλυμα κατά τάς άρχάς ΙΘ' αιώνος, όπόθεν μεταβάς εις Δαμασκόν προέστη επί πολλά έτη των πραγμάτων του πατριαρχι
κού θρόνου ’Αντιόχειας μετά μεγάλης φήμης καί ανιδιοτέλειας ως γράφει
περί αΰτοΰ ό εκ Περιστάσειος λόγιος αρχιμανδρίτης Κύριλλος Άθανασιάδης εν τφ περιοδικά) ’Αθηνών «2Εω τηρΟ ) τοΰ 1890 σ. 257.
Έ κ Γανοχώρων κατήγετο καί ό έν'Ιεροσολΰμοις διδάσκαλος 1£οα μ.ά ς
(1820-1). Οΰτος τφ 1816 έξέδοτο εν Βιέννη Παρακλητικόν κατά τής πανώλους περιέχον τέσσαρας παρακλήσεις, δαπάναις τοΰ 'Αγίου Τάφου.ΙΙαρ’ αύτφ έδιδάχθη ό έκ Χώρας πατριάρχης ’Αντιόχειας 'Ιερόθεος (ου ίδέ τον βίον)
Ό Ι4 ο α μ .ά ς Ι4 α χ χ £ δ η ς έγεννήθη έν Γάνφ τής Θρφκης τελευτώντος τοΰ ΙΙΓ αιώνος, έσποΰδασεν έν τή πατρίδι καί είτα έν τή άκμαζοΰση
σχολή τής Χίου. Άρξαμένης τής έπαναστάσεως του 1821 κατήλθεν είς τήν
μαχομένην Ελλάδα καί ως γραμματευς τοΰ Νικολάου Μπόταση μετέσχε τών
αγώνων περί τον Άκροκόρινθον καί τήν Άκρόπολιν ’Αθηνών. Τφ 1829
ιδρυθείσης τής σχολής Εΰελπίδων έν Ναυπλίφ, προσελήφθη καθηγητής καί
είτα έν Ά θήναις, δ'που άπέθανεν ως συμβολαιογράφος τώ 1864 μεταφράσας
έκτου Λατινικού τό «μ.ω ρ£ας Έ γχώ μ ,& ο ν » τοΰ περιφήμου Όλλανδοΰ
Δεζιδερίου Εράσμου, τοΰ έφαρμόσαντος τήν άπ’ αυτοΰ κληθεϊσαν έρασμιακήν προφοράν.
Τοΰτου υιός είναι ό Ίφ & χ ρ ά τη ς
γεννηθείς έν Ά θ ή ναις τή 6 ’Ιανουάριου 1834 όπου καί έσποΰδασεν έπιμελώς τά έγκΰκλια
καί είτα έν τή στρατιωτική σχολή τών Εΰελπίδων. Άποσταλείς είτα συνεπλήρωσε τάς στρατιωτικός σπουδάς έν Βερολίνφ.Κατελθών είς τήν Ελλάδα
τφ 1867 διωρίσθη αξιωματικός τών γενικώνΈπιτελών.Κατά τον Ρωσο-τουρκικόν πόλεμον τοΰ 1877-8 έχρημάτισεν έπιτελάρχης τοΰ είς Δομοκόν είσβαλόντος έλληνικοΰ στρατοΰ καί τφ 1881-8 μέλος τής καταλαμβανοΰσης τάς
νέας χώρας τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου έπιτροπής. Τφ 1896 προαχθείς είς
υποστράτηγον έδίδασκεν έν τή σχολή τών Εΰελπίδων τήν στρατιωτικήν γεω
γραφίαν καί τή ενεργείς του έξεδόθησαν νέοι στρατιωτικοί χάρται έν Βιέννη
τής τε παλαιάς Ελλάδος καί τών νέων ,χωρών,στρατιωτική Γεωγραφία (Ά θ·
1891) καί πλεΐστα άλλα λιθογραφημένα στρατιωτικά έργα.
’Αδελφός τοΰτου είναι ό Α ημ.ήτρ& ος 1 4 . Κ4οκκ£δης γεννηθείς έν
Ά θήναις κατ’ ’Οκτώβριον 1841. Έσποΰδασεν αΰτόθι υπό τον γυμνασιάρ
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χην Χορτάκην' βραβευθείς εν διαγωνισμφ άπεστάλη εις Βερολίνον καί Παρισίους άναλώμασι τοΰ. εν Βιέννη ζάπλουτου ομογενούς βαρώνου Σ. Σίνα
προς σπουδήν τής αστρονομίας δια τό ΰπ’ αυτοΰ έν Ά θή να ις ίδρυθέν Ά στεροσκοπεΐον, ου, έπανακάμψας έξ Εσπερίας, διωρίσθη επιμελητής υπό τον
διευθυντήν I. Σ μ ίθ καί συγχρόνως υφηγητής τής αστρονομίας εν τφ ΙΙανεπιστημίφ καί καθηγητής τής μηχανικής εν τή σχολή Εΰελπίδων καί τή 10
"Απριλίου 1877 έκτακτος καθηγητής τής αστρονομίας καί τή 80 Μαρτίου
1881 τακτικός καί συγχρόνως, θανόντος τοΰ Σμίθ, διευθυντής τοΰ "Αστερο
σκοπείου μέχρι τοΰ θανάτου, συμβάντος έν ’Αθήναις τω 1896. Ό Κοκκίδης
ίδρυσε τους άνά τό κράτος μετεωρολογικούς σταθμούς καί κατέγραψεν έν
τφ άστεροσκοπείω υπέρ τάς 3,000 φωτομετρικός παρατηρήσεις
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ

α) Μαθήματα αστρονομίας, Ά θή να ι τόμ. Α' 1884 τόμ. Β' 1887.
β) Θεωρητική Μηχανική (ατελής)
γ) Μελέτη περί Κλαυδίου Πτολεμαίου έν «Ίλ& σ σφ » 1871 σελ. 25
31 καί 9 7 -1 0 2 .
Περί αΰτου Ιδέ Ήμερολόγιον Κ. Σκόκου 1897—Θρακικήν έπετηρίδα
1897 σελ. 318. 'Υπήρχεν έ'τι Κ.Κοκκίδης δικηγόρος έν Μιτυλήν.η άποθανών,
οΰ ό υιός Γεώργιος δημοσιογραφεί έν Ρόδφ, έκδίδων τήν 1
Ι *ό^ον
μέχρι σήμερον.
Ό 25τ£φα,νος ϋ - Κα,ρα,βεοδωρής έγεννήθη έν Άδριανουπόλει
τφ 1789' Έσποΰδασεν αυτόθι τε καί έν Κυδωνίαις συμμαθητήν τφ 1809
έχων τον Γεώργιον Κλεόβουλον τον Φιλιππουπολίτην. Τελευτώντος 1809
άπήλθεν είς Πίσαν προς σπουδήν τής φιλοσοφίας καί ιατρικής εχων σύμ
βουλον τον αυτόθι διατρίβοντα Ούγγροβλαχίας ’Ιγνάτιον, μεθ’ οΰ σώζεται
ή αλληλογραφία (1814—9). Χάριν περιηγήσεως καί μελέτης τφ 1811—2 συναντώμεν αυτόν έν Φλωρεντία, ένθα συνηντήθη μετά τοΰ άλλοτε συμμαθητοΰ του έν Κυδωνίαις Νικολάου Θησέως, φιλογενοϋς Κυπρίου νέου (ως
άναγινώσκομεν έν τή υπό τοΰ Ή λία Τανταλίδου βιογραφία σ. 25), μεθ’ οΰ
τφ 1816 άπήλθεν εις Τεργέστην. Άνακηρυχθείς διδάκτωρ τής ιατρικής τφ
1819 έπέστρεψεν εις Άδριανοΰπολιν, δπου διωρίσθη σχολάρχης. Σώζεται
μάλιστα καί ή πραγματεία του περί δ&οργανώσεως τής έν
ν ο ^ π ο λ ε ο πα Λ τΐεία ς. Διδάξας μετά τριών άλλων τήν Ελληνικήν καί Ι 
ταλικήν (Λόγιος Ε ρμής 1820 σ. 354—6, δπου ό λόγος του(1), κατελήφθη1
1) Πρβλ. καί λόγον τοΰ οχολικοΰ έτους 1819 (Λόγιος Έρμης σ. 778—9) ΰπήρχον δέ καί 3 παιδαγωγικά σχολεία (κοινά).
α Θ ρ α κ ι κ ά
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υπό τής έκρήξεως τής Ελληνικής Έπαναστάσεως, δτε ή σφοδρά τουρκοκρα
τούμε ν<| Θρφκη βεβαίως δεν ήδΰνατο μεν νά συνεπαναστατήση, άλλ’ ήλεκτρίσθη εκ τής προκηρΰξεως των περί άπελευθερώσεως τοϋ γένους ελπίδων.
Οΰχ ήττον ό Καραθεοδωρής, σεβαστός ών τοΐς Τοΰρκοις ως ιατρός παρέμεινεν εν τή πατρίδι του, άλλα τφ 1824 άπήλθεν εις Κωνσταντινοΰπολιν, ήναγκάσθη όμως έν τάχει νά έπιστρέψη, ϊνα μετά δυο ετη τύχη εΰνοϊκωτέρας περιστάσεως προς έγκατάστασιν. Και όντως τφ 1824 ευνοηθείς υπό του Σουλτάν Μαχμούτ Β' κατέστη Ιδιαίτερός του ιατρός και τή είσηγήσει του ίδρΰθη
ή έν Κωνσταντινουπόλει ιατρική Σχολή ής ώρίσθη πρώτος διευθυντής κα'ι
καθηγητής ισόβιος (ή 11 ’Απριλίου 1867) και ως τοιοΰτος άνεμείχθη ένεργώς εις τά εθνικά και εκπαιδευτικά πράγματα, πολλά γράψας οιον Ε ι δ ύ λ 
λια. (Τεργέστη 1816), "Υμνοι καί Είδΰλλιον δ Τάφος 1817, Βακχικά, άπόλογοι τρεις 1826, δράμα ή παρθενομάρτυς ή ή «Χία έν Καισαρεία», τφ
1830 περιέχουσα εθνικόν ενδιαφέρον μέγα άλλ’ ατελής, περί τής έπιστήμης
τοΰ καλοϋ, περί τής πανώλους καί των κατ’ αυτής προφυλακτικών μέτρων,
θέσις, περί ήθικοΰ χαρακτήρος, έπίτομος Βοτανική, περί τοΰ Ελληνικού
αλφαβήτου, περί τοΰ έν Δελφοϊς ΕΙ (Κων)πολις 1847), εις δ άπήντησεν δ Γ.
Χρυσοβέργης, καί πλείστας πραγματείας έν τω περιοδικφ τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Έλληνικοΰ φιλολογικοΰ συλλόγου, τοΰ δποίου καί αυτός υπήρξε
των ιδρυτών.
Τοΰτου υΙός ήν δ Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Ι ^ α ρ α Ο ε ο δ ω ρ ή ς γεννηθείς τφ
1833 έν Βυζαντίου δπόθεν μετά τάς έγκυκλίους σπουδάς άπελθών εις ΓΙαρισίους έσποΰδασε τήν νομικήν παρακολουθών καί μαθηματικός έπιστήμας.
Έπανακάμψας εις Κωνσταντινοΰπολιν μετήρχετο τον δικηγόρον καί τά μέ
γιστα διεκρίθη ή σπουδαιότης τάνδρός έν τή πολυκρότω δίκη τοΰ Παναγίου
Τάφου κατά τοΰ σφετερισθέντος τά έν Ρουμανία κτήματα ήγεμόνος Κοΰζα.
δτε καί έξέδοτο ίδιον τρίτομον σΰγραμμα γαλλιστί. Έκραγείσης τής μεγά
λης Κρητικής έπαναστάσεοος 1866—9 δ ’Αλέξανδρος μετά τοΰ μεγάλου Βεζΰρου Ά λή Πασά συνετέλεσεν εις1 τον κατευνασμόν τών έπαναστατών καί
διωρίσθη υφυπουργός τών ’Εξωτερικών καί τφ 1874 πρεσβευτής έν Ρώμηι
δπόθεν μεταπεμφΟείς άνέλαβε τήν ΰφυπουργίαν πάλιν καί διεπραγματεΰθη
τά ζητήματα μετά τής Ρωσίας προ τοΰ πολέμου τοΰ 1877—8, μετά τό τέ
λος τοΰ δποίου έπέμφθη ώς α' πληρεξούσιος τής Πύλης εις τό συνέδριον
τοΰ Βερολίνου, εξ οΰ ή Τουρκία έξήλθε κεκολωβημένη. ’Εν τοΐς μετά ταΰτα
διωρίσθη υπουργός τών εξωτερικών, αλλά διαφωνήσας προς τον Σουλτάν
Χαμήτ παρητήθη καί τφ 1885 ήγεμών τής Σάμου, ειτα τφ 1895 τής Κρή
της Γενικός διοικητής, έξ ής θέσεως παραιτηθείς, ώς διαφωνήσας προ τό κέντρον, συνέγραψε, ποικίλας μελέτας έν τφ έν Βυζαντίω έκδιδομένο) περιοδικφ
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«Κ.03μ,ω)> ώς και περί των τριών ’Ανατολικών Γλωσσών, μεταφράσεις
’Αράβων κα'ι Περσών ποιητών εις τήν άρχαίαν Ελληνικήν, περί τών τύμ
βων Νεμρώδ—Δάγ και τά τοιαΰτα. Ά πέθανε τφ 1906.
ϋ ω ν β τ α ν τ ϊ ν ο ς Κ.<χί>α,βεοδωρής αδελφός του ’Αλεξάνδρου έγεννήθη εν Βυζαντίφ τφ 1841. Σπουδάσας εν τή πατρίδι μετέβη είς Παρισίους.ειτα καί ένεγράφη εν τή σ χ ο λ $ τώ ν Γ ε φ υ ρ ο π ο ιώ ν . Έπανακάμφας είτα εις Βυζάντιον διωρίσθη διευθυντής τών δημοσίων έργων, μεθ5 δ
παρά τή επιτροπή του Δουνάβεως μετά τό 1878 αντιπρόσωπος τής Πύλης
καί κατόπιν προήχθη εις σύμβουλον τής ’Επικράτειας. Τ φ 1906 διωρίσθη
ήγεμών τής Σάμου, όπόθεν άποσυρθείς διέτριβεν έν’Αθήναις δπου καί άπέ
θανε τφ 1922. ’Έγραφε διαφόρους μελετάς καί δη περί τών τειχών τής Κων
σταντινουπόλεως, δημοσιευθείσαν εν τφ Περιοδικφ του Ελληνικού Φιλολο
γικοί) Συλλόγου.
fO Κ,ωνσίτα,ντινος Κέ.-α.ραιΟεοδωρΐϊς έξάδελφος τοϋ διδασκάλου
καί ίατροΰ Στεφάνου Καραθεοδωρή. Οΰτος έγεννήθη τφ 1802 εν Άδριανουπόλει καί μετά τάς οίκοι σπουδάς μετέβη εις Πάδουαν, Παρίσίους καί
Λονδΐνον καί τήν ιατρικήν διδαχθείς επανέκαμφεν εις Κωνσταντινοΰπολιν
καί συστηθείς υπό του έξαδέλφου προσελήφθη ιατρός υπό τών Σουλτάνων
Μαχμούτ καί Μεδζίδ. Κυρίως τον ά'νδρα διέκρινεν έπιτηδειότης περί τήν
χειρουργικήν. Έδημοσίευσε δ’ ίκανάς μελετάς εν ε’ιδικοΐς περιοδικοΐς. Ά πέθανε τφ 1879.
Χ τέφ α,νος Κ α ρα ιβεοδω ρνίς είναι υιός τοϋ Κωνσταντίνου, γεννη
θείς τή 1η Ίανουαρίου 1834 σπουδάσας δέ Νομικά έν Βερολίνφ' τφ 1854
διωρίσθη τής Πύλης επιτετραμμένος· εν Πετρουπόλει, μεθ’δ εστάλη τφ 1878
εις τό συνέδριον τοϋ Βερολίνου' καί είτα πρεσβευτής εις Βρυξέλλας, δπου
καί άπέθανε τφ 1908, γράψας ικανά έν τφ περιοδικφ τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Φιλολογικού Συλλόγου καί ιδίας πραγματείας. Τήν κόρην αϋτοϋ ένυμφεΰθη ό καθηγητής τής Νομικής Γεώργιος Στρέϊτ. Ό Καραθεοδωρής λό
γιος ών καί μέλος πολλών συλλόγων έγραψεν ικανά έργα (1).

(ί) Τούτου υιός εΐνε δ Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου Κωνσταν
τίνος γεννηθείς έν Βερολίνο) τφ 1873, δπου έσπούδασε μαθηματικά καί είτα μηχα
νικήν έν Βελγίω καί έν Γερμανός πάλιν. Ουτω μεμορφωμένος τφ 1920 κατήλθεν είς
τήν άγωνιζομένην έν Μικρά ’Ασία 'Ελλάδα καί προσέφερε τάς υπηρεσίας του, συντελέσας είς τήν οικοδομήν τοϋ Πανεπιστημίου Σμύρνης. Μετά τήν καταστροφήν τφ
1822 μετέβη είς ’Αθήνας καί έδίδαξεν εν τε τφ Πολυτεχνείιρ καί τφ Πανεπιστημίφ.
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Ό Στέφανος έγραψε :
α') Du droit international concernant les grands cours «Γ eau
Leipzig 1861.
β') To αυτό γερμανιστί: Das Strom gebict, H am bourg 1887.
y') Les im peratrices Byzantines, Bruxelles 1889.
Ό
Ά ρ / & γ έ ν η ς έγεννήθη εν Έ πιβάταις (Τπποβάταις)
παράλιο πολίσματι τής Θρρίκης εν Προποντίδι τω 180 >. Έσποΰδασεν έν Βυζαντίφ υπό τον έκ Ρυσίου Νικόλαον Λογάδην, χρηματίσας δ’ ειτα διδάσκα
λος έν Άδριανουπόλει και προσπορι ιάμενος ικανόν άργΰριον άπήλθεν
εις Παρισίους προς σπουδήν τής ιατρικής' εκεί δε σπουδάζων έδίδασκε συγ
χρόνως και έλάμβανε και 'i00 δραχμάς μηνιαΐον επίδομα παρά τής "Υψηλής
Πόλης, κατά σΰστασιν τοϋ αυτόθι πρεσβευτοϋ αυτής Ρεσίτ πασά, υπό τον
δρον νά υπηρέτηση ειτα τή τουρκική κυβερνήσει. Οΰτω δ3 άνέτως πλέον τον
βίον έχων έπεσκέψατο τό Αονδϊνον, την Πίζαν, τήν Φλωρεντίαν, την Βιέν
νην, τάς Βρυξέλλας και τή.ν Χάλλην και τφ 1843 έκλήθη μετά τοΰ Ρεσ'ιτ
πασσά εις Κωνσταντινοΰπολιν, δπου καί διωρίσθη καθηγητής τής αυτόθι
ιατρικής σχολής. Χρήματα δ’ οϋτω πολλά κτησάμενος έφάνη χρήσιμος τή γενετείρα, ένθα άνιδρυσατο τά φερώνυμα ’,Α-ρχογενεια. κα.Ο&δρ\>μ.α.τα,
περιλαμβάνοντα ναόν των α γ ίω ν 4 0 μ α ρ τ ύ ρ ω ν , παρθεναγωγεΐον καί
ορφανοτροφείον θηλέων καθώς καί τό από τής συζυγου αυτου κληθέν fE λένεί-ον ελληνικόν έκπαιδευτήριον άρρένων, ών τήν συντήρησιν έξησφάλισαν διά τύν τόκον κεφαλαίου κατατεθειμένου έν Τραπέζη. Θετός υιός αυτοϋ ήν ό Μαδυτιος ιατρός Φώτιος Κ. Ε. Άρχιγένης, ό άλλοτε συμφοιτητής
ημών δ προώρως άποθανών. "Ο Άρχιγένης άπεβίωσε τω 1874.
ΕΡΓΑ :

α) "Υγειονομία ελληνιστί καί γαλλιστί, Ιίαρίσιοι 1840
β) Στοιχεία ιατρικής παθολογίας, αυτ. 1842.
Βίον αυτοΰ έγραψεν δ ’Ιωάν. Βαλαβάνης έν τω Συμπληρώμ. έγκυκλ.
Λεξικού Μπάρτ. έν λέξει καί ό Δ. Μ. έν τω τοϋ Έλευθερουδάκη έν λέξει.
Περί Άρχιγένους ιδέ « Ο ρ α κ ο κ ή ν Ε π ε τ η ρ ί δ α ) ) τοϋ 1897 σ. 128
μετ’ εικόνων καί « Ο ρ α κ ο κ ώ ν » τόμ. Β' 1929 σ. 372—384 υπό "Αδαμάν
τιου Ταμβακίδου, δστις αναγράφει καί τήν μέχρι σήμερον κατάστασιν των

Αλλά τφ 1921 έκλήθη είς Μονάχον ώς καθηγητής τών Μαθηματικών, γράψας περί
τάς 50 πραγματείας. Εφέτος δέ καί πρΰτανις. Μέλλει δέ νά δεχθή τήν ισόβιόν
πρυτανείαν τοΰ εθνικού Ιΐανεπιστημιου.
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Άρχιγενείων Εκπαιδευτηρίων μετά πίνακος των εν τη εθνική τραπέζη τής
Ελλάδος χρημάτων του Άρχιγένους.
Κ υ ρ ί ο υ ς (1760—1830) έγεννήθη εν Μεσημβρία.
Μετά τα πρώτα έν τή γειναμένη γράμματα άπήλθε μετά των αδελφών του
’Αλεξάνδρου (1773-1862) και Σταματίου (1778-1857) εις Κωνσταντινοΰπολιν και έπεδόθη εις τό έμπόριον έξ ου έκτήσατο Ικανόν πλούτον. Ή φι
λική έτατρεία ήδη από του 1815 έδρα έν Βυζαντίω, κατηχήθησαν δέ τώ
1818 καί οί αδελφοί Κουμπάραι, ών ό Κυριάκός μετά του Σ. Μαΰρου καί
I. Μπάρμπα διωρίσθησαν έφοροι τών αυτόθι εταίρων καί έπόπται άνά την
Ανατολήν. Έκραγείσης τής έπαναστάσεως τώ 1821 διέσωσεν ό Κυριάκός
πλείστους "Ελληνες διά τοΰ φίλου των Καρά Άλή, μέγα τότε ισχΰοντος. Φο
βούμενοι δμως νά διατρίβωσιν αυτόθι άπήλθον εις ’Οδησσόν, δπου πολλούς
τών φυγάδων περιθάλποντες συνετέλεσαν εις την διάσωσιν αυτών. Τό γένος
τών Κουμπάρηδων σώζεται έτι έν Βυζάντιο), Έλλάδι καί Ρουμανία.
Τώ 1818, κατά τον «Λόγιον Έρμήν» τής Βιέννης (σ. 573) (1) ό ’Αλέ
ξανδρος Κουμπάρης συνέδραμε την έν Μεσημβρία σχολήν, εις ήν καί βιβλι
οθήκην συνέστησε καί καλούς διδασκάλους διώρισεν. ’Αριστείδης δέ Κουμ
πάρης ύπήρξεν έπί μακρόν διευθυντής τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει αΰτοκρατορικοΰ Μετεωρολογικού στάθμου.
’7%.γά0ων 1ίΙαντοκί>αιταρ£.ν?>ς έγεννήθη έν Περιστάσει άρχομένου
τοΰ ΙΘ' αίώνος καί εΐτα μοναχός καρείς άπήλθεν εις "Αγιον ’Όρος, δπου
έγένετο τυπικάριος τής μονής Παντοκράτορος, λαβών άμα καί τό δφφίκιον
τοΰ μεγάλου έκκλησιάρχου τής Μ. τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας. Ά πέθανε τώ
1887.
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ:

α) ’Ακολουθία εις τά καταθέσια τής τίμιας ζώνης τής θεοτόκου Κώδ.
6243, 2 σελ. 41.
β) ’Ακολουθία τοΰ παρακλητικοΰ κανόνος εις τήν τιμίαν ζώνην τής Θε
οτόκου, αυτόθι σελ. 85.
γ) άκολουθία τοΰ μιλροΰ άγιασμοΰ τής τιμίας ζώνης, αυτόθι σελ. 101.
δ) έτερός κανών ου ή άκροστιχίς κατ’ άλφάβητον, αυτόθι σελ. 127.1

(1) Πρβλ. Μ. I. Γεδεών, Χρονικά τής πατριαρχικής ακαδημίας, Κων]πολις 1883
σ. 197 σημ. ΕΙκόνα τοΰ Κυριάκου έχει τό εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν τοΰ Κ. Έλευθερόυδάκη έν λέξει.
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ε) 8στιχον ιαμβικόν γραφέν τφ 1883 εδημοσιευθη υπό Λάμπρου, Κα
τάλογος ένθ’ αλλαχού τόμ. Β' σελ. 422—3).
στ) βίος μετ’ εγκωμίων τοϋ οσίου Ά γάθω νος τοΰ ερημοπολίτου, αυτόθι
6, 243, 3.
Μή λησμονώμεν ότι καί ό μέγας τοΰ Γένους διδάσκαλος καί ενθουσιώ
δης πατριώτης, ό Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Α . Γ ε ν ν ά δ ι ο ς , ό Ήπειρώτης, εγεννήθη
εν Σηλυμβρίρ, ένθα, ό πατήρ του διετέλει εφημέριος, αλλά τοΰ πατρός
άποθανόντος τφ 1789, ή χήρα μήτηρ παραλαβοΰσα τα τέκνα αυτής άπήλθεν
εις Δολιανά, τήν πατρίδα, όπου έκπαιδευθείς άπέβη διάσημος υπηρέτης των
γραμμάτων καί τής ελευθερίας (περί αΰτοΰ έγράφησαν τόσα όσα περί οΰδενός νεωτέρου "Ελληνος). Προχείρως ίδέτω ό βουλόμενος τά ΰπ’ έμοΰ γραφέντα εν Πανελλήνια) λευκώματι τής εθνικής εκατονταετηρίδας, Ά θ . 1930
τόμ. Ε ' σ. 235—236. ’Επίσης καί ό ποιητής καί μαχητής καί καθηγητής τοΰ
Πανεπιστημίου Θ ε ό δ ω ρ ο ς Ά φ ε ν τ ο ύ λ η ς εγεννήθη εκ πατρός Θρακός. εν
Ζαγορά τοΰ Πηλίου (1824—8 ’Απριλίου 1893, ου τον βίον ίδέ εν τφ έγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ Έλευθερουδάκη εν λέξει. ’Επίσης «Λεύκωμα» I. Χατζηϊωάννου τόμ. Γ ' σ. 209.
'Ι ε ρ ό θ ε ο ς Γ α ν ν ο χ ω ρ ίτ ^ ς εγεννήθη φθίνοντος τοΰ ΙΗ ' αιώνος
καί εσποΰδασεν εν τή πατρίδι υπό τον διδάσκαλον ’Αλέξανδρον Λεοντόπου
λον (;) (1824). Ειτα εις 'Ιεροσόλυμα άπελθών, όπου Θράκες επατριάρχευον,
εξήκολοΰθησε τάς σπουδάς αΰτοΰ άκροάφιενος μαθημάτων παρά τφ συμπο
λίτη διδασκάλφ Κοσμά, καί τφ εξ Άγχιάλου Ά νθίμ ω (Ά δάμ καλουμένω
πρότερον). Ταΰτα έγένοντο προ τοΰ 1824. Ειτα αρχιεπίσκοπος Θαβωρίου
προχειρισθείς, τφ 1850 εξελέγη πατριάρχης ’Αντιόχειας. Διφκησε δε καλώς
τον θρόνον καί άπέθανε πλήρης ήμερων τφ 1855 (ίδέ Άοτομνημονεΰματα
βιοτής . . . 'Ιεροθέου πατριάρχου ’Αντιόχειας Κων]πολις 1882— Μ. I. Γεδεών, έπιφανεϊς κληρικοί των τελευταίων ετών (1821—1921), Ά θ . 1829 σ.
15, καί εν Λευκώματι» I. Χατζηϊωάννου τόμ. Ε' 1930 σ. 56.
Λόγιος Καλλιπολίτης υπήρξε καί ό ϋ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ς X ρ ο σ ό κ ε φ α λ ο ς κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΘ' αιώνος. Οΰτος έγραψε: Τερψίνουν ή νέαν
Γραμματικήν απλοελληνικήν περιέχου,σαν ανελλιπώς τό κάλλιστον εκ πάντων
τών γραμματικών καί διηρημένην εις τόμους τρεις, ήτις συνετέθη ως ο ιόν τε
εΰμεθόδως εις χρήσιν τών ομογενών νέων, άφιερωθεΐσα τφ έκλαμπροτάτφ
καί μεγάλφ έρμηνεΐ κυρίφ κυρίφ Δημητρίφ Μουροΰζη καί τό νυν πρώτον
τΰποις έκδίδεται δι’ ιδίων άναλωμάτων. Τόιιος πρώτος εν φ περί τών οκτώ
μερών τοΰ λόγου καί διαφόρων ρημάτων καί διαλόγων ελληνιστί καί ρωμαϊστι μετά σχολίων τών τοΰ λόγου μερών. Έ ν Λειψία 1811. Καί δ συγγενής

Λόγιοι Θράκης

151

του Μακάριος Χρυσοκέφαλος έξέδετοΘεοδοσίου Α'πατριάρχου Κωνσταντινου
πόλεως (1178—83) τήν βιογραφίαν Λεοντίου "Ιεροσολύμων, Βιέννη 1793(;)
σ. 380—434.
Ό Χ τέφ α ,νο ς Ι^οομι,σινοΊϋδΥϊς έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ
1818. Τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη υπό τής εκ πατρός μάμμης του ειτα δέ)
δτε ό πατήρ του έγκατεστάθη έν Βελιγραδίτρ, έμαθήτευσεν έν τή έκεΐ σέρβική
σχολή. Τω 1826, μετακληθέντος υπό τής ελληνικής παροικίας έκ Ζαγορίου
του διδασκάλου Πανταζή Μισίου, έδιδάχθη τά ελληνικά κυρίως γράμματα
ύπ3 αυτοϋ, ειτα δε υπό των διαδεχθέντων αυτόν Γεωργίου Ζαχαριάδου και
Γεωργίου Κλήδη. Τφ 1832 μετέβη εις Σιλίστριαν κατεχομένην τότε υπό των
Ρώσων, παρά τφ έκ μητρός θείφ του, δημάρχφ τής πόλεως. Έ κεΐ έξέμαθε
και τήν ρωσικήν γλώσσαν, είργάσθη δε έν τφ δημαρχείφ ώς γραφεύς και διερμηνεΰς. Τφ 18 !5 ανακληθείς υπό τοΰ πατρός του άπεστάλη προς περαι
τέρω σπουδάς εις Μονάχον, δπου διετίαν έπιδοθείς εις τήν έκμάθησιν τής
Γερμανικής καί Λατινικής έγένετο δεκτός εις τό έκεϊ Πανεπιστήμιον καί έν
εγράφη εις τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν, τών προς τούτο τεταγμένων καθη
γητών, μεθ3 ών έγνωρίσθη, θεωρησάντων περιττόν νά τον ΰποβάλωσιν εις
είσαγωγικάς έξετάσεις.' Έ π ί τριετίαν έκεΐ διήκουσε του φιλέλληνος Θειρσίου
καί ά'λλων, κατόπιν δέ μεταβάς εις Βερολΐνον ήκολοΰθησεν έπί διετίαν τάς
παραδόσεις τών Βαίκ καί Ρίττερ καί ειτα διέμεινεν έπί έν έτος καί ήμισυ έν
Παρισίοις, σπουδάζων τήν γλώσσαν, εις τήν Σορβόνην καί τό Κολλέγιον τής
Γαλλίας. Άποφασίσας τφ 1843 νά κατέλθη εις τάς ’Αθήνας προς έξάσκησιν τοΰ καθηγητικού του έπαγγέλματος έθεώρησε προτιμότερον, αντί νά έπα■ίέλθη εις Γερμανίαν προς κτήσιν τοΰ τυπικοΰ διπλώματος, νά λάβη τούτο
έν Έλλάδι, ύποβαλόμενος εις έξετάσεις έν τφ άρτισυστάτφ Πανεπιστημίφ.
3Αλλ3 οί καθηγηταί ήρνήθήσαν νά τον έξετάσωσιν ά'νευ μαθητικών αποδεί
ξεων, άπήλθε δέ ό Κουμανούδης εις Βελιγράδιον, παραμείνας ούτως ανεξέ
ταστος καί άπτυχίωτος καθ’ άπαντα αυτοϋ τον βίον. ΕΙς Βελιγράδιον έδημοσίευσε τφ 1845 διατριβήν : « H o iS βπεόδε& ή τ ί χ ν ^ τώ ν 'Ε λ λ ή 
νω ν τή ν β ή μ ,ερον» καί κατέγινεν εις μεταφράσεις πεζών καί έμμέτρων
έργων έκ τής Γερμανικής καί Γαλλικής, έγραψε δέ καί στίχους ών τινας έδημοσίευσε κατόπιν έν Ά θήναις, δπου επανήλθε τον Σεπτέμβριον του 1845
καί διωρισθη τον επόμενον- μήνα υφηγητής τής λατινικής φιλολογίας έν τφ
Πανεπιστημίφ, χάρις εις τήν προστασίαν' τοΰ Τωάννου Κωλέττη, δστις,διαγνώσας τήν αξίαν του, άπήλλαξεν αυτόν, ώς φέρεται καί έν τφ σχετικφ έγγράφφ, παντός προς δοκιμασίαν τόπου. Τό επόμενον έτος έγένετο έκτακτος
καθηγητής, από δέ τοΰ 1851 καί εξής τακτικός τοΰ αυτοϋ μαθήματος. Καί
τό μέν αξίωμα τοΰ κοσμήτορος πλέον ή άπαξ άπεδέξατο, δχι δμως καί τό τοό
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ΙΙρυτάνεως, προσενεχθέν αΰτώ τώ 1870, ίνα μή άναγκασθή, λογφ των διοι
κητικών φροντίδων, καί μεταβάλη την έξιν καί σειράν των μελετών του. Έ π ι
τεσσαράκοντα έ'τη διδάξας εν τώ Πανεπιστήμια) άπεσυρθη εκουσίους τώ 1887.
Τότε οΐ από τοΰ 1845 διατελέσαντες μαθηταί νου έτίμησαν αυτόν διά μαρ
μάρινης προτομής του.
Κυριωτάτη αΰτοΰ ασχολία ύπήρξεν ή επί μακρά ετη γραμματεία του εις
την εν Ά θήναις Αρχαιολογικήν Εταιρείαν, από τής άναβιώσεώς της καί
δη από τής 24 Μαΐου τοΰ 1859, μέχρι τής 29 Δεκεμβρίου τοΰ 1895, δτε
παρητήθη. Κατά τό διάστημα τοΰτο ίδρυσε τό μουσεΐον τής εταιρείας, έξετέλεσε πλείστας άνασκαφάς : τοΰ Διονυσιακοΰ Θεάτρου, τής Στοάς τών Γ ι
γάντων, άπεκάλυψεν, έβεβαίωσε καί έδωκε τον αληθή χαρακτηρισμόν τής
Στοάς τοΰ Άττάλου, ενήργησε τάς άνασκαφάς τοΰ Κεραμεικοΰ καί τοΰ Διπΰλου, τής Στοάς τοΰ Εΰμένους, τοΰ Ασκληπιείου, τής Ρωμαϊκής αγοράς,
τής Άδριανείου βιβλιοθήκης, τοΰ Όλυμπιείου, τοΰ περί τό Ζάππειον χώρου,
'Ιδρυ&έντος δε τοΰ Κεντρικοΰ Άρχαιολογικοΰ Μουσείου, εις ο μετηνέχθησαν καί τά ιής εταιρείας αντικείμενα έπώπτευσεν είς την κατ’ εκλογήν μετα
φοράν τών εν διαφόροις θέσεσι τών ’Αθηνών άποκειμένων άρχαιοτήτοον
καί είς την κατάλληλον αυτών τοποθέτησιν μετά τοΰ Γενικοΰ εφόρου ’Αρ
χαιοτήτων Παναγιώτόυ Καββαδία.
Ό Κουμανοΰδης ΰπήρξεν εταίρος άντεπιστέλλων τοΰ ’Ινστιτούτού τής
Γαλλίας, τής Πρωσσικής ’Ακαδημίας τών ’Επιστημών, εταίρος τακτικός τοΰ
Γερμανικοΰ Άρχαιολογικοΰ ’Ινστιτούτού, τής έν Γοτίγγη Εταιρείας τών
’Επιστημών καί άλλων πολλών εταιρειών καί συλλόγων. ’Έγραψε :
Τό Λατινοελληνικόν λεξικόν τοΰ Οΰλερίχου (έπανειλημμένως έκδοθέν
καί οΰτω διασκευασΟέν καί αΰξηθέν, <υστε ή τετάρτη έκδοσις παραβαλλόμενη
προς την τοΰ Οΰλερίχου δΰναται νά θεωρηθή ά)ς νέον δλως έργον). Τώ 184 1
συνέγραψε μελέτην περί Πινδάρου καί τφ 1854 λατινιστί κριτικήν διατρι
βήν επιγραφομένην: «Specimen em endationum in L onginum , Apsinem,
M enandrum, Aristiden aliosque artium scriptores», «’Επιγραφάς έλληνι
κάς κατά τό πλεΐστον ανεκδότους» (1860) εξέδοτο «’Αττικής επιγραφάς έπιτυμβίας»(1871).Έκ τοΰτων δε τών επιγραφών καί τών ΰπ’ άλλων δημοσιευθεισών, καί εκ τής μελέτης πλείστων συγγραφέων καί μάλιστα μεταγενεστέ
ρων συνήγαγε πλήθος αθησαύριστων λέξεων, άς εξέδοτο έν τή «Συναγωγή
λέξεων αθησαύριστων έν τοίς Έλληνικοίς Λεξικοΐς» (1883), «Συναγωγήν
νέών λέξεων υπό τών λογίουν πλασθεισών» είς 2 τόμους (1899) έν τή βιβλι
οθήκη Μαρασλή. Προς τουτοις έξέδωκε μετά τοΰ Κ. Ξανθοποΰλου καί Δ.
Μαυροφρΰδη τό περιοδικόν ((«Ι*&λ£στθ^α..» (είς 4 τόμους 1861-1863), έν
θα έδημοσίευσε τάς «Έφηβικάς έπιγραφάς», καί τό « ’.Α.0ήνατον)> (είς 10
τομ. 1872-1881) μετά τοΰ Ευθυμίου Καατόρχη καί τήν γ' περίοδον τής

Λόγιοι Θράκης

153

Ε φ ή μ ε ρ ε ς ) ) (1883 κ. έ.), συντάττων και τά πε
πραγμένα έν τοις «Πρακτικοϊς τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας». Γενόμενος
δέ καί εισηγητής ποιητικού διαγωνισμού έγραψε καί αυτός επικόν ποίημα
τον ( ( ϊ τ ρ ί τ η ν K oxX oisixetpO v» πολλάκις έκδοθέντα, καθ’ οΰ ή εκκλησία
έπετέθη δριμέως. Έ κ τ.ών πολυαρίθμων διατριβών του άναφέρομεν τάς κατά
του Κωνσταντίνου Σιμωνίδου του Συμαίου τοϋ πλαστογράφου αρχαίων δή
θεν κειμένων, καθ’ ών ήγέρθη δ Σΰρου ’Αλέξανδρος Λυκούργος έν Γερ
μανίά, κατά των έν Γερμανικοΐς δημοσιεΰμασι διϊσχυριζομένων oti άπεκαλΰφθησαν έν Όλυμπίφ Σλαυικά κτίρια (Πανδώρα τόμ. Β' τεΰχος 31) καί
κατά του Σκαρλάτου Δ. Βυζαντίου σχετικώς πρός τινα σημεία του τριτόμου
βιβλίου αυτοΰ « Ή Κωνσταντινοΰπολις». Ύ π ’ αυτοΰ έξεδό\Τη «'Η πολιτική
ένότης των Ελλήνων» (1853) καί περί «Φιλελληνισμού» (1866).
Αΐ παραδόσεις των έν τφ Πανεπιστημίου μαθημάτων τής ρωμαϊκής
γραμματολογίας καί τοΰ βίου των Ρωμαίφν έλιθογραγήθησαν, διάφορα δί
στιχο υργήματα, ών τινα εις άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν καί λατινικήν, πρλλαί διατριβαί του, τέλος δέ κατάλογος τών από τοΰ 1821 μέχρι τοΰ ΙδΤ’δ ϋφ’
Ελλήνων δημοσιευθέντων βιβλίων μένουσιν ανέκδοτα’ διότι δεν ήθέλησε να
τυπωθώσιν, δτε, δ γράφων ταΰτα μετέβη έκ μέρους τοΰ έκδοτου Γ. Φέξη καί
έζήτησε πρός έκδοσιν τφ 1896.
Ά ν α ο τ ·#.β6θς
έγεννήθη τφ 1823 εις τό χωρίον
Τσακίλι (Πετροχώριον) τής διοικήσεως Μετρών. Μετά τάς γυμνασιακός
σπουδάς εις τήν Σχολήν Κουρουτσεσμέ Κων)πόλεως έξηκολοΰθησε μαθήματα
φιλολογίας έν τφ Έ θ ν . Πανεπιστημίφ. ’Ακολούθως έδίδαξεν έν Έπιβάταις,
Σηλυβρία, Τραπεζοΰντι, Χάσκιοϊ (Κων)πόλει) καί 40 έτη έν τή Μεγ. τοΰ Γ.
Σχολή ’Αριθμητικήν Ά πέθανε τφ 1875 έν Μέτραις. Έδημοσίευσε περί τών
’Αναστεναριών καί άλλων τινων παραδόξο)ν έθίμων καί προλήψεων (Θρμκης) έν τή έπετηρίδι τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής καί ιδιαιτέρως τφ 1873 ως καί
’Αριθμητικήν Πρακτικήν τφ 1882.
Ό
έγεννήθη έν Άδριανουπόλει άρχομένου τοΰ ΙΘ' αιώνος. Δωδεκαετής κατέφυγεν είς "Αγιον ’Όρος, έκραγείσης
τής έπαναστάσεως καί έκείθεν άπήλθε μετά τοΰ αδελφόΰ αυτοΰ Κοσμά εις
Πελοπόννησον (Μιστράν). Τών έν Έλλάδι πραγμάτων άποκατασταθέντων
έπί Καποδιστρίου έσποΰδασεν έν τφ ’Ορφανοτροφεία.) Αίγίνης καί είτα έν
Ά θήναις. ’Εγγραφείς έν τοΐς φοιτηταΐς τοΰ Πανεπιστημίου τφ 1839 έν τή
Θεολογική Σχολή άπεφοίτησε τφ 1842 καί διωρίσθη καθηγητής έν τφ έν
Ά θήναις Άμερικανικφ σχολείφ. Τφ 1852 διωρίσθη καθηγητής έκτακτος εν
τφ Πανεπιστήμια» καί έδίδαξε μέχρι τοΰ 185G, δτε έκλήθη υπό τής Κ οοόιη-
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τος τής ελληνικής έν Βιέννη ώς προϊστάμενος τού ιερού ναού του άγιου Γε
ωργίου. Ε ντα ύθα δέ κόά άπέθανε μετά έτος τφ 1857, μή καταλιπών έργα
τής επιστημονικής αυτού μάθήσεως.
Ό Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς ϊ ΐ α π ά Γ ε ω ρ γ ί ο υ Ε ύ μ ,ο ρ φ ό π ο ο λ ο ς (Λαυριώτης) έγεννήθή τφ 1835 έν Άδριανουπόλει* τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη
εν τή γειναμένη και έν τή Μ. του Γένους Σχολή. Τφ 1860άπήλθεν εις "Α
γιον ’Όρος και έτέθη υπό την προστασίαν του αρχιμανδρίτου Ευγενίου του
Ξηροποταμηνοΰ καί του πολλοΰ αρχιμανδρίτου Βενιαμίν Λαυριώτη ύφ’ οΰς
τά κατά τον μοναχικόν βίον διδαχθείς έστράφη περί τήν μελέτην τής ιστο
ρίας του άγιωνΰμου ’Όρους, γράφων καί έκδίδων έν έφημερίσι καί περιοδικοΐς έγγραφα Βυζαντινά καί των κάτω χρόνων, άφορώντα τον έθνικύν ημών
βίον' διά ταΰτα καί έπεσπάσατο τήν ευγνωμοσύνην τών απανταχού ιστορι
κών (πρβλ. Byzantinische Zeitschrift 1906, τόμ. ΙΕ ' σ. 517). Διά τήν περί
τό διοικεΐν πείραν έξελέγη άρχιγραμματεύς τής ίεράς κοινότητος τού 'Αγίου
Ό ρους (1864-78), δτε άπεσύρθη του κοπιώδους τοΰτου έργου ϊνα άψοσιωθή
τελείως εις τάς προσφιλείς αύτφ μελέτας(Ι) είς ας ή αγχίνοια καί ή φιλομάθεια
εΐλκυον αυτόν.Καί έντεύθεν ά'ρχεται ή συχνή έκδοσις πολυτίμων άγιορειτικών
εγγράφων καί ή παροχή τής συνδρομής αυτού εις άντιγραφάς κωδίκων διά
τε τους έν Έλλάδι καίΈσπερίφ σοφούς, οϊτινες καί διά τών ένεργειών αυτών
έτίμησαν διά παρασήμων καί τής δάφνης του αξιωματικού τής Γαλλικής
’Ακαδημίας, ώς προσενεγκόντα μεγίστην συμβολήν είς τήν μεσαιωνικήν ιστο
ρίαν διά τών δημοσιευμάτων αύτου. ’Ή δη καί έκκλησιαστικώς τιμηθείς από
τοΰ 1872 διά τού όφφικίου τού μεγάλου Χαρτοφΰλακος τής Μ. Εκκλησίας
καί συνδεδεμένος δι’ αλληλογραφίας προς τούς σπουδαιοτάτους μεσαιωνοδίφας τοΰ Κόσμου έθεωρεϊτο καύχημα τής Μονής Λαύρας καί τού 'Αγίου
’Όρους έν γένει καί διά τούτο θανόντα τή 23 Σεπτεμβρίου 1905 έθρήνησεν
ή τε Εκκλησία καί ή χορία τών διεθνών μεσαιωνοδιφών διά συλλυπητηρί
ων γραμμάτων προς τήν Μονήν Λαύρας, ής κατήρτισε τον Α' κώδικα περιλαμβάνοντα τά σπουδαιότερα έγγραφα. Τάς βιογραφικάς ταύτας σημειώσεις
ήρύσθημεν εκ τής «’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας» τοΰ πεφιλημένου του περι
οδικού, έν φ τάς πλείστας τών μελετών του έδημοσίευσεν (1905 τόμ. ΚΕ'
σ. 466-468) ώς καί έν τφ περιοδικφ τού έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού
φιλολογικού συλλόγου, καί τή «Εβδομαδιαία έπιθεωρήσει» τού «Νεολόγου»
Κωνσταντινουπόλεως καί έν «τοΐς Βυζαντινοΐς Χρονικοΐς» τής Πετρουπό-1

(1)
Έ ν τη «Θρακική Έπετηρίδι»τοΰ 1897 έδημοσίευσε τήν εορτήν τών 4.0 Μαρ
τύρων έν Άδριανουπόλει σ. 32-4.
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λεως (τόμ. Ε ' 1898 και Θ' 1902). ’Ιδιαιτέρως δ3 έξέδοτο έν Κων]πόλει τφ
1905 τό βιβλίοτ «ή έν ’Ά θω ιερά Μονή τής Μεγίστης Λαύρας». Ε ξιχνιά
ζουν δέ τα χειρόγραφα τοϋ ’Ά θω άνεκάλυψε και τοΰ Ροδίου ποιητοΰ Κων
σταντίνου Άσηκρίτου την έμμετρον έκφρασιν τοΰ ναοΰ των Α γίω ν Α π ο 
στόλων εν Βυζαντίφ (Τ..Ε. Εΰαγγελίδου Ροδιακά, Ρόδος 1917 σ. 43 -50).
Ταΰτης πρώτη έκδοσις έγένετο υπό Γ. Π. Βεγλερή έν Όδησσφ τφ 1896.
Έξέδοτο δέ.και ο Ε. L egrand εν Revue des E tudes G recques 1896 σ·
32-65 μετά σχολίων υπό Theodore Reinach (αυτόθι σ. 66-103 πρβλ. και
Σίμου Μενάρδου εν B yzantinisch-N eogriechische Jahrbucher τοΰ Ν. Βέη
τόμ. Ε ' σ. 419-422. Των έργων του εξεδόθη αναγραφή έν Γ ρ ^ γ α ρ έ ω
ϊία λ α ψ ι» . τής Θεσσαλονίκης. ΐΤερί τοΰ Αλεξάνδρου Λαυρεώτου έγραψεν
6 ,Θρμξ λόγιος Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης έν τφ « 'Έ β ρ ω » , έτος 14όν
άριθ. 987.
Ό Β λά σ & ος Γ * Χκορ?>έλγ}ς (1) έγεννήθη έν Στενημάχφ "τής
Θρμκης τφ 1835. Τάς πρώτας σπουδάς του έκαμεν έν τή πατρίδι του' μεταβάς δέ είς Α θή να ς έτελείωσε, τάς γυμνασιακάς του σπουδάς και ειτα έπί .τε
τραετίαν έφοίτήσεν .είς τό Πανεπιστήμιον, έγγραφεις εις τήν φιλοσοφικήν
, σχολήν. Τφ 1858 νεαρότατος έπέστρεψεν εις τήν -πατρίδα του, ήτις άνέθηκεν εις αυτόν τήν διεΰθυνσιν τοΰ πατρικοΰ ελλην.σχολείου και τήν έποπτείαν
των άλλων έκπαιδευτηρίων. Μετά πενταετή εΰδόκιμον διδασκαλίαν καί πα ^
τριφτικήν δράσιν προσεκλήθη Διευθυντής τοΰ έν Φιλιππουπόλει έλληνικοΰ
γυμνασίου, δπερ έπί 12 συνεχή έτη διηΰθυνεν έν έποχή σπουδαιότατη οχι μό
νον διά τήν Φιλιπποΰπολιν αλλά καί δι’ δλον τον ελληνισμόν' διότι οΐ πανσλαβισταί τήν Φιλιπποΰπολιν εΐχον έκλέξη ώς κέντρον των έργασιών των.
Αί κατά τήν έποχήν εκείνην έργασίας τοΰ Β. Σκορδέλλη άνεγνωρίσθησαν
καί έξετιμήθησαν υπό πάντων των ένδιαφεραμένων. Τά δέ έν ταΐ; έφημερίσι τής Κωνσταντινουπόλεως καί "των Α θηνώ ν άρθρα του κατέστησαν αυ
τόν γνωστόν. ·
.
Τφ 1867 ή Ελληνική Κοινότης απέστειλε τον Β. Σκορδέλην είς Κωνσταντινοΰπολιν ως πληρεξούσιον αντιπρόσωπόν της διά τό βουλγαρικόν
ζήτημα. Τά περί τοΰ ζητήματος ,τοΰτου άρθρα του έν τφ Λ ίε ο λ ό γ ω καί
τφ <I*i,pci> τ α $ Β & οβπόροο ώς καί τό γαλλιστί έκδοθέν φυλλάδιον Le
liulgarism e et Philippopolis βαθείαν έπροξένησεν έντΰπωσιν. ’Έ ν τινι
συνεντεΰξει αΰτοΰ μετά τοΰ περιφήμου Μ. Βεζΰρου Ά λή πασσά είχε'τό θάρ-1
(1)
Ή παρούσα βιογραφία έν σκιαγραφίρ, έγράφη υπό τοΰ αοιδίμου άνδρός
καί παρεδόΌη μοι ϊνα δημοσιευθή έν τή ύπ^ έμοΰ τφ 1897 άγγελθείση 'Ιστορία τής
Νεοελληνικής Φιλολογίας.
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ρος όΒ. Σκορδέλης νά εΐπη προς αυτόν οτι ή 'Υψηλή Πΰλη ενθαρρύνουσα
τούς Βουλγάρους δημιουργεί νέον επίφοβον πολέμιον, δτε εκείνος άπήντησεν. οτι εις την Τουρκίαν μόνον οιΈλληνες είναι επικίνδυνοι. Έ ν Κωνσταντινρυπόλει διέτριψεν έν περίπου έτος, δτε κατώρθωσε διά των παρά τφ Πατριαρχείφ ενεργειών του τήν ϊδρυσιν ιερατικής σχολής εν τή σταυροπηγιακή
Μονή τού Βατσκώβου, διαλυθεΐσαν ύστερον δυστυχώς.
Έ ν τφ μέσφ δέτοιαΰτης δράσεως δεν ήμέλει δ Β. Σκορδέλης τάς φιλο
λογικός μελετάς καί εργασίας. Τφ 1860 είχεν έκδώση τό Έ / κ ό λ κ ί ο ν τού
'Ε λλΥ ^νόποΛ δος* αληθή εθνικήν κατήχησιν. Έ ν δετή ΪΙα ν δ ώ ρ '* . έδημοσίευσε λίαν ενδιαφέρουσας διατριβάς περί τών εθίμων τής ιδιαιτέρας του
πατρίδος, έξ δε παραμύθια παροιμίας, κα"ί λεξιλόγιον, οΰ μνείαν καί Γάλλοι
καί Γερμανοί φιλόλογοι έποίησαν' έξέδωκε προς τοΰτοις εν τώ περιοδικφ τού
Έλλ. Φιλολογ. Συλλόγου Κων)πόλεως καί εν άλλοις πολλάς αρχαίας έπιγραφάς, ών τάς πλείστας αυτός άνεκάλυψε καί άνέγνωσε.
Τώ 1875 άπεστάλη εις τήν Γερμανίαν καί έπεδόθη Ιδιαιτέρως εις σπουδάς άφορώσας εις τήν δημοτικήν παίδευσιν.ΈνΓερμανία έξέδωκεν ώς εναίσι
μον διατριβήν τάς Ο ρ α κ ί-κ ά ς Μ ε λ ε τ ά ς (M editationes Thracicae, Le·.psti»*- 1877) καί εν τή Βαρε&αγερι_ί.α.ν&κγ} Έ φιημ.ερ£δ& μικρόν αλλά
περιεργότατον λεξιλόγιον τών κατοίκων τής Ροδόπης.
Έπανελθών εκ Γερμανίας άπεκατεστάθη εν Ά θή να ις τφ 1878, οπού
συνειργάσθη μετά τού Διδασκαλικού Συλλόγου καί ά'λλων παιδαγωγικών εις
τήν εισαγωγήν εν Έλλάδι τού νέου παιδαγωγικού συστήματος. Τφ δέ 1880
διωρίσθη διευθυντής τού ύπ’ αυτού έγκαινιασθέντος εν Τριπόλει Διδασκα
λείου τής Πελοπόννησου, εν ω διετίαν μόνον διδάξας αληθώς θαύματα κα
τώρθωσε κατά τήν ομολογίαν πάντο>ν. Παραιτηθείς δέ καί έπανελθών εις
’Αθήνας εργάζεται ε’ιδικώτερον περί τής δημοτ. έκπαιδεύσεως. Έξέδωκε σει
ράν διδακτικών βιβλίων, άτινα διακρίνει σαφήνεια καί πνεύμα εθνικής καί
θρησκευτικής μορφώσεως τών παίδων. Έξέδωκε δέ καί ά'λλα συγγράμματα
παιδαγωγικά, τούς Γ ο ν ε ί ς τ ο ΰ Ρ ή γ α , πρακτικόν δδηγόν εθνικής αγω
γής, ' Η ρ ,ε ρ ο λ ό γ & ο ν Α"η^.οδε.δαιβχάλο·α9 κατά τό πληστον μεταφρασθέν εις γαλλικά καί γερμανικά περιοδικά, *Ο δ'/}γ6ν τώ ν
σ κ ά λ ω ν καί ιδιόρρυθμόν τι βιβλίον διά τον λαόν ϊΐ£ατ& ς κ α ί Ϊ Ι α τ ρ έ ς .
Μετέφρασε δέ εκ τού γαλλικού τήν Γ&αβνάγ&αιν ϊ¥ολ&άνοκ.ν τού ρώσσου Τολστόϊ. Έ ν έφημερίσι δέ καί περιοδικοΐς έδημοσίευσεν άναριθμήτους
διατριβάς παιδαγωγικάς, φιλολογικός καί εθνικής ύποθέσεως.
Ό Β. Σκορδέλης από 35αετίας διετήρει εν Ά θή να ις τό άριστον άνώτερον. παρθεναγωγείον, οπερ διευθύνει ή εύπαίδευτος αυτού θυγάτηρ μετά
τού έκ Δεμίρ Δεσίου τής Βιθυνίας καθηγητού Κλεάνθους Χουρμούζη, έν φ
φοιτώσι τά κοράσια τών καλλίστων Α θηναϊκών οικογενειών. Ά πέθανε κατ’
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’Οκτώβριον τοϋ 1898. Το παιδαγωγικόν περιοδικόν τοΰ Γεωργίου Δροσίνη
«Ε θνική ’Αγωγή» τοϋ 1898 σ. 268 άφιεροΐ βιογραφικόν σημείωμα και κρί
σεις περ'ι τοϋ έξοχου τοΰτου παιδαγωγοϋ μετ’ είκόνος (1).
Ό Ά ν Ο ίμ - ο ς (Α ιη ^ .ή τ ρ ιο ς )
έγεννήθη Μαδΰτορ (2)
τφ 1825' ενταϋθα δέ έδιδάχθη και τά πρώτα γράμματα παρά τοϋ πατρός
διδασκάλου δντος και φονευθέντος υπό των Τούρκων. Τφ 1840 ό επίσκο
πος Κλαυδιουπόλεως ΓΙαντελεήμων Μαδΰτιος ών προσέλαβε τον δεκαπενταετή Δημήτριον εις Ραιδεστόν, δπου διέμεινε μέχρι τοϋ 1844 άκούων, μαθή
ματα εν τή αυτόθι σχολή. Είτα τό Βυζάντιον και τό "Αγιον ’Όρος επισκεφάμενος προσεκολλήθη διαψόροις άρχιερεϋσιν ώς τφ εκ Κέας μητροπολίτη
Κυζίκου Μελετίω Παγκάλω, έως ου τφ 1847 (25 Δεκεμβρίου) χειροτονείται
διάκονος υπό τοϋ πατριάρχου ’Ανθίμου Κουταλιανοϋ "Ανθιμος άποκληθείς. Έ ν τω μεταξύ διήκουσε μαθήματα έν τή Μ. τοΰ Γένους Σχολή (1845)·
Μετ’ ου πολύ δευτερεΰων (διάκονος) των Πατριαρχείων διορισθείς προεχειρίσθη τή 27 Φεβρουάριου 1855 μητροπολίτης Βελεγράδων πολλάς έξαρχικάς
λειτουργείας τελέσας και συνοδικός γενόμενος από τοΰ 1862 καί έντεϋθεν
πολλάκις. Τω 1887 μετετέθη εις την μητρόπολιν Άμασείας δπου ύπέργηρος
ήσχολεΐτο περί τά γράμματα καί υπογραμμός εγένετο τοΐς άλλοις άρχιερεϋσι·
Μέλος δέ διατελών πλείστων εθνικών σωματείων έτιμήθη υπό τε τής Τουρ
κικής καί Ελληνικής κυβερνήσεως διά παρασήμων (3). Άπέθανε τω 1907.
ΕΡΓΛ ΑΥΤΟΥ

α) Ιστορική περιγραφή τής ίεράς μητροπόλεοος Βελεγράδων, Κέρκυρα
1868.
β) Χρονολογικοί κατάλογοι τών από Χριστοϋ μέχρι σήμερον χρηματισάντων αρχιερέων εις έκάστην μητρόπολιν καί επισκοπήν τών έν τώ οίκου-1

(1) Έ κ Φιλιππουπόλεως κατήγετο καί ό διδάσκαλος τής έν Βουκουρέστι*
’Ακαδημίας τφ 1819 ό Γ εώ ρ γιο ς Φ ιλ ν π /π ο ν ϊτο λ ίτη ς (εκτός άν είναι ό Κλεόβου
λος), ώς άναγινώσκω έν τφ καταλόγφ συνδρομητών τής Ιστορίας τής Βλαχίας τοΰ
Δ. Φωτεινού. Πρβλ. καί Θεοδώρου ’Αθανασίου περί τών Ελληνικών σχολείων έν
Ρουμανία Ά θ. 1898 σ. 93.
(2) Περί αυτής ίδέ Χρυσοστόμου Α. Παπαδοποΰλου : Μάδυτος ή πόλις τής
Χερρονήσου, Ά θήνσι 1890.
(3) Περί αύτοϋ ίδέ Ε. I. Δράκου, Θρςικικά, Άθήναι 1892 σελ. 124-132 καί Γ.
Παπαδοποΰλου, ή σύγχρονος ιεραρχία τής ορθοδόξου Άνατολ. Εκκλησίας Άθήναι
1895 σελ. 640-645 καί συμπλήρωμα Έγκυκλ. Λεξικού Μπάρτ έν λέξει Βελέγραδα —
Μ. I. Γεδεών, Επιφανείς κληρικοί τών τελευταίων έτών 1821-1921, Ά θ. 1929 σ. 3-4.

θ ρ a η

158

*» ά

μενικφ πατριαρχικφ θρόνω υπαγόμενων, εν «Νεολόγφ» Κων)πόλεως τοϋ
1891-2 και. έντεΰθεν (άνετυπώθησαν συμπληρωθέντες υπό Μ. Γεδεών εν
«Λευκώματι I. Χατζηϊωάννου τόμ. Δ' και ΣΤ'.)
γ) περί της σημασίας των τίτλων : «προέδρων καί τόπον έπέχοντος» εν
«Έ χκλ»

Α .λ'ηϋεέαρ).

δ) Έ πιγραφάς καί συνοδικός πράξεις Άχρίδος έν Δελτίφ τής 'Ιστορ.
καί έθνολ. εταιρείας τής Ελλάδος τόμ. Δ' σελ. 547-574.
ε) ’Έγγραφα Γρηγορίου Ε' αυτόθι σελ. 268-275.
στ) Σημειώματα των χειρογράφων, αυτόθι σελ. 275-281.
ζ) Κατάλογος των έν ταίς ίεραίς Έκκλησίαις τής συνοικίας Κάστρου,
πόλεως Βερατίου τής μητροπόλεως Βελεγράδων ευρισκομένων αρχαίων χειρο-γράφων αυτόθι τόμ. Ε' σελ. 352-269 κτλ.
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ΙΕίπορέδτης έγεννήθη έν Περιστάσει τφ 1844 έσπουδασεν
αυτόθι καί έν Ά θήναις καί άπελθών εις Γαλλίαν μετήρχετο κατ’ άρχάς μεν
τον ιδιωτικόν διδάσκαλον έν Μασσαλία τό πρώτον καί είτα έν Παρισίοις, έν
τή societe Academique de Com ptabilite de Paris, δπου καλώς έκμαθών
τήν Γαλλικήν έδημοσιογράφει καί έδίδασκε συγχρόνως λογίους Γάλλους την
νεοελληνικήν, είτα δ’ άπελθών εις Λονδϊνον τό αυτό μετήρχετο έπάγγελμα.
Έπιστρέψας εις Α θήνας τφ 1895 έδίδασκε τήν Γαλλικήν. Έξέδωκε δέ καί
γαλλιστί ικανά έργα ως Les Jeu x Olympiques, Athenes 1899 καί L on
gue Greque actuelle moderne Paris—A thene' 1894. ΈΙτο ανώτερος τής
έλευθέρας Στοάς αξιωματικός καί officier d ’ Academie.
Τοΰτου αδελφός ήτο ό ιατρός καί φαρμακοποιός Κ. Σπυρίδης, βουλευ
τής κατά τό 1920.
1 4 ο ρ ιλ λ ο ς Ά β α ν α σ ιά δ ιη ς έγεννήθη έν Περιστάσει τφ 1825 έσποΰδασεν έν τή πατρίδι καί ειτα έν τή άρτισυστάτω Θεολογική σχολή τής Χάλ
κης. Άποφοιτήσας τφ 1851 φέρει τον αριθμόν 51 τών αποφοίτων έν τοΐς
άρχείοις τής σχολής. Είτα προσελήφθη έν τφ έν Βυζαντίφ Μετοχίφ τοΰ
Παναγίου Τάφου μεθ’ ο εις 'Ιεροσόλυμα άποσταλείς διωρίσθη σχολάρχης
τής Σχολής τοΰ Σταυροΰ (1861-1863), δτε τφ 1862 έξέδοτο Ερμηνείαν εις
τους ’Αναβαθμούς τής ’Οκτωήχου τοϋ Νικηφόρου Καλλίστου. Έ ν τοΐς μετέπειτα από τοΰ 1863-1873 έχρημάτισεν αντιπρόσωπος τής άγιοταφικής
αδελφότητος έν Ά θήναις, δπου τυχών βιβλιοθηκών έγραφε διαφόρους διατριβάζ έν τφ «Εύαγγελικφ κήρυκι», «Σωτήρι» (1890 τόμ. ΙΓ ' σ. 145-148
καί 257-266) καί έν Δελτίφ τής 'Ιστορικής καί έθνόλογικής εταιρείας τής
Ελλάδος εις τήν έκκλησίαν τών 'Ιεροσολύμων άναγομένας. Τφ 1873 άπεστάλη ως αντιπρόσωπος εις Σμύρνην, όπόθεν έγραφεν έν τή «’Εκκλησιαστική
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3Αλήθεια», υπό τοϋ πατριάρχου Νικοδήμου. Άπελθών εις Περίστασιν ήσχολεϊτο περί τήν εκκλησιαστικήν φιλολογίαν. Ε ντα ύθα δέ καί άπεβίωσε. τφ
1S95, καταλιπών πλουσίαν βιβλιοθήκην καί ανέκδοτον έ'ργον περί των χει
ρογράφων του έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου' διότι
τά χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης 'Ιεροσολύμων έξεδόθησαν υπό τοϋ Ά θ .
Παπ. Κεραμέως έν Πετρουπόλει.
Ό Άθανασιάδης έξέδοτο :
α) Τό Καταμόνας, 'Ιεροσόλ. 1881.
β) Τά κατά τον αοίδιμον Θεοφάνην πατριάρχην 'Ιεροσολύμων έν «Σωτήρι» ’Αθηνών 1889.
γ) Τά κατά τούς πατριάρχας 'Ιεροσολύμων ΙΙα'ί'σιον, Παρθένιον καί
Έφραίμ έν Δελτίω τής 'Ιστορ. καί έθνολ. εταιρείας τόμ. Δ' σ. 211-62.
δ) Τά κατά τον Νεκτάριον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων έν « Σωτήρι »
1880 τόμ. Β'.
ε) Τά κατά Δοσίθεον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων έν «Σωτήρι» 1890,
• σ. 150-2, 1891 καί 1892.
στ) Τά κατά τον Παρθένιον πατριάρχην 'Ιεροσολύμων έν Δελτίφ κτλ.
1893 σ. 234-52.
ζ) Σιγίλλιον τού πατριάρχου Διονυσίου ύπογεγραμμένον καί υπό τοϋ.
’Αλεξάνδρειάς Νεκταρίου έν «Σωτήρι» 1880 τόμ. Β' σ. 145-9.
Α θ α ν ά σ ι ο ς Μ & γ α κ λ ή ς . Έγεννήθη τφ 1848 έν Άδριανόυπόλει
όπου τό πρώτον έκπαιδευθείς εΐσήχθη τφ 1866 $ίς τήν έν Χάλκη Θεολογικήν σχολήν έξ ής άπεφοίτησε κατά τό 1871, ότε διωρίσθη έν τοϊς πατριαρχείοις ύπογραμματεύς καί τφ 1876 άρχιγραμματεύς τής Συνόδου καί τφ
1878 πρωτοσύγκελλος έπί ’Ιωακείμ Γ',όστις καί τφ 1882 προεχειρίσατο μη-·
τροπολίτην Σισανίου καί τφ 1893 Θεσσαλονίκης.
Κ .λ ε ό β ο ο λ ο ς Μ ι χ α ή λ έγεννήθη έν.Άδριανόυπόλει τφ 1848.Μετά
τά έν τή πατρίδι πρώτα γράμματα άπήλθεν εις ’Ιωάννινα καί άποπερατώσας τήν έγκύκλιον παίδευσιν εν τή Ζώσιμαία Σχολή τών Ίωαννίνων έσπούδασεν έν τή Θεολογική Σχολή Χάλκης, έξ ής άποφοιτήσας τό 1871 (139
αριθμόν αποφοίτων εχων) διεκρίθη ως διδάσκαλος καί εΐτα καθηγητής έν τή
έν Χάλκη έμπορική σχολή. Τφ 1878 άπήλθεν εις Γερμανίαν Μετά τήν συμ
πλήρωσήν τών σπουδών αυτού έπαγακάμψας διωρίσθη καθηγητής έν τή θε
ολογική Σχολή Χάλκης, όπόθεν τφ 1888 έκλήθη έπί τήν διεύθυνσιν τής έν
Φαναρίφ Μ. τοϋ Γένους Σχολής μέχρι 1888, ότε μετετέθη ως διευθυντή
τής θεολογικής τφ 1898-1900' άνεκλήθη όμως καί αύθις ώς διευθυντής
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τής Μ. Σχολής εν τφ μεταξύ κεχειροτονημένος από τοϋ 1901 μητροπολίτης
Σάρδεων έπί ψιλφ όνόματι. Ά πέθανε τφ 1918 23 Φεβρουάριου καταλιπών
έργα τινά.
Ά ρ ο ο τ ο τ έ λ η ς Ι £ .ο ο ρ τ :δ η ς έγεννήθη έν Μυριοφΰτφ τής Θρςίκης
τφ 1858. Έσποΰδασεν έν τή πατρίδι και έν τή Πατριαρχική Άκαδημίφ.
Τφ 1878 κατήλθεν είς ’Αθήνας προς περαιτέρω έν τφ Πανεπιστημίφ σπου
δήν τής Νομικής,αλλά περί την λογογραφίαν ασχολούμενος δεν ήκολοΰθησε
τάς σπουδάς αυτοί), άλλ’ έπεδόθη όλοψύχως είς λογογραφικά έργα συνεργαζόμενος έν τή ((Α ία π λ ά α εο τω ν παίδω ν»,γρα φ ώ ν υπό ψευδώνυμον Αι
μίλιος ΕΙμαρμένος.Ταΰτην έξέδιδεν ό Ν.'Υδραίος,ου ένυμφεΰθη τέλος και την
αδελφήν. Συγχρόνως δε μετέφραζε καί εξέδιδε χρήσιμα βιβλία και τέλος έπε
δόθη εις τήν συγγραφήν διδακτικών βιβλίων, τά όποια έπ'ι μακρόν χρόνον
μέχρι τοϋ θανάτου έγκεκριμένα ό'ντα ήσαν έν χρήσει έν τοΐς δημοτικοϊς σχολείοις έξ ών ικανά χρήματα συλλέξας άπήλθε τ ϊ) 1889 εις Γερμανίαν και.
παρακολουθήσας παιδαγωδικόν, μαθήματα έν Ίένη παρά τφ W . Rein ήξιώθη τοϋ διπλώματος παιδαγωγού τφ 1893. Διδάκτωρ ήδη κατήλθεν είς
Ελλάδα καί διωρίσθη καθηγητής έν τφ Άρσακείφ καί εΐτα διευθυντής τοϋ
έν Πειραιεΐ διδασκαλείου των θηλέων καί ως τοιοϋτος άπέθανε άπαις τφ
1928, καταλιπών πλείστα συγγράμματα καί ου σμικράν περιουσίαν. Τό έν
Ά θήναις ( ( Θ ρ ^ χ ιχ ό ν Κ .έν τρ ο ν » τιμών τήν μνήμην αύτοΰ έτέλεσε τήν
20 Δεκεμβρίου 1928 έν τή αιθούση τής αρχαιολογικής εταιρείας φιλολογικόν
μνημόσυνον τοϋ άνδρός, καθ’ δ, μετά εισηγητικόν λόγον τοϋ προέδρου Φι
λίππου Μανουλίδου, ώμίλησαν ό ακαδημαϊκός Δ. Γρ. Καμποϋρογλους, ό έκπαιδευτικός σύμβουλος Δ. Λάμψας^καί ό λογογράφος Γρηγόριος Ξενόπουλος
δστις έγγραφε καί έν τή ΰπ’ αϋτοϋ έκδιδομένη «Νέα Εστίρ». ’Απήγγειλε δέ
ή Κυρία Φερέντσιο, άνέγνω έν τών διηγημάτων νιοϋ Κουρτίδου καί τρία ποι
ήματα ό μικρός Λάκης Κουροΰκλης. Περί τε τοϋ βίου καί τοϋ μνημοσύνου
ως καί αναγραφήν τών έργων τοϋ Άριστοτέλους Κουρτίδου έδημοσιεϋθησαν έν εκτάσει έν τοΐς « Ο ρ α κ ικ ο τ ς » |( 1929 τόμ. Β' σ. 243-246) υπό τοϋ
Καμποϋρογλου μετ’ είκόνος καί έν σελίδι 492-505 τά υπό τών ρητόρων τοϋ
μνημοσύνου λεχθέντα. Έ ν ταϊς σελίσι ταϋταις έδημοσιεΰθη καί κατάλογος
τών έργων τοϋ έκλιπόντος τον βίον Άριστοτέλους Κουρτίδου.
Κ.οβΐΑας Λ Ίυτίρ Χ ος
έγεννήθη [εν Φιλιππουπόλει
τώ 1869 (6 9βρίου) εκ πατρός ’Αποστόλου Κοσμά Καφταντζή [Έλληνος
ύφαοματεμπόρου, ού ό πάππος Θωμάς Κοσμά μετηνάστευσεν έξ ’Ηπείρου
είς Φιλιπποΰπολιν, λήγοντος τοϋ, 18ουΟαΐώνος καί έκ μητρός έλληνίδος
Αίκατερίνης, ής ό πατήρ Κωνσταντίνος Χατζή Σωτηρίου έγκατέστη έκ Στε-
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νιμάχου είς Φιλιππούπολιν, μεσούντος του 19ου αίώνος, μετερχόμενος το
επάγγελμα του καραμπατζή].
Την εγκύκλιον έκπαίδευσιν ελαβεν έν τοΐς άριστα επί των χρόνων του
λειτουργούσι σχολείοις τής γενετείρας του. Άπεφοίτησε κατά τό 1887 των
Ζαριφείων διδασκαλείων ως διδάσκαλος πρώτης τάξεως καί έδίδαξεν έν αύτοις ως ελληνοδιδάσκαλος επί τριετίαν 1887-1890 καί επί εν έτος 1890 - 91
έν τή Ελληνική κεντρική σχολή των Σαράντα Εκκλησιών. Τφ 1891 κατελθών εις ’Αθήνας εδίδαξεν ως δημοδιδάσκαλος επί έπταετίαν 1891-1898 έν
τοΐς ίδιωτικοΐς Λυκείοις των Χαραλ. Διοσκουρίδου, Βασιλ. Βουλγάρεως καί
Άθανασ. ΙΊαπαγεωργίου, σπουδάζων άμα έν τφ έθνικφ πανεπιστημίφ. Τφ
1897 ύποστάς εύδοκίμως τάς έπιστημονικάς του έξετάσας άνηγορεύθη διδάκτωρ τής φιλολογίας.
Έπαν^λθών είς την γενέτειραν έδίδαξεν ως καθηγητής έπί πενταετίαν
1898-1903 έν τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις των άρρένων καί των θηλέων,
διευθΰνας άμα καί τό οίκοτροφεΐον των άρρένων. Τω 1903 μετέβη είς Γερ
μανίαν προς τελειότερόν του επιστημονικόν καταρτισμόν καί ήκολοΰθησε μα
θήματα έν τή φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου έπί διε
τίαν 1903-1905. Μετά τάς έν Γερμανίά σπουδάς του διηΰθυνε έπί τετραε
τίαν 1905-1909 τά έκπαιδευτήρια τής έν Ζαγαζικίφ τής Αίγυπτου ελληνικής
Κοινότητος. Ειτα άνέλαβε θέσιν καθηγητου έν τφ Άβερωφείφ γυμνασίω
καί τφ άνωτέρφ έλλην. παρθεναγωγείφ ’Αλεξανδρείας, διατελών άμα καί
έφορος τής βιβλιοθήκης καί του νομισματικού μουσείου τής Κοινότητος, ών
τούς καταλόγους συνέταξε. Μετά εξαετή κοπιώδη υπηρεσίαν 1909-1915 παρά
τή κοινότητι ’Αλεξάνδρειάς, παθών τήν ακοήν, άπεχώρησε καί ίδιώτευσεν έν
Ά θήναις μέχρι τέλους τού 1920. Κατά τό 1921 έπανήλθεν είς τήν γενέτει
ραν τό δεύτερον χάριν τής υγείας αυτού καί τής γυναικός του Σμαροΰς Φιλιππουπολίτιδος, ήν άφαρπάσας ό θάνατος μοιραίως κατά Σεπτέμβριον τού
αυτού έτους έν τοΐς παρά τφ Α ΐμ Φ λουτροΐς τού Χισάρ έβΰθισεν αυτόν είς
άληστον πένθος. ’Έκτοτε ησυχάζει έν τή Φιλιππουπόλε<,.
ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ :

Αον Λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ά :
α) «Διηγήματα» (1891-1905) έν τφ Νεολόγφ τής Κωνσταντινουπόλεως,
έφημ. Σταύρου Βουτυρά, τή Σαββατιαίτ/ έπιθεωρήσει αυτού, τφ περιοδικφ
Κήρυκι Κων]πόλεως. τή Θρακική έπετηρίδι ’Αθηνών (1897) καί ταΐς Είδη
σεσι τού Αίμου, έφημερίδι Φιλιππουπόλεως, έν δλφ δεκαεπτά (17).
β) «Λόγια τής Καρδιάς» (1899-1903), Σοννέττα έν ταΐς «είδήσεσι τού
Αίμου».
«Θρακικά»
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γ) «Μοιραία», επικολυρικά ποιήματα, έπαινεθέντα έν τφ πρώτφ Μιστριωτείφ διαγωνισμφ τοϋ 1921, εις τεΰχος τφ 1928 έν Ά θήναις.
Βον

Ϊ ΐ 3ΐ&δα.γα>γ&κά, ·

α) «ό διδάσκαλος» (1904), παιδαγωγική μακρά μελέτη, έν «ταΐς Ειδήσεσι
τοΰ Αίμου», χάριν των έν τη βορείψ Θρρκη δημοδιδασκάλων.
β) «περί του σκοπού των τής κατωτέρας έκπαιδεΰσεως σχολείων» (1906)
έν τη έφημερίδι τοΰ Κάιρου «Χρόνφ».
γ) «περί αγωγής» (1907), παιδαγωγική μελέτη, έν τεΰχει έν ’Αλεξάν
δρειά τΰπ. Κασιμάτη.
δ) «περί τής διά των ελληνικών γραμμάτων έθνικής και τελείας αγω
γής» (1908). Λόγος πανηγυρικός έν τεΰχει, έν Άλεξανδρείρ τΰποις Ι ω ν ά —
Κασιμάτη.
ε) «παιδαγωγικα'ι σελίδες, περ'ι τής έν τοΐς σχολείοις ανεπαρκούς των
παίδων προόδου,» μακρά επιστημονική παιδαγωγική μελέτη. Μέρος α' καί β'
κεφ. VII από ιατρικής καί υγιεινής άπόψεως (1914 έν τφ Ταχυδρόμφ καί
'Ομονοίρ, έφημερίσιν ’Αλεξάνδρειάς, Μέρος γ' κεφ. XXIII, από παιδαγωγι
κής άπόψεως (1915) έν τφ Τηλεγράφφ έφημ. ’Αλεξάνδρειάς.
Γον

·

α) «Έλέγ ου ανασκευής» κατάλυσις,ήτοι ό κ. Γεώργιος Παπανδρέου ως
κριτικός, γλωσσολόγος, γραμματικός, φιλόλογος καί συγγραφεύς έξεταζόμενος
(1912) έν τεΰχει εις 8 ον σελ. 99, τΰπ. Κασιμάτη ’Ιωνά έν Άλεξανδρείρ.
β) «Φιλολογικά σκαριφήματα:» 1 ) Βέλγαι, Ρήμοι, Δουρικορτόρα, Γαλάται, Κορφιώτης, Νικολάκις κτλ. 2) Χρήστος—Χρίστος. 3) αΰθις Χρίστος,
Μαρία—Μαριάμ καί 4) Γερμανοί (1914—1915) έν τφ Τηλεγράφφ έφημ.
’Αλεξανδρείας.
Δον 'Ι σ τ ο ρ ικ ά . %
α) «Περί τοΰ ναού τής αγίας Σοφίας» (1902), μελέτη άπό ιστορικής
καί περιγραφικής άπόψεως, έν τφ περιοδικφ των ’Αθηνών «Έλληνισμφ».
Άνετυπώθη καί έν τή έφημ. Πειραιώς «Χρονογράφφ».
β). «Περί τών άρχαίων Θρακών,» Θρρκικά ’Αθηνών (1928), τόμ. I.
γ) «Περί τής Φιλιππουπόλεως καί τών άρχαιοτέρων αυτής ονομάτων
Κενδρισός καί Εΰμολπιάς», (1928) αυτόθι. Τό αυτό βουλγαριστί έν τφ Αιιnuaire de la bibl. nat. a Plovdiv. (1926).
δ) «Τά ελληνικά έν Φιλιππουπόλει σχολεία επί τουρκοκρατίας καί τοΰ
Βουλγαρικοΰ καθεστώτος» (1929) αυτόθι, τόμ, II.
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ε) «Δυο εγγραηρα έκ Φιλιππουπόλεως από των αρχών 19ου αίώνος
(1929) αυτόθι.
στ) « Ό Στενίμαχος», ήτοι συνοπτική τής πόλεως ΚΣτενιμάχου ιστορία
από των παλαιών μέχρι τών καθ’ήμάς χρόνων (1929),’Αθήναι, τΰπ. Πυρσου
ζ) «L,e siege et la prise de Philippople par les Goths, εν τφ Sbornik B. D iakovitch (1927), Sophia.
η) « Ή αρχαία Φιλιπποΰπολις», έπ’ αφορμή μιας κριτικής, βουλγαριστ'ι Plovdiv, (1928) εις τεύχος και εν τή έφημερίδι Φιλιππουπόλεως «Γιοΰγ»
(=μεσημβρία).
θ) « Ή όίλωσις τής Φιλιππουπόλεως υπό τών Τούρκων», βουλγαριστί,
(1929) εν τή έπισήμφ τοϋ δήμου Φιλιππουπόλεως έφημερίδι, άριθ. 22.
ι) «Τά αρχαιότατα τής Φιλιππουπόλεως ονόματα, Ευμολπιάς Κενδρισός», βουλγαριστί (1929), αυτόθι, άρ. 23 και 24.
ια) Πονηρόπολις - Φιλιππόπολις», βουγαριστί (1930) αυτόθι, άριθ. 36.
ιβ) «Τά αρχαιότατα τής Φιλιππουπόλεως ονόματα», άπάντησις εις κρι
τικήν τοϋ αρχαιολόγου Μαβροδίνωφ, βουλγαριστί (1930), αυτόθι, άριθ. 40.
ιγ) « Ή λαμπρότης τής άρχαίας και τής μεσαιωνικής Φιλιππουπόλεως
και τά έν αυτή ανάκτορα», βουλγαριστί (1930), αυτόθι, άριθ. 60.
Εον. Ά ρ χ α Λ ο λ ο γ ο κ ά ;
α) «Θρςικικαί έπιγραφαί» (1899-1903) εν ταΐς Είδήσεσι τοϋ Αίμου,
β) «Ι/in scrip tio n de la bague du village Ezerovo, nouvelle ex
plication (1926) εν τφ A nnuaire de la bibliotheque riat. a Plovdiv.
γ) Inscriptions inedites ou non comment0es de Plovdiv et ses en
virons (1927) αυτόθι.
δ) «Αΰθις διά τήν άρχαίαν Φιλιπποϋπολιν», βουλγαριστί (1928) είς
τεύχος, Πλόφδηφ, τΰπ. Γοΰτεμβεργ.
ε) «Έπιγραφαί έκ τής Φιλιππουπόλεως» (1929), «Θρφκικά» ’Αθηνών,
τόμ. II.
στ) «Αΰθις διά τήν έπί τοϋ δακτυλίου άπό τής κώμης Έζέροβο επιγρα
φήν». ’Απάντησις εις κριτικήν τοϋ δ]ρος Β. Βεσσεβλήεφ (καθηγητοϋ τοϋ έν
Σόφιμ έθν. πανεπιστημίου), διασαφήσεις, προσθήκαι, βουλγαριστί (1930), έν
τεΰχει είς 8 ον σελ. 39, τΰπ. Χρ. Δάνωφ-Πλόβδιφ.
ΥΠΟ ΕΚΤΥΠΩΣΙΝ :

«Τά άρχεΐα τοϋ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών άμπατζήδων» μετά
μεταφράσεως είς τήν Βουλγαρικήν υπό τοϋ δ]ρος Αλ. Πεεφ. Οι δυο πρώ
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τοι κώδικες (1685-1817), έν τφ Annuaire de la bibliotheque nationale a
Plovdiv 1931 (1928).
Έ κτος αυτών έ'χει έτοιμηv εκτενή ιστορίαν τής Φιλιππουπόλεως και
διαφόρους λογογραφικάς, παιδαγωγικός, γλωσσικός, φιλολογικός καί αρχαιο
λογικός διατριβάς.
Β λ ά σ ιο ς Γ α β ρ ι η λ ί δ η ς , έγεννήθη έν Έ πιβάταις χωρίφ τής Θρφκης κατά τό 1848. Έσποΰδασεν έν τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή. Ά ποπερατώσας τήν έγκΰκλιον παίδευσιν έπιτυχώς άπεστάλη υπό των θαυμασάντων τήν ευφυΐαν τοΰ νεαρού Βλασίου ομογενών, πρωτοστατοΰντος τοΰ Γ.
Σίνου εις Γερμανίαν προς περαιτέρω σπουδήν' έγγραφεις έν τοϊς φοιτηταίς
τοΰ Πανεπιστημίου Λειψίας παρηκολοΰθησε μαδήματα φιλολογίας και πολι
τικών έπιστημών, αποστέλλων συγχρόνως καί είς τό έν Κωνσταντινουπόλει.
έκδιδόμενον περιοδικόν <(' Ε π τ ά λ ο φ ο ς » σειράν μελετών, ήτις ένεποίησε
μεγίστην έντΰπωσιν. Τφ 1873 έν Λειψία έξέδοτο γερμανιστί πολιτικήν πραγ
ματείαν. Κατελθών είς Κωνσταντινοΰπολιν τφ 1874, έπεδόθη είς τήν προσ
φιλή αΰτοΰ δημοσιογραφίαν, έχων πάντα τό έφόδια εΰδοκιμήσεως καί έγραφεν έν τφ «Νεολόγφ» τοΰ Σ. Βουτυρά καί εΐτα έν τή ΰπ’ αΰτοΰ έκδοθείση
((λΙ& τ9.ρ ρ \)0|ΐ.ί3ει τ ή ς Ο ρ ά κ η ς » . Αλλά, κατά τον Τουρκο-Ρωσσικόν
πόλεμον τοΰ 1877—8, γράψας έπιλήψιμον ά'ρθρον μετά τοΰ συνεργάτου του
Κλεάνθους Τριαντάφυλλου καί απειλούμενος νά συλληφθή κατέφυγε λάθρμ
είς ’Αθήνας, δπου άρχεται τό τόσον ένδοξον στάδιόν του. Καί κατ’ άρχάς
μεν έξέδοτο μετά τοΰ συμς^υγάδος του τον «1> α φ .π ,χ γά,ν», εφημερίδα δημο
κρατικήν καί σατυρικήν, ειτα δε μόνος τό ((Μ ή χ ά ν ε σ α ι» από 17 ’Ιανου
άριου τφ 1880 έως 22 . Φέβρουαρίου 1883, δπερ ύστερον μετωνομάσθη
« Ά κ ^ ό π α λ ΐ ς » ? ήτις τοσαύτην έλαβε συν τφ χρόνφ ■επίδοσιν καί έπίδρασιν επί τών πολιτικών πραγμάτων τής χώρας, άκολουθοΰσα τήν. πολι
τικήν τοΰ αοιδίμου X. Τρικοΰπη, από τής 30 ’Οκτωβρίου 1883—10 Δεκεμ
βρίου 1920. Γινώσκων καλώς τά τής δημοσιογραφίας κατήρτισεν έπιτελεΐον
δλον έκλεκτών χειριστών τοΰ καλάμου, οΐτινες βραδΰτερον άποσπασθέντες
αΰτοΰ, ίδρυσαν ιδίας έφημερίδας ούτως, ώστε δΰναταί τις είπεΐν, δτι οί νέοι
δημοσιογράφοι έξεκολάφθησαν έν τοΐς γραφείοις τοΰ Γαβριηλίδου, οΰτινος
ό κάλαμος είχε τοσαΰτην σφοδρότητα, ώστε πολλάκις προεκάλεσεν έπιθέσεις
τφ μεν 1894 τήν τών στρατιωτικών, καταστρεψάντων τυπογραφεΐον καί
βιβλιοθήκην, άπόντος αΰτοΰ είς Σουηδίαν, καί άντικαθισταμένου υπό τοΰ
’Εμμανουήλ Ρέπουλη' διότι όρμώμενος από τής ιδέας, δτι ή πολιτική τής
Ελλάδος πρέπει νά είναι γεωργική καί στρατιωτική έν ταΰτώ προΰκάλεσε
τήν μήνιν τών αξιωματικών καί βραδΰτερον τών φοιτητών διά τήν υπό τοΰ
καθηγητοΰ Γ. Σωτηριάδου γενομένην μετάφρασιν τής τριλογίας τοΰ Αίσχΰ-
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λου « Ό ρ ε α τ ε £ χ ς » και παράστασιν (6 —9 Νοεμβρίου 1903) εν τφ βασιλικφ θεάτρφ. ΟΙ φοιτηταί υπό των τής καθαρευούσης οπαδών και δή υπό
τοΰ καθηγητοΰ Γ. Μιστριώτη παρακινούμενοι έζήτησαν τήν ματαίωσιν τής
διδασκαλίας τής «Όρεστείας» καί έπετέαΤησαν κατά των γραφείων τής
«Άκροπόλεως» ως ύποστηριζοΰσης αυτήν. ’Οπαδός τής φυτοφαγίας καί
οπωροφαγίας, συνίστα τοϊς φίλοις τήν γελωτοθεραπείαν, ήν καί ό ’ίδιος
έφήρμοζεν άπαντι τώ θυλάκφ. Ά πέθανε τή 11 ’Απριλίου 1920 καί έτάφη
δημοσίφ δαπάνη, καταλιπών μνήμην άληστον παρά τοϊς συγχρόνοις διά τε
τήν δραστηριότητα καί τήν επιχειρηματικότητα,έκδούς καί πληθΰν βιβλίων καί
περιοδικών ως «Άκρόπολιν φιλολογικήν», «Κυριακάτικην», «Ύπερωκεάνειον» καί «’Ολυμπιακήν», έ'ργον καλλιτεχνικώτατον καί ώφελιμώτατον.
Άφήκε μίαν μόνην θυγατέρα τήν κυρίαν Θ. Συνοδινοΰ, οστις, καί μετά τον
θάνατον τοΰ πενθεροΰ του, εξέδιδε τήν «Άκρόπολιν μέχρι τήν 10 Δεκεμ
βρίου 1920.
Λ .ά μ .π ρ ο ς Γ . Έ ν υ χ λ η ς . Έγεννήθη εν Φιλιππουπόλει τώ 1848,
τοΰ πατρός του Γεωργίου Ίωάννου (Γενεράλη) καταγομένου εκ Μελενίκου,
Τάς πρώτας σπουδάς του διήλθεν έν τή έλληνικοΐς σχολείοις τής πόλεως ταύτης, τάς δέ γυμνασιακός καί πανεπιστημιακός έν Ά θήναις. Μαθητής τοΰ
Γυμνασίου έτι ών, έδημοσίευσε τά πρώτά του
δημσσιευθέντα
έν τφ 'Χ .ρ όνω τοΰ Ίοιάννου Βιθυνοΰ καί έν τή Έ Ο νοκγί
περιοδικά) έκδιδομένφ υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου Σκαλίδου υπό ψευδώνυμον.
Ένωρίτατα έπεδόθη εις τήν δημοσιογραφίαν χρηματίσας συνεργάτης τών
ϊ£.αανο ώ ν κοΰ Π. Κανελλίδου καί τής ϋ τ ο α ,ς τοΰ Θρακός Άριστείδου
Βαμβά, μετά ταΰτά δέ τακτικός συντάκτης τοΰ Λ Γ εα λ ό γα ο Ά β τ η ν ώ ν
τοΰ Ν. Μανιτάκη, τής Κ .α φ τε ρ £ χ ς τοΰ Ά ντ. Δαμασκηνοΰ καί τής Π ρ ω 
ία ς τοΰ αΰτοΰ καί τοΰ Ίωάνν. Άντωνοποΰλου, δημοσιογραφικοΰ οργάνου
τοΰ Θ. Δηλιγιάννη. Έδημοσίευσε δύω τομίδια διηγημάτων του, ών τινα μετεφράσθησαν εις τήν ’Ιταλικήν, ΰπάρχουσι δέ καί άλλα τοιαΰτα δημοσιευθέντα εις έφημερίδας έν έπιφυλλίδι, εις τό *Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο * Κ. Σκόκου καί
τήν Ποε.κ£λν}ν Χ τ ο χ ν τοΰ Ίω . Άρσένη.
Μετά υπηρεσίαν εις δύο συνόδους τής Βουλής,ως βοηθοΰ των Διευθυν
τών τοΰ στενογραφικοΰ γραφείου αυτής Φ. Παρασκευαΐδου καί Ά ναστ
Βαρελίδου, διωρίσθη γραφεΰς Α' τάξεως έν τφ Προξενικφ Γραφείφ τής έν
Κων)πόλει Β. Πρεσβείας, μετά ταΰτα δέ εις διαφόρους προξενικάς θέσεις·
Υπηρετών έν Έλασσόνι έπολέμησεν άποτελεσματικώτατατα τήν όργιάζουσαν έν τοϊς βλαχοφώνοις χωρίοις ρουμανικήν προπαγάνδαν, κατήρτισε δέ
πλήρη συλλογήν τών έν τοϊς βλαχοφώνοις χωρίοις φδομένων ελληνικών δη
μωδών φσμάτων. Τής συλλογής ταύτης τό πρώτον μέρος έδημοσιεύθη έν τφ
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όμωνυμφ περιοδικφ τής Εταιρείας του
μετά προλόγου του
Χρ. Χρηστοβασίλη, γραμματέως τότε του fEXXv}vtejj.oft. Τό δεύτε
ρον ωσαύτως εις σειράν φυλλαδίων μεταγενεστέρων τού αυτού περιοδικού.
Κατά τον Μακεδονικόν αγώνα είργάσθη εΐπερ τις καί άλλος υπέρ τής εύοδώσεως αυτού, επίσης δε κατά την γενομένην αναγραφήν τού πληθυ
σμού τής Μακεδονίας επί Χιλμή πασσά καί τον καταρτισμόν τού στρατι
ωτικού χάρτου τής Μακεδονίας υπό τού τότε στρατιωτικού ακολούθου τής
έν Κων)πόλει Πρεσβείας στρατηγού Πατρόκλου Κοντογιάννη, τυχών ε
πανειλημμένος τής έκφράσεως ευαρεσκείων τής Κυβερνήσεως. Διευθύνων
κατόπιν τό Γεν. Προξενεΐον Ίωαννίνων επέτυχε ν’ άποστείλη προς τό
Ύπουργεΐον λεπτομερεστάτην περιγραφήν τής όχυρώσεως τού Μπιζανίου,
ήτις, ως έγνώσθη μετά ταύτα, εχρησίμευσε πολύ κατά τήν πολιορκίαν των
Ίωαννίνων. Μετά τούς δύο πολέμους διωρίσθη έν Κύπρφ, όπου καί εύρεν
αυτόν τό όριον τής ηλικίας. Ό μονάκριβος υιός του έπεσε κατά τήν τριήμε
ρον μάχην τού Κιλκίς κατ’ Ιούλιον τού 1913.
Α & α |Α α ντόπθ\)λος, εγεννήθη έν Άγχιάλω τφ 1869
καί έσπούδασεν Ιν τή Μ. τού Γένους Σχολή καί έν Σμύρνη, όπου ήσαν έγκατεστημένοι συγγενείς αυτού, είτα έν Κιέβφ τήν Θεολογίαν. Άποπερατώσας
τάς σπουδάς αυτού έπανέκαμψεν εις Σμύρνην καί διωρίσθη καθηγητής τής
έν ή έμαθήτευσεν Ευαγγελικής Σχολής, έν ή έδίδαξε μέχρι τού 1902, μεθ’ ό
μετακληθείς εις Ρωσσίαν διωρίσθη καθηγητής τού έν Σεβαστουπόλει πρα
κτικού Λυκείου καί κατόπιν και'ίηγητής τής έν Όδησσφ ελληνικής έμπορικής σχολής, διδάσκων συγχρόνως καί έν τφ αυτόθι Θεολογικφ Σεμιναρίω
από τού 1907—1919, ότε, ως έκ τής έν Ρωσσία μεταπολιτεύσειος, ήναγκάσθη
νά έλθη εις Σμύρνην ως καθηγητής τής Ευαγγελικής σχολής, συντάσσων ά'μα
καί τό υπό τού αοιδίμου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου τού έκ Τριγλείας τής
Βιθυνίας νεομάρτυρος,ΐδρυθέν περιοδικόν < ί'1ερ ος ίΤΙολφοι&α,ρϊΓος» μέχρι
τής έπελθούσης έν Μικρά Άσίφ καταστροφής τού Λύγούστου 1922, οπότε
κατέφυγεν είς Α θήνας καί διωρίσθη καθηγητής τού Αρσάκειου, έν ω εισέτι
διδάσκει καρποφόρως. Περί τά γράμματα ασχολούμενος θερμώς έξέδοτο τάς
εξής μελέτας: 1 ) Μάρκος ό Ευγενικός καί ή έν Φλωρεντία σύνοδος 1899.
2) Ψυχολογικά μελετήματα 1895. 3) Ή περί ’Ακαθίστου "Υμνου αλήθεια
1912. 4) Σύλβεστρος ό Συρόπουλος καί τά απομνημονεύματα αυτού τής
έν Φλωρεντίφ συνόδου 1923. 5) ’Απόπειρα προς ένωσιν τών ’Εκκλησιών
κατά τον ΙΕ ' αιώνα 1924. 6 ) Ψυχολογία τής Ρωσικής έπαναστάσεως 1924.
7) Ισίδωρος ό Πηλόυσιώτης καί πλείστας πραγματείας έν περιοδικοΐς καί
έφημερίσι Σμύρνης, Κωνσταντινουπόλεως, ’Οδησσού, Πετρουπόλεως, Ιερ ο 
σολύμων καί ’Αθηνών.
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ϋ τ α μ ,ά τ ο ο ς 'β ’ ά λ τιη ς, έγεννήθη τφ 1869 εν Σαράντρ Έκκλησίαις όπου καί τά πρώτα έδιδάχθη γράμματα. ΕΙτα ένεγράφη έν τοΐς Ζαριφείοις Διδασκαλείοις τής Φιλιππουπόλεως, διευθυνομένοις τότε υπό σειράς
λογιών καί φιλογενών άνδρών (ώς έγράψαμεν εν τοϊς περί των σχολείων).
ΕΙτα κατελθών εις ’Αθήνας ένεγράφη έν τοΐς φοιτηταϊς τής φιλοσοφικής
σχολής καί τον κύκλον των σπουδών ενδελεχώς παρακολουθήσας άνεκηρΰχθη
διδάκτωρ τής Φιλολογίας τφ 1894. Ύπέβαλεν δέ ειτα τφ 1895 εναίσιμον
διατριβήν λατινιστί, ήν κατόπιν ελληνιστί μεταφράσας έδημοσίευσεν έν τή
Βιβλιοθήκη Μαρασλή τφ 1905 υπό τον τιςλον «Θρακικά ή μελέται περί
του γλωσσικού Ιδιώματος τής πόλεως Σαράντα Εκκλησιών». Ή μελέτη
αυτή καί αι κατόπιν γλωσσολογικαί του άνδρός έργασίαι συνετέλεσαν νά
προσληφθή ώς συντάκτης του Ελληνικού Λεξικού από του 1912 καί έντεΰθεν μέχρι τής έγκεφαλικής αυτοΰ παθήσεως,έξ ής καί άπέθανε τφ 1927. Τον
βίρν καί τήν αναγραφήν τών έργων αυτοΰ μετ’ είκόνος έδημοσίευσεν έν τοΐς
(«&ρ&κ&κο?ς» ό καθηγητής του Πανεπιστημίου Γ. Π. Άναγνωστόπουλος
(ο. 240—243).
Γ ιώ ρ γ ο ο ς I .
^γεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ
1858 εκ γονέων εΰπόρων. Έφοίτησεν έν τοΐς σχολείοις τής πατρίδος του
καί είτα έν Ά θήναις. Άπελθών εΙς τήν γειναμένην, μετά τον Ρωσο-τουρκικόν πόλεμον του 1877-8, διωρίσθη διδάσκαλος έν Tfl πατρίδι καί είτα έν διαφόροις πόλεσι τής Θρφκης καί έν τέλει έν τφ Γυμνασίφ καί τφ Ζαππείφ
Παρθεναγωγείψ Άδριανουπόλεως. Έπίί πεντηκονταετίαν μετελθών τό επάγ
γελμα του διδασκάλου, δπερ από κλίσεως ήγάπησε, δεν περιωρίσθη μόνον
είς αΰτρ, άλλα περιηγούμενος καί έξετάζων τάς τε αρχαιότητας καί του μεσαίωνος έρείπια, άναγινώσκων έπιγραφάς καί χειρόγραφα έγραψε πλείστας
μελέτας διαφωτιστικάς τής θρφκικής ιστορίας καί τών μνημείων αυτής, τής
τοπογραφίας, τής έκκλησιαστικής Ιεραρχίας καί τής βιογραφίας πλείστων
Θρακών. Τών μελετών τούτων πλεΐσται έδημοσιεΰθησαν έν τή «’Εκκλησια
στική Άληθείφ» καί έν τφ «Νεολόγφ» Κωνσταντινουπόλεως, τινές δέ καί
είς αυτοτελή βιβλία. Ίκαναί δέ μένουσιν ανέκδοτοι. ’Εν τοΐςίίΟρακτ-κόΤς»
του 1928 (τόμ. Α' σ. 282 εξής έδημοσιεΰθησαν : α) Τρεις ανέκδοτοι μελέται
περί Άδριανουπόλεως (σ. 282-290). β) Περί τής Μονής Λαμποΰς (σ. 290298). γ) Ή Ελληνική κοινότης Άδριανουπόλεως έπί Τουρκοκρατίας (σ. 298
-311). δ) Γλωσσάριον τής Άδριανουπολίτιδος διαλέκτου (σ. 474-482). Έ ν
δέ τοΐς του 1929 (τόμ. Β' σ. 87 έξ.) α) ’Οδοιπορικόν τής Ελληνικής κατο·
χής τής Ανατολικής Θρφκης (σ. 87-93). β) Συνέχεια του γλωσσαρίου Ά δριανουπόλεως (σ. 226-242). γ) ’Οδοιπορικόν (σ. 323-324 καί 474). δ) Δήμο-
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τικά τραγούδια Άδριανουπόλεως (σ. 492-500). Βίον αυτού έδημοσίευσεν δ
Δ. Καμπούρογλους καί ό Κ. Γ. Κουρτίδης εν τοις « Ο ρ α χ& χο ϊς» 1928, σ.
244-247 μετ’ είκόνος, καί ό Μανουήλ Γεδεών σ. 279-282.
'Ο 'Χ .ρΌ οόατομ.ος Ι Ι α π α δ ό π Ο Ό λ ο ς έγεννήθη έν Μαδΰτφ τής Θρμκικής Χερσονήσου τή 1 "Ιουλίου 1868' έσπούδασεν έν τή έν Φαναρίφ Ί ω ·
α*£θμ.είω ιερατική σχολή (1884 1887) καί εΐτα έν τή έν ‘Ιεροσολύμοις
Σχολή του Σταυροΰ (1887-1888) καί ειτα έν τή Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης
(1888-1889), μεθ’ δ άπήλθεν εις Α θή να ς καί έπί διετίαν άκροασθείς των
μαθημάτων τής Θεολογικής Σχολής (1889-1891) του Πανεπιστημίου καί
βοηθών tov διευθυντήν του Χριστιανικού Μουσείου αοίδιμον Γεώργιον
Λαμπάκην συνεστήθη ειτα ύπ’ αυτού, γραμματέως δντος τής βασιλίσσης, τή
Α. Μεγαλειότητι τή ’Όλγα, ήτις λαβοϋσα ενδιαφέρον άπέστειλεν αυτόν εις
τήν Θεολογικήν ’Ακαδημίαν τού Κίεβου, δπου διακούσας έφ’ ικανόν (1891r
1893) έστάλη ειτα είς Πετροΰπολιν (1893-1896) έν τή ’Ακαδημία τής οποί!
ας, συμπληρώσας τον κύκλον των σπουδών, έκηρύχθη διδάκιωρ (2 Σεπτεμ
βρίου 1895),ύποβαλών έναίσιμον διατριβήν « π ε ρ ί τ ο ΰ
Ίω άν·
νοτ> Χ ρ ο ί Μ ΐ ό μ ο ο ) ) , δημοσιευθεϊσαν έν τφ «Χριστιανικφ Ά ναγνώσματι». Κληθείς νά διδάξη τά Ελληνικά έν τή 'Άκαδημίμ άπεποιήθη καί
άπελθών είς 'Ιεροσόλυμα διωρίσθη τφ 1895 καθηγητής τής κατά τό 1893
άνασυσταθείσης Σχολής τού Σταυρού, ής μετ’ ολίγον έξελέγη διευθυντής,
γραφών συγχρόνως καί έν τή «Νέρ. Σιών». Τφ 1909 απομακρυνθείς τής
σχολής μετέβη είς ’Αλεξάνδρειαν, ένθα διωρίσθη, χειροτονηθείς αρχιμανδρί
της,προϊστάμενος τού ιερού ναού τής «Ευαγγελίστριας» υπό τού πατριάρχου
Φωτίου, γράφων καί έν τφ CC’EvtvtXvjaCQMSxc.xtS «0ι>ί.ρ<.ο)) καί « Ο α ν τ α ένω » πραγματείας έπιστημονικάς, άναφερομένας είς τον κύκλον τών
σπουδών αυτού. Τφ 1910 τό εθνικόν πανεπιστήμιον διά τάς σοφάς μελετάς
του τον άνεκήρυξεν επίτιμον διδάκτορα.. Μετ’ ολίγον (1911) καλείται τή 13
’Ιουλίου είς ’Αθήνας αντί τού Πενταπόλεως Νεκταρίου ώς διευθυντής τής
Ριζαρείου Σχολής,ήν διηύθυνε μέχρι τού 1923, δτε διορίζεται καί καθηγητής
τής ’Εκκλησιαστικής ιστορίας έν τή Θεολογική Σ,χολή τού Πανεπιστημίου
(2 5 ’Ιανουάριου 1914). Τή 10 Μαρτίου 1923 έξελέγη μητροπολίτης ’Αθη
νών. Ό Χρυσόστομος είναι εύρυτάτης μορφώσεως καί συγγραφεύς δοκιμώτατος, γράψας 335 κατά τήν α ν α γ ρ α φ ή ν τών έργων αυτού από τού
1890-1925, έργα, αποτελούσαν ολόκληρον βιβλίον έξ 24 σελίδων. ’Από τού
1923 εκδίδει τήν «Θεολογίαν». Διά τά έργα αυτού ταύτα έξελέγη καί ’Ακα
δημαϊκός τφ 1926. ’Έκτοτε δέ έγςαψεν : Ή έκκλησία ’Αθηνών 1928, Φύσις
καί χαρακτήρ. τής Ούνίας, οι Ούνιται εν Έλλάδι (έκ τής Άναπλάσεως) 1928,
ή ’Εκκλησία Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας (1571-1878) 1929, ’Έκθεσις πε
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πραγμένων τής αρχιεπισκοπής ’Αθηνών 19ΒΟ. Τό πρωτεϊον του επισκόπου
Ρώμης, Ά θ ή να ι 1980 σ. ιστ -\~ 330.
Βίον τού άνδρός έγραψεν ό Γρηγόριος ΙΙαπαμιχαήλ έν ’Εκκλησιαστικοί
Φάρφ(’Αλεξανδρείας τόμ. ΙΓ ' σ. 166-175 πρβλ. και Χρυσοστόμου ’Αναγρα
φήν τών έργων αυτού, Ά θ . 1926).
Α 'ημ,οσθέννις Ρ ο ΰ β ο ς έγεννήθη εν Περιστάσει τφ 1869. Μετά τάς
εν τή πατρίδι και εν τή Μεγάλη του Γένους Σχολή σπουδάς άπήλθεν εις
Βερολΐνον προς σπουδήν τής φιλολογίας και Ιστορίας. Τφ 1893 διδάκτωρ
άναγόρευθείς του Ρανεπιστ.ημίου Λειψίας διά τής εναισίμου διατριβής «οί
Τρεις Γαζάΐοι συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας τών Γαζαίων»,
Κωνσταντινουπολις εΐς.8 αν σ. 71, κατήλθεν είς Ρουμανίαν καί εν διαγωνισμφ προσκολληθείς εν τφ Ύπουργείη) τών ’Εξωτερικών διωρίσθη είτα κα
θηγητής τής Βυζαντινής φιλολογίας.
Περί τήν ιστορίαν δε είδικώς ασχολούμενος έγραψεν ίκανάς μονογρα
φίας ρουμανιΟτί καί ελληνιστί εν τή εν Βόυκουρεστίφ έκδιδομένη· «Πατρί
δι» του Σ. Μ. Σίμου.— Manuscrisele Grecesci, Bucnresci 1901 —Ellenismul in Rom ania, Bncuresci 1911.—Περί τών πρώτων ελληνικών εφημε
ρίδων τής Βιέννης εν « Έ Χ ε ο ϋ έ ρ ω β ή μ κ τ Ο ) 1926 καί πολλάς ά'λλας
μελετάς.
Ό Α θ α ν ά σ ι ο ς Λ.άακα,ρί.ς εγεννήθη τω 1869 έν Μαδΰτφ. Μετά τά
πρώτα γράμματα εν τή πατρίδι άπήλθεν εις Κωνσταντινοΰπολιν καί εισήχθη
είς τήν ιερατικήν Σχολήν καί είτα είς τήν Θεολογικήν τής Χάλκης ής άποφοιτήσας διωρίσθη διάκονος του μητροπολίτου Σερρών ’Αποστόλου, είτα ίερεύς έν Κωνσταντινουπόλει (Βλάγκα). Έ νταΰθα προήχθη εις χωροεπίσκο
πον υπό τον τίτλον ϋΛ\>ρ£ων καί ως τοιοΰτος εστάλη είτα βοηθός τοΰ
Ξάνθης κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους, δτε έ'δρασεν έθνοπρεπώς διό καί
έξωρίσθη είς Βουλγαρίαν, όπόθεν σωθείς προήχθη είς επίσκοπον Άργολίδος. (Είκών καί βίος τάνδρός έν Πανελληνίφ Λευκώματι τής- έθνικής Έ κατονταετηρίδος I. Χατζηϊωάννου τόμ. στ' σ. 205).
Ό Ο χ λ λ ελ '/,& ο ς
75της εγεννήθη έν Αΐνω τό 188?.’Εσποΰδασεν έν τή Ά θω νιάδι. Διάκονος τφ 1908 χειροτονηθείς τφ 1913 διωρίσθη
αρχιερατικός έπίτροπος Αίνου μέχρι τού 1820, δτε μετετέθη είς Άλεξανδρούπολιν. ’Αρχιμανδρίτης διατελών κατά τούς πολέμους έξωρίσθη επί τριετίαν
είς Μαλγαράν, όπόθεν σωθείς διατελεΐ έν Άλεξανδροπόλει.
3Εξ Άδριανουπόλεως κατήγοντο καί οί έν Βιέννη έμπορευόμενοι αδελ
φοί Σακελλαρίου, οΐτινες διά τού έμπορίου πολλά χρήματα κερδήσαντες καί
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πολλάς ευεργεσίας παρασχόντες εν τε Αΰστρίρ καί αλλαχού καί πολλάκις εις εκ
δόσεις συγγραμμάτων καταβαλόντες τά τυπογραφικά έξοδα, ήξιώθησαν νά
λάβωσι παρά του Αΰτοκράτορος Φραγκίσκου Α' τον τίτλον του βαρώνου, ώς
καί τόσοι άλλοι ομογενείς, οίον οί Σίναι, οί Βέλλιοι τής αυστριακής πρωτευοΰσης. Ε πίσ ης έν Βελιγραδίφ ήσαν οι Κουμανοΰδαι εγκατεστημένοι, οΐτινες
άνήλθον εις αξιώματα καί τελευταίον έτι υπουργός των Οικονομικών ήν ό
Κ. Κουμανοΰδης καί οι εν Ά θή να ις ετι επιζώντες απόγονοι του καθηγητοΰ
του Πανεπιστημίου Στεφάνου Κουμανοΰβη.
Ό ϋ α ν α γ & ώ τ ^ ς Ο ω μ ,α ς , έγεννήθη εν 3Αθΰρρ (Μπουγιοΰκ—Τζεκμετζέ) τφ 1852. Έσποΰδασεν εν τή Μ. του Γένους .Σχολή καί έπεδόθη από
τοΰ 1866 είς τήν λογογραφίαν, δημοσιογράφων εν τε Κωνσταντινουπόλει
καί εν Ά θή να ις τφ 1888. Έγραψεν ικανά πεζά καί ποιητικά έργα καί βιο
γραφίας έλλήνων ποιητών καί λογογράφων έν διαφόροις περιοδικοις.
Ό Φ £ λ 6 « π ο ς ΙΙα π (τ δ ό π ο \)λ λ ο ς έγεννήθη εν Βάρνη τφ 1864.
Έσποΰδασεν εν τή πατρίδι καί εν τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή καί τφ 1867
είσήχθη είς τήν Ριζάρειον Σχολήν, εν ή διακοΰσας τήν σειράν τών μαθη
μάτων μέχρι τοΰ 1872 ( 1) ενεγράφη εν τοΐς φοιτηταΐς τοΰ Πανεπιστημίου.
Είτα άπήλθεν είς Γερμανίαν καί έπιστρέψας διδάκτωρ εδίδαξεν εν τή Ριζαρείφ σχολή καί ειτα διωρίσθη καθηγητής έν τή Θεολογική σχολή τή 26
Μαΐου 1918. Συνέγραψεν ικανά οίον Λειτουργικήν καί πλείστας διατριβάς
έν τφ « 'Ι ε ρ φ Χ ο ν δ έ α μ ,ω » καί τφ 1901 έξέδοτο τήν Χριστιανικήν αρχαι
ολογίαν τοΰ καθηγητοΰ Νικηφόρου Καλογερά καί τφ 1904 τήν Κατηχητι
κήν. Ά πέθα νε τή 30 Νοεμβρίου 1918. ,
Ό Γ ε ώ ρ γ ι ο ς M t / α ή λ Μ ο υ σ α ί ο ς , έγεννήθη κατά τό 1825 έν
Στενημάχφ, έσποΰδασεν αυτόθι τε καί έν Φιλιππουπόλει, ειτα έν Γερμανίρ.
Τώ 1849 έξέδοτο έν Κωνσταντινουπόλει Νικοδήμου Ναξίου Στέφανος τής
άειπαρθένου ήτοι Θεοτοκάριον,τφ 1888 έν τοΐς Dissertatioufes philologic&e
Jenenses σ. 163—210 τό Τυπικόν τοΰ Γρηγορίου Πακουριανοΰ. Διωρίσθη
καθηγητής έν Έλλάδι καί άπέθανε τφ 1896 κατά Φεβρουάριον.

Ό Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς Β α μ ,β ά ,ς έγεννήθη έν Μαλγάροις (Μεγάλη άγορρ ;) Θράκης, τφ 1842 έσποΰδασεν έν 3Αθήναις. Έ πεδόθη δ* είς τήν δημο

(1) Ίδέ Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου 'Ιστορία τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής
Σχολής έ«1 τή 75ετηρίδι αυτής, ΆΌ1. 1919 σ. 238.
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σιογραφίαν, έκδίδων την «’Εθνικήν Βιβλιοθήκην» καί είτα τήν εφημερίδα
«2Βτοάν» από του 1874-1884 καί έχων μετά των άδελφών Περή τυπογραφεϊον Ή εφημερίς αΰτη από τής·έμφανίσεως αυτής έπαιξε σπουδαιότατον
πρόσωπον εν, τή πολιτική από του 1874 μέχρι τής διακοπής τής έκδόσεως.
*0 Βαμβάς λόγψ τής πολυσχιδούς μαθήσεως καί τής προσωπικής έκτιμήσεως
του αοιδίμου Χαριλάου Τρικοΰπη διωρίζετο εκάστότε Νομάρχης έν Μεσολογ
γίφ, Ζακυνθφ καί αυθις έν 'Μεσολογγίφ. Έχρημάτισε γραμματεύς του Π α
νεπιστημίου καί έξέδωκε τούς Πανεπιστημιακούς νόμους καί πολλάκις Γενι
κός νραμματεύς του υπουργείου τών εσωτερικών καί άλλων υπουργείων καί
τμηματάρχης τής γεωργίας, υπέρ ής τά μέγιστα ένδιεφέρετο ώς κλάδου πλουτοπαραγωγικού τής χώρας καί διά τούτο, μή άρκούμενος είς τάς ώς εκ τής
θέσεως αυτού ώς τμηματάρχου τής γεωργίας ένεργείας, συνέστησε τήν λεγομένην «Γεωργικήν εταιρείαν», ής πρόεδρος ό μακαρίτης βασιλεύς Γε
ώργιος Α '. Συνέστησε γεωργικούς σταθμούς καί έκαλλιέργησεν αγροκήπια
μετά επιβητόρων ξένων χωρών προς διασταύρωσιν τών γενών, έχρημάτισε
διευθυντής τής «βιοτεχνικής εταιρείας», βασιλικός έπίτροπος παρά τή Ε 
θνική Τραπέξη, σύμβουλος τού «Άμαλιείου» καί τής «Φιλεκπαιδευτικής
εταιρείας», συντάκτης τής « Ε φ η μ ε ρ ί δ α ς » τού Κορόμηλά, τού «*Ά.στεως» τού Θ.Άννίνου, καί ανταποκριτής τής «Χεργεαταιας Λϊέας *Η·
μ,ερας» τών Βυζαντίων. Έ τιμήθη καί διά παρασήμου. Δυστυχώς δέν έπέζησε νά ϊδη τήν πατρίδα αύτού έλευθέραν, άποθανών εν Μεσολογγίφ τφ
1910, ό δέ νεκρός αύτού έκομίσθη είς Α θή να ς καί έτάφη έν τφ α νεκροταφείφ. Λόγον έξεφώνησεν δ φίλος τής γεωργίας Πέτρος Καλλιγάς.Ό Βαμ
βάς κατέλιπεν ένα υιόν τον Κωνσταντίνον άποθανόντα προώρως καί μίαν
κόρην Σοφίαν, ήν ένυμφεύθη δ παρ’ ήμΐν άριστος ύφ’ δλας τάς, έπόψεις
γλύπτης Γεώργιος Μπονάνος, δ καταστολίσας τήν πόλιν ημών καί πολλάς
έπαρχιακάς πόλεις δΓ έξοχων έργων τέχνης, πολλάκις βραβευθέντων. Ούτος
καί μνημεΐον άνήγειρε τφ πένθερφ. Ό καλλιτέχνης έκ τής θυγατρός τού
μακαρίτου Βαμπά απέκτησε τρία άρρενα καί πέντε θήλεα τέκνα. Ό Βαμβάς
έγραψεν αρκετά διδακτικά έν χρήσει ό'ντα έν τοϊς σχολείοις ου μόνον τής
έλευθέρας αλλά καί τής δούλης Ελλάδος, α) ό Μαργαριταρένιος σταυρός,
β) ή μικρά άλώπηξ, γ) τά τρία διηγήματα, δ) ό Αιμίλιος, ε) ή Μαρία ή τό
άνθοφόρον κάνιστρον, στ) ή οικογένεια τού Θωμά Τέλλου έν Ά θήναις τφ
1885 έκδοθέντα υπό τού βιβλιοπώλου Σ. Κ. Βλαστού.
Ό Χρήατος ΤΓαούντας έγεννήθη έν Στενημάχφ τφ 1857. Τήν παίδευσιν έλαβεν έν τή πατρίδι καί είτα έν Φιλιππουπόλει καί έν ’Αθήναις. Ά πελθών ειτα είς Γερμανίαν έσπούδασεν ελληνικήν φιλολογίαν καί αρχαιολο
γίαν. Άποπερατώσας τάς σπουδάς του τφ 1881 μετέβη είς Φιλιππούπολιν
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καί διωρίσθη καθηγητής έν τοΐς αυτόθι Ζαρίφείοις βκπαιδευτηρίοις μεθ’ p
κατελθών εις ’Αθήνας τφ 1883 διωρίσθη έφορος αρχαιοτήτων και ώς τοιοΰτος ένήργησε πλείστας άνασκαφάς εν διαφόροις πόλεσι τής Ελλάδος και
δη έν Σΰρφ, Δημινίφ και Σέσκλφ τής Θεσσαλίας, έν Λακαιδαίμονι και έ
γραψε πλεϊστα έργα καί έδημοσίευσεν έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι σχε
τικός των άνασκαφών αυτοϋ έπιγραφάς. Τφ 1904 διωρίσθη καθηγητής τής
αρχαιολογίας έν τφ Πανεπιστημίφ. Καταληφθείς υπό τοϋ ορίου τής ήλικίας
ΐδιωτεΰων νυν συγγράφει. Έγραψε : α) ΜυκΓ,ναι καί Μυκηναϊκός πολιτι
σμός (Ά θ . 1893, μετεφράσθη καί αγγλιστί τφ 1897) β) Άκρόπολις έν τή
σειρά των ωφελίμων βιβλίων, γ) Προϊστορικαί άκροπόλεις Δημηνιοΰ καί
Σέσκλου (Θεσσαλία) Ά θ . 1900. δ) "Ιστορία τής τέχνης (ελληνικής) Ά θ . 1928
καί πλείστας διατριβάς άρχαιολογικάς.
Ό X.f>νόστος Π α π α δ ό η ο ο λ ο ς έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ
1835. Μετά τήν πρώτην έκπαίδευσιν έν τή πατρίδι ένεγράφη ειτα έν τφ
έθνικφ πανεπιστημίου' κατά τό 1854 άπήλθεν εις Γερμανίαν προς σπουδήν
τής παιδαγωγικής καί τής συναφούς φιλοσοφίας. Διδάκτα>ρ άνακηρυχθείς τφ
1858 άπήλθεν εις τήν πατρίδα ως καθηγητής του αυτόθι ήμιγυμνασίου. Τφ
1862 άπελθών εις Κωνσταντινοΰπολιν διωρίσθη υπό των Πατριαρχείων
καθηγητής των φιλοσοφικών μαθημάτων έν τή έν Χάλκη Θεολογική Σχολή
έν ή, διδάξας έπί δεκαετίαν (1862-72), διωρίσθη διευ\θυντής τής αυτόθι έμπορικής Σχολής μέχρι του 1876. Τφ 1877 κατήλαθεν εις Α θήνας καί έγένετο.
κατόπιν δοκιμασίας, υφηγητής τής φιλοσοφίας, διευθΰνων καί τό μεταρρυθμισθέν ύπ’ αυτοϋ Διδασκαλεΐον Α θηνώ ν. Μετ’ εϋδόκιμον ύφηγεσίαν τφ
1881 διωρίσθη καθηγητής τής φιλοσοφίας μετά άναλόγου φροντιστηρίου.
Έδίδαξε μέχρι τοϋ ι^ανάτου αυτοϋ, συμβάντος τφ 1906 κατόπιν βραχυχρο
νίου άσθενείας. "Ο Χρήστος Παπαδόπουλος έγραψε : α) Περί άφομοιώσεα)ς,
Ά θ . 1898, β) στοιχεία λογικής, γ) φιλοσοφικήν ηθικήν, δ) μετέφρασεν έκ
τοϋ γερμανικοϋ τήν παιδαγωγικήν τοϋ Λινδνέρου, ε) έγραψε πλείστας πραγ
ματείας έν τφ περιοδικφ «Παιδαγωγικφ σχολείφ» καί πλεϊστα ά'ρθρα έν τφ
«Έγκυκλοπαιδικφ Λεξικφ» Ν. Γ. Πολίτου. Τήν περιουσίαν αυτοϋ κατέλιπεν
εις τήν κοινότητα Άδριανουπόλεως καί εις τό Πανεπιστήμιον.
Ό Ο ε ν τ α π ό λ ε ω ς ΛΙεκτόιρ&ας έγεννήθη έν Σηλυβρία έκ γονέων
Δήμου καί Μπαλοΰς τφ 1860. Μετά τά πρώτα μαθήματα έν τή γειναμένη
άπήλθεν εις Κωνσταντινοΰπολιν προς σπουδήν καί έντεϋθεν εις Χίον
δπου έχρημάτισε διδάσκαλος άπό τοϋ 1880—1887. Μοναχός δε καρείς έν τή
αυτόθι «Νέα Μονή» τφ 1889 άπήλθεν εις Α θή να ς καί προλύτης τής Θεο
λογίας άναγορευθεϊς μετέβη εις Αίγυπτον καί ΰπηρέτησεν' έν τοΐς πατριαρ-
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χείοις τής ’Αλεξάνδρειάς, ό δε πατριάρχης Σωφρόνιος (1870-1899) προεχειρίσατο αυτόν μητροπολίτην Πενταπόλεως. Τφ 1894 έλθών εις ’Αθήνας διωρίσθη διευθυντής τής Ριζαρείου Σχολής ( 1 ) ής παραιτηθείς τφ 1911, διο
ρισθέντος τοΰ Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, άπεσύρθη εις την εν Αίγίνη ιεράν Μονήν τής «'Αγίας Τριάδος» των Καλογραιών, δπου κα'ι άπέθανε τφ
1920, αί δε μοναχα'ι έκήρυξαν, δίνευ εκκλησιαστικής άδειας, άγιον, ου τό σκή
νωμα άναβλΰει Ιάματα. Βιβλίον δε τι καλογηρικόν τοΰ 'Αγίου ’Όρους ανα
γράφει αυτόν άνεπισήμως μεταξύ των 'Αγίων. Ό Πενταπόλεως κατέλιπεν
ικανά έργα εκκλησιαστικού περιεχομένου, οιον π ε ρ ί τω ν έ π τ ά ο τκ ο υ μ ,εν ίκ ώ ν α ο ν ό ^ ω ν Ά θ . εις 16ον σ. δ' 232, π ε ο ί μ ,ν^μ,οαύνω ν Ά θ . 1892
εις 16ον σ. 127 καί σειράν λόγων έν Καΐρφ δημοσιευθέντων (2) Μελέτην ι
στορικήν περί των αιτίων τοΰ σχίσματος, περί τής διαιωνίσεως αύτοΰ καί
περί τοΰ δυνατοΰ ή αδυνάτου τής ένώάεως των δυο εκκλησιών: ’Ανατολικής
καί Δυτικής, Ά θ . 1911 τόμ. Α' σ. 302 κόα Βλ
Μ ί,χ α ή λ Γ ε ω ρ γ έ ο υ Κ .ο& μ.τζόγλο\>. Λόγιος κτηματίας εν Βιέννη
υπέρ τά εξήκοντα έτη γεγονώς, υιός τοΰ Φιλιππουπολίτου εμπόρου Γεωρ
γίου ’Αργυρίου Κοϊμτζόγλου, έγκαταστάντος έν Βιέννη κατά τά μέσα τής
παοελθοΰσης έκατονταετηρίδος καί τής Φιλιππουπολίτιδος Αικατερίνης,
πρεσβυτέρας θυγατρός τοΰ μεγαλοκτηματίου καί ζάπλουτου Μιχαήλ - βέη
Γκιουμουσγερδάνη, τά μάλιστα κοινωφελοΰς καί έθνοφελοΰς άνδρός. Κατά
γεται έκ τής μεγάλης οικογένειας των έν Φιλιππουπόλει μεγαλεμπόρων Κοϊμτζόγλου, έξ ής δ τε έν Μόσχμ φιλικός ’Αντώνιος Κομιζόπουλος (3) καί δ έν
Όδησσφ μέγας εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής.
’Έργα αύτοΰ έξεδόθησαν :
α) Geschichte der griechisch - orientalischen Kirchengem eiude
«zum hell. Georg» in Wien, Wien 1912 εις 8 ov σ. 56 μετ’ εικόνων.1

(1) Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου, 'Ιστορία τής Ριζαρείου Εκκλησιαστικής σχο
λής Ά θ. 1919 σ.,152,
(2) Οί λόγοι έξεφωνήθησαν έν τφ Πατριαρχικφ Ναφ Ά γίω ΝιΛολάφ, εν Καΐρφ καί έξεδόθησαν είς ιδιαίτερα τεύχη.
α'. Περί αιωνίου ζωής.
β\
-» Πίοτεως.
γ\
» Θαυμάτων.’
,
δ'.
» Έξομολογήσεως καί θείας Ευχαριστίας.
Περί των 'Ιερών Συνόδων καί Ιδίως περί τής σπουδαιότητος των δύο πρώτων
Οικουμενικών.
Περί τής έν τφ κόσμφ άποκαλύψεοος τοΰ Θεοΰ.
(3) Ίδέ σ. 128 τοΰ βιβλίου τούτου.
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β) Ή Ελληνική παροικία και αι δυο έν Βιέννη Ελληνικά! κοινότητες,
έν τή μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Α θηνώ ν, 1930.
Κ . ΛΙνρτ» Ά π ο ιίτ ο λ ίδ η ς .

Λ ίο κ ό λ α ο ς Π ο ρ & ώ τ η ς . Έ γεννή θ η εν Καλλιπόλει τφ 1870. Έσπούδασεν έν τή πατρίδι καί έν Σμύρνη, δπου ?ta! παρέμεινε μέχρι του 1889 ερ
γαζόμενος, δτε ήλθεν εις Α θήνας και μετήρχετο τον μεταφραστήν έν εφη
μέριοι. Μετά έν έτος, κηρυχθέντος διαγωνισμού προς κατάταξιν υπολογι
στών έν τφ ναυτικφ, έπέτυχεν, ώς τοιοΰτος δέ διετέλεσε μέχρι του 1898. Κατά
τό 1912-1915 άνέλαβεν υπηρεσίαν γραμματέως τών στολάρχων.. Μελετηρός
και ακούραστος τάς έκτος τής υπηρεσίας του ώρας διέθετεν εις πνευματικήν
έργασίαν ής- προϊόντα είναι μεταφράσεις αρχαίων τραγωδιών τού Εύριπίδου:
«Φοινισσών», «'Ικετίδων» και «Εκάβης», ή έκ τού αγγλικού μετάφρασις
τών τραγφδιών τού Όσκάρ Ούάϊλδ «Σ'αλώμη» και «Φλωρεντινή τραγψδία»,
ή τού Μέτερλιγγ «Μαρία Μαγδαληνή», τού Μπενέλλη «ό δεΐπνος με τά
σκώμματα», τού Τσιακόζα «Σάν τά φύλλα», τού Γολδόνη «ή Λοκαντιέρα»,
τού Μολιέρου «τά έρωτικά πείσματα». Ταύτα έξεδόθησαν εις αυτοτελή βι
βλία ώς κα! τού Ρισπέν «'Ισπανικά παραμύθια». 'Έγραψε δέ κα! πρωτότυπά
τινα έργα : »Τά κρυπτογραφικά άβάκια» κα! τήν τραγφδίαν «Ροδόπην» κα!
πλεΐστα ά'λλα μεταφραστικά κα! πρωτότυπα έν περιοδικοΐς κα! εφημερίσι
κα! από τής ένάρξεως τής έκδόσεως τού «’Εγκυκλοπαιδικού λεξικού» τού οί
κου Έλευθερουδάκη διατελεΐ συντάκτης αυτού. Επιτήδειος περ! τήν άπόδοσιν τών μουσικών τύπων, ώς έγράφησαν υπό τών ξένων μουσουργών, έξέδοτο τόμον’περιέχοντα μουσουργήματα τοιαύτα έλληνιστ! υπό τήν επιγρα
φήν «Ξένη λύρα» κα! «τό Όρατόριον τού Παύλου» τού μουσουργού Μένδελσον.

Ό Γ βρ μ ,α ,νύς 2Ε τ ρ ο ν ό π 6 \>λος Μητροπολίτης Θυατείρων έγεννήθη
τή 15η Σεπτεμβρίου 1872 έν Δελλιώναις (έπαρχία Σηλυβρίας) Θρφκης έκ
πατρός Παντολέοντος I. Στρυνοπούλου κα! μητρός Ελένης τό γένος, Κων.
Κύρογλου κα! βαπτισθε'ις ώνομάσθη Λουκάς. Μετά τήν άποφοίτησιν έκ τού
Ελληνικού Σχολείου τής πατρίδος αυτού τφ 1888 εισήχθη εις τήν έν Φαναρίφ Πατρ. Κεντρ. 'Ιερ. Σχολήν κα! έκεϊθεν τφ 1889 εις τήν Θεολογ Σχο
λήν τής Χάλκη;, όπόθεν κα! άπέφοίτησεν αριστούχος τφ 1897, κεχειροτονημένος διάκονος. Προσελήφθη αμέσως ώς διευθυντής τών Σχολών κα! Ίεροκήρυξ Ραιδεστού 1897-99 κα! Μετρών 1899-1900. Κατά Σεπτέμβριον τού
έτους τούτου έστάλη υπό τού Οικουμ. Πατριαρχείου ώς υπότροφος ταύ Ζωγραφείου Κληροδοτήματος είς Γερμανίαν προς έπέκτασιν τών σπουδών έν τή
Θεολογίρ καί τή Φιλοσοφίρ. Έφοίτησεν έπ! τετραετίαν ε!ς τά Πανεπιστήμια
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"Αλλης, Λειψίας, Στρασβούργον και Λωζάνης καί άνηγορεύθη διδάκτωρ
τής Φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου τής Λειψίας κατά ’Ιούλιον τού 190·:*·
’Από τού Σεπτεμβρίου τού 190,4 προσελήφθη ως καθηγητής τής Θεολογίας
εν τή Θεολογική Σχολή Χάλκης καί έξηκολούθησε τοιοϋτος μέχρι Αύγούστσυ
τού 1907, χειροτονηθείς εν τφ μεταξύ εις πρεσβύτερον καί προχειριστείς αρ
χιμανδρίτης. Τφ 1907 διωρίσθη διευθυντής τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης
έξακολουθών άμα νά διδάσκη θεολογικά μαθήματα εν αυτή καί τφ 1912
έξελέγη τιτουλάριος Μητροπολίτης Σελεύκειας, παραμείνας καί μετά ταΰτα
διευθυντής τής Θεολογικής Σχολής μέχρι τού 1922. Κατά Μάρτιον τού 1922
έξελέγη μητροπολίτης τής ά'ρτι ίδρυθείσης Μητροπόλεως Θυατέίρων καί Ε 
ξαρχίας Δυτικής καί Κεντρώας Ευρώπης εχούσης έδραν τό Λονδΐνον. Έκλεγέντος Έξάρχου τής Κεντρώας Ευρώπης, τού μητροπολίτου Άμασείας τω
19J4, ό μητροπολίτης Θυατέίρων ώνομάσθη Έξαρχος Δυτικής καί Βορείου
Ευρώπης, έδρεύων εν Λονδίνφ καί άντιπροσωπεύων τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον παρά τφ άρχιεπισκόπφ Κανταυορίας, Πριμάτφ τής Άγγλικανικής Εκκλησίας, τελευταίον δέ καί παρά τή Παλαιοκαθολική καί τή Σουη
δική Έκκλησίφ.
Διδάσκων εν τή Θεολογική Σχολή εξετύπωσε χάριν των μαθητών κεί
μενα ’Εγκυκλοπαίδεια^ τής θεολογίας, εισαγωγής εις τήν Καινήν Διαθήκην,
δογματικής καί συμβολικής, ανέκδοτα ετι. Έκτος τής εναισίμου αυτού δια
τριβής «Α ,ς φ&λοαοφ&«:*.1 tS e a t το ΰ ♦ Ιπ π ο λ ύ τ ο υ » εδημοσίευσε δια
φόρους θεολογικάς διατριβάς εν τφ «Νέφ Ποιμένι», τή «Όρθοδοξίρ» καί
έν άλλοις περιοδικοΐς. Έξετέλεσε πλείστας άποστολάς εν Ρωσία, εν Γενεύη,
εν Λωζάννη, έν Φιλλανδίφ, έν Αμερική καί διατελεΐ τακτικός άντιπρόσωπος:·τού Οικουμενικού Πατριαρχείου εις τά έν Ευρώπη Θεολογικά καί Ε ν ω 
τικά συνέδρια;
Έ τιμήθη υπό των Πανεπιστημίων ’Οξφόρδης καί Νέας Ύόρκης διά
τού τίτλου τού διδάκτορος τής θεολογίας καί υπό των Κυβερνήσεων Ελλά
δος, Ρωσίας, Σερβίας καί Σουηδίας δι’ άνωτέρων παρασήμων.
Γ ε ώ ρ γ ς ο ς Λ ί. Μαικρίδιης, εκ Καλλιπόλεως καταγόμενος διετέλεσε
κατ’ άρχάς τηλεγραφικός υπάλληλος τής τουρκικής Κυβερνήσεως, ύπηρετήσας
έν Βηρυτφ, ειτα δέ έπί πολλά έτη δημοσιογράφος, συνεργάτης τακτικός καί
μεταφραστής έκ τής τουρκικής εις τήν τότε έν Κωνσταντινόυπόλει έκδιδομένην γαλλιστί ήμιεπίσημον έφημερίδα «La Turquie», οτε καί έπανειλημμένως άνεπλήρωσε τον έν τή πρωτευούση τής Τουρκίας τακτικόν ανταποκρι
τήν τού παρισινού «Χρόνου». Πραγματικόν αύτοδημιούργημα χάρις εις τήν
άκούραστον Ιργατικότητά του ό Γεώργίος Μακρίδης όχι μόνον εις τήν γαλ
λικήν γλώσσαν έτελειοποιήθη αλλά καί τήν τουρκικήν άριστα έξέμαθεν, ά-
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ναλαβών τήν εκ τής τουρκικής μετάφρασιν πολλών σπουδαίων ιστορικών
έργων, μεταξύ τών οποίων πρωτεύουσαν θέσιν κατέχει αναμφίβολος τό μέχρις· ενός έξαντληθέν περιζήτητον έ'ργον «La. Vie des Janissaires» (CH
Ζωή τών Γενιτσάρων) μετ3 ’Άτλαντος πολυχρώμου, εργον γραφέν κατ3 άρχάς εις τήν τουρκικήν υπό τοϋ κατόπιν Μεγάλου Βεζύρου γενομένου Δζεβάτ
πασσά (Proces de Suleim au Pacha), έ'ργον πολύκροτον, προ πολλοϋ έξαν
τληθέν και τούτο, ως και τήν δικαστικήν εφημερίδα «Atinales Judiciaires»,
τά περισωζόμενα έ'ν τισι βιβλιοθήκαις όλίγιστα τεύχη τής οποίας θεωρούν
ται ατίμητα.
Εκλεγείς -ειτα (1883) καθηγητής τής Γαλλικής είς τήν Μ. τού Γένους
Σχολήν, τό Λύκειον Χατζηχρήστου και τό Παρθεναγωγεΐον «Παλλάς», αργό"
τερον δε και εις δύο άνωτέρας κυβερνητικός τουρκικός σ/.ολάς, τήν Πολι
τικήν Σχολύ,ν (Μουλκιέ) και τήν σχολήν Ίδαδιέ, έξέδωκε χάριν τών μαθητών
τής Μ. τού Γένους Σχολής και τών ελληνοπαίδων έν γένει σειράν δλην γαλ
λικών διδακτικών βιβλίων, γενόμενος οΰτω πραγματικός διδάσκαλος τού
Γένους. Μία ολόκληρος γενεά ελληνοπαίδων, έκπαιδευθεϊσα εις τά έν Τουρκίμ έθνικά και κοινοτικά έκπαιδευτήρια, πολλοί τών οποίων καί σήμερον
ακόμη κατέχουσι καί έν τή έλευθέρρ. Έλλάδι, θέσεις υπουργών, γερουσια
στών, βουλευτών, δημάρχων, καθηγητών, επιστημόνων κλπ. είναι παλαιοί
τρόφιμοι τής Μ. τού Γένους Σχολής, διδαχθέντες τήν γαλλικήν, ήτις πραγ
ματικούς έξυπηρέτησεν αυτούς εις τάς κατόπιν σπουδάς των καί είς τήν έν
τή κοινωνίρ σταδιοδρομίαν των. Τόσον τά βιβλία ταύτα έξετιμήθησαν παρά
τού επί τής Παιδείας Γαλλικού 'Υπουργείου, ώστε είς τον συγγραφέα άπενεμήθησαν αί 3Άκαδημιακαί Δάφναι (Palm es Academiques), δνομασθέντα
τότε Officier d ’Academie.
Ά πέθανε τώ 1895 πάμπτωχος, σ^ετικώς δε νέος, πριν ή αποπεράτωση
τό Γαλλο-Έλληνικόν λεξικόν του, είς τό όποιον μετά μοναδικής άφοσιώσεως
αφιέρωσε τά τελευταία έτη τής πσλυκυμάντου ζωής του.
Ι^ ω ν σ τ α ν τ ΐν ο ς Γ . ,Μ α ΐϊφ έδνις υιός τού ανωτέρω ύπήρξεν από
φοιτος τής Μ. τού Γένους Σχολής, έγγραφείς κατ’ άρχάς ώς φοιτητής τής
Πατρικής έν τφ Έ θ νικ φ Πανεπιστημίφ, τά μαθήματα τού όποιου παρήκολούθησεν έπί διετίαν. 3Αλλά, κηρυχθέντος τού Έλληνο - τουρκικού πολέμου
τόύ 1897, κατετάχθη ώς εθελοντής είς τον ελληνικόν στρατόν καί μετέσχεν
είς τάς περιπετειώδεις ατυχείς πολεμικός έπιχειρήσεις έν Θεσσαλίμ. Παραιτη
θείς είτα τής σπουδής τής ιατρικής, έπανήλθεν είς Κων]πόλιν, οπότε καί
ήρξατο τό δημοσιογραφικόν καί φιλολογικόν αυτού στάδιον, ώς συνεργάτης
τού «Ταχυδρόμου», έφημερίδος έκδιδομένης τότε έν Κων]πόλει υπό τού μα
καρίτου Δημ. Βέλλη, ότε καί τό πρώτον ανέπτυξε τά ιδιαίτερα αυτού προ-
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σόντα καί την ζηλευτήν αΰτοΰ Ιδιοφυίαν περί την πολιτικήν, φιλολογικήν
και κοινωνικήν σάτυραν, πράγματα άγνωστα σχεδόν μέχρι τής εποχής εκείνης
εν Κων]πόλει, δπου υπό τό καθεστώς του Χαμήτ άγρία έξησκεΐτο προλη
πτική λογοκρισία.
Ή έν Τουρκίρ μεταπολίτευσις τφ έμπνέει τήν Ιδέαν τής ίδρΰσεως εβδο
μαδιαίου σατυρικού φΰλλου, του «Εμπρός» καί τήν συγγραφήν έπιθεωρήσεως, τοϋ «’Έξω Φρένων», τό όποιον καί έπανειλημμένως έπαίχθη εν Κων]πόλει. Τό «Εμπρός» καί τό σατυρικόν ήμερολόγιον «Σατάν» έξέδωκεν επί
πολλά κατά συνέχειαν έτη, παρά τάς όσημέραι άγριώτερον έξασκδυμένας πι
έσεις παρά του δήθεν φιλελευθέρου πολιτεύματος, καί τάς ενώπιον των δικα
στηρίων, στρατιωτικών καί μη, διώξεις του. Κατά τήν αυτήν εποχήν διετέλεσε καί συνεργάτης του «Νεολόγου» καί ανταποκριτής πολλών ελληνικών
εφημερίδων του Εξωτερικού, εν αΐς καί τής «Άμαλθείας» Σμύρνης.
Κηρυχθέντος του παγκοσμίου πολέμου, αναλαμβάνει τφ 1916 τήν διεϋθυνσιν τοϋ «Ταχυδρόμου», του’Αντωνίου Γεράρδου, εις ον, ώς'Έλληνα υπή
κοον, άπηγόρευσεν ή τουρκική κυβέρνησις τήν έν Τουρκίρ εξάσκησιν τής
δημοσιογραφίας καί επί δυο καί πλέον έτη δημοσιογράφε! καί πάλιν υπό τάς
γνωστάς περιοριστικός τής έλεΰθερίας συνθήκας τής εποχής εκείνης. "Αμα
τή ανακωχή παραχωρεί τφ ’Αντωνίου Γεράρδφ τήν έπιχείρησιν καί τήν διεΰθυνσιν τοϋ «Ταχυδρόμου» μετά τών τυπογραφικών του εγκαταστάσεων»
ΐνα περιορισθή πλέον αποκλειστικούς είς τήν διεΰθυνσιν τοϋ άρχαιοτέρου
τών έν Κων]πόλει ελληνικών δημοσιογραφικών οργάνων, τοΰ ίστορικοϋ καταστάντος «Νεολόγου», δν, μετά τήν άπομάκρυνσιν τοϋ ΐδρυτοϋ του Σταύ
ρου I. Βουτυρά, αναλαμβάνει έν συνεργασίρ μετά τοϋ υίοϋ τοΰτου, ’Αλεξάν
δρου Βουτυρά καί τοϋ δημοσιογράφου κ. A. I. Αΐγίδου.
Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν τοϋ 1922 καταφεύγει καί αυ
τός οικογενειακούς έν Έλλάδι, δπου καί μεταφέρει καί τό κέντρον τής δράσεώς του. Εκδίδει τήν «Κωνσταντινοΰπολιν», ήτις ταχέως έπιβάλλεται καί
είς τήν οποίαν όλοψΰχως άφιεροϋται, καταστήσας αυτήν δργανον διαφόρων
πολιτικών είς τά προσφυγικά ζητήματα απόψεων, τάς οποίας ή πορεία τών
πραγμάτων έδικαίωσεν απολύτως. Ά πέθανε νεώτατος τφ 1929, ή δε στέρησις τοιοϋτου πολυτίμου παράγοντος έν τή προσφυγική κοινωνίρ έξακολουθεϊ
καί σήμερον νά είναι λίαν αισθητή καί μάλιστα μεταξύ τών ένταΰθα Κωνσταντινουπολιτών.
Λ ίο χ ό λ α ο ς Γ . Ι Ι Ι α χ ρ ί δ η ς , ιατρός. Πρεσβϋτερος υιός τοϋ Γεωρ
γίου Μακρίδου υπήρξε καί αυτός απόφοιτος τής Μ. τοϋ Γένους Σχολής.
Έχρημάτισε κατ’ άρχάς δημοσιογράφος, τά πρώτα βήματά του σημειώσας έν τή έν Κων]πόλει έκδιδομένη τότε «’Επιθεωρήσει» τοϋ Έ π . Κυρια«Θρακικό»
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κίδου και υπό τήν καθοδήγησιν τοϋ αοιδίμου δημοσιογράφου "Οδυσσέως
"Ιαλέμου. "Ανασταλείσης τής έκδόσεως τής έφημερίδος ταΰτης, προσελήφθη
εις τήν «Νέαν Εφημερίδα» τοϋ Σπ. Καραγιαννίδου, άφ" ής αποχώρησα;
συνειργάσθη επί τινα καιρόν εις τήν ήμιεπίσημον γαλλικήν εφημερίδα «La
Turquie» άφ" ής μετ3 ολίγον μετεπήδησεν εις τον τότε άκμάζοντα «Νεολό
γον». 3Αποφασίσας άργότερον ν3 άφοσιωθή είς τήν σπουδήν τής ’Ιατρικής,
έγκατέλειπεν τήν Κων)πολιν και τήν δημοσιογραφίαν, και ήκολούθησεν εν
ταύθα τάς ίατρικάς σπουδάς, διατελών άμα ανταποκριτής τοϋ «Νεολόγου»
Κωνσταντινουπόλεως, μετερχόμενοτ κα'ι τον διδάσκαλον τής Γαλλικής, τον
μεταφραστήν κα'ι τον δημοσιογράφον.
Έπανελθών κα'ι εγκατασταθείς εν Κωνσεαντινουπόλει δπου εξήσκησε
τήν ιατρικήν επί 2δ περίπου έτη, δεν επαυσεν δημοσιογράφων καί συγγρά
φω^·, άλλ3 οϋτε καί άπέχων των εθνικών πραγμάτων. Έγένεχο συγγραφεύς
ιατρικών καί ήθικοϊστορικών έργων μεταξύ τών οποίων προέχει τό «'Ο
"Αλύτρωτος "Ελληνισμός καί ή "Αγία Σοφία» σύγγραμμα. 'Ως μέλος τής
Εφ ορίας τής Μ. τοϋ Γ. Σχολής, διετέλεσεν καί επί δύο ετη καθηγητής τής
'Υγιεινής, τιμητικώς διδάξας καί τελευταΐον μέλος τού Δ. Ε. Μ. Συμ
βουλίου τού ΟΙκουμενικοϋ Πατριαρχείου (Ε θνικ ός Σύμβουλος). Τό βήμα
τού ‘'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων)πόλεως είναι πολύ γνώριμον
είς αυτόν. (Βραβείον "Αρετής Μαυρογένους βέη, Πεντσκονταετηρίς Σ. I*
Βουτυρά, φιλολογικόν μνημόσυνον Γ. Σο.υρή κλπ.)
"Αμα τή Μικρασιατική καταστροφή κατήλθεν είς Ελλάδα, δπου καί
προσελήφθη αμέσως έκτακτος ανώτερος υγειονομικός υπάλληλος είς τό τότε
συγκροτηθέν 'Υπουργεΐον 'Υγιεινής, Προνοίας καί "Αντιλήψεως. Προήχθη
είτα είς βαθμόν μονίμου Τμηματάρχου Α' τάξεως καί κατόπιν είς τό τοϋ
Διευθυντοΰ, κατέχει δε σήμερον τήν θέσιν τοϋ Νομιάτρου "Αττικής καί Βοιωτίας καί 'Υγειονομικού Έπιθεωρητοϋ.
Ά .χ& λλε\>ς Ο "Ιατρός εγεννήθη εν Αΐνφ τής
Θράκης. Μετά τάς γυμνασιακάς του σπουδάς εν τοϊς Ζαριφείοις Διδασκαλείοις ένεγράφη είς τήν "Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου "Αθηνών.
"Αναγορευθείς διδάκτωρ τής Ιατρικής τφ 1906 έγκατεστάθτι είς Ζαγατζίκ
τής Αΐγύπτου, δπου εξήσκησε τό ιατρικόν επάγγελμα επί δεκαπενταετίαν λίαν
εύδοκίμως.
Προσκληθείς κατά Σεπτέμβριον τού 1920 υπό τοϋ κ. "Αντωνίου Σαχτούρη, 'Υπάτου 'Αρμοστοΰ Θράκης, άνέλαβε τήν διεύθυνσιν καί διοργάνωσιν τοϋ Πολιτικού Νοσοκομείου "Αδριανουπόλεως, έχοντος δύναμιν 120
κλινών.
Μετά παραμονήν εν "Αδριανουπόλει επί έπτάμηνον έγκατεστάθη κατά
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Έδημοσίευσεν άρκετάς πραγματείας "Ιατρικής και 'Ιμτορικής ύλης είς
τα Αιγυπτιακά φΰλλα «Ταχυδρόμος», ,«Τά Νέα», «Κλείω», «Αίγυπτος», ω 
σαύτως εν τω ιατρικφ περιοδικφ «’Ιατρική Πρόοδος» τής Θεσσαλονίκης.
Είναι συνεργάτης τής μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας διά την
άρχαίαν έν γένει Γεωγραφίαν, ιδίως δέ διά την γεωγραφίαν τής Θρμκης και
των «Θρμκικών».
Α ν δ ρ ο κ λ ή ς Ά ν δ ρ ε » . <5της Καθηγητής τής Παθολογίας έν τφ έν
Κωνσταντινουπόλει τουρκικφ Πανεπιστημείω έκ Σαράντα Εκκλησιών. Λ ί.
H a p ίτσ η ς καθηγητής αρχιμανδρίτης τής έν ΚωνσταντινουπόλειΈλληνικής
Πρεσβείας καί συγγραφεύς, ’Ι ω ά ν ν α ς · Ι» .ν τ ο ύ ρ η ς διδάκτωρ τής φιλολο
γίας καί είτα Γυμναρχιάρχης Σάμου.
Χ ω τη ρ ε-ο ς Ά ν τ ω ν & ά δ η ς , Στενιμαχίτης έσποΰδασε τήν ιατρικήν
καί είς τήν γειναμένην έπανακάμψας μετήρχετο το έπάγγελμα. Τής ’Ανατο
λικής Ρωμυλίας καταληφθεί,σης υπό των Βουλγάρων τή 5 Σεπτεμβρίου 1885
έξελέγη βουλευτής τής πατρίδρος του.
'Ο ’Ι ω ά ν νης Ο - « Ι»ρα γκ£δη ς έγεννήθη έν Περιστάσει τφ 1868
Έσπούδασεν έν τή Μ του γένους Σχολή καί είτα εγγράφεις έν τή ιατρική
σχολή τού Πανεπιστημίου έγένετο διδάκτωρ τφ 1889. ’Έγραψε περί Τιριστάσεως (Περιστάσεως) έν τή «’Ακαδημίμ» Κλ. Κοκκαλάτου (’Αθ. 1888 άρθμ.
9 σ. 136 εξ.)
'Ο Κ ο ρ ί α κ ό ς Ζ ά μ ,π α ς έγεννήθη έν Περιστάσει τφ 1866. Έσποΰδασεν αυτόθι τε καί έν τοΐς Ζαριφείοις τής Φιλιπουππόλεως (1881—1886) καί
είτα έν τφ Πανεπιστημείφ τήν ’Φιλολογίαν (1887-—1891). Διδάκτωρ άναγορευθείς διωρίσθη καθηγητής έν ’Αδριανουπόλει (1892—4), είτα έν Κύπρω καί Σμύρνη καί Τραπεζοϋντι’ παραιτηθείς διδάσκει ίδιωτικώς έν’Αθήναις τήν Ελληνικήν καί τήν Γερμανικήν. 'Ο Ζάμπας είναι έξοχος μελετητής
τοϋ Όμήρου καί συγγραφεύς καί μεταφραστής Ελλήνων συγγραφέων έν
τή σειρά Γ.Φέξη. ’Εκδίδει περιοδικώς από τοϋ 1912 τό «Λ ίέον «1>ώς»καί
φοιτητής ών 1888 έγραψε πραγματείαν περί τής Ελληνικής ’Αλφαβήτου
κατά τον Κίρχοφ. Μετά τοϋ Κ.Κωνσταντινίδου (Νέϋ) εξέδιδε τήν « Π ο λ ύ
περιοδικόν καλαισθητικόν μετ’ εικόνων των ωραιότερων ’Ατθίδων.
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'Ο ’Ι ω ά ν ν η ς Τ ζ α ν ε τ ιη ς έγεννήθη έν Χρυσαμπέλφ—Κουμβάφ —
τφ 1880, έσπούδασεν εν τή Μ. τοΰ Γένους Σχολή και έν τη Ζωσιμαίφ Σχο
λή Ίωαννίνων κα'ι ακολούθως έν τη Θεολογική Σχολή τής Χάλκης, έξ ής
άπεφοίτησε τφ 1904. Χειροτονηθείς διάκονος ΰπηρέτηοεν έν Ραιδεστφ ώς
’Αρχιδιάκονος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ήρακλείας Γρηγορίού
Καλλίδου θείου αύτοϋ έκ μητρός, έπ'ι τριετίαν κηρΰττων τον λόγον τοΰ Θεού
καί διδάσκων τά θρησκευτικά έν τή Αστική σχολή Ραιδεστού ών και γραμματεύς τής Μητροπόλεως, μεθ’ δ προαχθείς εις πρεσβύτερον κατά τφ 1907
άπεστάλη ώς ’Αρχιερατικός Επίτροπος (Πρωτοσΰγκελλος) έν Κεσσάνη, έ'δρςι
τμήματος τής Επαρχίας Ήρακλείας, εν ή θέσει διαμένων προτίχθη τφ 1910
εις βοηθόν Επίσκοπον τής Μητροπόλεως Ήρακλείας υπό τον τίτλον Ναζιανζοΰ. Έ ν Κεσσάνη ύπέφερε πολλά υπό των έπιδρομέων Βουλγάρων κα'ι
κατόπιν των Τούρκων, οϊτινες άλληλοδιαδόχως καταδιώκοντες αυτόν διήρπασαν δ'ις την Μητρόπολιν, τά αρχιερατικά αΰτοΰ ά'μφια και τά ολίγα έ'πιπλά
του, τά όποια πάντα ήναγκάσθη ό Μητροπολίτης Ήρακλείας νά χορηγή
αύτφ. Κατά τήν επιδρομήν τελευταίως των Τούρκων και αυτός μετά των γυ
ναικοπαιδών ήναγκάσθη νά εξέλθu έν καιρφ χειμώνος καί βροχών νύκτα καί
ημέραν πυροβολοΰντων όπισθεν καί φονευόντων των Τούρκων, όπόθεν πεζός
από Κεσσάνης καταδιωκόμενος μόλις μετά ολίγων έπιζησάντων έφθασεν εις
Μακράν Γέφυραν τήν πρωίαν ημιθανής. Έ σώ θη ώς έκ θαύματος δίς πυροβοληθείς υπό ανθρώπων τής έξουσίας έξωθεν τής Κεσσάνης.
"Οτε τό 14 σώμα τών Τούρκων Λαζών κα'ΓΑράβων διήρπασε καί κατέκαυσε τά Μάλγαρα καί τά πέριξ χωρία μέχρι τής Χαριουπόλεως ό Επίσκοπος
Ναζιανζοΰ ’Ιωάννης άπεστάλη μετά έπιτροπής τών τριών εθνών καί έπισκέφθη τά καταστραφέντα χωρία, δτε καί υπέβαλε τή ιερά Μητροπόλει
Ήρακλείας σπουδαίαν έκθεσιν άρχομένην από τών λέξεων, γ ιά μ ,α , γ ι ά κ ,
κ έ ς , καί διεκτραγωδούσαν τάς καταστροφάς ανθρώπων καί χωρίων.
Μετά δωδεκαετίαν έν Κεσσάνη προσελήψθη έν Ραιδεστφ ώς καθηγητής
πρωτοβάθμιος τών ιερών έν τφ ήμιγυμνασίω Ραιδεστού δπου καί άπέθανε.
ϋ τ α ΰ ρ ο ς Ο α π α π α ν α γ ι ώ τ ο υ . Έ γεννήθη έν Ά γχιάλφ τφ 1888.
Μετά τά έν τή πατρίδι πρώτα γράμματα ήλθεν εις ’Αθήνας καί έσπούδασεν
έν τφ Πολυτεχνείφ ζωγραφικήν. Τφ 1909 άποφοιτήσας τής καλλιτεχνικής
σχολής έλαβε μέρος εις τον Ά β ε ρ ώ φ ε ΐ ο ν κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ό ν δ ι α γ ω ν ι 
σ μ ό ν καί επιτυχών εστάλη προς εύρυτέρας σπουδάς εις τήν κατ’ εξοχήν πόλιν τής θείας τέχνης, εις Μονάχον. ΓΙερατώσας τάς έν τή καλλιτεχνική Ά καδημίρ σπουδάς υπό τον καθηγητήν Τσίμελ κατήλθεν εις ’Αθήνας, δπου
έξέθετο τά έργα αυτού, συνιστάμενα κυρίως έξ απόψεων Μονών τοΰ 'Αγίου

Λόγιοι Θράκης

181

’Όρους και Κρήτης. Νυν άσχολεΐται, ώς έπί το πολύ, εις απεικονίσεις τοπίων
και ζώων.
Ό 51τ£λΛων
έγεννήθη έν Κομοτινή τφ 1887' έσποΰδασεν αυτόθι τε καί έν Ά θήναις. Διδάκτωρ τής Φιλολογίας άναγορευθείς
διωρίσθη καθηγητής έν Ίωαννίνοις καί ειτα διευθυντής του έν Λευκωσίμ
Παγκυπρίου Γυμνασίου κατά τά έτη 1912-1914. Εις Α θήνας έπανελθών
διωρίσθη συντάκτης του ιστορικού Λεξικού τής Ελληνικής γλώσσης (1914 1918). Κατ’ αυτό τό έτος, τή ένεργεία του καθηγητοϋ Ν. Γ. Πολίτου, άνέλαβε τήν διεΰθυνσιν του Λαογραφικοΰ ’Αρχείου καί τήν έκδοσιν τοϋ περι
οδικού «Λαογραφία», ου ικανούς έξέδοτο τόμους μέχρι τοϋ εις τό έν έτει
1928 ίδρυθέντος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμού του ώς καθηγη
τοΰ τής θρησκείας καί τοϋ ίδιωτικοΰ βίου των αρχαίων, καί τής λαογρα
φίας. Μέχρι τοΰδε έξέδοτο, έκτος τοϋ έν τή »Λαογραφίρ» έργου του καί αυ
τοτελή συγγράμματα : α) Παρατηρήσεις περί των νεοελληνικών βαπτιστικών
δνομάτων, Ά θ . 1916. β) Κυπριακαί έπφδαί, Ά θ . 1918. γ) Ή Δυτική Θρά
κη καί οί Βούλγαροι, Ά θ . 1919, έν ή διεκτραγψδεί τάς υπό των Βουλγά
ρων έπενεχθείσας καταστροφάς κατά τε τον Μεσαίωνα καί κατά τούς μεταβαλκανικούς πολέμους (1912-1919). δ) Αί γυναίκες εις τήν λαογραφίαν, Ά θ .
1921. ε) Ό Διγενής Ακρίτας, Ά θ . 1926 καί πλεϊστα ά'λλα έν τή Λαογρα
φία, έν περιοδικοΐς καί ήμερολογίοις. Ό κ. Κυριακίδης κατά τά δύο πρώτα
έτη ύπήρξεν έπόπτης τών «Θρρκικών» μετά τοϋ κ. Τσοϋντα καί Κουρτίδου.
Ό
έγεννήθη έν Καλλιπόλει τφ 1872
Μετά τά πρώτα γράμματα έν τή πατρίδι άπήλθεν εις Κωνσταντινούπολή
καί είσήχθη εις τήν θεολογικήν Σχολήν τής Χάλκης. Άποφοιτήσας τφ 1902
προσελήφθη παρά τφ μητροπολίτη Νικομήδειας Φιλοθέφ Βρυεννίφ ώς πρωτοσύγκελλος. Τφ 1908 έγένετο Χαριουπόλεως έπίσκοπος βοηθός τοϋ Νικο
μήδειας καί είργάσθη εις ΐδρυσιν σχολείων καί άνάπτυξιν τής παιδείας, έφ’φ
καί ή|Μ.Έκκλησία τφ1911 τιμώσα τον ρέκτην άνδρα προήγαγεν αυτόν εις μη
τροπολίτην Μελενίκου,ίνα;έργασθή έν τή Μακεδονική ταύτη έπαρχίφ υπέρ τής
Ιθνικής ιδέας καταπολεμουμένης υπό τών Βουλγάρων. Ά λλ’ έκράγέντος τοϋ
Βαλκανικοϋ πολέμου οι Βούλγαροι, έν τφ συμμαχικφ πολέμφ τοϋ 1913 βλέποντες οτι ό Κωνσταντίνος ήτο κάρφος εις τούς οφθαλμούς αυτών διά τήν
εθνοπρεπή έπί διετίαν (1911-1913) δράσίν του έφόνευσαν μαρτυρικώτατα
οί απαίσιοι.
Ό Κ .ω να τα ντ£ νο ς Ανηι,γ}τ{>ί.ά?5'ηί| έγεννήθη έν Στενημάχφ τφ
1881. Έσπούδασεν οϊκοι τε καί έν Ά θήναις έν τή πολυτεχνική Σχολή τήν
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Γλυπτικήν. Τώ 1904 προς συμπλήρωσιν των σπουδών του άπήλθεν εις Παρισίονς κα'ι έφοίτησεν εν τη ενταύθα Ecole nationale des Beaux Aits έξ ής
άπεφοίτησε λαβών καί μετάλλιον εύδοκιμήσεως. 5Από του 1907 και εντεύθεν
εκθέτει έργα τής σμίλης του εν τε Παρισίοις, ’Αμερική καί Ά θήναις. Ή σχολήθη δέ εις, έκτέλεσιν μεγάλων μνημειωδών έργων εκ 12 παραστάσεων
«εος τθ\>ς Ύ ίτνημ Λ νονζ τ ή ξ ζ ω ή ς)). Κατεσκεύασεν Αναμνηστικόν τής
άγιας Λαύρας ήρώον ως καί τοιοΰτον έν Χίφ. Γνωστά του δέ έργα είναι ή
«Λουομένη»,ή «Βακχίς» ό «Σκεπτικιστής» καί προτομαί ενδόξων άνδρών
τού βασιλέως ’Αλεξάνδρου, Ζάν Μωρεάς, Βενιζέλου, Ρωμάνου, Μαρτζώκη,
Σεράϊγ καί τής Ναπιερκόφσκας’ αλλά τό κράτιστον τών έργων του είναι ό
« Α & σ κ οβόλος» στηθείς έν Νέα Ύόρκη καί έν τώ Ζαππείφ Κήπφ κατά
τον άξονα τών προπυλαίων τού Σταδίου ’Αθηνών. Διατρίβει έν Παρισί,οις
καλλιεργών την τέχνην του.
Ό Χ ω φ ρ ό ν ο ο ς Κ εχα γε.ό γλο τ> έγεννήθη έν Ραιδεστφ οπού έμαθε
τά πρώτα γράμματα καί εΐτα έν Κωνσταντινουπόλει. Tcp 1880 άπήλθεν εί,ς
"Αγιον 'Όρος καί έκάρη μοναχός. Έ κεΐθεν ε’ις Σκιάθον άπελθών έμόνασεν
έν τή Μονή τού «Ευαγγελισμού» ής κατά τό έτος 1877-1889 έξελέγη ήγοΰμενος. Έκλιπόντος τού ήγουμένρυ τής Μονής Προδρόμου (1) τής επί τής
πλησιοχώρου νήσου Σκοπέλου, έκλήθη ό Σωφρόνιος κατά τά έτη 1895 καί
διατελεΐ τοιούτος μέχρι τής σήμερον, μεγαλοπρεπώς άνακτίσας αυτήν καί
κτήτωρ νέος γενόμενος. Τοιαύτην δ’ έπεδείξατο έπιμέλειαν περί τήν καλλιέρ
γειαν τών αγρών αυτής καί τήν φυτείαν αμπέλων, ώστε έξάγει σήμερον θαυμάσιον ΙΙρ ο ^ ρ ο μ Λ ττη ν ocvov. Ό Σωφρόνιος εις αρχιμανδρίτην προαχθείς είναι λογιώτατος καί συγγραφεύς καί εκδότης ικανών εκκλησιαστικών
βιβλίων καί πνευματικός άπολαύων άμερίστου σεβασμού απανταχού έν τε τή
νήσφ καί έν Θεσσαλίρ ακόμη. Κατάλογον τών χειρογράφων τής Μονής έξέδωκεν ό Τρ. Εύαγγελίδης έν τή «33κθάβω » (Ά θ . 1913 σ. 216-217).
ΛΓΐκόλαίος Κ.α.λτααίς καθηγητής τής πολιτικής καί κοινωνικής ιστο
ρίας εις τό Πανεπιστήμιον Μίνιγκαν τών Ηνωμένων Πολιτειών. Έγεννήθη
εις Στράντζαν, έσπούδασεν εις τήν ’Αστικήν σχολήν Σηλυβρίας καί εις τό
Ροβέρτειον Κολλέγιον τής Κων]πόλεως, δπου καί κατόπιν έδίδαξεν. Κατά τό
1919 μετέβη εις ’Αμερικήν δ'που συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του. Έξέδωκεν
Εισαγωγήν είς τήν ιστορίαν τών Ηνωμένων Πολιτειών (Νέα 'Υόρκη 1912).1

(1)

Ή Μονή καλείται τοΰ Δοκίμου.
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Π ο λ ύ δ ω ρ ο ς Π α π α ,χ ρ & α το δ ο ύ λ ο ο έκ 40 Εκκλησιών, καθηγηγητής τής Εμπορικής Σχολής, λογογράφος. Έξέδωκε 4 τομίδια Θρρκικών
’Ηθογραφιών από τοϋ .192$ καί δημοσιεύει ηθογραφίας εις διαφόρους εφη
μερίδας και περιοδικά. Διηΰθυνε επ'ι'διετίαν τά ((Ορ<χ.κ&κά>) (1928-29) εν
οίς έδημοσίευεν αρκετά Λαογραφικά. Ό μοίως συνέγραψε διάφορα αναγνω
στικά διά τάς δημοτικός Σχολάς έγκεκριμμένα παρά τοΰ 'Υπουργείου τής
παιδείας.
Ο ααέλε& ος Ά θ . Μ οοτακ6δν^ς εγεννήθη εν Κοντοσκαλίφ τοϋ Βυ
ζαντίου κατά Νοέμβριον τοϋ 1859. Ό πατήρ αΰτοϋ ’Αθανάσιος, προϋχων
τής Βάρνης, έθνικώτατος και ώφελιμώτατος παράγων τής έκεϊ Ελληνικής
’Ορθοδόξου Κοινότητος, φυλακισθείς επί τής Βουλγαρικής Κυβερνήσεως
τοϋ Βάττεμβεργ, όπόταν αυτή κατέλαβε τά Ελληνικά μοναστηριακά καί εκ
κλησιαστικά κτήματα. Μετά την φοβεράν πυρκαϊάν τοϋ Κοντοσκαλίου, ή οι
κογένεια Μυστακίδου ένεκατεστάθη έν Ξηροκρήνη τοϋ Καταστένου, ένθα ό
νεαρός Βασίλειος έτελείωσε τό σχολαρχεϊον τοΰ παρακειμένου Μεγάλου ρεύ
ματος (Ταξιαρχών), έφορεΰοντος τότε (1867) τοΰ Γαβριήλ Κρεστίδου, είτά
Κρέστοβιτς πασσά, γενικοϋ διοικητοϋ τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας. Ειτα εφοίτησεν εΐ; τήν έν Φαναρίφ Μεγάλην τοϋ Γένους Σχολήν, ένθεν άπεφοίτησε
tip 1876* Τφ 1876-1878 ιδίας ετέλεσε περί τήν γλωσσομάθειαν σπουδάς. Τφ
1878-1880 συντάκτης τοϋ «Νεολόγου» παρά τφ Σταΰρφ Βουτυρά, παρ’ ω
Ιδίαν ανέπτυξε δράσιν, μεταφράσας καί δημοσιεΰσας αυτά τά πρωτότυπα τών
πρακτικών τής Ροδόπης καί τής έν Κωνσταντινουπόλει Τουρκοελληνικής
Συνδιασκέψεως. Ηϋνοήθη ιδιαιτέρως υπό τοϋ Βράϊλα Άρμένη, μένοντος
τότε έν Κωνσταντινουπόλει. ’Έγραφε δέ καί έν τή έφημερίδι «Θράκη» ής
παυθείσης, διωρίσθη σχολάρχης εις Αίνον (1880-1882), δθεν εστάλη υπό τοϋ
Θρρκικοϋ Συλλόγου εις τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τής Φιλιππουπόλεως’ άλλ’
ένεκα τής αδίκου παϋσεως τοϋ λαμπροϋ γυμνασιάρχου Κ. Τσιοΰλκα συν ά'λλοις παρητήθη καί από 1883 έξηκολοΰθησε σπουδάς έν Ά θήναις καί Γερ·
μανίμ μέχρι τοΰ 1890, δτε κατά ’Ιανουάριον ήξιώθη διδακτρρικοϋ διπλώ
ματος (δρα τά K xcerpta Crusiana καί τήν έναίσιμον διατριβήν Byzant.
Deutsche Beziehungen zur Zeit der O ttonen 1892).
Έπανελθών εις τήν Πόλιν, έγραφ.εν ιδίας διατριβάς προ πάντων είς
τον «Νεολόγον», δτε κατ’ άνωτέρας εισηγήσεις καί παρακλήσεις μετέβη ως
ανώτατος καθηγητής είς τήν Ροδοκανάκειον 'Ιερατικήν Σχολήν τής Καισα
ρείας, μείνας επί διετίαν (1890-1892), περιηγηθείς τήν ’Εκκλησιαστικήν ’Ε 
παρχίαν Καππαδοκίας, διδάσκων, συμβουλεΰων καί ένισχΰων.
Έπιστρέψας πάλιν είς τήν Πόλιν εστάλη υπό τοϋ Γενικοϋ Διευθυντοϋ
τών Μουσείων Ό . Χαμδή βέη ως αντιπρόσωπος τής τουρκικής κυβερνήσεως
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και των Μουσείων εις Τροίαν (μετά Δαϊρπφελδ, Βρΰκκνερ τφ 1893). Τφ
1894 έφορεΰων τάς ακαφάς έν Ζινδζιρλχί ΒΔ. Συρίας (3ήμερον τής Άλεξανδρέττας),μετά τοΰ yon L,uschan, Koldweri κτλ. μετέβη μέχρι του Εΰφράτου
και διηρεΰνησε τά κατά μέρη εκείνα. Έπανακάμψας διωρίσθη συντάκτης τής
«Έκκλησ. ’Αλήθειας», δτε κατά Μάϊον 1895 άπεστάλη υπό τοϋ Μουσείου
ΐνα μεταβή είς τάς δοκιμαστικός σκαφάς τής Εφέσου ώς αντιπρόσωπος αϋτοΰ (Berndorf, H um ann, Hebfcrdey). Κατά την επάνοδον έκ των άνασκαφών διωρίσθη γυμνασιάρχης Θεσσαλονίκης 1895-1896. Ό εναρκτήριος λό
γος του έδημοσιεύθη τή 30ή Σεπτεμβρίου 1895 έν τφ «Φάρψ τής Μακεδο
νίας» προκαλέσας κρότον διά την παρρησίαν του.
Κατά τάς αρχάς του 1896 έκλήθη και αΰθις υπό τοΰ Χαμδή βέη ϊνα
οριστικήν άναλάβη εν τφ Μουσείφ θέσιν ήν έτήρησε μέχρι τοΰ 1922 τιμώ
μενος παρά τοΐς Τοΰρκοις. Διηυθέτησε δέ και διηΰθυνε την Βιβλιοθήκην
τοΰ Μουσείου. Παρητήθη οίκείςι βουλήσει λόγφ υγείας καί οικογένειας, εγ
κατασταθείς έν Θεσσαλονίκη. Τφ 1899 έκλήθη είς τήν έδραν τής 'Ιστορίας
καί Γεωγραφίας τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής,έγκρίσει τοΰ 'Υπουργείουι
συναινοΰντος τοΰ Χαμδή βέη. Είργάσθη, ήγωνίσθη μετά θάρρους έν ήμέραις δυσχειμέροις κατά τον παγκόσμιον πόλεμον, άπόντος τοΰ Σχολάρχου, διευθΰνων αυτήν, ΰποστάς έπιδρομάς των Τούρκων προς άνεΰρεσιν ασυρμά
του, χαρτών έπιληψίμων κλπ.(1). Έξελέγη Μέλος τοΰ Έ θ ν . Μικτοΰ Συμβου
λίου, είς δ ό Πατριάρχης Μελέτιος ώρισεν αυτόν έπίτροπον διά τά συνθηκολογικά. Είς Θεσσαλονίκην έπέστρεψεν έκ νέου τφ 1927 κατ’ Τοΰνιον.
’Έγραψε Γεωγραφικόν χάρτην τής Ασιατικής Τουρκίας τον καλλίτερον
ελληνιστί έν Μονάχφ 1908 έκδοθέντα, μέγαν μέ νέα στοιχεία. ’Άλλάι αΰτοΰ
έργασίαι είναι έν τή «’Ορθοδοξία» Κωνσταντινουπόλεως, έν τή «Έβδομάδι» τοΰ Δ. Καμποΰρογλου, έν τή «έφημερίδι Κορόμηλά», «Παρνασσφ»,
«Δελτίω 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας», «Έλληνικφ Φιλολογικφ
Συλλόγφ», «Εκκλησιαστική Άληθείφ», «Σαββατιαίφ Επιθεωρήσει», « Ε π ι
φυλλίδες περί των έν Τροίςι κατά σειράν έν τφ «Νεολόγφ» καί «Έφημερίδι
τοΰ Κορόμηλά» (1886). Έ ν τφ «Νέφ Ποιμένι» τακτικώς καί τή «Εκκλησι
αστική Άληθείφ» καί πρότερον άλλ’ έπί Μελετίου καί μετά ταΰτα, καί έν
τοΐς «Ήπειρωτ. Χρονικοϊς»,«Θρφκικοΐς»,τή «Έπετηρίδι Βυζαντινών Σπου
δών»,καί «Θεολογίφ» πλειστάκις. Πραγματεΐαι έν Γερμανίφ τυπωθεΐσαι είναι
ίδίως τά περί Κρουσίου. Αρχαιολογία τών’Α νατολικών Ε θ ν ώ ν έν«ΙΘ'Έκα- 1

(1) Ευτυχώς ή Τουρκική έφημερίς «Τερζουμάνι Χακικάτ» ύπεχρεώθη νά διαψευση τάς συκοφαντίας ταύτας.
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τονταετηρίδι τοΰ Ε. Κυριακίδου». Φέρει παράσημα : Ελληνικόν, δυο Γερ
μανικά, δυο Τουρκικά και είναι μέλος διαφόρων σοφών εταιρειών κλπ.
Ό κ. Β. Α. Μυστακίδης είναι εκ τών εκλεκτών συνεργατών τών «Θρακικών».
Α π ό σ τ ο λ ο ς Δ ο ^ ί ^ η ς ιατρός. Έ γεννήθη εν Στενημάχφ τής ’Α
νατολικής Ρωμυλίας τότε, και άργότερον τής Βουλγαρίας, τώ 1874 κατά μή
να Φεβρουάριον. Τάς πρώτας γυμνασιακάς τους σπουδάς έ'καμεν εν τή πατρίδι του, εις τό Γυμνάσιον Φιλιππουπόλεως και τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία.
Τφ 1890 μετέβη εις Βιέννην οπού ήρχισε καί αποπεράτωσε τάς ίατρικάς του σπουδάς. ’Αργότερα μετέβη εις Βερολΐνον, Παρισίους, Ζυρίχην. Έ ν
Βιέννη εχρημάτισε βοηθός τοΰ μεγάλου N othnagel. Έξήσκησεν τό επάγγελ
μά του κατά τά πρώτα έτη έν Στενημάχφ καί Φιλιππουπόλει. Προήδρευσεν
τής Κοινότητος από τοΰ 1903 —1915. Διωχθείς έκεΐθεν ήναγκάσθη νά
δραπέτευση έκ Βουλγαρίας κατά τό 1915, δτε ήτο υπόδικος επί έσχάτη προδοσίμ.
Έ ν έτει 1915 έγκατεστάθη εις ’Αθήνας.
Ή το ό πρώτος πρόεδρος τής Πανθρακικής Ένώσεως, ήγηθείς τής σχε
τικής κινήσεως διά τήν άπελευθέρωσιν τής Θρμκης μετά την ανακωχήν τοΰ
μεγάλου πολέμου. Προήδρευσε καί τής ’Επιτροπής Αλυτρώτων. ’Από τοΰ
1917 έλαβεν μέρος ένεργόν εις τήν κίνησιν διά τήν προστασίαν τής αητέρας
καί τοΰ παιδιοΰ, συνεργαστείς έν τφ Πατριωτικώ Ιδρΰματι Περιθάλψεως
υπό τήν προεδρείαν τοΰ κ. 'Πετμεζά.
Κατά τό 1919 μετέβη μετά τών κυριών καί τοΰ προέδρου τοΰ Πατριωτικοΰ'Ιδρύματος, έντολή τής Κυβερνήσεως, εις Μικράν ’Ασίαν, Κων)πολιν
καί Πόντον προς περισυλλογήν τών ορφανών καί δργάνωσιν τής περιθάλψεως τών θυμάτων πολέμου.
Κατά τό 1920 μετέβη, παρακλήσει τής Κυβερνήσεως, εις Θράκην μετά
τήν άπελευθέρωσιν της, προς δργάνωσιν τής υπηρεσίας 'Υγιεινής καί Περί.
θάλψεως. Κατά τό 1922, κατά τήν έπανάστασιν Πλαστήρα, άνέλαβεν Ύπουργεΐον περιθάλψεως, δνομάσας αυτό «'Υπυυργεΐον 'Υιεινής, Προνοίάς καί
Άντιλήψεως». Έ θ η κ ε τάς βάσεις τής Υγειονομικής Ύπηρσεσίας έν Έ λλάδι, μέχρι τής στιγμής έκείνης άποτελοΰσης έν τμήμα τοΰ Υπουργείου Ε 
σωτερικών.
Έχρημάτησεν Υπουργός έπί Προεδρείας Κροκιδά, Γόνατά, Βενιζέλου
καί Καφαντάρη, οπότε κατά τό 1924 παρητήθη καί άνέλαβεν άμέσως τήν
προεδρείαν τοΰ Πατριωτικοΰ 'Ιδρύματος. Κατά τό 1928, συσταθέντος τοΰ
'Υφυπουργείου 'Υγιεινής, άνέλαβεν, παρακλήσει τοΰ κ. Βενιζέλου, πρώτος,
δπως δργανώση τοΰτο. Θέσας τάς βάσεις αΰτοΰ καί συνδέσας σχέσεις μετά.
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τοΰ Τμήματος'Υγιεινής τής Κοινωνίας ccov ’Εθνών, παρητήθη τοΰ 'Υπουρ
γείου, άναλαβών καί πάλιν την προεδρείαν του Πατριωτικού 'Ιδρύματος
Περιθάλψεως, άναδιοργανώσας τούτο διά πλήρους νομοθεσίας.
Έγραψεν ίκανάς έπιστημονικάς διατριβάς έν περιοδικοις, έν τοις
«Παναθηναίοις» τόμ. ΚΕ' σ. 212—:116 δ έν Θράκη Ελληνισμός καί έφημερίσι καί έν τοις
του 1928 τόμ. Α' σελ. 53-67 διατριβήν :
άπελευθέρωσις—ΰποδοΰλωσις Θρρκης.
Χ ω φ ρόν& ος ϋ τα μ ,θ \> λ·η ς ό μητροπολίτης Έλευθερουπόλεως έγεννήθη έν Σηλυβρίμ τή 21 Ιανουάριου 1875. Τάς εγκυκλοπαιδικός σπουδάς
αυτοΰ έποιήσατο εν τή παλαιγενεϊ έν Κωνσταντινοΰπόλει Μεγάλη του Γέ
νους Σχολή, ής άπεφοίτησε τφ 1893, μεθ’ δ άποσταλείς εις ’Αθήνας ήκολοΰθησε μαθήματα νομικής καί φιλοσοφίας. Έκραγέντος τφ 1897 τοΰ ελλη
νοτουρκικοί) πολέμου, ό ένθουσιώδης Θραξ κατετάγη έθελοντής καί ύπέστη
πάσας τάς περιπετείας τοΰ δυσπραγοΰς έκείνου πολέμου. Ύποστάς τφ 1898
τάς νομίμους δοκιμασίας άνεκηρΰχθη διδάκτωρ τής Νομικής. ’Αλλά τής θεο
λογίας περί πολλοϋ ποιούμενος έγγραφείς έν τή σχολή αυτής άπήλθεν εις
Γερμανίαν. ’Ενταύθα έπί 5 1 ) 2 έτη άκροασάμενος έκλεκτικώς τούς διασημοτέρους Καθηγητάς Γοτίγγης, Ίένης καί Βερολίνου, ήξιώθη μετ’ έπαίνων
τού διπλώματος τής Θεολογίας έν Ίένη, ύποβαλών έναίσιμον διατριβήν
G ibt es ein Naturrecht-?
Κατελθών εις Βέρροιαν έχειροτονήθη διάκονος καί ειτα αρχιμανδρίτης
υπό τού Βερροίας καί Ναοΰσης’Αποστόλου,μεθ’ού συνειργάζετο καί έδίδασκεν
τα θρησκευτικά έντοϊς σχολείοις καί τό θεΤον κήρυγμα τακτικώς έπετέλει. Τφ
190δδιωρίσθη αρχιερατικός επίτροπος έν Καβάλλςι,δπου διά την έθνικήν. δράσίν του μετά τού Δράμας Χρυσοστόμου Καλαφάτη τού εκ Τριγλείας κατόπιν
έθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ή Πύλη ήξίωσε τήν άνάκλησίν του.Τό
Πατριαρχεϊον διώρισεν εΙτα αυτόν έπόπτην των σχολών τής ’Αρχιεπισκοπής
καί ως τοιοΰτος υπηρέτησε μέχρι τού 1917, οτε κατά τήν 28 Φεβρ. έξελέγη μη
τροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως καί τφ 1923 Βερροίας καί εΙτα’Ελευθερουπόλεως μεθ’έ'δρας τό Πράβιον; έν Μακεδονίμ δπου διατελεϊ πνευμα
τικός ποιμήν μέχρι σήμερον.Έκτος τής έναισίμου του διατριβής δ Έλευθερουπόλεως έξέδοτο έν τή «Παιδαγωγική έγκυκλοπαιδείμ» τού καθηγητού τής
Ίένης W. Rein μελέτην περί των ελληνικών σχολείων έπί Τουρκοκρατίας^
καί τουρκιστί μεταφρασθείσαν, διατριβάς έν τή τοΰ Rein Zeitschrift fur
Philosophic und Padagogik, έν τή Minerva τής O stande καί Iv τή Byz&ntinische Zeitschrift καί έν άλλοις γερμανικοΐς περιοδικοις. Πολλάς δε
μελέτας έν τή «’Εκκλησιαστική Άληθεία» έν τφ «Εύαγγελισμφ» τής Κων
σταντινουπόλεως, έν τή «Θρακική Έπετηρίδι» τού 1897 καί έν τοις «Θρμ-

Λόγιοι ΘραΜηύ

187

κικοϊς». Ή δρασις τοΰ ποιμενάρχου.Σωφρονίου Σταμοτίλη ύπήρξεν ανέκα
θεν έθνικωτάτη (βίον αύτοΰ έν έκτάσει μετ’ είκόνος ιδέ εν «Πανελληνίω
Λευκώματι» I. Χατζηϊάννου τόμ. στ' σ. 63-4).
Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς Γ · Κ ο ο ,ο τίΠ ιη ς. Έ γεννήθη εν Άδριανουπόλει
τό 1870. Έτελείωσε τό Γυμνάσιον Άδριανουπόλεως τό 1888. Έψοίτησεν
έν έτος είς την Φιλοσοφικήν Σχολήν Ε θνικ ού Πανεπιστημίου. Έδίδαξεν έν
'έτος είς τήν πατρίδα του. Διετέλεσε επί πέντε έτη σχολάρχης των εκπαιδευ
τηρίων Σουφλίου. Ακολούθως εγγραφείς είς τήν ’Ιατρικήν Σχολήν ’Αθη
νών τό 1895 άνηγορεύύη αριστούχος διδάκτωρ τής ’Ιατρικής τό 1899.
'Ως ιατρός υπηρέτησε δΰο έτη είς τήν ύγιεινομικήν υπηρεσίαν Αίγυπτου,
δπου έβραβεύθη δνά τάς περί χολέρας εργασίας του είς τό Λοιμοκαθαρτήριον Σινά υπό τοΰ ’Υγειονομικού Συμβουλίου τής Αίγυπτου. Έχρημάτισε
επαρχιακός είς τήν Τουρκίαν καί 3 είς τήν Βουλγαρίαν καί δΰο έτη είς- τήν
Θεσσαλονίκην καί Καβάλλαν ως ύγιεινομικός ιατρός κατά τό 1914-1915.
Μετά τήν άπελευθέρωσιν τής Θρφκης έχρημάτισε βουλευτής είς τήν Γ1,
καί τήν Δ' Έθνοσυνέλευσιν καί το τρίτον κατά τάς έκλογάς τής 19 Αύγου
στου 1928. Έχρημάτισε 'Υπουργός Γεν. Διοικητής Θράκης από τοΰ Σεπτεμ
βρίου 1924 μέχρι ’Ιουλίου 1925. Έδημοσιολόγησε από νεαρωτάτης ηλικίας
μέχρι τής σήμερον είς. τά φύλλα τής. Κωνσταντινουπόλεοις, Άλεξανδρείας(
Άδριανουπόλεως καί Θεσσαλονίκης. 'Ως λογογράφος είσήγαγε τό χρονογρά
φημα είς τήν Τουρκίαν καί είναι πατήρ τοΰ χρονογραφήματος καί διηγήμα
τος είς αυτήν, άρχίσας από τήν «Νέαν ’Αλήθειαν» καί έπειτα είς διάφορα
περιοδικά καί προ πάντων ημερολόγια.
Έίέδωκε μέχρι τοϋδε τά «'Άπαντα» είς δΰο μικρά τεύχη καί τά «Θρρκικά» επιτομήν τής ιστορίας τής αρχαίας Θρφκης, έχει ήδη τελειώσει τήν
'Ιστορίαν τής αρχαίας Θράκης είς ογκώδη τόμον (850 σελίδες μεγάλαι), δστις
εύρίσκεται έτοιμος προς έκτΰπωσιν: Ήσχολήθη προ 40 ετών καί είς τήν λα
ογραφίαν. Έβραβεΰθησαν είς τό Ζωγράφειον διαγώνισμα τοΰ Φιλολογικοΰ
Συλλόγου Κων]πόλεως επτά συλλογαί του λαογραφικής φΰσεως.
Γλωσσομαθής, γνωρίζει τήν Ελληνικήν, Γαλλικήν, Βουλγαρικήν, Τουρ
κικήν καί Αραβικήν.
'Ο Α ν ^ ή τ ρ ί ο ς Κ α λ λ ί μ α χ ο ς έγεννήθη έν Καλλιπόλει. Έσπούδασεν έν Βυζαντίω καί κληρικός γενόμενος μετήρχετο τον ιεροκήρυκα. Κατά,
τούς Βαλκανικούς πολέμους λαβών μέρος άπέστελλε ανταποκρίσεις είς τήν
«Άκρόπολιν». Μετά ταΰτα άπήλθεν είς Πάτμον καί Αλεξάνδρειαν καί νΰν
εύρίσκεται έν Αμερική.
Έγραψεν ικανά : α) Οί 'Έλληνες έν Αίγύπτψ κατά τήν Γαλλικήν κατο
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χήν (1798-1801), εξ ανεκδότων Πατμιακών εγγράφων, Κάϊρον 1912. β) Τά
εν Καίρφ σχολεία των Πατριάρχων "Αλεξάνδρειάς έπί Τουρκοκρατίας από
"Ίωαννικίου (1645-57) μέχρι Θεοφίλου (1806-1825) έν «Εκκλησιαστικά)
Φάρο,)» 5Αλεξανδρείας 1913 τόμ. ΙΒ ' σ. 289-304. γ) Συμπληρωματικόν κατά
λογον των χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης του Α γίου Τωάννου του Θεολό
γου Πάτμου έν «Νέφ Έλληνομνήμονι». δ) Πλείστας μελετάς εις εφημερίδας
καί περιοδικά ως καί έν τφ «ήμερολογίφ του Αιγυπτιώτου Ελληνισμού»
του 1912. "Επίσης έξέδοτο : Ά π ό τό στρατόπεδον, ή εποποιία του Έλληνοβουλγαρικοϋ πολέμου, Ά θ . 1913.
Α π ό σ τ ο λ ο ς Χ ρ ό φ ω ν ο ς . Έ γεννήθη εν Κριθίρ τής Θρακικής χερ
σονήσου τφ 1876. Έσποΰδασεν έν τη πατρίδι καί έν τή Μ. του Γένους σχο
λή, εΐτα δε έν τοΐς μαθηταΐς τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής έγγραφείς
άπεφοίτησε τω 1902. Προσληφθεις έν τοίς πατριαρχείοις ως διάκονος καί
έπί μακρόν ύπηρετήσας προήχθη εις γραμματέα τής ίεράς Συνόδου καί ως
τοιοΰτος τφ 1913 εις μητροπολίτην Ρόδου δπου μέχρι τοΰδε διατελεΐ. Περί
αύτοΰ ίδέ «Ροδιακά» Τ. Ευαγγελίδου, τόμ. Β' μέρος Α ', 5Αθ. 1929 σελ. 33.
Εικόνα έν «Πανελληνίφ Λευκώματι» (ένθ° αλλαχού σ. 95).
Λόγιος Σηλυβριανός είναι καί δ Ά ρ σ ε ν ο ο ς δστις έσποΰδασεν έν τή
πατριαρχική Άκαδημίμ υπό τόν Ν. Κριτίαν τον Προυσαέα (1752-1762;)»
έπί δέ τής σχολαρχίας του Σέργιου Μακραίου (1777-1793) έχρημάτισε δεύτε
ρος διδάσκαλος, ως άναγινώσκομεν έν τοΐς Καταστίχοις τής σχολής, κατά
τόν Γεδεών (Χρον. Πατρ. Ακαδημίας σ. 202-3), άλλ5 δ πατριάρχης Κωνστάντιος Α' (έν Έλλ. Φιλ. συλλόγφ Κωνσταντινουπόλεως Β' σ. 281 εξ.)
λέγει δτι έδίδαξε μέχρι του 1784 τελευτοΰντος. Άσθενήσας καί παραιτησάμενος έφησΰχαζεν έν τφ έν Μπαλατμ οΐκφ του Κωνσταντίου Μουροΰζη ΰφ’
οΰ προστατευθείς προεχειρίσθη μητροπολίτης Προικοννήσου τφ 1790
(f 1795).Ό "Αρσένιος ήν λογιώτατος καί ά'ριστος διδάσκαλος" διά τούτο βλέπομεν τόν Σέργιον Μακραιον γράφοντα αΰτφ : «...τρεις διδάσκοντες έν τή
σχολή τά γραμματικά οΰδέτό τρίτον τής σής τότε διδασκαλίας άναπληροΰσι»
Λόγιοι Σηλυβριανοί είναι δ Λ ϊα ν ο ^ ή λ Av}p,vjT?p£o\> δστις τφ 1807
1810 έδίδασκεν έν τή πατρίδι αΰτοΰ. Οΰτος άρχομένου του ΙΘ' αίώνος
έσποΰδασεν έν τή κατά Κουροΰτσεσμεν σχολή καί εΐτα διωρίσθη καί γραμματεΰς τής σχολής έπί Δωροθέου Πρωΐου. Περί αΰτοΰ αναφέρει ή Γεωγρα
φία των αδελφών Καπετανάκη έν Καταλόγφ των συνδρομητών (πρβλ. Μ,
Γεδεών έν Χρονικοϊς Πατριαρχικοΐς Ακαδημίας, Κων]πολις 1883 σ. 205
σημείωμις).
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’Επίσης λόγιος Σηλυβριανός είναι ό Άνζ&α,τάβ&ος, όστις έσπούδασεν έν τή Μ. του Γένους Σχολή τφ 1833 υπό τον Νικόλαον Λογάδην, τοϋ
οποίου ό διδάσκαλος εν τφ εργφ αύτοϋ «Παράλληλον φιλοσοφίας και χριστι
ανισμού» έδημοσίευσε του μαθητου του επίγραμμα έξάστιχον. (Μ. Γεδεών,
αυτόθι σ. Ε ').
Έ ν Νικομηδείρ. τφ 1880 ιδρΰχθη σχολή, ής διδάσκαλος έχρημάτισε μέχρι
του 1812 ό Γ ε ώ ^ γ ς -α ς Γ α ν ο χ ω ρ ίτ ν ις .
Μετά τό 1815 διδάσκαλος εν τή παρά τό Φανάριον ένορίρ του Μουχλίου έδίδαξεν δ εκ Μηλιού των Γανοχώρονν Φ ι λ ό θ ε ο ς ιερομόναχος, μαθητής τής πατριαρχικής ’Ακαδημίας και επιγραμματοποιός λαμπρός (Γεδεών,
αυτόθι σ. 214 σημ.).
Γ.
(-ψευδώνυμον τοϋ Μακεδο
νομάχου ίερέως Π α π α δ ρ ά κ ο » ) έγεννήθη έν 'Ηράκλειά τής προς την
Προποντίδα Θρμκης τφ 1872. Τάς σπουδάς του έκαμεν έν τή κατά την νή
σον Χάλκην Θεολογική σχολή προβεβηκώς τήν ήλικίαν. Έκραγέντος τοϋ α
προμελέτητου πολέμου τοϋ 1897, τοσοΰτος ενθουσιασμός κατέλαβε τον είκοσιπενταετή Χρυσόστομον, ώστε, έμφανισθείς προ τοϋ τήν σχολήν διευθύνοντος αοιδίμου Γρήγορά, έζήτησε τήν ευλογίαν του όπως κατέλθη εις τήν
εμπόλεμον μητέρα Ελλάδα. Ό Γρηγοράς φοβούμενος μήπως τυχόν ή σχολή
χαρακτηρισθή υπό τής Τουρκίας ως εστία επαναστατών και οϋχι σπουδα
στών τό κατ’ άρχάς ήρνήθη, άλλ’ ειτα μεθ’ ορκου άπεδέξατο τήν πατριωτι
κήν επιθυμίαν τοϋ φιλελευθέρου σπουδαστοϋ και έδωκεν αϋτφ τήν ευλογίαν,
ευχηθείς νά έπιστρέψη νικητής και τροπαι,οΰχος. Πρεσβευτής τής Ελλάδος
τότε έν Κωνσταντινουπόλει ήτο δ ύστατος γόνος τής μεγάλης φαναριωτικής
οικογένειας Νικόλαος, Μαυροκορδάτος, προς δν παρουσιασθεις ό Χρυσόστο
μος έζήτησε τήν συνδρομήν τής πρεσβείας προς κάθοδον είς ’Αθήνας μετά
τών 140 εϋσταλών εθελοντών.
Ό Πρεσβευτής ενθουσιασθείς έκ τών φιλοπατρίδων αισθημάτων του
συνέστησεν αυτόν τώ Γενικφ προξένφ μακαρίτη Εϋγενιάδη, δστις έφοδιάσας
διά σχετικών διαβατηρίων ηϋχήθη αϋτφ ταχεΐαν τήν νίκην.
Ούτως έφωδιασμένοι οι έθελοντα'ι έπεβιβάσθησαν τοϋ υπό αγγλικήν ση
μαίαν άτμοπλοίου «Άλκυών» ελεύθεροι πλέον τοϋ εκ τών Τούρκων φόβου
καί Ιδού αυτοί μετά παμμεγίστης σημαίας, δωρηθείσης αύτοΐς υπό τών πα
τριωτών Σμύρνης, αποβιβαζόμενοι έν Πειραιεΐ υπό τάς ενθουσιώδεις ζητωκραυγάς τοϋ άνά τήν παραλίαν συνωστιζομένου πλήθους. Άποστέλλονται
είς τό μ,έτωπον καί λαμβάνουν μέρος είς τάς μάχας τοϋ Δομοκοϋ, γενναίως
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άγωνισθέντες. Ά λλ’ ό πόλεμος έληξεν εντός μηνός άδόξως καί ή Ελλάς
εξήλθε τοΰ άγώνος συντετριμμένη.
Ά λλ’ ό Παπαδράκος, μεθ’ δλην την εθνικήν εκείνην δυσπραγίαν δεν
απελπίζεται και υπό τό ψευδώνυμον εκείνο ζητεί να δράση ώς διδάσκαλος,
διά νά διδάξη, νά κατηχήση την Μακεδονικήν καί Θρακικήν νεολαίαν περί
τοΰ μέλλοντος τής Ελληνικής φυλής, προγυμνάζων αυτήν εις τους μέλλον
τας αγώνας.
Οι απαίσιοι Βούλγαροι τής ελληνικής άποδυσπετήσεως, ώς εκ τής ήττης
επωφελούμενοι, διά των κομιτατζήδων είσβάλλουσιν εις Μακεδονίαν καί
τρομοκρατοΰσι διά των απαίσιων μεθόδων των, τής εξοντώσεων των Ε λ 
λήνων διδασκάλων καί προυχόντων των έμμενότων είς τήν '"Ελληνικήν ιδέ
αν. Τφ 1904, άρξαμένης τής εθνικής άντιδράσεως εν Μακεδονία διά τής απο
στολής οπλαρχηγών μετά ενθουσιωδών παλληκαρίων, ό Παπαδράκος θραύει
τον κάλαμον τοΰ ειρηνικού διδασκάλου καί εμφανίζεται, πελώριος τό ανά
στημα καί μεμεστωμένος τήν τ^υχήν κατά τών Βουλγάρων, ώς οπλαρχηγός
Μακεδονομάχος τά μέγιστα συντελέσας μετά τών ιδίων άνδρών, είς τήν κατά
τών κομιτατζήδων εθνικήν άμυναν.
Τών πραγμάτων οπωσδήποτε εν τή προσφιλεΐ Μακεδονία είρηνευσάντων καί τών ελληνικής ιδέας παρά τοΐς πολυπαθέσι κατοίκοις άναζωπυρωθείσης, ό Παπαδράκος, ενθουσιασμένος έκ τοΰ προς τήν πατρίδα έργου του
έπέστρεψεν είς Άτθήνας καί προσέφερε κωί αΰτθις τάς υπηρεσίας του.
Τό δέ ό'νομά του διαιωνίζουσι τά άπειρα πιστοποιητικά τών άνωτέρων
του, οΐτινες έν τώ προσώπω αΰτοΰ έτίμησαν τούς κατά τούς διαφόρους ε
παναστάσεις τής ελληνικής φυλής εαυτούς ολοκαύτωμα προσενεγκόντας ιε
ρείς καί αρχιερείς τοΰ Ύψίστου Θεοΰ.
Εικόνα τοΰ Παπαδράκου έν τφ συλλαλητηρίφ τοΰ πεδίου τοΰ ’Άρεως,
προ τοΰ μνημείου τών έν Δραγατσανίφ πεσόντων 'Ιερολοχιτών, δύναται νά
Υδη δ αναγνώστης έν τή υπό τοΰ μακαρίτου Άριστείδου Ν. Κυριάκου έκδοθείση «Λίέα. 'Ε λ λ ά δ Ο ) , έν ή αναγράφονται έν έκτάσει τά κατά τον ιερέα
Παπαδράκον (Ά θήναι 1910 σ. 17 καί 161).
Κατά τούς Βαλκανικούς αγώνας έλαβεν έπίσης ένεργόν μέρος ώς ίερεύς
καί μαχητής έν τοΐς διαφόροις στρατοπέδοις, ώς δεικνύουσι τά διάφορα τών
, σωματαρχών πιστοποιητικά : τοΰ στρατηγού Π. Δαγκλή, τοΰ Δ. Τωάννουτοΰ Στ. Ρέγκλη καί τών κ. κ. Δ, Οίκ. Καλαποθάκη καί Περικλ. Α. Ά ργυροποΰλου.
Δεν παρέλειψε δέ καί τάς σπουδάς αύτοΰ τάς θεολογικάς μεθ5 άς διωρίσθη διδάσκαλος άλλαχοΰ τε καί έν Μακεδονίφ. Νυν είναι διωρισμένος ιε
ρούς τοΰ παρά τό Νεκροταφεΐον ίεροΰ ναού τών 'Αγίων Θεοδώρων.
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Α .θρ«, Ο ε ο δ ω ρ α π ο ύ λ ο ο έγεννήθη εν Άδριανουπόλει τφ 1880.
Μετά τάς εν τη πατρίδι σπουδάς κατήλθεν εις ’Αθήνας καί ένεγράφη έν
ταϊς φοιτιτρίαις τοΰ «’Ωδείου ’Αθηνών». Άποφοιτήσασα τοΰτου ήσχολεϊτο
περί τήν ιστορίαν τής Μουσικής, ήν. τόσον ήγάπησεν εκ παιδικής ηλικίας.
Διορισθεΐσα καιθηγήτρια τοΰ Όδείου ένυμφεύθη τον Σπΰρον Θεοδωρόπουλον (Ά γ ιν Θέρον) κοινωνιολόγον, οΰ ήσπάσθη τάς κοινωνικάς άρχάς καί
από τής Μικρασιατικής καταστροφής καί εντεύθεν (1922) έκηρΰχθη διαπρύ
σιος διδάσκαλος «των δικαιωμάτων τής γυναικός», εκδίδουσα προς τούτο
ειδικόν περιοδικόν «δ αγώνας τής γυναίκας». Έξέδοτο καί τά έργα : « Ή
μ,ουα&κή
τώ ν οτ-,&ώνωνϊΙ,μΙΙΙο^σ&κέ^ μ ε λ έ τ ε ς » , «ίαμβοι καί α
νάπαιστοι», Παλαμά - Καλομοίρη, jj.OOotxic ομ Λ λέες, ςβτορία. τή ς
μ,α\>α&κής<»
Έ ξ Άγχιάλου κατήγετο ό βιβλιογράψος Ι^ω ν σ τα ν τ& νο ς Μ α ο ρο^μ-άτΥ^ς ως άναγινώσκομεν έν τφ τοΰ Σπόρου Λάμπρου «Νέω Έλληνομνήμονι» (τόμ. ΙΖ ' σ. 74)δστις έγραψε διάφορα έργα.
Έ ξ Αίνου είλκε τό γένος καί ό αρχιμανδρίτης Ί ω ά σ * φ ΛΛαυρομ,μ.άτιης δν συναντώμεν έν τφ «Νέω Έλληνομνήμονι» (τόμ. Η ' σ. 72).
Σημειείσθω ότι τον «Θρςικικόν "Εβρον,»τόν τοσαυτην άνά τών αιώνων
σχόντα αϊγλην, τών νεωτέρων Θρμκών τις έξυμνησεν ΰποβαλών πεντάπρακτον δράμα εις 1832 στίχους Ιαμβικούς εις τον Βουτσιναΐον Διαγωνισμόν
τοΰ 1870, άλλ’ ό κριτής τοΰ ποιητικού άγώνος δεν έκρινεν αυτόν βραβεΰ
σιμόν (ΐδε Έ κθεσιν Ά θ . 1870 σ. 16-18). ’Επίσης εις τον αυτόν διαγωνι
σμόν υπεβλήθη καί «Θρ(?κικόν §σμα» μή βραβευθέν (’Έκθεσις Ά θ . 1876
σελ. 112).
Ό Γρ/}γ0£»ζ.ος Μ α ιρ α β λ ή ς , οΰτω κληθείς, ως καταγόμενος έκ τί
νος παρά τήν Φιλιπποΰπολιν χωρίου Μαράς (1). Ό πάππός αύτοΰ έκαλεϊτο
’Ιωάννης Σκάρλος άπαγχονισθείς τώ 1769. Έγεννήθη κατά τά τέλη τοΰ
ΙΗ ' αΐώνος καί,ως έσυνήθιζον τότε, άπήλθεν εις ’Οδησσόν, δπου εις τό έμπόριον διατριβών έκτήσατο ικανήν περιουσίαν, ώστε νά καταστή σημαίνον
μέλος τής αυτόθι ελληνικής κοινότητος, ής έχρημάτισε καί έφορος καί φιλικός1

(1) Περί αύτοΰ τοΰ χωρίου έχόντος 382 κατοίκους ίδέ τήν άπογραφήν τής 19
Δεκεμβρίου 1920 τοΰ βασιλείου τής Ελλάδος, Ά·θ·. 1921 σ. 1. Περί Γ. Μαρασλή έγραψεν ό Συνόδης Παπαδημητρίοκ έν Byzantiskoi Vremenik Πετρουπόλεως τόμ,
XVI ο. 208-10.
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κατηχήθη καί τού; μετά την έκρηξιν τής Ελληνικής έπαναστάσεως εκ Τουρ
κίας φεύγοντας ομογενείς ποικιλοτρόπως έπροστάτευσε και είς τον μεγαλο
πρεπή ενταφιασμόν τοΰ Γρηγορίου Ε ' έν Όδησσφ τά μέγιστα συνήργησεν.
Ά πέθανε μετά τό 1831, καταλιπών ικανήν περιουσίαν και υιόν φερώνυμον
τον Γ ρ η γ ό ρ ο ο ν Γ ρ . Λ ίαρσισλήν εν Όδησσφ γεννηθέντα κατά τό
1831. Μετά τάς πρώτας αυτόθι σπουδάς άπήλθεν είς Παρισίους όπόθεν
έπιστρέψας τφ 1850 διωρίσθη δημόσιος υπάλληλος και διά τής ευφυΐας
και τής διπλωματικής δεξιότητος κατώρθωσε νά φθάση εις τό υψηλόν αξί
ωμα τοΰ έν ενεργείς μυστικού συμβούλου τής αυτοκρατορίας. Κατά τον Ρωσο-τουρκικόν πόλεμον τοΰ 1877 - 8 διωρίσθη δήμαρχος ’Οδησσού, ήν ιδια
ζόντως άγαπήσας κατέστησεν έφάμιλλον των ευρωπαϊκών πόλεων μετά
θ ε ά τ ρ ο υ ρ .ελ ο δ ρ ά μ ,α ,το ς α' τάξεως, δημοτικών κτιρίων και θαυμασίας Βιβλιοθήκης, πολλά εξ ιδίων δαπανήσας, έφ’ ω οι κάτοικοι, τιμής χάριν, την εις βιβλιοθήκην άγουσαν
Μα,ρασλ·?} ώνόμασαν. ’Αλλά φιλογενής ών την δράσιν αυτού δεν περιώρισε μόνον έν Όδησσφ άλλ’ έπεξέτεινεν αυτήν κα'ι άνά την Ελλάδα, ΰδρύσας φερώνυμα έκπαιδευτήρια έν τε
τή Φιλιππουπόλει, Κωνσταντινουπόλει, Ά θήναις, Θεσσαλανίκη κα'ι ΚερκύQQt και τό έν Παλαιώ Φαλήρφ «Ένυδρεϊον» (Aqaarium) και τέλος τή συστάσει τού εμπνευσμένου λογίου και καθηγητού Λυσάνδρου Χατζηκώνστα
συνέστησε την Μ α ρά α λε& ον
ής τό μέν α' έπεμελεϊτο ό
Χατζηκώνστας, εΐτα δέ ό καθηγητής τών ελληνικών σχολείων ’Οδησσού
’Αναστάσιος Μάλτος. Έ ν αυτή έξεδόθησαν 118 ογκώδη έκ μεταφράσεως
και πρωτότυπα βιβλία, ΰποβοηθήσαντα σπουδαίως τά γράμματα παρ’ ήμΐν.
Γέριον ήδη ένυμφεύθη και άπέθανε άπαις τφ 1907 και έτάφη έν τφ περιβόλφ τού έν Όδησσφ ελληνικού ναού τής ’Αγίας Τριάδος, καταλιπών μνή
μην αγαθήν τοΐς έπιγιγνομένοις.
& α>ροΘεος Π ρ ώ & ο ς μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς Ά δ ρ ο α ιν ο υ π ό λ ε ω ς
Έ κ τών άξιολογωτέρων άνδρών τών χρόνων τών προ τής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 υπήρξε και ό μητροπολίτης Άδριανουπόλεως και έθνομάρτυς Πρώϊος.
Δεν γνωριζομεν πότε έγεννήθη οΰτος εις Χίον αλλά μόνον δτι, αφού
Ιδιδάχθη αυτόθι τά πρώτα ελληνικά γράμματα, έχειροτονήθη τό 1786 διάκο
νος καί άνεχοόρησεν εις ’Ιταλίαν κα'ι Γαλλίαν δι’ εύρυτέρας σπουδάς. Διά νά
κάτορθώση 'τούτο έπώλησε τό μερίδιον τοΰ πατρικού του κτήματος και τούτο
είναι χαρακτηριστικόν κα'ι τιμητικόν διά τον ΓΙρώϊον. Περισσότερον χρόνον
έσπούδασεν εις τήν Πΐσαν τής ’Ιταλίας, τό δέ 1792 έπήγε και εις Γαλλίαν
και έγνώρισε τον πολύν χημικόν Lavoisier κα'ι τον Κοραήν, οστις ακόμη
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τότε δεν ήτο πολύ γνωστός. 123Από τήν Γαλλίαν έπήγεν εις ΐήν ’Αγγλίαν και
έπειτα διά Βελγίου, Γερμανίας,Αυστρίας, Μολδοβλαχίας έπέστρεψεν είς Χίον,
δπου διωρίσθη καθηγητής τής φιλοσοφίας τό 1793 (1). Διηύθυνε τότε τήν
σχολήν τής Χίου ό ’Αθανάσιος Πάριος διδάσκαλος με ό'νομα γνωστόν, αλλά
μέ περιωρισμένην άντίληψιν, δστις είχε τήν γνώμην δτι οι "Ελληνες οι σπουδάσαντες εις Ευρώπην ευκόλως γίνονται άθεοι και διά τούτο τούς ύπέβλεπε
και επομένως δεν ήτο εύκολος ή αρμονική συνεργασία μεταξύ Παρίου και
Πρωΐου. ΔΓ αυτό δταν κατά τό ταξείδι τού Καπετάν—πασά είς τό Αίγαΐον
ό διερμηνεύς τού.στόλου Κωνσταντίνος Χαντζερής εγνώρισε είς Χίον τον
Πρώϊον καί τον έζήτησε διδάσκαλον των παιδιών του, ούτος δεν έδίστασε νά
έ'λθη είς Κωνσταντινούπολή τό 1797, ήκολούθησε δε τον Χαντζερήν είς
Βλαχίαν, δπου οΰτος διωρίσθη ήγεμών. ’Αφού δ’ό Χαντζερής άπεκεφαλίσθη
υπό των Τούρκων τό 1799, ό Πρώϊος έ'φυγεν από τήν Βλαχίαν καί ήλθεν
είς Κων)πολιν, άλλ3δ'χι καί εις Χίον. Μέ τάς νέας οικονομίας του έταξείδευσε
πάλιν είς Γαλλίαν καί ήκουσε μαθηματικά είς τήν Ecole Polytechnique
των Παοισίων δπου είχε συμμαθητήν τον Φαβιέρον καί δπου έκαμε καί Εξε
τάσεις τό 1800 (2). Τά ταξείδια καί τά μαθήματα πού ακούει είναι χαρα
κτηριστικά τού ιδιορρύθμου πνεύματος τού Δωροθέου Πρωΐου.
Έ κ Παρισίων έπέστρεψε πάλιν είς Κων]πολιν, δπου διορίζεται ίεροκήρυξ τής Μ. Εκκλησίας καί γίνεται έπειτα καί αρχιμανδρίτης. Τό 1804 ίδρύθη είς τον Κουρουτσεσμέν τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τού Δημητρίου
Μουρούζη νέα σχολή τού Γένους, ή διεύθυνσις τής όποιας άνετέθη «άριστίνδην» είς τον Πρώϊον (3), «άνδρα περιώνυμον καί μέγα ό'νομα επί σοφίρ έχοντα». Ό Δωρόθεος Πρώϊος διηύθυνε τήν πατριαρχικήν σχολήν τού
Κουρουτσεσμέ επί τέσσαρα έτη, μέχρι τού 1807, αν καί εν τφ μεταξύ έξελέγη
καί ύπεγράφετο μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. Τήν λαμπράν εργασίαν τού
Πρωΐου δεικνύει καί ό περισωθείς κώδιξ σχετικών εγγράφων αυτού καί δημοσιευθείς είς τον 13 τόμον τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων]-

(1) Τάς πληροφορίας αύτάς καί τά της διοικήσεως τής σχολής τοΰ Κουρού—
Τσεσμέ ύπύ τοΰ Δωροθέου Πρωΐου βλ. είς τό περιοδικόν τοΰ έν Κ)πόλει ελληνικού
Φιλολογικού Συλλόγου τ. 18 (1880) σελ. 203 κέξ.
(2) Προ ετών ό διευθυντής τοΰ Πολυτεχνείου στρατηγός Andre είς τελετήν
προς τιμήν τοΰ Φαβιέρου κατέθηκε καί στέφανον αναμνηστικόν καί τοΰ Δωροθέου
Πρωΐου, ό στέφανος δ’ ούτος κοσμεί σήμερον τήν εικόνα τοΰ Πρωΐου είς τό Ε θ ν ο 
λογικόν καί 'Ιστορικόν Μουσεΐον 'Αθηνών' περί τής διαμονής έν Παρισίοις καί τών
εξετάσεων τοΰ Πρωΐου βλ. καί Τρ. Ε. Εύαγγελίδην ένθ’ ανωτέρω σ.·64 σημ. 4.
(3) Περί τής σχολής ταύτης βλ. προ πάντων : Β. Μυστακίδου, 'Ιστορικαί ει
δήσεις περί Κουρουτσεσμέ 1888 σελ. 53 κ. ά.
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πόλεως. Ε πίσ ης τά πολυάριθμα χειρόγραφα άλγεβρας, αριθμητικής κλπ.
τά όποια ήτοίμαζε χάριν των μαθητών του.
'Ως διευθυντής τής Σχολής Κουρουτσεσμέ ήρχισε και άλλο σπουδαιότατον έργον, την σΰνταξιν μεγάλου λεξικού τής ελληνικής γλώσσης, τής Κ ι
βωτού, τήν οποίαν οίκονομικώς μέν συνέτρεξαν οι Ζωσιμάδαι καί άλλοι ομο
γενείς, έπιστημονικώς δέ καθωδήγησεν ό Κοραής. 'Ο πρώτος τόμος τής Κ ι
βωτού, είς τήν οποίαν είργάσθη πολύ και ό μαθητής του Πρωΐου Νικόλαος
Λογάδης, εξεδόθη τό 1819, τό δ3 υπόλοιπον μέρος χειρόγραφον ήγοράσθη
και εδωρήθη υπό τού έν Άλεξανδρείφ λογίου "Ελληνος ’Αλεξάνδρου Κάσ
δαγλη είς τήν Ε θ νικ ή ν Βιβλιοθήκην ’Αθηνών.
Ά π ό τού 1807 μέχρι τού 1813 φ Πρώϊος ήτο μητροπολίτης Φιλαδέλ
φειας, άλλα περί τής πρώτης του ταΰτης άρχιερατείας όλίγας ειδήσεις γνω
ρίζω, δτι δηλ. έπροστάτευε πάντοτε τά γράμματα. Τό 1813 προήχθη εις μη
τροπολίτην Άδριανουπόλεως, περί ταΰτης δέ τής άρχιερατάας έ'χόμεν πλείνας ειδήσεις.
Καί δεν ήδυνήθη μέν νά ίδρΰση εις Άδριανοΰπολιν ιερατικήν σχολήν,
δπως ήθελε, άλλα κατώρθωσε νά άναπτΰξη τά υπάρχοντα ελληνικά σχολεία
τή βοηθείμ τού έν Άδριανουπόλει τότε ήσυχάζοντος πρώην πατριάρχου Κυ
ρίλλου τού έκτου καί διακεκριμένων Άδριανουπολιτών, προ πάντων τού
έν Βουκουρεστίω βαρώνου Γεωργίου Σακελλαρίου. Σχολάρχην διώρισε τον
Στέφανον Καραθεοδωρήν, άξιόλογον άνδρα. Τά σχολεία ταύτα καί τον
Πριόϊον έπεσκέφθη ό Γάλλος Vicomte de M arcellus καί εύφήμως άναφέρει (1). Σημειώματα σχετικά προς τήν έν Άδριανουπόλει έργασίαν τού Πρω
ΐου συνέλεξεν άπό τά βιβλία του ό μακαρίτης λόγιος Γεώργιος Λαμπουσιάδης, ως μού έγραφεν τήν 9 Μαΐου 1911, τά όποια δμως δυστυχώς δέν έδημοσιεΰθησαν καί δέν γνωρίζω τί άπέγιναν μετά τον θάνατόν του. Εις τήν
Άδριανοΰπολιν ό Πριόϊος άνέκτισε τον μητροπολιτικόν ναόν, έκτισε δέ καί
μητροπολιτικόν οίκον, δπου έτέθη τό εξής έπίγραμμα, τό όποιον δημοσιεΰω
δπως άντέγραψεν καί μού άπέστειλεν ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης κ. Ν. Παπαδάκης, πρώην έφορος άρχαιοτήτων είς Θρμκην:
Δωρόθεος Πρώϊος λαμπράς έκ Χίου,
ιεράρχης τε σοφός κλεινής Αίλίας,
συνδραμόντων τών ταΰτης οίκητόρων
τόνδε εύτολμος ένεόχμωσε δόμον,
τών γ’ αιωνίως άφθιτον εί'η κλέος.1
(1) Είς τά Souvenirs de TOrient, Paris a. 2 (1839) τ. 537. Βλ. καί Β. Μυστακίδου, ’Οκτώ κεφάλαια άναφερόμενα είς τήν ιστορίαν τών σχολ«ίων κατά τόν ιη'
καί ιθ' αιώνα. Τεσσαρακονταετηρίς τής καθηγεσίας Κόντου 1909 σ. 390 κ. έξ.
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"O n έπροστάτευσε τά γράμματα και ήτο φιλόκαλος ό Πρώϊος δέν υ
πάρχει αμφιβολία. Ύπήρξεν εν τοΰτοις άντίδρασις κατά τοΰ Πρωΐου είς
Άδριανοΰπολιν, ώς φαίνεται εις τό βιβλίον τό καλοΰμενον Κ .ρ £ τω ν θ ς
σ τ ο χ α σ μ ο ί, τό όποιον όμως δέν ήδυνήθην νά ευρώ είς ’Αθήνας μέχρι τής
στιγμής καί θά ήμην.ευγνώμων είς εκείνον, όστις θά μοί έδιδε προσωρινώς
τούτο προς έξέτασιν ή καί θά μοί έγραφε τάς κατά τοΰ Πρωΐου αυτόθι πα
ρατηρήσεις.
Τό 1820 έκλήθη ό Δωρόθεος Πρώϊος ώς συνοδικός είς Κων[πολιν,
όπου έμελλε νά εΰρη μαρτυρικόν θάνατον τό 1821. Περί τής ημέρας τής
άπαγχονίσεως τοΰ Πρωΐου υπάρχουν διάφοροι ειδήσεις, ή πιθανωτέρα είναι
κατά τάς σημειώσεις τοΰ Γεωργίου Λαμπουσιάδη, ότι έτελεΰτήσε την δευτέραν
’Ιουνίου 1821 (1).
Τοιοΰτος ύπήρξεν εν συντόμφ ό έθνομάρτυς Πρώϊος, νοΰς φωτισμένος,
μετρημένος, προοδευτικός, πρόθυμος υπέρ παντός καλοΰ.
Κ . "Α μ α ν τ ο ς 1

(1) Βλ. Δ. Καμποΰρογλου, Μελέται περί τοΰ βίου καί τής'δράσεως τοΰ Παλαι
ών Πατρών Γερμανοΰ, ΆΦηνά, τ. 27 (1916) σ. 227 σημ. Ά λλ’ επίσης έν σημειώσει
τής Υ-1-20 έν «Νέα» Άστει» δέχεται δτι ό απαγχονισμός έγένετο τή·2 Ιουνίου 1821.
Κατά σημείωμα συγχρόνου δημοσιευθέν είς τήν Πανδώραν τ. 14 (1864) σελ. 204
άπηγχονίσθ-η τήν 4ην ’Ιουνίου 1821, κατ’ άλλο δέ (Ελληνικά 3, 483) τήν 3ην Ιο υ 
νίου.

ΕΓΚΩΜΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΖΥΗΝΟΥ

ΥΠΟ Κ. ΠΑΛΑΜΑ, Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, Θ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗ.

Τό
Κ ,ε ν τ ρ ο ν » (1) ’Αθηνών θέλον νά τιμά τούςτιμήσαντας την Θράκην λογίους άνδρας έτέλεσε και διά τον Κουρτίδην και διά
τον Βιζυηνόν φιλολογικόν μνημόσυνον τη 29 ’Απριλίου 19 Ό, εν φ εν μέσψ
πολυπληθούς ακροατηρίου ώμίλησαν, ό ποιητής Κ. Παλαμάς κα'ι ό ιατρός
Ν. Βασιλειάδης καί εκ μέρους τής «Ένώσεως των Συντακτών» ό πρόεδρος
αυτής ’Άριστος Καμπάνης. Ό Παλαμάς εν μέσφ σιγής βαθείας είπε τάδε :
Κύριε πρόεδρε καί κύριοι τοΰ Θρακικοΰ κέντρου,
Ή το ν ιδέα εμπνευσμένη τοΰ Θρακικοΰ Κέντρου νά τίμηση τόν Γεώρ
γιο Βιζυηνό, τόν ποιητή κατ’ εξοχήν τής Θράκης που έκανε νά δονηθοΰν
πρωτάκουστα οι χορδές τής Θρμκικής λύρας, καί νά τόν τίμηση στο χρόνο
ακριβώς πού πανηγυρίζουμε τήν εκατονταετηρίδα τής εθνικής Παλιγγενεσίας.
Έπλησίαζε στύ τέρμα του ό δέκατος ό'γδοος αιών. Έζοΰσε τότε, μοναδικός
γιά τόν καιρόν εκείνον αγνός ποιητής μεγάλου έθνους. Προφήτης,καί με τήν
αρχαϊκή του ποίηση, τοΰ απαράμιλλου ρωμαντικοϋ λυρισμού πού θ ’ άνθιζε
πολλά χρόνια ΰστερ’ από τόν τραγικό, 'τόν ήρωϊκό πάντα θάνατό του επάνω
στή λαιμητόμο. cO ποιητής αυτός, εύρέθηκε μέσα σε κάποιο του χειρόγραφο
πώς έγραφε τό όνομά του ελληνικά : Ά ν δ ρ έ α ς ό Ο ρ α ,ξ ! Είναι ό Ά ν δρέας Chenier ό γάλλος ποιητής από τήν Έλληνίδα μητέρα. Δηλώνεται σε
κάποιο του ποίημα με τά λόγια αυτά: «Τολμώ, νέος εγώ ιεροφάντης εις τά
» άντρα τού Περμησσοΰ, ν’ αναμιγνύω γαλλικά τραγούδια με τούς έλληνι» κούς χορούς». Καί ή Μούσα του ποτισμένη κι’ αυτή με τό μητρικό του
γάλα, καί στοργικά καί λυρικά τά προσφωνεί τ’ αρχαϊκά Θρακικά ονόματα.
«Χαίρετε, Θεοί τού Εύξείνου, "Ελλη, Σηστός, ’Άβυδος, καί ώ νύμφη τού Βοσπόρου καί ώ νύμφη ΓΙροποντίς, πού βλέπετε σήμερα τό μισοφέγγαρο τού
βαρβάρου Όσμανλή νά προσεγγίζη τή δύση του. Χαΐρε, μητέρα μου Θράκη,
πού είσαι καί τοΰ Όρφέως ή μητέρα ! Γαλατά, πολυπόθητε κι’ από καιρό1
(1) Ό επιμελητής τής έκδόσεως των «Θρακικών» κ. Περικλής Παπαχριστοδοΰλου έδημοσίευσε λαμπράν Κριτικήν περί Βιζυηνοΰ μετ’ ε’ίκόνος έν τφ Α' τόμψ
1929 σ. 238-240.
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στα μάτια μου' γιατί εκεί μια ελληνόπουλα στή νέα της άνοιξη, ωραία, στο
κρεββάτι ενός άντρός πού ή Γαλλία τον έθρεψε. μ’ εγέννησε Γάλλο στήν
αγκαλιά τοΰ Βυζαντίου.»
"Υστερ’ από χρόνια και καιρούς, καί σαν από τούς ίδιους εκείνους τό
πους πού τούς επικαλείται ό Σενιέ, ακούεται μια φωνή, ώς νά τήν εφεραν
ορφική τα ρεύματα τού "Εβρου. Στο λάλημά της δσο κΓ άν είναι σύντομο
και μέ τήν αφελή μονοτονία της, ξεδιπλώνεται γοργά ή Θράκη ακέρια ή πανάρχαια, μητέρα τής μητέρας, ή Θράκη ή κοσμογονική : είναι τού Γεωργίου
Βιζυηνοϋ τό «Θρφκών ΤΑσμα»:
’Από τή Θράκη, βρε παιδιά,
από τήν Πιερία
εβγήκεν ή θρησκεία.
Κ5 εσπείραν αύρες τού Θρακιά
απ’ τή χρυσή της δάδα
μιά σπίθα στήν Ελλάδα.
Καί τήν έσπείρανε κοντά
στήν παλαιάν ’Αθήνα,
στήν πρώτην Ελευσίνα.
Κ’ εγίνη φως στά σκοτεινά!..
ΓΓ αυτό καθείς άς προσπαθά,
τό φως νά φέρη τώρα
στήν πρώτη του τή χώρα!
Κ5 εξακολουθεί ό σοφός τραγουδιστή;, δσο ά'σοφα κΓ άν πολεμά νά μάς
τό τραγουδήση τό τραγούδι του,

,

Ά π ό τή Θράκη, βρέ παιδιά,
απ’ τον Όρφέα εγίνη
ή πρώτη ψαλτωσύνη.
Καί τής Μαρίτσας τά νερά
τή σύραν γάλι γάλι
ώς κάτου στ5 ακρογιάλι.
Καί τήν επήγάν στα νησιά
. μέ τή δική μας λύρα
τή νιόπαντρη καί χήρα.
ΚΓ αυτή παντρεύτηκε ξανά
καί γέννησε στά ξένα
τραγούδια ξακουσμένα.
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Γ ι’ αυτό, to μέτωπο -ψηλά,
Θρρκόπουλα καϋμένα,
και ψάλλετε μ3 έμενα ! »
Στο λιτότατα ντυμένο μικρό στιχούργημα τοϋτο σαν ένα τραγοΰδι που
συνοδεύει λαϊκό χορό, πού δέ λέγεται' χορεύεται μόνο, κάνει την παρέλασή
της ή ιστορία τής πρωτόγονης Θράκης. Δόστε στο εκθαμβωτικό από πνευ
ματικό φώς φαινόμενο τοΰ ελληνισμού τά δύο βαθύτερα και μαζύ πλατύτερα
γνωρίσματά του. Θρησκεία και Ποίηση. Αί Πιερίδες. Ή ορφική λύρα. ’Από
τή Θρςίκη μάς ήρθαν. Ή Θρ<?κη πηγή τού Ελληνισμού. Ό από τή Θράκη
νεόφερτος ποιητής τά παιδιά τής Θράκης καλεϊ νά επαναφέρουν μίαν ανα
γέννηση στήν πολυσήμαντη μικρή πατρίδα των πού είναι ή Έλλάδα)
πρωταρχική. 'Υπάρχει μιά μυστική στιγμή στήν έμπνευση των ποιη
τών πού χωρίς εκείνη δύσκολα θά ήμπορή νά κρατηθή στο ύψος
πού τού πρέπει τό τραγούδι των. 'Ο ποιητής, ανάγκη καί γιά μιά στι
γμή, νά τό πιστέψη πώς είναι ε ν τ ε τ α λ μ έ ν ο ς . Τέτοιος ό ενθουσιασμός
τού Γεωργίου Βιζυηνού καθορίζει, δίνει σχήμα καί περίγραμμα στήν Ελλη
νική καταγωγή του. Τής περιορίζει τό πλάτος, γιά νά τής μεγαλώση τό βά
θος. Είναι κ3 εκείνος Θράξ. Τού χρησιμεύει ή καταγωγή του γιά νά τήν έκδηλώση τήν ποίησή του. Ή ποίησίς του φιλοδοξεί, αγωνίζεται νά τήν δυναμώση τή νεοελληνική λύρα' κάποια χορδή νά τής προσθέση, θρακική. Τής
πρέπει. Γιατί από τή Θράκη πρώτα πρώτα μάς ήρθαν καί ή θρησκεία καί ή
ποίησις. "Οσο κι3 αν άλλαξαν οί καιροί από τήν όνειρεμένην Έπτάλοφον έως
τή φτωχή Βιζώ πού τής πήρε καί τό πατρωνυμικό του ό'νομα ό Γεώργιος
Βιζυηνός, δανείζεται καί ξαναδημιουργεΐ τούς υποβλητικούς μύθους, σώμα
τώνει μαρτυρικά επεισόδια τής ιστορίας της. Καί παίρνει καί μάς φαίρνει
στά χέρια του χώματα θρακικά αίματοζυμωμένα, από τό πέρασμα τής όσμανικής καί τής αλλόφυλης τυραννίας. ΟΙ καιροί καί αλλάζουν καί ξαναγυρίζουν. Ή ιστορία δεν ξεγράφει δ,τι έγραψε. Θά δίνη πάντα μαθήματα στούς
κυβερνήτες, πάντα θά έμπνέη τούς ποιητάς. Τά παραδομένα συχνά σπου
δαιότερα από τά εξακριβωμένα γεγονότα. Υπάρχουν μύθοι πού είναι ό συμ
βολισμός των, κοσμικός. Μέσα εις αυτούς ή φαντασία διανοίγει ορίζοντες.
Δύο τέτοιοι μύθοι, θρμκικοί. Ό ένας είναι ό σπαραγμός τού Όρφέως από
τάς Μαινάδας. Ό Βιργίλιος-έπίκαιρος τό χρόνο τούτο πού τοΰ γιορτάζει τή
δισχιλιετηρίδα του - μάς τό τραγουδεΐ/Έχομε τή σοφή μετάφραση των «Γε
ωργικών» από τον Κωνσταντίνο Θεοτόκη:
Καί τότε, ενώ τήν κεφαλή πού τού3 χαν ξερριζώσει
από τό μαρμαρόλευκο λαιμό, τήν έκυλούσε
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στη μέση τής κατεβασιάς ό Οίαγροικός ό "Εβρος
ή κρΰα του ή γλώσσα κι3 ίδια του φωνή τήν Ευρυδίκη
κράζει (καί του’ φεύγε ή 'ψυχή), «άχ! δυστυχή Ευρυδίκη !»
Κι’ αντιλαλούν δλες οι δχτιές τοΰ ποταμού : Ευρυδίκη !»
Ή Ευρυδίκη είναι ή αθανασία τής ποιήσεως.
Ό ορφικός νους καί στήν αποσύνθεσή του παραδίδει στα στοιχεία τ’
όνομά της. Τά κύματα το αντιλαλούν. Τό ξαναφέρνοον στα πνεύματα. Ή
Ευρυδίκη, καί σκιά, πάντα νά πάλλεται θά κάνη την ορφική τή λύρα, καί
στήν όρφάνια της. 'Ο άλλος μύθος, κι* αυτός πολυνόητος. πολύ πλησιέστερος
για νά μάς συνταράζη ζωηρότερα, είναι δ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς. Πασί
γνωστος, περιττή κατασταίνει κάθε του λεπτομέρεια. Μέ τήν ίδια κατάνυξη,
όπου καρδιά καί φαντασία, καί ή θρακική καί ή πανελλήνια ψυχή ενα γί
νονται, κάθε φορά πού τον άκούν. Ό Γεώργιος Βιζυηνός τή δημοτικώτατη
αυτή παράδοση, πού ζή μέσα της όλη ή ακαταδάμαστη καί στήν ώρα τού
ολέθρου ψυχή τού Γένους μάς τή ζωγράφισε πιστά, ύποταχτικά στο ποίημά
ταυ «ό τελευταίος Παλαιολόγος». Ό κριτικός ό ενδιαφερόμενος εις όλα τά
καθέκαστα πού κάνουν τήν εντέλειαν ενός έργου τέχνης ήμπορεΐ καί νά παρατηρήση κάποια ψεγάδια aro ποίημα τούτο. "Ομως τά φτερά πού τό φέρ
νουν είναι τόσο επιβλητικά, πού κινδυνεύει καί ή κριτικώτερη παρατήρηση
νά είναι μάταιος σχολαστικισμός.
ΆπέΟανε γιαγιά;—Π οτέ, παιδάκι μ ου, κοιμάται, vtocjxa.Txc μ .ό νο ... 'Ο μαρμαρωμένος Βασιλιάς είναι ή αθανασία τής Πα
τρίδας.
Τά ιδανικά πού ζούνε τούς λαούς, κάθε λογής, απλά περίπλοκα, χτεσινά, πανάρχαια, αισθήματα, προβλήματα, πράγματα, πρόσωπα, σύμβολά, δεν
πεθαίνουν' κοιμούνται. Πάντα είναι επιδεικτικά ενός ξυπνήματος. Ποίησις
καί λογοτεχνία, εμπνευσμένη από τά παραδομένα καί τά ιστορημένα τής
Θρ^κικής χώρας ού'τε αρχίζουν ούτε τελειώνουν μέ τό Βιζυηνό. ’Από τό
πλούσιο τούτο μεταλλείο πηγάζουν καί θά περισυλλεχθοΰν μέ τον καιρό με
ταλλεύματα, καί άκριβώτερα ίσως από τά θησαυρίσματα τού ποιητή πού
μάς απασχολεί. "Ομως ό Βιζυηνός μέσα στις σελίδες τής ιστορίας τής νέας
μας Λογοτεχνίας θά κρατά σημαντική τή θέση του' θά είναι ο έξοχος
Ο ρ δ ,ξ ποιητής. Καί άς τού έκοψεν ό θάνατος ύστερ’ από τήν τραγικήν αρ
ρώστια του άτερμάτιστο τό δρόμο πού γίνονταν βαθμηδόν στερεώτερος. Ή
Θρμκη είναι τό πολυαγαπημένο του, τό αά μονάκριβο θέμα οπού καί αν οι
ποιηταί δέν ήμπορούν νά έργασθούν μέ αυστηρά προγράμματα. Τό «Θρμκών
*4<ϊΜ·α * πού ακούσατε είναι σάν τό προανάκρουσμα τής όλης μουσικής συμ
φωνίας. Καί δ Θρ<*κικός είς τάς εμπνεύσεις του ποιητής είναι στήν ίστο-
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ρία τής ποιήσεώς μας μία καμπή. Συνεχίζει και ξαναρχίζει. Κα'ι ή .συνέχεια
του κα'ι τό ξετύλιγμά του, ξετυλίγματα πού παν εμπρός, πού ανεβαίνουν.
Ειχεν έρθει ή ώρα και ή άθηναία ποίησις, και μέ όλη τήν άξιοσπούδαστην
εργασία των Παράσχων κα'ι των Παπαρρηγοποΰλων της, εδώ, και από λογής, καί από ριζικά αίτια, αναιμική. Τήν ποτίζε., καί τή χρωματίζει ό Βιζυηνός. Είναι άγγελος φωτεινός των ποιητών πού θά προβάλουν εύρωστότε
ροι. Στο έργο του ή ποίησις τραγουδεΐ μέ τό στίχο καί παράλληλα ή ποίησις
διηγείται μέ τον πεζό λόγο. Κ3 ενώ ό στίχος του ξαναρχίζει καί συμπληρώ
νει, ό πεζός ίου λόγος εις τό διήγημα καί αρχίζει καί καθιερώνει. Στέκεται
στην πρώτη γραμμή μέ τούς λαμπρούς δημοσιογράφους μας πού έδωκαν
προ πενήντα επάνω, κάτω χρόνων, καί σχεδόν μονομιάς, καί προτού νά κυ
ριαρχήσουν τά ριζοσπαστικά δημοτικιστικά κηρύγματα, έδωκαν έγκαιρα μέ
τή βοήθεια, συνετή καί τών δύο γλωσσικών ρευμάτων, έδωκαν στήν ανύπαρ
κτη έως τότε διηγηματογραφική τέχνη, άξιοζήλευτην ύπαρξη.
Ό στίχος τού Βιζυηνοϋ, καί άλλου τό είπα, δέν είναι παρά σταθμός γιά
νά τραβήξη ό ποιητής προς τάς εκτάσεις τού πεζού λόγου, όπου περπατεϊ
πιο ελεύθερα καί κάθεται άναπαυτικώτερα. Καί σχεδόν σέ δλα θρμκικός,είναι
καί ό διηγηματογράφος, αποκαλυπτικός. "Ενας ποιητής από τά βλέμματα πού
τού ρίχνουν καί από τόγ τρόπο πού τον εξετάζουν, γίνεται υποκείμενο στο
χασμών καί παρατηρήσεων άνεξαντλήτων. Τό θέμα τής σημερινής ομιλίας
μου θά μπορούσε νά μέ φέρη μακρυά. Δέν μού τό επιτρέπουν καί ή ώρα
καί ό καιρός πού διαθέτω, καί τό πρόγραμμα τού μνημοσύνου. ’Άλλως τε
δέν είναι ή πρώτη φορά πού μέ απασχολεί ό Βιζυηνός. Καί στο βιβλίο μου
τών «Πρώτων Κριτικών» τού αφιέρωσα σελίδες, καί νεκρό στο φέρετρό του
τον αποχαιρέτισα καί προλογίζοντας ένα τόμο διηγημάτων του τον ξανακοί
ταξα, καί από τό ιστορικό τούτο Βήμα σέ ομιλία μου εκτεταμένη συνέπλεξα
τήν εικόνα του μέ τήν εικόνα τού άλλου, τού Κρυστάλλη, τού ηπειρωτικού.
Ευτύχημα θεωρώ πως θά συνεχίσουν σήμερα καί θά συμπληρώσουν τά συντομευμένα λόγια μου δύο άγορηταί από τούς άρμοδιωτέρους νά σταματήσουν
επάνω στο έργο τού Βιζυηνοϋ καί νά τό εξετάσουν, ό κ. Νικόλαος Βασιλειάδης, γνωρισμένος Βιζυηνολάτρης, καί ό ’Άριστος Καμπάνης, πού ή ασχολία
του στή δημοσιογραφία δέν εμποδίζει τή διατριβή στά ωραία γράμματα. Τέ
λος, θά ήθελα νά τονίρω : Στο έτος τούτο πού πανηγυρίζομε τό μεγάλο γε
γονός τής εθνικής παλιγγενεσίας καί τής διαδρομής της ως τά τώρα χρέος
από τά πρώτιστα τών πανηγυριστών είναι ή μνήμη τών ποιητών καί ή τιμή
προς εκείνους τών ποιητών πού τό έργο των είναι όπωσδήποτ’ έμπνευΟμένον άπό τήν οπωσδήποτε παραδομένην ιστορία τών αγώνων, τών θυσιών
καί τών θριάμβων τού Γένους καί φέρνει τής φιλοπατρίας τό αίσθημα
στο νόημα τής Τέχνης. Γενικώς ό ποιητής καθώς μνημονεύει καί άναπαρα-
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σταίνει, καθώς εκφράζεται κα_ί υποβάλλει, θέλει δέ θέλει τά ταξιθε,τεΐ και
τα μεγεθύνει, ακόμη καί τά μέγιστα. Είναι πάντα δημιουργός. Καθώς είναι
αρχή είναι και τέλος' έγραφε προ ολίγου έγκριτος συνεργάτης τής «Έ πιθε
ωρήσεως τώς Δυο Κόσμων»: Δεν τό γνωρίζομεν αρκετά τό μέρος που διεδραμάτισαν ποίηση καί τέχνη γιάνά διατηρήσουν τό αίσθημα του εθνισμού
μέσα στην Πολωνία. Ό Chopin καί ό Mickuwez ένας μουσικός κ’ ένας ποι
ητής υπήρξαν μεγάλοι δημιουργοί πατριωτισμού . 5Αλλά οι πατριδολάτρες
ποιηταί όλων των εθνών ήμπορει νά καυχώνται γιά τέτοια κατορθώματα
ως τά σήμερα. Ό Ζαλοκώστας καί ό Βαλαωρίτης, ό Μαρκοράς καί ό Τυπάλδος, ό Τερτσέτης καί ό. Παράσχος. Οί Σολωμοί καί οί Κάλβοι, περιο
ρίζομαι στά ονόματα κάποιων πεθαμένων που άξίλει νά στέκουν ζωντανοί,
καί θά έπρεπεν αυτοί νά καταλάβουν θέση ξεχωριστή στον απολογισμό τοΰ
1930. 'Ο Γεώργιος Βιζυηνός εύτύχησεν. ένφ δείχνει πώς είναι αποκλειστικά
δ ραψφδός τής Θράκης, νά κλείση τό τραγούδι τοτ^ ακέρια τήν Ελληνική
ψυχή. Ή επικολυρική του θρηνφδία « Ή Μητέρα τών Ε πτά» προσθέτει
στήν πατριωτική μας ποίηση απροσδόκητη δύναμη νέας ζωής, καί απλώς ως
ποίημα καί χωρίς άλλον προσδιορισμόν θά έφτανε γιά τή δόξα τοΰ Βιζυηνοΰ/Ο στέφανος τής Δικαιοσύνης, δεν θά τοΰ ήταν ποτέ άλλοτε τόσο ταιρια
στός δσο τοΰ είναι τώρα μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ Θρ<?κικοΰ Κέντρου, στο
'έτος πού τό λαμπρύνει μέ τό προσπέρασμά της ή πομπή τών εκατό μας
χρόνων.
29)4)1930.
ΚΩΣΤΗΣ ΠΛΛΑΜΑΣ

Μετά τον Παλαμάν ώμίλησεν δ κ. Νικόλαος Βασιλειάδης :
Κυρίαι καί Κύριοι,
■Έπειτα από τά ωραία λόγια ποΰ μάς είπε δ μεγαλόπνευστος Παλαμάς
γιά τό συνάδελφο καί φίλο του Βιζυηνό θά ήθελε εγώ νάρριχνα σκόρπιες
γραμμές, όπως γνώρισα τον ποιητή όταν έζησα μαζί του καί όταν τον αίσθάνθηκα είτε στά χρόνια ποΰ είχε μεστωμένο τό μυαλό είτε στά χρόνια ποΰ
'έρριχνε μισοσβυσμένες λάμψεις στο άσυλο τοΰ Δρομοκαϊτείου. ΓΓ αυτό δέν
θά κρατήσο) καμμιά σειρά στις γραμμές μου. Γιατί όποιος θέλει τήν έξέλιξι
μέ ακρίβεια τής ζωής του μπορεί νά τήν εύρη στο Ημερολόγιο τοΰ Σκόκου τοΰ 1894 καί όποιος ζητεί τήν μορφή τής τρέλλας του μπορεί νά τήν.
εύρη κατά τόν ίδιο χρόνο στήν Ποικίλη Στοά τοΰ Άρσένη. Ζοΰσε στο φρε
νοκομείο ό ποιητής όταν έγραφα τις δύο εκείνες μονογραφίες καί τις είχε
διαβάση ό ίδιος πότε γελώντας καί πότε διαμαρτυρόμενος στήν άποκάλυψιν
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τών μυστικών του. Σήμερα τά ολίγα λεπτά που διαθέτω θά τά αφιερώσω σέ
μερικές αναμνήσεις πρόσωπικές μου. Παρακαλώ γ ι' αυτό μή μου καταλογί
σετε ούτε εγωισμό ούτε καυχησιολογία.
Κατά τον Αύγουστον του 1889 ήλθα νεαρός άπό τήν Πόλι νά σπουδά
σω στάς "Αθήνας. "Ενα πολύτιμο συστατικό γράμμα είχα μαζί μου στον
ποιητή Βιζυηνό καί αυτό ήταν αρκετό νά με σύνδεση μαζί του. Τά μαθή
ματα του Πανεπιστημίου θάρχιζαν αργά καί ό ποιητής (λ" εκάλεσε όλες τις
ήμερες νά μένω στο σπουδαττήριό του. Του αντέγραφα κάτι εκθέσεις ενός
άγγλου μηχανικού γιά ένα μεταλλείο στο Σαμοκόβι που ενδιαφέρετο, του αν
τέγραφα μιά μελέτη αίσθητική καί με παρεκάλεσε νά τον βοηθήσω ν’ άνασυντάξη τή βιλιοθήκη του. 'Ως τώρα θυμούμαι ακόμα τά ωραία, τά πολλά,
τά καλοδεμένα βιβλία που είχε. Είχε ολόκληρη τήν Ελληνική φιλολογία προ
πάντων τήν αρχαία. "Ολη τήν γερμανική καί γαλλική εις εκδόσεις ωραίας.
Ή Φιλοσοφία καί ή Αίσθητική άντεπροσωπευοντο άπό τούς καλυτέρους
συγγραφείς της εποχής. "Ολα τά έργα των κλασικών ζωγράφων ήσαν είς
θαυμάσια λευκώματα. Έξώδευε, παρακαλώ, ό Γιωργάκης Ζαρίφης. Καί στις
τελευταίες θέσεις τοποθετούσε, όσα συγγραματά του είχάν εκδοθή. Τά «ποι
ητικά πρωτόλεια», «ό Κόδρος»,αί «Ά τθίδες Αύραι», ή «Φιλοσοφία παρά
Πλωτίνφ»,ή «Φιλοσοφία τού Καλού» καί δυο διδακτικά βιβλία Ψυχολογία
καί Λογική. Έ ξ ά'λλου μιά Ιδιαίτερη θέσι είχε γραπτά τά φιλοσοφικά καί
καλλιτεχνικά μαθήματα τών διδασκάλων του με σημειώσεις. Κάτω-κάτω ήσαν
σκορπιστά τά περιοδικά τής Ε σ τία ς καί τής Διαπλάσεως τών παίδων, στά
όποια ήτο συνεργάτης. Καί μίαν μέραν δταν τον έρώτησα τί ήτο τέλος πάν
των τό Μαριώ, αυτό πού τραγουδούσε στά τραγούδια του έμαθα τήν Ιστο
ρία του.
Ό Βιζυηνός γεννήθηκε στή Βιζώ τής Θράκης. *Ηταν δεκατεσσάρων
χρόνων όταν άπό τό χωριό του κατέβηκε στήν Πόλι καί μαθήτεψε κοντά
στον θεΐόν του πού ήταν ράφτης. Στον τρίτο χρόνο ό θείος του πεθαίνει
καί τό Γιωργί, όπως τότε τον καλούσαν, στέλλεται στήν Κύπρο νά ύπηρετήση στόν Μητροπολίτη πού ήταν μακρυνός συγγενής του. Είνε πλέον
τόρα δεκαεπτά ετών καί τό Γιωργί διορίζεται παιδονόμος στο σχολείο, φορεΐ ράσα, υπηρετεί στή Μητρόπολι καί ταυτοχρόνως ακούει μαθήματα τής
άνωτέρας τάξεως. "Αλλά πλέον δεν τον καλούν Γ ιωργί. Είνε ό παιδονόμος
κύριος Γεώργιος Βιζυηνός. Μιά νύκτα ό νέος παιδονόμος πιάνςται σ" ένα
ερωτικό ειδύλλιο. Κατέβαινε με σχοινί άπό τό παράθυρο τής Μητροπόλεως
στόν κήπο τού πλαγινού σπητιού. "Έπλεκε ένα ειδύλλιο μέ τό Μαριώ, μέ
μιά ώμορφη μικρούλα καί γειτονοπούλα του. Μά ό Μητροπολίτης φάνηκε
πολύ αυστηρός. Τον έτιμώρησε επί σαράντα ημέρες στή γραμμή νά κάμνη
σαράντα μετάνοιες καί μέ νηστεία επί τρεις ημέρας, παξιμάδι μέ νερό. Εύ-
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τυχώς που τήν ίδια εβδομάδα δ Μητροπολίτης καλείται στήν Κωνσταντινούπολι και ό ερωτευμένος υποτακτικός τον ακολουθεί.
Στήν Κωνσταντινοΰπολι, στους κύκλους των αρχιερέων, που είχαν
τότε μαζευθή για τό βουλγαρικό ζήτημα, δ υποτακτικός του Μητροπολίτη
Κΰπρου έκαμε ιδιαίτερη έντΰπωσι. Και δταν μαθεύτηκαν μερικά ποιήματα
του έγινε ή άπόφασις νά τον σπουδάσουν. Εύρισκόμεθα, κυρίαι και κΰριοι,
στο 1872. Στή Θεολογική Σχολή τής Χάλκης διδάσκει τά ελληνικά ένας
γλυκόλαλος ποιητής δ Ή λίας Τανταλίδης. Ό Βιζυηνός μαθητεύει στή σχολή
καί δ ποιητής με τόσην άγάίτη, μέ τέτοιον ενθουσιασμόν διορθόνει τά στι
χουργήματα του μαθητου του, ώστε μεσιτεύει στον μεγάλον ευεργέτη τής
Πόλης μας, τον Γιωργάκη Ζαρίφη, νά στείλη τον Βιζυηνόν υπότροφόν του
στάς ’Αθήνας. Έ τσ ι πετά τά ράσα δ νεαρός φοιτητής καί γράφεται' στήν
Φιλολογική σχολή τοΰ Πανεπιστημίου μας.
'Ο Βιζυηνός άπο τον πρώτον χρόνον ζητεί νά δοκιμάση τάς ποιητικός
δυνάμεις του καί στέλλει στον Βουτσιναΐο διαγωνισμό τοΰ 1874 ένα του
ποίημα «τον Κόδρο» ποΰ βραβεύεται. Μέ τήν επιτυχίαν αυτήν δ Βιζυηνός
στέλλ^ται στήν Γερμανία νά σπουδάση φιλοσοφικά καί εκεί γίνεται αγαπη
μένος μαθητής τοΰ Λότσε στή Γοτίγγη, κατόπιν του Τσέλλερ στο Βερολίνο
καί τέλος στή Λειψία πρώτος βοηθός εις τό φροντιστήριον τού Βούντ. Στο
αναμεταξύ στέλλει στάς ’Αθήνας δευτέραν συλλογήν ποιημάτων μέ τον παράξενον τίτλον «’Άρες, Μάρες, Κουκουνάρες» καί βραβεύεται γιά δεύτερη
φορά. Τδνομά του γίνεται πλέον γνωστό. 'Ο ποιητής Βιζυηνός. Ποιήματα
του δημοσιεύονται σέ γαλλικά καί γερμανικά περιοδικά από τά όποια ζητεί
νά έκδοδση μερικά. Γράφει στον διδάσκαλό του Τανταλίδη δτι «μάζεψε με
ρικά λουλούδια από τής ωραίες όχθες τοΰ Βοσπόρου, ά'λλα λουλούδια τοτΓ
νησιού, μερικές ανεμώνες τής ’Αττικής καί λίγο θυμάρι τού βουνού». Δυ
στυχώς δεν επέτυχε συνδρομητάς. Ηΰρα τό γράμμα του στή βιβλιοθήκη τής
Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης καί τό δημοσίευσα στο Ημερολόγιο τού
Σκόκου τού 1911. "Οταν συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του δ Βιζυηνός ανα
γορεύεται στήν Λειψία διδάκτφρ τής Φιλοσοφίας μέ μιά ωραία ακαδημαϊκή
μελέ’τη «περί παιδιάς υπό έποψιν ψυχολογικήν καί παιδαγωγικήν».
Κυρίαι καί Κύριοι, Εύρισκόμεθα από διεθνούς φιλολογικής άπόψεως
στά χρόνια τής ακμής τού ρωμαντισμού. "Ολος δ κόσμος έντρυφα στο ρωμαντικόν αίσθημα καί πάθος καί μόλις δειλά προβάλλουν πολύ ολίγοι πού
τον άπαρνούνται. Ό Βιζυηνός ανήκει σ’ αυτούς, στήν διεθνή πρωτοπορεία.
Είναι κατηχημένος μέ τά μαθήματα τής πειραματικής ψυχολογίας τής σχο
λής τού Βούντ καί ή φιλοσοφική του σκέψις, ή καρδιά του, ή αισθητική του
κλίνουν στον ρεαλισμό. ’Εκεί θά λογοτεχνήση. Είναι δ πρώτος διδάκτωρ,
ποΰ έγινε γνωστός πριν πάρη τό δίπλωμά του. ΔΓ αυτό αμέσως ύστερα
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προσκαλείται ως ξένος τής Ελληνικής παροικίας τοϋ Λονδίνου καί αργότερα
προσκαλείται στο Παρίσι από τον Ικεΐ σοφόν πρεσβευτήν μας Βραΐλα Ά ρ μένη. Στο Παρίσι προ πάντων ήτο πολύ γνωστός διότι δ μαρκήσιος Σαίντ
Ίλέρ είχε μετάφραση αρκετά ποιήματα του. Και δΓ αυτό δταν δ Βιζυηνός
έστειλε στην M adame Adam τό περίφημο διήγημά του «Le peclie de m a
mere» δημοσιεύτηκε μ9 ένθουσιασμό στην «Nouvelle Revue» κ9 έκρίθηκε
δτι ανήκει στον νέο πολυχάρακτο δρόμο τής φιλολογίας. Τό διήγημα αυτό
δημοσιευθηκε πολλές φορές γαλλικά καί αργότερα ελληνικά μέ τίτλο «τό
αμάρτημα τής μητρός μου. Ό Βιζυηνός ήταν αληθινός πρωτόπορος τής
σημερινής Διηγηματογραφίας. Καί κατόπιν έγραψε : «Ποιος ήτο δ φονεύς
του αδελφού μου», «τό μόνον τής ζωής μου ταξείδιον», «αί συνέπειαι τής
παλαιάς ιστορίας», «δ μοσκόβ Σελίμ» καί τό «θλιβερό πανηγύρι». Εις αυτά
τά διηγήματα οφείλει, κυρίαι καί κύριοι, τις πλούσιες ρίζες της ή σημερινή
νεοελληνική διηγηματογραφία. "Οταν κατά τον θάνατον τοΰ 'Αλεξάνδρου
Ραγκαβή γράφοντας στήν «Νέαν Εφημερίδα» έμάζεψα από την Ε θ ν ικ ή
βιβλιοθήκη τά δσα είχε γράψη καί έρριψα μιά ματιά στά διηγήματα εκείνου,
τότε εννόησα ποιον ήτο τό διηγηματογραφικό επίπεδο των 'Αθηνών μέχρι
τής εποχής τοΰ Βιζυηνοΰ. Τότε αίσθάνθηκα τί επαναστάτης ήταν αυτός καί
τί πρωτόβγαλτο έργο έκαμε στήν ελληνική διηγηματογραφία. Εις αυτόν δφείλει τον φιλολογικό του δρόμον δ Παπαδιαμάντης, δσον καί άν δέν είχε ούτε
τήν μόρφωσιν εκείνου ούτε τήν αισθητική του. Στον Βιζυηνό δέν θά εΰρετε ούτε πολυλογία οΰτε άντιαισθητισμό. Ή κριτική τοΰ μέλλοντος θά είπή
μίαν ημέραν τήν τελευταίαν λέξιν.
"Οταν ό Βιζυηνός έπέστρεψε στάς Α θή να ς δ κόσμος εδώ τον υποδέ
χθηκε μέ υπερηφάνεια καί μ9 ενθουσιασμόν. cO Σΰλλογος «Παρνασσός» αφι
έρωσε δυο εσπερίδας κατά τάς δποίας ό ποιητής απήγγειλε τήν «Μητέρα τών
Ε φ τά » καί τήν «Κόρην τοΰ Πΰργου». Καί τήν ά'λλην ημέραν ή Νέα Έ φ η μερίς τοΰ Γιάννη Καμποΰρογλου έξέδιδε εις διπλά φύλλα τά ποιήματά του·
’Ολίγον αργότερα αναγορεύεται υφηγητής τής Φιλοσοφίας. Ά λλ’ ένας συνα
γωνισμός κάθε άλλο παρά ηθικός άρχισε νά πλέκεται δλόγυρά του καί ό Β ι
ζυηνός δέν είχε τήν υπομονήν ποΰ χρειάζεται σ’ αΰτάς τάς περιστάσεις, οΰτε
τήν εΰλιγισία τοΰ χαρακτήρος. ΓΓ αυτό απογοητευμένος εστράφηκε σέ μιά
έπιχείρησι ενός μεταλλείου στο Σαμοκόβι καί άρχισε νά πλέκη όνειρα δτι μίαν
ημέραν θά εγίνετο οίκονομικώς ανεξάρτητος. Ή τα ν ή εποχή ποΰ τον είχα
γνωρίση
Μία χάρι, ποΰ χρεωστώ προσωπικώς στον Βιζυηνό, ήταν δτι μέ συνέ
στήσε στήν Νέαν ’Εφημερίδα τοΰ Γιάννη Καμποΰρογλου ώς συντάκτην στά
καλλιτεχνικά καί τά επιστημονικά της θέματα. Ή έφημερίς αυτή ήταν ένα
φιλολολογικό κέντρο εκείνης τής εποχής καί ήτο έφημερίς προ πάντων άθη-
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ναϊκή. Τά γραφεία μας ήσαν στην οδόν Καραγεώργη και τό γραφείο τοΰ
Καμπούρογλου, ήταν στο βάθος, δπου έσύχναζαν οι εκλεκτοί τής εποχής·
Μια φορά ήσαν μαζεμένοι εκεί ό Άχιλλεύς Παράσχος, ό ποιητής Π.Συνοδηνός, ό Κόκκος των κωμειδυλλίων, ό καθηγητής τή; οφθαλμολογίας Ά ναγνωστάκης, ό Ροΐ'δης, ό ηθοποιός Νιόνιος Ταβουλάρης, ό Βιζυηνός καί ο
λίγοι άλλοι. Την βραδεία εκείνην δεν λησμονώ ποτέ. Τον λόγον είχε ό. Βιζυ
ηνός καί για πρώτη φορά ακόυσα εγώ τότε ν’ άναλΰεται έτσι σαφώς το αρ
χαίο ελληνικό δράμα δπως ό Λέσιγκ τό ανέλυσε στ3 ‘Αμβουργιανά του Νέα.
Γιά πρώτη φορά ένοιωσα τήν αριστοτελική θεωρία έτσι βαθειά νά έξήγή την
αρχαία δραματουργία. Γ ιά πρώτη φορά ακόυσα νά κρεμνίζωνται αλύπητα
τά δράματα τοϋ Βολταίρου. Καί γιά πρώτη φορά ακόυσα νέους ρυθμους
καί νέες ιδέες στή γλώσσα, στήν μορφή καί τήν ρεαλιστική βάσι μιας εθνικής
ζωής, ενός εθνικού συμβόλου, μιας λαϊκής μας παραδόσεως. Δεν διαθέτω
χρόνον νά εκθέσω τάς γνώμας τής συντροφιάς εκείνης, τά σπιθοβόλα πει
ράγματα τοϋ Ροίδη, τά μεγαλόπρεπα θαυμαστικά τοϋ 3Αχιλλέα Παράσχου,
τις κλάψες τοϋ Συνοδηνοϋ, ποϋ ή κουμπάρα του ή Βασίλισσα τον ξεχνά
πολλές φορές, κάτι σόκιν τετράστιχα τοϋ Άναγνωστάκη, αλλά πολύ έξυπνα καί
σ’ δλα αυτά νά προβάλλη ό Νιόνιος, δραματικός ηθοποιός, απαγγέλλοντας
μέ στόμφο από τον Βερναρδάκη, από τον Σαιξπήρο, χωρίς.σειρά ούτε λογική
ούτε ποιητική. Καί ό Βιζυηνός νά θυμώνη, νά έντείνη τήν σουγλερή φωνή
του, νά συσπάνη τά καμαρωτά του φρΰδεια καί νά κοκκινίζη τά μήλα τού
προσώπου του, αληθινός πρόσφυγας ρουμελιώτης, μέ τά μακρυά παχειά του
μουστάκια. Νά ή φωτoγραqHα τοϋ Βιζυηνοϋ ! Καί τήν βραδειά αυτήν δέν
λησμονώ ποτέ !
Στήν ποίησι ό Γ. Βιζυηνός συνεχίζει εις γενικήν μορφήν τον διδάσκα
λόν του Τανταλίδη αλλά πολύ πλέον βαθύτερα καί πολύ πλέον καλλιτεχνικά·
Ή θρησκοληψία τοϋ διδασκάλου, ή θερμή μυστικοπάθεια κάτω από τον
βυζαντινό τροϋλο έξελίχθησαν στο μαθητή μέ γραμμές πιο καλλιτεχνικές)
πιο κλασικές καί μέ ψυχολογική άνάλυσι πιο άληθίνή καί πιότερο εθνική.
Αί παραδόσεις τής 'Αγιά Σόφιάς, τών Ψαριών τοϋ Μπαλουκλή καί τοϋ τε
λευταίου Παλαιολόγου πήραν στή φαντασία τοϋ Βιζυηνοϋ ζωντανή είκόνα
πού είκόνισαν τήν εθνική ψυχή στά πιο βαθειά καί πιο ά'γιά τις όνειρα:
Στήν Πόλι στήν Χρυσόπορτα στον πύργο από κάτω
είναι ένα σπήλαιο πλατύ, στρωμένο σάν παλάτι
σάν άγιο παρακλήσι
Κανένας τοΰρκος δέν μπορεί νά κρατηθή κοντά του
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κανείς τής σιδερόπορτας ναύρή τό μονοπάτι
νά πφ νά τό μήνυσή.
Μες5 στο σκοτάδι τό βαθύ εν άστρο σαν λυχνάρι
σαν μια φλόγα μυστική άπ3 τό Θεό αναμμένη
γαλάζια λάμψι χύνει.
Καί φέγγει την λευκόχλωμη τού Βασιλέως χάρη,
πού μέ κλεισμένα βλέφαρα εξαπλωμένος μένει
στην αργυρή του κλίνη.

"Οταν τό 1876 άπέθανε στή Χάλκη ό Ή λίας Τανταλίδης, ευγνώμων
μαθητής του γράφει ένα εξοχο παραλήρημα. ’Από τή λύρα πού τού χάρισε ό
διάσημος δάσκαλος μια κόρδα έχει σπάσει :
Στή λύρα πού μέ χάρισες
μια κόρδα έχει σπάσει
καί τον φαιδρό της τό σκοπό
φοβούμαι μήν ξεχάση
στήν θλιψί μου τήν ψυχική,
ξύπνα, πατέρα, κρούσε μου
τ3 αρμονικό βιολί σου
και ταίριασε ακόμα μια
μέ τή γλυκεία φωνή σου
τήν θλιβερή μου μουσική.
Νά ψάλω 3να γλυκό σκοπό
τον χάρο νά κοιμήσω
νά μπω στή μαύρη σου σπηλιά,
πατέρα, νά χυμήσω
νάρθώ στήν αγκαλιά σου.
Κ3 ή νά σε κλέψω άπ3 τό βαθύ
τό παγερό σκοτάδι
ή νά πομείνω νά πιασθώ
νά σκλαβωθώ στον αδη
γιά νά λαλώ σιμά σου.
Στο λυρισμό του ό Βιζυηνός είναι καί δραματικός. Τά δραματικά γεγο
νότα έρχονται αλλεπάλληλα, πυκνά και γοργά πού συγκινούνε. Σέ πολλά φθά
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νει τον Βαλαωρίτη. Αλλά και πυκνές και δυνατές του έννοιες θεμελιώνει
μόνο στα γεγονότα και δεν έκμεταλεΰεται τον πλούτο τής καρδιάς, τον πλούτο
αισθηματολογίας. Ακόμα καί στα πατριωτικά του ποιήματα δεν πινδαρίζει,
δπως ορθά παρατηρεί ό Παλαμάς. Στί «Μάνα των Ε φ τά » ή δύστυχη μάνα
βλέπει σφαγμένα τά εφτά παιδιά της. Φεΰγουν τούς ρώσσους οι τζερκέζοι και
τά σφάζουν. Καί’ τότε εκείνη —μεγάλη άμαρτία— τά μαζεύει σέ σπηλιά,
άνάφτει φωτιά καί τά καίει ! "Ομως ή τραγική αυτή μάνα δεν είναι ή με
γαλόψυχη μάνα τού Σολωμοΰ, ή μεγαλόψυχη στον πόνο καί στήν δόξα. Ή
μάνα τού Βιζυηνού, λέγει ό Παλαμάς, είναι ή αδύνατη γεννήτρια του ραγιά,
πού κλαίει καί ξεσπάνει, καί ρίχνει τό ανάθεμα. Ά π 3 ένα άλλο δραματικό επει
σόδιο τού ρωσσοτουρκικού πολέμου γράφει τήν «Παράφρονα». Καίει τά χω
ριά καί ατιμάζει ό Τούρκος. Θέλει νά μολΰνη κ3 ένα μυστήριο τού γάμου. Τή
νύφη θέλει νά μολύνη. Κ3 εκείνη ξέμυαλη σάν 30φηλία τού Σαιξπήρου:
Φορεΐ μισόπλεχτο στεφάνι
στ3 άπόπλεγά της τά μαλιά
καί τραγουδάει άφηρημένη
στή συμφορά της τή βαρειά.
—Φέρτε τά στέφανα, φέρτε κεριά
γιατ3 ό γαμβρός μέ περιμένα
3Από τήν ό'χθη ξεπετιέται
πέφτει στις λίμνης τά νερά !
καί ξανακλείει θλιβερά.
Κ3 έξ3 από τήν άβυσσο δέ μένει
παρά ή φωνή της ή βαρειά :
—Φέρτε τά στέφανα, φέρτε κεριά
γιατ3 ό γαμπρός μέ περιμένει.
Σ 3 ένα τρίτο τραγικό επεισόδιο ό ποιητής περιγράφει τήν ·Έπαίτιδα
τής Βιζύης. Μιά γρηά ζητιάνα πού ζητιανεύει, γιά νά μνημονέψη τά παι
διά, πού τής έχουν σκοτωμένα. Καί παρακαλεΐ :
*Ω δόστε μ3 εύσπλαγχη καρδιά
έν άσπρο καί σ3 εμένα
νά μνημονέψω τά παιδιά
πού μ3 έχουν σκοτωμένα !

'
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Οι Τούρκοι έσφαξαν τούς γιους της, κυνηγούν χήν κόρη της.
Σαν λυσσασμένα τα σκυλιά
χυμήσανε, προφθάσαν !
Σαν φειδία μπήκαν στη φωληά
και μου τήν έρημάξαν !
Σαν κουκουβάγια μοναχή
πού μέσ3 τον κάμπο κλαίει
μ’ άφήκαν μόνη τη φτωχή
χωρίς -ψωμί και στέγη.
Ώ δόστε μ5 εύσπλαχνη καρδιά
εν άσπρο και σ’ εμένα
νά μνημονέψω τά παιδιά
πού μ’ έχουν σκοτωμένα !
Βοήθεια ! ή κόρη της ζητά :
Ώ μάνα ! τρέξε στή στιγμή
και γλύτωσε μ3 από τό κρίμα !
παρά γερή χωρίς τιμή
κάλλια μ’ αυτή στο μνήμα !
.Καί ή γρηά - ζητιάνα εξακολουθεί :
'Ο νοΰς μου μ3 έχει νταλωθή
γαϊμα παντού ξανοίγω
τού γιού μου αρπάζω τό σπαθί
στά στήθη της τό μπήγω !
Ό Βιζυηνός είναι δραματικός στο λυρισμό του. Μιμήθηκε τό δημοτικό
τραγούδι πού εχει μέσα του διάλογο, πού έχει κατασκευή δραματική καί κίνησι καί ζωή. Μαζεύει καί παραδόσεις τής πόλης καί μάς λέγει τό «Συνα
ξάρι τού αγίου Κασιανού», τό «Σοφιανό», τό «Σεϊτάν άκηντισί» καί άλλα.
Έ γώ ό ίδιος τον παρατηρούσα πώς ψυχολογούσε καί πώς μόρφωνε, τό
θέμα τών «Παιδικών του Ποιημάτων» πού μερικά δημοσίεψε στήν «’Ανά
πλαση» καί στήν «Εστία». 3Αλλ3 ή δούλεψί τους έχει κάτι τό δασκαλικό πού
χαλνφ πολλές φορές τήν ποίησί τους. Τό ίδιο παθαίνει πότε-πότε καί μέ τή
φαναριώτικη μικρολογία του.Ό Βιζυηνός ψυχολογεί αντικειμενικούς μονάχα.
Δέν είναι ό ποιητής καί ψυχολόγος τού εσωτερικού έγώ, τού εσωτερικού
κόσμου. Δέν έχει, δπως λέγει ό Παλαμάς, ένδοσκόπησι. 3Από τό σφάλμα
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αυτό ζημιώνονται ot ωραίοι του μύθοι, δσο καί αν έχει θαυμασία τήν εύρεσι. Γιατί ευρίσκει μεν εύστοχα καί υφαίνει ποιητικότατα στο ρυθμό τού
αργαλειού τό μυθικό φάδι, άλλα δεν άφίνει ανοικτό ορίζοντα που ακτινο
βολούν οι αιώνιες αρχές καί ό ηθικός κόσμος. Πάρετε παράδειγμα : «Τά
μέλη τού σώματος», τούς «Καιρούς», τη «Νυχτερίδα», τό «Μυρμήγκι», τή
«Δεκοχτούρα» καί άλλα.
’Άλλοτε πάλι σάς υπενθυμίζει κάποια μίμησι. Άλλα τόσο από μακρυά
πού δεν έχετε δικαίωμα νά τού τό πήτε. Στη «Σιγηλή Θλΐψι» ύποψιάζεσθε
τό vase brise τού Σουλύ Προυδόμ. Στο «Προαίσθημά του» βλέπετε δλης
τής γερμανικής ποίησης καί τού ’Ίψεν τήν επιρροή. Ή μάνα ονειρεύεται
πώς πανδρεύουν τον ξενητεμμένο γιό της :
Ή νύφη σκέλεθρο γρηά
είχε σαν σπίθες βλέμματα
χλωμά δακτύλια μακρυά
καί μέσ’ τά νύχια γαίματα.
Σ ’ ένα παλάτι τον τραβά
δυο - τρεις τον άπαντέχουνε
στά χέρια ό'ργανα βουβά
τά δάκρυά της τρέχουνε.
Διαβαίνει τό ζευγάρι
τό λεν «ώρα καλή»
κι’ έ'να τσαπί καί φτυάρι
τό πόρταλο σφαλεί.
Καί τ’ όνειρο τής μάνας ξεδιαλίζει:
Κάποιος τήν θύρα της κτυπά
δυο λόγια τής εγράψανε
χωρίς βαγγέλιο καί παπά
τ’ αγόρι της τό θάψανε !
Τό ίδιο καί στήν «Κόρη τού Πύργου». Αίσθάνεσθε τον T aucher τού
Σίλλερ καί τής ’Άρτας τό Γεφύρι. Αλλά πόσον εύμορφα πόσο μυθοπλα
στικά καί στά όνειρα, τά μυστικά, τής ελληνικής ψυχής πώς κλώθει τή
λαϊκή παράδοσι τού Βυζαντίου !
Σ ’ άλλα του ποιήματα ό Βιζυηνός προσωποποιεί τά φυσικά φαινόμενα.
Τήν Καταιγίδα, τήν Εσπέρα, τό Μάρτη, τή Βροχή καί άλλα. Σ ’ αυτά
« £> ρ « κ ι κ ά η
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είναι έξοχες οι μεταφορές του, at εικόνες του λαμπρές, ζωντανές και γοργές.
Ό ρυθμός ποικίλος. Ό στίχος τρεχάτος. Και όμως κάτι λείπει. Τι λείπει ;
Πίσω από τήν εικόνα δεν υπάρχει μυστήριο. Δεν υπάρχει βάθος, που σαν τή
Θεία Κοινωνία νά μεταλαβαίνω ή ψυχή τήν παγκόσμια ’Αλήθεια. Διέτε
πόσο εύμορφα φυσιολογεΐ στο «Μάρτη» :
Ό Μάρτης βάλλει τ ’ ’Απριλίου τά λαμπερά φορέματα
Καί κατεβαίν’ άπ’ τά ψηλά με των βουνών τά ρέματα
καί δπου είναι κάμποι
φωτοβολφ καί λάμπει
Μές’ στον φελό τους τά δέντρα ριγούν καί συμμαζεύονται
τ’ άνθη στους κόρφους των βαθειά κοσμούνται κι’ ονειρεύονται
καί τά λουλοΰδι’ ακόμα
δεν βγήκαν απ’ τό χώμα.
Ό Βιζυηνός είναι έξοχη καλλιτεχνική ιδιοφυία. Ή τεχνοτροπιά του
ξετυλίχθηκε σ’ ελεΰχθερο αέρα καί πήρε καλλιτεχνικό δρόμο πρωτόφαντο στήν
εποχή του. Πήρε τον δρόμο τής νεώτερης αθηναϊκής ποίησης με τήν πνοή
τής Επτανησιακής. Ά λλ’ δσο τον μελετώ, δσον τον αναλύω τόσο τον
βλέπω φαναριώτη. Μαθήτεψε στήν Πόλι, είχε δάσκαλον τον Ή λία Τανταλίδη καί ζυμώθηκε σ’δλη τη μυσπκοπάθεια της Βυζαντινής έκκλησίκς, σ’δλη
τή χωριανή θρησκοληψία τής Θράκης, τήν ίδια γνώμη είχα εδώ κ’ είκοσιπέντε ακριβώς χρόνια, όταν από τό βήμα του Ελληνικού Φιλολογικού Συλ
λόγου τής Πόλεως έκαμα κριτική γιά τον Θράκα ποιητή μας, τήν ίδια γνώμη
είχα γράφοντας καί Βιογραφία του στο Ημερολόγιο του «Σκόκου» καί
υστέρα στις «Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως καί ’Αθηνών», γράφοντας στις
«Σελίδες στο Φρενοκομείο». Ό Βιζυηνός είναι ό μεγαλείτερος καί τελειό
τερος ποιητής φαναριώτης. Πρέπει μόνο νά ομολογήσω δτι δεν έχει τίς με
γάλες καί πρωτότυπες συλλήψεις στήν ελεύθερη διάπλαση καί τούς μακρι"
νούς ορίζοντας πού ρίχνει τίς ματιές του ένας ΙΊαλαμάς. Ό Βιζυηνός είναι
ό πρόδρομος τής νεωτέρας ελληνικής ποιητικής καί κατά τή φράση του.
προανακροΰει τών Μουσών τήν ιλαράν ανατολήν.
Σ ’ ένα του μόνο ποίημα στ’ άστρο τής Αυγής, στον Αυγερινό, ξαναπλέκει τή φαντασία του μέ πανθεϊστική άντίληψι σε μακρυνούς κόσμους
καί είναι από τά τελευταίά του : Δημοσιεύθηκε στήν Ε σ τία δταν ό ποιητής
ήταν στο φρενοκομείο.
Πρώτο άπ’ δλα τ’ άστρα μέσ’ στον ουρανό
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άστρο τής αγάπης σ’ άγναντεύοα
σαν τούς μάγους σκύβω και σέ προσκυνώ
σαν ερωτευμένος σέ λατρεύω !
Οί στίχοι τού Βιζυηνού είναι καλά δουλεμένοι και πολύ καλοδεμένοι.
Ή ρυθμική τους μάλιστα πρωτοφανή τότε έκαμε αΐσθησι πολλή. Λείπει
μόνο ή άπλότης εκείνη και ή δροσερή αφέλεια, πού μάς δίνει παράδειγμα τό
δημοτικό τραγούδι. '0 στίχος του δεν είναι ευλύγιστος, άλλα δεν είναι και
ξυλένιος, δπως νομίζει ό Παλαμάς. Κα'ι τούτο γιατί δεν έχει πολύ δουλέψει
στη δημοτική γλώσσα. "Οταν -έγραφε στήν καθαρεύουσα, έγραφε λαϊκά μέ
σύγχρονη συνθετική, καλόφωνα και ζωντανά. ’Ό χι δπως ό Ραγκαβής, ό
Σούτσος, ό Παπαρρηγόπουλος και ό Παράσχος. ’Έγραφε γλώσσα αντίθετη
μέ τήν τότε αθηναϊκή τής εποχής του.
Στον Πανηγυρικό λόγο πού είχα όταν στήν Πόλι έώρτασε τήν Ε κατον
ταετηρίδα τής Ελληνικής επαναστάσεως ό μεγάλος Ελληνικός Φιλολογ. Σύλ
λογος τότε ώμίλησα συγκριτικώτερα γιά τον Βιζυηνό ανάμεσα στούς Φαναριώτας ποιητας από τήν ά'λωσι τού 1453 έως στα 1900 (ΐδε «Εικόνας από
τό Φανάρι» Ν. Βασιλειάδου). ΤΗσαν ot ευτυχισμένοι χρόνοι τής ’Ανακωχής
αμέσως ύστερα από τον μεγάλο πόλεμο. ’Εκεί, δταν ήλθε ή σειρά τού Γεωρ
γίου Βιζυηνού, κατέδειξα τί γιγάντιο άλμα έκαμε αυτός, ακόμα έως ε’ις ένα
σημείο και ό Ή λίας Τανταλίδης μέσα στή λογοτεχνική νέκρα τής Πόλης, μέ
τές κοινοτοπίες, τό ψεύτικο πάθος, τήν έλλειψι αισθητικής και ρυθμού και
μουσικής.
Τον Σεπτέμβριον τού 1890 ό Βιζυηνός υποφέρει από κάποιαν άγνω
στο άρρώστεια. Κατά σύστασι τών γιατρών του κάμνει λουτρά στο Γκάσταϊν. "Ενα γράμμα του άπ’ εκεί μ’ ευχαριστεί γιατί έφρόντισα νά μετα
φερθούν τά βιβλία καί τά έπιπλά του. Μέ περιγράφει τό δάσος καί τον
θαυμάσιο καταρράκτη τού Γκάσταϊν καί μέ παραπονεΐται δτι έφθασε εκεί
αργά καί κάμνει κρύο. Στο τέλος κάμνει κριτική γιά κάτι πού είχα γράψη
καί μ’ έγκαρδιόνει λέγοντας «μπράβο ! μπράβο, σ’ εμάς τά τουρκομεριτάκια». Ά λλ’ δταν έπέστρεψε στάς ’Αθήνας δέν ήτο καλύτερα. Παρετήρησα
μάλιστα μιά περίσσια νευρικότητα, μερικές αγρυπνίες πολύ κουραστικές
καί μ’ δλα ταύτα ε’ιργάζετο αδιάκοπα. Μετέφραζε τότε τις ballades όλων
τών ευρωπαϊκών εθνών καί ή θαυμασία αυτή μελέτη έξεδόθηκε αργότερα
εις τήν Ε σ τία μέ τίτλον «άνά τον Έλικώνα». Θυμούμαι, πόσον αμίμητα
μετέφρασε τήν πασίγνωστη Λόρελαϋ τού Χάϊνε, τό Πσιλάιΐ τού Ούλανδ και
άλλα βαλλίσματα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, σουηδικά μέ τον ρυθμόν των.
Ταύτοχρόνως, επειδή τήν εποχήν εκείνην έξεδόθηκε εις ιιετάφρασιν ή "Ιστο
ρία τής Φιλοσοφίας τού Τσέλλερ, ό Βιζυηνός ήθέλησε νά γράψη ολόκληρον
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σύγγραμμα έπ’ αυτής. Και θυμούμαι τούς ξαψνισμούς του όταν ό μετα
φραστής συχνά πυκνά παρερμήνευε τον συγγραφέα και δεν κατελάβαινε
καν δτι μερικά από τό γερμανικό κείμενο ήσαν μεταφράσεις άπό τον Πλά
τωνα. Και φαντασθητε δτι τέτοιοι διεκδικούσαν τήν θέσι του στο Πανε
πιστήμιο !
"Ενα πρωΐ πριν πάγω στο Πανεπιστήμιο έρχεται κα'ι μέ φωνάζει ή νοι
κοκυρά του. cO Βιζυηνός δουλεύοντας δλην τήν νύκτα στήν επιστημονική
του εργασία ήταν ξενευρισμένος. Περί τά χαράγματα δεν μπορούσε νά ΰποφέρη τ'ις φωνές των πετεινών. Βγήκε στον εξώστη, πήρε πέτρες κ’ έ'ρριχνε
στους πετεινούς, ή γειτονιά έγινε ανάσταση. Ή νοικοκυρά του πρώτη μοΰ
ψιθύρισε άν ό καθηγητής έχει σωστά τά μυαλά του. Αυτή έβαλε τήν πρώτη
διάγνωσι. Έ γώ άπό καιρού ήξευρα δτι μιά στεγνή μελαγχολία τυραννούσε
τήν ψυχή του και τον ακόυα συχνά νά ψιθυρίζη ένα παληό του στίχο
πού πας δικό μου αστέρι
στον άφωτο βυθό ;
καρτέρει με, καρτέρει
κ’ έγώ σ’ ακολουθώ !
"Εξαφνα ένας διορισμός έρχεται νά χαροποιήση τήν ταλαίπωρη ψυχήν
τού ποιητού. Μέ τήν δωρεά τού αειμνήστου Συγγρού τό Ώ δεΐον ’Αθηνών
αναδιοργανώνεται και διευθυντής τού Δραματικού τμήματος διορίζεται ό
Βιζυηνός. "Ολος ενθουσιασμός και χαρά ό ποιητής άρχισε τότε νά συγγράφη
Δραματολογία και Ρυθμική διά τάς παραδόσεις του. Τότε έγραψε ένα άπό
τά καλύτερα ποιήματα του στο «"Αστρο τής ’Αφροδίτης» πού δημοσιεύ
τηκε κατόπιν στήν Εστία. Και τότε ανάμεσα στά κορίτσια πού φοιτούν
στο ’Ωδείο ’Αθηνών, ή μικρά κόρη Μπετίνα Φραβασίλη είναι προστατευομένη του καί πλατωνική του ερωμένη "Ολα τά ό'νειρα τού ποιητού συγκεντρόνονται επάνω της. Ό παληός κλονισμός έχει βαθειά ταράξη τήν διανόησι
τού ποιητού. Ή νέα θέσις ήταν ’όπως τήν ποθούσε, ή άπασχόλησις δπως
τήν ήθελε, ό έρως του σέ μιά αγνή παρθένα, έδαύλιζε τή φαντασία του, άλλ’
δλα αυτά ήλθαν αργά. Καί τό 5ιαληό του ό'νειρο τον καταδιώκει. Βλέπει τού
Αχερώνα τά ρεύματα, βλέπει τό κρυερό ποτάμι καί στον ίσκιο τού νερού
βλέπει τό λείψανό του νά κυλάη αχνό :
’Εψές είδα στον ύπνο μου ένα βαθύ ποτάμι
—Θεός νά μή τό κάμη νά γίνη αληθινό !
Ηταν τδνειρο πού άλήθεψε στο τέλος.
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Τον Μάρτιο τοϋ 1892 ό Σύλλογος «Παρνασσός» έώρταζε τήν εικοσιπενταετηρίδα του. Κατά τό πρόγρα[ΐμα ποιητής τής πανηγυρικής ημέρας
ήταν ό Γεώργιος Βιζυηνός. Καί μίαν εβδομάδα ένωρίτερα μοϋ αναγγέλλουν
ξαφνικά πώς γρήγορα στο ζυθοπωλείο τής Βουλής μέ περιμένουν ό διευ
θυντής τοΰ Ωδείου κ. Νάζος καί xc) συγγραφεύς των ψυχώσεων Σιμός Ά ποστολίδης. Πηγαίνω και άντικρτίζω τον ποιητήν εις προσβολήν παραχρροσΰνης. Ή ταν στήν ό'ψι ωχρός, είχε φυσιογνωμίαν άγριωπά άλλοιωμένην, στα
μαΰρα μάτια του σαν ένας κόσμος ξωτικός νά σπιθοβολοΰσε καί να ζητή νά
τον άφήσουν μόνον, νά πάγη στήν παρθένα ερωμένη του καί νά στιχουργή
προχείρους στίχους, νά ζητή άνθη, πολλά άνθη, νά ράνη, νά στεφανώση
τους γάμους του.
’Έμεινα μαζί τόυ δλην εκείνη τήν νύκτα. Τί τραγωδία! Νά βλέπω
τό καλλιτεχνικό εκείνο κ3 εξαίσιο μυαλό νά κρεμνίζεται σε παρακρουσεις.
Νά μέ διώχνη από παντού γιατί θά ήρχετο ή καλή του. Καί νά τήν περιμένη, νά τής ραίνη λουλούδια, νά στολίζη τό σπίτι του μέ λουλούδια κα
δταν άπελπίζετο νά στενάζη, νά βογγά :
Σά μ3 άρπάχθηκε ή χαρά
ποϋ εχαιροΰμουν μιά φορά
έτσι σέ μίαν (ήρα
μέσ3 σ3 αυτή τήν χώρα
όλ3 άλλάξαν τόρα !
’Έτσι τραγοϋσε ό ποιητής μέ τήν πίκρα τήν αιώνια στά χείλια του.
Μεσ3 στά στήθεια ή συμφορά
σάν τό κΰμα πλημμύρα
σέρνω τό βαρύ μου βήμα
σ’ ένα μνήμα !
Τήν άλλη μέρα ό Βιζυηνός κλείσθηκε στο φρενοκομείο. Γιά τον κόσμο
των γραμμάτων ήταν πλέον νεκρός. 3Αλλ3 είχε καί στιγμές πολύ καλές.
"Οταν τήν εποχήν εκείνην ένα καράβι, ή «’Άμπελος», έβοΰλιασε εδώ στήν
Αττική, ή ευαίσθητη ψυχή τοΰ ποιητοϋ τήν έψαλλε μέ πολΰν λυρισμό. Τό
ποίημα τοϋτο έχω δημοσίευση στήν Νέαν Εφημερίδα. Καί κατόπιν αρκετά
ποιήματά του γραμμένα στο Δρομοκαΐτειο διάλεξα καί έξέδωκα στήν Πόλι,
ιδίρ στήν Φιλολογική Ή χώ δταν τήν έξέδιδε ό Γιάννης Γρυπάρης. Τρία
σχεδόν χρόνια αργότερα, τον Απρίλιον τοϋ 1896, τό Δρομοκαΐτειο κη-
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δεΰει τον ποιητή υπότροφό του.
μένο τό δίστιχο:

Στην πλάκα τοΰ τάορου του εινε χαραγ

Καί μονάχα αντηχούνε στη μαύρη γή
τα πικρά, τά πικρά μου τραγούδια !
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΙΙΣ

Και φίλος δ" αύτοΰ στενός από μακροΰ χρόνου διατελών, ό λογογράφος
Θεόδωρος Βελιανίτης, μόλις έμαθε τό μνημόσυνον ασθενών, έσπευσε νά άποστείλη ήμΐν τάς έξης αναμνήσεις αύτοΰ :
ΕΙς ένα παλαιοβιβλιοπωλεΐον εύρον μίαν συλλογήν ποιημάτων τοΰ Γε
ωργίου Βιζυηνοΰ, έκδοθείσαν προ σαράντα πένιε ετών είς Λονδίνον. Είναι
τό βιβλίον τοϋτο σπανιωτάτη πλέον έκδοσις, καί ή μόνη συλλογή τοΰ ποιητοΰ,
φέρει δέ τον τίτλον «’Αττικά! αΰραι». Έ κ τών ποιημάτων τοΰ Βιζυηνοΰ
τά γνωστά είναι δσα περιλαμβάνουν αί άνθολογίαι' τά λοιπά τά έσκέπασε
πλέον ή λήθη. Άνέγνωσα τάς «Ά τθίδας αύρας», υστέρα από τόσα χρόνια
μετά συγκινήσεως καί ένεθυμήθην τον ποιητήν μετά τοΰ οποίου συνεδέθην
είς τήν νεότητά μου. Έ ν τούτοις τά ποιήματα τοΰ Βιζυηνοΰ, άν καί παρήλθον τριάκοντα δυο έτη από τοΰ θανάτου του καί ή ποίησις έλαβεν άλλην
τροπήν, έκτοτε, είναι από εκείνα τά οποία αντέχουν εις τον χρόνον καί είς τάς
νέας προτιμήσεις.
Έπέρασαν τόσα χρόνια από τότε, καί νομίζω ότι αί θλιβερά! περιπέτειαι τής ζωής του είναι χθεσινά γεγονότα Τόσον ζωηρά ένετυπώθησαν είς
τήν μνήμην μου.
'Ο ποιητής μέ τάς «Ά τθίδας αύρας» καί μέ τά διηγήματά του ανήκει
είς τον κύκλον τών συγγραφέων τής πνευματικής κινήσεως, τής άναπτυχθείσης κατά τήν τελευταίαν είκοσιπενταετίαν τοΰ παρελθόντος αίώνος, ήτις ήνοιξε νέους δρόμους είς τήν φιλολογίαν μας. Μέ τον Βιζυηνόν, προτοΰ ύποστή τήν καταστροφήν, ήτις τύν έκλεισε διά παντός είς τό φρενοκομεΐον, έβλεπόμεθα είς τό γραφείον τής «Έφημερίδος» διευθυνομένης τότε υπό τοΰΆ ριστείδου Ροΰκη.’Ήμην συντάκτης αυτής καί διεμοιραζόμην εν γραφείον μετά
τοΰ Κωστή Παλαμά. Ε κ εί περί τήν εσπέραν ήρχετο ό ποιητής νά πάρη τον
καφέ του καί νά κουβεντιάση μαζΰ μας. 'Ως δύναται νά ύποθέση κανείς, αί
συνομιλίαι μας έστρέφοντο περί τά σύγχρονα φιλολογικά ζητήματα, τά όποια
εύρίσκοντο είς δλην τήν έντασίν των. Τότε έδημοσίευεν είς τήν φιλολογικήν
«Εστίαν» τούς «Βαλλισμούς» του, προ πάσης δέ δημοσιεύσεως είς τό μικρόν
εκείνο γραφείον μάς έδιάβαζε τούς στίχους του. Ή άπαγγελία του δέν ήτο

Ε γκ ώ μ ια Ιεω ργίον Βιζνηνοϋ

216

ελκυστική, καί ό τόνος τής φωνής του είχε τήν ομοιότητα τής συνήθους εκ
κλησιαστικής ρινοφωνίας, ελάττωμα άποκτηθέν από τούς χρόνους που ήτο
καλογεροπαίδι. 3Λλλ3 δταν άπήγγελλεν έθερμαίνετο, το πρόσωπόν του εκοκκίνιζε και διεκρίνετο, εις πάσαν κίνησίν του μία ασυνήθης έξαψις, δεικνΰουσα δτι ό ποιητής έπαθαίνετο κατά τήν ώραν εκείνην. Τά ποιήματα δμως
ήσαν Ιδιόρρυθμα, οι στίχοι των ρυθμικότατοι και ή χάρις των μεγάλη. Έ τσ ι
άφίνοντες τήν έξακολούθησιν τής συντάξεως των άρθρων μας, ήκοΰαμεν μετ3
άκρου ενδιαφέροντος αυτά.
Τό τελευταΐον ποίημα πού μάς άπήγγειλεν ήτο μία περίεργος μπαλάντα
ή οποία ήρχιζεν ως εξής: »Γιατ'ι τό σπαθί σου είναι αιματοβαμμένο, Έδουάρδε, Έδουάρδε;—Τό σκύλο μου έχω μ3 αυτό σκοτωμένο, μητέρα, μητέρα!»
•Από τήν ημέραν εκείνην δεν μάς απήγγειλε πλέον τίποτε. Ή το μελαγχολικώτατος καί σύννους. Ή λθεν δμως ένα βράδυ, μέ έπήρεν ιδιαιτέρως, εις τήν
έρυθράν αίθουσαν τοϋ γραφείου καί έμπιστευτικώς μοΰ είπεν δτι νυμφεύε
ται τήν θυγατέρα ενός παλαιού μας γνωρίμου, ’Ιταλού έξελληνισθέντος, τού
Αντωνίου Φραβασίλη, τήν οποίαν είχε μαθήτριαν εις τό 3Ωδεΐον, δπου έδίδασκε τήν αισθητικήν. Καίτοι ή διαφορά τής ήλικίας τής κόρης ήτο αρκετή, ό
Βιζυηνός ερωτευμένος παραφόρως δεν άνελογίζετο ταύτην. Μού ανήγγειλε
τούς γάμους του διά νά μοΰ ζητήση νά τον διευκολύνω έν δάνειον μερικών
χιλιάδων δραχμών, απαραιτήτων διά τά πολύτιμα δώρα, τά όποΐφ έσκέπτετο
νά προσφέρη εις τήν μελλόνυμφον.
Τάς όλίγας αύτάς χιλιάδας τάς ύπελόγιζεν έως τεσσαράκοντα, ως εγγύησιν δε μοΰ παρείχε μερικά μεταλλεία, τά όποια είχε δηλώσει εις τήν πατρίδα
του Θράκην. Ε πειδή ή μοίρα δέν μέ είχε καταστήσει ού'τε τραπεζίτην, ούτε
χρηματιστήν, ήπόρουν διά τήν γενομένην εις εμέ προτίμησιν περί τού δα
νείου τών ολίγων αυτών χιλιάδων. Προφανώς τούτο ήτο μία έκδήλωσις
φρενικής παθήσεως, τήν όποιαν έξέλαβον ως παροδικήν καί προσεπάθησα
νά τον καθησυχάσω.
3Αλλ3 ό ποιητής έξωργίσθη εναντίον μου καί μού είπεν δτι διά τής άρνήσεώς μου καί τής φιλαργυρίας μου τού κατέστρεφα τήν ευτυχίαν του.’Έ φυγε χωρίς καν νά μέ άποχαιρετήση καί μετέβη εις τον Δροσίνην, προς ον
υπέβαλε τάς αύτάς προτάσεις’ προς αυτόν μάλιστα έφέρθη μετά τίνος τραχύτητος. Ή Ιστορία αυτή εξηκολούθησεν επί δύο ημέρας. Έπληροφορήθην
τήν επομένην, δτι ή οικογένεια τής κόρης ούδέν εγνώριζεν περί τών σχεδίων
τού ποιητού, ή δέ μελλόνυμφος εγνώριζεν ακόμη δλιγώτερα. Ή δυσχέρεια
έν τούτοις τής εξευρέσεως χρημάτων διά τήν αγοράν τών γαμήλιων δώ
ρων τον κατέστησεν Ικμανή καί οι φίλοι του περί τά τέλη Μαρτίου τού1893
έμερίμνησαν νά τον μεταφέρουν εις ένα κατάστημα τών φρενικών νόσημά-
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των. "Οταν μετέβην νά τον ΐδω, ό διευθυντής αύτοΰ μοϋ είπεν δτι ή νόσος
του ήτον ανίατος καί τα δρια τής ζωής του περιορισμένα.
"Εφυγα μελαγχολικός καί έσυλλογιζόμην τό τέλος ενός ποιητοΰ καί
ενός δημοσιογράφου τόσον εξαιρετικού ταλάντου, εις δλην τήν ακμήν του.
Μετά τρία έτη έτη άπέθανε. "Ημουν τότε βουλευτής καί έζήτησα από τον
υπουργόν των Εσωτερικών Κυριακοΰλην Μαυρομιχάλην, δπως ή κηδεία του
γίνΓ/ι τιμής ένεκεν δημοσία δαπάνη. Οϋτω δε καί έγένετο.
Ό ιατρός Νικόλαος Βασιλειάδης, φίλος του καί θαυμαστής του, τον
έχαρακτήριζεν ιός ακολούθως : «Εις τάς Α θή να ς εφάνη ώς παράξενος τύ#ος. Κατατομή Ιδιαζόντως ανατολική. Ή το έξ εκείνων, αϊτινες Εγχαράσ
σονται είς τήν μνήμην. Τα μάτια του λοξά ώς Κινέζου, φρύδια καμαρωτά,
λοξά καί κατάμαυρα' φυσιογνωμία μινιόν, αλλά μέ εξογκωμένα μήλα πρόσφυγος έξ "Ανατολικής Ρωμυλίας. Καί φωνήν; ά, ουδέποτε παρεδέχθη εις
τήν ζωήν του δτι είνε οχληρά».
Ό Βιζυηνός προήλθεν έκ των λαϊκών τάξεων τής θρφκικής Βιζύης.
Ώ ρφάνιψε μικρός. Έ διδάχθη τά πρώτα γράμματα εις τό χωριό του. Δέκα
ετών εστάλη είς τήν Κωνσταντινούπολή είς ένα ράπτην συγγενή του διά νά
μάθη τήν τέχνην. Έ κεϊ άπέθανεν δ θείος του, καί κάποιος Χριστιανός τον
άπέστειλεν είς τήν Κύπρον προς ενα συγγενή του αρχιερέα. "Εγινε καλογε
ροπαίδι' είς τήν Κύπρον δμως έρωτεύθηκε μίαν μελαχροινήν κόρην καί σύνελήφθη καθ’ ήν στιγμήν ανέβαινε κινητήν κλίμακα, ώς ό Ρωμαίος είς τό
παράθυρον τής Ίουλιέττας του.
Αυτό τοϋ έστοίχισε γενναίο ξύλο, σαράντα ήμέρας προσευχήν, εκατόν
μετάνοιες καθ’ έκάστην καί νηστείαν. Περί τά 1872 εύρίσκετο υποτακτικός
τοΰ 'Αγίου Κύπρου. cO καθηγητής Γεώργιος Χασιώτης βλέπων τήν ιδιο
φυίαν καί τήν κλίσιν προς τά γράμματα τού παιδιού αυτού τό είσήγαγεν εις
τήν σχολήν τής Χάλκης, δπου συνεδέθη μέ τον ποιητήν Ή λίαν Τανταλίδην, τον οποίον άπεκάλουν τότε τυφλήν άηδόνα τού Βοσπόρου. "Οταν ήλ
θε είς τάς ’Αθήνας είχε πετάξει τό ράσον, αμέσως δέ σχεδόν έβραβεύθη είς
τον ποιητικόν διαγωνισμόν τό επικολυρικόν ποίημά του « ϋ ό δ ρ α ς » . ’Έ 
φυγε διά τήν ^Αγγλίαν, δπου έδημοσίευσε τάς « Ά τ β ί δ α ς α ύ ρ α ς » του.
Κατόπιν ήκολούθησε φιλολογικός σπουδάς είς τήν Γερμανίαν. ’Από Ιτών
έστελλεν είς τήν φιλολογικήν «Εστίαν» διηγήματα. Είμπορεΐ δέ νά εΐπη
κανείς, δτι από αυτόν αρχίζει τό ελληνικόν διήγημα, τό όποιον τοιαύτην
έλαβεν έξέλιξιν έκτοτε. Ό Δ. Βικέλας, 6 Α. Παπαδιαμάντης, ό Α. Καρκαβίτσας δεν είχον δημοσιεύσει ακόμη τίποτε.
Τά διηγήματα αυτά είνε λίαν πρωτότυπα' είνε ήθογραφίαι τού τόπου
τής γεννήσεώς του καί εντυπώσεις τής ζωής του. Έ ν $ δέ εύρίσκετο είς
δλην αυτού τήν φιλολογικήν δράσιν καί είχε διαπλασθή πλέον τό τάλαντον
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αυτού, ώστε άνεμένοντο άρτιώτερα έργα, αίφνης δλως άποτόμως, ετερματίσθη τό σιάδιόν του. Ό ποιητής έκλείσΌη εις τό Δρομοκαΐτειον, « ο π ο ύ
τί>ν έσ\>ντρόφ*\>ον, λέγει ό Παλαμάς, τά. όράμ.α,τσι τ ο ΰ χα.λα<ιμ.έν ο ο τ ο ο λ ο γ ι κ ο ΰ » , μαζύ μέ έ'να άλλο φάντασμα, με τήν ώραίαν κόρην,
που έφαντάζετο δτι έμελλε νά γίνη νυμφίος ιης καί δπου μέσα εις τούς μα
ραμένους στίχους του, έξάφνιασμα τού Δρομοκαϊτείου, έθρήνει μετά πάθους
τήν άπώλειάν της :
«Σαν μοΰ χάθηκ3 ή χαρά,
πού χαιρόμουν μια φορά
έτσι σε μιαν ώρα,
μέ σ’ αυτή τή χώρα,
δλα άλλάξαν τώρα.
Κι3 από τότε πού θρηνώ
τό ξανθό, τό γαλανό,
κ3 έπουράνιο φως μου,
μετεβλήθη εντός μου
κι3 ό ρυθμός τού κόσμου.
Είχε πραγματικώς εις τήν διάνοιάλ του μεταβληύή ό κανών, δστις ρυθ
μίζει τον πνευματικόν κόσμον. "Οταν έσυνοδεύαμεν τον νεκρόν του εις τό
αθηναϊκόν κοιμητήριον, οι στίχοι αυτοί, οι άναβλύσαντες από τήν θολωμένην διάνοιάν του, προσέπαιζαν εις τά χείλη μου. Καί πώς τα πλέκει παρά
δοξα τά πράγματα εις τον κόσμον αυτόν ή μοίρα! Δεν επέρασε πολύς και
ρός καί μίαν ήλιόλουστον αττικήν ημέραν, έσυνοδεύαμεν εις τό νεκροταφείον
τον νεκρόν τής ωραίας κόρης, τής χαριεστάτης Μπετίνας, ή οποία χωρίς νά
τό γνωρίζη άναψε τή ιρωτιά τού τελευταίου αισθήματος τού ποιητού, καί διά
τήν οποίαν, μέσα από τό ταραγμένον λογικόν του άνέβλυσαν οί τελευταίοι
του στίχοι.

ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

ΘΡΑΚΗΣ

Ή Εκκλησία Θράκης πλείστους εσχε μάρτυρας καί αγίους άνδρας, περί
ων αναφέρει 6 Νικόδημος Νάξιος, ό αγιορείτης μοναχός (1748-1809) εν τφ
(CXov<x^cr.f>tOT*^)) (έκδ. Βενετίας 1819 τόμοι 3. "Έκτοτε έξεδόθη πολλάκις
εν τε Ά θή να ις καί Ζάκυνθο)) καί εν τοΐς καθ" ημάς χρόνοις ό Τρύφων Ε.
Ευαγγελίδης εν τοΐς (φ ίο ο ς τω ν οκ,γίων» (Ά θ . 1894), καί ό Κ. Δ. Δουκάκης έν τφ « Μ ε γ ί- λ ω o u v a ^ p w t i ) ) ) (τόμ. 1 2 ,Ά θ . 1889-1899). Περί
των αγίων τούτων άνδρών δεν θά άσχοληθώμεν έν τη παρούση πραγμα
τεία, άλλα μόλ ον περί των μετά την άλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως μαρτυρησάντων τοιούτων, ήτοι περί των λεγομένων νεομαρτύρων, ών τούς βί
ους άναγράψουσι τά Έκλόγια, τά Λειμωνάρια, τά Νέα Λειμωνάρια, τά Μαρ
τυρολογία καί τά Νέα Μαρτυρολόγια, τά όποια ά'νδρες ως ό Νικόδημος ό
Νάξιος, ό άγιος Νικηφόρος ό Χίος καί άλλοι ευσεβείς χριστιανοί(Ι) συνέπη
ξαν γρά-ψαντες καί φσματικάς ακολουθίας αυτών, πολλών δέ νεομαρτύρων οι
βίοι δεν έδημοσιεύθησαν, αλλά κεΐνται χειρόγραφοι έν ταΐς βιβλιοθήκαις Μο
νών καί ιδίως τού 'Αγίου "Όρους, ως αναγράφει ό αοίδιμος καθηγητής Σ.
Π. Λάμπρος έν τφ καταλόγφ τών χειρογράφων τού'Α γίου "Όρους (τόμ. 2
εκδ. Cam pridge 1895-1900.
Ώ ς γνωστόν έκ τής έθνικής ήμών ιστορίας τών μετά την άλωσιν χρό
νων, οί Τούρκοι κατακτηταί άνεγνώρισαν μέν την Χριστιανικήν Εκκλησίαν
καί ό Μωάμεθ Β' πολιτικώς φερόμενος παρεχώρησε τφ οίκουμενικφ πατριάρ
χη, ώς εΐπομεν έν τφ ήμετέρφ Γενναδίφ τφ Σχολαρίφ ("Αθ.1896),προνοαίας
σωστικάς διά τε τό έθνος καί τήν έκκλησίαν, αλλά προϊόντος τού χρόνου τινές τών Σουλτάνων καί ιδίως ό Σελήμ ό Α' άρχομένου τού ΙΣ Τ ' αΐώνος
(1512-1520) έβουλήθησαν νά έξισλαμίσωσι τούς χριστιανούς όμαδικώς, άλ
λοι δέ κατά τόπους, ώς έν Κρήτη καί Ή πείρφ καί έν πολλαΐς έπαρχίαις τής
Μικράς "Ασίας, καί άλλοι αρχήν έπίσημον περιβεβλημένοι ή καί ίδιώται
Τούρκοι έν τφ δεσποτικφ φανατισμφ αυτών μετήρχοντο τήν κατ" οικογέ
νειας ή κατ’ άτομα έξισλάμισιν βίφ’ καί έντεύθεν σειρά δλη νεομαρτύρων
πληροί τά μετά τήν άλωσιν Μαρτυρολογία, έν οΐς αναγράφονται ζωηρώς
τά φρικώδη βασανιστήρια εις,α ύπέβαλον τον μελλοθάνατον χριστιανόν,
καθ’ ου έστρέφετο ή έπιθυμία καί τού κοινοτέρου Μουσουλμάνου προς έξ-1

(1) Ίδίςι ό ’Αθανάσιος Πάριος.
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ισλάμισιν του εις Χριστόν πιστεύοντος ή κατεδίκαζον εις θάνατον τον έξισλαμισθέντα, άλλ3 ύστερον, εκ τύψεως του συνειδότος, έπιστρέφοντα είς τήν
πατρφαν πίστιν. Καθόλου δε οι Τούρκοι, μιμούμενοι τούς Ρωμαίους, οΐτινες έκίνησαν τούς δέκα άντιχριστιανικούς διωγμούς κατά τούς 4 πρώτους
αίώνας, νομίζοντες οτι οΰτω πράττουσιν έργα αρεστά είς τούς εθνικούς αυ
τών θεούς, πρρέβαινον είς τον έξισλαμισμόν των χριστιανών., εύελπιστούντες δτι οΰτω πράττοντες έπιχειρούσιν έργω άρέσκοντν τφ Αλλάχ καί τφ
προφήτη αυτού Μωάμεθ, δστις έν τφ Κορανίψ διδάσκει μεν τήν άνεξιθρησκείαν άλλ3 άφίνει καί νά έννοήται δτι ή έξισλάμισις είναι έργον θεάρεστον, ως πολύ όρθώς δ αοίδιμος ιστοριογράφος τής νεωτέρας Ελλάδος
'Ιωάννης Φιλήμων εν τφ « Α ο κ ί μ ί ω ίστορ& Ά φ π ε ρ ί
ε τ α ιρ ε ία ς )) (Ναύπλίον 1834 σ. 15 - 17) αναγράφει, πλησιέστερον προς
τούς αγρίους τουρκικούς χρόνους ζών. Ε ντεύθεν πλήν τών επί άγιωσύνη
διαπρεψάντων Χριστιανών, χορία δλη εμφανίζεται ν ε ο μ ,α ρ τ ύ ρ ω ν , στηριξάντων διά τής εν τή θρησκεία τών πατέρων αυτών εμμονής ού μόνον
τον χριστιανισμόν αλλά καί τον εθνισμόν, δστις βεβαίως μέγαν διέτρεχε
κίνδυνον, εάν οι νεομάρτυρες οΰτοι ένέδιδον είς τά υποβαλλόμενα αύτοΐς
μαρτύρια καί έξισλαμίζοντο, τούτο μέν ΐνα σώσωσι τήν ζωήν ή τήν περιου
σίαν αυτών, τούτο δέ ΐνα καταλάβωσιν αξιώματα έν τή τουρκική' πολιτείςι,
ως συνέβη κατά τούς πρώτους χρόνους τούς μετά τήν ά'λωσιν, δτε πλεϊστοι
χριστιανοί ήσπάσαντο τον μουσουλμανισμόν ΐνα έπιτύχωσιν δ,τι ανωτέρω
εΐπομεν, συμφώνως τφ καθιερωθέντι έθίμφ παρά τοΐς Τούρκοις, δτι δ
άσπαζόμενος τό Τσλάμ απαλλάσσεται τής θανατώσεως, δι3 ήν δέν ύπήρχεν
ειδικόν φίρμάνιον Σουλτάνου ή άλλο διάταγμα επιτάσσον τον θάνατον.
Οί νεομάρτυρες πολλάκις προεκαλούντο υπό τών Τούρκων έχόντων
προσωπικούς λόγους κατ3 αυτών ή διά τήν οίκειοποίησιν τών κτημάτων αυ
τών ή απλώς επί ψευδεί μηνύσει Μουσουλμάνου τινός ή Εβραίου, δτι ούτος
εξύβρισε τον Μωάμεθ ή δτι μουσουλμάνος ών ήσπάσατο τον Χριστιανισμόν
καί τότε δ νεομάρτυς οδηγούμενος, ως έπί τών Ρωμαίων προ τού ανθυπά
του, προ τού ίεροδικαστοΰ καί δήθεν άνακρινόμενος, ΐνα οΰτω τηρηθώσιν
οΐ τύποι, κατεδικάζετο μετά βασάνους είς τον δι3 αγχόνης ή διά ξίφους θά 
νατον καί δέν έπετρέπετο άλλως είμή κρυφίως ή ταφή αυτού, τού οποίου
είτα τά ιερά λείψανα διετηροΰντο έν τοΐς ναοίς ή ταίς Μοναΐς εις προσκύνησιν τών πιστών. (1).1
(1) Περί τών νεομαρτΰρων ίδέ Ευγενίου Βουλγάρεως: προς ΙΊέτρον τον Κλαίρκιον επιστολήν περί τών, μετά -τό σχίσμα άγιων τής ορθοδόξου εκκλησίας κα ί } τών
γινομένων έν αυτή θαυμάτων Ά θ. 1814. Νέον Μαρτυρολόγιον ήτοι μαρτύρια τών
νεοφανών μαρτύρων τών μετά τήν άλωσιν Κωνσταντινουπόλεως κατά διαφόρους
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Νεαρός Χριστιανός έξ ’Αδριανουπόλεως καταγόμενος, και Λουκάς ονο
μαζόμενος, δεκαπενταετής την ηλικίαν, περιελθών εις έριδα εν Κωνσταντινουπόλει πρός τινα Τούρκον καί κτυπήσας αυτόν συνελήφθη υπό τοϋ φανα
τικού Τουρκικού δ'χλου, κινδυνευων δέ νά θανατωθή, είπεν : «αφήσατε με να
τουρκεΰσω». ΊΙρκεσαν οί λόγοι οΰτοι όπως κατασταλή αμέσως ή ορμή αυ
τών εις δέ τούτων, πλούσιος, ώς φαίνεται, ών, παρέλαβε παρ’ έαυτφ τον
Λουκάν. -’Αλλ’ ουτος.υπό τής συνειδήσεως τυπτόμενος προσεπάθησε νά δια
φυγή διά τίνος εμπόρου εκ Ζαγοράς, παρ’ φ τέως υπηρετεί, όστις προύκάλεσε και τήν έπέμβασιν τής Ρωσικής Πρεσβείας. Ά λλ’ ό κατέχων τον Λουκάν Τούρκος επ’ ούδενί λόγφ ήθέλησε νά άποδώση αυτόν, έδεσε μάλιστα
τάςχείράς του καί διά τής βίας περιέτεμεν.Ή Ρωσική Πρεσβεία άναστείλασα
πάσαν ενέργειαν περί άποδόσεως τοϋ Λουκά ΐνα μή εξερεθισθή ό Τουρκικός
όχλος, εδήλωσεν ότι θά έδέχετο αυτόν εάν μόνος κατώρθου νά διαφυγή.
Πράγματι δέ κατώρθωσε νά πράξη τοϋτο ό Λουκάς καί νά φυγαδευθή εις
"Αγιον ’Όρος, ένθα καταληφθείς υπό τοϋ πόθου τοϋ μαρτυρίου, μετέβη
κατά Μάρτιον τοϋ 1802 είς Μυτιλήνην. Ε κ ε ί εϋρε τους Τούρκους λίαν τεταραγμένους, διότι ολόκληρος Τουρκική οίκογένεια, έξ οκτώ προσώπων)
προσελθοϋσα είς τον Χριστιανισμόν, έδραπέτευσεν. Ό Μητροπολίτης Μυτιλή
νης καί οί δημογέροντες άνεκρίνοντο εν τφ δικαστηρίφ περί τής φυγαδευθείσης οικογένειας, δπότε έμφανισθείς ό Λουκάς έζήτησε τήν ευλογίαν τοϋ
Μητροπολίτου καί ώμολόγησε τήν Χριστιανικήν πίστιν. Οί παριστάμενοι
Τοΰρκοι ώρμησαν κατ’ αϋτοϋ ώς άγρια θηρία καί έρριψαν αυτόν είς τήν
φυλακήν, διότι έπέμεινεν εν τή όμολογίρ τής χριστιανικής πίστεως. Ό Μη
τροπολίτης διέταξε δεήσεις εν πάσι τοίς ναοΐς «υπέρ τοϋ δούλου τοϋ Θεοϋ
Λουκά», κατά τινα δέ άνάκρισιν τούτου, ό ίεροδικαστής είπε πρός τούς παρισταμένους Τούρκους, άναφερόμενος καί είς τήν φυγαδευθεΐσαν οικογένει
αν, «αυτά τά πράγματα άλλος δέν τά κάμνει παρά ό δεσπότης καί οί γέρον
τες, αυτοί κάμνουν τούς Τούρκους Ρωμαίους (=Χριστιανούς) καί μάς προ
ξενοϋν τόσην ατιμίαν». Ήπειλεΐτο δέ γενική σφαγή των Χριστιανών, ήτις
μόλις προελήφθη, άποδειχθέντος ότι ό Λουκάς μετέβη είς Μυτιλήνην έξωθεν.
Ούχ ήττον κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ μαρτυρίου τοϋ Λουκά, οί Χριστιανοί έκ
φόβου έκρύβησαν. διότι άπεφασίσθη νά θανατωθή πάς όστις έμελλε νά
καιρούς καί τόπους μαρτυρησάντων Βενετία 1709 έκδ. β' ΆΌήναι 1856. (Ταύτης υ
πάρχει καί ρωσική μετάφρασις υπό J. Socolov, Πετρούπολις 1862 —Λειμωνάριον
Βενετίφ 1819 καί Νέον Λειμωνάριον, Κ.Δουκάκη Μέγας Συναξαριστής,ΆΟ·. 1889-90
τόμοι 12 καί διάφοροι είδικαί άκολουθίαι, άς περισυλλέξας έξέδοτο ό Louis Petit^
Bruxelles 1928. Λαμπράν δ’ επιστημονικήν πραγματείαν περί νεομαρτΰρων έξέδοτο ό
νϋν μητροπολίτης ΆΌ-ηνών Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος έν «Πανελληνίψ Λευκώματι» I. Χατζηϊωάννου, Ά θ . 1922 τόμ. Τ ' σ. 187-200.
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προσέγγιση τό λείψανον αυτού. Έ ν μέσω δέ φρικιών βασάνων τη 25 Μαρ
τίου 1802 έξέπνευσεν ό νεομάρτυς (1). ’Ακολουθίαν έ'γραψεν ό "Αγιος Νι
κηφόρος ό Χίος.
Έ κ (Οράκης επίσης κατήγετο και ό νεομάρτυς Τιμόθεος, μονάχος Έ σφιγμενίτης. Έ κ Κεσσάνης έλκων τό γένος ό Τιμόθεος(2) καί έκεί εργαζόμε
νος είχε σύζυγον καί δύο θυγατέρας. Εις δμως των συγχωριτών αυτού
Τούρκων ήρπασε την σύζυγον καί ένέκλεισεν έν τω χαρεμίω αυτού έξαναγκάσας αυτήν νά έξισλαμισθή. cO Τιμόθεος φοβούμενος μη καί αί θυγατέ
ρες αυτού πάθωσι παρομοίαν συμφοράν άπέστειλεν αύτάς εις έτερον χωρίαν
πρός τινας συγγενείς. "Οπως δέ άπαλλάξη καί την σύζυγον καί δυνηθή νά
έπιτύχη την πρός αυτόν επιστροφήν αυτής, κατά συμβουλήν τής ιδίας, έδέχθη προσποιητώς τον ισλαμισμόν. Μετά τούτο ή σύζυγος τού Τιμοθέου άπεδόθη εις αυτόν, άλλ’ άμφότεροι άπεκατεστάθησαν μέν έν τή Χριστιανική
πίστει, προσήλθον δέ εις τον μοναχικόν βίον. “Ό Τιμόθεος έμόνασεν έν τή
Μονή Έσφιγμένου, βαρέως δέ φέρων έν τή συνειδήσει αυτού τό δτι έστω
καί προσποιητώς πρός άπελευθέρωσιν τής συζύγου αυτού έδήλωσεν εαυτόν
Μουσουλμάνον, μετέβη εις Άδριανούπολιν καί όμολογήσας μετά παρρησίας
τήν Χριστιανικήν πίστιν τή 29 ’Οκτωβρίου 1820, ύπέστη μαρτυρικόν θάνα
τον. Λέγεται δέ έν τφ μαρτυρίφ αυτού, δτι πολλοί των Χριστιανών κατοί
κων τής Κεσσάνης, δπως σώζωσι τάς συζύγους καί τάς θυγατέρας, τήν τι
μήν καί τήν περιουσίαν αυτών από των τυράννων, ήναγκάζοντο νά προσέρχωνται εις τον ισλαμισμόν.
Νεομάρτυς επίσης είναι καί ό Μ α\>ρο\>δ·ής ό Άδριανουπολίτης, δστις
έμαρτύρησεν προ δύο αιώνων.
Ε πίσ η ς εξ Άδριανουπόλεως κατήγετο καί ό Α ί}μ.ος μαρτυρήσας τή 5
’Απριλίου 1763 έν Σμύρνη (Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη τόμ. Γ' σ. 609)
καί τή 25 ’Ιουνίου 1810 έμαρτύρησεν έν Σμύρνη έπίσης ό έκ Βάρνης Π ρ ο 
κ ό π ιο ς καί τις οΐδε πόσοι άλλοι άγνωστοι ήμΐν, ών δμως τά ονόματα γινώσκει ό Κύριος.
Έ ξ Αίνου δέ ό'νεομάρτυς Χ τ ε φ α ν ο ς μαρτυρήσας τή 17 ’Απριλίου
1821. Τούτου τήν έγγονήν, ως εΐπομεν, ένυμφεύθη ό έξ ’Ηπείρου διδάσκα
λο^ Αίνου Νικόλαος Χατζόπουλος.12
(1) Έ π ιθ ι Δουκάκην, Μέγας Συναξαριστής τόμ. Γ ' σ. 376-97. Χρυσοστόμου
Παπαδοπούλου έν Πανελληνίφ Λευκώματι I. Χατζήϊωάννου τόμ. σ τ' σ. 197. Καί έν
έκτάσει έν τφ Λειμωναρίω εκδ. Έρμουπόλεως 1856 σ. 3-15.
(2) Ί δ έ Δουκάκη, Μέγαν συναξαριστήν (’AO·. 18S9-90 τόμ. Ζ' σ. 178, 162—Νέον
Μαρτυρολόγιον σ. 271-80—*ΑΟ·ωϊτικόν Πατερικόν ριοσ. Μόσχα 1871 11 σ. 213-22 —
J. Socolov, ή ’Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως κατά τον ΙΘ ' αιώνα Α' σ. 149-50 —
Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, οΐ Νεομάρτυρες έν Πανελληνίφ Λευκώματι τής εθνι
κής εκατονταετηρίδος I. Χατζηϊωάννου ΆΟ·. 1922 τόμ. ΣΤ' σ. 199.
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Ot απόγονοι τοΰ 1230ρφέως, τοΰ Εΰμόλπου καί τοΰ Θαμΰριδος έκληρονόμησαν το μουσικόν τάλαντον των προγόνων των και ού μόνον ως εθνικοί
αλλά καί ως χριστιανοί. Πρώτος εξ όσων γινώσκω, εγώ τουλάχιστον, είναι
ό αΰτοκράτωρ πής Νίκαιας Ιωάννης Βατάτζης (1222-1254) (1). Ουτος εγεν
νήθη εν 30ρεστιάδι (2) (Άδριανουπόλει) εκ γένους Ιδιωτικού. Ό πάππος
του Κωνσταντίνος Βατάτζης έγένετο στρατηγός τοΰ εν Μικρά ’Ασία θέμα
τος των Θρμκησίων και πολλά έπετέλεσε κατορθώματα πολεμικά κατά τε των
Τούρκων και των Φράγγοον, άλλ3, ως συνήθως, γίνεται άντικατεστάθη ό ήρως ουτος υπό ανικάνου στρατηγού Λαπαρδά καλουμένου, τοΰ πολλών κακών
προξένου τοΐς "Ελλησι γενομένου. 'Ως γνωστόν εκ τής ιστορίας, τοΰ Βυζαν
τίου υπό τών Φράγγων καταληφθέντος τφ 1204, ό τότε άνακηρυχθεΐς υπό
(1) 'Ο Νικόδημος ό 'Αγιορείτης έν τφ Συναξαριστή, έκδοσις Ζακύνθου 1868
τόμ. Α' σ. 227 αναφέρει δτι εύρεν έν Μαγνησία τή υπό Σιπύλω βίον αυτού γρα·
φέντα κατά τον ΙΖ' αιώνα καί τούτον ύπ’ δψει λαβών συνέθετο φσματικήν ακολου
θίαν καί κανόνα ού ή άκροστιχίς λέγει : «Θείφ Βατάτζη βασιλεϊ ύμνον πλέκω ό
Νικόδημος». ’Επίσης «τον κατά πλάτος βίον αυτού μετέφρασεν ή έμή αδυναμία εις
τό άπλοΰν, έξ ού καί συνώψισα τό παρόν συναξάριον αλλά καί όλόκλΐΐρον άσματικήν ακολουθίαν εις την τούτου βασιλικήν μεγαλειότητα, άπερ ετιρίσκονται νΰν είς
τήν Μαγνησίαν». Πράγματι δέ ό ’Εφέσου ’Αγαθάγγελος ευρών αυτήν εξέδοτο τφ
1872 έν Κωνσταντινουπόλει τύποις «Ανατολικού Άστέρος» εις 8ον σ. 56. ’Εν ταϊς
σελίσι 30-56 έτύπωσε καί τό υπό τοΰ Νικοδήμου άναφερόμενον χειρόγραφον, ού
H e is e n 
άγνοεΐται νΰν ή τύχη. Ευτυχώς ό προ ολίγου άποθανών Βυξαντινολόγος
b e rg εύρε Βυζαντινόν χειρόγραφον, δημοσιευθέν έν τή ύπ’ αυτού έκδιδομένη, μετά
τον τοΰ Κ. K ru m b a c h e r θάνατον B y za n tin is c h e Z e its c h rift τού 1905 τόμ. X I V σ.
160-233 υπό τήν επιγραφήν : K a is e r J o h a n n B atatzes d e r B a rm h e rzig e . Τό χειρό
γραφον έναπόκειται έν τή Βατικυνή βιβλιοθήκη Ρώμης ύπ’ άριθμόν 576 (φύλλα
229α, 250β). Τό περιεχόμενον τοΰ Κώδικος τούτου έδημοσίευσεν ό αυτός έν τοΐς
A n a le c ta (M u n c h e n 1901 σ. 40-45, ποιεΐτα- δέ μνείαν αυτού καί ό ’Αντώνιος Μηλιαράκης έν τή ίστορίφ τοΰ βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ Δεσποτάτου τής ’Ηπείρου,
Ά θ . 1898 σ. 417-422). Ό Κώδιξ είναι τοΰ ΙΕ ' αίώνρς, αλλά καί μέρη τινά έγράφησαν κατά τόν IT ' αιώνα. Ε ίναι ανώνυμος, αλλά φαίνεται δτι έγραψεν αυτόν μονα
χός τις εκ Μαγνησίας, ένθα έφυλάσσοντο τά λείψανα τοΰ Βατάτζη, έγράφη δέ μετά
τήν άλωσιν τής "Αδριανουπόλεως υπό τών Τούρκων τφ 1365.
(2) ’Ιδού πώς περιγράφει τό Βατικανόν χειρόγραφον τήν Ό ρεστιάδα : «Πόλις
έν καλλίατφ τοΰ παντός χώρου κειμένη άλσεσί τε τερπνοτάτοις καί λειμώσι κομώσα καί ποταμοΐς άρδομένη άεννάοις τε καί μεγίστοις». Έ ν τφ αύτφ χειρογράφφ
§§ 4, 14 καί 6, 29 άναφέρεται δτι ό Βατάτζης ήν Θρφξ.
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τοϋ λαού αύτοκράτωρ Θεόδωρος ό Λάσκαρις (1204 - 1222) άνεϋρεν εν τφ
προσώπφ του Ίωάννου Βατάτζη τον άξιον στρατηγόν καί ένφ την θυγα
τέρα του έζήτει εις γάμον πρίγκηψ τις Βρεττανός έν Νικαίφ παρεπιδημών,
αυτός προύτίμησε τον άπλοΰν εξ Άδριανουπόλεως πολίτην Βάτάτζην και
κατέστησεν αυτόν γαμβρόν καί διάδοχόν του. Ό ’Ιωάννης ύπήρξεν έξοχος
προσωπικότης καί βασιλεύς συνετός καί γενναίος' έπιμεληθείς δέ των στρα
τιωτικών δυνάμεων τής νεοπαγούς αυτοκρατορίας καί αύξήσας αύτάς διά
των προς τούς Βουλγάρους, εχθρούς των Φράγγων, συμμαχιών καί προς
τούς Γενουάτας εχθρούς των Βενετών καί ού σμικράς φροντίδας καταβαλών
περί τής γεωργικής τής χώρας άναπτύξεως, άνεκτήσατο πλείστας χώρας
Θράκην καί Μακεδονίαν, ως εΐπομεν έν τή ιστορία τής Θράκης.
Τό κράτος έπεξετάθη μέχρι Σμύρνης καί Νυμφαίου, οπερ ήν δευτέρα „
πρωτεύουσα τού κράτους, περιλαμβάνοντος/τά Δ. παράλια τής Μικράς’Ασίας
καί τινας νήσους, τήν Λυδίαν, Φρυγίαν καί Βιθυνίαν' προ Α. δέ συνώρευε
προς τήν υπό των Κσμνηνών ιδρυθεΐσαν αυτοκρατορίαν τής Τραπεζούντος,
ής τήν ιστορίαν έξέδωκα έν Όδησσφ τφ 1898. Δυστυχώς δεν κατώρθωσαν,
λόγο) τών φιλοδοξιών να ενωθώσι τα ελληνικά ταύτα Κράτη τής Μ. Άσίάς
καί τό Δεσποτάτον τής Η πείρου νά άποτελέσωσιν ένιαΐον ελληνικόν βασίλειον προς καταπολέμησιν τών Τούρκων καί τών Φράγγο)ν, αλλά καί ούτως
δ Βατάτζης έπετέλεσε κατά τήν μακράν βασιλείαν του νά άνακτήσηται ούκ
δλίγας χώρας καί άποθανών τφ 1254 νά άφήση δ'νομα Χριστού καί φιλοπάτριδος βασιλέως. Περί τά τέλη τού βίου του ίδρυσε τήν παρά τήν Σμύρνην
Μονήν τών Σωσάνδρων (εις τιμήν τής Γοργοεπηκόου Παρθένου κατά τον
βίον Βατάτζη, τού Σωτήρος Χριστού, κατά τον Γρηγοράν Α' 44,17). Ά π ο 
θανών δέ έτάφη έν Μαγνησίφ καί τά ιερά λείψανα αυτού ήσαν ίατήρια κατά
τών μετά πίστεως προσερχομένων εις προσκύνησιν Χριστιανών. Ή ίίκών
τού Βατάτζη, δστις καί έκκλησιαστικής μουσικής ήν έδήμων καί έποίησε έκκλησιαστικά άσματα, έσώζετο μέχρι τής Μικρασιατικής τού 1922 καταστρο
φής, έν τφ ίερώ ναφ τού αγίου Αθανασίου έν Μαγνησία (1).
Συγγενής βεβαίως τού Βατάτζη τούτου είναι καί ό Θραξ Βασίλειος Βα
τάτζης δ κατά τον ΙΗ'αιώνα 1727 περιηγηθείς τήνΆσίαν καί έκδούς έν δε
καπεντασυλλάβου στίχοις τά κατά τήν περιοδείαν του’ έ'κδ. Β. Legrand έν
Melanges orientaux Paris 1888 μετ’ εισαγωγής καί χάρτου έν Λονδίνφ
τφ 1732 .έκδοθέντος, τή υπόδειξη τού Βατάτζη. Περί αυτού έγραψε καί ό1
(1) Ί δ έ ί. Γ. Παπαδοπούλου, ΣυμβολαΙ εις τήν Εκκλησιαστικήν Μουσικήν,
Ά θ . 1891 σ. 267-6. Πρβλ. Νικοδήμου συναξαριστήν ένθ’ ανωτέρω. Οί κώδικες τής
Ε θ ν ικ ή ς Βιβλιοθήκης 886 888, 892 καί 893 άναγράφουσιν αυτούς ώς μουσικούς καί
παρέχουσι καί σημειώσεις.
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Σ. Π. Λάμπρος έν «Παρνασσό)» (Ά θ . 1880 τόμ. Ε'). Κανανός Λάσκαρις
και Βασίλειος Βατάτζης. 5Ιδέ και τοΰ παρόντ°ς σ. 10G).
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Γ α ΐδ ε β τ ιη ν δ ς (δ πρεσβΰτερος) έγεννήθη εν τή πόλει
ής φέρει to δνομα, μεσοΰντος τοΰ ΙΖ' αΐώνος καί έν τη γειναμένη καί έν
Κωνσταντινουπόλει ακροασάμενος μαθημάτων Ελληνικών καί μουσικής τοσοΰτον ηΰδοκίμησε διά τε την φωνήν καί τήν μουσικήν τέχνην ώστε διωρίσθη πρωτοψάλτης τφ 1680, ως αναφέρει ό Γ. I. Παπαδόπουλος (ένθ’ άλλαχοΰ σ. 306).
Γ ε ώ ρ γ ιο ς ϊ*αΐδεατην& ς (ό νεώτερος) καί αυτός έχρημάτισε πρωτο
ψάλτης τής Μεγάλης Εκκλησίας. ’Ήκμασε δε κατά έτη 1833-1889). Καί
τοΰτου ό υιός Τ ν ικ ό λ α ο ς ήν άριστος μουσικός.
Κ ,ω να τχντινο ς ^ Β α δ β ό π α ο λ ο ς έγεννήθη έν Σαράντα Έκκλησίαις
καί έχρημάτισε ψάλτης γλυκΰς' άπέθανε τφ 1882.
Α γ α θ ο κ λ ή ς Ι ϊα ν α γ ιώ τ η ς κατήγετο έξ Αίνου καί κατά τήν έπανάστασιν κατέφυγεν εις "Άργος, δπου διωρίσθη ψάλτης. Τοΰτου υιοί ήσαν
οι Κωνσταντίνος (βουλευτής Φάιώτιδος καί βιομήχανος), ό Γεώργιος καί δ
Σωτήριος κτηματίαι.
Ά ν ε σ τ ^ ς X ανεντες*έγεννήθη έν Άδριανουπόλει καί τοσοΰτον γλυ
κέος έψαλλε καί έκκλησιαστικώς καί εξωτερικός, ώστε ώνομάσθη χανεντές»
τοΰθ3 δπερ τουρκιστί σημαίνει δ τραγουδιστής. Ά πέθανε τφ 1858.
Γ ε ν ν ά δ ιο ς Π α λ α μ .ά ς έξ Άγχιάλου περίφημος μουσικός τοΰ ΙΖ'
αίώνος.
© ω μ α ς ϊ* α ΐδ ε α τ η ν & ς μοναχός καί έξοχος μουσικός άπέθανε τφ
1868.
Χ .α τζαφ εντούλιη ς Χαραντεκκλτησιώτ'^ς ψάλτης των καλλίστων
άποθανών έν Έ πιβάταις τφ 1835.
’Ι ω ά ν ν η ; % .ρυα ο€4ρ γ,η ς έξ Άγχιάλου.
Γ ε ρ ά α ιρ .ο ς Κ ,α ν ε λ λ ίδ ν ις εκ Τυρολλώης γεννηθείς τφ 1833' περί
φημος ψάλτης άποθανών τφ 1881.
Α ν τ ώ ν ι ο ς Λ>.αμ.παδάριος τής Μεγάλης Εκκλησίας έξ s \δριανουπόλεώς άποθανών τφ 1828 έν Ρωσίμ. Οΰτος ήν ανεψιός τοΰ Πατριάρχου Κυρίλλου στ'.
Κ .οαμ.άς ο Ά δ ρ ι α ν ο ο π ο λ ί τ η ς έπίσης ψάλτης έκ των ολίγων.
Γ ε ν ν ά δ ιο ς ϊ*αιδεαττηνός, μοναχός καί ψάλτης καλλίφωνος.
Γ ε ώ ρ γ ιο ς Χ αραντεκκληαιώ τ-ης άκμάσας κατά τά έτη 843 —
1864 ήτο έκ των καλλίστων συγχρόνων μουσικών.
Χ τ ε υ ρ ά χ η ς Γ εω ρ γιά δ -η ς έξ Αίνου γλυκΰμολπος ψάλτης.
Λ η μ ή τ ρ ιο ς Π α π α γ ε ω ρ γ ίο ο Άδριανουπολίτης τών συγχρόνων
ψάλτης γλυκΰς.
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Ιί.ω να τ'χντΈ νος ^ £ ρ γ& 4 ,ο η ς ’Λδριανουπολίτης σύγχρονος τυΰ
πρώτου.
2Εορ,εά>ν Μανααε£?5ιης Αϊνιος άκμάσας κατά τά τέλη του ΙΘ'αΙώνος.
8£ο.>νστιχντ&νθς <ί£«,ΧΧ£δ'/ϊς εκ Σφζουπόλεως’ άγνωστον ποϋ έσποΰ
δασεν άλλα εγένετο άριστος λυρικός ποιητής καί μουσικός. Κατά τήν έπαναστασιν κατελθων εις τήν Ελλάδα επί ’Ό θωνος διωρίσθη μουσικός των
Ανακτόρων καί ήν αγαπητός τφ βασιλεΐ, δστις έπλήρωσεν αυτόν τιμών καί
παρασήμων. ’Απέθανε τφ 1868. Οι συμπολϊταί του άνήγειραν αΰτφ μαυσωλεΐον (1).
Ά λλ’ δ δόξαν μεγίστην άράμενος εκ των Θρακών μουσικών ήτο ό εκ
Μαδυτου τής Χερρονήσου Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς .
'Ο Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς Λϊα<5ύτ&ος έγεννήθη κατά τό τελευταΐον τέταρτον
τοΰ ΙΗ ' αιώνος εν Μαδΰτω' τά πρώτα γράμματα έδιδάχθη εν τή γειναμένη
καί εΐτα εν τή πατριαρχική ’Ακαδημίμ. Έξέμαθε καλώς τήν Γαλλικήν καί
λατινικήν καί μουσικήν. Χειροτονηθεί; ίερεύς προήχθη κατά τό 1814 εις
αρχιμανδρίτην καί μουσικώς έκπαιδευθείς διά τής έπισκέψεως βιβλιοθηκών,
εν αΐς ΰπήρχον μουσικά χειρόγραφα, υπό τον πρωτοψάλτην Πέτρον Βυζάν
τιον συνέγραψε τό « Λ ϊε γ α Οεωρητοκίον τ ή ς ρ ,οοσ ικ ή ς)) έκδοθέν υπό
Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου τοΰ Πελοποννησίου, διά φιλότιμου συνδρομής
τών ομογενών έν Τεργέστη τώ 1882, μετ’ αλφαβητικού καταλόγου Ελλήνων
μουσικών έν παραρτήματι (2). ’Έπαιζε πλαγίαυλον καί Νέϊ (3). Τήν αξίαν
αΰτοϋ άναγνωρίσας 6 Πατριάρχης Κύριλλος Ζ' διώρισε Καθηγητήν τής ΰπ5
αΰτοΰ ίδρυθείσης έν Κωνσταντινουπόλει Μουσικής σχολής, διατηρηθείσης
μέχρι τής έκκρήξεως τής έπαναστάσεως τοΰ 1821, οτε δ Χρύσανθος προεχειρίσθη μητροπολίτης Δυρραχίου (1820—1833) είτα προαχθείς εις τον θρόνον
Σμύρνης (1833 - 1836) μετετέθη εις Προΰσαν (1836 - 1846) (4). Ά πέθανε 1*34

(1) Περί πάντων τούτων ίδέτω ό αναγνώστης τοΰ Γ. I. Παπαδοπούλου, τάς
συμβουλάς εις τήν εκκλησιαστικήν μουσικήν. Ά θ. 1891—Τοΰ αύτοΰ, 'Ιστορική έπισκόπησις τής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Ά θ. 1904.
·■ (2) Έξεδόθη ως ίδιος υπό τοΰ Θ. Παπαπαράσχου Φωκαέως έν τή Κρηπΐδι θεωρητικοΰ καί πρακτικού Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κων)πολις 1842, κατά Γεδεών
έν Δελτίω τής εταιρείας Μεσαιωνικών έρευνών, Κων)πολις 1881 σ. 88 σημ.
(3) ’Έγραφε μονοσυλλάβους φθόγγους έν ταϊς συνθέσεσί του καί διά τοΰτο
κατηγορηθείς έξωρίσθη υπό τοΰ οικουμενικού πατριάρχου εις Μάδυτον, όπου διδά
σκων μουσικήν συνετέλεσεν εις τήν διάδοσιν αυτής παρά τφ λαφ έφ’ φ καί τή μετιτείφ ισχυρών άνεκλήθη εις Βυζάντιον, άναγνωρισθείσης τής αξίας του.
(4) 'Ο Άλεξούδης έν μέν τφ καταλόγω Δυρραχίου έχει 1820-1833, έν δέ τφ
τής Προύσης 1836-1846. Τήν Σμύρνην αναγράφει ό Γ. Παπαδύπουλος' ίδέ σημ. 4
καί ό Άλεξούδης έν τή αναγραφή τής Σμύρνης.
αΘρακικάΐ)
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5’ έν Προύση έν προβεβηκυία ηλικία. cO Χρύσανθος τοσοΰτον ένδιεφέρετο περί της εκκλησιαστικής Μουσικής, ώστε έγραφε πρός Γρηγόριον ιε
ροδιάκονον τον Χίον ή τον έν Βουκουρεστίψ, δπου, τό πρώτον έχΰθησαν
μουσικοί χαρακτήρες τής Νέας Μεδόδου : «Έχάρημεν διά την είς Μολδαβίαν
εΰδοκίμησίν σου, διά τον πόθον, δν γράφετε δτι πολλοί των αυτόθι εΰγενών
δεικνΰουσι πρός στερέωσιν τής νεοσυστάτου μεθόδου τής διδασκαλίας τής
μουσικής» (1). Έ κτος τοΰ έν Τεργέστη έκδοθέντος έργου έγραψε καί εγχειρίδιον τοΰ θεωρητικού καί πρακτικοί} μέρους τής μουσικής, έκδοθέν έν Παρισίοις τφ 1821, δπερ έξΰψωσεν αυτόν παρά τοΐς μουσικοΐς τής Εσπερίας»
οΐτινες εΰφήμως μνημονεΰουσι τοΰ άνδρός. Ό δε ποιητής Ή λίας Τανταλίδης
έποίησεν έλεγεΐον (2).
Έ ξ Ε πιβατώ ν κατήγετο ό Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς Κ ά λ φ α ς , δστις ήτο
τοΰ Σουλτάν Μουσταφά άρχιτέκτων περί ου σώζεται τό ποίημα παρά τφ
Μ. Γεδεών (εν Λεξικφ 'Ιστορίας καί Γεωγραφίάς Σ. Βουτυρά εν τφ άρθρω
Κωνσταντινοΰπολις.)
«Περί τής εις τήν Βλάγκα θαλάσσης
ποϋ έχερσώθη τώρα.»
Ποιημάτιον τοΰ πολλοΰ Σκοπελίτου λογίου Καισαρίου Δαπόντε, στίχοι
ιθ ' έκ τοΰ ανεκδότου ποιήματος «βίβλος βασιλειών», σωζομένης έν ταϊς έν
'Αγί<ο ’Όρει Μοναϊς Ξηροποτάμου καί Λαύρας (Ξηροποτάμου τόμ. Β' σ.
205 Πρβλ. καί Σ. Λάμπρου Κατάλογον τών χειρογράφων τοΰ άγιου ’Όρους
έν λέξει Καισάριος Δαπόντες τόμ. Β'.)
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Με τά σεντούκια πλήν μικρά, προ δέκα χρόνων τώρα
έχέρσωσε καί Κωνσταντής Κάλφας—Καλή του ώρα—
άπ’ τους Π & 6 ά τ α ς τό χωριό ήτανε δ καλός μου
καί είς τά 'Έ ξ ί . Μ ά ρ μ α ρ α κάθουνται γνώριμός μου.
Τοΰ βασιλέως Μουσταφά (3) τοΰ νΰν τοΰ τελευταίου
δαπάνη τε καί προσταγή....................................................
’Από τήν Βλάγκα δε έξω απ’ τό τειχίον1

(1) «Λόγιος Έρμης» 1817 σ. 225-227.
(2) Ίδ έ παρά Γ. I. Παπαδοπούλφ Συμβολαί εις τήν Εκκλησιαστικήν μουσι
κήν, ΆΌ·. 1891 σ. 333-335.
(3) 1757-1781.
Τό ποίημσ έδημοσίευσεν ό κ. Μ. I. Γεδεών έν τόμφ Γ' τοΰ Λεξικού 'Ιστορίας
καί Γεωγραφίας Σ. Βουτυρά, Κωνσταντινοΰπολις 1881 σ. 1123.
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έχέρσωσε την θάλασσαν και έκαμε χωρίον,
θάλασσαν έβδομήκοντα και δυο χιλιάδες
Πήχες, καθώς μέ έλεγε, θαύμα είς τούς Καλφάδες.
Πλάτους και μάκρους μέτρημα, ώς ξεΰρουν κα'ι μετροΰσι
οι κτίσται τά σπητότοπα και τά ’πηχολογούσι.
Τοϋ έκτισε δε κα'ι τζαμί' για τοΰ τζαμιού την χρείαν
’Έκαμε τούτο τό χωριό καί την ζωοτροφίαν».

ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ

ΘΡΑΚΩΝ

Εΐπομεν έν σελ. 14 δτι κατά την έπανάστασιν έδρασαν καί Θράκες ικα
νοί' έπιτυχόντες νυν εγγράφοις άναφερομένοις είς τούς έν Ά θήναις — διότι
έγκατεστάθησαν καί έν Σύρω—παροίκους Θράκας, Σέρβους καί Βουλγά
ρους, οϊτινες άπετέλεσαν ίδιον συνοικισμόν, δημοσιεύομεν εκ τού γραμματοφυλα^ίου τού αοιδίμου Άδριανουπολίτου καθηγητού τού Πανεπιστημίου
Στεφάνου Κουμανούδη καί έθνοφύλακος, δωρηθέντος είς την "Ιστορικήν
καί Εθνολογικήν Εταιρείαν τής "Ελλάδος καί δημοσιευθέντος έν τψ
αυτής (Νέα σειρά 1928 τόμ. Α ' τεύχος β' σ. 131-137).
α') Έ τε& β-ϊολή Έ πα,μ,ε& νώ νδα. Α ε λ ^ γ ε ώ ρ γ ν ι 5
’Αξιότιμε φίλε (1),
Διαμένων είς Πατήσια έλαβα τήν έπιστολήν σας καί τήν εσώκλειστον
τού αδελφού σας (2) περιέχουσαν σπουδαίας πληροφορίας, ών τήν αξίαν αύξάνουσιν αί σημεριναί περιστάσεις. Διά ταύτα σάς ευχαριστώ.
Δεν σάς επέστρεψα εγκαίρως τήν είρημένην έπιστολήν, διότι σκοπόν1
(1) Στέφανε Α. Κουμανούδη (τον βίον τούτου ίδέ έν τοϊς λογίοις σ. 151 έξ.).
(2) Ούτος έλέγετο ’Ιωάννης Α. Κουμανούδης έγκατασταθείς έν Βελιγραδίω
είτα δπου καί άπέθανε τή 21 ’Οκτωβρίου 1866. Τούτου απόγονος είναι ό νϋν υ
πουργός έν Σερβίρ.
Τήν δωρεάν είς τήν ιστορικήν καί έθνολογικήν εταιρείαν έκαμεν ό υιός τοΰ
καθηγητού Πέτρος.
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ειχον κατά την πρώτην έπίσκεψιν νά άναγνώσ'ω αυτήν προς την Α. Μ. (1).
Τοϋτο δμως δΰνασθε νά πράξητε καί υμείς, εγώ δε σάς προτρέπω φιλικώς
νά μη διστάσητε.
Σάς άσπάζομαι

ό φίλος σας
Ε. ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ

Δευτέρα 1866.
β') Α ρ ι θ μ ό ς

Ή επί τοΰ συνοικισμού των Θρφκοβουλγάρων καί Σέρβων επιτροπή.
Βέβαιοί δτι ό κύριος Στέφανος Κουμανοΰδης ,Αδριανουπολί[της] εζήτησε καί ένεγράφη εις τον δήμον των συνοικιζομένων Θρφκοβουλγαροσέρ ·
βων καί απολαύει εντεύθεν των παρά τής κυβερνήσεως υπέρ τοΰ συνοικι
σμού χορηγουμένων δικαιωμάτων.
Έ ν Ά θήναις την 4 Απριλίου 1851
Ή Ε πιτροπή
(Τ. Σ.)

'() προσωρινός πρόεδρος
ΕΥ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ
Β. ΚΟΚΚΙΝΙΑΔΗΣ
Γ. Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (2)

γ') fO πρόεδρος τής έπι ταϋ συνοικισμοί των <·>ρα.κοβουλγάρων κί/.i 2£έρ6ων επιτροπής των οικιστών (3).
Προς τον Κύριον Στέφανον Κουμανοΰδην,
Έ ν τή σημερινή συνεδριάσει ή επιτροπή τοΰ συνοικισμού των ΘΒΣ,
εκτιμώσα τήν φιλοπατρίαν καί ικανότητά σας, σάς εξέλεξε παμψηφεί οίκι(1) Τόν βασιλέα Γεώργιον τον Α' (1863-1913).
(2) Ή κατάσχασις ομοιάζει πρός τήν των σημερινών προσφύγων Μ. ‘Ασίας
καί Θράκης.
(3) 'Η επιτροπή, κατά σημείωσιν τοΰ Καθηγητοϋ Κουμανόύδη - συνεκροτήθη
υπό των: Χατζή Χρήστου Μαυροβουνιώτη προέδρου, Εύ Πετρίδου Θρφκός ταγμα
τάρχου τής φάλαγγος είτα προέδρου, Ίσχομάχου(α) δικηγόρου, Ν. Πανταλέοντος,
Δ. Κυριακίδου Βυζαντίου τμηματάρχου τής Οικονομίας, Δ. Μαυροκορδάτου πρω
ία) Ούτος ήν πατήρ τοΰ εκ Στενημάχου συνταγματάρχου τοΰ ίππικοΰ Ίσχομάχου.

Έ γγραφα έπίαημα Θρακών
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στήν τού συνοικισμού τούτου των πατριωτών μας αντί του παραιτηθέντος
Γεωργίου Χρυσοβέργη οίκιστοΰ. Συγχαίροντες υμάς διά τό νέον τοΰτο δει ·
γμα της προς υμάς δικαίας ύπολήψεως των πατριωτών μας, πεποίθαμεν δτι
θέλετε δεχθη τον διορισμόν σας τούτον και θέλετε συντελέσει διά τών φώ
των κα'ι τής προς την πατρίδα αγάπης σας εις τήν πρόοδον καί άποπεράτωσιν του κοινωφελούς τούτου έργου τής άποκαταστάσεως τών πατριω
τών μας.
Ά θήναι τήν 4 Απριλίου 1851.
fO π ρ οόω οινός πρόεδρος
*0 π ροσ ω ρινός γ ρ α ρ ^ α τ ε θ ς

ΕΥ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Ν. ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Περίεργος είναι ή σφραγίς τής επιτροπής τού συνοικισμού Θρμκοβουλγαροσέρβων. Αύτη στρογγυλή ούσα φέρει εν μέσφ τό fascio (ήτοι τον πέλεκυν άμφίστομον μετά δεσμίδος ράβδων, σημείον ενώσεως), αριστερά τριήρη κάτωθι τής οποίας ή λέξις : Θρακών, δεξιά ό'ρος έξ οΰ άναθρώσκει κα
πνός καί κάτωθι τήν λέξιν Σέρβων, κάτω δε τού πελέκεως λέοντα μετά τής
λέξεως Βουλγάρων. ’Ά νω θι δέ αυτού τήν λέξιν : Οικισταί (1).1

τοδίκου, Γ. Πτολεμαίου Βυζαντίου μοιράρχου, καί Κ. Γαλάτη. Συμπληρωματικά δέ
μέλη ήσαν: Σταυρής Παπαλαύρίτης Ραιδεστηνός λοχαγός τής φάλαγγος, Ν. X. Ίγγλέσης Συληβριανός έμπορος. ’Αθανάσιος Σταύρου εφαπλωματοποιός, X. ’Ιωσήφ
λοχαγός τής φάλαγγος καί Βαλσαμής Κοκκινίδης φιλιππουπολίτης ενωμοτάρχης
τής χωροφυλακής
(1) *0 συνοικισμός έγένετο περί τό ύπουργεΐον τών Στρατιωτικών.

ΛΙ ΣΚΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ
Γ ΡΗ ΙΌ ΡΙΟ Υ ΤΟΥ Ε' ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΤΟΥ Τ ' (1)
(Α ί «ίν.ταΐ τ ο ν "Α οον αό^ια (5' · ό Π α ρ ά δ ε ισ ο ς *Α·πόί·π«<ί|*α)

Έ χει τούς είδανάχουνε στή μέση τους, σε "θρόνο,
Θρόνο διαμαντοκόλλητο τον άγιο εκείνον
Τον πατριάρχη στή σεπτή πόλι των Κωνσταντίνων,
Στεφανωμένο με δαφνιάς ένα μεγάλο κλώνο.
Τούς εύλογάει κι5 άρχισε μέ δάκρυα νά λέη
Τής Κωνσταντινουπόλεως των σκυλομουσουλμάνων
Τές εκβιάσεις και σφαγές των Τούρκων των τυράννων
Καί τή σκληρή κρεμάλα του. Καί χαίρεται καί κλαίει...
«*Ητον ή πρώτη τ’ ’Απριλίου κοντά στή χαραυγοΰλα.
» Τούρκος Δερβίσης άπιστος στο μιναρέ φωνάζει
» καί προσκαλεΐ τούς Τούρκους του στο σκοτωμό καί σφάζει
» τό σίδερο εδώ κι’ εκεί... Τί φρίκη!... Τί τρεμούλα.
» Γέμισε από πτώματα τών Χριστιανών ή Πόλι.
» Τζακίζουν θύραις, μπένουνε στα σπίτια καί σκοτώνουν
» δπου κι’ αν εύρουν Χριστιανό, καί πανταχού απλώνουν
» Τή βία καίτό θάνατο οι Γενιτσάροι όλοι...
» ’Ακούονται όλολυγμοί, καί κοπετοί καί θρήνοι.
» Βλέπουν σφαγμένα τά παιδιά οί δύστυχες μανάδες,
» Ό άνδρας τή γυναΐκά του, κλαΐνε. Ά λλ’ οί φονιάδες
» Δεν άκουγαν. Καί δ Μαχμούτ τότε παραθαρρύνει.
» Προστάζει τον ακράτητο όχλο τών Χριστοφόνων
» εκείνα τά αδάμαστα τού Κορανίου κτήνη,
» Τά τόσα κακουργήματα τότε νά παρεκτείνη
» Νά βάλουν καί στούς κληρικούς τον βρόχον καί τον φόνον.
(1) Κ. Κρυστάλλη. "Εργα, ποιήματα πεζά. Έ ν Ά θήναις 1911. Έγράφη τφ 1886.

A l OHiai τών πατριάρχων

» 'Αρπάζονται οί κληρικοί, σκοτώνονται κρεμιώνται
» Και αποκεφαλίζονται, πνίγονται. "Αλλοι φεύγουν
» Πλήν δσοι απ’ τον σκοτωμό δεν μπόρεσαν νά εβγουν
» Ά π ό τούς Τούρκους σφάζονται, στο πέλαγο πετιοΰνται.
» Σά λυσσασμένοι τα σκυλιά, τά τέκνα τού Δερβίση
» Έσκότωναν, οί άπιστοι' σαν πεινασμένοι λύκοι,
» Πού μπένουνε στα πρόβατα, σκορπίζουνε τί φρίκη!
» Πέρασαν μέρες κ3 ή σφαγή δέν είχε ακόμα σβύσει,
» Ή ρ θ ε ή ένάτη τ3 Άπριλιού, Σάββατο τό Μεγάλο,
» Ξημέρωσε καί νύχτωσε—νύχτωσε κ3 ή ζωή μου.
» Πήγα τον ’Όρθρο στο ναό, κάμνω την προσευχή μου,
«Χριστός Άνέστη» άρχισα μέ τούς πιστούς νά ψάλλω.
» 3Αναστηθήτω ή Ελλάς ! εύχόμην. Κοινωνάω
» Τά άχραντα μυστήρια, τά τέκνα μου βλογάω
» Κ3 έξαφνα βλέπω τήν Τουρκιά τριγύρω τού ναού μου.
» Τή λειτουργία σκόλασα. Μέ πέρνουνε μ3 αρπάζουν,
» Μέ κλείσανε, στη φυλακή, τά σίδηρα μού βάνουν.
» Μέ δέρουν, άλλοι μέ χτυπούν, άσχημισμούς μέ κάνουν,
» ’Άλλοι μέ μαστιγώνουνε, καί άλλοι μέ χλευάζουν.
> Τέλος μέ βγάζουν, μ 3 οδηγούν μες στά Πατριαρχεία.
» Μέ φέρνουνε στη μεσανή τή θύρα πού μεγάλη
» Τριχιά κρεμώντανε. Μ3 αυτήν μού δέσαν τό κεφάλι
» Ά π 3 τό λαιμό. Καί ή ψυχή μου πέταξεν αγία».
Τον λόγο δέν άπόσωρε. Ά π 3 τό πλευρό του τότε
Σηκώθηκε τής πόλεως τ3 Άδριανού ό ήρως
Καί λέγει' «Μήπως κ3 εις εμέ δέν έπεσεν ό κλήρος
* Κρεμάλας; Δέν μέ κρέμασαν άνομοι στρατιώται;»
» ’Αντίκρυ του, σαν όμορφο άγαλμα τού Φειδίου
» Καθότανε σέ μάρμαρο εκείνος ό μεγάλος
» Τής Αλαμάνας ήρωας, σαν Λεωνίδας άλλος
» 'Ο Διάκος, δ καταστροφεύς κ3 εχθρός τού Κορανίου.
Κώάτας Κ ρ ν ϋ τ ά λ λ η ς
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ΕΙς τής Θράκης τήν ένδοξη χώρα
σέρναν μάγισσαις μάγο χορό
μά έφΰσηξ3 αγέρι ψυχρό
και σκορπίσθηκαν τώρα.
Κα'ι μια μάγισσα μένει κρυμμένη
3στή δροσάτη θαμμένη σπηλιά,
που δεν φτάνει ποτέ άντηλίά
και πιστή περιμένει.
Τό φυλάγει καλά τ3 ακρογιάλι
άγρυπνά γΐά νά δΐώχνη θερίά,
ποΰ πλακώνουν ψηλά ’στο Βορείά
μέ βοή κα'ι μέ ζάλη.
ΚΓ άλλαις μάγισσαις γύρισαν τώρα.
—Ποίός χτυπά τό ραβδί τ3 άργυρό ;
Μαγικό γΐά νά συρουν χορό,
ήλθε πάλιν ή ωρα !
Θ’ αληθέψουνε ό'νειρα αγία
τά ψηλά θ 3 αντηχήσουν βουνά,
και. μέ χίλία βαρειά 'Ωσαννά !
θά λυθοΰνε τά μάγια.
f

’Αλεξάνδρα Π απα δοπουλου

3Εποιήθη έν Σηλυβρία τω 1899 όπου ή ποιήτρια διηΰθυνε τό παρθεναγωγειον, ψάλλεται δέ κατά τό <·\Λπό ηλύγαις ή Κρήιη ζωσ|ΐένη».

•. ρ

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ
Ε ΙΣ ΤΗ Ν Λ Α ΪΚ Η Ν

ΣΤΙΧ Ο Υ ΡΓΙΑ Ν

ΕΙς τον Β' τόμον των Θρακικών (Σελ. 207—211) έδημοσιεύθη έμμε
τρος έξιστόρησις τοϋ διωγμοί) των χωρίων Σοφίδες (1915) εκ στίχων 181.
Παρόμοια ςίσματα φαίνεται έφιλοτεχνήθησαν και διά τούς διωγμούς των
άλλων χωρίων. Άπεσταλείσας παρά τής Κας ’Ελπινίκης Σαραντή Σταμοΰλη
δημοσιεύομεν τάς αφηγήσεις των διωγμών των χωρίων Σιμιτλή κα'ι Σκο
πών τής διοικήσεως Σαράντα ’Εκκλησιών. Πολλοί στίχοι είναι δμοιοι μέ
τούς προηγουμένως δημοσιευθέντας. ’Επίσης δημοσιεύεται και στιχούρ
γημα διά τήν κατά τον πόλεμον στέρησιν τροφίμων, άποσταλέν παρά τής
ιδίας Κυρίας.
Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΣΙΜΙΤΛΗ. (1913)
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’Ακούσατε τοΰ Σιμιτλή θλιμμένη ιστορία
δταν ό χρόνος γνώρισε ’νιακόσια δέκα τρία.
Μέσα στής Θράκης τό χωριό το κοσμοξακουσμένο
ενα ήταν τό Σιμιτλή μέ σπήτια φημισμένο.
Είχε λεβέντες μέ καρδιά, κι’ αξίας παλληκάρια
ανδρειωμένα κι’ ώμορφα περήφανα λιοντάρια.
Γ ι’ αυτό καί Τούρκοι βάρβαροι τρέχουν απάνω κάτου
καί βάλαν άσπλαχνη βουλή, νά σβύσουν τό όνομά του
Τρεις μέρες είχαν Πασχαλιά, χαρά καί πανηγύρι
καί είχαν όλοι χριστιανοί γλέντι κσ'ι τίρη λύρη
Μά τήν Τετάρτην τό πρωί στάς δεκαφτά τ’ άπρίλη
άπό τοΰ λόφου τήν κορφή ήλθαν αντάρτες χίλιοι’
Χίλιοι αντάρτες ήλθανε μέ φλόγες φορτωμένοι
για νά χαλάσουν τό χωριό, οί τρισκαταρσμένοι.
*Αχ! οί καϋμέν’ οί χριστιανοί στην ανθισμένη φύση
άπό τον ύπνο τό γλυκύ σάν είχανε ξυπνήση
Μέ τρόμο αίφνης είδαμε αντίκρυ πανωάειό τους
τούς Τούρκους όπου ήλθανε νά κάψουν τό χωριό τους.
Πέφτουν τά βόλια σά βροχή, τά σκάγια σάν χαλάζι
καί έλεγες πώς ό ούρσνός αστροπελέκια βγάζει
Χάσαν οί μάνες τά παιδιά τά μικοοχαϊδεμένα
καί τά παιθιά τις μάννες των, έχασαν τά καϊμένα.
— Ή κάθε μιά άρχίνησε τήν τύχην της νά κλαίη
καί μιά τήν άλλη έλεγε καί μιά τήν άλλην λέγει:
Τ ’ ειν’ ό καπνός που φαίνεται, τ’ είν’ ή βροντές π ’ άκ.οΰμε,
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τ’ είν’ ή μαυρίλα ή πυκνή αντίκρυ πού θωρούμε
Μην μπήκαν οί καλλικάντζαροι καί ρίχνουνε κανόνια,
μή βγήκαν απ’ τόν Τάρταρο τοΰ "Αδου τα τελώνια
Δέν βγήκαν καλλικάντζαροι καί ρίχνουνε κανόνια
δέν βγήκαν απ’ τόν Τάρταρο τοΰ "Αδου τά τελώνια;
μόν’ ήρθαν Τούρκοι βάρβαροι κι* αυτοί μας πολεμούνε
καί τό δικό μας τό χωριό ζηλεύουν καί φθονούνε.
Ά ϊν τ ’ άδελφοΰλες, φεύγουμε κέ πάμε νά κρυφθούμε
γιατί άν δέν προλάβουμε όλοι θά σκλαβωθούμε.
"Αϊντε κοπέλλες, φεύγετε νά πάτε νά κρυφθήτε
καί μή στά χέρα τ ’ άνομα των Τούρκων σκλαβωθήτε.
’Εμπρός λοιπόν νά φεύγετε σ’ όρμάνη(Ι) φυλαμμένο
νά σώσουμε τό βάπτισμα γιατ’ είναι μυρωμένο.
Κάλλιο μακράν άπ’ τό χωριόν νά ζήσουμε στά ξένα
παρά νά πέσουμε έξαφνα σέ χέρια μολυσμένα.
Σάν πώς άπ’ τ’ άγρια βουνά λύκοι πολλοί σάν βγούνε
καί λυσσασμένοι στών βοσκών τήν μάνδρα καταβοΰνε
Φάγουν τ’ αρνιά τά πρόβατα τά γήδια από τήν στάνη
καί πάνε καί στριμώνονται σέ φυλαμένω ’ρμάνη,
"Ετσι λοιπόν οί χριστιανοί δειλά καί τρομαγμένα
έφευγαν οί καλύτεροι μέσα άπό ένα ρέμμα,
Οί Τούρκοι σάν τούς είδανε μ’ άγριωμένο μάτι
στρίψαν καί κόψαν τό στρστί κόψαν τό μονοπάτι
κανείς μή φύγη καί σωθή, κανείς νά μή γλυτώση
κι’ όλα τά γυναικόπαιδα ήθελαν τά σκλαβώση.
Μά χωριανοί σάν τ’ άκουσαν όλοι αρματωμένοι
ώρμησαν πάνω στους εχθρούς, λεβέντες, ανδρειωμένοι.
"Απιστοι Τούρκοι! σέ Γραικών λημέρια τί ζητείτε—
ρίξατε κάτω τ’ άρματα, Γραικοί παραδοθήτε—
Φύγετε, Τούρκοι, φύγετε, κι’ αλήθεια σάς μιλούμε
κι’ εμείς τούς Τούρκους οί Γραικοί ποτέ δέν προσκυνούμε.
Σ’ αυτή τή λαύρα καί φωτιά σ’ αυτή τή φλόγα πάνω
δυο πατριώτες έλαμψαν άπ’ όλους παραπάνω
'Ο πρώτος ονομάζεται Καμπούρης Παναγιώτης
κι’ ό δεύτερος φημίζεται Σωκράτης Άγατσότης
Ό πρώτος έλαβώθηκε στής λεβεντιάς τήν χάρι
καί τώμειν’ ή λαβωματιά παντοτεινό καμάρι.
ΚΓ άλλος άπό τήν ξενιτηά πού ξάφνω ξεπροβάλλει
έδειξ’ άνδρεία περισσή παλλικαριά μεγάλη.
Δύο ώρες πολεμούσανε, δύο ώρες πολεμούσαν
καί είς τών Τούρκων τά κορμιά τής σφαίρες έσκορποΰσαν
Μ’ αφού πλέον τελείωσαν καί ήσαν τελειωμένα
μπαρούτια, βόλια άμέτρητα, μολύβια μετρημένα
Κ’ ένφ δέν ή μπορούσανε μ’ εχθρούς νά πολεμούνε1

(1) Δάσος. Λέξ. Τουρκική.
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70 μή θέλοντας νά μείνουνε μηδέ νά σκλαβωθούνε
έφυγαν όλοι οι Χριστιανοί υστέρα απ’ τόσα πάθη
κι’ εύχαριστοϋντες τον Θεόν, άπ’ τής καρδιάς τά βάθη
Πού τούς βοήθησε ό Θεός κι’ έφυγαν τιμημένοι
καί γλύτωσαν απ’ τη σκλαβιά τη τρισβασανισμένη.
75 Χρήματα, ροϋχα, πρόβατα, σιτάρι γιά ψωμί
αυτό δεν τό προτίμησαν μονάχα την τιμή.
ΤΩ ! τιμή ’ν’ ή ελευθερία κι’ ελευθερία γιά χάρι
κι' είν’ ή τιμή πολύτιμο λαμπρό μαργαριτάρι
Καλότυχ’ είν’ όσοι τιμή στον κόσμον αποκτούνε
80 καί σαν τή κόρη τοΰ μαθιών προσέχουν καί τιμούνε.
Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (1915)
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Τί ώρα φρικτή, φρικτή φαρμακωμένη
ποϋ ήκουσαν τό διωγμό εκείνοι οί καϋμένοι (1)
Τον διωγμό σάν ακόυσαν δλοι.οί Σκοπιανοί
έπήρανε τούς δρόμους καί τρέχουν σάν τρελλοί.
Έβράδιαζε ή Κυριακή, ξημέρωσε Δευτέρα
φαρμακερή καί θλιβερή ήταν κι’ αυτή ή μέρα.
Έβγήκαν νά μαζεύσουνε δλους των τούς παράδες
καί έτρεχαν σάν τρελλοί μέσα στούς μαχαλάδες(2).
Δίδουν οί άνδρες λίρες, γυναίκες τά φλουριά τους
δίδουν τά ωρολόγια τους καί τά διαμαντικά τους.
Τά πήραν καί τά πάνε στό δικαστήριο
Θεέ μ’ καί Παναγιά μ’ άχ τί μαρτύριο.
’Αρχίζουν καί κτυποϋνε τά άγρια θηρία
δέν θέλουν ωρολόγια ούτε διαμαντικά.
"Εχασαν τον Σιμόπουλο μέσα τό μεσημέρι
δποιον έρώτησαν είπαν πώς δέν τόν ξεύρει.
Στό δικαστήριο έπήγαν κ’ έρώτησαν
είπαν, πώς δέν τόν είδαν πώς δέν τόν ήκουσαν.
Μόνον τό βράδυ ό κόσμος τόν είδανε τόν Σίμο
ποΰ δυό ζανταρμάδες (3) τόν πήγαν έξω άπό τό χωριό
τόν άμοιρο τόν έκαμαν μεγάλο φονικό.
Τρίτη εξημέρωσε, 'μέρα φαρμακερή
κ ι’ άρχισαν πάλιν νά τρέχουν μεγάλοι καί μικροί.
—Δόστε, γυναίκες, λίρες κι’ δχι διαμαντικά 1

(1) Εις τάς 6 Σεπτεμβρίου τοΰ 1915 οί Τούρκοι κομητατζήδες προσεκάλεσαν εις
τό Ελληνικό σχολείο τούς Έλληνας προύχοντας καί τούς είπαν δτι θά τούς διώ
ξουν άπό τήν πατρίδα καί νά τούς πάνε λίρες χίλιες οκτακόσιες, πληρωμή διά τούς
αγωγιάτες.
(2) Λ. Τ. Συνοικίες.
(3) Λ. Τ. Χωροφύλακες.
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νά δούμε νά χορτάσωμεν τ’ άνήμερα θεριά!
Τις χίλιες οκτακόσιες τίς μαζέψανε, τίς παν'
θαρρείς πώς εΐνε κόλλυβα νά καθίσουν νά τά φαν’.
Χάθηκε ό Παπά Κυριάκος ήμερα φανερά
τρέχουν καί τόν ζητούνε μέσα στο μαχαλά,
Στο μαχαλά δεν εύρέθηκε ούτε μέσ’ στο χωρίο,
κρυφά τό είχαν ακούσει, ήταν στο δικαστήριο.
Ό άμοιρος φωνάζει βαθειά, πολύ βαθειά
κι’ εκείνοι έκτυπόΰσαν τά πόδια του βαρυά.
Γιά νά μήν τ’ ακούσουν καί τόν γυρέψουνε
γιατ’ είχανε στο νοΰν τους νά τόν παστρέψουνε.
Τό ακόυσαν οί συγγενείς, τόν ακόυσαν οί φίλοι
πήγαν παρακάλεσαν έδόσαν καί κεφίλη(4)
Τί θέλαν νά τούς δώσουν καί τόν γλυτώσουνε;
Τούς δόκαν πολλές λίρες νά τόνε έσώσουνε.
Θέλουνε τές λίρες, θέλουνε καί τά φλουριά
καί θέλουν νά κρατήσουν τόν δύστυχο παπά.
Τήν ώρα ποϋ έφύγανε πήγαν στη φυλακή
νά τόν άφήσουν ύγιεία τ’ αδέλφια καί δικοί
—Έφέντη. σέ παρακαλούμ’, ή ώρα μας περνάει
δόσε τόν παπά Κυριάκο μας, μονάχος νά μή μένη.
’ Εκείνος σάν τό ήκουσε μέσ’ άπό τη φυλακή,
έφώναζεν ό άμοιρος σά’ νά είχε τρελλαθή.
Δέν γίνετ’ νά μέ άφήσετε δώ μέσα μοναχό.
’γώ τήν ζωήν μου χάνω, εγώ θά τρελλαθώ.
Έφέντη, τούς παρακαλεΐ, ώς νά τούς ποδιαβάση.
—Αύριο στέλνομε τόν παπά, στο δρόμο θά σάς φτάσει.
"Ωρα φρικτή, ώρα κακιά, ιορα κατηραμένη
ποϋ εμεινε στή φυλακή στή πάντα λασπωμένη.
Ξημέρωνε Τετάρτη κι’ έξω άπ’ τό χωριό
έγέμισεν αμάξια, δέν εΐν’ ένα καί δυο
μόν’ είναι οκτακόσια δλα γιά τό Σκοπό.
Πό δυο καί τρεις φαμίλιες στή κάθε άμαξα,
διέταξαν καί τά ρούχα νά τά πάν’ στή έκκλησιά.
Τριπόδια καί καθέκλες, καθρέπτες καί μπορά,
σεντούκια δλογέματα τά πάν’ στή έκκλησιά.
Γέμισεν ή έκκλησιά, γέμισαν τρία σχόλιά
κι’ ακόμη δέν εύκαίρωσαν τόν έ'να μαχαλά.
Τέλος γεμάτα σπίτια όλοι άφήσαμε,
ρακιά, κρασιά, καζάνια δέν τά έγγίσαμε,
Πρόβατα άφήσαμε σουργιά, άγέλες τ’ άγελάδια
’φήκαμ’ αμπέλια ατρύγητα ’φήκαμ’ γεμάτ’ αμπάρια.
Δυο καί τρεις γειτόνοι πήρανε έ'να αμάξι
καί τί θά πρώτο βάλουν ροϋχα καί φαγητά;

(4) λ. τ. έγγυητή.
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Γρηές δεν περπατούνε, ούτε μωρά παιδιά
70 ποιος θά πρωτοκαθήσει έπάν’ στόν άραμπά ; (5)
Την δέκα Σεπτεμβρίου ήμέρϊ| Πέμπτη
μαύρη ήταν δλη καί μαύρος ούρανός
Τά σπίτια δλα έτριξαν κι* ή πόρτες συχνοκλούσαν
κι’ αυτά τά παραθύριά μάξ μόνα τους έκτυπούσαν,
75 Τά δένδρα δλα σάλευαν, θαρρείς πώς έθρηνοΰσαν
καί τά πουλιά επάνω τους μάς πι.κροκελαϊδοΰσαν.
«Πού ^ά σάς πάνε δύστυχοι, ποιόν δρόμο θά διαβήτε ;
γεμάτα σάν τά σπίτια σας πούποτε δέν Ό'ά βρήτε.»
Μεγάλ’ άνεμοζάλη, φουρτούνα φοβερή
80 μάς είχε ξεριζώσει, δέν άφισε κλωνί.
Μαύρο σκοτάδι πλάκωσε. "Ωρα μάς φώναζαν οκτώ
αΛίά φ νγ ετ ε ό λ ο ι μέιί’ ά πό τό Σκοπό».
Στήν άκρη πού μάς βγάζανε, θεέ ελεημοσύνη ! (6)
μάς άναψεν μέσ’ τήν καρδιά τό πειό μαύρο καμίνι.
85 Τέσσερες ανθρώπους κράτησαν μέ γέλασμα μεγάλο
κι’ άπ’ αύτό χειρότερο στον κόσμο δέν εΐν’ άλλο.
Πελοπίδας καί Ζαφείρης καί ό Θεόδωρος μαζΰ
ήταν κι’ ’Αριστόδημος ό Κωνσταντόπουλος μαζύ.
Ή γυναίκες τούς αγκαλιάζουν, τούς κλαϊνε τά παιδιά
90 κι’ εκείνοι έφωνάζουν δέν θά σάς διοΰμε πείά.
"Ωρα φρικτή, ώρα κακιά, ώρα καταραμένη, (7)
ανδρόγυνο έχώρισεν παιδιά ή ειμαρμένη.
’Αλλ’ είναι γληγορότερον νά τούς έλευθερώση
ό Παντοδύναμος Θεός κι’ υπομονήν νά δώση.
95 Τήν ώρα πού μάς βγάζανε τ’ αμάξια εις τήν άκρα
τά σπίτια μας έβλέπαμε μέ δακρυσμένα μάτια.
ΤΑρά γε θά γυρίσουμε νά τά ξαναϊδοΰμε (8)
ή εις τό μέρος πού μάς πάν’ τον τάφον μας θά βρούμε ;
’Αλλά άπ’ τά σπήτια χειρότερη ήταν ή έκκλησιά
100 τήν ώρα πού έφεύγαμε έγέμισε θηριά.
’Ακόμη δέν προφθάσαμε γιά νά βγούμε
καί τί άκούμε; Τά θεριά κτυποΰνε τήν καμπάνα.
Θεέ μου, δόσ’ υπομονή καί δύναμι εις δλους (9)
λυπήσου, εύσπλαχνίσου, πού είν’ τά μικρά στούς δρόμους.
105 Γιατί γυναίκες καί παιδιά, άνδρες μιαροί μεγάλοι
στούς δρόμους δλοι εϊμεθα μαζύ μ’ άνεμοζάλη.
Έβράδυασε, ένύκτωσε καί ακόμη περπατούμε, (10)
(5) Λ. Τ. "Αμαξα.
(6) "Ορα «Θρςικικά» Β' σ. 208 στίχ. 40-41.
(7) Αυτόθι στ. 42-15.
(8) Αυτόθι στ. 47-51.
(9) Αύτ. στίχ. 53—57.
(10) Αύτ. στίχ. 62—63.
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άλλά και κατά που μάς παν’ δλοι μας αγνοούμε.
Τέλος έπερπατούσαμε ακόμη λίγη ώρα
110 και βλέπουμε από μακρυά νά φέγγουνε τά σπίτια
Ή ταν ή Γέννα π ’ έφεγγε, άλλ’ όταν είχε μάθει,
πώς όλο τό Σκοπό περνά, τό φως της είχε χάσει. (11)
"Εξω άπό τήν Γέννα μάς άφησαν διά νά κοιμηθούμε
άλλά σ' αυτήν δεν άφησαν ούτε νερό νά πιούμε.
115 Πρωΐ πάλιν μάς σήκωσαν καί δρόμον περπατούμε
μέ κόπον καί μέ βάσανα Μπουνάρ Χισσάρ περνούμε.
Βγήκαν γυναίκες καί παιδιά διά νά μάς θρηνήσουν'
άλλά δεν τούς έπέτρεψαν ούτε νά μάς μιλήσουν.
Μόν’ όταν έπερνούσαμε έπαιζαν τά βιολιά,
Γ.Ό έπαιζαν τά νταβούλια μέ γέλοια καί χαρά.
Μπουνάρ Χισσάρ άφήνουμε καί δρόμο περπατούμε,
τά πόδια μας αρχίσανε πάλι νά σταματούνε.
Τέλος μάς σταματήσανε λίγο ψωμί νά φάμε
καί πάλιν μέ τά δάκρυα στον δρόμον μας νά πάμε.
125 Περνούμε δρόμο άρκετό τά πόδια μας θρηνούμε
καί είς τάς τρεις τής νυκτός μάς άφισαν νά κοιμηθούμε.
Γιά στρώμα είχαμε τήν γή, τά χόρτα μαξιλάρι, (12)
τον ουρανό γιά πάπλωμα, τον χάρο νά μάς πάρη.
Πρωΐ πάλι μάς σήκωσαν πάλιν οί ζανταρμάδες
130 τ’ αμάξια έχωρίσανε είς τέσσερες μαχα?„άδες.
Γιά νά τά βάλουν στή σειρά τ’ αμάξια όλα θέλουν
μεγάλη ζάλη γίνεται, πολλά κακά μάς φέρουν.
Πάλιν τ’ αμάξια άρχισαν όλα νά προχωρούνε,
γυναίκες καί πολλά παιδιά άρχισαν νά πατούνε.
135 "Αλλη γυναίκα φώναζε, άλλο παιδί θρηνούσε
άλλο αμάξι έπερνε πόδια καί προχωρούσε.
Μητέρα γύρευε παιδί, καί τό παιδί μητέρα,
πικρές φωνές κάθε στιγμή γέμιζαν τον άέρα.
Μιά μητέρα δύστυχη είχε παιδί στά στήθη,
140 τήν πήρ’ ό ύπνος ό γλυκός κι’ αύτή άπεκοιμήθη.
Τ’ άμάξι έπροχώρησε κι’ αυτό έπεσε κάτω
άμέσως καί τό δύστυχο βρήκε τον μαύρο τάφο.
Ά πό οθωμανικά χωριά περνούσαμ’ άπό μέσα
καί όλοι μάς περιγελούσανε καί όλοι μάς γελοΰνε.(13)
145 Τέσσαρες νύκτες περάσαμε μέσα στή έρημία
τήν πέμπτη νύκτα μάς είπανε θά πάμ’ είς πολιτεία.
Τήν πέμπτη νύκτα ήταν σωστό, έφθάσαμε είς Τσόρλο
διαταγή όμως φρικτή νά πάμε άπ’ άλλον δρόμο.
Τόν δρόμο μας άλλάξανε, σέ' έρημον μάς πάνε
(11) Αύτ. στίχ. 64—65.
(12) Αύτ. σελ. 208-209 στιχ. 70-82.
(13) Α ύ τ . σ τ ί χ . 101—106.
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150 κι’ ώρα τρεις της νυκτός σταματήσαμε νά φάμε.
Άψοΰ δέ πάλιν φάγαμε, πέφτουμε νά κοιμηθούμε(14)
μέ πίκρες καί με βάσανα τά σπήτια μας ξεχνούμε.
Πρωί πάλιν μάς σήκωσαν μάς βάλαν στή σειρά,
μάς λεν’ δτι τό βράδυ θά πάμε στή Ηράκλειά;
155 Μια μέρα έπεράσαμε χωρίς χωριό νά διοΰμε(15)
σταμάτησαν τά πόδια μας δρόμο νά περπατούμε.
Τέλος τό βράδυ φτάσαμε είς τήν Ηράκλεια
άλλά καί εκεί, Θεέ μου, είνε πέντε χωριά.
Σοφίδες, "Αγιο Στέφανος, Τουρλιά καί Σαμακόβι
160 μαζύ ήταν καί τό Σκεπαστό, μιά τύχη εϊχαμ’ δλοι.
Περάσαμε κι’ άπό εκεί καί δρόμο περπατούμε
καί είς Σουλτάν Τσιφλίκ (16) μάς έφεραν δπου καί κατοικοΰμε(17)
Στήν άμμο μάς απλώσανε, στο κύμα τής θαλάσσης,
τρομάζεις τό απέραντο νερό νά τό κυτάζης.
165 Θάλασσα, πού δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις
πιέ τά δάκρυά μαΓ πλατύτερη νά γίνης.
Δύο τρεις ημέρας ήμεθα στήν άμμο απλωμένοι
κατόπι είς γιουρτχανάδες’(18) έμπήκαμε οι καϋμένοι.
Άλλους τούς πάν’ είς Όμουρδζά τσιφλίκι, μέ μαύρα δάκρυσ
170 καί οί πλούσιοι ηύραν σπίτια στή Ήρά) λεία.
’Εδώ ποΰ'μάς έφέρανε έτάζανε ψωμί
κι’ οί άνομοι δεν έδωσαν ούτε βουκιά ψωμί.
Γιά δρκο μάς έδόκανε τήν κάθε μιά ψυχή,
τριακόσια δράμια στάρι καί δχι ψωμί.
175 Πέρνουνε ή γυναίκες τά ρούχα τά καλά
κρυφά πάνε νά τά πουλήσουν μέσ' τήν Σηλυβριά. (19)
—Είθε ό Πανδοδύναμος νά μάς έλευθερώση
μικρή μεγάλη κι’ άμοιρη καρδία νά ήμερώση.
Γιατί είνε μέγας ό Θεός, αυτά πού μελετάμε :
180

« Π ά λ ιν υιέ χ ρ ό ν ο υ ς μ έ κ α ιρ ο ιτς π ά λ ι δ ικ ά μ α ς Θ ανε».

Είς τό Σουλτάν τσιφλίκ’ καθήσαμε πενήντ’ οκτώ ήμέρες,
έπειτα ήλθε διαταγή νά χωρίσουμε ό καθ’ ένας.
’Άλλους τούς πάν’ είς Ηράκλεια καί άλλους είς Τσορλοΰ
καί άλλους μέ βαπόρια τούς πάν’ στ’ άντικρυνά. (20)
185 Σουλτάν Τσιφλίκ αφήσαμε, γλυτώσαμε τήν πείνα
έξω άπό τήν Τσορλοΰ φθάσαμε μάς κάνουν καραντίνα
Ή καραντίνα ήτανε δύο ώρες μακρυά,
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Αύτ. στίχ. 108—109.
Αύτ. στίχ. 110—111.
Χωριό παραθαλάσσιο μεταξύ Σηλυβρίας καί Ήρακλείας.
«Θρφκικά» Β' σ. 209 στιχ. 121-127.
Κτίρια δπου έκαμναν τά γιαούρτια.
«Θρακικά» IV σ. 210 στιχ. 130-133.
Αύτ. σελ. 146 147.
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ξεφόρτωσαν τά ροΰχά μας μέσα στή ερημιά.
Στήν Τσόρλου όλοι έτρεχαν αμάξια για νά βρούνε,
130 τά ροΰχα νά φορτώσουνε γιά νά μή βράδυαστοΰνε,
• ’Αλλά, πολλοί έξημερώθησαν έκεΐ στή καραντίνα,
τους έδερνε τό κρύο, ή βροχή, τούς έδερνε ή πείνα.
Ή καραντίνα έγεινε χωρίς καμμιά άρρώστεια
μόνον νά μάς παιδεύουνε, γιά νά μάς πάρουν γρόσια.
195 Μέ πίκρες καί μέ βάσανα, μέ δάκρυα καί πείνα
δλα τά χωριά περάσαν από τήν καραντίνα !
Τέλος μάς έρρίξανε όλους μεσ’ τήν Τσόρλου
κανέναν δεν τον έμελλε γιά νά μάς πάν’ άλλου.
Τά σπίτια όλα γέμισαν, τά μαγαζιά, σχολεία,
200 έγέμισαν οί δρόμοι ως καί ή εκκλησία.
Τούς δρόμους όλους τρέχουν, τά ροΰχά τους πωλοϋν,
παράδες γιά νά πάρουν ψωμί διά νά βρουν,
Τ’ άλεΰρι δέκα γρόσια έχει ή οκά
π’ εκείνο τό πωλοΰνε μέ τον βεσικά. (21)
205 Τήν ’μέρα ένα ταγήνι (22) δίδουν μισή οκά
μάς πέρνουν δύο γρόσια στήν κάθε φαμιλιά.
Γιατί πολλοί άπέθνησκαν στους δρόμους πού γυρνοϋσαν
άπό τήν πείνα έπεφταν καί άλλοι λιγοδ-υμοϋσαν.
Χωρίς θυμίαμα καί κερί, χωρίς παπά τούς θάφταν,
210 γυναίκες τούς σηκόνανε καί μοναχές τους σκάπταν.
Τσόρλου σκληρή, Τσόρλου πικρή, Τσόρλου φαρμακερή!
έχώρισες αδέλφια, μητέρα άπ’ τό παιδί!
Γιατί πολλοί ποθάναν ’πό κρύο κ’ άπό πείνα
κι’ όλοι έφευγαν μακρυά νά βρουν ελευθερία.
215 ΟΙ πλούσιοι έταξαν παράδες καί έπέρναν βεσικά
καί οί. πτωχοί πουλοΰσαν τά ροΰχα στά τσαρσιά, (23)
“Αλλοι έφυγαν στήν Πόλι καί άλλοι στά Ελληνικά
κι’ άλλοι στήν Ρουμανία-νά φάν’ χορταστικά.
'Υ π ό Σ κ ο π ια ν ή ς κ ό £ η ς

Η

ΠΕΙΝΑ.

Στά χίλια ένιακόσια έτος δέκα έξη
Τουρκία έβουλή-θηκε τον κόσμό νά παιδέψη.
Έβουλήθηκαν οί Τοΰρκοι καί οί Όθιομανοί
νά παιδέψουν τούς άνθρώπους, όλους τούς Χριστιανούς.
5 Δεν μπορώ νά σάς έγράψω τί παιδεία φοβερή

(21) Λ. Τ. δελτίον.
(22) Λ. Τ. σιτηρέσιον
(23) Λ. Τ. ’Αγορά.
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ποΰ παιδεύουν τις άνθριόποι καί μεγάλοι καί μικροί.
Θέλω νά σάς διηγηθώ τά βάσανά μας δλα,
μά άν τά γράψω στό χαρτί, δέ θά τά πάρ’ ή κόλλα
Νά ήταν ουρανός χαρτί κι’ ή θάλασσα μελάνη
λά έγραφα τά πάθη μας καί πάλι δέ μέ φθάνει.
Τά πάθ'η μας άν βουληθή κανείς γιά νά τά λέγη
πρέπει ή γλώσσα νά λαλή καί ή καρδιά νά κλαίγη.
ΙΙρώτη σάς κάνω τήν αρχή τά πάθ'η μας νά λέγω
πήρα κοντύλι καί χαρτί, νά γράφω καί νά κλαίγω,
θέλω νά σάς διηγηθώ δλα τά βάσανά μας
νά φανερώσω τά κρυπτά ποΰ έχει ή καρδιά μας.
"Αν σάς είπώ καταλεπτώς δλη τήν ιστορία
θά μείνετε εκστατικοί, δλοι σέ απορία.
Πώς λοιπόν νά άρχινήσω τώρα νά σάς διηγηθώ
δπου νυϋς μου δεν τό φθάνει τέτοιον κίνδυνο φρικτό.
"Ας άφίσω τ’ άλλα δλα νά σάς πώ γιά τό ψωμί
δπου υποφέρουν κόσμος, μέρα νύχτα νηστικοί.
Σεισμούς, πολέμους πάθαμε, σφαγή φοβερωτέρα,
ή πείνα μάς έφάνηκε ’πο δλα χειροτέρα.
Δέν είναι μέρες δυο καί τρεις, δεν είνε ένα μήνα,
μόν’ είναι καθημερινώς, παντοτεινή ή πείνα.
Κόσμος γενήκαν άσκηταί καί τρώνε χορταράκια,
κούσιτα (1), φροκαλόσπορα, δλα πικρά φαρμάκια.
"Οσα πικρά καί άσχημα δλα μάς τά ταίσαν
πήρανε τά ροϋχά μας γυμνούς μάς άφίσαν.
Ελεεινοί καί άθλιοι έμείναμ’ οί καϋμένοι
τό τέλος μας δέν ξεύρουμε τό τί θά άπογένη.
Στά χίλια ένεακόσια, έτος δέκα έξη
ό κόσμος έσκοτίνίασε γιά μάς καί δέν θά φέξει.
"Ολος ό κόσμος σκοτεινός κι’ οί άνθρωποι λυπημένοι
έξω ’πό τάς οικίας τους γυμνοί καί πεινασμένοι.
"Ολοι, πτωχοί καί πλούσιοι, δλοι στερηθήκαν,
δλοι τις πόρτες πιάσανε καί κατηγορηθήκαν.
Γιά τό ψωμί θαμάζετε ό κόσμος τί νά κάνη,
μέ τον παρά πηγαίναμε ψωμί διά νά βρούμε
καί πάλι μάς έδέρνανε καί μάς κατηγορούνε.
'Υπομονή πού κάνουμε ωσάν αυτό τό χώμα,
ποΰ τό πατούν καί δέ μιλεΐ γιατί δέν έχει στόμα.
Μέ τούς εχθρούς παλέβουμε, μέ τ’ άγρια θηρία
κι’ άπό κανένα δέν έχουμε καμμιά παρηγοριά.
Άλλοίμονον πλέον σέ μάς, δέν βρίσκεται βοτάνι,
ούτε κανένας ιατρός τά πάθη μας νά γιάνη.
Θεέ μου Παντοδύναμε, ελέησε καί σώσε,
κανείς δέν βρίσκεται νά μάς έλευθερώση ;

(1) Λ. Τ. Καναρόσποροι.
« Θ ρ α κ ι κ ά »
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50 Ημάς πλέον μάς άφισαν σ’ ένα πλατύ κανάλι,
ωσάν ήμάς πολυπαθεϊς στον κόσμο δέν εΐν’ άλλοι.
Πώς πασχίζουνε τά πλοία στη φουρτούνα σά βρεθούν
έτσι κινδυνεύει ό κόσμος καί κοντεύουν νά χαθούν.
"Οπως κινδυνεύ’ ό ναύτης σέ φουρτούνα σά βρεθή
55 έτσι κινδυνεύ’ ό κόσμος ή ζωή του νά χαθή.
'Ολοτελώς χαθήκαμεν καί εΐμεθα χαμένοι
καί μείναμεν ελεεινοί καί καταφρονεμένοι.
Χάσαμε τάς ελπίδας μας σάν τό δεντρί τά φύλλα
όπου τά πέρνει ό άνεμος καί φαίνονται τά ξύλα.
60 ’Ακόμη φέτος θά σάς πώ, τίποτες άν δέν γένη
ξέβρετε ότι εΐμεθα όλοι τελειωμένοι.
Θεέ μου Παντοδύναμε, κύταξε τούς καϋμούς μας,
κύταξε τούς βασάνους μας καί άναστεναγμούς μας.
Γιατί, Χριστέ, μάς ξέχασες καί δέν μάς ενθυμείσαι
65 καί τόσο μάς έμίσησες καί δέν μάς έλυπάσαι ;
Γιατί, Χριστέ, άπύστρεψες ’πό μάς τό πρόσωπό σου
καί τόσο κατηγόρησες τό πλάσμα τό δικό σου ;
Γιατί, Χριστέ, μάς ερριξες σέ τόση δυναστεία,
καί μάς παιδεύουν οί εχτροί δέν είνε αμαρτία ;
70 Έάν καί δέν λυπάσαι μάς, λυπήσου τά παιδάκια,
τις χήρες καί τά ορφανά ποϋ κλαΐνε στά σοκάκια.
Κλαΐνε καί τρέχουν γιά ψωμί, μά τό ψωμί δέν βρίσκουν
καί κάάε 'μέρα δυστυχείς αδίκως αποθνήσκουν
Ά χ άλλοίμονον έχει, τιμή πολύ μεγάλη τό ψωμί,
7 » σ’ εκείνους ποϋ πεινούνε.
Τί δυστυχία ελεεινή, τί φοβερά τρομάρα,
όλος ό κόσμος γενικώς πρέπει νά βάλουν μαύρα.
"Ολου τοΰ κόσμου ή καρδιές βρίσκονται λυπημένες,
διότι πλέον μείνανε ’πύ ολα ατερεμένες.
80 πρώτον (?πό τάς οικίας τους, δεύτερον ’πό τήν τροφή τους
τρίτον ’πό τούς ανθρώπους τους πού χ ά σ η ν τήν ζωή τους.
Θάνατος πρέπει εις εμάς χωρίς αμφιβολία,
παρά νά εΐμεθα στά βάσανα, οέ τέτοια δυστυχία.
Μέσ' στήν Τουρκία εΐμεθα όλοι περιπλεγμένοι
85 καί πλέον δέν ήξεύρομεν τό τέλος τί θά γένχμ
Θεέ μου Παντοδύναμε, εσύ νά μάς έσώσης
καί άπό τούτον τόν λιμόν νά μάς έλευθερώσης.
‘Ως τέκνα σου λυπήσου μας καί ώς δούλους σου σπλαχνίσου
Συγχώρησε μας, Κύριε, καί παΰσε τήν οργή σου.
Nui, Κύριε, γνωρίζομεν όλα τά σφάλματά μας
διότι δέν φυλάττωμεν καλώς τάς έντολάς μας.
Ναι, Κύριε, τό ξεύρομεν καί τό υμολογούμεν
ότι πάντες σέ πταίομεν καί σέ άνησυχοΰμεν.
’Αλλά εσύ ώς αγαθός πάλιν συγχώρησέ μας
95 κι’ άπό τάς χεϊρας τοΰ εχθρού γλήγορα γλύτωσέ μας.
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Δέξαι, Θεέ μου, δέησι απ’ δλον τον λαόν σου
καί μή τό βασανίζεις πια τό πλάσμα των χειρών σου.
Πολύ σάς επιβάρυνα μέ τις πολυλογίες
άλλα Ούλω νά ξεΰρετε δι’ δλες τις αίτιες
100 καί νά καταλάβετε τά δτι μάς έκάνουν,
δτι πασχίζουν ζουντανοί στον "Αδη νά μάς βάλουν,
Γι’ αυτό λοιπόν σάς ’μολογώ γιά δλα τά συμβάντα,
δπου μάς έσυνέβησαν καί τά χουμε διά πάντα.
Τό φοβερόν δυστύχημα που μάς συνέβη τώρα,
105 ποτέ δεν ήκολούάησε στην ίδική μας χώρα
Δέν μπορώ νά σάς έγράψω τί παιδίες καί καϋμούς,
δ.του ύποφέρ’ ό κόσμος άπό τούς ’Οθωμανούς.
Σοιτ.ίάννας Σ τα ^ ια τίο ν * Τ ά ο ^ λ ι ν ή ς .

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΗΛΥΒΡ1ΑΣ
Σηλυβριά, τό κάστρο σου είναι πολύ μεγάλο
γΐά τούτο έπεθύμησα τραγούδι νά τό βγάλω.
Νά δήτε τί ύπέφερα πού ήμουν στρατιώτης
πού έφάειρα τά νείάτα μου τής τρυφερής μου νειότης.
5 Πολύ τό επαινούσανε Σηλυβριάς τό κάστρο
κι’ όλοι τό Φεωρούσανε σάν τ’ ουρανού τό άστρο. _
Διαταγή έδόΦηκε, πρέπει νά τό γκρεμίσουν (1)
καί μέσα στά Φεμέλία του πρέπει νά μην άφίσουν.
Γΐατί ανάγκη είχανε πέτρα γΐά νά προφάάσουν,
10 γΐατί οι δρόμοι χάλασαν καί πρέπει νά τούς σΐάξουν.
ΦυΧίάρι, καζμά (2) καί μέ βαρείό κτυποΰνε όλημέρα,
τί έφταιξα ό δυστυχής σέ τούτηνα τήν .σφαίρα;
’Εκεί οπού, σκεπτόμουνα κι’ ελεγα τί νά κάμω,
εύΟ'ύς μέ ανεβάζουνε είς τον καλέ (3) επάνω
1δ "Ολη τήν μέρα στή δουλειά, τό βράδυ κάνω ντέρσι (4)
κι’ ή πρώτη τους διαταγή γιά νά φορούμε φέσι.
Ή καραβάνα ήτανε σούπα μέ μπλιγοΰρι
τό βράδυ είχαμε κουκιά κι’ εκείνα μ’ άναποΰρι.
Χιλίαρχος, τσαούσηδες (5). ήτανε Άραπάδες1

(1) Τά τείχη κατεδάφισε τό 1905 τώ Αον άμελέ ταμπουρού (εργατικόν τάγμα)
Μακροχωρίου διά νά χρησιμοποίηση τά υλικά του διά νά στρωθή 6 αμαξωτός δρόμος
Μεγάλου Τσεκμετζέ—Σηλυβριάς—Τυρολλώης, όστις καί δέν επερατώθ·η.
(2; Λ. Τ. Σκαπάνη.
(3) Λ. Τ. Τείχη.
(4) Λ. Τ. Διδασκαλία.
(5) Λ. Τ. Λοχίας,
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20 οί άτιμοι μάς κάνανε καί κλάψανε μανάδες.
"Ολο μέ ξύλο, μέ βρυπίές ήτανε ή προσταγή τους
τους εύχομαι από καρδιάς νά τώβρουν στή ψυχή τους.
Στην κόλασι νά τους ίδώ νά καίουντ’ ολημέρα
γιατί πολλά μάς κάνανε σέ τούτηνα τή σφαίρα.
25 Μάς έ'λίωσαν οί ά'θ'λιοι επάνω στο ποδάρι,
ό αίτιος που έγινε ό διάβολος νά τον πάρη.
"Ολο μέ άχ, καί μέ τό βάχ, δουλεΰαμ’ οί καϋμένοι,
τό βράδυ έπιστρέφαμε στον ΐδρω βουτημένοι.
Στον ίδρω καί στά βάσανα καί μέσ’ τά καταφρόνια
30 ήτανε τής τύχης νά τραβώ σέ τούτανα τά χρόνΙα.
Νομίζεις κι’ ήταν εκ Θεού ή πέτρες νά σκληραίνουν
νά τις κτυπάς μέ τό σφυρί κι1 εκείνες νά μή σπάνουν
Νάξευρες, μανοϋλά μου, πώς κάνω τό νυχτέρι
πώς ξημεροβραδυάζουμσι μέ τό σφυρί στό χέρι.
35 Τόσα είναι τά μαρτύρια ποϋ τοΰ Χριστού περάσαν
κορμιά σάν τριαντάφυλλα τά κάναν καί γεράσαν.
’Αν πήγαινες στόν ιατρό νά πής τά βάσανά σου
αυτός ό άφιλότιμος έ'βριζε τά παιδιά σου.
Είχαμε κι’ άλλη μΐά δουλειά, δουλεύαμ’ στά βαγκόνια
•10 ωσάν τό τραίνο μέ φωτίά πού πάει μέσ’ τήν Κονία (1)
Είχαμε κι’ ένα Νούφριο έπαιζε μπουραζάνι (2).
κι’ όλη τήν μέρα ό δυστυχής τραβούσε ραμαζάνι (3).
Δέν έφθανε ή πεινά του κι’ όλα τά βάσανά του
πού στό σοκάκι έμειναν τά δυστυχή παιδιά του,
45 πηγαίναμε εις τήν δουλειά μάς έπαιζε τό μάρσι
κι’ εκείνος άπ’ τήν συλλογή κόντευε νά τά χάση.
’Από τήν νύχτα στή δουλειά πού τά πουλιά κοιμούνται
αυτοί οί αφιλότιμοι Θεό πειά δέν φοβούνται,
0-υμώνει ό χιλίαρχος, ό γιούζ μπασής (1) κτυπάει
ό ον μπασής (5) κλωτσοβολά κι’ ό ιατρός γελάει.1

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

To ’ Iκύνιον.
Λ. Τ. σάλπιγξ.
Λ. Τ. Νηστεία.
Λ. Τ. Εκατόνταρχος.
Λ. Τ. Δεκανεύς.

ΚΩ ΣΤΗΣ ΙΓΝΑΤΟΓΛΟΥΣ (1).
Οι προς άπελευθέρωσιν τοΰ Γένους αγώνες διεξήχθησαν κυρίως εις
δρεινάς κα! απομακρυσμένας έκ τής τουρκικής πρωτευοΰσης επαρχίας, δπου
ήτο δυνατόν νά ευδοκιμήσουν περισσότερον. Δεν ήσαν δμως σπάνιαι αι
εθνικά! εξεγέρσεις και είς κεντρικώτερα σημεία τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας,
των οποίων οι κάτοικοι έπεδίωκαν με τήν αυτήν λαχτάραν ν" απαλλαγούν
από τον άνυπόφορον ζυγόν των Οθωμανών. 'Υπό τήν έποψιν δέ ταΰτην
είναι αξιοσημείωτος ή έν τή "Ανατολική Θρφκη έμφάνισις τοΰ Ίγνάτογλου
ολίγα έτη μετά τήν άπελευθέρωσεν τής Ελλάδος' διότι μαρτυρεί δτι ή επα
ναστατική ιδέα είχε διατρέξει δλην τήν Ελληνικήν Χερσόνησον και έζωντάνευσε τό αίσθημα τής ελευθερίας, τό έμφυτον είς τήν καρδίαν κάθε Έ λληνος.
Ό Τγνάτογλους Κωστής έγεννήθη κατά τους χρόνους τής Ελληνικής
Έπαναστάσεως είς τήν κωμόπολιν Τσαντώ τής επαρχίας Σηλυβρίας, εξ ου
και τό έτερον έπώνυμόν του Τσάνταλης. Οί γονείς του ήσαν εκεί γεωργοί
κα! αυτός δέ, άφοΰ έμαθεν ολίγα γράμματα, έγινεν εις τήν νεανικήν του ήλικίαν καρραγωγεύς. "Αλλά τον νεαρόν εκείνον χωρικόν διέκρινε μεταξύ τών
όμοχωρίων του παράστημα αρρενωπόν και φρόνημα ελεύθερον, ως έκ τοΰ
οποίου δεν μπορούσε ν" άνεχθή τάς άκαταπαύστους αυθαιρεσίας τών Τούρ
κων, έως δτου ένα σύνηθες, κατά τήν εποχήν εκείνην έπεισόδιον, τον έκαμε
μίαν ημέραν νά ξεσπάση, νά επιδοθή είς δ,τι πρυωρίζετο.
Είχεν υπάγει κάποτε είς τον πεταλωτήν τό άλογόν του, διά νά τό πεταλώση. Μόλις δέ ό τεχνίτης έκάρφωσε πέταλα είς τά δύο πόδια τού ζώου,
παρουσιάσθη ένας Τούρκος, ό όποιος τον ήνάγκασε με ύβρεις βαρείας νά
σηκώση τον ίππον τού γκιαβούρη, κα! νά πεταλώση τον δικόν του. Ή όλιγόλεπτος εκείνη σκηνή άναπαρίστανεν έν περιλήψει ολόκληρον τό δράμα
τού αλυτρώτου ελληνισμού, τον όποιον έβλεπε με τά μάτια τής ψυχής του ό
Κωστής νά δέχεται τά σκληρά κτυπήματα τών Τούρκων, ήκουε τούς κρυφούς
του στεναγμούς κα! καταληφθε'ις από τήν ίεράν άγανάκτησιν έσκότωσε πάραυτα τον βάρβαρον έκεΐνον άγαν κα! κατέφυγεν είς τά δρη τής Στράντζας. "Αφού δέ έσχημάτισεν έκεΐ ένα μικρό καπετανάτον από μερικά διαλε
κτά παλληκάρια, ήρχισεν έξοντωτικόν αγώνα κατά τών "Οθωμανών κυριάρ
χων, τούς οποίους κατεδίωκε συχνά κα! μέσα είς τά κέντρα των, δπου έπε-1
(1)

"Ορα καί σ. 43 τοΰ παρόντος τεύχους (Ταμβακίδου).
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χείρει παράτολμους έπιδρομάς. Τόσον δέ τρόμον ενέσπειρεν είς αυτούς, ώστε
τ° άποστελλόμενα προς καταδίωξίν του αποσπάσματα δεν έπήγαιναν εκεΐ,^
δπου υπήρχε πιθανότης νά συναντήσουν τον « Κιουτσούκ Μοσκόβ », ώς
άπεκάλουν χαρακτηριστικώς τον Κωστή, διότι μέ την σκοπευτικήν του δει
νότητα και μέ τό καταπληκτικόν του θάρρος τούς έκαμνε τήν έντΰπωσιν
Ρώσου πολεμικού αρχηγού.
Δυστυχώς ή γεωγραφική τής Θράκης θέσις δεν έπέτρεπε ν3 άνάψη με
γάλη πυρκαϊά από τον μικρόν αυτόν σπινθήρα, κ3 έτσι τό κίνημα τού Τγνάτογλου ήτο μοιραίον νά μήν άπλωθή. Έ ν τοΰτοις, οί "Ελληνες των παρά τήν
Μαύρην Θάλασσαν τμητάτων τής Θρφκης είχαν αποκτήσει ένα θερμότατον
προστάτην, ο όποιος δεν έκηλίδωσε ποτέ τό στάδιόν του με ληστείας, ευερ
γετούσε τούς πτωχούς Χριστιανούς καί Μουσουλμάνους, καί επί δέκα περί
που έτη κατεδίωκε τούς άπλήστους γαιοκτήμονας, τούς αιμοχαρείς Τουρκαλβανούς τσελιγκάδες καί δλους εν γένει τούς τυρρανίσκους τής υπαίθρου, έως
δτου συλληφθείς μέ προδοσίαν, ολίγον μετά τον Κριμαϊκόν πόλεμον, άπηγχονίσθη είς τήν μικράν πλατείαν τής γενετείρας του Τσαντώς. 3Αλλά τό
ό'νομά του δέν έζηλείφθη από τήν εύγνώμονα μνήμην των Θρακών, τά διά
φορα δέ τραγούδια μέ τά όποια τον εξύμνησεν ή λαϊκή Μούσα άποδεικνύουν δτι ό γενναιόψυχος δπλαρχηγός δικαιούται νά καταλάβη κάποιαν θέσιν
μεταξύ των αγωνιστών τής ελευθερίας, διότι είχεν αφιερώσει τήν ζωήν του
είς ενα ιδανικόν, πώς νά έξαφανίση τούς Τούρκους καί νά χαρή έλευθέραν
τήν θρακικήν πεδιάδα μ3 ελληνικήν τήν πλουσίαν της βλάστησιν.
Νά πιάσω Τούρκους σάν τραγιά στή σούγλα νά τούς ψήσω,
Νά διώ ελληνικό φυτό, κ3 ΰστερις νά πεθάνω.
Έ ν Ξάνθη τή 14η ’Ιανουάριου 1931
ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΛΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ.

Τ ρ α γ ο ύ δ ι α τ ο ύ Ί γ ν ά τ ο γ λ ο ο (1)
1
Πότε Ό-έ νάρθ5 ή άνοιξη, νάρθή τό καλοκαίρι, Κωστή μου,
Κωστή μου Τσάνταλη,
όπου ανθίζουν τά βουνά, καί πρασινίζει ύ κάμπος, Κωστή μου,
Κωστή Ίγνάτογλου,
Νά βγάλω τά ποδήματα, νά βάλω τά τσαρούχια, Κωστή μου,
Κωστή μου Βοϊδόβα.1
(1) Τά τρία πρώτα άπεστάλησαν παρά τοϋ κ. Φωτ. Άποστολίδου, τό τέταρτον
παρά τής Κας Έλπιν. Σαραντή.

Κω as ή ς Ίγνάνογλονς
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Νά πάρω τό τουφέκι μου, νά βάλω το σπαθί μου, Κωστή μου,
Κωστή μου Τσάνταλη.
5 Νά πάρω δίπλα τά βουνά, της Στράντζας τά Μπαλκάνια, Κωσ.τή μου,
Κωστή μου Ίγνάτογλου,
Και νά σφυρίζω κλέφτικα, νά μαζωχτοϋν οΐ κλέφτες, Κωστή μου,
Κωστή μου Βοϊβόδα.
Νά πιάσω Τούρκους ζωντανούς, στη σούγλα νά τούς ψήσω, Κωστή μου,
Κωστή μου Τσάνταλη
Νά διώ ελληνικό φυτό, κι’ ύστερα άς πεθάνω, Κωστή μου,
Κωστή μου Ίγνάτογλου.

2

5

10
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25
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Πότε νάρθή ή άνοιξη, νάρθή τό καλοκαίρι, Κωστή μου
Κωστή μόυ Τσάνταλη.
νά πρασινίσουν τά βουνά, νά λουλουδίση δ κάμπος.
Δόσμε, νενέ μ’, τό χέρι σου, πατέρα την ευχή σου,
και πες ποϋ δέν μέ γέννησες, καί δέν είμαι παιδί σου,
Νά βγάλω τά ποδήματα, νά ποδηθώ τσαρούχια
Νά πάρω δίπλα τά βουνά καί δίπλα τά Μπαλκάνια
Νά βγάλω κλέφτικια σφυριά, νά μαζωχτοϋν οΐ κλέφτες,
Νά στήσω τό σπαθάκι μου, ποιος θά τό πηδήση
κείνον θά βάλουν βόϊβοδα, κείνον θά βάλουν πρώτο.
Κι* ή μάνα του τον έλεγε καί τόν παρακαλοϋσε:
Κωστή ν’ άλλάξης όνομα, Κώστα νά μη σέ λένε,
θά λάβης Τούρκου μαχαιριά καί τούρκικο μαρτίνι.
Καί τόν Κωστή τόν πιάσανε, πάνε νά τόν κρεμάσουν.
Χίλιοι τόν παν άπό μπροστά καί τρεις χιλιάδες πίσω
Καί ό Κωστής πηγαίν’ μπροστά, σά μήλο μαραμένο.
Κι’ ή μάνα του τούς έλεγε καί τούς παρακαλοϋσε.
Σ’ όλες τις πόλεις τρέξετε, σ’ όλους τούς κασαμπάδες
μά στ’ Αύδημιοΰ τόν κασαμπά εκεί νά μήν τόν πάτε:
γιατ’ είναι ή ’Αγάπη του, γιατ’ είναι ή Καλή του.
Καί κείνοι τόν περάσανε κάτ’ απ’ τά παραθύρια
Κ’ εκείνη τόν μιλοΰοε ...............................................
—’Εσύ ’σουν τό γιαλδίζι μου, εσύ είσαι τό γίαλδίζι μ’
μήδ’ άπό χίλιους πιάνουσαν μηδ’ άπό δυο χιλιάδες
καί τώρα πώς καί πιάσθηκες μέ δυο μέ τρεις νομάτους ;
—Ανάθεμα τά μάτια μου, πού μέ αποκοίμισαν
καί ήρθαν καί μέ πιάσανε μέ δυο μέ τρεις νομάτους.
Μουστάκι μου μπουρμά μπουρμά, φρύδια μου γαϊτανένια
πώς θά δεχτήτε τό σκοινί, ’πά στής οξείας τόν κλώνο ;
Γιά διές σκοινί πά λιγδωθή, κλώνος πού θά ραγίση
ώς τοϋ Κωστή μου τό κλωνί στη μαύρη γής θάγγίξη.
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Κωστή μου, ποΰ βραδυάξεσαι
Κωστή μου, ποΰ κοιμάσαι ;
—Στή φυλακή κοιμοϋμαι
καί δεν τσακίζεται.
5 “Εχει πόρτες σιδερένιες
καί χαλκάδες μπουρουντξένιες.
—Τραγούδησε, Κωστή μου,
νά διής έλευΦεριά.
—Τόσες φορές τραγούδησα
10 καί λεφτεριά δεν είδα
λεπτόκαρπο έφύτεψα
καί τον καρπό της έφαγα
καί λεφτεριά δεν εΤδα.

4
Ίγνάτογλους ό Βοϊβόντας τούς Τούρκους Φανατώνει
καί τούς Ρωμιούς άμα ακούει, (1) πλαλεΐ καί τούς γλυτώνει.
Πότε Φαλθή ή άνοιξις, πότε τό καλοκαίρι
νά βγάλω τά ποδήματσ νά σφίξω τά τσαρούχια,
νά πάρω δίπλα τά βουνά δίπλα τό μονοπάτι
νά πάγω στο Καρά Τεπέ (2) νά στήσω τό μπαϊράκι,
νά πίνω τό γλυκό κρασί, νά στρίβω τό μουστάκι.
Άϊντίστε νά πηγαίνουμε, άϊντίστε νά διαβοϋμε,
νά πάμε νά πατήσουμε Μεμέτ άγά κονάκι.
Πήγαν καί τον έβρήκανε στήν κλίνη ποΰ κοιμάται,
πικρή σαΐτα ρίξανε στή δεξιά του πλάτη.
Ποιος είναι ποΰ μέ βάρεσε στή δεξιά μου πλάτη ;
—Ειν’ ό Κωστής Ίγνάτογλους, ό πρώτος μπαϊρακτάρης. (3)
—Μά έγό) χαμπάρι (4) σ’ έστειλα μέ δέκα σοβαρήδες (ό),
πέντε νά φέρουν τά φλουριά καί πέντε τούς άϊναλήδες. ^6)1

(1) Α ντί «άμα ακούει», κατ* άλλην ύπαγόρευσιν «όπου τούς ’δή».
(2) ’Αντί «Καράτεπε» κατ’ άλλους «Καράκίοϊ» τοποθεσία παρά τήν Τζαδι'ο καί
άντί τοΰ 6 στίχου κατ’ άλλους : «νά στήσω τό βαϊράκι μου στής Στράντζας τα
μπαλκάνια».
(3) Λ. Τ. Σημαιοφόρος.
(4) Λ. Τ. Εϊδησις.
(5) Λ. Τ. Ιππείς.
(6) Λ. Τ. Φλουριά αξίας 80 γροσιών.

ΑΙ ΣΦΑΓΑΙ ΤΗ Σ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Κατά τήν έκτΰπωσιν τοϋ τεύχους έλήφθη παρά τοΰ εν Θεσσαλονίκη
προέδρου τοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Άδριανουπόλεως κ. Δημ. Μελανίδου διατριβή διά τήν. συμμετοχήν τής Άδριανουπόλεως είς τους αγώνας
τοϋ 1821, εξ ής άποφΐώμεν το φιρμάνιον, τό όποιον άπέστείλεν ό Σουλτά
νος προς τον Νομάρχην Άδριανουπόλεως Δερβ'ις Βέην διά τοϋ Μουσταφά,
ταχυδρόμου τοϋ Πρωθυπουργού του, δΓ ου παραγγέλλει τήν άμεσον σΰλληψιν καί θανάτωσιν τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου τοΰ ΣΤ :(1.)
Καί έκ τής άποσταλείσης ιστορικής άφηγήσεως τής καρατομήσεως των
προκρίτων Άδριανουπόλεως «κατά τό 1821» τοϋ εν Θεσσαλονίκη κ. Ν. Παρασχίδου, άποσπωμεν τά κατωτέρω:
Τήν εσπέραν τής Κυριακής των Βαΐων, προέβησαν οί Γενίτσαροι είς
τήν σύλληψιν των παρόντων εν τω κελλίω τής ίεράς Μητροπόλεως τής Ά δριανουπόλεως Δημογερόντων καί των εξεχόντων προκρίτων, έκ των πέριξ1

(1) Τό φιρμάνιον κμτά τήν άπελευθέρωσιν τής Άδριανουπόλεως εύρέθη είς
τ’ αρχεία τοϋ Ίεροδικ.αστηρίου Άδρ)πόλεως ή πιστή του δε μετάφρασις έχει ώς έξης:
< ΙΙρός τον Νομάρχην Άδριανουπόλεως Δερβίς Ηέην, υιόν Σεχσουβάρ έκ των Άρ< χιθυρωρών τής υψηλής μου Λΰλής (εϊη διαρκής ή δόξα αύτφ). Σύ 6 τιμών τήν
< χορείαν τών εύγενών καί δεδοξασμένωΥ, ό πεπροικισμένος μέ σπανίας άρετάς καί
< έξοχον μεγαλοψυχίαν, δ'Ιδισξόντως αξιωθείς τής μεγάλης εύσπλαγχνίας τοϋ αίω< νίου Βασιλέως, εν τή άφίξει τοϋ 'Υψηλού τούτου φιρμανίου μου θά γν,ωρίσης τά
< εξής: Επειδή έξηκριβώθη, ρτι καί ό έκ τής έν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχείας
« τών Ρωμαίων απολυθείς καί έν Άδριανουπόλει έξορισθείς Κύριλλος, ό προκάτο« χος τοΰ φονευθέντος Πατριάρχου, ενέχεται έπίσης είς τό κίνημα τό παρασκευαζόμενον' μεταξύ τοΰ Ρωμαϊκού "Εθνους καί έδέησε νά έξαλειφθή καί ούτος έκ τοΰ
« προσώπου τής γής προς παραδειγματισμόν τών άλλων, έξέδωκα μυστικώς τό ύψη« λόν τοΰτο φιρμάνιον, δΡ ού διατάσσω τήν άπαγχόνισιν τοΰ είρημένου Κυρίλλου
« εντός τής Άδριανουπόλεως, μετά τής ήν περιβάλλεται ενδυμασίας καί σοΰ άπο« στέλλω τοΰτο έσφραγισμένως διά τοΰ Μουσταφά, ταχυδρόμου τοΰ Πρωθυπουργού
« μου, μετά τής διαταγής δπως, άμα λάβης γνώσιν τοΰ περιεχομένου αύτοΰ, σπεύσης
>< καί συλλάβης αυτοπροσώπως τον είρημένον Κύριλλον καί κρεμάσης αυτόν εντός
« τής Άδριανουπόλεως μέ τήν περιβολήν του,χωρίς νά παράσχης τήν έλαχίστην ύπό« νοιαν είς ούδένα καί ειδοποίησης ανυπερθέτως είς Κωνσταντινούπολιν τήν έκτέ« λεσιν τής διαταγής μου τούτης. Φοβοΰ καί άπεχε τοΰ ν’ άντιπράξης καί πρόσεξον
« νά συμμορφωθής τελείως προς αυτήν, καθότι είναι ιερά καί υποχρεωτική δΡάπαν« τας. Ουτω καί είς τό ιερόν μας σύμβολον πιστεύσατε».
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τής πόλεως προαστείων, οϋς καί έ'ρριψαν παραχρήμα εις την κυρίως φυλα
κήν, όπου έκρατοϋντο οί κακούργοι.
Ο! προύχοντες, έξ ών διεκρίνετο ό έκ Φιλιππουπόλεως έλκων τό γένος
πλούσιος, ό πολύς καί μέλος τής Φιλικής Εταιρείας Νικ. X" Στάνογλου,
Πρόεδρος τής Δημογεροντίας, μετά τήν φυλάκισίν των συνήλθον αυτόθι εις
σύσκεψιν περί τοϋ πρακτέου, έκτος του άνω Προέδρου των, δν οί Γενίτσα
ροι έκράτουν, τιμής ένεκεν, εις ιδιαίτερον μέρος τής φυλακής κατάμονον.Μετά
τήν έν λόγω σύσκεψιν, συμφωνήσαντες έγραψαν μίαν γραφήν (1) δλοι όμοϋ
έξ 26 ατόμων ύπογράψαντες προς τον τέως Πατριάρχην Κύριλλον Άδριανουπολίτην, τότε ίδιωτεΰοντα έν τή πατρίδά του καί έκπληροϋντα χρέη αντι
προσώπου τοϋ 3Αρχιερέως 3Αδριαν)πόλεως Δωροθέου τοϋ Πρωΐου, κληθέντος εις Κων)πολιν ως μέλους Συνοδικοϋ καί μη άντικατασταθέντός έ'τι έως
τότε. Οί προύχοντες δια τής γραφής των έ'γραφον προς τον Κύριλλον νά
δωροδοκήση αδρά τους γενιτσάρους, καί επιτυχή οΰτω τήν άποφυλάκισίν
των, καί δσα χρήματα ήθελε δώση, αμέσως ήθελον τοϋ τά έπιστρέψη ά'μα ως
έξήρχοντο τής φυλακής με τό περιπλέον.
Ά λλ’ ό Κύριλλος λαβών τήν γραφήν των αντί νά έν.ργήση δπως τω
έ'γραφον προέβη, δι3 οϋς λόγους αυτός έγνώριζε, νά δωροδοκήση απ’ ευθείας
τον τότε Μουσελίμην, 'Υποδιοικητήν τρόπον τινά, τής Άδριανουπόλεως. Ό
δέ κατάμονος διατελών προΰχων Νικ. Χή Στάνογλου ήναγκάσθη έν άγνοίςι
δλων νά προβή εις άδράν δωροδοκίαν των έξεχόντων έκ των Γενιτσάρων,
τους οποίους προσωπικώς έγνώριζεν καί ήλπιζεν άφευκτα νά άποφυλακισθή.
"Οτε δμως ταϋτα έλάμβανον χώραν περί τά τέλη τής Μεγάλης έβδομάδος, ήλτ^εν ή εΐδησις δτι έν Κωνσταντινουπόλει ήρχισεν ήδη ό απαγχονισμός
των συλληφθέντων Συνοδικών καί προυχόντων κατοίκων, καί δτι έπίκειται
καί ή κρεμάλα τοϋ Πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Ε ' κατά τάς ήμέρας τοϋ
Πάσχα.
"Αμα λοιπόν έ'φθασαν αί ειδήσεις αΰται έκ Κων)πόλεως ό τότε Μουσελίμης συνεκάλεσε τούς Γενιτσάρους εις συμβούλιον γιά τό ζήτημα των έν
φυλακή προυχόντων. Καί οί μέν Γενίτσαροι, δωροδοκηθέντες άπ* ευθείας
παρά τοϋ Νικ. Χή Στάνογλου, έπέμενον μόνον αυτόν νά αποφυλακίσουν, ώς
πολύ καλόν καί ήσυχον πολίτην, δ δέ Μουσελίμης, δωροδοκηθείς παρά τοϋ
Κυρίλλου, ώς ε’ίπομεν διά λογαριασμόν των προυχόντων, έπέμενεν είς τήν1

(1) Ή γραφή αυτών περισωθεϊσα παρά τοϋ πατρός μου Χή’Ιωάννου Παρασχίδου, όστις κατέγινε καΌ·’ δλον τον βίον συγγραφών τήν Ιστορίαν τής Θράκης μετά
τήν άλωσιν τοϋ Βυζαντινοϋ Κράτους, άξίας μεγάλης, έκάη δυστυχώς μετά πολλών
χειρογράφων του καί τής βιβλιοθήκης έκ χιλίων τόμων εις τήν μεγάλην πυρκαϊάν
τής Άδριανουπόλεως τφ 1905.

A t σφαγαι τ^ς ‘Λόριανονπόλβίος
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άπος;υλάκισιν δλων των προυχόντων, εξαιρέσει μόνον του Νικ. X" Στάνογλου, όν έπρεπε νά κρεμάσουν. Έ κ των δυο δε αυτών αντιθέσεων γνώμης δεν
ήδύνατο, φυσικώ τφ λόγιο, νά έπέλθη ποια τις συνεννόησις και ομοφωνία
Γιάτοϋτο όργισθέντες και φιλονικήσαντες οι Γενίτηαροι μέ τον Μουσελίμην ήξίωσαν την καρατόμησιν απάντων των 2 1 , μηδενός έξαιρουμένου, καί.
διελύθη οΰτω τό συνελθόν κατά τύπον μόνον Συμβούλιον και ή άπόφασις
έγένετο μετά χαράς δεκτή παρ’ δλων, προκειμένου νά λείψουν έκ τοΰ μέσου
Χριστιανοί καί μένουν δλιγώτεροι.
Προέβησαν δέ νά συλλάβουν καί τον ιατρόν Στέφανον Καραθεοδωρήν
δστις προ τριών ετών είχεν έπιστρέψη έκ Πίζης τής ’Ιταλίας, τελειώσας τάς
σπουδάς του καί έκάθητο εις τήν πατρικήν μου οικίαν, θείος ών τοΰ πατρός
αου καί δστις διά νά γλυτώση έκρΰφθη μεταξύ τοΰ τοίχου τής πατρικής
μου οικίας X" Ίωάννου Παρασχιδου έπί πολλάς ημέρας, έως δτου παρέλθη
ή ένσκήψασα καταιγίς. Αυτός δέ οΰτος ό Καραθεοδωρής, άφοϋ έκάθησε δώ
δεκα δλα έτη εις τήν πατρικήν μου οικίαν, μετερχόμενος τον διδάσκαλον εις
τήν Ελληνικήν Σχολήν, άνεχώρησεν είτα εις Κωνσταντινοΰπολιν άφήσας
τήν βιβλιοθήκην καί δλα τά έπιπλά του
Τήν Κυριακήν λοιπόν τοΰ Θωμά μετά οκτώ ημέρας από τό Πάσχα
λίαν πρωί οί Γενίτσαροι παραλαβόντες έκ τής φυλακής δλους τούς κρατου
μένους προκρίτους έφερον είς τήν ενορίαν τοΰ Χριστοΰ, ολίγον άπεχούσης
τής Παναγίας, δπου έκειτο ή οικία τοΰ Νικ. X" Στάνογλου, έναντι τής θΰρας τής φερώνυμου εκκλησίας έξ ’Ανατολών. ’Αμέσως έγονάτισαν έμπρο
σθεν τής οικίας τοΰ Νικ. X ' Στάνογλου καί διέταξαν τον δήμιον (τζελάτην)
νά πάρη τήν κεφαλήν του. Φαντασθήτε τώρα τούς θρήνους καί γόους τής
γυναικός καί τών παιδιών τοΰ θύματος, πού ήκούοντο εις αρκετήν άπόστασιν μέχρι τής πατρικής μου οικίας. cO δήμιος παίζων, τό πρώτον έκτυπα
έλαφρά τήν μάχαιραν προς τυραννίαν τοΰ θύματος. Καί είς γέρων Γενί
τσαρος, τοΰ οποίου έξηντλήθη ή υπομονή, βλέπων τον δήμιον παίζοντα τφ
έπέπληξε λέγων «τί παίζεις, άθλιε, μέ τό θΰμα; δέν ξεύρεις ή μάχαιρα αύτη
μετ’ ου πολύν καιρόν θά πέση αμείλικτα έπί τών λαιμών μας ;» ώσεί προβλέπων δπερ καί συνέβη μετά πέντε έτη. Καί άφοΰ άπεκεφάλισαν αυτόν οί
Γενίτσαροι προυχώρησαν είς τά λοιπά μέρη τοΰ ’Άστεως καί είς τά πέριξ τής
πόλεως, αποκεφαλίζοντας κατά σειράν τούς προκρίτους.Τελευταΐος δέ έξ δλων
έμεινεν, άφοΰ παρέστη αύτόπτης μάρτυς τής καρατομήσεως τών 27 προκρί
των, ό γενικός γραμματεύς Δημ. Ζώτος, δν, ως λίαν νέον, έπίτηδες έκράτησαν έως τό δειλινόν μέ σκοπόν νά τον εξισλαμίσουν, έάν έδέχετο, προσενεγκόντες καί δύο ωραίας τουρκάλας διά νά τον προσελκύσουν,καί αΐτινες έφώναζον «έλα λυπήσου τή νιότη σου, καί πάρε μίαν άπ’ τάς δυό μας» Ά λλ’
αυτός περιεφρόνει αύτάς καί έμυκτήριζε λέγων : «Χριστιανός έγεννήθην,
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Χριστιανός θά πεθάνω», κόψατέ με νά γλυτώνω. Και ουτω πες! τήν δύσιν
τοϋ ήλιου έτελείωσεν ή τρομερά κα'ι απάνθρωπος αυτή καρατόμησις των
προκρίτων Άδριανουπόλεως του 1821, τοϋ ά'νω Δημ. Ζώτου άποκεφαλισθέντος εις τό προάστειον Κιρισχανέ.
Τήν άλλην δέ ήμέραν, Δευτέραν, λίαν πρωί, οί Γενίτσαροι πορευθέντες
κατ’ ευθείαν εις τό Συνοδικόν τής ίεράς Μητροπόλεως και συλλαβόντες τον
Κύριλλον κα'ι τον Πρωτοσύγκελλόν του ’Αγαθάγγελον άπηγχόνισαν, δέσαντες τά σχοινιά από τήν σιδηράν κιγκλίδα τοϋ παραθύρου των Γραφείων τοϋ
Συνοδικού. Κατά κακήν δέ μοίραν τοϋ Κυρίλλου τό σχοινίον έκόπηκε, καί
έπεσεν οΰτος ζών έτι εις τό λιθόστρωτον τοϋ δρόμου. Μία δέ τουρκάλα έγ
κυος ούσα καί ίδοϋσα αυτόν έτρόμαξε τοσοϋτον, ώστε παρευθύς πεσοϋσα είς
τήν γην άπέθανεν.
Τά πτώματα των 32 θυμάτων διέταξαν νά μεταφέρωσι καί ρίψωσιν είς
τον ποταμόν "Εβρον, δστις έτυχε κατά τάς ήμέρας έκείνας νά είναι πλημμυ
ρισμένος. Οί δέ φορείς των πτωμάτων καί είς τήν περίστασιν αυτήν καί
πάλιν υπήρξαν οί καλοί μας συμπατριώται οί Ε βραίοι, ύβρίζοντες καί χλευάζοντες τά θύματα Έξέδωκαν δέ οί Γενίτσαροι καί διαταγήν αύστηράν μη
τυχόν τις των Χριστιανών τολμήση παίρνων έν πτώμα καθ’ δλον τον ρούν
τοϋ ποταμού νά τό ένταφιάσΐ). Ουτω λοιπόν εκ τών σωμάτων άλλα μέν
υπό τού ρεύματος μετεφέρθησαν είς τήν παραλίαν πόλιν Αίνον, άλλα δέ
έσκεπάσθησαν υπό τής ίλύος τού ποταμού. Μόνον δέ τό σώμα τοϋ Κυ
ρίλλου μεταφερθέν υπό τοϋ "Εβρου είς τό χωρίον Κούλελι-βουργάζ ένεταφιάσθη κρύφα υπό τίνος τών χωρικών εντός τοϋ αγρού, καί ύστερα από
δέκα έτη μετεφέρθησαν τά οστά του είς τήν ίεράν Μητρόπολιν είς μίαν λάρ
νακα, δπου έφυλάττοντο μέχρι τής φυγής μας εξ ’Αδριανουπόλεως τφ 1922.

ΟΙ ΜΟΡΑΛΗΔΕΣ ΤΗ Σ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
Ή πατρίς μου Στενήμαχος έθεωρεϊτο υπό των Τούρκοον ανέκαθεν ώς
εστία καθαρώς Ελληνική κα'ι διά τοϋτο επανειλημένως ΰπέστη επιθέσεις υπό
άτακτων στιφών δπως τοίχο αναγράφεται είς την εσχάτως έκδοθεΐσαν ιστο
ρίαν τοϋ Κου Μυρτίλου Άποστολίδου.
Οί Τούρκοι προσεπάθησαν νά μή γείνη γνωστή ή έπανάστασις τοϋ 1:21.
Διά τοϋτο άπηγόρευσαν την εισαγωγήν όποιουδήποτε έντυπου ακόμη κα'ι
άγράφου χάρτου, μολυβιών, πλακών κτλ. "Ως έκ τούτου δεν ήτο δυνατόν νά
επικοινωνήσουν οί Στενημαχϊται μετά τοϋ έξω κόσμου.. Ε πειδή δμως οΰτοι
ήσαν άγωγιάται και μειέφερον εμπορεύματα έκ τού Αιγαίου διά Ξάνθης καί
έκ Κων)πόλεως, έπληροφορήθησαν τά συμβαίνοντα και μετέβησαν είς τήν
Πελοπόννησον διά νά συμμετάσχουν τοϋ υπέρ τής ανεξαρτησίας άγώνος. Οί
έπιζήσαντες έκ τούτων έπέστρεψαν είς τήν πατρίδα μας, φέροντες άδείρ τών
Τουρκικών Διοικητικών αρχών, φουστανέλλας. Οΰτοι ώνομάσθησαν καί
Μοραλήδες’ διότι προήρχοντο από τον Μωρηά. Αΰται αί όλίγαι λέξεις εΰρέθησαν σημειώμέναι είς τό περιθώριον ενός ’Οκτωήχου παλαιού, εΰρεθέντος είς τον ναόν τής 'Αγίας Μαρίνης. Έσημειώθησαν δέ υπό τοϋ ίερέως
τοϋ ναού, ό όποιος δεν ήδύνατο νά εύρη άλλον χάρτην καθ’ ότι άπηγορεύθη ή πώλησίς του.
Α. Π. ΛΟΞΙΑΔΗΣ

’ίω σ ή φ /Ι^εφάκ'-ης μητροπολίτης Μεσημβρίας. Οΰτος έξ ’Άνδρου
καταγόμενος, διετέλεσε διδάσκαλος τής έν Κωνσταντινουπόλει σχολής τοϋ
Μεγάλου Ρεύματος, τώ δέ 1806 έχειροτονήθη έπίσκοπος Μελιτινής. Εκλεγείς
μετά τινα έτη μητροπολίτης Μεσημβρίας, έμυήθη είς τά τής Φιλικής Ε τ α ι
ρείας τφ 1818. Ά πέθανε κατά Μάϊον τού 1881, πυροβοληθείς υπό τών
συλλαβόντων αυτόν Τούρκων στρατιωτών, ειτα δέ νεκρός πλέον έκρεμάσθη
διά βρόχου από τίνος δένδρου.
Δ· Π . Π αι$^άλιις

(Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια)

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜ ΕΝΟΣ (1)
Ε πά νω στα γυρίσματα των καιρών καί δλίγας ήμέρας προτού σηκω
θούν τ’ άρματα τοΰ Μωρηά καί της Ρούμελης, δ ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης
έστειλε μυστικόν άπεσιαλμένον στην Πόλι, διά νά μεταφέρη τ’ αναγκαία
μηνύματα ποΰ έπρεπε νά λάβουν εγκαίρως οι "Ελληνες τής βασιλευούσης·
Αύτός δ απεσταλμένος πού έφθασε στην Πόλη στάς 23 Μαρτίου τοΰ
Είκοσιένα, ήτο δ φιλικός Σταμάτης Κουμπάρης από την Μεσημβρίαν τοΰ
Εύξείνου, ενθουσιώδης εταίρος από το 1816 φλογερός αγωνιστής, τοΰ όποιου
ό πατριωτισμός έπήγαζε μάλλον από το ένστικτον παρά από τήν σκέψιν·
Μαζί μέ τα μηνύματα προς τούς "Ελληνας τής Πύλης δ Κουμπάρης έπήρε
καί τάς προκηρύξεις τής Φιλικής προς τούς Μωραΐτες, Ρουμελιώτες, Ψαρια
νούς, Υδραίους καί Σπετσιώτες, πού ήταν τυπωμένες επάνω σε χονδρό χαρτί
άσπρο, μ’ επικεφαλίδα τον Φοίνικα. Έμπήκε σ’ ένα πλοίο αγγλικό από τήν
’Οδησσό, μέ ναύλο τριάντα πέντε δίστηλα. Μέ βοηθητικόν νοτιάν, έφθασαν
στο μπογάζι—στενό τής Πόλης—καί ένφ έκατέβαιναν μέ βόλτες προς τον
Τοπχανέ, διεσταυρώθησαν μ’ ένα άλλο ’Εγγλέζικο.
Οι δύο καπεταναϊοι άντήλλαξαν τούς συνήθεις χαιρετισμούς. Μέ τήν
«τρόμπα μαρίνα», δ πρώτος ήρώτησε τον δεύτερον.
—Τί νέα από τήν Πόλι ; . . . .
Ό δεύτερος άπήντησε σύντομα καί αόριστα.
—Μεγάλα νέα, οί Τούρκοι μέ τούς Γραικούς.
Είχε νυκτώσει, δταν τό πλοΐον από τήν ’Οδησσόν άραξε στον Τοπχανέ.
Ό Κουμπάρης μόλις άπεβιβάσθη εΰρέθη έξαφνικά μέσα εις κατάστασιν
τρομοκρατίας. Καϊκτσήδες καί χαμάληδες ήσαν ολοι ώπλισμένοι. Υ γρή όμίχλη έσκέπαζε τήν προκυμαίαν. Πυροβολισμοί ήκούοντο από διάφορα σημεία.
Ό απεσταλμένος τού Ύψηλάντου έτράβηξε θαρραλέος προς τό «Χαβιαρόχανον», δπου συνήντησε κάποιον άνθρωπόν του, μέ τον όποιον ξαναγύρισε στο πλοΐον, δπου είχεν άφίσεί τά πράγματά του.
«Έ πήρα—γράφει εις τό χειρόγραφον ήμερολόγιόν του—τά γράαματα
τού Ύψηλάντου προς τούς "Ελληνας καί τάς χαρτίνας Σημαίας, δπου τά
είχα εις τήν κάμαραν τού πλοίου κρυμμένα. Μερικές έβαλα εις τά υποδήματα
μου καί άλλες έδωσα εις τον Βασίλην καί έβαλεν εις τά υποδήματά του.1

(1) Δ. Γατοποΰλου : «Τά 100 Ελληνικά χρόνια» (σελ. 1-4).
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’Έστειλα αυτόν εμπρός καί μετ’ ολίγον έπάγησα και εγώ. Αυτό τό έκαμα
όπου εάν πιασθή δ ένας, ό άλλος νά γλυτώση».
’Έ τσι άπεβιβάσθη ό Κουμπάρης είς την Πόλη. Την έπομένην συνηντήθη μέ πολλούς φιλικούς και παρέδωσε τά γράμματα τοϋ ’Αλεξάνδρου Α ψηλάντου. "Ολοι τον συνεβούλευσαν νά φυγή αμέσως.
Τοϋ ανήγγειλαν τάς τρομεράς αποφάσεις τού Σουλτάνου καί τού υπουρ
γικού Συμβουλίου κατά των Δεσποτάδων καί των Γραικών. Αυτός απαθής
καί άδιατάρακτος, τά έσημείωσε μέ τό ρωσσικόν αλφάβητο ύπολογίζων νά
μή . . . άνακαλυφθή, άν συνελαμβάνετο !
’Αφελής καί άκαμπτος, εννοούσε νά έκτελέση μέ κάθε θυσίαν τήν εντο
λήν του. Καί από τό καφενεϊον τού Τοπχανέ, παρηκολοΰθει άφοβα τά συμβαίνοντα, τούς αγρίους φόνους των Χριστιατών καί τήν τρομοκρατίαν τής
παραλίας.
«Έφόρτωναν— ’Έγραφε προς τον 'Υψηλάντην—πλοία Τουρκικά τής
ανατολής κανόνια, τουφέκια, μπάλες, μπαρούτια καί επάνω είς τήν κουβέρταν
τά έγέμιζαν στρατεύματα, δλοι ώπλισμένοι καί άδιακόπως πυροβολούσαν
επάνω είς τά πλοιάρια, δπου άπερνούσαν, έχοντας μέσα Γραικούς καί φραγκοφορεμένους καί πολλούς έσκότωναν...........»
Είς τό Μπαλούκ Παζάρι, δ Κουμπάρης, έπειτα από μερικές ημέρες, παρευρέθη μεταξύ τού πλήθους καί παρηκολούθησε τήν θανατικήν έκτέλεσιν
τεσσάρων αρχιερέων.
Κάποιος από τον τουρκικόν όχλον, έτόλμησε νά φωνάξη δΓ έναν από
τούς μελλοθανάτους δεσποτάδες, ότι είναι «άγιος άνθρωπος». Καί οι δήμιοι
τον εκρέμασαν καί αυτόν αμέσως, χωρίς κανένα μπουγιουρντί. Ταυτοχρόνως,
ή τραγφδία είχε ξεσπάσει στά Πατριαρχεία. c0 Μουρούζης άπεκεφαλίσθη. Ή
οίκογένειά του «ντομνίτσα Φροσύνη μέ τρεις γυιούς καί τρεις θυγατέρες»
είχαν έξαφανισθή. Κανείς δέν έγνώριζε τί άπέγιναν.
Ό Κουμπάρης δέν εννοούσε νά φύγη από τήν Πόλη εάν δέν κατώρθωνε νά στείλη μέ ασφάλειαν, τάς προκηρύξεις τού Ύψηλάντου προς τούς
αρχηγούς τής επαναστάσεως. Μέσα εις εκείνην τήν κόλασιν πυρός, αΐματος)
σπαραγμού καί μανίας, δ ακέραιος καί φλογερός φιλικός, συγκρατών τό μί
σος πούέκόχλαζε μέσα του, έξηκολούθει νά ζητή τήν ευκαιρίαν.
Έ π ί τέλους τήν εύρήκε. "Ενα ύδραίϊκο καράβι, άνοιξε πανιά καί εσήκωνε άγκυρα γιά τήν "Υδρα. Στο κατάρτι του εκυμάτιζε σημαία ρωσσική.
Ό Κουμπάρης έπρόφθασε καί ’μίλησε κρυφά μέ τον καπετάνιο. ’Αφού προ
ηγουμένως τον ώρκισε, τού παρέδωκε τά έγγραφα καί τάς προκηρύξεις τού
'Υψηλάντου. Τό καράβι «έμίσευσε» αμέσως γιά τήν "Υδρα. ’Ελεύθερος καί
Ικανοποιημένος πλέον δ Κουμπάρης, εύρήκε αμέσως άλλο πλοίον διά νά
έπιστρέψη είς τήν ’Οδησσόν. ΤΗτο φορτωμένο μέ κρασιά καί ανάμεσα στής
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βαρέλες, ήσαν κρυμμένοι δεκαοκτώ Χριστιανοί φυγάδες καί ένα παιδάκι βρέ
φος, πού έφοβοϋντο μήπως κλάψη καί προδώση τους άλλους. Την τελευταία
στιγμή, μόλις άνοιξαν τά πανιά, ένας τσαούσης έπλησίασε στην «κρασόσκαλα» καί έζήτησε τον πλοίαρχο. cO Κουμπάρης είδε τον τσαούση καί έπρόη)δασε νά ’π ή στον καπετάνιο :
— Αν ιδώ, δτι έρχεται μαζή σου ό τσαούσης ή καί εσένα Τ’ άτρίσω καί
δά φύγω, ή Τά πάρω καί τον τσαούση στο πλοίο καί βγαίνοντας στη Μαύρη
θάλασσα δά τον ρίξω στο πέλαο...
Ό καπετάν Γρηγόρης ’Αλεξίου, ένας Ταλασσόλυκος καί καλός πατριώτης, από τά Καββάκια, του άπήντησε μέ συγκίνησιν :
— Κάμε όπως σέ φωτίση ό Θεός' μόνον νά γλυτώσουν ή ψυχές όπου
έχομεν μέσα...
Το καράβι έστάδηκε γιά μερικές στιγμές
λ 'Λπ ί. ντο, δ τσαού
σης έζήτησε από τον καπετάνιο τό φίρμανι, έρριξε μιά ματιά καί έφυγε. Σέ
λίγο τό καράβι έξεμπουκαζάρισε, πυροβολούμενον από Τούρκους στρατιώτας,
πού εύρίσκοντο εις άλλα πλοία φορτωμένα μέ πολεμεφόδια καί κατώρΤιοσε
νά βγή εις τό ανοικτόν πέλαγος. Ή το μεγάλη Παρασκευή. Την Δευτέραν τοΰ
Πάσχα, ό Κουμπάρης έστελλεν, από την ’Οδησσόν, μηνύματα καί έκΤεσιν
εις τον Ύψηλάντην, διά την έκτέλεσιν τής εντολής του.

ΣΗ Μ Ε ΡΙΝ Η

ΔΙΟΙΚΗΣΕΣ ΘΡΑΚΗΣ

Τό εις τήν Ελλάδα άνήκον μέρος τής Θράκης—ή Δυτική Θράκη—άποτελείται έκ των νομών "Εβρου μέ πρωτεύουσαν τήν Άλεξανδρούπυλιν καί
Ροδόπης μέ πρωτεύουσαν τήν Κομοτινήν, ήτις είναι καί έδρα τοΰ Γενικού
Διοικητοϋ Θράκης καί ’Ανατολικής Μακεδονίας εις ήν υπάγονται οι νομοί
Καβάλλας καί Δράμας.
Τό εις τήν Τουρκίαν έναπομεΐναν μέρος— ή ’Ανατολική Θράκη — έχει
τον νομόν Κωνσταντινουπόλεως (Istam bol) είς ήν υπάγονται καί αι εν Μι
κρά Άσίρ. υποδιοικήσεις Σκουτάρεως καί Χαρταλιμής, Άδριανουπόλεως
(Edirne), Σαράντα ’Εκκλησιών (Kir Klareli) καί Ραιδεστοϋ (Tekir dag)·
HI τέως διοίκησιο Καλλιπόλεως υπάγεται είς τον νομόν Δαρδανελλίων
(T chanak Kale).
Τέλος ή Βουλγαρική—Βόρειος Θράκη—έχει τούς νομούς Φιλιππουπόλεως (Πλόβδιφ), Παλαιάς Ζαγοράς (Στάρα Ζαγόρα), Πύργου (Βουργάς),
Χασκόβου, Μουσταντλή καί Πασμακλή.

Π I Ν Α Ξ
Ά ν α λ ^ τ ο κ ο ς τω ν Ιϊερ ο ε χ ο μ ,εν ω ν

Άβερώφειον Γυμνάσιον 71.
Άβραμιώτης Διονύσιος 117.
Άβυδος 196
’Αγαθάγγελος 129, 252
’Αγαθάγγελος (ίερομόν.) 108
’Αγαθάγγελος 'Ιεριόνυμος Ρόδιος 108.
’Αγαθάγγελος Οίκουμ. Πατριάρ. 113,
114, 115.
Άγαθούπολις 17.
Ά γάθων (όσιος) 150.
Άγακίδης Ί ω . Σιατιστεΰς 75.
Άγατσώτης Σωκράτης 234.
Άγγελής ’Ιωάννης 81.
Άγγελίδης Μακεδών 74.
'Αγία ’Άννα 108.
Α γία γη 110.
Α γία Θέκλα 119.
Α γία Λαύρα, 119, 182, 226.
Α γία Μαρίνα, 132, 133, 253.
Α γία Παρασκευή 69.
Α γία Σοφία, 162, 178, 205.
Ά γιοι 173.
Ά γιοι, ’Απόστολοι 155.
Ά γιο ι Θεόδωροι 69, 190.
Ά γιο ι Πάντες 74.
'Άγιον "Ορος 71, 92, 96, 98, 101, 102,
106, 108, 149, 153, 154, 157, 173, 181,
182, 218, 220, 226.
Ά γιος Αθανάσιος 86, 223.
Ά γιος Γεώργιος 107, 153.
'Άγιος Δημήτριος 134, 135, 136, 137.
'Άγιος Ιωάννης Θεολόγος 66, 188.
"Αγιος ’Ιωάννης Κλίμακας 89.
« Θ ρ α κ ϊ κ ά »

"Αγιος Κωνσταντίνος 131.
Ά γιος Νικηφόρος ό Χίος 218, 221.
Ά γιος Νικόλαος 76.
"Αγιος Παρθένιος 143.
"Αγιος Προκόπιος 143.
"Αγιος Σάββας 119.
Ά γιος Στέφανος 239.
Άγκαριό 109.
Άγυιά τής Θεσσαλίας 115.
Άγχίαλος 16, 17, 29, 31, 51, 77, 82, 85,
89, 90, 91, 92, 110, 116, 125, 126,150,
180. 191, 224.
Ά γχιαλΐται 59.
Άγχιαλίτης "Ανθιμος (Παγώνης) 11S.
Αδαμάντιος ό Ρύσιος 126.
Ά δης 234', 243.
Άδριανός 231.
Άδριανουπολίτης Δημήτριος 74.
Άθανασιάδης 159.
Άθανασιάδης Γεώργιος 81.
Άθανασιάδης Κύριλλος 144, 158.
’Αθανάσιος 53, 183.
Αθανάσιος Γ' 116, 117.
Αθανάσιος Ε' 110, Ι ιΐ.
Αθανάσιος Κομνηνός Ύψηλάντης 10,
Π , 30.
Αθανάσιος 13 (Μητροπολίτης Άδριαν.
1697-1709).
Αθανάσιος (Μητροπολίτης Άδριαν'
1722-39) 61, 62.
Αθανάσιος (νεομάρτ.) 105.
Αθανάσιος (Πατρ. 'Ιεροσολ.) 118.
Αθανασίου Θεόδωρος 16.
Αθανασίου Σπυρίδων Ιθακήσιος 74.
Ά θήναι 46, 71, 75, 80, 95, 103, 108,114,
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116, 117, 120, 124, 126, 138, 144, 151,
152, 153, 155, 156, 158,160, 161, 162.
164, 166, 168, 16ί), 170, 171, 172, 174’
178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 187’
189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 202,’
203, 204, 210, 212, 216, 218, 228.
ΆΦόρας (Μπουγιούκ-Τζεκμετζέί 170.
ΆΟωνιάς 169.
ΆΦωνιάς ’Ακαδημία 64, 108.
Λίγίδης A. I. 177.
Αικατερίνη 160, 173.
Αιμίλιος 171.
Αιμίλιος Είμαρμένος 160.
Αίμιμόντιον 49.
Αίμος 8, 134, 140, 161, 162, 163.
Ά ϊνατζή Σουλεϊμάν 11.
Λΐνιοι 17, 22, 45.
Λίνΐται 45.
Λίνος 16. 17, 1S, 20, 22, 31, 44, 45, 46,
66, 67, 68,69, 107, 117, 141, 167,178,
183, (91, 221, 224, 252.
Αισχύλος 165.
Αΐσώπειοι (μΰιΊοι) 93.
Αίτωλός Γεώργιος 92.
’Αλαμάνα 231.
’Αλβανοί 43.
Άλέκος Πασάς Βογορίδης 30.
Αλέξανδρος 27, 123, 125, 147, 149.
’Αλέξανδρος (Ιερεύςΐ 71.
’Αλέξανδρος Μουοοιίζης 77.
’Αλέξανδρος Σισμάν Γ' 8.
Άλεξανδρούπολις 31,41,68,169, 179.
256.
Άλεξιάδης Άλέξ. Ε. 75.
Άλεξιάδης ιΆλεξοόδης). Δημ. 72.
Άλεξίεβιτς Πέτρος 99.
’Αλέξιος Τζέτξης Σπανός ό Ή πειρώτης 63.
’Αλέξιος (Τσάρος τής Ρωσσίας) 84.
’Αλεξίου Παναγ. 60.
Αλεξίου Γοηγόρης 256.
Άλεξούδης “Ανίΐιμος 72. Η8, 157.
Άλή Μπέης 91.
"Αλλη 121, 175
Άλτιναμάζης Μ. 33, 45.

Άλτιναμάζης Άργύριος 45.
Άλφονσιάτος Τυπάλδος ’Αντώνιος 124.
ΆμάλΟ-εια 127, 177.
Άμαντος Κ. 195.
Άμάσεια 72, 175.
Άμβρακικός 40.
Άμβροσιάδης Ίω . 16.
Άμηράς Ά0·αν. 84.
Άμτιράς Σταυράκης 66.
Άμισός 8.
Άμπελϊνον 76.
Άμπελινιώται 76.
«’Αναγέννησις» 96.
Άναγνωστάκης 205.
Άναγνωστόπουλος 133, 134.
’Αναγνωστόπουλος Γεώργιος 81.
Άναγνωστόπουλος Γ. Γ1. 167.
’Ανακρεόντειοι 100.
’Ανάργυροι 143.
’Αναστάσιος 133, 189.
’Αναστάσιος (Σηλυβριανός) 189.
Αναστάσιος Γεωργιάδης Λευκίας 76.
Άνάστασις 110.
Ανατολική Εκκλησία 88.
’Ανατολική Θρρκη 36, 56, 167, 245, 256.
’Ανατολική Ρωμυλία 30, 31, 77, 179
183 184, 216.
«’Ανατολικός Άστήρ* 66.
Άνάχαρσις 126.
Άνδρεάδης ’Ανδροκλής 179.
Άνδρέου ’Ιάκωβος 83.
Άνδρέας ό Θρφξ 196.
Άνδρέας Chenier 196, 197.
’Ανδρόνικος 79.
Άνδροΰτσος Γ. 71, 74.
Ά νθιμος (Άδάμ) 150.
ΆνίΚμος Άντιοχεΰς 109.
(Πατριάρ. Περυσολ).
’Άνθιμος Ε' 115, 116.
ΆνίΚμος (ίεροδιάχονος) 74.
(είτα Βιδύνης)
ΆνίΚμος (Χίος ίερομ.) 119.
Ά ννα ή Σαβοΐαν ή 128.
Ά ννινος θ. 171.
Ά νται 6, 7.
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Άντιόχε:α 144, 150.
Άντιπανάκεια 121, 123.
Άντωνιάδης Ά λ 34.
Άντωνιάδης Σωτήριος 179.
Άντωνόπουλος ’Ιωάν. 165.
’Αντώνιος 27, 134.
’Αντώνιος ό Βερροιεΰς 114.
Άνάννυμος 16.
Άπόκαυκος 'Αλέξιος 102.
'Απόλλων 123.
’Απολλωνία 49.
Άποστολίδης Κρατΐνος 81.
Άποστολίδης Μυρτίλος Κωνσταντίνος
81, 120, 128, 253.
Άποστολίδης Σιμός 213.
Άποστολίδης Φιοτ. Γ. 216.
’Απόστολος 71, 169.
’Απόστολος 186.
Απόστολος Τρύφωνος 188.
Άραβες 6, 7, 147, 180.
Άραλική -θάλασσα 106.
Άραψ Νικηφόρος 84.
Άρβανιτάκης Σπ. 17.
Αρβανίτης ’Ιωάννης 81.
Άργυρόπουλος Περικλής Α, 190.
Άρδας 56.
Άρειος Πάγος 117.
Άρεσμόσιος ’Ιωάννης 24.
Άρξουμανίδης ’Ιάκωβος 27.
Άρια ομοφυλία 5.
Άριστοκλής Θ. 142.
Αριστοτέλης 64.
Αρμένιοι 107, 110.
Άρσένης 201.
Άρσένης Ίω. 165.
Αρσένιος 71, 77, 85, 108.
Αρσένιος ό Έλασσώνος 87.
Αρσένιος (Σηλυβριανός) 188.
Ά ρτα 85.
Άρχιγένεια ’Εκπαιδευτήρια 69, 70,148,
149.
Άρχιγένης Σαράντης 65, 69, 80, 148,
149.
Άρχιγένης Στέφανος 80.
Άρχιγένης Φώτιος Κ. Ε. 148.

Αρχιμανδρίτης Αγάπιος 130.
Άσημιάδης Κωνσταντίνος 56.
Ασκληπιός 123, 140.
Άστεροσκοπεϊον 72.
Άσηκρΐτης Κων)τΐνος (Ρόδιος) 155.
Αστική 49, 71, 74, 75, 180, 182,
Άστυ (Κάστρου) 12.
Άσώπιος Κων) τίνος 127.
Αττίλας 6.
Αυγερινός 51, 210.
Λΰγουσταία ομολογία 86.
Αάγουστα Ούϊνδελίκών 100.
Αύδΐμι 72.
Αύδιμιώτης Θεοχάρης 72.
Auguste Dozon 9 .
Aymou 1 0 5 .
Αύξεντιάδης Αναγνώστης 16.
Αύτοκρατορική Σχολή 53.
Άφεντούλης Θεόδωρος 150.
Άφθόνιος 62,
Άχελός 91, 92.
Άχμέτ (βεξυρης) 90.

Β
Βαγιαζήτ 42.
Βαγιαζίτ Α' 9.
Βάγιας Κωνσταντίνος 71.
Βαΐκ 151.
Βαλαβάνης Ίωάν. 148.
Βαλαωρίτης 201, 206.
Βαλκανικός 56.
Βαλτζίογλους Δημητράκης 57, 58.
Βαμβακάς X. 33.
Βαμβάς Αριστείδης 165, 170, 171.
Βάμβας Ιωάννης 21.
Βάμβας Νεόφυτος 21.
Βαρβάτης 17.
Βάρδαρα 107.
Βαρθολομαίος άββάς 126.
Βαρλαάμ ό Μολδοβλαχίας 95.
Βαρελίδης Άναστ. 165.
Βάρνα 16, 17, 170, 183, 221.
Βασαράβας Κων. 103.
Βασαράβας Κων)τΐνος 98, 100,
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Βασίλης 254.
Βπσιλειάδης 71.
Βασιλειάδης Ν. 196,200, 201, 211,213,
216.
Βασιλειοβίτσης Ίβάνος 99.
Βασίλειος 27.
Βασίλειος (έξ ’Αθηνών) 7Γ>.
Βασίλειος Βουλγαροκτόνος 7.
Βασιλεύς Αλέξανδρος 33, 69. 182.
Βάσσος Δ. (Πλωτάρχης) 18.
'Βατάτζης Βασίλειος 106, 223, 224.
Βατάτζης ’Ιωάννης 42.
Βατάτζης Κωνσταντίνος 222.
Βατάτζης ’Ιωάννης αύτοκράτωρ τής
Νίκαιας?106, 222, 223.
Βαεοπεδινός Θεόφιλος 77.
Βατραχομυομαχία. 62.
Βάττεμβεργ 183.
Βαυαρία 123, 124.
Βαφείδης Πέτρος 74.
Βεγλερής Γ. Π. 155.
Βεζερτζόγλους Ά ντ. 35.
Βεζύρης 104.
Βεζύρης Άλή Πασάς 146, 155.
Βεζύρης Σουλεϊμάν 78.
Βελεσσός 74.
β'εκίλης Δημητρ. Μιχαήλου 68.
Βελιανίκης Θ. 196, 214.
Βελιγράδιον 113.
Βέλλης Δημ. 176.
Βέλλιος 170.
Βελούδης Ί . 85, 99.
Βενδώτης Γ. 125.
Βενέδικτος 116, 117.
Βενετία 84, 9j8> 109, 116, 218.
Βενιαμίν ό Λέσβιος 125.
Βενιέρης Α. 65.
Βενιζέλος 182, 185.
Βεργάδής ’Ιωάννης 65, 81.
Βερνάρδάκης 205.
Βερναρδάκης Γρηγόρ. 81.
Βέρροια 114, 186.
Βερώνης Μάρκος 65.
Βεστιάριος 104.
Βηθλεέμ 111.

Βιέννη 36, 99, 109, 112,
124, 125, 126, 1Β2, 140,
148, 149, 151, 154, 169,
Βιζιρτζής Πολ 35.
Βιζύη 37, 207.
Βιζυηνός Γεώργιος 196,
200, 201, 202, 203, 204,
208, 209, 210, 211, 212,
Βιθυνία 156.
Βυζώ 198, 202.
Βικέλας Δ. 216.

121, 122, 128,
142, 144, 145,
173, 174, 185.

197, 198, 199.
205, 206, 207.
413, 214, 215.

γ c· into de M a rcellu s 194.

Βίκτωρ Ούγκώ 48.
Βιλαέτιον 53, 83.
W11hι lin von Regel 89, 90, 102.
Βιθυνός ’Ιωάννης 165.
Βιργίλιος 198,
Βιρτεμβέργη 89.
Βισβίζη Δόμνα 18, 19, 46, 47.
Βισβίζης ’Αντώνιος 17, 18, 19. 20, 46,
48.
Βισβίζης (υιός) 47.
Βλάσιος 27.
Βλαστός Σ. Κ. 171.
Βλαχία 8, 10, 103, 104, 122, 134, 193.
Βλαχογιάννης Ίω . 23.
Βλάχοι 10.
Βλαχομολδαυΐα 13.
Βλάχος ’Άγγελος 40.
Βογιατζής ’Ιωάννης 81.
Βοήλας 16.
Βολταΐρος 205.
Von J.nschati 1S4 .
Βόρειος Θράκη 33, 138.
Βορωνάκης ’Αλέξανδρος 81.
Βοτοσιάδης I. (έκ Κων]πόλεως) 75.
Βουθρωντεύς Κόντης ’Αθανάσιος 62.
Βουκουρέστιον 17, 31, 78, 99, 100. 103,
104,121, 122, 125, 142, 226.
Βουλγαρίδης (Πρόεδρος Δημογεροντί
ας) 41.
Βούλγαρις Βασ. 161.
Βούλγαρις Ευγένιος 64, 100, 102, 143
Βούλης Δ. 21.
Βούντ 203.
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Βουτυράς Άλέξ. 177.
Βουτυράς Σταύρος 58, 161, 164, 177,
178, 183, 226.
Βουχάρα 106.
Βραΐλας Άρμένης 183, 204.
W. Rein 186.
Βρετός 100, 112, 142, 143.
Βρεττανικόν Μουσεϊον 104.
Βρύκκνερ 184.
Βρυσάκια 19.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία 49, 50.
Βυζάντιος 8, 75, 84, 90, 92, 96, 98,101,
102, 104, 106, 107, 109, 110, 116,117,
127, 146. 147, 149, 155, 157, 158, 183,
187, 197, 222.
Βυζάντιος Πέτρος 225.
Βυζάντιος Σκαρλάτος Δ. 153.

Γ.
Γαβριήλ (νεομάρ.) 105.
Γαβριήλ Γ' (Πατριάρχης) 97.
Γαβριήλ Εφέσου 111.
Γαβριήλ πασάς Χρίστοβιτς 30.
Γαβριηλίδης Βλάσιος 164'
Γαζής "Ανθιμος 20, 134.
Γαλάζιον 16, 17, 65.
Γαλανός Δημήτριος (’Αθηναίος) 130.
Γαλατάς 93, 196.
Γάνος 142, 144.
Γάνος και Χώρα 69.
Γανόχωρα 189.
Γανοχωρίτης 69.
Γανοχωρίτης Αλέξανδρος 67.
Γανοχωρίτης Γεώργιος 189.
Γεβίδης Ίω. Γεώργ. 16.
Γεδεών Μ. 30, 60, 61, 62, 65, 69, 71, 72,
73, 77, 78, 82,-85, 88, 93, 97, 99, 104,
105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114,
116, 141, 142,143, 150, 158, 168, 188,
.189, 220.
Γεδεών άγιορίτης (έφημέρ.έλλην.) 89,
Γεδεών ό Κύπριος 108.
Γεμιστός Γεώργ. Πλήθων 103.·
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Γέννα 238.
Γεννάδιος Γεώργ. 117.
Γεννάδιος Γεώργ. Λ. 150.
Γεννάδιος (δ Καστοριάς) 118.
Γεννάδιος Σχολάριος 12, 103.
Γενεύη 70, 96, 143,
Γιενίκιαϊ 140.
Γενικός 102.
Γενίτσαροι 12, 17, 87, 176, 230, 249,
250, 251, 252.
Γενίτσαρος 134.
Γενουάται 49, 223.
Γενουατικός 68.
Γεράρδος Ά ντ. 177.
Γεράσιμος 69.
Γεράσιμος 116.
Γεράσιμος Γ' (Πατριάρχης) 82.
Γερμανία 82, 106, 107, 109, 122, 129,
140, 151, 153, 156, 159, 160, 161, 164)
170, 172* 174, 183, 184, 186, 193, 203^
216.
Γερμανοί 87, 88.
Γεωγραφικ όν Ρουμανίας 106.
Γεωργιάδης 123.
Γεωργιάδης Α. 124.
Γεωργιάδης Σταυράκης 224.
Γεωργίου Θεόδωρος 78.
Γεωργίου Στυλιανός 74.
Γεοοργίου Φρατζέσκος 68
Γεώργιος Α' 171.
Γεώργιος 122.
Γεώργιος 133.
Γεώργιος 224.
Γεωργίου Λ. Π. 123.
Γιάγκος Χατζή Κωστ. ΐνοϊμζόγλου J33.
Γιαννάκης Χάραλ. 72.
Γιαννίτσης 46, 47.
Γιαννόπουλος Πύρρος Ήπειρώτης 82.
Γιαννούλης 104.
Γιαννούλης Ευγένιος. 105.
Γιάσιον 101.
Γιεδίκ Άχμέτ 11.
Γιλδιρίμ 9, 64.
Γκάσταϊν 211.
Γκερδάνης Γκιουμούς 80.
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Γκίκας Παρασκευάς 16.
Γκιουμουλτζίνα (Κομοτηνή) 56, 58.
Γιουμουρτζίνα 16.
Γκιουμουσγερδάνης 182.
Γκιρτζής Ελευθέριος Ά λ. 56.
Ι'ολδόνη 174.
Γονατάς 185.
Γότθοι 6.
Γουλιανός Κωνσταντίνος 105.
Γουναράδες 77.
Γουναρης Βλάσιος 26, 27.
Γραμματική (Γραμματίκοβον) 114.
Γρήγορός Α' 228.
Γρ*)γοράς 189.
Γρηγοριάδαι (αδελφοί) 67.
Γρηγοριάδης Β. 65.
Γρηγοριανόν ήμερολόγιον 87, 88.
Γρηγόριος Δ' 116, 117.
Γρηγόριος Ε' 27, 69, 115, 158, 192, 230(
250.
Γρηγόριος (ό Άδριανουπ.) 65.
Γρηγόριος ό Μέγας 115.
Γρηγόριος (’Επίσκοπος Μυριοφότου)73.
Γρηγόριος ό Χίος 226.
Γρυπάρης Γιάννης 218.

Α.
Δαβίδ Ε. 65.
Δαβίδ ό Κομνηνός 97.
Δαγκλής Π. 190.
Δούκα 82.
Δακία 121.
Δρακάκη Μαριορίτζα 18.
Δαλίδης Ίωάνν. (έξ Άμπελίνου) 76.
Δαμασκηνός Ά ντ. 165.
Δαμασκηνός Άρ. Ίωάννου 63.
Δαμασκηνός (νεομάρ.) 105.
Δανιήλ 119.
D ante Aliglieri 40.

Δαπόντης Καισάριος 30, 78, 95, 226.
Δαιρπιρελδ 184.
Δαρδανέλλια 72 256.
Δαυλίς 5.
Δάσιος Σπυρίδων 35.

Δεβρών 74.
Δεδέαγατς 58, 68.
Λεληγιώργης Επαμεινώνδας 227, 228.
Δελημιχάλης Ξανθ. 35.
Δελφοί 5, 127, 146.
Δεμίρ Δες 156.
Δερβίς Ι’έης 349.
Δέρκοι 102.
Δέρκων 115
Δζαφέρ Ταγιάρ 33, 34.
Δζεβάτ πασάς 176.
Δημητρακόπουλος Λ. 87, 89, 99, 101(
1 7.
Δημητριάδης Γεώργ. 81.
Δημητριάδης Δημήτρ. Λ. 125.
Δημητριάδης Θαλλελαΐος 169.
Δημητριάδης 2Κων)τΐνος 181.
Δημητριάδης Παναγιώτης 80.
Δημητριάδης Σπυρίδων 71.
Δημήτριος 103.
Δημητρίου ’Αλέξιος 68.
Δημητρίου Μανουήλ 77, 188.
Δημητρίου Πολυχρόνιος ό Θραξ 109.
Δημογέροντες 249.
Δημογεροντία 13, 14. 19, 20, 27. 250.
Δημοκράνεια 34.
Δήμος 172.
Δήμος 221.
Δήμου Καζής 140.
Δηλιγιάννης Θ. 165.
Διάκος 231.
Διαμαντής Νικολάου ’Ολύμπιος 19.
Διαμαντής Στ. 16.
Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος 166.
Διβάνι 91.
Διγενής ’Ακρίτας 181.
Διδυμότειχον 7, 42, 43, 56, 58.
Διοκλητιανός (Ατιτοκράτωρ) 49.
Διονύσιος 84.
Διονύσιος Ε' 116.
Διονύσιος (ίεροδιάκονος}"87.
Διονύσιος (Πατριάρχ.) 159.
Διονύσιος Πύρρος ό Θετταλός 77.
Διοσκουρίδης Χαράλ. 161.
Δοξιάδης ’Λπ. 185, 253.
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Δομοκός 189.
Δοσίθεος 104.
Δοσίθεος (Πατριάρχης 'Ιερ.) 13, 30, 93’
95, 102, 103, 159.
Δουκάκης Δ. 83.
Δουκάκης Κ. Δ. 218.
Δούκας Ιω άννης 101.
Δούκας Ν. 118.
Δούκισσα θ’ Ά μπραντές 47.
Δούναβις 7, 90.
Δρακοντίδης Χριστόφορος 81.
Δρέσδη 107.
Δρικαιος Γρ. 16.
Δροσίνης Γεώργιος 157.
Δρυϊνούπολις 65, 66.
Δρύστα (Τούλτσα) 98, 99.
«Δύο Κόσμοι» 108.
Δυτική Θρφκη 31, 32, 33, 34, 35, 57, 58,
71, 181, 256.
Δυτικολατινική 119.
Δωδώνη 65.
Δωρόθεος (άγιοταφίτης 111.
Δωρόθεος ό Πρώϊος 15, 26, 29, 64, 69,
84, 188, 192, 193, 194, 195, 250.

'Έβρος 33, 34, 35, 37, 14, 76, 197. 199,
252.
Έδουάρδος. 215.
Έθνομάρτυς Γρηγόριος Ε' 50.
Εθνομάρτυρες 28.
Ε’ιρηνούπολις 31.
Εκκλησιαστική ’Αλήθεια 63, 72, 73,
93, 105, 167, 184, 186.
«’Εκκλησιαστικός Φάρος» 108.
Έλασσών 79, 165.
Ελένη 104, 123, 125, 174.
«’Ελευθερία» 108.
’Ελευθέριος Θεοχάρης Ύπατεΰς 22.
’Ελευθερίου ’Ιωάννης 16.
Έλευθερουδάκης 148, 150, 171.
Έλευθερούπολις 111, 186
Έλευσΐς 197.

των Πβριβχομβνων
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Έλευσίνια 18.
Έλικών δ, 211.
Έλλάδιος ’Αλέξανδρος 61, 105.
Έλλάδιος Άλέξ. (Λαρισσαϊος) 97.
“Ελλη 196.
'Ελληνική Έκκληοία 61.
Ελληνική Έπανάστασις 15, 26, 49, 50,
74, 76, 80, 126, 145, 192, 221, 245.
'Ελληνική Κοινότης 13, 31, 67, 10.8,
155, 161, 167, 174.
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος 83,
105, 116, 117, 118, 147, 156, 188, 193,
210 , 211 .

Έλληνόπαιδες 41.
Ελλήσποντος 22, 41, 70, 96.
Ένβέρ Βέης 57.
Έ νετία 96.
Ένυάλης Λάμπρος Γ. 165.
Εξηντάρης Γεώργιος 35, 36.
Εξηντάρης Θεόλ. 35.
Έορδαία 114.
Έπσνάστασις τού 1821 41,
Έ πιβάται 65, 67, 69, 70, 148, 153, 164,
224, 226.
’Επίδαυρος 24.
Επτάνησος 125.
Έπταπύργιον (Γεόί-Κουλέ) 91.
“Ερασμος 144.
Erbiceauu C- 98.
Έρμογένης 117.
Έρμογένης 143.
Έρμούπολις 45.
Έσκή Σαράϊ. 7.
’Εσπερία 64, 65, 82, 85, 86, 96, 106,
110, 145, 154, 158, 159.
Εταίροι 15, 16.
Εύαγγελίδης 74.
Εΰαγγελίδης Μαργαρίτης 32.
Εύαγγελίδης Τρύφων Ε 5, 59, 104,108,
155, 182, 188, 218.
Εύγένειος 130.
Εύγενιάδης 189.
Εύγενίδεια 83.
Ευγενικός Μάρκος 101.
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Ευγένιος 79.
Ευγένιος Λίτωλός 61.
Ευγένιος (ιερομόναχος) 77.
Ευγένιος (Μητροπ.) 82.
Ευγένιος Ξηροποταμηνός 154.
Έ ϋδεν (ναύαρχος Ρώσσος) 45.
ΕύΦυκράτης Κωνσταντίνος 71.
Εύμένης 152Εΰμολπος 5, 222.
Εύμορφόπουλος ’Αλέξανδρος Παπά Γε
ωργίου 154.
Ευρυδίκη 199.
Εύριπαΐος 35.
Εύριπος 19, 46.
Εύστρατιάδης Στυλιανός ’Ίμβριος 74·
Έφεσος 101, 184.
Έφημερίς των ’Αθηνών 117.
Έφημερΐς των Κυριών 66.
Εύφραίμ 159.

Ζαβίρας Γ. 101, 102, 108, 109.
Ζαγατζίκ 178.
ΖακύνΟτος 80.
Ζαλοκώστας 201.
ΖαμαρΙας ’Αλέξιος 81.
Ζάμπας Κυριάκός 179.
Ζαμπέλιος Ε. 87.
Ζάν Μωρεάς 182.
Ζανέττος Ά ρ. 35.
Ζανέττος ’Ιωάν. 81.
Ζάππας Κωνσταντίνος 66.
Ζάππειον 66, 167, 182.
Ζαρίφεια 81, 83, 131, 161, 167, 172, 178,
179, 183, 185.
Ζαρίφης Γ. 81.
Ζαρίφης Γιωργάκης 202, 203.
Ζαφείρης 237.
Ζαφειρόπουλος 35.
Ζαφράνης Μανικάτης ’Ιωάννης 109
Ζαχαριάδης ’Αβραάμ (έκ Πάφρας) 74.
Ζαχαριάδης ’Ιωάννης 76.
Ζαχαριάδης Γεώργιος 151.
Ζαχαριάδης Γ. Κ. 228.

Ζερλέντης Περ. 104, 105.
Ζήνων 123.
Ζήσης Άγγελέσας 51.
Ζιομετίκος Α. 65, 66.
Ζορμπάδες ή Δερεμπεΐδες 11.
Ζυγομαλάς Θεοδόσιος 90, 92.
Ζυμβρακάκης 32.
Ζωοδόχος Πηγή 143.
Ζωσιμάδαι 194.
Ζώτος Δ. 35, 251, 252.

ΙΕ .
Ήλιάδης Μανασσής 72.
"Ηλιούπολις 74, 75.
Ήνωμέναι Πολιτεϊαι 182.
Ήπειρος 75, 144, 160, 218, 221, 223.
Ήπειρώτης 74, 150.
Ή πειρώται 74.
’Ηπειρωτικός 83.
Ηράκλεια 73, 97, 98, 101, 116, 141,180,
189, 239.
Ήρακλείτσα 30.

Ο.
Θαβώριον 150.
Θαλλίδης Κων 225.
Θάμυρις 5, 222.
Θανάσογλους Θαν. 51.
Θεαγένης 76,
Θεοδόσιος 70.
Θεοδόσιος Α' 161.
Θεοδοσίου 6.
Θείρσιος 151.
Θεοδώρητος 70.
Θεοδωρόπουλος Σπ. (ΤΑγις Θέρος) 191.
Θεοδωροπούλου Αύρα 191.
Θεόδωρος 94.
Θεόδωρος 237.
Θεόδωρος (Γαζής). 118.
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 23.
Θεόκριτος (Όθ·ων) 124, 125.
Θεόληπτος (Μητροπολ. Φιλιππ.) 86.
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Θεόληπτος Β' 87.
Θεομήτωρ 135.
Θεοτόκης Κωνσταντίνος 198.
Θεοτόκης Νικηφόρος 64.
Θεοτόκος Παραμυθίας (Βλάχ-Σεράϊ)88.
Θεοτόκος 136, 137, 142, 149.
Θεοφάνης (Πατρ. Ιεροσολύμων) 159.
Θεόφιλος 188.
Θεοφυλάκης 80.
Θεοφύλακτος 35.
Θεοφύλακτος (άρχιεπ. Βουλγαρίας) 99.
Θερμοπύλαι 19.
Θεσσαλο-Μακεδονο-Θρφκες 22.
Θησεύς Νικόλαος 145.
Θρφκες 26, 107, 143, 150, 162, 167,191,
222, 227.
Θρφκη 5, 41, 59, 65, 66, 71, 72, 74, 76,
83, 84, 85, 90, 101, 102, 109, 112,114,
116, 117, 129, 143, 144, 145, 146,148
153, 155, 160, 162, 164, 167, 170,174’
778, 179, 185, 186, 187, 194, 196,197]
198, 199, 201, 210, 218, 221, 223,232*
246, 256,
«Θρφκικά» 19. 20, 45, 67, 69, 79, 112*
148, 160, 162, 163, 167, 168, 179,181,
183, 184, 185, 186, 187, 233.
«Θρφκική Έπετηρϊς» 70.
Θρφκικός 83.
Θρφκόπουλο 48.
Θρφξ 106, 115, 150, 155, 165, 186, 196,
198, 199, 210, 223.
Θωμάς Δημήτριος Ά θ . 132.
Θωμάς Κοσμά 160.
Θωμάς Παναγ. 170.
Θωμόπουλος Στέφ. 115.

Ιο
’Ιάκωβος 93.
’Ιάκωβος ό Νεοκαιοαρείας 107.
’Ιάκωβος ΡΙζος Νερουλός 111.
Ίάλεμος Όδυσσεΰς 178.
Ίάσιον 17 , 50, 82, 95, 98, 99, 101, 104,
105, 109. 125.
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Ίατρουδάκης Γ, (αρχιμανδρίτης) 81.
Ίβηρία 110.
Ίβηρίτης ’Ιωακείμ 64.
’Ίβηρ “Ανθιμος 105.
Ίβραήμ Πασάς 23.
Ίβραΐμ 111.
’Ιγνάτιος 73.
’Ιγνάτιος 145.
’Ιγνάτιος (ό Ήρακλείας) 141.
Ίγνάτογλους Κωστής 43. 245, 246,247,
248,
’Ιερεμίας Β' 87.
'Ιερεμίας Β' ό Τρανός 79, 85, 86, 87>
88, 89, 90, 102.
'Ιερεμίας Δ' 112.
Ίένη 121, 123, 124, 160, 186.
’Ιερόθεος 67.
'Ιερόθεος 85.
'Ιερόθεος (Πατριαρ. ’Αντιόχειας) 118.
144, 150.
'Ιερόθεος Γανοχωρίτης 150.
'Ιερόθεως ό Λρύστας 99.
'Ιερόθεος ό Μονεμβασίας 87, 93.
'Ιερουσαλήμ 111.
'Ιεροσόλυμα 88. 93, 99, 105, 107, 109t
110, 111, 117, 118, 119, 144, 150, 151*
158, 166, 168.
'Ιεροσολυμιάς 111.
'Ιεροσολυμιτική Βιβλιοθήκη 99, 104.
Ίησουΐται 86, 88, 105.
’Ιθακήσιος Ευγένιος 64.
’Ιθακήσιος Γεράσ. 70, 71.
“Ιψεν 209.
Ίκόνιον 111, 112.
“Ιμβρος 34.
Ίνδία ι 82.
«’Ινδική ’Αλληλογραφία» 82.
Ίντζιγίς 49.
Ίόππη 111.
Ίόνιος 80.
’Ιορδάνης (νεομάρ.) 105.
Ίορδανίδης Γεώργιος 75.
’Ιουδαϊκά 100.
Ίουλιέττα 216.
'Ιπποκράτης 122.
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Ίσάκ-Πασά 42.
’Ισίδωρος δ Πηλουσιώτης 166.
Ίσλάμ 36.
Ίσμαήλιον 16.
’Ισοκράτης 62.
Ίστρος 5, 7.
Ίσχόμαχοι 82.
’Ιωακείμ Γ' 159.
Ίωακείμειος 168.
’Ιωάννης 27.
’Ιωάννης 75.
’Ιωάννης 133, 140.
’Ιωάννης (νεομάρ.) 105.
’Ιωάννης Ε' 7.
’Ιωάννης ό Βλάχος (νεομάρ.) 105.
’Ιωάννης Κομνηνός Μόλυβδος 100.
’Ιωάννης ό Μυριοφυτινός 143.
Ιωάννης Πρόδρομος Μενοικεΰς 10.
’Ιωάννης Σισμάν Γ ' 8.
’Ιωάννης, Τσάρος 90,
’Ιωάννης Hubner 109.
Ίωαννίδης Δαμιανός 81.
’ΐωαννίδης I. (Σάμιος) 75,
Ίωαννίκιος 16.
Ίωαννίκιος 79.
Ίωαννίκιος 187,
Ίωαννίκιος (Μητροπ. Λήμνου) 107.
Ίωάννου Δ. 190.
Ίωάννου (Γενεράλη) Γεώργιος 165.
Ίωάννου Ζωής 62, 63.
Ίωάννου Φίλιππος 128.
’ίωάσαφ (Πατριάρχης) 60.
Ιωάσαφ (ηγούμενος) 119.
Ίωάσαφ Β' S6, 89.
Ίωάσαφ (Άγχιάλου) 82.
Ίωάσαφ δ Κόρινθου 94.
Ίωάσαφ δ Πάτμιος 126.
Ίώ β ε' (πατριάρχης Μόσχας) 88.
Ιω νάς 121.
Ιω νική 122.
Ίωσηφίδης Γρηγόριος Σ. 96.

Καβάκια 50.

Καβάσιτος (ούχί Καζάβιτος) 98.
Καββαδίας Παναγιώτης 152.
Καϊλάρια 132.
Καινή Διαθήκη ΊΟ, 96, 175.
Καίρης Σωφρόνιος 77, 78.
Καισάρεια 63, 75, 86, 111, 113, 146,
183.
Κάκαρις 65.
Κακοσοΰλι 44.
Κακουλίδης 35.
Καλαμβοκίδης Δημήτριος (εκ Μελενίκου) 76.
Καλαποθάκης Δ. Οΐκ. 190.
Καλαφάτης Χρυσόστομοςδ Σμύρνηςΐ86·
Κάλβος 201.
Καλεύρας Άχιλεύς 36.
Καλλικράτεια 34.
Καλκούτα 82.
Καλλιγάς Πέτρος 171,
Καλλίδης Γρΐ]γόριος 180.
Καλλιμάχαι 141.
Καλλιμάχης ’Αλέξανδρος (ήγεμών Μολ
δαβίας) 69.
Καλλίμαχος Δημήτριος 187.
Καλλίνικος 69, 77.
Καλλίνικος ό Μουντανιώτης (Άδριανουπόλεως) 111, 112.
Καλλίνικος (Πατριάρχης) 103.
Καλλίπολις 36, 41, 42, 56, 70, 96, 174,
175, 181, 187, 256.
«Καλλίπολις» 71.
Καλλιπολϊται 41, 70.
Καλλιπολίτης 105, 150.
Καλλιπολίτης Δημήτρ. 71.
Καλλιπολίτης Διονύσιος 108.
Καλλιπολίτης Μάξιμος 70, 96, 97.
Κάλλιστος Νικηφόρος 158.
Καλλίφρω.ν Β. 66.
Καλόγερός Νικηφόρος 170.
Καλομοίρα 46, 47.
Καλομοίρης 191.
Καλοπόδη Ελένη 66.
Καλούμενος Α. 135.
Καλτσάς Νικόλαος 182.
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Καλφάδες 227.
Κάλφας Κωνσταντίνος 226.
Καμπάνης Ά ρ ισ το ; 196, 200.
Καμπούρης Παναγιώτης 234.
Καμπούρογλους Γιάννης 204, 205.
Καμπούρογλους Δημήτρ. Γρ. 160, 168,
184.
Κανάρης 47.
Κανελλίδης Γεράσιμος 224.
Κανελλίδης Π. 165.
Κάννιγξ Γ. 21.
Καντακουζηνός Κωνσταντίνος 104.
Καντεμΐρης Δημ. 102.
Καπετανάκη 188.
Καπετάν Βαγγέλης 43.
Καπετάν Κούταβυς 45, 46.
Καπετάν Λάζος 43.
Καπετάν-πασάς 193.
Καπετάν Ά ντ. X" Βισβίζης 18.
Καποδίστριας 78, 115, 125, 130 141.
Καππαδοκία 183.
Κάππος ’Αντώνιος 70 71.
Καππέλη 121.
Καρά Άλής 149.
Καρά-Άλής Καπουτάν Πασάς 41.
Καραγάτς 33.
Καραγεώργη 205.
Καραγιαννίδης Σπ. 178.
Καρά Θεοδωρής ’Αλέξανδρος 146.
Καραθεοδωρής Κων)τϊνος 112, 147.
Καραθεοδωρής Στέφανος 65.
Καραθεοδο>ρής Στέφσνος 80, 82.
Καραθεοδωρής Στέφανος Κ. 112, 125,
127. 145, 146, 147, 194, .251.
Καραϊσκάκης 22,25.
Καρακατζανίδης ’Ιωάννης 81.
Καρά-Κετσιλή 56.
Καρατάσος 18.
Καρά Τεπέ 248.
Καρζιάς Μάρκος 140.
Καρκαβίτσας Α. 216.
Κάρλοβιτς 78.
Καρπενήσιον 102.
Ιίαρσί-άκά 134.
Καρυοφύλης ’Ιωάννης 102, 103, 104.
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Καρυοφύλης ’Ιωάννης 100.
Καρυοφύλλης Μανουήλ 100.
Καρυοφύλλης Μιχαήλ 104.
Κάρυστος 45.
Κάσδαγλης ’Αλέξανδρος 194.
Κασιγόνης Δημ. 71.
Κασιμάτης 162.
Καστόρχης Ευθύμιος 152.
Ινατακουζηνοί 42, 59, 90.
Κατακουζηνός 60.
Κατακουξηνός ’Ανδρόνικος 92.
Κατακουζηνός’Ιωάννης(αύτοκράτωρ)99.
Κατακουζηνός ’Ιωάννης 102.
Κατακουξηνός Ματθαίος 102.
Κατακουζηνός Μιχαήλ (Σεϊτάνογλου)90,
91, 92..
Κατελοΰζοι 22.
Καπηδζήμπασης 91.
Κατραμής Ν. 85,117.
Καυσοκαλυβίτης Νεόφυτος 61.
Καφαντάρτις 185.
Καφταντζής Άπόστ. Κοσμά 160.
Κέκος Κων)τϊνος 81.
Κέλκος ’Αδαμάντιος 16.
Κεντρική Σχολή 80.
Κεσσάνη 36, 41. 180, 221.
Κεχαγιόγλους Σωφρόνιος 182.
Κίεβον 88, 166.
«Κιβωτός» 74, 141.
Κιίκ 64.
Κιλκίς 166.
Κινλόγλου-’Αγά 42.
Κιρζαλΐδες 30.
Κιπριλή Μεμέτ 45.
Κιρισχανές 64, 252.
Κίρκος Μιχαήλ 36.
Κισνέβιον 76.
Κίρχοφ 179.
Κλαύδιος (Ρωμ. Αύτοκράτωρ) 49.
Κλαυδιούπολις 167.
Κλεόβουλος Γεώργιος 82, 126, 129, 145.
Κλήδης Γεώργιος 161..
Κλήμης (Μητροπ. Λήμνου) 94.
Κόδρος Κ. 65,
Κοζάκοι 95.
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Κοϊμζής Γεώργιος Κ. 133.
Κοϊμζής Νικόλαος 132, 133,
Ινοίμζής Νικόλαος Χρ. 133.
Κοϊμζής Χρήστος 133.
Κοίμησις 80.
Κοϊμζόγλου 133.
Κοϊμζόγλου 132, 133, 134, 173.
Κοϊμζόγλου Άργΰρίος.Χρ. 133.
Κοϊμζόγλου Μιχαήλ Γεωργ. 133, 173.
Κοϊμζόγλου Γεώργ. (Αργ.) 173.
Κοκκίδης Γεώργιος Κ. 145.
Κοκκίδης Δη μ. Κ, 144.
Κοκκίδης Κ. 145.
Κοκκίδης Ίφικράτης 144.
Κοκκίδης Κοσμάς 144.
Κόκκινος Γ. 35,
Κόκκινος Κ. 1. 74, 75.
Κοκκινιάδης Β. 228.
Κοκολάτος Κλ. 179.
Κόκκος 205.
Κοκκώνης ’Ιωάννης 125.
Κόλασις 40.
Ινολυβάς ’Αλέξιος G3, 124.
Κολυκαραία 27.
Κομίζογλου 134.
Κομίζογλου 134, 135, 136, 137.
Κομιζόπουλος ΆντοΥνιος ό φιλικός 80,
128, 132, 133, 137, 138, 173.
Κομνηνοΐ 97, 98, 101, 223.
Κομνηνός Αλέξιος 98.
Ινομνηνός ’Αναστάσιος 16.
Κομνηνός Άνθ-ιμος 98, 101. 102.
Κομιηνός Βασίλειος 97.
Κομνηνός Γεώργιος 97.
Κομνηνός Θεόδωρος 97.
Κομνηνός Ίσαάκιος 97, 98.
Κομνηνός ’Ιωάννης, 96, 97, 98, 99, 100·

101.
Κομοτινή 181, 256.
Κονία 244.
Κοντογιάννης Πάτροκλος. 166.
Κοραής ’Αδαμάντιος 126, 192, 194.
Κοράνιον 36. 41, 230.
α».ορέσιος Γεοιρ. 63.

Κορίνθιος Μανουήλ 59.
Κορνοφοιλέα 57.
Κορσική 97.
Κορυδαλλευς Θεόφιλος 63. 89,102, 103.
Κορφηνός Γ. Π. 16.
Κοσμάς διδάσκαλ. 144, 153.
Κοσμάς Λιβερόπουλος 153.
Κοσμάς ό Άδριανουπολίτης 224.
Κοσμάς ό Γανοχωρίτης 143.
Κοσμάς ^Κων)τΐνος) Γανοχωρίτης 142.
Κοσσυφοπέδιον 8.
Κοτότσος 51.
Κούζας 146.
Κουκούλάς 71.
Κούλελι—βουργάζ 252.
Κουμάνοι 6.
Κουμανούδης 170.
Κουμανούδης Κ. 170.
Κουμανούδης Στέφανος 65, 151, 170,
227, 228.
Κούμας Κ. 112,
Κουμπάραι 149.
Κουμπάρης Άλέξ. Δ. 16, 72.
Κουμπάρης ’Αριστείδης 721,149.
Κουμπάρης Δ. Ε. 17.
Κουμπάρης Κυριάκός 16, 149,
Κουμπάρης Παναγιώτης Λαμ. 16.
Κουμπάρης Σταμάτιος 16, 17, 254, 255,
256.
Κουντίδης Άργυράκης 75.
Κουντουριώτης Γεώργιος 24.
Κουρούκλης Λάκης 160.
Κούρουτσεσμές 193, 194.
Κουρτίδης ’Αριστοτέλης 160.
Κουρτίδης Κων)τΐνος, 35, 36, 56, 57,58,
155, 168, 181, 187, 191.
Κουρτίδης Π. 34.
Κουταλιανός ’Άνθιμος 157.
Κούταλις 70.
Κουτζικούρης Ε. 18.
Κουτλουμουσιανός Βαρθ·ολ. 119.
Κρεστίδης Γαβριήλ 183.
Κρέστοβιτς πασάς 183.
Κριθία 188.
Κριμαία 91
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Κριμαϊκός 43, 45, 111, 246.
«Κριτής ’Αλήθειας» 89.
Κριτίας Νικόλαος ό Προυσαεύς 100,188.
Κριτόπουλος Γεώργ. 60.
Κριτόπουλος Θιομάς 60.
Κροκιδας 8
Κροκιδας 185.
Κροκιδας Π. 102.
Κρούσιος Μαρτίνος 60, 86, 88, 89, 90,
184.
Κρυστάλλης 200, 231.
Κυδωνίαι 78, 82, 125, 145.
Κυζικηνός Γεώργιος 79, 80.
Κύζικος 94, 116, 142, 157.
Κυπριανός (νεομάρ.) 105.
Κυριακή τής Γρονθοδοξίας 103.
Κυριακίδης Ε. 185.
Κυριακίδης Έ π. 178.
Κυριακίδης Στίλπων 32, 181.
Κυριάκός 149.
Κυριάκός ’Αριστείδης Ν. 190.
Κύριλλος Β' (εκ Βερροίας) 94, 97,
Κύριλλος Στ" (Οίκουμ. Πατριάρχ.) 27,
28, 29, 65, 111, 112, 113, 194, 224,
230, 249, 250, 252.
Κύριλλος Ζ' 225.
Ιζύριος Ευθύμιος Κανελλόπουλος 58.
Κυρίτζης 93.
Κυριτζίδης Πέτρος 65, 74, 81.
Κυρίτσης ό Μιχάλης 91.
Κύρογλους Κ. 174.
Κώκιας X. 16.
Κωλέττης Ίω . 24, 151.
Κωνσταντής 93!
Κωνσταντινίδης 16.
Κωνσταντινίδης Γεώργιος 26, 29.
Κωνσταντινίδης Γ. X. 114, 119.
Κωνσταντινίδης Γρ. 11.
Κωνσταντινίδης Δανιήλ 71.
Κωνσταντινίδης Κων. Α. 71.
Κωνσταντινίδης Κ. (Νέϋ) 179.
Κωνσταντινίδης Μιχαήλ 75.
Κωνσταντινίδου I. 50.
Κωνσταντίνοι 230.
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Κωνσταντίνος 75.
Κωνσταντίνος 171.
Κωνσταντίνος 224.
Κωνσταντίνος Ίερεύς 54.
Κωνσταντίνος ό Πιογωνάτος 7.
ΚωνσταντΪΛος (Σερμπετζόγλου) 111.
Κωνσταντίνου ’Απόστολος 81.
Κωνσταντίνου Γ. Π. 70.
Κωνσταντινούπολή 14, 15, 21, 26, 29,
34, 42, 45, 51, 53, 57. 60, 61, 66, 69,
72, 74, 75, 79, 80, 83, 86, 89, 90, 91,
97, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 112>
114, 116, 117, 118, 127, 133, 141, 142^
146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 156, 158, 159, 161, 165, 166, 167,
169, 170, 172, 175, 176, 178, 179,181,
182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,192,
193, 194, 195, 202, 203, 210, 211,218,
215, 220, 224, 225, 226, 230, 2ό0, 251,
253, 254, 256.
Κωνστάντιος 142.
Κωνσταντόπουλος ’Αριστόδημος 75,237.
Κωνσταντόπουλος Ν. 35.
Κώστας Δημήτρ. 16'.
Κώος 1301
Κώος Νικόλαος Γ. 64.
Κώστογλους Σ. 34.

Α .
Λαγκάστερ 125.
Lady Mat-}' Worstey Moutegue 78.
Λακωνία 97.
Λακωνικοί 97.
Λαλά Κουρουσοΰ 42.
Λαμαρτΐνος Άλφόνσος 14,0.
Lamius 89.
Λαμπαδάριος ’Αντώνιος 224.
Λαμπάκης Γεώργιος 168.
Λαμπουσιάδης Γ. I. 63, 115, 167, 194,
95.
Λάμπρος Σπ. 93. 100, 106, 107, 111,124,
■ 143, 150, 191, 218, 224, 226.
Λάμψας Δ. 160.
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Λαπαρδάς 222.
«Λαογραφία» 108
Λαρισσαΐος Μάρκος 02.
Λάσκαρις ’Αθανάσιος 169.
Λάσκαρις Θεόδωρος 222.
Λάσκαρις Κανανός 106, 224.
Λασκαρούδογλους Δημήτριος 68.
Λατίνοι 7.
Λατινόφρονες 100.
Λάτρης Γ. I. 11.
Lavoisier 192.
Λαυριώτης ’Αλέξανδρος 15Γ).
Λαυριώτης Βενιαμίν 154.
Λεβάδεια 116.
Λεβέντης 134.
Λέγηρος Λ. 96.
Λεγράνδ Αΐμ. 99, 100, 104, 106, 155,223'
Λειψία 70, 89, 106, 107, 108, 109, 150
164, 175, 203.
Λεκλέρκιος Πέτρος 100.
Λεμπέρης 27.
Λεονταράκης Άρτηνός 79.
Λεόντιος 151.
Λεοντόιτουλος ’Αλέξανδρος 82, 150.
Λεοντόπουλος ’Ιωάννης 30, 73, 141.
Lecjuicn 96.
Λέσβιος 80.
Λέσιγκ 205.
Λέτσογλους Δημήτριος 17.
Λευκίας Γεωργιάδης ’Αναστάσιος S2,
120, 121, 122, 125, 129, 143.
Λευτέκια των Παρισίων 124.
Λεφάκης ’Ιωσήφ 253.
Λειονίδας 231.
Λεο^κράτης 127, 123.
Λιβερόπουλος Δαμιανός 153.
Λιβόρνος 20.
Λιθουανία 88.
Λικίνιος Άνδρέας 105.
Λικίνιος 6.
L'khatscef Nicolas 97,
Λινάρδου Ά θηναΐς 6(1
Λίνδερος 172.
Λιόλογλους Γεα>ργιος 43.
Λιόλος Λαζόπουλος 22.

Λιτή .85.
Λιτίτζης Δημήτριος 62.
Λητώ 123.
Λογάδης Νικόλαος 77, 143, 148, 189,
194.
«Λόγιος ' Ερμής * 18, 19, 65, 112, 145.
149.
Λογοθετίδης Γ. 65.
Λονδανός ’Ανδρέας 89.
Loparev Ch. 99.
Λόρελάϋ 211.
Λόρδος Γκίλφορδ 126.
Λότσε 203. .
Λουθηρανοί 86.
Λουθηροκαλβΐνοι 97.
Λούθηρος Μαρτίνος 86.
Λούκαρις Κύριλλος 86, 88, 96, 105,194.
Λουκάς 174, 220.
Λουλέ Μπουργάζ 17.
Λυκίδης. Μιχ. 55.
Λυκούργος 127, 128.
Λυκούργος ’Αλέξανδρος ό Σύρου 153.
Λυσίμαχος 49.

m.
Μαβροδίνωφ (αρχαιολόγος) 163
Μαγκριώτης Ίω. 74.
Μαδύτιος Χρύσανθος 225.
Μαδύτιος 114.
Μάδυτυς 17, 71, 157. 168, 169, 225.
Μαινάδες 19S.
Μακάριος 63.
.Μακάριος (ό Ίωαννίνων) 82.
Μακεδονία 6, 49, 85, 107, 114, .116, 186,
190, 223, 256.
Μακεδόνες 107.
Μακεδονική Δυναστεία 49.
Μακεδονικόν 56.
Μακεδονικός 83.
Μακεδών 115.
Μακρά Γέφυρα (Ούξούν Κιοπροϋ) 33,
36, 180.
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Μακρσΐος Σέργιος 64, 141, 188.
Μάκρη 45.
Μακρής Βησσαρίων 100.
Μακρίδης Γεώργιος Ν. 177.
Μακρίδης Κωνστ. Γ. 176.
Μακρίδης Νικ. Γ. 177.
Μακρυγιάννης I. 23.
Μάλγαρα 32.
Μαλκότζης Μπερτής 68 .
Μάλτος Άναστάοιος 192.
Μανάβης Πασχάλης (Δήμαρχος Σουφλίου) 57.
Μανασίδης Συμεών 225.
Μανιτάκης Ν. 165.
Μανουήλ (Μανωλάκης) 103.
Μανουηλίδης Φίλ. 35, 36.
Μαντάμ Ρεκαμιέ 47.
Μαντινιός Γεώργιος 81.
Μάντζαρης Παναγιώτης 126.
Μαξιμΐνος 6 .
Δ{αράσιον 132.
Μαρασλής Γ. 152.
Μαρασλής Γρηγόριος 128, 132, 133,134,
167, 173, 192.
Μαργούνιος Μάξιμος 89.
Μαρία 98.
Μαρία 171.
Μαρίνος Θεμιστοκλής 71.
Μαρίτσα 197.
Μαριώ 202,
Μαρκέλλος Λάσκσρις ΙΙαπά 17.
Μαρκοράς 201.
Μάρκος ό Ευγενικός 166.
Μαρμαροτούρης Ίω. 117.
Μαρτζώκης 182.
Μαρώνεια 16, 45, 74.
Μασσών Μιχαήλ 117.
Μαστροδημήτρογλους Γιάννης 51.
Ματζαράκογλους Βασίλειος 74.
Ματθαίος 141.
Ματθαίος (ό Αίνου) 67, 68 , 69.
Ματθαίος ό Γανοχωρίτης 72, 73, 141.
Ματθαίος ό έκ Γανοχώρων 142, 143.
Ματθαίος Μυριοφΰτου Γανοχώρων 143·
Ματθαίος ό Ίωαννίνων 88 .
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Ματθαίος ό Κρής 85.
Ματθίλδη τής “Εσσης Δαρμστάτης 124.
Ματσόπουλος Γ. 35.
Μαυρίδης Γεώργιος 131.
Μαυρογέναι 141.
Μαυρογένης Σ, 112.
Μαυρογένους Βέη ’Αρετή 178.
Μαυροκορδάτος ’Αλέξανδρος 78, 100,
103, 104.
Μαυροκορδάτος Γ. (πρίγκηψ) 104, 105.
Μαυροκορδάτος Νικόλαος 99, 100, 189.
Μαυρομιχάλτ^ς Κυριακοΰλης 216.
Μαυρομμάτης Ίωάσαφ 191.
Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 191.
Μαύρος Σ. 149.
Μαυρουδής 221.
Μαυροφρύδης 152.
Μαχμοΰτ 230.
Μεγάλη Ελλάς» 67.
Μεγακλής Αθανάσιος 159.
Μεγάλο (νησί) 53.
Μέγας Ρήτωρ 102.
Μεζεβίρης ’Απόστολος 76.
Μεθόδιος 'ΙΙρακλείας 79.
Μεθόδιος ό Αέριος (μητροπολίτης
'Ηράκλειας) 73.
Μελάγχθιον Φίλιππος 86 .
.Μελανδρινός Δ. 74.
Μελανίδης Δημ. 249.
Μελανιών Β. Π. 74.
Μελάς Κωνστ. 56.
Μελεγχάρης Ν. 51.
Μελένικος 90.
Μελέτιος ’Αθηνών 95. 103.
Μελέτιος (ό Ήρακλείας) 73.
Μελέτιος (Μητροπ. Μυριοφΰτου) 72.
Μελέτιος Ιΐατριάρχ. Ιεροσολύμων) 107,
184.
Μελικής Γεώργιος Ραοϋλ 60, 93.
Μελίτη 67.
Μελιτινή 253.
Μενάρδος Σϊμος 155.
Μενεκράτειος 127.
Μένιτες 50.
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Μένδελσον 174.
Μεσηβρία 16, 31, 60, 72, 90, 117, 149,
253 254.
Μεταξάς Νικόδημος 89.
Μέτερλιγγ 174.
Μέτραι (Τζατάλτζα) 31, 71, 102, 153,
Μετσοβίτης Μήτσορας Δημήτριος 137·
Μέτσοβον 80.
Μέσγελος ’Ιωάννης Δανιήλου 124.
Μεσθενεΰς Φώτιος 71.
Μεσσήνη Σικελίας 103.
Μεχμέτ Α' 9.
Μεχμέτ ’ \ λή 111.
Μεχμέτ Βαγιαζίτ Β' 10.
Μεχμέτ Β' 9, 10.
Μεχμέτ Δ' 1 1 .
Μεχμέτ Κιουπρουλής (Βεζύρης) 95.
Μεχμέτ Σόκωλης (Βεζύρης) 90.
Μικρασιατική 66 .
Μικρόν Δέρειον 56.
Mukuwez 2 0 1 .
Μισαήλ (ό Πέτρας) 119.
Μίσιος Πανταζής 151.
Μιστριώτης Γ. 165.
Μιχαήλ ’Αναστάσιος 82.
Μιχαήλ ’Αναστάσιος 143.
Μιχαήλ ’Αντώνιος 27.
Μιχαήλ βέης Γκιουμουσγερδάνης 173.
Μιχαήλ Κλεόβουλος 159.
Μιχαήλογλους Γρηγόριος 64.
Μιχαλάκης 133.
Μιχάλμπεης 92.
Μιχαλόπουλος Μ. Κρής 74.
Μήδεια 31, 34, 90.
Μηλιές Ζ. 18.
Μήτοκος 49.
Μητροφάνης (επίσκοπος Χουσίου) 101.
Μητροφάνης ύ Γ ' 86 .
Μηχανίδης 16.
Μοισία 6 , 7.
Μόκαλης Ευάγγελος 58.
Μολδαβία 10, 69, 91, 101, 102, 125,
226.
Μολδοβλαχία 95, Ιο ί, 193.

Μόλιβδος ’Ιωάννης (έ| Ήρακλείας)101.
Μόλυβος 21.
Μονεμβασία 85, 87, 89, 98.
Μονή 'Αγίου Παύλου 101, 102.
Μονή Έσφιγμένου 221.
Μονή Ευαγγελισμού 182.
Μονή τής Θεοτόκου 119.
Μονή Ίβήρων 107.
Μονή Λαύρας 154, 155.
Μονή Προυσοΰ 108.
Μονή Πρωτοκορυφαίων’ΑποστόλωνΙΟΙ.
Μονή Ράδουλ 103.
Μονή Σκαλωτής 67.
Μονή Συναγόβου 98, 100, 105.
Μονόφθαλμος Χριστόδουλος (ό Άκαρνάν) 118.
Μοραλήδες 253.
Monfaueon 96 , 9 8 ,
Μόσκβα 137.
Μόσκοβοι 99.
Μόσχα 80, 82, 87, 88 , 93, 113, 118,182,
134, 135, 138, 140, 141, 143, 173.
Μοσχοβία 94.
Μοσχόπουλος Ν. 32, 33.
Μόσχος Δημήτριος Δάκων 123.
Μουδανιά 67.
Μοΰδρος 32.
Μουεζίνης 37.
Μουράτ Α' 9.
Μουράτ Β' 9.
Μουρούζη Ζωή 81
Μουρούζης Δ. 150, 193, 255.
Μουρούζης Κωνσταντίνος 188.
Μούσα 9.
Μουσαίος 5.
Μουσαίος Γεώργιος 81.
Μουσαίος Γεώργιος Μιχαήλ 170.
Μουσελίμης Διονύσιος 105.
Μουσελίμης 250, 251.
Μουσική Σχολή 112.
Μουσπυνιώτης Άναστ. 67.
Μουστσντλή 256.
Μουσταφάς (Πασάς) 90.
Μουσταφάς 249.
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Μπακάλμπασης Ά ν. 35, 36.
Μπαλασάκης Σφέτκος 51.
Μπαλάνος. Γεώργιος (εξ Άθ-ηνών) 75.
Μπαλάσκας 47.
Μπαλοΰκ Παζάρι 255.
Μπαλουκλή 205:
Μπαρασάμβας Κων)τΐνος 104.
Μπάρμπας I. 149.
Μπέλ 125.
Μπενέλλη 174.
Μπετίνα Φραβασίλη 212, 217.
Μπιζάνι 156.
Μπίκας Θεοχάρης 74.
Μπίλιος Άλεξανδρής Κυρίτσης 73.
Μπιλμίζ ’Αθανάσιος Σωζοπολίτης 74.
Μπίρδας Δημήτριος I. 139.
Μπονάνος Γεώργιος 171.
Μποστανζημπάσηδες 11.
Μπότασης Νικόλαος 144.
Μπότασης Παναγ. 24.
Μπότσαρης 47.
Μπότσης Δ. 51.
Μπουνάρ Χισάρ 238.
Μπουλαΐρ 56.
Μποΰμπουλης 35.
Μπρίκας Γ. 35.
ΜΌλοι 19, 22, 23, 25.
Μυρέων 169.
Μυριοφυτινός ’Ιωάννης 30.
Μυριόφυτος 42, 72, 73, 141, 142, 160,
186.
«Μισαγύρτης» 128.
Μυσός Δημήτριος 86.
Μυστακίδης Β. Α. 19, 21, 45, 66, 67,70»
77, 81, 135, 183, 185.
Μυτιληναΐος 116.
Μυτιληναΐος Μελέτιος 67.
Μυτιληναΐος Σεραφείμ 97.
Μυτιλήνη 67, 220.
Μωάμεθ· Β' 218, 219.
ΜωάμεΦ Δ' 11.
Μωραβένωφ 133.
Μωραΐτες 254.
α Ο ^ α κ ι κ ά

η

Μ.
Ναδήρ 106.
Ναζαρέτ 111.
Ναΐρ Βέης 33.
Ναζιανζοΰ 180.
Νανζιανζοϋ Ίωάνν. 180.
Νάξιος Νικόδημος 170, 218.
Νάξος 218.
Νάπιερ Γκόφσκα 182.
Ναυαρΐνον 45, 51.
Ναύαρχος Κουντουριώτης 57.
Ναύπακτος 85.
Ναύπλιον 124, 126, 127, 144, 219.
«Νέα Μονή» 172.
Νεάπολις 117.
«Νέα Ελλάς» 108.
Νεκτάριος ό ’Αλεξάνδρειάς 159.
Νεκτάριος (Πατρ. 'Ιεροσολ.) 159.
Νεκτάριος Πενταπόλεως 168, 172.
«Νεολόγος» 58, 66, ]67, 176, 178, 183»
184.
Νεομάρτυς Στέφανος (εξ Αίνου) 44,67.
Νεοχώριον 115.
Νεμρώδ—Δάγ 147.
Νέμτσογλου Ζήσης Δημ. 140.
Νέμτσογλου Θεοφανώ Ζήση 140.
«Νέος Έλληνομνήμων» 100, 107, 108,
111, 124, 143, 188, 191.
Νεόφυτος Άδριανουπόλεως 105.
Νεόφυτος Ε' (Μητροπ. Ηράκλειας) 97
Νεόφυτος (Μητροπολίτης Μυριοφύτου)
29, 61, 73, 83.
Νεόφυτος (Πατριάρχης) 68, 77, 93.
Νεοχώριον (Βοσπόρου) 110.
Νέστορος Ζαφείριος 17.
Νέστωρ Κωνσταντίνος 17.
Νήφων (Πατριάρχης) 100.
Νίκαια 93, 95, 106, 222, 223.
Νικηφόρος 7.
Νικηφόρος (διάκονος) 87.
Νικηφόρος (μητροπ.) 80.
Νικηφόρος 'Ιερομόναχος 88.
Νικηφόρος (μητροπ. Αίνου) 66.

18
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Νικόδημος αρχιμανδρίτης 180.
Νικόδημος ό Νάξιος 142.
Νίκογλους Ίω . Παπά 17.
Νίκογλους Κων. Παπά 17.
Νικόδημος (Πατριάρχ.) 158.
Νικοκρεόντειος 127.
Νικολσίδης Δημήτριος 81.
Νικολαΐδης Ντούλας 81.
Νικολαΐδης Χρηστός 143.
Νικόλαος 27.
Νικόλαος (νεομάρ.) 105.
Νικολάου Κριονάς Παπά 17.
Νικολάου Παρασκευάς 17.
Νικολάου Φραγκίσκος 24.
Νιόνιος 205.
Νοταράς Έλεάβουλκος Θεοφάνης 85.
Νοταράς Χρύσανθος' (Πατρ. 'Ιεροσ.)99.
Nothuagel 185.
Νουρεδίν Βέης 33.
Νούφριος 144.
Ντέκα 117.

Ξάνθη 169, 246, 253.
Ξσνθόπουλος Θ. 97.
Ξανθόπουλος Κ. 152.
Ξάνθος (φιλικός) 14, 133, 134.
Ξενόπουλος Γρηγ. 160.
Ξόδηλος Ά θ. 17.

Οικονόμος ’Αναστάσιος 142.
Οικονόμος Κωνσταντίνος 129.
Οικονόμος Κ. ό εξ Οικονόμων 126.
Οικονόμου Κωνσταντίνος 79, 81.
Οικονόμου Κύριλλος (υιός) 70.
Οικονόμου Σοφ. Κ. 109.
■Όλγα 168.
’Ολυμπία 153.
Ό λυμπος 5.
Όμηρος 62, 179.
Όμουρδζά 239.
Όνησιφόρος (μητροπολίτης) 88.
Όνούφριος 142.
«’Ορθόδοξος Ελλάς» 101.
’Ορθόδοξος 'Ομολογία 100.
Όρλώφ 30.
Ό ρτάκιοϊ 57.
Όρφεύς 5, 9, 196, 197, 198, 222.
Όσκαρ Ούάϊλδ 174.
Όσμανίδαι 9.
Όσμανλής 196.
Ούγγροβλαχία 104, 145.
Ούγγροι 10.
Ούλανδ 211.
Ούάλης 6.
Ούλέριχος 152.
Ούξούμογλους Γεώργιος 64.
Οΰνία 168.
Ούνΐται 168.
Ούνοι 6.
Όφηλία 207.
Ό . Χαμδή Βέης 183, 184.

Ο»
£1ο
Όβρένοβιτς Μιλός 111.
’Οδησσός 22, 24, 59, 72, 82, 93, 98,125.
128, 132, 133, 134, 149, 155, 166, 173,
191, 192, 254, 255.
Όδρΰσαι Θράκες 49.
Όδυσσεΰς 22, 24, 25.
Ό θ ω ν ό Α' 124, 225.
Ό θω νιάς 124.
Όθώνειον 122, 129.
Οίκονομίδης Άποστ. 71.
ΟΙκονομίδης Φίλιππος 127.

Γίαγασιτικός 40.
Παγίδας Γ. 65.
Πάγκαλος Μελέτιος 157.
ΓΙαίσιος Νέρης 78, 79, 80.
ΓΙαίσιος (Σταγών) 70.
Παΐσιος (Πατριάρχης) 159.
Παΐσιος Πρικαίος (Μητροπολίτης) 50,
51, 52.
Πακουριανύς Γρηγόριος 170.
Παλαιά Ζαγορά 256.

Πίνα!; 'Αναλυτικός

Παλαιόκαστρον 41.
Παλαιολόγοι 91.
Παλαιολόγος 205.
Παλαιολόγος Ά ντών. 17.
Παλαιολόγος Παϋλος 17.
Παλαιστίνη 110.
Παλαμάς Γεννάδιος 224.
Παλαμάς Γρηγόριος 111.
Παλαμάς I. 117.
Παλαμάς Κ. 191. 196, 201, 207, 208,
210, 211, 214, 217.
Παμμακάριστος 10.
Πανάγιος Τάφος 13, 64, 105, 110, 118>
144, 146, 158, 159.
Παναγιώτης ’Αγαθοκλής 224.
Παναγιώτης X" ’Αλεξίου 130.
Παναγιώτου Κ. 50.
Πανδώρα 29.
Πάνορμος 75, 94.
Πανούσιος 27.
Πανταλέων Ν. 229.
Παντελεήμων (Μαδύτιος) 157.
ΙΙαντοδΰναμος ‘Αναστάσιος 61Παντοκρατινός ‘Αγάδων 149.
Παντούρης Ίωάνν. 179.
Παπαγεωργίου ’Αντώνιος 79.
Παπαγεωργίου Δημήτριος 224.
Παπαγεωργίου Ν. 65, 81.
Παπαγεωργίου Πέτρος 81.
Παπαδάκης Ν. 194.
Παπαδάτος Άχιλλεύς 36.
Παπαδάτος ’Ιωάννης 35.
Παπαδάτος Κων)τΐνος 137.
Παπαδάτος Πασχάλης 137.
Παπαδιαμάντης 204, 216.
Παπαδοπούλου ‘Αλεξάνδρα 232.
Παπαδόπουλος Α. Κεραμεύς 85, 97, 98,
99, 104, 107, 118, 119, 142, 159.
Παπαδόπουλος Γ. I. 224.
Παπαδόπουλος Ίωάνν. 144.
Παπαδόπουλος Κάρπος 22, 23, 24, 26.
Παπαδόπουλος Κομνηνός Ν. 88.
Παπαδόπουλος Κων)τΐνος 140.
Παπαδόπουλος Φίλιπ. 170.
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Παπαδόπουλος Χρηστός 65, 172.
Χαπαδόπουλος Χρυσόστομος 111, 114,
168, 173.
Παπαδράκος 189, 190.
Παπαευγενίου ’Αθανάσιος 36, 39.
Παπάζογλους 43.
Παπαθανάσης Άλ. 35.
Παπαϊωαννίδης Κ. 49, 52, 54.
Παπά Κυριάκος 236.
Παπαλάμπρος Γεώργ. 131.
Παπαμιχαήλ Γρηγ. 169.
Παπαναστασίου Θ. 16.
Παπανδρέας 75.
Παπανδρέου Γεώργιος 162.
Παπαντωνίου Π. 16.
Παπακωνσταντινόπουλος Γ. 80.
Παπακωνσταντίνου Γεώρ. 130.
Παπαπαναγιώτου ’Ιωάννης. 180.
Παπαρρηγόπουλοι 200.
Παπαρρηγόπουλος 211.
Πάπας Γρηγόριος ΙΓ' 87.
Πάπας Γρηγόριος ιστ' 89.
Πάπας Ούρβανός Ε ' 7.
Παπά Στρατής 73.
Παπαφλέσσας 50.
Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος 183.
Παρανίκσς Ματθαίος 63, 65, 73, 77(
89, 101, 104, 105, 116, 117, 118, 126,
142.
Παρασκευαΐδης Φ. 165.
Παρασχίδης 249.
Παράσχοι 200.
Παράσχος 201.
Παράσχος Άχιλλεύς 205, 211.
Πσρθένιος ό Α' 94, 95, 97.
Παρθένιος.Γ'(Ιερομάρτυς Πατριαρχ.)95
Παρθένιος Δ' ό Μογιλάλος 11.
Παρθένιος 159.
Πάριος ’Αθανάσιος 193.
Παρίτσης Ν. 179.
Πασμακλή 256.
Πασχάλης Δ. Π 253.
Πάτμος 63.
Πατουσαϊοι 117.
ΙΙατριάρχης Γερμανός 58.
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Πατριαρχική ’Ακαδημία 70, 72, 74, 77,
82, 98, 99, 100, 104, 116, 142. 143,
160, 188, 189, 225.
Πατρικόπουλος Κ. 74.
Πατσίδου Σοφία 26.
Πατσιμάδης 134.
Πάσχα 87.
Παυλίδης Ευστάθιος 17.
Παΰλος ό Ρώσος (νεομάρ.) 105.
Παυλόβνα Μαρία 123.
Παχώμιος (ό Καισαρείας) 87.
Παχώμιος Β' ό Πατέστος 87.
Πέεφ Άλ. 163.
Πελοπίδας Δ. 17.
Πελοπίδας 237.
Πελοπίδου Παναγιώτης Γ. 225.
Πελοποννήσιος 80.
Πελοπόννησος 85, 88, 132, 153, 156.
Πελτέκης Ά νθιμος 74.
Πεντάπολις 49, 168, 173.
Πεντεδέκας Κ. 16, 17.
Περίνθιος 100, 101.
Περιστερά 76.
Περσαι 147.
Πετμεζάς 185.
ΙΙεσταλότζη (Ελβετός) 125.
Πετρίδης Γεώργιος (έξ ’Ηπείρου) 75.
Πετρίδης Εύ. 228, 229.
Πετρίνογλους Δ 51.
Πέτρος 142.
Πετσινάκοι 6.
Πηγάς Μελέτιος Πατρ. 7»>, 88, 89, 90.
Πηλοπλαστική 44.
Πιαλής Βεζύρης 90.
Πιερία 197.
Πινάκογλους ®εοδωράκης 51.
Πίνδαρος 152.
Pinds (στρατηγός Ρώσσος) 45.
Πλάγκε ’Ιωσήφ ’Ιακώβου 124.
Πλακίδης ’Απόστολος 75.
Πλανίτσας Άσλάνης 51.
Πλαστήρας 185.
Πλάτων 212.
Πλόβδιφ 82, 256.
Πλωμάριον Λέσβου 65, 74.

Πολιτεία 14.
Πολίτης Α, 125.
Πολίτης ’Ιωάννης Γ. 186.
Πολίτης Ν. 108, 172, 181.
Πολυανή 107.
Πολυειδής Θεόκλητος 107, 108.
Πολυζώης 66.
Πολύκαρπος 110, 118.
Πολωνία 35, 88, 201.
Πόποβιτς Θεοφάνης 107.
Ποργιάτης Θ. ’Αθανάσιος 17.
Ποριώτης Νικόλαος 174.
Πορφύριοι 93.
Πορφΰριος Α'Μητροπολίτης Νικαίας93,
94, 95, 96.
Πορφύριος ό Β' 95.
Πουτσιτέλλας 51.
Πρατσόλης Δ. 51.
Πριμάτος 175.
Πρόδρομος 142.
Προικόννησος 77, 81, 118, 188.
Πρόοδος 58.
Προκοπίου Δημήτριος 98, 102.
Προκόπιος (Πατριάρχης) 83.
Προκόπιος Μηνάς 116, 117.
Προφήτης Ή λίας 143.
Πρωτοσύγκελλος Θεόκλητος 27
Πτολεμαίος Κλαύδιος 145.
Πτολεμαΐς 111.
Πύργοι 256.
Πύργος 31.
Πύρρος Διονύσιος Θεττσλός 117, 118.

I* .
«Ραδάμανθυς» 127.
Ραγκαβής Άλέξανδ. 204, 211.
Ραιδεστός 10, 33, 35, 36, 42, 72, 174,
180, 182, 256.
Ραιδεστηνός—οί 116, 118.
Ραιδεστηνός Γεννάδιος 224.
Ραιδεστηνός Γεώργιος (ό πρεσβύτερος)
224
Ραιδεστηνός Γεώργ. (ό νεώτερος) 224
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Ραιδεστηνός Θωμάς 224.
Ραλλάκης 103.
Ράλλης Γεώργιος 51.
Ράλλης ’Ιάκωβος 92, 93.
Ράλλης Κωνσταντίνος 124.
Ράσκωφ Πέτρος (συνταγματάρχης) ‘58.
Ρεβελάκης Πέτρος 117.
Ρέγκλης Στ. 190.
Ρεΐντερος Στανίσλαος τοϋ Άτσεσμέϊερ
100.

Rein W. 160.
Ρενδίνη 85.
Ρένιον 17, 50.
Ρέπουλης Εμμανουήλ 164.
Ρεσίτ πασάς 148.
Ρήγας Φερραΐος 14.
Ριζάρειος Σχολή 114.
Ριζάρης Γεώργιος 138.
Ριζάρης Μάνθος 138.
Ρΐζος Π. I. 24.
Ρισπέν 174.
Ρίττεν 151.
«Ροδιακά» (Εύαγγελίδουι Ρόδος 65,108,
155, 188.
Ροδινιά 109.
Ροδόπη 34, 130, 156, 183, 256.
Ρόδος 51, 65, 87, 108, 145, 155, 188.
Ροΐδης Γρηγόριος 59, 77, 70.
Ροΐδης 205.
Ροιμήταλκος 49.
Ρός (Στρατηγός) 47.
Ρούκης ’Αριστείδης 214.
Ρουμελιώτες 254.
Ροϋσος Δημοσθένης 169.
Ρύσιον (Άριστοΰ) 126.
Ρωξάνη 78.
Ρωμαίος 216.
Ρωμαίοι 153.
Ρωμάνος 182.
Ρωσσικόν Πατριαρχειον 87.
Ρωσσέτης Ν. Ροσνοβάνης.
Ρώτας Κων)νΐνος 81.

Έ.
Σαββόπουλος Κων)τινος 224.
Σαββό.ιουλος Γ. 74.
Σάθας Κ. Ν. 66, 85, 87, 89. 97, 98, 99,
101, 107, 108, 109, 112, 142,143,221
Σαίντ 'Ιλέρ 204.
Σαΐρογλους Γ. 53.
Σαϊτίδης Κων)τΐνος 76.
Σαϊξπηρ 205, 207.
Σακελλαρίου Φίλιπ. 81.
Σακελλαρίου 169.
Σακελλαρίου Γεώρ. 194.
Σακελλίων Ίω . 89, 126.
Σαμακόβι 239.
Σαμαρτζίδης Χριστόφ. 65.
Σαμοθράκης Άχιλλεύς Θ. 44, 178.
Σαμοθράκη 68.
Σαμουήλ 128.
Σαμουήλ 78.
Σαμουήλ ό Κύπριος 141.
Σαξωνία 107, 109- 121.
Σαξωνοβεϊμαρική 123.
Σαραζέν (Γάλλος) 125.
Σαράντα Έκκλησίαι 34, 35, 36, 53, 54,
55, 74, 75, 83, 132, 161, 167, 179,
183, 224, 233, 256.
Σαραντακκλησιώτης Γεώργιος 224.
Σαραντακκλησιώτ.Χατζαφεντούλης 224.
Σαραντίδης Σ. 35.
Σαρηγιάννης 20.
Σαρπύ 32.
Σάρρος Δ. 65.
Σατωβριάνδος 47.
Σαράφης Γρηγόριος 125.
Σαράφογλους Ιγνάτιος 63.
Σαχτουρης ’Αντώνιος 33, 178.
Σαϊτάνογλου 91.
Σγουρός Γεώργιος 17.
Σδρόλλας Π. 34.
Σεβαστός ό Κυμινήτης 100.
Σεβαστοΰπολις 166.
Σεβήρος Μιχαήλ ό Φιλαδέλφειας 89.
Σέκερης Π. 16, 133, 134.
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Σελήμ Α' 218.
Σέλιμνον 17, 80.
Σεράίγ 182.
Σερβία 175.
Σεργιάδης Κ. 225.
Σερμπετσόγλους 27, 84..
Σέρραι 114, 169.
Σεραφείμ (δ Μυριοφύτου) 73.
Σεϋμέν 42.
Σεφέρ "Αγάς 78.
Σηλυβρία 10, 32, 42, 69, 70, 77, 101
102, 150, 172, 174, 182, 186, 232, 243’
248.
Σηστός 196.
Σιβηρία 97.
Σιγανοί) Καλλιρρόη (κ. I. Παρρέν)66.
Σιλιμίνσκης Ίω . 80.
Σιλίστρια 8, 151.
Σίλλβρ 209.
Σιμιτλή 233.
Σιμόπουλος Σ. 75, 235.
Σιμός Σ. Ν. 109.
Σιμπίνι 17.
Σιμωνίδης 71.
Σίναι 170.
Σιναΐδης ’Αμβρόσιος 66.
Σίνας Σ. 145.
Σινάν πασάς 90.
Σϊνος Γ. 164
Σισανίου Μητροπολ. ’Αθανάσιος 159.
Σκαλίδης ’Αλέξανδρος 165.
Σκαρλος ’Ιωάννης 128, 191.
Σκεπαστό 239.
Σκλαβΐνοι 7.
Σκόκος Κ. 93, 145, 165, 201, 203, 210.
Σκοπιανή 240.
Σκοποί 233.
Σκοπός 235, 236, 237, 238.
Σκορδέλλης Βλάσιος 76, 79, 80, 81, 155»
156.
Σκουλόγλους Άντωνάκης 51.
Σκουλόγλους Άσλάνης Δ. 51.
Σκουτάρεως (ύποδιοικ.) 256.
Σκουφάς 133, 134.
Σκλάβοι 6, 7. "
Σμαράγδα 93.

Σμάρω 161.
Σμίθ I. 145.
Σμυρνάκης Γ. 102.
Σμυρναΐος 'Ιερόθεος 64.
Σμύρνη 20, 32, 33, 34, 60, 65, 67, 111,
126, 127, 158, 166, 168, 174, 177, 179,
186, 189. 221, 223, 225.
Σμυρνούλης Σ. Μ. Σ. 124.
Σολωμοι 201.
Σολωμός 207.
Σουλεϊμάν 9.
Σόύλιον 43, 44.
Σουλιώται' 43,
Σουλτάν Μαχμούτ Β' 111, 145, 147.
Σουλτάν Μεδζίδ 147.
Σουλτάν Μουράτ Α' 7, 8, 50.
Σουλτάν Μουράτ Γ' 9 .
Σουλτάν Μουσταφάς 226.
Σουλτάν Μωάμεθ Α' 50.
Σουλτάν Τσιφλίκ 239.
Σουλτάν Χαμήτ 29, 146.
Σουλτάνα 78.
Σουλτάνη 115.
Σουλτ) Προυδόμ 209.
Σουρμελής Λανιήλ 117.
Σουρμελής ’Ιωάννης 74.
Σουρής Γ. 178.
Σοΰτσος 211.
Σοφία 171.
Σουφλίον 43, 44, 56, 57, 5S 187.
Σουφλιώται'44, 57.
Σπάνιας Δημήτριος 74.
Σπαντωνάκης 78.
Σπετσιώται 254.
Σπηλιωτάκης ’Αναγνώστης 24
Σπηλιωτόπουλος Άντ. Θ· 8.
Σπυρίδης’Γ. 158.
Σπυρίδης Κ. 35, 158.
Σπυρίδων Κεφαλλήν. 74.
Στάϊκος 27.
Σταματιάδης Έ π. 116.
Σταμάτιος 149.
Σταμάτιος Παπά ή Παπαστσμάτιος 63
Σταμάτιος (νεόμάρτυς) 105.
Σταματίου Σουσάννα 243.
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Σταμούλη Σαραντή Ε λπινίκη 233.
Σταμοΰλης Μιλτιάδης 35.
Σταμοΰλης Ά ντ. Κ. Π. 102.
Σταμοΰλης Σωφρόνιος 11.
Στανίδης Θεόδωρος 76.
Σταυρης 46, 73.
Σταυρόπουλος Βασίλ. 75.
Σταυροφόροι 49.
Στερεά Ελλάς 24.
Στενημαχίτης Γ. 76, 120.
Στετήμαχος 82, 155, 161, 163, 170, 171,
181, 185, 253.
Στέφανος Καραθεοδ: 148.
Στέφανος ,νεομ. 221.
Στεφανούπολις 122.
Στεφανοΰδης Κ. 81.
Στεφανούδης Μ. 67.
Στέφανος Σέρβος 22.
Στέφος Δημήτριος 81.
Στουδίτης Δαμασκηνός 85.
Στουδίτης Θεόδωρος 143.
Στράντζα 182, 245.
Στρατηγόπουλος 17.
Στρατης Σκύρδος 17, 21.
Στρέϊτ Γεώργιος 147.
Στρυνόπουλος Γερμ. 174.
Στρυνόπουλος Παντολέων I. 174.
Συγγρός 212.
Σύλβεστρος ό Συρόπουλος 166.
Συμεών Θεσσαλονίκης 101.
Συμειόν νεομάρτυς 105.
Συμεωνίδης Ζ. 75.
Συμωνίδης Κων)τΐνος ό Συμαΐος 153.
Συνάγωβον 100.
Συνέσιος 63.
Συνθήκη των Σεβρών 34.
Συνοδινός Θ. 165.
Συνοδηνός Π. 205.
Συντεχνίαι 13, 15.
Συρΐγος Μελέτιος 103, 104.
Σϋρος 45,'47, 82, 125, 153, 172, 227.
Σχοινοβάται 134.
Σχολάριον 10.
Σχολάριος Γεώργιος 10.
Chopin 201.

Σωζουπολΐται 50, 78, 94.
Σωζούπολις 16, 29, 31, 49, 50, 51, 53,
76, 77, 78, 90, 93, 225.
Σωτηριάδης Γεώργιος 81, 164.
Σητήριος 27.
Σωτήριος 224.
Σωτήρης 16.
Σωφρόνιος (Πατρ.) 173.
Σωφρόνιος β ' 109.
Σωφρόνιος ό έξ 'Ηλιοπούλεως 74, 75.
Σωφρόνιος Σταμοΰλης 114, 186, 187.

Τ .
Ταλαάτ Βέης 57.
Ταμβακίδης ’Αδάμ 70, 148.
Ταμπουρτζίμπασης 53.
Τάνος Ευάγγελος 81.
«Τανρί Γκιδουγί» 50.
Τανταλίδης Ή λίας 60, 80, 82, 112, 145,
203, 205, 206, 210, 216, 226.
Τατάουλα 127.
Ταταρία 95.
Τατάρ Παζαρδζίκ 80.
Τάταροι 91, 95, 96.
Τατλίκαρις ’Αθανάσιος Μιχ. 116.
Τατλίκαρις Ειρηναίος 117.
Τατλίκαρης Ίωάνν. 116, 117.
Taucher 209.
Theodore Reinach 155.
Τέλλος Θωμάς 171.
Τερτσέτης 201.
Τένεδος 34.
Τζανέτης Ίωάν. 180.
Τξανέττος Άριστ. (πρώην νομάρχ.) 4ί·
Τζωαννόπουλος Ίωάν. 81.
Τήνιος Γρηγόριος (ό Αίνου) 67.
Τήνιος Μανουήλ 71.
Τήνος 125.
Τίμιος Πρόδρομος 94.
Τιμόθεος Β' 94.
Τιμόθεος (νεομάρτυς) 221.
Τοκάϊα 107.
Τολστόϊ 156.

280

Πίναξ ’Avakvt^Hός

Τόνξας 11,
Τοπχανέ 254, 255.
Τουλουτιάδης Θ. 75.
Τουρκοκρατία 59.
Τουρλιά 239.
Τούσας Γεώργ. 81.
Τρανσυλβανία 122.
Τραπεζοΰς 97, 98, 179.
Τριαντάφυλλου Κλεάνθης 79, 164.
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ΘΡΑΚΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΝ
ΜΙΑΤ. ΑΝ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

"Εν των σπουδαιότερων μέσων προς ακριβή μελέτηνοίασδήποτε χώρας
και παντός εν γένει ανθρωπίνου επιστητού είνε καί ή Βιβλιογραφία’ έκδίδονται πανταχοϋ βιβλιογραφικά δελτία άναγράφοντα, κατά το δυνατόν,πλήρη
σειράν των έκδιδομένων έργων’ παρ’ ήμΐν εκτός.των εφημέρως έκδιδομένων Βιβλιογραφικών δελτίων, τά όποια από καιρού είς καιρόν εμφανιζόμενα
δεν παρέχουσι τώ λογίω την άπαιτουμένην {ίλην, έξεπονήθη παρά του ά ε ΐ Γ
μνήστου καθηγητου Ν. Γ. Πολίτη Βιβλιογραφία δημοσιευθεΐσα είς τό Δελτίον τής'Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, έν τή έπετηρίδι του Πανε
πιστημίου καί έν ίδίοις βιβλίοις.
ΈθεωρήΟη καλόν δπως είς τό επί τή εκατονταετηρίδι τής Εθνικής
Άνεξαρτηοίας τεύχος των θρακικών συμπεριληφθή θρακική βιβλιογραφία,
περιλαμβάνουσα κατάλογον των κατά τό διάστημα τής διαρρευσάσης εκατον
ταετηρίδας καί των ολίγων προηγουμένων περί Θράκης γενικώς ή περί πό
λεων καί κατοίκων αυτής γραφέντων. ΙΙάντες οι είς τά. βιβλιογραφικά άσχοληΟέντες δεν άγνοοΰσϊ τό δυσκολον του εγχειρήματος, άφοΰ καί οί είδικώς
άπασχοληθέντες δεν είναι δυνατόν νά λάβωσι γνώσιν των είς διαφόρους
τόπους είς ιδιαιτέρας εκδόσεις ή εις ποικίλα περιοδικά δημοσιευόμενων. Βε
βαίως υπάρχουν αί γενικαι βιβλιογραφίαι, περί ών δυνατοί τις νά καθοδηγηθή, αλλά καί αυταί δεν είναι δυνατόν νά είναι πλήρης. Πρόχειρον παρά
δειγμα έχομεν την είς τά Ηπειρωτικά χρονικά δημοσιευΟεΐσαν ’Ηπειρωτι
κήν βιβλιογραφίαν. Κατήρξατο αυτής ό αείμνηστος Λουδοβίκος Biirchner,
συμπληρώσεις δέ εδημοσίευσεν ό κ. Π. Βιζουκίδης δίς, ό κ. Ν. Βέης καί
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πληρεστέραν ό ιερομόναχος Ε. Κορίλλας μετά προσθήκης. Ό συναρμολογήσας την παρούσαν Θρακικήν βιβλιογραφίαν οί'πε τον άπαιτοΰμενον χρόνον
διέθετεν, άλλ’οΰτε ειδικότητα είχε περί όπωσοϋν πλήρη βιβλιογραφίαν, αλλ’
ήθέλησε να δώση αφορμήν εις άλλους αρμοδιωτέρους όπως συμπληρώσωσι
τήν παρούσαν συμβολήν εις τήν Θρακικήν βιβλιογραμ-ίαν.
'Η Διευθυνουσα τήν εκδοσιν των Θρακικών επιτροπή δια τήν άφορώσαν τήν Θράκην (ίλην, εθεσεν όρια τον Νέστον προς Λυσμάς καί τον Αίμον
πρός Βορράν, εξαιρούσα τήν Κων)πολιν, καθότι ή περί αυτής βιβλιογραφία
εις τήν έρευναν των Βυζαντινολόγων ανάγεται.
Εις τον κατάλογον συμπερίελήφόησαν καί τινα τά όποια ανήκουν εις
γενικωτέραν πεοί τής ’Ανατολής βιβλιογραφίαν, άλλ’ ώς περιέχοντα αρκετά
περί Θράκης (εις περιηγήσεις καί περιγραφάς) έθεωρήθη εύλογον όπως
άναφερθοΰν, προς οδηγίαν τών θελόντων νά εΰρωσι κατάλληλα βοηθήματα.
Χάριτας πολλάς οφείλει ό γράφων εις τον έν Θεσσαλονίκη Διδάσκαλον
τής Μ. του Χρίστου Εκκλησίας καί σεβαστόν φίλον κ. Β. Α. ΜυσταΛίδην,
ό οποίος εΰγενώς έδωκε σημείωσιν πλείστων βιβλίων καί άρθρων, εις τά
όποια προσετέθησαν εντός παρενθέσεως τα αρχικά τοϋ ονόματος του (Β.Α.
Μ.). 'Ομοίως καί εις τά παρά τοΰ έν Φιλιππουπόλει Δρος Μυρτίλου Ά ποστολίδου καί τοΰ φίλου καθηγητοϋ κ. Πολ. Παπαχριστοδοΰλου υποδειχθέντα
έσημειιοθησαν τά αρχικά Μ. Α. καί Π. Π .' εις άμψοτέρους χοϋς αξιότιμους
Κυρίους εκφράζω επίσης τάς ευχαριστίας μου. 'Ομοίως ευχαριστώ τον άρχαίον γυμνασιάργην κ. Τρυφ. Ε. Εΰαγγελίδην, δσεις έκτος τής προσθήκης
αρκετών συγγραμμάτων έπεμελήθη καί τής έκτυπώσεως.
'Ως προς τήν κατάταξιν τής βιβλιογραφίας προύτίμησα τήν χρονολο
γικήν σειράν, ευχόμενος όπως, συμπληρουμένης συντύμως παρά τρίτων τής
Θρακικής βιβλιογραφίας γίνη πλήρης κατάλογος κ α θ ’ ύλην καί κατά συγ
γραφέα.
Προς οδηγίαν τών απασχολούμενων, σημειώ ότι άρκεταί μελέται άφορώσαι τά Θρακικά θά υπάρχουν εις τους τόμους τοϋ έν Κων)πόλει κατά τύ
1884—86 έκδιδομένου παρά τοΰ Α. Παλαιολυγου «'Ημερολογίου τής Α ν α 
τολής» ώζ καί τοΰ «Άνατολικοΰ Άστέρος» τοϋ αειμνήστου Β. Καλλίφρονος,
εκ τών οποίων μόνον ολίγους τόμους άνεΰρον καί ήρεΰνησα. 'Ομοίως αρκε
τός πληροφορίας στατιστικός καί άλλας έχει τό έπί έτη παρά τής Νομαρχίας
Άδριανουπόλεως μέχρι τής άνακηρΰξεως τοΰ Συντάγματος τουρκιστί έκδ.δόμενον ήμερολόγιον τοϋ Νομοΰ.
Δεν κατωρθιυθη παρά μέρος μόνον νά σημέιωθή τών σχετικών τών
πολεμικών επιχειρήσεων κατά τον Βαλκανικόν καί τον Ευρωπαϊκόν πόλεμον
ώς καί τών κατά τήν ανακωχήν καί τήν Ελληνικήν διοίκησιν γεγονότων.
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1822 V e r g l e i c h l i n g s t a f e l n der europa'ischen Stamm-Sprachen und Sud-westasiatischer: Rask iiber die Tlirakisclu· Sprachclasse έκ τοϋ δανικού κλ. κλ.
έν Halle 80 (Β Α Μ).
1826 Μ. G· A- M[ano] Resume Geographique de la Grece et de la Turquie d’ E u
rope, Paris.
1828 R. W a l s h , Voyage en Turquie et a Constantinople, Paris.
1830 C. E n c h o l m . Colonel de 1’ etat-major: .Votice sur les villes situees au dela
des Balkans occupee par les toupes pendant la glorieuse campagne de
1829. St Petersburg (B A M).
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1834 ’Α γνώ στου. Relation d’ un voyage en Roumelie, 8 Paris.
1835 A l f . L a m a r t i n e , Souvenirs, impressions, pensees et paysages pendant un
voyage en Orient (1832-1833), Bruxelles.
1836 R a o u l R o c h e t t e . Lettre a M. Grotelfend snr quelques medailles de rois des
Odrvses et des Thraces.
1837 T h . L . F r i d T a f e l . De via militari Romanorum Egnatia, qua Illyrcium Ma
cedonia et 'Pliracia jungebantur Dissert. Geographica. Tiibingae 4ov
δρα καί 1841 καί 2.
1839 M a r c e l l u s V i c o m t e d e έκδ. 1839 τών Παρισίων καί 1840 των Βρυξελλών.
Souvenirs de l’Orient, Paris.
» Souvenirs Litteraires.
» Des Grecs anciens et le.s Grecs modernes.
1840 B o u e A m i . La Turquie d’Europe, observations sur la Geographie, Geologie,
Archeologie, Vegetation, etat politique. Τόμο; 1 μετά χάρτου Θράκης σ.
101—106. Τόμος 3 Gouvernement de Constantinople σ. 184 (Β A Μ).
1841 T h - L· P r i d . T a f e l . De via Romanorum militari Egnatia, qua Illyrieum,
Macedonia et Thracia jungebantur. Parte orientali dissert. Geographica
Tubingae εις 4ov (B A M).
» Τ ο ΰ αύτβΰ. \ :ia militaris Romanorum Egnatia, qua...pars occidentalis, Tybingae εις 4ov δρα καί 1837 καί 1842 (B A Μ).
4 G r i s e b a c h Α· Reise durch Rumelien and nach Brussa im Jah 1839. περ1
Θράκης δύο ολόκληρα κεφάλαια έν τω Α' τόμφ κλ. και περί Αίνου (ΒΑΜ).
1842 S iv e r s Ε W . De Odrys3arum imperio commentatio σ. 52 (B A Μ).
» B e h e i m —S c h w a z r b a c h De rebus Odryssarum a. 61 και Tafel Berlin (BAM)
* T h . L. P r i d . T a f e l . Die via militari Romanorum Egnatia, qua IllyricumS
Macedonia et Thracia jungebantur Dlsser: Geographica, Tubingae, είς 4ov
σελ. CVI. ’Ό ρα 1837 καί 1841 (B A Μ)
1845 v. M o ltk e . D e r ru s s is c h e -tu rk is c h F e ld z n g d e r e u ro p a ’i s h e n T u r k e i 1828 καί
1829 (Σχετικά εκστρατείας Θράκης σ. 326—392) (Β Α Μ).
1846 T a f e l - Constantini Porphyrogeniti de provinciis regni Byzantini, Liber secundus. Europa, Tubingae είς 4ov σελ. XXXVI 56 (B A M).
1851 O. B u r n e is te . Uber die thrakische Pentapolis (έν Zeitschrift).
» Τσουκκλβτ 'Ιστοριογραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππυυπόλεως. Βιέννη
σελ. 86 (Μετά πίνακος αρχαίων ιομισμάτων καί πίνακος τής επαρχίας
Φιλιππουπόλεως) είς 16ον.
1852 Δ. X. β . *0 'Ελλήσποντος καί ή Προποντίς «Εύτέρπη» τόμ. Ε' σ. 46-48.
1853 Ζ. Μ βυρούζη. Τά κατά τάς εξετάσεις των έν Φιλιππυυπόλει Παρθεναγωγείων,
» S i u p p e . Uber 2 A tc is c h e In s c k r ifle n uber d ie th r a k is c h -K o lo n ie r B re a , Λειψία
(B A M).
»
A. M . F S c h u ltz . D a C h e rs o n e s o T h ra c ic a , ca p ita II, B e r o lin i σ. 114.
Εναίσιμος διατριβή (B A Μ).
1854 B oue A m i. Recueil d’ Itineraires dans la Turquie d’ Farope. Bulgarie Bal
kan et Thrace 97^163 (Thrace 138 —163) καί 39 153 Βιέννη.
1855 A V i q u e s n e l , A tla s d u v o y a g e de la T u r q u ie d ’ E u r o p e . D e s c rip tio n p h y s i

que et Geologique de la Thrace. 34 planches in folio (B A M).
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1857 D r L. M u l l e r . Der Kongie Lvsimachus’s Mynter April 17 σελ. 331-418.
185S L. M u l l e r . Die Miinzen des Thrakischen Konigs Lysimackus 4 Kopenhagen.
» G i s e c k e B e r n h a r d . Thrakisck Pelasgisclie Stamme der Balkanhalbinsel
und ihre Wanderungen in mythisehes Zeit, Leipzig.
1830 Βλ. Σκορδέλη. Περί τής έλλήν. κωμοπόλεως Στενημάχου «Πανδώρα» τόμ. I'
σελ. 423-425).
» Περί τής διοικήσεως Φίλιππου τόλεως «Πανδώρα» 1Η' σ. 218-220.
»
Περί τής ελληνικής κωμοπόλεως Στενημάχου. Αυτόθι τόμ. Γ σ 423-425.
» ’Αμερόληπτου. ΙΙερί τού τρόπου καί τών μέσων, δι* ών πρόκειται νά
μεταβληθή μ Φιλιπποόπολις εις Πλόβδιφ. Ά θήναι.
» Γρηγορίου Μητροπολίτου 'Ηράκλειας, πραγματιία περί τής κανονικής δικαιο
δοσίας τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχικού θρόνου επί τών εν Βουλγαρία
όρθυίόςων εκκλησιών, Κων)πολις (Τ Ε Ε).
» A. C o n z e Reiuc anf den Inselm des Thrakischen Mecres 4 Hannover.
1861 Βλ. Σκορδέλη. ’Ανέκδοτα τι να περί τής επαρχίας Φιλιππουπαλεως (Λαογρα
φία) *Πανδώρα» ΙΑ' σελ. 447—453.
* S c h o t e n s i c k . Uber die Thraker als Stammvater der Goten und die Verzweigungen des gotischen Volkstammes. Ilist: Untersuchung: Πρύγρ. σ.
26—Ιο καί μέρ. II Ιΐρόγο. σ. 48—4ο.Πρόγρ. Γυμνασίου έν Stendal (BAM)
B r u z z a . Kassorilievo cori epigrafe Greca proveniente da Filippopoli εις Annali di Roma σελ. 380 καί έ.
» N i c e l a s B. De ingenio et fortuna Graecorum' apud Thracas coloniarum σ.69.
these έν Παρισίοις είς 8υν (Β A Μ).
1862 Κ Π. Φοίβου. Περί Άδριανου.χόλεως «Πανδώρα» σ. 68—72,93—96, 108—112
καί 150—154.
1863 Άδρίοτνού πόλις (Γεωγραφικοί καί ίστορικαί σημειώσεις «Χρόνος» Ημερολό
γιο ν Κων)πόλεως σ. 61.
1864 A. V i q u e s n e l . Voyage dans la Turquie d’ Europe. Description physique et
geologique de la Thrace Paris. 2 τόμοι μετά άτλαντος καί 33 χαρτών εις
4ον (Β Α Μ).
» Μ. Παρκνίκκ. Περί Θρακικής Χερσονήσου Ε. Φ. Σ. Κ, Τόμ. 1Γ σ, 221—239.
» Σ. Άριστάρνου. Περί τινων ανεκδότων επιγραφών Περίνθου Ε. Φ. Σ. Κ.
Τόμ. Β' σ. 232—240.
1865 Βλ. Σ. Σκορδέλη. ΙΙαράδοσις δημώδης Φιλιππουπόλεως (Περί τοΰ χιυρίου
Λίτσα-Ίσσάρ) «Έπτάλοφος Νέα» Κων)πολις 154.
»
Περί Θράκης. Λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον εορτήν τής έν Φιλιππουπόλει κεντρικής ελληνικής σχολής Λ' Ίανουαρ. ρω'ξε' Κωνστ)πολις
σ. 28 (R Α Μ).
»
Αρχαιολογικά (Άχλανίκ Φιλιππουπύλειυς) «Ιΐανδιΰρα» τόμος Ι ζ ' σ. 424.
1866 <
’Αρχαιολογικά (Φιλιπποόπολις) «Πανδιίιρα» τόμ. 16 σ. 537.
* Μ. Πκρκνίκα, Περί Θρακικής Χερσονήσου Ε Φ Σ Κ τόμ. Γ' σ. 48—61.
1837 Βλ. Γ. Σκορδέλη. ’Αρχαιολογικά (Φιλιπ]λειος3 «Πανδώρα» τ. III' σ. 301-302.
1868 Γ. Π. Πκππκδοπούλου. Θρφκικαί έπιγραφαί «Πανδώρα» Τόμ.ΙΙΓ σ. 457-458.
» Βλ Γ. Σκορδέλη. Αρχαιολογικά (Φι?απ]λεως) «Πανδώρα» Τόμ. ΙΘ' σ. 120.
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1868 Α· D u m o n t. Deux inscriptions tie Thrace έν R. A. II a. 441--2.
»
» Souvenirs de la Roumelie Paris.
* B o g o r o w . Nekolko dena rashoclka po Bulgarskite mesta (='Οδοιπορία επί τινας ημέρας εις τούς Βουλγαρικούς τόπους) Boukourest. Περιγράφονται
και πόλεις τής βορείου Θράκης. (Μ. Α.)
1 » E g g e r. Note sur une stele.de marbre έν Annali di Roma o. 133 καί κατ.
» D e ja r d in s . Inscriptions de Valacbie et deBulgarie έν Annali di Roma ο.50-57.
» L. H e u z e y . Re sanctuaire de Bacchus Tasibastenns dans le canton de Zikuna
(en Thrace^ (έν C. R. Ac. d’ insertpt. N. I. N> a. 219-231).
1869 A. D u m o n t. Autel votif trouve en Thrace έν R. A. I p. 179- 185.
»
’Ολίγοι ?ν,έξεις περί Άδριανουπύλεως έν «Νεολόγω» (Β A M).
» W , T h o m e s c h e k . Ueber Brummalia und Rosalia nebst Bemerkungen iibe
den bessischen Volkstamm. Sitzunsbert. du K. K. Akad. der Wiss. L Xr
351—401.
1870 S. Z a c h a r ie w . Opisanie na Tatar-Pazartjischka-Kaaza (Περιγραφή τής περι
φέρειας Τατάρ-Παζαρτζίκου, άρχ. Βησσαπάρας), W ien (Μ. Α.)
1871 Μ. Μ ελιρρύτου. Περιγραφή ιστορική καί γεωγραφική υπό έκκλησιαστικήν
έποψιν, τής θεοσιόστου επαρχίας Μαρωνείας σελ. 85 είς Ιόον.
» ‘Η Ξάνθη καί ή ύπέρ των παίδων ενδελεχής μέριμνα \>πό έκπαιδευτικήν
έποψιν, έν «Μέντορι» τόμ. Γ' Σμύρνης σ. 18.
» A3 ν. S a lle t. Thraci.sche und Macedonischp Miinzen. (Zeitsclirift, Numisraatische, Herausgegeben und redigirt von Chr. Wilh und Jos Karabaceck Wien. 3 Ihrg. Juli-I)ecember.
» Σ. Ά ρ ισ τά ρ χο υ. Περί τινων Ανεκδότων έηγραφών 'Ηράκλειας καί Σηλυβςίας
ΕΦΣΙν τόμος Δ' σ. I—15 μετά χάρτου.
» Ά ν δ ίμ ο υ Μητροπ. Βελεγράδου. Περί τινων νομισμάτων καί έπιγραφών Μακε
δονίας καί Θράκης Ε Φ Σ Κ. τόμος Δ' σ. 124—125.
» Μ. Ιία ρ α ν ίκ α . Περί θρακικής Χερσονήσου πεοίληψις Ε Φ Σ Κ. τόμ. Β' σ.
221. Γ' σ. 48 καί Δ' σ. 189-190.
» Ή λ ία Τ α ν τχλ ίδο υ . Βιο/ραφία Στεφάνου Καραθεοδωρή, ής περίληψις, αυτόθι
Λ' οελ. 203-208.
1872 A lb e rt. D u m o n t. Rapport sur un voyage Archeologique en Thrace Archives
des Missions Scientifiques et litteraires, Paris, 2qie Serie τόμ. VI σ. 447—
515 ορα καί 1872.
» W a s e r. TUracia und seeir Tumuli. Mitth. der anthropol. Ges. in Wien II.
» Β καιάδου Ή ροκλέους Θρακικός., ήτοι περί τής αρχαίας Θρρκης καί τών
λαών αυτής. Λόγος εκφωνηθείς έν τή συνεδριάσει των ιδρυτών τοΰ Θρακικοΰ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Κων)πολις σελ. 70.
> Α· D u m o n t. Rapport sur un voyage archeologique en Thrace. Paris p. 73.
Extrait des Archives des Missions Tom. VI, ορα καί 187.1.
»
» Secoma de Panidos, εις R. A. Tom. II p. 229—231.
» Β λασίου Γ. Σκορδέλη. ‘‘Ολίγα περί των έν Μακεδρνίρ (γρ. Θρρκη) διαπρε•ψανϊων άνδρώι κατά τον ΙΗ ' αιώνα (έν Χρόνφ «Νεολόγού» Κων)πόλεως
σ. 74-83.
»
Αίνος καί Δεδέ-’Αγάτς, «Νεολόγος», Κων πόλις άρ. 1012 καί 10Η (ΒΑΜ).
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1872 R o e e b r. Einiges liber das Thrakische. Oest. Gymnasialztsehr.
1873 G. D e v ille . Inscriptions inedits de Thrace Annuaire de 1* Association de^
Ftudes Grecques, Paris a. 91—99.
* I. Γ. Λ.[άτρη|. θρφκικά ("Ορια καί ονόματα θρακικών πόλετον) (Ό Μέντωρ
5, 837—338, Σμύρνη).
* A. D u m o n t. Ή Θράκη καί αΐ αρχαιότητες αυτής. Περίληψις Ε. Φ. Σ. Κ. Τό
μος
σ. 359.
» Ά λ . Ζωηρού. Ή Θράκη καί αί άο/αιότητες αυτής έν Ε. Φ. Σ ’ Κ. τόμ. Σ Τ ',
β. 359—385.
* Έπετηρίς θρακική Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου έπος Λ' 1872—3 Κ)πολις ο. 119.
» "Εκθεσις περί τής καταστάσεως τής έν Θράκη 'Ελληνικής παιδεύσεως έν τφ
άνωτέρίο α. 51—86.
» ’Α ν ω ν ύ μ ο υ . Αίνος καί αί δύο έν αύτή λιμένες Δρακοντίνα καί Ποτισμένη έν
«Νεολύγω» Κων)πόλεως άριθ. 1335 (Β Α Μ).
* M ille r. Inscriptions Greques trouvees a Enos έν R. A. XXVI p. 84 καί κατ.
»
» Frangments inedits de Theodore le Lecteur et de Jean d’ Fgee έν R.
A. Tom. XXVI 2 serie p. 373-396.
» A h m e d D je v a t (τουρκιστί έν γαλλική μεταφράσει) Connaissances suffisantes
qui se rapportent k P Empire Ottoman.
» Ά ν . Χ ο υ ρ μ ο υ ζιά δ ο υ . Περί τών άναστεναρίων καί άλλων τινών παραδόξων
έθίμών καί προλήψεων (θρμκης),. Κων)πολις <ι. 22. Άνατύπωσις έκ τής
έκθέσεως τής Μ. Γ. Σχολής τού έτους, δρα 1908 Βέη (Β Α Μ).
1874
θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος έν Ραιδεστφ. "Εκθεσις τών πεπραγ
μένων 1871—74, Κων)πολιςα. 96.
* Ζ ά β βα ©. Ζ τα χ ίδ ο υ . Ιστορία τής επαρχίας Βιζΰης καί Μήδειας, Κων)πολις σ. 145.
,·έ
*
Έπετηρίς θρςικικοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, έτος Β' 1873-4 σ. 179,
Κων)πολις είς ΐ 6ον.
—Έ θεσις περί τής καταστάσεως τής έν Θρρκη Έλλην. παιδεύσεως, έν τοϊς
ανωτέρω σ. 79—142.
* Β λ χ ί Σ χο ρδέλη . "Εκθεσις τών πεπραγμένων τού έν Φιλιππουπόλει Έλλην.
Συλλόγου τών Φιλομενίων (1872—73) Κων)πολις.
» T h . M o m m se n . Attaliden inschriften von Thrakishen Chersones. Hermes,
»
» Observationes Eqigraphicae Reges Tkraciae ude a Caesase Dictatore a.
250—263 (γενεα?.ογικά στέμμ.) (Β A Μ).
*'
» Romische Gescbichte 5 σ. 277—282, 1874—1909.
* F., W ie o h e r. Fertede (uber den Bosphorus) Gottingen.
»
Ό έν Φιλιππουπόλει Σύλλογος. "Εκθεσις τών κατά τό 1812—3 πεπραγμέ
νων Κων)πολις.
» I . M i i l i n g e n . "Εκθεσις έπί πολλών επιγραφών Θράκης καί Κυζίκου Ε.Φ.Σ.Κ.
Τόμος Η' σ. 164—173.
: * Γ. Χααιώτου. "Εκθεσις έπιτροπής πρός σύνταξιν κανονισμών τών έν Ήπείρω
Ζωγραφείών καί τών έν Θράκη Ζσριφείων Διδασκαλείων καί τών παραρ
τημάτων αυτών ,πρωτύπων δημοτικών σχολείων Αυτόθι σ. 194.
ρ . Ε. Μ«νΧ33δίδου. Διάλεκτος Αίνου, "Ιμβρου καί Τενέδου, Λεξιλόγια,"Ασματα,
"Εθιμα καί Μαγγανεϊαι παιδικαί, Αυτόθι σ. 526—5'. 9.
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1875 F. W ie s e ln . Spicibegium ex loquis scriptorum veterum ad Bosporum Thracium spectantibus 4 Gottingae.
» Β χτίκ ιώ το υ K. 'Εξωτερικόν έμπόριον ’Αδριανουπόλεως «Οικονομική Έπιθεώρησις» Αθηνών Τόμ. 3 σ. 149—159.
*
» 'Ελληνική παιδεία έν_ Άδριανουπόλει «Οικονομική Έπιθειόρησις»’Αθηνών
Τόμ. 3 σ. 248—254.
»
» Βιλαέτιον ' Αδριανουπόλεως. «Οίκον. - Επιθεώρησις» Τόμ. 3 σ. 486—509.
* 2 . ΜχναβαείδώΟ. Ποικίλη "Υλη Γλωσσική καί Λαογραφική, συλλεχθεϊσα έξ
Αίνου, ’Ίμβρου καί τών περίχωρων Ε. Φ. S. Κ. Τόμ. I' σ. 67—79
» Μ. Παρανίκα. Περί τινων λογιών έκ Ραιδεστοϋ Ε.Φ.Σ.Κ. Τόμ. 1' σ’. 67—79.
» F r i e d r . Z e k e l i . Der Haemus und .seine Nachbarn, die Thracisch-illyrischenGebirgssysteme (ήτοι=ό Αίμος καί οί γείτονες αΰτοΰ. Τό θρςτκικόν—Ιλλυ
ρικόν σύστημα όρέων. Έ ν προγραμμ. τοΰ Fried Wilhelms Gymnasium,
ύπο τοΰ γυμνασιάρχου L Ranke έν Βερολίνφ εις 4ον (Β.Α.Μ.)
» K n o l l P a u l . Die Ansiedelungen der Athaener um 5 Jahrh. Rostock a. 36 έν
θλί|ϊ (Β.Α,Μ.).
» A l b e r t D u m o n t . Inscriptions et Monuments Figures de la Thrace. Archi
ves des Missions Scientifiques et /itteraires Paris, 3ine Serie, Τόμ. 3.
σ. 117-200.
» F. K a w i t z . Donau-Bulgarien und d. Balkan. 'Όρα καί 1877. Ιστορική - γεωγραιρική - έθνογραιρική περιοδεία μεταξύ τών ετών 1860-1875 Λειψία.
(Β.Α.Μ.).
* T h . M o m m s e n . Attaliden-Inschriften von trak. Chersones έν Hermes IX
σ. 117—118.
» H o e e k A d b I)e rebus ab Atheniensilus in Thracia et in Ponto ab anno a.
Chr. 373 ad annum 33S gestis, Dissertatio Kiel, Ilaiseler. σ. 85 εις 4ov.
» A. Πχσηά'τη. Τά Θρακικά προάστεια τοΰ Βυζαντίου Ε.Φ.Σ.Κ. Τόμ. ΙΒ' σ.33-42.
►
'Ο Νομός Αδριανουπόλεως έν «Νεολόγω» Κων]πόλεως άρ. 2083, 2085,
2086, 2087 (Β. Α. Μ.).
1877 N ic. D e n su sia n u .L e s Rouiuains du Slid. Thrace, Paris 8ov Z. Picot 366 (Π Π).
» F. B r a n c o n i. Ethnographie et statistique de la Turquie d’ Europe et de la
Grece, Paris,
» F l i g i e r . Z u r p ra e h is to ris c h e n E th n o lo g ie du B a lk a n lia lb iu s e l, W ie n .

» Th.. S c o r d e l i . Meditationes Thracicae ελληνιστί Θρακικαί μελέται σ. 46 8ον
Leipzig.
» Η . E b e n . Die alien Thraker. Πρόγρ. Kealschule v. Oberstein Idar σ. 18 4ov
(B. A. M.).
> J o s e p h J i r e c e k · D ie H e e rs tra s s e v o n B e lg ra n d n a c h C o n s ta n tiu o p e l u n d die

Balkaupasse P fa g . ( B .A .M .) .
» A. S y n v e t . Carte Etnographique de la Turquie d’ Europe et denombrtment
de la population GrecqueMe P Empire Ottoman Paris σ. 56 (Β.Α.Μ.)
» E d w a r d S t a n f o r d . Carte Ethnographique de la Turquie, d’ Europe et de la
Grece Memoire sur la repartition actuelle des races avec tableaux statistiques, traduit de P Anglais, Paris σ. 48. Καί τούτου μετάφρασις μεί
έθνογραφικοϋ χάρτου υπό Ι.Γ.Γ. (Β.Α.Μ.).
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1877 A l e x a n d e r R i e s e . Orpheus nnd die Mythischen Thraker, εις Jahrbucher fur
class, philol. hft. 4, σ. 225—240 (B.A.M.).
» A. F o n t r i e r . Inscription de'Gallipoli εν B. C. Η. Τόμ. 2 σ. 409 et suite.
» Xp. Π απίταδοπούλου. Ή στήλη τής Καλλιπόλεως. «Νεολόγος» Κων)πόλεως
άρ. 2602 13 Όκτωβρ.
» Δωρο0έου Σ χβ λ α ρ ίο υ Μητροπολίτου Λαρίσσης, έργα καί ήμέραι, ήτοι εκλογή
αλληλογραφίας, περί των ύπ* αύτοΰ συστάντων καί προικισθέντων σχο
λείων καί δωρεών μετ’ ένεστώσης στατιστικής καί περιγραφής των επαρ
χιών Σωζοαγαθουπόλεως καί Δημητριάδος κτλ. Ά δήναι εις 8ον σ. q 'f 624.
» Α· D u m o n t. Inscriptions et monuments figuris de la Thrace. Phodope,
Hemimont Europe et Thrace, pioprement dite, Paris. "Ορα καί 1875.
» A. v o n S a l l e t . Miinzen von Aemus in Thracia, Zeitschrift fur Numismatik Red.
von Alfr. v. Sallet. Bd 5 2. Hefte Berlin.
» H. E b o n . Die alten Thraker 4 Oberstein.
» E p h o r u s K r a i f t. Die Politischeti Verhaltnisse des Thrakischen Chersones
in der Zeit von 560 bis, 413 V. Chr. Στουτγάρδη. Τούτου άπόσπασ. ίδιον
έκ τών συγχαρητηρίων τής 400ετηρίδος τοϋ Πανεπιστημ. Τυβίγγης σ .133
—147 (Β. Α. Μ.).
1878 Η . K i e p e r t . Lehrbuch, der Alten Geographie, Berlin σ. 320 εξ.
* D u m o n t . Inscriptions Grecques de P Hemus. B. C. H. a. 401—412.
» Ό δ . Ί α λ έμ ο υ . "Εκθεσις περί τής εν- ταΐς έπαρχίαις τοϋ ΌΟωμανικοΰ Κρά
τους καταστάσεως τής παιδείας. Ε.Φ.Σ.Κ. Τόμ. ΙΑ 'α . 112.
» B o m p o i s Η . F e r d i n a n d . Lettre a Μ. W. Η. Waddihton, membre de P
Institut sur quelques tnonnaies anepigraphes attribuees indument a la
ville de Maronea en Thrace. Paris Detaille 55 p. 4.
» K. C h a se a n g . Περί τής Γραμματικής Διονυσίου τοϋ Θράκός. Έν τφ Annuaire
de Γ Association pour Ρ encouragement des etudes Grecques en France,
έτος ια', («Κλείω» 1 ’Απριλίου),
» Μ. Π αρανίκα. ’Εκπαιδευτικά Ε. Φ. Σ. Κ. Τόμ. ΙΑ' σ, 76 (σχολή έν Έπίβάταις).
»
L. G e i t l e r . Die poetischen Traditionen der Thraken u Bulgaren Prag. 8
τσεχιστί σ. 102 (B.A.M.).
» ’Α νω νύμου. Περί τοϋ έν Άδριανουπόλει νοσοκομείου, έν Κων]πόλει.
1879 Α. Κ ρήτη. Περί τής έν Άδριανουπόλει ελληνικής έκπαιδεύσεως. ’ Πρακτικά
τοϋ συνεδρίου τών Έλλην. Συλλόγων, σελ. 226—237.
» Γρ. Κ. Λαζίδου. "Εκθεσις τοϋ έν Ραιδεστφ Θρακικοϋ Φιλεκπαιδευτικού Συλ
λόγου. Πρακτικά τοϋ συνεδρίου τών 'Ελλην. Συλλόγων σ. 261—267.
*
A r c h . A n t o n i n . Reise in Rumelien (ρωσσ.) 4ov St Petersburg.
» F . W i e s e l e r . De Cyanees sive Sympligadibus 4 Gottingae.
* A. M o r d m a n n . Μολυβδόβουλλα τής Δύσεως ήτοι Μακεδονίας καί Θρμκης
Ε.Φ.Σ.Κ. τόμ. 1Γ'.
1880 A m . H a w e tte B e s n a u lt: Sur quelques villes anciennes de la Cherssonuese
de Thrace έν B. C. Η. τόμ. Δ' p. 505—520.
» Migrazioni dalp Asia nelle Thracia, Fencrie Misi (Bulletino di Archeologia e Storia Dalmata per cura di M. prof. Glairnie et C. Allavaie Anno
III Spalati Zannoni 8,
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1880 Ε. P o t t i e r . Fragm ent de stfele arclia'ique provenant d’ Abdere. B. C. A.
4eme annee, σ. 256—259.
» R. W e il. Asklepios und Hygieia auf Muenzen von Bizeza. Z eitsc^i/l fur Numismatik Berlin.
» Τά κατά τον μητροπολίτην Άδριανουπόλεως Διονύσιον, ήτοι τηλεγραφή
ματα, έπιστολαί, απαντήσεις, άναφοραί καί διάφορα έγγραφα, χρονολο
γούμενα άπό τής 5 Φεβρουάριου 1879 μέχρι τής 14)6)1880. Έ ν Κων]πόλει
σ. 65 καί έν «Άνατολικφ ’Αστέρι» έτος Κ' άριθ. 2, ο. 9—11.
» I. Η . M o r d m a n n . Inschriften aus Kallipolis έν M. D. A. I. Τόμ. 6ος, σελ.
256—265.
» Η. G. Lolling Miscellen. Altar aus Sesto9 M.D.A.I. Τόμ. 6, σ. 209—214. Τοΰ
αύτοϋ έν Ivvan Muller Handbuch.
» l. A . K n a p p . Reisen durch die Balkanhalbinsel wahren des Mlttelalters έν
Mitteilungen der geegraphische Geselschaft in Wien Τόμ. 23 άπό σ.65έξ.
» S a l o m o n R e i n a c l i . Antiquites de Maronea et d’ Abdera, έν B. C. H.
Τόμ. V σ. 87—95.
» Μ ελυ σ η νο ΰ Χ ριστοδούλου. Περιγραφή ίστοριογεωγραφική τής έπαρχίας
Σαράντα Εκκλησιών, σ. 104 Ά θ. εις ΐ 6ον.
» Ε· M u r e t . Monnaies inedites Orsoatdies dynaste de Thrace έν B. C. H.
V σ. 331.
» P a u l R o u c a r t . Decret de la ville Cher9onesos a 1’ honneur de Diophantos,
general de Mithridate έν B.C.H. V σ' 70—87.
» B . A. Μ υ σ τα κ ίδ ο υ . Σιγίλλια περί των μονών καί τών σχολείων Αίνου. «Νεολόγος» Κων)πόλεως 16]10 άρ. 3772 καί 26)10 άρ. 3783. (Β.Α.Μ.)
» ’Έ κ β εσ ίς τών έ.τιθεωρητών τών ελληνικών σχολείων έν τοϊς νομοΐς Φιλιππουπόλεως, Παζαρτζίκιοϊ καί Πύργου κατά τό 1880—81 έν Φιλιππουπόλει
σελ. 15 σύν πίνακι.
1882 Β . Α . Μ υ σ τα κ ίδ ο υ . Σιγίλλια περί τών μονών καί τών σχολείων Αίνου «Νεολόγος» Κων)πόλεως 12]5 άρ. 3937.
» Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ . "Ομοιον έν Δ.Ι.Ε.Ε. σελ. 82—107.
»
»
Περί Αίνου έν «Νεολόγω» Κων]πόλεως, άρ. 3915 καί 3934, 12 ’Α
πριλίου καί 3 Μαΐου.
»

T o m a s c h e k . U b e r . B ru m a lia u n d R o s a lia , W ie n .

» Ί ω ά ν ν ο υ A. Κ η π ο υ ρ ίδο υ . 'Ο Κώδιξ τής Μητροπόλεως Βιζύης έν Ε.Αλ. Τόμ.
Γ σ. 416—417.
» Μ. Γ. Γ εδ εώ ν . Έπισημείωσις συμπληροϋσα τό περί Μητροπ. Βιζύης καί Μή
δειας έν Ε.Αλ. Τόμ. Γ' σ. 417—422.
» ΟΙ τελευταίοι Μητροπολΐται τής Ήρακλείας έν Ε.Αλ. Τόμ. Γ' σ. 544—551..
* Π. Θ υμά. Έπιστολαί έκ Θράκης έν «Έφημερίδι» ’Αθηνών 23, 28, 31 Αύγούστου, 1, 4, 7,11, 12, 14, 15, 17, 20, 23, 26, 27, 28 Σεπτεμ. ·7, 17, 29 Όκτ.
» Πανήγυρις έν Θράκη έν «Μή χάνεσται» 'Αθηνών άρ. 553.
» Χ ρή στου Τ σ ο ύ ν τα . 'Επιγραφή έκ Θράκης έν Α.Ε.Α. σ. 263.
» Ή Φιλιππούπολις έν «.Κόσμφ» Κων]πόλεως Α 'σ. 528.
» Μ. Μ αρκοπσύλου. Στοιχειώδεις γεωγραφικαί καί Ιστορικαί γνώσεις τής ’Ανα
τολικής Ρωμυλίας, έν Φιλιππουπόλει σ. 43 (Β.Α.Μ.).
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1883 'II έν Άδριανουπόλει Σχολή. «’Ανατολικός Άστήρ» Κων]πόλεως, έτος ΚΓ
άριθ. 6 σ. 47.
» Παιδευτική κίνησις περιφέρειας Άδριανουπόλεως. Αυτόθι άρ. 51, σ. 405—407.
(Έ κ τής Άνατολ. Έπιθεωρ.)
» Συνοπτική έξεικόνισις τής από 1ης ’Ιανουάριου 1882 εκπαιδευτικών εργα
σιών τής ’Εκπαιδευτικής καί Φιλεκπαιδευτικής ’Αδελφότητος σελ. 26.
[ Κωνστα ντινούπολις] (Β. Α, Μ.)
» T o c h o n d ’ A n n eci. Memoire sur les medailles de Marine frappees a Pliilipopoli 4 Paris.
» K o e s le r. Einiges iiber das thrakische (Zeitsch. f. Oestr. Gymnasium).
4 1. R e in a c h . Incriptions de Maronee B.C.H. Τόμ. Η' σ. 50—53.
» H. O. L o llin g . Inschriften ans den Kiinstenstadten des Hellespontos und der
Propontis [Θράκης] Μ.Δ.Α.Ι. Τόμ. 9, σ. 73—77.
» Α. Π απαδοπουλου Κεραμέως Θεοφάνους Μήδειας καί Γεωργίου Άμοιρούτση
Έπιστολαί. Ε. Φ. Σ. Κ. Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη ’Ανέκδοτα ‘Ελλη
νικά σ. 18-35.
» G u s ta v e S c h lu m b e r g e r . Sigillographie de P Empire Byzantin, Theme de
Macedoine Ville de Mesembria, Ville de Develtus 112, Ville de Christopolis, Ville d ’ Andrinople 114, Ville de Philippopolis, Eglise de Madytos
. 115, Eglise d’ Apt os, d’ Hexamilion, de Ppilippopolis 116, Eglise de Mesembria, de Sozopolis 117, Eglise de Ganos, de Thiajenopolis, d’ Aenos
n 8, Eglise de Cypselle, de Macri 119, Eglise de Carabizya, de Christopolis
de Probaton 120—Theme de Thrace 122, Autres Villes du 'Theme de
Thrace 156—161. Themes reunis de Thrace et Macedoine σ. 167.
» L. d e H irsc b u monnaies de Thrace et de Macedoine. Annuaire de la sec.
frang, dc numismstique et d’ archeologie, 3, trim. Paris.
» S a lo m o n R ein aeh ,. Incriptions de Maronee έν B. C. H. R. IT p. 50—53.
»
Chroniques d’ Orient, Paris 1884.
» I. H. M o r d tm a n n . Zur Epigraphie von Thrakien. Arch, epigr. M-ith.
q. 199—229.
» Inschnften aus den Haurau, Inscliriften an Kleinasien. Zur epigraphik
v. Thracien. Mittheiiungen archeologiste epigraphishe, ans OnstereihUngarn. Wien.
* Σι. Μ αυρογένους Βίο; Ko>v. Καραθεοδωρή έν Ε. Φ. Σ. Κ. Τόμ. ΙΑ' σ. 3—27.
» I. Ζίφου. ’Εκπαιδευτική κίνησις έν ταϊς έπαρχίαις τοϋ Ό θωμ. κράτους. Ε.Φ.Σ.
Κ. Τόμ. ΙΔ' σ. 92.
ί Α Π απαδοπούλου Κεραμέως. Φιλοθέου Σηλυβρίας. Λόγος εις τόν Όσιον
Μακάριον έ; Εώας, Ε.Φ.Σ.Κ. Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη σελ. 46—63.
» Β. Α. Μ υστακίδου. Περί τής έκπαιδεύσεως έν τή εκκλησιαστική περιφερείς
Αίνου εις Ε. Αλ. 6 καί 13 Νοεμβρίου
» Περί τοϋ έν ’Ανατολική Ρωμυλία ελληνισμού εις Ε. Αλ. 25 Δεκεμβρίου.
* Π κττκκωναταντίνΌυ Π. Περί τής παιδευτικής κινήσεως έν ·τή έκκλησιαστική
περιφερείς Άδριανουπόλεως εις Ε. Αλ. 4, 11, 18, 2) Σεπτεμβρίου.
» Περί τής καταστάσεως τής παιδείας έν τή έκκλησιαστική περιφερείς Λιτίτζης
είς Ε. Π. 16, 23, 30 ’Οκτωβρίου.
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188Α ’Ολίγα τινά περί των επτά ελληνικών δήμων τής έπαρχίας Καβακλή έν ’Ανα
τολική Ρωμυλία, εις Ε. Π. 24 Ιουλίου.
» Περί τής παιδευτικής κινήσεως έν τή εκκλησιαστική περιφερείς; Διδυμοτείχου
κατά τύ σχολικόν έτος 1884—85 εις Ε.Π. 25 Δεκεμβρίου.
1S85 S c o rp il. Rinige Bemerkungen neber archaeol. rnicl bistorische Untersu
chungen in Thrakien, Philipopcdis σ. 70, 80, 83, 84, 86 κτλ.
» Γ ιά γκ ο υ. Καί ό Θεός τό θέλει. Βυζαντινά! αναμνήσεις. «Ήμερολόγιον ’Ανα
τολής» Κων]πολις σ. 67—91.
» Σ. M aupeyevng. Βίος Κων. Καραθεοδωρή, Παρίσι.
» Α. Π. Π ο υ ρ να ρ α . Ελασσόνες Ιστορίκαί σελίδες εκ τής Θεραπειάδσς, «Ήμερ.
’Ανατολής» Κων)πολις σ. 98—145.
» E rm . S k o r p il Bemerkungen ueber archeolog. uud historiche Untersuchungen in Thrakien, Ph'ilippopoUs.
» Περί τής καταστάσεως τής παιδείας έν τή έκκλησιαστική περιφερείς. Λιτίτσης
A. A. Κ. άρ. 33, 39. 40, 42 καί 43,
»> Περί τής έκπαιδευτικής κινήσεως έν τή έκκλησιαστική περιφερείς τής Μητροπόλεως Βιζύης εις Ε. Π. 27 Αύγουστου καί 3 Σεπτεμβρίου.
* Περί τών έν τφ καζα *Αλή Τσελεμπή έπί τής Ροδόπης κειμένων χωρίων,
εις Ε. Π. 14 καί 28 Μαΐου.
» Περί τής έκπαιδευτικής κινήσεως έν τή έκκλησιαστική περιφερείς τής Μητροπόλεως Ξάνθης εις Ε. Π. 6, 13, 30 Αύγουστου
» Περί τής παιδευτικής κινήσεως έν τή έκκλησιαστική περιφερείς Διδυμο
τείχου κατά τό σχολικόν έτος 1884—85 εις Ε. ΓΙ. 1, 15, 22, 29 Ίανουαρ.
»> Π. Στατιστική Κεσσάνης καί τών χτορίων αύτής έν Ε. Π. 26 Νοεμβρίου.
» Περί τής έν τή εκκλησιαστική περιφερείς Ιναλλιπόλεως παιδευτικής κινήσεως έν Ε. Π. 5 Νοεμβρίου.
» Ν ίκ . Α. Χ οττζοπΰύλου. Περί τής έν τή έκκλησιαστική περιφερείς Μαρωνείας
παιδευτικής καταστάσεως, έν Ε. Π. 12 καί 19 Νοεμβρίου.
» Άδριανουπόλεως χωρία A. A. Κ. έν ΚΔ' φύλλ. 13, 14, 17, 18 (Β.Α.Μ.)
» Β. Α. Μ υ σ τα κ ίδο υ . Ή Αίνος, «Έβδομάς» ’Αθηνών Β' σ. 86—88.
» Περί τών έν Αϊνω Σχολείων έν Δ.Ι.Ε.Ε. Τόμος Β' σ. 82 107.
» Αίνου ανέκδοτα σιγίλλια αύτόθι σ. 622—625.
» 'Ιστορικά! ειδήσεις περί Κουρουτσεσμέ, Κων]πολις έκ σ. 65 (Β.Α.Μ.)
» L u d w ig B u r c h n e r . Die Besiedelung der Kiisten des Po itos Euxeinos
durch die Milesien. Ίστορική-φιλολογική μελέτη μεθ’ ενός χάρτου, Kempten σ. 75 (Β.Α.Μ.)
» Εκπαιδευτική κίνησις εις την επαρχίαν Λίνου, A. A. Κ. σ. 273.
Ε· Κθίΐ. De Thracum auxilih, ’Εναίσιμος διατριβή, Berolini, σελ. 86.
» Ά ρ , Π Κ ουρτίδου. ’Επεισόδια τής εισβολής τών Ρώσσων έν Θράκη τφ 1878
«Έβδομάς» Β' σ. 457-458, 472-473,481—482, 493-495.
» Μία προσθήκη περί'Στενημάχου έν Ε. Π. 1 ’Ιανουάριου.
» ϊ. Α. Δ.[ημητριάδου]. Άνταπάντησις σύντομος εις τά ανωτέρω. Σύντομος
περιγραφή τοΰ Στενημάχου έν Ε Π. 15, 22 καί 29 ’Ιανουάριου.
» «Περί τού Στενημάχου υπό τούς Τούρκους» συνέχεια έν τφ φύλλφ 12ης
Φεβρουάριου.
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1835 Β . 2.[κορδέλη]. Επανορθώσεις τινές περί Στενημάχου έν Ε.Π. 19 Φεβρουαρ.
» ’Α ργυρίου Δ ημη τριάδου. Άπάντησις εις τάς περί Στενημάχου επανορθώσεις
' ,
τοϋ Β.. Σκορδέλη έν Ε. Π. 26 Φεβρουάριου.
1886
Περί τής έκ.τ αδευτικής κινήσεως έν,τή εκκλησιαστική περιφερείς τής μητροπόλεως Ξάνθης, Α.Α.Κ. άρ. 20 καί 21.
» Β. Α. Μυσ^ροτίδου. Οί σωζόμενοι αγώνες τών αρχαίων έν Θράκη «Έβδομάς»
3 άρ. .112-113 σ. 184—189.
* Α. Π απκδοπούλου. Κεραμέως, "Εκθεσις παλαιονραφικών φιλολ. έρευνών έν
Θρςκη, καί Μακεδονίς Άρχ. παράρτημα Ε. Φ. Σ. Κ· τόμ. 17 σ. 3—64
μετά χάρτου.
» Ί δ ιο υ . ’Αρχαιότητες καί έπιγραφαί τής Θράκης Ε. Φ. Σ. Κ. Ά ρχ. παράρτημα
17 τόμ. σελ. 65—113.
» Δπμ· Κ χλέμη. Ή έπαρχία Δέρκων. «‘Ημερολόγιον ’Ανατολής* σ. 135—155
Ιίων]πολις.
» Ά 8 . Π αλ«ιολόγου. Βιζυηναί αναμνήσεις. «Ήμερ. ’Ανατολής» σ. 83—119
Κων]πσλις.
«
Άόριανούπολις. A. A. Κ. άρ. 23—23. "Ορα καί ά.ρ. 48 έπ.
»
ΙΙερί τής έν τή εκκλησιαστική περιφερείς Μαρωνείας παιδευτικής κινή·
,σεως Α.Α.Κ. άρ. 17 καί 1S.
» H ille r ν. G ^ e r tr in g e n . De Graecomm fabulis ad Thraces gertinentibus
qaest. ci*it. καί συμπλ. σ. 81 Berolini (Β. A. Μ.)
» T u m a . Die ostliche Balkanhalbinsel geograpkisch, statistisch und Kriegshistorisch dargestellt. Wien.
» Μ, Π κρανίκα . Περί τοΰ Δέρκων Διονυσίου τοΰ Σαμουρκάση [ΙΙερίληψις] Ε.
Φ. Σ. Κ. Τόμ. ΙΖ' σ. 153.
»
Κάτοπτρον τής έπί τό σχολικόν έτος 1884—85 έκπαιδευτικής κινήσεως έν
ταϊς υπό τής ’Αδελφότητος βοηθουμέναις Θρςκικαΐς καί άλλαις κοινότησι [Κα>νσταντινουπό?νεο)ς] σ. 19 (Β. Α. Μ.)
» Γ. Κ. Ή έπί τής Ροδόπης σταυροπηγιακή μονή τοϋ Μπασκόβου «Άκαδημίς» ’Αθηνών Τεύχος α' καί β' σελ. 2—4 καί 22.-23.
» A rc h . A n to n in i. Aus Rumelien (ρωσ.) St Petersburg.
» Μ. 1. Γ εδεώ ν. ’Ανέκδοτος Κώδιξ τής Μητροπόλεως Μεσημβρίας. «Ήμερολ.
’Ανατολής» σ 177- 183.
»
Διαρκές Εθνικόν Μικτόν Συμβούλιον' δίκη τών Άρχιγενείων καθίδρυμάτων Ε. Αλ. Τόμος 8ος σ. 14—23.
»
Διαθήκη Σαράντη Άρχιγένους Ε. Αλ. Τόμ. 8ος σ. 23—25.
»
Βακεφιές άφιερωτήριον. Ε. Αλ. Τόμ. 8ος σ. 57—59.
« Ε . Ε R u a lle - Note rmr le manuscrit Aristotelique de Philippopolis. Annuaire
d e l ’ Association pour 1’ encouragement des etudes grecques 2ieme annee
a. 175—Π9.
» D o b ru s k i, Numismatique des Rois Thraces (βουλγαριοτί).
»
Mimstere des affaires etrangeres. Affaires de Roumelie et de Grece 2
Paris
1887 W . R e g e l. Abdera Μ. Δ. A. I. Τόμ. 12ος σ. 161—167.
* Β . Α. Μ υοτακίδρυ, Ίστορικαί ειδήσεις περί Κουρούτσεσμε, ήτοι π«ρί τών
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εκκλησιών Πατριαρχείων, σχολείων, αρχιερατικών εκλογών, αυθεντικών
οίκων, κρηνών, τάτρονν κτλ. «Παρνασ,» Τόμοι 11, (έξεδόθη καί Ιδιαιτέρως)
1888 μετά πινάκων.
Γ. Κ ω ν σ τ α ν π ν ί δ ο υ . Τό έν Φιλιππουπόλει άρτίως άνακαλυφθέν νέον 'Αρι
στοτελικόν άντίγραφον. «Παρνασσός» Τόμ. I ' σελ. 832—337 (Περί τοΰ
ίδιου ό Π. Ν. Παπαγεωργίου έν «Φιλιππουπόλει» άρ. 839 Β' περιόδου
7|3]27 καί Γ. Κωνσταττινίδου «Άκρόπολις» 8]3]27.
I. Σ α κ ε λ λ ί ω ν . Χρυσοβέργου Ινουροπαλάτου. Λόγος έπιβατήριος εις τόν Μη
τροπολίτην Άγχιάλου Ίωάσαφ. «Παρνασσός- Τόμ. 1' σ. 457—468.
Γ. Μ. Δημώδη άσματα έκ Θράκης, συλλεγέντα υπό
Άθήναι.
Γ. Μ. Β ιζ υ η ν ο ΰ . Οί καλόγεροι, καί ή λατρεία τοΰ Διονύσου ένΘράκη «Έ 
βδομός» Τόμ. 5ος φύλ. 32, 33, 34 καί 35.
Θ. Μ. Παρασκευοπούλου.Ίστοριογεωγραφική π'-ριγρατρή τής Άγχιάλου μετά
πινάκων των νομισμάτων αυτής σ. 96. ΈξεδύΘη πρότερον μέρος αυτής έν
«Φιλική ανθοδέσμη» Κων]πολις 1S86 καί έν τή «’Ακαδημία» περιοδ. Α 
θηνών Α' α' σ. 8. Μόνον ή αρχαία ιστορία. Συνέχεια δέν έξεδόθη.
I. ©. Φ ρ α γ κ ί δ ο υ . Ίστοριογεωγραφική π3ριγραφή τής Τιριστάσεως (Περιστάσεως) Γανοχιόρων Θράκης, «Ακαδημία», Τεύχος Θ' σ. 136 (ατελές). Έ 
ξεδόθη είτα εις τεΰχος αυτοτελές.
Μ. I. Γ εδεώ ν . 'Ορθοδόξων Μητροπολιτών οί έκδιδόμενοι κατάλογοι συμπληρούμενοι, Μητροπολίται 'Ηράκλειας Ε. Αλ. Τόμ. Η' σ. 398—402 (έ'.σ.)
La question Bulgare, la Revolution de Philippople en 6]i8 Sept. 1885.
Responsabilites, Paris σ. 66 (B.A.M.).
Γ. Μ ουσ αίου Σ τ ε ν η μ α χ ί τ ο υ . Γρηγόριος Πακουρ,ιανός/ Τυπικόν τής Μονής
τής Θεοτόκου τής Πετριτζονιτίσσης (Βατκόβρυ). ’Εναίσιμος διατριβή. Έ δημοσιεύθη έν D is s e rta tio n e s Je u n n e s σ. 135—210 καί Ιδιαιτέρως. Κρίσεις
έν R e v u e C r itiq u e 3] 12 (B.A.M.)
J o se p h u s K lein so rg e. De civitalium graecarum in Ponti Buxini ora Oc
cidental! sitarum? rebus. "Αλλη σ. 48. (B.A.M.)
Ί α κ . Δ ρ α γά τσ π · Έπανόρθωσις.' Έπιγραφαί Ηράκλειος τής Προποντίδος
κατ’ Ίανουάρ. έν «Έφημερίδι» ’Αθηνών. (Β Α.Μ.),
Η . L o llin g . Hellenisehe Landeskund έν τή σειρά τοΰ Iwan Miiller, Handbnch d. Klassiscken alterthums Wissenschaft, Miinchen.
Μ. ϊ- Γ. ’Ορθοδόξων Μητροπολιτών οί έκδιδόμενοι κατάλογοι. Συμπληρούμε·
νος Α') Μητροπολϊται'Ηράκλειος Ε.Αλ. Τόμ. Θ'.σ. 13—15 (άνευ τέλους).'
Β. Α. Μ υσ τακ ίδου Αίνου ανέκδοτον σιγίλλιον. Δ. I. Ε. Ε. σ. 622—625· (Περί
τριών μονών τή; έπαρχίος Αίνου1 τής Μ. Θεοτόκου τής Σκαλιστής, τής
τοΰ Ά γ ιο υ ’Αθανασίου τού Τσαδήρι καί τοΰ Αγίου Παντελεήμονος).
I. Σ α κ ε λ λ ίω ν ο ς . Ίωάννου Ε' καί Ίωάννου Ζ' των Παλαιολόγων χρυσόβουλον καί άργυρόβουλον περί τής κατά τής Σωζόπολιν Μονής τοΰ Προδρό
μου. Δ.Ι.Ε.Α. Τόμ. Γ' σ. 609—621.
Β. Σ κ ο ρ δ έλ η . Σημεκόιιατα περί τής Μονής Βατσκόβου έν Στενήμάχω Δ. I.
Ε. Ε. Τόμ. Γ' σ. 354-358.
Τ ο ΰ ίδί©υ. Περίεργον έθιμον έν Στενημάχφ έν «Έβδαμάδι» Τόμ. Η’ σ. 6.
Γ. Λ αμπ ουσ ιάδου. Ιγνάτιος επίσκοπος. Ναξιανξοΰ, ΕΆλ. Τόμ. Θ' σ. 213—6,
218—20 καί 230-232.

XVI

Θ P A Κ I K A

1889 Ρ . P e r d r i z e t . Le dieu Thrace Zbelthiourdos, έν Revue des etudes anciennes
21ov έτος Τόμ. I' Παρίσιοι σ. 23—26.
1890 I. N. Σβορώ νβυ. ’Αρχαία ελληνικά νομίσματα Α'Έβρόζελμις, Βακλεής, Όδρυσών, A. Ε. Περ. γ' σ. 159—161.
» Τοΰ Ιδίβυ. Νομισματικά Άνάλεκτα. Νομίσματα Βυζαντίων και Ροιμητάλκου
Λ. Ε. σ. 87—89.
» A d o l f H ooh. Ein Revolutionsidyll auf der Balkanhal binsel aus dem Jalire
1876 έν Be3ond Bl. fiir Wiirtemberg No 5-6 σ. 75—96 Stutgart. (B A.M.)
» Χρυσ. A 1 Ποτί^αδοπούλθυ (νΰν Μακαριωτάτου μητροπολίτου Αθηνών). Μάδυτος, ή πόλις τής Χερσονήσου. Ά θήναι σ. 78 είς 16ον.
'» Έ λ . Τ α π εινο ύ. Κατάλογος Μητροπολιτών Γανοχώρας.έν Α.Α.Κ. 24] 1 τόμ.19.
» ’Εκδρομή έκ Ρα,ιδεσεοΟ είς Μυριόφυτον έν Α.Α Κ. άρ. 30, 5 ’Απριλίου.
» Περιοδεία είς τάς κώμας καί πόλεις τής παραλίας Θράκης A. A. Κ. 25
’Απριλίου.
» Εύστρ. Δράκου, Μοσχονησίου, ’Αρχιερείς τριών θρακικών έπαρχιών Τυρολόης, Γάνου καί Χώρας, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως Ε.Αλ. Γ σ.. 2201.
» ’Α νθίμου Ά λεξο ύδη , Μητροπολίτου Άμασείας. Ειδήσεις περί τής έν Ραιδεστφ
Μητροπόλεως καί τών έν τη Βιβλοθήκη αυτής αρχαίων χειρογράφων βι
βλίων έν Ε.Αλ. τόμ. Γ σ. 158—9.
« Μ. I. Γεδεών. Έπισημείωσις (είς το αυτό) σ. 159—60.
1891 P a u l H e r m a n n , Athlecenkopf aus Perintho9 έν M.D.A.I. Τόμ. 15 σ.313-333.
» Χρυσοστ. Π απαδοπούλου. Ιστορικά Μαδότου έν «Νεολόγφ». Κων]πόλεως
’Απρίλιος.
* Xp. 3 α μ α ρ τζίδβ υ. Τό όνομα τών Σαράντα ’Εκκλησιών. «Νεολόγος». Κων]πόλεοις άρ. 6554 2 ’Ιουνίου καί άρ. 6581 2 ’Ιουλίου.
» Μ ελισοηνοΰ Χ ριστοδούλου. Τό όνομα τών Σαράντα Εκκλησιών «Νεολόγος»
Κων]πόλεως, άρ. 6577 20 ’Ιουνίου.
» A l b e r t d e l H ock. Odiysenreich in Thrakien in Fiinbten und Vierten Jahrhundert v. Chr. έν «Hermes» Berlin Τόμ, XXXJ σ. 76 κ. έ,, 137 καί
εξ. (BAM).
» Der Odrysenkonig Hebrytelmis, αυτόθι σ. 453—462, (Β.Ά.Μ.)
» Xp Σ ά μ κρτζίδου. Περί τής πηγής τοΰ Τεάρου. «Νεολ,όγος» Κων]πόλεως, 26
’Ιουνίου.
» Σωσιπάτρου ΔημοσΘενοπούλου [Σ. Σταμοΰλη]. Ή Μητρόπολις Σηλυβρίας
«Νεολόγος» Κών)πόλεως 23]10—7]11.
» J i r e c e k . Philippbpel έν τφ Das Furstertum Bulgai;iens, Wien Τόμ. II, μετάφρασις βουλγαριστί υπό C. Argegow Τόμ. II 'Οδοιπορικόν σ. 123—156
έτος .1899;
» Μ υρτίλου [Άπ ιστολίδου]. 'Η Νεράιδα ('Ελληνική παράδοσις περί τών φρου
ρίων τής Στενήμάχου) »Κήρυξ» Κων]πόλεως (όρα καί 1894).
»
’Επιγραφή τής Σκαπτοπαρΐ|νης Μ D A I σ. 267 —279 (Ή πλάξ ευρέθη
είς άνω Τζουμαγιά) (Β.Α.Μ.),
* S c b is c h m a n o w . Stari poutouvania prez Bulgaria—αρχαία οδοιπορική έν
Βουλγαρίφ (δηλ. Θράκη καί Μοισία). Έν τφν’Sbornik κτλ. τόμ. IX καί
έζής (Μ. Λ.).
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1891 Μ α τ θ α ίο υ Π α ρ α ν ικ α . 'Εκκλησιαστικά. Διονύσιος Δέρκων ό Σαμουρακάσης
Ε.Φ.Σ.Κ. τόμ. ΙΑ' σ. 100—109.
1892 Ρ. ΔνοΙίβΓβ. Inschriften aus Perinthos' MDAI Τόμ. 17ος σ. 201—203.
* A. D u m o n t —T h . H o m o l l e . Melanges d’ archeologie et d’ epigraphie par
Albert Dumont reunis par... XXVII Incriptions et monutients figures de
la Thrace, Paris σ. 307—581.
» J. M o r d t . m a n n . Zur epigraphik von Thrakien. Archaologisch-epigraphlscbe
Mittheilungen a us Osterreich. V III σ. *199—227.
» Γεωργ. π. Β ε γλ ε ρ ή . Ή Κωνσταντινούπολη;; καί τα πέριξ αυτής. ('Αρχαιολο
γικά! Μελέται) «Παρνασσός» Τόμ. 14 σ. 676—685 καί 748—756.
» "Ελεγχος άμαθείας καί στυγεράς συκοφαντίας (Διδυμοτείχου) Ε.Αλ. Τόμ.
ΙΑ' σ. 387—8.
» Άπύφασις επί τής δίκης μεταξύ τής Μουχταροδημογεροντίας Επιβατών έναγούσης καί Φ.Α. εναγόμενου Ε.Αλ. ΙΒ' σ. 294—5 καί 306—7 (δίχως τέλος).
» Εύστρ. I. Δ ρ άκ ου. Τά Θρακικά, ήτοι διάλεξις περί .των εκκλησιαστικών επαρ
χιών Σηλυβρίας., Γάνυυ καί Χώρας, Μετρών καί Άθύρων, Μυριοφύτου
καί Περιστάσεως, Καλλιπόλεως καί Μαδύτου σ. 136 εις 16ον.
» W . T o m a s c h e k . Ueber die alteu Thraker, Wiener A. X. ad. i vol. (Berli
ner Phil Wochcii9 X III 3 col. 94. "Ορα καί 1893 καί 1894.
» A. Μ η λία ρ ά κ η . Καραγάτς ή Πόρτο Λάγο καί ή λίμνη Βιστωνίς «Έοτία»
σ. 225—227.
» Βλ. Σ κ ο ρ δ ίλ η . '(> Κληδονισμός έν Στενημάχφ έν Δ.Ι.Ε.Ε. Τόμ. Δ' σ. 722-3.
»
Τούρκος είμαι βοϋλλα κόφτω, αυτόθι σ. 285—287.
»
Χρονικά σημειώματα, αυτόθι 288—290.
1893 D- E L a lo p o th a k is . De Thracia provincia romana. Disserthtio inauguralis,
Berlin a. 82.
» I. Ά φΘ ονίδης. ’Ακριβής τοποθέτησις πόλεών τινων Τρίμουλα, Μοσυνόπΰλις,
Δημητρίτου, Βρανόκαστρον, Δρυάνοβα καί Νικόπολις,έν «Παρνασσφ» τόμ,
ΙΕ' σ. 461—464.
» Γ. Λ α μ π ο υ σ ιά δο υ . Περί ’Αγιασμάτων «’Εβδομαδιαία Έπιθεώρησις» Νεολόγου, Κων)πολις Τόμ. Β' σ. 422—4.
» Τ. H o m o lle . Epigraphie de Thrace B. C. Η. Τόμ. 17ος σ. 635—636.
» "W". T o m a s c h e k . Die alten Thraker (Eine ethnologische Untersuchung έν
Sitzuegsbericgte der philosophisch -histo,rj,sclien Classe der Wienner Academie CXXVIII IV ABh CXXX 1891, II ABh CXXI I ABh ("Ορα
καί 1892 καί 1907).
» Ν ικη φ ό ρ ο υ Μ α ρ τίν ο υ Β ί λ α ν ί ο υ . Άβδηρΐται. Μετάψρασις έκ τού Γερμανι
κού υπό Χρυσοσθένους Χρυσοσπάθη, Άθήναι σ. 135.
1894 Ν.
Β α σ ιλειά δ ου. Έ ν τώ Φρενοκομείφ. Γεώργιος Βιζυηνύς (μετ' είκόνος
καί πανομοιότυπου ύπογρ.) .Ποικίλη Στοά» ’Αθηνών.
» Μ υρ τίλ ου [Άτοστολίδου]. Ή Νεράιδα. Ελληνική παράδοσις περί τών φρου
ρίων τής Στενημάχου «Νεολύγος Κων]πύλεως (όρα καί 1891).
» D. T a k e l a . N e k o g a s c h n iti Pavlikiani i s c g a s c h n iti katolisti vif P lo v d if ( = o l
πάλαι Παυλικιανοί καί οί νύν καθολικοί έν Φιλιππουπόλει) Sbornik, τόμ.
XI (Μ.Α.). ·
I .
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1894 S u t h e r l a n d M e u z i e s . Turkey old and new. London Almanack officiel
Turc τοϋ 1809 (18941.
1895 Χρυσβστ. Π α π π α δ ο π ο ΰ λ ο υ . Ευθύμιος ό Μσ.δύτου «Νεολόγος» Ινων]πόλεως
Αύγουστος.
» Μ α τ δ α ίο υ Π χ ρ χ ν ί κ α Περί τή: έν Θράκη’Αδριανουπόλεως (Α' Άρχατολογίρ
Β' Ιστορία) «Παρνασσός» Τόμ. 17ος σ. 679—699.
» Γ. Λ α μ π ο υ σ ιά δ ο υ . Περί Δεβελτοΰ Ε. Φ Σ. Κ. Τόμ. ΚΔ' σ. 3—10.
» Β. Δοβρούσκη. ’Αρχαιολογικά I Chevalier ή Cavalier Thrace II Inscriptions
σ. 1—22. Απόσπασμα τοΰ XII τόμου τοΰ Σβόρνικ. Σόφια, Βουλγαριστί
(Β. Α. Μ.).
1896 ’Εμπορικά! προξενικαί εκθέσεις Ραιδεστοΰ Λ Ε Κ A 113, Πύργου 120—127,
Αδριανουπόλεως 138—143.
» Α. Π. Άρχιγένεια εκπαιδευτήρια Ε. Αλ. Τόμ. ΙΖ' σ. 26g—70.
* ©άμυρις. ‘Ηρόδικος ό Σηλυβριανός· όλίγαι λέξεις «’Ολύμπια» έτος Α' άρ. 17
σ. 130 2 Μαρτίου.
» Ν. Β α σ ιλ ε ίά δ ο υ . Γεωργίου Βιζυηνοΰ ποίησις έν τφ φρενοκομεία) «Φιλολογι
κή ’Ηχώ» Κων]πόλεως σ. 112 (όρα καί 1894).
» [Α. Μ ετρηνοΰ]. Τό Καρατζάκιοϊ, έν έφημερίδι «Κωνστ]πολις» (άνωνύμως).
» Κ. Π α λ α μ α . Τό ‘Ελληνικόν διήγημα «Νέα. Ελλάς» σ, 259—269.
» N i c o l a s D o u r n o v 6 . Les Bulgares ont-ils de droits historiques en Macedoi
ne, en Thrace et en Vieille Serbia. En Rnsse en Grec et en Francais. Moscou σ. 85.
» Ν ικ ο λ ά ο υ Φ α β δ ύ . Τά έπί τής νοτίου θρακικής παραλίας Σαμοθρηΐκια τείχη,
«"Εβρος» ’Αδριανουπόλεως 12 ’Ιουνίου έτος Ε' άρ. 66 καί 67.
» Β. Σ κ ο ρ δ έ λ η . Κρητικόν ανέκδοτον (ένθουσιασμός Στενημαχητών) «Άστυ»
23 ’Ιουνίου.
» Ν. Π. ’Α ρ α β α ν ο π ο ύ λ ο υ . Ή έν Έξαστέραή1) νόσος των αμπέλων. Πώς καταστρέφονται οί σκώληκες Έ ν «Κων]πόλει», 28 Μαΐου.
» Γ Λ α μ π ο υσ ιά δο υ. Περί Έβρυζέλμιδος, Θρακών βαασιλέως.Ε Φ. Σ. Κ. Τόμ.
ΚΣΤ' σ. 140—144.
» Γ. Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ίδ ο υ . Μελέτη ιστορική καί τοπογραφική περί τών Αΐγός ποτα
μών, ’Αθήναι εις 16ον.
* P a u l P e r d r i z s t . Guerre des Romains contre des Scordites et les Thraces
εις τάς Inscriptions de Delphes B. C. Η. Τόμ. 20 σ. 484—496.
» A r t h u r R. M u n r o Epigraphical Notej from Eastern Macedonia and Thrace,
έν Journal of Hellenic Studies t XVJ μέρος II σ, 313—322· London.
1897 Α. Π. Κεραμέως. Ή έν τή νήσω Σωζουπόλεως βασιλική Μονή τοΰ Άγιου
Ίωάννου τοϋ Προδρόμου καί ή τύχη τής βιβλιοθήκης αυτής έν Byzantinsk Vremenik Πετρουπόλεω;, τόμ. Ζ' σ. 660—695,

1) Περί τούτου μονογραφίαν έχει ό Τηλέμαχος Σαραντόπουλος έν «Έλπίσι»
ήμερολογίφ μαθητών τής έν Κων]πολει σχολής Γλωσσών καί έ'μπορίας 1910, σ. 31 κ.έ.
έτος β'.
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XIX

Περί θρφκικών πόλεων έν Byzantinische Zeitschrift τόμ. IB' σ. 825,
επίσης ό W. Regel έν τφ εις τιμήν τοΰ καθηγητοΰ I. Βασιλίεβιτς
Πουγιαλόβσκη έκδοθέντι έ'ργω 1897 σ. 147—151
Χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ Μ ελισ σ η ν οΰ. Ή Θράκη καί αΐ Σαράντα Έκκλησίαι μετά
τινων διοικητικών καί έκκλησιαστ. ζητημάτων, Κ)πολις 12ον σ. 287.
G lia c o u . Ή Φιλιππούπολις (Πλόβδηφ) Βουλγαριστί έν τη έπετηρίδι τοΰ Γυ
μνασίου θηλέων Φιλιππουπόλεως έτος 1897—98.
V. D o b ro u e k y . Inscriptions et monuments figures *le Thrace (B. C. H.
Τόμ. 21 σ. 119—120).
© ρ ^ κ ΐ κ η έιτετηρις τής έν Ά θήναις Θρακικής ’Αδελφότητος 12ον. Έ ν αυτή
περιέχόνται.
Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς Κ ερ αμεύς : Συμπλήρωμα τής Δυμοντείου συλλογής θρμκικών αρχαιοτήτων καί έπιγραφών σ. 5—16.
Ό δ υ σ σ ε ύ ς Ί ά λ ε μ ο ς . Θρακικαί αναμνήσεις σ. 17 —26.
Ό Ά μ α σ ε ί α ς ’Ά ν θ ι μ ο ς Ά λ ε ξ ο ύ δ η ς (Μαδύτιος). Ειδήσεις περί τής έν Ραιδεστφ Μητροπόλεως καί των έν τή βιβλιοθήκη αυτής αρχαίων χειρογρά
φου βιβλίων σ. 27—31.
’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς Ε Λ α υ ρ ιώ τη ς (Άδριανουπολίτης). Ή εορτή των 40 Μαρτύρων
έν ’Αδριανουπόλει σ. 27—34.
Χ ρυσόστομος Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , Μάδυτος ή πόλις τής θρακικής χερσονή
σου κατά τούς βυζαντινούς χρόνους σ. 35 —42.
Διοικητική διαίρεσις τής Θράκης. Καταστατικοί πληροφορίαι σ. 3—4.
Ν ι κ ο λ ά ο υ Β . Φ α ρ δ ύ . Το Ζγόραφα ως κέντρον τών σεισμών τής Σαμοθρά
κης καί λείψανον τεσσάρων ν ή σ ω ν τοΰ Θρακικοΰ πέλαγους προ άμνημονεύτων χρόνων καταποντισθεισών σ. 48—54.
Π ρ όδικ ος [Εύστ. Ποππέσκου], Ή πανήγυρις τής Σηλυβρίας σ. 55—69.
Α. Μ η λία ρ ά κ η ς. Καθορισμός τής θέσεως τοΰ Παπικίου ορούς σ. 70—78.
Π ειρ α τικ ός. ’Από τοΰ Αίμου σ. 79—91.
Κ . Γ. Κ ουρτίδη ς. Δημώδης έν Ροδόπη, ποίησις σ. 92—101.
Γ. Μ. Β ιζ υ η ν ό ς . Οί Καλόγεροι καί ή Λατρεία τοΰ Διονύσου έν Θράκη
σ. 102-127.
Ν ι κ ό λ Ά Θ η ν ο γ έ ν η ς . Σαράντης Άρχιγένης σ. 128—132.
Σωτ. ’Α ν τ ω ν ιά δ η ς . Περί Βοδενών καί Κουκλαίνης σ. 133—144.
Π α ν α ν ό ς Ν. Κ εσσίσογλου. 'Ο Άντιφωνήτης σ. 145—152.
Γ. Α α μ π ο υ σ ίά δ η ς . Περί Έβρυζέλμιδος Θρακών βασιλέως σ. 153—165.
Α. Δ. Μ ετρινός. Τό Ά σμα τής χελιδόνος σ. 166—168.
Κ. Γ. Κ ουρτίδη ς. *0 Κλήδονας έν ’Αδριανουπόλει σ. 169—172.
Α . Μ. Γρηγόριος Μαρασλής σ. 174—180.
Κ. Χ α τ ζ ό π ο υ λ ο ς . Ή έπαρχία 40 ’Εκκλησιών σ. 180—203.
Μ υ ρ τίλ ο υ . Φθινοπωρινά κύματα. Τοιοΰτος ό ανθρώπινος βίος σ. 204—219.
Τ ρ ίπ τ ό λ ε μ ο ς 'Ο ρφανός. Περί τής καταγωγής τών Ελλήνων τής ’Ανατολικής
Θράκης σ. 220—232.
Χ ρη στός Τ σ ο ύ ν τα ς. 'Η προϊστορική Θράκη σ. 233 κ. έ.
Κ. Μ η τσ οπ ούλου . Φυσική Γεωγραφία τής Θράκης 242—290,
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1897 Κ. Κ β υ ρ ο υ ν ίώ τ η ς . Έπιγραφαι ανέκδοτοι έκ Θράκης σ. 290—310.
» Σ αραηδώ ν. Θρακικαί αναμνήσεις, Δεδεαγάτς σ. 311—0517.
»
»

Δ π μ ή τ ρ ιο ς Κ ο κ κ ίδ π ς , 318.
Γ εώ ργ ιος Β ι ζ υ η ν ό ς , 319.

•

P a u l P e rd riz et.

1

La fro n tie r des provinces de Thrace et de Macedoine
£ίς τό Voyage dans la Macedoine Premiere έν B.C.H. τ. 21 σ. 535—36.
» D o b r o u s k y . Istorit9chciki pogled virhou noumismatikata na thrakiiskite
tsari (=4στορική άνασκόπησις τής νομισματικής των Θρακών βασιλέων)
έν τφ Slonik τόμ. XIV (Μ.Α.)
» H a r t v i g P a u l . Bendis: Eine archaeologische Untersnchung. Leipzig (Π.Π.).
1898 W . S i e g l i n . Die Ausdenung des Hellispontes bei den antiken Geographen
(έν Feschr. f. H. ICiepert σ. 231—331.
*
G e o r g e s S e u r e , Voyage en Thrace L* emporium Romain de Pizis B.C.H. τ.
22 σ. 472—491 και 510—557.
» Τού α ύ τ ο ΰ . Le theatre, de Perinthe-Heraclee, αυτόθι σ. 593—578.
» A r c h e o l o g i e B y z a n t i n e . Thrace (σημείωσις), αυτόθι σ. 560—561.
» Η . και Κ S k o r p i l Moyhili (=χώματα, tumuli), Plovdiv (Μ.Α.).
» K a lin k a . Die Kathedral von Heraklia (έν Arch. Jahrbsh. Βιέννη I Be.bl,
σ. 3-14).
1899 Σ ά β β α Λ α κ ίδ ο υ . Βιζύης καί Μήδειας 'Ιστορία.
» X. [ Έ μ μ . Χ ασιώ του], Πλύβδηφ ή Φιλιππούπολις, έν τή έφημερίδι «Φι?αππουπόλις» άρ 2559, 2560, 2562 καί 25C3.
» Μ υρ τίλ ο υ [’Α π ο σ τ ο λ ίδ ο υ ], ’Αρχαιολογικά, ήτοι άνάγνωσις καί ερμηνεία των
έν τφ Έ θνικφ Μουσείω Φιλιππουπύλεως κατακειμένων Ελληνικών επι
γραφών «Ειδήσεις τοΰ Αίμου» ΦιλιππουποΛεως 19 Μαρτίου, 10 καί 28

’Οκτωβρίου,
» Τοΰ α ύ τ ο ΰ . Γά στοιχειωμένα Χριστούγεννα (Ελληνική παράδοσις περί τοϋ
αύτοΰ φρουρίου), αυτόθι.
» P a u l P e r d r i z e t . Le Dieu Thrace Zbelthiourdos έν Revue des Etudes anciennes (Bordeaux) σ. 23—27 (B A M).
1900 G e o r g e S e u r e Inscriptions de Thrace B. C. Η. τ. 24 σ. 147—167.
» Μ. Π α ρ α ν ίκ α . Έπιγραφαι τής έν Θρμκη Άδριανουπόλεως Ε. Φ. Σ. Κ. τ.
ΚΖ' σ. 389—393.
» ’ Α χίλ λ έω ς Σ α μ ΰδράκη. Περί τοϋ "Ηβρ >υ ποταμού καί τών παραποτάμων έν
έφημερίδι «ΚωνΙπολις» 7 Φεβρ. καί «Φιλιππούπολις» 10 Φεβρουάριου.
» I. G r o u e w , Moite cpomeni ( Γά απομνημονεύματά μου). Plovdiv. [Αόγος πο
λύς γίνεται έν αότοΐς περί τών έν Φιλιππουπύλει Βουλγάρων καί τών
τών αγώνων των προς τό Πατριαρχεΐον διά τήν χειραφέτησιν αυτών έπ’
αύτοΰ] (Μ.Α.).
» w . H i i n e r w a d e l . Forschnngen zur Geschichte des Konnigs Lysimachus
von Thrakien Zurich.
» A Π. Κεραμέως. Ή έν τή νήσφ Σωζοπόλει βασιλική μονή Ίιοάννου τοΰ Προ
δρόμου καί ή· τύχη τής βιβλιοθήκης αυτής «Βυζαντ. Χρονικό Πέτρου·
πύλεως.
1901 G e o r g e S e u r e . Voyage en Thrace. Etablissement schythiques dans la Thrace.
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Tumuli et chars Thracoscythes έν B. C. H. t. 25 a. 156—220. Inscri
ptions funeraires σ. 308—324.
Δ. Beseet. Inscriptions de la Cote Europeenne de la Mer de Marmara, αυ
τόθι σ. 325.
O tto R o s s b a c h . Rhoimeitalkes Konig des Bosporos έν Διεθνεϊ Έφημερίδι
. Νομισματικής’Αρχαιολογίας Τόμ. Δ' σ. 77—82.
G -'K a z a ro w . Σημειώσεις περί τής άρχ. Φιλιππουπόλεως Βουλγαριστί έν τή
Slomik Τόμ. XVII Sophia.
‘Αρπαγή τής Μονής τής Ά γ. ’Αναστασίας Πύργου Ε.Αλ. Τόμ. ΚΑ' σ. 287—90.
καί 352.
Μ υρτίλλο'^ [’Α π ο σ τ ο λ ίδ ο υ ], ’Αρχαιολογικά, ήτοι άνάγνφσις καί ερμηνεία
τών έν τφ Έ θν. Μουσείω Φιλιππουπόλεως κατακειμένων 'Ελληνικών επι
γραφών, «Ειδήσεις τοϋ Αίμου» Φιλιππούπολις 27 Μαρτίου. 19 καί 21
’Ιουνίου καί 1 ’Ιουλίου.
Bontschew, Megalitni parmetnitsi vif Satar-planina (=μεγαλόλιθα μνημεία
επί των Έλάφων όρους (παρά τφ Αϊμφ) έν τφ Svornik (άνθολόγιον εθνι
κής διανοητικής άναπτύξεως) Sophia (Μ.A.).
C. K a a a ro w . Beleski vrihou antitschnia Blovdiv (=σημειώματα περί τής αρ
χαίας Φιλιππουπόλεως) Sbornik κτλ. Τόμ. XVIII (Μ.Α.).
J e r 6 m e. L ’ 6poque neolithik dans La vallee de Tonsus (Thrace) R. A. t.
XXXIX a. 328=340.
Σ ε β α σ τ ε ία ς ΑνΘίμου. Περί τής ’Αρχιεπισκοπής Άρκαδιουπόλεως Ε. Αλ. τ.
• Τόμ. ΚΒ' σ. 211—213.
’Αδελφότης τών Κυριών «‘Ο Ευαγγελισμός», έν Σηλυβρίρ.( Κανονισμός) σελ. 15
ΐ£ων)πολις.
Μυρτίλου. 'Αρχαιολογικά «Ε’ιδήσεις τοϋ Αίμου», Φιλιππούπολις άρ. 576y.
S tr a z u I I a . Θράκη. La Serie dei re Odrysii dall 200 a. C. al 46 p. C. Ρώμη.
(C N.) L is c h in e Collection C. N. Liscliine. Monnaies Grecques Thrace. Cotalogue accoir.pagne de 24 planchec et phototypie—Macon. 1902 in-8°
Vern 169 p. pi. j
A. Κ εραμέως Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ . Διόρθωσις έπιγραφής άποκειμένης έν τή βι
βλιοθήκη Γρατιανουπόλεως (Grenoble). "Ορα έν τεύχ. Σεπτεμ. τοϋ «Δελ
τίου τοΰ ρωσ. υπουργείου τής Δημ. Έκπαιδεύσεως, τόμ. 343 σελ. 425-428
καί τάς αυτόθι γνώμας τοΰ Champolion καί τοΰ Kirhhoff καί τήν περιεργοτάτην γνώμην τοΰ μακαρίτρυ Δήμιτσα (Μακεδονίας Γ' σ. 2G9—270
άριθ. 246), καθ' ήν ταύτην τήν έπιγραφήν τής γνωστοτάτης έν Θράκη
Ήρακλείας μετέθΐ]κεν εις τήν Ήράκλειαν τήν Μακεδονικήν. (Πρόκειται
περί νέας έπιγραφής τοΰ ΙΗ ' αίώνος τοΰ μητρ. Ήρακλείας Γερασίμου
τοΰ έκ Λερού (1727—1760), καί τοΰ Ούγγροβλαχίας ήγεμύνος Μιχαήλ Ρακοβίτσα (Β.Α.Μ.).
ιΜιλτιάδου Α· Λ ουλουδοιτούλου. Έξ Άγχιάλου, ανέκδοτος συλλογή ήθών,
έθίμων κτλ. τών Καρυών τής έπαρχίας,Καβακλή, έν Βάρνη.
Σ ω μ α τ ί ο υ Π α π π ά Κ υ ρ ιά κ ο υ . Τά κάλαντα τής Σκαλωτής «"Εβρος» έτος 11
άρ. 717 12]2 καί άρ. 734 8]3.
Τ©ΰ αότοΰ. Ή επαρχία Αίνος, αυτόθι άρ. 742 3]δ.
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1903 Ν. Καζάζη. «Μακεδονικαί Διαλέξεις». Έ ν «Ν. Ήμέρρ» τής Τεργέστης (26]8
Αύγουστου) [Τέλος των Διαλέξεων, ενώ περί Αίνον, Διδυμοτείχου, Βιζνης,
Λιτίτυης, Μανδρίτσης καί Εκκλησιαστικής Στατιστικής, Καί περί των χω
ρίων τής από τοϋ Διδυμοτείχου προς τήν Άδριανούπολιν σιδηροδρομικής
γραμμής (Β.Α.Μ.).
1904 Α ν. Κ. Σ ταμ ούλη. Αί έσοδεΐαι έν τή περιοχή Σηλυβρίας Δ. Κ. Κ. Τόμ. ΚΕ'
σ. 401—2.
» Μ. I. Γ[εδεών[. Ή εκκλησία τής έν Θράκη Άδριανουπόλεως έν Ε.Αλ. τ. ΚΛ'
σ. 371—6, 381—4, 414—8 (άνευ τέλους'.
» Τ ά Ά ρ χ ιγ έ ν ε ια εκπ α ιδευτή ρ ια . Ε.Αλ. Τόμ. ΚΔ' σ. 93.
» Γ. Λ,αμπουσίάδου. Νίκαια, Μικρά Νίκαια ή Νίκιτσα Ε. Φ. Σ. Κ. Τόμ. ΚΗ'
σ. 199—201.
» G e o rg e S e u r e . Un char Thraco-Macedonien έν B.C.H. τ. 8ος σ. 210—237.
» L o u ie P e tit . Typikon de Gregoire Pacourianos pour le monastere de Petritaos (Batskow) en Bulgarie. Texte original έν «Βυζαντινοίς Χρονικοϊς»,
Πετρουπόλεως Τόμ. ΙΑ' Παράρτημα άριθ 1, σ. XXXII καί 62—63 (Β.
Α. Μ.) όρα καί 1908.
» W. T o m a s c h e k . Die Alten Thraker Wien (1903— 1904 ("Ορα καί1892-1893.
» F S c h a f f e r . Archaologiche Beobachtungen auf einer Reise in ostl. Thrakien
(έν Oester. Jahresh. VI Beibl. σ. 63—66.
1905 Δ ημη τρίου Χ α τζηδανίήλ. ’Από Βάρνης εις Σωζούπολιν, Βάρνα.
Τ οϋ αύτοΰ. Έ κ Βάρνης εις Λουλέ-Μπουργάζ, Βάρνα.
» 'Επιστολή τοΰ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως Ε.Αλ. Τόμ. ΚΕ'
σ, 432 καί 438—9.
» Μίλτ. Α. Σ τ α μ ο ύ λ η . Ή βιομηχανία τοϋ όξυγάλακτος έν Σηλυβρίρ Δ. Ε. Κ.
Τόμ,
σ. 73—4.
» Ουγγρική αποστολή εις Ραιδεστόν Ε.Αλ. Τόμ. ΚΕ' σ. 5.
» Χρυσοστ. Λ αυριώτου. Γράμμα Θεοφάνους Ήρακλείας Ε. Αλ. Τόμ. ΚΕ'
σ. 58—59.
» Ειδήσεις έκ Φιλιππουπόλεως καί Άγχιάλου Ε. Αλ. Τόμ. ΚΕ' σ. 202—4.
» Δ. Α. Κ ονδύλη. Περί γλώσσης καί καταγωγής των Θρακών αρχαίων τε καί
νεωτέρων, Ά θήναι σ. 30 είς ΐ 6ον.
» Σ τα μ α τίο υ Ψ ά λ τ η . Θρρκικά ή μελέτη περί τοΰ Γλωσσικού ιδιώματος 40
’Εκκλησιών έν Βιβλιοθήκη Μαρασλή, Ά θήναι σ. 238.
» J . S t a s t n y . Thrakove Ukarka respisu Dejicus Makedonie ve starokcva σ.
13 (B. A. M.).
» S a lo m o n R e in a c h . Xerxes et Γ Hellespont έν R. A. 4me serie Tome VI
σ. 1 —14.
o J u l e s M a u r ic e . L’ atelier monetaire d’ Heraclee du Thrace pendant la periode Constantinienne μετά πίνακος. Numismatic Chronicle, Τόμ. δ Σει
ρά 4η σ. 120—178.
» Κων3Τ. Γ. Ιίουρτίδου. Αλέξανδρος Εύμορφόπουλος Λαυριώτης «"Εβρος»,
» Ή Μητρόπολις Ήρακλείας καί Ραιδεστοϋ έν Ήμερολογίφ ’Εθνικών Φιλαν
θρωπικών Καταστημάτων 1905, Κων)πολις σ. 162—177.
» Β ασίλειος Κ. Σ τεφ α νίδ η ς. QI κώδικες τής'Αδριανουπόλεως έν Byzantinische
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Zeitschrift 1905, Τόμ. ΙΔ' σ. 588—611 καί 284 καί Ν. Βέης έν «Παναθηναίοις» 1906 τεύχος 123, όρα καί 1907.
W . v o n H e g e l. Uber die Stadt Anastasiupolis (Buru-Ka'ecsi), Πετρούπόλις.
A. I. Κ ατραπάνπ. Αουλούδια της Θράκης Μέρος Δ' Άθήναι σ. 86.
Κ. Σιιανούδη· Ή πανήγυρις τής Σηλυβρίας «Πρόοδος» Κ)λεως 12,—19]9.
Π. Αί έν τώ κλίματι τού Οικουμενικού Θρόνου ίεραί Μητροπόλεις Η', Ή
Μητρόπολις Δέρκων 'Ημερολόγιον των ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Κατα
στημάτων, Κων)πολις έτος Β' σ. 145—158
Τό έμπόριον τού βιλαετιού Άδριανουπόλεως κατά τό 1904 Δ. Ε. Κ. Τόμ. Ζ'
σ. 13—14.
‘Αδελφών Βελέτσων. Ή έν Μυριοφύτφ βιομηχανία κεράμων καί πλίνθων
διατρήτων Δ. Ε. Κ. Τόμ. Ζ' σ. 683—5 καί 612—4.
Ή τυροκομία έν Πύργφ τής Βουλγαρίας, αυτόθι σ. 170.
Έμπόριον καί βιομηχανία των αλεύρων καί πιτύρων έν τή διοικήσει Πύργου,
αυτόθι σ. 2 5 5 -8 καί 267—70.
Γ. I. Λοίμπβυσιάδου. Πόλις καί έπισκοπή Άπρω Ε. Αλ. Τόμ. ΚΣΤ' σ. 361-2.
Ό Μητροπολίτης Άγχιάλου Ε.Αλ. Τόμ ΚΣΤ' σ. 462.
Δίκαια Ελλήνων έν τή ’Ανατολική ΡωμυΛίφ Ε.Αλ. Τόμ. ΚΣΤ' σ. 473—8 καί
567—8, 579-80, 624—5 καί 639-41.
Διωγμός ορθοδόξων έν Βουλγαρία καί Άν. Ρωμυλία Ε.Αλ. Τόμ. ΚΖ' σ. 497—9.
Τ© Έ λ έ ν ε ιβ ν π α ρ 0 ενα γω γείο ν. Ε.Αλ. Τόμ. ΚΖ' σ. 235.
Σ. Σ τχμβύλη . Προσθήκη εις τά περί έπισκοπής Άπρω Ε.Αλ. Τόμ. ΚΖ' σ.535.
Έ δ ιρ να ίβ υ . Θράκη καί Θράκες έν Ήμερολ. Σκόκου» τόμ. 21ος σ. 353—362.
G e o rg e S e u r e —A. L e g r a n d · Exploration de quelque tels de la Thrace έν
B. C. Η. τ. 3o σ. 319—432.
F r . H i l l e r von Gaertringen Herakleia έν M. D. A. I. Τόμ. 31ος ο. 565—567.
Χάριν τής 'Ιστορίας.Έκ Καβακλή, έκ Στενημάχου, έκ Φιλιππουπόλεως, έκ Με
σημβρίας. Ό Μητροπολίτης Άγχιάλου Βασίλειος Ε.Αλ. τ. ΚΣΤ' σ. 433—
437 (Β Α Μ).
Γ. λ α μ η ά κ η . Περ.ηγήσεις. Ξάνθη, "Αβδηρα, Μπουλούστρα* Γενιτξέ, έν Δελτίφ Χριστιανικής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας ΣΤ' σ. 38—48 (Β Α Μ).
Επίσημα έγγραφα περί των έν Ανατολική Ρωμυλία γενομένων έν Ε. Αλ. Τόμ.
ΚΖ' σ. 593—5.
A s s o c ia ti o n P a t r i o t i q u e d e s T h r a o e s . Athenes Persecution des Grecs
en Bulgarie et .en Rouraelie Orientale, Appel aux Grandes Puissances et
aux peuples de P Europe et de 1’ Amerique σ. 23.
S. M. L e v id e s. Le role des grandes puissances en Bulgarie et en Roumelie
Orientale, Paris, σ. 23 (Revue Politique et Parlementaire) κατ’ ’Οκτώ
βριον (Β A Μ).
O ia k o w ito h . Lettre sur les fouilles dans un Tumulus ά l’ Est de Philipopo’li (έν C R d’inscr. σ. 651—59.
P a ts i h - Thrakische Spureu and der Hadiie εις Jahreshefte σ. 174.
G e o rg e S e u r e , Nicopolis ad Istrum, IV Variattons de la frontiere Thraco
Mesienue έν R. A. 4mc serie Tom. 10 σ. 266—271 (B A M).
Επίσημα έγγραφα περί των έν Ανατολική Ρωμυλίφ γενομένων Ε.Αλ., Τόμ ΚΖ'
σ. 541-701.

X X IV

θ P A R. I Κ A

1907 Β. D ia c o v itc h . Throkista grobnista pri Plovdiv, i necropol vif drevnia grad
(—θρακικοί τάφοι παρά τή Φιλιππουπύλει καί νεκροπόλει έν τη άρχαίςι
πόλει) Svornik κτλ. Τόμος XXVlI—XXVIII (Μ, Α.)
» Τοΰ αύτοΰ. Thrakiski grobi pri Plovdiv (=θρακικοί τάφοι παρά τι) Φιλιππουπόλει), Sbornik κτλ. τόμος X X II—X X III Sophia (Μ Α).
» Β, D o b ro u s k y , Archeologifacheski izvestija na narodnia monzei vif Sophia
(=άρχαιολ. ειδήσεις τοΰ έν Σόφια έθνικοΰ μουσείου. Sophia Τόμος I (πε
ριγραφή διαφόρων άρχ. μνημείων καί άνάγνωσις επιγραφών τοΰ μουσείου,
προερχόμενων των πλείστων έκ Θράκης, τινών δέ καί έκ Μοισίας (Μ.Λ.).
» [Μ ιλτ. Α· Σταμβύλη]. Ή βιοτεχνία τής τριχαπτοποιΐας έν Σηλυβρίρ Δ. Ε. Κ.
Η' σ. 60—Β1.
» Β. Κ. Σ τεφ ανίδης. Οΐ κώδικες τής Άδριανουπόλεώς Byzantinische Zeitschrift σελ. 250—281, ορα καί 1906.
» Σ. Π [απχδημητρίου] γ Γρηγύριος Γ. Μαρασλής έν «ΒυζαντινοΙς Χρονικοις»
XIV σ. 108—10.
» Μ. I. Γ. Ειδήσεις έκ Κωδίκων Θρφκικών. Ή Ελληνική Κοινότης Ραιδεστο»
κατά τον ΙΗ ' αιώνα Ε. Αλ. τόμ. ΚΖ' σ. 552—6, 625—8, 638—40 καί 668.
» Ν. Δ . Ροδοπβΰλου. Ό κλήδωνας ή γιαγιανοΰς (Όρτάκιοιϊ Άδριανουπόλεώς).
Μελέτη μετ’ ονομάτων έν «Φόρμιγγι» άρ. 3 σ. 5—6.
» Ν ίκητ. Β αα ΐλειά δου. Τό πανηγύρι τής Παναγίας εις την Μάδυτον. (’Απο
μνημονεύματα έκ τοΰ ταξειδίου μου) έν «Ήμερ. Εθνικώ ν Φιλανθρ. Κα
ταστημάτων» Κων]πολις έτος Γ' σ. 231—240.
» ’ΑΥΥ· Σ ημπριώ τη. Ταξειδιωτικαί έντυπώοεις (Θράκης) «Κόσμος» Σμύρνης
Β' σ. 176.
» Δ ημητρίου Κ αλέμη. ’Εκδρομή εις τά υδραγωγεία Βαξέκιοϊ έν Ήμερολογίω
’Εθνικών Φιλανθρ. Καταστημάτων έτος Γ ' σ. 150—3.
» Ειδήσεις έξ έπαρχιών στατιστικοί'. τοπογραφικαί, πολιτειογραφικαί έν Ε.Αλ.:
σελ. 47. 105, 194
Άδριανουπόλεώς
Τόμ. ΚΖ'
> 47, 194
»
Διδυμοτείχου
» X
*
48
40 ’Εκκλησιών
» 107
» »
Σηλυβρίας
»
195
Λιτίτσης
357
Στράν«ζας
» »
359
Άσκοΰ Καρατζάκιοϊ
» >
360
Βελιγραδιού
373
Λ'ουλέ-Βουργάζ
» 374
»
Βαβά-Έσκή
> 375
Περιστάσεως %λ.
> 4ΓΒ
>/ »
Γάνου κάϊ Χώρας
Θρακικός Πατριωτικός Σύλλογος. “Εκθεσις τών πεπραγμένιον κατά τό 1903
υπό τοΰ πρόεδρό Κ. Θ. Σπυρίδου, Ά θήναι σ. 15.
» Π. Ά § 1«τίδ©υ. Τό Θρακικόν ζήώμια έν «Παναθηναίοις» έτος Ζ' σ. 225—232.
* J . Gviji&. Grundlinien der geographie und geologie von Mazedouien und
altserbien nebst Beobachtungen in Thrazien. Gotha (Π. ΙΊ.)
1908 «Θράκη» δογανον τοΰ έν Ά θήναις Θρμκικοΰ Πατριιοτικοΰ Συλλόγου, έκδιδόμενον τρις .τοΰ μηνός (έφημερίς) έτος Α' (άριθ. 35).
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190S Ή έν Βουλγαρία καί’Ανατ.'Ρωμυλία κατάστασις Ε.Αλ. Τόμ. ΚΗ' σ. 30-31, 136.
» Διωγμός ’Ορθοδόξων (Θράκης) Ε.Αλ. Τόμ. ΚΗ' α. 50—52» Έ κθεσις Μητροπολιτών Ηράκλειας, Αίνου, 40 Εκκλησιών Ε. Άλ. Τόμ. ΚΘ'
σ. 415.
» Διατριβή έξ Άδριανουπόλεως Ε. Αλ. Τόμ. ΚΘ' σ. 462- 4.
» Α. Π χταδοπσύλου Κερχμέω;. Σημείωμα περί Φιλιππουπόλεως έν «Έκκλησ.
Φάρφ» ’Αλεξάνδρειάς Τόμ. Β' σ. 193—4.
» J o a n n e s R o a w a d o w s k i. Thracograeca de nominum Haemi Scardique
montium et flumiimm qnaestiones. Κρακοβία 8ov σ. 28. (B.A.M.)
» Ν ίκου Α. Β έη . Τά αναστενάρια κατά τούς μέσους αιώνας έν «Βυζαντίδι»Άθηνών Τόμ. Α' σ. 48—50. ΙΙρβλ καί Πολίτου κριτικά 1909 (Β Α Μ).
» Γ[. Α αμπάκη], Περιηγήσεις. (Δεδέαγατς. Αίνος. Σκαλωτή, ’Αμυγδαλιά, Μαΐ
στρο) έν Δ. X. A. Ε. Τεύχ 1Γ σ 1—41.
» ’Αστεριού. Ή Άβδηρική έπιγοαφή, αότόθι σ. 62—64.
» R. L o e p e r. Reise nacli Silivri u. Eregli-Perinth un J. 19o5 (’Ev Ndruss.
arch. Inst. Const. X III σ. 390—391.
» M. L o u i s P e t i t . Typicon du monasteae de Kosmosotira pres d ’ Aenos
(1152) έν Bulletin de 1’ Institut Russe de Konstantinople Tom. X III.
(B.A.M.) a. 17—77/Ό ρα καί 1904.
» A d a m o v i c ( L u ji) . Die Vegetations Veihalrnisse (La vegetation de la Thrace
soptentrionale). Leipzig (Π. Π.).
» P e t t a s x o n i R a f f a c e l e . Le origini dei Kobiri nelle isole de naee Tracco,
Roma (Π. Π.)
1909 G. K a r o . Kn marge de quelques Textes Delphiques III Le monument d’ Aigospotamoi έν B.C.H. Τόμ. 33ος σ. 219 —237.
» H a s l u o k . Αίνου κλ. Monuments of the Gatelusi. Πανομοιότυπα έν Annual of
the British School at Athens (B. A. M.).
» B- D i a c o v i t c h . Star grob nad celo izvor Plovdisko (=άρχαΐος τάφος παρά
τή κώμη Ίσβόρ Φιλιππουπόλεως). Έ ν τφ περιοδικφ συγγράμματι (;) τόμ.
LXX (Μ. Α.).
» Β. F i l o w . Stari grobove vif Tschirpansco i Starazagorsko (=άρχαΐος τάφος
έν τή περιφερεία Τσιρπάν καί Στάρα-Ζαγόρας), αυτόθι (Μ.Α.).
» Β· Α. Μ υσταηίδοΰ. ’Οκτώ κεφάλαια άναφερόμενα εις την Ιστορίαν τών σχο
λείων κατά τόν ΙΗ ' καί ΙΘ' αιώνα (κατά το πλεΐστον θρςτκικά) εις σ. 396408 τοϋ πανηγυρικού έπί τή ΙΟετηρίδι τοΰ Κοντού τόμου (Β Α Μ).
» Διωγμός ορθοδόξων έν Βουλγαρία καί Άνατ. Ρωμυλία Ε.Αλ. Τόμ. ΚΘ' σ.
197-3, 116—3, 125-6.
» ‘Μ β ο υ λ γ α ρ ικ ή κ α θ ο λ ικ ή π ρ ο π α γ ά ν δ α έν Θράκη Ε.Αλ. I όμ, ΚΘ' σ. 226-7.
» Λ υ π π ρ α ΐ παρεξηγήσεις. (Ουζοΰν Κιοπροϋ) Ε.Αλ: Τόμ. ΚΘ' σ, 245—6.
» Ό Ο υνιτισμός έν Θράκη Ε.Αλ. Τόμ. ΚΘ' σ. 27(>.
* Μ. I. Γ. Άποσημείωαα Γερασίμου Πατριάρχου 'Αλεξανδρείας (έκ κώδ. Μέ
τρων καί περί έπιοκοπής Μετρών. ’Από τόν ίδιον κώδικα έξέδωκε βραχεΐαν αναγραφήν τφν μεγάλων διερμηνέων τής Πύλης). Ε.Αλ. Τόμ. ΚΘ'
ο. 196—6.
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1909 Χριστοφ. Κ νήτη. Συμβολαί είς τόν κατάλογον των επίσκοπο) ν Μέτρων και
Άθύρων Ε.Αλ. Τόμ. ΚΘ' ο. 407—8.
» Ί Ι εν Βουλγαρία καί ’Ανατολική Ρωμυλίφ κατάστασις Ε.Αλ. Τόμ. ΚΘ' ο. 457-8·
» Κ. Δ. Π α π α ϊω κ ννίδ η . "Ασματα δημοτικά Σο)ζοπόλεως έν «Λαογραφία» A
σ. Γ>85—650.
» Σωζοπολιτικαί παροιμίαι είλημμέναι έκ δημοτικών ρσμάτων «Λαογραιμα»
Α' σ. 698.
» Ν. Γ. Π ολίτου. Κριτικά διά τά αναστενάρια τοΰ Βέη έν «Λαογραφία» Τόμ.
Α' σ. 343.
» Ρ. F o u c a r t . Les Atheniens dans le Chersonese de Thrace an IV Sicele (Kxtrait Mem, de E. Acad, des Inscription et belles-lettres τόμ. XXXYIII
2me partie) Paris σ. 30—35.
1910 Γεωργική καί βιομηχανική κατάστασις τοΰ νομοί Πύργου κατά τό 1909 Δ.Ε.Κ.
Α' σ. 181—3 καί 195—6.
» Γεωργική καί έμπορική κίνησις τοΰ νομοΰ Άδριανουπύλεως κατά τό έτος 1909
Δ. Ε. Κ. σ. 273—6 καί 385—6.
» Ά ρ χ . Ί ε ζ . Βελοτνιύιώτου Ή επισκοπή Μέτρων Ε.Αλ. Τόμ. Λ' σ. 15.
» Μ. I. Γ(ε<5εών). Οί επίσκοποι Μέτρων Ε.Αλ. Τόμ. Α' άρ. 3-4.
» Μ. I. Γ. Οί επίσκοποι Μέτρων καί Άθύρων Ε.Αλ. Τόμ. ΛΑ' σ. 20—22 καί 30
—32 (άνευ τέλους).
» Σ τιλ . Κ υρίακίδου. "Ασματα δημοτικά Γκιουμουλτζίνας τής Θράκης. Λαογρα
φία Β' σ. 81—88.
» Τοΰ αδτοΰ. Θρακική παράδοσις περί Άγ. Κωνσταντίνου. Λαογραφία Β' σ. 201.
»
Τό κατά τόν γάμον έθιμα έν Γκιουμουλτξίνη. Λαογραφία Β' σ.48-59.
*
Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι έκ Γκιουμουλτζίνης τής
Θράκης. Λαογραφία Β' σ. 405—432.
» Π. Π απαχρίστοδούλου. Αινίγματα θρακικά. Λαογραφία Β' 193—4.
» Κ. I. Κ ουρτίδου. Έθνικαί Σελίδες, Μονή Λαδιάς. Τά άπαντα, Τόμος Α' Θεσ
σαλονίκη σ. 133—5.
» G Wilke. Spiral-Maander-Keramik utid Gefasselerei (Hellenen und Thraken)
Wurzburg (Π. Π.).
» P. K o itso h e w . Resbarkoto isconstvo vif Bulgaria (= ή ξυλογλυφία έν Βουλ
γαρία). Bull, de la societe arclieol: Bulg. Τόμ. I Sophia. Πρόκειττι περί
τής ξυλογραφίας ιδίως των έν τή βορείω Θράκη ελληνικών ναών έπί
τουρκοκρατίας. (Μ. Α.).
» D o b ro u sk y . Archeologitscliiski izvestia (=άρχαιολογικαΙ είδή«εις). Sophia.
Περιγραφή διαφόρων αναγλύφων καί άνάγνωσις έπιγραφών εύρεθέντων
έν Θράκη καί Μαισίρ;. (Μ.Α.)
» Β. F ilow . Monuments choisis de P art antique en BulgaHe. Πρόκειται περί
έλλην. γλυπτικών μνημείων έκ Μοισίας καί Θράκης, έν Bullet, de la so
ciete archeol, Bulg. Τόμ.ί. (M.A.).
» Deux tumuli Thraces dans le Balkan, (pres de Troian et de Gabrovo) τοΰ
X- 111 αί,ώνος π. X Αυτόθι, σελ. 155—158.
» F· B r a u n · Zur Siedelungenskunde des Bosporus.
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1911 Ν. Β α σ ιλ ε ιά δ ο υ Αί «Βοσπορίδες» τοΰ Βιζυηνοΰ. ΊΙμερολ. Σκύκου, Τόμ. 26ος
σ. 284-288.
» ’Α ν . Γ . Μ έγα. Θυσία ταύρων καί κριών έν τή ΒΑ Θράκη μετά 5 αιώνας
Λαογραφία Γ' σ. 148—171.
» I. Σ β ο ρ ώ ν ο υ . Ίανίσκος καί Ασκληπιός παϊς έν Ιίεργάμφ Μυσίας, Νικοπόλει
κάτω Μοισίσς καί Σαρδική Θράκη. Διεθνής Έφημερίς Νομισμ. ’Αρχαιο
λογίας. Τόμ. 13ος σ. 113 128.
» Γ. Λ α μ π ο υ σ ιά δ ο υ . Θρακικαί Μελέται, Τόμος Α'. ’Από Άδριανουπόλεως εις
Λουλέ Βουργάζ, Άδριανούπολις σ. 160 εις 12ον.
[Γ. Λαμιτάκη]· Περιηγήσεις. (Διδυμότειχον, Άδριανούπολις), Χριστ. Άρχ.
Έ ταιρ. Αλτ. Γ σ. 112. Μαρμαράς, ’Ελλήσποντος, Καλλίπολις, Λάμψακος,
Μάδυτος. Άβυδος. Δαρδανέλια, σ. 50—52.
* G e o r g e S e u r e . Arclieologie Thrace R. A. Τόμ. XVIII σ. 34, 301—316 καί
423-449. "Ορα καί 1912-1919 καί 1921—1924.
» F . W . H a slu e k . A tholostomb at Kirk-Klisse (έν Ann. Brit. Sch. Ath. XVII
1910]11 a. 16—19 Τόμ. XX.
» P a u l F e r d r i a e t . Geta Roi rles Edonnes B.C.H. Tom. 35 0 108—119.
» G a w r i l K a s a r o w . Grabwand bei Mesembria M.D.A. Τόμ. 31ος σ. 308—316.
» J . Iv aV ow . Acenova Krepoat i batschkovskiat monastir (=Τό*’Ασένειον φρούοιον, δηλ. τής Στενημάχου καί ή μονή Βατσκόβου δηλ. τής Πετριτσονιτίσσης) Bull, de la sosiete archeol Bulg. Τόμ. II Sophia (M.A.).
» F o v i l l e . Monnaie3 Grecques recemment acquiaes par le Cabinet dea medailles (Thrace, Macedoine,Theasalie, Grece centrale). Paria (Π.Π.)
1912 C e o r g e S e u r e . Deux variantes thraces du type d’ Artemis chaaaerea
Paria (Π. Π.).
» Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ . Arclieologie Thrace, documents inedites ou pen comnus R. A.
Τόμ. XIX σ. 319-336, Τόμ. XX σ. 251-276. "Ορα καί 1911, 1913-1919
καί 1921-1924.
» F. W . H e s l u c k . Note on the tholoa tomb at K.K. (έν Ann. Brit. Sch. Ath.
XVIII 1911-1912 p. 216). "Ορα 1911.
» Δελτίον τοΰ επί τών έξωτερικών βασιλικού υπουργείου, έκθεσις περί έμπορίας,
γεωργίας καί βιομηχανίας έν τφ νομφ Άδριανουπόλεως κατά τό έτος
1912, Ά θήναι.
» Μ. I. Γ. Σηιιειώσεις έκ σεισμοπλήκτων βιβλίων (Γανοχώρων) Ε.Αλ. Τόμ. Β' σ.
291 καί 297—9.
» Μνημεία Λατρείας Χριστιανικής έν Γανοχώροις Ε.Αλ. Τόμ. Β' σ. 304-5,
311-3, 325-7 καί Α. Δ. 1913 σ. 362-4.
» Γανοχώρων έκκλησιαστικαί παροικίαι Ε.Αλ. Τόμ. ΑΒ' σ. 322-24, 383-5,
341-3, 352-5, 366-7. 339-92. 407-8, 413-5.
Ή σηροτροφία έν Μυριοφύτφ» Δ.Ε.Κ, Τόμ. ΙΑ' σ. 231.
» Οί σεισμόπληκτοι έλλην. πληθυσμοί (Μυριοφύτου) αυτόθι σ. 373 6.
» Χ α τ ζ ή Σ τ α ύ ρ ο υ Χ ρ υσοσ τόμ ου. Κατάλογοι δύο τών χειρογράφων τών έν
Ξάνθη τής Θράκης Ιερών ένοριακών μονών Παναγίας Άρχαγγελιωτίσσης
καί Παναγίας Κάλαμους Byz. Zts σ. 65.
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1912 G. Seure. Collection Stam oulis.A ntiques Thraces de la Propontide. Catalo-.
gue B.C.H. P. 535-64*·
» H. D e le h a y e . Sainty de Thrace et de M6sie. « \nalecta Bollandiana» Tom.
XXXI σ. 161-300.
» [ A vayv. Παρχσκευοπούλου]. Δημοτικόν Τραγούδι Σωζουπόλεως. «Παναθήναια» Τόμος ΚΔ' σ. 143.
» Ν. Π. ΈλευΘεριάδου. Τα στενά Βοσπόρου καί ’Ελλησπόντου. Ή διεθνής ση
μασία καί σπουδαιότης των. Αυτόθι· σ. 1—9.
» C h. P ic a r d et A. J. R e in a c h . Voyage dans la Chersonese et aux lies de
la Mer de Thrace έν B.C.H. Τύμ. 36ος σ. 275—352.
» B. S c h r o d e r . Thrakische Helme, Arch. Jahrb. XXVII σ. 317 έξ.
» N . M o u c h u r o w . Antitschniti moneti na Balkanskija polonostov (Τά άρχαΐα
νομίσματα τή; Βαλκανικής χερσονήσου) Sophia (Μ. Α.).
■* Ρ . M o u t a f t s c h i e w . Quelques reinarques stir Hissarbania et sur ses envi
rons. (Πρόκειται περί τού αρχαίου 'Ρωμαϊκού καί Βυζαντιακοΰ φρουρίου
. τοϋ Ίσάρ παρά τή Φιλιππουπόλει έν Β. S. A. Β. Τόμ. I ll (Μ.Α.).
« G. K azaro w . Un nouveau bas-relief du cavalier thrace, αυτόθι (M.A.).
» M u n z e z S t r a c k . Die Antiken Miinzen von Thrakiens, Berlin σ. 303—40.
» C h a r l e s P i c a r d . Archeologie Thrace, R. A. Tom. XX σ. 394—396, Paris
(Π. Π).
» L . R o n z e v a lle . Les emprentr. turcs dans le Grec vulgaire de Roumelie et
specialement d* Andrinople, Paris.
F r i d r i c h M iin z e r . Und Mazlstrack die Antikem Miinzen un Thrakien
Berlin ρ. 308.
1913 Πιέρ Λ οτί. Ή Θράκη κατά τήν υπό των Βουλγάρων κατάληψιν, «Ελληνι
σμός» Τόμ. ΙΣ Τ ' σ. 605- 612.
» Ν. Κ αζάζη. :Η Συμμαχία τοϋ Α'ίμου καί τά ελληνικά δίκαια έν Μακεδονίμ καί
Θράκη, αυτόθι σ. 65—75.
» Βουλγαρικοί κακουργίσι έν Θράκη καί Μακεδονίμ, αυτόθι σ. 285—281.
» A s h m e a d - B a r t l o t t . ( E llis ) . With the Turks in Thrace, by Ellis AshmeadBartlett in collaboration With Seabury Ashmead-Barllett, L-mdou W.
Heinemann, in 8° p. 336, μετά χάρτου (Π.Π.).
» Ρ· H o w e lle . The Campaign in Thrace 1912), six lectures by major P. Iloxell
London (Π.Π.)
» ’Α ρχιμανδρίτου Σωφρονίου [Σταμούλη). Οί απόγονοι των αρχαίων € \α κ ο ν
ήμερολύγιον «’Ελπίς» Κων^πολις σ. 129—132.
» I. Σβορώνου. Κότυος χαρακτή, ούχί χαρακτήρ, Α.Ε. Τόμ. 14 σ. 61 —61.
» C e o rg e S e u r e . Archeologie Thrace έν R.A. Τόμ. XXI σ. 45—76,. Τόμ. XXII
σ. 115—225. Ό ρη 1911, 1912, 1914—1919 καί 1921-1924.
» A. K lo tz. Ueber die Bedeutung des Namens Hellespont bei der Geographen
(έν Rh. Mas. N.F. Ε Σ ν ίΙΙ σ. 288—296. Προσέτι Th. Birt. p. 635—636).
» G. I a c o b . Saulen vom Thraki in Athen als Spolien un Vorhof der Sebinjie
zu Andrinopel έν Hermes XLVIII p. 160
» Μ. I. Γεδεών. Θρακικαί ίστορίαι ήτοι Νεόφυτος Μητροπολίτης Άδριανουπόλετος σ. 55. Γράμματα τής Άδριανουπόλετος 1689—1729 0· 86, Μνήμαι Γανοχοιρων σ. 182 είς 12ον Κων)πολις.
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1913 Μ. I. Γ. Άδριανουπολιτικής ιστορίας υπομνήματα Ε.Αλ. Τόμ. ΛΣΤ' σ. 86—87γ
91—93 καί 101 —102.
» Νεόφυτος Μητροπολίτης Άδριανόυπόλεως Ε.Αλ, Τόμ. ΛΓ' σ. 111—112,
116—420 ή 125—126 καί ιδιαιτέρως.
» θρρκώ νπάθη παλαιά Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 366—9.
» Μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως σημειώματα Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ.371—2,
3 7 4 -6 καί 3 87-8.
» Κ α τό π ιν ειρήνης. (Δηώσεις Θρμκης) Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 406 - 8.
» 'Υπόμνημα τοϋ Οίκουμ. Πατριάρχου περί τών βουλγαρικών βιαιοτήτων επί
τών ‘Ελλήνων τής Δ. Θράκης Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 422—3.
» Δεινά πολέμου (Δ. Θράκης) Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 429—30.
» Π. Κ ομνηνοΰ. Συμβολή είς την Ιστορίαν τών σχολών ημών καί διδασκάλων
(Άδριανόυπόλεως) Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 459—61.
» Γ. Ά ν . Μ έγα. Παραδόσεις περί θησαυρών, Λαογραφία Δ. 22—34.
* Πέτρου Γ. Πέτρου Ασμάτια κωμαστικά έκ Σωζοπολεως, Λαογραφία δ.707-6.
» Κ. Δ. Π α π α ϊω ά ννο υ Παράδοσις Σωζοπολεως. Λαογραφία Δ. 727—9.
» Έ λ . Τ α π εινο ύ. Εκδρομή από Ραιδεστοΰ μέχρι Μυριοφΰτου «Άνατ. Άστήρ»
Κων)πόλεως τόμ. 29 σ. 162.
» Β ο υ λ γ α ρ ικ α ί 0 ΐα ΐο π ρ α γ(α ΐ κατά τάς έπισήμους εκθέσεις τών είς τήν βουλ
γαρικήν κατοχήν περιελθόντων Μητροπολιτών Ε.Αλ. Τόμ. ΛΓ' σ.186-198.
» Oh. Aveion et Ch· P i c a r d . Inscriptions de Macedoiue et de Thrace B.C.H.
Τόμ. 37 σ. 84—164 [Θρμκης σ. 117—154] καί 433'.
» Πέτρου Ά ξιω τίόου. *0 έν Θράκη ‘Ελληνισμός έν «Παναθηναίοις» Τόμ. ΚΕ'
σ. 212-216.
» K aisarow . Bitit na stariti Thraki (= Τ ά έθιμα τών αρχαίων Θρακών). Έ ν ’τή
συλλογή τής βουλγαρικής άκαδημίας, τόμ. I Sophia (Μ. Α.)
» Nouvelle inscription relative an dieu thrace Zbelsourdos, Paris (Π.Ι1.)
C. v o n H o c h w a c c h te r . Au feu avec les Turcs, journal d’operations (campagne de
Thrace, i2 octobre i4 hovembre igl2) Traduit de Γ allemand par le
commandant Minart, Paris (Π. Π.).
» G. R & m ond. Avec les vaincus. La Campagne de Thrace (octobre 19T2, mai
1913) Paris (Π.Π.)
» K. S c o rp il. Bemrkungen iiber die archaologischen Denkmaler aus der Strandja planina (Iv.Bj’U. soc. arch. bulg. I l l 1912)12 p. 233—262).
» A la in d e P e n e n u r u m . La guerre des Balkans en 1912. Campagne de
Thrace, Paris in 8°, 139 p. frg et cartes (Π. Π.)
» Τ ο ύ ίδιου. Fenilles de route Bulgare, journal de marche d’ un correspondant de guerre en Thrace dans la campagne de 1912 (Portraits plane
carte) Paris (Π. Π)..
»’ C o lo n el D e s b rie re . Apergu sur la campagne de Thrace, Paris, 8 ’, 54 p.
carte (Π. Π.).
1914 A ndrfc D u b o a c q . En Thrace Turque et Bulgare έν Revue Bleu, Par.is
σ. 635 έξ.
» Ή έρήμωσίς τής Φ ρ ίκ η ς έν Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 156—59.
* Τό ζή τη μ α τών προοφ ύγ«ν Οριακής έν Ε.Αλ. τόμ. ΛΔ' σ. 172 4 καί 176 —
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1914 Ή έξωαις τω ν ο μ ο γενώ ν έκ Θ ράκης ένΕ .Αλ. Τόμ. ΛΑ' σ. 170—4.
» ’Ορθοδόξων παθήματα (Μαρωνείας), Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 21 και 111-14, 131.
» Β ίυ λ γ α ρ ικ κ ί β ιχ ιο π ρ α γ ίκ ι (Λιτίτσης και Μαρωνείας) Ε. Αλ. Τόμ. ΛΔ'
σ. 44 -ό .
» "Έμθεοις τοΰ Κ χ π ο υ κ ε χ α γ ιά (έξ Άδριανουπόλεως) Ε.Αλ. Τόμ. ΛΔ' σ. 46—7.
» ’Α λεξάνδρου Β. Β χσιλοιτούλου. Ή ’Οθωμανική Θρφκη μετά γεωγραφικών
και Ιστορικών χαρτών καί καλλιτεχνικών εικόνων σ.- 116.
» C eo rg e S e u re Archeologie Thrace. Documents inedits ou peu connus R. A.
Paris Tom. XXIV a. 51—56, όρα 1911-1913, 1915-1919 καί 1921-1924.
* C r u a u te s b u l g a r e s eu Thrace 1912-13 Athenes (Π.Π.)
» R i p e r t d ’ A la n g ie r (Capitaine). Sur les pas des Allies Andrinople, Thrace,
Macedoine. Paris,
'
,r'
» F. de J e s s e n , Lettres de Thrace, Paris.
» Β ο υ λ γ κ ρ ικ κ ι ω μ ό τητΐς έν τή ’Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη 1912-1913
Γεγονοεα, εκθέσεις, έγγραφα, επίσημοι μαρτυρίαι, Άθήναι σ. 360.
» D. D e ts c h e w . L* inscription Thrace sur la baque d’ or d’ Ezerovo B.S.A.B.
Τόμ. IV (M.A.)
» Prinos Kym antitschnata geographia na Bulgaria (Συμβολή είς τήν άρ»
χαίαν γεωγραφίαν τής Βουλγαρίας) Έ ν τφ δελτίω τής Ιστορικής Ιταιρείας
IV. ’Ετυμολογεί τα αρχαία ονόματα Δοΰναξ [Ρήλα] καί Σκόμιον ή Σκόμβρος [Βιτόσσα] (Μ. Α.)
» G T z e n o f f . Goten Oder Bulgaren. Quellen kritische Untersuchungen iiber
die Geschichte der alten Skythen, T r a k i e r und Makedotiier, έν
Λειφίρ μετά δύο χαρτών (Β. Α. Μ.)
» A D e la t.tre . Note sur une necropole antique trouvee dans la presqu’ lie de
Gallipoli (έν C. R. Acad, d’inscript. p. 268-269.
1915 J . C h a m o n a r d , E. D h o rm e et F. C o u rb y . Fouilles Ai'cheoloqiques sur
l’ emplacement de la Necropole d’ Eleonte de Thrace B. C. Α. Τόμ. 39ος
σ. 135-240.
G K iz a ro w . Kym religiata na stara Thrakia (=περί τής θρησκείας τής αρ
χαίας Θράκης). Έ ν τώ περιοδ,ικφ τής βουλγαρικής άκαδημείας, τόμ.
X III (Μ.Α.)
» V. A v ram o w . La voie de Trajan du Danube jusqu’ a Philippopoll R.S.A.B.
Τόμ. IV (M. A.)
» Π. Γ. Πέτρου. Τραγούδια τής πατινάδας έν αωξοπόλει, Λαογραφία Τόμ. Ε'
σ. 479—80.
» Θεοδοσίου Προδρόμου, Σωζοπολιτικά παραμύθια, αυτόθι Τόμ. Ε ' σ. 449-459.
» Ν. 11. Πολίτου. Παρατηρήσεις εις παραμύθια, αυτόθι Τόμ. Ε' σ. 459—88.
» Π. Π χπχχριοτοδουλου. Τραγούδια έκ 40 ’Εκκλησιών Τόμ. Ε' σ. 605—7.
» Δ. Χονδρή. Τό οζαμί τής Άδριανουπόλεως, αυτόθι Τόμ. Ε' σ. 636—7.
» G eorge S e u re . Archeologice Thrace. Documents in6dits ou peu connus έν
R.A. a.. 7.0—91 καί 165—208, όρα καί 1911—19L4, 1916—1919 καί 1921
— 1924.
» F c. U n g e r. Die Dariusstele am Tearoe ev Jahrb. des KaiserliDeutschen Arch.
Institute. .’Απόσπασμα έκ 18 στηλών, 4° μετά φωτογραφιών. (Β.Α·Μ.)
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1915 M o u ta v ts ie w . Stari gradischla ί droumove iz dolinite na Strema i Topolilitsa’
(=άρχαϊαι πολίχναι καί δρόμοι έν ταΐς κοιλάσι τής Στρέμας καί Τοπολνίτσας, παραποτάμου τοΰ "Εβρου, Sophia (Μ.A.)
» F ilov. Visobnoviavaneto na plovklskata krepost vif vremeto na M. Avrelia
(= ή άνακαίνισις τοΰ φρουρίου Φιλιππουπόλεως έπί των χρόνων Μ. Ανρη·
λίου). Δ Ι.Ε. Τόμ. IV Sophia (Μ.A.)
» G: .T a h m o n n . Der Name Hellespont (έν Rk. Mus. N.F. LXX p. 640^644).
» G . G enov G o s se n £oden B u lg a re n 8° L e iz ig .
» D. D ia v . Izbori za starata istorija i geografija na Thrakija i Makedonija 8^
Sophia.
1916 H. L a m e r . Die Dardanellen in Altertun (έν N. JB. f. Kl. Alt. XXXVIII p.
436—445!,
» © ρακό;. Αί προφητεΐαι τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ τοΰ Β' είς «'Ελληνικήν Έ.τιθεώρησιν» Αθηνών Τόμος Θ' ο. 67—69 (Πραγματεύεται περί τών Κιζιλμπάσηδων τής Θράκης).
, ·
» G. K a z a ro w . Beitrage zur Knlturgeschichte der Thrakeo Σεράγεβον.
» G eo rg e S e u re . Archeologie Thrace. Documents inedits ou peu connu9 R A.
Τόμ. Ill, Paris o. 359—386, όρα καί 1911-1915, 1917—1919 καί 1D21
—1925» Ί ζ έ τ η χ α χ Τ σ ο υ ν α τ ο ύ κ α . Κιρκασιών καί Θρφκών συγγένεια [τουρκιστί]Κων·
σταντινούπολις, έτος Έ γ. 1386 σ. 167.
1917 D. R i z o f f , Die Bulgaren in Iliren historisehen, ethnographischen und politischen Grenzen, 1679—ιρ ιί. Berlin.
» B F ilo v . D e n k m A le r d e r th ra k is c h e r Kanst. [In Rom. Mitt. XXXII p. 21-73.
191S Μ. I. Γ. Τά κατά κ ιρ ο ύς όρια τής αρχιεπισκοπής Κων]πόλεως καί τής επι
σκοπής ΔέρκωνΈ.Αλ. τόμ. ΛΖ' σ. 35—38, 58—61, 100—102, 124—127 καί
ΛΗ 52—54.
» Προαιώνιων λογαριασμών έκκαθάρισις (Κώδιξ Μητροπολίτου ‘Ηράκλειας
Μελετίου) Ε.Αλ. Τόμ. ΛΗ' 28—9 [Ιπ. συν.]
» Ρηγίου άνάγλυφον καί ή έπ' αυτοΰ επιγραφή τοΰ Σ α φ ρ ά,χωρίου. Ε Λλ.
Τόμ. ΛΗ σ. 23.
» Καταστατικόν Θρακικής Έ.ώσεως, ’Αθήναι σ. 14.
> Λ άμπρου Έ ν υ χ λ η . Παοάδοσις περί τοΰ ίδιάζοντος ίερατικοΰ καλύμματος έν
Φιλιπποΰπόλει, Λαογραφία, σ. 253—6.
»

G e o rg e S e u r e . A r c h e o lo g ie T h ra c e . D o c u m e n ts in e d its o u p e u c o n n u s , R . A .
Τόμ. V Paris, σ. 158—188 παί VII 276—91, όρα καί 1911—1910, 1.919
καί 1921—1924.

» Β· Filow . D e n k m a le r d e r T h ra k is c h e n K u n s t.
» Monument.? de 1’ art Thrace, B.C.A.B.
» ΚωνσΓ. I Ά μ ά ν τ β υ . Τοπωνυμικά. Στενήμαχος είς Λεξικογραφικον άρχειυν
τής Μέσης καί Νέας Ελληνικής Τόμ. 6ος σ.'63—64.
»

F . Μ S c h a f f e r . L a n d e s -K u n d e v o n T h r a k ie n . E in e P h y s io g ra p h ie d e r a in pa isch en T iir q e i, S e ra je vo .

» G. S o te r ia d e s . An chronological map illustrating Hellenisrae in the Balkan
Peninsula and Asia Minor London.
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1918 K. Χ ουρμουζιάδβυ. Θρφκικά έθιμα έν περιοδικφ «Πόντιο* ο. 81—2,
» M f i a s e r - S t a c k , Die Alten Miinzen Thrakiens.
» G. K a s a r o w . Beitrage zii Kultiir Gescliichte der Thraker 8° Serajevo.
» Zur Archaologie Thrakiens III Maronia (έν Arch. Anz. σ. 34—47, IV
Abdera σ. 47—51, V Dikili σ. 52—55.
» Zur Archaologie Thrakiens I Schapla-Dere |Mesambria?| (έν Arch. Anz
3—33, Πρός τούτοις παράρτ. έν Arch. Anz. 1921 σ. 346 —347.
1919 K. A n d r e a d e s . La Thrace et 1’ Acie Mineure dans 1’ histoire de 1’ Hellenisrae έν «Europe nouvelle» Paris, έτος B' άριθ. 5 τής 1ης Φεβρουάριου.
» *% Les Americaius et la question de Thrace έν Etudes Franco-grecques, Pa
ris 1919, o. 481—495.
» Σ τ . Κ υριακίδου. Ή Δυτική Θρφκΐ] και οί Βούλγαροι, Ά θήναι σ. 122.
» A. A n t o n i a d e e . La puissance de P Hell6nisme et le role economique de
Grecs en Thrace, Paris.
» Le role economique des grecs en Thrace, rapport soumis a la confe
rence, Paris 1919, o. 35 (Π. Π.)
> Leon Savadjian. En Thrace Occidentale, Paris, (Edition de la Revue de
Balkans).
» Σ τ . B , ψ ά λ τ η Ή Θρρκη καί ή δύναμις τοΰ έν αυτή ελληνικού στοιχείου Άθήναι σ 367,
» G e o r g e S e u r e . Archeologie Thrace ' R. A, Τόμ, X σ. 133-172, 133-361, δρα
καί 1911-1918 καί 192124.
> Έ π ία κβ π ο υ Είρηνβυπόλεως Φ ω τίου (νϋν οίκουμενικοΰ πατριάρχου). ’Επί
σημα έγγραφα καί ίστορικαί σημειώσεις περί τής βουλγαρικής πολιτικής
καί τών βουλγαρικών κακουργιών πρός έςόντωσιν τοΰ ’Ελληνισμού τής
‘Ανατολικής Ρωμυλίας, Άθήναι, σ. 462.
» G. Kasarow Keltite na stara Thrakia i Macedonia (= ο ί Κελτοί έν τή άρχαίφ θρφκη καί Μακεδονία), έν τφ περιοδικφ τής Άκαδημείας Τόμ.
X X III (Μ.Α,)
* S. C h i o h o f . L’ he(lenisme dans la p0ninsule balkanique, Pilippppoli.
» P a u l G i r a r d i n , A propos d’ une carte Ethographique de 1’ Europe et de la
lepartition de P element ΗέΙΙέπε en Thrace.
» Quelques temoignages sur P Hell6nit0 de la Thrace, Geneva.
* M- S a x o n M il ls . La question de Thrace, Giecs, Boulgares et Turques,
Londres.
*
D io s c u r e . La Thrace. Lausanne.
» P. I s c h i r k o f f . καθηγ. Πανεπισττιμίου Σόφιας. La Bulgarie et lam er d’Egee,
la probleme de la Thrace, Berne.
1020 C o lo n o l B ujao. La reoccupation de. la Macedoine Orientale et P occupa
tion de la Thrace occidentale έν Etudes P'rauco-Giecques, Paris, 1920,
σ. 73 έξ.
» Ε· Σ. Πώς έδέχθη την ελευθερίαν ή Σηλυβρία. Μηνιαία εικονογραφημένη « Ά 
τλαν τις» Ν. Ύόρκη Όκτωβρ. σ. 25.
* Α λεξάνδρας Π απαδοπβύλβυ, Ή Θρφκη—Εις την Σηλυβρία ν, Ποιήματα,
«Πρόκα» Κων]πολις, 12]5]10#
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1922 Q eo rg e S e u re . Archeologie Thrace. Documents inedits ou peu connus RA
Τόμ" XV σ. 46—78, δρα και 1911—1919 και 1921—1924,
» Δημ- Κ Σ β ο λ ο π ο ύ λ ο υ . 'Η Θράκη υπό την ελληνικήν διοίκησιν, Κων]πολις,
σ. 117,Τ β δ Ιδιου to αυτό αγγλιστί καί γαλλιστί.
» Λ ακω νικού. Χαϊρε Άδριανούπολις, δράμα, σ, 58 εις 12ον,
» " Ε κ κ λ η σ ις γ υ ν α ι κ ώ ν Θ ρ ά κη ς κ α ι Μ. Α σίάς προς τάς γυναίκας τοΟ κόσμου
«Έλληνίς» Β' άρ. 3 σ. 65—66.
» Ε λ π ι ν ί κ η ς Σ τ α μ ο ύ λ η . ’Από τόν όλεθρο τής Μικρασιατικής γής «Έλληνίς»
Β' άρ, 10, σ. 243-244.
» Σ η λ υ β ρ ί α ν ή . Μία σφαγή, «Ελεύθερον Βήμα» ’Αθηνών, 14 Άπριλ.
» I. Λ ΐδ ά κ η . Διά την θρφκικήν άμυναν εθελοντικά στόματα, «Θρφκική Έπιθειόρησιςΐ Άδριανουπύλεως 18 Άπριλ,
» " Ε κ κ λ η σ ις τ ώ ν γ υ ν α ι κ ώ ν τή ς Θ ρ ά κη ς προς ’Α μ ε ρ ικ α ν ίδ α ς , «’Εθνικός
Κήρυξ» Νέας Ύόρκης 10 Μαρτίου.
Τό αυτό γαλλιστί, άγγλιστί καί έλληιιστί έν ιδιαιτέρας φυλλαδίιρ μετ’ άλλων
υπό τήν επιγραφήν: Δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ι γ υ ν α ι κ ώ ν . Θ ρ φ · ·
κ η ς κ α ί Μ. Ά α ί α ς, έκβοσις 'Εθνικού Συμβουλίου ΙΕλληνίδων,
Ά θήναι σ. 47.
». A l e x a n d r e A n to n ia d e s . Le developpement economique de la Thrace σ.
128 Athenes, έκδοσις β'.
» Πολιτική διοίκησις Θρφκης. Οικονομική νομοθεσία έν Θράκη, II) "Αμεσος φο
ρολογία σ. 210, Άδριανούπολις 1921, II) Τελιονειακαί διατάξεις σ. 248,
Άδριανούπολις 1921, Πεπραγμένα Μάιος 1920—Δεκέμβριος 1921, Άδριανούπολις 1922 IJ Δικαιοσύνης σ. 59, II) ’Εσωτερικών σ. 60, III) Έκπαιδεύσεως σ. 23, IV) Οικονομικήν σ. 68, V) Εθνικής Οικονομίας σ. 27,
VI) Γεωργία—Εποικισμός—Δάσίησ. 117, VII) Δημόσια έργα σ. 23, VIII)
Τ.Τ.Τ. (άγνωστον άν έδημοσιεύθη) είς 12ον.
» N io e p h o re M o sc h o p o u lo s La question de Thrace ou le mensonge Bulgare, Athenes a. 510
» La question de la Thrace, (les minorites, le debouche economique) Athenes
« T h . M a c r id y et J . E b e r s o lt. Monuments, fuueraires de Constantinople II
L’ hypogee de Macei-Keuy B.C.H. τόμ. 46ος σ. 363—393. .
» B, D ia c o v ith .. Trouvailles dans la necropole de l’ antique Philippople,
B.I.A.B, τόμος I, Sophia.
* Τ©ΰ α ύ τ ο ΰ . Nahodki na necropolia na antitschna Plovdiv (=εύρήματα έν τή
νεκροπόλει τής άρχαίας Φιλιππουπόλεως, αυτόθι τόμ. I (Μ. Α.).
» D. D ecev. Thrako-keltski ezikovivsporedici. La Thrace et le Celtique 7 Sofijia.
1923. Ό ’Α γ χ ι ά λ ο υ Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς , έν E. Άλ. τ. ΜΓ' σ. 258.
» Δ ι ά γ γ ε λ μ α τώ ν πληρεξουσ ίω ν Θρφκης πρός τόν θρφκικόν λαόν έν «Έλευθέρω Τύπω», Άθήναι 27 ’Ιουλίου.
1
» Σ ύ λ λ ο γ ο ς Σ α ρ ά ν τ α ’Ε κ κ λ η σ ιώ ν «Ό Καρποδαίμων· έν Νέα Ύύρκη (Τρίτη
έτησία χοροεσπερίς) περιέχει:
α) Ή δράσις τοϋ Συλλόγου Σαράντα Έκκλησιωτών «ό Καρποδαίμων»,
β) Σαράντα Έκκλησίαι (Καρποδαίμων τό πάλα!) Κλεάνθη Ζωναρά.
γ) Ή έπαΐτις τής Βιζύης, Γεωργίου Βιζυηνοΰ.
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δ) Ή Θράκη ή πατρίς τής Μουσικής κατά την αρχαιότητα, Μαζαράκη
Πελτέκη. "Ηθη καί έ'θιμα των Θρακών κατά τήν αρχαιότητα, Κλεάνθη
Ζωναρά.
1923 Γ. Λαμπβυσιάδ© υ. Περί των τειχών τής Άδριανουπύλεως, Κομοτινή δον σ.
24. Τούτου Στίλπωνος Κυριακίδου Βιβλιοκρισία, έν Λαογραφίφ Η' σ.612.
» Δ. Μ. Σάρρου. Περί τών εν Ή πείρφ, Μακεθονίςι και Θρρκη συνθηματικών
γλωσσών,· Λαογραφίας τ. Ζ' σ. 521-41.
» Ε λ π ι ν ί κ η Μ. Σ α ρ α ν τ ή . Τά δωδεκάμερα είς τήν Θρφκην «Έλληνίς» έτος γ'
σ. 16-19.
» G e o r g e S e u r e . Archeologie Thrace. Documents inedites otr. peu connus. R.
A. τ. XVII, σ. 1-42, δρα καί 1911-1919, 1921, 1922-1924.
Ckronique des Fondles et Decouverts Archeologique Thrace B.C.H. τ. 47ος
σ. 541—543.
» B a t a c h i e w . Grad Tatar-Pazarrjik (*H πόλις Τατάρ-Παζαρτζικιου) Sophia, ή
αρχαία Βησσαπάρα καί τό Βυζαντινόν Βατκούνιον (Μ.Α.)
» G. K a z a r o w . Monuments antiques en Bulgarie, εν τφ A. B. N. P. (M.A.)
» B- D i a k o v i t c h . Thrakiiska kolesnitsa pri celo Mognilovo'(=0p<piw0v άσμα
παρά τή κώμη Μογίλοβο Φιλιππουπάλεως), εν τή Α.Β.Ν.Ρ. (Μ.Α.
» Τ ο ΰ α υ τ ο ύ . Bareliefi va thrakiiskia konik (=άνάγλυφα τοϋ Θρφκός ίππέως).
Αυτόθι (Μ.Α.)
» Δελτίον τοϋ ’Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου Ροδόπης, Κομοτινή.
» Σ η ύρ υυ I. Μ α τσ ούκ α . Τά τραγούδια τοΰ "Εβρου, 16ον σ. 30,
» Ο. L e h m a n n H a u p t . Aus und am Constantinopel. Zur dan Inschriften
and Skulpturen vou Hieron, (έν Clio X V IlI σ. 366-374.
» A r t h u r S t a i n . Romische Reichsbeamte der Proving Thracia, Serajevo.
1921. A. G r a b a r . T.'ne decoration murale Byzantine an monastere de Batschcovo
en Bulgarie, έν τφ B. I. A. B. τ. II (M.A.)
» A. K a z o u c h a r o u ' . Antitschni panetnitsi vif Staro-Zagorskia raouzei (=άρ·
χαΐα μνημεία έν τώ μουσείφ τής Στάρας-Ζαγόρας (Βερόης-ΤραϊανήςΑύγούστης έν Θράκη), αύτύθι τ. II (Μ.Α,)
» G eo rg e S e u re . Archeologie Thrace είς R.A. τ. XIX σ. 307—350, δρα καί
1911-1919, 1921-1923.
» A. Α. Π ά λ λ η . Στατιστική μελέτη περί τών φυλετικών μεταναστεύσεων ΜακεδονίΑς καί Θράκης κατά τήν περίοδον 1912-1924. Άθήναι σ. 24. j
» Ρ. d e l a C o s t e - M e s s e l i e r e . Un exemplaire Perinthien d’ un bronze d‘ Herculanun B.C.H. τ. 43 σ. 276—286.
» M o u c h m o v . Les monnaies antiques de Philippopolis έν A. B. N. P.
Sophia. (M.A.)
» D r Al- P e e w . Tlirakiski zadgroken pametnik (—Θρρκικόν έπιτάφιον μ\ημειον) είς τό Juzno nebe, έφημερίς εβδομαδιαία έν Φιλιππουπόλει, άρ.
2 Μαρτίου 3.
» Μ υ ρ τίλ ο υ Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ , ’Αρχαία υδρία έν τφ μουσείφ Φιλιππουπάλεως.
Βουλγαριστί είς τήν έφημερίδα «Pravda» άρ. 545, Αΰγ. 12 Φιλιππούπολις.
? Π. Ι|«π*}ζρΐστβδ©ύλ®υ. Θρφκικαί Ήθογραφίαι, Ά θήναι τ. Α' σ. J28.
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1924 Έ λ ιτιν ίκ η ς.Σ . Σ α ρ α ν τή . Κάλαντα των Χριστουγέννων «Έλληνίς». έτος δ'
σελ. 249.
1925 Πανηγυρικόν τεύχος τής πεντηκονταετηρίδος τοϋ Σεβασμιωτάτου γέροντος μη
τροπολίτου ‘Ηράκλειας Κου Τρηγορίου Καλλίδου' παράρτημα «Γρηγορίου
τοϋ Παλαμά» σ. 100, Θεσσαλονίκη.
» Ό πυρσάς τω ν νέω ν χ^ρ ώ ν τ. Α' ’Ιούλιος, σ. 3—4.
» Χ α ρ . Β α μ β α κ ά . Τά πρώτα βήματα προς την ελληνικήν έν Θράκη διοίκησιν.
» Δημοτικόν ποίημα. Τό Καμαρωτό, αυτόθι σ. 4.
» Γ. Ν . Φ ιλ α ρ έτο υ . Σπάρτακος ό Θράξ κατά τής Ρά>μης, αυτόθι σ. δ—6.
» Δ. Μ. Σάρρου. Περί των έν Ή πείρφ, Μακεδονία καί Θράκη Συνθημ. Γλωσ
σών, αυτόθι σ. 6.
» Α: "ΑργΠ- “Οταν ήμουν άρρωστος, αυτόθι σ. 7--8.
» Έ λπιν. Σ α ρ α ντή . *Η πανήγυρις τής Σηλυβρίας, αυτόθι σ. 8—9.
> Βιογραφία Ά ν. Κ. Π. Σταμούλη, αρχαιολόγου, αυτόθι σ. 9—10.
» Κ. Κ ουρτίδου. Θράκη. Άδριανούπολις. Τά τείχη της. αυτόθι σ. 10—11.
> Α. "Αργής. Βιογραφικόν σημείωμα, ποίημα, αυτόθι σ. 12.
* ©■ Ραφτόιτουλος. Βιογραφικόν σημείωμα, αυτόθι σ. 12.
» Α Κ. Π. Σ ιαμούλη. Λαογραφικά καί χιορογραφικά, αυτόθι σ. 13—16;
* Α. Μ. Σ. Περί Άγριάνων ή Άχριάνων, αυτόθι σ. 16—17.
» Δ. Κ ατσάνου. Τά δάση τήςΘράκης άπό εμπορικής απόψεως, σύιόθι σ.17-18.
» Φ ρακικαί Σ ελ ίδ ες σ. 18.
» Κ. Γεραγά· Ποιος τύπος διοικήσεως ένδείκνυται διά τήν Θράκην, αυτόθι
σ. 19—20.
» Γρ. Β ασ ίλα. Ή πρόσκαιρος άπελει θέρωσις τής Θράκης μετά τόν β' βαλκα
νικόν πόλεμον τοϋ 1913. αυτόθι σ. 22—23.
» I. Λ ιάπης. Μαρώνεια, αυτόθι σ. 23.
» 3 . Ποιοι θεσμοί συνδέουν τόν Θεσσαλονίκην με τήν Θράκην αυτόθι, σ. 25—26.
» Γ. Β ιζυηνό ς. Τό όνειρο, αυτόθι σ. 26.
» Α. Ά τ ζ ε μ ια . (Δημώδες), αυτόθι σ. 28.
» Π. Β απα χρισ τοδούλου. Θρακικές ηθογραφίες Β', Ά θήναι σ. 132,
» Έ λ π ιν . Σ αραντη. Μία ήρωΐς Θράσσα Δόμνα Βισβίζη «‘Ελληνις» έτος ε'
' σ. 127—128.
» Κ· Γεραγά· ’Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920—1922.
« G eo rg e S e u re . Chars Thraces έν B C.H. t. XXIl σ. 1—38 καί 347—437.
* G. K asaro w . Roliata na starite Thraki vif predistoriata i protoiotoriata na
balkatiseia polouostov i mala Asia (—οί αρχαίοι Θράκες έν τή προϊστορι
κή καί πρωτοϊστορική π^ριόδω τής Βαλκανικής Χερσονήσου) Sophia (ΜΑ)
» D e tsc h e w . Asklepios-ali Thrakigrieschischer Gott. B.I. A Β. τ. I ll (Μ.Λ.)
» K. S k o rp il. Megalitui pametnitsi i moguilista (=μεγαλόλιθα μνημεία καί
χώματα) έν Θράκη, Sophia (Μ.Α.)
» Ν· M o u ch m o w . Les monnaies des rois Thraces, έν Ε. Μ. Φ. Sophia (M.A.)
» Filow . Sculptures antiques de Philippople, έν A.B.N.P. (M.A.)
» M. M a d ja ro w . Jstotschna Roumelia (= ή ’Ανατολική Ρωμυλία, Sophia (MA).
» I. B a s a n a v ie n s . Ueber der Sprachvarwantschaft der alten Thraken und
.bentigen Litauer 4, έν Wilna.
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1925 Μ. T onew . Untersuchungen zur geschichte Thrakiens ih'V'und V ljahfhurtd:
4. Jena.
1926 ’Att. Π α π α ε υ γ ε ν ίο υ . *11 Ελληνική Εκκλησία έν Θράκη* Ά θήναι σ. 94.
» Καταστατικόν Θρρκικοΰ Κέντρου έν Ά θήναις σ. 13.
> Π ύρρου Γ ΐα ν ν ο ιτ ο ύ λ ο υ , Ήπειροί του. Μία άγνωστος Ιστορική σελίς- ή έπανάστασις τής Σηλυβρίας «Χρυσαλίς», Ά θήναι έτος Α' άριθ. 3 σ. 10.
» Αν. Κ. Σ τ α μ ο ύ λ η . ’Αλεξίου Άποκαύκου είκών, έν Δ.Ι.Ε.Ε.Ε. τ. Θ' σ. 338-9.
» Γρίτη έτησία χοροεσπερίς τοΰ Συλλόγου Σηλυβρινών ό «'Άγιος Σπυρίδων» έν
Νέα Ύύρκη σ. 24. Έ ν αύτω ’A ft α ν . Κ ά λ φ ο γ λ ο υ.1 ή Σήλυβρία.
» St. C h ic h io f . Plovdiv dans son passe et son present, βουλγάριστί καί
γαλλιστί (Μ Λ).
» Κ. Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ . Περί τής Φιλιππουπόλεως καί ιών αρχαιότερων αυτής
ονομάτων βουλγοριστί, έν Α.Β.Ν.Ρ. σ. 87—96.
» D r Μ. A p o s to lid e s . L·’ incription de la baque du village Crerovo, nouvelle application, αυτόθι σ. 97=112.
» A. Κ. Π. Σ τ α μ ο ύ λ η . ’Ανέκδοτα βυζαντινά μνημεία έν Θράκη, έν Δ.Χ.Α.Ε.
Ά θήναι, περίοδος β' τ. Γ' σ. 62—66.
» Π. Ι Ί α π α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο η . Θρακικές ήθογραιρίες μέρος Γ' σ. 130 Άθήναι.
» K mv. Κ ο υ ρ τίΰ ο υ . Τά θρακικά, ήτοι ή αρχαία Θράκη, Ά θήναι σ. 112>
» (S ta n le y ) Μ. A. C asso n . Macedonia, Thracia and Illyria. Their relations to
Greece from the—of Philipp son of Ainyntas· Oxford (Β.Ά.Μ.).
» M av ro d in o w . Grobnitsa ot IV vek si. Chr. vif Plovdiv (=τάφος-άπό τοΰ 4ου
μ. X. αίώνος έν Φιλιππουπόλει), έν τώ Α.Β.Ν.Ρ. σ. 21—53 (Μ. Α.).
» G. K axarow . Bulgaria vif drevnosteta (= ή Βουλγαρία έν τή άρχαιότητι) So
phia. (Πρόκειται περί τής ιστορίας των Θρακών έν τή άρχαιότητι, διότι
ή υπό τον .Αίμον βόρειος Θράκη καί ή έκεϊθεν τοΰ Αίμου Θράκη (Μοισία) άποτελοΰσι νΰν τό βουλγαρικόν κράτος) (Μ.Α.)
» Ν. M o u ch m o w . Monetite i monetarnitsite na Serdika (= τά νομίσματα καί
νομισματοκοπεία τής Σαρδικής) Sophia (Μ.Α.)
» Β. D ia k o v itc h . Obrazni pametnitsi na Zevs Zveltiourd (=είκονικά μνημεία
Διός τοΰ Ζβελτιουρδου), έν τφ Α.Β.Ν.Ρ. (Μ Α)
» R. D e m a n g e l. Le Tumulus dit de Protesilas, Paris V III σ. 79.
» N. P e tk o w . Prinoss sa izoutschvane na moguilite pri grad IClissQitra (=συμβολή πρός μελέτην των χοήιάτων παρά τή πόλει Κλεισούρα επί τρΰ Αί
μου) έν Α.Β.Ν.Ρ. (Μ.Α.)
» AL P e e w . Raskopka na gornatn monila pri .celo Belozem (=άνασκαφή τοΰ
άνω χώματος παρά τή κώμη Βελοζέμ πλησίον τής Φιλιππουπόλεως, αυ
τόθι (Μ.Α.)
1927 ΝεΥρ ΪΣέϋ (πρ. βουλευτοΰ Θράκης) ’Ανατολική Θράκτ1ι Ά θήναι εις 12ον,
τ. Α' σ, 132.
» D r Μ. A p o s to lid e s . La siege el la prise.de Philippople par les Goths. Re
cueil de Memolres, B. Diakovitch, Sophia, σ. 187—194,
» Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ . Inscriptions inedites on non commentees de Plovdiv et ses envi
rons έν Α.Β.Ν.Ρ,
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Μιχαήλ Λαχανοδράκων, στρατηγός των Θρφκησίων
έν «'Ημερολογίφ Μεγ. Ελλάδος» σ. 71—87.
* Π. Π απαχρίστοδβύλβυ. θρρικικές ηθογραφίες μέρος Δ', ΆθήΛΈΐ, ο. 128.
» Β «σ. Σ τεφ α νίδβ υ. Ό μητροπολίτης ’Άπρως ή ό μητροπολίτης *Άπρω, έν
Ε.Ε.Β.Σ. τ. Δ' σ. 26,6- 106.
» Ε λ π ιν ίκ η Ν. Σοτραντη. Τά έθιμα τής Θράκης- τί γίνεται πρΰ τοδ γάμου,
aΚυριακή του Ελευθέρου Βήματος», έτος α' άρ. 24, 22 Μαΐου σ. 7.
» Ιδίας. Τά έθιμα τής Θράκης. Πώς γίνεται ό γάμος, αύτόθι άρ. 25, 27
Μαΐου σ. 7.
* Jacques Ζ3ΤΐΙβΓ. Les premieres siecles cliretiens eu Thrace, en Macedoine,
en Greae et a Constantinople, έν «Βυζάντιο)», Paris—Liege τ. 8 σ. 215-231.
* Al. Peew. Beguil pogled virclion minaloto na Plovdiv (=σύντομος άνασκόπηΐις τοϋ πιρ-λθόντος τής Φιλι.τ.τουπόλεως). Plovdiv σ. 32 είς 16ον (ΜΑ).
» Κ. Skorpil. Opis na atariaite vif tschernomorsca ta oblast (=περιγραφή τών
αρχαιοτήτων έ,τΐ τής πΐριφερείάς τού Εύζείνου Πόντου), Sophia σ. XXIV
-{-92 είς 8ον (Μ.Α.).
» S. Mladenow. Arda, Maritsa et Toundja. ’Εν τή έπετηρίδι Diako.vitch, So
phia. Πρόκειται περί τής ετυμολογίας τών ρνομάτων και τής Ιστορίας τών
ποταμών (Μ. Α.).
» G. Kazirovt-.Trakiiskoto svetilischte pri celo Diinekli (=θρφκικον Ιερόν παρά
τή κώμη Διΐνεκλί Φιλιππου.τόλεως) έν Α.Β.Ν.Ρ. (Μ.Α.).
» Ιδιου. La sinatuaire da Cavalier en Thrace pres dn village Diini Recueil
B. Diakovitsa Plovdiv a . 182.
* J P And ale w. Stari celischta okolo Bourgas: (=ταλαιαί ασκήσεις περί τόν
Πύργον τοϋ Εύςείνου) έν Β.Ι.Α.Β. IV (Μ Α).
1828 J Todorow. Payanismit vif Dolna Mhia, ezitscheski koultove i bojestva (—ή
είδωλολατρεία έν τή κάτω Μοισίμ, θρησκεϊαι είδώλων και θεών),Sophia.
Πρόκειται περί τής θρησκείας τών Θρφκών έν τοΐς χρύνοις τής ροψαϊκής
κυριαρχίας έν Θράκη καί τή Μοισία έπί τή βάσει τών άνευρεθέντων μνη
μείο))·. (Μ.Α.)
* Kltsew-Boursky. Tschii e Bat3chkovskia monastir (—τίνος είναι ή μονή
τοϋ Βατσκόβου) Sophia (Μ.Α.).
» Ρ. Moutaphtsohiew. Cercera-kale i Morik (=τό ιρρούριον Σερσέμ καί ή Μω
ρία έν Θρρκη), έν Δ.Ι.Ε.Σ. τ. νΐΙ·ΧΐΙΙ, Sophie (Μ.Α.).
» G ivril I. K\**VOw. Zur Geographic des alten Thrakiens έν Klio, τ. XXIIσ. 84—85.
1928 Κ. Δαβάχη ταγματάρχου. Νεώτερος τουρκικός πόλεμος, 4ον μέρος, 2α πε
ρίοδος. Γενικόν Τουρκικόν Έπιτελεΐον. Τμήμα ιστορικόν. Ή έκστρατεία
τών Δαρδανελλίων, μεταφρασθείσα έκ τοΰ τουρκικού ύπό τοϋ λοχαγού
Larcher, μεταφρασθεΐσα έκ τού γαλλικού ύπό Κ. Δαβάκη έν Γενική Στρα
τιωτική έπιθεωρήσει ’Αθηνών, τεύχος 28 Απριλίου, σ. 156—182 καί τεύ
χος 29 Μαΐου σ. 96—135.
» Α χ . Σ3τμ©9ράχη (ιατρού). Αρχαίοι θρμκικαί πόλεις έπί τοΰ "Αθω έν «Φω
νή τής Θράκης» ’Άλεξανδρουπόλεως, άρ. 50, 52,53. 55,64, 67,71—83,
93,98, 146, 148-150, 152—154, 160 καί 161 ’Από 25 Νοεμβρίου, 1928Η Ιουλίου 1929,

1927 Μ. Κ ωτατοτντβπούλβυ.
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1928 ΘΡΑΚΙΚΑ. Τριμηνιαΐον έπιστημονικόν Σύγγραμμα ίδρυΟέν καί έκδιδόμενον
υπό τοΰ έν Άθήναις Θράκικοΰ Κέντρου, σελ. 514 Περιεχόμενα.
Τό Θρρκικόν Κέντρον πρύς τούς απανταχού θράκας γ*.
» Προκήρυξή τής επιτροπής έπΐ τής έκδόσεως τοΰ περιοδικού δ' —στ'.
» Ή Θράκη καλεϊ τοός έρευνητάς της.
» Γ. Χατδηδάκι. Ή ’Ελληνική Θράκη ο. 1—2.
» Σ, Πελεκίδη. Μνημεία τής Θράκης σ. 6—19.
» Ι.Β. Παπαδοπούλου. 'Επιτύμβιος στήλη εύρεδεΐσα έν Σωσ&ενίο) τοΰ Βοσπόρου σ. 22—25.
» X. Τσούντα. Άπεικόνισις Θρακών εις εν αγγείον σ. 26—29.
» Γ. Α. Σωτηρίου.‘Ανάγλυφον άγ. Γεωργίου έξΉρακλείας Προποντίδος ο.38·37.
» Κ. Κουρτιδου. Βυζαντιναί αρχαιότητες έν Άδριανουπόλει σ. 38—42.
» Ν. Δ. Ben. Θεοδόσιος, Μητροπολίτης Μήδειας καί Σωζοπόλεως σ. 43—49.
» Ά π. Δοξιάδου. Άπελευάέρωσις—' Υποδούλωσις Θράκης ρ. 53—69. ·
> Μυρτίλου Ά ιτοστολίδου. Περί των αρχαίων Θρακών σ. 7ο—86.
» Ά λεξ. Παπαδοιτούλου. Παρασκηνιακή άνασκόπησις τοΰ Ορακικοΰ .ζητήμα
τος σ. 87—88. ·
'
» Ά χ ιλ Σαμοθράκη. Βασιλεύς—ποιητής Κότυς ό Ε' σ. 89—105.
*
Στίλίτωνος Κμρίακίδου. Καπουκϊνος R o b ert de D reux στή Θράκη 1666
σ. 106—115.
» Α.Α.Σ. "Ενα ταξεϊδι στή Θράκη στα 1433 σ. 116—123.
» Ελπινίκης Σαραντή. Τά Κρατηηκά σ. 127—140.
» Πολύδ Παπαχρίστοδούλου. Παροιμίες Σαράντα 'Εκκλησιών ’Ανατολικής
Θράκης σ. 141—188.
'· ■
» Θεολ. Β α φ ιίδ η , Δημώδεις δοζασίες καί δεισιδαίμονες συνήθειες Άδριανουπόλεως σ. 189—197.
» Δ. Χατζηποτναγιώτη· Τό Χαλβασάββα«ο σ. 197—198.
» Μ. Π απαχρίστοδούλου, 'Αστεριού Ζήκου, Δ. Χατζηπαναγιώ του. θρακι-

κά άσματα καί τραγούδια σ, 199—213.
» Παραμύθια σ. 214—220.
» Μ. φίλήντοτ. Άπό τή γλώσσα *ής Θράκης σ 221—223.
» Πολυδ. Παπαχριστοδούλου. Γλωσσάριο άπό τή Σαρανταεκκλησ. γλώσσα,
σ. 229—237.
» Περ. Παπαχριστοδούλου. 'Ο Βιζυηνος σ. 238—240.
» Γ. Ά ναγνω στοπούλου. Σταμάτιος Ψάλτης σ. 240—243. .
» Κ. Κουρτίδη. Γεώργιος 'Ιακώβου Λαμπουσιάδής σ. 245—247.
» Άριστ. Κουρτίδου, Κώστα Γεραγά. Αναμνήσεις _έκ Θράκης σ. 248—250.
* Μ. Α. Σ.. Νεϊρ βεη. ’Ανατολική Θράκη σ. 250—251.
* Προκηρυξις Λαογραφικού καί Γλωσσικού Διαγωνισμού 252.
» Κωνστ. Μ. Κ^ναταντοπούλού, ’Ιάκωβος Άρχιεπ. Σηλυβρίας σ. 257—260.
» Μ ανουήλ I. Γεδεών. Κοσμά Μητροπολίτου Βιζύης. Επτά έπιστο?,.αί λόγου
αξιαι σ. 262—278.
» Όσα γνίοστά μόι σ. 279—282 (Γ. Λαμπουσιάδής).
» Γει»ργ. Λαμπουσίάδου. Τρεις ανέκδοτοι μελέται περί Άδρ)πόλ«ως.
1) Τά κατά την πάροδον τών αίαίνων ονόματα τής Άδρ)λεως ο, 283-289.
2) Περί μονής Λαμποΰς σ. 290—298.

3)
Ή 'Ελληνική κοινότης’Αδριανουπόλεως επί Τουρκοκρατίας σ. 298-301.
7928 Κωνατ. F. Κ©υρτίδ©υ ίατροϋ. Έ?^ληνικαί αρχαιότητες έν Άδριανουπόλει.
α. 321-317.
» Κωνοτ. Π α π α ϊω α ν ί δ β υ , διδασκάλου. Γεωγραφική περιγραιρή Σωζουπόλεως
Βορείου Θράκης σ. 318=325.
» A . Α. Σ . Ή Η ράκλεια κατά τό τέλος τοΰ 17ου αΐώνος σ. 326—328.
» Δ η μ . Α ,β υκβυλοπούλου. Πάτερά—’Ιάκωβος υ Νέος που τελείωσε μαρτυρικά
στό Διδυμότειχο τό 1527. Σ. 329—335.
» Κ. Μ υρ τίλ βυ Ά π β σ τ ο λ ίδ β υ . Περί τής Φιλιππουπόλεως καί τφν άρχαιοτέρων
αυτής ονομάτων. Εΰμολπίας καί Κενδρισός σ. 336—349*
» Β λ . Σ κ β ρ δ έ λ η . Τά πρακτικά τής Σχολής Στενημάχου (1851 Σ]βρίου 1)
σ. 350-363.
»· Μ αρω νείας Ά ν θ ι μ ο υ . Άνάγλυφον τ ο ΰ ’Αρχιστρατήγου Μιχαήλ σ. 363—364.
» Ν ίκ ο υ Α. Β έ η . Σημειώματα περί τής μονής Θεοτόκου τής Χάλκης σ.365—374.
» Ά δ, Ά δ α μ α ν τ ί β υ . ΑΙ γεωγραφικοί περιπέτειαι τοΰ ονόματος Θράκη (Συμβολή
είς τήν ’Ιστορικήν Γεωγραφίαν) σ. 374—392.
» Ά ν . Σ τ α μ ο ύ λ η . Τοπωνυμικά Θράκης σ. 393—401.
»
’Αλφαβητικός κατάλογος ένίων ονομάτων πόλεων κλπ. σ. 401—402.
* ’Ε λ π ι ν ίκ η ς Σ τ α μ ο ύ λ η Σ α ρ α ν τ η . Σύμμικτα λαογραφικά, Τό παιδί, Τά προξένεια καί οΐ αρραβώνες, Το χτίσιμο τοΰ σπιτιού, “Εθιμα τής Τυρινής
’Αποκρηας σ. 401-421.
Τραγούδια Συλλογή ’Αστεριού Ζήκα σ. 421-425.
Συλλογή Μόσχου Παπαχριστοδούλου σ. 425-428.
Κάλαντα Χριστουγεννιάτικα σ. 428-142.
Αγιοβασιλιάτικα Κάλαντα Συλλογή Ελπινίκης Σ. Σαραντη σ. 422—445.
» Ε λ π ι ν ί κ η ς Σ τ α μ ο ύ λ η Σ α ρ α ν τ η . Τών Φώτων σ. 445 —446.
» Π ολυδ. Π α π α χρ ίσ τ ο δ ο ύ λ β υ . Δεισιδαιμονίες Σαράντα ’Εκκλησιών σ, 445-452.
»
»
Γλωσσάριο άπό τή Σαρανταεκκλησιώτικη γλώσσα, σ. 461—474.
» Ά στερ ίου Σ η κ ο ύ . Δεισιδαιμονίες καί βασκανίες 'Ιλντιρίμ Άδριανουπόλεως
σ. 452—453.
» I. Μ α γκ ρ ιώ τη . "Η θη—“Εθιμα Εύκαρίου σ. 454—457.
» Κ. Η απαϊω αννίδου. ’Έ θιμα Σωζουπόλεως (Βορείου Θράκης σ. 457—460.
» Κ Κουρτίδου. Γλωσσοδέτες, εΰχές-κατάρες Άδρ)πόλεώς σ. 460—461.
» Γ. 1. Α α μ π ο υ σ ιά δ ο υ . Γλωσσάριο τήςΆδριανουπο?άτιδος διαλέκτου σ.471-482.
» Μ ιλτ. Σ α ρ α ν τ η . Άρχιγένης σ. 483—492.
» Κ. Κουρτίδου. Χρ. Παπαδόπουλος καί Β. Γρηγοριάδης σ. 492-^-494.
» Π ερ ίκλ. Π α π α χ ρ ισ τ ο δ β υ λ ο υ . Ιωσήφ Ρσφτόπουλος σ. 494—496.
» Π. Π. X. Κουρτίδου «Θρςάκικά* σ. 497. .
·
.
Πίνακες τών είς τά 4 τεύχη "τοΰ ,Α' τόμου ονομάτων καί ιδιωματικών λέξεων
σ, 498.—514
» Πολ. Παπκχρΐ3τ©δβύλ©υ. Τό χοιστουγενιάτικο τραπέζι τοΰ Παπαθΰμιου.
Θρακική Ίΐθογραηια έν «Ήμερησίψ Τύπω», Άθήναι 25]12 άρ. 31
» Τά Χριστούγεννα τοΰ Παπά-Σπυριδύνη, στις 26 Δεκεμβρίου Θρακική
'Ηθογραφία έν «Πρωίφ» ’Αθήναι 25] 12 άρ. 1088.
.
* Π. Γί (Πύρρου Γιάννόπούλτίυ), πρώην Νομάρχου Ραιδεστοΰ. Έκεΐθεν τοΰ "Ε
βρου δραματική έξιστόρισις; των -αιματηρών επιδρομών τών Βουλγάρων
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καί Τούρκων εις την Θράκην έν «Έλλην. Ταχυδρύμφ», ’Αθηνών 26J11
άριθ. οΟδ έν συνεχεία.
1928 Ν. Κ. Σ πυροπούλδυ. Θέατοον επιχειρήσεων ’Ανατολικής Θράκης, «Γενική
Στρατιωτική Έπιθεώρησις», Ά θήναι, τ. 38, σ. 8—28 καί τ. 39 σ 3—39.
> Μυρτ. Ά π βσ τβλ ίδο υ. Ή αρχαία Ήλιούπολις [βουλγαριστί) Φιλιπποΰπολις,
8ον σ. 18.
»
Αύθις διά τήν αρχαία ν Φιλιππούπολιν (βουλγαριστί) Φιλιπποΰπολις,
8ον σ. 18.
» 'Ε λ π ίν. Σ τα μ ο υλη Σ α ρ α ντή [έκ συλλογής). Δημοτικά Τραγούδια Θράκης,
«Έλληνίς» τ. Η' σ. 82—84 καί 250—251.
» Ζωής Μ ελανδινοϋ. Έξέχουσαι έλληνικαί φυσιογνωμίαι. Ελένη Σαράντη
Άρχιγένους αυτόθι σ. 202—3,
» Κ. Νίδερ, άνΤιστρατήγου. Αί επιχειρήσεις .τής Θράκης 1920, έν «Μεγάΐ^η
Στρατιωτική καί Ναυτική ’Εγκυκλοπαίδεια», περιοδική) σ. 229. 237, 245,
253 καί 261.
» D. D etso h ew . Otsehek na religiata na drevnite Thraki (=σχεδιαγράμματα
περί θρησκείας των αρχαίων Θρακών), βουλγ., έν τή Ε. I. Β. Β. τ. I ll
σ. 22—55 (Μ. Α.).
» G K a tsa ro w . Otscherk na istoriata i bita na drevna Thrakia (=σχεδιάγραμμα περί τής Ιστορίας καί τών ηθών τής αρχαίας Θράκης) αυτόθι τ. I,
σ. 1—21 (Μ. Α.).
» S. Stanim irove.· Ιζ istoriata na Batschkovskia monastir (=έκ τής ιστορίας
τής μονής Βατσκόβου), έν τφ Α Ι.Ε.Σ. τ. V II—VIII, σ. 113 143 (Μ. Α.)
* D etso h e w . Die dakischen Pfenzennamen, Sophia, έν τή έπετηρίδι τοϋ πανε
πιστημίου Σόφιοτς. Πρόκειται περί τής Γετικής ως θρακικής γλιόσσης δια
λέκτου (Μ.Α.). ·
» Z la ta r sk y . Rodopskiat jonnak Momtschil nevoda (= ό Ροδοπαϊος ήρως
Μομτσίλος, όπλαργηγύς), έν τή Ε.Β.Ι.Β. τ. II Sophia, άναφέρεται ε’ις
τόν XIV αιώνα (Μ. Α.)
» Ν. Βθθβ. Weiteres ilber die Isiatnischen Bauten Adrianopels έν τή Zeitschrift
f. Geschichte dcr Architektur τ. V III 3 εις 4ov σ. 161—169.
»
Αί έπιδρομαί τών Βουλ.γάρων υπό τόν Τσάρον Συμεών καί τά σχετι
κά σχόλια τοϋ Ά ρέθα Καισαρείας έν τοίς «Έλληνικοΐς», Ά θήναι τ. Α'
σ. 337—370
1929 'Η Ταγαροβρεμένη. Ά πό τά u.|u.uhaA παραμύθια τής. Θράκης, συλλογή Ε λ 
πινίκης Σταμούλη Σαραντή. «'Η σύγχρονη σκέψη» Σικάγου τ. Β' άρ. 3]6
σ. 302—3.
» Γ ιά ν ν η Π απαϊω άννου. ’Ηθογραφία (Θρφκιώτικη). Τό παιδί ποΰ θά πιάση
τόπο», έν «Ήμερολογίω». Θεσσαλονίκη 1929 σ. 192-202.
» Κωνστ. Π α παϊω α ννίδου, Βορειοθρακικά. Περί τής έν Μεσημβρίφ καί Άγχιάλίρ τής Βορείου Θράκης Βυζαντινής οικογένειας τών Ινατακουζηνών
έν «Μακεδονικφ Ήμερολογίφ», 1929, Θεσσαλονίκη' σ. 231—235.
» Κ. M ia te w . Keramitschtni fragmenti or Mecembria (=Κεράμεια τεμάχια εκ
Μεσημβρίας) έν τφ Δ.Α.Ι.Β. τ. V σ, 348-355 (Μ.Α.)
»■ G e o r g e S e u r e . Νέος "Ηρως, Κούρος "Ηρως (γαλλιστί) έν R. Ε. G. τ. XLII,
ο.

241-254.
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>» Inscriptions Grecques dn pays des Astiens, svRevue des Etudes Anciennes, τ. XXXI σ, 297—813.
Θ α ν ά σ η Τ ζ η μ ή τ ρ α . Θρακικά διηγήματα, Θεσσαλονίκη ΐ 6ον σ. 187.
Π. Π ετρ ίδου. 'Επιγραφικά έκ Κορνοφωλιάς (Θράκη) έν A. Ε. 1925—192G
σ. 189—190.
Χ ρ ή στου Δ. Κ αράσου. Ή ’Ανατολική Θρφκη, ‘Αθήναν, Στρατιωτική Γεω
γραφία μετά 15 χαρτών σ. 156.
C. K azaro w . Antitschni pametuitsi vif Bulgaria (=άρχαϊα μνημεία εν Βουλ
γαρία). Ε π τά μελέται έν τφ B.S.A.B. τ. II καί έξης, Sophia. Πρόκειται
περί διαφόρων αναγλύφων καί έπιγραφών εύρεθέ,ντων έν Βουλγαρίρ καί.
ιδίως έν Θράκη 1910-1929 (Μ.Α.).
D e tsc h e w . Minaloto na Tschepelare (=:τό παρελθόν τοΰ Τσεπελαριοϋ). Πρό
κειται περί τής ιστορίας τής βουλγαροφώνου μωαμεθανικής κώμης έπί
τής Ροδόπης Τσαπελαριοϋ καί τών ληστρικών ορδών τών Κυρτζαλίδων
1793-1832 Sophie (Μ Α.)
I. P a s to u h o v . Starite Thraki vif Bulgaria (= ο ί αρχαίοι Θράκες έν Βουλγαρίςι) Sophia (Μ. A.)
» Ritnsko vladitschestvo vif Bulgaria (= ή Ρωμαϊκή κυριαρχία έν Βουλγαρίφ, δηλ. έν τή Μοισίρ. καί Θράκη) Sophia (Μ.A.)
R. Popow. Dvistoritsheska Bulgaria (=ή' μέχρι τών Ιστορικών χρόνων Βουλ
γαρία) Sophia. Πρόκειται περί τής παλαιολιθικής καί νεολιθικής έποχής,
καί τών ευρημάτων της έν Βουλγαρίρ, δηλ. Θρρκη καί Μοισία (Μ.Α.)
S. O h ic h c o f. Belomorscata Thrakia (= ή παρά τφ Αίγαίω Θράκη) Plovdiv, έν
πέντε γλώσσαις τ. έ. έν τή Βουλγαρική, Γαλλική, Γερμανική. ’Αγγλική
καί ’Ιταλική. Γίνεται προσπάθεια έν αύτφ όπως άποδειχθή ότι ή Δ, καί
ή Α. Θράκη κατφκεΐτο άπό αιώνων υπό Βουλγάρων (Μ.Α.)!
Α ν δ ρ ο κ λ ή Π ο λ υ μ έ ν ο υ “Εθιμα. Κουφοσάββατο, Λαζαροσάββατο καί Μέγα
σάββατο στή Βίζα. Κούνιες στή Βίζα. Κλήδωνες ή Πρωτογόνατο «Λαο~
γρσφία τόμος I σ. 266-269.
3?. Filow , Tonstatuette der Artemis aus dem sudlichen Thakien (Bull, de Γ
inst. aicheol. Bulg. τ. V), (Μ.Λ.).
N . B ru n o w . Zur Frage nach dem Baustil des Paleologos zeitalters in Konstantinopel, αυτόθι (M.A.).
K. T a o k e n b a rg - Germanische Funde in Bulgarien, αυτόθι. Πρόκειται περί
τών πορπών καί όπλων εύρεθέντων έν Θράκη καί Μοισίςι καί νϋν εύρι■.· μένων έν τοϊς μουσείοις τής Βου?.γαρίας άπό τών αρχαίων χρόνων (Μ.Α.)
Γ. Σ κ α ρ λ ά τ ο υ . ‘Ο βασιλεύς μέ τό άκάνθινον στέμμα. (Περιήγησις βασιλέως
Αλεξάνδρου εις Θράκην) «Πρωία» ‘Αθηνών 30 7]βρίου—4 8]βρίυυ.
Σ π η λ ιο ύ X. Σ α κ ε λ λ α ρ ι ά δ ο υ , άεροπαγίτου, Πόλεις καί θέσμια Θράκης καί
’Ιωνίας έν τή άρχαιότητι μετά γεωγραφικής καί ιστορικής έπισκοπήσεως
καί παραρτήματος τών κυριωτέρων έπιγραφών, τόμ. Α', Θράκη, Άθήναι. σ. 312’
Έ λ π ι ν . Σ τ α μ ο ύ λ η Σ α ρ α ν τ ή - Τά τραγούδι τής ’Αρετής «Έλληνίς» έτος 9ον
σ. 206-208.
Ν ικ ο λ . Β. Π α π π α δ ο π ο ύ λ ο υ . ’Από τύ παρελθόν τής Κεσσάνης (’Ανταποκρί
σεις, έκθέσεις, ε’ιδήσεις) Ά θήναι σ. 130-
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·> Σ ημ ειώ μ α τα διά to χέρι τής Παναγιάς καί τήν περιγραφήν τής ’Αδριανουπόλεως τοΰ επισκόπου ΝαζιανζοΟ σ. 252—253.
» Β. Α. Μ. Διορθωτικά εις έργασίαν Μυστακίδου σ. 254.
* Σ. Σ. Σ. Διορθωτικά εις τά Θρακικά ’Έ θιμα σ. 254.
» Προκήρυξις (V λαογραφικοΰ καί γλωσσικού διαγωνισμού τοΰ Θρακικοΰ κέν
τρου σ. 255,
» Π α ύ λ ο υ Κ α ρ ολίδου. Περί Θρφκών καί Θράκης σ. 261—264.
» De la C oste M e s s e lie re . Άντίτυπον Περινθιακύν ενός χάλκινου τοΰ Η ρ ά 
κλειου σ. 265—273 μετ’ εικόνων.
> Ι ω ά ν ν ο υ Β. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ . Μωσαϊκόν δάπεδον έν Δελειώνες σ. 275-478.
» Σ α μ ίδ ο υ . Έπιγραφαί .Γίνου σ. 279 283.
» Κ. Π α π α ϊ ω α ν ν ί δ ο υ Ό φυσικός λιμήν τής Απολλωνίας Σωζρυπόλεως, πάλαι
καί νΰν 570 π.Χ.—1930 μ.Χ. σ. 284-294.
» ’Αδαμάντιου Τ α μ β α κ ί δ ο υ . ‘Ιστορία των Άρχιγενείων έν Έπιβάταις εκπαι
δευτηρίων σ. 372-386.
» Δ ύ ο π ρ ο ικ ο σ ύ μ φ ω ν α εξ Άδριανουπόλεως σ. 585-6.
» Β. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η , Σύμμικτα λαογρι»φικά σ. 401-413.
» Κωνστ. Ν. Χ α τ ζ ο π ο ύ λ ο υ . 40 Εκκλησιών σύμμικτα λαογραιρικά α. 140-456.
ν Σ η μ ε ι ώ μ α τ α εις διαφόρους μελετάς τοΰ τόμου «Θρακικών» σ. 481—486.
» ‘Αδαμάντιου ’Αδαμάντιου. Βιβλιοκρισία Σπηλιού X. Σακελλαριάδου, Πό
λεις καί θέ.σμια Θράκης κ,ιί Ί (ανίας έν τή άρχαιότητι κτλ. σ. 487-499.
» Μ ν η μ ό σ υ ν α Α. Κουρτίόου υπό Λ. Γρ, Καμπουρογλου Α. Λάμψα καί Γρ. Ξενοπούλου α. 492-506.
» Μ όσ χου Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο υ λ ο υ . Θρακκότικσ τραγούδια σ. 201-206 καί 389-395.
» Π ίναξ Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν κ α ί α ν α λ υ τ ι κ ό ς σ. 506-524.
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1774 I t e r B u d a H a d r in o p o lin anno 1353 exaratum ab Antonio Verantio, mine
prineum in lucem editnm, Veneria 4®.
1837 C. C. B u r m e is t e r . Ueber die tliiakische Pentapolis. έν Zts. f. A. W. IV,
o. 425-428.
1818 J. T. "Woemel. Que tempore apud Aegos pot. Atlieniences a Peloponnesiis
victi sint Φραγκιρούρτη εις 4ov (Β.Α,Μ.).
1876 L. H e u z e y . Note sur le Parthenon de Neapolis en Thrace. Acad.des Inscrip.
3 r III Rev. Crit. No 15 σ. 247.
» F. K anitz. Tumuli in Nord-und Snd-Bulgaria. Mittheilungen der anthropol.
Geselsphaft Wien τόμ. VI σ. 201—204.
1877 F. K anitz. Tumuli in Nord und Sud Bulgarien. Mitteilungen der anthropol.
Gueschaft on, Wien τ. VI.
» It. J. Mose. Under the Balkans: Note ofa Visit to the Distivet of Pliilippopolis in 1876 with Map of the countus abjaecent to Philippopoli and Il
lustration from photograph, London.
* J. G. K o h l.Ueber die Weltstellung Konstantinopels oder uber die Land und
Seewege die Zum Bosporus fiihren, No 1— 9 Das Ausland, N. 48, σ.974977, No 50 σ. 991-997. No 51 0. 1014-1017 N. 52 a. 1033-1035.
1878 H. L u s k e n b a c h . De ovdine rerum a pugna apud Aegospot.commissa usque
ad XXX viros institutos gestar, εν Άργενεοοάτω (Στρασβούργω)(Β.Α.Μ.)
1880 D D io f e n b a c h . Volkerkunde Ostenropas insbesondere d. Haemohalkinsel u.
d. unterem Donaugebiete, 1 τόμος Turkisches Reich. Albanesen, Ulyrien,
Thraker, Griechen. Riimaner. 8 Darmstadt.
1881 C. J ir e c e k . B ie tra g e z u r a n tik e u geographic u n d cpigraphik von B u lg a rie n
und Rumelien (έν Monatsber, Bsrl. Λ,Κ. o. 434-163,
1883 G. GellO- Rhoemetalces I penultimo re di Tracia bron III (Castrovillari 8,
1885 W e S c h k o r p il. Die Thrakische Stadt Beroea (Bski-Zagra). Έφημερις τοΰ
ρωσ. αύεοκρ. ύπ:ουργ. τής Λαϊκής μορφώσεως, ρωο. ’Ιούλιος 3 σ. 339-396.
1891 A: Hock. Der Odrysen-Konig Hebrytelmus Hermes XXVI σ 153—162,
1893 M. C olligixon. Rapport aur les fouilles executees par m.Legrand dsns la vallee de la Toundja en Bulgarie (Tumuli de Ratckolf Tepe et de Metchbar)
(έν C. R. Ac. d ’inscr. a. 81-87.
» F. S d h a f f e r . Archeologische Beobachtungen auf einer Reise im ostb. Thrakieu, έν Oest. Jahresh. VI, Beibl. σ. 61-66.
1907 V, D o b r u sk y . L’ Asklepeion thrace aux sources de Glowa Paneges, (έν Dobensky, Matei'iaux d’ arcbeologie en Bulgarie, VI μέρος σ. 1-87 μετά
πίνακος) βουλγαριατί.
1918 L . M ille tic h · Razorenieto na Thrakysgite Bulgari prez igi3 Godina Sofia.
Ή καταατροφή(;) τών Βουλγάρων Θρακών κατά τό έτος 1913 (Π.Π.)
1920 R. J a n in . La Thrace Byzantine έν Echos d’ Orient τόμ. XIX και XX.
* H. G lu ck Das Hebdomon v. Konstantinopel u seine Reste in Makriko'i έν
Beitr. z. vergleich. Kunstforsclxung r.I. έν Βιέννη (B.A.M,].
1922 B. D ia k o v it c h . Fnnde aus der Nekropole des alten Plovdiv, έν Bull, insf,
arch. bulg. σ. 40—61, βου?.γαριστί.
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Έ ν τφ τελεί τής έκδόοεως τής μικράς ταΰτης Σ υμ β ο λή ς μου εις την
καθόλου Θ ραχιχήν Β ιβ λιο γρ α φ ία ν επαναλαμβάνω δ,τι καί εν τή αρχή
προέλαβον νά υποδηλώσω. Δίδω αφορμήν διά τής εργασίας μου ταΰτης
δπως διά τής γ'ενναιοτέρας εν μέλλοντι συμπράξεως των οίκειοτέρων περί·
τάς βιβλιογραφικά; ερευνάς λογίων, καταστώ ωφέλιμος εις την φίλην πα
τρίδα. Ουτοι έχουσιν ήδη ΰπ’ δ'ψιν τά ύπ’.έμοΰ είρημένα καί άφόβως δΰνανται νά συμπληρώσωσι καί ευχαριστιών τΰχωσιν, Ας έ'πραξεν ό έκ πατρός
φίλος καί έν Θεσσαλονίκη ήδη παραμένων σοφός καθηγητής κ. Β. Α. Μυστακίδης. Ουτος άμα μαθών τήν περί έκδόσεως διάθεσίν μου καί τον προς
τούτο ενδοιασμόν μου, ου μόνον παροόθησέ με εις τήν δημοσίευσιν καί σοφάς
οδηγίας καί σημειώσεις άπέστειλέ μοι, αλλά τελευταίως καί επί μερικών τυ-'*
πογραφικ.ών δοκιμίων συμπαθέστερον ερριψε βλέμμα, αγαστήν, οΰτω φιλαδελφίαν .εις εμέ άποδείξας καΐ πράγμασιν Ιδίαν προς τήν εργασίαν μου
στοργήν. Τψ ευχαριστώ καί πάλιν θερμότατα.
ν Καίτοι περιττόν, ουχ ήττον προσθέτω ότι έν τή Σ υμ β ο λή τάΰτη, ως ό
οικείος αναγνώστης αναγνωρίζει, δεν ελαβον ύπ’ όψιν τάς ’Εγκυκλοπαίδειας
ή τά Λεξικά ήμέτερά τε καί ξένα, ούτε τάς πολύτομους Γεωγραφίας τών
ξένων, έν αΐς ιδιαίτερα εΰρυτατα κεφάλαια περί Θράκης πραγματεύονται,
ούτε τά Σώματα (Corpora) τών Επιγραφών, οΰτε τάς περιηγήσεις καΓ τά
συναφή προς ταΰτας βιβλία ή τά Χρονικά τών διαφόρφν σοφών Εταιρειών
ή Άκαδημιών (Jahsesbericht) καί τάς πολυτίμους σειράς πολλών μεγάλων
περιοδικών κλπ. ’Απαιτείται, χειρισμός ειδικός, εργασία δε πολυχρόνιος διά
τήν περισυλλογήν έκ τών είδικωτέρων περιοδικών καί καταλόγων ακόμη τών
έπί τουτω άρθρων. Ταΰτα ά'λλοις, σοφοΐς δέδοται.
Μ. Α. Σ.

Δ ιο ρ Θ ω τ έ α
Με θ’ όλην τήν καταβληθεΐσαν προσοχήν δέν κατωρθώθη όπως αποφευχθούν
μερικαί εσφαλμένοι καταχωρίσεις. Τούτων τινά σημειοϋνται κατωτέρω. Παρακαλοΰνται δε θερμώς οί εχοντες νά έπιφέρωσι προσθήκας ή διορθώσεις δπως άποστείλωςιν αύτάς είς τό Θρακικόν Κέντρογ διά τόν γράφοντα, δπως καταχωρηθώσιν είς
προσεχή τεύχη.
Σελ. I
στ. 5 κάτοιθεναντί περί ών άνάγνωθι παρ’ ων.
»

»

'

'

»4

»

»

πλήρης

»

πλήρεις.

» VII
Αύτόθ.
»
Σελ. VIII

» 12 άνωθεν » T h .o m e s c h .e k »
Tom aschek.
>ι 20 κάτωθεν » Βελεγράδ© υ »
Β ελεγρ ά δω ν.
» 14
»
Τό 1872 νά μετατειθή έίς στ. 11 κάτωθεν.
* 10 »
» F e r t e d e άνάγνωθι F e s t r e d e .

Αυτόθι

» 3·

.·»

» πρω τύπ«ν

»

π ρ ο τύπ ω ν,

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Σελ. IX στ. 1 άνωθεν αντί W i e s e l n άνάγνωθι
>
Αυτόθι
►20
»
» K aw its
»
>
» 8 κάτωθεν » B e l g r a u d
Σελ. XI
» 9 άνωθεν » M o r d m a n n »
»
» ΧΥ
> 26
»
» .Jeu n n es
Αυτόθι
» 10 κάτωθεν » Σ καλιστή ς
Σελ. XVII » 19
» W ooheue
« 25
» D isse rth tio >
»
» 34
» W ienner
Σελ. XX
» 6 κάτωθεν » K o n n i g s '
>
άντί q u e l q u e
X X III » 22
y>
» Ν ικ ητ.
Σελ. XXIV ,» 29
» X X V III » 5 κάτωθεν » T h r a k i
>·
*
an
>
» S eb in jie
» A lte rtu n κ
» XXXI > 11
» 3 κάτωθεν- » T i i r q u e i

χ ι,ν ίι

W i e s e Ιθγ.
K an itz.
B elg rad . ,
M o rd tm a n n .
Jenenses.
Σκαλωτής.
Y V oohens.
D isse v atio .
W ien er.
K o n ig s
q u elq n es
Ν ικ.
th e a te r
im
S elim je
A lte rtu m
T u rk ei

ΤΟΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑ1Σ
'Η Διευθύνουσα to Θρακικόν Κέντρον Επιτροπή ευχαριστεί πάντας
δσους παρέσχον την πνευματικήν των συμβολήν εις τήν σύνταξιν και εκδοσιν του άνά χεΐρας τεύχους. ’Από τών αρχών τοΰ 1930 παρεκάλεσε διά τού
τύπου και ιδιαιτέρως, τούς κατέχοντας σχετικός ειδήσεις, δπως άποστείλωσιν αύτάς διά νά χρησιμεύσουν εις τήν έκδοσιν τοΰ επί τή έκατονταετηρίδι
τής εθνικής ανεξαρτησίας τεύχους. Δυστυχώς όλίγιστοι παρέσχον τήν συμ
βολήν των.
'
■·■
<
’Ή δη επί τή έκδόσει τοΰ παρόντος παρακαλεΐ τούς έχοντας νά επιφέρωσι παρατηρήσεις ει'τε διορθώσεις είς τυχόν παρεισφρησάσας ανακρίβειας
όπως ευάρεστη θώσι νά άποστείλωσιν αύτάς είς τά γραφεία τοΰ Θρακικοΰ
Κέντρου διά νά συμπεριληφΟώσιι είς προσεχή δηιιοσιεύματα τών Θρακικών, είς τά οποία έκτος άλλων θά δήμοσιευθώσι άρθρα περί τών Ευεργετών
και τών 'Ιεραρχών τής Θράκης, ών τινες μόνον άνεφέρθησαν είς τό κεφάλαιον τών Λογιών.
*Η Διενϋ'ύνουοα ‘Ε π ιτρ ο π ή

x tv n t

Θ Ρ Α κ ί Κ Α

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εις σελ.
»
»
»
»

135 σημ. 2 άντ'ι Τ εργέοζην άνάγνωθι *Α γκώ να.
141 στίχ. 18 » Β ρηγόριος
»
Γρηγόριος.
196 » 2 » καί δζά τον Κουρ ιίδην άνάγ.όιά τόν Κ ονρτίδην
208 » 8 κάτωθεν αντί Α νάπλααιν
»
Δζάπλααιν.
196 Κατά παραδρομήν εσημειώθη δα 6 κ. Περικλής Παπαχριστοδουλου ύπήρςεν επιμελητής συντάξεως των Θρακικών, καθότι
τοτοΰτος ή το ό αδελφός του κ. Πολύδωρος.
» 181 Ό καθηγητής κ. Στίλπων Κυριακίδης δεν ήτο επόπτης των
των Θρακικών, άλλ’ εύγενώς είχε δεχθή όπως άποτελέση μέλος
τής επί τής έκδόσεως των Θρακικών επιτροπής.
» 189 Ό Σηλυβριανος λόγιος ’Αναστάσιος Μιχαηλίδης έξέδιοκεν εν
Κων)πόλει τω 1847 «Στοιχειώδη Γεωγραφίαν μεταφρασθείσαν έκτου Γαλλικού υπό Α. Μιχαηλίδου του έκ Σηλυβρίας Ελληνοδιδασκάλου Χρυσουπόλεως» εί; ΐ6ον σελ. 56.

Η Νίη· τής Άναστάσεως up 1821. 'Ο Μητροπολίτη;

Αγχιάλου Ευγένιος Καραβίας έμψυχιόνει τούς άλλους Ίεράρχας προ τοΰ απαγχονισμού των,
{’Α πό τή ν « κ θεοιν εικόνων. τοΟ 'Ιερ ο ύ ΰ γ ώ ν ο ς το ΰ ζω γράφ ου κ. Ε. Δ οίκα )

Ο επίσκοπος Κίτρους Νικ. Λοΰσης (εκ Στενημάχου) ώς αρχηγός
τής έπαναστάσεως τοϋ 1878 έν Μακεδονία.

| Β Β Β »Ι
W

B

W

J

Σίρραγίς κοινότητος Αίνου 1790,

Ό μικρός Βιζβίζης
(ΜουσεΧον 'Ι σ ιο ρ . κ α ί *ΕΦν, 'Ε τα ιρ ε ία ς. "Ορα σ. 48)

Ζεύγος έπιμανΐκων τοϋ Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως Κυρίλλου μαργαριτοκόσμητον,
έπί του ενός ό Ευαγγελισμός. Εις τάς 4 γωνίας προφηται. ’Επί τοϋ άλλου
ή «πλάσις τοϋ Άδάμ». Είς τάς γωνίας οί αυτοί προφηται.
(Τ αμ εΐον α ντα λλα ξίμ ω ν Κ ο ιν ο τή τω ν)

Μίτρα χοϋ Μητροπολίτου Άδριανουπύλεους Κυρίλλου
άπαγχονισθέντος υπό των Τούρκων τήν 18 ’Απριλίου
1821. Ή επιφάνεια είναι διηρημένη εις 4 ατράκτους,
εις έκάστην άνά μία είκών έκ σμάλτου ενός άσιέρος έκ
μαργαριτών καί περί τούτου τά Χερουβείμ. Εις τήν κο
ρυφήν μέγας άστήρ καί επί τούτου όρθιος σταυρός
έκ'^πολυτίμων λίθων.

Χαιρετισμός τής Δόμνας Βιζβίζη προς τον εις Γαλλίαν άναχωροΰντα υιόν της Θεμιστοκλή
(ΜουσεΧον Ί ο τ ο ρ . καί Ί2ί}ν. Ε τ α ιρ ε ία ς .

'Όρα

σ. 48)
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Δίπλω μα Φιλικής Έ τ α ιρ ε ία ς’ τοϋ Ά ν ι

Β ιΐβ ίζη

(Έκ ιών έγγραφων το° άΥ<Τ>ν°ζ τ ,1ζ ΈΌν. Ριβλιοθήκη;)

Τύ ’Κ.τιτραχήλιον τού Μητουπολί coo ’Λδριανουπολεως ,Κ υ ·
ρϊλλυυ, 11-τu γχονισ ί)ένt ος ύπΰ

τών Τούρκων. 18 Άπρ. 1821.
Εντελώς χρυσοκέντητοι’ μετά
λεπτότατης τέχνης.

Σφραγις οικιστών Θρακών
Σέρβων καί Βουλγάρων

• ("Ορα Ο, 227)
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Λιαβαεήοιυν ποοαωοινής Διοικήοιως Ξουψλίου
1‘Λ π οσ τολή j<. Κ. Κ ονρ Ά δη, δρα 0. 56)

’Ενδυμασία Σουορλίου
(Φ ω το γρα φ ία ν- Κ. Κ ο υρ τίδ η )

Ενδυμασία Ό φ;άκιοϊ Άδριανουπόλεως
(Φα>τογοαφία κ . Δ. Μ ελανείδου)

’Αριστείδης Βαμπάς
‘Ορα σ. 170

fef"

B. A. Μυστακίδης
Διδάσκαλος τής Μεγάλης το.Ο Χρίστου ’Εκκλησίας
■ ",Ορα σ. 183
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