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ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

Α\ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

["Ολοι είχαμε υπόψη ότι στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής του Πόντου 
καί τής Τραπεζούντας είχε εκεί έκδοθεΐ περιοδικό (1916-1917) μέ τον τίτλο 
Οί Κομνηνοί. Υπολογίζεται ότι τό περιοδικό αυτό πολύ λίγοι μετά τό 
1922 είχαν στην κατοχή τους καί ότι ήταν δυνατόν να υπάρχει κάπου σέ 
ιδιώτη ή σέ δημόσια ή ιδιωτική βιβλιοθήκη. Βέβαια σέ μερικά —πολύ λί
γα— βιβλία ή μελέτες άναφέρονται άρθρα του. Όμως μια έπίμονη καί συ
νεχής προσπάθειά μου από τό 1952 να τό άνεύρω στάθηκε ανεπιτυχής. 
Ούτε οί βιβλιοθήκες, δημόσιες καί άλλες στήν "Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, 
ούτε πρόσωπα ποντιακής καταγωγής μου ανακοίνωσαν ότι τό είχαν ή ότι 
τό είδαν. Έτσι από τό 1952 πού τό αναζητώ μέχρι τόν "Ιούλιο τού 1995 οί 
αναποτελεσματικές προσπάθειες μου μέ είχαν σχεδόν πείσει ότι ήταν σχε
δόν ακατόρθωτο να άνεύρω είτε ολόκληρο τό σώμα τού περιοδικού ή καί 
μερικά τεύχη. Αυτή μου τήν άποψη τήν κατέστησε περίπου οριστική ή μαρ
τυρία τού Γ. Ν. Τασούδη, πού είχε έκδώσει τούς τρεις τόμους για τό μη- 
τροπ. Χρύσανθο (βλ. μελέτη μας «Μια νέα πηγή ιστορίας. Οί βιογραφικές 
άναμνήσεις τού μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρυσάνθου. Παρουσίαση καί 
’Αξιολόγηση», σσ. 239-265 τού παρόντος τόμου) καί πού στή σ. 213 στον 
τρίτο τόμο ("Αρθρα καί μελέται Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Αθηνών τοϋ 
από Τραπεζοϋντος 1911-1949 (Βιβλίον Τρίτον). [Επιμέλεια Γεωργίου Ν. 
Τασούδη], Άθήναι 1977) έγραφε: «Μέ μεγάλη δυσκολία κατωρθώσαμε νά 
βρούμε μερικά τών άρθρων του, τα όποια έδημοσιεύθησαν είς τούς «Κο- 
μνηνούς» καί τά όποια καταχωρούμεν».

"Εντούτοις τόν "Ιούλιο τού 1995 ό Πόντιος φίλος κ. Γιάννης Ταϊγανί- 
δης, φιλίστορας καί φιλοπόντιος, μοΰ προσκόμισε τό περιοδικό σέ φωτο
τυπική ανατύπωση σέ δύο τόμους. Ή φωτοτυπική ανατύπωση έγινε από 
τόν κ. Κ. Φωτιάδη, ό όποιος είχε στήν κατοχή του τήν καθαυτό έκδοση. Ή 
έκπληξή μου ήταν μεγάλη γιατί τό περιοδικό μέ τήν ύλη πού περιείχε μπο
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ρούσε νά συμβάλει σέ πολλούς τομείς Ιστορίας τής δράσεως τού μητροπ. 
Χρύσανθού, άλλα καί γενικότερα τής Ιστορίας τού ’Ανατολικού Πόντου καί 
τής Τραπεζούντας στο διάστημα τής ρωσικής κατοχής. Ή πεποίθησή μου 
αυτή μέ οδήγησε, παρά τή μεγάλη έλλειψη διαθέσιμου χρόνου, να διεξέλθω 
κάπως λεπτομερώς τα περιεχόμενα, να τα καταγράψω καί να τα παρου
σιάσω τό συντομότερο δυνατόν. Αυτό γίνεται σήμερα μέ τήν ελπίδα ότι 
καί σ’αυτό τό σημείο θά έχω συμβάλει στήν επιστημονική διερεύνηση τής 
ιστορίας καί τού πολιτισμού των Ελλήνων τού Πόντου. Ευχαριστίες οφεί
λω να έκφράσω τόσο στον κ. Γ. Ταϊγανίδη άλλα καί στον κ. Κ. Φωτιάδη, 
ό όποιος επί τόσα έτη διαφύλαξε τό σπάνιο καί δυσεύρετο αύτό έντυπο].

Λ'. Παρουσίαση, άξίολόγηση

Μνεία τού περιοδικού βρίσκουμε στή «Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τού 
Πόντου» τού Χρ. Μυρίδη, Άρχεΐον Πόντου 10 (1940): Παραπέμπει στο 
περιοδικό για τα βιβλιογραφικά λήμματα τού ’Ισραήλ Βασιλειάδη, τού ’Ιω
άννη Κάλφογλου, τού Έλ. Κούση, τού Θ. Ούσπένσκι, τού Ί. Μηλιόπουλου 
κ.ά., καί ιδίως δίνει στό τέλος του έργου του (σ. 181) πολύτιμη πληροφο
ρία γιά τήν άρχή καί τό τέλος τής έκδόσεως τού περιοδικού. Γράφει: «“ΟΙ 
Κομνηνοί”, έβδομαδιαιον περιοδικόν υπό τού μητροπολίτου Τραπεζοΰντος 
Χρυσάνθου εν Τραπεζοΰντι επί έν έτος, άπό τής 29 Μαΐου 1916 μέχρι τής 
28 Μαΐου 1917». Τα ’ίδια, σχεδόν αυτολεξεί, διαβάζουμε καί στήν «’Εκκλη
σία Τραπεζοΰντος» (Άρχειον Πόντου 4-5 (1933-1935), σ. 17) τού μητροπ.
Χρυσάνθου: «Οί Κομνηνοί, περιοδικόν ίδρυθέν υπό... Έξεδόθη άπό τής.....
1917». Κανείς, όσο γνωρίζουμε, δέ δίνει τήν πληροφορία μέ ποιο τεύχος 
σταμάτησε ή έκδοση τού περιοδικού ούτε καί έμεις μπορούμε νά τό διαπι
στώσουμε, γιατί τό σώμα τού περιοδικού πού έχουμε στά χέρια μας δέν 
είναι πλήρες καί σταματά μέ τό τεύχος άρ. 26 τής 15ης ’Απριλίου 1917.

Άπό τούς ερευνητές, πού παραπέμπουν σέ άρθρα τού περιοδικού, άνα- 
φέρω τό μητροπ. Χρύσανθο, «Ή ’Εκκλησία Τραπεζοΰντος», ο.π.: Στήν άρ
χή τού έργου του στή σ. 4, σημ. 6, άναφέροντας τό άρθρο τού Ί. Σοκο- 
λώφ, γράφει: «Ή Τραπεζοΰς», πού δημοσιεύεται στά ελληνικά «κατά μετά- 
φρασιν έκ τού 'Ρωσσικοΰ εις τό ύπό τού Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος 
Χρυσάνθου έν έτει 1916 ίδρυθέν καί έν Τραπεζοΰντι έκδοθέν περιοδικόν 
“οί Κομνηνοί”...». Σέ πολλές άλλες σελίδες του έργου του τεκμηριώνει τό 
κείμενό του μέ τήν παραπομπή στις μελέτες ’Ισραήλ Βασιλειάδη (σ. 517), 
Ί. Μηλιόπουλου (σ. 444) όπως καί στό άρθρο τού Θ. Ούσπένσκι (σ. 409) 
«Τραπεζουντιακόν χειρόγραφον έν τή δημοσία βιβλιοθήκη τής Πετρουπόλε- 
ως, Οί Κομνηνοί σελ. 515». (Γιά τήν παράλειψη τού ονόματος τού Ί. Κάλ
φογλου βλ. μελέτη μας, «Μιά νέα πηγή ιστορίας ...», ό.π., σσ. 260-261).

Τό σώμα λοιπόν τού περιοδικού πού έχουμε ύπόψη άποτελεΐται άπό τά
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τεύχη 1-21 καί 26 μέ ημερομηνίες 29 Μαΐου 1916 έως 15 Άπρ. 1917. Μέ
χρι λοιπόν τις 28 Μαΐου τού 1917 δέν μπορούμε νά διαπιστώσουμε πόσα 
τεύχη μετά τό 26 έχουν έκδοθεϊ. Κανονικά, αφού το περιοδικό είναι εβδο
μαδιαίο, πρέπει νά έκδόθηκαν δύο ακόμα τεύχη τόν ’Απρίλιο καί τέσσερα 
τό Μάιο. Μά, όπως θά γραφεί πιό κάτω, υπάρχει διπλό τεύχος, τό τεύχος 
28-29. Την ύπαρξη τού τεύχους αυτού μαρτυρούν: ό Γ. Ν. Τασούδης μέ τό 
άρθρο τού Χρυσάνθου, «Ό φανατισμός», πού δημοσιεύθηκε στό τεύχος 
(χωρίς άριθμό) 28 Άπρ. 1917 τού περιοδικού (Άρθρα..., σσ. 261-264) (τό 
άρθρο αυτό άναφέρεται καί άπό τόν Ά. Παπαδόπουλο, «Χρύσανθος ’Αρ
χιεπίσκοπος ’Αθηνών ό άπό Τραπεζοΰντος [1881-1949]», Άρχειον Πόντου 
14 [1950], σ. 25Β,9)· ό Χρ. Μυρίδης μέ όσα λήμματα άναγράφει στη «Συμ
βολή...», π.χ. στό λήμμα Μηλιόπουλος ’Ιωάννης, στον αριθμό ι): «Παναγία 
ή Θεοσκέπαστος, αυτόθι [Οί Κομνηνοί], έτ. 1 [1917], άριθμ. 28-29, σσ. 520- 
526». Έτσι μέ τό άρθρο πού άναφέραμε προηγουμένως τού Θ. Ούσπένσκι 
καί αυτό τού Ί. Μηλιόπουλου γνωρίζουμε ότι τό περιοδικό είχε δημοσι
εύσει καί τό τεύχος 28-29, τό όποιο έφθανε τουλάχιστον στή σ. 526. Επί
σης στά τεύχη μετά τό 26, καί συγκεκριμένα πιθανόν στό 27, πρέπει νά 
έχει δημοσιευθεΐ ή συνέχεια των άρθρων τών Δ. Φυλλίζη («Ή Άγια Σοφία 
μελέτη λεχθεισα έν τω “Θεοφυλακτείψ Νηπιαγωγείψ”, τήν 15ην ’Ιανουάρι
ου 1917», τεΰχ. 26, σσ. 477-479), Ί. Κάλφογλου («Γεωργιαναί ήγεμονίδες έν 
Βυζαντίψ. Μαρία ή Άβασγίς», τεΰχ. 26, σσ. 482-484) καί ’Ισραήλ Βασι- 
λειάδη («Συμβολαί εις τήν άνάλυσιν δημωδών τινων ασμάτων τού Πόν
του», τεΰχ. 26, σσ. 484-488) (γιά τή μελέτη τού Ί. Βασιλειάδη ô Χρ. Μυ
ρίδης, σ. 22, δ), αναφέρει τό τεύχος 27, σσ. 498-500). Στό ίδιο τεύχος 27 
είχε δημοσιευθεΐ καί ή συνέχεια τής μελέτης Έλ. Κούση. 'Όμως ό Μυρί
δης, σ. 74, δ), δέν άναφέρει τό τεύχος άλλά μόνο τή σελίδα 495.

Στή βιογραφία πού συνέγραψε ό Άνθιμος Παπαδόπουλος («Χρύσαν
θος...», δ .π., σσ. 24-27) παραθέτει τούς τίτλους τών δημοσιευμάτων τού μη- 
τροπ. Χρυσάνθου καί άνάμεσά τους καί εκείνων τά όποια δημοσιεύτηκαν 
στό περιοδικό Οί Κομνηνοί. Άπό αυτά σημειώνουμε ότι δέν υπάρχει 
άγνωστο σέ μάς ως προς τόν τίτλο άρθρο τού μητροπ. Χρυσάνθου στό πε
ριοδικό Οί Κομνηνοί.

Έτσι κατά πρώτον μία διαπίστωση: Ό Γ. Ν. Τασούδης δέν άνεύρε στά 
λιγοστά κατάλοιπα τού μητροπ. Χρυσάνθου, εκτός άπό τά άρχειακά έγγρα
φα, τό περιοδικό Οί Κομνηνοί. Γι’αύτό καί ομολογεί αδυναμία νά παρου
σιάσει τά άρθρα τού μητροπολίτη πού δημοσιεύτηκαν σ’αυτό τό περιοδι
κό. Ό X. Μυρίδης όμως, ό όποιος υπήρξε ό πλέον έμπιστος τού μητρο
πολίτη στά μετά τήν κατοχή χρόνια, είχε καταγράψει καί τυπώσει τή βι
βλιογραφία τού Πόντου μέ βάση καί μέ βοήθημα καί τήν «Εκκλησία Τρα
πεζοΰντος». Έκεΐ όμως, στήν «’Εκκλησία Τραπεζοΰντος», δέν υπάρχουν τά 
λήμματα πού ό Μυρίδης άναγράφει στό έργο του στό όνομα Κάλφογλου. 
Άρα έπρεπε, όπως ό Άνθιμος Παπαδόπουλος (γιά τήν άναγραφή τών τίτ
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λων των άρθρων του Χρύσανθού), έτσι καί ô Μυρίδης (για τήν αναγραφή 
των δημοσιευμάτων τοΰ Ί. Κάλφογλου) να είχαν υπόψη τό ίδιο το περιο
δικό ΟΙ Κομνηνοί, όταν ετοίμασαν τα δημοσιεύματά τους. Σέ σχετική 
όμως ερώτησή μου αν τό περιοδικό υπήρχε στή βιβλιοθήκη, τόσο στήν κεν
τρική τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών όσο καί τοΰ Λεξικού (τώρα του Κέντρου 
’Έρευνας Ελληνικής Γλώσσας), ή απάντηση υπήρξε αρνητική. Στό Κέντρο 
αυτό ό ’Ά. Παπαδόπουλος εργαζόταν ώς διευθυντής τό 1949 καί θά ήταν 
πιθανόν να είχε συμβουλευθει στή βιβλιοθήκη του τό περιοδικό Οί Κομνη
νοί. Ή άπορία μου γίνεται μεγαλύτερη γιατί ή ιδιωτική βιβλιοθήκη καί 
τών δύο, τού X. Μυρίδη καί τοΰ ’Ά. Παπαδόπουλου κληροδοτήθηκε στήν 
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, όπου βεβαίως τό περιοδικό Οί Κομνηνοί 
δεν υπάρχει. Ποΰ τό συμβουλεύθηκαν καί οί δύο παραμένει άγνωστο καί 
προβληματικό. Τό ίδιο προβληματικό μένει καί τό γεγονός πώς καί οί δύο 
παραπέμπουν σέ μελέτες πέρα από τό τεύχος 26, τό όποιο έχουμε εμείς 
υπόψη. ’Άρα είχαν χρησιμοποιήσει σώμα τού περιοδικού διαφορετικό από 
τό δικό μας, πού έφτανε τουλάχιστον στό τεύχος 28-29 καί στή σ. 532. (Ό 
"Α. Παπαδόπουλος μνημονεύει στήν Εισαγωγή τοΰ Ιστορικοί) Λεξικού της 
Ποντικής διαλέκτου ότι συμβουλεύθηκε σέ χειρόγραφο τό άρθρο «Τραπε- 
ζουντία διάλεκτος» τοΰ Έλ. Κούση, πού είχε δημοσιευθεΐ σέ πολλές συνέ
χειες στό περιοδικό Οί Κομνηνοί, χωρίς όμως νά άναφέρει τήν έντυπη δη
μοσίευσή του. Άντιθέτως ô X. Μυρίδης αναγράφει τόν Έλ. Κούση καί τα 
δημοσιεύματά του στό περιοδικό Οί Κομνηνοί, ενώ για τό δημοσίευμα «Ή 
Τραπεζουντία διάλεκτος» τοΰ ίδιου συγγραφέα (Μυρίδης, σ. 74, δ) μετά 
τήν παραπομπή στό τεύχος 20 τοΰ περιοδικού αναφέρει πια μόνο σελίδες 
καί όχι τεύχη. ’Ακόμα σημειώνω ότι στα περιεχόμενα τού τεύχους 22, Ισως 
καί τών επομένων, πρέπει νά υπήρχαν οί μελέτες τών Έλ. Κούση, Κύριλ
λου Λαμπριανίδη καί Δ. Φυλλίζη, τμήμα τών όποιων δημοσιεύεται στό 
τεύχος 21. 'Οδηγός κατά κάποιο τρόπο για τόν καθορισμό τοΰ κάθε τεύ
χους θά μπορούσε νά υπάρξει, τουλάχιστον για τό δημοσίευμα τοΰ Έλ. 
Κούση, ή παραπομπή τοΰ Μυρίδη στή μελέτη αυτή (σ. 74, δ), όπου δίνον
ται, όπως είπαμε, μόνο οί σελίδες καί όχι καί τα τεύχη (τα συμπληρώνου
με μέσα σέ παρενθέσεις): 388-389 (τεΰχ. 21), 405-407 (τεΰχ. 22), 433-435 
(τεΰχ. 23), 444-447 (τεΰχ. 24) (οί τρεις αύτές παραπομπές ύποδηλώνουν ή 
ότι ένα από τά τεύχη 22 έως 25 ήταν διπλό ή ότι σέ ένα από τα τεύχη 
αυτά δέ δημοσιεύτηκε ή μελέτη τοΰ Έλ. Κούση) καί στή συνέχεια 475-476 
(πού άντιστοιχούν στό τεΰχ. 26), 495 (στό τεΰχ. 27) καί 516-517 (πού αντι
στοιχούν στό τεΰχ. 28-29).

Μετά άπό αυτούς τούς ερευνητές δέν αναφέρω άλλους, οί όποιοι δυ
νατόν νά έχουν μνημονεύσει τό περιοδικό ή νά τό έχουν αμέσως συμβου- 
λευθεΐ.

Πρέπει εξαρχής νά γράψω πώς έγινε νά έκδοθει ένα παρόμοιο περιο
δικό στήν Τραπεζούντα. Ξέρουμε ότι ό μητροπολίτης Χρύσανθος, όταν
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άνέλαβε το αξίωμά του στήν Τραπεζούντα το 1913, συνάντησε ποίμνιο μέ 
πολύ χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Οί Τραπεζούντιοι δέν έδειχναν νά έχουν 
πνευματικά ενδιαφέροντα. Ό μητροπολίτης ίδρυσε μια λέσχη, στήν οποία 
έκαναν ομιλίες άλλοι όπως καί ό ίδιος. Ξέρουμε άκόμη ότι προσπάθησε νά 
δημιουργήσει ένα κοινό πού νά δέχεται τή δημοτική γλώσσα, νά παραδέχε
ται τή λογοτεχνία, νά γοητεύεται άπό τήν ποίηση. Έτσι δέ φαίνεται καθό
λου περίεργο ούτε μάς αίφνιδιάζει ή έκδοση τού περιοδικού, όπως Οί Κο
μνηνοί, στά χρόνια τής ρωσικής κατοχής, όπόταν είχαν παύσει οί καταπιέ
σεις καί οί δεσμεύσεις στή δράση των ραγιάδων Ελλήνων. Τί λοιπόν τό 
φυσικότερο ô μητροπολίτης Χρύσανθος νά προβει στήν έκδοση αύτοΰ τού 
περιοδικού; "Ομως εδώ συνέβη τό ίδιο πού στά 1927 συνέβη καί μέ τήν 
ίδρυση τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών. Τό 1958 ό Θ. Θεοφύλακτος, ό 
γιατρός, στό βιβλίο του Γύρω στήν άσβεστη Φλόγα, ο. 45, έγραφε: «Λη
σμόνησα νά πώ, πώς έξω άπό τά άλλα στήν Τραπεζούντα, τον καιρό τής 
Ρωσσικής κατοχής μαζί μέ άλλους θέλησα νά βγάλω ένα περιοδικό. Ζήτη
σα τή γνώμη τού μητροπολίτη. Τό ώνόμασε Οί Κομνηνοί. Καί έγραφε στό 
έξώφυλλο: Πυονοία τοϋ Μητροπολίτου. Ή χρηματοδότησή του ήταν άπό 
μένα. ’Αλήθεια είναι πώς πάντα ήθελα νά μή φαίνομαι, γιά νά μή βρώ καί 
άντιδράσεις στό έργο, πού άφωροΰσε άνωτέρους σκοπούς. Αύτόν τύν κα
νόνα τήρησα πάντοτε...».

Βλέπουμε λοιπόν άπό τό κείμενο αύτό τού Θεοφύλακτου ότι, όπως καί 
στήν ίδρυση τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών [βλ. X. Μυρίδη, «Είκο- 
σιπενταετηρίς τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών 1927-1952», Άρχείον 
Πόντου 17 (1952), σσ. 3-14 (ιδιαιτέρως σ. 6 καί 10) καί Θεοφύλακτου, 
Φλόγα, σσ. 405-406, τις έπιστολές πού άντήλλαξε ό Θεοφύλακτος μέ τόν 
τότε γενικό γραμματέα τής Επιτροπής Ποντιακών Μελετών Όδ. Λαμψίδη, 
σχετικά μέ τήν πρωτοβουλία γιά τήν ίδρυση τής Επιτροπής Ποντιακών 
Μελετών, καί Όδ. Λαμψίδη, «Ή Επιτροπή Ποντιακών Μελετών καί ή 
συμβολή αύτής εις τήν έπιστημονικήν έρευναν τού ελληνικού Πόντου», 
Ποντιακή Στοά (1971), σσ. 15-16)], αύτός ύπήρξε ό πρώτος πού σκέφθηκε 
καί χρηματοδότησε τήν έκδοση τού περιοδικού. Ώς προς τή διαβεβαίωση 
ότι στό έξώφυλλο έγραφε Προνοία τοϋ Μητροπολίτου αύτό δέν είναι ορ
θό, γιατί στό σώμα πού έχουμε σέ κανένα τεύχος του δέν ύπάρχει τέτοια 
άναγραφή. Έκει γράφεται: Έβδομαδιαΐον περιοδικόν ίδρυθέν υπό τής Α.Σ. 
τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου. Δέ γνωρί
ζουμε άπό πού ό Θ. Θεοφύλακτος πήρε τήν πληροφορία του, έκτος εάν 
ύπήρχε καί δεύτερο άλλο έξώφυλλο. Τού τεύχους 3 έξώφυλλο σέ φωτοτυ
πία έχει δημοσιευθεΐ στό βιβλίο Άρθρα..., σ. 215 καί πιστοποιεί ότι δέν 
ύπάρχει παρόμοια άναγραφή.

Τό σώμα τού περιοδικού Οί Κομνηνοί, τό όποιο έχουμε ύπόψη άποτε- 
λεΐται άπό τά τεύχη 1-21 (29 Μάίου 1916-4 Φεβρ. 1917) καί 26 (15 Άπρ. 
1917). Άπό τήν άναγραφή τού μητροπ. Χρυσάνθου («’Εκκλησία Τραπε-
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ζοΰντος», σ. 17) και Μυρίδη («Συμβολή», σ. 181) βλέπουμε ότι το περιο
δικό έπαυσε τήν έκδοσή του στις 28 Μαΐου 1917, δέ μαθαίνουμε όμως 
ποιο ήταν τό τελευταίο τεύχος. Πάντως θά ήταν ένας αριθμός υστέρα από 
τό τεύχος 28-29, όπου είχαν εκτυπωθεί καί οί μελέτες του Ί. Μηλιόπου- 
λου, «Ή Παναγία ή Θεοσκέπαστος», σσ. 525-526, τού Έλ. Κούση, «Τραπε- 
ζουντιακή διάλεκτος», σσ. 516-517, του Ίσρ. Βασιλειάδη, «Συμβολή είς τήν 
άνάλυσιν δημωδών ασμάτων του Πόντου», σσ. 527-532. Σημειώνουμε ότι 
τό τεύχος 26 τελείωνε με τή σ. 488, τό τεύχος 27 μετά τη σ. 495 καί τό 
τεύχος 28-29 μετά τή σ. 532.

Προβαίνουμε λοιπόν στή δημοσίευση τών περιεχομένων τού περιοδικού 
Οί Κομνηνοί, άν καί στο σώμα τού περιοδικού πού διαθέτουμε λείπουν 
οκτώ έως έννέα τεύχη, γιατί θεωρούμε αναγκαίο καί σκόπιμο νά είσαχθούν 
στήν ελληνική βιβλιογραφία τά περιεχόμενα τού περιοδικού. Μέ τή δημοσί
ευση επιθυμούμε ακόμα νά υπάρξει μία πρόσκληση καί ένα κίνητρο γιά 
όσους έχουν στήν κατοχή τους τό σώμα τού περιοδικού σέ πλήρη μορφή 
νά τό παρουσιάσουν ώστε νά όλοκληρωθεΐ ή αποτίμηση τής προσπάθειας 
πού έκανε στήν Τραπεζούντα ό Ελληνισμός τού Πόντου κατά τή ρωσική 
κατοχή.

Τό περιοδικό είχε εξώφυλλο, όπου κάτω από τόν τίτλο ΟΙ ΚΟΜΝΗ- 
ΝΟΙ ήταν γραμμένο:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΙΔΡΥΘΕΝ

ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Σ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΔΙΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Οί διαστάσεις του ήταν περίπου 0,29x0,20 έκ. Τό εσωτερικό εξώφυλλο είχε 
τήν ίδια διάταξη μέ τό έξωτερικό εξώφυλλο, άλλα στό μέσον τής σελίδας 
καί στό δεξιό άκρο άνάμεσα σέ δύο όριζόντιες παράλληλες γραμμές 
υπήρχε απόσπασμα από τήν Πολιτεία τού Πλάτωνα (VIII 549b): Διά τό 
άπολειφθηναι τον άρίστου φύλακος. - Τίνος; ft δ’δς ό Αδείμαντος. Λό
χου, ήν δ’εγώ, μουσική κεκραμένου, δς μόνος έγγενόμενος σωτήρ αρετής 
διά βίου ένοικεϊ τφ εχοντι.

Πλάτων Πολιτεία

’Από τό τεύχος 9 (20.8.1916) καί ύστερα έπάνω δεξιά στό εξώφυλλο γρά
φεται δίλεξη έκφραση στά ρωσικά: «άδεια λογοκρισίας»· δέν υπάρχει όμως 
στό τεύχος 26 (15.4.1917).

Στήν πρώτη σελίδα τού κάθε τεύχους, κάτω άπό τόν τίτλο Οί Κομνη
νοί, αναγράφονται τά περιεχόμενα. Μερικές φορές τά περιεχόμενα δέν πε
ριλαμβάνουν όλα τά δημοσιευμένα άρθρα. Έτσι στό τεύχος 1 λείπει άπό 
τά περιεχόμενα τό δημοσίευμα μέ τίτλο «Χρονικά» πού περιλαμβάνει διά
φορα γεγονότα, επισκέψεις έπισήμων προσώπων κ.λπ. Ό τίτλος ΟΙ KO-
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ΜΝΗΝΟΙ γράφεται καί σέ κάθε σελίδα ώς έπίτιτλος, ενώ στο τέλος κάθε 
τεύχους με κεφαλαία γράμματα ΕΚ ΤΟΥ ΤΥΠΟΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Ή άναγραφή αυτή παραλείπεται στά τεύχη 8, 9, 10, 11, 12, 19, ενώ σέ 

σπάνιες περιπτώσεις, όπως στο τεύχος 13 τής 15.10.1916, όπου ή δημοσι
ευόμενη ύλη δέν αφήνει αρκετό χώρο, σημειώνεται μόνο ΤΥΠΟΙΣ Μ1ΧΑ- 
ΗΑΙΑΟΥ.

Πριν παραθέσουμε τα τεχνικά δεδομένα πού αφορούν στο ευρετήριο 
καθ’ύλην —περιλαμβάνει μόνο όσα περιέχονται μέσα σέ τετράγωνες αγκύ
λες καί κατ’έξαίρεσιν τα «χρονικά»— καί στο χαρακτηρισμό τών περιεχο
μένων άρθρων, πρέπει να διασαφήσουμε γιά τούς αναγνώστες καί χρήστες 
τού δημοσιεύματος μας ορισμένους όρους καί χαρακτηρισμούς, πού σημει
ώνουμε γιά τα καταγραφόμενα άρθρα. ’Ακολουθούμε τό ίδιο περίπου σύ
στημα, τό όποιο χρησιμοποιήσαμε καί κατά τήν παρουσίαση τών περιεχο
μένων τού περιοδικού Ποντιακά Φύλλα (Όδ. Λαμψίδου - Α. Ραζή, «Πίναξ 
περιεχομένων τού περιοδικού “Ποντιακά Φύλλα” (1936-1940)», Αρχεΐον 
Πόντου 32 (1972-1973), σσ. 43-125). Ή πρώτη σκέψη, μετά κάθε τίτλο άρ
θρου να άκολουθήσει ολιγόστιχη περιληπτική ανάλυση, αποβαίνει πολλές 
φορές δυσχερής ή, όρθότερα, αδύνατη.

Τά κύρια άρθρα τού μητροπολίτη Χρυσάνθου χαρακτηρίζονται μέ τή 
λέξη κηρυγματικό, άκολουθουμένη μέ άλλη λέξη, όπως θρησκ(ευτικό), 
κοινωνικό), έάνάκό) ή επίκαιρο, οσάκις τό κύριο άρθρο κατά βάση θρη
σκευτικό αφορά στο θρησκευτικό κήρυγμα, περιέχει όμως αφορμές γιά 
προτροπή καί νουθεσία είτε μέ σκοπό εθνικό ή κοινωνικό. Καί σέ άλλο 
δημοσίευμα («Γ. Σκληρός καί μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος Φι
λιππίδης», Τά Ιστορικά, τόμ. 12, τεύχ. 23, Δεκέμβριος 1995, σσ. 351-368) 
έχουμε αναγράψει ότι ό μητροπ. Χρύσανθος πολλές φορές γιά τή συγ
γραφή κυρίων άρθρων στό περιοδικό Οί Κομνηνοί (Κ) χρησιμοποίησε λι
γότερο ή περισσότερο αποσπάσματα άπό τά δικά του κύρια άρθρα τής 
Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας (ΕΑ), εκθέτοντας πολλές φορές τά ίδια θέματα 
καί προβλήματα καί στά δύο περιοδικά. ’Αναγράφουμε παρακάτω σχεδόν 
όλα τά παράλληλα κείμενα:

Κ 3 (18.6.1916) «Ή κρίσις», ΕΑ 31,37 (17.9.1911) «Θρησκευτική κρί- 
σις έν Εσπερία»' Κ 4 (25.6.1916) «’Αλληλεγγύη καί Σύνδεσμοι» [άντί γιά 
υπογραφή τρεις αστερίσκοι σέ τριγωνικό σχήμα], ΕΑ 33,1 (5.1.1913) «Σύλ
λογοι καί Σύνδεσμοι»· Κ 6 (9.7.1916) «Τά Γυμνάσια καί ή ελληνική γλώσ
σα», ΕΑ 31, 33 (20.8.1911) «Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος καί ή Ελληνική γλώσ
σα»· Κ 8 (4.8.1916) «Συντηρητικότης καί πρόοδος», ΕΑ 32, 25 (16.6.1912) 
«Ή έναρμόνισις τής βυζαντινής μουσικής υπό τού καθηγητού Σ. Σταματιά- 
δου» [ό μητροπολίτης Χρύσανθος γράφει τό εισαγωγικό σημείωμα στήν 
όμιλία τού Σ. Σταματιάδη πού δημοσιεύεται σέ τρεις συνέχειες στήν ΕΑ]· 
Κ 11 (17.4.1916) «Τό θρησκευτικόν αίσθημα καί ή κοινωνία», ΕΑ 32,16
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(15.4.1912) καί 32, 17 (21.4.1912)· Κ 13 (15.10.1916) «Κλήρος καί λαός», 
ΕΑ 33, 46 (3.11.1912), 33, 47 (10.11.1912), 33, 51 (8.12.1912) «Ό κλήρος»· Κ 
17 (10.12.1916) καί 18 (24.12.1916) «Αί άριστοκρατίαι», ΕΑ 32, 2 (7.1.1912) 
«Ή έν Κίνμ έπανάστασις καί ή κυκλοφορία των αριστοκρατιών»· Κ 28-29 
(28.4.1917) [Άρθρα..., σσ. 261-264] «Ό φανατισμός», ΕΑ 32 (7.4.1912) «Άν- 
τιθρησκευτικός φανατισμός έν Γαλλίμ»· ακόμη αντιγράφει αυτολεξεί καί 
όμοιοτίτλως Κ 15 (13.11.1916) «Ιωακείμ ό Γ », ΕΑ 33, 48-49 (19.11.1912) καί 
Κ 18 (24.12.1916) «Χριστός γεννάται» καί ΕΑ 33, 53 (22.12.1912).

Επίσημα: έγγραφα, τηλεγραφήματα, προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις καί 
προπόσεις επίσημων προσώπων (Ρώσων) καί του μητροπ. Χρύσανθού.

Λογοτεχνία: λογοτεχνικά κείμενα, πεζά ή ποιητικά τής νέας ελλη
νικής ή καί ξένης λογοτεχνίας σέ ελληνική μετάφραση. Στό χαρακτηρισμό 
λογοτεχνία προστίθεται ό χαρακτηρισμός ποίηση ή διήγημα καί άκολουθεΐ 
ό συγγραφέας του λογοτεχνήματος.

Ιστορία: μελέτες άναφερόμενες στήν ιστορία. Στό χαρακτηρισμό ιστο
ρία προστίθενται οί λέξεις λαών Καυκάσου, Βυζαντίου, Πόντου, Τραπε- 
ζούντας, Μεγάλων Κομνηνών.

Ιατρική: Μελέτες πού άναφέρονται στήν κοινωνική ιατρική, καί ειδι
κότερα σέ έπιδημίες, όπως ό τύφος ή ή χολέρα.

Χημεία: Υπάρχουν καί μελέτες πού έκλαϊκεύουν ορισμένες μεθόδους 
πού χρησιμοποιεί ή τεχνική μέ βάση τήν πρόοδο τής Χημείας. Μιά μελέτη 
άναφέρεται ρητά στό χαρακτηρισμό Αλχημεία.

Χρονικά: Σχεδόν σε κάθε τεύχος (Χρονικά δέν ύπάρχουν στά τεύχη 4 
[25.6.1916], 12 [1.10.1916], 18 [24.12.1916], 21 [4.2.1917] καί 26 [15.4.1917]) 
τού περιοδικού στό τέλος κάτω άπό τον έπίτιτλο Χρονικά πληροφορείται 
τό άναγνωστικό κοινό γιά γεγονότα ή έκδηλώσεις πού έγιναν ή πού θά γί
νουν. Στις περισσότερες φορές γιά κάθε γεγονός ή έκδήλωση ύπάρχει μερι- 
κότερος έπίτιτλος, μερικές φορές όμως άπλώς καί μόνο μέ άλλαγή παρα
γράφου χωρίζονται τά διάφορα μεταξύ των γεγονότα. Γι’αυτό τό χαρακτη
ρισμό Χρονικά άκολουθεΐ αύξανόμενος άριθμός καί έάν ύπάρχει τίτλος 
γράφεται αύτός, άν δέν υπάρχει, τότε καταγράφεται τίτλος εκ τών συμ- 
φραζομένων. Μερικές φορές έντός άγκύλης άναλύεται μέ ελάχιστες λέξεις 
τό άναγραφόμενο γεγονός ή ή έκδήλωση. ’Έχουμε τήν άποψη ότι τά Χρο
νικά γράφονται είτε άπό τόν ίδιο τό διευθυντή τού περιοδικού, τό μητροπ. 
Χρύσανθο, είτε μέ τήν έποπτεία καί έγκρισή του. ΓΡαύτό τού άποδίδουμε 
τήν πατρότητά τους.

Οί άλλοι χαρακτηρισμοί είναι ευνόητοι καί δέ χρειάζονται εισαγωγική 
διασάφηση.

Μέ πλάγια στοιχεία σημειώνονται όλα τά παραθέματα (ονόματα συγ
γραφέων, τίτλοι άρθρων κ.λπ.), σέ τετράγωνες άγκύλες οί δικοί μας χαρα
κτηρισμοί κάθε άρθρου, σέ γωνιακές άγκύλες ή περίληψη κάθε άρθρου καί 
τυχόν συμπλήρωση όνόματος συγγραφέα ή τίτλου (στήν τελευταία περί-
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πτώση οί εντός τής αγκύλης λέξεις φυσικά μέ πλάγια στοιχεία). Παντού 
στα κύρια ονόματα διατηρούμε τή γραφή τού εντύπου.

’Αξιολόγηση των περιεχομένων τού περιοδικού. Άς μή λησμονούμε ότι 
τό εβδομαδιαίο αυτό περιοδικό έκδίδεται στήν περιφέρεια τής περιοχής 
τού Ελληνισμού μέσα σε πολύ δυσχερείς περιστάσεις, όπου ή διαρκής με
τατόπιση πληθυσμών άπό τό εσωτερικό προς τόν παραλιακό Πόντο καί ή 
μετανάστευση τών Ελλήνων Ποντίων προς τις περιοχές τής ρωσικής επι
κράτειας δέν έπέτρεπαν στό ελληνικό κοινό να ένδιαφέρεται —καί αύτό 
ήταν ένα διαρκές παράπονο τού μητροπ. Χρυσάνθου— γιά πνευματικότε- 
ρες εκδηλώσεις καί ενέργειες. Εντούτοις τό περιοδικό Οί Κομνηνοί μέ τήν 
ύλη πού περιέλαβε στις σελίδες του προσέφερε καί προσφέρει πολλά καί 
αξιόλογα καί στά χρόνια τής έκδόσεώς του στό αναγνωστικό κοινό καί με
ταγενέστερα, ιδιαιτέρως στους Ιστορικούς τών Ελλήνων τού Πόντου. Πα
ρέχει πολύτιμες πληροφορίες γιά τή ζωή καί τή δράση τόσο τού μητροπ. 
Χρυσάνθου καί τής κοινότητας τής Τραπεζούντας όσο καί γενικότερα γιά 
τήν περίοδο τής ρωσικής κατοχής στά χρόνια 1916-1917 στούς φιλίστορες 
ερευνητές. Σημαντικά είναι τά άρθρα τού μητροπ. Χρυσάνθου γιά τήν 
έκφραση τών ιδεών του όπως σημαντικά είναι καί τά δημοσιεύματα τού Έ. 
Κούση γιά τήν ποντιακή διάλεκτο, καί έκεΐνα τού ’Ισραήλ Βασιλειάδη, τού 
Ί. Κάλφογλου, τού Ί. Μηλιόπουλου γιά τήν έρευνα τής Ιστορίας καί τού 
πολιτισμού τού Πόντου στις διάφορες περιόδους τής ζωής του. Δέ θέλω να 
αποσιωπήσω τήν τεράστια προσπάθεια πού κατέβαλε τό περιοδικό γιά να 
κάνει γνωστά καί αποδεκτά τά λογοτεχνικά δημιουργήματα τής νεότερης 
Ελλάδας. (Βλ. Όδ. Λαμψίδη, «Συμπληρωματικά γιά τόν ’Αρχιεπίσκοπο 
Χρύσανθο», Νέα Εστία, τόμ. 138, τεΰχ. 1638 (1.10.1995), σσ. 1312-1313). 
’Εκείνα όμως, γιά τά όποια τό περιοδικό είναι πηγή άμεση, είναι τά δημοσι
ευμένα επίσημα έγγραφα, προσφωνήσεις, αντιφωνήσεις καί προπόσεις μέ τήν 
ευκαιρία τής σφίξεως επίσημων Ρώσων στήν Τραπεζούντα ή τής συναν- 
τήσεώς τους μέ τό μητροπ. Χρύσανθο. (Γιά τά Ιδια γεγονότα ό αναγνώστης 
πρέπει να συμβουλευθει τις Βίογραφιχές :Αναμνήσεις καί τήν «Εκκλησία 
Τραπεζοΰντος» τού μητροπ. Χρυσάνθου καί τή μελέτη μας, «Μιά νέα πηγή 
Ιστορίας...», ό.π., σσ. 262-264). Τό ίδιο όμως πρέπει να πούμε γιά τις προ
σπάθειες πού καταγράφονται στό περιοδικό γιά τήν περίθαλψη τών προσφύ
γων καί τών μετακινουμένων Ελλήνων Ποντίων στά δύσκολα αυτά χρόνια.

Μέ λίγα λόγια μέσα στήν πολεμική τότε ατμόσφαιρα ή έκδοση ενός πε
ριοδικού πού είχε αρκετή απήχηση στό αναγνωστικό κοινό είναι άξιο επαί
νου καί γι’αυτό τό ίδιο τό περιοδικό άλλα καί γι’αυτούς —καί μεταξύ 
αυτών γιά τόν πρωτεργάτη τό μητροπολίτη Χρύσανθο— πού εργάστηκαν, 
συνεργάστηκαν καί στήριξαν τήν έκδοση καί τή διάδοση τού περιοδικού. 
Καί, όπως γράφεται καί στό οπισθόφυλλο τού εξωφύλλου σέ δύο τουλάχι
στον τεύχη (τεύχος 19 [7.1.1917] καί 21 [4.2.1917]), τά έσοδα άπό τό πε
ριοδικό προορίζονταν γιά τήν καλύτερη όργάνωση τής δημοτικής βιβλιοθή
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κης στήν Τραπεζούντα. Οί άνθρωποι αυτοί, Έλληνες τού Πόντου, χωρίς 
νά τό ξέρουν εβεβαίωναν μια μακραίωνη κληρονομιά στήν απόμακρη πε
ριοχή όπου ζοΰσαν. Καί εμείς, τώρα υστέρα άπό τόσα χρόνια, για όλους 
αυτούς πού μένουν στή σιωπή ψιθυρίζουμε μαζί μέ τόν ποιητή: «Κανείς 
δέν τούς θυμάται. Δικαιοσύνη».
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Β'. Περιεχόμενα περωδίκοϋ ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

εξώφυλλο
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ 

ΕΒΑ ΟΜΑΑΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΝ 
ΙΑΡΥΘΕΝ

ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Σ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Έτος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τη 29η Μαΐου 1916 Αριθμ. 1 
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ 

ΕΒΑΟΜΑΔΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ 
ΙΑΡΥΘΕΝ

ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Σ. ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 
ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

Δεξιά ανάμεσα σέ δύο παράλληλες ευθείες γραμμές:

Διά το άπολειφθήναι τον άρίστον φύλακος. — Τίνος; fi δ’δς ό 
Αδείμαντος. Λόγον, ήν δ ’ εγώ, μονσική κεκραμένον, δς μόνος 

έγγενόμενος σωτήρ άρετής διά βίον ένοικεΐ τφ εχοντι. 
(Πλάτων Πολιτεία) <VIII 549b>

έσω εξωφύλλου λευκό
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, ο. 1 

Περιεχόμενα, σ. 1

Ή Πεντηκοστή, νπό τοϋ Τραπεζοϋντος Χρνσάνθον. — Ή Αγία Σοφία, 
νπό Χ.Φ. — Ό Τάφος Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, νπό Ν. Βασιλειάδον. 
— Ή τύχη τής Θράκης, νπό Γ. Βιζνηνοϋ. — Avo ιστορικοί σταθμοί 1461 
καί 1916, νπό Ισραήλ Ε. Βασιλειάδον.

1. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Ή Πεντηκοστή, σσ. 1-2 [κηρυγματικό 
θρησκ.].

2. Χ.Φ. <= Χρύσανθος Φιλιππίδης>, Ή Αγία Σοφία, σσ. 2-3 [τέχνη Βυ
ζαντίου, 'Αγία Σοφία, εντυπώσεις].
<Έντυπώσεις άπό τήν τεχνική καί άρχιτεκτονική τής εκκλησίας. -Πα
ράδοση για το Μωάμεθ Β ' για τη μόλις κατακτηθείσα εκκλησία. - Πα
ράδοση γιά τήν ημιτελή λειτουργία όταν καταλήφθηκε ή Κωνσταν
τινούπολη. - Στήν άρχή τού άρθρου τρία πεντάστιχα τού ’Ιωάννη Κα- 
ρασούτσα Καί σν ώς ελθη ό τεθείς.../ τοϋ Αρχαγγέλον γέλως>.
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3. Νικόλαος Βασιλειάδης, Ό τάφος Κωνσταντίνον Παλαιολόγον, σσ. 3-4 
[λαογραφία, παραδόσεις για τον τάφο του Κ. Παλαιολόγου].
<Ποΰ ήταν ό τάφος τοΰ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου; Διάφορες έκδο- 
χές>.

4. Γεώργιος Μ. Βιζυηνός, Ή τύχη τής Θράκης, (υπότιτλος): Ή έπαΐτις 
τής Βιζύης, σσ. 5-6 [λογοτεχνία, ποίηση, Γ. Βιζυηνός],
<Όλιγόστιχη εισαγωγή· πληροφορίες για τήν έρήμωση τής Θράκης από 
τούς Βουλγάρους καί τούς Τούρκους· αναδημοσίευση τού ποιήματος 
τοΰ Γ. Βιζυηνού, Τής Θρμκης τά βουνά πολλά, /.../ ποϋ μ’έχουν σκο
τωμένα

5. <Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης>, Δύο ιστορικοί σταθμοί 1461 καί 1916, σσ. 
6-8 [Ιστορία Βυζαντίου, Πόντου, Τραπεζούντας],
<Άναδρομή στήν ιστορία τής περιοχής τής Τραπεζούντας από τούς 
αρχαιότατους χρόνους, τούς αρχαίους χρόνους, βυζαντινούς. - Θεόδω
ρος Γαβράς καί Τραπεζούντα. - Λατίνοι στήν Κωνσταντινούπολη;». 
ΓΕπεται συνέχεια).

6. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 8.
<Άμέσως πριν από τά Χρονικά, μέ μαύρα τυπογραφικά στοιχεία δη
μοσιεύεται ή είδηση ότι ό ρωσικός στρατός διέσπασε τόν εχθρό στό 
αύστρο-γερμανικό μέτωπο>.
(1) <Κυριακή 29 Μαΐου, τής Πεντηκοστής, άρχιερατικό μνημόσυνο για 
τούς πεσόντες στήν άλωση τής Κωνσταντινουπόλεως καί για τούς Ρώ
σους πού έπεσαν στον πόλεμο>.
(2) <Έπιτροπής Προσφύγων δράση, εισφορές δωρεές>.
(3) <’Άφιξη των καθηγητών Ούσπένσκη καί Σσμίθ για τή διατήρηση 
καί αποκατάσταση των αρχαίων μνημείων τής Τραπεζούντας>.
(4) <Έπίσκεψη τού Ρώσου στρατηγού Βλαδίμηρου Γεωργ. Γάδων, υπα
σπιστή τοΰ Τσάρου, καί τοΰ πρίγκηπα Βλαδίμηρου Γαλλιτσίνη, ύπα- 
σπιστή τοΰ Μ. Δούκα Νικολάου Νικολάεβιτς, στό μητροπολίτη Χρύ
σανθο.

"Ετος Λ'. Έν Τραπεζοϋντι, τή 11η ’Ιουνίου 1916 ΆριΟμ. 2
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 11 

Περιεχόμενα, σ. 11

Τηλεγραφήματα τής Α.Α. Υψηλότητας τού Μ. Δουκός Νικολάου Νικολάε- 
βιτς προς τήν Α.Σ. τόν Μητροπολίτην Τραπεζοϋντος. — Δόγος τής Α.Σ. 
τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου, εκφωνηθείς 
κατά τήν 29ην Μαΐου. — Σ’ένα δένδρο, ποίημα υπό Κωνσταντίνου Χα-
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τζοπούλου. — Δύο ιστορικοί σταθμοί, υπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδον (καθηγη- 
τοϋ). — Υγιεινή τών ατόμων καί συνοικισμών, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτον, 
(ίατροϋ). — Χρυσός άπό τήν θάλασσαν, ύπό Φ. Χειμωνίδου, (καθηγητοϋ). — 
Διηγήματα. — Χρονικά.

7. Τηλεγραφήματα < Μητροπολίτη Χρυσάνθου καί Μεγάλου Δούκα Νικο
λάου Νικολάεβιτς>, σ. 11 [επίσημα].

8. Λόγος επιμνημόσυνος ρηθείς τή 29 Μαΐου υπό τής Λ. Σ. τοϋ Μητρο
πολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου Κυρίου Χρυσάνθου, σσ. 12-14 [έπετεια- 
κό, εθνικό].
<έπετειακό: Οί ύστατοι αγώνες τής Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντί
νου Παλαιολόγου. — Αίτια παρακμής τής Κωνσταντινουπόλεως. — 
Νουθεσίες προς τούς νεότερους. — Στή σ. 14 μέσα στό κείμενο ο στί
χος του Βαλαωρίτη αν είμαι Χάρος χαλαστής είμαι καί Χάρος πλά- 
στης>.

9. <άνυπόγραφο> <Μητροπολίτης Χρύσανθος>, (Εισαγωγικό), σ. 14 [λο
γοτεχνία, ποίηση, Κ. Χατζόπουλος],
<Είσαγωγικό για τις συνθήκες κάτω άπό τις όποιες ό ποιητής Κ. Χα
τζόπουλος συνέθεσε τα ποιήματα Σ’ενα δένδρο καί Στό ίδιο δένδρο. 
Ό ποιητής καί ένας φίλος αναπαύονταν κάτω άπό τό δέντρο. Τό επό
μενο θέρος τό άντίκρυσαν κομμένο>.
(Γιά τό 9 καί 10 βλ. Νέα Εστία, τόμ. 137, τεΰχ. 1629 καί τόμ. 138, 
τεΰχ. 1638 (1995), σσ. 661-668 καί 1312-1313).

10. <Κ. Χατζόπουλος>, Σ’ενα δένδρο (Σέ θωρώ...), Στό ίδιο δένδρο (Καί 
ξανάρθα...), σσ. 14-16 [λογοτεχνία, ποίηση, Κ. Χατζόπουλος],
(Πρώτη γραφή τού ποιητή βλ. Νέα Εστία, δ.π., σσ. 666 καί 1312-1313).

11. < Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης>, Δύο ιστορικοί σταθμοί 1461 καί 1916, σσ. 
16-18 (συνέχεια εκ τοϋ προηγουμένου) [ιστορία Πόντου, Τραπεζούν- 
τας],
<Τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών — ’Αλέξιος Α', ’Ανδρόνικος Α', 
Μανουήλ Α', Γεώργιος Α', ’Ιωάννης Β', ’Αλέξιος Β', ’Ανδρόνικος Γ', 
Μανουήλ Β', Βασίλειος Β', Μιχαήλ, ’Αλέξιος Γ'> (Έπεται συνέχεια).

12. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Ή υγιεινή τών ατόμων καί τών συνοικισμών, 
σσ. 18-19 [Ιατρική κοινωνική] (Έπεται συνέχεια).

13. <Φ. Χειμωνίδης>, Χρυσός άπό τήν θάλασσαν, σσ. 19-21 [χημεία],
14. Διηγήματα Γιάννη Βλαχογιάννη, σσ. 21-22 <άναδημοσίευση> Τοϋ άρ- 

ματωλοϋ ό θάνατος, α. 21, Τ’άρματα, σ. 22 [λογοτεχνία, διήγημα, 
Γιάννης Βλαχογιάννης],

15. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 22.
(1) Ελευθέρια <άρχιερατική λειτουργία στό παρεκκλήσιο τοϋ Φροντι
στηρίου τής Τραπεζούντας γιά τήν εορτή τών 'Αγίων Πάντων>.
(2) Εύγε <έπαινος του Μητροπολίτη προς τούς έθελοντικώς έργασθέν- 
τας γιά τά όχυρωματικά έργα τής Τραπεζούντας>.
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(3) Επιτροπή επί των προσφύγων <συνεδρίαση τής Επιτροπής Προ
σφύγων καί λήψη άποφάσεως για τήν επιθεώρηση τών προσφύγων καί 
των αναγκών τους>.

Έτος A Έν Τραπεζοϋντι, τή 18η Ιουνίου 1916 Άριθμ. 3
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 27 

Περιεχόμενα, σ. 27

Ή Κρίσις, υπό τής Α.Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου Κου 
Χρυσάνθου. — Οί Κομνηνοί, υπό Ν. Λιθοξόου, (Γυμνασιάρχου). — Δύο 
ιστορικοί σταθμοί, ύπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου (καθηγητοϋ). — Υγιεινή τών 
άτόμων καί συνοικισμών, ύπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (ιατρού). — Ό ποιητής 
Γεώργιος Βιζυηνός, ύπό Ν. Βασιλειάδου, (Ιατρού). — Χρονικά.
16. <f Ό Τραπεζοϋντος-Χρύσανθος>. Ή Κρίσις, σσ. 27-29 [κοιν.]. 

<Θρησκευτική, ηθική κρίσις τής άνθρωπότητας, ή όποια θά παρέλθει 
καί θά ανθίσουν καί πάλι τέχνες, επιστήμες, εύγενή ιδανικά κ.α.χ

17. <Ν. Αιθοξόος>, Οί Κομνηνοί, σσ. 29-30 [ιστορία Βυζαντίου]. 
<Άξιωματοΰχοι βυζαντινού κράτους: μάγιστρος, λογοθέτης, μέγας δο- 
μέστικος, δρουγγάριος, πρωτονοτάριος, κουροπαλάτης. — Καταγωγή 
τών Κομνηνών. — Κομνηνοί: Μανουήλ, Νικηφόρος, — Μανουήλ Κο- 
μνηνός ό Έρωτικός>. (Έπεται συνέχεια).

18. < Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης>, Αύο ιστορικοί σταθμοί 1461 καί 1916 (Συ
νέχεια εκ τοϋ προηγουμένου), σσ. 31-32 [ιστορία Πόντου, Τραπεζούν- 
τας].
<Ή Δύση καί οί ’Οθωμανοί μετά τό Βαγιαζήτ. — Μεχμέτ Β' κατά τού 
κράτους τών Μ. Κομνηνών. — Δαβίδ Μέγας Κομνηνός>. (Έπεται συ
νέχεια).

19. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Ή υγιεινή τών άτόμων καί τών συνοικισμών 
(Συνέχεια έκ τής σελίδος 19), σσ. 32-34 [ιατρική κοινωνική], (Έπεται 
συνέχεια).

20. <Ν. Βασιλειάδης>, Ό ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός, σσ. 34-38 [λογοτε
χνία, ποίηση, Γ. Βιζυηνός],
<Βιογραφικά Βιζυηνού καί σχόλια πραγματικά σε ποιήματά του. — 
Παραθέματα άπό ποιήματαχ (Έπεται συνέχεια).

21. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, Από τήν ζωήν τών προσφύγων, σ. 38. 
<Συνεδρία τής Επιτροπής υπό τό Μητροπολίτη για τή λήψη μέτρων. 
— Χρηματικές είσφορέςχ
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Έτος Α'. Έν Τραπεζοϋντι, rfj 25η Ιουνίου 1916 Άριθμ. 4
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, ο. 43 

Περιεχόμενα, ο. 43

Αλληλεγγύη καί σύνδεσμοι. — Οί Κομνηνοί, υπό Ν. Λιθοξόου, (Γυμνασιάρ
χου). — Αύο ιστορικοί σταθμοί, υπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου (καθηγητοϋ). — 
Υγιεινή των ατόμων καί συνοικισμών, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (ίατροϋ). 
— Μέταξα καί άρτος άπό ξύλα, υπό Φιλίππου Απ. Χειμωνίδου (καθηγη
τοϋ). — Περί τύφου υπό Ιωσήφ Γεωργιάδου (ίατροϋ). — Ό ποιητής Γεώρ
γιος Βιζυηνός, υπό Ν. Βασιλειάδου, (ίατροϋ).
22. <άνυπόγραφο> <προφανάις Μητροπολίτου Χρυσάνθοι», Αλληλεγγύη 

καί σύνδεσμοι, σσ. 43-45 [κοιν.].
23. <Ν. Λιθοξόος>, Οί Κομνηνοί, (Συνέχεια έκ τής σελίδος 30), Οί Κομνη

νοί τής Κωνσταντινουπόλεως, σσ. 45-46 [ιστορία Βυζαντίου], <Ίσάκιος 
Κομνηνός — Κωνσταντίνος Δούκας — ’Αλέξιος Κομνηνός>. (Έπεται 
συνέχεια).

24. <Ίσραήλ Σ. Βασιλειάι5ης>, Δύο ιστορικοί σταθμοί 1461 καί 1916 (Συνέ
χεια έκ τοϋ προηγουμένου), σσ. 46-49 [Ιστορία Πόντου, Τραπεζούντας]. 
<Μεχμέτ Β'καί Δαβίδ. —'Ιστορικές παραδόσεις. — Δημώδη άσματα: 
Καλοί γειτόνοι... — Μέρμηκας. — Ό Αιχμάλωτος. — Τήν Πόλιν ονταν 
ώριζεν... — Έναν πουλίν καλόν πουλίν...> (Έπεται συνέχεια).

25. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>. Ή υγιεινή των ατόμων καί τών συνοικισμών 
(Συνέχεια έκ τής σελίδος 34), σσ. 49-50 [Ιατρική κοινωνική], (Έπεται 
συνέχεια).

26. <Φίλιππος Απ. Χειμωνίδης>, Μέταξα καί άρτος άπό ξύλα, σσ. 50-52 
[χημεία],

27. Dr. Ιωσήφ Γεωργιάδης, Περί Τύφου, σσ. 52-54 [Ιατρική κοινωνική].
28. <Ν. Βασιλειάδης>, Ό ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός, (Συνέχεια έκ τοϋ 

προηγουμένου), σ. 54-55 [λογοτεχνία, ποίηση, Γ. Βιζυηνός], (Έπεται 
συνέχεια).
<Παρατίθενται καί αποσπάσματα ποιημάτων>.

Έτος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 2α Ιουλίου 1916 Αριθμ. 5
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 59 

Περιεχόμενα, σ. 59
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Πίστις καί Θάρρος, υπό τής Α.Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου 
Κου Χρυσάνθου. — Οί Κομνηνοί, υπό Ν. Λιθοξόον, (Γυμνασιάρχου). — Ή 
Αύτοκράτειρα Ελένη, μετάφρασις έκ τοϋ Γερμανικόν υπό Έλενθερίον 
Κούση. — Avo ιστορικοί σταθμοί, υπό Ισραήλ Σ. Βασίλειάδον (καθηγητοϋ).
— Υγιεινή των ατόμων καί συνοικισμών, υπό Θ. Κ. Θεοφνλάκτον, (Ια
τρού). — Ό πόλεμος καί οί λιθάνθρακες, υπό Φίλιππον Απ. Χειμωνίδον 
(καθηγητοϋ). — Ό ποιητής Γεώργιος Βιζνηνός, υπό Ν. Βασίλειάδον, (Ιατρού).
— Χρονικά.
29. <άνυπόγραφο> <Κ. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Αύσε- 

ως ήλιον διά τόν όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, ο. 59 [φυσική, 
ô ήλιος στήν Τραπεζούντα].

30. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Πίστις καί Θάρρος, σσ. 59-60 [κηρυγ- 
ματικό, κοιν.].

31. <Ν. Λιθοξόος>, Οί Κομνηνοί, (Συνέχεια έκ τής σελίδος 46), Οί Κομνη
νοί τής Κωνσταντινουπόλεως, σσ. 60-61 [ιστορία Βυζαντίου],
<’Αλέξιος Α', ’Ιωάννης Β', Μανουήλ Α', ’Αλέξιος Β', ’Ανδρόνικος Α'. 
— ’Ακμή πνευματική. — Συγγραφείς. — Βενιαμίν άπό τήν ’Ισπανία, 
συγγραφέας έντυπώσεων άπό πόλεις του βυζαντιακοϋ κράτους>. ΓΈπε- 
ται συνέχεια).

32. L. Α. Franke, Kaiserin Helena, Ή αύτοκράτειρα Ελένη (εισαγωγικό καί 
μετάφραση από τόν Ελευθέριο Κούση), σσ. 62-65 [λογοτεχνία, γερμα
νική ποίηση, L. Α. Franke, Έλ. Κούσης].
<Παρατίθεται τό γερμανικό κείμενο καί ή μεταφορά στήν αρχαία ελλη
νική. Στίχοι: 25 τετράστιχα = 100 στίχοιχ

33. <Ίσραήλ Σ. Βασιλειάδης>, Avo ιστορικοί σταθμοί 1461 καί 1916 (Συνέ
χεια έκ τοϋ προηγουμένου), σσ. 65-66 [ιστορία Πόντου, Τραπεζούντας], 
<Οί Τερεπέηδες στον Πόντο έως τό 1839. — Χάτι Χουμαγιούν. — Τά 
μοναστήριαχ (Έπεται συνέχεια).

34. <Θ. Κ. Θεοφνλακτος>, Ή υγιεινή των άτόμων καί των συνοικισμών 
(Συνέχεια έκ τής σελίδος 50), σσ. 66-68 [ιατρική κοινωνική], ("Επεται 
συνέχεια).

35. Φίλιππος Απ. Χειμωνίδης, 'Ο πόλεμος καί οί λιθάνθρακες, σσ. 68-69 
[χημεία],

36. <Ν. Βασιλειάδης>, Ό ποιητής Γεώργιος Βιζνηνός, (Συνέχεια έκ τοϋ 
προηγουμένου), IV, σσ. 69-70 [λογοτεχνία, ποίηση, Βιζυηνός], ("Επεται 
συνέχεια).
<Παρατίθενται καί αποσπάσματα ποιημάτωνχ

37. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 70.
( 1 ) Οί υπέρ των προσφύγων έρανοι.
(2) <Άπό τό σημερινό τεύχος ό Κ. Τσαμπερτίδης, καθηγητής Μαθημα
τικών στό Φροντιστήριο, συνεργάτης τού περιοδικού γιά τό Ήμερολό
γιον Ανατολής καί Αύσεως τοϋ ήλίου>.
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Έτος Α '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 9 η Ιουλίου 1916 Αριθμ. 6
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 75

38. K. Α. Τσαμπερτίδης, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου διά 
τον ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 75 [φυσική, ήλιος στήν 
Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 75

Τά Γυμνάσια καί ή ελληνική γλώσσα, υπό τής Α.Σ. τοϋ Μητροπολίτου 
Τραπεζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Ή Αύτοκράτειρα Ελένη, μετά- 
φρασις εκ τοϋ Γερμανικοϋ ύπό Ελευθερίου Κούση. — Δύο ιστορικοί σταθ
μοί, υπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου (καθηγητον). — Υγιεινή των άτόμων καί 
συνοικισμών, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (ιατρόν). — Ή άλχημεία καί τό ρό
διον, ύπό Φιλίππου Απ. Χειμωνίδου (καθηγητοϋ). — Ό λοιμός τοϋ Θουκυ- 
δίδου, υπό Ιωσήφ Γεωργιάδου, (Ιατρόν). — Ό ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός, 
υπό Ν. Βασιλειάδου, (Ιατρού). — Χρονικά.
39. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Τά Γυμνάσια καί ή ελληνική γλώσσα, 

σσ. 75-77 [αρχαία ελληνική φιλολογία].
<Κύριο άρθρο. — ’Αξιολόγηση αρχαίας ελληνικής παιδείας>.

40. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, Ή Αύτοκράτειρα Ελένη, σσ. 77-78 [λογο
τεχνία, γερμανική ποίηση, Α. Franke, Έλ. Κούσης].
<Μετάφραση τού ποιήματος Kaiserin Helena του Ludwig August Franke 
στήν καθαρεύουσα από τον Ε. Τ. Κούση, πού δημοσιεύθηκε καί στο Φά
ρο τής Ανατολής, 31.12.1911, ετ. Δ', άρ. 278>.

41. Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης, Δύο ιστορικοί σταθμοί 1461 καί 1916 (Συνέ
χεια καί τέλος), σσ. 78-80 [ιστορία Πόντου, Τραπεζούντας],
<Τό ’Ανατολικό ζήτημα καί οί "Ελληνες. — Ό παγκόσμιος πόλεμος 
τού 1914. — Τά έτη τού πολέμου μέχρι τό 1916 (5 ’Απριλίου 1916 εί
σοδος ρωσικού στρατού στήν Τραπεζούντα, νιτσεϊσμός των Νεοτούρ- 
κων>.

42. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Ή ύγιεινή των άτόμων καί τών συνοικισμών 
(Συνέχεια εκ τής σελίδος 66), σσ. 81-82 [ιατρική κοινωνική], (Έπεται 
συνέχεια).

43. <Φίλιππος Απ. Χειμωνίδης>, Ή άλχημεία καί τό ράδιον, σσ. 82-83 
[αλχημεία], (Έπεται συνέχεια).

44. Dr. Ιωσήφ Γεωργιάδης, Ό λοιμός τοϋ Θουκυδίδου, σσ. 83-84 [’ιατρικής 
ιστορία, Θουκυδίδης].

45. <Ν. Βασιλειάδης>, Ό ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός, (Συνέχεια εκ τοϋ 
προηγουμένου) V, σσ. 84-86 [λογοτεχνία, ποίηση, Βιζυηνός], (Έπεται 
συνέχεια).
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<Παρατίθενται καί αποσπάσματα ποιημάτων>.
46. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 86.

(1) Έπανόρθωσις <διά ποσόν εις έρανον υπέρ προσφύγωνχ
(2) Πώς το κατώρθωσαν (τρία ανήλικα παιδιά, τά όποια διέφυγαν από 
τούς Τούρκους, ήλθαν στην Τραπεζούντα).
(3) Δημοτικόν Νοσοκομεΐον <αρχισε ή λειτουργία του, περιλαμβάνει α) 
χειρουργικό τμήμα (Θ. Θεοφύλακτος) καί β) παθολογικό τμήμα (Α. 
Καρβωνίδης).

’Ετος Α'. Έν Τραπεζοϋντι, τη 21η Ιουλίου 1916 Αριθμ. 7
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 87

47. K. Α. Τσαμπερτίδης, Ημερολόγιου Ανατολής καί Αύσεως ήλιου διά 
τον όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 87 [φυσική, ό ήλιος στήν 
Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 87

Ή άφιξις εις την Τραπεζούντα τής Α.Α. Ύψηλότητος τοϋ Μ. Λουκάς Νικο
λάου Νικολάεβιτς, άντιβασιλέως τοϋ Καυκάσου καί άρχιστρατήγου καί ή γε- 
νομένη εις αύτόν υποδοχή. — Ευστάθεια καί χαρακτήρ, υπό τής Α.Σ. τοϋ 
Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί «Τραπε- 
ζουντίας διαλέκτου», μελέται Ελευθερίου Κούση. — Οί Κομνηνοί, υπό Ν. 
Λιθοξόου (Γυμνασιάρχου). — Υγιεινή των άτόμων καί συνοικισμών, υπό Θ. 
Κ. Θεοφυλάκτου, (Ιατρού). — Ή άλχημεία καί τό ρόδιον, υπό Φιλίππου Απ. 
Χειμωνίδου (καθηγητοϋ). — Προς την Τουρκιά, (ποίημα) υπό Ιωσήφ Γεωργιά- 
δου, (ίατροϋ). — Ό ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός, υπό Ν. Βασιλειάδου (Ιατρού). 
— Δημηγοριών Θουκυδίδου (ρητορική καί γραμματική άνάλυσις, υπό Γ. Κ. 
Παπαδοπούλου. — Ή Πατρίδα, (διήγημα) υπό Α. Καρκαβίτσα. — Χρονικά.
48. Ή άφιξις εις τήν Τραπεζοϋντα τής Α.Α. Ύψηλότητος τοϋ Μ. Δουκός 

Νικολάου Νικολάεβιτς, άντιβασιλέως τοϋ Καυκάσου καί άρχιστρατή- 
γου, καί ή γενομένη εις αυτόν υποδοχή, σσ. 87-91 [έπίσημα], 
<Προσφωνήσεις καί άντιφωνήσεις τού Μ. Δούκα, τού μητροπολίτη 
Χρυσάνθου καί άλλων>.

49. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Ευστάθεια καί χαρακτήρ, σσ. 91-93 
[κηρυγματικό, κοιν.].

50. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας δια
λέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών 
καί μσμάτων (α), σσ. 93-95 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος],
<Λέξεις διαλέκτου: άγανακτώ, άγγούράελουτρουπί’, αθ’, αΐμαν>.
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51. <Ν. Λίθοξόος>, Οί Κομνηνοί, (Συνέχεια εκ της σελίδος 46-61), Οί Κο- 
μνηνοί της Κωνσταντινουπόλεως, σσ. 95-96 [ιστορία Βυζαντίου, Κο
μνηνοί Βυζαντίου].
<’Αλέξιος Α', Ιωάννης Β', Μανουήλ Α'>. (Επεται συνέχεια).

52. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Ή υγιεινή των άτόμων καί των συνοικισμών 
(Συνέχεια εκ τής σελίδος 82), σ. 97 [ιατρική κοινωνική], ("Επεται συνέ
χεια).

53. <Φίλιππος Άπ. Χειμωνίδης>, Ή αλχημεία καί τό ράδιον, (Συνέχεια εκ 
τής σελίδος 83), σσ. 98-99 [αλχημεία], (°Επεται συνέχεια).

54. Dr. Ιωσήφ Γεωργιάδης, Προς τήν Τουρκιά, σσ. 99-100 [λογοτεχνία, 
ποίηση, ’Ιωσήφ Γεωργιάδης].
<ποίημα, 7 εξάστιχα>.

55. Ν. Βασιλειάδης, Ό ποιητής Γεώργιος Βιζυηνός, (Συνέχεια καί τέλος) 
VI, σσ. 100-101 [λογοτεχνία, ποίηση, Βιζυηνός],
<Παρατίθενται καί αποσπάσματα ποιημάτωνχ

56. Γ. Κ. Παπαδόπουλος (Κυριακίδης), Δημηγοριών Θουκυδίδου ρητορική 
καί γραμματική άνάλυσις, σσ. 102-103 [αρχαία έλλην. φιλολογία, Θου
κυδίδης].
<Δημοσίευση καί εισαγωγικό σημείωμα από Dr. ’Ιωσήφ Γεωργιάδη>. 
(°Επεται συνέχεια).

57. 'Από τήν νέαν έλληνικήν λογοτεχνίαν: Άνδρέας Καρκαβίτσας, Ή Πα
τρίδα, σσ. 103-105 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. Καρκαβίτσας]. (Επεται 
συνέχεια).

58. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 105-106.
(1) Επιτροπή Προσφύγων <έπίσκεψη σέ Τορούλ καί Κιουμουσχανέ για 
τις άνάγκες των προσφύγων>.
(2) Τό νοσοκομείον τού Ερυθρού Σταυρού <εναρξη λειτουργίας· αγια
σμός άπό μητροπολίτη Χρύσανθο· προσφώνηση Χρυσάνθου όπου χα
ρακτηρισμός: ξανθόν τέρας ô υπεράνθρωπος τού Νίτσε>.
(3) Γλωσσολογικά <γιά τή δημοσίευση τής μελέτης Έλ. Κούση, γηραιού 
πρ. Γυμνασιάρχου στό περιοδικό>.
(4) Τά τελευταία πολεμικά γεγονότα εις τό μέτωπον τού Καυκάσου 
<ήττα Τούρκων καί προέλαση Ρώσων προς Σεβάστεια καί πέραν αύ- 
τής>.

Ετος Α\ Εν Τραπεζούντι, τή 4η Αύγουστου 1916 Αριθμ. 8
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 111

59. Κ. Α. Τσαμπερτίδης, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου διά
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τον ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 111 [φυσική, ô ήλιος 
στήν Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 111

Συντηρητικότης καί Πρόοδος, υπό τής Α.Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπε
ζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” με- 
λέται Ελευθερίου Κούση. — Ό Τοϋρκος ιστοριογράφος Σακήρ-Σεβκέτ, υπό 

’Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου, (καθηγητοϋ). — Δημηγοριών Θουκυδίδου ρητορική 
καί γραμματική άνάλυσις, υπό Γ. Κ. Παπαδοπούλου. — Περί τοϋ θανάτου 
Μωάμεθ τοϋ Πορθητοϋ, υπό Ί. Μηλιοπούλου. — Ή Τραπεζοϋς, (ταξειδιω- 
τικαί εντυπώσεις), υπό I. I. Σοκολώφ, (καθηγητοϋ έν Πετρουπόλει). — Σκέψεις 
περί τής είσελάσεως των Βουλγάρων εις Μακεδονίαν. — Έργασίαι Ελλη
νικής Βουλής 23-25 Μαΐου 1916. — Ή Πατρίδα, (διήγημα) υπό Α. Καρκα- 
βίτσα. — Χρονικά.
60. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Συντηρητικό της καί Πρόοδος, σσ. 111- 

113 [κοιν., εθνικό],
<’Εργασία Σ. Σταματιάδη στήν Κωνσταντινούπολη για βυζαντινή μου
σική επί ’Ιωακείμ Γ'. — Παράδοση καί προοδευτικότητα. — Νεότερος 
ελληνικός πολιτισμόςχ

61. ’Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής ‘‘Τραπεζουντίας δια
λέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών 
καί μσμάτων (α), σσ. 114-115 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος],
<Λέξεις διαλέκτου: άιλλοΐ, άλυσείδ ', άνάπαυτος, άναφορά, άνθρωπό- 
της>.

62. < Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης>, Ό Τοϋρκος ιστοριογράφος τής Τραπε
ζοϋντος Σακήρ-Σεβκέτ, σσ. 115-116 [βιβλιοκρισία, ιστορία Πόντου, 
Τραπεζούντας],
<Ή Ιστορία του εξεδόθη τό 1294 έγείρας, δηλ. πριν άπό 40 περίπου 
χρόνια = 1876. Ελληνικό βοήθημά του κατά πάσαν πιθανότητα ό Σ. 
Ίωαννίδης, Ιστορία Τραπεζοϋντος..., (1870)>.

63. Γ. Κ. Παπαδόπουλος (Κυριακίδης), Δημηγοριών Θουκυδίδου ρητορική 
καί γραμματική άνάλυσις, Δημηγορίαι Κερκυραίων καί Κορινθίων, 
(Συνέχεια εκ τοϋ άριθμοϋ 7, σελ. 103), σσ. 116-118 [αρχαία έλλην. φι
λολογία, Θουκυδίδης]. (Έπεται συνέχεια).

64. ’Ιωάννης Μηλιόπουλος, Περί τοϋ θανάτου Μωάμεθ τοϋ Πορθητοϋ, σσ. 
118-119 [ιστορία ’Οθωμανών, Μωάμεθ Β'].

65. I. I. Σοκολώφ, Ή Τραπεζοϋς (Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις), Μετάφρασις 
εκ τοϋ Ρωσσικοϋ, σσ. 119-121 [ιστορία Τραπεζούντας].
<Μεταφραστής: Γεώργιος Μακρίδης, εϋελπις νέος (βλ. σ. 174)· πρώτη 
δημοσίευση: Νόβοε Βρέμια, 6 Άπριλ. 1916>.

66. < 7ων Δραγούμης>, Σκέψεις περί τής είσελάσεως τών Βουλγάρων εις 
Μακεδονίαν - 20 Μαΐου 1916, (μέ εισαγωγικό σημείωμα μητροπ. Χρυ-
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σάνθου), σσ. 121-126 [Ιστορία νεότερης Έλλάδας-Μακεδονίας, Ιστορία 
Βαλκανίων, νΙων. Δραγούμη πολιτική].
<πρώτη δημοσίευση: Πολιτική Έπιθεώρησις, βλ. πιο κάτω άρ. 79>.

67. < Ίων Δραγούμης>, Έργασίαι Ελληνικής Βουλής 23-25 Μαΐου 1916. 
— Ό θάνατος τοϋ Κίτσενερ. — Ή εφαρμογή τοϋ αποκλεισμού, σσ. 126- 
129 [ιστορία νεότερης Ελλάδας, Ιων. Δραγούμη πολιτική, Ιστορία Βαλ
κανίων, Κίτσενερ].
<πρώτη δημοσίευση: Πολιτική Έπιθεώρησις, βλ. άρ. 79>.

68. ’Από τήν νέαν έλληνικήν λογοτεχνίαν: Aνόρέας Καρκαβίτσας, Ή Πα
τρίδα, (Συνέχεια εκ τής σελ. 105), σ. 129 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. 
Καρκαβίτσας]. ("Έπεται συνέχεια).

69. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 130.
(1) f Γερβάσιος Ωρολογάς (μητροπολίτης Ίωαννίνων).
<έπί τω θανάτψ λίγα βιογραφικά>.
(2) ΟΙ Κομνηνοι

<διπλό τό τεύχος 8 όπως καί τό τεύχος 7>.
(3) Διόρθωσις παροραμάτων
(4) Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις <πρώτη δημοσίευση βλ. άρ. 65>.
(5) Επιτροπή Προσφύγων. <Δράση καί εκλογές επιτροπών κατά τό 
πους>.

*Ετος Λ '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 20ή Αύγουστου 1916 Αριθμ. 9
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 135

70. K. Α. Τσαμπερτίδης, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου διά 
τον όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 135 [φυσική, ό ήλιος 
στην Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 135

Κακίαι καί Πάθη, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου 
Κου Χρυσάνθου. — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” μελέται Ελευθερίου 
Κούση. — Οί Κομνηνοι, υπό Ν. Διθοξόου (Γυμνασιάρχου). — Ή Τραπεζοϋς, 
(ταξειδιωτικαί εντυπώσεις), υπό I. I. Σοκολώφ, (καθηγητοϋ έν Πετρουπόλει). — 
Υγιεινή των ατόμων καί συνοικισμών, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (Ιατρού).
— Ή άλχημεία καί τό ρόδιον, υπό Φιλίππου Απ. Χειμωνίδου (καθηγητοϋ).
— Αγγέλου Πεφάνη (Αρχιμανδρίτου), λόγος εκφωνηθείς επί τή άπελευθε- 
ρώσει τής Τραπεζοϋντος. — Έν δάκρυ εις τόν νεκρόν τοϋ ποιητοϋ Γ. Βι- 
ζυηνοϋ (ποίημα), υπό Μαρίκας Κ. Φιλιππίδου. — Ή κριτική τής εν Έλλά- 
δι κρίσεως. — Ή Πατρίδα, (διήγημα) υπό Α. Καρκαβίτσα. — Χρονικά.
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71. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Κακίαl καί Πάθη, σσ. 135-137 [κηρυγ- 
ματικό, κοίΛ'.].
<κοινωνία, ατομική ψυχολογίαχ

72. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης εναίσιμον διατριβής “Τραπεζουντίας δια
λέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών 
καί μσμάτων (a), σσ. 137-138 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος].
<Λέξεις διαλέκτου: άπλόνω, πέταλον>.

73. <Ν. Λιθοξόος>, Οί Κομνηνοί, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 96), Οί Κομνη- 
νοί τής Τραπεζοϋντος, σσ. 138-140 [ιστορία Πόντου, Τραπεζούντας, 
Μεγάλων Κομνηνών].
<Άλέξιος Α' >. (Έπεται συνέχεια).

74. I. I. Σοκολώφ, Ή Τραπεζοϋς (Ταξειδιωτικαί εντυπώσεις), Μετάφρασις 
εκ τοϋ Ρωσσικοϋ, (Συνέχεια καί τέλος), σσ. 140-142 [ταξειδιωτικές 
εντυπώσεις, Ιστορία Τραπεζούντας].
<Μεταφραστής: Γεώργιος Μακρίδης, εϋελπις νέος, βλ. σ. 174· πρώτη 
δημοσίευση: Νόβοε Βρεμια, 6 Άπριλ. 1916, βλ. άρ. 65>.

75. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Ή υγιεινή των ατόμων καί των συνοικισμών 
(Συνέχεια εκ τής σελίδος 97), σσ. 142-143 [ιατρική κοινωνική], ('Έπεται 
συνέχεια).

76. Φίλιππος Άπ. Χειμωνίδης, Ή άλχημεία καί τό ρόδιον, (Συνέχεια εκ 
τής σελίδος 99), σσ. 143-145 [άλχημεία],

77. Άγγελος Πεφάνης ("Αρχιμανδρίτης), Λόγος εκφωνηθείς τή 11η "Απρι
λίου 1916 εν τώ εν Όδησσφ "Ελληνικά) Ναφ τής "Αγίας Τριάδος επί 
τή άπελευθερώσει τής Τραπεζοϋντος, σσ. 146-147 [Ιστορία σύγχρονη 
Τραπεζούντας, έπετειακό].

78. Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου, "Ένα δάκρυ εις τόν νεκρόν τοϋ ποιητοϋ Γ. Βι- 
ζυηνοϋ, σ. 147 [λογοτεχνία, ποίηση, Μαρίκα Κ. Φιλιππίδου].
<Πρίν άπό τό ποίημα επιστολή τής συγγραφέως προς τή Διεύθυνση 
των «Κομνηνών»>.

79. < Ίων Αραγούμης>, Ή κριτική τής εν "Ελλάδι κρίσεως. — "Εξωτερική 
Έπιθεώρησις 10 "Ιουνίου 1916. — "Εσωτερική "Επιθεώρησις τή 10η 
"Ιουνίου 1916, σσ. 147-152 [ιστορία νεότατη τής Ελλάδας, Α' Παγκό
σμιος πόλεμος].
<Είσαγωγικό σημείωμα μητροπ. Χρυσάνθου αναφέρει ότι ή ίδια πηγή, 
άπό τήν όποια άντλησαν άρθρα στό προηγούμενο τεύχος 8, χρησιμο
ποιείται καί τώρα. Δέν ονομάζεται όμως ή πηγή! Είναι ή Πολιτική 
Έπιθεώρησις τού Η. Δραγούμη, τής 11 Ιουνίου 1916, «Εξωτερική Έ- 
πιθεώρησις 10 Ιουνίου 1916», σσ. 821-825, «Εσωτερική Έπιθεώρησις 
10 ’Ιουνίου 1916», σσ. 825-828>.

80. "Από τήν νέαν έλληνικήν λογοτεχνίαν: "Ανδρέας Καρκαβίτσας, Ή Πα
τρίδα, (Συνέχεια εκ τής σελ. 129), σσ. 152-153 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. 
Καρκαβίτσας].
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81. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 153-154.
(1) Μανή, θεκέλ, φαρές <έξήγηση τής φράσεωςχ
(2) Ή 'Αγία Σοφία ήτοι Ιστορία καί περιγραφή τοϋ Ναοϋ τής τον Θε
ού Σοφίας υπό Ίωάννου Η. Κάλφογλον <παρουσίαση του βιβλίου>.
(3) Δωρεά τοϋ κ. Σαχάρωφ <δωρεά για τήν ίδρυση λαϊκής βιβλιοθήκης 
στην Τραπεζούντα καί για τούς πρόσφυγεςχ
(4) Συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας <τής Κοινότητος Τραπεζοϋντος> 
<Έκλογή νέου συμβουλίου για τά έκπαιδευτήρια>.
(5) Επιτροπή προσφύγων <Δράση τής Επιτροπής για την ανακούφιση 
προσφύγων τής περιφέρειας Χαμψίκιοϊχ
(6) Σύνδρομα! υπέρ των προσφύγων <χρηματικαί δωρεαίχ

Έτος Α'. Έν Τραπεζοϋντι, τή 3μ Σεπτεμβρίου 1916 Αριθμ. 10
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 159

82. K. Α. Τσαμπερτίδης, Ημερολόγιου \Ανατολής καί Δύσεως ήλιου διά 
τον όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί τών πέριξ, σ. 159 [φυσική, ό ήλιος 
στήν Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 159

TÒ ένδυμα τοϋ γάμου, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Κυρίου Κου Χρν- 
σάνθου. — Περί “Τραπεζονντίας διαλέκτου” μελέται ’Ελευθερίου Κούση. 
— Οί Κομνηνοί, υπό Ν. Αιθοξόου (Γυμνασιάρχου). — Ό Τούρκος ιστοριο
γράφος Σακήρ-Σεβκέτ, υπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου (καθηγητοϋ). — Υγιεινή 
τών ατόμων καί συνοικισμών, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (Ιατροϋ). — Δ. Ν. 
Άναστασίεβιτς, (καθηγητοϋ) Σλαυϊκή Φιλολογία. — Ή Θυσία, (διήγημα Α. 
Καρκαβίτσα). — Χρονικά.
83. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Τό ένδυμα τοϋ γάμου, σσ. 159-161 [κη- 

ρυγματικό, θρησκ.].
84. ’Ελευθέριος Τριάντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής ‘‘Τραπεζονντίας δια

λέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών καί 
μσμάτων (ά), σσ. 161-163 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος].
<Λέξη διαλέκτου: άπό>.

85. <Ν. Αιθοξόος>, Οί Κομνηνοί, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 140), Οί Κο
μνηνοί τής Τραπεζοϋντος, σσ. 163-165 [ιστορία Πόντου, Τραπεζούντας, 
Μεγάλων Κομνηνών],
<Αύτοκράτορες Μεγάλοι Κομνηνοί, ’Αλέξιος Α', ’Ανδρόνικος Γίδος ή 
Γίδων, Μανουήλ Α', Γεώργιος Α', ’Ιωάννης Β', ’Αλέξιος Β , ’Αλέξιος 
Γ', Ιωάννης Δ' Καλοϊωάννηςχ
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86. <Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης>, Ό Τοϋρκος ιστοριογράφος τής Τραπε
ζοϋντος Σακήρ-Σεβκέτ, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 116), σσ. 165-167 [βι
βλιοκρισία, ιστορία Πόντου, Τραπεζούντας]. ("Επεται συνέχεια).

87. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Ή υγιεινή των ατόμων καί των συνοικισμών 
(Συνέχεια εκ τής σελίδος 143), σσ. 168-169 [Ιατρική κοινωνική], (Έπε- 
ται συνέχεια).
<Άπό τον φωτοτυπημένο τόμο λείπει ή σ. 168 καί μόνο τό τέλος τού 
άρθρου στή σ. 169 υπάρχει. Ό τίτλος παραλήφθηκε από τόν πίνακα πε- 
ριεχομένων>.

88. <Δ. Ν. Αναστασίεβιτς>, Σλαυϊκή Φιλολογία. Α διάλεξις. Ή παγκό
σμιος θέσις τής σλαυϊκής φυλής, σσ. 169-173 [ιστορία, φιλολογία σλαυ- 
ϊκή].
<Παρατοποθέτηση σ. 171, βλ. άρ. 99,6 Χρονικά>.

89. 'Από την νέαν έλληνικήν λογοτεχνίαν: Άνδρέας Καρκαβίτσας, Ή θυσία, 
σσ. 173-174 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. Καρκαβίτσας], ("Επεται συνέ
χεια).

90. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 174.
(1) Επισκέψεις <Στό μητροπολίτη Χρύσανθο ό πρίγκηψ Όρπελιάνη 
(μικροβιολόγος) καί ό Λεβί Βικτώροβιτς Γολοπώφ, γενικός επιθεω
ρητής τού Ερυθρού Σταυρού (για προβλήματα υγείας, δύο νοσοκομεία 
εις Τζεβιζλίκ-Χαμψίκιοϊ) καθώς καί ό πρίγκηψ Μικελάτσε, βοηθός 
στρατηγού Σβάρτζ.
(2) Επιτροπή Αργυροπολιτών <γιά τήν ίδρυση επιτροπής για τόν εφο
διασμό των Άργυροπολιτών>.
(3) Μετάφρασις ταξειδιωτικών εντυπώσεων <Ό Γεώργιος Μακρίδης με
τέφρασε τό άρθρο τού Ί. Ί. Σοκολώφ· βλ. άρ. 65 καί 74>.
(4) Κηρύξεις πολέμου <Ρουμανία κατά Αύστρίας καί Γερμανία κατά 
Ρουμανίαςχ

"Ετος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 17η Σεπτεμβρίου 1916 Αριθμ. 11
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 179

91. K. Α. Τσαμπερτίδης, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου διά 
τόν ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 179 [φυσική, ò ήλιος 
στήν Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 179

Τό Θρησκευτικόν αίσθημα καί ή Κοινωνία, υπό τής Α. Σ. του Μητροπολί
του Τραπεζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί “Τραπεζουντίας δια-
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λέκτον” μελέται Ελευθερίου Κούση. — Ό Τούρκος ιστοριογράφος Σακήρ- 
Σεβκέτ, υπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου (καθηγητον). — Δημηγοριών Θουκυδί- 
δου ρητορική καί γραμματική άνάλυσις, υπό Γ. Κ. Παπαδοπούλον. — Σ 
τον Κωνσταντίνο καί Δαβίδ τούς μάρτυρας τού 'Εθνους, (ποίημα) υπό 
Ιωσήφ Γεωργιάδου (ιατρού). — Πού εύρίσκεται ή Αλνβη, υπό I. Η. Κάλ- 
φογλου. — Περί χολέρας, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (ιατρόν). — Ή εξέλιξις 
τής ηθικής συνειδήσεως εν Έλλάδι παρά τοΐς τραγικοΐς ποιηταΐς, (μετά- 
φρασις εκ τού γαλλικού). — Ή Θυσία, (διήγημα Α. Καρκαβίτσα). — Χρο
νικά.
92. f Ό Τραπεζούντος Χρύσανθος, Το Θρησκευτικόν αίσθημα καί ή Κοι

νωνία, σσ. 179-181 [κοιν.].
93. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας δια

λέκτου” το δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών 
καί ασμάτων (α), σσ. 181-183 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος],
<Λέξεις διαλέκτου: άποκρούμαι, άπογριζεύω, άτόσον, άχαστός, αψύς, 
βαρβατζαρίζω, βασιλείνοο.

94. Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης, Ό Τούρκος ιστοριογράφος τής Τραπεζούντος 
Σακήρ-Σεβκέτ, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 167), σσ. 184-187 [βιβλιοκρι
σία].

95. Γ. Κ. Παπαδόπουλος (Κυριακίδης), Δημηγοριών Θονκυδίδου (ρητορική 
καί γραμματική άνάλυσις, Δημηγορία Περικλέους, σσ. 187-188 [άρχαία 
έλλην. φιλολογία, Θουκυδίδης].

96. Dr. Ιωσήφ Γεωργιάδης, Σ τον Κωνσταντίνο καί Δαβίδ τούς μάρτυ
ρας τού έθνους, σ. 189 [λογοτεχνία, ποίηση, ’Ιωσήφ Γεωργιάδης], 
<ποίημα 16 τετράστιχα>.

97. I. Η. Κάλφογλους, Πού εύρίσκεται ή Αλύβη, σσ. 190-192 [γεωγραφία 
Πόντου].

98. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος^, Περί χολέρας, σσ. 193-194 [’ιατρική κοιν.].
99. <άνυπόγραφο>, Ή έξέλιξις τής ήθικής συνειδήσεως τής Ελλάδος πα

ρά τοΐς τραγικοϊς ποιηταΐς, (Μετάφρασις εκ τού Γαλλικού), σσ. 194- 
195 [ιστορία, φιλολογία αρχαίας Ελλάδας].
<Μεταφραστής Μητροπολίτης Χρύσανθος;>. Γ'Επεται συνέχεια).

100. Από τήν νέαν ελληνικήν λογοτεχνίαν: Ανδρέας Καρκαβίτσας, Ή θυ
σία, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 194), σσ. 195-198 [λογοτεχνία, διήγημα, 
Ά. Καρκαβίτσας]. ("Επεται συνέχεια).

101. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 198.
(1) Επισκέψεις <Ό Μητροπολίτης Χρύσανθος άντεπεσκέφθηκε τον 
πρίγκηπα Μικελάτσε, βοηθό του στρατηγού Σβάρτζ. Τό Μητροπολίτη 
έπισκέφθηκε ό πρόεδρος τού στρατοδικείου καί ό στρατιωτικός διοι
κητής τής Τραπεζούντας, στους όποιους άνταπέδωσε τήν έπίσκεψη>.
(2) Φιλόπτωχος Αδελφότης <Συνεδρία τής Φιλοπτώχου ’Αδελφότητας. 
’Εκλογή νέου Δ.Σ.>.
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(3) Επιτροπή προσφύγων <Ύφεση της επιδημίας στους πρόσφυγες 
του Χαμψίκιοϊ>.
(4) Κυβερνητική μέριμνα <δωρεά 500 χιλ. ρουβλίων γιά τούς πρόσφυ- 
γες>.
(5) Συνδρομαί υπέρ των προσφύγων (Συνέχεια) <δωρεές από τή Ρω- 
σία>.
(6) <Διόρθωση παροραμάτων: α) στή σ. 169 αντί Έλλ ηνολα τι νίκης 
άναγνωστέον Έλληνοσλαυικής καί β) ή σ. 171 παρατοποθετήθηκε πριν 
από τή σ. 170>.

Έτος Λ Έν Τραπεζοϋντι, τή 1η Όκτωβρίου 1916 Αριθμ. 12
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 203

102. K. Α. Τσαμπερτίδης, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Αύσεως ήλιου διά 
τον όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 203 [φυσική, δ ήλιος 
στην Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 203

Ή άποστολή τής γυναικός, υπό τής Α. Σ. τού Μητροπολίτου Τραπε
ζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί τού μνημείου Αλεξίου Τ'. τού 
Μ. Κομνηνοϋ υπό Τ. Π. Μηλιοπούλου. — Περί ‘Τραπεζουντίας διαλέ
κτου” μελέται Ελευθερίου Κούση. — Ή έν Τραπεζοϋντι διαμονή Βασιλεί
ου Βουλγαροκτόνου, υπό I. Η. Κάλφογλου. — Ή έξέλιξις τής ηθικής συ- 
νειδήσεως έν Έλλάδι παρά τοΐς τραγικοϊς ποιηταίς, (μετάφρασες έκ τοϋ 
γαλλικού). — Περί χολέρας, υπό Θ. Κ. Θεοφυλάκτου, (ίατροϋ). — Ή Θυ
σία, (διήγημα υπό Α. Καρκαβίτσα).
103. t Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Ή άποστολή τής γυναικός, σσ. 203- 

204 [κοιν.].
<Πρβλ. όμως άρθρο στήν Εκκλησιαστική Αλήθεια (τόμ. 31, 20.8.1911, 
«Ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος καί ή έλληνική γλώσσα, σ. 42), όπου μνη
μονεύεται ή χειραφέτηση γυναικών κατά ’Αριστοφάνη καί σοσιαλιστές· 
βλ. Όδ. Λαμψίδη, «Γ. Σκληρός καί μητροπολίτης Τραπεζοϋντος Χρύ
σανθος Φιλιππίδης», δ.π.>.

104. <1. Π. Μηλιόπουλος>, Περί τοϋ μνημείου Αλεξίου Τ', τοϋ Μ. Κο
μνηνοϋ, σ. 205 [ιστορία, τέχνη Πόντου, Τραπεζούντας, Μεγάλων Κο- 
μνηνών]. (Έπεται συνέχεια).

105. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, έναισίμου διατριβής ‘‘Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροιμιών 
καί άσμάτων (α), σσ. 205-207 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος].
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<Λέξεις διαλέκτου: βολίζω, βουλλόνω, /εν’, γνώσκει, διαπάνα, εύκαι
ρος, εγκούν’>.

106. I. Η. Κάλφογλους, Ή εν Τραπεζοϋντι διαμονή τοϋ αντοκράτορος Βα
σιλείου Βουλγαροκτόνου έν ετει 1022 μ.Χ. (Κατά τον Gustave 
Schlumberger), σα. 207-211 [Ιστορία Βυζαντίου, Τραπεζούντας],

107. <άνυπόγραφο>, Ή εξέλιξις τής ηθικής σννειδήσεως τής Ελλάδος 
παρά τοίς τραγικοΐς ποιηταίς, (Μετάφρασις εκ τοϋ Γαλλικοϋ), (Συνέ
χεια εκ τής σελίδος 195), σσ. 211-215 [ιστορία, κοινωνία αρχαίας Ελ
λάδας],
<Μεταφραστής Μητροπολίτης Χρύσανθος;>. (Έπεται συνέχεια).

108. <Θ. Κ. Θεοφύλακτος>, Περί χολέρας, (Συνέχεια), σσ. 215-217 [ιατρική 
κοιν.].

109. ’Από τήν νέαν ελληνικήν λογοτεχνίαν. Άνδρέας Καρκαβίτσας, Ή θυ
σία, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 198), σσ. 217-218 [λογοτεχνία, διήγημα, 
Ά. Καρκαβίτσας] (Τέλος).

Έτος Α'. Έν Τραπεζοϋντι, τή 15η 'Οκτωβρίου 1916 Αριθμ. 13
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 223

110. T <=Κ. Α. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου 
διά τον όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 223 [φυσική, ό 
ήλιος στήν Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 223

Κλήρος καί Ααός, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου 
Κου Χρυσάνθου. — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” μελέται Ελευθερίου 
Κούση. — Δύο Ζακυνθηνοί ποιηταί, υπό Σίμου Μενάρδου. — Περί τοϋ 
Έτύμου τοϋ ονόματος Ίσταμπόλ, ύπό Ισραήλ Σ. Βασιλειάδου. — Πώς ήτο 
Οχυρωμένη ή θεοδοσιονπολις επί των Βυζαντινών, ύπό I. Η. Κάλφογλου. 
— Περί τοϋ μνημείου Αλεξίου Τ', τοϋ Μ. Κομνηνοϋ υπό Τ. Π. Μηλιο- 
πούλου. — Κρυφός καημός, (διήγημα Α. Καρκαβίτσα). — Χρονικά.
111. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Κλήρος καί λαός, σσ. 223-225 [κοιν.]. 

<Πρβλ. άρθρα μέ όμοια θέματα στήν Εκκλησιαστική Αλήθεια (βλ. 
πιο πάνω, σ. 143-144)>.

112. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί Ασμάτων (α), σσ. 225-227 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος], 

<Λέξεις διαλέκτου: εκείνος, έξέρω, εντώκα, ζμάρ ’, ζιμύνη, θεός, θυ- 
λάκ’, θύριν, ιδέα, κάθουμαι, καλός>.
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113. <Σίμος Μενάρδος>, Δύο Ζακυνθηνοί ποιηταί, σσ. 227-230 [λογοτε
χνία, ποίηση, Κάλβος, Σολωμός].
<Προηγεΐται εισαγωγικό σημείωμα τής Διευθύνσεως (Μητροπ. Χρύ
σανθού) για τό Σ. Μενάρδο. Πρώτη δημοσίευση: Παναθήναια, τεύχη 
235-236> CΕπεται συνέχεια).

114. Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης, Περί τοϋ ετύμου τοϋ ονόματος Ίσταμπόλ, σσ. 
230-232 [γλώσσα νεοελληνική, τουρκική].

115. I. Η. Κάλφογλους, Πώς ήτο (οχυρωμένη ή Θεοδοσιο ύπολις επί των 
Βυζαντινών, σσ. 232-234 [ιστορία Βυζαντίου, Πόντου, Θεοδοσιουπό- 
λεως].

116. < Ιωάννης 77. Μηλιόπουλος>, Περί τοϋ μνημείου "Αλεξίου Γ . τοϋ Μ. 
Κομνηνοϋ, σσ. 234-235 [ιστορία, τέχνη Πόντου, Τραπεζούντας, Μεγά
λων Κομνηνών],

117. "Από την νέαν ελληνικήν λογοτεχνίαν. <Ανδρέας Καρκαβίτσας>, Κρυ
φός καημός, σσ. 235-237 [λογοτεχνία, διήγημα, "Α. Καρκαβίτσας],

118. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σ. 238.
(1) <Έπίσκεψη Μητροπολίτη στή Χαλδία για τούς πρόσφυγεςχ
(2) <Στίς 14.10.1916 αγιασμός των εκπαιδευτηρίων από τό Μητροπο
λίτη καί προσλαλιά προς τούς εκπαιδευτικούς· τούς προτρέπει να 
άντιπαλαίσουν τίς έκδηλωθεΐσες εφέτος ολέθριες τάσεις για ακρωτη
ριασμό καί κολόβωση τής έθνικής παιδείαςχ
(3) Συνδρομαί υπέρ τών προσφύγων <χρηματικές δωρεέςχ

’Έτος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 29η "Οκτωβρίου 1916 "Αριθμ. 14
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 243

119. T <=Κ. Α. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου 
διά τόν όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί τών πέριξ, σ. 243 [φυσική, ό 
ήλιος στήν Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 243

Ή άφιξις εις Τραπεζούντα τής A. Α. Ύψηλότητος τοϋ Μ. Δουκός Βόρι- 
δος Βλαδιμήροβιτς άρχηγοϋ τών Κοζακικών ταγμάτων. — Περί “Τραπε- 
ζονντίας διαλέκτου” μελέται "Ελευθερίου Κούση. — Δύο Ζακυνθηνοί ποιη- 
ταί, υπό Σίμου Μενάρδου. — Ή πάλαι διαλάμψασα "Επισκοπή (Μητρόπο- 
λις) Ίσχανίον, υπό I. 77. Κάλφογλου. — Περί χολέρας, υπό Θ. Κ. Θεοφυ- 
λάκτου, (Ιατροϋ). — Στό Χριστό, στό Κάστρο, (διήγημα Α. Παπαδιαμάντη). 
— Χρονικά.
120. <άνυπόγραφο>, 'Η άφιξις εις Τραπεζοϋντα τής A. Α. 'Υψηλότητας
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τοϋ Μ. Δουκός Βόριδος Βλαδιμήροβιτς άρχηγοϋ των Κοζάκικων ταγ
μάτων, οο. 243-245 [επίσημα].
<Έπίσκεψη, προσφωνήσεις μητροπολίτη, γεύματαχ

121. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” το δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί ασμάτων (α), οο. 245-247 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος], 
<Λέξεις διαλέκτου: καπίτζ’, καρδία, κατά, κιφάλ ’>.

122. <Σίμος Μενάρδος>, Δύο Ζακυνθηνοί ποιηταί (Συνέχεια εκ τής σελί
δας 230), οο. 248-251 [λογοτεχνία, ποίηση, Κάλβος, Σολωμός]. (Επε- 
ται συνέχεια).

123. I. Η. Κάλφογλους, Ή πάλαι όιαλάμψασα ’Επισκοπή (Μητρόπολις) 
Ίσχανίου, σσ. 251-252 [Ιστορία, Εκκλησία Πόντου, Τραπεζούντας, 
Ίσχανίου],

124. Ο. Κ. Θεοφύλακτος, Περί χολέρας, (Συνέχεια εκ τής σελίδος 217), σσ. 
253-254 [ιατρική κοιν.].

125. ’Από τήν νέαν ελληνικήν λογοτεχνίαν. <Α. ΙΙαπαδιαμάντης>, Στο Χρι
στό, στο Κάστρο, οο. 254-257 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. Παπαδιαμάν- 
της],

126. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 257-258.
(1) <Δοξολογία άπό τό Μητροπολίτη για τήν επέτειο άναρρήσεως Νι
κολάου Β' (Ρωσία)>.
(2) <Γεύματα επίσημα σέ Ρώσους στρατηγούςχ
(3) <Στίς 23 ’Οκτωβρίου 1916 ό Μητροπολίτης μίλησε στή Μητρόπο
λη «Έξήλθεν ό σπειρών...» μέ ήθικοκοινωνικό περιεχόμενο. Περίληψη: 
«... Είναι ανάγκη νά ύπάρξη αριστοκρατία του πνεύματος καί του 
ήθους διά νά γίνη κάτι τι τό γενναΐον καί σοβαρόν». (Τό ίδιο θέμα 
«Έξήλθεν ό σπειρών...» διαπραγματεύθηκε στό πρώτο του στήν Τρα- 
πεζούντα κήρυγμα· βλ. Βιογραφικαί :Αναμνήσεις, ο. 39)>.
(4) <Συνήλθε ή υπό τό στρατηγό Σβάρτζ επιτροπή προσφύγων καί 
αποφάσισε: α) τήν εγκατάσταση των προσφύγων άπό τό Μητροπολίτη, 
β) νά παρεμποδισθεΐ ή κάθοδος των προσφύγων (στήν Τραπεζούντα), 
γ) τήν ίδρυση συσσιτίου καί δ) τήν ανάθεση τής φροντίδας για τήν 
υγιεινή κατάσταση των προσφύγων στό γιατρό Π. Σουλιάδηχ

Ετος Α'. Εν Τραπεζοϋντι, τή 13η Νοεμβρίου 1916 Άριθμ. 15
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, ο. 263

127. T <= K. Α. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλί-
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ου διά τον ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, ο. 263 [φυσική, ο 
ήλιος στήν Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 263

Μνημόσυνον. — ’Ιωακείμ ό Τ', υπό της Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπε
ζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Ή από τοϋ Πατρίάρχου Ιωακείμ τοϋ 
Τ'. έντύπωσις τοϋ Ιωνος Αραγούμη. — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” 
μελέται Ελευθερίου Κούση. — Δύο Ζακυνθηνοί ποίηταί, υπό Σίμου Με- 
νάρδου. — Βιογραφία Σολομώντος Β '. Βασιλέως τής Ίμερετίας, υπό I. Η. 
Κάλφογλου. — ’Αρχαιολογικά, υπό I. Μηλιοπούλου. — Περί τής προ
φοράς τοϋ γράμματος η εν τή Τραπεζουντιακή διαλέκτω, υπό Ισρ. Σ. Βα- 
σιλειάδου. — Στο Χριστό, στό Κάστρο, (διήγημα Α. Παπαδιαμάντη). — 
Χρονικά.
128. Μνημόσυνον <γιά τόν Ιωακείμ Γ >, σσ. 263-265 [έπετειακό, εθνικό]. 

<Είσαγωγικό σημείωμα Μητροπ. Χρυσάνθου, στό όποιο εκφράζονται 
οί Ιδέες του (καί του Ί. Δραγούμη) για τήν υπόσταση τής Τουρκίας 
καί τήν ύπαρξη των χριστιανικών εθνοτήτων στήν Τουρκία - τής ιδε
ολογίας αυτής εκφραστής ήταν ό Ιωακείμ Γ', τό Οίκουμ. Πατριαρ
χείο. ’Ανατύπωση άρθρου τής ’Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας (βλ. πιό πά
νω, σ. 144) για τόν ’Ιωακείμ Γ' μέ υπογραφή X. Φ. Καί σ’αυτό προ
σθέτει «τήν έντύπωσιν τήν όποιαν ένεποίησεν ό Πατριάρχης εις τήν 
διάνοιαν καί τήν καρδίαν ενός των δημιουργών τής συνεννοήσεως 
τών εθνοτήτων εν Τουρκία καί δυνατού πολιτικού, τού ’Ίωνος Δρα
γούμη», σ. 264>.

129. Ή άπό τοϋ Πατρίάρχου ’Ιωακείμ τοϋ Γ '. έντύπωσις τοϋ Ίωνος Δρα
γούμη, σσ. 265-266 [Η. Δραγούμη πολιτικές Ιδέες].
<’Απόσπασμα από τό «Όσοι ζωντανοί...», σσ. 30-33. ’Αρχή: «Μέ τέ
τοια διάθεση καθώς στή Χάλκη, έτσι πήγαινε τώρα ό Άλέξης καί στό 
Φανάρι...». Τέλος: «...πού κρέμασαν τόν Πατριάρχη Γρηγόριο οί Τούρ
κοι στα 1821 >.

130. ’Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής ‘‘Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί ασμάτων (α), σσ. 266-267 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος], 
<Λέξεις διαλέκτου: κηννάπ’, κλήρα, κοκκίν, κολλίζω, κολόθκολυμ
πώ, κότ’>.

131. <Σίμος Μενάρδος>, Δύο Ζακυνθηνοί ποιηταί (Συνέχεια εκ τής σελί
δας 251), σσ. 268-270 [λογοτεχνία, ποίηση, Κάλβος, Σολωμός]. (Τέ
λος).

132. I. Η. Κάλφογλους, Βιογραφία Σολομώντος Β'. Βασιλέως τής Ίμερε
τίας (Κάτω Ίβερίας) τοϋ άποθανόντος έν Τραπεζοϋντι καί ενταφια- 
σθέντος έν τή αυλή τοϋ Μητροπολιτικοϋ Ναοϋ τοϋ Αγ. Γρηγορίου, 
σσ. 271-273 [ιστορία Γεωργίας (Ίμερετίας), Τραπεζούντας].
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133. Ιωάννης Μηλιόπουλος, !Αρχαιολογικά, σσ. 273-274 [τέχνη άρχαίων 
ελληνικών χρόνων, Μεγάλων Κομνηνών, αρχαίος έλλην. ναός στο Δε- 
γιρμέν-δερέ, πύργος Μανουήλ Κομνηνού],

134. Ισραήλ Σ. Βασιλειάδης, Περί τής προφοράς τοϋ γράμματος η εν τή 
Τραπεζουναακή διαλέκτψ, σσ. 274-275 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος].

135. <Α. Παπαδιαμάντης>, Στο Χριστό, στο Κάστρο, (Συνέχεια εκ τής σε- 
λίδος 257), σσ. 275-277 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. Παπαδιαμάντης], 
("Επεται συνέχεια).

136. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 277-278.
(1) <Έπίσκεψη τού γεν. πληρεξουσίου τής ένώσεως των ρωσικών πό
λεων στό Μητροπολίτηχ
(2) Δίκαια προαγωγή <σέ πρωτοπρεσβύτερο ό γέροντας Πρόδρομοςχ 
Παροράματα
(3) Πολωνικόν ζήτημα [ιστορία Πολωνίας] <άντιμαχία Γερμανίας Ρω
σίας γιά Πολωνίαχ

Έτος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 26η Νοεμβρίου 1916 Αριθμ. 16
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 283

137. T <=Κ. Α. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Λύσεως ήλιου 
διά τον ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 283 [φυσική, ό ή
λιος στήν Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 283

Θυμός καί Αγανάκτησις, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” μελέται 
Ελευθερίου Κούση. — Τό Φανάρι, Νικολάου Βασιλειάδου (ιατρού). — 
Χριστιανική Αρχαιολογία. "Εν Βυζαντιακόν ναΐδιον, υπό Ί. Μηλιοπού- 
λου. — Ή εν Οίνόη τεθαμμένη ήγεμονίς τής Γουρίας Σοφία, υπό I. Η. 
Κάλφογλου. — Προς τον Πόζ-τεπέ, (ποίημα) υπό ’Ιωσήφ Γεωργιάδου (ία- 
τροϋ). — Στό Χριστό, στό Κάστρο, (διήγημα Α. Παπαδιαμάντη). — Χρονι
κά.
138. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Θυμός καί ’Αγανάκτησις, σσ. 283-285 

[κηρυγματικό, ήθικοκοινωνικό],
139. ’Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 

διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί ασμάτων (α), σσ. 285-286 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος]. 
<Λέξεις διαλέκτου: κουρφεύκουμαι, κραγγανάκ ’, κρατώ, κρεμίζω, κυ- 
λίζο».
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140. <Νικόλαος Βασιλειάδης>, Τό Φανάρι σσ. 287-290 [ιστορία σύγχρονης 
Κωνσταντινουπόλεως, εντυπώσεις].

141. Ιωάννης Μηλιόπουλος, Χριστιανική αρχαιολογία. "Εν βυζαντιακόν 
ναΐδιον, σσ. 290-291 [τέχνη βυζαντινού Πόντου, ζωγραφική χωριού 
Μαγκλαβίτα].

142. I. Η. Κάλφογλονς, Ή εν Οίνόη τεθαμμένη ήγεμονίς τής Γονρίας Σο
φία, σσ. 291-293 [ιστορία σύγχρονης Γουρίας, Πόντου, Οίνόης],

143. Dr. Ιωσήφ Γεωργιάδης, Προς τον Πόζ-τεπέ, σ. 293 [λογοτεχνία, ποίη
ση, ’Ιωσήφ Γεωργιάδης],

144. <Α. Παπαδιαμάντης>, Στο Χριστό, στο Κάστρο, (Συνέχεια εκ τής σε- 
λίδος 277), σσ. 294-295 , 298 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. Παπαδιαμάν- 
της]. (Έπεται συνέχεια).

145. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 296-298.
(1) Έκκλησις εις τον λαόν τής Τραπεζοϋντος <τού Ρώσου στρατηγού 
Σβάρτς για συμμετοχή σέ πολεμικό δάνειο Ρωσίας>.
(2) <Έπίσκεψη τού ανταποκριτή τής Νόβοε Βρέμια X. Α. Ζότωφ στό 
Μητροπολίτη;».
(3) Ό θάνατος τοϋ αύτοκράτορος Φραγκίσκου Ιωσήφ.
(4) Ό θάνατος τοϋ μεγάλου Πολωνοϋ συγγραφέως Ερρίκου Σιεγκίε- 
βιτς.
(5) Συνδρομαί υπέρ των προσφύγων.

Έτος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 10η Δεκεμβρίου 1916 Αριθμ. 17
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 303

146. T <=Κ. Α. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Λύσεως ήλιου 
διά τον ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 303 [φυσική, ό 
ήλιος στήν Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 303

Ή ονομαστική εορτή τής A. Α. Μεγαλειότητος τοϋ Τσάρου Νικολάου τοϋ 
Β '. — Τηλεγραφήματα. — Λιάλεξις τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπε
ζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου λεχθείσα τή 3η Δεκεμβρίου εν τφ Θεοφυ- 
λακτείφ Νηπιαγωγείψ. “Ai Αριστοκρατίαι”. —Περί “Τραπεζουντίας διαλέ
κτου” μελέται Ελευθερίου Κούση. —Τό Ναΐδιον τής Αγίας Άννης, υπό Ί. 
Μηλιοπούλου. — Περί τοϋ Δημοτικού Σχολείου. — Στό Χριστό, στό Κά
στρο, (διήγημα Α. Παπαδιαμάντη). — Χρονικά.
147. <άνυπόγραφο>, Ή ονομαστική εορτή τής A. Α. Μεγαλειότητος τοϋ
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Τσάρου Νικολάου τοϋ Β’υ, σσ. 303-304 [σύγχρονη ιστορία Ρωσίας, 
Τραπεζούντας],
<έπίσημα: τελετή στο Μητροπολιτικό ναό>.

148. Τηλεγραφήματα, σ. 304 [επίσημα],
<Τηλεγραφήματα Χρύσανθού, Τσάρου, Μεγάλου Δούκα Νικολάου;».

149. Διάλεξις τής Α.Σ. τοϋ Μητρ. Τραπεζοϋντος K. Κ. Χρυσάνθου λε- 
χθεΐσα τή 3η Δεκεμβρίου εν τω Θεοφυλακτείψ Νηπιαγωγείο). Ai Αρι
στοκρατίαι, σσ. 305-307 [κοινή. (Έπεται συνέχεια).
<Στήν αρχή σχολιάζει στίχους άπό το ποίημα (το όποιο ονομάζει) «Ό 
βράχος καί τό κύμα» τοϋ Ά. Βαλαωρίτη· ώς συνέχεια βλ. καί στίς σσ. 
324-332, άρ. 157, μελέτη μέ τό ίδιο θέμα. Τό θέμα «Κυκλοφορία αρι
στοκρατιών» παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά στήν Εκκλη
σιαστική Αλήθεια 32 (7.1.1912), σσ. 9-17, στο άρθρο «Ή εν Κίνα έπα- 
νάστασις καί ή κυκλοφορία των αριστοκρατιών». Τό ίδιο δι’ολίγων 
καί στο κήρυγμά του στίς 23.10.1916 μέ θέμα «Έξήλθεν ό σπειρών...», 
βλ. πιο πάνω άρ. 126.3. Ή κοινωνιολογική αύτή θεωρία ανήκει στον 
καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου τής Λωζάνης, τον κοινωνιολόγο Vilfredo 
Pareto, τοϋ οποίου τά μαθήματα παρακολούθησε ό μητροπ. Χρύσαν
θος κατά τή διαμονή του γιά ανώτερες σπουδές στή Δύση (Γερμανία 
1907-1909 καί Ελβετία 1909-1911). Βλ. Βιογραφικαί Αναμνήσεις, σ. 
54. (Περισσότερα γιά τήν ανάπτυξη τής θεωρίας αύτής στα κείμενα 
τοϋ μητροπ. Χρυσάνθου σέ προσεχές μου δημοσίευμα μέ θέμα «Τό 
ιδεολογικό πλαίσιο τοϋ μητροπολίτη Χρυσάνθου»)>.

150. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί μσμάτων (α), σσ. 307-309 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος]. 
<Λέξεις διαλέκτου: λίντζια, λολλάν ή λολλάγια, μάθος, μακρύς, μαμή, 
μαχάν’, μελοκοντ ’, μειζότερος>.

151. Ιωάννης Μηλιόπουλος, Τό ναΐδιον τής Αγίας Αννης, σσ. 309-313 
[τέχνη βυζαντινή, Πόντου, Τραπεζούντας],

152. <άνυπόγραφο>, Περί τοϋ δημοτικού σχολείου, Κεφάλαιον Α'. Περί 
τοϋ δημοτικού σχολείου ώς καθιδρύματος αγωγής καί διδασκαλίας. 
Περί τοϋ έργου τοϋ δημοτικού σχολείου. Κεφάλαιον Β '. Περί τής 
σχέσεως τοϋ σχολείου προς τον οίκον, σσ. 313-316 [παιδαγωγικά, δη- 
μοτ. σχολείο].
^Αναδημοσιεύει άπό τό περιοδικό Παιδαγωγικόν Σχολείον (διευθυν
τής Μιλτιάδης Βρατσάνος), τόμ. Γ', φύλλ. Γ, σσ. 465-471, άρθρο μέ 
όμοιο τίτλο, τά δύο πρώτα κεφάλαια. (Στό περιοδικό Παιδαγωγικόν 
Σχολείον τό άρθρο τελειώνει μέ τή σ. 480). Τις πληροφορίες γιά τό 
περιοδικό τοϋ 1887 καί τις βιβλιογραφικές σημειώσεις τις οφείλω 
στον αγαπητό φίλο κ. Άλ. Δημαρά, τόν όποιο ευχαριστώ καί άπό τή 
θέση αύτή>.
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153. <Α. Παπαδιαμάντης>, Στό Χριστό, στο Κάστρο, (Συνέχεια έκ της σε- 
λίδος 298 καί τέλος), σσ. 316-317 [λογοτεχνία, διήγημα, Ά. Παπαδια- 
μάντης],

154. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 317-318.
(1) <Έπίσκεψη Κούσκωφ, πρώην Προέδρου Δούμας καί νυν Συμβού
λου Επικράτειας, στο Μητροπολίτη Χρύσανθο καί γεύμα προς τιμήν 
του>.
(2) <Έκδοση πρώτου τεύχους Εμπορικού Άγγελιαφόρου>.
(3) <Όμιλία Χρύσανθού «Αί Άριστοκρατίαι» στις 4.12.1916>.
(4) Παρόραμα.
(5) Ή τετραπλή σνμμαχία ζητεί ειρήνην.

'Ετος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τη 24η Δεκεμβρίου 1916 Αριθμ. 18
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 323

155. T <= K. Α. Τσαμπερτίδης>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου 
διά τόν ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 323 [φυσική, ό 
ήλιος στήν Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 323

Χριστός Γεννάται, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυρίου 
Κου Χρυσάνθου. — Διάλε'ξις τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
Κυρίου Κου Χρυσάνθου λεχθείσα τή 4η Δεκεμβρίου εν τφ Θεοφυλακτείψ 
Νηπιαγωγεία). «Αί Αριστοκρατίαι». — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” 
μελέται Ελευθερίου Κούση. — Μία επιτύμβιος επιγραφή, υπό Τ. Μηλιο- 
πούλου. — Ή εις Τραπεζοϋντα καταφυγή Παγκρατίου Δ ' (1027-1072) βα- 
σιλέως τής Γεωργίας, υπό I. Η. Κάλφογλου. — Θουκυδίδου δημηγορίας 
Κορινθίων, υπό Γ. Κ. Παπαδοπούλου. — Φτωχός άγιος (διήγημα Α. Πα- 
παδιαμάντη).
156. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Χριστός γεννάται, σσ. 323-324 [κη- 

ρυγματικό, επίκαιρο].
<Προτροπή για ’Αλήθεια καί Έλευθερία>.

157. Διάλε’ξις τής Α. Σ. τοϋ Μητρ. Τραπεζοϋντος K. Κ. Χρυσάνθου λε- 
χθείσα τή 4η Δεκεμβρίου έν τφ Θεοφυλακτείψ Νηπιαγωγείφ. Αί Αρι- 
στοκρατίαι, σσ. 324-332 [κοιν.].
<'Υπέρ I. Δραγούμη: όταν γράφει για τον πατέρα ό πολιός γέρων 
καί άσπιλος πολιτικός Στέφανος Δραγούμης, σ. 325· τό πρόγραμμα 
τής Όργανώσεως Κωνσταντινουπόλεως (οθωμανική αυτοκρατορία), σ.
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326· υπέρ διαδόχου Κωνσταντίνου άλλα καί υπέρ Βενιζέλου· έν τελεί 
Κ. Παλαμά, «Ό Δωδεκάλογος του Γύφτου, Λόγος Β', Δουλευτής». 
(Βλ. Όδ. Δαμψίδη, «Συμπληρωματικά», δ. π. καί προσεχές μου δημο
σίευμα «Τό Ιδεολογικό πλαίσιο τού μητροπολίτη Χρύσανθού» βλ. 
άριθ. 149)>.

158. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής ‘‘Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί μσμάτων (a), σσ. 332-334 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος]. 
<Λέξεις διαλέκτου: μέσ’, μήλον, μουχτερός, μυια, μυντζίν>.

159. Ιωάννης Μηλιόπουλος, Μία επιτύμβιος επιγραφή, σσ. 334-335 [ιστο
ρία νεότερη Πόντου, Τραπεζούντας].
^Αλέξανδρος επίσκοπος Όφεως περί τό 1532 καί όχι 1685 (Τωαννί- 
δης, Ιστορία..., σ. 135)>.

160. I. Η. Κάλφογλους, Ή εις Τραπεζοϋντα καταφυγή Παγκρατίου Δ '. βα- 
σιλέως τής Γεωργίας (1027-1072), σσ. 335-336 [ιστορία Γεωργίας, Βυ
ζαντίου, Τραπεζούντας],

161. Γ. Κ. Παπαδόπουλος (Κυριακίδης), Θουκυδίδου δημηγορίας Κοριν- 
θίων (γενομένης έν Σπάρτη)· άνάλυσις <τοϋ Γ. Παπαδόπουλου> γραμ
ματική, 17 ’Οκτωβρίου 1865, εν Τραπεζοϋντι, σσ. 336-337 [άρχαία 
έλλην. φιλολογία, Θουκυδίδης, σχολεία Τραπεζούντας]. (Έπεται συνέ
χεια).

162. <Α. Παπαδιαμάντης>, Φτωχός άγιος, σσ. 337-338 [λογοτεχνία, διήγη
μα, Ά. Παπαδιαμάντης], ("Επεται συνέχεια).

’Έτος Α '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 7η ’Ιανουάριου 1917 Αριθμ. 19
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 343

163. <άνυπόγραφο>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Αύσεως ήλιου διά τον 
ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 343 [φυσική, ό ήλιος στήν 
Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 343

Ό Αδάκρυτος Χρόνος, υπό τής Α.Σ. τού Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί ‘‘Τραπεζουντίας διαλέκτου” μελέται 
’Ελευθερίου Κούση. — Βίος καί δράσις Γενναδίου τοϋ Β™ τοϋ Σχολαρίου 
πρώτου Πατριάρχου μετά την άλωσιν τοϋ Βυζαντίου, υπό Κυρίλλου Ααμ- 
πρινίδου Αρχιδιακόνου τής Τέρας Μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. — Τό 
ιστορικόν των εν τφ έγκωμίω τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος φράσεων 
«Καί εξαρχος πάσης Ααζικής» καί «Τόπον επέχοντος Καισαρείας Καππα
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δοκίας», υπό I. Η. Κάλφογλον. — Ό ασύρματος εις τά άερόπλava, υπό 
Φιλίππου "Απ. Χειμωνίδου (καθηγητοϋ). — Φτωχός άγιος (διήγημα Α. Πα- 
παδιαμάντη). — Χρονικά.
164. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Ό άδάκρυτος χρόνος, σσ. 343-344 

[επίκαιρο μέ τήν τότε πολεμική συγκυρία].
<σ. 344 αναφέρει τό στίχο του Βαλαωρίτη ποϋ εΐνε Χάρος χαλαστής 
καί συγχρόνως Χάρος πλάστης καί τό ποίημα του Ιουλίου Τυπάλδου 
«Ή τρελλή Μητέρα»>.

165. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί μσμάτων (α), σσ. 345-346 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος], 
<Λέξεις διαλέκτου: νεάζω, νοϋς, ξερός, ξυμυτός, όλιγοστόν, όλκος, 
όμνώ, παραδίγω, παρατρομάζω, πατρούας>.

166. Κύριλλος Λαμπρινίδης, άρχιδιάκονος τής Ίεράς Μητροπόλεως Τρα
πεζοϋντος, Βίος καί δράσις Γενναδίου του /?’" του Σχολαρίου πρώτου 
Πατριάρχου μετά τήν άλωσιν του Βυζαντίου, σσ. 347-349 [Ιστορία πα
τριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, Γεννάδιος Β']. ("Επεται συνέχεια).

167. I. Η. Κάλφογλους, Τό ιστορικόν των έν τφ έγκωμίω του Μητροπολί
του Τραπεζοϋντος φράσεων «Καί εξαρχος πόσης Λαζικής» καί «Τό
πον επέχοντος Καισαρείας, Καππαδοκίας», σσ. 349-351 [ιστορία Μ. 
Κομνηνών, Εκκλησία Τραπεζοϋντος].

168. Φίλιππος Απ. Χειμωνίδης, Ό άσύρματος εις τά άερόπλανα, σσ. 351- 
353 [φυσική, άσύρματος, αεροπλάνα].

169. <Α. Παπαδιαμάντης>, Φτωχός άγιος, σσ. 353-355 [λογοτεχνία, διήγη
μα, Ά. Παπαδιαμάντης], (°Επεται συνέχεια).

170. <άνύπογραφο>, Χρονικά, σσ. 356-358.
(1) Τά δώρα των Χριστουγέννων <δώρα στους στρατιώτες τού ρωσι
κού στρατού μέ συμμετοχή Χρυσάνθου, μαθητών κ.λπ.>.
(2) Ή εορτή των Θεοφανείων <λειτουργία, κατάδυσις σταυρού από τό 
μητροπ. Χρύσανθο>.
(3) Αιάλεξις <Α. Μουράτωφ, καθηγητή ρωσικής: Ό ποιητής Πούσκινχ
(4) Ή άπάντησις των Δυνάμεων τής Συνεννοήσεως <όροι προς Γέρ
μα νία>.
(5) Τηλεγράφημα τοϋ Μπάλφουρ <όροι για είρήνη>.

171. Τό καθαρόν προϊόν τής διαχειρίσεως τοϋ παρόντος περιοδικού θά 
διατεθή υπέρ τής συντηρήσεως λαϊκής βιβλιοθήκης εν Τραπεζοϋντι 
<στό εσωτερικό τού όπισθόφυλλουχ

Έτος Α'. Εν Τραπεζοϋντι, τή 21η Τανουαρίου 1917 Αριθμ. 20
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ
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ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 363

172. <άνυπόγραφο>, Ήμερολόγιον ’Ανατολής καί Αύσεως ήλιου διά τον 
όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, ο. 363 [φυσική, ò ήλιος στήν 
Τραπεζούντα],

Περιεχόμενα, σ. 363

Ζωντανής φυλής ζωντανοί άγιοι, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπε
ζοϋντος Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” με- 
λέται Ελευθερίου Κούση. — Βίος καί δράσις Γενναδίου τοϋ Β"' τοϋ Σχο- 
λαρίου πρώτου Πατριάρχου μετά την άλωσιν τοϋ Βυζαντίου, υπό Κυρίλ
λου Λαμπρινίδου Αρχιδιακόνου τής Τέρας Μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. 
— Χριστιανική άρχαιολογία, τρεις άγιογραφικαί παραστάσεις, υπό I. Μη- 
λιοπούλου. — Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής Τραπεζοϋντος, υπό I. Η. 
Κάλφογλου. — Φτωχός άγιος, (διήγημα Α. Παπαδιαμάντη). — Χρονικά.
173. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Ζωντανής φυλής ζωντανοί άγιοι, σσ. 

363-364 [κηρυγματικό, επίκαιρο (21 ’Ιανουάριου μνήμη αγίου Ευγενί
ου), εθνικό].
<Οίκ. Πατριαρχείου, πολιτική: ίσοπολιτεία των λαών τής οθωμανικής 
αύτοκρατορίαςχ

174. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 
διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί μσμάτων (α), σσ. 365-367 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος]. 
<Λέξεις διαλέκτου: περί, πέτρα, προσονείδια, πυκνοκουρτώ, σημαδία, 
σκεπίδ ’, σκίζω, σ( σ)κύλλος, σκωλεκέας>.

175. Κύριλλος Ααμπρινίδης, άρχιδιάκονος τής Τέρας Μητροπόλεως Τρα
πεζοϋντος, Βίος καί δράσις Γενναδίου τοϋ Β°υ τοϋ Σχολαρίου πρώτου 
Πατριάρχου μετά τήν άλωσιν τοϋ Βυζαντίου, σσ. 367-370 [ιστορία πα- 
τριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Γεννάδιος Β'].

176. 'Ιωάννης Μηλιόπουλος, Χριστιανική άρχαιολογία. Τρεις άγιογραφικαί 
παραστάσεις, σσ. 370-373 [τέχνη Πόντου, Τραπεζούντας, ναΐδιο Άγ. 
’Άννας],

177. I. Η. Κάλφογλους, Συμβολαί εις τήν ιστορίαν τής Τραπεζοϋντος, σσ. 
373-375 [ιστορία Βυζαντίου, Πόντου, Τραπεζούντας],

178. <Α. Παπαδιαμάντης>, Φτωχός άγιος, σσ. 375-377 [λογοτεχνία, διήγη
μα, Ά. Παπαδιαμάντης].

179. <άνυπόγραφο>, Χρονικά, σσ. 377-378.
(1) <Διάλεξη Ί. Κάλφογλου 7.1.1917 στό Θεοφυλάκτειο νηπιαγωγείο: 
«Εθνολογική κατάσταση Νομού Τραπεζούντας»>.
(2) <Στήν εορτή τού άγιου Ευγενίου 21.1.1917, άσθενούντος τού Μη- 
τροπ. Χρυσάνθου, τής επισήμου τελετής πρόίστατο ô πρώην Ροδοπό- 
λεως. Λόγο έξεφώνησε ό Κύριλλος Ααμπρινίδης, άρχιδιάκονος τής 
Μητροπόλεως Τραπεζούντοςχ
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(3) Αί δηλώσεις τοϋ Κου Ούίλσων περί της ειρήνης <στήν ’Αμερικα
νική Γερουσία>.

"Ετος A '. Έν Τραπεζοϋντι, τή 4η Φεβρουάριου 1917 Αριθμ. 21
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 383

180. <άνυπόγραφο>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Δύσεως ήλιου διά τον 
όρίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέρΤξ, σ. 383 [φυσική, ό ήλιος στήν 
Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 383

Τό Ψυχοσάββατον, υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος Κυ
ρίου Κου Χρυσάνθου. — Ή Τρελλή μάννα, ή τό κοιμητήριο, τό τραγούδι, 
(ποίημα Διονυσίου Σολωμοϋ). — Περί “Τραπεζουντίας διαλέκτου” μελέται 
Ελευθερίου Κούση. — Βίος καί δρασις Γενναδίου τοϋ Β"' τοϋ Σχολαρίου 
πρώτου Πατριάρχου μετά τήν άλωσιν τοϋ Βυζαντίου, υπό Κυρίλλου Δα- 
μπρινίδου Αρχιδιακόνου τής Τέρας Μητροπόλεως Τραπεζοϋντος.— Δοσι- 
θέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων επιστολή κατά τής έν Κάτω Ίβηρίας σω
ματεμπορίας καί πωλήσεως Χριστιανών, υπό I. Η. Κάλφογλου. — Ή 
Αγία Σοφία, μελέτη Δ. Φυλλίζη. — Αψαλτος, (διήγημα Α. Παπαδιαμάν- 
τη).
181. f Ό Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Τό Ψυχοσάββατον, σσ. 383-385 [κη- 

ρυγματικό, επίκαιρο].
182. Διονύσιος Σολωμός, Ή τρελλή μάννα ή τό κοιμητήριο, τό τραγοϋδι, 

σσ. 385-387 [λογοτεχνία, ποίηση, Δ. Σολωμός].
183. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 

διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί μσμάτων (α), σσ. 388-389 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος]. 
<Λέξεις διαλέκτου: στομόχειλα, συντέλεια, σώγαμπρος, τιδέν, τοϋφα, 
τρύγονίζω, τζαμμόνω, τζαραμποϋλα, τζερίζω, φαγείν>.

184. Κύριλλος Ααμπρινίδης, άρχιδιάκονος τής Τέρας Μητροπόλεως Τρα
πεζοϋντος, Βίος καί δρασις Γενναδίου τοϋ /?"' τοϋ Σχολαρίου πρώτου 
Πατριάρχου μετά τήν άλωσιν τοϋ Βυζαντίου, σσ. 390-393 [ιστορία πα
τριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, Γεννάδιος Β ]. ("Επεται συνέχεια).

185. </. Η. Κάλφογλους>, Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Επιστολή 
κατά τής έν Κάτω Τβηρία σωματεμπορίας καί πωλήσεως Χριστιανών, 
σσ. 393-395 [Ιστορία νεότερη Κάτω Ίβηρίας, Δοσίθεος Πατριάρχης Ιε
ροσολύμων],

186. <Δ. Φυλλίζης (μηχανικός)>, Ή Αγία Σοφία. Μελέτη λεχθείσα έν τω
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“Θεοφυλακτείφ Νηπιαγωγεία)”, την 15ην "Ιανουάριου 1917, σσ. 395- 
397 [τέχνη Βυζαντίου, 'Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως].

187. <Α. Παπαδιαμάντης>, ’Άψαλτος, σσ. 397-398 [λογοτεχνία, διήγημα, 
Ά. Παπαδιαμάντης],

188. TÒ καθαρόν προϊόν τής διαχειρίσεως τοϋ παρόντος περιοδικού θά 
διατεθή υπέρ τής συντηρήσεως λαϊκής βιβλιοθήκης εν Τραπεζοϋντι, 
<οτό εσωτερικό τοϋ όπισθόφυλλου>.

Έτος A "Εν Τραπεζοϋντι, τή 15η Απριλίου 1917 Αριθμ. 26
ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ

ΟΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ, σ. 473

189. <άνυπόγραφο>, Ήμερολόγιον Ανατολής καί Αύοεως ήλιου διά τον 
ορίζοντα Τραπεζοϋντος καί των πέριξ, σ. 473 [φυσική, ô ήλιος στήν 
Τραπεζούντα].

Περιεχόμενα, σ. 473

Κυριακή των Μυροφόρων υπό τής Α. Σ. τοϋ Μητροπολίτου Τραπεζοϋντος 
Κυρίου Κου Χρυσάνθου. — Περί ‘Ύραπεζουντίας διαλέκτου” μελέται 
Ελευθερίου Κούση. — Ή Αγία Σοφία, μελέτη Α. Φυλλίζη. — Βίος καί 
δράσις Γενναδίου τοϋ Β" τοϋ Σχολαρίου πρώτου Πατριάρχου μετά τήν 
αλωσιν τοϋ Βυζαντίου, υπό Κυρίλλου Ααμπρινίδου Αρχιδιακόνου τής 
Τέρας Μητροπόλεως Τραπεζοϋντος. — Γεωργιανοί ήγεμονίδες εν Βυζάν
τιο). Μαρία ή Αβασγίς, υπό I. Η. Κάλφογλου. — Συμβολαί εις τήν άνάλυ- 
σιν δημωδών τινων άσμάτιον τοϋ Πόντου, υπό Ισραήλ Βασιλειάδου (κα- 
θηγητοϋ).
190. f 'Ο Τραπεζοϋντος Χρύσανθος, Κυριακή των Μυροφόρων, σσ. 473- 

474 [κηρυγματικό, επίκαιρο].
191. Ελευθέριος Τριαντ. Κούσης, εναισίμου διατριβής “Τραπεζουντίας 

διαλέκτου” τό δεύτερον μέρος. Συναγωγή λέξεων, φράσεων, παροι
μιών καί ασμάτων (α), σσ, 475-476 [γλώσσα, ποντιακή διάλεκτος, δη
μώδη άσματα].
<Άνάλυση δημωδών άσμάτων>.

192. <Α. Φυλλίζης (μηχανικός)>, Ή Αγία Σοφία. Μελέτη λεχθείσα εν τφ 
“Θεοφυλακτείψ Νηπιαγωγείο)”, τήν 15ην "Ιανουάριου 1917, σσ. 477- 
479 [τέχνη Βυζαντίου, 'Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως], (Έπεται 
συνέχεια).

193. Κύριλλος Ααμπρινίδης, άρχιδιάκονος τής Τέρας Μητροπόλεως Τρα
πεζοϋντος, Βίος καί δράσις Γενναδίου τοϋ Β°υ τοϋ Σχολαρίου πρώτου 
Πατριάρχου μετά τήν αλωσιν τοϋ Βυζαντίου, (Συνέχεια έκ τοϋ προη
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γούμενου), σσ. 479-481 [Ιστορία πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, 
Γεννάδιος Β'].

194. <1. Η. Κάλφογλους>, Γεωργιανοί ήγεμονίδες εν Βνζαντίφ. Μαρία ή 
Άβασγίς, σσ. 482-484 [ιστορία Άβασγίας, Βυζαντίου, Μαρία Άβα- 
σγίς], ("Έπεται συνέχεια).

195. Ισραήλ Βασιλειάδης, Συμβολαί εις τήν άνάλυσιν δημωδών τινων 
ασμάτων τοϋ Πόντου, σσ. 484-488 [λαογραφία, δημώδη άσματα Πόν
του, ανάλυση].
<Διάλεξη>. (Έπεται συνέχεια).
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