
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 29, Αρ. 1 (1994)

  

 

  

  Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Άγνωστη
αυτοβιογραφία του Θρακός Αρσενίου Αφεντούλη,
τελευταίου μητροπολίτου Στρωμνίτσης 

  Αθ. Ε. Καραθανάσης   

  doi: 10.12681/makedonika.210 

 

  

  Copyright © 2014, Αθ. Ε. Καραθανάσης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Καραθανάσης Α. Ε. (1994). Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Άγνωστη αυτοβιογραφία του Θρακός Αρσενίου Αφεντούλη,
τελευταίου μητροπολίτου Στρωμνίτσης. Μακεδονικά, 29(1), 413–415. https://doi.org/10.12681/makedonika.210

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:50:26



Γ. Κ. Παπάζογλου, 'Αγνωστη αυτοβιογραφία τού Άρσ. Άφεντούλη 413

Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Άγνωστη αυτοβιογραφία τον Θρακός ’Αρσενίου 
Αφεντούλη, τελευταίου μητροπολίτου Στρωμνίτσης, έκδ. Συλλόγου πρός διάδοσιν 
ωφελίμων βιβλίων, ’Αθήνα 1995, σελ. 273.

Ό ’Αρσένιος ’Αφεντούλης (1869-1934) γεννήθηκε στό Μυριόφυτο τής Άνατ. 
Θράκης, σπούδασε στήν θεολογική Σχολή τής Χάλκης (1887-1894), στήν συνέχεια 
διετέλεσε Ιεροκήρυκας στόν Γαλατά, γραμματεύς τού μητροπολίτου Χαλκηδόνος 
(1896), άρχιδιάκονος καί έπόπτης σχολών στήν Έφεσο (1897-1901), έπίσκοπος Ε’ι- 
ρηνουπόλεως (1901-1910), μητροπολίτης Στρωμνίτσης καί Τιβεριουπόλεως (1910)· 
τό 1913 συνελήφθη καί φυλακίσθηκε άπό τούς Βουλγάρους καί τό ίδιο έτος άπο- 
χώρησε, μαζί μέ τόν έλληνικό πληθυσμό τής πόλεως, καί έγκαταστάθηκε στήν Λά
ρισα. Τό 1914 έξελέγη μητροπολίτης Λαρίσης καί Πλαταμώνος καί τό 1916 διο
ρίσθηκε μέλος τής Ίεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί άπό τήν θέση 
αύτή ήγήθηκε τής άντιβενιζελικής παρατάξεως. Μετά τήν επανάσταση τής ’Εθνικής 
Άμύνης τό 1917-1918 κρυβόταν στήν ’Αθήνα καί μέ τήν επικράτηση τού βενιζελι- 
σμού καθαιρέθηκε «έπί άναμείξει» στήν πολιτική καί έξορίσθηκε στήν ’Αμοργό, στήν 
μονή Χοζοβιωτίσσης, τό 1919 φυλακίσθηκε έπί ένα μήνα στήν ’Αθήνα καί τόν Δεκέμ
βριο έξορίσθηκε στήν Ζάκυνθο, στήν μονή του άγιου Διονυσίου άρχικά καί των Στρο- 
φάδων έπειτα. Τό 1923 άποκαταστάθηκε στήν μητρόπολη Λαρίσης καί πέθανε στίς 
26 Δεκεμβρίου 1934. Ή ένδιαφέρουσα καί τραγική πορεία πού συνθέτουν τά γεγο
νότα τού Μακεδονικού ’Αγώνα, των Βαλκανικών Πολέμων καί τού Διχασμού καί πού 
συνδέονται μέ τόν ενα ή άλλον τρόπο μέ τόν ’Αρσένιο άναδεικνύεται μέσα άπό τήν 
αύτοβιογραφία του, τήν όποια ό έκδοτης της καθηγητής κ. Γ. Κ. Παπάζογλου βρήκε 
πρό έτών στήν Έλευθερούπολη τής Καβάλας. Τό κείμενο τής αυτοβιογραφίας τού 
’Αρσενίου βρισκόταν στά κατάλοιπα τού μητροπολίτου Έλευθερουπόλεως Σιοφρο- 
νίου, πού είχε διατελέσει καί μητροπολίτης Μυριοφύτου (1917-1924). Ή αύτοβιο
γραφία, πού καταλαμβάνει 120 φύλλα, έχει τίτλο «Αύτοβιογραφία τού σεβασμιω- 
τάτου μητροπολίτου Λαρίσης καί Πλαταμώνος ’Αρσενίου Κ. ’Αφεντούλη, Κωνστα- 
ντινουπολίτου, καί τά σπουδαιότερα σύγχρονα αύτφ έκκλησιαστικο-εθνικά γεγονότα 
τών έλληνορθοδόξων κοινοτήτων Κυδωνιών, Κορδελιού, τής ίεράς Μητροπόλεως 
’Εφέσου, καί Στρωμνίτσης, Λαρίσης, ’Αθηνών, τών όμωνύμων μητροπόλεων». Στήν 
αύτοβιογραφία του ό ’Αρσένιος είχε έπισυνάψει καί άλλα κείμενα άπό τά όποια 
μερικά συμπεριέλαβε σ’ αύτήν, όπως έγκυκλίους, έπιστολές, μελέτες, άποσπάσματα 
συνεδριάσεων τής Ίεράς Συνόδου, άποκόμματα έφημερίδων κ.λπ. Ή αύτοβιογραφία 
γράφτηκε πρίν τό 1920 καί φαίνεται ότι τήν τελείωσε στήν μονή Στροφάδων, κατά τό 
τελευταίο έτος τής έξορίας του.

Στήν παρούσα έκδοση ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου άνασυνθέτει τά βιογραφικά τού 
’Αρσενίου καί παρέχει μικρή περίληψη ένός έκάστου κεφαλαίου. Τό Α' κεφάλαιο 
καλύπτει τήν περίοδο 1869-1906, όπου ό ’Αρσένιος άφηγείται τήν οικογενειακή κα
τάστασή του, μιλεΐ γιά τήν έκπαίδευση στήν Θράκη καί τήν Μικρά ’Ασία, τις σπουδές 
του, τήν έκλογή του ώς έπισκόπου ΕΙρηνουπόλεως, τήν θητεία του ώς βοηθού τού μη
τροπολίτου ’Εφέσου, μέ έδρα τις Κυδωνιές, καί τά προβλήματα πού άντιμετώπισε ό 
ίδιος καί οί Έλληνες άπό τήν τουρκική διοίκηση, καθώς έπίσης καί τήν άνακήρυξη 
τών Κυδωνιών σέ μητρόπολη (’Ιούλιος 1908). Τό Β' κεφάλαιο καλύπτει τήν περίοδο 
(1906-1910) άπό τήν έγκατάστασή του στό Κορδελιό ώς τήν έκλογή του ώς μητρο
πολίτου Στρωμνίτσης καί Τιβεριουπόλεως· στό κεφάλαιο αύτό ό ’Αρσένιος άφηγεί- 
ται τά όσα συνέβησαν στό Κορδελιό άναφορικά μέ τό τουρκικό Σύνταγμα, τήν έπανά-
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στάση των Νεοτούρκων, τόν ρόλο τού Ιδιου καί του Πατριαρχείου στην έπικράτηση 
του Συντάγματος, την όργάνωση τής έλληνικής παιδείας στό Κορδελιό κ.ά. Δραμα
τική είναι έδώ ή εξιστόρηση άπό τόν ’Αρσένιο του ναυτικού άτυχήματος τής 17 Σε
πτεμβρίου 1908 στό λιμάνι τής Σμύρνης μέ πάνω άπό έκατόν είκοσι θύματα, τά πε
ρισσότερα διακεκριμένοι Έλληνες τού Κορδελιού καί τής Σμύρνης. Στό Γ' Κε
φάλαιο ό ’Αρσένιος άναφέρεται στην εκλογή του ώς μητροπολίτου Στριομνίτσης τό 
1910, στόν άγώνα του γιά τήν στήριξη τών Στρωμνιτσιωτών κατά τού βουλγαρικού 
κομιτάτου, τήν συμβολή του στήν άνέγερση τού ήμιγυμνασίου, τήν διενέργεια εράνων 
στήν ’Αθήνα καί τήν ’Αλεξάνδρεια, στόν A ' Βαλκανικό Πόλεμο, τήν σφαγή τριών 
χιλιάδων ’Οθωμανών άπό τούς Βουλγάρους, τίς διώξεις καί τούς φόνους τών Ε
βραίων, τήν παρουσία στήν Στρώμνιτσα τού έλληνικοΰ καί βουλγαρικού έκστρατευ- 
τικού σώματος· στήν συνέχεια περιγράφει τά γεγονότα τού Β ' Βαλκανικού Πολέμου 
μέ τόν διωγμό τών Στρωμνιτσιωτών άπό τούς Βουλγάρους, τήν φυλάκισή του, άλλά 
καί τήν άπελευθέρωσή του άπό τόν έλληνικό στρατό στίς 16 ’Ιουνίου 1913, τήν έκ- 
κένωση τής Στρώμνιτσας άπό τούς Έλληνες καί τήν έγκατάσταση τών κατοίκων της 
στήν Θεσσαλονίκη καί τό Κιλκίς μετά τήν συνθήκη τού Βουκουρεστίου καί τήν πυρ
πόληση τής πόλης άπό τούς "Ελληνες κατοίκους της γιά νά μήν περιέλθουν οί 
περιουσίες τους ατούς Βουλγάρους. Στό Δ ' κεφάλαιο ό ’Αρσένιος άφηγείται τά γε
γονότα τών έτών 1914-1916 μέ τήν έκλογή του ώς μητροπολίτου Λαρίσης καί 
Πλαταμώνος, τήν βοήθεια πού τού παρέσχε στήν έκλογή του αυτήν ό βασιλεύς Κων
σταντίνος καί ό υπασπιστής του Λεβίδης, τίς ένέργειές του γιά τήν άποκατάσταση τών 
προσφύγων πού έφθασαν στήν Αάρισα μετά τόν Β ' Βαλκανικό Πόλεμο καί τίς συ
νεννοήσεις του μέ τόν Υπουργό ’Εσωτερικών Έμμ. Ρέπουλη γιά τήν έπίλυση προ- 
σφυγικών θεμάτων. Στό Ε ' κεφάλαιο ό ’Αρσένιος μιλεΐ γιά τά γεγονότα τής περιόδου 
1916-1917: ή άφιξή του στήν ’Αθήνα ώς συνοδικού, τό κίνημα τού Βενιζέλου στήν 
Κρήτη, ή Εθνική "Αμυνα στήν Θεσσαλονίκη, ό διωγμός τών βασιλοφρόνων ιεραρχών, 
ή προσχιόρηση συναδέλφων τους στό κίνημα τού Βενιζέλου, οί άντιδράσεις τού ’Αρ
σενίου καί τής Ίεράς Συνόδου κατά τών βενιζελικών μητροπολιτών, τό «λαϊκό» 
άνάθεμα τού Βενιζέλου, τό όποιο ό ’Αρσένιος θεωρεί λαϊκό καί όχι εκκλησιαστικό, ό 
ρόλος τού αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Θεοκλήτου στά γεγονότα αύτά, ό πρωθυπουργός 
Σπυρίδων Λάμπρος, ό άποκλεισμός τών ’Αθηνών άπό τίς δυνάμεις τής Entente. Στό 
ΣΤ' κεφάλαιο ό μητροπολίτης ’Αρσένιος άφηγείται τά γεγονότα τής περιόδου 1917- 
Άπρίλ. 1920: παύση καί έξορία Ίεράς Συνόδου, καθαιρέσεις άρχιερέων, πλήρης έπι
κράτηση τών βενιζελικών στήν ’Αθήνα, καταδίωξή του άπό τόν μητροπολίτη Σισανίου 
Ιερόθεο, δίκη στό Στρατοδικείο Λαρίσης (’Ιούλιος 1918), διαπόμπευσή του καί άθώ- 
ωσή του, έκ νέου σύλληψή του καί έξορία στήν ’Αμοργό, συμβίωση μέ έκατόν είκοσι 
άντιβενιζελικούς άξιωματικούς, κατηγορίες τών άντιπάλων του ότι συνεχίζει καί άπό 
έκεΐ τήν άντιβενιζελική δραστηριότητά του, νέα έξορία του στις Στροφάδες τής Ζα
κύνθου (Μάρτιος 1920). Στό Ζ' κεφάλαιο ό ’Αρσένιος άφηγείται τά συμβάντα κατά 
τούς μήνες Άπρίλιο-Ίούνιο 1920: ή άσθένειά του στίς Στροφάδες, οί αιτήσεις του 
γιά χορήγηση άδειας, τά πιστοποιητικά Ιατρών, όπου έπισυνάπτεται ή σημείωση ότι 
είχε παρέλθει εξάμηνο μετά τήν έκπνοή τού διετούς σημαντικού περιορισμού μέ τόν 
όποιο είχε τιμωρηθεί, ή μεταφορά του στήν Ζάκυνθο καί ή νέα άπέλασή του στίς 
Στροφάδες.

"Ετσι κλείνει τό κείμενο τής αυτοβιογραφίας τού ’Αρσενίου ’Αφεντούλη, ενα 
κείμενο διάστικτο άπό πληροφορίες γιά τόν μικρασιατικό Ελληνισμό, τήν Μακεδο
νία, τόν Διχασμό, γραμμένο μάλιστα άπό πρωταγωνιστή τών γεγονότων.
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Στην συνέχεια ό κ. Γ. Κ. Παπάζογλου έκδίδει αυτούσιο τό κείμενο τής αυτο
βιογραφίας προβαίνοντας σέ σχολιασμό των σημείων έκείνων πού κρίνει δτι χρειά
ζεται γιά την διευκόλυνση τού άναγνώστη. Στό Επίμετρο ό έκδοτης παραθέτει εγκυ
κλίους, δημοσιεύματα τής έποχής συνδεόμενα μέ τά γεγονότα πού μετείχε ό ’Αρσέ
νιος, έγγραφα, πιστοποιητικά διάφορα κ.λπ.

Ό άναγνώστης θά άντιλήφθηκε ήδη δτι πρόκειται γιά μία συγκλονιστική αύτο- 
βιογραφία πού συνιστά, ταυτοχρόνως, καί μία έμμεση πηγή, έφ’ δσον έχει γραφεί έκ 
τών πρωταγωνιστών τοΰ Διχασμού, γιά τήν δραματική περίοδο 1913-1920. Φυσικά 
άξίζουν θερμά συγχαρητήρια τόσον στόν κ. Παπάζογλου, δσον καί στόν Σύλλογο 
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων γιά τήν έκδοση τοΰ ένδιαφέροντος αυτού κειμένου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Γεώργιος Κ. Παπάζογλου, Βιβλιοθήκες στήν Κωνσταντινούπολη τον ΙΣΤ' αιώ
να, Κιϊιδιξ Vinci. Hist. Gr. 98, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 476.

Ό κ. Γ. Παπάζογλου, καθηγητής καί Πρόεδρος τώρα τοΰ Τμήματος Ιστορίας καί 
Εθνολογίας τού Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, άσχολεΐται άπό μακρού χρό
νου μέ τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά χειρόγραφα, τά προβλήματά τους, τούς 
άντιγραφεις (scriptores), τούς βυζαντινούς λογίους. Ή παρούσα έκδοση άναφέρεται 
στόν βιενναΐο έλληνικό κώδικα 98, πού παραδίδει καταλόγους βιβλιοθηκών στήν 
Κωνσταντινούπολη κατά τόν ΙΣΤ' αί. Γνωστές μεταβυζαντινές οικογένειες, δπιος οί 
Καντακουζηνοί, οί Μαρμαρέτοι, οί Σοΰτζοι, οί Εύγενικοί, ό παπά Βαρήνος κ.ά. 
κατείχαν μερικές δεκαετίες, μετά τήν "Αλωση, άξιόλογες βιβλιοθήκες. Μέ τόν κατά
λογο τού βιενναίου κωδικός άσχολήθηκαν, κατά καιρούς, διάφοροι ερευνητές, μερι
κοί έκ τών όποιων καί τόν έξέδωσαν, χωρίς δμως νά έπιχειρήσουν νά ταυτίσουν τά 
έργα πού περιέχονται στόν κατάλογο αύτόν. Τό κενό αυτό καλύπτει, μέ τήν παραπάνω 
έκδοση, ό κ. Γ. Παπάζογλου έντοπίζοντας τήν πλειονοψηφία τών άναφερομένισν χει
ρογράφων μέ έξ αυτοψίας τίς περισσότερες φορές μελέτη τους. Ό συγγρ., πριν πε
ράσει στήν έπιμέρους έξέταση τών προβλημάτων τοΰ καταλόγου, παρουσιάζει, ώς 
εισαγωγή, τήν πνευματική καί πολιτική κατάσταση στήν Κωνσταντινούπολη τοΰ δεύ
τερου μισού τοΰ ΙΣΤ' αί.: Πατριαρχείο, όφφικιάλοι, λόγιοι, Πατριαρχική ’Ακαδημία, 
άντιγραφεις, ιδιωτικές βιβλιοθήκες, ξένοι φιλόλογοι καί θεολόγοι άσχολούμενοι μέ 
χειρόγραφα, πού τελικά μεταφέρουν πλήθος χειρογράφων στήν Εύρισπη, διαμάχες 
Καθολικών καί Προτεσταντών στήν Κωνσταντινούπολη, τουρκική άνοχή σέ όλες 
αυτές τίς έξελίξεις, είναι μερικά άπό τά θέματα πού συζητεί έδώ ό συγγραφεύς.

’Ακολουθεί τό πρώτο κεφάλαιο, δπου ό λόγος γιά τόν Κώδικα 98 τής Βιέννης 
καί τίς ιδιωτικές βιβλιοθήκες τής Κωνσταντινουπόλεως, τόν όποιο ό κ. Γ. Παπάζο
γλου περιγράφει άναλυτικώς καί μέ όλους τούς κανόνες τής κωδικολογίας, γιά νά 
άναζητήσει, στήν συνέχεια, τόν χρόνο συντάξεως τών καταλόγων πού πρέπει, κατ’ 
αύτόν, νά έγράφη μεταξύ τών έτών 1565-1575 άπό τόν πρωτονοτάριο τοΰ Οικου
μενικού Πατριαρχείου Θεοδόσιο Ζυγομαλά καί τόν Μανουήλ Μαλαξό. ’Ακολούθως 
ό συγγρ. άσχολεΐται μέ τήν μεθοδολογία τής καταλογογραφήσεως καί έπισημαίνει τήν 
έπιμέλεια τοΰ καταλογογράφου, ή όποια άνταποκρίνεται στούς συγχρόνους κανόνες 
περιγραφής χειρογράφων μέ τήν μεθοδική άρίθμηση τών χειρογράφων ενός έκάστου

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

