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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΤΣΕΡΝΟΓΛΟΥ 
(1927-2003)

Ή συμβολή του στή μελέτη των νησιών του Ελληνισμού *

Μια σεμνή μορφή των ελληνικών Γραμμάτων έσβησε αθόρυβα τό φθινόπω
ρο τού 2003 σέ αρμονία μέ τή σεμνότητα πού τή διέκρινε σέ όλη τή ζωή της. 
Πρόκειται για τόν ερευνητή καί φιλόλογο ’Αθανάσιο Γ. Τσερνόγλου, ό 
όποιος γεννήθηκε στις 20 ’Οκτωβρίου 1927 στή Μυτιλήνη, όπου παρακο
λούθησε τά εγκύκλια μαθήματα.

Άπό πατέρα Περγαμηνός καί άπό μητέρα [Βασιλική τό γένος Σωτ. Τερζή 
(1906-1981)] Κυδωνιάτης (Άιβαλιώτης), μεγάλωσε σέ ένα περιβάλλον πού 
άπέπνεε τό άρωμα καί τις αναμνήσεις άπό τις ’Αλησμόνητες Πατρίδες, μέ τή 
μελέτη των όποιων έμελλε νά συνδέσει άρρηκτα τήν υπόλοιπη ζωή του. ’Αφού 
σπούδασε στή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί υπηρέτησε 
τή στρατιωτική θητεία του στις διαβιβάσεις, διορίσθηκε τό 1953 στό λυκειακό 
τμήμα τής Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης τών Πριγκηπονήσων καί στή συνέ
χεια δίδαξε στή δευτεροβάθμια εκπαίδευση τής Ελλάδος (για κάποιο χρονικό 
διάστημα - 1955 έως 1963 - καί στήν Ιδιαίτερη πατρίδα του Μυτιλήνη) μέχρι 
τό φθινόπωρο τού 1980, οπότε αποχώρησε (μέ αίτησή του, όπως αναφέρει ό 
βιογράφος του, γνιυστός μελετητής τής Λεσβιακής Γραμματείας Κώστας Γ. 
Μίσσιος), συνταξιοδοτηθείς πρόωρα για λόγους οικογενειακούς, όπως ανα
φέρει ό ίδιος, μέ τόν βαθμό τού γυμνασιάρχου.

Όπως σημειώνει ô Κ. Μίσσιος, ό ’Αθανάσιος Τσερνόγλου εμφανίσθηκε 
στα γράμματα τό 1943, άπό τις στήλες τού περιοδικού Λεσβιακά Γράμματα, 
μέ εργασία για τόν ποιητή Άσημάκη Βεϊνόγλου. Όμως, ασχολήθηκε ’ιδίως 
μέ τήν Ιστορία καί τόν πολιτισμό τής Μικρός ’Ασίας κατ’ εξοχήν κατά τήν 
περίοδο τής εκεί άκμής τού Ελληνισμού, μέ τό όραμα τής όποιας καθημε
ρινώς μέχρι τού θανάτου του έβίωνε. Διετέλεσε συνεργάτης τής Μέλπως 
Μερλιέ στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, τής Θρησκευτικής καί

* ’Αναδημοσίευση από τό Περιοδικό Ελληνισμού ΑΕΡΟΠΟΣ, τεύχος Σεπτ.-Όκτ. 
2006, σσ. 18-21.
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Ηθικής Εγκυκλοπαίδειας, καθώς καί της Μικρασιατικής Ήχους, καί 
υπήρξε επίτιμος Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συλλόγου τών Περγαμηνών Ό 
Άτταλος, στον όποιο χρημάτισε επί πολλά έτη Γενικός Γραμματεύς.

Ερευνητής ευρυμαθής, λεπτολόγος, συγκροτημένος καί μέ λόγο μεστό, 
αστείρευτη πηγή πληροφοριών για τόν Ελληνισμό τής Μικρός ’Ασίας άλλά 
καί τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Λέσβου, έγραψε πολλές συνοπτικές 
μονογραφίες για διάφορα συναφή θέματα, σέ αρκετά έντυπα, πλειστες τών 
οποίων κυκλοφόρησαν καί σέ ανάτυπα. Τό διάσπαρτο αυτό έργο του δέν 
έχει μέχρι σήμερα συγκεντρωθεί.

Μεταξύ τών δημοσιευμάτων του μνημονεύονται ένδεικτικώς :
- Βενιαμίν Λ' Οικουμενικός Πατριάρχης (1936-1946). Σελίδες άπό τήν 

ιστορίαν τής εκκλησίας καί τής όμογενείας Κωνσταντινουπόλεως (1966).
- Ό Γεώργιος Σακκάρης καί τό έργο του (1982).
- 7α εξήντα χρόνια τής Μικρασιατικής Καταστροφής. Ό Αμασείας 

Γερμανός Καραβαγγέλης καί τά άπομνημονεύματά του (1983) (ό μακαρι
στός Γερμανός ήταν γεννημένος στή Μυτιλήνη καί άναθρεμμένος στό 
Άδραμύττιο).

- Υπόμνημα γιά τήν παιδεία στή Λέσβο καί στην Αίολίδα κατά τούς 
νέους χρόνους ( 1986).

’Αρκετές από τις εργασίες τού ’Αθανασίου Τσερνόγλου άναφέρονται 
άπό τόν Κώστα Μίσσιο στά Λεσβιακά, στον έπετειακό τόμο γιά τά πενηντά- 
χρονα τής Εταιρείας Λεσβιακών Μελετών μέ τίτλο «Βιβλιογραφικά τών 
Λεσβίων συνεργατών τών τόμων Α'-1Η' (1953-2000) τοΰ περιοδικού συγ
γράμματος “Λεσβιακά” καί τών παραρτημάτων του» (Μυτιλήνη 2001, σσ. 
171-172), όπου καί τό προσωποσχέδιό του από τή Μάρω Κ. Μίσσιου.

Πολλές άπό τις δημοσιεύσεις τοΰ Άθαν. Τσερνόγλου αφορούν σέ νησιά 
τοΰ Ελληνισμού εγγύς τής Μικρός ’Ασίας ή σέ πρόσωπα καταγόμενα άπό 
αυτά. Στή συνέχεια έπιχειρείται μία καταγραφή τών εργασιών τής κατηγο
ρίας αυτής, οί όποιες κατέστη δυνατόν να έντοπισθοΰν καί άναδεικνύουν τή 
νησιολογική μόνον πτυχή τοΰ γραπτού μόχθου τοΰ Λέσβιου αυτού λογίου :

1 ) Εθνικόν Λαϊκόν Μουσειον Λέσβου ( 1962).
2) «’Αμβρόσιος. Ό Πλειανθίδης. Έθνομάρτυς Μητροπολίτης Μοσχονη

σίων» (στή Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1963). Εκτενές (ολο
σέλιδο) βιογραφικό σημείωμα γιά τόν γεννημένο στή Σμύρνη καί Τήνιο τήν 
καταγωγή, πρώην βοηθό επίσκοπο Σμύρνης καί εν συνεχείμ έθνοϊερομάρτυ
ρα, Μητροπολίτη Μοσχονησίων (1872-1922).

3) «Ευθύμιος. Ό Άγριτέλλης. Έθνομάρτυς Επίσκοπος Ζήλων Άμασεί- 
ας (1912-1921)» (στή Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1964).
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Εκτενές βιογραφικό σημείωμα για τον Λέσβιο έθνοϊερομάρτυρα Επίσκοπο 
Ζήλων.

4) «Ευστρατίου ’Ιωάννης. Έθνομάρτυς αρχιμανδρίτης, καθηγητής τής 
Θεολογικής Σχολής τής Χάλκης» (στή Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλο
παίδεια, 1964). Συνοπτική βιογραφία τοΰ διακεκριμένου Μοσχονησίου, 
καθηγητοΰ, μεταξύ άλλων, τής εκκλησιαστικής ιστορίας στή Χάλκη των 
Πριγκηπονήσων (1860 ; - 1922).

5) «’Ιάκωβος. Ό Νικολάου. Μητροπολίτης Μυτιλήνης 1925-1958» (στή 
Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1965). Εκτενές (ολοσέλιδο) βιο
γραφικό σημείωμα για τον επιφανή Μητροπολίτη Δυρραχίου - καί διατελέ- 
σαντα αντιπρόεδρο τής ’Αλβανικής Γερουσίας - καί κατόπιν Μυτιλήνης 
’Ιάκωβο τον Α', τόν Μοσχονήσιο (1878-1958), πού συμπλήρωσε 50 έτη άρχι- 
ερατείας.

6) «’Ιάκωβος. Ό Κλεόμβροτος. Μητροπολίτης Μυτιλήνης από τοΰ 1958» 
(στή Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, 1965). Εκτενές βιογραφικό 
σημείωμα για τόν Μητροπολίτη Μυτιλήνης ’Ιάκωβο τόν Β'.

7) «Λεσβιακά πένθη. Κώστας Κοντός» (στα Λεσβιακά, τόμος ΣΤ', 1973). 
Εκτενής άναφορά στή ζωή καί τό έργο τοΰ γνωστοΰ Λέσβιου έκπαιδευτικοΰ 
καί λογοτέχνου.

8) «Οί ένοριακοί ναοί καί τα μοναστήρια Κυδωνιών καί Μοσχονησίων» 
(στον Κυδωνιάτικο Αστέρα, τεΰχος Άπρ.-Ίουν. 1988, καί σέ φωτο
ανάτυπο). Εξετάζονται συνοπτικώς οί πέντε ένοριακές εκκλησίες τής 
Μοσχονήσου, τά επτά ανδρικά καί τό ένα γυναικείο μοναστήρι τοΰ πολυνή- 
σου τών Μοσχονησίων καί ό κοιμητηριακός ναός τής Μοσχονήσου εύλόγως 
αφιερωμένος στον "Αγιο Νικόλαο.

9) Συμπληρωματικός κατάλογος χειρογράφων τής παλαιός γυμνασιακής 
Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης νϋν τοΰ Α'Λυκείου Μυτιλήνης ( 1991).

10) «Βάσος Δ. Καπάνταης 1924-1990» (στο περιοδικό Τά Καλλονιάτικα, 
τεΰχος 57, Ίαν.- Φεβρ. 1991).

11) Τό Χριστιανοχώρι τής Περγάμου. Αποικία τής Φιλίας Λέσβου εις 
τήν Αίολίδα Μικρός Ασίας (1992).

12) «Συνεστίαση τής τάξης τοΰ Μίλτη» (στά Αιολικά Νέα, 8/8/1992). 
Πρόκειται γιά τόν γεννημένο στή Σμύρνη άλλά θεωρούμενο Λέσβιο φιλό
λογο, σκιτσογράφο, ζωγράφο καί συγγραφέα Μίλτη Παρασκευάίδη (1911- 
1999).

13) Ανωνύμου. Ό γάμος τής σκλάβας. Λεσβιακό λαϊκό στιχούργημα τού 
Δώδεκα, έκδιδόμενο μέ σημειώσεις καί σχόλια (1993).

14) «Σχέσεις "Ιμβρου καί Τενέδου μέ τή Λέσβο καί τή Μικρά Άσία»
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(δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ίμβρος, του Συλλόγου Ιμβρίων ’Αθηνών, 
τεύχος Ίαν.-Φεβρ. 1994 καί κυκλοφόρησαν, σέ νέα μορφή, καί 150 ανάτυπα 
τόν Μάιο τού 1994).

15) «Οί τελευταίοι των Σμυρναίων. Μίλτης Παρασκευαΐδης. Σμύρνης 
γέννημα καί άνάθρεμμα, Λέσβου άνάστημα» (στή Μικρασιατική Ήχώ, φύλ
λο 332, Ίαν.- Φεβρ. 1998).

16) «Ευστράτιος Ίω. Δράκος ο Μοσχονήσιος, Ελληνοδιδάσκαλος καί 
ιστορικός συγγραφέας» (στο Λεσβιακό Ημερολόγιο 2002 τού Άριστ. 
Κοντζαμάνη) '.

1. Τής μελέτης αυτής ό γράφων έλαβε γνώση μόλις τόν ’Ιούλιο τού 2005, 
δηλαδή μετά τριετία καί πλέον από τής δημοσιεύσεώς της καί ενώ είχε ήδη έπέλθει 
ό θάνατος τού συντάκτου της, χάρις στην εύγενή σκέψη τού Κ. Μίσσιου, στον 
όποιο καί από τή θέση αυτή εκφράζονται θερμές ευχαριστίες για τή λεπτότητα τής 
χειρονομίας του. Στην εργασία αυτή ό Άθαν. Τσερνόγλου, μέ αφορμή τή μονογρα
φία τού γράφοντος Μνήμη Μοσχονησίων. Τά Μοσχονήσια μέ αριθμούς καί ή συμ
βολή τους στο διαχρονικό Ελληνισμό (2002), εκφράζει τήν έπιθυμία τής γνωστο- 
ποιήσεως τής επιφάνειας τών νησιών τού έν λόγιο πολυνήσου, τά όποια μέχρι τό 
1922 κατοικούντο μόνον άπό Έλληνες. ’Αληθές είναι ότι ή σχετική έρευνα - ή 
οποία έχει έπεκταθεΐ, κατά διαβεβαίωση τουρκομαθών φίλων, καί σέ τουρκικές 
πηγές - δεν είχε άποδώσει αποτελέσματα μέχρι τή δημοσίευση τής ως άνω μονο
γραφίας. Προς έκπλήρωση μεταθανατίως τής επιθυμίας του, παρατίθεται στή 
συνέχεια ή επιφάνεια τών σημαντικοτέρων έξ αυτών :

Μοσχόνησος
Πύργος

24,75 τ.χλμ.
3,15 τ.χλμ. για σύγκριση Παξοί 25 τ.χλμ. Πόρος 23 τ.χλμ.

Γυμνό 2,48 τ.χλμ. » Μαθράκι 3 τ.χλμ. Δήλος 3,4 τ.χλμ.

Ψαριανό 0,45 τ.χλμ. » Παλ. Τρίκερι 2 τ.χλμ. Σταμφάνι
Έλεος
Πέρα Μόσχος ή

0,68 τ.χλμ. »
Μάραθος Άρκών 0,35 τ.χλμ.

Στροφάδων 2,5 τ.χλμ.

Μοσχόπουλο 
Λυγιά ή Λειά

1,13 τ.χλμ. »
0,68 τ.χλμ. »

Άλατάς
Μαγνησίας 0,55 τ.χλμ.

Έπισημαίνεται έξ άλλου ότι ή νησίς Νησοπούλα, τήν όποια ό Άθαν. Τσερνόγλου 
αναφέρει στό ίδιο κείμενό του (μέ ναΐσκο επ’ αυτής στον όποιο έτάφη τό σώμα μέ τό 
κεφάλι τού νεομάρτυρος Γεωργίου τού Χιοπολίτου, μετά τό μαρτύριό του στις 
Κυδωνιές τόν Νοέμβριο τού 1807) καί εντάσσει στό σύμπλεγμα τών Μοσχονησίων, 
δέν περιελήφθη άπό τόν γράφοντα στό πολύνησο αυτό, διότι κεΐται μακριά άπό τά 
Μοσχονήσια καί έγγύτατα τής μικρασιατικής άκτής, όπως άλλωστε σημειώνει καί ό 
Άθαν. Τσερνόγλου «... εύρίσκεται κοντά στήν ανατολική άκτή τής χερσονήσου τής 
Αγίας Παρασκευής, στή βόρεια άκρη τής όποιας, κάτω άπό πελώριο επιβλητικό βρά
χο, υπάρχουν σήμερα τά ερείπια τού μοναστηριού τής Αγίας Παρασκευής, πατρογο- 
νικοΰ τής Άιβαλιώτικης οικογένειας Κόντογλου». Στήν πραγματικότητα ή Νησοπού
λα, πού αναφέρει ό Άθαν. Τσερνόγλου, άναδύεται εντός ευρέως κόλπου πού σχηματί-
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’Από τον ανωτέρω κατάλογο, ό όποιος είναι ενδεικτικός καί δχι 
εξαντλητικός, προκύπτει ότι ό Λέσβιος ερευνητής ένδιέτριψε κυρίως, ως 
προς τό γνωστικό αντικείμενο πού εξετάζουμε, στις σχέσεις νήσων τού 
Αιγαίου μεταξύ τους καί μέ τήν εγγύς Μικρά Άσία (θέμα για τό όποιο, τότε, 
ή σχετική βιβλιογραφία ήταν πολύ περιορισμένη), μέ τούς χριστανικούς 
ναούς καί τις μονές των Μοσχονησίων, μέ έξέχουσες προσωπικότητες των 
νήσων, άλλα καί μέ θέματα τής ιδιαίτερης πατρίδος του, τής Λέσβου.

Μικρό δείγμα τής εύρυμαθείας καί των πνευματικών ικανοτήτων τού 
άνδρός είναι ότι τό μειζον τμήμα τής εργασίας του γιά τις σχέσεις τής 
’Ίμβρου καί τής Τενέδου μέ τή Λέσβο καί τή Μικρά ’Ασία (πυκνό κείμενο 25 
σελίδων) έγραψε, όπως ό ίδιος ομολογεί (βλ. σ. 19), από μνήμης καί τούτο 
σέ ήλικία 67 ετών περίπου.

Υπήρξε πράγματι μία άνεπανάληπτη τράπεζα δεδομένων (data bank) γιά 
τις Αλησμόνητες Πατρίδες, τής οποίας προθύμως διέθετε τό υλικό σέ 
όσους προσέτρεχαν στον φωτισμό του. Όρθώς ô Κ. Μίσσιος - κορυφαίος 
μελετητής τής Λεσβιακής Γραμματείας - στήν ανωτέρω μνημονευόμενη 
βιβλιογραφική έργασία του σημειώνει : «’Ακένωτη πηγή καί τής μικρότερης 
λεπτομέρειας συντρέχει τούς ερευνητές, πλήν δέν παρουσιάζει ό ίδιος τό 
πλούσιο υλικό του», μολονότι ή διατύπωση τής δεύτερης προτάσεως δύνα- 
ται νά θεωρηθεί ότι ένδεχομένως τόν αδικεί, λαμβανομένων υπόψη τής ιδιο
συγκρασίας του, τής ταπεινοφροσύνης του άλλα καί τών σοβαρών προβλη
μάτων υγείας πού αντιμετώπιζε, επί σειράν ετών. Άλλα καί ή "Ενωση 
Σμυρναίων στήν άναγγελία τού θανάτου του (βλ. Μικρασιατική Ήχώ, φύλ
λο 366, Σεπτ.-Όκτ. 2003) δικαίως επισημαίνει, μεταξύ άλλων: «Άνθρωπος 
μέ ήθος καί μόρφωση, ανιδιοτελής καί απλός πρόσφερε μέ τόν μεστό καί 
γλαφυρό του λόγο ανεκτίμητες υπηρεσίες στά αιολικά γράμματα καί στις 
μικρασιατικές σπουδές, χωρίς ποτέ νά ζητήσει ούτε τήν ελάχιστη ανταμοιβή 
γιά τούς κόπους του».

Ό γράφων ευτύχησε νά έχει μακροχρόνια γνωριμία μαζί του καί νά δια
πιστώσει, κατ’ επανάληψη, τό πάθος του γιά τήν άκριβολογία καί τήν ορθό
τητα τών άπό διαφόρους γραφομένων [π.χ. υποστήριζε (καί όρθώς) ότι ό 
φονευθείς κατά τήν - άγνωστη στούς πολλούς καί βραχύβια - επανάσταση 
τής Μοσχονήσου τό 1915 Τούρκος ήταν τελώνης καί όχι ίεροδικαστής, 
(άλλωστε αυτός δέν είχε λόγο ύπάρξεως εκεί, αφού στά Μοσχονήσια δέν

ζεται στις ανατολικές ακτές τής έν λόγφ χερσονήσου καί αποτελεί εξάρτημα αυτής, 
κεΐται δέ μακράν τού συμπλέγματος τών Μοσχονησίων, όπως προκύπτει άπό τα γεω
φυσικά δεδομένα τής ευρύτερης περιοχής Κυδωνιών-Μοσχονησίων.



ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ 477

υπήρχαν Τούρκοι, πλήν τού αγά, τού καδή καί ολίγων χωροφυλάκων μέ τις 
οικογένειες τους. Τό πρώτο τζαμί κτίσθηκε στή Μοσχόνησο, όπως μού έλέ- 
χθη άπό τον Άθαν. Τσερνόγλου, τό 1971), όπως γράφει έγκυρος κατά τα 
άλλα ιστορικός, ή ότι ό Μητροπολίτης Κρήνης Θεόκλητος (fl918) ήταν 
Μοσχονήσιος καί όχι άπό τις Κυδωνιές, όπως είχε ύποστηριχθεΐ άπό άλλον 
συγγραφέα],

Ή ευρυμάθειά του συνωδεύετο άπό μία καταπληκτική μνήμη μέχρι 
τέλους. Άπεχθάνετο τά προχείρως άνευ βασάνου γραφόμενα καί ήταν αυ
στηρός άλλά δίκαιος κριτής. "Ανθρωπος ιδιόρρυθμος καί απέριττος, ζούσε 
συντροφιά μέ τά βιβλία του καί τό αρχειακό υλικό του, θεατής τής κατανα
λωτικής κοινωνίας, πραγματικός ασκητής τών πόλεων. Συνειδητός Χρι
στιανός, τήν ακλόνητο προσήλωσή του στήν ορθοδοξία επιβεβαίωσε, κατά 
πληροφορίες, καί μέ τή διαθήκη του.

Ό Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ό όποιος υπήρξε μαθη
τής του στή Χάλκη, άπένειμε τό 2001 τό όφφίκιον τού Άρχοντος Προστά
του τών Γραμμάτων τής Μητρός 'Αγίας τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας 
στον διδάσκαλό του λέγων μέ συγκίνηση καί έπιγραμματικώς : «Ό ευγνώ
μων μαθητής πάντοτε άναμιμνήσκεται τών καλών διδασκάλων του».

Έλπίζεται ότι τό άρχείο καί ή βιβλιοθήκη τού έπιφανοΰς μελετητοΰ, πού 
δωρήθηκαν, κατά πληροφορίες μας, μέ τή διαθήκη του στό Ε.Λ.Ι.Α., θά άξιο- 
ποιηθούν κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο. Θά είναι τό ύστατο μνημόσυνό 
του καί ή τελευταία υπηρεσία στήν επιστήμη καί στον μείζονα Ελληνισμό.

’Αλλά καί ή Τ. Μητρόπολη Μυτιλήνης (μέ τήν όποια διατηρούσε 
δεσμούς μέχρι τέλους καί τήν όποια κατέστησε μερικώς κληρονόμο του) θά 
ήταν σκόπιμο να έξετάσει τή δυνατότητα έκτυπώσεως, σέ ξεχωριστό τόμο, 
όλων γενικώς τών εργασιών του πού είναι δυνατόν νά έντοπισθούν, στό 
πλαίσιο τής κυκλοφορίας τής περιοδικής έκδόσεώς της, είτε σέ συνεργασία 
μέ τήν Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών.

Παράρτημα
Σημειώνεται ότι μία άπό τις τελευταίες έργασίες τού Άθαν. Τσερνόγλου 
άναφέρεται στον περίφημο προσκυνηματικό ναό (κτίσθηκε τό 1818) - βλ. 
συνοπτικώς περί αύτού στήν έφημερίδα Μικρασιατική Ήχο'), φύλλα 361, 
Νοέμ.-Δεκ. 2002 καί 362, Ταν.-Φεβ. 2003 - τής Αγίας Αναστασίας τής Φαρ- 
μακολυτρίας στό Χορόσκιοϊ τής Μικράς Ασίας (3 χλμ. περίπου δυτικώς 
τού άκρου τής πόλεως τής Μαγνησίας), γιά τόν οποίο τά διασωθέντα στοι
χεία είναι περιορισμένα καί ό όποιος υπήρξε ενα άπό τά μεγαλύτερα εκεί 
προσκυνήματα τού Ελληνισμού μέχρι τήν καταστροφή τού 1922 (οπότε καί
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αυτός κατεστράφη, ενώ τό πανύψηλο κωδωνοστάσιό του άνατινάχθηκε μέ 
δυναμίτιδα). Ό ναός πανηγύριζε τρεις φορές τό έτος μέ τήν προσέλευση 
πλήθους προσκυνητών, άπό τήν ευρύτερη περιοχή τής Δυτικής Μικρός 
’Ασίας, τήν Κωνσταντινούπολη καί τά νησιά. Τό Προσκύνημα συχνάζετο 
καί άπό μουσουλμάνους, οί όποιοι προσέφεραν καί αυτοί αναθήματα. Ό 
πατέρας του Άθαν. Τσερνόγλου πήγαινε πεζή άπό τήν Πέργαμο στό Προ
σκύνημα. Ό Άθαν. Τσερνόγλου συνέταξε τήν 20ή Ίανουαρίου 2000, μέ τήν 
έπίμονη προτροπή του γράφοντος, ένα πεντασέλιδο πυκνογραμμένο 
υπόμνημα για τόν ναό τής Αγίας Αναστασίας στό Χορόσκιοϊ, τό όποιο 
άπέστειλε στήν Ήγουμένη τής Τ. Μονής Αγίας ’Αναστασίας Φαρμακολυ- 
τρίας στή Χλόη τής Αίγίνης, προκειμένου νά παραμείνει εκεί ως μαρτυρία 
άλλα καί γιά νά άξιοποιηθεΐ σέ προσεχή έκδοση τής Τ. Μονής.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΙΑΓΚΑΚΗΣ
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