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Theodore Nicca, Médecin Ionien
Demetrius Nicca son frère, » »
Jean Xidiatopoulo » »
son fils Demetrius » »

Residens à File de Scopoli

Anastassi Romanza agent de ce Consulat depuis environ 25 années.

TÒ μεγάλο ποσοστό Έπτανησίων, Γάλλων υπηκόων, έγκατεστημένων στή Θεσσα
λονίκη στα 1810 έξηγεΐται κυρίως άπό τή γαλλική κατοχή στά Ίόνια Νησιά άπό τό 1797 
μέ τή συνθήκη τοϋ Campoformio ώς τό 1799 καί άργότερα μέ τή συνθήκη τοϋ Τίλσιτ (25 
Ιουνίου/7 ’Ιουλίου 1807). Τότε φαίνεται ότι ήλθαν στή Μακεδονία καί έγκαταστάθηκαν 
στή Θεσσαλονίκη όρισμένες οικογένειες Έπτανησίων.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΔΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στό βιογραφικό σχεδίασμα γιά τό Συνόδη καί τήν Αιμιλία Παπαδημητρίου πού δη
μοσιεύσαμε τό 1976\ κυρίως μέ βάση τά σχετικά έγγραφα πού ύπάρχουν στό ’Αρχείο τού 
'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου1 2, άναφερθήκαμε καί σέ μερικά έλάχιστα 
γνωστά σημεία τής ζωής καί τής δράσεως τους, άλλά δεν είχαμε άρκετές πληροφορίες γιά 
τή βιογραφία του λόγιου Θεσσαλονικέα καί τής συζύγου του.

Στό σημείωμα αύτό δίνουμε περισσότερα στοιχεία μέ τά όποια συμπληρώνουμε τό 
βιογραφικό τους σχεδίασμα.

α)Συνόδης Παπαδημητρίου (1859-1921)3.
Ό Συνόδης Παπαδημητρίου αποφοίτησε τό 1878 άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πα

νεπιστημίου ’Αθηνών. Τό άκαδημαϊκό έτος 1885-1886 παρακολούθησε μαθήματα στό Πα
νεπιστήμιο τής Τυβίγγης καί τής Χαϊδελβέργης καί τό άκαδημαϊκό έτος 1886-1887 ύπη- 
ρέτησε στή Στενήμαχο4 5. Τό 1887 πήρε τό διδακτορικό δίπλωμα άπό τό Πανεπιστήμιο 
Erlangen6 τής Γερμανίας. Ή διατριβή του τυπώθηκε τόν έπόμενο χρόνο στήν Κωνσταν
τινούπολη8. Στίς 28 ’Οκτωβρίου 1888 διορίστηκε διευθυντής τής Ελληνικής Σχολής στήν

1. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Συνόδης Παπαδημητρίου, 1859-1921. Ένας έλάχιστα 
γνωστός λόγιος άπό τή Θεσσαλονίκη, «Μακεδονικά» 16 (1976) 174-204 (στή συνέχεια: 
Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου).

2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ 58.
3. Οί βιογραφικές καί άλλες πληροφορίες πού άκολουθοΰν προέρχονται άπό ύπηρε- 

σιακά έγγραφα τοϋ Υπουργείου Παιδείας τής Ρωσίας πού βρήκαμε στά Central’ny j 
Gosudarstvennyj Istoriceskij Arhiv (=Κεντρικά Κρατικά Ιστορικά ’Αρχεία) (στή συνέχεια 
CGIA) τοϋ Λένινγκραντ (Fond 733, 740 καί 889) καί άπό άλλες έρευνές μας.

4. Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου, σ. 179.
5. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ. 5.
6. Kritische Beiträge zu den Scholien des Euripides, Inau-
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'Οδησσό* 1 καί στίς 5 Φεβρουάριου 1892 έγινε ύφηγητής τής Κλασικής Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο τής ίδιας πόλης2. Στίς 16 Δεκεμβρίου 1895 πήρε τή ρωσική όπηκοότητα3. 
Στις 27 Μαΐου 1896 ύποστήριξε δημόσια τή διατριβή του ytà τόν τίτλο τού Μαγίστρου 
τής Ελληνικής Φιλολογίας4, μέ θέμα: «Ό Στέφανος Σαχλίκης καί τό ποίημά του "Αφή- 
γησις παράξενος’»5. Στίς 20 Μαρτίου 1900 διορίστηκε έκτακτος καθηγητής στήν έδρα 
τής Βυζαντινής Φιλολογίας6. Στίς 27 Μαΐου 1906 ύποστήριξε δημόσια τή διατριβή του 
γιά τόν τίτλο τού διδάκτορα, μέ θέμα: «Ό Θεόδωρος Πρόδρομος»7. Στίς 19 ’Ιανουάριου 
1909 έγινε τακτικός καθηγητής στήν έδρα τής Κλασικής Φιλολογίας8 καί μέ τήν Ιδιό
τητά του αύτή, μαθαίνουμε άπό τά ’Αρχεία τού Υπουργείου Παιδείας τής Ρωσίας, τού ά- 
νατέθηκαν τό 1910 καθήκοντα έπιβλέποντος τής Γραμματείας τής Ίστορικο-φιλολογικής 
Σχολής τού Νεορωσικοΰ Πανεπιστημίου τής "Οδησσού καί τό καλοκαίρι τού 1912 άνα- 
πλήρωσε τόν κοσμήτορα τής Σχολής Belinskij9. Τό 1919 πήρε τόν ύπατο τίτλο τού άκα- 
δημαϊκοΰ διδασκάλου: Ή τοπική ύπηρεσία τού Υπουργείου Παιδείας (’Οδησσός) ζήτη
σε τήν άδεια άπό τήν κεντρική ύπηρεσία τού Υπουργείου (Πετρούπολη) νά άνακηρύξει 
τόν τακτικό καθηγητή Συνόδη Παπαδημητρίου σέ «διακεκριμένο καθηγητή» (Zaslu- 
zennij professor)10. Χαρακτηριστικό γεγονός τής γραφειοκρατικής νοοτροπίας τής έποχής 
είναι καί ή παρακάτω σημείωση στον φάκελλό του ώς δημοσίου ύπαλλήλου: «[Ό Συνόδης 
Παπαδημητρίου] είναι παντρεμένος μέ τήν Αιμιλία Άντρέεβνα. Δέν έχει παιδιά. Ή γυ
ναίκα του άνήκει στό ’Ορθόδοξο δόγμα καί ζεϊ μαζί του»11. Τέλος, στό βιβλιογραφικό σχε
δίασμα τού Συνόδη Παπαδημητρίου12 θά προσθέσουμε καί τά παρακάτω: 1. Τό άρθρο [S.

gural dissertation der holen Philosophischen Facultät zu Erlangen vorgelegt vonSynodis Pa- 
padimitriu, Έκδίδονται τή ύπ’ άριθμόν 314 καί χρονολογίαν 24 Σεβάλ 1305 [=1887) άδεια 
τού Υπουργείου τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, Έν Κωνσταντινουπόλει 1888, έκ τού Πα- 
ριαρχικοΰ Τυπογραφείου. Τό τεύχος τού έργου πού βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τού Πα
νεπιστημίου Erlangen έχει τά παρακάτω στοιχεία: Erlangen U. S., 1888-89, No 114. Εύχα- 
ριστώ άπό καρδιάς τόν κ. Kai Brodersen άπό τό Μόναχο, ό όποιος είχε τήν καλοσύνη νά 
μέ πληροφορήσει σχετικά μέ τή διατριβή τού Σ. Παπαδημητρίου.

1. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 733, Opis’ 15, ed. hran. 1425.
2. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ. 5.
3. Ό.π.
4. Ό.π.
5. Ό.π. Βλ. καί CGIA, Λένινγκραντ, Fond 733, Opis’ 151, deio 138, έγγρ. 37. Πρβλ. 

καί Κ. Κ. Παπουλίδη, Σ. Παπαδημητρίου, σ. 195.
6. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ. 5
7. Ό.π. Βλ. καί Κ. Κ. Παπουλίδη, Σ. Παπαδημητρίου, σσ. 198-199.
8. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ 5. - Βλ. καί Κ. Κ. Πα

πουλίδη, Σ. Παπαδημητρίου, σσ. 184-185.
9. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ. 5.

10. CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, deio 11, έγγρ. 4 καί 8 [Τό έγγραφο τής 
τοπικής ύπηρεσίας τού Υπουργείου Παιδείας έχει Άριθ. Πρωτ. 3837/386 άπό 9/2/1919 
καί τό έγγραφο τής κεντρικής ύπηρεσίας, μέ καταφατική άπάντηση, έχει Άριθ. Πρωτ. 
265 άπό 28/3/1919, όπου ό Συνόδης Παπαδημητρίου άναγνωρίζεται «διακεκριμένος κα
θηγητής» άπό τις 5/2/1919].

11. «...Zenaf na Emilii Andreevnë Detei ne imeet’. Zena veroispovedanija Pravo- 
slavnago i nahoditsja pri nem» (CGIA, Λένινγκραντ, Fond 740, Opis’ 19, delo 11, έγγρ. 5).

12. K. K. Παπουλίδη, Σ. Παπαδημητρίου, σ. 193 κ.έ. Εύχαριστώ άπό καρδιάς
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D. Papadimitriu], Mestopolozenie drevnej Odessy (=Ή τοποθεσία τής άρχαίας Όδησσοϋ), 
«Zapiski Imp. Odesskogo Obscestva Istorii i Drevnostej» (=Έπετηρίς τοϋ Συλλόγου 'Ιστο
ρίας καί ’Αρχαιότητας τής Όδησσοδ), 30 (1912) 389-3951, καί 2. Τή βιβλιοκρισία [S.D.

Είκ. 1. Ό Συνόδης καί ή Αιμιλία Παπαδημητρίου οτήν είσοδο τής 
Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής στην Κωνσταντινούπολη το 1893. Φω

τογραφία τοϋ Ρωμύλου Σπαθάρη

(Άπό τό βιβλίο τοδ Κασιάνη Έλευθ. Θ., Άνδρέας Σπαθάρης, ό Φαναριώ- 
της διδάσκαλος τοϋ Γένους καί ποιητής, 1837-1901, ’Αθήνα 1976, σ. 22).

τόν φοιτητή F. B. Poljakov για τή βοήθεια του. Ό κ. F. B. Poljakov προσφέρθηκε νά έ- 
ρευνήσει για λογαριασμό μου παλιές ρωσικές έκδόσεις στή Μόσχα.

1. Ή ’Επετηρίδα έκδόθηκε με τόν τίτλο: «Προπεμπτήρια: Sbornik stai e j, isdannyh 
Imperatorskim Odesskim Obscestvom Istorii i Drevnostej v cest pocetnogo clena E. R. fon
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Papadimitriou (σέ συνεργασία μέ τον P. V. Varneke καί τον Μ. T. Poprusenko), «Otsyv ο 
socinenii S. P. Sestakova: «Ocerki po Istorii Hersonesa v. VI-X w. po. R. Hr.» (= Κριτική 
στό έργο τοϋ S. P. Sestakov: Δοκίμιο ιστορίας τής Χερσώνος τόν 6 μέ 10 al. μ.Χ.), «Za- 
piski Imp. Odeskogo Obscestva Istorii i Drevnostej» (=Έπετηρίς του Συλλόγου 'Ιστορίας 
καί ’Αρχαιότητας τής ’Οδησσού), 31 (1913) 131-135.

β) Αιμιλία χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου (1863-1953).
Ή Αιμιλία χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου ήταν θυγατέρα τοϋ Άνδρέα Σπαθάρη1 καί 

τής Φωτεινής Χουρμούζη. Γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1863. Σπούδασε στό 
Παρθεναγωγείο «Παλ>άς» τής Κωνσταντινουπόλεως καί είχε Γερμανίδα παιδαγωγό.

’Από τόν πατέρα της κληρονόμησε τήν άγάπη στήν ποίηση* 1 2 3. Αργότερα στήν ’Ο
δησσό φοίτησε στό ’Ωδείο τής πόλης. Ό πατέρας της άγωνίστηκε για τήν έπάνοδο τοϋ 
’Ιωακείμ Γ' στόν Πατριαρχικό Θρόνο τής Κωνσταντινουπόλεως τό 1901 λ Ήταν λοιπόν 
«Ίωακειμικός» ό Άνδρέας Σπαθάρης καί ήταν φυσικό νά κάνει γαμπρό εναν άλλο «Ίωα- 
κειμικό». τό Συνόδη Παπαδημητρίου, πού τόσο εύεργετήθηκε από τό μεγάλο ’Ιωακείμ4. 
Ό Συνόδης καί ή Αιμιλία παντρεύτηκαν τό 18895 6. Ή Αιμιλία ήταν γνωστή στήν κοινω
νία τής Όδησσοϋ άπό πολλές συναυλίες πού έδωσε γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς. Γνώ
ριζε, έκτος άπό τή ρωσική, τή γαλλική καί τή γερμανική γλώσσα. Σ’ όλη της τή ζωή άσχο- 
λήθηκε μέ τή μουσική καί τήν ποίηση. Μετάφρασε στά έλληνικά ποιητικά έργα τών 
Goethe, Heine, Πούσκιν, Λέρμοντωφ κ.ά. μελοποιημένα άπό τούς Schubert, Schuman, 
Chopin, Beethoven, Mendelson καί δημοσίευσε διηγήματα καί ποιήματα στόν «Κόσμο» 
τής Κωνσταντινουπόλεως, μέ τό ψευδώνυμο «Ένδημος», καί στό «Νουμά» τών ’Αθηνών, 
μέ τό ψευδώνυμο «Ρήγα Λεγαντή»". "Οταν τό ζεΰγος Παπαδημητρίου έγκαταστάθηκε τό 
1919 στήν Κωνσταντινούπολη, όπου ό Συνόδης πέθανε τό 1921, ή Αιμιλία δίδαξε τό μά
θημα τής ώδικής στό Ίωακείμειο Παρθεναγωγείο άπό τό 1919 μέχρι τό 1926. Άπότό 1926

Sterna» (= Προπεμπτήρια: Συλλογή άρθρων, πού έκδόθηκαν άπό τήν Αύτοκρατορική Ε
ταιρεία 'Ιστορίας καί ’Αρχαιότητας τής Όδησσοϋ, πρός τιμήν τοϋ έπίτιμου μέλους E.R. 
von Stern), ’Οδησσός 1912, σσ. XXIV+413.

1. Ό Άνδρέας Σπαθάρης (πρβλ. καί Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου, 
σσ. 18C-181) ήταν καθηγητής στήν Κωνσταντινούπολη. Γεννήθηκε στή Χάλκη τό 1837. 
Σπούδασε στήν Έλληνεμπορική Σχολή τής Χάλκης καί μετεκπαιδεύτηκε στό Βερολίνο. 
Άπό τό 1859 καί ύστερα δίδαξε σ’ όλα σχεδόν τά έλληνικά έκπαιδευτήρια τής Κωνσταν
τινουπόλεως. Τό 1876 καί 1893 έξελέγη Εθνικός σύμβουλος τοϋ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου. Παντρεύτηκε τή Φωτεινή Χουρμούζη καί άπέκτησε τέσσερις γιούς καί μιά θυγατέ
ρα. Σ’ όλα τά παιδιά του έδωσε όνόματα τής άρχαιότητος: ’Ιούλιος, Ρωμύλος, Κορνήλιος, 
Αύρήλιος καί Αίμιλία.

2. Γιά τήν ποιητική δημιουργία τοϋ Άνδρέα Σπαθάρη βλ. τή μελέτη τοϋ Κ α σ ι ά- 
νη Έλευθ. ©., Άνδρέας Σπαθάρης ό Φαναριώτης διδάσκαλος καί ποιητής, 1837- 
1901, Αθήνα 1976.

3. "Ο.π., σ. 28.
4 Βλ. Κ. Κ. Παπουλ ί δη, Σ. Παπαδημητρίου, σ. 177-178.
5. "Ο.π., σ. 180.
6. Τήν πληροφορία όφείλω σέ γράμμα τής κ. Λουκίας Σπαθάρη άπό τήν Αθήνα μέ 

ήμερομ. 13 Δεκεμβρίου 1956 στόν άείμνηστο Γ. Μαμέλη, ’Επίτιμο Γενικό ’Επιθεωρητή 
Μέσης Έκπαιδεύσεως. Πρβλ. καί Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου, σ. 181.
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μέχρι το 1939 δίδαξε τό μάθημα τής ώδικής στο Γυμνάσιο τής Άλεξανδρουπόλεως1. Πέ- 
θανε στήν ’Αθήνα τον ’Ιούλιο τού 1953, σέ ήλικία 90 έτών1 2.

Στα γηρατειά της, μόνη στην ’Αθήνα, ή ΑΙμιλία Παπαδημητρίου, κάπου στήν όδό 
’Αντιόχειας καί μετά στήν όδό Μιχαήλ Βόδα, έγραφε ή ίδια καί μετάφραζε στά έλληνικά 
διάφορα ποιήματα. Οί βιοτικές ανάγκες, ή νοσταλγία του παρελθόντος καί ή καλλιτε-

Ε’ικ. 2. Ή ΑΙμιλία χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου σε ήλικία 88 ετών

(’Από τά ’Αρχεία τού ’Ελεγκτικού Συνε
δρίου, τμ. IV, Άριθ. πρωτ. Α/22428/1951)

χνική της φλέβα άφησαν μερικά σημειώματά της, τά όποια έθεσε στή διάθεσή μου, 
όπως άνάφερα παραπάνω, ό αείμνηστος Γ. Μαμέλης. ”Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά 
δείγματα:

Μια είκόνα τής ζωής της μάς δίνει στό παρακάτω σημείωμά της:

1. Πρβλ. καί Κ. Κ. Π α π ο υ λ ί δ η, Σ. Παπαδημητρίου, σσ. 192-193.
2. Ό.π., σ. 193.
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Κι εγώ πού ήμουνα τ’ άηδόνι 
κάθομαι κουφή και μόνη 
ώς τον Βόδα του Μιχάλη 
κάποιο σπίτι πούναι χάλι...

"Ας δούμε ενα ποίημα τού Πούσκιν μεταφρασμένο στα έλληνικά άπό τήν ΑΙμιλία 
Παπαδημητρίου:

Πανέμορφη μην τραγουδάς

Πανέμορφη μην τραγουδάς 
ανατολίτικα τραγούδια, 
γιατί θυμίζουν μακρυνές 
ακρογιαλιές καί τα λουλούδια.

Ωιμέ! ξυπνάς βαθειά στο νοϋ 
με τα τραγούδια σου τά λαύρα, 
βουνά καί φώς τον φεγγαριού 
καί κάποιας κόρης μαύρα μάτια.

Τά αιθέρια πέπλα πού φοράς 
μοϋ κρύβουν τήν ώχρή σκιά της, 
μά τραγουδάς καί φλογερή 
φεγγοβολεΐ πάλ’ ή ματιά της.

Πανέμορφη μήν τραγουδάς 
ανατολίτικα τραγούδια, 
γιατί θυμίζουν μακρυνές 
άκρογιαλιές καί τά λουλούδια.

Τέλος, είναι χαρακτηριστικό τό παρακάτω δίστιχο της πού γράφτηκε τό Δεκέμβριο 
τού 1948, όταν ήταν 85 έτών:

Κι äv γράφω καί καμμιά φορά δυο εύθυμα λογάκια 
είναι πού κρύβουν πιο βαθειά τά τόσα μου φαρμάκια.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΕΝΘΥΜΗΣΙΣ)
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1759

ΕΙς τό τέλος τής χειρογράφου άκολουθίας τής αγίας μάρτυρος 'Ιερουσαλήμ καί τών 
τέκνων αυτής Σεκένδου, Σεκενδίνου καί Κεγούρου, τής άποκειμένης είς τό Τμήμα Χειρο
γράφων τής Εθνικής Βιβλιοθήκης (EBE, Suppl. 2743, χρονολ. 1759, φ. 84ν) ύπάρχει ση
μείωμά τι, τό όποιον έγράφη υπό αγνώστου καί άναφέρεται είς τον κατά τό έτος 1759 έπι- 
συμβάντα είς τήν Θεσσαλονίκην ισχυρόν σεισμόν (είκ. 1). Συμφώνως προς τό έν λόγφ
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