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506 Σύμμεικτα

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Ό Δημήτριος Παπαγιαννούσης, ό μετέπειτα Διονύσιος Πόποβιτς Popovics Dénes), 
είναι ό μόνος μεταξύ των Ελλήνων τής Ουγγαρίας, πού κατόρθωσε να φτάσει ώς τό υψη
λότερο ίεραρχικό έκκλησιαστικό άξίωμα καί να καταλάβει τό θώκο τής ’Επισκοπής τής 
Βούδας. Μέχρι τώρα Έλληνες, Σέρβοι καί Ούγγροι έρευνητές1 έχουν μελετήσει έπιστα- 
μένα τή ζωή καί τό έρ/ο του καί έχουν γραφεί πολλά γύρω άπό τήν ποικίλη καί πλούσια 
δράση του. Έγραψαν λ.χ. ότι ό ’Επίσκοπος έχει γεννηθεί στά Σέρβια τής Μακεδονίας 
γύρω στά 1750 καί ότι συνέχισε τις σπουδές του μετά στή γειτονική μέ τή γενέτειρά του 
πόλη Κοζάνη, όπου καί διορίστηκε, ύστερα άπό τήν άποφοίτησή του, ώς διδάσκαλος.

Τό έτος 1785 διορίζεται άπό τόν πατριάρχη τής Κωνσταντινουπόλεως έπίσκοπος στό 
Βελιγράδι καί σέ συνέχεια τό 1790 στή Βούδα. Όταν έφτασε στήν Ούγγαρία ό Δημήτριος 
Παπαγιαννούσης, όπως ήταν φυσικό, κατείχε άψογα τήν έλληνική γλώσσα, άλλά δέν κα
τείχε καλά τή σέρβική. Σάν άναγνώριση των ύπηρεσιών του καί τής κολοσσιαίας μόρφω
σής του, τό 1797, ό βασιλέας άπένειμε σ' αύτόν καί στον υιόν του Εύφρόνιον Ραφαήλον 
τόν τίτλο τού εύγενούς, κατατάσσοντάς τους στήν τάξη τών Ούγγρων εύγενών

Στή διάρκεια τής έπισκοπικής του δραστηριότητας κτίστηκαν οί περισσότερες έλλη- 
νικές έκκλησίες καί τά περισσότερα σχολεία στήν Ούγγαρία καί μέ τ’ όνομά του συνδέε
ται καί τό σχέδιο τής σύστασης τής έλληνικής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας στή Βούδα. 
Είναι άκόμα γνωστό ότι ό έπίσκοπος ένίσχυσε οικονομικά πολλούς πτωχούς, καθώς καί 
σπουδαστές. Διακρίθηκε δέ γιά τή θερμή συμπαράστασή του στους συμπατριώτες Έλληνες 
άγωνιστές τής ελευθερίας, οί όποιοι ύστερα άπό τήν πρώτη τους άποτυχΐα στις παραδου
νάβιες ή^εμονίες είχαν καταφύγει στήν Ούγγαρία.

Ό Διονύσιος Πόποβιτς πέθανε σέ προχωρημένη ήλικία. Τό φθινόπωρο τού 1827, 
ύστερα άπό μιά ληστρική έπίθεση πού έγινε έναντίον του, φαίνεται νά ύπέστη σοβαρό 
νευρικό κλονισμό καί ύστερα άπό μικρό χρονικό διάστημα άπεβίωσε.

Πρόσφατα πετύχαμε νά άνακαλύψουμε στό άρχεϊο τής ούγγρικής όρθόδοξης έκκλη- 
σίας τής Βουδαπέστης μιά άνακοίνωση-άγγελία, γραμμένη στήν ουγγρική, έλληνική, σέρ
βική καί ρουμανική γλώσσα, ή όποια έκδόθηκε τήν ήμέρα τού θανάτου τού’Επισκόπου. Τό 
έλληνικό κείμενο τής άγγελίας, τό όποιο παρουσιάζει καί όρισμένα τυπογραφικά λάθη, 
εχει ώς έξής:

Ό Πανιερώτατος καί θεοφιλέστατος ’Επίσκοπος Κύριος Διονύσιος Πόποβιτζ, τής 
παροικίας καί ’Επισκοπής τής εν βούδη ενεργία επισκοπίσας τριάκοντα επτά ετη, ποιμαν
τικές εν τή αυτή ’Επισκοπή τών μή ήνομένων Γραικών, ζήσας δε δγδοήκοντα εννέα ετη, 
και εις βαθύ γήρας έλάσας τής ηλικίας αυτόν, τή 27η παρόντος κατά τους ανατολικούς, εξ 
Αδυναμίας τής γήρος, εξ’ Ανθρώπων εγένετο. Τή 1 /13η / τοΰ ερχομένου μηνάς μέλλει μετα-

1. P. Rimskij, Zivotoopisanie Dionisia ot Popovica, Pravoslavnog episkopa, «Srpski 
Letopis» 95 (1857) 65-84. N. Π. Δελιαλή, ’Αναμνηστική εικονογραφημένη εκδοσις 
Παύλου Χαρίση...,Κοζάνη 1935,σ. 109-113. Ö. F ü ν es, Pejezetek a szentendrei görögök 
tórténetéból (Κεφάλαια άπό τήν ιστορία τών Ελλήνων στό Συίντ-Έντρε), «Antik Tanul- 
mânyok» 8(1961) 121. Nikanor episkopBacki, Dionisije Popovic episkop Budim- 
ski, «Glasnik» 49(1968) 168-171. J. A. Papadrianos, Ένας μεγάλος Μακεδόνας Από
δημος. Εύφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης - Πόποβιτς «Πνευματικοί άνδρες τής Μακε
δονίας κατά τήν τουρκοκρατίαν», Θεσσαλονίκη 1972, σ. 109-116.
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κομίζεαθαι καί ένταφιάζεσθαι το σώμα άυτοΰ εντω έν Σεντανδρέα κοιμητηρίφ, οπού ή Έπι- 
οκιακοπικη καθέδρα κατέστικεν, επομένως καί τά έθη μα μνημόσυνα κατά το έθος καί την 
τάξιν τής καθ’ ήμάς Ανατολικής ’Εκκλησίας εκτελεσθήαονται τή 4116η τοϋ άτοϋ. 

βονδη Ίανουάρ: 27-η 1828.

Άν προσέξουμε, λοιπόν, τό παραπάνω κείμενο τής άγγελίας, πού άναφέρεται στο θά
νατο τοϋ έπισκόπου, θά δοϋμε καθαρά, ότι ό 89χρονος ΰπέργηρος άπεβίωσε στή Βούδα 
πάνω στό 37ο έτος τής άσκησης των έπισκοπικων του καθηκόντων τήν 8η Φεβρουάριου 
1828 (27η ’Ιανουάριου) καί τήν 13η Φεβρουάριου (1η Φεβρουάριου) ένταφιάσθηκε στον κα
θεδρικό ναό τής έπισκοπής τής Βούδας. ’Από τήν παραπάνω άνακοίνωση-άγγελία, λοιπόν, 
δύναται να ύπολογίσουμε ότι τό έτος γεννήσεως τοϋ Διονυσίου Πόποβιτς πρέπει νά είναι 
τό 1739 καί σέ καμία περίπτωση τό 1750, όπως ύποστηρίχθηκε μέχρι τώρα άπό τήν ιστο
ρική ερευνά. Έτσι, άπό τήν άποψη αύτή, νομίζουμε πώς δέν έπεσε καί πολύ έξω ό Άνδρέας 
Horvath όταν τοποθέτησε τό έτος γεννήσεως τοϋ Έπισκόπου τό 17361.

ÖDÖN FÜVES

ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΡΩΝ

Οί Μακεδόνες άγωνιστές, μετά τήν άποτυχία τής έπανάστασης τοϋ 1821 στή Χαλκι
δική, στον Όλυμπο, στό Βέρμιο καί στή Νάουσα, κατέφυγαν στή Νότια Ελλάδα καί πή 
ραν ένεργό μέρος στις μάχες έναντίον των Τούρκων, πολεμώντας ήρωικά μαζί μέ τούς ά- 
δελφούς των τοϋ Νότου2.

Σ’ όλες τις με/άλες καί σκληρές μάχες πού έγιναν στή Νότια Ελλάδα, "Αγραφα, Με
σολόγγι, Εύβοια, Δερβενάκια, Πύλο, Ψαρά, οί Μακεδόνες άγωνιστές πολέμησαν μέ γεν
ναιότητα καί άπαράμιλλη αύτοθυσία. Μακεδόνες αγωνιστές καί άλλοι άπό τις άλλες ύπό- 
δουλες έλληνικές έπαρχίες σχημάτισαν τό πρώτο τακτικό σώμα τής Ελλάδας3.

Μέ τά δυο έγγραφα πού παραθέτω καί πού βρήκα σέ άρχεΐο τής 'Ιστορικής καί ’Εθνο
λογικής Εταιρείας, βλέπουμε ότι έπιβεβαιώνεται ή δράση των Μακεδόνων άγωνιστών 
στα ήρωικά Ψαρά. Στήν πολιορκία καί καταστροφή τών Ψαρών τό 1824 παίρνουν μέρος 
καί στρατιωτικά σώματα Μακεδόνων αγωνιστών. Τά δυό αυτά έγγραφα είναι σπουδαία, 
γιατί μάς μαρτυρούν τή μεγάλη συμβολή τών Μακεδόνων άγωνιστών στήν έπαναστατη- 
μένη Νότια Ελλάδα καί στή στερέωση τής έπανάστασης.

1. Τό πρώτο έγγραφο είναι αίτηση «Προς τήν έπιτροπήν τοϋ άγώνος» τής Γραμματι
κής χήρας Λάμπρου Άδάμ ή Ζουρμπά Κασσανδρινοϋ. Μέ τήν αίτηση αύτή ζητάει «τήν 
έθνικήν άμοιβήν διά τούς άγώνας καί τάς θυσίας τοϋ τε πατρός μου καί τοϋ συζύγου μου,

1. Α. Η ο r V à t h, Πώς καθρεφτίζονται οί έλληνοουγγρικές σχέσεις στά άρχεία καί 
στις βιβλιοθήκες τής Δυτικής Μακεδονίας, «Τό Νέον Κράτος» 4 (1940)549.

2. Άποστ. Ε. Β α κ α λ ο π ο ό λ ο υ, 'Ιστορία τής Μακεδονίας 1354-1833, Θεσσα
λονίκη 1969, σ. 608.

3. X. Βυζαντίου, 'Ιστορία τών κατά τήν Ελληνικήν Έπανάστασιν έκστρατειών 
καί μαχών καί τών μετά ταϋτα συμβάντων, ών συμμετέσχεν ό τακτικός στρατός άπό τοϋ 
1821 μέχρι τοϋ 1833, έκδ. 3η, Άθήναι 1901, σ. 52.
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