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ΣΥΝΟΔΗΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 1859-1921 
(Ένας ελάχιστα γνωστός λόγιος άπό τή Θεσσαλονίκη)*

Möge es auch im neuen Russland 
nichte an Gelehrten fehlen, die 
seine ausgezeichnete Arbeit fortsetzen !

[Ανωνύμου, Byzantidische Zeitschrift 24(1923-1924) 294]

I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Tò όνομα τοΰ Συνόδη Δ. Παπαδημητρίου είναι βέβαια άρκετά γνωστό 
στον κύκλο των άσχολουμένων με τά κείμενα τής μεσαιωνικής μας γραμμα
τείας, είναι όμως λυπηρό ότι ό άνθρωπος αυτός, με μιά τόσο αξιόλογη προσ
φορά στον έπιστημονικό καί εκπαιδευτικό τομέα, παραμένει σχεδόν άγνω
στος στήν Πατρίδα του. Ώς τώρα δέν έχει γραφτή, όσο γνωρίζουμε, μιά βιο
γραφία ή όποιοδήποτε, μικρό έστω βιογραφικό σημείωμα, γιά τόν λαμπρό 
αυτόν έπιστήμονα1. Τό κενό αυτό ακριβώς θά προσπαθήσουμε νά καλύψου- 
με κάπως με τό βιογραφικό καί βιβλιογραφικό μας σχεδίασμα.

Στό ’Αρχείο του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου βρίσκε
ται ένας φάκελλος με τά στοιχεία: ΣΤ' 58: 'Έγγραφα Συνόδη Παπαδημητρίου* 1 2.

*. Οί κυριότερες βραχυγραφίες:
BZ = Byzantinische Zeitschrift (Μόναχο)
LIFONU = Letopis’ Istoriko-Filologiceskago Obscestva pri Imp. Novorossijskom

Universitete (= Χρονικό του Ίστορικο-Φιλολογικοϋ Συλλόγου τοϋ 
Αύτοκρατορικοϋ Νεορωσικοϋ Πανεπιστημίου), ’Οδησσός: 
α. VO = Vizantijskoe Otdelenie (Βυζαντινό Τμήμα), 
β. VSl.O. = Vizantijskoe-Slavjanskoe Otdelenie (= Βυζαντινο-Σλα- 

βικό Τμήμα).
VV = Βυζαντινά Χρονικά-Vizantijskij Vremennik (Πετρούπολις-Αένινγκρατ).

1. Μοναδική ίσως έξαίρεση άποτελεϊ τό μικρό σημείωμα στό περιοδικό ΒΖ 24 (1923- 
1924) 294. (Βλ. καί τό σημείωμα τοϋ Ο. M(erlier), Synodis Papadimitriou, «ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ», 
6 (1931) 968-970, καθώς καί τό έκλαϊκευτικό άρθρο μου [Βλ. Κ. Παπουλίδη, Συνόδης 
Παπαδημητρίου (1859-1921), «Μακεδονική Ζωή», τεύχος 123, Αύγουστος 1976, σ. 40-41. 
Πρβλ. έπίσης καί X. Λ(α μ π ρ ι ν ο ϋ), Ένας άγνωστος έπιστήμονας. Ό Συνόδης Παπα
δημητρίου καί ή μεγάλη προσφορά του. Στοιχεία άπό μιά διάλεξη, Έφημ. «Μακεδονία» 
27.3.1976]. (Πρβλ. έπίσης καί ’Ανωνύμου, Jubilej prof. S. D. Papadimitriu, «GER
MES», 1913, τεύχ. 3, σ. 146-8). /

2. Στό έξής οί παραπομπές στό φάκελλο αύτό θά γίνωνται μέ τή συντομογραφία: ’Αρ
χείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58.
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Μέ βάση τά έγγραφα αυτά, πού μόνο ορισμένες βιογραφικές λεπτομέρειες 
μπορούν νά μάς δώσουν, καί άλλες έρευνές μας, ιδίως στήν ΕΣΣΔ1, συντά
ξαμε τό βιογραφικό καί βιβλιογραφικό αυτό σχεδίασμα, τού όποιου γνωρί
ζουμε βέβαια τίς ελλείψεις καί ατέλειες. Ελπίζουμε όμως στό μέλλον τό 
κείμενο αύτό νά άποτελέση τή βάση τής βιογραφίας καί τής βιβλιογραφίας 
τού Συνόδη Δ. Παπαδημητρίου.

II. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

Ό Συνόδης Δ. Παπαδημητρίου γεννήθηκε τό 18591 2 στή Θεσσαλονίκη3. 
«...Τό 1859...ή Θεσσαλονίκη, γράφει ό Γ. I. Θεοχαρίδης4, είχε τήν όψη μιας 
τουρκόπολης. Τό ελληνικό στοιχείο, ή Ελληνική ’Ορθόδοξος Κοινότης, 
ήταν συγκεντρωμένη μεταξύ τής Καμάρας καί τής 'Αγια-Σοφιάς καί γύρω 
στον "Αγιο ’Αθανάσιο. ’Από τό 'Ιπποδρόμιο ως τήν ’Αγορά καί προς τή θά
λασσα ήταν οί Έβραιομαχαλάδες. Γύρω στό λιμάνι ήταν ή συνοικία των 
ξένων, ό Φραγκομαχαλάς. Στήν επάνω δέ πόλη, άπ’ τήν οδό 'Αγίου Δημη- 
τρίου καί πάνω, άνέβαιναν οί απρόσιτοι στούς Χριστιανούς τουρκομαχαλά- 
δες». Ό Συνόδης Παπαδημητρίου ήταν γιός τού ίερέως Δημητρίου5. Δέν 
εχουμε καμιά πληροφορία γιά τό όνομα τής μητέρας του, γιά τήν οικογενεια
κή του κατάσταση6 καί γιά τό περιβάλλον των νεανικών του χρόνων στή 
Θεσσαλονίκη. Τελείωσε τό γυμνάσιο τής Θεσσαλονίκης7 τό 18748. Γιά τό 
σχολικό έτος 1873-1874 στή Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι λειτούργησαν

1. Πολλές βιογραφικές πληροφορίες θά μπορούσαμε νά άντλήσουμε καί άπό τό σχε
τικό φάκελλο τού Ελεγκτικού Συνεδρίου, πού δυστυχώς σήμερα δέ σώζεται, άφού, όπως 
μάς πληροφόρησε στις 14.5.1974 (Άριθ. Πρωτ. 12389/74) ή άρμόδια υπηρεσία τού ’Ελεγ
κτικού Συνεδρίου ό φάκελλος τής Αιμιλίας, χήρας Συνόδη Παπαδημητρίου άποτεφρώθηκε 
τόν Αύγουστο τού 1945. [Βλ. καί Κεντρικά Κρατικά 'Ιστορικά ’Αρχεία 
τής ΕΣΣΔ (Λένινγκραντ); Φ. 733].

2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 17, 21 (δική μου άρίθμηση). 1856 κατάτά Κεν
τρικά Κρατικά Ιστορικά ’Αρχεία τής ΕΣΣΔ, Φ. 740/19/11, 6γγρ. 5.

3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 1, 17, 21.
4. Βλ. τό συλλογικό έργο: «Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914), Φιλολογικόν μνη- 

μόσυνον έπί τή πεντηκοστή έπετείω άπό τού θανάτου αύτού (’Ιανουάριος 1914-Ίανουάριος 
1964), όργανωθέν υπό τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», Θεσσαλονίκη 1964, σ. 7-8 
(«Μακεδονικά», Παράρτημα, άρ. 3).

5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 17, 24.
6. Βλ. τή μνεία συγγενή του: «πτωχό παιδί ίερέως». ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, 6γγρ. 24.
7. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 24.
8. «Έκ τών πρώτων τελειόφοιτων τού Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, όπήρξεν 

ό έν Όδησσφ είτα διαπρεπής καθηγητής τή Ελληνικής Φιλολογίας Σινώδης (sic) Παπα
δημητρίου...». Βλ. ’Αγγελικής Β. Μετάλλινο ΰ, Παλαιά Θεσσαλονίκη εικονο
γραφημένη... κατά τόν 19 αΙώνα, τόμος Β', Θεσσαλονίκη 1940, σ. 6.
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γυμνάσιο καν έλληνικό σχολείο μέ 45 μαθητές καί ακόμη οτι 
τό 1873 τό γυμνάσιο τής Θεσσαλονίκης αναγνωρίστηκε από τό Πανεπιστή
μιο ’Αθηνών ως ισότιμο μέ τά άλλα γυμνάσια του έλευθέρου ελληνικού κρά
τους1. Μεταξύ των συμμαθητών του Παπαδημητρίου ήταν ό Πέτρος Παπα- 
γεωργίου1 2 καί ό Γεώργιος Μωραϊτόπουλος3.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 18744, δηλαδή σέ ήλικία 15 ετών, ό Συνόδης Παπα
δημητρίου γράφτηκε στή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 
’Από ενα σημείωμα συγγενή του μαθαίνουμε ότι ό νεαρός Συνόδης, πριν 
γραφτή, εδωσε έξετάσεις καί κατέπληξε τούς καΟηγητάς με τάς γνώσεις του5. 
Δυστυχώς οί πηγές μας είναι πολύ φτωχές σέ πληροφορίες σχετικά μέ τήν 
παραμονή τού νεαρού Θεσσαλονικιοΰ, κατά τή διάρκεια τών σπουδών του, 
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Γνωρίζουμε μόνον ότι τελείωσε τις σπουδές του 
σέ 4 χρόνια6, δηλαδή τό 1878 καί ότι στό διάστημα αυτό διδάχτηκε:

1. Για περισσότερα βλ. Γ. X α τ ζ η κ υ ρ ι α κ ο δ, Ή έν Μακεδονία έκπαίδευσις κατά 
τούς έπί τής τουρκοκρατίας χρόνους, «Μακεδονικόν Ήμερολόγιον Παμμακεδονικοϋ Συλ
λόγου ’Αθηνών», 1928, σ. 122, «Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Δεύτερον έτος 
τοδ έν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου, Έκθεσις άναγνωσθεΐσα» κ.λ., Θεσσα
λονίκη 1874, σ. 11-17, καί Στ. I. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δρα
στηριότητα τοδ έλληνισμοδ τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταΐον αιώνα τής τουρκοκρα
τίας», Θεσσαλονίκη 1970, σ. 99-100, (Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 31).

2. ’Αγγελικής Β. Μετάλλινο δ, ό.π., σ. 6. Για τόν Πέτρο Παπαγεωργίου βλ. 
κυρίως: Στ. Β. Ψάλτη, Λόγος έπιμνημόσυνος έκφωνηθείς έν τή αιθούση τής Φιλοσοφι
κής Σχολής τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών τή 18η ’Ιανουάριου 1915 έπί τή Α' έπετείω τοδ 
θανάτου τοδ άειμνήστου Π. Ν. Παπαγεωργίου, «’Αθήνα» 27 (1915) 177-189, Γ ρ. Ν. Βερ- 
ν α ρ δ ά κ η, Λεξικόν έρμηνευτικόν, Άθήναι 1918 (Πρόλογος), A. Ν. Λ έ τ σ α, Πέτρος 
Ν. Παπαγεωργίου, «Μακεδονικά» 1 (1940) 530-536. Μ. Τριανταφυλλίδη, Δημοτι
κισμός καί άντίδραση, ’Αθήνα 1960, σ. 58-59, Στ. I. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 50 καί 
98, καί τέλος στό συλλογικό έργο: Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου (1859-1914), ό.π., (βλ. στή 
σ. 32: «Βιβλιογραφία γιά τόν Πέτρο Παπαγεωργίου» καί στις σ. 34-35: «Έργα Πέτρου Ν. 
Παπαγεωργίου»).

3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 24. Γιά τόν Γεώργιο Μωραϊτόπουλο βλ. κυρίως: 
’Αγγελικής Β. Μετάλλινο δ, ό.π., σ. 6 καί Στ. I. Παπαδοπούλου, ό.π., 
σ. 102 καί 119.

4. "Ολες οί ήμερομηνίες πού θά άναιρερθοδν μέχρι τόν θάνατο τοδ Συνόδη Παπαδημη
τρίου (1921) θά είναι μέ τό ίουλιανό ήμερολόγιο, σύμφωνα μέ τίς πηγές.

5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 24.
6. Τό ότι τελείωσε σέ 4 χρόνια τό συμπεραίνουμε μόνο άπό τό «’Αποφοιτήριό» του, 

όπου άναφέρεται ή τυπική φράση: «...τέσσαρα δέ άκαδημαϊκά έτη τοΐς φιλοσοφικοΐς έν 
αύτφ σχολάσας μαθήμασι...» (Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ', 58, έγγρ. 1), μά τό «’Αποφοιτήριό» 
του αύτότό πήρε τό 1885. Άπό τό 1878 όμως, όπως θά δοδμε παρακάτω, ήταν καθηγητής στή 
Θεσσαλονίκη. "Αρα πρέπει νά υποθέσουμε ότι, ή δέν τελείωσε τίς σπουδές του τό 1878 καί 
έργαζόταν ώς καθηγητής στή Θεσσαλονίκη χωρίς νά έχη πάρει τό πτυχίο του, ή πήρε τό 
πτυχίο του τό 1885, γιατί τότε μπορεί νά τό χρειάστηκε.
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’Εγκυκλοπαίδειαν καί Μεθοδολογίαν των Φιλολογικών ’Επιστημών, ’Ανθρω
πολογίαν, Λογικήν, Μεταφυσικήν, Φυσικόν Δίκαιον, ’Ηθικήν, 'Ιστορίαν τής 
Φιλοσοφίας, Γενικήν 'Ιστορίαν, Αρχαιολογίαν, ’Επιγραφικήν, Πειραματικήν 
Φυσικήν, Γεωλογίαν, ’Ορυκτολογίαν, Ζωολογίαν, Άρχαίαν 'Ελληνικήν Γραμ
ματολογίαν, 'Ελληνικήν 'Ρυθμικήν και Μετρικήν, Περί τοΰ 'Ρωμαϊκού Δρά
ματος καί Θεάτρου, Εισαγωγήν καί 'Ερμηνείαν εις τήν ’Αντιγόνην καί εις τον 
Οίδίποδα επί Κολωνώ τοϋ Σοφοκλέους, εις τον Πίνδαρον καί τον ’ Αγαμέμν ον a 
τοϋ Αισχύλον, εις τους Βατράχους καί τους ’Αχαρνεϊς τον Άριστοφάνους, εις 
τήν Αίνειάδα τοϋ Βιργιλίου, εις τον Λίβιον, εις τον υπέρ Μίλωνος λόγον τοϋ 
Κικέρωνος καί εις τον ’Αμφιτρίωνα του Πλαυτου1. Τέλος, οί σπουδές του 
νεαρού Συνόδη στήν ’Αθήνα έγιναν δαπάναις τοϋ τότε μητροπολίτου [Θεσ
σαλονίκης] ’Ιωακείμ, μετέπειτα [Οικουμενικού] Πατριάρχου1 2.

Υπάρχει ή πληροφορία δτι ό Συνόδης Παπαδημητρίου σπούδασε ή 
απλώς παρακολούθησε μαθήματα καί σέ γερμανικό πανεπιστήμιο3. Τό πτυχίο 
του, πού έκδόθηκε όπως άναφέραμε από τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, τό 1885, 
εχει στο πίσω μέρος καί θεώρηση του Γερμανικού Προξενείου 'Αθηνών-Πει
ραιώς με ήμερομηνία 11 Νοεμβρίου 18 8 54. Στήν αίτησή της για συνταξιοδό- 
τηση ή Αιμιλία, χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου μαζί μέ αλλα έγγραφα ύπέ- 
βαλλε καί Δίπλωμα Γερμανικού Πανεπιστημίου5. Ή ίδια όμως άναφέρει ότι 
ό σύζυγός της είχε Διπλώματα ’Αθηνών, Γερμανίας καί Ρωσίας6, αλλά είναι 
βέβαιο ότι ό Συνόδης Παπαδημητρίου δεν είχε πάρει κανένα ρωσικό «δίπλω
μα»7. Στά Κεντρικά Κρατικά 'Ιστορικά ’Αρχεία τής ΕΣΣΔ, Φ. 740/19/11, 
έγγρ. 5, άναφέρεται ότι τό 1887 πήρε διδακτορικό δίπλωμα από τό Erlangen 
τής Γερμανίας καί τό 1896 τόν τίτλο τοϋ Μαγίστρου άπό τήν ’Οδησσό.

Τό 1878 ό Συνόδης Παπαδημητρίου (σέ ήλικία 19 ετών) μετά τήν απο
φοίτησή του άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, επι
στρέφει στή Θεσσαλονίκη καί έργάζεται ώς καθηγητής8. Οί πηγές μας όμως

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 1.
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 24. Πρόκειται για τον άργότερα διαπρεπή Οικου

μενικό Πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ' (1878-1884, 1901-1912). Ό ’Ιωακείμ εγινε μητροπολίτης 
Θεσσαλονίκης τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1874. Τήν έποχή έκείνη ό Συνόδης Παπαδημητρίου ήταν 
μαθητής στήν τελευταία τάξη τοϋ γυμνασίου. Ό ’Ιωακείμ έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρ
χης στις 4 ’Οκτωβρίου 1878. Τήν έποχή έκείνη ό Συνόδης Παπαδημητρίου ήταν πρωτοδιό
ριστος καθηγητής, μια καί άρχισε να έργάζεται τόν Σεπτέμβριο τής ίδιας χρονιάς.

3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19, 21.
4. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 1.
5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19.
6. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 21.
7. ’Εκτός άπό τήν άναγνώριση τοϋ έλληνικοϋ του πτυχίου. Πρβλ. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. 

ΣΤ' 58, εγγρ. 19, 22.
8. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 19, 20, 21, 23.

12
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δέν διευκρινίζουν οίν ό Συνόδης Παπαδημητρίου εργάστηκε ώς καθηγητής 
στο γυμνάσιο πού φοίτησε ή στο διδασκαλείο πού είχε ίδρυθή τό 1875 μέ 
πρωτοβουλία του Φιλεκπαιδευτικόν Συλλόγου Θεσσαλονίκης1. Πολλοί θά 
πρέπει να είναι οί λόγοι τής έπιστροφής τού Συνόδη Παπαδημητρίου στή 
Θεσσαλονίκη. Ή Θεσσαλονίκη είναι ή γενέτειρά του, εκεί ζούσαν οί οικείοι 
του, αλλά κυρίως εκεί ήταν, όπως άναφέραμε, καί ό μεγάλος αργότερα ’Ιωα
κείμ Γ', μέ τις φροντίδες καί τά χρήματα του όποιου σπούδασε ό Συνόδης 
Παπαδημητρίου. Στή Θεσσαλονίκη ό πρωτοδιόριστος καθηγητής θά παρα- 
μείνη από τήν έναρξη του σχολικού έτους τού 1878 (1 Σεπτεμβρίου)1 2 μέχρι 
τέλους Αύγούστου του 18813.

Άπό τό 1881 καί ύστερα συναντούμε τόν Συνόδη Παπαδημητρίου μα
κριά άπό τή Θεσσαλονίκη. Ό δρόμος τής ξενητιας θά τόν όδηγήση στήν 
Κωνσταντινούπολη. Καμιά πληροφορία δέν εχουμε για τά αίτια τής άπο- 
μακρύνσεώς του άπό τήν ίδιαίτερή του πατρίδα. Στό θέμα αύτό μόνο ύποθέ- 
σεις θά μπορούσαμε νά κάνουμε. ’Ίσως νά εφυγε γιά νά είναι κοντά στον προ
στάτη του, τόν Οικουμενικό Πατριάρχη ’Ιωακείμ Γ'. ’Έτσι άπό τήν 1 Σεπτεμ
βρίου4 τού 18815 6 συναντούμε τόν Συνόδη Παπαδημητρίου καθηγητή στήν 
Εμπορική Σχολή τής Χάλκης®. Στή θέση αύτή θά παραμείνη ώς τίς 31 Αύ-

1. Γιά περισσότερα σχετικά μέ τό διδασκαλείο Θεσσαλονίκης, βλ. Κανονισμός 
τοΟ έν Θεσσαλονίκη Διδασκαλείου, Άθήναι 1877, ’Αγγελικής Β. Με
τάλλινοι), Παλαιό Θεσσαλονίκη εικονογραφημένη, σ. 17-19 καί 22-23, Τής ίδιας, 
Ή Θεσσαλονίκη έπί τουρκοκρατίας κατά τόν 19 αιώνα, σ. 17-19 καί 22-23 (Σημ. Πρόκει
ται γιά τό ίδιο κείμενο τής A. Β. Μετάλλινου. Ή ϋλη τού πρώτου έργου ξανατυπώθηκε καί 
στό δεύτερο), καί Στ. Ί. Παπαδοπούλου, ό.π., σ. 101-102.

2. ’Αρχείο 1ΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 20.
3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19, 20, 21, 23.
4. Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 20.
5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19, 20, 21, 23.
6. Ή ’Εμπορική Σχολή τής Χάλκης ή «Ελληνική ’Εμπορική Σχολή» ή «Έλληνεμπο- 

ρική Σχολή» ιδρύθηκε τό 1831. Μεταξύ τών πρώτων διευθυντών της συγκαταλέγεται καί 
ό λόγιος ιερομόναχος Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός ό Τμβριος καί αργότερα ό αρχι
μανδρίτης Ευστάθιος Βουλισμας, γνωστός περισσότερο ώς Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας (1884- 
1895). Τό 1870 ή Σχολή είχε 12 καθηγητές, 60 μαθητές καί βιβλιοθήκη μέ 1.132 τόμους Από 
τούς όποιους οί 160 «χειρόγραφοι». Γιά περισσότερα βλ. Πίνακες στατιστικοί τών έν Κων- 
σταντινουπόλει καί κατά τά προάστεια σχολείων τών ’Ορθοδόξων, Καταρτισθέντες φρον- 
τίδι καί έπιστασία τής Κεντρικής ’Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής, Έκδίδονται φιλοτιμώ 
δαπάνη τοϋ ...Κ. Σταυράκη τού Άριστάρχου, Κωνσταντινούπολή (’Εκ τού Πατριαρχι
κού τυπογραφείου) 1870, σ. 14-15, Ξ. Μ ο γέ, Ή έν Χάλκη έλληνεμπορική σχολή, Κων
σταντινούπολή 1875, Τ ρ. Ε. Εύαγγελίδη, Ή παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τ. Α', Άθή- 
ναι 1936, σ. 50-52, Τού ίδιου, Ελληνισμός τής διασποράς, Τουρκία, «Μεγάλη Ελλη
νική ’Εγκυκλοπαίδεια» (τόμος ΕΑΛΑΣ), 10 (1934) 748, Μ. Κ. Π α ρ α ν ί κ α, Σχεδίασμα 
περί τής έν τφ Έλληνικφ Έθνει καταστάσεως τών γραμμάτων Από τής άλώσεως Κωνσταν
τινουπόλεως (1453 μ.Χ.) μέχρι Αρχών τής ένεστώσης (1ΘΓ) έκατονταετηρίδος, Κωνσταντι-
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γούστου1 τού 1885* 1 2. "Αν τελικά άποδειχθή ότι έμεινε ώς το 1885, τότε είναι 
δυνατό να δεχθούμε ότι πήγε στή Γερμανία μέχρι τό 1887. "Ας θυμηθούμε 
έδω ότι τό πτυχίο του, όπως άναφέραμε, έκδόθηκε άπό τό Πανεπιστήμιο 
’Αθηνών τό 1885.

Μετά τήν παραμονή στήν Κωνσταντινούπολη συναντούμε τον Συνόδη 
Παπαδημητρίου γυμνασιάρχη στο γυμνάσιο τής Στενιμάχου3 μεταξύ των 
ετών 18 86-18 874. Οί πηγές μας δέν δίνουν καμία πληροφορία τόσο γιά τήν 
προσφορά του στό χώρο τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής Ανατολικής 
Ρωμυλίας, όσο καί γιά τούς λόγους τής άναχωρήσεώς του άπό τίς δύο τελευ
ταίες θέσεις. Τό 1887 πήρε τό διδακτορικό του δίπλωμα άπό τό Erlangen5.

Άπό τό 1888 ό Συνόδης Παπαδημητρίου θά ζήση στήν ’Οδησσό. Εκεί 
θά υπηρετήση τήν Παιδεία καί τήν Επιστήμη καί άπό εκεί θά γίνη κυρίως 
γνωστός μέ τά δημοσιεύματά του στον διεθνή επιστημονικό κόσμο. Είναι 
άγνωστοι οί λόγοι τής εγκαταστάσεώς του στήν ’Οδησσό. Τί τόν οδήγησε 
νά φύγη τόσο μακρυά άπό τήν ίδιαίτερή του πατρίδα; Οί πηγές μας, τόσο 
φτωχές, όπως άναφέραμε παραπάνω, δέν κάνουν καμιά νύξη γι’ αύτό τό ζή
τημα. "Ισως νά τόν οδήγησε στή μακρινή ξενητιά ή άπομάκρυνση τού ’Ιωα
κείμ Γ' άπό τόν Οικουμενικό Θρόνο. "Αν λάβουμε μάλιστα υπ’ όψη μας καί 
τίς αγαθές σχέσεις τού τελευταίου μέ τόν κόσμο τής Ρωσίας, ή υπόθεσή μας 
στό ζήτημα αυτό άναφέρεται στήν πιθανότητα νά πήγε στήν ’Οδησσό ό Συ
νόδης Παπαδημητρίου υστέρα άπό παρότρυνση τού ’Ιωακείμ Γ'.

Τό 1888, λοιπόν, βρίσκουμε τόν Συνόδη Παπαδημητρίου καθηγητή καί 
διευθυντή στήν ’Εμπορική Σχολή Άρρένων τής Ελληνικής Κοινότητος τής 
’Οδησσού6 καί άπό τήν ίδια χρονιά τόν συναντούμε στή διεθνή βιβλιογρα

νούπολις 1867, σ. 33-34. G. Chassiotis, L’Instruction publique chez les Grecs depuis la 
prise de Constantinople jusqu’à nos jours, Paris 1881, σ. 433-435, K. Baedeker, Konstan- 
tinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypem, Leipzig 1914, σ. 237. Tò κτήριο τής 
’Εμπορικής Σχολής σώζεται ακόμη καί σήμερα καί είναι ή «Ναυτική Σχολή» τής Τουρκίας.

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 20.
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ', 58, εγγρ. 19, 23.
3. Τό πρώτο έλληνικό σχολείο τής Στενιμάχου ιδρύθηκε τό 1843. Τό σχολικό έτος 

1872-1873 λειτούργησαν 6 σχολεία μέ 11 δασκάλους καί 816 μαθητές. Ή Στενίμαχος ήταν 
πόλη πού κατοικοΰνταν (κατά τόν Κ. Μ. Άποστολίδη) άποκλειστικά άπό Έλληνες. Γιά 
περισσότερα βλ. Κ. Μ. Άποστολίδη, Ή Στενίμαχος, ήτοι συνοπτική τής πόλεως 
Στενιμάχου Ιστορία άπό τών παλαιών μέχρι τών καθ’ ήμάς, Άθήναι 1929 (βλ. γιά τά σχο
λεία της σ. 42-46), Τοϋ ίδιου, Στενίμαχος, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια», 
22 (1933) 356-357, Του ίδιου, Ελληνισμός τής διασποράς, Βουλγαρία, «Μεγάλη Ελ
ληνική ’Εγκυκλοπαίδεια» (τόμος ΕΛΛΑΣ), 10 (1934) 732-735.

4. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 23.
5. Βλ. Κεντρικά Κρατικά 'Ιστορικά ’Αρχεία τής ΕΣΣΔ, Φ. 740 / 

19/11, 6γγρ. 5.
6. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19, 20, 21. Ή ’Εμπορική Σχολή ’Αρένων τής Έλλη-
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φία μέ συμβολή στήν κλασσική φιλολογία μέ κριτικά σχόλια στον Εύριπί- 
δη1. Σέ κατάλογο συνδρομητών έλληνικοΰ βιβλίου πού έκδόθηκε στήν ’Ο
δησσό τό 1889 βρίσκουμε τή φράση: ...’Εν Όδησσφ... Ό διευθυντής τής 
'Ελλην. Σχολής Σ. Παπαδημητριόν* 1 2.

’Εξ άλλου, τήν ϊδια χρονιά, σέ ήλικία 30 ετών, παντρεύτηκε τή θυγατέρα 
τού Άνδρέα Σπαθάρη, Αιμιλία Σπαθάρη3, άλλά δέν απέκτησαν άπογόνους. 
Ή Αιμιλία Σπαθάρη προερχόταν άπό έγκριτη οικογένεια τής έλληνικής δια- 
σποράς4, ή οποία τής εδωσε κατάλληλη μόρφωση μιά καί αργότερα, όπως

νίκης Κοινότητος στήν ’Οδησσό, ή γνωστή ώς «Έλληνεμπορική Σχολή» ή «Ελληνική 
Σχολή», Ιδρύθηκε το 1817 καί είχε σκοπό τήν έμπορική κυρίως έκπαίδευση των παιδιών 
τής Έλληνικής Παροικίας, μιά καί ή ’Οδησσός ήταν τό έμπορικό κέντρο καί τοϋ 'Ελλη
νισμού τής Μαύρης Θάλασσας. Μέ τήν πάροδο όμως τού χρόνου καί μέ τον υλικό πλούτο 
πού ύπήρχε στήν Ελληνική Παροικία δόθηκε ή ευκαιρία να κληθούν ικανοί καθηγητές, 
ώστε ή Έμπορική Σχολή τής ’Οδησσού όχι μόνο να μήν .ύστερή καθόλου άπό τά άλλα 
όνομαστά έκπαιδευτήρια τής έλληνικής διασπορας, αλλά νά γίνη γνωστή καί ώς ή μονα
δική «Ελληνική Σχολή» Άρρένων τής Ρωσίας. Άπό τό 1833 ώς τό 1867 φοίτησαν στήν 
Σχολή 2.148 μαθητές, άπό τούς όποιους: 1.208 Έλληνες, 676 Ρώσοι, 105 Βούλγαροι, 68 Πο
λωνοί, 3 Μολδαβοί, 19 ’Ιταλοί, 15 Γάλλοι, 38 Γερμανοί, 2 Ισπανοί, 5 "Αγγλοι, 7 ’Αρμένιοι 
καί 1 ’Ιουδαίος. Πρβλ. Πρώτη Πεντηκονταετηρίς τής έν Όδησσφ 'Ελ
ληνεμπορικής Σχολής (1817-1867), ’Οδησσός 1871, σ. 93. ’Εξάλλου ή Σχολή 
είχε καί δικό της τυπογραφείο. Είναι γνωστό ότι πριν άπ’ τον Συνόδη Παπαδημητρίου 
δίδαξαν στήν ’Εμπορική Σχολή τής ’Οδησσού, γιά νά άναφέρουμε λίγα μόνο όνόματα, ό 
Γεώργιος Γεννάδιος (1817-1820), ό Γεώργιος Λασσάνης (1818-1820), ό ’Ιωάννης Παλαμάς 
(1821-1823), ό Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος (1817-καί 1827-1830) καί πολλοί άλλοι. [Πρβλ. 
καί G. Chassiotis, ό.π., σ. 90-91, Μ. Κ. Π α ρ α ν ί κ α, ό.π., σ. 182]. Ή Σχολή λειτούρ
γησε «μέχρι του [α'] Παγκοσμίου Πολέμου» (Π. Ν. Π α π ά, Ό Ελληνισμός τής διασπορας, 
Ρωσία, «Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» (τόμος ΕΛΛΑΣ), 10 (1934) 745). Γιά προη
γούμενα σχολεία τού έλληνισμού τής ’Οδησσού καί γενικά γιά τήν έκπαιδευτική δραστη
ριότητα τής Έλληνικής Παροικίας βλ. κυρίως «Odessa 1794-1894», τεύχος δεύτερο, ’Οδησ
σός 1895, σ. 621-633 καί G. L. Ar s, Éteristskoe dvizenie v Rossii, Μόσχα, εκδ. Akademija 
Nauk SSSR, Institut Slavjanovedenija i Balkanistiki-«Nauka», 1970, σ. 149, Τού ίδιου, 
Greceskaja émigracija v Rossiju ν konce XVII-nacale XIX v.», «Sovetskaja Étnografija», 
1969, τεΰχ. 3, σ. 94. Πρβλ. καί Κούλας Ξυραδάκη, Άπό τάάρχεϊα τού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Παρθεναγωγεία καί δασκάλες ύποδούλου Ελληνισμού, τόμος Β', ’Αθήνα 1973, 
σ. 101-116.

1. Πρβλ. Kritische Beiträge zu den Scholien des Euripides, Κωνσταντινούπολή 1888, 
Βλ. καί ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 23.

2. Μ. Η. Μ α λ α ν δ ρ ά κ η, Ή Πάτμος, έκ τού άγγλικοϋ μετά προσθηκών καί ση
μειώσεων, Έν Όδησσφ 1889, σ. 45 (:Κατάλογος συνδρομητών). Πρβλ. καί Έ μ μ. Γ. Κ α- 
ψ α μ π έ λ η, ’Αναμνήσεις Διπλωμάτου, Άθήναι 21941, σ. 34, Τ ο ύ ί δ ι ο υ, Τί όφείλει 
ή Ρωσία είς τήν Ελλάδα, Άθήναι 1947, σ. 19.

3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 24.
4. Ό Άνδρέας Σπαθάρης υπήρξε καθηγητής στήν «Έλληνεμπορική» Σχολή τής Χάλ

κης, στή Μεγάλη τοϋ Γένους Σχολή καί στό Ελληνικό Λύκειο τού Χριστοδούλου Καλώ-
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θά δούμε παρακάτω, εργάστηκε ώς καθηγήτρια μουσικής. Στη θέση του διευ- 
θυντου τής Εμπορικής Σχολής Άρρένων τής ’Οδησσού ό Συνόδης Παπα
δημητρίου θά παραμείνη ώς τό 19051. ’Από το 1878 λοιπόν μέχρι τό 1905, 
δηλαδή 27 ολόκληρα χρόνια, ό Συνόδης Παπαδημητρίου ήταν στήν υπη
ρεσία των έλληνικών έκπαιδευτικων ιδρυμάτων τής διασποράς (βλ. είκ. 1). 
"Ετσι, βοήθησε τά σκλαβωμένα καί τά άπόδημα ελληνόπουλα τής Θεσσαλο
νίκης, τής Κωνσταντινουπόλεως, τής Στενιμάχου καί τής ’Οδησσού ό Θεσ- 
σαλονικιός αυτός φιλόλογος καί προσέφερε πολλά στήν εθνική έκπαίδευση 
με τήν όποια ό ελληνισμός κατόρθωσε νά διατηρηθή στά μαύρα χρόνια τής 
σκλαβιάς καί τής τυραννίας.

’Αλλά άπό τό 1890 ανοίχτηκαν νέοι ορίζοντες γιά τόν Συνόδη Παπαδη
μητρίου. Οί μελέτες του (στις όποιες θά άναφερθοΰμε παρακάτω) καί οί ερευ- 
νές του τόν κάμουν γνωστό σέ ευρύτερους κύκλους. Ή ’Οδησσός με τό Πα
νεπιστήμιό της δέχεται τόν ©εσσαλονικιό άπόδημο μεταξύ των ακαδημαϊ
κών διδασκάλων της. "Ετσι τό 1890 ό Συνόδης Παπαδημητρίου έξελέγη: 
Υφηγητής τής Κλασσικής, Μέσης και Νεωτέρας 'Ελληνικής Φιλολογίας* 1 2.

ταίου τής Κωνσταντινουπόλεως (Πρβλ. Πίνακες στατιστικοί τ ώ ν έν Κ ω ν- 
σταντινουπόλει καί κατάτάπροάστειασχολείωντών’Ορθοδό
ξων, καταρτισθέντες φροντίδι καί έπιστασία τής Κεντρικής 
Εκκλησιαστικής Επιτροπής, ό.π., σ. 14, 10 καί 58). Άπό σημείωμα τής Αι
μιλίας, χήρας Συνόδη Παπαδημητρίου (Πρβλ. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 19) πληρο
φορούμαστε ότι ό πατέρας της υπήρξε καθηγητής τού γνωστού ποιητή Ίωάννου Γρυπάρη, 
αργότερα Γενικού Γραμματέα τού 'Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων. Τέλος άπό 
σημείωμα τής Λουκίας Σπαθάρη (άνεψιάς τής Αιμιλίας, χήρας Συνόδη Παπαδημητρίου) 
πληροφορούμαστε ότι ή θυγατέρα τού Άνδρέα Σπαθάρη Αιμιλία γεννήθηκε στήν Κων
σταντινούπολη τό 1863, ήταν μουσικός, ποιήτρια καί λογοτέχνις. Πέθανε στήν ’Αθήνα 
τό 1953.

Ή Αιμιλία χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου είναι μία άγνωστη λογία τού αιώνα μας. 
Ευχαριστώ τόν κ. Γ. Μαμέλη, ’Επίτιμο Γενικό ’Επιθεωρητή Μέσης Έκπαιδεύσεως, γιά 
τή βοήθεια του. Ό κ. Μαμέλης είχε τήν εύγενή καλοσύνη νά μου παραχωρήση διάφορα 
σημειώματα τής Λουκίας Σπαθάρη, ανεψιάς, όπως άναφέραμε παραπάνω, τής Αιμιλίας, 
χήρας Συνόδη Παπαδημητρίου, γιά τήν οποία πρόκειται νά γράψω στό μέλλον.

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 20.
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ'58, έγγρ. 19.’Άςσημειωθή ότι τό εγγρ. 21 τού ίδιου φακέλλου, 

αναφέρει μόνο: «τής Μέσης καί Νεωτέρας Ελληνικής Φιλολογίας». Τό «Νεορωσικό» 
Πανεπιστήμιο τής ’Οδησσού ίδρύθηκε τό 1864. (Βλ. Rossija ν konce XIX veka, Pod obsceju 
red. V. I. Kovalevskago, St. Peterburg 1900, σ. 481). Ένώ στό έργο: The World of Learning 
1971-1972, ν. two, Λονδίνο (Europa Publications Ltd) 1972, σ. 1323, άναφέρεται ότι ίδρύθη
κε τό 1865. Μάλλον λοιπόν ίδρύθηκε τό 1864 καί λειτούργησε για πρώτη φορά τό 1865. 
’Εξάλλου, τό Πανεπιστήμιο τής ’Οδησσού είχε, τό 1897, τέσσερις Σχολές: 1. Τήν ίστο- 
ρικο-φιλολογική, 2. Τήν Φυσικο-Μαθηματική καί 3. τήν Νομική καί 4. τήν ’Ιατρική, «Vsja 
Rossija, Russkaja kniga promyslennosti torgovli, sel’skago hozjajstva i administracii», t. II, 
Sankt-Peterburg, Izd. A. S. Suborina, 1897, στ. 2443, καί «Rossija v konce XIX veka», 
σ, 481.
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ΕΙκ. 1. 'Ο Συνόδης Παπαδη μητριόν. Φωτογραφία από την 5Οδησσό

(’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58)
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ΕΙκ. 2. Υπογραφή τοΰ Συνόδη Παπαδημητρίου στο βιβλίο επισκεπτών της 
Πέρας Μονής Άγιον Παντελεήμονος Αγίου ’Όρους
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’Από το βιβλίο έπισκεπτών τής Μονής 'Αγίου Παντελεήμονος τού 'Αγίου 
Όρους πληροφορούμαστε ότι έπισκέφθηκε τή Μονή, γιά δεύτερη φορά, τό 
1896 καί ύπόγραψε: Συνόδης Παπαδημητρίου, υφηγητής τοϋ εν 5 Οδησσώ 
Αντοκρατορικον Νεορωσαικοϋ Πανεπιστημίου1 (βλ. είκ. 2). ’Αργότερα, τό 
1900, στήν ’Οδησσό έξελέγη έκτακτος καθηγητής2. Τό 1909 ό Συνόδης Πα- 
παδημητρίου έξελέγη τακτικός καθηγητής στήν έδρα τής Κλασσικής Φιλολο
γίας, τον Αντοκρατορικον Νεορωσικον Πανεπιστημίου (’Οδησσόν)3 (βλ. εικ.3). 
Στή θέση αυτή έμεινε ώς τό 1919. Συνολικά δηλ. ύπηρέτησε στό Πανεπι
στήμιο τής ’Οδησσού 29 χρόνια άπό τα οποία δέκα (1890-1900) ώς ύφηγη- 
τής, εννέα (1900-1909) ώς έκτακτος καθηγητής καί δέκα (1909-1919) ώς τα
κτικός καθηγητής. Παρακάτω θά παρουσιασθή ή πρώτη προσπάθεια βιβλιο
γραφικοί! καταλόγου των έργων του Συνόδη Παπαδημητρίου. "Ας άναφέρου- 
με εδώ δτι έγινε γνωστός περισσότερο άπό τίς μελέτες του γιά τόν Θεόδωρο 
Πρόδρομο καί ότι υποστήριζε πώς ύπήρξαν δύο Θεόδωροι Πρόδρομοι στό 
Βυζάντιο. (’Αργότερα, τό 1905, έξέτασε τήν ύπαρξη πέντε Προδρόμων στό 
Βυζάντιο)4 (βλ. εικ. 4). Στό μεταξύ ό καθηγητής τού Πανεπιστημίου ’Αθη
νών Γεώργιος Χατζηδάκις διαφώνησε μέ τόν Συνόδη Παπαδημητρίου καί 
υποστήριξε ότι στό Βυζάντιο ύπήρξαν τρεις Πρόδρομοι6. Στήν φιλολογική 
αυτή διαμάχη άνάμεσα στον Παπαδημητρίου (’Οδησσός) καί στον Χατζηδά- 
κι (’Αθήνα) παρουσιάστηκε καί ό ’Αθανάσιος Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 
ύφηγητής στά ίδια χρόνια στό Πανεπιστήμιο τής Πετρουπόλεως, πού υπο
στήριξε ότι ύπάρχει: Εις καί μόνος Θεόδωρος Πρόδρομοςβ. Άπό τά Κεντρικό. 
Κρατικά 'Ιστορικά ’Αρχεία τής ΕΣΣΔ, πληροφορούμαστε ότι στή Ρωσία 1

1. Πολλάς χάριτας οφείλω τή Ιερά καί Σεβάσμιο. ταντη Μονή διά τήν έγκάρδιον υπο
δοχήν καί περιποίησιν ής ετυχον καί κατά τήν δεντέραν μου ταύτην επίσκεψιν. Τή 20ή ’Ιου
νίου 1896. Συνόδης Παπαδημητρίου, υφηγητής τοϋ εν ’Οδησσώ Αντοκρατορικον Νεορωσ- 
σικον Πανεπιστημίου.

Τό φωτοαντίγραφο της παραπάνω φράσεως άπό τό βιβλίο έπισκεπτών τής Μονής του 
'Αγίου Παντελεήμονος του 'Αγίου Όρους τό οφείλω στον καθηγητή κ. Άντώνιο-Αίμί- 
λιο Ν. Ταχιάο, τόν όποιο καί άπό τή θέση αύτή ευχαριστώ.

2. Στις έπιστημονικές είδήσεις τοϋ περιοδικού VV άναφέρεται ότι τήν 1 Ίανουαρίου 
1900 ιδρύθηκε στό Νεορωσικό Πανεπιστήμιο τής Όδησσοϋ έδρα Βυζαντινής Φιλολογίας 
καί άκόμη δτι ό ύφηγητής S. D. Papadimitriu όρίστηκε έκτακτος καθηγητής στήν έδρα 
αύτή. [Πρβλ. VV 7 (1900) 614],

3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 8.
4. Βλ. S. D. Papadimitriu, Feodor Prodrom· Istoriko-literaturnoe izsledovanie, 

Odessa («Ekonomiceskaja tipografija») 1905, σ. XXVI+452. Περισσότερα βλ. στό έργο άριθ. 
21 τοϋ Σ. Παπαδημητρίου.

5. Βλ. Γ. N. X α τ ζ η δ ά κ ι, Περί τών Προδρόμων Θεοδώρου καί Ίλαρίωνος, VV 4 
(1897) 100-127.

6. Βλ. A. Papadopulo-Keramevs, ΕΙς καί μόνος Θεόδωρος, LIFONU III, 
VO IV, 1889, 385-402,
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ΕΙκ. 3. ’Έγγραφο τον πρντάνεως τον Πανεπιστημίου της ’Οδησσόν στον 
Σ. Δ. Παπαόημητρίου, σχετικό με τον διορισμό τον τελευταίου ώς τακτικού 

καθηγητοϋ στην έδρα τής Κλασσικής Φιλολογίας
(Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58)
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ΕΙκ. 4. 'Η προμετωπίδα τον εργον τοϋ Σ. Δ. Παπαάημητριόν 
Feodor Prodrom· Istoriko-literaturnoe Izsledovanie, ’Οδησσός 1905
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πήρε το τίτλο τοϋ Μαγίστρου, όπως άναφέραμε, το 1896 καί τον τίτλο του 
Διδάκτορος τό 1906 (Φ. 740/19/11, εγγρ. 5).

Πολλά διεθνή καί έγκριτα έπιστημονικά περιοδικά όπως τά «Βυζαντινά 
XpoviKà»-«Vizantijskij Vremennik»1, το «Byzantinische Zeitschrift», ή Επε
τηρίδα τοϋ Πανεπιστημίου τής Όδησσοϋ1 2, ή έλληνική εφημερίδα τής Τερ
γέστης« Νέα Ημέρα» κ.ά. φιλοξένησαν άρθρα ή άναφέρθηκαν στήν επιστη
μονική δραστηριότητα τοϋ Συνόδη Παπαδημητρίου.

’Από σχετική άλληλογραφία τοϋ έκδοτικοΰ οίκου Otto Holtzes Nach
folger τής Λειψίας πληροφορούμαστε την έκδοση έλληνορωσικοΰ καί ρω- 
σοελληνικοϋ λεξικοΰ άπό τούς Σ. Παπαδημητρίου καί A. N. Derewitski3 καί 
τήν άκριβή διεύθυνση στήν ’Οδησσό τοϋ Συνόδη Παπαδημητρίου4.

Έξ άλλου, άπό ένα άρθρο του μαθαίνουμε ότι πήγε άπό τήν ’Οδησσό 
στή Βενετία δυό φορές (πριν άπό τό 1903) γιά έρευνες στά άρχεΐα της5, καί 
άκόμη ότι τό 1907 βρισκόταν στή βιβλιοθήκη τοϋ Σεραγίου, στήν Κωνσταν
τινούπολη, μαζί μέ τόν F. I. Uspenskij6.

Ό Συνόδης Παπαδημητρίου έργάστηκε μέ τά έπιστημονικά έφόδια τής 
έποχής του. Αύτό βέβαια μάς υποχρεώνει νά μή τόν κρίνουμε σήμερα μέ τά 
δικά μας μέτρα, δηλ. μέ τή σημερινή έξέλιξη τής έπιστημονικής έρευνας 
καί τήν πρόοδο τής μελέτης των άρχείων.

Ό Έλληνας καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου τής Όδησσοϋ είναι παρά
δειγμά τής έπιστημονικής εύθυνης. Σέ δύο άρθρα του στά 1898 καί 1899 ύπο- 
στήριξε ότι ένας κώδικας τής Βενετίας (ό Μαρκιανός XI, 22) είχε ποιήματα 
τοϋ Θεόδωρου Πρόδρομου7. 'Όταν υποστήριξε αυτό είχε έργαστή στήν ’Ο
δησσό μέ φωτογραφίες τοϋ κώδικα πού φρόντισε νά άποκτήση άπό τή Βενε
τία. ’Αργότερα όμως, τό 1903, καί μετά άπό δυό ταξίδια του στή Βενετία, 
όπως άναφέρθηκε παραπάνω, άφοϋ μελέτησε τόν κώδικα αυτόν, άναθεώρησε 
τά όσα είχε ύποστηρίξει, άναγνώρισε τά προηγούμενα λάθη του καί δέχθηκε

1. Βλ. VV 6 (1890). Prilozenie, σ. 20.
2. LIFONU, VO καί VS1. Ο.
3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, 6γγρ. 2, 7, 9 καί 12. Βλ. καί A. Derevickij - S. Pa

pa d i m i t r i u, Karmannyj Slovar’ novogreceskogo i russkogo jazyka. Cast’ pervaja: russko- 
greceskaja, Λειψία (εκδ. Otto Holtzes Nachfolger), 1905, σχ. 12ο, σ. ΧΧΙΙ-428. Ό Α. Dere
vickij (Aleksandr N. Derevickij) ήταν τό 1897 κοσμήτωρ τής Ίστορικο-Φιλολογικής Σχο
λής στο Πανεπιστήμιο τής Όδησσοϋ βλ. Vsja Rossija, ο.π., στ. 2442.

4. Τό 1913 κατοικούσε στήν Rue Grande Fontaine, 5me Station. Βλ. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, 
Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 12.

5. Βλ. τό άρθρο του: Ό Πρόδρομος τοϋ Μαρκιανοϋ Κώδικος XI, 22, VV 10 (1903) 102.
6. Βλ. F. Uspenskij, Konstantinopol’skij Serai’skij kodeks Vos’miknizija, «Izve- 

stija Russkogo Arheologiceskogo Instituta v Konstantinopole», 12 (1907) 230-251.
7. Βλ. τά άρθρα του: «Οι Πρόδρομοι», W 5 (1898) 91-130, καί β) Feodora Ptohopro- 

droma Manganskija stihotvorenija, LIFONU VII, VO IV (1899), 1-48.
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ότι 6 Μαρκιανός κώδικας XI, 27 δέν είχε ούτε ένα ποίημα τοΰ Θεόδωρου 
Πρόδρομου1.

"Ας άναφέρουμε ακόμη ότι κι αν κρίνουμε τόν Συνόδη Παπαδημητρίου 
μέ τά σημερινά δεδομένα τής Επιστήμης τότε είναι δυνατό νά τόν κατατά
ξουμε καί μεταξύ των Σλαβολόγων-'Ιστορικών.

Τέλος, παρατηρούμε πώς τά πρώτα δημοσιεύματά του άναφέρονται στήν 
κλασσική γραμματεία, ύστερα όμως στήν ’Οδησσό ασχολήθηκε μέ τά βυ
ζαντινά καί έγινε περισσότερο γνωστός ώς βυζαντινολόγος. Καί μία τελευ
ταία παρατήρηση: Ό Συνόδης Παπαδημητρίου δεν φαίνεται νά είχε τά προ
βλήματα τοΰ Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. Ό Παπαδημητρίου εζησε στό 
πανεπιστημιακό περιβάλλον τής ’Οδησσού, έμαθε τά ρωσικά, έγκλιματίσθη- 
κε στήν κοινωνία των γραμμάτων τής φιλόξενης πόλης καί δεν έμεινε άπο- 
ξενωμένος κάπως, όπως ό Παπαδόπουλος-Κεραμεύς στήν Πετρούπολη.

Ό Έλληνας καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου τής ’Οδησσού έπειδή έγρα
ψε τά περισότερα έργα του στά ρωσικά έγινε ελάχιστα γνωστός στήν πα
τρίδα του! "Ας άναφέρουμε έδώ γιά παράδειγμα τά παρακάτω: Ό Γ. Χαριτά- 
κης σέ σχετικό μέ τόν «Σπανέα» άρθρο του1 2 γράφει ότι ό Παπαδημητρίου 
είχε άλλη γνώμη από τόν John Schmitt γιά τό πρόσωπο τοΰ συγγραφέα τοΰ 
ποιήματος. Αύτό όμως τό έμαθε ό Χαριτάκης άπό γερμανική βιβλιοκρισία, 
καί γράφει σχετικά: Έβασίσθην επί τής εν τή Byz. Zft. τ. 11 (1902) a. 197-8 
δημοσιευθείσης βιβλιοκρισίας υπό E. Kurtz3 4.

Γιά τήν προσφορά του στά έλληνικά γράμματα ό Συνόδης Παπαδημη
τρίου τιμήθηκε τό 1907 άπό τήν Πατρίδα του μέ τόν Άργυρό Σταυρό των 
'Ιπποτών τοΰ Βασιλικοΰ Τάγματος τοΰ Σωτήρος. Στό σχετικό μάλιστα δί
πλωμα άναφέρεται ότι παρασημοφορήθηκε ό Συνόδης Παπαδημητρίου: 
διά τάς υπέρ των έλληνικών συμφερόντων υπηρεσίας αυτοί*. ’Αλλά καί ή 
Ρωσία τίμησε τόν Θεσσαλονικιό λόγιο, Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου τής 
Όδησσοΰ, Συνόδη Παπαδημητρίου, μέ πολλές διακρίσεις: "Ετσι, τό 1907 
έγινε 'Ιππότης τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Τάγματος τής Αγίας Άννας (τρίτης 
τάξεως)5, τό 1910 'Ιππότης τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Τάγματος τοΰ Αγίου Στα- 
νισλάβου (δευτέρας τάξεως)6, τό 1913 'Ιππότης τοΰ Αύτοκρατορικοΰ Τάγμα
τος τής Αγίας Άννας (δευτέρας τάξεως)7, τό 1913 πάλι τοΰ άπονεμήθηκε

1. Βλ. τό άρθρο του: Ό Πρόδρομος τοΰ ΜαρκιανοΟ κώδικος XI, 22, VV 10 (1903) 102.
2. Γ. X α ρ ι τ ά κ η, Ό Σπανέας τοΰ Βατικανοϋ Παλατινοϋ Κώδικος 367, «Νέος Έλ- 

ληνομνήμων», 14 (1917) 353-380.
3. Βλ. ό.π., σ. 354.
4. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 3. Πρβλ. καί εγγρ. 4 καί 6.
5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 5.
6. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, 6γγρ. 10 καί 11.
7. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 13 καί 15.
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όρειχάλκινο μετάλλιο αναμνηστικό των 300 έτων τής βασιλείας του Οί
κου των Ρωμανώφ1, τό 1915 έγινε Ιππότης του Αύτοκρατορικοΰ Τάγματος 
του 'Αγίου Βλαδιμήρου (τετάρτης τάξεως)1 2. Τέλος, σε άκαθόριστη γιά μας 
χρονολογία (ίσως μεταξύ 1907 καί 1910) έγινε σύμβουλος τον /Ρωσικού] 
Κράτους3.

’Από τό 1917 καί υστέρα ή ’Οδησσός εγινε θέατρο σφοδρών συγκρού
σεων έξ αιτίας τής έπαναστάσεως των Μπολσεβίκων, οί όποιοι τελικά κατέ
λαβαν τήν πόλη τό 19204 5. Ό Συνόδης καί ή Αιμιλία Παπαδημητρίου έφυ
γαν άπό τήν Όδησσσό γιά τήν Κωνσταντινούπολη, τή προστασία τον 'Ελ
ληνικού Στρατού6, όταν τό ελληνικό έκστρατευτικό σώμα αποχώρησε άπό 
τή Μεσημβρινή Ρωσία τό 19196. Δέν γνωρίζουμε λεπτομέρειες γιά τήν παρα
μονή τού ζεύγους Παπαδημητρίου στήν Κωνσταντινούπολη κατά τήν περίο
δο τής προσφυγιάς. Γνωρίζουμε μόνον ότι ό Συνόδης Παπαδημητρίου υπη
ρέτησε ως καθηγητής στή Μέση Εκπαίδευση άπό τις 23 ’Ιουλίου 1920 μέχρι 
τις 15 Μαρτίου 1921, άλλά δέν γνωρίζουμε τήν πόλη στήν οποία υπηρέτησε7. 
Μάλλον υπηρέτησε στήν Κωνσταντινούπολη8 9. ’Επίσης, άπό πιστοποιητικό 
τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Άριθ. Πρωτ. 1871 /13 Φεβρουάριου 1921) 
πληροφορούμαστε ότι ό Συνόδης Παπαδημητρίου πήρε, στήν ίδιαίτερή του 
πατρίδα, τήν ελληνική ιθαγένεια: διά τής άθρόας πολιτογραφήσεως σνμφώ- 
νως προς τήν Συνθήκην των ’Αθηνών9 καί υστέρα άπό λίγες μέρες (στις 26 Φε
βρουάριου 1921) πήρε άπό τή Νομαρχία Θεσσαλονίκης διαβατήριο γιά νά

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' έγγρ. 14.
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' εγγρ. 16.
3. ’Αναφέρουμε «μεταξύ 1907 καί 1910» διότι δέν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες, 

Πρβλ. καί ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 5 καί 10.
4. Βλ. Θ. Βελλιανίτη, ’Οδησσός, «Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια» 18 (1932) 

687. V. A. D j a d i c e n k o - F. É. Lo s’-V. E. S p i c ’ k i j, Istorija Ukraïns’koj RSR, Κίεβο 
1965, σ. 262-293.

5. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19.
6. Γιά περισσότερα βλ. Γενικόν Έπιτελειον Στρατού. Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού. 

Τό Ελληνικόν έκστρατευτικόν Σώμα είς Μεσημβρινήν Ρωσίαν (1919). Άθήναι 1955, 
Πρβλ. καί Π. Γ. Καρακασσώνη, Ιστορία τής είς Ουκρανίαν καί Κριμαίαν Υπερ
πόντιου έκστρατείας τφ 1919, μετά χαρτών, Έν Άθήναις (Α. Θ. Λαμπροπούλου) 1933. 
Βλ. καί Ν. Diomidis-Petsalis, Hellenism in Southern Russia and the Ukranian 
Campaign: Their Effect on the Pontus Question (1919), «Balkan Studies» 13 (1972) 221-263.

7. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 20: «’Επειδή έκ τών προσαγομένων έπισήμων 
εγγράφων βεβαιούται ότι ό Συνόδης Παπαδημητρίου ύπηρέτησεν ώς δευτεροβάθμιος κα- 
θηγητής άπό 25 ’Ιουλίου 1920 μέχρι 15 Μαρτίου 1921 καθ’ ήν έν υπηρεσία διατελών άπε- 
βίωσεν...».

8. Πρβλ. VZ 24 (1923-24) 294.
9. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 17.
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μεταβή στη Κωνσταντινούπολη, για ατομικές του υποθέσεις1. Πράγματι, 
στις 18 Φεβρουάριου 1921 πήρε άδεια καί άπό τήν ’Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης1 2. Στις 6 Μαρτίου 1921 πέρασε τά έλληνοτουρκικά σύνορα3 
μέ κατεύθυνση τήν Κωνσταντινούπολη, άλλα εκεί πέθανε μάλλον στις 15 
Μαρτίου 19214, σέ ήλικία 62 ετών.

Ό θάνατός του διέφυγε, ασφαλώς λόγω των πολίτικων γεγονότων τής 
εποχής, άπό δλα τά επιστημονικά περιοδικά τής Ελλάδος. Θά μπορούσαν 
βέβαια νά άντέγραφαν καί τη μικρή είδηση πού άνέφερε τό περιρδικό By
zantinische Zeitschrift5, άλλά μάλλον δέν θά είχαν συγκεκριμένες πληρο
φορίες γιά μιά νεκρολογία, στή μητρική γλώσσα τοϋ Θεσσαλονικιοϋ λογίου.

Στό νεκροταφείο τής Παναγίας τής Ευαγγελίστριας στή Θεσσαλονίκη 
καί στον κεντρικό δρόμο άριστερά υπάρχει ενα άπλό μαρμάρινο μνήμα (βλ. 
είκ. 5), όπου άναπαυτηκαν τά οστά τοϋ Συνόδη Παπαδημητρίου στή γή καί 
στήν πόλη όπου γεννήθηκε, στή Θεσσαλονίκη. Ό τάφος εχει τήν παρακάτω 
έπιγραφή:

Ο
ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ 
ΤΩ ΕΠΙΛΕΚΤΟ ΤΕΚΝΩ ΑΥΤΟΥ 

ΣΥΝΟΔΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΝ ΤΩ ΤΗΣ ΟΔΗΣΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
ΤΩ ΤΗΝ ΓΕΝΝΕΤΕΙΡΑΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΕΪΣΑΝΤΙ 

ΤΟΔΕ ΤΩ ΜΝΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΑΝΗΓΕΙΡΕΝ

ΕΠΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ6

1. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 18.
2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 18.
3. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, δγγρ. 18.
4. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 20.
Ή πληροφορία για τή χρονολογία τοϋ θανάτου στό περιοδικό ΒΖ 24 (1923-24) 294 

[άνωνύμου] δέν άνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα: «Im Jahre 1922 starb im Phanar in 
Konstantinopel der Professor an der russischen Universität in Odessa Synodis Papademetriu. 
Die Byzantinistik verliert in ihm einer ihrer hervorragendsten Vertreter in Russland, einen 
gründlichen Kenner der mittelgriechischen Literatur und Geschichte. In vieler Beziehung ba- 
hubrehend waren seine Arbeiten über die vulgärgriechische Dichtung von Byzanz, vor allem 
die Werke über Stephanos Sachlikes und Theodoras Prodromos. Möge es auch im neuen Rus
sland nicht an Gelehrten fehlen, die seine ausgezeichnete Arbeit fortsetzen!»

5. Βλ. δ.π.
6. Ό Κωνσταντίνος Μερκούριού, έκπαιδευτικός, διορίστηκε δήμαρχος Θεσσαλονίκης 

τήν 1 ’Απριλίου 1937 καί παρέμεινε στή θέση αύτή μέχρι τίς 22 Φεβρουάριου 1943. Πρβλ. 
καί Στ. Χριστοδούλου, «Θεσσαλονίκη» ή σύγχρονος πόλις «Νεώτερον ’Εγκυκλο
παιδικόν Λεξικόν Ήλιου», τ. 9, σ. 617.



Συνόδης Δ. Παπαδημητρίου, 1859-1921 191

ΚΑΘΗΓΗΤΗ. ΤΗί ΕΛΑΗΝΙΚΗΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΝ T9 THE OAHEEÖY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

re: την γεννετειραν avtoy κλειεαντι
ΤΟΑΕ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ ΑΓΙΗΓΕΙΡΕΝ

ΕΠΙ ΛΗΜΑΡΧ8 KSKjTtHS ΜΕΡΙδΡΙί

ΜΜΜηΜΜ· ia/mtkt- ·ΜΜί 2Sis

TSH 8E£EAAÛtHKE9M ΑΗΜΟΓ 
Τ9.ΕΠΙΛΕΚΤ2.ΤΕΚΗ2. ΑΥΤΟΥ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΕΥΜΟΔ

ΕΙκ. 5. 'Ο τάφος τον Σννόδη Παπαδημητρίου στο νεκροταφείο της Παναγίας 
της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη
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Αυτό είναι σέ αδρές γραμμές, μέ τις φτωχές πηγές πού διαθέτουμε μέχρι 
σήμερα, τό βιογραφικό σχεδίασμα για τον Συνόδη Παπαδημητρίου τό Θεσ- 
σαλονικιό, Μακεδόνα καί "Ελληνα άπόδημο εκπαιδευτικό καί λόγιο. Ό 
Συνόδης Παπαδημητρίου ανήκει σ’ έκείνους τούς διανοουμένους τής ιστο
ρίας των νεοελληνικών γραμμάτων πού έδρασαν στο έξωτερικό αθόρυβα 
άλλα πολύ δημιουργικά. Υπηρέτησε στή Μέση Εκπαίδευση στή Θεσσα
λονίκη, στήν Κωνσταντινούπολη, στή Στενίμαχο καί στήν ’Οδησσό, άλλά, 
ή μεγάλη του προσφορά ύπήρξε ή σταθερή καί στέρεη μελέτη (στά πλαίσια 
τής εποχής του βέβαια) πού έκανε, σάν άκαδημαϊκός διδάσκαλος στό Πανε
πιστήμιο τής ’Οδησσού, πάνω σε θέματα καί προβλήματα τής έλληνικής 
γραμματείας. Μπορούμε, νομίζω, νά πούμε πώς ή πνευματική διαθήκη τού 
αποδήμου λογίου, είναι δτι: δσο το ’Έθνος μένει ριζωμένο στις πνευματικές 
παραδόσεις του, δεν έχει τίποτε νά φοβηθή για τό μέλλον1.

Σημ. "Ας δοϋμε μέ συντομία καί τήν τύχη της συζύγου τοϋ Συνόδη Παπαδημητρίου 
μετά τον θάνατο τοϋ λογίου άνδρός της.

I. ’Από τόν Φ. Στ' 58 τοϋ ’Αρχείου τοϋ 'Ιδρύματος Μελετούν Χερσονήσου τοϋ Αίμου 
πληροφορούμαστε δτι τό 1927 ή Αιμιλία χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου από τήν ’Αλεξαν
δρούπολη («Όδ. Βενιζέλου 232») ένήργησε, διά τοϋ ’Ιωάννη Γρυπάρη, Γενικού Γραμματέα 
τοϋ Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, νά τής χορηγηθή κάποια σύνταξη1 2. Ή 
αίτησή της έγινε άποδεκτή τόν Φεβρουάριο τοϋ 19283 4. Φαίνεται όμως δτι δεν έπαρκοϋ- 
σέ τό ποσόν, γιατί τό 1930 ζήτησε νά διοριστή καθηγήτρια τής ώδικής στό γυμνάσιο τής 
Άλεξανδρουπόλεως. Πράγματι, στις 8 Μαρτίου 1930 ή Αιμιλία χήρα Συνόδη Παπαδη
μητρίου, τό γένος Ά. Σπαθάρη, διορίστηκε πρωτοβάθμια καθηγήτρια μέ βαθμό καί μισθό 
γραμματέως Α' τάξεως στό γυμνάσιο τής Άλεξανδρουπόλεως. Άνέλαβε ύπηρεσία τόν 
Μάιο τοϋ 1930 καί στις 20 Αύγούστου 1939 απολύθηκε, έπειδή τήν κατέλαβε τό όριο τής 
ήλικίας*.

II. ’Από τό σχετικό όμως φάκελλο συνταξιοδοτήσεως «έξ ίδιου δικαιώματος» τής Αιμι
λίας Παπαδημητρίου, πού βρίσκεται στό ’Ελεγκτικό Συνέδριο5, πληροφορούμαστε δτι 
γεννήθηκε τό 1874, δτι υπηρέτησε ώς «διδασκάλισσα ώδικής» στό «Ίωακείμιον Παρθε- 
ναγωγεΐον» τής Κωνσταντινουπόλεως από τόν Σεπτέμβριο 1919 ώς τόν Αύγουστο 19276.

1. Β α σ. Λ α ο ύ ρ δ α, Ό φιλόλογος Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου, στό συλλογικό έργο 
Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου, δ.π., σ. 31.

2. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, εγγρ. 19.
3. Ή Αίμιλία χήρα Συνόδη Παπαδημητρίου πήρε σύνταξη 44 δραχμές τόν μήνα άπό 

τίς 16 Μαρτίου 1921, κατόπιν 88 δραχμές τόν μήνα άπό τήν 1 ’Ιουλίου 1922 καί ϋστερα, 
καί 148,07 δραχμές τόν μήνα άπό τήν 1 ’Οκτωβρίου 1924 καί έξής. Βλ. ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. 
ΣΤ' 58, εγγρ. 20.

4. «Υπόμνημα Αίμιλίας Σ. Παπαδημητρίου, Περί άπονομής συντάξεως καί καθορι
σμού τοϋ συνταξίμου χρόνου» (’Αθήνα, 25 ’Ιουλίου 1941), ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, Διεύ- 
θυνσις ’Αρχείου, Άριθ. Φ. Α 1346/51.

5. ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, Διεύθυνσις ’Αρχείου, Άριθ. Φ. τόμ. II 28871/1941 (6 ’Ιου
λίου 1941). Άπόφασις ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, τμ. II, Άριθμ. Πραξ. 2708/1941.

6. ‘Οπωσδήποτε ύπάρχει σύγχυση στις χρονολογίες. Στό Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, 
έγγρ. 19, άναφέρεται δτι έκανε αίτηση στό Υπουργείο Παιδείας καί Θρησκευμάτων για νά
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Άπό τον ίδιο φάκελλο πληροφορούμαστε ότι διορίστηκε στο γυμνάσιο Άλεξανδρουπό- 
λεως στΐ 26 ’Απριλίου 1930 καί υπηρέτησε στή θέση αυτή ώς τις 12 Σεπτεμβρίου 1939. Ή 
πρώτη αίτησή της για συνταξιοδότηση «έξ ίδιου δικαιώματος» άπερρίφθη1. Ύστερα άπό 
άλλες ένέργειές της πήρε το 1942 σύνταξη 771,12 δραχμές το μήνα* 1 2. Τό 1951 (τελευταία 
χρονολογία στις πηγές μας) έγινε άναπροσαρμογή τής συντάξεως καί έγκρίθηκε στήν Αι
μιλία Παπαδημητρίου τό ποσόν των 235.000 δραχμών, άπό τήν 1η Ίανουαρίου 19503.

3. Τέλος, άπό σημείωμα τής Λουκίας Σπαθάρη4 πληροφορούμαστε δτι ή Αίμιλία, χήρα 
Συνόδη Παπαδημητρίου πέθανε στήν ’Αθήνα «τον ’Ιούλιον 1953 90 έτών».

III. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ

Δυστυχώς, παρόλες τις ερευνές μας μόνο 23 έργα του Συνόδη Παπαδη
μητρίου μπορέσαμε νά βρούμε. "Ας σημειωθή ότι στό ’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. 
ΣΤ' 58, εγγρ. 23, πού είναι σημείωμα αν όχι τού ίδιου οπωσδήποτε όμως του 
οικείου περιβάλλοντος του, άναφέρονται μόνο 13 έργα του Συνόδη Παπαδη
μητρίου μέχρι τό 1905. 'Οπωσδήποτε θά υπάρχουν καί άλλα έργα τού Σ. 
Παπαδημητρίου μετά τό 1907.

18 8 81. Kritische Beiträge zu den Scholien des Euripides. Κωνσταντινούπολις 
1888 (γερμ.). (Ή διδακτορική του διατριβή στό Πανεπιστήμιο του Erlangen 
τό 1887).

Είναι διάφορα σημειώματα σέ κείμενα των τραγωδιών τού Ευριπίδη. 
Τό κείμενο είχε καί δεύτερη έκδοση (άπ’ όπου παίρνουμε αυτές τις πληρο
φορίες), βελτιωμένη, στά ρωσικά, στήν ’Οδησσό τό 1896 καί δημοσιεύτηκε 
στό τέλος τής μελέτης άριθ. 6 μέ τόν τίτλο: Κριτικά πάρεργα.

18 9 1
2. Κριτικά εις τήν ’Αθηναίων Πολιτείαν Άριστοτέλονς, «Νέα Ημέρα» 

(Τεργέστης), ’Έτος ΙΖ' (ΜΕ), Σάββατον 9/21 Μαρτίου 1891, σ. 1, 2, 3.

συνταξιοδοτηθή, μέ ήμερομηνία 31 Μαΐου 1927 άπό τήν ’Αλεξανδρούπολη. ’Από τήν Αλε
ξανδρούπολη πάλι έγραψε γράμμα (βλ. τό ίδιο έγγραφο) στον ’Ιωάννη Γρυπάρη, Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ ήμερομηνία 21 ’Ιουνίου [1927], 
Γι’ αύτό δέν είναι δυνατό νά ύπηρέτησε ώς «διδασκάλισσα φδικής» στό «Ίωακείμιον 
Παρθεναγωγεΐον μέχρι τις 31 Αύγούστου 1927, όπως αναφέρει στό ’Υπόμνημά της, 
πού βρίσκεται στό Φ. A 1346/51 τοΰ ’Ελεγκτικού Συνεδρίου. "Ισως γι’ αύτό, όπως θά δούμε 
καί παρακάτω, ή πρώτη αίτησή της γιά συνταξιοδότηση «έξ ίδιου δικαιώματος» άπερ
ρίφθη, ένώ ή δεύτερη έγκρίθηκε μέν, άλλά μέ λιγότερα συντάξιμα χρόνια.

1. ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, Διεύθυνσις ’Αρχείου, Άριθμ. Φ. τμ. II. 28871/1941 (6 ’Ιου
λίου 1941). Άπόφασις ’Ελεγκτικού Συνεδρίου, τμ. II. Άριθμ. Πραξ. 2708/1941.

2. ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, τμ. II., Άριθμ. Πρωτ. 35795/1942 (29 Απριλίου 1942).
3. ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, τμ. IV, Άριθμ. Πρωτ. Α/22428/1951 (5 Ίανουαρίου 1951).
4. Βλ. παραπομπή άριθμ. 4 τής σελ. 180.

13
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Ή έφημερίδα παρουσιάζει στήν επιφυλλίδα της τήν κριτική πού έγρα
ψε (Έν 5Οδησσφ rfj 26 Φεβρουάριου 1991) ό Παπαδημητρίου1 στήν έκ
δοση τής Πολιτείας τοϋ ’Αριστοτέλη άπό τον “Αγγλο Kenyon1 2.

18 9 2
3. Dve narodnyja pensi u Any Komninoj (=Δύο δημώδη ποιήματα τής 

“Αννας Κομνηνής), LIFONU II, VO I, 1892, 281-287 (ρωσ.).
Βιβλιοκρ. Ed. Kurtz, VZ2(1893) 141 (γερμ.). B Melioranskij, VV 1 (1894) 

440 (ρωσ.).
Ό συγγρ. άναφέρεται α) στο χωρίο τής “Αννας Κομνηνής Άλεξιάς, σ. 

98, εκδ. Βόννης (όπως το άναφέρει):

«το σάββατον τής τυρινής.
Χαρής ’Αλέξιε, έννόησές το- 
Καί τήν δευτέραν τό πρωί 
Ύπα καλώς, γεράκιν μου·»,

καί υποστηρίζει ότι σωστά γράφεται τό «ΰπα», καί β) διαφωνεί στή μετά
φραση μέ τον V. Fisher στο χωρίο: «άπό τήν Δρίσταν είς Γολόην

Καλόν άπλίκτον, Κομνηνέ».

18 9 4
4. [Σέ συνεργασία μέ τον F. Ε. Kors] Kritiöeskie étjudy k srednevekov- 

nym greöeskim tekstam (=Κριτικές μελέτες σέ μεσαιωνικά έλληνικά κεί
μενα), LIFONU IV, VO II, 1894, 155-177 (ρωσ.) Βιβλιοκρ. B.Melioranskij, 
VV 2 (1895) 147 (ρωσ.) Ed. Kurtz, VZ 4 (1895) 616-617 (γερμ.). Είναι τό πρώ
το μέρος σειράς κριτικών σημειωμάτων σέ εκδόσεις έλληνικών μεσαιωνικών 
κειμένων. Τα περιεχόμενα τοϋ άρθρου:

I) Perifraza Anny Komninoj ν izd. E. Miller, Parizkoj Academie des In
scriptions (=Ή περίφραση τής 'Αννας Κομνηνής στήν έκδοση τοϋ Ε. Miller, 
τής Παρισινής Academie des Inscriptions).

II) Σπανέας ν versii Mavrofridy, Vagnera i Legrana (=Ό Σπανέας στις 
παραλλαγές τοϋ Μαυροφρύδη, Wagner καί Legrand, III) Θρήνος τοϋ Ταμυρ-

1. Πρβλ. σ. 1: «Μεταβαίνομεν νΰν είς τήν περαιτέρω έξέτασιν των έν τφ κειμένφ κα
κώς κατά τήν ήμετέραν γνώμην έχόντων, ύπάγοντες τάς ήμετέρας παρατηρήσεις είς τρεις 
κατηγορίας· πρώτον μέν θά πραγματευθώμεν έκεΐνα τα χωρία, τών όποιων ή μεταβολή είναι 
αναγκαία καί παρά τήν βεβαιότητα τής γραφής τοϋ χειρογράφου" δεύτερον δέ έκεΐνα, τα 
όποια έν τφ χειρογράφφ χάσμα παρουσιάζοντα ή έφθαρμένα καί δυσανάγνωστα όντα, 
κακώς συνεπληρώθησαν ή άνεγνώσθησαν ύπό τοϋ κ. Kenyon' τρίτον θ’ [sic] έξετάσωμέν 
τινα χωρία, συμπληρωτέα κατά τήν γνώμην ήμών καί τινα όλως άθετητέα».

2. Πρβλ. Aristote on the Constitution of Athènes, edited by F. G. Kenyon, M. A., Prin
ted by Order of the Trustees of the British Museum, Λονδίνο 1891.
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λάγγου ρο izd. Vagnera i kolljaciam Legrana i Psihari (=Ό θρήνος του Τα- 
μυρλάγου στήν έκδοση του Wagner καί στις συλλογές Legrand καί Ψυχάρη), 
όπου ό Σ. Παπαδημητρίου δημοσιεύει σύντομο κείμενο 96 στίχων1.

5. Kritiöeskie étjudy k srnedevekonym greöeskim tekstam (=Κριτικές με
λέτες σέ μεσαιωνικά έλληνικά κείμενα). W 1 (1894) 641-656 (ρωσ.)

Τό άρθρο είναι συνέχεια τοϋ προηγούμενου. (Πρβλ. καί σημ. του συγγ. 
στήν σ. 641). Τά περιεχόμενα:

IV) Έμ. Γεωργιλλά, Θανατικό τής 'Ρόδου (σ. 641-647),
V) Μανόλη Σκλάβου, Ή συμφορά τής Κρήτης (σ. 647-649),
VI) Στεφάνου Σαχλίκη, Γραφαί καί στίχοι καί έρμηνεΐαι (σ. 

649-656),
VIII) Στεφ. Σαχλίκη, Έρμηνεΐαι καί αφηγήσεις (σ. 652-656). Στό 

τέλος τού άρθρου υπογράφει «Odessa, Maj 1894 g. Syn. D. Papadimitriu. 
Privat-docent».

1896
6. Stefan Sahlikis i ego stihotvorenie «Άφήγησις παράξενος». Izsledova- 

nie s philozeniem greko-russkogo glossarla, dvuh fotografiôeskih tablic i kri- 
tiïeskih πάρεργα (=Ό Στέφανος Σαχλίκης καί τό ποίημά του «Άφήγησις 
παράξενος». Υπόμνημα μέ παράρτημα έλληνο-ρωσικοϋ γλωσσάριου, δύο 
φωτογραφικούς πίνακες καί κριτικά πάρεργα). LIFONU VI, VO ΙΠ, 1896, 
1-278, καί άνάτυπο, ’Οδησσός 1896, σ. IV+256+24 (ρωσ.) Βιβλιοκρ. I. So
kolov, W 3 (1896) 680-685 (ρωσ.), A. Nikitskij, W 4 (1897) 653-667 (ρωσ.) 
Πρβλ. καί Κ. Krumbacher, Geschichte des byzantinischen Litteratur 
von Justinian bis zum Ende der Oströmischen Reichs (527-1453), Μόναχο 
21897, σ. 815-816, Τον ïôtov, BZ 5 (1896) 620-612, Λ. Πολίτη, Ποιητική 
’Ανθολογία, βιβλίο δεύτερο, Μετά τήν άλωση 15. καί 16. αι. Άθήναι (Γα
λαξίας) 1965, σ. 1661 2. Βλ. καί τή μελέτη του Σ. Παπαδημητρίου άριθμ. 1. 
(Ή διατριβή του για τον τίτλο τοϋ Μαγίστρου στό Πανεπιστήμιο τής ’Ο
δησσού τό 1896).

1897
7. Βιβλιοκρισία: ’Αγγέλου Βλάχου, Λεξικόν Έλληνο-γαλλικόν, 

Έν Άθήναις 1897, Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, βιβλιοπωλ. Άνέστη Κων-

1. Περισσότερα για τον Θρήνο του Ταμυρλάγγου ή Θαμυρλάγγου βλ. καί I. Ε. Κ α- 
ραγιανοπούλου, Πηγαΐ τής βυζαντινής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη (εκδ. Κέντρου Βυ
ζαντινών Ερευνών) 1970, σ. 374 (Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται, άρ. 2).

2. Γενικά για τόν Στέφανο Σαχλίκη βλ. J. N. L j u b a r s k i j, Kritskij poet Stefan Sah
likis (=Ό κρητικός ποιητής Στέφανος Σαχλίκης), VV 16 (1959) 65-81 (ρωσ.). Βλ. έλλην. 
μεταφρ. άπό τήν Μαρία Γ. Νυσταζοπούλου, Ό Κρής ποιητής Στέφανος Σαχλί
κης, «Κρητικά Χρονικά» 14 (1960) 308-334.
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σταντινίδου, σ. 1000. VV 4 (1897) 651-653 (έλλ.). Στο τέλος της βιβλιοκρι
σίας υπογράφει: «Έν Όδησσφ Μάρτιος 1897, Συνόδης Παπαδημητρίου».

189 8
8. ΟΙ Πρόδρομοι, VV 5 (1898) 91-130 (έλλ.). Βιβλιοκρ. Ε. K(urtz), BZ 

8 (1898) 214-216 (γερμ.)
Στή σελ. 91 σημειώνει: «Περί του θέματος τούτου έγένετο άνακοίνωσις 

εις τήν συνεδρίαν τής 11 Νοεμβρίου του 'Ιστορικο-φιλολογικοΰ Συλλόγου 
τής ’Οδησσού». Τό άρθρο είναι απάντηση καί κριτική σέ άρθρο τού Γ. Δ. 
Χατζηδάκι, «Περί των Προδρόμων Θεοδώρου καί Ίλαρίωνος», W 4 (1897) 
100-127. Στό τέλος τού άρθρου υπογράφει: «Έν Όδησσφ. Όκτωβρ. 1897. 
Σ. Παπαδημητρίου».

9. Βιβλιοκρισία: Heinrich Moritz, Die Zunamen bei den byzan
tinischen Historikern und Chronisten, I Theil Programm des K. Humanisti
schen Gymnasiums in Landshut Schuljahr 1896 /97, W 5 ( 1898) 713-735 (έλλ.). 
Στό τέλος τής βιβλιοκρισίας υπογράφει: «Έν Όδησσφ κατά Φεβρουάριον 
1898. Συνόδης Παπαδμητρίου»1.

1899
10. Feodora Ptohoprodroma Manganskija stihotvorenìja (=Θεοδώρου τού 

Πτωχοπροδρόμου τά Μαγγάνεια ποιήματα), LIFONU VII, VO. IV, 1899, 
1-48 (ρωσ.) Βιβλιοκρ. I. Sokolov, VV 7 (1900) 180-181 (ρωσ.) Η. Usener, VZ 
10 (1901) 234-238 (γερμ.)

Ό συγγρ. δημοσιεύει γιά πρώτη φορά τά πέντε «Μαγγάνεια» ποιήματα 
άπό τόν Μαρκιανό κώδικα XI 22 καί υποστηρίζει ότι είναι τού Θεόδωρου 
Πρόδρομου. ’Αργότερα (τό 1903) θά άλλάξη γνώμη καί θά ύποστηρίξη ότι ό 
κώδικας αυτός δεν περιέχει ποιήματα τού Θεόδωρου Πρόδρομου. Βλ. καί τό 
έργο άριθμ. 17 τού Σ. Παπαδημητρίου1 2.

11. Βιβλιοκρισία: HeinrichMoritz, Die Zunamen bei den byzan
tinischen Historikern und Chronisten, II Theil (Progr. Landshut 1897 /98), VV 
6 (1899) 167-176 (έλλ.).

Στό τέλος τής βιβλιοκρισίας υπογράφει: «Έν Όδησσφ, Όκτώβρ. 1898. 
Συν. Παπαδημητρίου»3.

1. Τόσο τό έργο τοϋ Η. Moritz όσο καί ή βιβλιοκρισία τού Σ. Παπαδημητρίου άναφέ- 
ρονται καί χρησιμοποιούνται συχνά άπό τόν Φ. I. Κουκουλ έ, Βυζαντινά τινα παρωνύ
μια, «Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών», 
Περίοδος Δευτέρα, 4 (1953-1954) 60-98.

2. Περισσότερα γιά τά «Μαγγάνεια» βλ. Theodori Prodromi De Manganis, ed. S. Ber- 
nardinello, Università di Padova, «Studi Byzantini i Neogreci», 4, Padova (Liviana editrice) 
1972, σ. V11I+138. Πρβλ. καί W. Hörandn er, Marginalien zum «Manganeios Prodro- 
mos» «Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik» 24 (1975) 95-106.

3. Τόσο τό έργο του Η. Moritz όσο καί ή βιβλιοκρισία τοϋ Σ. Παπαδημητρίου άναφέ- 
ρονται καί χρησιμοποιούνται συχνά άπό τόν Φ. I. Κ ο υ κ ο υ λ έ, ό.π.
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1900
12. Ob avtore didaktiöeskogo Stihotvorenija Σπανέας (=Σχετικά μέ τον 

συγγραφέα του διδακτικού ποιήματος «Σπανέας»), LIFONU Vili, VS1. O.V., 
1900, 337-366 (ρωσ.) Βιβλιοκρισία: I. Sokolov, VV 7 (1900) 747 (ρωσ.) Ed. 
Kurtz, VZ 11 (1902) 197-198 (γερμ.)

Tò άρθρο είναι απάντηση σέ άρθρο του John Schmitt [BZ 1 (1892) 316- 
322], ό όποιος υποστήριξε ότι συγγραφέας του ποιήματος «Σπανέας» είναι 
ό ’Αλέξιος, ό γιος του ’Ιωάννη Κομνηνοΰ. Ό Παπαδημητρίου άρνεΐται τήν 
πατρότητα στον ’Αλέξιο καί υποστηρίζει ότι είναι δύσκολο νά καθοριστή 
ό πραγματικός συγγραφέας.

13. Βιβλιοκρισία: Constantin Litzica, Das Meyerschc Satz
schlussgesetz in der byzantinischen Proza mit einem Anhang über Prokop von 
Käsarea, Diss., Μόναχο 1898, σχ. 8ov, σ. 52., VV 7 (1900) 471-473 (έλλ.). Στό 
τέλος τής βιβλιοκρισίας υπογράφει: «Έν Όδησσω, Νοέμβριος 1899. Συνό
δης Παπαδημητρίου».

14. Βιβλιοκρισία: Κωνσταντίνον τον Πορφυρογέννητου το περί θεμά
των καί περί εθνών, μετά προλόγου υπό Γαβριήλ Λάσκιν (Socinenija Konstan- 
tina Bagrjanorodnago o Themah i o Narodah. S Predisloviem Gabriila La- 
skina), ’Εν Μόσχα 1899. 1Φ., 263, 8ov (ρωσσιστί), BZ 9 (1900) 515-523 (έλλ.).

Στό τέλος τής βιβλιοκρισίας ύπογράφει: «Έν Όδησσφ, Νοέμβριος 1899. 
Συν. Παπαδημητρίου»1.

1902
15. Ioann II, Mitropolit Kievskij i Feodor Prodrom. Χρίστος καί Θεόδω

ρος Πρόδρομοι (=Ό ’Ιωάννης Β', Μητροπολίτης Κιέβου καί ό Θεόδωρος 
Πρόδρομος. Χρίστος καί Θεόδωρος Πρόδρομοι), LIFONU X, VS1. Ο. VII, 
1902, 1-54 (ρωσ.)

Βιβλιοκρισία: Κ. K(rumbacher), BZ 12 (1903) 641 (γερμ.). Ed. Kurtz, 
BZ 13 (1904) 535-538 (γερμ.)

Ή μελέτη εχει γραφτή στά ρωσικά καί έχει σάν έπεξήγηση τό «Χρίστος 
καί Θεόδωρος Πρόδρομοι». Ό ’Ιωάννης Β', Μητροπολίτης Κιέβου (1077- 
1089) είναι ό βυζαντινός Χρίστος Πρόδρομος (Πρβλ. καί H.-G. Beck, 
Kirche und Theologische Literatur im byzantinischen Reich, Μόναχο 1959, 
σ. 610). Μέ τά πορίσματα του παραπάνω άρθρου του Παπαδημητρίου διε- 
φώνησε ό συμπατριώτης καί συμμαθητής του, ό Π. Ν. Παπαγεωργίου [Βλ. 
Π. Ν. Παπαγεωργίου, «Διορθώσεις εις Θεόδωρον Πρόδρομον», ΒΖ 12 (1903) 
261-266 (έλλ.)].

1. Πρβλ. στην σ. 517: «Καί ή μετάφρασις δέ αυτή των έργων τοϋ Πορφυρογεννήτου 
δεν παρουσιάζει τήν άπαιτουμένην άκρίβειαν ούδέ δικαιούται τις νά λέγη, ότι ή επιστήμη 
απέκτησε μίαν καλήν μετάφρασιν».
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16. '0 έπιθαλάμιος ’Ανδρονίκου II τον Παλαιολόγον ΒΖ 11 (1902) 452-460 
(έλλ.) Στο τέλος τοΟ άρθρου υπογράφει: «Έν Όδησσφ. Συνόδης Παπαδη- 
μητρίου».

1903
17. ' Ο Πρόδρομος τον Μαρκιανοϋ Κωδικός XI, 22, VV 10 (1903) 102-163 

(έλλ.) Βιβλιοκρισία. Ε. K(urtz) ΒΖ 13 (1904) 227-228 (γερμ.).
Ό συγγρ. υποστηρίζει ότι ο Μαρκιανός κώδικας XI, 22 (Ό Νανιανός 

CCLXXXI), κυρίως στο πρώτο μέρος του «ουδέ εν ποίημα του Θεοδώρου 
Προδρόμου περιέχει». Πρβλ. καί το έργο του Παπαδημητρίου άριθμ. 10. 
Στο τέλος του άρθρου ύπογράφει: «Έν Όδησσφ, Νοέμβριος 1902. Σ. Παπα
δημητρίου».

18. Βιβλιοκρισία: Karl Dieterich, Untersuchungen zur Geschichte 
der griechischen Sprache von der hellenistische Zeit bis zum 10. Jahrh. n. 
Chr., Mit einer Karte. [Byzantinisches Archiv., als Ergänzung der Byzantini
schen Zeitschrift in zwanglosen Heften herausgegeben von Karl Krumbacher, 
Heft. I.], Leipzig 1898, Teubner XXIV, 326 S. gr. 8., W 10 (1903) 546-556 (έλλ.)

Στο τέλος υπογράφει: «Έν Όδησσφ Σ. Παπαδημητρίου».

1904
19. Brakrusskoj knjazny Mstislavny Dobrodei s greöeskim careviöem 

Alekseem Komninym (Ό γάμος τής ρωσίδας πριγκίπισσας Ντομπροθέας, 
[Εύπραξίας] κόρης του Μστισλάβου με τόν Έλληνα πρίγκιπα ’Αλέξιο Κο- 
μνηνό), W 11 (1904) 73-98 (ρωσ.)1.

Βιβλιοκρισία: E. K(urtz), VZ 14 (1905) 351 (γερμ.)

1905
20. [Σε συνεργασία μέ τόν A. Derevickij] Πρόχειρον λεξικόν τής νεοελ

ληνικής καί ρωσικής γλώσσης, Μέρος πρώτον: ρωσσοελληνικόν—Karman- 
nyj slovar’ novogreceskago i russkago jazykov. Cast pervaja: russko-grece- 
skaja, Λειψία, εκδ. Otto Holtzes Nachfolger, 1905, σ. ΧΧΙΙ+423, σχ. 12ο1 2.

21. Feodor Prodronv Istoriko-literaturnoe izsledovanie (=Θεόδωρος Πρό

1. Μέ τόν γάμο αυτό (έκτος από τόν Σ. Παπαδημητρίου) άσχολήθηκαν ό Hr. Lo pa- 
rev, «Brak Mstislavny (1122 g.)», VV 9 (1902) 418-445 καί ό K. B α ρ ζ ό ς, ’Αλέξιος Κο- 
μνηνός - Είρήνη ή Ρωσική καί οί άτυχοι Απόγονοί τους, «Βυζαντινά» 7 (1975) 129-175. Ό 
Κ. Βαρζός δέν φαίνεται νά εχη χρησιμοποιήσει το σχετικό άρθρο του Σ. Παπαδημητρίου, 
γιατί δέν το άναφέρει καθόλου.

2. Στή βιβλιοκρισία τοϋ Έλληνογαλλικοϋ ΛεξικοΟ τοΟ ’Αγγέλου Βλάχου (Βλ. έργο 
άριθ. 7) εγραφε χαρακτηριστικά δ Συνόδης Παπαδημητρίου: «Τήν ελλειψιν ταύτην καί 
ήμεϊς άπό πολλοϋ συναισθανόμενοι, μόλις κατά τό παρελθόν θέρος άπεφασίσαμεν νά προ- 
βώμεν άπό κοινοϋ μετά τοϋ καθηγητοϋ A. Derevickij είς έκδοσιν ροισσοελληνικοϋ καί 
έλληνορωσσικοϋ λεξικού». (Ό.π., σ. 651).
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δρομος· Ίστορικο-φιλολογική μελέτη), ’Οδησσός («Ekonomiceskaja Ti- 
pografija»), 1905, σ. XXVI+453 (ρωσ.)·

Βιβλιοκρισία: Ed. Kurtz, BZ 16 (1907) 289-300 (γερμ.). Του ίδιου, BZ 
16 (1907) 674 (γερμ.) S. Sestakov, VV 13 (1907) 419-429 (ρωσ.).

Μέχρι τό τέλος τοϋ 19 αΐ. ό Θεόδωρος Πρόδρομος ήταν ένας για τόν 
Ά. Παπαδόπουλο-Κεραμέα [βλ. «Είς καί μόνος Πρόδρομος», LIFONU VII, 
VO IV (1899) 385-402. Βιβλιοκρισία. I. Sokolov, VV7(1900) 185-186], δύο 
για τόν Σ. Παπαδημητρίου, καί τρεις γιά τόν Γ. Ν. Χατζηδάκι [«Περί 
των Προδρόμων Θεοδώρου καί Ίλαρίωνος» VV 4 (1897) 100-127].

Στή μελέτη του αυτή ό Παπαδημητρίου έξετάζει: 1) τόν «άρχικό» Πρό
δρομο (σ. 1-13), 2) τόν Χρίστο Πρόδρομο ή ’Ιωάννη II, Μητροπολίτη Κιέ- 
βου (σ. 14-20), 3) τόν Πρόδρομο των «Μαγγανειών» ποιημάτων (σ. 20-44), 
4) τόν Ίλαρίονα Πρόδρομο ή Πτωχοπρόδρομο (σ. 44-83) καί 5) τόν Θεόδωρο 
Πρόδρομο (σ. 84-404)* 1. (Ή διδακτορική του διατριβή στό Πανεπιστήμιο 
τής Όδησοΰ τό 1906).

1907
22. Παρόλες τις προσπάθειές μας δε μπορέσαμε νά βρούμε τόν πλήρη 

τίτλο τού έργου στά ρωσικά τόσο στήν Ελλάδα όσο καί στήν ΕΣΣΔ. Άνα- 
φέραμε μόνο τήν πληροφορία τού έργου άπό τά γερμανικά: «Ein serbisch
byzantinischer Verlobungsring. Protokoll der 379. Sitzung der Kaiserl. Odes- 
saer Gesellschaft für Geschichte und Altertümer von 30. Jan 1907, S. 2-12, 8o 
(russ)».

Βλ. K. K(urtz) BZ 17 (1908) 654-655.
23. Γρηγόριος Γ. Μαρασλής [Νεκρολογία], VV 14 (1907) 208-210 (έλλ.).
Εις τό τέλος τής νεκρολογίας υπογράφει: «Σ. Π., Έν Όδησσω τή 7-η

Αύγούστου 1907»,

Σημ. Νομίζουμε ότι έδώ πρέπει νά σημειωθούν καί τρεις έπιστημονικές άνακοινώσεις 
πού έκανε ό Συνόδης Παπαδημητρίου, στον Ίστορικό-Φιλολογικό Σύλλογο τοϋ Αύτοκρα- 
τορικοϋ Νεορωσικοϋ Πανεπιστημίου στήν ’Οδησσό.

1. Τό 1898 [στις 11 Νοεμβρίου] σέ συνεδρίαση τοϋ Συλλόγου, ό Σ. Παπαδημητρίου 
μίλησε στά ρωσικά, καί μέ θέμα: «Ο vremeni rozdenija i proishozdenij Feodora Prodroma 
(=Γιά τό χρόνο τής γεννήσεως καί τήν καταγωγή τοϋ Θεόδωρου Πρόδρομου). (Βλ. τις με

1. Περισσότερα γιά τόν Θεόδωρο Πρόδρομο βλ. Μ. K y r i a k i s, Théodore Prodrome 
et le milieu intellectuel à Constantinople au XHe siècle. Recherches sur l’oeuvre «prodromi
que», Thèse, Παρίσι 1952. Βασική βιβλιογραφία για τίς έκδόσεις καί τις μονογραφίες στον 
Θεόδωρο Πρόδρομο βλ. G. Moravcsik, στά «Byzantinoturcica» I (1953) 522-526 καί
I. Ε. Καραγιαννοπούλου, ό.π., σ. 297-299. Τέλος γιά τή βυζαντινή κοινωνία, όπως 
αυτή φαίνεται στά Πτωχοπροδρομικά ποιήματα, βλ. Σ. Ά ν τ ω ν ι ά δ η, Πτωχοπροδρο- 
μικά, «Mélanges Ο. et Μ. Merlier», τ. I, ’Αθήνα 1965, σ. 3-5,
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λέτες του άριθμ. 8, 15, καί 21). Πληροφορία: ’Από τό έργο τοΰ Σ. Παπαδημητρίου, 
Feodor Prodrom· Istoriko-literaturnoe Izsledovanie, ό.π., άριθ. έργου 21.

2. Τό 1899 [στις 21 Σεπτεμβρίου] μίλησε στά ρωσικά, καί μέ θέμα: «Κ voprosu ob avtore 
vizantijskogo narodnago proizvedenija 'Σπανέας’» (=Σχετικά μέ τό πρόβλημα τοΰ συγγρα
φέα του δημώδους βυζαντινοΰ [ποιήματος] «Σπανέας»). ’Αργότερα θά γράψη καί θά δημο- 
σιεύση τή μελέτη του άριθ. 12. Πληροφορία: YV 7 (1900) 597.

3. Τόν ίδιο χρόνο [στις 30 Νοεμβρίου] μίλησε στά ρωσικά καί παρουσίασε τό νέο 
βιβλίο: «Socinenija Konstantina Bagrjanorodnago :0 Themah i O Narodah. S. Predisloviem 
Gavriila Laskina, Μόσχα 1899» ’Αργότερα θά γράψη τή βιβλιοκρισία στά ΒΖ 9 (1900) 515- 
523 (έλλ.). (Βλ. μελέτη άριθ. 14).

IV. ΠΗΓΕΣ

Α. Για τήν καλύτερη κατατόπιση του άναγνώστη νομίζω οτι είναι χρή
σιμο νά παραθέσουμε εδώ τόν κατάλογο των εγγράφων πού βρίσκονται στον 
σχετικό φάκελλο, πού άναφέραμε, του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου 
τοΰ Αίμου (’Αρχείο ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58) (δική μου αρίθμηση):

1. «Άποφοιτήριον» [τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Α
θηνών], Χρονολ. 21 ’Οκτωβρίου 1885.

2. [Γερμανικό αντίγραφο συμφωνητικού μεταξύ τοϋ εκδότου Otto Hol- 
tzes Nachfolger (Λειψία) καί των καθηγητών A. N. Derewitzki, S. D. Papa- 
dimitriu (’Οδησσός), σχετικό μέ τή συγγραφή, άπό τούς δύο τελευταίους, 
έλληνορωσικοΰ καί ρωσοελληνικοϋ λεξικοΰ]. Τό συμφωνητικό υπογρά
φτηκε άπό τόν Γερμανό έκδοτη στή Λειψία στις 17 Δεκεμβρίου 1901 καί άπό 
τούς δυο καθηγητές-συγγραφεΐς στήν ’Οδησσό στις 22 Δεκεμβρίου 1901.

3. [Δίπλωμα απονομής τοϋ Άργυροΰ Σταυροΰ των Ιπποτών τοϋ Βασι
λικού Τάγματος τοϋ Σωτήρος, άπό τόν Βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο Α' 
στον Συνόδη Παπαδημητρίου «Καθηγητή έν τω Ρωσσικώ Πανεπιστημίφ 
Όδησσοΰ τής Ελληνικής καί Βυζαντινής Φιλολογίας...]. Χρονολ. 19 Φε
βρουάριου 1907.

4. [Γράμμα τοϋ Έλληνικοϋ Υπουργείου των ’Εξωτερικών στον Συνόδη 
Παπαδημητρίου, πού συνοδεύει τό Δίπλωμα άπονομής τοϋ Άργυροϋ Σταυ- 
ροϋ των 'Ιπποτών τοΰ Βασιλικοΰ Τάγματος τοϋ Σωτήρος]. Βλ. καί έγγρ. 3. 
Χρονολ. ’Αθήνα, 2 Μαρτίου 1907.

5. [Ρωσικό Δίπλωμα άπονομής τοΰ τίτλου τοϋ 'Ιππότου τοϋ Αύτοκρα- 
τορικοϋ Τάγματος τής 'Αγίας "Αννας (τρίτης τάξεως) άπό τόν Αύτοκράτορα 
Πασών τών Ρωσιών Νικόλαο Β', στον έκτακτο καθηγητή τοΰ Πανεπιστη
μίου τοϋ Novorossijskij (Όδησσοΰ) Συνόδη Παπαδημητρίου], Χρονολ. Πε- 
τρούπολις, 8 ’Ιουνίου 1907.

6. [Ρωσικό έγγραφο τοΰ Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου Novorossjiskj 
(Όδησσοΰ) στον έκτακτο καθηγητή Σ. Παπαδημητρίου, μέ τό όποιο τόν 
πληροφορεί ότι ό Αύτοκράτωρ τής Ρωσίας έδωσε τήν άδεια (στις 22 Δεκεμ
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βρίου 1907) στον Σ.Δ. Παπαδημητρίου νά φέρη «το έλληνικό παράσημο του 
Σωτήρος, πέμπτου βαθμού»]. Βλ. καί εγγρ. 3 καί 4. Χρονολ. ’Οδησσός, 14 
’Ιουνίου 1908.

7. [Γράμμα χειρόγραφο στά γερμανικά του Friedrich Brandstetter (συν
εταίρου τοϋ Otto Holtzes Nachfolger), άπό τή Λειψία, στον καθηγητή Σ. 
Παπαδημητρίου, στήν ’Οδησσό, σχετικό με τήν έκδοση του δεύτερου μέ
ρους του έλληνορωσικοΰ καί ρωσοελληνικοϋ λεξικού], Βλ. καί εγγρ. 2. 
Χρονολ. Λειψία, 7 ’Ιουλίου 1908.

8. [Γράμμα στά ρωσικά τοϋ Πρυτάνεως τοϋ Πανεπιστημίου Novorossij- 
skij (Όδησσοΰ) στον καθηγητή Σ. Δ. Παπαδημητρίου πού ανακοινώνει ότι 
έγκρίθηκε ό διορισμός του ώς τακτικοΰ καθηγητοΰ στήν έδρα τής Κλασ
σικής Φιλολογίας]. Χρονολ. ’Οδησσός, 4 Φεβρουάριου 1909.

9. [Γράμμα στά γερμανικά τοϋ Friedrich Brandstetter (βλ. καί εγγρ. 7) 
στον καθηγητή Δρ. Συν. Παπαδημητρίου, στήν ’Οδησσό, σχετικό μέ τήν 
έκδοση τοϋ δεύτερου μέρους τοϋ ρωσοελληνικοϋ καί έλληνορωσικοΰ λεξι- 
κοΰ καί μέ τόν Ernst Linde άπό τήν Gotha, ό όποιος θά συναντήση τόν Σ. 
Παπαδημητρίου]. Βλ. καί εγγρ. 2 καί 7. Χρονολ. Λειψία, 15 ’Ιουλίου 1909.

10. [Ρωσικό δίπλωμα απονομής τοϋ τίτλου τοϋ 'Ιππότου τοϋ Αύτοκρα- 
τορικοϋ Τάγματος τοϋ 'Αγίου Στανισλάβου (δευτέρας τάξεως) στον Σύμβουλο 
τοϋ Κράτους, τακτικό καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Novorossijskij (’Οδησ
σού) Συνόδη Παπαδημητρίου]. Χρονολ. Πετρούπολις, 28 Μαΐου 1910.

11. [Γράμμα στά ρωσικά τοϋ Γραμματέως τοϋ Συμβουλίου τοϋ Πανεπι
στημίου Novorossijskij (Όδησσοϋ) στον καθηγητή Σ. Δ. Παπαδημητρίου, 
πού συνοδεύει τό Δίπλωμα τοϋ Ιππότου τοϋ Αύτοκρατορικοΰ Τάγματος τοϋ 
'Αγίου Στανισλάβου, δευτέρας τάξεως]. Βλ. καί εγγρ. 10. Χρονολ. ’Οδησσός, 
3 Νοεμβρίου 1911.

12. [Γράμμα στά γερμανικά τοϋ Friedrich Brandstetter (βλ. καί εγγρ. 7) 
στον καθηγητή Δρ. Συν. Παπαδημητρίου, ’Οδησσός, σχετικό μέ τήν έκδοση 
τοϋ δεύτερου μέρους τοϋ ρωσοελληνικοϋ καί έλληνορωσικοΰ λεξικοΰ], Βλ. 
καί εγγρ. 2,7 καί 9. Χρονολ. Λειψία, 8 ’Ιανουάριου 1913.

13. [Ρωσικό δίπλωμα απονομής τοϋ τίτλου τοϋ 'Ιππότου τοϋ Αυτοκρα- 
τορικοϋ Τάγματος τής 'Αγίας "Αννας (δευτέρας τάξεως) στον Σύμβουλο τοϋ 
Κράτους, τακτικό καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου Novorossijskij (Όδησσοΰ) 
Συνόδη Παπαδημητρίου]. Χρονολ. Πετρούπολις, 23 Μαΐου 1913.

14. [Ρωσικό πιστοποιητικό τής Αύτοκρατορικής Υπηρεσίας Παρασή
μων (τμήμα Όδησσοϋ) προς τόν τακτικό καθηγητή τοϋ Πανεπιστημίου No
vorossijskij (Όδησσοϋ) καί Σύμβουλο τοϋ κράτους Συνόδη Δημητρίου Παπα
δημητρίου ότι εχει τό δικαίωμα νά φέρη τό όρειχάλκινο μετάλλιο αναμνη
στικό των 300 ετών τής βασιλείας τοϋ Οίκου των Ρωμανώφ], Χρονολ. ’Οδησ
σός, 3 Σεπτεμβρίου 1913.
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15. [Γράμμα στα ρωσικά του Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου τοϋ Νονο- 
rossijskij (’Οδησσού) προς τον τακτικό καθηγητή Σ. Δ. Παπαδημητρίου, πού 
συνοδεύει το δίπλωμα του 'Ιππότου του Αύτοκρατορικοϋ Τάγματος τής'Αγίας 
"Αννας (δευτέρας τάξεως)]. Βλ. καί έγγρ. 13. Χρονολ. ’Οδησσός, 5 Σεπτεμ
βρίου 1913.

16. [Ρωσικό δίπλωμα άπονομής τοϋ τίτλου τοϋ 'Ιππότου τοϋ Αύτοκρα- 
τορικοϋ Τάγματος τοϋ 'Αγίου καί Ίσαποστόλου Πρίγκιπα Βλαδιμήρου (τε- 
τάρτης τάξεως) στον Σύμβουλο τοϋ Κράτους καί τακτικό καθηγητή τοϋ Πα
νεπιστημίου Novorossijskij (Όδησσοϋ) Συνόδη Παπαδημητρίου]. Χρονολ. 
Πετρούπολις, 17 Νοεμβρίου 1915.

17. [Πιστοποιητικό τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Άριθμ. Πρωτ. 1871 / 
13 Φεβρουάριου 1921) περί τής έλληνικής ιθαγενείας τοϋ καθηγητοϋ Συνόδη 
Δημητρίου Παπαδημητρίου].

18. [Διαβατήριο τοϋ Συνόδη Δημ. Παπαδημητρίου, στά έλληνικά καί 
στά γαλλικά, πού έκδόθηκε άπό τή Νομαρχία Θεσσαλονίκης στις 16 Φε
βρουάριου 1921].

19. [Δακτυλογραφημένο άντίγραφο αίτήσεως τής Αιμιλίας χήρας Συνό
δη Παπαδημητρίου (’Αλεξανδρούπολη), στον Υπουργό Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, σχετικά μέ συνταξιοδότησή της άπό τό Ελληνικό Κράτος], 
Χρονολ. Άλεξανδρούπολις, 31 Μαΐου 1927.

Στό ίδιο έγγραφο: [Χειρόγραφο, άντίγραφο έπιστολής τής ίδιας στον 
’Ιωάννη Γρυπάρη, Γενικό Γραμματέα τοϋ 'Υπουργείου Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων, σχετικά μέ τή συνταξιοδότησή της). Χρονολ. Άλεξανδρούπο- 
λις, 21 ’Ιουνίου [1927].

20. [Δακτυλογραφημένο άντίγραφο άποφάσεως τοϋ Έλεγκτικοϋ Συνε
δρίου (’Αθήνα), σχετικά μέ τή συνταξιοδότησή τής Αιμιλίας, χήρας Συνό
δη Παπαδημητρίου. «Άριθμ. 788, Συνεδ. 8, Τό ’Ελεγκτικόν Συνέδριον, τμή
μα II»]. Χρονολ. συνεδριάσεως: 23 Φεβρουάριου 1928.

21. [Χειρόγραφο σημείωμα στά έλληνικά άπό συγγενικό πρόσωπο τοϋ 
Συνόδη Παπαδημητρίου, σχετικά μέ τήν έκπαιδευτική του υπηρεσία]. Χωρίς 
χρονολογία.

22. [Χειρόγραφο σημείωμα στά έλληνικά άπό συγγενικό πρόσωπο τοϋ 
Συνόδη Παπαδημητρίου, σχετικά μέ τά πιστοποιητικά υπηρεσίας καί πτυχία 
τοϋ Συνόδη Παπαδημητρίου], Χωρίς χρονολογία.

Στό ίδιο έγγραφο: [χειρόγραφο άντίγραφο έπιστολής τής Αιμιλίας, χή
ρας Συνόδη Παπαδημητρίου στον ’Ιωάννη Γρυπάρη, σχετικά μέ τή συντα- 
ξιοδότησή της]. Χωρίς χρονολογία.

23. [Χειρόγραφο σημείωμα, άγνωστου, στά γαλλικά, σχετικό μέ τήν 
προϋπηρεσία τοϋ Συνόδη Παπαδημητρίου καί μικρός κατάλογος των έργων 
του]. Χωρίς χρονολογία.
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Σημ. ’Ίσως γράφτηκε από τον ίδιο τον Σ. Παπαδημητρίου σάν πρόχειρο 
σημείωμα για κάποιο curriculum vitae, γιατί σταματάει στις πληροφορίες 
ώς τό 1920 καί στο τέλος, άντί γιά υπογραφή, έχει τήν λέξη: bureau. Υπο
θέτουμε πώς σημείωσε ότι τό έγραψε στο γραφείο του.

Β. Πολλές πληροφορίες θά είχαμε καί από τά έγγραφα πού κατατέθηκαν 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο, άφοϋ, όπως άναφέραμε καί στήν παρ. άριθ. 1, σ. 
175 ό φάκελλος εκείνος δεν υπάρχει σήμερα. Ή μόνη πληροφορία πού συ
ναντήσαμε γιά τά έγγραφα εκείνου τού φακέλλου είναι από τό έγγραφο Α19, 
πού πρόκειται γιά δακτυλογραφημένο αντίγραφο αίτήσεως τής Αιμιλίας, χή
ρας Συνόδη Παπαδημητρίου στον Υπουργό Παιδείας καί Θρησκευμάτων. 
Ή αίτηση άναφέρει στό τέλος τά συνημμένα έγγραφα πού υποβλήθηκαν 
(άντιγράφω ακριβώς τή σημείωση):

«Επισνναπτ ό μ εν a έγγραφα
1. Πιστοποιητικόν γάμου.
2. Δίπλωμα Γερμανικού Πανεπιστημίου.
3. Άναγνώρισις έλλην. διπλώματος ύπό Ρωσσικοΰ Πανεπιστημίου. 

1896. Υφηγητής.
4. Δίπλωμα ώς ιππότης 'Αγίας ’Άννης καί ώς έκτακτος καθηγητής τού 

Πανεπιστημίου. 1907.
5. Έγγραφον διδασκ. συλλόγου Έλλην. Έμπορ. Σχολής ’Οδησσού ήν 

διηύθυνε. 1888-1898.
6. Δίπλωμα ώς τακτικός καθηγητής Έλλην. Φιλολογίας εις Ρωσσ. Πα- 

νεπιστ. ’Οδησσού. 1909.
7. Δίπλωμα παρασήμου 'Αγίου Στανισλάβου, επί βαθμω συμβούλου του 

Κράτους 1909-1910.
8. Δίπλωμα ώς ιππότης 'Αγίας Άννης β'. 1913.
9. Δίπλωμα ώς ιππότης Αγίου Βλαδιμήρου. 1915».
Σημ. Τά άναφερόμενα έγγραφα άριθμ. 4, 7, 8 καί 9 φαίνεται ότι έπιστρά- 

φηκαν στήν Αιμιλία, χήρα Σ. Παπαδημητρίου. Βλ. σχετικά καί στό ’Αρχείο 
ΙΜΧΑ, Φ. ΣΤ' 58, έγγρ. 22.

Γ. Μία άλλη πηγή, αλλά αύτή περισσότερο γιά βιογραφικά στοιχεία 
τής συζύγου του Αιμιλίας, τό γένος Άνδρέα Σπαθάρη, είναι ό συνταξιο- 
δοτικός φάκελλος τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου εξ Ιδιου δικαιώματος, με τά 
στοιχεία A 1346/51. ’Από τόν φάκελλο αυτό χρησιμοποιήσαμε κυρίως τό 
' Υπόμνημα Αιμιλίας Σ. Παπαδημητρίου, Περί απονομής συντάξεως καί καί)όρι
α μου τοϋ συνταξίμου χρόνου (8 δακτυλογραφημένες σελίδες) (Χρονολ. ’Αθήνα, 
25’Ιουλίου 1941), γιατί είναι τό μόνο έγγραφο πού έχει συγκεκριμένες πλη
ροφορίες γιά ένα βιογραφικά σχεδίασμα.

"Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΤΛΙΔΗΣ



RÉSUMÉ

Constantin Papoulidis, Synodis D. Papadimitriou, 1859-1921, 
(Un érudit de Thessalonique peu connu).

Le médiéviste Grec, professeur à l’Université d’Odessa, Synodis D. Pa
padimitriou (1859-1921) est d’origine de Thessalonique où il fit ses études se
condaires. L’auteur trace ici les éléments biographiques et bibliographiques 
d’après ses recherches surtout aux documents inédits qui constituent le dossier 
ΣΤ' 58: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΝΟΔΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ de l’Institut d’Études 
Balkaniques de Thessalonique.

S. D. Papadimitriou fit ses études à la Faculté des Lettres de l’Université 
d’Athènes, ensuite il a enseigné aux établissements des études secondaires grecs 
à Thessalonique, à Halki, à Stenimachos et à Odessa. Depuis 1890 et jusqu’à 
1919, il a enseigné à l’Université d’Odessa la littérature byzantine. Il est connu 
surtout aux médiévistes pour ses travaux sur Théodore Prodrome, mais ce 
Thessalonicien érudit n’avait point jusqu’à présent une biographie sur lui.
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