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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΤΩΝ Μ. ΔΗΜΙΤΣΑ ΚΑΙ Σ. ΜΕΡΤΖΙΔΗ

Στην παρούσα έργασία δημοσιεύονται συμπληρωματικές πληροφορίες για 
τή ζωή καί τό έργο δύο Ελλήνων λογιών πού ασχολήθηκαν μέ τήν ιστορία, τή 
γεωγραφία καί τήν αρχαιολογία τής ’Αρχαίας Μακεδονίας κατά τήν ύστερη 
οθωμανική περίοδο, τού Μαργαρίτη Γ. Δήμιτσα καί τού νεότερού του Σταύ
ρου Μερτζίδη.

Α) Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας (1829-1903)

Ή διεξοδικότερη έως σήμερα παρουσίαση τής ζωής καί τού έργου τού γε
ωγράφου καί ιστορικού τής Μακεδονίας Μαργαρίτη Γ. Δήμιτσα οφείλεται 
στον Μακεδόνα εκπαιδευτικό Χαρίσιο Πούλιο ό όποιος δημοσίευσε σχετικό 
άρθρο έξι περίπου χρόνια μετά τον θάνατό του1. Άναφερόμενος στή ζωή καί 
τό έργο του ό Πούλιος μάς πληροφορεί ότι, αφού έμαθε τά ελληνικά γράμ
ματα στή γενέτειρά του τήν ’Αχρίδα, μείζονος παιδεύσεως όρεγόμενος μετέβη 
εις Αθήνας όπου ολοκλήρωσε άρχικά τις γυμνασιακές καί στή συνέχεια τις 
πανεπιστημιακές του σπουδές στή Φιλοσοφική Σχολή. Μέ τά εφόδια αυτά 
άσκησε τό διδασκαλικό έπάγγελμα στή Μακεδονία αλλά προς τελείοτέραν 
έπωτημονίκήν μόρφωσιν... άπήλθεν εις Βερολίνον. Μετά πολυετείς δ’ ενταύ
θα άκροάσεις διδασκαλίας κλασσικής φιλολογίας, φιλοσοφίας καί άρχαιολο- 
γίας παρά διασημοτάτοις καθηγηταΐς εν οίς καί ό πολύς Βοίκχιος (ένν. τόν

1. Βλ. X. Πούλιος, «Μαργαρίτης Γ. Δήμιτσας», Μακεδονικόν Ήμερολόγιον τοϋ Παμμακε- 
δονικοϋ Συλλόγου της 'Αθήνας 2 (1909) 301-305 (στό έξης: ΜΗΤ1ΣΑ). Ό Πούλιος (1844-1930) 
είχε γεννηθεί στή Σελίτσα (= Έράτυρα) τής Κοζάνης καί σπούδασε στή Φιλοσοφική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί στή Λειψία. Στήν τελευταία υποστήριξε τό 1870 τό διδακτορικό 
του μέ θέμα Περί τής καταγωγής των νΰν Ελλήνων καί τινων ηθών καί έθών αυτών μετά 
παραλληλισμού προς τά των αρχαίων όπου άντέκρουσε τή θεωρία τού Φαλμεράϋερ. Μέ τήν επά
νοδό του στήν ’Αθήνα έργάσθηκε ώς φιλόλογος καθηγητής σέ πολλά γυμνάσια τής πρωτεύουσας, 
συγγράφοντας μάλιστα σχολικά βιβλία. Ό Πούλιος υπήρξε επίσης γιά ένα χρονικό διάστημα 
(πριν άπό τό 1908) πρόεδρος τού «Μακεδονικού Συλλόγου (ό Μέγας ’Αλέξανδρος)» τών ’Αθη
νών. Βλ. ΓΙ. Δρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια (ΜΕΕ) τόμος 20ός, 621 καί Γ. Θ. 
Λυριτζής, Οί Μακεδονικοί Πατριωτικοί Σύλλογοι τών 'Αθηνών στις παραμονές καί κατά τήν 
περίοδον του Μακεδονικού Άγώνος, Θεσσαλονίκη 1983. σ. 34 σημ. 75 όπου επίσης ή πληρο
φορία ότι ήταν άνεψιός του άγωνιστοϋ τοϋ ~21 καί πρώτου άρχιεπισκόπου Μαντινείας καί Κυ- 
νουρίας Θεοφάνους, τοϋ άποκαλουμένου Σιατιστέως. Κατά πάσα πιθανότητα άπό τόν Πούλιο 
είναι γραμμένη καί ή πρώτη νεκρολογία τού Δήμιτσα στό ’Εθνικόν Ήμερολόγιον τοϋ Κωνστα
ντίνου Φ. Σκόκουτού έτους 1904, 404-405, άν κρίνουμε άπό τις πληροφορίες πού περιλαμβάνει.
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Α. Böckh) κατελθών εις Θεσσαλονίκην τφ 1864 διωρίσθη σχολάρχης τής εν 
αύτή Ελληνικής Σχολής2. Ή εκπαιδευτική σταδιοδρομία του Δήμιτσα συνεχί- 
σθηκε στήν ’Αθήνα το 1870 στο ιδιόκτητο καί φερώνυμο εκπαιδευτήριό του καί 
εκτάκτως (ώς καθηγητή γεωγραφίας) στό ’Αρσάκειο Διδασκαλείο έως τό 1888 
οπότε άποσύρθηκε άπό τήν ενεργό δράση καί συνέχισε τις μελέτες του πού 
άφοροΰν κυρίως τήν ιστορία καί τή γεωγραφία τής Μακεδονίας3. Ό Πούλιος 
κλείνει τό σημείωμά του μέ ένα κατάλογο των έργων του βιογραφούμενου.

Τα τελευταία χρόνια οί σχετικές μέ τή ζωή καί τό έργο τού Δήμιτσα γνώ
σεις μας εμπλουτίστηκαν αρκετά χάρη στή δημοσίευση α) τών ’Απομνημο
νευμάτων τού συμπατριώτη καί εύνοούμενού του, τού ’Αναστάσιου Πηχεώνα, 
ό όποιος άναφέρεται λεπτομερέστερα άπ’ ό,τι ό Πούλιος στα πρώτα χρόνια 
τής ζωής του4, καί β) μιας έκθεσης πού υπέβαλε ό Δήμιτσας στον «Έν Άθή- 
ναις Σύλλογον προς Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων»5. Νέα σχετικά 
στοιχεία προέκυψαν επίσης από έρευνες στό αρχείο τού Πανεπιστημίου Βε
ρολίνου αναφορικά μέ τις εκεί σπουδές του6 καί στό άρχειο τού ΙΜΧΑ όπου σέ 
μία άδημοσίευτη άκόμη συνέντευξη τού άρχιμανδρίτη ’Αλέξανδρου ’Ωρολογά 
περιλαμβάνονται πληροφορίες γιά τή δράση τού Δήμιτσα στό Μοναστήρι 
μετά τό 18517. Άξιοποιώντας κυρίως τά στοιχεία αύτά μπορεί κανείς νά 
συμπληρώσει τό βιογραφικό του ώς εξής.

Ό Δήμιτσας άφού πήρε τήν εγκύκλια μόρφωση στή γενέτειρά του ολοκλή
ρωσε τις σπουδές του στήν ’Αθήνα. Έκει παρακολούθησε τό γυμνάσιο καί 
φοίτησε στή Φιλοσοφική Σχολή μέ τήν οικονομική βοήθεια του Μητροπολίτη 
’Αχριδών Διονυσίου καί ορισμένων συγγενών του. ’Επανερχόμενος άπό τό 
κλεινόν άστυ άνέλαβε τό 1850 ώς πτυχιοϋχος φιλόλογος τή διεύθυνση τού δη
μοτικού σχολείου τής πατρίδας του. Λόγω τής ύπαρξης μεγάλου άριθμού ξε- 
νοφώνων μαθητών ό Δήμιτσας εφάρμοσε μάλιστα στή διδασκαλία τής έλλη-

2. Πούλιος, ΰ.π., 302.
3. "Ο,π., 303.
4. Κ. Βακαλόπουλος, Ό Βόρειος 'Ελληνισμός κατά τήν πρώιμη φάση τοϋ μακεδονικού 

αγώνα. ’Απομνημονεύματα ’Αναστασίου Πηχεώνα, Θεσσαλονίκη ("Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
τοϋ Αίμου, 196), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 358 κ.έξ.

5. Σ. Βούρη, Πηγές γιά τήν Ιστορία τής Μακεδονίας. Πολιτική καί εκπαίδευση 1875-1907, 
'Αθήνα 1994, σσ. 125-133, άρ. 26. Γιά τήν πατρότητα αυτής τής έκθεσης βλ. παρακάτω.

6. Γιά τή βοήθειά του στήν ερευνά ευχαριστώ θερμά τον φίλο Δρ. Φ. Χάρη Τσώχο (Πα
νεπιστήμιο Έρφούρτης).

7. Βλ. ΑΙΜΧΑ φ. 29. Ευχαριστίες οφείλονται στή συνεργάτιδα τοϋ Ιδρύματος κ. Φρόσω Πα- 
ναγιωτίδου πού μοΰ υπέδειξε τήν ύπαρξη τοϋ άπομαγνητοφωνημένου κειμένου τής συνέντευξης 
(1953-1954), καθώς καί στον Πρόεδρο καί τόν Διευθυντή τοϋ Ιδρύματος καθ. κ.κ. Β. Κόντη και 
I. Μουρέλο πού μοϋ επίτρεψαν τή δημοσίευση όσων ένδιέφεραν τό παρόν άρθρο. Τά λήμματα 
τής Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας τοϋ Δρανδράκη (ΜΕΕ) καί τοϋ Παγκόσμιου Βιογρα- 
φικοϋ Λεξικοΰ (ΠΒΛ) επαναλαμβάνουν μέ μικρές αποκλίσεις τις πληροφορίες τοϋ άρθρου τοϋ 
Πούλιου.
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νίκης τή μέθοδο πού χρησιμοποιούσαν τήν εποχή εκείνη οί Γάλλοι για να δι
δάσκουν γαλλικά στους αραβόφωνους κατοίκους τής ’Αλγερίας καί των άλ
λων αποικιών τους8. Ωστόσο τό συμβόλαιό του δέν ανανεώθηκε για τήν επό
μενη χρονιά, έξαιτίας των εσωτερικών διενέξεων τής ελληνικής κοινότητας 
τής Άχρίδος· ό Δήμιτσας ήταν συγγενής έξεχόντων μελών τής μίας παράτα
ξης9·

Τό 1851 ό Δήμιτσας βρίσκεται στό Μοναστήρι. Για τήν εκπαιδευτική καί 
κυρίως τήν εθνική δράση του στή μεγάλη αυτή πόλη τής Δυτικής Μακεδονίας 
ό Άλέξ. Ωρολογάς αναφέρει τα εξής: "Ιδρυσαν (εν. οί Μοναστηριώτες) νέαν 
όκτατάξιον σχολήν καί άνέθεσαν τήν διεύθυνσιν εις τον Μαργαρίτην Δήμι- 
τσαν. Με τήν αφιξιν τοϋ Αήμιτσα τό 1851 έδόθη νέος τόνος εις τάς πατριωτι
κός εκδηλώσεις των Μοναστηριωτών. ... Ό Δήμιτσας έγκατεστάθη εις Μο- 
ναστήριον τή προτροπή τής μυστικής όργανώσεως / καί προσέλαβεν ώς συν- 
εργάτας του τούς Αναστάσιον Πηχεών, Σεραφείμ Ματλήν καί Νικόλαον 
Χαλκόπουλον. Δέν περιωρίσθη όμως εις τά καθήκοντά του αυτά. Όμοΰ μετά 
των συνεργατών τον καί των άλλων διδασκάλων τών κοινοτικών σχολείων 
ϋπείκοντες εις τάς υποδείξεις τής μυστικής όργανώσεως παρώτρυναν τούς 
άποφοίτους τών σχολών να ιδρύσουν Σύλλογον εκ τού εμφανούς μεν Φιλολο
γικόν καί Φιλεκπαιδευτικόν, κύριος όμως σκοπός αυτού νά είναι ή τόνωσις 
τοϋ εθνικού φρονήματος, ώστε νά καταστή τό φυτώριον όλων εκείνων πού θά 
εχρειάζετο τό έθνος εις τόν αγώνα διά τήν άπελευθέρωσιν τών / υποδούλων. 
Καί διά νά μή γεννηθώσιν ύπόνοιαι εις τούς Τούρκους, άφού πρόσφατα ήσαν 
τά γεγονότα τής άποκαλύψεως τής μυστικής όργανώσεως καί τής σφαγής τοϋ 
Πυλαγόρα, ονόμασαν τόν Σύλλογον «Καζίνο». Σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τού 
Μοναστηριώτη Π. Τσάλλη ή σχολή ήταν Ιδιωτική καί περιλάμβανε μία γυ
μνασιακή τάξη, λειτούργησε δε μέ επιτυχία ώς τό 186510.

8. Βλ. Βακαλόποιιλος, δ.π., σ. 359. Στή συνέντευξη τοϋ ’Ωρολογά 6 Δήμιτσας παρουσιάζε
ται (σέ δ,τι αφορά τις γυμνασιακές του σπουδές) ώς απόφοιτος μόνον τοϋ γυμνασίου Ίωαννίνων, 
δηλ. τής Ζωσιμαίας σχολής. Ό επιμελητής τής ανατύπωσης τοϋ έργου τοϋ Αήμιτσα Ιστορία τής 
'Αλεξάνδρειας (βλ. εκδόσεις Δημιουργία, σειρά Μελέτες γιά τήν ’Αρχαία Ελλάδα 5, 1995) δίνει 
τήν ίδια πληροφορία, δίχως όμως νά τήν τεκμηριώνει. Δέν αποκλείεται ό Δήμιτσας νά άρχισε τό 
γυμνάσιο έκεΐ καί νά τό τελείωσε στήν ’Αθήνα.

9. Βλ. Βακαλόπουλος, δ.π., σσ. 360-361.
10. Βλ. Π. Τσάλλη, Τό δοξασμένο Μοναστήρι, ήτοι Ιστορία τής πατριωτικής δράσεως τοϋ 

Μοναστηριού καί τών περιχώρων άπό τον έτους 1830 μέχρι τοϋ 1903, Θεσσαλονίκη 1932, σσ. 
15-16· πρβλ. Στ. Παπαδόπουλος, Ή εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα τον Ελληνι
σμού τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίον αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 
134. Τούτο σημαίνει ότι ή σχολή εκτός από τή γυμνασιακή τάξη είχε 4τάξιο δημοτικό καί 3-τάξιο 
ελληνικό σχολείο. Ή πληροφορία τοϋ ’Ωρολογά ότι τό «Καζίνο» ιδρύθηκε τό 1851 συμφωνεί 
μέ αυτή τοϋ Τσάλλη, δ.π., σσ. 17-20 πού τοποθετεί τήν ίδρυσή του τό 1852 καί αναιρεί έκείνην 
τοϋ Κλείτου, ΜΗΠΣΑ 3 (1910) 85-86 πού κάνει λόγο γιά τό 1859. Γιά τό «Καζίνο» βλ. Πα
παδόπουλος, δ.π., σσ. 136-137, πού όμως ακολουθεί τόν ΚλεΙτο.
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Ή παρουσία του Δήμιτσα στο Μοναστήρι δέν ήταν όμως συνεχής, άφοΰ 
curò τον Νοέμβριο του 1859 έως τήν άνοιξη τοΰ 1861 ό τελευταίος υπήρξε 
φοιτητής τοΰ Friedrich - Wilhelm Universität τοΰ Βερολίνου". Έκεΐ παρα
κολούθησε μαθήματα επί τρία εξάμηνα. ’Από τό πρόγραμμα των μαθημάτων 
καί κυρίως τούς καθηγητές πού έπέλεξε μπορεί νά υποθέσει κανείς βάσιμα 
ότι ή μετεκπαίδευσή του στή Γερμανία θά πρέπει νά συνέβαλε ’ιδιαίτερα στήν 
απόφασή του νά ασχοληθεί μέ τήν ’Ιστορία τής ’Αρχαίας Μακεδονίας, άλλά 
καί τήν επιγραφική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στό Βερολίνο άκουσε επί τρία 
εξάμηνα τόν περίφημο φιλόλογο August Böckh, μεταξύ τών άλλων ιδρυτή τοΰ 
Corpus τών ελληνικών επιγραφών πού εκτοτε εκδίδει ή ’Ακαδημία Επιστη
μών τοΰ Βερολίνου, καί επί ένα εξάμηνο τόν όνομαστό άρχαιοϊστορικό Gu
stav Droysen, πρωτοπόρο μελετητή τής ελληνιστικής εποχής11 12. Τό πρόγραμμά 
του συνεπλήρωσε μέ μαθήματα κλασικής φιλολογίας καί φιλοσοφίας13 14.

Ό Δήμιτσας έπέστρεψε στό Μοναστήρι τό σχολικό έτος 1861-1862 όπου 
παρέμεινε έως τό 1865|4. Τότε ήταν πού άρχισε νά ένδιαφέρεται συστηματικά 
γιά τις άρχαιότητες τής Μακεδονίας15. Τό 1866 εγκαταστάθηκε στή Θεσσα
λονίκη όπου άνέλαβε τή διεύθυνση τοΰ ήμιγυμνασίου. Παρά τις προσπάθειές 
του όμως δέν πέτυχε τόν σκοπό του, δηλαδή νά τό αναβαθμίσει σέ τετρα
τάξιο16. Μέ τή λήξη τής θητείας του (1869) μετέβη μαζί μέ τή Θεσσαλονικιά

11. Τό αποδεικτικό φοίτησής του έκδόθηκε στις 22 Ιουνίου του 1861 βλ. εικόνα 1. Ό 
Δήμιτσας είχε αριθμό έγγραφης 387 τής πρυτανείας τοΰ 50οϋ πρύτανη τού Πανεπιστημίου. 
Παρά τις σχετικές έρευνες στό αρχείο τού Πανεπιστημίου τής Λειψίας δέν έπιβεβαιώθηκε ή 
πληροφορία τοΰ ’Ωρολογά καί τού πβλ ότι ό Δήμιτσας σπούδασε σέ αύτό. Ό ίδιος άλλωστε 6 
Δήμιτσας άναφέρεται στις συμπληρωματικές σπουδές του στή Γερμανία μέ τή φράση Μετά τήν 
συμπλήρωσιν τών έν Βερολίνφ σπουδών μου..., βλ. Περιοδεία τής Αίγυπτου, Πρόλογος, σ. α '.

12. Γιά τή ζωή καί τό έργο τους βλ. W. Nippel, Über das Studium der Alten Geschichte, 
München 1993, σ. 104 κ.έξ. καί K. Christ, Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk rührender 
Althistortiker der Neuzeit, Darmstadt 1979. σ. 50 κ.έξ. αντίστοιχα.

13. Τό πλήρες πρόγραμμα τών μαθημάτων πού παρακολούθησε ô Δήμιτσας στό Βερολίνο 
έχει ώς εξής· χειμερινό έξάμηνο 1859/60: 'Ιστορία τής Αρχαιότητας μέ τόν Böckh καί Προμηθέας 
Δεσμώτης μέ τόν Haupt· έαρινό έξάμηνο 1860: Μετρική μέ τόν Böckh, Λογική καί Μεταφυσική 
μέ τόν Treudenburg καί ’Αρχαία Ιστορία μέ τόν Droysen- χειμερινό έξάμηνο 1860/61 : 'Ιστορία τής 
Ελληνικής Λογοτεχνίας μέ τόν Böckh, Ιστορία τής Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας μέ τόν Haupt καί Με
ταφυσική τοΰ ’Αριστοτέλη μέ τόν Michalet- εαρινό έξάμηνο 1861: παρόλο πού άνεγράφη σέ μά
θημα τοΰ Böckh δέν παρακολούθησε.

14. Βλ. Μ. Δήμιτσα, Ή Μακεδονία ενλίθοις φθεγγομένοις..., 295 έπανειλημμένως κατά τό 
1861-1862 περιελθών τήν δυτικήν Πελαγονίαν καί Δερριοπικήν πεδιάδα τοΰ Έριγόνος προς 
ζήτησιν καί εϋρεσιν αρχαιοτήτων καί μνημείων, πολλάς τοιαύτας (εννοεί έπιγραφάς) εϋρον έν 
ταίς έκκλησίαις τών χωρίων διατηρούμενος πρβλ. καί «Μακεδονίας ’Αρχαιολογικά», BCH 4 
(1880) 101 από όπου συνάγεται ότι τουλάχιστον ώς τό 1864 βρισκόταν ακόμη στό Μοναστήρι.

15. Βλ. τό παράθεμα τής προηγούμενης σημείωσης. Τό πρώτο έπιγραφικό του δημοσίευμα 
χρονολογείται πάντως τό 1857/8.

16. Βλ. σχετικά Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Ή έκπαίδευση στή Θεσσαλονίκη: ή περίοδος 
τής Τουρκοκρατίας», στό Ί. Χασιώτη (έπιμ.), Τοϊς άγαθοΐς βασιλεύουσα Θεσσαλονίκη. Ιστορία 
καί πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 366. .
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σύζυγό του Μαρία, πού καταγόταν από την παλαιό καί πλούσια θεσσα- 
λονικιώτικη οικογένεια Δούκα στήν ’Αθήνα17. Τό σχολικό έτος 1869-1870 άνέ- 
λαβε τή διεύθυνση τού Ελληνικού εκπαιδευτηρίου στή θέση τού Θεσσαλονικιοΰ 
Γρηγορίου Γ. Παπαδόπουλου (1819-1873)18, ιδρυτικού στελέχους τού «Συλ
λόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων», λόγω τού διορισμού τού 
τελευταίου σέ θέση τμηματάρχου τού Υπουργείου τών Εξωτερικών από τήν 
κυβέρνηση Δεληγιώργη19. Τα καθήκοντα αυτά άσκησε τουλάχιστον ως τό έτος 
188220.

Οί σχέσεις τού Δήμιτσα μέ τούς διανοούμενους τής Θεσσαλονίκης δέν 
φαίνεται νά ύπήρξαν ποτέ θερμές, μολονότι ο «Έν Θεσσαλονίκη Φιλεκπαι
δευτικός Σύλλογος» τού πρότεινε κάποιες συνεργασίες. Συγκεκριμένα ό Σύλ
λογος θέλησε μέσω προαγοράς εκατό άντιτύπων τού δεύτερου τόμου τών 
«Μακεδονικών» νά ένισχύσει τόν Δήμιτσα, αλλά τόν πρόλαβε έτερος εκ Κων/ 
πόλεως ομογενής (εννοείται ό Χρ. Ζωγράφος), όπως μαρτυρεί ο ίδιος21. 
"Ενα χρόνο άργότερα ό πρόεδρος τού Συλλόγου ιατροφιλόσοφος Μιχαήλ Πα- 
παδόπουλος πληροφορούσε τά μέλη του ότι: Επιθυμούσα ή διοικητική επι
τροπή Iva ό Σύλλογος ήμών γείνη καί υπό τινα άλλην εποψιν χρήσιμος εις 
τήν πατρίδα συνενοήθη μετά τού έν Άθήναις άξ. καθ. κ. Μαργαρίτου Δήμι
τσα ϊνα συντελέση προς έκτύπωσιν τής ϋπ’αυτού γενομένης μεταφράσεως τής 
Ιστορίας τής Θεσαλονίκης τής υπό τού Τάϊφελ22 συνταχθείσης- άλλ" αί άπαι- 
τούμεναι δαπάναι εφάνησαν εις τήν διοικητικήν Επιτροπήν τοιαϋται, ώστε 
δέν έτόλμησε νά προβή εις τό εργον προβλέπουσα άποτυχίαν εις τό έπιχεί-

17. Ή Δούκα ήταν ΰποδιευθύντρια τού Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης (1854-1864) καί 
μεταφράστρια τού έργου τοϋ Φ. Καμβουλίου, Al παρ' Όμήρφ Γυναίκες, Θεσσαλονίκη 1868· βλ. 
Σ. Ζιώγου-Καραστεργίου, «Οί γυναίκες τών γραμμάτων καί τού πολιτισμού στή Θεσσαλονίκη. 
19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος- ονομάτων έπίσκεψις», Θεσσαλονικέων Πόλις 8 (2002) 127-128.

18. Βλ. Πανδώρα 22 (1871) τεύχος τής 15ης ’Ιουνίου, 510 σημ.1, όπου μέ αφορμή τόν λόγο 
πού εκφωνεί κατά τή βράβευση τών μαθητών τού γυμνασίου μέ θέμα τήν ανατροφή καί 
εκπαίδευση τού Μ. ’Αλεξάνδρου ό συντάκτης τού περιοδικού πληροφορεί τούς αναγνώστες του 
ότι ό κ. Μ. Δήμιτσας .... άφ’ ένός έτους διεδέχθη τόν κ. Γ. Γ. Παπαδόπουλο ώς επιμελητής τον 
Ελληνικού 'Εκπαιδευτηρίου.

19. ’Από τή θέση αυτή 6 Παπαδόπουλος οργάνωσε τόν «Σύλλογο προς Διάδοσιν τών 
Ελληνικών Γραμμάτων »πού ιδρύθηκε τόν ’Απρίλιο τοϋ 1869 καί τού όποιου ύπήρξε ώς τόν θά
νατό του όχι μόνο Γενικός Γραμματέας, άλλα τό δραστηριότερο μέλος· για τή ζωή καί τό έργο του 
βλ. Δ. Στεφάνου, «Σκιαγραφία Γρηγορίου Παπαδοπούλου (1819-1873)», Ή Δράσις του συλ
λόγου (Προς Διάδοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων) κατά τήν εκατονταετίαν 1869-1969, Άθήναι 
1970 , σ. 13 κ.έξ. καί ίδαίτερα 18-19.

20. Μέ βάση τούς τίτλους του πού άναφέρονται στά εγχειρίδια της γεωγραφίας πού συνέ- 
γραψε. Τό 1885 άναφέρεται απλώς ώς καθηγητής γεωγραφίας τοϋ ’Αρσάκειου.

21. Βλ. Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις..., σ. ιβ ' σημ. 1. Γιά τήν πρόταση βλ. Πρώτο 
έτος τοϋ έν Θεσ/νίκη Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου. Έκθεσις άναγνωσθείσα τήν 6ην 'Οκτωβρίου 
1873 υπό τοϋ Προέδρου Μ. Παπαδοπούλου, Έν Θεσσαλονίκη 1874, σ. 10.

22. ’Εννοεί τή γνωστή μονογραφία τοϋ Th. Lucas Frid. Tafel, De Thessalonica eiusque agro, 
Berlin 1839. Έξ όσων γνωρίζω ελληνική μετάφραση τοϋ έργου δέν δημοσιεύθηκε ποτέ.



234 Παντελής Μ. Νίγδελης

ρήμα. Αί περί τοϋ άντικειμένου ένέργειαι ίσως επαναληφθώσι ακολούθως23. 
'Αρκετά χρόνια αργότερα ô Δήμιτσας ήλθε σέ διαφωνία μέ δύο από τούς 
νεότερους λόγιους της πόλης, τούς Νικόλαο Κεχαγιά καί Πέτρο Ν. Παπα- 
γεωργίου, εξ αιτίας διαφορετικών έκτιμήσεών του στο ζήτημα τής θέσης τής 
αρχαίας Θέρμης μέ τόν πρώτο καί (κυρίως άλλα όχι μόνον) τοϋ επιγραφικού 
corpus τής Μακεδονίας μέ τόν δεύτερο24. Ό μόνος Θεσσαλονικιός μέ τόν 
όποιον συνεργάσθηκε τελικά ό Δήμιτσας υπήρξε ό δάσκαλος Γ. Παπαγεωρ- 
γίου, εκδότης τού βραχύβιου τοπικού περιοδικού «’Αριστοτέλης», όπου δημο
σίευσε έργασία γιά τό πολυσυζητημένο πρόβλημα τής σχέσης τής κασσάν- 
δρειας Θεσσαλονίκης μέ τή Θέρμη25.

Ή εμπλοκή τού Δήμιτσα στά εκπαιδευτικά πράγματα τής Μακεδονίας 
συνεχίσθηκε πάντως καί μετά τήν εγκατάστασή του στήν ’Αθήνα, όπως προ
κύπτει άπό μία έκθεση πού υπέβαλε τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1886 στό Υπουργείο 
Εξωτερικών μέσω τού «Έν Άθήναις Συλλόγου προς Διάδοσιν τών Ελληνι
κών Γραμμάτων», τοϋ οποίου υπήρξε μέλος26 27. Τό σχετικό έγγραφο φέρει τόν 
χαρακτηριστικό τίτλο Βραχεία εκθεσις της ένεστώσης πνευματικής κατα- 
στάσεως εν τή δυτική Μακεδονία καί ιδίως εν τή πρωτευούση αυτής, εν Βιτω- 
λίοις21 περιλαμβάνει όμως πληροφορίες γιά τήν κατάσταση τής εκπαίδευσης 
καί στή Θεσσαλονίκη πού συνέλεξε ό Δήμιτσας ύστερα άπό περιοδεία στις δύο 
περιοχές. Στήν έκθεση θίγονται επίσης οί σχέσεις τού Συλλόγου μέ τις τοπικές 
κοινωνίες καί προτείνεται σειρά διοικητικών, οικονομικών καί παιδαγωγικών 
μέτρων, πού άποσκοποΰσαν στή βελτίωση τοϋ εκπαιδευτικού συστήματος τών 
δύο πόλεων.

Κατά τή διάρκεια αύτής τής περιοδείας ό Δήμιτσας, κάθε φορά πού τοϋ 
δινόταν εύκαιρία, φρόντιζε παράλληλα νά άντιγράφει επιγραφές. 'Έτσι, όταν

23. Βλ. Δεύτερον έτος τοϋ έν Θεσ/νίκη Φιλεκπαιδευτικόν Συλλόγου. Έκθεσις άναγνωσθεί- 
σα τήν 13 Όχτ. 1874 υπό τοϋ Προέδρου Μ. Παπαδόπουλου, Έν Λειψία 1875, σ. 23.

24. Γιά τις σχέσεις τών άνδρών αυτών μέ τόν Δ. βλ. τή μελέτη μου Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου 
τοϋ Θεσσαλονιχέως. ’Αλληλογραφία (1880-1912), ΕΜΣ, Σειρά Φιλολογική καί Θεολογική, άρ. 
19, Θεσσαλονίκη 2004.

25. Ό Δήμιτσας στο σχετικό άρθρο κάνει λόγο γιά φιλικήν άξίωσιν τής διευθύνσεως τοϋ 
περιοδικού νά ορθογραφήσει σέ αυτό. Γιά τό περιοδικό 'Αριστοτέλης βλ. Β. Καλαντζοπούλου, 
Συμβολή στή μελέτη τών λογοτεχνικών καί ήμιλογοτεχνικών περιοδικών τής Θεσσαλονίκης 
(1889-1932), Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 17-21. Γιά τό άρθρο βλ. παρακάτω στήν προσωρινή έργο- 
γραφία.

26. Στήν έκθεση βλ. Βούρη, δ.π., σ. 126, ό Δήμιτσας άναφέρεται στό Σύλλογο προς Διάδοσιν 
κ.λπ. μέ τή φράση «ό ήμέτερος σύλλλογος».

27. Ή Βούρη, δ.π., σ. 125, σημειώνει ότι είναι πιθανόν τού Μ. Γ. Δήμιτσα. Τό έγγραφο προ
έρχεται οπωσδήποτε άπό τόν Δ. έφόσον στις σσ. 128-129 ό συντάκτης τής έκθεσης υποστη
ρίζοντας τήν άποψη ότι επιβάλλεται νά είσαχθεΐ στό πρόγραμμα τών μαθημάτων τών έλληνικών 
σχολείων τής Μακεδονίας ή διδασκαλία τής ιστορίας τής περιοχής προτείνει δύο δικά του 
βιβλία βλ. παρακάτω.



Ή ζωή καί τό έργο ιών Μ. Δήμιτσα καί Σ. Μερχζίδη 235

βρέθηκε στή Θεσσαλονίκη γιά οχτώ μέρες28, ήταν ό πρώτος 'Έλληνας πού μέ 
τή μεσολάβηση τοΰ Μητροπολίτη Γρηγόριου Καλλίδη πέτυχε να είσέλθει στο 
ιδιαίτερο δωμάτιο τοΰ παλαιού Διοικητηρίου (κονάκι) όπου φυλάσσονταν τα 
πολυάριθμα (30-40) θραύσματα τοΰ περίφημου έδίκτου τοΰ ’Ιουστινιανού τοΰ 
Β ', τυχαία ευρήματα από τις εργασίες ανακαίνισης τοΰ δαπέδου τοΰ ναοΰ 
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (τότε Κασιμιέ τζαμί)29. ’Από αυτά άντέγραψε τά δύο 
σημαντικότερα30.

’Αξίζει εδώ να έπισημανθεϊ μία παράγραφος τής προαναφερθείσας έκ
θεσης ή όποια δείχνει τον ρόλο πού έπαιζε ό Δήμιτσας όχι μόνος ώς συγγρα
φέας επιστημονικών έργων άλλα καί ώς συντάκτης διδακτικών εγχειριδίων 
γιά τήν εμπέδωση τής ελληνικής εθνικής ταυτότητας μεταξύ τών νεαρών Μα- 
κεδόνων στά χρόνια πριν άπό τον Μακεδονικό αγώνα: Έπάναγκές έστι νά 
άναγραφή έν τφ προγράμματι τών μαθημάτων τοΰ γυμνασίου ή διδασκαλία 
τής Μακεδονικής ιστορίας άπό συστάσεως τοΰ Μακεδονικού κράτους μέχρι 
τής Τουρκοκρατίας. Διότι άλογώτατον καί άτοπώτατόν έστι νά μη διδάσκηται 
ή Μακεδονική ιστορία καί οί μαθηταί νά άγνοώσιν τήν πάτριον ιστορίαν. 
Φαίνεται ότι οί καθηγηταί άγνοοϋσι ταύτην καί άποφεύγουσι νά έπαναλάβω- 
σι τήν διδασκαλίαν. Προς τον σκοπόν τούτον έμόχθησα προ ολίγων ετών νά 
συντάξω έπίτομον πεντηκοντασέλιδον εγχειρίδιον τής Μακεδονικής ιστορίας 
προς χρήσιν τών σχολείων καί τών άνωτέρων παρθεναγωγείων τής Μακεδο
νίας. Οί δέ καθηγηταί διά τήν μελέτην εχουσι πρόχειρον τήν νπ" εμού μετα- 
φρασθείσαν ιστορίαν τού "A/M.31. Ή προσπάθεια αύτή άποτελοΰσε συνέχεια 
μιας άλλης: είχε προηγηθεΐ σειρά όλη εγχειριδίων γεωγραφίας (προοριζομέ- 
νων καί γιά τις τρεις βαθμίδες τής εκπαίδευσης) μέσω τών όποιων ό Μακεδό- 
νας Ιστορικός καί γεωγράφος ύπεστήριζε μέ επιχειρήματα άπό τήν ιστορική 
γεωγραφία τις εθνικές διεκδικήσεις τοΰ έλλαδικοΰ κράτους στήν περιοχή32.

Βελτιώσεων πλήν τών βιογραφικών τοΰ Δήμιτσα χρήζει άκόμη καί ή έργο- 
γραφία του33, ή όποια πρέπει στήν πραγματικότητα νά συνταχθεΐ εξ άρχής.

28. Βλ. Βούρη, ΰ.π., σ. 126.
29. Βλ. Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις..., σσ. 520-521. Π ρόκειται γιά τό έδικτο IG X 

2 1, 24, μέ τό όποιο ό αύτοκράτορας ένίσχυε οικονομικά tòv ναό τοΰ 'Αγίου Δημητρίου 
παραχωρώντας του τήν εκμετάλλευση αλυκών.

30. Ευτυχώς όλα είχαν αντιγράφει σχολαστικά άπό τόν Γερμανό Κ. Purgold, απεσταλμένο 
τής Βασιλικής ’Ακαδημίας τοϋ Βερολίνου τό 1885 για τή συλλογή έπιγραφών στή Μακεδονία. 
Τελικά ένταφιάσθηκαν στα θεμέλια τοϋ νέου (σημερινού) διοικητηρίου πού χτίστηκε τό 1891 
στή θέση τοϋ παλαιού. Για τήν ιστορία τής εύρεσης καί τής δημοσίευσης τής επιγραφής αυτής βλ. 
Στ. Κυριακίδης, Μακεδονικά 2 (1941-1952) 748-749.

31. Βλ. παρακάτω προσωρινή έργογραφία άρ. 18 καί 5
32. Βλ. σχετικά Χρ. Κουλούρη, 'Ιστορία καί Γεωγραφία στά ελληνικά σχολεία (1834-1914). 

Γνωστικό αντικείμενο καί ιδεολογικές προεκτάσεις. 'Ανθολόγιο κειμένων. Βιβλιογραφία 
σχολικών έγχειριδίων, ’Αθήνα 1988, σ. 28.

33. Ό προαναφερθείς κατάλογος τοΰ Πούλιου περιλαμβάνει 17 έργα τοΰ Δήμιτσα χωρίς νά
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Παραθέτω εδώ κατάλογο τών αυτοτελών έργων καί τών άρθρων τού Δήμιτσα
πού μου είναι γνωστά εν εΐδει προσωρινής έργογραφίας μέ τήν ευχή να δη-
μοσιευθεΐ κάποτε ολοκληρωμένη μελέτη για τή ζωή καί το έργο του:

1. «Άρχαΐαι Έπιγραφαί», Πανδώρα 8 (1857-1858) 304-305.
2. «Περί του σεισμού τής Κορίνθου», Πανδώρα 9 (1858-1859) 291-29234.
3. «Περί τής Αύτοκεφάλου ’Αρχιεπισκοπής τής πρώτης Ίουστινιανής, Άχρί- 

δος ή Βουλγαρίας άποκληθείσης», Πανδώρα 10 (1859-1860) 1-6, 84-89.
4. Τα περί τής Αύτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής τής πρώτης Ίουστινιανής Α- 

χρίδος καί Βουλγαρίας, Άθήναι τύποις καί βιβλ. Π. Δ. Σακελλαρίου 
1859.

5. Ή μέχρι Φιλίππου Αρχαία Ιστορία τής Μακεδονίας συνταχθεΐσα μέν 
υπό Όθωνος Αβελ, μεταφρασθείσα δε υπό Μαργαρίτου Γ. Δήμιτσα, Έν 
Λειψίαι εκ τού τυπογραφείου G. Teubner 1860.

6. «Διορθωτέα τινά τών περί τής Άχρίδος δημοσιευθέντων», Πανδώρα 19 
(1868-1869) 201-207, 265-270.

7. «Μονομερούς κρίσεως προφανής έλεγχος», Πανδώρα 22 (1871-1872) 
249-25 735.

8. «’Αρχαιολογικά. Καί τρίτον ή τής Δερριόπου επιγραφή», Πανδώρα 22 
(1871-1872) 265-273.

9. «Περί ανατροφής καί έκπαιδεύσεως τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου», Παν
δώρα 22 (1871-2) 121-12936.

10. Μακεδονικά. Αρχαία Γεωγραφία τής Μακεδονίας συνταχθεϊσα κατά τάς 
αρχαίας πηγάς καί τά νεώτερα βοηθήματα. Μέρος A ' Χωρογραφία, Ά- 
θήνησι τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου (Βιβλιοθήκη τού Συλλόγου προς Διά- 
δοσιν τών Ελληνικών Γραμμάτων, άρ. 3) 187437.

11. Μακεδονικά. Αρχαία Γεωγραφία τής Μακεδονίας συνταχθεϊσα κατά τάς

γίνεται σέ αυτόν διάκριση ανάμεσα στα αυτοτελή έργα καί στα άρθρα. Σέ δ,τι αφορά μάλιστα τά 
τελευταία ό Πούλιος δέν δηλώνει καν τό περιοδικό όπου όημοσιεύθηκε τό καθένα. Κατάλογο 
αυτοτελών έργων του Δ. (οκτώ τόν αριθμό) παραθέτει επίσης 6 Άθ. Παπαδόπουλος-Κεραμέας 
στήν εκτενή βιβλιοκρισία του για τό έργο του Ή Μακεδονία έν λίθοις φθεγγομένοις... βλ. παρα
κάτω σημ. 46. Τά σχολικά εγχειρίδια γεωγραφίας πού συνέγραψε δ Δήμιτσας καί συμπεριλαμβά- 
νονται στήν ακολουθούσα προσωρινή έργογραφία του προέρχονται από τήν προαναφερθείσα 
εργασία τής Χρ. Κουλούρη. Οί παραπομπές στις εφημερίδες Παλιγγενεσία καί Καιροί προέρχο
νται από τήν άδημοσίευτη διδακτορική διατριβή τής Μ. Δ. Σωφρονίδου, Ή άρχαιολογική είδηση 
στις ’Εφημερίδες, Θεσσαλονίκη 2002. Στήν έργογραφία πού ακολουθεί δέν δηλώνονται οί 
ανατυπώσεις. Για τή βοήθειά του στή σύνταξη τής έργογραφίας ευχαριστώ θερμά τόν φίλο Δρ. 
Νομικής Ήλία Άρναούτογλου.

34. Πρόκειται γιά έπιστολή.
35. Κριτική τής Γεωγραφίας τής Μακεδονίας τού Bursian.
36. Πρόκειται γιά λόγο πού έκφωνήθηκε στο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο βλ. παραπάνω σημ.

18.
37. Δεύτερη έκδοση. Ή πρώτη έκδοση χρονολογείται τό 1870.
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άρχαίας πηγάς καί τά νεώτερα βοηθήματα. Μέρος Β ' Τοπογραφία οϋ 
προτέτακται εν εϊδει προλόγου καί εισαγωγής, πραγματεία ιστορική τε 
καί φιλολογική, Άθήνησι Ά. Δ. Βιλλαράς (Βιβλιοθήκη του Συλλόγου 
προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, άρ. 15) 1874.

12. «Τοπογραφία τής Μακεδονίας», έφ. Καιροί άρ. φ. 193, 14.05.1874, 4.
13. Περί τοϋ εν Παρισίοις Διεθνούς Συμποσίου των Γεωγραφικών Επιστη

μών, Άθήναι τύποις Ά. Δ. Βιλλαρά 187638.
14. Δύο Δέξεις περί τών εν Μυκήναις καί Σπάτμ άρχαιοτήτων. Ή Ελλάς 

εστί Μουσεΐον, Έν Άθήναις 187839.
15. Πολιτική Γεωγραφία προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων καί Παρθε

ναγωγείων. Συνταχθεισα υπό Μ. Γ. Δήμιτσα διενθυντοϋ τοϋ Ελληνικού 
Εκπαιδευτηρίου καί καθηγητοϋ τής γεωγραφίας έν τφ Άρσακείω. Μέρος 
πρώτον Γεωγραφία τής Ελληνικής χερσονήσου, Άθήνησι τυπογραφείον 
«Ό Παλαμήδης» 1878.

16. Πολιτική Γεωγραφία πρόςχρήσιν τών Γυμνασίων συνταχθεισα υπό Μ. Γ. 
Δήμιτσα διευθυντοϋ τοϋ Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου καί καθηγητοϋ τής 
γεωγραφίας εν τώ Άρσακείω. Μέρος δεύτερον Γεωγραφία πάντων τών 
μερών τής γής πλήν τής Ελληνικής χερσονήσου, Έν Άθήναις τυπογρα
φείον «Ό Παλαμήδης» 18 7940.

17. *Ελεγχος τής Άρχαίας Γεωγραφίας Έ. Κειπέρτου ώς πρός τήν Μακεδο
νία, Έν Άθήναις τυπογραφείον Δημ. Τασεμίδου 1879.

18. 'Επίτομος "Ιστορία τής Μακεδονίας από τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
τής Τουρκοκρατίας. Πρός χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων καί Παρθε
ναγωγείων τής Μακεδονίας, Άθήνησιν έκ τού τυπογραφείου «Ό Παλα
μήδης» 1879.

19. «Κριτικαί διορθώσεις είς Στράβωνα, Μέρος Α'», Άθήναιον8 (1879)415- 
431.

20. Κριτικαί ερευναι περί τής καταγωγής καί έθνικότητος τοϋ Γεωργίου Κα- 
στριώτου τοϋ Σκενδέρ^ιπεη αίς προσήρτηται καί έλεγχος τοϋ υπό Κειπέρ
του έκδοθέντος έθνογραφικοϋ πίνακος τής Τουρκίας, Άθήναι τύποις Ά. 
Δ. Βιλλαρά 1879 (πρώτη δημοσίευση χωρίς τήν προσθήκη τό έτος 1877).

38. Πραγματεία προσαρτηθεΐσα «Tfi περιοδείμ τής Αίγυπτου». Πρόκειται γιά σειρά 
άρθρων πού δημοσίευσε στον Νεολόγο τών 'Αθηνών μεταξύ 25 Ίουλ. καί 8 Σεπτ. 1875 μέ αφορμή 
τό Β ’ Διεθνές Γεωγραφικό Συμπόσιο τοϋ Παρισιού, βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 30 σημ. 1.

39. Βλ. Β. Α. Μυστακίδης, Νεοελληνική Γεωγραφική φιλολογία, ήτοι κατάλογος τών από 
τοϋ 1800-1889 γεωγραφηθέντων ύπό τών Ελλήνων forò Αντ. Μιλιαράκη. Έν Αθήναις 1889. 
Κρίσεις, Διορθώσεις, προσθήκαι, έν Κωνσταντινουπόλει έκ τοϋ τυπογραφείου Νεολόγου 1890, 
σ. 79. Άγνωστο ποια ή σχέση του μέ τό Περί τών άρχαιοτήτων τών Μυκηνών, Άθήναι 1880 τοϋ 
καταλόγου τοϋ Πούλιου.

40. Κυκλοφόρησε σέ τεύχη· βλ. Κουλούρη, ό.π., σ. 652. Πρόκειται προφανώς γιά τό έργο 
Πολιτική γεωγραφία τών 'Ηπείρων, Άθήναι 1879 πού αναφέρει στόν κατάλογό του ό Πούλιος.
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21. «Κριτική μελέτη περί τής διαφοράς τής Θεσσαλονίκης από τής Θέρμης», 
Αθήναιον8 (1879) 258-268.

22. «Τής εν Τλλυρίδι ’Απολλωνίας ανέκδοτοι έπιγραφαί», AM 4 (1879) 228- 
234.

23. Περί τής αξίας καί δυνάμεως τής κλασσικής παιδεύσεως. Πραγματεία 
φιλολογική καί κριτική μεθερμηνενθεΐσα εκ τον Γερμανικού υπό Μ. Γ. 
Δήμιτσα, Άθήναι τύποις «Ό Παλαμήδης» 1879.

24. «Κριτικαί διορθώσεις είς αποσπάσματα τού Στράβωνος. Μέρος Β'», Ά- 
θήναιον 9(1880) 175-196.

25. Κριτικαί διορθώσεις είς Στράβωνα καί τά αποσπάσματα αυτού, Άθήναι 
τύποις Έρμου 188041.

26. «Μακεδονίας Αρχαιολογικά», BCH4 (1880) 100-109.
27. Περιοδεία τής Αίγυπτον συνταχθείσα υπό Μ. Γ. Δήμιτσα διευθυντοϋ Ελ

ληνικού Εκπαιδευτηρίου καί καθηγητοϋ τής Γεωγραφίας εν τω Αρσά
κειο», Έν Άθήναις εκ τού τυπογραφείου Σ. Π. Ίασεμίδου 1880.

28. Φυσική καί πολιτική γεωγραφία τής Ελλάδος καί των εκτός αυτής Ελλη
νικών χωρών. Μετά χάρτου τών κρατών τής Ελληνικής χερσονήσου καί 
τής Μ. Ασίας, Έκδοσις εντελώς άνακαινισθεισα, Άθήναι «Ό Παλαμή
δης» 1881.

29. «Τής έν Μακεδονία Ήόωνίδος άνέκδοτοι έπιγραφαί τρεις», Παρνασσός 
5 (1881)222-226.

30. «Περί τής διαφοράς τής Θεσσαλονίκης άπό τής Θέρμης», έφ. Κλειώ (τής 
Τεργέστης) φ. 1067, 28/10 Δεκ. 1881, 1-242.

31. Περί τής αληθούς πατρίδος τού έξοχου καλλιτέχνου Παιωνίον, Άθήναι 
τύποις Σ. Π.Ίασεμίδης 1881.

32. «Ό ’Ισθμός τής Κορίνθου», Παρνασσός 6 (1882) 779-812 καί 873-899.
33. Πολιτική γεωγραφία προς χρήσιν τών Γυμνασίων, Ελληνικών Σχολείων 

καί Παρθεναγωγείων συνταχθείσα υπό Μ. Γ. Δήμιτσα διευθυντοϋ τού 
Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου καί καθηγητοϋ τής γεωγραφίας εν τώ Αρσα- 
κείω. Μέρος Πρώτον Γεωγραφία τής Ελληνικής χερσονήσου, Έκδοσις 
δευτέρα, Έν Άθήναις τυπογραφειον «Ό Παλαμήδης» 1882.

34. Ό Ισθμός τής Κορίνθου καί κριτική εθνολογική διατριβή περί τών έν 
Έλλάδι Αλβανών καί Σλάβων, Άθήναι 188 343.

35. «Αρχαιολογικά A '. Κλοπή καλλιτεχνικού μνημείου τών άνασκαφών τής

41. Πρόκειται γιά αυτοτελή έπανέκδοση τών δύο σχετικών άρθρων στούς 8ο καί 9ο τόμους 
τού Άθήναιου.

42. Απάντηση στο άρθρο του N. I. Κεχαγιά «Περί της ταυτότητος της Θέρμης καί της 
Θεσσαλονίκης», Κλειώ (της Τεργέστης) φ. 1061. 7/19 Όκτ. 1881, 1-2.

43. Πρόκειται προφανώς για τό έργο 'Ιστορία του Ίσθμοϋ τής Κορίνθου, Άθήναι 1883 τού 
καταλόγου του Πούλιου.
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Άκροπόλεως», έφ. Παλιγγενεσία άρ. cp. 5898 1.02.1884, 2.
36. «’Αρχαιολογικά. Περί τών εν Άσσω τής Μ. ’Ασίας Άνασκαφών Α'», έφ. 

Παλιγγενεσία άρ. φ. 5898 1.02.1884, 2.
37. «’Αρχαιολογικά. Περί τών εν Άσσιο τής Μ. ’Ασίας Άνασκαφών Β'», έφ. 

Παλλιγγενεσία άρ. φ. 5900 3.02.1884, 2.
38. «Ή κλαπείσα κεφαλή ’Αφροδίτης», έφ. Παλιγγενεσία άρ. φ. 5903, 8.02.

1884, 2.
39. «Καί νέα έκδοσις τής κλαπείσης κεφαλής τής ’Αφροδίτης», έφ. Παλιγγε

νεσία άρ. φ. 5911, 16.02.1884, 1-2.
40. «’Αρχαιολογικά. Καί πάλιν ή κλαπείσα κεφαλή τής ’Αφροδίτης», έφ. Πα

λιγγενεσία άρ. φ. 5940, 21.03.1884, 2.
41. «’Αρχαιολογικά. Τό έν Όδησσω άρχαιολογικόν συνέδριον. Ελληνικά! άρ- 

χαιότητες έν τή μεσημβρινή Ρωσσίμ Α'», έφ. Παλιγγενεσία άρ. φ. 6225,
18.02.1885, 2-3.

42. «’Αρχαιολογικά. Τό έν Όδησσώ άρχαιολογικόν συνέδρων. Ελληνικά! άρ- 
χαιότητες έν τή μεσημβρινή Ρωσσία Β'», έφ. Παλιγγενεσία άρ. φ. 6227,
20.02.1885, 2-3.

43. Ιστορία της "Αλεξάνδρειάς: ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, φιλο
λογική, πολιτική, εκκλησιαστική καί άρχαιολογική άπό τής κτίσεως τής 
πόλεως μέχρι τής ύπό τών Αράβων κατακτήσεως αυτής, Έν Άθήναις εκ 
του τυπογραφείου «Ό Παλαμήδης» 1885.

44. «Νέα άρχαιολογική άνακάλυψις», έφ. Παλιγγενεσία άρ. φ. 6257, 28.03.
1885, 3.

45. «Που στηρίζεται ή έπικρατήσασα δοξασία περί τής ταυτότητος τής Θέρ
μης καί τής Θεσσαλονίκης», Ημερολόγιο τής Ανατολής 1885, 1-9.

46. Γεωγραφία φυσική καί πολιτική προς χρήσιν τών Ελληνικών σχολείων 
κατά τό πρόγραμμα τοϋ Υπουργείου. Συνταχθείσα υπό Μ. Γ. Δήμιτσα 
καθηγητοϋ τής γεωγραφίας εν τώ Αρσακείω, Έν Άθήναις έκ του τυπο
γραφείου «Ό Παλαμήδης» 1885.

47. Γεωγραφία φυσική καί πολιτική προς χρήσιν τών Γυμνασίων κατά τό 
πρόγραμμα τοϋ Υπουργείου. Συνταχθείσα υπό Μ. Γ. Δήμιτσα καθηγητοϋ 
τής γεωγραφίας έν τώ Αρσακείω, Έν Άθήναις έκ του τυπογραφείου «Ό 
Παλαμήδης» 1885.

48. «Έξέλεγξις ήμαρτηκότων», έφ. ’Εβδομός 3 (1886) άρ. 111, 178-9.
49. «Κριτικά Έρασιστράτεια», έφ. Έβδομός 3 (1886) άρ. 123,319-321.
50. «Ή τελευταία περί Έρασιστράτου άπάντησις», έφ. Έβδομάς 3 (1886) άρ. 

134, 455-6.
5 1. Βιογραφία Όλυμπιάδος τής Ήπειρώτιδος Νεοπτολέμου τοϋ Αλκέτου θυ- 

γατρός, νομίμου τοϋ Φιλίππου τοϋ Β ' γυναικός καί Αλεξάνδρου τοϋ Με
γάλου μητρός, Άθήνησι τυπογραφεων «Ό Παλαμήδης» 1887.
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52. «Έγκριθεΐσα Γεωγραφία ψάλλουσα», Νέα Έφημερίς φ. 359, 24 Δεκ. 
1888, 1.

53. «’Ανέκδοτοι έπιγραφαί», AM 14 (1889) 209-212.
54. «Νεοελληνικά έθιμα του γάμου», Αττικόν Ήμερολόγιον Ε. Κ. Ασωπίου 

1889, 102-112.
55. «Περί τής σχέσεως τής Θεσσαλονίκης καί Θέρμης», Αριστοτέλης Α' 

(1889) φυλλάδ. 8ον, 113-117.
56. Φυσική καί πολιτική γεωγραφία τής Ελλάδος καί των εκτός αυτής ελ

ληνικών χωρών μετά χάρτου όλων τών κρατών τής έλληνικής χερσονήσου 
καί τής Μικράς Ασίας δωρεάν προσηρτημένου προς χρήσιν τών γυμνα
σίων, Έν Άθήναις τυπογραφειον «Ό Παλαμήδης» 1891.

57. Περί του τάφου του Αριστοτέλους. Περί τών άρχαίων Μακεδόνων. Περί 
του φιλελληνισμού τών Ρωμαίων, Έν Άθήναις χ. έκδ. οίκο 189244.

58. Φυσική καί πολιτική γεωγραφία τής Ελλάδος όλων τών μερών του κό
σμου μετά παραρτήματος 32 στατιστικών πινάκων προς χρήσιν τών Ελ
ληνικών σχολείων καί τών Ανωτέρων Παρθεναγωγείων συμφώνως τώ 
προγράμματι τοϋ υπουργείου συνταχθείσα υπό Μ. Γ. Δήμιτσα καθηγη- 
τοΰ. Έκδοσις τετάρτη, εντελώς άνακαινισθεισα έπιλαχοΰσα εν τω διαγω
νισμό) «Historia sine Geographia nulla», Έν Άθήναις έκ του τυπογρα
φείου «Ό Παλαμήδης» 1892.

59. Γεωγραφία προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων, Άθήναι 189445.
60. Φυσική καί πολιτική γεωγραφία τής Ελλάδος καί τής Ευρώπης. Ή μόνη 

εγκεκριμένη προς χρήσιν τής A ' των Γυμνασίων τάξεως. Κατά τήν από 
23 Φεβρουάριου προκήρυξιν του Υπουργείου συνταχθείσα υπό Μ. Γ. Δή
μιτσα καθηγητοΰ. Έκδοσις Πέμπτη εντελώς άνακαινισθεισα μετά 37 
στατιστικών πινάκων, Έν Άθήναις Τυπογραφειον «Παλιγγενεσίας» Ί. 
Άγγελοποΰλου 1894.

61. Ή Μακεδονία εν λίθοις φθεγγομένοις καί μνημείοις σφζομένοις: ήτοι 
πνευματική καί άρχαιολογική παράστασις τής Μακεδονίας εν συλλογή 
1409 ελληνικών καί 189 λατινικών επιγραφών καί έν άπεικονίσει τών 
σπουδαιοτέρων καλλιτεχνικών μνημείων, Άθήνησι έκ του τυπογραφείου 
αδελφών Περρή 1896 τόμος Α' καί Β' (: Μακεδονικά Γ' )46.

62. Ό ελληνισμός καί ή διάδοσις αύτοϋ εις τήν Ιταλίαν καί τήν λοιπήν Ευ
ρώπην κατά τον μέσον αιώνα. Ή προ αυτής πνευματική κατάστασις τής 
Ευρώπης καί τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. Ή άναγέννησις τών γραμ

44. Στή Γεννάόειο Βιβλιοθήκη φυλάσσεται ανάτυπο από τήν εφημερίδα Μεταρρνθμισις τής 
Αλεξάνδρειας μέ τίτλο «Οί Αρχαίοι Μακεδόνες», Άθήναι 1892.

45. Λανθάνει, βλ. Κουλούρη, δ.π., α. 693.
46. Βλ. τήν εκτενή βιβλιοκρισία του Άθ. Παπαδόπουλου-Κεραμέα, VV 8 (1901) 572-587. 

Στο ίδιο περιοδικό είχε δημοσιευθεΐ βιβλιοκρισία καί στά ρωσικά βλ. VV5 (1898) 508-520.
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μάτων καί οί ουντελεσταί αυτής φνγάδες λόγιοι 'Έλληνες, Έν Άθήναις 
τύπους Άποστολοπούλου 1900.

63. Ό πολιτισμός τής άρχαίας Ελλάδος καί τοϋ έκτος αυτής διεσπαρμένου 
ελληνικού έθνους καί ή ευεργετική έπίδρασις επί τών μετασχόντων άρ- 
χαίων καί νεωτέρων εθνών εις δύο μέρη. Μέρος Α' : Σύντομος γεωγραφι
κή, μυθολογική, ιστορική καί αρχαιολογική περιγραφή τής άρχαίας Ελ
λάδος κατά χώρας καί κατά πόλεις πλήν τών νήσων ιδιαιτέρως περιγρα- 
φομένων. Μέρος Β ' : Περιλαμβάνον τάς βιογραφίας τών έξοχωτέρων άν- 
δρών τής επιστήμης οιτινες διά τής παιδείας καί σοφίας αυτών άνεδεί- 
χθησαν πατέρες καί δημιουργοί καί κτίσται τοϋ ελληνικού πολιτισμού, 
Άθήναι τύποις Σπ. Κουσουλίνου 1902.

64. Ό ’Αριστοτέλης καί ή ’Αθηναίων πολιτεία, χ.τ., χ.ο., χ.χ. 47
65. °Έλληνες στρατιώται έν τή Δύσει, χ.ε., χ.χ.48

Β) Σταύρος Μερτζίδης (1858 - περ. 1930]ή9

Στούς μελετητές τής 'Ιστορίας τής Άρχαίας Μακεδονίας ό Σταύρος Μερ
τζίδης είναι γνωστός κυρίως από δύο έργα του όπου μεταξύ τών άλλων δημο
σιεύει πλαστές επιγραφές τής πόλης καί τής περιοχής τών Φιλίππων50. Άνα- 
διφώντας στο αρχείο τής ΙΣτ' Εφορείας Κλασικών καί Προϊστορικών ’Αρ
χαιοτήτων (Θεσσαλονίκη) εντόπισα τήν παρακάτω αίτηση πού υπέβαλε τις 
αρχές τού 1914 στον τότε έφορο ’Αρχαιοτήτων Μακεδονίας Γεώργιο Οικονό
μο51 ζητώντας να προσληφθεΐ στήν ’Αρχαιολογική 'Υπηρεσία. Καθώς περιέχει 
ορισμένα βιογραφικά στοιχεία καί άναφέρεται στις συνθήκες υπό τις όποιες 
εργαζόταν, έκρινα σκόπιμο να τή δημοσιεύω ως έχει, τηρώντας δηλαδή τή

47. Άπόκειται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
48. Άπόκειται στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
49. Προφορική πληροφορία του φιλόλογου καθηγητή Κ. Χιόνη (Καβάλα).
50. Βλ. Στ. Μερτζίδου, Αί χώραι τον παρελθόντος καί αί εσφαλμένοι τοποθετήσεις των. 

Έρενναι καί μελέται τοπογραφικαί ύπό άρχαιολογικό-γεωγραφικό-ίστορική εποψιν, Άθήναι 
(διάβαζε Κων/πολη κατά Παπαδόπουλο-Κεραμέα VV2 (1895) 630 shm. 3) 1885 καί Οί Φίλιπποι. 
Έρενναι καί μελέται χωρογραφικαί ύπό άρχαιολογικήν, γεωγραφικήν, ιστορικήν, θρησκευτικήν 
καί εθνολογικήν εποψιν, Κωνσταντινούπολις 1897. Τήν πλαστότητα τών επιγραφών άπέδειξε ό 
L. Robert, «Hellenica V. Inscriptions de Philippes publiées par Mertzidès», KPh 13 (1939) 136-150 
= Opera Minora Selecta II, Amsterdam 1969, σσ. 1289-1303. Γι’ αυτές βλ. τελευταία Ρ. Philhofer, 
Philippi, Band I Die erste christliche Gemeinde Europas, Tübingen 1995, 10 κ.έξ. καί Bd. II, 655 
κ.έξ.

51. Ό Γ. Οικονόμος (1883-1951), μετέπειτα Καθηγητής Αρχαιολογίας τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών καί Ακαδημαϊκός υπήρξε ό πρώτος έφορος Μακεδονίας από τις 9 Νοεμβρίου του 1912 
έως τό 1916· για τή θητεία του στήν Εφορεία βλ. Ί. Βοκοτοπούλου, «Τά πρώτα πενήντα χρόνια 
τής Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης», Πρακτικά τον Συμποσίου Ή Θεσσα
λονίκη μετά τό 1912 (1-3 Νοεμβρίου 1985), Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 1-5, όπου βιβλιογραφία για 
τή ζωή καί τό έργο του.



242 Παντελής Μ. Νίγδελης

στίξη καί τήν ορθογραφία της, καί προσθέτοντας κάποια σχόλια, όπου αυτό 
είναι αναγκαίο.

Έξοχώτατε,
Είμαι έγγαμος οικογενειάρχης, Έλλην 'Ορθόδοξος, άγων το 56ον τής 

ηλικίας μου καί καταγόμενος εκ τοϋ εσχάτως υπό τών Βουλγάρων έρημωθέ- 
ντος έλληνικοτάτου καί ιστορικού Μελενίκου.

Ή πολυχρόνιος εθνική δράσις μου, ή συνοδενομένη πάντοτε ύπό μεγίστης 
ηθικής καί υλικής βλάβης μου, μεγάλη ύπήρξεν.

Έν Σέρραις καί Δράμμ διέμεινα πολλά έτη έξασκών τό ιατρικόν επάγ
γελμα καί μάλιστα εν τή δεύτερα (τή Δράμα) πρότερον μέν επί τι να ετη υπη
ρέτησα τήν τουρκικήν κυβέρνησιν ιός ιατρός εις δύο τάγματα τακτικού στρα
τού αυτής, ακολούθως δέ έν τή ίδίμ πόλει οκτώ ετη καί έν Δοϊράνη ετερα 
οκτώ (τό όλον 16 έτη) υπηρέτησα αυτήν ώς Πρωτόδικης δικαστής, άποκτήσας 
τά καλλίτερα κυβερνητικά καί Μητροπολιτικά ενδεικτικά έγγραφα, δηλοϋντα 
τήν αυστηρόν καί τι μίαν διαγωγήν μου, τήν ικανότητά μου καί τήν καλήν 
προς όλους συ/,υτεριφοράν μου.

Νομίζων ότι κατά τά διαστήματα τών 16 ετών τής δικαστικής υπηρεσίας 
μου άπέκτησα ικανήν πείραν καί γνωρίζων τόν έν γένει βίον, τά ήθη καί έθι
μα, τάς έλλείψεις, τάς άρετάς καί τάς κακίας τών κατοίκων, ώς καί τάς 
έκτος τής ελληνικής έν χρήσει έτέρας γλώσσας, προς δέ υπόθετων καί ότι θά 
διορισθώσιν εις δικαστικός θέσεις καί τινες έκ τών έγχωρίων, έπεμψα έπί συ- 
στάσει εις Θεσ/νίκην προς τόν πρώην Γενικόν Διοικητήν Μακεδονίας Έξο- 
χ(ώτατον) κ. Σ. Δραγούμην’2 δύο αιτήσεις μου καί μίαν έπίσης έπί συστάσει 
εις 'Αθήνας πρός τόν Υπουργόν τής Δικαιοσύνης Έξοχ(ώτατον) κ. "Ρακτιβάν 
ζητήσας ϊνα, αν έγκριθή καλόν, μέ συστήσωσιν εις 'Επαρχίαν τινά δικαστήν 
άλλά έπειδή ώς υποθέτω, δεν θά ήνε δυνατόν τούτο νά γείνη, τολμώ διά τής 
παρούσης μου τακτικής αίτήσεως νά Σάς παρακαλέσω, όπως εύαρεστηθήτε, 
όπου κρίνετε άρμόδον, ϊνα μέ συστήσητε διά ν’ άποφασισθή νά διορισθώ έμ
μισθος βοηθός 'Εφόρου τών 'Αρχαιοτήτων ή 'Επιμελητής αυτών εις ταύτα τά 
μέρη τής Μακεδονίας -Θάσου, Σαρί-Σιαμπάν, Κα/βάλλας, Φιλίππων, Πρα- 
βίου μετά τών περί τό Παγγαΐον όρος, ένθα καί ή Αμφίπολις υπάρχει, Δρά
μας κλπ. ίστορικοτάτων όλων μερών- καθότι ώς φαίνεται έκ τών άχρι τουδε 
έκδοθέντων Ά ρχαιολογικο ιστορικών Έργων μου, ώς καί έκ τών πολλών δια
τριβών, αιτινες κατά καιρούς έδημοσιεύθησαν, καταγινόμενος εις τά Αρ- 52 53

52. Ό Στ. Δραγούμης διετέλεσε Γενικός Διοικητής τής Μακεδονίας ιό χρονικό διάστημα 17 
'Ιουνίου - 28 Σεπτεμβρίου του 1913, βλ. Ε. Κωφός, «Στ. Δραγούμης», ΠΒΛ, τόμος 3ος, σ. 308.

53. Βλ. λ.χ. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως τόμος ΚΖ' (1895- 
1899) 103, όπου ανακοινώνεται πραγματεία τού Μ. μέ θέμα «Περί άρχαιότητος τών Νοσοκο
μείων», σ. 108, όπου συνεχίζεται ή άνάγνωσις τής πραγματείας του «Περί ιατρικής άρχαιολο-



Ή ζωή καί τό έργο τών Μ. Δήμιτσα καί Σ. Μερτζίδη 243

χαιολογικά μετά ζήλου καί πόθον πολλοϋ καί μέ τήν σκέψιν καί την ελπίδα 
ότι ημέράν τινα θά τύχω τής κυβερνητικής νποστηρίξεως καί έργαζόμενος έν 
σιγή καί άφανεία, οϋτως είπεΐν, καί άνευ ύποστηρίξεώς τίνος, επί τριάκοντα 
δέ περίπου έτη ενεργών συχνάκις δαπανηρός καί περιπετειώδεις εντοπίους 
έρευνας καί μελέτας, εξ ών φωτισθείς, εγνώρισα καλώς όλα τά ενδιαφερόμε
νο ήμίν μέρη καί τάς γεωγραφικός τοποθεσίας έκάστου μέρους, κατόρθωσα 
διά μέν τών προεκδοθέντων ταπεινών καί υπό τής τουρκικής λογοκρισίας54 
κολοβωθέντων συγγραμμάτων μου αρκετόν φως νά έπιχύσω εις τήν σκοτει
νήν εν πολλοίς ιστορίαν τών μερών τής Μακεδονίας -εις τά όποια απόλυτος 
άνάγκη είναι νά ύπάρχη τις όπως περισυλλέγη καί προφυλάττη, ώστε νά μήν 
πωλώνται ή έκπατρίζωνται αί κατά καιρούς τυχαίως άνακαλυπτόμεναι σπου- 
δαίαι 'Αρχαιότητες55, δπερ εργον αναλαμβάνω εγώ ό ταπεινός νά πραγματο
ποιήσω ύποδείξας συνάμα καί τά εσφαλμένα τών ξένων, διά δέ τών ών έχω 
ετοίμων σχεδόν προς έκτύπωσιν ετέρων πολυσέλιδων Αρχαιολογικοϊστορικών 
έργων μου, ετεραι γνώσεις καί ετερα ιστορικά γεγονότα, άγνωστα τέως εί 
ένδιαφέροντα θά έξελεχθώσιν, εξ ών άναμφιβόλως ικανή, ώς έλπίζω θέλει 
προκόψει ώφέλεια εις τό ήμέτερον έν σκότει καί άγνοια μέχρι τοϋδε εις τά 
μέρη μας διατελέσαν έθνος.

Πεποιθώς έξοχώτατε εις τά Ύμέτερα φιλογενή καί φιλοπρόοδα αισθήμα
τα, έλπίζω ότι δεν θά μοί εγκαταλείψητε άπροστάτευτον, άπέλπιδα καί ενεκεν 
έλλείψεως τακτικού πόρου άνίκανον πλέον εις έξακολούθησιν έργασίας χρη- 
ζούσης έκτιμήσεως καί νποστηρίξεως κυβερνητικής.

Τής Ύμετέρας προσκυνητής μοι Έξοχότητος ελάχιστος θεράπων Αυτής.
Έν Καβάλλα 17 Ιανουάριου 1914.

Τμήμα Ιστορίας - 'Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. ' ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ. ΝΙΓΔΕΛΗΣ

γί,ας» καί σ. 128 όπου γίνεται λόγος γιά τή μελέτη του «Περί Νοοκομείων κατά τόν Μεσαίωνα». 
’Από τή σ. 103 συνάγεται επίσης ότι ό Μ. υπήρξε άντεπιστέλλον μέλος του Συλλόγου.

54. Γιά άλλες περιπτώσεις λογοκρισίας στή Μακεδονία κατά τόν τελευταίο αιώνα τής 
οθωμανικής κυριαρχίας βλ. τήν επιστολή άρ. 89 στήν προαναφερθείσα (σημ. 24) ’Αλληλογραφία 
τοϋ Π. Ν. Παπαγεωργίου.

55. Ή αποστροφή αυτή θυμίζει τό παρακάτω άπόσπασμα τής εγκυκλίου που έξέδωσε ό 
Στέφανος Δραγούμης ώς Γενικός Διοικητής τής Μακεδονίας μέ εισήγηση τοϋ Γ. Οικονόμου στις 
11 ’Ιουλίου τοϋ 1913 : ’Επειδή ό νέος πληθυσμός τής Ελλάδος εκ τών έξεων καί αντιλήψεων τον 
παρελθόντος παραγόμενος δυνατόν νά θεωρή τήν εμπορίαν τών αρχαίων ώς τινα τών συνήθων 
εμπορικών επιχειρήσεων, διά τούτο κρίνομεν εύκαιρον νΰν νά τονίσωμεν ότι εις τήν συνείδησιν 
παντός άκραιφνοϋς "Ελληνος πολίτου τό επάγγελμα τούτο τής εκμεταλλεύσεως παντός άπηγο- 
ρευμένου είδους αρχαίων οφείλει νά είναι μισητόν, ή δέ ασχολία περί τόν πορισμόν τοϋ άκόπον 
τούτον καί άνομον κέρδονς δεν δύναται κατ' άντίληψιν εθνικήν νά θεωρηθεί εντιμωτέρα τής 
σωματεμπορίας, βλ. Βοκοτοπούλου, ΰ.π., σ. 29.



RESUMÉ

P. M. Nigdelis, De l’histoire de la recherche sur la Macédoine Antique: 
nouveaux éléments sur la vie et l’œuvre de M. Dimitsas et S. Mertzidis.

Dans la présente étude nous présentons des nouveaux éléments sur la vie 
et l’œuvre de deux savants macédoniens, qui se sont consacrés à la recherche 
de la Macédoine Antique, de M. Dimitsas et S. Mertzidis.

La vie et la liste des œuvres de M. Dimitsas (1829-1903) nous sont 
parvenues jusqu’à présent uniquement par l’intermédiaire d’une nécrologie 
concise du philologue Ch. Poulios. Grâce aux nouveaux éléments, il résulte 
que Dimitsas a fait des études à l’Université d’Athènes et il a travaillé 
d’abord comme instituteur à Ochrid, sa ville natale (1850), et par la suite 
comme professeur au demi-gymnase de Monastir / Vitola (1851-1859). Il y a 
développé une activité nationale en étant à la tête de la fondation de l’asso
ciation «Casino», qui était littéraire selon la forme mais patriotique en sub
stance.

En 1859 il se rend en Allemagne pour continuer ses études à l’Université 
de Berlin, où il suit des cours de Lettres Classiques, d’Histoire Ancienne et de 
Philosophie, auprès de professeurs distingués, tels que A. Boechk et G. 
Droysen (1859-1961). Ces études ont déterminé d’une manière importante ses 
préférences de recherche, tel que son dévouement à l’histoire et aux monu
ments de l'antiquité et en particulier ceux de la Macédoine Antique.

Après son retour de l’Allemagne, il a continué sa carrière d’enseignant à 
Vitola (1861-1864) et à Thessaloniki (1865-1869), où malgré ses efforts, il n’a 
pas réussi à revaloriser le demi-gymnase de la ville à un gymnase complète.

Dès 1869 jusqu’à sa mort il a vécu à Athènes où il a été directeur de 
«L’Etablissement Scolaire Grec» pour un grand espace de temps (1869-au 
moins 1882), position à laquelle il a succédé le Thessalonicien Gr. Papado- 
pulos. Il a aussi travaillé a «Arsakeion» en tant que professeur de Géograhie.

Dimitsas a également été collaborateur étroit de la renommée «Associa
tion pour la diffusion des Lettres Grecques» qui fonctionnait comme organe du 
Ministère des Affaires étrangères. Ceci résulte non seulment du fait que quel
ques unes de ses œuvres ont été publiées dans la «Bibliothèque» de l’Asso
ciation, mais surtout du fait qu’ en 1886 il a été envoyé à Monastiri pour 
étudier sur place la situation de l’enseignement dans cette région. Le compte
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rendu relatif, non signé, qui a été trouvé dans les archives du Ministère des 
Affaires étrangères et publié par S. Vouri, doit être attribué sans reserve à 
Dimitsas, contrairement à ce que pense l’éditeur, parce que dans ce compte 
rendu l’auteur fait référence à deux de ses œuvres.

Dans ce travail nous étudions aussi les rélations de Dimitsas avec des 
intellectuels de Thessaloniki, et nous rédigeons de nouveau la liste de 65 
articles et livres de Dimitsas, qui ont été repérés après une recherche dans les 
bibliothèques de Thessaloniki et d’Athènes (la liste réspective de Poulios 
comprend 17 titres et a été pleine d’errata et d’inexactitudes).

Le docteur S. Mertzidis (1859 - environ 1930) né à Melenikon a été cher
cheur amateur de l’Antiquité et s’est occupé parmi d’autres des inscriptions de 
Philippi et des Antiquités de la Macédoine de l’est. Étant donné que jusqu’à 
présent aucune biographie de lui n’a été publiée, nous publions avec des 
commentaires nécessaires, la demande qui a été déposée par lui même sans 
succès au premier Éphore des Antiquités de la Macédoine G. Oikonomos 
(datée du 14.1.1914) afin d’être embauché en tant qu’Assistant d’Antiquités. 
Cette demande, repérée dans les Archives de XVIème EPKA de Thessaloniki, 
fait fonction d’un bref curriculum vitae.
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fcuJj disr·) f Wi /l4siJt-*.rv4+ iZ v-teVv·*/ fe4^» Îvtyy-tJj <r<j^y Jc^ Γιν^ηι^ cw/ vt^vt^uÂ 

PU* Csrr^Uhr/.oy tVA~V~* *£ <?y ^„<1, , fjyyj  ̂r«. <+yÇ> fy + 'U 2f-

Ì4*t%&Y*** *if*£ tvJ d4 p^jrtA^iu^u, 4+<τ^γ/α) Λ^-ΛγΙ.* ρ^'ι+ο}, ouiAJ^J^ _

ju-ΧΛ ^ hAA.Cé%hiy iiAjy /(λαλιλ.l-<vv ***·/ </V< $k** i*·*'«srxS> *«-£-? *-/««^ <o>-

^♦-4-st^lyî^W + Λ4** f^*-o Zf «.cfyV <^J7 V· Csn^J+n/ u\ %Jxr sX
*tr «^| #2) jrÿ c f/y 0u\ 4avv ^-ch-<a*-'V rf+J> fav «^cct-PVv/«-5 ——■* t<4 Jxr*· *- *-<tr

tt^t. V» t/4T-A ic* o'tfx«^ STX^t w«4 hf^Ÿ<r^J^îy^ v*4T^t- /w^’

Î^W-· it-tCw'L*** «M UMf •ij *1 *Λ4.^υ ^ V*· v/^mV»*2^·

^Λ^·ίΙηΑ^ j if yrV mjv m^A^4. 6 *Jy· ÂaAs<\^-J) ZÿL y*l 'V^^w· 
,^4uj rwi^.* ^«mÎ_j?V. t'f'Y *· 4jj£ JyJrujyj §< *1 h; ^*.v è^LéJjAjujY ijçtÇ'j*

VÂ4 vÎ^Oav .«■«^•i-lj/Av 14 êSh(+s9*^*yc<A+<·. C-^4 CXA*^W <Y7A^- f-A*~u f yv*J-

fov» <?'iyt*-,4*‘1*€*<*-+' ytyvi^«.f «|wW*

VL *Jy <Olày^*<rj.iM*sr*i f <C} Zj^ *>ri V* v^o tvc/^Cf C<] 4 J f/yu^^rr'

■·'·'■·.. -, : ; V€*λ·Ίλλ £y*'.*!<*.ffxZy^v% A+Obc ·ίΖγ^Ζ^/, v^roj, ?» .*.-

ΤΓϊλτ+ι &-Z) Z %j0jç4+4*1*.} iZf 4æ'V^ti-LjOCL (fyy^rrT +**Z ÿfj + sJfJm f*. «JtrhWj*.«.

1+f C^sr/cw U f-**i ΛγΜ+ΛΑ^Λ+,ψηΙ^ JsrtsrfJîhA'Z+T'r ZsrJ^hrtÇm. \a+J Wuctf ^4—
XiZspU^ Λ+ΛΑ€t*-<-S-ß^^·</<ALry ÙytÏ^^X~Ÿ\tt\C*%J*-ry £<+*&. -

f*^VtAH cW fCi/éty^iU<Zt^, *~ -· . i-r .**: "/-···. .·.. · -· ·
V^ru»««^. ί\,χάΙ»Λ») K</^ jlviri)

C (UgJJtr rp.ÿwA^irvtyll/.. j£r/ Jty,p^

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

