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Μ Α Ν Ο Υ Η Λ  I Ω . Γ Ε Δ ΕΩ Ν

ΚΟΣΜΑ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Ο Υ  ΒΙ Ζ ΥΗΣ
ΕΠΤΑ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΛΟΓΟΥ ΑΞΙΑΙ

"Οτε τη 28 Οκτωβρίου 1863, κατά τήν έπί τον θρόνον τον πατριαρ
χικόν εγκαθίδρυση/ του πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως Σωφρονίου Γ' τού· 
από Άμασείας, προσεφώνει, κατ’ έθος, αυτόν ό πολυμαθέστατος αρχιμαν
δρίτης Ευστάθιος Κλεόβουλος, τότε τό πρώτον ήκούσαμεν τα παιοία ημείς, 
καί οι νεανίσκοι, άπ’ άμβωνος έγκωμιαζόμενον τον άρχιερέα Κοσμάν, είκοσι, 
τέσσαρα έτη μετά θάνατον αυτού. ΙΙρός Σωφρόνιον τον (Βυζάντιον περί 
Κοσμά του Βυζαντίου λαλών ό Κλεόβουλος «έσχες καί σύ —είπεν— ως α.1 
άποστολικαί εκεΐναι της χριστιανικής επισκοπής άπαρχαί, έσχες τον σόν 
Παύλον έν τώ άειμνήστψ καί μεγάλης φήμης γέροντι καί πνευματικώ· 
πατρί σου, τώ κυρώ Κοσμά, οστις, έν τώ ποιμαίνειν καί άγαθοεργεϊν, τριών 
εφεξής θεοσώστων επαρχιών, ΙΙροικοννήσου καί Βιζύης καί Χίου, άναδει- 
χθείς τό άριπρεπές αγλάισμα, τοιούτον άνέδειξέ σε διά τού παραδείγματος, 
όποιον ή Εκκλησία τιμά τανΰν καί γεραίρει ποιμένα». Τον λόγον τού· 
Κλεοβούλου κατόπιν έκδοθέντα έν τώ «Άνατολικώ Αστέρι»—καί είς τον 
«Ευαγγελικόν Κήρυκα» τού μακαρίτου Κοντογόνου— καί είς ίδιον φυλλά- 
όιον, άνέγνωσαν έν ηρεμία νέοι καί γέροντες, οί τον αείμνηστον Κοσμάν· 
γνωρίσαντες, εύρον δέ οικαίαν τήν από τού πατριαρχικού άμβωνος μνείαν 
τού άνδρός' καί δικαιοτέραν τήν τού αγαθού Σωφρονίου συγκίνησιν, δακρύ- 
σαντος επί τη άκροάσει τού ονόματος τού προστάτου καί «γέροντος» αυτού 

’'Ετη εξήντα πέντε παρήλθον έκτοτε, καί κάτοχος επιστολών επτά τού 
Κοσμά γενόμενος, κρίνω οικαίαν τήν έκδοσιν αύτών, ώς καί λόγου τίνος 
υπό τού Σωφρονίου κατά τό τού Κοσμά μνημόσυνο ν έ-κφωνηθέντος έν Χίω 
τω 1839, κατά ίούλιον, ή, ίσως, αυγουστον. Καί ό λόγος καί αί έπιστολαί 
παριστώσιν αύθεντικώς τον Κοσμάν τύπον καλού πνευματικού ποιμένος, 
οιον έμόρφωσεν αυτός διά τού παραδείγματος τον μαθητήν αύτού Σωφρό
νιον αλλά καί λόγος καί έπιστολαί χορηγούσα ιδέαν τινά αληθή τής έν■
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τη εκκλησιαστική ταυ τη παροικία ίερατείας αύτοΰ. Καί θά κριθώσιν ίσως 
ανάγνωσμα καλόν τοΐς διακριβοΰσι τάς δυσπραγίας των έλλήνων της Θρά
κης. Άλλα θά κριθή καί έργον εύγνωμον βραχύ σημείωμα περί ων γράφει 
καί προς ον γράφει.

Ά λ λ ’ ό αείμνηστος Κοσμάς ο Βιζύης ποιείται γνωστόν αυτός ούτος 
σπουδαΐον μέρος τής ζωής αύτοΰ, τό μακρότερον βεβαίως μέρος τοΰ κλη
ρικού αύτοΰ σταδίου, καθώς εις την 6 καί την 7 επιστολήν άναγινώσκο- 

•μεν. Αί έπιστολαί, έν αίς περί εαυτού γράφει, στερούνται τής αναγραφής 
των ετών, καί διά τούτο πρέπει ταΰτα ’να προστεθώσιν ενταύθα, ίΐρέπει 
’να γινώσκωμεν λοιπόν οτι, βυζάντιος ών ό Κοσμάς, καί κάτοχος μέτριας 
παιδεύσεως, είχε καιρόν ’να μελετά κ α ί ’να οιδάσκηται, πιθανώς καθ’ δν 
χρόνον ύπηρέτει παρά τώ πατριάρχη Νεοφύτψ, μετά τήν από τών πραγ
μάτων άποχώρησιν εκείνου. Επειδή οέ γράφει περί εαυτού δτι ήκολού- 
θησε τώ Νεοφύτω κατά «τήν μανζηλίαν του» (οτε διετέλει σχολάζων), 
άλλ’ υπηρέτησε καί παρά τώ μητροπολίτη τής Ή ρακλείας Μελετίω τώ εκ 
Αέρου δεκαοκτώ έτη, -/ειροτονηθείς έν άπριλίω ή μα'ί'ω τού 1821 μητρο
πολίτης ΙΙροικοννήσου, προσήλθεν άρα παρ’ αύτώ τώ 1808 ή 04, προϋπη- 
ρετήσας υπό τον Νεόφυτον πενταετίαν=1708 — 1803, άκολουθήσας αύτφ 
καί κατά τήν «μανζηλίαν» από τοΰ 1801. Εί δ’ έχειροτονήθη διάκονος υπό 
τού Νεοφύτου, είπερ έχειροτόνησεν αύτός διάκονον τον Σωφρόνιον, αμφι
σβητώ τούτο' διότι ο αγαθός Σωφρόνιος έλεγέ τινα ψεύδη, καυχώμενος, περί 
εαυτού- είπεν εις τούς έν Χίω δα  έ-χειροτονήθη διάκονος υπό τοΰ Κοσμά 
δεκαεπταετής'τήν ηλικίαν άλλ’ είπεν εις τούς έν ’Αλεξάνδρειά τώ 1889, 
πανηγυριζομένης πεντηκονταετηρίδος τής άρχιερατείας αυτού, οτε καί πανη
γυρικόν τι τεύχος έξεδόθη, οτι έχειροτόνησεν αύτόν διάκονον ό Γρηγόριος 
Ε' ό αείμνηστος, άρα τώ 1820 ή 1821. Έγίνωσκον δμως οί παλαιότεροι 
φαναριώται δτι ο Σωφρόνιος, τώ 1799 ή 98 γεννηθείς, έν τή συνοικία 
Τζιβαλίου τής ΚΠόλεως, έγειροτονήθη διάκονος τώ 1818 υπό τοΰ τότε 
προϊσταμένου τής αύτής συνοικίας επισκόπου Μεθοδίου Άριστείας, έκ 
Αέρου καί τούτου προερχομένου. Γινώσκομεν άρα σαφώς δτι, τό ιερατικόν 
τοΰ Κοσμά στάδιον ήρξατο τώ 1799 (ή 98) καί δτι, μητροπολίτης Προι- 
κοννήσου χειροτονηθείς το έαρ τοΰ 1821— άντί τού προβιβασθέντος εις τήν 
μητρόπολιν Άδριανοπόλεως (επί διαδοχή τοΰ τό ζην έκμετρήσαντος οίκτρώς ‘) 
Δωροθέου Πρωΐου) Νικηφόρου, προστάτης άνεδείχθη τών προικοννγ;σίων, 
ώς άλλοτε έγραψα (βλ. Μροικόννησόν μου- έν ΚΠ, 1895, έν 14 καί 212 σε- 
λίσι). Κατά σεπτέμβριον τοΰ 1880 υ,ετετέθη άπό τής ΙΙροικοννήσου εις τήν

’) εις τα «υπομνήματα ψήφων» τό ΙΙατριαρχεΐον ούτως άνήγγελλε τον φόνον 
τών άπαγχονισθέντων, δπερ ούδέποτ’ ένραψεν άλλοτε’ «οίκτρώς τό ζήν έκμετρήσαντος 
καί είς τάς αιωνίους μονάς μεταστάντος».
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•μητρόπολιν Βιζύης, καί από ταύτης, έν αύγούσοφ μηνί τοΰ 1837, εις τήν 
της Χίου, οπού άπεβίωσε τον ίούνιον τοΰ έτους 1839. Έκυβέρνησεν άρα 
σπουδαϊον μέρος τοΰ ελληνικού πληθυσμού της Ανατολικής Θράκης επί μίαν 
■εικοσιπενταετίαν, ώς πρωτοσύγκελλος τοΰ Μελετίου Ήρακλείας καί ο>ς άρ- 
χιερεύς εν τή επαρχία Βιζύης καί Μήδειας.

Τα επτά αύτοΰ γράμματα, τά σήμερον έκδιδόμενα τύποις, άποστέλ- 
λονται, από τοΰ 1831— 34, προς τον διάκονον Διονύσιον Ταπεινόν, βυζάν- 
τιον καί τοΰτον, ταμίαν καί γραμματέα Ζαχαρίου μητροπολίτου Χαλκηδό
νας (1826— 1834), ού τόν αίφνίοιον θάνατον θρηνεί ό Κοσμάς, Σωφρόνιον 
έ/ων γραμματέα, τόν κατόπιν Χίου. Προστεθεισθω δτι τόν Διονύσιον Ταπει
νόν Γρηγόριος ζ '  6 από Σερβών αγαπών έχειροτόνησε κατά σεπτέμδριον 
τοΰ 1837 μητροπολίτην Μελενίκου, διοικήσαντα τήν πλουσίαν επαρχίαν ταύ- 
την μέχρι τοΰ 1875, δτε παραιτησάμενος αυτήν έσχόλαζε μέχρι θανάτου, συμ
βάντος τή 25 νοεμβρίου 1881, εν ηλικία ετών δγδοήκοντα καί δύο. 'Γπήρξεν 
ό Διονύσιος μαθητής τής πατριαρχικής ακαδημίας έν Ξηροκρήνη τοΰ Βοσπό- 
•ρου, υπό Σέργιον τόν Μυστάκην, είτα γραμματεύς τοΰ μητροπολίτου Σηλυβρίας 
καί κατόπι Φιλιπποπόλεως ΓΙαϊσίου (1816 — 18— 1823), μετά ταΰτα δέ διά
κονος χειροτονηθείς, υπό τοΰ πατριάρχου Χρυσάνθου, τή 25 δεκεμβρίου τοΰ 
1824, προσελήφθη υπό Ζαχαρίου μητροπολίτου Χαλκηδόνος, καί, μετά 
τόν θάνατον εκείνου, υπό Γερμανού μητροπολίτου Δέρκων” παρ’ αύτώ δ’ 
υπηρετών, έχειροτονήθη τώ 1837, κατά τήν 2 σεπτεμβρίου, μητροπολίτης 
Μελενίκου. Καίτοι δ’ έλέγετο πλουσιώτατος, έπληροτ-ορήθημεν έκπληκτοι 
■δτι άπεβίωσε πτωχός.

Συγγνωστός είμι βεβαίως διά τόν μακρόν λόγον περί Διονυσίου Τα
πεινού, διότι αυτός περιέσωσε καί τάς έκδιδομένας σήμερον έπιστολάς τοΰ 
Κοσμά, καί τινα άλλα γράμματα, καί τόν κώδηκα τών επιστολών τοΰ Παϊ- 
σίου Σηλυβρίας, ον έξέδωκα εν τώ Θ' τόμο) τής «Εκκλησιαστικής Α λ ή 
θεια,» (1889), πολλά τά χρήσιμα τοίς έρευνώσι τήν ιστορίαν τής Θράκης 
περιέχοντα. Τον κώδηκα μετά καί τών επιστολών τοΰ Κοσμά καί τινων 
άλλων έδωρήσατό μοι ό φίλος μου νομοδιδάκτωρ Ελευθέριος Ταπεινός, ό 
τοΰ Διονυσίου ανεψιός, φ καί δημοσία ηύχαρίστησα (Χρονικά πατριαρχι
κής ακαδημίας, υπό Μ. I. Γεδεών. έν ΚΙ1, 1883, σελ. 187)· καί σήμερον 
δέ, σχεδόν έννεατίαν μετά τόν θάνατον αύτοΰ, καθοσιώ εις τήν μνήμην 
τοΰ Ελευθερίου Ταπεινού πέντε γραμμάς, έπαινών αύτοΰ τήν φιλοπονίαν, 
εις ήν δφείλομεν καί τήν περί μητροπολιτών Μελενίκου μακράν διατριβήν, 
διασώζουσαν ειδήσεις περί Διονυσίου χρησιμωτάτας (Έκκλησ. ’ Αλήθειας 
τόμου 1Β' σελ. 144, 151, 160).

Έάν δέ ο Κοσμάς ό Βιζύης διασώζη τά ονόματα πέντε συνδούλων, 
ομοτραπέζων καί όμοροφίων αύτοΰ αρχιερέων, έξηγών τήν 6 έπιστολήν
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αύτοΰ, πρέπει ’να γράψω εΐ τι άν γινώσκω π,ερί αυτών αναφέρει δε Μα· 
κάριον Εφέσου τον έκ Αέρου, ’Ιγνάτιον 'Ηράκλειας ιόν έκ Λέοου καΐ 
τοΰτον, Ματθαίον Κυζίκου τον έζ Αίνου, Χαλκηδόνος Ζαχαρίαν, καί τον 
έκ Κάλυμνου Ιερεμίαν, διοικήσαντας πέντε σπουδαίας μητροπόλεις τοϋ 
πατριαρχικού θρόνου ΚΙΙόλεως, καί τό προς το ευσεβές ήμών έθνος καθήκον- 
τού πνευματικού ποιμένος έκπληρώσαντας· έξαίρεσιν ίσως αποτελεί Μακά
ριος ό Σκαλιέρης, Τορνόβου μητροπολίτης από τού 1806, μετά ταΰτα 
Νίκαιας τω 1817, καί τώ 1821 ’Εφέσου αντί τού «τό ζην οίκτρώς έκμε- 
τρήσα/τος» Διονυσίου Καλλιάρχου. Άπεβίωσεν ό Μακάριος τον δεκεμβριον 
τού 1831, ύπηρετήσας υπό τόν Μελέτιον Ήρακλείας, αλλά πρότερον καί 
υπό τόν Μεθόδιον. Διατριβή τις ανόητος έν τή «ΙΤροόόφ» τής Σμύρνης έκδο- 
θεϊσα, τω 1872 (αριθμού 124), άπαίδευταν λέγει τόν Μακάριον, ούδέν προς 
ηθικήν προαγωγήν των ορθοδόξων έλλήνων πράξαντα.

Διά τόν Ήρακλείας ’Ιγνάτιον ευνοϊκόν τι δύναται ’να ε’ίπη τις, διότι, 
καί τόν μητροπολιτικόν οίκον έβελτίωσεν έν Ταιδεστώ, καί την έν αυτή 
σχολήν άνεζωογόνησε, λόγιος άνήρ γενόμενος- έκυβέρνησε δέ την μεγάλην 
καί σπουδαίαν ταύτην επαρχίαν τού Πατριαρχείου ΚΠ από σεπτεμβρίου 
1821 μέχρις ίουλίου 1830, οτε άπεβίωσε.

Περί ’ Ιγνατίου καί τεσσάρων προ αντον μητροπολιτών Θά εκδόσω δια
τριβήν ιδίαν, act ον άναγνώσεως ανάγνωσμα διά τό πλήθος των ιστορικών 
ειδήσεων.

Τπέρ τόν Ήρακλείας Ιγνάτιον πρέπει ’να τάξωσιν οί Θράκες τόν 
Κυζίκου Ματθαίον, διότι καί έν Αίνω έγεννήθη, καί τής Αίνου διετέλεσε 
μητροπολίτης. Ά λλ ’ υπήρξε καί τής σχολής Επιβατών διδάσκαλος περί 
τά 1796 μέχρις ίσως τού 1798, κατόπιν έδίδαξεν έν τή πατριαρχική ακα
δημία, ής έγένετο πριν μαθητής υπό Σέργιον Μακραϊον έξελέγη μητροπο
λίτης Αίνου κατά φεβρουάριον τού 1807, μετετέθη εις την μητρόπολιν 
Θεσσαλονίκης τώ 1821, καί κατά αυγουστον τού 1823 εις την τής Κυ
ζίκου, άποθανών τόν ιούλιον τού 1831. Σαμουήλ ό Κύπριος, ό μητροπο * 
λίτης πρώην Μεσημβρίας, μαρτυρεί περί τού Ματθαίου δτι «καί ει μή έδί- 
δασκεν, ήν τής αρετής σιωπώσα διδασκαλία»' τούτου δ’ ένεκα πολλής άπή- 
λαυεν εύλαβείας καί τιμής παρά ταίς ήγεμονικαίς οικογενείαις Καλλιμαχών- 
καί Μαυρογενών. ΙΙερί Ματθαίου καί τών συγγραμμάτων αύτοΰ καί των 
έν Αίνω καί Έπιβάταις σχολείων βλέπε τά τού Μ. Ί, Γεδεών «Χρονικά 
τής πατριαρχικής ακαδημίας» (σελ. 205 - 7 ) .

Τον Χαλκηδόνος Ζαχαρίαν, πρότερον μητροπολίτην Βερροίας (τής 
μακεδονικής), έγνώρισεν ήμίν ό αείμνηστος Κοσμάς ό Βιζύης, έπί τφ κατά 
μάϊον 1834 θανάτω αύτοΰ. ’Από συγχρόνων μαρτυριών γινώσκομεν δτι, 
τόν Ζαχαρίαν, μετά τών μητροπολιτών Νίκαιας Ιωσήφ, Ίωαννίνων Βενια-
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<μίν, καί Υαρίσσης Μελετίου, καί τοΰ τότε πρωτοσυγκέλλου Μελετίου Πάγ
καλου, άπέστειλε τω 182<S, κατ’ άπαίτησιν της Ύψ. Πύλης, ό πατριάρχης 
’Αγαθάγγελος πρός τον apxt άφικόμενον είς Ελλάδα Καποδίστριαν, φα- 
νερώς δέ προς τούς κληρικού; καί προύχοντας, προτρεπόμενος έγγράφως 
προς συμβιβασμόν μετά των τούρκων. Ή  τερατώδης προτροπή δικαίως 
άπερβίφθη, καί οι αρχιερείς έπέστρεψαν είς ΚΠολιν. Τότε δέ, δαπάναις ίδίαις, 
έξετύπωσεν ο Ζαχαρίας, τύποις δε-Κάστρο, εν ΚΙΙόλει, την Ακολουθίαν 
τοΰ αγίου Ευθυμίου μητροπολίτου Σάρδεων τοΰ όμολογητοΰ. Κατά ίούλιον 
τοΰ 1 S31 διετυπώθη άςίωσις τής τουρκικής κυβερνήσεως δπως ό Ζαχαρίας 
έςορισθή είς "Αγιον ’Όρος, άλλ’ αδύνατον έγένετό μοι ’να μάθω εί μετέβη 
τότε, καί εϊπερ έμεινεν έν τή μονή τοΰ Βατοπεδίου, τόπω δήθεν ύπερο- 
;ρίας αύτοΰ.

Τον Δέρκων Ιερεμίαν ώς άνδρα χρήσιμον έμάθομεν από τής «,τερί νή
σου Κάλυμνου» διατριβής 'έν τή σελ. 518 ΪΒ' τόμου τής «ΊΙ'-νδώρας») 
υπό Ίπποκράτους Δ. Ταυλαρίου, μετ’ αύτόν οέ, από τίνος σημειώσεως περί 
των μητροπολιτών Βιζύης έκδοθείσης ύπό Ίω . Κηπουρίδου έν «Έκκλησ.
’ Αλήθεια» (τόμου Γ ' σελ. 416), δπου μανθάνομεν έξ έπιγράμματός τίνος 
ότι, κατά Ιανουάριον τοΰ 1820, συνεπληρώθη ή κατασκευή τοΰ μέτοχέ- 
τεύσαντος είς τήν πόλιν Μήδειαν ύδωρ υδραγωγείου, φροντίδι καί έπιστα- 
σία τοΰ Ιερεμίου τούτου, μητροπολίτου Βιζύης διατελέσαντος από μαρ- 
τίου 1819 μέχρι; άπριλίου 1821, δτε μετετέθη είς τήν μητρόπολιν Δέρ
κων. Έπαύθη τω 1824 ύπό τοΰ πατριάρχου Χρύσανθού τοΰ από Σερρών, 
δήθεν ώς ζημιώσας ή κλέψας τό έθνικόν ταμειον, πράγματι δέ διότι, καθά 
μοί διηγήθησαν γέροντες φαναριώται, προ τής έκλογής τοΰ πατριάρχου 
Ανθίμου Γ', διαθρυλληθέντος, έν ιδιωτικαίς συσκέψεσι, τοΰ ονόματος τοΰ 
Χρύσανθού Σερρών, ώς πατριάρχου καταλλήλου, 6 Δέρκων 'Ιερεμίας έτόλ- 
μησε ’να είπη «διατί ’να γίνη πατριάρχης ό βούλγαρος; δεν έλειψαν οι 
γραικοί»- (Βούλγαρον δ’ έλεγον καί τότε καί κατόπι τόν Χρύσανθον, δς έδεί- 
χθη τότε [Βούλγαρος άγριος καί ώμος, έξόριστον άποστείλας είς τήν μονήν 
Σουμελά, πρώτον, είτα δ’ είς 'Ιεροσόλυμα, τφ 1825, τόν 'Ιερεμίαν, άποθα- 
νόντα έν τή Αγία ΙΤόλει. (Βλ. έγγραφα πατριαρχικά καί συνοδικά περί 
τοΰ βουλγαρικού ζητήματος· έν ΚΠ, 1908, προλεγομένων τοΰ Μ. Γεδεών 
σελ. ογ'— τοΰ αύτοΰ «Πατριαρχικής 'Ιστορίας Μνημεία» (1821 — 42), έν 
Άθήναις, 1922, σελ. 11).

Λοιπόν, ές υπάλληλοι κληρικοί τοΰ μητροπολίτου Ήρακλείας Μελετίου, 
διοικήσαντες σπουδαίας έκκλησιαστικάς έπαρχίας, ών οι τέσσαρες, ’Ιγνά
τιος, Ματθαίος, Ιερεμίας καί Κοσμάς έπαρχίας θρακικάς από τοΰ 1803 
μέχρι τοΰ 183L ώς διάκονοι, πρωτοσύγκελλοι, καί μητροπολίται, διαπρέ- 
ψαντες έπί συνέσει πολιτική «έπάνω ’ςτά δεινά»— κατά τήν λέξιν των πα
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τέρων καί πάππων ήμών — εν νυξί καταόιώξεως ζοφεράς ή φωτεινής, σώ - 
σαντες έλληνας πιστούς, εις τον Θεόν των πατέρων ήμών πιστεύοντας, καί 
τήν των δεινών λώφησιν από του θεόθεν εστεμμένου, δυνατού τότε, προ
στάτου τής ορθοδοξίας άπεκδεχόμενοι, καί οι εξ, καί όσοι τούτοις όμοιοι,, 
δεικνύουσι καί τήν πολιτικήν εμπειρίαν καί σύνεσιν καί τήν φιλογένειαν 
των «γερόντων» καί προστατών αυτών. Είργάζοντο παρ’ έκείνοις έτη πολλά. 
ή ολίγα, μαθήματα διοικητικής, ούτως είπεΐν, έκπαιδεύσεως άπό τού παρα
δείγματος εκείνων άρυόμενοι. Προ εξήντα, προ έβδομήντα, προ όγδοήκοντα 
ετών, άς είπωμεν καί ένενήκοντα, διέπρεψαν ή έπ’ εύσεβεία ή επί διοικη
τική εμπειρία Μελέτιος Γ ' ο Πάγκαλος, καί "Ανθιμος ΣΤ' ό Κουταλια- 
νός, ή επί ήσύχω ζωή, ώς Κύριλλος Ζ' ό άπό Άμασείας- καί υπήρξαν- 
οί μεν ούο πρώτοι πρωτοσύγκελλοι, διάκονος δ’ ό τρίτος τού πατριάρχου- 
Άγαθαγγέλου (1826— 30)' διάκονοι δ’ αύτού μορφωθέντες ύπ’ αυτόν έχρη- 
μάτισαν ό Μιτυλήνης Μελέτιος, ό Χίου Γρηγόριος, ό Μεθύμνης Ιάκωβος,, 
ό Βόσνης ’Ιγνάτιος, καί ό Προύσης Κωνστάντιος. Τοιουτοτρόπως τά γρα
φεία τών «γερόντων» έγίνοντο σχολεία διοικητικής εμπειρίας, τόσψ χρη
σίμου κατά τούς χρόνους εκείνους τούς προ τής διαλαλιάς τού χάτ-ι σερίφ 
τού Γκίούλχανέ. Τότε καί τό παράδειγμα τής εύσεβείας καί φιλογενείας 
τού άειμνήστου Κοσμά τού Βιζύης καί Μήδειας επέόρασεν επί τού μαθητού- 
αύτού Σωφρονίου, δεκαοκταετίάν έργασθέντος παρ’ αύτώ, καί εν Χίω καί έν 
Άμασεία κατόπι προστατεύσαντος καί έκπαιδεύσαντος τον έκ Χίου κληρι
κόν Κωνσταντίνον Βαλλιάδην, τόν από τού 1897 — 1901 πατριάρχην όια- 
τελέσαντα Κωνσταντινοπόλεως.

Τήν ευγνωμοσύνην καί τόν σεβασμόν τών νεωτέρων προς τούς πρεσβυ- 
τέοους καί «γέροντας» αυτών ποικιλοτρόπως έξεδήλουν, κατά τό πλείστον,. 
οί εύεργετηθέντες, ώς επραξεν ό Σωφρόνιος εις τόν λόγον επί τώ Κοσμά. 
Θά μείνη καί αύτός ενταύθα καί αί έπιστολαι «κειμήλια έσθλά καί νέοισι. 
χρήσιμα».

Άθήναι, άπρίλιος του 1928

ό μέγας χαρτοφύλαξ 
ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩ ΓΕΔΕΩΝ-
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