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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ή εκκλησιαστική 'Ιστορία τής μεγάλης αυτής 
Εκκλησίας δεν εγράφη ακόμη. Ό Γ. Λαμπουσιάδης, 
ό ειδικός ερευνητής, καίτοι πολλάκις εξήγγειλε τήν 
εκδοσιν των κατά τήν Εκκλησίαν Άδριανουπόλεως, 
δεν προέφθασε να πραγματοποιήση τήν πρόθεσίν του.

Ή θρησκευτική κατάστασις κατά τούς πρώ
τους μ. X. αιώνας. Ή πόλις αυτή, κείμενη επί εξαι
ρετικής δέσεως τής όδοΰ τής ενοΰσης τήν ’Ανατολήν 
καί τήν Κωνσταντινοΰπολιν προς τό Βελιγράδιον καί 
τήν Δΰσιν, κατελήφθη υπό των Ρωμαίων κατά τό 
πρώτον ήμισυ του α' αιώνος καί τφ 46 π. X. κατέ
στη Ρωμαϊκή επαρχία. Έκτοτε ήρχισε να άκμάζη, 
μέχρις δτου ό φίλος τής ’Ανατολής αυτοκράτωρ ’Α- 
δριανός. κατά τάς άρχάς τοΰ β' μ. X. αιώνος άνεκαί- 
νισέ τήν πόλιν καί παρεχώρησεν αυτή τό πολίτευμα 
τών ελληνικών πολιτειών. Χαρακτηριστικόν είναι 
ότι, ενφ αϊ πόλεις εΐχον ελληνικόν χαρακτήρα, ή 
ύπαιθρος χώρα διετήρει τον ίδιον αυτής θρφκικόν 
χαρακτήρα. Καί τοΰτο ήτο σημαντικόν διά τήν διά- 
δοσιν τοΰ Χριστιανισμού. Έκ διασωθεισών επιγρα
φών νομισμάτων καί αναγλύφων, ελάχιστων άτυχώς, 
πληροφορούμεθα, ότι ελατρεύοντο εκεί ό ’Ασκληπιός 
(δι όν υπήρχε καί Άσκληπιεΐον), ή 'Υγίεια, δ Ζευς, 
ή "Ηρα, ό ’Απόλλων, ή ’Άρτεμις, ό 'Ερμής, ή Δη- 
μήτηρ, ό Ηρακλής καί αϊ Χάριτες. Τινές τούτων 
άπετέλουν ίσως απλήν μεταμόρφωσιν τοπικών θεο
τήτων. Άλλ’ εκτός τούτων ελατρεύοντο καί τα στοι
χεία τής φύσεως. Άτυχώς, τα μετά τήν αλωσιν τής 
πόλεως υπό τών Τούρκων άνεγερθέντα περίφημα μου
σουλμανικά τεμένη συνετέλεσαν εις τήν εξαφάνισιν 
τών αρχαιοτήτων αυτής. Είναι όμως εξ άλλου γνω
στόν, ότι κατά τους ΰπ’ δψιν χρόνους επεκράτει εν 
Θρόίκη αληθής θρησκοληψία. ’Εκεί ύπήρχον πολυά
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ριθμα μικρά ιερά πλήρη αναθημάτων, ένθα ετελοΰν- 
το εκάστοτε οργιαστικά! τελείαί. Προς αύτάς συνδέε
ται στενώτατά ή λατρεία του Διονύσου, του οποίου 
πιθανώτατα υπήρχε και μαντείαν. Άλλα και ή λα
τρεία τής Κυβέλης («μεγάλης μητρός»), του Άρεως, 
τής Αθήνας καί τής Αφροδίτης φαίνεται ικανόν 
διαδραματίζουσα μέρος εις την θρησκευτικήν ζωήν 
τής μεικτής αυτής χώρας. Ό Cummont (II, 521) 
πληροφορεί ημάς περί τής λατρείας τοΰ Μίθρα, άλ
λοι δε περί τής λατρείας τοΰ Σεράπιδος καί τής ’Ίσι- 
δος, δηλαδή των λατρειών εκείνων, αΐτινες έξορμή- 
σασαι εκ τής Ανατολής κατέκτησαν κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους τάς ελληνικός χώρας καί εν μέρει 
τήν Δύσιν.

Διάδοσις καί έπικράτησις του Χριστιανι
σμού. Έκ τούτων καθίσταται πρόδηλον, ότι ή διά- 
δοσις καί έπικράτησις τοΰ Χριστιανισμού εις τήν 
χώραν ταΰτην καί τήν από τοΰ Διοκλητιανοΰ πρω
τεύουσαν της Άδριανοΰπολιν άπέβαινε δυσχερής, 
διότι καί ή χώρα δεν ήτο καθαρώς ελληνική, αφού ή 
ελληνική γλώσσα δεν ήτο διαδεδομένη εις τήν ύ
παιθρον, άλλα μόνον εις τάς άνωτέρας τάξεις τοΰ 
λαού (Rostovtzeff, Geselschaft und Wirtschaft in 
Römischen Kaiserreich,II,63), καί ή θρησκευτικότης 
τών Θρακών ήτο αρκούντως ισχυρά, ώς συνδεδεμένη 
προς τάς αρχαίας θρησκείας καί τήν δύναμιν τής πα- 
ραδόσεως.Ή περί Ήρωδίωνος καί Έπαφροδίτου πα- 
ράδοσις, καθ’ ήν ούτος (ών εις τών 70 μαθητών τοΰ 
Κυρίου) εκήρυξεν εν Άδριανουπόλει,δέον να γίνη δε
κτή μετ’ επιφυλάξεων, καθ’ δσον συνδέεται προς τήν 
θεωρίαν περί διαιρέσεως τής οικουμένης εις τομείς, 
εΐς οΰς έδει άπαραιτήτως να εκήρυξε τον Χριστιανι
σμόν εις τών αποστόλων συμφώνως προς τήν επιταγήν 
τοΰ τέλους τοΰ κατά Ματθαίον ευαγγελίου (28, 19). 
Ή διάδοσις τοΰ Χριστιανισμού εγένετο λοιπόν βραδύ
τατα διά τής επικοινωνίας προς τήν’Ανατολικήν Μα
κεδονίαν καί Δ. Θράκην (σημερινήν), εις ήν ύπήρχεν 
ήδη περί τά μέσα τοΰ β' αίώνος ή Εκκλησία τών Φι
λίππων ίκανώς ώργανωμένη (επιστολή Πολυκάρπου 
επισκόπου Σμύρνης). Πάντως είναι γνωστόν ότι κατά 
τον β' καί γ' αιώνα υπήρχαν πολλαί εκκλησίαι εν
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Θρόίκτι, αλλ’ ολίγοι χριστιανοί (Βιζΰη κλπ.), οι όποιοι 
ίσως περί τα τέλη τοΰ γ’ αίώνος ν’ απέκτησαν επι
σκόπους. Κατά τάς ύπαρχούσας δέ ενδείξεις περί 
αρχάς τοΰ δ' αίώνος ή Θράκη ήτο κατά τό ημισυ 
καί πλέον χριστιανική (Harnack). Έξ αξιόπιστων 
ειδήσεων μαρτυρολογίων έπιβεβαιοϋται τοΰτο καί 
μάλιστα (Μαρτυρολόγιον Συριακόν «Passio Philippi 
καί Ruvinart σελ. 439, Θεοδώρητου Έκκλ. 'Ιστο
ρία Β' 15), ότι εν Άδριανουπόλει καί εν άλλαις πό- 
λεσι τής Θράκης ύπήρχον αρκετοί · χριστιανοί προ 
τοΰ 325 (Ευσεβίου, Βίος Κωνσταντίνου Δ' 43) ' εις 
τοΰτο ασφαλώς συνέβαλον εν μέρει οΐ χριστιανοί τών 
ρωμαϊκών λεγεώνων, κατά δε τον γ' αιώνα καί ή 
ιεραποστολική δράσις τών εκκλησιών τοΰ Ίλλυρικοΰ. 
Ή Εκκλησία εορτάζει τήν 1 Σεπτεμβρίου τήν μνή
μην τοΰ διακόνου Άμμων, διδασκάλου τοΰ Χριστια
νισμοί εν Άδριανουπόλει, καταδικασθέντοςε!ς θάνα
τον μετά 40 παρθένων, διότι δεν ήθελον νά θυσιά
σουν εις τα είδωλα (Συναξαριστής Νικοδήμου Α' 5) 
Ό πρώτος επίσκοπος τον όποιον γνωρίζομεν είναι 
6 Εύτρόπιος, ζήσας κατά τούς χρόνους τοΰ Μ. Κων
σταντίνου. Οΰτος υπήρξε φίλος τοΰ Μ. ’Αθανασίου 
(’Αθανασίου, Προς μοναχούς σελ. 346) καί ένεκα τής 
εμμονής αυτοί εις την πίστιν τής Νίκαιας εξωρίσθη 
ως καί ό Ευστάθιος ό ’Αντιόχειας μετά το 330 εις Ιλ
λυρίαν. Πιθανώς άμεσος αυτοί διάδοχος ύπήρξεν έτε
ρος τής ^Ορθοδοξίας πρόμαχος,ό Λοΰκιος,επίσης φίλος 
τοΰ Μ. Αθανασίου. Ο επίσκοπος ούτος, απομακρυν
θείς βιαιως τής Εκκλησίας του, ήναγκάσθη νά μεταβή 
εις Ρώμην, όπου κατά τό 341 συνεκροτήθη σύνοδος, 
ήτις εδικαίωσε τον’Αθανάσιον καί τούς άλλους επισκό
πους, μεταξύ τών οποίων καί τον Λοΰκιον. Ένεκα 
τής συγκροτήσεως τής εν Σαρδική συνόδου κατά το 
342]343 ό Μ.’Αθανάσιος επεσκέφθη τήν Άδριανού 
πολιν και παρέχει ήμίν πολύτιμον πληροφορίαν μαρ
τυρούσαν, οτι ή Ορθοδοξία υπήρξε βαθύτατα έρρι- 
ζωμένη εις την εκεί χριστιανικήν κοινότητα. Ούτως 
«επει γαρ ουκ ,η'&ελησαν οΐ εν ’Αδριανουπόλει (τοΐς 
περί τον Ευσέβιον αίρετικοΐς) κοινοονησαι, ώς φυ- 
γονοιν από της συνόδου καί ϋπενϋύνοίς γενομένοις, 
ανηνεγκον βασιλεΐ Κωνσταντίω και πεποιήκασι από



τής εκεί Φάβρικος (τοποθεσίας ονομαζόμενης σήμερον 
Στα μπολ—γιαλού) δέκα λαϊκών αποτμηϋήναι τάς 
κεψαλάς... Και τούτων τά μνήματα προ τής πόλεως 
εστι, απερ παρερχόμενοι και ημείς εωράκαμεν είναι» 
(’Αθανασίου, Περί τής συνόδου,κεφ. 25 καί ’Απολογία 
προς Κωνστάντιον, κεφ. 4). "Ο Λαμπουσιάδης επιβε- 
βαιοΐ τήν ΰπαρξιν των τάφων τούτων («Θρςικικών με
λετών» τόμ. Α' σελ. 17). Κατά τήν σύνοδον τής Σαρδι- 
κής δ Λούκιος, ως οπαδός τοϋ ’Αθανασίου, εθεωρήθη 
ως εγκληματίας υπό των άποχωρησάντων τής συνόδου 
ταΰτης Εύσεβιανών επισκόπων, οΐτινες συνεκρότησαν 
ιδίαν σύνοδον εν Φιλιππουπόλει (Σωκρ. Β' 15, ’Α
θανασίου ε. α. κεφ. 4). Ή σύνοδος τής Σαρδικής 
άποκατέστησε τούς ορθοδόξους εις τούς θρόνους των, 
άλλα τούτο επετεύχθη μόνον κατόπιν επεμβάσεως 
τού Κώνσταντος (346 ;). Άλλ’ ό ιιετ’ ολίγον επελθών 
θάνατος τού ύποστηρικτοΰ των ’Ορθοδόξων Κών
σταντος συνετέλεσεν εις τήν εκ μέρους τού αδελφού 
του εν ’Ανατολή (τφ 356) εναρξιν νέων κατά τών ’Ορ
θοδόξων διωγμών, κατά τούς οποίους καί δ Λούκιος 
άπέθανε σιδηροδέσμιος εν τή φυλακή.

Τούτου πιθανότατα διάδοχος εγένετο δ Φίλιππος, 
άκμάσας κατά τούς χρόνους τού Ίουλιανοΰ τού Πα
ραβάτου, δτε ή Εκκλησία Άδριανουπόλεως έσχεν ως 
μάρτυρας τούς Ευσέβιον Σευήρον και 'Ερμάν, ιερείς, 
μετά τού επισκόπου αυτών Φιλίππου. Κατά τούς 
μετά ταύτα χρόνους άναφέρεται επίσκοπος τής πό
λεως δ άρειανός Τηλέμαχος, καταδικασθείς κατά τό 
375 ως αιρετικός. Ή τύχη τής χριστιανικής ’Εκκλη
σίας τής ’Αδριανουπόλεως κατά τούς χρόνους τού
τους υπήρξε δεινή, διότι οι Γότθοι, οι όποιοι ήσαν 
οπαδοί τού Άρείου, κατέκλυσαν τήν Θράκην καί κα
τέλαβαν τήν Άδριανούπολιν. Ό αύτοκράτωρ όμως 
Ούάλης κατόρθωσε τφ 378 νά άπελευθερόση τήν 
πόλιν. Κατά τον δ' αιώνα εγεννήθη εν Θράκη ή αΐ- 
ρεσις τών Κολλνριδιανών, οΐτινες άποδίδοντες θείαν 
λατρείαν εις τήν Παρθένον Μαρίαν διέδωσαν διά 
γυναικών τάς δοξασίας των ταύτας εις τήν ’Αραβίαν 
(Έπιφ. Περί αίρέσ 77, 257 καί κεφ. 78, 73 καί 79, 
1). ’Από τού τέλους τού δ' αΐώνος άναδεικνύεται ή 
Άδριανούπολις εκκλησιαστικός, διότι πολιτικός εΐ-



χεν ήδη άναδειχθή ως πρωτεύουσα τής επαρχίας Αί- 
μιμόντου από των χρόνων του αύτοκράτορος Διο- 
κλητιανοΰ. Ό μητροπολίτης Άδριανουπόλεως κατέ
λαβε κατά τα τέλη τοΰ δ' αίώνος και τάς άρχάς 
τοΰ ε' τοιούτου, δτε καί ύπήχθη υπό τον Κων
σταντινουπόλεως, την 27ην θέσιν εν τη «τάξει προ· 
καθεδρίας», ήτοι μεταξύ τοΰ Ρόδου καί τοΰ Φιλιπ- 
πουπόλεως, άναδειχθείς οΰτω τρίτος κατά τάξιν μη
τροπολίτης της διοικήσεως τής Θράκης, ήτις ύπήγε- 
το εις τό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν Κράτος. Τούτου ει- 
χον προηγηθή οι μητροπολΐται Ήρακλείας καί Τραϊ- 
ανουπόλεως (3ος καί 25ος). Κατά τούς χρόνους τού
τους ήκμασεν ό μητροπολίτης ’Αδριανουπόλεως Άμ
μων ό Αιγύπτιος. Οΰτος μετέσχε τής εν Κωνσταντι- 
νουπόλει τοπικής συνόδου τώ 394 επί Άρκαδίου. 
Ή κατά τα μέσα τοΰ ε' αίώνος άνάδειξις δύο νέων 
μητροπόλεων, τής Νίκαιας (ως 8ης) καί Χαλκηδόνας 
(ως 9ης), συνετέλεσεν εις τον κατά δύο βαθμίδας 
υποβιβασμόν τής Άδριανουπόλεως. Αυτή κατέρχε
ται επί ’Ιουστινιανού εις την 31ην θέσιν, ενεκα τής 
άναδείξεως τής Μωκησοΰ ως 26ης καί τής Φάσιδος 
ως 27ης. Την θέσιν ταύτην φαίνεται διατηρήσασα 
μέχρι των αρχών τοΰ η' αίώνος. Τό τακτικόν τοΰ Έ- 
πιφανίου, αντιπροσώπευαν την «τάξιν» καί την κατά- 
στασιν τών εκκλησιών τών ύπαγομένων εις τό Οι
κουμενικόν Πατριαρχεΐον κατά τάς άρχάς τοΰ ζ' αίώ
νος, μνημονεύει τάς εξής επίσκοπός ύπαγομένας εις 
την επαρχίαν Αίμιμόντου : «μητρόπολις Άόριανον
εχει ϋπ αυτήν πόλεις ήτοι επίσκοπός ε’, οΐον Με
σημβρίας, Σωζοπόλεως, Πλουτινουπόλεως, Άναστα- 
σιονπόλεως και Τζωΐδων». Έκ τών πρακτικών τών 
συνόδων έπιβεβαιοΰται ή ΰπαρξις τών επισκοπών 
τούτων. Περί τών χριστιανικών μνημείων τής πρώ
της περιόδου ούδεν σχεδόν γνωρίζομεν. Ό Γ. Λαμ- 
πάκης γράφων περί τοΰ ναού τής Άδριανουπόλεως 
πληροφορεί, δτι όπισθεν τοΰ ιερού βήματος εσώζετο 
λείψανον μαρμάρινον τοΰ ε' αίώνος, δ επισκοπικός 
θρόνος τοΰ μητροπολίτου (Δελτ. τής Χριστ.Άρχ.Έται- 
ρείας Α', 1911, σελ. 8), άνήκων εις παλαιοχρ. ναόν.

Κυρίως Βυζαντινοί χρόνοι (ηΖ —ιδ' αιώνες). 
Ή τύχη τής μεσαιωνικής Εκκλησίας τής Άδριανου-



πόλεως δεν ΰπήρξεν ολιγώτερον περιπετειώδης, διότι 
κατά την περίοδον ταΰτην ενεφανίσθησαν οι Βούλ
γαροι ώς πολιτική καί στρατιωτική δΰναμις εν τη 
Βαλκανική. Ό άγων προς ενίσχυσιν τής Θράκης καί 
επί τοΰ εκκλησιαστικού πεδίου, διά τής ίδρΰσεως 
νέων επισκοπών καί αρχιεπισκοπών, ΰπήρξεν αρκετά 
έντονος. Ούτως εν τφ περιφήμψ τακτικ'φ τοΰ παρι
σινού κωδικός 1555 Α' εμφανίζεται ή Άδριανούπο- 
λις ώς 35η καί 36η μητρόπολις. ·Ό υποβιβασμός οφεί
λεται εις τούς αυτούς λόγους, οΰς εΐδομεν ανωτέρω. 
Έδώ δμως παρουσιάζονται δύο επίσκοποί περισσό
τεροι καί αι μεταβολαί είναι μεγαλύτεροι. Έκ των 
παλαιών 5 επισκοπών δεν αναγράφονται 2, ή τής 
Μεσημβρίας, γενομένη «αυτοκέφαλος αρχιεπισκοπή» 
μετά τό 610 ως «πρωτόθρονος» επισκοπή τής Άδρι- 
ανουπόλεως, καί ή τής Άναστασιουπόλεως, ίσως εξα- 
φανισθεΐσα εκκλησιαστικώς ένεκα των επιδρομών. 
Ή εφεξής αναγραφή τής τελευταίας ταύτης εις μόνα 
τά τακτικά τοΰ θ' αίώνος δεν έχει σημασίαν, διότι 
ταΰτα άποτελοΰσιν απλήν αντιγραφήν μετά προσθη
κών τών «Notitia» τοΰ ζ' αίώνος. Ή τάξις τών ε
πισκοπών τοΰ παρισινού κωδικός δεν άλλάσσει, αλλά 
προστίθενται κατά σειράν αι εξής νέαι επίσκοποί : 
δ' Δεβελτοΰ, ε' Νίκαιας, ς' Προβάτου καί ζ' Βουλ- 
γαροφύγου. Τήν ύπαρξιν τών επισκοπών τούτων 
κατά τούς εφεξής χρόνους επιβεβαιοΰσιν ευτυχώς αι 
σχετικοί πηγαί. Ούτως ή επισκοπή Δεβελτοΰ ανα
γράφεται όχι μόνον εις τά «Notitia» τοΰ Λέοντας 
τοΰ Σοφού κατά τον ι' αιώνα, αλλά καί εις τά τοΰ 
τέλους τοΰ ι' καί μέχρι τοΰ τέλους τοΰ ιγ' αίώνος. Ή 
επισκοπή Νίκαιας ή Νίκης (Σωκρ. 4,12), προαχθεΐ- 
σα κατά τάς άρχάς τοΰ ι' αίώνος εις αύτοκέφαλον 
αρχιεπισκοπήν, διετηρήθη μέχρι τής κατακτήσεως 
τής Θράκης υπό τών Τούρκων εν αρχή τοΰ ιδ' αίώ
νος (Τεροκλέους Συνέκδημος Not. 2,96.10,106 καί 
11,128.—Λαμπουσιάδου Α' 39 εξ). Τήν επισκοπήν 
Προβάτου άνευρίσκομεν εφεξής καί μέχρι τοΰ τέλους 
τοΰ ιγ' αίώνος. Τό αυτό ισχύει καί διά τήν τελευ- 
ταίαν επισκοπήν Βουλγαροφύγου, επί τουρκοκρα
τίας Βαβά-Έσκί, τοΰ οποίου επίσκοπος παρέστη εις 
τήν Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον. Αι ανωτέρω σημαν-



τικώταται διά την Εκκλησίαν Άδριανουπόλεως μαρ- 
τυρίαι τοΰ παρισινού κωδικός τότε μόνον είναι δυ
νατόν να εκτιμήσουν, δταν ληφθή ύπ’ δψιν ότι άπα- 
ξάπαντα τά τακτικά τού θ' αίώνος άγνοοΰσι πάσας 
τάς εν τη «τάξει, προκαθεδρίας» γενομένας μεταβολάς 
από των χρόνων τού Λέοντος τού Ίσαύρου καί εφε
ξής. Ή συμφωνία δε εν τοΰτφ τού κωδικός προς τά 
Πρακτικά τής Ζ' Οικουμενικής Συνόδου είναι αξιο
σημείωτος. Ούτως Βχομεν εκτός τού Μανουήλ ή Εμ
μανουήλ μητροπολίτου Άδριανουπόλεως, μετασχόν- 
τος καί συμφωνήσαντος εις τήν άναστήλωσιν των 
εικόνων, τούς επισκόπους Ευστράτιον Δεβελτοΰ, Ευ
θύμιον Σωζοπόλεως, Θεοδόσιον (Θεόδωρον ;) Βουλ- 
γαροφύγου, Γεώργιον Πλουτινουπόλεως (Mansi 
12, 1094 καί 994, 13, 149 κ. ά.). Αί μεταβολαί αί 
γενόμεναι εν Θράκη συνεπείς» των επιδρομών των 
Βουλγάρων συνετελέσθησαν μετά τό 679, πιθανό
τατα δε εν αρχή τής βασιλείας τού Λέοντος (717— 
741), δ στις ύπήρξεν εκ των μεγάλων μεταρρυθμι
στών αΰτοκρατόρων τού Βυζαντίου. Οΰτω διά τών 
ανωτέρω νέων παρατηρήσεων ενισχύεται ή ιστορικό- 
της τού παρισινού τακτικού καί ταυτοχρόνως Ιπιβε- 
βαιούνται αί υποθέσεις τού Λαμπουσιάδου, (Περί 
τής επισκοπής Τζωΐδων βλ. Λαμπουσιάδου έ. ά. σ. 
36), τού οποίου αι παρατηρήσεις κατ’ αρχήν είναι 
ορθαί, καίτοι οΰτος αγνοεί , τό παρισινόν τακτικόν. 
Κατά τά ανωτέρω, αί άναγραφαί τού θ' αίώνος ού- 
δεμίαν εχουσι σημασίαν διά τήν εκκλησιαστικήν ιστο
ρίαν τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως.

Ή Εκκλησία Άδριανουπόλεως ύπέστη μεγάλην 
δοκιμασίαν κατά τό 813, οτε οί Βούλγαροι υπό τον 
Κροΰμμον επέδραμον καί εκυρίευσαν τήν πόλιν. Ό 
μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Μανουήλ εμαρτύρη- 
σε τότε μετ’ άλλων («Θρακικά δ', 68). Ή Εκκλησία 
εορτάζει τήν 22αν Φεβρουάριου τήν μνήμην του ως 
καί τών Γεωργίου καί Πέτρου επισκόπων καί Λέον
τος Στρατηγού, Λέοντος Νίκαιας καί 377 άλλων 
ύποστάντων φρικιά μαρτύρια υπό τών Βουλγάρων. 
Ή κατοχή τής Άδριανουπόλεως υπήρξε τότε βρα
χεία ως καί αί μεταγενέστεροι τού 914 καί 923 επί 
τσάρου Συμεών. Τούτο άλλως τε επικυροΰται εκ τών



τακτικών καί των πρακτικών των Συνόδων.
AÎ άναγραφαί τοϋ Λέοντας τοϋ 7 ' και τοΰ υίοΰ 

αύτοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου (911 καί 
προ τοΰ 959 ή δεύτερα) φέρουν την Άδριανούπο- 
λιν ως 40ην μητρόπολιν αντί 35ης, με 11 όμως επί
σκοπός. Ό υποβιβασμός οΰτος προήλθε κυρίως εκ 
τής ύψώσεως των μητροπόλεων τής Ελλάδος εις 
ύψηλάς σχετικώς -θέσεις, ένεκα τής αΰξοΰσης προσο
χής τοϋ Βυζαντίου πρός την κυρίως Ελλάδα. Εις 
τον κατάλογον των επισκοπών επήλθον σημαντικά! με- 
ταβολαί.Άντι τής έπισκοπήςΠλουτινουπόλεως,έξαφα- 
νισθείσης,αναγράφεται ήΆγαθουπόλεως,διατηρηθεΙ- 
σα μέχρι τών νεωτάτων χρόνων. Ή επισκοπή Τζωΐδων 
φαίνεται άπολέσασα την σημασίαν της, διότι κατήλ- 
θεν εις την 11ην τελευταίαν -θέσιν. Άντι τής προα- 
χθείσης ε!ς αΰτο,κέφαλον αρχιεπισκοπήν Νίκης, εμ
φανίζονται νέαι επίσκοποί, αί Τραποβιζΰης ή Τρα- 
βιζύης, Καράβου, Βουκέλλου, Σκοπέλου και Βρΰσεως, 
διατηρηθ-εΐσαι μέχρι τέλους τοΰ ιγ' ή τών αρχών τοΰ 
ιδ' αιώνας. Εις τήν έν Ιίωνσταντινουπόλει συγκροτη- 
θεΐσαν περίφημον Σύνοδον τφ 1054, ήτις συνεπλή- 
ρωσε τό σχίσμα και άφώρισε τήν Δυτικήν Εκκλησί
αν, μετέσχε και ό Άδριανουπόλεως Ευσέβιος επικροτή- 
σας πλήρως τα γενόμενα. Τοΰτον διεδέχθη ό αυστη
ρός εν ιή "Ορθοδοξία Νικόλαος ό Β' (άκμάσας κατά 
τα έτη 1081 —1118), δστις ήνάγκασε τον πρφην 
Χαλκηδόνας Λέοντα να άποδοκιμάση ενώπιον συνό
δου εν Κωνσταντινουπόλει επιστολήν αύτοΰ πρός 
τόν Νικόλαον κατά τής προσκυνήσεως τών εικόνων. 
Κατά τους χρόνους τούτους, ήτοι από τοΰ ι' μέχρι 
τών μέσων τοΰ ιγ' αιώνος, ή Άδριανούπολις κατέχει 
τήν 40ήν θέσιν (Not. παρά Parthey No 3, Νείλου 
Δοξαπατρή No 4 και 10). ’Από τοΰ ιβ' δε αιώνος δ 
μητροπολίτης αυτής τιτλοφορείται «ύπέρτιμος καί έ- 
ξαρχος Αίμιμόντου» (Parthey σελ. 134). Αί επισκοπαι 
διειηρήθησαν, δνόματι τουλάχιστον, αΐ αύταί, διότι 
είναι γνωστόν ότι μετά τήν κατάλη-ψιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως υπό τών Φράγκων περιήλθε και ή 
Άδριανούπολις εις χεΐρας τών Λατίνων, οι οποίοι 
αμέσως εγκατέστησαν εκεί μοναχούς, οΐτινες ανίδρυ
σαν αυτόθι μοναστήριον διατηρηθέν επί μακράν. Ή



ανάκτησις τής Κωνσταντινουπόλεως και ή κατάλυσις 
τής Λατινικής αυτοκρατορίας συνετέλεσαν ώστε ό αύ- 
τοκράτωρ ’Ανδρόνικος ό Παλαιολόγος να προβή εις 
άναθεώρησιν τής «τάξεως» (1282—1328), εφ’δσον τό 
κράτος πλέον εΐχεν άπολέσει πλείστας των πόλεων 
αΰτοΰ, καταληφθεισών ύπό των κυριαρχοΰντων τοϋ 
πλείστου μέρους τής Μικρός ’Ασίας Σελτζουκιδών 
Τούρκων. Αί σημαντικοί πόλεις τοΰ μικρού βυζαν
τινοί κράτους, ως ή Άδριανοΰπολις, έδει να κατα
λάβουν την άρμόζουσαν καί εν τοΐς εκκλησιαστικούς 
θέσιν, διότι ήδη είχε πολιτικώς ένισχυθή ή πόλις διά 
των οχυρωμάτων τοΰΜιχαήλΠαλαιολόγου (σχετικήεπι- 
γραφή εν περιοδική) Φιλολογικοί Συλλόγου 27,390). 
Ούτως εις τό σχετικόν τακτικόν (Geizer σελ. 597) 
σημειοίται, δτι «ιβ' δ Άδριανουπόλεως... καί αυτή 
θρόνος μ οΰσαεΐς ιβ' θρόνον προεβιβάσθη» ή ως τα 
Not. 11 καί 12 παρά Parthey «έτιμήθη».’Ήτοι ό Ά- 
δριανουπόλεωςκατέλαβε τήνθέσιν τοϋ Άμασείας,ήτις 
υπεβιβάσθη εις ιε'. Ή τοιαυτη ραγδαία προαγωγή 
ώς καί αί άλλαι δεικνύουν πλέον την σταθεράν προσ- 
ήλωσιν του κράτους προς τα ευρωπαϊκά τμήματα 
αυτοί, ατινα καί θ’ άπετέλουν εφεξής τόκυριώτατον 
αυτοί έρεισμα. Πως κατωρθώθη δμως να παραμε- 
ρισθή ή Άμάσεια; Τοίτο εξηγείται από την ιστο
ρίαν τής πόλεως. Είναι γνωστόν δτι τφ 1174 κατε- 
λήφθη υπό των Σελτζούκων Τούρκων, επί ένα δέ 
αιώνα δεν αναφέρονται μητροπολΐται Άμασείας, 
ήτοι από τοϋ 1197 μέχρι τοί 1317. Επομένως ήτο 
εύκολος ή κατάληψις τής θέσεώς της ύπό άλλης μη- 
τροπόλεως κατά τους ύπ’ δψιν χρόνους. ’Ίσως δεν εί
ναι άσχετα πρός την προαγωγήν ταύτην τα πρόσωπα 
των συγχρόνων πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως, 
ών δ Γερμανός δ Γ' υπήρξε μητροπολίτης Άδρια- 
νουπόλεως. (Γεδεών: Πατριαρχ. πίνακες). Κατά τούς 
χρόνους τούτους ή Άδριανοΰπολις κατέστη αληθής 
κοσμόπολις, διότι ύπήρχεν εν αυτή αρμένική, ιου
δαϊκή καί καθολική κοινότης. Μετ’ ολίγον δμως έπε- 
σεν εις χεΐρας των Τούρκων, τφ 1361.

Εποχή της τουρκοκρατίας. Ή κατάληψις τής 
Άδριανουπόλεως, γενομένη επί τοί μητροπολίτου 
αυτής Πολυκάρπου, αποτελεί διά την πόλιν ταύτην
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απαρχήν νέας ακμής αυτής καί άναδείξεως μεταξύ 
των Εκκλησιών τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Ή Άδριανοΰπολις κατέστη υπό τού Μουράτ τού Α' 
(1361) πρωτεύουσα τού Όσμανικοΰ κράτους, πλεΐ- 
σται δέ εκκλησίαι καί μοναστήρια μετεβλήθησαν εις 
μουσουλμανικά τεμένη. Ή Εκκλησία Άδριανουπό- 
λεως παρά ταύτα διετήρησε τήνθέσιν της εν τή «τά
ξει προκαθεδρίας». Ή κατάστασις αυτή διετηρήθη 
επί μακράν (Not. τών ιε' καί ιζ' αιώνων παρά Geizer, 
σελ. 628, 634 καί 639), άλλα από τού 1453 έπαυσε 
να είναι πρωτεύουσα τού Όσμανικοΰ κράτους, ή δέ 
θέσις των χριστιανών αυτόθι άπέβη κατ’ άρχ,άς τρα
γική, ένεκα τών μεγάλων καταπιέσεων τών Τούρκων. 
Ή Εκκλησία Άδριανουπόλεως προσέφερε τότε άνεκ- 
τιμήτους υπηρεσίας εις τούς χριστιανούς. Οί Τούρκοι, 
οΐτινες ίδρυσαν πάμπολλα τεμένη εν Άδριανουπόλει 
(άναφέρονται 55 μεγάλα καί 26 μικρά), εχρησιμοποί- 
ησαν υλικόν εκ τών βυζαντινών εκκλησιών καί τών 
ρωμαϊκών κτηρίων κατά τήν οίκοδόμησιν τών τεμενών 
τούτων. Περίφημον τέμενος σωζόμενον είναι τού Σε- 
λήμ τού Α', άνεγερθέν εις άνάμνησιν τής καταλή- 
ψεως τής Κύπρου. Τά τεμένη ταύτα καί άλλα τουρ
κικά κτήρια είναι προϊόν τής εξαιρετικής συμπάθειας, 
τήν όποιαν έτρεφον οι σουλτάνοι προς τήν παλαιάν 
πρωτεύουσαν τού τουρκικού κράτους, ή όποια άλλως 
τε ήτο σημαντικός σταθμός τών οδών τών συνδεου- 
σών τάς εν τώ Αΐμω τουρκικός κτήσεις. Ή τοιαύτη 
προς τήν Άδριανούπουλιν πολιτική τών σουλτάνων 
παρουσιάζει αυτήν ως δήθεν ίεράν πόλιν τού μωα
μεθανισμού, άλλα τό τοιοΰτο δεν δύναται να στηρι- 
χθή πλήρως, καθόσον ούδείς χαλίφης ετάφη εν τή 
πόλει ταύτη. Τό επιχείρημα είναι κυρίως εφεύρεσις 
τής διπλωματίας, διότι ασφαλώς περισσότερον ιερά 
ύπήρξεν ή πόλις διά τούς "Ελληνας, οΐτινες άνίδρυ" 
σαν πλήθος ναών μετά τήν μεταφοράν τής τουρκι
κής πρωτευούσης εις Κωνσταντινούπολή. AÎ μετα
βυζαντινοί εκκλησίαι ήσαν άρκεταί, άναφέρονται δέ 
τοιαΰται 9 αξιόλογοι, πλήρεις μνημείων, εντός τής 
πόλεως κατά τά μέσα τού ιθ' αίώνος, ως καί 9 περί
φημα τζαμία (περιοδ. «Πανδώρα» τού 1862 σελ. 108 
καί «Παρνασσού» ιζ' σελ.679 εξ.) εκτός 200(;) ερειπω-
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μενών. ’Από την μεταβυζαντινήν περίοδον προέρχε
ται κα'ιό περικαλλής μητροπολιτικός ναός τής Ά- 
δριανουπόλεως,δστις· παρουσιάζει σπουδαίαν ξυλογλυ
πτικήν διακόσμησινκαι άξιολόγους τοιχογραφίας. Έκ 
των σωζομένων επιγραφών φαίνεται, ότι άνεκαινίσθη 
κατά τον ιζ' αιώνα. («Δελτίον τής Χρ. Άρχαιολ. Ε
ταιρείας» 1911, Ιον τεΰχ. σελ. 8). Έκτος τούτων 
μνημονεύονται (αυτόθι) ως αξιόλογα δ ναός του ’Α
γίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου καί τό παρεκκλήσιον 
τής "Αγίας Παρασκευής. Ή εποχή γενικώς αΰτη εξ 
έπόψεως πνευματικής είναι εξαιρετική διά τήν Εκ
κλησίαν Άδριανουπόλεως, διότι πολλοί λόγιοι κληρι
κοί καί λαϊκοί ύπήρχον εκεί καί σχολή ΐδρϋθη κατά 
τον ιζ' αιώνα επί μητροπολίτου Γαβριήλ. Κατά τον 
ις-' αιώνα μάλιστα άναφέρονται καί θεολογικαί έρι
δες εν αυτή περί παραδείσου καί ψυχής, προερχόμε
νοι όμως εκ κύκλων αμόρφωτων (Γεδεών, «Έκκλ. 
’Αλήθεια», Κ. Δ. σελ. 371 καί· 373)· Κατά τον ιζ' 
αιώνα ή Άδριανοΰπολις διατηρούσα τήν ιβ' θέσιν 
της είχε μόνον μίαν επισκοπήν, τής Άγαθουπό- 
λεως, διότι ή τής Σωζοπόλεως είχε γίνει μητρόπολις 
(Geizer, σελ. 628, 634, 631 καί 640). Εις τό «Συν
ταγμάτων» τοϋ Χρυσάνθου, Πατριάρχου "Ιεροσολύ
μων (Ένετία 1778 σελ. 72), συνταχθέν εν αρχή τοϋ 
ιη' αΐώνος, φέρεται ή Άδριανοϋπουλις ώς ια' τή τά
ξει χάρις εις τόν υποβιβασμόν της Φιλαδέλφειας, τής 
οποία ή έδρα οπό τοϋ τέλους τοϋ iç' αΐώνος είχε 
μεταφερθή εις Ένετίαν. ’Επισκοπήν είχε τήν αυτήν. 
’Από τοϋ ιη' αΐώνος καί εξής τό ήμισυ καί πλέον 
τοϋ πληθυσμοΰ ήτο χριστιανικόν καί υπήρχε καί κα
θολική εκκλησία αυτόθι. Οι ’Ιουδαίοι εΐχον 10 συν- 
αγωγάς. Οι "Έλληνες, άνερχόμενοι εις 45 περίπου 
χιλιάδας, εΐχον πυκνά σχολεία, μνημονεύεται δε καί 
αξιόλογος φιλανθρωπική δρασις τής ’Εκκλησίας Ά- 
δριανουπόλεως κατά τά τέλη τοϋ ιη' αΐώνος επί μη
τροπολίτου Κυρίλλου («Πανδώρα» 1862 τόμ. 13). 
Κατά τάς άρχάς τοϋ ιθ' αΐώνος Ινεφανίσθη εκεί αΐ- 
ρεσίς τις τοϋ ΓΙαντελεήμονος, άναχωρητοΰ εξ "Αγίου 
’Όρους, δστις παρεξηγών τήν "Αγίαν Γραφήν επέ- 
βαλλεν εΐς τους οπαδούς του συχνήν μετάληψιν τών 
μυστηρίων άνίπτοις χερσί καί άνευ λειτουργίας καί



έθιμα εν γένει άντιτιθέμενα εις την ορθόδοξον πα- 
ράδοσιν. Κατά των «θεοφώτιστων» τούτων ή «Κολυ- 
βάδων» λεγομένων (άγνωστος ό λόγος τής ονομασίας 
ταΰτης) συνεκροτήθη σύνοδος τφ 1807 επί μητροπο
λίτου Γαβριήλ, ήτις κατεδίκασε την «αΐρεσιν». Ή 
διάδοσις αυτής μετά ταΰτα ΰπήρξεν ελάχιστη, δτε 
περί τα μέσα τοΰ ιθ' αιώνος ενεφανίσθη καί πάλιν 
ψευδομοναχός τις δνόματι Κακοπαντελής, δστις επα- 
νελάμβανε τά αυτά περίπου καί περιήρχετο την ύ
παιθρον εξεγείρουν τους πιστούς κατά τής Εκκλη
σίας. Καταδιωχθείς μετέβη εις Ψαρά καί "Αγιον "Ο
ρος, διότι τό Πατριαρχείον εξέδωκε κατά τό 1844 
εγκύκλιον εναντίον τούτου καί ήπείλησε δΓ άφορι- 
σμοΰ τούς οπαδούς τοΰ παραδοξολόγου αύτοϋ καί α
μαθούς μοναχού. («Αρχείον τού Θρακικοΰ καί γλωσ
σικού θησαυρού» Α' 189).Άπό την εποχήν ακριβώς 
αυτήν καί εφεξής διεσώθησαν μέχρις ημών πλήθος 
διηγήσεων περί τών δοξασιών τού λαού, αί όποΐαι δει- 
κνΰουσι πόσον ήτο διαδεδομένη ή δεισιδαιμονία παρά 
τφ λαφ (πρβλ. Κουρτίδου, αυτόθι). Κατά τον ιθ' 
αιώνα μνημονεύονται 2 μοναί εις την περιοχήν τής 
Άδριανουπόλεως, τής Λαμποΰς καί τής 'Αγίας Τριά- 
δος. Κατά τον ιζ', ιη' καί ιθ' αιώνα ελάμπρυναν τον 
θρόνον τής Άδριανουπόλεως άξιολογώταιοι ανδρες, 
γενόμενοι πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως.

Τα εν Κωνσταντινουπόλει γεγονότα τού Απριλίου 
τού 1821, δτε άπηγχονίσθη ό Πατριάρχης Γρηγόριος 
ô Ε', έσχον τήν συνέχειαν αυτών εν Άδριανουπόλει. 
Ο! Τούρκοι έκαυσαν τήν 11ην Απριλίου 2 εκκλησίας, 
ελεηλάτησαν τά χριστιανικά καταστήματα, προέβησαν 
εις σφαγής, συνέλαβον δέ τον έφησυχάζοντα εκεί 
πρφην Οικουμενικόν Πατριάρχην καί μητροπολίτην 
Άδριανουπόλεως Κύριλλον τον Τ' μετά πολλών προ
κρίτων καί 2ο κληρικών καί τούς έρριψαν εις τάς φυ
λακής. Μετ’ ολίγον χρόνον άπηγχονίσθη καί οΰτος. 
Ή Άδριανούπολις καί γενικώς ή Θρρικη δεν ήτο 
ή πρώτη φορά, καθ’ ήν προσέφερε νεομάρτυρας εις 
τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Κατά τό αυτό έτος δ εν 
Κωνσταντινουπόλει ευρισκόμενος μητροπολίτης Άδρι- 
ανουπόλεως Δωρόθεος δ Πρώϊος άπηγχονίσθη 
(πρβλ. «Θρακικά» τόμ. 3. σελ. 219 καί 27, Μ. Γε-



δεών εν «Έκκλ. Άληθεία» τόμ. λγ') Έκ τής μεγά
λης αυτής περιπετείας ή Εκκλησία άνέρρωσε βαθμι- 
αίως. ’Από των μέσων τοϋ ιθ" αϊώνος ή μητρόπολις 
Άδριανουπόλεως εν τοΐς τακτικοΐς την αυτήν διετή- 
ρει θέσιν και είχε μίαν επισκοπήν, την τής Ευδοξιά- 
δος (Ράλλη καί Ποτλή, Σύνταγμα κλπ. 5. 515). 
Συνεπεία τοϋ βουλγαρικού σχίσματος ή ι' μητρόπολις 
Τυρνόβου απετέλεσε μέρος τής βουλγαρικής εξαρχίας, 
την δέ θέσιν της κατέλαβεν ή αμέσως επομένη Άδρια- 
νούπολις (τακτικόν 1917). Κατά τό 1920, δτε ή 
Άδριανούπολις κατελήφθη υπό τής "Ελλάδος, άπέβη 
πρωτεύουσα τής Δυτικής Θράκης. Ή μικρασιατική 
όμως καταστροφή εξηνάγκασε τήν "Ελλάδα να εκκέ
νωση τήν Άδριανοΰπολιν τφ 1922, ό δέ ελληνικός 
πληθυσμός, άνερχό μένος εις 30.000, κατέφυγεν δ μου 
μετά τοϋ μητροπολίτου Πολυκάρπου εις τήν Δυτικήν 
Θρφκην. Συνεπεία των γεγονότων τούτων τφ 1923 
κατηργήθη ή μητρόπολις, τοϋ εις τήν Δυτικήν Θρά
κην (Ελληνικήν) εναπολειφθέντος τμήματος άποτε- 
λέσαντος τήν μητρόπολιν Νέας Όρεστιάδος. "Ο τελευ
ταίος μητροπολίτης προσωπικώς έφερε τον τίτλον τοϋ 
μητροπολίτου "Αδριανουπόλεως καί Νέας Όρεστιάδος 
μέχρι τοϋ Φεβρουάριου 1931, δτε μετετέθη εις τήν 
μητρόπολιν Χίου. Ή Όρεστιάς ανήκει νΰν εις τήν 
μητρόπολιν Διδυμοτείχου καί Όρεστιάδος. Οΰτω εξέ- 
λιπε μία των άρχαιοτέρων καί μεγαλυτέρων Εκκλη
σιών τής Θράκης.

Επίσκοποι καί Μητροπολΐται Άδριανουπό- 
λεως. Ευτρόπιος (328—332), Λοΰκιος (340—356), 
Φίλιππος Α' (362]3), Τηλέμαχος (375 ;), Θεμίστιος 
(390), "Αμμων (394—399) μετασχών τής Ιν Κων- 
σταντινουπόλει Συνόδου τω 394 διά τό ζήτημα "Α
γαπίου, Γρηγόριος (451—459), Κόνων (518 ;—536) 
εις Σύνοδον επί Μηνά καί Πάπα "Αγαπητοΰ, "Ιωάννης 
A'(553), "Ιωάννης Β' (680), Μανουήλ ή "Εμμανουήλ 
(787—813), Θεοφύλακτος (845;), Κοσμάςι;(867—869), 
Φίλιππος Β' (879), Νικόλαος Α' επί Τσιμισκή, Μιχαήλ 
(τέλη τοϋ ι';), "Αγαπητός (1025-1043), Ευσέβιος (1054) 
μετασχών τής Συνόδου επί Πατριάρχου Μιχαήλ Κυ- 
ρουλαρίου, έφ" ής συνεπληρώθη τό σχίσμα, Νικό
λαος Β' επί "Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ —1081-1118—



(1084), Μιχαήλ μετά το 1084 Λέων ή Λεόντιος (1156 
—1171) μετασχών των εν Κωνσταντινουπόλει Συνό
δων 1156, 1160 («Έκκλ. Άλήθ.» Δ. 45,635. Ε,76) 
και 1171, Γερμανός, ειτα Πατριάρχης Κωνσταντι
νουπόλεως τφ 1267, εκ' των ενωτικών, Βασίλειος ή 
Βαρλαάμ εν Συνόδοις Λυών υπέρ τής ενώσεως 
(1274), Θεόκτιστος (1283), Ιγνάτιος (1324 1325),
Πολύκαρπος (1360—1361),δτε καί ήχμαλωτίσθη υπό 
των. καταλαβόντων αυτήν Τούρκων, μέχρι 1380 (;), 
Ματθαίος (1380 — 1389), Μελανιών (1401), Γεράσι
μος Λ' (1443—1457), Μακάριος (;), Μάρκος (1465), 
Θεοφάνης (1474), Θεόληπτος (1517—1518), Τωάσαφ 
Α' (1540—1559), ’Αρσένιος (1561—1565), Τωάσαφ 
Β' καί Ιερεμίας (1572—1594), Κάλλιστος (1594), ’Άν
θιμος Λ' (1614), Παρθένιος Λ' (1621), ’Άνθιμος Β' 
(1623) Ικλεγείς κατά το αυτό έτος Πατριάρχης καί δια- 
τελέσαςτοιοϋτος ολίγους μήνας (fl628),Παρθένιος Β' 
(1623—1639) δτε εξελέγη Πατριάρχης Κων)πόλεως, 
Παρθένιος Γ'(1639-1644),Νεόφυτος Λ' (1644—1648) 
Νεόφυτος Β' (1651 — 1678), Γεράσιμος (1683), Νεό- 
φυτοςΓ (1688—1690 ;), Κλημης (1688—1691), 
Αθανάσιος Λ' ( 1692—1709) δτε εξελέγη ως Αθα
νάσιος ό Ε' Κωνσταντινουπόλεως, Αθανάσιος Β' 
(1709—1739), Διονύσιος Λ’(1739),Κύριλλος Λ’ (1742 
—1744), Διονύσιος τό (3' (1746;-1760), Καλλίνικος Λ’ 
(1774), Νικηφόρος Λ' (1774—1780), Καλλίνικος Β' 
(1780^-1792) δτε εγένετο Νίκαιας, Γαβριήλ (1792—· 
1810), Κύριλλος Β’ (1810—1811), Δανιήλ δ από 
Τκονίου (1811), Κύριλλος Γ' (1811 —1813) δτε εγέ
νετο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Δωρόθεος 6 
Πρώϊος (1813—1821), Νικηφόρος Β' ό ΓΙηλουσιώτης 
(1821 -1824), Γεράσιμος Γ' Κρής (1824—1829), 
Γρηγόριος ό Βυζάντιος (1830 —1840) παυθείς καί 
εν Άγίφ ’Όρει μονάσας, Γεράσιμος Δ' (1840—- 
1857), Κρής πρφην Πελαγωνίας καί ειτα Χαλκηδό
νας, Κύριλλος Δ' (1857 —1873) δτε επαύθη, Διο
νύσιος Γ' (1873—1880), Νεόφυτος (1880—1886) 
ό μετά ταΰτ.α Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Δι
ονύσιος Γ τό β' (1886 —1887) επίσης γενόμένος 
Οικουμενικός Πατριάρχης, Ματθαίος (1887—1890) 
παυθείς, Κύριλλος Ε' (1890—1908), Καλλίνικος Γ'
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(1908—1910) παραιτηθείς, Πολύκαρπος Β' (Βαρ- 
βάκης, 1910—1922), τιτουλάριος μέχρι 1932, νϋν δέ 
πρφην Χίου.
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Θρακών- («Θρακικά» ε' 41).—Περιοδικόν 'Ελληνικού Φιλο
λογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως "27,390.—Ad. Har
nack, pie Mission und Ausbreitung des Christentums 
in der drei ersten Jahrhunderten, Leipzig 19244 II, 
791—792.—Γερ. I. Κονιδάρη, Al Μητροπόλεις καί άρχιε- 
πισκοπαί τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου καί ή τάξις αυτών, 
90 καί 100.—Γ. Λαμπουσιάδου, Θρακικών Μελετών, α'— 
Κώδιξ τής Βιβλιοθήκης τής Βουλής ύπ’ άριθ. 54.—Περιο
δικόν «Θρακικά» α' 290, β' 251, γ' 27, 60, 202.—Σάρδεων 
Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τής ’Ανατολικής καί 
Δυτικής Θράκης («Θρακικά» ς-' 40, 105 καί 260). Και 
Geizer ungedruckte κλπ., Mommsen: Römische 
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