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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΔΕΩΝ - ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΙΕΡΕΥΣ: 
Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ [1886] 

ή Λόγος Περί του Βιβλίου

Στή διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα, στο πλαίσιο ενός ιστορισμού 
πού θά θέσει σέ κίνηση ένδοσκοπήσεις, οί όποιες συντείνουν στην έδραίω- 
ση τού σχήματος τής συνέχειας τού έλληνισμοΰ, πυκνώνουν καί οί περιγρα
φές των κατά τόπους όρθοδόξων μοναστή ριών, συνθέματα, κατά κανόνα, 
λογίων κληρικών: θά λέγαμε πώς Sv καί έλκουν τήν καταγωγή άπό άκόμα 
παλαιότερα κείμενα, όπως γιά παράδειγμα τά προσκυνητάρια, βαίνουν πα
ράλληλα με τή χορεία τών έργων τά όποια στρέφονται στήν πατριδογνωσία, 
ή τήν χωρογραφία καί έμφανίζονται, πολυάριθμα, τήν ϊδια εποχή.

Στήν κατηγορία αυτή εντάσσεται μια πραγματεία πού κυκλοφόρησε στήν 
Κωνσταντινούπολη στά 1886. Τιτλοφορείται «Ή Ζωοδόχος Πηγή καί τά 
ιερά αυτής προσαρτήματα» καί άναφέρεται στήν όμώνυμη —καί περιώνυ
μη— μονή. Είναι βεβαιωμένο ότι τό βιβλίο τυπώθηκε στήν Πόλη —σύμφω
να μέ μεταγενέστερη, βάσιμη μαρτυρία,— δν καί στή σελίδα τίτλου φέρει τήν 
ένδειξη τόπου έκδοσης «Έν Άθήναις, Τυπογραφεΐον Παπαλεξανδρή»1. Ή

1. Ή μαρτυρία άνήκει στόν Μανουήλ Γεδεών, βλ. 'Ελληνικής 'Ορθοδόξου ’Ανατολής, 
'Εκκλησιαστική Γραμματολογία, Β', 1821-1921, Πανελλήνιο Λεύκωμα ’Εθνικής 'Εκατονταε
τηρίδας, τ. Γ ', ’Αθήνα 1925, σ. 111. Μια πρόχειρη άναδρομή : ή έκδοση τοϋ 1886, δέν άποτέλεσε 
τή μοναδική συρραφή Ιστορικών στοιχείων για τή Μονή πού είδε τό φως τόν περασμένον αΙώνα 
—υπήρξε κρίκος σέ μιά άλυσίδα άπό προγενέστερα άλλα καί μεταγενέστερα έργα. Τό 1812 
έκδίδεται στήν Κωνσταντινούπολη ή «Συνοπτική Περιγραφή τής Ζωοδόχου Πηγής», κατά μιά 
(άνεξακρίβωτη) πληροφορία. Τό έργο θά έπανεκδοθεΐ άλλες δυό φορές, στα 1835 καί στά 1841, 
άπό τόν Κωνσταντίνο Ροδέ, διευθυντή τού έλληνικοδ τυπογραφείου στό Νεοχώρι τοΰ Βοσπό- 
ρου. Έχουμε δύο έκδόσεις στά καραμανλίδικα στά έτη 1835 καί 1836 «Χαλέ Ζωοδόχος Πηγή» 
(βιβλιογραφημένα Balta: 13 καί Dalleggio-Salaville: 80), όπου ή δεύτερη άποτελεΐ άνατύπωση 
τής πρώτης. Ή μετάφραση άνήκει στόν παπά Σωφρόνιο άπό τήν Σίλλη τού Ίκονίου, βασίζεται 
στήν έλληνική έκδοση τοϋ 1835 καί άπευθύνεται στό κοινό τών τουρκόφωνων όρθοδόξων. 
Βιβλιογραφημένα: Γκίνη-Μέξα άρ. 2576, 3541, όπου ή έκδοση τοΰ 1812, ένώ άναφέρεται, δέν
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εκδοτική αυτή φενάκη συνιστά κοινή πρακτική των όμόδοξων τα χρόνια 
εκείνα, στάση άμυντική άπέναντι στους ελέγχους πού άσκοΰσε το όθωμανι- 
κό κράτος: τύπωναν μέν στον υπόδουλο χώρο άλλα δήλωναν μια πόλη 
«έκτος των τειχών» για να διαφύγουν τής λογοκρισίας.

Συγγραφέας του έργου, ό κατά τήν έποχή έκείνη ήγούμενός της, όπως 
στή σελίδα τίτλου λακωνικά σημειώνεται «'Υπό Εύγενίου ίερέως, διευθυν- 
τοΰ τής I. Μονής τής Ζωοδόχου Πηγής». Αυτά ώς προς τον τύπο. 'Ως προς 
τήν ουσία, όμως, βρισκόμαστε άντιμέτωποι με τό πρόβλημα τής πατρότητας 
τοΰ έργου, άφοΰ όπως είναι γνωστό, άνεξάρτητα τοΰ τί διαιωνίζεται μέσα 
άπό τό τυπωμένο φύλλο χαρτιού, «Ή Ζωοδόχος Πηγή» προσγράφεται στον 
Μανουήλ Γεδεών, αν καί ή πληροφορία δεν πηγάζει άπό τό ίδιο τό βιβλίο. 
Ιδού ή πρόκληση: νά έλεγχθεΐ τό άδιάβλητο τών πηγών, τό πότε άπό ποιόν, 
με ποιο τρόπο οργανώθηκε ό άποδεικτικός λόγος πού οδήγησε στήν άποκα- 
θήλωση τοΰ ένός καί τήν άνάρρηση άλλου στή θέση τοΰ συγγραφέα: Μοιά
ζει σάν κάποια άγραφη παράδοση τής όποιας ή άρχική προέλευση παραμέ
νει σκοτεινή, πλήν όμως άδιαμφισβήτητη, νά ύπονόμευσε καί νά έκτόπισε 
τή γραπτή, καί δή τήν έντυπη, άσχετο άν σέ δεύτερο στάδιο καί ή προφορική 
κατέφυγε στο νομιμοποιητικό μέσο τοΰ τυπωμένου χαρτιοΰ για νά έπικρατή- 
σει.

’Αλλά άς πάρουμε τά πράγματα με τή σειρά. Ή έμφάνιση τοΰ όνόματος 
τοΰ Μανουήλ Γεδεών στή θέση τοΰ συγγραφέα δέν είναι αύθαίρετη, προκύ
πτει τόσο άπό έγκυρους καταλόγους τών βιβλιοθηκών2, στα δελτία τών 
όποιων σημειώνεται χειρόγραφα μέσα σέ άγκύλη τό όνομα τοΰ Γεδεών, 
παραδίπλα άπό τό τυπωμένο τοΰ «Εύγενίου ίερέως», όσο καί άπό τον υποδει
γματικό κατάλογο Πατρινέλη — τήν άναλυτική έργογραφία τοΰ κωνσταντι- 
νουπολίτη λογίου3. Μια συμβολή στήν έπανεξέταση τοΰ ζητήματος συνι-

βιβλιογραφεϊται. Μιά βουλγαρική μετάφραση τής έκδοσης τοϋ 1841 θά δημοσιευθεΐ τό 1869 
στήν Πόλη. Τό 1886 θά κυκλοφορήσει στήν ’Οδησσό μιά μετάφραση στά έλληνικά καμωμένη 
άπό τή βουλγαρική έκδοση τοδ 1869. Πληροφορίες δίνει ό S. Benay, Le monastère de la source, 
Échos d’Orient, Revue bimestrielle d’histoire, de géographie et de liturgie orientales, τ. 3, Παρίσι 
1900, σ. 298.

2. Βλ. Κατάλογο Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Sh. Η. Weber, Voyages and Travels, Αθήνα 
1953, σ. 192, άρ. 857. «The real author was M. Gedeon, Eugenios was the priest in charge of the 
church». Επίσης, στή δελτιοθήκη τής Γενναδείου, έπισημαίνεται: «Πραγματικός συγγραφεύς ό 
Μανουήλ I. Γεδεών», δίχως άλλη έπεξήγηση. Τά παραδείγματα θά μπορούσαν νά πολλαπλασι- 
αστοδν άν άντιγράφαμε τά λήμματα άπό καταλόγους βιβλιοθηκών πού δειγματοληπτικά διατρέ- 
ξαμε.

3. Στόν άριθμό 187 παρατίθενται μέν αΰτούσια τά στοιχεία τής σελίδας τίτλου τοδ έργου Ή 
Ζωοδόχος Πηγή —καί τό έπίμαχο «ύπό Εύγενίου ίερέως»— τό δέ έργο προσγράφεται στόν 
Γεδεών. ’Επισυνάπτεται, άντιγραμμένο, έντός είσαγωγικών, σημείωμα τοδ ϊδιου τοδ Γεδεών, 
όπως άκριβώς παρατίθεται στήν έργογραφία του, πού συνέταξε ό ίδιος τό 1896 (βλ. έδώ, ύποση- 
μείωση 25). X. Γ. Πατρινέλη, Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδεών, άναλυτική άναγραφή, ’Αθήνα 
1974, σ. 30, άριθμός 187.
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στοϋν οί πληροφορίες πού συγκεντρώνονται έδώ — πληροφορίες πού σχετί
ζονται, κυρίως, με την άδηλη πλευρά, εκείνην τού Ευγενίου ίερέως. ’Από τό 
αρχικό ερώτημα τού άνίδεου —είναι ό ηγούμενος πρόσωπο υπαρκτό, είναι 
τό «Ευγένιος» ψευδώνυμο;— οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι έλάχιστα 
σχετικά με τό βίο του έχουν δημοσιευτεί, καί αυτά όντας έγκατεσπαρμένα, ή 
άπροσπέλαστα, δεν είναι ικανά νά άρθρωθοΰν σέ σύνολο. Μια βιογραφία θά 
μπορούσε ίσως νά χρησιμεύσει ώς πρόπλασμα για μιά προσέγγιση πού θά 
όδηγοΰσε στήν έντόπιση κάποιων ερμηνευτικών κλειδιών.

Ό κληρικός είναι τό άφανές —ή καί σκοτεινό—πρόσωπο στήν ύπόθεση 
αύτή, όχι βέβαια για λόγους χαρακτηρολογικούς (υπήρξε φυσιογνωμία χα
μηλών τόνων), άλλά κυρίως για τό ότι πολιτισμικά προέρχεται άπό τον 
κόσμο τών τουρκοφώνων όρθοδόξων τής ’Ανατολής — γέννημα καί θρέμμα. 
Τά μέλη πού άπαρτίζουν τό σώμα τών πληροφοριών, όσων σχετίζονται με τό 
λειτουργό τής μονής, είναι συχνά άθησαύριστα, ή μή άναγνώσιμα. Καθώς θά 
δούμε, πολλά άπό τά στοιχεία πού συγκροτούν τά πραγματολογικά συστατι
κά τής ιστόρησης τού βίου του, έχουν συνταχθεΐ είτε στήν καραμανλίδικη 
γραφή, εϊτε στα έλληνικά μέν, άλλα άπό συγγραφείς πού άνήκουν, λόγω 
γεωγραφικής προέλευσης, στον πνευματικό χώρο τής λεγάμενης τουρκόφω
νης φιλολογίας. Γι’ αυτόν άκριβώς τό λόγο, τόσο οί άνθρωποι όσο καί τά 
έργα, δέν έγγράφηκαν ποτέ στό δυναμικό τής νεοελληνικής λογιοσύνης, οί 
ιθαγενείς δέν τούς θεώρησαν όμοιους τους —έκτος όταν κάποιοι, μικρασιά- 
τες κορυφαίοι, καί για τόν λόγο αύτόν έξαιρετέοι— άπεκδυόμενοι τά «εθνι
κά» χαρακτηριστικά τους, πολιτογραφοΰνταν έλλαδίτες, συχνά σταδιοδρο
μώντας στον άκαδημαϊκό χώρο.

Ή στοιχειοθέτηση μιας πρότασης, βασισμένης στήν άναξιοποίητη πρώ
τη ύλη θά ήταν δυνατόν νά συνεισφέρει στή διαφορετική τοποθέτηση τών 
δρωμένων. Τό δράμα θά έξελιχθεΐ μέ δύο ύποκριτές: τόν Μανουήλ Γεδεών 
καί τόν Εύγένιο ίερέα. Θά έντοπίσουμε τά έσωτερικά τεκμήρια πού προκύ
πτουν άπό τό ίδιο τό έργο. Όπως ήδη άναφέρθηκε, στή σελίδα τίτλου τής 
«Ζωοδόχου Πηγής», δέν σημειώνεται πουθενά τό όνομα τού Γεδεών. Όμως, 
άπό τό περιεχόμενο του πιστοποιείται μιά σχέση άνάμεσα στα δύο πρόσωπα. 
Ό έντός ή έκτός εισαγωγικών συγγραφέας Ευγένιος, αύτοσυστήνεται, έκ- 
φράζοντας άπό τόν πρόλογο κιόλας τις εύχαριστίες του στό «φίλο» κύριο Μ. 
Γεδεών γιά τή «σύμπραξή» του4. ’Αλλά καί μέσα στις σελίδες τού βιβλίου τό 
όνομα τού κωνσταντινουπολίτη λογίου μνημονεύεται πάντοτε θετικά, μέ τή 
φιλική προσφώνηση καί ποτέ άσυνόδευτο5. Ό συντάκτης τής Ιστορίας τής

4. «'Οφειλήν έκτίνων εύχαριστώ ένταΰθα καί τφ φίλψ κ. Μ. Γεδεών διά τήν πρός κατάρτι
σην τοδ πονήματος σύμπραξιν αϋτοϋ καί τήν διακρίβωσιν καί συμπλήρωσιν τών έν αύτφ Ιστο
ρικών πληροφοριών». Εΰγενίου, δ.π., σ. 5.

5. ΟΙ μνείες τοδ όνόματος, στίς ύποσημειώσεις, τέσσερεις κατά σειρά, είναι οί παρακάτω: 
«Τήν είδησιν ταύτην όφείλω είς τόν φίλον Μ. Γεδεών», δ.π., σ. 55. «Τό παλαιότατον τοΰτο
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Φωτογραφία τοΰ Εύγενίου ίερέως δημοσιευμένη άπό τον Μ. I. Γεδεών στο εογο του 
Πατριαρχικές έφημερίδες, ειδήσεις έκ τής ήμετέρας Εκκλησιαστικής 'Ιστορίας, 

’Αθήνα 1936, σ. 461.



Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ Ή ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 177

μονής δηλώνει τή συγγραφική του ιδιότητα στα —ελάχιστα— αύτοβιογρα- 
φικά στοιχεία πού παρέχει στον άναγνώστη σε κάποια σελίδα. Εκεί άποτυ- 
πώνεται ή σχέση του μέ τό συγκεκριμένο άντικείμενο, το βιβλίο: ό Ευγένιος, 
συνοψίζοντας τον άτομικό του βίο καί τή δράση του, δηλώνει ρητά ότι ό 
ίδιος κατήρτισε καί έξέδωσε τό έργο* 6. Στο χωρίο τό όνομα του Γεδεών 
άπουσιάζει, δεν θά είχε θέση, άφοϋ ό κληρικός σε άλλο σημείο του πονήμα
τος του, ώς οφειλέτης, τον εύχαριστεΐ γιά τά έγγραφα πού τού παραχώρησε, 
τίς πληροφορίες πού του παρείχε. Τά πράγματα εμφανίζονται δίκαια καί 
τακτοποιημένα· επώνυμη ταύτιση τού δημιουργού μέ τό δημιούργημα, άπό- 
τιση όφειλής στούς συνδραμόντες. Αύτά ώς προς τήν έντυπη —καί μοναδι
κή— μαρτυρία τού ένός, τού άσημου ιερέα τής μονής. 'Ως προς τή μαρτυρία 
τού Μανουήλ Γεδεών, γνωρίζουμε ότι αύτή δεν στάθηκε μία μοναδική: ό 
Μέγας Χαρτοφύλαξ καί Χρονογράφος τής Εκκλησίας στή διάρκεια τής 
μακράς ζωής του είχε τήν εύκαιρία νά άποταθεΐ πολλές φορές στο αναγνω
στικό κοινό, διεκδικώντας τήν πατρότητα τού έργου, άλλοτε άναφερόμενος 
ρητά στον ιερέα τής Ζωοδόχου Πηγής καί άλλοτε εκούσια άγνοώντας τον ή 
μνημονεύοντάς τον μόνον σέ υποσημειώσεις, παρεκβατικά. ’Απορίες καί 
υποθέσεις προκύπτουν πολλές — κυρίως γιατί περιστρέφονται γύρω άπό τον 
ένα πόλο, μια φυσιογνωμία τού εκτοπίσματος τού Γεδεών. "Αλλος πόλος, 
είναι ό «αύτόκλητος» συγγραφέας ιερέας Εύγένιος: θά επικεντρώσουμε τό 
ενδιαφέρον μας σέ αυτόν, έπιχειρώντας ένα σχέδιο βιογράφησής του πού θά 
ενσωματώνει, έμβόλιμα, καί όποια άλλα στοιχεία διαφωτίζουν τήν άγνωστη 
ώς τώρα πλευρά τού ζητήματος.

Ό Ευγένιος καταγόταν άπό τή μικρασιατική ένδοχώρα, τό χωριό Ίντζέ- 
σου τής Καππαδοκίας όπου γεννήθηκε τό 1826. Γιος τού ’Αναστασίου καί 
τής ’Ελισάβετ τό γένος Καραγιοβάν (έξελληνισμένο: Καραϊωάννου) άνήκε 
σέ πολυμελή οικογένεια. Βαφτίστηκε Πρόδρομος, όνομα τό όποιο διατήρη
σε ώς τήν έφηβεία του, τήν εποχή πού ό Παΐσιος Καισαρείας τον μετονόμα
σε Ευγένιο. Άπό τό χριστιανικό βαφτιστικό τού γεννήτορά του (Άναστά-

ίστορικόν μνημεΐον περί τοΰ ναού τής Ζωοδόχου Πηγής έχορήγησέ μοι έκ τής παρ’ αύτφ 
συλλογής έγγραφων ό φίλος κ. Μανουήλ Γεδεών», δ.π., σ. 88. «Άκριβεστέραν δέ άρίθμησιν 
των ναών [...] έποιήσατο ό ήμέτερος φίλος κ. Μ. I. Γεδεών έν λέξει «Κωνσταντινούπολις» τοΰ 
Λεξικοί) Ιστορίας καί Γεωγραφίας», δ.π., σ. 199. Καί, τέλος, στις προσθήκες (σ. 316) άναφέρε- 
ται σέ «σπουδαιότατον έγγραφον (...) δπερ έκ τής παρ’ αύτφ συλλογής έγγραφων έπέδωκεν ήμΐν 
ό φίλος κ. Μ. Γεδεών». Σέ δλλο σημείο άναφέρεται άόριστα στόν έκδοτη τοΰ έργου άλλά έκεϊ 
ύπαινίσσεται, μάλλον, τόν έαυτό του (βλ. «έπιστατοΰντος τοΰ έκδοτου», σ. 67).

6. Ό λόγος έκφέρεται σέ τρίτο πρόσωπο: «(ό Εύγένιος), συντελέσας όση δύναμις είς 
καλλωπισμόν τής ίεράς Μονής ώς καί τών πέριξ, πολλούς εύλαβεΐς προτρέψας εις άφιερώσεις 
οίκων καί κτημάτων, τακτοποιήσας τά άρχεΐα τής ίεράς ταύτης Μονής ώς καί τό κτηματολόγιον 
αύτής τε καί τών φιλανθρωπικών καταστημάτων, μή δν έν τάξει πρότερον, έξ εύλαβείας δέ πρός 
τήν Θεομήτορα τών Πηγών, καταρτίσας καί έκδούς τήν Ιστορίαν ταύτην». Εύγενίου, δ.π., σ. 
108. ’Εκθέτοντας έτσι τά πράγματα, έπωμίζεται τόν ρόλο τοΰ έκδότη, άλλά καί τοΰ συγγραφέα, 
στό άκέραιο.
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σιος) σχηματίστηκε καί τό Άναστασιάδης, το επώνυμο τής οικογένειας· 
αύτός ήταν ό πάγιος τρόπος πρόσκτησης επιθέτου τα χρόνια εκείνα όταν 
διαμορφώνονταν οί έθνικές συνειδήσεις, καί στό χώρο των τουρκοφώνων 
ορθοδόξων τής ’Ανατολής7. Μαθήτευσε στή Μονή του Προδρόμου, στό 
Ζιντζιντέρε τής Καππαδοκίας όπου καί διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα —κα
τόπιν ξενιτεύτηκε στήν Πόλη, εκπαιδεύτηκε στή Μεγάλη του Γένους Σχο
λή, στήν Ξηροκρήνη (Κουρού Τσεσμέ). Οί γονείς του τόν προόριζαν για τό 
ιερατικό στάδιο, σημειώνουν οί πηγές. Μηδαμινές ήσαν οί δυνατότητες 
επαγγελματικών επιλογών —μάλλον, διεξόδων— έξω από τήν προσχώρηση 
στον κλήρο ή τήν (στοιχειώδη) εκπαίδευση για τούς εγγράμματους χριστια
νούς τών επαρχιών. Στα μέσα τής δεκαετίας τού σαράντα, εικοσάχρονος, 
χειροτονείται διάκονος καί πρεσβύτερος, άπό τόν Καισαρείας Παΐσιο 
(1845)· χρηματίζει εφημέριος σε διάφορους ναούς, στήν Πόλη. Λίγο αργότε
ρα τόν εντοπίζουμε στήν Καππαδοκία, οικογενειάρχη, να διδάσκει στό Νέ- 
βσεχιρ, για μια έπταετία, όπου διαδέχεται τόν Λεόντιο Καισαρείας στήν 
κοινοτική σχολή. Επανακάμπτει στήν Πόλη καί διορίζεται στα 1859 προϊ
στάμενος διευθυντής τής 'Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλίου —θά 
παραμείνει στή θέση αύτή ως τό 1891—τριάντα δύο συναπτά έτη.

Τό μέσο του αίώνος τούς βρίσκει καί τούς δύο στήν Κωνσταντινούπολη. 
Εκεί θά γεννηθεί ό Μανουήλ Γεδεών τό 1851 καί ό Εύγένιος, έχοντας μόλις 
έγκαταλείψει τή γενέθλια γή, είκοσιπεντάχρονος, εκεί, στήν ίδια πόλη, θά

7. Άναστασιάδης: έπίθετο πού άρχισε νά ισχύει άπό τά μέσα τού αιώνα για τούς ομοαιμούς 
του. Ό ίδιος δεν τό υιοθέτησε ούτε κάν στον έντυπο λόγο — τόν συνόδεψε μόνον στό ύστατο 
στάδιο τής ζωής, καί σέ μεταθανάτιες μνείες. Εύγένιος Άναστασιάδης άπό τό Ίντζέσου, λοι
πόν, συμπατριώτης τού ’Ιωάννη Άναστασιάδη, τού μετέπειτα μητροπολίτη Καισαρείας. Ό 
άδελφός τού Εύγένιου, όνομάζεται καί έκεϊνος ’Ιωάννης, είναι δάσκαλος, μέ τό προσωνύμι 
Κυριλλίδης για νά ξεχωρίζει άπό τόν μητροπολίτη. Δέν διαπιστώνεται καμιά συγγενική σχέση 
μέ τόν Καισαρείας παρά τήν συνωνυμία, μά ώς φήμη, κάτι τέτοιο πέρασε στή μνήμη τών 
προσφύγων άπό τό Ίντζέσου, καί στις μαρτυρίες τής προφορικής παράδοσης πού άποθησαυρί- 
στηκαν στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ό μητροπολίτης λεγόταν άρχικά Πρόδρομος 
Ίντζεσίογλου καί κατά τήν παλαιά συνήθεια τό έξελλήνισε μέ τήν είσοδό του στή Θεολογική 
τής Χάλκης. Ή σύνθεση τής οικογένειας τού Εύγένιου, κατιόντων καί άνιόντων, άποτυπώνεται 
άναλυτικά σέ κατάλογο συνδρομητών τού καραμανλίδικου βιβλίου Χαμιί ’Ορθοδοξία, πού 
κυκλοφορεί κοντά στα χρόνια τής Ζωοδόχου Πηγής, τό 1833 (βιβλιογραφημένο: Daileggio- 
Salaville άρ. 216), (βιβλ. καί έδώ ύποσημείωση 11). Τά πενιχρά αύτοβιογραφικά του έμπεριέχον- 
ται στήν Ιστορία τής Μονής. Τά γενεαλογικά τού Εύγένιου άναλύει σέ άνέκδοτο έργο του ό 
καππαδόκης λόγιος Αναστάσιος Λεβίδης (βλ. Τμήμα Χειρογράφων Κ.Μ.Σ., α/α 29, Πραγμα
τεία περί πολιτισμού καί διανοητικής άναπτύξεως των Καππαδόκων καί τών έκ Καππαδοκίας 
διαλαμψάντων, Ζιντζιντέρε 1899, σ. 126. Περιγραφή του: ’Ιωάννα Πετροπούλου, Χειρόγραφα 
πριν τό 1922 στό Κ.Μ.Σ., Δελτίο ΚΜΣ, 2, Αθήνα 1980, άριθ. 12, σ. 259). Ό Εύγένιος μέ τή 
σύζυγό του Δέσποινα, άποκτούν τέσσερα παιδιά, τόν Γεώργιο, τόν Αγάπιο, τήν Γεσθημανή καί 
τήν Ναζαρέτ. 'Ο ένας γιός, διδάκτορας τής Νομικής,' συνεργάζεται στήν επίμαχη έκδοση του 
1886, ώς μεταφραστής όθωμανικών έγγράφων πού συνάπτονται στις Προσθήκες τού βιβλίου 
όπου καί σημειώνεται όνομαστικά (βλ. σ. 316).
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Ή Ζωοδόχος Πηγή: άπλουστευμένη παραλλαγή των χαλκογραφιών πού κυκλοφο
ρούσαν άπό τά μέσα τού 18ου αιώνα. Δημοσιευμένη στο φυλλάδιο «'Ιστορία Ζωοδό- 
χου Πηγής καί των θαυμάτων ύπό Γ.Π.Κ.», Αθήνα 1904. Είκονίζεται στο κέντρο ό 
άρρωστος προσκυνητής Θεσσαλός πού κατέφθασε για να θεραπευτεί, πέθανε έν πλω 
καί άναστήθηκε όταν ό καπετάνιος τον περιέλουσε με το θαυματουργό νερό. Δεξιά, ό 
δαιμονισμένος μέ τον μανδύα του, με τή μάνα του να τού παραστέκει ενώ δέχεται τούς 
ραντισμούς. Ή Παναγία βρεφοκρατούσα, άνάμεσα στούς άγγέλους, Ιπάνω άπό το 
'Αγιασμα. (Βλέπε σχετικά Ντόρη Παπαστράτου, Χάρτινες εικόνες. ’Ορθόδοξα Θρη

σκευτικά χαρακτικά 1665-1899, ’Αθήνα 1986).
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ξεκινήσει τή δεύτερη περίοδο δοκιμασίας, δηλαδή τήν τελευταία καί μα
κροβιότερη αυτοεξορία του8. Καί τότε, δεν θά περιοριστεί μόνον στα ιερατι
κά του καθήκοντα, άλλα θά επεκτείνει τις δραστηριότητές του προς έργα 
έκκοσμικευμένα, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση τής κοινωνικής πρόνοι
ας. Τα ’Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα, μια δεκαετία μετά τό θάνατό 
του θά τόν μνημονεύουν ώς ένα άπό «τά δύο μεγάλα ονόματα» στήν ιστορία 
τους, μαζί με τόν άλλο στυλοβάτη, τόν ευεργέτη Ιωάννη Χαριτωνίδη9. Στά
θηκε σύνδεσμος άνάμεσα στούς κύκλους των κωνσταντινουπολιτών καί τίς 
υπό άνέγερση μονάδες κοινωφελών καταστημάτων για απόρους (ψυχιατρεία, 
νοσοκομεία, γηροκομεία, ορφανοτροφεία). Κατείχε θέσεις διευθυντικές 
υποδεικνύοντας, λέει ή παράδοση, στούς κεφαλαιούχους τής εποχής, να 
διαχειρίζονται τίς περιουσίες τους προς όφελος τών νεότευκτων αυτών όρ- 
γανισμών. ”Αλλο πεδίο στο όποιο ό καππαδόκης ιερέας θά διοχετεύσει τήν 
ένεργητικότητά του, είναι εκείνο τής άλληλεγγύης όχι μόνον με τούς ταπει
νούς καί καταφρονεμένους τής κοινωνίας μιας μεγαλούπολης πολυεθνικής 
όπως ή Κωνσταντινούπολη, μέσω τών θεσμοποιημένων καθιδρυμάτων, άλλα 
άτυπα καί εθελοντικά μέ τούς ορθοδόξους επαρχιώτες τής μικρασιατικής 
ένδοχώρας πού παρεπιδημούν στήν πρωτεύουσα. Θά λειτουργήσει ώς κρί
κος, άνάμεσα στον κόσμο τής Ανατολής, τής περιφέρειας, καί έκεΐνον τών 
όμογενών τού κέντρου. ’Αντικατοπτρισμός —άποσπασματικός— τού ρόλου 
πού διαδραμάτισε ό ιερέας γιά τούς έπήλυδες, δίνεται μέσα άπό τήν έπιστο-

8. Ο Α. Λεβίδης άναφέρει δτι ό Ευγένιος φοίτησε καί στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών —πρά
γμα πού δέν επιβεβαιώνουν τά διάφορα βιογραφικά στοιχεία πού σταχυολογήθηκαν άπό τά έξης 
δημοσιεύματα: Ίωάννου Ίωαννίδου Βιογραφία, Είκονογραφημένον Ήμερολόγιον τού 1869, 
Κωνσταντινούπολη 1895, σ. 212. Ιω. Καλφόγλου, Μονή Φλαβιανών, Κωνσταντινούπολη 1898, 
σ. 401. ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, έτος ΙΕ', άρ. 14, Κωνσταντινούπολη, 2 Ιουνίου 1895, σ. 106. 
Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικές ’Εφημερίδες, ’Αθήνα 1936-1938, σ. 460, καθώς καί Σόλων 
Καζανόβας, Πόθεν δαπανά τό ήμέτερον γένος, 'Ημερολόγιο των ’Εθνικών καί Φιλανθρωπικών 
Καταστημάτων τον ετονς 1905, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 244, 246. Ευχαριστώ τόν συνάδελφο 
Κώστα Λάππα, πού συμβουλεύτηκε γιά χάρη μου τούς καταλόγους τών έγγεγραμμένων φοιτη
τών του Καποδιστριακοΰ πανεπιστημίου άναζητώντας, μάταια, τόν καππαδόκη. Ή περίπτωση 
να παρακολούθησε μαθήματα ώς άπλός άκροατής είναι άπίθανη γιατί ή γεωγραφική μετάβαση 
άπό τήν μικρασιατική στήν έλλαδική γη άποτελοΰσε γεγονός-τομή γιά τούς συγκαιρινούς του, 
άξιομνημόνευτο αύτό καθεαυτό, ένώ πουθενά δέν άναφέρεται κάτι σχετικό. Ό Λεβίδης έχει τήν 
πάγια τάση να έξυψώνει τόν βιογραφούμενο συμπατριώτη του.

9. Σόλων Καζανόβας, δ.π., 1904, σσ. 244-246. Τούς χαρακτηρίζει «δύο μεγάλοΚόνόματα 
στήν Ιστορίαν τών Ε.Φ.Κ., δύο μεγάλαι σκιαί...». ’Αλλά καί ό Λεβίδης άναφέρεται έκτενώς στή 
δράση του Εύγένιου καί σημειώνει δτι ή ’Εφορεία τόν διόρισε γενικό διευθυντή τών Καταστη
μάτων. ’Ιδιαίτερα έξαίρεται ή συμβολή του στήν άνέγερση Φρενοκομείου καί Γηροκομείου. 
«Ή Μεγάλη ’Εκκλησία, ώσαύτως άμείβουσα τάς πολυτίμους τού άνδρός ύπηρεσίας προεχειρί- 
σατο αύτόν Μέγαν Οίκονόμον τοϋ Οίκουμενικοΰ θρόνου τφ 1889». Α. Λεβίδης, χφ α/α29, δ.π., 
σ. 128. Δέν μπόρεσα να διασταυρώσω τήν πληροφορία, ή χρονολογία δμως συμπίπτει μέ τήν 
πατριαρχία του Διονυσίου Ε', προς τόν όποιον ό Γεδεών έχει κάνει προσφυγή γιά τό ζήτημα τοϋ 
βιβλίου (βλ. έδώ υποσημείωση 37).
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λογραφία τοΰ άποφοίτου τής Σχολής τής Χάλκης, δασκάλου Φιλίππου Πα- 
παγρηγορίου ’Αριστοβούλου, ό όποιος, εγκατεστημένος στό Νέβσεχιρ, 
στήν καρδιά τής Καππαδοκίας, κρατάει επαφή με τον λόγιο ιερέα, μέτοικο 
στήν Κωνσταντινούπολη: άλληλογραφία πού εκτείνεται σε μια πλήρη τρια
κονταετία (1860-1893), άλλα όπως συνήθως συμβαίνει, διασώζει τή μια μό
νον άπό τις φωνές των δύο συνομιλητών — τά άντίγραφα τοΰ Εύγένιου 
χάθηκαν. Ό,τι άπόμεινε όμως άπό τήν άλλη πλευρά, ώς άντανάκλαση, δίνει 
καλά τό περίγραμμα των κινήσεων τοΰ λογίου ιερέα, καί τον Ιδεολογικό του 
προσανατολισμό. Παρακολουθοΰμε λοιπόν μέσα άπό τά γράμματα πού έλα
βε καί όχι πού στέλνει, να συμπυκνώνεται σε κλάσματα όλος ό βίος. Ή 
επιστολογραφία, άκινητοποιώντας τή ροή τοΰ χρόνου, υποδηλώνει στάσεις 
καί νοοτροπίες τοΰ άποστολέα άλλα καί τοΰ άποδέκτη. Παραθέτει μπροστά 
στα μάτια μας τίς πράξεις τής καθημερινότητας σαν σε είλητάριο — ή 
μάλλον αύτό πού σε κινηματογραφική γλώσσα θά άποκαλούσαμε «φέτες 
ζωής». 'Ο Εύγένιος στέλνει κάποιον μαθητή άπό τήν πρωτεύουσα στήν 
επαρχία —καί άντίστροφα—φροντίζει για τή φοίτηση στή Μεγάλη τοΰ Γέ
νους Σχολή ένός σπουδαστή καππαδόκη, καλείται νά γίνει άρωγός στήν 
καραμανλίδικη έκδοση τοΰ Γεροστάθη, νοιάζεται για τή νοσηλεία, εισαγω
γή στό νοσοκομείο καί περίθαλψη ενός επαρχιώτη. Καί άκόμα άναλαμβάνει 
νά φέρει σε επαφή άπορο νεαρό άπό τά μέρη τής ’Ανατολής με τούς εκεί 
πατριώτες τής Μικρασιανής Λέσχης, νά έπιδώσει έπιστολή στό Χρηστάκη 
έφένδη Ζωγράφο, σχετική με τήν έκδοση ένός νεοελληνικού έργου, νά έπω- 
μιστεΐ τή δημοσίευση χειρόγραφου θεολογικοΰ συγγράμματος τοΰ μητρο
πολίτη Χαλεπίου, νά βρει διδασκαλική θέση για άπολυμένο διευθυντή σχο
λής, στήν Καππαδοκία, καί λίγο πριν τό θάνατό του, νά εξομολογήσει ώς 
πνευματικός κάποιον «άπολωλότα χριστιανό» πού τοΰ στέλνουν οί καππαδό- 
κες. Πρόσωπο λοιπόν κεντρικό καί υπολογίσιμο στή μικρή κοινωνία τών 
όμογενών τής πρωτεύουσας, καί στήν όλιγαριθμότερη τών χριστιανών τής 
κοιτίδας, μέ μεγάλη άκτίνα δράσης, πομπός καί δέκτης συνάμα, ό Εύγένιος 
ίερεύς10.

10. Ό δάσκαλος ’Αριστόβουλος, άλληλογραφεΐ μέ πρόσωπα πού διαθέτουν κοινωνική έμβέ- 
λεια, διακεκριμένα έξω άπό τό έπαρχιακό δίκτυο τών καππαδόκων, καί γεωγραφικά έκτείνονται 
άπό τήν ’Οδησσό ώς τήν Μασσαλία. Όταν άπευθύνεται στόν Ιερέα τοΰ Βαλουκλίου, άπευθύνε- 
ται ώς καππαδόκης, ώς λόγιος άλλα καί «όμογενής» μέ τήν προεθνική έννοια του δρου: άνήκει 
στήν ϊδια θρησκευτική κοινότητα, στούς όρθοδόξους χριστιανούς τής ’Ανατολής. Οί άνταλλα- 
γές τοΰ Εύγένιου μέ τον κοινωνικό περίγυρο, όπως περιγραφικά έκτίθενται έδώ, άντιστοιχοΰν 
άπόλυτα στίς παρακάτω έπιστολές τοΰ Φ. Π. ’Αριστοβούλου προς τόν Εύγένιο: 1862,20 ’Ιουλί
ου (Α 217), 1867, 4 Νοεμβρίου (Α 421), 1868, 20 ’Ιανουάριου (Α 441), 1868, 24 Φεβρουάριου (Α 
449), 1868,4 Μαίου (Α 454), 1868,26 Σεπτεμβρίου (Α 464), 1870,18 Σεπτεμβρίου (Α 518), 1871,9 
Μαΐου (Α 537), 1871, 13 Νοεμβρίου (Α 574), 1873, 30 Ιουνίου (Β 665), 1882,23 Ιουνίου (Γ 1220), 
1887, 20 Ίανουαρίου (Γ 1646), 1889, 4 Ιουλίου (Γ 1828), 1893, 25 Δεκεμβρίου (Δ 2193). Τή 
χρονιά πού έχουμε τήν πυκνότερη συγκομιδή, τό 1868, τό περιεχόμενο καί στις τέσσερις
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Μικρά δείγματα τής εκτίμησης πού τού έτρεφαν οι συγκαιρινοί του, 
άνασύρονται καί μέσα άπό τίς πρώτες σελίδες κάποιων τουρκοφώνων εκδό
σεων — πού οί συγγραφείς τους αφιερώνουν στο διευθυντή τού μοναστηρι
ού. Λίγα χρόνια πριν τήν έκδοση τής Ζωοοδόχου Πηγής, θά κυκλοφορήσει 
στα καραμανλίδικα, ένα έργο πολεμικής εναντίον των προτεσταντών, όσων 
διέδιδαν τίς ιδέες τους στό χώρο τής Ανατολής. Τιτλοφορείται «Χάμιι ’Ορ
θοδοξία», Προστάτης ’Ορθοδοξίας. Πρωτοδημοσιεύτηκε στα έλληνικά, σέ 
συνέχειες, στην ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια καί, ύστερα, στήν τουρκόφωνη 
Ανατολή. Τώρα, τό 1883, κυκλοφορεί αύτοτελώς, πάλι για τό κοινό τών 
έτερογλώσσων — πλήν όμοδόξων χριστιανών τής μικρασιατικής ένδοχώ- 
ρας. 'Ο εκδότης Εύαγγελινός Μισαηλίδης άπευθύνεται «στον έλλογιμότατο 
καί έξοχώτατο» κληρικό Εύγένιο (μεταφράζω): «'Υπηρετήσατε ώς δάσκαλος 
τήν πατρίδα Μικρά ’Ασία, άλλα καί ώς ιερέας, στήν Πόλη, ήγούμενος στό 
Άγιασμα, στό Μπαλουκλί. Λόγω τών υπηρεσιών πού προσφέρατε στό γένος 
καί στήν άνθρωπότητα, με αυτές τίς τρεις Ιδιότητες —υπηρεσίες πού κρίθη- 
καν ανεκτίμητες— συμβάλλατε στήν άναζωογόνηση του ιερού προσκυνήμα
τος, πράξη πού άναγνωρίζει σύσσωμο τό γένος — καί άδιαμφισβήτητης 
άξίας. Μήπως θά μπορούσα, νομίζετε, μεταφράζοντας, έδώ καί καιρό, τό 
εγχειρίδιο τούτο, να τό αφιερώσω σέ άλλο πρόσωπο εκτός άπό τό δικό σας; 
'Ως δείγμα ελάχιστης άνταπόδοσης γιά όσα προσφέρατε στό γένος μας, 
δεχθείτε τό έργο αύτό άπό έμένα τόν ταπεινό, τό πνευματικό τέκνο σας, τόν 
ιδιοκτήτη τής έφημερίδας ’Ανατολή». Αύτά σέ δισέλιδη επιστολή, στήν 
αρχή τού βιβλίου, έπισηραίνοντας τή διττή ιδιότητα τού Ευγένιου, τού λαϊ
κού άλλα καί τού κληρικού —ανάμεσα στα άλλα11. Λίγο άργότερα, τή χρο

έπιστολές άφορά στήν διακίνηση ένός βιβλίου καραμανλίδικου στό χώρο των όμογενών τής 
Κωνσταντινούπολης: ό Ευγένιος άναλαμβάνει έκούσια να παρακολουθεί τίς τυχόν πωλήσεις, 
δσο καί νά πείθει τούς έγγεγραμμένους συνδρομητές στήν καταβολή του νόμιμου ποσού για τήν 
άπόκτηση τού βιβλίου. Πρόκειται για τόν Γεροστάθη τού Λέοντα Μελά στήν μετάφραση ’Αρι
στόβουλου. Τήν ίδια έποχή, περίπου, ό μεταφραστής άνακοινώνει μέ δύο έπιστολές του (Α 406, 
A 412) σέ κοινό τους γνωστό, στήν "Αγκυρα, ότι ό Εΰγένιος «έχει μεγίστην άνάγκην χρημάτων» 
(Ιούλιος Αύγουστος 1867). Βρισκόμαστε μιά εικοσαετία πριν τήν έκδοση τής ίστορίας τού 
μοναστηριού καί τό ζήτημα τό οικονομικό ταλανίζει ήδη τόν κληρικό. Αύτό θά συνεχιστεί σέ 
δλην τήν διάρκεια τής ζωής του (βλ. έδώ υποσημείωση 20 καί 21).

11. Εύχαριστώ τόν συνάδελφο Σταύρο ’Ανεστίδη γιά τή μετάφραση τών καραμανλίδικων. 
Τό έργο βιβλιογραφημένο: Salaville - Dalleggio 216. Όπου καί ή άφιέρωση δπως παρατίθεται 
στά γαλλικά: «Au vénérable, vertueux et généreux Kyr papa Eugénios, de noble famille d’Injésou 
...l’auteur dédie ce livre (σ. 3). Ό Εύγένιος κρατά άπό σόι: τό ζήτημα τής θέσης πού κατέχει στον 
έπαρχιακό περίγυρο μάς ένδιαφέρεν τό αίτούμενο έδώ είναι ή εικόνα πού έκπέμπει, ή κοινωνική 
Απήχησή του καί'δχι ή άντικειμενική έπαλήθευσή της. Γιά τήν κοινωνική τοποθέτησή του, 
δανείζομαι τα λόγια τού Eric Hobsbawm πού περιγράφει άλλα πράγματα βέβαια (άναφέρεται 
στή σχέση τού μέ ευνοημένου κοινωνικά καλλιτέχνη μέ τήν όμάδα άπό τήν όποία προέρχεται) 
«...δέν είναι άπλώς πετυχημένος... άλλα καί ό πρώτος πολίτης τής κοινότητας ή τού λαού του... 
στις καταπιεσμένες κοινωνικά μειονότητες είναι τά μόνα μέλη πού κατορθώνουν νά κερδίσουν
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νιά πού κυκλοφορεί καί ή «Ζωοδόχος Πηγή», στα 1886, ό Εύγένιος εμφανί
ζεται ώς παράγων στήν έκδοση ένός έργου καραμανλίδικου, πού τυπώνεται 
στην Πόλη, επιστημονική πραγματεία για τή διδασκαλία τής νομικής έπι- 
στήμης. Στήν πρώτη σελίδα τού βιβλίου, ό συγγραφέας, φοιτητής τής Αύτο- 
κρατορικής Σχολής Δικαίου, άναφέρει το όνομα τοϋ ήγούμενου τής Μονής 
εκφράζοντας εύχαριστίες γιατί με δική του συνδρομή πραγματοποιήθηκε ή 
έκδοση12.

Ή «Ζωοδόχος Πηγή» έκδίδεται λοιπόν το 1886. Τή χρονιά αύτή, ό Εύγέ
νιος βρίσκεται στήν ηλικία των έξήντα. Έχει συμπληρώσει διαμονή τριάν
τα έξι ετών στήν Κωνσταντινούπολη καί θητεία είκοσι έπτά έτών στή Μονή, 
ώς ήγούμενος. "Ωριμος, με τόσα χρόνια εύδόκιμης υπηρεσίας, άποφασίζει 
νά Ιστορήσει τά τής Μονής του καί μετά άπό μια άρχειοδιφική προεργασία, 
να περάσει στό στάδιο τής σύνθεσης. ’Αντίστοιχα, ό Γεδεών, δεύτερη γενιά 
Κωνσταντινουπολίτης, είναι τριάντα πέντε χρόνων. Έχει ήδη εκπονήσει 
έργο ποσοτικά καί ούσιαστικά υπολογίσιμο. ’Απόφοιτος τής Μεγάλης τοϋ 
Γένους Σχολής άπό τό 1869, τυπώνει τό πρώτο μελέτημα στα 1870, στήν 
Πανδώρα. Μέσα στήν δεκαπενταετία, σχεδόν (1870-1886), στή συγκομιδή 
τών δημοσιευμάτων του (περίπου διακόσιοι τίτλοι), ήδη αποκρυσταλλώνον
ται τά βασικά χαρακτηριστικά πού άπαρτίζουν τήν πνευματική του προσω
πικότητα. Στό εγχείρημα τής δημιουργικής μετάπλασης ένός άρχειακοϋ 
ύλικοϋ, τό βάρος τής παρουσίας τοϋ Μανουήλ Γεδεών μοιάζει νά άποτελεΐ,

άναγνώριση καί έξω άπό τήν “φυλή” ...άνήκουν στους έλάχιστους πού κατορθώνουν νά ξεφύ- 
γουν άπό τή φτώχεια καί τήν αιώνια σκλαβιά του χειρώνακτα...» Έρικ Χομπσμπάουμ, Ή 
σκηνή της τζαζ, ’Αθήνα, 21993, σ. 213.

’Από τόν κατάλογο συνδρομητών παίρνουμε μιαν ιδέα γιά τή σύνθεση τής οικογένειας τού 
Ίντζεσιώτη ιερέα. Στούς συγγενείς του πλεονάζουν τά άνόματα γυναικών συνδρομητριών —εύ
ρημα σχετικά σπάνιο σέ καραμανλίδικους καταλόγους τής έποχής. Σέ σύνολο είκοσιτριών 
συνδρομητών πού άπαρτίζουν. τά μέλη τής οίκογένειάς του, τά δεκατρία είναι γυναίκες. Ό ίδιος 
έγγράφεται γιά δέκα άντίτυπα. ’Εγγράμματες γυναίκες: ή παρουσία τους είναι άπλά ένδεικτική, 
δηλώνει, έμμεσα, μια σχετική κοινωνική διαφοροποίηση τού οίκου τού Εύγένιου στόν μικρό- 
κοσμο τού Ίντζέσου. Γιά τον άλφαβητισμό (βλ. έδώ καί ύποσημείωση 7) τών γυναικών καί γιά 
τό κατά πόσο τά —έδώ μάλιστα πολυάριθμα— άντίτυπα προορίζονταν καί έφθαναν όντως στά 
χέρια τών συνδρομητριών (ή είναι εικονικά) διατυπώνω έπιφυλάξεις.

12. Ό τίτλος τού Τεαλίμ Χουκούκ ό συγγραφέας του Πρόδρομος Δεγιρμεντζόγλου, βιβλιο- 
γραφημένο άπό τούς Dalleggio - Salaville, άρ. 239. Κυκλοφορεί ύπό μορφή μηνιαίας έπιθεωρή- 
σεως σέ φυλλάδια, τό πρώτο άπό τά όποια φέρει ήμερομηνία 1 ’Ιουλίου 1886. Ό Dalleggio 
σημειώνει «avec l’aide»: δέν είναι σαφές τό είδος τής άρωγής, έφόσον δηλαδή άποκλειστεΐ είτε ή 
έπιστημονική καθοδήγηση είτε ή χρηματική ένίσχυση άπό τήν πλευρά του, άπομένει —πιθανό
τερη— μιά γενική έπιστασία.

Ό «άφανής» παπάς τού Βαλουκλίου είχε γερά έρείσματα στό χώρο τών όμογενών τής 
Πόλης, καί στούς πατριαρχικούς κύκλους — μέ άναλόγου τύπου διασυνδέσεις μπορεί νά διευκό
λυνε τήν έκδοση τού έντύπου. Ό Λεβίδης τόν χαρακτηρίζει ώς πρόθυμο άρωγό στούς έκδότες 
βιβλίων, διαχωρίζοντας, όμως, σαφώς τό ρόλο του αύτόν άπό τήν συγκεκριμένη, καί κατά τή 
γνώμη του άποκλειστική συγγραφική παρουσία του στό ύπό αϊρεσιν έργο τού 1886.
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έκ πρώτης όψεως, την ιδανική προϋπόθεση για την φερεγγυότητα τής εργα
σίας καί τής συνεργασίας. Επομένως, ή —όποια— παρουσία του στήν έκ
δοση τής ιστορίας τοΰ μοναστηριού είναι θεμιτή: είτε έκληφθεΐ στή «φιλι
κή» της διάσταση —ό νέος ώς βοηθός του πρεσβυτέρου- ή εάν Ιδωθεί μέσα 
άπό μια σχέση υπαγωγής πνευματικής τοΰ ιερέα στον «ακαταπόνητο πρωτό- 
σχολο» — ή χαρισματική περίπτωση Γεδεών νομιμοποεϊ τήν άντιστροφή. 
’Άς φανταστούμε καί μιάν άλλη —πιό πιθανή— εκδοχή, ή οποία προϋποθέ
τει κοινότητα ενασχολήσεων καί ενδιαφερόντων, έχει ώς άπαρχή μιά έλπι- 
δοφόρα σύμπραξη, άλλα ώς κατακλείδα μιά προβληματική, άτελέσφορη συ
νεργασία13. "Αν συμβουλευτούμε τόν κατάλογο συνδρομητών τής Ζωοδόχου 
Πηγής, θά άνασύρουμε στοιχεία πού οδηγούν σε άκόμα πιό ξεκάθαρη τοπο
θέτηση των πραγμάτων: τό ποσοστό συμμετοχής τών κατοίκων τής γενέτει
ρας τοΰ παπα-Εύγένιου είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μετροΰμε πάνω άπό εκατόν 
είκοσι συνδρομητές — άριθμός ό όποιος δεν είναι δυνατόν να δικαιολογηθεί 
άπό τό δυναμικό τών εγγραμμάτων πού μπορεί να διαθέτει ένας μικρός τόπος 
με πεντακόσιες οικογένειες ορθοδόξων. Προφανώς, δεν πρόκειται για καμιά 
μυστηριώδη ύψωση τοΰ δείκτη άλφαβητισμοΰ πού παρατηρεΐται στό Ίντζέ- 
σου, άλλά γιά τό ότι οί κάτοικοι κινητοποιούνται άφοΰ «ένας δικός τους» 
βγάζει βιβλίο —ή, στή χειριστή περίπτωση, ό «δικός τους» διαδίδει άπλώς, 
ότι τό έργο άποτελεΐ εξ ολοκλήρου κτήμα του πνευματικό. Άλλά, ή «Ζωοδό- 
χος Πηγή», τό έργο, είναι ζωντανό άκόμη καί στις μαρτυρίες τών προσφύ
γων τοΰ Ίντζέσου. Ή συλλογική μνήμη, ώς ήχεΐο, καταγράφει καί, άπό 
γενιά σε γενιά, μεταδίδει τό γεγονός: πρόσφυγας πού δεν έχει πιάσει ποτέ

13. Ό «'Ακαταπόνητος Πρωτόσχολος», έπιφυλλίδα τοΰ Κ. Θ. Δημαρά, ’Ελεύθερον Βήμα, 
29.8.43. ’Εκεί σημειώνεται δτι ό κύκλος τών λογίων πού τόν συντρόφεψαν στήν άθηναϊκή του, 
τελευταία περίοδο, τόν άποκαλοΰσε «Ό "Αρχών». «Μέγας Χαρτοφύλαξ» χειροθετεϊται στο 
τέλος του 19ου αίώνα ενώ «Χρονογράφος τής Μεγάλης ’Εκκλησίας» στίς άρχές τοΰ εικοστού 
άπό τούς Πατριάρχες Κωνσταντίνο Ε’ καί ’Ιωακείμ Γ', άντίστοιχα.

’Από έσωτερικά τεκμήρια πού προκύπτουν μέ τήν άνάγνωση τοΰ έργου, τής υφολογίας του, 
θά διέκρινε κανείς πότε πότε, πίσω άπό τίς λέξεις, τήν πνευματική παρουσία τοΰ Γεδεών. 
Δειγματοληπτικά, άντιγράφω ένα χωρίο (σ. 183): «Λυπούμεθα δε διότι ένοριακοί τινες ναοί τής 
πόλεως ήμών κρατοΰσιν άνέκδοτα πολλά αυτών παλαιό κατάστιχα καί πατριαρχικά καί συνοδι
κά έγγραφα, τά όποια έάν έκδοθώσι (...) πολλά σκοτεινά μέρη τής πατρίου ίστορίας θά διαφωτι- 
σθώσι καί πολλαΐ θά έλθώσι εις φώς άκριβεΐς πληροφορίαι άναφερόμεναι είς τόν βίον καί τήν 
πολιτείαν όμογενών έμπορων, διδασκάλων, προκρίτων τοΰ γένους, άρχιερέων καί πατριαρχών. 
Δυστυχώς όμως, οΰχί μόνον δέν άποφάσισαν έξ ιδίας πρωτοβουλίας ούδενός σχεδόν ναοΰ 
όρθοδόξων έν Κωνσταντινουπόλει ή έν έπαρχίςι τινί οί έφοροι νά έκδώσωσι ιστορίαν, άλλά καί 
πολλαχόθεν, όπου άπετάθημεν καί ούδεμίαν άπάντησιν προσδοκωμένην άπηλαύσαμεν, καί πα
ρά τίσι έξ αυτών άπηντήσαμεν έμπόδια. Εύχόμεθα ίνα τό παρόν ήμέτερον έργον (...) κεντήση 
τήν φιλοτιμίαν φιλοπόνων όμογενών όσοι τιμώσι τά πάτρια καί καταστή τοιουτοτρόπως άφορ- 
μή εις σύναξιν όμοιων διατριβών». Θά μποροΰσε άσφαλώς νά θεωρηθεί προγραμματικό κείμενο 
τοΰ Γεδεών. Κατά τή γνώμη μου, ή πιστοποίηση τής παρουσίας του μέσα στό έργο, δχι μόνο δέν 
άκυρώνει τή συγγραφική συνεισφορά τοΰ Εύγένιου, άλλά όδηγεΐ τις έρμηνευτικές άπόπειρες 
προς ένα μεικτό άλλά νόμιμο είδος — τήν πιό πιθανή δηλαδή έκδοχή.
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στά χέρια του το βιβλίο γνωρίζει άπό άκούσματα14, τόσο τό συγγραφέα, το 
συγχωριανό του τον Ευγένιο (μέσα τοΰ εικοστού αιώνα), όσο καί τό δημι
ούργημά του. Φυσικά, οί έπιγενόμενοι άγνοοΰν εντελώς τή διένεξη των δύο 
λογίων15.

Βρισκόμαστε λοιπόν προς τα τέλη τοΰ 1886. Ή υποδοχή πού επιφυλάσ
σουν οί εκκλησιαστικοί κύκλοι στό πόνημα τής Ζωοδόχου Πηγής είναι 
θετική · δεν μοιάζει να διακυβεύεται τίποτε. Λίγο καιρό μετά τήν κυκλοφορία 
τοΰ βιβλίου, ή Εκκλησιαστική ‘Αλήθεια, δηλαδή τό επίσημο όργανο τοΰ 
Πατριαρχείου, φιλοξενεί σε μόνιμη στήλη, όπου γνωστοποιοΰνται οί νέοι 
τίτλοι, όλοσέλιδη παρουσίαση τοΰ έργου. Στό άνυπόγραφο αυτό άρθρο, ή 
ιστορία τής μονής πού πρόσφατα έκδόθηκε θεωρείται σταθμός άφοΰ έρχεται 
να καλύψει με τρόπο έπαρκή, ένα διαπιστωμένο κενό. «Τελεία τις καί άλη- 
θής ιστορία ούδεμία μέχρι τοΰδε ύπήρχεν» καί έπομένως ό συγγραφέας Ευγέ
νιος, τον όποιον καί όνοματίζει, «καλλίστην παρέσχε συμβολήν εις τήν 
ιστορίαν των καθ’ ήμάς ίερών προσκυνημάτων». Τό βιβλίο κρίνεται άξιόλο-

14. Πληθυσμιακά στοιχεία για τό Ίντζέσου, βλ. πρόχειρα στό 'Ημερολόγιο τών ’Εθνικών 
καί Φιλανθρωπικών Καταστημάτων τοΰ έτους 1905, έτος Α', Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 146. 
Όπου τό Ίντζέσου (500 οίκογένειες όρθοδόξων, δηλαδή περίπου 2.000 άτομα), σύγκρινόμενο 
μέ τό πληθυσμιακά ύπερτριπλάσιο του Νέβσεχιρ (1.700 οίκογένειες όρθοδόξων περίπου 6.800 
άτομα) έμφανίζει ύψηλή συμμετοχή άναγνωστών. Τό Νέβσεχιρ παρουσιάζει άριθμό συνδρομη
τών πού μόλις ξεπερνά τούς έβδομήντα — συμπεριλαμβάνονται στήν άθροιση έδραΐοι κάτοικοι, 
άλλα καί οί άπόδημοι τής Κωνσταντινούπολης. Συνεπώς, πρωτοστατοϋντος τοΰ μητροπολίτη 
Καισαρείας ’Ιωάννη Άναστασιάδη (τό όνομά του, στό βιβλίο, σημειώνεται άκριβώς υστέρα 
άπό τοΰ πατριάρχη, γιά δεκαπέντε άντίτυπα), τό Ίντζέσου συμμετέχει πάνδημο στό έκδοτικό 
αΰτό γεγονός (άκόμα καί Ίντζεσιώτης τής διασποράς, πού ζεϊ στήν Ξάνθη, έγγράφεται). Κανείς 
άπό τούς δύο έπίδοξους «συγγραφείς» δέν άπαντά στον κατάλογο, όπως ήταν άναμενόμενο.

15. Ή Ιστορία άποκτά στό στόμα τών προσφύγων μυθική διάσταση. Στά 1950, ή συνεργά- 
τρια τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Σοφία Δονδολίνου-Γορανίτη, καταγράφει στό 
Υλικό Προφορικής Παράδοσης (φάκελος Ίντζέσου 77), τά λόγια τοΰ πρόσφυγα Μαυρίκη 
Νεαπολιτάκη, στή Νέα Σμύρνη: ό πληροφορητής είναι ένήμερος, τό άόρατο βιβλίο πού κανείς 
δέν τό ’χει πιάσει στά χέρια του άλλά όλοι τό γνωρίζουν, έχουν γράψει στήν Πόλη νά τούς τό 
στείλουν, μά δέν λάβανε άπάντηση. Αύτά συμβαίνουν πάνω άπό έξήντα χρόνια μετά τήν έκδο
ση, τό βιβλίο έπιζεϊ κοντά δυό γενιές, δηλαδή, στό μνημονικό τής κοινότητας. Θυμίζουμε ότι 
άντικείμενο τών ενδιαφερόντων τοΰ Κέντρου δέν έπικεντρώνόταν στή λογιοσύνη άλλά στά 
λαογραφικά φαινόμενα, έπομένως τό βιβλίο «ζεϊ» γι’ αύτούς καί δέν είναι ιδέα πού τούς ύποβάλ- 
λει ό έρευνητής. Παρεκβατικά, άς σημειωθεί έδώ, ότι ή αίδημοσύνη όδήγησε σέ λογοκριτική 
έπέμβαση. Στήν άναδημοσίευση ένός χωρίου άπό τό Βιβλίον Περιέχον τήν ’Ακολουθίαν τοΰ 
'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Νεοφύτου καί τοΰ 'Αγίου Μαξίμου Όμολογητοΰ, τοΰ Νεόφυτου 

Μαυρομμάτη, Βουκουρέστι 1723 (Legrand 18ος, τ. 1, σ. 149), τό σημείο όπου άναφέρεται ή ϊαση 
τοΰ Νεόφυτου μέ τό θαυματουργό νερό τοΰ Βαλουκλίου άπό άρρώστια σέ άπόκρυφο μέρος τοΰ 
σώματος, άπαλείφεται στήν έκδοση τοΰ 1886 (σ. 103). Λογοκρισία τέτοιου τύπου μπορούσε νά 
άσκήσει τόσο ό ένας, παραδοσιακός άνθρωπος τής έκκλησίας, όσο καί ό άλλος, ό πατριαρχικός 
λόγιος, ή πληροφορία λοιπόν τελικά δέν συνηγορεί ύπέρ τής μιας ή άλλης άποψης στό έπίμαχο 
ζήτημα τής πατρότητας τοΰ έργου. Ευχαριστώ τόν συνάδελφο Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη πού 
μοΰ ύπέδειξε καί ταύτισε τό χωρίο άλλά καί γιά τήν βοήθειά του.
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γο, ό «φιλότιμος καί φιλόπονος ίερεύς Εύγένιος» δρεπει τα συγχαρητήρια 
τοΰ συντάκτη, πού τον προτρέπει να έξακολουθήσει τήν καλλιέργεια των 
ιερών γραμμάτων «τόσον άξιέπαινα, γινόμενος παράδειγμα στούς κληρικούς 
τούς δυναμένους... άλλα άποκνοΰντας» να παρέχουν ίδιας λογής διανοητικές 
έργασίες. Τό όνομα τοΰ Γεδεών δεν άναφέρεται. Γνωρίζουμε ότι ό «τελευ
ταίος βυζαντινός χρονογράφος», άπό τήν άρχή τής δεκαετίας τοΰ όγδόντα 
είχε έρθει σέ ρήξη με τό συνεργάτη τοΰ περιοδικοΰ Μηνά Χαμουδόπουλο 
—λόγος για τον όποιο έκείνη τήν έποχή τό περιοδικό θά ήταν δυνατόν να 
υποστηρίζει, ένδεχομένως, μόνον τόν ίερέα. Σημειώνουμε πώς ό Γεδεών, τα 
χρόνια εκείνα, προσωρινά άπέχει άπό τή συντακτική όμάδα. “Αλλη —πιθα
νή— αιτία πού τό έντυπο προβάλλει τόν Εύγένιο άποκλειστικά, μπορεί να 
θεωρηθεί τό γεγονός ότι άκριβώς τότε, στήν πενταμελή συντακτική έπιτρο- 
πή τοΰ περιοδικοΰ μετέχει καί ό Καισαρείας Ιωάννης Άναστασιάδης, 
όμοχωριανός με τόν κρινόμενο καππαδόκη ιστοριοδίφη16.

Όπως καί να έχει όμως τό πράγμα, τό θέμα τής πνευματικής κυριότητας 
δέν έχει άκόμα τεθεί, τουλάχιστον μέ τή γραφίδα — ούτε καί υπονοείται κάν. 
Ή πατρότητα τοΰ έργου άποδίδεται άκέραια στον επικεφαλής τής Ζωοδό- 
χου Πηγής. Λίγες βδομάδες πιό υστέρα, έπισημαίνεται άλλη μια άναφορά 
στό έργο, καί στο συγγραφέα, πού προέρχεται άπό ιδιωτική πηγή. Ό ίερέας 
θά γίνει άπόδέκτης συγχαρητήριας επιστολής, τήν όποια στέλνει άπό τό 
Νέβσεχιρ ζηλωτής τοΰ πνευματικοΰ του δημιουργήματος, ό Φίλιππος Αρι
στόβουλος, συνδρομητής στήν έκδοση, μαζί μέ τό γιό του. Σέ συνδυασμό μέ 
τή δημοσιευμένη βιβλιοκρισία, τοΰτο συνιστά μιά, δεύτερη, έξωτερική μαρ

16. Τό βιβλίο κυκλοφόρησε μεταξύ Σεπτεμβρίου καί Νοεμβρίου. Στήν εισαγωγή τής έκδο
σης δίνεται ένα terminus post quem, καθώς τό κείμενο ύπογράφεται «Έν Κωνσταντινουπόλει τή 
1η Σεπτεμβρίου 1886. Εύγένιος ίερεύς». Τό τελευταίο φύλλο τής ’Εκκλησιαστικής 'Αλήθειας 
του Νοεμβρίου τοΰ ϊδιου χρόνου, όρίζει τό terminus ante όταν δημοσιεύει τό Βιβλιογραφικόν 
Δελτίοντης (Ε.Α., περίοδος β' έτος β', 30 Νοεμβρίου 1886, τεύχος ΙΔ', σ. 90-91), τήν κριτική 
του έργου. Ό Γεδεών είναι άρχισυντάκτης τής ’Εκκλησιαστικής 'Αλήθειας, τή διετία 1882- 
1884, άπέχει στά χρόνια 1884-1887, καί έπανέρχεται τό 1887, τό όγδοο έτος κυκλοφορίας του 
έντύπου. Άκριβώς τόν Νοέμβριο τοΰ 1887, ή έπιτροπή πού διευθύνει τό περιοδικό δηλώνει ότι 
προσλαμβάνει ώς τακτικό συντάκτη τόν έλλόγιμο κύριο Μ. Γεδεών, γνωστό «έπί δημοσιογρα
φική ίκανότητι καί έπί φερεπονίμ» (Ε.Α., έτος Η', άρ. 1, σ. 1 Κωνσταντινούπολη, 18 Νοεμβρίου 
1887). Ό Άγιος Καισαρείας 'Ιωάννης Άναστασιάδης βοηθούσε τούς συντοπίτες του, στοιχεία 
δίνει, ό έπίσης καππαδόκης Κάλφογλου, σχετικά μέ διορισμό συμπατριώτη του τής Πόλης. I. 
Κάλφογλου, δ.π., σ. 453 καραμ./δακτυλόγραφο, σ. 633. Τά άλλα πρόσωπα τής συντακτικής 
έπιτροπής, είναι: ό άρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παλαμάς, διευθυντής τής Μεγάλης τοΰ Γένους 
Σχολής, ό άρχιμανδρίτης Βασίλειος Γεωργιάδης, διευθυντής τής πατριαρχικής κεντρικής Ιερα
τικής σχολής, οί έπίσης πατριαρχικοί Γεράσιμος Δώριζας καί ’Ιωάννης Τανταλίδης. Γιά τήν 
διένεξη Μανουήλ Γεδεών - Μηνά Χαμουδόπουλου, παραπέμπω στήν άνέκδοτη διδακτορική 
έργασία τοΰ Σταύρου Θ. Άνεστίδη, Ή ’Εθναρχική παράδοση τής Μεγάλης ’Εκκλησίας καί ό 
Μανουήλ I. Γεδεών, Αθήνα 1993, σσ. 264-265, άλλα καί passim.
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τυρία, γιά τήν (πιθανή) ταύτιση έργου καί συγγραφέα17. Κατά μεταγενέστερη 
πληροφορία, ό Εύγένιος έκεΐνα τά χρόνια είχε άναλάβει ένα καθήκον πού 
τελικά δεν έξετέλεσε: να έπιμεληθεΐ καί νά έκδόσει τα έργα του Παϊσίου 
Καισαρείας18. Ό «κατήγορός» του, πού δεν είναι άλλος άπό τον Γεδεών, ένώ 
προτίθεται νά τόν «εκθέσει» γιά τήν άμέλειά του, τον τοποθετεί, άκούσια, 
στήν καλή θέση πού τού άρμόζει, τή θέση πού πράγματι κατείχε. 'Ο ιερέας 
διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στή λογιοσύνη, στον κύκλο των όρθο- 
δόξων πού ενδημούν στήν Πόλη, καί κρατάνε ζωντανές τις μεταξύ τους 
σχέσεις. 'Ως καππαδόκης, άπό τό Ίντζέσου, άναλαμβάνει νά τυπώσει τά 
χαρτιά τού Παϊσίου, επίσης καππαδόκη άπό τά Φάρασα, με τόν όποιον 
συνδεόταν πνευματικά. Πράγματι, άπό όσο γνωρίζουμε ό Εύγένιος δέν κα
τόρθωσε νά δημοσιεύσει τό χειρόγραφο, άφοϋ ή πρόχειρη συναγωγή άνεκδό- 
των έργων του δέν περιλαμβάνει κατάλοιπα τού μητροπολίτη.

’Αλλά στό πλαίσιο των πολλαπλών έκδοτικών προσπαθειών τών λογίων 
τών άνατολικών έπαρχιών, τών μεταναστών, πού βγάζουν τά έργα τους στα 
τυπογραφεία τής πρωτεύουσας, θά υπάρξει θέση, μια άκόμη φορά, γιά τιμη
τική άναφορά στό όνομα τού Ευγενίου ίερέως. Μέ βιβλίο τόν δωροφορεΐ 
ένας όμόδοξος λόγιος τής έπαρχίας, ό ’Αναστάσιος Λεβίδης. Θά τού άφιε- 
ρώσει ένα έργο του, πού γεφυρώνει τόν κόσμο τών έλληνοφώνων μέ τόν 
κόσμο τών τουρκόφωνων, μετακενώνοντας γλωσσικό υλικό: πρόκειται γιά 
τό έλληνοτουρκικό Λεξικό πού συντάσσει καί έκδίδει στα 1888 στήν Πόλη. 
«Τφ Παναιδεσιμολογιωτάτφ προϊσταμένφ τής Ζωοδόχου Πηγής... εις σεβα
σμού τεκμήριον τήν δέ τήν βίβλον άνατίθησιν ό συγγραφεύς» σημειώνει. 
Πρόσωπο λοιπόν γιά τρίτη φορά τιμημένο άπό τή συντεχνία τών άνθρώπων 
τού βιβλίου — συγγραφείς ή έκδότες. Στά τέλη τού αιώνα, ό Λεβίδης, θά

17. Επιστολή 1646, 20 ’Ιανουάριου 1887.
Τφ αίδεσιμωτάτφ προεστώτι Βαλουκλίου κ. παπά Εύγενίω.
Αίδεσιμώτατέμοι πάτερ, έλαβονδιά του συναδέλφου μου κ. Γαβριήλ τό ώραΐονΣου δωροντόν 
ώραϊον πόνον τών ώριαίωνΣου άναπαύσεων ώραιότατα δαπανηθεισων τής ώραίας πνευματικής 
ζωής πάροχον Ζωοδόχον Πηγήν Σου, καί εύγνωμωνώ έκ μέσης καρδίας της άείποτε καί τάς 
ζειδώρους εϋχάς ποθούσης,

Ό εύγνώμων φίλος καί τέκνον, Φ.Π.Α. (άπό τό Νεβσεχίρ τής Καππαδοκίας),
18. Όσο ό ένας ζεϊ, ό δλλος Γεδεών κάνει άπλή άναφορά στό γεγονός: «...Τά Απομνημονεύ

ματα... άντίγραφον είδον παρά τφ αίδεσιμωτάτφ οίκονόμψ καί προϊσταμένφ τής... Ζωοδόχου 
Πηγής, κυρίου Εύγενίου Καισαρέως...» Μ. I. Γεδεών, Επισκοπικοί κατάλογοι, ’Εκκλησιαστι
κή ’Αλήθεια, τόμος 14, έτος I, άρ. 7, σ. 53, Φεβρουάριος 1890. Ή μεταγενέστερη πληροφορία 
είναι του 1938 καί άνήκει στόν ίδιο τόν Γεδεών: τόν έγκαλεΐ έπειδή κατακρατούσε τά ’Απομνη
μονεύματα τοδ Παϊσίου (πού είχε πεθάνει σχεδόν έβδομήντα χρόνια πρίν), δίχως νά τά άξιοποι- 
εΐ, νά τά δημοσιεύει... Μισόν αίώνα μετά τήν έκδοση τού βιβλίου, τόν «ένοχοποιεΐ», έρήμην 
του, βέβαια: ή συμπεριφορά έντάσσεται σέ ένα σύνολο έπιθέσεων πού έξαπολύονται άπό τόν 
πρεσβύτη Γεδεών, κατά τήν περίοδο τής μετοικεσίας του στό έλλαδικό κράτος, βλ. Μανουήλ 
Γεδεών, Λεόντιος Καισαρεύς, Μικρασιατικά Χρονικά, τ. Α', ’Αθήνα 1938, σ. 63. Βλ. καί έδώ 
ύποσημείωση 35.
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θεωρήσει το πρόσωπο άξιομνημόνευτο καί θά προβεΐ στή βιογράφηση του 
σεπτού ιερέα, σέ χειρόγραφό του ποικίλης ύλης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οί κινήσεις τοΰ άμεσα θίγόμενου, του Μανουήλ 
Γεδεών, όσες άποσκοποΰν στήν άναγνώριση τής κυριότητας τοΰ έργου, θά 
εκφραστούν μέσα άπό τό βήμα τής Εκκλησιαστικής ’Αλήθειας. Φράσεις 
εγκατεσπαρμένες στα ολιγοσέλιδα αν καί όχι εύάριθμα άρθρα του, συνήθως 
στις υποσημειώσεις, εμφανίζονται στή διάρκεια τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1888, 
περίοδο πού συμπίπτει μέ τήν έπανάκαμψή του στο περιοδικό, στή θέση τοΰ 
άρχισυντάκτη μετά άπό τετραετή άπουσία. "Αλλοτε άναφέρεται στο βιβλίο 
«τω φέροντι τόν τίτλον “Ευγενίου ίερέως”», άλλοτε σάν νά μήν έχει μεσο
λαβήσει τίποτα παραπέμπει στο «Εύγενίου, Ζωοδόχος Πηγή». Θά τόν άπο- 
καλέσει «εκδότη» τοΰ συγγράμματος, ένώ σέ υποσημείωση θά σχολιάσει: 
«βλέπε όσα έγραψα ...έν τω βιβλίφ μου τω φέροντι τόν τίτλον: Εύγενίου, Ή 
Ζωοδόχος Πηγή». Όλα αύτά συνιστοΰν άσκήσεις επί χάρτου για όσα θά 
άκολουθήσουν τις έπόμενες δεκαετίες, όριστικά άπόντος, πλέον, τοΰ κληρι- 
κοΰ19.

Τομή πρώτη: Ή έκδημία τοΰ Εύγενίου, 1895

Ή δεκαετία τοΰ ένενήντα θά σημάνει τήν όλοκλήρωση τής σταδιοδρο
μίας τοΰ ήγούμενου τής Ζωοδόχου Πηγής. 'Ένας κύκλος κλείνει τά έργα τής 
ζωής του. Στήν έπαγγελματική σφαίρα, ή θητεία του στή Μονή λήγει άκρι- 
βώς στα 1891 — τριάντα δύο χρόνια συναπτά. Ή έπόμενη περίοδος θά είναι 
σύντομη: σεβάσμιος, άλλα εξαθλιωμένος καί πάμπτωχος θά καταλήξει γιά 
δύο χρόνια στή γενέτειρά του όπου καί πριν συμπληρώσει τά έβδομήντα του 
χρόνια, θά άφήσει τήν τελευταία του πνοή, τήν Παρασκευή 7 ’Απριλίου 
1895, ήμέρα τής Ζωοδόχου Πηγής20.

19. Οί άναφορές σημειώνονται στήν Ε. Α., στα άρθρα του Γεδεών «Φιλάνθρωποι διατάξεις 
έν τή εκκλησία τών κάτω χρόνων» (Ε.Α., έτος Η', άρ. 32, 22 Ιουνίου 1888, σ. 258, 263-265) καί 
«Σχολεία καί βιβλία κατά τόν ΙΗ' αιώνα», δ.π., άρ. 40,17 Αύγουστου 1888, σ. 321, ή Μανουήλ I. 
Γεδεών Ή πνευματική κίνησις τού Γένους κατά τόν ΙΗ' καί ΙΘ' ai. έκδοτική φροντίδα Α. 
’Αγγέλου - Φιλ. Ήλιου, ’Αθήνα 1976. Κεφάλαιο Σχολεία καί βιβλία..., σ. 256 ύποσημ. 17.

20. Στα τελευταία χρόνια τής ζωής του, τόσο οί όμογενεϊς τής πρωτεύουσας, ό ίδιος ό 
μητροπολίτης Καισαρείας, δσο καί οί γηγενείς καππαδόκες προσπαθούν νά συνδράμουν τόν 
ίερέα Εύγένιο «δν πανταχόθεν καταθλίβουσι περιπέτειαι δυστυχείς» ένώ βρίσκεται έπαγγελμα- 
τικά παροπλισμένος, πρώτα λίγον καιρό στήν Πόλη, ύστερα στο Ίντζέσου. Ή βοήθεια συνι- 
στάται στό νά πουληθούν άντίτυπα βιβλίων άρχαίων συγγραφέων (Δημοσθένης, Αίσχύνης...) 
που κείτονται σέ στοίβες, άδιάθετα, στή σχολή τοΰ Νεβσεχίρ, ή στήν κεντρική έφορία, γιά νά 
έλεήσουν μέ τις εισπράξεις τόν άπόμαχο. Τά βιβλία δμως δέν έχουν πέραση, δέν πουλιούνται 
άφοΰ δέν είναι ένταγμένα στό πρόγραμμα ώς σχολικά έγχειρίδια... (’Αριστοβούλου ‘Επιστολές, 
άρ. 2028, 2030 21/1/1892, 24/1/1892, καί 31/1/1893). Στίς άρχαϊκού τύπου κοινωνίες, οί έλλη- 
νες κλασικοί λειτουργούν στήν καλύτερη περίπτωση ώς έμβόλιμο έκ τών άνω ύλικό πού ίσα ίσα
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Ή κοινή γνώμη τής πρωτεύουσας θά ευαισθητοποιηθεί. Μέσα άπό τον 
τύπο τής εποχής, θά μνημονευτεί ή προσωπικότητα καί το άδέκαστο ήθος 
του μεταστάντος. Ή θεματολογία είναι κοινότοπη. Θίγεται τό ζήτημα τής 
οικονομικής του ανέχειας, τό σκληρό τέλος του, άλλα καί ή γεμάτη αυτα
πάρνηση ζωή του, ή κοινωνική του προσφορά. Νύξεις γιά fò ζήτημα τής 
πατρότητας του έργου δημοσιεύονται σέ υποσελίδιες σημειώσεις κάποιων 
βιβλίων ή, σπανιότερα, σέ έντυπα περιοδικής κυκλοφορίας. Σέ κάποιο ήμε- 
ρολόγιο προτείνεται μιά ερμηνεία κατά τήν όποια ό τελευτήσας θεωρείται 
συλλογέας ένός υλικού τό όποιο είχε παραχωρήσει στον νεότερο του «προς 
συναρμολόγησιν». Δηλαδή ό Γεδεών κατέχει εδώ τό ρόλο τού συμπιλητή. 
Ένώ ο «δημοσιογράφων έν Κωνσταντινουπόλει» Γεώργιος I. Παπαδόπου- 
λος, έκφράζει πιό άκραία άποψη, υποστηρίζοντας ότι ό ηγούμενος τής μο
νής, «έδημοσίευσε τήν ιστορίαν αύτής, όφειλομένην εις τόν κάλαμον του 
μεσαιωνοδίφου Μ. I. Γεδεών»21. Τήν ίδια χρονιά, τόν μήνα Μάιο τελείται 
στο Μπαλουκλί μνημόσυνο του Ευγενίου «έν μέσω πολλοΰ έκκλησιάσμα- 
τος». Ή Έκλησιαστική ’Αλήθεια, δεν θά παραλείψει νά καταγράψει τό 
συμβάν, έξαίροντας τόν έκλειπόντα. Καμιά μνεία γιά τή συγγραφική υπό
στασή του, θετικά ή άποθετικά22. Μιά δεκαετία σχεδόν άργότερα, ό Σόλων

τροφοδοτεί τήν έκπαίδευση άλλα σπάνια ενοφθαλμίζεται στήν παιδεία, τα παραδείγματα δέν 
βρίσκονται μακριά. Ό Λεβίδης άναφέρει δτι προτάθηκε στον Εύγένιο, μετά τήν διακονία του 
στή Μονή, νά άναλάβει θέση στο μοναστήρι τής Βλαχέρνας, άλλα έκεΐνος άρνήθηκε καί 
προτίμησε νά άποτραβηχτεϊ στο Ίντζέσου, ό οργανισμός του είχε πιά καί βιολογικά καμφθεί. 
Πάντως στά 1891 ή ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (έτος ια', άρ. 43, Κωνσταντινούπολη 1891, 20 
Δεκεμβρίου, σσ. 337-8), θά σημειώσει: «Ό αιδεσιμότατος πάπα Εύγένιος πρώην προϊστάμε
νος... τής Ζωοδόχου Πηγής, διορισθείς, ώς γνωστόν, ήγούμενος τής έν Καισαρεία Ίεράς Μο
νής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, άναρρώσας εντελώς έκ τής άσθενείας αύτοΰ, δι’ άναφοράς 
παρεκάλεσεν τήν έκκλησίαν όπως χορηγήση αύτφ τήν κανονικήν άδειαν ϊνα άπέλθη είς τήν 
νέαν αύτοΰ θέσιν καί άναλάβη τά καθήκοντα αύτοΰ. Τής 'Εκκλησίας χορηγησάσης τήν αίτη- 
θεΐσαν άδειαν, ό αίδεσιμώτατος πάπα Εύγένιος καταλείπει μετ’ ού πολύ τήν βασιλεύουσαν...».

21. Ίωάννου Ίωαννίδου, Είκονογραφημένον Ήμερολόγιον 1896, Κωνσταντινούπολη 1895, 
σσ. 212-213 (Βιογραφίαι), «...άπέθανεν σχεδόν λησμονημένος έν Ίντζέσου... ό,τι όμως άγνοήται 
είναι ότι άπέθανεν πάμπτωχος... συναγαγών ικανήν ύλην προς γνώσιν τής Ιστορίας τοΰ τε 
'Αγιάσματος καί τών νοσοκομείων καί έμπιστευθείς τήν κατάλληλον τής δλης ταύτης συναρ- 
μολόγησιν είς τόν ήμέτερον βυζαντινολόγον, κ. Μανουήλ I. Γεδεών, όστις παρέδωκεν εις τύπον 
τό βιβλίον τφ 1886». Βλ. καί Γεωργίου I. Παπαδόπουλου, Ή σύγχρονος ιεραρχία τής ’Ορθοδό
ξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας, τ. Α', ’Αθήνα 1895, σ. 461. Ό Παπαδόπουλος τόν ένοχοποιεϊ 
ευθέως γιά τήν «άταξία καί κατάχρηση» πού παρατηρήθηκαν στή διαχείριση τής μονής έπί τών 
ήμερών του, ισχυρισμός πού δέν έπιβεβαιώνεται άπό καμιά κατοπινή μαρτυρία, άλλά συμπλέει 
μέ τις αιτιάσεις πού ό Γεδεών προσάπτει στον ήγούμενο.

22. Ψάλθηκε τρισάγιο στον τάφο καί οί «άξιότιμοι κύριοι Νικόλαος Θ. Σουλλίδης, I. Πολυ- 
ζέττης καί I. Ώραιόπουλος διά λογυδρίων καταλλήλων έξήραν, ό πρώτος τουρκιστί, τήν έπω- 
φελή καί εύεργετικήν δράσιν τοΰ άειμνήστου πατρός Εύγενίου...», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, 
έτος ΙΕ', άρ. 14., Κωνσταντινούπολη 2 ’Ιουνίου 1895, σ. 106. Γιά τόν Πολυζέττη δέν έχω 
στοιχεία. Τό 1891 τόν βρίσκω ώς κληρικό μέλος, άντιπρόσωπο έπαρχιών (Κυζίκου), (Ε.Α., έτος
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Καζανόβας23 θά σημειώσει δτι «ή ένσκήψασα θύελλα τής άγνωμοσύνης κα- 
τεκερμάτισεν αυτόν, όστις θνήσκων τον μαρτυρικόν αύτοΰ θάνατον...» δίχως 
να προσδιορίζει περισσότερο τα πράγματα. Ποια είναι, όμως, ή θύελλα τής 
άγνωμοσύνης; Τό ότι χρονικά επεται τών δημοσιευμάτων του Γεδεών, στήν 
Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, τό 1888, συνηγορεί υπέρ μιας αίτιακής σχέσης 

τών συμβάντων. Καί ό Λεβίδης μή κατονομάζοντας τούς υπαίτιους, λέει ότι 
τόν πότισαν «χολήν καί όξος, καί ούτως ό τού έθνους ευεργέτης έπεσεν εις 
μαρασμόν». Ή έπιστροφή στήν πατρίδα του γίνεται ενώ ή ψυχή του είναι 
«περίλυπος μέχρι θανάτου». Τά εκφραστικά δάνεια άντανακλοϋν τήν άτμό- 
σφαιρα τής άγιοσύνης πού τόν περιέβαλε στον κόσμο τών ορθοδόξων. 'Ο 
Λεβίδης, πού συντάσσει τό κείμενό του λίγο πριν τά τέλη τοΰ 19ου αιώνα 
παινεύοντας τή σεμνότητα καί τήν κοινωνική προσφορά τοΰ μεταστάντος, 
παρατηρεί ότι τά διάφορα έργα πού συνέγραψε παρέμειναν άδημοσίευτα — 
έργα ιστορικού καί γλωσσολογικοΰ περιεχομένου γιά τόν μικρασιατικό χώ
ρο. Έτσι μαρτυρεΐται πώς ό Εύγένιος είχε κλίση στη συγγραφή άλλά καί 
ιστοριοδιφικά ενδιαφέροντα, παρόμοια με τόν μέσο όρο τών λογίων τής 
περιφέρειας: εκπονεί λεξικά, τοπικές ιστορίες, συλλογές θεολογικών κειμέ
νων «τοΐς Μικρασιάταις ίδίςι προωρισμένα», σημειώνει ό βιογράφος του. 
Καί συνεχίζει «έν μόνον έξέδωκε ζών, τήν ιστορίαν τής Μονής τής Ζωοδό- 
χου Πηγής»24. Δέν μνημονεύει διόλου τόν Γεδεών, αν καί τό 1899, πού γρά
φει, είναι σε θέση να πληροφορηθεΐ τή διένεξη· ίσως πράγματι, όντας ένή- 
μερος, προκρίνει ότι αύτή τή στάση οφείλει νά τηρήσει, να τόν άγνοήσει. 
'Υπήρξαν πολέμιοι, γιατί ό Γεδεών θεωρούσε έξ υφαρπαγής συγγραφέα τόν 
επαρχιώτη λόγιο: άλλη μιά πτυχή τής έριστικότητας πού διακατέχει τόν 
«Χρονογράφο τής Μεγάλης Εκκλησίας». Βέβαια, ό Λεβίδης έχει κάθε λόγο 
νά υπερασπίζεται τόν συμπατριώτη του, στο πλαίσιο του άκμαίου τοπικι
σμού πού λειτουργούσε άνάμεσα στούς όμοδόξους — καί μάλιστα τούς προ
ερχόμενους άπό τά μέρη τής 'Ανατολής, δισυπόστατους γλωσσικά λογίους.

Ή άφοριστική γραμμή, ή τομή, θά τεθεί άνάμεσα σέ εκείνα πού συμβαί
νουν όσο ό διευθυντής τής Ζωοδόχου Πηγής βρίσκεται έν ζωή καί σέ εκείνα 
πού θά διατυπωθούν μετά τό θάνατό του, τό 1895, καί άφοροΰν στήν περιπέ

ΙΑ', τ. 15, 18 ’Οκτωβρίου 1891, άρ. 34, σ. 266). Οί ύπόλοιποι δύο προέρχονται άπό τήν καππα- 
δοκική ένδοχώρα· είναι γνωστοί στούς λογίους κύκλους τής πρωτεύουσας καί τό πατριαρχικό 
περιβάλλον. Τό έπιτύμβιο χαράσσεται σέ γραφή καραμανλίδικη, στή γενέτειρά του, στο ναό 
τοΰ Αγίου Εύσταθίου, άπό τόν ’Αναστάσιο Λεβίδη. ’Ενώ σέ κενοτάφιο, στο Μπαλουκλί, 
χαράσσεται «ήρωοελεγεϊον», συνθεμένο στήν άρχαία έλληνική γλώσσα άπό άλλον Καππαδό- 
κη, τόν άσιανολόγο ’Ιορδάνη Καρολίδη. Κέντρο καί περιφέρεια: Ή πρωτεύουσα ώς λογιότερη 
άρχαΐζει καί έλληνοφωνεϊ ένώ ή κοιτίδα ώς άρχαϊκότερη, ϋπό τήν σκέπην τής όρθοδοξίας, 
τουρκοφωνεϊ. Τά κείμενα παραθέτει ό Λεβίδης (δ.π., σ. 129).

23. Ήμερολόγιον τών ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, του έτους 1905, έτος πρώ
τον, Κωνσταντινούπολη 1904, σ. 247. Σόλων Καζανόβας, Πόθεν δαπανά τό ήμέτερον γένος, δ.π.

24. Α. Λεβίδης, δ.π., σ. 130 (χφ. α/α 29).
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τεια καί άμαύρωση του ονόματος του ή τήν άποκατάσταση τής υστεροφημί
ας του. Δεν διαθέτουμε μαρτυρίες για τό ποιες ήταν οί αντιδράσεις τοΰ ιερέα 
στο βραχύ διάστημα πού μεσολάβησε άπό τήν ήμέρα πού τυπώθηκε τό έργο 
έως τή θανή του. Υποθέτουμε ότι οί λύπες πού σωρεύθηκαν, όσες άόριστα 
θίγονται άπό τούς συγκαιρινούς του, είναι δυνατόν νά σχετίζονται με τό 
δημόσιο μονόλογο τοΰ Γεδεών γιά τήν διεκδίκηση τοΰ βιβλίου. 'Ο «σεμνός 
καί φιλελεήμων ίερεύς» θά παραμείνει, όσο ζεΐ, τό βωβό πρόσωπο τοΰ δρά
ματος. ’Αλλά, μετά τήν οριστική, πλέον, άπουσία του, καταλύεται ή όποια 
άντίσταση, ό όποιος, έστω καί υποθετικός άντίλογος. Τή χρονιά τοΰ θανά
του τοΰ «άντιπάλου», ό Γεδεών είναι σαραντατεσσάρων έτών. Μέσα άπό τόν 
πακτωλό των δημοσιευμάτων του καί τό βάρος τής παρουσίας του, είναι 
αυτός πού άσκεΐ ήγεμονία με τό γραπτό λόγο. ’Αμέσως μετά τήν έκδημία τοΰ 
Ευγένιου, τό 1896, συντάσσει καί εκδίδει ό ίδιος τήν άτομική του έργογρα- 
φία: κατοχύρωση τών δεδουλευμένων. ’Εκεί ό Γεδεών δηλώνει ότι τό έργο 
«Ή Ζωοδόχος Πηγή» έξεδόθη «επ’ όνόματι καί δαπάνη» τοΰ ήγουμένου25. 
Τέλος, σε παράρτημα, άναδημοσιεύει κρίσεις διαφόρων γιά τό σύνολο τής 
πνευματικής του παραγωγής. Καμιά άναφορά στό επίμαχο βιβλίο.

”Ας σταθοΰμε στό «επ’ όνόματι καί δαπάνη». Τό επ’ όνόματι κατακυρώνει 
τό άμέτοχο τοΰ ιερέα στήν εκπόνηση τοΰ έργου, καί είναι ήθελημένα άσα- 
φές, τόν θεωρεί, θά λέγαμε, μεταφορικά, «ψιλω όνόματι» συγγραφέα τοΰ 
έργου. 'Ο Γεδεών εδώ δεν καταφεύγει μέν στή χρήση κτητικής άντωνυμίας, 
γιά νά ορίσει ρητά τήν άποκλειστική του σχέση με τό πόνημα, όπως άργότε- 
ρα, άλλά κατευθείαν τό εντάσσει στήν έργογραφία του. Τό «καί δαπάνη» 
συνιστά τό νέο στοιχείο στήν υπόθεση. Πράγματι, μιά διαφωνία πού νά 
άνάγεται στό οικονομικό έπίπεδο θά ήταν δυνατόν νά λειτουργήσει τουλά
χιστον ώς έναυσμα γιά τήν τροφοδοσία μιας τέτοιου τύπου —μακρόχρο
νης— έριδας. ’Ενδείξεις μόνον διαθέτουμε γιά τή συμπεριφορά τών δύο 
λογίων άπέναντι στό χρήμα. ’Αδιαμφισβήτητο στοιχείο είναι ή ένδεια πού 
τούς περιβάλλει, ή ένδεια ή σχετική γιά τόν Γεδεών, καί ή άπόλυτη γιά τόν 
Εύγένιο. Μιά οικονομικού χαρακτήρα πληροφορία είναι ότι ή θέση τοΰ 
«Χρονογράφου», θέση προσωποπαγής, δημιουργήθηκε ad hoc άπό τόν πα
τριάρχη ’Ιωακείμ Γ', γιά τόν Μανουήλ Γεδεών, ώστε νά τοΰ έξασφαλιστεϊ 
ένας μισθός σε μηνιαία κανονική βάση — τό 1901.’Αξίζει νά σημειώσουμε 
ότι ή έννοια τής πενίας, καί συγκεκριμένα, ή φτώχεια τών άνθρώπων πού 
άνήκαν στό χώρο τής λογιοσύνης, όχι ώς γραφικότητα άλλά ώς ιστορικό

25. Ό χαρακτηρισμός «σεμνός καί φιλελεήμων» άποδίδεται στον {ερέα άπό τόν Λεβίδη. Γιά 
τό «έπ’ όνόματι καί δαπάνη» βλ. Μανουήλ Γεδεών, ’Αναγραφή συγγραφών, Κωνσταντινούπολη 
1896„σ. 16-17, λήμμα 122. ’Εκεί παραθέτοντας τήν έκδοση τοΰ 1886 σημειώνει τά έξής: «Έξεδό
θη εις 2.000 άντιτΰπων έπ’ όνόματι καί δαπάνη Εύγενίου ίερέως, ήγουμένου τής Ζωοδόχου 
Πηγής (άπό σ. 330-340) προσθέντος έγγραφά τινα μηδεμίαν έχοντα πρός τό κύριον θέμα σχέ- 
σιν». Τό λήμμα, αΰτούσιο, εμπεριέχεται στό: X. Γ. Πατρινέλη «Δημοσιεύματα Μανουήλ Γεδε
ών, άναλυτική άναγραφή», ’Αθήνα 1974, σ. 30, άρ. 187 (βλ. έδώ ύποσημείωση 3).
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φαινόμενο, είναι θέμα στο όποιο ό Γεδεών ήταν ευαισθητοποιημένος — το 
φανερώνουν οί τίτλοι άλλά καί το περιεχόμενο ορισμένων άπό τα έργα του26. 
Όσο για την κατάσταση τοΰ ιερέα, οί όροι ζωής επιδεινώνονται κυρίως μετά 
τό πέρας τής επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Για τα προηγούμενα χρό
νια, δεν διαθέτουμε πληροφορίες σχετικές με τό βιοτικό του έπίπεδο, έκτος 
άπό μια μνεία, στις επιστολές ’Αριστοβούλου: στα υπάρχοντά του, στή γενέ
τειρα, καταγράφεται ώς ιδιοκτησία ένα άλογο, πράγμα πού συνιστά κάποιου 
τύπου περιουσιακό στοιχείο. Ή οικονομική του κατάσταση διαφαίνεται 
μόνον άπό τή σχέση του μέ τά βιβλία. Ό Κάλφογλου, ό όποιος στήν καρα- 
μανλίδικη γραφή ιστορεί καί εκείνος, ώς καππαδόκης, τά τής μονής Φλαβι- 
ανών, άναφέρει ότι ό Εύγένιος, στο γενέθλιο τόπο του, κατέλιπε μόνον μιά 
μικρή βιβλιοθήκη — συναγωγή μιας ζωής. ’Έχει έπισημανθεΐ, άλλωστε, ή 
παρουσία τοΰ όνόματός του στους καταλόγους συνδρομητών. ”Ας διακινδυ
νεύσουμε τήν άποψη: μόνον βιβλία άγόραζε ό Εύγένιος, σέ αυτά άνάλωνε 
τον γλίσχρο μισθό του. Άρα, άντικειμενικά, θά ήταν άδύνατον ό κληρικός 
να άναλάβει τή δαπάνη τοΰ έργου. Μήπως έχει συμβεί τό άκριβώς άντίθετο, 
ό ιστορικός, ό Γεδεών, παρείχε τά realia, αίσιοδοξώντας ότι θά βρει τούς 
πόρους νά επωμιστεί τή δαπάνη, υποσχόμενος άμοιβή ενδεχομένως στον 
ενδεή γραφέα, καί έπομένως έχουμε νά κάνουμε μέ ένα φραστικό παιχνίδι, μέ 
τήν εξαίσια είρωνία πού άρδεύει όλο τό έργο τοΰ Γεδεών; Σέ ένα υποθετικό 
σενάριο, μοιάζει άληθοφανές τό νά πήρε χρήματα ό ιερέας. ’Αλλά τό νά 
προβεΐ σέ άναγραφή τοΰ δικοΰ του ονόματος στή θέση τοΰ ένός καί μοναδι- 
κοΰ συγγραφέα, προσκρούει στό ήθικό έρμα πού μαρτυρημένα διέθετε ό 
ήγούμενος τής Ζωοδόχου Πηγής. 'Οπωσδήποτε, αυτό τό λήμμα τής έργο- 
γραφίας συνιστά τήν πρώτη κατενώπιον, ρητή ομολογία, άπό τήν πλευρά 
τοΰ «άνταπαιτητή», όμολογία πού δέν έχει άνάγκη νά παρεισφρήσει στις 
υποσημειώσεις για νά διατυπωθεί.

Τρία χρόνια άργότερα (1899), ό Γεδεών, σέ άλλο του δημοσίευμα, θά 
οίκειοποιηθεΐ έξ όλοκλήρου τήν πατρότητα τοΰ έργου μέ τοΰτα τά λόγια 
«έκτίθενται ταΰτα, κατά πλάτος, έν τφ βιβλίφ μου Ή Ζωοδόχος Πηγή»27. Τό 
ζήτημα ένδιαφέρει λίγους καί παραμένει τοπικής σημασίας, παρ’ όλα αύτά 
θά περάσει τά σύνορα για νά κοινοποιηθεί πάλι σέ έναν κλειστό κύκλο 
άλλοδαπών όμοτέχνων. Σέ γνωστό γαλλόφωνο περιοδικό θίγεται τό λεπτό

26. Θέματα πού δπτονται τού οικονομικού στοιχείου ώς Ιστορικής κατηγορίας, είναι άνι- 
χνεύσιμα σέ πολλά έργα τού Γεδεών. Είτε άναφέρονται σέ άμοιβές λογίων, σέ φορολογία 
—οίκονομική διαχείριση ναών—, είτε σέ δωροδοκίες, άμοιβές, άφορολόγητο τών κληρικών 
(βλ. πρόχειρα X. Γ. Πατρινέλη, δ.π., άρ. 166, 202, 221, 382, 421, 528, 681. Ή έννοια τής πενίας 
άποτυπώθηκε στούς τίτλους άρ. 271/274, 451, 730).

27. Καί πάλι, ό σχολιασμός, σέ ύποσημείωση. Βλ. Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολό- 
γιον, Μνήμαι τών άπό τοΰ Δ' μέχρι τών μέσων τοΰ ΙΕ' αΐώνος έορταζομένων Αγίων έν Κων- 
σταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολη 1899, σ. 126 (άνατύπωση άπό τούς τόμους ΚΕ' καί ΚΣΤ 
τού περιοδικού Ό έν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος).
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σημείο τής κυριότητας τοϋ βιβλίου- στο γύρισμα του αιώνα, ένας καθολικός 
πού άρθρογραφεΐ στον παρισινό εκκλησιαστικό τύπο, ô S. Benay, θά πραγ- 
ματευθεΐ το θέμα του 'Αγιάσματος τοϋ Βαλουκλίου. Παραπέμποντας συχνά 
στον Μανουήλ Γεδεών άναφέρεται καί στο δημοσίευμα τοϋ 1886: προβάλλει 
λοιπόν μια άλλη συλλογιστική, άμφιβάλλοντας τή συγγραφική ιδιότητα τοϋ 
ιερέα: «Parmi les moines dont le nom est connu, nous remarquons [·'·] le prêtre 
Eugène, dont la générosité a permis en 1886, à l’infatigable érudit, M. Gédéon, 
de publier son histoire du monastère». ’Αντιστροφή των ρόλων. 'Ο γενναιό
δωρος κληρικός σέ άρμονική σύζευξη με τό σοφό εκδότη. ’Αλλά υστέρα, 
στις υποσημειώσεις, έν μέρει, τό άναιρεΐ28.

Όταν πλησιάζει τό κλείσιμο μιας δεκαετίας άπό τό θάνατο τοϋ Εύγένιου, 
σέ ορισμένα έντυπα τής εποχής, διαγράφεται μια τάση υπεράσπισής του 
προερχόμενη όχι άπό τούς συντοπίτες του, αυτή τή φορά, άλλα άπό τούς 
συνεργάτες του —<δς ένα βαθμό— γηγενείς κωνσταντινουπολίτες, στελέχη 
των ιδρυμάτων στα όποια ό θανών διοχέτευε τή δράση του. Θά γίνει μνεία 
τοϋ διευθυντή τοϋ Βαλουκλίου, μέσα άπό τις σελίδες τοϋ 'Ημερολογίου των 
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων. Εκφράζεται ή γνώμη ένός συντάκτη, τοϋ 
Ζάνου Βασίλαρου, για τό επίμαχο έργο. Διαβλέπουμε τή βούληση άποκατά- 
στασης των πραγμάτων: ενώ σέ ένα σημείο άναφέρεται ότι κάποια ιστορικά 
στοιχεία άπαντοΰν «έν τώ βιβλίω τοϋ πατρός Ευγενίου», παρακάτω έπιση- 
μαίνεται: «τή φροντίδι του... έξεδόθη καί τό άξιόλογον βιβλίον ή Ζωοδόχος 
Πηγή, ώς έν άρχή έλέχθη». Ηθελημένη συσκότιση, ή διακριτικότητα. Τό 
όνομα, πάντως, τοϋ Γεδεών, άπουσιάζει. Στον ίδιο τόμο, άλλος άρθρογρά- 
φος, ό Σόλων Καζανόβας, μέλος τής Εφορίας τών Καταστημάτων, θά έξάρει 
τό βίο καί τήν πολιτεία του, δίχως να άξιολογεΐ τή συγγραφική του δραστη
ριότητα διόλου. Τό άρθρο είναι θεματικά έπικεντρωμένο άποκλειστικά στό 
φιλάνθρωπο έργο τοϋ μεταστάντος, στό ήθικό του άνάστημα29.

28. Πρόκειται για δημοσίευμα πού έκτείνεται σέ δυο συνέχειες στό περιοδικό των Pères 
Assomptionnistes, βλ. S. Benay, «Le monastère de la source», Échos d’Orient, τ. 3, Παρίσι 
Ιούνιος 1900, σσ. 295-300. Πάντως, ό S. Benay άναφερόμενος στήν έκδοση τού 1886, έπισημαί- 
νει ότι «φέρει τήν ύπογραφή ένός Εύγενίου ίερέως» τον όποιο, μάλιστα, θεωρεί καί ύπεύθυνο για 
άρκετά λάθη πού θά μπορούσε καί νά έκθέσει (βλ. δ.π., τ. 3, avril 1900, 223-228).

29. Ήμερολόγιον των ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων τοϋ έτους 1905, έτος πρώ
τον. Κωνσταντινούπολη 1904, δπου δημοσιεύονται α') Ζάνου Γ. Βασίλαρου, Ή Ζωοδόχος 
Πηγή ή κοινώς λεγομένη Βαλουκλή, σ. 108· β') Σόλωνος Γ. Καζανόβα, Πόθεν δαπανά τό 
ήμέτερον γένος, σ. 242 (φωτογραφία) σσ. 247-248. Ό Καζανόβας, συνεργάτης του, πού τόν 
γνώριζε αυτοπροσώπως, σημειώνει: «Δέν είχε πλούτον, ϊνα διαθέσει ό έναρέτος ίερεύς... ή 
ήλικία είχε δαμάσει τή σάρκα, άλλα δέν έδάμασε ούδέ τόν ζήλον, ουδέ τήν άκάματον τοϋ 
γέροντος ίερέως δραστηριότητα. ’Από δρθρου βαθέος μέχρι λύχνου άφών, ό γηραιός Ευγένιος 
έτρεχεν, έκοπία, έμόχθει... ύπέρ τής πασχούσης άνθρωπότητος, ύπέρ τών άποκλήρων (σ. 247). 
Παρακάτω, ό Ιερέας, κατά τόν γράφοντα, άναπαριστά «τάς άρετάς τοϋ ήμετέρου Γένους». Προ
βάλλονται τά χαρίσματά του δίχως νά έγγίζεται άλλο ζήτημα.
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Στα 1912, ό ίδιος ό Γεδεών θά συγγράψει μια ιστορία τής Μονής, κινού
μενος στήν κατεύθυνση μιας εκλαϊκευτικής αντίληψης, ένα τέταρτο του αι
ώνα μετά τήν κυκλοφορία τής έκδοσης του 1886. Δημοσιεύει «χάριν τοΰ 
λαού», ένα φυλλάδιο μόλις δύο τυπογραφικών πού επιγράφεται «Ή Ζωοδό- 
χος Πηγή, ιστορία τοΰ ναού — κατάλογος θαυμάτων», τυπωμένο στήν Κων
σταντινούπολη, σε δύο χιλιάδες άντίτυπα, πού μοιράζονταν «σχεδόν δωρε
άν». Ή περιοδολόγησή του άρχίζει άπό τούς μέσους βυζαντινούς χρόνους 
καί σταματάει στή δεκαετία του χίλια οκτακόσια τριάντα στο όριο υστέρα 
άπό τό όποιο τυπικά θά ήταν υποχρεωμένος να άναφερθεΐ στο πρόσωπο τοΰ 
ήγούμενου τής μονής — αν όχι καί στο έκδομένο έργο: υπεκφεύγει, υιοθετεί 
τή σιωπή άλλα καί τήν άνωνυμία, άφοΰ πουθενά δεν δηλώνεται ή ταυτότητα 
τοΰ συγγραφέα. ’Άλλος ένας τρόπος έκμηδένισης τοΰ «ένάρετου άλλου»30.

Τομή δεύτερη: Ή αποδημία τοΰ Γεδεών (1921)

Ή επόμενη μνεία τοΰ όνόματος τοΰ Εύγένιου άπό τον Γεδεών, θά διατυ
πωθεί μετά τή μεγάλη καί οριστική τομή τής μικρασιατικής καταστροφής. 
Ό κωνσταντινουπολίτης λόγιος, έκκεντρος πλέον, ζεΐ τίς νέες πραγματικό
τητες ώς μέτοικος στο έλλαδικό κράτος. Θά περίμενε κανείς, λογικά, ότι 
υστέρα άπό τό ιστορικό βίωμα τής έκπτωσης καί τής άπώλειας, τό ζήτημα 
τής διεκδίκησης ένός τίτλου κάποιου συγγράμματος σχεδόν νεανικοΰ, θά 
είχε λησμονηθεί. Όχι μόνον αύτό δεν θά συμβεί, άλλα ό τόνος άνεβαίνει, 
προϊόντος τοΰ χρόνου, καί προϊούσης τής ήλικίας.

Τό 1921, έτος τής εγκατάστασής του στήν ’Αθήνα, ό «Άρχων» είναι 
έβδομήντα χρόνων. Μιά συγγραφικά μεστή εικοσαετία βρίσκεται μπροστά 
του, κατά τήν όποια θά ολοκληρώσει τίς μεγάλες του συνθέσεις: Άποση- 
μειώματα χρονογράφου (1932), Μνεία των προ έμου (1934), Πατριαρχικές 
’Εφημερίδες (1936-1938), 'Ιστορία των τοΰ Χρίστου Πενήτων (1939). Καί σέ 
αύτά τά έργα, δέν θά παραλείψει να προβεΐ σέ σχόλια σχετικά με τήν κυριό
τητα τοΰ βιβλίου — πάντα λακωνικός, ευθύβολος, όλοένα όξύτερος στο 
λόγο του. Ήδη άπό τον πρώτο καιρό τής μετεγκατάστασής του, άρθρογρα-

30. Γιά τήν ταύτιση έργου καί συγγραφέα βλ. Πατρινέλη, δ.π., άρ. 487. Πρόκειται γιά 
έκδοση πού κυκλοφόρησε τό 1912 στήν Πόλη καί έκδόθηκε στό Πατριαρχικό Τυπογραφείο. 
Στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη έντόπισα δύο Αντίτυπα (Τ 1685.8). Είναι γνωστό ότι κυκλοφορούσαν 
έκλαϊκευτικές έκδόσεις γιά τήν Ιστορία τής μονής πού τυπώνονταν μέ τήν εΰκαιρία τής πανήγυ- 
ρης τού ναού. Δειγματοληπτικά, θά άναφερθοΰμε σέ μιά τών άρχών τού είκοστοϋ αΙώνα: τό 
1904, κυκλοφορεί στήν Πόλη ένα δεκαπεντασέλιδο φυλλάδιο πού τιτλοφορείται Ιστορία τής 
Ζωοδόχου Πηγής καί τών θαυμάτων αυτής, καλύπτει, χρονικά, τήν περίοδο δράσης τού Εύγένι- 
ου, — άλλά δέν μνημονεύει ούτε έκεΐνον, ούτε τόν Γεδεών. ‘Υπογράφεται μέ τά άρχικά Γ.Π.Κ., 
καί μέ ένδειξη τόπου έκδοσης, ’Αθήνα (Βιβλιοθήκη Κ.Μ.Σ.). Λανθάνουν, βιβλιογραφικά, πολ
λά άπό αύτά τά φυλλάδια.
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φώντας στον περιοδικό τύπο θά έπανέλθει στην προσφιλή του επωδό. «Τήν 
ιστορίαν τής Ζωοδόχου Πηγής» ... «εγραψεν ό Μ. Γεδεών έκδοθεΐσαν έπ’ 
όνόματι καί προς όφελος Ευγενίου ίερέως. Κωνσταντινούπολή 1886, καίτοι 
γράφει έν Άθήναις ή προμετωπίς...»31. Ή λέξη «όφελος», σκόπιμα άμφίση- 
μη, είναι δυνατόν να άναγνωσθεΐ στή μία ή τήν άλλη της·σημασία. Άλλα 
εδώ πρέπει να έκληφθεΐ στήν πιό ίδιοτελή εκδοχή της, εκείνην του οικονο
μικού συμφέροντος —γιατί μάλλον αύτό υπονοεί ό χρονογράφος τής Μεγά
λης Εκκλησίας, άφοΰ τό έχει ήδη ύπαινιχθεΐ σέ παλαιότερό του δημοσίευ
μα— όπου τοποθετεί τήν έμπλοκή των σχέσεών τους στό οικονομικό επίπε
δο. Λίγα χρόνια άργότερα, μέσα άπό τις σελίδες τού ’ίδιου εντύπου, δεν θά 
διστάσει να έπαναλάβει επιγραμματικά: «Ίδέ Ευγενίου ίερέως (δηλαδή Μ. I. 
Γεδεών) τό βιβλίον ή Ζωοδόχος Πηγή» ... «έν Άθήναις (δηλαδή έν Κων- 
σταντινουπόλει.. ,)»32.

Στή δεκαετία τού τριάντα τό όνομα τού προϊσταμένου τής Μονής έπιση- 
μαίνεται άρκετές φορές άπό τόν κωνσταντινουπολίτη μεσαιωνολόγο — σπά
νια άσχολίαστο. Ακόμα καί μέσα άπό τις σελίδες τού πρώτου έπιστημονι- 
κοΰ προσφυγικοΰ περιοδικού πού έκδίδεται άπό σμυρναίους λογίους στήν 
έλληνική πρωτεύουσα ό Γεδεών θά βρει πάλι μια άσήμαντη άφορμή για νά 
έπιστρέψει νοερά στον «τόπο τού έγκλήματος» και νά έκθέσει τόν ιερέα33. 
Άλλα Ή Ζωοδόχος Πηγή καί ό «υπό αϊρεσιν» συγγραφέας της, έξακολου- 
θοΰν νά άπασχολοΰν τό έγγράμματο κοινό. Μήνυμα συναδελφικής συμπαρά
στασης για τήν άποκατάσταση τής άλήθειας καταφθάνει καί άπό τό χώρο 
τής έλληνικής μειονότητας τής Πόλης. Λίγοι είναι οί έκεΐ έναπομείναντες, 
πιά, λόγιοι. 'Ένας άπό αυτούς, ό έκπρεπής ιστοριοδίφης Μιλτιάδης ’Ισαάκ 
Νομίδης, κατά πολύ νεότερος τού Μανουήλ Γεδεών, άλλα στά ίχνη του, τόν 
υπερασπίζεται ένθερμα. Αμφιβολία δέν χωρεΐ, δηλώνει με οίηση, συγγραφέ
ας τού έργου δέν είναι «ίερεύς τις Ευγένιος», άλλά «ό πολύς Γεδεών [...] 
αύτός ό χαλκέντερος [...] καί άκαταπόνητος». Στήν τοπικιστική άλληλεγγύη 
τών όμοδόξων πατριωτών άπό τήν μια όχθη, άντιπαρατίθεται ή άλληλεγγύη 
άνάμεσα στό γεωγραφικά διαμελισμένο σώμα κωνσταντινουπολιτών λογι
ών34.

31. Μ. Γεδεών, Ελληνικής ’Ορθοδόξου Ανατολής ’Εκκλησιαστική Γραμματολογία, β’, 
Πανελλήνιον Λεύκωμα ’Εθνικής Έκατονταετηρίδος,τ.Γ', ’Αθήνα 1925, σ. 111. Προηγούμενη 
νύξη γιά οίκονομία βλ. ’Αναγραφή συγγραφών..., δ.π., 1896, καί έδώ υποσημείωση 25.

32. Μ. Γεδεών, ’Επιφανείς κληρικοί τών τελευταίωνέτών, 1821-1921, Π.Λ.Ε.Ε., δ.π., ’Αθήνα 
1930, σ. 59.

33. Βλ. έδώ υποσημείωση 18.
34. Σειρά Βυζαντινών Μελετών, Ή Ζωοδόχος Πηγή ύπό ΜίΣΝ(Νομίδη) Ίσταμπούλ 1937, 

Τύποις Κεφαλίδου, σσ. 17-18.
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Τομή τρίτη: Ή λύση τού δράματος — Ή λήθη τής ιστορίας

Στη Μνεία των προ έμοΰ, δηλαδή στα 1934, άπροσδόκητα, ό Γεδεών θά 
άναφερθεΐ ήπια στο «γέροντα Ευγένιο», αποσιωπώντας το ζήτημα πού προέ- 
κυψε μεταξύ τους, ενώ μεταφέρει μια Ιδιωτική τους συνομιλία σχετική με 
τήν αποστολή τού Μοναστηριού ώς χορηγού κοινωφελών ιδρυμάτων35. 
Προσωρινή ανακωχή. Μέσα σε μια διετία, θά κάνει στροφή εκατόν ογδόντα 
μοιρών, όταν έπίσημα πλέον, στον πρόλογο τών Πατριαρχικών ’Εφημερί
δων, δίχως να κάνει καν τόν κόπο να άναφερθεΐ στον Εύγένιο, ή έστω άκρο- 
θιγώς στό θέμα, ένασχολούμενος αποκλειστικά με τήν έκδοση τής Ζωοδό- 
χου Πηγής, άνενδοίαστα στήν πρώτη σελίδα θά δηλώσει: «τό βιβλίον μου». 
Είναι τόσο απλό. Στό κτητικό δίνει μάλιστα έμφαση, τυπώνοντάς το με 
ήμίμαυρα — φροντίζει όχι μόνον τό περιεχόμενο άλλα καί τό περιέχον. Στό 
ίδιο έργο, πού άποτελεΐ καταγραφή ειδήσεων τής εκκλησιαστικής ιστορίας 
τών τελευταίων πέντε αιώνων, ό Εύγένιος έχει τή θέση του, τήν άρμόζουσα, 
σαν να έπρόκειτο για κάποιο ουδέτερο πρόσωπο. Έδώ λοιπόν εγκαινιάζει 
άλλη τακτική ό Γεδεών με τρόπο άμερόληπτο θά εντάξει στό χρονολόγιό 
του αγγελία θανάτου τού ήγουμένου, δημοσιεύοντας, επιπρόσθετα, τή φωτο
γραφία τού «Εύγενίου Καισαρέως» όπως δηλώνεται στή λεζάντα. Αύτός πού 
πριν βρισκόταν στό στόχαστρο, τώρα θά αποθανατιστεί έδώ ώς «ό έργασθείς 
μετά ζήλου πολλοΰ» ιερέας. Ούτε λόγος στό σημείο αύτό γιά έριδα περί τήν 
συγγραφική κυριότητα36. ’Αλλά, από τήν άκριβώς προηγούμενη σελίδα ό 
Γεδεών θωρακίζεται παρέχοντας μια πληροφορία ιδιαίτερης βαρύτητας. 
’Ανακοινώνει μια ατομική του αίτηση στον πατριάρχη πού έλαβε χώρα 
—σύμφωνα με τα λεγόμενά του— ένα χρόνο υστέρα άπό τήν εκτύπωση τού 
βιβλίου, δηλαδή σχεδόν μισόν αιώνα πριν άπό τή στιγμή πού τό κοινοποιεί. 
Ή αναγραφή τού 1936 έχει ώς έξής:

«1887 ’Οκτωβρίου 10 ύποβληθείσης προς τόν Πατριάρχην Διονύσιον Ε' 
καί τήν περί αύτόν Σύνοδον άπεδείχθη ότι τό βιβλίον τό φέρον τόν τίτλο “Ή 
Ζωοδόχος Πηγή” υπό Εύγενίου ίερέως έγράφη υπό Μ. Ίω. Γεδεών»37.

35. Μανουήλ Γεδεών, Μνεία τών προ έμοΰ, ’Αθήνα 1934, σσ. 335 καί 391.
36. «1895, άπριλίου 7, Παρασκευή τής Ζωοδόχου Πηγής, θνήσκει έν Ίντζέσου τής Καππα

δοκίας ό άπό του 1859-1891 προϊστάμενος τής παλαιφάτου μονής τής Ζωοδόχου Πηγής πρεσβύ- 
τερος Εύγένιος Άναστασιάδης, έργασθείς μετά ζήλου πολλοΰ ύπέρ τής ΐεράς ταότης μονής, καί 
ύπέρ τών έξω τής Πύλης Ρηγίου (Belgrade-capousou) ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημά
των». Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικές ’Εφημερίδες, ’Αθήνα 1936-1938, σσ. 460-461. (Θά μπορούσε 
κανείς νά έπιχειρήσει μιά άνάγνωση του τρόπου παράθεσης τών πληροφοριακών στοιχείων στή 
συμβολική τους διάσταση: ό συγγραφέας άπό τήν πληθώρα του διαθέσιμου ύλικοΰ, χαρακτηρι
στικά έπιλέγει άποκλειστικά τήν άγγελία θανάτου του άντιπάλου του. Ή κτητική άντωνυμία 
τής πρόσοψης, πού δηλώνει τήν έπικράτηση του ένός, προϋποθέτει μεταφορικά μιά πράξη 
έξόντωσης του άλλου, μέ μόνη τή δύναμη του λόγου).

37. Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικές..., δ.π., σ. 459.
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Διπλή τακτική. Ό στρατηγικός στόχος όμως μοιάζει να έχει πια πετύχει. 
Κίνηση πρώτη: «άντικειμενική» παρουσίαση του κληρικού, δίχως μνεία τής 
συγγραφικής ιδιότητας, του μόνου, άλλωστε, στοιχείου που θά διαιώνιζε τή 
μορφή του στους έπερχόμενους: όχι τό φευγαλέο πέρασμά του άπό τήν Μονή 
άλλα αυτό, «τό μόνον τής ζωής του βιβλιαρίδιον». Κίνηση δεύτερη: ρητή, 
πλέον, δήλωση τής πατρότητας του έργου, συνεπικουρούμενη άπό τό κύρος 
πού τής προσδίδει ή —θρυλούμενη— ευνοϊκή απόφαση του Πατριαρχείου. 
Ή προσφυγή στήν άνώτερη εκκλησιαστική αρχή, έστω καί μόνον στή ρη
τορική της διάσταση, μοιάζει να δίνει τό χρίσμα τοΰ άλάνθαστου στο δικαι
ούχο συγγραφέα. Συγκαταλέγεται, όσο γνωρίζω, στα «άπαξ λεγάμενα» τοΰ 
Μανουήλ Γεδεών, δεν στάθηκε δυνατόν να διασταυρωθεί με καμιά άλλη 
σύγχρονή της ή μεταγενέστερη πηγή.

Γεννιούνται άναπόφευκτα κάποια ερωτήματα. Γιατί ή μνεία άνασύρεται 
εκ τής τέφρας μισόν αιώνα μετά, καί γιατί, ενώ είναι γνωστή ή κλίση τοΰ 
γράφοντος στο ρητορικό σχήμα τής επανάληψης κατά τήν εκφορά τοΰ λό
γου, τό εξαιρετικά σημαντικό αύτό διάβημα δεν καταγράφεται άλλοΰ; Άπό 
τήν επομένη περίπου τής έκδοσης τοΰ βιβλίου, τής Ζωοδόχου Πηγής, καί 
ενώ τό Πατριαρχείο φέρεται να κατακυρώνει τήν πατρότητα τής συγγραφής 
στον Γεδεών, γιατί έκτοτε κανείς λόγιος δεν παραπέμπει σε αύτήν τήν —θε
ωρητικά, άδιάβλητη— άπόφαση; Καί ό υποτιθέμενος «κερδισμένος» γιατί 
συμπεριφέρεται άνακόλουθα, ενώ κράταγε στα χέρια του τό πλέον ισχυρό 
τεκμήριο;

Στήν περιοδολόγησή μας ή αίτηση στον Πατριάρχη έντάχθηκε στό χρό
νο πού δηλώνεται άπό τον Γεδεών, στή δεκαετία τοΰ τριάντα, τήν τελευταία, 
πλήρη, δεκαετία ζωής του. Σκόπιμα δεν έγγράφηκε στό 1888, έκεΐ όπου —έκ 
τών (πολύ) υστέρων— τήν τοποθετεί ό Γεδεών: Έκκρεμοΰσε ή διασταύρωσή 
της μέ μια έξωγενοΰς προέλευσης μαρτυρία, άλλα ήταν πιά σαφές ότι έδώ 
βρισκόταν ή λυδία λίθος. Πράγματι, ή λύση τοΰ δράματος άπόκειται στό 
Άρχειοφυλάκιο τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί συγκεκριμένα στους 
Κώδικες Πρακτικών τής 'Ιεράς Συνόδου τοΰ έτους 1887. Ή τελική κρίση 
τοΰ Πατριαρχείου βρίσκεται σε άναντιστοιχία μέ τις άφηγήσεις τοΰ Γεδεών. 
Παραθέτω τά κείμενα όπως άκριβώς άντιγράφηκαν άπό τον κώδικα:

«Μ. Γεδεών, ύπ' άριθμ. Πρωτ. 4394 αϊτησις δι’ ής άναφέρων τήν μεταξύ 
αύτοΰ καί τοΰ πρωθιερέως τής Ζωοδόχου Πηγής Ευγενίου διαφοράν καί τάς 
χρηματικής Απαιτήσεις, ας εχει διά τό ύπ’ έκεΐνονμεν συγγραφεν επ’ όνόμα- 
τι δε αύτοΰ εκδοθεν σύγγραμμα «Ή Ζωοδόχος Πηγή» αίτήται τήν έπί τής 
διαφοράς έτυμηγορίαν τής ’Εκκλησίας καί τήν παράδοσιν τών υπό τοΰ Ευ
γενίου κατακρατούμενων 1250 Αντιτύπων τών Πατριαρχικών αύτοΰ Πινά
κων. Ένεκρίθη ϊνα παραπεμφθή εις τήν Μ. Πρωτοσυγγελλίαν μετά τής εν
τολής, όπως προσκληθώσιν οί ενδιαφερόμενοι καί προτραπώσιν είς συμβι
βασμόν, εν ή δε περιπτώσει δεν έπέλθη ούτος διορισθή ή διαιτησία έκ μέ
ρους αυτών (συνεδρίασις 15/10/1887).

’Ακολούθως παραστάς ό Μ. Πρωτοσύγγελλος άνεκοίνωσεν, δτι ό κ. Ε(μ-
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μανουήλ) Γεδεών συνεβιβάσθη μετά του ίερέως Ευγενίου (σελ. 494, παρά
γραφος 12) επί τω δρω ϊνα δώστ] τω Μ. Άρχιδιακόνω ομόλογον 70 λιρών, 
τάς οποίας ούτος είσπράττων εκ διαλειμμάτων παρά του κ. Γεδεών θέλει 
παραδίδει τω ίερεϊΕύγενίω μή έξασφαλιζομένω άπέναντι τούτων δι ’ ούδενός 
εγγράφου παρά του Μ. Άρχιαδιακόνου (συνεδρίασις 22/10/1887)»™.

Είναι σαφές ότι τό Πατριαρχείο δεν άποφαίνεται για τό ζήτημα τής 
πνευματικής κυριότητας καί περιορίζεται στον υπέρ του Ευγενίου οικονομι
κό διακανονισμό τοϋ ζητήματος. Είναι έπίσης ευνόητο ότι ό Γεδεών από τήν 
πλευρά του φροντίζει μέ επιμέλεια να μήν δημοσιοποιηθεί τίποτα, ή λύση 
τοϋ δράματος να σφραγιστεί μέ τή σιωπή. 'Η λήθη τής ιστορίας στάθηκε 38

38. Θά ήθελα καί άπό τή θέση αυτή να εύχαριστήσω τήν Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα τον 
Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, μέ σεπτή πατριαρχική έντολή τής όποιας 
διενεργήθηκε ή έρευνα στο Άρχειοφυλάκιο τού Πατριαρχείου- τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολί
τη Φιλαδέλφειας Κύριο Μελίτωνα, Άρχιγραμματεύοντα τής Αγίας καί 'Ιερός Συνόδου, ό 
όποιος άνταποκρίθηκε μέ προθυμία στο αίτημά μου- τόν Άρχειοφύλακα Πατέρα Νικόλαο 
Πετροπέλλη για τήν πολύτιμη συνδρομή του- τέλος, τόν συνάδελφο Σταύρο Άνεστίδη πού 
στάθηκε τό διάμεσο άνάμεσα σέ μένα καί τόν κόσμο τών όμογενών, τόν χώρο τού Πατριαρχεί
ου. Τα έγγραφα πού δημοσιεύονται έδώ άπόκεινται στό Άρχειοφυλάκιο τού ΟΙκουμενικού 
Πατριαρχείου, στούς Κώδικες Πρακτικών τής Τέρας Συνόδου. Τό πρώτο άναφέρεται στή συνε
δρίαση τής 15ης ’Οκτωβρίου 1887, (σ. 494, παράγραφος 12) καί τό δεύτερο στή συνεδρίαση τής 
22ας ’Οκτωβρίου τής ίδιας χρονιάς (σ. 515, παράγραφος 21).

'Ως προς τίς άπολύτως άναγκαΐες πραγματολογικού τύπου διευκρινίσεις, σημειώνω τά έξής: 
Οϊ Πατριαρχικοί Πίνακες έκδίδονταν άπό τό 1885 έως τό 1890 υπό μορφήν φυλλαδίων (δέκα 
συνολικά). Τόν Φεβρουάριο τού 1887 έχουν όλοκληρώσει καίτό έκτο φυλλάδιό τους, συνολικά 
δηλαδή 450 σελίδες — ό Εύγένιος κατακρατεί λοιπόν έναν όγκώδη τόμο (βλ. Πατρινέλη, δ.π., 
άριθμ. 183). Όσο για τό ποσό τών έβδομήντα λιρών τό όποιο έπιδικάζει τό Πατριαρχείο στον 
Γεδεών, ποσό σεβαστό, εικάζω ότι θά βρίσκεται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες τού χρεώ
στη, τήν έποχή άκριβώς τής κυκλοφορίας τού βιβλίου. Γνωρίζω ότι ή τιμή κάθε άντιτύπου για 
τούς συνδρομητές όρίζεται σέ 37 γρόσια περίπου καί οί 1.330 συνδρομητές έγγράφονται γιά 
1.785 άντίτυπα, τό ποσό πού συγκεντρώνεται άπό τίς συνδρομές, πριν τό βιβλίο ριχτεί στήν 
άγορά προς πώληση, ξεπερνά τά 66.000 γρόσια,- δηλαδή συμποσούται στις 660 λίρες μέ έναν 
κατά προσέγγιση υπολογισμό. Έβδομήντα λίρες είναι ποσό πού άναλογεί στό ένα δέκατο τών 
χρημάτων πού είσπράχθηκαν άπό τούς συνδρομητές —όχι τών κερδών. Εννοείται ότι κάποια 
ποσά έχουν ήδη δαπανηθεί γιά χαρτί, τυπογραφείο, βιβλιοδεσία. Παρ’ όλα αύτά τό βαλάντιο 
τού Γεδεών τή χρονιά έκείνη πρέπει, να περιέχει τουλάχιστον τό όφειλόμενο στό συνεργάτη 
του αύτό ποσό. ’Αγνοούμε τό ύψος τών έξόδων τής έκδοσης καί σέ ποιόν άριθμό άντιτύπων 
βγήκε γιά να έχουμε συνολική εικόνα τών δαπανών καί κερδών... Διαθέτουμε όμως πληροφορίες 
άπό τήν έπιστολογραφία τού ’Αριστόβουλου πού μάς έπιτρέπουν τήν άποκατάσταση κάποιων 
άντιστοιχιών μέ τό κόστος ζωής. Γιά τό έτος λοιπόν 1887 μάς δίνονται τά παρακάτω πού 
άφοροϋν τήν έπαρχία τής Καππαδοκίας: ’Επιστολή Γ 1684, 23 ’Ιουνίου 1887: Τά 100 κιλά 
σιτάρι στοιχίζουν 17 λίρες (στις 20 Σεπτεμβρίου ή τιμή πέφτει στίς 15 λίρες). ’Επιστολή Γ 1700, 
17 Αΰγούστου 1887: Έξοδα ταξιδιού άπό τήν Καππαδοκία στήν Κωνσταντινούπολη γιά ένα 
άτομο: 30 λίρες. Στό χειρόγραφο σημειώνεται ότι τό ποσό είναι δυσβάστακτο. Επιστολή 1693, 
1 Σεπτεμβρίου 1887: άμοιβή ένός διευθυντή σχολείου στήν Καππαδοκία, μηνιαίος μισθός, 9 
λίρες. Επιστολή Γ 1700,22 Σεπτεμβρίου 1887: ή ίδια άμοιβή πέφτει στίς 7,5 λίρες. Δέν άρκούν 
γιά τή διαβίωση μιας οικογένειας, σημειώνεται στό χειρόγραφο.
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άντίδοτο στον ίδιον τον ευτελισμό άλλα καί στο φόβο του. Ό κατασκευασμέ
νος μύθος διαιωνιζόμενος εκτόπισε την πραγματικότητα.

Τό έτος 1939, έσχατο όριο τής συγγραφικής του σταδιοδρομίας, ό Γεδε- 
ών σέ ήλικία πλέον ογδόντα οκτώ ετών, στον ουδό του τέρματος, εμμένει στό 
ζήτημα. Στήν «'Ιστορία των του Χριστού Πενήτων» υιοθετεί διάφορες εκδο
χές: θά παραπέμψει βιβλιογραφικά στη Ζωοδόχο Πηγή, προσθέτοντας πλάι 
στό όνομα τού ιερέα καί τό δικό του μέσα σέ παρένθεση, στή θέση τού 
συγγραφέα: θά τό μνημονεύσει ώς έργο «τού δήθεν Ευγενίου»- τέλος, θά 
δηλώσει «Ζωοδόχος Πηγή, έκδοσις Ευγενίου»39. Παρατήρηση ύφολογική: ό 
Γεδεών ζυγίζει τις κουβέντες του, δεν προβαίνει σέ άμεσους χαρακτηρι
σμούς τού προσώπου ή σέ εκτενείς φράσεις: υπαινίσσεται- δύο κάν τρεις 
λέξεις άρκοΰν.

Τομή τέταρτη: Τό τέλος τον Γεδεών (1943)

Τό συμβατικό —έστω— κλείσιμο τής ιστορίας συμπίπτει μέ τό φυσικό 
τέλος τού κύριου πρωταγωνιστή της, τού Μανουήλ Γεδεών, στήν Αθήνα, 
τήν περίοδο τής γερμανικής κατοχής, τό 1943. 'Ο πολύχρονος καί μοναχι
κός άγώνας του, βιβλιογραφικά τουλάχιστον κερδήθηκε. Μιά δεκαετία σχε
δόν μετά τή θανή του, ωστόσο, τό Πατριαρχείο, σέ φυλλάδιο πού εκδίδει τό 
1952 γιά τή Ζωοδόχο Πηγή, διευκρινίζει ότι ή συγγραφή τού Εύγένιου άποτέ- 
λεσε τή βάση γιά τό πόνημα πού κυκλοφορεί καί υπενθυμίζει τό ήθος του καί 
τή δράση τού ίερέα40. Καί έδώ διακριτική άποσιώπηση τού ονόματος τού 
Γεδεών: όπωσδήποτε ή φορά τών πραγμάτων έχει προ πολλού δικαιώσει τόν 
Ευγένιο, στούς πατριαρχικούς κύκλους.

Οί πληροφορίες πού συγκεντρώθηκαν καθιστούν ελάχιστα πειστική τή 
φυσιογνωμία τού κληρικού έτσι όπως συντέθηκε μέ τις ψηφίδες πού «έκόμι- 
σε στήν τέχνη» ό Γεδεών, κατασκευάζοντας τήν εικόνα ενός καταχραστή 
ξένης —καί όχι μόνον πνευματικής— περιουσίας. Ή εικόνα άναπαράχθηκε 
άπό έρευνητές, ιστορικούς, φιλαναγνώστες, όλους όσους θεωρώντας τόν

39. Μ. I. Γεδεών, 'Ιστορία τών τοΰ Χρίστου Πενήτων, ’Αθήνα 1939, σσ. 52, 55, 160. Ευχαρι
στώ τόν Φίλιππο Ήλιού πού μου έπέτρεψε να συμβουλευτώ τό άνέκδοτο μέρος τής 'Ιστορίας 
τών του Χριστού Πενήτων, πού δέν πρόφτασε να τυπώσει ό Γεδεών- τόν ευχαριστώ άκόμα καί 
για τήν βοήθειά του.

40. «Ό ίερεύς Εύγένιος συνετέλεσεν είς τόν καλλωπισμόν τής ιερός Μονής, ώς καί τών 
πέριξ. Πολλούς εύλαβείς χριστιανούς προέτρεψεν είς άφιερώσεις κτημάτων εις τήν Μονήν καί 
οϊκων. Έτακτοποίησε τά ’Αρχεία τής ίεράς Μονής καί τό κτηματολόγιον αύτής τε καί τών 
Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, έξ εύλαβείας δέ πρός τήν Θεομήτορα συνέγραψεν τήν Ιστορί
αν τής Ζωοδόχου Πηγής (1 Σεπτ. 1886) ήτις άπετέλεσε τήν βάσιν τών παρόντων Ιστορικών 
σημειωμάτων καί τής παραδόσεως περί τού ίεροϋ τούτου 'Αγιάσματος καί τής ίεράς Μονής τής 
Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή». Οίκουμενικόν Πατριαρχεΐον, 7ο Άγιασμα τής Ζωοδόχου Πη
γής Βαλουκλή, Ιστορικά σημειώματα καί Ιερά παράδοσις, Ίσταμπούλ 1952, σ. 22.
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’Άρχοντα άδιάβλητο καί τον λόγο του λόγο θέσφατο, τάχθηκαν, άπό κεκτη- 
μένη συνήθεια, μέ τόν ισχυρό.

Ή όριοθέτηση του όλου ζητήματος διεκδίκησης τής πατρότητας μιας 
Ιστορικής πραγματείας, εντάσσεται, πρωτογενώς, στό πλαίσιο μιας προσω
πικής σύγκρουσης. Αλλά, όπως έχει διαπιστωθεί, ό Μανουήλ Γεδεών «άνα- 
κατεύτηκε συχνά καί έντονα στις διαμάχες πού σημειώθηκαν στό Πατριαρ
χείο καί στήν Κωνσταντινούπολη τής εποχής»41. Φυσικό άπότοκο τής τάσης 
αύτής στάθηκε ή (εκούσια) δημοσιοποίηση εκείνου πού στήν άφετηρία είχε 
χαρακτήρα ιδιωτικό. Στήν περίπτωση τής διεκδίκησης τής πατρότητας τής 
Ζωοδόχου Πηγής, ή θυμική έξαρση καί ή ψυχολογική καθήλωση εδράζον
ταν σε οικονομικά κίνητρα — άμιγή ή όχι. Καθοριστική σημασία για τήν 
έκβαση των πραγμάτων μπορεί να είχαν καί άλλες παράμετροι, ιδεολογικές 
λόγου χάρη. Μιά, ενδεχομένως, διαφορετική ένταξη του καθενός στό φλέ- 
γον ιστορικό ζήτημα τού καιρού τους, τήν διχοτομία σέ ίωακειμικούς καί 
μή, θά μπορούσε νά άποτελέσει ένα άπό τά έρμηνευτικά κλειδιά για τήν 
εμπλοκή στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Άλλα άπό ό,τι φαίνεται πρέπει 
νά στοιχήθηκαν στήν ίδια πλευρά, έκείνη των ύποστηριχτών τού ταγού τής 
εκκλησίας, γεγονός πού όχι μόνον δεν άποκλείει μιά άντιζηλία, ϊσως μάλι
στα τήν υποθάλπει.

«Φαντασία πιθανή». Τό σενάριο πού διαμορφώνεται ύστερα άπό όλη τήν 
περιήγηση, είναι περίπου αυτό: ό Ευγένιος είχε τήν εμπειρική, σχεδόν απτι
κή σχέση μέ τό αρχείο τής Μονής, άλλά δέν διέθετε προγενέστερη, δόκιμη, 
συγγραφική πείρα. 'Ο Γεδεών ήταν ό ιθύνων νοΰς, ό βαθύς γνώστης καί 
μέντορας τού κληρικού, εκείνος πού καί θά διόρθωνε τά δοκίμια άλλά καί θά 
επιχειρούσε, ασφαλώς, τήν ένταξη τής γραμμικής άφήγησης τού άλλου σέ 
ένα ιστορικό, ευρύτερο, σύνολο, έχοντας τή γενική έποπτεία. Όπως σέ κάθε 
στενή συνεργασία έτσι κι έδώ στή διαδικασία τής συν-γραφής,τό σχήμα τής 
διάζευξης (ό ένας ή ό άλλος έγραψε τό βιβλίο;) δέν βρίσκει άπόκριση. Τά 
όρια άνάμεσα στον εμπνευσμένο συγγραφέα καί τόν υπομονετικό άρχειοδί- 
φη καί συμπιλητή δέν τηρούνται έσαεί — ή φύση τής δημιουργίας είναι νά 
τά σπάει καί νά τά υπερβαίνει άφοΰ αυτοί είναι ρόλοι πού έναλλάσσονται, 
προσωπεία πού άνταλλάσσονται: σύμπραξη έτεροβαρής καί άνισότιμη άπό 
τή γένεσή της. Ό Μανουήλ Γεδεών προτρέπει λοιπόν τόν Εύγένιο Άνα- 
στασιάδη νά συνθέσει μιά γραπτή έξιστόρηση τής Μονής μέ προοπτική

41. Φίλιππος Ήλιου, «Μανουήλ Γεδεών: 'Ένας πρόδρομος», στόν τόμο Μανουήλ I. Γεδεών, 
Ή πνευματική κίνησις του Γένους κατά τόν ΙΗ' καί /Θ' αιώνα, έκδοτική φροντίδα "Αλκής 
’Αγγέλου - Φίλιππος Ήλιου, ’Αθήνα 1976, σ. ιβ'. Γιά παράδειγμα σημειώνουμε έδώ ότι έμπλε- 
γμένος σέ παρόμοια ιστορία ό Γεδεών όμολογεϊ ότι ένα βιβλίο τοϋ 1900 (‘Ιστορία τής Μονής 
Λειμώνος Λέσβου) στήν «κατασκευή τοϋ όποιου συμμετέχει ένεργά, δέν άναγράφει τό όνομά 
του άλλά έμφανίζει τό όνομα ένός άλλου στή θέση τοϋ έπιμελητή «χείρον ή λογοκλόπου 
έπάγγελμα σφετερισθέντος». Πβ. X. Γ. Πατρινέλη, δ.π., άρ. 332.
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εκδοτική. Ή ανέχεια πού χαρακτηρίζει καί τούς δύο —ή πτωχεία των άπαν- 
ταχοΰ λογίων— δέν συνιστά απαραίτητα ανασταλτικό παράγοντα, γιατί με 
τό σύστημα των συνδρομητών μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγάλο ποσο
στό συμμετοχής. 'Ο Ευγένιος, μέσω ενός έν ένεργεία εκκλησιαστικού δικτύ
ου, θά εγγράφει τον κόσμο τής επαρχίας καί ό Γεδεών τούς κωνσταντινου- 
πολίτες λογίους καί τον κύκλο των πατριαρχικών — πράγμα πού κατορθώ
θηκε αν κρίνουμε από τον δημοσιευμένο κατάλογο τών συνδρομητών, οί 
όποιοι ξεπερνούν τούς χίλιους τριακόσιους.

Αύτά γιά τον θεωρητικό σχεδίασμά. ’Αλλά καί ώς προς τήν πιθανή δε
κτικότητα καί άνταπόκριση τού άγοραστικοΰ κοινού εύοίωνα πρέπει να εμ
φανίζονταν τα πράγματα. 'Ως οικονομικός οργανισμός, ή Ζωοδόχος Πηγή, 
άπό τό 'Αγιασμα, άπό τα μνημόσυνα πού τελούνταν εκεί καθώς καί τις 
πωλήσεις τάφων, παρουσίαζε χρηματική εύρωστία, συσσωρεύοντας ένα πο
λύ υψηλό ενιαύσιο ποσό (92.000 χρυσών φράγκων) — αυτά τά στοιχεία 
επικυρώνει τό 1934 ό ίδιος ό Μανουήλ Γεδεών. Δέν θά ήταν ανεδαφικό να 
προσβλέπουν οί δύο λόγιοι ίσως σε κάποια χορηγία γιά τά έξοδα, ενόσω ή 
έκδοση βρισκόταν στα σκαριά. 'Ως θρησκευτικό κέντρο πάλι, ή Μονή, τό 
θρυλικό Μπαλουκλί τών πιστών, διαδραμάτιζε έναν ρόλο ύψίστης σημασίας 
γιά τούς πολυπληθείς ορθοδόξους χριστιανούς. Φυσικά τό ποίμνιο δέν ταυ
τιζόταν άπόλυτα μέ τό προσδοκώμενο αναγνωστικό κοινό, δηλαδή τούς εγ
γράμματους άγοραστές ενός βιβλίου ιστορικού όπως αυτό πού ονειρεύονταν 
οί δύο φίλοι. Τό μοναστηριακό συγκρότημα διέθετε πάντως μία τέτοια δυνα
μική καί άκτινοβολία πού ήταν σέ θέση να έπηρεάζει τις πωλήσεις αύξητι- 
κά. Επομένως υποθέτουμε πώς ή έκδοση κρίνεται έκ τών προτέρων (ακόμη 
καί) προσοδοφόρα — ή έστω μέ πιθανά έσοδα πάνω άπό τά όρια άσφαλείας, 
κάλυψη δηλαδή τών δαπανών.

Τό βιβλίο τυπώνεται, κυκλοφορεί, καί πριν άκόμα περάσει στις προθήκες 
όσων βιβλιοπωλείων διέθετε ή Πόλη, δείχνει να βρίσκεται σέ καλή τροχιά. 
Μόνον άπό τούς συνδρομητές πού έγγράφονται, τό έργο υπολογίζουμε ότι θά 
άποφέρει πάνω άπό εξακόσιες εξήντα λίρες δίχως φυσικά να συναριθμοΰνται 
τά έξοδα άλλα καί τό ύψος τών τραβηγμάτων — δύο στοιχεία πού μένουν, γιά 
τήν ώρα, ανεξακρίβωτα. Έδώ ακριβώς —πιθανολογούμε— ύπάρχει μια 
προκαταρτική, άγραφη βεβαίως, οικονομική συμφωνία, άνάμεσα στούς δύο 
συμβαλλομένους, τής όποιας τό περιεχόμενο μάς διαφεύγει: ό Γεδεών μοιά
ζει να είναι έκεΐνος πού τήν άθετεΐ. Γιά να άποσείσει τό (πραγματικό) βάρος 
τής υπαρκτής οικονομικής υποχρέωσης, άλλα καί τό συνειδησιακό βάρος 
μιας ήθικής (αύτο)κατηγορίας —όλα αύτά γιά κάποια αργύρια— περνά στήν 
επίθεση μετατοπίζοντας τό ζήτημα στο πεδίο όπου ό ίδιος υπερέχει: στο 
συγγραφικό. Προβάλλει λοιπόν ώς επιχείρημα ότι εκείνος είναι ό συγγραφέ
ας. Χρησιμοποιεί ένα αποδεικτικό ύλικό όχι βέβαια πλαστό, τό όποιο όμως 
τού χορηγεί τό κοινό παρελθόν μιας πρώην «φιλικής» συνεργασίας: τήν 
περίοδο κατά τήν όποια, εκείνος, ό αναμφισβήτητα ιδιοφυής, ώς πλέον έμ
πειρος, διόρθωνε τά γραφτά τού ήγούμενου, πιάνοντας στο χέρι τό μολύβι
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για να συμπληρώσει τα κενά τοϋ πρεσβυτέρου. Τήν εποχή αυτή θέλησε ό 
Μέγας Χαρτοφύλαξ να εξαργυρώσει. Ή διαμάχη ξεσπά, καί ό Ευγένιος, σε 
νόμιμη άμυνα, κατακρατώντας άντίτυπα ένός όψιμου έργου τοΰ «αντιπάλου» 
του, επιλέγει ώς το τέλος τή σιωπή.

Προσεγγίσαμε όσο μάς έπέτρεπαν τά στοιχεία μας στο πρόβλημα πού 
έθετε ή σελίδα τίτλου ένός βιβλίου. Ή ίδιάζουσα περίπτωση τοΰ δημοσιευμέ
νου άλλά καί άνέκδοτου γεδεωνικοΰ έργου δεν προσφέρει στο μελετητή τήν 
πολυτέλεια να έπαναπαυθεΐ σε ερευνητικά τρόπαια: πάντα κάτι θά μάς δια
φεύγει, στο πλούσιο καί πολυσήμαντο υλικό — οί γνώσεις μας είναι πεπε
ρασμένες: τά στοιχεία πού συγκεντρώθηκαν καί οί υποθέσεις πού διατυπώ
θηκαν συνιστοΰν ένα φορτίο πληροφοριών χρήσιμο στο ποσοστό πού μπο
ρεί να είναι καί άνατρέψιμο. ’Άλλωστε, πρόκειται για ένα μικρό άλλά διό
λου βραχύβιο περιστατικό πού άποτυπώθηκε έδώ μεγεθυμένο. Πέρα άπό τή 
γραμμική άφήγηση των γεγονότων καί τό ύλικό πού κατατέθηκε, τό ’ίδιο τό 
συμβάν άνέδειξε μια σύγκρουση στήν οποία κυριαρχεί ό λόγος. Ό λόγος 
περί τοΰ βιβλίου είτε είναι παρών καί έκφέρεται για να άποδώσει ή να 
μεταμφιέσει τήν αλήθεια είτε είναι άπών —άλλά καί αύτή του ή άπουσία, ή 
σιωπή, είναι δηλωτική μιας «άλλης» άλήθειας. «Ή ζωή τής άνθρωπότητας 
είναι γεμάτη άπό ψευδείς ειδήσεις» έγραψε, κάποτε ô Marc Bloch42.

Οί ατομικές αύτές στάσεις πού περιγράφηκαν έδώ μάς όδήγησαν στό νά 
προσεγγίσουμε άπό τή μια πλευρά κάποια μεσαία στρώματα τής λογιοσύνης 
τών έπήλυδων έτσι όπως διαμορφώθηκαν στό τέλος τοΰ 19ου αιώνα στό 
ιστορικό περιβάλλον μιας μεγαλούπολης σάν τήν Κωνσταντινούπολη. Βρι
σκόμαστε στήν εποχή πού μόλις άρχίζουν νά γίνονται ορατές οί άλλαγές 
πού κυοφορούνται: χειραφέτηση τών πεπαιδευμένων άπό τήν έκκλησία, ή 
έκκοσμίκευση καί ή κατίσχυση τής «θύραθεν» παιδείας ώς συλλογικότερες 
διαδικασίες θά έπιτρέψουν τή γένεση μιας κοινωνικής ομάδας διακριτής, ή 
όποια μέ άργούς ρυθμούς θά προσλάβει τά χαρακτηριστικά καί θά καλλιερ
γήσει τή συνείδηση τοΰ έπαγγελματία — πορεία ή όποια στις άρχαϊκοΰ 
τύπου κοινωνίες δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Καί ένώ τό συνάφι τών άνθρώπων τοΰ βιβλίου συναλλάσσεται καί δημι
ουργεί μέσα άπό σχέσεις άτυπες καί προφορικές δίχως νά έχει διατυπώσει 
κανόνες πού διέπουν τήν υπόστασή του, ό συγγραφέας δυσκολεύεται νά 
όρίσει τό πρόσωπό του. Τί είναι ό συγγραφέας στό τέλος τοΰ περασμένου 
αιώνα; 'Ένα όν πολύ λιγότερο έξοικειωμένο μέ έννοιες πνευματικής ιδιο
κτησίας, έννοιες σχετικά πρόσφατες, άπ’ ό,τι είναι έθισμένος σέ πρακτικές

42. Τό άναφέρει τό 1921 ό Μ. Bloch, «Réflexions d’un historien sur les fausses nouvelles de 
guerre», Revue de synthèse historique, στό François Dosse, Ή ιστορία σε ψίχουλα άπό τά 
Annales στήν «Νέα Ιστορία», Μτφρ. 'Αγγελική Βλαχόπουλου, ’Επιμέλεια Χρηστός Χατζηιω- 
σήφ, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993, σ. 95, ύποσημείωση 87.
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αποσιώπησης ή επιλεκτικής χρήσης των πηγών, περιστασιακής λαθροχει
ρίας, ή προκρούστειας προσαρμογής-ίδιοποίησης ξένων κειμένων43. 'Ο συγ
γραφέας δεν έχει το ίδιο μέ το σημερινό εκτόπισμα στήν κοινωνία — ποιοτι
κά καί όχι ποσοτικά- ή αναίρεση τοϋ άτομικού του έργου ή ή έξουδετέρωση 
του ρόλου πού διαδραμάτιζε δεν αποτελούσε πράξη κολάσιμη στις συνειδή
σεις των συγκαιρινών του: σέ εκείνο λοιπόν τό μακρόβιο προεπαγγελματικό 
στάδιο, δυσαρμονίες όπως αύτή πού προέκυψε μέ την έκδοση τής «Ζωοδό- 
χου Πηγής» θά λέγαμε πώς αντιστοιχούν στις συνήθεις, κανονικές συμπερι
φορές.

43. ’Ενδιαφέρον θά ήταν νά συντάξει κανείς μία ιστορία των νοθεύσεων βασισμένος σέ 
ποικίλες περιπτώσεις παρεμβάσεων των λογίων σέ έδάφη ξένα — σέ κείμενα άλλων — παρεμβά
σεων πού άποκαλύπτουν τις Ιδέες οί όποιες κυριαρχούν στον 19ο αιώνα. ’Από τίς συνειδητές 
άλλοιώσεις πού έπέφεραν οί έγγράμματοι στο σώμα των μνημείων λόγου όσων έργων συντά
χθηκαν άπό «άνωνύμους» έως τίς πάσης φύσεως λογοκριτικές κατατμήσεις πού έφαρμόσθηκαν 
σέ έντεχνα, ένυπόγραφα δημιουργήματα. Τό φαινόμενο έπισημαίνεται ήδη άπό τον Νικόλαο 
Πολίτη, ό όποιος μελέτησε τό θέμα τής παραχάραξης τών δημοτικών τραγουδιών.

"Αν επιχειρήσουμε νά καταρτίσουμε ένα νοητό διαχρονικό εύρετήριο τών πλαστών κατα
σκευών ή άφαιρέσεων, θά διαπιστώσουμε ότι ή σχετική πρώτη ύλη άφθονεϊ. Ό ϊδιος ό Μανου
ήλ Γεδεών σέ κάποια περίπτωση μάλιστα δηλώνει ότι έχει έξοβελίσει φράσεις ένός κειμένου 
κατά τό δοκούν. Βλ. Δημήτρη Άποστολόπουλου Τό Μέγα Νόμιμον. Συμβολή στήν ερευνά του 
μεταβυζαντινού δημοσίου δικαίου ’Αθήνα 1978, σ. 30. Πρόχειρα σημειώνω έδώ κάποιους τίτ
λους πού μπορούν νά συνδράμουν τό έργο άνάλογων έπισημάνσεων: ’Επαμεινώνδας I. Φραγκού- 
δης, ’Οδοιπορικόν Μαυροβουνίου, Λευκωσία 1994 (εισαγωγή Φοίβου Σταυρίδη) σ. 28, υποση
μείωση 21. ’Ιωάννα Πετροπούλου, Γάλλοι περιηγητές στήν Μικρασία καί ή άθηναϊκή τους 
«προσαρμογή» (Jean-Jacques Ampère) π. Ή Λέξη, Μνήμη Μικρός ’Ασίας, άφιέρωμα, ’Αθήνα 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992, σ. 931-5. ’Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία, εί- 
σαγωγή Κ. Πορφυρή, «Κείμενα», ’Αθήνα 1983, σ. 7-9. Γιά τή θεωρητική τοποθέτηση τού 
ζητήματος βλ. Άλέξη Πολίτη «Γιά μια Ιστορία τής νοθείας τών δημοτικών τραγουδιών» στόν 
τόμο «Όψεις τής Λαϊκής καί τής Λόγιας Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» Ε' Επιστημονική συνάν
τηση Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τομέας Μεσαιωνικής καί Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, άφιερωμένη στήν Μνήμη τού Γιάννη Μ. Άποστολάκη, Θεσσαλονίκη 1994 σ. 
93-109.

Θά ήθελα νά ευχαριστήσω όσους μέ συνέτρεξαν: άπό τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
τόν Διευθυντή κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη- τούς συναδέλφους Ματούλα Κουρουπού, Σταύρο 
’Ανεστίδη καί Πέτρο Βασιλείου. ’Ακόμα, τόν Άλέξη Πολίτη θερμά εόχαριστώ γιά τίς παρατη
ρήσεις καί τίς βελτιώσεις πού πρότεινε στό τελικό κείμενο.
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