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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





A. Bryer καί D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography 
of the Pontos. Χάρτες καί σχέδια τοΰ R. Anderson, σκίτσα τής Jane Win
field, Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Studies XX, 1985, τόμοι I καί
II.

Tò βιβλίο αυτό είναι καρπός μακρόχρονης ερευνάς καί πολλών ταξι- 
δίων στον Πόντο γιά έντόπιση καί καταγραφή τών μνημείων καί έλεγχο 
τών πληροφοριών από τις πηγές καί τούς ντόπιους γιά τήν ύπαρξη καί 
άλλων μνημείων.

Μετά άπό τά εισαγωγικά κεφάλαια γιά τή γενική τοπογραφία καί γιά 
τό οδικό δίκτυο, ή μακρόσυρτη παραλιακή περιοχή τού Πόντου χωρίζε
ται σέ είκοσιοκτώ γεωγραφικές ένότητες άπό τή Δύση στήν ’Ανατολή. 
Παρουσιάζεται πρώτα ή τοπογραφία κάθε περιοχής ή πόλης, μετά ή 
ιστορία καί τέλος άπαριθμοϋνται τά μνημεία. Εξετάζεται ή θέση, ή ταύ
τιση τού ονόματος κάθε μνημείου, οί έπιγραφές πού τυχόν σώζει, ή άρχι- 
τεκτονική, ό γραπτός καί γλυπτός διάκοσμος, ή ιστορία καί οί παραδό
σεις πού συνδέονται μ’ αύτό. Γιά πολλά μνημεία πού δέν προσφέρουν 
στοιχεία γιά συζήτηση γίνεται απλή αναφορά, γιά άρκετά όμως πού σώ
ζουν πολλά κατάλοιπα γίνεται έμπεριστατωμένη μελέτη. Πολλές φορές, 
γιά πληρέστερη είκόνα τού μνημείου, χρησιμοποιούνται περιγραφές 
περιηγητών καί παλιές φωτογραφίες καί σχέδια.

Άπό τήν άποψη τής παρουσίασης τών καταλοίπων τού χριστιανικού 
Πόντου τό περισπούδαστο κρινόμενο βιβλίο είναι ύποδειγματικό. Οί συγ
γραφείς δέν περιορίζονται μόνο στή μελέτη τών μνημείων πού σώζονται ή 
έπισημάνθηκαν έρείπιά τους, άλλά έπεκτείνονται καί στήν παρουσίαση 
αύτών πού έχουν σήμερα έξαφανισθεϊ καί είναι γνωστά μόνον άπό τις 
πηγές ή αναφορές σέ παλιότερες δημοσιεύσεις. Έτσι άποκαθίσταται, όσο 
τό δυνατόν, πληρέστερα ό χριστιανικός μνημειακός χάρτης τής έκτεταμέ- 
νης αύτής περιοχής. Δέν σταματούν όμως οί συγγραφείς στήν απαρί
θμηση τών μνημείων προχωρούν πέρα άπό τήν ύποδειγματική, πλήρη καί 
έναργή περιγραφή τών αρχαιολογικών καταλοίπων καί τή δύσκολη 
προσπάθεια χρονολόγησής τους, λόγω τών ελάχιστων στις περισσότερες 
φορές στοιχείων καί τής πολύ κακής διατήρησής τους, ιδίως όταν πρό
κειται γιά τοιχογραφίες, στον σχολιασμό τών μνημείων μέ βάση τήν
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ιστορία. Στο σημείο αύτό άποκαλύπτεται ή βαθειά γνώση τής Ιστορίας 
τής περιοχής, πού άναπλάθεται καί ξαναζωντανεύει μέ τή βοήθεια τών 
πενιχροτάτων συχνά ύλικών καταλοίπων καί μάλιστα τού έπιγραφικού 
ύλικού. Γίνεται έτσι το βιβλίο ένα γοητευτικό καί γεμάτο ζωντάνια οδοι
πορικό τού βυζαντινού καί μεταβυζαντινού Πόντου.

Τό βιβλίο γίνεται αφορμή νά μάς κάνει νά σκεφτοΰμε ότι άνάλογη δου
λειά πρέπει νά γίνει καί σέ άλλες περιοχές, όχι μόνο τών χαμένων πατρί
δων, άλλά καί τών σημερινών χριστιανικών έδαφών τής παλιάς Βυζαντι
νής Αυτοκρατορίας. Γιατί μέ τήν πάροδο τού χρόνου τά μνημεία κατα- 
στρέφονται καί ή τοπική παράδοση, πού πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε 
μέ επιτυχία έδώ, σβήνει. Τούτο συμβαίνει κυρίως μέ τά μικρά μνημεία, 
πού άπό τήν πρώτη ματιά μπορούν νά θεωρηθούν έπουσιώδη, άλλά, όπως 
άπέδειξε ή παρουσιαζόμενη μελέτη, γίνονται οί άναπόσπαστοι κρίκοι 
στήν ιστορική άλυσίδα ένός τόπου.

Τά παραπάνω έπιβεβαιώνονται άπό τόν διαπιστούμενο πράγματι μικρό 
άριθμό μνημείων σέ πολλές περιοχές τού Πόντου, άν έξαιρέσουμε τήν 
περιοχή τής Τραπεζούντας καί Ματζούκας. Στις περιοχές αύτές πάλι, καί 
κυρίως στήν Τραπεζούντα, οί περισσότερες έκκλησίες πού παρουσιάζον
ται είναι σήμερα γνωστές μόνον άπό παλιότερες μαρτυρίες; Στις περιπτώ
σεις αύτές ή συμβολή τών συγγραφέων συνίσταται στήν προσπάθεια τού 
καθορισμού τής θέσης τους μέσα στή σημερινή πόλη καί στον ιστορικό 
σχολιασμό τους.

Εντύπωση προκαλει ή σπάνις μνημείων παλαιοτέρων τών μεσοβυζαντι- 
νών χρόνων, τά όποια είναι δυνατόν νά έπισημανθοΰν μέ περαιτέρω αρ
χαιολογικές καί άνασκαφικές έρευνες.

’Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή μελέτη τού αμυντικού συστήματος τού 
Πόντου μέ βάση τά πολυάριθμα κάστρα πού σώζονται, μιά καί ή ισχυρή 
τοιχοποιία τους καί ή χρήση τους μέχρι καί τόν προχωρημένο περασμένο 
αίώνα βοήθησε στή διατήρησή τους. Γιά τά κάστρα καί τά τείχη, εκτός 
άπό τήν λεπτομερή περιγραφή, τήν άποτύπωση καί τή φωτογραφική τε
κμηρίωση, έπιχειρείται μέ έπιτυχία διάκριση τών οικοδομικών φάσεων μέ 
βάση τήν τοιχοποιία καί τόν συσχετισμό τους μέ τά ιστορικά γεγονότα.

Τό ίδιο ισχύει καί γιά τις άλλες κοσμικές κατασκευές, πού δυστυχώς 
είναι πολύ λίγες.

Στά έκκλησιαστικά μνημεία, πού είναι πάρα πολλά, άκολουθεϊται ή 
ίδια μέθοδος. Γιά τις πολύ ένδιαφέρουσες τοιχογραφίες, πού παρουσι
άζονται έδώ γιά πρώτη φορά, γίνεται λεπτομερής περιγραφή καί μερικές 
είκονογραφικές παρατηρήσεις, πολλές φορές πολύ λεπτομερείς, όπως 
στήν περίπτωση ένός Κ πού σημειώνεται στον χιτώνα τής 'Αγ. Βαρβάρας 
στό ναό τής Θεοτόκου στό Παλάτι (Balat Kilise) τής Σινώπης, πού θά
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μπορούσε να θεωρηθεί ώς μία όψιμη επιβίωση των παλαιοχριστιανικών 
«γραμμαδίων» (σ. 84).

Οί τοιχογραφίες χρονολογούνται μέ βάση κυρίως τήν τεχνοτροπία καί 
κατά δεύτερο λόγο τήν τεχνική έκτέλεση. Ή τεχνοτροπική όμως άνάλυ- 
ση, όπως καί ή είκονογραφική, ασφαλώς δέν είναι καί ούτε θά μπορούσε, 
λόγω τού χαρακτήρα τού βιβλίου, να είναι διεξοδική. Εναπόκειται συ
νεπώς στούς μελετητές τού μέλλοντος νά ασχοληθούν συστηματικότερα 
μέ τά μνημεία αύτά. Ή χρονολόγηση ή άναχρονολόγηση τών τοιχογρα
φιών πάντως είναι επιτυχημένη καί τεκμηριωμένη.

Ή χρονολόγηση τού παλιότερου στρώματος τών τοιχογραφιών τού Ba
lat Kilise τής Σινώπης (σ. 86-87) στήν περίοδο 9ου- 10ου αί. είναι προτι
μότερο νά περιοριστεί στον 10ο αί. καί νά συσχετιστεί μέ τίς τοιχογρα
φίες τής έποχής αυτής στήν Νάξο (βλ. Μ. Panayotidi, «La peinture mo
numentale en Grèce de la fin de l’Iconoclasme jusqu’à l’avènement des 
Comnènes (843-1081)», Cahiers Archéologiques, 34 (1986), σ. 78-79).

Εύστοχη είναι ή άναχρονολόγηση τών πολύ σημαντικών τοιχογραφιών 
τού ναού τής Μονής Βαζελώνος (παρεκκλήσιο Άγ. Ήλία) στό τέλος τού 
Που ή στον 14ο αιώνα, λόγω τής τεχνοτροπικής συγγένειας τους μέ τίς 
τοιχογραφίες τής 'Αγ. Σοφίας στήν Τραπεζούντα.

Τό αξιόλογο οκτάγωνο τού 'Αγ. Κωνσταντίνου στό Πολεμώνιο (σ. 113, 
πίν. 44), γνωστό σήμερα μόνον άπό λιθογραφία τού Hill, είναι προτιμό
τερο νά χρονολογηθεί στον προχωρημένο 9ο ή πρώιμο 10ο αίώνα, μιά καί 
ό ναός τού Dere Agzi, μέ τόν όποιο παρατηρούνται άρκετές ομοιότητες, 
άναχρονολογεϊται τώρα στήν έποχή αυτή (βλ. Norgenstern, The Byzan
tine Church of Deragli and its Decoration (Istanbaler Mitteilungen, Bei
heft 29), Tübingen 1983) καί κοντά σ’ αυτόν τοποθετείται καί ό ναός τού 
Άγ. Νικολάου στά Μύρα τής Λυκίας. Τήν έποχή αυτή, μετά τήν Είκονο- 
μαχία καί τήν άναγεννησιακή κίνηση πού παρατηρείται μέ τή στροφή 
προς ’Ιουστινιάνεια πρότυπα, φαίνεται νά ξαναχρησιμοποιοΰνται τά περί- 
κεντρα κτίρια, όπως ό προφήτης Ήλίας στήν Κωνσταντινούπολη, πού 
έκτισε ό Βασίλειος Α', καί ή Ροτόντα στήν Πρεσλάβα (π. 900) (K. Miza- 
tev, Kraglata Curkva v Preslav, Sofia 1932). Ένας άλλος λόγος είναι ότι 
πρέπει τό μνημείο νά τοποθετηθεί κοντά στά Κωνσταντινοπολίτικα μνη
μεία τών άρχών τού 10ου αίώνα, μέ τά όποια πάλι παρατηρούνται ομοι
ότητες (Μυρέλαιον, π. 920, Βόρεια έκκλησία τής Μονής Λιβός, 909).

Ένα παράλληλο τής άπεικόνισης τού μύθου τής άλεπούς (έσφαλμένα 
μεταφράζεται «λύκος» (Wolf) ) μέ τόν κόκορα, πού είκονίζεται στό ναό 
τού Άγ. Θεοδώρου στά Sanxenou τής Ματζούκας (σ. 283), ύπάρχει σέ 
κιονόκρανο τού Άγ. Νικολάου στή Χαριά τής Μέσα Μάνης, 11ος αί. (Ν. 
Δρανδάκης, «Άνάγλυπτος παράστασις βυζαντινού μύθου», «Λειμών».

417
27



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Πμυσφυμύ εις τον καθηγητήν Ν. Β. Τωμαδάκην (ΕΕΒΕ, ΛΘ' - Μ', 1972- 
1973), σ. 659-674). Έδώ γίνεται λόγος καί γιά τό ποντιακό μνημείο, 
πού είναι γνωστό από τήν παλιά δημοσίευση τής Ά. Ε. Τσακάλωφ «Βυ
ζαντινόν ναΐδριον παρά τήν Τραπεζοϋντα», ΒΖ, 19 (1910), σ. 119-121). Ή 
έπισήμανση τών δύο αύτών άπεικονίσεων τού βυζαντινού μύθου, στόν 
Πόντο καί στή Μάνη, θά μπορούσε, νομίζω, να στηρίξει περαιτέρω τήν 
άποψη γιά τις σχέσεις τής τέχνης τής μεσοβυζαντινής Μάνης μέ τήν Μι
κρά ’Ασία (πρβλ.: Ν. Γκιολέ, «Συμβολή στήν έρμηνεία τών μικρασιατι
κών στοιχείων τής τέχνης τού δεκάτου αιώνα στή Μάνη», Δελτίο Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών, Ε' (1984-85), σ. 71-86).

Σημαντικές είναι οί διορθώσεις τών επιγραφών πού κατά καιρούς είχαν 
διαβαστεί έσφαλμένα, καί μάλιστα ό ιστορικός σχολιασμός τους (πρβλ.: 
Ν. Οίκονομίδη, Άρχειον Πόντου, 41 (1987), σ. 414-419).

Τό γλαφυρό κείμενο συμπληρώνεται άπό πλήθος εικόνων καί λεπτομε
ρών σχεδίων καί χαρτών. ’Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τά σκίτσα τών τοι
χογραφιών, πού πολλές φορές, λόγω τής κακής κατάστασης τών τοιχο
γραφιών, δίνουν σαφή εικόνα τών είκονογραφικών λεπτομερειών.

Τό σημαντικό αύτό βιβλίο μπορεί νά άποτελέσει πρότυπο γιά άνάλογες 
τοπογραφικές μελέτες άλλων περιοχών.

Ν. ΓΚΙΟΛΕΣ
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