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commentaries, cover 180 pages of the volume, have been chosen for the 
interest of their content as well as for the linguistic phenomena that they 
illustrate. The longest of these texts, which I have already alluded to, is the 
memory narrative of a ποπαδία who recalls her experiences of the years 
1914-1924 in Pontus and her expulsion to Greece. The speaker, who is of 
course competent in standard Greek, was specifically asked to relate her 
reminiscences in Pontic, and despite the occasional use of words and phrases 
from standard Greek she was clearly able both to speak perfectly naturally 
and to keep her mother tongue separate from the standard language that she 
had learned on her arrival in Greece. Drettas’ commentaries on the texts are 
aimed at providing the geographical, historical, social, economic, political 
and strategic context of the experiences related by his informants, and in 
general at making explicit the informants’ oblique references to events. 
Thus, even though each word is accompanied by a linguistic analysis, in his 
commentaries Drettas treats the narratives as documents of oral history 
rather than of language. The longest narrative by the ποπαδία consists 
almost entirely of her eye-witness accounts of disease, famine, plunder and 
violence (including rape and murder) stretching over a period of ten years. 
These oral texts certainly present language being used in a living social 
context rather than an inert body being impassively dissected by the 
grammarian.

PETER MACKR1DGE

Κωνσταντίνος E. Φωτιάδης, Πηγές της ιστορίας τον κρνπτο- 
γριστιανικον προβλήματος, Θεσσαλονίκη 1997.

Ό συγγραφέας, πανεπιστημιακός καθηγητής, στην πολυσέλιδη 
(σσ. 717) διδακτορική του διατριβή (Die Islamisierung Kleinasiens 
und die Kryptochristen des Pontos, Dissertation, Τύμπινγκεν 1985), 
πού υπέβαλε στο Πανεπιστήμιο τού Τύμπινγκεν, έρεύνησε καί 
εξιστόρησε τή γένεση του κρυπτοχριστιανισμοΰ στον Πόντο, τήν
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έξέλιξή του καί τα συναφή προβλήματα, στηριζόμενος στή μέχρι 
τότε έλληνική καί ξένη βιβλιογραφία1.

Μέ το πρόβλημα του κρυπτοχριστιανισμου ό κ. Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης ασχολήθηκε μεταγενέστερα σέ άρκετά δημοσιεύματα 
του. ’Αναφέρουμε εδώ τα κυριότερα: Οι Εξισλαμισμοί και η προ
σφορά των Κρυπτό χριστιανών του Πόντον στους εθνικοαπελευθ ε
ρωτικούς αγώνες, Θεσσαλονίκη 1974, καί «Οι Έλληνες του Πό
ντου ως τη συνθήκη της Λωζάννης» στο Πολυεθνική Τουρκία, 
Αθήνα 1993.

Ό συγγραφέας συνέθεσε καί έξετύπωσε το 1997 το νέο πολυσέ
λιδο βιβλίο του, πού παρουσιάζουμε, γιά νά διευκολύνει τούς ερευ
νητές στή δυσχερή πορεία τους, στην έ'ρευνα τού σημαντικού για 
τούς "Ελληνες Ποντίους θέματος τού κρυπτοχριστιανισμου καί 
στην άναλυτική έξιστόρησή του.

Στον «Πρόλογο» (σ. 10) γράφει:

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να είναι απλός οδηγός στους δύσβατους 
δρόμους της ποντιακής ιστορίας... Προσωπικά θα νιώσω ιδιαίτερη 
χαρά, όταν θα δω ότι το αρχειακό αυτό υλικό είναι χρήσιμο εργαλείο 
στα χέρια των νεότερων ιστορικών.

Πραγματικά ή συναγωγή των πηγών πού δημοσιεύεται θά είναι 
μια μεγάλη βοήθεια γιά τον έρευνητή, καί γι’ αύτόν πού έρευνα 
παρεμπιπτόντως το πρόβλημα τού κρυπτοχριστιανισμου στον Πό
ντο, άλλα καί για τον ειδικό ιστορικό, πού επιθυμεί νά εξετάσει σέ 
βάθος το πρόβλημα αύτό. Θά είναι άσφαλώς ένας οδηγός πού θά 
κατευθύνει συνεχώς τη διερεύνηση του κρυπτοχριστιανισμου στον 
Πόντο. ’Έτσι τό νέο βιβλίο τού κ. Κ. Φωτιάδη άποτελεΐ μια ση
μαντική συμβολή.

Τα περιεχόμενα τού βιβλίου: «Πρόλογος» (σσ. 9-10)· «Ο λα
θρόβιος Ελληνισμός του Πόντου σήμερα» (σσ. 11-61)· «Έγγρα- 
φα-Πηγές» (σσ. 63-408)' «Περίληψη εγγράφων» (σσ. 409-41)'

1. Το βιβλίο αύτό κυκλοφορήθηκε καί σέ έλληνική άπόδοση μέ τον τίτλο Οι εξι- 
αλαμισμοί της Μικράς Ασίας κ.αι οι κρυτζτοχριστιανοί τον Πόντον, Θεσσαλονίκη
1993.
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«Βιβλιογραφία» (σσ. 443-63): «Ανέκδοτες πηγές» (σσ. 443-52), 
«Δημοσιευμένες πηγές (σσ. 453-63)· «Ευρετήριο» [κυρίων ονομά
των καί γεωγραφικών τόπων’] (σσ. 465-98): «α. ελληνόγλωσσο» 
(σσ. 465-96), «β. ξενόγλωσσο» (σσ. 496-98)· «Έγγραφα - Εικό
νες» (σσ. 501-69) [φωτοαντίγραφα έγγράφων (σσ. 501-19), φω
τογραφίες προσώπων καί τόπων (σσ. 521-69)]' έντέλει, άναπαρά- 
σταση του χάρτη κρυπτοχριστιανικών χωριών καί πόλεων του 
Πόντου άπό τήν έκδοση τής γερμανικής διατριβής του'1.

Δέν προτιθέμεθα να κρίνουμε εάν ή προσπάθεια του συγγραφέα 
επιτυγχάνει το σκοπό πού στόχευε, άλλά επιθυμούμε να προτεί
νουμε μια άλλη οργάνωση του υλικού τού ίδιου βιβλίου, πού θά 
καθιστούσε, κατά τήν άποψή μας, το υλικό αύτό -τις πηγές γιά 
τον κρυπτοχριστιανισμύ στον Πόντο- πιο εύχρηστο στούς ερευ
νητές καί φιλίστορες.

Το εισαγωγικό κεφάλαιο «Ο λαθρόβιος Ελληνισμός», κατά τήν 
άποψή μας, θά έπρεπε νά είναι μια περιληπτική άνάλυση τού προ
βλήματος τού κρυπτοχριστιανισμοΰ γενικά, καί ειδικότερα στον πο
ντιακό χώρο. Θά έπρεπε, νομίζουμε, νά άκολουθηθεΐ ή μεθοδολογία 
τής ιστορικής έρευνας χρονολογικά, καί νά περιγραφούν -έάν κατά 
τον συγγραφέα υπάρχουν- οί διαδοχικές φάσεις κατά τήν εξέλιξη τού 
προβλήματος τού κρυπτοχριστιανισμοΰ άπό τήν έμφάνισή του μέχρι 
σήμερα. Θά ήταν τότε τό εισαγωγικό αύτό κεφάλαιο ένας άμεσος καί 
έξαίρετος οδηγός. 'Ο ερευνητής θά εξέταζε καί θά ένέθετε κάθε πηγή 
στή συγκυρία τής άντίστοιχης έποχής καί φάσεως.

Σήμερα τό εισαγωγικό -προλογικό, θά έλεγα- κεφάλαιο τού βι
βλίου άποτελεΐ μία -φορτισμένη συναισθηματικά, χωρίς όμως αύτό 
νά είναι έμφανές— προβολή τού προβλήματος τού κρυπτοχριστιανι- 
σμοΰ στον ποντιακό χώρο. Μερικές φορές οί ύποσημειούμενες βι
βλιογραφικές παραπομπές του δέ νομίζουμε δτι βοηθούν άρκετά τόν 2 3

2. Επιθυμητό θα ήταν να περιλαμβάνονταν καί ορισμένοι τεχνικοί δροι άπο τήν 
ιστορία των κρυπτοχριστιανών, δπως: έκτουρκισμός, έκμουσουλμανισμός, στράτευ
ση κ.ά.

3. Καί στα δύο δημοσιεύματα δέν άναφέρεται ποιος σχεδίασε το χάρτη.
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άναγνώστη νά τεκμηριώσει το κείμενο που διαβάζει- πολύ περισσό
τερο άποθαρρύνουν κάθε παρόμοια πρόθεση: Το πλήθος καί ή έκτα
σή τους ένθυμίζουν, μέ τον υπέρμετρο άριθμό των σημειουμένων 
πηγών καί βοηθημάτων, καταγραφές ήλεκτρονικοΰ υπολογιστή καί 
έξαρχής άποδυναμώνουν κάθε πρόθεση καί προσπάθεια για μια κρι
τική έξέτασή τους [βλ. π.χ. σημ. 6 (σ. 13), σημ. 9 (σσ. 14-15), καί 
ιδιαίτερα τη σημ. 34, πού καταλαμβάνει μιάμιση σελίδα (σσ. 27- 
28)].

Στο ίδιο κεφάλαιο δέν είδα νά διερευνώνται καί νά χρησιμο
ποιούνται στην οικοδόμηση του κειμένου οί φορολογικές κατα
γραφές πού έγιναν άπύ τούς σουλτάνους καί στο χώρο τού Πόντου, 
μετά την κατάκτησή του άπύ τούς ’Οθωμανούς καί κατά την πρώ
τη περίοδο τής τουρκοκρατίας'. Σ’ αύτές ό ερευνητής θά εύρισκε 
πολλές πληροφορίες πού θά προωθούσαν σέ μεγάλο, βαθμό τήν εξέ
ταση καί τήν άποτίμηση τού κρυπτοχριστιανισμου στον Πόντο.

Περισσότερο αισθητή όμως είναι μια παράλειψη τόσο στον άφη- 
γηματικό λόγο τού εισαγωγικού κεφαλαίου οσο καί στή 
((Βιβλιογραφία». Ό μητροπολίτης Χρύσανθος στις Βιογραφικες 

5Αναμνήσεις;’ του διηγείται πώς τον ’Ιούλιο του 1917 έπισκέφθηκε 
χωριά του Όφεως καί πώς οί κάτοικοι τών χωριών αύτών, μου
σουλμάνοι, προσήλθαν για νά τον χαιρετήσουν καί νά τον εύχαρι- 
στήσουν γιά τήν προστασία πού τούς παρέσχε μέχρι τότε, κατά το 
διάστημα τής ρωσικής κατοχής. Καί ό μητροπολίτης Χρύσανθος 
άφηγεΐται:

((ΕΙχον συναίσθησιν τής έξ Ελλήνων καταγωγής των καί μέ εχαιρέ- 
τησαν θερμώς ως πατέρα. Ύπήρχον μεταξύ αύτών χοτζάδες καί ιμά
μηδες, οί όποιοι ήσαν άπόγονοι Ελλήνων ορθοδόξων ιερέων, τών 
οποίων έκράτουν τούς σταυρούς καί τα Εύαγγέλια, ως πολύτιμα κει
μήλια. Συνωμίλησα μετ’ αύτών μέ πατρικήν οικειότητα καί τούς 
ηύχαρίστησα διά τον κόπον εις ον ύπεβλήθησαν νά έλθουν νά μέ ϊδουν 
[...] Έδώ εις τον Όφιν, ούδεμία άκόμη ύπήρξεν εχθρική έκδήλωσις

4. Το ίδιο παρατηρεΐται καί στη «Βιβλιογραφία».
5. Βιογραφικαί ’Αναμνήσεις τον ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρύσανθού του από 

Τραπεζονντος 1881-1949 (έπιμέλεια Γ.Ν. Τασούδη), Άθήναι 1970, σ. 160.
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των Μουσουλμάνων κατά των Χριστιανών. Τούναντίον, επιτροπή 
Μουσουλμάνων μέ ήρώτησεν έάν θά έγίνοντο δεκτοί, έπιστρέφοντες 
εις τον Χριστιανισμόν, όπόθεν έξέστησαν οΐ πρόγονοί των. Συνέστησα 
εις αύτους υπομονήν μέχρις ου λήξη ό πόλεμος, ΐνα μή, αν πάλιν ή 
Τουρκική Κυβέρνησις άνακτήση τον τόπον, σφαγώσιν όλοι ώς άρνη- 
θέντες τήν Μουσουλμανικήν θρησκείαν. Ηύλόγησα πάντας, Χρι
στιανούς καί Μουσουλμάνους, καί άνεχώρησα έξ Όφεως...»
Το γεγονός αύτό άναφέρει ό μητροπολίτης Χρύσανθος καί στο 

βιβλίο του Εκκλησία ’, μέ τή διαφορά ότι εκεί δεν ολοκληρώνει τήν 
άφήγηση του επεισοδίου καί δεν καταγράφει τήν έπιθυμία των 
μουσουλμάνων κατοίκων να έπανέλθουν στο χριστιανισμό.

Το περιστατικό πού διηγείται ό Χρύσανθος έχει, πιστεύουμε, 
μεγάλη σημασία καί δέ θά έπρεπε νά παραλειφθεϊ άπό τίς άλλες 
μαρτυρίες για τή γένεση καί τήν έπιβίωση τού κρυπτοχριστιανι- 
σμοΰ στον Πόντο. Κυριότερος λόγος είναι ότι τό καταγράφει ό 
άμεσος αύτήκοος καί αύτόπτης πρωταγωνιστής τού έπεισοδίου, ό 
μητροπολίτης Χρύσανθος'.

Πώς λοιπόν, κατά τήν άποψή μας, θά ήταν περισσότερο άποδο- 
τικό καί εύχρηστο τό δημοσιευμένο στό βιβλίο υλικό; Τό κύριο 6 7

6. Μητροπολίτης Χρύσανθος. «Ή Εκκλησία Τραπεζούντος». ’Αργείον Πόντον 
τ. 4-5 (Άθήναι 1935). σ. 709.

7. Ό κ. Κ. Φωτιάδης στο βιβλίο του δέν αγνοεί τον συγγραφέα Χρύσανθο, καί πα
ραπέμπει. τόσο στίς υποσημειώσεις οσο καί στη «Βιβλιογραφία» στο έργο του Χρύ
σανθού ’Εκκλησία. Δέν παραπέμπει όμως στίς ’Αναμνήσεις. ’Εντούτοις στή σ. 407, 
στήν ΰπ’ άρ. 199 πηγή μέ υπότιτλο «Εξισλαμισμοί Ελληνοπαίδων στην περίοδο της 
Γενοκτονίας (1916-1923)» άπό τό βιβλίο τοϋ Ν. Άνδριώτη. Κρνστοχριστ ιανικά κεί
μενα. Θεσσαλονίκη 1974, σσ. 123-24, παραθέτει σημείωμα τού Δ. Λαζαρίδη, στο 
όποιο άναφέρεται περίπου τό γεγονός:

Το 1916-1918 οι Ρώσσοι κατέλαβαν την περιοχή Τραπεζούντος και Ερζερούμ. 
Εξισλαμισμένοι Τούρκοι ελληνόφωνοι της περιφέρειας Όφεως ήλθαν στη Μητρόπο
λη να ευχαριστήσουν τον αείμνηστο Μητροπολίτη Χρύσανθο για το ενδιαφέρον του 
και την προστασία από αντεκδικήσεις Αρμενίων, και εξέφρασαν την ευχή μήπως εί
ναι γραφτό να γίνη ποιμενάρχης όλων των χριστιανών (υπονοούντες επάνοδο στον 
χριστιανισμό). Ατυχώς τα επακολουθήσαντα γεγονότα και η εκτροπή της Ρωσσικής 
Επαναστάσεως ανέτρεψαν τα πάντα και επέφεραν την Έξοδο και του Ποντιακού 
Ελληνισμού με βαρύτατες θυσίες.

Ή καταγραφή γίνεται άπό τον Δ. Ααζαρίδη, τού οποίου ό πατέρας ήταν έφημέ
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στοιχείο του δλου βιβλίου είναι άσφαλώς το κεφάλαιο «Έγγραφα - 
Πηγές». Αύτό έξάλλου το δηλώνει καί ό τίτλος του βιβλίου. Έτσι, 
επαναλαμβάνουμε, κατά την άποψή μας, θά μπορούσαν να ένοποιη- 
θούν τά κεφάλαια «Έγγραφα - Πηγές» καί ((Περίληψη εγγράφων» 
κατά τη δημοσίευση καί να άκολουθηθεΐ ή έξης σειρά στην κατα
γραφή:

1) Τά βιβλιογραφικά στοιχεία του έντύπου, στο όποιο έχει δη- 
μοσιευθε! το έγγραφο, ή τής άρχειακής πηγής, οπού βρίσκεται το 
έγγραφο αύτό. 'Οσάκις παρατίθεται κείμενο τής πηγής ή του 
εγγράφου άπό προγενέστερο έντυπο, νά υπάρχει καί άκριβής βι
βλιογραφική παραπομπή στο έντυπο αύτό. [Σημειώνουμε π.χ. σ. 
176, άρ. 46,α, «Ανυπόγραφο σημείωμα και απόσπασμα εκ του 
συγγράμματος του κ. Περικλέους Τριανταφυλλίδη Τά Ποντικά»: 
δέν άναφέρεται ή σελίδα του παραπεμπομένου συγγράμματος- σσ. 
274 καί 277, άρ. 102 καί 105 άντίστοιχα: στήν παραπεμπόμενη 
έφημερίδα Φάρος τής 5Ανατολής δέν άναφέρεται ό έκδοτης Σερά- 
σης, όπως συμβαίνει στή σ. 276, άρ. 104" σσ. 380 καί 383, άρ. 184 
καί 187 άντίστοιχα: γράφεται ώς παραπομπή μόνο «Παπαδόπου- 
λος Δ. (Σταυριώτης)», χωρίς νά άναφέρεται το δημοσίευμα].

2) 'Η περίληψη σε τίτλο ή σε βραχύτατο κείμενο, στήν περί
πτωση εγγράφων πού το κείμενό τους δημοσιεύεται ή άναδημοσι- 
εύεται στο βιβλίο- μετά τήν περίληψη αύτή νά άκολουθεΐ αύτούσιο 
το κείμενο τής πηγής ή τού έγγράφου. Έάν το δημοσιευόμενο 
έγγραφο ή, γενικότερα, το δημοσιευόμενο κείμενο δέν παρουσιάζε
ται γιά πρώτη φορά, άλλά έχει δημοσιευθεΐ προγενέστερα άπό 
έναν ή περισσότερους συγγραφείς, θά πρέπει νά σημειώνεται αύτό 
πριν ή μετά τήν παράθεσή του. ’Έτσι ή άναγραφή τής βιβλιογρα
φίας θά περιλαμβάνει οχι μόνο τούς εκδότες καί τούς σχολιαστές,

ριος στήν ενορία Τραπεζούντας Παναγίας Θεοσκεπάστου. Βέβαια, θεωρείται και 
αυτός άξιόπιστος μάρτυς, άλλα δχι όπως ò μητροπολίτης Χρύσανθος, πού εζησε το 
έπεισόδιο άμεσα ώς πρωταγωνιστής καί καταγράφει καί στήν Εκκλησία (σ. 709) λε
πτομέρειες πού δ ίδιος έβίωσε. δπως οτι το έπεισόδιο συνέβη κατά τήν περιοδεία του 
κάνα τον ’Όφιν καί... εις το χωρίον Γίγα», καί δχι στή Μητρόπολη, δπως καταγρά
φεται στο σημείωμα τού Δ. Λαζαρίδη.
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άλλα και αύτούς πού χρησιμοποίησαν τήν πηγή ή το έγγραφο πού 
αναδημοσιεύεται.

'Η προτεινόμενη κατάταξη καί ή δλη οργάνωση στην έκδοση ή 
στή νέα έ'κδοση, στη δημοσίευση ή άναδημοσίευση τής πηγής θά 
άκολουθεΐ το σύστημα πού χρησιμοποιείται στα βιβλία μέ περιεχό
μενο τη δημοσίευση επίσημων εγγράφων, θά άποτελεΐ δηλαδή μία 
κατά κάποιο τρόπο «διπλωματική» έκδοση8. Ή πιο πάνω κατάτα
ξη καί οργάνωση θά διευκόλυνε, πιστεύουμε, άκόμα περισσότερο 
τήν ερευνά καί ταυτόχρονα θά καθοδηγούσε άκριβέστερα καί τον 
ερευνητή.

Άλλα καί δπως έχει σήμερα το βιβλίο του κ. Κ. Φωτιάδη, έπα- 
ναλαμβάνω, άποτελεΐ σημαντικότατο βήμα στήν ερευνά του κρυ- 
πτοχριστιανισμοΰ στον Πόντο. Δε θά ήθελα εδώ, τώρα, να σημειώ
σω έάν θά υπήρχαν καί άλλες πηγές πού θά έπρεπε να περιέχονται 
στήν καταγραφή τού κ. Κ. Φωτιάδη. Εντούτοις στο κεφάλαιο 
«Κρυπτοχριστιανική Ποίηση και Φιλολογία» (σσ. 369-84) θά ήθε
λα να είχαν έρευνηθέί καί καταγραφεΐ καί οί λαϊκές διηγήσεις δπως 
καί τα άνέκδοτα πού έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεΐ. ’Ανάμεσα 
στα κείμενα αύτά θά υπήρχαν μερικά άκόμα πού σχετίζονται μέ το 
θέμα του κρυπτοχριστιανισμοΰ.

Ή «Βιβλιογραφία», πού παρατίθεται στις σσ. 453-63 μέ τον 
τίτλο «Δημοσιευμένες πηγές», είναι μια έπιλογή του συγγραφέα 
άπό το προγενέστερο βιβλίο του Die Islamisierung. Έκεΐ όμως, στον 
τίτλο Gedruckte Quellen προστίθεται und Literatur (καί βοηθήματα). 
Στο νεότερο βιβλίο, παρά τον τίτλο πού άποκλείει τα βοηθήματα 
άπό τή «Βιβλιογραφία», πολλά άπό τα καταγεγραμμένα δημοσιεύ
ματα είναι βοηθήματα καί οχι πηγές. Ό συγγραφέας, έάν ήθελε, θά 
μπορούσε κατά τή γνώμη μας να διαχωρίσει τις πηγές άπό τα βοη
θήματα. Θά μπορούσε άκόμα να σημειώνει σέ κάθε βοήθημα τίς 
σελίδες πού σχετίζονται μέ μία ή περισσότερες πηγές, καθώς καί

8. Βλ. Franz Dölger-P. Wirth, Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches, 
I-V (Μόναχο 1925-1965), καί V. Grumel, V. Laurent, J. Darrouzès. Les regestes des 
actes du patriarcat de Constantinople. I. Les actes des patriarches, (Kadiköy, Paris 1932- 
1979) καί επανέκδοση των τριών πρώτων τόμων με τή φροντίδα του J. Darrouzès.
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τον άριθμό τής πηγής όπως καί τή σελίδα δπου ή πηγή αύτή δημο
σιεύεται στο βιβλίο πού παρουσιάζουμε.

Το πλούσιο έλληνόγλωσσο καί ξενόγλωσσο «Ευρετήριο», δπως 
καί τα φωτοαντίγραφα έγγραφων άλλα καί φωτογραφιών προσώ
πων καί τοπίων είναι πολύτιμα καί συμπληρώνουν άριστα το βιβλίο 
του κ. Κ. Φωτιάδη.

Είναι λογικό σέ ένα βιβλίο 569 σελίδων να σημειώνονται καί 
παροράματα καί άνεπιστασίες καί παραλείψεις: Στο κεφάλαιο 
«Έγγραφα-Πηγές», στήν καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας 
τού εγγράφου, θά μπορούσε να σημειώνεται σε άγκύλη ή σελίδα 
στήν οποία μνημονεύεται -εάν μνημονεύεται- το δημοσιευόμενο 
κείμενο στο εισαγωγικό κεφάλαιο. Δέ βλέπω τό λόγο γιατί στήν 
τελευταία σελίδα (σ. 408), άρ. 200 τού ίδιου κεφαλαίου ή βιβλιο
γραφική παραπομπή «Ανδριώτης Ν., Κρυπτό "χριστιανικά κείμενα» 
γράφεται στό τέλος του κειμένου καί όχι στήν άρχή, δπως στα 
προηγούμενα (π.χ. άρ. 197 καί 198). Στό κεφάλαιο «Σύντομη πε
ρίληψη» (σ. 409) δ άρ. 1 άναφέρεται στό «Πιτάκιον του Πατριάρ
χη Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωάννη ΙΔ' Καλέκα», ενώ στον άντίστοι- 
χο άριθμό 1 του κεφαλαίου «Έγγραφα - Πηγές» (σσ. 65-66) τά 
κείμενα είναι δύο9. Ή «Περίληψη» άναφέρεται μόνο στό δεύτερο 
κείμενο του άρ. 1, δχι καί στό πρώτο. Τέλος στήν «Περίληψη», 
στήν άρχή τής καταγραφής (σ. 409), γράφεται ή χρονολογία 1331, 
ένώ στό εισαγωγικό κεφάλαιο (σ. 24) γράφεται 1338. Ό μητροπο
λίτης Χρύσανθος10 άναφέρει καί αύτός τό έγγραφο μέ χρονολογία 
1338 καί παραθέτει τό άπόσπασμα: «Έπεί ούν παραχωρήσει [...] 
άναδήσονται στέφανον».

Ό αναγνώστης του βιβλίου αύτοΰ άντιλαμβάνεται τούς κόπους 
πού ό συγγραφέας του κατέβαλε, καί είναι βέβαιος πώς ή ερευνά θά 
οφείλει πολλά σ’ αύτόν δπως καί σέ άλλους πού έργάστηκαν καί

9. Το πρώτο, LXXXII. Sine anno. Joannes XIV. promittit Nicaensibus reversuris in 
sinum ecclesiae remissionem. To δεύτερο, XCII. Sine anno. Joannes XIV. monet Nicaenos. 
ut perseverent in fide Christiana. Λανθασμένα γράφεται (στη σ. 65) ό αριθμός του 
πρώτου κειμένου του πατριάρχη ’Ιωάννη ΙΔ' ώς LXXXI άντί του ορθού LXXXII.

10. Εκκλησία, σ. 689.
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παρουσίασαν παρόμοια έργα. Μόνον όταν θά δημοσιευθοΰν καί 
άλλα βιβλία μέ τον ίδιο σκοπό καί την ίδια κατεύθυνση για τήν 
ιστορία καί τον πολιτισμό του Ελληνισμού του Πόντου, θά είναι 
εύκολότερη ή άποτύπωση τού ιστού τής ιστορικής πορείας τού 
άκραίου, γεωγραφικά, αύτοΰ Ελληνισμού.

ΟΔΤΣΣΕΑΣ ΛΑΜΤΙΔΗΣ

Μανουήλ Ί. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες, εκδοσις δευτέρα, Ν. 
Λ. Φορόπουλος (έπιμ.), Σύλλογος πρός Διάδοσιν Ωφελίμων Βι
βλίων, Αθήνα 1996, σσ. 914.

Τό έργο αύτό τού Μανουήλ Γεδεών, στό όποιο έκτίθενται «ειδήσεις 
ίστορικαί βιογραφικαί περί των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως 
άπό Άνδρέου τού πρωτοκλήτου μέχρι ’Ιωακείμ Γ' τού άπό Θεσσα
λονίκης, 36-1884», έκδόθηκε σέ δέκα φυλλάδια μεταξύ τού Σε
πτεμβρίου 1885 καί τού ’Οκτωβρίου 1890 στό αύστριακό τυπογρα
φείο Lorenz & Keil τής Πόλης. Κυκλοφόρησε μέ τή μέθοδο των 
συνδρομητών, των οποίων ό κατάλογος έπιτάσσεται στό δέκατο 
φυλλάδιο τής άρχικής έ'κδοσης, οπού ό συγγραφέας έξαίρει τή συν
δρομή όσων ούσιαστικά τόν ένίσχυσαν προκαταβάλλοντας τήν 
οφειλή τους, παρά τήν οποία όμως, όπως σημειώνει στό τέρμα τής 
εκδοτικής του οδύσσειας, «κύπτει ύπό τό βάρος χρηματικών 
οφειλών δυσβαστάκτων».

'Υπό αύτές τις συνθήκες έκδόθηκε τό ογκωδέστερο ίσως έργο 
τού κορυφαίου λογίου τής Μεγάλης ’Εκκλησίας τών κάτω χρόνων, 
έργο πού άποτελεΐ άνεκτίμητη πηγή γιά τήν ιστορία τού Γένους 
καί τής ’Εκκλησίας. Οί συνθήκες τής έκδοσης έξηγοΰν καί τό γε
γονός οτι τό έργο αύτό τού ’Άρχοντος Χαρτοφύλακος τής Μεγάλης 
’Εκκλησίας παρέμεινε έξ ύπαρχής ιδιαίτερα δυσεύρετο καί ώς έκ 
τούτου δυσπρόσιτο στήν ερευνά. 'Η νέα έκδοση λοιπόν, τήν οποία 
προγραμμάτιζε καί προετοίμαζε ό ίδιος ό συγγραφέας, καί πραγ-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

