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408 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

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
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ματοποιήθηκε μέ πρωτοβουλία τής κόρης του, Σοφίας Γεδεών, 
είναι ιδιαίτερα εύπρόσδεκτη διότι καθιστά, έναν αιώνα καί πλέον 
μετά την πρώτη έκδοση, το έργο προσιτό στην έρευνα.. Για τήν 
πραγματοποίηση τής βούλησης του συγγραφέα καί τής κληρονόμου 
του μόχθησε ό ακάματος μελετητής τής πατρώας ιστορίας Νικόλα
ος Λ. Φορόπουλος.

Το κείμενο τής πρώτης έκδοσης άπαρτίζεται άπό εκτενή «προ- 
διοίκησιν» για τη θεσμική υπόσταση του Πατριαρχείου Κωνσταν
τινουπόλεως. ’Ακολουθούν 254 σκιαγραφίες των ιεραρχών πού 
έποίμαναν τήν Εκκλησία τού Βυζαντίου καί τής Κωνσταντινουπό
λεως, με συμβατική άφετηρία το έτος 36 μ.Χ. στο όποιο τοποθε
τείται ή ίδρυση τής χριστιανικής Εκκλησίας στη θρακική άποικία 
των Μεγαρέων άπό τον πρωτόκλητο των άποστόλων. Τελευταίος 
σκιαγραφεΐται ό άπό Θεσσαλονίκης Πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ', κατά 
τήν πρώτη του πατριαρχία (1878-1884). Κατά τον συγγραφέα, ό 
Πατριάρχης ’Ιωακείμ υπήρξε ό έμπνευστής τής σύνταξης τού βιο- 
γραφικοΰ καταλόγου των πατριάρχων.

Ό συγγραφέας είχε άναγγείλει ήδη το 1920, πριν άπό τήν ορι
στική άναχώρησή του άπό τήν Κωνσταντινούπολη, οτι προγραμ
μάτιζε νέα έκδοση τού έργου, μέ υλικό ((τετράκις μεγαλύτερου τής 
παλαιας έκδόσεως». Ή πρόθεσή του πραγματοποιείται τελικά χά
ρη στον μόχθο τού επιμελητή τής άνά χεΐρας δεύτερης έκδοσης. 
Στο άρχικό κείμενο έντάχθηκαν τα σημειώματα, οί προσθήκες καί 
διορθώσεις τού ίδιου.τού συγγραφέα καί έτσι διαθέτουμε τώρα μια 
νέα πληρέστερη καί πλουσιότερη μορφή τού έργου. 'Η νέα έκδοση 
έμπλουτίζεται έπίσης μέ νέα κείμενα συναφή προς τό θέμα τού 
έργου. Συγκεκριμένα προστίθενται ή μονογραφία τού Γεδεών για 
τούς ορθόδοξους ναούς τής Κωνσταντινουπόλεως καί τό κείμενο 
τού Γεωργίου Χατζηκωνσταντινίδη για τούς έννέα διαδόχους τού 
Γρηγορίου Ε'. Οί δύο αύτές μονογραφίες συνιστοΰν τό δεύτερο μέ
ρος τού βιβλίου, ενώ στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται άνέκδοτες 
επιστολές καί άλλα κείμενα άπό τό ’Αρχείο του Μ. Ί. Γεδεών. 
’Εννέα χρήσιμοι πίνακες καί εύρετήρια συμπληρώνουν τήν έκδοση 
καί τήν καθιστούν θεμελιώδες όργανο για τήν άποκρυπτογράφηση
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τής πολυκύμαντης ιστορίας τής Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Ή νέα έκδοση, πού καθιστά προσιτό στήν έρευνα ένα άπό τα κε

φαλαιώδη έργα του ’Άρχοντος Χαρτοφύλακος καί χρονογράφου τής 
Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας, δεν προσφέρει μόνον έναν άνε- 
κτίμητο άμητό πληροφοριών στους μελετητές άλλα καί μια γενικό
τερη άντίληψη γιά το ιστορικό γίγνεσθαι καί τή συλλογική πορεία 
του Γένους, πού θά μπορούσαν να χαρακτηρισθοΰν, χωρίς σοβαρό 
κίνδυνο υπερβολής, διατύπωση τής φιλοσοφίας τής ιστορίας πού 
πήγαζε άπό τή σύνολη παράδοση τής Εκκλησίας. Διερμηνεύει δη
λαδή ό Γεδεών την «έσω σοφίαν», πού άντιπαρατίθεται ή λειτουρ
γεί παραπληρωματικά προς τή θύραθεν γνώση καί γραμματεία. 
Χωρίς το έργο του είναι πλέον σχεδόν άδύνατο να προσεγγιστεί καί 
να γίνει κατανοητή μέ ορούς έπιστημονικούς αύτή ή πνευματική 
παρακαταθήκη. Είναι κάπως παράδοξο πάντως ότι στις μέρες μας 
τό έργο τού Γεδεών προσελκύει περισσότερο μελετητές άπό τόν 
χώρο τής θύραθεν παιδείας παρά αύτόκλητους θιασώτες τών παρα
δοσιακών άξιών. Ή νέα έκδοση τών Πατριαρχικών Πινάκων, γιά 
την οποία χάριτας πολλάς οφείλουμε στόν Νικόλαο Λ. Φορόπουλο, 
προσφέρει τήν εύκαιρία γιά έναν νέο καί ούσιώδη διάλογο μέ τόν 
’Άρχοντα χρονογράφο, τό έπιβλητικό του έργο καί τό πνεύμα του.

Π. Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Engin Berber, Sanali y tllar: Izmir 1918-1922. Mutar eke ve Yunan ì§gali 
Döneminde Izmir Sancagi [Χρόνια οδύνης: Σμύρνη 1918-1922. Τό 
σαντζάκι τής Σμύρνης τήν περίοδο τής ’Ανακωχής καί τής ελλη
νικής κατοχής], Εκδόσεις Ayraç, Άγκυρα 1997, σσ. 493.

Ό Engin Berber δέν είναι 6 μόνος Τούρκος μεταπτυχιακός φοιτη
τής, πού διαπίστωσε τήν άνεπάρκεια τών πηγών καί τής βιβλιο
γραφίας στή μητρική του γλώσσα γιά τήν έρευνητική προπαρα- 
σκευή τής διδακτορικής του διατριβής (μέ άντικείμενο τή Σμύρνη
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