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Σταύρος Θ. Άνεστίδης

Κωνςταντιος Α , ο απο Σιναιου και Μανουήλ Ια. Γεδεων

’Εν τη Κωνσταντίνου πόλει τάς διατριβάς ποιούμενοι, 
εν η έτέχδημέν τε καί άνετράφημεν, 

τα έν αυτή γενόμενα πλατύτερον διηγούμεδα.'

CTTάνακάλυψη του κοσμικού χρόνου, υπό την μορφή τής κοινωνικής 
JL Ακάί πολιτισμικής ιστορίας που οφείλεται στην πνευματική εμπειρία 

του Διαφωτισμού, συνέτεινε παράλληλα κα'ι στην έκκοσμίκευση τής συ
νείδησης τοΰ χώρου. Ό 18ος αιώνας άνέδειξε ενα άξιοσημείωτο corpus 
ταξιδιωτικής φιλολογίας, πνευματικής δημιουργίας που συναρτάται άμεσα 
με τον μετασχηματισμό τής άντίληψης τοΰ χώρου. Στην φιλολογία τοΰ 
Διαφωτισμοΰ —και ας δυμηδοΰμε εδώ την εκπαίδευση τοΰ Emile στον 
Rousseau— τα ταξίδια ένεΐχαν ιδιαίτερη παιδαγωγική άξια στήν άναζήτηση 
τής άλήδειας κα'ι τής γνώσης.Ό άνδρωπος που ταξίδευε βίωνε τις άλλότριες 
κοινωνίες ώς κριτής τής ύπάρχουσας τάξης πραγμάτων κα'ι των συμβατικών 
άξιών. Για τον σκεπτόμενο περιηγητή, ή διεύρυνση τοΰ γεωγραφικοΰ του 
όρίζοντα άνέτρεπε τις παραδοσιακές περ'ι τοΰ χώρου άντιλήψεις, οί όποιες 
καθορίζονταν άπο τήν στατικότητα κα'ι τα πεπερασμένα δρια τής γεωγρα
φίας τής θρησκευτικής πίστης κα'ι τής τοπικής πολιτισμικής παράδοσης. 
Στήν ταξιδιωτική φιλολογία τοΰ Διαφωτισμοΰ ή συνείδηση τοΰ χώρου, δπως 
κα'ι ή άντίληψη περ'ι χρόνου, ίσοδυναμοΰσαν ούσιαστικά με τήν άνακάλυψη 
τής πολυμορφίας τοΰ άνθρώπινου πολιτισμοΰ.Έτσι, δημιουργήθηκε ενα 
corpus κειμένων, τα οποία άντικατόπτριζαν άντιλήψεις κα'ι προσεγγίσεις 
συνυφασμένες με τήν έκσυγχρονισμένη κοινωνική και πολιτισμική γεωγρα
φία πού άνταποκρινόταν στις άπαιτήσεις κα'ι τά ένδιαφέροντα μιας κοσμο
πολίτικης θεώρησης.1 2

1. Σωκράτης ό Σχολαστικός,’Εκκλησιαστική ιστορία, Ε', 24.
2. Βλ. διεξοδική πραγμάτευση τοΰ δέματος άπο τον Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη,
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Επισημαίνω δτι στην παραδοσιακή έλληνική σκέψη ή συνείδηση τοΰ 
χώρου καθοριζόταν άπό την γεωγραφία της πίστης, το περιεχόμενο της 
όποιας εξέφραζαν σέ μεγάλο βαθμό οί περιγραφές των Αγίων Τόπων, των 
μονών της Αθωνικής χερσονήσου κα'ι του όρους Σινα. Ωστόσο, στον φθίνο- 
ντα 17ο αιώνα ήδη, ή δυτική παιδεία προσέφερε τα πρώτα ερεθίσματα για 
την εμφάνιση μιας πιο έξελιγμένης γεωγραφικής άντίληψης, δεκτικής τών 
νέων τρόπων επιστημονικής σκέψης. Ή εξέλιξη αυτή καταγράφεται στην 
γεωγραφική πραγματεία που συνέθεσε προς το τέλος τής δεκαετίας τοϋ 
1690 ό λόγιος κληρικός Μελέτιος Μήτρου (1661-1714), μετέπειτα μητροπο
λίτης Αθηνών (1703-1714). Στήν Γεωγραφία παλαιό καί νέα τοϋ Μελετίου 
εμφανίζονται πρώιμα μια κοσμοπολίτικη συνείδηση κα'ι μιά κριτική μέθο
δος θεμελιωμένες στήν εξέταση και τήν άξιολόγηση εμπειρικών δεδομέ
νων.3

Κωνστάντιος Α', ό άπο Σιναίου

Άς μοΰ έπιτραπεΐ να εντάξω τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνστάντιο Α' 
(Κωνσταντινούπολη/Βαλατάς Ξυλόπορτας, 1777 — Αντιγόνη Πριγκιποννή- 
σων, 1859), τον άπό Σιναίου, στήν παράδοση τών γεωγράφων τήν όποια 
έν πολλοΐς δημιούργησε ό Μελέτιος. Ό Κωνστάντιος είχε άνατραφεΐ υπό 
τήν κηδεμονική προστασία τοϋ θείου του, Αρχιεπισκόπου Σινα, Κυρίλλου 
Α'. Άφοϋ άποφοίτησε άπό τήν Πατριαρχική Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή, 
συνέχισε τις σπουδές του στο Ιάσιο τής Μολδαβίας, όπου έμαθε κα'ι τήν 
γαλλική γλώσσα, καθώς κα'ι στήν Θεολογική Ακαδημία τοϋ Κιέβου, στήν 
όποια άπέκτησε καλή κατάρτιση στήν θεολογία κα'ι τήν φιλοσοφία κα'ι 
καλλιέργησε παράλληλα τήν γνώση τής λατινικής κα'ι τής σλαβονικής. Το 
1795 έντάχθηκε στήν Σιναϊτική άδελφότητα κα'ι το 1797, μετά τήν χειρο
θεσία του ώς ίερομονάχου, όρίστηκε ήγούμενος τοϋ μετοχιού τής Μονής 
τοϋ Σινα στο Κίεβο. Το 1805 ό Κωνστάντιος, υστέρα άπό προτροπή τοϋ 
Ευγενίου Βουλγάρεως, εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος Σινα, άξίωμα πού 
διατήρησε έως το 1830. Ή θητεία του έκεΐ στάθηκε εύεργετική γιά τήν

Νεοελληνικός Διαφωτισμός. ΟΙ πολίτικες καί κοινωνικές ’ιδέες, μτφρ. Στέλλα Νικολούδη, 
Αθήνα, MI ET, 1996, σ. 125-130 κ.έ.

3. Βλ. Μελέτιος Μήτρου, Γεωγραφία παλαιό καί νέα, Βενετία 1728, 6' έκδοση, 
έπιμέλεια Ανθίμου Γαζή, Βενετία 1807, τόμ. Α', σ. 1-4. Πρβλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, 
ό'.π., σ. 126-130.
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πνευματική άκμή της Μονής κα'ι την διαχείριση της μεγάλης πνευματικής 
της περιουσίας. Ίο 1830, δταν με την παρέμβαση τοϋ σουλτάνου Μαχμούτ 
Β' ό Οικουμενικός Πατριάρχης Λγαδάγγελος άπομακρύνδηκε άπό τον 
δρόνο, ό πολύφημος για την πολυμάδειά του Κωνστάντιος έκλέχδηκε 
«όμοδυμαδόν» Προκαδήμενος της Μεγάλης Εκκλησίας. Ό βιογράφος του 
Θεόδωρος Άριστοκλης άναφέρει δτι στο Μέτοχιόν του στον Βαλατά

ύπήρχεν άλλο ΜουσεΤον, ούτως είπεΐν, και Ακαδημία των λογίων τής Κων
σταντινουπόλεως. Έκεΐ έβλεπέ τις άεννάως συρρέοντας κα'ι Πατριάρχας 
κα'ι Αρχιερείς, κα'ι πολιτικούς Άρχοντας παντός Γένους και κόμματος, και 
τούς έπισημοτέρους λογίους και Διδασκάλους και Κληρικούς, τούς μέν, ΐν’ 
άπολαύσωσι τής γλυκείας αυτού ομιλίας, τούς δέ, Υνα άκούσωσιν ωφελίμους 
συμβουλάς, και άλλους, ινα λάβωσι σοφάς και άποχρώσας λύσεις πολλών και 
ποικίλων άποριών.4

Ώς νέος πατριάρχης ό Κωνστάντιος προσπάδησε να συνενώσει τις 
έκκλησιαστικές παρατάξεις κα'ι να βελτιώσει τα εκκλησιαστικά πράγμα
τα έξαιτίας των άνατροπών κα'ι των άναταράξεων πού έπήλδαν μετά την 
Ελληνική Επανάσταση και την κακοδιοίκηση των προκατόχων του. Ό σύγ
χρονός του Νικηφόρος Γλύκας μαρτυρεί έπ’ αυτού:

Έπ'ι τής πατριαρχείας αυτού τα τής Εκκλησίας έν γένει διεκοσμήδησαν ό 
ιερός κλήρος κατέστη ύπέρ ποτέ σεβαστός, οί έκκλησιαστικο'ι έτυχον τής 
δεούσης περιδάλψεως· αί έκκλησίαι τής Κωνσταντινουπόλεως άλλαι μέν έκ 
βάδρων άνεκαινίσδησαν, άλλαι δέ έπεσκευάσδησαν, πάσαι δέ άνεκτήσαντο 
τής κανονικής διατυπώσεως την άρχαίαν μεγαλοπρέπειαν, κατά τον ύπ’ 
αύτοΰ έμψυχωδέντα λαμπρόν υπογραμμόν τής μεγάλης Εκκλησίας. Τά τού 
Γένους κάλλιστα διερρυδμίσδησαν, των συμφερόντων κα'ι των παδων αί πα- 
λίρροιαι κατευνάσδησαν, ύπά τής τού πατριαρχικού προσώπου αίδεσιμότητος 
κα'ι γλυκύτητος δυσωπούμεναι, άγάπη δέ άδελφική έν ταΐς καρδίαις πάντων 
έβασίλευε.5

4. Βλ. Κωνσταντίου Α', τοϋ άπό Σιναίου άοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
τοϋ Βυζαντίου, Βιογραφία καί συγγραφαϊ αί έλάσσονες εκκλησιαστικοί καί φιλολογικοί, 
καί τινες έπιστολαί τοϋ Αύτοϋ, έξεδόδησαν μετά παραρτήματος άδεια καί έγκρίσει τής 
τοϋ Χριστού Μεγάλης ’Εκκλησίας, υπό Θεοδώρου Μ. Άριστοκλέους τού έκ Χάλκης, 
Τή φιλοκάλω προτροπή τού Κυρίου Δημητρίου Πασπαλλή, Κωνσταντινούπολη, 
Τυπογραφεΐον τής «Προόδου», 1866, σ. 6.

5. Βλ. Νικηφόρου Γλυκά (νΰν Μηδύμνης), Αόγος επικήδειος εις τον Οικουμενικόν 
Πατριάρχην Κωνστάντιον Α' τον άπό Σιναίου, Έκφωνηδείς έν τω Πατριαρχικοί Ναω τή 
6η ’Ιανουάριου 1859, στο Συλλογή εκκλησιαστικών λόγων, έκφωνηδέντων ύπά ’Ιεραρχών 
καί Ιεροκηρύκων τής Όρδοδόξου Ανατολικής’Εκκλησίας άπό τοϋ ΑΩΞΑ' — ΑΩΠΣΤ',
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Ό Κωνστάντιος ίδρυσε στην Χάλκη των Πριγκιποννήσων την περίφημη 
Εμπορική Σχολή, που στεγάστηκε στην Μονή Καμαριώτισσης. Είσηγήδηκε 
επίσης την μεταρρύθμιση τοΰ προγράμματος τής Μεγάλης του Γένους 
Σχολής, καδιέρωσε τα αλληλοδιδακτικά σχολεία καί με δικές του δαπά
νες άνέγειρε εκ βάθρων την Αλληλοδιδακτική Σχολή στο Φανάρι. Όπως 
επισημαίνει κα'ι ό Νικηφόρος Γλύκας, στο πρόσωπο του Κωνσταντίου «ή 
δημόσιος παιδεία εύρε τον έαυτής μουσηγέτην, κα'ι τά γράμματα, ύπά 
προλαβουσών περιστάσεων νοσήσαντα, αύδις άνεζωπυρήδησάν τε κα'ι 
έτιμήδησαν».6 Εντούτοις, κατά τά τέταρτο έτος τής πατριαρχείας του δια- 
βλήδηκε στήν όδωμανική κυβέρνηση ως ρωσόφιλος και δταν ό διεκδικητής 
τοΰ δρόνου πρώην μητροπολίτης Τουρνόβου Κωνστάντιος Β' επέτυχε με 
διαβολή τήν έκδοση άπόφασης άποδοχής «άνύπαρκτης» παραίτησης, 
πού κοινοποιήθηκε στον Πατριάρχη, ό Κωνστάντιος βρέθηκε προ τετε
λεσμένου, άδύναμος νά άντιδράσει. Κατά τον Ζαχαρία Μαδα, έκδόθηκε 
άπά τον Σουλτάνο «άστεία Διαταγή» δτι, «Επειδή ό πατριαρχεύων Κων- 
στάντιος έζήτησε νά παραιτηδή τής Πατριαρχείας διά τά γήρας, έστω 
παρητημένος, και διαγέτω, δπου αν κα'ι δέλη, ελεύθερος».7 Τότε ό Κων- 
στάντιος άποσύρδηκε —«χαίρων» σύμφωνα με τον Μαδα— στήν κατοικία 
του στήν Αντιγόνη των Πριγκιποννήσων γιά νά άφοσιωδεΤ άπερίσπαστος 
στήν μελέτη κα'ι τήν συγγραφή.

Ό Κωνστάντιος, ό όποιος γνώριζε καλά τά έργο τοΰ Μελετίου Αθηνών,8 
ύπηρέτησε τήν γεωγραφία, επιστήμη πού συμβάλλει στήν γνωριμία τοΰ 
άνδρώπου με τά φυσικά χαρακτηριστικά τοΰ περιβάλλοντος του, μάλι
στα δε τήν νέα γεωγραφία, πού άντλοΰσε τά ύλικό της άπά τά δεδομέ
να τής άμεσης παρατήρησης. Στήν νέα μεθοδολογία, πού ό Κωνστάντιος

κα'ι ύπό Διακεκριμένων Σχολαρχών καί Διδασκάλων. Έκδίδονται ύπό Β. Δ. Καλλίφρονος, 
τόμος Γ', Κωνσταντινούπολη, Τύποις Ανατολικού Άστέρος, 1886, σ. 228.

6. Στο ίδιο, σ. 229.
7. Κατάλογος Ιστορικός των πρώτων Επισκόπων κα'ι των εφεξής Πατριάρχων τής 

έν Κωνσταντινούπολει Άγιας κα'ι Μεγάλης τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας, ύπό Ζαχαρίου Ν. 
Μαδα, Επισκόπου Θήρας, Έκδοσις Δευτέρα, έπαυξηδεΐσα και μετά τον δάνατον τού 
συγγραφέως συμπληρωθεΤσα, Ά9ήνα, Τυπογραφία Άνδρέου Κορόμηλα, 1884, σ. 175.

8. Κωνσταντινιάς, παλαιά τε κα'ι νεωτέρα, ήτοι Περιγραφή Κωνσταντινουπόλεως, 
όπ’ αρχής μέχρι τοΰ νϋν καδιστοροϋσα γενικώς τά τής Πόλεως ταυ της, τάς πέριξ αυτής 
τοποθεσίας, τάς τε αντιπροσώπους δύω παραλίας των Στενών τοΰ Βοσπόρου, καί 
τάς παρακειμένας νήσους τή Πόλει ταυ τη. ΣυνταχδεΤσα παρά άνδρός φιλολόγου καί 
φιλαρχαιολόγου, Βενετία 1824, σ. ε'.
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υίοδέτησε, τα λείψανα τής άρχαιότητας, οί έπιγραφές κα'ι τα τοπωνύμια 
έρευνώνται κριτικά κα'ι ή κριτική άποτίμηση των διαδέσιμων έμπειρικών 
τεκμηρίων καδίσταται συστατικό στοιχείο τής συγγραφικής άνασύνδεσης. 
Αναφέρει στην Κωνσταντινιάδα:

Είς την περιγραφήν και ιχνογραφίαν ταύτην, εύνούστατε Άναγνώστα, τής 
άρχαίας τε, κα'ι τής νϋν όρωμένης Κωνσταντινουπόλεως, ούδέν άλλο δέλεις 
κατοπτεύσει, είμή τα άπό τήν πρώτην λαμπρότητα, και τον στολισμόν αυτής 
έναπολεκρδέντα περίβλεπτα λείψανα και έρείπια ταύτης τής δαυμασίας 
Πόλεως.9

Ό Κωνστάντιος καταγράφει κα'ι αξιολογεί τα έργα των άνδρώπων με- 
ριμνώντας για τήν ιστορική οντολογία τής Πόλης και τήν διαφύλαξη τής 
γνώσης και των τεκμηρίων άπο τον «πυκνόν ζόφον τής άγνοιας»,10 δπως 
έπισημαίνει. Όμως ή άνάκληση στήν μνήμη τής αίγλης τοΰ παρελδόντος 
καδιστοϋσε τήν βίωση τοΰ παρόντος όδυνηρή:

Ή παρούσα κατάστασις τής Πόλεως παραβαλλομένη μέ τήν άρχαίαν έκείνην 
νέαν και εύγενή Ρώμην, είναι τέρας άλλοιώσεως.11

Ή παρακμή κα'ι πτώση τής Βασιλεύουσας διατάρασσαν τήν συνείδηση 
τοΰ Πατριάρχη, για τά αίτια των όποιων είχε βεβαίως έπίγνωση: οί Όδωμανοί 
ήταν οί τελευταίοι άπο μία μακρά σειρά ξένων κατακτητών. Ό Μελέτιος 
Άδηνών, γιά παράδειγμα, δπως, άς πούμε, δά έπραττε κα'ι ό Montesquieu,12 
είχε έπισημάνει δτι οί Όδωμανο'ι συνέτειναν στήν άπομάκρυνση άπο τον 
πολιτισμό καί τήν πνευματική περιωπή.13 Ό Κωνστάντιος, ώστόσο, δεν είναι 
δηκτικός. Στήν Κωνσταντινιάδα οί άντιοδωμανικές αιχμές είναι προσεκτικά 
διατυπωμένες καί δ,τι προσάπτει έξάγεται κατά κύριο λόγο άπο τά συμ- 
φραζόμενα. Ενδεικτικά τής μετριοπάδειας καί τής σύνεσής του είναι δτι 
άπαρνήδηκε τά έργο του, άφαιρώντας καί τά δνομά του άπά τον τίτλο, 
μέσα στο κλίμα των όδωμανικών άντεκδικήσεων στον άπόηχο τής Ελληνικής 
Επανάστασης. Μάλιστα ό Θ. Άριστοκλής άναφέρει δτι τήν περίοδο εκείνη

τρόμω συσχεδείς ό Κωνστάντιος, άναχωρήσας έκ τοΰ μετοχιού αυτού άπήλδεν 
ε’ις τήν νήσον Αντιγόνου, ένδα κεκρυμμένω οντι, άπέστειλεν ή Βρεττανική

9. Στο ίδιο, σ. γ\
10. Στο ίδιο, σ. στ'.
11. Στο ίδιο, σ. δ'.
12. Βλ. Montesquieu, Lettres persanes, άρ. XIX.
13. Βλ. Μελέτιος, ό'.π., τόμ. Β', σ. 247-250, 356-361, 415-416.
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ΠΑΛΑΙΑΤΕ KAI ΝΕΩΤΕΡΑ
ΗΤΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ JCHNÏTANTlNOrnOAEaS

Απ' Αρχής ρίχ(<· to!i ΗΗ· χαθιστορούσα γεχιχώς τά τής 
Πόρτας ταύτης, τάς χ(ριζ αυτής Τοποθεσίας, τάς τε άΧ- 

, τιπροσώπους Sia ΠαραΑίας τώχ Στεχωχ tod Βοοπόρον, 
xal τάς παραχεψέχας Νήσους τή Πόίει ταντι/.

ΣυνταχΘέίσα παρά

ΑΝΑΡΟΣ ΦΙΑΟΑΟΓΟΥ ΚΑΙ ΦΙΑΑΡΧΑΙΟΑΟΓΟΥ.

ΕΚΔΟΣΙΪ, ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤΠΟΑΕΙ,

ΕΚ ΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΒΜΗΤΡΙΟΥ ΙΙΑϊΠΑΑΛΗ.

18U.

Εξώφυλλο της Κωνσταντινιάδος όπως άνατυπώδηκε το 1844, με άπόκρυψη 
τοΰ όνόματος τοΰ πατριάρχη Κωνσταντίου ώς συγγραφέα.
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Πρεσβεία τον γέροντα Σσαπέρ, Α' Διερμηνέα αυτής, είπεΐν αύτω, ινα μή 
φοβήται. Ούτως ουν ένθαρρυνθείς, μετά την πρώτην τοΰ κινδύνου όρμήν, πε- 
ριώρισεν αύ9ις έαυτόν έπί τινα έτη είς το έν Αντιγόνου ήσυχαστήριον αύτοΰ, 
ένασχολούμενος είς τας συνήθεις φιλογικάς έργασίας.14

Ή σύγκριση άντιτύπων των έκδόσεων τής Κωνσταντινιάδος τοΰ 1820 καί 
τοΰ 1824 άναδεικνύει δτι τα σώματα των έκδόσεων, έκτος άπό το φύλλο τίτ
λου, είναι πανομοιότυπα. Ό βραχύτερος τίτλος τής έκδοσης τοΰ 182415 16 παρέ- 
λειψε έντελώς τον έκδοτη Μιχαήλ Βασιλείου και το «Σύστημα τώνΈμπόρων» 
Κωνσταντινουπόλεως καί, κυρίως, το όνομα τοΰ Κωνσταντίου ως συγγραφέα. 
Το 1844 άνατυπώδηκε στην Κωνσταντινούπολη με τον ίδιο τίτλο τοΰ 1824: 
ΣυνταχδεΤσα παρά άνδρός φιλολόγου καί φιλαρχαιολόγου.'6 Ή παράλειψη τοΰ 
ονόματος τοΰ συγγραφέα άφορά έπίσης καί τις δύο έκδόσεις τοΰ έργου στην 
γαλλική γλώσσα: Constantiniade: ou description de Constantinople ancienne 
et moderne, composée par un philologue et archéologue, traduite du Grec 
par M.R., Constantinople: imprimerie Coromila, Antoine et Paspalli, P., 
1846, 218 σελ. + πτυσ. πίν., και Constantiniade: ou description de Constan
tinople ancienne et moderne, composée par un philologue et archéologue, 
traduite du Grec par M.R., Constantinople: s.n., 1861, ii, 199, vii p. [χωρίς

14. Βλ. Κωνσταντίου A', τοΰ άπό Σιναιου άοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
τοΰ Βυζαντίου, Βιογραφία..., σ. 7, πρβλ. Κωνσταντίνος Ν. Σάθας, Νεοελληνική Φιλο
λογία. Βιογραφίαι των έν τοΐς γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, άπό τής καταλύσεως 
τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας μέχρι τής Ελληνικής Έδνεγερσίας (1453-1821), Αθήνα, 
Τυπογραφία Άνδρέου Κορόμηλά, 1868, σ. 742.

15. Φωτοτυπική άνατύπωση τής έκδοσης τής Βενετίας, τοΰ 1824, κυκλοφόρησε άπό 
τις Εκδόσεις Νέα Πορεία, στην Θεσσαλονίκη, το 1979.

16. Για την ιδιότυπη έκδοτική αύτή πορεία τής Κωνσταντινιάδος, βλ. δσα πολύτιμα 
άναφέρει ό Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Βιβλιολογικά Α', Αθήνα, 1982, σ. 355-358. 
Πρβλ. Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 7α εμπορικά εγχειρίδια τής Βενετοκρατίας καί 
τής Τουρκοκρατίας καί ή ’Εμπορική ’Εγκυκλοπαίδεια τοΰ Νικολάου Παπαδοπούλου, 
Αθήνα 1990, σ. 82-83 καθώς καί Φίλιππος Ήλιού, «Οί άριθμημένες έκδόσεις τοΰ 
Θεοδοσίου (1807-1820)», Ιστορίες τοΰ ελληνικού βιβλίου, Ηράκλειο 2005, σ. 574. 
Ενδιαφέρουν έπίσης τα άρθρα των Semavi Eyice, «îstanbul’un fetihten önceki 
devre ait eski eserlerine dair bir kitap hakkinda», Edebiyat Fakültesi, Türk Dili 
ve Ebebiyati Dergisi V (1954), σ. 85-90 και Johann Strauss, «The Greek connection 
in nineteenth-century Ottoman intellectual History», στο Dimitris Tziovas (έπιμ.), 
Greece and the Balkans. Identities, Perceptions and Cultural Encounters since the 
Enlightenment, Aldershot 2003, σ. 50.
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Ίβτα'ηιόΧ 'Ρσύ;/. Πατριγί έστιάκ φαζ/ηλβτΧού μοντεδεγά; ^

{ίωνστάντιος εφένδι δζεναΐτΛερίνιν πβλοεί ταϊτχέ*· Κων- 
σ-ταντηνιενίν χεϊέτι σαπτίκασηντι (4ουτεζαρ·,μΙν 

'Potici ούλ Itirapa 'τεελίΦκερδεαΙ άλαν |Λεδζι- 
λεί νε<ρισε·νΙν ίοζ|/.αΛ.ί άλούττ,

Πού ίεφά Ά νατολή Γαζέταο-η μόυβλλκρί Κούλαλη 
Εύιγγελινός Μιοταηλίδης βέ μουαβινί ΦερτεχλΙ ΣόυλλΛ 

όγλού ΝιχόΧαοί 0εολογίδ*ησδεν -τεροζκμ.έ ββ τ«γζή[Χ
όλαράχ, χά-κτε-ου χεμαϊλ <5Λτ)νμ.'ήάόϊ;ρ. ______

ΙΣΤΑΝΙΙΟΑΔΑ,
EYAITEAINOS ΜΙΣΑΗΛΙΑΗΪ

ΠΛΣΜΑΧΑΝΕΣΙΝΑΕ.

1863.

Ή έκδοση τής Κωνσταντινιάδος στα καραμανλίδικα σε μετάφραση 
των Εύαγγελινοΰ Μισαηλίδη κα'ι Νικολάου Θεολογίδη Σουλλίογλου.
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πίνακες].17 Χωρίς εικονογράφηση ύπήρξε και ή άγγλική έκδοση τής μονογρα
φίας που κυκλοφόρησε το 1868, στο Λονδίνο, υπό τον τίτλο Ancient and 
Modern Constantinople, σε μετάφραση του γραμματέα τής Αμερικανικής 
Πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη John Ρ. Brown. Ό Brown άφιέρωσε μά
λιστα το βιβλίο στον Αλέξανδρο Πασπάτη καί πρόσδεσε στις σελίδες 165-179 
πραγματολογικά στοιχεία δέλοντας νά προσδώσει στην έκδοση χαρακτήρα 
ταξιδιωτικού εγχειριδίου. Εξάλλου, το 1863 άπαντά ή έκδοση τής Κωνσταντι- 
νιάδος στα καραμανλίδικα (Χεϊέτι Σαπηκά-ι Κωνσταντηνιε), σε μετάφραση των 
Εύαγγελινοϋ Μισαηλίδη καί Νικολάου Θεολογίδη Σουλλίογλου (Κωνσταντι
νούπολη, Τυπογραφείο Εύαγγελινοϋ Μισαηλίδη),18 και το 1872 ή όδωμανική 
έκδοση: Hey’et-i sabika-i Konstantiniyye, μεταφραστής Yorgaki bey, Κων
σταντινούπολη, Τυπογραφείο τού A. Midhat Efendi, 1289 [=1872], Tò 1860 
είχε προηγηδεΐ ή δημοσίευση τής όδωμανικής μετάφρασης στην εφημερίδα 
Tercuman-i Akval.

Πάντως στην Κωνσταντινιάδα ύπάρχουν έκδηλα στοιχεία πού άνατέμ- 
νουν ιδέες συστατικές τού Διαφωτισμού. Ό Κωνστάντιος χαρακτηρίζει 
τυραννικά τά δεσμά τής πλατωνικής και κυρίως τής άριστοτελικής φι
λοσοφίας άπά τά όποια άποδέσμευσαν την άνδρώπινη σκέψη «περίδο- 
ξοι έπ'ι σοφία καί έφευρέσει άνδρες», δπως «ό φιλελεύδερος φιλόσοφος 
Καρτέσιος ό Γάλλος» κα'ι «ό άδάνατος Αγγλος Νεύτων», με άποτέλεσμα 
τά άνδρώπινο γένος νά άνακτήσει αιώνες μετά τά δικαίωμα τής οΐκοδεν νο- 
ήσεως, τής κρίσεως κα'ι τής άπροκατάληπτης άποδείξεως.19 Εις έπίρρωσιν 
τής νεωτερικότητας τής σκέψης τού Κωνσταντίου μπορούμε έπίσης νά 
άνατρέξουμε κα'ι στο άρκετά μεταγενέστερο έργο του, στην Άπάντησιν 
κατά τοϋ Ζητήματος τού Κ. Εύγενίου Βορέ περί των εν Ίεροσολύμοις Αγίων 
Τόπων, στον πρόλογο τού όποιου εκφράξει με τρόπο ζωηρά την προσήλωσή 
του στην φιλοσοφία των Φώτων:

17. Στο άντίτυπο πού άπόκειται στην Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, στο άρχικό λευκό 
δισέλιδο, άναγράφεται: This book being exceedingly rare I reprinted 40 copies of 
which this one. H. L. B[ulwer], Presentation copy from Sir Henry Bulwer “to his 
friend Signor Panizzi, 1862, May”. Added: ALS from A. P. Stanley, forwarding the 
gift, August 4.

18. Βιβλιογραφήδηκε άπο τούς Sévérien Salaville και Eugène Dalleggio, Kara- 
manlidika. Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque imprimés en cara
ctères grecs, τόμ. II (1851-1865), Άδήνα, Institut français d’Athènes, 1966, o. 63-64.

19. Βλ. Κωνσταντινιάς..., σ. 113-114.
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Προσωπογραφία και αύτόγραφο του Μανουήλ Γεδεών.
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"Εμελεν άρα και έπι του ένεστώτος αίώνος των Φώτων, όπως με δρησκομανεΐς 
σφοδρός πνοάς έπακαφδή ή φλόξ των αύτών, ώς μη ώφειλε, συζητήσεων 
και έρίδων, αί όποΐαι κραταιώς κα'ι διαφόρως διετάραξαν, διά τάς τοΰ λαοΰ 
τότε χυδαίας προλήψεις, τους παρωχηκότας χρόνους, χρόνους αγροικίας κα'ι 
άμαδείας, καθ’ οΰς ή Ποντιφική τυφώδης δεσποτεία έπ’ άκρότητα έλάσασα, 
έξεζήτει άπολύτως την κατά πάντων ύπεροχήν, και την και εις αύτάς τάς 
Άνατολάς έπέμβασιν, προς πλατυσμόν τήςΈκκλησίας της.20

Μανουήλ Ίω. Γεδεων

Ό Μανουήλ Γεδεων (1851-1943) άνδρώδηκε πνευματικά σε χρόνους στους 
όποιους στον έλλαδικό χώρο είχε δρομολογηδεΤ ή ροπή προς τον άρχαϊσμά 
και ή μετατόπιση τοΰ κέντρου βάρους άπό το παρόν στο παρελδόν: νοσταλ
γία, πατραγαδία και φυσικά οί λαογραφικές σπουδές που δεμελιώνονται με 
τήν προσπάδεια συναγωγής άναφορών, στοιχείων κα'ι τεκμηρίων για τήν 
διαχρονική ενότητα. Παράλληλα με το καταγεγραμμένο υλικό, δηλαδή τά 
τραγούδια, τά έδιμα, τις παροιμίες, χρησιμοποιήδηκαν και οί προφορικές 
παραδόσεις. Ό Γεδεων άνέτρεχε συχνά στήν προφορική παράδοση, γνωρί
ζοντας δτι μέσα στήν ευρυχωρία της μπορούσε μέ άσφάλεια νά άπλώσει τά 
δίκτυα του. Επιδίωξε επίσης νά ταξιδεύσει κα'ι νά έπισκεφδεΐ τόπους γιά 
τούς όποιους δά έγραφε. Αναφέρει έπ’ αύτοΰ:

Άναλαβών ’να έρευνήσω τήν μεσήλικα τοΰ έδνους ημών ιστορίαν και έν αύταΐς 
τάϊς πηγαΐς, μάλιστα ταΐς χειρογράφοις, καί έπι τόπου, έπίστευον, δτι μοι 
έπεβάλλετο έπίσκεψις εις τά μέρη, περί ών έπεδύμουν ’να γράψω.21

Στήν πρώτη εξόρμησή του ήταν μόλις δεκατεσσάρων ετών. Συνοδευόμενος 
άπό τούς γονείς καί τά άδέλφια του περιηγήδηκε στήν όμορφη κωμόπολη 
τής Προποντίδας, τά Μυριόφυτο, τά όποιο έπισκέφδηκε καί πάλι τά 1891 
καί τά 1896, περιοδεύοντας στήν Προποντίδα καί τήν Ανατολική Θρά
κη. Ανησυχούσε γιά τήν διάσωση τών παραδόσεων, τις όποΤες άπειλοΰσαν 
ή πληδυσμιακή έξασδένιση καί οί ποικιλόμορφες έξωδεν έπιρροές.Έτσι 
εξηγείται καί τά «προσκύνημά» του στο ΑγιονΌρος, πού πραγματοποιή-

20. Βλ. [Κωνστάντιος Α', άπό Σιναίου], Άπάντησιν κατά τοϋ Ζητήματος τοΰ Κ. 
Ευγενίου Βορε περί τών έν'ΙεροσολύμοιςΑγίων Τόπων, Κωνσταντινούπολη 1851, σ. α'. Το 
έργο κυκλοφόρησε καί σε γαλλική έκδοση τον ίδιο χρόνο. Βλ. Réponse à la brochure 
de M. Eugène Bore intitulée Question des Lieux-Saints, Constantinople, Imprimerie 
Coromila, Antoine et Paspalli, P., 1851,135 σελ.

21. Βλ. Μνεία τών προ εμού. 1800-1863-1913, Άδήνα 1934, σ. 75.
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δηκε δώδεκα φορές έως την ένατη δεκαετία της ζωής του: πήγαζε άπό την 
διακαή του μέριμνα για την άγιορείτικη κληρονομιά.

'Ο Γεδεων είχε το προνόμιο να βιώσει την Κωνσταντινούπολη μέσα άπό 
το Φανάρι, περιβαλλόμενος άπό τον πλούτο τής χειρόγραφης και τής προ
φορικής παράδοσης. Έξησε γεγονότα κα'ι γνώρισε πράγματα άπό μέσα. 
Κατάφερε να διακρίνει τις ισορροπίες, τις άνισότητες, τις άντιφάσεις κα'ι 
τις διαπλοκές. Επομένως, ή πνευματική κα'ι συγγραφική του κατάρτιση 
δεμελιώδηκε τόσο στην ιστορική γνώση κα'ι τήν μελέτη των πηγών δσο κα'ι 
στήν προσωπική παρατήρηση κα'ι τήν αυτοψία. Διερωτώμαι αν ή έμπειρία 
τής Μεγάλης Εκκλησίας, πού είναι ταυτόχρονα Αρχιεπισκοπή Κωνστα
ντινουπόλεως, τοπική εκκλησία δηλαδή, άλλα κα'ι έδρα τής οικουμενικής 
Όρδοδοξίας, συναρτάται με το παλιρροϊκό φαινόμενο τών έρευνητικών 
του άναξητήσεων και δοκιμών: συνδετικά κείμενα κα'ι τοιχογραφίες μεγά
λης περιόδου άφενός22 κα'ι σχολαστική έστίαση στήν λεπτομέρεια τής ψη
φίδας άφετέρου.23 Για τον Γεδεων ή προπαρασκευή τού Ιστοριοδίφη ένέχει 
στοιχεία άπό τήν υπομονή, τήν έπιμονή κα'ι τήν έμμονή τού συλλέκτη:

Ούδέν χάρτου γραπτού τεμάχιον, ούδέν τεμάχιον ένεπιγράφου λίδου έπιτρέ-
πεται να περιφρονήσωμεν. Κα'ι ό λίδος ούτος, άποδοκιμαζόμενος ύπό τών

22. Βλ. «Μεσαιωνικός Ελληνισμός» κα'ι «Ή μετά τήν Άλωσιν διανοητική τού 
Γένους κίνησις», Μεσαιωνικά Άνάλεκτα, Άδήνα 1874, Τα οικονομικά τής Μεγάλης ’Εκ
κλησίας άπό τής Άλώσεως μέχρι τοϋ ιη' α’ιώνος, Άδήνα 1878, Χρονικά τής Πατριαρχικής 
Ακαδημίας. Ιστορικάί ειδήσεις περί τής Μεγάλης τοϋ Γένους Σχολής, 1454-1830, Κων
σταντινούπολη 1883, Παιδεία καί πτωχεία παρ’ ήμΐν κατά τους τελευταίους αιώνας, 
Κωνσταντινούπολη 1893, Πατριαρχικοί ’Εφημερίδες. Ειδήσεις εκ τής ήμετέρας έκκλη- 
σιαστικής ιστορίας, 1500-1912, Άδήνα 1936-1938.

23. Βλ. «’Ενεπίγραφα βυζαντινά κεράμια», Αελτίον τής Εταιρείας τών Μεσαιωνικών 
Ερευνών, Κωνσταντινούπολη 1880, σ. 55-58, «Ή τιμή τών βιβλίων έν άρχαΐς τοϋ ιη' 
αίωνος», στο ίδιο, σ. 61-64, «Άμοιβαι και δικαιώματα τών ύπαλλήλων τών πατριαρ
χείων», ’Εκκλησιαστική Άλήδεια 4 (1884), σ. 595, «Γενικός ίεροκήρυξ», ’Εκκλησιαστική 
Άλήδεια 5 (1885), σ. 94-95, «Τυπικόν ψήφων παρά τοΐς Βυξαντινοΐς», Byzantinische 
Zeitschrift 4 (1895), σ. 581-582, «Χειροτονιών κανά, δουλκία και λήμματα», Πρακτικά 
Ακαδημίας Άδηνών 6 (1931), 336-341 [= Περί τών διδομένων κατά τάς χειροτονίας ή 
μεταδέσεις άρχιερέων δώρων, γλυκισμάτων κα'ι χρημάτων ε’ις τούς χειροτονοΰντας και 
τούς ύπαλλήλους τού πατριαρχείου], «Συστάσεις άσύστατοι», ’Εκκλησιαστικόν Βήμα 
Β' (1935), άρ. 32, 33 [= Βαπτιστικά όνόματα, έτυμολογία και καταγωγή των], «TÒ δί
καιον τών έν τοΐς ναοΤς στασειδίων», Άρχεΐον ’Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου 
3 (1948), σ. 24-30.
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ο’ικοδομούντων, έγεννήδη πολλάκις είς κεφαλήν γωνίας, έσται δε ωφέλιμον και 
τεμάχιον γραπτού χαρτιού, καν άποσπασδή άπό κατάστιχου παντοπώλου.24

Ό Γεδεων είχε συμπληρώσει μόλις την τρίτη δεκαετία τής ζωής του δταν 
κλήδηκε να συντάξει το λήμμα για την Κωνσταντινούπολη στο έννεάτομο 
Λεξικόν Ιστορίας καί Γεωγραφίας του Σταύρου Βουτυρά. Δήλωσε τότε δτι 
αναγκάστηκε να διαβάσει περί τις είκοσι χιλιάδες σελίδες μέσα σε ένα 
τρίμηνο για να άντεπεξέλδει στον «γιγάντειον άγώνα».25 Δεν άπέκρυψε 
επίσης τις πηγές του, κάτι πού συντελέΐται κατ’ έξακολούδηση άργότερα. 
Κα'ι ως νέος και ένδουσιώδης μελετητής δεν δίστασε να κρίνει όμοτέχνους 
του:26 ή Κωνσταντινιάς δεν ικανοποιεί την περιέργεια τοΰ φιλομαδοΰς, ενώ 
ή τρίτομη Κωνσταντινούπολή τοΰ Σκαρλάτου Βυζαντίου27 άποδείχδηκε 
ελλιπής και άνακριβής σε πολλά σημεία συγκρινόμενη με το έργο τοΰ 
Αλέξανδρου Πασπάτη.28

Το λήμμα τοΰ ίδιου πάντως, πού εκτείνεται σε περίπου διακόσιες 
σελίδες,29 συνιστδ μονογραφία γιά τήν βυζαντινή Κωνσταντινούπολη με 
πλήδος πραγματολογικών στοιχείων γιά τήν γεωγραφία, τήν πνευματι
κή, τήν εκκλησιαστική κα'ι τήν πολιτισμική ιστορία κα'ι με επίμετρο γιά 
τήν όδωμανική περίοδο. Έν πολλοΤς, με τήν έργασία του αύτή ξεκίνησε ό 
Γεδεων τήν μακρόχρονή του πορεία γιά τήν έξερεύνηση, τήν καταγραφή 
και τήν άνάδειξη τής ιστορίας και τής παρακαταδήκης τής «Βασιλίδος 
τών πόλεων». Οί χιλιομετρικές άποστάσεις τοΰ μαραδωνίου αύτοΰ φέρουν 
πολυάριδμα κα'ι άνεξίτηλα άποτυπώματα: άρδρα, βιβλία, μελετήματα κα'ι 
«διατριβάκια». Λίγο πρ'ιν άπά τά τέρμα παρέδωσε τήν Ιστορία των τοΰ

24. Βλ. «Παριστορήματα Ιστορικής σημασίας. Είς κεφαλήν γωνίας», Έπετηρίς τοΰ 
Μεσαιωνικού Αρχείου τής Ακαδημίας Άδηνων 12 (1962), σ. 37.

25. Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Κωνσταντινούπολις», στο Σ. I. Βουτυρά και Γ. Κα- 
ρύδου, Λεξικόν’Ιστορίας καί Γεωγραφίας, τόμ. Γ', Κωνσταντινούπολη 1881, σ. 1120.

26. Άλλοτε, σέ κείμενο τών ώριμων χρόνων, δα άναφερδεΤ στο «γελοΐον στίφος 
τών δήδεν δημοσιογράφων καί τών άπό μηχανής οΰτως είπείν βυζαντινολόγων». Βλ.Ή 
διαφύλαξις των μνημείων τέχνης. Μάδημα υπό του Προσέδρου Μέλους τής Ακαδημίας 
Άδηνων κ. Μανουήλ Γεδεών, Κωνσταντινούπολη χ.χ.

27. Βλ. Σκαρλάτος Δ. Βυζάντιος, Ή Κωνσταντινούπολις, τόμ. Α'-Γ', Άδήνα 1851-1869.
28. Βλ. Αλέξανδρος Γ. Πασπάτης, Βυζαντινοί Μελέται: τοπογραφικα'ι καί ιστορικοί, 

Κωνσταντινούπολη 1877. Πρβλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Αλέξανδρος Πασπάτης», 
Κήρυξ (Κωνσταντινουπόλεως) 3 (1892), σ. 193-196, 210-214 [= «Τί έπραξε προς προ
αγωγήν τών έπι τής βυζαντινής τοπογραφίας σπουδών»].

29. Βλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, «Κωνσταντινούπολις», σ. 929-1123.
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Χριστοϋ πενήτων, 1453-1913, ή όποια κυκλοφόρησε άπό το 1939 σε τεύχη.30 
Αυτό το τελευταίο υπήρξε όντως έργο ώριμότητας, αν κα'ι ό Γεδεων άκόμη 
κα'ι στην άρχή της συγγραφικής του πορείας έδινε ίσως την αΐσδηση τοϋ 
πρωτόπειρου άλλα σχεδόν ποτέ τοΰ άπειρου fi άδόκιμου. Στο έκτενέστατο 
corpus αυτών των κειμένων δεν άποθησαυρίζεται μόνον ένας πολύτιμος 
άμητός πληροφοριών, άλλα συναρδρώνεται ή έποψη κα'ι ή άντίληψή του 
για το ιστορικό γίγνεσθαι κα'ι τό συλλογικό πεπρωμένο της Κωνσταντινού
πολης τών κάτω χρόνων. ’Ίσως τό καλύτερο δείγμα αυτής τής κατά Γεδεων 
φιλοσοφίας τής ιστορίας τής Μεγάλης Εκκλησίας και τοϋ ποιμνίου της 
άποτελεΤ ή Ιστορία των τοϋ Χριστοϋ πενήτων.

Επίλογος

Ή Κωνσταντινούπολη άποτέλεσε έπομένως τον πνευματικό κα'ι πολιτισμικό 
χώρο συνάντησης τών δύο αυτών επιφανών λογίων. Παρά τά στοιχεία τοϋ 
κοσμικοϋ όρδολογικοϋ Διαφωτισμοΰ πού μποροΰμε νά έντοπίσουμε στην 
σκέψη τοϋ Κωνσταντίου, ή γενικότερη πνευματική του στάση συνάδει με 
αύτήν τών φαναριώτικων κύκλων, πού υιοθέτησαν τακτική ελεγχόμενου 
διαφωτισμού εκ τών άνω, χωρίς περαιτέρω παραχωρήσεις στά πλέον ριζο
σπαστικά αιτήματα. Έτσι ό σινάίτης Πατριάρχης συστοιχίξεται με τόν 
Γεδεων ώς προς τά όρια τής νεωτερικότητας τών άπόψεών του. Λυδία 
λίθος γιά την ένσωμάτωση τών ιδεών τής Εσπερίας κα'ι την έπιβίωσή 
τους ύπήρξαν οί γνήσιες παραδόσεις τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας κα'ι ή 
ευστάθεια τής ίδιας και τοϋ ποιμνίου της.31

Δεν θά ύπεισέλθω σε περαιτέρω παραβολή τής έργογραφίας τοϋ Κων
σταντίου με αύτήν τοϋ Γεδεων. Ή ύπόθεση αύτή ξεπερνά τά όρια τοϋ 
παρόντος κειμένου. Σαφώς τό έργο τοϋ Μεγάλου Χαρτοφύλακος είναι 
έπιβλητικό κα'ι έντυπωσιακό σε όγκο κα'ι πολυσχιδές. Ίσως στά κείμε

30. Σήμερα πλήρης έκδοση σέ δύο τόμους, Μανουήλ’Ιω. Γεδεων, Ή ιστορία των τοΰ 
Χριστοϋ πενήτων, 1453-1913, φιλολογική έπιμέλεια Φίλιππος Ήλιου, Άδήνα, ΜΙΕΤ, 
2010. Πρβλ. ’Ιωάννα Πετροπούλου, «Άπό την ’Εκκλησία τών πιστών στην έκκλησία 
του Δήμου. Μανουήλ Γεδεων, 'Ιστορία των τοΰ Χριστοϋ Πενήτων 1453-1913, φιλολογική 
έπιμέλεια Φίλιππος Ήλιου, τόμοι 1-2, Μορφωτικό "Ιδρυμα ’Εθνικής Τραπέξης, 2010», 
Τά'Ιστορικά 54 (’Ιούνιος 2011), σ. 231-242.

31. Πρβλ. Μανουήλ Ίω. Γεδεών, Άποσημειώματα Χρονογράφου, 1800-1913, Άδήνα 
1932, σ. 303: «[Ό Κωνστάντιος Α'] άπελάμβανε τόν τε σεβασμόν και τήν εύλάβειαν 
τών όρδοδόξων διά τήν είς τα ιερά καθεστώτα έμμονήν».
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να του σιναΐτη ιεράρχη να είναι πιο εμφανής ή βαθιά γνωσιολογική καί 
θεωρητική κατάρτιση κα'ι κυρίως ή πειστικότητα τής μετριοπάθειας. Αυτά 
που μάς ενδιαφέρει πρωτίστως εδώ είναι ή μέριμνα, ή έπινοητικότητα, ή 
πρόνοια και έν πολλοΤς ή διορατικότητα άμφοτέρων για την χρησιμότητα 
στοιχείων κα'ι τεκμηρίων εύρείας κλίμακας πού τροφοδοτούν την ανάγκη 
γιά την κατανόηση τοΰ παρελθόντος. Αντιλήψεις πού ή ιστοριογραφία θά 
επεξεργαστεί θεωρητικά πολύ άργότερα. Άς θυμηθούμε εδώ την σχετική 
έπισήμανση τοΰ Lucien Febvre:

Ή 'Ιστορία φτιάχνεται μέ γραπτές πηγές, βέβαια. Όταν υπάρχουν. Μπορεί 
δμως να γίνει, πρέπει να γίνεται, μέ ότιδήποτε έπιτρέπει στον ιστορικό ή 
έπινοητικότητά του να χρησιμοποιήσει. Επομένως μέ λέξεις. Μέ σημεία. Μέ 
τοπία κα'ι μέ κεραμίδια. Μέ τις μορφές των άγρών και μέ άγριόχορτα. Μέ 
τις εκλείψεις τής σελήνης κα'ι μέ τις λαιμαριές των άλογων. Μέ πραγματο
γνωμοσύνες των γεωλόγων πάνω στις πέτρες και μέ άναλύσεις μεταλλικών 
σπαθιών άπύ χημικούς.32

Ό Μανουήλ Γεδεων πραγματοποίησε έπ'ι περίπου μισόν αιώνα επιτό
πιες έρευνες σε ναούς και μονές τής Πόλης μελετώντας κώδικες κα'ι 
άρχεία ενοριών, άντέγραψε έπιγραφές κα'ι συνέλεξε προφορικές μαρτυ
ρίες, άφοσιωμένος στήν διαφύλαξη κα'ι τήν ανάδειξη τών μεταβυζαντινών 
κειμηλίων κα'ι ιστορικών τεκμηρίων. Υπήρξε, έξάλλου, ό σκαπανέας τής 
διάσωσης τών διάσπαρτων έγγράφων και τεκμηρίων στά έκκλησιαστικά 
άρχεία τών ενοριών τής Προποντίδος κα'ι τής Βιθυνίας.

Άντιπαραθέτω έδώ το γεγονός δτι ό Κωνστάντιος μάς παρέδωσε τρεις 
σημαντικές μονογραφίες, πού σχετίζονται μέ τις άντίστοιχες έδρες τής 
ιερατικής και άρχιερατικής του διακονίας. Ή Αρχαία Αλεξάνδρεια έκδόθηκε 
στήν Μόσχα τά 180333 κα'ι είναι δημιούργημα τών μελετών του στά Κάιρο 
κα'ι στήν μονή του Σινά, ή Κύπριάς Χαρίεσσα τυπώθηκε στήν Βενετία τά 
1819,34 άφοϋ ύπηρέτησε έπ'ι έξι χρόνια στά σιναϊτικά μετόχι τής Κύπρου,

32. Το δανείζομαι άπό τον Henri-Irénée Marrou, «Πώς έννοϋμε το έπάγγελμα 
του ιστορικού», Encyclopédie de la Pléiade, Ιστορία καί Μέδοδοί της, τόμ. Α': Γενικά 
προβλήματα, μτφρ.Ελένη Στεφανάκη, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1979, σ. 386.

33. Βλ. Αρχαία Αλεξάνδρεια, Περιγραφή τής πόλεως ταύτης έν τή κατά πάροδον 
περιηγήσι τοΰ Κιαιβο-Αίκατερινο-Γραικικοϋ Μοναστψίου Αρχιμανδρίτου Κονσταντίου 
... Ύπό δε τής φιλογενοΰς προαιρέσεως ... τών έκ τοΰ Ζώσιμό ευπατριδών αύταδέλφων 
ήδη τύποις έκδοδεΐσα, Μόσκβα, Έλευθέρα Τυπογραφία Γαρίου κα'ι Κομπανίας, 1803, 
[4], viii, 67 σελ.+χάρτ.

34. Βλ. Ή χαρίεσσα καί επίτομος Κύπριάς, ή συνταχδεΐσα παρά τοΰ Σοφωτάτου
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και ένα χρόνο άργότερα, το 1820, έμφανίζεται, πάλι στην Βενετία, ή Κων- 
σταντινιάς, εφόσον άπο το 1811 ό Κωνστάντιος έπανήλθε στην Πόλη «περ'ι 
τάς φίλας Μούσας ένασχολούμενος, κα'ι συγγραφών τάς της Κωνσταντι
νουπόλεως άρχαιότητας».35

Το 1921 ό Γεδεών έγκατέλειψε την Πόλη του κα'ι έγκαταστάθηκε στην 
Ά9ήνα. Φαντάζομαι, ύπο9έτω κα'ι άντιλαμβάνομαι την ύπαρκτική μετε- 
ώριση του Γεδεών ώς πολίτη τοΰ κλεινού Άστεως. Τούς λόγους της με
τοικεσίας του αυτής προσπάθησα να διερευνήσω σε παλαιότερή μου 
έργασία.36 Στην Αθήνα την άπογοήτευση την ένιωσε ίσως έξαρχής, δταν 
τοΰ προσφέρθηκε ή θέση τοΰ Διευθυντή των Χειρογράφων στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη έναντι εύκαταφρόνητης άμοιβής. Δεν την άποδέχθηκε. Έτσι 
ό βιοτικός του κύκλος στην έλλαδική πρωτεύουσα συγκεφαλαιώνεται 
στις δραστηριότητες κα'ι το έργο τοΰ έν Λθήναις Συλλόγου Μεσαιωνικών 
Γραμμάτων κα'ι το βραχύβιο έπιστημονικό του δελτίο, με τα όποια συνδέ
θηκε άναπόσπαστα.37Ύπήρξε ίσως ή ένδεδειγμένη έπιλογή για έναν Φα- 
ναριώτη δπως έκεΐνος: ή έπιβίωση στο νεογενές έθνικδ κέντρο μέσα άπδ 
την μελέτη τής ιστορίας κα'ι τής παρακαταθήκης τής γενέθλιας πόλης.

Ό Κωνστάντιος άφετέρου, παρά την άδοξη κατακλείδα τής πατριαρ- 
χείας του, δεν έγκατέλειψε ποτέ την γενέτειρά του. 'Όταν εξωθήθηκε σέ 
παραίτηση στις 14 Αύγούστου 1834 —«άσθενήσας, κα'ι άπαυδήσας, κα'ι πα-

Άρχιεπισκόπου Αγίου Σιναίου Κυρίου Κωνσταντίου, Δι’ Ιδίων άναλωμάτων τής Μονής, iva 
διανέμηται δωρεάν, ήγουμενεύοντος τοΰέν'Ιερομονάχοις Κυρίου Μελετίου Τρίτου, ,αωιδ, 
Ένετίησιν, 1819, Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τώ έξ Ίωαννίνων, 154 σελ.+εγχρ. λιθογραφίες. 
Πρβλ. Τα Κυπριακά, ήτοι Πραγματεία περί γεωγραφίας, αρχαιολογίας, στατιστικής, 
ιστορίας, μυδολογίας καί διαλέκτου τής Κύπρου, Ε’ις τρεις τόμους, Ύπό Άδανασίου 
Α. Σακελλαρίου, τόμ. Α', Αθήνα, Τυπογραφείο Ίω. Άγγελοπούλου, 1855, σ. Τ: «Ό δέ 
Κωνσταντίνος [sic] Σιναΐος έπιτομήν Κυπριακής ιστορίας, ύπό τον τίτλον Κύπριάς 
Χαρίεσσα, μετά ιστορίας τής μονής τοΰ Κύκκου έδημοσίευσε, καί τοι δε σύντομος 
περιέχει ένίοτε και μαργαρίτας τινάς άξιους τής φήμης τοΰ αύτής συγγραφέως».

35. Βλ. Κωνσταντίου Α', τοΰ άπο Σιναίου αοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
τοΰ Βυζαντίου, Βιογραφία..., σ. 6.

36. Βλ. Σταΰρος Θ. Άνεστίδης, «Ή έθναρχική παράδοση τής Μεγάλης Εκκλη
σίας και ό Μανουήλ Ίω. Γεδεών», άδημ. διδ. διατρ., Εθνικό κα'ι Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993, σ. 322 κ.έ.

37. Βλ. περαιτέρω Σταΰρος Θ. Άνεστίδης, «Ό έν Άθήναις Σύλλογος Μεσαιωνικών 
Γραμμάτων. Το άρχεΤο του και το έπιστημονικό του δελτίο», Τεύχη τοΰ ΕΛΙΑ, τόμ. Γ' 
(1993), σ. 5-42.



Κωνςταντιος Α', ο απο Σιναιου και Μανουήλ Ιω. Γεδεων 59

ραιτησάμενος» κατά τον Θ. Άριστοκλή38—, άποσύρδηκε στην άγαπημένη 
του Αντιγόνη, δπου «άνεϋρεν τάς πεφιλημένας αύτω Μούσας κα'ι την 
ποδεινήν ησυχίαν».39

Φρονώ ότι το παρακάτω έπίγραμμα τοϋ Ήλία Τανταλίδη χαρακτηρί
ζει κάλλιστα την ξεχωριστή αυτή φυσιογνωμία της Μεγάλης τοϋ Χρίστου 
Εκκλησίας:40

Τοϋ Πατριάρχου ευκλεούς Κωνοταντίον 
Σκήνος μεν εν γη τή δε νϋν αναπαύεται.

Πηγής δε Ναός, ού δομήτωρ ην οδε,
Τυμβήρές οί εστηκε σήμα κειμένω.

Τοϋ δε κλέους επαυλις εσται πας τόπος 
Σινά μεσηγύς ήδέ ρ ωσσίδος χδονός.

Και κλαύσεται μεν πας πένης τον προστάτην,
Μοΰσαί τε πενδήσουσι τον μουσηγέτην,
Φρούραρχον αύτε πίστεως ’Εκκλησία.

Αυτός δ’ εν ούρανοίσι κρεισσόνων μέτα,
Πόνων άμοιβάς προς Θεοϋ κομίζεται 41

38. Βλ. Κωνσταντίου Α', τοϋ από Σιναίου αοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
τοϋ Βυζαντίου, Βιογραφία..., σ. 21.

39. Βλ. Σόδας, δ.π., σ. 743.
40. Ό Ζαχαρίας Μαδας τον χαρακτήρισε ώς τον «νέον τής καδ’ ημάς Εκκλησίας 

φωστήρα». Βλ. Κατάλογος Ιστορικός των πρώτων Επισκόπων καί των έφεξής Πατρι
άρχων..., σ. 176.

41. Βλ. Κωνσταντίου Α', τού από Σιναίου άοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
τοϋ Βυζαντίου, Βιογραφία..., σ. 51.
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