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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





’Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερ
σονήσου, Εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια : Σταύρος Θ. Άνεστίδης, ’Αθή
να, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 2002,229 σελ. + είκ. + χάρτης.

Συμπληρωματικά
στή Βιογραφία καί Έργογραφία τοϋ Ί. Η. Κάλφογλου

Το βιβλίο αυτό, πού τυπώθηκε στα καραμανλίδικα τό 1899 καί σήμερα στα 
νέα ελληνικά μέ τήν απόδοση καί τά σχόλια τού Σταύρου Θ. Άνεστίδη, έπρε
πε ίσως, για νά μήν πώ οπωσδήποτε, να είχε έκδοθεΐ πριν από τις δημοσιεύ
σεις των S. Salaville - E. Dalleggio καί τής Εύαγ. Μπαλτά γιά τά καραμανλί
δικα ή τουλάχιστον μαζί μέ αύτές1. Γιατί ή ιδιοτυπία τών καραμανλίδικων 
έζησε τή μεγαλύτερη ακμή της μετά τό 1850, στα τελευταία εβδομήντα χρόνια 
πού παρέμειναν οί έλληνες Καραμανλήδες στήν τουρκική επικράτεια. Τότε, 
είμαστε βέβαιοι, θά είχε μεγαλύτερη αξία, γιατί θά έδινε πληροφορίες γιά τήν 
τοπογραφική επισήμανση καί γιά τον πληθυσμό τών Καραμανλήδων.

Ό λόγιος συγγραφέας Ί. Κάλφογλους (1871-1931), γεννημένος στήν Κων
σταντινούπολη, ορθόδοξος, μέ έμμεση καταγωγή άπό τουρκόφωνη περιοχή τού

1. S. Salaville - Ε. Dalleggio, Karamanlidika, τόμ. I (1584-1850), ’Αθήνα 1958· τόμ. 
II (1851-1865), ’Αθήνα 1966· Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions (1584-1900), 
’Αθήνα 1987· Karamanlidika. XXe siècle, ’Αθήνα 1987· Karamanlidika. I, Nouvelles 
additions et compléments (XVIIIe-XXe siècles), ’Αθήνα 1997. Tò βιβλίο τού Ί. Κάλ
φογλου αναγράφεται ώς εξής : Evangelia Balta, Karamanlidika. Additions, δ.π., σ. 128: 
1899 ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ / ΚΗΤΑΣΗΝΗΝ / ΤΑΡΙΧΙΕ ΔΖΑΓΡΑΦΙ ΑΣ Η / ΜΟΥΧΑΡΡΙΡΙ / 
«’Ανατολή» γαζέταση μουχαρριρλερινδέν / I. Η. ΚΑΛΦΟΓΛΟΥΣ / ΝΑΣΙΡΛΕΡΙ / 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΣΑΗΛΙΔΑΙ/Maarif-i nezaret-i celilesinin ruhsatiyle tab olunmu§tur*/ 
Μεαρίφ ναζαρέτι δζελιλεσινίν φί 23 Φεβρουάριος 1314 ταριχλού / βέ 804 νόμερολη 
ρουχσατή ίλέ τάπ-ού-νέσρ όληνμήσδηρ. / ΔΕΡΙΣΑΑΔΕΤΔΕ / ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΙΣΑΗΛΙ- 
ΔΑΙ Ματπαασηνδά τάπ όληνμήσδηρ / 1899. Géographie historique du continent 
d’Asie Mineure. Auteur: J. E. Kalphoglou, rédacteur du journal «Anatolie». Éditeurs: 
Misaélidis frères. Autorisation du 23 février 1314, n° 804, du Ministère de l’Instruc
tion Publique, Constantinople, imprimé chez Misaélidis frères, 1899. Βλ. επίσης 
Evang. Balta, «Périodisation et typologie de la production des livres Karamanlis», 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (1997-1998), σσ. 129-153.
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Πόντου, τήν περιοχή τής Πάφρας, συνέγραψε τό πόνημα αυτό (στα δημοσιεύ
ματα του χρησιμοποίησε καί τήν ελληνική) κινούμενος άπό τόν Ιερό ζήλο για 
τα πάτρια πού συγκινοΰσε τότε πολλούς. Τό έργο του αύτό άποτελεΐ σήμερα 
όπωσδήποτε μια πηγή, όχι πλέον άξιοσημείωτη γεωγραφικά, εθνογραφικά, 
άλλά σημαντική γιά τήν παιδεία καί τόν πολιτισμό των Καραμανλήδων.

Τόν 19ο α’ιώνα, Ιδίως τό δεύτερο μισό, καί συγκεκριμένα άπό τό 1873, 
όπου ό ιερέας Πέτρος Γερακάκης μεταφράζει καί δημοσιεύει τό έργο τού 
γάλλου Charles Texier στή Σμύρνη2, επιστημονικά τονίζεται ή συμβολή τής 
γεωγραφίας στήν Ιστορία ιδίως μέ τόν εθνογράφο Fr. Ratzel καί τούς όμότε- 
χνους καί τούς όπαδούς του3.

Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί οί "Ελληνες τής Ελλάδας καί τής οθω
μανικής επικράτειας μετά τό Χάττι Χουμαγιούν, καί ιδίως μετά τις κοινο
τικές διατάξεις (1862-63)4 προωθούν, όπου ήταν δυνατόν, τήν έκδοση μελε
τών καί αύτοτελών δημοσιευμάτων, καί μάλιστα σέ καραμανλίδικη ιδιοτυ
πία, συμβάλλοντας έτσι στήν προβολή καί τόνωση τού εθνισμού τών τουρκό
φωνων Ελλήνων τής Μικρός "Ασίας.

Μέσα σ’ αύτό τό κίνημα γιά τόν εθνισμό τών Καραμανλήδων καί τήν 
τότε ταυτόχρονη ανάπτυξη τών πολιτικών καί εθνικών στόχων τών ελλήνων 
υπηκόων τής οθωμανικής επικράτειας5 μεγάλωσε καί άνδρώθηκε ό Ί. Κάλ- 
φογλους. Ή Ιστορική Γεωγραφία του άποτέλεσε σταθμό καί αφετηρία καρα- 
μανλίδικης αύτοσυνειδησίας καί μια ουσιαστικότερη συμβολή στή μελέτη

2. Γεωγραφική, ιστορική καί άρχαιολογική περιγραφή τών πόλεων καί επαρ
χιών τής Μικρός ’Ασίας, σνγγραφεϊσα μεν γαλλιστί υπό τον σ.καδημαϊκοϋ Καρό
λου Τεξιέ, μεταφρασθεϊσα δε καί πολλαίς σημειώσεων επανξηθείσα υπό Πέτρον 
Γερακάκη Ίερέως, Καί έκδοθεΐσα προς όφελος τοϋ Ίεροϋ έν Σμύρνη Γραικικοϋ 
Νοσοκομείου, τόμ. Α', Σμύρνη 1873.

3. Βλ. Ή “Εξοδος Γ', Μαρτυρίες άπό τις επαρχίες τοϋ παράλιου Πόντου, "Αθήνα, 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (υπό έκδοση), Εισαγωγή Όδ. Λαμψίδης.

4. G. G. Amakis, «The Greek Church of Constantinople and the Ottoman Empire», 
The Journal of Modem History 24 (1952), σσ. 235-250, ιδίως σσ. 248-250· ό Ιδιος, 
«The Role of Religion in the Development of Balkan Nationalism», The Balkans in 
Transition, Charles and Barbara Jelavich (eds), Berkeley and Los Angeles, 
University of California Press, 1963, σσ. 113-144.

5. Ή ’Έξοδος Τ', ό.π. Στήν τελευταία δεκαετία τού 19ου αιώνα καί τήν πρώτη 
τού 20οΰ εξαγγέλλεται στον έλλαδικό χώρο (μέ σημαντικούς παράγοντες τόν Μαρ
γαρίτη Εύαγγελίδη καί τόν Κ. Παπαμιχαλόπουλο) μιά νέα καινοτόμος άποψη γιά 
τις σχέσεις τής τότε Ελλάδας μέ τήν όθωμανική έπικράτεια. Τότε ακριβώς μέ τήν 
«ανατολική αυτοκρατορία» τού "Ίωνος Δραγούμη ένας νέος στόχος παίρνει μορφή 
στήν πολιτική κονίστρα.
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καί προβολή των έλλήνων υπηκόων τής οθωμανικής επικράτειας, πού είχαν 
χάσει τή γλώσσα τους, τή διατηρούσαν όμως γράφοντας τά κείμενά τους μέ 
τό ελληνικό αλφάβητο. Αυτήν τήν πνευματική συμβολή τόνωσε καί τόνισε ή 
Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου.

Τό βασικό αυτό βοήθημα στήν ιστορία τής καραμανλίδικης γραμματείας 
σήμερα, στήν εποχή μας, όπου ή καραμανλίδικη ιδιοτυπία έχει σχεδόν παντε
λώς έκλείψει, δέν είναι βέβαια δυνατόν ούτε επιτρεπτόν νά προκαλει έπικρι- 
τικά σχόλια ή σχόλια γιά συμπλήρωση κενών πού ό Ί. Κάλφογλους είχε άφή- 
σει στό έργο του.

Εμείς σήμερα επαινώντας τήν ώραία αύτή έκδοση, πού τόσο καθυστέρησε 
χρονικά, θέλουμε απλώς νά σημειώσουμε μερικά συμπληρωματικά στοιχεία, 
πού θά βοηθήσουν τόν ερευνητή νά αξιολογήσει καλύτερα τόν ’Ιωάννη Κάλ- 
φογλου καί τά δημοσιεύματά του. ’Ασφαλώς ό λαμπρός μεταφραστής καί σχο
λιαστής τού αύτοτελοΰς βιβλίου τού Κάλφογλου Σταύρος Άνεστίδης θά μπο
ρούσε νά τά λάβει υπόψη σέ ενδεχόμενη δεύτερη έκδοση καί συνέχιση τής προ- 
σπάθειάς του, έστω καί χρησιμοποιώντας λίγες ακόμα σελίδες τής Εισαγωγής.

Ό Ί. Κάλφογλους, πού μέ αδιάπτωτο ζήλο άσχολήθηκε μέ τή γλώσσα 
καί τήν ιστορία τόσο τών Καραμανλήδων όσο καί τών γειτονικών μέ τή 
Μικρά Άσία λαών, έγραψε καί πολλές άλλες μελέτες. "Οπως όλοι οί Πό
ντιοι, σήκωσε καί αύτός στά χρόνια 1919-1922 μέ τό Ποντιακό τότε ζήτημα 
τό λάβαρο τής άνεξαρτησίας, τής αύτονομίας καί τουλάχιστον τής άπομα- 
κρύνσεως τών Έλληνοποντίων από τήν τουρκική διοίκηση, άπό τήν οθωμα
νική τουρκική τυραννία.

Ό Ί. Κάλφογλους άπαρχής ύπήρξε άντιπρόσωπος τών Ποντίων τού 
Αίκατερινοντάρ καί τής Άμασείας στό Συνέδριο Ποντίων τού Βατούμ6, όπου 
σέ πάρα πολλά ζητήματα πήρε θέσεις αντίθετες προς εκείνες τού μητροπολίτη 
Τραπεζούντας. Εξηγείται λοιπόν ή σιωπή τού μητροπολίτη Χρυσάνθου γιά 
τά δημοσιεύματα τού Ί. Κάλφογλου7 καί επιβεβαιώνεται ή ιδεολογική τοπο

6. Ή δραστηριότητά του καί οί ενέργειες του σχεδόν πάντοτε άγγιζαν τά φλέγοντα 
προβλήματα τών Έλληνοποντίων. Βλ. Θ. Θεοφύλακτος, Γύρω στήν άσβεστη φλόγα, 
Θεσσαλονίκη 1958, σσ. 132, 140-41, 146, 158, 162, 164, 171, 176, 178, 190, 192, 281, 
282, 283-284, 298, όπου σημειώνεται ή δράση τού Κάλφογλου γιά τό Ποντιακό πρό
βλημα συνεπικουρούμενου άπό τόν μητροπολίτη Άμασείας Γερμανό Καραβαγγέλη· 
βλ. ιδίως σ. 298, όπου σέ έγγραφο τού Λ. Ίασονίδη άπό Κωνσταντινούπολη, τότε 
προέδρου τής Έθνοσυνελεύσεως τών Ποντίων στό Βατούμ, προς τόν Ί. Κάλφογλου, 
Βατούμ, τής 10.10.1920, ρητώς άναφέρεται ότι ό μητροπολίτης Άμασείας θεωρεί τιμή 
νά αντιπροσωπεύεται στήν Εθνοσυνέλευση τών Ποντίων άπό τόν Ί. Κάλφογλου.

7. Βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Μια νέα πηγή ιστορίας - Οί βιογραφικές άναμνήσεις
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θέτηση και ή άντιμαχία των μητροπολιτών Τραπεζούντας Χρυσάνθου καί 
Άμασείας Γερμανού Καραβαγγέλη γιά το Ποντιακό ζήτημα. 'Ωστόσο κατά το 
διάστημα τής ρωσοκρατίας (1916-1918) ό Ί. Κάλφογλους παρέμεινε στην 
Τραπεζούντα καί υπήρξε ένας άπό τούς τακτικότερους συνεργάτες τού 
περιοδικού «Οί Κομνηνοί»8, πού έκδιδόταν στην Τραπεζούντα κατά τό διά
στημα αύτό μέ διευθυντή τόν μητροπολίτη Χρύσανθο.

Μιά ιστορική διαδρομή τής ζωής καί των έργων τού Ί. Κάλφογλου δίνει 
ή πολυσέλιδη Εισαγωγή τού Σταύρου Άνεστίδη. Θά μπορούσε να συμπλη
ρωθεί μέ τήν καταγραφή ορισμένων άκόμα άπό τά δημοσιεύματα τού Κάλ
φογλου, τά όποια παρουσιάζουμε πιό κάτω.

Βέβαια ό Π. Κοντογιάννης τό 1921 τύπωσε στή σειρά Εθνικών Δημοσιευ
μάτων Γεωγραφία τής Μικράς :Ασίας, Άθήναι 1921 (ανατύπωση 1995) μέ πολ
λές πληροφορίες καί ειδήσεις γιά τόν μικρασιατικό ελληνισμό μέχρι τό 1914.

- "Ομως θά είχαμε τήν άπαίτηση άπό τό ΚΜΣ, πού υιοθέτησε καί έξέδωσε 
τό βιβλίο τού Τ. Κάλφογλου, να είχε εν τέλει προσαρτήσει λεπτομερέστερο 
χάρτη τής Μικράς ’Ασίας σύμφωνα μέ όσες πληροφορίες δίνει ό ίδιος στό 
βιβλίο του γιά τούς Καραμανλήδες.

- Οί λέξεις καί φράσεις τής τουρκικής γλώσσας πού είναι γραμμένες μέ 
ελληνικούς χαρακτήρες στό βιβλίο τού Ί. Κάλφογλου φρονούμε ότι θά έπρε
πε νά έχουν πάντοτε σέ παρένθεση ή σέ υποσημείωση τή νεοελληνική άπό- 
δοσή τους.

- Και άκόμα κοντά στό Εύρετήριο μέ τά τοπωνύμια σέ ελληνική γλώσσα 
καλό θά ήταν νά ύπήρχε καί ένα εύρετήριο τών τουρκικών όνομασιών τών 
πόλεων καί χωριών τής Μικράς ’Ασίας σέ καραμανλίδικη ιδιοτυπία.

Έτσι, νομίζω, θά ήταν πληρέστερο τό εξαιρετικό αύτό βιβλίο πού έξέδω
σε τό ΚΜΣ.

Πιό κάτω άναγράφουμε τά δημοσιεύματα τού Ί. Κάλφογλου σημειώνο
ντας σέ άγκύλη πού δημοσιεύονται ή μνημονεύονται: A = Εισαγωγή Στ. 
Άνεστίδη στήν Ιστορική Γεωγραφία τού Ί. Κάλφογλου· Κ = περιοδικό Οί 
Κομνηνοί· Μ = Μυρίδης9.

τού μητροπολίτη Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπονδών 11 (1995-1996), σσ. 239-267, εδώ σσ. 260-261.

8. Βλ. Όδ. Λαμψίδης, «Τό περιοδικό τής Τραπεζούντας “Οί Κομνηνοί”. Α'. Πα
ρουσίαση, άξιολόγηση. Β'. Περιεχόμενα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
11 (1995-1996), σσ. 137-180, λήμμα «Κάλφογλους Ί. Η.» στό Εύρετήριο συγγραφέων.

9. Χρ. Μυρίδης, «Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τού Πόντου», Άρχειον Πό
ντον 10 (1940), στό λήμμα «279. Κάλφογλου Ίωάννου Η.», σσ. 66-67.
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Ήμερολόγιον «Ή ’Ανατολή». Ανατολή Ρονμλαρηνά Μαχσούς Ρούμι ούλ 
χουρούφ βέ Τονρκί ούλ ίπαρέ σαλναμέ, 1894, Πιρινδζί Σενέ, Κωνσταντινού
πολη 1893. [Α σημ. 64]

Ζινδζίδερέ καργεσίνδέ πονλοννάν ’Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρή γιά- 
χοδ Μονή Φλαβιανών. Μουχαρριρί 'Ανατολή Γαζετασηνήν σαπήκ Μονδίρ 
βέ Μουχαρριρί Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Κωνσταντινούπολη 1898. [Α σημ. 
69 καί 80]

«Ό έν Κολχίδι κατά την αρχαιότητα Ελληνισμός. Εκπαιδευτήρια τής 
ομογενούς κοινότητος Βατούμ», Πατρίς εφημ. εν Βονκουρεστίφ 3665 (20.7./ 
2.8.1903), 3666 (22.7./4.8.1903) καί 3667 (23.7./5.8.1903). [Μ]

Οί Έλληνες εν Καυκάσω. Ιστορικόν δοκίμων, ’Αθήνα 1908. [Ασημ. 83, Μ] 
«Ή παράλιος τού Νομού Τραπεζούντος» (σελίδες ίστορικογεωγραφικαί): 
«Διοίκησις Λαζιστάν, από ’Αθήνας (’Άτινα) μέχρις Όφεως (Όφ)», Αργο

ναύτης, ετ. 5 (1916), άρ. 159, σσ. 13-14. [Μ]
«Εθνολογική κατάστασις, από ’Αθήνας ("Ατινα) μέχρις "Οφεως ("Οφ)», 

δ.π., άρ. 160, σσ. 13-14. [Μ]
«Ύποδιοίκησις "Οφ, Σουρμένων καί Γεμουράς» (σελίδες ίστορικογεω- 

γραφικαί), δ.π., άρ. 161, σσ. 13-14. [Μ]
«Επαρχία Τραπεζούντος», δ.π., άρ. 162, σσ. 13-14. [Μ]
«Επαρχία Ροδοπόλεως», δ.π., άρ. 163, σσ. 13-14 καί άρ. 164, σ. 13. [Μ] 
«’Επαρχία Χαλδίας», dur., άρ. 165, σσ. 13-14. [Μ]
«Τραπεζούς: 1) Ένορίαι Έλληνικαί, 2) Ελληνικά εκπαιδευτήρια, 3) νο- 

σοκομειον, 4) σωματεία Ελληνικά, 5) Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος «Ξενο
φών» καί 6) «Ελληνικός τύπος», δ.π., άρ. 166, σσ. 13-14. [Μ]

«Ζήλος άλογος άμαθείας καρπός έστίν [άναίρεσις εις τό υπό τού Βασα- 
πέλη καί άναλώμασι τής έν Μόσχρ Γεωργιανής Εταιρίας των επιστημών έκ 
52 σελίδων έκδοθέν βιβλιάριον τό φέρον τόν τίτλον “Τουρκική Γεωργία, Λα- 
ζιστάν, Τραπεζούς καί χώρα τού Τσορόχ”]», δ.π., άρ. 185, σσ. 10-11. [Μ]

«Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τής Θεοτόκου τής Χρυσοκεφάλου», δ.π., άρ. 194, 
σσ. 9-10. [Μ]

«Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τού ’Αγίου Εύγενίου», δ.π., άρ. 197, σ. 9 καί 
άρ. 198, σσ. 10-11. [Μ]

«Ό έν Τραπεζοΰντι ναός τής 'Αγίας Σοφίας», δ.π., άρ. 200, σ. 10 καί 
άρ. 201, σ. 9. [Μ]

«Πού εύρίσκεται ή Άλύβη», Οί Κομνηνοί, τεΰχ. 11 (17.9.1916), σσ. 190- 
192. [Κ, Μ]

«Ή έν Τραπεζοΰντι διαμονή τού αύτοκράτορος Βασιλείου Βουλγαροκτό- 
νου έν έτει 1022 μ.Χ. (κατά τόν Gustave Schlumberger)», δ.π., τεΰχ. 12
(1.10.1916), σσ. 207-211. [Κ, Μ]
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«Πώς ήτο ώχυρωμένη ή Θεοδοσιούπολις επί τών Βυζαντινών», δ.π., 
τεΰχ. 13 (15.10.1916), σσ. 232-234. [Κ]

«Ή πάλαι διαλάμψασα επισκοπή (Μητρόπολις) Ίσχανίου», δ.π., τεΰχ. 14
(29.10.1916) , σσ. 251-252. [Κ]

«Βιογραφία Σολομώντος Β' Βασίλειος τής Ίμερετίας (Κάτω Ίβηρίας) 
του άποθανόντος εν Τραπεζοΰντι καί ένταφιασθέντος εν τή αυλή του μητρο- 
πολιτικοΰ ναοΰ του Άγ. Γρηγορίου», δ.π., τεΰχ. 15 (13.11.1916), σσ. 271-273. 
[Κ, Μ]

«Ή εν Οίνο ri τεθαμμένη ήγεμονίς τής Γουρίας Σοφία», δ.π., τεΰχ. 16
(26.11.1916) , σσ. 291-293. [Κ, Μ]

«Ή εις Τραπεζοΰντα καταφυγή Παγκρατίου Δ' βασιλέως τής Γεωργίας 
(1027-1072)», δ.π., τεΰχ. 18 (24.12.1916), σσ. 335-336. [Κ, Μ]

«TÒ ιστορικόν τών έν τφ έγκωμίφ τοΰ Μητροπολίτου Τραπεζοΰντος 
φράσεων “Καί εξαρχος πάσης Λαζικής” καί “τον τόπον έπέχοντος Καισα
ρείας, Καππαδοκίας”», δ.π., τεΰχ. 19 (7.1.1917), σσ. 349-351. [Κ, Μ]

«Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής Τραπεζοΰντος», δ.π., τεΰχ. 20 (21.1.1917), 
σσ. 373-375. [Κ, Μ]

«Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Επιστολή κατά τής έν Κάτω Ίβη- 
ρίμ σωματεμπορίας καί πωλήσεως Χριστιανών», δ.π., τεΰχ. 21 (4.2.1917), 
σσ. 393-395. [Κ]

«Γεωργιαναί ήγεμονίδες έν Βυζαντίψ. Μαρία ή Άβασγίς», «(Έπεται 
συνέχεια)»10, δ.π., τεΰχ. 26 (15.4.1917), σσ. 482-484. [Κ]

«Ό ’Άποικος, ήτοι αί έν νοτίω Ρωσίμ καί Καυκάσιο άρχαίαι Έλληνικαί 
άποικίαι καί αί άλλοτε διαλάμψασαι Έλληνικαί έπισκοπαί, άρχιεπισκοπαί 
καί μητροπόλεις, έν Βατοΰμ 1919», τυπογραφειον Ό Πόντος, τεΰχος 1, σελ. 
α'-ς' + 7-128. [Μ]

«Ζευς, Σωτήρ καί Νίκη», Ελεύθερος Πόντος (20.6.1920). [Ασημ. 87] 
«Ιστορία τής έπαρχίας Κερασοΰντος», δ.π., (4.7.1920). [Μ]
«’Ανάγκη. Ή ιστορία έπαναλαμβάνεται», δ.π., (10.9.1920). [Α σημ. 88]
«Ή 14/27 ’Ιουλίου», δ.π., (15.7.1920). [Α σημ. 89]
Σούρμενα, ήτοι γεωγραφία καί ιστορία τής περιφερείας Σουρμένων, έν 

Βατοΰμ 1921. [Μ]
«Ό Ελληνισμός τής ’Αρμενίας [πρόκειται περί Ποντίων μεταλλουργών 

καί μεταναστών]», Νέος Ποιμήν, τόμ. 4 (1922), σσ. 650-657. [Μ]

10. Για τή συνέχιση τοΰ περιοδικού Οί Κομνηνοί μετά τό τεΰχος 26, βλ. Λαμψί- 
δης, «Τό περιοδικό “Οί Κομνηνοί”», σσ. 139-140.
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Έντέλει επαναλαμβάνουμε πόση σημασία έχει τό καραμανλίδικο αυτό 
δημοσίευμα τού Ί. Κάλφογλου στα νέα ελληνικά για τούς ιστορικούς της κα- 
ραμανλίδικης ιδιοτυπίας καί των Καραμανλήδων.

Παραθέτουμε στοιχεία για τή δράση τού Ί. Κάλφογλου όπως τά παρέχει 
ό Θ. Θεοφύλακτος" στο βιβλίο του:

σ. 132, συνεδρ. 23.6/6.7.1919. Αντιπρόσωπος τού Αίκατερινοντάρ καί 
τής Άμάσειας, συμμετέχει στό Συνέδριο Βατούμ ως μέλος.

σ. 141, συνεδρ. 12/25.7.1919. Παίρνει τόν λόγο καί τονίζει: «Δέν ενδιαφέ
ρει αν τό Συνέδριον συνεκροτήθη αύτοβούλως ή εξ οδηγιών. Ενδιαφέρει νά 
προχωρήση προς τόν στόχον του, προς την άπελευθέρωσιν τού Πόντου. 
Είναι αίσχος νά διαλυθή ή νά κλονισθή διά τόν λόγον ότι είναι δυνατόν νά 
γίνουν μερικαί σφαγαί είς τήν Τραπεζούντα».

σ. 142. Στην ίδια συνεδρίαση μεταξύ άλλων τονίζει: «Οί Τούρκοι έχρησι- 
μοποίησαν γνωστήν των μέθοδον. Υπέδειξαν είς τήν Τεράν Μητρόπολιν τήν 
έξεγερθεισαν κοινήν γνώμην των Μωαμεθανών καί τήν έπτόησαν καί τήν 
έβαλαν νά διαλύση τό Συνέδριον».

σ. 146, συνεδρ. 18/31.7.1919. Φρονεί ότι τό Συνέδριο είναι ποντιακό καί 
ότι μόνο γιά τούς Ποντίους πρόσφυγες μπορεί νά μεριμνήσει σύμφωνα μέ 
όδηγίες τής ελληνικής κυβερνήσεως.

σ. 158, συνεδρ. 1/14.4.1920. Μαζί μέ άλλους διαμαρτύρεται γιά ύποβάθ- 
μιση τής Έθνοσυνελεύσεως.

σ. 162, συνεδρ. 4/17.4.1920. Προτείνει τήν εκλογή επιτροπής πού θά μελε
τήσει τά καταγγελλόμενα επεισόδια καί, εάν έπαληθευθοΰν, θά ύποβάλει 
έκθεση στήν ελληνική κυβέρνηση γιά τιμωρία ενόχων καί γιά πρόληψη χειρο
τέρων.

σ. 164, συνεδρ. 5/18.4.1920. Ή Εθνοσυνέλευση Βατούμ εύχαριστεΐ τόν 
Ί. Κάλφογλου «διά τήν προσφοράν του νά πωλήση αύτή τό βιβλίον του Ό 
αποικος, προς όφελος τής Περιθάλψεως μετ’ άφαίρεσιν των εξόδων έκτυπώ- 

σεως».
σ. 170, συνεδρ. 27.4/10.5.1920. Εκλέγεται μέλος τού πενταμελούς νέου 

Εθνικού Συμβουλίου στό Βατούμ γιά τήν περίπτωση κηρύξεως στρατιωτι
κού νόμου εκ μέρους των "Αγγλων.

σ. 171, συνεδρ. 28/11.5.1920. Τονίζει ότι τό Εθνικό Συμβούλιο εργάστηκε 
γιά τούς πρόσφυγες «έως τό όριον τού δυνατού» καί ότι σ’ αύτό οφείλεται ή 
άφιξη τών πλοίων.

σ. 176, συνεδρ. 5/18.5.1920. Εκλέγεται μέ άλλους τρεις μέλος τού πεντα-

11. Βλ. πιο πάνω, σημ. 6.
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μέλους Έθνικοΰ Συμβουλίου (Πρόεδρος καί σύμβουλος είχαν ήδη εκλεγεί 
στήν προηγούμενη συνεδρίαση).

Στην ίδια συνεδρίαση ώς εισηγητής τής Οικονομικής Επιτροπής προτεί
νει σχέδιο για τήν αύξηση των εσόδων τής εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος.

σ. 178, συνεδρ. 15/28.5.1920. Ή Εθνοσυνέλευση εκλέγει τριμελή επιτροπή 
μεταξύ των όποιων καί τόν Ί. Κάλφογλου για τόν έλεγχο των λογαριασμών 
καί τή βελτίωση των οικονομικών τής εφημερίδας Ελεύθερος Πόντος.

σ. 190, συνεδρ. 23/5.6.1920. Στήν Εθνοσυνέλευση ό Ί. Κάλφογλους ζητεί 
από τόν Ν. Λεοντίδη να δώσει έξηγήσεις για τή διανομή άλεύρων.

σ. 192. Στήν ίδια συνεδρίαση σχετικά μέ τις δηλώσεις Βενιζέλου διατυ
πώνει τή γνώμη ότι «δεν είναι δυνατόν να ληφθοΰν άποφάσεις βάσει όλίγων 
ειδήσεων τού Τύπου, ούτε να εξαχθούν θετικά καί τελεσίδικα συμπεράσματα 
από όλίγας λέξεις μιας δηλώσεως. Άς γίνη πρώτα ή έκθεσις τών "Αντιπρο
σώπων καί ας πληροφορηθή ή Έθνοσυνέλευσις βάσιμα τάς μελλοντικός βλέ
ψεις τής Έλλην. κυβερνήσεως».

σ. 281. Τηλεγράφημα τής Έθνοσυνελεύσεως από Βατούμ προς Βενιζέλο, 
13/26.5.1920, πού συνυπογράφεται από τόν Ί. Κάλφογλου ώς γραμματέα.

σ. 282. Επίσης ώς γραμματέας ό Ί. Κάλφογλους συνυπογράφει έγγραφο 
άπό Βατούμ 30-6-1920 «προς τάς απανταχού Ενώσεις καί "Επιτροπείας τών 
Ποντίων Ελλήνων». Μέ τό έγγραφο άποστέλλεται αντίγραφο "Εκθέσεως τής 
Έθνοσυνελεύσεως προς τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον «δΤ έπανόρθωσιν 
τών... δηλώσεων τού... 'Αγ. Τραπεζοΰντος εν σχέσει προς τήν νομικήν ύπό- 
στασιν καί τήν παμπόντιον αντιπροσωπευτικήν ιδιότητα τής Έθνοσυνελεύ

σεως...».
σ. 283-84. "Απόσπασμα από τα Πρακτικά Συνεδρίας τού Εθνικού Συμ

βουλίου τών Ελλήνων τού Πόντου (Βατούμ) τής 13/26.7.1920, όπου μεταξύ 
άλλων ορίζεται ή συνέχιση τών εργασιών τού Συμβουλίου μέ προεδρεύοντα 
τόν Ί. Κάλφογλου.

σ. 284. Πιστοποιητικόν 14/27.7.1920. Τό "Εθνικό Συμβούλιο Βατούμ απορ
ρίπτει τις κατηγορίες κατά Βασιλείου Σ. Ίωαννίδη καί τις χαρακτηρίζει ώς 
απλές συκοφαντίες.

σ. 298. Μέ έγγραφο από Κωνσταντινούπολη (10.10.1920) προς Βατούμ 
άναφέρεται ότι ό Άμασείας θεωρεί τιμή να αντιπροσωπεύεται άπό τόν Ί. 
Κάλφογλου.

Αύτά τά όλίγα για τή δραστηριότητα τού Ί. Κάλφογλου.

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ
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