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Anthony Bryer with David Winfield, Selina Balance and Jane Isaac, The 
Post-Byzantine Monuments of the Pontos. A Source-Book, Aldershot: 
Ashgate/Variorum, 2002, xix, 310 p., fig., plates.

Ό Anthony Bryer είναι σήμερα ό πρύτανης των Ποντιακών σπουδών. Μέ 
τό έπιβλητικό συγγραφικό του έργο για τα χριστιανικά μνημεία τοϋ Πόντου 
αλλά και για τις διακυμάνσεις τών Ιστορικών πεπρωμένων τού ποντιακού 
ελληνισμού άπό τα χρόνια τής αυτοκρατορίας τών Μεγάλων Κομνηνών τής 
Τραπεζούντας εως τή σύγχρονη εποχή, ô Bryer έχει καταστεί μια εντυπω
σιακή παρουσία πού συνδυάζει τήν επιστημονική επιβολή μέ τήν οικειότητα 
τής προσήνειας καί τής φιλίας γιά όλους όσους εγκύπτουν στήν Ιστορική 
μελέτη τού Πόντου. Στό έργο του συνυφαίνονται οί επιστημονικές παραδό
σεις τού άγγλοσαξωνικού κόσμου, ή μεθοδολογική αύστηρότητα, ό εμπειρι
σμός, ή κριτική προσέγγιση τών συμβατικών παραδοχών μέ τόν διαρκή διά
λογο μέ τΙς επιστημονικές συμβολές τής σύγχρονης ελληνικής άλλά καί τής 
τουρκικής επιστήμης σέ δ,τι άφορά τήν έρευνα τής ιστορίας τού Πόντου. Ή 
μεθοδολογική του προσέγγιση βασίζεται σέ ένα συνεχή διάλογο τής Ιστορίας 
καί τής άρχαιολογίας πού επιτυγχάνει στό τελικό επιστημονικό προϊόν νά 
υπερβαίνει τή συμβατική διάκριση Ιστορίας καί άρχαιολογίας, ενσωματώ
νοντας εύστοχα τήν απτή καί υλική μαρτυρία τής άρχαιολογίας στήν Ιστο
ριογραφία.

Τά χαρακτηριστικά αυτά διακρίνουν τό σύνολο τού έργου τού Bryer. 
Έλαβαν τήν κλασσική τους έκφραση στό δίτομο έργο The Byzantine 
monuments and topography of the Pontos (Dumbarton Oaks Studies άρ. 20, 
1985), τό όποιο έξέδωσε μετά πολύχρονες έρευνες καί επιτόπιες επισκοπή
σεις σέ συνεργασία μέ τόν David Winfield. Πρόκειται γιά έργο κατά πάντα 
μνημειώδες γιά τό όποιο οί δύο συγγραφείς δικαιούνται πράγματι τήν 
ευγνωμοσύνη τής κοινότητας τών μελετητών τού Πόντου. Ή προβληματική 
καί ή μεθοδολογία τού παλαιότερου εκείνου έργου [βλ. βιβλιοκρισία τού 
Ν. Γκιολέ, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (1986-1987), σσ. 
419-421] συνεχίζονται καί στον επόμενο αναβαθμό τών ποντιακών ερευνών 
τού Bryer, τή συλλογή τών μελετών γιά τά μεταβυζαντινά μνημεία τού 
Πόντου, πού ενσωματώνονται στήν τρίτη κατά σειρά συναγωγή τών μελε-
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των του στή διακεκριμένη σειρά Variorum Collected Studies, όπου τά έτη 
1980 καί 1988 άντίστοιχα είχαν φιλοξενηθεί άλλες δύο σημαντικότατες 
συναγωγές των μελετών του για τήν Ιστορία τού Πόντου καί της Μικράς 
’Ασίας γενικότερα.

Στην υπό άνασκόπηση συναγωγή συγκεντρώνονται μια σειρά μελετών 
τού Bryer καί τών συνεργατών του David Winfield, Selina Balance καί Jane 
Isaac, μέ αντικείμενο τα μνημεία τού δεκάτου ενάτου αιώνα πού απαντούν 
στην πόλη καί στον νομό τής Τραπεζούντας. Οί μελέτες αυτές είχαν άρχικά 
δημοσιευθεΐ σέ τέσσερις ενότητες στό περιοδικό ΆρχεΙον Πόντον, τόμοι 28 
(1966), 29 (1968), 30 (1970) καί 32 (1972-1973). Τά ευρήματα τής έρευνας 
είναι πράγματι εντυπωσιακά ώς προς τήν πυκνότητα τών μνημείων στήν 
πόλη καί τήν περιοχή τής Τραπεζούντας. Μέ τήν περιγραφή αύτή τής 
περιοχής τής μελέτης τους οί συγγραφείς δηλώνουν τήν οφειλή τους στον 
σκαπανέα τής έρευνας τής χριστιανικής τοπογραφίας καί άρχαιολογίας τού 
Πόντου, τόν David Talbot Rice, ό όποιος έγκαινίασε τό πεδίο τής σχετικής 
έρευνας μέ ένα μνημειώδες άρθρο στό περιοδικό Byzantion τό 1930. Λέγο
ντας περιοχή τής Τραπεζούντας οί συγγράφεις προσδίδουν τελείως δια
σταλτική έννοια στον γεωγραφικό αυτό προσδιορισμό : τό πεδίο τής 
επισκόπησής τους καλύπτει όλόκληρο τόν χώρο τών μητροπόλεων τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου στον ’Ανατολικό καί Μεσόγειο Πόντο, δηλαδή τις 
Μητροπόλεις Τραπεζοΰντος, Ροδοπόλεως, Χαλδίας καί Νικοπόλεως-Κολω- 
νείας καί εν μέρει τμήματα τών Μητροπόλεων τού Δυτικού Πόντου, Άμασείας 
καί Νεοκαισαρείας. Άπό έναν άρχικό υπολογισμό, πού χρονολογείται στό 
έτος 1919, 1.800 ναών, μονών καί παρεκκλησίων στήν περιοχή τού Πόντου, 
ό Bryer καί οί συνεργάτες του σέ μιά ερευνητική προσπάθεια πού διήρκεσε 
δεκαπέντε χρόνια μπόρεσαν νά εντοπίσουν, νά περιγράφουν καί να τεκμη
ριώσουν μέ σχέδια καί φωτογραφίες περίπου τριακόσια μνημεία. "Αν καί ό 
άριθμός αυτός φαίνεται μικρός εν συγκρίσει προς τόν άρχικό υπολογισμό 
τών πηγών (μόνο τό ένα έκτο) είναι εντούτοις εντυπωσιακός καί τεκμηριώνει 
τήν έκταση καί τήν πυκνότητα τών ελληνικών εγκαταστάσεων στον Πόντο. 
Άπό τά 300 αύτά μνημεία τά σαράντα τέσσερα εμφανίζονται μέ ακρίβεια χρο
νολογημένα βάσει σωζόμενων έπιγραφών πού τά χρονολογούν μεταξύ τού 
1580 καί τού 1904, μέ τόν μέγιστο αριθμό βεβαίως νά εντοπίζεται στήν 
περίοδο τής μεγάλης οικονομικής άκμής τού ποντιακού ελληνισμού μεταξύ 
1829 καί 1869. Έτσι ή αξιοσημείωτη πυκνότητα τών χριστιανικών μνημείων 
τεκμηριώνει τό εντυπωσιακό ιστορικό φαινόμενο ότι στον Πόντο κατά τή 
διάρκεια τής ’Οθωμανικής περιόδου καί ιδίως κατά τόν 19ο αίώνα τό έλλη- 
νόφωνο χριστιανικό στοιχείο διεύρυνε καί έπεξέτεινε τήν εδαφική του βάση 
καί αύτό σέ αντίθεση προς όλες σχεδόν τις περιοχές τής Μικράς ’Ασίας.
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Στή συλλογή προτάσσεται εισαγωγή, όπου εκτίθεται ή Ιστορία τής ερευ
νάς μεταξύ 1957 καί 1971, καί μια μελέτη τού A. Α. Μ. Bryer, στήν όποια 
τίθενται τα κεντρικά ζητήματα τής ιστορίας τού ποντιακού ελληνισμού πριν 
τήν έξοδο τού 1923-25. Ή ερευνά ολοκληρώνεται μέ τρία χρησιμότατα 
παραρτήματα: (α) Σχολιασμένη βιβλιογραφία τής περιηγητικής περί Πόντου 
φιλολογίας, στήν όποια παρουσιάζονται τά έργα εκατόν σαράντα δύο 
περιηγητών μεταξύ 1240 καί 1969· (β) Πίνακες των κυβερνητών τής επαρ
χίας Τραπεζούντας άπό τήν άλωση τού 1461 ώς τό 1919 καί (γ) ό Πίνακας 
τών 44 χρονολογημένων μνημείων μεταξύ 1580 καί 1904.

"Οπως γίνεται προφανές άπό τά προεκτεθέντα, ή συλλογή τού Bryer καί 
τών συνεργατών του για τόν Μεταβυζαντινό Πόντο συνιστά ένα ανεκτίμητο 
εργαλείο έρευνας καί ένα ανεξάντλητο χρυσωρυχείο πληροφοριών. ’Αποτε
λεί τό απαραίτητο βοήθημα κάθε σοβαρής ιστοριογραφικής απόπειρας γιά 
τόν Πόντο τών κάτω χρόνων. Ό A. Α. Μ. Bryer δικαιούται τήν εύγνωμοσύ- 
νη όλων τών μελετητών τής «Ρωμανίας» γιά τήν αγάπη, τήν κριτική ικανό
τητα καί τή φαντασία μέ τις όποιες περισυνέλεξε τά θραύσματα τής ιστορίας 
καί τής κληρονομιάς τού πολιτισμού της «ινα μή εξίτηλα γένωνται».

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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