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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΛΑΜΨΙΔΗ *

Ή σημερινή τελετή αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στή μακρά καί καρπο
φόρα έπιστημονική δραστηριότητα του Όδυσσέα Λαμψίδη. Τό Πανεπιστή
μιο Ίωαννίνων αναγνωρίζει καί τιμά τή σημαντική του συμβολή στα γράμ
ματα καί τή δυναμική καί ακάματη παρουσία του, επί εξήντα καί πλέον έτη, 
στήν έπιστημονική κονίστρα. Ή πρόταση για. τήν άναγόρευσή του σέ επίτι
μο διδάκτορα έγινε ομόφωνα δεκτή από τό Φιλολογικό Τμήμα καθώς καί 
από τό Τμήμα 'Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου μας, στις 
συνεδρίες τους άντίστοιχα τής 17ης Μαρτίου καί 8ης ’Απριλίου 1998.

Ό Όδυσσέας Λαμψίδης άνήκει στό χρυσό εκείνο γένος τής φυλής μας 
πού μέρα μέ τή μέρα σπανίζει, καθώς ρεών ό χρόνος άκάθεκτα καί άεί τι 
κινούμενος παρασύρει καί παραφέρει πάντα τά εν γενέσει. Γόνος τής 
χρυσής εκείνης γενεάς, ô τιμώμενος γεννήθηκε στήν έλληνίδα πόλη τής 
Τραπεζούντας τό 1917, πόλιν άρχαιοτάτην καί των γε εν τίι έώςι πασών 
άρίστην, καθά γράφει ο ’Ιωάννης Ευγενικός στήν Έκφρασιν Τραπε- 
ζοϋντος [Α.Ι, 1955, σ. 25,1-2] ', ενώ ή οίκογένειά του έλκει τήν καταγωγή 
της από τά Κορόξενα τής "Αρδασας τής επαρχίας Χαλδίας.

* ’Αναδημοσίευση τής εισήγησης τοΰ καθηγητή ’Απόστολου Καρπόζηλου, κατά 
τήν τελετή άναγόρευσης τοΰ Όδυσσέα Λαμψίδη σέ επίτιμο διδάκτορα των Τμημά
των Φιλολογίας καί Ιστορίας -’Αρχαιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνων, στις 
20 Μαΐου 1998. Βλ. Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Πανηγυρικοί 
Λόγοι, άρ. 52 : 'Αναγόρευση τοϋ βυζαντινολόγου Όδυσσέα Λαμψίδη σέ επίτιμο 
διδάκτορα Φιλοσοφίας τών τμημάτων Φιλολογίας καί Ιστορίας - ’Αρχαιολογίας 
στις 20 Μαΐου 1998, Ιωάννινα 1998, σσ. 19-32.

1. Τά στοιχεία των έργων σέ συντομογραφία άναγράφονται άναλυτικά στήν 
«Έργογραφία Όδυσσέα Λαμψίδη 1935-2006», σσ. 81-105.
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Ή οδύσσεια της μικρασιατικής καταστροφής έχει σφραγίσει μέ ανεξί
τηλες μνήμες καί βιώματα άπαραχάρακτα τον Όδυσσέα Λαμψίδη. Καθ’ 
όλο το βίο του ή μελέτη τού Ελληνισμού, τόσο στο βυζαντινό κόσμο όσο 
καί στον ποντιακό χώρο, τόν συνόδευε. ’Ιδιαίτερα, ή σπουδή τής Ιστορίας 
καί τού πολιτισμού τού Πόντου υπήρξε ένας άπό τούς δύο βασικούς στό
χους καί άξονες τής επιστημονικής καί ερευνητικής του πορείας. ’Αδιάκο
πα έντονη ήταν ή προσπάθειά του νά διασωθούν καί νά άναδειχθοΰν, 
μόνο μέ τή γραφίδα καί τό λόγο πλέον, όλα όσα ή βία τού πολέμου καί τών 
διεθνών συνθηκών είχαν άποσπάσει καί έκριζώσει άπό τή γενέτειρά του γή 
: καί ήταν ή γλώσσα, ή ιστορία καί ό πολιτισμός, άδιάσειστα στοιχεία πού 
μαρτυρούσαν τή διαρκή παρουσία τού Ελληνισμού διά μέσου τών αιώνων 
στον Πόντο καί στήν εύρύτερη περιοχή τών παραλίων τής Μαύρης Θάλασ
σας. Καί ô Όδυσσέας Λαμψίδης γνώριζε επακριβώς αύτά πού τά λόγια 
κείμενα διασώζουν καί μάς έκδιδάσκουν, οτι ό λόγος τής ιστορίας άποτε- 
λεΐ ερνμα καρτερώτατον στό ρεύμα τού χρόνου καί στήν άκάθεκτη φορά 
του. ’Ακόμα περισσότερο ήταν στερρά πεποίθηση τού Όδυσσέα Λαμψίδη, 
ότι στις σημερινές περιστάσεις είναι επιτακτικότερη άνάγκη ό λόγος τής 
ιστορίας νά μή μένει άνερεύνητος καί νά μήν καλύπτεται άπό τή λήθη. Για
τί, όταν τό παρελθόν παραμένει μακριά άπό τό ζήλο τής μελέτης καί τής 
έρευνας, τότε ακόμα καί τά μέγιστα τών έργων τού πρόσφατου καί τού 
απώτερου παρελθόντος, νομοτελειακά, καλύπτονται άπό τό άδυσώπητο 
έρεβος τής σιωπής καί δέν είναι δυνατόν νά επιβιώσουν καί νά διασωθούν 
στή συλλογική μνήμη ενός λαού, ενός έθνους.

Μέ αυτές τις σκέψεις καί διαπιστώσεις καί μέ αυτά τά πορίσματα ό 
Όδυσσέας Λαμψίδης άπό τήν πρώτη στιγμή άσχολήθηκε μέ τήν ποντιακή 
περιοχή. Σέ μικρά καί μεγαλύτερα δημοσιεύματα μελέτησε τό λόγο «είς 
Τραπεζοϋντα» τού μεγάλου βυζαντινού λογίου, Τραπεζούντιου τήν κατα
γωγή, Βησσαρίωνα [Α.Ι, 1935, 1955] καί τά έγγραφα τής μονής Βαζελώνος 
τού Πόντου [Α.Ι, 1935, 1936, 1937] στήν έκδοση Th. Ouspensky - V. Béné- 
chévitch (Actes de Vazélon, Leningrad 1927). Τά πρώτα του μελετήματα 
άποτελούσαν σχόλια γιά τήν ιστορία τών Μεγάλων Κομνηνών (1204-1461) 
καί τήν έλληνική διάλεκτο στον Πόντο, τήν ποντιακή διάλεκτο [Α.Ι, 1935, 
1936, 1937, 1938],

Πριν προχωρήσω στή μνημόνευση τών μελετών τού τιμωμένου καί στό 
διαχωρισμό τους - όπως τις διαχώρισε ό ίδιος - σέ ποντιακά καί βυζαντι
νά, οφείλω μιά επεξηγηματική παρατήρηση :
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Ή ποντιακή περιοχή στο διάστημα 325-1204 είναι ό βυζαντινός 
Πόντος, πού άπό το 1204 έως τό 1461, ανεξάρτητος από το βυζαντινό κρά
τος, άποτελεί τό μεσαιωνικό Πόντο, τό κράτος των Μεγάλων Κομνηνών. 
Ωστόσο, κάθε μελέτη καί δημοσίευμα τού Όδυσσέα Λαμψίδη, πού σχετί
ζεται άμεσα ή έμμεσα μέ τήν ποντιακή περιοχή στό διάστημα 325-1204, 
κατατάσσεται στά ποντιακά δημοσιεύματα, ενώ τά άλλα συναριθμοΰνται 
στά βυζαντινά. Ό Όδυσσέας Λαμψίδης παράλληλα μελέτησε, ερεύνησε, 
σχολίασε καί, τέλος, παρουσίασε δημοσιεύματα καί γιά τις δύο αυτές 
κατηγορίες.

Ό τιμώμενος φοίτησε στήν άρχή, ένα χρόνο, στή Φιλοσοφική Σχολή 
τού Πανεπιστημίου τού Μονάχου καί, στή συνέχεια, στήν ίδια Σχολή τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών, άπό όπου πήρε τό πτυχίο του άμέσως μετά τήν 
επιστροφή του άπό τό ’Αλβανικό μέτωπο τό 1941. Τό 1948 άνακηρύχτηκε 
άριστοβάθμιος διδάκτωρ τού ίδιου Ιδρύματος μέ τήν επί διδακτορίρ δια
τριβή του Ή ποινή τής τυφλώσεως παρά ΒνζαντινοΙς (Άθήναι 1949, 76σ.) 
[Β.ΙΙ, 1949]. Ή πολυσέλιδη αύτή διατριβή του μαρτυρεί ότι άπό πολύ 
ένωρίς στράφηκε ταυτόχρονα στή μελέτη τού Βυζαντίου καί τού ποντια
κού χώρου. Έτσι δημοσιεύει στό περιώνυμο περιοδικό Byzantinische 
Zeitschrift [A.I, 1935, 1936, 1938] όπως καί σέ ελληνικά περιοδικά (Ελλη
νικά [Α.Ι, 1935], ΕΕΒΣ [Α.Ι, 1937, 1941, 1948, 1949] καί Ποντιακά Φύλλα 
[Α.Ι, 1936, 1937]) μελετήματα καί γιά τό βυζαντινό κόσμο καί γιά τήν 
ποντιακή περιοχή. Τό ίδιο παρατηρεΐται καί σέ όλη τή μετέπειτα επιστημο
νική του δράση.

Άπό τό 1938 στρατεύεται ώς έφεδρος άξιωματικός τού ιππικού καί 
συμμετέχει στον πόλεμο τής ’Αλβανίας. 'Ωστόσο, άκόμα καί στούς χαλε
πούς εκείνους χρόνους μετά τό 1941, ό Όδυσσέας Λαμψίδης συνέχισε τήν 
επιστημονική του έρευνα. Διατήρησε μιά άνθρώπινη σχέση καί επαφή μέ 
τον καθηγητή του Κ. Άμαντο καί επιστημονική συνεργασία μέ τον επίσης 
καθηγητή του Φαίδωνα Κουκουλέ. Τότε δημοσίευσε στήν ΕΕΒΣ [Β.Ι, 
1948] τή μελέτη του γιά τούς άνώνυμους λιβέλλους καί τήν έρευνά του γιά 
τή χρησιμοποίηση τού κειμένου τής Χρονογραφίας τού Μιχαήλ Ψελλού 
άπό τό βυζαντινό χρονογράφο τού 12ου αί. ’Ιωάννη Ζωναρά [Β.Ι, 1949]. 
Ταυτόχρονα ύπηρέτησε ώς φιλόλογος στήν ιδιωτική μέση εκπαίδευση 
(Πρότυπο Λύκειο ’Αθηνών Μπερζάν καί ύστερα Ά. Μωραΐτη καί, τά 
τελευταία 25 χρόνια τής εκπαιδευτικής του δραστηριότητας, στό Ελλη
νικό Γυμνάσιο τής Γερμανικής Σχολής ’Αθηνών).

Χωρίς νά άναφερθώ περισσότερο στις δύσκολες συνθήκες κάτω άπό
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τις όποιες γράφτηκαν οί μελέτες στα χρόνια έως τό 1950 παραθέτω μια 
ενδιαφέρουσα μαρτυρία. Προέρχεται άπό τον παλαιό του μαθητή στή 
Σχολή Μπερζάν, σήμερα καθηγητή τής Βυζαντινής Ιστορίας στό Πανεπι
στήμιο ’Αθηνών, κ. Ν. Οίκονομίδη, ό όποιος θυμάται τά έξής χαρακτηρι
στικά άπό εκείνη τήν περίοδο :

Θυμοϋμαι μέ συγκίνηση... έναν έφεδρο άνθυπολοχαγό τον ιππικού, 
καθηγητή φιλόλογο, πού μέ πάθος καί χιούμορ προσπαθούσε νά 
εισαγάγει τούς γυμνασιόπαιδες-μαθητές του στά μυστικά τής ιστο
ρίας καί τής άρχαίας ελληνικής γραμματείας. Τότε μόλις είχε δημοσι- 
ενθεΐ ή διδακτορική διατριβή τον κι οί μαθητές άπορούσαν πώς προ- 
φθαίνει καί δουλεύει τόσες πολλές ώρες, καί γράφει καί βιβλία γιά 
τήν ποινή τής τύφλωσης στό Βυζάντιο...2

Τό συγγραφικό έργο του Όδυσσέα Λαμψίδη είναι μεγάλο σέ έκταση 
καί σημαντικότητα. Δέν έχει νόημα νά άπαριθμήσω έδώ τούς τίτλους των 
δημοσιευμάτων του πού υπερβαίνουν τά διακόσια. Θά σταθώ στά πλέον 
ουσιώδη. Φοβάμαι, ωστόσο, μήπως ό λόγος μου άποδειχθή ελάττων τής 
ύποθέσεως, ό δέ πόθος μου μείζων τού παρόντος εγχειρήματος.

Ή βιβλιογραφία τού Χρ. Μυρίδη («Συμβολή εις τήν βιβλιογραφίαν τού 
Πόντου», ΑΠ 10, 1941) καί αυτή, πού ό μεγάλος Ρώσος βυζαντινολόγος Α. 
Vasiliev («The Empire of Trebizond in History and Literature», Byz 15 
[1940-41] 316-317) συνέταξε πριν άπό εξήντα περίπου χρόνια γιά τήν ιστο
ρία τού ελληνικού Πόντου, χρησιμέυσαν ώς οδηγός σέ όσους μελετητές 
καταπιάνονταν μέ τήν προσπάθεια συγγραφής μιας νεότερης, πληρέστερης 
καί έγκυρότερης, μερικής ή συνολικής, ιστορίας τών Μεγάλων Κομνηνών 
καί τού κράτους τής Τραπεζούντας. Όμως δέν είχαν προηγηθεΐ συστημα
τικές έρευνες γιά νά προετοιμάσουν τό έδαφος γιά ένα τέτοιο έγχείρημα. 
Οί πηγές γιά τήν ιστορική αύτή περίοδο ήταν δύσχρηστες, δυσπρόσιτες ή 
καί δημοσιευμένες κατά τρόπο πού δέν άνταποκρινόταν στις άπαιτήσεις 
τής σύγχρονης φιλολογικής έπιστήμης, όπως ό ίδιος τό διατύπωσε σέ άνα- 
κοίνωσή του τό 1961 στό 12ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών 
(«Où en sommes-nous de Thistoire des Grands Comnènes») [A.I, 1964]. Ό 
Όδυσσέας Λαμψίδης μέ τό έργο του - σήμερα μπορούμε νά τό πούμε -

2. Τιμητική εκδήλωση (12.5.1988) για τον Όδυσσέα Λαμψίδη, έκδοση Συλλόγου 
Ποντίων «Άργοναΰται-Κομνηνοί», ’Αθήνα 1988, σ. 15.
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κάλυψε σέ ένα μεγάλο ποσοστό το κενό αυτό έκδίδοντας καί σχολιάζοντας 
τις βασικότερες πηγές γιά τήν ιστορία τοΰ κράτους της Τραπεζούντας. 
Πριν άπ’ όλα, μέ βάση τό μοναδικό κώδικα δημοσίευσε σέ κριτική έκδοση 
καί σχολίασε [Α.ΙΙ, 1958, 128σ.] τό Χρονικό τοϋ πρωτοσεβαστοϋ καί πρω
τονοτάριου Μιχαήλ τοΰ Πανάρετου (Περί τών τής Τραπεζοϋντος βασιλέ
ων, των μεγάλων Κομνηνών, όπως καί πότε καί πόσον έκαστος εβασίλευ- 
σεν), πού άποτελεϊ μέχρι καί σήμερα τήν κυριότερη διασωζόμενη πηγή γιά 
τήν ιστορία τοϋ κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών.

Άπό τό χρονικό τούτο ας μου έπιτραπεί να άναγνώσω λίγες σειρές, 
στις όποιες ό χρονογράφος μνημονεύει τήν επίσκεψη τοΰ ’Αλεξίου Γ' στή 
μονή τής Παναγίας τής Σουμελάς τό Μάιο τοΰ 1361 καί μετά δύο έτη, τό 
1363, τήν επίσκεψή του στήν Κωνσταντινούπολη, μέ μέλη Τραπεζου- 
ντιακής αποστολής, προκειμένου νά συνάψουν μεταξύ τών βασιλευόντων 
οίκων, τών Κομνηνών καί τών Παλαιολόγων, επικείμενες αγχιστείες :

(73,7-13) Μηνί Μαΐφ ε', ημέρά δ', ίνδικτιώνος ιό', τοϋ ςωξθ' έτους, 
ώρρ ε!, εγένετο εκλειψις ήλιον, οϊα οϋκ εγενετο εν τή καθ’ ημάς γενεά, 
ώστε εφάνησαν καί αστέρες εν τφ ούρανφ, καί έκράτησεν ώραν α! 
ήμίσειαν. Ό δέ βασιλεύς κϋρ ’Αλέξιος καί ή μήτηρ αυτόν, ή κυρά 
Ειρήνη, καί τινες τών άρχόντων, κάγώ συν αντοίς, εύρέθημεν κατά 
σνγκαιρίαν εν τή κατά τήν Ματζούκαν μονή τής Σουμελάς, ποιήσα- 
ντες δεήσεις πολλάς καί παρακλήσεις.
(74,24-75,7) Μηνί Απριλίφ, ίνδικτιώνος α’, τοϋ ςωοα' έτους, άπήλ- 
θαμεν μετά τοϋ βασιλικού κατέργου εις τήν μεγάλην Πόλιν, ö τε 
μέγας λογοθέτης κϋρ Γεώργιος ό Σχολάρις καί ό πρωτοσεβαστός καί 
πρωτονοτάρις Μιχαήλ ό Πανάρετος, ό ταϋτα γράφων, καί προσεκυ- 
νήσαμεν προσκυνήσεις φοβερός· εΐδαμεν καί τόν βασιλέα κϋρ’Ιωάν- 
νην τόν Παλαιολόγον καί τόν βασιλέα κϋρ Ίωάσαφ μοναχόν τόν 
Καντακονζηνόν, τόν πατριάρχην κϋρ Κάλλιστον καί τάς δέσποινας 
καί τούς υιούς τοϋ βασιλέως καί αύτόν δή τόν καπετάνον καί ποτε- 
στάτην τών εν τφ Γαλατά Γενονϊτών Λεονάρδο Τεμουντάτο δτε έποι- 
ήσαμεν τήν συμφωνίαν τής συμπεθερείας, ϊνα λάβη ό τοϋ βασιλέως 
τοϋ Παλαιολόγον ό υιός τήν θυγατέρα τοϋ βασιλέως τής Τραπε- 
ζοϋντος κϋρ Αλεξίου τοϋ μεγάλου Κομνηνοϋ, καί ήλθαμεν μηνί 7ου- 
νίφ ε'· τφ αύτφ ςωοα' ετει, μηνί Αύγούστφ ιε', νά εσμιχθώμεν τόν 
αύτοϋ γαμπρόν τόν Χουτλονπέκην, τόν υιόν τοϋ Τουραλή, αλλά μή 
εσμιχθέντες διά τόν έπεισπεσόντα τοίς Τονρκοις αίφνίδιον θάνατον, 
μεθ’ ήμέρας κζ' πάλιν έστράφημεν έν Τραπεζοϋντι.
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Έπί σειρά ετών ό τιμώμενος σήμερα καταπιάστηκε μέ εκδόσεις κειμέ
νων πού είχαν ώς επίκεντρο τον Πόντο. Ταυτόχρονα έξέδωσε καί σχολία
σε πολλούς βυζαντινούς σγγραφεις. Άπό τα σχετικά μέ τόν Πόντο δημοσι- 
εύματά του θά ξεχωρίσω τό βιβλίο του για τό Βίο καί τά Έργα τού 
Άνδρέα Λιβαδηνοΰ [Α.ΙΙ, 1975, 309σ.] καθώς καί τις εκδόσεις έργων γνω
στών λογίων : Τωάννου Εύγενικοϋ Έκφρασις Τραπεζοϋντος [Α.Ι, 1955], 
Βησσαρίωνος «εις Τραπεζοϋντα» [Α.Ι, 1984] κ.ά. Ή έκδοση τών έργων 
τού Άνδρέα Λιβαδηνοΰ, άπό τόν ελληνικό κώδικα 525 τής Κρατικής 
Βιβλιοθήκης του Μονάχου, αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για 
τήν Ιστορία τής αύτοκρατορίας τής Τραπεζούντας μέ βάση τις αύτοβιο- 
γραφικές καταγραφές τού ίδιου τού Λιβαδηνοΰ στήν Περιηγητική ιστορία 
του. Άπό αυτήν άντλώ ένα χαρακτηριστικό χωρίο, στό όποιο περιγράφο- 
νται οί πρώτες του εντυπώσεις μετά τήν άφιξή του στήν πόλη τής Τραπε
ζούντας. Ή γεωγραφική θέση τής πόλης φαίνεται νά τόν κατέπληξε μέ τό 
έπιβλητικό τείχος πού τήν περιέζωνε κατά μήκος τής θάλασσας, μέ τό 
φυσικό της πλοΰτο καί τή βλάστηση, αλλά καί μέ τήν έμπορική κίνηση πού 
αντίκρισε, όταν άποβιβάσθηκε άπό τό καράβι πού τόν έφερε εκεί :

(61,12-27) Καί ή πόλις θέσεως ετι χρηστής· αϋτη γάρ τών προς έω 
ήλίφ πόλις μάλ ’ άνίσχοντι Κολχική τών προποντιδών άμείνων, 
περιωνύμου τε κλήσεως άνωθεν εύμοιροϋσα πολλής ώς θέσεως εΰ 
έχουσά τε καί οψεως καί τών ές χρείαν πάντων άνθρώποις άμα καί 
κτήνεσι δαψιλής χορηγός εσάπαν τνγχάνονσα, ότι καί ήπειρώταις 
μέν ώς χαλκέσι τοϊς τείχεσιν άδρότατον δέος ποιείται καί θέσει 
τόπου καί εϋρόοις δηλονότι τάφροις καί ταίς άλλαις έπάλξεσι, τοϊς 
δέ γε αϋτόχθοσι καί έπήλυσι καί τοϊς έμπόροις ευχερή δαψιλεύει τά 
ώνια ευκρασίας άέρων μετέχουσα καί ήδέων ναμάτων κρουνηδόν 
ποταμούς διπλή πελαγίζουσα. Τις ούκ οΐδε τούς Διονύσους ταύτης 
καί τά τούτων ήδύτατα νάματα καί τών ύδάτων τά διειδέστατα ; δθεν 
καί βρύει μέν πόαν ό χώρος παντοίαν, κομμ δέ μυρίοις εύανθέσι τοϊς 
άνθεσι καί καρποϊς έπιβρίθει καί ταϊς εναλλαγαϊς τών άνθέων 
δαψιλώς ('»ραΐζεται, εϊτα καί παρ ’ ήόσιν ύπτίαις μάλα στεφανοϋται 
ψαμμώδεσι.

Παράλληλα μέ τήν έκδοση πηγών τής θύραθεν γραμματείας, ô Όδυσ- 
σέας Λαμψίδης θεώρησε - καί πολύ δικαιολογημένα - ότι πολύτιμες πλη
ροφορίες γιά τήν ιστορία τοΰ Πόντου μπορούσαν νά αντληθούν καί άπό 
αγιολογικά κείμενα. Συνακόλουθα, έξέδωσε καί σχολίασε μιά σειρά άπό
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άνέκδοτα κείμενα, όπως : Τό μαρτύρων τον άγιου Ευγενίου Τραπε- 
ζοϋντος [Α.Ι, 1953, Α.ΙΙ, 1984, 164σ.], «Μία παραλλαγή τής βιογραφίας 
άγιου ’Αθανασίου του ’Αθωνίτου» [Α.Ι, 1974], Ό έκ Πόντου "Οσιος Νίκων 
ό Μετανοείτε [Α.ΙΙ, 1982, 520σ.] κ.ά. Σ’ αυτά τα δημοσιεύματα θά μπο
ρούσε κανείς να προσθέσει ειδικές μελέτες, όπως «Ό “είς Τραπεζοΰντα” 
λόγος τού Βησσαρίωνος» (κριτική έκδοσις) [Α.Ι, 1984], «Ό καταληκτή- 
ριος ρυθμός των προτάσεων είς το έγκώμιον Τραπεζοΰντος τού Βησσα
ρίωνος» [Α.Ι, 1983],

Σημαντική είναι ή ερευνά του γιά τό βίο των Ιδρυτών τής μονής Σου
μελά. Έγραψε γι’ αυτό τό θέμα πολλές μελέτες [Α.Ι, 1956, 1966, 1968, 
1976, 1985, 1986, 1987], Σέ μία μάλιστα, δημοσιευμένη στο ειδικό άγιολο- 
γικό περιοδικό Analecta Bollandiana («Die von Akakios Sabbaites er
dichtete Biographie der Gründer des Klosters Panajia Soumela») [A.I, 1986] 
συνόψισε τό πόρισμα τής ερευνάς του : Τά ονόματα τών μοναχών-ίδρυτών 
τής μονής όπως καί τά διάφορα έπεισόδια τής πολιτείας τους είναι είτε 
καρποί τής εύρηματικότητας τού βιογράφου ’Ακακίου τού Σαββαΐτου είτε 
δάνεια άπό κείμενα τού βυζαντινού άγιολογίου. Ό Ιδιος ό ’Ακάκιος, πού 
γνώριζε τήν εντόπια παραγωγή γιά τούς άγιους ιδρυτές τής μονής Σου
μελά, μέ άφελή ειλικρίνεια όμολογει καί γράφει στήν άρχή τού βίου :

(φ. 423α) Πολλάκις αίτηθείς υπό τινων αδελφών... άναπτύξαι με 
βουλομένων... τήν τών άγίων πατέρων δνοϊν άνωνύμων, τών κειμέ
νων ένθεν τον πανιέρον βήματος τοϋ ναόν... Θεοτόκου, τοϋ ιδρυμέ
νου εν τφ δρει...
(φ. 423β) "Έχει δε τό όρος... κλήσιν... τον Μελά...
(φ. 424α) ...καί ύπομνήσαι τοίςβιάσασιν όπως γνώσιν οί εντνγχάνο- 
ντες ότι τής υπέρ εμέ εγχειρήσεως είσίν ταντα... είδώς ότι μεγάλης 
είναι τούτο διανοίας καί θείφ πνενματι πεφωτισμένης τον τοσούτοις 
χρόνοις σεσιγημένοις, νϋν δε εν τοίς τελευταίοις ποιήσασθαι τήν εξή- 
γησιν καί μήτε τοντοις έπωνυμίαις προσήν μήτε παλαιοϊς διπτύχοις 
εναποτιθεμένοις τά παρ ’ αυτών, πώς αν τις τοντφ τολμηρώς δειχθή- 
σεται προφητικού μέν αμέτοχος ών πνεύματος, έγχειρείν έκείνοις ών 
οϋτω ούτε άρχήν ούτε τέλος τεθειμένων... Αλλ’ επειδή ή ύπακοή 
υπέρ θυσίαν άγαθήν...
(φ. 424β) τό κατά δύναμιν άκριβώσαντες ώδέπον διαχαράξωμεν...

Ό Όδυσσέας Λαμψίδης εγραψε επίσης συνθετικές μελέτες γιά τήν ιστο
ρία τού κράτους τών Μεγάλων Κομνηνών («’Απόψεις επί τού κράτους

2
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των Μεγάλων Κομνηνών») [Α.Ι, 1961], γιά τήν εμπορική σημασία τής 
Τραπεζούντας [Α.ΙΙ, 1963, 42σ.]. ’Ακόμα διερεύνησε ειδικά θέματα, όπως 
τή σημασία του όνόματος-τίτλου «Μέγας Κομνηνός» [Α.Ι, 1967], τήν 
πολιτική διαμάχη πού ένέσκηψε ανάμεσα στήν αυτοκρατορία τής Νίκαιας 
καί τού κράτους των Μεγάλων Κομνηνών μετά τήν άλωση τής Βασιλεύου
σας πόλης τό 1204 [Α.Ι, 1976], τις συνθήκες ύπό τις όποιες ή Τραπεζούντα 
καταλήφθηκε άπό τούς Τούρκους τό 1461 [Α.Ι, 1952], πώς τό Βυζαντινό 
κράτος είδε τό κράτος τών Μεγάλων Κομνηνών [Α.Ι, 1990-91] κ.ά. παρεμ
φερή.

Στις έρευνες τού Όδυσσέα Λαμψίδη στηρίζονται σήμερα νεότεροι 
μελετητές, όπως ό Émile Janssens (Trébizonde en Colchide, 1969), ó A. 
Bryer στις πολυπληθείς μελέτες του γιά τον ποντιακό χώρο καθώς καί ό 
S. Ρ. Karpov στις μελέτες του μετά τό 1976 (βλ. τό πρόσφατο βιβλίο S. Ρ. 
Karpov, L’impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma (1204-1461), 
Roma 1986).

Ό Όδυσσέας Λαμψίδης, στά εξήντα καί περισσότερα χρόνια τής επι
στημονικής του έρευνας καί μελέτης τού βυζαντινού κόσμου, μελέτησε καί 
δημοσίευσε σέ πάρα πολλά άρθρα συγγράφεις καί έργα τής βυζαντινής 
γραμματείας. Άς μού έπιτραπεΐ να αναφέρω μόνο μερικά : Σχολίασε τόν 
ώς Δελφικόν φερόμενον χρησμόν προς τόν αύτοκράτορα Ίουλιανό [Β.Ι, 
1957]· διερεύνησε τήν “ακουστική” μετρική τού δεκαπεντασυλλάβου καί 
τού ιαμβικού τριμέτρου [Β.Ι, 1967, 1971, 1972]· έξέδωσε ανέκδοτα κείμενα 
γιά τόν άγιο ’Ιωάννη τόν Καλυβίτη [Β.Ι, 1964, 1966], άνέκδοτα ύμνογρα- 
φικά έργα Ίωάννου Εύγενικοΰ [Β.Ι, 1964], άνέκδοτες ψυχωφελείς διηγή
σεις [Β.Ι, 1968]· δημοσίευσε σχόλιο στό βίο τού άγιου Θεοκλήτου [Β.Ι, 
1990]· κατέγραψε άπό Σαμιακό κώδικα τις αναγνώσεις πού περιέχονται 
στά αύτοκρατορικά έγγραφα γιά τή Νέα Μονή Χίου [Β.Ι, 1964]· σχολίασε 
καί πάλι τό επώνυμο Άκομινάτος [Β.Ι, 1971]· παρουσίασε παραστάσεις 
άρχαίων φιλοσόφων σέ ναούς [Β.Ι, 1973]· έξέδωσε άνέκδοτα βυζαντινά 
κείμενα τής θύραθεν γραμματείας (Μ. Φιλή [Β.Ι, 1973], βυζαντινά σχημα
τικά ποιήματα μέ ύφαντούς στίχους [Β.Ι, 1982])· έγραψε γιά τήν έκφραση 
γνώμης στό Βυζάντιο [Β.Ι, 1993]· γιά τά χφφ τής Σάμου [Β.Ι, I960]· γιά 
ένα χφ τής "Ανδρου [Β.Ι, 1989]· γιά τά χφφ τής Χρονικής Σύνοψης τού 
Κωνσταντίνου Μανασσή [Β.Ι, 1959-1992 καί Β.ΙΙ, 1996, σσ. LXXVI- 
XCVIII] κ.α. ’Αξιοσημείωτο, τέλος, είναι τό μελέτημα γιά τό Γεώργιο 
Παλαιολόγο τό μεγάλο έταιρειάρχη [Β.Ι, 1970], όπου παρουσιάζεται ό 
άγνωστος βυζαντινός συγγραφέας δύο μονωδιών καί ενός επιγράμματος 
γιά τή μούσα Καλλιόπη, ό Λέων Μέγιστος [Β.Ι, 1997],
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'Υπό τήν Ιδιότητα του διευθυντή καί έκδοτη του περιοδικού ΆρχεΙον 
Πόντον έπιμελήθηκε επίσης τήν έκδοση τών πρακτικών τού Συμποσίου 
Βυζαντινών Σπουδών γιά τή Μαύρη Θάλασσα, πού πραγματοποιήθηκε 
στο Πανεπιστήμιο τού Μπίρμινγχαμ τό 1979 (ΑΠ 35, 1979).

Έπί σειρά ετών ό Όδυσσέας Λαμψίδης ασχολήθηκε συστηματικά καί 
μέ κείμενα τών βυζαντινών χρονογράφων. Μνημονεύσαμε τό άρθρο του 
γιά τον ’Ιωάννη Ζωναρά, τό χρονογράφο τού 12ου αί., πού άντλησε υλικό 
άπό τή χρονογραφία τον ύπάτον τών φιλοσόφων καί πολνίστορος 
Μιχαήλ Ψελλοϋ. Τό άρθρο, επαυξημένο καί μέ εισαγωγή, δημοσιεύθηκε 
καίαύτοτελώς [Β.ΙΙ, 1951, 36σ.].

Ή άσχολία του μέ τούς βυζαντινούς ιστορικούς καί χρονογράφους 
συγγραφείς πολλές φορές τον οδήγησε στό πρόβλημα τής ’Ανώνυμης 
Βυζαντινής Χρονογραφίας, όπως τό σημειώνει τελευταία στήν κριτική 
έκδοση τής Χρονικής Σύνοψης τού Κωνσταντίνου Μανασσή (Εισαγωγή, 
σ. XLVI). Σέ χφ τής ΑΒΧ πού βρήκε παρεμβάλλονται στό κείμενο αυτού
σιοι στίχοι τής ΧΣ [Β.Ι, 1985], γεγονός πού φανερώνει ότι ή ΑΒΧ χρησι
μοποίησε τή ΧΣ καί όχι ή ΧΣ τήν ΑΒΧ στήν παραλλαγή της έως τά χρόνια 
τού Κ. Μανασσή. Βέβαια δέν έδωσε άπάντηση στό πρόβλημα καθ’ εαυτό 
τής ΑΒΧ, άλλά μέ τις μελέτες του [Β.Ι, 1982, 1985] κατευθύνει κατά τή 
δική του άντίληψη τήν έρευνα προς μία διερεύνηση όλων τών χφφ πού 
περιέχουν άποσπάσματα ή μεγαλύτερα τμήματα τής ΑΒΧ, καί προς τή 
γενεαλογία τών χφφ πού τά περιέχουν καί προς τά περιλαμβανόμενα κεί
μενα. Δίνει μάλιστα καί παραδείγματα άπό χφφ, όπου είναι καταγραμμέ
να μεγάλα τμήματα τής ΑΒΧ.

Τά τελευταία χρόνια δημοσίευσε στή σειρά CFHB δύο μεγάλες, σέ 
σημασία καί όγκο, κριτικές εκδόσεις : τή Χρονική Ιστορία Έφραίμ τού 
Αίνίου [Β.ΙΙ, 1990, LX+4560.] καί τή Σύνοψη Χρονική τού Κωνσταντίνου 
Μανασσή [Β.ΙΙ, 1996, CLIX+358 καί 172σ.]. Πριν προβεΐ στήν έκδοση τών 
δύο αυτών έργων έγραψε σειρά άρθρων γύρω άπό τούς κώδικες, τή χειρό- 
γραφή τους παράδοση, τις πηγές τών χρονογράφων κ. ά. (βλ. Beiträge zum 
byzantinischen Chronisten Ephraem und zu seiner Chronik [B.II, 1972, 
238σ.], «Classicisme et tendances populaires dans la Chronique d’Ephraem» 
[B.I, 1977], Δημοσιεύματα περί τήν Χρονικήν Σύνοψιν Κωνσταντίνον τον 
Μανασσή [Β.ΙΙ, 1980, 473σ.]. Μετά τό 1980 δημοσίευσε σέ πολλά άρθρα 
[Β.Ι, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1988, 1992, 1995] τά άποτελέσματα τής 
έρευνάς του γιά τήν προπαρασκευή τής κριτικής έκδοσης τής Χρονικής 
Σύνοψης. Εργάστηκε, όπως ό ίδιος σημειώνει στον Πρόλογο τού βιβλίου 
του, περισσότερα άπό σαράντα χρόνια, άπό τά όποια τά τελευταία δέκα-
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πέντε άφιερώθηκαν στή νέα κριτική έκδοση πού μάς έδωσε. Ό μεγάλος 
αριθμός των χφφ (105) πού παραδίδουν τή Χρονική Σύνοψη δυσχέραινε 
τρομερά τήν κριτική επεξεργάσία τού κειμένου. Ή διαδικασία τής άντι- 
βολής των χφφ καί τού όβελισμοΰ των υποδεέστερων γραφών άπό τήν 
κριτική έκδοση απαιτούσε χρόνο, υπομονή καί έπιμονή. Τούτο τό μαρτυ
ρεί, άλλωστε, τό κριτικό ύπόμνημα καί τό ύπόμνημα πηγών τής νέας έκδο
σης.

Μέ βάση τή χειρόγραφη παράδοση ό Όδυσσέας Λαμψίδης έξέδωσε καί 
τό πλήρες κείμενο ενός γνωστού ρητορικού έργου τού Κ. Μανασσή 
(Έκφρασις γης) [Β.Ι, 1991], άπό τό όποιο ένα μεγάλο απόσπασμα ήταν 
άνεύρετο μέχρι τήν έκδοσή του.

Ώς ακροτελεύτιο στήν επιστημονική έρευνά του αναφέρω ότι ό Όδυσ
σέας Λαμψίδης ήταν συνεργάτης τού κωδικολογικοΰ περιοδικού Scripto
rium (γιά τή βιβλιογραφία δημοσιευμάτων ελληνικών περιοδικών έκδό- 
σεων σχετιζομένων μέ τήν κωδικολογία) άπό τό 1958 έως τό 1980 [βλ. Ε. 
στό τέλος], καί συνεργάτης (γιά βυζαντινά καί ποντιακά λήμματα) στήν 
εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς 1960-1967 [Δ].

Άπό τις πολυάριθμες παρουσιάσεις βιβλίων καί βιβλιοκρισίες πού 
δημοσίευσε στό Άρχεΐον Πόντου καί σέ άλλα περιοδικά αναφέρω : Φ. Κου- 
κουλέ, Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός [Γ, 1950], Fr. Masai, Pléthon et le 
Platonisme de Mistra [Γ, 1956], M. Richard, Répertoire [Γ, 1958], Fr. Halkin, 
Bibliotheca Hagiographica Graeca [Γ, 1958], Paul Moraux, «Manuscrits de 
Trébizonde» [Γ, 1966], D. Talbot Rice, The Church of Haghia Sophia at 
Trebizond [Γ, 1968], Peter Schreiner, «Studien zu den Βραχέα Χρονικά» [Γ, 
1968], Émile Janssens, Trébizonde en Colchide [T, 1970], G. Bratianu, La mer 
Noire [Γ, 1972], Sergej P. Karpov, L’impero di Trebisonda [Γ, 1987], «Eine 
Sprachlehre von der Hohen Pforte» [Γ, 1991], Charles de Scherzer, Σμύρνη 
[Γ, 1995-96].

Γιά τό έργο του ώς εκδότη τού περιοδικού Άρχεΐον Πόντου, τό όποιο 
διηύθυνε άπό τό 1952 έως τό 1991 καί τό άνέδειξε διεθνώς ώς τό εγκυρό
τερο επιστημονικό όργανο στή μελέτη τής ιστορίας καί τού πολιτισμού 
τού ελληνικού Πόντου, γιά τις δραστηριότητές του ώς προέδρου τής Επι
τροπής Ποντιακών Μελετών (άπό τό 1961 έως τό 1990) όπως καί γιά τά 
βιβλία καί τά άρθρα του γύρω άπό τή νεότερη ιστορία τού ΓΙόντου, καί 
ιδίως τού 19ου καί τών άρχών τού αιώνα μας έως καί τόν ξεριζωμό τού 
Ελληνισμού τό 1922, δέ θά κάνω ιδιαίτερο λόγο σεβόμενος τά χρονικά 
περιθώρια τής όμιλίας μου. Ή προσφορά του είναι μεγάλη καί εξίσου 
σημαντική μέ εκείνη τού βυζαντινολόγου ερευνητή. Θά άναφερθώ μόνο
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επιλεκτικά σέ μερικούς τίτλους βιβλίων πού καλύπτουν ένα εύρύ φάσμα 
ενδιαφερόντων : Οί "Ελληνες τού Πόντου υπό τούς Τούρκους (1461-1922). 
Α'. Πολιτική Ιστορία [Α.ΙΙ, 1957, 96σ.]· Γύρω στο Ποντιακό Θέατρο. 
Υπόσταση καί ιστορία του [Α.ΙΙ, 1978, 231σ.]· Μελφδίαι δημωδών (ιαμά
των καί χορών τών Ελλήνων Ποντίων [Α.ΙΙ, 1977, 261σ.]· Κωνσταντίνου 
Θεοτόκη, Ανέκδοτα κείμενα για. τόνΠόντο [Α.ΙΙ, 1996, 123σ.].

’Αξιολογώντας τό έργο τού Όδυσσέα Λαμψίδη ή ’Ακαδημία ’Αθηνών 
το 1979 τού άπένειμε άργυροΰν μετάλλιον για τό έπιστημονικό του έργο 
για τό Βυζάντιο καί γιά τήν ποντιακή περιοχή.

Ό Όδυσσέας Λαμψίδης, τώρα στήν τρίτη ηλικία, συνεχίζει νά εργάζε
ται επιστημονικά καί νά εκπλήσσει μέ τήν εύρηματικότητά του τούς ομοτέ
χνους του. Τό τελευταίο του έργο φέρει τόν τίτλο Συμβολή στή δημογρα
φία τών Ελλήνων τής ενορίας Υπαπαντής τής Τραπεζούντας (1920-1923) 
[Α.ΙΙ, 1997, 251σ.]. Πρόκειται γιά μιά έκδοση τών κατάστιχων τής ενορίας 
Υπαπαντής τής Τραπεζούντας, πού άποτελεΐ καί τήν πρώτη συστηματική 
δημογραφική μελέτη τού τραπεζουντιακοΰ χώρου. Διότι στά κατάστιχα 
τής έκδοσης συμπεριλαμβάνονται μοναδικά δημογραφικά στοιχεία πού 
κατέγραφε ό πατέρας τού τιμωμένου, ό Άχιλλέας Λαμτζίδης, δύο έως 
τρία χρόνια πριν από τήν τραγική άποχώρηση τών Ελλήνων άπό τόν 
Πόντο, ύπό τήν Ιδιότητά του ώς μουχτάρη, δηλαδή άντιπροσώπου τών 
Ελλήνων χριστιανών στήν τουρκική διοίκηση. Τό πώς τά κατάστιχα αύτά 
διασώθηκαν άποτελεΐ, βέβαια, μιά άλλη Ιστορία, άν άναλογιστεί κανείς τις 
συνθήκες υπό τις όποιες έγινε ή έξοδος τού 1922-1923, τό τί πήρε μαζί του 
κανείς, τί άναγκάστηκε νά άφήσει πίσω καί τί διαφύλαξε ώς κόρην οφθαλ
μού. Ή έκδοση τών κατάστιχων παρέχει πολύτιμες πληροφορίες γιά τήν 
κινητή καί άκίνητη περιουσία τών κατοίκων τής ενορίας Υπαπαντής, τά 
επαγγέλματα πού άσκοΰσαν τά μέλη τής ελληνικής κοινότητας καί, 
συνεπώς, τήν οικονομική δυναμικότητα πού άντιπροσώπευαν εκεί στις 
παραμονές τού ξεριζωμού. Ό Όδυσσέας Λαμψίδης ελπίζει σύντομα νά 
ολοκληρώσει μία παρόμοια έρευνα γιά τήν άνθρωπογεωγραφία τού 
Πόντου καί νά φέρει εις πέρας τή συγγραφή μιας ιστορίας τού Πόντου 
κατά τούς νεότερους χρόνους.

Ό τίτλος τού επίτιμου διδάκτορα δίνεται σέ εξαιρετικές περιπτώσεις, σέ 
ένδειξη τιμής καί άναγνώρισης κορυφαίων έπιστημόνων καί γενικότερα 
άνθρώπων τών γραμμάτων καί τού πνεύματος. Ό Όδυσσέας Λαμψίδης 
στις έρευνές του συνεδύασε φιλολογικές καί ιστορικές μεθόδους μέ εξαι
ρετική επιτυχία. Ερεύνησε εκατοντάδες χφφ, έξέδωσε δεκάδες άνέκδοτων
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κειμένων καί άποκατέστησε σέ κριτική έκδοση έργα πού είχαν παλαιότερα 
έκδοθει.

Μέσω των εκδόσεων καί των ερμηνειών τών βυζαντινών κειμένων πού 
πρότεινε, ξεκαθάρισε σημαντικά φιλολογικά καί ιστορικά προβλήματα. 
Πέραν τούτου, συνέγραψε διάφορα έργα πού άναγνωρίστηκαν διεθνώς. 
Στή Byzantinische Zeitschrift, τό γνωστό έγκυρο περιοδικό τού κλάδου 
τών βυζαντινολόγων, καταμέτρησα προχείρως περισσότερες από 160 
βιβλιογραφικές άναφορές, σημειώματα καί σχόλια πάνω στά δημοσιεύμα
τα τού τιμωμένου. Άπονέμοντας τόν τίτλο τού επίτιμου διδάκτορα στον 
Όδυσσέα Λαμψίδη τό Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων τιμά δικαίως τόν βυζα- 
ντινολόγο, τόν ερευνητή τού Ελληνισμού τού Πόντου, τόν κορυφαίο 
άνθρωπο τών γραμμάτων μέ τήν τεράστια επιστημονική καί ερευνητική 
προσφορά.



Ό Όδυσσέας Λαμψίδης μέ τον εισηγητή καθηγητή ’Απόστολο Καρπόζηλο.
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