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ραστάσεις αγίων, όπως αυτές του Αγίου Χριστοφόρου και του Αποστόλου 
Παύλου στον νότιο τοίχο, των Αγίων Βαρβάρας, Μαρίνας και Αναστασίας 
στον δυτικό τοίχο και του Αγίου Γεωργίου και του Ιωάννη του Προδρόμου 
στον βόρειο τοίχο. Σημειώνουμε επίσης την παράσταση του Αγίου Στυ-
λιανού, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αποστόλου Πέτρου στον βόρειο 
τοίχο. Από την εικονογράφηση της στοάς ξεχωρίζουν οι παραστάσεις του 
Ιησού Χριστού και του Αγίου Γεωργίου στη δυτική όψη του δυτικού τοίχου 
και της Φλεγομένης Βάτου, της Αγίας Βαρβάρας, του Ευαγγελιστή Μάρ-
κου και της Δευτέρας Παρουσίας στη βόρεια όψη του βορείου τοίχου.

Στη συνέχεια ο συγγραφέας περιγράφει τη θύρα, το εικονοστάσι και 
τις εικόνες. Η αναφορά του αφορά τη νότια θύρα, που είναι η αρχική θύρα 
του ναού. Αποτελείται από δύο θυρόφυλλα και φέρει γλυπτό διάκοσμο 
στην εξωτερική της πλευρά. Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας (σ. 74-75), 
είναι ένα από τα ελάχιστα δείγματα μεσοβυζαντινών θυρών με γλυπτό 
διάκοσμο που σώζονται στην Κύπρο και βρίσκονται στη θέση τους. Το 
σωζόμενο εικονοστάσι δεν είναι το αρχικό. Τμήματά του χρονολογούνται 
στον ΙΣΤ΄ αιώνα, ενώ το υπόλοιπο είναι της εποχής της Τουρκοκρατίας 
(ΙΗ΄-ΙΘ΄ αιώνας). Οι αρχικές εικόνες διασώζονται και εκτίθενται σήμερα 
στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου, ενώ στη θέση τους έχουν τοποθε-
τηθεί αντίγραφα. Είναι τρεις δεσποτικές εικόνες του τέλους του ΙΓ΄ αιώνα, 
που παριστάνουν τον Ιησού Χριστό, την Παναγία την Οδηγήτρια και τον 
Ιωάννη τον Πρόδρομο. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας του Ιωάννη του Προ-
δρόμου παριστάνεται ο κτίτωρ του ναού Ιωάννης Μουτουλλάς σε στάση 
δέησης.

Την έκδοση συμπληρώνουν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο γλωσσάρι, η βι-
βλιογραφία και τα αρχιτεκτονικά σχέδια του ναού, έργο του αρχιτέκτονα 
Διομήδη Μυριανθέα, όπως και στους περισσότερους οδηγούς της σειράς.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο οδηγός συνοδεύεται 
από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ιδιαίτερα χρήσιμο για τον αναγνώστη 
στη μελέτη του εικονογραφικού προγράμματος του ναού. 

Πρόκειται αναμφίβολα για μια αξιόλογη έκδοση, που εμπλουτίζει τη 
σειρά οδηγών των βυζαντινών μνημείων της Μητρόπολης Μόρφου και 
τη βιβλιογραφία της βυζαντινής Κύπρου γενικότερα. Το γεγονός ότι συν-
εγράφη από έναν ειδικό στον τομέα του επιστήμονα αποτελεί εχέγγυο 
για την ποιότητα του έργου, που απευθύνεται τόσο στους ειδικούς όσο 
και στο ευρύτερο κοινό. Ευελπιστούμε στη συνέχιση της αξιόλογης αυτής 
σειράς, με τη συγγραφή οδηγών και για τα υπόλοιπα βυζαντινά μνημεία 
της Κύπρου.

Σταύρος Γ. Γεωργίου
Λευκωσία
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Ανθούλλης Δημοσθένους, Η Κλειώ σε συνθήκες ασύμμετρης απειλής. 
Ένα επιστημονικό δοκίμιο πάνω στις ανεπάρκειες της νεοσυντηρη-
τικής προσέγγισης της βυζαντινής ιστορίας, Βυζαντινός Δόμος 17-18 
(2009-2010) 235-245.

Στο εν λόγω άρθρο ο συγγραφέας προβαίνει σε οξεία κριτική διαφό-
ρων επιστημονικών συγγραμμάτων Ελλήνων ιστορικών ως προς τον τρό-
πο που χειρίζονται τις πηγές. Δεν θα προβούμε σε αναλυτική εξέταση του 
περιεχομένου του άρθρου αλλά θα σταθούμε απλώς σε ορισμένες χαρα-
κτηριστικές θέσεις του. Ο κ. Δημοσθένους υπεραμύνεται των εργασιών 
της C. Galatariotou για τη δέουσα προσέγγιση των βυζαντινών πηγών με 
βάση την ψυχανάλυση. Η μέχρι τούδε απουσία της ψυχανάλυσης από 
την ελληνική ιστοριογραφία οδηγεί τον κ. Ανθούλλη στην εκτίμηση ότι 
«...ίσως ένα μεγάλο ποσοστό των όσων έχουν γραφτεί για την ιστορία του 
Βυζαντίου ως τώρα είναι μάλλον άκυρα». Δεν μπορεί κανείς να αμφισβη-
τήσει εκ των προτέρων την ενδεχόμενη χρησιμότητα της ψυχανάλυσης 
στην εξέταση των ιστορικών πηγών. Δεν είναι δυνατόν όμως στον διαθέ-
τοντα κοινό νου να δεχθεί ότι είναι δυνατόν να απορριφθεί έστω και μία 
επιστημονική εργασία επειδή γράφηκε χωρίς τη χρήση της.

Πέραν αυτών ο συγγραφέας καταφέρεται και εναντίον της ούτω 
αποκαλουμένης «νεοσυντηρητικής» προσέγγισης και χρησιμοποιεί τα 
εξής βιβλία: Β. Χρηστίδη «The Image of Cyprus in the Arabic Sources», Α. 
Κόλια- Δερμιτζάκη, «Ο βυζαντινός ιερός πολεμος», Κ. Μέντζου-Μεϊμάρη, 
«Βυζαντινή αγιολογική βιογραφία. Η αγιολογική βιογραφία στο Βυζάντιο 
και η σημασία της στην πολιτιστική ιστορία της Ν.Α. Ευρώπης», Φλ. 
Ευαγγελάτου-Νοταρά, «Σημειώματα ελληνικών κωδίκων ως πηγή δια 
την έρευναν του οικονομικού και κοινωνικού βίου του Βυζαντίου από του 
9ου αιώνος μέχρι του έτους 1204», Ν. Γκιολέ, «Η χριστιανική τέχνη στην 
Κύπρο». Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το βιβλίο του Βασίλη Χρηστίδη η φρά-
ση του συγγραφέα «The Cypriots, sharing the same language, religion, art and 
customs with the people of Constantinople, suffered severely during the Arabs raids» 
τον οδηγεί σε πλήρη απαξίωση του βιβλίου. Γράφει μεταξύ άλλων «Χωρίς 
αυτή η αναφορά να αποτελεί ανακρίβεια, τα ιδεολογικά συμφραζόμενα που 
την περιβάλλουν φορτίζουν με στοιχεία προπαγάνδας την όλη προσέγγιση». 
Αδυνατεί όμως να εντοπίσει έστω και ένα από αυτά τα «ιδεολογικά συμ-
φραζόμενα». Περαιτέρω ψέγει τον κ. Χρηστίδη για «έλλειψη κατανόησης 
της εσωτερικότητας των πηγών», χωρίς και πάλι να παρέχει στον αναγνώ-
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στη έστω και ένα παράδειγμα. Άλλωστε με ποια προσόντα (τυπικά και 
ουσιαστικά) θα αποτολμούσε κάτι τέτοιο; Διατείνεται ότι ο κ. Χρηστίδης 
«έχει παραμείνει στη βιβλιογραφία του ’70», πράγμα το οποίο ευκόλως απο-
δεικνύεται αναληθές τόσο από μία απλή ματιά στην παρατιθέμενη βιβλι-
ογραφία όσο και από την πρόσφατη βιβλιογραφία που δίδεται στα άρθρα 
του κ. Χρηστίδη στην “Byzantinische Zeitschrift” του 2010 καθώς και στην 
“Antiquité Tardive” του 2008. Σημειωτέον ότι ο κ. Χρηστίδης, πέραν της ελ-
ληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, αξιοποιεί και τη σύγχρονη αραβική, 
ενώ είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί ισότιμα τόσο τις αραβικές όσο και τις 
βυζαντινές πηγές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλική Ακαδημία απένειμε 
εύφημο μνεία στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού Graeco-arabica (τ. XI, 
Ηράκλειο Κρήτης 2011), το οποίο εκδίδει ο κ. Χρηστίδης ως διευθυντής του 
Ινστιτούτου Ελληνοανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών και είναι αφι-
ερωμένο στην Κρήτη.

Η πολλαπλή ανάγνωση και ο κριτικός έλεγχος των πηγών κάθε άλλο 
παρά έχουν εξαντληθεί, όμως ο συγγραφέας χρησιμοποιεί εσφαλμένα 
και ανακριβή στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει την ανάγκη επαναπρο-
σέγγισης των πηγών, εκτός της κοσμοθεωρητικής του αντίθεσης με κυρί-
αρχες αξίες και πεποιθήσεις της εποχής, την οποία δηλώνει εντούτοις ότι 
επιθυμεί να κατανοήσει εις βάθος. Στο πλαίσιο αυτής της κοσμοθεωρη-
τικής του αντίθεσης χαρακτηρίζει τους Βυζαντινούς «εγκάθειρκτους σε 
προκαταλήψεις» και ούτω καθεξής. Δεν χαρακτηρίζει πάντως με ανάλογο 
τρόπο τους Άραβες, για ευνόητους λόγους. 

Επιπλέον, ο κ. Δημοσθένους στο εν λόγω άρθρο του αναφέρεται απα-
ξιωτικά και στις βυζαντινές πηγές εν γένει. Γράφει μεταξύ άλλων: «Οι 
Βυζαντινοί συγγραφείς κατάφεραν να εξαπατήσουν εύκολα τους ιστορι-
κούς χωρίς ευρύτητα και απροθυμία μέθεξης με τις άλλες ανθρωπιστικές 
επιστήμες, που θα μπορούσαν να τους κάνουν περισσότερο καχύποπτους 
και επιφυλακτικούς». Η κρίση του όμως αυτή ελέγχεται και στο γνωστικό 
πεδίο το οποίο επιλέγει, την ψυχανάλυση. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον κο-
ρυφαίο ψυχαναλυτή Jacques Lacan και το περίφημο έργο του «Le Triomphe 
de la religion» από τις Εκδόσεις Seuil, Παρίσι 2004, η μελέτη του οποίου 
οδηγεί σε διαφορετική “ανάγνωση” των πηγών από αυτή την οποία προ-
κρίνει ο συγγραφέας. Άλλωστε η ψυχανάλυση, αλλά και οποιοδήποτε 
άλλο ερευνητικό μοντέλο, αποτελεί ένα μόνο από τα εργαλεία ερμηνείας 
των γεγονότων. Γι’ αυτό, όταν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να φωτίσει 
ορισμένες πλευρές τους. Η συνολική απαξίωση των πηγών μιας περιόδου 
και όχι ο κριτικός τους έλεγχος δεν συνάδει με τις προϋποθέσεις μιας επι-
στημονικής μελέτης.
              Γιώργος Αθ. Τσούτσος 
     Αθήνα
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