
  

  Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών

   Τόμ. 11 (1995)

  

 

  

  Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική,
οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-
Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική
επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός 

  Οδυσσέας Λαμψίδης   

  doi: 10.12681/deltiokms.62 

 

  

  Copyright © 2015, Οδυσσέας Λαμψίδης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Λαμψίδης Ο. (1995). Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική και πολιτιστική θεώρηση. Μετάφραση-
Εισαγωγή-Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών, 11, 393–402. https://doi.org/10.12681/deltiokms.62

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:50:01



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ 393

μο'ιόη καί κατ’επέκταση τή νεότερη ελληνική γλώσσα, τότε γίνεται φανερό 
ότι τό έργο τοϋ Φώτη Άποστολόπουλου, είκοσι καί περισσότερα χρόνια 
μετά τήν αρχική του σύλληψη, τοποθετείται στήν αιχμή τής σημερινής 
έρευνας.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ. ΑΓΓΕΛΙΔΗ

Charles de Scherzer, Σμύρνη. Γεωγραφική, οικονομική καί πολιτιστική θεώ
ρηση. Μετάφραση - Εισαγωγή - Σχόλια Ξένη Μπαλωτή. Φιλολογική επιμέ
λεια Θεοδόσης Πυλαρινός, Δύο τόμοι: Μέρος Α', Μέρος Η , ’Αθήνα Νεο
ελληνική Ιστορική Βιβλιοθήκη, Τστορητής 1995, σσ. 364 (Α' Μέρος), 252 
(Β' Μέρος)

Σπάνια, όσο είναι δυνατόν να ξέρω καί να θυμηθώ, είναι βιβλία μέ περιε
χόμενο ταξιδιωτικό-περιηγητικό (αν καί τό βιβλίο τού Scherzer δέν ανήκει 
επακριβώς στό είδος αύτό) να έχουν τύχει μιας τέτοιας λαμπρής έμφανί- 
σεως. Ευρηματική είναι ή σύνθεση των εικόνων σέ συνδυασμό μέ χάρτη 
τής περιοχής Μικρός Άσίας-Σμύρνης στά εξώφυλλα τού Α' καί τού Β' 
Μέρους. Καί αυτό είναι μόνο ένα δείγμα τής πλούσιας είκονογραφήσεως 
πού περιέχεται στή δίτομη αυτή έκδοση: 87 εικόνες στό Α' καί 58 στό Β' 
Μέρος. Τό πλούσιο αύτό φωτογραφικό υλικό προέρχεται άπό τό αρχείο 
τού Θ. Πυλαρινοϋ, πού είχε τή φιλολογική επιμέλεια τής έκδόσεως, καί 
τού ’Αγγέλου Δαργέντα. Τό μεγαλύτερο μέρος αποτελούν ταχυδρομικά 
δελτάρια, στά όποια υπήρχε τυπωμένος επεξηγηματικός (τουριστικός) τίτ
λος. "Ενα μικρό μέρος προέρχεται άπό γκραβοΰρες πού δημοσιεύθηκαν 
είτε σέ βιβλία είτε σέ περιοδικά. Τέλος υπάρχουν καί απεικονίσεις άπό έγ
γραφα ιδιωτικά, εταιρειών εμπορικών καί άλλων, ενώ στό Β' Μέρος, στό 
Παράρτημα για τή Λέσβο, απεικονίζονται καί δημοσιεύονται δύο επίσημα 
έγγραφα τής τοπικής εκκλησιαστικής αρχής.

Τό δίτομο αυτό έργο περιλαμβάνει στό Α' Μέρος 17 κεφάλαια (Ε Γε
ωγραφική περιγραφή της περιοχής· Π. Γεαιργία· III. Δημόσια υγιεινή· IV. 
Πολιτική και δικαστική διοίκηση· V. Οικονομικά- VI. Πληθυσμός· VII. 
Κοινωνική πρόνοια· VIII. Παιδεία· IX. Επικοινωνίες· X. Ιστορία του εμ
πορίου· XI. Νομίσματα· XII. Τράπεζες· XIII. Μέτρα και σταθμά· XIV. Τε
λωνεία· XV. Προθεσμίες εξόφλησης εμπορικής πίστης· XVI. Ασφάλειες· 
XVII. Προϊόντα του φυτικού βασιλείου)· στό Β' Μέρος επτά ακόμη κε
φάλαια, πού άναφέρονται καί αυτά στή Σμύρνη καί στήν περιοχή της (I. 
Προϊόντα του ζωικού βασιλείου· II. Τα ορυκτά· III. Τα βιομηχανικά προϊ
όντα· IV. Εισαγωγές· V. Το γενικό εμπόριο· VI. Ναυτιλιακή κίνηση· VII. 
Τιμή ναύλου) καί δύο Παραρτήματα (I. Μελέτη για τις πλημμύρες του πο-
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χαμού Έρμου (Γκεντίζ)· II. Η νήσος Μυτιλήνη). ’Ακόμα περιλαμβάνονται 
μία εισαγωγή τής Ξ. Μπαλωτή στο Α' καί Β' Μέρος (το ίδιο κείμενο καί 
στους δύο τόμους) καθώς καί σχόλια καί σημειώσεις από τήν ίδια, ή 
όποια έπιμελήθηκε καί τή μετάφραση. Φαντάζομαι ότι καί τό Υπόμνημα 
εικόνων καί στους δύο τόμους θά είναι χειρός Ξ. Μπαλωτή, εκτός εάν ό 
Θ. Πυλαρινός, πού έδωσε τό φωτογραφικό υλικό, έγραψε καί τό υπόμνη
μα αυτό. Στό τέλος κάθε τόμου υπάρχουν Πίνακας (κυρίων) ονομάτων, 
Πίνακας πραγμάτων καί όρων καί Πίνακας ξένων ονομάτων καί πραγμά
των (μέσα στον τελευταίο περιλαμβάνονται καί οι τουρκικές λέξεις πού 
μνημονεύονται στό κείμενο). [Θά βοηθούσε τόν ερευνητή αν ήταν ενιαίος 
καί γιά τούς δύο τόμους ό Πίνακας ξένων ονομάτων καί πραγμάτων, ιδι
αιτέρως των τουρκικών λέξεων καί όρων],

Τό κείμενο τού Scherzer ανήκει στά βιβλία πού έγραψαν δυτικοευρω- 
παΐοι ταξιδιώτες καί περιηγητές, ιδίως από τά μέσα τού 18ου αί. καί 
ύστερα, γιά τή Μικρά Άσία, γιά τό οθωμανικό καί τουρκικό κράτος μέ 
όχι πάντοτε μόνο πληροφοριακό σκοπό, άλλα μερικές φορές μέ στόχο πο
λιτικό, κεκαλυμμένο ή καί δυσδιάκριτο. Τά βιβλία αύτά απαντούσαν στό 
επίμονο έρώτημα: Τί μπορούσαν στήν περιοχή αύτή τής Μικρός ’Ασίας να 
συναντήσουν τά δυτικοευρωπαϊκά κράτη; Πώς μπορούσαν νά ώφεληθούν 
άπό τις πολιτικές, οικονομικές, εμπορικές συναλλαγές καί σχέσεις μέ τό 
οθωμανικό τουρκικό κράτος; Ό ίδιος ό συγγραφέας στον Πρόλογο γράφει 
καί καθορίζει επακριβώς τό σκοπό τού βιβλίου του (Μέρος Α', σσ. 37-38): 
«Με τη συμβολή μερικών αρμοδίων προσώπων, ενημερωμένων στα θέματα 
της Σμύρνης, προσπάθησα να παρουσιάσω τη γεωγραφική, οικονομική και 
πολιτιστική κατάσταση της Μικράς Ασίας και να καταστήσω εμφανές το 
ευνοϊκό μέλλον που περιμένει τη δεύτερη μεγάλη πόλη της Οθωμανικής αυ
τοκρατορίας, αρκεί λίγο να πληροφορηθούν οι υπεύθυνοι πώς θα αξιοποιή- 
σουν τους άφθονους πόρους της και θα αντλήσουν πείρα από τα ζωτικά 
στοιχεία που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή επιστήμη, στον πολιτισμό της και 
στις πρωτοβουλίες της». Δέν είναι λοιπόν βιβλίο τουριστικό περιηγητικό.

Ό Scherzer έξαιτίας των ενδιαφερόντων του (βλ. Εισαγωγή, Α' Μέρος, 
σσ. 22-23, καί ιδιαιτέρως τούς τίτλους τών δημοσιευμάτων του) μέ εφόδια 
τις γνώσεις του (ό.π., σσ. 22-24 καί Β' Μέρος, σσ. 21-23, όπου σχηματικά 
παρουσιάζονται ή βιογραφία καί τά έργα του) καί χάρη στή θέση πού κα
τείχε στή Σμύρνη —πρόξενος τής Αυστροουγγαρίας τό 1872— είχε όλες 
τις δυνατότητες νά συλλέξει τό απαραίτητο έγκυρο υλικό γιά νά συνθέ
σει τό βιβλίο αυτό, δηλαδή νά περισυλλέξει στοιχεία καί στατιστικές πού 
τό επίσημο οθωμανικό κράτος χορηγούσε, άλλά καί πού ιδιώτες ξένοι μέ 
πολυποίκιλα ενδιαφέροντα συνέλεγαν καί κατέγραφαν. Τό έργο αυτό ό 
Scherzer τό υλοποίησε μέ άρκετά μεγάλη επιτυχία.

’Έτσι τό κείμενο τού Scherzer ήταν ένας όδηγός γιά τήν Αυστροουγγα
ρία καί γενικότερα γιά τή Δυτική Ευρώπη, κατατοπιστικός, πλήρως ένημε-
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ρωμένος καί έγκυρος. Ύπεδείκνυε στους ενδιαφερομένους —ιδιαίτερα της 
Δυτικής Ευρώπης— για τή Μικρά ’Ασία καί το οθωμανικό κράτος, στις 
ενδεχόμενες εμπορικές, βιομηχανικές καί γενικότερα οικονομικές αναζητή
σεις τους καί σχέσεις τους ειδικότερα στην περιοχή τής Σμύρνης (καί στην 
κοιλάδα τού ποταμού "Ερμου) όπως καί στή νήσο Λέσβο, σέ τί έπρεπε να 
συγκεντρώσουν την προσοχή τους, μέ τί νά απασχοληθούν, πάντοτε προς 
όφελος τους καί προς κερδοφορία τους.

Ό αναγνώστης λοιπόν τής ελληνικής μεταφράσεως δέν πρέπει νά 
προσδοκά ότι στό βιβλίο αυτό θά βρει πληροφορίες πού θά άναφέρονται 
σέ μεγάλο βαθμό καί έκτεταμένα, αν όχι άποκλειστικά, στό ελληνικό στοι
χείο. Καί όμως, ώς γνωστόν, οί "Ελληνες είχαν στα χέρια τους καί κατηύ- 
θυναν μεγάλο τμήμα τής οικονομικής καί έμπορικής ζωής τού οθωμανικού 
κράτους καί κατά συνέπεια καί τής περιοχής τής Σμύρνης.

Ή σχολιάστρια στην Εισαγωγή της (Μέρος Α', σ. 26) ακολουθώντας τό 
κείμενο τού Scherzer περιορίζει «την ελληνική παρουσία και συμβολή στην 
ανάπτυξη» τής κοινωνικής πρόνοιας καί τής παιδείας στήν περιοχή τής 
Σμύρνης, ενώ καταγράφει τή γενικόλογη άποψη για όλόκληρη τή Μικρά 
’Ασία, «που είχε όψη ελληνική, με έντονο το ελληνικό στοιχείο σε όλους 
τους τομείς της δημόσιας, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής». Αυτά πε
ρίπου, άλλα περισσότερο έκτεταμένα, γράφει καί ό Scherzer στό κεφάλαιο 
«Ο πληθυσμός» (Μέρος Α', σσ. 112-116).

’Άλλως ή μνεία τού ελληνικού στοιχείου μέσα στό βιβλίο τού Scherzer 
είναι πολύ περιορισμένη: Άναφέρεται στον πληθυσμό τού Άϊβαλιοΰ, πού 
οί 30.000 κάτοικοί του είναι άποκλειστικά Έλληνες (σ. 45)· στον αγροτικό 
πληθυσμό τής περιοχής Σμύρνης, τό ένα τρίτο τού όποιου είναι "Ελληνες, 
πού «είναι πιο έξυπνοι, πιο δραστήριοι και πιο προκομμένοι από τους 
Τούρκους» (σ. 69)· στα ελληνικά χωριά, πού είναι «πιο καθαρά και καλο- 
χτισμένα απ’αυτά των Τούρκων» (σ. 71)· στήν προσπάθεια Ελλήνων για
τρών για «τη δημιουργία μιας κανονικής υγειονομικής υπηρεσίας» (σ. 87)· 
στή συμμετοχή τού "Ελληνα επισκόπου στό επαρχιακό συμβούλιο τής 
Σμύρνης (σ. 94)· στα ελληνικά ιδρύματα —Νοσοκομείο καί ’Ορφανοτρο
φείο— στή Σμύρνη (σσ. 121-122)· στήν πνευματική ζωή καί στήν παιδεία 
των Ελλήνων στή Σμύρνη (σσ. 139-142) [είναι τό δεύτερο εκτεταμένο κεί
μενο τού Scherzer για τούς "Ελληνες ύστερα άπό αυτό πού έχει γράψει 
για τόν πληθυσμό (σσ. 112-116)]· στά 17 τυπογραφεία, άπό τα όποια τά 
δέκα είναι ελληνικά· στους δέκα εκδοτικούς οίκους, άπό τούς όποιους οί 
πέντε είναι ελληνικοί· στήν ελληνική βιβλιοθήκη θετικών επιστημών στή 
Σμύρνη (σ. 154) (ή Εύαγγελική Σχολή στή βιβλιοθήκη της είχε 35.000 τό
μους καί 180 χειρόγραφα [βλ. Α' Μέρος, σ. 321, σημ. 190· ή σχολιάστρια 
(στή βιβλιογραφία, Μέρος Α', σ. 335) άναφέρει γιά τό θέμα αυτό τό βι
βλίο τού Μ. Παρανίκα, Ιστορία τής Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, ’Αθήνα 
1885, χωρίς νά μνημονεύσει καί τό κάπως πρόσφατο δημοσίευμα τής Ζη



396 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

νοβίας Λιθοξόου-Σαλάτα, Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, 1959)]· στην άτμο- 
πλοϊκή κίνηση στη Σμύρνη, δπου για το έτος 1872 αναγράφονται τρία μό
νο πλοία σέ σύνολο 212 (σ. 171)· σέ τρεις ελληνικές ασφαλιστικές εται
ρείες για θαλάσσια ατυχήματα ανάμεσα σέ έξι μεγάλες ευρωπαϊκές έται- 
ρειες (σ. 211). Ό Scherzer ακόμα (σσ. 229-231) γράφοντας για τό έλαιόλα- 
δο πού παράγεται στίς περιοχές Άϊδινίου, Μυτιλήνης, Άδραμυττίου, Άϊ- 
βαλιοΰ, Βουρλά καί Σάμου —όλες περιοχές τήν έποχή εκείνη μέ πληθυσμό 
ελληνικό σέ μέγιστο ποσοστό—, δέν αναφέρει ρητά πουθενά δτι τό ελλη
νικό στοιχείο εργάζεται για τήν παραγωγή καί εξαγωγή τού ελαιόλαδου. 
’Αντίθετα γιά τα σταφύλια καί τίς σουλτανίνες αναφέρει τούς "Ελληνες πα
ραγωγούς στήν περιοχή Τσεσμέ (σ. 232) («3/4 Έλληνες και 1/4 Τούρκοι»), 
στα Βουρλά μέ τό ίδιο ποσοστό (σ. 234), στήν πόλη Foglieri «(που ο πλη
θυσμός της αποτελείται κυρίως από Έλληνες χριστιανούς)» καί στή Σάμο 
πού «κατοικείται αποκλειστικά από Έλληνες» (σ. 237). Δέν αναφέρει δμως 
τίποτα σχετικό γιά τήν περιοχή Καραμπουρνού (σσ. 234-236), γιά τήν πε
ριοχή τής Σμύρνης (σσ. 236-237) καί γιά τή νήσο Κώ (σ. 238). Δέν αναφέ
ρει ακόμα τούς "Ελληνες γιά τήν παραγωγή τής μαστίχας στή Χίο (σσ. 
254-258), ένώ ώστόσο σημειώνει δτι: «Η μαστίχα έχει καταστεί είδος πρώ
της ανάγκης για τις Ελληνίδες, τις Αρμένισσες και τις Τουρκάλες, που τη 
μασούν με το πρόσχημα ότι καθαρίζει τα δόντια τους καί δυναμώνει τα 
ούλα» (σ. 256). Αύτές είναι —εκτός από δυό-τρεις άλλες τελείως ασήμαν
τες— οί άναφορές στο ελληνικό στοιχείο στα 17 κεφάλαια τού Α' Μέρους.

"Ας μήν άναζητούμε λοιπόν στό κείμενο τού Scherzer ειδήσεις καί πλη
ροφορίες γιά τή ζωή καί τή δράση τού ελληνικού στοιχείου. Είναι μια πα
ρουσίαση τής καταστάσεως δπως δ ίδιος ό Scherzer τήν αντίκρισε στή Μι
κρά ’Ασία, καί ιδίως στήν περιοχή τής Σμύρνης, σέ μια έποχή δπου (μή
πως έγινε τίποτα διαφορετικό στα μετέπειτα χρόνια ή γίνεται σήμερα;) 
αναπτύσσεται στή Δυτική ιδίως Ευρώπη τό ενδιαφέρον καί ή έπιζήτηση 
γιά διείσδυση στό χώρο τού όθωμανικού κράτους καί γιά έκμετάλλευση 
έμπορική, βιομηχανική καί άλλη τής μεγάλης αύτής νέας αγοράς. Είναι 
φυσικό ό Scherzer στήν άντιμετώπιση αυτή τού μικρασιατικού χώρου νά 
βλέπει σχεδόν μόνο τούς Τούρκους καί τό τουρκικό κράτος καί νά μήν 
επεκτείνει τήν ερευνά του καί νά μήν τήν επιμερίζει καί σέ μειονότητες 
πού υπήρχαν μέσα στό κράτος αυτό.

Τήν ίδια άντιμετώπιση προς τό ελληνικό στοιχείο έχει δ συγγραφέας 
καί στό Β' Μέρος, πού περιέχει τά επτά τελευταία κεφάλαια γιά τήν πε
ριοχή τής Σμύρνης. Μιλάει καί γράφει χωρίς νά εξειδικεύει, παρά σπανιό
τατα καί μέ πολύ σύντομες άναφορές, τίς ειδήσεις του γιά τό ελληνικό 
στοιχείο. Τυπικό παράδειγμα τής λήθης αύτής είναι ή αλιεία των σφουγ- 
γαριών ιδίως στά νησιά Σύμη, Ρόδο καί Κάλυμνο, δπου κυρίως έπιτε- 
λειται ή αλιεία αυτή (Β' Μέρος, σσ. 53-59). Ό Scherzer τήν αναφέρει 
χωρίς νά μνημονεύει δτι ό πληθυσμός των νησιών αυτών είναι ελληνικός
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καί ότι οΐ εργαζόμενοι στή σπογγαλιεία είναι "Ελληνες. Σχετικά μέ τούς 
πίνακες αφίξεων καί αναχωρήσεων πλοίων από το λιμάνι τής Σμύρνης τό 
έτος 1879 (σσ. 165-166 τού Β' Μέρους) τονίζουμε τήν καθυστέρηση τότε 
τής μετατροπής του ελληνικού εμπορικού στόλου άπό ιστιοφόρα σε ατμό
πλοια: "Ετσι στις αφίξεις ανάμεσα σέ 562 ιστιοφόρα πλοία 162 ήταν ελλη
νικά, ενώ άπό τά 759 άτμόπλοια ελληνικό ήταν μόνο ένα.

Τίς ίδιες αυτές παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε καί για τό Παράρ
τημα I, τό όποιο είναι σχεδόν αποκλειστικά τεχνικής φύσεως, καί γιά τό 
Παράρτημα II γιά τό νησί τής Μυτιλήνης. Γιά τον πληθυσμό τού νησιού 
γράφει (σ. 196) ότι άπό τούς 100.000 κατοίκους του «οι 80.000 είναι 
Έλληνες και οι 20.000 περίπου Τούρκοι», ενώ στή σ. 199: «Οι Έλληνες 
της Μυτιλήνης, όπως και οπουδήποτε αλλού, γεννιούνται με την αγάπη 
του εμπορίου μέσα τους». Καί πιό κάτω ότι «τουλάχιστον οι 20.000 
[Έλληνες] ασχολούνται με το εμπόριο». Καί γιά τή Μυτιλήνη είναι κατα
νοητό να αποσιωπά ό Scherzer κάθε τόσο τή μνεία τού ελληνικού στοιχεί
ου, αφού ό πληθυσμός της σχεδόν στό σύνολό του είναι ελληνικός. Ώς εκ 
τούτου ίσως περιττεύει νά επαναλαμβάνει κάθε φορά «οί "Ελληνες κά
νουν» ή «είναι». Μνημονεύει όμως τούς "Ελληνες όταν μιλά γιά τον 
κλήρο καί τήν Εκκλησία (σσ. 208-210), γιά τήν παιδεία καί τά σχολεία 
στή Μυτιλήνη (σσ. 214-216).

Στα στοιχεία ταυτότητας τού βιβλίου στό έσώφυλλο τού εξωφύλλου τού 
Α' καί τού Β' Μέρους παρατηρούμε: Ό τίτλος τού πρωτοτύπου γράφεται 
Charles de Scherzer, Smyrne. Είναι ελλιπής (δέν αναγράφεται ό πλήρης τίτ
λος τής γαλλικής έκδόσεως, ή χρονολογία τής έκδόσεως καί τό γεγονός 
ότι πρόκειται γιά δεύτερη έκδοση) γιατί ή παρουσίαση τής ελληνικής με- 
ταφράσεως γίνεται άπό έκδοση γαλλική, πού, όπως φαίνεται άπό τήν 
απεικόνισή της σ. 17, («προμετωπίδα της γαλλικής έκδοσης»), είναι secon
de édition, δευτέρα έκδοση. "Αρα πρώτη έκδοση προύπήρξε στή γαλλική ή 
σέ άλλη γλώσσα- στή γερμανική; Άπό τόν Πρόλογο τού συγγραφέα πού 
γράφεται στή Λιψία τήν 1η ’Ιουλίου 1880 πρέπει νά συμπεράνουμε ότι ή 
έκδοση πραγματοποιήθηκε μετά τό 1880/1881. Ό Scherzer στον Πρόλογο 
τής γαλλικής αύτής (δευτέρας) έκδόσεως δέν αναφέρει έάν τό γαλλικό κεί
μενο πού παρουσιάζει είναι μετάφραση άπό προγενέστερη γερμανική έκδο
ση ή απευθείας σύνθεση σέ γαλλική γλώσσα. Πάντως σέ κανένα σημείο 
τού Προλόγου άλλά καί τού κειμένου —όσο ήταν δυνατόν νά μή διαφύγει 
άπό τήν προσοχή μας— δέ μιλά γιά προγενέστερη έκδοση τού ίδιου κειμέ
νου. "Ομως προύπήρξε τό 1873 στή Βιέννη έκδοση τού βιβλίου αύτοΰ σέ 
γερμανική γλώσσα. Ό τίτλος, μακροσκελής, έχει ώς έξής: Smyrna: Mit 
besonderer Rücksicht auf die geographischen, wirtschaftlichen und intellectuellen 
Verhältnisse von Vorderkleinasien. Im Vereine mit den Herren Ingenieur 
Humann und Kaufmann Stöckel bearbeitet. Mit einer Kulturkarte von Vorder-
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kleinasien, 1 Thermenkarte der Provinz Smyrna, 1 Situationsplane, Profiltafeln 
u. Preisfluctuationstabelle(n). Bearbeitet von Karl v. Scherzer. Wien (Holder) 
1873,273 oo. Ό τίτλος αυτός σέ πολύ λίγα σημεία διαφέρει άπό τό γαλ
λικό τίτλο (βλ. απεικόνιση σ. 17 τού Β' Μέρους).

Τό βιβλίο έχει έντοπισθεΐ άπό όλες τις βιβλιοθήκες τής Γερμανίας στην 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη τού Regensburg.

Τή γερμανική αυτή έκδοση αναφέρει, παρεμπιπτόντως, τό Υπόμνημα 
εικόνων τού Β' Μέρους (σχετικά μέ τήν απεικόνιση τής σελ. 17), όπου 
διαβάζουμε: «Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει και στη γερμανική γλώσσα 
(Wien 1873)». Διερωτάται κανείς γιατί στήν Εισαγωγή, πού έχει γραφεί 
για τό συγγραφέα καί για τό βιβλίο του για τή Σμύρνη, δέν υπάρχει ή 
κατά τή γνώμη μας σημαντική βιβλιογραφική αύτή μνεία, πού άναφέρεται 
ρητά στο Υπόμνημα εικόνων.

Δέν είναι δυνατόν στον βιβλιοκρίνοντα να εκτιμήσει τό ορθό ή όχι τής 
μεταφράσεως τού γαλλικού κειμένου στήν ελληνική, αφού δέ γνωρίζει τήν 
άκριβή χρονολογία έκδόσεως τού κειμένου ούτε, ιδίως, σέ ποια βιβλιοθή
κη, έλληνική ή ξένη, δημόσια ή ιδιωτική, τό άνεΰρε ή μεταφράστρια. Πάν
τως τό βιβλίο αύτό, πού έχει έκδοθεΐ στα 1873 στή Βιέννη στά γερμανικά, 
έχει για ορισμένες σελίδες του ήδη μεταφρασθεΐ στά έλληνικά τό 1873 καί 
έχει δημοσιευθει στον τότε ελληνικό τύπο. Τό γεγονός αύτό: 1) τής γερμα
νικής έκδόσεως τού 1873 ή, ορθότερα, τής δευτέρας έκδόσεως τού γαλλι
κού κειμένου καί 2) τής μνείας σέ ποια βιβλιοθήκη τό ανευρίσκει ό ανα
γνώστης καί ό ερευνητής, έπρεπε για λόγους βιβλιογραφικής ένημερότητας 
να καταγραφεί είτε στά στοιχεία ταυτότητας τού βιβλίου στό έσώφυλλο 
τού εξωφύλλου είτε στον Πρόλογο. Τό 2) γίνεται, ή πρέπει να γίνεται, 
όταν άναφερόμαστε σέ βιβλία δυσεύρετα, είτε παλαιός είτε ακόμη νεότερης 
εποχής.

Τελευταία αναζητώντας μια δημόσια προφορική ή γραπτή (έντυπη) δή
λωση Γερμανού προξένου στή Σμύρνη στά 1873 συναντήσαμε τήν έκδοση 
τού βιβλίου τού Scherzer. Παραθέτουμε απόσπασμα άπό τή μελέτη μας 
«Κωνσταντίνου Θεοτόκη Ανέκδοτα κείμενα για τον Πόντο», ’Αθήνα 1996, 
(ανάτυπο άπό τό περιοδικό «Ο Ξενιτέας», τεύχος 14), σ. 109: «... στην ε
φημερίδα “’Αμάλθεια” δημοσιεύεται σε συνέχειες (28 Ιουνίου 1873, αρ. 
1957, σ. 2, 1 Αυγούστου 1873, αρ. 1958, σ. 3 και ακόμα 3 Σεπτεμβρίου 
1873, αρ. 1968, σ. 2) παρουσίαση βιβλίου με τον τίτλο “Περί Σμύρνης καί 
Μικρασίας έν γένει υπό γεωγραφικήν, οικονομικήν καί διοικητικήν έπο- 
ψιν”, τυπωμένου το 1873, από 273 σελ., σε 8ο σχήμα, με χάρτη της Μι- 
κρασίας και με στατιστικούς πίνακες. Συγγραφέας όμως του βιβλίου ή
ταν... ο πρόξενος της Αυστροουγγαρίας στη Σμύρνη Σχέρτσερ, ο οποίος, 
όταν δημοσιεύονται οι επιφυλλίδες αυτές στην “’Αμάλθεια” δε βρίσκεται 
πια στη Σμύρνη αλλά στη Νότιο Αμερική. Οι επιφυλλίδες βασίζονται σε 
δημοσίευμα της ελληνικής εφημερίδας “Ημέρα” της Τεργέστης».
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Βεβαίως δέν είμαστε κάτοχοι του γερμανικού πρωτοτύπου τού 1873 
για να ελέγξουμε τή μετάφραση στά ελληνικά. Άλλα δέν είναι καί αυτός δ 
σκοπός μας. Καί επειδή δέν έχουμε καί το γαλλικό κείμενο τού Scherzer 
πού είχε στή διάθεσή της ή μεταφράστρια, θά χρησιμοποιήσουμε τήν ελλη
νική μετάφραση τού γερμανικού κειμένου, τήν όποια δημοσίευσε ή «Αμάλ
θεια», για νά διαπιστώσουμε σέ ποια σημεία ή σημερινή ελληνική μετά
φραση τού γαλλικού κειμένου διαφέρει από τήν ελληνική μετάφραση τού 
γερμανικού κειμένου τού 1873. Ταυτόχρονα ό αναγνώστης θά διαπιστώσει 
είκοτολογώντας αν τό γαλλικό κείμενο τού Scherzer διαφέρει άπό τό κεί
μενο τής γερμανικής έκδόσεως. ’Αναμφισβήτητα ό Scherzer στό γαλλικό 
κείμενο προσέθεσε στοιχεία καί πίνακες, πού υπερβαίνουν τή χρονολογία
1872, μέ τήν οποία περάτωνε τή γερμανική έκδοση τού βιβλίου του στα
1873. Παραθέτουμε άπό τήν «’Αμάλθεια», 1η Αύγούστου 1873, άρ. 1958, σ. 
3, στήλη 2:

«Ό διανοητικός βίος των Ελλήνων εν τή Μικρά Άσίμ καί εν ταΐς νή- 
σοις τού Αιγαίου Πελάγους έλαβεν άπό τής άναστάσεως τής Ελλάδος 
όσημέραι αύξουσαν, σχεδόν άπροσδόκητον άνάπτυξιν. Τά γράμματα καί αί 
έπιστήμαι έκαλλιεργοΰντο, είναι αληθές, καί πρότερον μετά ζήλου καί 
άφοσιώσεως έν τοις φυτωρείοις τού ελληνισμού, εν Σμύρνη, Χίω, Κυδωνί- 
αις καί Πάτμω· άλλ’ό,τι τότε έπλήρου μόνον τό πνεύμα εύαρίθμων λογά
δων άνδρών, κατέστη σήμερον κοινόν χρήμα. Ή δύναμις τής έθνικής ιδέ
ας, κινούσα ώς ζωτικόν νεΰρον τόν 'Έλληνα, έγέννησε καί εις αυτά τά 
απώτατα διαμερίσματα τής ’Ανατολής, ατινα μάλιστα συνησθάνοντο οδυ
νηρότατα τόν ζυγόν τής δουλείας, άσβεστον δίψαν προόδου καί παιδείας. 
Σχολεία ανιδρύονται καθ’ έκάστην καί έν πόλεσι καί έν χωρίοις, καί αί 
μικρότατοι δέ κοινότητες είναι πρόθυμοι νά θυσιάσωσι τούς γλισχρούς 
αυτών πόρους ιδίως υπέρ τής έκπαιδεύσεως. Ό ζήλος οΰτος είναι τόσφ 
μάλλον αξιέπαινος, όσψ ούδεμιάς τυγχάνων αρωγής καί ύποστηρίξεως έκ 
μέρους τής κυβερνήσεως, τρέφεται μόνον έκ τής ένεργού συμπάθειας 
αύτών των Ελλήνων».

Παραθέτουμε καί τό άντίστοιχο άπόσπασμα άπό τό Α' Μέρος τού πα- 
ρουσιαζομένου άπό μάς βιβλίου, σ. 139:

«Η πνευματική ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία και στα νησιά του 
Αιγαίου πελάγους δε σταμάτησε να αναπτύσσεται σταδιακά μετά την ανα
γέννηση της Ελλάδας.

Η μελέτη των επιστημών είναι αλήθεια ότι γινόταν πάντοτε με ζήλο 
και αφοσίωση στα φυτώρια του ελληνισμού στη Σμύρνη, στη Χίο, στο Αϊ- 
βαλί και στην Πάτμο. Αλλά μόνο στις μέρες μας η παιδεία που άλλοτε ή
ταν περιορισμένη σε μερικά προνομιούχα κέντρα άρχισε να διαδίδεται στα 
ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Η επίδραση της Μεγάλης Ιδέας που κυριαρχεί 
στο μυαλό των Ελλήνων, γέννησε ένα κίνημα προόδου, που έφτασε μέχρι 
τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ανατολής, όπου, μάλιστα, το τουρ
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κικό καθεστώς ήταν εντελώς ανυπόφορο. Παντού εμφανίστηκαν σχολεία. 
Ακόμα και τα πιο μικρά χωριά έσπευσαν να προσφέρουν τα πενιχρά δη
μοτικά τους εισοδήματα για τη δημόσια εκπαίδευση. Αυτός ο ζήλος είναι 
περισσότερο αξιέπαινος, καθώς προέρχεται μόνον από την πρωτοβουλία 
του ελληνικού πληθυσμού που σ’αυτή την περίπτωση, όπως και σε τόσες 
άλλες, δε βρίσκει καμιά υποστήριξη από την Τουρκική κυβέρνηση».

Οί διαφορές βέβαια είναι αρκετές, όχι όμως ουσιαστικές. Ωστόσο δέ γνω
ρίζουμε εάν ή ελληνική μετάφραση τού 1873 άπέδιδε σωστά τό γερμανικό 
κείμενο τού Scherzen Ό αναγνώστης πάντως έχει τήν ευκαιρία νά συγκρί
νει τά δύο μεταφρασμένα κείμενα ενός μικρού αποσπάσματος καί νά κρί
νει σχετικώς.

Στήν Εισαγωγή τής σχολιάστριας, όπως καί πιό πάνω άναφέραμε, δέ 
μνημονεύεται επακριβώς τό έτος έκδόσεως τού βιβλίου τού Scherzen "Ισως 
εμπορικοί λόγοι απαιτούν τήν παράλειψη αύτή. Για μάς ή ιστορική έρευ
να, πού άσχολεΐται μέ τή Σμύρνη καί τή Μικρά ’Ασία τό 19ο αί., περισ
σότερο θά εκτιμήσει τό κείμενο τού Scherzer όταν γνωρίζει ότι γράφτηκε 
καί έκδόθηκε στά χρόνια 1873-1885. Πάντως ή ίδια άντίληψη πού ή σχο- 
λιάστρια έχει γιά τήν παράλειψη νά μνημονεύσει τή χρονολογία έκδόσεως 
τού βιβλίου στή γαλλική καί γερμανική γλώσσα φαίνεται ότι διακατέχει 
καί εκείνον πού έπιμελήθηκε τήν εικονογράφηση μέ (τίς περισσότερες φο
ρές) επιστολικά ταχυδρομικά δελτάρια. Στο Υπόμνημα εικόνων μερικές 
φορές άναφέρεται ή χρονολογία τού δελταρίου. Θά ήταν όμως απαραίτητο 
στον τυπωμένο υπότιτλο κάθε εικόνας στήν ελληνική μετάφραση νά υπήρ
χε ή χρονολογία, τουλάχιστον περίπου, πρίν ή μετά τό 1900 ή πότε άκρι- 
βέστερα. Γιά τήν εικονογράφηση επιγραμματικά παρατηρούμε:

Στις εικόνες, όπου παρουσιάζονται τύποι χωρικών ή έπαγγελματίες, 
όρθότερο θά ήταν, εφόσον τό βιβλίο άπευθύνεται σέ ελληνικό άναγνω- 
στικό κοινό, νά διευκρινίζεται κάθε φορά (όπως συμβαίνει π.χ. στίς εικό
νες τών σσ. 113, 115, 120, 159) ή έθνικότητα τών προσώπων.

Οί λεζάντες, οί υπότιτλοι, στά φωτοτυπημένα δελτάρια νά άποδίδουν 
όσο τό δυνατόν πληρέστερα τον τίτλο πού είναι τυπωμένος σ’αυτά, είτε 
ως υπότιτλος είτε ως διευκρίνιση μέσα στή φωτογραφία (π.χ. στίς φωτο
γραφίες 17,2· 25,Γ 28,2· 44,2· 46· 49,1,2· 82,1,2 κ.ά. θά έπρεπε νά συμπλη
ρωθεί «Σμύρνη»· στίς φωτογραφίες π.χ. 52,1 «άποψη Άγ. Αίμιλιανοΰ», 
139,1 «Ελληνική Μητρόπολη, Ελληνική Σχολή, Κύρια πρόσοψη τής Σχο
λής» κ.ά.).

Στήν Εισαγωγή καί στά Σχόλια παρατηρούμε τά έξής: Εφόσον τό ενη
μερωτικό αύτό βιβλίο τού Scherzer έχει συγγραφεί λίγο πρίν άπό τό 1873 
(ή γερμανική έκδοση) ως τό 1880 (τότε ό Scherzer γράφει τόν Πρόλογο 
τού γαλλικού κειμένου) σκόπιμο γιά τή σχολιάστρια αλλά καί αίτημα γε
νικά τού άναγνώστη, καί ειδικά τού έρευνητή-άναγνώστη, θά ήταν ή μνη-
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μόνευση: 1) από πού ακριβώς ό Scherzer άρύεται τις πληροφορίες του, 2) 
έάν οί πηγές του είναι αξιόπιστες, 3) καί εάν οί πηγές αυτές τεκμηριώνον
ται για τήν αξιοπιστία τους καί άπό άλλες παράλληλες έντυπες (σέ βι
βλία, περιοδικά η εφημερίδες) ή ακόμα καί ανέκδοτες χειρόγραφες μαρτυ
ρίες. Στο πρώτο αίτημα άπαντά ό ίδιος ό Scherzer όταν ονομάζει στον 
Πρόλογο της γαλλικής έκδόσεως (Μέρος Α', σ. 38) τούς συνεργάτες, οί 
όποιοι τόν βοήθησαν, καί ιδιαίτερα γιά τήν παιδεία καί τήν πνευματική 
κίνηση τών Ελλήνων τής περιοχής Σμύρνης, τόν W. Fürst (δυστυχώς δέν 
κατορθώσαμε να εντοπίσουμε βιβλίο τού W. Fürst τής εποχής εκείνης ούτε 
καί νά άνεύρουμε στοιχεία ταυτότητάς του).

Γιά τήν αξιοπιστία τών πηγών τού Scherzer ή μεταφράστρια-σχολιά- 
στρια θά έπρεπε σέ πάρα πολλές περιπτώσεις νά χρησιμοποιήσει περισσό
τερο έξειδικευμένη τεκμηρίωση. Άρα νά καταγράψει στά σχόλιά της, όπου 
δέ σημειώνεται, βιβλιογραφία, καί άκόμα νά άναγράψει πλουσιότερη έξει- 
δικευμένη βιβλιογραφία στις περιπτώσεις όπου παραπέμπει σέ δημοσιεύ
ματα καί βιβλία πού δέν μπορούν νά Ικανοποιούν τις προσδοκίες τού 
άναγνώστη-έρευνητή. Άκόμα νά παραθέσει σέ κάθε περίπτωση, αν είναι 
εφικτό, πηγές σύγχρονες κατά τό δυνατόν ή λίγο αρχαιότερες ή νεότερες 
άπό τή συγγραφή καί έκδοση τού βιβλίου. Τότε θά μπορούσε ό άναγνώ- 
στης καί έρευνητής νά εκτιμήσει έπακριβώς καί σωστά τήν άξιοπιστία τών 
λεγομένων τού Scherzer. Νομίζουμε ότι είναι ένα κενό στον πλούσιο αλλά 
όχι πάντοτε τεκμηριωμένο σχολιασμό τού βιβλίου: ’Έτσι δέ μνημονεύει 
αρκετά τις έπιμέρους συμβολές τής ελληνικής Ιδίως ή ξένης βιβλιογραφίας 
γιά τήν ιστορία, τήν κατάσταση καί τή ζωή τής περιοχής τής Σμύρνης, αλ
λά καί τής Μυτιλήνης στά τελευταία 70 χρόνια ως τό 1922· έτσι τόσο γιά 
τήν άρχαία όσο καί γιά τή μεσαιωνική βυζαντινή καί οθωμανική περίοδο 
ό Έλληνας άναγνώστης, καί γενικότερα ό έρευνητής, θά είχε αύτήν τήν 
απαίτηση. ’Ιδιαίτερα όταν είναι γνωστή ή συμβολή τών δημοσιεύσεων Ελ
λήνων Ιστορικών καί ερευνητών στή σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Ή πα
ράθεση σχετικών πηγών καί βοηθημάτων γιά τά θέματα πού ένδιαφέρουν 
τόν Scherzer θά ήταν καί μιά εύκαιρία καί πρόσκληση αλλά καί πρόκληση 
στό όλο καί μικρότερο ενδιαφέρον ιδίως τών Ελλήνων καί προσφυγο
γενών Ελλήνων. Γιατί μέ έκπληξη άνάμικτη μέ δέος διαπιστώνουμε ότι τή 
μνήμη τού Ελληνισμού τής Σμύρνης καί τής Μικρός ’Ασίας δέν κατακα- 
λύπτει μόνο ή καταστροφή καί ή έκθεμελίωση τού 1922, άλλά εν μέρει καί 
ή λήθη καί ή αδιαφορία καί ή άκηδία τής ελληνικής έρευνας.

Οί λίγες παρατηρήσεις, πού σημειώσαμε καί πού σέ όρισμένα σημεία 
συμπληρώνουν τις γνώσεις μας γιά τό συγγραφέα Scherzer καί τό βιβλίο 
του, δέ μειώνουν καθόλου —κατά τήν άποψή μας— τήν άξια τού δίτομου 
αύτοΰ βιβλίου τού Scherzer καί τής έλληνικής μεταφράσεως. Ή παρουσία
ση, καί τυπογραφικά καί είκονογραφικά, μπορεί —καί πρέπει— νά σταθεί 
παράδειγμα γιά εκδόσεις παρομοίων κειμένων. Ή μετάφραση σέ γλώσσα
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απλή καί ρέουσα καί ευχάριστη στην ανάγνωση ασφαλώς θά έκτιμηθεΐ δε
όντως από τούς ερευνητές άλλα καί άπό τούς αναγνώστες.

Ό σχολιασμός χορηγεί μιά πρώτη —όχι όμως πάντα επαρκή— προσέγ
γιση στα παρουσιαζόμενα θέματα. Συμπερασματικά, το δίτομο αύτό βιβλίο 
τού Scherzer εκπληρώνει σέ μεγάλο βαθμό, μέσα στήν πληθωρική εκδοτική 
σύγχρονη «μανία», τό σκοπό τής έκδόσεώς του. Δέν είναι λίγο.

ΟΔ. ΛΑΜΨΙΔΗΣ

Uygur Kocaba§oglu, Kendi belgeleriyle Anadolu’ daki Amerika. 19. yiizyilda 
Osmanli Imparatorlugundaki Amerikan Misyoner Okullari [Ή ’Αμερική στήν 
Μικρά Άσία. Τα αμερικανικά σχολεία τών μισσιοναρίων τον 19ο α’ι. στήν 
’Οθωμανική Αύτοκρατορία μέσα άπό τά έγγραφά τους], Κωνσταντινούπο
λη 21991, 222 σσ.

Ή δραστηριότητα τών μισσιοναρίων στον ελληνικό χώρο άπασχόλησε στό 
παρελθόν κάποιους ερευνητές, οί όποιοι άντιμετώπισαν τό φαινόμενο 
αύτό μόνο σέ σχέση μέ τά επιστημονικά τους ενδιαφέροντα καί όχι στό 
σύνολό του. Άς σημειώσουμε έδώ τήν διατριβή τού πατρός Γεωργίου Με- 
ταλληνοΰ, Τό ζήτημα τής μεταφράσεως τής Αγίας Γραφής εις τήν Νεοελ
ληνικήν κατά τον ΙΘ' ai., ’Αθήνα 1977, καί τήν εργασία τής Κυριακής 
Μαμώνη, «’Αγώνες τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τών Μισσιονα- 
ρίων», Μνημοσύνη 8 (1980-81), σσ. 179-211, καθώς καί τήν πρόσφατη 
εργασία τού ’Αρ. Στεργέλλη, «Τό πρόβλημα τών προσηλυτισμών στή Μ. 
’Ασία μέ άφορμή ύπόμνημα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης 
(1887)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (1993-1994), σσ. 205- 
234. Ωστόσο οί σημαντικές αύτές εργασίες δείχνουν πόσο λίγο έχει άσχο- 
ληθεΐ ή ελληνική ιστοριογραφία μέ τό θέμα. Καί είναι γνωστό ότι ήδη άπό 
τόν 17ο αιώνα έχουμε πατριαρχικά γράμματα στά όποια στηλιτεύονται οί 
προσηλυτιστικές δραστηριότητες τών Λατίνων μοναχών καί τών ’Ιησου
ιτών καί έπισημαίνεται τό φαινόμενο πού έμελλε να εξαπλωθεί σέ όλο 
τόν τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο.

Τό βιβλίο, πού παρουσιάζω έδώ, άναφέρεται σέ ένα θέμα πολύ σημαν
τικό γιά τήν ιστορία τής εκπαίδευσης στή Μικρά Άσία. Ό συγγραφέας 
του τό χαρακτηρίζει ώς μονογραφία, καί δηλώνει ότι επιχειρεί νά παρου
σιάσει τή δραστηριότητα τών Αμερικανών μισσιοναρίων στά εκπαιδευτικά 
πράγματα τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας στά πρώτα 80 χρόνια τού 
19ου αιώνα.
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