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χθοΰμε ότι τό βιβλίο απευθύνεται κατ’ αρχήν στο τουρκικό άναγνωστικό 
κοινό.

Έν κατακλείδι, ας μου έπιτραπεΐ ό έπαινος στους δύο νέους αυτούς 
συγγραφείς. Άναλογίζομαι ότι μέχρι πρότινος καί τό εγχείρημά τους άλλα 
καί ή απήχηση ενός παρόμοιου βιβλίου στήν Τουρκία ήταν έν πολλοις 
αδιανόητα.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Richard Clogg, Anatolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th Centuries, 
Aldershot, Variorum, 1996, σσ. x+321.

Ή έκδοση αυτή άποτελεΐται από δεκαεπτά μελετήματα τού Richard Clogg 
πού δημοσιεύτηκαν στήν περίοδο 1968-1992. Σέ καιρούς κατά τούς όποιους 
ή ελληνική ιστοριογραφία παρέμεινε ακόμη προσκολλημένη στις πεπερα
σμένες έλλαδοκεντρικές της αναζητήσεις, μέ τήν παρουσία του στή διεθνή 
βιβλιογραφία ό καθηγητής Clogg ιχνηλατούσε τό σύνθετο ερευνητικό πεδίο 
τής ιστορικής παρουσίας τού νεότερου ελληνισμού στήν Καθ’ ήμάς "Ανατο
λή. "Εγχείρημα πού άπτεται τριών αναλυτικών καί ιστορικών κατηγοριών, 
άλλοτε διαπλεκόμενων καί άλλοτε συμφυρόμενων, όπως ή "Ορθοδοξία, ό 
Διαφωτισμός, καί ό έθνικισμός.

Κεντρική θέση στό βιβλίο κατέχει τό 2ο κεφάλαιο («The Greek millet in 
the Ottoman Empire»), στό όποιο ô Clogg σκιαγραφεί τήν Ιστορική διαδρομή 
τής κοινότητας τών "Ορθοδόξων (Millet-i Rum) συνοψίζοντας ταυτόχρονα 
καί τις κυριότερες ερευνητικές του ζητήσεις: τό καθεστώς τής Μεγάλης 
"Εκκλησίας, σχέσεις τών "Ορθοδόξων μέ τούς ετερόδοξους καί αλλόθρη
σκους υπηκόους τής Αυτοκρατορίας, Διαφωτισμός καί "Ορθόδοξη πνευμα
τική παράδοση, ό ελληνικός άλυτρωτισμός, άλλά καί αυτή ή ιδιαίτερη κα
τηγορία τών τουρκόφωνων "Ορθοδόξων. Σέ αυτούς, τούς άποκαλούμενους 
ώς καραμανλήδες (karamanli), άναφέρονται δύο κεφάλαια: τό 3ο («Anadolu 
Hiristiyan Karindaslarimiz: the Turkish-speaking Greeks of Asia Minor») καί τό 
12o («Some karamanlidika inscriptions from the Monastery of the Zoodokhos Pigi, 
Balikli, Istanbul»). Ό Clogg ένοχλειται από τήν "ιδεοληψία τής τουρκικής 
ιστοριογραφίας, ή όποια οίκειοποιεΐται τούς "Ορθοδόξους αύτούς ώς τουρ
κογενείς καί μέσα άπό τήν καραμανλίδικη φιλολογία, άλλά καί άλλες βι
βλιογραφικές έπισημάνσεις, προσπαθεί νά άναδείξει τις θεωρητικές καί με
θοδολογικές προϋποθέσεις γιά τή διερεύνηση τής έθνικής τους ταυτότητας.

Τό 4ο κεφάλαιο («The Byzantine legacy in the modem Greek world: the 
Megali Idea») καί τό 1 lo («Sense of the past in pre-independence Greece») άνα-
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ζητούν τις καταβολές τής άλυτρωτικής ιδεολογίας των Ελλήνων στους βυ
ζαντινούς καί μεταβυζαντινούς μύθους καί προφητείες πού έξέθρεψαν καί 
υποστύλωσαν, τουλάχιστον στο λαϊκό επίπεδο, κάποιες ελπίδες χειραφέτη
σης, άλλα καί στή συνείδηση τής παρακαταθήκης τής κλασικής άρχαιότητας 
πού επηρέασε τή σκέψη σημαντικών εκπροσώπων τού νεοελληνικού Δια
φωτισμού.

Στή ριζοσπαστική της τροπή ή σκέψη τού Διαφωτισμού χαρακτηρίστηκε 
άπό έναν πολιτικό καί κοινωνικό προβληματισμό, ό όποιος, πέρα άπό τό 
όραμα τής ανεξαρτησίας, καλλιέργησε καί τήν προσδοκία τής απαλλαγής 
άπό τις θρησκευτικές, πνευματικές καί κοινωνικές άρχηγεσίες τής προεπα
ναστατικής Ελλάδος: ή σχετική διαπραγμάτευση έπιχειρείται στο 8ο κεφά
λαιο («Anti-clericalism in pre-independence Greece c. 1750-1821»), μέ ειδική 
αναφορά στην Ελληνική Νομαρχία, ενώ ή ’ιδεολογική απόκριση τής Μεγά
λης Εκκλησίας στα φιλοσοφικά καί πολιτικά κινήματα τής Εσπερίας, 
όπως αύτή άποτυπώνεται στην Πατρική Διδασκαλία, αποτελεί τό άντικείμε- 
νο τού 5ου κεφαλαίου («The Dhidhaskalia Patriki (1798): an Orthodox reaction 
to French revolutionary propaganda»). Άφ’ ετέρου, στο 6o κεφάλαιο («Elite and 
popular culture in Greece under Turkish rule») ό R. Clogg, διερευνά τις πνευμα
τικές προϋποθέσεις για τό κίνημα τού νεοελληνικού Διαφωτισμού καταγρά
φοντας, μέσα άπό τις σχετικές ενδείξεις (εκδόσεις, βιβλιοθήκες, εκπαιδευτή
ρια κ.ά.) τήν πνευματική ύστέρηση πού χαρακτήριζε σημαντικό τμήμα τής 
προεπαναστατικής ελληνικής κοινωνίας.

Στήν έξέχουσα μορφή τού κινήματος, στον ’Αδαμάντιο Κοραή, αφορούν 
δύο κεφάλαια τού βιβλίου: τό 7ο («Korais and England») άναφέρεται στή 
σχέση του μέ λογίους καί μισσιοναρίους τής ’Αγγλίας καί στο ενδεχόμενο 
τού διορισμού του στήν ’Οξφόρδη, ενώ τό 16ο («The correspondence of 
Adhamantios Korais with the British and Foreign Bible Society») στην αλληλο
γραφία τού Κοραή μέ τήν βρετανική Βιβλική Εταιρεία για τήν πιθανότητα 
συνεργασίας τους ώς προς τή μετάφραση τής Καινής Διαθήκης.

«Ό κατακτητής ’Ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος», ύπήρξε θετικός παρά
γοντας τής πνευματικής καί πολιτικής αφύπνισης τών λαών τής Χερσονή
σου τού Αίμου, ό φορέας μέσω τού όποιου ή παιδεία τού Διαφωτισμού με
ταδόθηκε στή Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στό 10ο κεφάλαιο («The Greek 
mercantile bourgeoisie: ‘progressive’ or ‘reactionary’?»), ô Clogg, διερωτάται 
ώς προς τις πραγματικές προθέσεις τών Ελλήνων αστών για τήν ελληνική 
ανεξαρτησία. Για τόν Clogg πάντως (κεφάλαιο 9ο: «'Eide stori Tourko 
vasilevei / adikia kai / arpagi ’: the Smyrna ‘rebellion’ of 1797»), βίαια γεγονότα 
όπως αυτά πού σημάδεψαν τό περιβόητο Ρεμπελιό τής Σμύρνης προσγρά- 
φονται ώς σοβαρές ενδείξεις τής ανασφάλειας πού συνεπαγόταν τό καθε
στώς τών ’Οθωμανών. Επομένως, ή αναζήτηση τής ασφάλειας καί σταθερό
τητας εκτός τής οθωμανικής έπικράτειας καί ή προϊούσα σύνδεση καί συ
ναλλαγή τών Ελλήνων άστών μέ τούς δυτικούς ομολόγους τους υπήρξαν
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παράγοντες πού συνέβαλαν στή διαμόρφωση καί τήν ανάπτυξη της άλυτρω- 
τικής συνείδησης.

Ό κορμός αυτός του βιβλίου πλαισιώνεται από αξιόλογα πραγματολο
γικά στοιχεία, ουσιαστικές βιβλιογραφικές επισημάνσεις καί ενδιαφέρουσες 
υποθέσεις εργασίας πού παρέχουν τά κεφάλαια: XIII («Benjamin Barker’s 
journal of a tour in Thrace (1823)»), XIV («Some Protestant tracts printed at the 
press of the Ecumenical Patriarchate in Constantinople: 1818-1820»), XV («A little- 
known Orthodox neo-martyr, Athanasios of Smyrna (1819)», XVII («A further note 
on the French newspapers of Istanbul during the revolutionary period (1795-97)») 
καί XVIII («An attempt to revive Turkish printing in Istanbul in 1779»). Άς μού 
έπιτραπεί, πάντως, νά έπισημάνω ότι τό εισαγωγικό κείμενο (I. «I kath’ 
imas Anatoli·, the Greek East in the eighteenth and nineteenth centuries») θά μπο
ρούσε νά ήταν βιβλιογραφικά περισσότερο ενημερωμένο.

Τά Anatolica αποτελούν αμητό τού έργου ενός από τούς πλέον σημαντι
κούς καί άξιους πρωτεργάτες των νεοελληνικών σπουδών της δυτικής ακα
δημαϊκής κοινότητας. Πλέον, οί ερευνητικές εκτάσεις πού ό Richard Clogg 
γόνιμα καλλιέργησε διαθέτουν καλούς καί ικανούς εργάτες καί άποδίδουν 
αρκετούς καρπούς. Τό έργο όμως πού θά πρέπει νά συντελεστεϊ παραμένει 
ακόμη άρκετό, έπίπονο καί νομίζω ότι, εν τέλει, αύτή είναι καί ή ύπόμνηση 
τού βιβλίου.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
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