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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ TOT ΕΡΓΟΪ 
TOT ΣΠΤΡΟΤ ΒΡΤΩΝΗ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Μέ γνήσια καί άνυπόκριτη χαρά συμμετέχω στήν άποψινή εκδήλωση1 2 
που διοργανώνεται μέ τήν ευκαιρία τής έλληνικής έκδοσης του έργου του 
Σπύρου Βρυώνη για τήν παρακμή του μεσαιωνικού έλληνισμοΰ και τον 
έξισλαμισμό τής Μικρας ’Ασίας. Τρεις είναι κυρίως οί λόγοι τής συμμε
τοχής μου. Οί δύο είναι λόγοι επαγγελματικής υποχρέωσης. Πρώτον 
για νά άποδώσω ώς νεότερος έργάτης τής επιστήμης τήν όφειλόμενη 
τιμή στον μεγάλο έπιστήμονα, πού για μένα, άπύ τα χρόνια των 
σπουδών μου στήν ’Αμερική, υπήρξε πρότυπο καί, ώς τέκνο τής έλλη
νικής διασπορας, πηγή υπερηφάνειας για τη σοβαρότητα, τήν εμβέλεια 
καί τήν πολλαπλή σημασία τού έ'ργου του. Ό δεύτερος λόγος τής συμ
μετοχής μου πηγάζει άπύ τήν υποχρέωση πού συναισθάνομαι νά χαιρε
τίσω έκ μέρους τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το σημαντικό 
επιστημονικό γεγονός τής έλληνικής έκδοσης τής Μικρας ’Ασίας τού 
Σπύρου Βρώνηλ Ή έλληνική έκδοση προσφέρει τώρα ένα καίριας ση
μασίας εργαλείο έρευνας τού κεφαλαιώδους θέματος τού μικρασιατικού 
έλληνισμοΰ κατά τη βυζαντινή καί μεταβυζαντινή έποχή. Τό μεγάλο 
αύτό κεφάλαιο τής έλληνικής ιστορίας έχει άποκτήσει δημοτικότητα τα

1. 7 Μαίου 1997, Μέγαρο Μελά τής Εθνικής Τράπεζας.
2. Speros Vryonis, Jr., 77 παρακμή τον μεσαιωνικόν ελληνισμόν τής Μικρας 

’Ασίας καί ή διαδικασία τον εξισλαμισμον (11ος εως 15ος αιώνας), μετ. 
Κάτια Γαλαταριώτου, Μ.Ι.Ε.Τ., ’Αθήνα 1996.
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τελευταία χρόνια, άλλα το σχετικό ένδιαφέρον, ιδίως όσον άφορά τή με
ταβυζαντινή καί τή νεότερη περίοδο, παραμένει τελείως έπιφανειακό, 
καί ή υπόθεση τής μελέτης του μικρασιατικού ελληνισμού δυστυχώς δει- 
νοπαθεΐ στα χέρια ερασιτεχνών, κακών ιστορικών καί αύτόκλητων 
ειδικών πού, άντί να προάγουν, συσκοτίζουν τήν κατανόηση τών ζητη
μάτων προκαλώντας συγχύσεις καί προσφεύγοντας σέ συγκινησιακή 
έκμετάλλευση του θέματος για να άποκρύπτουν έτσι τήν άνεπάρκειά 
τους. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άγωνίζεται μέ τις μικρές του 
δυνάμεις νά άντισταθέϊ σ’ αύτή τήν καπηλεία. Ό άγώνας όμως είναι συ
χνά δύσκολος καί αν ίσος, γιατί έχουμε νά άναμετρηθοΰμε μέ σκοπιμό
τητες καί προσωπικά συμφέροντα πού δέν διστάζουν νά έκμεταλλευθοΰν 
τις έθνικές εύαισθησίες καί τα ιερά καί τα όσιά μας προκειμένου νά επι
τύχουν τις ίδιοτελεΐς τους επιδιώξεις. Μέ τήν ελληνική έκδοση τής Μι- 
κράς ’Ασίας του Βρυώνη διαθέτουμε τώρα ένα έγχειρίδιο μελέτης πού 
υποδεικνύει καί καθιερώνει τό άναγκαΐο επίπεδο έρευνας στό όποιο πρέ
πει νά κινείται ή μελέτη τής Μικράς ’Ασίας, περιλαμβανομένης καί τής 
μεταβυζαντινής έποχής. Ώς πανεπιστημιακός δάσκαλος, ως μελετητής 
τής ιστορίας τού ελληνισμού καί ώς υπεύθυνος του Κέντρου Μικρασια
τικών Σπουδών, του μόνου έπιστημονικοΰ ιδρύματος τής χώρας μας πού 
έχει άποκλειστικό προορισμό τή μελέτη τής παρουσίας του ελληνισμού 
στή μικρασιατική χερσόνησο, αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση για τό 
έκδοτικό έγχείρημα τού Μορφωτικού 'Ιδρύματος τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης, πού τιμούμε σήμερα, καί εκφράζω αισθήματα ειλικρινούς εκτίμη
σης καί εύγνωμοσύνης πρός τήν Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος καί τό 
Μορφωτικό της "Ιδρυμα για τήν προσφορά τους αύτή στήν έπιστημο- 
νική ζωή τής χώρας.

Ό τρίτος λόγος για τόν όποιον βρίσκομαι εδώ είναι κάπως πιό προ
σωπικός, καθώς έπιθυμώ νά σάς μεταφέρω κάτι άπό τόν νεανικό ένθου- 
σιασμό πού αίσθάνθηκα όταν πρωτοδιάβασα τό βιβλίο τού καθηγητή 
Βρυώνη, στήν πρώτη άμερικανική έκδοση τού 1971 άπό τόν έκδοτικό 
οίκο τού Πανεπιστημίου τής Καλιφορνίας. Βρισκόμουν στό δεύτερο έτος 
τών μεταπτυχιακών σπουδών μου καί είχα τήν τύχη νά κάθομαι στα ίδια 
θρανία στό Χάρβαρντ, άπ’ οπού παλαιότερα είχε περάσει καί ό Σπύρος. 
Παρακολουθούσα, μεταξύ άλλων, τα μαθήματα βυζαντινής, οθωμανικής
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και βαλκανικής ιστορίας πού παρέδιδε ό παλαιός καθηγητής του Σπύ- 
ρου, δ Robert Lee Wolff. Σέ σχέση μέ τα μαθήματα αύτά διάβασα το βι
βλίο για τη Μικρά Άσία. Το ένδιαφέρον πού μου προκάλεσε μαρτυρεΐται 
άπύ το γεγονός δτι ή άνάλυση τού βιβλίου άποτέλεσε τον πυρήνα μιας 
άπύ τις μεταπτυχιακές εργασίες μου στο Χάρβαρντ, οπού προσπάθησα 
νά συνδέσω το φαινόμενο τού έξισλαμισμοΰ τής Μικράς ’Ασίας μέ την 
'ιστορική κοινωνιολογία των έλληνοτουρκικών σχέσεων. ’Αργότερα, με
ταφρασμένο στα έλληνικά, το κείμενο άποτέλεσε ενα άπύ τά πρώτα μου 
έπιστημονικά δημοσιεύματα στα Μικρασιατικά Χρονικά, το 1975. Ή 
οφειλή μου λοιπόν στο έργο και στη σκέψη τού Σπύρου Βρυώνη είναι πο
λύμορφη και συνδέεται μέ τις άπαρχές τής επιστημονικής μου πορείας.

Τρεις διαστάσεις του έργου τού Βρυώνη θά ήθελα νά έξάρω ιδιαίτε
ρα άπόψε, για νά εξηγήσω τον ένθουσιασμό μου για το βιβλίο του. Ή 
πρώτη, πού είναι άμεσότερα προφανής στον άναγνώστη καί έντυπωσιά- 
ζει οπωσδήποτε τον νεοσσό τής επιστήμης, είναι ή πολλαπλότητα τών 
πηγών. Ή ιστορία τού πολύπλοκου φαινομένου τής πτώσης τού μικρα
σιατικού ελληνισμού καί τού έξισλαμισμοΰ τής ιστορικής του κοιτίδας 
γράφεται επί τή βάσει ενός εύρύτατου φάσματος πηγών. Πέραν τών βυ
ζαντινών πηγών χρησιμοποιούνται όλες οί διαθέσιμες οθωμανικές καί 
άνατολικές πηγές, καί έτσι ή ιστορία ενός κεφαλαίου τής κοινής 'ιστορίας 
τού μεσαιωνικού έλληνικοΰ καί οθωμανικού κόσμου γράφεται μέ βάση 
τις πηγές άμφοτέρων, μέ άποτέλεσμα ή μελέτη νά συνιστά ούσιώδη 
συμβολή σέ δύο πεδία τών ιστορικών έπιστημών, τόσο στη βυζαντινο
λογία δσο καί στην τουρκολογία. ’Άξια ιδιαίτερης μνείας είναι ή εύρύ- 
τερη χρήση τής νεοελληνικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, πού στα- 
χυολογεΐται μέ λεπτομερή καί συστηματική άποδελτίωση δυσεύρετων 
συχνά περιοδικών καί μονογραφιών, πού έτσι εντάσσονται στήν οπτική 
τής διεθνούς επιστημονικής έρευνας. Αύτδ το τελευταίο στοιχείο άποτε- 
λέί κατά τή γνώμη μου μεγίστη υπηρεσία τού Σπύρου Βρυώνη προς την 
έλληνική έπιστήμη καί το έργο του συνιστά υπόδειγμα έρευνητικής 
εύσυνειδησίας, άλλά δυστυχώς καί έξαίρεση στη βιβλιογραφία τής βυ
ζαντινής καί οθωμανικής ιστορίας, πού ως επί το πλεΐστον δέν συνδια
λέγονται μέ τή νεοελληνική βιβλιογραφία.

Ή δεύτερη διάσταση τού βιβλίου πού θά ήθελα νά έξάρω είναι ή συγ
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κριτική προσέγγιση. Ό έξισλαμισμός και έκτουρκισμός της Μικρας 
’Ασίας ώς φαινόμενα πολιτισμικής καί δημογραφικής άλλαγής παραλ
ληλίζονται προς την «reconquista» τής Ίβηρικής Χερσονήσου άπό τίς 
χριστιανικές δυνάμεις τήν ίδια περίοδο, διαδικασία που συνετέλεσε στήν 
άντίστροφη μεταμόρφωση μέ τον έκχριστιανισμό καί τον γλωσσικό 
έκλατινισμό τής χερσονήσου, μετά τή μακραίωνη ίσλαμική κυριαρχία. 
Ή συγκριτική οπτική συνιστά πρωτοποριακό στοιχείο τής μεθοδολο
γικής συγκρότησης του έργου καί θά μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα 
πρωτότυπο γνώρισμα για τήν έποχή πού γράφτηκε τό βιβλίο. Για τον 
λόγο αύτόν θά πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί ή σημασία του μεθο
δολογικού αύτοΰ στοιχείου. Ή συγκριτική οπτική διευρύνει τον κύκλο 
των δυνάμει άναγνωστών τού βιβλίου καί έτσι επιτυγχάνει να έντάξει τή 
θεματολογία τής βυζαντινής καί μεταβυζαντινής ιστορίας στα ένδιαφέ- 
ροντα μιας εύρύτερης επιστημονικής κοινότητας, συμβάλλοντας έτσι 
στήν επιστημονική καθιέρωση τού έξειδικευμένου άντικειμένου τής έπι- 
μέρους περίπτωσης. "Ας μου έπιτραπεΐ να προσθέσω οτι αύτό τό μεθο
δολογικό υπόδειγμα θά οφείλε ν’ άκολουθήσει καί ή σύγχρονη ελληνική 
ιστοριογραφία αν θέλει να ξεπεράσει επιτέλους τόν επαρχιωτισμό της.

Ή τρίτη διάσταση τής ιστορικής σύνθεσης τού Σπύρου Βρυώνη στήν 
οποία θά ήθελα τελειώνοντας να σταθώ είναι ή άναφορά στόν μεταβυζα
ντινό κόσμο τής Μικρας ’Ασίας, «the Byzantine residue» ή «τα βυζαντινά 
κατάλοιπα», όπως άπέδωσε ελληνικά τόν όρο ή Κάτια Γαλαταριώτου 
στήν ωραία καί πολύμοχθη της μετάφραση. Άναφέρομαι συγκεκριμένα 
στις λιγοστές άλλα πυκνές καί μεγίστης σημασίας σελίδες πού άφιερώ- 
νει ό συγγραφέας στήν παρουσία του χριστιανικού έλληνισμοΰ στή Μι
κρά ’Ασία μετά τό 1453 καί έως τήν τελική έξοδο στά χρόνια 1924- 
1925. Οί σελίδες 394-407 τής έλληνικής μετάφρασης άποτελοΰν υψί- 
στης χρησιμότητας τμήμα τού βιβλίου άπό τή σκοπιά των αιτημάτων 
τής έλληνικής ιστορικής έρευνας γιά δύο κυρίως λόγους. Πρώτον διότι 
τό τμήμα αύτό άξιοποιεΐ έξαντλητικά τήν έλληνική βιβλιογραφία γιά 
τόν μικρασιατικό έλληνισμό, καί δεύτερον διότι έντάσσει τά ζητήματα 
τής έπιβίωσης καί τής ιστορικής υπόστασης τού μεταβυζαντινού έλλη- 
νισμοΰ τής Μικρας ’Ασίας στήν έπιστημονική προβληματική τής ιστο
ρίας τού μεσογειακού κόσμου. Γιά τό σύντομο αύτό τμήμα τού έργου
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του δ Σπόρος Βρυώνης δικαιούται πράγματι τής άϊδίου εύγνωμοσύνης 
τής ελληνικής μικρασιολογίας.

Γιά δλους αύτους τους λόγους πιστεύω οτι δεν θά θά ήταν υπερβολή 
αν κατέληγα εκφράζοντας, ώς μέλος τής επιστημονικής κοινότητας τής 
χώρας, ευχαριστίες θερμές και έγκάρδιες προς την Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος και το Μορφωτικό "Ιδρυμα γιά την έλληνική έκδοση καί προς 
τον συγγραφέα, τον Σπόρο Βρυώνη, για τον έπιστημονικδ μόχθο καί τον 
δραματισμδ πού συνθέτουν το έργο του.
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