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τής πολυκύμαντης ιστορίας τής Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
Ή νέα έκδοση, πού καθιστά προσιτό στήν έρευνα ένα άπό τα κε

φαλαιώδη έργα του ’Άρχοντος Χαρτοφύλακος καί χρονογράφου τής 
Μεγάλης του Χρίστου Εκκλησίας, δεν προσφέρει μόνον έναν άνε- 
κτίμητο άμητό πληροφοριών στους μελετητές άλλα καί μια γενικό
τερη άντίληψη γιά το ιστορικό γίγνεσθαι καί τή συλλογική πορεία 
του Γένους, πού θά μπορούσαν να χαρακτηρισθοΰν, χωρίς σοβαρό 
κίνδυνο υπερβολής, διατύπωση τής φιλοσοφίας τής ιστορίας πού 
πήγαζε άπό τή σύνολη παράδοση τής Εκκλησίας. Διερμηνεύει δη
λαδή ό Γεδεών την «έσω σοφίαν», πού άντιπαρατίθεται ή λειτουρ
γεί παραπληρωματικά προς τή θύραθεν γνώση καί γραμματεία. 
Χωρίς το έργο του είναι πλέον σχεδόν άδύνατο να προσεγγιστεί καί 
να γίνει κατανοητή μέ ορούς έπιστημονικούς αύτή ή πνευματική 
παρακαταθήκη. Είναι κάπως παράδοξο πάντως ότι στις μέρες μας 
τό έργο τού Γεδεών προσελκύει περισσότερο μελετητές άπό τόν 
χώρο τής θύραθεν παιδείας παρά αύτόκλητους θιασώτες τών παρα
δοσιακών άξιών. Ή νέα έκδοση τών Πατριαρχικών Πινάκων, γιά 
την οποία χάριτας πολλάς οφείλουμε στόν Νικόλαο Λ. Φορόπουλο, 
προσφέρει τήν εύκαιρία γιά έναν νέο καί ούσιώδη διάλογο μέ τόν 
’Άρχοντα χρονογράφο, τό έπιβλητικό του έργο καί τό πνεύμα του.

Π. Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ

Engin Berber, Sanali y tllar: Izmir 1918-1922. Mutar eke ve Yunan ì§gali 
Döneminde Izmir Sancagi [Χρόνια οδύνης: Σμύρνη 1918-1922. Τό 
σαντζάκι τής Σμύρνης τήν περίοδο τής ’Ανακωχής καί τής ελλη
νικής κατοχής], Εκδόσεις Ayraç, Άγκυρα 1997, σσ. 493.

Ό Engin Berber δέν είναι 6 μόνος Τούρκος μεταπτυχιακός φοιτη
τής, πού διαπίστωσε τήν άνεπάρκεια τών πηγών καί τής βιβλιο
γραφίας στή μητρική του γλώσσα γιά τήν έρευνητική προπαρα- 
σκευή τής διδακτορικής του διατριβής (μέ άντικείμενο τή Σμύρνη
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πριν άπό τή μικρασιατική καταστροφή). Ό ίδιος όμως πήρε τήν 
άπόφαση να παρακάμψει τις οποίες υποκειμενικές καί άντικειμε- 
νικές δυσκολίες, να έπισκεφθεΐ τήν Ελλάδα για νά μάθει έλληνικά, 
να άποκτήσει πρόσβαση στις έλληνικές πηγές καί νά τις άξιοποιή- 
σει. "Ας μου έπιτραπεϊ νά έπισημάνω εδώ ότι τήν τελευταία πεντα
ετία το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών φιλοξένησε καί άλλους 
Τούρκους μεταπτυχιακούς φοιτητές μέ άνάλογη έπιστημονική 
εύσυνειδησία.

Το βιβλίο αύτύ άποτελεΐ τήν έ'κδοση τής διδακτορικής διατριβής 
του συγγραφέα πού έκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο τού Αιγαίου 
(Ege Universitesi) καί πραγματεύεται τις επιπτώσεις τής ’Ανα
κωχής καί τής ελληνικής διοίκησης στήν εύρύτερη διοικητική περι
φέρεια τής Σμύρνης. Ό Engin Berber συμβουλεύθηκε σημαντικά 
τουρκικά άρχεΐα [Γενικού Επιτελείου Στρατού (ATASE), Πρωθυ
πουργίας (Ba§bakanlik Ar§ivi), Τουρκικού 'Ιδρύματος Ιστορίας (Türk 
Tarih Kurumu), Προεδρίας τής Δημοκρατίας (Cumhurbajkanligi 
Atatürk Argivi)], ένώ στήν Ελλάδα μελέτησε τά Γενικά ’Αρχεία 
τού Κράτους (’Αρχείο Ελληνικής Διοίκησης Σμύρνης, ’Αρχείο Τα
μείου ’Ανταλλαξίμων) καθώς καί δημοσιευμένες τουρκικές καί 
έλληνικές πηγές.

'Η διάρθρωση τής εργασίας είναι άπλή: "Ενα εισαγωγικό κεφά
λαιο (σσ. 21-39), πού άποτελεΐ προσπάθεια οίκονομιστικής (;) 
έρμηνείας τής ελληνικής άλυτρωτικής πολιτικής καί τού παραγώ- 
γου της, τής μικρασιατικής έκστρατείας, ενα δεύτερο κεφάλαιο 
(σσ. 40-208) στο όποιο εξετάζονται ή διοίκηση, ή στρατιωτική 
οργάνωση, οί πληθυσμιακές μεταβολές, ή δημόσια άσφάλεια, οί 
κοινωνικές καί πολιτικές οργανώσεις, ό Τύπος καί ή εκπαίδευση 
στήν περίοδο τής ’Ανακωχής, ένώ το τρίτο κεφάλαιο (σσ. 209-471) 
άναφέρεται στήν ελληνική κατοχή: ή ελληνική διοίκηση, ή μετανά
στευση, ή δραστηριότητα τών κοινωνικών οργανώσεων, ή άποτύ- 
πωση τού γεγονότος στον τοπικό Τύπο, οί έπιπτώσεις στήν έκπαί- 
δευση.

Ό Engin Berber μελέτησε άρκετά. ’Έτσι, κατάφερε νά είναι συ
νεπής στον άρχικό του στόχο. Νά γράψει δηλαδή ενα βιβλίο για νά
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εξιστορήσει την περίοδο τής Ανακωχής και τής έλληνικής διοίκη
σης στή Σμύρνη άλλα καί νά άναδείξει τις ούσιαστικές πτυχές της: 
τις προσδοκίες τού έλληνικοΰ στοιχείου καί την άντίδραση του 
τουρκικού, τη συμπεριφορά τής έλληνικής διοίκησης καί τού στρα
τού καθώς καί τις μεταβολές καί άνατροπές ώς προς τήν πολιτική 
οργάνωση καί τήν πνευματική καί κοινωνική κατάσταση. Στή θε
τική πλευρά τής μελέτης θά πρέπει νά συγκαταλεχθέί καί δ τρόπος 
γραφής τού συγγραφέα, άπαλλαγμένος άπό ορούς καί έκφράσεις 
ιδεολογικά καί συναισθηματικά φορτισμένες.

Το βιβλίο άδικεΐται άπό τήν ελλειψη ένύς ευρετηρίου, άλλά κυ
ρίως άπό συγγνωστές (τουλάχιστον σέ δ,τι άφορά στην γραφή τής 
έλληνικής γλώσσας) καί μη άβλεψίες (βλ. π.χ. τον πίνακα άρ. 27) 
καί κακοτεχνίες, πού δίνουν τήν έντύπωση δτι το κείμενο δέν ετυχε 
καμίας τυπογραφικής έπιμέλειας. Το γεγονός αύτό πάντως δέν 
μειώνει τη συμβολή του ώς προς τή βιβλιογραφία τής τουρκικής 
ιστοριογραφίας. Μάλιστα, θά πρότεινα νά διαβαστεί συμπληρωμα
τικά μέ τή νεότερη έξειδικευμένη έργασία τού συγγραφέα, πού 
στηρίζεται επίσης καί σέ έλληνικές άνέκδοτες καί δημοσιευμένες 
πηγές: Yeni Onbinlerin gölgesinde bir sancak: Izmir (30 Ekim 1918 - 15 
Mayis 1919) [Ένα σαντζάκι στή σκιά των Νέων Μυρίων: Σμύρνη 
(30 ’Οκτωβρίου 1918-15 Μα'ίου 1919)], Κωνσταντινούπολη, Tarih 
Vakfi Yurt Yaymlari, 1999, σσ. 172.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ
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