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Yorgo Benlisoy-Elçin Macar, Fener Patrikhanesi [TÒ Πατριαρχείο του Φανα
ριού], "Αγκυρα, εκδόσεις Ayraç, 1996, σσ. 167+12 φωτογραφίες.
Ή τουρκική Ιστοριογραφία έπεφύλαξε για τό Οικουμενικό Πατριαρχείο,
σχεδόν έως καί τή δεκαετία μας, τήν ίδια περίπου αντιμετώπιση μέ αυτήν
τής πολιτικής εξουσίας. Τό έθεσε στο περιθώριο, τό υποβάθμισε καί τό θε
ώρησε απλώς ένα σημείο αναφοράς του ελληνικού αλυτρωτισμού καί εθνι
κισμού. ’Έτσι, ή Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως πολιτογραφήθηκε, καί
στον ιστορικό λόγο, ως τό «Πατριαρχείο τού Φαναριού», έφ’ όσον ή έννοια
τής οίκουμενικότητας προξενούσε συνειρμούς περί άνασυστάσεως τού Βυ
ζαντίου καί άλλα παρεμφερή καί άκατανόητα. ’Αναφέρω εδώ δύο —όλες
καί όλες— σχετικές μονογραφίες πού μπορεί κανείς να εντοπίσει,1 έργα πα
νεπιστημιακών δασκάλων, επιστημονικά πάντως άνυπόληπτες ως προς τήν
επιχειρηματολογία καί τήν τεκμηρίωσή τους.
Ό Γιώργος Μπενλίσοϊ καί ό Elçin Macar, δύο νέοι ιστορικοί άπό τήν
Κωνσταντινούπολη, δείχνουν να έχουν κατανοήσει ότι ή επιστημονική σκέψη
συνεπάγεται τή νηφαλιότητα καί είναι ασυμβίβαστη μέ όποιαδήποτε ιδεολο
γική προκατάληψη καί υστεροβουλία. ’Έτσι, συνέγραψαν ένα καλό εγχειρίδιο
για τό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τό όποιο προστίθεται στήν τουρ
κική βιβλιογραφία μέ σκοπό να άποκαταστήσει, να υποδείξει καί νά τονίσει.
Στό πρώτο τμήμα τού βιβλίου (σσ. 9-67) ό ανίδεος καί εν πολλοις άνυποψίαστος [Τούρκος] άναγνώστης ενημερώνεται για τή διοργάνωση τών
’Ορθοδόξων Εκκλησιών έν γένει (σσ. 9-18) καί για τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο ειδικότερα (σσ. 19-67). "Εχει σημασία τό ότι στα κείμενα αύτά
άναδεικνύεται ή οίκουμενικότητα τού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως
καί αποσαφηνίζεται ή σχέση του ώς προς τήν Ελληνική Επανάσταση καί
τόν αλυτρωτισμό. Στό δεύτερο τμήμα τού βιβλίου (σσ. 68-152) δημοσιεύον
ται κείμενα, όπως οί Γενικοί Κανονισμοί τού 1862, κατάλογοι πατριαρχών
καί μητροπόλεων, πρακτικά τής Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης κ.ά. 'Ως προς
τή βιβλιογραφία, νομίζω ότι ό Γιώργος Μπενλίσοϊ θά έπρεπε νά άναδείξει
περισσότερα λήμματα στή μητρική του γλώσσα (τουλάχιστον τα θεμελιώδη
κείμενα τών Μανουήλ Γεδεών, Γενναδίου [Άραμπατζόγλου] Ηλιουπόλεως
καί Θείρων καί Μαξίμου [Χρηστοπούλου] Σάρδεων2), έστω καί αν άποδε-

1. Βλ. Süreyya §ahin, Fener Patrikhanesi ve Türkiye [Τό Πατριαρχείο του Φαναριού καί
ή Τουρκία], Κωνσταντινούπολη 1980 καί Adrian Sofuoglu, Fener Rum Patrikhanesi ve siyasi
faaliyetleri [Tò Ρωμαίϊκο Πατριαρχείο του Φαναριού καί οί πολιτικές του δραστηριότη
τες], Κωνσταντινούπολη 1996.
2. Τό έργο τού Μαξίμου Σάρδεων έχει άλλωστε έκδοθει καί στα άγγλικά. Βλ.
Maximos Metropolitan of Sardes, The Oecumenical Patriarchate in the Orthodox Church, Θεσσα
λονίκη 1976.
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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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