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ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
ΤΟΥ JOSEPH HAMMER VON PURGSTALL 

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (1870-1874)
ΤΟ ΑΣΥΝΕΧΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ

Κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα - συγκεκριμένα στή δεκαετία τού 
τριάντα - οί φιλαναγνώστες καί φιλίστορες τής Ευρώπης, ιδίως όσοι είχαν 
στραμμένη τήν προσοχή τους στην ’Ανατολή, καί μάλιστα οί γερμανόφω
νοι, επιφύλαξαν θερμή υποδοχή στο μεγαλειώδες πόνημα τού αυστριακού 
’Ιωσήφ Χάμμερ τό τιτλοφορημένο Geschichte des Osmanischen Reiches 
Ήταν ή εποχή τών μεγαλόπνοων καί πολυσέλιδων συνθέσεων. Δεκάτομο, 
τό έργο τυπώθηκε στήν Πέστη καί ολοκληρώθηκε σε μια οκταετία (1827- 
1835). Ό συντάκτης του, ό ευρυμαθής καί πολύγλωσσος βαρώνος ’Ιωσήφ 
φόν Χάμμερ (1774-1856), μέ άνερχόμενη σταδιοδρομία στον διπλωματικό 
κλάδο, από τις απαρχές τού αιώνα κατείχε τή φήμη τού διαπρεπούς ανατο
λιστή. ’Ανάμεσα σέ άλλα αξιώματα χρημάτισε γραμματέας τής Αύστριακής 
Πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη : ή γνώση τού πεδίου μελέτης πού επι
λέγει εδράζεται σέ σχέση αυτοψίας μέ τό ερευνητικό του αντικείμενο.

Δέν θά λέγαμε οτι υπήρξε ένας «άνθρωπος χωρίς ιδιότητες». Διέθετε τό 
προνόμιο τού περιηγητή - έξερεύνησε τόν πραγματικό γεωγραφικό χώρο 
ταξιδεύοντας στήν τότε δύσβατη ’Ανατολή - αλλά καί στοχαστικά ιχνηλάτη
σε τόν χώρο τών ιδεών. Ή θέση του στήν επαγγελματική ιεραρχία, συνεπι- 
κουρούμενη άπό μιά ίδιάζουσα ευρυμάθεια, τού εξασφάλισαν τή δυνατότη
τα πρόσβασης στις πηγές. Στάθηκε ικανός νά προσεγγίσει καί νά άποκρυ- 
πτογραφήσει τό ιστορικό παρελθόν μέσα άπό οθωμανικά έγγραφα, έναν 1

1. Geschichte des Osmanischen Reiches, τόμ. I-X, C. A. Hartleben’s Verlage, Pest 
1827-1835.
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αρχειακό πλούτο πού έλάνθανε ανεκμετάλλευτος στις βιβλιοθήκες της Δύσης.
Άν καί, ώς διπλωμάτης, θά μπορούσε να άρκεστεί σέ έναν υψηλόβαθμο 

ντιλετταντισμό, καίρια υπήρξε στο σημείο αυτό ή συνεισφορά ενός δασκά
λου, τού ’Ιωάννη Μύλλερ. Εκείνος τον προέτρεψε, ήδη άπό τά τέλη τού 
18ου αιώνα, να άφιερωθει στην ιστορία των άνατολικών εθνών καί νά 
ύποτάξει τή γλωσσομάθειά του στον υψηλότερο σκοπό τής ίστοριοδιφίας 
καί τής Ιστοριογραφίας.

’Αναμφισβήτητα, όπως σημειώνουν τά Λεξικά, ό Χάμμερ πρώτος κατέ- 
στησεν ευπρόσιτον εις τήν Ευρώπην τήν 'Ανατολικήν Φιλολογίαν. ’Ακο
λουθώντας τό ρεύμα τού όριενταλισμού άλλά καί έμπνεόμενος άπό μιάν 
άντίληψη διαλόγου των χρόνων τού Διαφωτισμού, μιας υπερεθνικής, θά 
λέγαμε σήμερα, συμπληρωματικότητας τών πολιτισμών, ό αύστριακός Ιστο
ρικός όχι μόνον έκόμισε τήν ’Ανατολή στή Δύση άλλά καί κάποτε λειτούρ
γησε προς τήν άντίστροφη κατεύθυνση. Επιχείρησε νά μετακενώσει τά κλα
σικά γράμματα σέ άνατολικές γλώσσες - τή Δύση στήν ’Ανατολή2.

Ή έργογραφία του άριθμεί πάνω άπό διακόσιους τίτλους - όμως τό 
ζήτημα δέν είναι ποσοτικό μόνον -, οί μεταφράσεις του άπό τά άρχαια αρα
βικά, περσικά, αιγυπτιακά, τουρκικά κείμενα δείχνουν τό μέγεθος άλλά καί 
τήν ποιοτική διάσταση τής έποπτείας.

Ή Geschichte des Osmanischen Reiches, ή Ιστορία της Όθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, άμέσως μετά τήν πρώτη γερμανική έκδοση, θά γνωρίσει μια 
δεύτερη, γερμανική καί πάλι, έκδοση (1835-1836). Ό μνημειακός χαρακτή
ρας της, τό πλούσιο τεκμηριωτικό υλικό πού περιείχε άλλά καί ή γεωγραφι
κή της εμβέλεια - ή διάδοσή της ξεπερνούσε καί αύτήν τήν πανευρωπαϊκή 
κλίμακα - έγιναν άπό νωρίς άντικείμενο πολυειδών ιστοριογραφικών προ
σεγγίσεων καί χρήσεων.

Ή δεκαετία τοϋ τριάντα: Ή καθολική ιστορία στο προσκήνιο 
- οί παράλληλες τροχιές

Οί πρώτες ενδείξεις γιά τήν πρόσληψη τού ογκώδους έργου στήν ελληνό
φωνη γραμματεία σημειώνονται έξω άπό τά όρια τού νεοσύστατου εθνικού

2. Μεταφράζει γιά παράδειγμα Τά εις εαυτόν τοϋ Μάρκου Αύρηλίου στά περσι
κά. ’Εκεί τό δνομα τοϋ Χάμμερ άποδίδεται ελληνικά γιά πρώτη Ισως φορά στή 
δίγλωσση αύτή έκδοση τοϋ 1831 : Μάρκον Αντωνίνον αύτοκράτορος τών εις 
εαυτόν. Βιβλία ιβ' περοιστί μεθερμηνεύσαντος Ιωσήφ "Αμμερ. Έν Βιέννη τής 
Αυστρίας εκ τής Τυπογραφίας τής χήρας ’Αντωνίου Στράους.
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κράτους, στον τόπο παραγωγής τής ίδιας τής ’Οθωμανικής 'Ιστορίας, στή 
Βιέννη. 'Όπως μάς βεβαιώνει ο Κωνσταντίνος Κούμας, συμβουλεύτηκε το 
έργο πριν καν τυπωθεί ολόκληρο, όταν αυτό βρισκόταν σέ έμβρυακό ακόμη 
στάδιο, χειρόγραφο. Ό λαρισαΐος απόδημος υπήρξε, λοιπόν, ο παλαιότε- 
ρος γνωστός χρήστης τού γερμανικού έργου, επίσης εγκατεστημένος στην 
αυστριακή πρωτεύουσα, όπως καί ό ανατολιστής διπλωμάτης. Ενόσω 
συνέτασσε καί ό ίδιος τή δική του, πολύτομη, Ιστορία των !Ανθρωπίνων 
Πράξεων, βρισκόταν σέ στενή συνάφεια μέ τόν Χάμμερ. Γνωρίζουμε επομέ
νως ότι ήδη άπό τό 1830 ό Κούμας χρησιμοποιεί συχνά καί κατά διάφο
ρους τρόπους τή γερμανική Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για 
τήν αρτίωση τού ατομικού του ιστοριογραφικού άθλου. Ή απευθείας 
άντληση άπό τή γερμανική έκδοση μέ παράθεση ολόκληρων έμβόλιμων 
σελίδων τού πρωτοτύπου δηλώνεται στον ελληνικό τίτλο εξαρχής3.

Ό πιστότερος καί συνεπέστερος άπό τούς οπαδούς τοϋ Κοραή, όπως τόν 
χαρακτήρισε ό Κ. Θ. Δημαράς, μπορεί λοιπόν νά θεωρηθεί ό κατεξοχήν 
εισηγητής τού Χάμμερ στον χώρο τού νέου ελληνισμού : ό Κούμας αφιερώ
νει δύο σελίδες των Προλεγομένων του στον αυστριακό συγγραφέα, όπου 
στήν επισκόπηση τής ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας αναλύει τή δημιουργική 
πορεία καθώς καί τή φυσιογνωμία του4.

Στή δισέλιδη αυτή βιογραφική επισκόπηση ό Κούμας άναφέρεται στον 
’Ιωσήφ "Αμηρο, βουλευτήν τής Αϋτοκρατορίκής Αυλής καί Αιερμηνευτήν 
των Ανατολικών γλωσσών, ό οποίος μέ χρώματα αληθινά καί ζωντανά

3. Ό πλήρης τίτλος τού δωδεκάτομου έργου τοϋ Κωνσταντίνου Μ. Κούμα 
είναι : Ιστορία τών 'Ανθρωπίνων Πράξεων άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων εως τών 
ημερών μας εκ παλαιών άπανθισθείσαν καί τά νεώτερα εξ άριστων Γερμανών 
ιστοριογράφων ελευθέριος μεταφρασθεΐσαν υπό Κ. Μ. Κούμα, Βιέννη 1830-1831. 
Βλ. σχετικά Maria A. Stassinopoulou, Weltgeschichte im Denken eines griechischen 
Aufklärers Konstantinos Michail Koumas als Historiograph, Studien zur Geschichte 
Südosteuropas, τόμ. 9, Φρανκφούρτη 1992, σσ. 60-61, 191-195.

4. Γιά πρώτη φορά ό Χάμμερ άπαντά ώς πηγή στις υποσημειώσεις τοϋ πέμπτου 
τόμου τής Ιστορίας τοϋ Κούμα. Πιο αναλυτικά: στο κεφάλαιο «Οί Τούρκοι», στό 
σημείο πού περιγράφει πώς ό Βαγιαζίτ νικήθηκε άπό τόν Ταμερλάνο, οί σελίδες 
517 καί 521 παραπέμπουν στον πρώτο τόμο, σ. 317, τοϋ Χάμμερ. Στή σελίδα 533, 
σέ υποσημείωση, ό Κούμας παραπέμπει καί πάλι στον πρώτο τόμο, σ. 559, τής 
Geschichte, ενώ στή σελίδα 535 αντιγράφει χρυσόβουλλα δημοσιευμένα άπό τόν 
Χάμμερ. Στον έκτο τόμο, σσ. λβ-λγ', στήν «’Ακολουθία τών εν τψ Α'τόμψ διακο- 
πέντων Προλεγομένων», υπάρχει ή εκτενής αναφορά στον Ιωσήφ Αμηρον.
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ζωγραφεϊ τάς πράξεις των ... Σουλτάνων ... χωρίς νά φοβήται ό 
κάλαμός του τήν άλήθειαν, μηδέ νά χαρίζεται ή είλικρίνειά τον εις 
κανένα ... Ό,τι υπήρξαν ô "Αγγλος Γίββων διά τήν Ιστορίαν των Χρι
στιανών τοϋ Βυζαντίου ηγεμόνων, τούτο θέλει ήσθαι άναντιρρήτως 
εις αιώνας ό Άμηρος διό τήν Ιστορίαν τών Σουλτανευσάντων εις τό 
Βυζάντιον \

"Οπως έχει έπισημανθει, ή στροφή τής νεοελληνικής παιδείας στον γερ
μανικό στοχασμό πραγματοποιείται κυρίως μέ τον συγγραφέα τής Ιστορίας 
τών Ανθρωπίνων Πράξεων, ό όποιος χρησιμοποιεί τό γερμανικό πρωτότυ
πο αντιγράφοντας ολόκληρες παραγράφους - πάντοτε τό δηλώνει ρητά5 6 - 
ή άλλοτε, όταν θεματικά άναφέρεται τόσο σε προσωπικότητες τής οθωμα
νικής κοινωνίας όσο καί σέ εκκλησιαστικούς ταγούς τής ’Ορθοδοξίας, 
δίχως νά οίκειοποιείται πλέον χωρία για νά τα συρράψει μέ τό δικό του 
αφήγημα αλλά μέ κατάχρηση υποσελίδιων βιβλιογραφικών αναφορών7.

5. Κ. Μ. Κούμας, «’Ακολουθία τών έν τφ Α' τόμψ διακοπέντων Προλεγομέ- 
νων», στό Ιστορία τών 'Ανθρωπίνων Πράξεων, τόμος έκτος, Βιέννη 1831, σσ. λ', 
λβ -λγ λη ', νστ

6. Στον έβδομο τόμο, στό κεφάλαιο 10, ό συγγραφέας αντλεί στοιχεία από τόν 
δεύτερο τόμο τοϋ Χάμμερ. Στή σελίδα 369 ό Κούμας παραπέμπει στήν Geschichte, 
ενώ στή σελίδα 372 αναδημοσιεύει Σουλτανική επιστολή πού πρωτοεκδίδει ό Χάμ
μερ. Στίς σελίδες 380-386, στό κεφάλαιο «Δούλωσις τής Λέσβου. Βενετικός πόλε
μος», άντιγράφει άπό τόν δεύτερο τόμο τοϋ Χάμμερ τις σελίδες 50-95. Επίσης οί 
σελίδες 386-392, περί Καστριώτη Σκεντέρμπεη, αντιστοιχούν στις σελίδες 98-211 
τοϋ γερμανοΰ Ιστορικού.

7. "Οπως, γιά παράδειγμα, στον όγδοο τόμο, όπου ό έλληνας Ιστορικός χρησι
μοποιεί τόν πέμπτο τόμο τοϋ αύτοκρατορικοϋ βουλευτή κυρίου Άμήρου. Στον 
όγδοο τόμο του, στά υποκεφάλαια 1-5 τού κεφαλαίου 9 πού επιγράφεται «Οί 
Τούρκοι» καί άναφέρεται στους Μουράτ Δ', Ίμπραΐμ Α', Μωάμεθ Θ', Σουλεϊμάν 
Β Άχμέτ Β ', Μουσταφά Β ', καθώς καί στό τελευταίο υποκεφάλαιο πού άναφέρε- 
ται στους Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ό Κούμας θά παραπέμψει στον 
πέμπτο καί έκτο τόμο τού Χάμμερ στον αύτοκρατορικόν βουλευτήν κύριον Άμη- 
ρον καί τήν συχνάκις άναφερομένην ιστορίαν του, δειγματοληπτικά στίς σελίδες 
485, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 512, 514, 518, 520, 522, 524, 525, 
526, 530 τών ’Ανθρωπίνων Πράξεων. Καί ένώ στον ένατο τόμο δέν υπάρχει καμιά 
μνεία, στον δέκατο, όπου μεταξύ άλλων πραγματεύεται τόν πόλεμο «μέ τήν Βενε
τίαν καί τήν Αυστρίαν, τήν ’Ακολουθίαν τής βασιλείας τοϋ Άχμέτ τού Γ' έως τής 
καθαιρέσεώς του», άναφέρεται στον Αμήρ τον ιστοριογράφον τοϋ ’Οθωμανικού 
Βασιλείου. Στίς υποσημειώσεις τών σελίδων 349, 354, 360, 361 καί 365 τού δέκα
του τόμου του ό Κούμας αντλεί άπό τόν έβδομο τόμο τού Χάμμερ.
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Μια τρίτη εκδοχή είναι ή παντελής αγνόηση τού γερμανικού - έχει 
ενδιαφέρον νά σημειώσει κανείς καί τή σιωπή. Ό Κούμας στον τελευταίο, 
δωδέκατο τόμο τών 'Ανθρωπίνων Πράξεων, παρόλο πού τό επιστημονικό 
του αντικείμενο ταυτίζεται θεματικά μέ εκείνο τού Χάμμερ, διόλου δέν 
άναφέρεται στον αυστριακό ιστοριογράφο. Τούτο τό εκ πρώτης όψεως 
παράδοξο έχει τήν εξήγησή του : ενόσω τό έργο τού Χάμμερ τυπώνεται, ό 
ελληνας λόγιος συντάσσει τό κεφάλαιο «Οί Τούρκοι». Επειδή τό 1831 έχει 
μόλις έκδοθεΐ ό όγδοος γερμανικός τόμος, ô Κούμας δέν προλαβαίνει νά 
δει τυπωμένους τούς επόμενους για νά παραπέμψει στήν Ιστορία τών 
Ανθρωπίνων Πράξεων. Μέσα όμως από τήν παλαιό ατραπό, εκείνη πού 
μετέδιδε τή γνώση πριν από τήν ανακάλυψη τής τυπογραφίας, τή χειρόγρα
φη παράδοση, ό Κούμας θά πορισθεΐ τα αίτούμενα : ό Χάμμερ, ώς ζωντανή 
παρουσία αυτήν τή φορά, θά σταθεί χορηγός άνέκδοτης ύλης από χειρό
γραφο πού είχε στήν κατοχή του. Βίοι παράλληλοι : δύο ιστορικοί πού δια- 
βιούν στήν ίδια πόλη καί έχουν όμορα ερευνητικά ενδιαφέροντα καί έπί- 
κοινη αντίληψη για τήν εκφορά τού λόγου. Στό προσκήνιο βρίσκονται τα 
μεγάλα ιστορικά αφηγήματα - εκτεταμένα ποσοτικά καί χρονολογικά - καί 
στις δύο περιπτώσεις.

"Οταν ό άκατάβλητος Χάμμερ φέρει εις πέρας τή δεκάτομη Geschichte des 
Osmanischen Reiches γερμανικά, τότε στρέφεται στήν ξενόγλωσση, ευρω
παϊκή διάδοση τού έργου του. Επιβλέπει προσωπικά, διορθώνει καί 
κατευθύνει τό μεταφραστικό έργο : ή γαλλική έκδοση ολοκληρώνεται γύρω 
στα μέσα τής δεκαετίας τού σαράντα8. Ή έκδοση αυτή μάς ενδιαφέρει, 
καθώς για τόν έλληνα ιστοριοδίφη συνιστά όχι ένα όποιο γλωσσικό διάμε
σο αλλά τόν κατεξοχήν δίαυλο πού θά επιτρέψει στό ελληνικό κοινό νά

8. Histoire de l’Empire Ottoman depuis son origine jusqu’à nos jours par J. de 
Hammer. Ouvrage puisé aux sources les plus authentiques et rédigé sur des docu
ments et des manuscrits la plupart inconnus en Europe. Traduite de l’Allemand sur les 
notes et sur la direction de l’auteur par J. J. Heilert, Παρίσι 1835-1843. Καί δεύτερη 
αναθεωρημένη έκδοση: 1844. Πρέπει νά σημειώσουμε τήν ευρύτατη γεωγραφική 
διακίνηση τής μεταφρασμένης γαλλικής έκδοσης. Έκτος άπό τήν Αυστρία (Βιέν
νη), τή Γαλλία (Παρίσι), τήν ’Αγγλία (Λονδίνο) καί τή Γερμανία (Φρανκφούρτη, 
Λιψία), τό βιβλίο πουλιέται στό Βέλγιο (Βρυξέλλες), στήν ’Ολλανδία (Χάγη, 
’Άμστερνταμ), στήν ’Ιταλία (Γένοβα, Φλωρεντία, Τορίνο), στήν Πολωνία (Βαρσο
βία), στή Ρωσία ('Αγία Πετρούπολη, Μόσχα, ’Οδησσός) καί στήν Ιδια τήν Τουρκία 
(Κωνσταντινούπολη).
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G eschichte
des

Osmanischen Reiches
durch

Joseph V. Hammer.

BAND.ERSTER

Ή όραματική απεικόνιση τής 'Ανατολής στή διττή της σημασία, 
όπως τήν είδε ό γερμανικός ιστορισμός των άρχών τοΰ 19ον αιώνα.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ HAMMER ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 297

GESCHICHTE
DES

OSMANISCHEN REICHES,
GROSSENTHEILS AUS BISHER UNBENUTZTEM

mcÙc/iT'^e^i und

mmim von SIMQSOIB»

<£wlet ifliooui).

VON DER GRÜNDUNG DES OSMANISCHEN REICHES

BIS ZUR EROBERUNG CONSTANTINOPELS.

1300 — 1453.

MIT EINER KARTE.

» m s

IN C. A. HARTLEBEN’S VERLAGE. 1827.
GEDRUCKT BEY ΛΝΤΟΗ STRAUSS IH WIEN.

Ή 'Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 'Ιωσήφ Χάμμερ 
στήν πρώτη γερμανική της έκδοση, Πέστη 1827-1835.
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προσεγγίσει τό έργο. Ή ’ιθαγενής λογιοσύνη είχε τα χρόνια εκείνα στενή 
συνάφεια μέ τον γαλλικό πολιτισμό. Μέσα από τή γαλλική λοιπόν έκδοση ή 
ελληνική ιστοριογραφία θά γνωρίσει, όπως θά δούμε, τό μεγάλο συγγρα
φικό επίτευγμα, τήν Geschichte des Osmanischen Reiches - έστω καί απο
σπασματικά.

Ή δεκαετία τον πενήντα: ή καταστατική ενσωμάτωση 
τον Βνζαντίον

Ό Κούμας προσέγγισε τό γερμανικό κείμενο διαπνεόμενος άπό μιαν αντί
ληψη πανοραμική, ή οποία, κατά τά πρότυπα τής εποχής, άπέβλεπε στή συγ
γραφή μιας καθολικής ιστορίας. ’Αργότερα, στά μέσα τής δεκαετίας τού 
πενήντα θά έπιχειρηθεΐ μια άλλου τύπου πρόσληψη τού Χάμμερ, αυτήν τή 
φορά μέσα στά σύνορα τού ελληνικού κράτους.

Όπως θά δούμε, τό 1855 ένας διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης 
εφαρμόζει τήν τακτική τού τεμαχισμού. Συγκεκριμένα, κεφάλαιο ολόκληρο 
άποσπάται άπό τήν πολύτομη ιστορία γιά νά μεταφραστεί ελληνικά καί να 
εκδοθεΐ στήν ’Αθήνα. Τιτλοφορείται Πολιορκία καί °Αλωσις τής Κωνστα
ντινουπόλεως μεταφρασθείσα εκ τοϋ γαλλικοϋ άπό τήν υπό τοϋ Χάμμερ 
σνγγραφεΐσαν ιστορίαν τής 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό Ά. 7. Κομπό- 
του. Πρόκειται γιά κείμενο θεματικά επικεντρωμένο στον βυζαντινό μεσαί- 
ωνα. Άναφέρεται αποκλειστικά σέ ένα ιστορικό γεγονός : στό πάρσιμο τής 
Πόλης.

Ή πρώτη αυτοτελής εκδοτική παρουσία τού Χάμμερ στήν ελληνική 
ιστοριογραφία, πού σημειώνεται στό δεύτερο μισό τού αιώνα, δηλώνει μια 
χρονική υστέρηση σέ σχέση μέ τόν χρόνο παραγωγής καί διάδοσης τοϋ γερ
μανικού πρωτοτύπου. Μία εικοσαετία χωρίζει τή νεοελληνική, σπαραγμα- 
τική μεταφορά του άπό τή χρονολογία τής γερμανικής έκδοσης καί άλλη 
μία γεμάτη δεκαετία άπό τή γαλλική του απόδοση. "Οταν ό Χάμμερ ολο
κληρώνει στή μητρική του γλώσσα τήν Ιστορία είναι ώριμος συγγραφικά, 
όχι μόνον ήλικιακά - έχει ήδη κλείσει τά έξήντα: άπό τις απαρχές τοϋ 19ου 
αιώνα τό βεληνεκές του εκτείνεται σέ όλην τήν Ευρώπη καί ακόμη παραπέ
ρα. Όταν λοιπόν άπό τήν επιβλητική πολυσέλιδη Geschichte βλέπει τό φως 
στήν ’Αθήνα μεταφρασμένο στήν ελληνική γλώσσα ένα απόσπασμα λίγων 
μόλις τυπογραφικών γιά τό κούρσεμσ τής Πόλης, όχι μόνον τό ίδιο τό 
έργο, καταξιωμένο, έχει προ πολλοΰ περάσει στήν ιστορία, αλλά καί ό συγ
γραφέας του βρίσκεται κοντά στό τέλος : τήν επόμενη χρονιά, πλήρης 
ήμερων, κλείνει τόν κύκλο τής ζωής του.
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Ή Πολιορκία καί "Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως, αν καί μικρή τό 
δέμας, συνιστά τήν πρώτη εκδοτική παρουσία τού έργου του Χάμμερ στήν 
ελληνική βιβλιογραφία : πρόκειται για εβδομήντα σελίδες όλες κι όλες, μια 
δουλειά δεύτερο ή μάλλον τρίτο χέρι - μετάφραση τής μετάφρασης9 10 11 12.

Όπως είδαμε, ώς προς τή θέση πού κατέχει ό αύστριακός ανατολιστής 
στο παγκόσμιο στερέωμα δέν έκκρεμοΰν επεξηγήσεις. "Οταν στον πρόλογο 
ό μεταφραστής Ά. Ί. Κομπότης συγκαταλέγει τόν συγγραφέα στή χορεία 
τών κλασικών - κατοχυρώνοντας μάλλον τή δική του λογιοσύνη -, τό όνο
μά του δέν τυχαίνει να είναι γνωστό από αλλού. Πρόκειται για έναν πρωτο- 
εμφανιζόμενο μεταφραστή - μεταφραστή τού ενός βιβλίου'0:

Παρότι τό γεγονός τούτο περιέγραψαν πολλοί διακεκριμένοι συγγρα
φείς ζώντες κατά τήν εποχήν εκείνην καί μετά ταύτην ... εγώ προύτί- 
μησα να μεταφράσω αυτό εις τήν ελληνίδα φωνήν προς τόν σκοπόν 
τοϋ νά γενή γνωστόν εις άπάσας τάς τάξεις τής ελληνικής φυλής εκ τής 
Ιστορίας τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας τής συγγραφείσης υπό τοϋ 
κλασσικού συγγραφέως Χάμμερ".

Ή εκούσια επιλεκτική χρήση τού πολύτομου έργου μαρτυρεί ασφαλέ
στερα τή δύναμη τής ιστορικής περιρρέουσας παρά τήν πρωτοβουλία ενός 
καί μόνου μεταφραστή : τό εκδοτικό συμβάν άνταποκρίνεται στή συγκεκρι
μένη εποχή, κατά τήν οποία πραγματοποιείται τό κατεξοχήν εθνικό ιστο
ριογραφικό επίτευγμα τού 19ου αιώνα: ή ενσωμάτωση τού Βυζαντίου στή 
νεοελληνική επιστήμη. ’Αναμφίβολα ή δεκαετία τού πενήντα μπορεί νά θεω
ρηθεί ή καταστατική δεκαετία για τήν εγκαθίδρυση ενός νέου θεματικού 
πεδίου στήν ελληνική ιστοριογραφίαι2. Ή περιοδολόγηση τού παρελθόντος

9. Πολιορκία καί Αλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ 
γαλλικού άπό τήν υπό τοϋ Χάμμερ συγγραφεΐσαν ιστορίαν τής Όθωμανικής Αυτο
κρατορίας ύπό Ά. Ί. Κομπότου, Άθήνησι 1855. ’Αντιστοιχεί στο 12ο βιβλίο τού 
πρώτου τόμου τού γερμανικού πρωτοτύπου.

10. Στους συντελεστές τής μικρής αυτής άθηναϊκής έκδοσης συγκαταλέγεται ô 
μικρασιάτης τυπογράφος Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς, ό όποιος, έχοντας μόλις μετοι
κήσει άπό τήν Κέρκυρα στό κέντρο τής Αθήνας - περί τό 1850 -, έχει Ιδρύσει ώς 
επιχειρηματίας ένα μέ σημερινούς όρους «πολυκατάστημα» Παρά τήν πύλην τής 
Αγοράς, 'έναν δηλαδή εκδοτικό οίκο μετά τυπογραφείου βιβλιοδετείου.

11. [Πρόλογος σγ'-σμ'. Υπογραφή Έν Αθήναις τήν Ιην Αύγουστου 1855 Α. Ί. 
Κομπότης], Για τόν Κομπότη τα στοιχεία είναι ελλιπή - στό Γκίνης - Μέξας άναφέ- 
ρεται άπαξ (στό λήμμα άρ. 6520).

12. Για τό συγκεκριμένο ζήτημα καί τούς προβληματισμούς πού εκφράστηκαν,
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χρόνου μεταβάλλεται. ΟΙ πρώτες πραγματείες πού θέτουν ώς ιστορική τομή 
τή χρονολογία τής "Αλωσης - ή πού άναφέρονται έξ ολοκλήρου στήν "Αλω
ση - ανάγονται, πράγματι, στα μέσα τού αιώνα. "Οπως έχει έπισημανθει, 
τότε ακριβώς ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας - ή πτώση μιας μεγάλης 
χριστιανικής Αύτοκρατορίας - αρχίζει να άποκτά βαθμιαία εθνικές άπο- 
χρώσεις.

'Από τή δεκαετία τού πενήντα καί ύστερα ή στροφή τής ιστοριογραφίας 
στο γεγονός τής "Αλωσης καί ή μεγάλη πύκνωση σχετικών εκδόσεων συμπί
πτει μέ τήν πρώτη μεγάλη κρίση τού ’Ανατολικού Ζητήματος καί τήν προ
σπάθεια τού ελληνικού κράτους να έπεκταθεί εις βάρος τής ’Οθωμανικής 
Αΐποκρατορίας|3. "Οπως προκύπτει βιβλιογραφικά, τό ζήτημα τής "Αλωσης 
ώς αντικείμενο επιστημονικής ή άλλης πραγμάτευσης έχει όψιμα είσαχθεΐ 
στή νεοελληνική Ιστοριογραφία|4.

Έδώ θά ήταν χρήσιμες ορισμένες πρώτες έκτιμήσεις μέ βάση τα βιβλιο
γραφικά εύρήματα. Σέ πρώτο στάδιο παρατηρούμε τό ολοένα διευρυνόμενο 
γεωγραφικό καί τελικά πανελλήνιο εύρος τών έμπλεκομένων στήν ιστοριο
γραφική αναβάθμιση τής "Αλωσης13 14 15. Καί ένώ ώς τή δεκαετία τού 1870 τό 
ζήτημα μοιάζει να έπαφίεται κυρίως στούς έρασιτέχνες, από έκεΐ καί ύστε
ρα, σέ δεύτερο στάδιο, σημειώνεται μια ενεργητική κίνηση από τήν πλευρά 
τού σώματος τών οίονεί έπαγγελματιών. Θά λέγαμε ότι ή άρχουσα τάξη τής 
λογιοσύνης, ή μάλλον ένα τμήμα της, δίνει τό παρόν : "Αγγελος Βλάχος, 
Μανουήλ Γεδεών, Θεοδόσιος Βενιζέλος καί ό Κωνσταντίνος Παπαρρηγό- 
πουλος αύτοπροσώπως.

βλ. Βαγγέλης Καραμανωλάκης - Παναγιώτης Στάθης, «Ιστορίες για τήν "Αλωση 
στον πρώτο αιώνα τού ελληνικού βασιλείου», στα Πρακτικά τού Συνεδρίου 1453, 
Ή "Αλωση τής Κωνσταντινούπολης καί ή μετάβαση άπό τους μεσαιωνικούς στους 
νεώτερους χρόνους, επιστημονική επιμέλεια Τόνια Κιουσοπούλου, Πανεπιστη
μιακές εκδόσεις Κρήτης, Ρέθυμνο 2005.

13. 1850-1860: οκτώ τίτλοι, 1860-1870: επτά τίτλοι, 1870-1880: δέκα τίτλοι, 
1880-1890 : έννέα τίτλοι, 1890-1900 : έξι τίτλοι.

14. Μόλις τήν προηγούμενη δεκαετία τού σαράντα, ό ’ίδιος ό Παπαρρηγόπου- 
λος, στήν «Εισαγωγή» τής Γενικής Ιστορίας του, δέν θεωρεί αναγκαίο νά επεξερ
γαστεί τό θέμα τής "Αλωσης ούτε καί χρησιμοποιεί τό 1453 ώς ιστορική τομή. Βλ. 
Β. Καραμανωλάκης - Π. Στάθης, «Ιστορίες ...», σ. 228, ύποσημ. 5.

15. Στήν πεντηκονταετία 1850-1900 εκτός άπό τήν ’Αθήνα τα παρακάτω γεω
γραφικά σημεία εμφανίζονται είτε ώς τόποι έκδοσης είτε ώς τόποι προέλευσης τών 
συγγραφέων: Έρμούπολη (1853), Τρίπολη (1859), Κωνσταντινούπολη (1861, 1870, 
1873), Σάμος (1862), Λονδίνο (1865), Μυτιλήνη (1879), Καλαμάτα (1880), Σμύρνη 
(1885), Ναύπλιο (1886), Κυνουρία (1890), Κύμη Εύβοιας (1892).
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Κατά το τρίτο στάδιο, τέλος, διαπιστώνουμε μιά ανιούσα τάση διάδο
σης καί, δευτερογενώς, έκλαΐκευσης. Σέ κάποιες περιπτώσεις τά έργα 
συνοδεύονται από υποτίτλους τού τύπου «ανάγνωσμα διά τον λαόν». 
Ενίοτε εντοπίζουμε μιά στρατιωτική διάσταση, π.χ. ένα έργο τυπώνεται 
«χάριν τού ελληνικού στρατού» (1862), ενώ στή δεκαετία τού ογδόντα τά 
περί τήν "Αλωση κείμενα έπιχειρείται να είσαχθοΰν στήν εκπαίδευση «προς 
σχολικήν χρήσιν»|6.

Τό γεγονός ότι σέ μιά κοινωνία δίχως μαζικά μέσα ενημέρωσης, πλήν 
τού τύπου, ένα τμήμα τού συλλογικού σώματος - οί εγγράμματοι - αρχίζει 
να επικεντρώνει τό ενδιαφέρον του στό ζήτημα τής Πτώσης, δέν προκύπτει 
μόνον μέσα άπό τό γραπτό κείμενο, τήν τυπογραφία. Ας μήν αγνοήσουμε 
έναν άλλο δίαυλο : τόν προφορικό ακαδημαϊκό λόγο. Πολλοί Αθηναίοι 
(άραγε μήπως καί κάποιες ελάχιστες Αθηναίες;), σημειώνεται σέ φύλλο τής 
έποχής, συρρέουν στό Καποδιστριακό Ανώτατο "Ιδρυμα να παρακολουθή
σουν τις πανεπιστημιακές παραδόσεις, ιδίως μάλιστα «όταν έξιστορεΐτο ή 
άποφράς έκείνη έποχή τής Αλώσεως»16 17.

Συνοψίζω: Πράγματι, πριν άπό τή μετάφραση τού Κομπότη τού 1855 
στήν ελληνική ιστοριογραφία καταγράφονται πενιχρές μόνον βιβλιογρα
φικές αναφορές στήν Αλωση18.

16. Οί προσπάθειες προς όμοια κατεύθυνση συνεχίζονται καί στον αμέσως επό
μενο αιώνα, όπως επισημαίνει ή Μαριάννα Σπανάκη, Βυζάντιο καί Μακεδονία στό 
έργο τής Π. Σ. Δέλτα, Αθήνα 2004, σσ. 30-31.

17. Μέ τήν έπικοινωνιακή αμεσότητα τής διδασκαλίας ό καθηγητής τής Γενικής 
Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο Αθηνών Θεόδωρος Μανούσης στά χρόνια αυτά διαθέ
τει ένα άκροατήριο ευρύτερο από τό φοιτητικό, όπως μνημονεύεται στή Νεκρολο
γία του πού δημοσιεύεται στήν εφημερίδα Άθηνά τό 1858, βλ. Β. Καραμανωλάκης - 
Π. Στάθης,, «Ιστορίες ...», ύποσημ. 14.

18. Μόλις δύο χρόνια πριν τή μετάφραση Κομπότη τυπώνεται ένα βιβλίο μέ 
θέμα τήν Αλωση - καί πάλι μετάφραση. Μία άνά δεκαετία επισκόπηση τής εκδο
τικής παραγωγής άκολουθεΐ εδώ, ή όποια, αν καί δίχως άξιώσεις βιβλιογραφικής 
πληρότητας, δίνει μιά τάξη μεγέθους. Στή δεκαετία τού τριάντα άς σημειώσουμε 
μιά επανέκδοση τής τρίτομης Ιστορίας του Ε. Ph. Goldsmith, στήν όποια τίθεται ως 
ορόσημο ή ιστορική τομή τής "Αλωσης (1838/1839). Τήν επόμενη δεκαετία τού 1840 
εκδοτικά δέν παρατηρεΐται κάτι αξιομνημόνευτο. Τήν καταστατική δεκαετία τού 
πενήντα έκδίδεται Ή έγκαθίδρυσις τοΰ ’Οθωμανικόν δεσποτισμοϋ επί τών ερει
πίων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βασισμένη στον Ε. Gibbon καί τόν γάλλο 
Louis Philippe Ségur, τυπωμένη στήν Έρμούπολη τό 1853. Ακολουθεί τό 1855/1856 
ένα έργο μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο "Αλωσις καί Άνάκτησις τής Κωνσταντινου
πόλεως. Στό Ιστορικόν Λοκίμιον τής καταστάσεως τών Ελλήνων τό 1856 ό Abel
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Ή από ελληνικής πλευράς σπαραγματική χρήση του κειμένου τής 
Geschichte des Osmanischen Reiches στα μέσα του αιώνα σκιαγραφεί, άλλα 
καί προεξαγγέλλει, τό όλο πνεύμα πού διέπει τήν πρόσληψη τού Χάμμερ, 
τις εντόπιες διαθεσιμότητες καί τόν βαθμό δεκτικότητας τού γηγενούς ανα
γνωστικού κοινού.

Τό πόνημα άποσπάται από τό σώμα τού βιβλίου - ενός βιβλίου τόσων 
χιλιάδων σελίδων - έτσι ώστε ένα καί μόνον Ιστορικό γεγονός, τό πάρσιμο 
τής Πόλης, φορτισμένο εθνικά, να γίνει κτήμα των άναγνωστών. Εξαρχής 
τό στοιχείο πού κάνει τό έργο άξιομετάφραστο δέν σχετίζεται μέ αυτήν 
καθεαυτήν τήν ’Οθωμανική Αυτοκρατορία καί τήν ιστορία της άλλα άπο- 
κλειστικά μέ τά καθ’ ημάς. 'Οπωσδήποτε, ή άποσπασματική χρήση καί επι
λογή μέ πατριωτικά κριτήρια δέν συνιστά άποκλειστική Ιδιομορφία τής 
ελληνικής περίπτωσης|9. 19

François Villemain προσθέτει: 'Από της Αλώσεως μέχρι τής Εθνικής αυτών Έπα- 
ναστάσεως. Τό έργο, εμπλουτισμένο από τον μεταφραστή του, τόν δικηγόρο Σ. Γ. 
Βελίνη, μέ σημειώσεις, έκδίδεται προς χρήοιν των απανταχού Ελλήνων. Τήν ίδια 
χρονιά τυπώνεται άπό τόν Γ. Θεοφίλου ένα εράνισμα άπό τά Χρονικά τού Σφρα- 
ντζή, ενώ τό 1857, σέ μια σειρά γενικής 'Ιστορίας, τή Νέα Αίρκη, πού εκκινεί άπό 
τής εποχής τών βυζαντινών βασιλέων μέχρι τής Αλώσεως τής Κωνσταντινουπό
λεως, υπογράφει ένας άνθυπολοχαγός τής φάλαγγος, ό Σ. Κ. Βελεφάντης. Στο 
τέλος τής δεκαετίας κυκλοφορεί μιά άκόμη έκδοση τής Ιστορίας τού Μόρτμαν άπό 
τό γερμανικό, όπου προτάσσεται καί μελέτη τού μεταφραστή, ενώ ό Θ. Ρηγόπου- 
λος, δικηγόρος έκ Τριπόλεως, εκδίδει επίσης ένα εράνισμα άπό τόν Γεώργιο Σφρα- 
ντζή. Ευχαριστώ τήν Πόπη Πολέμη πού έθεσε στή διάθεσή μου τά σχετικά βιβλιο
γραφικά στοιχεία.

19. Παράδειγμα παρόμοιας συμπεριφοράς υιοθετεί μιά άλλη βαλκανική χώρα, ή 
γειτονική Βουλγαρία : οί φιλίστορες άπόκτησαν γνώση τού έργου άπό τά τέλη τής 
δεκαετίας τού πενήντα ώς τήν άρχή τού εβδομήντα, μέσα άπό παράλληλες, κατ’ 
άποκοπήν, όι ’ ιδίαν χρήσιν προσαρμογές τού Χάμμερ. Ή χρονολογικά πρώτη, 
δημοσίευμα σέ περιοδικό, είναι μετάφραση κεφαλαίου γιά τήν ίδρυση τού τάγματος 
τών Γενιτσάρων (1859). Ή δεύτερη, τό 1867, μετάφρασμα άπό τήν Ιστορία τού 
Χάμμερ, κυκλοφορεί στον περιοδικό τύπο καί πάλι. Ή τρίτη, μιά αυτοτελής έκδο
ση κωνσταντινουπολίτικη, προσαρτά χωρία άπό τήν Ιστορία τού Χάμμερ στό 
σώμα μιας άλλης Γενικής Ιστορίας (1871). Σέ τόμο πού έκδόθηκε τό 1987 στή 
Σόφια, μέ τίτλο La Bulgarie pendant la période du XVe au XVIIle siècle, Études 
d’Historiographie, άπό τήν Académie Bulgare des Sciences καί τό Institut d’Histoire, 
ή Maria Todorova προσεγγίζει τά βιογραφικά τού Χάμμερ δίχως, ωστόσο, νά διε
ρευνά τή σχέση του μέ τή βουλγαρική Ιστοριογραφία. Ευχαριστώ τή συνάδελφο 
Ιστορικό Νάντια Ντάνοβα γιά τό σύνολο τών σχετικών πληροφοριών πού ευγενικά 
μου παραχώρησε.
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Στήν καταστατική δεκαετία τοΰ πενήντα δέν σημειώνεται πρωτότυπη 
παραγωγή ως προς τό ζήτημα τής "Αλωσης - κυριαρχεί ή βακτηρία τής 
μετάφρασης, τό εξ Εσπερίας είσαγόμενο δάνειο κείμενο. Παράλληλα, ή 
καταφυγή στις γηγενείς βυζαντινές πηγές, οί όποιες καί αναβαθμίζονται: 
επιστρατεύονται κατ’ επανάληψη για να προσδώσουν επίχρισμα αυθεντικό
τητας ακόμα καί όταν ελέγχονται επιστημονικά αφερέγγυες20.

Ώς προς τό ζήτημα τής επιλογής τών μεταφράσεων έχει υπογραμμιστεί 
ότι βασικό κριτήριο στήν ιστοριογραφική προσέγγιση τής "Αλωσης ήταν ή 
ευθυγράμμιση μέ τή φιλελληνική τάση αποτίμησης τών έργων. Ή μετάφρα
ση λειτουργεί ώς αρωγός τής ρομαντικής έπιστήμης, έφόσον οί εγχώριες 
ιστοριογραφικές ετοιμότητες δέν είναι σέ θέση να άνταποκριθοϋν στό αίτημα 
τής συγγραφής μιας αυτοτελούς πραγματείας - παρ’ όλα αυτά κάποιες 
ενδείξεις υποδηλώνουν τό άλμα προς μια πρωτότυπη σύνθεση : συχνά οί 
μεταφραστές, στα χρόνια πού έρχονται, αρχίζουν να προτάσσουν μια ολι
γοσέλιδη δική τους πραγματεία - ένα κείμενο μέ σαφή έθνοκεντρική τοποθέ
τηση συνοδεύει τό ξένο κείμενο. Μέ τή μικρή αύτή προσθήκη, τόν γλωσσικό 
διαδέχεται ό ιδεολογικός έξελληνισμός - στό μέτρο τού δυνατού.

Ή δεκαετία τοΰ εβδομήντα : τό ημιτελές μεταφραστικό έγχείρημα 
(1870-1874)

Ή πρώτη παρουσία τοΰ Χάμμερ στόν έλλαδικό χώρο μέ τήν επίσημη ιδιότη
τά του, δηλαδή ώς ιστορικού τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πραγματο
ποιείται στό ξεκίνημα τής δεκαετίας τοΰ 1870, όταν αρχίζει να τυπιόνεται ή 
Ιστορία της ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ελληνικά μεταφρασμένη άπό τόν 
Κωνσταντίνο Κροκιδά. Έκδίδεται στήν ’Αθήνα μέσα σέ μιά τετραετία, άλλά 
άπ’ ό,τι φαίνεται κυκλοφορεί μέ τουλάχιστον διετή καθυστέρηση21.

20. Όπως κατ’ εξακολούθηση συνέβαινε μέ τό Χρονικό τοΰ Σφραντζή. Οί Β. 
Καραμανωλάκης καί Π. Στάθης, «'Ιστορίες ...», σσ. 235-236, δίνουν εκτενή στοι
χεία για τήν ύπαρξη των δύο χρονικών, τό αυθεντικό minus χρονικό καί τό πεποιη- 
μένο συμπιληματικό maius χρονικό (τόν ψευδο-Σφραντζή) τοΰ τέλους τοΰ Ι6ου 
αιώνα (1573-1575) καί τήν κατά κόρον προβολή τοΰ δεύτερου, χαλκευμένου κειμέ
νου άπό τούς Ιστοριοδίφες τοΰ 19ου αίώνα.

21. Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπό Ί. Χάμμερ, έξελληνισθείσα 
υπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδά, Άθήνησι, τύποις X. Ν. Φιλαδελφέως 1870-1874. 
Οί έξι τόμοι τής ελληνικής μετάφρασης άντιστοιχοΰν ατούς τέσσερις πρώτους τοΰ 
γερμανικού πρωτοτύπου. Ώς πρός τή σχέση ελληνικής μέ τή γερμανική έκδοση, 
λοιπόν, παρατηρούμε τα εξής : ό τέταρτος τόμος τοΰ Χάμμερ εκτείνεται έως τό
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Διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για εξάτομη έκδοση, δηλαδή για μια επί
σης αποσπασματική πρόσληψη τού έργου, ερήμην, όμως, αυτήν τή φορά 
των προθέσεων του μεταφραστή, ό όποιος, όπως θά δοϋμε, επιδιώκει νά 
εξασφαλίσει μέ κάθε τρόπο τήν εκδοτική άρτιμέλεια τής πολύμοχθης εργα
σίας του.

Στον «Πρόλογο τού Μεταφραστοΰ» ό Κροκιδάς φροντίζει νά κρατήσει, 
τις δέουσες ισορροπίες. Ή Geschichte des Osmanischen Reiches περιέχει όχι 
μόνον τίς τρεις εποχές - γέννηση, ακμή καί παρακμή - τού μεγάλου ασιατι
κού κράτους αλλά καί τή μεταγενέστερη ιστορία τής Ελλάδας. Ή σπουδαι- 
ότητα τού έργου έγκειται άκριβώς στή συνάφειά του μέ τίς τύχες καί τήν 
ιστορία τού ελληνικού έθνους.

Ή πολύτομη καί πολύμοχθη ιστορία [...] έπιχέει μέγ ιστόν φως επί τήν 
σκοτεινήν ιστορίαν τού μέσον αίώνος τής Ελλάδος καί πάντων των 
λαών τής Ανατολής καί συμπληροί μέγα κενόν τής ελληνικής βιβλιο
θήκης 22.

45ο βιβλίο [= κεφάλαιο]. Εκεί τελειώνει τό εξάτομο έργο, δηλαδή ή ανολοκλήρωτη 
μετάφραση Κροκιδά. Επομένως τό λανθάνον ανέκδοτο υλικό τής μετάφρασης θά 
αντιστοιχούσε στους υπόλοιπους τόμους τού δεκάτομου γερμανικού. Γιά τήν ακρί
βεια : τό κείμενο τού Χάμμερ βρίσκεται στους τόμους 5-9, ενώ ό δέκατος καταλη- 
κτήριος τόμος περιλαμβάνει πίνακες, ευρετήρια, χάρτες. Στό σημείο αυτό θέλω νά 
ευχαριστήσω τή Γεωργία Παπαγεωργίου γιά τήν πολύτιμη βοήθεια της στήν παρα
βολή τών κειμένων. Ό πρώτος καί δεύτερος τόμος φέρουν στή σελίδα τίτλου χρο
νολογία 1870. Ό τρίτος τόμος στή σελίδα τίτλου σημειώνει 1872. ’Αντίστοιχα ό 
τέταρτος, 1873, ενώ οί τόμοι πέμπτος καί έκτος 1874. Όμως ό πρόλογος τού μετα
φραστή φέρει ένδειξη 20 Δεκεμβρίου 1875 - τό νωρίτερο πού πρέπει νά κυκλοφό
ρησε τό έργο είναι στήν αρχή τού 1876. Σύμφωνα μέ τή δημοσιευόμενη εδώ επι
στολή τού Κροκιδά μέ αποδέκτη τόν ’Ιωάννη Γεννάδιο πρέπει νά κυκλοφόρησε 
μάλλον τόν Ιανουάριο τού 1876. Βλ. έδώ στό Παράρτημα, Επιστολή δεύτερη, μέ 
ημερομηνία 10.1.1876.

Στον πρώτο τόμο, στον Πρόλογό του, ό μεταφραστής δηλώνει ότι εξελλήνισε 
τό κείμενο εις γλώσσαν καθαρεύουσαν καί πάντα ξενισμόν άποφεύγουσαν χρησι
μοποιώντας τή γαλλική έκδοση καί μάλιστα τή δεύτερη άπλουστευμένη εύτελεστέ- 
ραν καί ήττον δαπανηρόν. Στήν πορεία άποφάσισε νά εντάξει, ιδιαίτερα γιά τόν 
έλληνα άναγνώστη, όρισμένες υποσημειώσεις. Κατά τήν παραβολή τής γαλλικής μέ 
τή γερμανική έκδοση «μέ τήν συνδρομήν γερμανιστών φίλων», άνακάλυψε πολλές 
ατέλειες στήν εργασία τών ομοτέχνων του Dochez - Helbert.

22. «Πρόλογος τού Μεταφραστοΰ», Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
υπό Ί. Χάμμερ ..., τόμος πρώτος, σ. ζ'.
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Θά εντάξει λοιπόν το έργο στην κυρίαρχη ελληνοκεντρική οπτική - το 
οθωμανικό προϊόν έμβαπτίζεται στα ελληνικά εθνικά χρώματα δίχως να 
ύποτιμάται, συμμετρικά, ή ανάγκη γνωριμίας μέ τό μεγάλο ασιατικό 
κράτος.

Οί συντελεστές τής άθηναϊκής έκδοσης κρατάνε άπό μακριά : ένας 
τυπογράφος άπό τήν ’Ανατολή, άνθρωπος τής όμογένειας, καί ένας κων- 
σταντινουπολίτης τραπεζίτης, έκπρεπές τέκνο του έξωελλαδικοΰ επιχειρη
ματικού χώρου. Στο έκδοτικό επιτελείο περιλαμβάνεται λοιπόν ό τυπο
γράφος καί λόγιος Χρίστος Νικολαΐδης άπό τή Φιλαδέλφεια τής Μικρός 
’Ασίας, ό έπωνομαζόμενος Φιλαδελφεύς, ό όποιος ώς εγκρατής τής οθω
μανικής άποκρυπτογράφησε τούς τουρκικούς όρους. Ή μετάφραση τής 
Ιστορίας τοϋ περικλεούς Χάμμερ αφιερώνεται στον μεγάτιμο ανδρα 
Γεώργιο Ζαρίφη, υψηλό εκπρόσωπο τής έξωελλαδικής πολίτικης όμογένει- 
ας αλλά καί γιά κάποιο διάστημα υπάλληλο τού ελληνικού κράτους πάνω 
στήν ίδρυσή του. Εκείνος, όπως σημειώνεται, παρείχε

δαήιιλώς γενναίαν προστασίαν προς παν εργον λυσιτελές προς εκπαί- 
δενσιν καί διανοητικήν πρόοδον τοϋ ελληνικού γένους.

Άν κρίνουμε άπό τή θέρμη τής αφιέρωσης, υποθέτουμε ότι ό κωνστα- 
ντινουπολίτης Ζαρίφης είναι ενδεχομένως καί ό χορηγός τής έκδοσης. 
"Οσο γιά τό πρόσωπο τού ίδιου τού μεταφραστή δέν γνωρίζουμε πολλά23. 
Είμαστε όμως σέ θέση να προσδιορίσουμε τουλάχιστον τήν εργασιακή του 
ταυτότητα : είναι έφορος στήν Εθνική Βιβλιοθήκη. Συμπεραίνουμε λοιπόν 
ότι, ώς έπαγγελματίας θαμών τού κρατικού αυτού ιδρύματος, έχει άμεση 
καθημερινή πρόσβαση στις πηγές, στά βιβλία, άλλα καί ώς δημόσιος υπάλ
ληλος μοιάζει να διαθέτει άπειρο ελεύθερο χρόνο γιά νά καταπιάνεται μέ 
πολύτομα καί πολυσέλιδα έργα.

23. Γιά τον Κροκιδά δέν εντόπισα άλλα στοιχεία. Μόνη υπόθεση, νά σχετίζεται 
ό μεταφραστής μέ τήν άρτινή οικογένεια τοϋ Άσημάκη (μέσα 18ου-άρχές 19ου 
αιώνα) καί τοϋ Κωστάκη Κροκίδα (19ος αί.) - μέ τήν άναβίβαση ενός τόνου - 
παραμένει άτεκμηρίωτη. Ή οικογένεια τών Άρτινών είχε σχέση στενή μέ τά γράμ
ματα (άπό τά Γιάννενα ώς τήν Ευρώπη) καί μέ τήν Κωνσταντινούπολη, τήν 
Υψηλή Πύλη. "Ολα αυτά τά ανεπιβεβαίωτα μάς όδηγοΰν σέ ένα καλό κλίμα. Βλ. 
Παναγιώτης Άραβαντινός, Βιογραφική Συλλογή Λογίων τής Τουρκοκρατίας, 
εισαγωγή, επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρά, ’Ιωάννινα 1960, σσ. 95, 96. ’Επίσης, υπάρχει 
ένας Μ. Κροκιδάς μεταφραστής τοϋ γαλλικού μυθιστορήματος Έστέλλη τοϋ J. Ρ. 
Florian (’Αθήνα 1836).

20
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Ό εισηγητής του Χάμμερ στην ελληνική παιδεία δέν είναι νεόκοπος στο 
άθλημα. Ό Κωνσταντίνος Κροκιδάς είναι ένας δρομέας μακρινών αποστά
σεων στο μεταφραστικό πεδίο. Ή ενασχόλησή του μέ τό έργο τοΰ αυστρια
κού ανατολιστή δέν συνιστά γιά εκείνον τήν πρώτη καί μόνη μεταφραστική 
εργασία μεγάλης εμβέλειας24.

Έδώ θά χρειαστεί να κάνουμε μια παράκαμψη-άναδρομή στον χρόνο. 
Στή δεκαετία τοΰ πενήντα, τήν εποχή τοΰ Κριμαϊκοΰ, όταν ή Ρωσία δηλώνει 
προστασία τών ραγιάδων (1853), ό Κροκιδάς θά άποδυθεΐ στον άγώνα τής 
μεταφοράς στήν ελληνική γλώσσα - πάντοτε από τά γαλλικά - ενός ογκώ
δους ρωσικού έργου. Πρόκειται γιά τήν Ιστορία τής Αυτοκρατορίας τής 
Ρωσσίας τοΰ Νικολάου Μιχαήλοβιτς Καραμζίν - ή απόδοσή του στα ελλη
νικά ολοκληρώνεται τό 1859. Στήν τσαρική Ρωσία ό Καραμζίνος ήταν διο
ρισμένος άπό τον άνακτα κρατικός ιστορικός - λόγιος δημοκρατικών φρο
νημάτων πού έδρασε σέ πλαίσιο αΰτοκρατορικό25.

Ή ελληνική έκδοση άπαρτίζεται συνολικά άπό δώδεκα τόμους - άριθμεΐ 
πάνω άπό τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σελίδες. Ό Κροκιδάς θά μοιραστεί τόν 
όγκο τής δουλειάς μέ ομοτέχνους του. Πάντως, τό άτομικό του μεταφρα
στικό μερίδιο ίιπερβαίνει τις τρισήμισι χιλιάδες σελίδες26.

24. Ό Νικόλαος Ί. Σαρίπολος, ένώ άποκαλεί τον Κροκιδά ό νέος ημών φίλος 
[...] δωδεκάεθλον διεξήλθεν άγώνα δώδεκα τόμους άπνευστί μεταφράσας, αναφέ
ρει ότι δ Κροκιδάς ώς άδαής τής ρωσικής, μετέφρασε από τά γαλλικά. Ν. Ί. Σαρί
πολος, Μελέτη έπί τής Ιστορίας τής Αυτοκρατορίας τής Ρωσσίας Νικολάου 
Καραμζίνου έξελληνισθείσης υπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδά, ’Αθήνα 1859, σ. 1. 
Τυπογράφος καί εδώ ό Νικολαϊδης.

25. Άρχαιολάτρης ευρυμαθής καί πολύγλωσσος, προστατευόμενος τοΰ Ίβάν 
Τουργκένιεφ, πού είχε άπό τό 1806 λάβει τό χρίσμα τοΰ διορισμένου ιστοριο
γράφον τής Ρωσίας, παρέδωσε τό κολοσσιαίο έργο του στον αύτοκράτορα ’Αλέξαν
δρο Α'.

26. Νικολάου Καραμζίνου Ιστορία τής Αυτοκρατορίας τής Ρωσσίας εξελλη- 
νισθεΐσα εκ του γαλλικού παραβληθέντος προς τό ρωσσικόν πρωτότυπον υπό 
Κωνσταντίνον Σ. Κροκιδά, ’Αθήνα 185.6-1859. Βιβλιογραφημένο : Γκίνης - Μέξας 
6994, 7302, 7650, 7957. Συνολικά ό Κροκιδάς μετέφρασε 3.536 σελίδες τών τόμων 1 
καί 2 τοΰ 1856, τών τόμων 4, 5, 6, 7 τοΰ 1857, τών τόμων 8 καί 9 τοΰ 1858 καί τέλος 
τοΰ 10ου καί 11ου τόμου τοΰ 1859. Τόν δεύτερο τόμο (Γκίνης - Μέξας 6995), πού 
μεταφράζει ό Δημ. Βερναρδάκης, εκδίδει ό Παντελής Κ. Παντελής, ύδραίος εκδό
της τής έφημερίδας Ό Ανεξάρτητος τό 1856. Στον 12ο τόμο, όπου ό Κροκιδάς 
εμφανίζεται μόνον ώς εκδότης, μεταφραστής άπό τό πρωτότυπο, όπως αναγράφε
ται, είναι ό ρωσομαθής Π. Ρομπότης, καθηγητής τής Θεολογίας. Τό 1858 - έτος 
έκδοσης - δέν είχε άκόμη κυκλοφορήσει στα γαλλικά ό τελευταίος τόμος. Τό σύνο
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"Αν είναι απαραίτητο ένα πολιτικό συμπέρασμα, θά λέγαμε ότι, ενώ ô 
μεταφραστής στή δεκαετία τού πενήντα διακατέχεται από φιλορωσικό 
φρόνημα, στή διάδοχη φάση του ’Ανατολικού Ζητήματος εκφράζει, ενδε
χομένως, μια άλλη τοποθέτηση - μια φιλοθωμανική στάση. Έχει σημασία 
να αντιμετωπίσουμε τα δύο αυτά έργα συγχρόνως μέ ενιαία οπτική, ως 
καρπούς ενός ίσοσθενοϋς πολιτικού ενδιαφέροντος πού διέπει τον μετα
φραστή για τό ’Ανατολικό Ζήτημα, για τις δύο Αυτοκρατορίες : αρχικά για 
τή ρωσική καί ύστερα γιά τήν οθωμανική, τή μία ομόδοξη, τήν άλλη έτερό- 
δοξη27.

Ό Κροκιδάς, σέ μονόφυλλο μιας σχετικής μέ τήν έκδοση ’Αγγελίας πού 
δημοσιεύει ενυπόγραφα τό 1856, ενόσω άκόμα μεταφράζει τον ρώσο ιστο
ριογράφο, διαμηνύει στους υποψήφιους φιλαναγνώστες :

7ο ορθόδοξον γένος των Ελλήνων στερείται τής ιστορίας τοϋ όμοδό- 
ξου καί κραταιοτάτου έθνους των Ρώσσων...28.

Διαπιστώνουμε ότι ô μεταφραστής τών μακρινών αποστάσεων δέν 
είναι μόνον ό εκτός τών εγκοσμίων, αύτοέγκλειστος, θεράπων τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης. Λειτουργεί ώς πατριώτης εν έγρηγόρσει - ώς διαπρύσιος 
κήρυκας μιας, τής έκάστοτε καί κατά περίπτωση, πολιτικής αφύπνισης29.

λο τής μετάφρασης αριθμούσε 3.844 σελίδες. Ό Κροκιδάς εφαρμόζει εδώ τήν πάγια 
μέθοδό του, όπως καί στον Χάμμερ, μεταφράζει δηλαδή άπό τά γαλλικά σέ παρα
βολή μέ τό πρωτότυπο. Στή συγκεκριμένη περίπτωση, γνώστης τής ρωσικής είναι ό 
’Αρχιμανδρίτης τής Ρωσικής Πρεσβείας στην ’Αθήνα Κύριος Άντωνΐνος.

27. "Αλλωστε έτσι αντιμετωπίστηκε, όπως θά δούμε, καί άπό τόν Θεαγένη Λι- 
βαδά στήν εφημερίδα Κλειώ.

28. Άθήναι, 2 ’Απριλίου 1856. Βλ. Γκίνης - Μέξας, *6853 μονόφυλλο. Δέν τό 
γνωρίζω άπό αυτοψία.

29. Ό Κροκιδάς, δπως είδαμε, εξελλήνισε τήν ιστορία εις γλώσσαν καθαρεύ
ουσαν καί πάντα ξενισμόν άποφεύγονσαν. Σταχυολογώ, π.χ., άπό τόν 4ο τόμο 
τής γερμανικής έκδοσης τού Χάμμερ, σ. 166, τόν όρο «Arabien», τόν όποιο ό 
ελληνας μεταφραστής στον επόμενο τόμο, σ. 353, άποδίδει «’Ασιατικός». Ή πρό
θεση καθαρισμού τής γλώσσας σέ συνδυασμό μέ τήν τάση έξελληνισμοΰ τών όρων 
είναι ζήτημα άξιο προσοχής. Ό Σαρίπολος, εξετάζοντας τή μετάφραση, κατηγορεί 
τόν Κροκιδά ότι τόν όρο «Ρωμαίοι» τού Καραμζίν γιά τούς Βυζαντινούς εκείνος 
τόν άποδίδει «’Έλληνες» : Οί άθλιοι τοϋ Βυζαντίου μεγιστάνες άφ’ εαυτών εκα
λούντο «Ρωμαίοι». Διατί να μετονομασθώσιν Έλληνες; Καί οϋτε είναι δίκαιον 
νά άποδίδωνται ώς έμφυτοι τοις Έλλησιν αί μοχθηρίαι τών Βυζαντινών μεγι
στάνων. Ν. Ί. Σαρίπολος, Μελέτη έπί τής Ιστορίας τής Αυτοκρατορίας τής Ρωσ- 
σίας Νικολάου Καραμζίνου ..., σσ. 1,2, 7.
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Άς επιστρέφουμε στή δεκαετία του εβδομήντα καί στο κατεξοχήν αντι
κείμενό μας, τήν Ιστορία τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας, τήν ελληνική 
έκδοση τής Ιστορίας τοΰ Χάμμερ. Στον πρώτο τόμο προτάσσεται σύντομη 
βιογραφία καί έργογραφία τού συγγραφέα, τοϋ περιφανεστάτου των ανατο
λικών γλωσσών κλειδοκράτορος, όπως τον χαρακτηρίζει ό μεταφραστής 
υποδηλώνοντας τήν αναστροφή του μέ κείμενα τής περσικής, τουρκικής καί 
αραβικής γραμματολογίας30 31.

Στή βιογραφία επισυνάπτεται καί ή αυτοβιογραφία τού ’Ιωσήφ Χάμμερ. 
'Ομολογεί σέ πρώτο πρόσωπο στον «Πρόλογό» του ότι, επειδή ακόμα καί 
γιά τούς εγγράμματους ή πρόσβαση στά Ιδια τα κείμενα τών ανατολικών 
γλωσσών είναι σχεδόν αδύνατη, αναγκάστηκε ό ίδιος γιά τριάντα χρόνια να 
άφιερωθεΐ στήν έκδοση τής Ιστορίας γιά συγκέντρωση υλικού. Υπογραμμί
ζει τήν προσωπική του συνεισφορά στις δαπάνες τής γερμανικής έκδοσης, 
περιγράφει τόν μόχθο γιά αποπεράτωση τού έργου καί απαριθμεί μέ έμφα
ση τις βιβλιοθήκες καί τά αρχεία πού ερεύνησε

ανευ χρημάτων πλήν τής έμής μισθοφοράς, άνευ τής επικουρίας άσια- 
νολογικών άκαδημιών καί άσιανολογικών εταιριών, ανευ τής προστα
σίας πλουσίων καί μεγάλων11.

Ένας λόγιος χρηματοδοτεί τό έργο του - πράγμα όχι σπάνιο στήν ιστο
ρία τού βιβλίου. Ό Χάμμερ, ό εμβριθής μελετητής τής πορείας τών ανατο
λικών λαών, είναι ιστορικός αλλά καί διπλωμάτης - όταν εκφράζει τις ιδεο
λογικές του κατευθύνσεις :

ελαβον τον κάλαμον ανευ συμπάθειας ή άντιπαθείας προς πρόσωπα ή 
λαούς προς έθνη ή θρησκεύματα.

Καί καταλήγει :

30. «Βιογραφία τοΰ Συγγραφέως», Ιστορία τής Όθωμανικής Αυτοκρατορίας 
υπό Ί. Χάμμερ ..., σσ. ια'-ιδ'.

31. Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη, Χαλέπι, Κάιρο, Βιέννη, Βερολίνο, Δρέσδη, 
’Αγγλία (Κανταβριγία, Όξωνία), Παρίσι (ή Βασιλική, ή τής 'Οπλοθήκης), ’Ιταλία, 
Βενετία (Μαρκιανή), Μιλάνο (Άμβροσιανή), Φλωρεντία (Λαυρεντιανή), Μαλιαβε- 
κιανή, Νεάπολη (ή των Βουρβώνων), Βατικανό, Ρώμη, Βονωνία - «Πρόλογος τοΰ 
συγγραφέως», ατό ίδιο, σ. ιη'. Στους συνδρομητές έλάχιστα ελληνικά ονόματα 
συγκαταλέγονται. Άν εξαιρέσουμε τόν Λόρδο Γκίλφορδ άπό τήν Κέρκυρα, δύο 
είναι οί ενδιαφερόμενοι αυτής τής κατηγορίας : ό Ί. Πελοπίδας άπό τό Μόναχο 
καί ό Δόκτωρ Άρσάκης, έγγράφονται γιά ένα αντίτυπο ό καθένας.
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Μετ’ άληθείας καί έρωτος άνέλαβον τον κάλαμον μετά πιστού ζήλον 
προς την αλήθειαν καί μετά θερμόν έρωτος προς τήν ιστορίαν τής 
Ανατολής ίδίμ δε τής οθωμανικής ... ώς μεσάζοντος κρίκον βαθεως 
επιδράσαντος επί τάς ιστορικός πράξεις τής Αύσεως ...32.

Τέλος επισημαίνει ότι ή αδυναμία γλωσσικής πρόσβασης στα πρωτότυ
πα κείμενα καί ή σπάνις των μεταφράσεων στάθηκαν οί αιτίες τής ιστοριο
γραφικής απομόνωσης συγγραφέων τής οθωμανικής άλλα καί τών βυζα
ντινών χρονικογράφων τόσο αναμεταξύ τους όσο καί από τούς εύρωπαί- 
ους ανατολιστές. Καί ενώ παραθέτει άναλυτικά τις οθωμανικές πηγές του, 
προσθέτει βιβλιογραφικά καί αρχειακά λήμματα τής βυζαντινής ιστοριο
γραφίας σχολιασμένα33. Στην περίπτωση αυτή δέν είναι οί γηγενείς πού επι
καλούνται τόν ελληνικό μεσαίωνα - εδώ ό βυζαντινός κόσμος είσάγεται 
μέσα από τόν δίαυλο τής δυτικής Ιστοριογραφίας.

Οί δεκτικότητες τής όμογένειας : ενα παράδειγμα

"Ενα καίριο έρώτημα προς διερεύνηση είναι ποιες στάθηκαν οί άμεσες 
δεκτικότητες τού ελληνικού ή καί ελληνόφωνου αναγνωστικού κοινού άπέ- 
ναντι στήν έξιστόρηση τού οθωμανικού παρελθόντος34. Καί ιδιαίτερα ποια 
υπήρξε ή πρόσληψη τού συγκεκριμένου έργου άπό πλευράς τών εγχώριων 
θεραπόντων τής ιστορίας - τόσο τής ακαδημαϊκής όσο καί τής έξω- 
ακαδημαϊκής κοινότητας. Στό ποσοστό πού αύτό είναι δυνατόν να τεκμη
ριωθεί, θά λέγαμε ότι κοινός παρονομαστής, ώς προς τις προθέσεις τουλά
χιστον, ήταν να δοθεί βυζαντινός, μεσαιωνικός χαρακτήρας στό έργο. Τό 
εθνικοποιημένο, πλέον, Βυζάντιο είναι ο φέρων οργανισμός τής ιστοριο
γραφίας στα μάτια τών εκπροσώπων τής ελληνικής λογιοσύνης.

Άπό τα μέσα τής δεκαετίας τού εβδομήντα, όπως είδαμε, ή συμπλήρωση 
τών έξι μεταφρασμένων τόμων τής Ιστορίας θά θεωρηθεί γεγονός άξιομνη-

32. «Πρόλογος τού Συγγραφέως», στό ίδιο, σ. λ'.
33. Στό ίδιο, σσ. κδ'-κστ'.
34. Τό ζήτημα προς αυτήν τήν κατεύθυνση μένει άνοικτό. Γαλλικό άντίτυπο τής 

Ιστορίας τού Χάμμερ τής βιβλιοθήκης τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών στό 
Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών προσφέρει μαρτυρία γιά τόν έξωελλαδικό ελληνισμό, 
άπό τόν χώρο τής ίδιας τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. ’Αντιγράφω τό έπικολ- 
λημένο ex libris : ’Αριστείδης Πασάς Γεωργαντζόγλους Γερουσιαστής Υπουργός 
τοϋ Εμπορίου καί τής Γεωργίας (1910-1911). Προηγουμένως υπήρξε βουλευτής 
Άιδινίου (1908-1911).
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μόνευτο από έντυπο της όμογένειας στήν εφημερίδα Κλειώ της Τεργέστης. 
'Υπογράφει ένας έπτανήσιος, ό ληξουριώτης Θεαγένης Λιβαδάς. Στο άρθρο 
αυτό τονίζεται ή συμπληρωματικότητα τής Ιστορίας των μέσων αιώνων του 
ελληνικού έθνους μέ τήν Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αντί
στοιχα, καί έξαίρεται ή συμβολή εκείνου τού πρώτου θεμελιωτή τής νεώτε- 
ρης ελληνικής ιστοριογραφίας - τού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. 
Γνωρίζουμε ότι ô έλληνας Ιστορικός άρθρογραφεΐ στήν εφημερίδα - άλλω
στε τό διαπιστώνουμε άν ανατρέξουμε στο αμέσως προηγούμενο φύλλο :

Τοϋ έλληνικοϋ έθνους πλήρης ιστορία υπάρχει προ πολλοϋ εν χερσί 
των άπανταχοϋ λογίων καί φιλοπάτριδων λογίων

άποφαίνεται ô Λιβαδάς.

Ή Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έθνους άπό των μέσων χρόνων έως τής 
σήμερον καί ή ιστορία τής οθωμανικής αυτοκρατορίας τοσοϋτον συνέ
χονται άλλήλαις καί τοσοϋτον διοίκουσιν άλλήλων, ώστε ούδετέρα 
κατανοεϊται προσηκόντως καί έξιχνεύεται άνελλιπώς ανευ τής εμβρι
θούς μελέτης καί πολυμερούς καταλήψεως τής έτέρας™.

Ό Κροκιδάς άνέλαβε να καλύψει τό ύπαρχον έλλειμα προς τήν άλλη 
πλευρά, εκείνην τής οθωμανικής ιστορίας. Ό άρθρογράφος επιδιώκει νά 
κρατήσει ίσες ιδεολογικές άποστάσεις. Ένώ μοιάζει καταρχήν νά συντάσσε- 
ται μέ τούς θιασώτες τής ρομαντικής ιστοριογραφίας, βρίσκει ευκαιρία νά 
στηλιτεύσει έμμεσα τό ρομαντικό κίνημα, συστήνοντας τό μεταφρασμένο 
έργο τού περιπύστου Χάμμερ ώς άντίδοτο στον κατακλυσμό των γαλλικών 
μυθαρίων καί των φιλολογικών εξαμβλωμάτων - κατάλληλο νά διαδοθεί 
εις τάς άπανταχοϋ έλληνικάς οικογένειας. 'Οπωσδήποτε ή νεοελληνική 
λογιοσύνη, ή εντός ή εκτός συνόρων, όταν δεξιώνεται τό μεταφραστικό επί
τευγμα, προσδίδει μια έλληνόφρονα πλαισίωση στο όλο ζήτημα. 35

35. Θ[εαγένους] Λ[ιβαδά], «'Ιστορία τής Τουρκίας», έφ. Κλειώ, άρ. 766, έτος 
ΙΕ', Σάββατο 20/4 Μαρτίου 1876. Τήν ίδια χρονιά, σέ φύλλα τής έφημερίδας 
Φεβρουάριου καί Δεκεμβρίου αντίστοιχα, ό Κων. Παπαρρηγόπουλος δημοσιεύει 
δύο άρθρα : «’Ολίγα περί τής 'Ιστορίας τοϋ καθηγητού Χέρτσβεργ» καί «Ό έκπολι- 
τευτικός χαρακτήρ τοϋ Ελληνισμού». Ό Λιβαδάς, συνεκδότης στήν έφημερίδα 
Κλειώ μαζί μέ τον Δ. Θερειανό άπό τό 1861 καί άρχισυντάκτης της ώς τό 1870, 
συντάσσει τό κείμενο μετά τήν εγκατάστασή του στή Βιέννη, όπου τό 1874 θά χρη
ματίσει διευθυντής τής έκει Εθνικής Ελληνικής Σχολής. Γιά τόν Λιβαδά, ώς μετα
φραστή, βλ. καί Γκίνης - Μέξας, άρ. 7717 (1958), 8715 (1861), 9431 (1862), καί ώς 
συγγραφέα Στοιχείων Γενικής Ιστορίας - 'Αρχαίας Ιστορίας, βλ. 9902 (1863).
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Δύο επιστολές: το άνεπίκαιρο μεταφραστικό εγχείρημα

ΟΙ τρόποι πρόσληψης τοΰ μεγαλόπνοου αυτού ιστορικού πονήματος καί ή 
διακειμενική παρουσία τής επιστημονικής αυτής διατριβής δείχνουν ότι τό 
εγγράμματο κοινό δέν στάθηκε δυνατόν να αναγνωρίσει τήν αυθυπαρξία 
τοΰ οθωμανικού κόσμου ως αυτόνομου επιστημονικού ιστοριογραφικού 
πεδίου. Ή μεταμφίεση πού οδηγεί στήν έξουδετέρωσή του ήταν μια λύση : τό 
ένδυμα τής βυζαντινής πορφύρας μοιάζει να καλύπτει συστηματικά ο,τι 
σχετίζεται με τό οθωμανικό παρελθόν - καί παρόν. Πράγμα πού επιβεβαιώ
νεται μέσα από τόν δημόσιο διάλογο άλλα καί μέ δύο χειρόγραφες επι
στολές τού Κροκιδά, ανέκδοτες : ό μεταφραστής, ô οποίος γράφει άπό τήν 
’Αθήνα απευθυνόμενος στον ’Ιωάννη Γεννάδιο, στήν ’Αγγλία, εντάσσει 
αναμφισβήτητα τό έργο στή μελέτη τοΰ μεσαιωνικού ελληνισμού36.

Στήν πρώτη επιστολή, τού 1863, ô Κροκιδάς απευθύνεται στον δεκαεν- 
νιάχρονο νεαρό ’Ιωάννη Γεννάδιο, μόλις εγκατεστημένο στό Λονδίνο όπου 
εργάζεται στον χιώτικο οίκο τών Ralli brothers. Ό Γεννάδιος, έκείνα τα 
χρόνια, άρθρογραφεΐ στον λονδρέζικο τύπο, στήν εφημερίδα Morning Star, 
υπογράφοντας μέ τό αρχαιοελληνικό Dios Genna, για νά άντικρούσει τόν 
φιλοτουρκισμό τών ’Εγγλέζων καί νά ανατρέψει τό κλίμα υπέρ τής Ελλά
δος, όπως δηλώνει αργότερα αύτοβιογραφούμενος37.

Στή δεύτερη έπιστολή, δεκατρία χρόνια μετά, ό Κροκιδάς άνταποκρινό- 
μενος στα αιτήματα ενός διαπρεπούς πλέον συλλέκτη - τοΰ τριανταδυάχρο- 
νου Ί. Γεννάδιου - άπαντά πρώτα ως έφορος τής ’Εθνικής Βιβλιοθήκης καί 
έπειτα ως μεταφραστής τής Geschichte. Τόν πληροφορεί ότι ή έκδοση τοΰ 
περικλεούς Χάμμερ είναι έτοιμη νά κυκλοφορήσει στήν αγορά : επί τών καθ’

36. Έπικολλημένες άπό τόν ’Ιωάννη Γεννάδιο στό έσώφυλλο τοΰ πρώτου τόμου 
τής ελληνικής μετάφρασης τοΰ Χάμμερ. Ευχαριστώ καί άπό αυτήν τή θέση τή Διεύ
θυνση τής Γενναδείου, τις κυρίες Μαρία Γεωργοπούλου καί Σόφη Παπαγεωργίου, 
για τήν άδεια δημοσίευσης τών επιστολών, καθώς καί τόν κύριο Άνδρέα Σιδέρη 
γιά τή βοήθειά του. Τό προσωπικό αντίτυπο τοΰ κτήτορα φέρει ex libris τοΰ ζεύ
γους: ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ. ΚΤΑΣΘΕ ΒΙΒΛΙΑ ΨΥΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑ, 
μέ χρονολογία ΑΠΚΒ' = 1822 στον πρώτο τόμο. Σέ όλους τούς τόμους επισυνάπτε
ται σήμα τής τεκτονικής στοάς ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ ΤΕΚΤΟΝΙ
ΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ·’. ΕΝ ΡΟΔΩ ΑΝΘΩ. Όπως μέ διαβεβαιώνει ή κυρία Σόφη Παπα
γεωργίου, τό σήμα δηλώνει τήν προέλευση τών τόμων άπό τή συλλογή Ροδοκανά- 
κη - ό Γεννάδιος δέν ανήκε σέ μασονικό τάγμα.

37. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ’Αφιέρωμα στον ’Ιωάννη Γεννάδιο, ’Αμερικανική 
Σχολή Κλασικών Σπουδών, The New Griffon New Series, άρ. 4, ’Αθήνα 2001, σσ. 17-18.
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ημάς χρόνων όγκωδέστερον βιβλίον δέν είδε το φως. Τυπώνει τούς έξι πρώ
τους τόμους μέ τήν ελπίδα να βρει συνδρομητές για τούς επόμενους. Έάν τό 
μέχρι τοΰδε ύπολογιζόμενο κόστος ανέρχεται στό ποσό τών πενήντα χιλιά
δων δραχμών, προφανώς αντίστοιχη δαπάνη τουλάχιστον θά απαιτηθεί για 
τήν αρτίωση τού έργου.

Όταν τό 1876 ό Κροκιδάς καταφεύγει στον Γεννάδιο, ο διπλωμάτης βρί
σκεται στήν άκμή τής επαγγελματικής πορείας του - αφού υπηρέτησε στήν 
ελληνική πρεσβεία τής Κωνσταντινούπολης (1873) ώς δεύτερος γραμμα- 
τεύς, τό 1875 έχει ήδη άναλάβει πρώτος γραμματεύς καί μετά επιτετραμμέ
νος στό Λονδίνο38. Ή στάση του στά ελληνοτουρκικά είναι κάτι παραπάνω 
άπό στρατευμένη - ετοιμάζεται νά έκδώσει άνωνύμως τήν επόμενη χρονιά 
έναν εθνολογικό χάρτη τής Τουρκίας, όπου νά απεικονίζει τήν κατίσχυση 
τού ελληνικού στοιχείου39.

Ώς προς τή βιβλιοφιλική του δραστηριότητα γνωρίζουμε ότι στις αρχές 
τής δεκαετίας τού εβδομήντα στρέφεται στό παζάρι τής ’Ανατολής, στήν 
Πόλη, καί εκεί, σέ δοσοληψία μέ έλληνα παλαιοβιβλιοπώλη, συγκροτεί τήν 
περιηγητική συλλογή του. Ή μέριμνα για τον εμπλουτισμό τής «ανατολικής 
πτέρυγας» τής βιβλιοθήκης του δέν συνιστά μόνον οικονομική επένδυση. 
Όπως έχει έπισημανθεΐ, ό Γεννάδιος πίστευε ότι ή σχέση Έλλάδας-Τουρ- 
κίας οφείλε νά θεμελιωθεί καί νά επιλυθεί στή μελέτη τών πολιτισμών, εκα
τέρωθεν. Μέ μια εύρεία εθνολογική οπτική κατήρτισε τή συλλογή σπάνιων 
εντύπων καί χειρογράφων άποθησαυρίζοντας πρωτογενείς πηγές - στά 
αραβικά, κοπτικά, αίθιοπικά, περσικά καί τουρκικά40.

Σέ αύτόν τόν άνθρωπο θά απευθυνθεί ό Κροκιδάς τό 1876 : δχι σέ έναν κροΐ- 
σο-ύποψήφιο χορηγό, αλλά σέ έναν μαικήνα μέ εύαισθησία καί ιστορική όξυ- 
δέρκεια. Ελπίζει ότι εκείνος ô παλαιός του γνώριμος θά σταθεί αρωγός στον 
μεταφραστικό του οίστρο χρηματοδοτώντας μια έκδοση ’Οθωμανικής Ιστο
ρίας μέσα σέ μιά δεδομένη πολιτική συγκυρία τών ελληνοτουρκικών σχέσεων.

38. Donald Μ. Nicol, Johannes Gennadios - The Man. A Biographical Sketch, 
American School of Classical Studies at Athens, ’Αθήνα 1990, σσ. 6, 8.

39. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, ’Αφιέρωμα στον ’Ιωάννη Γεννάδιο, ο. 23.
40. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, «Ό 'Ιωάννης Γεννάδιος καί ή συγκρότηση τού 

αντικειμένου τών Νεοελληνικών Σπουδών», Πέμπτη ετήσια διάλεξη Ημέρας Μνή
μης Ίωάννον Γενναδίου, 14 Μαρτίου 2001, Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθή
κης, ’Αθήνα 2002, σσ. 14, 21. Διαπιστώνουμε ότι τά κοραϊκά χειρόγραφα καί έντυ
πα τής συλλογής πού αγόρασε τό 1885 άντί 1.600 δραχμών ό ίδιος ό ’Ιωάννης Γεν
νάδιος ανήκαν προηγουμένως σέ έναν Μικρασιάτη - τόν λόγιο τυπογράφο Νικο- 
λαΐδη Φιλαδελφέα.
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7ο φαινόμενο τής άσννέχειας στην ελληνική ιστοριογραφία : 
κάποια συμπεράσματα

Ή εξάτομη μετάφραση τής Geschichte des Osmanischen Reiches κατατάσσε
ται στις ασυνέχειες τής νεοελληνικής Ιστοριογραφίας : έμεινε ημιτελής. Τό 
άν τή στήριξε οικονομικά ό Γεννάδιος θά παραμείνει ερώτημα - γιατί δέν 
άποκλείεται ακόμα καί νά συνεισέφερε κάποιο ποσό. Ίσως νά μή θέλησε να 
άνταποκριθεΐ - έξίσου πιθανό. Πάντως οί έπιστολές δέν πήγαν στον κάλα
θο τών άχρηστων. Τις φύλαξε προσεκτικά.

Προϊούσης τής παρακμής καί τού διαμελισμοΰ τής ’Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας, πίσω από τήν περιστασιακή άρνηση του όποιου χορηγού ή χρη
ματοδότη πρέπει νά είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τό δομικό στοιχείο - 
τήν πάγια άρνηση, τήν οχύρωση τού αναγνωστικού κοινού, άν όχι τής κοι
νωνίας, απέναντι στό ξένο καί τό εξ ’Ανατολών προερχόμενο. Νά συνδέ
σουμε, δηλαδή, τή μετάφραση ενός βιβλίου γιά τήν οθωμανική ιστορία μέ 
τήν ιστορική καμπύλη τής δεκαετίας τού εβδομήντα. Στα χρόνια πού 
έπονται τής ’Ανατολικής κρίσης, ή προσοχή ορισμένων είναι πολιτικά 
στραμμένη στό εγχείρημα τής ενσωμάτωσης τού Βυζαντίου. Στήν ιστοριο
γραφική παραγωγή τής δεκαετίας τού εβδομήντα, διαπιστώνουμε πύκνωση 
τών εκδόσεων μέ βυζαντινό προσανατολισμό. Τά πράγματα κινούνται 
λοιπόν προς τήν εκ διαμέτρου άντίθετη κατεύθυνση. Ή γνώση τού οθωμα
νικού κόσμου δέν βρίσκεται στις ’ιδεολογικές προτεραιότητες τής νεοελλη
νικής σκέψης τή δεκαετία τού εβδομήντα, δεκαετία πού συμπίπτει μέ τή 
ματαίωση τού μεγαλεπήβολου μεταφραστικού εγχειρήματος.

Γιά τήν κοινή γνώμη αυτό πού χαρακτηρίζει τό έργο τού Χάμμερ - έργο 
μνημειακού χαρακτήρα - είναι ή φιλοτουρκική τοποθέτησή του. ’Ακόμα καί 
έναν αιώνα μετά, μέ τόν ’ίδιο τρόπο καταγράφεται στή συνείδηση τών μετα
γενεστέρων - αρκεί νά ανοίξει κανείς στό σχετικό λήμμα ένα ελληνικό εγκυ
κλοπαιδικό λεξικό. Τό ότι ό αυστριακός συγγραφέας ενστερνίζεται τή θέση 
τής επίσημης τουρκικής ιστοριογραφίας σχετικά μέ τήν καταγωγή τών 
’Οθωμανών, πράγμα πού κατά τόν P. Wittek έξασφάλισε τήν απρόσκοπτη 
άλλα καί ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή τής συγκεκριμένης άποψης στις κατο
πινές οθωμανικές ιστορίες, άς λογαριαστεί ώς ένα από τά πολλαπλά αίτια 
πού έμπόδισαν τήν άρτιμέλεια τής έλληνικής έκδοσης.

'Οπωσδήποτε μιά συνολική άντιμετώπιση καί ανάγνωση τού Χάμμερ 
άπό τήν πλευρά τού ελληνομαθούς κοινού μοιάζει μάλλον απίθανη. Τό έργο 
σέ όποιαδήποτε γλωσσική εκδοχή του, γερμανικά, γαλλικά ή ελληνικά, άπο- 
τέλεσε δεξαμενή πληροφοριών γιά περιστασιακή χρήση. Τό τεκμηριωτικό
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υλικό, μέ τό όποιο ή ’Οθωμανική Ιστορία του Χάμμερ τροφοδότησε τήν 
ελληνική ιστοριογραφία, χρησιμέυσε ώς έγκυρη επιστημονική υποδομή, 
δίχως απαραίτητα τό έργο να έχει διαβαστεί στο σύνολό του. Σέ γενικές 
γραμμές μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι τό όνομα τού Χάμμερ - του κλα
σικού - χρησιμοποιείται στα ελληνικά ώς παραπομπή καί υποσελίδια 
σημείωση συνήθως έγκωμιαστικά41.

Τό ερώτημα γιατί τό μεγαλεπήβολο μεταφραστικό εγχείρημα τού Κων
σταντίνου Κροκιδά έμεινε ημιτελές, δέν είναι δυνατόν να απαντηθεί πληρέ
στερα, τή στιγμή μάλιστα πού τά πραγματολογικά τεκμήρια εξαντλούνται. 
Καί δέν είναι δυνατόν να άπαντηθει στό μέτρο πού οί υποθέσεις μας 
περιορίζονται στό πλαίσιο τής γεγονοτολογικής ιστορίας. Εκείνο πού 
ίσως μάς διαφωτίσει είναι ή ερμηνεία τής εκδοτικής ασυνέχειας σέ συνάρ
τηση μέ τήν εύρύτερη καί διαρκέστερη Ιστορική συγκυρία. Πρώτα άπ’ όλα 
στον 19ο αιώνα τό ενδιαφέρον γιά τή μεγαλόπνοη, ακόμη καί μορφολο- 
γικά έκτεταμένη, πολύτομη προεθνικοΰ τύπου έξιστόρηση βρίσκεται σέ 
ύποχώρηση. Ένα έργο «αύτοκρατορικών» προδιαγραφών μιας ανάλογης 
ιστοριογραφικής εμβέλειας πού εδράζεται σέ ανάλογη εύρυμάθεια - érudi
tion παλαιού καθεστώτος - συνιστά τόλμημα ασφαλώς πολυδάπανο από 
πλευράς τού παραγωγού-έκδότη-μεταφραστή. ’Αλλά καί από πλευράς τού 
καταναλωτή άναγνώστη, άπαιτούσε χρήματα νά αγοραστεί αλλά καί χρόνο 
γιά νά αφομοιωθεί ή απλά καί μόνον νά διαβαστεί. Συνεπώς δέν είχε θέση 
στή λογική πού πρυτάνευε στήν ιστοριογραφία τή δεκαετία τού εβδομήντα, 
όπου κυριαρχεί ή κατάτμηση - ή συνεπώς εύώνητη καί ή δι’ ιδίαν χρήσιν 
αντίληψη τής ιστορίας :

41. Στήν Επιθεώρηση τών ’Ανατολικών Εθνών, περιοδικό πού τυπώνεται 
ελληνικά στή Βάρνα, τή δεκαετία τού έξήντα, ένας "Ελληνας τής Βουλγαρίας, ό 
Χαρίλαος Δημόπουλος, ενώ μνημονεύει στις πηγές του πάνω άπό δεκαπέντε φορές 
τον Χάμμερ - ερανίσματα άπό τή γαλλική έκδοση -, δέν διστάζει νά διατυπώσει 
αυστηρές έως καί άπαξιωτικές κρίσεις γιά τόν Αυστριακό : « ... ό Χάμμερ περιπί
πτει πολλάκις εις λαβύρινθον άδιέξοδον καί τό χείριστον πολλαχού άντιφάσκει», 
Χαρίλαος Δημόπουλος, «Β' Βούλγαροι. Καί τούτων προηγούνται τινά σλαυικά», 
Έπιθεώρησις τών 'Ανατολικών ’Εθνών, Βραΐλα 1866, σ. 186. Τό όνομα τού 
αυστριακού ιστορικού στις σσ. 22, 124, 130, 160, 163, 165, 166, 168, 184, 186, 189, 
193, καθώς καί στις σσ. κθ', λ', λε'. "Ας σημειωθεί εδώ ότι, όπως προκύπτει άπό τό 
πρώτο τεύχος, οί Τούρκοι άποτελούν τό έτερο σκέλος τών ενδιαφερόντων τού 
Δημόπουλου. Τήν πληροφορία χρωστώ στή Νάντια Ντάνοβα, τήν όποια καί πάλι 
εύχαριστώ.
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Ή παραγωγή ιστορικής γνώσης όέν ταυτίστηκε μέ μια γενικότερη ανά
γκη γιά ιστορική κατανόηση που ξεπερνά τά όρια τοϋ έθνικοϋ ... Ή 
ιστορία «τών άλλων» κινητοποιούσε ερευνητικά ή ιστοριογραφικά 
ενδιαφέροντα στό μέτρο οπού αυτοί συναντιώνται σε όσα εδάφη θεω
ρήθηκαν ελληνικά*2.

Ή μεταφορά ενός ιστοριογραφικού προϊόντος πού έφερε παλαιό 
ημερομηνία παραγωγής, ανήκε στον προεθνικό κόσμο, στήν αύτοκρατορική 
τάξη, καί ή μεταφύτευσή του στον χώρο καί τόν χρόνο τών εθνικών 
κρατών αποδείχθηκε ασύμβατη, ανεπίκαιρη καί, ενδεχομένως, για κάποι
ους απειλητική. Όσο προχωρούσε ό ελληνικός 19ος αιώνας, όλο καί λιγό
στευαν οί αντικειμενικές πιθανότητες, ώστε ή υποδοχή ενός τμήματος τής 
μετάφρασης τού Χάμμερ νά οδηγήσει σέ αίσια έκβαση τό άλλο ύπόλοιπο 
τμήμα.

Ή ιθαγενής λογιοσύνη προτίμησε νά διαχειριστεί τό κείμενο σύμφωνα 
μέ τις δικές της ανάγκες : άποσυνδέοντας ένα μόνον μέρος τού αφηγήματος 
από τόν κεντρικό οθωμανικό κορμό του, έμβαπτίζοντάς το σέ ελληνικά 
χρώματα, είδε μια έν προκειμένιο «βυζαντινή» ανάγνωση ως τή μόνη 
δυνατή έκδοχή. Γιά άλλη μιά φορά ένα γνωστικό αντικείμενο έπιστρατεύε- 
ται σέ πατριωτική αποστολή καί καλείται νά διαδραματίσει προκαθορισμέ
νο ρόλο στήν οικοδόμηση τής νεοελληνικής ιστοριογραφίας στό πλαίσιο 
ενός ακόμη έθνικοϋ κράτους στον γεωγραφικό χάρτη - τού νεοελληνικού 
έθνικοϋ κράτους.

42. Σπάρος Ί. Άσδραχάς, «Ή θεματική τοϋ συνεδρίου. Τά κεκτημένα καί οί 
προβολές του», στό ’Ιστοριογραφία τής νεότερης καί σύγχρονης ’Ελλάδας 1833- 
2002, Πρακτικά Δ' Διεθνούς Συνεδρίου 'Ιστορίας, τόμ. A', ΚΝΕ-ΕΙΕ, ’Αθήνα 2004, 
σσ. 30-31.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Avo επιστολές του Κωνσταντίνου Σ. Κροκιδά προς τον Ιωάννη Γ. Γεννάδιο

Επιστολή πρώτη

ΆΟήνησι 19 Ιανουάριου 1863.

Κύριέ μου,

Έλυπήθην διότι κατά την τελευταίαν ενταύθα 

άφιξίν σας ημην εις Κόρινθον καί δέν έδυνήθην 

νά λάβω τήν αμετρον εύχαρίστησιν τού νά σάς 

ιδω. Έν τούτοις σώζω πάντοτε άκμαίαν τήν 

εύχαρίστησιν επί τή τιμή τής ύμετέρας γνωριμίας.

Πολλοί των έν τή άλλοδαπή φίλων μου ομογενών 

μέ παρεκάλεσαν ϊν' άνακοινώ αύτοίς τακτικώς τά 

καθ’ ημάς νεώτερα έν ταίς παρούσαις κρισίμοις πε- 

ριστάσεσι τής πατρίδος, υπέρ ής ουδέποτε έπαυ

σαν μεριμνώντες. Μή δυνάμενος νά έπαρκώ εις 

τήν επιθυμίαν ταύτην των ομογενών, άπεφάσισα 

τήν λιθογράφησιν των έπιστολών μου. Πεποιθώς δέ 

ότι θέλω σάς ευχαριστήσει θέλω σάς διευθύνει τάς 

έπιστολάς μου. Επειδή δ ’ άγνοώ τήν διεύθυνσιν 

τού καταστήματος σας, Σάς παρακαλώ νά μοι δη- 

λώσητε αυτήν, διότι τήν παρούσαν μου σάς δι

ευθύνω διά τού Κ. Λ. Γ. Εύμορφοπούλου.

Έν τούτοις σάς προσφέρω τάς βαθυτάτας προσ

ρήσεις μου καί ύποσημειούμαι Πρόθυμος φίλος

καί δούλος Σας 

Κ. Σ. Κροκιδάς
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Επιστολή δεύτερη

Άθήνησι 10 Ιανουάριου 1876.

Αξιότιμε φίλε,

Περιχαρώς ελαβον τήν ύμετέραν 

επιστολήν, ήτις άνεκάλεσεν εις τήν μνήμην 

μου τήν εύχαρίστησιν ήν εσχον, οτε προ 

πολλών ετών ελαβον τήν τιμήν iva γνω

ρίσω Υμάς. Ευγνωμονώ Ύμίν, φίλε, 

επί τε τή άναμνήσει ταύτη, καί επί τη φιλία 

καί άγάπη ήν υπέρ έμοϋ σώζετε.

Σύγγνωτε, εάν βραδέως απαντώ εις 

τήν επιστολήν υμών. Ό λόγος τής βραδύτητος 

ταύτης ήν άκούσιος · διότι ή εθνική βιβλι

οθήκη ήν κατά τά δωδεκαήμερα κλειστή.

Νϋν δέ άνοιχθείσης σπεύδω iva εκπληρώσω 

τήν ύμετέραν παραγγελίαν καί πέμψω έγ- 

κλείστως τάς επιγραφάς τών βυζαντινών, ας 

μοι εζητήσατε.
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Σάς παρακαλώ Iva σώζητε πάντοτε 

υπέρ έμοϋ τήν φιλίαν, ήν σώζετε, καί 

μοι προστάττητε πάντοτε εις ό,τι δύναμαι 

να φανώ ύμίν χρήσιμος.

Έπιτρέψατέ μοι, φίλε, νά άνακοινώσω 

ύμΐν, οτι κατά τον μήνα τούτον δημοσιεύω 

τήν μετάφρασιν εξ τόμων τής ιστορίας τής 

’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, τής υπό τού περι

κλεούς Χάμμερ συγγραφείσης, οιτινές είσιν 

ούτως είπειν ή ιστορία τού μεσαιωνικού έλλη- 

νισμοϋ. Οί εξ οΰτοι τόμοι είσι τό ήμισυ 

τού έργου · δημοσιεύω δέ νϋν αυτούς όπως 

δυνηθώ νά έξεύρω συνδρομητάς πρός εξακολού- 

Οησιν τής τυπώσεως, ήτις απαιτεί έως 50 χιλ. 

δραχμών διότι επί τών καθ’ ημάς χρόνων 

όγκωδέστερον βιβλίον δέν είδε τό φώς.

Πέποιθα, οτι εν δέοντι θέλετε μοί παρέξει
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πάσαν σύστασιν καί συνδρομήν παρά τοΐς 

πολυπληθέσι φίλοις Σας.

Λήγων τήν παροϋσάν μου προσφέρω 

ύμίν φίλικωτάτας προσρήσεις καί ύποσημειοΰμαι 

Προθυμότατος φίλος 

Κ. Σ. Κροκιδάς.
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Τό έσώφυλλο τοϋ πρώτον τόμου τής ελληνικής έκδοσης τοϋ Χάμμερ φέρει το ex librìs 
τοϋ ζεύγους Γενναδίου (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΗΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ. ΑΠΚΒ' [1822] ΚΤΑΣΘΕ 

ΒΙΒΛΙΑ ΨΥΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑ). Τό σήμα τής Τεκτονικής Στοάς άνήκε στον προηγούμενο 
κτήτορα, τον Prince Rodocanakis (ΜΕΓΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΕΔΛΑΔΙ 

ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
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