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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ

ΓΤΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ

*Αν ή φετεινή επέτειος τής μικρασιατικής καταστροφής άποτελεϊ ορόσημο 
μιας πορείας μή άναστρέψιμης, άντίθετα, σέ ένα άλλο επίπεδο ή υπόθεση τής 
μικρασιατικής ιστοριογραφίας παραμένει αδιαμόρφωτη εξήντα χρόνια μετά: 
άναζητάει τό δρόμο τής ένηλικίωσής της ανάμεσα στις συμπληγάδες του λαο- 
γραφισμοΰ καί του υποκειμενισμού.

Τό μικρασιατικό φαινόμενο θά μπορέσει κάποτε νά δώσει άπάντηση στά 
ερωτήματά μας αν άποκολληθεϊ από την έπαρχιακή του άπομόνωση πού συν
τηρεί καί τήν ιδεολογία τής μοναδικότητάς του καί μελετηθεί σέ συσχετισμό 
μέ τήν καμπύλη πού διαγράφει ό έλληνισμός. Επομένως άτιδήποτε μπορεί 
νά τροφοδοτήσει τήν ανάγκη μας νά κατανοήσουμε τό παρελθόν, δ,τι κινείται 
προς τήν κατεύθυνση αύτήν γίνεται δυνάμει χρήσιμο, ένταγμένο σε μιάν άλλην 
άντίληψη γιά τήν ιστορία. «'Η 'Ιστορία φτιάχνεται μέ γραπτές πηγές, βέβαια. 
'Όταν υπάρχουν. Μπορεί δμως νά γίνει, πρέπει νά γίνεται, μέ οτιδήποτε επι
τρέπει στον ιστορικό ή έπινοητικότητά του νά χρησιμοποιήσει. Επομένως μέ 
λέξεις. Μέ σημεία. Μέ τοπία καί μέ κεραμίδια. Μέ τις μορφές των αγρών καί 
μέ άγριόχορτα. Μέ τις εκλείψεις τής σελήνης καί μέ τίς λαιμαριές των άλογων. 
Μέ πραγματογνωμοσύνες των γεωλόγων πάνω στις πέτρες καί μέ αναλύσεις 
μεταλλικών σπαθιών άπό χημικούς»1.

Τό βιβλίο τής Κυρίας ’Αθήνας Ί. Κερεστετζή, ΆϊβαλΙ 1832-1922, Ανα
μνήσεις άπό τό άνέκδοτο τετράδιο τοϋ Ιατρόν "Ιωάνναν Κερεστετζή, ’Αθήνα 
1981 μέ εξώφυλλο τοϋ Μάνου Κερεστετζή καί εισαγωγή τοϋ Πάνου Βαλσα- 
μάκη, άποτελεϊ, καί αύτό, ένα ερέθισμα. 'Οπωσδήποτε δέν είναι τό πρώτο. 
Καλό θά ήταν νά επισκοπήσουμε τά δσα προηγήθηκαν, δηλαδή τήν ξένη καί 
τήν ελληνική ιστοριογραφία τήν σχετική μέ τόν τόπο: γιά νά συλλάβουμε σέ 
ποιό βαθμό ή περίπτωση τοϋ Άϊβαλιοϋ άποτελεϊ τυπικό δεϊγμα γιά τή μικρα
σιατική ιστοριογραφία σέ συστοιχία μέ τήν ανάλογη νεοελληνική.

1. Τό παράθεμα είναι άπό τόν Lucien Febvre. Τό δανείζομαι άπό τόν Henri - Irenée 
Marrou «Πώς έννοοϋμε τό έπάγγελμα τοϋ ιστορικού» στην Encyclopédie de la Pléiade, 
'Ιστορία καί Μέθοδοί της, Α', Γενικά προβλήματα, μετάφραση 'Ελένης Στεφανάκη, Μορ
φωτικό "Ιδρυμα ’Εθνικής Τραπέζης, ’Αθήνα 1979, σ. 386.
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Μαρτυρίες άπό το προεπαναστατικό Άϊβαλί βρίσκονται λιγοστές2: βασική 
πηγή μας παραμένουν τά δσα οί ξένοι ταξιδιώτες παρατηρούν καί μεταφέρουν: 
μιά φιλολογία ταξιδιωτική, πού δεν σκοπεύει βέβαια κατευθείαν στή μετα
φορά ιστορικών γνώσεων άλλα στήν παράθεση κάποιων στοχασμών καί έντυ- 
πώσεων, μας δίνει τ'ις πρώτες άπό αυτοψία πληροφορίες. Κινημένοι καί άπό τις 
φιλελληνικές τους παρορμήσεις, οί περιηγητές γύρευαν νά καταγγείλουν τήν 
άνατολική βαρβαρότητα καθώς καί νά έπαληθεύσουν τύ σχήμα εκείνο πού ήθελε 
δλες οί άρετές τών νεοελλήνων νά άπορρέουν άπό τήν προγονική κληρονομιά, 
το ίδιο δπως καί τά έλαττώματά τους.

Τό 1809 πραγματοποιείται ή έκδοση του δεύτερου μέρους του Voyage Pit
toresque de la Grèce δπου ó Choiseul - Gouffier κάνει μιά πρώτη μνεία 
γιά τύ Άϊβαλί. Αποσιωπώντας τύ αν οί πληροφορίες του στηρίζονται σέ ά
μεση γνώση του χώρου πού περιγράφει, προβάλλει τύ γεγονός δτι οί μαθη
τές τής Σχολής τών Κυδωνιών διαβάζουν "Ομηρο καί Θουκυδίδη, αυτοί οί 
άπόγονοι τών φημισμένων Ελλήνων, δπως τούς ονομάζει3.

Ή υιοθέτηση μιας άνάλογης φιλελληνικής στάσης οδηγεί τον Ambroise 
Firmin Didot νά συνυπογράψει τύ 1817, στ'ις Κυδωνιές4, τύ γνωστό ψήφισμα

2. Σκοπός δέν είναι έδώ, νά γίνει βιβλιογραφική παράθεση τίτλων — δέν είναι το ζητού
μενο. 'Οπωσδήποτε στό θέμα εισάγουν οί: ’Α. ’Αγγέλου, «Προς τήν ακμή τοϋ νεοελληνικού 
Διαφωτισμού — οί διενέξεις τοϋ Αέσβιου στή σχολή τών Κυδωνιών», Μικρασιατικά Χρο
νικά, Ζ (1957), 1 - 81. Μ. Δ. Χαβιαρας, «Συμβολή είς τήν ιστορίαν της Σχολής τών Κυ
δωνιών», Ξενοφάνης, Ζ (1910), 13 - 15. Γ. Βαλέτας, «'Ιστορία τής ’Ακαδημίας τών Κυδω
νιών, Α', Ή καθιδρυτική Βενιαμική περίοδος», Μικρασιατικά Χρονικά, 1948, [ήμιτελές· 
τό Β' δέν δημοσιεύθηκε].

3. «Il y a sur ce rivage de l’Eolide une école où la jeunesse apprend à lire Homère 
et Thucidide. Ces details surprendront ceux qui par une erreur trop commune 
croient la nation entière des grecs plongée dans l’ignorance [] un peu d’aisance et de 
liberté ont déjà reveillé chez eux l’attrait des connaissances et cette avidité de s’ins
truire qu’on suppose si faussement éteinte depuis longtemps parmi les descendants 
des fameux Héllènes». Παραπέμπω στήν έκδοση: Choiseul - Gouffier, Voyage Pitto
resque de la Grèce, Nouvelle Edition, τ. Il, Λουβαίν 1847, σ. 119. Σχετικά μέ τά ταξί
δια τοϋ Gouffier καί τήν σταδιακή κυκλοφορία τοϋ έ'ργου βλ. ΑΕκ. Κουμαριανοΰ «Τό ταξίδι 
τοϋ Choiseul - Gouffier, IH' αιώνας», στό Δρούλια κ.λ.π. Περιηγήσεις στον έλληνικό 
χώρο, ’Αθήνα 1968, σ. 43 - 44, δπου καί δλο τό περί Κυδωνιών παράθεμα, μεταφρασμένο.

4. Στό Notes d’un voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817, Παρίσι [1826] έργο 
άφιερωμένο στόν Κοραή πού κυκλοφόρησε άνώνυμα καί σέ ελάχιστα άντίτυπα, é Didot πρω- 
τοδημοσιεύει τό έλληνικό κείμενο τοϋ ψηφίσματος μέτήν άντίστοιχη γαλλική του μετάφραση. 
Έκεΐ βρίσκεται καί τό δικό του δνομα μεταγραμμένο σέ ’Ανάχαρσις. Οί σχέσεις τοϋ Didot 
μέ τό Άϊβαλί υπήρξαν μακροχρόνιες, πολλαπλές καί γνωστές: δέν θά μας άπασχολήσουν 
έδώ. Πολύ άργότερα, στό έργο του Aide Manuce et VHellénisme à Venise, Παρίσι 1875, 
σ. 471 - 474, άναδημοσιεύει κείμενο καί μετάφραση τοϋ ψηφίσματος προσθέτοντας καί όρι- 
σμένα σχόλια γιά τή διαμονή του στό Άϊβαλί.
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των μαθητών τής σχολής οί όποιοι άποφασίζουν νά μιλάνε άρχαΐα καί νά μετα
γράψουν τά χριστιανικά τους ονόματα σέ άρχαιοελληνικά: τροπή νεωτεριστική 
γιά τήν εποχή πού θά καταδικαστεί ένα χρόνο άργότερα άπό τον Γρηγόριο Ε'5.

’Από τούς περιηγητές πάλι, μνημονεύεται άναβίωση παραστάσεων αρχαίου 
δράματος στό προεπαναστατικό Άϊβαλί: το 1817 δίνονται παραστάσεις τής 
'Εκάβης6 ένώ στα Θεραπειά, τό 1820, ένας μαθητής τής Σχολής των Κυδω
νιών φερμένος ίσαμε κεϊ άπό τόν Κωνσταντίνο Οικονόμο, άπαγγέλλει μπροστά 
στον Marcellus τούς Πέρσες του Αισχύλου — πράξη πού ήθελε τόλμη τούς 
καιρούς εκείνους7.

’Αμέσως μετά τήν έπανάσταση, ό Γάλλος Claude - Denis Raffenei, στρα- 
τευμένος μέ τήν κυριολεξία στήν έλληνικήν υπόθεση, δημοσιεύει τό φιλελλη- 
νικό του πόνημα Histoire des événements de la Grèce8. ’Εκεί άναφέρεται 
διεξοδικά στό Άϊβαλί, μέ πρόθεση νά στρέψει τήν προσοχή τών εύρωπαίων 
άναγνωστών του στήν κατεστραμμένη πιά πόλη, όμως πόλη ένός παρελθόν
τος ένδοξου. Θά χρειαστεί νά μεσολαβήσουν σαράντα περίπου χρόνια γιά νά 
δουν τό φώς, στήν έλληνική γλώσσα, τά χωρία πού ό Raffenei αφιερώνει στις 
Κυδωνιές σέ μετάφραση μιας Έλληνίδας λογίας, τής Χαρίκλειας Σταυράκη 
’Αναγνώστου9. Μετά τό πρώτο φιλελληνικό κύμα, τό 1825, ό Abel François 
Villemain, αναπολεί τόν προεπαναστατικό όλβο τής πόλης10.

Παράλληλα μέ τήν ειρηνική διείσδυση τών δυτικών ταξιδιωτών στήν ’Ανα
τολή, σημειώνεται καί τό ρεύμα τού μισσιοναρισμοΰ. Φθάνουν ώς εμάς κά
ποιες μαρτυρίες γιά τις σχέσεις τών ιεραποστόλων μέ τούς γηγενείς. Τό Μάιο 
τού 1818, ό έκπρόσωπος τής Church Missionary Society αιδεσιμότατος 
William Jowett, περαστικός γιά πέντε μέρες άπό τις Κυδωνιές, έπισκέπτεται

5. Γιά τό ψήφισμα καί τό ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στό όποιο έντάσσεται βλ. Κ. Θ. Δη- 
μαρα, Ιστορία τής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ’Αθήνα 1975e, σ. 161 - 162.

6. A. F. Didot, Aide Manuce. . . σ. 471: «La malheureuse ville de Cydonie inquié
tait les Turcs à tel point que nous dûmes nous cacher dans un souterrain pour jouer 
l’Ecube d’Euripide».

7. Marcellus, Les Grecs anciens et les Grecs modernes, Παρίσι 1861, σ. 227.
8. Histoire des événements de la Grece [] par M.C.D. Raffenel [] témoin oculaire des 

principaux faits, Παρίσι 1822. Χαρακτηρίζει τό Άϊβαλί «Cette ville malheureuse», καί 
παρακάτω: «Aujourd’hui qu’Aivali n’est plus qu’un amas de cendres» σ. 193 - 194.

9. βλ. παρακάτω σ. 239.
10. Παραπέμπω σέ μεταγενέστερη έκδοση, τοϋ 1852, Etudes d’Histoire Moderne. 

Essai historique sur les Grecs depuis la conquête Musulmane, Παρίσι 1852, σ. 233- 
235. Ή πρώτη έκδοση κυκλοφορεί μέ τίτλο Lascaris ou les Grecs du quinzième siècle 
suivi d'un essai historique sur l'état des Grecs depuis la conquête musulmane jusqu' à nos 
jours, Παρίσι 1825. ’Αργότερα δμως ό Λάσκαρις αποσυνδέεται άπό τό Essai historique 
καί έτσι αύτοτελώς κυκλοφορεί στήν έλληνική μετάφραση τοϋ X. Α. Παρμενίδη τό 1847, 
δπου δέν περιλαμβάνεται τό χωρίο γιά τό Άϊβαλί.
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τή Σχολή δπου γνωρίζεται μέ τον Γρηγόριο Σαράφη καί τον Θεόφιλο Καίρη. 
Στο ημερολόγιο πού κρατάειu, περιγράφει το σπίτι δπου φιλοξενήθηκε καί 
σημειώνει πολλά γιά τή Σχολή, τήν βιβλιοθήκη της, τύν αριθμό των μαθητών 
καθώς καί γιά το σύστημα διακυβέρνησης τής πόλης. Γευματίζει με τούς δα
σκάλους της Σχολής πρίν σαλπάρει γιά τή Χίο, καί μέ δική του παρότρυνση 
μαζεύονται πάνω άπύ εβδομήντα ονόματα συνδρομητών γιά μιά νέα έ'κδοση 
τής μετάφρασης τών θ' πού τυπώνεται στή Μόσχα11 12. Το Σεπτέμβριο τοΰ 1819 
ό Charles Williamson φθάνει στήν πόλη, φέρνοντας μαζί του ενα κιβώτιο 
ξενόγλωσσα βιβλία γιά τή βιβλιοθήκη τής σχολής. "Αν κρίνουμε άπύ τά δσα 
ό ίδιος ομολογεί, οί συναλλαγές του μέ τούς ντόπιους πήγαν καλά: στις Κυ
δωνιές εξαντλεί δλη του τήν προμήθεια σέ μαχητικά φυλλάδια καί εκδόσεις 
τής 'Αγίας Γραφής, πού προωθούνται μέ τήν συναίνεση τών δασκάλων τής 
σχολής13. Λίγο άργότερα, τύ Νοέμβριο τοΰ 1820, δυο άμερικανοί μισσιονά- 
ριοι, φίλοι τών δύο προηγουμένων, ό Pliny Fisk καί ό Levi Parsons φθάνουν 
στο Άϊβαλί μέ συστατικές έπιστολές του Βάμβα στά χέρια. Θά δημοσιεύσουν 
τήν έ'κθεσή τους σέ μιά έφημερίδα τής Βοστώνης, ενα χρόνο μετά, δίνοντας 
πληροφορίες γιά τον αριθμό καί τή σύνθεση τών μαθητών, μεταφέροντας τήν 
εντύπωσή τους άπύ τήν περιδιάβαση τής πόλης, καί τήν ειρηνική υποδοχή 
πού τούς γίνεται: άσκοΰν ελεύθερα τήν ιεραποστολική τους δράση — μοιρά
ζουν έντυπα καί βιβλία θρησκευτικά14.

’Ακόμα καί δταν δέν προκαλεϊται άμεση άντιπαράθεση ή δέν έξαπολύεται 
ανοιχτή καταδίωξη 15 άπύ τή μεριά τοΰ χρηστεπώνυμου πληρώματος, καί μό

11. Παραπέμπω στήν έκδοση : William Jowett, Christian Researches in the Medi
terranean from 1815 to 1820. . . with an Appendix, third edition, Λονδίνο 1824 σσ. 
58 - 68' ή πρώτη έκδοση είναι τοϋ 1822. TÒ χειρόγραφο ήμερολόγιο στό όποιο βασί
στηκε ή έκδοση τοϋ 1822 βρίσκεται σήμερα στό Λονδίνο στο Church Missionary Society 
βλ. Richard Clogg «Two accounts of the Academy of Ayvalik in 1818 - 1819», Revue 
des Études Sud-Est Européennes, X, 1972, 4, σ. 633 - 667 δπου καί δημοσιεύεται το χφ.

Πρώτη μνεία τών J owett καί Williamson άπαντά σέ άνυπόγραφο άρθρο «Σύμβολα! είς 
τήν ιστορίαν τής έκπαιδεύσεως έν Μικρά ’Ασία», Ξενοφάνης Β' 1905, 347 κ.έ. ’Αποσπά
σματα τοϋ Jowett μεταφράστηκαν στά ελληνικά δυδ φορές, δσο ξέρω: τήν μιά άπδ τόν 
Μιχ. Κωνσταντινίδη, Ή Μελέτη, 1909, σσ. 108 - 113, καί τήν άλλη άπό τόν Ν. Καραρά, 
Δυο περιγραφές τής ’Ακαδημίας Κυδωνιών 1818 - 1819 άπό τόν ”Αγγλο Richard Clogg, 
’Αθήνα 1974.

12. Στήν ελληνική άπόδοση τοϋ ήμερολογίου τοΰ Jowett άπό τον Ν. Καραρά δέν συμ- 
περιλαμβάνονται ο! μνείες γιά τις σχέσεις μισσιονάριων μέ τούς Άϊβαλιώτες: «Θά παρα
λείψουμε τις φροντίδες τοΰ J owett γιά τή διάθεση τών ιεραποστολικών του βιβλίων και θά 
περιορισθοΰμε μόνο σέ δσα άφοροΰν τις Κυδωνιές καί τήν ’Ακαδημία των», ο.π., σ. 11.

13. R. Clogg, ο.π., σ. 657 - 663.
14. R. Clogg, ό'.π., σ. 665 - 667.
15. Μαρτυρεϊται δτι ό ’Άνθιμος ’Εφέσου [ό Β' μητροπολίτης άπύ τό 1837 ώς τύ 1845] 

δταν έφτασε στο Άΐβαλ! «έξέζεσε τόν θυμόν του είς τών ’Αμερικανών τά βιβλία. [ ] Καθ’ έ-
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νον ό διαφορετικός τρόπος θέασης των πραγμάτων δημιουργεί έντάσεις μέσα 
στήν κοινότητα πού συντηρεί τις παραδοσιακές νοοτροπίες. 'Ο βρεττανός εφη
μέριος της Σμύρνης V. J. Arundell πού περιδιαβάζει τύ ’Αϊβαλί γύρω στά 
1833, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση άπύ την άποψη αυτή 16.

’Αναζητώντας τις απαρχές καταρτισμού μιας έλληνικής ιστοριογραφίας μέ 
κριτήριο την συνειδητή απόφαση των άνθρώπων νά κάνουν ιστορία ή, έ'στω, 
νά μεταδώσουν πληροφορίες, άναφερόμαστε στά βοηθήματα καί όχι στις πη
γές. Στήν πορεία πού διανύει ή ελληνική ιστοριογραφία ή σχετική μέ τύ Άϊ- 
βαλί, διαπιστώνουμε μιά βραδύτητα στούς ρυθμούς της: οΐ Κυδωνιάτες βιώ- 
νουν τύ παρόν αφήνοντας τούς ξένους νά τούς περιγράφουν. Ή άνάγκη νά 
μεταβληθοΰν άπό αντικείμενα παρατήρησης σέ δημιουργούς-έρμηνευτές των 
περιπετειών τους θά έ'ρθει αργότερα. Χαρακτηριστική είναι ή στάση του W. 
Jowett στά 1818: «I expressed my surprise that they did not write a 
history of Haïvali, before the traditional memory of its origin vanished»17. 
To αίτημα μιας ιστορίας γραμμένης άπό τούς ίδιους δέν μοιάζει νά εχει ωρι
μάσει στά προεπαναστατικά χρόνια — ίσως δέν εχει τεθεί άκόμα.

Τό άντίστοιχο σημείο τροπής γιά τον έλλαδικό χώρο θά έκφράσει ό Κων
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος τό 1846, πριν άκόμα συνθέσει τή δική του ιστο
ρία: γιά τήν αναίρεση του Fallmerayer είναι άναγκαία μιά έθνική αύτόχθονη 
ιστοριογραφία γιατί μόνον οί πρωτόγονοι λαοί αφήνουν τούς ξένους νά τούς 
μελετούν ιστορικά18. Πριν όμως ωριμάσει ή έμπρόθετη αύτή τάση, θά ύπάρ-

κάστην Κυριακήν, ή καί έορτήν τότε, [ ] ήνάπτετο (λέγουν), πάραυτα καί τις μεγάλη καί 
φλογώδης πυρά, μέσα εις τόν περίβολον προ των θυρών τοϋ ναού- καί ένώ ή Άγιότης αύ- 
τοϋ έξετέλει ιερουργών [ ] οί ιερείς καί τά Διακονία, πατώντες, ώς λησταί, τάς πέριξ οι
κίας, έφερον καί Ιρριπτον εις τήν πυράν σωρηδόν Εύαγγέλια, Ψαλτήρας, καί ’Αποστόλους 
καί άλλα εκκλησιαστικά βιβλία άπό των ιεραποστόλων έκδεδομένα [ ]. Ή δέ 'Αγιότης αύ- 
τοϋ [ ] διατί νά μη δύναται νά κατακαύση καί τούς ίδιους αυτούς ’Αμερικανούς (ώς καί 
πάπας τις [ ] τόν Κοπέρνικον. . . ) ώς ύποβλέπων αύτούς καί φοβούμενος μή τυχόν, άνοί- 
γωσι τούς οφθαλμούς των άνθρώπων ώς έξηγοΰντες τάς Εύαγγελικάς ρήσεις άπλοελληνιστί 
εις τά μικρά πλήθη. . .» Τά Κυδωνιακά η οί νέοι των Κυδωνιών τριάκοντα τύραννοι, Μάλ
τα, 1842 (σχόλια σ. κ - κα').

16. Ξένος πρός τό πνεύμα τοϋ θρησκευτισμοΰ πού συνέχει τούς Κυδωνιάτες, άπορεϊ μέ 
τή βιάση τους νά ξαναχτίσουν μετά τήν καταστροφή, άντί γιά σχόλιά, εκκλησίες. Καί κατα
λήγει, ορθολογιστικά: «Already four churches are restoring for a population not at 
present exceeding eight or ten thousand while at Smyrna three churches suffice for 
more than thirty thousand». Προβαίνει όμως ό ίδιος σέ ένέργειες γιά ίδρυση παρθεναγω
γείου, βλ. Discoveries in Asia Minor, Λονδίνο 1834, II, σ. 325.

17. R. Clogg, ό'.π., σ. 647.
18. Τό άναφέρει ό Γ. Βελουδής, «Ό Jacob Philipp Fallmerayer καί ή γένεση τού έλ- 

ληνικού ιστορισμού», Μνημών (1982), 67.
Τό φαινόμενο τού έτεροπροσδιορισμοΰ των άπολίτιστων λαών τής ’Ανατολής έπισημαίνει
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ξουν κάποιες μνείες, έμμεσα αρχίζει νά ψαύεται το ιστορικό πεδίο. Πριν τήν 
επανάσταση άναφορες στό «Λόγιο 'Ερμή», καί άργότερα αυτοτελή δημοσιεύ
ματα. Τό 1842 τυπώνεται στην ’Αθήνα 'Ο Κυδωνιάτης19, δπου προτάσσεται 
εισαγωγή: για πρώτη φορά μας δίνεται ή πολεοδομική περιγραφή τής πόλης, 
άναφέρονται οΐ τρεις συνοικίες της, ή άνταπόκρισή τους μέ τίς κοινωνικές 
ομάδες πού αρχίζουν νά διαμορφώνονται, οΐ έσωτερικοί τους άνταγωνισμοί20.

’Εκείνη τή χρονιά, φέρεται τυπωμένο «έν Μελίτη» ένα ανώνυμο λιβελλο- 
γράφημα21 αφιερωμένο στον Σουλτάνο Άβδούλ Μετζίτ. Πρόθεσή του είναι 
περισσότερο νά στηλιτεύσει τούς ιθύνοντες καί λιγότερο νά κάνει ιστορία — 
είναι ενα μαχητικό φυλλάδιο: παρέχει πολλά στοιχεία γιά τήν οικονομική 
ιστορία τής πόλης στή δεκαετία 1830 - 1840, καί γιά τήν κοινωνική στρω
ματογραφία.

Παρακολουθώντας τήν τροχιά πού διανύει ή νεοελληνική ιστοριογραφία 
(στά πλαίσια τής οποίας εντάσσεται καί ή μικρασιατική), παρατηρούμε δτι

ό Παλαιστίνιος ιστορικός Edward Saïd στήν προσπάθειά του νά άναλύσει τό φαινόμενο τοϋ 
orientalisme (δρος άναπόδοτος στά έλληνικά' ό Α. Ήπίτης στό λεξικό του μεταφράζει: 
άσιανισμός), πού άποτελεϊ «un style occidental de domination, de restructuration et 
d’autorité sur l’Orient»· βλ. E. W. Saïd, L'Orientalisme, L'Orient créé par l’Occident, 
traduit de l’Américain par Catherine Malamoud, Παρίσι 1980, σ. 15 καί πολλ.

19. N. I. Σαλτέλλη, Ό Κυδωνιάτης — Ποίημα ε’ις Άσματα τέσσερα, ’Αθήνα 1842, 
σ. μ' - ν', βλ. καί β' εκδ. «μετά διορθώσεων καί προσθαφαιρέσεων», ’Αθήνα 1880.

20. Γιά τδν τρόπο πού έγγράφονται οΐ κοινωνικές καί πολιτισμικές παράμετροι στό χώρο, 
καί γενικά, γιά τήν χωρογραφική σύνθεση της πόλης, είναι δυνατό νά συνάγουμε στοιχεία 
άπό το προφορικό υλικό πού έχει συλλέξει τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. [Φάκελλοι 
1 - 8] Οί άναμνήσεις τών προσφύγων χρονολογικά παραπέμπουν στά τέλη τοϋ 19ου αιώνα 
καί δχι παλαιότερα' βρισκόμαστε πάντως μπροστά σ’ ένα πλούσιο, λεπτομερειακό μωσαϊ
κό πληροφοριών, έπιδεκτικό συνθετικών προσεγγίσεων.

21. Τά Κυδωνιακά ή οΐ νέοι τών Κυδωνιών τριάκοντα τύραννοι αυνταχθέντα και εκδο- 
θέντα κατά τό 1842 ’Ιουλίου 17 και διηθημένα ε’ις μέρη τρία, Μάλτα, 1842. Τό θέμα της 
πατρότητας τοϋ έργου μένει άνοιχτό: έχει ύποστηριχθεΐ ή άποψη δτι συγγραφέας τοϋ έρ
γου υπήρξε ή Χαρίκλεια Σταυράκη ’Αναγνώστου, βλ. Ίω. Καραμπλια, 'Ιστορία τών Κυ
δωνιών, Β', ’Αθήνα 1950, σ. 220. Ή βιβλιογραφία Γκίνη - Μέξα δέν αναφέρει δνομα συγ
γραφέα. Ό Μανουήλ Γεδεών δμως άντιγράφει, χωρίς παραπομπή, τήν παρακάτω μνεία: 
«1842 δεκεμβρίου 8/ Διά τό φοβερόν βιβλίον Κυδωνιακά» περί τοϋ βρωμοβιβλίου δέν 
γράφω είς κανένα, εκτός τοϋ Αγίου Θ [ ] καθότι δέν πειράζει μόνον τόν ’Εφέσου, άλλ’ δ- 
λους έν γένει τούς άγίους, υπουργούς κ.λ.π. Καί αυτό τό βρωμοβιβλιάριον δέν έτυπώθη είς 
τήν Μελίτην άλλ’ είς τήν Σύραν, είς τό τυπογραφειον τοϋ Γεωργίου Μελισταγοϋς, Κυδω- 
νιάτου. Οί έκδόται καί οί συγγραφείς είσί δύο άπονενοημένοι καί κοϋφοι. ό εις είναι ιατρός 
Παναγιώτης Ζωντανός καί αυτός Κ. [υδωνιάτης ] καί έτερος ψωροδιδάσκαλος Σταυράκης, 
έκ Μαδαμάτου τής Μυτιλήνης δστις τό πρώτον ήτο κουρεύς, έγινε καλόγηρος, μετά ταϋτα 
έξύρισε τό γένειον, έγημε, καί τελευταϊον κατήντησε καί συγγραφεύς». Μ. Γεδεών, Πατριαρ
χικοί ’Εφημερίδες 1500 - 1912, ’Αθήνα 1936 - 1938, σ. 423.
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άπό τά μέσα του 18ου αιώνα επιλέγει γιά άντικείμενό της τά μεγάλα σύνολα: 
πρώτα γενικές ιστορίες, ιστορίες άρχαίων λαών, ευρύτερων γεωγραφικών 
περιοχών καί 8χι πάντως γιά την ώρα πολισμάτων. Θά περάσει ένας αιώνας 
γιά νά έντοπιστεϊ το ένδιαφέρον στίς ιστορίες πόλεων, ή εμφάνιση τοπικών 
μονογραφιών πυκνώνει μόλις στά μέσα του 19ου αιώνα καί βαδίζει παράλληλα 
μέ τον άνερχόμενο ιστορισμό. Ή άνάγκη περιγραφής μιας πόλης προϋπο
θέτει μιά σειρά οικονομικών καί πολιτισμικών μεταλλαγών, οί όποιες στό 
χώρο πού έξετάζουμε συμβαίνουν μέ βραδύτατους ρυθμούς: ή άστικής μορ
φής συγκρότηση είναι καί αυτή φαινόμενο τών μέσων του περασμένου 
αιώνα.

'Η ολοκλήρωση τής 'Ιστορίας τον 'Ελληνικού έθνους, το έργο ζωής του 
Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, κυκλοφορεί μεταξύ 1860 καί 1874, ενώ ή 
πρώτη του μορφή δημοσιεύεται άπύ τύ 1853 22 23. Το τρίσημο σχήμα τής δια
χρονικής ενότητας του ελληνισμού πού προτείνεται θά συναντήσει τήν πλήρη 
άποδοχή καί άπό ’δώ καί πέρα θ’ άποτελέσει τύ σημείο άναφοράς- σ’ αυτό θά 
μπορούν νά υπαχθούν δλα τά έπιμέρους μελετήματα, 8πως οΐ τοπικές ιστορίες, 
οΐ ιστορίες πόλεων.

Τύ 1861 σημειώνεται σάν προοίμιο μιά πρώτη απόπειρα καταρτισμού 
ιστορίας: Ai Κυδωνίαι προ τον 1821. Βέβαια, τύ μετάφρασμα τής Χαρίκλειας 
Σταυράκη άκουμπάει σ’ ενα κείμενο ξένο, τού Raffenei, τήν Histoire des 
évènements de la Grèce24. Στον πρόλογό της οριοθετεί τήν παρέμβασή της

22. Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, 'Ιστορία τοϋ ’Ελληνικού ’Έθνους /ή πρώτη μορ
φή: 1853/ επιμέλεια Κ. Θ. Δημαρας, ’Αθήνα 1970.

23. Σκοπός της επισκόπησης πού γίνεται έδώ δέν είναι ή σύνταξη μιας πλήρους βιβλιο
γραφίας γιά τό Άΐβαλί. Θά σημειωθούν έδώ ορισμένες κινήσεις χαρακτηριστικές της πύ- 
κνωσης τοϋ ενδιαφέροντος: Τύ 1864 δημοσιεύει ό Έπ. Σταματιάδης άρθρο στή Χρυσαλλίδα 
μέ τίτλο «Αί Κυδωνίαι» [Β', σ. 231 · Δ' σ. 596] καί την επόμενη χρονιά, ό Ιδιος, τό «Πάτ- 
μος καί Κυδωνίαι» στό ’Εθνικό ’Ημερολόγιο τοϋ Βρεττοΰ [σ. 205-227], Τό 1875, σέ 
μιά διάλεξη στήν 'Εταιρεία Τυπογράφων καί Βιβλιοδετών, ό Δ. Είρηνίδης άναφέρεται στην 
προεπαναστατική τυπογραφία τοϋ Άϊβαλιοΰ (δημοσιεύθηκε ένα χρόνο μετά σέ φυλλάδιο 
μέ τίτλο ’Ομιλία περ'ι Γουτεμβέργιου). Τό 1893 στό σύλλογο «’Ανατολή» γίνεται διάλεξη 
τοϋ Γ. Ν. Τζιτζήτη δπου μέσα στό πνεΰμα τοϋ λαογραφισμοΰ, δίνεται έμφαση στίς πληρο
φορίες της σύγχρονης ζωής. Δημοσιεύθηκε καί αύτή, στόν Ξενοφάνη, τό 1896 (Α', σ. 241 - 
250). 'Οπωσδήποτε οί μνείες αύτές δέν είναι παρά ενδεικτικές.

Στήν επισκόπηση αύτή έκρινα μεθοδολογικά άβάσιμο νά συνεξετάσω έργασίες 
λαογραφικοΰ χαρακτήρα, 8πως π.χ. τοϋ Φώτη Κόντογλου, καί αυτό άνεξάρτητα άπό τό 
άξιολογικό τους βάρος.

24. Raffenei, δ.π.
Τό μετάφρασμα τής Σταυράκη άντιστοιχεϊ στό IX κεφάλαιο του Raffenei σ. 187 - 202, 

καί είναι επαυξημένο κατά τριάντα σελίδες, 8που περιλαβάνονται οί προσωπικές της σημει
ώσεις. Τό τιτλοφορεί ή Ιδια Αί Κυδωνίαι πρό τοϋ 1821 κατά τον Κύριον Μ. Δ. Ραφφε- 
νέλον, μετάφρασις εκ τοϋ γαλλικού υπό Χαρίκλειας Σταυράκη Ά. ’Αναγνώστου, Σμύρνη
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στά πλαίσια μιας τοπικής αυτογνωσίας: «Το νά άγνοή δέ τις τήν αρχήν τής 
πατρίδος του καί τά έν αυτή συμβάντα, εΐνε, νομίζω, το αύτό, ως νά άγνοή τάς 
εισόδους καί εξόδους, τά άνώγεια καί κατώγεια αυτής τής οικίας του. ’Ορθόν, 
καί φρόνιμον καί δίκαιον δθεν εινε, τήν πατρίδα, καί τά τής πατρίδος νά έξετάζη 
καί νά μανθάνη τις πρώτον πάντων, πρίν έξέλθη εις τήν ερευνάν των άλλων 
άπασών καί χωρών καί πραγμάτων. Άλλ’ όποιον όνειδος το νά σπουδάζη καί 
νά διαλέγηται περί ’Ινδικών καί Σινικών πόλεων ό Κυδωνιάτης, φέρ’ εΐπεϊν, 
παίς, καί τάς άρχάς καί τά συμβάντα αυτών τών Κυδωνιών νά άγνοή»25.

Παρακινημένη, καθώς δηλώνει, άπδ τον πατέρα της τον Σταυράκη ’Ανα
γνώστου, δέν διστάζει νά προσθέτει στο κείμενο του 1822 κάποια εμβόλιμα 
στοιχεία πού δίνουν έπικαιρικό χαρακτήρα, γεφυρώνοντας το χρονικό χάσμα 
άνάμεσα στο πρωτότυπο καί στή μετάφραση.

Γύρω στά μέσα τής δεύτερης δεκαετίας τοϋ εικοστού αιώνα ό ’Ιωάννης Δ. 
Άποστολάκης δημοσιεύει σ’ έναν τόμο το περιεχόμενο διάλεξής του πού ορ
γανώνεται στίς Κυδωνιές άπύ τύν «Σύνδεσμο Έμποροϋπαλλήλων», τον ’Ια
νουάριο τοϋ 191226. Πρόκειται έδώ γιά μια ιστορία δομημένη μέ κριτήρια καί 
μέθοδο έπιστημονική, γραμμένη άπύ έναν μή έπαγγελματία ιστορικό όχι έντε- 
λώς βέβαια άπαλλαγμένη άπό έναν διδακτισμό: τό στοιχείο πού προσκομίζει 
ό Άποστολάκης εκτός άπό τίς πληροφορίες αυτές καθεαυτές, είναι ότι προσα
νατολίζει τήν έρευνα πρός μια περισσότερο θετικιστική καί λιγότερο μυθοποιη- 
τική αντίληψη: ’Ασκεί τήν ιατρική, κι ό στοχασμός του διαμορφώνεται μέσα 
σ’ ένα κλίμα πού άπαιτεϊ τήν άκρίβεια 27, τόν έλεγχο τών όσων μεταφέρει άλλα 
καί παράλληλα θεαται τήν ιστορία σάν ζωντανό οργανισμό καί δηκτικά έπιση- 
μαίνει τά κενά της28.

1861. Στον τίτλο γίνεται κάποια σύγχιση: τά άρχικά τοϋ ονόματος τοϋ Raffenel δέν είναι 
Μ.Δ. Τό Μ μπαίνει άντί τοϋ Monsieur, τό πλήρες όνομά του είναι Claude - Denis.

25. Ai Kvôcovicu. . . (Πρόλογος σ. 1).
26. ’Ιωάννη Δημητρίου ’Αποστολάκι ίατροΰ, Κνδωνιακαί μελέται και Παραλληλισμοί, 

τόμος Α', Τά προ τής καταστροφής, έν Κυδωνίαις, 1914. Στήν εισαγωγή προαναγγέλλει 
τούς έπόμενους δύο τόμους πού περιλαμβάνουν τά μετά τήν παλιννόστηση 1840 - 42 καί 
τά ώς τύν στρατιωτικό νόμο τοϋ 1909 γεγονότα. Άπ’ όσα γνωρίζω κανένας άπό τούς 
δύο τόμους δέν τυπώθηκε. Καί ό πρώτος είναι δυσεύρετος. Τό άντίτυπο της βιβλιοθήκης 
τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών προέρχεται άπό τήν συλλογή κυδωνιακών έντύπων 
τοϋ ’Αθανασίου Δ. Χατζηδήμου.

27. Παραπέμπει συχνά στόν Didot, τόν Villemain, τόν Raffenel. Επίσης είναι ό μόνος 
πού άναφέρει τόν Ciampolini δίχως νά δίνει λεπτομερή παραπομπή. Σημειώνω έδώ μόνον 
λίγα σχετικά στοιχεία: Πρόκειται γιά τό έργο τοϋ Luigi Ciampolini, Storia del risorgi
mento della Grecia, Φλωρεντία 1846, τ. 1, σ. 175 - 177. Έργο άφιερωμένο στόν "Οθωνα, 
άρχισε νά γράφεται τό 1843 και τελείωσε τό 1843. Δέν μοιάζει οί πληροφορίες του γιά τίς 
Κυδωνιές νά δίνονται άπό αύτοψία.

28. «καί ή μή ΰπαρξις "Κοινοτικών ’Αρχείων” καί ή μή ποτέ γενομένη άπαρίθμησις
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Λίγο πρίν τή μικρασιατική καταστροφή, το 1920, θά έκδοθεϊ άπύ το 
γυμνασιάρχη Γεώργιο Σακκάρη28 ή πρώτη άρτια μορφή ιστορικής μονογρα
φίας γιά το Άϊβαλί. 'Η περιοδολόγησή του εκτείνεται άπο τήν αρχαία εποχή 
ώς τίς αρχές τοϋ εικοστού, ή έμφαση όμως δίνεται στο 19ο αιώνα.

Τώρα μάς δίνεται ή αίσθηση τής ροής των συμβάντων μέσα στή διάρκεια 
στό έργο αυτό πού συνδυάζει τήν προσωπική, άπο αύτοψία, γνώση των πρα
γμάτων, μέ τήν έντρύφηση στά παλαιότερα συγγράμματα. Φορέας του μύθου 
εκεί όπου ή ερμηνεία των φαινομένων τον ξεπερνάει, άλλά καί συντελεστής 
μιας προσεκτικής τεκμηρίωσης των δεδομένων του, άποκαθιστά σέ είδος μι
κτό άλλά νόμιμο τά γεγονότα μέσα στο χώρο καί το χρόνο.

Τέλος, ή δίτομη ιστορία του Ίω. Ν. Καραμπλιά30, πού έκδίδεται τριάντα 
χρόνια άργότερα, δεν θά προσθέσει πολλά σέ πραγματολογικό επίπεδο, θά 
προσφέρει όμως ερμηνείες σέ ιδεολογικό επίπεδο πού άπορρέουν άπο τή θέση 
του άπέναντι στήν οριστικά συντελεσμένη πιά ιστορία τού τόπου του. Χαρα
κτηριστική καμπή· μετά τήν καταστροφή ό ιστορικός τάσσεται στήν ύπηρεσία 
τής άξιοποίησης ενός άποδεικτικοΰ ύλικοϋ, έχει μιά ορισμένη άποστολή.

Αύτά γιά τήν προϊστορία.
’Εδώ άκριβώς έρχεται σήμερα νά προστεθεί το βιβλίο τής Κυρίας ’Αθήνας 

Κερεστετζή, πού μέ πολλή φροντίδα εκδίδει ένα σημειωματάριο τοϋ πατέρα 
της. Θά χρειαστούν δυο λόγια γιά τύ χειρόγραφο καί τύ γραφέα του31. 'Ο για
τρός ’Ιωάννης Κερεστετζής, γεννημένος τύ 1866 στο Άϊβαλί, σπουδασμένος στήν 
’Αθήνα καί στο Παρίσι, έπιστρέφει τύ 1914 στον τόπο του καί άσκεΐ τήν ια
τρική του, μετέχοντας πάντα ενεργά στά δημόσια πράγματα. Άλλά οί περι
πέτειες τοϋ πολέμου καί ή καταστροφή θά σημάνουν τήν οριστική του εγκα
τάσταση στον έλλαδικύ πιά χώρο. Προς τύ τέλος τής ζωής του, μέσα στήν 
Κατοχή, άποφασίζει νά καταγράψει τήν ιστορία τοϋ Άϊβαλιοϋ. Τύ άφήγημα 
αύτό, πού καλύπτει τήν περίοδο 1832 - 1922, άποφασίζει μετά σαράντα χρό- 29 30 31

καί παράδοσις καί παραλαβή καί των υπαρχόντων εγγράφων εις τούς έπερχομένους, συνέ- 
τεινεν ώστε ούδείς νά γνωρίζη τί εϊδους έπισήμων έγγραφων ειμεθα κάτοχοι. Έζητήσαμεν 
πάντοτε μόνον τήν μέθη των άξιωμάτων», δ.π., σ. 236.

29. Γεωργίου Σακκάρη, 'Ιστορία τών Κυδωνιών, Σύλλογος πρός διάδοσιν ωφελίμων 
βιβλίων, ’Αθήνα 1920. Βιογραφικά τοϋ Σακκάρη παραθέτει ό Ίω. Καραμπλιας, 'Ιστορία 
τών Κυδωνιών, Β', ’Αθήνα 1950, σ. 219· βλ. άκόμα Έλ. Σβορώνου καί Θρ. Μάλη, 'Ημε
ρολόγιο τοϋ Αιγαίου, Β', 1906, σ. 329 - 333.

30. Ίω. Ν. Καραμπλιά, 'Ιστορία τών Κυδωνιών, τ. I: 1949, τ. II: 1950, ’Αθήνα.
31. Τύ χειρόγραφο άποτελεΐται άπύ 74 φύλλα λυτά, γραμμένα μέ μελάνι στό recto (σχή

μα κόλλας διαγωνισμού). Υπολείπονται καί άλλα φύλλα πού λανθάνουν, άλλά χρησιμοποιή
θηκαν γιά τή σύνταξη τοϋ βιβλίου. Θεωρώ υποχρέωσή μου νά εύχαριστήσω τήν Κυρία Ά. 
Κερεστετζή γιά τήν προθυμία μέ τήν όποια άνταποκρίθηκε στήν έπιθυμία μου νά δώ τό 
ΐδιο τδ χειρόγραφο, καθώς καί γιά τίς πρόσθετες πληροφορίες πού μοΰ έδωσε.
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νια νά έκδόσει ή κόρη του. Χρησιμοποιώντας το χειρόγραφο σά βασική πηγή, 
καί ΰστερα άπό τίς άπαιτούμενες, κατά τήν κρίση της, προσθαφαιρέσεις, φτιά
χνει ένα νέο κείμενο χωρισμένο σέ ενότητες θεματικές, διαφοροποιημένο άπο 
τό πρωτότυπο πού άκολουθεΐ μιά κάπως «συνειρμική» γραφή.

Ή προσωπική επέμβαση του κτήτορα στο χειρόγραφο πού βρέθηκε στήν 
κατοχή του — πρακτική κοινή μέσα στούς αιώνες — δημιουργεί επάλληλες 
χρονολογικές διαστρωματώσεις όχι εόκολα διακριτές. Δεν θά μας άπασχολή- 
σει ή έπιστημονική δεοντολογία τοΰ ζητήματος: άλλωστε το κείμενο κερδίζει 
σέ ποσότητα στοιχείων όσο χάνει από ιστορική καθαρότητα, κι αν θέλουμε νά 
κατανοήσουμε τούς μέσους όρους, νά ξέρουμε πώς σκεφτόταν ένας Άϊβαλιώ- 
της γιατρός τύ 1940, μπορούμε νά το άνιχνεύσουμε παρά το διάμεσο ενός άλ
λου γνώστη.

Το περιεχόμενο τού βιβλίου, κυρίως το τμήμα του πού άναφέρεται στά 
παλαιότερα χρόνια, κινείται μεταξύ μύθου, θρύλου καί προφορικής παρά
δοσης" θά μπορούσε νά υποστηριχτεί ότι, σέ γενικές γραμμές, έμπεριέχεται 
καί στά έργα τοΰ Καραμπλιά καί τοΰ Σακκάρη. Το νέο στοιχείο πού προσκο
μίζει, καί γι’ αύτύ τά γραφόμενα τοΰ ’Ιωάννη Κερεστετζή μάς ενδιαφέρουν 
σήμερα, είναι ή προσεκτική καταγραφή ορισμένων πραγμάτων γιά τά όποια 
δέν μάς μίλησε κανείς άπο τούς ιστορικούς, ϊσως γιατί θεωρήθηκαν καθημερινά, 
δίχως σημασία: ποιά ήταν τά σωματεία, οί άδελφότητες, ποιοι ήσαν οί για
τροί, οί φαρμακοποιοί, πώς έζησαν αυτοί οί άνθρωποι πού φτιάξανε τή μοίρα 
τοΰ τόπου τους. «Γιά νά γνωρίσουμε τον άνθρωπο είναι άπαραίτητο νά γνωρί
σουμε τούς άνθρώπους: νά μάθουμε τήν ιστορία στο επίπεδο τών άτόμων»32. 
Αυτός είναι ό ένας τρόπος.

Παράλληλα μέ τήν άνθρωπογνωσία, οδηγούμαστε στήν ανάγκη ένταξης 
τής «μικρής ιστορίας» στις μεγάλες χρονικές διάρκειες, δηλαδή στήν πλαι
σίωση καί σύνδεση τοΰ μικρασιατικού φαινομένου μέ μιά σειρά στοιχείων καί 
υποθέσεων όπως ό ρόλος τοΰ θεσμολογικοΰ πλαισίου καί τών οικονομικών 
μηχανισμών τής ’Οθωμανικής Αύτοκρατίας, ό τρόπος πού διακινήθηκε τύ 
έμπόριο τής ’Ανατολής, τό είδος τών πολιτισμικών αμαλγαμάτων πού δη- 
μιουργοΰνται άπο τήν επαφή μέ τά ευρωπαϊκά ρεύματα. Πάνω άπο όλα προ
κύπτει ή άνάγκη νά τεθοΰν κάποια νέα ερωτήματα στο παλαιό, γνωστό υλι
κό: δέν είναι αυτοφυές οότε αυταπόδεικτο τό «ιδιότυπο κοινοτικό καθεστώς))33 
τοΰ Άιβαλιοΰ" ούτε άρκει μιά ψυχολογική-ήθική εξήγηση γιά τή μεταστροφή 
ενός κυβερνήτη όπως ό ’Ιωάννης Δημητρακέλλης Οικονόμος πού άπο καλός

32. Κ. Θ. Δημαρα, «Γιά τήν Ιστορία», έφ. Το Βήμα, 24.1.75.
33. Έκφραση έπαναλαμβανόμενη" βλ. πρόχειρα καί Κυριάκου Σιμόπουλου, Ξένοι ταξι

διώτες στήν 'Ελλάδα, Γ2, ’Αθήνα 1975, σ. 426.
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«έξώκειλεν εσχάτως εις μεγάλας παρανομίας»34. Ν’ απελευθερωθεί ή ιστορία’ 
δχι γιά ν’ άνοιχτεϊ σ’ έναν άλλο μύθο, άλλά γιά νά άπεμπλακεΐ ή ’ίδια από τις 
πέδες των μανιχαϊστικών σχημάτων στά όποια βρίσκεται καθηλωμένη. Μόνο 
τότε θά κατορθώσουμε νά προσεγγίσουμε σέ συνθετικές έρμηνεΐες, καί οί έπΐ 
μέρους περιπτώσεις όπως τό Άϊβαλί θά μπορέσουν νά άπαντήσουν στη γενική 
ιστορική μας άπορία.

ΙΩΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

34. Γ. Σακκάρη, ό'.π., σ. 32. 'Οπωσδήποτε, θετικά ή άποθετικά, προσωποκεντρική 
παραμένει στή δομή της ή ιστοριογραφία’ στό άτομο τοϋ ’Ιωάννη Οικονόμου έφαρμόζεται 
καί έπικεντρώνεται ή έρμηνευτική δεινότητα των ιστορικών. Χαρακτηριστική άπό την άπο
ψη αυτή είναι ή «Λογοδοσία τοϋ Σχολικού έτους 1912 - 1913» πού Ικφωνεϊ ό γυμνασιάρχης 
Ίω. ’Ολύμπιος στή μεγάλη αίθουσα τοϋ Γυμνασίου Κυδωνιών τήν 23η ’Ιουνίου 1913 καί 
δπου τύ όνομα τοϋ Οικονόμου έκφέρεται με τά προσδιοριστικά «υπεράνθρωπος», «μεγαλο- 
πράγμων», «ήρωϊκή φυσιογνωμία» καί άλλα συναφή’ βλ. Ίω. Δ. Άποστολάκι, ό'.π., σ. 182 
καί πολλ.
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