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Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Γ. Γ Ι Α Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ 

Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

Η πεποίθησις, ότι προϋπόθεσις τής μελέτης τής Ιστορίας τού Ελ¬ 
ληνισμού υπό τήν Οθωμανικήν κυριαρχίαν είναι ή γνώσις τής Ιστορίας 
τού κυριάρχου Οθωμανικού κράτους, ώθησεν ημάς είς τήν διατύπω¬ 
σιν τού παρόντος άρθρου, ώστε ο επιθυμών να άσχοληθή μέ τήν Ιστο¬ 
ρίαν τής περιόδου ταύτης να κατατοπισθή περί τάς μέχρι σήμερον 
σπουδάς τής οθωμανικής Ιστορίας καί νά γνωρίση βασικά τίνα έργα, 
είς τά Οποία δύναται νά εύρη συγκεντρωμένην βιβλιογραφίαν. Ω ς γνω
στόν, ή περίοδος ή καλύπτουσα χρονικώς τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν 
επί ελληνικών εδαφών Ονομάζεται Τουρκοκρατία, αϊ δέ σπουδαί, ουχί 
μόνον αι Ιστορικαί, αϊ αφορώσαι είς τό τουρκικόν έθνος καί πολιτι¬ 
σμόν από τής εμφανίσεως τού έθνους τούτου είς τό Ιστορικόν προ¬ 
σκήνιον καί μέχρι σήμερον Ονομάζονται τουρκολογικαί, οι ειδικοί επι
στήμονες τουρκολόγοι καί ο κλάδος τουρκολογία. 

Τής πρωίμου περιόδου τού Οθωμανικού κράτους καί τών πρώτων 
επί βυζαντινού εδάφους κατακτήσεων τούτου σχεδόν αποκλειστικοί 
σύγχρονοι πηγαί είναι οι βυζαντινοί Ιστορικοί, εξ ών μνημονεύομεν 
ενταύθα τόν Γ. Παχυμέρην, Ν. Γρηγοράν καί Ι . Καντακουζηνόν1 . 
Αλλά καί μέχρι τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως καί μετά ταύ¬ 
την ή γνώσις τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών πηγών είναι απαραί
τητος. Προς τους Οθωμανούς ή Δύσις έστρεψε τήν προσοχήν της Ιδία 
μετά τήν πτώσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, ότε τήν Βυζαντινήν αυτο¬ 
κρατορίαν εν τή Ανατολή αντικατέστησεν ή Οθωμανική αυτοκρατο¬ 
ρία· τά ποικίλα ενδιαφέροντα τής Δύσεως συνέτειναν νά επιδιώξη αύτη 
νά γνωρίση τόν νέον κυρίαρχον τής Ανατολής, δια νά δύναται νά πο
λιτεύεται επιτυχώς έναντι τούτου. Α π ό τού Σουλεϊμάν τού Α' (1520-

1. Αξιόλογον δια τήν περίοδον ταύτην έργον είναι τού Γ. Γεωργιάδη¬ 
Α ρ ν ά κ η, Οι πρώτοι Οθωμανοί, Συμβολή είς τό πρόβλημα τής πτώσεως τού 
Ελληνισμού είς τήν Μικράν Ασίαν (1282-1337), Αθήναι 1947. 
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1566), ό οποίος ήπείλησε να καταλάβη τήν ευρώπην, αί δυτικαΐ πη¬ 
γαί καθίστανται όσημέραι και περισσότεραι. Αναφοραί Ευρωπαίων δι
πλωματών υπηρετησάντων εις τήν Ανατολήν, εκθέσεις μεμονωμένων 
γεγονότων, συλλογαί επιστολών αποτελούν μεγάλης σημασίας ίστορι¬ 
κήν ύλην. Αναλόγου αξίας είναι και τα έργα τά άποσκοπούντα νά 
γνωρίσουν εις τήν Δύσιν τους πολιτικούς, θρησκευτικούς καί κοινω
νικούς θεσμούς τού Οθωμανικού κράτους, τον βίον καί τήν δράσιν 
τών σουλτάνων. Α π ό τού 16 αιώνος κυρίως άρχεται καί ή περιήγησις 
Ευρωπαίων εις τήν Ανατολήν καί ή συγγραφή περιηγητικών εντυπώ
σεων. Ή κίνησις αύτη βαίνει συνεχώς αυξανομένη μέχρι τού 18 καί 
19 αιώνος, ότε και εξ αρχαιολογικού κυρίως ενδιαφέροντος πεπαιδευ
μένοι Ευρωπαίοι επισκέπτονται τήν Ανατολήν. Δια τον μελετητήν τής 
οθωμανικής Ιστορίας σημαντικήν ύλην αποτελούν και οι Τούρκοι Ιστο
ρικοί. Ή αξιοπιστία τούτων ημφεσβητήθη σοβαρώς, και ουχί αδίκως, 
διότι ή οθωμανική Ιστοριογραφία αναπτυχθείσα υπό καθεστώς απολύ
του μοναρχίας είναι Ιστοριογραφία αυλική υπό μορφήν πάντοτε χρο¬ 
νογραφικήν εις ύφος βεβιασμένον καί περίτεχνον, χωρίς νά φθάνη πο
τέ εις επίπεδον ούτε πολιτικής ούτε κοινωνικής Ιστορίας2 . Τά έργα 
ταύτα όμως, μολονότι γέμουν ανακριβειών καί οί συγγραφείς των κατά 
κανόνα στερούνται Ιστορικής συνειδήσεως, δέν πρέπει νά αγνοούνται, 
διότι καί τά Ιστορικά γεγονότα πολλάκις διαφωτίζουν καί διασώζουν 
ουσιαστικά στοιχεία, τά όποια δέν θα ήδύνατο νά παρατηρήση, καί αν 
ακόμη το επεθύμει, καί ό πλέον διεισδυτικός βυζαντινός ή δυτικός 
συγγραφεύς εξ ελλείψεως γνώσεως τού τουρκικού καί ισλαμικού κό
σμου, τόσον διαφόρου καί ξένου είς αυτόν. Έξ άλλου καί κατά τους 
παλαιοτέρους αιώνας τινά έξ αυτών απετέλεσαν αξιόλογον πηγήν με
ταγενεστέρων συγγραφέων3 . Διό ουχί μόνον κρίνεται απαραίτητος ή 
γνώσις τών πηγών τούτων, άλλα καί ή έκδοσις τινών ενδιαφερόντων 
έργων, τά όποια μέχρι σήμερον παραμένουν ανέκδοτα. Αναμφισβητή
του όμως σημασίας δια τήν έρευναν είναι το τεράστιον αρχειακόν υλι¬ 
κόν, αλλά περί τούτου θά γίνη λόγος ολίγον κατωτέρω. 

Ή τουρκολογία, δυνάμεθα νά είπωμεν, εγεννήθη κατά τόν 19 αιώ
να, ότε καί εγράφησαν τά πρώτα μεγάλα συστηματικά έργα· Τών καθ' 
αυτό Ιστορικών προηγήθησαν oι διπλωμάται. Αναφέρομεν το πολύ¬ 
πλευρον βασικόν έργον τού Ιγνατίου Muradja d' Ohsson, Ta-

2. Ε. R o s s i , Gli studi di storia ottomana in Europa e in Turchia nell 
ultimo venticinquennio, «Oriente Moderno» 6 (1936) 447. 

3. Ιδέ όσα λέγει περί τής επιδράσεως τού Νέσρι επί τους μεταγενεστέρους 
συγγραφείς ό V. L. M é n a g e , The Neshri's history of the Ottomans, The 
sources and development of the texte, London 1964, έν τή εισαγωγή. 
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bleau général de l' Empire Ottoman,, τ. 1 - 7, Paris 1788 - 1824, όστις 
Αρμένιος εις τήν υπηρεσίαν τής έν Κωνσταντινουπόλει σουηδικής 
πρεσβείας εστήριξε τάς έρευνας του επί οθωμανικών πηγών. Τήν ανω
τέρω, δευτέραν εντελώς αναθεωρημένην έκδοσιν τού έργου του (ολο
κλήρωσε μετά τόν έν έτει 1807 θάνατόν του ό υιός του Κωνσταντίνος. 
Τό πρώτον μεγάλον έργον πολιτικής Ιστορίας, αναντικατάστατον μέ
χρι σήμερον, είναι τού J. v o n H a m m e r - P u r g s t a l , Geschichte 
des osmanischen Reiches, τ. 1 - 10, Pest 1827 - 1835, β' έκδοσις, τ. 1-4, 
Pest 1834 - 1836, έν τώ οποίω εκτίθενται τα γεγονότα μέχρι τού 
17744. Ό διπλωμάτης ούτος, βαθύς γνώστης τών ανατολικών γλωσ
σών, συνέγραψε τό έργον του επί τή βάσει ανατολικών καί δυτικών 
πηγών, έκ τών οποίων αί πρώται πολλάκις καί σήμερον δέν είναι προ
σιτοί εις τήν έρευναν. Πρόκειται περί συστηματικής καί λεπτομερούς 
εκθέσεως τών γεγονότων έν τω πνεύματι τής αφηγηματικής Ιστορικής 
σχολής. Έτερον μεγάλης αξίας έργον είναι τού Ιστορικού J. W. Ζin¬ 
keisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, τ. 1-7, 
Gotha 1840 - 1863, ό οποίος ακολουθεί τήν μέθοδον καί τά ενδιαφέ
ροντα τού διδασκάλου του Ranke. Τρίτον μεγάλον έργον πολιτικής 
Ιστορίας είναι τού Ιστορικού Ν. J ο r g a , Geschichte des osmanischen 
Reiches, τ. 1 - 5, Gotha 1908 - 1913. Ούτος στηριζόμενος εις τα προ
αναφερθέντα έργα, ώς καί εις δυτικάς πηγάς έν τω μεταξύ δημοσιευ
θείσας5 , συνέγραψεν έργον, τό οποίον είναι απηλλαγμένον τινών ελατ
τωμάτων τού Hammer. έν αυτώ εκτίθενται τά γεγονότα μέχρι τού 1912. 
Τού Ν. Jorga είναι γνωστή ή αξία ώς Ιστορικού δι' όλην τήν μεσαιω¬ 
νικήν καί νεωτέραν περίοδον τής βαλκανικής χερσονήσου καί τής ανα
τολικής Μεσογείου. Ούτος δέν πιστεύει εις τήν άξίαν τών οθωμανι
κών πηγών (ιδέ τόν πρόλογον εις τόν τρίτον τόμον τής Ιστορίας του), 
τάς Οποίας καί κατ' ούσίαν αγνοεί. Ή Ιστορία του δέν αντικαθιστά 
τήν τού Hammer, άλλ' είναι χρησιμοτάτη, διότι έχει τό προτέρημα 
πλέον συγχρόνου καί επιστημονικής διαπραγματεύσεως μέ γενικάς θεω
ρήσεις τών γεγονότων καί ανάλυσιν αυτών εις τά επί μέρους 6. 

Μέ τήν ιστορίαν τού Jorga κλείει ό κύκλος τών μεγάλων έργων 
τής πολιτικής Ιστοριογραφίας. Εις ταύτας δύνανται να προστεθούν ή 

4. Μεταφράσεις τούτου είς ιταλικήν (έκ τής α' έκδ. μή όλοκληρωθείσα), γαλ¬ 
λικήν, τουρκικήν, ελληνικήν (μή ολοκληρωθείσα). 

5. Ως Ε. Α 1 b è r i , Le relazioni degli ambasciatori Veneti al Senato, se
rie III, τ. 1-3, Firenze 1840 - 1855. N. B a r o z z i - G. Be r c h e t , Le rela
zioni degli stati Europei lette al Senato dagli ambasciatori Veneziani nel secolo de¬ 
cimosettesimo, serie V. Turchia, volume unico, Venezia parte I 1866, parte II 1872. 

6. R o s s i , ένθ' άν., σ. 444-445. 
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εκτενής Ιστορία τού Ι. Η. U z u n ç a r s i l i , Osmanli Tarihi, τ. 1 - 4, 
Ankara 1949 - 1952 καί αί σύντομοι συνθετικαί εργασίαι τού R, M a n 
t r a n εις τήν σειράν Que sais - je, Paris 1952, τού R. Τ s c h u d i εν 
«Hesperia» 4 (1953), τού Α. Β ο m b a c i , έν «Historia Mundi», τ. 7, 
Berna 1956, τού Ε. R o s s i , έν Le civiltà dell' Oriente, τ. 1, Roma 1956, 
τού H. J. Κ i s s 1 i n g , έν «Handbuch der Orientalistik» 6 (1956), τού A. 
J. Τ ο y n b e e , The Ottoman Empire in World History, «Proc. Amer. 
Philos. Soc.» 99 (1955) 119 - 126 7. Μετ' ενδιαφέροντος αναμένεται ή 
γραφομένη υπό τού A Bombaci οθωμανική Ιστορία (600 περίπου σε
λίδων). Ούτος τουρκολόγος υπό τήν ευρείαν έννοιαν ασχοληθείς με τήν 
τουρκικήν λογοτεχνίαν, ώς καί με εκδόσεις λογοτεχνικών έργων καί 
Ιστορικών πηγών, με μελέτας γλωσσικάς, μέ τήν επιγραφικήν, αναμέ
νεται να δώση Ιστορίαν τού Οθωμανικού κράτους ab intus, ώς προκύ
πτει έκ τού συνθετικού του δοκιμίου L' Impero Ottomano 8. Τούτο είναι 
ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, διότι τα παλαιότερα μεγάλα έργα είδον τήν οθω¬ 
μανικήν Ιστορίαν από ευρωπαϊκήν σκοπιάν. 

Αί σύγχρονοι σπουδαί τής οθωμανικής Ιστορίας περισσότερον με
θοδικοί ή κατά το παρελθόν επέτρεψαν να φανή εναργέστερον ή δομή 
καί πορεία τού Οθωμανικού κράτους καί νά κατανοηθή περισσότερον 
ή θέσις τούτου είς τήν έν γένει Ιστορίαν. ΟΙ σύγχρονοι μελετηταί 
απηλλαγμένοι κατά το μάλλον ή ήττον τής προκαταλήψεως, μεθ' ής οι 
Ευρωπαίοι συγγραφείς κατά τό παρελθόν είδον τους Τούρκους, κατα¬ 
βάλλουν προσπάθειαν νά διαφωτίσουν πληρέστερον καί νά εξηγήσουν 
τάς διαδοχικάς φάσεις τής οθωμανικής Ιστορίας. Περισσότερον από 
τά γεγονότα σήμερον ελκύουν τους Ιστορικούς ή κοινωνική καί οικο
νομική πλευρά, ή ερμηνεία τής επεκτάσεως καί παρακμής τού οθω¬ 
μανικού κράτους, ή βαθύτερα κατανόησις τών θεσμών καί τού οικονο
μικού συστήματος. Ή τροπή αύτη τών σπουδών έφερε τους μελετητάς 
πλησιέστερον προς τό πλουσιώτατον αρχειακόν υλικόν. 

Αρχειακόν υλικόν σώζεται εντός καί έκτος τής Τουρκίας. Τό έν 
Τουρκία είναι λίαν επιβλητικόν είς όγκον καί αποτελεί κατάλοιπον 
τής κεντρικής διοικήσεως τού κράτους. Ουδενός ευρωπαϊκού κράτους 
ό Ιστορικός έχει εις τήν διάθεσίν του τόσον πλούσιον υλικόν. Τό Μϋ¬ 
himme Defteri ή πλήρως Umùr-i Muhimme Defteri (κατάστιχον αφο
ρων είς τάς δημοσίας υποθέσεις), αί συλλογαί τών qanun (νόμων), τά κα
τάστιχα τών καδήδων (δικαστών), «οφθαλμών καί ώτων» τής κεντρικής 

7. Έν Α. Bombaci, L'Impero Ottomano, έν : Nuove Questioni di Sto¬ 
ria Moderna, τ. 1, Milano 1964, σ. 592. 

8. Ενθ' άν. σ. 557 - 600. 
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διοικήσεως είς τάς επαρχίας, τα κατάστιχα απογραφής (tahrir) είναι 
πηγαί εκτάκτου σημασίας 9. Μόνον τό Miihimme Defteri, περιέχον αν
τίγραφα διαταγμάτων (φιρμάνια, μπεράτια κλπ.) τών σουλτάνων απευ
θυνομένων εις αξιωματούχους εις παν σημείον τής αυτοκρατορίας, κα
λύπτον περίοδον 300 ετών (από τών μέσων τού 16 μέχρι τού δευτέρου 
ήμίσεος τού 19 αιώνος), περιέχει αντίγραφα 150.000 - 200.000 διατα
γμάτων10. Τα αρχεία τού Στόλου καί τού εγιαλετίου τών Νήσων περιέ
χουν πλούσιον υλικόν δια τήν ναυτικήν ίστορίαν καί δια τά υπαγό
μενα εις τον καπουδάν πασάν σαντζάκια11. Ταύτα αναφέρομεν ενδει
κτικώς 12. 

Εκτός τής Τουρκίας αρχειακόν υλικόν σώζεται είς τάς χώρας εκεί¬ 
νας αί οποίαι διετέλεσαν υπό τον σουλτάνον, είς όσας ανέπτυξαν σχέ
σεις οικονομικός ή συνήψαν φιλικάς σχέσεις ή διεξήγαγον πολέμους 
προς τό οθωμανικόν κράτος1 3 . 

Ή ανάγνωσις τών οθωμανικών αρχειακών πηγών (εγγράφων, κατα
στίχων κλπ.) παρουσιάζει εξαιρετικώς μεγάλας δυσχερείας έξ επόψεως 
παλαιογραφίας. Αποφασιστικήν βοήθειαν δύνανται να παράσχουν δύο 
έργα τού L. Fekete, Einfuhrung in die osmanisch - turkische Diplo¬ 
matik der turkischen Botmassigkeit in Ungarn, Budapest 1926 και Die 
Siyâqat - Schrift in der turkischen Finanzvermaltung, τ. 1 -2 , Budapest 
1955. Εγχειρίδιον διπλωματικής μέ πλουσίαν αναγραφήν σχετικής βι
βλιογραφίας (1500 βιβλία και άρθρα) αξιολογώτατον είναι τών J. Rey¬ 
chman - A. Zajaczkowski, Handbook of ottoman - turkish 
Diplomatics, The Hague - Paris 1968 (μετάφρασις εκ τής είς πολωνι¬ 
κήν α' εκδόσεως, Varsavia 1955). Εις τό έργον τούτο δύναται νά εύρη 
ό περί τα θέματα τής οθωμανικής Ιστορίας ασχολούμενος χρησίμους 

9. Β ο m b a c i, ένθ' άν., σ. 591. 
10. U. H e y d , Ottoman documents on Palestine, 1552 - 1615, A study of 

the firman according to the Muhimme Defteri, Oxford 1960, σ. XV. 
11. J. R e y c h m a m - A. Z a j a c z k o w s k i , Handbook of Ottoman  

Turkish Diplomatics, The Hague - Paris 1968, σ. 25. 
12. Ιδέ πληροφορίας δια τό περιεχόμενον τών αρχείων είς τάς κάτωθι εργα

σίας : P. W i t t e k , Les archives de Turquie, «Byzantion» 13 (1938) 691-699. 
B. L e w i s , The Ottoman Archives as a source for the history of the Arab 
lands, «Journal of the Royal Asiatic Society», 1951, σ. 139-155. L. F e k e t e , 
Uber Archivalien and Archivwesen in der Turkei, «Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae» 3 (1953) 179-206. R e y c h m a n - Z a j a c z k o w s k i , 
ένθ' άν., σ. 24-31. B. L e w i s , Basvekâlet arsivi, «Encyclopédie de l'Islam» 1 
(1960) 1122-1123. 

13. Περί τού έν εκάστη χώρα αρχειακού υλικού ιδέ Reychman - Za¬ 
jaczkowski, ένθ' άν., σ. 33 - 59, ώς καί δια τάς κατά χώρας εκδόσεις σ. 59 - 103, 
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πίνακας σουλτάνων, χάνων τής Κριμαίας, σάχηδων τής Περσίας, με
γάλων βεζίρηδων, ρεΐς εφέντηδων (προϊσταμένων τής γραμματείας τής 
Υψηλής Πύλης, υπουργών τών εξωτερικών), μεγάλων διερμηνέων κλπ., 

ώς καί πίνακα αντιστοιχίας τών ετών εγίρας (hicrî) προς τά από Χρι
στού γεννήσεως. Αξιόλογον επίσης είναι καί το έργον τού M. G u¬ 
boglu, Paleografia si diplomatica Turco - Osmanâ, Bucarest 1958, μέ 
σχετικήν βιβλιογραφίαν καί πίνακας. Επ' ευκαιρία, μεταξύ τών άλλων, 
αναφέρομεν καί τά λίαν χρηστικά εγχειρίδια χρονολογίας τού Η, - G. 
C a t t e n o z , Tables de concordance des ères Chrétienne et Hégirienne, 
β' έκδοσις, Paris 1954 καί τών J. Mayr - Β. Spu1er, Wustenfeld¬ 
Mahler'sche Vergleichungs - Tabellen, Wiesbaden 1961, τά οποία διευ
κολύνουν τήν ακριβή εύρεσιν ουχί μόνον τού έτους, άλλα καί τής ημε
ρομηνίας. Λεπτομερής παρουσίασις τής οθωμανικής δυναστείας, τών 
μελών αυτής, τών συγγενικών σχέσεων καί τών ώς έξ αυτών συνεπειών, 
Ιδία ένεκα τού νόμου τής αδελφοκτονίας, γίνεται υπό τού Α. D. Α l 
 e r s ο n , The structure of the Ottoman dynasty, Oxford 1956. 

Ή έκδοσις τών οθωμανικών εγγράφων, καταστίχων κλπ. κατά τήν 
κρατούσαν σήμερον δεοντολογίαν θεωρείται αρτία, εφ' όσον εκδίδεται 
το κείμενον ή δι' αραβικών χαρακτήρων ή κατά μεταγραφήν, τό καί 
προτιμότερον, διά χαρακτήρων έκ τού λατινικού αλφαβήτου, παρατιθε¬ 
μένων μεταφράσεως, σχολίων καί έν φωτοτυπία τών πανομοιοτύπων. 
Οι Τούρκοι σήμερον μεταγράφουν εις τό από τού 1928 εισαχθέν νέον 
(λατινικόν) αλφάβητον, προτιμότερος όμως είναι ό ακολουθούμενος υπό 
τών Ευρωπαίων τρόπος μεταγραφής, ώς αποδίδων ακριβώς τά αραβικά 
γράμματα. 

Αί σπουδαί τής οθωμανικής Ιστορίας θεραπεύονται σήμερον εις 
τήν Τουρκίαν, εις τήν Δ. Ευρώπην (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, 
Ιταλία) , εις τάς Η.Π.Α., εις τήν Α . Ευρώπην (Βουλγαρία, Γιουγκο
σλαβία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τσεχοσλοβακία), ώς 
καί εις άλλας χώρας. Τήν μακροτέραν παράδοσιν έχει ή Ευρώπη, είς 
κέντρα τής οποίας από πολλού χρόνου ωργανώθησαν σπουδαί είς κα
θαρώς επιστημονικόν επίπεδον14. Τήν κτηθείσαν πείραν καί τάς μεθό-

14. Δια τήν εξέλιξιν τών σπουδών τής οθωμανικής Ιστορίας ιδέ Ε. R o s s i , 
Gli studi di storia ottomana in Europa e in Turchia, ένθ' αν., σ. 443-460. Τού 
αυτού, Uno sguardo allo sviluppo degli studi di Turcologia, «Annali dell'Isti¬ 
tuto Universitario Orientale di Napoli» 1 (1940) 1-14. Δια τήν καλλιέργειαν δε 
τών σπουδών τούτων έν Αγγλία Ιδέ Η. Β ο w e n , British contributions to Tur
kish Studies, Edinburgh 1945. Β. Μ ο r a n , Turklerle Ilgili Ingilizce Yayinlar 
Bibliyografyasi, Onbesinci Yuzyildan Onsekizinci Yuzyila kadar, Istanbul 1964. 
S. Ô z b a r a n , Recent developments in Turkish history-writing in England, 
«Cultura Turcica» 2 (1965) 236-241. Ιδέ καί κατωτέρω σημ. 20. 
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δους εξεμεταλλεύθησαν ή Τουρκία καί άλλαι χώραι διά τήν προαγω¬ 
γήν τών ερευνών καί τών μελετών επί τής οθωμανικής Ιστορίας. 

Κατά τόν διανυόμενον αιώνα τάς ιστορικάς σπουδάς εν Τουρκία 
ενεθάρρυνεν ό αναγεννητής τής χώρας Mustafa Kemal Atatûrk. Τό 
1924 ή υφισταμένη «Εταιρεία Οθωμανικής Ιστορίας» (Encumen-i 
Tarih-i Osmanî), ότε καί επεκράτησεν έν Τουρκία ή ιδέα τού έθνους έναν
τι τής Ιδέας τής αυτοκρατορίας, ωνομάσθη «Εταιρεία Τουρκικής Ιστο 
ρίας» (Turk Tarih Encumeni)· ούτω καί ή «Επιθεώρησις τής Εταιρείας 
τής Οθωμανικής Ιστορίας» (Tarih-i Osmanî Encumeni Mecmuasi) ή 
εκδιδομένη μέχρι τοϋ 1923 ωνομάσθη «Επιθεώρησις της Εταιρείας 
τής Τουρκικής Ιστορίας» (Turk Tarih Encumeni Mecmuasi, 1924¬ 
1931). Ή ανωτέρω Εταιρεία μετονομασθείσα εις Turk Tarih Kurumu15 

εξακολουθεί μέχρι σήμερον τήν δραστηριότητά της περί τήν καλλιέρ¬ 
γειαν τών Ιστορικών σπουδών εκδίδουσα από τού 1937, αντί τού προ
αναφερθέντος, τό περιοδικόν «Belleten» (τής Turk Turin Kurumu) τε¬ 
τράκις τού έτους, από δέ τού 1964 καί τό περιοδικόν «Έγγραφα» 
(Belgeler) σκοπόν έχοντος τήν προώθησιν εκδόσεως πηγών16. 

Τάς ιστορικάς ερεύνας έν Τουρκία μέχρι τινός κατηύθυνεν έν μέ
ρει μέν ή ιδέα τής αυτοκρατορίας με συνέπειαν οι μελετηταί να στρέ¬ 
φωνται εις τους πρώτους αιώνας τού μεγαλείου καί τής ακμής καί να 
ασχολούνται με όλην τήν έκτασιν τής αυτοκρατορίας, έν μέρει δέ έν 
ιδιαίτερον εθνικόν συναίσθημα εμπνεόμενον από τό παρελθόν τής τουρ
κικής φυλής, ως καί τήν σύγχρονον αναβίωσιν τής χώρας 17. Ε π ί 
πολλά έτη εστάθησαν βασικά ελαττώματα τής τουρκικής ιστοριογρα
φίας ή πολυγραφία και ή έλλειψις τεκμηριώσεως. Τό δέ κίνημα τού 
1924 διά τήν γνώσιν τής Ιστορίας, τόσον αποφασιστικόν διά τήν προ¬ 
αγωγήν τών σπουδών τούτων, δέν εστερείτο ποιας τινος εθνικής υπερ
βολής, ή οποία έβλαψε τήν αντικειμενικήν έκθεσιν τής Ιστορίας. Α π ό 
τής εποχής όμως ταύτης ουσιαστική υπήρξεν ή συμβολή τού Mehmed 
Fuad Koprulu δημοσιεύσαντος αξιόλογα άρθρα από τού 1923-1945. 
Χάρις εις αυτόν κατενοήθη, ότι αί πηγαί είναι πλέον ποικίλαι καί 
απείρως περισσότεραι τών όσων επιστεύετο. Ούτος έστρεψε τήν προ¬ 
σοχήν του επί τής δημώδους λογοτεχνίας, επί τής σημασίας τών αρ
χειακών πηγών τών βακουφίων (εκκλησιαστικών κτημάτων), επί τής 

15. Εταιρεία Τουρκικής Ιστορίας. 
16. Σχετικώς ιδέ τόν πρόλογο ν του Γ. Διευθυντού τής Εταιρείας Ulug Igde¬ 

mir είς τό πρώτον τεύχος τών «Belgeler» 1 (1964) Ι- IV, διά τους σκοπούς τοϋ 
νέου περιοδικού και τάς προηγηθείσας προσπαθείας. 

17. R o s s i , Gli studi, ένθ' άν., σ. 458. Β. L e w i s , The emergence of 
Modern Turkey, London 1965, σ. 22. 
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καταγωγής τών οθωμανικών θεσμών, επί τών Ιστορικών πηγών τών εγ
γύς τής Τουρκίας χωρών. Με τόν Koprulu ή ιστορία κατέστη τεκμη
ριωμένη, κριτική, συγκριτική, διαφωτίζουσα ουχί μόνον προβλήματα 
τής πολιτικής Ιστορίας, αλλ' επίσης τα ανθρώπινα, θρησκευτικά, οι
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Μεταξύ τών δύο πολέμων τό πα
ράδειγμα, τό οποίον έδωσεν ο M. F. Koprulu ηκολούθησαν κατά τό 
μάλλον ή ήττον επιτυχώς δύο Ιστορικοί, ό Ahmet Refik και ό Ismail 
Hakki Uzunçarsili. Ή ίδρυσις εν Αγκύρα αμέσως μετά τόν πόλεμον 
και άλλης Φιλοσοφικής Σχολής, υφισταμένης μέχρι τότε μιας μόνον έν 
Κωνσταντινουπόλει, επέτρεψε τήν περαιτέρω καλλιέργειαν τών Ιστο
ρικών σπουδών. Νέους δρόμους εις τήν ιστορίαν ήνοιξεν ό Ômer Lutfi 
Barkan διά τών βασιζομένων επί τών αρχειακών πηγών μελετών του 
περί τήν οίκονομικήν και κοινωνικήν ιστορίαν. Ακολουθούντες τό 
παράδειγμα του εμελέτησαν αποκειμένας είς τά αρχεία πηγάς και ησχο¬ 
λήθησαν μέ τους Οθωμανικούς θεσμούς και τά οικονομικά και κοινω
νικά προβλήματα οί Mehmed Tayyib Gokbilgin, Halil Inalcik, Mustafa 
Akdag, Lutfi Guçer εργασθέντες επί τού 15, 16 και 17 αιώνος. Τούτων 
τάς εργασίας δέν δύναται κανείς πλέον νά αγνοή, εάν θέλη νά γράψη 
τήν ιστορίαν τής εποχής ταύτης. Μέ αληθώς Ιστορικόν πνεύμα έχουν 
εργασθή και ό Enver Ziya Karal επί τού 18 καί 19 αιώνος και ο Bekir 
Sitki Baykal επί τού 18 αιώνος18. 

Άνθησιν παρουσιάζουν από τινων δεκαετηρίδων αϊ σπουδαί τής 
οθωμανικής Ιστορίας καί εις τάς χώρας τής ανατολικής Ευρώπης. ΑΙ 
νοτιώτεραι εξ αυτών απετέλεσαν κατά τό παρελθόν τμήμα τής Οθω
μανικής αυτοκρατορίας, αι δ' άλλαι συνεκρούσθησαν μετ' αυτής προ¬ 
ασπίζουσαι τήν ανεξαρτησίαν των ή διεκδικούσαι εδάφη. Ενωρίς τήν 
προσοχήν τών χωρών τούτων είλκυσε τό αρχειακόν υλικόν. Περί τό 
τέλος τού 19 αιώνος ή Ρουμανία ενδιεφέρθη διά τήν αντιγραφήν τών 
σχετικών μέ τήν ιστορίαν τών ρουμανικών εδαφών αρχειακών πηγών. 
Τό 1929 ή Βουλγαρία έστειλε τόν P. Dorev εις Κωνσταντινούπολιν, 
ένθα ούτος αντέγραψε τεράστιον αρχειακόν υλικόν. Ε κ τούτου 1300 
έγγραφα τού 19 καί 20 αιώνος αναφερόμενα εις τήν ιστορίαν τής Βουλ
γαρίας υπό τήν οθωμανικήν κυριαρχίαν μετέφρασε μέ τήν συνεργασίαν 

18. R. Μ a n t r a n , L'orientation des études historiques en Turquie, «Re
vue Historique» 234 (1965) 317-318. Ό περαιτέρω διά τάς ιστορικάς σπουδάς έν 
Τουρκία ενδιαφερόμενος αναγνώστης δύναται να συμβουλευθή : Β. L e w i s , Hi
story writting and national revival in Turkey, έν «Middles Eastern Affaires», edi
ted by B. Lewis·P.M. Η ο l t , 4 (Ιούνιος - Ιούλιος 1953) 218 - 277. Καί Histo
rical Studies in Turkey, "The Times Literary Supplement" αριθ. 2725 τής 23 
Απριλίου 1954, σ. 270. 
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τού V. Sanov δημοσιευθέντα δύο έτη μετά τόν θάνατόν του, τό 1940. 
Το 1936 ή Γιουγκοσλαβία απέστειλεν Ομάδα αρχειοφυλάκων, τουρκο¬ 
λόγων και άλλων μελετητών δια νά ερευνήσουν τα αρχεία τής Κων
σταντινουπόλεως έξ επόψεως εθνικής Ιστορίας. Τά μέλη τής Ομάδος 
ήσαν ο S. Stanojevic (όστις εδημοσίευσεν έκθεσιν επί τών δραστηριο
τήτων τής αποστολής), G. Elezovic, F. Bajraktarevic καί Β. Durdev. 
Μετά τόν πόλεμον αι δραστηριότητες αύται επανελήφθησαν καί ελή
φθησαν μικροταινίαι αποκείμεναι νύν εις τό Βελιγράδιον, εις τό Ίδρυμα 
Ανατολικών Σπουδών τού Σεράγεβο, είς Σκόπια και εις χείρας Ιδιω
τών19. Κυρίως τό ενδιαφέρον τών επιστημόνων τών ανατολικών χωρών 
στρέφεται προς τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν Ιστορίαν, τάσις, ως 
εσημειώθη, επικρατούσα γενικώτερον σήμερον. Είς τάς χώρας ταύτας 
οι μελετηταί βλέπουν τήν Ιστορίαν υπό τό πρίσμα τών μαρξιστικών 
αντιλήψεων. Είς τάς εργασίας όμως τάς Οποίας ό γράφων είχε τήν εύ¬ 
καιρίαν νά αναγνώση, επειδή τηρείται αυστηρά επιστημονική μέθοδος 
καί τεκμηρίωσις, δέν μένει περιθώριον δια θεωρητικάς ερμηνείας. Εξε
τάζονται κυρίως θέματα αναγόμενα είς τήν κατανόησιν τών θεσμών 
τού Οθωμανικού κράτους, είς τάς συνθήκας διαβιώσεως τών λαών τού
των υπό τήν τουρκικήν κυριαρχίαν, είς τήν ιχνηλάτησιν τής εθνικής 
των Ιστορίας 20. 

Μετά τήν σύντομον ταύτην άναδρομήν είς τήν έν γένει εξέλιξιν 
μέχρι σήμερον τών Ιστορικών τουρκολογικών σπουδών παραθέτομεν 
βασικά τίνα έργα, εις τά όποια ό ενδιαφερόμενος δύναται νά ευρη συγ¬ 
κεντρωμένην βιβλιογραφίαν. Λίαν διαφωτιστικόν περί τάς σπουδάς 
ταύτας είναι τό σχετικόν κεφάλαιον τού βιβλίου τών J. Sauvaget ¬ 
C. Cahen, Introduction à l'histoire de l'Orient Musulman, Paris 
1961 (αγγλ. μετάφρ. Berkeley - Los Angeles 1965, με διόρθωσιν τινών 
σφαλμάτων τής γαλλικής εκδόσεως). Α π ό πλευράς βιβλιογραφικών ερ
γασιών αναφέρομεν κατ' αρχάς τινάς παλαιοτέρας : J. T h . Z e n k e r , 

19. R e y c h m a n - Z a j a c z k o w s k i , ενθ' άν., σ. 26. 
20. Περισσοτέρας πληροφορίας δια τήν άνάπτυξιν τών τουρκολογικών σπου

δών είς τάς χώρας τής Αν. Ευρώπης ιδέ είς τά ακόλουθα άρθρα : J. Κ a b r d a , 
Les études orientales en Yougoslavie (L'activité de l'Institut Oriental à Sarajevo), 
«Archiv Orientâlni» 25 (1957) 146 - 155. M. G u b ο g l u , Orientalistica romînâ, εν : 
Studii si articole de istorie, Bucarest 1956, σ. 314-350. M. A. H a l e ν y , No
tes bio-bibliographiques concernant l'histoire des études orientales en Roumanie, 
«Studia et Acta Orientalia» 2 (1960) 119 - 125. J. B l a s k o v i c, Les buts, l'or
ganisation et l'activité de l'école orientaliste tchecoslavaque, «Studia et Acta 
Orientalia» 2 (1960) 61-69. J. Ρ r u s e k, Fifty years of Oriental Studies in Czecho
slovakia, «Archiv Orientâlni 36 (1968) 529-534. J. R e y c h m a n , Les études 
orientales (islamiques) en Pologne, «Studia et Acta Orientalia» 2 (1960) 161-187. 
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Manuel de bibliographie Orientale, τ. 1 - 2, Leipzig 1846 - 1861 (από τής 
εμφανίσεως τής τυπογραφίας κ. ε.), G. A u b o y n e a u - A. F e r v e t , 
Essai de bibliographie pour servir à l'histoire de l'Empire Ottoman, Pa
ris 1911. Είς Βούλγαρος, ô W. Michοff, έχει εκπονήσει ένα χρή¬ 
σιμον κατάλογον τιτλοφορούμενον Sources bibliographiques sur l'hi
stoire de la Turquie et de la Bulgarie, Sofia 1914. «Εν άριστον βιβλιο¬ 
γραφικόν δοκίμιον»21 επί τών βιβλίων τών εμφανισθέντων έν Ευρώπη 
από του δευτέρου ημίσεος τού 15 μέχρι τών αρχών τού παρόντος αιώ
νος ομιλούντων περί τού «impero e origini dei Turchi» καί τών «sul¬ 
tani Ottomani» τού "Impero Ottomano» έδωσεν ό F. Babinger, 
Die turkischen Studien in Europa bis zum Auftreten Josef von Ham
mer - Purgstall, «Die Welt des Islams» 7 (1917) 102- 129. Επ' αυτού 
παρατηρήσεις καί αξιόλογον προσθήκην έχει κάμει ο C. A u s s e r e r , 
Zur Fruhgeschichte der osmanischen Studien, «Der Islam» 12 (1922) 
226 - 231. Διά τήν Ιταλίαν αποκλειστικώς χρήσιμσν είναι τό έργον τού 
Α. D e G u b e r n a t i s , Matériaux pour servir à l'histoire des étu
des orientales en Italie, Florence 1876. 

Αξιολογώτατον είναι τό σύγχρονον βιβλιογραφικόν έργον τού J. 
D. P e a r s o n , Index Islamicus, 1906 - 1955, Cambridge 1955 καί υπό 
τον αυτόν τίτλον Supplement, 1956 - 1960, Cambridge 1962 καί Sup
plement, 1961 - 1965, Cambridge 1967. Χρήσιμοι είναι και αί βιβλιο¬ 
γραφίαι τού J. Κ. Βirge, A Guide to Turkish Area Study, Washin
gton 1949 και τής American Historical Association. Guide to Historical 
Literature, New York 1961. Αί ιταλικαί μόνον τουρκολογικαί μελέται 
περιελήφθησαν εις τάς ακολούθους δημοσιεύσεις : Gli studi orientali 
in Italia durante il cinquantenario 1861 - 1911, «Rivista degli Studi 
Orientali» τ. 5. G. G a b r i e 1 i , Bibliografia degli studi orientalistici 
in Italia dal 1912 all 1934, Roma 1935. Καί Contributo Italiano alla Co¬ 
noscenza dell' Oriente, Repertorio bibliografico dal 1935 al 1958, Firenze 
1962. Καθαρώς βιβλιογραφικαί είναι αί λίαν επιμελημέναι εργασίαι τού 
R. M a n t r a n , Les études historiques en Turquie de 1940 à 1945, 
«Journal Asiatique» 235 (1946 - 1947) 89 - 111 καί Les études histori
ques en Turquie depuis 1923, «Anadolu» 1 (Études Orientales 12, 1952) 
27 - 57. Ή τουρκική βιβλιογραφία συγκεντρούται και εις τα ακόλουθα 
έργα : E n v e r Κ ο r a y , Turkiye Tarih Yaytnlari Bibliyografyasi (Βι
βλιογραφία δημοσιεύσεων επί τής τουρκικής Ιστορίας), 1729 - 1955, 
β' έκδοσις, Istanbul 1959. Επ ίσης Turkiye Bibliyografyasi, έν Istan
bul είς 4 τεύχη κατ' έτος (βιβλιογραφούνται τα εκδιδόμενα βιβλία, ό α' 

21. R ο s s i , Gli studi, ένθ' άν., σ. 443. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρίας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Ή εξέλιξις των τουρκολογικών σπουδών 15 

τόμος δια τα έτη 1928 - 1933). Ως καί Turkiye Makaleler Bibliyogra¬ 
fyasi (Βιβλιογραφία άρθρων δημοσιευομένων είς τά τουρκικά περιοδικά), 
4 τεύχη κατ' έτος έν Istanbul από τού 1952. Ουχί εξαντλητική άλλ' 
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή βιβλιογραφία τής Β. C v e t k o v a , 
Bibliographie des ouvrages parus dans les pays slaves sur les asprects 
économiques et sociaux de la domination ottoman, «Journal of the Eco
nomie and Social History of the Orient» 6 (1963) 319 - 326. Ε π ί τής 
οθωμανικής Ιστοριογραφίας βασικόν παραμένει τό βιογραφικόν καί βι¬ 
βλιογραφικόν έργον τού F. Βabinger, Die Geschichtsschreiber der 
Osmanen und ihre Werke, Lipsia 192722. Έργα περιηγητών, σημειου
μένων καί τών τόπων τους οποίους επεσκέφθησαν, βιβλιογραφούνται 
υπό S h. H. W e b e r , Voyages and Travels in the Near East made du
ring the XIX century, Princeton 1952. Τ ο ύ α υ τ ο ύ , Voyages and 
Travels in Greece, the Near East and adjacent Regions made previous 
to the year 1801, Princeton 1953. Κατατοπιστική σχετικώς είναι καί ή 
μελέτη τής Έ . Β ο υ ρ α ζ έ λ η , Ό βίος τού Ελληνικού Λαού κατά 
τήν Τουρκοκρατίαν επί τή βάσει τών ξένων περιηγητών, Έν Αθή
ναις 1939. 

Λίαν αξιόλογα μέ παράθεσιν βιβλιογραφίας είναι τά άρθρα τής 
«Encyclopédie de l'Islam» τ. 1 - 4 καί συμπλήρωμα, α' έκδοσις, Leide ¬ 
Paris 1913-1942, ιδιαιτέρως δέ τής δευτέρας εκδόσεως, ή Οποία μέχρι 
στιγμής ευρίσκεται είς τό γράμμα i (παραλλήλως δημοσιεύεται και 
αγγλιστί). Ω ς καί τής τουρκικής «Islam Ansiklopedisi», τής οποίας ή 
δημοσίευσις ήρξατο τό 1940 καί έφθασεν εις τό γράμμα s χωρίς νά 
ολοκληρωθή. Τελευταίαν κυρίως (μέχρι τού 1963) κατ' εκλογήν βιβλιο¬ 
γραφίαν παραθέτει είς τό τέλος τού ήδη μνημονευθέντος δοκιμίου του 
ό Α. B o m b a c i , L'Impero Ottomano, ένθ' άν., σ. 591-600. Τούτο 
μετά τίνων άλλων βιβλίων και άρθρων, αναφερομένων είς τάς υποση
μειώσεις τού έν λόγω δοκιμίου, δύνανται νά αποτελέσουν αρίστην 
εισαγωγήν είς τήν οθωμανικήν ιστορίαν. Πλουσιωτάτη είναι καί ή 
σχετική μέ τήν έν Ελλάδι Τουρκοκρατίαν καί τήν οθωμανικήν 

ιστορίαν γενικώτερον βιβλιογραφία ή παρατιθεμένη είς τό έργον τού Α . 
Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού, τ. 1-3, Θεσ
σαλονίκη 1961 - 1968 (ταύτης αναμένεται καί ό τέταρτος καί τελευ
ταίος μέχρι τού 1812 τόμος). 

22. Είδικώτεραι είναι αί έργασίαι τού V. L. Ménage , The beginning of 
the Ottoman historiography, έν : Historians of the Middle East, edited by B. 
L e w i s - P. M. H o l t , London 1962. Τ ο ύ α υ τ ο ύ , The Neshri's history, 
ένθ' άν. 
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Είδομεν ανωτέρω μετά πόσου ζήλου από πολλών ετών καί ιδιαιτέ
ρως σήμερον καλλιεργούνται αι Ιστορικαί τουρκολογικαί σπουδαί είς 
τάς διαφορόρους χώρας τού κόσμου. Μεταξύ αυτών, δυστυχώς, δέν 
συμπεριλαμβάνεται ή Ελλάς. Είναι ή μόνη χώρα, έξ όσων παρέμειναν 
υπό τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων, ή Οποία δέν ανέπτυξε συστηματικάς 
καί ωργανωμένας τουρκολογικάς σπουδάς, μολονότι ή Τουρκοκρατία 
διήρκησεν ουχί τέσσερας αιώνας, ώς συνήθως λέγομεν, άλλ' έξ' διότι, 
ώς γνωστόν, διά τινα ελληνικά εδάφη ήρξατο ένα καί πλέον αιώνα προ 
τής αλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, δι' άλλα δέ τού σημερινού 
Ελληνικού κράτους έληξεν ένα περίπου αιώνα μετά τήν επανάστασιν 
τού 1821. Είς τήν μακροτάτην ταύτην περίοδον δέον να προστεθή καί 
ή από τού 11-13 αιώνος, ότε είς τήν Μικράν Ασίαν έχομεν κατ' αρ
χάς τους Σελτζούκους Τούρκους καί έν συνεχεία τά ποικιλώνυμα τουρ
κικά εμιράτα. Από τής εμφανίσεως δηλαδή τών Τούρκων είς τήν έλ¬ 
ληνικήν Ανατολήν μέχρι τών πρώτων δεκαετηρίδων τού 20 αιώνος 
υπάρχει κοινή αδιάλειπτος Ιστορία εννέα αιώνων καί αλληλεπίδρασις 
τών πολιτισμών εκατέρου τών λαών, γεγονός τό Οποίον δέν δύναται νά 
παραγνωρίζεται. Ή συστηματική καλλιέργεια τών τουρκολογικών σπου
δών είς τήν Ελλάδα θά συνετέλει αποφασιστικώς είς τήν βαθυτέραν 
γνώσιν τού παρελθόντος, τήν περαιτέρω προαγωγήν τών ιστορικών, 
φιλολογικών καί λαογραφικών σπουδών. Μέχρι σήμερον αϊ σπουδαί 
αύται είναι σχεδόν εντελώς παραμελημένοι. Δέν υπάρχει ούτε πανεπι
στημιακή έδρα τουρκολογίας — ή προβλεπομένη είς τήν Φιλοσοφικήν 
Σχολήν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τής Ιδρύσεώς της τό 
1926 ουδέποτε επληρώθη — ούτε Τουρκολογικόν Κέντρον Ερευνών είς 
τήν Ακαδημίαν Αθηνών ή είς τό Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών. Τό δέ 
σχετικόν τμήμα τού έν Θεσσαλονίκη Ιδρύματος Μελετών Χερσονή
σου τού Αίμου, εκδίδοντος από πενταετίας καί «Δελτίον Τουρκικής 
Βιβλιογραφίας», επιμέλεια Β. Δημητριάδη, δέν δυνάμεθα νά εί¬ 
πωμεν ότι καλύπτει τό μέγα κενόν. 

Ουσιαστικώς μέχρι σήμερον, εκτός τινων εξαιρέσεων τών τελευ
ταίων ετών, ή έλλειψις τών σπουδών τούτων εκαλύπτετο μέ τήν φιλό¬ 
τιμον προσπάθειαν λογίων ανδρών, προερχομένων κυρίως εκ τού μι
κρασιατικού Ελληνισμού. Α π ό τής συστάσεως τού Ελληνικού κρά
τους χάρις είς παιδευθέντας έν Τουρκία Έλληνας γνώστας τής παλαιάς 
τουρκικής γλώσσης επραγματοποιήθη ή μετάφρασις ουχί μικρού αρι
θμού τουρκικών εγγράφων, κυρίως τίτλων ιδιοκτησίας χρησίμων διά τήν 
κατοχύρωσιν ιδιωτικών ή μοναστικών περιουσιών. Πολλάκις αι μετα-
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φράσεις αύται είδον τό φώς τής δημοσιότητος. Αναφέρομεν, δείγμα
τος χάριν, τήν έκδοσιν έν μεταφράσει τουρκικών εγγράφων υπό Γ. 
Κ ρ έ μ ο υ , Φωκικά. Ιστορία τής έν Φωκίδι μονής τού Οσίου Λουκά 
τουπίκλην Στειριώτου, τ. Γ', Εν Αθήναις 1880. Δ. Καμπούρο¬ 
γλου, Μνημεία τής Ιστορίας τών Αθηνών, τ. 1 - 3, Εν Αθήναις 1889¬ 
1892. Ι. Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , Ιστορικά Αρχεία Μακεδονίας, τ. Α' : 
Αρχείον Θεσσαλονίκης (1695 - 1912), Θεσσαλονίκη 1952, τ. Β' : Αρχείον 
Βερροίας - Ναούσης (1598 - 1886), Θεσσαλονίκη 1954, τ. Γ' : Αρχείον 
Μονής Βλαττάδων (1446 - 1839), Θεσσαλονίκη 1955. ΟΙ μεταφρασταί 
συνήθως ήσαν βαθείς γνώσται τής τουρκικής γλώσσης, έλειπεν όμως ή 
επιστημονική κατάρτησις μέ συνέπειαν ουδεμία τών ανωτέρω εκδόσεων, 
πολυτιμοτάτων βεβαίως, να πληροί τάς απαιτήσεις τής συγχρόνου επι
στήμης έστω και στοιχειωδώς. Πρώτη επιστημονική έκδοσις, καθ' όσον 
γνωρίζομεν, τουρκικών πηγών, αρίστη καθ' όλα, είναι ή έκδοσις 11 
φιρμανιών τών ετών 1454 - 1522 έκ τού Αρχείου τής Μονής Πάτμου 
τής Έ . Α. Ζ α χ α ρ ι ά δ ο υ , Συμβολή στην Ιστορία τού νοτιοανατολι
κού ΑΙγαίου, «Σύμμεικτα» τού Βασιλικού Ιδρύματος Ερευνών, Κέν¬ 
τρον Βυζαντικών Ερευνών 1 (1966) 184-232. 

Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τα πλείστα τών βιβλίων καί άρθρων τών 
αναφερομένων εις τήν Τουρκοκρατίαν. Δέν είναι μόνον ή έλλειψις 
γνώσεως τών τουρκικών πηγών, αλλά και τής οθωμανικής Ιστορίας, 
διότι είναι αδύνατον να μελετηθή οιονδήποτε θέμα τής περιόδου ταύ
της, όσον καί αν είναι «ελληνικόν», χωρίς τήν κατανόησιν τού περι
βάλλοντος, τού τρόπου καθ' όν λειτουργεί τό Οθωμανικόν κράτος. 
Πώς όμως ούτω δύναται να ερμηνευθούν, π.χ., αί μέθοδοι τών Φανα¬ 
ριωτών δια τήν κατάληψιν τών αξιωμάτων, αν δέν γνωρίζομεν τήν έσω¬ 
τερικήν κατάστασιν τής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, καθ' ην εποχήν 
εκείνοι έδρασαν, ότε καί οί Τούρκοι κατελάμβανον ταύτα δι' αναλό
γων μεθόδων; Η πώς θά ερμηνευθή ή γένεσις τής ελληνικής αριστο
κρατίας τής γής, αν δέν μελετηθή ή οικονομική διάρθρωσις τού Οθω
μανικού κράτους; Ω ς καί τόσα άλλα προβλήματα τής Τουρκοκρατίας 
τα όποια δύνανται να εύρουν τήν λύσιν των δια τής ερεύνης καί τής 
σπουδής τής οθωμανικής Ιστορίας. Δέν παραγνωρίζομεν, ότι κατά τά 
τελευταία έτη, ώς ενίοτε καί κατά τά παλαιότερα, δέν έλειψαν αί αξιό
λογοι μελέται καί εις τήν έλληνικήν βιβλιογραφίαν. Σήμερον μάλιστα 
ο ερευνητής δύναται νά έχη ώς άφετηρίαν τό ήδη μνημονευθέν θεμε
λιώδες έργον τού Α . Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ , Ιστορία τού Νέου Ελ
ληνισμού. 

Τό πρόβλημα όμως παραμένει ανοικτόν. Διότι παρά τά ανωτέρω 
λεχθέντα τουρκολογικάς σπουδάς εις τήν Ελλάδα δέν έχομεν. Καί εί-
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ναι καιρός πλέον τα ανώτατα πνευματικά Ιδρύματα τής χώρας καί αυτή 
ή Πολιτεία νά στρέψουν τήν προσοχήν των καί προς τήν κατεύθυν¬ 
σιν ταύτην. Tο Muhimme Defteri, ώς είδομεν ανωτέρω, περιέχει 150. 
000 - 200.000 διαταγμάτων, εκ τών Οποίων ασφαλώς πολλαί χιλιάδες 
απευθύνονται καί προς διοικητάς περιφερειών τού ελληνικού χώρου. 
Ε ν γένει απέραντον είναι το Ιστορικόν υλικόν εις τα τουρκικά αρ
χεία πού ενδιαφέρει τήν εθνικήν μας ιστορίαν. Εις τήν Εθνικήν Βι¬ 
βλιοθήκην Αθηνών, εις άλλας βιβλιοθήκας καί αρχεία, εις μονάς, εις 
χείρας Ιδιωτών υπάρχουν πολυάριθμα έγγραφα, τά οποία αναμένουν 
τόν Έλληνα εκδότην των, διό πρέπει νά δημιουργηθούν αί προϋποθέ
σεις δια τήν εκπαίδευσιν επιστημόνων, οι οποίοι θά ασχοληθούν μέ 
τό έργον τούτο. Είδομεν, ότι άλλαι χώραι άλλοτε υπό τήν οθωμανικήν 
κυριαρχίαν από πολλών ετών ενδιεφέρθησαν ακόμη καί τάς αποκειμέ¬ 
νας εις τα αρχεία τής Κωνσταντινουπόλεως Ιστορικός πηγάς νά μελε
τήσουν, πράγμα το οποίον ουδέποτε ημείς επράξαμεν. 

Ή αναζήτησις τών αιτίων τής τοιαύτης αμελείας μας πιστεύομεν, 
Οτι θά επιτρέψη νά κατανοηθή έτι πλέον ή ανάγκη καλλιέργειας τών 
σπουδών τούτων. Ιδού πώς είδε τά αίτια ταύτης ό αείμνηστος καθη
γητής τής Τουρκολογίας εις το Πανεπιστήμιον τής Ρώμης Ε t t ο r e 
R o s s i , γνώστης τής ελληνικής γλώσσης καί τής ελληνικής βιβλιο
γραφίας εις μίαν μικράν μελέτην του Gli studi orientalistici in Grecia, 
«Oriente Moderno» 21 (1941) 538-547. Αξίζει δε νά σημειωθή, ότι ό 
Rossi εις τήν μελέτην του ταύτην παρουσιάζει μέ πολλήν ευμένειαν 
βιβλία Ελλήνων επιστημόνων υπογραμμίζων τήν σημασίαν των καί 
δια τάς τουρκολογικάς σπουδάς. Αναφερόμενος λοιπόν είς το «scarso 
interesse scientifico orientalistico in Grecia» (σ. 538) έγραφε ταύτα : 
«Προκαλεί κατάπληξιν ή απουσία εν Ελλάδι επιστημονικών ανατολικών 
σπουδών (studi orientalistici), όταν μάλιστα ή χώρα αύτη ευρίσκεται πλη
σίον τής Ανατολής, γειτνιάζουσα με τήν Τουρκίαν, καί συνδέεται δι' οι
κονομικών καί πολιτικών συμφερόντων με όλην τήν Ανατολήν, υποχρεω
μένη κατά τήν αρχαίαν καί σύγχρονον ιστορίαν της να έχη σχέσεις με εκεί¬ 
νας τάς χώρας, ένθα ακόμη ζουν δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων καί μετά τήν 
ελληνο-τουρκικήν ανταλλαγήν τών πληθυσμών τήν επισυμβάσαν κατά τά 
ετη 1922 - 1924. Οι λόγοι δύνανται να αναζητηθούν εις τόν τεταραγμένον 
βίον τής Ελλάδος κατά τήν τελευταίαν τριακονταετίαν καί εις τήν ακάμ¬ 
πτως κλασσικήν κατεύθυνσιν τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου 
Αθηνών (μοναδικής μέχρι τού 1926) ή ίσως καλύτερον εις τό ότι οι Έλ

ληνες έβλεπον τήν Ανατολήν περισσότερον ώς έδραν τοϋ δύσαντος αυτο
κρατορικού Ελληνισμού παρά ώς πατρίδα νέων λαών από αιώνων εγκατα
σταθέντων μονίμως επί τών έναντι ακτών...». 
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Άπας ό πνευματικός κόσμος, ό οποίος θά ηδύνατο νά έχη γνώ¬ 
μην επί τοιούτων θεμάτων, και ουχί μόνον ή Φιλοσοφική Αθηνών, τής 
οποίας έξ άλλου σήμερον ή κατεύθυνσις δεν είναι «ακάμπτως» κλασ
σική, δέν διέκειτο εκ λόγων ψυχολογικών ευμενώς έναντι τών τουρκο
λογικών σπουδών. Μάλιστα δέ ένεκα τής μακροχρονίου Ιστορικής μας 
παραδόσεως, έκ τής οποίας τήν πρώτην θέσιν κατέχει ή λαμπρά κλη
ρονομιά μας έκ τής κλασσικής αρχαιότητος, πάς Έλλην απέφευγεν, 
ούτως ειπείν, νά ενθυμήται τήν απώλειαν ελληνικωτάτων εδαφών. Επε¬ 
κράτησεν είς τήν περίπτωσιν ταύτην πλήρως τό συναίσθημα επί τού 
λόγου, ή πλήρης προκατάληψις έναντι τής τουρκικής Ιστορίας καί τού 
τουρκικού πολιτισμού, έναντι παντός τουρκικού. Τό τετρωμένον εθνι¬ 
κόν εγώ, τό οποίον έβλεπεν εις τους Τούρκους τήν αιτίαν αιώνων εθνι
κής δυστυχίας, αντέτασσεν εν αίσθημα εθνικής υπεροχής πηγάζον έκ 
τής εθνικής μας παραδόσεως. Αντιθέτως, oι βόρειοι ημών γείτονες, 
στερούμενοι εθνικής κληρονομιάς, οία ή ελληνική, άνευ ουδεμιάς προ¬ 
καταλήψεως ολίγον μετά τήν απόκτησιν τής εθνικής των ανεξαρτησίας 
εστράφησαν είς τήν μελέτην τού εθνικού των παρελθόντος μέσω τών 
τουρκικών πηγών. 

Ούχ ήττον όμως καί δια τήν Ελλάδα ή περίοδος τής Τουρκοκρα
τίας είναι Ιδιαιτέρως σπουδαία, διότι αναμφιβόλως ό χαρακτήρ τών 
νεωτέρων Ελλήνων διεμορφώθη κατά τήν μακράν από αρχαιοτάτων 
χρόνων Ιστορικήν διαδρομήν, έξ όλων όμως τών εποχών «ή τής Τουρ
κοκρατίας συνάπτεται αμεσώτερον προς τον νεώτερον ελεύθερον βίον τών 
Ελλήνων» 23. Καί είναι γνωστόν πόσον πάς λαός έχει ανάγκην αυτο
γνωσίας. Διό καί ή ευθύνη τής απουσίας τών σχετικών σπουδών έν 
Ελλάδι βαρύνει τά ανώτατα πνευματικά Ιδρύματα τής χώρας καί Ιδιαι
τέρως τάς Φιλοσοφικάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων μας, αί οποίαι δέν 
εξήρθησαν υπεράνω τών προκαταλήψεων. 

Αλλ ' ή καλλιέργεια τών τουρκολογικών σπουδών ή γενικώτερον τών 
σπουδών Μέσης Ανατολής - εγγύς δι' ημάς - καί ουχί μόνον αυτών, ή 
σπουδή τής γλώσσης καί τού πολιτισμού καί άλλων λαών καί έξ άλλων 
λόγων είναι επιβεβλημένη. Ή Ελλάς μετά τό 1922 ευρέθη είς τήν δυ
σχερή θέσιν να ακολουθήση οδόν, ή Οποία έστάθη αντίθετος προς τάς από 
τής εμφανίσεως τού ελληνικού έθνους είς τό Ιστορικόν προσκήνιον 
κτηθείσας έξεις του. Ή γεωγραφική της θέσις έφερε ταύτην πάντοτε 
είς έν αέναον δούναι καί λαβείν καί είς τόν πολιτιστικόν καί είς τον 
οικονομικόν τομέα με τους άλλους λαούς. Τούτο, ανάγκη, ή Οποία κα
τά τό μάλλον ή ήττον ισχύει δι' όλους τους λαούς, δια τους Έλληνας 

23. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ , Ή Τουρκοκρατία, Εν Αθήναις 1957, σ. 1. 
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υπήρξεν όρος προσδιοριστικός τής εθνικής των φυσιογνωμίας. Η πρα¬ 
γματικότης αύτη, έκ λόγων πολιτιστικών, οικονομικών, πολιτικών, επι
βάλλει τήν γνώσιν τού παρελθόντος καί τού παρόντος τών γειτονικών 
προς ημάς λαών. Ή ανάγκη αύτη είχε κατανοηθή καί επισημανθή καί 
υπό άλλων κατά το παρελθόν : Μόλις τό 1838 εισηγήσει Κ. Ζωγρά
φου ή κυβέρνησις είχε προγραμματίσει τήν Ίδρυσιν Σχολής Ασιατι
κών Γλωσσών. Ένεκα όμως τών περιωρισμένων τότε οικονομικών τού 
κράτους τούτο δέν κατέστη δυνατόν24. Τό 1933 ό Ευγένιος Μιχαηλί¬ 
δης υπέβαλεν έξ Αλεξανδρείας "Υπόμνημα προς τάς συγκλήτους τών 
Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης περί ιδρύσεως εν αυτοίς έδρας 
Αραβικής γλώσσης και φιλολογίας» 25. Ούτος μεταξύ άλλων λέγει : «Ή 
Ελλάς, αν και γειτνιάζη περισσότερον παντός κράτους τής Ευρώπης και 

Αμερικής προς τα Αραβόγλωσσα έθνη : Αίγυπτον, Αραβίαν, Συρίαν, Βα¬ 
γδάτιον, Χαλέπιον, Παλαιστίνην και Υπεριορδανίαν, δέν γνωρίζει από τήν 
ιστορίαν τής Αραβικής γλώσσης και φιλολογίας των παρ' ό,τι είναι γε¬ 
γραμμένον εις ξένα περί τούτων βιβλία ή εγκυκλοπαιδικά λεξικά». 

Κατά τήν γνώμην μας δέν ενδείκνυται ή σύστασις ή πλήρωσις 
εδρών ούτε καθ' αυτό Τουρκολογίας ούτε Αραβολογίας εις τάς Φιλο¬ 
σοφικάς Σχολάς τών Πανεπιστημίων μας. Εις τάς Σχολάς ταύτας νομί¬ 
ζομεν ότι πρέπει ή ήδη υπάρχουσα είς εκάστην αυτών έδρα Ιστορίας 
τού Νεωτέρου Ελληνισμού να διαιρεθή είς δύο ή μάλλον είς τρεις 
έδρας : α) Ιστορία τού Νεωτέρου Ελληνισμού κατά τήν Τουρκοκρα¬ 
τίαν, εξετάζουσα τά τής πτώσεως τού Ελληνισμού καί προ τού 1453 
μέχρι τέλους τής επαναστάσεως τού 1821. αντικείμενον τής έδρας ταύ
της είναι προσέτι καί ή Φραγκοκρατία καί Βενετοκρατία επί ελληνι
κών περιοχών κατά τήν περίοδον ταύτην. β) Ιστορία τής Νεωτέρας 
Ελλάδος, ήτοι από τής συστάσεως τών πρώτων πολιτευμάτων κατά 
τήν διάρκειαν της επαναστάσεως τού 1821 μέχρι τού 1922. γ) Σύγχρο
νος Ιστορία. Ή τοιαύτη διαίρεσις επιβάλλεται, διότι α) όλως διάφο
ρος είναι ή προπαιδεία τού Ιστορικού δι' έκατέραν τών δύο πρώτων 
εδρών, β) είναι ανάγκη ή ταχεία προώθησις τών Ιστορικών σπουδών 
τούτων, αί οποίαι δέν έχουν τύχει μέχρι σήμερον τής δεούσης προσο
χής. Δια τήν Ιστορίαν τού ανεξαρτήτου Ελληνικού κράτους ή έλλει¬ 
ψις είναι καταφανής. Ενώ πολλαί Ιστορίαι τής Νεωτέρας Ελλάδος 
έχουν γραφή κατά καιρούς, ουδεμία κατ' ούσίαν υπό πανεπιστημιακού 
διδασκάλου (εξαίρεσιν αποτελεί έν σύντομον διάγραμμα, άριστον κατά 

24. Σπ. Μ α ρ κ ε ζ ί ν η , Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας Ελλάδος, τ. 1, 
Αθήναι 1966, σ. 162-163. 

25. Τούτο εδημοσιεύθη έν : «Εκκλησιαστικός Φάρος» Αλεξανδρείας 32 (1933) 
511-542. 
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πάντα, τού Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ , Ή Πολιτική Ιστορία τής Νεωτέρας 
Ελλάδος, β' έκδοσις, Ε ν Αθήναις 1965). Καί δια νά γίνη έν πάση πε
ριπτώσει κατανοητόν από το ευρύτερον κοινόν, ότι ή Ιστοριογραφία 
είναι έργον επιστημόνων εχόντων ειδικήν προπαιδείαν, χωρίς τούτο 
βεβαίως ουδένα νά αποστερή τών τοιούτων ενασχολήσεων. 

Αί καθ' αυτό τουρκολογικαί σπουδαί ή αί αραβολογικαί δέν δύ
νανται νά ανθήσουν εις τάς Φιλοσοφικάς Σχολάς, τών Οποίων άλλη 
είναι ή αποστολή. Ή Ελλάς σήμερον έχει ανάγκην μιας νέας πανεπι
στημιακής σχολής ή ενός ανεξαρτήτου πανεπιστημιακού Ιδρύματος, 26 

τό οποίον θά επανασύνδεση τήν χώραν μας μέ τους άλλους λαούς καί 
έν τώ οποίω ό φ ο ι τ η τ ή ς θ ά έ χ η ώ ς ε π ί κ ε ν τ ρ ο ν τ ώ ν 
σ π ο υ δ ώ ν τ ο υ τ ή ν γ λ ώ σ σ α ν κ α ί τ ό ν π ο λ ι τ ι σ μ ό ν 
τ ο ύ ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ό ς τ ο υ . Τοιαύτα Ιδρύματα υφίστανται είς 
πολλάς αλλάς χώρας, εϊς τινα τών Οποίων διδάσκονται όλαι σχεδόν αί 
γλώσσαι τού κόσμου. Τοιούτον τι δι' ημάς δέν θά ήτο εφικτόν. Θά ήρ¬ 
κει ή διάρθρωσίς του νά περιορισθή, ώς έν τώ κατωτέρω σχεδίω, είς 
τρεις κατευθύνσεις : 

Α'. Δ υ τ ι κ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς κ α ι Α μ ε ρ ι κ ή ς (Έδραι Α γ 
γλικής, Αμερικανικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής, Ιταλικής) . 

Β'. Α ν α τ ο λ ι κ ή ς Ε υ ρ ώ π η ς (Έδραι Αλβανικής, Σερβι
κής καί Κροατικής, Βουλγαρικής, Ρουμανικής, Ρωσικής). 

Γ'. Μ έ σ η ς Α ν α τ ο λ ή ς (Εδραι Τουρκικής, Αραβικής, 
Περσικής - αρχαίας καί νέας). 

Ή ανάγκη καλλιέργειας τών σπουδών αυτών επιβάλλεται έκ τών 
σχέσεων, τάς οποίας έχει αναπτύξει κατά τό παρελθόν ή τό παρόν ή 
Ελλάς μετά τών χωρών, είς τάς Οποίας ομιλούνται αί ανωτέρω γλώσ
σαι. Είς περίπτωσιν καθ' ην επραγματοποιείτο τούτο, αί σημειωθείσαι 
έδραι θά έδει νά πλαισιωθούν κατά κατευθύνσεις ή έν τώ συνόλω δια 
τών έξης περίπου εδρών : Ιστορία τής Δύσεως, Ιστορία τού Βυζαντι
νού Κράτους, Ιστορία τών Σλάβων, Ιστορία τού Ισλάμ, Ιστορία τής 
Φραγκοκρατίας καί Βενετοκρατίας έν Ελλάδι, Ιστορία τού Νέου Ε λ 
ληνισμού, Διπλωματική Ιστορία, Γλωσσολογία, Εθνολογία, Γεωγρα
φία, Ιστορ ία τής Τέχνης κλπ. 

Τό πανεπιστημιακόν τούτο ίδρυμα θά εχορήγει πτυχία ισότιμα 

26. Ανάλογοι σκέψεις διατυπούνται καί υπό Π. Χ ι δ ί ρ ο γ λ ο υ , Ελληνο
τουρκικά (Ελληνικά έν Τουρκία καί Τουρκικά έν Ελλάδι), «Αθηνά» 70 (1968) 
259-272. Τ ο ύ α υ τ ο ύ , Ελληνοτουρκικά Β'. Περί τής ανάγκης τής παρ' ημίν 
καλλιεργείας τών τουρκικών σπουδών, «Μνημοσύνη» 2 (1968-1969) 303-308. Έν 
σ. 303 συνιστάται «ή ίδρυσις καί ο εξοπλισμός ενός Ινστιτούτου Ανατολικών Σπου
δών είς έν έκ των Πανεπιστημίων τής χώρας ..». 
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τών Πανεπιστημίων καί τών Ανωτάτων Σχολών τής χώρας. Οι πτυ
χιούχοι του θά ηδύναντο νά διορίζονται καθηγηταί ξένων γλωσσών, 
Ιστορίας, γεωγραφίας, νά ακολουθούν τον διπλωματικόν κλάδον ή τήν 
δημοσιογραφίαν, νά καταλαμβάνουν ειδικάς θέσεις είς υπουργεία, εις 
τραπέζας, είς επιχειρήσεις συναλλασσομένας μέ τό εξωτερικόν. Μικρός 
αριθμός πτυχιούχων θά εκάλυπτε τάς ανάγκας τών Κέντρων Ερευνών 
τής Ακαδημίας, τού Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, τού 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αυτού τούτου τού Ιδρύματος. Ε π ί σ η ς 
είς αυτό αξιωματικοί, διπλωματικοί υπάλληλοι, φοιτηταί κλπ. θά ηδύ
ναντο νά εκμανθάνουν γλώσσας. 

Τόπος Ιδρύσεως τούτου θά ενεδείκνυντο αϊ Αθήναι δια τάς πλη
ρεστέρας των βιβλιοθήκας, τόσον αναγκαίας, καί διά τινας άλλους λό
γους. Δια τήν πλήρωσιν τών εδρών θά εκαλούντο Έλληνες επιστήμο
νες έν Ελλάδι καί έν τή ξένη διαβιούντες, διά τήν διδασκαλίαν τών 
γλωσσών ακόμη καί ξένοι πτυχιούχοι ώς λέκτορες. Ούτω καί ειδικοί 
επιστήμονες θά απεφοίτων καί βιβλία καί άρθρα θά εγράφοντο, τά 
οποία θά έφερον καί τό ευρύτερον κοινόν είς πληρεστέραν γνωριμίαν 
μέ τους άλλους λαούς. 

Ό γράφων τάς γραμμάς ταύτας δέν συνέλαβε τί τό νέον, ταύτα 
είναι γνωστά καί απλώς ηθέλησεν έπ' ευκαιρία νά τά υπενθυμίση, έχει 
δέ τήν πεποίθησιν ότι δέν προτείνει τι τό απραγματοποίητον. Κάποτε 
πρέπει καί ημείς νά άρχίσωμεν καί ήδη έχομεν παραμελήσει τάς σπου¬ 
δάς ταύτας επί μακρόν καί όλως αδικαιολογήτως. 
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