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Τά βιβλία, ατών οποίων τή σειρά πή
ρε θέση και ή ελληνική μορφή της μελέ
της πού παρουσιάζεται έδώ, σκοπεύουν, 
όπως φαίνεται και από τον τίτλο πού τά 
στεγάζει, σέ δύο στόχους : νά παρουσιά
σουν στο ελληνικό κοινό, από τή μια 
μεριά θεωρητικές μελέτες για τήν 'Ι
στορία και άπα τήν άλλη πρότυπες με
λέτες, πού ξεκινούν άπα τβ συγκεκρι
μένο φαινόμενο καί ανάγονται σέ γε
νικότερες θεωρήσεις. Νομίζω δτι ή με
λέτη τοϋ Φ. Ήλιου αποτελεί ευτυ
χισμένη επιλογή καί πρότυπο για 

τον δεύτερο τύπο μελετών της σειράς. 
Δέν είναι ή μοναδική φορά πού δ συγ

γραφέας μας ξαφνιάζει με τά σημαντικά 
αποτελέσματα μελέτης του πού στηρί
ζεται κυρίως σέ μια νέα ανάγνωση χρη
σιμοποιημένης άπα τήν Ιστοριογραφία 
πηγής, ή όποια τώρα αναγκάζεται νά 
αποκαλύψει τον κώδικα της, ύστερα 
άπό τά ερωτήματα - υποθέσεις έρευνας 
τοϋ Ιστορικού. 

"Οταν ανακοινώθηκε ή μελέτη αυτή 
το 1971,έκλειναν ακριβώς 100 χρόνια 
άπό τήν πρώτη δημοσίευση τοϋ χρο. 
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νικοϋ ((Περί τών κατά το εν Σμύρνη 
Φιλολογικον Σχο^ιον συμβάντων» τοΰ 
Στέφανου Οικονόμου. Ή σαφήνεια, ή 
ενάργεια και ή αμεσότητα πού χαρα
κτηρίζουν το χρονικό τοΰ αυτόπτη συγ
γραφέα ήταν στοιχεία πού το προβίβα-
ζαν σε αυθεντική μαρτυρία. Δύο ακόμη 
στοιχεία προικοδοτούσαν την καλή του 
τύχη: εκδόθηκε σαν παράρτημα ατά 
»Σωζόμενα Φιλολογικά» τοΰ Κωνσταν
τίνου Οικονόμου, ενώ ό συγγραφέας καί 
δ οικογενειακός του περίγυρος και μέ 
την προϊούσα συντηρητικότητα μετά το 
1819 είχαν εξασφαλίσει πρώτες θέσεις 
στο πάνθεο της νεοελληνικής κοινωνίας. 
"Ετσι' το χρονικό τοΰ Οικονόμου για 
τα γεγονότα της Σμύρνης τοΰ 1819, 
καθώς ôèv βασανίστηκε άπα αμφισβη
τήσεις τής αξιοπιστίας του, μέ τή σα
φήνεια του πρόβαλε αποτελεσματικά τή 
λογική του και σαν έτοιμο ερμηνευτικό 
σχήμα για τα φαινόμενα τά όποια στοι
χειοθετούν τά γεγονότα πού περιγράφει. 

Ό Ήλιου αρχίζει τή μελέτη του μέ 
την αμφισβήτηση αυτής τής μηχανικής 
παραδοχής. 'Ανιχνεύοντας ,τά γεγονό
τα πού περιγράφονται στο χρονικά, και 
φωτίζοντας τα μέ τα στοιχεία πού δί
νουν, κριτικά κατανοημένες, ο'ι άλλες 
πηγές, ανάγεται στον προσδιορισμό τών 
συμβεβηκότων καί τών πρωταγωνιστών 
τους, μέ επισήμανση τών λεπτών δια-
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φοροποιήσεων ανάμεσα στις κοινωνι
κές τάξεις καί ομάδες, καί διαχρονική 
παρακολούθηση τής δράσης τους κάτω 
άπα τήν επίδραση τής συγκυρίας. 

Μέ τον τρόπο αυτό εκχερσώνεται ό 
εξεταζόμενος κοινωνικός χωροχρόνος 
από τους πειρασμούς τών σχηματοποιη
μένων προσεγγίσεων και παρακάμ
πτεται ό σκόπελος νά ιδωθούν τά γεγο
νότα τής Σμύρνης τοΰ 1819, πού κατέ
ληξαν ατό κλείσιμο τοΰ Φιλολογικού 
Γυμνασίου, σάν αποτέλεσμα και έκ
φραση μόνο Ιδεολογικών ανταγωνισμών 
τών κοινωνικών ομάδων (έδώ των οπα
δών τοΰ Διαφωτισμού και τών αντι
πάλων τους) και δχι σάν συνιστώσες 
μιας κοινωνικής κρίσης. Ή μελέτη φυ
σικά προχωράει στον φωτισμό τής κρί
σης μέ τήν επισήμανση καί ιεράρχηση 
τών άλλων παραγόντων της. Τά γεγο
νότα τής Σμύρνης τοΰ 1819 φωτίζονται 
και αναδεικνύονται ένας αναβαθμός τής 
κρίσης πού έφερε ((στην επιφάνεια τΙς 
διαφοροποιήσεις πού συντελούνται, άπα 
τά τέλη τοΰ 18ου αιώνα, ατό εσωτερικό 
τοΰ ελληνικού πληθυσμού ατά πιο ανα
πτυγμένα αστικά κέντρα καί μας επι
τρέπει να συλλάβουμε μια βασική δψη 
τών νέων αντιθέσεων πού εκδηλώνον
ται στην ελληνική κοινωνία». 
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