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Διδάσκοντας οθωμανική ιστορία στην Ελλάδα,
ελληνική ιστορία στην Τουρκία:
περί ορίων των επιστημονικών πεδίων
Αντώνης Αναστασόπουλος
Επίκουρος καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Συνεργαζόμενο μέλος Δ.Ε.Π., Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ι.Τ.Ε.

Από το 1999 διδάσκω οθωμανική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όμως κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 δίδαξα νεότερη ελληνική και βαλκανική ιστορία
στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Boğaziçi της Κωνσταντινούπολης, σε
θέση διδασκαλίας που χρηματοδοτεί το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σ.
Ωνάσης» και την οποία κατείχε προηγουμένως, από το 2003 μέχρι τον πρόωρο
θάνατό του το καλοκαίρι του 2015, ο άξιος συνάδελφος και φίλος Βαγγέλης
Κεχριώτης. Αυτή η πρόσφατη εμπειρία μου αποτέλεσε αφορμή για να
συλλογιστώ αναφορικά με τη σχετικότητα των ορίων μεταξύ συναφών
ιστοριογραφικών πεδίων.
Δεν γνωρίζω τα κριτήρια ούτε το σκεπτικό βάσει των οποίων οι συνάδελφοι
του τουρκικού πανεπιστημίου πρότειναν, με τη συναίνεση του Ιδρύματος
Ωνάση, σε εμένα να διδάξω νεότερη ελληνική και βαλκανική ιστορία. Με βάση
τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα η επιλογή του προσώπου μου γι’ αυτή τη
θέση μπορεί να θεωρηθεί ίσως παράδοξη, καθώς στην Ελλάδα η νεοελληνική και
η βαλκανική ιστορία θεωρούνται καταρχήν γνωστικά αντικείμενα διακριτά από
την οθωμανική ιστορία. Τονίζω τη λέξη ‘καταρχήν’, γιατί δεν λείπουν ούτε στην
Ελλάδα οι περιπτώσεις άξιων οθωμανολόγων συναδέλφων που έχουν καταλάβει
θέσεις νεοελληνικής και Βαλκανικής Ιστορίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Τα παραπάνω αναδεικνύουν, κατά τη γνώμη μου, τη ρευστότητα των
ορίων των επιστημονικών πεδίων της νεοελληνικής, της Βαλκανικής και της
Οθωμανικής Ιστορίας.
Σε ό,τι αφορά τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία των μαθημάτων που δίδαξα
στο Πανεπιστήμιο Boğaziçi, δεν θεωρώ πως έκανα κάποια ουσιώδη αλλαγή σε
σχέση με το πώς οργανώνω και διδάσκω τα μαθήματά μου στην Κρήτη. Η
σημαντικότερη διαφορά ήταν μάλλον αυτή που προέκυψε από τη γλώσσα
διδασκαλίας που χρησιμοποιεί το κάθε ίδρυμα: η βιβλιογραφία που προτείνω
στους φοιτητές των προπτυχιακών μου μαθημάτων στην Κρήτη είναι κατά
προτεραιότητα στην ελληνική γλώσσα, ενώ στην Κωνσταντινούπολη η χρήση
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βιβλιογραφίας στα ελληνικά αποκλείεται από τα πράγματα. Στην ουσία της
πάντως η βιβλιογραφία που πρότεινα στους φοιτητές μου στο Πανεπιστήμιο
Boğaziçi δεν διαφέρει από την αντίστοιχη που θα χρησιμοποιούσα στην Κρήτη
και περιλάμβανε άρθρα και βιβλία ιστορικών που θεωρούνται πως είναι ειδικοί
είτε στην οθωμανική είτε στη νεοελληνική είτε στη βαλκανική ιστορία.
Παρότι επισήμως προσδιορίζονται ως μαθήματα νεότερης ελληνικής και
Βαλκανικής Ιστορίας, τα μαθήματα που δίδαξα στην Τουρκία, ένα προπτυχιακό
με θέμα «Τα Βαλκάνια: πολιτική, οικονομία και κοινωνία κατά την πρώιμη
νεότερη περίοδο» και ένα μεταπτυχιακό με τίτλο «Ο 18ος αιώνας στην
Οθωμανική Αυτοκρατορία», είναι πάντως μαθήματα που θα μπορούσα να
διδάξω και στην Κρήτη ως οθωμανολόγος ιστορικός, όχι ως διδάσκων τη
νεοελληνική και βαλκανική ιστορία. Από την άλλη, θα μπορούσαν ασφαλώς να
προσφερθούν και από συναδέλφους που θεραπεύουν τη νεοελληνική και
βαλκανική ιστορία. Από αυτή τη σκοπιά, τα συγκεκριμένα μαθήματα
υπενθυμίζουν κι αυτά τη σχετική ρευστότητα των ορίων μεταξύ των τριών
γνωστικών αντικειμένων.
***
Στην Κρήτη, η οθωμανική ιστορία θεραπεύεται στο πλαίσιο δύο θεσμικά
ανεξάρτητων μεταξύ τους, αλλά συνεργαζόμενων και αλληλοσυμπληρωνόμενων
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας. Ως προς το πρώτο, η οθωμανική ιστορία αποτελεί
γνωστικό αντικείμενο του Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας· ως προς το δεύτερο, στο Ινστιτούτο
Μεσογειακών Σπουδών λειτουργεί Πρόγραμμα Οθωμανικών Σπουδών (μέχρι
πρόσφατα Πρόγραμμα Τουρκικών Σπουδών). Ο ρόλος των καθηγητών Βασίλη
Δημητριάδη και Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου στην καθιέρωση της Κρήτης ως
κέντρου έρευνας και διδασκαλίας της οθωμανικής ιστορίας με διεθνή απήχηση
είναι γνωστός και δεν χρειάζεται να αναλυθεί εδώ. Οι επίγονοι αναγνωρίζουμε,
τιμούμε και συνεχίζουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας το σπουδαίο έργο
τους.
Η ύπαρξη Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών και
Προγράμματος Οθωμανικών Σπουδών ως διακριτών ακαδημαϊκών μονάδων
έχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, κυρίως επειδή δίνει ένα στίγμα σχετικά με τη
στρατηγική απόφαση των ευρύτερων φορέων να καλλιεργήσουν το
επιστημονικό πεδίο της οθωμανικής ιστορίας, καθώς και επειδή υπενθυμίζουν
πως το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ήταν τα
πρώτα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα που ανέλαβαν συστηματικά μια τέτοια
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πρωτοβουλία. Όσοι διδάσκουμε οθωμανική ιστορία και πραγματοποιούμε
οθωμανολογική έρευνα στο πλαίσιο των δύο ιδρυμάτων – ο Ηλίας Κολοβός, ο
Μαρίνος Σαρηγιάννης, ο υπογράφων και, κατά τη διετία 2014-2016, ο Αντώνης
Χατζηκυριάκου, ως ερευνητής Marie Curie – είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό το
διακριτό στίγμα και για την ελευθερία δράσης που έχουμε στο πλαίσιο και του
Τμήματος και του Ινστιτούτου, έχοντας αναπτύξει και μεταξύ μας ως συνάδελφοι
έναν πολύ καλό βαθμό και ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας.
Από επιστημονική όμως σκοπιά, η διάκριση ανάμεσα σε «Τομέα
Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών» και «Τομέα Ιστορίας Νεοτέρων
Χρόνων» στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και ανάμεσα σε «Πρόγραμμα
Οθωμανικών Σπουδών» και «Πρόγραμμα Ιστορικών Σπουδών» στο
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών είναι παραπλανητική. Με την εξαίρεση μιας
συναδέλφου που διδάσκει σύγχρονη ιστορία, όλοι όσοι και όσες υπηρετούμε
στον έναν ή τον άλλο τομέα και το ένα ή το άλλο πρόγραμμα είμαστε ιστορικοί
της πρώιμης νεότερης και της νεότερης περιόδου. Εντέλει όλοι και όλες μας
κάνουμε νεότερη ιστορία. Αυτό πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Η διάκριση
ενός πεδίου ‘ανατολικών (ή οθωμανικών) σπουδών’ από την ιστορία ή τη
νεότερη ιστορία αναπαράγει ένα παρωχημένο δυτικό μοντέλο, που απηχεί
αντιλήψεις της περιόδου του ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού και του συνδεδεμένου
με αυτόν οριενταλισμού περί μελέτης των ‘ανατολικών’ λαών έξω από τα
καθιερωμένα επιστημονικά πεδία, όπως η ιστορία. Η διατήρησή της
δικαιολογείται μόνο ως υπενθύμιση και διαρκής επιβεβαίωση της καινοτόμου
για την εποχή της στρατηγικής επιλογής των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που
εδρεύουν στην Κρήτη να καλλιεργήσουν την ιστορική έρευνα και διδασκαλία σε
ένα μη ελληνοκεντρικό πλαίσιο. Πρόκειται για απολύτως θεμιτό και πολύ ισχυρό
λόγο, θα πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρο πως δεν προκύπτει από επιστημονικά
κριτήρια – τουλάχιστον όχι με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις. Πρόκειται για
απολύτως θεμιτούς και πολύ ισχυρούς λόγους, θα πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρο
πως δεν προκύπτουν από επιστημονικά κριτήρια – τουλάχιστον όχι με βάση τις
σύγχρονες αντιλήψεις.1
Καθώς και οι μεν και οι δε, οθωμανολόγοι και νεοελληνιστές, κάνουμε
νεότερη (ή πρώιμη νεότερη) ιστορία και μάλιστα πολλοί ή οι περισσότεροι από
εμάς με φόντο την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε τι διαφέρουμε;
1

Επισημαίνω, σε αυτό το πλαίσιο, πως στον τίτλο της σημαντικής και χρήσιμης συνάντησης της
8ης Απριλίου 2016, τα δύο επιστημονικά πεδία τα οποία αφορούσε, καταγράφηκαν ως
«νεοελληνική ιστορία» το ένα και «οθωμανικές σπουδές» το άλλο. Γιατί να μην προσδιορίζεται
και το δεύτερο πεδίο ως «ιστορία»;
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Δεν πρωτοτυπώ ούτε λέω κάτι σοφό παρατηρώντας κι εγώ, όπως τόσοι
άλλοι πριν από εμένα, πως ίσως η σημαντικότερη διαφορά έχει να κάνει με το
πλαίσιο αναφοράς: οι οθωμανολόγοι ιστορικοί έχουν ως πλαίσιο αναφοράς των
μελετών τους τούς θεσμούς του οθωμανικού κράτους, ενώ οι νεοελληνιστές
ιστορικοί τα φαινόμενα που αφορούν ειδικότερα την ιστορία των Ελλήνων κατά
την οθωμανική περίοδο (και ασφαλώς όχι μόνο αυτή). Με άλλα λόγια, οι
νεοελληνιστές εστιάζουν την έρευνά τους σε μια συγκεκριμένη εθνική/εθνοτική
ομάδα, ενώ οι οθωμανολόγοι όχι, παρότι από τα πράγματα η έρευνα των
περισσοτέρων, αν όχι σχεδόν όλων, των ελλήνων οθωμανολόγων είναι
εστιασμένη γεωγραφικά στον σημερινό ελλαδικό χώρο και αφορά τουλάχιστον
σε κάποιο βαθμό χριστιανικούς πληθυσμούς αυτής της γεωγραφικής περιοχής,
πληθυσμούς που μπορεί να θεωρηθεί πως γενικά ή σε μεγάλο βαθμό εμπίπτουν
στο πεδίο της νεοελληνικής ιστορίας. Από μια άλλη οπτική γωνία, χρονολογική,
το πεδίο των οθωμανολόγων ιστορικών είναι πιο στενό, καθώς προσδιορίζεται
από τα χρονικά όρια συγκρότησης και διάλυσης της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, ενώ οι νεοελληνιστές δεν έχουν τέτοιο περιορισμό.
Μια δεύτερη διαφορά εστιάζει σε μια τεχνική δεξιότητα: αναφέρομαι στην
άτυπη παραδοχή πως οθωμανολόγοι ιστορικοί είναι αυτοί που γνωρίζουν να
διαβάσουν πρωτογενείς πηγές γραμμένες στα οθωμανικά τουρκικά και που
στηρίζουν την έρευνά τους σε αυτές. Ας σημειωθεί πάντως πως η
επιστημολογική ορθότητα αυτής της παραδοχής μπορεί να αμφισβητηθεί, καθώς
μπορεί να υποστηριχθεί πως εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τόσο η γλώσσα
των πηγών που χρησιμοποιούνται όσο το πλαίσιο αναφοράς στο οποίο
ερμηνεύονται τα ιστορικά φαινόμενα.
Μια τρίτη διαφορά έχει να κάνει, νομίζω, με το γεγονός πως η νεοελληνική
ιστορία εγγράφεται στο πλαίσιο μιας ισχυρής εθνικής ιστοριογραφικής
παράδοσης, ενώ στην περίπτωση της οθωμανικής ιστορίας αυτή η εθνική
ιστοριογραφική παράδοση είναι πολύ λιγότερο ισχυρή με συνέπεια, όπως έχουν
περιχαρακωθεί τα δύο πεδία, οι έλληνες οθωμανολόγοι ιστορικοί να βρίσκονται
σε διάλογο κυρίως ή σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη διεθνή οθωμανολογική
βιβλιογραφία και όχι με την εγχώρια ελληνική. Τονίζω με έμφαση σε αυτό το
σημείο – προς αποφυγή παρεξήγησης – πως δεν υποστηρίζω πως η
οθωμανολογική ιστοριογραφία στην Ελλάδα είναι διεθνοποιημένη, ενώ η
νεοελληνική δεν είναι. Αυτό που επισημαίνω είναι το ζήτημα ύπαρξης στην
περίπτωση αυτής της δεύτερης επιπλέον και μιας ισχυρής και αδιάλειπτης
εγχώριας ιστοριογραφικής παράδοσης σχεδόν διακοσίων χρόνων, κάτι που
λείπει εν πολλοίς στην περίπτωση της οθωμανικής ιστορίας.
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Τονίζω επίσης πως, παρά αυτές τις διαφορές και άλλες που ενδεχομένως
μπορούν να επισημάνουν άλλοι και άλλες συνάδελφοι, τα όρια μεταξύ
οθωμανικής και νεοελληνικής ιστοριογραφίας είναι συχνά δυσδιάκριτα σε ό,τι
αφορά πιο ουσιώδη ζητήματα, όπως, για παράδειγμα, την επιστημονική
μεθοδολογία, τα ιστορικά ερωτήματα και ευρύτερα την αντίληψη περί ιστορίας.
Ας επισημάνω εξάλλου πως αποστάσεις, όπως αυτή που μπορεί να θεωρήσει
κανείς πως υπάρχει μεταξύ οθωμανικής και νεοελληνικής ιστορίας στην Ελλάδα,
υπάρχουν και στο εσωτερικό της οθωμανικής ιστορίας σε διεθνές επίπεδο.
Αναφέρομαι στο γεγονός πως οι ασχολούμενοι με την περίοδο πριν και μετά το
Τανζιμάτ (1839) αποτελούν λίγο-πολύ δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους
ακαδημαϊκές ομάδες· η μια παρακολουθεί λίγο ή καθόλου τα ιστοριογραφικά
ζητήματα που απασχολούν και τις συζητήσεις που διεξάγονται στους κόλπους
της άλλης. Από αυτήν τη σκοπιά, δεν πρέπει να υπερτονίζουμε την απόσταση
μεταξύ οθωμανικής και νεοελληνικής ιστορίας στην Ελλάδα, γιατί είναι κάτι που
μπορεί να απαντά και στο εσωτερικό ενός καταρχήν ενιαίου επιστημονικού
πεδίου.
***
Από την άλλη, ένα κενό επικοινωνίας και αλληλοπληροφόρησης μεταξύ
όσων θεραπεύουμε τη νεοελληνική και την οθωμανική ιστορία είναι υπαρκτό,
παρά την εγγύτητα των επιστημονικών μας ενδιαφερόντων και ερωτημάτων.
Νομίζω κατά συνέπεια πως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη επικοινωνία και καλύτερη
πληροφόρηση για το έργο του καθενός μας, χωρίς αυτό να σημαίνει πως είναι
απαραίτητο να προχωρήσουμε προγραμματικά σε κεντρικά σχεδιασμένες
τακτικές ή πάγιες συνεργασίες, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη πλήθος μικρών και
μεγάλων πάγιων συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, που μπορούν να λειτουργήσουν ως γόνιμες πλατφόρμες
επικοινωνίας. Έχω ισχυρές επιφυλάξεις για το αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη για
τη δημιουργία και άλλων.
Αντιθέτως, σκέφτομαι πως ένα αναγκαίο, χρήσιμο και απλό βήμα είναι να
γνωρίσει ο ένας το εκδεδομένο έργο του άλλου. Η ιστοσελίδα academia.edu
είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ως προς αυτό. Ακόμα κι αν δεν επιθυμούμε να
‘ανεβάσουμε’ τα ίδια τα κείμενά μας σε αυτή, είναι κατά τη γνώμη μου χρήσιμο
να καταχωρίζουμε σε αυτή τους τίτλους των δημοσιεύσεών μας, γιατί είναι πολύ
εύκολο να ενημερωθεί έτσι κανείς για το τι έχει δημοσιεύσει ο καθένας και η
καθεμιά μας. Αν οι τίτλοι των δημοσιεύσεών μας υπάρχουν στο academia.edu,
είναι αρκετά πιθανό να φτάσει κανείς σε αυτούς ακόμα και με την απλή
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αναζήτηση ενός θέματος του επιστημονικού ενδιαφέροντός του σε μια μηχανή
αναζήτησης.
Περαιτέρω, θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσων συναδέλφων ενδιαφέρονται και να
κοινοποιούμε ηλεκτρονικά τις νέες μας δημοσιεύσεις σε αυτόν τον κύκλο.
Προσωπικά το βρίσκω πολύ χρήσιμο να λαμβάνω ηλεκτρονικά ανάτυπα από
συναδέλφους.
Η καλύτερη αλληλοενημέρωση για το έργο του καθενός και της καθεμιάς
μας θα είναι μια γόνιμη βιβλιογραφική συμβολή στην έρευνα και τις
δημοσιεύσεις μας, και θα θέσει υπόψη όλων μας τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του
καθενός και της καθεμιάς μας ενόψει διοργάνωσης συνεδρίων και στο πλαίσιο
ερευνητικών προγραμμάτων.
Καταλήγοντας σε αυτό το πνεύμα, θεωρώ πως η συνάντηση της 8ης
Απριλίου 2016 με τίτλο «Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια
απόπειρα χαρτογράφησης» που οργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ ήταν πολύ χρήσιμη ως ευκαιρία αλληλογνωριμίας,
τοποθετήσεων και ανταλλαγής απόψεων, και γι’ αυτό ευχαριστούμε πολύ τους
διοργανωτές της. Όσο περισσότερο συναντιόμαστε, γνωριζόμαστε, συνομιλούμε,
επικοινωνούμε, είτε με τη φυσική μας παρουσία είτε βιβλιογραφικά, τόσο
περισσότερο ωφελούμαστε όλοι μας, αλλά και η ιστορική έρευνα εν γένει.
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