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Ήλίας Άναγνωστάκης - Ευαγγελία Μπαλτά, Ή Καππαδοκία τών «Ζών- 
των Μνημείων», Ή άνακάλυψη «τής πρώτης πατρίδος τής έλληνικής φυ
λής» (19ος ai.), Αθήνα, Πορεία, 1990, 96 σσ.

Τό πόνημα αυτό άποτελεΐ σημαντική συμβολή στή μελέτη του έλληνό- 
φωνου καί τουρκόφωνου καππαδοκικοΰ όρθόδοξου πληθυσμού. Οί συγγρα
φείς, με σαφήνεια, άξιόλογη ενημέρωση, εύστοχες κρίσεις καί σωστή ύπο- 
γράμμιση των πολλαπλών προβλημάτων, άναλύουν τις συνθήκες κάτω άπό 
τις όποιες ή απομονωμένη Καππαδοκία συγκέντρωσε σταδιακά τό ένδιαφέ- 
ρον των μελετητών. Επισημαίνουν καί χρησιμοποιούν διάφορα άνέκδοτα 
έργα σχετικά μέ τή χώρα (βλ., π.χ., σ. 26, σ. 37 ύποσ., 58). Πειστικότατα 
εξηγούν πώς ή μελέτη τών έλληνικών καππαδοκικών δημοτικών άσμάτων, ή 
όποια κατέστησε τήν Καππαδοκία πιό γνωστή, έντάσσεται μέσα στο πλαί
σιο τού ενδιαφέροντος σχετικά μέ τά δημοτικά τραγούδια τού άλύτρωτου 
Ελληνισμού (σσ. 23-24). Επίσης πώς ή μελέτη τής γλώσσας καθώς καί τών 
ήθών καί έθίμων τών έλληνοφώνων τής Καππαδοκίας εντάσσεται μέσα στο 
κλίμα πού έπικράτησε στούς κόλπους τού Ελληνισμού υστέρα άπό τις θεω
ρίες τού Fallmerayer σχετικά μέ τήν καταγωγή τών Νεοελλήνων, δηλαδή 
στήν άνάγκη γιά τήν άπόδειξη τής «συνέχειας». Στο σημείο αύτό μάλιστα 
είναι ιδιαίτερα άξιοπρόσεκτος ό λαμπρός συσχετισμός τών έπανειλημμένων 
έκδόσεων τής Φυλλάδας τού Μεγαλέξανδρου, πού έγιναν τότε στα έλληνικά 
καί στά καραμανλίδικα (σσ. 25-27, 40-41).

Οί συγγραφείς παρατηρούν πώς άργότερα, προς τό τέλος τού 19ου αιώνα, 
τό ένδιαφέρον στράφηκε καί πρός τον τουρκόφωνο καππαδοκικό πληθυσμό. 
Ό τελευταίος συγκέντρωσε τήν προσοχή πρώτα τών έκκλησιαστικών άρ- 
χών, πού έπιδίωξαν να τον προστατέψουν άπό τόν θρησκευτικό προσηλυτι
σμό άλλων έκκλησιών, καί κατόπιν τής ευρύτερης έλληνικής ήγεσίας, πού 
άποσκοποΰσε στον έξελληνισμό του (σσ. 48-49, 51). Δέν γίνεται καμία μνεία 
ένός σημαντικού γεγονότος, δηλαδή τής μετάφρασης τού παιδικού βιβλίου 
«Ό Γεροστάθης» στά καραμανλίδικα, ή όποια τυπώθηκε στήν ’Αθήνα τό 
1867, δηλαδή σέ έποχή άρκετά πρώιμη, καί ή όποια χρησιμοποιήθηκε πολύ 
άπό τόν J. Deny στο μνημειώδες έργο του Grammaire de la Langue Turque.

Τό κύριο πρόβλημα παρέμενε ή καταγωγή τών Καππαδόκων. Οί διάφορες 
σχετικές άπόψεις προκάλεσαν σύγχυση καί οί συγγραφείς παρουσιάζουν 
ώραιότατα τήν περίπτωση τού Ρίζου Έλευθεριάδη (σ. 32). Πάντως, σχετικά 
μέ τήν καταγωγή τών τουρκόφωνων Καππαδόκων θά ήταν χρήσιμο νά είχε 
σημειωθεί κάπου στό πόνημα καί ή ύπαρξη τής θεωρίας πώς ήταν έκχριστι- 
ανισμένοι Τούρκοι. Ή άναφορά τής θαυμάσιας μελέτης τού Α. Άλεξανδρή 
(ύποσ. 2 τής σ. 16), ό όποιος άναλύει σέ βάθος τήν θεωρία καί τις άντιρρή- 
σεις σχετικά μ’ αυτήν, δέν άρκεΐ βέβαια γιά τήν ένημέρωση τού άναγνώστη. 
Ούτε καί τό δημοσίευμα στήν έφ. Ή Ελπίς, πού άναφέρεται παρεμπιπτόν
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τως (σσ. 31-32 ύποσ.). Μία παραπομπή στο βιβλίο τοΰ Σπ. Βρυώνη, The 
Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamisation 
from the Eleventh through the Fifteenth Century, Los Angeles - London 1971, 
σσ. 452-463, θά είχε επίσης τή θέση της. ’Απαραίτητη στήν περίπτωση είναι 
ή μνεία τής μελέτης τοΰ J. Eckmann, Die Karamanische Literatur, Philologi- 
ae Turcicae Fundamenta, x. II, έκδ. P. N. Boratav, Wiesbaden 1964, σσ. 
819-835. Πρβλ. καί τήν άποψη τοΰ λεξικογράφου Redhouse στο άρθρο τοΰ 
Κ. Η. Karpat, Redhouse’s Definition of Turkishness: Population and Politics 
in the Balkans in 1878, International Journal of Turkish Studies, τ. 1 (1979-80), 
σ. 123, καθώς καί τήν σχετικά πιο πρόσφατη μελέτη τής Μ. Mollova, Sur le 
terme «Karaman» et les recherches sur les Karaman de J. Eckmann, Güney- 
Dogu Avrupa Arastirmalari Dergisi, x. 8-9 (1979-1980), σσ. 201-257.

’Απαραίτητα είναι καί μερικά σχόλια σχετικά με τήν διεύρυνση τοΰ 
προβλήματος τής καταγωγής. ’Από τό βιβλίο προκύπτει πώς ή συζήτηση 
στρεφόταν γύρω άπό τήν έλληνική ή έξελληνισμένη καταγωγή των Καππα- 
δόκων. Άπό τό 1863 καί πέρα όμως στόχος γίνεται ή απόδειξη «τής άριας 
όμοφυλίας» τους (σσ. 26). Τό πρόβλημα δηλαδή παύει να είναι απλά εθνικό 
άλλα άποκτά καί ξεκάθαρα φυλετική διάσταση. Συνεχίζει να άντιμετωπίζε- 
ται μέ τόν ίδιο τρόπο άπό τόν Λεβίδη, πού θεωρεί τούς Καππαδόκες Ίνδοευ- 
ρωπαίους, καί τό 1886 άπό τόν Καρολίδη στή μελέτη του «περί τής Μικρα- 
σιανής Άριας όμοφυλίας» (σσ. 43, 61). Οί συγγραφείς δεν έξετάζουν τά 
αίτια αυτής τής εξέλιξης. 'Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να μήν άντιμετωπίζονται 
καί τά γενικότερα πνευματικά ρεύματα πού έβρισκαν εκείνα τά χρόνια άπή- 
χηση καί στήν Ελλάδα καί μέσα στήν αύτοκρατορία τοΰ Μεγάλου Άσθε- 
νοΰς. Τό 1839 ξεκινά τό παντουρανιστικό κίνημα στήν Ούγγαρία, πού προ
σπαθεί να έλκύσει τό ενδιαφέρον των συγγενικών λαών. Τό 1855 κυκλοφορεί 
τό πασίγνωστο έργο τοΰ Gobineau «Essai sur l’inégalité des races». Φυσικά 
δεν πρέπει νά λησμονιέται πώς οί υπήκοοι τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας, 
όλων τών εθνοτήτων, ήταν στραμμένοι προς τή γαλλική παιδεία. Τό 1869 ό 
εκτουρκισμένος Πολωνός Mustafa Djela ed-din Pasha εκδίδει στήν Κων
σταντινούπολη τό βιβλίο του «Les Turcs anciens et modernes», στο όποιο 
υποστηρίζει τήν «τουρανοαριανή» καταγωγή τών Τούρκων. Τά δεδομένα 
αυτά ίσως έξηγοΰν πώς τό πρόβλημα τής καταγωγής ήταν όχι μόνο εθνικό 
άλλα καί φυλετικό, καί συμπληρώνουν τά όσα άναφέρονται σχετικά μέ τήν 
διαμόρφωση τής νεότητας τοΰ Καρολίδη (σ. 30).

Θά μποροΰσε όμως νά άναλυθεί πληρέστερα καί, τολμώ νά πώ, λιγότερο 
έλληνοκεντρικά τό ξεκίνημα για τήν άναζήτηση τής καππαδοκικής ταυτό
τητας, τό όποιο ένδεχομένως δεν οφείλεται άποκλειστικά στο πνευματικό 
κλίμα τοΰ έλληνικοΰ βασιλείου, πού φυσικά επηρέαζε τόν άλύτρωτο Ελλη
νισμό. Δέν υπάρχει άμφιβολία πώς οί ζωηρές συζητήσεις υστέρα άπό τήν 
θεωρία τοΰ Fallmerayer για τήν γενικότερη άναζήτηση τής νεοελληνικής 
ταυτότητας, ή άποστολή διδασκάλων άπό τήν Ελλάδα στήν Καππαδοκία, ή 
ή ίδρυση συλλόγων καί περιοδικών μέ τήν ενθάρρυνση τοΰ έθνικοΰ κέντρου



388 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

(σ. 90), άποτελοΰσαν ερεθίσματα για την άναζήτηση καί τής καππαδοκικής 
ταυτότητας. Όμως οί Καππαδόκες ζοΰσαν μέσα στήν ’Οθωμανική αυτοκρα
τορία, όπου τά χρόνια εκείνα συνέβαιναν άξιοπρόσεκτα γεγονότα. Έπί αρ
κετούς αιώνες υπήρχε άδιαφορία σχετικά μέ τήν εθνική καταγωγή μέσα σε 
αύτή τήν αυτοκρατορία, ή όποια στήν κορυφή της είχε σουλτάνους γεννημέ
νους άπό χριστιανές σκλάβες καί ή όποια διέθετε ένα πεζικό, τούς γενίτσα
ρους, πού τό άποτελοΰσαν μή Τούρκοι. Εκείνο πού έδενε μαζί τά μέλη τής 
κυρίαρχης εθνότητας, ήταν ή ίσλαμική θρησκεία. Κατά τον ΙΘ' όμως αιώνα 
οί ’Οθωμανοί διδάχθηκαν τήν έννοια του έθνους άπό τις επαναστάσεις τών 
βαλκανικών λαών καί άπό τις πολιτιστικές επαφές τους με τήν Γαλλία, οί 
όποιες δεν βασίζονταν μόνο στις capitulations άλλα καί στις εμπειρίες τών 
Τούρκων πολιτικών φυγάδων, τών αύτοεξόριστων στο Παρίσι. Έτσι, εκτός 
άπό όλα τά γεγονότα πού, σύμφωνα με τούς συγγραφείς, σημάδεψαν τή 
δεκαετία του 1860 (σ. 24), σημειώνουμε καί τήν πρώτη μνεία μιας όθωμανι- 
κής έθνότητας (millet) πού συνεπαγόταν μιά στροφή άπό τήν οθωμανική 
στήν τουρκική ταυτότητα. Τά θέματα αύτά έχουν μελετηθεί σε βάθος άπό 
τον Ν. Berkes, 77ie Development of Secularism in Turkey, Μόντρεαλ 1964, 
σσ. 313-318, καθώς καί άπό τον Β. Lewis, The Emergence of Modern Turkey, 
Λονδίνο 1961, σσ. 334-346. Θά ήταν παράδοξο νά προτείνουμε πώς οί μορ
φωμένοι τουρκόφωνοι Καππαδόκες άλλα καί γενικότερα οί τουρκομαθείς 
Ρωμιοί παρέμεναν άπληροφόρητοι σχετικά μέ τά παραπάνω ρεύματα. ’Αντί
θετα, θά υπέθετε κανείς μέ άρκετή βεβαιότητα πώς αύτά θά τούς παρακίνη
σαν νά άναζητήσουν ζωηρότερα τή δική τους ταυτότητα. 'Οπωσδήποτε ή 
λακωνική άναφορά (σσ. 23, 31) τών μεταρρυθμίσεων (tanzimat), πού μάλιστα 
δέν συνοδεύεται άπό καμία άπολύτως έπεξήγηση ή βιβλιογραφική παρα
πομπή, δέν φωτίζει τό θέμα. Θά μπορούσε άκόμα νά θεωρηθεί καί άσχετη 
έπειδή οί μεταρρυθμίσεις διατάχθηκαν άπό τή σουλτανική έξουσία ένώ οί 
έθνικές θεωρίες ξεκίνησαν άπό διανοούμενους (ή καί άπλούς κουλτουριάρη
δες), οί όποιοι στήν πλειονότητά τους άνήκαν στήν άντιπολίτευση.

"Ας Ιπαναληφθεΐ κι έδώ ό κοινός τόπος ότι μία μελέτη πρέπει νά κρίνεται 
κυρίως μέ βάση τούς στόχους τούς όποιους ό ίδιος ό συγγραφέας έθεσε όταν 
άρχισε νά τήν γράφει. Στο προλογικό σημείωμα τοΰ βιβλίου διαβάζουμε πώς 
τήν ένασχόληση τών συγγραφέων μέ τήν προφορική παράδοση τών όρθοδό- 
ξων τής Καππαδοκίας ύπαγόρευσε πρώτα ή έλλειψη μιας συστηματικής μελέ
της γιά τή σχέση τοΰ άκριτικοΰ τραγουδιοΰ μέ τά Ισλαμικά έπη καί μυθιστο
ρήματα (Σαγίντ Μπατάλ, Κιόρογλου κ.ά.)· κατόπιν ή άνυπαρξία έρευνας 
γύρω άπό τά τραγούδια τών τουρκόφωνων όρθοδόξων τής ’Ανατολής καί τήν 
κυκλοφορία τών εκδόσεων τοΰ Κιόρογλου, Άσίκ Καρίπ. Ό άναγνώστης, 
πού νομίζει πώς θά συζητηθούν, τουλάχιστον, τά παραπάνω προβλήματα δέν 
θά βρει παρά τά όσα είπαν σχετικά ό Σάθας, ό Legrand, ό Πολίτης καί ό 
Λεβίδης (σσ. 58, 64). Οί έκδόσεις τοΰ Κιόρογλου, τοΰ Άσίκ Γκαρίπ καί τοΰ 
Σάχ ’Ισμαήλ, οί όποιες άπαριθμοΰνται μέ έπιμέλεια στήν σ. 51, ΰποσ. 50, 
μαζί μέ ένα άπόσπασμα άπό ένα γνωστό άρθρο τοΰ Inalcik δέν συμπληρώ
νουν καθόλου τό κενό πού παραμένει.
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Θά ήταν ίσως χρήσιμο να ένημερωθεΐ ό άναγνώστης, ώς ένα σημείο 
τουλάχιστον, σχετικά με τα παραπάνω κείμενα πού εντάσσονται σ’ έναν 
άλλο κόσμο. Ό Κιόρογλου, π.χ., ήταν ιστορικό πρόσωπο. Μουσουλμάνος, 
πού κατά τά τελευταία χρόνια τού ΙΣΤ' αιώνα, όταν όλόκληρη ή ’Ανατολή 
κλονιζόταν άπό επαναστάσεις μέ ξεκάθαρα λαϊκό χαρακτήρα (βλ. τό λήμμα 
Köröghlu στήν Encyclopaedia of Islam, 2η έκδοση, γραμμένο άπό τον Bora- 
tav καθώς καί τό λήμμα Djalali, Supplement, γραμμένο άπό τόν Griswold). 
Άγανακτισμένος άπό τήν καταπίεση τής οθωμανικής έξουσίας ξεσηκώθηκε 
γιά να γίνει έπαναστάτης-ληστής, άντίστοιχος μέ τούς δικούς μας κλέφτες. 
Τό έπος του τραγουδήθηκε άπό τουρκόφωνους πληθυσμούς, άκόμα κι έξω 
άπό τά σύνορα τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. 'Ο Σάχ ’Ισμαήλ, ό πέρσης 
μονάρχης πού όρισε τό ίσλαμικό δόγμα τής Shia ώς επίσημη θρησκεία τού 
κράτους του (1502), έντάσσεται έπίσης, άπό τή σκοπιά των πληθυσμών τής 
’Ανατολής, σέ έπαναστατικό κλίμα. Διάπυρος εχθρός των ’Οθωμανών, πριν 
άρχίσει τήν πολεμική άναμέτρηση μαζί τους, οργάνωσε πυκνές άποστολές 
δερβίσηδων πού περιέτρεχαν τήν ’Ανατολή μέ σκοπό να προσυλητίσουν τόν 
λαό καί συνεπώς να τόν στρέψουν εναντίον τού όθωμανού σουλτάνου. ’Επέ
τυχε τό σκοπό του καθώς ό λαός, καί ειδικότερα οι νομάδες τής ’Ανατολής, 
ήταν δυσαρεστημένοι μέ τήν οθωμανική διοίκηση κι έπαναστάτησαν. Είναι 
άπόλυτα φυσικό οί τουρκόφωνοι όρθόδοξοι πληθυσμοί να συμμερίζονταν τή 
γενική δυσαρέσκεια καί να συμμετείχαν, μέ τήν ψυχή τους τουλάχιστον, 
στήν-έπαναστατική άναταραχή. Καί, κατά συνέπεια, να τραγούδησαν, μαζί 
μέ τούς άλλους τουρκόφωνους πληθυσμούς, δηλαδή τούς μουσουλμάνους, 
τούς Άρμένηδες κ.ά., τά έπη πού προέκυψαν άπό τήν τελευταία. Συμπερα
σματικά, τό έρώτημα πού καταγράφεται στή σ. 53, άν δηλαδή τά άσματα 
άποτελοΰσαν ζώσα προφορική παράδοση ή διαδόθηκαν μέσω τών λαϊκών 
έντύπων, θά μπίοροΰσε να πάρει τή λογικοφανή άπάντηση πώς έπειδή άκρι- 
βώς ήταν ζωντανή προφορική παράδοση, πού ίσως έχει τις ρίζες της στον 
ΙΣΤ' αιώνα, τυπώθηκαν έπανειλημμένα κατά τον ΙΘ'.

Τελικά πρέπει να έπισημανθεΐ καί ένα σοβαρό κενό, δηλαδή ή σιωπή 
σχετικά μέ τήν ’Αμερική. Σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα (σ. 68), ώς τό 1860 ή 
Καππαδοκία είχε τραβήξει τό ένδιαφέρον τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας κα
θώς καί τών «εύρωπαίων» γεωγράφων καί περιηγητών, καί, άπό τό έτος αυτό 
καί πέρα, συγκέντρωσε τήν προσοχή τών λογίων τής Κωνσταντινούπολης 
καί του «έθνικοΰ κέντρου» ώστε να θεωρηθεί πια μέρος τοΰ άλύτρωτου Ελ
ληνισμού. Καί οί μισσιονάριοι πού έστελνε τό American Board for Foreign 
Missions; καί τό άμερικάνικο σχολείο τοΰ Ταλάς; Ό πρόεδρος τής United 
Society of Christian Endeavor, όταν στό τέλος τοΰ ΙΘ' αίώνα έπισκέφθηκε 
τήν Καισάρεια, γοητεύθηκε άπό τά άμερικάνικα σπίτια πού βρήκε στήν 
πόλη καί θαύμασε τό έργο τών ιεραποστόλων συμπατριωτών του, οί όποιοι 
δροΰσαν έκεΐ πάνω άπό σαράντα χρόνια (βλ. F. Ε. Clark, Our Journey around 
the World, Hartford Conn. 1894, σ. 547-548).

ΕΛΙΣΑΒΕΤ A. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
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