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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Ελένη Καρατζδ, Καππαδοκία, ό τελευταίος ελληνισμός τής περιφέρειας 
Άκσεράι-Γκέλβερι (Καρβάλης), ’Αθήνα: Γνώση, 1985, σ. 394.

Κυκλοφόρησε σε καλαίσθητο τόμο, άπό τήν άλλοτε συνεργάτρια του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Ελένη Καρατζά, μιά μελέτη πού άνα- 
φέρεται σε έξι χωριά τής περιφέρειας Άκσεράι-Γκέλβερι τής Καππαδο
κίας, τό Άκσεράι, τό Γκέλβερι, τά Κενάταλα, τό Σεβρίχισαρ, τό Χαλβάν- 
τερε, καί τό Τσελτέκ. Είναι ένα βιβλίο πού μιλάει γιά ένα άλλο κόσμο, 
μακρινό καί γοητευτικό, οριστικά χαμένο πιά. Μέσα άπ’ αύτό ξεπροβάλ
λουν ένα-ενα διάφορα χωριά τής Καππαδοκίας μέ τό χαρακτηριστικό μυ
στηριώδες γεμάτο βράχους τοπίο τους, μέ λαξευμένα στούς βράχους σπί
τια, στοές, έκκλησίες καί μέ άφθονα ερείπια.

Ένα πλήθος άπό παραδόσεις συνδέονται μ’ αυτά, γιά χριστιανούς πού 
τούρκεψαν, θαυματουργές έκκλησίες πού όποιος επιχειρεί νά τις γκρεμί
σει τιμωρείται μέ θάνατο. Πρόκειται γιά τόπους πανάρχαιους, όπου δια
φορετικοί πολιτισμοί διαδέχονταν ό ένας τόν άλλον, άφήνοντας ό καθένας 
τή σφραγίδα του καί διαμορφώνοντας τή φυσιογνωμία τών κατοίκων τους. 
Στήν καρδιά τής τουρκικής επικράτειας μεμονωμένοι μικροσκοπικοί πυ
ρήνες εξακολουθούν μέχρι τό 1924 νά διατηρούν τήν ελληνικότητα καί 
τή θρησκεία τους, νά αισθάνονται οί κάτοικοί τους Έλληνες περισσό
τερο ίσως κι άπό τούς Έλληνες τής Ελλάδας. Δίνουν άρχαϊα ή παλιά 
χριστιανικά ονόματα στά παιδιά τους, χαράζουν στά υπέρθυρα τών σπι- 
τιών τους χριστιανικές έπιγραφές. Όλος αυτός ό εξαιρετικά ενδιαφέρον 
καί εντελώς άγνωστος -καί όχι μόνο στό εύρύ κοινό- πολιτισμός, πού 
διατηρήθηκε παρά τίς δυσμενέστατες συνθήκες έπί αιώνες όλόκληρους 
σχεδόν άναλλοίωτος, χάθηκε άπό τή μία μέρα στήν άλλη μέ τήν άνταλ- 
λαγή τών πληθυσμών.

Όσοι εύτυχήσαμε νά έργαστοΰμε στό πρόσφατο παρελθόν ως συντά
κτες καί έρευνητές στό Κ.Μ.Σ., πού ίδρυσε καί διεύθυνε ή Μέλπω Μερ- 
λιέ, θυμόμαστε πώς μιλούσε γι’ αυτόν τόν ξερριζωμό: «Έκεϊ κάτω βρί
σκεται μιά χώρα χωρίς έλληνισμό. Έδώ, στήν Ελλάδα, βρίσκεται ό έλ- 
ληνισμός τής Μικρός ’Ασίας χωρίς τήν χώρα του».

Κύρια πηγή γιά τή συγγραφή τού βιβλίου τής Ε. Κ. υπήρξαν τά άρχεια 
προφορικής παράδοσης τού Κ.Μ.Σ·, πού πλουτίστηκαν άπό άφηγήσεις 
Μικρασιατών γιά τήν άναβίωση τών ξεχασμένων πατρίδων τους. Τό βι-

547



ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

βλίο της, πού μάς ενημερώνει γιά τον λαϊκό πολιτισμό τών έξι αυτών 
χωριών στήν καρδιά τής τουρκικής αυτοκρατορίας, χωρίζεται σέ τρία μέ- 
ρη.

Στο πρώτο μέρος περιγράφεται ό γεωγραφικός χώρος, μέσα στόν όποιο 
βρίσκονται τά ελληνικά πολίσματα, καθώς καί ή τοπογραφική περιγραφή 
τών ίδιων πολισμάτων. Επίσης γίνεται ειδική μνεία γιά ορισμένα τούρ
κικα χωριά καί τοποθεσίες όπου βρίσκονταν χριστιανικά μνημεία ή γιά 
τά οποία υπάρχουν παραδόσεις σχετικές μέ τήν κατάληψή τους άπό τούς 
Τούρκους ή γιά τον έξισλαμισμό τών κατοίκων τους.

Τό δεύτερο μέρος πραγματεύεται τήν Ιστορία τών έλληνικών κοινοτή
των, τήν ίδρυση καί τήν άνάπτυξή τους, ίδίως στόν 19ο αίώνα. Ή συγ
γραφέας άναφέρεται στήν κοινοτική καί εκκλησιαστική οργάνωση, στήν 
παιδεία, τήν οικονομία. Μιλάει επίσης γιά τή μετανάστευση, τή δεκαετία 
1914-1924, τήν ’Ανταλλαγή καί τήν εγκατάσταση τών προσφύγων στήν 
Ελλάδα.

Στο τρίτο μέρος υπάρχει περίληψη τού βιβλίου στά γαλλικά καί στά 
άγγλικά (ή περίληψη καί στις δύο γλώσσες άποτελεΐ μάλλον πλεονασμό), 
βιβλιογραφία, κατάλογοι πλη ροφορητών, λέξεων καί τοπωνυμίων, καθώς 
καί πίνακες ονομάτων καί σπανίων λέξεων.

Είναι αισθητή ή έλλειψη ένός λεπτομερειακού χάρτη τής περιοχής 
Άκσεράι-Γκέλβερι. 'Υπάρχει μόνο ένας μικρός χάρτης όλόκληρης τής 
Μ. ’Ασίας, όπου όμως σημειώνεται μόνο τό Άκσεράι καί τό Γκέλβερι. 
Ή παράλειψη αύτή δυσκολεύει πολύ τόν άναγνώστη στό πρώτο μέρος 
τού βιβλίου.

’Επίσης, γιά τόν μή ειδικό άναγνώστη, θά ήταν χρήσιμο νά υπάρχει μιά 
εισαγωγή όπου νά αιτιολογείται ή έπιλογή αυτής ειδικά τής περιοχής γιά 
λαογραφική-έθνογραφική έρευνα καί νά διαγράφονται τά Ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά της σέ σύγκριση μέ τόν υπόλοιπο μικρασιατικό χώρο. Έτσι ό 
άναγνώστης θά μπορούσε νά διακρίνει τί άπό όλα όσα περιγράφονται 
αποτελούν ιδιορρυθμίες τής περιοχής αυτής καί νά κρίνει άν αυτά πού 
συνέβαιναν εκεί είναι Ιδιαίτερα σημαντικά καί μοναδικά φαινόμενα ή άν 
συνηθίζονταν σέ ολόκληρη τή Μικρασία.

Πάντως τό βιβλίο τής Καρατζά άποτελεΐ μιά πολύ χρήσιμη συμβολή 
στήν ιστορία τού μικρασιατικού έλληνισμοΰ. Πρόκειται γιά μιά έκδοση 
Ιστορικά καί βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη, γιά μιά διεξοδική έρευνα πού 
διέπεται άπό έπιστημονική ευσυνειδησία.

ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΑΧ. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
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