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ΧΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συμμετέσχε στο πρόγραμμα τής
Έλληνογαλλικής έπιστημονικής συνεργασίας κατά το έτος 1987, μέ τον
καταρτισμό κοινοϋ ερευνητικού προγράμματος μέ τό Laboratoire d’ethno
logie et de sociologie comparative τοϋ Πανεπιστημίου Paris X - Nanterre.
Ή πρώτη επιστημονική έπαφή μεταξύ τόΰ Κέντρου Μικρασιατικών
Σπουδών καί τοϋ Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative
πραγματοποιήθηκε τό 1984 μέ τή συμμετοχή τοϋ Διευθυντή τοϋ Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών σέ έπιστημονικό σεμινάριο τοϋ Laboratoire (βλ.
Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. V (1984- 1985), σ. 579). Ή νέα συνεργασία τέθηκε σέ
συστηματική βάση μέ τόν καταρτισμό τοϋ κοινοϋ προγράμματος «’Αν
θρωπολογία τών σύγχρονων κοινωνιών τής Βυζαντινο-Οθωμανικής Επο
χής», ή πραγματοποίηση τοϋ πρώτου σταδίου τοϋ όποιου κάλυψε τό έτος
1987.
Εκτός άπό . ,. ινταλλαγή δημοσιευμάτων καί έπιστημονικών πληρο
φοριών, ή συνεργασία μας περιέλαβε καί τήν πραγματοποίηση τεσσάρων
έπιστημονικών αποστολών, δύο άπό κάθε πλευρά. Τόν Αύγουστο τοϋ 1987
έπισκέφθηκε τό Παρίσι ή έρευνήτρια τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών Εύαγγελία Μπαλτά. Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1987 έπισκέφθηκαν τήν
’Αθήνα καί εργάστηκαν στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ή έρευνήτρια τοϋ Laboratoire d’ethnologie Μαρία Κουρούκλη καί ή βιβλιοθηκονόμος-documentaliste Marie - Dominique Mouton. Στή σελίδα 427 δη
μοσιεύεται ή έκθεση πού συνέταξαν σέ σχέση μέ τήν έργασία τους στό
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Τέλος, άπό 9 έως 17 Ίανουαρίου 1988 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στό
Παρίσι τοϋ Διευθυντή τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Ή αποστολή τής έρευνήτριας Ευαγγελίας Μπαλτά στό Παρίσι πραγμα
τοποιήθηκε άπό 24 Αύγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 1987. Ή άποστολή
αύτή άποσκοποΰσε:
1) Σέ συνεργασία μέ τό Laboratoire d’ethnologie et de sociologie com
parative τοϋ Πανεπιστημίου Paris X-Nanterre. ’Εκεί ένημερώθηκε γιά τά
δύο άρχεΐα πού είναι κατατεθειμένα στή βιβλιοθήκη τοϋ Laboratoire: τό
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fonds d’ethnographie et de folklore turcs de P.N. Boratav. Πρόκειται για
τή συστηματική καταγραφή τουρκικού ύλικοϋ προφορικής παράδοσης
άπό περιοχές τής Μικράς ’Ασίας. (Λεπτομέρειες σχετικά μέ το περιεχό
μενο καί τήν κατάταξη αύτοΰ του άρχείου βλ. στήν έκθεση των κυριών
Μαρίας Κουρούκλη καί Marie-Dominique Mouton). Άπό τήν άποψη
αυτή είναι μοναδικό υλικό γιά νά συγκριθεϊ μέ τό αρχειακό ύλικό τοϋ
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τό όποιο περιέχει καταγραφές τής
προφορικής παράδοσης άπό τούς ελληνόφωνους καί τουρκόφωνους οικι
σμούς τών χριστιανών ορθοδόξων στή Μ. Άσία. Άπό τή συνεργασία
αυτή προέκυψε ή διαπίστωση ότι ή κοινή μας έρευνα έπιβάλλεται νά έπεκταθεϊ καί στά έντυπα, καθώς πολλοί λαϊκοί μύθοι, κοινοί στούς δυό λα
ούς, τυπώνονταν στά καραμανλίδικα καί κυκλοφορούσαν ως λαϊκές φυλλάδες (Κιόρογλου, Άσίκ Καρίμπ, Σάχ ’Ισμαήλ, Μελίκ Σάχ κλπ.). Ζη
τούμενο είναι νά έξακριβωθεϊ ποιές versions τυπώνονταν, δηλαδή οί «έλληνικές» ή οί «τουρκικές», ποιές ήταν οί πιό διαδεδομένες, τί κοινά στοι
χεία είχαν κλπ.
2) 'Η αποστολή τής Εύαγγελίας Μπαλτά στό Παρίσι άποσκοποϋσε
έπίσης στον εντοπισμό άβιβλιογράφητων καραμανλίδικων εκδόσεων στις
βιβλιοθήκες τού Παρισιού (Bibliothèque Nationale καί κυρίως Bibli
othèque de l’École de Langues Orientales), καθώς έπίσης καί στον έντοπισμό φύλλων ή σωμάτων καραμανλίδικων έφημερίδων στό πλαίσιο τού
προγράμματος βιβλιογράφησης τού καραμανλίδικου τύπου, πού συνεχίζε
ται σέ μόνιμη βάση στό Κ.Μ.Σ.
Ή έπίσκεψη τού Διευθυντή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στό
Παρίσι περιέλαβε τις εξής έπιστημονικές δραστηριότητες:
Τήν Τρίτη 12 Ίανουαρίου 1988 έπισκέφθηκε τό Laboratoire d’ethnolo
gie συνοδευόμενος άπό τήν κυρία Μ. Κουρούκλη. Στό Laboratoire έγινε
λεπτομερής ξενάγηση άπό τή δ. Mouton στή βιβλιοθήκη, στό άρχειακό
ύλικό καί στό πρόγραμμα έπεξεργασίας τού βιβλιογραφικού καί άλλου
ύλικοΰ τεκμηρίωσης πού έχει υιοθετήσει τό Laboratoire στό πλαίσιο τού
εύρύτερου προγράμματος τών εργαστηρίων καί κέντρων τεκμηρίωσης τού
C.N.R.S. ’Επίσης εξετάστηκαν οί έξειδικευμένες συλλογές τής βιβλιοθή
κης σέ σχέση μέ θέματα έθνικής ταϋτότητας καί έθνικισμοΰ. Τέλος εξε
τάστηκαν δείγματα εθνογραφικού υλικού άπό τή συλλογή Boratav, πού
βρίσκεται στό Laboratoire, έν οψει τής προγραμματιζόμενης συγκριτικής
μελέτης τού ύλικοΰ αύτοΰ καί άντίστοιχου έθνογραφικοΰ ύλικοΰ τού Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Μετά τήν έπιστημονική ενημέρωση, ακολούθησε συνάντηση μέ μέλη
τού Laboratoire καί ή επίσημη ύποδοχή άπό τή διεύθυνση, πού παρέθε
σε γεύμα γνωριμίας στό όποιο παρεκάθησαν ό καθηγητής τής άνθρω448
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πολογίας κ. Eric Dampiere, ή διευθύντρια του Laboratoire κυρία Annie
Leboeuf, ό ύπεύθυνος τής πέμπτης ομάδας, πού πραγματοποιεί τή συνερ
γασία μέ τό Κ.Μ.Σ., κ. Altan Gökalp, καί άλλα μέλη τού Laboratoire.
Τήν Τετάρτη 13 Ίανουαρίου, ώρα 2.30', ό Διευθυντής τού Κ.Μ.Σ.
έδωσε διάλεξη στο Laboratoire d’ethnologie, στήν όποια παρουσιάστηκαν
οί έρευνες, ή θεματική καί τό άρχεϊο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών. Σημειώνεται ιδιαίτερα ή παρουσία ·στή διάλεξη τού έθνολόγου κ.
Boratav, παλαιού φίλου τών ιδρυτών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου
δών Octave καί Μέλπως Merlier, καθώς καί μελών τού διδακτικού
προσωπικού, μεταπτυχιακών φοιτητών καί έρευνητών. Τή διάλεξη άκολούθησε συζήτηση καί έγιναν πολλές έρωτήσεις γιά τή μέθοδο συλλογής
καί τό περιεχόμενο τού εθνογραφικού άρχείου τού Κ.Μ.Σ., καθώς καί γιά
τις προτάσεις μεθοδολογικού άναπροσανατολισμοΰ άπό τή λαογραφία
στήν κοινωνική ιστορία, μέ τις όποιες έκλεισε ή εισήγηση.
Τήν Πέμπτη 14 Ίανουαρίου έπισκέφθηκε γιά ζητήματα τού Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών τά γραφεία τού Ιδρύματος Λεβέντη στο Παρίσι.
Τήν Παρασκευή 15 Ίανουαρίου παρουσίασε εκτενή εισήγηση στο σε
μινάριο τής κυρίας Ελένης Άντωνιάδου, «Histoire économique et soci
ale de la Grèce médiévale et moderne», στήν École des Hautes Études
en Sciences Sociales. ’Αντικείμενο τής εισήγησης ήταν τά προβλήματα
τής έρευνας τού νεότερου έλληνισμοΰ στον ευρύτερο χώρο τών κοινωνι
κών επιστημών. ’Ακολούθησε μακρά συζήτηση μέ τά μέλη τού σεμιναρί
ου, πολλοί άπό τούς όποιους έδειξαν ένδιαφέρον σχετικά μέ τις δυνατό
τητες έρευνας στο άρχεϊο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Τό άπόγευμα τής ίδιας ήμέρας ό Διευθυντής τού Κ.Μ.Σ. έπισκέφθηκε
τό Institut d’études turques πού εδρεύει στο Πανεπιστήμιο Paris III,
συνοδευόμενος άπό τον κ. Altan Gökalp. Στο Institut des études turques
συνάντησε τον διευθυντή καθηγητή Bazin, τον κ. Paul Dumont, γραμμα
τέα τής σύνταξης τού περιοδικού Turcica, μέ τον όποιο συμφωνήθηκε νά
άρχίσει πρόγραμμα ανταλλαγών του Turcica μέ τό Δελτίο τού Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, τον ερευνητή Nedim Gürsel κ.ά. Στή βιβλι
οθήκη τού Ινστιτούτου έπισημάνθηκε ή ύπαρξη μιας μεγάλης καί ενδι
αφέρουσας σειράς περιηγητικών βιβλίων γιά τή Μικρά ’Ασία καί τήν
’Οθωμανική αύτοκρατορία, πού έλπίζεται σέ προσεχή επίσκεψη στο Πα
ρίσι νά γίνει άντικείμενο διεξοδικότερης μελέτης καί βιβλιογράφησης.
Κατά τίς συζητήσεις τού Διευθυντή τού Κ.Μ.Σ. μέ τούς συναδέλφους
στο Παρίσι προέκυψαν τά έξής ώς προς τίς προοπτικές περαιτέρω συνερ
γασίας. Πρώτον, ύπάρχει ένδιαφέρον γιά συγκριτική μελέτη εθνογραφι
κού ύλικοΰ άπό τό άρχεϊο Boratav καί τό άρχεϊο τού Κέντρου Μικρασι
ατικών Σπουδών, μέ στόχο τή δημοσίευση σχετικών μελετών στο Δελτίο
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τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Δεύτερο, διαπιστώθηκε ή διάθεση
συστηματικότερης συνεργασίας μελών τοϋ Laboratoire μέ τό Δελτίο τοϋ
Κ.Μ.Σ., γεγονός πού κατοπτρίζει τήν έπιστημονική έγκυρότητα τοϋ επι
στημονικού περιοδικού τοϋ ιδρύματος μας. Συγχρόνως τό ενδιαφέρον
αυτό μπορεί νά έχει ώς άποτέλεσμα τόν έμπλουτισμό τής ύλης τοϋ Δελ
τίου κ ί τήν ένεργότερη παρέμβασή μας στον διεθνή επιστημονικό διάλο
γο. Τ^ίτο, συζητήθηκε ή δυνατότητα κοινής επιστημονικής έκδοσης μέ
γενικό αντικείμενο θέματα έθνικής ταυτότητας, εθνικών κινημάτων κλπ.
Ή τελευταία αυτή προοπτική συνεργασίας έλπίζεται ότι θά τύχει περαι
τέρω επεξεργασίας κατά τό νέο στάδιο τοϋ κοινοϋ προγράμματος τό έτος
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