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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Catherine Jolivet-Lévy, La Cappadoce. Memoire de Byzance, Éditions du
CNRS, Παρίσι 1997, 126 σσ., 30 έγχρωμες καί 50 άσπρόμαυρες

φωτογραφίες, 10 σχεδιαγράμματα καί χάρτες.
Το τελευταίο βιβλίο τής Catherine Jolivet-Lévy προτείνει μια σύνθεση
των γνώσεων γύρω άπο τα χριστιανικά μνημεία τής Καππαδοκίας, δη
λώνοντας το συνεχώς αύξανόμενο ενδιαφέρον για το υλικό αύτό καί τη
σπουδαιότητά του για τις βυζαντινές μελέτες. Παρουσιασμένο για
πρώτη φορά στα τέλη του 19ου καί στις αρχές του 20οΰ αιώνα1, 2το
34
έξαιρετικά πλούσιο άρχαιολογικο υλικό τής Καππαδοκίας μάς παρέχει
πληροφορίες κυρίως σχετικά μέ τις θρησκευτικές έγκαταστάσεις (ναοί,
μονές, σκήτες)", τους τύπους καί την έξέλιξη του μοναστικού τρόπου
ζωής'1, καθώς έπίσης καί σχετικά μέ το άμυντικό σύστημα', τις γέφυ

1. Α. Μ. Λεβίδης, Ai εν μονολίθοις μοναί της Καππαδοκίας καί Λνκαονίας,
Κωνσταντινούπολη 1899’ Η. Rott, Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien,
Kappadokien und Lykien, Λειψία 1908.
2. Οί θρησκευτικές εγκαταστάσεις είναι, μέχρι σήμερα, οί καλύτερα μελετημέ
νες: βλ. G. de Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce. Une nouvelle province de l’art
byzantin, Παρίσι 1925-1942’ Ν. καί Μ. Thierry, Nouvelles églises rupestres de Cappadoce.
Région du Hasan Dagl, Παρίσι 1963' M. Restie, Byzantine Wall-Painting in Asia Minor, Γκρίνουιτς 1967 ’ N. Thierry, Haut Moyen Age en Cappadoce. Les églises de la région de Çavuçin, I,
Παρίσι 1983, II, Παρίσι 1994' A. Wharton Epstein, Tokali kilise: Tenth-century
Metropolitan Art in Byzantine Cappadocia, Ούάσιγκτον 1986' C. Jolivet-Lévy, Les églises
byzantines de Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords, Παρίσι
1991. Στα παραπάνω βιβλία μπορεί να προστεθεί ένας έκτενής κατάλογος άρθρων
πού άφοροϋν κυρίως νέες άνακαλύψεις.
3. L. Rodley, Cave Monasteries ofByzantine Cappadocia, Καίμπριτζ 1985.
4. F. Hild - M. Restle, Tabula Imperii Byzantini, 2: Kappadokien (Charsianon, Sebasteia und
Lykandos), Βιέννη 1981, σσ. 128-132 καί Ευρετήριο.
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ρες καί τούς δρόμους έπικοινωνίας’ τής περιοχής κατά τή βυζαντινή
εποχή.
Έ C. J.-L. διδάσκει 'Ιστορία βυζαντινής τέχνης στο Πανεπιστήμιο
Paris I (Panthéon-Sorbonne) καί είναι ειδικευμένη στην Καππαδοκία,
δπου πραγματοποιεί ερευνητικές άποστολές έδώ καί είκοσι πέντε περί
που χρόνια. ’Έχει στο ενεργητικό της -έκτος άπό την έκδοση του προαναφερθέντος βιβλίου πάνω στο είκονογραφικό πρόγραμμα τού ίεροΰ
των καππαδοκικών έκκλησιών (βλ. υποσημείωση 2)- πλήθος συμμε
τοχών σέ συνέδρια, δπως καί πλήθος δημοσιεύσεων σχετικών μέ τή
βυζαντινή ζωγραφική στην Ελλάδα άλλα κυρίως στήν Καππαδοκία,
υπό μορφή συνθετικών παρουσιάσεων μιας συγκεκριμένης εποχής ή
ενός είκονογραφικοΰ θέματος, ή άκόμα υπό μορφή μονογραφιών για τά
μνημεία πού άνακαλύπτονται κάθε χρόνο. Το βιβλίο πού παρουσιάζε
ται έδώ μπορεί να καλύψει το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου κοινού άλλα
καί του πιο ειδικού αναγνώστη ή έρευνητή, πού βρίσκει συγκεντρωμέ
νο το σύνολο τών πληροφοριών γύρω άπό τή χριστιανική Καππαδοκία
άπό τις άρχές τού αιώνα, συμπληρωμένων άπό τις πιο πρόσφατες άνακαλύψεις καί μελέτες τών τελευταίων ετών, ορισμένες άπό τις όποιες
είναι άκόμα σέ εξέλιξη ή ύπό δημοσίευση. Πρόκειται για μια έκδοση
μικρού σχήματος, εύχρηστη, έμπλουτισμένη μέ έπεξηγηματικά σχε
διαγράμματα καί άρκετές εικόνες (θά έπιθυμούσαμε ό άριθμός τών
έγχρωμων φωτογραφιών να ήταν μεγαλύτερος καί, σέ κάποιες περι
πτώσεις, ή ποιότητα τής εκτύπωσής τους υψηλότερη). Ό μικρός όγκος
τού βιβλίου είναι άντιστρόφως άνάλογος τού έξαιρετικά καλογραμμέ
νου κειμένου, πού παρουσιάζεται συνοπτικό καί συνθετικό, άλλά ταυ
τόχρονα καθαρά έπιστημονικό.
Τό περιεχόμενο τού βιβλίου οργανώνεται σέ εννέα συνολικά κεφάλαια
πού καλύπτουν χρονολογικά τήν καλλιτεχνική δραστηριότητα τής Καπ
παδοκίας, ξεκινώντας άπό τήν πρώτο βυζαντινή έποχή καί καταλήγοντας
στούς πρώτους αιώνες τής τουρκικής κυριαρχίας. Στό τέλος παρατίθενται
ένα Ευρετήριο δρων -χρήσιμο κυρίως για τούς μή έλληνόφωνους άναγνώστες- καί μια άρκετά έκτενής βιβλιογραφία, ένημερωμένη μέχρι καί
τό 1996, ή οποία άκολουθεΐ τή θεματική οργάνωση τών κεφαλαίων.5
5. F. Hild, Das byzantinische Strassensystem in Kappadokien, Βιέννη 1977.
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Στο πρώτο κατά σειρά κεφάλαιο, πού έπέχει θέση εισαγωγής στο
θέμα τής χριστιανικής πολιτιστικής κληρονομιάς τής Καππαδοκίας, ή
C. J.-L. άσχολεΐται μέ τον γεωμορφολογικό σχηματισμό αύτοΰ του μο
ναδικού στον κόσμο τοπίου, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μια ιστορική
άναδρομή για την περιοχή. 'Η Καππαδοκία φιλοξένησε διαδοχικά άπό
την ’Αρχαιότητα πλήθος πολιτισμών, οφείλει όμως τη φήμη της κυ
ρίως στις περισσότερες άπο εξακόσιες βυζαντινές έκκλησίες και στα
μοναστήρια, πού εκτείνονται χρονικά άπο την παλαιοχριστιανική
εποχή μέχρι και τον 13ο αιώνα. Έκτος άπο τούς χώρους θρησκευτικής
λατρείας -στήν πλειοψηφία τους λαξευμένοι στον βράχο και ένίοτε
άβέβαιης χρονολόγησης- ή παρουσία τού άνθρώπου στήν περιοχή είναι
έμφανής μέσα άπο τις πολυάριθμες εγκαταστάσεις κατοικίας, άποθήκευσης, ύδρευσης καί άγροτικής εκμετάλλευσης, καταρρίπτοντας έτσι
τή λανθασμένη εικόνα μιας άκατοίκητης καί άπομονωμένης επαρχίας,
δπως συχνά παρουσιάζεται.
Ή θρησκευτική ζωή καί τα μνημεία κατά τήν πρώτο βυζαντινή
έποχή άποτελούν το θέμα τού δεύτερου κεφαλαίου. Οί γραπτές πηγές
κάνουν λόγο για έκχριστιανισμύ τής περιοχής άπο τον 4ο ήδη αιώνα,
έποχή κατά τήν οποία ή Καισάρεια γνωρίζει σημαντική πνευματική
άνθηση χάρη στούς Καππαδόκες ιεράρχες Βασίλειο Καισαρείας, Γρηγόριο Νύσσης καί Γρηγόριο Ναζιανζηνό. Τα σωζόμενα μνημεία τού
5ου-6ου αιώνα, όπως το εντυπωσιακό μοναστηριακό σύμπλεγμα τού
Ozkonak καί ή παλαιοχριστιανική βασιλική -προσκύνημα του ’Ιωάννη
τού Βαπτιστή- στό Çavu§in, μαρτυρούν μια τοπική καλλιτεχνική πα
ράδοση καθώς καί τις σχέσεις τής περιοχής μέ τή Συρία καί τήν Πα
λαιστίνη". Στή συνέχεια εξετάζονται οί έκκλησίες τής κοιλάδας τού
Zelve, στις όποιες συνδυάζεται διακόσμηση άνεικονικών τάσεων μέ
άνεπτυγμένη λατρεία τού σταυρού, ενώ στή διακόσμηση μιας άλλης
ομάδας εκκλησιών, δπως είναι ό "Αγιος Στέφανος τής Μονής τού

6. Άς μας έπιτραπεΐ να σημειώσουμε δύο λάθη, προφανώς έκ παραδρομής, σέ
λεζάντες φωτογραφιών: στή σ. 23 δεν πρόκειται για τον βόρειο άλλα για τον νότιο
τοίχο τοϋ κεντρικού κλιτούς τής εκκλησίας του 'Αγίου ’Ιωάννη τοϋ Βαπτιστή, ενώ
στή σ. 25 είκονίζεται ή βορειοδυτική καί οχι ή νοτιοδυτική γωνία τοϋ κλιτούς τής
εκκλησίας No 2 τοϋ Zelve.
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’Αρχαγγέλου κοντά στο Cernii, το παρεκκλήσι των 'Αγίων ’Ιωακείμ καί
’Άννας καί εκείνο του στυλίτη Νικήτα στο Klzll Çukur, συνυπάρχει ή
λατρεία του σταυρού μέ αύτή των εικόνων (μορφές αγίων καί δογμα
τικές ή άφιερωματικές παραστάσεις).
Το τρίτο κεφάλαιο άναφέρεται στις οικονομικές, κοινωνικές καί δημογραφικές μεταβολές στην Καππαδοκία άπό τον 7ο μέχρι τον 9ο
αιώνα, λόγω των καταστροφικών άραβικών έπιδρομών. Ή ύπαρξη
υπόγειων καταφυγίων καί φρουρίων, όπου κατέφευγε ό ντόπιος πληθυ
σμός σέ περίπτωση κινδύνου, άντικατοπτρίζει τό κλίμα άνασφάλειας
που επικρατούσε, στο όποιο οφείλεται άλλωστε καί ή αισθητή μείωση
τής θρησκευτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Στη συνέχεια έξετάζεται τό πρόβλημα τής διακόσμησης των έκκλησιών κατά την περίοδο
τής Είκονομαχίας, οπού παρατηρεΐται συνύπαρξη των δύο άντικρουόμενων τάσεων: μικρός άριθμός έκκλησιών (τών οποίων ή χρονολόγηση
παραμένει άβέβαιη) κοσμείται μέ άνεικονικό διάκοσμο, ένώ κάποια
ζωγραφικά σύνολα του πρώτου μισού του 9ου αιώνα (όπως αυτά τών
έκκλησιών Agaç alti kilise καί Açikel aga kilisesi στην περιοχή του Hasan
Dagl) παρουσιάζουν παραστατικό χαρακτήρα, άγνοώντας τις άνεικονικές τάσεις τής εποχής τους.
Στό έπόμενο κεφάλαιο, τό τέταρτο κατά σειρά, εξετάζεται ή σημα
ντική για τη Βυζαντινή Αύτοκρατορία περίοδος τής Μακεδονικής
’Αναγέννησης (867-1056), πού αντιπροσωπεύει μια θρησκευτική καί
καλλιτεχνική άνθηση για τήν Καππαδοκία επίσης. Οί «άρχαϊκές»
(σύμφωνα μέ τόν όρο τού G. de Jerphanion) εκκλησίες τού α' μισού τού
10ου αιώνα άποτελοΰν μια ιδιαίτερη ομάδα, καθώς παρουσιάζουν
εντονες ομοιότητες μεταξύ τους, τόσο στην άρχιτεκτονική όσο καί
στον ζωγραφικό διάκοσμο, έκφράζοντας τις κυρίαρχες είκονοφιλικές
τάσεις τής έποχής μέσω τών εκτενών άφηγηματικών κύκλων τής ζωής
τού Χριστού, τής παράστασης τού έ'νθρονου Σωτήρα στην αψίδα καί
ενός μεγάλου αριθμού μορφών αγίων. ’Εξετάζονται έτσι άναλυτικότερα
τα χαρακτηριστικά ζωγραφικά προγράμματα τής πρώτης φάσης τού
Tokall kilise στό Göreme (Κόραμα), τών Αγίων ’Αποστόλων στη Σινασό, τού 'Αγίου ’Ιωάννη στό Güllü dere καί τού Haçll kilise στην κοιλάδα
τού Klzll Çukur. 'Η C. J.-L. θέτει υπό άμφισβήτηση τόν συμβατικό -κα-
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0[.ερωμένο άπό τις άρχές του αιώνα- δρο «άρχαϊκή» καππαδοκική ζω
γραφική, τονίζοντας την ιδιαίτερη σημασία αύτοΰ του ύλικοΰ πού, χά
ρη στο γεγονός δτι σώζεται μέχρι σήμερα, προσφέρει πολύτιμες πλη
ροφορίες για τη βυζαντινή τέχνη του 9ου και του 10ου αιώνα, εποχή
άπο τήν οποία έχει χαθεί ή πλειοψηφία των βυζαντινών μνημείων ή
τής ζωγραφικής πού τα διακοσμούσε.
Το πέμπτο κεφάλαιο άφιερώνεται στην επιφανή καππαδοκική οικο
γένεια των Φωκάδων, μέ τήν οποία σχετίζονται ή κατασκευή και ή
αγιογράφηση δύο άπο τις σημαντικότερες εκκλησίες των μέσων του
10ου αιώνα στην περιοχή. Ό ζωγραφικός διάκοσμος τής εκκλησίας
τού Νικηφόρου Φωκά (Μεγάλος Περιστερώνας στο Çavu§in) ολοκλη
ρώθηκε πιθανόν τό 964 ή 965, προς τιμήν των επιτυχημένων πολε
μικών επιχειρήσεων τού αύτοκράτορα Νικηφόρου και τού άδελφού του
Λέοντα κατά τών ’Αράβων. ’Επίσης τήν ’ίδια εποχή, ένδεχομένως μέ
πρωτοβουλία τών Φωκάδων, τό Tokali kilise στό Göreme έπεκτάθηκε,
άποκτώντας μοναδικές για τήν περιοχή διαστάσεις, ένώ καλύφθηκε μέ
πλούσιο και εξαιρετικής ποιότητας ζωγραφικό διάκοσμο, 6 όποιος χα
ρακτηρίζεται άπό τη χρήση άληθινοΰ χρυσού, άργύρου και λάπις λάζουλι.
Τό έπόμενο κεφάλαιο άφιερώνεται στή συνύπαρξη διαφορετικών
μορφών μοναχισμού στην Καππαδοκία, πού άντιστοιχοΰν σε περισσό
τερο ή λιγότερο οργανωμένες μοναστικές κοινότητες. Ώς παράδειγμα
κοινοβιακοΰ μοναχισμού παρουσιάζεται ή έλάχιστα μελετημένη μέχρι
σήμερα Μονή τού ’Αρχαγγέλου κοντά στό Cernii, ένώ μαρτυρία για τόν
άσκητικό τρόπο ζωής άποτελεΐ ή έπιγραφή τού ((στυλίτη» Νικήτα στό
Kizil Çukur, καθώς καί τό λαξευτό κελί στόν πέτρινο κώνο τού 'Αγίου
Συμεών στό Zelve. Κατά τόν 10ο καί κυρίως τόν 11ο αιώνα παρατηρεΐται μια άνάπτυξη τού μοναχισμού στήν περιοχή, δπως μαρτυρείται
άπό τις εκκλησίες 'Αγία Βαρβάρα (1006 ή 1021) καί Karaba§ kilise
(1060-1061) στό Soganli, καθώς καί άπό τα μοναστηριακά συγκροτή
ματα τού Hallaç Manastir κοντά στό Ortahisar καί τού Eski Gümü§ κοντά
στή Νίγδη. Ή σπουδαιότητα τών καππαδοκικών μοναστικών εγκατα
στάσεων έγκειται στό οτι προσφέρουν μιά άντιπροσωπευτική καί πο
λύτιμη μαρτυρία γιά τόν μοναχισμό κατά τούς βυζαντινούς χρόνους,
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χάρη στη διατήρησή τους μέχρι σήμερα, λαξευμένα καθώς είναι στον
βράχο, τη στιγμή πού τα άντίστοιχα σέ άλλες βυζαντινές έπαρχίες
έχουν καταστραφεί.
Ή πυκνότερη συγκέντρωση μοναστηριακών εγκαταστάσεων στην
Καππαδοκία παρατηρεΐται στο Göreme, κέντρο πού άναπτύχθηκε κατά
τον 10ο κα'ι κυρίως τον 11ο αιώνα καί στή μελέτη του όποιου άφιερώνεται το έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου. Δύο συμπλέγματα ξεχωρίζουν
γιά την υψηλή ποιότητά τους: του Karanlik kilise (Σκοτεινή εκκλησία)
καί του Çarikli kilise (εκκλησία των Σανδάλων). ’Ανήκουν στην ομάδα
των τριών εκκλησιών «με κολόνες» τών μέσων του 11ου αιώνα, τών
οποίων ή άρχιτεκτονική καί ό ζωγραφικός διάκοσμος άκολουθούν σε
σημαντικό βαθμό τα κωνσταντινουπολίτικα καλλιτεχνικά πρότυπα τής
εποχής. ’Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τούς χορηγούς του Çarikli kilise,
γιά τούς όποιους ή C. J.-L. προτείνει μια νέα υπόθεση, άναγνωρίζοντας
τρία μέλη τής βυζαντινής οικογένειας τών Μελισσηνών καί σχετίζοντάς τους μέ την άπόκτηση τμήματος του Τιμίου Ξύλου πού φυλασσό
ταν ίσως στή μονή, ή λατρευτική προσκύνηση του όποιου εκφράζεται
πολυποίκιλα άπό τό είκονογραφικό πρόγραμμα. Παρουσιάζεται επίσης
ή ομάδα τού Yilanli kilise (μέσα 11ου μέ 12ο αιώνα), μέ έκκλησίες τα
πεινότερης διακόσμησης, οί όποιες παρέχουν πληροφορίες για την
οικονομική καί καλλιτεχνική ένδεια τών πρώτων δεκαετιών πού άκολούθησαν τήν κατάκτηση τής Καππαδοκίας άπό τούς Τούρκους.
Ή θρησκευτική καί καλλιτεχνική δραστηριότητα τών χριστιανών
άπό τα τέλη του 11ου αιώνα καί έξής, κάτω άπό τον έλεγχο πλέον τών
Σελτζούκων Τούρκων, έξετάζεται στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου.
Ή ήττα στο Ματζικέρτ (1071) καί ή οριστική πτώση τής Καισάρειας
(1082) συνοδεύτηκαν άπό καταστροφές, εγκατάλειψη ορισμένων μοναστηριών καί σχετική δημογραφική έρήμωση τής Καππαδοκίας. Άπό
τον 13ο αιώνα ήρεμία καί άσφάλεια φαίνεται να επικρατούν καί πάλι
στην περιοχή, μέ άποτέλεσμα μια ορισμένη οίκονομικοκαλλιτεχνική
άνάπτυξη καί τήν κατασκευή καινούργιων χριστιανικών έκκλησιών,
7. Σχετικά μέ το ίδιο θέμα βλ. επίσης N. Thierry, «La détérioration des sites et
monuments de Cappadoce», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 7 (1988-

1989), σσ. 335-354.
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δπως αύτές του Tatlann, του Yüksekli, το Kar§l kilise (1212) στο
Gül§ehir, οί Σαράντα Μάρτυρες τής Σεβάστειας (1216-1217) στο
falline fendi, δ "Αγιος Γεώργιος (Kirk dam alti kilisesi) και το Bezirana
kilisesi στο Περίστρεμμα, στην περιοχή του Hasan Dagl. Παρά τήν

ύπαρξη σημαντικού ελληνοχριστιανικού πληθυσμού στην περιοχή κατά
τούς έπόμενους αιώνες, ή κατασκευή καί ή ,διακόσμηση λαξευτών
έκκλησιών φαίνεται να παύουν άπδ τα τέλη τού 13ου αιώνα καί έπειτα.
Μια ύστατη οικονομική καί πολιτιστική άνθηση τού ελληνικού στοι
χείου παρατηρεΐται ξανά κατά τον 19ο καί στις άρχές τού 20ού αιώνα,
για νά διακοπεί άπότομα καί οριστικά στή δεκαετία τού 1920, έχοντας
άφήσει πλούσια δείγματα δχι μόνο θρησκευτικής άλλα καί κοσμικής
άρχιτεκτονικής καί διακόσμησης.
"Ενα τελευταίο κεφάλαιο είναι άφιερωμένο στους κινδύνους πού δια
τρέχουν τά μνημεία τής Καππαδοκίας καί στήν άνάγκη προστασίας
τους, λόγω τής εξαιρετικής σημασίας τους για τή μελέτη τού βυζαντι
νού πολιτισμού. Παρά το γεγονός δτι ή κοιλάδα τού Göreme εχει συμπεριληφθεΐ άπδ τήν Unesco μεταξύ τών μνημείων τής παγκόσμιας
πολιτιστικής κληρονομιάς, οί βυζαντινές εκκλησίες τής Καππαδοκίας
άπειλοΰνται σοβαρά, δπως επισημαίνει ή C. J.-L., δχι μόνο άπδ τή φυ
σική φθορά, ή οποία οφείλεται στις ιδιαίτερες κλιματολογικές καί γεωμορφολογικές συνθήκες, άλλα κυρίως άπδ τήν -συχνά συνειδητήκαταστροφική άνθρώπινη έπέμβασηλ Παρατηρούνται έτσι επανειλημ
μένες κλοπές τών τοιχογραφιών καί βανδαλισμοί, πού πολλαπλασιάζονται άπδ τή μιά χρονιά στήν άλλη, καί άλλοίωση τής ιδιαίτερης φυσιο
γνωμίας τού καππαδοκικου τοπίου καί τής καθημερινής ζωής τών κα
τοίκων, πού θυσιάζονται στδν βωμδ τού άνεξέλεγκτα αύξανόμενου
τουρισμού τών τελευταίων χρόνοον, ένώ δσα άπδ τά ελληνικά σπίτια
τού προηγούμενου αιώνα δέν έχουν άγοραστεΐ καί άναστηλωθεΐ -κυ
ρίως άπδ ξένους- άφήνονται νά έρειπωθοΰν... Στδν ήδη μεγάλο -αν καί
δχι έξαντλητικδ- κατάλογο καταστροφών ή άνεπαρκών μέτρων προ
στασίας πού άναφέρει ή συγγραφέας, παραθέτοντας ταυτόχρονα καί
κάποιες εύγλωττες φωτογραφίες, θά θέλαμε νά συμπληρώσουμε -δυ
σάρεστη συμβολή- τά προσφάτως οργανωμένα καί εύρείας έκτασης
μέτρα συντήρησης τών μνημείων πού ξεκίνησαν τδ καλοκαίρι τού
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1997, των οποίων τα πρώτα άποτελέσματα είχαμε την εύκαιρία να
διαπιστώσουμε κατά τή διάρκεια προηγούμενης επίσκεψής μας στην
περιοχή, τον ’Απρίλιο του 1998. ’Έτσι, άρχιτεκτονικά ή γλυπτικά
στοιχεία από τσιμέντο προστίθενται αύθαίρετα στη θέση εκείνων πού
έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με το προσωπικό γούστο τού συντηρητή
ή τού απλού έργολάβου πού έ'χει άναλάβει την άναστήλωση, ένώ άπουσιάζει κάποια ικανοποιητική άρχαιολογική ή άλλη επιστημονική μέρι
μνα (Μονή τού ’Αρχαγγέλου στο Cernii, σύμπλεγμα τού Ozkonak κοντά
στο Avanos, εκκλησία των Σαράντα Μαρτύρων τής Σεβάστειας στο
§ahinefendi, παρεκκλήσι των 'Αγίων ’Ιωακείμ καί ’Άννας στο Kizil
Çukur). Στην κοιλάδα τού Göreme, πέτρινοι κώνοι έχουν χτιστεί έξωτερικά γιά να άποφευχθεί ή διάβρωσή τους (El Nazar, Elmall καί
Karanlik kilise), προσόψεις μέ άνάγλυφη διακόσμηση τού 11ου αιώνα
είναι πλέον καλυμμένες μέ τσιμέντο (Αγία Βαρβάρα), ένώ τεράστιες
σκάλες άνοίγονται δίπλα άκριβώς στα μνημεία, γιά νά διευκολυνθεί ή
πρόσβαση στα πλήθη τών τουριστών πού κατακλύζουν τον χώρο
(Elmali kilise). Οί έπεμβάσεις αύτές είναι έμφανώς μη άναστρέψιμες
καί προβληματίζουν, ένώ ή προχειρότητα καί ή κακή ποιότητα τών
εργασιών γίνονται εμφανείς ελάχιστους μόλις μήνες μετά την άποπεράτωσή τους. Ή πρώτη βροχή στάθηκε άρκετή γιά νά ξεκολλήσουν
ήδη άρκετά τμήματα τής τσιμεντένιας έπίστρωσης, πού προσπαθεί
άνεπιτυχώς νά μιμηθεί το χρώμα καί την ύφη τού βράχου, άποκαλύπτοντας κατά τόπους τις χτισμένες πέτρες καί τα μεταλλικά πλέγμα
τα πού χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον γιά τήν άναστήλωση τών λα
ξευτών μνημείων. Παρ’ όλα αύτά, θά ήταν άδικο νά μην έπισημάνουμε
κάποιες επιτυχημένες καί καλής ποιότητας έργασίες συντήρησης, πού
έπέτρεψαν τήν καλύτερη άξιολόγηση ορισμένων ζωγραφικών προ
γραμμάτων (El Nazar στο Göreme, Kar§l kilise κοντά στο Gül§ehir), ή χά
ρη στις οποίες ήρθαν στο φώς κάποιες άγνωστες μέχρι τότε ιστορημέ
νες εκκλησίες (όπως αύτές στήν περιοχή τού Tatlann).
Tò άρχαιολογικό υλικό τής Καππαδοκίας είναι πολύτιμο γιά τις βυ
ζαντινές σπουδές, λόγω τών ιδιαιτεροτήτων πού παρουσιάζει καί τής
τύχης του νά διατηρείται μέχρι σήμερα. Τό βιβλίο τής C. J.-L., μέ τον
πλούτο καί τήν επιστημονική έγκυρότητα τών πληροφοριών πού παρέ
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χει, άποτελεΐ μια σημαντική συμβολή στή συστηματική καταγραφή
και μελέτη του υλικού αύτοΰ καί, έ'μμεσα, έναν τρόπο διάσωσής του,
σέ μια εποχή κατά τήν οποία άπειλεΐται περισσότερο άπό ποτέ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ

Σπόρου Βρυώνη, Ή παρακμή τον μεσαιωνικού ελληνισμού στή Μι
κρά Άσία και ή διαδικασία του εξισλαμισμοϋ ( 11ος-15ος αιώνας),
μετάφραση Κάτιας Γαλαταριώτου, Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής
Τραπέζης, ’Αθήνα 1996, σσ. 664.
Είκοσι πέντε χρόνια μετά τήν άρχική δημοσίευση του βιβλίου του κα
θηγητή Σπόρου Βρυώνη στήν ’Αμερική (The Decline of Medieval
Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh
through the Fifteenth Century’, University of California Press, 1971), τό Μορ

φωτικό "Ιδρυμα τής ’Εθνικής Τραπέζης προβαίνει στήν κυκλοφορία
του έργου σέ έλληνική γλώσσα, μεταφρασμένο μέ επιτυχία άπό τή
γνωστή βυζαντινολόγο Κάτια Γαλαταριώτου. Τό εγχείρημα να μετα
φραστεί ένα τόσο μεγάλο σέ σημασία καί έκταση βιβλίο, 664 σελίδων,
που περιλαμβάνει εκτός των τοπωνυμίων πολλούς τεχνικούς όρους,
ειδικούς στήν άνθρωπολογία, καθώς καί στούς κλάδους των ίσλαμικών
καί τουρκικών σπουδών, δέν ήταν καθόλου εύχερές. Ή έλληνική έκδο
ση άκολουθεΐ πιστά τό πρωτότυπο (εκτός άπό τις πολυάριθμες υποση
μειώσεις πού παρατίθενται στό τέλος του κειμένου) καί όπως εξηγεί ό
συγγραφέας στον Πρόλογο, θά ήταν άδύνατον να προστεθεί ό τερά
στιος όγκος τών δημοσιευμάτων πού άκολούθησαν. Εντούτοις παραθέ
τει έναν ενδεικτικό συνοπτικό βιβλιογραφικό κατάλογο έργων πού δημοσιεόθηκαν μετά τό 1971.
Ή έρευνα καί ή σύνταξη του βιβλίου πραγματοποιούνται άνάμεσα
στό 1959 καί τό 1967. Τήν έποχή πού ό Βρυώνης ξεκινούσε τή μεγά
λη σύνθεση, οί βυζαντινές σπουδές δέν είχαν άκόμη ιδιαίτερα άναπτυχθει. Τέσσερα μόλις χρόνια πρίν, τό 1955, ό Paul Lemerle έγραφε στό
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