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ΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ-ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ 
(1910-2006)

Στις 2 ’Ιανουάριου 2006 έφυγε από τή ζωή σέ βαθύ 
γήρας ή συνεργάτις του Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών Σοφία Άναστασιάδη έχοντας κατά τα 
τελευταία χρόνια τής ζωής της αξιωθεί να δει τήν 
έκδοση του βιβλίου της Μνήμες Καππαδοκίας από 
τό Κ.Μ.Σ. (2002) καί να τιμηθεί γι’ αυτό μέ τό 
βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών.

Γεννημένη στή Σμύρνη τό 1910 σέ μια αστική 
οικογένεια διανοουμένων, έδειξε από πολύ νωρίς 
έφεση γιά τή μόρφωση. Ή Μικρασιατική Κατα
στροφή έφερε τήν οικογένεια στή Μυτιλήνη κι 
έπειτα στήν ’Αθήνα, όπου ή Σοφία ολοκλήρωσε τις 

σπουδές της στή Φιλοσοφική Σχολή ’Αθηνών ζώντας έντονα τις πνευμα
τικές τάσεις τού καιρού της σέ φιλική επικοινωνία μέ μεγάλο κύκλο ανθρώ
πων τού πνεύματος, κάτι πού διατηρήθηκε σέ όλη της τή ζωή. Ή φιλική της 
σχέση μέ τό ζεύγος Μερλιέ καί τούς συνεργάτες τού Κ.Μ.Σ. παρέμεινε 
πάντα μιά πολύτιμη μνήμη γιά τή Σόφη, όπως ήταν γνωστή τότε. Ή συνερ
γασία μέ τό Κέντρο, πού κράτησε ως τό 1954, άπέφερε πλήθος δελτίων 
προφορικών μαρτυριών σχετικά μέ χωριά τής Καππαδοκίας άπό πληροφο- 
ρητές στή Μακεδονία καί τήν ’Αττική - 1.431 δελτία, άπό τα όποια 1.084 
αφορούν τό χωριό Τελμησός πού άποτέλεσε τό χωριό-όδηγό γιά τήν έρευνά 
της καί τό βιβλίο της.

’Άνθρωπος μέ ιδιαίτερη διαίσθηση καί αγάπη γιά τή γεωγραφία καί τό 
ρόλο της στήν ιστορική εξέλιξη, πρόσφερε πολλά στή “Χαρτογραφική Υπη
ρεσία” τού Κ.Μ.Σ. τήν εποχή πού ή άκριβής θέση, ο αριθμός καί τα ονόματα 
τών καππαδοκικών χωριών ήταν ασαφή ή ακόμα καί άγνωστα. Ή πρωτο
ποριακή αποστολή της σέ επιτόπια έρευνα τό 1952 φώτισε τόν άνερεύνητο 
αυτό χώρο καί ενθουσίασε τή Σοφία τόσο πού γιά ολόκληρη τή ζωή της 
άσχολήθηκε μέ τό θέμα ερευνώντας άκόμη καί σέ προσωπικό επίπεδο. Οί
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συνθήκες τού ταξιδιού αυτού ήταν έξαιρετικά δύσκολες καί πρωτόγονες, 
αλλά ή αγάπη της για το ταξίδι, ώς αφορμή για στοχασμό πάνω σέ Ιστορικά 
καί φιλοσοφικά ζητήματα, το άνέδειξε σέ πηγή περισσότερης αναζήτησης 
περιηγητικής άλλα ταυτόχρονα καί πνευματικής.

Ή λογοτεχνική της ικανότητα καί ή ευαισθησία για τά άνθρώπινα πράγ
ματα πού σχετίζονται με τις ιστορικές διαδρομές σέ συνδυασμό μέ τή 
βιβλιογραφική έρευνα άπέδωσαν δύο άκόμα βιβλία πού στήν εποχή τους 
άπέσπασαν σημαντικές κριτικές, τά Δελφοί χωρίς Απόλλωνα, βιβλίο 
καθαρά φιλοσοφικό, τό 1947, καί Πίνδος, πού τυπιόθηκε άρχικά στή Νέα 
Εστία τό 1941, μέ οριστική έκδοση τό 1955 εικονογραφημένη άπό τον μετέ- 
πειτα σύζυγό της γνωστό ζωγράφο Γ. Μανουσάκη.

«Τά ταξίδια τής δ. Άναστασιάδη μετουσιώθηκαν σέ ένα λογοτεχνικό 
άριστούργημα» έγραφε ό Γρ. Ξενόπουλος. Ή Πίνδος τής Σοφίας Άναστα
σιάδη δέν έπαψε μέχρι καί σήμερα νά διδάσκεται στά σχολεία, κάτι πού τής 
έδωσε ιδιαίτερη εύχαρίστηση, καθώς ύπηρέτησε ώς φιλόλογος σέ γυμνάσια 
τής Ελλάδας άλλά καί στό Παγκύπριο Γυμνάσιο, προσπαθώντας μέ επιτυ
χία νά μεταδώσει τήν άγάπη της για τήν 'Ιστορία καί τό μήνυμα ζωής πού 
τήν διακατείχε : «... τί σημασία έχουν άπό κάποια άπόσταση τά χρώματα 
μιας σημαίας ;».

ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΔΑΚΗ

Ή Σοφία Άναστασιάδη-Μανονσάκη έφιππη.
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