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Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, 1921-1923

Τούρκοι ιστορικοί συχνά άναφέρονται στις προσπάθειες του Παπά Εύθύμ 
γιά τήν ίδρυση αυτοκέφαλης Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας στην ’Ανατολή πού 
είχε σάν στόχο οχι μόνο τήν απόσπαση των ελληνορθόδοξων τής Τουρκίας 
άπο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, άλλά άκόμη καί τήν έπισκίαση τοΰ ιδρύμα
τος αύτοϋ1. 'Ωστόσο, μόνο δύο διαδοχικές μελέτες του Γερμανού τουρκολόγου 
Gotthard Jaschke επιχειρούν τήν έπιστημονική ανασκόπηση τοΰ ιδεολογικού 
πλαισίου καί τής πολιτικο-εκκλησιαστικής δραστηριότητας τοΰ τουρκορθόδο- 
ξου κινήματος στή Μ. ’Ασία2. ’Αλλά ούτε καί αύτές οί μελέτες έξετάζουν 
τήν άντίδραση των ορθόδοξων Μικρασιατών στις βολιδοσκοπήσεις των Τούρ
κων έθνικιστών κατά τήν κρίσιμη περίοδο τοΰ ελληνοτουρκικού πολέμου (1919- 
1922) σε σύγκριση μέ τήν ανταπόκριση των Καππαδόκων στις ενέργειες μετα- 
λαμπάδευσης των ελληνικών έθνικών άξιων άπο τά δύο εθνικά κέντρα τοΰ έλ- 
ληνισμοΰ — τήν Κωνσταντινούπολη καί τήν ’Αθήνα. Καί δμως, ή στάση των 
Καππαδόκων στον έντατικό έλληνοτουρκικο άνταγωνισμό γιά τήν επικράτηση 
των άντίστοιχων έθνικιστικών άξιων έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στή συμπερί- 
ληψη τοΰ γηγενή ορθόδοξου πληθυσμού τής κεντρικής Μ. ’Ασίας στήν υπο
χρεωτική άνταλλαγή των πληθυσμών τοΰ 1923, δπως καί στήν τελική πατα
γώδη αποτυχία τοΰ τουρκορθόδοξου κινήματος.

Σήμερα, με τήν έξαφάνιση τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου τής ’Ανατολής, δλες οί 
προϋποθέσεις γιά τήν καθίδρυση μιας Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας έ'χουν έκ-

1. Τ. Ergene, Istikldl Harbinde Türk Ortodokslari (Οί Τουρκορθόδοξοι κατά τή 
διάρκεια τοΰ Πολέμου της ’Ανεξαρτησίας), Istanbul 1951 (μιά μεροληπτική βιογραφική 
μελέτη τοϋ Παπά Εύθύμ). "Οπως τονίζει ό Harry J. Psomiades, «The Ecumenical Pa
triarchate Under the Turkish Republic: The First Ten Years», Balkan Studies, 2 
(1961), σ. 51, είναι πολύ πιθανό 8τι αύτό τό βιβλίο γράφτηκε άπο τόν ίδιο τον Παπά Εύθύμ 
Καραχισαρίδη. Βλ. έπίσης Μ. S. Çahin, Fener Rum Patrikhanesi ve Türkiye (Tò Πα
τριαρχείο τοϋ Φαναριού καί ή Τουρκία), Istanbul 1978, Η. Υ. Ercan, «Fener ve Türk 
Ortodoks Patrikhanesi» (Tò Φανάρι καί τό Τουρκορθόδοξο Πατριαρχείο), Tarih Ara- 
ftirmalari Dergisi, 5 (1967), σ. 411-29.

2. G. Jaschke, «Die Türkisch-Orthodoxe Kirche», Der Islam 39 (1964), σ. 95- 
129 καί 44 (1969), σ. 317-23. Βλ. έπίσης Jacob Xavier, «An Autocephalous Turkish 
Orthodox Church», Eastern Churches Review, 3 (1970/1971), σ. 59-71.
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λείψει. 'Η κατάσταση, όμως, ήταν πολύ διαφορετική στην άρχή τής δεκαετίας 
του 1920, οπότε το ελληνικό στοιχείο βρισκόταν σέ μιά εντυπωσιακή δημο- 
γραφική, οικονομική καί πνευματική άνοδο3. Σκοπός τής εργασίας αυτής είναι 
ή μελέτη τής δράσης του Παπά Εύθύμ, του θιασώτη τής τουρκορθόδοξης ιδέας, 
όπως καί μιά έρευνα γύρω άπο τήν αινιγματική προσωπικότητά του. Παράλ
ληλα, θά εξεταστούν οί ιστορικές προϋποθέσεις γιά τή διαμόρφωση του τουρ- 
κορθόδοξου κινήματος καί οί άντιδράσεις των ορθόδοξων Μικρασιατών στή 
διένεξη Φαναρίου-Εύθύμ κατά τήν κρίσιμη περίοδο 1921-1923. Το ανέκδοτο 
υλικό τής έργασίας προέρχεται κυρίως άπο τά ελληνικά καί βρετανικά άρχεϊα, 
όπως καί τά κείμενα-μαρτυρίες Μικρασιατών πού στεγάζονται στο αρχείο 
του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στήν ’Αθήνα4.

Οί κοινότητες των ορθόδοξων Καππαδόκων

'Η συμβίωση μουσουλμανικών καί χριστιανικών πληθυσμών στήν ένδοχώρα 
τής Μ. ’Ασίας άρχισε αμέσως μετά άπο τή μάχη του Μαντζικέρτ (Malazgirt) 
το 1071 καί ένισχύθηκε με τή μάχη του Μυριοκεφάλου (1176), πού κατέστησε 
τούς Σελτζουκήδες Τούρκους άρχοντες τής Καππαδοκίας. ’Ακολούθησε μιά 
δραματική διαδικασία μεταστροφής τής συνείδησης ολόκληρων μαζών του έλ- 
ληνικοϋ καί εξελληνισμένου χριστιανικού στοιχείου τής Καππαδοκίας στον 
ισλαμισμό πού ολοκληρώθηκε μέσα στον 15ο αιώνα5. Στατιστικές άπογραφής 
έπιβεβαιώνουν ότι τον 16ο αιώνα ό ελληνισμός, ένώ συνέχιζε τήν πανάρχαια 
παρουσία του στήν Καππαδοκία, ζοΰσε απομονωμένος σέ μικρές νησίδες άνά- 
μεσα σέ συμπαγείς τουρκικούς πληθυσμούς6.

3. Richard Clogg, «The Greek Millet in the Ottoman Empire». Ή άνέκδοτη αυτή 
μελέτη διαβάστηκε στό συνέδριο μέ θέμα τά Millet της ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
πού έλαβε χώρα στό πανεπιστήμιο τοϋ Princeton (12-14 ’Ιουνίου 1978). Βλ. επίσης 
Σ. Β. Ζερβουδάκης, «Διανοητική άναγέννησις έν Καισαρεία τής Καππαδοκίας», Ξενο- 
φάνης, 1 (1904), σ. 74-85.

4. Θά ήθελα νά εύχαριστήσω τό προσωπικό τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καί 
κυρίως τύν ιστορικό καί διευθυντή τοϋ ιδρύματος Πασχάλη Κιτρομηλίδη, στούς όποιους 
οφείλω τήν άποκάλυψη τοϋ αρχείου τοϋ Κέντρου. Γιά τίς πολύτιμες συμβουλές της ευχα
ριστώ τή συνάδελφό μου στό Πανεπιστήμιο McGill τοϋ Μοντρεάλ, κυρία Μαρία Τόλη.

5. Γιά τόν έξισλαμισμό τής Μ. ’Ασίας βλ. τό εξαιρετικό έργο, Speros Vryonis Jr., The 
Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from 
the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley, Los Angeles 1971 καί Πασχά- 
λης Μ. Κιτρομηλίδης, «'Ο έξισλαμισμός τής Μικρας ’Ασίας καί οί ιστορικές καταβολές 
τών ελληνοτουρκικών σχέσεων», Μικρασιατικά Χρονικά, 16 (1975), σ. 318-37. Γιά μιά 
διεξοδική μελέτη τών κέντρων τοϋ έλληνοχριστιανικοΰ κόσμου τής Καππαδοκίας όπως καί 
τών γεωγραφικών συνόρων τής περιοχής βλ. Μέλπω Λογοθέτη-Μερλιέ, «Οί 'Ελληνικές 
Κοινότητες στή Σύγχρονη Καππαδοκία», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 1 
(1977), σ. 29-74.

6. Roland J. Jennings, «Urban Population in Anatolia in the Sixteenth Century:
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'Η πληθυσμιακή μειοψηφία σέ σύνδεση μέ τή γεωγραφική άποκοπή άπό τά 
μεγάλα κέντρα τοΰ ελληνισμού συνετέλεσε στη γλωσσική καί πολιτιστική αλ
λοίωση του γηγενή έλληνικοΰ κόσμου τής Καππαδοκίας. ’Έτσι, οί Καππαδό- 
κες έχασαν, σε σεβαστό ποσοστό, τή γλώσσα τους καί τουρκοφώνησαν ή δια
τήρησαν ένα ιδιόμορφο ιδίωμα μέ κυρίαρχα τά τουρκικά στοιχεία7. 'Ο άκρι- 
βής άριθμός των τουρκόφωνων Ελλήνων τής Μ. ’Ασίας δεν μας είναι γνωστός. 
'Ωστόσο, το γεγονός ότι τουρκοφώνησαν δεν χαλάρωσε τήν ελληνορθόδοξη 
συνείδησή τους. ’Αντίθετα, διαφύλαξαν ζηλότυπα όχι μόνο τήν ορθόδοξη λα
τρεία άλλά καί τίς λαϊκές τους παραδόσεις8. Ή ορθόδοξη χριστιανική συνεί
δηση των Καππαδόκων ένισχύθηκε καί άπο τή σύνδεσή τους μέ το έκκλησια- 
στικο-κοινωνικό σύστημα τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου τής Κωνσταντινού
πολης πού άποτελοΰσε το εθνικό κέντρο τοΰ έλληνισμοΰ κατά τή διάρκεια τής 
τουρκοκρατίας.

Μέ τήν έξάπλωση τοΰ ευρωπαϊκού έμπορίου στή βορειοδυτική καί κυρίως 
στήν ένδοχώρα τής Μ. ’Ασίας, ιδιαίτερα μετά τήν υπογραφή τής βαρυσήμαντης 
άγγλο-οθωμανικής έμπορικής συμφωνίας τοΰ 1838, οί Καππαδόκες άνέπτυ- 
ξαν σημαντικές εμπορικές καί παραγωγικές δραστηριότητες. "Ενας μεγάλος 
άριθμός Καππαδόκων μετοίκησε στα παράλια άστικά κέντρα τής αύτοκρατο- 
ρίας, όπως ή Κωνσταντινούπολη, ή Άμισός καί ή Σμύρνη, ενώ άλλοι κινήθηκαν

Study of Kayseri, Karaman, Amasya, Trabzon, and Erzurum», International Journal 
of Middle East Studies, 7 (1976), σ. 21-57. Ό Βρετανός περιηγητής Earl Percy MP, 
πού έπισκέφτηκε τήν Καππαδοκία στά τέλη τοΰ 19ου αιώνα, σημείωσε δτι οί "Ελληνες 
καί ’Αρμένιοι άποτελοϋσαν τό ήμισυ τοΰ πληθυσμού τής Καισάρειας, βλ. Earl Percy MP, 
Highlands of Asiatic Turkey, Λονδίνο 1901, σ. 75. Γιά τίς εντυπώσεις του καί γιά τήν 
άναφορά του στους Καππαδόκες γιατρούς βλ. δ.π., σ. 54-8.

7. Βλ. Παύλος Καρολίδης, Γλωσσάριου συγκριτικόν 'Ελληνοκαππαδοκικών λέξεων ήτοι 
ή εν Καππαδοκία λαλουμένη 'Ελληνική διάλεκτος καί τά εν αύτή σωζόμενα ίχνη τής αρ
χαίας Καππαδοκικής γλώσσης, Σμύρνη 1885, R. Dawkins, Modern Greek in Asia Minor, 
Cambridge 1916, σ. 1-38. Μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή άρκετές γλωσσικές με
λέτες σχετικά με τούς Καππαδόκες έχουν πραγματωθεϊ στήν ’Αθήνα ύπύ τήν αιγίδα τοϋ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Βλ., π.χ., Ν. Π. Άνδριώτης, Το γλωσσικό Ιδίωμα των 
Φαρασών, Άθήναι 1948 καί I. I. Κεσίσογλου, Το γλωσσικό Ιδίωμα τοϋ Ουλαγατς, Άθήναι 
1951. Γιά τή δραστηριότητα τοϋ Κέντρου βλ. Mario Vitti, «Pubblicazioni del 'Centre 
d’Ëtudes d’Asie Mineure’ di Atene», Oriente Moderno, 35 (1955), σ. 39-41 καί τοϋ 
ϊδιου «L’actività del francese Centre d’Études d’Asie Mineure di Atene», Oriente 
Moderno, 41 (1961), σ. 83-4. Άναστ. Λεβίδης, 'Ιστορία τής Καππαδοκίας, τόμ. Α': 
’Εκκλησιαστική 'Ιστορία, Άθήναι 1885.

8. Γιά τή θρησκευτική ζωή καί τίς λαϊκές παραδόσεις τών Καππαδόκων βλ. Δ. Πετρόπου- 
λος καί Ε. Άνδρεάδης, Ή θρησκευτική ζωή στήν περιφέρεια ΆκσεράΙ - Γκελβερί, Άθήναι 
1971, Δ. Λουκόπουλος καί Δ. Πετρόπουλος, Ή λαϊκή λατρεία τών Φαράσων, Άθήναι 
1949, Melpo Merlier, Présentation du Centre d’Études d’Asie Mineure. Recherches 
d’Ethnographie (Communication déposée au bureau du 22e Congrès des Orientalistes 
à Istanbul), Athènes 1951. Γιά τύν αριθμό τών Καππαδόκων βλ. σημείωση 34.
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μέσα στον καππαδοκικύ χώρο δημιουργώντας νέες πόλεις, δπως το Ίντζέσου. 
Στην πραγμάτωση τής τεράστιας προόδου πού σημείωσαν οί Καππαδόκες στο 
δημογραφικύ καί οικονομικό τομέα συνέβαλαν καί τά σχετικά φιλελεύθερα 
μέτρα τής οθωμανικής διοίκησης μετά τίς μεταρρυθμίσεις του 1839 καί 1856.

Στά άστικά κέντρα οί Καππαδόκες μετανάστες ζοΰσαν σέ συμπαγείς ομά
δες με ανεπτυγμένη κοινοτική οργάνωση. Ειδικά, ή κοινότητα των Καππαδό- 
κων στήν Κωνσταντινούπολη χρονολογείτο άπύ την περίοδο τής 'Άλωσης. 
Σύμφωνα μέ ενα στατιστικό έγγραφο πού βρίσκεται στο Μουσείο τοϋ Topkapi, 
το 1477 υπήρχαν 750 οικίες (harte) Καππαδόκων στήν Κωνσταντινούπολη9. 
'Ο Γερμανός περιηγητής Hans Dernschwan, πού έπισκέφτηκε τήν οθωμα
νική πρωτεύουσα καί τή Μ. Άσία άπύ τύ 1553 ώς τύ 1555, άναφέρεται στή 
συνοικία των «Καραμανών» (caramanos) στο Έπταπύργιο (Yedikule)10. 
"Ενας άλλος περιηγητής του 16ου αιώνα, ό Nicholas de Nicolay, μάς πλη
ροφορεί δτι οί Καραμανλήδες (Caramanians) ήταν επιτήδειοι χρυσοχόοι καί 
χειροτέχνες καί δτι είχαν ιδρύσει εύπορες βιοτεχνίες στο Έπταπύργιο11.

Έναν αιώνα περίπου άργότερα, ό άξιόλογος Αρμένιος χρονικογράφος Ere- 
mya Çelebi Kömürcüyan άναφέρει δτι οί Καππαδόκες (Karamanlilar) ζοϋ- 
σαν σέ συμπαγείς ομάδες στήν περιοχή Narlikapi, γύρω άπύ τά τείχη τής 
Κωνσταντινούπολης12. 'Η κυριότερη έκκλησία τους, ό "Αγ. Κωνσταντίνος στά 
'Τψωμάθεια (Samatya), ήταν έπίσης γνωστός καί σαν Άγ. Κωνσταντίνος 
των Καραμανιωτών13. Οί τάφοι των Καππαδόκων τής Κωνσταντινούπολης 
βρίσκονταν κοντά στήν ιστορική Μονή τής Ζωοδόχου Πηγής καί τύ έλληνικύ 
νοσοκομείο τοϋ Βαλουκλή14.

Μέ το μεταναστευτικύ ρεΰμα τοϋ 19ου αιώνα, ό καππαδοκικύς πληθυσμός 
τής Πόλης αυξήθηκε σημαντικά. Πολλοί Καππαδόκες μετακινήθηκαν στις έλ- 
ληνοκατοικούμενες περιοχές τής Πόλης, δπως τύ Φανάρι καί τύ Πέρα (Beyo-

9. Τύ έγγραφο αύτύ φέρει τύν τίτλο «Μητρώον άπογραφής πληθυσμού καί κτηρίων , της 
Κωνσταντινουπόλεως καί δόθηκε στή δημοσιότητα στις 22 ’Οκτωβρίου τοϋ 1965 άπύ τύ 
ήμιεπίσημο τουρκικύ πρακτορείο ειδήσεων «’Ανατολή».

10. Franz Babinger, ed., Hans Dersnchivan’s Tagebuch einer Reise nach Konstan
tinopel und Kleinasien (1553/1555), Munich/Leipzig 1923, σ. 52.

11. Nicholas de Nicolay, The Navigations. .., Anvers 1577, σ. 239.
12. Eremya Çelebi Kömürcüyan, Istanbul Tarihi: XVII asirda Istanbul (Ή Ιστο

ρία της Κωνσταντινούπολης. Ή Κωνσταντινούπολη κατά τύν 17ο αίώνα), μετ. Hrand D. 
Andreasyan, Istanbul 1952, 2. 77 n. 14· Robert Mantran, Istanbul dans le seconde 
moitié du XVIle siècle, Paris 1962, σ. 65.

13. Kömürcüyan, ο.π., σ. 201. Ό Άγ. Κωνσταντίνος, μιά άπύ τίς μεγαλύτερες έκ- 
κλησίες της Πόλης, καταστράφηκε κατά τή διάρκεια των άνθελληνικών διαδηλώσεων στίς 
5/6 Σεπτεμβρίου 1955.

14. Kömürcüyan, δ.π., σ. 28. Βλ. έπίσης Richard Clogg, «Some Karamanlidika In
scriptions from the Monastery of the Zoodokhos Pigi, Balikli, Istanbul», Byzantine 
and Modern Greek Studies, 4 (1978), σ. 55-67.

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
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glu). Οί συχνές έπαφές, εμπορικές, πνευματικές καί άλλες, μέ τούς έλληνόφω- 
νους Κωνσταντινουπολίτες, ένίσχυσαν την αφύπνιση των ελληνικών εθνικών 
άξιών άνάμεσα στους Καππαδόκες. "Ενα όλο καί μεγαλύτερο ποσοστό άπύ τούς 
τουρκόφωνους Καππαδόκες μάθαινε την ελληνική γλώσσα καί τη μεταχειρι
ζόταν στις καθημερινές του συναλλαγές. Είναι ένδεικτικό ότι μετά το 1830 
το Πατριαρχείο δέν άπευθύνει πιά έκκλησιαστικά έ'γγραφα προς την κοινότητα 
τών 'Υψωμαθείων στά τουρκικά15.

Οΐ μετανάστες Καππαδόκες άσχολοϋνταν κυρίως μέ τύ εμπόριο τροφίμων 
καί υφασμάτων. Σύντομα, όμως, ή κοινότητα άνέδειξε άρκετούς μεγαλέμπο- 
ρους, τραπεζίτες καί χονδρέμπορους καπνού, άποδεικνύοντας τύ έπιχειρημα- 
τικύ δαιμόνιο πού διέκρινε τούς Καππαδόκες. Οί γνωστότερες οικογένειες 
ήταν οί Σισμάνογλου, Σινιόσογλου, Πορτοκάλογλου καί Σεφέρογλου. Στην 
Κωνσταντινούπολη έδρασε καί ό κορυφαίος Μικρασιάτης μεγαλοεπιχειρημα- 
τίας Μποδοσάκης Άθανασιάδης, ό όποιος άπύ τύ 1918 ώς τύ 1923 άσχολή- 
θηκε μέ τραπεζικές έπιχειρήσεις καί άγόρασε το ξενοδοχείο «Πέρα Παλάς», 
πού ήταν καί τύ καλύτερο τής πρωτεύουσας16.

Το καππαδοκικύ στοιχείο δέσποζε καί στίς έπιστήμες. ’Αρκετοί άρχίατροι 
τού Παλατιού ήταν καππαδοκικής καταγωγής, όπως οί ’Αλέξανδρος Φερμά- 
νογλου καί Νικόλαος Φερμάνογλου άπό το Μουταλάσκη καί ό Άνανίας Γαβριη- 
λίδης άπύ τά Φλαβιανά, πού ήταν καθηγητής οφθαλμολογίας καί προσωπικός 
γιατρός τού σουλτάνου Μεχμέτ Ρεσάτ. ’Επίσης, ένας σεβαστός αριθμός νο
μικών κατέλαβε θέσεις κλειδιά στήν οθωμανική διοίκηση. Ειδικά μετά το 
μεταρρυθμιστικύ μέτρο τού 1856, όταν ή 'Υψηλή Πύλη μεταβίβασε σημαντικό 
μέρος άπύ τίς διοικητικές άρμοδιότητες στούς χριστιανούς, οί Καππαδόκες, 
έχοντας τύ άξιόλογο προσόν τής διγλωσσίας, έδρασαν σάν συνδετικοί κρίκοι 
άνάμεσα στήν οθωμανική διοίκηση καί τήν έλληνική κοινότητα. ’Ιδιαίτερα λαμ
πρή φυσιογνωμία άποτελεϊ ό Κωνσταντίνος Βαγιάννης (1846-1919) ό όποιος 
γεννήθηκε στή Νεάπολη (Nevsehir) τής Καππαδοκίας. ’Απόφοιτος τής νομι
κής σχολής τού Πανεπιστημίου τής ’Αθήνας καί νομοδιδάσκαλος στό Πανε
πιστήμιο τής Κωνσταντινούπολης, ό Βαγιάννης διορίστηκε πρόεδρος τού εμ
πορικού τμήματος τού έφετείου τό 1876. ’Αργότερα διετέλεσε ήγεμόνας τής 
Σάμου (1899-1900), ύφυπουργός Δικαιοσύνης καί Θρησκευμάτων (1909- 
1910) καί υπουργός ’Εμπορίου καί Γεωργίας (1918-1919). Ό Βαγιάννης 
υπήρξε καί μέλος τού Πατριαρχικού Μικτού Συμβουλίου έπί ’Ιωακείμ Γ'17.

15. Μανουήλ Γεδεών, «TÒ κήρυγμα τοϋ Θείου Λόγου έν τή ’Εκκλησία τών κάτω χρό
νων», ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (ΕΑ), 8 (1888), σ. 200.

16. Πληροφορίες γιά τή συμβολή τών Μικρασιατών στήν έλληνική οικονομία βλ. «Οί 
Πρόσφυγες στήν 'Ελλάδα. Πενήντα χρόνια προσφοράς πού άλλαξε τύν τόπο», Ό Οικο
νομικός Ταχυδρόμος, 47/992 (26 ’Απριλίου 1973), Ειδικό άφιέρωμα 31.

17. Βλ. Άλέξης Άλεξανδρής, «Οί Έλληνες στήν υπηρεσία τής ’Οθωμανικής Αύτοκρα-
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’Ίσως εξίσου σημαντικές ήταν καί οί πολιτικές καί κυβερνητικές σταδιοδρο
μίες των Καππαδόκων Κωνσταντίνου Άδοσίδη πασά18 καί του γερουσιαστή 
’Αριστείδη Γεωργαντζόγλου πασά19. Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο δτι οί πε
ρισσότεροι άντιπρόσωποι του έλληνικοϋ μιλλέτ στην οθωμανική βουλή κατά 
τήν περίοδο των Νεότουρκων (1908-1918) ήταν καππαδοκικής καταγωγής20.

Παράλληλα μέ τις παραγωγικές καί επαγγελματικές δραστηριότητες, οί 
Καππαδόκες έ'καναν τεράστια άλματα καί στον πνευματικό καί εκπαιδευτικό 
τομέα. Μεγάλο ορόσημο γιά τήν πνευματική άνάπτυξη των Καππαδόκων 
υπήρξε ή έκλογή του Παι'σίου ώς μητροπολίτη Καισάρειας τό 1832, ό όποιος 
πρέπει νά μνημονευθεϊ ώς στυλοβάτης των ελληνικών γραμμάτων στήν Καππα
δοκία. Τό έποικοδομητικό του έ'ργο συνεχίστηκε, μετά τό 1871, άπό τό διά
δοχό του Εύστάθιο Κλεόβουλο, πρώην διευθυντή τής Μεγάλης τοΰ Γένους 
Σχολής στο Φανάρι. Τή διοχέτευση των ελληνικών γραμμάτων στήν Καππα
δοκία προώθησε καί ό Καππαδόκης Βασίλειος Άντωνιάδης (1852-1932), 
ένας άπό τούς πιο διακεκριμένους λόγιους του νεότερου έλληνισμοΰ 21.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ή πνευματική καί έθνική 
άνάκαμψη τών Καππαδόκων είχε σχεδόν συντελεστεΐ, μολονότι ή τουρκόφωνη 
γλωσσική παράδοση διατηρήθηκε ώς τον ξεριζωμό του 1924, κυρίως στήν 
καππαδοκική ύπαιθρο. Τό 1912 οί καππαδοκικές κοινότητες είχαν 168 ελλη
νικά σχολεία μέ 14.896 μαθητές22. Βασικοί φορείς τής μεταλαμπάδευσης τών

τορίας, 1850-1922», Δελτίο τής "Ιστορικής καί Εθνολογικής ’Εταιρείας τής ’Ελλάδος, 
23 (1980), σ. 400.

18. Γιά βιογραφικές λεπτομέρειες βλ. Άλεξανδρής, ό'.π,, σ. 378, σημ. 41. Ό Άδοσίδης 
καταγόταν άπό τά Στέφανα τής Καισάρειας.

19. "Ο.π., σ. 392.
20. Παντ. Κοσμίδης (Κωνσταντινούπολη, 1908-12), Μιχαλάκης Στέλιος (Λήμνος, 

1908-13), Άναστ. Μιχαηλίδης (Νικομήδεια, 1908-18), Γεώργ. Κουρτόγλου (Νίγδη, 
1908-12), Π. Καρολίδης (Σμύρνη, 1908-13), Άριστ. Γεωργαντζόγλου (Σμύρνη, 1908-11), 
Έμμ. Έμμανουηλίδης (Άιδίνιο, 1911-18), Άνανίας Καλίνογλου (Νίγδη, 1912-18), 
Θεώδ. Άρζόγλου (Σαμψούντα, 1914-18), I. Γκεβενίδης (Καράχισαρ, 1914-18), Βαγγ. 
Μεϊμέρογλου (Σμύρνη, 1914-18), Βικτ. Τσορμπατζόγλου (Κωνσταντινούπολη, 1914-18), 
ό'.π., σ. 391-7.

21. Βασ. Σταυρίδης, Ό Βασίλειος Άντωνιάδης καί τό θεολογικόν αντοϋ εργον, Φανάρι 
1956. Γιά τΙς στενές σχέσεις καί τήν άλληλεγγύη άνάμεσα στούς Καππαδόκες τής Κωνσταν
τινούπολης καί τούς συμπατριώτες τους στήν ένδοχώρα βλ. Νέβσεχιρ μεχτεπλερινίν Δερσα- 
αντέτ Έφορειασηνήν Γιουζονντζοΰ σενεϊ δεβριεσί, 1820-1920 (Ή έκατονταετηρίς τής έν 
Κωνσταντινουπόλει Εφορείας τών 'Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως 1820-1920), Δερσααδέτ 
(Κωνσταντινούπολη), ’Εκδοτικός Οίκος ’Ανατολή, 1920.

22. 93 σχολεία μέ 10.471 μαθητές στο βιλαέτι τοϋ Ίκονίου (Konya) καί 75 μέ 4.425 
μαθητές στό βιλαέτι τής "Αγκυρας (Ankara)· βλ. George Soteriades, An Ethnological 
Map Illustrating Hellenism in the Balkans Peninsula and Asia Minor, London 1918, 
σ. 14.
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ελληνικών άξιων προς τούς ορθόδοξους πληθυσμούς της ’Ανατολής υπήρξαν το 
’Εθνικό Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας καί τά φημισμένα έκπαιδευτήρια τής Κων
σταντινούπολης23. Έτσι, άπό τούς 91 φοιτητές τής 'Ιερατικής Θεολογικής 
Σχολής Χάλκης κατά τό άκαδημαϊκό έτος 1903-1904 οί 23 ήταν Μικρασιά- 
τες24. Εξίσου σημαντική είναι ή δραστηριότητα των καππαδοκικών φιλαν
θρωπικών άδελφοτήτων στην Κωνσταντινούπολη καί ’Αθήνα, οί όποιες χρη
ματοδότησαν την 'ίδρυση καί τή συντήρηση έκπαιδευτικών καί εκκλησιαστι
κών ιδρυμάτων στην Καππαδοκία25. ’Ακόμη, οί Καππαδόκες λόγιοι, όπως ό 
Παύλος Καρολίδης, ό Δ. Μαυροφρύδης, ό Α. Λεβίδης καί ό Φ. ’Αριστόβουλος, 
μέ τίς μελέτες τους πάνω σέ καππαδοκικά θέματα, συνέβαλαν σημαντικά στήν 
άνακάλυψη του ελληνισμού τής Καππαδοκίας σέ μιά εποχή έξαρσης τού νεο
ελληνικού έθνικισμοΰ 26.

Σπουδαίο ρόλο στήν έθνική καί πνευματική διαπαιδαγώγηση τών Καππα- 
δόκων έπαιξαν οί καραμανλήδίκες εκδόσεις27. 'Η ποικιλία τών θεμάτων καί ό 
υψηλός άριθμός τών άντιτύπων δεν μαρτυρούν μόνο τή δίψα τών Καππαδόκων 
για μόρφωση, άλλα καί τό άνεπτυγμένο πνευματικό επίπεδο πού είχαν άποκτή- 
σει, ειδικά κατά τόν 19ο αιώνα. Ούτε καί τά θέματα περιορίζονταν σέ μετα
φράσεις ελληνικών έργων, άλλα συμπεριλάμβαναν καί άριστουργήματα τής 
δυτικής λογοτεχνίας, όπως ό Monte Christo 28. Θέματα πού άναφέρονταν άπο- 
κλειστικά στό μικρασιατικό χώρο, όπως ενα βιβλίο σχετικά μέ τή θρυλική 
φυσιογνωμία τού Κιόρογλου (Köroglu), είναι επίσης άξιοπαρατήρητα29.

23. Βλ. τή λαμπρή μελέτη τοϋ Πασχάλη Κιτρομηλίδη, «Τό έλληνικό κράτος ώς εθνικό 
κέντρο», Σύγχρονα Θέματα, 4/13 (1981), σ. 62-6.

24. ’Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα εν Κωνσταντινονπόλει, Ήμερολόγιον τοϋ έτους 
1905, τόμ. Α', ’Εν Κωνσταντινουπόλει 1904, σ. 120.

25. Βλ. Kyriaki Mamoni, «Les associations pour la propagation de l’instruction 
grecque à Constantinople (1861-1922)», Balkan Studies, 16 (1975), σ. 107-8.

26. Γιά τούς καθηγητές καππαδοκικής καταγωγής πού δίδασκαν στό Πανεπιστήμιο της 
’Αθήνας βλ. Κωνστ. Γ. Λεμαρας, Τό Μικρασιατικό Πρόβλημα, ’Αθήνα 1918, σ. 48-9.

Τό έργο πού άναζωογόνησε τό ενδιαφέρον τοϋ ελληνισμού γιά τήν Καππαδοκία υπήρξε 
το Καππαδοκικά ήτοι Δοκίμων ιστορικής περιγραφής τής ’Αρχαίας Καππαδοκίας και Ιδίως 
τών επαρχιών Καισαρείας καί Ίκονίου, Κωνσταντινούπολη 1856 τοϋ Καππαδόκη λόγιου 
Ν. Σ. Ρίζου.

27. Δηλαδή εκδόσεις στά τουρκικά γραμμένες με ελληνικούς χαρακτήρες.
28. S. Salaville et E. Daleggio, Karamanlidika, Bibliographie analytique d’ouvrages 

en langue turque imprimés en caractères grecs, III: 1866-1900, ’Αθήνα 1974, άρ. 212. 
Οί ίδιοι συγγραφείς έξέδωσαν τούς τόμους I (1584-1850) καί II (1851-1865), στήν 
’Αθήνα, τό 1958 καί 1961 αντίστοιχα.

29. "Ο.π., άρ. 176 καί 275. Σχετικά μέ τήν καραμανλήδικη φιλολογία βλ. Σοφ. Α. Χου- 
βαδέρδογλου-Θεόδοτος, «Ή Τουρκόφωνος έλληνική φιλολογία, 1453-1924», ΈπετηρΙς 
τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 7 (1930), σ. 306 κ.έξ. Ένα μεγάλο ποσοστό τών 
καραμανλήδικων εκδόσεων άναφέρονταν σέ εκκλησιαστικά θέματα- βλ. Richard Clogg,
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Ή εκδοτική δραστηριότητα στά καραμανλήδικα ήταν ιδιαίτερα άνεπτυγμένη 
στην Κωνσταντινούπολη. Βασικός φορέας αυτών των εκδόσεων υπήρξε ό δη
μοσιογράφος Εύαγγελινός Μισαηλίδης (1820-1890) από την Κολόη (Kula) 
τής Φρυγίας. Τό 1877 'ίδρυσε το πρώτο καραμανλήδικο τυπογραφείο στήν 
Κωνσταντινούπολη καί έξέδωσε την καθημερινή έφημερίδα Ή ’Ανατολή 
(Çark) στήν οποία διετέλεσε συντάκτης καί ό Καππαδόκης ιστορικός καί αρ
χαιοδίφης Άναστ. Λεβίδης. Στίς άρχές του εικοστού αιώνα ένας άλλος Καππα
δόκης, ό Δημήτριος Θωμαΐδης, έξέδωσε δύο ακόμη καραμανλήδικες έφημερί- 
δες, τή Μ. Άσία καί τήν Αναθεώρηση, στην Κωνσταντινούπολη 30.

’Ίσως ή πιο ενδιαφέρουσα, άλλά δυστυχώς σχεδόν άγνωστη στην έλληνική 
ιστοριογραφία, προσωπικότητα μεταξύ τών Καππαδόκων τής Κωνσταντινού
πολης ήταν ό Θεόδωρος Χασάπης (Theodore Casape). Ό λαμπρός αυτός 
δημοσιογράφος καί εκδότης γεννήθηκε στήν Καισάρεια τό 1835 καί παρέμεινε 
στό Παρίσι άπό τό 1856 ώς τό 1870, όπου γιά εννέα χρόνια διετέλεσε καί ιδιαί
τερος γραμματέας του Αλέξανδρου Δουμα, πατέρα. Στό Παρίσι γνωρίστηκε 
καί μέ τό γνωστότερο άπό τούς Νεοοθωμανούς μεταρρυθμιστές, τό συγγραφέα 
Ναμίκ Κεμάλ (1840-1888) πού βρισκόταν εξόριστος άπό τό 1867 ώς τό 
1871. Έπιστρέφοντας στήν Κωνσταντινούπολη τό 1871, ό Καππαδόκης λό
γιος έξέδωσε τό 1870 τή σατιρική επιθεώρηση 'Ο Διογένης, πού έμφανίστηκε 
στα ελληνικά, τουρκικά καί γαλλικά. Αργότερα έξέδωσε καί δύο άλλες έφη- 
μερίδες, τόν Κουδουνάτο καί τον Μώμο. Διαμέσου τής άρθρογραφίας του, ό 
Χασάπης συνέβαλε στή θεμελίωση τού πρώτου συνταγματικού καθεστώτος 
στήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία τό 1876, καί για τό λόγο αύτό ό σουλτάνος 
Άμπτούλ Χαμίτ τόν φυλάκισε γιά τρία χρόνια διακόπτοντας αποτελεσματικά 
τή λαμπρή δημοσιογραφική δραστηριότητα τού Καππαδόκη διανοούμενου31. 
’Εξίσου σημαντική είναι καί ή σταδιοδρομία τού διαπρεπή δικηγόρου Παντε-

«The Publication and Distribution of Karamanli Texts by the British and Foreign 
Bible Society Before 1850», Journal of Ecclesiastical History, 19 (1968), σ. 57-81, 
171-93.

30. Cl. Huart, «Liste des journaux ottomans», Revue du Monde Musulman, 8 
(Paris, Mai 1909), σ. 97-139.

31. “Ολες οί πληροφορίες σχετικά μέ τή δραστηριότητα τοϋ Χασάπη προέρχονται άπό 
τουρκικές πηγές. Χρειάζεται να γίνει μιά άναλυτική μελέτη γύρω άπό τήν έλληνική δημο
σιογραφική δραστηριότητα στήν Κωνσταντινούπολη. Γιά λεπτομέρειες βλ. Ihsan Sungu, 
«Teodor Kasap (1835-1905)», Aylik Ansiklopedi (’Άγκυρα, Αύγουστος 1944), σ. 126-7· 
M. C. Kuntay, Namik Kemal, Devrinin insanlari ve olaylari arasinda (’Ανάμεσα 
στούς άνθρώπους καί τά γεγονότα της έποχής τοϋ Ναμίκ Κεμάλ), τόμ. Α', Άγκυρα 1944’ 
τό κεφάλαιο LIV τοϋ βιβλίου αύτοΰ άναφέρεται άποκλειστικά στή σταδιοδρομία τοϋ Καπ
παδόκη λόγιου Χασάπη, σ. 586-98. Ειδικά γιά τή φημισμένη έφημερίδα του Ό Διογένης, 
βλ. E. R. Koçu, «Diyojen Gazetesi» (Ή ’Εφημερίδα Διογένης), Istanbul Ansiklope- 
disi, 9 (1968), σ. 4630-2.
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λάκη Κοσμίδη (1867-1925), Καππαδόκη άπό τή Νίγδη. Ό Κοσμίδης ανέ
πτυξε αξιόλογη πολιτική καί δημοσιογραφική δραστηριότητα στην οθωμανική 
πρωτεύουσα καταφέρνοντας νά άναδειχτεϊ βουλευτής στή νεοτουρκική βουλή 
(1908-1912)32.

’Έτσι, μπορούμε νά ισχυριστούμε δτι στις άρχές τοϋ 20ού αιώνα οί Καππα- 
δόκες, ιδιαίτερα στα παραλιακά άστικά κέντρα δπως καί στις πόλεις τής ένδο- 
χώρας, είχαν ταχθεί στο συλλογικό σώμα του ελληνισμού καί ήταν έτοιμοι νά 
ενστερνιστούν τήν ιδεολογία τού αλυτρωτισμού 33 34. Στήν παραμονή τής μεγάλης 
ελληνικής εξόρμησης στή Μ. ’Ασία, το καππαδοκικό στοιχείο μέ τήν αίσθηση 
τής υπεροχής στις παραγωγικές καί έθνικο-πνευματικές του δραστηριότητες 
ήθελε νά ξεχάσει δτι ήταν μιά μικρή μειοψηφία μέσα στο συντριπτικό δγκο 
τού μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού. Παρά τή σημαντική δημογραφική 
τους άνοδο κατά τή διάρκεια τού 19ου αιώνα, οί έλληνορθόδοξοι Καππαδόκες 
στο βιλαέτι τής ’Άγκυρας άριθμοΰσαν 45.000 ενώ στο βιλαέτι τού Ίκονίου 
87.021Μ.

32. 'Ο Κοσμίδης ύπήρξε ό κυριότερο; συντάκτης τής Σαδάί Μιλλετ (Φωνή τοϋ ’Έθνους) 
πού έκδόθηκε άπό τήν Ένωση Μικρασιατών στήν Κωνσταντινούπολη άπό το 1909 ώς το 
1919. Δημοσίευσε διάφορα άρθρα στίς έλληνικές καί τουρκικές έφημερίδες τής όθωμανικής 
πρωτεύουσας. ’Ανέπτυξε, επίσης, σημαντική έθνική δράση καί ήταν ήγετικό στέλεχος τής 
Όργανώσεως Κωνσταντινουπόλεως. Για λεπτομέρειες βλ. A. X. Χαμουδόπουλος, 'Η Νεω- 
τέρα Φιλική 'Εταιρεία, ’Αθήναι 1946- A. J. Panayotopoulos, «The Great Idea and the 
Vision of Eastern Federation: A propos of the Views of I. Dragoumis and A. Souliotis- 
Nicolaidis», Balkan Studies, 21 (1980), σ. 331-65.

33. Γιά τή Μεγάλη ’Ιδέα βλ. Panayotopoulos, δ.π., σ. 331-65 καί ’Αλεξανδρής, δ.π., 
σ. 384.

34. Γιά μιά συγκριτική άνάλυση των έλληνικών καί τουρκικών πληθυσμών στήν ’Οθω
μανική αυτοκρατορία βλ. Polybius (D. Kalopothakes), Greece Before the Confernce, 
Λονδίνο 1919, σ. 44-5. Γιά τόν έλληνικύ πληθυσμό τής Καππαδοκίας βλ. επίσης 
Π. Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία τής Μ. ’Ασίας, ’Αθήναι 1921, σ. 137 κ.έξ. Πρόσφατα, 
τα στατιστικά στοιχεία τοϋ Πολύβιου άμφισβητήθηκαν άπό τον Justin McCarthy, «Greek 
Statistics on Ottoman Greek Population», International Journal of Turkish Studies, I 
(1980), σ. 66-76. Σύμφωνα μέ τά έπίσημα όθωμανικά στοιχεία, κατά τά τέλη τοϋ 19ου 
αιώνα το βιλαέτι τής Άγκυρας είχε 32.443 Έλληνες καί τοϋ Ίκονίου 56.567, βλ. Kemal 
Karpat, «Ottoman Records and the Census of 1881/82-1893», International Journal 
of Middle East Studies, 9 (1978), σ. 273-4. Σύμφωνα μέ ένα υπόμνημα πού συνέταξαν 
τρεις Βρετανοί εμπειρογνώμονες στά θέματα τής ’Εγγύς ’Ανατολής, οί Arnold Toynbee, 
Arthur Boutwood καί H. Pirie Gordon, οί τουρκόφωνοι Καππαδόκες άριθμοΰσαν το 1922 
γύρω στίς 500.000, FO (Φόρεϊν ’Όφις) 371 /7923/Ε12002, «Report on the Turkish 
Orthodox Church», 10 Μαίου 1922. "Οταν, κατά τή διάρκεια τής συνδιάσκεψης τής Λω- 
ζάνης, συζητήθηκε τύ θέμα τών Καππαδόκων, δλες οί άντιπροσωπεΐες αποδέχτηκαν τόν 
αριθμό 40.000 ώς 50.000. Στήν πραγματικότητα, δμως, ό άριθμός τών Καππαδόκων πού 
άνταλλάχτηκαν τύ 1923-1924 υπερβαίνει τις 50.000. Άπύ τήν άλλη πλευρά, δμως, ό άριθμός 
500.000 πού δίνει τύ βρετανικό υπόμνημα είναι πολύ υψηλός.
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Ό Παπά Εύθύμ

Ποντιακής καταγωγής, ό Παπά Εύθύμ, πού προτού χειροτονηθεί το κοσμι
κό του ονομα ήταν Παύλος Καραχισαρίδης 35 36, γεννήθηκε το 1884 στο Akdag- 
maden τής 'Τοσγάτης. Το 1911-1912 παρακολούθησε μαθήματα στήν έμπο- 
ρική σχολή τής ’Άγκυρας καί άργότερα άνοιξε κατάστημα ύφασματοποιίας.

Στις παραμονές όμως τού Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ξέσπασε στήν 
Τουρκία μιά σφοδρή οικονομική κρίση, ή επιχείρηση τού Παύλου Καραχισα- 
ρίδη, όπως καί πολλά άλλα καταστήματα τής Άγκυρας, κατέρρευσε. Αφού 
για ένα μικρό χρονικό διάστημα έργάστηκε σαν υπάλληλος σέ υποκατάστημα 
τού μεγαλέμπορου ύφασματοποιίας Τσομλεκτζόγλου, ό Καραχισαρίδης άναγ- 
κάστηκε νά έγκαταλείψει τήν Άγκυρα, τόν Ιούνιο τού 1914, για να άποφύγε'· 
τή γενική έπιστρέτευση (untumi seferberlik). Γυρίζοντας στή γενέτειρά του, 
δεν παρουσιάστηκε στό τοπικό στρατολογικό γραφείο, αλλά ζήτησε τή βοή
θεια τού προκρίτου τοπικού παράγοντα καί ανώτερου κυβερνητικού υπάλληλου 
τής περιφέρειας Μπαχρή (Bahri, άργότερα κεμαλικός βουλευτής 'Υοσγάτης) 
μέ τόν όποιο συνδεόταν στενά ή οικογένεια Καραχισαρίδη. Μετά τήν ενίσχυση 
των μέτρων κατά τής λιποταξίας, τό 1915, ό Καραχισαρίδης ζήτησε άπό τό 
μητροπολίτη Καισάρειας Νικόλαο Σακκόπουλο38 νά χειροτονηθεί παπάς. Μέ 
τή χειροτονία του, ό Καραχισαρίδης άλλαξε τό κοσμικό του όνομα παίρνοντας 
τό Εύθύμιος (ή παπα-Εύθύμ)37.

Μόλις, όμως, τόν Μάρτιο τού 1918 μπόρεσε ό Παπά Εύθύμ νά βρει ενορία 
άντικαθιστώντας τόν τακτικό ιερέα τής κωμόπολης Κεσκίν, Παναγιώτη Παπα- 
δόπουλο, πού είχε πάει στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά χειρουργηθεΐ38. Στήν 
έξασφάλιση τής θέσης τού άναπληρωτή άρχιερατικοΰ έπίτροπου, τόν Παπά 
Εύθύμ βοήθησε ό έξάδελφός του Παντελής Καραχισαρίδης, πού έκτελοΰσε

35. ’Επίσης ήταν γνωστός καί σάν Καραχισαρλίογλου. Ή ονομασία του προέρχεται άπό 
τήν οικογενειακή του καταγωγή άπό τό Σαμπίν Καράχισαρ τοΰ Πόντου. Οί πληροφορίες 
σχετικά μέ τά πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τοΰ Εύθύμ προέρχονται άπό διάφορες πη
γές καί συνεντεύξεις μέ πρόσωπα πού γνώρισαν τόν περιβόητο παπά τής ’Ανατολής. Ειδικά 
θά ήθελα νά εύχαριστήσω τόν Γ. Παντελίδη, ό όποιος διετέλεσε καί διευθυντής τής έλληνι- 
κής άστικής σχολής τοΰ Κεσκίν τό 1914-1915.

36. 'Ο Νικόλαος Σακκόπουλος γεννήθηκε τό 1862 στή Σινώπη τοΰ Πόντου. Διετέλεσε 
μητροπολίτης Μαρωνείας (1902-14), Καισάρειας (1914-27) καί Χαλκηδόνος. Διορί
στηκε δυο φορές, 1919 καί 1921, τοποτηρητής τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου στο Φανάρι. Πέ- 
θανε τό 1927 στήν Κωνσταντινούπολη.

37. 'Ο κ. Παντελίδης μέ πληροφόρησε δτι τό πρακτικό τής χειροτονίας τοΰ Εύθύμ, πού 
ήταν καταχωρημένο στούς Κώδικες τής Καισάρειας οί όποιοι βρίσκονται στά Γενικά 
’Αρχεία τοΰ Κράτους, έχει χαθεί.

38. Μαρτυρίες τοΰ Διον. ’Αζαριάδη καί τοΰ ’Ιωάννη Παπαδόπουλου (γιός τοΰ Παπα- 
Παναγιώτη), ’Αρχείο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.), ΙΒ': Γεγονότα 
1919-24, Κεσκίν ή Κεσκίν Μαντέν.
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Παπά Εύθύμ Καραχισαρίδης. Φωτογραφία τοϋ 1919
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χρέη διευθυντή στην τοπική άστική σχολή. 'Υπάρχουν ενδείξεις πώς αμέσως 
μετά την ανακωχή του Μούδρου, καί πριν άκόμα διοργανωθεΐ το κεμαλικό 
κίνημα39, ό Παπά Εύθύμ τάχθηκε μέ τον ελληνικό σύλλογο στύ Κεσκίν «Φθά
νει ό "Υπνος)) καί μετείχε στο κοινό διάβημα των Ελλήνων καί ’Αρμενίων 
τής κωμόπολης πρός το Πατριαρχείο πού ζητούσε τή μεσολάβηση του Φανα
ριού στήν άποστολή συμμαχικών στρατευμάτων γιά τήν προστασία των χρι
στιανικών πληθυσμών τής περιοχής άπύ τίς άτακτες ομάδες Τούρκων έθνι- 
κιστών 40.

Σύντομα, όμως, ό Παπά Εύθύμ άντιλήφθηκε ότι ή Καππαδοκία θά παρέ
μενε μόνιμα κάτω άπύ τήν κυριαρχία τών Τούρκων. ’Επιπλέον, μέ τήν ένδυ- 
νάμωση του τουρκικού εθνικιστικού κινήματος στήν ένδοχώρα, ειδικά μετά τήν 
άπόβαση τού Μουσταφά Κεμάλ στή Σαμψούντα, στίς 19 Μαιου 1919, ή ενο
ρία τού Παπά Εύθύμ βρέθηκε μεταξύ τών δύο σπουδαιότερων κεμαλικών 
κέντρων, τής ’Άγκυρας καί τής Σεβάστειας41.

’Έτσι, ό Παπά Εύθύμ άρχισε νά συναναστρέφεται κεμαλικούς παράγοντες 
πού ταξίδευαν μεταξύ ’Άγκυρας καί Σεβάστειας. ’Ανάμεσα σ’ αυτούς πού 
φιλοξενήθηκαν στο Κεσκίν ήταν καί ό σημαίνων βουλευτής τής Άδριανούπο- 
λης Μεχμέτ Σερέφ (Mehmet Seref), μέ τον όποιο συνδέθηκε στενά ό Μικρα- 
σιάτης παπάς42. Άπύ το καλοκαίρι τού 1919, ό Παπά Εύθύμ ταυτίζεται όλο 
καί περισσότερο μέ το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα. Στίς αρχές τού Σεπτεμ
βρίου τού 1919 ύποχρέωσε τούς προύχοντες τής κοινότητας νά συγκεντρώσουν

39. Ή άνακωχή άνάμεσα στήν ’Αντάντ καί τήν Υψηλή Πύλη υπογράφτηκε στίς 30 ’Ο
κτωβρίου 1918· βλ. G. Dyer, «The Turkish Armistice of 1918», Middle Eastern Studies, 
1972, δύο άρθρα στά τεύχη τοΰΜαΐου καί’Οκτωβρίου. Τό συνεκτικό τουρκικό έθνικιστικύ 
κίνημα είχε σάν στόχο τή ματαίωση τοϋ σχεδίου της ’Αντάντ γιά τό διαμελισμύ της 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας. Mè ήγέτη τόν Μουσταφά Κεμάλ (Άτατούρκ) τό (αντιστασιακό 
κίνημα (έπίσης γνωστό καί ως κεμαλικό κίνημα) διακήρυξε μέ τά συνέδρια τής Έρζερούμ 
(23 Ίουλίου/7 Αύγούστου 1919) καί Σεβάστειας (4/11 Σεπτεμβρίου 1919) τήν άπόφαση 
τών Τούρκων νά αγωνιστούν κατά τής προσάρτησης τής Μ. ’Ασίας καί Θράκης άπό τίς 
ξένες δυνάμεις. Οί αρχές πού προέκυψαν άπύ τά συνέδρια αυτά άποτελοϋν τή βάση τοϋ ’Ε
θνικού Συμφώνου (Misaki Milli), δηλαδή το πρόγραμμα πάλης τών Τούρκων έθνικιστών.

40. Συνέντευξη μέ τόν Γ. Παντελίδη, ’Αθήνα, Αύγουστος 1981. Ό κ. Παντελίδης υπήρ
ξε μέλος τοϋ συλλόγου «Φθάνει ό "Υπνος» καί συντάκτης τοϋ υπομνήματος πού ζητούσε 
τήν άποστολή άγγλο-γαλλικών στρατιωτικών κλιμακίων στό Κεσκίν. Τό έγγραφο αύτύ δέν 
ύπάρχει οΰτε στά άρχεια τοϋ Φόρεϊν "Οφις άλλά οϋτε καί στοΰ 'Υπουργείου τών ’Εξωτερι
κών στήν ’Αθήνα.

41. Στίς 23 ’Απριλίου ή εθνοσυνέλευση τών Τούρκων έθνικιστών μεταφέρθηκε άπύ τή 
Σεβάστεια στήν "Αγκυρα. Τύ Κεσκίν άπέχει περίπου 80 χλμ. άπύ τήν "Αγκυρα.

42. Β. Ραφτόπουλος, Προκόπιος Λαζαρίδης (1859-1923), Μητροπολίτης Ίκονίου, 
ΚΜΣ/χειρ. 394, σ. 74-5.

Έπίσης σημειώσεις τοϋ Γ. Παντελίδη πού βρίσκονται στο άρχεϊο τοϋ Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών.
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χρήματα καί νά τά προσφέρουν στην ’Άγκυρα για την ενίσχυση των κεμαλικών 
δυνάμεων. Το ποσό πού συγκεντρώθηκε, γύρω στις 1300 τουρκικές λίρες, δό
θηκε στο γνωστό κεμαλικύ ήγέτη Άλή Φουάτ (Ali Fuat Cebesoy), πού περ
νούσε την έποχή έκείνη άπύ το Κεσκίν43.

Σ’ αύτύ τύ στάδιο ό Παπά Εύθύμ άναγνώριζε άκόμη το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο σάν προϊστάμενη αρχή. Σύντομα, όμως, ή κατάσταση αύτή άλλαξε, 
όταν οί δημογέροντες καί οί κοινοτικοί επίτροποι άρχισαν νά τον κατηγορούν 
γιά ιδιοποίηση κοινοτικών χρημάτων 44. Στο μεταξύ, είχε έπιστρέψει καί ό τα
κτικός ιερέας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, άπύ την Κωνσταντινούπολη καί 
μέ την υποστήριξη της δημογεροντίας διεκδίκησε τη θέση του. "Οταν, όμως, 
ό Παπά Εύθύμ άρνήθηκε νά παραιτηθεί, δημιουργήθηκε ένας διχασμός στην 
κοινότητα τού Κεσκίν κατά τον όποιο οί προύχοντες πήραν θέση ύπέρ τού Παπά 
Παναγιώτη, ένώ ή πλειοψηφία ύποστήριξε τον Παπά Εύθύμ45. 'Ο τελευταίος 
διαμέσου των γνωριμιών του μέ διάφορους κεμαλικούς μπόρεσε νά σώσει τούς 
χριστιανούς τού Κεσκίν άπύ τούς έκτοπισμούς46.

Καθώς ό κοινοτικός διχασμός κορυφώθηκε καί οί δραστηριότητες τού Παπά 
Εύθύμ άρχισαν νά γίνονται γνωστές καί στήν Κωνσταντινούπολη, τό Πατριαρ
χείο έ'στειλε στο Κεσκίν έναν πατριαρχικό μεσολαβητή, τόν Παπά Θεόδωρο 
Μαυρόπουλο, γιά τη διευθέτηση τής κοινοτικής διένεξης47. Ή άπόφαση τού 
Πατριαρχείου νά ρίξει τό βάρος του ύπέρ τής δημογεροντίας καί τού Παπά

43. "Ο.π.
44. Μαρτυρία Κ. Γεωργιάδη, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ'.
45. Μαρτυρία Δ. ’Αζαριάδη, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ'. "Ενας άλλος πληροφοριοδότης 

υποστηρίζει πώς ό Παπά Εύθύμ ίδρυσε δικό του κόμμα στύ Κεσκίν άλλά δτι είχε «μόνο 
λίγους οπαδούς», ’Αριστ. Σιλβεστεριάδης, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ'. Οί δημογέροντες 
τοϋ Κεσκίν ήταν οί ’Αζαριάδης, Μισαηλίδης Σταμπολίδης, Κασάπογλου, Μπουγντάνμπεί-
δης·

46. 'Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες πού δείχνουν δτι ό Παπά Εύθύμ έσωσε τούς ομογενείς 
τοϋ Κεσκίν άπο την οργή των τσετών. Ό ’Ιωάννης Παπαδόπουλος πληροφορεί πώς «äv δεν 
■ήταν αυτός (Εύθύμ) 'όταν ήρθε δ (Τσερκέζ) Έτχέμ ατά 1920, μέ 2000 Ιππικό θά τούς εσφαζε 
όλους (χριστιανούς). ’Έκανε γλέντια καί μεθύσια με τούς Τούρκους (Εύθύμ)», I. Παπα
δόπουλος, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ'. Τό ίδιο περιστατικό διηγείται καί ό Κωνσταντίνος 
Γεωργιάδης: «Μια φορά οί Τσέπες θέλανε νά χτυπήσουν τό Κεσκίν. Τούς εκανε τραπέζι 
καί κατάφερε νά μην μάς πειράξουνε», Κ. Γεωργιάδης, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΕ'. Ό 
Διον. ’Αζαριάδης έδωσε την έξης πληροφορία: «Εμάς μάς εκανε καλό (ό Εύθύμ), καί σε 
μάς καί στούς ’Αρμένιους. Μάς εφερε άπο τήν εξορία», Μαρτυρία Δ. ’Αζαριάδη, Κεσκίν 
Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ'. 'Ωστόσο, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ Νίκου Φωτιάδη άπύ τό 
Κεσκίν, ό Παπά Εύθύμ έσωσε τούς όμογενεϊς άπο τούς τσέτες τοϋ Λαζοΰ Τοπάλ Όσμάν 
τήν άνοιξη τοϋ 1920 καί 8χι άπύ τόν Τσερκέζ Έτχέμ, βλ. Ν. Φωτιάδης, Στο Κεσκίν Μαδέν 
μέ τόν Παπά Εύθύμ, ’Αθήνα 1982, σ. 81-7.

47. Σημειώσεις Γ. Παντελίδη καί μαρτυρία ’Αριστ. Σιλβεστεριάδη, Κεσκίν Μαντέν, 
ΚΜΣ/ΙΒ'.

171



AΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Παναγιώτη άποτέλεσε χαριστική βολή γιά τον Εύθύμ, ό όποιος εκδηλώθηκε 
άπροκάλυπτα πιά εναντίον τοΰ Φαναριού. Στο μεταξύ, άπό τον ’Οκτώβριο 
τοΰ 1918, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επηρεασμένο από τούς ανθελληνικούς 
διωγμούς καί τά δρακόντεια μέτρα εναντίον των προνομίων τής ’Ορθόδοξης 
’Εκκλησίας άπό τή νεοτουρκική κυβέρνηση κατά τή διάρκεια τοΰ Α' Παγκο
σμίου Πολέμου, εϊχε μετασχηματιστεί σέ έθνικό κέντρο καί υποστήριζε άνοι- 
κτά τήν απελευθέρωση των υποδούλων Ελλήνων. Στις 16 Μαρτίου 1919, ή 
πατριαρχική ήγεσία δήλωσε επίσημα τή διακοπή των σχέσεών της μέ τήν 
'Υψηλή Πύλη καί άνήγγειλε ότι άναλάμβανε πλήρη ευθύνη για τήν ελληνική 
κοινότητα τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Μέ τόν ΐδιο στόχο κατά νοΰ, τό 
Πατριαρχείο άπαγόρευσε στούς 'Έλληνες να λάβουν μέρος στις οθωμανικές 
έκλογές τοΰ Σεπτεμβρίου/Δεκεμβρίου 191948.

'Η ματαίωση τής παραδοσιακής νηφάλιας καί μετριοπαθοΰς Φαναριώτικης 
πολιτικής δημιούργησε δυσμενή εντύπωση άνάμεσα στούς Καππαδόκες πού 
βρίσκονταν άποκλεισμένοι στά βάθη τής ’Ανατολής. 'Ο δαιμόνιος Παπά Εύ
θύμ προσπάθησε νά έπωφεληθεΐ άπό τή δυσαρέσκεια αύτή υποστηρίζοντας 
ότι τό Πατριαρχείο μέ τις θορυβώδεις έπευφημίες ύπέρ τής Μεγάλης ’Ιδέας 
είχε παραγκωνίσει συμφέροντα των ορθοδόξων πού παρέμεναν στις τουρκοκρα
τούμενες περιοχές τής Μ. ’Ασίας49. Πραγματικά, ή έ'νταση τής ελληνοτουρκι
κής σύρραξης στήν ’Ιωνία καί ή στάση τοΰ Πατριαρχείου είχαν δυσμενείς 
έπιπτώσεις πάνω στις έλληνοκαππαδοκικές κοινότητες. 'Η οργή των Τούρκων 
έθνικιστών στράφηκε άρχικά έναντίον των ορθοδόξων μητροπολιτών τής έν- 
δοχώρας καί των έλληνοκατοικημένων περιοχών τοΰ Πόντου. ’Άν καί οί περισ
σότεροι ιερείς κατάφεραν νά καταφύγουν στήν Κωνσταντινούπολη, οί Τοΰρκοι 
συνέλαβαν τούς μητροπολίτες Ίκονίου Προκόπιο Λαζαρίδη καί Ροδόπολης 
Κύριλλο Χατζηδημητρίου, όπως καί τούς έπισκόπους Πατάρων Μελέτιο Χρη- 
στίδη καί Σεβάστειας Γερβάσιο Σουρμελίδη. Μεταξύ τοΰ 1920 καί 1921 οί 
κεμαλικές αρχές τούς έστειλαν έξορία σέ διαφορετικές πόλεις στό εσωτερικό 
τής Μ. ’Ασίας50.

’Έχοντας ύπόψη πώς οί εγκλωβισμένοι Καππαδόκες είχαν μείνει χωρίς κα

48. Τό θέμα της άλλαγής της παραδοσιακής πατριαρχικής πολιτικής πρός τήν τουρκική 
κυβέρνηση πραγματεύομαι στό The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish 
Relations, ’Αθήνα 1983, σ. 32 κ.έξ.

49. Ergene, ο.π., σ. 6-9.
50. 'Ο Ίκονίου εξορίστηκε στό Έρζερούμ, ό Σεβάστειας στό Καράχισαρ, 6 Πατάρων 

στήν ’Αττάλεια, ένώ ό Ροδόπολης φυλακίστηκε στήν Τραπεζούντα. Τήν ίδια τύχη βρήκε καί 
ό Άριστείας Ιερόθεος, ό όποιος κλείστηκε στίς φυλακές τής Άμασείας. Τέλος, ό βοηθός 
έπίσκοπος τής μητρόπολης Άμασείας Ζήλων Εύθύμιος κατηγορήθηκε γιά συμμετοχή στό 
ποντιακό κίνημα καί βρήκε τό θάνατο στίς φυλακές τής Σαμψούντας. Οί υπόλοιποι αρχιε
ρείς τής Μ. ’Ασίας κατάφεραν νά καταφύγουν στήν Κωνσταντινούπολη.
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μιά θρησκευτικο-πολιτιχή άρχή, ό Παπά Εύθύμ επιχείρησε νά πληρώσει το 
κενό πού είχε δημιουργηθεΐ 51. ’Αρχίζοντας άπύ την ένορία του, διόρισε μιά 
νέα δημογεροντία, διέκοψε τις σχέσεις του μέ το Πατριαρχείο καί καταδίωξε 
όσους άρνήθηκαν νά ευθυγραμμιστούν μέ τή φιλοκεμαλική πολιτική του 
γραμμή. Τον Δεκέμβριο του 1919, κατάφερε νά «πείσει» τούς Καππαδόκες τής 
’Άγκυρας νά λάβουν μέρος στίς οθωμανικές έκλογές καί έ'παιξε σημαντικό 
ρόλο στήν έκλογή του ντόπιου κεμαλικοΰ παράγοντα Κεσκινλή Ρίζα στην τουρ
κική βουλή (βουλευτής τοΰ Κίρσεχιρ)52. ’Αμέσως μετά τίς έκλογές, ό Παπά 
Εύθύμ πήγε στήν Άγκυρα όπου, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες του ’Εργκενέ, 
εντυπώσιασε μέ τήν εύγλωττία καί τον ένθουσιασμό του τον Τούρκο ηγέτη 
Μουσταφά Κεμάλ ό όποιος τον συγχάρηκε γιά τήν άφοσίωσή του στίς τουρ
κικές εθνικιστικές αρχές καί γιά τή σκληρή στάση πού εϊχε υιοθετήσει άπέ- 
ναντι στο Πατριαρχείο 53 54. ’Έτσι, χαλάρωσαν τά κυβερνητικά μέτρα καταπίεσης 
κατά των ορθόδοξων τού Κεσκίν, πού άρχικά είχαν γίνει ιδιαίτερα αισθητά 
στήν κωμόπολη αύτή τής κεντρικής Μ. ’Ασίας04. 'Η κεμαλική κυβέρνηση φαί
νεται πώς ένδιαφερόταν ιδιαίτερα γιά τίς έξελίξεις στο Κεσκίν, επειδή βρισκό
ταν έκεϊ ή μητροπολιτική έδρα τής Ελληνορθόδοξης εκκλησιαστικής διοικη
τικής περιφέρειας Άγκύρας. ’Επιπλέον, ό μητροπολίτης Άγκύρας, Γερβά- 
σιος Σαρασίτης, άφότου εϊχε βρει καταφύγιο στήν Κωνσταντινούπολη εκδη
λώθηκε άναφανδύν ύπέρ τοΰ άλυτρωτισμοΰ των Ελλήνων τής Τουρκίας καί 
υπήρξε έξέχον στέλεχος τής νέας πολιτικής τοΰ Φαναριού.

51. Ούτε καί ό Ιδιος ό Παπά Εύθύμ δέν θεωρήθηκε ύπεράνω υποψίας. Για ένα μικρό διά
στημα, στίς άρχές τοΰ 1920, συνελήφθη άπύ τΙς κεμαλικές αρχές όταν ό έξάδελφός του Παν
τελής Καραχισαρίδης βρέθηκε ένοχος γιά ένέργειες ύπέρ τής άνεξαρτητοποίησης τοΰ Πόν
του. 'Ωστόσο, ό Εύθύμ άφέθηκε έλεύθερος χάρη στην επέμβαση προκρίτων κεμαλικών, 8πως 
οί βουλευτές Άδριανούπολης Μεχμέτ Σερέφ καί Κίρσεχιρ Κεσκινλή Ριζά, μέ τούς δποίους 
συνδεόταν στενότατα.

52. Μαρτυρία I. Παπαδόπουλου, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ'. Σύμφωνα μέ τίς πληροφο
ρίες τοΰ Α. Σιλβεστεριάδη, ό Παπά Εύθύμ «πήγε μέ το μέρος τοϋ ντόπιου τουρκικού 
παράγοντα Ρίζα κα'ι βοήθησε νά τον ψηφίσουν οί χριστιανικοί καί νά βγει βουλευτής», 
ΚΜΣ/ΙΒ'.

53. Ergerle, δ.π., σ. 16-8. ’Αργότερα ό Μουσταφά Κεμάλ έστειλε εύχαριστήριο γράμμα 
στύν Παπά Εύθύμ συγχαίροντάς τον γιά τήν άξιόλογη δράση του ύπέρ τοϋ τουρκικού 
άγώνα. Ή είδηση δημοσιεύτηκε στην Açik Söz στις 28.12.1921. Βλ. Jaschke, Ku.rtu.luf, 
170.

54. Γιά τούς έκτοπισμούς των ορθοδόξων τοϋ Κεσκίν βλ. Μ. V. Frunze, Frunze'nin 
Türkiye anilari (’Αναμνήσεις άπύ τήν Τουρκία τοΰ Μ. Β. Φρουνζέ), μετάφραση άπύ τά 
ρωσικά, Istanbul. Ό Φρουνζέ ήταν ό πρώτος άντιπρόσωπος τής σοβιετικής κυβέρνησης 
στήν Άγκυρα καί πρέπει νά θεωρηθεί συνδετικός κρίκος στή σύσφιξη των τουρκορω- 
σικών σχέσεων κατά τή διάρκεια τοΰ Μικρασιατικοΰ Πολέμου. Στίς 11 Δεκεμβρίου 1921 
ό Φρουνζέ έπισκέφτηκε τύ Κεσκίν καί άναφέρεται στούς ορθόδοξους τοΰ Κεσκίν, δ.π., 
σ. 65-6.
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’Αμφισβήτηση τής έλληνικής καταγωγής τών Καππαδόκων

'Ολόκληρο αυτό το διάστημα πού ό Παπά Εύθύμ εδραίωνε τις σχέσεις του 
με τούς Τούρκους έθνικιστές, οΐ κεμαλικοί βάλθηκαν νά άποδεκατίσουν την 
άνθηρή έλληνοποντιακή κοινότητα. Κάπου 700 πρόκριτοι Πόντιοι καταδικά
στηκαν σέ θάνατο άπό το Δικαστήριο ’Ανεξαρτησίας (Istikläl Mahkemeleri) 
με τή κατηγορία δτι έλαβαν μέρος στην αύτονομιστική κίνηση γιά μιά Πον
τιακή Δημοκρατία, ένώ χιλιάδες άλλοι, κυρίως άπό τά παραλιακά άστικά κέν
τρα τής Μαύρης Θάλασσας, μετακινήθηκαν βίαια σέ τόπους έξορίας στην έν- 
δοχώρα55. Σ’ αύτή τήν επικίνδυνη καί τρικυμιώδη καμπή, ορισμένοι Πόντιοι 
τής Τραπεζούντας, έχοντας πλήρη επίγνωση τής επισφαλούς θέσης τους, έ
στειλαν ένα γράμμα στήν ’Άγκυρα μέ τις υπογραφές τού Vicaire de VArche
vêché Grec καί τού Président de la Communauté grecque orthodoxe, στις 
12 Φεβρουάριου τού 1921, δπου έξέφραζαν τήν έπιθυμία τών Ποντίων «νά 
μοιραστούν τήν τύχη τών μουσουλμάνων συμπατριωτών τους»56.

'Ο τουρκικός τύπος, καί ειδικά το κεμαλικύ δργανο, ή Hakimiyeti Milliye 
(Κυρίαρχο ’Έθνος) τής Άγκυρας, έδωσε μεγάλη δημοσιότητα στήν άνακοί- 
νωση αυτή. Σέ μιά σειρά άρθρων στήν έφημερίδα αύτή, ό λόγιος έθνικιστής 
Ίζζέτ Ούλβή (Izzet Ulvî Aykurt ) έπανέφερε στήν έπικαιρότητα τον ισχυρισμό 
τής τουρκικής καταγωγής τών τουρκόφωνων ορθοδόξων πληθυσμών τής κεν
τρικής Μ. Ασίας, πού είχε άναπτυχθεϊ γιά πρώτη φορά άπό το στοχαστή τού 
τουρκικού έθνικισμοΰ Σεμσεττίν Σαμή (Semsettin Samî) στή δεκαετία τού 
1890. Συγκεκριμένα, ό Σεμσεττίν Σαμή υπήρξε ό στυλοβάτης τής θεωρίας 
πού υποστήριζε δτι ή Μ. Άσία ήταν ή πατρίδα τών Τούρκων καί ανήκε άπο- 
κλειστικά στύ τουρκικό έθνος.

Μετά τή συρρίκνωση τού τουρκικού παράγοντα στά Βαλκάνια, ή απειλή 
τού διαμελισμού τής Μ. ’Ασίας πήρε σοβαρές διαστάσεις, ειδικά μετά τήν

55. Βλ. τή μελέτη μου «Ή άνάπτυξη τοϋ εθνικού πνεύματος τών Ελλήνων τοϋ Πόντου, 
1918-1922: Ή έλληνική έξωτερική πολιτική καί τουρκική αντίδραση», στή συλλογική 
έργασία Μελετήματα γύρω άπό τά Βενιζέλο καί τήν εποχή του, ’Αθήνα 1980, σ. 427-74.

56. Παρόμοιες επιστολές άπό τούς όρθόδοξους τής ’Αττάλειας, Τσόρουμ καί Ζογκουλ- 
ντάκης δημοσιεύτηκαν στόν τουρκικό τύπο, βλ. Gotthard Jaschke, Türk Kurtuluf Savafi 
Kronolojisi (Τά γεγονότα κατά τή διάρκεια τοΰ τουρκικού αγώνα ανεξαρτησίας κατά χρο
νολογική σειρά), Άγκυρα 1970, σ. 148, 150-1 καί 169-70. Δέν είναι, δμως, βέβαιο αν οί 
έπιστολές αύτές γράφτηκαν μέ τή συγκατάθεση τών δρθοδόξων κοινοτήτων της Μ. ’Ασίας 
ή μόνο μέ τήν πρωτοβουλία μερικών χριστιανών. ’Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρές άμφιβολίες 
γιά τήν αυθεντικότητα τών έπιστολών αυτών. ’Έτσι, ή Ikdam στίς 30 Δεκεμβρίου 1921 
δημοσίευσε γράμμα τοϋ μητροπολίτη τής Ζογκουλντάκης (Zonguldak Metropolidi) Γερ
μανού πού έξέφραζε τήν άφοσίωση τών ορθοδόξων τής επαρχίας στόν τουρκικό άγώνα. Στήν 
πραγματικότητα, δμως, δχι μόνο δέν υπήρχε άρχιερέας μέ τέτοιο δνομα στή Μ. Άσία, 
άλλά οΰτε καί ή Ζογκουλντάκη ήταν μητροπολιτική έδρα τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας.
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έξάπλωση των εθνικιστικών καί αύτονομιστικών ιδεών ανάμεσα στούς "Ελλη
νες καί ’Αρμένιους Μικρασιάτες κατά τά τέλη τοϋ 19ου αιώνα. Για την κατα
πολέμηση τών τάσεων αυτών, ό Σεμσεττίν Σαμή προσπάθησε νά ξεπεράσει 
το πρόβλημα τής έτερογένειας του μικρασιατικού χώρου μέ τον ισχυρισμό 
πώς οΐ χριστιανοί Άνατολίτες ήταν καί αυτοί Τούρκοι στην καταγωγή. Μόνη 
εξαίρεση, πάντα κατά τον Τούρκο λόγιο, άποτελοϋσαν οί ορθόδοξοι τής περι
φέρειας τής Σμύρνης, τούς οποίους χαρακτήρισε ώς γνήσιους Έλλαδίτες. Ρί
χνοντας, λοιπόν, το βάρος στον «ουσιαστικό τουρκικό χαρακτήρα τής ’Ανα
τολής», ό Σεμσεττίν Σαμή εθεσε τις ιδεολογικές βάσεις τής προσπάθειας 
τουρκοποίησης τής ιστορίας τοϋ μικρασιατικού χώρου. Ή άποψη αύτή κέρ
δισε ενα σταθερά αυξανόμενο άριθμό οπαδών μεταξύ τών Τούρκων διανοούμε
νων άπό τό 1890 ώς το 1930 57.

Τις ιδέες τοϋ Σαμή ενστερνίστηκε καί μιά μερίδα τοϋ τουρκικού τύπου με 
πρωτοστάτη την Ikdam ή οποία, σέ ενα άρθρο πού δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρ
τίου 1899 μέ τίτλο «Türklük» (Τουρκισμός) ισχυρίστηκε:

«"Εχει σχεδόν άποδειχθεϊ πώς ό περισσότερο άπό μισό εκατομμύριο 
ορθόδοξος πληθυσμός πού ζει στην Ανατολή και μιλά μόνο τουρκικά 
προέρχεται άπό ανάμειξη τών αρχαίων κατοίκων τής ’Ανατολής με τούς 
Τουρκομάνονς καί δεν εχει καμιά σχέση με τούς "Ελληνες. . . "Οπως, 
λοιπόν, δεν σημαίνει πώς κάθε μουσουλμάνος είναι Τούρκος, έτσι καί 
κάθε ορθόδοξος δεν πρέπει νά θεωρείται άπαραιτήτως "Ελληνας. Τό 
θρησκευτικό δόγμα στηρίζεται στην πίστη καί ή εθνικότητα στη γλώσσα58 59.

Κατά τή διάρκεια τοϋ Α' Παγκοσμίου Πολέμου τό θέμα τής προέλευσης 
τών Καππαδόκων άπασχόλησε άρκετά τούς Τούρκους διανοούμενους. Τό 1918, 
ό Τούρκος Τζαμή (Carni Bozkurt), σέ μιά πραγματεία πού δημοσιεύτηκε 
στην έφημερίδα Söz (Λόγος), επεξεργάστηκε περαιτέρω την ιδέα τής τουρ
κικής καταγωγής τών ορθοδόξων Καππαδόκων Β9. Στηριζόμενος στή γλωσσική

57. Γιά τις ιδέες τοϋ Σαμή βλ. David Kushner, The Rise of Turkish Nationalism, 
1876-1908, Λονδίνο 1977, σ. 51-4.

58. "Ο.π. "Ενας άλλος θιασώτης τής προσπάθειας γιά τήν τουρκοποίηση τοϋ μικρασια- 
τικοΰ χώρου ήταν δ Necip Asim, ό όποιος στή διεξοδική πραγματεία του, Ή Ιστορία τής 
Τουρκίας (Türk Tarihi), πού έκδόθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1900, επεξεργάστηκε 
τήν ιδέα τοϋ Τουρκισμοϋ πού είχε σαν επίκεντρο τή χερσόνησο τής ’Ανατολής. Βλ. Kushner, 
δ.π., σ. 39-40.

59. Τό έργο αυτό έκδόθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1923 μέ τίτλο Osmanli Ülke- 
sinde Türk Hiristiyanlar (Τοΰρκοι Χριστιανοί στό ’Οθωμανικό Κράτος). Ή μελέτη αύτή 
δημοσιεύτηκε καί σέ δεύτερη έκδοση, τό 1932. Ό Τζαμή ύπήρξε ήγετικό στέλεχος τής 
τουρκικής άντίστασης κατά τήν έλληνική διοίκηση τής Σμύρνης καί διετέλεσε μέλος τής 
κεμαλικής έθνοσυνέλευσης.
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καί πολιτιστική ιδιομορφία των Καππαδόκων, ό Τζαμή άνέπτυξε τήν άποψη 
δτι οί τουρκόφωνοι ορθόδοξοι Μικρασιάτες ήταν απόγονοι των Τουρκομάνων 
μισθοφόρων πού είχαν έγκατασταθεϊ στην Καππαδοκία κατά τήν περίοδο πριν 
άπο τήν ιστορική μάχη του Μαντζικέρτ (1071 )60. Έπισημαίνοντας δτι οίΚαπ- 
παδόκες είχαν διαφυλάξει μιά πιο άγνή τουρκική διάλεκτο καί άπο τούς ίδιους 
τούς Τούρκους, ό Τζαμή παρατήρησε πώς οί Καππαδόκες είχαν διατηρήσει 
γνήσια τούρκικα ονόματα, δπως λ.χ. Τσακίρογλου, Τσινάρογλου καί Άρσλά- 
νογλου, ενώ οί Τούρκοι μουσουλμάνοι τά είχαν έγκαταλείψει έξαιτίας τής έπιρ- 
ροής των άραβικών καί περσικών θρησκευτικών, γλωσσικών καί πολιτιστικών 
επιδράσεων. 'Ωστόσο, πάντα κατά τον Τζαμή, τον 19ο αιώνα οί Καππαδόκες 
έξελληνίστηκαν, δταν οί «Έλλαδίτες μεγαλοϊδεάτες» εξαπέλυσαν μιά εντατική 
σταυροφορία προσηλυτισμού στή Μ. Άσία, διαμέσου τής έκκλησίας, τής έκ- 
παίδευσης καί τού εμπορίου. 'Η σταυροφορία αύτή, ισχυρίζεται ό Τζαμή, 
υπήρξε ιδιαίτερα καρποφόρα στα μεγάλα κέντρα, δπου οί Καππαδόκες μετα
νάστες έξελλήνισαν άκόμη καί τά όνόματά τους. ’Έτσι, παρατηρεί ό Τούρκος 
έθνικιστής, ό Γιαγτζόγλου εγινε Λαδόπουλος, ό Τσακίρογλου Γαλάνης καί ό 
Τσινάρογλου Πλατανίδης.

Στο μεταξύ ραγδαίες εξελίξεις συντελέστηκαν στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. 
Ό νικηφόρος ελληνικός στρατός είχε εισχωρήσει βαθιά στο έδαφος τής 
Μ. ’Ασίας καί, το καλοκαίρι τού 1921, είχε φθάσει 125 μίλια δυτικά τής ’Άγκυ
ρας. Νωρίτερα, τον Μάρτιο τού 1921, ό Μουσταφά Κεμάλ γιά λόγους πρόνοιας 
είχε διατάξει τήν προσωρινή μεταφορά τών άρχείων τής επαναστατικής κυ
βέρνησης άπο τήν Άγκυρα στήν Καισάρεια61. ’Έτσι, γιά πρώτη φορά άπο τον 
11ο αιώνα, οί Έλληνοκαππαδόκες βρέθηκαν στή μέση μιας ελληνοτουρκικής 
σύρραξης. Το γεγονός αύτό άντικατοπτρίζεται καί στή συνεχή άπασχόληση 
τού τουρκικού έθνικιστικοΰ τύπου μέ το θέμα τών Καππαδόκων. Στά άρθρα 
του πού δημοσιεύτηκαν στήν Hakimiyeti Milliye στις 18 Νοεμβρίου, 12 Δε
κεμβρίου 1921 καί 5 ’Ιανουάριου 1922, μέ τίτλο οί «Χριστιανοί Τούρκοι τής 
’Ανατολής» («Anadolu 'da Hiristiyan Türkler»), ό Ίζζέτ Ούλβή δίνει μιά 
εναλλακτική ερμηνεία τής άξίωσης γιά τουρκική καταγωγή τών Καππαδό
κων. Ό σημαίνων άρχισυντάκτης τής κεμαλικής έφημερίδας ισχυρίστηκε δτι 
οί Τούρκοι ήταν άπόγονοι τών Χετταίων καί δτι προϋπήρξαν τών Ελλήνων 
στή Μ. Άσία. Άναφερόμενος ειδικά στούς Καππαδόκες, ό Ίζζέτ Ούλβή ύπο-

60. Ή άποψη αύτή άμφισβητεΐται άπο τόν κορυφαίο Ιστορικό Σπύρο Βρυώνη, ό όποιος 
υπογραμμίζει πώς δεν ύπάρχουν ιστορικές ενδείξεις πού νά τεκμηριώνουν την ύπαρξη συ
στηματικού εποικισμού Τουρκομάνων στή Βυζαντινή Μ. ’Ασία κατά τή διάρκεια τού 10ου 
αιώνα' βλ. Vryonis, ο.π., σ. 456-7. Γιά τις άπόψεις τού Τζαμή στό θέμα αύτό βλ. Gami, 
δ.π., σ. 24.

61. Γιά τήν προσωρινή έγκατάσταση της κεμαλικής κυβέρνησης στήν Καισάρεια, βλ. 
άναφορά τού Θωμά Μιλκόγλου, Καισάρεια, ΚΜΣ/ΙΒ'.
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στηρίζει, ότι οί τουρκόφωνοι ορθόδοξοι Μικρασιάτες ήταν γνήσιοι Τούρκοι πού 
έκχριστιανίστηκαν κατά τή διάρκεια των πρώτων αιώνων τής διάδοσης τής 
χριστιανικής θρησκείας. 'Η άποψη αυτή βασίζεται στή φιλόδοξη κεμαλική 
θεωρία ότι οί Τούρκοι είναι ό άρχαιότερος λαός τής ’Ασίας, τής Ευρώπης καί 
ίσως ολόκληρου του κόσμου καί δτι ή τουρκική γλώσσα είναι ή μητέρα δλων 
των γλωσσών62. 'Ωστόσο, παρά τις διεξοδικές προσπάθειες των Τούρκων έπι- 
στημόνων, δεν παρουσιάστηκε κανένα ίχνος πού νά συνδέει την τουρκική φυλή 
μέ τούς Χετταίους.

Το πρώτο, δμως, έγγραφο πού άναφέρεται ειδικά στή δημιουργία μιας 
άνεξάρτητης Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας έμφανίστηκε στην κεμαλική εφη
μερίδα τής ’Άγκυρας, τή Hdkimiyeti Milliye, τήν 1 Μαΐου 1921. Γράφοντας 
έκ μέρους τών 2749 ορθοδόξων κατοίκων τοΰ Σαφράνμπολου στον Πόντο, 
έντεκα πρόκριτοι, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ ντόπιου παπά Γερμανού, 
έστειλαν μιάν αίτηση στήν Άγκυρα γιά τήν ίδρυση ενός Τουρκορθόδοξου Πα
τριαρχείου (bir Türk Ortodoks Patrikligi) σε έναν κατάλληλο τόπο τής Ανα
τολής (Anadolunun münasib bir mahallinde). Στήν αίτησή τους οί άντι- 
πρόσωποι τής κοινότητας ζητούσαν τήν ανεξαρτητοποίησή τους άπύ το Οι
κουμενικό Πατριαρχείο, το όποιο κατηγορούσαν πώς προσπαθούσε νά τούς 
εξελληνίσει63. Το άγγελμα αυτό άκολούθησαν συχνές μνείες στον τουρκικό 
τύπο πού έξέφραζαν τήν έπιθυμία τών «Τούρκων Χριστιανών» (Hiristiyan 
Türkler) νά ιδρύσουν αυτοκέφαλη έκκλησία64. Κατά συνέπεια, στις 10 Μαΐου 
ή Ikdam πληροφόρησε πώς μετά τήν εισήγηση τοΰ Εθνικού Συμβουλίου (ile- 
yeti Milliye), ή τουρκική Εθνοσυνέλευση θά συνέτασσε το κείμενο τοΰ νομο
σχέδιου γιά τή δημιουργία ενός τέτοιου Πατριαρχείου καί θά τύ παρουσίαζε 
στον υπουργό τών ’Εσωτερικών65.

Τήν 1η ’Ιουνίου, ή γαλλόφωνη εφημερίδα τής Κωνσταντινούπολης Le 
Bosphore δημοσίευσε το προσχέδιο τοΰ νομοσχέδιου, πού συνοδευόταν άπύ μιάν 
άνακοίνωση τοΰ ύπουργοΰ Δικαιοσύνης Χαφίζ Μεχμέτ (Hafiz Mehmet). 
Άναφερόμενος στο προηγούμενο τής ρωσικής, τής βουλγαρικής καί τής σερ- 
βικής έκκλησίας, ό υπουργός υπογράμμισε δτι τά πατριαρχεία αυτά άνεξαρτη- 
τοποιήθηκαν όταν το Φανάρι προσπάθησε νά τά έξελληνίσει. ΤΙΙταν φυσικό

62. Γιά τήν καλλιέργεια της γλωσσικής «Θεωρίας τοϋ Ήλιου» (Giinef Dil Teorisi) 
πού θέλησε νά καταστήσει τήν Τουρκική γλώσσα μητέρα δλων τών άλλων γλωσσών, βλ. 
Π. Χιδίρογλου, Τουρκική ' Ελληνογραφία, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 20-2.

63. Ή ιταλική μετάφραση τοϋ κειμένου βρίσκεται στό Oriente Moderno, 1 (1922/23), 
σ. 23 καί στά γερμανικά στό Jascllke (1964), σ. 104-5. Γιά τήν αμφισβήτηση της αύ- 
θεντικότητας τών έπιστολών αυτών βλ. σημείωση 56.

64. Jaschke (1969), σ. 320· Clair Price, «Mustapha Kemal and the Christians», 
Current History, 17 (Σεπτ. 1922), σ. 990.

65. Jaschke (1969), σ. 321.
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λοιπόν, πάντα κατά τον Τούρκο υπουργό, πώς καί οί ορθόδοξοι τής ’Ανατολής 
θά ακολουθούσαν αύτό το παράδειγμα άπαιτώντας το δικαίωμα τής άναγνώ- 
ρισης άνεξάρτητου «Ρωμαίικου Πατριαρχείου τής ’Ανατολής» (Anadoluda 
Rum Patrihligi)66. Tò νομοσχέδιο διευκρίνιζε δτι έδρα του προγραμματιζό- 
μενου Τουρκορθόδοξου Πατριαρχείου θά καθιερωνόταν ή Καισάρεια, το ιστο
ρικό κέντρο τής ’Ορθοδοξίας στη Μ. ’Ασία.

Ωστόσο, άν καί ό τουρκικός τύπος συνέχισε νά άσχολεϊται με τούς «Τουρκορ- 
θόδοξους», ή θέσπιση του διατάγματος γιά τή δημιουργία αύτοκέφαλης έκκλη- 
σίας τέθηκε σε άδράνεια ως τό τέλος του 1921. 'Ο Βρετανός άρμοστής στην 
Κωνσταντινούπολη, Sir Horace Rumbold, ό οποίος δεν διατηρούσε καμιάν 
άμφιβολία πώς ή απόπειρα γιά τη δημιουργία σχισματικής έκκλησίας ήταν 
δάκτυλος τής κυβέρνησης τής ’Άγκυρας67, πληροφόρησε τό Φόρεϊν ’Όφις, 
στις 22 Νοεμβρίου, δτι «τίποτα δεν έχει ακουστεί σχετικά με τό κεμαλικό 
σχέδιο ίδρυσης κάποιου είδους ανταγωνιστικού Πατριαρχείου στην ’Ανα
τολή»68.

Φαίνεται πώς ό εμπειρογνώμονας τής ’Άγκυρας στά θρησκευτικά ζητήματα 
Μπαχά (Baha) είχε συστήσει φρόνηση στήν κυβέρνησή του69. Είχε προειδο
ποιήσει τήν ’Άγκυρα δτι ή πραγμάτωση του τουρκικού σχεδίου άπαιτοϋσε μιά 
προσεκτική μελέτη του εκκλησιαστικού θέματος. Λαμβάνοντας υπόψη τό προ
ηγούμενο τής βουλγαρικής περίπτωσης, ό Μπαχά έπισήμαινε πώς ή σχεδια
ζόμενη «’Εθνοσυνέλευση των Τουρκορθοδόξων» θά μπορούσε νά άντλήσει κά
ποια έπιρροή μόνο άν κορυφαίοι άρχιερεΐς τής Μ. ’Ασίας δέχονταν νά συμμε-

66. 'Ερμηνεία κειμένων στό Jaschke (1964), σ. 105' Oriente Moderno, I (1922/23), 
σ. 68. Βλ. επίσης παράρτημα Α’.

67. FO/371/6566/E6774, Rumbold πρός Φόρεϊν Όφις, Κωνσταντινούπολη, 31 Μαίου 
1921. Τήν ϊδια άποψη υποστήριξαν καί οί τρεις Βρετανοί εμπειρογνώμονες, A. Toynbee, 
A. Boutwood καί Η. Pirie Gordon, στή διεξοδική τους έκθεση στό θέμα τής Τουρκορθο- 
δοξίας πού υπέβαλαν στό Φόρεϊν ’Όφις καί τήν Άγγλικανική ’Εκκλησία στίς 10 Μαΐου 
τοϋ 1922. Συγκεκριμένα, υπογράμμισαν δτι οί ορθόδοξοι της Μ. ’Ασίας έγγράφονταν στο 
τουρκορθόδοξο κίνημα γιά νά άποφύγουν τις σφαγές καί τούς έκτοπισμούς (FO/371/7923/ 
Ε12002).

68. FO/371/6566/E8824, Rumbold πρός Φόρεϊν Όφις, Κωνσταντινούπολη, 22 Νο
εμβρίου 1921, Βλ. επίσης. Jaschke, Kurtuluf, σ. 167, δπου πληροφορεί πώς στίς 22 Νοεμ
βρίου ή ’Άγκυρα άποφάσισε νά άναβάλει τή θέσπιση τοϋ νομοσχεδίου.

69. Ειδικός στά θέματα τοϋ Πατριαρχείου, ό Μπαχά χρημάτισε διευθυντής τοϋ τμήμα
τος των θρησκευτικών ύποθέσεων στό 'Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το 1922-23, παραβρέ
θηκε στή συνδιάσκεψη της Λωζάνης δπου διετέλεσε σύμβουλος της τουρκικής άντιπροσω- 
πείας στό πατριαρχικό ζήτημα. Στό τελευταίο κεφάλαιό του ό Δημ. Μαυρόπουλος (Πατρι
αρχικοί Σελίδες: Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον από 1878-1949, Άθήναι 1960) άναφέ- 
ρεται στήν Τουρκορθόδοξη ’Εκκλησία. Ό συγγραφέας άντιγράφει, σέ πολλά σημεία λέξη 
πρός λέξη, τό χειρόγραφο τοϋ Β. Ραφτόπουλου πού βρίσκεται στό αρχείο τοϋ Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών χωρίς, δυστυχώς, νά παραπέμπει στίς πηγές τών πληροφοριών του.
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τάσχουν σ’ αυτήν. Πίταν προφανές ότι ό Παπά Εύθύμ, πού δέν ήταν τίποτα 
περισσότερο άπό ένας Μικρασιάτης ιερέας, χωρίς άκόμη καί την πιο στοιχειώδη 
θρησκευτική μόρφωση, δέν είχε τά προσόντα νά πρωτοστατήσει στη συνε
δρίαση τής Καισαρείας70. 'Ο αδέξιος χειρισμός τής υπόθεσης θά μπορούσε νά 
ήταν έπιζήμιος γιά την τουρκική πλευρά καί ανησυχητικός γιά τό Φανάρι, τό 
όποιο θά ήταν, έτσι, σέ θέση νά ισχυριστεί δτι τό τουρκορθόδοξο κίνημα έστε- 
ρεΐτο λαϊκής βάσης καί δτι δέν ήταν άλλο παρά ένα άκόμη κεμαλικό παιχνίδι 
γιά τήν όπόσκαψη τοϋ πατριαρχικού κύρους. ’Ήδη τό Φανάρι, μέ άλλεπάλ- 
ληλα διεθνή διαβήματα, κατηγορούσε τήν ’Άγκυρα γιά μαζικές σφαγές καί 
έκτοπισμούς των ελληνικών πληθυσμών τής Μ. ’Ασίας71.

'Ωστόσο, ή κεμαλική κυβέρνηση έγκατέλειψε τήν επιφυλακτική της στάση 
άμέσως μετά τήν έκλογή τού Μελέτιου Μεταξάκη στόν πατριαρχικό θρόνο, 
τόν Δεκέμβριο τού 1921 72. Ή έκλογή αύτή άποτέλεσε τό αποκορύφωμα τής 
έντασης μεταξύ Άγκυρας καί Φαναριού. Ή κεμαλική κυβέρνηση, πού έβλεπε 
τόν Μεταξάκη σαν ένα θρησκευτικό Βενιζέλο, θεώρησε τήν επιλογή του σάν 
μιά σοβαρή πρόκληση καί άντέδρασε άμέσως διατάζοντας τούς νομάρχες νά 
άπαγορεύσουν στούς ιερείς τής Μ. Ασίας νά μνημονεύουν στις εκκλησίες τό 
νέο πατριάρχη. Ανυπακοή στή διαταγή αύτή θά θεωρούνταν έσχάτη προδο
σία73. Έπιπροσθέτως, ή πολιτικοποίηση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, καί 
ειδικά ή διαμάχη μεταξύ τής βενιζελικής ήγεσίας στό Φανάρι καί τής κων-

70. 'Ο Παπά Εύθύμ ήταν έπίσης παντρεμένος μέ πέντε παιδιά. 'Ωστόσο, τήν ύποψηφιό- 
τητά του υποστήριζαν ήγετικά στελέχη τοϋ κεμαλικοϋ κινήματος, δπως ό βουλευτής 
Μεχμέτ Σερέφ. ’Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις δτι ό δαιμόνιος Φραγκολεβαντίνος μεσολα
βητής τής Γαλλίας στήν Άγκυρα F. Bouillion εύνοοϋσε τήν υποψηφιότητα τοϋ Εύθύμ.

71. Βλ. ΕΑ, 22 Μαΐου 1921, σ. 154-55· Mémoire par la Patriarcat Œcuménique 
à la Société des Nations, prot. no. 7592, 13/26 Νοεμβρ. 1921, Christian East, 
2 (Δεκ. 1921), σ. 196-9 «Appel du Patriarcat œcuménique au monde Chrétien», 
FO/371/7933/E4693, Phanar, 10/23 Μαρτίου 1922.

72. Μελέτιος Μεταξάκης (1871-1935). Άφοΰ διετέλεσε μητροπολίτης Κιτίου, ό Με
λέτιος διαδέχτηκε, τό 1917, τόν Θεόκλητο ώς άρχιεπίσκοπος ’Αθηνών. Κρητικής κατα
γωγής, ό Μελέτιος υπήρξε θερμός ύποστηρικτής τής βενιζελικής παράταξης καί συμ
μεριζόταν μέ τόν Βενιζέλο τό δραμα τής Μεγάλης ’Ιδέας. Άμέσως μετά τις εκλογές 
τοϋ Νοεμβρίου τοϋ 1920, ή νέα Κωνσταντινική ήγεσία έπαυσε τόν Μεταξάκη. Μετά τήν 
άπόλυσή του, ό Μεταξάκης εγκαταστάθηκε στις 'Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τούς 
στενούς δεσμούς του μέ τόν Βενιζέλο. Στήν πατριαρχική έκλογή στις 6 Δεκεμβρίου τοϋ 
1921, ή βενιζελική λαϊκή παράταξη τοϋ Φανάρι, μέ τήν υποστήριξη μιας μερίδας των μη
τροπολιτών, κατάφερε νά επικρατήσει μέ άποτέλεσμα νά άναδειχτεϊ ό Μελέτιος Οικουμε
νικός Πατριάρχης. Ή έκλογή αύτή άμφισβητήθηκε άπύ ένα μεγάλο ποσοστό τών αρχιε
ρέων καί έπτά μέλη τής 'Ιερας Συνόδου άρνήθηκαν νά άναγνωρίσουν τό νέο Πατριάρχη, δη
λώνοντας πώς ή έκλογή του ήταν άντικανονική. Γιά λεπτομέρειες βλ. τύ άρθρο μου «The 
Constantinopolitan Greek Factor During the Greek-Turkish War of 1919 - 1922», 
Byzantine and Modern Greek Studies. 8 (1982).

73. Ραφτόπουλος, δ.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 77-8.
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σταντινικής κυβέρνησης στην ’Αθήνα, άπο το 1920 ως το 1922, είχε υπονο
μεύσει σοβαρά το κύρος του Πατριαρχείου στην τουρκοκρατούμενη Καππα
δοκία.

’Αντικατοπτρίζοντας τη νέα πολιτική τής ’Άγκυρας, στις 27 Δεκεμβρίου 
το έπίσημο πρακτορείο «’Ανατολή» (Anadolu Ajansi) δημοσίευσε ανακοί
νωση του ύπουργοΰ τής Δικαιοσύνης, Ρεφ'ικ Σεφκέτ (Refik Sevket Ince), 
μέ τήν οποία γνωστοποιούσε τίς προετοιμασίες γιά τήν ίδρυση Πατριαρχείου 
τής ’Ανατολής. 'Ο ύπουργος διευκρίνισε δτι στόχος τής κυβέρνησης ήταν ή 
εφαρμογή τής αρχής γιά τή θρησκευτική έλευθερία (Hürriyeti Mehzebiye) 
καί ή άπελευθέρωση των χριστιανών τής ’Ανατολής άπο το ζυγό του Πατριαρ
χείου. Τελικά, ό κεμαλικός παράγοντας ύπογράμμισε πώς μέ το νέο νομοσχέ
διο ή τουρκική κυβέρνηση θέλησε νά διαψεύσει τον ισχυρισμό δτι ύπήρχαν 
φυλετικές διαφοροποιήσεις άνάμεσα στούς μουσουλμάνους καί τούς χριστια
νούς τής Καππαδοκίας74.

Τό συμβούλιο τής Καισάρειας

'Η άμεση άνάμειξη του Παπά Εύθύμ στο τουρκορθόδοξο σχέδιο συμπίπτει 
μέ τήν έκλογή τοΰ Μελέτιου Μεταξάκη στον πατριαρχικό θρόνο. Στίς 30 Νο
εμβρίου εμφανίστηκε στον τουρκικό τύπο ή πρώτη του δημόσια έκκληση γιά 
τήν 'ίδρυση αύτοκέφαλης Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας. ’Εκδηλώνοντας άνα- 
φανδόν πιά τά αισθήματα πίστης καί άφοσίωσής του προς το κεμαλικό καθε
στώς, ό Παπά Εύθύμ γνωστοποίησε δτι είχε αύτοανακηρυχθεϊ «Γενικός ’Επί
τροπος των Τουρκορθοδόξων Χριστιανών» (Türk Ortodoks Hiristiyanlarin 
Yediil Ummumisi) καίκάλεσε δλες τίς χριστιανικές κοινότητες τής Μ. ’Ασίας 
νά στείλουν άντιπροσώπους στήν Καισάρεια γιά τή συγκρότηση ένος ορθοδό
ξου συμβουλίου. Στήν έγκύκλιό του, ό Παπά Εύθύμ έπιτέθηκε δριμύτατα κατά 
τοΰ Πατριαρχείου καί διέψευσε κατηγορηματικά δτι οί χριστιανοί δεινοπαθοΰ- 
σαν κάτω άπο τον κεμαλικό ζυγό. Τελικά, ό Μικρασιάτης σχισματικός παπάς 
συνιστοΰσε δπως στο τέλος τής θείας λειτουργίας στούς ορθόδοξους ναούς άνα- 
πέμπονται δεήσεις ύπέρ τοΰ Μουσταφά Κεμάλ καί τής επικράτησης τής κεμα- 
λικής επανάστασης 75.

’Αμέσως μετά τήν προκήρυξη αυτή, ό Παπά Εύθύμ έπισκέφτηκε τίς έλλη- 
νορθόδοξες κοινότητες τής Καππαδοκίας δπου ύποστήριξε πώς τό συμφέρον

74. OM, I (1922-23), σ. 535 δίνει άπύσπασμα άρθρου τής Bosphore τής Κωνσταντι
νούπολης, Βλ. έπίσης, Jaschke (1969), σ. 321.

75. Τό τουρκικό κείμενο βρίσκεται στό Ergerle, δ.π., σ. 6-9 καί ή γερμανική μετά
φραση στό Jaschke (1964), σ. 107-8. Βλ. έπίσης FO/371/6566/E6782, Rumbold 
πρός τό Φόρεϊν ’Όφις, Κωνσταντινούπολη, 22 Νοεμβρίου 1921. Γιά τίς ιδέες τοϋ Εύθύμ 
βλ. παράρτημα Δ'.
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των ορθοδόξων καί ή σωτηρία τους άπό ομαδικούς έκτοπισμούς μπορούσε νά 
επιτευχθεί μόνο μέ την άπόσχισή τους άπό την πνευματική δικαιοδοσία του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. ’Έτσι θά παρουσιάζονταν απέναντι στην ’Άγκυρα 
σάν πιστοί καί νομιμόφρονες υπήκοοι πού δεν κατευθύνονταν άπό το Φανάρι76.

’Έχοντας ύπόψη πώς ό Παπά Εύθύμ, μέ τη βοήθεια των γνωριμιών του 
στην Άγκυρα, είχε διασώσει τούς ομογενείς τού Κεσκίν άπό τούς έκτοπι- 
σμούς καί τις επιδρομές των τσετών, οί ταλαιπωρούμενοι Καππαδόκες ύπέ- 
κυψαν στις συστάσεις του77. ’Έτσι, όταν στις 22 ’Ιανουάριου 1922 ό Παπά 
Εύθύμ έφθασε στήν Καισάρεια συνοδευόμενος άπό πολυάριθμη συνοδεία χω
ροφυλάκων, οί προύχοντες τής πόλης τού έπιφύλαξαν εγκάρδια ύποδοχή. Αφού 
εμφανίστηκε σάν εντεταλμένος φορέας των άξιώσεων τής Άγκυρας καί κομι
στής τής διαταγής γιά τή δημιουργία μιας Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας, ό 
Παπά Εύθύμ ύποσχέθηκε τήν επιστροφή όλων των έξορίστων στις εστίες τους. 
Σέ άντάλλαγμα, ό Παπά Εύθύμ ζήτησε σημαντικά χρηματικά ποσά καί δώρα 
άπό τούς κατοίκους γιά τήν οικονομική ενίσχυση τού κινήματος78. Κατά τή 
διάρκεια τής διαμονής του στήν Καισάρεια, ό Παπά Εύθύμ παρέδωσε στο έκ- 
κλησιαστικό συμβούλιο το κεμαλικό νομοσχέδιο περί τής Τουρκορθόδοξης 
’Εκκλησίας79. Μετά τήν έπιστροφή του στήν Άγκυρα, ό Μικρασιάτης ιερέας 
συνέχισε τις προσπάθειες γιά τήν άνεξαρτητοποίηση τών ορθοδόξων τής Καπ
παδοκίας άπό το Πατριαρχείο, διοργανώνοντας γραφείο διεκπεραίωσης τών 
υποθέσεων τής μειονότητας80.

Τήν 1η Μαρτίου 1922, ό Παπά Εύθύμ εξασφάλισε τό κλείσιμο 68 ορθο
δόξων έκπαιδευτηρίων τής Καππαδοκίας άναγκάζοντας τούς Καππαδόκες νά 
εγγράφουν τά παιδιά τους σέ τούρκικα σχολεία81. Επίσης άπαγόρευσε νά

76. Έμμ. Τσαλίκογλου, Αυτοβιογραφία και 'Ιστορικαί ’Αναμνήσεις. Β' μέρος: ’Ανα
μνήσεις εκ τον Πολέμου, 1914-1918, ’Αθήναι 1971, ΚΜΣ/χειρόγραφο 184, 433.

77. "Ο.π., σ. 421. Στις γνωριμίες αύτές πρέπει νά συμπεριληφθοϋν οί βουλευτές Μεχμέτ 
Σερέφ καί Κεσκινλή Ρίζα, όπως και ό συμπατριώτης του Μπαχρή. Γιά έναν πλήρη κατάλογο 
τών βουλευτών τής πρώτης τουρκικής έθνοσυνέλευσης βλ. Mahinut Gologlu, Üçüncü 
Mefcutiyet, 1920 (Ή τρίτη συνταγματική περίοδος, 1920), Άγκυρα 1970, παραρτή
ματα 1 καί 6.

78. Κατά τή διάρκεια τής συνάντησής του μέ τή δημογεροντία στό Προκόπι, ό Εύθύμ 
ισχυρίστηκε δτι υπήρξε παλιός συμμαθητής τοϋ Μουσταφα Κεμάλ καί δτι κατάφερε νά 
διασώσει τούς χριστιανούς τοϋ Κεσκίν άπύ τούς έκτοπισμούς κάνοντας άμεση έκκληση 
στύν Ιδιο τύν ήγέτη τής τουρκικής επανάστασης. Μαρτυρία Εύθυμίου Σοφούλη, Ίντέσου, 
ΚΜΣ/ΙΒ'.

79. ’Ανακοίνωση τοϋ πρακτορείου «’Ανατολή», 20 Φεβρουάριου 1922. Είναι ένδιαφέρον 
πώς ή Τουρκορθόδοξη ’Εκκλησία χαρακτηρίστηκε σάν ’Αρχιεπισκοπή καί δχι Πατριαρ
χείο. Γιά το ελληνικό κείμενο βλ. παράρτημα Α'.

80. Ραφτόπουλος, ο.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 102.
81. Clair Price, The Rebirth of Turkey, Νέα Ύόρκη 1923, σ. 185.
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κυκλοφορούν οί ιερείς έξω άπό την έκκλησία μέ την κληρική περιβολή, την 
οποία θά μπορούσαν νά φέρουν μόνο κατά τή διάρκεια της θείας λειτουργίας. 
Τα ηγετικά στελέχη της έκκλησίας έπρεπε νά γνωρίζουν τήν άνάγνωση και 
γραφή της τουρκικής γλώσσας, νά έχουν υπηρετήσει στήν Τουρκία τουλάχι
στον πέντε χρόνια, νά μήν έχουν άναμειχθεϊ στήν πολιτική καί νά έχουν τουρκική 
υπηκοότητα82. Σε μιάν άλλη δήλωσή του, στις 31 Μαρτίου, ό Παπά Εύθύμ 
προκήρυξε τήν άνεξαρτητοποίηση των Καππαδόκων άπό τον Πατριαρχικό 
ζυγό, κατηγορώντας γιά μιάν άκόμη φορά τό Φανάρι γιά προσπάθειες έξελλη- 
νισμοΰ των «Τούρκων Χριστιανών»83. Είναι άξιοσημείωτο δτι ό Εύθύμ έκανε 
τήν άνακοίνωση αυτή κατά τή διάρκεια μιας εκφώνησης μπροστά στο κτήριο 
τής Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης τής ’Άγκυρας, όπου είχαν συγκεντρουθεϊ κά
που 50.000 ύποστηρικτές τής κεμαλικής επανάστασης γιάνά γιορτάσουν τήν 
πρώτη επέτειο τής μάχης του Ίνονοΰ84. Στο μεταξύ, σε επιστολές προς τήν 
Άγγλικανική, δπως καί σέ διάφορες άλλες έκκλησίες, ό Παπά Εύθύμ ζητούσε 
υποστήριξη γιά τό Τουρκορθόδοξο κίνημα85 86. 'Υπάρχουν ενδείξεις δτι τό Βα
τικανό βρισκόταν «σε ένεργή επικοινωνία μέ τή νέα έκκλησία»8S.

Παρά τήν έντονη δραστηριότητα τού Παπά Εύθύμ, ή κυβέρνηση τής Άγ
κυρας, πού εϊχε πειστεί πώς οί μόνοι νόμιμοι αρμόδιοι γιά τήν 'ίδρυση μιας 
Τουρκορθόδοξης Έκκλησίας μέ κύρος ήταν οί ελάχιστοι άρχιερεϊς πού είχαν 
αποκλειστεί στήν ένδοχώρα, συνέχισε νά άκολουθεϊ μιά επιφυλακτική στάση. 
Στις 25 Απριλίου, ό Βρετανός άρμοστής στήν Κωνσταντινούπολη, Sir Horace 
Rumbold, πληροφορούσε τό Φόρεϊν ’Όφις πώς

«ή "Αγκυρα φαίνεται πραγματικά νά προχωρεί πολύ άργά μέ τήν υπό
θεση και νά άρκεΐται στη χρησιμοποίηση τον λεγόμενον ’Ορθόδοξου
Τουρκικού Κινήματος μόνο γιά βραχυπρόθεσμους πολίτικους σκοπούς,

82. Βλ. Παράρτημα Α'. Ό Εύθύμ Καραχισαρίδης κυκλοφορούσε στην "Αγκυρα μέ κο
σμική περιβολή καί φορούσε τό καλπάκι τοϋ κεμαλικοϋ άντάρτη.

83. Τό κείμενο τής δήλωσης βρίσκεται στό Ergene, ο.π., σ. 10. Βλ. παράρτημα Γ'.
84. FO/371/7880/Ε3780, Rumbold πρός τό Φόρεϊν "Οφις, Κωνσταντινούπολη, 4 ’Α

πριλίου 1922. ’Επίσης βλ. Jean Schlicklim, Angora. L’aube de la Turquie Nouvelle, 
1919-1922, Παρίσι 1922, σ. 179-80.

85. Ό Arthur Boutwood έπαιξε τό ρόλο τοϋ μεσολαβητή. 'Ο Βρετανός Boutwood είχε 
ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τις χριστιανικές έκκλησίες τής ’Ανατολής καί ταξίδεψε στή 
Μ. ’Ασία μεταξύ τοϋ 1921 καί τοϋ 1924. Κατά τήν περίοδο αύτή βρισκόταν σέ άλληλο- 
γραφία μέ τον ’Αρχιεπίσκοπο Καντερβουρίας. Οί έπιστολές τοϋ Boutwood βρίσκονται στό 
άρχεϊο τοϋ Lambeth Palace στο Λονδίνο (’Αρχιεπισκοπή Καντερβουρίας).

86. Τήν πληροφορία αύτή δίνει ό Boutwood- βλ. Christian East, 3 (1922), σ. 93-4. 
Τις έπιστολές του πρός τις ξένες έκκλησίες ό Εύθύμ υπέγραφε μέ τόν τίτλο «Παπάς ’Απο- 
στολικός». Γιά τήν προσπάθειά του νά προσεταιριστεί τήν ύποστήριξη τής ’Αμερικανίδας 
δημοσιογράφου καί προπαγανδίστριας τοϋ κεμαλισμοΰ Clair Price, βλ. Price, Rebirth, 
σ. 150-3.
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χωρίς να παίρνει, καμιά απόφαση σχετικά με τη μελλοντική οργάνωση 
των Τούρκων ’Ορθοδόξων»87.

Συνάμα, ή κυβέρνηση τής ’Άγκυρας επιδίωξε τη συνεργασία των άρχιερέων 
τής Μ. ’Ασίας. ’Από τούς δύο μητροπολίτες πού είχαν παραμείνει στην ένδο- 
χώρα, ό Ροδόπολης Κύριλλος Χατζηδημητρίου βρισκόταν στις φυλακές τής 
Τραπεζούντας με την κατηγορία πώς είχε λάβει μέρος σέ άντιτουρκικες ενέρ
γειες στον Πόντο. Πιο σημαντική προσωπικότητα ήταν ό Ίκονίου Προκόπιος 
Λαζαρίδης. Μικρασιάτης στην καταγωγή, ό Προκόπιος ήταν γνώστης τής 
τουρκικής γλώσσας καί είχε ύπηρετήσει ως μητροπολίτης στή Μ. ’Ασία άπύ 
τύ 190488. Στίς 20 Σεπτεμβρίου 1920, ό Ίκονίου, μαζί μέ τον επίσκοπο των 
’Αρμενίων καί πάνω άπύ 200 ντόπιους μουσουλμάνους προύχοντες, φυλακί
στηκε μέ τήν κατηγορία ότι είχε δήθεν ύποστηρίξει το άντικεμαλικύ κίνημα τοΰ 
Μεχμέτ Ντελημπας (Mehmet Delibas) στο ’Ικόνιο89. Τον ’Οκτώβριο, όμως, 
μεταφέρθηκε στήν Έρζερούμ όπου παρέμεινε εξόριστος ώς τον Μάιο τοΰ 
1922.

Στο μεταξύ, ό Εύθύμ Καραχισαρίδης έξαπέλυσε μια νέα εκστρατεία γιά τή 
δημιουργία Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας. Στις άρχές τοΰ Μαΐου, υπό τήν άρ- 
μοδιότητά του τοΰ «Γενικοΰ ’Επιτρόπου των έν ’Ανατολή ’Ορθοδόξων», προ- 
κάλεσε τή σύγκληση μιας προσωρινής επιτροπής στήν Καισάρεια. Χρέη προέ
δρου στήν έπιτροπή άναγκάστηκε νά άναλάβει ό Μελέτιος Χρηστίδης, επί
σκοπος Πατάρων, ό όποιος βρισκόταν εξόριστος στήν Καισάρεια. Περιφρο- 
νώντας όλους τούς κανονισμούς τής ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας, ό Παπά Εύθύμ 
διόρισε τον Μελέτιο καί άρχιεπίσκοπο Καισάρειας 90. ’Επιπλέον, άνέδειξε τούς

87. FO/371/7860/E4427, Rumbold πρός Φόρεϊν "Οφις, Κωνσταντινούπολη, 25 ’Απρι
λίου 1922.

88. Προκόπιος Λαζαρίδης (1859-1923). Γεννήθηκε στά Τρύανα (Deney) τής έπαρ- 
χίας Ίκονίου. TÒ 1875 είσήλθε στην Ιερά Θεολογική Σχολή Χάλκης στήν Κωνσταντινού
πολη καί τό 1894 έλαβε τον τίτλο τοϋ έπισκόπου ’Αμφίπολης. Τό 1899 άνέλαβε τή μητρό
πολη Δυρραχίου οπού άνέπτυξε αξιόλογη εθνική δράση, ειδικά μεταξύ των Κρυπτοχριστια- 
νών της ’Αλβανίας (Σπαθίωτες). Τό 1904, ή οθωμανική κυβέρνηση απαίτησε τή μετά
θεσή του άπύ τήν ’Αλβανία γιά νά δοθεί τέλος στήν πολιτική τοΰ μητροπολίτη πού θεωρή
θηκε άντιμουσουλμανική. "Ετσι, το 1904, ό Προκόπιος διορίστηκε μητροπολίτης Φιλαδέλ
φειας καί άπύ τύ 1911 μετατέθηκε στή μητρόπολη Ίκονίου.

89. Ραφτόπουλος, ό'.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 5-50· FO/371/6548/E340, Βρετανική "Υ
πατη Άρμοστία πρός Φόρεϊν "Οφις, Κωνσταντινούπολη, 30 Δεκεμβρίου 1920’ ΕΑ, 5 Δε
κεμβρίου 1920, 441.

90. Βλ. παράρτημα Β'. Ό πάντα καλώς πληροφορημένος (ανταποκριτής της Times, 
Pirie Gordon, γράφει πώς ή προσωρινή έπιτροπή άποκήρυξε τύ μητροπολίτη Καισάρειας 
Νικόλαο Σακκόπουλο έπειδή είχε έγκαταλείψει τήν έδρα του καί επειδή είχε καταφύγει 
στο Φανάρι, The Times, 7 Φεβρουάριου 1923.

Ό Μελέτιος Χρηστίδης (1880-1967) γεννήθηκε στή Σπάρτη Πισιδίας. ’Απόφοιτος της
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στενούς του συνεργάτες Φίλιππο Τσεκέογλου (Νικολαίδη) άπο την ’Αττάλεια 
καί Σταμάτη Ζιχνή Πουλόγλου άπο τήν 'Αλικαρνασσό άντιπρόεδρο καί γενικό 
γραμματέα άντίστοιχα.

Στίς 28 Μαΐου, ή έπιτροπή έξέλεξε ενα συμβούλιο το όποιο άπαρτιζόταν 
άπο 80 προύχοντες τής Καισάρειας, 16 ιερείς καί 8 εξόριστους πού άντιπρο- 
σώπευαν, δήθεν, διάφορες περιοχές τής Μ. ’Ασίας. Το συμβούλιο τής Καισά- 
ρειας συνέταξε εναν καταστατικό χάρτη γιά τήν ίδρυση μιας άνεξάρτητης Τουρ- 
κορθόδοξης Εκκλησίας ύπό τον δρο, δμως, να παύσουν ό διωγμός καί οί μετα
τοπίσεις των χριστιανών τής Μ. ’Ασίας91. Το συμβούλιο υπέβαλε αντίγραφο 
τοϋ καταστατικού χάρτη στο γενικό διοικητή (mutasarrif) τής Καισάρειας 
Μουαμμέρ καί ταυτόχρονα κοινοποίησε τούς νέους κανονισμούς λειτουργίας 
στίς χριστιανικές κοινότητες τής ’Ανατολής. Το συμβούλιο άπεφάσισε, επίσης, 
νά καλέσει αμέσως τούς έξόριστους ιερείς Ίκονίου Προκόπιο Λαζαρίδη καί

Ίερδς Θεολογικής Σχολής Χάλκης, ό Μελέτιος διορίστηκε το 1910 βοηθός τοϋ μητροπο
λίτη Πισιδίας. Τό 1919 διετέλεσε αντιπρόσωπος τοϋ Πατριαρχείου στήν ίταλοκρατούμενη 
’Αττάλεια. Τό 1920, δταν ή πόλη έπιστράφηκε στούς Τούρκους, ό Μελέτιος έξορίστηκε 
στην ένδοχώρα. Ένα χρόνο άργότερα οδηγήθηκε στήν Καισάρεια.

91. Τά μέλη τοϋ συμβουλίου, σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τοϋ Ραφτόπουλου, ήταν: 
Κοσμάς Βογιατζόγλου (Καισάρεια)
Θεόδωρος Δουρμούσογλου (Καισάρεια)
Γαβριήλ Άναστασιάδης (Καισάρεια)
Φίλιππος Νικολαΐδης (Σπάρτη Πισιδίας)
Σταμάτης Ζιχνή Πουλόγλου ('Αλικαρνασσός)
Κωστής Σαχινίδης (άνώτατος οικονομικός υπάλληλος στήν Καισάρεια)
Γρηγόριος Πιπέρογλου (’Αττάλεια)
Μποδοσάκης Τερζόγλου/Ραφτόπουλος (Σελευκία)
Γεώργιος Κιρμίζογλου (’Αττάλεια)
Συμεών Μπατζόγλου (Άμάσεια)
Νεόφυτος Άγιάνογλου
Σύμφωνα μέ τόν πίνακα τοϋ Ergene (δ.π., 25) τά μέλη τοϋ συμβουλίου ήταν:

Φίλιππος Νικολαΐδης/Τσενέογλου 
Κοσμάς Βογιατζόγλου 
Κωστής Σαχινίδης/Φεχμή 
Γεώργιος Ωρολογάς 
Νεόφυτος (Θεόδωρος) Άγιάνογλου 
Μιχαήλ Τζομλεκτζόγλου 
Σταμάτης Ζιχνή Πουλόγλου
Φεχμη (;)
Θεόφιλος

Οί πληροφορίες γιά τό συμβούλιο τής Καισάρειας βασίζονται στίς μαρτυρίες τριών με
λών τοϋ συμβουλίου —Κοσμά Μπογιατζόγλου, Ιωάννη Σελαμσίζ καί Χαβάτζα— οί όποιοι 
κατέφυγαν στήν Ελλάδα τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1923 καί υπέβαλαν ενα λεπτομερειακό υπόμνημα 
στό 'Υπουργείο τών ’Εξωτερικών γιά τό θέμα τής Τουρκορθοδοξίας, ΥΠΕΞ/Β/35.
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Σεβάστειας Γερβάσιο Σουρμελίδη στην Καισαρεία γιά την περάτωση του σχε
δίου τής αυτοκέφαλης μικρασιατικής έκκλησίας9a.

Οΐ κεμαλικές αρχές άντέδρασαν εύνοϊκά στις αποφάσεις τοΰ συμβουλίου 
τής Καισάρειας καί πρότειναν στους Καππαδόκες νά λάβουν μέτρα γιά την 
εισαγωγή τής τουρκικής γλώσσας στη θεία λειτουργία. Το συμβούλιο, δμως, 
απάντησε στην κυβέρνηση εξηγώντας δτι μόνο το Εύαγγέλιο μπορούσε νά δια
βάζεται στά τουρκικά. Ή ορθόδοξη κοινότητα, υπογράμμισε το συμβούλιο, 
δεν εΐχε ούτε τούς κατάλληλους φιλόλογους άλλα ούτε καί τ'ις οικονομικές 
δυνατότητες γιά τη μετάφραση των υπόλοιπων εύχών στά τουρκικά. 'Ωστόσο, 
άπο τίς 7 ’Ιουλίου, το συμβούλιο έξέδωσε μιά έφημερίδα στην τουρκική γλώσ
σα, τήν Türk Ortodoksluk Sedasi ('Η Φωνή τής Τουρκορθοδοξίας), ή οποία 
εμφανίστηκε σποραδικά μέχρι τίς 8 ’Απριλίου τοΰ 1923 υπό τήν επίβλεψη του 
εύθυμαϊκοΰ Φιλίππου Τσεκέογλου 92 93.

Στο μεταξύ, ό Προκόπιος Λαζαρίδης, ό μόνος θρησκευτικός ήγέτης πού 
παρέμενε έλεύθερος (αν καί έξόριστος) στήν ένδοχώρα, άπηύθυνε έντονη δια
μαρτυρία προς το συμβούλιο καί κατέκρινε τή λήψη άποφάσεων μέ βάση τήν 
εντολή ένύς άπλοΰ ιερέα, τοΰ Παπά Εόθύμ. Ό μητροπολίτης χαρακτήρισε τίς 
ενέργειες αυτές ώς «παράνομες»94. Μέ τον τρόπο αύτύ ό Ίκονίου άργοποροΰσε 
σκόπιμα το ταξίδι του πρύς τήν Καισάρεια. Στο δρόμο άπο το ’Έρζερουμ στήν 
Καισάρεια διέμεινε ενα μήνα στή Σεβάστεια. Ζήτησε μέ έπίσημο έγγραφο 
άπο τήν κεμαλική κυβέρνηση νά τοΰ δοθεί άδεια νά έπισκεφθεϊ τήν ’Άγκυρα 
γιά νά έρθει σέ άμεση έπαφή μέ τούς αρμόδιους καί νά εκθέσει τίς άπόψεις 
του σχετικά μέ το εκκλησιαστικό ζήτημα. 'Ο Ίκονίου έπισήμαινε δτι το συμ
βούλιο δέν ήταν σέ θέση νά λάβει άποφάσεις κεφαλαιώδους σημασίας, δπως ή 
δημιουργία Τουρκορθόδοξης Έκκλησίας χειραφετούμενης άπο το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, χωρίς τή συγκατάθεση των θρησκευτικών αρχηγών τής μικρα
σιατικής ορθόδοξης κοινότητας95.

Ή κυβέρνηση φάνηκε σύμφωνη μέ τήν έπιθυμία τοΰ θρησκευτικού ήγέτη 
καί τοΰ παρέσχε κάθε διευκόλυνση γιά το ταξίδι του στήν ’Άγκυρα. Στήν κε-

92. ΥΠΕΞ/Β/35, Άποστ. Άλεξανδρής πρός τήν ελληνική άντιπροσωπεία στή Λω- 
ζάνη, ’Αθήνα, 10 ’Ιανουάριου 1923. Βλ. έπίσης παράρτημα Β'. *0 Γερβάσιος Σουρμελίδης 
(1882-1944) γεννήθηκε στήν Κρώμη τοΰ Πόντου καί ήταν άνιψιός τοϋ γνωστού μητρο
πολίτη Χαλδείας Γερβάσιου Σουρμελίδη. Μετά τήν άνταλλαγή των πληθυσμών κατέφυγε 
στήν 'Ελλάδα καί το 1934 διορίστηκε άρχιεπίσκοπος Γρεβενών.

93. ΥΠΕΞ/Β/35, Άπ. Άλεξανδρης προς τήν έλληνική άντιπροσωπεία στή Λωζάνη, 
’Αθήνα, 10 ’Ιανουάριου 1923. Σχετικά μέ τή Φωνή τής Τουρκορθοδοξίας βλ. Jaschke 
(1969), σ. 322, όπου πληροφορεί πώς κυκλοφόρησαν 17 τεύχη πού βρίσκονται στή βιβλιο
θήκη τοϋ 'Ιδρύματος της Ιστορίας τής Τουρκικής ’Επανάστασης στήν Άγκυρα.

94. Ραφτόπουλος, ό'.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 108.
95. "Ο.π., σ. 102. Ό Ergene υποστηρίζει πώς ό Παπά Εΰθύμ ήταν αυτός πού έφερε 

τόν Ίκονίου σέ άμεση έπαφή μέ τίς αρχές, βλ. Ergene, ό'.π., σ. 30.
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μαλική πρωτεύουσα ό Προκόπιος, μετά άπο καθημερινή καί επίμονη προσπά
θεια, κατάφερε νά συναντηθεί μέ τον Τούρκο ηγέτη Μουσταφα Κεμάλ. Κατά 
τη διάρκεια τής συνέντευξης, ό Προκόπιος άνέφερε τά παράπονά του γιά τίς 
ταπεινώσεις καί κακουχίες πού ύπέστη στην εξορία. Σχετικά μέ την έφαρμογή 
του τουρκικού σχεδίου αυτοκέφαλης έκκλησίας, ό Προκόπιος ζήτησε νά άπαλ- 
λαγεΐ άπο κάθε άνάμειξη εξαιτίας τής υγείας του. 'Ο άρχηγός τής τουρκικής 
επανάστασης, δμως, τον επιβεβαίωσε δτι άναλαμβάνοντας τή θρησκευτική 
ήγεσία τοϋ ποιμνίου του, θά προσέφερε μεγάλη εθνική υπηρεσία στους ορθό
δοξους τής Μ. ’Ασίας96. Μαζί μέ τον Σεβάστειας Γερβάσιο, πού βρισκόταν 
εξορία στήν ’Άγκυρα, ό Ίκονίου συναντήθηκε καί μέ τον Παπά Εύθύμ καί του 
υπέδειξε νά παύσει νά επικρίνει το Πατριαρχείο. ’Επίσης, επικαλούμενος τήν 
ιδιότητα τοΰ ιερατικού προϊστάμενου, τού συνέστησε νά μήν άναμειγνύεται στήν 
επισκοπική δικαιοδοσία97.

'Ωστόσο, κατά τά τέλη ’Ιουνίου, ή θέση τοΰ Ίκονίου έγινε άκόμη πιο δυσχε
ρής. Καθώς ή τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε μια πιο επιθετική στάση προς 
τούς Καππαδόκες, ό Ίκονίου συνειδητοποίησε δτι τοΰ ήταν πιά άδύνατο νά 
επιβραδύνει το ταξίδι του στήν Καισάρεια καί νά άναβάλει τίς διαδικασίες γιά 
τήν άπόσπαση άπο το Φανάρι. Στο μεταξύ, στις 30 Ιουνίου, ή κυβερνητική 
εφημερίδα Hakimiyeti Milliye συγχάρηκε τον Παπά Εύθύμ γιά τίς προσπά- 
θειές του νά «άπαγκιστρώσει τούς Τουρκορθόδοξους» άπο το Πατριαρχείο 
καί προειδοποίησε τούς θρησκευτικούς ήγέτες νά πάψουν νά κωλυσιεργούν 
κατά τής ίδρυσης αύτοκέφαλης Τουρκορθόδοξης Έκκλησίας. Τελικά, ό Ίκο
νίου καί Σεβαστείας άναγκάστηκαν νά έγκαταλείψουν τήν Άγκυρα, μετά άπο 
ύπόδειξη τής τουρκικής κυβέρνησης, καί έ'φθασαν στο προάστιο τής Καισά- 
ρειας Ζιντίντερε (Zencidere) στις 22 Ιουνίου98 99.

Μετά τήν εγκατάστασή του στήν ιστορική μονή τοΰ Ίωάννου τοΰ Προδρό
μου στά Φλαβιανά, ό Προκόπιος, μαζί καί μέ τούς βοηθούς του Γερβάσιο καί 
Μελέτιο, υιοθέτησε γιά μιάν άκόμη φορά τακτική καθυστέρησης τής επίλυσης 
τοΰ έκκλησιαστικοΰ ζητήματος. Οί αρχιερείς έλπιζαν πώς, μετά τήν εκστρα
τεία πού είχε εξαπολύσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στήν Ευρώπη έναντι 
τής κεμαλικής καταπίεσης των Ελλήνων Μικρασιατών ", ή διεθνής κοινή 
γνώμη θά άνάγκαζε τήν Άγκυρα νά τροποποιήσει τή στάση της προς τήν όρθό-

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

96. "Ο.π., σ. 102.
97. "Ο.π., σ. 103. Γιά τή σκληρή στάση τοϋ Ίκονίου πρός τόν Παπά Εύθύμ βλ. Ergene, 

ο.π., σ. 30-4.
98. Στο προάστιο Ζιντίντερε βρίσκονταν καί τά φημισμένα έλληνικά εκπαιδευτήρια (ή 

μοναδική στή Μ. ’Ασία Ιερατική Σχολή, τό ’Εθνικό Διδασκαλείο Άρρένων, τό Διδακτήριο 
καί τό Διδασκαλείο Θηλέων).

99. ΕΑ, 11 ’Ιουνίου 1922, 253 δπου ό Εύθύμ χαρακτηρίζεται ώς «τρομοκρατημένο θύμα 
καί δχι ένας προδότης».
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δοξη μειονότητα καί έτσι νά διευκολύνει τή θέση των πατριαρχικών αντιπρο
σώπων στην Ανατολή 10°. Σύμφωνα μέ αύτή την τακτική τής παρέλκυσης, οί ιε
ράρχες άγνόησαν τό συμβούλιο καί άποτάθηκαν στην ’Άγκυρα ζητώντας νά τούς 
άποσταλεί το ακριβές κεμαλικό σχέδιο γιά την 'ίδρυση Τουρκορθόδοξης ’Εκκλη
σίας. Τό αίτημα των αρχιερέων μετέδωσε στήν Άγκυρα ό Παπά Εύθύμ100 101.

Είκοσι μέρες άργότερα ένας άνώτερος υπάλληλος τής Διεύθυνσης Θρησκευ
μάτων του 'Υπουργείου τής Δικαιοσύνης συναντήθηκε στο Μουταλάσκη τής 
Καππαδοκίας με τούς άρχιερεις, στους οποίους παρέδωσε τόν καταστατικό 
χάρτη γιά την ίδρυση Τουρκορθόδοξης Εκκλησίας. Συνάμα, ό Τούρκος άπε- 
σταλμένος έξέφρασε τή δυσαρέσκεια τής κυβέρνησης γιά τήν έπιβράδυνση τής 
έπίλυσης του καππαδοκικοΰ ζητήματος καί τόνισε πώς ή στάση των αρχιε
ρέων δεν θά ζημίωνε μόνο αύτούς προσωπικά, άλλα καί ολόκληρη τήν ορθό
δοξη κοινότητα τής Καππαδοκίας. Σάν απόδειξη τής καλής θέλησης των άρ- 
χιερέων προς τό σχέδιο τής Άγκυρας, ό Τούρκος άπεσταλμένος άπαίτησε 
άπό τόν Προκόπιο νά χειροτονήσει νέο επίσκοπο, χωρίς νά ζητήσει τήν έγκρι
ση του Οικουμενικού Πατριαρχείου102.

Έπιστρέφοντας στήν Καισάρεια, οί άρχιερεις έπιδόθηκαν στή μελέτη τού 
σχεδίου τής Άγκυρας. Σύντομα, όμως, διαπίστωσαν δτι ό τουρκικός κατα
στατικός χάρτης δεν περιλάμβανε τά παραδοσιακά προνόμια πού άπολάμβανε 
τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. ’Εφαρμόζοντας τήν κεμαλική άρχή τής υπο
ταγής των εκκλησιών στήν κοσμική άρχή (layiklik), στήν περίπτωση τών 
ορθοδόξων τό τουρκικό σχέδιο προέβλεπε τήν προσάρτηση τής Τουρκορθό
δοξης ’Εκκλησίας στό 'Υπουργείο τής Δικαιοσύνης. Άντιδρώντας στή μειο
νεκτική θέση τής μελλοντικής έκκλησίας, ό Προκόπιος Λαζαρίδης καί ό Γερ- 
βάσιος Σουρμελίδης άρνήθηκαν νά εύθυγραμμιστοΰν μέ τις οδηγίες τής κυ
βέρνησης103. Άπό τήν άλλη πλευρά, ό Παπά Εύθύμ, μέ τήν υποστήριξη τού 
συμβουλίου, καί ΐσως τού Πατάρων, Μελέτιου Χρηστίδη, αγωνίστηκε σκλη
ρά γιά νά έπιβάλει τις απόψεις τής Άγκυρας στους Καππαδόκες104 105. ’Έτσι, 
επιδιώκοντας τήν εύνοια τών ορθοδόξων, ό δαιμόνιος ιερέας πέτυχε τήν άπο- 
φυλάκιση περίπου 30 Καππαδόκων καί τήν επιστροφή άλλων 1500 εξόριστων 
στις εστίες τους, ένισχύοντας μέ τόν τρόπο αυτό τή θέση του10°.

Τελικά, στις 17 ’Ιουλίου τού 1922, συνήλθε στό μητροπολιτικό μέγαρο 
τής Καισάρειας τό συμβούλιο τών Καππαδόκων υπό τήν προεδρία τού επισκό
που Πατάρων. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τής Φωνής της Τονρκορθοδοξίας,

100. Ραφτόπουλος, ο.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 113 κ.έξ.
101. "Ο.π.
102. "Ο.π.
103. "Ο.π., 116-7. Βλ. έπίσης τό Ergene, ο.π., 41-2.
104. "Ο.π., 42-3 όπου άναφέρεται στή διένεξη μεταξύ τοϋ Γερβάσιου καί τοϋ Μελέτιου.
105. "Ο.π.
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τοϋ δημοσιογραφικού οργάνου των εύθυμαϊκών, το συμβούλιο έξέφρασε ευ
γνωμοσύνη προς τον Μουσταφά Κεμάλ καί προς τήν τουρκική κυβέρνηση, καί 
σύνταξε μια προκήρυξη έναντίον τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, τήν οποία 
υπέγραψαν οί άντιπρόσωποι 28 κοινοτήτων106. Στο συνέδριο αύτό τα μέλη 
τοϋ συμβουλίου υπέγραψαν επίσης τον καταστατικό χάρτη τής Τουρκορθόδο- 
ξης’Εκκλησίας107. Στή δεύτερη συνεδρίαση, στις 23 ’Ιουλίου, το συμβούλιο 
άποφάσισε να καθιερώσει σέ δλες τίς εκκλησίες τής Καππαδοκίας τήν άνά- 
γνωση τοϋ Ευαγγελίου στά τουρκικά108. Στίς 13 Αύγούστου, ή Φωνή της 
Τονρκορθοδοξίας γνωστοποίησε δτι το συμβούλιο διόρισε τον Παπά Εύθύμ 
Μέγα Οικονόμο μέ ευρύτατες αρμοδιότητες γιά τή διευθέτηση των σχέσεων 
ανάμεσα στήν κυβέρνηση τής ’Άγκυρας καί τούς ορθόδοξους τής Καππα
δοκίας 109. Οί εξελίξεις αυτές φαίνεται πώς ικανοποίησαν, ώς ενα βαθμό, τήν 
Άγκυρα με άποτέλεσμα νά σημειωθεί κάποια χαλάρωση στίς πιέσεις των κε- 
μαλικών άρχών κατά των ομογενών110 111.

'Ωστόσο, παρόλο πού από τήν άρχή τοϋ Αύγούστου ό Ίκονίου δέχθηκε νά 
άναλάβει τήν προεδρία τοϋ συμβουλίου, ή στάση του παρέμεινε άμετάβλητη 
δσο άφορά τον Εύθύμ Καραχισαρίδη. ’Όχι μόνο δεν άναγνώρισε το νέο τίτλο 
τοϋ Παπά Εύθύμ, άλλα τον κάλεσε νά λογοδοτήσει πάνω στο θέμα των χρη
μάτων πού είχε είσπράξει άπο τούς Καππαδόκες. Το ποσό ήταν άρκετά σημαν
τικό καί εφθανε τίς 16.000 λίρεςm. Σχετικά μέ το πατριαρχικό ζήτημα, ό 
Ίκονίου πρότεινε μιά έναλλακτική λύση πού θά έπέτρεπε μέν στούς άρχιερεΐς 
νά μήν ταχθούν αναφανδόν κατά τοϋ πατριαρχικού θεσμοΰ, αλλά ταυτόχρονα 
θά ικανοποιούσε τίς άπαιτήσεις τής κεμαλικής κυβέρνησης. Δέχθηκε, λοιπόν, 
νά άποκηρύξει τον Μελέτιο Μεταξάκη, καί δχι το Πατριαρχείο, δπως ζητούσε 
άρχικά ή Άγκυρα, γιά το λόγο δτι ό πατριάρχης είχε άναμειχθεΐ στήν πολιτι
κή. Ό Προκόπιος θεώρησε τον εαυτό του άρμόδιο νά λάβει μιά τέτοια βαρυ
σήμαντη άπόφαση έπειδή οί Καππαδόκες στίς τουρκοκρατούμενες περιοχές 
δέν είχαν λάβει μέρος στήν πατριαρχική εκλογή τού Δεκεμβρίου 1921. ’Επι
πλέον, άφοΰ ό Μελέτιος Μεταξάκης δέν ήταν Τούρκος υπήκοος, ή άνάδειξή 
του στον πατριαρχικό θρόνο παραβίαζε τον οθωμανικό νόμο σχετικά μέ τήν 
έκλογή τού ορθόδοξου εκκλησιαστικού ήγέτη112.

106. Ό Ergene δίνει τήν ήμερομηνία 21 Σεπτεμβρίου 1922, Ergene, ο.π., 24-6.
107. Μαυρόπουλος, ο.π., 283-7.
108. Βλ. Jaschke (1969), σ. 321.
109. "Ο.π., Ergene, ο.π., σ. 49.
110. Ραφτόπουλος, ο.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 119-21.
111. ΤΠΕΞ/Β/35, ’Απ. ’Αλεξανδρής προς τήν ελληνική άντιπροσωπεία στή Λωζάνη, 

’Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1922.
112. ΤΠΕΞ/Β/35, ’Απ. ’Αλεξανδρής πρός τήν ελληνική άντιπροσωπεία στή Λωζάνη, 

’Αθήνα, 10 ’Ιανουάριου 1923. Γιά τόν οθωμανικό νόμο τοΰ 1856 βλ. George Young, 
Corps de Droit Ottoman, τ. B’, ’Οξφόρδη 1905.
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'Η ’Άγκυρα, πού έπιδίωκε την πλήρη απόσχιση των Καππαδόκων άπό το 
Φανάρι, δέν ικανοποιήθηκε μέ την εισήγηση τοϋ Ίκονίου. Ειδικά, ή άπροθυ- 
μία τοΰ Ίκονίου να έγκρίνει το τουρκικό σχέδιο στο σύνολό του δυσχέρανε την 
προσπάθεια τής Άγκυρας νά πετύχει τή διεθνή άναγνώριση τής Τουρκορθό- 
δοξης Εκκλησίας. Οί άρμοστές των Μεγάλων Δυνάμεων στήν Κωνσταντινού
πολη, στούς οποίους ή τουρκική κυβέρνηση είχε ήδη υποβάλει τά πρακτικά 
τοΰ συνεδρίου τής Καισάρειας, δέν δέχτηκαν νά άναγνωρίσουν τήν άνεξαρτη- 
τοποίηση των ορθοδόξων τής Καππαδοκίας άπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο 113.

’Έτσι, μετά τήν κατάρρευση τοϋ μικρασιατικού μετώπου ή κυβέρνηση άνα- 
νέωσε τίς πιέσεις κατά των άρχιερέων τής Καισάρειας. ’Έστειλε, λοιπόν, στήν 
Καισάρεια τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Τεφήκ, 6 όποιος ύπέβαλε στο συμβούλιο 
των Καππαδόκων έγγραφο τής κυβέρνησης άπαιτώντας τήν έγκρισή του μέσα 
σε οκτώ μέρες. Σέ περίπτωση άρνησης υπογραφής τοΰ εγγράφου, δήλωσε ό 
Τεφήκ, θά επακολουθούσε νέος διωγμός κατά των χριστιανών τής Καππαδο
κίας114. Το έγγραφο τής κυβέρνησης όριζε:
α. τον καταρτισμό εννέα μητροπολιτικών περιφερειών καί τήν άνάδειξη τών 

έκκλησιαστικών εδρών Καισάρειας, Ίκονίου, Άγκυρας, Νεοκαισαρείας, 
Άμασείας, Σεβαστείας, Χαλδείας, Φιλαδέλφειας, Άτταλείας — άλλά άπέ- 
κλεισε ρητά τήν άναγνώριση τής Σμύρνης ώς μητρόπολης, 

β. τήν άμεση έκλογή καί χειροτονία νέων μητροπολιτών, τούς οποίους θά συν- 
τηροΰσε άποκλειστικά ή ορθόδοξη κοινότητα, 

γ. τή σύνταξη κανονισμών τοΰ νέου Πατριαρχείου τής Ανατολής, πού διέ
φεραν ριζικά άπό τούς έθνικούς κανονισμούς τής οθωμανικής περιόδου, 

δ. τήν εισαγωγή τής τουρκικής γλώσσας στις ορθόδοξες εκκλησίες καί τής 
τουρκικής έκπαίδευσης στά έλληνικά σχολεία, 

ε. τήν έπίλυση τών ζητημάτων γάμου, διαζυγίου, κλπ. σύμφωνα μέ τούς κο
σμικούς νόμους τής τουρκικής κυβέρνησης115.
Στο μεταξύ, ή Διεύθυνση Θρησκευμάτων, διαμέσου τοΰ γενικοΰ διοικητή 

τής Καισάρειας Μουαμμέρ, υπέδειξε στούς άρχιερεΐς νά εκλέξουν άμέσως ένα 
νέο έπίσκοπο, χωρίς νά έπιδιώξουν τήν έγκριση τοΰ Πατριαρχείου. Επίσης 
διατυπώθηκαν επανειλημμένα υπαινιγμοί ότι ή τουρκική κυβέρνηση εύνοοΰσε 
τό διορισμό τοΰ Παπά Εύθύμ ώς τρίτου έπισκόπου τής Καππαδοκίας. 'Ο 
Προκόπιος, όμως, άπάντησε πώς άδυνατοΰσε νά υπογράψει τό τουρκικό έγ
γραφο καί ζήτησε προθεσμία δύο μηνών γιά νά μελετήσει τίς προτάσεις τής

113. Ραφτόπουλος, ο.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 119-21.
114. ΥΠΕΞ/Β/35, ’Απ. ’Αλεξανδρής πρός τήν έλληνική άντιπροσωπεία στη Λωζάνη, 

’Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 1922.
115. ΥΠΕΞ/Β/35, ’Απ. ’Αλεξανδρής πρός τήν έλληνική άντιπροσωπεία στη Λωζάνη, 

’Αθήνα, 10 Ίανουαρίου 1923.
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κυβέρνησης καί για νά άποταθεΐ στις λοιπές ορθόδοξες εκκλησίες για την 
έξεύρεση κατάλληλων θεολόγων, υπογραμμίζοντας συνάμα ότι οί κανόνες τής 
’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας δεν έπέτρεπαν τη χειροτονία ιερέων χωρίς τά άπαι- 
τούμενα προσόντα11®, ωστόσο ή έγκριση τοϋ έγγράφου είχε σε αυτό το στάδιο 
μεγάλη σημασία γιά την ’Άγκυρα, έφόσον θά έ'δινε τη δυνατότητα στούς Τούρ
κους νά ισχυριστούν ένώπιον των ξένων αρμοστών στην Τουρκία ότι τό τουρ- 
κορθόδοξο κίνημα άπολάμβανε οχι μόνο τής υποστήριξης των Καππαδόκων, 
άλλα ακόμη καί των ορθοδόξων άρχιερέων τής ’Ανατολής. ’Ηταν, λοιπόν, 
ευνόητο ότι ή Άγκυρα θά άντιδροΰσε κατά τής στάσης τοϋ Προκοπίου. Σέ 
άντίποινα ό Προκόπιος, μαζί μέ τό βοηθό του Γερβάσιο, μεταφέρθηκαν άπό 
το προάστιο Ζιντζίντερε στή μητρόπολη τής Καισάρειας, όπου τέθηκαν υπό 
αύστηρή παρακολούθηση. 'Ο διοικητής Μουαμμέρ κάλεσε, επίσης, τό συμβού
λιο τής Καππαδοκίας καί έπισήμανε τις όδυνηρές συνέπειες πού θά έπέφερε 
στούς ορθόδοξους ή τακτική τής κωλυσιεργίας των άρχιερέων. Τά μέλη τοϋ 
συμβουλίου τρομοκρατήθηκαν καί σχηματίζοντας μια επιτροπή παρουσιάστηκαν 
στον Προκόπιο στις άρχές τοϋ ’Οκτωβρίου. Ζήτησαν άπό τό μητροπολίτη νά 
δώσει τέλος στήν τακτική των παρελκύσεων καί νά εύθυγραμμιστεΐ μέ τις 
άπαιτήσεις τής κυβέρνησης. 'Υπενθυμίζοντας ότι ή Άγκυρα είχε ήδη δηλώσει 
πώς θά επαναλάμβανε τή δίωξη των ομογενών, έφόσον καθυστεροΰνταν ή 
λήψη τής κυβερνητικής διαταγής, οί άντιπρόσωποι ζήτησαν επίμονα γιά μιάν 
άκόμη φορά άπό τον Προκόπιο νά ταχθεί άπροκάλυπτα ύπέρ τής Τουρκορθό- 
δοξης ’Εκκλησίας. Στο μεταξύ, οργανώθηκαν ογκώδεις διαδηλώσεις εξω άπό 
τό μητροπολιτικό μέγαρο καί συνέστησαν τήν υποχώρηση τών άρχιερέων στο 
έκκλησιαστικό ζήτημα. Ή πολιορκία τής μητρόπολης άπό τό λαϊκό στοιχείο 
συνεχίστηκε γιά δέκα μέρες, άναγκάζοντας τελικά τούς άρχιερείς νά συγκα- 
λέσουν μιά έκτακτη συνεδρίαση116 117.

Άπό τήν άλλη πλευρά, μέ πρωτοστάτες τούς συνεργάτες τοϋ Παπά Εύθύμ, 
Σταμάτη Ζιχνή καί Φίλιππο Τσεκέογλου (Νικολαΐδη), τό συμβούλιο τής Και- 
σάρειας άποφάσισε νά έκλέξει 53 πρόσωπα πού θά άντιπροσώπευαν τις ορθό
δοξες κοινότητες τής Καππαδοκίας όπως καί τήν ίδρυση ενός οκταμελούς άνώ- 
τατου συμβουλίου τής νέας σχισματικής έκκλησίας υπό τήν προεδρία τοϋ Προ
κοπίου. Ή Φωνή τής Τονρκορθοδοξίας δημοσίευσε στις 7 ’Οκτωβρίου τό 
πρωτόκολλο τών εκλογών118.

'Η επιδείνωση τών σχέσεων μεταξύ τοϋ Προκοπίου καί τοϋ συμβουλίου 
συνεχίστηκε καθώς ό Ίκονίου παρέμεινε άνένδοτος χαρακτηρίζοντας τις ένέρ- 
γειες τών λαϊκών παραγόντων ώς άπαράδεκτες καί ώς πρωτοφανείς στήν

116. "Ο.π.
117. ’Ό.π. Γιά τήν υποκίνηση τών Καππαδόκων κατά τοϋ Ίκονίου βλ. Ραφτόπουλος, 

δ.π., ΚΜΣ/χειρ. 394, 135· κ.έξ.
118. Jaschke (1969), σ. 321.
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ιστορία της ’Ορθοδοξίας119. Προφανώς, ό Προκόπιος άυτιλαμβανόταν ότι οί 
ενδοκοινοτικές διαμάχες ήταν μιά έ'νδειξη τοΰ πανικού των Καππαδόκων, οί 
όποιοι προσπαθούσαν μέ κάθε τρόπο νά προλάβουν τήν έπανάληψη των διωγ
μών κατά τών ομογενών. ’Από τήν άλλη πλευρά, γνώριζε επίσης ότι ή άνα- 
κήρυξη αυτοκέφαλης Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας ύπό τον έλεγχο τής τουρ
κικής κυβέρνησης δεν θά ήταν μόνο μιά πράξη σχισματική, άλλά θά έπέφερε 
ουσιώδη άποδυνάμωση τής ’Ορθοδοξίας στην ’Ανατολή. Γι’ αύτό, μέ τή βοή
θεια του συμβούλου του Παύλου Φραγκόπουλου (1877-1940), προσπάθησε 
νά βρει μιά μέση λύση στο όξύ αυτό πρόβλημα.

’Έτσι, ό Προκόπιος άποπειράθηκε, αφενός, νά δώσει στην κυβέρνηση χειρο
πιαστές ένδείξεις ότι προσπαθούσε νά επιλύσει το έκκλησιαστικό ζήτημα καί, 
άφετέρου, νά εμποδίσει τήν οριστική διάσπαση τών Καππαδόκων άπό το Οι
κουμενικό Πατριαρχείο. Μέ τό σκοπό αύτό ένέκρινε, στις 18 ’Ιανουάριου 1923, 
τό τουρκικό έγγραφο γιά τήν ανακήρυξη αυτοκέφαλου Πατριαρχείου τό όποιο 
έπικυρώθηκε άπό τό συμβούλιο τής Καισάρειας. ’Επιπλέον, τό συμβούλιο άνά- 
δειξε τόν Προκόπιο πατριάρχη τής αύτοκέφαλης έκκλησίας καί τοϋ άπένειμε 
τόν τίτλο τοϋ μητροπολίτη Καισάρειας, ένώ ό επίσκοπος Σεβαστείας Γερβά- 
σιος εκλέχτηκε μητροπολίτης Πόντου καί ό Πατάρων Μελέτιος μητροπολίτης 
Ίκονίου120. Ό Προκόπιος, βάσει τών νέων άρμοδιοτήτων του ως πατριάρχης 
τών Τουρκορθοδόξων, διόρισε τόν ήγούμενο τής μονής τών Ταξιαρχών αρχιε
πίσκοπο Άγκύρας, σέ άντικατάσταση τοΰ μητροπολίτη Άγκύρας Γερβάσιου, 
ό όποιος βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπολη 121. Παρά τήν υποχώρηση αυτή, 
ό Προκόπιος τάχθηκε κατά τής άπονομής άξιώματος άρχιεροσύνης στόν Παπά 
Εύθύμ, ό όποιος παρέμεινε απλός ιερέας. Μετά άπό τήν εκλογή τοΰ Κωνσταν
τίνου, οί τρεις άρχιερεΐς έπέστρεψαν στό Ζιντζίντερε καί διέκοψαν κάθε έπι- 
κοινωνία μέ τόν Παπά Εύθύμ, δηλώνοντας ότι δέν είχαν πιά ανάγκη τών ύπη-

119. Στις 2 Νοεμβρίου, ό Προκόπιος, έξαιτίας τών εκδηλώσεων έναντίον του, άναγκά- 
στηκε νά έγκαταλείψει κρυφά τή μητρόπολη καί νά εγκατασταθεί γιά ένα χρονικό διάστημα 
στην οικία τοϋ ομογενή Μποντοσώκη Τερζόγλου (Ραφτόπουλου), βλ. Ραφτόπουλος, ό'.π., 
ΚΜΣ/χειρ. 394, 153.

120. ΥΠΕΞ/Β/35, Άπ. Άλεξανδρής πρός την έλληνική αντιπροσωπεία στη Λωζάνη, 
’Αθήνα, 7 ’Ιανουάριου 1923. Βλ. έπίσης The Times, 7 Φεβρουάριου 1923. Σύμφωνα μέ 
τις πληροφορίες τοϋ Jaschke, Kurtuluf, σ. 198, τό συμβούλιο, στις 4 ’Οκτωβρίου 1922, 
είχε άναδείξει τόν Προκόπιο πληρεξούσιο πατριάρχη (Patrik Vekili) τής Τουρκορθόδοξης 
Έκκλησίας.

121. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος (1859-1933). Μέ την άνταλλαγή τών πληθυσμών 
ό Κωνσταντίνος έγκατέλειψε τήν ’Άγκυρα τόν Αύγουστο τοϋ 1924 καί εγκαταστάθηκε στήν 
Ελλάδα. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο δέν άμφισβήτησε τή χειροτονία του, άλλά περιορί
στηκε μόνο νά υποβιβάσει τόν τίτλο του άπό Άγκύρας σέ Άμφίπολης. Στήν έκλογή τοΰ 
Κωνσταντίνου άναφέρεται ή Φωνή τής Τουρκορθοδοξίας στις 20 ’Ιανουάριου τοϋ 1923, 
Jaschke (1969), σ. 321.
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ρεσιών του. Νωρίτερα, στίς 30 Δεκεμβρίου του 1922, ή Φωνή της Τουρκορθο- 
δοξίας είχε άνακοινώσει την άπόφαση του συνεδρίου της Καισάρειας γιά την 
επαναλειτουργία τής ιερατικής σχολής στή μονή του Ίωάννου του Προδρόμου 
Φλαβιανών (Ζιντζίντερε). Γλώσσα τής εκπαίδευσης θά ήταν ή τουρκική122.

Μετά τή χειροτονία του Κωνσταντίνου, ή τουρκική κυβέρνηση φαίνεται ότι 
ικανοποιήθηκε μέ τή στάση των αρχιερέων καί θεώρησε πώς ή χειραφέτηση 
των Καππαδόκων άπό το Πατριαρχείο είχε έπιτευχθει. ’Εξάλλου, μετά τήν 
κατάρρευση του ελληνικού μετώπου στην ’Ιωνία, οΐ ελληνικές κοινότητες τής 
Καππαδοκίας δεν παρουσίαζαν πιά κίνδυνο γιά τήν έπιβίωση του τουρκικού 
έθνους. Κατά συνέπεια, ή κυβέρνηση τής "Αγκυρας έχασε κάθε ένδιαφέρον γιά 
το μέλλον τής Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας καί το συμβούλιο τής Καισάρειας 
περιήλθε σέ πλήρη άφάνεια123. Στο μεταξύ, ό Παπά Εύθύμ εϊχε έγκαταλείψει 
τήν Καισάρεια καί έγκαταστάθηκε στήν κεμαλική πρωτεύουσα124.

Σέ ολόκληρο αύτό τό διάστημα, το Φανάρι δέν έπαψε νά άσχολεΐται μέ το 
εκκλησιαστικό ζήτημα των Καππαδόκων. "Εχοντας υπόψη πώς οί άρχιερεις εξα
ναγκάστηκαν άπό τήν τουρκική κυβέρνηση καί τον ύπέρμαχο τής Τουρκορθοδο- 
ξίας Παπά Εύθύμ νά ταυτιστούν μέ τή στασιαστική κίνηση κατά τού Οικου
μενικού Πατριαρχείου, ό πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης δέν έλαβε πειθαρ
χικά μέτρα έναντίον τού Προκοπίου. ’Επιπλέον, στίς αρχές τού Φεβρουάριου 
τού 1923, ό Μελέτιος φάνηκε πρόθυμος νά κάνει ορισμένες παραχωρήσεις 
προς τήν καππαδοκική έκκλησία. Πρότεινε, λοιπόν, νά ιδρυθεί, σύμφωνα μέ 
τούς 'ιερούς κανόνες, μιά αύτόνομη εκκλησιαστική επαρχία στήν Καππαδοκία, 
τής οποίας λειτουργική γλώσσα θά ήταν τά τουρκικά. Το καθεστώς τής νέας 
εκκλησίας θά στηριζόταν στο άλβανικό πρότυπο, σύμφωνα μέ το όποιο οί 
’Αλβανοί ορθόδοξοι εϊχαν αποκτήσει ειδική άλβανόφωνη αύτόνομη έκκλησία. 
Πάντως, ό Μελέτιος υπογράμμισε οτι ή αύτόνομη εκκλησιαστική επαρχία 
τής Καππαδοκίας δέν θά είχε αύτοκέφαλο χαρακτήρα καί θά παρέμενε πιστή 
στήν κεφαλή τής ’Ορθοδοξίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο125.

Παρά τήν παραχώρηση αύτή, ό Προκόπιος φαίνεται ότι εϊχε άπογοητευθεΐ 
άπό τή γενική συμπεριφορά τού Μελέτιου σχετικά μέ το καππαδοκικο ζήτημα. 
Μέ εξαίρεση τον πρώην μητροπολίτη Νεοκαισαρείας ’Αμβρόσιο Σταυριανό 
(1857-1931), ή βενιζελική ήγεσία τού Πατριαρχείου φαίνεται ότι υιοθέτησε

122. "Ο.π.
123. "Αν καί άρχικά είχε άνακοινωθεϊ πώς τό συμβούλιο θά συνεδρίαζε κάθε Κυριακή, 

τελικά έλαβαν χώρα μόνο οκτώ συνεδριάσεις (στίς 23 καί 30 ’Ιουλίου, 13, 20 καί 27 Αύ- 
γούστου, στίς 3 και 17 Σεπτεμβρίου καί στίς 4 ’Οκτωβρίου τοϋ 1922)· βλ. Jaschke (1969), 
σ. 322.

124. Μαρτυρία ’Ιωάννη Παπαδόπουλου, Κεσκίν Μαντέν, ΚΜΣ/ΙΒ’.
125. Συνέντευξη τοϋ Μελέτιου πρός τόν άνταποκριτή τής Times τοϋ Λονδίνου, πού δη

μοσιεύτηκε στίς 7 Φεβρουάριου τοϋ 1923.
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μιάν άποδοκιμαστική στάση προς τον Προκόπιο κατηγορώντας τον γιά ένδο- 
τικότητα προς τις κεμαλικές αρχές στο εκκλησιαστικό θέμα. Γι’ αυτόν το λόγο 
ό Προκόπιος θεώρησε τον εαυτό του παραγκωνισμένο άπύ το Φανάρι καί δια
μαρτυρόταν ότι άφέθηκε ολομόναχος, μέ μόνους συμβούλους τούς άρχιερεϊς 
Γερβάσιο καί Μελέτιο, σέ αυτή τήν κρίσιμη καμπή του ελληνισμού τής Καππα
δοκίας. ’Απογοητευμένος καί άποκαρδιωμένος, ό Προκόπιος Λαζαρίδης πέ- 
θανε στις 30 Μαρτίου του 1923 12G. 'Η κηδεία του τελέσθηκε στο μητροπολι- 
τικό ναό του 'Αγίου Νικολάου Καισάρειας καί μέ τήν άδεια των τουρκικών 
άρχών θάφτηκε στον τάφο του γνωστού μητροπολίτη Καισάρειας Εύστάθιου 
Κλεόβουλου.

Παρ’ όλες τις άντιξοότητες, ό Προκόπιος Λαζαρίδης διαδραμάτισε Ιναν αξιό
λογο έθνικο ρόλο κατά τή δύσκολη περίοδο του 1920-1923. Μέ σπάνια δι
πλωματική εύστροφία, ό Ίκονίου πέτυχε άφενύς νά επιβραδύνει τήν εφαρμογή 
του τουρκορθόδοξου σχεδίου καί άφετέρου νά διασώσει τούς Έλληνοκαππαδό- 
κες άπο άπειρες ταλαιπωρίες. ’Επιπλέον, ό Προκόπιος πέτυχε νά περιορίσει 
τις εθνικά έπιζήμιες ενέργειες του Παπά Εύθύμ, ό όποιος προσπάθησε νά 
έφαρμόσει τις λαϊκιστικές εθνικιστικές αρχές του κεμαλισμοϋ πάνω στήν έλ- 
ληνοκαππαδοκική κοινότητα, έγκαθιδρύοντας μιά τουρκική «εθνική έκκλησία» 
(milli kilise) στήν Καισάρεια. ’Εξάλλου, ό παντοιοτρόπως ταλαιπωρηθείς 
Προκόπιος δέν ένέδωσε στις τουρκικές πιέσεις καί άρνήθηκε νά διορίσει τον 
Παπά Εύθύμ σέ επισκοπικό άξίωμα, μέ άποτέλεσμα νά περιορίσει σημαντικά 
τήν επιρροή του κεμαλικοΰ ιερέα πάνω στούς ορθόδοξους τής Καππαδοκίας. 
Υιοθετώντας, άνάλογα μέ τις περιστάσεις, άλλοτε υποχωρητική καί άλλοτε 
άνένδοτη στάση, ό Προκόπιος άναδείχτηκε αντάξιος συνεχιστής τής πατρο
παράδοτης φαναριώτικης διπλωματίας.

Οι Καππαδόχες καί ή ανταλλαγή πληθυσμών

Παρόλο πού οί Καππαδόκες έμειναν χωρίς έθνικο καί εκκλησιαστικό ηγέτη, 
δέν φάνηκαν διατεθειμένοι νά έγκαταλείψουν τις εστίες τους μετά τή Μικρα
σιατική Καταστροφή. Ούτε καί οί τουρκικές αρχές τούς άνάγκασαν νά άποχω- 
ρήσουν άπύ τήν Καππαδοκία. ’Έτσι, οί έπίσκοποι Γερβάσιος Σουρμελίδης καί 
Μελέτιος Χρηστίδης παρέμειναν στο μοναστήρι του Ίωάννου Προδρόμου στο 
Ζιντζίντερε, ένώ ό Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος καί ό Παπά Εύθύμ εγκατα
στάθηκαν στήν ’Άγκυρα. Μαζί μέ τούς Κωνσταντινουπολίτες126 127, λοιπόν, οί

126. TÒ θάνατο τοϋ Προκόπιου γνωστοποίησε ή Φωνή τής Τουρκορθοόοξίας στις 8 ’Α
πριλίου τοϋ 1923, βλ. Jaschke (1969), σ. 322. Ό Μαυρόπουλος γράφει πώς ό Προκόπιος 
πέθανε στις 12/25 Μαρτίου τοϋ 1923, βλ. Μαυρόπουλος, ό'.π., 292-3.

127. ’Από τόν Νοέμβριο τοϋ 1918 ως τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1923, ή όθωμανική πρωτεύουσα 
βρισκόταν κάτω άπό τή στρατιωτική διοίκηση των δυνάμεων της ’Αντάντ μέ άποτέλεσμα
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Καππαδόκες αποτελούσαν μοναδική έξαίρεση, εφόσον οί ελληνικές κοινότητες 
τής δυτικής Μ. ’Ασίας, τοΰ Πόντου καί τής ’Ανατολικής Θράκης είχαν ήδη 
διωχτεί άπύ τις πατροπαράδοτες έστίες τους μετά άπύ αλλεπάλληλες βιαιοπρα
γίες, σφαγές καί διωγμούς πού άκολούθησαν την κατάρρευση τοΰ ελληνικού 
μετώπου στην ’Ιωνία.

Ειδικά γιά την περίπτωση των τουρκόφωνων Καππαδόκων ύπήρχε μεγάλη 
κατανόηση ανάμεσα στούς κεμαλικούς κύκλους καί άρκετοί Τούρκοι έθνικι- 
στές τάχθηκαν κατά τοΰ έκπατρισμοΰ των ορθοδόξων τής ένδοχώρας128. Στίς 
11 Φεβρουάριου τοΰ 1923, ό στενός συνεργάτης τοΰ Παπά Εύθύμ Σταμάτης 
Ζιχνή Πουλόγλου δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο στη Φωνή της Τουρκορθο- 
δοξίας, υποστηρίζοντας δτι τά μέλη τής Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας είχαν 
επανειλημμένα αποδείξει την αφοσίωσή τους στο τουρκικό έθνος καί δέν έπρε
πε νά έκτοπιστοΰν129.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στή συνδιάσκεψη τής

νά διασωθεί ή μεγάλη έλληνική κοινότητα της Πόλης άπο την οργή των Τούρκων έθνικι- 
στών τόν Αύγουστο/Σεπτέμβριο τοϋ 1922· γιά λεπτομέρειες βλ. τό δικό μου, The Greek 
Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, σ. 77 κ.έξ.

128. Στις 12 ’Απριλίου τοϋ 1928, σέ μια συνέντευξή του μέ το γνωστό Τούρκο έθνικι- 
στή Χαμντουλλάχ Σουπχή (Hamdullah Suphi Tanriöv), πρόεδρο τοϋ έθνικιστικοΰ κινή
ματος «Οί Τουρκικές 'Εστίες)) (Türk Ocaklari), ô Βρετανός πρεσβευτής στήν Τουρκία άνα- 
φέρθηκε στούς τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους χριστιανούς τής κεντρικής ’Ανατολής (The 
Turcophon Greek Orthodox Christians of Anatolia). Κατά τή διάρκεια τής συνέντευ
ξης, ό Σουπχή ύποστήριξε δτι, παρά τύ γεγονός δτι οί πληθυσμοί αυτοί ανήκαν στήν έλλη- 
νορθόδοξη θρησκεία, είχαν γνήσια τουρκική καταγωγή καί προσηλυτίστηκαν στή χριστια
νική θρησκεία τήν έποχή τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας. Συνεχίζοντας, ό Τούρκος ήγέτης 
ύποστήριξε πώς οί Καραμανλήδες άποτελοΰσαν τήν «πιύ άμιγή τουρκική ομάδα τής ’Ανα
τολής» (the purest blooded Turkish group in Anatolia) καί τόνισε πώς δέν είχαν «δια- 
φθαρεΐ άπύ τήν έλληνική προπαγάνδα» (uncontaminated by Hellenic propaganda). Οί 
Καραμανλήδες, ισχυρίστηκε ό Σουπχή, παρέμειναν πιστοί στήν Τουρκία άκόμα καί κατά 
τή διάρκεια τοΰ μικρασιατικού πολέμου. 'Ωστόσο, ή θέση τους στή Νέα Τουρκία έπηρεά- 
στηκε άπύ τήν «προδοσία των δμοθρήσκων τους», μέ άποτέλεσμα νά συμπεριληφθοΰν στήν 
άνταλλαγή των πληθυσμών. 'Ο Σουπχή άποκάλυψε πώς είχε ταχθεί έντονα κατά (strongly 
opposed) τοΰ έκτοπισμοΰ των Καραμανλήδων, άν καί τελικά ή άποψή του άπορρίφθηκε. 
Έτσι, ή Τουρκία Ιχασε «χιλιάδες άπύ τούς πιύ γνήσιους τουρκόφωνους πληθυσμούς τής 
’Ανατολής» (thousands of the best Turkish speaking elements in Anatolia) μέ άντάλ- 
λαγμα τούς πιύ άσήμαντους Τουρκοκρήτες, οί όποιοι «ήταν "Ελληνες στα πάντα εκτός άπύ 
τή θρησκεία» (who were Greek in everything but religion). Άν καί συμφώνησε πώς ή 
διατήρηση των τουρκόφωνων όρθοδόξων στήν ’Ανατολή θά άποτελοΰσε Ινα «διαρκή στόχο 
γιά τήν έλληνική προπαγάνδα» (α perpetual target of Greek propaganda), ό Σουπχή 
δέν επαψε νά θεωρεί τόν εκπατρισμό των Καραμανλήδων σάν «ένα λάθος πρώτου μεγέθους» 
(a mistake of first magnitude), FO/371/13096/E2118, Knox πρός Chamberlain, "Αγ

κυρα, 13 ’Απριλίου 1928.
129. Jaschke (1969), σ. 322.
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Λωζάνης, ή τουρκική άντιπροσωπεία έδωσε τήν έντύπωση πώς ή ικανοποί
ηση τής τουρκικής απαίτησης γιά τήν απομάκρυνση του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου άπύ τήν Τουρκία θά άποτελοϋσε προϋπόθεση γιά σημαντικές παρα
χωρήσεις ειδικά στο θέμα των Ελλήνων τής Κωνσταντινούπολης καί τής Καπ
παδοκίας 130. Στίς 13 Δεκεμβρίου, όταν ή συνδιάσκεψη συζήτησε το θέμα των 
Καππαδόκων, ό Τούρκος άντιπρόσωπος Ίσμέτ έπεσήμανε ότι ή Τουρκία δεν 
έκανε καμιά διάκριση άνάμεσα στούς μουσουλμάνους καί ορθόδοξους Τούρκους 
τής Ανατολής καί έπιβεβαίωσε ότι οΐ τουρκόφωνοι χριστιανοί ποτέ δεν ζήτη
σαν ιδιαίτερη μεταχείριση131. 'Ο Βενιζέλος συμφώνησε μέ τον Ίσμέτ καί 
δήλωσε ότι ή Ελλάδα δεχόταν τήν «παραμονή των 50.000 τουρκόφωνων 
ορθοδόξων στήν ’Ανατολή»132.

"Οταν, όμως, στίς 10 Ίανουαρίου τοΰ 1923, ή συνδιάσκεψη υιοθέτησε μιά 
συμβατική λύση μέ τήν οποία το Πατριαρχείο θά διετηρεΐτο στήν ιστορική 
του έδρα στο Φανάρι, άλλά μέ αύστηρά περιορισμένες αρμοδιότητες133, ή κυ
βέρνηση τής ’Άγκυρας σκλήρυνε τή στάση της στο θέμα των ελληνικών πλη
θυσμών στήν ’Ανατολή. Τελικά, ή άποψη τών ακραίων κεμαλικών πώς ή δια
τήρηση ορθοδόξων πληθυσμών στή Μ. ’Ασία θά έδινε τήν ευκαιρία στο Πα
τριαρχείο νά έπηρεάσει τούς τουρκόφωνους Καππαδόκες, επικράτησε στήν 
Άγκυρα. Γι’ αύτόν το λόγο ή τουρκική κυβέρνηση άπαίτησε τή συμπερίληψη 
τών Καππαδόκων στή σύμβαση τής υποχρεωτικής άνταλλαγής τών ελληνο
τουρκικών πληθυσμών πού υπογράφτηκε στή Λωζάνη στίς 30 Ίανουαρίου του 
1923 άπύ τούς άντιπροσώπους τής Ελλάδας καί τής Τουρκίας134.

Τύ 1923 καί 1924, οί καππαδοκικές κοινότητες τής ένδοχώρας μεταφέρθη
καν διαμέσου τής Μερσίνης στήν Ελλάδα. Στον Σεβαστείας Γερβάσιο Σουρ- 
μελίδη ανατέθηκε ή συγκέντρωση καί μεταφορά τών εκκλησιαστικών καί πο
λιτιστικών κειμηλίων τών Καππαδόκων πού τά μετέφερε στήν Ελλάδα τον 
’Οκτώβριο του 1923 καί τά παρέδωσε στίς αρμόδιες ελληνικές άρχές στον 
Πειραιά135. ’Αργότερα, τον Αύγουστο του 1924, ό Πατάρων Μελέτιος μαζί μέ

130. Βλ. τύ δικό μου, «Ή Συνδιάσκεψη της Λωζάννης, 1922-1923. Ή διευθέτηση τοΰ 
θέματος τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου καί τών Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης», Δελ- 
τίον τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας 'Ελλάδος, 24 (1981), σ. 174-98.

131. Γιά τά πρακτικά τής συνδιάσκεψης της Λωζάνης βλ. Great Britain, Parliamentary 
Papers, Lausanne Conference on Near Eastern Affairs, 1922-1923, Records of Pro
ceedings and Draft Terms of Peace, Turkey No. 1, Cmd 1814, σ. 208.

132. "Ο.π., σ. 224· Psomiades, ο.π., σ. 51-3.
133. ’Αλεξανδρής, «Συνδιάσκεψη Λωζάννης», σ. 185.
134. Γιά τη σύμβαση αύτή βλ. Great Britain, Treaty Series, 16: Treaty of Lausanne, 

Cmd 1929, XXV, 24 Ιουλίου 1923.
135. Γιά τό θέμα της ανταλλαγής τών πληθυσμών βλ. Dimitri Pentzopoulos, The Bal

kan Exchange of Minorities and its Impact on Greece, The Hague 1962· Stephen
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άλλους άνταλλάξιμους ομογενείς έφθασε στην Ελλάδα. Την ίδια εποχή έγκα- 
τέλειψε την "Αγκυρα καί ό νεοεκλεγείς επίσκοπος Κωνσταντίνος Παπαδό- 
πουλος που ήρθε στήν Ελλάδα διαμέσου Κωνσταντινούπολης.

’Έτσι, μέ την τελική έ'ξωση των ορθοδόξων τής Καππαδοκίας, μετά τήν 
έπιμονή τής τουρκικής αντιπροσωπείας στή Λωζάνη, ή θεωρία ότι οί τουρκό
φωνοι χριστιανοί τής κεντρικής Μ. ’Ασίας ήταν γνήσιοι Τούρκοι στήν κατα
γωγή έχασε κάθε κύρος. Ή στάση αύτή έδωσε πρόσθετη ισχύ στήν έπιχειρη- 
ματολογία του Φαναριού πώς ή τουρκορθόδοξη ιδέα δέν ήταν τίποτε περισσό
τερο άπο ένα κεμαλικό τέχνασμα μέ στόχο τήν ύπόσκαψη τοϋ πατριαρχικού 
κύρους στήν ’Ανατολή καί τήν υποχρεωτική άπόσπαση τώ ορθοδόξων Μι- 
κρασιατών άπο τούς κόλπους του Ελληνισμού κατά τήν κρίσιμη γιά τήν Τουρ
κία περίοδο μεταξύ τοϋ 1921 καί τοϋ 1923. Μάταια ό Παπά Εύθύμ καί οί 
στενοί συνεργάτες του προσπάθησαν νά πείσουν τήν κυβέρνηση τής ’Άγκυρας 
νά κάνει διάκριση άνάμεσα στούς ελληνορθόδοξους καί τούς τουρκόφωνους 
ορθόδοξους καί νά έξαιρέσει άπό τήν άνταλλαγή των πληθυσμών αυτούς πού 
είχαν προσχωρήσει στο τουρκορθόδοξο κίνημα136.

Προφανώς ή Άγκυρα γνώριζε ότι αν καί πολλοί Καππαδόκες αναγκάστη
καν νά συνεργαστούν με το Παπά Εύθύμ Καραχισαρίδη κατά τή διάρκεια τοϋ 
μικρασιατικού πολέμου, πολύ λίγοι είχαν πεισθει πώς ήταν άπόγονοι τών Σελ- 
τζουκηδών Τούρκων. Τήν άποψη τής μεγάλης πλειονότητας τών Καππαδόκων 
έξέφρασε πολύ έπιγραμματικά ό Μικρασιάτης ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου:

Ladas, The Exchange of Minorities, Bulgaria, Greece and Turkey, Νέα Ύόρκη 1932. 
Στό βιβλίο του Mustapha Kemal ou L’Orient en Marche, Παρίσι 1929, σ. 235, δ ύπο- 
στηριχτής τοϋ Κεμαλισμοΰ Paul Gentizon γράφει τά ακόλουθα για τούς Καππαδόκες: 

«Le départ des derniers 150 mille Grecs anatoliens qui venaient de Cesaree, 
Nidgé, Yozgad, Diarbekir, fut d’autand plus tragique qu’il signifiait l’abandon 
de l’un des plus vieux foyers en christianisme, la Cappadoce. Après une dernière 
messe, les fidèles, groupés autour de leur prêtre, dirent un dernier et émouvant 
adieu à leurs églises, dont quelques-unes taillées dans le roc remontent aux pre
miers âges de l’époque chrétienne. Tous les objets de culte et ornements de quelque 
valeur, comme les vieilles icônes et les plus belles boiseries des iconostases, purent 
être emportés par les émigrés. Certains trésors de monastère, comme celui de 
Taxiarchi, comprenant de vieux Evangiles enluminés, des calices en or, des 
mitres serties de pierres prcieuses et dont seul rhigoumène connaissait la 
cachette, prirent également le chemin de l’Hellade. Et, seules désormais, des nefs 
vides et désolées attestent en plein Islam qu’en ces contrées pendant plus de 
vingt siècles, habitèrent des populations communiant dans la foi du ChrisU.

136. Μέχρι τά τέλη Σεπτεμβρίου τοϋ 1923 δ Παπά Εύθύμ συνέχισε νά κάνει διαβήματα 
γιά τήν έξαίρεση τών Καππαδόκων της Καισάρειας καί τοϋ Ίκονίου γιά νά πετύχει τήν έπι- 
βίωση της Τουρκορθοδοξίας στή Μ. ’Ασία. 'Ωστόσο, οί προσπάθειες αυτές δέν καρποφόρη
σαν βλ. 'Ημερήσια Νέα (Κωνσταντινούπολη), 26 Σεπτεμβρίου 1923 καί Πρόοδο (Κων
σταντινούπολη), 26 Σεπτεμβρίου 1923.
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«Ài παροτρύνσεις και σύμβουλοί τον Εντνμ εφέντη δεν ηυραν καμμίαν 
άπήχησιν ε’ις τάς καρδίας μας. 'Ημείς θεωρούντες τούς εαυτούς μας 
'Έλληνας και νπακούοντες είς την φωνήν τής συνειδήσεώς μας, προερ- 
χομένην από τα βάθη των αιώνων, εποδοπατήσαμεν τα πλούτη μας, 
διότι αποδεχόμενοι τάς επαγγελίας τού Εντνμ επρόκειτο να παραμεί
νω μεν εις τον τόπον μας, καί προετιμήσαμεν όπως ζήσωμεν εν 'Ελλάδι 
πένητες μεν άπηλλαγμένοι δμως από τον άειβάρβαρο κατακτητήν »137.

Είναι άξιοσημείωτο δτι παρά τή χρεοκοπία τής τουρκορθόδοξης ιδέας, άρ- 
κετοί Τούρκοι διανοούμενοι συνέχισαν να υποστηρίζουν την άποψη γιά τήν 
τουρκική καταγωγή των χριστιανών τής Μ. ’Ασίας. ’Έτσι, το 1932, ό Τζαμή 
Μπαϊκούρτ έξέδωσε καί δεύτερη έκδοση τής μελέτης του Osmanli Ülkesinde 
Hiristiyan Türkler (Χριστιανοί Τούρκοι στο οθωμανικό κράτος, Κωνσταν
τινούπολη). ’Άλλοι, δπως ό Χασάν Φεχμή Τουργκάλ, έπεδίωξαν νά άποδείξουν 
τήν τουρκική καταγωγή των χριστιανών Μικρασιατών έξετάζοντας τούς οθω
μανικούς νομικούς καί φορολογικούς καταλόγους ονομάτων τών επαρχιών τής 
Καισάρειας καί Σεβάστειας, δπου πολλοί χριστιανοί έχουν τουρκικές ονομασίες 
δπως Sah-kulu, Melikçah, Cihansah, Subhan-verdi138. Παρόμοιες έρευνες 
έγιναν καί γιά τούς χριστιανικούς πληθυσμούς τού νομού τής Ίκονίας139. "Ε
νας άλλος Τούρκος διανοούμενος, ό Όσμάν Τουρχάν, έπεσήμανε πώς οί χρι
στιανοί τής ’Ανατολής στήν έποχή τών Σελτζουκηδών χρησιμοποιούσαν τουρ
κικά ονόματα140. Τήν ιδέα τής τουρκικής καταγωγής τών Καππαδόκων διέ
δωσε στή δυτική Ευρώπη καί ’Αμερική ή γνωστή προπαγανδίστρια τού κεμα- 
λισμοΰ Clair Price141.

137. ’Εμμανουήλ Τσαλίκογλου, Αυτοβιογραφία καί Ίστορικαί ’Αναμνήσεις, Β' μέρος: 
’Αναμνήσεις εκ τοϋ Πολέμου, 1914-1918, ΚΜΣ/χειρ. 184, ’Αθήνα 1971, σ. 429-30.

138. Βλ. Hasan Fehmi Turgai, «Anadolu’da Gregoriyen ve Ortodoks Türkler» 
(Γρηγοριανοί καί ’Ορθόδοξοι Τούρκοι στήν ’Ανατολή), Ulkü, 4 (1943), σ. 173-82 καί 
τοϋ ίδιου «Mülga Ser’iye Mahkemeleri Sicilien üzerinde incelemeler» (Διερευνήσεις 
πάνω στά έγγραφα τών θρησκευτικών δικαστηρίων), II Türk Tarih Kongresi (Δεύτερο 
Συνέδριο Τουρκικής 'Ιστορίας, πού έλαβε χώρα στήν Κωνσταντινούπολη στίς 20-25 Σε
πτεμβρίου 1937), Κωνσταντινούπολη 1943, σ. 948-62.

139. Μ. Mesud Koman, «Anadolu Hiristiyanlarinda Islam ve Türk Adiari» (Ίσλα- 
μικά καί τουρκικά ονόματα μεταξύ τών χριστιανών της ’Ανατολής), Konya, 3 (1936), 
σ. 180-3 καί τοϋ ίδιου «Anadolu Hiristiyanlarinda Islam ve Türk Adiari isimli yazima 
ek» (Προσθήκη στήν πραγματεία μου σχετικά μέ τά ίσλαμικά καί τουρκικά ονόματα με
ταξύ τών χριστιανών τής ’Ανατολής), Konya, 6 (1944), σ. 41-4.

140. Osman Turhan, «Selçuk Devri Yakiflari. Ill Celaleddin Karatay, Vakiflari 
ve Yakfiyeleri (Νόμοι γιά τά θρησκευτικά ιδρύματα στήν έποχή τών Σελτζουκηδών. 
Τζελαλεντίν Καρατάι Γ’, θρησκευτικά ιδρύματα καί νόμοι σχετικά μέ τά θρησκευτικά ιδρύ
ματα), Betteten, 12 (1948), σ. 67-71, κεφάλαιο πού άναφέρεται είδικά στή θέση τών μή 
μουσουλμανικών έθνικοτήτων.

141. Clair Price, «Mustapha Kemal and the Christians», Current History, 17 (Σεπτ.
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"Αν καί οί μελέτες αυτές μαρτυρούν την αξιόλογη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των μουσουλμανικών καί χριστιανικών πληθυσμών της Μ. ’Ασίας, δέν παρέ
χουν αποδεικτικά στοιχεία πού νά τεκμηριώνουν τη θεωρία τής γνήσια τουρκι
κής καταγωγής τών χριστιανών τής ’Ανατολής. ’Εξάλλου, στις πρόσφατες 
μελέτες του ό γνωστός τουρκολόγος απορρίπτει την άξίωση αυτή 142.

Ό Παπά Εύθύμ καί το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Παρόλο πού οΐ Καππαδόκες υποτάχθηκαν στην άνταλλαγή, ή τουρκική κυ
βέρνηση έπέτρεψε στούς Παπά Εύθύμ Καραχισαρίδη καί Σταμάτη Ζιχνή Πο- 
λόγλου νά παραμείνουν στήν Τουρκία, έξαιτίαςτής βαθιάς άφοσίωσής τους στο 
τουρκικό έθνος. 'Ωστόσο, μέ τήν έξωση τών ορθοδόξων πληθυσμών τής 
Μ. ’Ασίας, ή Τουρκορθόδοξη ’Εκκλησία στερέθηκε κάθε προϋπόθεση έπιβίωσης, 
εφόσον οί μόνοι ομόθρησκοι πού δικαιούνταν νά παραμείνουν στήν Τουρκία 
ήταν οί Κωνσταντινουπολίτες καί οί 'Έλληνες τών νησιών ’Ίμβρου καί Τενέ
δου143. Οί κοινότητες αύτές ήταν στενά ταυτισμένες με το Οικουμενικό Πα
τριαρχείο καί είχαν ήδη έκφράσει τή δυσαρέσκειά τους για τις ένέργειες τού 
Παπά Εύθύμ κατά τή διάρκεια τού μικρασιατικού πολέμου. 'Ωστόσο, ό Εύ
θύμ Καραχισαρίδης έγκαταστάθηκε στήν Κωνσταντινούπολη το 1923 καί συ
νέχισε τήν εκστρατεία του εναντίον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στήν 
άρχή επιχείρησε νά καταλάβει το Πατριαρχείο. ’Αλλά όταν οί δύο άπόπειρές 
του (’Οκτώβριος καί Δεκέμβριος τού 1923) άπέτυχαν, ό Εύθύμ συγκέντρωσε 
τήν προσοχή του στήν πλούσια ενορία τού Γαλατά, το έμπορικό κέντρο τής 
Κωνσταντινούπολης. Τον Φεβρουάριο τού 1924 κήρυξε τή μεταφορά τού κέν
τρου τής Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας τής ’Ανατολής άπύ τήν Καισάρεια στήν 
Κωνσταντινούπολη καί κατέλαβε βίαια τις έλληνορθόδοξες έκκλησίες τού Γα
λατά, τήν Παναγία Καφφατιανή (1924) καί Σωτήρα Χριστού (1926). Παρά 
τή σύσφιγξη τών έλληνοτουρκικών σχέσεων (1930-1954), ό Παπά Εύθύμ 
συνέχισε νά απολαμβάνει τουλάχιστον τήν έμμεση υποστήριξη τών τουρκικών 
αρχών καί ούτε ή έλληνική κυβέρνηση άλλά ούτε καί το Οικουμενικό Πατριαρ-

1922)· «The Ecumenical Patriarchate in Turkey», Current History, Μάρτιος 1923· 
The Rebirth of Turkey, a. 149-53.

142. Τήν ιδέα αύτή υποστηρίζει ό Mahmut Η. Çakiroglu στήν κριτική τοϋ βιβλίου 
S. Daleggio, Karamanlidika, Bibliographie analytique d’ouvrages en langue turque 
imprimés en caractères grecs, III: 1866-1900, ’Αθήνα 1974 στό Belleten, 38 (1974), 
σ. 757-65. Πρβλ. Semavi Eyice στο Belleten, 26 (1962), σ. 369-74.

143. Γιά τις ένέργειες τοϋ Παπά Εύθύμ στήν Κωνσταντινούπολη (1923-1968) βλ. τήν 
έργασία μου The Greek Minority of Istanbul. Γιά τύν 'Ελληνισμό της Ίμβρου καί Τε
νέδου τό δικό μου «Imbros and Tenedos: A Study of Turkish Attitudes Toward Two 
Ethnic Greek Island Communities Since 1923», Journal of the Hellenic Diaspora, 
7 (1980), σ. 5-31.
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χεΐο κατάφεραν νά πείσουν τήν ’Άγκυρα νά έπιστρέψει τΙς εκκλησίες του Γαλατά 
στούς νόμιμους ιδιοκτήτες τους, τήν ελληνορθόδοξη κοινότητα τής Κωνσταν
τινούπολης. Σύμφωνα μέ θετικές πληροφορίες, ό Μουσταφά Κεμάλ άφησε 
παραγγελία νά μη θίξουν τον Εύθύμ καί ή παραγγελία αυτή τηρήθηκε μέχρι 
το θάνατό του.

Μέ τήν επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στή δεκαετία του 1960, 
ό Εύθύμ, μαζί μέ το γιο καί διάδοχό του Τουργκούτ Έρένερολ144, κατέλαβαν 
καί μιάν άλλη έκκλησία, τον Άγιο ’Ιωάννη τοϋ Γαλατά (1965). 'Ο Εύθύμ 
πέθανε το 1968 καί τήν ηγεσία του τουρκορθόδοξου κινήματος άνέλαβε ό Τουργ
κούτ ό όποιος έ'λαβε καί τον τίτλο Παπά Εύθύμ Β', άρχιεπίσκοπος των Τουρ- 
κορθοδόξων τής Ανατολής. Οί εκκλησίες τοϋ Γαλατά βρίσκονται πάντα 
υπό τήν κατοχή τής οικογένειας Καραχισαρίδη/Έρένερολ, ή οποία νέμεται καί 
τίς προσόδους τής ελληνορθόδοξης κοινότητας τοϋ Γαλατά. 'Ωστόσο, το εύ- 
θυμαϊκό κίνημα δέν άπέκτησε οπαδούς στήν Κωνσταντινούπολη καί μόνο ελά
χιστοι τουρκόφωνοι καί άλβανόφωνοι ορθόδοξοι εκκλησιάζονται σήμερα στήν 
Παναγία Καφφατιανή. ’Επιπλέον, ή σταδιοδρομία τοϋ Εύθύμ στήν Κωνσταν
τινούπολη είναι στενά συνδεδεμένη μέ σφετερισμούς, καταχρήσεις καί βία, 
μέ άποτέλεσμα νά γίνει μισητός στούς 'Έλληνες τής Κωνσταντινούπολης.

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

144. Ό γιός τοϋ Εύθύμ στερείται άκόμη καί της πιο στοιχειώδους θρησκευτικής μόρφω
σης. Είναι παντρεμένος πού έχει ένα παιδί. Ό δεύτερος γιός τοϋ Εύθύμ δνομάζεται Selçuk 
καί είναι ενεργό μέλος τής σχισματικής έκκλησίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

(α) Νομοσχέδιο σχετικά με τις Τουρκορθόδοξες ’Εκκλησίες 
τής 5Ανατολής

”Αρθ. 1 'Ιδρύεται ανεξάρτητη Τονρκορθόδοξη ’Εκκλησία για τη διαχείριση 
των πνευματικών υποθέσεων τής Τουρκορθόδοξης κοινότητας. 'Έδρα 
τής Εκκλησίας είναι ή πόλη τής Καισάρειας.

"Αρθ. 2 Οι επισκοπές πού βρίσκονται στην Τουρκία και υπάγονται στην 
Τουρκορθάδοξη ’Εκκλησία είναι:

Istanbul Κωνσταντινούπολης
Edirne ’ Αδριανούπολης
Izmir Σμύρνης
Brogli 'Ηράκλειας
Ankara ’’Αγκυρας
Amasya Άμασείας
Iznik Νίκαιας
Üsküdar Χρυσούπολης
Izmit Νικομήδειας
Antalya Αττάλειας
Âlaçehir Φιλαδέλφειας
Enoz Αίνον
Aydin 'Ηλιούπολης
Güzelhisar
Vize Βιζύης
Edremit ’ Λδραμυττίου
Bursa Προύσας
Tire Θείρων
Çe$me Κρήνης
Çatalca Μέτρων
Diyarbakïr Άμίδης
Haley Χαλεπών
Kufadasi Εφέσου
Kars

Kapïdagï lErdek Κυζίκου
Konya Ίκονίου
Trabzon Τραπεζούντας
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Gümüfhane Χαλδίας
Mardin
Kilitli
Müryefte Μυριοφύτου 
Niksar Νεοκαισάρειας
Çorlu Τνρολόης
Tekfurdagi Ραιδεστοΰ

Αρθ. 3 Με τήν εισήγηση του ’Ανώτατου Πνευματικόν 'Ηγέτη και με την 
έγκριση τής Κυβέρνησης διορίζονται πνευματικοί λειτουργοί οπού 
απαιτούνται.

Αρθ. 4 'Ο Ανώτατος Πνευματικός 'Ηγέτης εκλέγεται σύμφωνα με το σχε
τικό κανονισμό, ανάμεσα από τρεις υποψήφιους, που τούς προτεί
νει ή Κυβέρνηση. Οι υποψήφιοι ’Επίσκοποι πρέπει να υπηρέτησαν 
τουλάχιστον πέντε χρόνια σε μία άπό τις ’Επισκοπές πού μνημονεύ- 
θηκαν στο "Αρθ. 2, να κατάγονται άπό την Τουρκία, να έχουν την 
υπηκοότητα τοϋ Κράτους καί να έχουν συμπληρώσει το τεσσαρα
κοστό έτος τής ηλικίας τους.

Αρθ. 5 Μετά άπό άναφορά τοϋ ’Ανώτατου Πνευματικόν 'Ηγέτη, ή Κυβέρ
νηση διορίζει σε ’Επισκοπική έδρα έναν άπό τούς τρεις υποψήφιους 
πού εξέλεξε ή 'Ιερά Σύνοδος άπό τούς ’Ορθόδοξους κληρικούς πού 
υπηρέτησαν στην Τουρκία τουλάχιστον για πέντε χρόνια* πού έχουν 
την υπηκοότητα τοϋ Κράτους, κατάγονται άπό την Τουρκία και 
γνωρίζουν την άνάγνωση καί γραφή τής τουρκικής γλώσσας.

Αρθ. 6 Σε περίπτωση πού ο'ι ορθόδοξοι κληρικοί θά διαπράξονν προδοσία 
ή απιστία κατά τοϋ Κράτους, θά άσκήσονν βία καί καταπίεση εναν
τίον τοϋ έθνους, θά άσχοληθοϋν με τήν πολιτική καί σε περίπτωση 
πού θά αποδειχτεί πώς ενέργησαν αντίθετα στούς νόμους τοϋ Κρά
τους, ή Κυβέρνηση έχει το δικαίωμα νά πάψει είτε τούς ’Επισκό
πους είτε τούς άλλους πνευματικούς καί θρησκευτικούς λειτουργούς, 
καί άκόμη τον ’Ανώτατο Πνευματικό 'Ηγέτη.

Αρθ. 7 Ο'ι πνευματικοί λειτουργοί όποιουδήποτε βαθμοϋ καί τάξης κατά 
των οποίων γίνεται δικαστική δίωξη δεν έχουν δικαίωμα νά ζητή
σουν άπό το δικαστήριο κανένα καί καν ενός είδους προνόμιο, εξαί
ρεση ή άσυδοσία.

Αρθ. 8 Σε περίπτωση θανάτου τοϋ ’Ανώτατου Πνευματικού 'Ηγέτη, των 
’Επισκόπων καί των προϊστάμενων τοϋ κλήρου, είτε στο διάστημα 
τής υπηρεσίας τους είτε όχι, ισχύουν άπόλυτα οί νόμοι καί ο'ι θεσμοί 
τοϋ Κράτους όσον άφορά τήν περιουσία καί τά κτήματα πού άνή- 
κουν σε αυτούς. ’Επίσης, δεν επιτρέπεται σε αυτούς νά διαθέσουν τήν
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περιουσία καί τα κτήματά τους σε άλλη κοινότητα και εκκλησία 
εκτός από την Τουρκορθόδοξη ’Εκκλησία.

’Άρθ. 9 Στην Καισάρεια σνγκαλεϊται 'Ιερά Σύνοδος που άποτελεϊται άπό 
δώδεκα μέλη και έχει ώς πρόεδρο τον Ανώτατο Πνευματικό Ηγέτη. 
Τα μέλη τής 'Ιερός Συνόδου έχουν διετή θητεία καί αποτελούνται 
άπό 5Επισκόπους των εδρών πού μνημονεύονται στο ’Άρθ. 2, αρ
χίζοντας άπό τούς πρεσβύτερους.
Στην αρχή κάθε περιόδου, ό Ανώτατος Πνευματικός 'Ηγέτης υπο
βάλλει τα στοιχεία των μελών τής 'Ιερας Συνόδου στο 'Υπουργείο 
(Έπιτροπάτο) τής Δικαιοσύνης και Θρησκευμάτων.

’Άρθ. 10 Τά καθήκοντα τής 'Ιερας Συνόδου είναι ή εποπτεία στις πνευματι
κές υποθέσεις τών Τούρκων ’Ορθοδόξων, ή βελτίωση καί ευημερία 
του κλήρου, ή εκπαίδευση ικανών κληρικών καί ή διευθέτηση, σύμ
φωνα με τούς εκκλησιαστικούς κανόνες καί αρχές, τών ζητημάτων 
πού έχουν σχέση με τή θρησκεία καί την πίστη.

’Άρθ. 11 'Η 'Ιερά Σύνοδος εκλέγει πέντε άπό τά μέλη της καί καταρτίζει το 
’Εκκλησιαστικό Διοικητικό Συμβούλιο. 'Η θητεία του Διοικητικού 
Συμβούλιου διαρκεί δύο χρόνια.

"Αρθ. 12 Γενικά καθήκοντα τού Διοικητικού Συμβούλιου είναι ή μέριμνα για 
υποθέσεις, δπως είναι ή σύνταξη τού προϋπολογισμού, ή εφαρμογή 
καί εκτέλεση, με τήν εντολή τού ’Ανώτατου Πνευματικού 'Ηγέτη, 
τού προϋπολογισμού αυτού πού εγκρίθηκε άπό τήν 'Ιερά Σύνοδο, 
ή διαχείριση τών υποθέσεων πού αφορούν τήν περιουσία, τά κτή
ματα καί τά βακούφια (θρησκευτικά ιδρύματα) καί ή επισκευή τών 
εκκλησιαστικών κτηρίων.

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ
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(β) Επιστολή τον Παπά Ενθνμ προς τήν Τονρκορθόδοξη 
Κοινότητα τής 5Ανατολής, 5Άγκυρα προς Καισαρεία

Με ευχαρίστηση αποδέχομαι τη γενική αντιπροσώπευσή σας πού μοϋ ανα
θέσατε και χαίρομαι πού συμμερίζεστε μέ μεγάλη αποφασιστικότητα τον πόθο 
μου για τη σωτηρία τής Πατρίδας και τοϋ Λαού. Καί νά πού το πρώτο μου 
διάβημα προς το Υπουργείο (’Επιτροπάτο) τής Δικαιοσύνης καί Θρησκευμά
των, ώς πληρεξούσιος όλων των Τουρκορθοδόξων, τής ’Ανατολής για τήν ίδρυση 
Πατριαρχείου μέ τή συγκατάθεση τής εθνικής μας Κυβέρνησης, λήφθηκε αμέ
σως υπόψη στο σύνολό τον καί καταρτίστηκε νομοσχέδιο για τήν ίδρυση Πα
τριαρχείου. Συντάσσοντας το νομοσχέδιο αυτό ή Κυβέρνηση προσπάθησε νά 
διατηρήσει δσο το δυνατό το παλαιό σύστημα, επειδή ή Κυβέρνησή μας θέλησε 
νά άποφύγει κάθε πιθανότητα διατάραξης τής θρησκείας μας.

Θεώρησα, λοιπόν, σωστό νά αποταθώ στή γνώμη τής Τουρκορθόδοξης Κοι
νότητας καί γί αυτό σας στέλλω αντίγραφο τοϋ νομοσχεδίου καί περιμένω 
σε είκοσι μέρες τις παρατηρήσεις σας. ’Επειδή, φυσικά, θά καταρτίσουμε το νόμο 
σύμφωνα μέ τις επιθυμίες τοϋ λαοϋ, σκοπεύω νά υποβάλω τις παρατηρήσεις 
πού ή Κοινότητα θά στείλει σέ μένα τον ευχέτη, στήν Κυβέρνηση για νά τις 
μελετήσει καί νά τις συζητήσει ή Υψηλή ’Εθνοσυνέλευση τής Τουρκίας.

Σάς απευθύνω καλές ευχές,
18 Ramini Sani 1338 ή 

5 ’Ιανουάριου 1922
Γενικός Πληρεξούσιος "Ολων τών Τουρκορθοδόξων Κοινοτήτων 
πού υπάγονται στήν εξουσία τής ’Εθνοσυνέλευσης τής Τουρκίας.

Παπά Εύθύμ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

(α) Καταστατικός Χάρτης τον Συμβουλίου* τής Καισαρείας

1. Χάρη στις ευεργετικές προσπάθειες τοϋ Παπά Εύθύμ συγκαλεϊται Συμ
βούλιο με σκοπό νά απαλλάξει τούς ’ Ορθόδοξους τής 5Ανατολής άπό τις 
ραδιουργίες και σκευωρίες τοϋ Ρωμαίικου Πατριαρχείου τοϋ Φαναριού 
(Fener Rum Patrikhanesi) και và διαφωτίσει την ευρωπαϊκή δημόσια 
γνώμη στο θέμα τής πραγματικής κατάστασης των ’Ορθοδόξων Χριστια
νών τής ’Ανατολής (Anadoludaki hiristiyan ortodokslar).

2. Ή προεδρία τοϋ Συμβουλίου άνατίθεται στον επίσκοπο Μελέτιο. ’Εκτός 
άπό τόν πρόεδρο θά διοριστεί άπό τό Γενικό Επίτροπο (Umumî Vekil) 
των ’Ορθοδόξων τής Ανατολής (δηλ. τόν Παπά Εύθύμ) καί ένας αντι
πρόεδρος.

3. 01 αποφάσεις τοϋ Συμβουλίου θά δημοσιεύονται στον Τύπο. Θά άπαγορεύε- 
ται ή δημοσίευση κάθε άναγγελίας πού δεν έχει εγκριθει άπό τό Συμβούλιο.

4. 01 κοινότητες είναι υποχρεωμένες νά καταθέτουν κάθε μήνα διαμέσου 
τοϋ αντιπροσώπου τους στό ταμείο τοϋ Συμβουλίου 1-5 λίρες Τουρκίας.

5. Κάθε μήνα θά υποβάλλεται στό Γενικό ’Επίτροπο (δηλαδή Παπά Εύθύμ), 
για έλεγχο, αντίγραφο τοϋ προϋπολογισμού επικυρωμένο άπό τό προε
δρείο.

6. "Οταν θά κοινοποιηθεί άπό τήν Κυβέρνηση ό καιρός τής συμπλήρωσης τοϋ 
χρόνου για τήν 'ίδρυση Τουρκορθόδοξης ’Εκκλησίας ατήν ’Ανατολή, ή 
περιουσία τοϋ Συμβουλίου θά περιέλθει στή νεοϊδρυμένη 5Εκκλησία.

15 Μαϊου 1922 
Καισάρεια

ύπογρ. Σταμάτης Ζιχνή (1 starnai Zihnî) 
Γενικός Γραμματέας

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕ3ΑΝΔΡΗΣ

* Ή τουρκική λέξη πού χρησιμοποιείται είναι Millet Medisi, πού στα ελληνικά μετα
φράζεται ώς εθνοσυνέλευση.
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(β) 1'Αποφάσεις τοϋ Σνμβουλίον

1. Ή παράδοση αντίγραφου τοϋ Καταστατικού Χάρτη στο Γενικό Διοικητή 
( Mutasarif) της Καισάρειας.

2. 'Η κοινοποίηση τον Καταστατικού Χάρτη στις ’Ορθόδοξες κοινότητες.
3. 'Η κλήση των ιεραρχών Ίκονίου Προκόπιου καί Σεβαστείας Γερβασίου 

πού διέμεναν στην ’Άγκυρα καί ή προετοιμασία για την ίδρυση Τουρκορ- 
0άδοξης ”Εκκλησίας.

4. Ή μετάφραση των εκκλησιαστικών βιβλίων στην τουρκική γλώσσα.
5. Ή έκδοση στην τουρκική γλώσσα δημοσιογραφικού οργάνου, Φωνή τής 

Τουρκορθοδοξίας (βλ. κείμενο), μέ τήν υλική συνδρομή τών κοινοτήτων.
υπογραφές: Μελέτιος Χρηστίδης, Έπίσκ. Πατάρων 

(Πρόεδρος )
Φίλιππος Νικολαιδης, νομικός 

( αντιπρόεδρος )
Σταμάτης Ζιχνή Πουλόγλου, νομικός 

(γενικός γραμματέας)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

'Η έκφώνηση του Παπά Εύθύμ στην ’Άγκυρα στις 31 Μαρτίου 
του 1922 κατά τή διάρκεια των έορταστικών εκδηλώσεων τής πρώ

της έπετείου τής μάχης του Ίνόνου

Ο ma bien-aimée nation turque! O mes chers frères et enfants héroïques 
du peuple turc auquel je suis fier d'appartenir, ce jour est pour moi un jour 
heureux!

Ces puissances qui prétendent être civilisées avaient décidé de nous ané
antir complètement pendant et après la guerre mondiale, et avaient projeté 
d’envahir nos territoires sacrés et d'asservir cette belle race turque. Pour 
cela, elles avaient entre les mains comme instrument le gouvernement néfaste 
et détesté du patriarcat du Phanar et de Damad Ferid pacha. C'est pourquoi 
j'ai tenu, aussitôt notre Gouvernement national constitué, à protester contre 
ces vils agissements. J'ai adressé cette protestation, puisée dans ma propre 
conviction et dans mon âme, pour défendre l'honneur irréprochable de la 
nation turque.

Je vois bien aujourd'hui que, grâce à Dieu, je n'ai pas à rougir de ce 
que j'ai fait. Je vois avec une grande satisfaction que Dieu a permis la 
constitution du Gouvernement national que j'avais tant souhaité et qu'il 
a délivré la nation turque du pouvoir despotique et des vexations que lui 
faisait subir le gouvernement de Damad Ferid et de ceux qui avaient été 
empoisonnés par le patriarcat du Phanar. Ces gens qui étaient irrémédia
blement corrompus ont trouvé les châtiments qu'ils avaient bien mérités. 
Quant aux innocents qui restaient en Anatolie, le Bon Dieu m'a prêté son 
secours et j'ai pu leur faire entendre la vérité. Je suis parvenu à combler les 
abîmes creusés par le patriarcat du Phanar, je l’ai ébranlé dans ses racines 
et j'ai éteint sa lumière. Je l'ai laissé dans ses ténèbres et dans son cachot.

Aujourd'hui, l'Anatolie m'a accordé les pouvoirs que jamais elle n'a
vait donnés au patriarcat du Phanar. Et moi aussi, je me suis chargé de 
mener à bien cette sainte tâche. Je me suis résigné à travailler de toutes mes 
forces en vue de la réalisation de notre cause nationale. Nous célébrons au
jourd'hui Vanniversaire de la seconde bataille glorieuse d'In-Eunu. Savez- 
vous, Messieurs, qui a gagné cette éclatante victoire? Sont-ce nos canons et 
nos fusils? Non, car on avait tout pris et tout enlevé. Ce qui a gagné notre 
cause, c'est sa légitimité, son équité. . . C'est aussi notre honneur et notre 
droiture indemnes de toute souillure. C'était encore la vanité des puissances 
de l'Europe qui se croyaient très fortes et l'arrogance des adversaires de notre 
pays, de la justice et de l'équité. Dieu n'aime pas les vaniteux. Dieu est avec

ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ
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nous. Nous avons lutté avec foi et résignation, nous avons combattu ferme
ment et ainsi nous avons déjà gain de cause. Et VEurope est stupéfaite de 
cela. Dieu est avec nous. Et il nous a déjà protégés parce que nous luttons 
dans le seul espoir de sauver notre sol sacré et de Varracher aux mains d'en
nemis cruels qui nourrissent l'intention de nous décimer complètement. 
Pour finir, je répète encore une fois que nous vivrons parce que nous avons 
prouvé au monde que nous avons parfaitement droit à la vie, à la liberté 
et à V indépendance.

(Jean Schlieklin, Angora. L'Aube de la Turquie 
Nouvelle, 1919-1922, Paris 1922, σ. 177-9).
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ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Ιδέες του Παπά Εύθύμ
Beaucoup d’entre nous, orthodoxes d’Asie Mineure, sommes des Turcs 

de pure race. Nous étions même en Anatolie avant les Seldjoucides. Pendant 
des siècles, nous avons conservé notre religion chrétienne grâce à la tolérance 
des gouvernements ottomans. Nous nous rendons compte que nous sommes de 
véritables nationaux de ce pays, et il n’est pas juste, sous prétexte que nous 
sommes des orthodoxes, de penser que nous sommes Grecs. Interrogez à ce 
sujet le peuple lui-même. Depuis bien longtemps nous sommes obligés pour 
nous faire comprendre de nos fidèles de faire nos sermons en turc. Nos pères 
sont nés en Turquie, nous y sommes nés, nos enfants y viennent au monde, 
nos biens sont ici, nos intérêts également. Au point de vue national, nous ne 
pouvons donc pas nous différer des Turcs.

Au début du mouvement que j’ai créé, je n’ai éprouvé aucune difficulté 
à cristalliser ce sentiment. Au contraire, en faisant appel et en entrant en 
contact direct avec les populations orthodoxes d’Anatolie, je me suis rendu 
compte partout que mon œuvre répondait à l’opinion générale et venait 
combler les désirs de chacun. Je n'ai reçu que des encouragements et de plus 
en plus nous nous organisons.

Jusqu’à ces derniers temps, tous les chrétiens orthodoxes étaient sous la 
domination du patriarcat qui avait plein pouvoir de la part du Gouverne
ment ottoman. Les choses allèrent tout d’abord très bien, mais aussitôt que 
ce patriarcat se mit à être un instrument d’intrigues politiques, les Serbes 
et les Bulgares se détachèrent de lui et déclarèrent leur autonomie du Phanar. 
Et maintenant, nous aussi avons compris que le patriarcat du Phanar avait 
perdu son caractère religieux et n’était plus qu'un nid d’intrigues politiques 
contraires aux véritables intérêts des orthodoxes turcs. C’est pourquoi nous 
aussi réclamons notre indépendance et désirons vivre en paix avec les mu
sulmans qui sont nos frères de race et de langage, et cela loin de tous les 
complots tramés par la Grèce. Nous désirons donc avoir notre propre pa
triarcat. Les orthodoxes de Constantinople déclarent qu’ils sont Grecs, libres 
à eux. Nous ne sommes pas Grecs, nous sommes Turcs et nous voulons rester 
des Turcs loyaux. Nous voulons rester fidèles au gouvernement qui nous a 
protégés et a assuré notre existence pendant six siècles. Nous avons blâmé 
le patriarcat de Constantinople, non pas seulement en paroles mais en actes. 
En effet, nous n’avons pas pris part aux élections, manifestant ainsi notre 
désir de séparation. Ce patriarcat n’est plus aujourd’hui qu’une institution 
grecque vénale. Nous trouverons ici un autre patriarcat. Nous sommes payés 
pour savoir ce que vaut l’ingérence des étrangers dans nos propres affaires.

(Jean Schlicklin, 8m., σ. 179-80).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'

Δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης καί Θρησκευμάτων τής ’Άγκυ
ρας στο θέμα των ’Ορθοδόξων τής Καππαδοκίας

Parmi les orthodoxes vivant dans notre pays, il en est qui y sont établis 
depuis des siècles, parlant notre langue et qui ont nos coutumes. L'histoire 
prouve qu'il y a des orthodoxes appartenant ethniquement à la race turque.

Ils étaient tous jusqu'à présent rattachés au patriarcat œcuménique de 
Constantinople. Depuis longtemps, déjà, des tendances se manifestaient 
parmi eux de se détacher de ce patriarcat, de s'affranchir de cette influence. 
Ils considéraient que cette tutelle ne faisait que paralyser leurs libertés, les 
dépouiller et les asservir, et tout cela pour les utiliser en vue d'intrigues po
litiques.

Or, les questions religieuses pures n'occupent nullement le Gouverne
ment de la Grande Assemblée nationale de Turquie. Les non-musulmans 
ont toujours leur liberté pleine et entière dans leurs affaires religieuses. Par 
conséquent, le Gouvernement ne saurait en aucun cas instituer de sa propre 
initiative un patriarcat orthodoxe turc. C'est aux orthodoxes turcs eux-mêmes 
qu'appartient la décision de créer, s'ils le jugent à propos, une communauté 
indépendante du Phanar et d'essembler un synode. Lorsqu'ils auront créé 
cette communauté et qu'ils s'adresseront au Gouvernement pour lui deman
der de reconnaître l'existence d'une Église orthodoxe turque, alors le Gou
vernement fera le nécessaire.

Jusqu'à présent il n'en est pas encore ainsi.
Il faut bien souligner ce point essentiel que le Gouvernement persistera 

toujours dans cette attitude de ne pas se mêler de cette question religieuse 
et de ne faire aucune propagande.

Papa Efftim, en qualité de mandataire de certaines communautés, a 
demandé au Gouvernement de reconnaître la rupture avec le patriarcat du 
Phanar. Des télégrammes adressés au ministère de la Justice par certaines 
Églises d'Anatolie réclament également cette consécration. Mais nous ne 
pouvons pas considérer que ces demandes ont un caractère vraiment officiel. 
Papa Efftim lui-même n'a pas le droit ni la qualité pour faire une pareille 
démarche et c'est ce que nous lui avons fait d'ailleurs remarquer. Lorsque 
la communauté tout entière se sera régulièrement concertée et aura pris la 
décision de créer, selon toutes les formes usitées, une pareille Église dont 
elle présentera au Gouvernement les statuts, alors ce dernier pourra prendre 
une décision.

Papa Efftim s'est mêlé, au nom des Turcs orthodoxes, de certaines af-

Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΚΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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faires qui dépassaient beaucoup sa qualité de simple prêtre. Le Gouverne
ment Va obligé à rectifier son attitude. Par exemple, il a voulu nommer des 
prêtres, nous Ven avons empêché formellement.

On a pu lancer la nouvelle que le Gouvernement avait proposé une loi 
établissant le nouveau patriarcat. Cette nouvelle est en tout point dénuée 
de fondement. Le Gouvernement, fidèle à la politique qu'il a toujours tenue 
en pareille matière, ne pourra jamais faire qu'une chose: c'est de recon
naître une Église orthodoxe turque, le jour où cette dernière aura réguliè
rement et effectivement été créée par les communautés elles-mêmes.

“Nous ne pourrons que nous réjouir si les choses se passent ainsi, mais 
encore une fois jamais, ni de près ni de loin, nous ne saurions nous mêler 
de l'organisation de la chose elle-même.

ΑΛΕ3ΗΣ ΑΛΕ3ΑΝΔΡΗΣ

(Jean Schlicklin, δ.π., σ. 181-2).
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