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Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ Π A ΤΡΙΔΑ





ΜΑΤΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΤΑ

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ 
ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ:

Ή ανάγκη συνολικής θεώρησης

Θά άρχίσουμε τήν ανακοίνωσή μας ύπενθυμίζοντας ότι ’Ανταλλάξιμοι 
είναι κατ’ ουσίαν οί ελληνορθόδοξοι κάτοικοι τής κεντρικής καί νότιας 
Μικράς ’Ασίας, οί όποιοι, μακριά άπό τή λαίλαπα του πολέμου καί των 
βίαιων συνακόλουθων τής Μικρασιατικής Καταστροφής, ύποχρεώθηκαν να 
«μεταναστεύσουν» στήν Ελλάδα μετά τήν υπογραφή τής συνθήκης τής Λο- 
ζάνης. ’Αναφερόμαστε στούς πληθυσμούς κυρίως τής Καππαδοκίας, Λυκαο- 
νίας, Γαλατίας, Φρυγίας, Πισιδίας, Λυκίας, Παμφυλίας, Κιλικίας καί έν μέ- 
ρει τού Πόντου, διότι διαφορετική υπήρξε ή μοίρα ορισμένων ποντιακών 
περιοχών.

Δεν θά σχολιάσουμε τόν όρο «’Ανταλλάξιμοι» τής συνθήκης τής Λοζά- 
νης, ό όποιος έκ τών υστέρων εντάσσει καί ενοποιεί τις διάφορες κατηγορίες 
προσφύγων, πού σε διαφορετικές χρονικές στιγμές καί συνθήκες κατέφυγαν 
στήν Ελλάδα άπό περιοχές τής πρώην οθωμανικής αυτοκρατορίας. Άπό 
πολύ νωρίς άρχισαν, καί συνεχίζουν εξάλλου, να δημοσιεύονται μελέτες 
σχετικά μέ τις νομικές ερμηνείες τής συνθήκης τής Λοζάνης, οί όποιες 
κυρίως άναφέρονται στήν έννοια τού ύποχρεωτικοϋ τής ’Ανταλλαγής, φορ
τίζοντας τό θέμα μέ ήθικές κατηγορίες καί αξιολογικές άποτιμήσεις. Πριν 
όμως προχωρήσουμε, πρέπει προηγουμένως να προσδιορίσουμε τό έννοιο- 
λογικό περιεχόμενο τής ’Ανταλλαγής: Είναι οί διαδικασίες προετοιμασίας 
τής ’Εξόδου τών πληθυσμών τής Κεντρικής Μικρασίας άπό τήν πάτρια γή 
καί ή πορεία στούς χώρους καί τά κοινωνικά πλαίσια τής νέας Πατρίδας.

Τό ιστοριογραφικό γεγονός

Στήν αρχή διεθνολόγοι, άργότερα καί ιστορικοί, προσπάθησαν να δια- 
λευκάνουν τις διεργασίες μέ τις όποιες έλήφθη ή σχετική άπόφαση. "Αν 
όμως ή νομική, ή διπλωματική καί στή συνέχεια ή κοινωνιολογική θεώρηση 
τού φαινομένου οδήγησε σέ ορισμένα έγκυρα συμπεράσματα γύρω άπό τις
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αιτίες καί τίς επιπτώσεις πού είχε ή ύποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών 
άνάμεσα στην Ελλάδα καί τήν Τουρκία, ή ιστορική ερευνά για το θέμα αύτό 
έμεινε θεαματικά πίσω. Ή συνολική ιστορική άνάλυση τού ζητήματος τής 
’Ανταλλαγής συνεχίζει να έκκρεμεΐ. Ή αξιωματική αυτή διατύπωση χρειά
ζεται ερμηνεία, ή όποια θά μάς άπασχολήσει στο πλαίσιο αυτής τής άνακοί- 
νωσης.

Στήν απουσία ή τήν άριθμητική ίσχνότητα τής ιστορικής προσέγγισης 
αυτού τού γεγονότος —τα άποτελέσματά της, όταν υπάρχουν, άφοροϋν κυ
ρίως στήν περίοδο τής εγκατάστασης των προσφύγων στήν Ελλάδα— άντι- 
παρατίθεται σωρεία εργασιών με χαρακτήρα χρονικών καί ενθυμήσεων πού 
προσπαθούν να άποτυπώσουν μέσω τής προσωπικής μαρτυρίας τή συλλογι
κή μνήμη για τις χαμένες πατρίδες. Δεν είναι ή στιγμή νά άναφερθοΰμε στις 
αιτίες πού δημιούργησαν καί τροφοδοτούν ως καί σήμερα τή συγγραφική 
αύτή δραστηριότητα. Ίσως όμως θά άξιζε νά σημειωθεί ότι μέσα άπό τή 
συγγραφή ιστορικών δοκιμίων καί μελετών για τίς πέραν τού Αιγαίου πατρί
δες, οΐ πρόσφυγες, εκτός άπό τή νοσταλγία καί τήν πικρία τους, δηλώνουν 
κυρίως τήν απώλεια τής παλαιός κοινοτικής τους ταυτότητας1. Αύτό νομί
ζουμε ότι είναι καί τό περιεχόμενο τής έννοιας «χαμένη πατρίδα».

Ό ξεριζωμός καί ή προσφυγιά, τα τραγικά αύτά γεγονότα ώς άνθρώπινη 
εμπειρία καί οί διαστάσεις τους ώς τομή στήν ιστορική εξέλιξη ενός λαού 
έκαναν τήν ιστοριογραφική προσέγγιση τής ’Ανταλλαγής, άλλα καί γενικό
τερα τής Μικρασιατικής Καταστροφής, άφενός ιδιαίτερα «θερμή», φορτισμέ
νη συναισθηματικά καί ιδεολογικά, καί άφετέρου ιδιαίτερα άδρανή άπέναντι 
στις μυθοποιητικές επιπτώσεις τών μεγάλων αύτών τραυμάτων —οί λίγες 
εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τόν κανόνα. ’Εξάλλου οί επιπτώσεις τής μυθο- 
ποιητικής λειτουργίας τους φαίνονται στήν άναγωγή τών «προβλημάτων καί 
τών ζητημάτων τής έρευνας σε δεδομένα τής ιδεολογίας»2. Ή άναφορά σέ 
παραδείγματα θά μάς ξεστράτιζε άπό τό κύριο θέμα τής άνακοίνωσής μας. 
”Ας μάς έπιτραπεΐ μόνο νά παρατηρήσουμε ότι τελικά ή ιδεολογική ιστορι
ογραφική φόρτιση, πού προσφεύγει, στήν καλύτερη περίπτωση, σέ μια τυ
ποποιημένη αίτιακή άνάλυση (συνήθως έχει μια μανιχαϊστική αντίληψη γιά 
τα γεγονότα καί τά πρόσωπα), ή στενά λαογραφική προσέγγιση καί ή χρο
νογραφία με τό έξατομικευμένο παράδειγμα, μπορούν νά θεωρηθούν τά κύ
ρια χαρακτηριστικά τής μικρασιατικής ιστοριογραφίας, ή όποια παραμένει

ί. Μαργαρίτα Δρίτσα, «Έτερόχθονες κοινότητες: Ό ενοφθαλμισμός τοΰ προσφυγικοΰ 
στοιχείου στον Μακεδονικό χώρο», Ή διαχρονική πορεία τοΰ κοινοτισμού στή Μακεδονία 
(Συμπόσιο για τά 75 χρόνια άπό τήν άπελευθέρωση τής Μακεδονίας, 9-11 Δεκ. 1988), Θεσσαλο
νίκη 1991, σσ. 422-423.

2. Βλ. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, «Ή Έξοδος τής Κεντρικής καί Νότιας Μικρασίας», Ή 
Έξοδος, τόμος Β', Μαρτυρίες άπό τίς έπαρχίες τής Κεντρικής καί Νότιας Μικρασίας, Είσαγω- 
γή-Έποπτεία: Π. Μ. Κιτρομηλίδη, ’Επιμέλεια:'Γ. Μουρέλου, Αθήνα 1982, σ. λα'.
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θεαματικά πίσω, παρά τις νέες προσεγγίσεις καί νέες μεθόδους πού άνέπτυξε 
τα τελευταία χρόνια ή νεοελληνική ιστοριογραφία για τόν 19ο καί 20ό αιώ
να.

Τό ιστορικό γεγονός

Στις εισαγωγικές μας παρατηρήσεις άναφερθήκαμε στό ιστοριογραφικό 
πρόβλημα τής Μικρασιατικής Καταστροφής καί συνεπώς καί τής ’Ανταλ
λαγής. Ήρθε λοιπόν ή ώρα να μιλήσουμε για τό ιστορικό γεγονός τής 
’Ανταλλαγής καί τις διάφορες κατηγορίες των αιτημάτων τής ερευνάς της. 
Αυτό αποτελεί τό άντικείμενο τής ανακοίνωσής μας. "Ας μάς έπιτραπεΐ να 
έπαναλάβουμε ότι, ώς γνωστόν, άλλο πράγμα είναι ή ιστορία στήν όντολο- 
γική της διάσταση, άλλο ή ιστοριογραφία με τις εγγενείς, έτσι καί άλλιώς, 
ιδεολογικές της λειτουργίες καί τέλος άλλο ή ιδεολογική χρήση τής ιστορί
ας. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές κατηγορίες πού ιδιαίτερα συγχέονται 
στήν προσέγγιση τού θέματος αυτού, δημιουργώντας μεθοδολογικά προβλή
ματα, κατά τήν άποψή μας, ψευδή. Ξεκινώντας λοιπόν άπό τό ιστορικό 
γεγονός θά έχουμε τήν εύκαιρία να επανερχόμαστε στό ιστοριογραφικό πρό
βλημα καί στή διαλεκτική τους κάθε φορά σχέση.

’Έχει διατυπωθεί με διάφορες εύκαιρίες ή άναγκαιότητα νά βρεθούν οί 
πραγματικοί αριθμοί των άνταλλαγέντων πληθυσμών καί νά άποδειχθεΐ μέ 
στοιχεία τό πλειστάκις ειπωμένο άπό τούς πρόσφυγες καί άμφισβητούμενο 
άπό τούς Έλλαδίτες «στήν Πατρίδα είχαμε...». ’Άλλο τόσο βέβαια διατυπώ
θηκε ή άναγκαιότητα νά άπογραφοΰν ιστορικά τό χρονικό καί οί διαδικασί
ες τής ’Εξόδου, τής εγκατάστασης καί αποκατάστασης τών άνταλλάξιμων. 
Όπως καί αν χαρακτηρίζεται ή τελευταία σελίδα τής ιστορίας τού ελληνι
κού στοιχείου στό εσωτερικό τής Μικρασίας: ’Έξοδος, ξεριζωμός, προσφυ
γιά, μετακίνηση ή μετανάστευση (κατά τόν ορισμό τής Συνθήκης), για νά 
εξεταστεί ιστορικά ένα είναι βέβαιο: οτι προϋποθέτει καί συνεπάγεται τή 
διερεύνηση τής φυσιογνωμίας τών οικιστικών συνόλων, μέ άλλα λόγια τήν 
πληθνσμιακή, κοινωνικο-οικονομική καί πολιτισμική ταυτότητά τους. ’Ακό
μη καί αυτή ή μελέτη τών συνθηκών τής εγκατάστασης στον έλλαδικό χώρο 
έχει άμεση σχέση μέ τό παρελθόν τού οικισμού στή μικρασιατική γή.

Τά αίτούμενα αυτά περιγράφουν τό πλαίσιο καί τις κατευθύνσεις πού 
υπαγορεύουν τις ερευνητικές μας προσπάθειες. Για νά δειχθοΰν σέ πραγμα
τολογικό επίπεδο όσα παραπάνω έθίγησαν, θά τά έξειδικεύσουμε στήν περι
οχή τής Καππαδοκίας, όπως δηλώνει καί ό τίτλος τής ανακοίνωσής μας. Θά 
προσπαθήσουμε μέ άλλα λόγια νά παρουσιάσουμε τό φάσμα τής θεματολο
γίας τής ’Ανταλλαγής καί τή δύναμη καί τις αδυναμίες τών πηγών, μέσω τής 
περιγραφής τους κατά κατηγορίες. Θά επιθυμούσαμε όμως νά τονίσουμε εκ 
προοιμίου ότι οί σκέψεις πού διατυπώνονται μέ συντομία παρακάτω δεν 
έχουν σκοπό νά εξαντλήσουν τήν ευρύτητα τής θεματικής. 'Υποδεικνύουν
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περισσότερο μέσα άπό τήν πολυμέρεια των πηγών την άναγκαιότητα για τή 
σφαιρική προσέγγιση τοΰ θέματος. Ή επιλογή τής Καππαδοκίας ύπαγορεύ- 
θηκε άπό τήν πολύχρονη ενασχόλησή μας με τις διάφορες έκφάνσεις τής 
ιστορίας τής περιοχής αυτής, όπου εμφανίζεται ή σημαντικότερη ποσοτικά 
καί πολιτισμικά παρουσία τοΰ ελληνορθόδοξου στοιχείου στήν κεντρική 
Μικρά ’Ασία3.

Ή πληροφοριοδοτική ικανότητα των πηγών

I. Θά ξεκινήσουμε άνορθόδοξα: άπό τό υλικό πού συγκέντρωσαν οί συ
νεργάτες τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τις 81 έλληνικές (32 
έλληνόφωνες καί 49 τουρκόφωνες) καππαδοκικές κοινότητες. Σε ειδικό κεφά
λαιο καταγράφονται οί μαρτυρίες προσφύγων-πληροφορητών τοΰ οίκισμοΰ 
για τήν Έξοδο καί τήν εγκατάστασή τους στον έλλαδικό χώρο. ’Αρχίσαμε 
άπό τήν πηγή αύτή γιατί άποτελεΐ τή μοναδική συστηματική σχετική συλ
λογή, καί ως έκ τούτου είναι έργο μνημειώδους σημασίας καί μεγίστης 
συμβολής στή μικρασιατική έρευνα. Έχει παρουσιαστεί ό τρόπος καί ή 
λογική πού διείπε τή συλλογή τοΰ ύλικοΰ αύτοΰ καί είναι σ’ όλους λίγο-πολύ 
γνωστές οί κριτικές ή καλύτερα οί επιφυλάξεις πού έμμεσα έχουν διατυπωθεί 
για τήν πληροφοριοδοτική του ικανότητα.

Σ’ ό,τι άφορδ στό θέμα μας, τό υλικό4 αυτό είναι τό μόνο πού, όπως

3. 'Η παρούσα άνακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ερευνάς πού ξεκίνησε πριν άπό 
δύο χρόνια καί βρίσκεται έν έξελίξει. Πρώτη φορά παρουσιάζεται δημόσια. Στόχος της σέ 
πρώτο στάδιο είναι ό έντοπισμός καί ή καταλογογράφηση των πηγών τής ίστορίας τών έλληνι- 
κών καππαδοκικών πληθυσμών. Ή παλαιότερη καταλογογράφηση τών κοινοτικών καί έκκλη- 
σιαστικών κατάστιχων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Βλ. Ματούλα Ρίζου-Κουρουποΰ, 
«Ελληνόφωνοι κώδικες τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατι
κών Σπουδών τ. 2 (1981), σσ. 221-241, καί Ευαγγελία Μπαλτδ, «Καραμανλίδικοι κώδικες τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τ. 7 (1988-89), σσ. 
201-246) —τά περισσότερα έχουν καππαδοκική προέλευση — υπαγόρευσε τήν έκπόνηση τοΰ 
άναλυτικοΰ καταλόγου τών 267 καππαδοκικών κωδίκων τοΰ πρώην Ταμείου ’Ανταλλαξίμων 
Περιουσιών, πού σήμερα φυλάσσονται στα Γενικά ’Αρχεία τοΰ Κράτους. ’Αναλυτικά: Νέβσε- 
χιρ 30, Σινασός 26, Ίντζέσου 8, Ένεχιλ 1, Τζαλέλα 8, Ταβλοσούν 6, Μουταλάσκη 3, Σκοπή 1, 
Ποτάμια 1, Καισάρεια 39, Σαρμουσακλί 3, Τσοκούρ 2, Κέρκεμε 2, Κέρκυρα 9, Νίγδη 17, Πόρος 
7, Τένεϊ 16, Γούρδωνος 6, Άραβανί 9, Άνακού 2, Καγιάμπαση 15, Φερτέκι 19, Ίλοσούν 4. 
Μαλακοπή 6, Άραβισός 2, Ζιντζίντερε 1, Προκόπι 19, Άξός 5.

4. Διάφορες μονογραφίες προέκυψαν άπό τό υλικό αύτό, συγγραφείς τών όποιων ή σαν 
συνεργάτες τοΰ Κέντρου. ‘Εξάλλου αύτό συμβουλεύονται, καί πολλές φορές άπ’ αύτό άντλοΰν, 
οί σημερινοί συγγραφείς παρομοίων μονογραφιών, οί όποιες κλείνουν πάντα μέ τό κεφάλαιο 
«’Ανταλλαγή». Βλ. Θ. Κωστάκης, Ή Άνακού, ’Αθήνα 1963. Ό ίδιος, Τό Μισθί τής Καππαδο
κίας, ’Αθήνα 1977, 2 τόμ. 'Ελένη Καρατζδ, Καππαδοκία. Ό τελευταίος 'Ελληνισμός τής περι
φέρειας Άκσεράϊ-Γκέλβερι (Καρβάλης), ’Αθήνα 1985. Γ. Μαυροχαλυβίδης, Ή Άξό τήςΚαπ-
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έπισημάναμε καί παραπάνω, διαθέτουμε σε συστηματική μορφή, ικανό νά 
τεκμηριώσει ιστορικά τά γεγονότα καί τις συνθήκες τής ’Ανταλλαγής. Ό Β' 
τόμος τής ’Εξόδου τό άποδεικνύει. Μέσα άπό τήν προσωπική εμπειρία των 
προσφύγων κάθε οικισμού παρουσιάζονται τά συμβάντα καί ή επανάληψή 
τους τά επιβεβαιώνει συνθέτοντας με τεκμηριωτικό υλικό τό ιστορικό πλέ
γμα τής ’Ανταλλαγής: ή είδηση καί ή άποδοχή τής υποχρεωτικής ανταλλα
γής, ή προετοιμασία τής φυγής, ή κατάρτιση ονομαστικών καταλόγων τοΰ 
πληθυσμού, οι καταγραφές τής κινητής καί ακίνητης περιουσίας, ή επαφή 
με τούς Τούρκους πρόσφυγες πού καταφθάνουν άπό τήν Ελλάδα, ή περι
συλλογή τών ιερών καί όσιων τής συλλογικής ζωής, οί έρανοι γιά τήν εξα
σφάλιση τοΰ άπαιτούμενου ποσού γιά τή μεταφορά τών άπορων, ή βοήθεια 
τών συλλόγων καί τών σωματείων τους στήν Πόλη, ή τελευταία λειτουργία, 
ό αποχαιρετισμός τών συνοίκων, ή πορεία προς τή θάλασσα πού έβλεπαν γιά 
πρώτη φορά, ό σταθμός στό Ούλούκισλα καί ή επιβίβαση στό τρένο, οί 
ταλαιπωρίες στή Μερσίνα καθώς περίμεναν τήν επιβίβαση, ή περιπέτεια τοΰ 
Θαλασσινού ταξιδιού, τέλος ή μεγαλύτερη ακόμη περιπέτεια τής γνωριμίας 
μέ τις πραγματικότητες τής έλλαδικής κοινωνίας5.

Ίσως είναι ή μόνη πηγή άπό τήν όποια κανείς μπορεί νά άποδεσμεύσει 
τή συνολική αναπαράσταση τοΰ «πραγματικού» καί νά παραγάγει τή συμ- 
βαντολογική ιστορία τών διαδικασιών τής Εξόδου καί τής εγκατάστασης 
τών προσφύγων, άποδεικνύοντας τήν αξιοπιστία της μέ «γραπτές» πηγές6. 
Μια διασάφηση: δεν ταυτίζουμε τή συμβαντολογική ιστορία μέ τή χρονο- 
γραφική διάσωση τών γεγονότων.

Ή πληροφοριοδοτική ικανότητα τοΰ υλικού τοΰ Κέντρου Μικρασιατι
κών Σπουδών γιά τό θέμα πού εξετάζουμε μπορεί νά άναπλάσει τό χαρακτή
ρα τής οικονομίας καί τή δομή τής κοινωνικής σύνθεσης τοΰ οικισμού στή

παδοκίας, ’Έκδοση - ’Επιμέλεια - Επίμετρο Όρέστης, Πρόδρομος καί Άνθούλα Γ. Μαυροχα- 
λυβίδη, ’Αθήνα 1990, 2 τόμ. Λ. Εύπραξιάδης, Προκόπι Καππαδοκίας, πατρίδα μου, Θεσσαλονί
κη 1974.

5. Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Ή Έξοδος, τόμος Β', δ.π., σσ. κθ'-λ’.
6. Οί πηγές αυτές, δπως γιά παράδειγμα τό αρχείο Μανδανάκη πού είναι κατατεθειμένο στό 

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, άφενός έλέγχουν, άφετέρου άλληλοσυμπληρώνονται άπό τις 
προφορικές μαρτυρίες. Ό Μανδανάκης ύπήρξε μέλος τής Μικτής ’Επιτροπής στήν περιοχή 
Νίγδης καί περιγράφει στις άναφορές του τή σειρά έκκενώσεως τών περιοχών Νίγδης - Καισά- 
ρειας - Άκσεράϊ μέ άριθμούς πληθυσμών, τή συμμετοχή τοΰ ελληνικού κράτους στή δωρεάν 
μεταφορά άπορων, τήν άναλγησία ορισμένων προυχόντων καί τις καταχρήσεις τους. Δίνει 
στοιχεία γιά άναζητούμενα πρόσωπα, όμήρους, αιχμαλώτους, γιά τήν έγκατάσταση Τούρκων 
προσφύγων σέ έλληνικά σπίτια. Στα υπηρεσιακά του αυτά σημειώματα άναφέρεται σε υγειονο
μικά θέματα, στις πιέσεις καί κακώσεις εις βάρος ανταλλαξίμων, στις έγκαταλελειμμένες περι
ουσίες, στις έπιτάξεις συγκομιδών, τις κατασχέσεις κ.ά. Βλ. επίσης Στ. Πελαγίδης, «Μέτρα καί 
αντίμετρα μετά τήν έλληνοτουρκική σύμβαση τής ’Ανταλλαγής», Μακεδονικά τ. 27 (1989- 
1990), σσ. 133-139' ό συγγραφέας τοΰ άρθρου χρησιμοποιεί τό άρχεϊο τοΰ υπουργείου ’Εξωτε
ρικών.
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μικρασιατική γη, νά έπιδείξει την πολιτισμική δράση καί ταυτότητά του, 
σίγουρα όμως δεν προσφέρεται για ποσοτικές εκτιμήσεις όμοιου τύπου μ’ 
αύτές πού μάς συνήθισε ή ιστοριογραφική παραγωγή τής «νέας ιστορίας». 
Θά δώσουμε ένα παράδειγμα: από τήν πηγή αύτή μπορεί νά άποδεσμευτεΐ ή 
δημογραφική μορφολογία τής περιοχής. Οί δημογραφικές όμως διαστάσεις 
των χωριών, συνεπώς καί οί διαστάσεις του πληθυσμού, θά εξέφραζαν πε
ρισσότερο τάξεις μεγέθους παρά άπόλυτες καταστάσεις. Ή μή έπιδεκτικό- 
τητα τής πηγής αύτής σε ποσοτικού τύπου άναλύσεις οφείλεται όχι μόνο στό 
γεγονός ότι ήταν διαφορετικά τά επιστημονικά δεδομένα καί ιστοριογραφι
κά αίτούμενα τών χρόνων κατά τούς όποιους συνελέγη τό υλικό, άλλά καί 
στή φύση τής πηγής, ή όποια εξαρχής υπονομεύεται στις φιλύποπτες συνει
δήσεις τών ιστορικών από τό γεγονός τής άπουσίας «επίσημου γραπτού» 
τεκμηρίου. Σε αυτά θά προσθέταμε επίσης καί έναν άλλο λόγο: τήν μή εξοι
κείωση ακόμη «ήμών» τών ιστορικών μέ μεθόδους καί ερμηνευτικά εργαλεία 
τής προφορικής ιστορίας.

Τόσο οί προφορικές αύτές μαρτυρίες, όσο καί κυρίως τά 130 χφ. πού 
γράφτηκαν από Καππαδόκες πρόσφυγες μετά τό 1922 (αύθόρμητα ή μέ τήν 
παρακίνηση τών συνεργατών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών) έξαιτί- 
ας ακριβώς τής συγκινησιακής τους φόρτισης συνιστοΰν καί τεκμήρια τού 
ψυχολογικού κλίματος πού συντρόφευσε τήν εγκατάσταση τών Μικρασια- 
τών στήν Ελλάδα. 'Η αποτύπωση τού κλίματος αύτού δεν θά μπορούσε νά 
αντληθεί άπό κανένα επίσημο έγγραφο. Επίσης τά χειρόγραφα7 κυρίως

7. Γενικά λίγα είναι τά χφ. πού θίγουν τό θέμα τής ’Ανταλλαγής. Στις περιπτώσεις αύτές 
άφιερώνονται μόνο λίγες σελίδες πού κυρίως περιγράφουν τις συνθήκες έγκατάστασης στήν 
Ελλάδα. Βλ. γιά παράδειγμα τά χφ. άρ. 83 α/α 404 τού Μ. Ίακωβίδη ή Καρατζάλογλου 
«Αυτοβιογραφία, πώς έζησα τό δράμα μας» καί τού Π. Πασαλίδη (άρ. 58 α/α 246), ό όποιος, άπό 
τό Ένεχιλ μέ καράβι μέσω ’Ισθμού, Πάτρας, Πρέβεζας, έφτασε στο Καλπάκι ’Ηπείρου γιά νά 
έπιστρέψει ύστερα άπό χρόνια στον Πειραιά καί νά έγκατασταθεΐ στήν Άνάβυσο, ’Εξαίρεση 
στον κανόνα άποτελοϋν τά δύο χφ. τού Σ. Ρίζου, ό όποιος ώς δημογέροντας —συνεπώς μέ 
ενεργή συμμετοχή στά γεγονότα— καί μάλιστα στή Σινασό, μιά κοινότητα μέ ένα οικονομικό 
καί θεσμικό status πού τής έπέτρεψε νά όργανώσει μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο τήν 
’Έξοδο τού πληθυσμού της δσο καί τήν έγκατάστασή του στήν 'Ελλάδα, σκιαγραφεί τά γεγονό
τα α) «Ή άνταλλαγή» (άρ. 94 α/α 427) όπου καταγράφει πώς δέχθηκαν οί κάτοικοι τής Σινασοΰ 
τήν ’Ανταλλαγή, τις άντιδράσεις τών Τούρκων συνοίκων, τις διαφωνίες πού προέκυψαν άνάμε- 
σα στή Δημογεροντία καί τήν ’Επιτροπή τής Κωνσταντινουπόλεως γιά θέματα πού άφορούσαν 
στή μετακίνηση τού πληθυσμού καί τέλος τήν εκλογή τής «’Επιτροπής έπί τής ’Ανταλλαγής». 
Άναφέρεται στή φωτογράφηση τής Σινασοΰ τόν ’Ιούλιο τού 1924. ’Αναλυτικά περιγράφει τις 
διαδικασίες γιά τήν έκλογή τού καταλληλότερου τόπου στήν Ελλάδα γιά τήν Ιδρυση τής «Νέας 
Σινασοΰ»: ή πρόταση τής έπιτροπής τής 'Ελλάδας γιά τήν Ιδρυσή της στήν Πάργα, όπου θά 
συγκεντρώνονταν καί οί κάτοικοι τών γειτονικών χωριών (Μαλακοπή, Σύλατα, Άνακού, 
Άξός, Ποτάμια) άπορρίπτεται άπό τούς Σινασίτες μέ τό σκεπτικό ότι εκεί ΰπάρχει άρβανιτιά, 
δεν υπάρχουν δρόμοι, ό τόπος μαστίζεται άπό τήν έλονοσία κλπ., καί προτείνονται άλλες 
περιοχές στήν Κρήτη, Μακεδονία κ.ά. Τέλος καταγράφει τήν πορεία καί τούς σταθμούς μέχρι
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αποτελούν καί τα πρώτα γραπτά δείγματα τής μυθοπονητικής καί ιδεολογι
κής λειτουργίας πού άσκησε ή ’Ανταλλαγή στις νεοελληνικές συνειδήσεις. 
Ή δομή των νοοτροπιών φυσικό είναι νά αντανακλάται στή δομή τής πη
γής, ή όποια, μολονότι αποτελεί κατ’ ουσίαν απαντήσεις ενός ερωτηματολο
γίου, δε σημαίνει ότι τίς παρέχει πανέτοιμες. Χρειάζεται μια αποκρυπτογρά
φησή της γιά νά μεταμορφωθεί σε όργανο έρευνας. Για παράδειγμα, ή ύπάρ- 
χουσα μυθοποίηση δίνει καί τό κλειδί τής άπομυθοποίησής της. Ή κατα
γραμμένη αύτή προφορική ιστορία μπορεί νά γίνει άφενός πεδίο έρευνας γιά 
νά μελετηθεί ή μυθοπλασία, ή χρήση συμβόλων καί ιδεολογημάτων, ή μετα
βολή τής μνήμης κάτω άπό τήν πίεση τής παρούσας τραυματικής εμπειρίας 
καί αφετέρου τό όργανο γιά νά κατανοηθοΰν οί λόγοι πού επέβαλαν τήν 
υιοθέτηση ή τήν άπόρριψη αυτών τών στερεοτύπων καί τών σχηματοποιή- 
σεων καί όχι τήν κριτική τους άντιμετώπιση. ’Έτσι μόνο νομίζουμε ότι θά 
άντιμετωπισθεΐ ή μυθοποίηση τής προηγούμενης ιστορικής πορείας τού 
καππαδοκικοϋ, άλλα καί γενικότερα τού μικρασιατικού στοιχείου, καί ή 
ιδεολογική φόρτιση πού άσκησε ή ’Ανταλλαγή στή συλλογική συνείδηση 
καί τών ’ίδιων τών φορέων της καί τών Έλλαδιτών. Οί μύθοι καί τά σύμβολα 
πρέπει νά νοηματοδοτηθοϋν καί νά μεταμορφωθούν σε ιστορικά συμβάντα 
γιά νά συνθέσουν μιά ιστορική ερμηνεία.

II. Μιά δεύτερη κατηγορία πηγών «παραδοσιακού» χαρακτήρα καί οι
κεία ώς προς τούς τρόπους προσπέλασής της, άνεκμετάλλευτη ωστόσο8,

τή Μερσίνα: Σινασός - Μαλακοπή (διανυκτέρευση), Νίγδη (διανυκτέρευση), Ούλούκισλα (δια- 
νυκτέρευση) όπου οί Σινασίτες χωρίζονται σε δύο ομάδες καί οί πλούσιοι κατευθύνονται στο 
’Ικόνιο καί με τρένο μεταφέρονται μέσω τής Πόλης στήν Ελλάδα, ένώ οί φτωχοί συνεχίζουν 
τήν πορεία γιά τή Μερσίνα καί επιβιβάζονται σέ πλοία, β) Στο χφ. άρ. 89 α/α 421 ό Σ. Ρίζος 
δίνει τον πίνακα των κατοίκων τής Σινασοϋ (σύνολο κατοίκων 878, σύνολο οικογενειών 243) 
καί τόν τόπο έγκατάστασής τους στήν Ελλάδα. Διαπιστώνεται ότι κανένας Σινασίτης δέν πήγε 
στήν Πάργα. Ή «Νέα Σινασός» ιδρύθηκε στο τσιφλίκι Βιστρίτσα στή Βόρειο Εύβοια, οί 
περισσότεροι όμως Σινασίτες έγκαταστάθηκαν στήν ’Αθήνα καί τον Πειραιά.

8. «Άπό τούς πεντακοσίους περίπου κώδικες πού έχουν διασωθεί άπό τή Μικρασιατική 
Καταστροφή τό μεγαλύτερο μέρος προέρχεται άπό τό εσωτερικό τής Μικρός ’Ασίας. ’Απ’ 
αυτούς σημαντικός άριθμός είναι διατυπωμένος στα καραμανλίδικα, δηλαδή στήν τουρκική 
γλώσσα μέ έλληνικούς χαρακτήρες, άλλοι άπ’ αυτούς είναι δίγλωσσοι. Έτσι ένώ γιά όρισμένες 
περιοχές δέν έχουμε πληροφορίες, γιά άλλες δέν είμαστε σέ θέση νά τις χρησιμοποιήσουμε, σ’ 
αυτή τουλάχιστον τή φάση τής έρευνας. Είμαστε λοιπόν άναγκασμένοι νά άντλοϋμε τό μεγαλύ
τερο τμήμα τών γνώσεών μας άπό τούς έλληνόφωνους κώδικες καί άλλες φιλολογικές καί 
λαογραφικές πηγές, όπως είναι διάφορες μονογραφίες τοπικού κυρίως ένδιαφέροντος, πού καλύ
πτουν έθνολογικά, πληθυσμιακά, γλωσσικά καί άλλα πολιτιστικά θέματα. Διαπιστώνουμε λοι
πόν ότι ένώ ή έρευνα έχει έκταθεϊ ικανοποιητικά σέ πλάτος, ύστερεί αισθητά σέ βάθος. Γι’ 
αύτήν τήν σέ βάθος έρευνα είναι άπαραίτητες οί πρωτογενείς διαγνωστικές πηγές, όπως είναι 
κυρίως μητροπολιτικοί ή κοινοτικοί ή συντεχνιακοί κώδικες, πού άποθησαυρίζουν καί διασώ
ζουν τις έκδηλώσεις-πράξεις τού δημοσίου καί τού ιδιωτικού βίου, οί όποιοι όμως στό σύνολό 
τους είναι άνεκμετάλλευτοι», βλ. N. I. Πανταζόπουλος, «Οί κοινοτικές ρίζες τού Μικρασιατι-
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συνιστά το corpus των κωδίκων του πρώην Ταμείου ’Ανταλλαξίμων καί τό, 
πρόσφατα κατατεθειμένο επίσης στα Γενικά ’Αρχεία του Κράτους, ’Αρχείο 
τής Έκτιμητικής ’Επιτροπής του 'Υπουργείου Γεωργίας9.

Θά άρχίσουμε άπό τούς κώδικες πού παρέδωσαν στο Ταμείο ’Ανταλλα
ξίμων μαζί μέ τιμαλφή εκκλησιαστικής κυρίως περιουσίας οι δημογεροντίες 
των ανταλλάξιμων κοινοτήτων τής Μικρασίας καί τής ’Ανατολικής Θρά
κης10. Μέ τή διάλυση τής ειδικής αύτής υπηρεσίας τό 1943 τά κατάστιχα των 
κοινοτήτων της κατατέθησαν στα Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους11, τά χειρό
γραφα στο Μουσείο Μπενάκη12 καί τά έντυπα στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη.

Δεν προτιθέμεθα να κάνουμε εδώ τήν τυπολογία των πηγών αύτών, τών 
όποιων ή θεματική δε διαφέρει άπ’ αυτήν τών άντίστοιχων έλλαδικών κοινο
τικών κατάστιχων. Για τό θέμα τής ’Ανταλλαγής πού μάς άπασχολεΐ, θά 
είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ή πηγή αύτή εξασφαλίζει —επιπλέον σε μια 
διαχρονία, τουλάχιστον για τό 19ο αιώνα— τό μέγιστο τών μαρτυριών για 
ποσοτικές έκτιμήσεις σχετικά μέ τό πληθυσμιακό μέγεθος καί οικονομικό 
άνάστημα τών κοινοτήτων καί επιτρέπει τήν έπαλήθευση τών βασικών υπο
θέσεων έρευνας. ’Εδώ θά κάνουμε ένα σχόλιο: τά ποσοτικά στοιχεία, παρά 
τήν άναγκαιότητά τους, δέν είναι αύτοσκοπός. Άναζητοΰνται για νά οδηγή
σουν κάπου. Καί πράγματι οδηγούν όχι μόνο στη δημογραφική ή κοινωνι
κοοικονομική ταυτότητα τών κοινοτήτων, άλλά καί στις σχέσεις προσφυγι- 
κοΰ καί έλλαδικου στοιχείου, στήν ερμηνεία συλλογικών συμπεριφορών, 
στον τρόπο ένταξης καί άποκατάστασης τών ’Ανταλλαξίμων στόν έλλαδικό 
χώρο κτλ., δηλαδή στή συνολική ιστορική πραγματικότητα.

Για νά ξεκινήσουμε άπό τά περιουσιακά στοιχεία, ενδιαφέρει όχι μόνο

κοΰ Ελληνισμού», ’Επιστημονικό Διήμερο Μικρασιατικού 'Ελληνισμού άφιερωμένο στήν 
μνήμη τοΰ καθηγητή Μιχαήλ Άναστασιάδη, (’Αθήνα 9-10 Νοεμβρίου 1984), ’Αθήνα 1986, σσ. 
68 καί 102.

9. Στό τέλος του κειμένου έπισυνάπτεται πίνακας μέ τά στοιχεία τής Έκτιμητικής ’Επι
τροπής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας.

10. Για τήν ίδρυση τοΰ Ταμείου ’Ανταλλαξίμων βλ. Α. Τσουλούφης, Ή ’Ανταλλαγή 
'Ελληνικών καί Τουρκικών πληθυσμών καί ή εκτίμηση τών εκατέρωθεν έγκαταλειφθεισών 
περιουσιών, Πρόλογος Γ. Τενεκίδη, ’Αθήνα 1989, σσ. 76-79. Για τήν πρώτη παρουσίαση τής 
άνταλλάξιμης κινητής περιουσίας (άπογραφή τών χειρογράφων, έντυπων κλπ. πού κατατέθη
σαν στό Τ.Α.) βλ. Γ. Άρβανιτάκης, Les reliques d’un monde disparu, Fonds des communautés 
echangéables, ’Αθήνα 1930. Για τά τιμαλφή βλ. τήν έκδοση 'Ιερά κειμήλια Ναών καί Μονών 
τών ’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοινωφελών Περιουσιών, ’Αθήνα 1930.

11. Καταλογογραφήθηκαν άπό τον Κ. Άθ. Διαμαντή, Τά περιεχόμενα τών Γενικών ’Αρχεί
ων τοΰ Κράτους, τ. 11, ’Αθήνα 1972, σσ. 407-474. Πρόσφατα τούς έπεξεργάστηκε ή Αικατερίνη 
Μπεκιάρογλου-Έξαδακτύλου, Κώδικες Άδριανούπολης (1889-1911). Περιγραφή καί άναλυτι- 
κά περιεχόμενα τών κωδίκων, ’Αθήνα 1991.

12. Τά χειρόγραφα 10ου-16ου αΙώνα τοΰ Ταμείου ’Ανταλλαξίμων συμπεριελήφθησαν στον 
κατάλογο πού έξεπόνησαν ή Ευρυδίκη Λάππα-Ζίζηκα καί ή Ματούλα Ρίζου-Κουρουποΰ, Κατά
λογος 'Ελληνικών χειρογράφων τοΰ Μουσείου Μπενάκη (10ος-16ος αί.), ’Αθήνα 1991.
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το ύψος, άλλα καί ποια είναι ή κατανομή τους κατά κατηγορίες πληθυσμού, 
επαγγέλματα, τάξεις καί οικισμούς, όπως καί ποιες είναι οί πηγές των εισο
δημάτων καί ή σχέση τους μέ τή μεταναστευτική κίνηση τοΰ καππαδοκικοΰ 
πληθυσμού προς τήν Κωνσταντινούπολη καί τά άλλα κέντρα τής Μικρός 
’Ασίας. 'Η σύνθεση των άγροτικών, κατά γενικό κανόνα, περιουσιών των 
άνταλλαξίμων είναι έφικτή χάρη στή διάσωση τών άπογραφών πού διενήρ- 
γησαν οί δημογεροντίες τών χωριών μέ μέλη τών υποεπιτροπών τής Μικτής 
Επιτροπής λίγο πριν άπό τήν Έξοδο13.

Συντάχθηκαν κατάλογοι όπου καταχωρίζονται οί οικογένειες μέ τον άρι- 
θμό τών μελών τους, τις ήλικίες, το έπάγγελμα. Όταν πρόκειται γιά έπήλι- 
δες έγγράφεται καί ό τόπος καταγωγής. Δίπλα, σέ στήλες, δηλώνεται τό 
είδος άκινήτου (σπίτι, χωράφι, άμπέλι, βοσκότοπος, κατάστημα, μύλος 
κλπ.). Στή συνέχεια δίνεται ή τοποθεσία, ή προέλευση, τά όρια, ή ήμερομη- 
νία, ό άριθμός τοΰ τίτλου καί τό όνομα στό όποιο έκδόθηκε- άν πρόκειται γιά 
χωράφι, ή έκταση σέ στρέμματα, τό είδος τής καλλιέργειας καί ή αξία της σέ 
τουρκικές λίρες. Καταγράφονται τά έγκαταλελειμένα κτήνη, έμπορεύματα, 
έπιπλα μέ τήν άξια τους, πάντα σέ τουρκικές λίρες, άπαιτήσεις άπό κατασχέ
σεις καί τό έτήσιο εισόδημα τής οικογένειας κατά τήν περίοδο 1909-1914. 
Στους άνταλλάξιμους δινόταν μιά δήλωση έκκαθαρίσεως14.

13. Γιά τις αρμοδιότητες καί τό έργο τής Μικτής Επιτροπής στήν ’Ανταλλαγή των έλληνο- 
τουρκικών πληθυσμών βλ. Στ. Λαδάς, The Exchange of Minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, 
Νέα 'Υόρκη 1932, σσ. 353-398. Ειδικά γιά τό procesus καί τις ρυθμίσεις σχετικά μέ τις έγκατα- 
λελειμένες περιουσίες βλ. δ.π., σσ. 420-466. Γιά θέματα έκτιμήσεως τών περιουσιών τών άνταλ
λαξίμων βλ. Α. Πάλλης, «’Αναδρομή στο Προσφυγικό Ζήτημα», Μικρασιατικά Χρονικά II 
(1963), 22-36. Στό άρχεϊο του Α. Πάλλη, πού είναι κατατεθειμένο στο Κέντρο Νεοελληνικών 
’Ερευνών τοΰ ’Εθνικού Ιδρύματος ’Ερευνών, υπάρχουν ύπηρεσιακά σημειώματα καί μελέτες 
του ίδιου ή συνεργατών του μέ προτάσεις καί νομικές έρμηνεϊες «έπί τοΰ έφαρμοστέου συστή
ματος διά τήν έκτίμησιν τών άνταλλακτέων περιουσιών». Τέλος ή άγόρευση τοΰ Ε. Βενιζέλου 
στή Βουλή (17.6.1930) κατά τήν κατάθεση τοΰ σχεδίου νόμου περί κυρώσεως τής 'Ελληνοτουρ
κικής Συμφωνίας έχει άναφορές στό θέμα αύτό. Βλ. Ή 'Ελληνοτουρκική Συμφωνία καί οί 
προσφυγικαί άποζημιώσεις, Δύο ίστορικαί άγορεύσεις τοΰ Πρωθυπουργού κ. Βενιζέλου, ’Αθή
να 1930, σ. 34 κ.έ.

14. Στό άρθρο 8 τής Συνθήκης τής Λοζάνης όρίζεται ή καταγραφή τών έγκαταλελειμένων 
περιουσιών ώς έξής «Les émigrants qui ne pourraient pas emporter tout ou une partie de leurs 
biens meubles pourront les laisser sur place. Dans ce cas, les autorités locales seront tenues d’ 
établir contradictoirement avec Γ émigrant P inventaire et la valeur des biens meubles laissés par 
lui. Les procès-verbaux contenant Γ inventaire et la valeur des biens meubles laissés par P émigrant 
seront dressés en quatre exemplaires, dont l’un sera conservé par les autorités locales, le second 
sera remis à la Commission mixte prévue à P Atricle 11 pour servir de base à la liquidation prévue à 
P Atricle 9, le troisième exemplaire sera remis au Gouvernement du pays d’immigration et la 
quatrième à P émigrant. Βλ. St. Ladas, δ.π., Appendice V: «Convention concernant P échange des 
populations grecques et turques, et protocole, signés à Lausanne, le 30 janvier 1923», σ. 789. Βλ. 
έπίσης δ.π., σ. 444. Τέτοιες δηλώσεις υπάρχουν κατατεθειμένες άπό πρόσφυγες στό ’Αρχείο τοΰ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τά χωριά Φερτέκι, Νέβσεχιρ, Άραβισό, Δήλα, Άκσε- 
ράϊ, Γκέλβερι κ.ά.
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Μικρός είναι ό άριθμός των κωδίκων πού συνιστοΰν ειδικά βιβλία τής 
Μικτής Επιτροπής καί τα όποια θά έδιναν τούς «άδιάψευστα» άντικειμενι- 
κούς άριθμούς για τον πληθυσμό καί την περιουσία τού εκδιωγμένου έλλη- 
νικοΰ στοιχείου15. Σέ ό,τι άφορά στον πληθυσμό ή μή ύπαρξη ή πιθανώς ή 
καταστροφή των καταλόγων τής Μικτής Επιτροπής θεραπεύεται, είτε επει
δή στο ίδιο τό κατάστιχο είτε σέ άλλα υπάρχουν άπογραφές προηγούμενων 
χρόνων, πού έγιναν με προτροπή των έκκλησιαστικών άρχών ή άπό την 
οθωμανική διοίκηση16. Για ορισμένες κοινότητες τά βιβλία βαπτίσεων καί 
θανάτων σέ συσχετισμό μέ επίσημες οθωμανικές καί ξένες άπογραφικές 
προσπάθειες άποκαθιστοϋν τά τυχόν κενά καί άνασυγκροτοΰν μέ τή χρήση 
άναλογικών μεθόδων ενδεικτικά μεγέθη για τήν κίνηση τού πληθυσμού.

Ή μαρτυρία όμως τού Αρχείου τής Έκτιμητικής Επιτροπής τού 
υπουργείου Γεωργίας τόσο για τόν πληθυσμό όσο κυρίως γιά τήν έρευνα τής 
οικονομικής κατάστασης τού καππαδοκικοΰ στοιχείου είναι πολύτιμη. Στα 
45 βιβλία πρακτικών πού έπισημάναμε καταχωρίζονται, στό διάστημα Αύ- 
γούστου 1925 - ’Ιουλίου 1926, άπό μέλη τού υπουργείου σέ συνεργασία μέ 
τούς άρχοντες τών καππαδοκικών κοινοτήτων οί δηλώσεις τών άνταλλάξι- 
μων γιά τίς έγκαταλελειμένες περιουσίες καί δίπλα τό ποσό πού τούς επιδικά
ζεται. Ή πρακτική αυτή έχει επιφέρει ένα εύεργετικό γιά τούς μεταγενέστε
ρους έρευνητές άποτέλεσμα, διότι συμπληρώνει τή μαρτυρία τών κωδίκων. 
Οί δύο αύτές άρχειακές μονάδες, αν δεν συνθέτουν ορισμένες φορές τή συ
νολική εικόνα του κάθε χωριού, συγκλίνουν σ’ ένα γενικό θετικό άπολογι- 
σμό τής δημογραφικής καί οικονομικής κατάστασης τής ελληνορθόδοξης 
Καππαδοκίας. Είναι τό άποδεικτικό υλικό γιά τή διευκρίνηση τής προσφυ- 
γικής κατάθεσης «στήν Πατρίδα είχαμε...».

’Αρκετοί φαίνεται να είναι οί κώδικες στα τελευταία φύλλα τών όποιων 
καταχωρίζονται ή κινητή κοινοτική ή έκκλησιαστική περιουσία καί οί απο
δείξεις κατάθεσής τους στις υποεπιτροπές τής Μικτής ’Επιτροπής17, όπως 
καί άπογραφές κοινοτικών καί εκκλησιαστικών κτημάτων στό χωριό ή τήν 
Κωνσταντινούπολη. ’Επίσης πολλοί είναι οί κώδικες πού κλείνουν τις σελί

15. Στους κώδικες του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ύπάρχουν άπογραφές πληθυσμού 
καί περιουσιών γιά τά χωριά Νέβσεχιρ, Γκέλβερι, Άνακού, Άραβισό, Καισαρεία (βλ. παραπά
νω σημ. 3). 'Από τή μέχρι τούδε ερευνά μας στους κώδικες τών Γενικών ’Αρχείων τού Κράτους 
έπισημάναμε κώδικες τής Μικτής Επιτροπής γιά τά έξής χωριά: Σινασό (139,1, 32), Νέβσεχιρ 
(114, VI, 16, ύποφάκελος Γ, Δ), Προκόπι (175, XIII, 41 καί 175, XV, 41 β, όπου ύπάρχουν 
άπογραφές τού 1919).

16. Γιά παράδειγμα τό μεριδολόγιο Σκοπής, βλ. Εύαγγελία Μπαλτά, δ.π., σ. 238.
17. Κώδικες Στεφάνων, Συλάτων, βλ., στό ίδιο, άντίστοιχα, σ. 239 καί 233. Ό κατάλογος τής 

κινητής περιουσίας τής Σινασοϋ είναι κατατεθειμένος στό άρχεΐο τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών.
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δες τους μέ χρονικά καί ντοκουμέντα των διαδικασιών εγκατάστασης τής 
κοινότητας στήν Ελλάδα18.

Θά πρέπει επίσης νά τονιστεί ή πληροφοριοδοτική ικανότητα τής πηγής 
αυτής καί σε ποιοτικού τύπου δεδομένα, εφόσον επιτρέπει νά διαφανοΰν οί 
θεσμολογικες καί ρυθμιστικές λειτουργίες τής κοινότητας19. Οί ρίζες του 
κοινοτικού πλαισίου τής Καππαδοκίας πρέπει νά άναζητηθοΰν στις τρεις 
μορφές συσσωματώσεων πού συνθέτουν τήν κοινωνικοπολιτική πραγματικό
τητα: τή θρησκευτική, πολιτική καί οικονομική. Τό πνεύμα συνύπαρξης καί 
διαλλαγής, πού ήταν απαραίτητο γιά τή συλλογική επιβίωση τού χριστιανι
κού στοιχείου πού συνοικούσε μέ μουσουλμάνους καί ’Αρμενίους, επέβαλλε 
τή συνεργασία στις τρεις μορφές συσσωματώσεων. «Ή έρευνα καί ή άξιολό- 
γηση τού ανεκμετάλλευτου άρχειακοΰ υλικού», παρατηρεί ό Ν. Πανταζό- 
πουλος, «θά άποδείξει αν ή συνύπαρξη αύτή είναι», όπως ό ίδιος πιστεύει, 
«ενδογενές φαινόμενο πού χαρακτηρίζει τόν κοινοτικό βίο τής Καππαδοκίας 
ή μόρφωμα πού προήλθε καί άπό εξωγενείς παράγοντες»20. Ή θρησκεία, ή 
’Ορθόδοξη Εκκλησία, ή οποία προεξάρχει ώς συνεκτικός παράγων στήν 
περιοχή, φαίνεται νά άσκεΐ κηδεμονία στις τρεις μορφές συσσωμάτωσης. 
Ενδεικτικά θά άναφέρουμε όχι μόνο τή συχνή παρέμβαση τής εκκλησίας 
στή σύνταξη των κανονισμών τής κοινότητας σέ ο,τι αφορά, γιά παράδει
γμα, σέ θέματα γάμων ή ρύθμιση τού τελετουργικού των εορτών, άλλα κυρί
ως τήν πρόνοιά της, σέ καθημερινή βάση, νά διαφυλαχθοΰν τά ορθόδοξα 
χριστιανικά ήθη άπό τις επιβλαβείς επιρροές τής συνοίκησης μέ αλλόθρη
σκους καί τόν έλεγχο τής ήθικής καί οικονομικής συμπεριφοράς τών συγ
χωριανών μεταναστών στα μεγάλα αστικά κέντρα τής αυτοκρατορίας.

Ή μελέτη τής ιδιότυπης αύτής κοινοτικής οργάνωσης στήν Καππαδο
κία, πού οί έκδηλώσεις της άποτυπώνονται στούς μητροπολιτικούς καί σχο
λικούς κώδικες, στα καταστατικά κοινοτήτων καί συντεχνιών, στα πρακτικά 
συνελεύσεων δημογεροντιών καί εκπαιδευτικών επιτροπών, μικτών δικα
στηρίων κλπ., θά οδηγήσει σέ στέρεα συμπεράσματα σχετικά μέ μια άλλη 
υπόθεση εργασίας πού διατυπώνει ό Ν. Πανταζόπουλος: τήν άνυπαρξία κοι- 
νωνικοπολιτικών ζυμώσεων στό εσωτερικό τής καππαδοκικής κοινότητας 
όμοιων μέ αύτές τών δυτικών παραλίων τής Μικράς ’Ασίας, καί τήν αναζή
τηση τής ερμηνείας τού φαινομένου21.

18. Κώδικας τών Συλάτων, βλ. στο ίδιο, σ. 233.
19. «’Από τό πλούσιο αύτό άρχειακό ύλικό έλάχιστα ωφελήματα μπόρεσε νά άντλήσει ή 

έρευνα, ώστε νά είμαστε σέ θέση νά σχηματίσουμε μια ύπεύθυνη σφαιρική εικόνα γιά τή 
θεσμική δομή τής περιοχής αύτής». Βλ. Ν. I. Πανταζόπουλος, δ.π., σσ. 101-103. Μια πρώτη 
έρευνα πού βασίστηκε καί στο υλικό αυτό είναι τής Κυριακής Μαμώνη, «Σωματειακή όργάνω- 
ση του Ελληνισμού στή Μικρά Άσία. Γ'. Σύλλογοι Καππαδοκίας καί Πόντου», Δελτίο Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (1986-1987), σσ. 155-225.

20. Ν. Πανταζόπουλος, δ.π., σσ. 102-103.
21. Στό ίδιο.
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Τή δομή καί την οργάνωση τοΰ κοινοτισμού τους μετέφεραν οί Ανταλλά
ξιμοι καί στον έλλαδικό χώρο μεταφυτεύοντάς τον στις νέες εστίες πού 
δημιούργησαν. «Ή σπουδή νά κτιστούν άμέσως εκκλησίες», παρατηρεί ή 
Μαργαρίτα Δρίτσα, «είναι ένδειξη θρησκευτικότητας άναμφιβόλως, άλλά 
καί επιβίωση κάποιων παλαιότερων σχέσεων, δταν ό ρόλος τής εκκλησίας 
δεν ήταν μόνο συμβολικός. Ή εκκλησία, ιδιαίτερα ό αύλόγυρος, γινόταν ό 
τόπος συγκέντρωσης για συζήτηση των θεμάτων πού αφορούσαν τή νέα 
κοινότητα, τήν Κυριακή, μετά τή λειτουργία, ύπό τήν έποπτεία τοΰ προέ
δρου τής κοινότητας. Οί πρώτοι αύτοί πρόεδροι ήσαν πολύ συχνά οί ίδιοι 
εκείνοι πού πρωτοστάτησαν στήν οργάνωση τής Εξόδου, στήν εγκατάστα
ση καί αποκατάσταση τών συμπολιτών τους στήν Ελλάδα. ’Αρχηγοί οικο
γενειών, ιερωμένοι, δάσκαλοι, πλούσιοι καί δραστήριοι έμποροι ήταν ή 
ήγεσία στό παλιό σύστημα τής κοινότητας. Τώρα εκλέγονται, διατηρώντας 
τήν ανάμνηση τοΰ παλιού συμβουλίου τών «δημογερόντων»22.

Ό Α. Μπακάλμπασης υποστήριξε πολιτικά τήν άνασύσταση τών κοινο
τήτων στον έλλαδικό χώρο καί χρησιμοποίησε ώς επιχείρημα τή δομή καί 
οργάνωση τοΰ κοινοτισμού πού έπέζησε καί δημιούργησε κάτω από ιδιαίτε
ρα σκληρές συνθήκες στή Μικρασία. «Οί ήθικοί καί οικονομικοί δεσμοί 
είναι τόσον ισχυροί, τό αίσθημα τής άλληλεγγύης εις τοιοΰτον βαθμόν έμ
φυτον, ώστε εάν τά μέλη τής Κοινότητος έπανεύρωσιν άλληλα καί έχωσι τό 
ευτύχημα νά έπιτύχωσι φυσικός συνθήκας όμοιας προς τάς τής άπολεσθεί- 
σης Πατρίδος των, καί ή εις χρήμα ύποβοήθεια τοΰ Κράτους θά είναι μικρά 
καί ή παραγωγικότης απροσδόκητος [...] Ούδεμία έγκατάστασις άξια λόγου 
θά είναι δυνατόν νά έπιτευχθεΐ εάν δεν άνασυσταθοΰν αί κοινότητες.»23

Κλείνοντας θά δηλώσουμε καί πάλι ότι πρόθεση τής ανακοίνωσης αύτής 
ήταν νά διατυπώσει ορισμένες υποθέσεις έρευνας έτσι όπως προκύπτουν άπό 
τήν επαφή με τό ύπάρχον άρχειακό υλικό καί νά παρουσιάσει, σύντομα καί 
ασφαλώς όχι έξαντλητικά, τήν πληροφοριοδοτική ικανότητα τών πηγών, 
δηλαδή μια θεματολογία. Ή ταξινόμηση καί ή επεξεργασία τών διάφορων 
τύπων μαρτυριών καί ή δοκιμή τών υποθέσεων έρευνας πάνω στα δεδομένα 
είναι οί γόνιμοι δρόμοι για τή διατύπωση ένός συνολικού έρμηνευτικοΰ

22. Μαργαρίτα Δρίτσα, δ.π., σ. 423.
23. Α. Μπακάλμπασης, Τό προσφυγικόν Ζήτημα, 'Αθήνα 1923, σ. 28. Τήν ίδια άποψη είχε 

έκφράσει καί ή έπιτροπή τοΰ Υπουργείου Γεωργίας θεωρώντας τήν άνασύσταση τών κοινοτή
των βασικό δρο για τήν έπιτυχία μονίμου έγκαταστάσεως. ’Επίσης διαβάζουμε στά πορίσματα 
τής 'Εταιρείας τών Κοινωνικών καί Πολιτικών Επιστημών επί τοΰ προσφυγικοΰ ζητήματος: 
«Κατά τήν έγκατάστασιν πρέπει νά γίνη προσπάθεια, ώστε νά έγκαθίστανται εις τον αυτόν 
συνοικισμόν οί έκ τής αυτής Κοινότητος προερχόμενοι πρόσφυγες, όπως συνεχισθή ό παλαιός 
των κοινοτικός βίος» βλ. δ.π., σ. 32.
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σχήματος γνά τήν ’Ανταλλαγή, τό όποιο επιπλέον άποδεσμεύει τήν ιστοριο
γραφική προσέγγιση από τήν κυριαρχία τής ύποπτης ιδεολογικά τάσης για 
τήν εύρεση τής «ιστορικής αλήθειας».

Έκτιμητικές ’Επιτροπές Υπουργείου Γεωργίας 
(οί Επιτροπές συνεδριάζουν μεταξύ Αύγούστου 1925 καί ’Ιουλίου 1926)

Κοινότητα έδρα πρόεδρος άρ.
δηλώσεων

έπιδικασθεν
ποσό

Άκ-Σεχίρ καί ’Αθήνα ’Ιορδάνης 534 306.606 λ.τ.
Πέρματα

Άνακοϋ (Ένεγη) Πειραιάς
ϋ)αζόπουλος
Παύλος 261 117.661 λ.τ.

’ Ανδρονίκι ’Αθήνα
Έθνόπουλος
Σ. Κρασιάδης 206 54.539 λ.τ.

Άραβαν ’Αθήνα Ν. Μαλτεζόπουλος 220 141.345 λ.τ.
’ Αραβισσός ’Αθήνα Λάζαρος 526 325.058 λ.τ.

Δήλα ’Αθήνα
Σολομωνίδης

93 111.454 λ.τ.
’Ένεχιλ — — 387 232.770 λ.τ.
’Έρεγλι καί Πεΐκιοϊ Πειραιάς Γ. Άμαλίδης 120 101.684 λ.τ.
Ζιντζίδερε Θεσσαλονίκη Μ. Έμιρπαλόγλου 224 92.496 λ.τ.

’Ανδρονίκι, Στέφανα 
Ζιντζίδερε καί ’Αθήνα Ίω. Χαριτωνίδης 286 120.533 λ.τ.

Στέφανα
’Ικόνιο ’ Αθήνα Ί. Φ. Τοιβόγλους 956 934.815 λ.τ.
Ίλγκήν ’ Αθήνα Β. Μαμελετζής 196 185.739 λ.τ.
’ Ιντζέ-Σοϋ Πειραιάς Κοσμάς 312 135.473 λ.τ.

’ Ιντζέ-Σοϋ Θεσσαλονίκη
Τσουρούκογλου

Ίω. Γεωργιάδης 247 101.422 λ.τ.
Καγιά-Μπασή ’Αθήνα Άλ. Γιαγτζόγλου — 351.563 λ.τ.
Καισαρεία ’Αθήνα Ίω. Τασδργλους 257 93.779 λ.τ.
Καισαρεία Θεσσαλονίκη Γ. Πακερίδης 241 84.479 λ.τ.
Καραμάν ’Αθήνα Συμ. Παντελίδης 110 41.666 λ.τ.
Καρβάλη Πειραιάς Β. Λουκίδης 519 372.178 λ.τ.
(Α' έπιτροπή) 
Καρβάλη Πειραιάς I. Παπαϊωακειμίδης 417 232.719 λ.τ.
(Β' έπιτροπή) 
Κότς-Χισάρ Πειραιάς Μ. Κιουλπαλόγλους 71 202.146 λ.τ.
Μισθί ’Αθήνα Άν. Λαζαρίδης 313 112.891 λ.τ.
Μισθί Θεσσαλονίκη Μιχ. Παπαθεοδώρου 619 458.740 λ.τ.
Μποζκίρ Πειραιάς Π. Χρυσαφίδης 33 67.893 λ.τ.
Ναξός (Χασά-κιοϊ) Άρδέα Άν. 470 174.521 λ.τ.

Νεάπολις
(Εδέσσης)

’Αθήνα
Μαυροχαλυβίδης
I. Άρτεμιάδης 694 389.096 λ.τ.

(Α' έπιτροπή) 
Νεάπολις ’Αθήνα Κ. Τοσούνογλου 315 153.807 λ.τ.
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Κοινότητα έδρα πρόεδρος άρ. επιδικασθεν
δηλώσεων ποσό

(Β' επιτροπή)
Νεάπολις καί Θεσσαλονίκη Β. Μελακόπουλος 541 257.774 λ.τ.

Κήρ-Σεχήρ
Νίγδη Θεσσαλονίκη — 120 146.544 λ.τ.
[λείπει τό 3ο βιβλίο]
Ούλου-Άγάτς καί Καβάλα Άν. Σιλλίδης 338 378.922 λ.τ.

Κίτς-Άγάτς
Ποϊμούλ Τσατμά Άγ. Γεώργιος 

(Ζηκοχώρι 
Εύβοιας)

Σάββας
Παζαπαλίδης

89 87.294 λ.τ.

Πόρος Πειραιάς A. I. Καμαλακίδης 148 109.031 λ.τ.
Πόρος Θεσσαλονίκη Θ. Άξιόπουλος 388 210.866 λ.τ.
Ποτάμια Νέχαλι Ζ. Γεωργιάδης 166 21.206 λ.τ.
Προκόπι Χαλκίδα Β. Μαρκόπουλος 621 361.924 λ.τ.
Σεμένδιρε (Σεμένδρε) Καρκάρα

Χαλκιδικής
Βενιαμίν

’ Αδουαρδόπουλος
285 312.653 λ.τ.

Σιβρί-Χισάρ, Αθήνα Γ. Τοπαλίδης 354 166.549 λ.τ.
Τζελτέκ, Χαλβαδερέ

Σινασός Πειραιάς Εύαγ. Τορόσης 564 456.733 λ.τ.
Σύλλατα Καρβιά

Χαλκιδικής
Λ. Άλβανόπουλος 265 302.530 λ.τ.

Τσουκούρ — Χαρ. Παπαλαζάρου 224 121.409 λ.τ.
Τροχός Ίκονίου Καβάλα Ραφαήλ

Χατζηραφαηλίδης
105 100.228 λ.τ.

Τύανα, Μάδαλα, ’Αθήνα Γ. Δολασίκ 287 229.991 λ.τ.
Σαζάλτσα, Δένει

Τύανα, Μάδαλα Δράμα Ν. Άνδρέογλου 333 —

Φερτέκιοϊ Θεσσαλονίκη Γ. Άραβανόπουλος 460 342.385 λ.τ.
Φλογητά Θεσσαλονίκη Άργ. Παυλίδης 716 291.072 λ.τ.
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