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ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ
της Μέλπω; ΛΟΓΟΘΕΤΗ - ΜΕΡΛΙΕ

['Η μελέτη αυτή τής Μέλπως Μερλιέ εχει γραφεί πρΙν από το Β' Πα
γκόσμιο Πόλεμο, πού το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δεν είχε α
κόμη συμπληρώσει την πρώτη δεκαετία τής ζωής τον. Είναι, επομένως, 
το αποτέλεσμα τών πρώτων ερευνών της, καθώς άνακάλυ- 
πτε σιγά - σιγά τον πρόσφατο μικρασιατικό ελληνικό κόσμο, πού είχε 
ξεριζωθεί άπό τή γή του στις τραγικές ώρες του 1922 - 1924 για να 
εγκατασταθεί μέσα άπό αφάνταστες δυσκολίες στα διάφορα διαμερίσμα
τα τοΰ Έλλαδικοϋ χώρου. Καί δεν είναι τυχαίο οτι την προσοχή τής 
Μ. Μερλιέ τράβηξε το πιο άγνωστο κομμάτι τοΰ Μικρασιατικού 'Ελ
ληνισμού, ο Καππαδοκικός. 'Ο Καππαδοκικός 'Ελληνισμός, όσος άπέ- 
μεινε αντίθετος, θρησκευτικά καί εθνικά, προς τον Τούρκο Κυρίαρχο, 
κράτησε με κάθε δυνατή καθαρότητα τα αυθεντικότερα στοιχεία τοΰ 
'Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, κι άκόμη, κατά μεγάλο βαθμό, την 
'Ελληνική γλώσσα.

Πού είναι αυτός ο τόπος; Ποια τα χαρακτηριστικά πού διαμορφώ
νουν τήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία του καί συγκροτούν τις ιδιαίτερες γεω
γραφικές μονάδες της; Ποια είναι τά κέντρα τού 'Ελληνοχριστιανικού 
Κόσμου τής Καππαδοκίας καί μέ ποια κριτήρια γίνεται δ καθορισμός 
τους; Είναι μερικά ερωτήματα, μέσα σέ τόσα άλλα, πού δίνει άπάντηση 
ή μελέτη αυτή τής Μέλπως Μερλιέ.

'Ορισμένες λεπτομέρειες πού εχει δώσει ή ολοκληρωμένη σήμερα ε
ρευνά τού Κ.Μ.Σ. για τήν Καππαδοκία και πού συμπληρώνουν τήν ερ
γασία αυτή παρατίθενται σέ σχετικές υποσημειώσεις.

’’Ετσι ή μελέτη αυτή για τήν Καππαδοκία, πού, όσο μπορεί να ξέρου
με, είναι μοναδική στο είδος της, άποτελεί πολύτιμη συμβολή στο χώ
ρο τών Μικρασιατικών Σπουδών, καί μιά γενική εισαγωγή στη μελέτη 
τού πρόσφατου Καππαδοκικού Ελληνισμού.

Η ΣΥΝΤΑΞΗ]
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Μ. ΜΕΡΛΙΕ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Α'. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ TOT ΕΔΑΦΟΤΣ ΚΑΙ ΣΤΝΟΡΛ

Συνηθίζουν νά λεν γιά την Καππαδοκία1 πώς είναι ή χώρα με τά ψηλά οροπέ
δια, μόνο πού ό χαρακτηρισμός αύτός δεν εφαρμόζεται άποκλειστικά σ’ αυτήν. 
Πράγματι τά μικρασιατικά υψίπεδα σκεπάζουν την ’Αρμενία, τή μεταξύ Πόν
του καί Καππαδοκίας χώρα2, τήν Καππαδοκία τήν ίδια, κ’ εκτείνονται δυτι
κά στη Γαλατία, τή Λυκαονία καί τή Φρυγία3.

"Ετσι μπορούμε νά πούμε πώς δλη ή κεντρική Μικρασία κι 0χι μόνο ή Καπ
παδοκία, είναι χώρα μέ οροπέδια, δπως είναι καί χώρα αποκλεισμένη άπύ τή 
θάλασσα, νότια άπύ τον Ταύρο, βόρεια άπύ τά Ποντικά βουνά.

Τά βουνά αύτά είναι ψηλά, απότομα, με πλούσιο ύδατογραφικύ δίχτυ. Οί 
χώρες πού βρίσκονται μεταξύ των βουνών καί τής θάλασσας διακρίνονται γιά 
τήν εύφορία τους. "Ετσι είναι δλη ή βόρεια παραλία τού Πόντου καί ή νότια 
της Κιλικίας.

Στήν κεντρική δμως χώρα υψώνονται βουνά πού δεν άλλοιώνουν πολύ τή 
διαμόρφωση τού έδάφους. ”Αν πάρομε ύπ’ οψη μας πώς τά υψίπεδα έχουν κα
τά μέσον δρο 1200 μ. ύψος, είναι εύκολο νά συμπεράνομε πώς, άπύ το ψηλό 
τούτο βάθρο, τά βουνά χάνουν άπύ το ψήλωμά τους καί μόνο κολοσσοί σάν 
τον Άργαϊο, σάν το Ντεμίρ Καζίκ, τον Ταύρον επιβάλλονται μέ το ανάστη
μά τους.

Πολλά βουνά τής Καππαδοκίας, τδ επιβλητικότερο, ό Άργαΐος, καί άλλα 
λιγότερο ψηλά, δπως το Χασάν ντάγ, είναι ήφαίστεια. *Η Καππαδοκία χρεω- 
στα στον ήφαιστειογενή της χαρακτήρα τά φαντασμαγορικά τοπία πού άπαν- 
τοΰμε στις περιφέρειες Καισάρειας, Προκοπιοΰ, Νεάπολης, γιά νά μήν άναφέ- 
ρω παρά τις περιφέρειες πού γνωρίσαμε καλύτερα.

1. Λέγοντας Σύγχρονη Καππαδοκία έννοοΰμε τό γεωγραφικό χώρο δπου ζοϋσαν ώς τή 
Μικρασιατική Καταστροφή οί Έλληνες τής Καππαδοκίας πού, στα 1924, ήρθαν ’Ανταλ
λάξιμοι στήν Ελλάδα έγκαταλείποντας γιά πάντα τήν πάτρια γη. Ό δρος Σύγχρονη Καπ
παδοκία είναι λοιπόν γεωγραφικός καί ιστορικός. Γεωγραφικός, γιατί ή Σύγχρονη Καπ
παδοκία δέ συμπίπτει μέ τήν ’Αρχαία, καί ιστορικός, γιατί οί πληθυσμοί καί οί συνθήκες 
ζωής τους διαφέρουν άπύ έκεϊνες τής άρχαιότητας. Έτσι άπό τώρα κι ύστερα, δταν λέμε 
τύν δρο Καππαδοκία θά έννοοΰμε πάντα τή Σύγχρονη Καππαδοκία μέ τέρμα τό δίσεχτο 
έτος 1924’ δταν πρόκειται γιά τήν ’Αρχαία, θά γράφουμε «ή ’Αρχαία Καππαδοκία».

2. Ή μεταξύ Πόντου καί Καππαδοκίας χώρα, είναι, κατά τίς νεότερες έρευνες, ό Μεσο
γειακός ή Νότιος Πόντος, σύμφωνα μέ τήν κατάταξη πού έφαρμόζει τό Κέντρο Μικρασια
τικών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.).

3. R. Blanchard, Asie Occidentale, in Géographie Universelle, t. Vili, 
Paris 1929, σ. 72.
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Ποι,ά είναι τά σύνορα τής Σύγχρονης Καππαδοκίας; Δ. καί Ν. συμπίπτουν 
με τής ’Αρχαίας. Β. ή Σύγχρονη Καππαδοκία ορίζεται άπό τον "Αλυ ποταμό" 
Δ. άπο τη Γαλατία, τήν άρμυρή λίμνη Τάττα (Τούζγκολ), τη Λυκαονία καί 
τον Ταύρο" Ν. άπο τον Ταύρο καί τήν Κιλικία. Α. ορίζεται άπο το Σάρο πο
ταμό κι άπο τον Κεντρικό Άντίταυρο" ΒΑ. άπο το βόρειο τμήμα τής οροσει
ράς τού Άντίταυρου. Σχεδόν δλα της τά σύνορα είναι τά μεγάλα της ποτάμια 
καί βουνά: ό "Αλυς, ό Σάρος, ό Άντίταυρος καί ό Ταύρος.

Ο ΑΛΤΣ

Ό "Αλυς δέν είναι άγνωστος στην ελληνική άρχαιότητα. 'Η έλληνική μυθολο
γία τον θέλει ώς το Θεό τού ομώνυμου ποταμού4. Τον βρίσκομε στήν άρχαία 
λογοτεχνία. Στούς Πέρσες τού Αισχύλου, δταν ό χορός θρηνεί γιά τίς παλιές 
δόξες των Περσών, θυμάται τίς τόσες πόλεις πού κυρίεψε ό Δαρεϊος χωρίς 
κάν νά περάση τον ποταμό "Αλυ5, πού τόσες φορές στάθηκε γεωγραφικό καί 
πολιτικό σύνορο γιά τούς λαούς τής Μικρασίας.

’Από τούς ιστορικούς καί τούς γεωγράφους τόν άναφέρουν ό Θουκυδίδης, ό 
'Ηρόδοτος, ό Ξενοφών, ό Στράβων6. Οΐ πληροφορίες πού μάς δίνουν δέν είναι 
δλες σωστές, κι αύτό οχι μόνο γιά τόν "Αλυ, μά γιά ολόκληρη τήν Καππαδο
κία. Δέ θά κάνουμε εδώ κριτική βιβλιογραφία τών άρχαίων συγγραφέων, ούτε 
θά ξεχωρίσουμε τίς σφαλερές άπό τίς σωστές πληροφορίες. "Οταν θά παρα- 
πέμπομε σ’ ένα συγγραφέα αύτό θά σημαίνει πώς βρίσκομε σωστή τήν πληρο
φορία του.

Ό "Αλυς πού ονομάστηκε έ'τσι «άπό τών άλών άς παραρρεΐ»7, χωρίζει λαούς 
πού βρίσκονται άπό τή μιά ή τήν άλλη του όχθη, χωρίζει συμφέροντα καί φι
λοδοξίες. Τούς άναφέρει καί ό Ηρόδοτος καί ό Στράβων8. Ό 'Ηρόδοτος, ή 
άρχαιότερη ιστορική πηγή, άναφέρει τόν "Αλυ σά σύνορο μεταξύ Λυδών καί 
Μήδων υστέρα άπό τή συνθηκολόγηση τών δύο εμπολέμων στά 585 π.Χ. «'Ο 
γάρ ούρος ήν τής τε Μηδικής άρχής καί τής Λυδικής ό "Αλυς ποταμός»9. Τό 
σύνορο γρήγορα καταπατήθηκε. Σύμφωνα μέ τό χρησμό «"Αλυν διαβάς μεγά- 
λην άρχήν καταλύσει», ό Κύρος στά 546 νίκησε κατά κράτος τόν Κροΐσο καί

4. Roscher Ν. U. «Lexicon der griechischen und römischen 
Mythologie» σ. 1823.

5. "Οσσας δ’ είλε πόλεις πόρον ού διαβάς'Άλυος ποταμοΐο / ούδ’ άφ’ εστίας συθείς. (στ. 
865 κ.έ.).

6. Θουκυδίδης Α' 16.— 'Ηρόδοτος Α', 72.— Ξενοφών «Κόρου Άνάβασις» Ε' 6,9.— 
Στράβων ΙΒ' 3,2.— 3,9— 3,12— 3,25.— 8,4.

7. Στράβων ΙΒ' 3,12.
8. "Ο.π.
9. Ηρόδοτος, Α', 72.
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το ισχυρό λυδικό βασίλειο. "Οταν μετά δύο αιώνες ό Μέγας Άλέξαντρος, νι
κητής των Περσών, είχε κατακτήσει ένα μεγάλο μέρος τής Μικρασίας, ό Δα- 
ρεΐος τοϋ πρότεινε δλη τή χώρα «τήν έξω άπό τον "Αλυ»10 γιά νά σώσει την 
ύπόλοιπη Μικρασία καί το βασίλειό του. Ξέρομε πώς άπάντησε ό Άλέξαντρος. 
’Αργότερα, έπί Ρωμαίων, πάλι τον "Αλυ θά βρούμε σύνορο της ρωμαϊκής έ- 
πιρροής.

Σήμερα ό Άλυς πού τ’ δνομά του είναι Κ ι ζ ί λ ί ρ μ ά κ, δηλαδή κόκκι
νο ποτάμι, δεν παίζει πιά κανένα πολιτικό ρόλο. Γιά τούς 'Έλληνες δμως τής 
Καππαδοκίας ήταν πάλι σύνορο. Στον Άλυ σταματούν βόρεια οί συμπυκνω
μένες έλληνικές κοινότητες τής Καππαδοκίας, κ’ έτσι μπορούμε κ’ έμεϊς νά 
πούμε, έπαναλαμβάνοντες τήν κλασική φράση, πώς, στις μέρες μας, τήν ελ
ληνική Καππαδοκία θά τή βρούμε «έξω άπο τον Άλυ»11.

Τίς πηγές τού Άλυ καί σχεδόν ολόκληρη τή ροή του τήν παίρνει τό σχεδιά
γραμμα τής Αρχαίας Καππαδοκίας έκτος άπό τή βορειοδυτική του στροφή 
πού παίρνει ένα κομμάτι τής Γαλατίας. Ό Άλυς πηγάζει άπό τή μεταξύ Πόν
του καί Καππαδοκίας ορεινή χώρα, δπου συνορεύουν ό Πόντος καί ή Αρμενία. 
Άπό τήν ορεινή αύτή χώρα κατεβαίνουν τά πρώτα παρακλάδια τών μεγαλύ
τερων ποταμών τής Μικρασίας τού Άλυ, τού ’Ίρι, καί μακρύτερα καί τού Ευ
φράτη σάν πολυτρίχια πού μπερδεύονται μεταξύ τους ώστε νά μήν μπορείς 
κάποτε νά ξεχωρίσεις, στό χάρτη, σε ποιά ποτάμια ή παραποτάμια άνήκουν.

Αλλά καί τά βουνά άπ’ δπου πηγάζουν οί τρεις αυτοί ποταμοί δεν έχουν τά 
’ίδια ονόματα στούς γεωγράφους, στούς ιστορικούς καί στούς περιηγητές. Γιά 
τόν "Αλυ τά βουνά άπ’ όπου πηγάζουν οί κυριότεροί του συμβάλλοντες είναι, 
κατά τόν τούρκικο χάρτη καί τόν Κίπερτ, τό Κιζίλ ντάγ καί τό Κοσε ντάγ (3577 
μ.)12. Ό Κίπερτ σημειώνει επίσης τό Σινέ μπέλ.

Έπιμένομε στις πηγές τού Άλυ, γιατί ή χώρα τών πηγών του είναι από τίς 
λιγότερο γνωστές τής Μικρασίας- γιά τόν αναγνώστη δμως πού επιθυμεί νά 
έχει ένα σταθερό σημείο προσανατολισμού μπορούμε νά πούμε, πώς ό Άλυς 
πηγάζει 55 περίπου χλμ. Α. τής Ζάρας καί ώς 115 χλμ. άνατολικά τής Σεβά
στειας. Χύνεται στον Ευξεινο ώς 20 χλμ. Β. τής Πάφρας.

Ό Άλυς δέχεται άρκετούς παραπόταμους. Αλλά πραγματικά ποτάμια είναι 
λίγα καί ίσως μόνο ό Ντελιτζέ ΐρμάκ.

Γνωστός είναι καί ό Καρασού-Σαρμουσακλίσου μικρότερος, άλλά γιά μας

10. Βλέπε τήν πιύ κάτο σημ. 11.
11. Στή μακριά του ροή ό "Αλυς σχηματίζει μια μεγάλη καμπύλη, πού, χαρακτηριστική 

καθώς είναι, προκάλεσε τήν έκφραση «μέσα κι’ έξω άπό τόν "Αλυ», πού άπαντοϋμε στούς 
αρχαίους συγγραφείς.

12. Τούρκ. X., 1932,1:800.000.—R. Kiepert, Karte von Kleinasien, Ber
lin 1908, 1:400.000 (BV. Sivas).
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σημαντικός, όπως 0ά δούμε παρακάτω, άπό τή θέση του. 'Ο Ντελιτζέ ίρμάκ 
πηγάζει μεταξύ ’Άκντάγ—Μαντέν καί Καισάρειας, περί τά 40 χλμ. Β-ΒΑ 
της Καισάρειας καί χύνεται στον "Αλυ, 40 χλμ. Β. άπο το Σουγγουρλού, κω
μόπολη πού βρίσκεται περί τά 50 χλμ. ΒΔ της 'Υοσγάτης. Μέσα στον Ντελι- 
τζε ίρμάκ χύνεται το ρυάκι 'Υοσγάτ-τσάϊ, πού περνά μέσα άπο την Ύοσγάτη. 
'Ο Τσίχατσεφ13 τ’ ονομάζει Μικρό Ντελιτζέ τσάϊ. Τόν Ντελιτζέ ίρμάκ τον 
θεωρεί ό Τσίχατσεφ άπό τά λιγότερο γνωστά ποτάμια της Μικρασίας14. Οί 
πηγές, ή ροή καί οί εκβολές του Ντελιτζέ ίρμάκ συντελοΰνται στη μεταξύ Πόν
του καί Καππαδοκίας χώρα- είναι λοιπόν ποταμός ξένος γιά τή Σύγχρονη Καπ
παδοκία. ’Απεναντίας ό Καρά σου-Σαρμουσακλί σου πού περιβρέχει τήν πε
διάδα της Καισάρειας άνήκει στήν καππαδοκική χώρα. Πηγάζει περίπου 40 
χλμ. ΒΑ. τής Καισάρειας. Οί πρώτοι του συμβάλλοντες ένώνονται κοντά στήν 
όμώνυμή του κωμόπολη. Στήν άρχή καί ό τούρκικος χάρτης καί ό Κίπερτ τόν 
ονομάζουν Σαρμουσακλίσου’ κατόπιν ό μέν Κίπερτ τόν ονομάζει Καρά σου 
καί Μέλα, ό δέ τούρκικος, μόλις 8 χλμ. προ της εκβολής του στον "Αλυ, τόν 
ονομάζει Καρά σου, πού σημαίνει Μαύρο ρυάκι καί συμπίπτει έτσι μέ τό άρ- 
χαΐο του όνομα Μέλας15. 'Ο Καρά σου χύνεται στόν "Αλυ 30 χλμ. ΒΔ. της Και- 
σάρειας. Πολλά μικρά παραποτάμια, περισσότερο ρεμματιές, εκβάλλουν στόν 
Καρά σου- τό μεγαλύτερο άπ’ αύτά φαίνεται νά είναι τό Ντελί σου πού χύνεται 
στόν Καρά σου 6 χλμ. ΒΔ. τής Καισάρειας.

Τό μικρό ύδατογραφικό δίχτυ, πού σχηματίζουν στήν περιφέρεια Καισά- 
ρειας ό Καρά σου-Σαρμουσακλί σου μέ τόν Ντελί σου καί τ’ άλλα μικρότερα 
ρέμματα, μάς ενδιαφέρει τοπικά, γιατί μέσα στις ρεμματιές τους βρίσκονται 
όλα τά έλληνικά χωριά τής περιφέρειας Καισάρειας έκτος άπό τό Έρχιλέτ, 
μικρό χωριό πού βρίσκεται 12 χλμ. Β.-ΒΔ. τής Καισάρειας, καί τό Καρατζάο- 
ρεν, χωριό 16 χλμ. ΒΑ. τού Σαρμουσακλί.

Δυσκολευτήκαμε πολύ νά σημειώσομε στό χάρτη τά μικρά αυτά ρέμματα, 
άξιζε όμως νά τό έπιχειρήσομε γιατί δείχνεται έ'τσι καλύτερα ή φυσική τοπο
θεσία όλων των χωριών τής περιφέρειας, όχι μόνον τών Ελληνικών, άλλά καί 
τών Τούρκικων καί τών άρμένικων χωριών, πού πολλά άπ’ αύτά ήταν πριν 
χριστιανικά.

Στό χάρτη πού εκπόνησε ό P. Jerphanion16, βλέπομε πολλά παραποτάμια, 
πού δέχονται μικρά ρέμματα. Βρέχουν όλη τήν περιφέρεια άνοίγοντας κοιλά
δες καί μικρές χαράδρες πού είναι τό χαρακτηριστικό τών δύο αύτών περιφε

13. P. de Tchihatcheff, Asie Mineure, Paris 1865 - 66, t. I, σ. 181.—
14. "Ο.π. σ. 180.—
15. Ώς Μέλα θά τόν δοϋμε καί στόν Στράβωνα: ΙΒ', 2,8 καί ΙΔ', 4,2.
16. P. Jerphanion, Les églises rupestres de Cappadoce, Paris, 

1925. Βλ. ιδιαίτερα: Carte de la région d’Urgub, pi. I.
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ρειών μας. Το πιο συχνά τά μικρά αυτά παραποτάμια πού χύνονται στον "Αλυ 
δεν έχουν όνομα στούς χάρτες, δεν άποκλείεται δμως νά τά ονοματίζουν οί εν
τόπιοι. Του Προκοπίου το ρυάκι πού περνά άπύ μέσα του λέγεται Ν τ ά μ σ α 
τ σ ά ϊ.

'Ο Ντάμσα τσάι πηγάζει άπύ το Σόβεσε, την άρχαία Σόβεσο, καί χύνεται 
στον 'Άλυ, 10 χλμ. Β. τοϋ Προκοπίου. Μέσα στήν κοιλάδα του βρίσκονται το 
Προκόπι, ή Σινασύς καί ή Τζαλέλα, δηλαδή τά τρία άπύ τά τέσσερα ελληνικά 
χωριά τής περιφέρειας Προκοπίου17. Σέ ρεμματιά είναι καί ή Νεάπολη, κέντρο 
της ομώνυμης περιφέρειας18, σε ρεμματιά καί ή Άραβισός, ΒΔ. τής Καισάρειας 
καί ή τελευταία έλληνική κωμόπολη τής Σύγχρονης Καππαδοκίας, καί ή μόνη 
άπ’ δλες, πού βρίσκεται άπάνω στον "Αλυ.

Αύτύ είναι το μικρό ύδατογραφικό δίχτυ πού σχηματίζει ό "Αλυς στή βό
ρεια Καππαδοκία. Χάρη στά μικρά αύτά παραποτάμια καί ρέμματα ή χώρα 
παρουσιάζει μιά γελαστή καί πρόσχαρη οψη. Όπωροφόρα καί κλήματα, λεύ
κες κ’ άλλα δέντρα πρασινίζουν μέσα στις κοιλάδες καί σκαρφαλώνουν στά 
σπίτια, στά ερείπια καί στις πολλές βραχώδικες μορφές είτε φυσικές, είτε 
σκαμμένες άπύ τούς άνθρώπους μέσα στό μαλακό βράχο τής ήφαιστειώδικης 
αυτής χώρας.

Τό τμήμα τής Β. Καππαδοκίας πού διαρρέει ό "Αλυς άρχίζει περίπου άπό 
τή λίμνη Πάλας (Τούζλα-Γκολο) πού βρίσκεται 45 χλμ. ΒΑ τής Καισάρειας 
καί φτάνει ως 40 χλμ. ΒΔ. τής Άραβισοΰ.

"Οπως είπαμε παραπάνω, τον "Αλυ τόν λένε σήμερα Κιζίλ ίρμάκ, δηλαδή 
κόκκινο ποτάμι, άπό τά κόκκινα χώματα πού άπαντά στήν περιφέρεια 'Υοσγά- 
της· στις μεγάλες βροχές τά νερά πού χύνονται στον "Αλυ τού δίνουν τό χρώ
μα πού μαρτυράει τ’ δνομά του19. Μερικοί γεωγράφοι καί περιηγητές τόν θέ
λουν κίτρινο20.

Τόν "Αλυ οί "Ελληνες τής Καππαδοκίας δέν τόν ήξεραν βέβαια σάν "Αλυ 
παρά σάν Κιζίλ ίρμάκ. Τ’ άρχαιο δνομα τό ξέραν οί μορφωμένοι πού διάβα
ζαν τά βιβλία.

Μιά καί τήν κοινή ονομασία των ποταμών τους δέν τήν πολυμεταχειρίζουν- 
ταν στά χωριά, δπως συχνά συμβαίνει καί στήν Ελλάδα, οί χωριανοί γιά τό 
δικό τους τό ποτάμι λέγαν τ ό Π ο τ ά μ ι· γι’ αύτούς ενα μόνο ποτάμι ήταν, 
τό δικό τους, γι’ αύτό περίττευε καί τ’ δνομα. Γιά τό ίδιο τους δμως τό ποτάμι 
σά θέλαν νά τ’ αναφέρουν ως προς κανένα γειτονικό χωριό, τού προσθέταν τ’

17. Βλ. Άρχ. Κ.Μ.Σ. «Περιφέρεια Προκοπίου».
18. Βλ. Άρχ. Κ.Μ.Σ. «Περιφέρεια Νεάπολης».
19. Ch. Texier, Kizil Irmak in Encyclopédie de T Islam σ. 1115 «Ki- 

zil Irmak». Τήν ΐδια έξήγηση δίνουν κ’ οι πληροφορητές μας.
20. Cl. Huart «Kizil Irmak» in Encyclopédie de T Islam, καί H. 

Rott, Kleinsiatische Denkmäler, Leipzig 1908, σ. 241.
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δνομα του χωριού. Αυτή ή συνήθεια εξηγεί τά πολλά επιτόπια ονόματα των 
ποταμών καί των βουνών. Έκτος άπό τούς "Ελληνες έχομε καί τούς Τούρ
κους. ’Ενώ π.χ. οί Φαρασιώτες λέγανε γιά τον ποταμό τους, το Ζαμάντη, το 
Ποτάμι, οί Τούρκοι κοντινών καί μακρινών χωριών λέγανε, Φ ά ρ α σ α ΐ ρ- 
μ α γ ί, δηλαδή ποτάμι τών Φαράσων.

Γιά τον 'Άλυ-Κιζίλ ίρμάκ δέ θά ήτανε διαφορετικές οί συνήθειες. Δεν ξέ
ρομε πολλά γι’ αυτόν άπό πληροφορητές, γιατί δεν έχομε άπάνω στύν "Αλυ 
παρά έναν οικισμό, δπως έ'χουμε άναφέρει, τήν Άραβισό. Οί άλλοι Καππαδό- 
κες θά τον βλέπανε μόνο, δταν τούς έφερναν προς τά εκεί οί άσχολίες τους. 
Στήν Άραβισό, φαίνεται, ίσως επειδή ήταν μεγάλη κωμόπολη νά τον έλεγαν 
Κιζίλ ίρμάκ, ένώ μιά πληροφορήτρια άπό τή Σινασό21 μάς τον είπε «Γιρμάχ 
Άβανός» δηλαδή ποτάμι του Άβανός, όνοματίζοντάς τον άπό τήν πλησιέστε- 
ρη τούρκικη κωμόπολη πού κι αύτή, δπως ή Άραβισός, βρίσκονταν άπάνω 
στον Άλυ. Δεν τον ονόμασε ή Σινασίτισσα ποτάμι τής Άραβισοΰ γιατί το 
Άβανός άπέχει 15 χλμ. άπό τή Σινασό καί ή Άραβισό 30.

Ή ίδια Σινασίτισσα, πού θά πήγε άσφαλώς ώς τον Άλυ, μάς τον λέει «μέγα 
ποτάμι, πέλαγος· κρύωνε22 το χειμώνα καί περνούσε καροτσάκι άπάνω».

Οί Άραβισιώτες πού τον είχαν δικό τους ποτάμι, πού ψαρεύανε δλοι τους, 
τον λεν κι αυτοί «θερίο ποτάμι πού πολύν κόσμο έχει φαωμένο»23. Το ποτάμι 
αύτό μιά φορά το χρόνο, μέσ’ στή βαρυχειμωνιά, το μερώνανε οί Άραβισιώ- 
τες. Ανήμερα τά Φώτα ρίχναν το Σταυρό στον ποταμό «κι άν ό ποταμός ήταν 
παγωμένος, σπάζαν τον πάγο καί τον πετοΰσαν μέσα».

Μοϋ φαίνεται πώς οί 'Έλληνες άναγνώστες δέν μπορούν παρά μέ συγκίνη
ση ν’ άναλογιστοΰν αύτή τή σκηνή μέσα στά νερά τού ποταμού πού μιά φορά 
χώριζε τούς Λυδούς άπό τούς Μήδους, πού τον πρότεινε γιά σύνορο ό Δαρεϊος 
στο Μεγαλέξαντρο, πού σύνορο τον είχανε βάλει καί οί Ρωμαίοι. "Οταν στις 
μέρες μας ξεκινούσε ή πομπή τών Άραβισιωτών άπό τήν έκκλησία «μέ τούς 
παπάδες, τούς ψαλτάδες καί τά έξαπτέρυγα» νά πάνε νά ρίξουν το Σταυρό στον 
"Αλυ, μάς συγκινεί νά σκεπτόμαστε τούς "Ελληνες αύτούς, συνέχεια τής 'Ι
στορίας, νά «φωτίζουν» τά παγωμένα νερά τού Άλυ μέ το Σταυρό τών Φώ
των.

ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΣΥΝΟΡΑ

Δ. ή Σύγχρονη Καππαδοκία ορίζεται άπό τή Λυκαονία. Χώρα όροπεδίων, ψυ
χρή καί άγονη, μέ λίμνες, άλυκές καί λιμνάζοντα νερά, τέτοια κιόλας τήν πε

21. ή ’Αναστασία Χουρμουζιάδου.
22. Πάγωνε.
23. Πληροφορητές Άραβισιώτες: Λάζαρος Στεφανίδης· Παΐσιος Παπάζογλου' Πολ. 

Ρωμανίδης.
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ριγράφει ό Στράβων. «. . . τά των Λυκαόνων οροπέδια ψυχρά καί όναγρόβοτα, 
ύδάτων δέ σπάνις πολλή»24.

"Αν τραβήξουμε μια γραμμή άπο την Άραβισό στο Άκσεράϊ, κι άπο το 
Άκσεράϊ στο ’Έρεγλι, παίρνομε τ’ άκρότατα δυτικά κέντρα τής Καππαδο
κίας, δπου υπήρχαν 'Έλληνες. Πέρα άπ’ αυτή τη γραμμή, δεν υπάρχει στο 
χάρτη παρά μιά στενή λουρίδα τής Λυκαονίας, οπού διακρίνομε Β. τη μεγάλη 
αλατούχα λίμνη Τούζγκιολου, γνωστή άπο τήν άρχαιότητα μέ τ’δνομα Τάττα.

Το Άκσεράϊ είναι τ’ άρχαΐα Γαρσαύϊρα καί ήταν στον καιρό άκόμα του 
Στράβωνα στά Σύνορα τής Καππαδοκίας καί τής Λυκαονίας. «Έστι δε καί 
επί των δρων των Λυκαονικών τά Γαρσαύϊρα κωμόπολις· λέγεται δ’ ύπάρξαι 
ποτέ καί αυτή μητρόπολις τής χώρας»25.

Νότια σύνορα τής Καππαδοκίας είναι το Μπουλγάρ ντάγ καί ή Πε
δινή Κιλικία. Ή έπιβλητική οροσειρά τοϋ Μπουλγάρ, πού έπεκτείνεται ΒΑ 
άπο τή μεγάλη οροσειρά τοϋ Άλά ντάγ, άποτελεΐ μέρος τοϋ Κιλικίου Ταύρου. 
Λέγοντας Κιλίκιος Ταύρος περιορίζομε κιόλας τον δρο Ταύρος, πού ή γενικό- 
τητά του τοϋ άφαιρεΐ τήν έντόπιση καί δυσκολεύει τήν περιγραφή του.

Πολύ διαφέρουν οί γνώμες των γεωγράφων, αρχαίων καί σύγχρονων, γιά 
τον Ταΰρο. Δέ θά τίς εκθέσομε έδώ. Γιά τούς ’Αρχαίους καί Βυζαντινούς συγ
γραφείς θά βρή ό άναγνώστης μιά έκτενή περίληψη στον Τσίχατσεφ26. ’Αλλά 
καί οί νεώτεροι γεωγράφοι δέ συμφωνούν γιά τον Ταΰρο, άκόμα κι δταν τον 
έντοπίσουμε σέ μόνη τή Μικρασία.

Άλλοι θέλουν, τον Ταΰρο νά πιάνεται άπο τά Δυτικά Παράλια, άλλοι άπο 
τήν Καρία, άπο τή Λυκία κι άλλοι ακόμη άνατολικότερα. Έτσι ό Blanchard27 
νομίζει πώς ό κυρίως Ταύρος διαμορφώνεται μόνο μετά τον ποταμό Γκιόκ σου, 
τον άρχαΐο Καλύκαδνο, πού χύνεται στή Μεσόγειο 15 περίπου χιλιόμετρα ΝΑ. 
τής Σελεύκειας. Οί διάφορες τουρκικές όροσειρές παίρνουν, κοντά στο γενικό 
ονομα Ταύρος, καί τ’ δνομα τής χώρας πού διασχίζουν. ’Έτσι, κατά το γεωγρά
φο πού εξετάζομε, έχομε το Λύκιο Ταΰρο, τον Κιλικίο, τον Αρμένικο, κι άλ
λα άκόμα συγκροτήματα.

Ή λέξη Μπουλγάρ είναι παραφθορά τοΰ Πουγά πού σημαίνει ταΰρος, μάς 
πληροφορούν οί «Μπουλγαρλήδες», δηλαδή οί κάτοικοι τοΰ έλληνικοΰ Μπουλ- 
γάρμαάέν. «'Υπάρχει μιά κορυφή σκεπασμένη άπο μαΰρα χαλίκια, άπαράλ- 
λαχτα σάν τοΰ ταύρου το δέρμα, κι άπ’ αύτό πήρε καί τ’ δνομα Ταΰρος»28.

24. ΙΒ' 6, 1.
25. ΙΒ' 2,5.
26. Τόμ. Γ σ. 427 - 436.
27. "Ο.π. σελ. 72.
28. Δές ’Αρχείο Κ.Μ.Σ. δελτίο Παπα-Βασίλη Καθρεφτίδη.
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Γιά τή Σύγχρονη Καππαδοκία Ταύρος είναι το Μπουλγάρ ντάγ με τή βο
ρειοανατολική του προέκταση, την οροσειρά του Άλά ντάγ· γιά το Άλά ντάγ, 
επειδή δέν είναι σύνορο της Καππαδοκίας, δε θά γίνει λόγος σε συνέχεια μέ το 
Μπουλγάρ-ντάγ άλλά μετά, όταν θά εξετάσομε τά βουνά πού βρίσκονται μέσα 
στά σύνορά της.

Το Μπουλγάρ γιά την Καππαδοκία πιάνεται 20 περίπου χλμ. Ν.-ΝΔ. του 
’Έρεγλι μ’ ένα συγκρότημα πού ό τούρκικος χάρτης (1932) το σημειώνει μέ 
δυο ονόματα: Σαρα'ίτζίκ καί Όρτά ντάγ, στη θέση πού ό Κίπερτ σημειώνει 
Ίβρίζ καί Ντιβλέ ντάγ. Το Ίβρίζ, πού είναι ή δυτικότερη διακλάδωση τοϋ 
Μπουλγάρ ντάγ, εκτείνεται, κατά τον Τσίχατσεφ29, ώς το Καραμάν τής Λυ- 
καονίας, τ’ άρχαϊα Λάρανδα- είναι, λοιπόν, άλλά μόνο το ξέφτισμά της, καί 
Λυκαονική οροσειρά.

Τά κυριότερα βουνά πού άποτελοϋν τον κορμό τοϋ Μπουλγάρ ντάγ είναι 
άπό τά ΝΔ προς τά ΒΑ, το Γκουγκλούκ 2350 μ. περίπου, τό ΝτϋμΤελέκ 2440 
μ., το Κιρκπϋναρ 3240 μ., το 'Αϊντόστ 3448 μ., το Μεντεντσίζ 3585 μ., το 
Κιζίλ τεπέ 3114 μ.. Τά βουνά αυτά τ’ άναφέρουν μιά ή περισσότερες άπό 
τίς άκόλουθες πηγές: ό τούρκικος χάρτης, ό Κίπερτ, ό Τσίχατσεφ, ό Blan
chard.

Λίγες πληροφορίες έχομε γιά ολόκληρη την οροσειρά τοϋ Μπουλγάρ, ελά
χιστα όμως ξέρομε γιά το καθένα άπό τά βουνά του. 'Ο Τσίχατσεφ έγραφε στά 
1853, όταν γιά δεύτερη φορά ερευνούσε τό Μπουλγάρ, πώς τά βουνά Γκουγκλούκ 
καί Ντϋμπελέκ, καθώς καί το Σεραϊτζίκ - Ίβρίζ, δέν τά είχε έπισκεφτεΐ άκό- 
μα κανένας φυσιοδίφης30.

Νομίζω πώς μπορεί κανείς νά πει ότι ό κύριος όγκος τοϋ Μπουλγάρ εκτεί
νεται περίπου άπό τό 'Αϊντόστ ώς τόν ποταμό Ποδανδό-Τσαχίτη μέ πυρήνα 
τήν περιοχή των Κιλικίων Πυλών καί τοϋ έλληνικοϋ χωρίου Μπουλγάρμαντέν. 
Σ’ αυτή τήν περιοχή βρίσκεται καί ή ψηλότερη κορυφή τοϋ Μπουλγάρνταγ, τό 
Μεντεντσίζ. Τό Τμήμα αυτό είναι καλύτερα μελετημένο έξ άφορμής των Κι
λικίων Πυλών, κι έμάς μάς ενδιαφέρει ιδιαίτερα καί γιά τίς Πύλες καί γιά τή 
μικρή ελληνική περιφέρεια τοϋ Μπουλγάρμαντέν.

Πολλά ποτάμια πηγάζουν άπό τά βουνά τοϋ Μπουλγάρντάγ καί χύνονται 
στή Μεσόγειο. Είναι ποτάμια τής Κιλικίας, καί θά τ’ άναφέρομε μόνο όσο έ
χουν κάποια σχέση μέ τήν Καππαδοκία. Ό Έφρένκ ντερές μάς ένδιαφέρει 
γιατί διαρρέει τή Μερσίνα. 'Η Μερσίνα, όπου ζοΰσαν καί 4000 Έλληνες31, ήταν, 
τό επίνειο τής Καππαδοκικής χώρας, γι’ αυτό εκεί επιβιβάστηκαν σέ βαπό
ρια, κι άπ’ έκεϊ έφυγαν στά 1924 οί άνταλλάξιμοι "Ελληνες τής Καππαδοκίας

29. Τόμ. I σ. 411.
30. Τόμ. II σ. 501.
31. Π.Μ. Κοντογκχννης, Γεωγραφία τής Μ. ’Ασίας, Άθήναι 1921, σ. 173.
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'Ο Κύδνος, σήμερα Ταρσούς ίρμαγί, είναι ιστορικό ποτάμι, δχι μόνο γιατί 
ό Μέγας Άλέξαντρος άρρώστησε, άφοΰ λούστηκε μέσα στά νερά του, άλλα 
κι’ επειδή ένας παραπόταμός του, ό ΙΛεσίλολούκ, άνοιξε μέσα στην καρδιά του 
Μπουλγάρ νταγλαρί, τήν κλασική δίοδο των Κιλικίων Πυλών. 'Ο Κύδνος περ
νά 1 1/2 - 2 χλμ. Α. της Ταρσού καί χύνεται στή Μεσόγειο 15 χλμ. Ν. τής 
Ταρσού καί 22 χιλμ. Α. τής Μερσίνας. "Οταν θά μιλήσουμε γιά τις συναλλαγές 
ανάμεσα στην Καππαδοκία καί στήν Κιλικία, τότε θά μιλήσουμε γιά τούς δρό
μους καί τά περάσματα πού έπαιρναν οί "Ελληνες γιά νά παν άπό τη μιά χώρα 
στήν άλλη. Καί θά δούμε άναδρομικά τούς σημερινούς πληροφορητές μας νά 
περνούν μέ τά πόδια, μέ τά ζώα τους, ή κι απάνω σ’ ενα γαϊδουράκι μέσα άπο 
τήν περίφημη δίοδο πού άντιλάλησε άπο τά πολεμικά περάσματα τών αιώνων.

'Ιστορικό ποτάμι κι ό Ποδανδός - Τσαχίτης, μεγάλος παραπόταμος τής δε
ξιάς όχθης τού Σάρου. Τ’ όνομά του πού βαστάχτηκε στο σημερινό τούρκικο 
ονομα Μποζάντα-σου, το βρίσκομε καί στο χωριό Μποζαντί, πού είναι ή αρ
χαία ΓΙοδανδός, κι εδωσε καί τ’ όνομά της στο ποτάμι.

Στον Ποδανδό θά σταματήσουμε, γιατί άναφέρουμε τά ποτάμια πού εΐτε 
πηγάζουν άπό τήν οροσειρά τού Μπουλγάρ ντάγ εϊτε τή διασχίζουν. 'Ο αριστε
ρός παραπόταμος τού Ποδανδοΰ Κουρκούνης, μεγάλος κι ορμητικός όσο κι ό 
ίδιος ό Ποδανδός, φαίνεται νά είναι τό μεταίχμιο μεταξύ τού Μπουλγάρ ντάγ 
καί τής σειράς τού Άλά ντάγ.

Πριν τελειώσουμε μέ τόν Ποδανδό, άναφέρουμε τόν Ταρμπάζ τσάϊ, πού εί
ναι συμβάλλων τού Ποδανδοΰ καί άπό τις πρώτες πηγές του. 'Ένα παραποτα- 
μάκι τού Ταρμπάζ, ό Κίλ ντερέ, περνά μέσα άπό τήν ελληνική κωμόπολη τού 
Μπουλγάρμαντέν καί σάν τέτοιο μάς ένδιαφέρει. Τόν Ποδανδό-Τσαχίτη θά 
τόν ξαναβροΰμε άργότερα, όταν θά περιγράφουμε τό μεγάλο ποτάμι τής Καπ
παδοκίας, τό Σάρο, μέ τούς πολλούς κι ορμητικούς παραπόταμους πού ένας 
τους είναι καί ό Ποδανδός.

Άπ’ όλα τά χωριά μας μόνο τό Μπουλγάρμαντέν είναι μέσα, καί μάλιστα 
στήν καρδιά τού Ταύρου, κι αύτό γιατί είναι τό νοτιότερο Καππαδοκικό χωριό.

’Απέχει 7 χλμ. Β άπό τήν ψηλότερη κορυφή, τό Μεντεντσίζ, καί 12 χλμ. Δ. 
άπό τό Κιζίλ τεπέ. 'Η κλίση όμως τού Μεντεντσίζ είναι τόσο άπότομη, ώστε 
οι κάτοικοι τού Μπουλγάρμαντέν πήγαιναν στό Κιζίλ τεπέ, όπως φαίνεται άπό 
πολλά τους δελτία. "Αλλωστε στον Κίπερτ υπάρχει δρόμος πού ενώνει τό 
Μπουλγάρμαντέν μέ τό Κιζίλ τεπέ, όπου, κατά τόν Τσίχατσεφ32, υπήρχαν καί 
σημαντικά κοιτάσματα αργύρου. ’Απεναντίας άπό τό Μπουλγάρ-Μαντέν στό 
Μεντεντσίζ δέ βλέπομε κανένα δρόμο ούτε στον τούρκικο χάρτη (1932), ούτε 
στόν Κίπερτ. Ξαναθυμίζομε επίσης πώς τό Μεντεντσίζ είναι κατά 476 μ. ψη

32. Τόμ. I σ. 412.
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λότερο άπό το Κιζίλ τεπέ, καί πώς το ’ίδιο το Μπουλγάρ-Μαντέν κατά τον 
Τσίχατσεφ33 έχει υψόμετρο 1678 μ.

"Αν λοιπόν οΐ κάτοικοι τού Μπουλγάρ-Μαντέν άνέβαιναν στην κορυφή του 
Κιζίλ τεπέ, έπρεπε ν’ ανέβουν 1436 μ. Σέ κάποια τέτοια κορυφή θ’ άνέβηκε 
ένας συγχωριανός τους, ιστορία πού άκόμα, δεν τήν ξέχασαν καί τή διηγούν
ται34.

Καθώς ήταν το νοτιότερο χωριό τής Καππαδοκίας, τό Μπουλγάρ-Μαντέν 
ήταν κοντότερα στις Κιλικίες Πύλες άπό κάθε άλλο έλληνικό χωριό. Μά καί 
δλα τ’ άλλα χωριά μας περνούσαν άπ’ έκεϊ, είτε γιατί τούς έφερνε ό δρόμος, 
είτε γιά νά πάρουν άγώγι. «Άπό τις Κιλικίες Πύλες περνούσαν ταχτικά, γιατί 
έκεϊ ήταν ή έξοδος τους γιά τή Μερσίνα, Ταρσό, κι οπού άλλοΰ. "Ολη ή ’Ανα
τολή, ή "Αγκυρα, τό ’Ικόνιο, ή Καισάρεια, δλοι άπ’ έκεϊ περνούσαν. Δέν ύ- 
πήρχε άλλο μέρος γιά νά περάσουν, ώσπου έγινε τό τραίνο»35. Δέν ξέρουμε αν 
οί οδιοι οί Καππαδόκες δέ θά σημείωναν γιά άνατολικό τους σύνορο τήν ορο
σειρά τού Άλά ντάγ. Πίσω άπό αύτή, Α., υπάρχουν μόνο δύο περιφέρειές μας: 
Φαράσων καί ’Αποικιών Φαράσων.

'Η άνατολική Καππαδοκία περιορίζεται, γιά τούς Καππαδόκες, στό βορειο
ανατολικό τμήμα, τήν περιφέρεια Καισάρειας. Οί Φαρασιώτες καί οί ’Αποικίες 
της δέν είχαν πολλές σχέσεις μέ τήν επίλοιπη Καππαδοκία. Πολλοί λόγοι συ
νέτρεχαν γι’ αύτό: ή διαμόρφωση τού εδάφους, έτσι καθώς τούς χώριζε άπό 
τή Δυτική Καππαδοκία τ’ ορεινό τείχος τού Άλά ντάγ, ό μικρός άριθμός των 
κατοίκων πού είχαν τά Φάρασα καί οί ’Αποικίες, τό γεγονός δτι σπανίως ξε- 
νιτεύουνταν καί γενικά ένας τρόπος ζωής διαφορετικός πού είχε διαμορφωθή 
στούς άνατολικότερους αυτούς Καππαδόκες. Έκεϊ δμως πού βρίσκονται σή
μερα οί γνώσεις μας γιά τήν Καππαδοκία, δέ μάς επιτρέπουν νά κόψομε τά 
Φάρασα καί τις ’Αποικίες άπό τόν Καππαδοκικό κορμό. Άν υπάρχουν διαφο
ρές, υπάρχουν δμως καί ομοιότητες, υπάρχει καί ή γεωγραφική συνέχεια. Τά 
Φάρασα καί οί ’Αποικίες τους γιά μάς είναι ώς τά 1924 ή σύγχρονη Ν.Α. 
Καππαδοκία.

'Ο Νότιος Άντίταυρος καί ό Σάρος είναι τ’ άνατολικά σύνορα τής Καππα
δοκίας των ήμερων μας.

Στά Β.Α. σύνορα, σχεδόν στό κέντρο τής ’Αρχαίας Καππαδοκίας, υψώνεται 
ό θρυλικός Άργαϊος, τό ψηλότερο βουνό τής Μικρασίας36, πού ή κορυφή του

33. Τόμ. IV 2, σ. 346.
34. 'Ο Νικ. Κοταίδης, πού πέθανε στά 1946 στό χωριό Κουλάκ, Περαχώρα, της Δράμας 

(πληροφορία Παπαβασίλη Καθρεφτίδη).
35. Δελτίο Παπα Βασίλη Καθρεφτίδη Βλ. ’Αρχεία Κ.Μ.Σ.
36. 'Ο Blanchard, σ. 74, σημειώνει γιά ψηλότερο βουνό της Μικρασίας τό Ντεμίρ Καζίκ, 

3910 μ., ένώ σημειώνει γιά τόν Άργαϊο 3830 μ. Ό τούρκικος δμως χάρτης μας δίνει γιά
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δπως λέει ό Στράβων, εχει «άνέκλειπτον χιόνα»37. 'Ηφαίστειο πού στη ρωμαϊ
κή εποχή ήταν άκόμα έν ένεργεία, δπως το δείχνουν τά νομίσματα τής εποχής. 
'Ο Στράβων περιγράφει ζωηρά τήν ήφαιστειογενή αύτή χώρα μέ «πυρίληπτα 
πεδία καί μεστά βόθρων πυρός»38, πού μέσα τους έ'πεφταν ζώα- φωτιές πού 
φάνταζαν τή νύχτα- ζεστές πηγές πού ξεπηδοΰσαν39, — περιγραφή πού ό Τσί- 
χατσεφ στά 1848 τή βρίσκει άκόμη απόλυτα ακριβή λέγοντας πώς θυμίζει τή 
χώρα τέτοια πού είναι σήμερα40.

Ό Άργαϊος διατήρησε τ’ δνομά του παραμορφωμένο, δπως συνέβηκε μέ 
πολλά άρχαϊα ονόματα. Έ ρ τ ζ ι έ ς τον λέν οί Τούρκοι, Έρτζιές οί ελληνό
φωνοι καί τουρκόφωνοι "Ελληνες.

ΧΑΣΑΝ ΝΤΑΓ

88 χλμ. ΝΔ. τού Άογαίου41 εκτείνεται ή οροσειρά Χασάν ντάγ-Με- 
λεντίζ νταγλαρί, μέ κατεύθυνση άπύ τά ΒΔ. στά ΝΑ. ήφαιστειώδης, 
μέ ψηλότερη κορφή το Χασάν ντάγ, 3253 μ. ’Ανατολικά τού Χασάν εξακολου
θεί ή οροσειρά μέ τ’ δνομα, κατά τον Τούρκικο χάρτη, Μελεντίζ ντα
γλαρί καί μέ ψηλότερη κορφή 2935 μ. Ό Κίπερτ δείχνει καί μιά μεσαία 
κορυφή, χωρίς υψόμετρο, το Γιεσήλ ντάγ42.

ΟΡΟΠΕΔΙΑ

Μέ τήν οροσειρά αύτή τελειώνομε τήν όρεογραφία τής Καππαδοκίας. ’Επισκο
πώντας τώρα το σύνολο των βουνών της θά καταλάβουμε καλύτερα τή διαμόρ
φωση τού εδάφους της καί τή συνολική γεωγραφική εικόνα τής χώρας. Θά μι
λήσουμε γιά τήν Καππαδοκία χωρίς τήν περιφέρεια Φαράσων, πού, δταν τήν 
περιγράψομε, θά φανεί ή διαφορά της μέ τήν επίλοιπη, (τή γνωστή στούς πολ
λούς) Καππαδοκία. Είδαμε πώς τήν Καππαδοκία αύτή τήν κλείνει Λ. ή ορο
σειρά Άλά ντάγ πού τή χωρίζει άπύ τήν περιφέρεια Φαράσων. Βόρεια υψώνε
ται ό μεγάλος κώνος τού Άργαίου, δυτικά ή οροσειρά τού Χασάν ντάγ, νότια 
το Μπουλγάρ-ντάγ καί, ξαναγυρίζοντας άνατολικά, βρίσκομε πάλι τή βορειο

τό Ντεμίρ Καζίκ 3726 μ. καί γιά τόν Άργαϊο 3916. Γιά ψηλότερο βουνό της σειράς Άλά 
ντάγ ό τούρκικος χάρτης έχει τό Kaldi ντάγ μέ 3734 μ. Υπερέχει λοιπόν ό Άργαϊος μέ 
182 μ., κ’ έπειδή βασιζόμαστε στόν τούρκικο χάρτη, γι’ αύτό διατηρούμε γιά τόν Άργαΐο 
τόν τίτλο τοϋ ψηλότερου βουνοϋ τής Μικρασίας.

37. Στράβων, ΙΒ, 2,7.
38. "Ο.π.
39. "Ο.π.
40. Τσίχατσεφ, IV, 141.
41. Τσίχατσεφ, I, σ. 453.
42. Γιά τό Γιεσήλ μιλεΐ καί ό Τσίχατσερ I, 453, καί παρ.
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ανατολική συνέχεια τοΰ Μπουλγάρ-ντάγ, το Άλά ντάγ. Δεν είναι λοιπόν σω
στό να λέμε, μέ τόσα βουνά, πώς ή Καππαδοκία είναι ή χώρα των οροπεδίων, 
καί ό χαρακτηρισμός αύτός δε θά ήταν νοητός, άν δεν έπεκτείνουνταν καί σ’ 
άλλες χώρες τής κεντρικής Μικρασίας, όπως το είπαμε στην αρχή αύτοΰ του 
κεφαλαίου. *0 Στράβων δέ μίλησε γιά τα καππαδοκικά οροπέδια, αλλά γιά 
τά λυκαονικά: «τά των Λυκαόνων οροπέδια ψυχρά καί όναγρόβατα, ύδάτων 
δέ σπάνις πολλή))43.

"Αν μελετήσει κανείς το χάρτη τής Καππαδοκίας, θά ΐδεΐ ότι τά πεδινότερα 
μέρη των οροπεδίων τής Καππαδοκίας είναι τρία: 1 ) ή περιοχή πού έκτείνεται 
δυτικά τοΰ Άργαίου καί τής λίμνης Σουλτάν Σαζί, 2) ή πεδινή έκταση πού 
χωρίζεται άπύ τήν προηγούμενη άπύ τήν οροσειρά Χασάν — Μελεντίζ καί 3) 
μιά μικρότερη πεδινή περιοχή, ή πεδιάδα τής Καισάρειας. Στήν περιφέρεια 
Φαράσων δεν άπαντοΰμε απλωμένες πεδινές έκτάσεις.

Στο πρώτο άπό τά τρία υψίπεδα πού αναφέρουμε βρίσκονται άρκετά χωριά 
άπύ τις δύο περιφέρειες Νεάπολης καί Νίγδης44 45. Στή δεύτερη βρίσκομε τον 
Πόρο καί τ’ άρχαϊα Τύανα45- στή νοτιοδυτική άκρη τής πεδιάδας αυτής βρίσκε
ται το ’Έρεγλι. Τ’ οροπέδιο αυτά φέρεται πώς είναι ή αρχαία Βαγηδανία «νο- 
τιωτάτη πασών» όπως λέει ό Στράβων, «ύποπέπτωκε γάρ τώ Ταύρω46». Πολ
λοί "Ελληνες μελετητές λέν πώς ή Βαγηδανία είναι το σημερινό Πουτάκ Όβά47. 
Αυτό δέν είναι σωστό, γιατί τό Πουτάκ Όβά είναι τό πρώτο υψίπεδο, πού 
βρίσκεται Δ. στον Άργαΐο, κι όχι τό δεύτερο. ’Εκεί τό τοποθετεί καί ό Kie
pert48. Οί πρόσφυγες δέν ορίζουν άκριβώς τό Πουτάκ Όβά, άλλά κι αυτοί τό 
τοποθετούν σάν κ’ έμας στό πρώτο ύψίπεδο καί περιλαμβάνουν στον Όβά άρ
κετά χωριά τών περιφερειών Νεάπολης καί Νίγδης.

Β. ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Τώρα πού άρχίζει νά μάς είναι γνώριμο τό έδαφος τής Καππαδοκίας καί, γε
νικά, τό γεωγραφικό της περιβάλλον, θά τοποθετήσουμε, στό έδαφος αυτό, 
τις ελληνικές κοινότητες πού συγκροτήσαμε σέ ομάδες. Συγκρότηση δική μας, 
πού μάς δυσκόλεψε πολύ καί πού, βέβαια, δέν είναι τελειωτική. ’Ενόσω στα
ματούμε στον έλληνισμό τοΰ 1924 δέν είχαμε νά διαλέξουμε, άπό τις επίσημες 
διαιρέσεις, άλλη άπό τήν τούρκικη πολιτική διοικητική διαίρεση ή τήν έλληνι-

43. Στράβων, ΙΒ' 6,1.
44. Βλ. σ. 65 κ.έ.—
45. Βλ. σ. 70 κ.έ.
46. Στράβων ΙΒ', 2,10.—
47. Καρολίδης «Στράβων» σ. 15, σημ. 1.— ’Αρχέλαος, σ. 135 καί 138. Ό ’Αρχέλαος 

γράφει Βαγδαονία.
48. Φύλλο C, IV Καισάρεια.
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κή έκκλησιαστική. "Ας έξετάσουμε καί τις δύο, για νά δούμε γιατί δέ μπορέ
σαμε νά μεταχειριστούμε ούτε τή μια ούτε τήν άλλη, κι αναγκαστήκαμε νά 
προστρέξουμε σέ νέα, επίπονη κατάταξη, άλλα λογικότερη καί πού προσπαθεί 
νά μας δώσει τήν προσωπικότητα τής κάθε ομάδας.

Οί τούρκικες διοικητικές μονάδες ήταν το βιλαέτι, το σαντζάκι, ό καζάς 
καί ό ναχιγές49, πού μπορούμε νά τά παρομοιάσουμε μέ τή Γενική Διοίκηση, 
το Νομό, τήν ’Επαρχία καί το Δήμο. Οί Καππαδόκες έλεγαν βιλαέτι άλλα καί 
βαλελίκι, αντί όμως σαντζάκι, καζά καί ναχιγε έλεγαν μουτεσαριφλίκι, καϊ- 
μακαμλίκι καί μουδουρλίκι, άπο το μουτεσαρίφης, καϊμακάμης καί μουδού- 
ρης, πού ήταν οί άξιωματοΰχοι των μεγάλων καί μικρών αύτών διοικητικών 
μονάδων.

"Ολες οί έλληνικές ή άνάμικτες μέ Τούρκους ή άλλους κατοίκους πόλεις καί 
κωμοπόλεις τής Καππαδοκίας ύπάγουνταν σέ τρία βιλαέτια: "Αγκυρας, ’Ικό
νιου καί ’Αδάνων. Τά βιλαέτια ήταν πολύ μεγάλα στήν έκταση- γιά το βιλαέτι 
τού ’Ικόνιου λέει ό Κοντογιάννης: «ή εκτασίς του ίσούται σχεδόν προς τήν Πα- 
λαιάν Ελλάδα ολόκληρον, ηύξημένην κατά το ήμισυ αύτής»50.

Δέ χαρακτήριζε σέ τίποτα μιά ελληνική κοινότητα τό νά άνήκει σ’ ένα βι
λαέτι. Στο βιλαέτι τού Ίκονίου άνήκει ή Άραβισύς πού είναι απάνω στον "Α- 
λυ, στο ίδιο βιλαέτι καί το Μπουλγάρ-μαντέν μέσα στά βουνά τού Ταύρου, 
στο ίδιο καί το Άκσεράϊ κοντά στις λυκαονικές στέππες. Καί δέν άναφέρουμε 
παρά καππαδοκικές κωμοπόλεις μ’ έλληνικούς πληθυσμούς. 'Η διαφορά θά 
φαίνουνταν πιο χτυπητή, άν άναφέραμε το ’Ικόνιο καί τήν ’Αττάλεια, το πρώ
το στή Λυκαονία, το δεύτερο στήν Παμφυλία, μέ τόσο μεγάλη τή διαφορά τού 
φυσικού περιβάλλοντος. Πίταν τόσο μεγάλο το βιλαέτι, πού δέν προσανατολίζε
ται κανείς καθόλου μέ το νά ξέρει πώς το τάδε χωριό άνήκει στο τάδε βιλαέτι.

Στο εσωτερικό τής Μικρασίας ό έλληνισμος δέν ήταν συμπαγής, όπως στά 
Δυτικά Παράλια, στή μικρασιατική Προποντίδα, στον Πόντο. Οί έλληνικές 
κοινότητες ήταν σά νησιά μέσα σέ τούρκικο πέλαγος. ’Έτσι μιά κοινότητα πού 
άνήκει στο τάδε βιλαέτι δέ μάς φέρνει στο νοΰ μεγάλες έλληνικές μάζες μέ ο
ρισμένο χαρακτήρα, απεναντίας θυμίζει διεσπαρμένες κοινότητες- μόνο καμιά 
γνωστή πόλη, όπως ή Καισάρεια, ίσως καί μερικές μικρότερες σάν τή Νεάπο
λη, τή Νίγδη, το Άκσεράϊ, μπορούν νά ξεσηκώνονται πάνω άπο τ’ άγνωστο 
πέλαγος.

'Η έλληνική εκκλησιαστική διαίρεση έ'χει τά ίδια ελαττώματα, γιατί κι αύτή 
είναι μόνο διοικητική. Δέ συμπίπτει βέβαια μέ τήν τούρκικη διοικητική. ’Όχι 
μόνο δέν τύχαινε νά ’χουν στήν κοινή δικαιοδοσία τους τά ίδια χωριά, άλλά,

49. Παίρνουμε πάντα τήν έποχή πού μελετούμε καί βασιζόμαστε στή Γεωγραφία τού 
Κοντογιάννη πού είναι άπύ τά 1921 καί πλησιάζει τήν έποχή μας, τού 1924.

50. Κοντογιάννης δ.π. σ. 144.
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πολλές φορές, ένα βιλαέτι περιλάμβανε χωριά πού άνήκαν σέ δυο ή καί τρεις 
μητροπόλεις ή, άντίθετα, μιά μητρόπολη μπορούσε νά έξασκεΐ τήν εκκλησια
στική της δικαιοδοσία σε χωριά δύο ή τριών βιλαετιών.

’Αλλά καί χωριστά αν τίς πάρουμε, ούτε ή μιά ούτε ή άλλη διαίρεση βασί- 
ζουνταν στά κοινά χαρακτηριστικά των πόλεων καί των χωριών πού είχαν στή 
δικαιοδοσία τους, ώστε νά σχηματίζονται ομάδες μέ κάποια ομοιογένεια51.

’Εμείς επιδιώξαμε μιά σχετική ομοιογένεια στή διαίρεση πού κάναμε τής 
Καππαδοκίας. Ξεχωρίσαμε ένα κέντρο, κωμόπολη ή πόλη, πού μ’ αύτύ συ- 
ναλλάσουνταν ορισμένα χωριά. Στο κέντρο αύτύ πληρώνουνταν οί φόροι, δι- 
κάζουνταν οΐ απλές υποθέσεις, έκεΐ ψούνιζαν, πουλούσαν τά προϊόντα τους, 
άπ’ έκεΐ έστελναν τά γράμματά τους, λάμβαναν ή άλλαζαν χρήματα.

Οί σχέσεις αυτές μέ το κέντρο δέ θά ήταν βέβαια δυνατές, αν οί φυσικοί δρό
μοι δέν τίς είχαν προκαλέσει. Γεωγραφική λοιπόν ή διαίρεση" ή ονομασία της 
άπό το κέντρο έγινε μόνο γιά ευκολία κατατάξεως, αφού το κέντρο δέν ήταν 
κέντρο άκτινοβολίας καί πολιτισμού. 'Όταν μελετηθούν δλες οί ομάδες καί τά 
χαρακτηριστικά τής καθεμιάς, ίσως νά προβληθεί ή άνάγκη γιά μιάν άλλη κα
τάταξη" ως τότε δμως ή αχανής αυτή χώρα έπρεπε νά διαιρεθεί, έπρεπε νά 
πάρει μορφή γιά νά γίνει προσιτή στήν έρευνα. "Οταν μελετηθεί χωριστά ή 
κάθε περιφέρεια, θά μπορέσουμε ίσως, από τά μέρη, νά συνθέσομε το σύνολο.

’Οκτώ είναι οί περιφέρειες πού ξεχωρίσαμε: Καισάρεια" Προκόπΐ" 
Νεάπολη" Ά κ Σ ε ρ ά ϊ" Ν ί γ δ η" ’Έ β ε ρ ε κ" Φ ά ρ α σ α" ’Αποι
κίες Φαράσων. Σ’ αύτές θά προσθέσουμε δυο μικρές περιφέρειες, πού 
θά τίς έξαρτήσουμε άπό τή περιφέρεια Νίγδης: τήν περιφέρεια Μπουγά- 
Μ α ν τ έ ν καθώς καί το ’Έ ρ ε γ λ ι, καί τήν περιφέρεια Μπερεκετλί- 
Μ α ν τ έ ν.

1. Περιφέρεια Καισάρειας

Ή πρώτη περιφέρεια, χάρη στή μητρόπολή της Καισάρεια, αντιπροσωπεύει 
γιά δλους σχεδόν τούς "Ελληνες τήν Καππαδοκία. ’Όχι μόνο γιατί ήταν ελά
χιστα γνωστή ή υπόλοιπη Καππαδοκία, άλλά καί γιατί ή Καισάρεια δέν έχασε 
τή χριστιανική αίγλη της.

51. «Εϊπον έν τοϊς πρόσθεν (σ. 14) δτι τά όρια των Μητροπόλεων ούδεμίαν σχέσιν προς 
τάς νϋν Τουρκικάς διοικητικάς διαιρέσεις είχον, παραμένοντα μέχρι τοϋ νϋν οΐα ώρίσθησαν 
έπί των Βυζαντινών Αύτοκρατόρων. Οΰτω ή Μητρόπολις Καισαρείας, ήτις κεΐται έν τώ ό- 
μωνύμω Σατζακίω, περιλαμβάνει καί πολίσματα των Βιλαετίων ’Αδάνων, Ίκονίου καί 
Σεβαστείας. Ή Μητρόπολις Χαλδίας τυγχάνει τοσούτω πολυσχιδής, ώστε εισχωρεί είς 
τά Βιλαέτια Τραπεζοϋντος, Σεβαστείας, Ίκονίου, Άγκυρας καί Έρζερούμ. . . .» Στ. 
Άντωνοπούλου, Μικρά Ά σ ί α, έν Άθήναις 1907, σ. 234.
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Ή μορφή τοΰ Μεγάλου Βασιλείου καί στοϋ λαοΰ τή συνείδηση έμεινε κατά
χτηση ζωντανή, άφοΰ, τουλάχιστον μιά φορά το χρόνο, ό λαός ξαναφέρνει ά- 
νάμεσά του τον άγιο, σά θρΰλο καί σάν ιστορία' άλλά καί στήν πνευματική ζωή 
τοΰ έθνους ό Βασίλειος μέ τούς δυο άλλους ιεράρχες «τής έκκλησίας τά μεγάλα 
προπύργια», δεν είναι φυσιογνωμίες μακρυνές, ίσως γιατί όλο καί ξαναδροσί- 
ζονται στής λαϊκής παράδοσης τά δροσερά νάματα.

Καισάρεια είναι ό Άη Βασίλης. «’Από που είσαι;» ρώτησα κάποτε έναν 
πρόσφυγα.

—«"Αη Βασίλη τόπο» ήταν ή χαριτωμένη άλλά καί χαρακτηριστική άπό- 
κριση.

Δυστυχώς σήμερα ή περιφέρεια Καισάρειας είναι τουρκόφωνη, κ’ έτσι, ό
πως συμβαίνει γιά όλους τούς τουρκόφωνους Μικρασιάτες, έλληνισμός τους 
ήταν ή χριστιανοσύνη καί ή ’Ορθοδοξία. "Αν καί τουρκόφωνη, ή περιφέρεια 
αύτή ήταν το μεγάλο έκκλησιαστικύ καί εκπαιδευτικό κέντρο τής ελληνικής 
Καππαδοκίας. Στο Ζιντζίάερε, κωμόπολη ως 13 χλμ. ΝΑ τής Καισάρειας εί
χε τήν έδρα του ό Μητροπολίτης Καισαρείας. Έκεΐ βρίσκουνταν καί ή ξακου
στή Μονή τοΰ Προδρόμου πού περιλάμβανε ορφανοτροφεία άγοριών καί κορι- 
τσιών, παρθεναγωγείο, γυμνάσιο καί ιερατική σχολή, σχολές όπου έκπαιδεύ- 
ουνταν οί δασκάλισσες, οί δάσκαλοι καί οί παπάδες πού σκορπίζουνταν υστέρα 
στα ελληνικά χωριά τής καππαδοκικής γής.

Μά κι άλλα τεκμήρια μάς κάνουν νά ξεχνούμε πώς το τμήμα αύτό τοΰ έλ- 
ληνισμοΰ είχε χάσει τή μητρική του γλώσσα' είναι τά μοναστήρια, οί έκκλη- 
σιές, τά παρεκκλήσια, οί υπόγειοι τάφοι, οί υπόγειες κατοικίες καί στοές πού 
ήταν λαξεμένες μέσα στο βράχο. Οί βράχοι πού τούς έσκαβαν κι απάνω καί 
κάτω άπύ τή γή παρουσιάζουν τή χαρακτηριστική λαξευτική τέχνη πού άπαν- 
τοΰμε στήν Καππαδοκία καί πού θά μιλήσουμε γι’ αύτή, όταν φτάσουμε στήν 
περιφέρεια Προκοπιοΰ. Άπύ έδώ όμως άπαντοΰμε τή μαλακιά ήφαιστειογε- 
νή όλη πού κατεργάζονται οί φυσικές δυνάμεις, ή βροχή, ό άέρας, δίνοντάς της 
απειράριθμα σχήματα, κι άπύ τήν άλλη οί άνθρωποι σκαλίζουν μέσα της κα
τοικίες κι έκκλησιές. Μέσα στο καλόβολο υλικό πού τούς παρέχει ή φύση, οί 
Χριστιανοί έσκαψαν σέ όλη τή Καππαδοκία χιλιάδες εκκλησίες, ζωγράφισαν 
μέσα σ’ αυτές χιλιάδες εικόνες. "Οταν ένας λαμπρός έρευνητής ξεσκέπασε τήν 
άγνωστη αύτή εικονογραφία, τήν άπεκάλεσαν «άγνωστη έπαρχία τής βυζαν
τινής τέχνης»52. Μά μήπως μόνο ή εικονογραφία ήταν άγνωστη; ’Άγνωστη 
ήταν ή Καππαδοκία ολόκληρη. Γι’ αυτό καί τώρα, συνοψίζοντας σέ λίγες σε
λίδες τήν κάθε περιφέρεια, δέν είναι δυνατό νά δώσω στούς αναγνώστες τά

52. P. G. de Jerphanion «Les églises rupestres de Cappadoc e», 
Paris 1925, t. I, Introduction p. XVIII.
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χαρακτηριστικά της καθεμιάς, ενόσω δεν έ'χει γίνει τής κάθε πόλης καί του 
κάθε χωρίου ή ξεχωριστή μελέτη.

Σχεδόν όλα τά πολίσματα καί τά χωριά τής Καισάρειας βρίσκονται βορειο
ανατολικά, άνατολικά καί νοτιοανατολικά της. Τρία κάνουν εξαίρεση, τά δύο 
βόρεια, το Έρχιλετ καί το Μόλου, το τρίτο, το Ί ν τ ζ έ σ ο υ, νοτιοδυτικά. 
Το Ίντζέσου όμως, άπο την άλλη μεριά του Άργαίου, κοιτάζει καί προς τή 
Δυτική Καππαδοκία καί είναι ένα πέρασμα κ’ ένας σύνδεσμος άνάμεσα σέ 
πολλές περιφέρειες.

Διατηρώντας τήν Καισάρεια σάν το μεγάλο κέντρο τής περιφέρειας βλ.έπο- 
με, όπως σέ κάθε περιφέρεια πού έχει πολλά χωριά, νά σχηματίζονται άπο τά 
χωριά αύτά ομάδες πού μαζεύονται γύρω σ’ ένα άπ’ αυτά, κωμόπολη ή χωριό, 
πού γίνεται έτσι ένα μικρότερο κέντρο. Τέτοιο είναι ή Μουταλάσκη, 
(Ταλάς) ως 16 χλμ. ΝΑ άπο τήν Καισάρεια, πατρίδα τοϋ 'Αγίου Σάββα, ή 
μεγαλύτερη κωμόπολη τής περιφέρειας. Κοντά στή Μουταλάσκη, άλλά καί 
κοντά στήν Καισάρεια, άφοΰ ή άπόσταση μεταξύ τους είναι μικρή, βρίσκονται 
οί κωμοπόλεις καί τά χωριά Στέφανα, Ζιντζίντερε καί Ά ν δ ρ ο- 
V ί κ ι, Ν. τής Μουταλάσκης, ένώ το Ταβλουσούν καί ή Κ ε ρ μ ί ρ α, 
στά Β. τής ίδιας κωμόπολης. Τή δεύτερη ομάδα θά τήν κάνουμε γύρω στο 
Σαρμουσακλί, πού άπέχει ως 35 χλμ. άπο τήν Καισάρεια, μέ τά χω
ριά: Γαρατζόρεν, Σκοπή, Άγιρνάς, Βέξε, Κέσι, Τα
ξιάρχης, πλούσια περιοχή σέ μοναστήρια, έκκλησίες, έκκλησιαστικές πα
ραδόσεις.

Τά δύο χωριά πού βρίσκονται προς ΒΔ. τής Καισάρειας είναι το Άρχαλα 
(’Έρχιλετ) καί το Μ ό λ ο υ, καί τά δύο στις μέρες μας σέ παρακμή.

"Ας συνοψίσουμε τώρα τήν περιφέρεια Καισάρειας. Οί κωμοπόλεις καί τά 
χωριά πού τήν απαρτίζουν έκτείνονται άπο τά βορειοανατολικά στά νοτιοανα
τολικά, κάτω άπο τή σκέπη τοϋ ’Αργαίου, σέ χώρα πού βαστάει το χαρακτή
ρα της άπύ το μέγιστο τοϋτο ήφαίστειο τής Μικρασίας, πού μονάχα ό κεντρι
κός του κώνος ξεπερνά μέ 302 μ. ολόκληρο το Βεζούβιο53. Παράξενα διαμορ
φωμένη χώρα, μέ μικρότερα βουνά, πού άνήκουν στοΰ Άργαίου τύ συγκρότη
μα, όπως τύ Δίδυμον ή βουνό τοϋ Μεγάλου Βασιλείου, (Άλή 
Ντάγ), τύ Γιλανλί Ντάγ, τύ Κορομάσιον μέ λόφους όπου χάσκουν ανοιγμένοι 
κρατήρες- μέ οροπέδια, γιαϊλάδες, σάν τύ Τεκίρ, πού είναι δροσερά θέρετρα 
μέ τρεχούμενα νερά καί πρασινάδα- μέ κοιλάδες καί χαράδρες" μέ «δ ι α δ ρ ό- 
μους ήφαιστειώδεις» κομμένους μέσα στήν τραχητική ή πορώδη 
μάζα54, πού κάποτε κρύβουν μέσα τους χωριά χριστιανικά καί τούρκικα" μέ κώ

53. Τσίχατσεφ IV, σ. 126.
54. Τσίχατσερ IV, σ. 145.
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νους, άλλους ομαλούς σάν καμωμένους άπ’ άνθρώπινο χέρι55, κι άλλους ανώμα
λους- τέλος, χώρα δπου ή σύσταση τής γης, τρικυμισμένη καί πολύπαθη, φα
νερώνεται μέ σχήματα καί χρώματα, πού κάνουν τήν ιδιόρρυθμη ομορφιά της.

Ή Καισάρεια δεν ήταν μόνο στις μέρες μας το μεγάλο καππαδοκικο κέντρο. 
’Από τη θέση της στο κέντρο τής ποντοκαππαδοκικής χώρας, άνάμεσα Πόν
του καί Κιλικίας — απέχει 400 χλμ. άπύ τη Σαμψούντα καί 300 χλμ. άπύ τή 
Μερσίνα — άνάμεσα Μαύρης Θάλασσας καί Μεσογείου, άνάμεσα Αιγαίου καί 
’Ασιατικής χώρας, ή Καισάρεια ήταν άνέκαθεν ενα άπύ τά κέντρα τοϋ διακο- 
μιστικοΰ έμπορίου καί των άνταλλαγών. Στήν άρχαιότατη εποχή τής ιστορίας 
τής Καππαδοκίας, 20 αιώνες π.Χ., πριν άκόμα άπύ τήν εμφάνιση των Χιττι- 
τών, Άσσύριοι άποικοι είχαν εγκατασταθεί στήν Καππαδοκία. Οί άποικοι 
αυτοί είχαν γιά σημαντικότερο τους εμπορικό κέντρο τήν πόλη Kanes, 19 
περίπου χλμ. άπύ τήν Καισάρεια. Είκοσι αιώνες πριν Χριστού καί είκοσι μετά, 
ή Καισάρεια, μ’ δλες τις μεταλλαγές καί παροδικές εκλείψεις τής άκμής της, 
μένει γιά σαράντα αιώνες κόμπος συγκοινωνιών, κέντρο διαβάσεων, έμπορίου 
καί συναλλαγής.

Στήν εποχή δπου σταματά ή μελέτη μας ό σιδηρόδρομος δέν έ'φτανε, δπως 
σήμερα, ώς τήν Καισάρεια. Γιά τούς Καππαδόκες έ'φτασε πρώτα στο ’Έρεγλι, 
έπειτα στο Ούλού-κισλά, δπου οΐ ταξιδιώτες έ'παιρναν το σιδηρόδρομο γιά τή 
Σμύρνη ή γιά τή Πόλη. ’Από τήν Καισάρεια δμως περνούσαν δλοι οΐ δρόμοι, 
οί δρόμοι πού τήν ένωναν μέ τις δυο θάλασσες καί καταλήγανε ό ένας στά λι
μάνια τής Κιλικίας κι ό άλλος στοΰ Πόντου. ’Άλλοι δρόμοι πάλι τήν έδεναν 
μέ τήν Άγκυρα, μέ το ’Ικόνιο, μέ τήν 'Υοσγάτη, μέ τή Σεβάστεια, καί πιο γε
νικά μέ τή Δυτική καί Βόρεια Μικρασία καθώς καί μέ τήν κυρίως ’Ασία.

'Η Καισάρεια είχε 60.000 κατοίκους, "Ελληνες δμως μόνο 5.000. Γιά τήν 
περιφέρεια Καισάρειας, τή μητρόπολη καί τις 16 κωμοπόλεις καί χωριά της, 
μπορούμε νά λογαριάσωμε 25 ώς 30.000 Έλληνες κατοίκους56. 'Όταν εξιστο
ρηθεί ή ζωή αυτής τής περιφέρειας, τότε θά γίνει λόγος καί γιά τούς μετοίκους 
πού ήταν πολλοί, τόσο άπύ τήν Καισάρεια δσο καί άπύ τις μεγάλες κωμοπό- 
λεις της, Μουταλάσκη, Κερμίρα, Άνδρονίκιον, Ταυλοσούνι, Ζιντζίντερε. «Δέν 
υπάρχει πόλις τού κόσμου δπου νά μην υπάρχουν μέσα Καισαριώτες», μάς 
λέει ένας πληροφορητής μας άπύ το Ζιντζίντερε. Κι άλήθεια βλέπομε Καππα
δόκες άπύ τήν περιφέρεια Καισάρειας λίγο «παντού τής μικρασιατικής γής καί 
μέχρι τής Αΐγύπτου καί τής Ρωσσίας»57. Κοντά στούς μικρούς ή μεγάλους αύ-

55. "Ο.π. σ. 148.
56. Γιά τήν Καισάρεια καί τις κωμοπόλεις βασίστηκα στόν Κοντογιάννη σ. 136- 140· 

γιά οσα χωριά δέν άναφέρει ή Γεωγραφία τοϋ Κοντογιάννη, σέ άλλες γραπτές πηγές καί 
στίς πληροφορίες των προσφύγων. [Πάντως, κατά τΙς νεότερες έρευνες ή περιφέρεια της 
Καισάρειας περιλάβαινε 24 χωριά καί κωμοπόλεις. Ή Σύντ. ].

57. Κοντογιάννης, σ. 143.
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τούς εμπόρους, μεταπράτες, τεχνίτες, οί κάτοικοι των μικρών χωριών είναι 
γεωργοί, άμπελουργοί καί κτηνοτρόφοι, γι’ αύτό το τμήμα το γύρω άπό το 
Σαρμουσακλί θά μάς δώσει άλλο χρώμα άπο τών μεγάλων κωμοπόλεων πού 
είναι γύρω στην Καισάρεια, δπου βλέπομε τήν ποικιλία στά μέσα τοϋ βιοπο
ρισμού. Γενικά δμως, στον τύπο του ξενιτευόμενου, κοντά σ’ αύτούς πού απο
ζούν άπο τή γή, άπο τήν κτηνοτροφία ή κι άπο τά δύο, έχομε τον 'Έλληνα πού 
κάνει άπ’ δλα: γεωργία, άμπελουργία, κτηνοτροφία, μαγαζί, καφενείο ή επάγ
γελμα, άλλά καί μεταπράτης καί έμπορος στις ώρες του, πολυτεχνίτης, χωρίς 
να είναι ερημοσπίτης, πάντα έτοιμος ν’ άλλάξει δουλειά, να κάνει πολλές δου
λειές μαζί γιά νά ζήσει τούς δικούς του καί τον εαυτό του. Τύπος πανελλήνιος 
πού ίσως νά είναι κι αυτός κοντά στον ξενητευτή Όδυσσέα, άλλος τύπος Ό- 
δυσσέα πού, κοντά στην άνάγκη, τον τραβάει καί ή ποικιλία καί ή άλλαγή καί 
ό λιγότερος κόπος, δταν ή γή δέν είναι πολύ εύφορη καί θέλει πολλή δουλειά 
γιά νά σέ ζήσει.

Τον τύπο αυτόν θά τον βρούμε σέ δλη τή Καππαδοκία, δπου θά φανταζόταν 
κανείς πώς σέ τόπο τόσο μεσογειακό καί τόσο άπόμερο πού δέ γνώριζε τούς 
θαλασσινούς δρόμους, ή γή θά ήταν ή τροφός καί ή πηγή ζωής καί πλούτου. 
Κι δμως οί Καππαδόκες, γνήσιοι "Ελληνες, πήγαν προς τά μακρινά λιμάνια 
δπου προσωρινά ή μόνιμα έγκαταστάθηκαν. Άν δέ γύριζαν τις θάλασσες, γύ
ριζαν δμως τις στεριές, δπως θά τό δούμε μελετώντας τή ζωή τών Φαρασω- 
τών. Δέν είχαν θαλασσινούς δρόμους; "Ανοιγαν δρόμους τής ξηράς, μέσ’ άπό 
βουνά καί φαράγγια, μή λογαριάζοντας καμιά δυσκολία. ’Έτσι κ’ έμεΐς μαζί 
τους θά περάσομε άπό τή μιά στήν άλλη καππαδοκική περιφέρεια, δσο κι αν 
ήταν μακρυά ή μιά άπό τήν άλλη καί δύσκολη ή επικοινωνία τους.

’Από τήν περιφέρεια Καισάρειας θά έπρεπε νά κατεβοΰμε νότια στή μικρή 
περιφέρεια Έβερεκ - "Αη Κωνσταντίνος, πού βρίσκεται άνάμεσα Καισάρειας 
καί Φαράσων. Γιά νά τελειώσουμε δμως μέ τήν ’Ανατολική Καππαδοκία πού 
περιλαμβάνει τά Φάρασα καί τις ’Αποικίες της, θά συνεχίσουμε τώρα, μετά 
τήν Καισάρεια, μέ τις περιφέρειες τής Βορειοδυτικής καί τής Δυτικής Καπ
παδοκίας.

2. Περιφέρεια Προκοπίου (Ούργκιούπ)

Είτε άπό τήν Καισάρεια ξεκινήσουμε γιά νά πάμε στό Προκόπι, είτε άπό τό 
Ίντζέσου πού είναι ένας κόμπος συγκοινωνιών, υπάρχει κατ’ εύθεΐαν δρόμος. 
Θά προτιμήσουμε τό δρόμο άπό τό Ίντζέσου γιά νά τόν κάνουμε μαζί μέ τόν 
P. de Jerphanion πού, μελετώντας τις εκκλησίες τις σκαμμένες στό βράχο 
στις περιφέρειες Προκοπιοΰ καί Νεάπολης, γύρισε αύτές τις περιοχές καί μάς 
έ'δωσε γι’ αύτές πολλές καί καθαρές πληροφορίες. Περπατώντας ως δύο χιλιό
μετρα μέσα στή χαράδρα τού ρυακιού Ίντζέ-σου άνεβαίνεις στό οροπέδιο πού
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υψώνεται λίγο-λίγο ώς το Τοπούζ ντάγ χι απ’ έχει βρίσκεσαι μπροστά σ’ ένα 
θέαμα εκπληκτικό πού οί ταξιδιώτες το περιγράψανε μέ ζωηρότατα χρώμα
τα58. Μιλώντας γιά την περιφέρεια Καισαρείας είχαμε πει πώς ή ήφαιστειώ- 
δικη γεωλογική σύσταση τής χώρας τήν είχε παράξενα διαμορφώσει. Κυρίως 
δμως ή χώρα, πού εκτείνεται άπ’ το Προκόπι ώς τη Νεάπολη καί πέρα άκόμα 
ώς τήν Άραβισό, θεωρείται άπύ τήν άποψη αύτή ή πιο άντιπροσωπευτική. 
Μιά καί δεν είδαμε τον τόπο αυτό μέ τά μάτια μας, όπόταν θά δίναμε στήν πε
ριγραφή μας έναν τόνο προσωπικό, δεν μπορούμε παρά νά σχηματίσομε τήν 
εντύπωσή μας αύτή άπό τις περιγραφές των άλλων πού ή φαντασία μας προ
σπαθεί νά τίς ζωντανέψει καί νά τις συμπληρώσει. 'Η χώρα αύτή άνήκει στήν 
περιοχή τού Άργαίου καί το έδαφος της είναι σκεπασμένο μέ τίς ήφαιστειώδι- 
κες ύλες πού ό βουνίσιος κολοσσός πέταξε κοντά καί μακρυά του σέ όλες τίς 
κατευθύνσεις καί σέ χιλιόμετρα άπόσταση. 'Η λεπτή αύτή καί πορώδικη ύλη 
πήρε διάφορα σχήματα άνάλογα μέ το έδαφος πού τή δέχουνταν καί τήν επί
δραση τού νερού πού εύκολα τήν κατεργάζουνταν. Επειδή ή ύλη αύτή είναι 
εύκολόσκαφτη, δέν πρέπει νά τή φανταστούμε μαλακότερη άπ’ δ,τι είναι. Εί
ναι τόσο στέρεη ώστε νά δέχεται γιά αιώνες τίς άτμοσφαιρικές επιδράσεις, 
καί τέτοιας άντοχής πού ό άνθρωπος, βλέποντας τύ έτοιμο τούτο υλικό, έσκα
ψε μέσα του κατοικίες, μοναστήρια, εκκλησίες, παρεκκλήσια, τάφους καί, 
στή φαντασμαγορία τής φύσης, πρόσθεσε καί τή δική του έφευρετικότητα κι’ 
εργασία. Μέσα λοιπόν στις παράξενες μορφές πού είναι γεμάτος τούτος ό τό
πος θά ξεχωρίσουμε μορφές φυσικές πού δέν τίς άγγιξε ό άνθρωπος, κι’ άλλες 
πού φέρουν τή διπλή σφραγίδα τής φύσης καί τού άνθρώπου. Κι άκόμα, πριν 
έρθομε στά χτίσματα αύτά τής φύσης καί τών άνθρώπων, πρέπει ν’ άναλογι- 
στούμε πώς ή χώρα, καί χωρίς αύτά, βρίσκεται κατεργασμένη άπό τον ήφαι- 
στειώδικο χαρακτήρα τού Άργαίου. "Οπως κιόλας το είδαμε στήν περιφέρεια 
Καισάρειας, άλλά μέ χαρακτήρα έντονότερο, βουνά, λόφοι, χαράδρες, σχίσμα
τα τής γής, τείχη, συχνά κομμένα σά μέ μαχαίρι, περάσματα καί διάδρομοι, 
μας δίνουν τή βασική διαμόρφωση τής χώρας. 'Υπάρχουν δμως καί οι γεωμε
τρικές μορφές πού δημιούργησε το νερό τρώγοντας το βράχο: παραλληλόγραμ
μα, κώνοι, κουμπέδες, πυραμίδες, βελόνες, κι άλλα σχήματα κατά μυριάδες, 
έτσι πού, άνάλογα μέ τή θέση δπου βρίσκεται κανείς, νάχει καί μιά διαφορετι
κή εικόνα, πότε χαώδικη, πότε ομαλότερη. Τά σχήματα αύτά μέ τά χρώματα 
πού δλο άλλάζουν, δίνουν στή χώρα τή φαντασμαγορική της δψη.

Μέσα στήν παράδοξη αύτή φύση ό άνθρωπος δέν έμεινε πίσω. ’Έσκαψε το 
βράχο καί κάτω καί πάνω άπό τή γή. Κάτω άπό τή γή άνοιξε σπίτια, εκκλη
σίες, μακρούς διαδρόμους, συνοικίες ολόκληρες. Γι’ αύτύ είπαν τούς Καππα- 
δόκες τρωγλοδύτες. «Τρωγλοδΰται το έθνος τό πρόσθεν κατωνομάζετο,

58. Jerphanion I, 1 σ. 15.
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τώ έν τρώγλαις καί χηραμοΐς καί λαβυρίνθους, ώσανεί φωλεοϊς καί ύπογιαϊς, 
ύποδύεσθαι»69. Τα υπόγεια αυτά σπίτια υδρεύονται άπό πηγάδια' όταν κυλού
σαν μπροστά στο άνοιγμα του σπιτιού το τ ρ ό σ ι, πού ήταν μιά μεγάλη μυ
λόπετρα, οί κατοικίες αυτές γίνονταν άπόρθητες καί χρησίμευαν γιά καταφύ
για ενάντια σ’ εχθρική προσβολή κ’ επιδρομή.

Δεν είναι γνωστό άπο ποιά εποχή κρατάει ό τρωγλοδυτικός βίος ούτε μπο
ρούμε νά εξετάσουμε εδώ το ιστορικό αύτό ζήτημα. Ό P. de Jerphanion δέ 
νομίζει νά είναι ό τρωγλοδυτισμός προχριστιανικός59 60, μπορεί όμως νά χρονο
λογείται κι άπό τούς πρώτους αιώνες τού Χριστιανισμού.

Στή σύγχρονη έποχή τά χριστιανικά χωριά δέ ζοΰσαν πιά τρωγλοδυτικά, 
σέ πολλά όμως άπ’ αύτά καί σέ πόλεις άκόμα, τά σπίτια ήταν μαζί ύπόγεια 
καί πάνω άπό τή γη, καί μάλιστα χτίζουνταν καί καινούρια τέτοια σπίτια.

Τί άραγε νά δημιούργησε τήν άνάγκη τού τρωγλοδυτικού βίου; "Οπως τό 
εξηγεί καί ό P. de Jerphanion μπορεί κανείς νά ξεχωρίσει λόγους κλίματος 
καί λόγους ασφαλείας61. ’Επίσης κ’ εύκολίας. Ξύλα δέν υπήρχαν στήν Καππα
δοκία, πού «άξυλη» τήν έλεγε κιόλας ό Στράβων62, ένώ υλικό έτοιμο ήταν ό 
βράχος πού έμαθαν νά τόν σκαλίζουν οί κάτοικοι. "Οπως γίνεται πάντα, ή φύ
ση τού τόπου έπιδρά στήν κατοικία καί στή ζωή. Τό ί'διο συμβαίνει καί με τό 
κλίμα. Οί υπόγειες κατοικίες ήταν πιό ζεστές τό χειμώνα πού, στήν Καππα
δοκία, έκανε άσυνήθιστο καί παγερό κρύο, όπως άναφέρουν, εκτός άπό τούς 
τελευταίους "Ελληνες κατοίκους, βυζαντινοί καί χριστιανοί συγγραφείς.

'Ως προς τήν ασφάλεια, πολλές φορές θά γλύτωσαν οί κάτοικοι άπό ντόπιες 
αλλά πρό πάντων άπό εξωτερικές επιθέσεις κ’ επιδρομές. Καλογέροι στά μο
ναστήρια, καί οικογένειες στά σπίτια τους, περίμεναν, κλεισμένοι κάτω άπό 
τή γη, νά περάσει τό κακό. Τό περίεργο είναι πώς, καί στις μέρες μας άκόμα, 
οί κάτοικοι, όταν μυρίζουνταν κίνδυνο, τρύπωναν κάτω άπό τή γη, κ’ έχομε 
πολλές τέτοιες διηγήσεις άπό τούς πληροφορητές μας, καθώς καί άπό περιηγη
τές πού τις άκουσαν έπί τόπου. ’Εκτός όμως άπ’ αυτές τις περιπτώσεις οί υ
πόγειες σήμερα κατοικίες χρησίμευαν κυρίως γιά άποθήκες, γιά κελάρια, όπου 
διατηρούσαν τά κρασιά, τά τυριά, τά φρούτα κι άλλα φαγώσιμα. Άναλόγως 
τών χωριών οί ύπόγειες κατοικίες είχαν διάφορες ονομασίες. 'Ως τώρα άκού- 
σαμε νά τις λέν καταφύϊα, καταφύδια, καπάγκια, κελ έ
ρια, κερέρ, καράρια, κοφτοΰδες, τρόσια, ϊν.

59. Λέων Διάκονος, 'Ιστορία, III.
60. P. G. de Jerphanion «La chronologie des peintures de Cappadoce, Echos 

d’O r i e n t, t. XXX 1931, σελ. 5 - 27.
61. Jerphanion II, σ. 6 - 9.
62. Στράβων, IB' 2,7 «. .άξύλου γάρ ύπαρχούσης σχεδόν τι της συμπάσης Καππαδο

κίας. . .».
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Αύτά ήταν τά κάτω άπο τή γή λαξευτά οικήματα, πού κοντά σ’ αυτά υπάρ
χουν, δπως είπαμε, καί υπόγειες εκκλησίες, μοναστήρια καί τάφοι. Μά ό μεγα
λύτερος άριθμός των λαξευτών έκκλησιών βρίσκεται πάνω άπο τή γή. Μέ την 
περιγραφή τους συμπληρώνομε την δψη τής περιφέρειας πού μελετούμε. Μέσα 
στούς μικρούς καί μεγάλους βραχώδεις όγκους όλων των σχημάτων πού περι- 
γράψαμε, οί χριστιανοί σκάλισαν μοναστήρια, έκκλησιές, κελλιά καί τάφους, 
έκατοντάδες καί χιλιάδες, σέ πολλά μέρη τής Καππαδοκίας. Γιά όποιον ξέρει 
πώς ή Καππαδοκία στάθηκε άπο τά πρώτα προπύργια του Χριστιανισμού, 
βλέπει στις λαξευτές αύτές εκκλησίες, πού δέν άφησαν βράχο γιά βράχο, το 
άνθισμα τής χριστιανικής πίστης. ’Έτσι, περπατώντας στην ύπαιθρο, θαυμά
ζεις πώς, μέσα στις ποικίλες αύτές βραχώδεις μορφές, σκάλισαν οίκους προσευ
χής κι άπομόνωσης άπο τά έγκόσμια καί τούς στόλισαν μέ τοιχογραφίες πού 
πολλές άπ’ αύτές σώζουνταν ζωηρές άκόμα ως τις μέρες μας. "Οσα κι αν έγρα
ψαν γιά τις έκκλησίες αύτές δικοί μας καί ξένοι μελετητές, οδηγός καί παρα
στάτης θά είναι πάντα ό P. de Jerphanion πού, χωρίς νά φανταστεί τήν όρ- 
φάνεια πού θάβρισκε τά χριστιανικά μνημεία υστέρα άπο τήν έξοδο τών Ελ
λήνων, έσωσε τουλάχιστο στο έργο του μέσα πολλά άπ’ αύτά καί τά ζωντάνε
ψε μαζύ μέ τήν περιοχή πού μελέτησε.

Στις περιφέρειες τοϋ Προκοπίου καί τής Νεάπολης άνθισε εξαιρετικά ή λα- 
ξευτική τέχνη.

*Η μικρή περιφέρεια Προκοπίου δέν έχει πολλά χριστιανικά χωριά. Έκτος 
άπο το ίδιο το Προκόπι (τούρκικα Ούργκιούπ), πού ήταν το κέντρο, τρία χωριά 
υπάγονται σ’ αύτή τήν περιφέρεια: ήΣινασός, ήΤζαλέλα, τάΠο- 
τ ά μ ι α.

’Από το Τοπούζ ντάγ όπου σταθήκαμε φεύγοντας άπο το Ίντζέσου, δέ θέ
λεις πιά πολύ γιά νά φτάσεις στο Προκόπι, πού άπέχει ώς 55 χλμ. άπο τήν 
Καισάρεια καί ώς 25 χλμ. άπο τύ Ίντζέσου. Γνώρισμά του καί γνώρισμα τών 
τριών άλλων χωριών είναι πώς βρίσκονται μέσα σέ χαράδρες, περιοχή μ’ ά
φθονα νερά, πιο εύφορη καί πιο πράσινη. Στις χαράδρες αύτές κυλάν μικρά πο
τάμια- το κεντρικό, καί τύ μεγαλύτερο, το Ν τ ά μ σ α τσάι, χύνεται στον 
Άλυ πού κλείνει Β. τήν περιφέρεια. Τ’ άλλα, μικρότερα ποτάμια τής περιφέ
ρειας ή χύνονται στο Ντάμσα τσάι ή χύνονται κατ’ εύθείαν στον Άλυ. Στήν 
κοιλάδα τοΰ Ντάμσα τσάι, άπο βορρά προς νότο, βρίσκονται το Προκόπι, ή 
Σινασός, ή Τζαλέλα. Σ’ άλλη κοιλάδα, πού κατευθύνεται Ν-ΝΑ άπο τήν πα
ραπάνω, βρίσκονται τά Ποτάμια.

Ή Σινασό άπέχει μιά ώρα άπο το Προκόπι, ή Τζαλέλα δυόμιση ώρες, τά 
Ποτάμια 6 ώρες. Συμμαζεμένη περιφέρεια. Τά χωριά ονομάτιζαν το Προκό
πι Κ ά σ τ ρ ο, όπως καί τή Νεάπολη καί τή Νίγδη. Κάστρο τις άποκαλοϋσαν 
τά χωριά τους. "Ομως τ’ άστικά αύτά κέντρα, όπως το Προκόπι, ή Καισάρεια 
καί τύ Άκσεράϊ, δέν ήταν τόσο άντιπροσωπευτικά γιά τον ελληνισμό όσο τά
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χωριά τους. 'Όλες οί πόλεις ήταν τουρκόφωνες, ένώ τά χωριά τους ήταν ελ
ληνόφωνα. Το φαινόμενο έξηγείται άπό το γεγονός ότι ό Ελληνικός πληθυσμός 
των πόλεων μπροστά στον τούρκικο ήταν μιά μικρή μειοψηφία, κ’ εΐναι φυσι
κό ή πλειοψηφία νά επιβάλει τή γλώσσα της, όταν μάλιστα είναι καί κυρίαρχη.

Γιά το πόσους κατοίκους είχε τό Προκόπι οί πληροφορίες πού έχομε καί 
άπό τά βιβλία καί άπό τούς πρόσφυγες δέ συμφωνούν μεταξύ τους. Άπό 7.500 
ώς 14.000 φέρονται οί κάτοικοι συνολικά, άπό 2.500 ώς 4.500 οί "Ελληνες. 
Νομίζω πώς μπορούμε νά δεχτούμε γιά μέσο όρο δέκα ώς δώδεκα χιλιάδες 
γιά τό σύνολο των κατοίκων, δυό ώς δυόμιση χιλιάδες γιά τούς "Ελληνες.

Άπό τά τρία χωριά τού Προκοπιοΰ, μόνο ή Σινασός ήταν μεγαλοχώρι, κω
μόπολη μέ 3.000 έλληνες κατοίκους καί λίγους Τούρκους. Πολιτισμένη καί 
προοδευτική, με καλά εκπαιδευτήρια, τή Σινασό τήν είχαν γιά παράδειγμα 
όλες οί γύρω κοινότητες. Τά δυό άλλα χωριά, ή Τζαλέλα καί τά Ποτάμια, ήταν 
μικρά, τό καθένα με 600 - 700 κατοίκους· λίγους Τούρκους είχε ή Τζαλέλα, 
διόλου τά Ποτάμια.

Ή μικρή αύτή περιφέρεια τού Προκοπίου όλη μαζί, τό κέντρο καί τά τρία 
χωριά, μέ τούς 7.000 περίπου "Ελληνες κατοίκους της, παρουσιάζει πολύ τό 
ενδιαφέρον. Γύρω στό Προκόπι καί στά έλληνικά του χωριά βρίσκονται πολλά 
τούρκικα χωριά καί τοπωνυμίες μέ ονόματα έλληνικά, άλλά πού δέ διακρίνεις 
άμέσως τήν έλληνική τους καταγωγή: Κιόρεμε, Ματσάν, Ντάμσα, 
Σουβές, Μπαμπαγιάννη. Εκτός τού Κιόρεμε πού είναι ένα φαράγ
γι κατατρυπημένο άπό εκκλησίες, τ’ άλλα εΐναι χωριά, τούρκικα σήμερα, άλ
λοτε χριστιανικά, πού σέ μερικά απ’ αύτά, εκτός άπό τ’ όνομα, σώζονται εν
θύμια τής χριστιανοσύνης τους, όπως συμβαίνει συχνά στήν Καππαδοκία. "Ο
ταν άντικαταστήσουμε τά παραπάνω ονόματα μέ τά πρωτότυπα: Κ ό ρ α μ α, 
Ματιανή, Ταμισός, Σοβησός, Παπαγιάννη καί τό Προ
κόπι μέ τό "Α γ ι ο ς Προκόπιος, τότε, ό "Αγιος Προκόπιος, ή Σοβη
σός καί ή Ματιανή φανερώνουν έπισκοπές τού Μεσαίωνα, πού άναφέρονται 
στόν 10ο καί 11ο αιώνα στις Τάξεις των Πατριαρχείων. ’Αλλά καί ή Τα
μισός εΐναι επισκοπή, ένώ τά Κόραμα άναφέρονται στις Πράξεις τού 'Αγίου 
Τέρωνα πού καταγόταν άπό τή Ματιανή, καί φαίνεται νά ήταν άπό τά μεγαλύ
τερα κέντρα μοναστηριακής ζωής, όπως καί τό Σογανλί πού βρίσκεται μέσα 
σέ κοιλάδα κοντά στά Ποτάμια, κοιλάδα πού παρουσιάζει τό φαινόμενο νά εΐ
ναι γεμάτη άπό έκκλησιές63. Μά έξω άπό τις τοποθεσίες αύτές καί τά χωριά,

63. ’Απόμερη καθώς ήταν αύτή ή κοιλάδα, μέ τίς 365 έκκλησίες της, δπως τίς θέλει ή 
λαϊκή παράδοση, μίλησε στή λαϊκή φαντασία. Οί Έλληνες των περιφερειών Προκοπίου 
καί Νεάπολης τοποθετούν στό Σογανλί της Μαροϋς το Κάστρο, πανελλήνιο τραγούδι πού 
μόνο στήν Καππαδοκία άναφέρεται μ’ αύτόν τόν τίτλο. Συνήθως λένε τής Ώριδς ή άκόμη 
τής Σοριας τό Κάστρο.
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πόσα άλλα, τά περισσότερα, πού δεν ξέρομε τίποτα γιά την ιστορία τους, τί
ποτα για το παρελθόν τους, ούτε γιά το πραγματικό τους όνομα ! Μένουν όμως 
οί εκκλησίες γιά νά μαρτυρούν τή χριστιανική ζωή τής πυκνοκατοικημένης 
αύτής περιοχής. Πράγματι ό P. de Jerphanion παρατηρεί πώς άπό το Ούρ- 
γκιούπ στο Νεφσεχίρ (Νεάπολη), άπο το Άβανός στή Σινασό, ή άπόσταση 
είναι το πιο πολύ 16 χιλιόμετρα- σ’ αύτό τον περιορισμένο χώρο οί μικρές πό
λεις καί τά μεγάλα χωριά είναι πολλά64.

3. Περιφέρια Νεάπολης (Νέφσεχιρ)

Το Προκόπι άπο το Νέφσεχιρ δεν είναι μακρυά- ούτε τέσσερεις ώρες, καί δρό
μος καλός. Κι έδώ ή διαμόρφωση του εδάφους έχει τήν ίδια φύση- κι έδώ βρί
σκομε χωριά τρωγλοδυτικά καί λαξευτές εκκλησίες, χωριά τούρκικα που τά 
θυμοϋνταν άκόμη οί 'Έλληνες πώς ήταν χριστιανικά. Θά μπορούσε ή Νεάπολη 
με τήν Άραβισο μαζί καί μέ το Προκόπι νά κάνουν μιά περιφέρεια, άν δέν 
ήταν στά νότια τής Νεάπολης χωριά πού ύπάγουνταν σ’ αυτήν.

Ή Νεάπολη έχει άπ’ όλες τίς πόλεις τούς περισσότερους 'Έλληνες, 7.000 
σ’ ένα σύνολο άπο 21.526 κατοίκους65. Καινούργια πολιτεία, όπως το λέει καί 
τ’ όνομά της, οΐκοδομήθηκε άπο τον Ταμάτ Ίμπραήμ Πασά στίς άρχές του 
18ου αιώνα καί τράβηξε φαίνεται πολλούς "Ελληνες άπο τά γύρω χωριά- λέ
γεται πώς έτσι άδειασε ή Ματιανή άπύ τούς χριστιανούς, καθώς καί άλλα χω
ριά66, όταν οί 'Έλληνες κάτοικοί τους προτίμησαν νά τά έγκαταλείψουν καί νά 
εγκατασταθούν στήν νεόχτιστη πόλη. Γραπτές πηγές μάς μαθαίνουν πώς στή 
θέση όπου συνοικίστηκε ή Νεάπολη ήταν ένα μικρό χωριό πού τόλεγαν Μ ο ύ- 
σ κ α ρ α- τ’ ονομα αύτό άναφέρεται, φαίνεται, καί στά ντόπια κυβερνητικά 
άρχεΐα67. Στήν περιφέρεια Νεάπολης περιλάβαμε έξη χωριά: τήν Ά ρ α β ι σ ό, 
τάΦλοϊτά, τή Μαλακοπή, τάΣίλατα, τήΔήλα καί τήν Ά- 
νακοϋ.

'Η Άραβισο είναι μεγάλη κωμόπολη, μικρή σχεδόν πόλη, άν πιστέψουμε 
τόν άριθμό τών κατοίκων, όπως τόν άναγράφουν μερικά βιβλία. 'Ο άριθμός 
αυτός ποικίλλει άπό τέσσερις ώς είκοσι χιλιάδες γιά τό σύνολο, άπό δύο ώς έξη 
χιλιάδες γιά τούς "Ελληνες.

64. Jerphanion I. 1 σ. 16.
65. 'Εκατονταετηρίς τής έν Κωνσταντινουπόλει ’Εφορείας 

τών 'Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας, Νεβ-Σεχίρ 
1820 - 1920. ’Εν Κωνσταντινουπόλει, 1920, σ. 21.

66. Jerphanion, I. 1 σελ. 27.
67. ‘Εκατονταετηρίς τήςέν Κωνσταντινουπόλει ’Εφορείας 

τών 'Ελληνικών Σχολών Νεαπόλεως Καππαδοκίας (Νεβ-Σε- 
χίρ). ’Εν Κωνσταντινουπόλει, 1920 σ. 8.
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τΙΙταν κάποτε καί δικαστικό κέντρο, πρωτεύουσα έπαρχίας, καϊμακαμλίκι, 
πού σ’ αυτήν άλλοτε ύπάγουνταν ή Σινασός68.

'Η Άραβισό στέκεται λίγο ξένη προς την περιφέρειά μας γιατί δεν είχε μέ 
τ’ άλλα χωριά τις σχέσεις πού αύτά είχαν μεταξύ τους, ούτε συναλλάσσουνταν, 
δσο αύτά, μέ το κέντρο, τη Νεάπολη. Καθώς ήταν μεγάλη κωμόπολη, είχε λι- 
γότερη άνάγκη νά προστρέξει στο κέντρο γιατί ήταν πιο αύτάρκης. ’Έπειτα 
ή θέση της, στά βορειοδυτικά δρια τής Καππαδοκίας, τήν άπομακρύνει άπύ τά 
καππαδοκικά κέντρα. Καθώς ήταν ή μόνη άπ’ δλες τίς έλληνικές κωμοπόλεις 
καί χωριά τής Καππαδοκίας, πού βρίσκονταν άπάνω στον "Αλυ, ή Άραβισό 
περνούσε τον Άλυ γιά τίς συναλλαγές της μέ άλλα κέντρα, διαφορετικά άπ’ 
εκείνα πού είχαν τ’ άλλα καππαδοκικά χωριά.

Έχοντας σχέσεις μέ τήν Άγκυρα, μέ πολίσματα καί χωριά τής Γαλατίας, 
ή Άραβισό μάς χρησιμεύει γιά σύνδεσμος μ’ αύτή τή χώρα, δπου δέ βλέπομε, 
έκτος άπύ τήν ελληνική κοινότητα τής Άγκυρας, άλλες άξιες λόγου έλληνικές 
κοινότητες παρά μόνο σταθμούς εμπορικούς πού τούς έ'στηναν "Ελληνες τής 
Καππαδοκίας. Θά βρούμε τέτοιους σταθμούς σέ δλη τήν κεντρική Μικρασία.

Ή Άραβισό απέχει 4 ώρες άπύ τή Νεάπολη καί πολύ περισσότερο άπύ 
τ’άλλα τέσσερα χωριά τής περιφέρειας πού αύτά, καθώς βρίσκονται σέ μιά ως 
δυο ώρες απόσταση το ενα άπύ το άλλο, έ'χουν πολλές σχέσεις μεταξύ τους.

Άπ’ αύτά τά χωριά τύ κεντρικότερο είναι ή Μαλακοπή. Καρόδρομος τήν 
ενώνει μέ τή Νίγδη καί μέ τή Νεάπολη, άλλοι δρόμοι μέ το Άκσεράϊ καί μέ 
τύ Προκόπι. Καθώς είναι φυσικό, τά χωριά πού βρίσκονται άπάνω σ’ αυτούς 
τούς δρόμους συνδέονται κι αύτά μέ τή Μαλακοπή. Ή Μαλακοπή είναι κέν
τρο κι άπύ τήν ίδια τή θέση της: τά Φλοϊτά, ή Δήλα, τά Σίλατα, ή Άνακοΰ, 
άπέχουν 1 ώς 2 ώρες άπύ τή Μαλακοπή- νότια, ή Τροχό, ή Ναξύ καί ή Λήμνα, 
— αύτά τά τρία είναι χωριά τής περιφέρειας Νίγδης, — άπέχουν 2 ώς 4 ώρες. 
Στήν άγορά τής Μαλακοπής, πού ήταν καί μεγαλύτερη άπύ των γύρω χωριών, 
έ'φερναν καί πουλούσαν τά προϊόντα τους τούρκικα καί μερικά χριστιανικά χω
ριά. Πολλά χωριά έπίσης τά έξυπηρετοΰσε τύ ταχυδρομείο καί τύ τηλεγραφείο 
τής Μαλακοπής.

Στον άμαξιτύ δρόμο Μαλακοπής-Νεάπολης είναι ή Άνακοΰ, μικρό κέντρο 
κι αύτή, δύο ώρες Β. τής Μαλακοπής. "Οταν έ'να χωριό είναι πάνω στό δημό
σιο δρόμο έχει πάντα περισσότερη κίνηση- έ'τσι ή Άνακοΰ καί ή Μαλακοπή. 
Χρησιμεύουν καί γιά πέρασμα σ’ αύτούς πού, πηγαίνοντας σέ άλλες πόλεις ή 
χωριά, ήταν υποχρεωμένοι νά περάσουν άπό τή Μαλακοπή καί τήν Άνακοΰ. 
Ή Μαλακοπή, στήν Ανταλλαγή, είχε 765 Έλληνες κατοίκους καί 1600 τούρ

68. *0 ’Αρχέλαος στό βιβλίο του γιά τή Σινασό, (1899), τό άναφέρει.
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κους· άλλοι 850 Μαλακοπίτες βρίσκουνταν στήν Πόλη69. 'Η Άνακοϋ είχε 1000 
περίπου κατοίκους άπό τούς οποίους "Ελληνες 435 καί Τούρκοι 565 στά 192470.

Τά Φλοϊτά άπεΐχαν 5 χμ. Δ. τής Μαλακοπής καί 15 άπό τήν Άνακοϋ. Με
γάλο χωριό, μά πιο άπόμερο άπό τη Μαλακοπή καί τήν Άνακοϋ, είχε 1500 
"Ελληνες καί 650 Τούρκους71. "Οπως ή Άραβισό Β.,έτσι τά Φλοϊτά Ν., είναι 
το δυτικότερο χωριό τής περιφέρειάς μας καί γι’ αυτό το πλησιέστερο στήν 
περιφέρεια Άκσεράϊ. Απέχει περίπου 53 χιλ. A άπό το Άκσεράϊ καί ώς 27 
χλμ. ΒΑ άπό το Γκέλβερι, κι έ'τσι οί Φλοϊτιανοί βρίσκουνταν πλησιέστερα άπό 
τ’ άλλα χωριά στήν περιφέρεια Άκσεράϊ.

Τ’ άλλα δυο χωριά τής περιφέρειας, τά Σίλατα καί ή Δήλα, είναι μικρά 
χωριά, προ πάντων το δεύτερο. Τά Σίλατα, τούρκικα Djivarzile, βρίσκουνται 
σ’ ευθεία γραμμή Β. άπό τά Φλοϊτά, ώς 2 ώρες μακρυά, σε ίση περίπου άπό- 
σταση άπό τή Μαλακοπή, καί πολύ κοντά στήν Άνακοϋ ώς 1 ώρα καί 1 /4, 
κι αύτό εξηγεί τήν άδιάκοπη επικοινωνία Σιλάτων καί Άνακοΰς, άφοΰ άπό 
τήν Άνακοϋ πήγαιναν οΐ Σιλατενοί κ’ έπαιρναν νερό τον καιρό πού είχαν α
νομβρία.

Ή Δήλα είναι ένα χωριουδάκι μέ περίπου 300 κατοίκους, ώς 200 "Ελληνες 
καί 100 Τούρκους72, άνάμεσα στά Ποτάμια καί στή Μαλακοπή, άποικισμένη, 
ώς φαίνεται, άπό το Μιστί. Ή Δήλα, το άνατολικότερο άπό τά χωριά τής περι- 
φέρειάς μας, ώς 2 1 /2 - 3 ώρες μακρυά άπό τά Ποτάμια, μάς πλησιάζει προς αυ
τά καί μάς δένει έτσι μέ τό νοτιότερο αύτό κι άπόμερο χωριό τοΰ Προκοπιοΰ.

’Ενώ ή περιφέρεια Προκοπιοΰ έχει τά τρία χωριά της καί το ίδιο το Προκό- 
πι μέσα σέ χαράδρες, άντίθετα, τά χωριά τής Νεάπολης — μ’ εξαίρεση τήν 
ίδια πού βρίσκεται σε χαράδρα καί τήν Άραβισό κοντά στον Άλυ — δλα βρί
σκονται σέ πεδιάδα, σέ μιά περιοχή δπου τ’ οροπέδιο άπλώνεται άνυδρο, χω
ρίς ποτάμια ούτε ρυάκια, πού νά σκάβουν χαράδρες, ή νά σχηματίζουν κοιλά
δες, χωρίς βουνά ψηλά, μέ μόνο μικρούς λόφους πού δέν κόβουν τής πεδιάδας 
το άπλωμα. Μέσα σ’ αύτή τήν πεδιάδα, έκτος άπό τά πολλά τούρκικα χωριά, 
βρίσκονται ή Άνακοϋ, ή Μαλακοπή, τά Φλοϊτά, τά Σίλατα καί ή Δήλα, κα
θώς καί τά χωριά Τροχό, Ναξό, Λήμνα καί Μιστί τής περιφέρειας Νίγδης.

69. Πληροφορία τοΰ κ. Πέτρου Καρφοπούλου, πού ήταν διευθυντής των Σχολών Μα- 
λακοπής καί χρημάτισε Γραμματεύς της «Υποεπιτροπής έπί της ’Ανταλλαγής». [Βλ. 
άκόμη, Θαν. Κωστάκη ’Ανακοϋ, Έκδ. Κ.Μ.Σ., ’Αθήνα 1963. σ. 15, όπου έξετάζεται 
τύ θέμα τοΰ πληθυσμού μέ βάση νεότερα στοιχεία. Ή Σύντ].

70. R. Dawkins The Modern Greek in Asia Minor, Cambridge U- 
niversity, 1916 σ. 27. Οί άριθμοί τοΰ Dawkins δέν συμφωνούν μέ αύτούς τοΰ Κ.Μ.Σ., 
πού καταχωροΰνται στύ κείμενο. Βλέπε ’Αρχεία Κ.Μ.Σ.

71. Κατά το Κ.Μ.Σ. 2280 "Ελληνες καί 500 Τούρκοι.
72. Κατά τά νεότερα στοιχεία τοΰ Κ.Μ.Σ. ή Δήλα είχε 423 κατοίκους, 348 Έλληνες 

καί 75 Τούρκους.
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Μερικοί περιλαμβάνουν άλλα τρία χωριά της Νίγδης, το Ούλαγάτς, το Κίτσα- 
γατς καί τή Σεμέντρα. Ή πεδιάδα αυτή τούρκικα λέγεται Μπουντάκ 
ό β α σ ί (βλ. σ. 42), κ’ έτσι σημειώνεται καί στον Κίπερτ73.

Οί περιφέρειες τοϋ Προκοπίου καί της Νεάπολης διακρίνονται γιά τις λα
ξευτές εκκλησίες τους μέσα στους βράχους, πού τα σχήματα καί τα χρώματά 
τους φαντάζουν μέ μια παράξενη ομορφιά μέσα στο τοπεϊο. Τά χωριά τοϋ 
Μπουντάκ δβασί τά χαρακτηρίζουν υπόγειες σήραγγες καί κατοικίες πού πολ
λές συγκοινωνούσαν, σχηματίζοντας έ'τσι υπόγειες γειτονιές· αιώνων ήλικία 
έχουν αύτοί οί «λαβύρινθοι»74. Στά παλιά χρόνια ίσως τά οικήματα νά μήν ήταν 
παρά υπόγεια- «καί όντως τά σπήλαια ταϋτα. . . καί εις μεγίστην έκτασιν έξα- 
πλούμενα ήδύναντο νά χρησιμεύσωσι ως κατοικητήριον δι’ ολόκληρον χωρίον" 
περιέκλειαν πάν το διά τάς πρώτας άνάγκας χρειώδες, φρέατα, κλιβάνους, 
εκκλησίαν. ΤΗσαν δ’ ώχυρωμένα έπαρκώς- πάσαι αί δίοδοι φέρουσι μέχρι τής 
σήμερον λίθους στρογγύλους ύπερμεγέθεις έχοντας, έν τω μέσω οπήν ως πο
λεμίστραν προς τελεσφόρον έκ των έσω άμυναν. .»75.

Τά τρωγλοδυτικά αύτά χωριά ήταν κάστρα άπόρθητα καί σάν τέτοια μάς 
τά παρουσιάζουν οί άραβικές πηγές. Στον ’Άραβα γεωγράφο Khordadbeh76, 
πού έγραψε στον 9ο αιώνα βλέπομε τή διαίρεση τής βυζαντινής αύτοκρατορίας 
σέ 14 έπαρχίες. Στη δεκάτη τετάρτη περιλαμβάνεται ή περιοχή τών «υπο
γείων», όπου άναφέρει 8 οχυρές θέσεις, μεταξύ τών οποίων καί τή Malaku- 
bija, δηλαδή τή γνωστή μας Μαλακοπή. Ή Μαλακοπή άναφέρεται καί στις 
βυζαντινές πηγές, σέ τέσσερα χειρόγραφα τοϋ βυζαντινού έπους τοϋ Διγενή 
’Ακρίτα, επίσης στο Θεοφάνη τό Συνεχιστή πού τή λέει Μαλακοπαία. Καθένα 
άπύ τά χωριά πού άναφέρομε έχει ιστορία πού δέ γράφηκε άκόμα.

4. Περιφέρεια Άκσεράϊ

Γιά τις περιφέρειες Άκσεράϊ καί Νίγδης έχουμε λιγότερες πληροφορίες καί 
γι’ αύτό θά είμαστε πολύ επιφυλακτικοί- γιά τήν περιφέρεια μάλιστα τοϋ Άκ- 
σεράι δέν ξέρουμε αν πρέπει νά τής δώσουμε τ’ όνομα τοϋ Άκσεράϊ ή τοϋ 
Γκέλβερι. Διοικητικό κέντρο είναι τό Άκσεράϊ, πρωτεύουσα επαρχίας. Τό 
Γκέλβερι όμως ήταν μεγάλο χωριό μέ πληθυσμό σχεδόν μόνο χριστιανικό, 
ένώ, άντίθετα, τό Άκσεράϊ είχε ελάχιστους "Ελληνες. Έξ άλλου τά λίγα χρι

73. Στο φύλλο CIV: Budak Ova.
74. Ν, Κεχαγιοπούλου «’Αρχαίος βίος τώνέν τω Έσωτερικφτής 

Μικρας ’Ασίας Μικρασιατώ ν». Ξενοφάνης, 1909, τόμ. Στ', τεϋχ. Α', σ. 444.
75. ’Αναστασίου ’Αλεκτορίδου, Λεξιλόγιοντοϋ έν Φερτακαίνοις της 

Καππαδοκίας γλωσσικού Ιδιώματος, Δ.Ι.Ε.Ε. τ. Α' (1883) σ. 484-485.
76. Bibliotheca Geographorum Arabicorum, Edidit M. J de 

Goeje. Pars Secta.

55



Μ. ΜΕΡΛΙΕ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

στιανικά χωριά τής περιφέρειας βρίσκουνταν κοντά στο Γκέλβερι κι αύτήν εί
χαν γιά πρόχειρο κέντρο. Το Άκσεράϊ, τ’ αρχαία Γαρσάυϊρα, είναι το δυτικό
τερο πόλισμα τής Καππαδοκίας, στά σύνορα τής Καππαδοκίας καί τής Λυ- 
καονίας, όπως το άνάφερε καί ό Στράβων πού έγραφε «έστι δε καί έπί των 
όρων των Λυκαονικών τά Γαρσάυϊρα κωμόπολις»77. Στούς χριστιανικούς χρό
νους τά Γαρσάυϊρα ονομάστηκαν Κ ο λ ώ ν ε ι α πού τή βρίσκομε άπύ τον 9ο 
αιώνα στις Τάξεις των Πατριαρχείων σάν επισκοπή τής Δευτέρας Καππαδο
κίας. Το σημερινό της όνομα Άκ-Σεράϊ, άσπρο παλάτι, θά τής δόθηκε άπύ 
κανένα κτίριο, όπως συχνά συμβαίνει στήν Τουρκία, όπου πόλεις καί χωριά 
ονοματίζονται μ’ αύτύ τον τρόπο78.

Το Άκσεράϊ είχε τούρκικο πληθυσμό ώς 2.50079. Οί "Ελληνες, λέγουν οί 
πληροφορητές, ήταν λίγοι, 300 ώς 400, κι αυτοί οχι ντόπιοι, άλλά μαζεμένοι 
από διάφορες πόλεις καί χωριά τής Καππαδοκίας.

Άπύ τά έλληνικά χωριά τής Καππαδοκίας τό μόνο πού ήταν κοντά στο Άκ- 
σεράϊ, σέ 2 ώρες άπόσταση Ν.Α., είναι τό Τ σ ε λ τ έ κ80, μικρό χωριό μέ 70 
ώς 80 έλληνικά σπίτια.

Βόρεια τοϋ Άκσεράϊ άπλώνουνταν κάμπος μέ πολλά τούρκικα χωριά πού 
ύπάγουνταν στό Άκσεράϊ καί πού οί Άκσεραγιώτες τά ονόμαζαν χωριά 
τοϋ Έκετζίκ, άπό τ’ όνομα τοϋ ομώνυμου βουνοΰ. Απ’ εδώ καί πέρα 
έλληνικά χωριά δέν απαντούσες. Πέρασες τά σύνορα τής Καππαδοκίας, μπή
κες στη Λυκαονία ή στη Γαλατία, δέν άπαντάς πιά πολλές μαζί έλληνικές κοι
νότητες, παρά παροικίες, κάποτε σταθμούς εμπορικούς. Εξαίρεση θά είναι 
νά μπορείς νά κάνεις ομάδα, κι άκόμα περισσότερο νά μιλήσεις γιά έλληνικούς 
πληθυσμούς τής Γαλατίας ή τής Λυκαονίας. Μάς ένδιαφέρει τό Άκσεράϊ σάν 
παραμεθόριο πόλισμα, τό ίδιο καί ή Άραβισός. Κοιτάζουν πρός άλλα χώματα. 
'Όπου καί όταν δεν ύπάρχουν 'Έλληνες, έστω καί λίγοι, ύπάρχουν όμως πάν
τα φανερώματα έλληνικής ζωής, άρχαίας ή χριστιανικής, έρείπια, ιστορικές 
ένθυμήσεις, άκόμα καί τοπωνύμια ή παραδόσεις, πού ζοΰσαν στά στόματα

77. Στράβων, ΙΒ' 2,5.
78. Πολλοί Έλληνες τό ’Άκσεράϊ ώς τελευταία τόλεγαν Νάχσαρα, διατηρώντας έτσι τήν 

άρχαιότερη ονομασία του Γαρσάυϊρα. *0 Wittek «Von der byzantinischen zur türkis
chen Toponymien, Byzantion X, 1935, σ. 47 - 49, άναφέρει πώς τό Garsaura, 
ύστερα άπό μετάθεση, έγινε Argsaura, κι έπειτα Agsara, όπως τό αναφέρουν άνατολικές 
πηγές, ’Άξαρα, 8πως μας τό δίνουν νομίσματα. Ή σημερινή Νάχσαρα, αν βγάλομε τό αρχι
κό ν πού μπορεί νά είναι τής αιτιατικής — στήν Άχσαρα, ν/άχσαρα, ’Άχσαρα — φαίνεται 
νά διατηρεί καθαρότατα τ’ άρχαιο 8νομα τής συνοριακής αυτής καππαδοκικής πόλης.

79. Κοντογιάννης 8.π. σ. 157. Σύμφωνα 8μως μέ τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. στύ Άκσεράϊ 
κατοικούσαν 203 Έλληνες καί 6.000 Τούρκοι στόν καιρό τής ’Ανταλλαγής (Ή Σύντ.).

80. Στά 1924 τό Τσελτέκ, καθαρά έλληνικό χωριό είχε, 512 κατοίκους (Ή Σύνταξ. ).
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των κοντινότερων στά μέρη αυτά 'Ελλήνων, πού τά σώζανε ακόμα, προ πάν
των τά τοπωνύμια, καί οί ίδιοι οί Τούρκοι.

"Υστερα άπό το τμήμα Άκσεράϊ πού δεν έχει άλλο χωριό άπό το Τσελτέκ, 
έξακολουθοΰμε τήν περιφέρεια Άκσεράϊ μέ το τμήμα τοϋ Γκέλβερι, όπως εί
παμε το σημαντικότερο άπό τά δύο πού, έκτος άπό τήν κωμόπολη Γκέλβερι, 
μέ σχεδόν 4.000 "Ελληνες κατοίκους κι ελάχιστους Τούρκους81, περιλαμβάνει 
το Σιβριχισάρ καί τά Κενάταλα, μιά ώρα καί μισή μακρυά άπο 
το Γκέλβερι. "Ενα άκόμα χωριό τής περιφέρειας, τό Χαλβάντερε, βρί
σκεται άνάμεσα στό Άκσεράϊ, καί στο Γκέλβερι καί άπέχει 5-6 ώρες άπό τό 
Άκσεράϊ καί 4 άπό τό Γκέλβερι.

’Εκτός τοϋ Τσελτέκ όλη ή περιφέρεια είναι τουρκόφωνη" κΓ έδώ όμως, όπως 
καί γύρω στην Καισάρεια, ολόκληρος ό τόπος μιλει για τή χριστιανοσύνη 
του. "Οπως στην Καισάρεια ό Βασίλειος, έτσι κ’ έδώ ό Γρηγόριος ό Ναζιαν- 
ζηνός. Μόνο πού ή Ναζιανζός είναι σήμερα μικρό τούρκικο χωριό μέ τ’ όνομα 
Ν έ V ε ζ ΐ" κοντά ή Άριανζός όπου τό κτήμα τοϋ Μεγάλου Γρηγορίου, τά 
Κανόταλα πού τά ξαναβρίσκομε στό χωριό Κενάταλα" ή Καρβάλη, τό σημε
ρινό Γκέλβερι, πού οί "Ελληνες τό έλεγαν Καλβαρί. Πλήθος είναι οί έκκλη- 
σίες, μέσα στις όποιες άκόμα σώζουνταν τοιχογραφίες μέ τά ονόματα των 
άγιων" πλήθος τά αγιάσματα, τά έρείπια μοναστηριών, οί τάφοι82. Τό μεγάλο 
ήφαίστειο τοϋ Χασάν ντάγ, όπως καί ό Άργαϊος, πρόσφερνε στην θρησκευτι
κότητα των πιστών ευπλαστη όλη. ’Έτσι, λίγο παντοΰ στό Χασάν ντάγ, βλέ
πομε σκαμμένες κατοικίες κι’ έκκλησίες, βλέπομε φαράγγια πού οί ίδιοι οί 
Τούρκοι τά βαφτίζανε Μ π ί ν μ π ί ρ κ ι λ ι σ έ, δηλαδή χίλιες μιά έκκλη
σίες, άπό τό μεγάλο άριθμό τους, πού ήταν σκαμμένες στούς βράχους. ’Άλλο 
φαράγγι είναι τό Περίστρεμα, πού τό τούρκικο χωριό Μπελίστρι- 
μ α διατήρησε τ’ όνομά του. Τό Χασάν ντάγ βρίσκεται 88 χιλιόμετρα ΝΔ 
τοϋ Άργαίου83. 'Η Καισάρεια, τό Προκόπι, ή Νεάπολη, τό Άκσεράϊ καί οί 
περιφέρειές τους βρίσκονται στην περιοχή αύτή, πού τή διαμόρφωσαν ό Άρ- 
γαϊος καί τό Χασάν-ντάγ καί πού τής έδωσαν τόν ιδιόρρυθμο ήφαιστειογενή 
χαρακτήρα πού προσπαθήσαμε, έστω καί πολύ άδύναμα, ν’ άναπαραστήσουμε. 
'Η σειρά τοϋ Χασάν-ντάγ μέ τά διάφορα ονόματα Χασάν, Γιεσίλ, Adermusiin, 
Μελεντίζ συνεχίζεται άπό τήν άλλη μεριά τοϋ ρυακιού τής Νίγδης, άπό τό 
Ουτς Καπουλάρ ντάγ, δηλαδή τό βουνό μέ τις τρεις πόρτες84. Άπό τό Ούτς

81. Γιά τόν άκριβή άριθμό κατοίκων, μέ βάση νέα στοιχεία, βλ. Δ. Πετρόπουλου- 
'Ερ. ’Ανδρεάδη, 'Η θρησκευτική ζωή στήν περιφέρεια ’Άκσεράϊ 
- Γκελβερι, ’Αθήνα έκδ. Κ.Μ.Σ. 1971, σσ. 63-64. [ΉΣόντ.]

82. Βλ. Δ. Πετρόπουλου — 'Ερ. ’Ανδρεάδη, 6.π., σσ. 63-84.
83. Tchihatcheff, (Τσιχάτσεφ), Τομ. I, σ. 453.
84. Τά δνόματα Χασάν, Γιεσίλ, Άντιρμουσούν και Μελεντίζ άναφέρονται στό χάρτη τοϋ
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Καπουλάρ θά περάσουμε στην άνατολική Καππαδοκία άφοϋ πρώτα διατρέ- 
ξουμε την περιφέρεια Νίγδης.

5. Περιφέρεια Νίγδης

Οί δύο μεγάλες περιφέρειες τής Καππαδοκίας είναι τής Καισάρειας καί τής 
Νίγδης- πιο σκορπισμένα όμως είναι τα χωριά τής Νίγδης καί κατέχουν μεγα
λύτερη έ'κταση άπο τά χωριά τής Καισάρειας. Χωριά πεδινά, χωριά σέ χαρά
δρες καί χωριά ορεινά, δλα τής περιφέρειας Νίγδης, έκτείνονται σέ δυο βουνά 
καί σέ δυο πεδιάδες. Ή ϊδια ή Νίγδη βρίσκεται άνάμεσα σέ δυο βουνά, το Με 
λεντίζ-Νταγλαρί καί το Ουτς-Καπουλάρ. Είχε 17.000 κατοίκους, άπο τούς 
οποίους 5.000 "Ελληνες85 τουρκόφωνους, δπως τουρκόφωνοι — το έπαναλα- 
βαίνουμε — ήταν οί "Ελληνες δλων των κέντρων, δηλαδή των πόλεων. Τής 
Νίγδης τά χωριά είχαν αύτό το περίεργο: νά είναι άλλα ελληνόφωνα, άλλα τουρ
κόφωνα καί άλλα άνάμικτα, δηλαδή νά γίνονται σέ δυο γλώσσες οί εκδηλώ
σεις τής ζωής τους- νά μιλούν έλληνικά, άλλά νά τραγουδούν τούρκικα. Τά 
περισσότερα χωριά τής Νίγδης βρίσκονταν στις πλαγιές τών δύο βουνών, δυ
τικά ή άνατολικά τής Νίγδης, κι έπομένως καί τού ρυακιού Νίγδε-σου πού 
περνάει μέσ’ άπ’ τήν πόλη. Στο κέντρο, 10 χλμ. Β.Α. τής Νίγδης, κοντά στο 
δημόσιο δρόμο πού δένει τή Νίγδη μέ τήν Καισάρεια, βρίσκεται το Άνταβάλ, 
ή αρχαία Άντάβαλις, μέ 2000 περίπου κατοίκους "Ελληνες τουρκόφωνους. 
Β.Α. τού ’Ανταβάλ μπορούμε νά σχηματίσουμε μιά μικρή ομάδα μέ τρία χω
ριά: Σεμέντρα, Κιτσαγάτς καί Ούλαγάτς, Το Κίτσαγατς 
καί το Ούλαγάτς ονομάζονται άπο τούς "Ελληνες Νακροΐν86ή Νακροΐ- 
V ι καί Νασραντό, χωρίς δμως νά έξακριβώσομε ως τώρα ποιο είναι το 
Νακροίν καί ποιο τύ Νασραντό, γιατί άλλοι ελεγαν το Ούλαγάτς Νακροίν καί 
το Κιτσαγάτς Νασραντό, καί άλλοι το έναντίο.

Ή Σεμέντρα, άπο το τούρκικο Σεμέντερε (σέ μερικά χωριά τή λένε Χεμάν- 
τερ), το Κιτσαγάτς καί το Ούλαγάτς, είναι γεωργικά καί κηπουρικά χωριά, 
καθώς αρδεύονται μέ άφθονα νερά άπο το βουνό Ούτς Καπουλάρ. Ή Σεμέντρα 
καί το Ούλαγάτς είναι μεγάλα χωριά μέ περίπου 1500 χριστιανούς καί λίγους 
Τούρκους, ενώ το Κιτσαγάτς είχε καμμιά εβδομηνταριά σπίτια μόνο, τά πε
ρισσότερα χριστιανικά. Τά χωριά αύτά ήταν τρωγλοδυτικά μέ μακρεϊς κάτω 
άπο τή γή διαδρόμους, δπως σέ πολλά άλλα χωριά, κι άμέσως στά χωριά τού 
υψιπέδου τού Μπουντάκ Όβά Μιστί, Ναξό, Λήμνα, Τροχό, Τσα-

Κίπερτ. *0 Τούρκικος χάρτης σημειώνει Χασάν, Κιουτσύκ Χασάν καί Μελεντίζ Νταγλαρί.
85. Κοντογιάννης, δ.π. σ. 150. [Τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. βρίσκονται σέ διαφωνία μέ τύν 

Κοντογιάννη- σύμφωνα μέ αυτά οί Έλληνες κάτοικοι ήσαν 861. Ή Σύνταξ.].
86. TÒ Νακροίν μάς θυμίζει τό γνωστό *Α κ ρ ο ΐ ν ό ν, πού μερικοί μελετητές τύ 

τοποθετούν στό Άφιόν Καραχισάρ.
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ρ ι κ λ ί, πού μπορούν νά κάνουν μιά δεύτερη ομάδα της περιφέρειάς μας (βλ. 
σ. 42). Κ’ έδώ υπόγειες κατοικίες καί μακρότατοι διάδρομοι, όπως καί στά 
γειτονικά χωριά τους Μαλακοπή καί Άνακοΰ τής περιφέρειας Νεάπολης, πού, 
όπως είδαμε, είχαν σχέσεις μέ τήν ομάδα αυτή τής Νίγδης, γιατί ολ’ αύτά τά 
χωριά είχαν το πεδινό του έδάφους γιά κοινό τους χαρακτηριστικό, καθώς καί 
τίς υπόγειες σήραγγες καί κατοικίες.

’Από τά πέντε χωριά τής δεύτερης αυτής ομάδας, το Μιστί, ή Νάξο καί ή 
Λήμνα είναι χωριά μέ πάνω άπό 2.000 το καθένα χριστιανούς87. Το Μιστί πά
νω άπό 3.000, ένώ ή Τροχό είναι μικρό χωριό μέ περίπου 100 σπίτια. Είχαν 
«χωρίσει» άπό τό Μιστί δυό χωριά, άποικίες του Μιστιοϋ, ή Δήλα, πού τήν 
είδαμε στήν περιφέρεια Νεάπολης, καί τό Τ σ α ρ ι κ λ ί88, πού άνήκει στήν πε
ριφέρεια Νίγδης, 21 χιλ. Α. του Μιστιοΰ89.

Μετά τίς δυό αύτές ομάδες, πριν κατεβοΰμε στις κωμοπόλεις πού είναι κον
τά στή Νίγδη, φεύγοντας άπό τό Τσαρικλί πού άναφέραμε τελευταία, φτάνο
με σέ 3 1 /2 - 4 ώρες στό Έ ν ε χ ι λ, τό Γ κ ι α ο ύ ρ Έ ν ε χ ι λ, όπως τό- 
λεγαν. Σήμερα δέ δικαιολογιέται ή ονομασία του «άπιστο ’Ένεχιλ», γιατί πολ
λά χωριά είχαν πληθυσμό ελληνικό μέ μειοψηφία τούρκικη, όπως τό ’Ένεχιλ 
πού είχε ως 200 χριστιανικές καί 80 τούρκικες οικογένειες90.’Ίσως σέ παλιούς 
καιρούς νά ήταν τό ’Ένεχιλ κανένα κέντρο έλληνικό καί νά τοΰ έ'μεινε τό πα
ρατσούκλι άπό τότε. Ό Λεβίδης άναφέρει στό Χειρόγραφό του πώς σέ μιά 
έκκλησία τοϋ ’Ένεχιλ, άφιερωμένη στον "Αγιο Παχούμιο, διάβασε τήν έπιγρα- 
φή: «Αΰτη ή πόλις τοϋ Κυρίου, είσελεύσομαι έν αύτή" έτει χξ' (660)»91, έπι- 
γραφή πού σβήστηκε κατόπιν, όταν επισκεύασαν τήν πρόσοψη τής εκκλησίας.

Τό ’Ένεχιλ μάς ενδιαφέρει άκόμα γιατί είναι άπό τά χωριά εκείνα πού χρη
σιμεύουν γιά πέρασμα άπό τήν μιά στήν άλλη περιφέρεια, καθώς καί ή Σ ο υ- 
λούτζοβα πού άπείχε άπό τό ’Ένεχιλ 1-2 ώρες ΝΑ. ’Έτσι άπό τά Φά- 
ρασα κι άπό τίς Άποικίες Φαράσων περνούν τή Σουλούτζοβα καί τό Ένεχιλ 
γιά νά βγουν στήν περιφέρεια Νίγδης, γιά νά πάν στό ’Έρεγλι ή στό Ούλού- 
κισλα νά πάρουν τό σιδηρόδρομο. Πίταν ενα άπό τά περάσματα άπό τήν άνα- 
τολική στή δυτική Καππαδοκία.

Κοντά στή Νίγδη τέσσερις κωμοπόλεις άπό τίς πιό γνωστές τής περιφέρειας

87. Κατά τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. το Μιστί είχε 3.036 "Ελληνες κατοίκους, ή ’Αξός 
3.687 καί ή Λήμνα 2.007 (Ή Σύνταξ.).

88. Κατά το Κ.Μ.Σ. ή Τροχό καί τό Τσαρικλί είχαν αντίστοιχα 543 καί 678 ψυχές.
89. Ό Dawkins, δ.π. σ. 22, άναφέρει καί τρίτη αποικία τό Jeklik ή, στον Κίπερτ, Κε- 

ρακλίκ.
90. ’Α. Λεβίδη «Π εριγραφή τής Καππαδοκίας» (Χρ. ). Τά στοιχεία τοϋ 

Κ.Μ.Σ. άναφέρουν ότι τό ’Ένεχιλ είχε το 1924 έλληνες κατοίκους 815 καί τούρκους 1.500 
(ή Σύντ. ).

91. Α. Λεβίδης, Περιγραφή κλπ. (Χρ). σ. 201.
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δεν άπέχουν άπό τή Νίγδη περισσότερο της ώρας. Είναι το Τ έ ν ε ϊ, τό Γ ο ύ ρ- 
δουνος, το Άραβάν καί το Φ ε ρ τ έ κ ι. Το Τένεϊ, πού οί "Ελληνες 
τόλεγαν Ν τ ά ν α κ α, δεν είναι τ’ άρχαϊα Τύανα, πού βρίσκονται τρεις ώρες 
νότια, στή θέση Κιλισέ χισάρ, στά ερείπια των αρχαίων Τυάνων, δπου 
σήμερα ύπάρχει τουρκοχώρι. Λένε πώς οί κάτοικοι των Τυάνων είχαν μετοι
κήσει στο σημερινό Τένεϊ έγκαταλείποντας την κεντρική εκείνη θέση πού βρί
σκεται άπάνω στην προς την Καισάρεια λεωφόρο.

Τ’ άρχαϊα Τύανα είναι κατά το Στράβωνα πόλις τής στρατηγίας τής Τυανί- 
τιδος92. Σήμερα είναι θέση μέ πλούσια έρείπια, πού οί Τούρκοι τήλένε Κιλι
σέ χισάρ, δηλαδή τής εκκλησίας τύ φρούριο, άπο καμιά μεγάλη έκκλησία 
πού θά βαστοΰσε άκόμη την παλιά της δόξα. Γιατί τά Τύανα, γνωστά στον 
άρχαϊο κόσμο, ήταν καί μιά άπο τις μητροπόλεις τής Καππαδοκίας μέ τρεις 
έπισκοπές: τά Κύβιστρα, τή Φαυστιανούπολη καί τά Σάσιμα93. Τά Κύβιστρα 
καί τή Φαυστιανούπολη τις ταυτίζουν μέ το Έρεγλι καί το Ούλούκισλα, πού 
ήταν, πρώτα τύ ’Έρεγλι κ’ υστέρα τύ Ούλούκισλα, οί δυο σιδηροδρομικοί σταθ
μοί δπου έ'παιρναν οί Καππαδόκες τύ σιδερόδρομο γιά τήν Κωνσταντινούπολη. 
"Οσο γιά τά Σάσιμα τά ξαναβρίσκομε στο τούρκικο χωριό Ζ ά μ ζ α μ α.

Τό Τένεϊ, τό Γούρδονος καί το Άραβάν δέν είχαν παρά Χριστιανούς, άπο 
1000 ως 1500, τό Φερτέκι είχε 1100 "Ελληνες καί 2000 Τούρκους94.

Πιο μακριά άπ’ αυτές τις κωμοπόλεις, ώς δυό ώρες άπό τή Νίγδη, σχημα
τίζουμε άλλη μικρή ομάδα άπό τέσσερα χωριά, τήν Τ ε ρ μ ι σ ό, τό Ί λ ο - 
σούν, τάΜάνταλα, καί τή Σαζάλτζα, βουνίσια χωριά τού Μελε- 
ντίζ, Ινώ τά προηγούμενα βρίσκονται στούς πρόποδες τού ίδιου βουνού. Άπό 
τά τέσσερα αύτά χωριά μόνο ή Τερμισός, ΝΔ. τής Νίγδης, είναι μεγάλο χωριό 
μέ 2.000 "Ελληνες καί 150 Τούρκους95, ελληνόφωνο. Τ’ άλλα τρία χωριά, τό 
Ίλοσούν, τά Μάνταλα καί ή Σαζάλτσα, είναι μικρά χωριά άπό πενήντα ώς 
ογδόντα σπίτια, καί τά τρία τουρκόφωνα. ’Έτσι γιά νά συνεννοούνται τά χω
ριά αύτά μέ τούς γείτονες Τερμισιώτες μεταχειρίζονταν τήν τούρκικη γλώσσα, 
τό ίδιο δπως καί μέ τά τούρκικα χωριά.

"Ενα χωριό απομένει άπό τήν περιφέρεια Νίγδης, ό Πόρος (Μπόρ), δυό 
ώρες νότια τής Νίγδης καί μιά ώρα βόρεια άπό τό Κιλισέ χισάρ, τ’ άρχαϊα

92. Στράβων ΙΒ' 2,7.
93. ’Από τύν 7ο αιώνα βλέπομε τή μητρόπολη Τυάνων μέ τις τρεις έπισκοπές της' 

πρβλ. Geizer, Ungedruckte...Text e, not. 1.
94. Dawkins δ.π. σ. 14. Σχετικά μέ τούς έλληνοχριστιανούς κατοίκους τά στοιχεία 

τού Κ.Μ.Σ. έχουν ώς έξης: Γούρδονος 213, Άραβάν 245, Φερτέκι 430 (στά 1924).
95. Dawkins, δ.π. σ. 13. Καί των χωριών αύτών οΐ "Ελληνες κάτοικοι, κατά τά στοιχεία 

τοϋ Κ.Μ.Σ. εϊναι: Τερμισσύς 231, Ίλοσούν 86, Μάνταλα 176, Σαζάλτζα 119.
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Τύανα. Είχε 2.600 κατοίκους, 2.000 "Ελληνες τουρκόφωνους καί 600 Άρμέ- 
νηδες96.

Μπουγά Μαντέν

'Ο Πόρος, το νοτιότερο χωριό τής Νίγδης, θά μας χρησιμέψει γιά νά συνδέ
σουμε με την περιφέρεια Νίγδης τη μικρή περιφέρεια Μπουγά Μαντέν, πού 
άποτελεΐται από τό Μπουγά Μαντέν καί τις τέσσερις άποικίες του: Ο ύ φ α - 
τζίκ ήΤσιφλίκ, Καρατζάβιραν, Καβουκλού, Έμινίκ. 
Περίπου 5.000 κατοίκους είχε όλη ή περιφέρεια, 3.200 τό Μπουγά Μαντέν κι 
άπό 30 ώς 200 σπίτια οί άποικίες. 'Η προφορική παράδοση είναι ακόμα άρκε- 
τά κοντά στά γεγονότα ώστε νά τής δώσουμε δίκιο, όταν δέ συμφωνούν μαζί 
της οί λίγες γραπτές πληροφορίες πού εχομε97.

Στά 182798 άρχισε ή έκμετάλλευση των μεταλλείων άπό τόν Ελευθέριο 
Άποστολίδη· τότε ιδρύθηκε καί τό χωριό, πού μεγάλωσε καί πρόκοψε πολύ 
γρήγορα χάρη στά προνόμια πού τό τούρκικο κράτος έδινε στούς "Ελληνες 
μεταλλωρύχους.

Τό Μπουγά Μαντέν ίδρυσε μ’ αύτή τή σειρά τις τέσσερις άποικίες του: Κα
βουκλού, Οΰφατζίκ, Έμινίκ καί Καρατζάβιραν. Καί οί τέσσερις, πολιτικά 
καί θρησκευτικά, ύπάγουνταν στό Μπουγά Μαντέν, πού ώς τά 1918 ήταν καί 
δήμος καί πρωτεύουσα επαρχίας. 'Ο άποικισμός άρχισε περίπου στά 189099. 
Τά τέσσερα χωριά άπεΐχαν 6-8 ώρες άπό τό Μπουγά Μαντέν Β. καί ΒΑ. 
Ψούνιζαν στόν Πόρο καί στή Νίγδη, ένώ τό Μπουγά Μαντέν κυρίως στή Νίγ- 
δη.

Οί κάτοικοι τής περιφέρειας Μπουγά Μαντέν δέν ήταν Καππαδόκες, ήταν 
Πόντιοι, άπό τήν περιφέρεια τής Άργυρούπολης100. μιλούσαν ποντιακά, καθώς 
ποντιακά ήταν καί τά έθιμά, της. "Οπου υπήρχαν μεταλλεία, εΰρισκες Πόν
τιους μεταλλωρύχους, πού ίδρυαν χωριά, όπως τόκαμαν οχι μόνο στήν Καππα
δοκία, άλλά σέ όλη τήν Κεντρική Μικρασία καί στήν ’Αρμενία, κι άκόμη βα
θύτερα μέσα στήν ’Ασία. Τις ποντιακές αυτές κοινότητες, όσες βρίσκονται στήν

96. Κατά τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. δ Πδρος είχε 1.184 Έλληνες Τουρκόφωνους, ένώ τό 
1905 είχε 6.907 Τούρκους (Ξενοφάνης Γ", 705, σ. 44).

97. Κύριος πληροφορητής μας είναι ό Παπά Βασίλης Καθρεφτίδης, γεννημένος στά 1875, 
δάσκαλος καί ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος στήν πατρίδα του ώς τά τελευταία χρόνια. Ό πρό- 
παππος τοϋ Παπά Βασίλη ίδρυσε τό χωριό καί άνοιξε τά μεταλλεία.

98. Κατά τόν Κοντογιάννη, σ. 420 στά 1825.
99. Κατά τόν Βαλαβάνη «Μικρασιατικά» σ. 134-139 τό Καβουκλού άποικίστηκε στά 

1891.
100. Κανδηλάπτης Ο ί άρχιμεταλλουργοί τοϋ Πόντου καί τό εθνι

κόν έργον αύτών, Άλελεξανδρούπολις, 1929.
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Καππαδοκία δεν μπορούμε νά μην τις περιλάβουμε στη μελέτη μας. Ζοΰσαν 
στην Καππαδοκία, καί αποτελούσαν μέρος του ελληνικού πληθυσμού της. 'Ό
ταν μελετηθεί ή ζωή καί ή λαογραφία τους θά δούμε άν διασώθηκε σε όλα ή 
ποντιακή καταγωγή τους ή αν επηρεάστηκαν άπύ τούς Καππαδόκες μέ τούς 
οποίους συναλλάσσουνταν.

"Αν καί μέσα στά βουνά του κεντρικού συγκροτήματος τού Ταύρου, τού 
Μπουγά ντάγ, το Μπουγά Μαντέν έ'πεφτε κοντά στο δημόσιο δρόμο πού, περ
νώντας τις Κιλικίες Πύλες, έφτανε στήν Ταρσό καί στή Μερσίνα. Οΐ Κιλικίες 
Πύλες ήταν γι’ αυτούς το συνειθισμένο τους πέρασμα γιά νά κατεβοΰν στήν 
Κιλικία, στήν Ταρσό, στή Μερσίνα, στ’ ’Άδανα. "Αν εμάς μάς ξυπνά ιστορι
κές αναμνήσεις, γι’ αυτούς όμως ή κλασική αυτή δίοδος είχε μπει στήν καθη
μερινή τους ζωή. Το ίδιο καί γι’ άλλη μιά μικρή ομάδα, ποντιακή κι αύτή, 
άλλά κι αύτή μέσα στο καππαδοκικύ πλαίσιο, το Μπερεκετλί Μαντέν.

Πιο κοντά στο Μπουγά Μαντέν παρά στις άλλες περιφέρειες βρίσκονται οί 
δυο σιδηροδρομικοί σταθμοί, το Ούλούκισλα καί το Έρεγλι, τής γραμμής 
Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης, πού τούς χρησιμοποιούσαν όλων των περι
φερειών οί Καππαδόκες. Το Ούλούκισλα άπεΐχε 4 ώρες άπο το Μπουγά Μαν
τέν· 'Έλληνες δέν είχε καθόλου. Το ’Έρεγλι ήταν κωμόπολη μέ περίπου 5.000 
κατοίκους101. Άπ’ αύτούς ως 1.000 ήταν 'Έλληνες, μαζεμένοι άπο διάφορες 
πόλεις τής Καππαδοκίας, άπο τήν Καισάρεια, άπο το Νεφσεχίρ, άπο τή Νίγδη, 
άπο τον Πόρο, όλοι έ'μποροι. Το ’Έρεγλι πού βρίσκεται στά νοτιοδυτικά σύ
νορα τής Καππαδοκίας είναι πρωτεύουσα επαρχίας καί ύπάγεται στο ’Ικόνιο 
τής Λυκαονίας.

Μπερεκετλί Μαντέν

Τήν κωμόπολη Μπερεκετλί Μαντέν θά τήν περιλάβομε κι αύτή 
στήν περιφέρεια Νίγδης, άν καί βρίσκουνταν 10 ώρες μακρυά της. Τήν χωρί
ζει όμως από τή Νίγδη το βουνό Ούτς Καπουλάρ πού, γιά νά παν στή Νίγδη, 
έ'πρεπε ή νά το διασχίσουν ή νά τραβήξουν μακρύτερο δρόμο άπο τούς πρόπο- 
δές του, όπως έκαναν το χειμώνα. Το Μπερεκετλί Μαντέν θά ήταν κάποτε με
γάλο κέντρο, άν άληθεύει ή πληροφορία πού μάς έδωσαν κάτοικοί του πώς άλ
λοτε ή Νίγδη ύπάγουνταν στο Μπερεκετλί. Σήμερα είναι μεγάλη κωμόπολη 
μέ 1.000 περίπου 'Έλληνες καί λίγο περισσότερους Τούρκους, άντίκρυ στήν 
τούρκικη κωμόπολη, πού αύτή λέγεται μόνο Μπερεκετλί χωρίς Μαντέν. Άνά-

101. 'Ο Κοντογιάννης, σ. 148, σημειώνει 10.000 κατοίκους- οί πληροφορίες όμως των 
προσφύγων πού τούς θέλουν ώς 3.000 φαίνονται πιύ άξώπιστες. Τύν Ιδιο περίπου άριθμό 
δίνει καί ό Λεβίδης πού άναφέρει οικογένειες 904. Χειρόγραφο «Π ε ρ ι γ ρ α φ ή. . .» σ. 
343. [Πάντως, κατά τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. τό Έρεγλι είχε το 1924 Έλληνες Τουρκό
φωνους 678, ενώ στά 1905 (Ξενοφάνης, Γ', σ. 44) 1.200 Τούρκους].
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μέσα στις δυο κωμοπόλεις τρέχει ενα ρυάκι, παραποτάμι του Κουρκούνη, για
τί, δπως είδαμε, ώς έδώ απάνω φτάνουν του Σάρου τά παρακλάδια. 'Όπως 
το Μπουλγάρ Μαντέν έτσι καί το Μπερεκετλί είναι μέσα στα βουνά, σέ 1.500 
μ. υψόμετρο καί στους πρόποδες μικρού βουνοϋ, του ’Αποστόλου Παύλου, 
Ά γ ι ά μ Παύλος, όπως τολεγαν, μέ γύρω μικρά καί μεγάλα βουνά, άφοϋ, 
ώς καί το Ντεμίρ Καζίκ, είχαν άντίκρυ καί ανατολικά τους, το βουνό αύτό τό 
ισάξιο στο ύψος μέ τον Άργαΐο.

Τό Μπερεκετλί, άν καί υπάγεται στή Νίγδη, άποτελεΐ μιά μικρή, χωριστή 
περιφέρεια. Βρίσκεται μακρυά τής Νίγδης, καί μακρυά άπό τ’ άλλα ελληνικά 
χωριά τής περιφέρειας, άπομονωμένη άπό τά βουνά πού πρέπει νά διασχίσει 
κανείς γιά νάρθει σ’ επαφή μαζί τους.

Είπαμε παραπάνω, στή σ. 60, πώς άπό τό βουνό Ούτς Καπουλάρ περνούμε 
στήν ’Ανατολική Καππαδοκία. Περάσματα θάχει πολλά. 'Ένα άπό τά κυριό- 
τερα είναι τό διάσελο πού ενώνει τό Ούτς Καπουλάρ μέ τό Άλά ντάγ, τό 
Μπουλντουρούτς, μέ υψόμετρο 1750 μ. Ό Λεβίδης γράφει ότι τό Μπουλντου- 
ρούτς τό έλεγαν έπί τόπου Ά δ ζ ε μ ί ς καί προσθέτει «δύσβατον χειμώνος 
ώρα, έπί τής κορυφής υπάρχει βρύσις ψυχρού υδατος102». ’Από τ’ όνομα τού 
βουνού εξηγείται καί τ’ όνομα τού ρυακιού Cemis-dere, πού είναι έ'νας άπό 
τούς μικρούς συμβάλλοντες τού ποταμού Κουρκούνη. Άπό τό Μπουλντουρούτς 
πηγάζει τό Μπουλτουρούτς σού103, πού κατευθύνεται βόρεια καί χύνεται στό 
Σουλτάν Σαζί, καθώς καί ρυάκια πού χύνονται νότια καί σχηματίζουν τόν 
άνω ροΰ τού Κουρκούνη πού συμβάλλει στον Ποδανδό-Τσαχίτη. Βέβαια τό 
Μπουλτουρούτς δέν είναι τό μόνο πέρασμα άπό τό Άλά στό Ουτς Καπουλάρ· 
υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι γιά νά περάσεις άπό τήν Ανατολική στή Δυτική 
Καππαδοκία.

Άπό τό Μπουλτουρούτς άνεβαίνομε ώς τό ’Ένεχιλ, τό άνατολικότερο χωρώ 
τής περιφέρειας Νίγδης, άκολουθώντας τή ροή τού Μπουλντουρούτς τσάι. Άπό 
τό ΈνεχΛ περνά ή περιφέρεια Φαράσων γιά νά πάει στά χωριά τής Νεάπολης, 
άφοΰ πρώτα περάσει άπό τή Σουλούτζοβα, 1-2 ώρες ΝΑ. τού ’Ένεχιλ.

Ή Σουλούτζοβα είναι μικρό χωριό, μέ 200 άπάνω-κάτω οικογένειες, ελ
ληνικές καί τούρκικες104. Αποικία τού Μπερεκετλί105 μέ κατοίκους Πόντιους 
όπως τό Μπερεκετλί καί τό Πουγά Μαντέν ψούνιζε στή Νίγδη, άλλά καί στό 
κοντινό "Ενεχιλ. Δέν ξέρω αν πρέπει νά περιληφθεϊ στής Νίγδης τά χωριά,

102. Λεβίδη, «Π εριγραφή.. σ. 346.
103. Τό Μπουλντουρούτς-σοΰ σημειώθηκε μέ τον Τούρκ. Χάρτη, άλλά δνοματίσθηκε 

μέ τόν Κίπερτ. Ό Τουρκ. X. δέν τόν ονοματίζει.
104. Κατά τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. ή Σουλούτζοβα είχε 333 "Ελληνες Τουρκόφωνους, 

τό 1924.
105. Χειρ. Λεβίδη «Π ε ρ ι γ ρ α φ ή» σ. 346.
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πάντως το Ένεχιλ καί ή Σουλούτζοβα είναι οί άνατολικότατες προφυλακές 
τής Νίγδης καί τής Δυτικής Καππαδοκίας. Βρίσκονται στους δυτικούς πρόπο- 
δες τοϋ Άλά ντάγ. Απ’ τήν άλλη μεριά του Άλά είναι τά Φάρασα, είναι ή 
’Ανατολική Καππαδοκία. "Οταν λέμε ’Ανατολική Καππαδοκία έννοοϋμε αυ
τή πού έκτείνεται άπό τήν ανατολική πλευρά τοϋ Άλά ντάγ ώς τ’ άνατολικό- 
τατα σύνορα τής Σύγχρονης Καππαδοκίας, τον Άντίταυρο καί το Σάρο. Άν 
καί χωρισμένες άπό πανύψηλα βουνά, αυτό δέν έμποδίζει νά επικοινωνούν ή μιά 
μέ τήν άλλη, ή ’Ανατολική μέ τή Δυτική Καππαδοκία- οί κάτοικοι άνοιγαν πε
ράσματα άναλόγως των αναγκών τους, τής φύσης τοϋ εδάφους καί τής επο
χής. "Οσα χωριά τυχαίνουν άπάνω στά σύνορα μετέχουν στή ζωή των δύο πε
ριφερειών. ’Έτσι κι ή μικρή Σουλούτζοβα, δπου συχνά πήγαιναν οί Φαρασώ- 
τες σάν έργάτες στο θερισμό.

6. Περιφέρεια Έβερεκ

Στήν ’Ανατολική Καππαδοκία θά ξεχωρίσομε τρεις περιφέρειες: το Έ β ε ρ ε κ 
τά Φ ά ρ α σ α καί τις ’Αποικίες Φαράσων. 'Η περιφέρεια ’Έβερεκ, 
άπό τή θέση της μετέχει καί τής Βορειοανατολικής Καππαδοκίας, δηλαδή 
τής περιφέρειας Καισάρειας, καί τής ’Ανατολικής, δηλαδή τής περιφέρειας 
Φαράσων καί ’Αποικιών Φαράσων. Σ’ εύθεια γραμμή κάτω άπό τήν Καισά- 
ρεια, νοτιά της, τή χωρίζει άπό τήν καππαδοκική μητρόπολη ό Άργαΐος. Άπό 
το ’Έβερεκ, άπό το Βερέκι, δπως τ’ ονομάζανε, είχαν γιά ευκολότερη τήν άνά- 
βαση στον Άργαϊο κι άπό εκεί τήν έπιχείρησαν οί πρώτοι περιηγητές, ό άγ- 
γλος Χάμιλτον (1837) καί ό ρώσσος Τσίχατσεφ (1848). Το Βερέκι ήταν ή 
έδρα τής υποδιοίκησης Ντέβελι. Μικρή πόλη με περίπου 10.000 κατοίκους- 
οί Άρμένηδες ξεπερνοΰσαν τούς μισούς κατοίκους, δταν στά 1897 ό Λεβίδης 
έγραφε το χειρόγραφό του106. Οί "Ελληνες δέν ήταν παρά 125 οικογένειες καί 
κατοικοΰσαν στον Άη Κωσταντΐνο, συνοικία τοϋ Βερεκιοϋ. Οί επίλοιποι κά
τοικοι ήταν Τούρκοι. 'Η σύνθεση τών κατοίκων τοϋ Βερεκιοϋ δέ θά έ'μενε ή 
’ίδια γιατί, δπως μάς είπαν οί Φαρασώτες, τούς Άρμένηδες τών μερών εκεί
νων τούς έξολόθρευσαν οί Τούρκοι στις σφαγές τοϋ 1895, τοϋ 1908, καί στον 
εύρωπαικύ πόλεμο τοϋ ’14 - ’18.

"Ολα τά γύρω χωριά πήγαιναν στύ Βερέκι γιά τις διοικητικές τους υποθέ
σεις, γιά το ταχυδρομείο, γιά τούς τεχνίτες καί γιά τά μαγαζιά. Στον Άγιο 
Κωνσταντίνο έ'μενε καί ό Έξαρχος τοϋ Μητροπολίτη Καισαρείας. Το Βερέ
κι, αν καί μέσα σέ κοιλάδα άνάμεσα στον Άργαιο καί στο βουνό Ντέβελι, εΐ-

106. Λεβίδη, «Π ε ρ ι γ ρ α φ ή. .» σ. 204. Ό ’Αρχέλαος σ. 121 ορίζει τόν πληθυσμό 
τοϋ Βερεκιοϋ σέ 4.000 Τούρκους, 4.000 Άρμένηδες καί 1.000 Έλληνες.
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χε υψόμετρο 1.180 μ., ένώ ή Καισάρεια είχε 1.043. ’Οκτώ ώρες μακρυά άπό 
τήν Καισάρεια, ό δρόμος περνούσε πάνω άπο τον ’Αρχαίο, καί στο ψηλότερό 
του σημείο, περίπου 2.050 μ., κι έπεφτε άπο τήν άλλη μεριά του βουνοϋ, στην 
Καισάρεια. ’Άλλωστε δεν ήταν μόνο αυτός ό δρόμος" τέσσερις δρόμοι, όπως 
γράφει ό Λεβίδης, ένωναν το Βερέκι μέ τήν Καισάρεια107.

Στήν περιφέρεια Βερεκιοΰ θά περιλάβομε δυο χωριά, τή Ζ ή λ α καί το 
Γ αρατζόρεν. Ή Ζήλα βρίσκεται 2 ώρες Ν. του Βερεκιοΰ, καί το Γαρα- 
τζόρεν 3 ώρες ΝΔ. του. 'Η Ζήλα εϊχε 70 χριστιανικές οικογένειες καί 450 
τούρκικες, το Γαρατζόρεν 45 ελληνικές καί 50 άρμένικες108. Οί "Ελληνες τής 
περιφέρειας αυτής ήταν τουρκόφωνοι, όπως καί τής Καισάρειας, αν καί ό Λε
βίδης μας πληροφορεί ότι ή γλώσσα τους, ως τίς αρχές του 18ου αιώνα, ήταν 
ή ελληνική109.

3 περίπου χλμ. Ν. Βερεκιοΰ ήταν το Ν τ έ β ε λ ι, πού πρίν τοΰ Βερεκιοΰ, 
ήταν ή έδρα τής επαρχίας, γι’ αύτό λέν άκόμα σήμερα «τοΰ Ντεβελοΰ τά χωριά».

'Η περιοχή τοΰ Ντέβελι ήταν πολύ εύφορη. Το Βερέκι, καθώς καί τα δυο 
έλληνοκατοικημένα χωριά Ζήλα καί Γ αρατζόρεν, βρίσκονταν σ’ ω
ραία τοποθεσία μέ κήπους, άμπελώνες, όπωροφόρα δέντρα, μέ φύση γελαστή, 
στά πόδια τοΰ κραταιοΰ Άργαίου.

"Οπως παντοΰ τής Καππαδοκίας, έτσι καί ή περιφέρεια Βερεκιοΰ είναι γε
μάτη άπο εκκλησίες, άπο μοναστήρια, άπο σπηλιές πού οΐ κάτοικοι τίς έλεγαν 
ά σ κ η τ ά ρ ι α110, άπο αγιάσματα, άπο ενθυμήσεις τέλος τής χριστιανοσύνης. 
’Αλλά καί σήραγγες υπόγειες βρίσκομε, καί ερείπια πόλεων καί χωριών πού 
θά ήταν έλληνικά. Γιά μερικά μαρτυρεί τ’ όνομα" όταν άκοΰμε Άη Κοσμάς, 
άμφιβολία δέ χωρεΐ. Γι’ άλλα πάλι ή ενθύμηση ζοΰσε άκόμη άνάμεσα στούς 
"Ελληνες πώς αύτό ή εκείνο το χωριό ήταν δικό τους.

Τήν περιφέρεια Βερεκιοΰ θά τήν ορίσομε περίπου έτσι: νότια θά τήν πάμε 
ώς το Γιάχγιαλι καί άνατολικά ώς το Ζαμάντη μέ σύνορο το μικρό ρυάκι Κα
ρά σου, πού χύνεται στο Ζαμάντη στο χωριό Φιραχτί111.

7. Περιφέρεια ’Αποικιών Φαράσων

Πέντε είναι οί άποικίες, άλλά κυρίως δύο οί κατ’ εύθεΐαν άποικίες τών Φαρά
σων, τό Ά φ σ ά ρ ι καί τό Φ κ ό σ ι" οί άλλες τρεις, ή Κίσκα, τό Σατί καί τό

107. Λεβίδη δ.π. σ. 202.
108. Λεβίδη δ.π. σ. 210. [Κατά στοιχεία τοΰ Κ.Μ.Σ. ή Ζήλα τό 1924 είχε 224 'Έλ

ληνες Τουρκόφωνους, ένω τό Γαρατζόρεν 338].
109. "Ο.π. σ. 208.
110. Λεβίδη «Αί έν μονολίθοις μοναί. .» σ. 57.
111. Τό ρυάκι αύτό τδχουν καί ό τούρκικος χάρτης καί ό Κίπερτ, άλλά χωρίς δνομα. 

Τό τοποθετήσαμε στό χάρτη τοϋ Κέντρου μέ βάση τόν τούρκικο καί τ’ όνομάσαμε μέ τό Λε
βίδη Κ α ρ ά σ ο υ (Λεβίδη, «Περιγραφή» σ. 215 κ.έ. ).
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Τσουχούρι, είναι αποικίες του Άφσαριοϋ, σά νά λέμε έγγόνια των Φαράσων. 
Γιά το Φκόσι δέ θά γίνει λόγος στο κεφάλαιο αυτό- γεωγραφικά έπρεπε ν’ 
ανήκει στην περιφέρεια Φαράσων, καθώς βρίσκεται σ’ εύθεία γραμμή νοτιά 
του, αλλά δέν είχε πολλές σχέσεις με τή μητρόπολή του.

Δεν έχομε γραπτές πηγές νά μας λέν πότε άποικίστηκε το Άφσάρι. Μήπως 
όταν στά Φάρασα έκλεισαν τά μεταλλεία; Συχνά βλέπομε σέ μεταλλοφόρες 
περιοχές, όταν κλείνουν τά μεταλλεία, νά έρχεται ή άνέχεια καί τότε ή ν’ αποι
κούν ή νά ξενιτεύονται όσοι κάτοικοί της άποφασίζουν νά γυρέψουν άλλου την 
τύχη τους. Μερικοί πρόσφυγες μάς πληροφορούν, χωρίς όμως νά μάς το δια- 
βεβαιώνει καμμιά γραπτή πηγή, πώς τά μεταλλεία στά Φάρασα έκλεισαν μετά 
το ρωσσοτουρκικό πόλεμο τοϋ 1878. "Αν ή χρονολογία αύτή είναι σωστή, τό
τε το Άφσάρι θ’ άποικίστηκε πριν κλείσουν τά μεταλλεία, γιατί έχομε γραπτές 
πληροφορίες του Λεβίδη πού μάς λένε πώς το Τσουχούρι καί το Σατί άποικί- 
στηκαν άπό τούς Άφσαριώτες στά 1867112- ανάγκη λοιπόν νά προϋπήρχε το 
Άφσάρι τουλάχιστο μερικά χρόνια. Γιά τήν Κίσκα υπάρχουν προφορικές πλη
ροφορίες πώς άποικίστηκε πρώτη, έπομένως πριν άπύ τά 1867. Οί άτελεις 
αύτές πληροφορίες μάς βοηθούν νά συμπεράνουμε πώς ό άποικισμύς θάρχισε 
κατά τύ 1840 - 1850112 113.

Μπορούμε νά πούμε πώς ή περιφέρεια των Αποικιών άπλώνεται γενικά 
μεταξύ Ζαμάντη καί Σάρου, κ’ έχει τύ χαρακτηριστικό νά έκτείνεται άπάνω 
στον Άντίταυρο. Το βόρειο καί δυτικό της σύνορο είναι ό ποταμός Ζαμάντης, 
ό ποταμός των Φαράσων πού μπορούμε νά πούμε πώς είναι καί ό ποταμός 
των Αποικιών. Δυτικά είναι δύσκολο νά ξεχωρίσουμε τήν περιφέρεια τών Α
ποικιών άπό τήν περιφέρεια Φαράσων. Άπο τις Γαρακοϊλοΰδες κι άπάνω οί 
Φαρασώτες δέν περνούσαν το Ζαμάντη τόσο συχνά, κι έπομένως μπορούμε νά 
πάρομε το ποτάμι γιά βορειοδυτικό σύνορο τών Αποικιών. Νοτιοδυτικά όμως 
μπερδεύονται τών δυό περιφερειών τά σύνορα, γιατί σέ χωριά, όπως οί Τελέλ- 
ντες καί τό Γένετζι, πήγαιναν καί οί Φαρασώτες καί οί κάτοικοι τών Αποικιών. 
Ανατολικά οί Αποικίες θά μπορούσαν νά οριστούν άπό τό βουνό Μπακίρ, 
γιατί ό Σάρος πέφτει μακρυά καί δέν περιλαμβάνεται μέσα στήν τοπική περι
φέρεια, μ’ όλα ταΰτα όμως είναι σωστό νά οριστεί ό Σάρος γιά σύνορο ανατο
λικό. Άν καί ό ’ίδιος ό Σάρος δέ φτάνει ώς τήν περιφέρειά μας, φτάνουν όμως 
μερικοί συμβάλλοντές του. ’Έπειτα ή Φέκα, πού ήταν ένα άπό τά διοικητικά 
τους κέντρα, ήταν κοντά στο ποτάμι, καθώς πάλι τό Σάρο έπρεπε νά περάσουν 
γιά νά πάν σέ άλλα κέντρα καί βουνά.

112. Γιά τό Τσουχούρι: Χειρόγραφο: «'Ιστορικόν Δοκίμιον» τομ. Γ' «Περιγραφή» σ. 
373. Γιά τό Σατί: Ήμερολόγιον ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων 1904, σ. 150.

113. Στά «Καππαδοκικά» τοϋ Ρίζου πού τυπώθηκαν στά 1856 διαβάζομε πώς άπό τούς 
κατοίκους «οί πλειστου) ήταν «σιδηρεργάται» (σ. 81).
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Τά νότια σύνορα δεν είναι πολύ ορισμένα. Ρεμματιές πού χύνονται στο Ζα- 
μάντη, άλλες ρεμματιες πού χύνονται στο Σάρο, χωρίζουν την περιφέρεια των 
’Αποικιών άπύ τήν περιφέρεια Φαράσων. Στά σύνορα αύτά μπορούμε νά προ
σθέσουμε καί μερικά βουνά λιγότερο σημαντικά άπ’ εκείνα πού άναφέραμε, 
όπως τό Τ σ ό ς ντάγ, τύΤσιγντέμ καί το Φ α τ ί λ ι.

'Η περιφέρεια των ’Αποικιών ήταν όλο βουνά, αποκλειστικά τοΰ Άντίταυ- 
ρου. Τοπικά ονόματα τών βουνών ήταν, ανατολικά, το Μπακίρ ντάγ" δυτικά 
το Πελτζούχι, το Χατζιλί καί το Καρά ντάγ· νοτιοδυτικά καί νότια, το Γουρ- 
τσουνιέχι, το Τσαμπάζ καί το Πέλι. Τά βουνά αύτά άνήκουν στο Νότιο Άντί- 
ταυρο πού, Ν.Δ., εκτείνεται ώς το Άλά ντάγ του Κιλικίου Ταύρου, άπύ τον 
όποιο τά χωρίζει ό ποταμός Ζαμάντης114.

Τήν περιφέρεια τών ’Αποικιών τή διαιρούμε σέ δυο τμήματα, το τμήμα του 
Άφσαριοϋ καί τύ τμήμα τής Κίσκας, καί περιλαμβάνομε στά δυο αύτά τμήμα
τα όχι μόνο τις άποικίες, αλλά καί πέντε τουρκόφωνα χριστιανικά χωριά πού 
γεωγραφικά βρίσκονται στήν περιφέρεια τών ’Αποικιών.

Τό τμήμα τοΰ Άφσαριοϋ κέντρο εχει το Άφσάρι. ’Απόμερο χωριό μέσα 
σέ ρεμματιά, κλεισμένο μέσα στά βουνά, κανένας χάρτης δεν τό σημειώνει· 
τό Άφσάρι τό τοποθετήσαμε μέ πληροφορίες. Άλλοι τά λεν 30 - 35, άλλοι 
50 τά σπίτια τοΰ Άφσαριοϋ115. Έκτος από τήν πρώτη αύτή άποικία τών Φα
ράσων, στό τμήμα αύτό βρίσκονται τό Παχτσετζούχι καί ή Κ ο υ- 
ρούμζα ήΓαριπτσάς. Γιάτά δυο αύτά χωριά έ'χομε λίγες καί συγκε
χυμένες πληροφορίες. Δεν υπάρχουν καθόλου κάτοικοί τους στήν Αθήνα καί 
τά λίγα πού ξέρομε τά μάθαμε άπό πρόσφυγες τοΰ Άφσαριοϋ στό Πλατύ τής 
Θεσσαλονίκης, σέ μιά άπό τις άποστολές τοΰ Αρχείου στή Μακεδονία.

Καμιά τριανταριά σπίτια ήταν τό Παχτσετζούχι μά, καθώς φαίνεται, οΐ 
κάτοικοί του είχαν σκορπίσει, τά τελευταία χρόνια, στ’ άλλα χριστιανικά χω
ριά τής περιφέρειας. "Οσο γιά τήν Κουρούμζα, πού είχε 70 χριστιανικά σπί
τια116, αύτή καταστράφηκε πριν άπό τήν Ανταλλαγή άπό άτακτους Τούρκους, 
τούς Τσέτηδες. 20 - 25 οικογένειες μόνο κατόρθωσαν νά σωθοΰν καί ναρθοΰν 
στήν Ελλάδα μέ τήν Ανταλλαγή.

Γιά τήν Κουρούμζα γράφει ό Λεβίδης: «Οί πριν κάτοικοι πρό πολλοΰ ειχον 
άπολεσθή, οί δέ νΰν έπί τής δυναστείας τοΰ Κοζάνογλου άπωκίσθησαν έκ Φα
ράσων καί άλλων τόπων ή γλώσσα τουρκική, άπολεσθείσης τής ελληνικής»117.

114. Grothe I, σ. 5.
115. [Κατά τά στοιχεία τοΰ Κ.Μ.Σ., τό 1924 τό ’Αφσάρι είχε 186 Έλληνες Ελληνό

φωνους].
116. Λεβίδη «Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν ’Εθνικών Φιλανθρωπικών Κατά

στημά τ ω ν», 1904. [Κατά τό Κ.Μ.Σ. ή Κουρούμζα το 1924 είχε 554 Έλληνες Τουρ
κόφωνους ].

117. Λεβίδης, χειρογ. Περιγραφή σ. 375.
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Οί Φαρασώτες δέ θυμούνται νάχουν στείλει άποίκους στην Κουρούμζα, κα
θώς δμως δεν εχομε πολλές πληροφορίες για τά τουρκόφωνα χωριά τής περιφέ
ρειας ’Αποικιών, δεν μπορούμε νά ξέρουμε τί λένε γι’ αυτό οΐ Κουρουμζιώτες.

’Από το Άφσάρι στην Κίσκα πηγαίνομε σέ 5 ώρες. 'Όπως τόσα άλλα χω
ριά καί τοπωνυμίες τής Καππαδοκίας, ή Κίσκα μας φανερώνει τ’ άρχαΐό τηε 
δνομα. Είναι ή Κ ι σ κ ι σ ό ς, έπισκοπή τής Μητροπόλεως Καισαρείας πού 
φέρεται στις Τάξεις των Πατριαρχείων άπο τον 7ο αιώνα118. Ό Λεβίδης στά 
1899 γράφει πώς μέτρησε 40 εκκλησίες σ’ έναν λόφο κοντά στην Κίσκα119. Ή 
άρχαία αυτή έπισκοπή βρίσκουνταν σέ κεντρική θέση· ένας δρόμος τήν ένωνε 
μέ τά Φάρασα, άλλος μέ το Σίσι. Γύρω στήν Κίσκα, πού χρησίμευε καί γιά 
μικρό κέντρο, μαζεύουνταν οί άλλες δυο άποικίες τοϋ Άφσαριοϋ, Σατί καί 
Τσουχούρι καί τρία τουρκόφωνα χριστιανικά χωριά: το Μπεσκαρντάσι, 
το Τ α σ τ σ ί καί ό Χοστσάς· των χωριών αυτών μουδουρλίκι, δηλαδή 
δήμος, ήταν ή Κίσκα. Γιά το Μπεσκαρντάσι καί το Χοστσά γράφει ό Λεβίδης 
πώς είχαν αποικιστή άπο το Καλέ, χωριό πού άπείχε δυο ώρες άπο τήν Κίσκα. 
«Οί χριστιανοί τής κώμης ταύτης μετώκησαν εις άλλας κώμας», λέει ό Λε
βίδης, χωρίς δμως νά μας δίνει καμμιά άλλη πληροφορία γιά τούς 'Έλληνες 
τοϋ Καλέ. 'Η Κίσκα ήταν μεγαλύτερο χωριό άπο τ’ άλλα χριστιανοχώρια τοϋ 
τμήματος της, δλα δμως μαζί, δηλαδή οί τρεις άποικίες τοϋ Άφσαριοϋ, Κίσκα, 
Σατί καί Τσουχούρι, μαζί καί τά τρία τουρκόφωνα Μπεσκαρντάσι, Ταστσί 
καί Χοστσά δέν είχαν παραπάνω άπο χίλιους κατοίκους. Μέ τοϋ Άφσαριοϋ 
το τμήμα θά λογαριάσουμε ώς 1500 τούς 'Έλληνες τών Αποικιών μαζί μέ 
τούς τουρκόφωνους τών πέντε άλλων χωριών120. Ό δήμος τής Κίσκας, πού άνή- 
κε στήν υποδιοίκηση τής Φέκας καί στή νομαρχία τών Αδάνων όνομάζουνταν 
κάποτε Ρούμ ναχιεσί, δηλαδή δήμος τών Ρωμιών. Σέ παλιότερες γεωγραφίες 
δπως είναι τοϋ Cuinet (1890-95) δέν άναφέρεται ό δήμος τής Κίσκας, παρά ό 
δήμος «Ρούμ», σά μοναδικός δήμος τοϋ καζά τής Φέκας πού σημαίνει πώς, στά 
τέλη τοϋ 19. αί., σώζουνταν άκόμα ή ελληνική του ονομασία121. Σήμερα εννιά 
χωριά δλα κι δλα, άποτελοΰν τις έλληνικές κοινότητες τοϋ Άντίταυρου. Μα
ζεμένα στο Νότιο Άντίταυρο, ή λεπτομερειακή μελέτη τους μέ το γεωγραφικό 
τους περιβάλλον, μέ τούς δρόμους τών συναλλαγών πού ξεπερνούν πάντα πολύ 
τή στενή τοπική περιοχή, θά φωτίσουν λίγο αυτή τή χώρα πού θεωρείται άκό
μα ανεξερεύνητη122.

118. Geizer «Ungedruckte.. Texten, σ. 536.
119. Λεβίδης «A ί έν μονολίθοις μ ο ν α ί. . σ. 102, καί Λεβίδη, Χρ. σ. 373.
120. Πάντως μέ βάση τά στοιχεία τοϋ Κ.Μ.Σ. τδ 1924 ή Κίσκα είχε 314 Έλληνες Ελ

ληνόφωνους, τό Σατί 180 Έλληνες Ελληνόφωνους καί τό Τσουχούρ 715.
121. Cuinet, V. L a Τ u r q u i e d’Asie, t.I-IV, Paris 1890-1895.
122. Ή διερεύνηση της περιοχής αύτης μπορεί νά γίνει μέ ειδική μελέτη, άποκλειστική 

γιά τίς ’Αποικίες.
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8. Περιφέρεια Φαράσων

Τά Φάρασα καί οί ’Αποικίες δέν είχαν, δπως θά νόμιζε κανείς, πολλές σχέσεις 
μεταξύ τους. Οί αποικίες πήγαιναν στά Φάρασα στίς μεγάλες γιορτές, ενώ με
ρικοί Φαρασώτες, τά τελευταία χρόνια, πήγαιναν καί θέριζαν στίς άποικίες 
έκτος τής Κίσκας. Σ’ αύτά περίπου περιορίζουνταν οί συναλλαγές μεταξύ μη
τρόπολης καί άποικιών. Οί Φαρασώτες δέν ταξίδευαν τόσο προς άνατολάς, 
δσο βόρεια καί νότια' έκεϊ τούς πήγαιναν οί γεωγραφικοί δρόμοι καί οί δρόμοι 
τών συναλλαγών, πού άλλωστε σχεδόν πάντα συμπίπτουν, γι’ αυτό βόρεια καί 
νότια έκτείνουνταν περισσότερο ή περιφέρεια Φαράσων. Βόρεια θά τήν ορίσο
με τραβώντας μια γραμμή άπύ τις Άχιαβοΰδες ώς τύ Ζαμάντη. ’Ανατολικά 
ορίζεται άπύ τήν περιφέρεια ’Αποικιών, δυτικά άπύ τή σειρά τοΰ Άλά ντάγ. 
Νότια, θά ξεκινήσουμε πάλι άπύ το Άλά στο ύψος περίπου της Παραζιέμης, 
καί θά τραβήξουμε τή γραμμή μας ώς του Γεντζοΰ τύ ρέμμα, παραποτάμι τοϋ 
Ζαμάντη. Θά μπορούσαμε νότια νά τραβήξουμε τή γραμμή μας παρακάτω 
ώσπου νά συμπεριλάβουμε καί τύ Φκόσι, τήν άποικία τών Φαράσων, γραμμή 
δμως συμβατική, γιατί δέν είχαν καί τόσες συναλλαγές οί Φαρασώτες μέ τούς 
Φκοσώτες.

Αύτύ πού ξεχωρίζει τήν περιφέρεια Φαράσων άπ’ δλες τις άλλες περιφέρειες 
δέν είναι μόνο ή διαμόρφωση τοϋ έδάφους' είναι επίσης πού δέν έχει παρά ενα 
έλληνικύ χωριό: τά Φάρασα' τά λίγα καί μικρά χωριά πού βρίσκονται στήν 
περιοχή είναι τούρκικα. Τύ μοναδικό αύτύ χωριό δέν τύ συμπεριλάβαμε σέ 
μιά άπύ τις δυο γειτονικές περιφέρειες τοΰ Έβερεκ ή τών ’Αποικιών, γιατί ή 
γεωγραφική του θέση είναι τέτοια ώστε νά στέκει απόμερο, μοναχό του, κέν
τρο τύ ίδιο μιας γεωγραφικής περιφέρειας πού θά δοΰμε τή σπουδαιότητά της.

Περιφέρεια Φαράσων θά πεϊ φαράγγι τοϋ Ζαμάντη, πού θά τύ περιγρά
φουμε, άφοΰ πρώτα μιλήσομε γιά τον ίδιο τύ Ζαμάντη. Ό Ζαμάντης είναι ό 
μεγαλύτερος παραπόταμος τοΰ Σάρου. Πηγάζει ώς 100 χλμ. ΒΑ. τής Καισά- 
ρειας πάνω άπύ τύ Βιράν Σεχίρ μέ κατεύθυνση νοτιοδυτική. "Υστερα άπύ πε
ρίπου 80 χλμ. άπύ τις πηγές, κι ώς 8 χλμ. Β. άπύ το Ταστσί, χωριό πού τύ 
είδαμε στο τμήμα Κίσκας, τής περιφέρειας ’Αποικιών, ό Ζαμάντης κάνει μιά 
καθαρή στροφή προς δυσμάς ώς τύ Φιραχτί. ’Έξω άπύ τύ Φιραχτί ενα περί
που χιλιόμετρο Ν., παίρνει πάλι κατεύθυνση νοτιοδυτική πού θά τή βαστάξει, 
ξέχωρα άπύ τούς έλιγμούς πού κάνει τύ ποτάμι, ώς τις έκβολές του. Μετά τύ 
Φιραχτί περνά κοντά άπύ χωριά πού θά τ’ απαντήσουμε στήν περιφέρεια Φα
ράσων, τύ Τασάνι, τύ Σαζάχι, τύ Τικμάνι, κι υστέρα άπύ 40 χλμ. φτάνει στά 
Φάρασα. 35 περίπου χλμ. νότια τών Φαράσων ό Ζαμάντης συμβάλλει στύ Σάρο.

'Ο Γκρότε μετρά 325 ώς 350 χιλιόμετρα άπύ τις πηγές τοΰ Ζαμάντη ώς τις 
έκβολές του καί ξεχωρίζει τήν άπάνω ροή, πού τή βάζει άπύ τις πηγές ώς τύ 
Άζιζιέ, τή μέση άπύ τύ Άζιζιέ ώς τύ Καράκοϊ, — μικρύ τούρκικο χωριό,

69



Μ. ΜΕΡΛΙΕ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΙΤΕΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

πού οί δικοί μας τολεγαν Γαρακοϊλοϋδες —, τήν κάτω ροή άπο τίς Γαρακοϊ- 
λοϋδες ώς τή συμβολή τοΰ Ζαμάντη στο Σάρο123.

Γιά τήν περιφέρεια Φαράσων μας ένδιαφέρει ή κάτω ροή του ποταμού, προ 
πάντων το κομμάτι πού άρχίζει άπο τ'ις Γαρακοϊλοϋδες καί φτάνει, νότια, ώς 
τήν Τσαχιρού, πού έκατοντάδες φορές τον διατρέξαμε μέ τούς Φαρασώτες, 
γιατί σ’ αύτο το κομμάτι παίζουνταν ή καθημερινή ζωή των Φαράσων. Ό 
Γκρότε ύπογραμμίζει τήν κάτω ροή λέγοντας πώς ό Ζαμάντης, άπο τίς Γα- 
ρακοϊλοϋδες ώσπου να φτάσει στο Σάρο, έ'χει νά πριονίσει τή βόρεια πλαγιά 
τοϋ Άλά-ντάγ124. Κι άλήθεια είναι βράχοι σάν κομμένοι μέ το πριόνι, κι άνά- 
μεσά τους τρέχει ό Ζαμάντης. Το βλέπομε στά ίδια τά Φάρασα πού είναι χτι
σμένα άπάνω σε μια βραχοτοπιά κι άντίκρυ τους υψώνεται άλλος βράχος, τοϋ 
Καβάρη ό βράχος.

Άνάμεσά τους κυλάει ορμητικός ό Ζαμάντης, λές κι έ'σκισε το βράχο τοΰ 
ποταμού ή ορμή. 'Όταν περνάει ό Ζαμάντης άπο τόσο στενά περάσματα, φαν
τάζεται κανείς εύκολα πόσο άκάθεκτη είναι ή ροή του. Καί ό Τσίχατσεφ ση
μειώνει πώς ό Ζαμάντης γίνεται ταχύτερος δσο πλησιάζει το Άλά ντάγ, πώς 
κυλάει άφρισμένος σέ χάσμα βαθύ καί ξαναβγαίνει μόνο κοντά στά Φάρασα125.

'Η χαράδρα τοΰ Ζαμάντη δέ μάς ένδιαφέρει μόνο γιατί διασχίζει τήν περι- 
φέρειά μας, άλλά γιατί είναι μιά φυσική δίοδος άπο τήν Καππαδοκία στήν Κι
λικία καί το έναντίο. Ό Ζαμάντης καί οί παραπόταμοί του άνοιξαν δρόμους 
πού, δπως λέγαν οί Φαρασώτες, δουλεύουνταν άπο τούς κατοίκους κι έ'τσι, πα
ράλληλα προς τά ποτάμια, χαράχτηκαν μονοπάτια δύσβατα πού ενώνουν τήν 
Καππαδοκία μέ τήν Κιλικία καί συντομεύουν τήν άπόσταση, πού θά ήταν πο
λύ μεγαλύτερη καί μέ πολλούς άλλόγυρους, άν έ'παιρναν τή μεγάλη λεωφόρο 
πού πάει άπο τήν Καισάρεια στήν Ταρσό καί στή Μερσίνα, περνώντας άπο τήν 
κλασική διάβαση των Κιλικίων Πυλών. Βέβαια, άπο τήν άρχαιότητα ώς σή
μερα άπο τίς Κιλικίες Πύλες πέρασαν δλοι οί κατακτητές- άπ’ έκει πέρασαν 
οί στρατοί. Είναι δμως άδύνατο νά μή χρησιμοποίησαν οί εισβολείς κι άλλους 
δρόμους, πιο άπόμερους καί γι’ αύτο λιγότερο καλά φυλαγμένους γιά νά προ
λάβουν ή νά ξαφνιάσουν τούς εχθρούς. Τέτοια περάσματα μάς δίνει ή κοιλάδα 
τοΰ Ζαμάντη. Περιγράφοντάς την θά καταλάβομε καλύτερα τήν προνομιούχα 
θέση τών Φαράσων. ’Ανεβαίνοντας άπο τήν Κιλικία στήν Καππαδοκία, καί 
πιο συγκεκριμένα άπο τ’ ’Άδανα στήν Καισάρεια, βρίσκομε μονοπάτια πολλά 
πού λιγοστεύουν δσο άφίνομε τήν πεδινή περιφέρεια τών ’Αδάνων καί πλησιά
ζομε τή βουνίσια περιφέρεια τοΰ Φκοσιοΰ. Τρεις κυρίως δρόμοι άπομένουν δσο 
ανεβαίνομε, κι αύτούς έπαιρναν οί Φαρασώτες γιά νά πάν στ’ Άδανα- ήταν ό

123. Grothe, II, σ. 105 καί παρ.
124. Grothe, II σ. 107.
125. Τσίχατσεφ I, σ. 295.
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δρόμος της Παραζιέμης, ό δρόμος τοϋ Φκοσιοΰ καί ό δρόμος του Γεντζοΰ. ’Άλ
λοι. δρόμοι δευτερεύοντες μας ρίχνουν πάλι σ’ αυτούς τούς δρόμους. Οί τρεις 
αυτοί δρόμοι ενώνονται στα Φάρασα πού φανερώνονται έτσι κόμπος συγκοινω
νιών καί υποχρεωτική διάβαση προς τήν Καισάρεια, καθώς μάλιστα βρίσκον
ται καί στο κέντρο, άφοϋ απέχουν 100 χλμ. άπό τήν Καισάρεια καί 120 χλμ. 
άπό τ’ ’Άδανα. Άπό τά Φάρασα κι άπάνω δυο δρόμοι κυρίως μας πήγαιναν 
στις Άχιαβοϋδες καί στο Βερέκι, πρώτους σταθμούς πριν πάμε στήν Καισά- 
ρεια, ό δρόμος τής Τέμπαρας καί ό δρόμος τοϋ Τασανοΰ. 'Ο κυριότερος ήταν 
ό πρώτος πού περνούσε άπό τις Άχιαβοϋδες, ό δεύτερος, πού κι αύτός αντά
μωνε το δρόμο τής Τέμπαρας, άφινε λίγο νοτιοδυτικά τις Άχιαβοϋδες καί 
τραβοΰσε γιά το Βερέκι.

'Ο δρόμος τής Τέμπαρας ήταν γραφικός" πρώτα παράλληλος προς τον Ζα- 
μάντη, γύριζε δυτικά, έπιανε τά πρόβουνα τοϋ βουνοΰ Μήου τής σειράς τοϋ 
Άλα ντάγ, γύριζε βόρεια, κ’ έπεφτε μέσα στή χαράδρα τών Άχιαβούδων. 
Π ρίν φτάσεις στις Άχιαβοϋδες, άπαντοΰσες δυο καστράκια, τον Κ ά τ ο υ καί 
τον Πάνου Γαλά. Σήμερα κανένα χωριό δεν άνταμώνεις ώς έξω άπό τις 
Άχιαβοϋδες· δρόμος βουνίσιος, παράμερος, πού δικαιολογημένα τον φύλαγαν 
τά δυο μικρά κάστρα126. Μιά φορά άπό τις Άχιαβοϋδες ήταν εύκολο νά πάς στο 
Βερέκι, κι’ άπ’ εκεί νά πέσεις στή λεωφόρο τής Καισάρειας. Αύτός ήταν ό 
δρόμος σάν έπαιρνες τήν κλεισούρα τοϋ Ζαμάντη καί συνέχιζες μέ τήν κλεισού
ρα τών Άχιαβούδων, πού ήταν παρακλάδι τοϋ Ζαμάντη καί βαστοΰσε περί
που 15 χλμ.

Οί Φαρασώτες ήξεραν κι’ άλλο δρόμο γιά νά πάνε όχι στήν Καισάρεια, άλλά 
στή Δυτική Καππαδοκία, στήν περιφέρεια Νίγδης, καί όπου άλλοΰ ήθελαν, 
δρόμο συντομότερο άπό τόν προηγούμενο. Άπό τά Φάρασα, άντί νά τραβή
ξουν βόρεια άκολουθώντας τή ροή τοϋ Ζαμάντη, μπαίνανε σε άλλο παρακλάδι 
τής χαράδρας τοϋ Ζαμάντη, στή χαράδρα τοϋ Έ-Βκάση, πού διευθύνεται βο
ρειοδυτικά άπό τά Φάρασα ώς τά ερείπια πού βρίσκονται στή θέση Έ-Βκάσης 
άπ’ όπου καί πηγάζει. 'Η τοπωνυμία έδωσε καί τ’ όνομα στόν παραπόταμο, 
στή διαλεκτική φαρασιώτικη μορφή Έ-Βκάσης. Άπ’ αύτόν τό δρόμο πήγαι
ναν οί Φαρασώτες στή Νίγδη, περνώντας άπό τά χωριά Σουλούτσοβα καί Έ- 
νεχιλ- άπ’ αύτόν τό δρόμο δέν ήταν δύσκολο νά περάσουν καί εισβολείς καί ν’ 
άπειλήσουν οχι τή βορειοδυτική Καππαδοκία μέ τήν Καισάρεια, άλλά τήν κεν
τρική με τή Νίγδη.

126. ’Απ’ αύτόν τόν δρόμο ήλθε άπό τό Ίντζέσου στά Φάρασα στά 1907 ό Grégoire. 
Τά Φάρασα, κατά τή γνώμη του, δέσποζαν μιας κλεισούρας, πού οί Σαρακηνοί εισβολείς 
μπορούσαν νά τή χρησιμοποιήσουν. Θ’ άνέβαιναν τό Ζαμάντη ώς τά Φάρασα, κι άπό τό φα
ράγγι τών Άχιαβούδων θά μπορούσαν νά εισβάλουν στήν Καππαδοκία καί ν’ άπειλήσουν 
τά καππαδοκικά κέντρα. Η. Grégoire «Voyage dans le Pont et en Cappadoce» B.G.H., 

1909, σ. 116 - 126.
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Έτσι στέκουνταν τά Φάρασα μοναχικά' στο κέντρο μιας άγριας καί δύσβα
της χαράδρας. Το Άλά ντάγ απομόνωνε δυτικά τήν περιφέρεια τείχος άδιαπέ- 
ραστο εξόν άπό περάσματα σάν κι αύτό πού άναφέραμε παραπάνω' ό Άντί- 
ταυρος άνατολικά άπλωνε τά κράσπεδά του ως το χωριό127. Μά κι ό Άογαΐος, 
γιά νά μή λείπει κανένα άπό τά επικά βουνά της Μικρασίας, κι’ αυτός προβάλ
λει, σ’ ευθεία γραμμή βόρεια άπο τά Φάρασα, το θρυλικό του άνάστημα. Οί 
παρυφές των τριών βουνών σχεδόν ενώνονται. Ή βορειότερη άκρια του Άλά 
ντάγ καταλήγει στό Σουλτάν Σαζί, τό μεγάλο έλος πού χωρίζει το Άλά άπο 
τον Άργαίο, κι ό Άργαίος πάλι, άνατολικά, ένώνεται μέ τό σύστημα του Άν- 
τίταυρου.

Τά Φάρασα δέν είναι μόνο μέρες μακρυά άπό τά μεγάλα κέντρα, τήν Και- 
σάρεια καί τ’ ’Άδανα' άπό τήν πρωτεύουσα τής επαρχίας τους, τό Βερέκι, τά 
Φάρασα άπέχουν 12 ώρες, άπό τίς Άχιαβοϋδες, τό πολυσύχναστο κέντρο τους, 
δηλαδή τό δήμο τους, 6 ώρες. Οί μεγάλες άρτηρίες τής Καππαδοκίας περνού
σαν 100 χιλιόμετρα μακρυά, μά ούτε καρόδρομο δέ βρίσκανε οί Φαρασώτες 
πριν άπό 30 ή 40 χιλιόμετρα, γι’ αύτό ίσως ν’ άπομείναν μονάχα τους τά Φά
ρασα, τά ίδια, χωριό καί περιφέρεια, φρουρός του ελληνισμού στή νοτιοανατο
λική Καππαδοκία.

** *
Μέ τά όσα είπαμε προηγούμενα άποδώσαμε τήν Καππαδοκία στούς κόλπους 
του Ελληνισμού. Κι’ είναι άλήθεια πώς οί ίδιοι οί κάτοικοί της δέν ελεγαν 
ότι είναι Καππαδόκες, άλλά άπό τό νομό Ίκονίου ή τής Άγκυρας ή τών ’Αδά
νων, ενώ οί άλλοι 'Έλληνες φώναζαν τούς Καππαδόκες Άνατολίτες ή Καρα- 
μανλήδες, δίνοντας στις ονομασίες αυτές μιά μειωτική σημασία128. ’Αλλά καί 
γενικότερα, όταν άντικρύσουμε τήν Καππαδοκία στό σύνολό της, μάς φανερώ
νεται ως μιά άγνωστη επαρχία τού άλλοτε αλύτρωτου έλληνισμοΰ πού θά μπο
ρεί νά σταθεί, έ'στω καί μέ τούς πολύ λιγότερους "Ελληνες κατοίκους της, κον
τά στις άλλες, τίς πιό γνωστές, χώρες τής Μικρασίας, όπως, π.χ. ή Βιθυνία, 
ό Πόντος κ.ά. Γιά τίς χώρες αυτές ή άρχαία τους ονομασία διατηρήθηκε ως 
τά τελευταία χρόνια τής εκεί ελληνικής ζωής' κι άν οί κάτοικοί τους δέν τή με
ταχειρίζονταν, μπορούσαμε, εμείς τουλάχιστο, νά τίς τοποθετήσουμε στά μέ

127. Ό Άντίταυρος άρχίζει λίγο κάτω άπό τά Φάρασα, γράφει ό Τσίχατσεφ στον Δ' 
τόμο, σελ. 418.

128. Οί ξένοι ερευνητές δέν είδαν τήν Καππαδοκία άπό τή σκοπιά τών'Ελληνορθόδοξων 
Κοινοτήτων' καί μόνο στό πέρασμά τους καί στό βαθμό πού μπόρεσαν νά ξεχωρίσουν τήν 
ίδιαιτερότητά τους σημείωσαν τήν ύπαρξή τους. Οί Έλληνες, έξάλλου, ή μας δίνουν μιαν 
άπαρίθμηση τών κοινοτήτων χωρίς τόν πραγματικό μεταξύ τους σύνδεσμο, ή όταν βρίσκουν 
αυτόν τό σύνδεσμο, ό τελευταίος δέν είναι όργανικός καί ή κατάταξη πού επιχειρούν δέν ε
ξασφαλίζει τήν ένότητα του Ελληνοχριστιανικού Καππαδοκικοϋ κόσμου.
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ρη μέ τά καθιερωμένα έλληνικά ονόματα. Γιά τούς Καππαδόκες δμως, δεν 
είχαμε παρά αόριστες γνώσεις129 καί γιά μερικές περιοχές της κα'ι τούς κατοί
κους τους δεν ξέραμε σχεδόν τίποτε130. Τώρα, νομίζουμε, τά πράγματα αλλά
ζουν ή Καππαδοκία είναι μιά επαρχία πού έχει συντηρήσει επί οχτώ ολόκλη
ρους αιώνες, έ'στω καί μειωμένο, ένα καθαρότατο ελληνοχριστιανικό στοιχείο, 
σκορπισμένο σ’ ολόκληρη την έκτασή της. Καθορίσαμε μέ κάθε δυνατή ακρί
βεια τις περιφέρειες, δπου ζεΐ καί δρα ό ελληνοχριστιανικός αυτός κόσμος, 
ώστε ό δρόμος γιά την εξαντλητικότερη μελέτη νά καταστεί άνοιχτός.

Θά θέλαμε, δμως, νά έπισημάνουμε μερικά χαρακτηριστικά τής Καππαδο
κίας. Πρώτα-πρώτα υπογραμμίζουμε τόν χερσαίο χαραχτήρα της. Ή 
θάλασσα στούς Καππαδόκες, πού δεν έτυχε νά ταξιδέψουν, είναι κάτι ά
γνωστο- οΐ Φαρασιώτες μάλιστα έχουν λησμονήσει, στό ελληνικό τους ιδίωμα, 
άκόμη καί τη λέξη «θάλασσα» καί χρησιμοποιούν την τούρκικη: «τενίζι». "Αν 
ακόμη λάβουμε υπόψη τό γεγονός 6τι ή Σαμψούντα τού Πόντου καί ή Μερσί
να της Κιλικίας, πού θεωρούνταν τά λιμάνια τής Καππαδοκίας, απείχαν άπό 
την Καισάρεια 400 καί 240 χλμ. άντίστοιχα131, κι’ άκόμη περισσότερα άπό τή 
Σμύρνη καί τάλλα παράλια τής Δυτικής Μικρασίας, τότε καταλαβαίνουμε τόν 
άπόλυτα χερσαίο χαραχτήρα της καί τό άπόλυτα επίσης ήπειρωτικό της κλί
μα. Καί δεν είναι μόνο οί τεράστιες αποστάσεις πού χώριζαν την Καππαδοκία 
άπό τή θάλασσα- είναι καί τά πανύψηλα βουνά πού περιβάλλοντάς την έμπόδι- 
ζαν τούς θαλάσσιους άνέμους γιά νά απαλύνουν κατά κάποιον τρόπο τις σκλη
ρές κλιματικές της συνθήκες.

"Ενα δεύτερο χαραχτηριστικό της είναι ή ορεινή της σύσταση καί τό μεγά
λο υψόμετρο τών πόλεων καί τών χωριών της. Οί πόλεις καί τά χωριά τής 
Καππαδοκίας βρίσκονται σέ εκτεταμένα οροπέδια μέ υψόμετρο πάνω άπό 
1000 μ., εκτός άπό τήν Άραβισό, πάνω στόν "Αλυ, μέ 900 μ.132 Τέσσερις όρει-

129. Γιά τόν Ελληνισμό, τό χαμένο στά βάθη της ’Ανατολής, δέν είχαμε παρά τήν παρά
δοση τοϋ "Αη-Βασίλη, πού μιά φορά τό χρόνο μας «ήρχονταν άπό τη Καισαρεία». Τίποτ’ 
άλλο. Βλ. καί σσ. 42 - 45.—

130. Για τά Φάρασα, λ.χ., κανείς δεν ήξερε τίποτε- κι’ όμως τά βιβλία πού έχει έκδόσει 
τό Κέντρο γιά τά Φάρασα δείχνουν καί στον πώ σκεπτικό τόν αγνό Ελληνικό τρόπο ζωής, 
μολονότι βρισκόταν στις έσχατιές τής Ά. Μικρασίας. [Σημ. Σ. Τά βιβλία πού ύπαινίσσε- 
ται ή κ. Μερλιέ είναι: Άνδριώτη Ν. Τό γλωσσικό ιδίωμα τών Φαράσων. 
Έκδ. Κ.Μ.Σ., ’Αθήνα 1948.— Λουκόπουλου Δ.-Πετρόπουλου Δ., Ή λαϊκή λατρεία 
τών Φαράσων, ’Αθήνα, έκδ. Κ.Μ.Σ. 1949.—Λουκόπουλου, Δ. Λουκάτου Δ. Παροι
μίες τών Φ α ρ ά σ ω ν, Άθήναι, έκδ. Κ.Μ.Σ. 1951.—

131. Βλ. σ. 47.
132. Σημειώνουμε ένδεικτικά το ύψόμετρο μερικών Καππαδοκικών πόλεων καί χωριών: 

Καισάρεια 1.043 μ., Π ρ ο κ ό π ι 1.130 μ., Ν ε ά π ο λ η 1.180 μ., Ά κ σ ε ρ ά ϊ 
980 μ., Ν ί γ δ η 1.250 μ., Μ α λ α κ ο π ή 1.550 μ., Μ ι σ τ ί 1.420 μ., Τ ύ α ν α 1.120 
μ., Μπουγα-Μαντέν 1.800 μ., Μπερεκτλί-Μαντέν 1.400 μ.
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voi όγκοι καθορίζουν τή σύσταση αυτή τής Καππαδοκίας: 'Ο Άργαϊος, ό Χα
σάν Μελεντίζ, ό Ταύρος καί ό Άντίταυρος133, πού ταυτόχρονα τήν καθιστούν 
μιά χώρα κλειστή, χωρίς αύτό νά σημαίνει δτι δεν επικοινωνούσε με τον άλλο 
κόσμο- τά διάσελα των βουνών της καί οί κλεισούρες άποτελοΰν φυσικούς δρό
μους πού έξασφαλίζουν τήν επικοινωνία τόσο μέ τις άλλες μικρασιατικές χώ
ρες δσο καί μέ τις άλλες ήπείρους. Οί Κιλικίες πύλες άλλά καί άλλες ταυρικές 
διαβάσεις συνδέουν τήν Καππαδοκία μέ τήν Κιλικία, ενώ τά περάσματα τού 
Άντίταυρου ενώνουν τή Μικρασία ολόκληρη μέ τήν άλλη ’Ασία.

'Η Καππαδοκία, λοιπόν, είναι ή πιο μακρινή επαρχία δπου έζησε ώς τά τε
λευταία χρόνια καθαρός ελληνικός κόσμος, μόνο πού οί μεγάλες άκριβώς άπο- 
στάσεις άπό τά μεγάλα κέντρα τού Μικρασιατικού Ελληνισμού καθώς καί 
άπό τούς "Ελληνες τού έλλαδικοΰ χώρου τήν είχαν καταδικάσει σέ κάποια σχε
τική άγνοια.’Άν ό μικρασιατικός Ελληνισμός, μέσα στις άφάνταστες ιστορικές 
του περιπέτειες κρατήθηκε στά παράλια στή βάση μιας μακραίωνης έμπορικο- 
ναυτικής παράδοσης, ό Ελληνισμός τής Καππαδοκίας, άντίθετα, κρατήθηκε 
άνάμεσα στά βουνά, μακριά άπό θάλασσα, γεγονός παράξενο γιά επαρχία ελ
ληνική ή μέ έλληνικό κόσμο. ’Αλλά ό καθαρά ήπειρωηκός καί ορεινός της χώ
ρος δέν τήν άπομόνωνε- άντίθετα, παρείχε τις υποχρεωτικές διαβάσεις πού 
συνέδεαν ’Ανατολή καί Δύση, καί πού μέσω αύτών διεξαγόταν τό χερσαίο εμπό
ριο. ’Έτσι οί "Ελληνες τής Καππαδοκίας συνέχιζαν μιά δραστηριότητα πού ταί
ριαζε στή φύση τους- κι’ δταν ή κάποια σχετική άνάπτυξη στά νεότερα χρόνια 
μείωσε τή σημασία τών έμπορικών μεταφορών μέ τά παλιά μέσα, οί Καππα- 
δόκες βρήκαν άλλες διεξόδους γιά τήν έπιβίωσή τους: τή μετανάστευση στά 
μεγάλα κέντρα τού Ελληνισμού καί ιδιαίτερα στήν Πόλη, στή Σμύρνη καί σέ 
πόλεις τού Πόντου, χωρίς αύτό ν’ άποτελεΐ ξέκομμα άπό τήν πατρική γή.

ΜΕΛΠΩ ΛΟΓΟΘΕΤΗ - ΜΕΡΛΙΕ

133. Βλ. προσαρτημένο χάρτη της Καππαδοκίας.

74

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

