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[ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΣΙΤΕΣ]

Στις πατριωτικές Καππαδοκικές συγκεντρώσεις έχει έπικρατήσει κάπως 
ή συνήθεια νά λαβαίνουν τον λόγο οί κ.κ. Πρόεδροι των Καππαδοκικών 
Σωματείων. Έγώ ευτυχώς ή δυστυχώς δέν έχω τέτοιο τιμητικό τίτλο, για
τί δέν εχω έδώ εγκατεστημένους πατριώτες για νά τούς ενσωματώσω.

Ή πατρίδα μου Άξό, χωριό τής ξακουσμένης 'Αγίας Μακρίνας, πάνω 
άπό 1.000 καί πλέον σπίτια, όταν κατέφυγεν έδώ στήν Ελλάδα δυστυχώς 
κατακερματίσθηκε χάρις στήν παραζάλη τής τότε Κυβερνήσεως καί τό 
κακό σύστημα, πού άκολουθήθηκε στήν ταχτοποίηση τού συρρέοντος 
τότε προσφυγικου κόσμου, κατακερματίσθηκε κυριολεκτικά σέ 25 καί 
πάνω διάφορους συνοικισμούς, σέ διάφορα μέρη τής Ελλάδος άπό τήν 
Κρήτη ώς τόν Έβρο. Φαντάζεσθε λοιπόν πόσο δύσκολο εργον θά ήτο γιά 
έναν πατριώτη, πού θάθελε διατρέχοντας άποστάσεις άπό τή μιά άκρη τής 
Ελλάδος, στήν άλλη, νά συσσωματώσει τούς χωριανούς του σέ κοινω
φελή Σωματεία. ΓΤ αυτό, παρακαλώ νά μοϋ έπιτρέψητε νά πώ δυό λόγια 
σάν άπλοΰς ιδιώτης σάν τέκνο Καππαδοκικής γής, πού έχει πολλά τά 
όμοια στήν γλώσσα καί τά ήθη μέ τήν πανηγυρίζουσα σήμερα Συνασό.

Φίλοι Συνασΐτες,
’Ανέκαθεν σάς θαύμαζα καί σάς ζήλευα γιά τήν φιλομουσία, τήν έργα- 

τικότητα, τήν απλότητα, τήν προσήνεια, τό έμπορικό πνεύμα, τή νοικο
κυροσύνη καί γενικά τόν προηγμένο πολιτισμό σας μέσα στις λοιπές μας 
Καππαδοκικές Κοινότητες. Καί σάν κάποτε ή μοίρα μ’ είχε ρίξει άπό τήν 
Κόνια έξόριστο στό χωριό μου κι άνασκουμπώθηκα γιά τήν άνάπλαση κι 
άναδιοργάνωση τών Κοινοτικών πραγμάτων τής καθυστερούσης πατρίδος 
μου, πρότυπο είχα πρώτιστα τήν Συνασό.

Μά ή ξέχωρη αύτή προς τήν Συνασό έκτίμησή μου ένισχύθηκε σημαν
τικά ύστερα άπό 30 καί πλέον χρόνια, τώρα τελευταία καί νά πώς.

Όλοι σας ξεύρετε καί δέν πρέπει νά ύπάρχει κανένας Καππαδόκης, πού 
νά μήν τό ξεύρει, πώς στήν ’Αθήνα, στήν όδό Σίνα παρά τό μέγαρο τής 
Γαλλικής ’Ακαδημίας, λειτουργεί μιά οργάνωση μελετών τού τέως Μι
κρασιατικού Ελληνισμού ύπό τόν τίτλο «Κέντρο Μικρασιατικών Σπου
δών» καί ύπό τήν διεύθυνση μιας έμπνευσμένης φυσιογνωμίας τής ξακου
σμένης στον κόσμο τών διανοουμένων Κυρίας Μέλπως Μερλιέ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ

Σκοπός μου έδώ δεν είναι να έξάρω τό συντελούμενο έκεΐ πολύμορφο 
πατριωτικό έργο, γιατί αυτό είναι άνώτερο των δυνάμεών μου' θέλει τα
λέντο λογοτεχνικό, πού δεν τόχω. Κάτι άλλο θέλω να πώ έδώ.

Έχω τήν τιμή καί έγώ νά είμαι άπό τριετίας -δίχως νά ξεύρω, πώς 
τόφερε ή τύχη- ένας άπλοϋς συνεργάτης τής Εθνικής αυτής όργανώσεως.

Τά μέλη τής Όργανώσεως, πενήντα περίπου σήμερα -άπό δυό, πού 
ήσαν άρχικά- έργάζονται κατά μέλη ή κατά όμάδες σέ ώρισμένους τομείς 
- λαογραφικά, διοικητικά, παροιμίες, γλωσσολογικά, ήθη έθιμα, φιρμάνια 
κτλ. τών τέως Ελληνικών Κοινοτήτων τής Καππαδοκίας.

Σάν άνακαλύψαμε πέρυσι, τό ταμείο ’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών περι
ουσιών, μαζύ μ’ άλλους συνεργάτες τόν καθηγητήν κ. Γ. Άσκητόπουλο 
καί τόν παλαίμαχο δάσκαλο κ. Χρ. Τουργούτη έλαχε καί σέ μένα κλήρος 
νά έξερευνήσω τούς εις αυτό διασωζομένους Κώδηκας τών Μικρασιατι
κών μάλλον Καππαδοκικών Κοινοτικών ’Αρχών καί νά δαχτυλογραφήσω 
διά τό Κέντρον κατ’ επιλογήν τό υλικό, πού θάβρισκα νά έχει ένδιαφέ- 
ρον, γιά τά θέματα τής ερευνάς του Κέντρου.

Έ! λοιπόν, φίλοι Συνασΐτες! τό άναφέρω δημοσία πρός τιμήν σας. Άπό 
τις 60 καί πλέον Καππαδοκικές Κοινότητες τής Καππαδοκίας μας, μόνο 
25 περίπου Κοινότητες φέρανε Κώδηκες καί μάλιστα όχι όλους· ή Άνα- 
κοϋ, φέρ’ είπεΐν, έφερε δύο, ή Άξό 5, 5-6 ή Νεάπολη, 3-4 τό Προκόπι, 
3-4 ή Νίγδη, 3-4 τά Τύανα κλπ. καί 25 ή Συνασό, μερικοί τών όποιων 
ογκωδέστατοι μέ 10-12 όκ. βάρος.

Μέσα στούς Κώδηκας αυτούς τής Κοινότητάς σας βρίσκω παντοΐο 
ύλικό, άλλο περισσότερο κι άλλο λιγώτερο ενδιαφέρον, πού σ’ αύτό άντι- 
καθρεφτίζεται όλη ή κοινοτική ζωή καί ή πρόοδο τής Συνάσου.

Όσο λοιπόν μελετώ τούς Κώδηκας αυτούς ό θαυμασμός καί ή έχτίμησή 
μου στή Συνασό γιγαντώνεται καί διοχετεύεται πρός τό Κέντρο, τό 
όποιον κάποια μέρα, πού πιστεύω νά μήν είναι πολύ μακριά, τό ύλικό 
αυτό θά τό άξιοποιήσει στή σειρά τών έκδόσεών του, σάν άποχτήσει τά 
χρειαζούμενα οικονομικά μέσα. Ή Κυρία Μερλιέ σκέπτεται μάλιστα σο
βαρά νά τυπώσει κι ένα ολόκληρο Κώδηκα, πού παρουσιάζει μεγαλείτερο 
ένδιαφέρον.

Άπ’ αύτά θά σάς άνάφερνα άρκετά ενδιαφέροντα σημεία, άν δέν φοβό
μουνα μήπως εξαντλήσω τήν ύπομονή σας. Τά παραλείπω καί άναφέρω 
μόνο ώρισμένα πιό σπουδαία καί μάλλον ένδιαφέροντα.

Στά 1841 (3ον έτος, πού ό Σουλτάν Μετζήτ πιεζόμενος άπό τούς Ευρω
παίους, έξέδωκε τό Τανζιμάτ, τή Μεταπολίτευση άς τήν πούμε) ό μακαρ. 
Σεραφείμ Ρίζος μαζή μέ τόν Χα" ’Αθανασίου συνιστοϋν γιά πρώτη φορά 
στήν ’Ανατολή, στή Συνασό τό άλληλοδιδαχτικό Σχολειό, πού άνοιξε τό 
δρόμο γιά τό Ελληνικό.
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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΣΙΤΕΣ

Ή Δημογεροντία σέ παλαιότερους Κώδηκες άναφέρεται μέ τον όρο Σύ
στημα πού δέν τό βρίσκω άλλου.

Στά 1862 για πρώτη φορά γίνεται χρήση τού όρου ’Επιθεωρητές Σχο
λείων άντί τού όρου Σχολική ’Εφορεία, πού κι αυτό δέν τό βλέπω σέ Κώ
δηκες άλλων Κοινοτήτων.

Επίσης στά 1862 καθιεροϋται για πρώτη φορά, καί θεσπίζεται ώς Κοι
νοτικός Νόμος ή ύποχρεωτική φοίτηση, πού εδώ στήν Ελεύθερη Ελλά
δα, μόλις τό 1926, έπί Παγκάλου, ώς ένθυμούμαι έθεσπίσθη καί μέ δυσκο
λία μέχρι σήμερα έφαρμόζεται στήν ύπαιθρο, άπό έλλειψη διδαχτηρίων, 
διδασκάλων καί προθυμίας γονέων, έξ οδ καί ό έξακολουθών σέ άρκετή 
μεγάλη δόση άναλφαβητισμός στον αιώνα τού ραδίου καί τής άτομικής 
ένέργειας.

Φτωχή, ταλαίπωρη Ελλάδα!
Θά μοΰ έπιτρέψετε νά σάς διαβάσω καί κανένα δύο ένδιαφέροντα Πρα- 

χτικά, άπ’ αύτά πού έχω δαχτυλογραφημένα, έτσι ώς μνημεία τής προόδου 
τής Συνασοΰ, πού άσφαλώς μερικοί νεώτεροι δέν θά τάχουν ύπ’ όψιν.

’Αγαπητή 'Ομήγυρη,
Πρόθεσή μου δέν είνε μονάχα είς τό νά συντελέσω νά φουσκώσουν τά 

στήθη σας άπό δικαιολογημένη περηφάνεια. Κοντά σ’ αύτά εύκαιριακά 
άπευθύνω ώρισμένες παρακλήσεις καί συστάσεις στούς ήγέτες τών Καπ- 
παδοκικών μας Σωματείων καί δι’ αύτών σ’ όλους τούς Καππαδόκες πα
τριώτες.

No 1. Όπως θεωρούμε τήν Παγκαππαδοκική Ηχώ ώς δική μας έφημε- 
ρίδα καί τήν ένισχύομεν, καθώς βέβαια πρέπει, ώς θεωρούμε έκαστος τήν 
’Αδελφότητα τής ιδιαιτέρας του πατρίδος, ώς δική του καί τήν ένισχύει, 
κατά τόν ί'διο τρόπο πρέπει όλοι άπό κοινού νά θεωροΰμεν ώς δικό μας τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καί νά τό ένισχύωμεν οικονομικά καί 
ήθικά.

Τά λέγω αύτά μέ κάποια συστολή μή τυχόν χαράκτη ρισθώ ώς έξασκών 
συστηματική προπαγάνδα ύπέρ τού Κέντρου, έπειδή σχετική μνεία έκαμα 
καί στήν τελετή τών Καλβαριωτών. Καί αυτό άκόμα τό άσύστατο, αν πε- 
ράση άπό τό μυαλό τυχόν κανενός όχι πατριωτικά σκεπτομένου, δέν θά 
μέ έμελλε, γιατί μάλλον τιμή θά μέ προσήπτε.

Πώς μπορεί τώρα, νά ένισχύωμε τό Κέντρο υπό τάς δύο μορφάς, πού 
άνάφερα.

α) Οικονομικά. Οί γλίσχροι πόροι του προέρχονται άπό χορήγηση τής 
Γαλλικής Κυβερνήσεως. Δίκαια όμως ή Γαλλική Κυβέρνηση παραπονιέ
ται, όταν λέγη: ’Εμείς, πού ειμεθα ξένοι δείχνομε κάποιο ένδιαφέρο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ

’Εσείς οί Έλληνες, οί πλούσιοι Μικρασιάτες, οί Καππαδόκες δέν πρέπει 
νά δείξετε άνάλογο τοόλάχιστον ένδιαφέρον γιά ύπόθεση, πού άμεσα σάς 
ένδιαφέρει;

Τα σωματεία μας μπορούν, νομίζω νά προμηθευθοϋν άπό 10-20 άντίτυπα 
για τά μέλη τους άπό τις εκδόσεις του, έκδόσεις Καππαδοκικοΰ ενδιαφέ
ροντος.

Έτσι καί στο πολύμορφο έργο τού Κέντρου θά ενημερωθούν καί ση
μαντική ύλική συμβολή θά προσφέρουν.

β) ’Ηθικά. Νά παρέχουν πρόθυμα οίανδήποτε πληροφορίαν εχουσαν 
σχέση μέ τά πεδία τής έρεύνης τού Κέντρου.

γ) Νά συντελέσωμε όλοι ’ς τό νά ξαπλώσωμε φαρδιά στά λαϊκά μας 
στρώματα τήν ιδέα νά παραδώσουν στό Κέντρο, ό,τι τυχόν, ό καθένας 
κρύβει στό σπίτι του γιά πολύτιμο τάχα κειμήλιο, κάθε τυχόν έγγραφο, 
κώδηκα, φιρμάνι, βιβλίο Μικρασιατικού ένδιαφέροντος καί τά τέτοια. 
Αυτά πόρρω άπέχουν άπό τού νά είναι οικογενειακά κειμήλια, γιατί ή 
ερχόμενη γενεά θά τά θεωρήση πακκαλόχαρτα καί θά τά πετάξη άν ώς 
τότε δέν θά τά καταφάγει, ό σκόρος, ή σκόνη καί τό ποντίκι, ένώ στά 
πεντακάθαρα συρτάρια καί ντουλάπια τού Κέντρου θ’ άποτελοΰν έθνικο- 
ιστορικά φυλαχτά. Τό Κέντρο μάλιστα εχει τήν εύχαρίστηση, νά τούς τά 
έπιστρέψει, άφοΰ τά φωτογραφήσει συνοδεύοντάς τα καί μέ μιά έπί πλέον 
φωτογραφία, ώς δώρον.

Καί κάτι άλλο: Όταν είχαμε άνθοΰσες τις Κοινότητές μας στήν Καπ
παδοκία, εδώ στήν ’Αθήνα λειτουργούσε ένας σύλλογος μέ τόνομα «Σύλ
λογος Μικρασιατών ή ’Ανατολή». Ήταν ένας σύλλογος όχι άπό τούς 
κοινούς. ’Έμοιαζε σάν ενα δεύτερο ύπουργειο Εξωτερικών. Κύριο έργο 
είχε νά μεταλαμπαδεύσει Ελληνικό Πολιτισμό στον υπόδουλο τότε Ελ
ληνισμό ρίχνοντας φωτεινές προβολές στις σκοτινές γωνιές του. Έπαιρνε 
διακρινομένους άριστούχους μαθητάς άπό καθυστερημένες Κοινότητες 
καί τούς σπούδαζεν εδώ στό Διδασκαλείο, μοναδικό τότε, στή Ριζάρειο 
καί στό Πανεπιστήμιο άκόμα καί τούς έξαπέστελνε, ώσάν ιεραποστόλους 
στις 4 γωνιές τού υπόδουλου Ελληνισμού, νησιά, Μακεδονία, Θράκη, μά 
ίδίως Μικρά ’Ασία.

’Αργότερα ίδρυσε καί δικό του ιδιοσυντήρητο 'Ιεροδιδασκαλείο άρχικά 
στή Σάμο κι άργότερα στήν Πάτμο, άπ’ όπου βγήκαν δεκάδες φανατισμέ
νοι δασκάλοι καί παπάδες φορείς Ελληνικής Παιδείας.

Έξέδιδε καί μηνιαίο περιοδικό τόν Ξενοφάνη. Οί παλαιότεροι καί μάλι
στα εκείνοι πού κάποτε πέρασαν άπ’ έδώ τά χρόνια έκεΐνα ξεύρουν άσφα- 
λώς τήν πλατιά κι ευεργετική δράση τού Συλλόγου αύτοΰ. Ένας άπ’ αυ
τούς, πού τόν γνώρισα άπό κοντά καί ήτο καί συνεργάτης είναι ό καθη
γητής κ. Γ. Άσκητόπουλος. Έγώ κι ό φίλος κ. I. Άκακιάδης εϊμασταν
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υπότροφοι τοϋ Συλλόγου αύτοϋ. ’Ισόβιος Πρόεδρος τοϋ Συλλόγου ήτο ό 
μικρός τό δέμας, άλλά μεγάλος τήν ψυχή αείμνηστος Μαργαρίτης Εύαγ- 
γελίδης άπό τήν Άρτάκη καθηγητής τής φιλοσοφίας είς τό Εθνικό Πα
νεπιστήμιο. Όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν τήν δράση τοϋ άνθρώπου αυ
τοϋ τοϋ Μεγάλου αύτοϋ Ευεργέτη τής ’Ανατολής άς φυλλομετρήσουν τίς 
σελίδες τοϋ Ξενοφάνους.

Ή ψυχή του άσφαλώς άπό τόν ούρανό παρακολουθεί τίς μυσταγωγίες 
αύτές των Μικρασιατικών συγκεντρώσεων καί άγάλλεται ώς έλυπούνταν, 
σάν έβλεπε τό ξερρίζωμα τοϋ 'Ελληνισμού καί τό κρέμνισμα τοϋ έργου, 
γιά τό όποιον είχεν άφιερώσει ολόκληρη τή ζωή του.

Προτείνω, προς άνάμνησίν του όρθιοι νά τηρήσωμεν ένός λεπτοϋ σι
ωπήν.

Προτείνω έπίσης γιά άπότιση ελάχιστου φόρου εύγνωμοσύνης τά συμ
βούλια των Καππαδοκικών Σωματείων ν’ άναρτήσουν στά Γραφεία τους 
κοντά στις φωτογραφίες τών δικών των Ιδιαιτέρων ευεργετών καί τήν ει
κόνα τοϋ κοινοϋ όλων καί μεγάλου αύτοϋ Ευεργέτου, άνεξάρτητα, αν ή 
ιδιαιτέρα Πατρίδα του δέν έτυχεν εύεργεσίαν τοϋ Συλλόγου.

’Εκείνοι, πού έργάσθηκαν κι εργάζονται γιά κοινωφελή έργα είναι δί
καιον νά τύχουν τιμές καί ζώντες, άλλά προ παντός μετά θάνατον, γιατί ή 
τιμή αυτή είναι κεντρί στις έπερχόμενες γενεές γιά νά μιμοΰνται τό παρά
δειγμά τους.

Κλείνω τήν κουβέντα μου άπαγγέλλοντας δύο στροφές τοϋ Ύμνου τοϋ 
Συλλόγου αύτοϋ.

Του ήλιου μητέρα, τής δόξης πατρίδα, 
τοϋ κόσμου κοιτίδα ’Ανατολή,
Μουσών κατοικία, Εστία θρησκείας,
Τοϋ Έρωτος χώρα, τό θειον σου χώμα, 
ακόμα καί τώρα, μυροβολεϊ, ’Ανατολή.

Εύχαριστώ τήν σεβαστή ομήγυρη γιά τήν προθυμία μέ τήν όποια μ’ 
ακούσε. Εύχαριστώ τό Δ.Σ. τών Συνασιτών, πού μάς έδωκε τήν ευκαιρία 
νά έντρυφήσωμε λίγες ώρες μεταφερόμενοι νοερά στά πατρογονικά έδά- 
φη. Ξέχωρα σφίγγω θερμά τό χέρι τοϋ ρέκτου Προέδρου καί φίλου κ. 
Τακκαδοπούλου.

(1950-1951) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΧΑΛΥΒΙΔΗΣ
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