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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ

Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ TOT 
ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ή Σαφράμπολη (σημερινή Safranbolu) είναι μια πόλη πού βρίσκεται στο 
βόρειο τμήμα τής Μικράς Ασίας στήν περιοχή πού από τήν αρχαιότητα ονομα
ζόταν Παφλαγονία καί άποτέλεσε, άργότερα, το βυζαντινό «Θέμα» τής Πα- 
φλαγονίας. Ή πόλη, μέχρι το 1922, είχε περίπου τέσσερις χιλιάδες "Ελληνες κα
τοίκους καί οκτώ χιλιάδες Τούρκους. Οί "Ελληνες κατοικούσαν σε χωριστό συ
νοικισμό τής πόλης, στό Kiranköy (Κιράνκιοϊ) καί είχαν μια εκκλησία άφιε- 
ρωμένη στον άγιο Στέφανο ή όποια σήμερα έχει μετατραπεΐ σέ μουσουλμανικό 
τέμενος μέ τήν ονομασία Ulu Carni (Ούλού τζαμί). Μέ τήν άνταλλαγή των 
πληθυσμών τό 1922-24 οί "Ελληνες πού έφυγαν άπό έκεϊ εγκαταστάθηκαν σέ 
διάφορες πόλεις τής Ελλάδας.

Όταν κάποιος ρωτούσε τούς πρόσφυγες άπό τή Σαφράμπολη ποια ήταν ή 
πατρίδα τους, ή άπάντηση πού έπαιρνε ήταν πάντα: «Είναι ή Σαφράμπολη, ή 
βυζαντινή Θεοδωρούπολη». Είναι όμως πράγματι αύτό τό παλαιότερο όνομα 
τής πόλης; Υπήρχε Θεοδωρούπολη στήν περιοχή τής Παφλαγονίας κατά τήν 
βυζαντινή εποχή;

Από τή βιβλιογραφική έρευνα προκύπτει ότι ή πόλη αύτή έχει άλλάξει πολ
λά ονόματα. Συγκεκριμένα, καθώς κυλούσαν οί αιώνες φαίνεται ότι έγιναν προ
σπάθειες να δοθούν διάφορα ονόματα στήν πόλη κυρίως άπό τούς Τούρκους κα- 
τακτητές της. Στήν άρχή, δηλαδή άμέσως μετά τήν κατάληψη τής πόλης, τής 
έδωσαν τό όνομα Zalifre, υστέρα Borghi, μετά Tarakli Borili, Zagfiran Borlu, 
κατόπιν Zafaranbolu ή Zafaranpoli καί τέλος Safranbolu / Σαφράμπολη, όπως 
ονομάζεται καί σήμερα καί όπως τήν άποκαλοΰσαν οί "Ελληνες πρόσφυγες.1

1. Βλ. Η. Yazicioglu, Safranbolu, Karabük 1982, σσ. 13-15, 33-38.
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Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ή ονομασία Tarakli Borili σημαίνει Παζάρι (Μπορ- 
λού) Χτενών (Ταράκ).2

Οί 'Έλληνες κάτοικοί της, όπως είδαμε, τήν άποκαλοϋσαν «Σαφράμπολη ή 
Βυζαντινή Θεοδωρούπολη». Το ονομα Σαφράμπολη, έλεγαν οί πρόσφυγες, διεκ- 
δικώντας τήν πατρότητα τοΰ σημερινού ονόματος τής πόλης, προέρχεται άπό 
τή σύνθεση δύο λέξεων: πρώτο συνθετικό είναι ή λέξη σχφραν (έτσι ονομάζε
ται το φυτό κρόκος, το όποιο καλλιεργούνταν στήν περιοχή, καί μέ τήν άποψη 
αύτή- συμφωνούν δλοι οί συγγραφείς- ή λέξη σαφράν σέ ορισμένα λεξικά άνα- 
φέρεται ώς ή γαλλική εκφορά για το φυτό κρόκος.3 4 5 Τον κρόκο οί Πέρσες καί 
οί Άραβες τον λένε Zafaran, ένώ ώς Safaranum τον άγόραζαν οί Βενετοί καί 
οί Γενοβέζοι άπό τούς Βυζαντινούς τον 12ο αιώνα).1 Το δεύτερο συνθετικό, έλε
γαν οί πρόσφυγες, είναι ή ελληνική λέξη πόλη. Για το δεύτερο συνθετικό τοΰ 
ονόματος άναφέρεται έπίσης ότι το bolu πρέπει νά προέρχεται άπό τήν περσική 
ρίζα Borg μέ τήν τουρκική κατάληξη -lu πού σημαίνει κάστρο/φρούριο, έπειδή 
ή πόλη έχει κάστρο.;> Ωστόσο αύτή ή εκδοχή δέν φαίνεται πολύ πιθανή έπειδή 
συγκρίνοντας τα ονόματα άλλων πόλεων πού διατήρησαν το ελληνικό τους δνο- 
μα μέσα στήν τουρκική τους παραφθορά παρατηρούμε δτι οί περισσότεροι οικι
σμοί πού είχαν στο όνομά τους τήν κατάληξη -πόλις έχουν τώρα τήν τουρκική 
κατάληξη -bolw για παράδειγμα Ίωνόπολις-lnebolu, Κλαυδιούπολις -Bolu, 
Καλλίπολις-Gelibolu, ένώ πόλεις πού είχαν κάστρα δέν άλλαξε ή ονομασία 
τους, δπως ή Κασταμονή-Kastamonu, Τραπεζοΰς-Trabzon κ.ά. Εξάλλου καί 
ό P. Wittek σημειώνει πώς ή κατάληξη -bolu τής Σαφράμπολης πιθανόν νά 
συνδέεται μέ το πόλις, δπως Bolu = Κλαυδιούπολις.6 Πιθανώς, λοιπόν, ή λέξη 
Σχφράμπολις προέρχεται άπό τή σύνθεση τών λέξεων safran / σαφράν καί πό
λις. ’Άλλωστε τή λέξη Borili τήν μεταφράζει ώς άγορά / παζάρι ό Περδικό- 
πουλος στίς πληροφορίες του, δπως είδαμε πιο πάνω.

Στο Μουσείο Μπενάκη στήν Αθήνα φυλάσσονται δύο σφραγίδες, πού έφε
ραν οί πρόσφυγες άπό τήν Μικρά Άσία κατά τήν άνταλλαγή τών πληθυσμών

2. Σχετικά μέ τις έρευνες για τή Σαφράμπολη, βλ. το πληροφοριακό υλικό που άπόκειται 
στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης (στο έξης ΑΠΠ), 
Φάκελος Σαφράμπολη Πφ I καί II, πληροφορητής Χρ. Κεκλίκογλου ή Περδικόπουλος.

3. Ν. Αργυριάδης, Λεξικόν της 'Ελληνικής Γλώσσης, ’Αθήνα 1835, τ. 2, σ. 266 
(λήμμα: κρόκος).

4. Μ. Κορόμηλα, Π ό ντος - ’Λ νατολία. Φωτογραφικό οδοιπορικό, ’Αθήνα: εκδόσεις Λ. 
Μπρατζιώτη, 1989, σ. 16.

5. Η. Yazicioglu, Safranbolu, σσ. 33, 34.
6. Βλ. Ρ. Wittek, «Von der Byzantinischen zur Türkischen Toponymie», Byzantion 

10 (1935), σ. 40, ΰποσ. 4.
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το 1922. Στη μία άπο αύτές (αναγράφεται: «ΣΦΡΑΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡ 
ΑΧΗ ΣΕΦΑ ΕΙΣ X ΘΕΟ Π 1805», δηλαδή: ΣΦΡΑ(Γ)ΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Τ(ΟΤ) 

ΠΡ(ΩΤΟΜΑΡΤΤΡΟΣ) Α(Ρ)ΧΙ(ΔΙΑΚΟΝΟΤ) Σ(Τ)ΕΦΑ(ΝΟΤ) ΕΙΣ Χ(ΩΡΑΝ) 
ΘΕΟ(ΔΩΡΟΥ)Π(ΟΛΙΝ) 1805. Δεξιά κα'ι άριστερά τής μορφής του άγιου άνα- 
γράφεται: «'Ο 'Ά(γιος) Σ(τέ)Φ(ανος) ΠΡ(ωτομάρτυς)». Ή δεύτερη σφραγίδα 
άπεικονίζει πάλι τον άγιο Στέφανο καί φέρει τήν επιγραφή: «ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΗΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ TOT ΑΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΤΗ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΟΛΕΙ 1805».7 Ή συγγραφέας που πρωτοδημοσίευσε τή σφραγί
δα σημειώνει, προφανώς λανθασμένα, οτι ή Θεοδωρούπολη είναι ή Κασταμονή 
τής Παφλαγονίας, ένώ πρόκειται για τή Σαφράμπολη, όπως τήν άποκαλοΰσαν 
οί Έλληνες κάτοικοί της.

Ή Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του «Πυρσού» στο λήμμα Σαφρά
μπολη τήν άναφέρει ώς τή βυζαντινή Θεοδωρούπολη.8

Ό Α. Γαβριηλίδης, φοιτητής ιατρικής άπο τήν Σαφράμπολη που σπούδαζε 
στην Αθήνα στα τέλη τού περασμένου αιώνα, γράφει στο περιοδικό Ξενοφάνης 
στα 1896: «Καλείται δέ Θεοδωρούπολις [ή Σαφράμπολη] άγνωστον άπο τίνος 
Θεοδώρου, διότι εί καί εύρίσκεται έπίγραμμά τι έπί τεμαχίου μαρμάρου, σωζο- 
μένου έ'τι έν τω ναω τού πρωτομάρτυρος άρχιδιακόνου Στεφάνου, ούδέν δμως 
έξ αυτού έξάγεται».9

Καί άλλοι συγγραφείς, δμως, άναφέρουν ώς βυζαντινό ονομα τής Σαφρά- 
μπολης το δνομα Θεοδωρούπολη. Άπο αύτούς ό Π. Παυλίδης φοιτητής καί 
αύτός τής ιατρικής στο πανεπιστήμιο τής Αθήνας, πού καταγόταν άπο τή Σα-

7. Βλ. Ε. Χατζηδάκη, «Χριστιανικές έπιγραφές Μικρας ’Ασίας καί Πόντου», Μι
κρασιατικά Χρονικά 8 (1959), σσ. 33-80.

8. Μεγάλη 'Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Πυρσός» Π. Δρανδάκη, τ. 12 (1933), σ. 519 
λήμμα: Θεοδωρούπολις (Γεωγρ.)' βλ. καί λήμμα Σαφράμπολις.

9. Α. Γαβριηλίδης, «Περί τής έπαρχίας Νεοκαισαρείας ιδία δε τής Θεοδωροπόλεως 
(Σαφρανπόλεως) καί του Παρθενίου», Ξενοφάνης 1 (1896), σσ. 132-133' καί συνεχίζει 
στο δημοσίευμά του ό συγγραφέας: «Το περιεχόμενον του επιγράμματος είναι τάδε:

Σωτήρ φανείς, Στέφανε, αλγεινών πόνων 
λαιοϋ γόνατος καί ποδός οίκτράς φίλης 
θειον ναόν δομούμαι κλεινή τή πόλει 
Θεοδώρου κράντορος παλαιφάτου 
δωρουμένη ληφΟέντα δώρον σόν πόδα 
αύτω μένειν σύσσημον άληστου μνείας 
ΒΣ. Εΰ8. ΦΙΕ Θαρ.
Εκ τούτων έξάγεται, 6τι ή πόλις αΰτη καί τότε εκαλείτο Θεοδωρούπολις εκ τοϋ ονό

ματος τοΰ έπαρχου (= διοικητοϋ) αυτής».
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φράμπολη, γράφει σέ άρθρο που δημοσίευσε στο περιοδικό Ξενοφάνης το 1906: 
«Ή άρχαία ονομασία τής πόλεως είνε Θεοδωρούπολις- λέγεται δτι έλαβε τήν 
ονομασίαν ταύτην έκ τίνος έπαρχου των Βυζαντινών χρόνων Θεοδώρου, περί οδ 
σώζεται καί έπίγραμμά τι έν τω ναω του ένταΰθα ναού του Πρωτομάρτυρος 
καί Αρχιδιακόνου Στεφάνου», παραθέτει δέ το επίγραμμα που έχουμε ήδη πα
ραθέσει.10 Ό Π. Κοντογιάννης στο άντίστοιχο κεφάλαιο του βιβλίου του γρά
φει: ((Ζαφράμπολις (Θεοδωρούπολις)».11 Ό W. Ramsey άναφέρει για τήν Σα- 
φράμπολη δτι πιθανόν ή σημερινή ονομασία τής πόλης να προέρχεται άπό τίς 
λέξεις «Θεοδωρίαν πόλιν», άναφέρει, δμως, δτι δεν είναι βέβαιος για τήν ονο
μασία αύτή καί τήν ταύτιση τής Σαφράμπολης μέ το δνομα Θεοδωρούπολη.12 13 14 15 
Γεννιέται έπομένως το έρώτημα ποιες άλλες πόλεις υπήρχαν στήν περιοχή πού 
έχουν ή είχαν το δνομα Θεοδωρούπολη ή παραπλήσιο γιά να δούμε μή τυχόν 
μπορεί να γίνει ταύτισή τους μέ τή Σαφράμπολη.

Άπό τήν ιστορία είναι γνωστό δτι ό Ιωάννης Τζιμισκής έκτισε ξανά τά τεί
χη καί τήν εκκλησία τού Αγίου Θεοδώρου στά Εύχάιτα, μετά άπό νίκη του ένα- 
ντίον των Ρώσων, έπειδή τήν άπέδωσε στή βοήθεια τού αγίου Θεοδώρου.1'1 Στο 
Βυζάντιο δίνονταν συχνά ονόματα σέ πόλεις άπό το δνομα τού προστάτη άγι
ου τους, δπως γράφει ό W. Ramsey, καί ό άγιος Θεόδωρος ό Στρατηλάτης 
είχε γεννηθεί καί ταφεί στά Εύχάιτα.1“ Άπό τό γεγονός αύτό, γράφει, αλλά καί 
άπό τήν ύπαρξη μιας επιγραφής πού υπήρχε στήν είσοδο τού ναού, τήν οποία 
δημοσίευσε ό G. Doublet, διατυπώθηκε άπό τον Μ. Duchesne ή υπόθεση δτι 
τά Εύχάιτα, πού είχαν μετονομασθεΐ σέ Θεοδωρούπολη τό 972, βρισκόταν στή 
θέση τής Σαφράμπολης.10 Τά Εύχάιτα δμως έχουν ταυτισθεΐ άπό άλλους συγ

10. Π. Παυλίδης, «Ή έπαρχία Νεοκαισαρείας», Ξενοφάνης 4 (1906), σ. 131.
11. Π. Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς 'Ασίας, ’Αθήνα 1921, σ. 98.
12. W. Μ. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, ’Άμστερνταμ 21962, σ. 

324: «The modem name, is perhaps, derived from Θεοδωρίαν πόλιν. It is a very 
common occurrence that the modem name of a city should follow that of the patron 
saint. Θ becomes Σ, as in Ayasuluk from Άγιο Θεολόγο: The dissyllables Θεό- and - 
ϊαν are regularly run together into one syllable in the common pronunciation of Greek: 
the only difficulty is the change of δ to f, but the modem pronunciation of δ solves 
much of the difficulty. The accusative form is the common one, e.g. in Baliamboli, 
Παλαιάν πόλι(ν)».

13. Σπ. Βρυώνης, «Μικρά ’Ασία», Ιστορία του Ελληνικού "Εθνους, Αθήνα: Εκδοτική 
Αθηνών, τ. IT (1979), σσ. 344-354.

14. Άγιος Νικόδημος ό Αγιορείτης, «Συναξαριστής των δώδεκα μηνών», 'Ορθόδοξος 
Κυφέλη 3 (Ίάν.-Φεβρ. 1982), σσ. 233-235.

15. Ramsay, 6.π., σ. 21, 52 καί G. Doublet, «Inscriptions de Paphlagonie», Bulletin 
de Correspondance Hellénique 30 (1889), σσ. 294-299.
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γραφείς μέ πόλη που βρίσκεται στο (ανατολικό τμήμα του βυζαντινού θέματος 
τής Παφλαγονίας, πολύ μακριά άπό την Σαφράμπολη, στή θέση τής σημερινής 
πόλης Avkat (χάρτης I)16.

Μια άλλη πόλη που είχε όνομασθεΐ Θεοδωριάς ή Θεοδωριατών πόλις στα 
χρόνια τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας ήταν ή Γέρμη ή Ιερά Γέρμη, ή οποία όμως 
ανήκε στή Γαλατία καί ταυτίσθηκε μέ το σημερινό Yürme.17

Αύτές είναι όλες οί πόλεις πού άναφέρονται στή βιβλιογραφία μέ το όνομα 
Θεοδωρούπολη ή παραπλήσιο καί πού βρίσκονταν στα βυζαντινά θέματα τής 
Μικράς Ασίας. Μέ άλλα λόγια δέν φαίνεται να έπιβεβαιώνεται βιβλιογραφικά 
ή άποψη ότι ή Σαφράμπολη ονομαζόταν Θεοδωρούπολη.

Γεννιούνται λοιπόν δύο ερωτήματα: α) έάν υπήρχε πράγματι πόλη στήν πε
ριοχή στούς βυζαντινούς χρόνους καί β) έάν υπήρχε πόλη, τότε ποιο ήταν το 
όνομά της;

Γιά το πρώτο ερώτημα ή άπάντηση είναι καταφατική μέ βάση τά ευρήμα
τα τής περιοχής πού υπάρχουν άκόμη καί σήμερα. Στή συνοικία Κιράνκιοϊ, οπού 
έ'μεναν, όπως άναφέραμε, οί 'Έλληνες τής Σαφράμπολης, βρέθηκαν επιτύμβια 
μάρμαρα μέ έπιγραφές των έλληνιστικών χρόνων, πράγμα πού έπιβεβαιώνεται 
καί άπό τίς προφορικές πληροφορίες των προσφύγων.18 'Ένα άπό αύτά σώζε
ται σήμερα, καλυμμένο μέ ξύλινη έπένδυση στον ναό τού Αγίου Στεφάνου, 
εντοιχισμένο στήν βάση κίονα του γυναικωνίτη, στο κεντρικό κλίτος.19

16. Ramsay, δ.π., σσ. 320-323, καί A. Bryer, D. Winfield, The Byzantine Monuments 
and Topography of the Pontos, Dumbarton Oaks Studies Twenty, Washington, D.C., 1985, 
τ. I, σσ. 8, 13, 169.

17. Ramsay, δ.π., σ. 322 καί E. Honigman, «Pour l’Atlas Byzantin. I. Germia», 
Byzantion 11 (1936), σσ. 541-553, βλ. καί L. Robert, Villes d’Asie Mineure, Παρίσι: Éd. 
De Boccard 1935, σσ. 154-201.

18. Βλ. οσα άναφέρονται έδώ στήν ύποσ. 2. Συμπληρωματικά βλ. καί τίς πληροφορίες 
του Χρ. Περδικόπουλου ό όποιος άναφέρει δτι το Κιράνκιοϊ είχε δύο νεκροταφεία. Το 
πρώτο ονομαζόταν νεκροταφείο των Άσωμάτων καί είχε έπισκεφτεΐ λίγο πρίν φύγει άπό 
τήν Σαφράμπολη το 1922. Αύτό, δπως άναφέρει, ήταν το παλιό, βυζαντινό νεκροταφείο 
τής πόλης καί βρισκόταν σέ άπόσταση 600 μ. άπό τό Γκιουμούς τζαμί (Gümü§ Carni). 
Έκεΐ, συνεχίζει, υπήρχαν τάφοι φτιαγμένοι άπό τό 700 μ.Χ. καί σέ πολλούς άπό αύτούς, 
πού ήταν τάφοι άπό τεχνίτες, πάνω στήν πλάκα τους ήταν σκαλισμένα τα εργαλεία τής 
δουλειάς τους. Αύτή ή περιγραφή πού δίνει ό Περδικόπουλος, θυμίζει τήν εμφάνιση μέ 
άνάγλυφα άγροτικά εργαλεία πού έχει τό μαρμάρινο άέτωμα άπό τάφο πού βρέθηκε τό 
1987 σέ έκσκαφή τούμπας καί σώζεται στήν πλατεία τής Σαφράμπολης πού άναφέρεται 
παρακάτω. Δυστυχώς ό τάφος μάλλον καταστράφηκε κατά τήν έκσκαφή χωρίς να μελε
τηθεί. Τό δεύτερο νεκροταφείο άναφέρει ό Περδικόπουλος ονομαζόταν Καπουλού Μεζαρ- 
λούκ πού σημαίνει Νεκροταφείο τής Πύλης.

19. Μέσα στο ναό τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη υπάρχει μια επιγραφή, τήν
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Γύρω άπό τή Σαφράμπολη υπάρχουν τρεις τεχνητοί λόφοι (τούμπες) πού, 
όπως άποδείχτηκε, αποτελούν ταφικά μνημεία. Κατά τήν εκσκαφή τού ένος 
άπο αυτά για τήν ανέγερση οικοδομής, το 1987, βρέθηκε ένας μεγάλος τάφος

οποία παρατήρησε ό Χρ. Κυριακόπουλος σέ ένα άπό τα ταξίδια του στή Σαφράμπολη, 
τή φωτογράφησε καί τήν περιγράφει στο βιβλίο του (Σαφράμπολη, Θεσσαλονίκη 1995, 
σσ. 62-63, 103). Είναι πράγματι αξιοπερίεργο το γεγονός δτι σε κανένα κείμενο που 
άφορά τή Σαφράμπολη δεν άναφέρεται αύτή ή έπιγραφή, άλλα οΰτε καί οι Σαφραμπολίτες 
που είχαν έρθει άπό εκεί τήν άνέφεραν. Ή έπιγραφή είναι άρκετά φθαρμένη τώρα καί 
ή άνάγνωσή της Οά ήταν προβληματική. Το κείμενο είναι χαραγμένο σέ μαρμάρινη 
πλάκα, έντοιχισμένη στή βάση τής δεξιάς κολόνας του κεντρικού κλίτους καί είναι 
επιτύμβιο των έλληνιστικών χρόνων. Τήν έπιγραφή είχε μελετήσει καί δημοσιεύσει 
πρώτος ö Ε. Legrand το 1897 (Ε. Legrand, «Inscription de Paphlagonie», Bulletin 
de Correspondance Hellénique 1 (1897), σσ. 92, 93). Στήν έπιγραφή συχνά το A συμπλέκεται 
μέ το Δ, ένώ στήν έκτη γραμμή στή λέξη ΑΡΕΤΗ υπάρχει γραμμένο δυο φορές το 
Τ πού ό μελετητής τό θεωρεί λάθος του λιθοξόου. Ή έπιγραφή είναι γραμμένη σέ διπλό 
έξάμετρο καί μονό πεντάμετρο, πού έπιβεβαιώνει, κατά τον Legrand, δτι πρόκειται για 
ταφή καί πρέπει να άναγνωσΟεϊ ώς έξης:

[Τόν βίον] ούκ έδάην, στυγερή δέ μέ μοΐρ’ άπένεικε 
[νήπι]ον εις Άίδην, φωτός άμερσαμένη'
[γαΐα δ]έ μ’ οίς κόλποις κατέχει κόλπων άπο μητρός 
[δεξ]αμέ[ν]η Γλυκέρη[ν] σώφρονος Άρριανής,
[ή μ’ έ]τεκ’ Έρμιανώ άγα[0]ώ πατρί' σήμα [δ]έ τούμόν 
[ού] λίθος ήν όρ[αάς], άλλ’ αρετή τοκέων 
[ών] ό μέν έν δήμοις άρχων πέλεν έκ βασιλήος 
[ί]ππικός, ή δ’ άρ’ έην άνθος άπ’ εύγενίης.

[Ό]στις δ’ αν νε[κρό]ν άλλον (ύ]πό χΟονί τήδε καλύ[ψη]
[ή μ]προσΟ’ ή ’ξόπισΟεν, δώσει Οωήν βασιλ[ήι]
[χρύ]σών τόνδ’ άριΟμόν δν τόδε γράμμα λέ[γει]

Φ
Σήμερα βέβαια ή έπιγραφή είναι περισσότερο φθαρμένη άπό τήν έποχή πού τή μελέ

τησε ό Ε. Legrand μέ αποτέλεσμα να μή φαίνονται πολλά άπό τά γράμματα των λέξεων 
ένώ, δπως είναι τοποθετημένη, καλύπτεται τό γράμμα Φ στήν τελευταία σειρά άλλά καί 
ολόκληρη ή έπιγραφή έχει καλυφθεί μέ ξύλινη επένδυση. Σημαντικό συμπέρασμα άπό τήν 
άνάγνωσή της είναι δτι ό πατέρας του νηπίου ήταν άρχων ιππικός στό δήμο δπου τόν είχε 
τοποθετήσει ό βασιλιάς, καί δτι ή μητέρα του καταγόταν άπό τό «άνθος» των εύγενών. 
Αύτά δείχνουν δτι υπήρχαν στήν πόλη κοινωνικές τάξεις υψηλής περιωπής άλλά καί 
στρατιωτική οργάνωση πού περιελάμβανε τάξη ιππέων. Νομίζω δτι αύτή ή έπιγραφή στό 
έπιτύμβιο, μαζί μέ τήν ύπαρξη τύμβων γύρω άπό τή Σαφράμπολη, οί όποιοι φαίνεται νά 
άνήκουν σέ έπιφανεΐς άξιωματούχους καί πιθανόν χρονολογούνται στήν έλληνιστική περίο
δο, δείχνουν δτι ή έλληνιστική πόλη πού υπήρχε στήν περιοχή ήταν σημαντική. Ή θέση 
τής Δάδυβρας στήν περιοχή τής Σαφράμπολης νομίζουμε δτι έπιβεβαιώνεται καί άπό 
αύτά τά ευρήματα.
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μέ άέτωμα των ελληνιστικών χρόνων. Στήν πρόσοψη του άετώματος, τού μό
νου ευρήματος πού διασώθηκε κα'ι έκτίθεται σέ πλατεία τής πόλης, υπάρχουν 
άνάγλυφα πού παριστάνουν άμπελο, γεωργικά εργαλεία, δοχεία διαφόρων ειδών, 
όπλα καί δύο περιστέρια. Υπάρχουν ακόμη ύπολείμματα άπό τείχος, πιθανόν 
τών βυζαντινών χρόνων, το όποιο περιβάλλει τμήμα τής πόλης, στήν περιοχή 
πού πιθανώς βρισκόταν ή άκρόπολη. Στήν περιοχή τής Σαφράμπολης, έξάλλου, 
οί κάτοικοι έβρισκαν νομίσματα τών πρώτων καί μέσων βυζαντινών χρόνων. 
Μάλιστα οί "Ελληνες κάτοικοι άγόραζαν άπό τούς Τούρκους δσα νομίσματα 
έβρισκαν εκείνοι καί τα κρατούσαν σαν ενθύμια, διασώζοντας άσυνείδητα τήν 
πολιτιστική τους κληρονομιά.

Όλα αύτά μαρτυρούν 0τι ύπήρχε πράγματι μια πόλη χτισμένη στήν περιοχή 
πού βρίσκεται τώρα ή Σαφράμπολη, ή οποία άπό τα ταφικά ευρήματα καί τίς 
έπιγραφές πού έχουν βρεθεί φαίνεται δτι άνάγεται τουλάχιστον στήν έλληνι- 
στική περίοδο καί πιθανότατα ή νέα πόλη πρέπει να είναι χτισμένη πάνω στήν 
παλιά.* 20 Ωστόσο, άπόσο γνωρίζουμε, δέν έχει γίνει καμιά συστηματική άνα- 
σκαφή στήν περιοχή.

Μιά άλλη μαρτυρία για τήν ύπαρξη πόλης στήν περιοχή άποτελεΐ ή προφο
ρική παράδοση για τήν άνέγερση τού ναού καί τήν έπιγραφή πού ύπήρχε στήν 
πρόσοψη τού ναού τού Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη, πού άναφέραμε πιο 
πάνω, καί άνάγεται στον 5ο μ.Χ αιώνα.

Τήν παράδοση καί τήν έπιγραφή αύτή νομίζουμε δτι χρειάζεται να τή με
λετήσουμε λεπτομερέστερα έπειδή άπό τή μελέτη της βγαίνουν συμπεράσμα
τα για τον πρώτο κτήτορα τού ναού της άλλα καί για τήν ταύτιση τής Σα
φράμπολης μέ παλαιότερη πόλη.

Ή παράδοση για τήν έπιγραφή καί το ναό τού Αγίου Στεφάνου, πού τήν 
γνωρίζουν δλοι δσοι κατάγονται άπό τή Σαφράμπολη, άναφέρει δτι ή αύτοκρά- 
τειρα Εύδοκία, γυναίκα τού Θεοδοσίου Β', πορευόμενη προς τά Ιεροσόλυμα στα

TÒ έπιτύμβιο προφανώς εντοιχίστηκε στή βάση τοϋ κίονα τοϋ ναοΰ κατά τήν 
άνέγερσή του στα 1863-1871. Οί "Ελληνες τής Σαφράμπολης πού δέν μιλοΰσαν έλληνικά 
ή γνώριζαν μόνο λίγα, ανεπαρκή, βέβαια, για να διαβάσουν αύτά πού έγραφαν τά 
ελληνιστικά επιτύμβια τά όποια εϋρισκαν στον τόπο τους, παρά τά χρόνια πού είχαν 
περάσει άπό τότε πού οί Τούρκοι είχαν κυριεύσει τήν πατρίδα τους, εξακολουθούσαν 
να έχουν ελληνική συνείδηση καί προσπαθούσαν να διαφυλάξουν τήν ιστορική τους μνήμη.

20. Προσωπική επαφή τοϋ ύπογράφοντος μέ τον Dr Κ. Belke πού συμμετέχει στήν 
συντακτική επιτροπή τής Komission für Die Tabula Imperii Byzantini τής Österreichische 
Akademie der Wissenschaften τής Βιέννης πού αναφέρει: «Im Gebiet von Safranbolu 
nurvereinzelt Reste aus rom. -byz. Zeit besonders im alten Griechenviertel Kirankoy auf 
einer Anhohe w. der turk. Stadt. W. von Kirankoy drei alte Tumuli».
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μάτησε στή Σαφράμπολη. Ήταν άρρωστη κα'ι πονοΰσε πολύ το πόδι της. Μαζί 
της είχε, για να την προστατεύει, ένα οστό (λείψανο) άπό το πόδι του αγίου 
Στεφάνου. Πριν μπει στήν πόλη παρέμεινε για ενα βράδυ σέ ενα κατάλυμα πού 
υπήρχε στο δρόμο. Στον ύπνο της είδε σέ όνειρο τον άγιο Στέφανο ό όποιος τής 
μίλησε κα'ι τής είπε ότι θά γίνει καλά αν πάει στήν πόλη πού είναι κοντά καί 
πλυθεί στο νερό μιάς πηγής πού υπήρχε έκει. Πράγματι, όταν ή βασίλισσα 
έφθασε στή Σαφράμπολη, πλύθηκε στήν πηγή τής πόλης πού τής υπέδειξε ό 
άγιος καί έγινε καλά. Τότε ή αύτοκράτειρα άπο εύγνωμοσύνη προς τον άγιο 
πού τή βοήθησε έδωσε έντολή να χτισθεΐ ένας ναός άφιερωμένος στον άγιο Στέ
φανο στον όποιο άφιέρωσε καί το λείψανο του αγίου πού είχε μαζί της καί το 
όποιο σώζεται σήμερα στο νέο ναό του αγίου στήν Αθήνα, μεταφερμένο άπό 
τούς πρόσφυγες το 1922.21

Δίπλα από τήν Ούρα του ναού τού Αγίου Στεφάνου ήταν έντοιχισμένη μαρ
μάρινη πλάκα μέ τήν έπιγραφή στήν όποια άναφερόταν το όνομα τής βασίλισ
σας Εύδοκίας, πού έχουμε ήδη περιγράψει. Ή έπιγραφή έκείνη έχει δημοσιευ- 
θεΐ πολλές φορές καί άνάμεσα στίς διάφορες δημοσιεύσεις υπάρχουν ορισμένες, 
μικρές διαφορές. Στο κείμενο πού δημοσίευσαν ό Α. Γαβριηλίδης καί ό Π. Παυ
λίδης στον τρίτο στίχο τής έπιγραφής αναγράφεται ή λέξη: «δομούμαι» καί στον 
τελευταίο στίχο ή έκφορά: «ΒΣ Εύδ. ΦΙΕ Θάρ».22

Αντίγραφο τής έπιγραφής διατηρείται σήμερα στο υπέρθυρο τού ναού τού 
Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη γραμμένο σέ μαύρο μάρμαρο, μέ διπλή γρα
φή, έλληνική καί καραμανλίδικη. Ό V. Schultze23 24 25 αναφέρει ότι τήν έπιγραφή 
τή δημοσίευσε ό G. Doublet. Ό W. Ramsey2* άναφερόμενος στήν έπιγραφή 
καί στήν ίδια δημοσίευση διατυπώνει τή διαφωνία του μέ τήν άποψη τού άββά 
Duchesne, ό όποιος υποστήριζε ότι στήν έπιγραφή φαίνεται πώς τό όνομα Θε- 
οδωρούπολη δόθηκε στή Σαφράμπολη -πού θεωρεί ότι είναι τα Εύχάιτα- άπό 
τόν άγιο Θεόδωρο, τον προστάτη τής πόλης.

Ή δημοσίευση, λοιπόν, τής έπιγραφής αυτής έγινε για πρώτη φορά άπό τόν 
G. Doublet τό 1889,2a ό όποιος σημειώνει ότι τήν έπιγραφή άπό τή Σαφρά-

21. Μαρτυρίες των Γ. καί Πρ. Άρτόπουλου, προσφύγων άπό τήν Σαφράμπολη 
(πατέρας καί θείος τοϋ ύπογράφοντος).

22. Βλ. Α. Γαβριηλίδης, «Περί τής επαρχίας Νεοκαισαρείας», ο.π., σ. 133’ Πβ. καί 
Π. Παυλίδης, «Ή επαρχία τής Νεοκαισαρείας», δ.π., σ. 131.

23. V. Schultze, Altchristliche Städte und Landschaften. II Kleinasien, Gütersloh 1922, σ. 
216.

24. W. Ramsey, ό'.π., σσ. 319-32Γ Βλ. καί V. Schultze, δ.π., σ. 216, ύποσ. 3.
25. G. Doublet, ο.π., σσ. 294-297.
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μπολη, -Zapharambolou την άποκαλεί στο πρωτότυπο, προσθέτοντας ότι 
είναι ή ’ίδια πόλη πού παλιά ονομαζόταν Εύχάιτα κα'ι τώρα Θεοδωρούπολη-, τοϋ 
την έστειλε γιά να τη μελετήσει σέ άντίγραφο ό διάκονος τής εκκλησίας τής 
Σαφράμπολης Ιερόθεος. Ό G. Doublet άναφέρει ήδη ότι το μάρμαρο όπου 
υπήρχε ή έπιγραφή έχει άπολεσθεΐ. Την έπιγραφή ό G. Doublet στη συνέχεια 
την έστειλε στον άββά Ducbesne για να την άναγνώσει. Ή έπιγραφή, όπως 
την δημοσιεύει ό συγγραφέας τοϋ άρθρου, είναι γραμμένη μέ κεφαλαία γράμ
ματα καί χωρίς χωρισμό των λέξεων καί παρουσιάζει διαφορά στον τρίτο στί
χο όπου άντί γιά τή λέξη «δομούμαι» αναγράφει τή λέξη «ΔΩΡΟΥΜΑΙ», καί 
στον τελευταίο στίχο όπου άντί τοϋ «θάρ» γράφει «ΘΑΡΓ». Ή λέξη «δομούμαι», 
νομίζουμε, ότι θά ταίριαζε πιό πολύ άπό τή λέξη «δωροΰμαι» για την ίδρυση 
ναού- άλλωστε ή λέξη «δομούμαι» βρίσκεται καί σέ όλες τίς άλλες δημοσιεύ
σεις τής έπιγραφής καί στο άντίγραφο πού υπάρχει ακόμη στο υπέρθυρο τοϋ 
ναοΰ τοϋ Αγίου Στεφάνου στη Σαφράμπολη.

Ή έπιγραφή είναι έπίσης δημοσιευμένη μέ βάση χειρόγραφη αντιγραφή της 
άπό τό μαρμάρινο πρωτότυπο, σέ τουρκικό βιβλίο τοϋ 1924.26 Σέ αύτήν τή δη
μοσίευση, στό τέλος τής έπιγραφής, δημοσιεύεται ((ΘΑΡ Η» πού σημαίνει: 
«Θαργηλιώνος Η», άντί τού ((ΘΑΡ» ή ΘΑΡΓ, πού αναφέρουν οί άλλοι συγγρα
φείς πού άναφέραμε πιό πάνω καί σημαίνει μόνο τόν μήνα δηλαδή: «ΘΑΡΓ(γη- 
λιών). Ή αντιγραφή τής έπιγραφής τό 1924 πρέπει να έγινε άπό τήν πρωτότυ
πη έπιγραφή σέ μάρμαρο, ή οποία άναφέρεται άπό διαφόρους συγγραφείς ότι είχε 
ήδη χαθεί στα τέλη του περασμένου αιώνα. Ή γραφή, όπως έχει άποδοθεΐ στό 
βιβλίο, άντανακλά πρωτότυπες έπιγραφές μέ κεφάλαιά γράμματα τής υστερο
βυζαντινής περιόδου, χωρίς βέβαια να είναι δυνατή λεπτομερέστερη χρονολόγη
σή της. Σέ άλλες σελίδες τοϋ ίδιου βιβλίου τοϋ Τούρκου συγγραφέα δημοσιεύ
εται τό σωζόμενο, τότε, τμήμα άπό μια άλλη έπιγραφή τής Παφλαγονίας, τήν 
οποία δημοσίευσε ολόκληρη ό G. Doublet.27 Αύτό μάς οδηγεί στό συμπέρασμα

26. Προσωπική επαφή με τον Η. Yazicioglu συγγραφέα τής υποσημείωσης 1. 
Φωτοτυπίες ορισμένων σελίδων μέ έλληνικές έπιγραφές άπό τούρκικο βιβλίο άγνώστου 
συγγραφέα μέ τον τίτλο, δπως τον απέδωσε στή γερμανική γλώσσα (τό πρωτότυπο 
βιβλίο ήταν γραμμένο στήν παλαιοτουρκική γραφή) Die antiquiarischen Kunstwerte von 
Kastamonu, μου άπέστειλε ό Η.Yazicioglu για να τίς μεταφράσω. Ή έπιγραφή τής 
εισόδου τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Στεφάνου τής Σαφράμπολης, περιλαμβανόταν ανάμεσα σέ 
άλλες έπιγραφές πού ήταν αντιγραμμένες μέ το χέρι τοϋ συγγραφέα, γιατί, δπως μοΰ 
έγραψε ό αποστολέας, «ή τέχνη της φωτογραφίας Sèv ήταν τότε ανεπτυγμένη)).

27. G. Doublet, 6.π., σ. 313. Το τμήμα τής έπιγραφής πού δημοσιεύει ό άγνωστος 
συγγραφέας τής ύποσημ. 26 άποτελεΐ τμήμα άπό έπιγραφή πού μελέτησε καί δημοσίευσε
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ότι οι άντιγραφές πού περιλαμβάνει στο βιβλίο του ό Τούρκος συγγραφέας έγι
ναν μέ σωστό τρόπο καί μάλιστα άπό τίς πρωτότυπες στο μάρμαρο. Ή μαρ
μάρινη πλάκα, λοιπόν, μέ τήν επιγραφή άπο το ναό τής Σαφράμπολης που φε
ρόταν ότι είχε χαθεί φαίνεται ότι φυλασσόταν κάπου, πιθανόν στο μουσείο τής 
Κασταμονής, άπο όπου άντιγράφηκε καί δημοσιεύτηκε το 1924.

Στον τελευταίο στίχο τής έπιγραφής τά γράμματα πού διακρίνονται φαίνε
ται ότι άποτελουν συντομογραφία. Τά «ΒΣ» είναι συντομογραφία τής λέξης Β 
[ΑΣ1ΛΙΣ] Σ [Α] καί τά «ΕΥΔ» τής λέξης ΕΥΔ [OKIΑ]. Τά γράμματα «ΦΙΕ')> 
έρμηνεύονται ώς το έτος 515 μ.Χ. καί τά «ΘΑΡΉ» άντιστοιχοΰν στο μήνα ΘΑΡ 
[ΓΗΛΙΩΝ] καί τήν ήμέρα: όγδοη. Ό μήνας Θαργηλιών ήταν μήνας του αρχαίου 
άθηναϊκοΰ ήμερολογίου πού χρησιμοποιούνταν καί στή Μίλητο καί άντιστοιχεΐ 
στήν περίοδο άπο 15 Μαίου μέχρι 15 Ιουνίου τού σημερινού ήμερολογίου.28

Το συμπέρασμα λοιπόν άπο τον τελευταίο στίχο τής έπιγραφής είναι ότι 
τον ναό έκτισε ή βασίλισσα Ευδοκία στις 23 (15 + 8) Μαΐου τού 515 μ.Χ. 
"Ομως βασίλισσα μέ το όνομα Εύδοκία δέν υπήρχε στο Βυζάντιο το 515 μ.Χ. 
καί έτσι προκύπτει το ερώτημα για ποια Εύδοκία πρόκειται.

'Ορισμένοι συγγραφείς θεωρούν βέβαιο οτι ό ναός καί ή επιγραφή κατα
σκευάστηκαν άπο τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία τήν ΆΟηναίδα.29

Άπο το περιεχόμενο τής έπιγραφής μάς δίνεται ή ένδειξη ότι αύτή γράφτη
κε τουλάχιστον μετά τον 4ο αιώνα μ.Χ. καί άναφέρει γεγονότα πού έχουν σχέ
ση μέ τή βασίλισσα Εύδοκία τήνΆθηναίδα. Βέβαια ή χρονολογία άπο Χριστού 
γεννήσεως σημαίνει ότι ή επιγραφή χαράχθηκε έκ των υστέρων ή ότι ή χρονο- * 010

ό G. Doublet, δ.π., σ. 313). Στό τουρκικό βιβλίο αναγράφεται:
ΟνΝΙΟΛΥΜΓΙΙΟΔ 
Δ ΟΙΟΚΣΙΓΝΙΙΥΩΝΔΟ 
ΡΑΨΑΜΕΝΣΤΗΛΗΣΟΝΙ
Στή δημοσίευσή του ό G. Doublet αναφέρει: «VL- Pays Dont Les Noms Anciens 

Sont Inconnus. 21 -Ak-tasch-schehr.-Colonne près du djami.-C.E».
010 ΚΑΣΙΓΝΗΤΟΙΟ ΔΕΔΟΥΠΟΤΟΣ ΑΝΑΝΧΟΘΙ ΚΕΝΣΑΙ 
OYNOM ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ0ΙΡΙ1Σ ΥΠΟ ΑΥΔΙ1ΣΑΣΗΣ 
[ΟΥΝΟΜ ΟΑΥΜΠΙΟΔ] ΩΡΟΣ ΕΓΩ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΟΣ ΑΝΦΩ 
[ΔΟΙΟ ΚΑΣΙΓΝΙΠΏΝ ΔΟ] ΙΟΙ ETI ΑΧΝΥΜΕΝΟΙ ΚΗΡ
[ΓΡΑΤΑΜΕΝ ΣΤΗΛΗΣΙΝ IN] ΑΡΙΦΡΑΔΕΣ ΗΡΙΟΝ ΕΙΗ». Φαίνεται δτι στό 

χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε άπό τις δύο δημοσιεύσεις ή στήλη εσπασε καί τμήμα 
της μεταφέρΟηκε άπό το Akta§ στήν Κασταμονή.

28. E. J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, Λονδίνο 1968, σ. 20, 165' Πβ. 
καί Ε. S. Alan, Greek and Roman Chronology, Μόναχο 1972, σ. 57, 187.

29. Α. Γαβριηλίδης, δ.π., σ. 133' βλ. ακόμη Π. Παυλίδης, δ.π., σ. 133 καί G. 
Doublet, δ.π., σ. 215.
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λογία προστέθηκε αργότερα.
Άπό τον βίο τής αύτοκράτειρας Ευδοκίας μαθαίνουμε ότι αύτή έκανε ένα 

ταξίδι, στους Αγίους Τόπους το 439 καί ενα δεύτερο το 443. Κατά τή διάρκεια 
τής παραμονής της στήν Ιερουσαλήμ, στο πρώτο της ταξίδι, ή Εύδοκία βοή
θησε την αγία Μελανία νά κτίσει ένα ναό καί στο διάστημα έκεΐνο άπό ατύ
χημα έπαθε εξάρθρωση στο πόδι της. Ή άγια Μελανία βοήθησε στήν ίαση του 
τραύματος του ποδιού τής Ευδοκίας γεγονός πού ή βασίλισσα το άπέδωσε σέ 
θαυματουργική παρέμβαση τού αγίου Στεφάνου.30

Φαίνεται λοιπόν ότι πράγματι παράδοση καί επιγραφή άναφέρονται σέ ένα 
στοιχείο πού δεν έχει καταγραφεΐ ώς ιστορικό γεγονός, ότι δηλαδή ή Εύδοκία 
σε κάποιο άπό τα δύο ταξίδια της στήν Ιερουσαλήμ πέρασε άπό τήν περιοχή 
τής σημερινής Σαφράμπολης καί άνοικοδόμησε ένα ναό, το ναό τού Αγίου Στε
φάνου, όπως άλλωστε άναφέρει καί ή έπιγραφή. Γνωρίζουμε, έξάλλου, ότι ή 
αύτοκράτειρα Εύδοκία διέθετε θύραθεν παιδεία καί έτσι δικαιολογείται ή ανα
γραφή τού μήνα Θαργηλιώνος, πού πρόδιδε άτομο με άνάλογη μόρφωση. Άλλω
στε καί ό Doublet σημειώνει ότι ή άναφορά στήν έπιγραφή τού ναού στή Σα- 
φράμπολη στή θεραπεία των πόνων τού άριστεροΰ ποδιού τής Ευδοκίας δείχνει 
τή συμβολή τού αγίου καί ότι το άτύχημα τής βασίλισσας πρέπει χρονικά νά 
ήταν κοντά στήν άναγραφή επειδή άποδίδεται μέ έμφαντικό τρόπο.31 Ή άνα
φορά, λοιπόν, αύτοΰ τού γεγονότος στήν έπιγραφή, πού δεν είναι γνωστό άπό 
άλλες ιστορικές πηγές, φανερώνει ότι τήν έκκλησία έχτισε ή Εύδοκία ή Άθη- 
ναΐς, σύζυγος τού Θεοδοσίου Β', άφοΰ καμιά άλλη αύτοκράτειρα μέ το όνομα 
Εύδοκία δέν άναφέρεται ότι έπασχε άπό το άριστερό της πόδι. ’Επίσης δείχνει 
ότι ό ναός κατασκευάστηκε τουλάχιστον μετά το 439 μ.Χ. χρονολογία κατά 
τήν οποία ή Εύδοκία έπαθε το άτύχημα. Σέ αύτή τήν περίπτωση όμως παρα
μένει το έρώτημα για τή χρονολογία πού φέρει ή έπιγραφή (ΦΙΕ = 515) άφοΰ 
γνωρίζουμε ότι ή αύτοκράτειρα πέθανε το 460 μ.Χ.

Μέ βάση τά κείμενα πού άναφέραμε μπορούμε νά κάνουμε δυο υποθέσεις οί 
όποιες δέ φαίνεται νά έπηρεάζουν σημαντικά το τελικό συμπέρασμα.

Σύμφωνα μέ τήν πρώτη υπόθεση είναι δυνατόν νά έγινε κάποιο λάθος κατά 
τήν άντιγραφή τής έπιγραφής, έπειδή ίσως νά άντιγράφηκε όταν ή πόλη κατε- 
λήφθη άπό τούς Τούρκους. Τότε, πρέπει, οί "Ελληνες κάτοικοί της νά μετακι-

30. Για τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία τήν ΆΟηναΐδα βλ. V. Gregorovius, ΆΟηναις, 
ιστορικόν διήγημα, μετάφραση Σπ. Λάμπρου, ’Αθήνα 1882, σσ. 38-77, 112-181, 244-
245.

31. G. Doublet, δ.π., σσ. 295, 296.
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νήθηκαν προς τήν περιοχή δπου βρισκόταν έως το 1922 ή ελληνική συνοικία 
τής πόλης, ένώ στήν παλιά πόλη εγκαταστάθηκαν οΐ Τούρκοι.

Πιθανόν λοιπόν οί "Ελληνες θέλοντας να διατηρήσουν τήν παράδοση άντέ- 
γραψαν τήν έπιγραφή που υπήρχε στον παλιό, τον πρώτο ναό του Αγίου Στε
φάνου, ε’ίτε γιατ'ι δέν δόθηκε άδεια άπό τους κατακτητές να άποτοιχίσουν τήν 
πρωτότυπη έπιγραφή καί να τή μεταφέρουν, είπε γιατί είχε ήδη καταστραφεϊ 
το πρωτότυπο άπο τους Σελτζούκους.Έτσι, άντιγράφοντας τήν έπιγραφή, είναι 
δυνατόν να έγιναν λάθη που δημιούργησε ή άγνοια του άντιγραφέα ή ή απώ
λεια τής μνήμης άπο τήν πάροδο του χρόνου.

Αύτή ή υπόθεση στηρίζεται στήν παράδοση δτι στήν περιοχή του κέντρου 
τής Σαφράμπολης, δπου παλιά ό συνοικισμός των Τούρκων καί ή αγορά τής 
πόλης, υπάρχουν σήμερα τρία τεμένη τά όποια υπήρξαν πρώτα χριστιανικές 
εκκλησίες, που μετατράπηκαν σέ μουσουλμανικά τεμένη μετά τήν κατάληψη 
τής πόλης από τούς Τούρκους. Τό ένα είναι το Τάς-μιναρέ τζαμί (Ta? - Minare 
Carni) πού σημαίνει τζαμί μέ πέτρινο μιναρέ, τό άλλο τό Έσκί τζαμί (Eski 
Carni) πού σημαίνει Παλιό τζαμί (τόΈσκί τζαμί λέγεται δτι μετατράπηκε σε 
μουσουλμανικό τέμενος τό 1332 άπό τόν Gazi Süleyman Paça, γιό του 
Orhan)3"· τό τρίτο είναι τό Γκιουμούς τζαμί (Gümüç Carni) ονομασία πού ση
μαίνει, Ασημένιο τζαμί.32 33

Ή δεύτερη υπόθεση είναι πώς όταν ή βασίλισσα Ευδοκία άποφάσισε νά κα
τασκευάσει τήν έκκλησία έδωσε έντολή νά γίνουν τά σχέδια καί χρηματοδότη
σε τό χτίσιμό της. Επίσης άφησε παραγγελία νά τοποθετηθεί μέρος άπό τά 
λείψανα τού άγιου Στεφάνου στό ναό τού οποίου αποφάσισε τήν ίδρυση. Ή 
έκκλησία δμως, γιά άγνωστους σέ μάς λόγους, άποπερατώθηκε τό 515 μ.Χ. 
οπότε καί χαράχθηκε καί ή έπιγραφή.

Αύτή ή υπόθεση στηρίζεται στό γεγονός ότι γιά τή μεταφορά τών λειψά
νων του άγιου Στεφάνου υπάρχουν δύο παραδόσεις. Ή πρώτη άναφέρει δτι ή 
μεταφορά τών λειψάνων τού άγιου άπό τήν Ιερουσαλήμ έγινε άπό τήν Ίουλιανή 
κατά τούς χρόνους τής βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ωστόσο αύτή ή

32. Προσωπική έπαφή τοϋ ύπογράφοντος μέ τον Η. Yazicioglu καί με τον X. 
Κυριακόπουλο, πρόσφυγα άπό τή Σαφράμπολη.

33. Βλ. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Φάκελος Σαφράμπολη, Πφ II, Πλη- 
ροφορητής Χρ. Περδικόπουλος πού δίνει τήν πληροφορία 8τι τό 1914 είχαν έρθει στή 
Σαφράμπολη δύο τάγματα τοϋ τουρκικού στρατού. ’Ανάμεσα στους στρατιώτες υπήρχαν 
καί "Ελληνες. Το ένα τάγμα στρατοπέδευσε στό Γκιουμούς τζαμί. Οί "Ελληνες 
στρατιώτες είπαν δτι μέσα στο τζαμί υπήρχε μια έλλψικη έπιγραφή καί δτι θυμόταν άπό 
τήν έπιγραφή μόνο τή λέξη «στρατηλάτης».
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παράδοση περιέχει ένα λάθος: δ Μητροφάνης που άναφέρεται ώς πατριάρχης 
κατά τον χρόνο τής μεταφοράς των λειψάνων, δέν ήταν πατριάρχης Κωνστα
ντινουπόλεως την εποχή εκείνη άλλα κατά το διάστημα το 306-314.3ι Υπάρ
χει λοιπόν μια χρονολογική άνακολουθία σέ αυτή την παράδοση πού την κάνει 
άναξιόπιστη.

Ή δεύτερη παράδοση αναφέρει δτι ή μεταφορά των λειψάνων του Αγίου Στε
φάνου δέν έγινε άπδ την Ίουλιανή, σύζυγο του Αλεξάνδρου, άλλα άπδ την Ίου- 
λιανή Άνίκια ή όποια ήταν κόρη του Άνικίου Όλυβρίου (Anicius Olybrius) 
αύτοκράτορα τής Ρώμης, καί ή όποια είχε περιουσία τέτοια πού μπορούσε να 
συναγωνίζεται τούς αύτοκράτορες.30 Αύτή ή Ίουλιανή Άνίκια ήταν άνιψιά, άπό 
τό γένος τής μητέρας της, τού Ούαλεντινιανοΰ τού Γ' και τής Λυκινίας Εύδο- 
ξίας έγγονής τού Θεοδοσίου Β'καί τής Εύδοκίας τήςΆθηνάίδος. Ώς συγγενής 
έξ αίματος τής Εύδοκίας πιθανώς ήταν αύτή πού μετέφερε τά οστά τού αγίου 
Στεφάνου στήν Κωνσταντινούπολη καί έχτισε τήν έκκλησία πού ήταν άφιερω- 
μένη στον άγιο στα Κωνσταντινιανά.34 35 36 Έζησε στήν Βασιλεύουσα στα χρόνια 
τού αύτοκράτορα Αναστασίου, δηλαδή μεταξύ 491-518.'Ηταν λοιπόν ή Ίουλιανή 
Άνίκια πού αποπεράτωσε τό ναό τού Αγίου Στεφάνου στή σημερινή Σαφρά- 
μπολη, έκτελώντας έντολή τής Εύδοκίας, καθώς είχαν καί οί δύο σχέση μέ τά 
λείψανα τού αγίου Στεφάνου; Απάντηση στο ερώτημα αύτό δέν υπάρχει- δίνε
ται δμως έτσι μια έξήγηση στή χρονολογία πού υπήρχε στή μαρμάρινη επι
γραφή τού ναού τής Σαφράμπολης.’Άλωστε είναι γνωστή ή μεγάλη οικοδομική 
δραστηριότητα πού ανέπτυξε ή Άνίκια πού έχτισε πολλούς ναούς.37

Ή επιγραφή λοιπόν στή Σαφράμπολη άναφέρεται στο γεγονός τής ανέγερ
σης τού ναού άπό τήν Εύδοκία τήν Άθηνάίδα καί τό πρόβλημα πού αύτή είχε

34. 7ο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ή Μεγάλη τοΰ Χρίστου Έκκλησία, ’Αθήνα 1989, 
σ. 340 (δπου κατάλογος πατριάρχων).

35. R. Browning, «Ό αιώνας του ’Ιουστινιανού», 'Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού Έθνους, τ. 
71, ’Αθήνα, Εκδοτική ’Αθηνών 1979, σσ. 150-221.

36. Οι πατέρες που άναφέρουν τά γεγονότα στήν Πατρολογία πιθανώς δεν συγκράτη
σαν τήν ήμερομηνία, άναφέρει ό R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, 
τ. Ill, Μέρος A', Paris Centre Nationale de la Recherche Scientifique, 1953, σσ. 487- 
494.

37. Θ. Διαμαντόπουλος, ’Ιατρικά Βυζαντινά χειρόγραφα, ’Αθήνα, Δόμος 1995, σ. 94, 
δπου άναφέρεται: «Στό επίγραμμα της Παλατινής ’Ανθολογίας πού άναφέραμε ήδη, καί 
στους στίχους 34-41, επαινείται ό ζήλος τής Ανικίας μέ τον όποιον έκτισε πολλούς ναούς 
προς τιμήν διαφόρων Αγίων. Ή έκκλησία τής Θεοτόκου στα Όνωράτα, ή έκκλησία τής 
Αγίας Εύφυμίας «έν τοΐς Όλυβρίοις», ό 'Άγιος Στέφανος στα Θεοδοσιανά καί ό Άγιος 
Πολύευκτος, ήταν μερικές μόνον άπό αύτές».
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στο πόδι της. Κατά συνέπεια υπήρχε μια πόλη στην περιοχή τής Σαφράμπο- 
λης ήδη άπό τούς έλληνιστικούς χρόνους.

Ποια ήταν δμως αύτή ή άγνωστη πόλη;
'Υπάρχει μια βυζαντινή πόλη πού δεν έχει μέχρι τώρα ταυτιστεί μέ καμιά 

σημερινή πόλη τής Παφλαγονίας. Πρόκειται για τήν πόλη Δάδυβρα. Για τή 
σχέση τής Δάδυβρας μέ τή Σαφράμπολη γίνεται μνεία μόνο στο βιβλίο του Η. 
Yazicioglu ό όποιος δεν έπιχείρησε να ταυτίσει τήν Δάδυβρα μέ τή Σαφρά
μπολη. Παραθέτει μόνο ένα άπόσπασμα άπό βιβλίο άλλου τούρκου συγγραφέα 
ό όποιος δανείστηκε τό κείμενο άπό τό χρονικό του Νικήτα Χωνιάτη.38Ό τε
λευταίος άναφέρεται έπίσης σέ προφορική παράδοση, χωρίς να συσχετίζει τό 
κείμενό του μέ άλλα στοιχεία.39

Αύτή ή πόλη άναφέρεται σέ διάφορα κείμενα, άλλοτε σέ ούδέτερο γένος «τα 
Δάδυβρα», άλλοτε μέ τή γραφή «τα Δάδιβρα» καί άλλοτε σέ θηλυκό γένος «ή 
Δάδυβρα». Άλλα στα κείμενα αύτά δέν δίνονται άκριβεΐς πληροφορίες γιά τήν 
γεωγραφική θέση της. ’Έτσι γιά παράδειγμα, ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννη
τος στο έργο του ((Περί Θεμάτων» γράφει : ((Έχει δέ πόλεις έπισήμους ή Πα- 
φλαγονία τοσαύτας. πρώτην μέν μητρόπολιν Γάγγραν, δευτέραν δέΆμαστραν, 
τρίτην Σώραν, τετάρτην Δάδυβραν, πέμπτην Ίωνόπολιν, έκτην Πομπηιούπο- 
λιν»,40 41 άναφέροντας τα Δάδυβρα ως τήν τέταρτη στή σειρά έπίσημη πόλη τής 
Παφλαγονίας τήν όποια τοποθετεί στο κείμενό του μαζί μέ τήν Άμαστρη και 
τά Σώρα.

Αύτός πού άναφέρεται έκτεταμένα στά Δάδυβρα είναι ό βυζαντινός χρονο
γράφος Νικήτας Χωνιάτης'11 ό όποιος περιγράφει μέ λεπτομέρειες τήν κατάλη

38. Η. Yazicioglu, 8.π., σ. 13, ΰποσ. Il· Osman Turan, Selçuklar Zamamnda 
Tiirkiye, Istanbul 1971, σ. 219.

39. ’Απόψεις που εκφράζουν οί Η. Yazicioglu καί X. Κυριακόπουλος σέ προσωπική 
επαφή. Ό Χρ. Περδικόπουλος άναφέρει τον Χωνιάτη χωρίς δμως να κάνει συσχέτιση μέ 
τήν Δάδυβρα καί δέν δίνει περισσότερες πληροφορίες.

40. Constantino Porfyrogenito, De Thematibus, <Studi e Testi>, Città Del Vaticano 
1952, Thema VII.

41. Historic!, C.F.H.B, Series Berolinensis MCMLXXV [1975] τ. ΧΓ1 Bekk 624/5/6 
76-95, 1-25, σσ. 474-479. Tò δνομα τοϋ Χωνιάτη ήταν Νικήτας Άκομινάτος, επειδή, 
δμως, καταγόταν άπό τήν πόλη Χώναι τής Φρυγίας πήρε το επώνυμο Χωνιάτης· έζησε 
στήν αύτοκρατορική αύλή του Βυζαντίου καί έγραψε χρονογραφία γιά τα χρόνια 1180 
μέχρι 1206. Ό Χωνιάτης γράφει λοιπόν: ν,’Άρας γάρ μεΟ’ άπάσης ό Πέρσης αύτοϋ της 
8υνάμεως καί περί ταυτηνί την πάλιν βαλών στρατόπε8ον έπέμενε πολιορκών. τριβομένου 
8έ τοϋ καιρού καί μη αν άλλως λΰσαι τήν πολιορκίαν τοϋ βαρβάρου 8ιομνημένου, εί μη 
παραστήσαιτο AxSißpav, εις μήνας μεν ή πολιόρκησις παρετάΟη τέσσαρας, επικουρία 8’ 
ήν ού8αμοϋ τοΐς Δα8ιβρηνοϊς επεισιοϋσα εκ των εκτός· 6 τε γάρ βασιλεύς εί καί
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ψη των Δαδύβρων άπο τούς Σελτζούκους μνημονεύοντας τήν πόλη μέ το ονομα 
ή Δάδυβρα.

Ό Χωνιάτης συγκεκριμένα γράφει δτι οί 'Έλληνες των Δαδύβρων πολιορ- 
κήθηκαν έπΐ τέσσερις μήνες άπο τούς Τούρκους καί δταν κατάλαβαν δτι βοή
θεια δεν έρχόταν άπο πουθενά καί δτι οί συνθήκες έπιδεινώνονταν, συμφώνη
σαν με τούς πολιορκητές να παραδώσουν τήν πόλη τους καί να φύγουν άπο 
αύτήν. 'Ορισμένοι, δμως, έπειδή ή αγάπη τους για τήν πόλη ήταν μεγάλη, δέ
χτηκαν να ύποστουν τον ζυγό τής δουλείας καί έγκαταστάθηκαν κοντά της 
«πηξάμενοι μόσυνα», δηλαδή χτίζοντας ξύλινες κατοικίες. Σύμφωνα δμως με 
τον χρονογράφο έγκαταστάθηκαν σέ χώρο γειτονικό, διαφορετικό άπο τή θέση 
τής παλιάς πόλης δπου κατοίκησαν στο έξής οί Σελτζοϋκοι.

'Υπάρχουν συγγραφείς πού ταυτίζουν γεωγραφικά τα Δάδυβρα μέ σημερινές 
πόλεις τής Μικράς Ασίας. Αναφέρουν, βέβαια, δτι ανήκουν στήν Παφλαγονία, 
άλλα τά ταυτίζουν μέ θέσεις πού άπέχουν πάρα πολύ μεταξύ τους. ’Έτσι, άλλοι

πέμπων ένήγεν αυτούς άντέχειν γενναίως καί συμμαχήσειν κατεπηγγέλλετο, εμελλεν αεί 
πως και άνε8ύετο, καί οί πρόσοροι Παφλαγόνες άγχοϋ που προσιέναι και επαμϋναι 
ού8αμως άπεθάρρησαν. άτάρ οί πολιορκούμενοι προς πάσαν άπεγνώκεισαν αρωγήν καί 
8ήλοι ήσαν λιμω πιεζόμενοι καί ταΐς πετροβόλοις μηχαναΐς άνήκεστα πάσχοντες· τούς 
γάρ λίθους εκ των έξωθεν γηλόφων κατά το μέσον άφιεϊσαι της πόλεως τάς οικίας 
κατήρειπον τίτανά τε 8ιακοντίζουσαι καί παν έτερον άνθρώποις έπίβουλον άκροβολίζουσαι 
τα 8οχεΐα των ύ8άτων ήφάνιζον καί τα ποτά ήχρείουν έστώτα δντα καί μή πλανώμενα.

Μετ’ ού πολύν 8έ τινα χρόνον βασιλικής επικουρίας άφιγμένης καί κατά τον Βάβαν το 
δρος αύλισαμένης, ής ήρχον μείρακες τρεις (ό Βρανάς οΰτοι Θεό8ωρος, ό Κατακαλών 
Άν8ρόνικος καί 6 Καζάνης Θεό8ωρος), ώς ήσθοντο οί Πέρσαι, λόχους ύποκαΟίζουσι, καί 
μήπω παρανατειλάσης ημέρας έπιΟέμενοι καί φεύγουσι κατόπιν επικείμενοι οΰς μεν έ'κτει- 
ναν, ους 8ε συνειλήφασι ζώντας, μεΟ’ ών καί τούς 8ύο στρατηγούς, καί τούτους περιη- 
γκωνισμένους τάς χεΐρας κύκλω περιάγων ό Πέρσης έ8είκνυ τοΐς έπί των τειχών καί 
παρήνει έως ή πόλις τοΐς πολεμίοις αβάπτιστος κύμασι, την εκείνης εγχειρίσειν αύτώ 
ο’ιάκισιν. μη8ε γάρ εκ τοϋ8ε σώζειν έχουσαν έλπί8α σφϊσιν ύπολελεΐφΟαι, μη8’ αν αυτόν 
έκεΐΟεν μεταναστεϋσαί ποτέ, εί μη εγκρατής της πόλεως γένοιτο.

Τοιούτοις οΰν οί Δα8ιβρηνοί Οεάμασι καί άκούσμασι κατακλασΟέντες τό πρόθυμον 
τρέπονται προς συμβάσεις άσυμφόρους μέν, όποιας 8’ έπέταττεν ό καιρός ακμαίος έφε- 
στώς καί τομός, κατανεύουσί τε την μέν πόλιν έκλιπεΐν πανσυ8ί, βα8ίσαι 8’ έκαστον 
κακών άπαθη μετά των φιλτάτων σφισί καί των κτήσεων ην αν αίροΐντο στείλασθαι, έπεί 
μη8’ εΰρισκον τον βάρβαρον μένειν αυτούς κατά χώραν έώντα καί φόρους αΰτμ κατατίθε- 
σθαι όπωσοΰν συντιθέμενον. ταϋτ’ αρα καί όρκων γεγενημένων, ό μέν Πέρσης είχε τήν 
πόλιν καί τοΐς εκ τοϋ γένους 8ί8ωσιν αύτην εις ένοίκησιν, αυτοί 8έ μεταστάντες έκεΐΟεν 
καθ’ ετέρους χώρας καί πόλεις 8ιεσπάρησαν πολλοί 8έ της πατρί8ος άγχιστα πηξάμενοι 
μόσυνα, οΰτω 8οκοϋν τώ Πέρση, προσέμειναν 8ούλειον ύπο8ύντες ζυγόν, οίς ή της ένε- 
γκαμένης γλυκύτης τη μνήμη προσίζανεν άναπόνιπτος' καί τοιοϋτον μέν τή πόλει Δα8ίβρη 
τέλος άπήντησεν».
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άπό αύτούς τα τοποθετούν στά άνατολικά καί άλλοι στά δυτικά σύνορα τής 
Παφλαγονίας, κάθε ένας βέβαια μέ κάποιο σκεπτικό.

Άπό τους συγγραφείς που τοποθετούν τα Δάδυβρα στο ανατολικό τμήμα τής 
Παφλαγονίας ό M.W. Calder στο χάρτη του τής ΜικράςΑσίας διατυπώνει την 
άποψη δτι αύτά βρίσκονταν στην περιοχή τής πόλης που σήμερα εχει το όνομα 
iskilip κοντά στον ποταμό 'Άλυ/'" Στην περιοχή τού îskilip τοποθετεί τα Δάδυ
βρα καί ή Β. Κουταβά-Δεληβοριά/*3 Tò Îskilip, όμως, εχει ήδη ταυτισθεϊ μέ τήν 
πόλη’Άνδραπα ή Νεοκλαυδιούπολη καί άρα δεν μπορεί να είναι τά Δάδυβρα (χάρ
της 1).«

'Υπάρχει εξάλλου ενα ιστορικό γεγονός πού μάς κάνει να υποθέτουμε ότι τά 
Δάδυβρα δέ μπορεί νά ήταν στο άνατολικό τμήμα τής Παφλαγονίας άλλα κο
ντά στά δυτικά όρια της.

Συγκεκριμένα κατά τήν προέλαση των Σελτζούκων, δύο πόλεις τής Πα
φλαγονίας, ή Κασταμονή καί ή Γάγγρα, έ'πεσαν στά χέρια τους, τίς όποιες ό 
Ιωάννης Κομνηνός άνακατέλαβε το 1134. Το 1169 όμως οί Σελτζοΰκοι κατέ
λαβαν έκ νέου αύτές τίς πόλεις διώχνοντας τούς Βυζαντινούς.13 Οί Τούρκοι ήδη 
κατείχαν περιοχές καί πόλεις όπως ή Άμάσεια, το Δορύλαιο, ή Καισάρεια, ή 
Κολωνία, ήΆμισός κ.ά. όταν κατέκτησαν το 1196 τά Δάδυβρα καί στή συνέ
χεια, τελευταία, άπέσπασαν άπό τούς Βυζαντινούς τήν Κλαυδιούπολη (σημε
ρινή Bolu).lfi Αύτό το γεγονός όμως δείχνει ότι, έφ’ όσον τά έδάφη πού κα
τείχαν οί Σελτζοΰκοι έκείνη τήν έποχή έκτείνονταν άνατολικότερα άπό τή γραμ
μή Γάγγρας-Κασταμονής, τά Δάδυβρα δέν μπορεί νά βρίσκονταν άνατολικότε- 
ρά της έπειδή θά επρεπε νά είχαν καταληφθεί άπό τούς Σελτζούκους πρίν καί 
όχι μετά άπό τήν κατάληψη τής Γάγγρας καί τής Κασταμονής, όπως άναφέ- 
ρεται στίς πηγές. Άρα τά Δάδυβρα δέν βρίσκονταν σέ τόσο άνατολικό σημείο 
τού θέματος τής Παφλαγονίας.

Άπό τούς συγγραφείς πού τοποθετούν τά Δάδυβρα στό δυτικό τμήμα τής Πα- 42 43 44 45 46

42. M.W. Calder, E.G. Bean, A classical map of Asia Minor, Λονδίνο 1958.
43. Β. Κουταβά-Δεληβοριά, Ό γεωγραφικός κόσμος Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέν

νητου. Ή εικόνα, τ. Β', ’Αθήνα 1993, σ. 307.
44. Βλ. W.Ramsay, δ.π., σ. 192, 195' Πβ. καί Γ. Σκαλιέρη-ΚλεάνΟους, Λαοί κα'ι 

φυλαί της Μικρδίς ’Ασίας, ’Αθήνα 1922, σ. 44.
45. I. Κ. Άμαντος, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, ’Αθήνα 1947, σ. 234' πβ. καί 

Σπ. Βρυώνης, «Ή Μικρά ’Ασία άπό το 1071 ώς τό 1204», 'Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού 
Έθνους, τ. Θ', ’Αθήνα: Εκδοτική ’Αθηνών, 1979, σσ. 44-45.

46. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τοϋ Μεσαιωνικοϋ Έλληνισμοϋ της Μικράς ’Ασίας κα'ι ή 
διαδικασία εξισλαμισμοϋ, μετάφραση Κ. Γαλαταριώτου, ’Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης, 1996, σ. 117. Πβ. καί P.Wittek, δ.π., σσ. 36-46.
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φλαγονίας ό E.D. Pitcher τα ταυτίζει μέ τήν πόλη Devrek/Divrik, μια πόλη κο
ντά στην Ηράκλεια τήν Ποντική/'7 Μέ το Devrek ταυτίζει τα Δάδυβρα επίσης 
και ό P. Wittek ό όποιος βασίζεται στο κείμενο του Χωνιάτη/'8 Στο κείμενο του 
βυζαντινού χρονογράφου, δπου περιγράφεται ή κατάληψη των Δαδύβρων άπό 
τους Σελτζούκους, γίνεται αναφορά σε κατοίκους των γειτονικών πόλεων («πρό- 
σοροι Παφλαγόνες»), άπό τους οποίους οί Δαδυβρινοί περίμεναν βοήθεια. Ό 
Wittek, λοιπόν, πιθανολογεί δτι τα Δάδυβρα δεν βρίσκονταν στήν Παφλαγονία 
άλλα στή γειτονική Όνωριάδα, άφοΰ, όπως λέει, οί Δαδυβρινοί περίμεναν βοή
θεια άπό τούς γείτονες [πράσοpoi) Παφλαγόνες. Επίσης, πιο κάτω στο κείμε
νο του Χωνιάτη γίνεται αναφορά σέ ένα βουνό δπου στρατοπέδευσαν οί δυνά
μεις των Βυζαντινών πού είχαν σταλεί άπό τον αύτοκράτορα γιά νά βοηθήσουν 
τούς Δαδυβρινούς. Αύτό τό βουνό τό άναφέρει ό χρονογράφος μέ τήν ονομασία 
: «...εις τόν Βάβαν τό δρος...». Επειδή βουνό μέ αύτή τήν ονομασία υπάρχει 
άκόμη καί σήμερα στήν περιοχή κοντά στήν Ηράκλεια τήν Ποντική καί στό 
Devrek, ό Wittek γράφει δτι θεωρεί πιθανό τό σημερινό Devrek νά βρίσκεται 
στή θέση τών Δαδύβρων (χάρτης 1). Επίσης κάνει τήν υπόθεση δτι ή σημε
ρινή ονομασία αύτής τής πόλης (Devrek) είναι παραφθορά τής λέξης Δάδυβρα. 
Ωστόσο καί παρ’ δλα αύτά ό Wittek στό ίδιο άρθρο του σημειώνει δτι τελικά 
δέν είναι βέβαιος γιά τή θέση πού βρίσκονταν τά Δάδυβρα, έάν δηλαδή αύτά 
ήταν στή θέση τού σημερινού Devrek ή στή θέση του σημερινού Zobran, πό
λης πού βρίσκεται 15 χλμ. άπό τή Σαφράμπολη/'

Σχετικά, δμως μέ τόν συσχετισμό τού σημερινού Devrek μέ τά Δάδυβρα 
μπορούμε νά κάνουμε τις έξής παρατηρήσεις:

Άπό τήν περιγραφή τής πόλης πού κάνει ό Νικήτας Χωνιάτης κατά τήν κα
τάληψη τών Δαδύβρων φαίνεται δτι αύτή ήταν χτισμένη σέ έδαφος λοφώδες 
καί περιβαλλόταν άπό τείχος, δπως δηλαδή είναι ή περιοχή τής σημερινής Σα- 
φράμπολης, αλλά πού δέν ταιριάζει μέ τό σημερινό Devrek.

Μιά άλλη παρατήρηση είναι δτι στον κατάλογο τών έπισκόπων πού έλαβαν 
μέρος στή σύνοδο τής Χαλκηδόνας (451 μ.Χ.) άναφέρονται οί έξής έπίσκοποι 
μέ τήν άντίστοιχη τάξη : ((40 (s 36) Καλόγηρος επίσκοπος Ήρακλείας Πό
ντου...(39) (s 177) Πέτρος επίσκοπος τής μητροπόλεως Γαγγρών.,.ύπέρ Πο
λυχρονίου έπισκόπου Δαδύβρων καί 228 Θεοδώρου έπισκόπου Σωρών...))/0 Ό 47 48 49 50

47. E. D. Pitcher, An Historical Geography of the Ottoman Empire, Λέιντεν, Brill, 
1972, σσ. 26-28.

48. P. Wittek, δ.π., σ. 39.
49. P. Wittek, δ.π., σ. 40 ΰποσ. 4.
50. Ε. Honigmann, «The original lists of the members of the council of Nicaea, the
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Ε. Honigmann πού δημοσίευσε αύτό τον κατάλογο σημειώνει δτι τα μέλη τής 
συνόδου φαίνεται να όμαδοποιοΰνται σύμφωνα μέ τήν περιοχή άπό δπου προέρ
χονται, γι’ αύτό μπορούμε να ύπόθεσουμε δτι ή αναγραφή της στηρίχτηκε σέ 
γεωγραφικά τεκμήρια. Άλλα είναι γνωστό δτι ή επισκοπή των Δαδύβρων υπα
γόταν στή μητρόπολη των Γαγγρών, το σημερινό Çankiri.51 Μπορούμε λοιπόν 
να υποθέσουμε δτι έάν τα Δάδυβρα βρίσκονταν στή θέση τού σημερινού Devrek 
θά έπρεπε ή έπισκοπή τους να υπαγόταν μάλλον στή μητρόπολη Κλαυδιουπό- 
λεως, πού είναι ή σημερινή Bolu καί βρίσκεται πλησιέστερα στο Devrek παρά 
στή μακρινή Γάγγρα.

Τέλος, στήν XXIX νεαρά τού ’Ιουστινιανού «Περί τού πραίτωρος τής Πα- 
φλαγονίας» άναφέρονται ως πόλεις τής περιοχής ή Γερμανικόπολις προς Γαγ- 
γραν, ή Πομπηιούπολις, τα Δάδυβρα, τα Σώρα, ή Άμαστρις καί ή Ίωνόπολις. 
Ώς πόλεις τής Όνωριάδος, στήν ίδια νεαρά, άναφέρονται οί έξής πόλεις: 
Προύσα, Κράτεια,Άδριανούπολη, Τίον, Κλαυδιούπολη καί Ηράκλεια.52 Το Τίον, 
πού σήμερα ονομάζεται Filyos, βρίσκεται στίς έκβολές τού Βιλαίου ποταμού 
(σημερινό δνομα Filyos Çayi). Τά Δάδυβρα δμως, δπως είδαμε στήν XXIX 
νεαρά, άναφέρονται σαφώς ώς μία άπο τίς πόλεις τής Παφλαγονίας. Μια μα
τιά στο χάρτη τής περιοχής δείχνει δτι έάν τά Δάδυβρα ήταν στή θέση τού ση
μερινού Devrek θά έπρεπε νά βρίσκονταν δυτικότερα άπο τή γραμμή Κράτει- 
ας (σημερινό Gerede) - Τίου, πόλεων τής Όνωριάδος, καθώς καί δυτικά άπό 
τον ποταμό Παρθένιο πού ήταν τό σύνορο μεταξύ τής Όνωριάδος καί τής Πα
φλαγονίας, δηλαδή θά άνήκε στήν Όνωριάδα, πράγμα δμως πού δέ συνέβαινε. 
Όλοι οί συγγραφείς άναφέρουν δτι ό ποταμός Παρθένιος πού βρίσκεται άνατο- 
λικότερα καί άπό τον ποταμό Βιλαίο, άποτελοΰσε τό φυσικό σύνορο μεταξύ Πα
φλαγονίας καί Βιθυνίας / Όνωριάδος. Αλλά καί πάλι, δμως, ό χάρτης τής πε
ριοχής άφήνει τό σημερινό Devrek δυτικά άπό αύτό τό φυσικό σύνορο. Άρα τά 
Δάδυβρα δεν μπορεί νά βρίσκονταν τόσο δυτικά.

Πόλη μέ τό δνομα Devrek άναφέρεται στήν Περσία, ενώ υπάρχει καί άλλη 
πόλη, νεότερη, στήν περιοχή τής Παφλαγονίας μέ τό δνομα Devrekani. Ή κα
τάληξη -am είναι κτητική καί δείχνει προέλευση, δηλαδή δτι ή πόλη προήλθε, 
χτίσθηκε, άπό κατοίκους προερχόμενος άπό τό Devrek. Πιθανώς, λοιπόν, τό

rober-synod and the council of Chalcedon», Byzantion τ. 16 (1944), σσ. 20-80.
51. R. P. F. Michaelis Le Quien, Oriens Christianus, Parisiis MDCCXL (1740), στ. 

558-559' βλ. καί J. P. Migne, Patrologiae Graecae, τ. 105, Βέλγιο 1976, σσ. 1-16 καί R. 
Janin, Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, τ. XVI, Παρίσι 1960, στ. 11.

52. Corpus Iuris Civilis, Ιουστινιανού Novelae Xth, Στρασβούργο 1972, τ. 3, Novela 
XXIX CAPUTI, στ. 15-32.



Η ΣΑΦΡΑΜΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 27

Devrek πού βρίσκεται κοντά στήν Ηράκλεια του Πόντου νά χτίσθηκε μετά 
άπό κάποια μετακίνηση κατοίκων του Devrek τής Περσίας, δπως το 
Devrekani κατά τήν παράδοση, χτίσθηκε άπό κατοίκους του Devrek τής Ηρά
κλειας.03

Τα Δάδυβρα λοιπόν δεν πρέπει νά βρίσκονταν δυτικά άπό τον ποταμό Παρ
θένιο, στη θέση του σημερινού Devrek, άλλα στα σύνορα μεταξύ Όνωριάδος 
καί Παφλαγονίας. Αύτό συνάγεται άπό τα ακόλουθα:

Ό Honigman στήν άνάλυση πού κάνει στον Συνέκδημο του Ίεροκλέους 
γράφει δτι τα Δάδυβρα άναφέρονται μετά τα Σώρα καί πιθανολογεί δτι ’ίσως 
ήταν στη θέση τού σημερινού Zobran, πόλη κοντά στή Σαφράμπολη καί προς 
τα νότια της, δηλαδή στα σύνορα μεταξύ Παφλαγονίας καί Όνωριάδος.3"Όπως 
είδαμε πιο πάνω, στήν XXIX νεαρά του ό Ιουστινιανός επίσης άναφέρει τα 
Δάδυβρα μαζί μέ τα Σώρα καί τήν Άμαστρη, πόλεις πού βρίσκονται στα πιο 
πάνω σύνορα. ’Αλλά καί ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος άναφέρει τά Δάδυ
βρα ώς τήν τέταρτη πόλη τής Παφλαγονίας, άμέσως μετά τήν Άμαστρη καί 
τά Σώρα, δηλαδή κοντά στά ίδια σύνορα. Εξάλλου καί στή σύνοδο τής Νίκαι
ας, πού εγινε τό 787 μ.Χ., άναφέρεται ώς έπίσκοπος Δαδύβρων ό Νικήτας, 
άμέσως πρίν άπό τον επίσκοπο Θεοφάνη των Σωρών, δηλαδή στήν ίδια θέση 
πού τοποθετούνται καί πιό πάνω.33'Υπάρχουν βέβαια καί άλλοι συγγραφείς πού 
τοποθετούν τά Δάδυβρα στο δυτικό σύνορο τής Παφλαγονίας, δηλαδή στήν 
εύρύτερη περιοχή τής Σαφράμπολης.53 54 55 56

Άπό τά άνωτέρω έξάγεται τό συμπέρασμα δτι τά Δάδυβρα ήταν χτισμένα 
σέ κάποια τοποθεσία των συνόρων μεταξύ των θεμάτων τής Παφλαγονίας καί 
τής Όνωριάδος, στήν περιοχή δηλαδή πού κυλούν τά νερά τους οί ποταμοί Παρ- 
θένιος καί Βιλαΐος. Στήν περιοχή αύτών των συνόρων καί άνάμεσα στούς δυο 
ποταμούς είναι χτισμένη ή Σαφράμπολη.

Ό Νικήτας Χωνιάτης στο κείμενό του γιά τήν κατάληψη των Δαδύβρων, 
δπως είδαμε, γράφει τελειώνοντας τήν περιγραφή του δτι οί Δαδυβρινοί στο τέ
λος αναγκάσθηκαν νά παραδώσουν τήν πόλη στούς Σελτζούκους καί νά άπο-

53. Τήν άποψη αυτή υποστηρίζουν καί οί Η. Yazicioglu καί X. Κυριακόπουλος σέ 
προσωπική επαφή πού είχα μαζί τους.

54. Ε. Honigman, Le Synégdémos d’Hiéroclès, Βρυξέλλες 1939, σ. 34.
55. J. Darrouzés, «Historia Byzantina. Listes épiscopales du concile de Nicée 

(787)», Revue d'Etudes Byzantines 31 (1973), σσ. 33, 42-43.
56. H. Jedin, Atlas zur Kirchen geschichte, Φράιμπουργκ, Herder, 1970, σσ. 20-21, 

χάρτης άρ. 21. Πβ. καί Μ. Η. A. Jones, The cities of the eastern Roman provinces, ’Οξφόρ
δη T971, σ. 168.



28 ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΤΛΟΣ

χωρήσουν σώζοντας τή ζωή τους καί άφήνοντας τα σπίτια τους στους έχθρούς. 
’Έτσι έφυγαν καί διασκορπίστηκαν σέ άλλες πόλεις. Πολλοί δμως άπο τούς Δα- 
δυβρινούς, έπειδή δέ μπορούσαν να αποχωριστούν την πατρίδα τους ύπέμειναν 
το ζυγό τής δουλείας καί οί κατακτητες τούς άφησαν να χτίσουν άλλα σπίτια 
κοντά στήν πόλη τους.

Όλοι οί Σαφραμπολίτες γνωρίζουν την παράδοση αύτή για τήν κατάληψη 
τής πόλης τους άπο τούς Τούρκους. Αύτή μέ λίγα λόγια άναφέρει πώς δταν οί 
Τούρκοι κατέλαβαν τή Σαφράμπολη οί 'Έλληνες κάτοικοί της έφυγαν για νά 
σωθούν άπο τή σφαγή έκτος άπο λίγες οικογένειες. Αύτές πήγαν σέ ένα δά
σος, κοντά στή Σαφράμπολη, σέ μιά τοποθεσία πού σήμερα ονομάζεται Bulak, 
δπου υπήρχαν σπηλιές καί κρύφτηκαν σέ μιά σπηλιά άπο το βάθος τής οποί
ας άνέβρυζε νερό. Μετά άπο δύο χρόνια τούς άντιλήφθηκαν οί Τούρκοι δταν τούς 
άκουσαν νά κόβουν ξύλα στο δάσος καί προσπάθησαν νά τούς πιάσουν, άλλά οί 
'Έλληνες κρύφτηκαν στή σπηλιά τους καί δέν παραδίνονταν. Τότε οί Τούρκοι 
πού κατάλαβαν δτι θά δυσκολεύονταν πολύ νά μποΰν στή σπηλιά γιά νά τούς 
συλλάβουν ή νά τούς σκοτώσουν, ήρθαν σέ συμφωνία μαζί τους καί τούς έπέ- 
τρεψαν νά κατοικήσουν ξανά στήν πόλη τους ύπύ τον δρο νά κατασκευάσουν ένα 
έργο μεταφοράς τού νερού πού υπήρχε στή σπηλιά οπού κρύβονταν, μέχρι τή 
Σαφράμπολη. Εκείνοι συμφώνησαν νά κάνουν το έργο καί έτσι τούς άφησαν νά 
χτίσουν τά σπίτια τους στο Κιράνκιοϊ. Άπο εκείνες τις λίγες οικογένειες, έλε
γε ή παράδοση, κατάγονταν οί 'Έλληνες τής Σαφράμπολης.57 Ή περιοχή τού 
Bulak βρίσκεται στά δυτικά τής Σαφράμπολης καί σέ άπόσταση 2-3 χλμ. άπο 
τήν πόλη, σέ μιά καταπράσινη κοιλάδα, δπως τήν περιγράφουν οί πρόσφυγες, 
μέ πολλά δέντρα καί νερά ή οποία άποτελοΰσε τόπο άναψυχής γιά τούς Σα
φραμπολίτες, πού οργάνωναν ήμερήσιες εκδρομές στήν περιοχή κατά τήν εορ
τή τού άγιου Γεωργίου, ίσως σέ άνάμνηση των γεγονότων τής διαβίωσής τους 
εκεί, κατά τήν περίοδο άμέσως μετά τήν κατάληψη τής πόλης τους άπο τούς 
Τούρκους. Πράγματι παρουσιάζει πολύ μεγάλη ομοιότητα ή προφορική παρά
δοση μέ τήν περιγραφή πού κάνει ό Νικήτας Χωνιάτης, παράδοσης πού άπο 
στόμα σέ στόμα, άπο γενιά σέ γενιά, έπέζησε ως τις μέρες μας καί τήν άκού- 
σαμε καί εμείς άπο τούς μεγαλύτερους.

Ό Η. Yazicioglu έχοντας ύπόψη του αύτή τήν παράδοση καί τήν περιγραφή 
τής κατάληψης των Δαδύβρων άπο τον Osman Turan έρεύνησε τά δικαιοπρα- 
κτικά έγγραφα πού άναφέρονται στήν άπόκτηση γής άπο τούς 'Έλληνες, στά 
κτηματολόγια, σέ συμβόλαια, σέ βακουφικά καί σέ άλλα έγγραφα τής Σαφρά-

57. Βλ. ύποσ. 21.
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μπολης. Αύτά δείχνουν ôxt οί Έλληνες, μετά τήν κατάληψη της πόλης άπό τούς 
Τούρκους, διατήρησαν τα κτήματά τους καί άπό αύτό το γεγονός οδηγείται στο 
συμπέρασμα δτι ή πόλη παραδόθηκε καί δεν καταλήφθηκε οπότε θά δημεύο
νταν δλες οΐ περιουσίες, κατά το έθιμικό δίκαιο τής έποχής.^Ή μελέτη λοιπόν 
των έγγράφων των Ελλήνων τής Σαφράμπολης επιβεβαιώνει το γεγονός δτι ή 
πόλη παραδόθηκε άπό τούς κατοίκους της στούς Τούρκους, όπως αναφέρει ή 
προφορική παράδοση, ή οποία άπηχεΐ τα γεγονότα πού αναφέρει ό χρονογρά
φος Νικήτας Χωνιάτης.

Ή δημοσίευση"9 δμως τριών σφραγίδων (μολυβδόβουλα) άπό τά Δάδυβρα 
άποτελεΐ άπόδειξη τής σχέσης τους μέ τή Σαφράμπολη. Πρόκειται για σφρα
γίδες έπισκόπων των Δαδύβρων άπό τίς όποιες οί δύο φέρουν στη μιά τους δψη 
έπιγραφή πού άναφέρει το όνομα τού επισκόπου καί στην άλλη εικόνα του πρω
τομάρτυρα Στεφάνου μέ έπιγραφή στην περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, στή μιά οψη, τής πρώτης σφραγίδας μέ τον αριθμό κατα
γραφής 443, υπάρχει γραμμένη σέ πέντε σειρές ή έπιγραφή:

KER0 [+] Κ(ύρι)εβ(οή)θ(ει)
ΙΩΕΠΙΟ Ίω(άννη) έπισ-
,ΟΠΩΔΑ (κ)όπω Δά-
,νΚΡΩ (δ)ύβρω-
Νν
Στήν άλλη οψη τής σφραγίδας υπάρχει ή εικόνα τού αγίου Στεφάνου κατά 

πρόσωπον, πού κρατεί ενα μικρό σταυρό στό δεξί του χέρι. Στήν περιφέρεια 
ύπάρχει ή έπιγραφή στα δεξιά: 0-C-TE καί στα άριστερά Φ-Α-, δηλαδή Ό 
ά(γιος) Στέφα(νος). Ή σφραγίδα αύτή είναι τού δεύτερου μισού τού δεκάτου 
αιώνα.

Στή δεύτερη σφραγίδα μέ άριθμό καταγραφής 444 ύπάρχει στή μιά οψη έπι- 
γραφή:

+ΟΦΡΑ
riCNIK.
ΛΑΟΤΕΠΗΟ
ΚΟΠΔΑΔν
RPAC

+Σφρά- 
γίς Νικ(ο)- 
λάου έπησ- 
κόπ(ου) Δαδύ- 
βρας

Στήν άλλη όψη τής σφραγίδας ύπάρχει ή εικόνα τού αγίου Στεφάνου κατά 58 59

58. H.Yazicloglu, 8.π., σ. 14.
59. V. Laurent, Les corpus des sceaux de l’Empire Byzantine, x. V, Παρίσι: Centre 

National de la Recherche Scientifique, 1963, Μέρος A': L’église, rsa. 322-323.
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πρόσωπον, πού φέρει χιτώνα καί κρατεί στο δεξί του χέρι μικρό σταυρό καί στο 
άριστερό εύαγγέλιο καί στήν περιφερεικά υπάρχει ή έπιγραφή στα δεξιά: 0-C- 
ΤΕ καί στα αριστερά Φ-Α-ΝΟ, δηλαδή 'Ο ά(γιος) Στέφανο(ς). Ή σφραγίδα 
αύτή είναι του δεκάτου αιώνα.

Στήν τρίτη σφραγίδα υπάρχει στή μιά όψη ή μορφή ενός αγίου ό όποιος εύλο- 
γεΐ μέ το δεξί του χέρι καί στο άριστερό κρατεί το εύαγγέλιο. Δεν υπάρχει έπι
γραφή σε αύτή τήν οψη ενώ στήν άλλη υπάρχει ή έπιγραφή:

+0KER, +Θ(εοτό)κε β(οή)-
Θ, ΘΩΜΑΕ 0(ει) Θωμά έ-
niCK’AA πισκ(όπω) Δά-
AVROT δύβ(ρ)ου
Ό συγγραφέας διατυπώνει τήν άποψη οτι πιθανόν τό κτίριο πού υπήρχε στα 

Δάδυβρα να ήταν άφιερωμένο στον άγιο Στέφανο καί να αποτελούσε τον μη- 
τροπολιτικό ναό.

Στήν περιοχή τής Παφλαγονίας φαίνεται ότι δεν υπήρχε άλλος ναός αφιε
ρωμένος στον άγιο Στέφανο παρά μόνο στή Σαφράμπολη. Στή ΜικράΆσία άνα- 
φέρεται οτι υπήρχαν περίπου 2500 εκκλησίες. Στον άγιο Στέφανο ήταν άφιε- 
ρωμένες, άπό όσο γνωρίζουμε, μόνο τρεις ναοί καί δύο μονές. "Ενας ναός τού 
αγίου Στεφάνου υπήρχε στήν Αργυρούπολη (σημερινό όνομα Gümüçhane) τού 
Πόντου καί ένας δεύτερος άναφέρεται στίς έκκλησίες τής Καππαδοκίας στήν 
πόλη Στέφανα, πόλεις, όμως, πού δεν έχουν σχέση μέ τήν Παφλαγονία καί βρί
σκονται πολύ μακριά άπό τή θέση τής Σαφράμπολης καί των Δαδύβρων.60 Ό 
τρίτος ναός ήταν ό μητροπολιτικός ναός στά Δάδυβρα. 'Υπήρχε, έπίσης, ένα μο
ναστήρι τού αγίου στήν Τρίγλεια καί ένα στή Χαλκηδόνα, αλλά αύτά δέν μπο
ρούν νά έχουν σχέση μέ τά Δάδυβρα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπήρχαν πραγμα
τικά έλάχιστες εκκλησίες άφιερωμένες στον άγιο Στέφανο, ώστε μπορούμε μέ 
βεβαιότητα νά ταυτίσουμε τά Δάδυβρα μέ τή σημερινή Σαφράμπολη καί μόνο 
άπό τό ονομα τού άγιου στόν όποιο ήταν αφιερωμένη ή έκκλησία τους, άφοΰ 
ήταν ό μόνος ναός τού αγίου στήν περιοχή' καί ήταν άφιερωμένος ό ναός τής

60. Βλ. σχετικά Α. Γαβριηλίδης, ο.π., σσ. 138-141' Π. Παυλίδης, δ.π., σσ. 125- 
126' Π. Μ. Κοντογιάννης, δ.π.' Μ. Χατζηδάκης, «Ή Μεσοβυζαντινή τέχνη», Ιστορία 
του Ελληνικού Έθνους, τ. Η', ’Αθήνα: Εκδοτική ’Αθηνών, 1979, σσ. 274-325' R. Janin, 
Les églises et les monastères des grands centres byzantins, Παρίσι: Institut Français D’Etudes 
Byzantines, 1975, σσ. 23-47, 121-125 422-441 καί A. Bryer, «Nineteeth century 
monuments in the city and vilayet of Trebizond: Architectural and historical notes», 
Άρχεϊον Πόντου 29 (1968), σσ. 89-32, 30 (1970), σσ. 228-375, 32, (1972-73), σσ. 
126-310.
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Σαφράμπολης στον άγιο Στέφανο συνεχώς, δπως μαρτυρεί ή έπιγραφή της 
έκκλησίας, άπο τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους εως το 1922.

Το συμπέρασμα λοιπόν άπο ολα αύτά είναι δτι ή σημερινή Σαφράμπολη ήταν 
τα βυζαντινά Δάδυβρα. Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή πού δίνει ό Χωνιάτης, άλλα 
καί σύμφωνα μέ τήν προφορική παράδοση, φαίνεται δτι δταν οί Τούρκοι κυρί
ευσαν τήν πόλη, ορισμένοι άπο τούς "Ελληνες κατοίκους της έπανεγκατεστά- 
θησαν σέ νέο χώρο, κοντά στα Δάδυβρα, καί έκεΐ, πιθανώς, άνήγειραν νέο ναό 
στο δνομα τού άγίου-προστάτη τους, μεταφέροντας καί τα κειμήλια τους.61

Τον τόπο τής νέας έγκατάστασης τοποθετούμε στήν περιοχή τού σημερινού 
Κιράνκιοϊ τής Σαφράμπολης. Κατά συνέπεια ό πρώτος ναός πού εχτισε ή Εύδο- 
κία, θά πρέπει να ήταν -καί ίσως να υπάρχει άκόμη ή να υπάρχουν λείψανά 
του- στήν περιοχή τού κέντρου τής σημερινής Σαφράμπολης, δπου παλαιότερα 
ή συνοικία τών Τούρκων.

Οί "Ελληνες τής Σαφράμπολης άποκαλοΰσαν τήν εκκλησία τους μητρόπολη. 
Φαίνεται δτι ή ονομασία άπηχεϊ τήν ιεραρχία τής επισκοπής τους, δταν ή πόλη 
μέ το δνομα Δάδυβρα ήταν μιά άπο τις εξι σημαντικότερες πόλεις τού βυζα
ντινού θέματος τής Παφλαγονίας.

Γιατί δμως οί Σαφραμπολίτες έπέμεναν δτι ή πόλη τους ήταν ή βυζαντινή 
Θεοδωρούπολη; Αύτή ή ονομασία πιστεύουμε δτι δόθηκε στήν πόλη κατά τον 
17ο ή 18ο αιώνα, δταν ή ονομασία Δάδυβρα εϊχε πια ξεχαστεΐ. Άπο τήν ανά
γνωση τής επιγραφής στή θύρα τού ναού τού Αγίου Στεφάνου δπου άναφερό- 
ταν ((...τη ττόλει ΘεοΒωρου κράντορος...)), οί κάτοικοι τής Σαφράμπολης έ'βγα- 
λαν το συμπέρασμα δτι ή βυζαντινή ονομασία τής πόλης ήταν Θεοδωρούπολη. 
Αύτό άλλωστε εγινε καί τον περασμένο αιώνα δταν πολλοί συγγραφείς προ
σπάθησαν νά έρμηνεύσουν τήν έπιγραφή τής θύρας τού ναού- αύτό άναφέρεται 
καί στις καταγραμμένες παραδόσεις.62

Ό ναός τού Αγίου Στεφάνου συγκέντρωσε γύρω του τούς "Ελληνες πού άπο- 
φάσισαν νά ύπομείνουν τον τουρκικό ζυγό.

61. Ό Σπ. Βρυώνης, Ή Μικρά ’Ασία, 8.π., σσ. 44-54, γράφει: «Πολύ συχνά οί 
χριστιανοί αναγκάζονταν νά έγκαταλείψουν τήν πόλη μόλις τήν κατακτούσαν οι Τούρκοι 
(αύτό έγινε για παράδειγμα στή Δάδυβρα) καί πρέπει νά υποθέσουμε δτι καί σέ τέτοιες 
περιπτώσεις οί εκκλησίες έπεφταν στα χέρια τών μουσουλμάνων».

62. Περισσότερα μπορεί κανείς νά βρει στο άρχειακό υλικό πού άπόκειται στο Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Φάκελος Σαφράμπολη Πφ I καί II. Ό Χρ. Περδικόπουλος 
δίνει τήν προσωπική του άποψη, 8τι δηλαδή δεν νομίζει πώς ή Σαφράμπολη έφερε ποτέ το 
ονομα Θεοδωρούπολις' πιθανόν, λέει, νά το υπέθεσαν οί Έλληνες άπο μια έπιγραφή πού υπάρ
χει στήν έκκλησία ή όποια περιέχει τή φράση: ((πόλη Θεοδώρου κράντωρος παλαιφάτου».
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Μέ τα διοικητικά μέτρα πού έπιβάλλονταν άπό τούς Τούρκους καταχτητές 
στούς "Ελληνες κατοίκους αύτο'ι άναγκάζονται να ξεχάσουν τή μητρική τους 
γλώσσα καί να μιλούν μόνο την τουρκική, πού την γράφουν δμως μέ έλληνικούς 
χαρακτήρες (καραμανλίδικη γραφή).

Το 1804 στην έκκλησία τού Αγίου Στεφάνου υπάρχουν τρεις ιερείς, οί όποιοι 
καταβάλλουν τα έξοδα για τήν κατασκευή καί τή ζωγραφική διακόσμηση μιας 
λειψανοθήκης, μέσα στήν οποία τοποθετείται το λείψανο τού άγιου, το όποιο 
είχε προσφέρει στο ναό ή βασίλισσα Εύδοκία. Τα ονόματα των ιερέων είναι: Συ
μεών, Γρηγόριος καί Ιωάννης καί ίσως υπάρχει καί τέταρτος μέ το όνομα Ανα
στάσιος. Το 1805 ξεσπά πυρκαγιά στήν έλληνική συνοικία πού καταστρέφει 
καί τον ναό τού αγίου. Άναφέρεται στίς παραδόσεις ότι τότε έπισκευάσθηκε ό 
παλαιός ναός τού Αγίου Στεφάνου ό όποιος είχε πάθει σημαντικές ζημίες.63

Οί πρόσφυγες άπο τή Σαφράμπολη παραδίδουν ότι στήν πόλη τους, τόν 19ο 
αιώνα, κατοικούσαν έξακόσιες έως χίλιες έλληνικές οικογένειες. Όλοι οί "Ελλη
νες, έλεγαν ότι ήταν ντόπιοι. Δέν είχαν ακούσει αν πρόγονοί τους κατάγονταν 
άπο αλλού. Αντίθετα "Ελληνες άπο τή Σαφράμπολη ήταν πού πήγανε καί έγκα- 
ταστάθηκαν σέ άλλα μέρη, όπως στο Τσάι-Τζουμά, στό Μπαρτίν, στήν Πο- 
ντοηράκλεια, στό Ζονγκουλδάκ καί στό Ντύζτσε.64 65 Στα Πονπχχά του (1866) 
ό Περικλής Τριανταφυλλίδης κατέγραψε 280 έλληνικές οικογένειες πού ζοΰσαν 
στήν ορεινή αύτή κωμόπολη. Άλλες 120 οικογένειες κατέγραψε ότι ζούσαν στό 
κοντινό χωριό Γιαζίκιοϊ. Ήταν όλοι, όπως γράφει, τουρκόφωνοι, όπως άλλωστε 
διασώζεται καί στίς παραδόσεις.1" Τό 1862 ξέσπασε πάλι πυρκαγιά στήν έλλη
νική συνοικία τής Σαφράμπολης πού κατέστρεψε πολλά σπίτια καί γιά μιά άκό- 
μη φορά έπαθε ζημιές ό ναός τού Αγίου Στεφάνου.66

63. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ό.π., πληροφορητής Χρ. Περδικόπουλος («ή 
έκκλησία τοΰ άγιου Στεφάνου χτίστηκε πολλές φορές, ...το 1805...»).

64. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, δ.π., Σαφράμπολη, φάκελος I, Πληροφορητής 
Θ. Βασιλειάδης (συνέντευξη 1962) 600 οικογένειες. Πληροφορητής Έλ. Τουμπεκίδης 
(συνέντευξη 1963) 700 οικογένειες. Πληροφορητής I. Κατιρτζόγλου (συνέντευξη 1963) 
1000 οικογένειες.

65. Μ. Κορόμηλα, ο.π., σ. 44. Πβ. άκόμη Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, 
Σαφράμπολη, φάκελος II. Οί πληροφορητές Χρ. Σαββίδης καί Συμεών Τριανταφυλλίδης 
σέ συνέντευξή τους τό 1956 παραδίδουν δτι οί 'Έλληνες τής Σαφράμπολης μιλούσαν τουρ
κικά. Λίγοι ήξεραν έλληνικά καί οί «γραμματιζούμενοι». Αυτοί που πήγαιναν στο σχολείο 
μάθαιναν τουρκικά καί έγραφαν στά καραμανλίδικα. Στήν έκκλησία έψελναν στα τουρκικά 
καί μερικές φορές στά έλληνικά.

66. Π. Παυλίδης, 6.π., σ. 126. Αναφέρει δτι τό 1862 μετοίκησαν άπο τή Σαφράμπο
λη στο Τσάι-Τζουμά 50 οικογένειες «...δτε φοβερή πυρκαϊά έκραγεϊσα έν Σαφραμπόλει
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Οί "Ελληνες κάτοικοι τής Σαφράμπολης κατάφεραν να πάρουν άδεια γιά τήν 
άνέγερση νέο ναό άφιερωμένο στον πρωτομάρτυρα άρχιδιάκονο Στέφανο, στη 
θέση του παλαιού που υπήρχε στο Κιράνκιοϊ, κα'ι που αποπερατώθηκε το 1871 
οπότε έγιναν τα έγκαίνιά του. Οί Σαφραμπολίτες ήταν πολύ υπερήφανοι γιά 
τον νέο ναό πού έχτισαν.

Γιά άλλη μια φορά, λοιπόν, κτίζουν τό ναό του Αγίου Στεφάνου καί μαζί 
κτίζουν τό «μητροπολιτικό», όπως άποκαλουσαν τήν οικία του ιερέα, τό άρρε- 
ναγωγεΐο καί τό δημοτικό σχολείο, μέσα στον αύλόγυρο τού ναού. Στήν πρό
σοψη τού σχολείου υπάρχει ακόμη έντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα μέ τό έλλη- 
νικό ρητό «ΓΝΩΘΙ Σ’ΑΥΤΟΝ» καί τήν ήμερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 1863. Αύτή 
ή έπιγραφή επιβεβαιώνει δτι οί έργασίες γιά τήν άνέγερση τού συγκροτήματος 
των κτιρίων άρχισαν τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν άπό τήν άποπεράτωση καί 
τα έγκαίνια του ναού, ό όποιος μαζί, προφανώς, καί μέ τα άλλα κτίρια, χτί- 
σθηκαν «υπό έντοπίων, μή διπλωματούχων μέν, άλλ’ έμπειροτάτων αρχιτε
κτόνων», δπως σημειώνει ό Π. Παυλίδης.67

Τό ναό, λοιπόν, τον έκτισαν τό 1871 ντόπιοι τεχνίτες άπό τή Σαφράμπολη 
πού ήταν πολύ επιδέξιοι. Ή παράδοση αναφέρει δτι τόν καινούριο ναό τόν κα
τασκεύασαν γύρω καί έξω άπό τόν παλιό τόν όποιο δέν τόν γκρέμισαν, δσο χτι
ζόταν ό καινούριος, γιά να μή στερηθούν τόν έκκλησιασμό τους οί 'Έλληνες τής 
Σαφράμπολης. Τόν παλιό ναό τόν κατεδάφισαν άφού ολοκληρώθηκε ό νέος. Λέ
γεται δτι οί Σαφραμπολίτες άποφάσισαν να χτίσουν τό νέο ναό, χωρίς να κα

άπετέφρωσε σχεδόν άπάσας τάς χριστιανικές συνοικίας»' πβ. Χρ. Κυριακόπουλος, 6.π., 
σσ. 62-63.

67. Π. Παυλίδης, δ.π., σ. 133. Οί τεχνίτες εκείνοι ζοΰσαν ακόμη το 1906 όταν έγρα
ψε το άρθρο του, δπως αναφέρει ό ίδιος. Σημειώνει ακόμη: «...διατηρεί το όνομα καί τήν 
Οέσιν τής παλαιας Εκκλησίας, κτισΟείσης ύπό τής Αύτοκρατείρας του Βυζαντίου Εύδο- 
κίας». Στή συνέχεια ό Π. Παυλίδης άναφέρει τή γνωστή παράδοση σύμφωνα με τήν 
οποία ή Εύδοκία χάρισε το οστό του αγίου Στεφάνου στήν εκκλησία τής Σαφράμπολης: 
«...άποδώσασα δέ τήν εξ άσΟενείας τίνος ίασιν αύτής εις τό θειον τούτο λείψανον, δτε έπε- 
σκέφΟη το μέρος τοϋτο τής Παφλαγονίας, εις άλλαγήν άέρος, ώς λέγεται...». Αλλά στή 
συνέχεια προσθέτει ό συγγραφέας: «Αμφιβάλλων λέγω το εις άλλαγήν άέρος... Επικρατεί 
τούλάχιστον έν Σαφραμπόλει ή παράδοσις, δτι ΐάΟη ή Αύτοκράτειρα έξ οδυνηρών εξελκώ
σεων, καλυπτουσών πολλά μέλη τοϋ σώματος αύτής, λουσΟεϊσα έν ΰδατι, δπερ έτι καί νϋν 
ρέει ώς άγιασμα ύπό τό ιερόν τής Εκκλησίας, ένθα καί τελείται νϋν ή θεία μυσταγωγία 
κατά τήν Παρασκευήν τής Ζωοδόχου Πηγής». Έτσι μας παραδίδει δτι κάτω άπό το ιερό 
τοϋ ναοΰ πήγαζε άγιασμα, πού ρέει καί σήμερα άκόμη καί μέ αύτή τήν πληροφορία ται
ριάζει ή ύπαρξη τής εικόνας τής Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής πού υπήρχε στύ ναό τοϋ 
'Αγίου Στεφάνου στή Σαφράμπολη καί τώρα σώζεται στύν ομώνυμο ναό στή Νέα Ιωνία 
στήν Αθήνα.
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τεδαφίσουν τον παλιό' προέκυψε δμως το πρόβλημα τής στήριξης του νέου ναού, 
πού τον ήθελαν πολύ μεγαλύτερο άπύ τον παλιό. Δεν βρισκόταν δμως μάστο
ρας να άναλάβει αύτύ το έ'ργο γιατ'ι ήταν πολύ δύσκολη ή στήριξή του. Τότε 
παρουσιάσθηκε ένας μάστορας ντόπιος πού προσφέρθηκε να άναλάβει τήν κα
τασκευή τού νέου ναού. Ξεκίνησε, λοιπόν, το χτίσιμο πρώτα άπύ τίς τέσσερις 
κολόνες τού κεντρικού κλίτους τού ναού, στίς όποιες στήριξε τον τρούλο καί μετά 
άρχισε να κτίζει τούς πλαϊνούς τοίχους πού περιέβαλλαν τήν παλιά έκκλησία ή 
όποια κατεδαφίστηκε άφοΰ τελείωσε ή κατασκευή τού νέου ναού.68 Οί πέτρες 
πού χρησιμοποιήθηκαν για τό χτίσιμο των τοίχων ήταν τετράγωνες, μεγέθους 
2 X 2 μ. καί τίς κουβαλούσαν μέ κάρα πού τα έσερναν δύο βόδια.69 Πιο δύσκο
λο δμως ήταν να άνεβάσουν αύτές τίς πελεκημένες πέτρες ψηλά στον τοίχο 
καθώς προχωρούσαν οΐ εργασίες άνοικοδόμησης. Για να τίς σηκώσουν, λοιπόν, 
χρησιμοποιούσαν τροχαλίες: έδεναν μέ σχοινιά μιά πέτρα καί στην άλλη άκρη 
έδεναν δυο βόδια τά όποια τραβώντας τό σχοινί άνύψωναν τήν πέτρα, μέχρι νά 
τη φέρουν στο ύψος πού έπρεπε νά τοποθετηθεί.70

"Ηταν πολύ περήφανοι οί Σαφραμπολίτες γιά τήν έκκλησία τους ή όποια καί 
σήμερα άκόμη ύπερβαίνει σέ ύψος τά γειτονικά κτίσματα τής περιοχής καί είναι 
ορατή άπό μακριά, καί έλεγαν γι’ αύτό δτι: «Ή έκκλησία τού Αγίου Στεφάνου 
ήταν τόσο μεγάλη δσο περίπου καί ή Αγία Σοφία στήν Πόλη. Όταν φύγαμε 
πήραμε μαζί μας 30 κάρα μέ εικόνες άπό τήν έκκλησία».

Βέβαια ή έκκλησία δέν ήταν τόσο μεγάλη δσο ή Αγία Σοφία τής Κωνστα
ντινούπολης. ’Έχει σχήμα σχεδόν τετράγωνο καί καλύπτεται μέ τρούλο, δια
στάσεων περίπου 24 X 26 μ. καί ύψους στή βάση τού τρούλου 17 μ. Ό τρούλος 
στηρίζεται σέ τέσσερις κίονες πού στή βάση τούς στηρίζονται μέ τή σειρά τους 
σέ ισάριθμους μικρούς πεσσούς. Ώς αιτία τής άνέγερσης νέου ναού άναφέρονται 
οί άνάγκες τής χριστιανικής κοινότητας, αλλά υπάρχει καί ή άποψη δτι ό πα- 
λιότερος ναός είχε ύποστεΐ βλάβες άπό πυρκαγιά πού είχε ξεσπάσει τό 1862 
στόν έλληνικό συνοικισμό. 'Οπωσδήποτε θά πρέπει νά λάβουμε ύπ’ οψιν τίς 
απαγορεύσεις πού έθετε ή οθωμανική κυβέρνηση στήν άνέγερση νέων ή έπέ-

68. ’Αφήγηση Γ. καί Πρ. Άρτόπουλου, δ.π.
69. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Σαφράμπολη, φάκελος I, Πληροφορητής 

Σ. Καρασσάβας.
70. Α. Γαβριηλίδης, δ.π., σ. 137: «Οί ορθόδοξοι 'ίδρυσαν τώ 1871 ναόν μεγαλοπρεπή 

έπ’ όνόματι τοϋ πρωτομάρτυρος άρχιδιακόνου Στεφάνου, επί τεσσάρων στύλων (κιόνων) 
στηριζόμενον, χωρητικότητας 6 χιλ. άνδρών όντα καί έν τώ μέσω της χριστιανικής συνοι
κίας κείμενον μετά 2 κωδωνοστασίων, άπαν τό κτίριον άπαρτίζεται έκ τετραγωνικών 
λίθων. Νοτιοανατολικώς τοϋ ναοϋ κεϊνται έν θέσει λαμπρά ή μητρόπολις, τό Ελληνικόν 
καί τό δημοτικόν σχολεϊον, άπαντα κτίρια λίθινα, στερεά καί λαμπρά...».
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κταση παλιών ναών. Άπό αύτή την άποψη ίσως ή διατήρηση του παλιού ναοΰ 
στον χώρο δπου χτίσθηκε ό νέος να ήταν το πρόσχημα για νά γίνει δυνατό να 
παραχωρηθεΐ άδεια για τήν άνέγερση μεγαλύτερου ναοΰ μέ το πρόσχημα επέ
κτασης του παλιού.

Ό V. Cuinet γράφει71 δτι ή Σαφράμπολη είναι έδρα καϊμακάμη. Ό πληθυ
σμός τής Σαφράμπολης άποτελεϊται άπό μουσουλμάνους που κατοικούν σε 2810 
σπίτια (4705 άτομα) καί 'Έλληνες ορθοδόξους πού κατοικούν σέ 1453 σπίτια 
(2795 άτομα). 'Υπάρχουν 12 άνώτερα σχολεία (γυμνάσια) μέ 120 μαθητές, 1 
σχολείο δευτεροβάθμιο (δημοτικό) μέ 17 μαθητές καί 170 πρωτοβάθμια (νη
πιαγωγεία) μέ 2500 μαθητές. Οί 'Έλληνες, γράφει, έχουν 8 σχολεία μέ 240 
μαθητές. Στην πόλη υπάρχουν 28 τζαμιά μέ μιναρέ, 12 ιεροδιδασκαλεία, 5 μαυ
σωλεία Τούρκων (turbe), 1 στρατόπεδο, 1 σταθμός χωροφυλακής, 2 ελληνικές 
ορθόδοξες έκκλησίες, 1 ξενοδοχείο, 1 τηλεγραφεΐο/ταχυδρομεΐο, 1 λουτρό, 24 
χάνια καί 107 βρύσες.72

Τό 1896 ό Α. Γαβριηλίδης σημειώνει δτι ή Σαφράμπολη έχει 13.000 κα
τοίκους άπό τούς οποίους 3000 είναι ορθόδοξοι. Ή πόλη έχει ναό, ένα έλληνικό 
σχολείο, ένα δημοτικό καί ένα παρθεναγωγείο. Στα σχολεία, γράφει, φοιτούν 
200 μαθητές. Τό προσωπικό τών σχολείων άποτελεϊται: τού άρρεναγωγείου άπό 
έναν έλληνοδιδάσκαλο εντόπιο, άπόφοιτο τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, ένα 
δημοδιδάσκαλο καί μία νηπιαγωγό. Στο παρθεναγωγείο υπηρετεί μια διδα- 
σκάλισσα έντόπια, απόφοιτος τού Ίωακειμείου Παρθεναγωγείου τού Φαναριού 
μέ υποτροφία καί φοιτούν 110 μαθήτριες. Τα σχολεία τής Σαφράμπολης δημι- 
ουργήθηκαν καί συντηρούνται μέ δαπάνες τών «φιλόμουσων» κατοίκων τής Σα
φράμπολης, πού προσφέρουν για τό σκοπό αύτό έτησίως τό ποσό τών 130 
χρυσών λιρών Τουρκίας.73

Τό δνομα τού έλληνοδιδασκάλου εκείνου ήταν Συμεών Παπαδόπουλος καί 
τού διδασκάλου Κ. Παναγιωτόπουλος. Τό άρρεναγωγεΐο χορηγούσε ένδεικτικό 
σπουδών πού έφερε τό δνομα: «Σαφράμπολη ή Θεοδωρούπολη». Φαίνεται δτι 
τουλάχιστον τόν περασμένο αιώνα οί Σαφραμπολίτες είχαν κατορθώσει νά έπι- 
βάλουν τό δνομα Θεοδωρούπολη ώς έπίσημο δνομα τής πόλης τους, αφού ή 
σφραγίδα τής έκκλησίας τού 1805 καί τα ένδεικτικά σπουδών τών σχολείων 
φέρουν αύτό τό δνομα.

Μέ βάση αύτά τα στοιχεία μπορούμε νά σχηματίσουμε μια γνώμη καί για

71. V. Cuinet, La Turquie d’Asie, τ. 4, Παρίσι 1894, σσ. 473-476.
72. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Σαφράμπολη, φάκελος I, Πληροφορητής 

Χρ. Σαββίδης.
73. Α. Γαβριηλίδης, δ.π., σσ. 132, 137.
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τήν εμπορική σημασία τής Σαφράμπολης τον περασμένο αιώνα, ή οποία βρι
σκόταν πάνω στήν κύρια οδική αρτηρία πού οδηγούσε άπο τή Νικομήδεια και 
μέσω τής Κράτειας, στήν Κασταμονή καί άπο έκεΤ στον μεγάλο έμπορικο σταθ
μό τής Τραπεζούντας, οπού κατέληγαν καί άλλοι δρόμοι άπο τήν Περσία καί 
τήν Άπω Ανατολή. Ή Σαφράμπολη ήταν κτισμένη έπίσης πάνω στήν κάθετη 
οδό που οδηγούσε άπο τήν Άγκυρα στήν Άδριανούπολη καί άπο έκεΐ στο Παρ- 
θένι καί στή Μαύρη Θάλασσα.7,1

"Οσον άφορά τήν ονομασία του συνοικισμού των Ελλήνων στή Σαφράμπολη 
Κιράνκιοϊ, άναφέρεται δτι ίσως προέρχεται άπο τή λέξη «Κράντωρ» τής επι
γραφής στήν είσοδο τού ναού τού Αγίου Στεφάνου καί ίσως να είναι το προγε
νέστερο ονομα τής πόλης που πιθανόν να λεγόταν «Κραντωρία».73 Φαίνεται δτι 
ή παράδοση αύτή ήταν διαδεδομένη στους κατοίκους τής Σαφράμπολης,'Έλλη
νες καί Τούρκους.74 75 76 Μπορούμε, μάλιστα, να παρατηρήσουμε έδώ δτι ή λέξη 
«κράντωρ» τής έπιγραφής χρησιμοποιούνταν κυρίως ώς διοικητικός τίτλος. 
'Υπάρχει ή μνεία τής ονομασία Βιράν-Κιοί που έρμηνεύεται ώς «έρειπωμένο 
χωριό», ένώ το Κιράν-Κιοΐ έρμηνεύεται ώς «Χωριό τής άκρας» άλλά καί ώς 
«Χωριό τού ολέθρου». Πιο πιθανή θεωρείται ή έρμηνεία ώς «Χωριό τής άκρας», 
λόγω τής θέσης τού συνοικισμού στή Σαφράμπολη.77

Φεύγοντας το 1923 άπο τή Σαφράμπολη οί 'Έλληνες πήραν μαζί τους δ,τι 
μπορούσαν άπο τα υπάρχοντά τους. Άπο τήν εκκλησία μετέφεραν τα ιερά κει
μήλια καί τα αφιερώματα. Ειδική επιτροπή ορίσθηκε ή οποία συνέλεξε δσα μπο
ρούσαν να μεταφερθοΰν άπο τήν εκκλησία τού Αγίου Στεφάνου καί τα συσκεύ
ασαν για τή μεταφορά στήν Ελλάδα. Πήραν τίς φορητές εικόνες τής έκκλησίας, 
το λείψανο τού αγίου μέ τήν άσημένια λειψανοθήκη του, δισκοπότηρα, θυμιατά, 
εύαγγέλια κ.λπ. Αποσυναρμολόγησαν άκόμα καί πήραν το ξυλόγλυπτο τέμπλο

74. ’Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία της Μικρασιατικής Χερσονήσου, 
Είσαγωγή-μετάφραση-σχόλια Σταύρος Θ. Άνεστίδης, ’Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 
2002, σσ. 96-97.

75. Π. Παυλίδης, δ.π., σ. 134.
76. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Σαφράμπολη, φάκελος II, πληροφορητής 

Χρ. Περδικόπουλος ό όποιος ετυμολογεί το Κιράνκιοϊ άπο τή λέξη κουράν που σημαίνει 
«έρημος», ονομασία πού του έδωσαν οί Τούρκοι, κάτι σαν κατάρα, για τούς Έλληνες 
κατοίκους του.

77. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, Σαφράμπολη Πφ φάκελος 20, συλλογή 
πληροφοριών άπο Μπ. Νικηφορίδη 28-1-1963. Άναφέρεται, σέ κώδικα τής Σαφράμπολης 
στο Ταμείο ’Ανταλλαξίμων, στον όποιο υπάρχει άντιγραφή πατριαρχικού σιγιλλίου, έπί 
πατριάρχου Άνθιμου, όπου καί το ονομα Βιράν-Κιοι. Υποθέτει δτι ό Γ. Μαυροχαλυβίδης 
πού διάβασε τον κώδικα πιθανόν άντέγραψε λάθος το Κ σαν Β.
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του Ιερού του ναού καί τον ξυλόγλυπτο επιτάφιο, πού ήταν θαυμάσια έργα τέ
χνης όπως θυμόταν όλοι οί πρόσφυγες. Όλα τα άντικείμενα τα συσκεύασαν σέ 
κάσες καί τα φόρτωσαν σέ ζώα για να τα μεταφέρουν στήν Ελλάδα.

Ό Παλατσίδης άπό την Αριδαία, άναφέρει ότι κατά τη μεταφορά των κει
μηλίων καί τη φόρτωσή τους σέ πλοίο, στο Παρθένι έγινε ένα άτύχημα: έσπα
σε το σχοινί τού γερανού καί όλα τα κειμήλια, μαζί τους καί οί καμπάνες τής 
εκκλησίας, έπεσαν στη θάλασσα καί χάθηκαν/8

Ωστόσο δέν χάθηκαν όλα. Ή έπιτροπή Κειμηλίων Μικράς Ασίας στίς 14 
Ιανουάριου τού 1925 παρέδωσε στο Βυζαντινό Μουσείο 132 κειμήλια. Ό υπουρ
γός Εκκλησιαστικών καί Δημοσίας Έκπαιδεύσεως, I. Π. Μανέτας, μέ τό 
έγγραφό του άρ. πρ. 11978 / 13-3-1925, παράγγειλε στό διευθυντή τού Βυ
ζαντινού Μουσείου Γ. Σωτηρίου νά παραδώσει στήν πενταμελή έπιτροπή, για 
καταγραφή καί διαφύλαξη, τα κειμήλια πού είχαν συσσωρευθεΐ στό ισόγειο τής 
Ακαδημίας. Σύμφωνα μέ τό έγγραφο ό Γ. Σωτηρίου ανάμεσα στα άλλα πού 
παρέδωσε ήταν καί τρία κιβώτια τής εκκλησίας τού Αγίου Στεφάνου. Τό 1982 
είχαν εκτεθεί στό Βυζαντινό Μουσείο στήν Αθήνα 227 κειμήλια τών προσφύ
γων άπό τη Μικρά Άσία. Άπό αύτά τα 102 ήταν αντικείμενα μικροτεχνίας 
άπό διάφορες πόλεις, άνάμεσά τους καί άπό τη Θεοδωρούπολη ή Σαφράμπολη 
τής Παφλαγονίας.78 79

78. Χρ. Κυριακόπουλος, ο.π., σ. 114.
79. Η. Ρ. Λαζαρίδης, ((Σημείωμα», "Εκθεση κειμηλίων προσφύγων, ’Αθήνα: Υπουρ

γείο Πολιτισμού καί Επιστημών. Βυζαντινό καί Χριστιανικό Μουσείο ’Αθηνών, 1982, σ. 8.
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Είκ. 1. ’Άποψη της τουρκικής συνοικίας τής Σαφράμπολης. Στο κέντρο διακρίνεται 
το παλιό Διοικητήριο. Στο αριστερό άκρο τής εικόνας, έπάνω στο λόφο, μόλις πού 

διακρίνεται ό ναός τοϋ Αγίου Στεφάνου (Ulu Carni).

Είκ. 2. Ό ελληνικός συνοικισμός τής Σαφράμπολης, τό Κιράνκιοϊ. 
Διακρίνεται ό ναός τοϋ Αγίου Στεφάνου.
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Είκ. 3. Ό ναός του Αγίου Στεφάνου (Ulu Carni) σε πρόσφατη φωτογραφία.

Είκ. 4. Ή έπιγραφή στο υπέρθυρο του ναοϋ τοϋ Αγίου 
Στεφάνου μέ την αναφορά στη βασίλισσα Εύδοκία.
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Είκ. 5. Αέτωμα τάφου πού βρέθηκε στον εναν άπο τούς τρεις τύμβους στην περι
φέρεια τής Σαφράμπολης.
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