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ΤΟ ΦΕΡΤΕΚΙ ΙΚΟΝΙΟΥ [KONYA] KAI 
ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ [1837] 

ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ

Στή μελέτη αύτή δημοσιεύεται ενα καραμανλήδικο έγγραφο, πού άναφέ- 
ρεται στα τυχερά παιχνίδια στο Φερτέκι τής Καππαδοκίας, τήν έκταση 
πού είχαν, τήν αναστάτωση πού προκάλεσαν καί τέλος τήν απαγόρευσή τους 
άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μέ άφορμή τό έγγραφο αυτό, δίνεται 
μία σύντομη εικόνα τής ιστορίας τού χωριού καί μάλιστα τής έλληνικής 
παρουσίας.

Τό Φερτέκι άπέχει μισή ώς μία ώρα1 άπό τή Νίγδη [Nigde] τής Μικρός 
’Ασίας προς Ν. Ήταν προάστιο τής Νίγδης καί θερινή διαμονή των κατοί
κων της2. Δημητριακοί καρποί, σταφύλια καί όλα τά γνωστά όπωρικά είδη 
τής Μικράς ’Ασίας ήταν τά κύριά του προϊόντα3. Τά άμπέλια καί οί κήποι πού 
περιτριγύριζαν τήν κωμόπολη χάριζαν ξεχωριστή ομορφιά καί έξαίσια θέα4.

Τό Φερτέκι διοικητικώς ύπαγόταν στή Νίγδη, ένώ θρησκευτικός στή 
Μητρόπολη Ίκονίου5.

Σχετικά μέ τ’ όνομα τής κωμόπολης, οί κάτοικοι διατηρούσαν παλαιότερα 
τό «Φερτάκαινα» έκ τού «φέρει τά καινά». ’Εξάλλου καί τά γειτονικά έλλη- 
νόφωνα χωριά άποκαλοΰσαν τήν κωμόπολη καί τούς κατοίκους ώς «Φερτά- 
καινα» καί «Φερτακαινιώτες»6. Οί Τούρκοι κάτοικοι ονόμαζαν τό χωριό 
«Φερτέκ»[ΡειΊε1ί], ώς προερχόμενο άπό τό «Φερτάκαινα» μέ άφαίρεση τής 
κατάληξης -αινα. Άπό τό «Φερτέκ» σχηματίστηκε κατόπιν στά έλληνικά ή 
ονομασία «Φερτέκιον»7 καί τέλος «Φερτέκι».

1. Σωκράτης Κρινόπουλος, 7α Φερτάκαινα, Άθήναι, 1889,σ. 17'πρβ. Παντ. Μ. Κοντογιάννης, 
Γεωγραφία τής Μικράς ’Ασίας, Άθήναι, 1921, σ. 150, ’Ιωάννης ’ Ιωαννίδης, Καισαρεία Μητροηολι- 
τλερί, Δέρι Σααδέτ, 118.

2. Κοντογιάννης, ό. π., σ. 150.
3. Κρινόπουλος, ο. π., σ. 17.
4. Ν.Σ. Ρίζος, Καππαδοκικά, Κωνσταντινούπολη, 1856, σ. 103. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον ό 

Άστήρ, έτος Β', Δέρι Σααδέτ, 1913, σ. 247. Ίωαννίδης, Ö. π., σ. 120.
5. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, ό. π., σ. 247.
6. Κρινόπουλος, ο. π., σ. 20.
7. Κρινόπουλος, ο. π., σ. 22. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, ό. π., σ. 250.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

Φερτάκαινα>Φερτέκ > Φερτέκνον > Φερτέκι.
Σύμφωνα μέ μια συγκεχυμένη παράδοση ή θέση τής κωμόπολης ήταν 3-4 

ώρες πιο μακριά, πιθανόν επάνω στό δρόμο τής Καππαδοκίας προς Τραχεΐαν 
Κιλικίαν. Οί κάτοικοι είχαν έγκαταλείψει τήν περιοχή έκείνη γιά νά γλυτώ
σουν άπό τις άγγαριές καί καταπιέσεις των ’Αγάδων καί Δελήδων. Σύμφωνα 
μέ άλλη παράδοση, ή θέση τής κωμόπολης ήταν σέ άπόσταση μισής ώρας 
προς Β, στό «Φρέγκ-ντερεσί» (φάραγξ των Φράγκων). 'Η ιδέα αυτή γιά τήν 
άρχαιότητα τής κωμόπολης στηρίζεται βασικά στά ύπόγεια έκεΐνα κατοική- 
ματα «κερέρ», πού ύπήρχαν όπως στά άλλα χωριά τής Καππαδοκίας κι εδώ 
καί πού χρησιμοποιήθηκαν άπό τούς κατοίκους ώς καταφύγια σέ καιρούς 
εξωτερικών επιδρομών8.

Κατά τήν παράδοση ή λατόμηση τών σπηλαίων άρχισε μέ τις επιδρομές 
των Τούρκων, οπότε οί κάτοικοι γιά νά διασώσουν τήν τιμή καί τή ζωή τους 
κατάφευγαν καί παρέμεναν σ’ αυτά γιά πολύ καιρό. Τά σπήλαια ήταν διώροφα 
καί κάλυπταν μεγάλη έκταση. Είχαν πηγάδια, φούρνους καί εκκλησία στ’ 
όνομα τοϋ 'Αγίου Θωμά.

Ή παράδοση μάλιστα άναφέρει ότι, όταν οί κάτοικοι κάποτε είχαν κλει
στεί στό σπήλαιο οί εχθροί προσπάθησαν νά τούς πνίξουν μέ καπνό, γιατί 
ήταν αδύνατο νά εισχωρήσουν προς τά μέσα. Μία άλλη φορά πάλι, ενώ οί 
εχθροί πλησίαζαν τό σπήλαιο ενα βρέφος εκλαιγε συνέχεια, καί ύπήρχε 
κίνδυνος νά γίνουν αντιληπτοί. Τότε, οί υπόλοιποι είπαν στή μητέρα τόν 
φοβερό εκείνο λόγο: «ή πνΐξέ το, ή ρίξέ το, ή τό βυζί σου δοσε». ’Επειδή όμως 
τό βρέφος δεν σταματούσε τό κλάμα προτίμησε ή μητέρα νά ρίξει τό παιδί στό 
πηγάδι. Στή μνήμη τοϋ βρέφους αυτού ύπήρχε σέ πηγάδι, προς τά μέσα τού 
σπηλαίου, ενα κρανίο9.

Πληθυσμός: Τό Φερτέκι ήταν άπό τά μικτά χωριά τής Μικράς ’Ασίας. 
Κατοικούσαν 'Έλληνες καί Τούρκοι10. Κατά τά μέσα τού 19ου αί. ή κωμό
πολη αριθμούσε 1.200 οικογένειες, ενώ κατά τά τέλη τοϋ ίδιου αιώνα 500, οί 
μισοί Έλληνες καί οί μισοί Τούρκοι11. Τό 1889 ό ’Αρχέλαος Σαραντίδης 
αναφέρει 3.000 κατοίκους, άπό τούς οποίους μόνον οί 300 Τούρκοι12. 'Ο 
πληθυσμός τού χωριού αυξήθηκε τήν πρώτη δεκαετία τού 20ου αί. καί εφθασε 
τούς 4.000, χριστιανούς καί μουσουλμάνους κατά τό ήμισυ13. Τό 1921 ό

Β. Κρινόπουλος, Ö. π., σ. 18. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, δ. π., σ. 247.
9. Κρινόπουλος, ο. π., σ. 19.
10. Ρίζος, ο. π., σ. 103. Χατζή Ίορδάνου, 'Οδοιπορικόν, χ.τ., 1848, σ. 134.
11. Ίωαννίδης, ό. π., σ. 118, ’Ιωάννης Κάλφογλου, ’Ιωάννης Πρόδρομος Μοναστηρή γιάχοτ 

Μονή Φλαβιανών, Αέρι Σααδέτ, 1898, σ. 150.
12. I. Σαραντίδου ’Αρχελάου, Ή Σινασός, Άθήναι, 1899, σ. 128.
13. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, δ. π., σ. 247.
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ΤΟ ΦΕΡΤΕΚΙ ΙΚΟΝΙΟΥ

Κονχογιάννης σημειώνει 3.300 κατοίκους· 3.000 Έλληνες καί 300 Τούρκοι14 15.

Ή γλώσσα: Ή γλώσσα του Φερτέκι ήταν ή παρεφθαρμένη απλοελληνικήΙ5, 
σε βαθμό πού κανείς δύσκολα πίστευε πώς αύτά πού ακούε ήταν έλληνικά. 'Η 
μεγάλη αυτή άλλοίωση δεν παρατηρούνταν μόνο στις μεταπτώσεις των εξ
ωτερικών τύπων των λέξεων, άλλά καί στις έννοιες: άστενάρ = ασθενής, 
νησιά = πυρ, χτέρ = λίθος, ναικα = γυναίκα16. Πολυάριθμα ήταν επίσης 
καί τά δάνεια άπό τήν τουρκική γλώσσα. ΓΤ αυτούς ακριβώς τούς λόγους οί 
Έλληνες κάτοικοι τού χωριού προτιμούσαν νά μιλούν τά τουρκικά17. Στις 
άρχές τού 20ου αί. φαίνεται ότι άπόδωσαν οί καρποί τής επιμονής καί ύπομο- 
νής τους στήν εκμάθηση τής έλληνικής γλώσσας, οπότε καί μίλησαν τά 
έλληνικά18.

Καθιδρύματα: Στο Φερτέκι υπήρχε μεγαλοπρεπής ναός στο όνομα τών 
Αρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ19. Κατά τούς Τωαννίδη καί Κάλφο- 
γλου ό ναός αυτός άρχισε νά κτίζεται τό 1833 στή θέση άλλου παλαιού τής 
Όσιομάρτυρος Παρασκευής, μέ άφορμή ένα θαύμα πού έγινε στή γιορτή τών 
’Αρχιστρατήγων20. 'Ωστόσο μαθαίνουμε άπό καραμανλήδικο έγγραφο21 τού 
1814 ότι ό παραπάνω ναός ύπήρχε τήν έποχή αύτή. Σύμφωνα μέ τό έγγραφο, 
πού πρόκειται γιά τήν διαθήκη τού Ταβούλ όγλοΰ Χατζή Μπηννιάτ άπό τό 
Φερτέκι, χαρίζονται χρηματικά ποσά καί στό ναό τών ’Αρχιστρατήγων Μι
χαήλ καί Γαβριήλ. Ό ναός ήταν πολύ μεγάλος. Μπορούσαν νά εκκλησι
αστούν μέ άνεση 2.000 άτομα22. Ή Μητρόπολη καί τά σχολεία βρίσκονταν 
κοντά στό ναό23.

Εκτός άπό τήν περίφημη αύτή έκκλησία ύπήρχαν στό Φερτέκι καί παρεκ
κλήσια, λιθόκτιστα: "Αγιος Δημήτριος, Τρεις Παϊδες, ’Απόστολος Θωμάς, 
'Αγία Κυριακή, 'Αγία Ευφημία, Τίμιος Σταυρός καί "Αγιος Γεώργιος.

14. Κοντογιάννης, ö. π., σ. 150.
15. Χατζή Ίορδάνου,ό. π., σ. 134. Ρίζου,ο. π., σ. 103. Ίωαννίδης,ο. π., σ. 120. Κάλφογλου, 

Ö. π., σ. 150.
16. Βλ. ’Αναστασίου Σ. Άλεκτορίδου, «Λεξιλόγιον του έν Φερτακαίνοις τής Καππαδοκίας 

Γλωσσικού ’Ιδιώματος», Λελτίον τής Ιστορικής καί ’Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος 
1(1883-4) σ. 480-508.

17. Ρίζος, ο. π., σ. 103.
18. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, Ö. π., σ. 247.
19. Χατζή Ίορδάνου, ό. π., σ. 134. Κρινόπουλος, Ö. π., σ. 23. Ίωαννίδης, ο. π., σ. 118. 

Κάλφογλου, Ö. π., σ. 150. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, Ö. π., σ. 250.
20. Ίωαννίδης, ο. π., σ. 118. Κάλφογλου, <3. π., σ. 150.
21. Τό καραμανλήδικο έγγραφο βρίσκεται ύπό δημοσίευση.
22. Κρινόπουλος, ό. π., σ. 23.
23. Ίωαννίδης, Ö: π., σ. 118.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

'Υπήρχαν έπίσης καί δύο άγιάσματα του 'Αγίου Παντελεήμονα καί των 
'Αγίων ’Αναργύρων Κοσμά καί Δαμιανού24.

Παιδεία: Τό 1820 περίπου υπήρχε στο Φερτέκι τέλειο Ελληνικό σχολείο, 
στό όποιο δίδασκαν οί γνωστοί τότε δάσκαλοι ’Ιωάννης, 'Ιερόθεος καί Σερα
φείμ. Μαθητές άπό τά γύρω χωριά, αλλά καί άπό μακρινές αποστάσεις 
έρχονταν στό χωριό25. 'Ωστόσο, κατά τά μέσα τού 19ου αί. ή παιδεία έδειχνε 
κάποια στασιμότητα26, ενώ τό 1889 -παρά τήν άντίθετη γνώμη τού Ίωαννί- 
δη- ή κατάσταση τών εκπαιδευτηρίων τού χωριού ήταν Ικανοποιητική. Τότε 
ακριβώς προστέθηκε καί ή πρώτη τάξη τού Γυμνασίου.

Τό Φερτέκι διατηρούσε έπίσης έφτατάξια αστική σχολή καί πεντατάξιο 
παρθεναγωγείο. Όλοι οί μαθητές ήξεραν νά διαβάζουν καί νά γράφουν τά 
έλληνικά καί τίς τέσσερις πράξεις τής άριθμητικής. Ό αριθμός τών μαθητών, 
πάντοτε στό τέλος τού ίδιου αιώνα, ήταν γύρω στούς 150-180. Πολλοί άπό 
αυτούς τέλειωναν τίς σπουδές τους στά γυμνάσια τής Κωνσταντινούπολης 
καί τής Σμύρνης27.

Τά έξοδα τής άστικής σχολής καί του Παρθεναγωγείου ύπολογίζονταν σε 
30.000 γρόσια τό χρόνο. Τό ποσό αύτό συγκεντρώνονταν μέ τόν άκόλουθο 
τρόπο: 6.000 γρ. άπό τόν Άγ. Νικόλαο τού Γαλατά28· 6.000 γρ. άπό τούς 
ταξιδιώτες ύπό τό όνομα «σελαμετιγέ» (καλό κατευόδιο)· 4.000 γρ. άπό τίς 
συνεισφορές στήν Κωνσταντινούπολη κατά τή γιορτή τών ’Αρχιστρατήγων 
Μιχαήλ καί Γαβριήλ- 2.000 γρ. άπό τά έσοδα τού σχολείου καί τό ύπόλοιπο 
άπό τούς Φερτεκλήδες Ίκονίου, Κωνσταντινούπολης καί τών άλλων περι
οχών29.

Τό 1913 είχε άπομείνει στό Φερτέκι μόνον ένα σχολείο, πού άποτελούνταν 
άπό μία προκαταρκτική καί πέντε τάξεις. Δίδασκαν δύο δάσκαλοι καί δύο 
δασκάλες. Ό αριθμός τών μαθητών άνερχόταν σέ άγόρια 60, κορίτσια 57. Τά 
μαθήματα πού διδάσκονταν ήταν: άρχαΐα καί νέα έλληνικά, τουρκικά, γαλλι
κά, αριθμητική, ιστορία, γεωγραφία, ωδική καί έργόχειρο.

Τήν κεντρική έφοροεπιτροπή τού σχολείου, πού είχε τήν έδρα της στήν 
Κωνσταντινούπολη, άποτελοΰσαν οί : Ν. Μπάρας = πρόεδρος, Μιλτ. Α.

24. Ίωαννίδης, ο. π., σ. 118, πρβλ. Κάλφογλου, ο. π., σ. 150.
25. Ίωαννίδης, ο. π., σ. 118.
26. Ρίζος, ο. π., σ. 103.
27. Κρινόπουλος, ο. π., σ. 23.
28. Ή εκκλησία αυτή, ένω παλαιότερα βρισκόταν ύπό τήν διοίκηση των Φερτεκλήδων, είχε 

παραχωρηθεΐ στα φιλανθρωπικά ιδρύματα τού γένους. Βλ. Ίωαννίδη,ό. π., σ. 119. Σήμερα, μετά 
άπό άλλεπάλληλες δίκες ή εκκλησία βρίσκεται μαζί μέ δύο άλλες τής «Παναγίας» καί του 
«Ίωάννου τού Προδρόμου» ύπό τήν δικαιοδοσία τού «Τουρκικού ’Ορθόδοξου Πατριαρχείου», 
πού Ιδρύθηκε άπό τόν Παπά Εύθύμ τό 1922.

29. Ίωαννίδης, ο. π., σ. 119.
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Έφραιμίδης = άντιπρόεδρος, Σ.Π. Νομίδης = γραμματέας, Α. Καρατζό- 
γλους = ταμίας, Ν. Πανοικίδης καί Κυρ. Παπαχρυσάνθου = μέλη, ενώ τά 
μέλη τής εφορείας στό Φερτέκι ήταν τά έξης: Χατζή I. Τσορπαδζόγλους, 
Α.Ν. Τσιβόγλους, Γ.Θ. Νομίδης, Άχ. X. Τζιβόγλους καί Α.Α. Κλαδόπου- 
λος30.

Άλλο κτίριο, έκτος άπό τά έκπαιδευτήρια, ήταν καί τό λουτρό, πού κτί
στηκε στά μέσα τού 19ου αί. καί πού έγινε αφορμή νά διαιρεθούν οί κάτοικοι 
σέ δύο φατρίες καί νά ξοδευτούν πολλά χρήματα31.

Έδώ θά άναφέρουμε έπίσης καί τις 14 βρύσες, πού κατασκευάστηκαν τό 
1850 άπό τούς προεστώτες τού χωριού Τζιβόγλου Χατζή Άνέστη άγά, Δημή- 
τρη άγά καί Σάββα άγά καί τής Μαρίας, μητέρας των Αναστασίου καί 
Χαραλάμπου έφέντηδων. Τό νερό διοχετεύτηκε μέ πολλά έξοδα άπό τή ν πηγή 
Φερέγγ, πού βρισκόταν σέ άπόσταση 45' άπό τήν κωμόπολη κι έτσι εξυπηρε
τήθηκαν όλοι οί κάτοικοι, χριστιανοί καί μουσουλμάνοι.

Τό τζαμί τού χωριού ήταν βακούφι τής Σουλτάνας μητέρας τού Σουλτάνου 
Άχμέτ III32 (1703-1730).

Τό 1911 ιδρύθηκε στήν Κωνσταντινούπολη ή Αδελφότητα «Μιχαήλ Αρ
χάγγελος», πού έργαζόταν μέ παραδειγματικό ζήλο γιά τήν πρόοδο τού 
σχολείου, άλλά καί γιά όλη τήν κωμόπολη33.

Οικογένειες πού πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στό έθνος καί πού ήταν 
γνωστές όχι μόνο στό Φερτέκι, άλλά καί σέ όλή τή Μικρά Άσία καί τήν 
Κωνσταντινούπολη ύπήρξαν οί έξής: Τζιβόγλου, Ζάμπα όγλού, Σουλλόγλου, 
Νομόσογλου, Κόκκινος όγλού καί Κούρτογλου34. Έπίσης είναι δυνατό νά 
άναφερθεϊ καί ό Κωνσταντίνος Σ. Άραβανόπουλος, ό έμπορος στήν Κων
σταντινούπολη) ό όποιος έλαβε τόν τίτλο τού Μεγάλου Ευεργέτη γιά τίς 
δωρεές του στην παραπάνω Αδελφότητα καί στό σχολείο τού Φερτέκι35. 
’Ίσως στήν ομάδα των εύεργετών θά πρέπει νά προστεθεί καί ό Ταβοΰλ όγλού 
Χατζή Μπηννιάτ, ό όποιος πρόσφερε τό ποσό των 4.850 γροσίων γιά φιλαν
θρωπικούς σκοπούς τό 1814.

Τό Φερτέκι φημιζόταν γιά τό κρασί του. Οί ταβερνιάρηδες στήν Κωνσταν
τινούπολη κατά πλειοψηφία ήταν Φερτεκλήδες36. Τό γεγονός αύτό διαπι
στώνουμε έξάλλου καί άπό τίς καραμανλήδικες ταφικές έπιγραφές τής Μο

30. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, Ö. π., σ. 250.
31. Ρίζος, ο. π., σ. 103.
32. Ίωαννίδης, Ö. π., σ. 119.
33. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, ό. π., σ. 250.
34. Ίωαννίδης, ο. π., σ. 120.
35. Μικρασιατικόν Ήμερολόγιον, ο. π., σ. 250.
36. Ίωαννίδης, <3. π., σ. 119.
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νής Βαλουκλή37. Περίφημη ήταν επίσης καί ή μαστίχα, ή τόσο αρωματική, 
ενώ ή άσκηση τής ταπητουργίας παρουσίαζε ένδιαφέρον38.

Οί Φερτεκλήδες περνούσαν μία μονότονη, ήσυχη ζωή. Περίπατος γι’ αυ
τούς ήταν ή αγορά, μία επίσκεψη στους συγγενείς ή στά χωράφια καί τούς 
κήπους39.

Γιά πολλούς άπό τούς κατοίκους φαίνεται πώς ό τρόπος αύτός τής ζωής 
ήταν γεμάτος πλήξη καί μονοτονία γι’ αύτό άρχισαν νά παίζουν χαρτιά, 
ντάμα, μάγκαλα40 καί διάφορα άλλα τυχερά παιχνίδια γιά διασκέδαση. 
Όμως, σέ λίγο χρονικό διάστημα τά παιγνίδια αύτά πήραν μεγάλες διαστά
σεις καί παίζονταν μέ πολλά λεφτά.

Στήν έκταση λοιπόν πού έλαβαν τά τυχερά παιγνίδια στό Φερτέκι καί στήν 
άπαγόρευσή τους άναφέρεται ή παρακάτω καραμανλήδικη έγκύκλιος, τήν 
όποια έστειλε ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ό ΣΤ' τό 1837.

ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τό έγγραφο σώζεται στά Γενικά ’Αρχεία τού Κράτους41, στό τμήμα 
Φιρμανίων-Βερατίων καί ’Εκκλησιαστικών ’Εγγράφων, άριθμό 12. "Εχει 
διαστάσεις 0,48 x 0,35 καί διατηρείται σέ καλή κατάσταση.

Στό έπάνω μέρος τού έγγράφου ύπάρχει ή επιγραφή τού Οικουμενικού 
Πατριάρχου Γρηγορίου τού ΣΤ', «Γρηγόριος έλέω Θεού ’Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης».

Ή εγκύκλιος στέλνεται προς τόν Μητροπολίτη Ίκονίου Σαμουήλ καί τούς 
ιερείς, γέροντες, κοτζαμπάσηδες καί λοιπούς χριστιανούς τού Φερτέκι, τό 
1837. Περιέχει τρία κύρια σημεία:

α) Οί Φερτεκλήδες πού διαμένουν στήν Κωνσταντινούπολη ύποβάλλουν 
προς τό Οικουμενικό Πατριαρχείο σφραγισμένη καί ύπογεγραμμένη άναφο- 
ρά, μέ τήν οποία γνωστοποιούν τίς διαστάσεις πού έλαβάν τά τυχερά παιγνί
δια, τράπουλα, ντάμα, μάγκαλα κ.ά. στό χωριό τους καί ζητούν τήν άπαγό
ρευσή των.

37. Οί 70 καραμανλήδικες ταφικές επιγραφές τής Μονής Βαλουκλή βρίσκονται ύπό δημοσί

ευση.
38. Κοντογιάννης, ο. π., σ. 151.
39. Κρινόπουλος, ό. π., σ. 22.
40. «Σανίς διά παιγνίδιον, εχουσα πολλάς κοιλότητας.» Βλ. Ί. Χλωρός, Λεξικόν Τουρκο- 

ελληνικόν, Κωνσταντινούπολις, 1899, τόμ. Β', σ. 1516.
41. Ευχαριστίες οφείλονται στή Διεύθυνση τών Γενικών ’Αρχείων του Κράτους γιά τήν 

πολύτιμη βοήθεια της στις ερευνές μου.
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β) Tò Οικουμενικό Πατριαρχείο άπευθύνεται προς τούς Φερτεκλήδες καί 
τούς συμβουλεύει νά απέχουν από τα τυχερά παιγνίδια. Γιατί πέρα άπό τό 
γεγονός ότι έξαιτίας αυτών χάνονται περιουσίες καί καταστρέφονται οικογέ
νειες, τό «κουμάρι» είναι καί άμάρτημα. 'Όσοι δεν συμμορφωθούν καί συν- 
εχίσουν νά παίζουν στά κρυφά ή στά φανερά θά είναι άφορισμένοι, καταρα
μένοι καί άσυγχώρητοι.

γ) Τό τρίτο μέρος τής έγκυκλίου άποτελούν οί συνηθισμένες άρές, πού 
έξαπολύονται σε βάρος έκείνων πού δέ θά θελήσουν νά συμμορφωθούν.

Στο τέλος τού εγγράφου ύπάρχουν οί ύπογραφές των Μητροπολιτών, Κυ- 
ζίκου ’Ανθίμου, Ίκονίου Σαμουήλ, Νικομήδειας Παναρέτου, Δέρκων Γερ
μανού κ. οί.

Τό έγγραφο έκδίδεται ώς εχει:

+ Γρηγόριος ελέψ Θεού ’Αρχιεπίσκοπος 
Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καί 

Οικουμενικός Πατριάρχης

+σεραφετλού φαζιλετλού Ίκονίου μητροπολουδού, ύπέρτιμε βέ εξαρχε πάσης 
λυκαονίας, μουχαπετλού ρουχα\2νί καριντασιμίζ βέ συλλειτουργομούζ, βέ φερτέκ 
καριγεσιντέ σακίν όλάν Ίζετλού κληρικοζλάρ, βέ ραγ\3πετλού Ίερέαζλαρ, βέ μον- 
τέπερ Ίχτιγιαρλάρ, βέ κοτζαπασιλάρ, βέ σάγιρ μπίλ τζούμλε εύλογημένοι\4χριστι- 
ανλάρ, σιζέ άλλάχ άζιμισανίν ταραφιντάν Ίναγέτ λούτφου κερρέμ Ίπλάγ όλουνά. 
άσιτανέϊ|5 άλιγεδέ σακίν όλάν φερτεκλη έχαλιλεριντέν μπάζι κίμσελερ ταραφιμιζά 
Ίμζαλίβέμοχουρλού άρ^ζιχαλλαρίϊλε τακρίριΊφαδέΊττιλερ κι, δτετέν περουμπού 
φερτέκ καριγεσιντέ μπίρ φενά άδετ Ίτζάτ\7 δλουνδού, γιάνε μπάζι κίμσελερ δγιούν 
κιαχαδί, βέ δάμα, βέ μάγκαλα, βέ σάγιρ, τουρλού δγιουνλάρ|8 δγναμαγιά χαβεσ- 
λενδιλέρ έγλενμέκ ταριγιντέ, λάκιν μπίραζ βακκιττέν σόνγρα μπού κιαχάτ δγνα| 
9μασινί, βέ σάγιρ τουρλού όγιουνλαρί Ίκισέρ ουτζέρ παράϊλαν δγναμαγιά χαβές 
Ίττιλέρ βέ βαραράκ\10 κιουλλί άκτζέγιλαν δγναμαγιά πασλαδιλάρ κιάρ έδινμέκ 
Ίτζοΰν, βέ μπού μισιλλί δγιουνλάρ κουμαρ |1 'παζλίκ χιμετινέ γκελδί μπού δερετζεόέ 
κι τζδκ κίμσελερ, κεντη βασιγετλερινί τελέφ ιδούπ, φουκαρέ j ι2καλδιλάρ, βέ τζοκ 
έβλέρ σονδού, βέ χαράπ δλδί μπού. σεϊτανί δγιουνλάρ σεπεπιντέν, βέ κουμάρ 
δ\ί3γιουνουντάν. Ίμδι μερσούμ φερτεκλη έχαλιλεριντέν κίμσελερ μπού φενά βέ 
ζαραρλί δγιουνλαρή|14 ταραφιμιζά Ίφαδέ εϊλεδικλεριντέ, πάδεχου ριτζά βέ νιγιάζ 
έϊλεδιλέρ κι, μπού μισιλλί κουμάρ|15 δγιουνλαρίν σιμδέν σονγρά λιάβ βέ πατίλ 
δλμαλαρινί μπού πατρίκ συνοδικδζ τεμπιχναμέ βέ να\Χ(,λετλεμέ κιαγιδιμίζιλαν. δ λ 
ετζιλδέν μπίζδε ετραφιμιζδα μεβτζούτ δλΛν σεραφετλού φαζι\ΧΊλετλού τζεμαάτ 
μητροπολουδάν, μουχαπετ/,ού ρουχανί καριντασιμίζ βέ συλλειτουργομουζούν ρέγι- 
ου118Ίττιφακλαρίϊλε, γιαζίπ, τζοϋμλι:·νιζι: κιουτζούκ βε μπογιούκ, γκέντζ βέ Ίχτιγι-
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άρ, χερ ταρικτέ όλάν\19 χριστιάν κίμσελερε Ίπτιδα πεδερανέ νασιχάτ βέ τεμπίχ 
.Ιδέριζ, κι, δλμαγια σιμδέν σονγρά\2ί)μπού σεϊτανί όγιουνλαρί γιάνε κιαχάτ, όάμα, 
μάγκαλα, βέ σιάγιρ όγιουνλαρί έλινιζέ άλμαγιά |2 'σιζ, βέ παράϊλαν όγναμαγιά τζεσα- 
ρέτ Ίτμεγέσιζ, βέ χάσιλι κουμάρ όγιουνουντάν φαρίγ όλάσιζ,|22 ζίρα μπού κουμάρ 
όγιουνουντάν τζόκ αδεμλέρ τελέφ βέ χαράπ όλδί, βέ φονκαρέ καλόί, βέ έ\23βλέρ 
μούζμιχάλ όλδί, βέ μπουνιάν μαδα μπού κουμάρ όγιουνού άγίρ γκιουνάχ όλδιγιν- 
τάν, τζανινιζά\24 βέ τενινιζέ ζαραρλίδιρ, άνήνιτζουν τζούμλενιζ μπού κουμάρ άγι
ου νλαρδάν JpàK όλάσιζ. βέ πό.δεχου\25 χόκιουμ ,ίδέριζ κι, χέρκιμ χριστιάνλαρδαν 
κιουτζούκ βέ μπογιούκ, γκέντζ βε J/τιγιάρ, χέρ\2(> ταρικτε όλάν κίμσελερ μπού 
νασιχατλαριμιζά, βέ τεμπιχ λεριμιζέ Jτaάτ "Ιτμεγιουπ, }τα'νε|27 σιμόέν σονγρά γι- 
άχοτ κιαχάτ, γιάχοτ δάμα, γιάχοτ μάγκαλα, βέ σάγιρ κουμάρ όγιουνλαρί, γκιζλί|28 
βέ άσικιαρέν παράϊλαν όγναμαγιά τζεσαρέτ Jόεpλέpισε, βέ έλλερινέ άλιρλάρισα, βέ 
κουμάρ|29 όγιουνού κουλλανιρλάρισα, βέ μπογλέ μισιλλι βέ κιοτού βέ σεϊτανί 
όγιουνλαρά χαρεκέτ έδερλέρσα, όλ|30 κίμσελερ χέρκιμ όλούρουσα όλσούν, τζούμ- 
λεσι άφωρισμένοι βέ κατιραμένοι βέ ασυγχώρητοι βέ Λανέτ|31 όλσουνλάρ άλλάχ 
άζιμισανίν ταραφιντάν, τάσ βέ δεμίρ έρισίν, άνλέρ έρίμεσιν, γιεζινίν ούγιουζλου\ 
32γουνά Joùóaviv άσιλμασινά ναγίλ όλσουνλάρ, κάϊν γκιπί γέρ γιουζουντέ Jγvεσιv- 
λέρ βέ τιτρεσινλέρ, βέ33 άλλαχίν γαζεπί ουζερλεριντέ όλσούν, βέ τζέμι ζεμαντέχαΐρ 
γκιόρμεσινλερ, βε τζούμλε άζίζ οϋτζ γιούζ\3Α ον σεκίζ θεοφόρος πετέροζλαριν 
μπέττ δοαλαρί ουζερλεριντέ όλσούν, εγερ μπού γιαζόιγιμίζ μιμβάλ ούζερέ ./τμεζ- 
λέρσα.

αωλζφ

Έν μη vi Άπριλίφ Ίνδικτιώνος ϊης
Κυζίκου Ανθιμος 
Ίκονίου Σαμουήλ 
.νικομήδειας Πανάρετος 
Αέρκων Γερμανός 
κ.ά.

'Η μετάφραση του έγγράφου

Σεβασμιώτατε καί έξοχώτατε Μητροπολίτα Ίκονίου, ύπέρτιμε καί εξαρχε 
πάσης Λυκαονίας, άγαπητέ καί πνευματικέ αδελφέ καί συλλειτουργέ, ένδο- 
ξώτατοι κληρικοί τοΰ Φερτέκι, αξιότιμοι ιερείς καί σεβάσμιοι γέροντες, 
κοτζαπάσηδες καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί, έλεος καί χάρη άπό τον 
ύψιστο Θεό σέ σάς.

'Ορισμένοι Φερτεκλήδες στην Κωνσταντινούπολη, απευθύνθηκαν σέ μάς 
μέ αναφορά σφραγισμένη καί ύπογεγραμμένη καί γνωστοποίησαν τήν 
απαρχή μιας κακής συνήθειας στο χωριό τους.
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Δήλωσαν συγκεκριμένα ότι, μερικοί άπό τούς κατοίκους έπαιξαν τράπου
λα, ντάμα, μάγκαλα κι άλλα παιχνίδια με σκοπό τήν διασκέδαση. Μετά όμως 
από μικρό χρονικό διάστημα, συνέχισαν νά παίζουν τά παραπάνω παιχνίδια 
μέ δύο τρεις παράδες καί άργότερα σε μεγάλα ποσά, μέ κίνητρο τήν κερδο
σκοπία. ’Έτσι καταστράφηκαν περιουσίες, έσβησαν καί ερήμωσαν πολλές 
εστίες καί πολλοί κατάντησαν άποροι.

Μετά λοιπόν τή γνωστοποίηση τής κατάστασης πού επικρατούσε στο 
Φερτέκι, μάς ζήτησαν τήν κατάργηση των τυχερών παιχνιδιών μέ πατριαρ
χική καί συνοδική έγκύκλιο, έφόσον αυτά δέν άποσκοποϋσαν σέ κανένα 
όφελος.

Προς τούτο συνιστούμε πατρικώς, μέ τήν ψήφο των σεβασμιωτάτων καί 
έξοχωτάτων Μητροπολιτών, τών αγαπητών καί πνευματικών αδελφών καί 
συλλειτουργών, σέ όλους σας μικρούς καί μεγάλους, νέους καί γέροντες τήν 
κατάργηση στο έξης τών τυχερών παιχνιδιών. Νά μή πάρετε λοιπόν στα 
χέρια σας τήν τράπουλα, τή ντάμα, τήν μάγκαλα καί τά λοιπά παιχνίδια. Νά 
μή τολμήσετε νά παίξετε σέ χρήματα καί αμέσως νά παρατήσετε τό κουμάρι, 
γιατί έξαιτίας του αναστατώθηκαν οικογένειες καί καταστράφηκαν πολλοί. 
Τό κουμάρι εξάλλου, έπειδή είναι μεγάλη άμαρτία, βλάπτει καί τήν ψυχή καί 
τό σώμα σας. Γι’ αυτό τό λόγο νά άπέχετε άπό τά τυχερά παιχνίδια.

Τελικά αποφασίζουμε ότι, οποιοσδήποτε άπό τούς χριστιανούς, μικρός καί 
μεγάλος, νέος καί γέρος δέν ύπακούσει στις συμβουλές μας καί τολμήσει νά 
ξαναπαίξει στά κρυφά ή στα φανερά τράπουλα, ντάμα, μάγκαλα καί τά λοιπά 
τυχερά παιχνίδια μέ χρήματα, οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός άς είναι 
άφορισμένος, καταραμένος καί άσυγχώρητος άπό τό Θεό. Ή πέτρα καί ό 
σίδηρος νά λιώσει, έκεΐνος νά μή λιώσει. Νά καταληφθεί άπό τήν ψώρα τού 
Γιεζί42 καί νά άπαγχονισθεΐ όπως ό ’Ιούδας. Νά στενάζει καί νά τρέμει όπως ό 
Κ,άϊν καί νά μή γνωρίζει προκοπή ποτέ. Νά είναι επάνω του ή οργή τού Θεού 
καί ή κατάρα τών 318 πατέρων. 1837.

’Ακολουθούν οί ύπογραφές τών συνοδικών, πού άναφέρονται στή σε
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42. 'Υπηρέτης τοϋ Προφήτου Έλισαιέ. Τιμωρήθηκε άπό τό Θεό μέ λέπρα γιά τον ύπουλο καί 
ούστροπο χαρακτήρα του «καί ή λέπρα Ναιμάν κολληθήσεται έν σοί καί εν τώ σπέρματι σου εις 
τόναιώνα. Καίέξήλθενεκπροσώπου αΰτοΰλελεπρωμένοςώσείχειών» (Δ’ Βασ., Κεφ. Ε' στ. 27).

220

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

