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σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας μου, που αφορά στο πως τα άτομα με τις ενέργειες τους 

μεταβάλλουν και αναδημιουργούν τα περιβάλλοντα τους και τι αποτελέσματα αποφέρουν αυτές 

οι ενέργειες τόσο στα περιβάλλοντα, όσο και στα ίδια τα άτομα. Τον ευχαριστώ, ιδιαίτερα, γιατί 

μέσα από τις συζητήσεις που είχα μαζί του, με βοηθούσε να διευκρινίσω θέματα που, απλώς, 
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Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος μου έδωσε ερεθίσματα γι' αυτήν 

την έρευνα. Οι διαλέξεις του κ. Βερνίκου σχετικά με την Κοινωνική Δημογραφία και την 
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Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης, την καθηγήτρια κ. Θεανώ Τερκενλή η οποία με μεγάλη 
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όλη την διάρκεια της έρευνας μου. 
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δεύτερο κεφάλαιο της έρευνας μου και τον ευχαριστώ πολύ για την εποικοδομητική σχολιασμό 

του τελευταίου κεφαλαίου της διατριβής μου. 

Θερμά ευχαριστώ την μητέρα μου για την διαρκή βοήθεια και συμπαράσταση της 

καθώς και τον αδελφό μου για την ενθάρρυνση και υποστήριξη του. 

Τέλος, τον πατέρα μου, 'πρόσφυγα' από την 'Παλιά Ελλάδα' στην Μακεδονία, ο 

οποίος ζώντας μακριά από τον τόπο του με βοήθησε να συνειδητοποιήσω τι σημαίνει 'αγάπη 

για τον δικό σου τόπο'. 

Πολλές φορές, κατά την διάρκεια της συγγραφής της διατριβής μου, θυμήθηκα τα 

παραμύθια της θείας μου για την Πόλη και τις αλησμόνητες πατρίδες, και ξαναζωντάνεψαν τα 

καλοκαίρια που πέρασα παιδί στην Κωνσταντινούπολη. Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν να έχω 

αυτές τις μνήμες και εμπειρίες. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η έρευνα αφορά στους Καππαδόκες πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα το 1924 

με την Συμφωνία Ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 

Πρώτον, η έρευνα αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ του ιδιαίτερου φυσικού και του 

δομημένου περιβάλλοντος της Καππαδοκίας και στους αδιάρρηκτους δεσμούς που 

αναπτύχθηκαν μεταξύ αυτών και του πληθυσμού που ζούσε εκεί. 

Δεύτερον, η έρευνα επικεντρώνεται στις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των 

προσφύγων και του νέου περιβάλλοντος στην χώρα υποδοχής. 

Σκοπός της έρευνας είναι να ερευνηθεί εάν και με ποιους τρόπους η πολιτισμική 

κληρονομιά και ιδιαίτερα, η 'οικιστική' κληρονομιά έχει επηρεάσει την οργάνωση των 

οικισμών που δημιούργησαν οι Καππαδόκες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, σκοπός 

είναι να ερευνηθεί πως οι πρόσφυγες ιδιοποιήθηκαν το νέο περιβάλλον και το μετέτρεψαν σε 

δικό τους 'τόπο'. 

Στην έρευνα μελετήθηκαν δύο Καππαδοκικοί οικισμοί: η Νέα Καρβάλη που βρίσκεται 

στην Μακεδονία και το Νέο Προκόπι που βρίσκεται στην Εύβοια. 

Από την ιστορική επισκόπηση και την έρευνα πεδίου προκύπτει ότι η ταυτότητα των 

Καππαδοκών προσφύγων βασίζεται μεταξύ άλλων, στο παρελθόν τους, στον τόπο καταγωγής 

τους, στην πατρίδα τους και στην θρησκεία. 

Επίσης, η έννοια της πατρίδας έχει σχέση με την καταγωγή, τις ρίζες και την γη των 

προγόνων τους, δηλαδή με το παρελθόν και την μνήμη, αλλά είναι συνυφασμένη και με το 

παρόν και την ζωή τους στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλούς πρόσφυγες ακόμη 

και δεύτερης γενιάς, οι έννοιες 'το εδώ' και 'το εκεί', το νέο και το παλιό, η Ελλάδα και η 

Καππαδοκία συνθέτουν την έννοια της πατρίδας. Πολλοί δε, είναι εκείνοι, ιδιαίτερα πρόσφυγες 

πρώτης γενιάς, που θεωρούν ότι έχουν δύο πατρίδες. 

Τέλος, το παρελθόν και η κουλτούρα των Καππαδοκών προσφύγων της Ν. Καρβάλης 

και του Ν. Προκοπίου, ενσωματώνονται στην έννοια του 'Τόπου': Οι πρόσφυγες διευθέτησαν 

τον άγνωστο 'χώρο', τον προσωποποίησαν, και απέδωσαν ταυτότητα σ' αυτόν, μεταβάλλοντας 

τον σε δικό τους οικείο 'τόπο'. Εφόσον οι πανομοιότυπες προσφυγικές κατοικίες δεν απέδιδαν 

ταυτότητα στους οικισμούς τους, οι πρόσφυγες απέδωσαν ταυτότητα σ' αυτούς διαμέσου των 

εκκλησιών τους και των άλλων κτιρίων που ήταν συναφή με την παράδοση και την κουλτούρα 

τους. Το παρελθόν, η ιστορία και η κουλτούρα τους ενσαρκώθηκε στο νέο περιβάλλον και δεν 

είναι τυχαίο ότι η οργάνωση και η εξέλιξη της Νέας Καρβάλης και του Νέου Προκοπίου, 

οφείλεται κυρίως στην δημιουργία των εκκλησιών τους και στις δραστηριότητες που 

αναπτύχθηκαν εξαιτίας αυτών. 



ν 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η μεγάλη εθνολογική ποικιλία της Καππαδοκίας και ο τεράστιος πλούτος των 

πολιτισμικών της στοιχείων οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στη στρατηγική της θέση, ως κόμβου 

μεγάλων οδικών αρτηριών και στην επίδραση πολλών και μεγάλων πολιτισμών, ως συνέπεια της 

υπαγωγής της σε πέντε αυτοκρατορίες: την Περσική, την ελληνιστική των Σελευκιδών, την 

Ρωμαϊκή, την Βυζαντινή και την Οθωμανική, (Mango: 1976, Παντελεάκη: 1991) 

Η Καππαδοκία βρίσκεται σ' ένα οροπέδιο με υψόμετρο που κυμαίνεται από 1000-

1500μ., το οποίο περικλείεται από βραχώδεις λόφους και δύο ηφαίστεια, ανενεργά σήμερα. Το 

τοπίο είναι πολύ ασυνήθιστο. Σε μερικές περιοχές υπάρχουν βράχοι σε σχήμα κώνου, προϊόντα 

των ηφαιστειογενών εκρήξεων που έλαβαν χώρα. Οι ιδιόμορφοι αυτοί βράχοι αποτελούνται 

από αλλεπάλληλα στρώματα στάχτης, σκουριάς και λάβας. Είναι δε, αρκετά μαλακοί και 

εύκολοι στην λάξευση. Οι κάτοικοι, από αρχαιοτάτων χρόνων, λάξευαν στους βράχους τάφους, 

εκκλησίες, μοναστήρια και κατοικίες. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη 

και αδιάρρηκτη σχέση μεταξύ του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος. Το δομημένο 

περιβάλλον της Καππαδοκίας είναι αποτέλεσμα συγκερασμού και ολοκλήρωσης φυσικών και 

ανθρωπογενών στοιχείων που παρουσιάζουν ιδιαίτερη μοναδικότητα και υψηλό βαθμό 

συλλειτουργίας. 

Οι σχέσεις μεταξύ ανθρώπου, κοινωνίας και φυσικού περιβάλλοντος, προσέφεραν τα 

κατάλληλα εκείνα στοιχεία για την ανάπτυξη ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος οικοσυστήματος 

εκπληκτικής ζωτικότητας και προσαρμοστικότητας. 

Τα λαμπρά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα της Καππαδοκίας, που αφορούν σε μεγάλο βαθμό 

νέους τύπους εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και τεχνικών κατασκευής καθώς επίσης και της 

αρχιτεκτονικής των "λαξευτών" κτισμάτων, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική της 

Δύσης. 

Επίσης, η Καππαδοκία είχε μεγάλη μοναστική παράδοση, πράγμα που επηρέασε τους 

κατοίκους, εμπνέοντας σ'αυτούς έντονη θρησκευτικότητα. Ως γενέτειρα δε, των Πατέρων της 

εκκλησίας, προώθησε την Χριστιανική σκέψη και συνδέθηκε με την Ελληνική Ορθόδοξη 

παράδοση. 

Τα νέα φιλοσοφικά και θρησκευτικά ρεύματα που δημουργήθηκαν στην Καππαδοκία από 

τον 3ο έως τον 6ο μ.Χ. αιώνα, μεταδόθηκαν στη Γοτθική και Ρωμανική Δύση, (Krautheimer: 

1991). Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Chamberlain, τα θρησκευτικά αυτά ρεύματα, [αιρέσεις] 

που ήσαν φιλοσοφικώτατα και ελληνικότατα, μεταδόθηκαν στη Σκανδιναυϊα, στη Γερμανία, στην 

Αγγλία και στη Ν. Γαλλία όπου διέπλασαν τις μεγάλες θρησκευτικές κινήσεις, από τις οποίες 

αναπήδησαν οι νεωτερίζουσες εκκλησίες των περιοχών αυτών, (Chamberlain: 1913, 

Krautheimer: 1991). 
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Τα ανωτέρω αποτέλεσαν ένα από τα βασικότερα ερεθίσματα γι' αυτήν την έρευνα. Στόχος 

της έρευνας είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των επιδράσεων που είχε στον Ελλαδικό χώρο η 

μεγάλη "έξοδος" των Καππαδοκών. Στα πλαίσια αυτά διερευνώνται και αναλύονται τα 

πολιτισμικά εκείνα στοιχεία, κυρίως του δομημένου περιβάλλοντος, ενός δισχιλιετούς πολιτισμού 

τα οποία μεταφέρθηκαν και κατάφεραν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον που δημιούργησαν οι 

Καππαδόκες πρόσφυγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην Νέα Καρβάλη Καβάλας και στο Νέο 

Προκόπι Ευβοίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο επισημαίνονται οι λόγοι που υπήρξαν ερεθίσματα για την έρευνα. 

Γίνονται αναφορές τόσο στο παρελθόν των προσφύγων στην Καππαδοκία, όσο και στην 

εγκατάσταση τους στην Ελλάδα και ορίζονται οι σκοποί της έρευνας. Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται επίσης, στην Ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που εξετάζει είτε τις πολιτικές 

στέγασης των προσφύγων, είτε προσεγγίζει το θέμα κάτω από ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές οπτικές γωνίες. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται αναλυτικά στην εικόνα της Καππαδοκίας. 

Περιλαμβάνει μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση, και σκιαγραφείται το ιδιαίτερο φυσικό 

περιβάλλον της Καππαδοκίας το οποίο αποτέλεσε την βάση για την δημιουργία του δομημένου 

περιβάλλοντος της. Γίνεται μια εκτενής περιγραφή του δομημένου περιβάλλοντος της Μ. 

Ασίας και της Καππαδοκίας, και αξιολογούνται οι άρρηκτες σχέσεις μεταξύ του φυσικού και 

του δομημένου περιβάλλοντος. Αναφέρονται επίσης, τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής και 

οικονομικής οργάνωσης των οικισμών της Καππαδοκίας, και επισημαίνεται ότι η θρησκεία 

αποτέλεσε βασικό χαρακτηριστικό της εθνικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής των 

Καππαδοκών, καθώς και κύριο συντελεστή της ταυτότητας του 'τόπου'. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα θεωρητικά πλαίσια που χρησιμοποιούνται σ' 

αυτήν την έρευνα. Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στις αρχές που βασίζονται αυτά τα 

θεωρητικά πλαίσια και εξετάζεται η σχέση τους με το αντικείμενο της έρευνας. Διερευνάται η 

αντιπαραβολή αυτών των θεωρητικών πλαισίων, καθώς και η διαλεκτική σχέση μεταξύ αυτών. 

Αναφέρεται επίσης, στο μεθοδολογικό πλαίσιο, βάσει του οποίου έχει προσεγγισθεί η έρευνα. 

Επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους αυτή η έρευνα υιοθετεί την οικολογική, την διαχρονική 

και την συγκριτική προσέγγιση και επισημαίνονται οι σχέσεις αυτών με την συγκεκριμένη 

έρευνα για τους πρόσφυγες. Τέλος, αναφέρεται στις έρευνες μεθόδου που υιοθετήθηκαν για 

την εκπόνηση της έρευνας. Εξηγούνται οι λόγοι για την υιοθέτηση της ποιοτικής μεθόδου στην 

έρευνα και επισημαίνεται η στενή σχέση αυτής της μεθόδου με το αντικείμενο της έρευνας, 

καθώς και με τα θεωρητικά πλαίσια στα οποία βασίζεται αυτή. Αναφέρονται επίσης, οι 

τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. 

Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εμπειρική προσέγγιση και στην διεξαγωγή 

της έρευνας. Αναφέρεται αναλυτικά στις συνεντεύξεις/ συζητήσεις, ως μία από τις κύριες πηγές 
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των εμπειρικών δεδομένων, καθώς και στους τρόπος επεξεργασίας των συζητήσεων. 

Αναφέρεται επίσης, στην φωτογραφική και χαρτογραφική καταγραφή της μορφολογίας των 

υπό μελέτη οικισμών. Επιπρόσθετα, επεξηγούνται οι λόγοι για την επιλογή των υπό μελέτη 

οικισμών, και παρέχονται πληροφορίες για την Καρβάλη Καππαδοκίας, την Νέα Καρβάλη 

Καβάλας, το Προκόπι Καππαδοκίας και το Νέο Προκόπι Ευβοίας. 

Γίνεται επίσης, μια επισκόπηση των οικιστικών πολιτικών που υιοθετήθηκαν από το 

Ελληνικό κράτος και τους κρατικούς και διεθνείς φορείς αποκατάστασης προσφύγων, σχετικά 

με την παροχή προσφυγικής στέγης στην Ελλάδα. Τονίζονται οι πρώτες δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την εγκατάσταση τους στην Νέα Καρβάλη Καβάλας και στο 

Νέο Προκόπι Ευβοίας, και σημειώνεται η τυπολογία των προσφυγικών κατοικιών της Νέας 

Καρβάλης και του Νέου Προκοπίου. Περιγράφονται επίσης, και επεξηγούνται οι τρόποι με τους 

οποίους οι πρόσφυγες ιδιοποιήθηκαν το νέο περιβάλλον μετατρέποντας τον ξένο 'χώρο' σε δικό 

τους οικείο 'τόπο', μέσα από τις γειτονιές που δημιούργησαν, τις εκκλησίες που έφεραν τα 

ονόματα των δικών τους Καππαδοκών αγίων, και διαμέσου των μετατροπών και των 

προσθηκών των κατοικιών τους. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο επισημαίνεται ότι η έννοια της κατοικίας αποτελεί σημείο 

αναφοράς για τα άτομα, και είναι εκείνο το περιβάλλον που συντελεί στην ανάπτυξη σχέσεων 

μεταξύ ατόμου και κοινωνίας. Παρατίθενται οι γνώμες των προσφύγων σε σχέση με την έννοια 

του 'τόπου' και αποκαλύπτεται η ταυτότητα που αποδίδουν οι πρόσφυγες στην έννοια αυτήν, 

δομώντας συγχρόνως και την δική τους ταυτότητα. Αποδεικνύεται επίσης, ότι παρ' όλα τα 

χρόνια που πέρασαν, από το 1924 έως σήμερα, η μνήμη διατηρείται ζωντανή σε όλες τις γενιές 

των προσφύγων. Επιπρόσθετα, επικεντρώνεται στην έννοια του πρόσφυγα και επεξηγεί ότι ο 

χαρακτηρισμός αυτός δεν είναι απλά ένα ταξινομικό θέμα, αλλά αποτελεί ζήτημα ταυτότητας. 

Από την πλευρά των προσφύγων, η έννοια 'πρόσφυγας' είναι φορτισμένη με συναισθήματα, 

αποτελεί σύμβολο της χαμένης πατρίδας, και δηλώνει την αίσθηση του 'μη ανήκειν', αλλά 

συγχρόνως δηλώνει και την υπερηφάνεια τους για την καταγωγή τους. Από την πλευρά όμως 

του κράτους και των φορέων αποκατάστασης των προσφύγων, αποτελεί ένα σύμβολο αρνητικό 

και μία επιβαλλόμενη κατηγοριοποίηση. 

Τέλος, το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αντιπαραβολή των θεωρητικών πλαισίων 

που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Τονίζει επίσης, την σημασία την μνήμης, της κουλτούρας 

και της γειτονιάς και προτείνει ότι, τα θεωρητικά πλαίσια του 'Χώρου' και του 'Τόπου' και της 

Κοινωνικής Προσαρμογής των προσφύγων εμπλουτισμένα με τις έννοιες της κουλτούρας και 

της μνήμης οριοθετούν έναν νέο χώρο που θα μπορούσε να ονομασθεί θεωρητικό πλαίσιο της 

Περιβαλλοντικής Προσαρμογής των προσφύγων στην χώρα υποδοχής. 
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1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Τα άτομα οργανώνουν το δομημένο περιβάλλον τους σύμφωνα με τις συνθήκες που 

καθορίζονται από την οικονομία, τα πολιτιστικά πρότυπα, τα διαθέσιμα υλικά και το φυσικό 

περιβάλλον. Επιπλέον ο Rapoport αναφέρει ότι, η οργάνωση του χώρου εκφράζει την σημασία 

που αποδίδουν τα άτομα στο δομημένο περιβάλλον τους και αντανακλά τους τρόπους με τους 

οποίους επικοινωνούν και ορίζουν τα σύμβολα τους, ( Rapoport 1977). 

Τα άτομα αισθάνονται την ανάγκη να καθορίσουν το περιβάλλον τους και να 

ιδιοποιηθούν αυτό, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα σημαντικό και οικείο περιβάλλον το οποίο 

θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες τους. Με άλλα λόγια, προσπαθούν 

να μετασχηματίσουν τον απροσδιόριστο και άγνωστο χώρο σ' έναν συγκεκριμένο και 

αναγνωρίσιμο 'τόπο'. Ο Rapoport επισημαίνει ότι, "το άγριο περιβάλλον προσωποποιείται δια 

μέσου των τελετουργιών και του μύθου και έτσι, τα φυσικά του χαρακτηριστικά μεταφέρονται 

στο βασίλειο που επικρατεί η φιλικότητα και η οικειότητα", (Rapoport 1975: 45). 

Όταν οι άνθρωποι ζούνε σ' ένα οικείο περιβάλλον 'δομημένο' από τους ίδιους, 

μπορούν να αποκτήσουν την αίσθηση του 'ανήκειν', γιατί η διαδικασία του καθορισμού του 

περιβάλλοντος τους ταυτίζεται με την διαδικασία του καθορισμού της ταυτότητας τους. 

Επίσης, η αίσθηση του 'ανήκειν' τους βοηθά στην κοινωνική και περιβαλλοντική τους 

προσαρμογή κι έτσι, η ταυτότητα της κοινότητας ισχυροποιείται, γιατί η χωρική προσαρμογή 

είναι μία μορφή κοινωνικής προσαρμογής, (Rapoport: 1977). 

Η προσφυγιά είναι μια αιφνίδια αλλαγή που συνήθως λαμβάνει χώρα κάτω από 

τραγικές συνθήκες, και αποπροσανατολίζει τα άτομα σε σχέση με τον χώρο, χρόνο, κουλτούρα, 

οικονομικές δραστηριότητες και επικοινωνία. Πρώτον, οι πρόσφυγες αναγκάζονται να 

εγκαταλείψουν ης 'εστίες' τους και ο όρος 'εστία', δεν σημαίνει μόνον τον ιδιαίτερο ιδιωτικό 

χώρο στον οποίο ζει κανείς, αλλά σημαίνει και τον δημόσιο χώρο όπου λαμβάνουν χώρα οι 

δραστηριότητες του ατόμου και της κοινωνίας στην οποία ανήκει. Όπως και ο Warner 

επισημαίνει, "ο όρος 'εστία' σημαίνει τον δεσμό του ατόμου με τα μέλη μιας ομογενούς ομάδας 

και την σύνδεση αυτής της ομάδας με ένα συγκεκριμένο φυσικό χώρο", (Warner 1974: 162). 

Δεύτερον, οι πρόσφυγες χάνουν τις γειτονιές τους, όπου η δυναμική των σχέσεων 

μεταξύ αυτών και των γειτόνων τους, τους δίνει την αίσθηση της ασφάλειας και του 'ανήκειν' 

σε μια κοινότητα. 

Τρίτον, οι πρόσφυγες χάνουν τις εργασίες τους και η εργασία δεν είναι μόνο η 

ενασχόληση του ατόμου με μία συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, αλλά σημαίνει και 

ένα σύνολο σχέσεων και αναφορών. Ιδιαίτερα, αυτή η απώλεια παίρνει τεράστιες διαστάσεις 

σε αγροτικές κοινωνίες, όπου η παράδοση παίζει ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις ανθρώπινες 
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σχέσεις και δραστηριότητες. Στις κοινωνίες αυτές το άτομο 'ζει' από την γη, 'ζει' με την γη και 

θεωρεί τον εαυτό του αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

Συμπερασματικά, οι πρόσφυγες χάνοντας την πατρίδα τους χάνουν την ελευθερία, την 

ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, την δύναμη και τα σύμβολα τους, τα οποία είναι δείκτες της 

ταυτότητας τους. Με αυτόν τον τρόπο χάνουν την αίσθηση του 'ανήκειν'. Οι πρόσφυγες 

αφήνουν πίσω τους 'τα πάντα'. Αυτός ο όρος περιέχει πολλά στοιχεία της προηγούμενης τους 

ταυτότητας και ιδιαίτερα, στοιχεία της περιβαλλοντικής τους κληρονομιάς. 

Οι άνθρωποι ζουν στον χρόνο όπως και στον χώρο κι όταν αλλάζουν χώρο, όπως οι 

πρόσφυγες είναι αναγκασμένοι να κάνουν, η προσωπική άποψη για το πώς αντιλαμβάνονται 

τον χρόνο, αλλάζει επίσης. 

Οι πρόσφυγες αποσύρονται σ' ένα "περιορισμένο παρόν", (Lynch 1972:132). Οι 

αναμνήσεις τους, οι εμπειρίες τους και ο τρόπος ζωής τους αντανακλούν το οικείο παρελθόν 

τους. Μερικές φορές δε, εμμένουν τόσο πολύ στο παρελθόν πρώτον, γιατί αντιλαμβάνονται το 

παρόν ως ένα στάδιο προσωρινότητας, θεωρώντας ότι η πραγματική τους ζωή έχει αφεθεί πίσω 

στην πατρίδα. Δεύτερον, γιατί αρνούνται να ταυτισθούν με το συγκεχυμένο, άγνωστο και 

αποφασισμένο από άλλους παρόν. Τρίτον, γιατί προσπαθούν να δώσουν συνέχεια στην ιστορία 

τους και να ανακατασκευάσουν την κλονισμένη τους ταυτότητα. Σχετικά με αυτό η Hirschon 

αναφέρει: "Για τους πρόσφυγες, προκειμένου να ανασυγκροτήσουν την ζωή τους, η μνήμη 

γίνεται ένας κρίσιμος σύνδεσμος, το μέσον της πολιτισμικής επιβίωσης, ένα είδος κεφαλαίου, 

χωρίς το οποίο η ταυτότητα τους θα είχε χαθεί", (Hirschon 1989: 15). Ο δε Lynch τονίζει ότι, 

οι πρόσφυγες, για να ξεφύγουν από την βία της προσωπικής τους ζωής, της ιστορίας τους και 

της κουλτούρας τους, βρίσκουν καταφύγιο σε φαντασιώσεις του χρόνου. Ανησυχούν τόσο για 

το χαμένο παρελθόν τους και το αβέβαιο μέλλον τους που αδυνατούν να ζήσουν στο παρόν, 

(Lynch: 1972). 

Έτσι, τείνουν να δίνουν στο παρελθόν μυθικά χαρακτηριστικά και το συγχέουν πολλές 

φορές με το παρόν. Στην περίπτωση της προσφυγιάς, ο χρόνος χάνει τις πραγματικές του 

διαστάσεις. Κατά μία έννοια, η ζωή των προσφύγων είναι μία πορεία αναμνήσεων, γιατί 

μεταφέρουν μαζί τους το παρελθόν, το οποίο αντανακλάται σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. 

Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούν σχέση με τον χώρο δια μέσου του παρελθόντος και των 

συμβόλων τους. 

Οι πρόσφυγες, πριν τον εκπατρισμό τους, ζούσαν σ' ένα δομημένο περιβάλλον το 

οποίο ήταν συνδεδεμένο, μεταξύ άλλων, με το παρελθόν τους, την θρησκεία τους, την 

παράδοση και τα σύμβολα τους. Στην χώρα υποδοχής προσπαθούν να προσαρμόσουν τα 

σύμβολα τους στο νέο δομημένο περιβάλλον. Κατ' αυτόν τον τρόπο αναπαριστούν την 

κουλτούρα τους και απαιτούν το παρελθόν τους. Σχετικά με αυτό, ο Rapoport αναφέρει ότι, 

"μια ένδειξη της συμβολικής φύσης της κατοικίας είναι το γεγονός ότι πολλοί μετανάστες 
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μεταφέρουν την αρχιτεκτονική τους και επιμένουν στην χρήση αυτής, αν και συχνά είναι 

ακατάλληλη για τον νέο χώρο στον οποίο πλέον ζούνε. Ο συμβολικός χαρακτήρας της 

κατοικίας είναι σημαντικός γι' αυτούς. Αποτελεί ένα κομμάτι της πατρίδας και γι' αυτόν τον 

λόγο είναι οικείο με την συμβολική έννοια του όρου", (Rapoport 1969: 52). 

Παρατηρείται λοιπόν συχνά, οι κοινότητες των προσφύγων να προσπαθούν να 

μετασχηματίσουν το νέο δομημένο περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να προσεγγίζει το 

αντίστοιχο που είχαν δημιουργήσει στις πατρίδες τους. Ο Zetter επισημαίνει ότι είναι 

αξιοσημείωτος ο τρόπος με τον οποίο οι πρόσφυγες προσαρμόζουν, ιδιοποιούνται και 

προσωποποιούν τις κατοικίες τους, (Zetter: 1994:9). 

Σημαντικό παράδειγμα αυτού του γεγονότος αποτελούν οι κατοικίες των Ελλήνων 

Μικρασιατών προσφύγων που εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά το 1922 και οι οποίοι 

προσπάθησαν να προσαρμόσουν τις κατοικίες τους στις πολιτισμικές τους απαιτήσεις, 

(Hirschon: 1989). 

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η έρευνα αφορά στους Καππαδόκες πρόσφυγες, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα το 1924 

με την Συμφωνία Ανταλλαγής των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έτσι, 1.200.000 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί τουρκικής υπηκοότητας, που ζούσαν στην Μ. Ασία ανταλλάχθηκαν με 

354.647 Μουσουλμάνους, Έλληνες υπηκόους, που ζούσαν στην Ελλάδα. 

Η Καππαδοκία βρίσκεται στην Κεντρική Μ. Ασία. Είχε τους περισσότερους οικισμούς 

με Ελληνικό ή μεικτό πληθυσμό από όλες τις Επαρχίες της Κεντρικής Μ. Ασίας. Είχε 74 

οικισμούς εκ των οποίων, στους 47 ομιλείτο η Τουρκική γλώσσα, ενώ στους υπόλοιπους η 

Ελληνική γλώσσα. Οι Έλληνες Καππαδόκες πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα ήταν 44.432 

άτομα, (Μερλιέ 1963: xix). 

Οι Καππαδόκες ερχόμενοι στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν είτε σε οικισμούς, είτε σε 

συνοικίες πόλεων ή οικισμών. ' Στην έρευνα μελετήθηκαν δύο Καππαδοκικοί οικισμοί: η Νέα 

Καρβάλη που βρίσκεται στην Μακεδονία και το Νέο Προκόπι που βρίσκεται στην Εύβοια.2 

Όσον αφορά στις διαδικασίες προσαρμογής των προσφύγων, τα κάτωθι 

χαρακτηριστικά είναι σημαντικά και απαιτούν μια ιδιαίτερη μεθοδολογική προσέγγιση: 

Πρώτον, η μοναδικότητα του φυσικού περιβάλλοντος της Καππαδοκίας και οι σύνθετες και 

δυναμικές σχέσεις που δημιουργήθηκαν δια μέσου των αιώνων, μεταξύ του φυσικού 

περιβάλλοντος και των πληθυσμών που ζούσαν εκεί, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.3 

Δεύτερον, η εξαιρετική διαφοροποίηση του φυσικού και κοινωνικό- οικονομικού 

περιβάλλοντος μεταξύ Καππαδοκίας και Ελλάδας, προκάλεσε φυσικό και πολιτισμικό κλονισμό 

στους πρόσφυγες και δημιούργησε μια έντονη αίσθηση απώλειας του 'ανήκειν'. Σαν 
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αποτέλεσμα, οι διαδικασίες προσαρμογής των προσφύγων παρουσιάζουν μοναδικά 

χαρακτηριστικά. 

1.2.1 Οι Καππαδόκες και το Περιβάλλον τους. 

Η γεωγραφική θέση της Καππαδοκίας υπήρξε σημαντικός παράγοντας για την 

δημιουργία της πολιτισμικής, κοινωνικής και οικονομικής της εικόνας, γιατί βρίσκεται μεταξύ 

δύο πολιτισμών, πρώτον, του Αιγαίου και δεύτερον, της Μ. Ανατολής και της Αρμενίας, 

(Παντελεάκη 1991:8). 

Η Καππαδοκία κατείχε στρατηγική θέση στην Μ. Ασία, αποτελούσε κόμβο 

σημαντικών αρτηριών και επηρεάσθηκε από αξιόλογους πολιτισμούς. Ως εκ τούτου, τα 

εθνολογικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της Καππαδοκίας είναι πολύ πλούσια, ποικίλα και 

σύνθετα, (Παντελεάκη: 1991).4 

Η Καππαδοκία βρίσκεται σ' ένα οροπέδιο με υψόμετρο που κυμαίνεται από 1000-

1500μ., το οποίο περικλείεται από βραχώδεις λόφους και δύο ηφαίστεια, ανενεργά σήμερα. Το 

τοπίο είναι πολύ ασυνήθιστο και σκληρό. Σε μερικές περιοχές υπάρχουν βράχοι σε σχήμα 

κώνου, προϊόντα των ηφαιστειογενών εκρήξεων που έλαβαν χώρα. Οι ιδιόμορφοι αυτοί βράχοι 

αποτελούνται από αλλεπάλληλα στρώματα στάχτης, σκουριάς και λάβας,. Οι εκρήξεις των 

ηφαιστείων ήταν συνεχείς και έντονες και διήρκεσαν ολόκληρες γεωλογικές περιόδους, 

(Παντελεάκη :1991).5 

Η σχέση μεταξύ του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένη. Οι βράχοι είναι μαλακοί και εύκολοι στην λάξευση. Οι κάτοικοι από 

αρχαιοτάτων χρόνων λάξευαν στους βράχους τάφους, εκκλησίες, μοναστήρια και κατοικίες, 

(Browing: 1985, Κωστάκης: 1963, Μαυροχαλυβίδης: 1990).6 Αποτέλεσμα αυτού ήταν, τα 

σπίτια να παρουσιάζουν μια αξιόλογη αρχιτεκτονική μορφολογία. Οι παράγοντες που 

συνετέλεσαν στην διαμόρφωση της είναι, "ο γεωγραφικός περίγυρος, η ιστορική εξέλιξη, το 

κλίμα, η γεωμορφολογία του εδάφους, τα οικοδομικά υλικά που παρέχει ο τόπος, η τεχνική που 

έχει αναπτυχθεί, οι κοινωνικές δομές, το οικονομικό επίπεδο και η κυρίαρχη ιδεολογία", 

(Ροίδης 1985: 116).7 

Η σχέση επίσης, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου υπήρξε σημαντική. Οι 

κατοικίες ήταν κτισμένες τόσο κοντά η μία στην άλλη, που μπορούσε κάποιος να διατρέξει όλο 

το χωριό, πηδώντας από δώμα σε δώμα ή διασχίζοντας τα υπόγεια καταφύγια, (Κωστάκης: 

1963, Μαυροχαλυβίδης: 1990).8 Αυτή η μορφή επικοινωνίας επηρέασε τις σχέσεις των 

κατοίκων οι οποίες χαρακτηρίζονταν από την αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό. 

Τέλος, η στενή σχέση της Καππαδοκίας με την Ελληνική Ορθόδοξη παράδοση και η 

συνεισφορά της στην Χριστιανική σκέψη έχει διαπιστωθεί από πληθώρα γραπτών πηγών, 

(Ζήλιουλας: 1985, Krautheimer: 1991, Μπαλλιάν: 1991). Η Καππαδοκία ήταν η γενέτειρα των 



6 

Μεγάλων Πατέρων της εκκλησίας: του Βασιλείου του Μεγάλου της Καισαρείας, του 

Γρηγορίου του Ναζιανζηνού και του Γρηγορίου της Νύσσας, οι οποίοι οδήγησαν σε "έναν 

ριζικό αναπροσανατολισμό του κλασσικού Ελληνικού ανθρωπισμού", (Ζήλιουλας 1985: 23) 

και εδραίωσαν τις αρχές της Χριστιανικής Σκέψης.9 Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει η Μπαλλιάν, 

στις αρχές του 19ου αιώνα η ορθόδοξη εκκλησία συνεισέφερε στην γλωσσική αφύπνιση των 

πληθυσμών της Ανατολής, βοήθησε στην καλλιέργεια της θρησκευτικής τους συνείδησης, 

πράγμα το οποίο οδήγησε σε "μια μοναδική αίσθηση ταυτότητας", (Μπαλλιάν 1991:43).10 

1.2.2 Η Εγκατάσταση των Καππαδοκών Προσφύγων στην Ελλάδα. 

Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Καππαδόκες ερχόμενοι σαν πρόσφυγες στην 

Ελλάδα αποτέλεσαν σημαντικά ερεθίσματα για την έρευνα. 

Πρώτον, οι πρόσφυγες ερχόμενοι στην Ελλάδα αντιμετώπισαν κλιματολογικές 

συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές που επικρατούσαν στην πατρίδα τους. Το κλίμα της 

Καππαδοκίας ήταν ξηρό, ενώ το κλίμα που επικρατούσε στους οικισμούς εγκατάστασης τους 

στην Ελλάδα ήταν, σε μερικές περιπτώσεις, εξαιρετικά υγρό. Η ελονοσία, περισσότερο από τις 

κακουχίες της προσφυγιάς, προκάλεσε τον θάνατο μεγάλου αριθμού προσφύγων, 

(Ευπραξιάδης: 1974, Μαυροχαλυβίδης: 1990).11 

Δεύτερον, δεν υπήρχε μια σαφής και προμελετημένη πολιτική για την εγκατάσταση 

των προσφύγων στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον των Αρχών ήταν επικεντρωμένο στην μεταφορά 

των προσφύγουν από την Μερσίνα της Κιλικίας στην Ελλάδα, (Μαυροχαλυβίδης 1990:388). 

Οι πρόσφυγες συχνά μετακινούνταν από το ένα μέρος στο άλλο, μέχρις ότου βρουν έναν τόπο, 

όπου θα μπορούσαν να ζήσουν.12 

Σχετικά με την έλλειψη προγράμματος όσον αφορά στην εγκατάσταση των προσφύγων, 

ο Scudder και ο Colson τονίζουν ότι: "Σχεδόν παγκόσμια, οι κυβερνήσεις αποτυγχάνουν στο να 

επιστήσουν κύρια την προσοχή τους στους τρόπους με τους οποίους οι εκπατρισθέντες θα 

μπορούν να ζήσουν μετά την μετακίνηση τους, (Scudder and Colson 1982: 270). 

Τρίτον, πολλοί Καππαδόκες πρόσφυγες ήταν έμπορες στην Καππαδοκία και ως εκ 

τούτου, είχαν πλήρη άγνοια της αγροτικής ζωής και της οικονομίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν, 

πολλοί πρόσφυγες να αναγκασθούν να 'μεταναστεύσουν' στην Αθήνα η στην Θεσσαλονίκη για 

εξεύρεση εργασίας, (Ευπραξιάδης: 1974, Μαυροχαλυβίδης: 1990).13 

Τέταρτον, όσον αφορά στο ζήτημα της στέγασης, πολλοί Καππαδόκες ήταν τεχνίτες 

και οικοδόμοι στην πατρίδα τους, αλλά και ανεξάρτητα από αυτό, εξαιτίας του ιδιαίτερου 

φυσικού περιβάλλοντος της Καππαδοκίας, οι Καππαδόκες συνήθιζαν να κτίζουν τα σπίτια τους 

μόνοι τους. Ήταν η πρώτη φορά στην ζωή τους που αναγκάσθηκαν να ζήσουν σε κατοικίες που 

άλλοι, όπως οι διάφοροι φορείς και το Ελληνικό κράτος προέβλεψαν γι' αυτούς.14 15 
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Οι Καππαδόκες είχαν δημιουργήσει μια 'οικιστική' κουλτούρα στην πατρίδα τους με 

οδηγό το φυσικό περιβάλλον, και σύμφωνη με τις ανάγκες τους, τις πολιτισμικές τους 

απαιτήσεις και την παράδοση τους. Γι' αυτό κρίνεται σημαντικό να ερευνηθούν οι τρόποι με 

τους οποίους η οικιστική κουλτούρα τους επηρέασε ή επηρεάσθηκε από το νέο περιβάλλον, 

κάτω από τις συνθήκες που δημιούργησε η προσφυγιά. 

1.3 ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Πρώτον, η έρευνα αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ του ιδιαίτερου φυσικού και του 

δομημένου περιβάλλοντος της Καππαδοκίας και στους ιδιαίτερους δεσμούς που αναπτύχθηκαν 

μεταξύ αυτών και του πληθυσμού που ζούσε εκεί. 

Δεύτερον, η έρευνα επικεντρώνεται στις σχέσεις που δημιουργήθηκαν μεταξύ των 

προσφύγων και του νέου περιβάλλοντος στην χώρα υποδοχής. 

Αντικειμενικός σκοπός είναι να ερευνηθεί εάν και με ποιους τρόπους η πολιτισμική 

κληρονομιά και ιδιαίτερα, η 'οικιστική' κληρονομιά έχει επηρεάσει την οργάνωση των 

οικισμών που δημιούργησαν οι Καππαδόκες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Με άλλα λόγια, σκοπός 

είναι να ερευνηθεί πως οι πρόσφυγες ιδιοποιήθηκαν το νέο περιβάλλον και το μετέτρεψαν σε 

δικό τους 'τόπο'. 

Προς τούτο, και λαμβάνοντας υπ' όψιν ένα ολιστικό πλαίσιο για την έρευνα των 

σχέσεων μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος, οι σκοποί της έρευνας ορίζονται ως εξής: 

1. Να αναγνωρισθούν οι τρόποι με τους οποίους οι πρόσφυγες επηρεάζονται, αντιδρούν και 

'απαντούν' σ' ένα νέο και άγνωστο περιβάλλον. 

2. Να ερευνηθεί πως οι πρόσφυγες προσπαθούν να επαναδημιουργήσουν την αίσθηση του 

'ανήκειν', όταν αυτή έχει χαθεί και ιδιαίτερα, 

3. Πως επαναδημιουργούν την αίσθηση του 'ανήκειν', ως μία διαδικασία ενσάρκωσης στο 

δομημένο περιβάλλον. 

4. Να ερευνηθεί εάν και με ποιους τρόπους η 'οικιστική' κουλτούρα μεταφέρεται σε ένα νέο 

περιβάλλον. 

Με βάση τα ανωτέρω: 

1. Να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία για την ανάλυση της σχέσης μεταξύ ατόμου και 

δομημένου περιβάλλοντος, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της προσφυγιάς. 

2. Να εφαρμοσθεί αυτή η μεθοδολογία στην περίπτωση των Καππαδοκών προσφύγων, ούτως 

ώστε να προσδιορισθεί η ιδιαίτερη μορφολογία των προσφυγικών οικισμών, όπως αυτοί 

προσαρμόσθηκαν από τους πρόσφυγες στην χώρα υποδοχής. 
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1.4 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ. 

Οι εκπατρισθέντες και ειδικά οι πρόσφυγες αποτελούν θέμα πολλών ερευνητών 

προερχόμενων από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως την κοινωνιολογία, την 

κοινωνική ανθρωπολογία, τις οικονομικές και πολιτικές επιστήμες, για να αναφερθούν μερικές 

από αυτές. Επίσης, πολλές είναι οι επιστημονικές προσεγγίσεις στο θέμα των προσφύγων από 

ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές οπτικές γωνίες ή επικεντρωμένες στις 

πολιτικές στέγασης των προσφύγων, (Hirschon: 1989; Pentzopoulos: 1962; Scudder and 

Colson:1982; Zetter:1982; 1986; 1988; 1991; 1992;1994; 1994α; 1994β). 

Οι Scudder και Colson έχουν επισημάνει την ψυχολογική πίεση που υφίστανται οι 

εκπατρισθέντες την οποία προκαλεί πρώτον, η πίκρα για την χαμένη πατρίδα και δεύτερον, το 

άγχος που τους διακατέχει για το αβέβαιο μέλλον. Επίσης, αναφέρονται στην κοινωνική και 

πολιτισμική πίεση που υφίστανται, η οποία έχει σχέση τόσο με την έλλειψη οικονομικών 

μέσων, όσο και με την προσωρινή ή μόνιμη απώλεια των θεσμών τους, των συμβόλων τους και 

του τρόπου ζωής τους, (Scudder and Colson: 1982). 

Ο Zetter προσεγγίζοντας το ζήτημα των προσφύγων από την πολιτική και οικονομική 

πλευρά του θέματος επισημαίνει ότι οι πρόσφυγες αποτελούν συγχρόνως πρώτη ύλη και 

σύμβολο μιας πολιτικής κατάστασης που παραμένει αμφίβολη, (Zetter: 1986:106). 

Επίσης τονίζει, αναφερόμενος στην έννοια του πρόσφυγα, ότι, "η λέξη 'πρόσφυγας' 

είναι ένας από τους ισχυρούς χαρακτηρισμούς στο ρεπερτόριο της εθνικής και διεθνούς 

δημόσιας πολιτικής και κοινωνικής διαφοροποίησης", (Zetter 1988: 1) γιατί αποτελεί μια 

διαδικασία δημιουργίας ταυτότητας η οποία βασίζεται σε στερεότυπα και στον διαχωρισμό 

κατηγοριών, (Zetter: 1991). 

Αναφερόμενος δε, στην πολιτική στέγασης των Κυπρίων προσφύγων, οι οποίοι είναι 

πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα, αναλύει πως η κατοικία από σύμβολο ιδιωτικότητας, 

ασφάλειας και από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται σ' ένα πολιτικό μεταλλασσόμενο σύμβολο 

σταθερότητας και εκπατρισμού ή προσωρινότητας και επαναπατρισμού, (Zetter: 1991). Τονίζει 

δε, ότι για τους πρόσφυγες η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά στην πρόβλεψη 

κατοικίας, είναι η πολιτική η οποία, "επαυξάνει τις δυνατότητες, τις επιδεξιότητες και την αυτο-

εκτίμηση των προσφύγων", (Zetter 1994:15) και η οποία προωθεί την συμμετοχή των 

προσφύγων στην δημιουργία της κατοικίας τους, (Zetter: 1994). 

Επίσης, υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετική με την Μικρασιατική καταστροφή και 

την προσφυγιά, με τους οικισμούς των προσφύγων, τα έθιμα και τις συνήθειες τους, τα 

σύμβολα και την θρησκεία τους, τις εργασιακές τους σχέσεις, την κοινοτική τους οργάνωση και 
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την εκπαίδευση τους. Οι μελέτες αυτές παρέχουν πολλές πληροφορίες για την ζωή των 

προσφύγων στην χώρα υποδοχής και γίνονται χρήσιμα εργαλεία, γιατί αποτελούν ερεθίσματα 

για περαιτέρω έρευνα, (Ακακιάδης: 1928, Browning: 1985, Ευπραξιάδης:1974, 

Ζήλιουλας:1985, Hirschon:1989, Καψής:1992, Κωστάκης: 1963, Μαυροχαλυβιδης:1990, 

Μιχελή: 1992,1992α, Ροίδης: 1985, Σταματόπουλος: 1985). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιστορία της Μικρασιατικής καταστροφής του Γιάννη Καψή, 

ο οποίος χρησιμοποιεί συγκλονιστικές μαρτυρίες προσφύγων και ιστορικά ντοκουμέντα 

αποβλέποντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, "στην καταγραφή, στην αναγνώριση και στην 

καταδίκη της γενοκτονίας του γένους των Ιώνων", (Καψής 1992:18). 

Η Hirschon αναφέρεται στους πρόσφυγες που ήρθαν το 1922 από την Μικρά Ασία και 

εγκαταστάθηκαν στην Κοκκινιά του Πειραιά. Περιγράφει την ποιότητα της κοινωνικής ζωής 

τους και θεωρεί την θρησκεία βασικό παράγοντα της ταυτότητας τους. Εξετάζει την 

πολιτισμική διάσταση της ταυτότητας, "η οποία βασίζονταν στην συλλογική μνήμη των 

Μικρασιατών προσφύγων", (Hirschon 1989: 17). Επιπλέον, αναλύει τους τρόπους με τους 

οποίους οι πρόσφυγες μετέτρεψαν τον άγνωστο χώρο σε δικό τους 'τόπο' και επισημαίνει, ότι 

τα πολιτισμικά πρότυπα ήταν τόσο ισχυρά που καθόρισαν την τυπολογία και την μορφολογία 

των κατοικιών. Αναφέρεται επίσης, στην έννοια της γειτονιάς, ως ένα δυναμικό σύστημα 

κοινωνικών σχέσεων, αξιών και κοινωνικού ελέγχου. Τέλος, επισημαίνει ότι διατηρώντας οι 

πρόσφυγες την συνέχεια με το παρελθόν τους μέσα από την κουλτούρα, τα έθιμα και τις 

παραδόσεις τους, "βρήκαν έναν τρόπο για να ξεπεράσουν την προσωπική αλλοτρίωση και την 

κοινωνική αποσύνθεση", (Hirschon 1989: 247). 

Η Αίζα Μιχελή ασχολείται τόσο με την ιστορία, και την ζωή των Μικρασιατών 

προσφύγων πριν τον εκπατρισμό τους, όσο και με την εγκατάσταση τους στην Ελλάδα το 1922. 

Αναφέρεται στο χρονικό του διωγμού, στην πολιτική που ακολούθησε η Ελληνική Κυβέρνηση 

στο προσφυγικό ζήτημα, και περιγράφει τους οικισμούς και την ζωή των προσφύγων στην 

Ελλάδα, (Μιχελή :1992, 1992α). 

Αξιολογώτατη είναι η συνεισφορά του Γ. Μαυροχαλυβίδη με την μονογραφία του Ή 

Αξό της Καππαδοκίας', περιγράφοντας λεπτομερώς τον οικισμό της Αξού. Αναφέρεται στην 

ιστορία, στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή της Αξού μέσα από τα ήθη και τα έθιμα, τα 

λαογραφικά στοιχεία, την θρησκεία και τα σύμβολα. Αποκαλυπτική είναι επίσης η έρευνα του 

Μαυροχαλυβίδη σχετικά με την Έξοδο' και την εγκατάσταση των Αξενων στην Ελλάδα, 

(Μαυροχαλυβίδης: 1990). 

Σημαντική συνεισφορά για την μελέτη των προσφύγων της Μ. Ασίας αποτελεί και η 

έρευνα του Πεντζόπουλου, η οποία αναφέρεται στο ιστορικό πλαίσιο του προβλήματος 

υπογραμμίζοντας τα πολιτικά γεγονότα που δημιούργησαν το προσφυγικό ζήτημα, 

(Pentzopoulos 1962: 18). Αναφέρεται επίσης στους φορείς αποκατάστασης προσφύγων και 

στον ρόλο που έπαιξαν η Ελλάδα και οι διάφορες χώρες, όσον αφορά στην εγκατάσταση των 
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προσφύγων στην Ελλάδα. Επισημαίνει επίσης, τις επιρροές των προσφύγων στην κοινωνική 

και πολιτισμική ζωή της Ελλάδας και θεωρεί ότι, "η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ 

Τουρκίας και Ελλάδας αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας", (Pentzopoulos 

1962: 252). 

Τα τελευταία χρόνια πλούσια είναι επίσης, η βιβλιογραφία που αναφέρεται στους 

Πόντιους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα, (Κόκκινος: 1991, Παυλίδης: 1988, 

Χαραλαμπίδης: 1991). 

Ο Παυλίδης αναφέρεται γενικά στον Ελληνισμό της Μ. Ασίας και ιδιαίτερα, στον 

Ποντιακό Ελληνισμό. Μεγάλο μέρος του έργου του αφορά στην λαογραφία των Ποντίων, στα 

ήθη, τα έθιμα και τα τραγούδια τους. Επίσης, περιγράφει τις κυριότερες πόλεις του Πόντου 

ιστορικά και τοπογραφικά, και αναφέρεται στους διωγμούς και στους εκτοπισμούς του 

Ποντιακού λαού, (Παυλίδης: 1988). 

Ο Κόκκινος περιγράφει τους τρόπους υποδοχής και εγκατάστασης στην Ελλάδα, καθώς 

και τις δυσκολίες στις διαδικασίες προσαρμογής των προσφύγων, όσον αφορά στην 

εκπαίδευση. Επίσης, τονίζει την εξαιρετικά προβληματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι 

πρόσφυγες σε σχέση με την εργασία. Τέλος, παρ' όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα, ο 

Κόκκινος διαβλέπει κάποιες αισιόδοξες προοπτικές όπως, την αποδοχή των Ποντίων από τους 

υπόλοιπους Έλληνες, την υποστήριξη τους από τα πολιτικά κόμματα και κύρια, τον δυναμισμό 

του Ποντιακού λαού, (Κόκκινος: 1991). 

Ο Χαραλαμπίδης ασχολείται με το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο της γενοκτονίας των 

Ποντίων, με το πρόβλημα της διασποράς του Ποντιακού λαού και την κοινωνική διάσταση 

αυτής. Τονίζει δε ότι, "το Ποντιακό ζήτημα δεν είναι πολιτιστικό ζήτημα αλλά, είναι 

πολιτικό εθνικό μας ζήτημα με διεθνείς και περιφερειακές προεκτάσεις", (Χαραλαμπίδης 1991: 

59). 

Οι έρευνες αυτές έχουν συνεισφέρει σε μια βαθύτερη κατανόηση του προβλήματος των 

εκπατρισθέντων και προσφύγων θεωρώντας αυτό ως ένα από τα πλέον σοβαρά προβλήματα 

του καιρού μας, γιατί τα νούμερα συνεχώς αυξάνονται και τα προβλήματα που ζητούν λύση 

συσσωρεύονται. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, η βιβλιογραφική έρευνα επικεντρώνεται στους Καππαδόκες, σε 

σχέση με το παρελθόν τους στην πατρίδα τους, πριν την προσφυγιά. Επίσης, σκιαγραφείται η 

ταυτότητα τους, όπως αυτή διαμορφώθηκε από το φυσικό, το δομημένο και το κοινωνικό 

περιβάλλον της Καππαδοκίας. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Οι τόποι εγκατάστασης των Καππαδοκών στην Ελλάδα αναφέρονται στο παράρτημα VI. 

2. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο. 

3. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο. 

4. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες:2. 1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4. και 2.1.5. 

5. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.2. 

6. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.3.1. και 2.5.1. 

7. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.5.2. και 2..5.3. 

8. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.5.1. 

9. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.6.3 

10. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.6.4 

11. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.1. και 4.6.1. 

12. Βλ. σημ. 11 

13. Βλ. σημ. 11 

14. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.4., 4.5..2., 4.6..2. 

15. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.5.1., 2.5.2. 
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Ο / 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 
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2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. 

2.1.1. Περσική και Ελληνιστική Περίοδος. 

Ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα η Καππαδοκία εμφανίζεται στο ιστορικό προσκήνιο ως 

σατραπεία των Αχαιμενιδών με το όνομα 'Κατπαντούκα'. Το όνομα 'Καππαδοκία', που 

αποτελεί εξέλιξη του 'Κατπαντούκα', είναι περσικής προέλευσης. Την περίοδο αυτή 

δημιουργούνται και οι πρώτες μεγάλες πόλεις της Καππαδοκίας: τα Τύανα, τα Κύβιστρα, τα 

Γάρσαυρα, (η μετέπειτα Κολωνεία) και η Μαζάκα, (η μετέπειτα Καισαρεία). Το κεντρικό 

οροπέδιο της Καππαδοκίας βρίσκεται σε ίσες περίπου αποστάσεις από την Μεσοποταμία και 

την Ιωνία, τον Πόντο και την Κιλικία αντίστοιχα.1 Η κεντρική αυτή γεωγραφική θέση που 

κατέχει η Καππαδοκία μετέτρεψε αυτήν σε διοικητικό και κυρίως σε στρατιωτικό κέντρο. Μέχρι 

τον 6ο π.Χ. αιώνα στην Καππαδοκία κατέληγαν τα καραβάνια από τη Μεσοποταμία, 

μεταφέροντας δέρματα και ηφαιστειογενή πετρώματα, (Παντελεάκη: 1991). 

Οι Πέρσες είχαν κατασκευάσει μία από τις σημαντικώτερες για την εποχή εκείνη 

οδικές αρτηρίες, 'την βασιλική οδό', η οποία ένωνε την Καππαδοκία με την Ιωνία και το 

Αιγαίο. Ξεκινούσε από την Σμύρνη και τις Σάρδεις και διαμέσου της Άγκυρας και της 

Καισαρείας, έφθανε στην Μελιτηνή, (Mango: 1988, Παντελεάκη: 1991).2 Ο βασικός αυτός 

άξονας συμπληρώθηκε αργότερα επί Ρωμαίων με άλλους δύο άξονες, από τους οποίους, ο ένας 

συνέδεε την Καππαδοκία με τον Πόντο, (Μαύρη Θάλασσα) και ο άλλος με την Κιλικία, 

(Μεσόγειο). Έτσι, η Καππαδοκία έγινε ένας από τους σημαντικώτερους οδικούς κόμβους της 

Μ. Ασίας και γενικώτερα της Μ. Ανατολής με συνέπεια, να ενισχυθεί η στρατηγική της 

σημασία. Οι δρόμοι από την Κωνσταντινούπολη προς την Μεσοποταμία, τον Πόντο και την 

Κιλικία, δηλαδή οι δρόμοι που ένωναν την Δύση με την Ανατολή, περνούσαν από την 

Καππαδοκία. Κατά μήκος αυτών των βασικών οδικών αξόνων αναπτύχθηκαν και οι πρώτες 

μεγάλες πόλεις: τα Γάρσαυρα, (η Αρχελαίς των Ελληνιστικών χρόνων και η Κολώνεια των 

Βυζαντινών), η Μαζάκα (η Ευσέβεια των Ελληνιστικών χρόνων και η Καισαρεία των 

Βυζαντινών) και η Αριαράθεια, (η πρωτεύουσα της Καππαδοκίας κατά τους Ελληνιστικούς 

χρόνους), (Παντελεάκη: 1991). 

Κατά την Ελληνιστική Περίοδο η Καππαδοκία, με την ανοχή της Μακεδόνικης 

δυναστείας των Σελευκιδών, γίνεται βασίλειο. Την εξουσία ασκεί η περσικής καταγωγής 

δυναστεία των Αριαράθων, η οποία ιδρύει και την ομώνυμη πόλη στην ανατολική Καππαδοκία 

και την καθιστά πρωτεύουσα του κράτους της. Οι βασιλείς της δυναστείας των Αριαράθων, 

όπως και ο βασιλιάς Μιθριδάτης του Πόντου, υπήρξαν φιλέλληνες και διέδωσαν στην 

Καππαδοκία τον ελληνικό πολιτισμό, (Παντελεάκη: 1991). 
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2.1..2. Ρωμαϊκή Περίοδος. 

Λίγο πριν τη γέννηση του Χριστού η Καππαδοκία μετατρέπεται από τον αυτοκράτορα 

Τιβέριο σε ρωμαϊκή επαρχία, η οποία λόγω της σπουδαιότητας της τόσο από πλευράς 

στρατηγικής, όσο και από πλευράς οικονομικής γίνεται προσωπική περιουσία αυτού και όλων 

των μετέπειτα αυτοκρατόρων, (Παντελεάκη: 1991). 

Από την άλλη πλευρά, η ελληνικοποίηση που άρχισε κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους 

συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Έτσι, πολλές πόλεις 

αναδιοργανώνονται με βάση τα ελληνικά πρότυπα αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, και 

παίρνουν ελληνικά ή ρωμαϊκά ονόματα: τα Γάρσαυρα μετωνομάζονται σε Αρχελαίδα από τον 

τελευταίο Ελληνα βασιλιά της Καππαδοκίας τον Αρχέλαο και η πόλη Μαζάκα μετωνομάζεται 

σε Καισαρεία προς τιμήν του Ιουλίου Καίσαρα, η οποία καθίσταται και πρωτεύουσα της 

επαρχίας. Την ίδια περίοδο αναπτύσσονται και νέες πόλεις, κοντά και περιφερειακά της 

Καισαρείας, και κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων, όπως, η Νύσσα, Παρνασσός, 

Αραβισσός και Ναζιανζός (Παντελεάκη: 1991). 

Η ύστερη Ρωμαϊκή και η πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος (3ος - 5ος μ.Χ. αιώνες) είναι η 

'Χρυσή Περίοδος' της Καππαδοκίας, όπου πλήθος δασκάλων της Ελληνικής γλώσσας, ρήτορες, 

φιλόσοφοι και σοφιστές δημιουργούν μία στέρεη βάση για την Ελληνική παιδεία. Η δίψα των 

Καππαδοκών για παιδεία εντείνεται και πλήθος από αυτούς μεταβαίνουν στα μεγάλα κέντρα 

πολιτισμού της εποχής για σπουδές και μελέτες. Ο Γρηγόριος από την Νεοκαισάρεια και ο 

Αλέξανδρος και ο Φορμιλιανός από την Καισαρεία φοιτούν στο Διδασκαλείο της 

Αλεξάνδρειας. Ο Μέγας Βασίλειος από την Καισαρεία και ο Γρηγόριος από την Ναζιανζό 

πηγαίνουν στην Αθήνα για σπουδές στην εκεί περίφημη Ακαδημία, αρκετοί δε άλλοι φοιτούν 

στη Νομική Σχολή της Βηρυτού και στις Σχολές της Αντιόχειας, (Παντελεάκη: 1991, Vasiliev: 

1952). Επιστρέφοντας στην πατρίδα τους, 'μεταφέρουν' ένα πλήθος φιλοσοφικών, 

θρησκευτικών και επιστημονικών γνώσεων, οι οποίες στο πνευματικό καμίνι της Καππαδοκίας 

συγχωνεύονται και μεταπλάθονται σε νέα ανθρωποκεντρικά φιλοσοφικά και εκκλησιαστικά 

ρεύματα αλλά και σε νέες τάσεις που αφορούν κυρίως τη θρησκευτική αρχιτεκτονική, (Vasiliev: 

1952). 

2.1.3. Βυζαντινή Περίοδος 

Επί Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα μ.Χ. η Καππαδοκία εξακολουθεί να είναι 

αυτοκρατορική περιουσία και διοικείται με τρόπο συγκεντρωτικό, (Παντελεάκη: 1991). 

Χωρίζεται σε δύο επαρχίες, οι οποίες κατά τον 9ο αιώνα μετεξελίσσονται στα θέματα 

Χαρσιανόν (Μεγάλης Καππαδοκίας) και Αρμεντακόν (Μικράς Καππαδοκίας). Δημιουργείται, 
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τότε μία ολόκληρη Διοικητική Τάξη για την οικονομική εκμετάλλευση των επαρχιών αυτών. 

Η εξέλιξη αυτή, πλαισιωμένη με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των φτωχών 

γεωργικών τάξεων, ενισχύει την αγροτική οικονομία και συμβάλλει στη δημιουργία πολλών 

σχετικά μικρών πόλεων και χωριών, (Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος). 

Τα αμμώδη και άγονα εδάφη της Καππαδοκίας δίνουν τη θέση τους σε εύφορες 

εκτάσεις με αποδοτικές καλλιέργειες. Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της μακράς περιόδου 

ειρήνης, του ανθρώπινου μόχθου και των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων που 

πραγματοποιούνται την περίοδο αυτή. 

Ο Ιουστινιανός προσπαθεί να κάνει πάλι την Καππαδοκία πηγή εισοδήματος για το 

ταμείο του παλατιού. Κέντρα εξακολουθούν να παραμένουν η Καισαρεία και τα Τύανα και 

ιδρύεται η Ιουστινιανούπολη, η οποία είναι η παλιά Μόκισος. Επίσης, ο Ιουστινιανός 

υποστηρίζει τα κοινόβια, σύμφωνα με τις αρχές του Μεγάλου Βασιλείου και η πολιτική αυτή θα 

παίξει καθοριστικό ρόλο στους μετέπειτα χρόνους. Μετά τον Ιουστινιανό, ένας άλλος 

αυτοκράτορας ο Μαυρίκιος, Καππαδοκικής καταγωγής, αχολήθηκε με την Καππαδοκία και 

έκανε αγροτικές μεταρρυθμίσεις ενθαρύνοντας την μικρή ιδιοκτησία, (Παντελεάκη 1991: 14). 

2.1.4. Η Περίοδος των Πολέμων με τους Άραβες 

και της Εικονομαχίας 

Η περίοδος από το 615 ως το 871, με ένα μικρό διάλειμμα από το 622 ως το 647, 

υπήρξε μία από τις πιο ταραγμένες της Καππαδοκίας. Από το 615 ως το 622 αρχίζουν οι 

επιδρομές των Περσών και οι εκστρατείες του Ηρακλείου, ενώ από το 647 ξεκινάνε οι πρώτες 

επιδρομές των Αράβων με τον χαλίφη Μουαβίγια. Έκτοτε, και για περίπου 100 χρόνια η 

Καππαδοκία γίνεται πεδίο συνεχών μαχών και βάση εξορμήσεων των Αράβων εναντίον της 

Αυτοκρατορίας. Το 740, με την νίκη του αυτοκράτορα Λέοντα Γ' του Ισαύρου επί των Αράβων 

στο Ακροϊνόν, (Αφιόν Καραχισάρ) η Καππαδοκία αρχίζει σιγά-σιγά να αποδεσμεύεται από τους 

Άραβες και να γίνεται πλέον βάση εξορμήσεως των Βυζαντινών εναντίον τους. Για τα επόμενα 

130 περίπου χρόνια (740-871) στην Καππαδοκία συναντώνται τα σύνορα δύο μεγάλων 

αυτοκρατοριών και πολιτισμών, του Αραβικού και του Βυζαντινού, (Παντελεάκη: 1991). 

Η βίαιη πολλές φορές ανάμιξη των δύο αυτών πολιτισμών πλουτίζει πολιτιστικά την 

Καππαδοκία με πλήθος από μύθους θρύλους και δημοηκά τραγούδια που πολλά από αυτά 

επιβίωσαν μέχρι σήμερα. Σημαντική θέση στην πολιτιστική αυτή κληρονομιά κατέχει το Έπος 

του Διγενή Ακρίτα, ενός ακρίτα από Ελληνίδα μητέρα και Άραβα πατέρα, που έδρασε στην 

περιοχή του Αργαίου Ορους. Στο Έπος αυτό περιγράφονται οι συνεχείς αγώνες του Διγενή 

Ακρίτα εναντίον των Αράβων, (Αλεξίου: 1985, Mango: 1988, Παντελεάκη: 1991, 

Vasiliev:1952). 
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Την ταραγμένη αυτή περίοδο των επιδρομών και των πολέμων άρχισε η μαζική 

λάξευση εκκλησιών και κατοικιών στα πορώδη πετρώματα της Καππαδοκία καθώς επίσης, και 

η δημιουργία υπόγειων πόλεων οι οποίες χρησιμοποιούνται ως αμυντικές οχυρώσεις και 

καταφύγια κατά την διάρκεια εχθρικών επιδρομών. Τα λαξευτά αυτά δημιουργήματα και οι 

'υπόγειες' πόλεις αποτελούν ένα από τα πλέον αξιόλογα και χαρακτηριστικά στοιχεία του 

Καππαδοκικού Οικοσυστήματος. Είναι δε, από τα σημαντικώτερα δείγματα της προσπάθειας 

επιβίωσης του ανθρώπου σε αντίξοες φυσικές και ανθρωπογενείς συνθήκες αλλά με σεβασμό 

και σε αρμονία με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο. Ο φυσικός αυτός χώρος πλούσιος σε 

μαλακά πορώδη πετρώματα, τα οποία ήταν εύκολα στην κατεργασία, προσέφερε την ιδανική 

υποδομή για τις αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές αυτές δημιουργίες των Καππαδοκών, 

(Ευπραξιάδης: 1974, Krautheimer: 1991, Κωστάκης: 1963, 1977, Mango: 1988, 

Μαυροχαλυβίδης: 1990, Παντελεάκη: 1991, Ροίδης: 1985).3 

Εκτός από τις πολεμικές συγκρούσεις και τις επιδρομές των Αράβων, έρχεται να 

εντείνει την ταραγμένη ζωή της Καππαδοκίας και η περίοδος της Εικονομαχίας, (740- 847). Με 

σχετικό διάταγμα του Λέοντα του Γ' του Ισαυρου, το 726, απαγορεύθηκε η λατρεία των 

εικόνων, και περιορίστηκαν τα προνόμια των μονών και των μοναχών, (Παντελεάκη: 1991). 

Την περίοδο αυτή παρατηρείται μία μαζική έξοδος Καππαδοκών εικονολατρών, οι 

οποίοι αφήνουν την πατρίδα τους και καταφεύγουν δια μέσου των νησιών του Αιγαίου στον 

Ελλαδικό χώρο και στην Νότια Ιταλία, όπου οι συνθήκες είναι ελαστικότερες για τους 

εικονολάτρες, (Παντελεάκη: 1991, Vasiliev: 1952). Η πρώτη αυτή μεγάλη έξοδος των 

Καππαδοκών αφήνει στο πέρασμα της σημαντικά αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά μνημεία. Η 

λαξευτή Εκκλησία στο Αγιο Γάλας της Χίου και τα λαξευτά καταφύγια στη Νότιο Ιταλία 

δημιουργούνται την ίδια περίοδο και πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτά δημιουργήθηκαν 

από μοναχούς Καππαδόκες, (Παντελεάκη: 1991). Ο Σεφέρης αναφέρει: 'Όταν κάμποσοι 

μοναχοί τ' Aï-Βασίλη, φεύγοντας τους εικονοκλάστες, έρχονται στην μεσημβρινή Ιταλία, 

καταπιάνονται και σκάβουν υπόγεια ή μονολιθικά παρεκκλήσια και τα ζωγραφίζουν", (Σεφέρης 

1952: 15). 

Επίσης, την ίδια περίπου περίοδο εμφανίζονται για πρώτη φορά στη Δύση 

αρχιτεκτονικοί τύποι, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στην Καππαδοκία τον 6ο αιώνα μ.Χ. και μετά, 

αποδεικνύοντας την καθοριστική επίδραση που άσκησε η Καππαδοκική αρχιτεκτονική στην 

Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική της Δύσης, (Krautheimer: 1991). 

Την περίοδο 847-871, το Βυζάντιο αρχίζει τις επιθέσεις εναντίον των Αράβων με τις 

εκστρατείες του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Γ', ο οποίος κατέλαβε τα Σαμόσατα και την Άμιδα 

και ελευθέρωσε τη Μελιτηνή, την ανατολικώτερη πόλη της Μεγάλης Καππαδοκίας. Το 871 ο 

αυτοκράτορας Βασίλειος Α' εκστρατεύει ανατολικά της Καππαδοκίας, καταστρέφει το κράτος 

των Παυλικιανών οι οποίοι ήταν αιρετικοί Χριστιανοί και υποστηρικτές των Αράβων, και στη 

συνέχεια στρέφεται προς τη Νότια Καππαδοκία, όπου ελευθερώνει την Καταονία και τις Πύλες 
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της Κιλικίας. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύθηκαν τα οχυρά της Καππαδοκίας και ιδιαίτερα, το 

Κάστρο του Λούλου, το στρατηγικότερο σημείο της Καππαδοκίας, στο στενό πέρασμα που 

ενώνει την Καππαδοκία με την Κιλικία και τη Μεσόγειο,(Παντελεάκη: 1991). 

2.1.5. Η Περίοδος της Ειρήνης και των Στάσεων 

Οι δύο επόμενοι αιώνες (871-1071) είναι περίοδος ηρεμίας, ειρήνης, οικονομικής και 

πνευματικής ανάπτυξης της Καππαδοκίας και επανεμφάνισης των μεγάλων πόλεων. Είναι 

ενδεικτικό αυτού του γεγονότος ότι οι περισσότερες, μεγαλύτερες και ωραιότερες εκκλησίες της 

Καππαδοκίας ανάγονται σ" αυτή την περίοδο. Αιτία της ανάπτυξης αυτής, πέρα από την ειρήνη 

που επανήλθε στην Καππαδοκία, ήταν και η μεγάλη αλλαγή στη διοικητική δομή της που έλαβε 

χώρα τον 9ο αιώνα. Τον αιώνα αυτόν καταργείται η άμεση εξάρτηση της από τον αυτοκράτορα 

και στη θέση των δύο επαρχιών δημιουργούνται δύο θέματα, [στρατιωτικές διοικήσεις] το 

Ανατολικόν και της Καππαδοκίας, με μεγάλη αυτονομία από την Κωνσταντινούπολη. 

Επικεφαλής σε αυτά τίθενται στρατιωτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν 

εκτεταμένες πολιτικές και στρατιωτικές εξουσίες στα χέρια τους. Η Καππαδοκία, σε αντιστοιχία 

με τη θέση των στρατιωτικών τμημάτων που εδρεύουν σε αυτή, χωρίζεται σε μικρότερες 

στρατιωτικές διοικήσεις, τις 'τούρμες', (Παντελεάκη: 1991). 

Η διοικητική αυτή μεταρρύθμιση, η οποία ήταν στην ουσία στρατιωτικοποίηση της 

Καππαδοκίας, κρίθηκε απαραίτητη από την Κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης για την 

καλύτερη αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών σε μία περιοχή, η οποία ήταν πλέον ακριτική για 

την αυτοκρατορία, και σε σχετικά μεγάλη απόσταση από την Κωνσταντινούπολη. Η διοικητική 

αυτή μεταρρύθμιση εξασφάλισε πρόσκαιρα την ειρήνη και την τάξη έναντι των εξωτερικών 

εχθρών, αλλά ταυτόχρονα, κατά το τέλος του 10ου αιώνα και τον 11ο κυρίως αιώνα, 

δημιούργησε σημαντικά προβλήματα εξαιτίας των τάσεων αυτονόμησης και των εξεγέρσεων 

των ισχυρών στρατηγών της Καππαδοκίας εναντίον της Κωνσταντινούπολης. Αρκετές ήταν οι 

στάσεις, η οι απόπειρες στάσεων, ορισμένες εξαιρετικά αιματηρές, που έλαβαν χώρα στην 

περιοχή αυτή, όπως για παράδειγμα οι στάσεις των στρατηγών Βάρδα Σκληρού και Βάρδα 

Φωκά, (Vasiliev: 1952). 

Αναφορικά με την εθνολογική συγκρότηση της Καππαδοκίας, οι πληροφορίες για την 

περίοδο μέχρι και τον 11ο αιώνα είναι περιορισμένες. Ο Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος 

στο έργο του 'Περί Θεμάτων' αναφέρει, ότι στην Καππαδοκία δύο ήταν οι επικρατούσες φυλές, 

οι Αρμένιοι που κατοικούσαν κυρίως στο δυτικό τμήμα της χώρας, (γι' αυτό και το δυτικό 

Καππαδοκικό θέμα ονομάσθηκε Αρμενιακό) και οι Λευκοσύροι που κατοικούσαν στο 

ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας, (Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος). 
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2.2. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΛΟΚΙΑΣ 

Ο Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος, κάνει μία σχετικά εκτεταμένη αναφορά στην 

Καππαδοκία. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, η Καππαδοκία χωριζόταν, με βάση παλαιότερες 

διοικητικές διαρρυθμίσεις σε τρία μέρη: α) Στην Καταονία, η οποία εκτεινόταν από την 

Μελιτηνή και τον Ευφράτη ποταμό στα ανατολικά και ως τα όρη του Αντίταυρου στα δυτικά. 

Β) Στην Ταυρική που οριοθετείτο, νότια και ανατολικά, από τα όρη Ταύρος και Αντίταυρος 

αντίστοιχα, δυτικά, από τη Λυκαονία και την λίμνη Τάτα (Καράτια) και βόρεια, από τις 

παρυφές του οροπεδίου Μπουντάκ-Οβά, (Budak Oda). Γ) Στο 'Μεσόγειο' μέρος, δηλαδή το 

κεντρικό οροπέδιο και τις περιοχές βορείως και δυτικά αυτού μέχρι τον ποταμό Άλυ, (Halys) το 

όρος Εκετζίκ και τη λίμνη Τάτα, στο οποίο βρισκόταν και η μητρόπολις των Καππαδοκών, η 

Καισαρεία, (Kayseri), (Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος). 

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος αναφέρει και μία άλλη διαίρεση της 

Καππαδοκίας: σε 'Μεγάλη Καππαδοκία' και 'Μικρά Καππαδοκία'. Η 'Μεγάλη Καππαδοκία' 

εκτεινόταν από τον Ταύρο στα νότια, ως την Ποντιακή Θάλασσα στο βορρά και από τη 

Μελιτηνή στα ανατολικά, ως τον Άλυ, (Halys) ποταμό στα δυτικά, (Κωνσταντίνος Ζ' ο 

Πορφυρογέννητος). Η 'Μικρά Καππαδοκία', η οποία την εποχή του Προφυρογέννητου, 

[Μακεδόνικη δυναστεία] είχε την διοικητική συγκρότηση θέματος, είχε το σχήμα τριγώνου, η 

μία πλευρά του οποίου επεκτείνονταν, από ΒΑ προς ΝΔ, κατά μήκος των ορέων του 

Αντίταυρου και Ταύρου με αιχμή, προς τα νότια, τις Κιλικιακές Πύλες. Η βόρεια πλευρά του 

επεκτείνονταν κατά μήκος του ποταμού Άλυ, και η δυτική πλευρά του περνούσε κάθετα, λίγο 

δυτικότερα της πόλης Κολώνεια, (Παντελεάκη: 1991).4 

Ήδη, από τον 10ο μ.Χ. αιώνα, ο όρος Καππαδοκία γεωγραφικά συνέπιπτε με την 

'Μικρά Καππαδοκία'. Η Καππαδοκία βρίσκεται επάνω σε ένα οροπέδιο με υψόμετρο που 

κυμαίνεται από 1000 ως 1500 μέτρα. Το κλίμα της είναι ηπειρωτικό, ιδιαίτερα τραχύ και ξηρό, 

με την ύπαρξη ουσιαστικά δύο μόνον εποχών, του χειμώνα και του καλοκαιριού. Το κεντρικό 

τμήμα της καταλαμβάνεται από το οροπέδιο 'Μπουντάκ-Οβά', (Budak Ova) με υψόμετρο 1200-

1500 μέτρα. Το έδαφος του κεντρικού οροπεδίου είναι εξαιρετικά άγονο και αμμώδες με 

υπόγεια ύδατα σε μεγάλο βάθος, και των οποίων η άντληση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το 

οροπέδιο αυτό περιβάλλεται στο μεγαλύτερο τμήμα του από βραχόλοφους και από δύο μεγάλα 

βουνά: στη Β.Α. άκρη του ευρίσκεται το υψηλότερο βουνό της Καππαδοκίας, ο Αργαίος, 

(Arciyas, 3910 μέτρα) και αντιδιαμετρικά στη Ν.Δ. άκρη του υψώνεται το βουνό Μελεντίζ, 

(Melendiz, 2930 μέτρα). Αυτά τα δύο βουνά-ηφαίστεια, καθώς και ορισμένα άλλα μικρότερα, 

χάρισαν στην Καππαδοκία την μοναδικότητα του τοπίου της, (Παντελεάκη: 1991).5 6 Ο 

Στράβων που είχε επισκεφθεί την Καππαδοκία τον Ιο π.Χ. αιώνα, αναφέρει ότι το υψίπεδο 

ήταν ηφαιστειογενές, ότι υπήρχαν παντού 'πυρίληπτα πεδία μετά βόθρων πυρός' και ότι τα 
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χωριά γύρω από το όρος Αργαίο ήταν 'άφορα και αγεώργητα' διότι οι αγροί ήταν 'αμμώδεις και 

υπόπετροι', (Στράβων, αναφέρεται στην Παντελεάκη 1991: 10). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, όταν ο αββάς Paul Lucas έκανε περιοδεία στην Ανατολία, 

πίστεψε πως οι κώνοι της Καππαδοκίας ήταν κατασκευάσματα ανθρώπινα. Όταν επέστρεψε 

στην Γαλλία, κανείς δεν πίστεψε τις περιγραφές του, (Παντελεάκη 1991.9).7 

Ο Oliver περιγράφει χαρακτηριστικά ότι, "φαντάζουν σαν γιγάντιοι κώνοι ζάχαρης οι 

μυτερές κορυφές από τόφο, ο οποίος προέρχεται από αρχαία συμπαγή στάχτη από το ηφαίστειο 

Αργαίο", (Oliver 1987:72). Και συνεχίζοντας, αναφέρει ότι ο τόφος είναι μαλακός στην 

λάξευση και σκληραίνει όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Το ανθρακικό ασβέστιο κάνει μια 

χημική αντίδραση με το διοξείδιο του άνθρακος και παράγει μια σκληρή κρούστα, (Oliver 1987: 

72). Οι Ozkan και Onur αναφέρονται αναλυτικά στην σύνθεση των βράχων της Καππαδοκίας: 

"Ο τόφος προέρχεται από ηφαιστειογενή σκόνη, η οποία παρασυρμένη από τους νότιους 

ανέμους από το κοντινό ηφαίστειο Αργαίο, κατακάθισε και σχημάτισε ένα πυκνό στρώμα. Οι 

σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των μορίων της ηφαιστειογενούς σκόνης, που οφείλονταν 

στην πίεση του δικού τους βάρους και στους νόμους της καθίζησης, σχημάτισαν ένα μαλακό 

στρώμα τόφου σε όλη την περιοχή. Οι καθιζήσεις δια μέσου των αιώνων... καθάρισαν σε μερικά 

τμήματα τον τόφο και έτσι δημιουργήθηκαν κοιλάδες, φαράγγια... και πέτρινοι κώνοι", (Ozkan 

and Onur 1975: 97). Ο Rodley επίσης, σημειώνει ότι, "παρ' όλα αυτά, η περιοχή δεν είναι 

έρημος, αφού κάτω από τους βράχους κυλούν υπόγεια ρεύματα... .Κατά τόπους, η σκόνη που 

δημιουργήθηκε από τους διαβρωμένους βράχους σχημάτισε ένα λεπτό στρώμα χώματος κι εκεί, 

όπου το νερό συναντά αυτό το στρώμα, υπάρχει κάποια φυσική αυτοζωία και δυνατότητα για 

περιορισμένη καλλιέργεια", (Rodley 1985:93-94). 

Αντίθετα με την άγονη και φτωχή γη της, η Καππαδοκία είναι πλουσιώτατη σε ορυκτά 

και λατομεία. Τα πορώδη μαλακά πετρώματα αφθονούν. Τα ευκολοπελέκητα αυτά πετρώματα 

αποτέλεσαν την προϋπόθεση και τη βάση για τη δημιουργία του εξαιρετικά ενδιαφέροντος 

δομημένου περιβάλλοντος της Καππαδοκίας: των λαξευτών εκκλησιών και κατοικιών και των 

υπόγειων οικισμών της.8 Όμως, όπως επισημαίνουν οι Stea και Turan, "αυτή η περιβαλλοντική 

ανταπόκριση του φυσικού περιβάλλοντος δεν βασίζονταν μόνον στις φυσικές συνθήκες, αλλά 

επιπρόσθετα επηρεάσθηκε και διαμορφώθηκε από τις κοινωνικές σχέσεις της κοινότητας", (Stea 

and Turan 1993: 167). 
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2.3. ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

2.3.1. Βυζαντινή Περίοδος 

Η Βυζαντινή πόλη είναι συνέχεια της Ρωμαϊκής, η οποία έχει τις ρίζες της στην 

Ελληνιστική περίοδο, (Mango: 1988). 

Κύρια, η Βυζαντινή τέχνη σώζεται δια μέσου των εκκλησιών. Οι καταστροφές που 

επήλθαν από τους κατακτητές, αφορούσαν περισσότερο τα μη θρησκευτικά μνημεία, γιατί 

ιδιαίτερα, μετά την οθωμανική κατάκτηση, οι εκκλησίες, η παρέμεναν στα χέρια των 

χριστιανικών κοινοτήτων, η οι κατακτητές δεν τις κατέστρεφαν, γιατί μπορούσαν εύκολα να τις 

μετατρέψουν σε τζαμιά, (Mango: 1988, Krautheimer: 1991). 

Η Βυζαντινή περίοδος δεν χαρακτηρίσθηκε από κάποιες ριζικές αλλαγές στον 

πολεοδομικό ιστό της πόλης στο σύστημα προστασίας [τείχη], στον τρόπο ύδρευσης, η στον 

τρόπο ταφής των νεκρών. Οι κυριότερες διαφοροποιήσεις εντοπίζονται στην κατασκευή 

πολλών εκκλησιών και στην εγκατάλειψη των ειδωλολατρικών ναών, (Mango: 1988). "Όταν 

μιλάμε για πρώιμη βυζαντινή...τέχνη...πρέπει να μην ξεχνάμε πως εννοούμε την τέχνη της 

ύστερης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες της Εκκλησίας....", (Mango 

1988: 303). Άλλωστε τα δύο αξιοπρόσεκτα επιτεύγματα της διοίκησης του Μ. Κωνσταντίνου 

ήταν, η αποδοχή του Χριστιανισμού, ως ευνοούμενη θρησκεία του κράτους, και η ίδρυση 

πολλών εκκλησιών. Ο τύπος που υιοθετήθηκε ήταν η χριστιανική βασιλική η οποία ήταν η 

προσαρμογή ενός τύπου κτιρίου, πού ήταν ευρέως διαδεδομένος επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

για κτίρια πού στέγαζαν εμπορικές, στρατιωτικές η δικαστικές δραστηριότητες. (Mango: 1988). 

Επίσης, οι αναφορές στην αρχιτεκτονική της εποχής του Ιουστινιανού (518 - 565 μ.Χ.), 

ουσιαστικά αφορούν στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, (Mango: 1988). Στην εποχή αυτή 

παρατηρείται μεγάλος αριθμός εκκλησιαστικών τύπων, οι οποίοι προέρχονται από συνδυασμούς 

τυπικών στοιχείων, (Krautheimer: 1991). 

Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στα υψίπεδα της Μ. Ασίας παρουσιάζει μία 

ολοκληρωμένη εικόνα γιατί, παρ' όλες τις καταστροφές, διασώζονται μέχρι σήμερα δεκάδες 

εκκλησίες της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου. 

Στις πόλεις των ορεινών περιοχών, όπως στην Καισαρεία, (Kayseri) η στο Ικόνιο 

διατηρούνται ερείπια μεγάλων ξυλόστεγων βασιλικών. Στις αγροτικές περιοχές, πριν από 100 

χρόνια περίπου, σώζονταν μεγάλος αριθμός εκκλησιών, οι οποίες αντιπροσώπευαν μεγάλη 

ποικυλία τύπων, αλλά όλες ήταν μικρών διαστάσεων. Για το κτίσιμο όλων αυτών των 

εκκλησιών είχε χρησιμοποιηθεί η πέτρα της περιοχής. Ηταν σχεδιασμένες σαν συμπαγείς όγκοι 

που θύμιζαν επαρχιακά συριακά κτίσματα και ήταν όλες θολοσκεπείς, γιατί στην περιοχή 

υπήρχε ελάχιστη ξυλεία, (Krautheimer: 1991). Και η Παντελεάκη σημειώνει ότι, "η χρήση του 
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ξύλου είναι ανύπαρκτη. Στα οροπέδια της Ανατολίας τα δάση είναι πολύ περιορισμένα και από 

την αρχαιότητα η Καππαδοκία χαρακτηριζόταν 'άξυλος'", (Παντελεάκη 1991:19). Στην 

Κεντρική Καππαδοκία συναντώνται οι σταυρικές εκκλησίες,910 ενώ στην δυτική οι θολοσκεπείς 

βασιλικές και οι μόνοχωρες εκκλησίες. Είναι μικρών διαστάσεων και το μήκος τους κυμαίνεται 

από 10-20 μέτρα, (Krautheimer. 1991). 

Επίσης, τα παρεκκλήσια που λαξεύτηκαν στους βράχους της Καππαδοκίας το 8° και 9° 

αιώνα,11 επηρεάσθηκαν αρχιτεκτονικά από τους παραδοσιακούς τύπους του 9ου, του 10ου και 

του 11ου αιώνα. Στις κοιλάδες του Goreme και του Melendiz Suyu, σώζονται πάρα πολλά 

παρεκκλήσια λαξευμένα στους βράχους.12 Οι εκκλησίες όμως αυτές δεν λαξεύτηκαν μόνον στα 

πρότυπα απαρχαιωμένων τύπων. Κατά τον 11° και 12° αιώνα, εξαιτίας των επιρροών του 

'μεσοβυζαντινού πνεύματος', παρουσιάζονται και σταυροειδείς τύποι, (Krautheimer: 1991). 

Σχετικές επιδράσεις παρατηρούνται και στον τρόπο επεξεργασίας των δομικών υλικών. 

Ενώ, αρχικά, χρησιμοποιούνταν μεγάλοι πελεκητοί ορθογωνισμένοι λίθοι που κάλυπταν την 

εξωτερική αργολιθοδομή, μετά τον 7ο αιώνα άρχισαν να χρησιμοποιούνται μικρές απελέκητες 

πέτρες. Μερικές φορές, οι αγροτικές περιοχές αφομοίωναν αρχιτεκτονικές μορφές από μεγάλες 

πόλεις, όπως από την Αντιόχεια, η την Κωνσταντινούπολη. Π.χ. ο καθεδρικός ναός της 

Αντιόχειας ο οποίος κτίσθηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο, ήταν οκταγωνικός. Πάνω σ'αυτόν τον 

ρυθμό κτίσθηκε η εκκλησία της Ναζιανζού. Επίσης οκταγωνικός ήταν και ένας ναός στα 

Σοάσα. Αυτές όμως οι εξωτερικές επιδράσεις παρέμεναν πάντα δευτερεύον στοιχείο. Πολύ 

πιθανόν, την αρχιτεκτονική της ενδοχώρας την διαμόρφωναν γηγενείς τεχνίτες που εργάζονταν 

σε εμπορικές πόλεις, χωριά και μοναστηριακά συγκροτήματα όλων αυτών των περιοχών, 

(Mango: 1988). Επίσης, στο εσωτερικό της χώρας διασώθηκαν μερικές μεσοβυζαντινές 

εκκλησίες με έντονα στοιχεία από την αρχιτεκτονική που κυριαρχεί στην Κωνσταντινούπολη. 

Π.χ η τοιχοποιία με εναλλασσόμενες ζώνες από λαξευμένες πέτρες και τούβλα. (Krautheimer: 

1991).13 

Σε γενικές γραμμές όμως, τόσο η μορφή, όσο και το σύνολο των διακοσμητικών 

στοιχείων ήταν κλασσικής προέλευσης και μεταδόθηκαν στην Καππαδοκία από τις παράλιες 

πόλεις της Μ. Ασίας, η από την Συρία διαμέσου της Κιλικίας. Η αρχιτεκτονική των υψιπέδων 

της Μ. Ασίας κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της Παλαιοχριστιανικής αρχιτεκτονικής, 

γιατί το φυσικό περιβάλλον βοήθησε ώστε να διατηρηθεί μια πολύμορφη ποικιλία 

εκκλησιαστικών τύπων, η οποία συνέβαλε στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής στην δυτική 

Ευρώπη, (Krautheimer 1991: 208). 

2.3. .2. Υπόσκαφα οικήματα 

Η παλαιότερη γραπτή μαρτυρία που υπάρχει για υπόσκαφα οικήματα βρίσκεται στην 

Vita του Καππαδόκη Αγίου Ιερώνα, που έζησε στις αρχές του 4ου αιώνα, τον καιρό του 
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Διοκλητιανού. Ο Ιερών προσπαθώντας να ξεφύγει από τους διώκτες του κρύφτηκε σε σπήλαιο 

κοντά στην Ματιάνα (Matjan κοντά στο Goreme), (Acta Sanctorum. Novembris III, 329-39, 

αναφέρεται στο Rodley 1985: 94, Παντελεάκη: 1991). 

Ο Λέων ο Διάκονος τον 10ο αιώνα ανάφερα: "Και προς την Καππαδοκών αφικόμενος 

- τρωγλοδύται το έθνος και πρόσθεν κατωνομάζετο, τω εν τρώγλαις και χηραμοίς και 

λαβυρίνθοις, ωσανεί φωλεοίς και υπιωγαίς, υποδύεσθαι...", (Λέων ο Διάκονος: 1828, 

αναφέρεται στο Κωστάκης 1963: 34, σημ. 1). 

Επίσης, στην 'Σύνοψη την Χρονική' τον 13ο αιώνα, με αναφορά σε γεγονότα του 12ου 

αιώνα, αναφέρεται ότι οι Καππαδόκες ζουν σαν τρωγλοδύτες γιατί αυτές οι σπηλιές τους 

προστατεύουν καλύτερα από τα χιόνια και το κρύο τον βαρύ χειμώνα, (Παντελεάκη: 1991). 

Στους προχριστιανικούς αιώνες, υπάρχουν μόνο οι λαξευτοί τάφοι της ρωμαϊκής 

εποχής, πράγμα που αποτελεί ένδειξη ότι η τεχνική του λαξέματος δεν ήταν άγνωστη, 

(Παντελεάκη: 1991).14 Είναι πιθανόν αυτούς τους τάφους, αργότερα, οι χριστιανοί να τους 

προσάρμοσαν στις ανάγκες τους και να τους χρησιμοποίησαν. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, 

οι τάφοι ήταν υπό την προστασία των κοινοτικών αρχών. Τιμωρίες, δυσμένεια των θεών, η και 

θάνατο ακόμα περίμεναν όσους τους λεηλατούσαν. Τα ονόματα των ιδιοκτητών των τάφων 

ήταν καταχωρημένα σε ένα είδος ληξιαρχείου. Έτσι οι ειδωλολατρικοί τάφοι ήταν εγγυημένης 

διάρκειας και διατήρησης τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου, (Texier & 

Pullan: 1864). 

Οι πληροφορίες που υπάρχουν για την παλαιοχριστιανική και πρωτοβυζαντινή περίοδο 

(4ος - 7ος αι. μ.Χ.) αναφέρονται όλες, με μόνη εξαίρεση τον Βίο του αγίου Ιέρωνα, σε κτιστά 

μοναστηριακά συγκροτήματα, γιατί υπάρχει πλέον οργανωμένη μοναστική ζωή, (Παντελεάκη: 

1991). Όπως ο Mango επισημαίνει, το μοναστικό κίνημα στην Ανατολή έφθασε στο απόγειο 

τον 5° και 6° αιώνα, (Mango 1988: 137). Αρχικά είχε τη μορφή του αναχωρητισμού και της 

ατομικής απομόνωσης. Σε όλη την διάρκεια του μεσαίωνα η ερημητική ζωή συνέχιζε να παίζει 

σπουδαίο ρόλο τόσο στην Ανατολή, όσο και στην Δύση. Η πλειονότητα όμως των μοναχών, 

γύρω στα μέσα του 4ου αιώνα, πέρασε από την ερημητική ζωή στον μοναχισμό. Είναι πολύ 

πιθανό, οι αναχωρητές να είναι από τους πρώτους που κατέφυγαν στην τεχνική του λαξέματος 

(Παντελεάκη: 1991). Οι Ozkan και Onur επεξηγούν ότι, η ιδιαιτερότητα της περιοχής και οι 

ορεινοί όγκοι προσέφεραν προστασία σε ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν έναν τόπο καταφυγίου, η 

ήθελαν να γίνουν ασκητές, (Ozkan & Onur: 1975). Οι δε Texier και Pullan περιγράφοντας την 

περιοχή αναφέρουν: "Τεράστιες ρωγμές σε βράχους βεβαιώνουν για τις καταστροφές των 

σεισμών. Υψηλοί ηφαιστειογενείς βράχοι, αποτελούμενοι από κολώνες από βασάλτη, 

παρουσιάζοντας όλων των ειδών τα σχήματα, είναι τα χαρακτηριστικά στοιχεία της περιοχής τα 

οποία προκαλούσαν την φαντασία εκείνων που πήγαν σ'αυτήν την έρημο για να διαλογιστούν", 

(Texier and Pullan 1864: 36) 

Τα σπήλαια αυτά μπορούν να χωρισθούν σε 3 κατηγορίες: 
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1. Εκκλησίες 

2. Κατοικίες 

3. Τάφοι οι οποίοι μετατράπηκαν σε ταφικές εκκλησίες, (Texier and Pullan 1864: 37). 

Ο Texier επισήμαινα δύο γεγονότα που φανερώνουν περίπου την περίοδο που 

κατασκευάσθηκαν: Πρώτον, τα κελιά δεν παρουσιάζουν ίχνη ειδωλολατρίας και δεύτερον, οι 

εκκλησίες δεν μπορούσαν παρά να είναι κατασκευασμένες σε περίοδο που οι χριστιανοί 

υφίσταντο διωγμούς. Γιατί Θα ήταν παράξενο οι χριστιανικές κοινότητες να αναλάμβαναν το 

δύσκολο έργο του λαξέματος στον βράχο για να τοποθετήσουν τις εκκλησίες τους όταν 

μπορούσαν να κτίζουν 'επίγειες' εκκλησίες και να τελούν την ιεροτελεστία της θρησκείας τους 

ελεύθερα, (Texier and Pullan 1864: 38). 

Επίσης, ο Hammilton βλέπει σε αυτές τις σπηλιές τόπους όπου κατέφευγαν οι 

χριστιανοί κατά την διάρκεια των διωγμών, (Hammilton: 1842). Οι δε Ozkan και Onur 

επισημαίνουν ότι κατά στην εποχή της Εικονομαχίας λαξεύτηκαν οι περισσότερες εκκλησίες της 

Καππαδοκίας, (Ozkan & Onur: 1975). 

Ο Texier και ο Pullan περιγράφουν πολύ χαρακτηριστικά την μορφολογία του εδάφους 

της Καππαδοκίας, καθώς και τα καταφύγια: "Ο ποταμός Άλυς, (Halys) χωρίζει την περιοχή του 

Πόντου...από την Καππαδοκία. Το όριο της Καππαδοκίας είναι μία γέφυρα, την οποία οι 

Τούρκοι ονομάζουν 'γέφυρα με πολλά μάτια', (Tchok geuze keupri su) εξαιτίας των πολλών 

τόξων. Από το χείλος του ποταμού και σε ύψος περισσότερο από 300 πόδια υψώνεται ένας 

ηφαιστειογενής βράχος. Κοιτάζοντας προσεκτικά σ' αυτόν τον πέτρινο όγκο μπορεί κάποιος να 

διακρίνει μικρές τρύπες, σε διάφορες βαθμίδες, που μοιάζουν να είναι καταφύγια για αρπακτικά 

πουλιά. Αυτές οι τρύπες είναι τα παράθυρα μεγάλων σπηλαίων λαξευμένων στο βράχο, τα 

οποία προσεγγίζονται από μία φυσική κλίση του εδάφους.....Ένα χαμηλό άνοιγμα στον βράχο 

οδηγεί σ'ένα τετραγωνισμένο δωμάτιο. Πολλά ανοίγματα απ' αυτόν τον χώρο οδηγούν μέσα 

από αμέτρητες σήραγγες σε άλλα δωμάτια... με επίπεδες οροφές15 Στις πλευρές των 

δωματίων υπάρχουν τετράγωνες εσοχές, οι οποίες θυμίζουν εκείνες τις κοιλότητες που 

συναντάει κανείς στους τοίχους των σπιτιών της Ανατολής, ειδικά της Περσίας. Αυτές οι εσοχές 

χρησίμευαν για ντουλάπες Οι πλευρές και οι οροφές αυτών των σπηλαίων είναι μαυρισμένες 

από καπνό και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χρησίμευαν για κατοικίες.... Αν και αυτά τα σπήλαια 

είναι διαφόρων σχημάτων και διαστάσεων και δεν έχουν μεγάλες ομοιότητες μεταξύ τους, 

παρατηρώντας ένα, καταλαβαίνεις πως είναι τα υπόλοιπα. Είναι λαξευμένα χωρίς τάξη και 

συμμετρία σε διάφορα τμήματα των βράχων και μερικά είναι σχεδόν απρόσιτα", (Texier and 

Pullan 1864: 36-37). 
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2.3.3 Υπόγειες πόλεις 

Η πρωτοβυζαντινή περίοδος τελειώνει στα μέσα του 7ου αιώνα. Σε όλη την 

αυτοκρατορία ακολουθούν ριζικές αλλαγές οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερη ένταση στις 

ανατολικές επαρχίες. 

Από την μια πλευρά, ο εξισλαμισμός των αραβικών φυλών της ερήμου και από την 

άλλη, ο εξισλαμισμός των χριστιανών Αράβων, επέφεραν πολλές πολιτικές και θρησκευτικές 

αλλαγές σε ολόκληρη την ήπειρο και ιδιαίτερα, στο Βυζάντιο. Η Καππαδοκία μετατρέπεται σε 

απέραντο πεδίο μαχών μέχρι περίπου τα μέσα του 9ου αιώνα. Οι μεγάλες πόλεις ήταν 

οχυρωμένες αλλά στους μικρούς οικισμούς της υπαίθρου που ήταν ανοχύρωτοι, η επιβίωση των 

κατοίκων ήταν πολύ δύσκολη. 

Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι η λάξευση εκκλησιών και κατοικιών στους 

βράχους εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτήν την εποχή. Επίσης, την εποχή αυτή τοποθετείται 

και το λάξευμα των υπόγειων πόλεων και των υπόγειων οχυρώσεων των Βυζαντινών αλλά και 

των Αράβων, τα Matamir, (Παντελεάκη 1991: 15-16). Οι Ozkan και Onur τοποθετούν σε 

αυτήν την εποχή το λάξευμα των υπογείων πόλεων, αναφέροντας ότι οι επιδρομές των Αράβων 

όξυναν ακόμη περισσότερο τα προβλήματα των μοναχών, οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο στους 

βράχους της Καππαδοκίας, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής για να προστατευθούν, λάξευαν 

υπόγειες πόλεις, όπως στην Ανακού, (Kaymakh) και στην Μαλακοπή (Derinkuyu), (Ozkan & 

Onur: 1975). 

Ο Dawkins επισημαίνει ότι, εκτός από τις αναφορές που έκανε ο Ξενοφών για τις 

υπόγειες πόλεις, αυτές αναφέρονται και στις εκστρατείες του Timour Beg, όταν ένας από τους 

στρατηγούς του, ο οποίος στάλθηκε εναντίον των κατοίκων της Καισαρείας, (Kayseri) βρήκε 

καταφύγιο σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Επίσης, στους πολέμους των Σαρακηνών με τους 

Βυζαντινούς γίνονται αναφορές για κατοικίες και φρούρια στην περιοχή. Ο Dawkins αναφέρει 

επίσης, ότι το έδαφος όλων των χωριών από το Φερτέκ ως την Ανακού, (Kaymakh) είναι 

'κυψελοειδές' και οι σήραγγες κατεβαίνουν συχνά μέχρι να συναντήσουν νερό, το οποίο π.χ. 

στην Μαλακοπή, (Derinkuyu) βρίσκεται σε βάθος 70-80m, (Dawkins 1916: 15). Στη Μαλακοπή 

υπάρχει μια ολόκληρη υπόγεια πόλη που ανακαλύφθηκε το 1965. Μέχρι του 1985 είχε 

ερευνηθεί μία έκταση επιφάνειας 2.500 τ.μ. με οκτώ υπόγειους ορόφους, (Ροίδης 1985: 122).16 
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2.4. ΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 

2.4.1. Η Σελτζουκικη Περίοδοι7 1 8 

Οι Τούρκοι τον 7ο και 8ο αιώνα ζούσαν στο Βόρειο τμήμα της Κεντρικής Ασίας, στην 

περιοχή του όρους Τιέν-Σαν. Κατόπιν μετακινήθηκαν προς τον Νότο κι έφτασαν ανατολικά της 

Κασπίας Θάλασσας, όπου ζούσαν ως νομάδες. Γύρω στον 9ο αιώνα, δεχόμενοι τις επιρροές των 

αυτοχθόνων πληθυσμών, άρχισαν να προσαρμόζονται στον τρόπο διαβίωσης αυτών, (Haluk 

Sezgin: 1993). Η Ρωσίδα αρχαιολόγος Pougatchenkova υποστηρίζει ότι, ήδη κατά τον 10ο 

αιώνα υπήρχε μία μορφή τούρκικης κατοικίας. Ηταν ένα τετράχωρο κτίσμα από τούβλα, (Haluk 

Sezgin 1993: 283).19 

Το 1077 οι Σελτζούκοι κατέλαβαν την Μ. Ασία, η οποία από τότε πήρε το όνομα 

Ανατολία, (Anadolu). Με τους Σελτζούκους γεννήθηκε ένας νέος πολιτισμός, μουσουλμανικής 

πλέον αντίληψης. Ελάχιστα δείγματα Σελτζουκικής αρχιτεκτονικής διασώθηκαν. Π.χ. είναι 

γνωστή η εσωτερική διαρρύθμιση ενός μεντρεσέ, [ιεροδιδασκαλείο] που είχε εστία στο βάθος 

και ντιβάνια στις δύο πλευρές. Στην Ανατολία υπήρχαν οι επαύλεις και τα ανάκτορα, αλλά 

υπήρχε και ένας άλλος τύπος κατοικίας που σώζεται μέχρι σήμερα. Ήταν μια δίχωρη, η τρίχωρη 

κατοικία με στεγασμένο εξώστη στην πρόσοψη. Αλλά το αντιπροσωπευτικότερο κτίσμα της 

Μικράς Ασίας ήταν το 'μέγαρο' το οποίο, αρχικά, χρησίμευε ταυτόχρονα ως ναός και ως 

κατοικία. "Από τις δύο αυτές μορφές προέρχονται όλα τα οικοδομήματα της τουρκικής 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής", (Haluk Sezgin 1993: 284).20 

2. 4..2. Η Οθωμανική Περίοδος21 

Οι Οθωμανοί ίδρυσαν το κράτος τους τον 13° αιώνα. Η Οθωμανική αρχιτεκτονική 

επηρεάστηκε από την Συριακή, Περσική και Βυζαντινή αρχιτεκτονική, (Goodwin: 1971), αλλά 

ο τρόπος ζωής και η παράδοση υπήρξαν κύριοι παράγοντες που διαμόρφωσαν την παραδοσιακή 

αρχιτεκτονική των Οθωμανών, (Haluk Sezgin: 1993). Από την πρώτη Οθωμανική Περίοδο 

(1299-1501) δεν υπάρχουν δείγματα Οθωμανικής κατοικίας, γιατί ακόμη και στην Προύσα, 

(Bursa) η οποία ήταν η πρώτη πρωτεύουσα των Οθωμανών, οι κατοικίες ήταν 

κατασκευασμένες από ξύλο, υλικό που δεν αντέχει στον χρόνο, (Behcet Unsal: 1959). To 

πραγματικό σπίτι του Σουλτάνου ήταν η σκηνή του, γιατί οι πόλεμοι ήταν μέρος της 

καθημερινής ζωής των Οθωμανών. Έτσι συνήθισαν στον υπαίθριο τρόπο διαβίωσης, ο οποίος 

αντανακλάται σε αγροτικούς οικισμούς ακόμη και έως τον 20ο αιώνα. Η κατοικία 

αντιπροσώπευε το καταφύγιο από την βροχή και τις κακοκαιρίες. Όπου, και όποτε ήταν 

δυνατόν, οι οικιακές δραστηριότητες γίνονταν στην ύπαιθρο, (Goodwin: 1971). 
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Τα σπίτια των Τούρκων, κατά τους τελευταίους αιώνες παρουσίαζαν διάφορες μορφές. 

Κύριες αιτίες για την δημιουργία αυτών στάθηκαν οι τοπικές συνήθειες τα υλικά κατασκευής 

και το κλίμα. Η θρησκεία όμως, οι παραδόσεις και οι κοινωνικές συνθήκες προσέδωσαν στην 

Τουρκική κατοικία ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά, (Haluk Sezgin 1993: 294). 

2.4.3. Ιδιαιτερότητες της Τουρκικής κατοικίας22 

Εξαιτίας του επιβαλλόμενου, από το Ισλαμικό δόγμα, διαχωρισμού μεταξύ ξένων 

ανδρών και γυναικών, υπάρχει διάκριση στην Τούρκικη κατοικία σε χαρέμι , (harem) και 

σελαμλίκ, (selamlik). 

Το χαρέμι προορίζεται για την ιδιωτική ζωή της οικογένειας. Στο σελαμλίκ, οι άντρες 

της οικογένειας δέχονταν τους άρρενες επισκέπτες. 

Τα δωμάτια έχουν πάντα ορθογώνιο σχήμα και το μαγειρείο συνήθως είναι στον κήπο. 

Η κατοικία αποτελείται από τους εξής χώρους: 

1. Σοφάς, (sofa). 

2. Οντάς, (oda). 

3. Χαγιάτι, (hayat). 

4. Εϋβάν, (eyvan). 

5. Κιόσκι ή Περίπτερο, (kosk). 

1. Ο σοφάς είναι ο κοινόχρηστος χώρος του σπιτιού [καθιστικό], και τοποθετείται πάντα στην 

προνομιακή πλευρά της κατοικίας, επηρεάζοντας έτσι την κάτοψη. Είναι χώρος 

προσπέλασης και συγκέντρωσης της οικογένειας. Σε μερικές περιοχές ονομάζεται και 

χαγιάτι ή σαϋβάν. 

2. Οντάς : Έτσι ονομάζονται τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του σπιτιού. 

3. Χαγιάτι : Είναι σκεπαστή στοά. Λειτουργεί σαν χώρος προσπέλασης και διημέρευσης. 

4. Εϋβάν : Εσοχή, χρησιμοποιούμενη σαν καθιστικός χώρος, ανοικτή από την μία μόνο 

πλευρά της προς την αυλή ή προς το χαγιάτι ή προς τον σοφά. 

5. Κιόσκι ή περίπτερο: Υπερυψωμένη και πολύ ανοικτή προέκταση του χαγιατιού, (Haluk 

Sergin: 1993). 

2.4.4. Η Τυπολογία των κατοικιών 

Διακρίνονται 4 τύποι κατοικίας:24 

1. Κατοικία χωρίς σοφά:25 Είναι ο τύπος της κατοικίας που συναντάμε στην νοτιοανατολική 

ζώνη της Τουρκίας. Οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν έναν τρόπο ζωής χωρίς σοφά. Τον 
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βαρύ χειμώνα η οικογένεια περιορίζεται στα δωμάτια, ενώ το καλοκαίρι ο σοφάς χάνει την 

λειτουργία του και υποκαθίσταται από την αυλή. 

2. Κατοικία με εξωτερικό σοφά:26 Είναι η πλέον αντιπροσωπευτική και διαδεδομένη κάτοψη. 

Συνηθίζεται τόσο στους αγροτικούς, όσο και στους αστικούς οικισμούς. 

3. Κατοικία με εσωτερικό σοφά: 2 7 Είναι παραλλαγή του προηγούμενου τύπου. Τα δωμάτια 

αναπτύσσονται δεξιά και αριστερά του σοφά, ο οποίος χάνει τον ρόλο του καθιστικού. 

4. Κατοικία με κεντρικό σοφά:28 Η κατοικία αυτή είναι εξέλιξη του τρίτου τύπου. Οι κύριοι 

χώροι περιβάλλουν τον σοφά. Αυτός ο τύπος κατοικίας είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στις 

μεγάλες πόλεις, (Haluk Sergin: 1993). 

Επίσης, ο Haluk Sergin προτείνει και άλλους δύο τύπους της Τούρκικης κατοικίας: 

1. Η επέκταση της κατοικίας σύμφωνα με την παράδοση: κατοικία με ναρέμι- σελαμλίκ29 

Στα μεγάλα αρχοντικά, η οικογένεια ζούσε έως και τα μέσα του 19ου αιώνα στο χαρέμι. Στο 

σελαμλίκ οι άνδρες της οικογένειας δέχονταν τους άνδρες επισκέπτες τους. To 'mabeyn' 

ήταν ένας διάδρομος που χώριζε το χαρέμι από το σελαμλίκ, στον οποίο απαγορευόταν να 

κυκλοφορούν οι γυναίκες, όταν υπήρχαν άνδρες επισκέπτες στο σπίτι. 

2. Κατοικία με αξονικό διάδρομο 

Σε αυτόν τον τύπο της κατοικίας υπάρχει ένας άξονας συμμετρίας και τα δωμάτια 

διατάσσονται κατά μήκος αυτού. Ένας κεντρικός διάδρομος οδηγεί προς τα δωμάτια, 

επιτρέποντας έτσι την εσωτερική επικοινωνία. Ο διάδρομος καταλήγει πολύ συχνά στο 

'σαχνισί'. Ο τύπος αυτός συνηθίζεται στις πλίθρινες κατασκευές της Κεντρικής Ανατολίας, 

καθώς και στις ξύλινες κατασκευές των ανατολικών ακτών της Μαύρης Θάλασσας. Οι 

κατοικίες αυτού του τύπου είναι διώροφες, η τριώροφες και μοιάζουν με τις κατοικίες με 

εσωτερικό σοφά, (Haluk Sergin 1993: 318).30 

Επίσης, οι Φαναριώτικες κατοικίες31 είναι ένας ιδιαίτερος τύπος κατοικίας και 

αποτελούν δείγματα πέτρινων κατοικιών του 18ου αιώνα. Οι κατόψεις τους παρουσιάζουν 

ομοιότητες με κατόψεις βιβλιοθηκών, η δημοτικών σχολείων. Η καθημερινή ζωή 

συγκεντρώνεται στον επάνω όροφο ο οποίος, προεξέχοντας, σχηματίζει πέτρινα φορούσια. Το 

σύστημα τοιχοποιίας είναι ένας συνδυασμός λαξευμένης πέτρας και πλατιών τούβλων, (Haluk 

Sergin 1993: 319). 

2.4.5. Υλικά κατασκευής32 

Στην κεντρική Ανατολία, χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των σπιτιών το κύριο 

τοπικό υλικό που είναι η αποξηραμένη στον ήλιο ωμόπλινθος (πλίθρα). 

Στην Καππαδοκία και την νοτιοανατολική Τουρκία χρησιμοποιούσαν την λαξευμένη 

πέτρα. 
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Στην Ανατολική περιφέρεια της Ανατολίας εκτός από τις πλίθρες χρησιμοποιούνταν 

και οι σκόρπιες πέτρες, κατάλοιπα ηφαιστειακών εκρήξεων, τα οποία μαζί με λάσπη και 

κονίαμα χρησίμευαν στην τοιχοποιία. Τα κατασκευασμένα με τον τρόπο αυτό μικρά 

μονοκύτταρα κτίσματα είναι ταυτόχρονα στάβλοι και κατοικίες. 

Στα Ανατολικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας οι κατασκευές ήταν ξύλινες, γιατί όλη 

η περιοχή καλύπτεται από πλούσια δάση. 

Τέλος, η αρχιτεκτονική των πόλεων και των χωριών στα παράλια του Αιγαίου, 

παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με την αρχιτεκτονική των νησιών του Αιγαίου, (Haluk 

Sergin: 1993). 

2.4. 6. Η οργάνωση των Οθωμανικών πόλεων 

Αν και η εικόνα της οθωμανικής πόλης φαινόταν από μία πρώτη άποψη χαοτική, 

υπήρχε ωστόσο ένα ξεκάθαρο στοιχείο που υπογράμμιζε την οργάνωση της: Γύρω από το 

διοικητικό, εμπορικό και θρησκευτικό κέντρο, επεκτεινόταν η περιοχή με τις κατοικίες. Αυτό 

το στοιχείο δεν ήταν ευρωπαϊκό, γιατί στην Ευρώπη οι κάτοικοι συγκεντρώνονταν μέσα στα 

τείχη, για λόγους ασφαλείας. Οι πόλεις των Οθωμανών επεκτείνονταν γύρω από έναν πόλο 

και ήταν ανοχύρωτες, εκτός από εκείνες που βρίσκονταν στις παραμεθόριες περιοχές. 

Αποτέλεσμα αυτού ήταν μία φυσική και 'αυθόρμητη' ανάπτυξη στα πλαίσια της 

δυτικής 'κηπούπολης', (garden city). 

Παλαιότερα, τα σπίτια των πόλεων έμοιαζαν με αγροτικά σπίτια και έτσι, οι γειτονιές, η 

τα περίχωρα έμοιαζαν με χωριά, τα οποία αποτελούσαν τον δορυφόρο ενός μεγαλύτερου 

κέντρου. Σ' αυτό βρίσκονταν οι μιναρέδες, η αγορά και τα πλούσια σπίτια, (Konaka) των 

κυβερνώντων και της μεγαλοαστικής τάξης. 

Ακόμη και μέσα στα τείχη της Κωνσταντινούπολης, η οποία ήταν οχυρωμένη σύμφωνα 

με την Βυζαντινή παράδοση, υπήρχαν χωριά, [προαστεία], που επεκτείνονταν χωρίς σχέδιο 

ανάμεσα σε αγορές και κήπους. Ακόμη, σώζονται μέχρι σήμερα μερικοί εξοχικοί δρόμοι στα 

όρια της πόλης, (Goodwin 1971: 446). 
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2.5. Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ. 

Η κοινωνική και οικονομική πρόοδος των οικισμών επηρέασε την εξέλιξη της 

τυπολογίας των κατοικιών. Διακρίνονται 3 τόποι κατοικιών, (Κωστάκης: 1963, Ροίδης: 1985): 

1. 'Υπόσκαψες' κατοικίες. 

2. 'Μεικτού' τύπου κατοικίες. 

3. Επίγειες' κατοικίες. 

Ο Κωστάκης ονομάζει τις υπόσκαψες κατοικίες 'παλιακά σπίτια', (Κωστάκης 1963: 

40), ενώ ο Ροίδης ονομάζει αυτές τρωγλοδυτικές οικήσεις, (Ροίδης 1985: 122). 

2.5.1. Ύπόσκαφες' κατοικίες3 3 

Το κλίμα της Καππαδοκίας είναι πολύ ξηρό και γι' αυτό, οι λαξευμένοι βράχοι δεν 

υφίσταντο διάβρωση. Έτσι, τα υπόσκαψα οικήματα βρέθηκαν έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν, 

σε περιόδους διωγμών, σαν καταφύγια. Ο Dawkins, όσον αφορά στην ασφάλεια που 

προσέφεραν αυτές οι υπόσκαψες κατοικίες αναφέρει: "Ο κύριος Κεχαγιόπουλος μου μίλησε για 

την ζωή στο χωριό και για το πώς χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι [τα υπόσκαψα] σαν καταφύγια. 

Μου είπε: Παλιά, οι Τούρκοι έκαναν επιδρομές, 5-6 άτομα μαζί, και φοβούμενοι κρυφτήκαμε 

στο καταφύγιο του Άγιου Νικολάου, και από κει μέσα τους χτυπούσαμε με όπλα διαμέσου μίας 

τρύπας34 που υπήρχε στην πέτρα που χρησίμευε για είσοδο του καταφυγίου και τους 

σκοτώναμε", (Dawkins 1916: 15). 

Τα υπόσκαψα αυτά οικήματα χρησιμοποιούνταν και σαν μόνιμες κατοικίες όταν οι 

οικισμοί ήταν ακόμη φτωχοί, καθαρά γεωργικοί και κτηνοτροφικοί. Προς τούτο, οι κάτοικοι, 

λαξεύοντας τον βράχο, διαμόρφωναν όσον χώρο χρειάζονταν αυτοί και τα ζώα τους. Αναφέρει 

ο Oliver: "Για να σκαλίσει μια οικογένεια τον άνω όροφο απαιτούνται 3 μήνες. Γι' αυτή την 

εργασία χρειάζεται οι άνθρωποι να έχουν στο μυαλό τους έναν Ύοητικό χάρτη' της τομής της 

μυτερής κορυφής, έτσι ώστε να μην ανοιχθούν ρήγματα στις πλευρές. Επίσης, πρέπει να 

υπολογισθούν ο αριθμός των σκαλοπατιών και το πάχος της οροφής μεταξύ του πάνω και του 

κάτω ορόφου, γιατί υπάρχει μικρό περιθώριο για λάθη, (Oliver 1987: 72). 

Ο Κωστάκης περιγράφει αναλυτικά τον τύπο της 'υπόσκαφης' κατοικίας:35 "Μόλις 

έμπαινες από την πόρτα (α), βρισκόσουν στο 'τουντουρόσειλο'. Αυτό ήταν συγχρόνως το 

μαγειρείο, το δωμάτιο υποδοχής, και το υπνοδωμάτιο. Στο βάθος του 'τουντουρόσειλου' μία 

άλλη πόρτα (β) οδηγούσε στο 'απέσω σπίτι' (Β), δηλαδή στα μέσα δωμάτια όπου αποθήκευαν 

τα τρόφιμα. Τα δύο αυτά δωμάτια αποτελούσαν όλο το σπίτι. Η σπηλιά προχωρούσε ακόμη πιο 



30 

μέσα (Γ), αλλά ο υπόλοιπος αυτός χώρος ήταν χωρισμένος με άλλη πόρτα (γ) και έμενε άδειος. 

Το σπίτι δεν είχε παράθυρα, (Κωστάκης 1963: 42).36 

Και ο Μαυροχαλυβίδης περιγράφει χαρακτηριστικά τα καταφύγια της Αξού, (Hasakoy): 

"Αφού περιεργαστήκαμε τα διαμερίσματα αυτά, [στο καταφύγιο] ας προχωρήσουμε στο βάθος. 

Εκεί σε μια άκρη βλέπουμε σ'ένα τοίχωμα, ψηλά ένα μέτρο από το έδαφος τρύπα στρογγυλή με 

διάμετρο πήχης. Μπαίνοντας σ' αυτήν πλαγιαστά απάνω στην κοιλιά και σερνόμενοι σα φίδια 

ή κι αρκουδίζοντας σα μωρά 2-3 μέτρα, περνάμε σαν από ισθμό και βγαίναμε στο άμεσα 

γειτονικό 'κερέρ', [καταφύγιο] που έχει παρεμφερή κι αυτό διαμερίσματα, κι από εκεί σε τρίτο 

σε τέταρτο κι ούτω καθεξής... Μπορεί δηλαδή να μπούμε από την μιά άκρη του χωριού, να 

διατρέξουμε όλα αυτά τα πολυδαίδαλα και θεοσκότεινα υπογειακά διαμερίσματα και να βγούμε 

από την άλλη άκρη του χωριού, όχι όμως και χωρίς κίνδυνο ν'αποπλανηθούμε εκεί μέσα, ή να 

στρέψουμε πίσω και να νομίσαμε πως προχωρούμε...", (Μαυροχαλυβίδης 1990: 35). 

Ο Oliver αναφέρει ότι στα Κόραμα, (Goreme) και στο Προκόπι, (Urgub) λάξευαν στους 

βράχους πολυώροφες κατοικίες και έτσι, οι βράχοι έμοιαζαν με κυψέλες. Πολλές οικογένειες 

λάξευαν τις κατοικίες τους στην νότια, η νοτιοανατολική πλευρά του βράχου, για να έχουν 

καλλίτερο προσανατολισμό. Επίσης, μερικές φορές τετραγώνιζαν τα δωμάτια και λάξευαν 

επίπεδες οροφές. Με τα περισσεύματα από την λάξευση κατασκεύαζαν εσωτερικούς τοίχους, η 

πατάρια στους περιστερεώνες,37 (Oliver 1987: 72-74). 

2.5. .2. 'Μεικτού' τύπου κατοικίες. 

Όταν μετά το 1800, βελτιώθηκαν οι συνθήκες ασφάλειας και το βιοτικό επίπεδο, οι 

Καππαδόκες άρχισαν να κτίζουν σε επαφή με τα υπόσκαφα οικήματα, ένα ή περισσότερα 

δωμάτια, συνήθεια, η οποία έκτοτε δεν εγκαταλείφθηκε, (Ροίδης 1985: 125).38 3 9 4 0 Σε μερικά 

σπίτια 'μεικτού' τύπου υπήρχε και αυλή, (Κωστάκης: 1963). Ο Childs σημειώνει ότι πολλές 

από αυτές τις κατοικίες με τα υπόσκαφα δωμάτια και τις χτιστές προσόψεις παρουσιάζουν μίαν 

αδέξια ένωση ανάμεσα στο φυσικό και το τεχνητό, (Childs: 1917). 

Ο Κωστάκης περιγράφει λεπτομερώς μια κατοικία 'μεικτού' τύπου στην Ανακού, 

(Kaymakh):41 "Κατέβαινες στην ευρύχωρη αυλή με 3-4 σκαλοπάτια από την μονόφυλλη 

αψιδωτή πόρτα (α) και αμέσως δεξιά εύρισκες δύο μικρούς στάβλους για τα πρόβατα και τ'αρνιά 

(β,γ), χτιστούς, συνεχόμενους, ακουμπημένους στο μαντρότοιχο, και με τις πόρτες τους - μια ο 

καθένας - προς την αυλή. Αριστερά, χτιστός κι ακουμπημένος κι αυτός στον τοίχο ήταν ο 

αναγκαίος, το αποχωρητήριο (δ) με βαθύ λάκκο στο έδαφος κι έπειτ' απ' αυτόν άλλο χτιστό 

δωμάτιο, με πόρτα επίσης προς την αυλή, ο στάβλος (ε) για τα γαϊδούρια και τις αγελάδες. Στη 

στέγη του στάβλου ήταν η μελισσούρα, η θέση για τις κυψέλες. Δίπλα στον στάβλο βρισκόταν ο 

ορνιθιώνας (ζ) με μικρή πόρτα προς την αυλή. Την πόρτα αυτή την έλεγαν (γ) κουλβί 

(κλουβί).... Προς το βάθος της αυλής φαίνονταν μερικές γλάστρες και η πόρτα (η) του 
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'τουντουρόσειλου'(θ). Εδώ έμπαιναν από την αυλή κατεβαίνοντας 2 σκαλοπάτια. Προς την 

αυλή το δωμάτιο είχε παράθυρο με τζάμια (ι) και κάγκελα. 

Από την αριστερή πλευρά του τουντουρόσειλου, μια εσωτερική πόρτα (λ) έφερνε στην 

'ανασήκωση' (μ),43 κάπως μικρότερη από το προηγούμενο δωμάτιο, με παράθυρο καγκελωτό 

προς την αυλή. Στο βάθος και του δωματίου αυτού, άλλη πόρτα (ξ) ανέβαζε με δύο σκαλιά στο 

κελάρι (ο), που φωτιζόταν με λίγο φως που έμπαινε από την πόρτα. Το δωμάτιο αυτό ήταν 

κτισμένο μόνο από τις τρεις πλευρές. Η τέταρτη ήταν ο ίδιος ο βράχος, με πόρτα που οδηγούσε 

προς το βάθος. Στα δεξιά της εισόδου αυτής ακουμπούσε το τρόσι (ρ),44 λησμονημένο τώρα που 

οι άνθρωποι δεν είχαν πια την ανάγκη του. Ο χώρος (σ) μέσα στον βράχο ήταν περίπου όσο τρία 

μεγάλα δωμάτια. Άλλη πόρτα σκαμμένη στο βάθος του χώρου αυτού (τ), οδηγούσε στο δεύτερο 

πλάτωμα (υ) μικρότερο από το πρώτο, με σκαμμένους μέσα τρεις λάκκους- τα 'φοσά-4 βάθους 

2-3 μ. όπου κατέβαινες με σκάλα. Πάνω από τα τρία ισόγεια δωμάτια (κ, μ και ο) ήταν χτισμένα 

τρία ακόμη κοινά δωμάτια", (Κωστάκης 1963: 44-45). 

2.5.3. 'Επίγειες' κατοικίες. 

Η περίοδος αυτή καλύπτει τα τελευταία 100 χρόνια και είναι συνυφασμένη με την 

οικονομική ακμή των Καππαδοκών, αποτέλεσμα των σημαντικών, πολιτικών και κοινωνικών 

εξελίξεων μέσα στο χώρο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Σημαντικοί συντελεστές για την εξέλιξη της τυπολογίας της κατοικίας αυτής της 

περιόδου, θα πρέπει να στάθηκαν τα μέτρα φιλελευθεροποίησης που εφάρμοσε το σουλτανικό 

κράτος μετά την διακήρυξη του Tanzimat το 1839, τα οποία επέφεραν, μεταξύ άλλων, και την 

βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας για τους Χριστιανούς. 

Η πίεση που δημιούργησαν οι ήττες των Οθωμανών στο πεδίο των μαχών, και η 

συνειδητοποίηση από τους Σουλτάνους για την ανάγκη κάποιας βελτίωσης στα εσωτερικά 

πράγματα, οδήγησαν σε περαιτέρω φιλελευθεροποιήσεις. Έτσι ο Σουλτάνος Αβδούλ Μετζίτ το 

1856, μετά τη Συνθήκη των Παρισίων, εξήγγειλε το περίφημο Χάττι Χουμαγιούν (Hatti-i-

Humayum), που ήταν ένας νέος καταστατικός χάρτης του κράτους. Αν και καταστρατηγήθηκε 

πολλές φορές, καθιέρωνε ισότητα στα δικαιώματα όλων των υπηκόων της Υψηλής Πύλης 

(Ροίδης 1985: 126). 

Συνήθως οι κατοικίες αυτής της περιόδου είναι ισόγειες ή διώροφες και αναπτύσσουν 

την κάτοψη του ισογείου γύρω από μία αυλή. Η είσοδος στους ορόφους εξασφαλίζεται από μία 

πέτρινη σκάλα που ξεκινά πάντοτε από την αυλή. 

Πολλές φορές στην κάτοψη ισογείου διακρίνεται ένα περιστύλιο, το οποίο έχει 

σχηματισθεί στην αυλή, γύρω από τα 4 φέροντα υποστηλώματα του κέντρου και αποτελεί τον 

τόπο συγκέντρωσης της οικογένειας το καλοκαίρι. Το τυπολογικό αυτό στοιχείο 
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χρησιμοποιήθηκε στην κλασσική ελληνική αρχαιότητα. Οι οροφές των κατοικιών ή έχουν 

επίπεδη επιφάνεια, ή φέρουν στέγη ξύλινη, μονόριχτη δίριχτη ή τετράριχτη.48 4 9 

Η αυλή επικοινωνούσε συνήθως με ημιυπόγειο τμήμα του σπιτιού λαξευμένο στο 

βράχο. Εδώ ήταν ο σταύλος που είχε πόρτα προς την αυλή και προς τον δρόμο. Ο χώρος αυτός 

εσωτερικά επικοινωνούσε με άλλο τμήμα, όπου αποθηκεύονταν άχυρα και χόρτα για την 

διατροφή των ζώων. Το δεύτερο αυτό τμήμα επικοινωνούσε με ένα επόμενο, όπου αποθήκευαν 

τα καύσιμα υλικά. Ενα άλλο τμήμα του σπιτιού ήταν ο 'πατός'. Ηταν λαξευμένος μέσα στο 

βράχο, είχε μεγάλο βάθος και ήταν σκοτεινός. Φωτιζόταν κι αεριζόταν λίγο από την 'Καπινή' 

μια τρύπα ανοιγμένη στην οροφή του. Η 'Καπινή' έβγαζε στην αυλή. ° Στον 'πατό' 

συγκεντρώνονταν τα σταφύλια από τα οποία παρασκεύαζαν το κρασί και το ρακί. Ενα τμήμα 

του 'πατού' κατασκευαζόταν σε υψηλότερη στάθμη. Ηταν το 'πατητήρι' ή 'αλώνι'. Από την 

'Καπινή' έριχναν τα σταφύλια στον 'πατό', (Ροίδης: 1985). 

2.5.4. Οι Νέες Κατοικίες: Τυπολογία - Υλικά - Σύμβολα 

Πολλοί Καππαδόκες ξενιτεύονταν στα μεγάλα αστικά κέντρα.51 Κύριο μέλημα τους 

ήταν το κτίσιμο ενός 'καλού' σπιτιού, καινούριου και ευρύχωρου στην πατρίδα τους, πράγμα 

που αποτελούσε από την μια πλευρά, δείγμα ευημερίας και από την άλλη, σύμβολο 

διαιώνισης των δεσμών με την πατρίδα. Δεν είναι τυχαίο αυτό που αναφέρει ο Κωστάκης για 

τον οικισμό Ανακού, (Kaymakh): "το οικόπεδο οι Ανακιώτες το έλεγαν 'τόπο': πήραμ' τόπος 

κι έχτισαμ'", (Κωστάκης 1863: 50).52 Και συνεχίζοντας επισημαίνει ότι τα καλά σπίτια τα 

έκτιζαν συνήθως μάστορες Έλληνες από το Προκόπι, (Urgub). Οι Προκοπιείς ήταν 

φημισμένοι πετράδες και μάστορες.53 Ο Childs τονίζει ότι, "αυτοί οι άνθρωποι από το 

Προκόπι είναι πράγματι μια ράτσα πετροπελεκητών. Δεν αρέσουν το ξύλο, αλλά 

χρησιμοποιούν την πέτρα με έναν τέτοιο οικείο και τολμηρό τρόπο που προκαλεί έκπληξη", 

(Childs 1917: 221, αναφέρεται στο Κωστάκης 1963: 50). Τις πέτρες για τα αρχοντικά σπίτια 

τις έφερναν από τα 'Μάααλα', όπως και τις πέτρες για τα σχολεία και για τα τζαμιά. Για τα 

κοινά σπίτια χρησιμοποιούσαν μαστόρους και εργάτες ντόπιους Τούρκους, (Κωστάκης 

1963:50). 

Στο κονίαμα δεν πρόσθεταν ασβέστη, αλλά χρησιμοποιούσαν μια άσπρη άμμο, που 

υπήρχε στα περίχωρα του χωριού. Ασβέστη χρησιμοποιούσαν στο κτίσιμο των τοίχων του 

δευτέρου ορόφου, οι οποίοι ήταν λεπτότεροι, και στο άσπρισμα των καλών δωματίων. Οι 

τοίχοι ήταν διπλοί με ένα ενδιάμεσο κενό το οποίο το γέμιζαν με μια ρευστή λάσπη, που την 

έλεγαν 'χαρλά'. Ο Aisnworth αναφέρει σχετικά με το κτίσιμο των σπιτιών της Μαλακοπής, 

(Derinkuyu): 'Όλα τα σπίτια ήταν χτισμένα με το ίδιο σχέδιο. Τον σκελετό τον αποτελούσαν 

3, η 4 καλοφτιαγμένα ημικυκλικά τόξα και τα ενδιάμεσα γεμίζονταν με χαλίκια και 

λιθοδομία. Αυτός είναι ο παλιότερος τύπος οικοδομήματος, που ακόμη διατηρείται. Τα 
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ερειπωμένα τόξα που έβλεπε κανείς σε διάφορα σημεία στα Γάρσαυρα, (Garsaura), καθώς 

και σε ερειπωμένες χριστιανικές πόλεις στην Συρία και Μεσοποταμία, ήταν χτισμένα με 

παρόμοιο σχέδιο, και είναι ένα στυλ που φαίνεται πως χρωστά την καταγωγή του στην 

ανάγκη της προσαρμογής σε άκρα κλίματα, που απαιτούν θέρμανση τον χειμώνα, είναι όμως 

δροσερά το καλοκαίρι", (Ainsworth 1842: 205, αναφέρεται στον Κωστάκη 1963: 51-52). 

Ο Κωστάκης περιγράφει αναλυτικά το κτίσιμο των σπιτιών αναφέροντας ότι ο 

εξωτερικός τοίχος κτίζονταν πιο ψηλός από το ύψος των τόξων και το κενό μεταξύ τοίχου και 

τόξων το γέμιζαν με χώμα και πέτρες. Το υλικό αυτό το έβρεχαν και το ίσιωναν με έναν 

πέτρινο κύλινδρο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούσαν στεγανότητα και το νερό δεν 

μπορούσε να περάσει από την οροφή στο εσωτερικό του σπιτιού. Την οροφή την ονόμαζαν 

δώμα. Η οροφή του δευτέρου ορόφου είχε ξύλινο σκελετό, επάνω στον οποίο άπλωναν μια 

ψάθα και επάνω σε αυτήν έστρωναν χώμα, το οποίο το πατούσαν. Τα νεώτερα σπίτια είχαν 

στέγη από κεραμίδια. Η σκάλα που οδηγούσε στο δώμα ήταν πέτρινη. Από το δώμα 

ανέβαιναν στην στέγη με ξύλινη σκάλα φορητή. Όλα τα παράθυρα είχαν κάγκελα. Επειδή 

τα νέα σπίτια κτίζονταν μακριά από τους βράχους, δεν διέθεταν φυσικά υπόγεια. Οι 

ιδιοκτήτες συνήθιζαν να σκάβουν στην αυλή για να διαμορφώσουν υπόγειες αποθήκες, οι 

οποίες έπαιρναν φως από μια τρύπα που λεγόταν κάπνη, (Κωστάκης 1963: 50-54). 

Ο Κωστάκης αναφέρει ότι "όταν οι Τούρκοι εργάτες έσκαβαν το θεμέλιο... ο 

ιδιοκτήτης καλούσε τους συγγενείς του και τον παπά, έσφαζε μέσα σ' αυτό έναν πετεινό, 

σπάνια έν' αρνί και άφηνε εκεί το κεφάλι του πουλιού. Έριχναν έπειτα οι συγγενείς 

νομίσματα μέσα στο θεμέλιο, διάβαζε ο παπάς την ευχή, εύχονταν όλοι καλορίζικο και 

χαιρλούδικο54 και μαγείρευαν κι έτρωγαν τον πετεινό...Όταν τελείωνε το χτίσιμο, κάρφωναν 

στο δώμα έναν ξύλινο σταυρό,55 κρεμούσαν μια γαλάζια χάντρα, ένα τσόφλι αυγού τυλιγμένο 

σε τρύπιο πανί ώστε να φαίνεται, ένα αλογάτ(ου) πέταλο, ένα κοχύλι θαλασσινό, απ' αυτά 

που τους έστελναν από την Πόλη για φαί κι ένα κοτσάνι σκόρδο, όλα για να μη ματιάζεται το 

σπίτι", (Κωστάκης 1963: 51-53). Πολύ πιθανόν το κοχύλι να συμβόλιζε την παρουσία των 

απόντων μελών της οικογένειας, οι οποίοι ήταν ξενιτεμένοι και στην εργασία των οποίων 

οφείλονταν το κτίσιμο του καινούριου σπιτιού. 
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2.6. Η ΠΟΛΕΟΛΟΜΕΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

Στους οικισμούς της Καππαδοκίας αναπτυσσόταν συχνά ένα διπολικό σύστημα 

πολεοδομικού σχεδιασμού: ο ένας πόλος ήταν ο βράχος με τις ήδη λαξευμένες κατοικίες, ο 

οποίος αποτελούσε τον πυρήνα συγκέντρωσης του πληθυσμού αρχικά, και κατά τα επόμενα 

χρόνια, του πληθυσμού των χαμηλών εισοδημάτων. Εδώ αναγνωρίζεται και ο αρχικός τύπος 

κατοικίας.56 

Ο δεύτερος πόλος ήταν η πλατεία με την εκκλησία, και το σχολείο, ιδεολογικά σύμβολα 

της πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων. Γύρω από τον πόλο αυτό κτίζονταν οι νεώτερες 

κατοικίες.57 

Η σχέση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου ήταν πολύ χαρακτηριστική. 

Αναφέρει ο Μαυροχαλυβίδης στην μονογραφία του για την Αξό, (Hasakoy): "Κι ήτανε 

χτισμένα, [τα σπίτια] ακαλαίσθητα χωρίς κανένα ρυθμό και σχέδιο, έτσι που αν δεν 

μεσολαβούσαν οι δρόμοι, ακανόνιστα στενοσόκακα, θα μπορούσε κανείς περπατώντας πάνω 

από τις ίσιες κι ισοϋψείς σχεδόν στέγες τα 'αώματα',58 να γυρίσει όλο αυτό το τμήμα του 

χωριού" (Μαυροχαλυβίδης 1990: 7).59 

Και ο Κωστάκης στο βιβλίο του για την Ανακού, (Kaymakh) αναφέρει: "Στην γειτονιά 

του Τιμίου Σταυρού...ήταν χτισμένα, [τα σπίτια] τόσο κοντά το ένα με το άλλο, που μπορούσε 

κανείς, πηδώντας από δώμα σε δώμα, να περάσει 5, 7, 10 σπίτια στη σειρά. Έτσι, το χωριό 

παρουσίαζε εδώ ένα είδος ρυμοτομίας, που έκανε τους Ανακιώτες να καμαρώνουν", (Κωστάκης 

1963: 46) Και συνεχίζοντας τονίζει ότι, "ο Candar νομίζει πως στην Ανακού βλέπει κανείς την 

νεώτερη μορφή μιας αρχαίας πόλης, (Candar 1933: 15, αναφέρεται στο Κωστάκης 1963: 46, 

σημ.4). 

Ο δε Μαυροχαλυβίδης αναφέρει σχετικά με τα καταφύγια της Αξού, (Hasakoy): "Μα 

αυτό πού δε γινότανε από τα 'αώματα' λόγω της διακοπής της συνοχής από τα σοκάκια, 

γινότανε κάτω από τη γη με τα 'rapépja', παλιά λαξευτά κρησφύγετα... Μπορεί δηλαδή να 

μπούμε από τη μια άκρη του χωριού, να διατρέξουμε όλα αυτά τα πολυδαίδαλα και θεοσκότεινα 

υπογειακά διαμερίσματα και να βγούμε από την άλλη άκρη του χωριού... Αλλά αυτό μας λέγει 

κοντά στ' άλλα και τούτο. Πως το χωριό ολόκληρο απ' άκρη σ' άκρη θεωρούνταν σαν μιά 

οικογένεια, εφ' όσον το σπίτι του καθενός μπορούσε να είνε στη διάθεση του γείτονα ή και του 

πιο απόμακρου συγχωριανού του με την υπόγεια οδό. Μα δεν υπάρχει παράδειγμα χρήσης των 

'κερερ^ών', [καταφυγίων] για κακό σκοπό. Γι' αυτό και δεν εσκέφθη κανείς καμία φορά να 

χτίσει ή να φράξει την με τον γείτονα υπόγεια επικοινωνία του. Πόσο ο κοινός κίνδυνος 

συναδέλφωνε και σύσφιγγε τόσο γερά τόσον κόσμο!!", (Μαυροχαλυβίδης 1990: 8, 35). 

Επίσης, μέσα από την περιγραφή του Κωστάκη για μια κατοικία στην Ανακού, 

(Kaymakh) αποκαλύπτονται οι τρόποι με τους οποίους το δομημένο περιβάλλον ενίσχυε τους 

δεσμούς της κοινότητας: "Στου Τουργούτογλου τη γειτονιά...κάτω από το σύγχρονο σπίτι του 
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Τουργούτη, ήταν του Τουργούτ(ογλου) η τ' Αν- Βασίλειου το καταφύδ', που θα το 

περιγράψουμε σύμφωνα με τις πληροφορίες, προπαντός του Βασίλη Τουργούτη", αλλά 

συνεχίζοντας τονίζει ότι, "και όλοι όμως οι Ανακιώτες το ξέρουν, αφού όλοι κατέβαιναν σ' αυτό 

για να προσευχηθούν στην εκκλησία του", (Κωστάκης 1963: 36). Επιπρόσθετα, ο Κωστάκης 

αναφέρει ότι, "στα τελευταία χρόνια, οι σπηλιές αυτές, [καταφύγια] χρησίμευαν για αποθήκες 

τροφίμων και για ψυγεία, και όσοι από τους κατοίκους, Χριστιανοί η Τούρκοι, δεν είχαν δικά 

τους, αποθήκευαν τα τρόφιμα τους σε γειτονικά η συγγενικά", (Κωστάκης 1963: 36). 

Οι μαρτυρίες αυτές είναι σημαντικές, γιατί υποδηλώνουν ότι η φυσιογνωμία του 

δομημένου περιβάλλοντος επηρέαζε τους κατοίκους και βοηθούσε στην σύσφιγξη των σχέσεων 

μεταξύ τους, τονίζοντας το αίσθημα της εξοικείωσης με την γειτονιά και την κοινότητα. 
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2.7. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. 

2.7.1. Οικισμοί της Καππαδοκίας 

Η Μέλπω Μερλιέ αναφέρει ότι η Καππαδοκία είχε τους περισσότερους οικισμούς με 

Ελληνικό, η μεικτό από Έλληνες και Τούρκους πληθυσμό, από όλες τις επαρχίες της Κεντρικής 

Μικράς Ασίας. Επίσης χωρίζει την Καππαδοκία σε επτά περιφέρειες: 

1. Καισαρείας, (Kayseri). 

2. Προκοπίου, (Urgub). 

3. Νεάπολης (Nevsehir) 

4. Ακσεραϊ - Γκέλβερι, (Aksaray- Gelveri) 

5. Νίγδης, (Nigde). 

6. Φαράσων 

7. Αποικιών Φαράσων 

Οι περιφέρειες αυτές περιελάμβαναν 74 χωριά, κωμοπόλεις και πόλεις, στις οποίες 

κατοικούσαν Ελληνες, καθώς και 6 Ποντιακές αποικίες που βρίσκονταν μεν στον γεωγραφικό 

χώρο της Καππαδοκίας, ανήκαν όμως στον Πόντο εξαιτίας της προέλευσης τους και της 

γλώσσας τους. Από τους παραπάνω 74 οικισμούς, οι 47 ήταν τουρκόφωνοι και οι 27 

ελληνόφωνοι. 

Το 1924, η σύσταση του πληθυσμού των οικισμών αυτών ήταν: 13 χωριά κατοικούνταν 

μόνο από Ελληνες Ελληνόφωνους και 12 από Ελληνες Τουρκόφωνους. Σε αυτά τα 25 χωριά 

δεν υπήρχαν Τούρκοι κάτοικοι. Στους υπόλοιπους οικισμούς ο πληθυσμός ήταν μεικτός. 

Συμπερασματικά, στα κέντρα, δηλαδή στις μεγάλες, η μικρές πόλεις των περιφερειών, ακόμα κι 

όταν τα χωριά που υπάγονταν σ' αυτές ήταν Ελληνόφωνα, οι Ελληνες μιλούσαν Τούρκικα,60 

εκτός από τις περιφέρειες Φαράσων και Αποικιών Φαράσων που είχαν για κέντρα δύο 

Ελληνόφωνες κωμοπόλεις. Το 1924, 44.432 Καππαδόκες ήρθαν στην Ελλάδα, ως πρόσφυγες, 

(Μερλιέ 1963: XVIII-ΧΓΧ). 

2.7.2 Η Οικονομία των Οικισμών. 

Η οικονομική και κατ' επέκταση η κοινωνική ζωή της Καππαδοκίας ήταν 

χαρακτηρισμένη από το γεγονός, ότι όλοι σχεδόν οι οικισμοί της ζούσαν κατά το ήμισυ από την 

γεωργία και κατά το άλλο ήμισυ από την μετανάστευση. Υπήρχαν χωριά που οι άντρες 

έφευγαν την άνοιξη και επέστρεφαν το φθινόπωρο. Πήγαιναν σε κοντινές κωμοπόλεις, όπου 

υπήρχαν βιοτεχνίες και εργαστήρια που μπορούσαν να τους απορροφήσουν, αλλά οι 
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περισσότεροι πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη, (Κωστάκης: 1963, Μαυροχαλυβίδης: 1990, 

Ροίδης: 1985). 

Τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η μετανάστευση στα μεγάλα αστικά κέντρα, 

αποκαλύπτει το παράδειγμα της Αξού. Στην Αξό, (Hasakoy) διακρίνονταν 3 κοινωνικές τάξεις: 

1. Η τάξη των μεγάλων γαιοκτημόνων, που αντιπροσώπευε το 20% του πληθυσμού και 

αποτελούνταν από 600 οικογένειες. 

2. Η τάξη των μικρών γαιοκτημόνων, που αντιπροσώπευε το 60% του πληθυσμού και 

αποτελούνταν από 360 οικογένειες. 

3. Οι ακτήμονες, που αντιπροσώπευε το 20% του πληθυσμού και ήταν 120 οικογένειες.61 

Προς το τέλος του περασμένου αιώνα, ένα μεγάλο μέρος των Αξενων στράφηκε στο 

εμπόριο που είχε μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από την γεωργία. Γρήγορα οι μεγάλοι Αξενοι 

έμποροι υποσκέλησαν τους γαιοκτήμονες και έγιναν αυτοί η άρχουσα τάξη της κοινότητας, 

(Μαυροχαλυβίδης: 1990). 

Πολλά χωριά της Καππαδοκίας φημίζονταν για κάποια ειδίκευση. Οι Φλοϊτιανοί, (από 

τα Φλοιτά [Suvermez] ) ήταν περίφημοι λαδάδες και ξυδάδες. Οι Μυστιώτες, (από το Μυστί 

[Misli] ) ήταν μοναδικοί κατασκευαστές κιλιμιών. Οι Αξενοι ήταν ειδικοί στο δούλεμα των 

μαγγάνων.62 Χάρις σ' αυτήν την ειδίκευση που τους έκανε απαραίτητους, οι Αξενοι μπορούσαν 

να κινούνται ελεύθερα, πηγαίνοντας απο οικισμό σε οικισμό για το δούλεμα των μαγγάνων. 

Επίσης, δημιουργούσαν μικρά εμπορικά. Στην αρχή, η μια γωνία του μάγγανου μεταβάλλονταν 

σε εμπορικό. Αργότερα, με την άδεια του αγά, ο οποίος τους είχε ανάγκη εξαιτίας της 

ειδίκευσης τους στο δούλεμα των μαγγάνων, έκτιζαν ένα μικρό μαγαζί που είχε την μορφή του 

παντοπωλείου. Αυτά τα μικρά μαγαζιά αποτέλεσαν το θεμέλιο του μεγάλα εμπορίου που 

διεξήγαγαν οι Αξενοι αργότερα. Αλλοι εργάζονταν σαν γυρολόγοι. Πολλοί από τους απόδημους 

που δημιουργούσαν κεφάλαια, επέστρεφαν και άνοιγαν μαγαζιά στο χωριό, τους οποίους οι 

Τούρκοι εκτιμούσαν ιδιαίτερα, (Μαυροχαλυβίδης: 1990). 

Στα 70 περίπου χρόνια που μεσολαβούν από την έναρξη των μεταρρυθμίσεων του 

Οθωμανικού Κράτους το 1840 έως τις αρχές του 20ού αιώνα συμβαίνουν σοβαρώτατες 

εσωτερικές ανακατανομές αλλά και μεταβολές του πληθυσμού της Καππαδοκίας, οι οποίες 

ακολουθούν τις τάσεις που χαρακτηρίζουν την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην 

φιλελευθεροποίηση των κοινωνικών αλλά κυρίως, των οικονομικών θεσμών του Κράτους 

ανταποκρίνονται πρώτοι οι Ελληνες, οι οποίοι συρρέουν σε ένα αριθμό πόλεων που πιστεύουν 

ότι τους παρέχουν δυνατότητα γρήγορου πλουτισμού, ή και ανάπτυξης των επιχειρηματικών 

τους δυνατοτήτων, (Ευπραξιάδης: 1974, Κωστάκης: 1963, Μαυροχαλυβίδης: 1990, Ροίδης: 

1985). Η τάση αυτή δεν χαρακτήριζε τους Τουρκογενείς πληθυσμούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να 

προσαρμοσθούν έγκαιρα στις νέες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Επίσης, λόγω των 
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μεγάλων φυλετικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών μεταξύ των Οθωμανών και των 

χριστιανικών πληθυσμών, και εξαιτίας της βασικής ιδεολογίας του Οθωμανικού Κράτους που 

ανάγει τον Τούρκο Οθωμανό σε κυρίαρχο και εξουσιαστή του γκιαούρη, [άπιστου, χριστιανού] 

δεν έγινε ποτέ εκτεταμένη ανάμιξη χριστιανών και μουσουλμάνων. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος 

των μουσουλμάνων διαβιούσε σε καθαρά τουρκικές κωμοπόλεις, η χωριά, ενώ στα αστικά 

κέντρα που υπήρχε μικτός πληθυσμός αυτός ήταν πάλι χωρισμένος σε τούρκικους και μη 

μαχαλάδες, (Σκαλιέρης: 1990). 

Με την αλματώδη ανάπτυξη του εμπορίου μετά το 1890, στο οποίο 

δραστηριοποιούνται κυρίως, Έλληνες και Αρμένιοι, ένας μεγάλος αριθμός Καππαδοκών 

μετακινείται από τα μικρά αστικά κέντρα σε μεγάλα εμπορικά και βιομηχανικά κέντρα της 

περιφέρειας όπως, στο Ικόνιο, (Konya), στην Σαμψούντα, (Samsun) στην Ταρσό, (Tarsus) και 

στην Κωνσταντινούπολη, (Istanbul). Οι περισσότεροι μετανάστες στράφηκαν στο εμπόριο και 

στην βιομηχανία. Παρουσιάσθηκε επίσης, και ένας ικανός αριθμός πλανώδιων εμπόρων οι 

οποίοι γύριζαν όλη τη Μ. Ασία με την "πραμάτεια" τους και επέστρεφαν σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στα χωριά τους. 

Στην μετανάστευση επίσης, ώθησαν και άλλες αιτίες εκτός από τις οικονομικές όπως, οι 

βαλκανικοί πόλεμοι του 1912, ο πόλεμος τους 1914, η επανάσταση των Νεότουρκων, οι σφαγές 

των Αρμενίων και οι εξορίες και μετακινήσεις των Ελλήνων, που άρχισαν να λαμβάνουν χώρα 

την περίοδο 1910-1915. Έτσι, ένας σημαντικός αριθμός χριστιανών μετακινείται σε μεγάλα 

αστικά κέντρα, όπου αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, λόγω της ύπαρξης προξενικών αρχών 

και ξένων δυνάμεων, και τους δίνεται η δυνατότητα αποφυγής της εξοντωτικής στρατιωτικής 

θητείας η οποία, τις περισσότερες φορές, κατέληγε, μέσα από τα τάγματα εργασίας, στην φυσική 

εξόντωση τους, (Ευπραξιάδης: 1974). 

Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που στρέφονταν στο εμπόριο και την βιομηχανία 

ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, πολλές φορές και μεγαλογαιοκτήμονες, οι οποίοι αντιμετώπιζαν 

σκληρές συνθήκες δουλειάς στα άγονα εδάφη της Καππαδοκίας, όπου το εισόδημα τους μόλις 

και μετά βίας κάλυπτε τις βασικές τους ανάγκες. Έτσι, η μετανάστευση είχε ως επακόλουθο την 

σταδιακή εγκατάλειψη της γεωργίας και κτηνοτροφίας καθώς επίσης, και την μείωση του 

πληθυσμού των κωμοπόλεων και χωριών της Καππαδοκίας. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση 

της Ανακού, (Kaymakh) Αξού, (Hasakoy) και Σινασού, (Sinasos) όπου ένα μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού τους, στην Αξό ο μισός περίπου, ασχολείτο με το εμπόριο, (Κωστάκης: 1963, 

Μαυροχαλυβίδης: 1990, Ροίδης: 1985). 

Το μεγαλύτερο μεταναστευτικό ρεύμα παρατηρήθηκε προς την Κων/πολη. Οι 

Καππαδόκες της Πόλης έγιναν φορείς πολιτισμού στα χωριά τους. Οργανώθηκαν σε σωματεία 

τα οποία έδωσαν σοβαρή ώθηση στην παιδεία, υποστηρίζοντας οικονομικά εκκλησίες και 

σχολεία, (Ευπραξιάδης: 1974, Κωστάκης: 1963, Μαυροχαλυβίδης: 1990).63 
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2.7.3. Η Εκκλησιαστική Οργάνωση της Καππαδοκίας 

Η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, υπήρξε ο φυσικός φορέας πολιτισμού και 

διοίκησης των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων της Καππαδοκίας. 

Από το ένα εκατομμύριο κατοίκους της Καππαδοκίας, στις αρχές του αιώνα, οι 

340.000, δηλαδή το ένα τρίτο, ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, Ελληνες και Αρμένιοι. Τα υπόλοιπα 

δύο τρίτα ήταν μουσουλμάνοι. Από τους 680.000 μουσουλμάνους οι μισοί περίπου, δηλαδή το 

ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού, αποτελείτο από Ελληνογενείς πληθυσμούς 

μουσουλμανοφανείς όπως, Γιουρούκους, Αφσάρους κ,τ.λ. Οι πληθυσμοί αυτοί επιφανειακά 

μόνο ασπάζονταν τον μωαμεθανισμό, ενώ στην ουσία διατηρούσαν τα ελληνορθόδοξα ήθη και 

έθιμα τους κατάλληλα παραλλαγμένα για να μη προκαλούν τους Τούρκους, 

[Κρυπτοχριστιανοί], (Σκαλιέρης: 1990). 

Πρέπει να τονισθεί στο σημείο αυτό, ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο της 

Κωνσταντινούπολης με τις μητροπόλεις και τις αρχιεπισκοπές του στον Μικρασιατικό και 

Βαλκανικό χώρο ήταν υπεύθυνο για την εκπαίδευση των Ελληνορθόδοξων πληθυσμών της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Συντηρούσε και επόπτευε σχολεία, φροντιστήρια και άλλα 

ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως, π.χ. την Μεγάλη του Γένους Σχολή. Οι δε 

μητροπολίτες και ιερείς των διαφόρων εκκλησιαστικών επαρχιών του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν ή και έλεγχαν τα ενοριακά συμβούλια των διαφόρων 

ελληνικών κοινοτήτων, τα οποία ήταν υπεύθυνα για την εκτέλεση κοινοτικών έργων, την 

κατανομή των φόρων του κράτους στα μέλη της κοινότητας, αλλά και για άλλες πολιτικές 

υποθέσεις. 

Η οργάνωση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας διέφερε ριζικά από την διαίρεση 

κατά βιλαέτια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακολουθούσε δε τα πρότυπα διοικητικής 

οργάνωσης του Βυζαντινού Κράτους. Η Μ. Ασία ήταν, μέχρι το 1922, χωρισμένη σε 24 

εκκλησιαστικές επαρχίες, σε κάθε μία από τις οποίες προϊστατο ένας μητροπολίτης. Η 'πρώτη 

τη τάξη' επαρχία της Μ. Ασίας ήταν η επαρχία Καισαρείας, (Kayseri) της Καππαδοκικής, της 

οποίας ο μητροπολίτης τιτλοφορείτο Ύπέρτιμος των Υπερτίμων και Εξαρχος Πάσης 

Ανατολής', τίτλος που δινόταν στους στρατιωτικούς διοικητές της περιοχής στην ύστερη 

Βυζαντινή περόδο, (Σκαλιέρης 1990: 280) 

Η μεγάλη σημασία που απέδιδε το Πατριαρχείο στην Καππαδοκία ήταν αποτέλεσμα και 

συνέχεια της σπουδαιότητας που απέδιδε σ' αυτή το Βυζάντιο64. Η μητρόπολη Καισαρείας είχε 

έδρα την παλαιά πρωτεύουσα της Καππαδοκίας, την Καισαρεία και στην δικαιοδοσία της 

υπαγόντουσαν 50 πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά διεσπαρμένα κυρίως στο κεντρικό τμήμα της 

Καππαδοκίας. Η μητρόπολη Καισαρείας, στις αρχές του αιώνα είχε 57 εκκλησίες με 114 ιερείς 

και διατηρούσε 68 σχολεία με 183 δασκάλους και 7.143 μαθητές. Ο ελληνορθόδοξος 

πληθυσμός που ανήκε στην δικαιοδοσία της ανερχόταν σε 74.000 άτομα, (Σκαλιέρης: 1990). 
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Οι Καππαδόκες επειδή ζούσαν υπό την Τουρκική κυριαρχία και ουσιαστικά σε ξένη 

χώρα, η εκκλησία ήταν εκείνη που αποτελούσε το σύμβολο της εθνικής τους ταυτότητας. Σ' 

αυτό, βοήθησε πολύ και το θρησκευτικό συναίσθημα των Καππαδοκών, που ήταν εξαιρετικά 

έντονο και κληροδοτημένο από τους προγόνους τους. Οι ξενιτεμένοι στην Κωνσταντινούπολη 

ήταν συσπειρωμένοι γύρω από την εκκλησία και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η 

Πετροπούλου: "Εκκλησιάζονται στον ίδιο ναό, καμιά φορά μάλιστα χτίζουν έναν κατάδικο 

τους, διατηρούν τον ιερέα τους... .αναπαράγουν το αρχέτυπο σχήμα βίου της μητριάς πατρίδας", 

(Πετροπούλου 1991: 40). 

Όταν η μεταρρύθμιση του 1839 επέτρεψε την ελεύθερη εξάσκηση των θρησκευτικών 

τους καθηκόντων, ξύπνησε η, από αιώνες, καταπιεσμένη θρησκευτικότητα. Την περίοδο 

1840- 1850 κτίσθηκαν επιβλητικές και μεγαλοπρεπείς εκκλησίες στο Μυστί, (Misli), στα 

Ζήλα, (Zilve) και σε πολλά άλλα χωριά της Καππαδοκίας. Ο Λεβίδης αναφέρει ότι από το 

1930- 1970, "ξαναζωντανεύουν, από ερειπιώνες που συχνά ήταν, μονές και ναύδρια 

δεκαπέντε τουλάχιστον, χωριών, (Α.Λεβίδης: 1899, αναφέρεται στο Πετροπούλου 1991:44). 

Ο Μαυροχαλυβίδης όμως τονίζει ότι, "μόνο εποχή παροξυσμού μπορούσε να φέρει σε φως 

τέτοια έργα δυσανάλογα με τις υλικές δυνάμεις των φτωχών χωριών, αλλά κι αταίριαστα, 

μπορεί να πει κανείς, με το περιβάλλον...Κι αυτά σε μια εποχή που ούτε καν απλή σκέψη 

μπορούσε να γίνει για ανέγερση, όχι πια μεγαλόπρεπου, μα ανεχτού σχολικού χτιρίου, για να 

στεγάσει τα μέσα στο σκοτάδι της αμάθειας περιπλανώμενα δύστυχα χωριατόπουλα", 

(Μαυροχαλυβίδης 199ο: 13).65 

Από την άλλη πλευρά όμως, στις αρχές του 19ου αιώνα η εκκλησία κατέβαλε μεγάλες 

προσπάθειες για την γλωσσική αφύπνιση του πληθυσμού. Μέχρι τα μέσα του αιώνα, τον κύριο 

λόγο στα θέματα της παιδείας τον είχε η εκκλησία, και οι πρώτοι δάσκαλοι των σχολείων ήταν 

θεολόγοι με λαμπρές σπουδές σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, (Πετροπούλου: 1991). 

2.7.4.0 Πνευματικός Πολιτισμός και η Εκπαίδευση 

των Ελλήνων της Καππαδοκίας. 

Οι σημαντικώτεροι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα και την δυναμική των 

πολιτιστικών επιτευγμάτων ενός λαού, ειδικότερα δε των στοιχείων και δομών του δομημένου 

περιβάλλοντος του, είναι η δύναμη της παράδοσης, το επίπεδο εκπαίδευσης και η οικονομική 

κατάσταση του. 

Στις αρχές του αιώνα, στα σχολεία της Καππαδοκίας φοιτούν περισσότεροι μαθητές 

απ' ό,τι στα σχολεία της υπόλοιπης Μ. Ασίας. Επίσης, παρατηρείται μεγαλύτερη πρόσβαση των 

γυναικών στην εκπαίδευση, που είναι δείγμα κοινωνικής απελευθέρωσης, (Σκαλιέρης: 1990). 
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Τεράστια χρηματικά ποσά επενδύθηκαν ανά τους αιώνες και τεράστιες προσπάθειες 

καταβλήθηκαν, ώστε το ελληνικό γένος, ακόμη και στο πιο αφιλόξενο και στερημένο 

περιβάλλον, να αγωνίζεται και να μοχθεί για την παιδεία. Οι απόδημοι Καππαδόκες, κυρίως, 

εκείνοι της Κωνσταντινούπολης, ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, με τους συλλόγους τους, η 

και ατομικά, άρχισαν να στηρίζουν οικονομικά τις προσπάθειες για την σύσταση και την 

συντήρηση ελληνικών σχολείων.66 6 7 Είναι αξιοσημείωτο, ότι πολλοί Καππαδόκες διέθεταν 

προσοδοφόρα κτήματα στην Κων/πολη, όπου ιδιοκτήτες ήταν Ελληνες από τη Νίγδη, (Nigde) 

το Προκόπι, (Urgub) το Γκέλβερι, (Gelveri) και τη Νεάπολη, (Nevsehir). Η ακίνητη αυτή 

περιουσία προοριζόταν για την στήριξη επαρχιακών εκπαιδευτηρίων. Αλλά και ο έρανος ήταν 

μία άλλη μέθοδος εξοικονόμησης κονδυλίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ενδεικτικά ο 

Μανουήλ Γεδεών μνημονεύει την περιφορά δίσκου σε ορισμένες εκκλησίες της Πόλης, στις 

αρχές του αιώνα, για ενίσχυση σχολείων της Καισαρείας, (Kayseri). Επίσης το 1871 ο 

μητροπολίτης Ευστάθιος Κλεόβουλος απευθυνόμενος παραινετικά στους απόδημους Καισαρείς 

της Σμύρνης, (Izmir), της Ταρσού, (Tarsus) και του Ικονίου, (Konya) αναφέρει ότι σε συλλογή 

χρημάτων, που έγινε στην Κων/πολη, συγκεντρώθηκαν ποσά ικανά για τη θεμελίωση σχολείου 

στην Καισαρεία, (Πετροπούλου 1991:42). 

Το πρώτο ελληνικό σχολείο ιδρύεται στην Καισαρεία το 1792. Στην Θεολογική 

Σχολή της Χάλκης και στην Ριζάρειο στην Αθήνα, που ιδρύθηκαν το 1844, φοιτούν οι 

μέλλοντες δάσκαλοι της χριστιανικής παιδείας. 

Επίσης, πολλοί Καππαδόκες, που ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη 

εργάσθηκαν ως δάσκαλοι, κληρικοί, η νομικοί και βοήθησαν στην επικράτηση της ελληνικής 

γλώσσας και παιδείας, ((Πετροπούλου : 1991). 

Στο κεφάλαιο αυτό σκιαγραφήθηκε το φυσικό, δομημένο και κοινωνικό περιβάλλον 

της Καππαδοκίας. Η ιστορική επισκόπηση, καθώς και οι αναφορές στο ιδιαίτερο φυσικό 

περιβάλλον, και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτού και του δομημένου περιβάλλοντος, 

αποτέλεσαν προϋπόθεση για να στηριχθεί η έρευνα στις θεωρίες που αναπτύσσονται στο 

επόμενο κεφάλαιο. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Βλ. χάρτη 1, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

2. Βλ. χάρτη 1, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

3. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.3.2. και 2.3.3 

4. Βλ. χάρτη 1, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

5. Βλ. φωτογραφίες 1, 2, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

6. Βλ. χάρτη 2, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

7. Βλ. σχ. 1, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

8. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.3.2., 2.3.3. και 2.5.1. 

9. Βλ. σχ. 2, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

10. Βλ. φωτογραφία 3, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

11. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.3.2. 

12. Βλ. φωτογραφία 4, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

13. Βλ. φωτογραφία 5, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

14. Βλ. φωτογραφία 6, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

15. Βλ. σχ. 3, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

16. Βλ. σχ. 4, 5, 6, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

17. Ο Behcet Unsal χωρίζει την Σελτζούκικη Περίοδο σε 3 τεχνοτροπίες: 

Α) 1040- 1194: Μεγάλη Σελτζούκικη, (Περσική) Περίοδος. 

Β) 1071- 1308: Σελτζούκικη Περίοδος Ανατολίας. 

Γ) 1256- 1483: Περίοδος Beylik. (Behcet Unsal: 1959). 

18. Η ενότητα αυτή συντάχθηκε με βάση το άρθρο του Haluk Sergin, 'Τουρκία', (1993: 283-

346), στο βιβλίο Βαλκανική Αρχιτεκτονική. 

19. Βλ. σχ. 7, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

20. Βλ. σχ. 8, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

21.0 Behcet Unsal χωρίζει την Οθωμανική Περίοδο σε 6 τεχνοτροπίες: 

Α) 1299- 1501 : Περίοδος Bursa, (early). 

Β) 1501 - 1703 : Κλασσική Περίοδος. 

Γ) 1703- 1730: Περίοδος Tulip. 

Δ) 1730- 1808: Τουρκικό Baroque. 

Ε) 1808-1908: Κοσμοπολίτικη Περίοδος. 

ΣΤ) 1908- 1923: Νέο- οθωμανική Περίοδος. (Behcet Unsal: 1959). 

22. Η ενότητα αυτή συντάχθηκε με βάση το άρθρο του Haluk Sergin, 'Τουρκία', (1993: 283-

346), στο βιβλίο Βαλκανική Αρχιτεκτονική. 
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23. Η ενότητα αυτή συντάχθηκε με βάση το άρθρο του Haluk Sergin, 'Τουρκία', (1993: 283-

346), στο βιβλίο Βαλκανική Αρχιτεκτονική. 

24. Σύμφωνα με τον Eidem, διακρίνονται 4 τόποι τουρκικής κατοικίας, (Haluk Sergin 1993: 

312). 

25. Βλ. σχ. 9, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

26. Βλ. σχ. 10, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

27. Βλ. σχ. 11, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

28. Βλ. σχ. 12, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

29. Βλ. σχ. 13, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

30. Βλ. σημ. 27. 

31. Βλ. φωτογραφίες 7, 8, 9, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

32. Η ενότητα αυτή συντάχθηκε με βάση το άρθρο του Haluk Sergin, 'Τουρκία', (1993: 283-

346), στο βιβλίο Βαλκανική Αρχιτεκτονική. 

33. Βλ. σχ. 14, 15, 16, 17, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

34. Η πέτρα που ασφάλιζε το καταφύγιο ονομάζονταν τροχί η τρόσι, (Κωστάκης: 1974, 

Μαυροχαλυβίδης: 1990). Βλ. επίσης φωτογραφία 10, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

35. Βλ. σχ. 18, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

36. Βλ. φωτογραφία 11, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

37. Βλ. σημ. 80 τέταρτου κεφαλαίου. 

38. Βλ. σχ. 19, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

39. Βλ. σχ. 20, 21, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

40. Βλ. φωτογραφία 12, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

41. Βλ. σχ. 19, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

42. Το τουντουσόσειλο ήταν συγχρόνως μαγειρείο, δωμάτιο υποδοχής και καθημερινό 

δωμάτιο, (Κωστάκης: 1963). 

43. '"Οταν το σπίτι είχε μόνο δύο δωμάτια, το δεύτερο τόλεγαν 'ανασήκωση', οντά η κελάρι, 

κι αν ήταν προς το βράχο, απέσω σπίτι, μέσα δωμάτιο. Αν όμως το σπίτι είχε 

περισσότερα δωμάτια, τότε καθένα απ' αυτά έπαιρνε μιαν απ' αυτές τις ονομασίες, και 

'ανασήκωση' ήταν εκείνο όπου αποθήκευαν τα τρόφιμα και φύλαγαν τα 

κλινοσκεπάσματα", (Κωστάκης 1963: 57). 

44. Βλ. σημ. 34 δεύτερου κεφαλαίου. 

45. Τα 'φοσά' ήταν σκαμμένοι λάκοι, βάθους 2-3 μ. για την διατήρηση των τροφίμων, 

(Κωστάκης 1963: 35). 

46. Βλ. σχ. 22, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

47. Βλ. σχ. 23, 24,25, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

48. Βλ. φωτογραφία 13, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

49. Βλ. φωτογραφία 14, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 
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50. Βλ. σχ. 26, στο παράρτημα III: Σχέδια Εκκλησιών και Κατοικιών. 

51. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.7.1 και κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.3.2. και 4.3.4 

52. Για την έννοια του 'τόπου', βλ. κεφάλαιο τρίτο, ενότητα: 3.1. 

53. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, μέρος δεύτερο, ενότητα: 4.3.4 

54. Στα Τουρκικά, hayirh σημαίνει γεμάτο καλά, (Κωστάκης 1963: 51, σημ. 6). 

55. Στο Βυζάντιο είχαν το ίδιο έθιμο. Βλ. Κουκουλέ ΒΒΠ 4 σ. 257, αναφέρεται στο 

Κωστάκης 1963: 53, σημ. 7. 

56. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.5.1 

57. Βλ. φωτογραφίες 15, 16, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

58. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.5.4. 

59. Βλ. χάρτη 3, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

60. Βλ. σημ. 80 τέταρτου κεφαλαίου. 

61. Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες είχαν, κατά μέσο όρο, 60-80 στρέμματα, ενώ οι μικροί 

γαιοκτήμονες 16-20 στρέμματα. Η τρίτη τάξη των ακτημόνων και μεγάλο μέρος της 

δεύτερης για να επιβιώσουν δούλευαν στα κτήματα των μεγαλογαιοκτημόνων, 

(Μαυροχαλυβίδης: 1990). 

62. Το μάγγανο ήταν πρωτόγονο εργαστήριο για την εξαγωγή του λινέλαιου, 

(Μαυροχαλυβίδης: 1990). 

63. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες:4.3. 2. και 4.3.4 

64. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.1.3 

65. Βλ. φωτογραφία 17, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

66. Βλ. σημ. 63 

67. Βλ. φωτογραφίες 18, 19, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ. 
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3.1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η έρευνα προσεγγίζεται από μία διεπιστημονική οπτική. Αυτό έχει ως επακόλουθο να 

χρησιμοποιούνται θεωρητικά πλαίσια από διάφορες επιστήμες με σκοπό την ανάπτυξη μίας 

διαλεκτικής σχέσης μεταξύ αυτών. 

Συγκεκριμένα, στην ενότητα 3.1.1. αναπτύσσονται τα θεωρητικά πλαίσια που 

αναφέρονται στις έννοιες 'Χώρος' και 'Τόπος', και διερευνάται η προσαρμογή αυτών στην 

έρευνα για τους Καππαδόκες πρόσφυγες. 

Η έρευνα χρησιμοποιεί επίσης θεωρητικά πλαίσια σχετικά με τον εκπατρισμό, την 

προσφυγιά και τις διαδικασίες προσαρμογής των προσφύγων/ εκπατρισθέντων στις χώρες 

υποδοχής κάτω από συνθήκες πολιτισμικών αλλαγών. 

Η αντιπαραβολή αυτών των θεωρητικών πλαισίων, η διαλεκτική σχέση μεταξύ αυτών, 

καθώς και η σύνδεση τους με τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, οδήγησαν στην 

ανάπτυξη ενός γενικότερου πλαισίου που θα μπορούσε να ονομασθεί θεωρητικό πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής προσαρμογής των προσφύγων στην χώρα υποδοχής.1 
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"Λεν είναι οι χώροι οι οποίοι θεμελιώνουν τις ταυτότητες, αλλά οι 'τόποι", (Carter 

1993 :xii) 

3.1.1. 'Χώρος' και 'Τόπος'/ Placemaking 

Τα θεωρητικά πλαίσια που αναφέρονται στις έννοιες του Χώρου και του Τόπου 

εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους τα άτομα αποκτούν την αίσθηση του 'τόπου'. 

Ιδιαίτερα, ερευνώνται οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων και χώρου, και πως 

διαμέσου αυτών, τα άτομα αποκτούν την εμπειρία της δημιουργίας ενός ιδιαίτερου τόπου, 

(placemaking). Τα θεωρητικά αυτά πλαίσια χρησιμοποιούνται στην έρευνα για να 

διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι πρόσφυγες αποδίδουν ταυτότητα στον χώρο 

τους. Ιδιαίτερα, διευκρινίζεται πως οι Καππαδόκες πρόσφυγες έχουν προσαρμόσει τους 

οικισμούς τους στην Ελλάδα, cos μία διαδικασία ταύτισης των οικισμών με αυτούς. 

Η επικέντρωση στα θεωρητικά πλαίσια που αναφέρονται στις έννοιες του Χώρου και 

του Τόπου, καθώς επίσης, και η προσαρμογή τους σε ένα νέο πλαίσιο έρευνας για τους 

πρόσφυγες, έχει ως αιτία πρώτον, το γεγονός ότι υποστηρίζεται ευρέως, ότι υπάρχει μία στενή 

σχέση μεταξύ ατόμου και τόπου, (Carter, Donald and Squires: 1993; Lynch: 1960; Norberg-

Schulz: 1971 ; Rapoport. 1977 ; Relph: 1976; Stea and Turan: 1993 ; Tuan: 1977), και αυτά τα 

θεωρητικά πλαίσια δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σ' αυτήν την προσέγγιση. 

Έχει παρατηρηθεί ότι, συχνά, οι ειδικοί στα κέντρα αποφάσεων και σχεδιασμού, οι 

χωροτάκτες η οι αρχιτέκτονες δεν λαμβάνουν υπ' όψιν τους αυτήν την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ 

ατόμου και τόπου η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην οντολογική ανάγκη των ατόμων να 

επικοινωνήσουν με τον χώρο τους και να τον προσδιορίσουν, για να αισθανθούν ασφάλεια και 

για να αποκτήσουν την αίσθηση του 'ανήκειν'. 

Δεύτερον, η προσφυγιά είναι μία αιφνίδια περιβαλλοντική και πολιτισμική αλλαγή, η 

οποία αποπροσανατολίζει τα άτομα σε σχέση με τον χώρο, κουλτούρα και επικοινωνία και 

προκαλεί την απώλεια της αίσθησης του 'ανήκειν'. Γιατί, η έννοια του 'ανήκειν' σημαίνει την 

σχέση ενός ατόμου τόσο με την κοινότητα, όσο και με την γη. Όπως η Buttimer 

υποστηρίζει, "η απώλεια της 'εστίας' ή η απώλεια του τόπου για ένα άτομο μπορεί να 

προκαλέσει κρίση ταυτότητας", (Buttimer 1980: 167). 

Επιπρόσθετα, κάθε συγκεκριμένο περιβάλλον αντανακλά ένα σύνολο αξιών, 

συνδεδεμένο με την οικογένεια, την θρησκεία, το παρελθόν και την παράδοση, τους μύθους 

και τα σύμβολα της κοινότητας. Το σύνολο αυτό διαμορφώνει την κουλτούρα. Ο Caniggia 

υπογραμμίζει ότι μια ιδιαίτερη σχέση αναπτύσσεται μεταξύ του χώρου και του ατόμου, μια 
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ιδιαίτερη γλώσσα, η οποία παίρνει την μορφή ενός συγκροτημένου κώδικα πληροφοριών, 

δηλαδή, μια σχέση που διαμορφώνει την κουλτούρα, (Caniggia: 1979). 

Βασισμένο το άτομο σ' αυτόν τον γνώριμο κώδικα αισθάνεται ασφαλές, γιατί μπορεί 

να κωδικοποιεί και να αποκωδικοποιεί σύμβολα, να ιδιοποιείται το παρελθόν του και να το 

προσαρμόζει στο παρόν. Έτσι, έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με το περιβάλλον του 

και να αποκτήσει την αίσθηση του 'ανήκειν'. Ο Lynch αναφέρει ότι ο άνθρωπος 

αναγνωρίζει το περιβάλλον του δια μέσου συμβόλων. Εάν τα σύμβολα είναι συγκεχυμένα, το 

άτομο αισθάνεται χαμένο και αποπροσανατολίζεται,(Lynch: 1960). 

Τρίτον, οι πρόσφυγες έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές και είναι, συχνά, πολύ 

εξαρτημένοι, έτσι, είναι δύσκολο γι' αυτούς να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις σύμφωνα με 

τις πολιτισμικές τους απαιτήσεις, όσον αφορά στις ανάγκες τους γενικώς, και ιδιαίτερα, στην 

πρόβλεψη της κατοικίας τους. 

Ο Rapoport υπογραμμίζει ότι, αυτή η 'ελαττωμένη' ικανότητα δράσης των ανθρώπων 

οι οποίοι ζουν κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, όπως είναι η προσφυγιά ή η εξορία, μπορεί να 

έχει τραγικές επιπτώσεις γι' αυτό, "ομάδες που υφίστανται αιφνίδια αλλαγή μπορεί να 

επηρεασθούν καθοριστικά από ακατάλληλους τύπους δομημένου περιβάλλοντος", (Rapoport 

1977: 3). 

Οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς φορείς φαίνεται να αγνοούν το γεγονός, ότι η κατοικία 

είναι, κοινωνικά και πολιτισμικά, σημαντική για τα άτομα. Συνήθως, υιοθετούν την πρακτική 

των προσφυγικών καταυλισμών ή την δόμηση ομοιόμορφων κατοικιών, χωρίς να λαμβάνουν 

υπ' όψιν τους το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των προσφύγων, όσον αφορά στις 

ανάγκες της καθημερινής τους ζωής και στις αξίες τις σχετικές με την οικογένεια και την 

θρησκεία. Ο Stepputat αναφερόμενος στους πρόσφυγες από την Γουατεμάλα στο Μεξικό 

γράφει: "Αυτοί βρίσκονται έξω από τον τόπο τους, [στην εξορία]... .και τοποθετούνται για να 

ζήσουν σε έναν'όχι-τόπο', δηλαδή σε προσφυγικό καταυλισμό", (Stepputat 1994: 180). Ο 

δε Zetter διαβεβαιώνει ότι όσον αφορά στους πρόσφυγες, "συχνά η πρόβλεψη κατοικίας 

θεωρείται ως ένα μέρος της γενικής οικονομικής πολιτικής που συμπεριλαμβάνει το 

κλασσικό 'πακέτο' της υλικής βοήθειας και όχι ως ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο έχει τους 

δικούς του κανόνες", (Zetter 1994: 3).2 

Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί στους πρόσφυγες δύο κύρια προβλήματα: Πρώτον, ο 

αποκλεισμός τους από την διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής της κατοικίας τους, έχει 

συχνά ως αποτέλεσμα την απομόνωση τους. Δεύτερον, αυτή η προσέγγιση υποχρεώνει τους 

πρόσφυγες να ενεργούν κάτω από πίεση, γιατί θεωρούνται όχι ακριβώς χρήστες, αλλά άτομα, 

τα οποία οφείλουν να ρυθμίσουν τις ανάγκες τους και την κουλτούρα τους σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των κατοικιών που κατασκευάσθηκαν γι' αυτούς. 

Ο Malkki περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά το προφίλ των προσφύγων: "Οι πρόσφυγες, 

και όσοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους είναι 'ξεριζωμένοι', είναι άτομα 
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επιρρεπή στην απώλεια της ταυτότητας και της ηθικής ακεραιότητας τους και γι' αυτό, 

υπόκεινται σε τεχνικές ελέγχου, ανάκρισης και επέμβασης", ( Malkki: 1992, αναφέρεται στον 

Stepputat 1994: 176). 

Ενας εναλλακτικός τρόπος για την αντιμετώπιση του θέματος είναι να επικεντρώσουμε 

την προσοχή μας στις αξίες που αποδίδουν οι πρόσφυγες στα σύμβολα 'κατοικία' και 

'οικισμός'.3 Η Buttimer προτείνει την εστίαση στην άποψη αυτών που είναι πραγματικοί 

γνώστες της κατάστασης και κατέχουν την εμπειρία του να ζεις σε έναν συγκεκριμένο τόπο, 

(insiders), αντί να επικεντρώνεται η προσοχή στους τρόπους με τους οποίους οι 'απ' έξω', 

(outsiders) απλά, περιγράφουν το θέμα. Μόνον έτσι θα ερευνηθεί, "ο πραγματικός κόσμος της 

εμπειρίας που αποκτούν τα άτομα ζώντας σ' έναν τόπο", (Buttimer 1980: 170). Ο δε Rapoport 

υπογραμμίζει ότι, "η οικιστική παράδοση, η μορφολογία του οικισμών, και οι σχέσεις αυτών με 

τα κοινωνικά και τα πολιτισμικά πρότυπα της κοινότητας, όχι μόνον δεν θα έπρεπε να 

αγνοούνται, αλλά θα έπρεπε να αποτελούν την αφετηρία του σχεδιασμού", (Rapoport 1973: 

149). 

Πρέπει να τονισθεί εδώ, ότι η προσφυγιά δεν είναι μία απλή χωρική μετάβαση από 

μία χώρα σε μία άλλη, αλλά αποτελεί μία ιστορική μετάβαση, με την έννοια, ότι οι πρόσφυγες 

μεταφέρουν μαζί τους την ιστορία τους, την κουλτούρα τους, τα σύμβολα τους και το 

παρελθόν τους. Η οπτική αυτή μπορεί να διευκρινίσει και να εμπλουτίσει τις γενικές απόψεις 

που επικρατούν για τις σχέσεις των προσφύγων με τον χώρο, και με την οργάνωση τού 

δομημένου περιβάλλοντος τους στην χώρα υποδοχής4 5 

Πολλοί ερευνητές, προερχόμενοι από διάφορες επιστήμες, έχουν αναλύσει τις έννοιες 

του χώρου και του τόπου και έχουν συνεισφέρει σε μία βαθύτερη κατανόηση αυτών των 

εννοιών, οι οποίες επιδέχονται πολλές σημασίες και επεξηγήσεις. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Norberg- Schulz, "η αντίληψη των ατόμων για τον 

χώρο αποτελεί μία συγκεχυμένη διαδικασία, στην οποία εμπλέκονται πολλές μεταβλητές", 

(Norberg- Schulz 1971: 10). Και ο Harvey υποστηρίζει ότι, "ο όρος 'χώρος' μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ποικιλοτρόπως και η έννοια του χώρου είναι από μόνη της πολυδιάστατη", 

(Harvey 1969: 228). 

Για τις ρίζες των θεωρητικών πλαισίων που αναφέρονται στις έννοιες του χώρου και 

του τόπου θα πρέπει να γίνει αναδρομή στην επιστήμη της γεωγραφίας, γιατί οι έννοιες αυτές 

αναπτύχθηκαν κυρίως στα πλαίσια της επιστήμης της γεωγραφίας. Ο Tatham σημειώνει ότι, 

"ίσως η πιο ενδιαφέρουσα συνεισφορά της γεωγραφικής σκέψης, είναι ο ευαίσθητος τρόπος με 

τον οποίο οι γεωγραφικές ιδέες, σε όλες τις χρονικές περιόδους, αντανακλούν σύγχρονες τάσεις 

της φιλοσοφικής σκέψης", (Tatham 1951: 69, αναφέρεται στον Samuels 1978). Ερευνητές, 

προερχόμενοι από την επιστήμη της γεωγραφίας, έχουν αναπτύξει αυτές τις ιδέες και έχουν 

προσπαθήσει να εξετάσουν τις έννοιες του Χώρου και του Τόπου κάτω από εναλλακτικές 

οπτικές γωνίες. 
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Οι κύριοι λόγοι, οι οποίοι οδήγησαν τους επιστήμονες να ερευνήσουν και να 

αναπτύξουν τις έννοιες του χώρου και του τόπου είναι πρώτον, ότι η αντίληψη του χώρου ως 

ένα 'όλον', απέδιδε σε αυτόν έναν συγκεχυμένο και αφηρημένο χαρακτήρα, πράγμα το οποίο 

απαιτούσε μία εκτενέστερη ανάλυση. Πράγματι, η ποικιλότητα της μορφής του χώρου ήταν 

που οδήγησε τους μελετητές στην ανάγκη του διαχωρισμού του σε διάφορες κατηγορίες 

όπως, 'γεωγραφικός' χώρος, 'αντιληπτός' χώρος ή 'ιερός' χώρος ", (Norberg- Schulz: 1971; 

Relph: 1976). 

Δεύτερον, η συγκεχυμένη ταυτότητα αυτών των 'πυκνών' εννοιών του χώρου και του 

'τόπου' οδηγεί πολλές φορές σε σύγχυση και σε μία αυθαίρετη αντικατάσταση της μίας έννοιας 

από την άλλη. Πολλές φορές για να αποδοθεί σημασία στον χώρο, χρησιμοποιούνται έννοιες 

του τόπου, "(Norberg- Schulz: 1971; Relph: 1976) και όπως, χαρακτηριστικά, υποστηρίζει ο 

Tuan, "οι ιδέες του 'χώρου' και του 'τόπου' απαιτούν οι μεν τις δε για τον καθορισμό τους", 

(Tuan 1977: 6). 

Τρίτον, η εκδήλωση του μεγάλου ενδιαφέροντος γι' αυτά τα θεωρητικά πλαίσια έχει ως 

αφετηρία τις υπαρξιακές ρίζες αυτών γιατί, όπως υποστηρίζει ο Relph, η ανθρώπινη ύπαρξη 

έχει χωρικές διαστάσεις, και οι έννοιες της γειτνίασης, της απόστασης ή της διεύθυνσης 

αντιμετωπίζονται ως μορφές ύπαρξης, (Relph: 1976). Συγκεκριμένα, ο Norberg- Schulz 

αναφέρει ότι, "οι περισσότερες ανθρώπινες πράξεις περιέχουν μία χωρική διάσταση, με την 

έννοια, ότι τα αντικείμενα προσανατολισμού είναι καταχωρημένα σύμφωνα με χωρικές 

σχέσεις όπως, μέσα ή έξω, κοντά ή μακριά, μαζί ή χωριστά, σε συνέχεια ή σε ασυνέχεια" και 

καταλήγει ότι, "ο χώρος δεν είναι μία ιδιαίτερη κατηγορία προσανατολισμού, αλλά αποτελεί 

την αφετηρία κάθε προσανατολισμού", (Norberg- Schulz 1971: 9). 

Έτσι, οι επιστήμονες ασχολήθηκαν με την σημασία του χώρου και του τόπου και κατά 

την διάρκεια αυτής της πορείας απέδωσαν σε αυτές τις έννοιες και άλλα χαρακτηριστικά, εκτός 

από τα γεωγραφικά. 

Ένα παράδειγμα μιας περαιτέρω ανάπτυξης της έννοιας του τόπου από μία γεωγραφική 

οπτική, προέρχεται από τον Lykerman: "Οι γεωγράφοι επιθυμούν να κατανοήσουν όχι μόνον 

τους λόγους για τους οποίους ο τόπος είναι ένα τεκμηριωμένο γεγονός της ανθρώπινης 

συνείδησης, αλλά και την ανθρώπινη άποψη, όσον αφορά τον τόπο.... Γιατί, αυτή είναι που 

υποδηλώνει τις ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες με την σειρά τους είναι αυτές που προσάπτουν 

χαρακτήρα σε έναν τόπο", (Lykerman 1964: 169, αναφέρεται στον Relph 1976). Ο Lykenman 

δίνοντας έμφαση σ' αυτήν την προσέγγιση υποστηρίζει ότι, "η συνείδηση του τόπου αποτελεί 

ένα άμεσο εμφανές στοιχείο της πραγματικότητας και όχι, μια εξεζητημένη θέση. Η γνώση 

ενός τόπου είναι απλώς, γεγονός της εμπειρίας", (Lykerman 1964: 168, αναφέρεται στο Relph 

1976). 
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Μία εναλλακτική προσέγγιση για την μελέτη αυτών των θεωριών βασίζεται στην 

φιλοσοφία της φαινομενολογίας, "η οποία αποτελεί έναν τρόπο αυστηρής σκέψης και 

προσεκτικής παρατήρησης της σύνθετης σχέσης μεταξύ ατόμου και κόσμου", (Seamon and 

Mugerauer 1985: 1). Η φαινομενολογία, αναφέρει ο Relph, παρατηρεί και περιγράφει "τα 

φαινόμενα του ζώντος κόσμου δια μέσου της άμεσης εμπειρίας", (Relph 1976: εισαγωγή). 

Πολλοί ερευνητές, βασιζόμενοι στην φιλοσοφία της φαινομενολογίας, επικέντρωσαν 

την προσοχή τους στους δεσμούς των ατόμων με τους τόπους τους, διαμέσου της εμπειρίας, 

(Bachelard: 1969; Relph: 1976; Tuan: 1974). 

Τα άτομα αποδίδουν σημασία στον χώρο τους και αυτή η διαδικασία είναι σημαντική, 

γιατί συμπεριλαμβάνει τους δεσμούς των ατόμων με τον τόπο τους η αλλιώς, αντιπροσωπεύει 

τις 'ρίζες' των ατόμων, ως μία προαπαιτούμενη συνθήκη για συγκινησιακές εμπειρίες. Ο Weil 

τονίζει την σημαντικότητα της 'ρίζας' για τα άτομα, όταν αναφέρει: "Η έλλειψη της 'ρίζας' για 

ένα άτομο είναι συνώνυμο του μη νοήματος", (Weil: 1971, αναφέρεται στο Samuels: 1978), η 

αλλιώς δηλώνει την μη στήριξη της ύπαρξης του. 

Ο απώτερος σκοπός των ατόμων είναι να αποδώσουν νόημα στον χώρο τους και να 

τον προσωποποιήσουν, μετατρέποντας τον άγνωστο και απροσδιόριστο χώρο σε οικείο και 

συγκεκριμένο τόπο, ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς των δραστηριοτήτων τους. 

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή επίσης και ως 'δημιουργία του τόπου', ('placemaking'), 

(Relph 1976, Stea and Turan 1993). Στην διαδικασία της δημιουργίας του τόπου παίζουν ρόλο 

η παράδοση, η κουλτούρα, οι κοινωνικές και οι οικονομικές σχέσεις της κοινότητας, 

καθώς επίσης, και τα όρια που τίθενται από το φυσικό περιβάλλον. Οι Stea και Turan 

υποστηρίζουν ότι η δημιουργία του τόπου είναι "η αντίληψη και η κατανόηση του δομημένου 

περιβάλλοντος και η σχέση του με τις πολιτισμικές αλλαγές", (Stea and Turan 1993: 1). 

Επιπλέον, είναι η προσωποποίηση του χώρου δια μέσου του συμβολικού νοήματος που 

αποδίδουν τα άτομα σ' αυτόν. Ο Lynch, τονίζοντας την αξία και την δύναμη των συμβόλων σ' 

αυτήν την διαδικασία, αναφέρει ότι, το αποτέλεσμα της δημιουργίας του τόπου 

αντιπροσωπεύει εκείνον τον χώρο στον οποίο τα άτομα επεμβαίνουν αποδίδοντας του 

προσωπικά, συλλογικά και κωδικοποιημένα χαρακτηριστικά, (Lynch: 1960). Οι δε Carter 

Donald και Squires τονίζουν ότι, "τόπος είναι ο χώρος στον οποίο έχει αποδοθεί νόημα", 

(Carter, Donald and Squires 1993:xii). 

Επιπρόσθετα, η προσωποποίηση του χώρου από τα άτομα μπορεί να θεωρηθεί και ως 

ένας τρόπος προσδιορισμού της περιοχής, την οποίαν ελέγχουν, (Norberg- Schulz 1971). Ο 

Hayden επίσης, αναφέρεται στην προσωπικότητα που αποπνέει μία τοποθεσία, σαν έναν 

σύμβολο προσδιορισμού της, (Hayden: 1995). Δια μέσου αυτής της διαδικασίας, οι άνθρωποι 

είναι συγχρόνως παραγωγοί και χρήστες του χώρου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταύτιση 

τους με αυτόν. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία του προσδιορισμού του χώρου έχει ως 

αποτέλεσμα τον αυτοπροσδιορισμό των ατόμων. 
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Έτσι, τα άτομα αποκτούν το αίσθημα του 'ανήκενν' δια μέσου της εμπειρίας. 

Χαρακτηριστικά, οι Low και Altaian αναφέρουν ότι, "η αφοσίωση των ατόμων στους τόπους 

τους συνεισφέρει στον ατομικό, συλλογικό και πολιτισμικό αυτοπροσδιορισμό τους καθώς 

επίσης, και στην ακεραιότητα της κοινότητας, ( Low and Altaian 1992: 4). 

Τα θεωρητικά πλαίσια που αναφέρονται στον 'χώρο' και στο 'τόπο' έχουν δύο 

σημαντικά σημεία σύνδεσης με την περιβαλλοντική προσαρμογή των προσφύγων. Το πρώτο 

σημείο έχει σχέση με το παρελθόν και τους δεσμούς που ανέπτυξαν οι πρόσφυγες με τους 

τόπους τους, πριν τον εκπατρισμό τους. 

Οι πρόσφυγες αφήνουν πίσω τους 'τα πάντα': την πατρίδα τους, την καθημερινή τους 

ζωή σ' αυτήν, τα σπίτια τους και τους οικισμούς τους. Ο Lynch τονίζει την 

σημαντικότητα του οικισμού, λέγοντας ότι ο οικισμός θεωρείται η πρώτη ύλη για την 

δημιουργία συμβόλων, δια μέσου των οποίων οι κάτοικοι του επικοινωνούν. Αποτελεί την 

βάση επάνω στην οποία οι άνθρωποι έκτισαν τους μύθους τους, και γι' αυτό αντανακλά μνήμες, 

( Lynch 1960 ). 

Οσον αφορά στους Καππαδοκικούς οικισμούς, η μοναδικότητα και η δύναμη του 

φυσικού περιβάλλοντος της Καππαδοκίας καθόρισε την φυσιογνωμία τους. Υπήρχε μία τέτοια 

στενή σχέση μεταξύ του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, που μερικές φορές ήταν 

δύσκολο να διακρίνει κανείς το ένα από το άλλο.6 

Το δεύτερο σημείο με το οποίο τα θεωρητικά αυτά πλαίσια συνδέονται με την 

περιβαλλοντική προσαρμογή των προσφύγων, αφορά στους τρόπους με τους οποίους 

επετεύχθησαν οι δεσμοί των προσφύγων με το νέο περιβάλλον, κάτω από τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της προσφυγιάς. Αυτό πραγματοποιήθηκε, εν μέρει, δια μέσου των 

κωδικοποιημένων συμβόλων που μετέφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από τις χαμένες πατρίδες 

τους, και τα οποία καθοδήγησαν την ανάπτυξη των δεσμών τους με τις νέες πατρίδες.7 8 

Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον χώρο σύμφωνα με 'νοητικούς' χάρτες δια μέσου 

των οπούον αποκτούν, κωδικοποιούν, ανακαλούν στην μνήμη και αποκωδικοποιούν 

πληροφορίες για τον χώρο τους. Τα άτομα βασισμένα επάνω σ' αυτούς τους 'νοητικούς' 

χάρτες, δημιουργούν 'σχήματα', τα οποία αντιπροσωπεύουν τους τρόπους με τους οποίους 

οργανώνουν παρελθούσες και παρούσες συμπεριφορές και εμπειρίες και συνδέουν την μνήμη 

με παρούσες καταστάσεις, ( Rapoport : 1977).9 1 0 

Οι Stea και Downs, ονομάζουν τους 'νοητικούς' χάρτες, 'γνωστικούς' χάρτες' και 

επισημαίνουν : "Διαμέσου των 'γνωστικού' χάρτη, το άτομο μπορεί να διαμορφώσει την βάση 

για μία στρατηγική περιβαλλοντικής συμπεριφοράς...[Ο 'γνωστικός' χάρτης] είναι ένας 

βασικός συντελεστής της ανθρώπινης προσαρμοστικότητας και είναι μία απαιτούμενη 

συνθήκη και για την επιβίωση του ανθρώπου, και για την καθημερινή του περιβαλλοντική 
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συμπεριφορά", (Stea and Downs 1973: 10). 

Επίσης, η Hirschon υποστηρίζει, σχετικά με τους πρόσφυγες από την Μικρά Ασία που 

εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά, ότι κατά την διαδικασία της μετατροπής του 'χώρου' σε 'τόπο', 

[στην Ελλάδα], φαίνεται να είχαν χρησιμοποιήσει την γνώριμη χαρτογραφία της πατρίδας 

τους, ως όργανο προσανατολισμού, (Hirschon 1989: 25). Ο δε Rapoport αποδεικνύει ότι, "τα 

άτομα προσπαθούν να συνδυάσουν τα χαρακτηριστικά τους, τις αξίες τους, τις προσδοκίες 

τους, τους νόμους τους, τις συμπεριφορές τους κ.τ.λ., με το φυσικό περιβάλλον, δια 

μέσου της οργάνωσης του χώρου τους, είτε στην πατρίδα τους, είτε όταν μεταναστεύουν σε 

μια ξένη χώρα, (Rapoport 1977: 4), μεταφέροντας με αυτήν την διαδικασία, το παρελθόν τους, 

την κουλτούρα τους και τα σύμβολα τους. 

Παρόμοια προσέγγιση υιοθετεί και ο Lynch όταν προτείνει ότι, οι άνθρωποι 

αξιολογούν τον παρόντα χώρο σε σχέση με τον προηγούμενο τους χώρο, και ότι η μνήμη, η 

παράδοση και η εμπειρία παίζουν τον ρόλο των σταθερών στην αξιολόγηση του παρόντος 

χώρου, ( Lynch 1972). 

Κάτω από αυτήν την οπτική, εξετάζεται στην έρευνα η έννοια της κατοικίας -η 

μικροκλίμακα του οικισμού- ως το βασικό κύτταρο του δομημένου περιβάλλοντος, υπό την 

έννοια της φυσικής ταυτότητας και του φυσικού αγαθού. Όπως ο Rossi αναφέρει, η κατοικία 

αντανακλά 'υλικά' τον τρόπο ζωής των ανθρώπων και είναι μία μορφή εκδήλωσης της 

κουλτούρας, (Rossi 1982: 70). Μέσα από τις προσθήκες που κατασκεύασαν οι πρόσφυγες στα 

σπίτια τους, αναδόμησαν ποιοτικά την ζωή τους, με την έννοια, ότι πρόσθεσαν σε αυτά 

στοιχεία για να τα προσαρμόσουν στις ανάγκες τους και στην κουλτούρα τους. Διευθέτησαν 

τον προσωπικό τους χώρο, τον προσωποποίησαν, και απέδωσαν ταυτότητα σε αυτόν, 

μεταβάλλοντας τον σε δικό τους οικείο 'τόπο'.1 ' 1 2 

Επιπρόσθετα, η έρευνα επικεντρώνεται στα διαφορετικά σύμβολα τα οποία 

αποδίδονται στην κατοικία: κατοικία ως σύμβολο εξουσίας, κατοικία ως ένα επιβαλλόμενο 

σύμβολο, ως ένα οριοθετημένο σύμβολο ή ως ένα προκαθορισμένο σύμβολο,13 Ι 4 και 

διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους οι έννοιες της κατοικίας και του εκπατρισμού 

επηρέασαν την ταυτότητα των ατόμων.15 16 

Με αυτές τις προοπτικές αναλύεται, πως οι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν χάσει την 

ταυτότητα τους, "που είναι συναφής με το προφίλ ενός τόπου", (Carter, Donald and Squires 

1993: xiii), αποκτούν δεσμούς και αφοσιώνονται στον νέο τους χώρο. 
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3.1.2. Θεωρητικά Πλαίσια Εκπατρισμού και διαδικασιών Προσαρμογής των 

προσφύγων. 

Η έρευνα χρησιμοποιεί επίσης, τα θεωρητικά πλαίσια που αφορούν στον εκπατρισμό, στην 

προσφυγιά και στις διαδικασίες προσαρμογής των προσφύγων, με σκοπό να προσδιορισθούν πρώτον, 

η ταυτότητα των προσφύγων και δεύτερον, οι διαδικασίες προσαρμογής τους κάτω από συνθήκες 

πολιτισμικών αλλαγών. 

Συγκεκριμένα, ερευνάται πως οι έννοιες της πατρίδας και του εκπατρισμού επηρεάζουν την 

ταυτότητα των ατόμων, (Carter, Donald and Squires: 1993),17 και με ποιες μορφές αντανακλώνται 

στις προσφυγικές κοινότητες, (Hirschon: 1989; Zetter: 1986).18 1 9 

Επιπρόσθετα, εξετάζεται η έννοια της πατρίδας ως ένα σύμβολο κοινής γλώσσας και 

θρησκείας, καθώς επίσης, και ως σύμβολο πατρογονικής γης και ρίζας. Ο Weil τονίζει ότι, "το να 

έχεις ρίζες είναι ίσως η πλέον σημαντική ανάγκη του ανθρώπου Ένα άτομο αποκτά ρίζες γιατί 

ανήκει σε μια κοινότητα, η οποία διατηρεί ζωντανό το παρελθόν και έχει κάποιες ιδιαίτερες 

προσμονές για το μέλλον", (Weil 1952: 41).20 

Διευκρινίζεται επίσης, η σημασία που οι πρόσφυγες αποδίδουν στην έννοια του 

παρελθόντος ως μια μεταβλητή στην διαδικασία ανάπτυξης των δεσμών των προσφύγων με τους 

τόπους τους.21 2 2 Το παρελθόν χρησιμοποιείται ως πηγή, (Cohen: 1985) και ως πρώτη ύλη. Η 

έννοια του παρελθόντος, αν και μη απτή, επηρεάζει τα άτομα σε πολλές πλευρές της ζωής τους και 

συνεχίζει να τα επηρεάζει ακόμη και όταν είναι αναγκασμένα να ζήσουν σε μία ξένη χώρα. Ο 

Thelen τονίζει δε ότι, "η μνήμη είναι εφόδιο για να αναπτύξουν τα άτομα εμπιστοσύνη, άμιλλα και 

αυτονομία", (Thelen 1993: 119). 

Επίσης, ο Lynch προτείνει ότι η μνήμη αποτελεί την βάση της ατομικής ταυτότητας, 

(Lynch: 1972), με την έννοια, ότι συνδέει τα άτομα με τις παραδόσεις, τους θρύλους και τα 

σύμβολα, διαμέσου του χρόνου, ο δε Friedman αναφέρει ότι η ταυτότητα παρέχει στα άτομα 

εφόδια για δύναμη και δράση, (Friedman: 1992). Από την άλλη πλευρά, τα σύμβολα αποτελούν 

τις συμβάσεις οι οποίες καθορίζουν και οριοθετούν μια κοινωνική ομάδα, (Cohen: 1985). Με 

αυτόν τον τρόπο, τα άτομα αισθάνονται την ασφάλεια του συνόλου που τους παρέχει η αίσθηση 

του να ανήκουν σε μια ομάδα, αλλά συγχρόνως, έχουν και συνείδηση της διάκρισης τους από 

τις άλλες κοινωνικές ομάδες, πράγμα που τροφοδοτεί και ενισχύει την κοινωνική τους ταυτότητα. 

Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, οι κυβερνήσεις όταν είναι δυνατόν, να εγκαθιστούν τους 

πρόσφυγες μαζί με τους συγχωριανούς τους ή μαζί με τους συγγενείς τους ή μαζί με ομοεθνείς 

τους, ούτως ώστε να δημιουργείται η αίσθηση της ασφάλειας η οποία παρέχεται μέσα από μία 

'κλειστή' κοινωνία με οικείους θεσμούς και σύμβολα, (Scudder and Colson 1982: 272). 

Η έρευνα επίσης ασχολείται με τον ορισμό του πρόσφυγα καθώς επίσης, και με την 

σημασία που αποδίδεται στον ορισμό. Όπως αναφέρει ο Richmond, "όταν οι κοινωνικοί θεσμοί 
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αποσυντίθενταν η αποδυναμώνονται σε τέτοιο βαθμό, που δεν είναι ικανοί να προμηθεύσουν σε μια 

ουσιαστική μερίδα του πληθυσμού εμπιστοσύνη στους κοινωνικούς θεσμούς και την ικανότητα να 

μπορεί να επιβιώσει φυσικά και να διασώσει την κοινωνική του ταυτότητα, δημιουργείται η 

προσφυγιά", (Richmond 1988: 17). 

Όσον αφορά δε στον χαρακτηρισμό 'πρόσφυγας', αυτό έχει σχέση με την έννοια 'ποιος 

είναι ο πρόσφυγας', δηλαδή ποια είναι η ταυτότητα του, γιατί κυβερνήσεις και φορείς από την μια 

πλευρά και οι πρόσφυγες από την άλλη, αντιλαμβάνονται αυτήν με πολύ διαφορετικούς τρόπους. 

Οι πρόσφυγες συνήθως, προσθέτουν μετά τον χαρακτηρισμό 'πρόσφυγας' την χώρα 

καταγωγής τους, ούτως ώστε να καθορίσουν την ταυτότητα τους σαν ξεριζωμένοι άνθρωποι. Μ' 

αυτόν τον τρόπο, προσπαθούν να αποδείξουν ότι προέρχονται από 'κάπου', όπου ζούσαν σ' 

έναν ιδιαίτερο χώρο, ότι είχαν τα ήθη και τα έθιμα τους, την θρησκεία τους, την γλώσσα και το 

παρελθόν τους. Συγχρόνως όμως, δηλώνουν και τις τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

βρίσκονται. Επισημαίνουν τον φόβο τους και την ανασφάλεια τους, την περιθωριοποίηση και 

την αίσθηση του 'μη ανήκειν'. 

Ο χαρακτηρισμός 'πρόσφυγας', για τον ίδιο τον πρόσφυγα είναι μια πράξη αναγνώρισης 

της ταυτότητας του. 

Από την άλλη πλευρά, οι κυβερνήσεις και οι διάφοροι φορείς χαρακτηρίζοντας κάποιον 

πρόσφυγα πρώτον, τον τοποθετούν στην κατηγορία του παθητικού θύματος, του ανθρώπου του 

αβοήθητου, του φτωχού και του πεινασμένου. 

Δεύτερον, δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η πολιτισμική υποδομή και κληρονομιά του πρόσφυγα. 

Τρίτον, ο πρόσφυγας θεωρείται σαν ένα ομοιογενής όχλος. Ο Mazur τονίζει ότι οι 

πρόσφυγες μπορούν να είναι εξαιρετικά ανομοιογενείς σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους, τις 

ανάγκες τους και τις ικανότητες τους, (Mazur: 1988). 

Τέταρτον, η κατηγορία 'πρόσφυγας' χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες, που έχουν σαν 

σκοπό, "να διαμορφώνουν, να μετασχηματίζουν και να διαχειρίζονται μια ταυτότητα στο πλαίσιο 

της δημόσιας πολιτικής", (Zetter 1991: 40). 

Με άλλα λόγια, οι πρόσφυγες έχοντας χάσει την προηγούμενη τους ταυτότητα, εξαιτίας του 

ξεριζωμού και γι' αυτό την δύναμη τους, εκτίθενται εύκολα σε χαρακτηρισμούς και κριτική. 
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3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η έρευνα έχει προσεγγισθεί από μία οικολογική, διαχρονική και συγκριτική οπτική 

γωνία. 

Οικολογική, με την έννοια ότι, "η δημιουργία του τόπου, (placemaking) είναι μία 

πράξη πολιτισμικής ενοποίησης, όπως ευρέως γίνεται αντιληπτή στο δομημένο περιβάλλον, 

συσχετίζοντας την κουλτούρα με την αρχιτεκτονική και με την σύνθεση, συχνά μέσα σ' ένα 

πλαίσιο σχεδιασμού και μέσα σε ένα συνολικά γενικό πλαίσιο, καλούμενο 'οικολογικό'", (Stea 

and Turan 1993: 6).23 Αυτή η οικολογική προσέγγιση προϋποθέτει μία διεπιστημονική και 

διαλεκτική αντιμετώπιση, (Stea and Turan: 1993). 

Πρώτον, εννοιολογικά σχήματα όπως, πρόσφυγας, ταυτότητα, οικισμός, κουλτούρα, 

πολιτισμικές αλλαγές ή σχέση κουλτούρας και μορφολογίας οικισμού, θα έπρεπε να 

προσεγγίζονται από μία διεπιστημονική οπτική γωνία, γιατί τα σχήματα αυτά είναι αντικείμενα 

έρευνας πολλών επιστημών, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν σε μια βαθύτερη κατανόηση 

αυτών των εννοιών. Σχετικά με αυτό, ο Zetter επισημαίνει on, "για να αντιληφθούμε και να 

κατανοήσουμε την κατάσταση ανθρώπων και κοινωνιών σε εξαιρετικές συνθήκες πίεσης, 

[όπως οι πρόσφυγες], απαιτούνται ευκαιρίες οι οποίες συμβάλλουν σε μια συνεκτική, 

ολοκληρωμένη και πολυεπιστημονική έρευνα", (Zetter 1988 : 2). 

Πράγματι, η απώλεια της πατρίδας για τους πρόσφυγες, συμπεριλαμβάνει επίσης, την 

απώλεια της προηγούμενης τους ταυτότητας, καθώς επίσης, και την ψυχολογική τους πίεση 

κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες των πολιτισμικών αλλαγών. Όπως προτείνουν οι Whirehand 

και Larkham, η συνισταμένη της γνώσης προερχόμενη από διαφορετικές επιστήμες, μπορεί να 

συνεισφέρει στην κατανόηση και διαχείριση του δομημένου περιβάλλοντος και των 

διαδικασιών που καθορίζουν την μορφή του, (Whitehand and Larkham : 1992). 

Ένα άλλο στοιχείο που επισημαίνει την ανάγκη μιας οικολογικής και διεπιστημονικής 

προσέγγισης είναι το γεγονός, ότι ο σκοπός της έρευνας είναι να αναγνωρισθούν οι νόμοι, 

βάσει των οποίων οι πρόσφυγες οργάνωσαν τους οικισμούς τους. Με άλλα λόγια, σκοπός 

είναι να αναγνωρισθούν οι αρχές που απετέλεσαν την δομή των προσφυγικών οικισμών, 

ως ένα αποτέλεσμα ανθρώπινης επέμβασης και δημιουργίας. Ο Rossi τονίζει ότι η αντίληψη 

της πόλης κάτω από αυτήν την οπτική, ανάγει την αστική επιστήμη, (urban science) στο 

ευρύτερο πλαίσιο των ανθρωπιστικών επιστημών, (Rossi 1982). 

Διαχρονική, με την έννοια ότι, η ιστορική συνέχεια παίζει έναν σημαντικό ρόλο, στην 

διαδικασία της οικιστικής προσαρμογής των προσφύγων. Όπως σημειώνει ο Relph, "οι τόποι 

αναδύονται ή κατασκευάζονται: με τις ιστορικές και κοινωνικές αλλαγές, νέα στοιχεία 

προστίθενται και παλιά εξαφανίζονται. Κατ' αυτήν την έννοια, οι τόποι περιέχουν ένα διακριτό 

ιστορικό συστατικό", (Relph 1976: 3). Ο Lynch επίσης προτείνει ότι η πόλη είναι, "κάτι που 
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γίνεται αντιληπτό μόνο στην πορεία της μακράς διάρκειας του χρόνου Έτσι, το σχέδιο της 

πόλης αποτελεί μία διαχρονική τέχνη, (Lynch 1960: 1). 

Οι πρόσφυγες αφήνουν πίσω τους ένα δομημένο περιβάλλον, το οποίο είναι μέρος της 

υλικής κουλτούρας μίας κοινωνίας, (Stea and Turan: 1993) και είναι εμποτισμένο με την 

ιστορία, την κουλτούρα, τις κοινωνικές αξίες και την οικονομική οργάνωση της κοινωνίας, 

στοιχεία, τα οποία εγγράφονται στο νέο περιβάλλον, και συντελούν στην δημιουργία και στην 

ενίσχυση της συλλογικής μνήμης. Σχετικά με αυτό ο Rossi επισημαίνει ότι, "η συλλογική 

μνήμη συμμετέχει στην μετάλλαξη του χώρου.... Η μνήμη γίνεται το νήμα που κινεί ολόκληρη 

την σύνθετη αστική δομή", (Rossi 1982: 130). Τα σύμβολα, η κουλτούρα, η ιστορία και το 

παρελθόν επεμβαίνουν σ' αυτήν την διαδικασία, ούτως ώστε οι πρόσφυγες να αποκτήσουν την 

αίσθηση του ιδιαίτερου τόπου με τον οποίο μπορούν να ταυτισθούν. 

Τέλος, η συγκριτική προσέγγιση, έχει να κάνει με την προσπάθεια να συσχετισθούν 

κοινωνίες, οι οποίες έχουν ένα κοινό παρελθόν και "των οποίων τα στάδια ανάπτυξης 

παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες", (Stea and Turan 1993: 8). Αλλωστε, ένας από τους 

κύριους λόγους για μία συγκριτική προσέγγιση είναι να τονισθούν, "οι ομοιότητες στην 

διαδικασία ή να επισημανθούν οι τρόποι με τους οποίους κάποια κοινά αποτελέσματα 

επιτυγχάνονται δια μέσου διαφορετικών διαδικασιών", (Gilbert 1991: 85). 

Οπως υπογραμμίζει ο Gilbert, η συγκριτική προσέγγιση, "περιέχει εργασία η οποία, 

βασίζεται στην σε βάθος έρευνα", (Gilbert 1991: 82). Επίσης, ο Ragin ονομάζει την συγκριτική 

προσέγγιση, "εμπειρική εντατική έρευνα", εννοώντας με αυτόν τον όρο ότι, "εξετάζονται 

πολλές τυχαίες μεταβλητές που διαμορφώνονται διαφορετικά, σ' έναν περιορισμένο αριθμό 

περιπτώσεων", (Ragin 1989: 59, αναφέρεται στον Gilbert: 1991: 82). 

Επίσης, ένα από τα πλεονεκτήματα της συγκριτικής προσέγγισης είναι ότι, από την 

φύση της υποδεικνύει, ότι από μερικές απόψεις τα υπό έρευνα αντικείμενα είναι διαφορετικά, 

(Gilbert: 1991). Αυτό εφιστά την προσοχή του ερευνητή στο να ανακαλύψει τις υποθάλπουσες 

διαφορές που κρύβονται συχνά κάτω από τις φαινομενικές ομοιότητες. Ιδιαίτερα, σ' αυτήν την 

έρευνα οι δύο υπό μελέτη οικισμοί παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες σε σχέση με την 

δημιουργία και την εξέλιξη τους.24 
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"Τα γεγονότα λένε πάντοτε λιγότερα απ' ότι πραγματικά συμβαίνει για τους ξεριζωμένους 

από τα σπίτια τους κάποιος μπορεί να σου δώσει τα αθροίσματα, πόσοι άνθρωποι 

μετακινήθηκαν, πόσες δουλειές χάθηκαν. Αλλά, κατά την γνώμη μου, δεν θα μπορούσε να 

σου πει σχεδόν τίποτα όσο η ιστορία κάποιου ατόμου, που έζησε μέσα σ' όλα αυτά τα 

γεγονότα". (Nadime Gordimer: 1976) 

3.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. 

Στην ενότητα αυτήν διευκρινίζονται και αιτιολογούνται οι λόγοι της υιοθέτησης της 

Ποιοτικής Μεθόδου στην έρευνα, όσον αφορά στην συγκέντρωση και στην επιλογή των 

στοιχείων και των δεδομένων. 

Είναι κοινός τόπος ότι όλες οι μέθοδοι περιέχουν 'δύναμη' και 'αδυναμία', και ότι η 

συνεπής διεξαγωγή της έρευνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την γνώση, την υπευθυνότητα 

και την εφευρετικότητα του ερευνητή, όσον αφορά στην επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για 

την συγκεκριμένη έρευνα, (Willis and Tipple 1991: 10). 

Κατ' αρχήν, είχε αποκλεισθεί η ποσοτική προσέγγιση, γιατί δεν θα είχε αποτελέσματα 

σε μια τέτοιου είδους έρευνα που είχε ως ζητούμενο το τι είχε διατηρηθεί, τους λόγους για τους 

οποίους είχε διατηρηθεί και τους τρόπους με τους οποίους είχε διατηρηθεί. 

Η ποιοτική μέθοδος επιδεικνύει τους τρόπους τους οποίους ο ερευνητής ακολουθεί, 

βασιζόμενος στην υπόθεση της έρευνας, για να δομήσει μια γενικότερη και θεωρητική εικόνα, 

η οποία χρησιμοποιεί μεν, σαν πρώτη ύλη την εικόνα της πραγματικότητας που παρουσιάζουν 

τα υποκείμενα υπό έρευνα, αλλά κινείται σε ένα δευτερογενές, διερευνητικό και γενικότερο 

επίπεδο, (Γκότοβος 1983: 206). Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται στην 

παράθεση γεγονότων και πράξεων αλλά διερευνώνται οι προθέσεις και τα νοήματα που δομούν 

και οργανώνουν αυτές, (Denzin: 1978, αναφέρεται στο Dey 1993: 31). 

Γι' αυτόν τον λόγο, ο Eyles υποστηρίζει ότι αντί του όρου 'ποιοτική' μέθοδος, θα ήταν 

καλλίτερα να χρησιμοποιηθεί ο όρος 'επεξηγηματική' μέθοδος με την έννοια, ότι σκοπός είναι 

να κατανοηθεί και να ερμηνευθεί η φύση της κοινωνικής πραγματικότητας, (Eyles and Smith 

1988: 1-2) 

Ο σκοπός της έρευνας δεν είναι η καταγραφή στοιχείων και ποσοτικών μεγεθών, αλλά 

η καταγραφή εμπειριών και συναισθηματικών επενδύσεων των προσφύγων στο χωρικό 

περιβάλλον.25 2 6 Ο Dey επισημαίνει ότι, "όπου τα ποσοτικά δεδομένα έχουν να κάνουν με 

αριθμούς και μεγέθη, τα ποιοτικά δεδομένα έχουν να κάνουν με την σημασία που αντανακλούν 

τα γεγονότα", (Dey 1993:10). 
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Στόχος της έρευνας δεν είναι η κατάληξη σε συμπεράσματα βάσει στατιστικών 

αποτελεσμάτων, γιατί η έρευνα αυτή θεωρεί την κάθε προσφυγική οικογένεια ως μία ιδιαίτερη 

ιστορία και όχι ως μία στατιστική περίπτωση, (Zetter: 1987). 

Άλλωστε, ο Strauss αναφερόμενος στην χρήση ποιοτικών μεθόδων στην έρευνα 

επισημαίνει ότι, "μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκαλύψουν και να κάνουν κατανοητό 

αυτό που υπάρχει πίσω από κάθε φαινόμενο Για να αποκτηθούν νέες απόψεις για πράγματα 

που είναι λίγο, ήδη γνωστά", (Strauss and Corbin 1990: 19). 

Με κάπως διαφορετικούς όρους ο Eyles αναφέρει ότι η ποιοτική μέθοδος "αποκαλύπτει 

την φύση της κοινωνικής πραγματικότητας και επιδεικνύει τους τρόπους με τους οποίους οι 

άνθρωποι ενεργούν και αποδίδουν νόημα στην ζωή τους", (Eyles and Smith 1988:2). Το νόημα 

δε, "είναι η βάση για την δημιουργία διακρίσεων", (Dey 1993: 11), οι οποίες αποδίδουν 

ταυτότητα σε άτομα και γεγονότα, όπως αναλυτικά επεξηγείται στο επόμενο κεφάλαιο. 
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3.4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ένα από τα κυριότερα τμήματα της έρευνας είναι η έρευνα πεδίου27 σε επιλεγμένους 

Καππαδοκικούς οικισμούς στην Ελλάδα,28 η οποία αποτελεί την βάση για την προσαρμογή 

του θεωρητικού πλαισίου στο ιδιαίτερο θέμα της έρευνας. 

Η σημαντικότητα της έρευνας πεδίου έγκειται στο γεγονός, ότι δια μέσου αυτής έγινε 

κατανοητή η συνεχής εξέλιξη και αλλαγή σε κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, και 

αποδείχθηκε ο ενεργός ρόλος των ατόμων στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος τους, (Strauss 

and Corbin 1990:25). Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου απεκάλυψαν διαχρονικά τους 

τρόπους και τις επιλογές των προσφύγων, όσον αφορά στην περιβαλλοντική τους προσαρμογή 

και ιδιοποίηση του νέου περιβάλλοντος στην Ελλάδα.2 Επιπλέον, τα δεδομένα της έρευνας 

πεδίου εμπλουτίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη ενός επιστημονικού 

πλαισίου, (Glaser and Strauss 1967: 1) που θα μπορούσε να ονομασθεί θεωρητικό πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής προσαρμογής των προσφύγων στην χώρα υποδοχής.30 Σχετικά με αυτό ο 

Eyles επισημαίνει ότι, "η θεωρία δεν είναι κάτι που προέρχεται από λογικές επαγωγές, αλλά 

από σχέσεις μεταξύ φαινομένων υπό παρατήρηση", (Eyles and Smith 1988: 4). 

Η έρευνα πεδίου διακρίνεται από δύο στάδια: 

1. Συνεντεύξεις.31 3 2 

2. Φωτογραφική και Χαρτογραφική καταγραφή της μορφολογίας των οικισμών. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Βλ. κεφάλαιο έκτο. 

2. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.4 

3. Βλ. κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5.1.1. 

4. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.4, 4.8.4 

5. Βλ. κεφάλαιο έκτο. 

6. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.2., 2.3.2., 2.5.1. 

7. Βλ. σημ. 4. 

8. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7..3., 4.8.3. 

9. Βλ. σημ. 4. 

10. Βλ. κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5.1.2. 

11. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.1, 4.7.2, 4.8.1., 4.8.2 

12. Βλ. σημ. 3. 

13. Βλ. σημ. 2. 

14. Βλ. σημ. 3. 

15. Βλ. σημ. 3. 

16. Βλ. κεφάλαιο τρίτο, ενότητα: 3.1.2. 

17. Βλ. κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5.2., 5.3. 

18. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο. 

19. Βλ. κεφάλαιο πέμπτο, ενότητες: 5.1.1., 5.1.2. 

20. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.3., 4.7.4., 4.8.3., 4.8.4. 

21. Βλ. σημ. 18. 

22. Βλ. σημ. 20. 

23. Βλ. κεφάλαιο τρίτο, ενότητα: 3.1. 

24. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο. 

25. Ο όρος 'χωρικό περιβάλλον' περιλαμβάνει και το φυσικό περιβάλλον και το δομημένο. 

26. Βλ. κεφάλαιο πρώτο, ενότητα: 1.3. 

27. Η πιλοτική έρευνα πεδίου στην Νέα Καρβάλη πραγματοποιήθηκε από την 1η έως την 4η 

Αυγούστου του 1995. Η έρευνα πεδίου στην Νέα Καρβάλη πραγματοποιήθηκε από την 

26η Αυγούστου έως την 20η Σεπτεμβρίου του 1996. Η πιλοτική έρευνα στο Νέο Προκόπι 

πραγματοποιήθηκε από την 11η έως την 14η Μαρτίου του 1995. Η έρευνα πεδίου στο 

Νέο Προκόπι πραγματοποιήθηκε από την 3η έως την 19η Φεβρουαρίου του 1997. 

28. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.1. 

29. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο. 
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30. Βλ. κεφάλαιο έκτο. 

31. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.1.1., 4.1.2. 

32. Βλ. παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

33. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.2., 4.2.1. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
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4.1 . ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

4 . 1 . 1 . Συνεντεύξεις. 

Η μέθοδος προσέγγισης που υιοθετήθηκε σ' αυτήν την έρευνα βασίζεται στην τεχνική 

των συνεντεύξεων, χωρίς ωστόσο να ακολουθούνται αυστηρά οι κανόνες αυτής της τεχνικής. 

Ουσιαστικά, η προσπάθεια στράφηκε στην δημιουργία όχι μεμονωμένων ερωτήσεων, αλλά 

θεμάτων που προτάθηκαν προς συζήτηση στους πρόσφυγες.1 Πολλές φορές αυτές οι 

συζητήσεις μετατράπηκαν σε αφήγηση ζωής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ευαισθητοποίηση 

ενός αριθμού προσφύγων οι οποίοι, κατά την διάρκεια της συζήτησης, έδειξαν προθυμία να 

κάνουν μία διαχρονική καταγραφή των εμπειριών που αυτοί θεώρησαν σημαντικές,. Με άλλα 

λόγια, οι πρόσφυγες ανακατασκεύασαν την ιστορία τους και ανακάλεσαν στην μνήμη το 

παρελθόν τους. Στην διαδικασία της ανάμνησης, το παρελθόν παρουσιαζόταν μέσα στο παρόν. 

Διηγήθηκαν δηλαδή γεγονότα που συνέβησαν πριν από 75 χρόνια, μέσα από την σημερινή 

οπτική τους γωνία. 

Πριν επιλεγεί αυτός ο τρόπος προσέγγισης, δοκιμάσθηκε κατά την διάρκεια μίας 

πιλοτικής έρευνας,2 η εφαρμογή ερωτηματολογίων 'μεικτού τύπου', δηλαδή ερωτηματολογίων 

που περιείχαν ανοικτές ερωτήσεις και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας αυτής έγινε φανερό πρώτον, ότι οι απαντήσεις των προσφύγων πολλές φορές δεν 

πρόσθεταν περισσότερες πληροφορίες από αυτές που θα ήταν δυνατόν να συγκεντρωθούν από 

δευτερεύουσες πηγές. Δεύτερον, παρατηρήθηκε ότι οι πρόσφυγες με αφορμή μία ερώτηση, 

άρχιζαν να διηγούνται την ζωή τους. Οι απαντήσεις τους, πολλές φορές, αντιστοιχούσαν σε 

ερωτήσεις που είτε δεν είχαν ακόμη υποβληθεί, είτε δεν είχαν συμπεριληφθεί στο 

ερωτηματολόγιο, αλλά αποδεικνύονταν αποκαλυπτικές. 

Βασικά τον τελικό τρόπο προσέγγισης τον υπέδειξαν οι ίδιοι οι πρόσφυγες. Η επιλογή 

μιας άλλης μεθόδου δεν θα επέτρεπε την ελεύθερη συζήτηση και την διήγηση της προφορικής 

ιστορίας τους ή με άλλα λόγια την 'μαρτυρία' της ζωής τους. Αυτή η μέθοδος προσέγγισης θα 

μπορούσε να ονομασθεί "συζήτηση που είχε έναν συγκεκριμένο σκοπό", (Webb and Webb 

1932: 130, αναφέρεται στο Burgess 1982: 107). Επίσης θα μπορούσε να αποδοθεί στη μέθοδο 

αυτή μία 'φαινομενολογική' προοπτική, όπως περιγράφει ο Heidegger την φαινομενολογία ως, 

"μια διαδικασία να αφήσεις τα πράγματα να παρουσιάσουν τον εαυτό τους", (Heidegger: 1967, 

αναφέρεται στον Relph 1985: 15).3 

Ο τρόπος προσέγγισης των προσφύγων που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν ο εξής: ο 

ένας πρόσφυγας πρότεινε έναν φίλο ή συγγενή του πρόσφυγα, ο οποίος πληρούσε τις 
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προϋποθέσεις που είχαν τεθεί σαν κριτήριο επιλογής των προσφύγων που θα συμμετείχαν στην 

έρευνα4 

Ο αριθμός των συζητήσεων δεν είχε προκαθορισθεί. Το ακριβές νούμερο αυτών 

εξαρτήθηκε από δύο μεταβλητές: πρώτον, από την ικανότητα του ερευνητή να εμπνεύσει 

εμπιστοσύνη στους πρόσφυγες και δεύτερον, από την ευαισθητοποίηση και προθυμία των 

προσφύγων για συμμετοχή στην συζήτηση. Ο τελικός αριθμός των συζητήσεων είναι 15 στην 

Νέα Καρβάλη και 12 στο Νέο Προκόπι.5 

Η έρευνα επικεντρώνεται σε λίγες περιπτώσεις, αλλά σε σημαντικό βάθος αυτών των 

περιπτώσεων. Το δείγμα που επελέγη δεν είναι αντιπροσωπευτικό, ώστε να βοηθά στην 

κατανόηση ενός γενικότερου πλαισίου, (Ιγγλέση :1990). Το δείγμα αναφέρεται σε 'ιστορίες' 

όχι σε 'περιπτώσεις', (Zetter: 1987, 1994). Εκείνο που κρίθηκε σημαντικό, ήταν να βρεθούν 

οικογένειες ευαισθητοποιημένες, όσον αφορά στην προσφυγική τους καταγωγή, ούτως ώστε να 

είναι δυνατή η ανάπτυξη κάποιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και πρόσφυγα, και η 

θεώρηση μίας 'κοινής υπόθεσης' μεταξύ αυτών, (Zetter: 1987). 

Το κλίμα εμπιστοσύνης όμως, είναι απαραίτητο και για έναν άλλο λόγο: "Η διήγηση, από 

ένα σημείο και μετά, αποκτά μια δική της αυτονομία που υπερβαίνει κάποτε τον συνειδητό 

έλεγχο του ατόμου που μιλά Τις στιγμές που το άτομο είναι ψυχικά ευάλωτο", (Ιγγλέση 

1990: 70), το κλίμα εμπιστοσύνης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να το 'στηρίξει', όταν 

αυτό αναφέρεται σε ιδιωτικές του στιγμές. Πράγματι, στις διηγήσεις των προσφύγων το 

γεγονός ότι η προσφυγιά ήταν κάτι που συνέβη χωρίς την δική τους παρέμβαση, δεν ήταν ικανή 

συνθήκη για να τους προστατεύσει από την αλλοτρίωση που υπέστησαν, από την δυστυχία που 

τους προκάλεσε η προσφυγιά, και από την απώλεια της ταυτότητας τους. 

Επίσης, "αν το υλικό της διήγησης αφορά την ζωή του συγκεκριμένου ατόμου, η πράξη 

της διήγησης αποτελεί μία σχέση διαλεκτική μεταξύ των δύο, [ερευνητή και 

πρόσφυγα] Είναι αυτονόητο ότι η παρουσία ενός άλλου ερευνητή θα προκαλούσε μια 

διαφορετική διήγηση", ( Ιγγλέση 1990 : 69). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει, από την μια πλευρά, ο 

κίνδυνος του υποκειμενισμού. Από την άλλη πλευρά όμως, στην έρευνα αυτήν, το γεγονός της 

προσφυγικής καταγωγής του ερευνητή επέδρασε θετικά και οδήγησε στην ανάπτυξη μιας 

σχέσης εμπιστοσύνης. 

Όσον αφορά στα κριτήρια επιλογής των προσφύγων που πήραν μέρος στην έρευνα, 

προτεραιότητα δόθηκε: 

1. Σ' εκείνους τους πρόσφυγες, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν σε προσφυγικά σπίτια, ως 

ιδιοκτήτες, κληρονόμοι ή ενοικιαστές. 
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2. Στους πρόσφυγες πρώτης ή δεύτερης γενιάς,6 ανεξάρτητα από το αν ζουν σε προσφυγικά 

σπίτια. Ο λόγος γι' αυτήν την επιλογή είναι, ότι αυτή η κατηγορία των προσφύγων έχει την 

εμπειρία της ζωής τόσο στην Καππαδοκία, όσο και την εμπειρία της προσφυγιάς. 

3. Αποκλείσθηκε από την έρευνα ο μη προσφυγικός Καππαδοκικός πληθυσμός, ανεξάρτητα 

από το αν ζούσαν σε προσφυγικά σπίτια. 

Οι συναντήσεις έγιναν στα σπίτια των προσφύγων, πράγμα το οποίο βοήθησε ακόμη 

περισσότερο στην δημιουργία του κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τους πρόσφυγες. 

Ακόμη και στην περίπτωση τριών συναντήσεων που έγιναν σε χώρο δουλειάς, οι ίδιοι οι 

πρόσφυγες πρότειναν τον χώρο αυτό ως τόπο συνάντησης, γιατί ήταν ο τόπος εργασίας τους. 

Η διάρκεια των συζητήσεων κυμαινόταν μεταξύ 2 1/2 έως 3 ωρών. 

Μαγνητοφωνήθηκαν όλες οι συζητήσεις κατόπιν συγκατάθεσης των προσφύγων. Οι 

συζητήσεις δεν απευθύνονταν μόνον σε ένα άτομο της οικογένειας, (αυτό δηλαδή που κατά την 

γνώμη του ερευνητή θα ήταν πληροφορημένο καλλίτερα), αλλά απευθύνονταν σε όσα άτομα 

ήταν παρόντα. 

Ο σκοπός της συζήτησης ήταν να ακουσθεί η γνώμη των προσφύγων, η εμπειρία τους 

και η διήγηση τους. Με αυτό το δεδομένο, έγινε προσπάθεια να γίνουν αντιληπτοί, μέσα από 

την διήγηση τους πρώτον, οι τρόποι με τους οποίους οι πρόσφυγες έδωσαν 'νόημα' στο χωρικό 

τους περιβάλλον και κατά δεύτερο λόγο ακολούθησε η ενασχόληση με την φύση και την 

εξήγηση αυτού του νοήματος. Δόθηκε δηλαδή η προσοχή στην κατανόηση των ιδιαίτερων 

τρόπων με τους οποίους η κάθε ξεχωριστή 'ιστορία' έδωσε σημασία στο χωρικό της 

περιβάλλον, όχι γιατί αυτοί οι τρόποι υπόκεινται σ' έναν γενικό κανόνα, αλλά γιατί η κάθε 

προσφυγική οικογένεια επέλεξε κάποιους δικούς της τρόπους για να αποδώσει το δικό της 

νόημα. 

Η μέθοδος που υιοθετήθηκε είναι σημαντική γιατί πρώτον, δόθηκε στους πρόσφυγες η 

ευκαιρία να ξαναδιηγηθούν την ιστορία τους, και τους βοήθησε να φέρουν στην μνήμη τους το 

παρελθόν τους. Όπως υποστηρίζει ο Eyles, "η πραγματικότητα ανακατασκευάζεται", (Eyles 

and Smith 1988:6) και εξακολουθεί να είναι πραγματικότητα, γιατί η μνήμη και οι αναμνήσεις 

είναι επίσης πραγματικότητα. 

Δεύτερον, βοήθησε τους πρόσφυγες να διηγηθούν την ιστορία τους όπως αυτοί την 

θυμούνταν, χωρίς να επηρεασθούν από ερωτήσεις που θα απαιτούσαν μία προκαθορισμένη 

απάντηση. 

Κατά την διάρκεια της συζητήσεων, αφετηρία στάθηκε το παρόν και δόθηκε η 

ευκαιρία στους πρόσφυγες, ώστε οι διηγήσεις τους να ελίσσονται μεταξύ παρόντος και 

παρελθόντος. Ο Thelen σημειώνει ότι, "αντί να ενδιαφερόμαστε για το τι συνέβη στο παρελθόν, 

θα έπρεπε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στις ανάγκες και στις διαδικασίες δια μέσου 

των οποίων θυμόμαστε και χρησιμοποιούμε το παρελθόν, (Thelen 1993:117). 
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Δεν διατηρήθηκε η σειρά των ερωτήσεων, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρόσφυγες να 

ακολουθούν την δική τους σειρά, 'πηδώντας' από το ένα θέμα στο άλλο, σύμφωνα με την δική 

τους επιλογή. Ο Zetter επισημαίνει ότι, "πρέπει να αφήνουμε τους πρόσφυγες να διηγηθούν 

την ιστορία τους με τον δικό τους τρόπο και με την δική τους σειρά και συνέχεια», (Zetter 1991 

: 6), ούτως ώστε να έχουν την αίσθηση της διήγησης των γεγονότων και εμπειριών και όχι την 

αίσθηση της συνέντευξης. Με αυτόν τον τρόπο, ευαισθητοποιήθηκε η μνήμη των προσφύγων 

ώστε να περιγράψουν πρώτον τα συναισθήματα τους και δεύτερον, γεγονότα που άκουσαν σαν 

παραμύθια από τους προγόνους τους. 

Επειδή η φυσική υπόσταση της μνήμης είναι μεν το παρελθόν, αλλά επηρεάζεται και 

εξαρτάται από τις σημερινές εμπειρίες των προσφύγων και την σημερινή κοινωνική, 

πολιτισμική και οικονομική τους κατάσταση, υπάρχουν διαφορετικέ€ απαντήσεις [μαρτυρίες], 

με μεγάλη απόκλιση πολλές φορές, με αφορμή την ίδια ερώτηση. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης, ότι πολλές φορές, διαΦορετικέ€ γενιές προσφύγων έχουν 

την ίδια μνήμη, η οποία προέρχεται είτε από την προσωπική εμπειρία, είτε από τις διηγήσεις 

των προγόνων τους. Το χαρακτηριστικό αυτό κρίθηκε πολύ σημαντικό για την έρευνα, γιατί 

είναι ενδεικτικό της ευαισθητοποίησης των προσφύγων σε σχέση με την καταγωγή τους, και 

αντανακλά την συλλογική μνήμη, όσον αφορά στους τρόπους ιδιοποίησης του χωρικού τους 

περιβάλλοντος τόσο στην Καππαδοκία, όσο και στην Ελλάδα. 

4.1.2. Τρόποι Επεξεργασίας των Συζητήσεων. 

Όσον αφορά στην επεξεργασία των συζητήσεων, οι ερωτήσεις διαμορφώθηκαν, όπου 

ήταν δυνατόν, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχουν κάποιες λέξεις 'κλειδιά', οι οποίες θα 

βοηθούσαν στην ταξινόμηση του υλικού και θα το προετοίμαζαν για την ανάλυση. Άλλωστε ο 

Burgess προτείνει ότι στην ποιοτική έρευνα, "η συγκέντρωση των δεδομένων και η ανάλυση 

είναι ταυτόχρονες και συνεχείς διαδικασίες... .Μερικές φορές, η αρχή της ανάλυσης και η 

έρευνα πεδίου φαίνεται να ταυτίζονται", (Bryman and Burgess 1994: 217-218) 

Διαμορφώθηκαν έξι παράμετροι, βάσει των οποίων έχει γίνει η κατανομή των 

αποτελεσμάτο>ν των συζητήσεων. Οι παράμετροι αυτοί είναι ουσιαστικά μία εκτεταμένη 

περιγραφή των σκοπών της έρευνας7 και περιγράφουν το υλικό που αναμενόταν να 

συγκεντρωθεί από τις συζητήσεις. Το κάθε θέμα προς συζήτηση αντιστοιχούσε σε μια ή 

περισσότερες παραμέτρους. 

Οι παράμετροι είναι οι εξής: 

1. Το παρελθόν των προσφύγων στην πατρίδα τους.8 

2. Προσαρμογή του παρελθόντος στο παρόν, όσον αφορά στον παράγοντα της κατοικίας. 

- Επιρροές της οικιστικής κουλτούρας των προσφύγων στο νέο δομημένο περιβάλλον.9 
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3. Προσαρμογή των προσφυγικών οικισμών στην χώρα υποδοχής, ως μια διαδικασία 

ταύτισης των προσφύγων με αυτούς και προσδιορισμού της ταυτότητας τους. -

Επαναδημιουργία της αίσθησης του 'ανήκειν', σαν ενσάρκωση στο δομημένο 

περιβάλλον.10 

4. Αντίληψη του'τόπου'.1 1 

5. Αντίληψη της αλλαγής του 'τόπου', της πατρίδας, του τρόπου ζωής και ευαισθητοποίηση 

των προσφύγων, όσον αφορά στην σημασία του 'ξεριζωμού'.12 

6. Αντίληψη της έννοιας του πρόσφυγα, βασισμένη στην δική τους εμπειρία.13 

Από τις σχέσεις αντιστοιχίας των θεμάτων προς συζήτηση με τις παραμέτρους, 

προκύπτει ότι οι παράμετροι που συγκεντρώνουν συγχρόνως πολλά κοινά θέματα προς 

συζήτηση και γι' αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντικές, είναι οι παράμετροι, 1, 3, 4 και 5. 

Η απομαγνητοφώνηση παρουσίασε ένα πλούσιο μεν, αλλά τεράστιο υλικό που 

παρουσίαζε οργανωτικές δυσκολίες, (Ιγγλέση 1990). Οι παράμετροι που είχαν τεθεί ως 

όργανο καθοδήγησης, κατ' αρχήν φάνηκαν μη ικανές για την συγκρότηση του υλικού. Οι 

διηγήσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν ακολουθούσαν μια ορισμένη χρονική και θεματική 

σειρά. Ιδιαίτερα, όπου στις διηγήσεις συμμετείχαν και άλλα πρόσωπα της οικογένειας, 

παρατηρούνταν ανακολουθίες, πράγμα που δυσχέραινε την 'ανάγνωση'. 

Μετά από επαναληπτικές ακροάσεις και αναγνώσεις των συζητήσεων και με γνώμονα 

την ανάλυση κάποιων βασικών παραμέτρων που είχαν τεθεί, οριοθετήθηκε ένα αρχικό σύστημα 

καθορισμού σχέσεων σε κάθε μια συζήτηση και μεταξύ αυτών. Όπως αναφέρει ο Burgess, "η 

διαδικασία έρευνας συμπεριλαμβάνει σταθερή ανάλυση, καθώς οι σημειώσεις της έρευνας 

πεδίου μελετώνται και ξαναμελετώνται για να ανακαλυφθούν προβλήματα σχετικά με την 

έρευνα. Υποθέσεις αναπτύσσονται σε σχέση με τα προβλήματα που τίθενται και οι ερευνητές 

ψάχνουν για ισχύουσες ενδείξεις των μεταβλητών που περιέχονται στις υποθέσεις", (Burgess 

1982 : 235). 

Ένα άλλο επίσης σημαντικό πρόβλημα που εμφανίσθηκε στην διαδικασία της 

ανάλυσης ήταν ότι ενώ, ήδη, είχαν κωδικοποιηθεί οι παράμετροι, συχνά υπήρχε η ανάγκη της 

εκ νέου ανάλυσης και επεξεργασίας αυτών, όταν νέα στοιχεία ανακαλύπτονταν κατά την 

διάρκεια της επεξεργασίας ενός διαφορετικού θέματος. Επίσης, ενώ φαινόταν ότι είχε 

ολοκληρωθεί η ανάλυση ενός θέματος, χρειαζόταν συχνά η εκ νέου ανάγνωση των διηγήσεων, 

όταν αποκαλύπτονταν, κατά την επεξεργασία άλλων θεμάτων, ότι η ανάλυση που θεωρείτο 

ολοκληρωμένη, αποδεικνυόταν ελλιπής. Ο Burgess επισημαίνοντας αυτού του είδους την 

δυσκολία στην ανάλυση αναφέρει: "Πολυάριθμοι ερευνητές έχουν τονίσει ότι το υλικό της 

έρευνας δεν μιλά για τον εαυτό του. Πράγματι, ένα θέμα μπορεί να προμηθεύει υλικό με βάση 

το οποίο κτίζουμε την ανάλυση, αλλά δεν υπαγορεύει την ανάλυση", (Burgess 1982: 236). 
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Επίσης, υπαρκτός ήταν ο κίνδυνος του υποκειμενισμού στην ανάλυση. Προς τούτο, 

δεν αποκλείσθηκαν τρόποι προσέγγισης των θεμάτων κατά την κρίση των προσφύγων, που δεν 

ήταν σύμφωνες με τις πεποιθήσεις του ερευνητή. Πρώτον, κατεγράφη όλο το υλικό χωρίς να 

αφαιρεθούν ή να προστεθούν δεδομένα. Ο Willis και ο Tipple αναφέρουν ότι, "μια έρευνα 

είναι αντικειμενική, όταν τα αποτελέσματα δεν βασίζονται σε προσωπικές κρίσεις Όταν ο 

ερευνητής δεν είναι προκατειλημμένος Όταν δεν επηρεάζει τα δεδομένα Όταν δεν 

αποκλείσει μέρος των δεδομένων επειδή δεν προσαρμόζονται στις πεποιθήσεις του", (Willis 

and Tipple 1991: 3). 

Σ' ένα δεύτερο στάδιο, έγινε προσπάθεια να αναγνωρισθούν τα κοινά θέματα στις 

διηγήσεις και να ανακαλυφθούν ενδείξεις για κοινές αντιμετωπίσεις στα θέματα αυτά, ούτως 

ώστε να προσδιορισθούν οι κατευθυντήριες αρχές πάνω στις οποίες βασίσθηκαν οι πρόσφυγες. 

Κατόπιν, άρχισε η ταξινόμηση των θεμάτων των συζητήσεων σύμφωνα με τις παραμέτρους 

που είχαν τεθεί, ούτως ώστε να προετοιμασθούν τα δεδομένα για την ανάλυση. Σ' αυτήν την 

φάση, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποκωδικοποίηση λανθανόντων στοιχείων των 

συζητήσεων που ήταν σχετικά με την έρευνα. 

Οι κοινές συμπεριφορές, πράξεις και επεμβάσεις που παρατηρήθηκαν στους πρόσφυγες 

"έδωσαν την δυνατότητα γενικεύσεων που δεν βασίζονται βέβαια στην στατιστική 

αντιπροσωπευτικότητα, αλλά αντλούν την εγκυρότητα τους από την εις βάθος ανάλυση της 

συσσωρευμένης εμπειρίας", (Ιγγλέση 1990: 80) των προσφύγων. Η εμπειρία αυτή βασιζόταν 

στην ιστορία τους, στην παράδοση τους, στην κουλτούρα τους, στα σύμβολα και στο παρελθόν 

τους, στοιχεία τα οποία μεταφέρθηκαν από τις χαμένες πατρίδες και εγγράφηκαν στις νέες, 

αποδίδοντας ταυτότητα στο νέο περιβάλλον.14 
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4. 2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. 

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η συμβολική και φυσική σημασία που απέδωσαν οι 

πρόσφυγες στους οικισμούς τους. 

Ιδιαίτερα εξετάζονται τα εξής: 

• Η τυπολογική εξέλιξη των προσφυγικών κατοικιών.15 

• Η οργάνωση και δομή του οικισμού.1617 

• Η πολιτισμική εικόνα του οικισμού.18 

Οι Caniggia και Maffei τονίζουν ότι, 'ανάγνωση' της δομής του οικισμού "σημαίνει 

την κατανόηση των δομών του χώρου των ανθρώπων, οι οποίες χαρακτηρίζουν ένα χωρικό 

περίβολο: με άλλα λόγια, χρειάζεται να καταλάβουμε τις συνιστώσες ενός συνόλου 

κατασκευασμένου από τον άνθρωπο", (Caniggia e Maffei 1979: 60) το οποίο δυναμικά 

μετασχηματίζεται και εξελίσσεται. Οι κανόνες που διέπουν την μεταμόρφωση του οικισμού 

αφορούν τόσο στην μικροκλίμακα του οικισμού, [κατοικία], όσο και στην μακροκλίμακα, 

[οικιστικό σύνολο]. 

Όσον αφορά στην τυπολογία της κατοικίας, οι Caniggia και Maffei ορίζουν ως 'βασικό 

τύπο' κατοικίας, "εκείνον που υποδεικνύει έναν τύπο κτιρίου, ο οποίος για να προορίζεται για 

την κατοικία της πλειοψηφίας των οικογενειών ενός οικισμού, είναι ο τύπος ο οποίος 

αντανακλά, σε έναν ορισμένο χρόνο και τόπο, την πλειοψηφία των κτιρίων ενός οικιστικού 

συνόλου", (Caniggia e Maffei 1979: 109). Αυτό δεν σημαίνει απλά μία ταξινόμηση ενός 

συνόλου κατοικιών που έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως, διάταξη κύριων χώρων ή 

εξωτερικών χαρακτηριστικών, (Chiappi e Villa: 1979), αλλά σημαίνει την αντανάκλαση της 

πολιτισμικής κληρονομιάς στα χαρακτηριστικά της κατοικίας. Ο Muratori θεωρεί ότι η έννοια 

του 'τύπου' δημιουργήθηκε 'a posteriori' ως κωδικοποιημένη έκφραση από τους μελετητές 

αλλά, υπάρχει 'a priori' ως έννοια ενεργός στο μυαλό του ατόμου που κατασκευάζει την 

κατοικία του, (Muratori: 1966). Ο Rossi επίσης, αναφέρει ότι, "θα όριζα την έννοια του τύπου 

σαν κάτι που είναι σταθερό και σύνθετο, μια λογική αρχή που υπάρχει πριν από την φόρμα, και 

η οποία αποτελεί την φόρμα, ( Rossi 1982: 40). 

Οι άνθρωποι άρχισαν να κατασκευάζουν τα σπίτια τους από μόνοι τους, σύμφωνα με 

τους όρους που έθετε η κουλτούρα τους, η παράδοση τους, οι οικονομικές συνθήκες και το 

φυσικό περιβάλλον. Έτσι, δημιούργησαν την 'οικιστική' κουλτούρα την οποίαν ανέπτυξαν 

και κληροδότησαν στις επόμενες γενιές. 

Ο 'βασικός τύπος' μεταβάλλεται σύμφωνα με τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. 

Έτσι, σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης οι κατοικίες γίνονται περισσότερο σύνθετες. 
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Προστίθενται περισσότερα δωμάτια και οι χώροι της κατοικίας αποκτούν πιο εξειδικευμένο 

χαρακτήρα, (Caniggia e Maffei: 1979; Samuels: 1983). 

Συμπερασματικά, ο όρος τυπολογική εξέλιξη της κατοικίας είναι η προοδευτική 

διαφοροποίηση των 'τύπων' της κατοικίας ενός συγκεκριμένου χώρου, μέσα στον χρόνο. 

Ο βασικός τύπος κατοικίας, στους προσφυγικούς οικισμούς που εξετάζονται στην 

έρευνα, είναι ο τύπος που 'επέβαλαν' οι φορείς αποκατάστασης προσφύγων, ο οποίος κάλυπτε 

την πρωτόγονη ανάγκη για στέγη, εκείνη δηλαδή του καταφυγίου. Η οικιστική πολιτική που 

εφαρμόσθηκε αποτελούσε ένα μέρος της γενικής βοήθειας προς τους πρόσφυγες, ( Zetter: 

1994), χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν οι ιδιαιτερότητες αυτού του πληθυσμού σε σχέση με την 

κουλτούρα, οικογενειακά πρότυπα και παρελθόν στην πατρίδα τους.19 Ο Rossi τονίζει ότι, "ο 

κάθε ιδιαίτερος τύπος είναι συνδεδεμένος με μία φόρμα κι έναν τρόπο ζωής, αν και το αδικό 

του σχήμα διαφέρει πολύ από κοινωνία σε κοινωνία", (Rossi 1982: 40). 

Η τυπολογία των προσφυγικών σπιτιών στους διάφορους προσφυγικούς οικισμούς ήταν 

διαφορετική, αλλά η διαφοροποίηση αυτή δεν οφείλονταν στην ιδιαιτερότητα του προσφυγικού 

πληθυσμού που θα κατοικούσε σε αυτά, αλλά σε γεγονότα που είχαν σχέση με την διευκόλυνση 

ενεργειών και γενικά, με τις ανάγκες των φορέων αποκατάστασης των προσφύγων. 

Επακόλουθο αυτού, ήταν η τυχαιότητα της τυπολογίας που χαρακτήριζε τον εκάστοτε 

προσφυγικό οικισμό20 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί εδώ, ότι στην Ελλάδα πριν από την προσφυγιά δεν είχε 

υπάρξει η εμπειρία μιας μαζικής κρατικής πρόβλεψης για την κατοικία, πράγμα το οποίο θα 

μπορούσε να διευκολύνει τους τρόπους παρέμβασης. Όπως η επιλογή του χώρου 

εγκατάστασης των προσφύγων προσδιορίσθηκε από τυχαίους παράγοντες, το ίδιο συνέβη και 

με την επιλογή της τυπολογίας των κατοικιών. Αν ληφθεί δε υπ' όψιν, και ο ιδιαίτερος χώρος 

της Καππαδοκίας από άποψη τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και της στενής σχέσης 

μεταξύ φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, οι πρόσφυγες στην Ελλάδα υπέστησαν φυσικό 

και πολιτισμικό κλονισμό, ο οποίος επιβαρύνθηκε και από τις ιδιαίτερες αντιξοότητες που 

συνεπάγεται η προσφυγιά. ι 

Παρ' όλα αυτά, συχνές είναι οι αναφορές στους τρόπους οικειοποίησης και 

προσαρμογής του νέου δομημένου περιβάλλοντος από τους πρόσφυγες. Οι τρόποι αυτοί 

έπαιρναν συχνά τον χαρακτήρα της προσομοίωσης με το περιβάλλον που είχαν δημιουργήσει οι 

πρόσφυγες στην πατρίδα τους, (Hirschon: 1989, Rapoport: 1969, 1977, Zetter: 1994). 

Πράγματι, στην πορεία της κοινωνικής προσαρμογής των προσφύγων, επήλθε και 

οικιστική προσαρμογή δια μέσου των προσθηκών που κατασκεύασαν οι πρόσφυγες για να 

καλύψουν τις καθημερινές, πολιτισμικές και αισθητικές τους ανάγκες.22 

Όσον αφορά δε, στην δομή και οργάνωση των υπό μελέτη οικισμών, το δομημένο 

περιβάλλον της Καππαδοκίας -αποτέλεσμα επέμβασης ολόκληρων γενιών και συλλογικής 

εργασίας της κοινότητας- αποτελούσε πολιτισμική κληρονομιά για τους πρόσφυγες, και 
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λειτούργησε ως οδηγός για την λειτουργία και την επέκταση των οικισμών. 

Δεδομένου επίσης, ότι ένας οικισμός δηλώνει από την φύση του μια διαδικασία 

μετασχηματισμού, (Eisenman: 1982) η περιβαλλοντική προσαρμογή των προσφύγων στον 

χώρο υποδοχής έγινε δια μέσου της αλλαγής χρήσης κτιρίων, δημιουργίας νέων, 

χρησιμοποίησης του δημόσιου χώρου σύμφωνα με τις επιταγές της κουλτούρας τους, και των 

καθημερινών αναγκών τους. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελούν τα μνημεία - ενθύμια του 

παρελθόντος, καθώς και οι εκκλησίες τους, οι οποίες συχνά επηρέασαν και καθόρισαν την 

ανάπτυξη του αστικού δικτύου.24 

Οι μετατροπές και οι προσθήκες που κατασκευάσθηκαν από τους πρόσφυγες, από το 

1924 έως σήμερα, αντανακλούν την οικιστική κουλτούρα των Καππαδοκών, τις ανάγκες τους, 

η τις σύγχρονες οικιστικές επιταγές25 

Εδώ έγκειται, εν μέρει, και ο συμβολικός χαρακτήρας που αποδίδεται στην κατοικία. 

Οι κατοικίες είναι ουσιαστικά τμήματα της μορφολογίας κάθε οικισμού και γι' αυτό 

αντανακλούν την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική εικόνα αυτού. Ο Rossi επισημαίνει 

ότι, "οι αλλαγές τόσο στην κατοικία, όσο και στην γη, όπου είναι κτισμένες αυτές οι κατοικίες, 

αφήνουν την σφραγίδα τους, γίνονται σύμβολα της καθημερινότητας", (Rossi 1982: 22). 

Επιπρόσθετα, οι χάρτες που έχουν συνταχθεί αντανακλούν την κοινωνική και 

οικονομική εικόνα του οικισμού, γιατί αποτελούν ένδειξη της φυσιογνωμίας του οικιστικού 

'οργανισμού'. Αποδεικνύουν ιδιότητες του οικισμού που τον χαρακτηρίζουν ως 

εγκαταλελειμμένο, σε εξέλιξη ή σε αλλαγή. Όπως ο Eisenman τονίζει, ο οικισμός θεωρείται ως 

«σύμβολο μιας διαδικασίας μετασχηματισμού Είναι ένας τόπος μεταμόρφωσης», 

(Eisenman 1982: 3). 

Επίσης, οι χάρτες αποτελούν και σύμβολα πολιτικής κρατικών παρεμβάσεων, οι οποίες 

μεταλλάσσουν τον οικισμό. Ο Rossi χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι "η καταστροφή και η 

κατεδάφιση, η απαλλοτρίωση και οι αιφνίδιες αλλαγές στην χρήση, τα αποτελέσματα της 

κερδοσκοπίας και της αχρηστίας είναι τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα των πολεοδομικών 

δυναμικών, (urban dynamics)", (Rossi 1982:22). 

Οι χάρτες που συντάχθηκαν για να ερευνηθούν τα ανωτέρω στοιχεία του οικισμού 

συμπεριλαμβάνουν: 

• Την σχέση του οικισμού με αστικά κέντρα, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι κοινωνικές και 

οικονομικές επιρροές μεταξύ αυτών.26 

• Ενδείξεις οδικών δικτύων 2η 
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• Ενδείξεις τοποθεσίας των προσφυγικών γειτονιών, (όπου ο οικισμός δεν αποτελείται μόνο 

από προσφυγικές κατοικίες), σε σχέση με το κέντρο του οικισμού και τα διοικητικά 

κέντρα αυτού. 

• Χρήσεις γης.29 

• Ενδείξεις των στοιχείων της εικόνας του οικισμού, όπως ο Lynch, (1960) έχει κατατάξει 

αυτά30, για να προσδιορισθεί η συνολική εικόνα του οικισμού και η συγκέντρωση των 

αστικών δραστηριοτήτων.31 

• Ένδειξη της κοινωνικής και οικονομικής εικόνας του οικισμού σε σχέση με την φυσική 

κατάσταση των προσφυγικών κατοικιών. Προς τούτο, έγινε διαχωρισμός αυτών σε: 

1. Κατοικίες κατοικούμενες από πρόσφυγες. 

2. Κατοικίες μη κατοικούμενες, εξαιτίας της κακής φυσικής κατάστασης. 

3. Κατοικίες σε καλή φυσική κατάσταση, μη κατοικούμενες λόγω μετανάστευσης, η 

αστυφιλίας. 

4. Κατοικίες κατοικούμενες από μη πρόσφυγες32. 

4.2.1. Απεικόνιση των Κατοικιών 

• Σχεδίαση σε κλίμακα 1:100 κατόψεων και όψεων των προσφυγικών κατοικιών, στις οποίες 

διαμένουν μερικοί απο τους προσφυγές που πήραν μέρος στην έρευνα. 

• Χρονολογική σχεδίαση των προσθηκών,35 ούτως ώστε: 

α) να αναγνωρισθούν στοιχεία της οικιστικής κουλτούρας των προσφύγων που έχουν σχέση με 

το δομημένο περιβάλλον της Καππαδοκίας,36 και 

β) να προσδιορισθεί ο συμβολισμός των δωματίων37, δια μέσου της χρήσης, και την αλλαγής 

της χρήσης αυτών. 

Οι ανωτέρω ενότητες αποτελούν τον βασικό κορμό της έρευνας, γιατί σε αυτές 

αναπτύσσονται οι μέθοδοι της έρευνας καθώς επίσης, και οι τεχνικές βάσει των οποίων 

εκπονήθηκε η έρευνα πεδίου. 

Επιπλέον, στις ενότητες αυτές επιδεικνύεται η συμπληρωματική σχέση μεταξύ θεωρίας 

και πράξης καθώς επίσης, και η διαλεκτική σχέση μεταξύ αυτών. 

Τέλος, προσφέρουν τα στοιχεία εκείνα, επάνω στα οποία βασίσθηκε η ανάλυση, και 

υποδεικνύουν τα εργαλεία τα οποία βοήθησαν στην εφαρμογή των σκοπών της έρευνας. 
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4.3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ. 

4. 3.1. Επιλογή των υπό μελέτη Οικισμών 

Επελέγησαν δύο Καππαδοκικοί προσφυγικοί οικισμοί: Η Νέα Καρβάλη στην Βόρεια 

Ελλάδα, στην Μακεδονία, και το Νέο Προκόπι στην Κεντρική Ελλάδα, στην Εύβοια.38 39 

Οι λόγοι για την επιλογή αυτών των οικισμών είναι: Πρώτον, γιατί οι 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η κρατική παρέμβαση ήταν διαφορετικές μεταξύ Βόρειας 

και Κεντρικής Ελλάδας. Η Βόρεια Ελλάδα χαρακτηριζόταν από την μετανάστευση, κύρια στην 

πρώην Δυτική Γερμανία, ενώ η Κεντρική Ελλάδα χαρακτηριζόταν από την εσωτερική 

μετανάστευση, κύρια στην Αθήνα και στον Πειραιά. 

Δεύτερον, γιατί στην Βόρεια Ελλάδα, [ήδη από το 1922], ο αριθμός των προσφύγων 

ήταν μεγαλύτερος απ' ότι στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Έτσι, στην Βόρεια Ελλάδα 

υπήρχε ήδη η εμπειρία της υποδοχής των προσφύγων από την Μ. Ασία το 1922, πράγμα το 

οποίο διευκόλυνε την πολιτική και την πρακτική υποδοχής των νέων προσφύγων.40 

Τρίτον, γιατί και οι δύο οικισμοί φέρουν το ίδιο όνομα που είχαν και στην Καππαδοκία 

με προστιθέμενο τον όρο 'Νέο', πριν από το όνομα τους. Αυτό αποτελεί μία ένδειξη της 

προσδοκίας των προσφύγων για την συνέχεια του παρελθόντος τους και αποτελεί ένα πρώτο 

στοιχείο της ιδιοποίησης του άγνωστου περιβάλλοντος από τους πρόσφυγες.41 

Τέταρτον, γιατί και οι δύο οικισμοί έχουν αναπτύξει θρησκευτικό τουρισμό, εξαιτίας 

της θεωρούμενης 'θαυματουργής δύναμης' των σκηνωμάτων του Αγίου Γρηγορίου, στην Ν. 

Καρβάλη, και του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στο Ν. Προκόπι, τα οποία οι πρόσφυγες 

μετέφεραν από την Καππαδοκία, όταν ήρθαν στην Ελλάδα το 1924, (Ευπραξιάδης:1974, 

έρευνα πεδίου: 1996, 1997). Τα σκηνώματα των αγίων αποτελούν αφ' ενός, σύμβολο της 

χαμένης πατρίδας και αφ' ετέρου, πολιτισμικό στοιχείο το οποίο μεταφέρθηκε από την 

Καππαδοκία και εμφυτεύτηκε στην Ελλάδα.42 

4.3. 2. Η Καρβάλη Καππαδοκίας.43 4 4 4 5 

Η Καρβάλη η αλλιώς Γκέλβερι,46 (Gelveri) βρίσκεται στην κεντρική Καππαδοκία, 

προς ανατολάς του Ικονίου και προς δυσμάς της Καισαρείας. Είναι κτισμένη στους πρόποδες 

του όρους Οξέος Φρουρίου, επάνω σε ένα βραχώδες υψίπεδο αποτελούμενο από τα βραχώδη 

υψώματα τριών φαραγγιών.47 

Έως και τον Γ' αιώνα μ. Χ., στην περιοχή, που αργότερα κτίσθηκε ο οικισμός, υπήρχαν 

επάνω από 100 λαξευτά παρεκκλήσια, κελιά μοναχών και ασκητών και τρώγλες.48 Στις αρχές 
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του ΙΖ' αιώνα, στην περιοχή κατοικούσαν αρχικά λίγοι εναπομείναντες ασκητές, στους 

οποίους ήρθαν αργότερα να προστεθούν και χριστιανοί από τις γύρω περιοχές, οι οποίοι 

κατέφυγαν εδώ για να αποφύγουν τον βίαιο εξισλαμισμό. 

Κατά την επίσημη απογραφή πριν από την ανταλλαγή, ο πληθυσμός της Καρβάλης 

ανερχόταν σε 4.500 Έλληνες και 400 Τούρκους. 

Την σημαντική θέση που κατείχε ο οικισμός στην περιοχή κατά τους αρχαίους και 

βυζαντινούς χρόνους την υποδηλώνουν τα ερείπια δύο αξιόλογων μνημείων: Του Οξέος 

Φρουρίου και του Βράχου- Σκοπιάς. 

Το Οξύ Φρούριο βρίσκεται προς ανατολάς της Καρβάλης, σε μισή ώρα απόσταση από 

τον οικισμό, στο υψίπεδο της κορυφής ενός εκ των προβολών τους όρους Ναζιανζού. Ήταν 

βυζαντινό φρούριο κτισμένο από ογκώδεις πέτρες συναρμολογημένες με ένα είδος 

αμμοκονιάματος που παράγεται από θρύμματα κεράμου και φυσικού γύψου, προϊόν που 

αφθονεί στην περιοχή. 

Ο Βράχος Σκοπιάς βρίσκεται προς δυσμάς της Καρβάλης, επάνω σε ένα βραχώδες 

υψίπεδο, όπου διακρίνονται τα ερείπια μιας λαξευτής σκοπιάς. Σε μία κοντινή κοιλάδα 

υπάρχουν τα ερείπια ενός αρχαίου ναού, ο οποίος ανάγεται στην αρχαία Πελασγική περίοδο. 

Στην Καρβάλη υπήρχαν επάνω από 300 λαξευτές εκκλησίες, μονές, τρώγλες και κατακόμβες, 

μερικών εκ των οποίων τα ερείπια σώζονται μέχρι σήμερα. Η περιοχή είναι διάσπαρτη από 

βράχους που το ύψος τους κυμαίνεται από 10-70 μέτρα. Στις πλευρές και στους πρόποδες 

αυτών σώζονται τα ερείπια πολλών εκκλησιών διακοσμημένων με βυζαντινές τοιχογραφίες 

αναγόμενες στον Γ'και Δ' αιώνα μ. Χ. Διακρίνονταν η Μονή των Κελλιβάρων όπου διέμεναν 

ασκητές και μοναχοί, και η οποία δημιουργήθηκε από αναχωρητές και ασκητές τον Γ'αιώνα 

μ.Χ. 

Στην έξοδο του οικισμού βρισκόταν η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, η 

μετονομασθείσα εκκλησία του Γρηγορίου του θεολόγου.49 η οποία κτίσθηκε επί αυτοκράτορος 

του Βυζαντίου, Θεοδοσίου του Μεγάλου. Ο ναός αυτός αποτελούσε τον καθεδρικό ναό για 

όλες τις μονές που υπήρχαν στην περιοχή της Καρβάλης, και συνδέθηκε με την ζωή των 

Καρβαλιωτών ακόμη και όταν αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα ως πρόσφυγες. 

Άλλες σημαντικές εκκλησίες της Καρβάλης ήταν της Υπεραγίας Θεοτόκου και των 

Αγίων Αναργύρων, η οποία από μικρό παρεκκλήσι επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε μονή. Η 

φήμη των θαυματουργών Αγίων Αναργύρων προσέλκυε πολλούς προσκυνητές από τις γύρω 

περιοχές, οι οποίοι εύρισκαν κατάλυμα στην μονή. 

Η περιοχή που είναι κτισμένη η Καρβάλη είναι πετρώδης και άγονη. Μόνον προς νότο 

ευδοκιμούν αμπέλια. Τα προϊόντα τους οι κάτοικοι τα προμηθεύονταν από τα γύρω τούρκικα 

χωριά. 
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Το έδαφος αποτελείται από 4 στρώματα γης: το πρώτο είναι από γρανίτη, το δεύτερο 

από λευκή πέτρα όχι πολύ σκληρή, η οποία χρησιμοποιείτο ως οικοδομικό υλικό. Το τρίτο 

στρώμα είναι λευκή άργιλος την οποία οι κάτοικοι χρησιμοποιούσαν στο πλύσιμο αντί για 

σαπούνι. Το τέταρτο στρώμα αποτελείται από ερυθρά άργιλο. Στην περιοχή λειτουργούσε 

λατομείο μίας πέτρας που ήταν παρεμφερής με την κίσσηρη, από την οποίαν κατασκεύαζαν τα 

εσωτερικά τοιχώματα και τις πλάκες των φούρνων, γιατί ήταν υλικό που άντεχε σε μεγάλες 

θερμοκρασίες. Στα περίχωρα της Καρβάλης υπήρχαν επίσης, θειούχες πηγές. 

Η Καρβάλη παρήγαγε λίγα προϊόντα, μόνο για τοπική κατανάλωση: δημητριακά, 

σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι, φακή, φρούτα, δασικό δάκρυ, (κόλλα Τραγακάνθης) και άσπρο και 

μαύρο μαλλί. Μεγάλη ανάπτυξη όμως παρουσίαζαν η βουτυροκομία και η αμπελουργία, και οι 

κάτοικοι, πριν από την Ανταλλαγή, είχαν αρχίσει να εξάγουν βούτυρα, σταφύλια, οινόπνευμα 

και κρασιά. 

Οι κάτοικοι ήταν σιδηρουργοί, υποδηματοποιοί, ξυλουργοί, κτίστες και 

αγγειοπλάστες,51 οι οποίοι κατασκεύαζαν στα εργαστήρια τους πήλινα αγγεία, στάμνες, πιθάρια 

και τα φημισμένα ταντούρια.52 Στην Καρβάλη υπήρχαν 5 λινοσποροτριβεία, όπου με 

πρωτόγονα μηχανήματα επεξεργάζονταν τον λιναρόσπορο για την εξαγωγή καθαρού λινελαίου, 

το οποίο χρησιμοποιείτο στη μαγειρική αλλά και για φωτισμό. 

Οι γυναίκες ασχολούνταν με την υφαντική. Κατασκεύαζαν διάφορα οικιακά 

βαμβακερά υφάσματα, και ιδιαίτερα αρίστης ποιότητας χαλιά και μάλλινα υφάσματα, που 

χρησιμοποιούνταν σε όλη την περιφέρεια για σαρβάρια. 

Πολλοί Καρβαλιώτες επίσης, είχαν μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

απασχολούνταν με το εμπόριο, και στην Μερσίνα, όπου ήταν παντοπώλες και παραγωγοί 

ταχινιού και σισαμέλαιου. Λίγοι είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, στην Ρωσία , Αμερική 

και Γαλλία. 

Στην Καρβάλη ομιλείτο η Τουρκική. Μόνον στο τέλος του 19ου αιώνα η νεολαία άρχισε 

να μιλά Ελληνικά. Από το 1800-1855 λειτουργούσε στην Καρβάλη δημοτικό σχολείο.53 Το 

σχολείο αυτό βρισκόταν μέσα σε έναν βράχο κοντά στην εκκλησία του Γρηγορίου του 

Θεολόγου. Οι κάτοικοι επωφελούμενοι από το μεταρρυθμιστικό διάγγελμα του 1856, κατά το 

οποίο αναγνωρίζονταν επίσημα η αυτοδιοίκηση των Ελληνορθόδοξων Σχολείων, έκτισαν το 

1860 στο βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού καινούργιο σχολείο, στο οποίο προσαρτήθηκε 

το 1891 και Παρθεναγωγείο. Από το 1892 τα Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Καρβάλης άρχισαν να 

δέχονται και μαθητές από τις γειτονικές Ελληνικές κοινότητες.54 

Στην οικοδόμηση των εκπαιδευτηρίων αυτών, τα οποία βοήθησαν στην άνθηση των 

γραμμάτων και κατέστησαν την Καρβάλη κέντρο εκπαίδευσης και για τις γειτονικές 

κοινότητες, βοήθησε ηθικά και υλικά η Αδελφότης Καρβαλιωτών 'Ναζιανζός', η οποία 

δημιουργήθηκε το 1884 με την πρωτοβουλία των Καρβαλιωτών λαδέμπορων που ήταν 

εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη. Το σωματείο αυτό κατάφερε με μεγάλους κόπους 
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και ερχόμενο πολλές φορές αντιμέτωπο με τις τουρκικές αρχές να συντηρήσει τα 

Εκπαιδευτήρια Καρβάλης για μισό περίπου αιώνα.55 

Άλλα σωματεία που είχαν ιδρυθεί στην Καρβάλη ήταν: Η 'Δήμητρα', που ιδρύθηκε το 

1887 και αντιπροσώπευε τον σύνδεσμο των γεωργών,56 ο 'Κέραμος', που ήταν ο Σύνδεσμος 

της συντεχνίας των αγγειοπλαστών,57 η 'Ομόνοια', που ήταν ο Σύλλογος των λαδάδων,58 ο 

'Ήφαιστος', που αντιπροσώπευε την συντεχνία των σιδηρουργών59 και ο Φιλανθρωπικός 

Σύνδεσμος της Καρβάλης ο 'Άγιος Παντελεήμων'.60 

Οι δραστηριότητες αυτών των συλλόγων, καθώς και η επιτυχής ενασχόληση των 

κατοίκων με το εμπόριο και την βιομηχανία συνετέλεσαν στην βελτίωση των συνθηκών ζωής 

στον οικισμό, οπότε και άρχισε η επέκταση αυτού προς ανατολάς και προς βορά, με την 

ανέγερση μεγαλύτερων και υγιεινότερων κατοικιών, (Ακακιάδης:1928).61 Οι κατοικίες αυτές 

αποτελούσαν δείγματα αρχιτεκτονικής και αντανακλούσαν τον πλούτο και την παιδεία των 

κατοίκων. Ήταν κτισμένες από πέτρα και διακοσμημένες εξωτερικά με μαλακές σκαλιστές 

πέτρες, με κίονες και κλειστούς πέτρινους εξώστες. Χαρακτηριστικές ήταν οι αυλόπορτες, οι 

οποίες οδηγούσαν σε κλειστές ευρύχωρες αυλές.62 Τα αρχοντικά αυτά φέρουν στοιχεία 

βυζαντινού ρυθμού παρουσιάζοντας κάποιες ομοιότητες με ερείπια του Μιστρά, με μερικά 

Φαναριώτικα σπίτια, με κτίρια εποχής των Σελτζούκων Τούρκων, αλλά έχοντας και αρκετές 

επιρροές από την γειτονική Αρμενία, (Ροίδης 1985: 119-120). 

4 . 3 . 3 . Η Νέα Καρβάλη. 

Η κοινότητα της Νέας Καρβάλης βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα (Ανατολική 

Μακεδονία). Ανήκει στον νομό Καβάλας και στον δήμο Καβάλας.63 

Ο πληθυσμός της Νέας Καρβάλης ανέρχεται σε 2.100 κατοίκους και το σύνολο των 

οικογενειών είναι 600, (Ε.Σ.Υ.Ε, απογραφή: 1991). Η σύνθεση του πληθυσμού έχει ως εξής: 

1.904 πρόσφυγες από την Καρβάλη Καππαδοκίας, 46 κάτοικοι της κοινότητας Λεύκης και 200 

Ρωσοπόντιοι, (στατιστικά στοιχεία Κοινότητας Νέας Καρβάλης: 1996).64 Η έκταση της 

κοινότητας της Νέας Καρβάλης ανέρχεται σε 46.297 στρ.65 

Η Καβάλα, η οποία είναι πρωτεύουσα του νομού, είναι η πλησιέστερη μεγάλη πόλη με 

πληθυσμό 80.000 κατοίκους και απέχει από την Νέα Καρβάλη 10 χλμ., με την οποία έχει 

πυκνή συγκοινωνιακή σύνδεση. Η Νέα Καρβάλη βρίσκεται επάνω στην κεντρική αρτηρία που 

συνδέει την Ελλάδα με την Τουρκία66 

Οι κάτοικοι ασχολούνται με την βιοτεχνία, το εμπόριο, είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί 

υπάλληλοι. Πολλοί δε, έχουν καταστήματα πώλησης παραδοσιακών Καρβαλιώτικων γλυκών.67 

Οι πρόσφυγες αναφέρουν ότι παλιά ο οικισμός ήταν παραθεριστικό κέντρο. Μερικοί 

μάλιστα είχαν διαμορφώσει τα σπίτια τους με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να τα 
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νοικιάζουν το καλοκαίρι σε παραθεριστές, (έρευνα πεδίου: 1996). Σήμερα στην Νέα Καρβάλη 

λειτουργεί ένα εργοστάσιο λιπασμάτων στην τοποθεσία Βάλτα και οι αποθήκες πετρελαίου 

του Πρίνου Θάσου στην τοποθεσία Πρικονέρ, τα οποία, προκαλώντας έντονη ρύπανση, έχουν 

αλλοιώσει την φυσιογνωμία του οικισμού.68 

Η Νέα Καρβάλη έχει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, γραφείο Κοινότητας, 

Αγροτικό Ιατρείο, Αστυνομία, Ταχυδρομείο και Ο.Τ.Ε. Οι υπόλοιπες ανάγκες του οικισμού 

εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες που βρίσκονται στην Καβάλα, (έρευνα πεδίου: 1996).69 

Το 1981 ιδρύθηκε η Στέγη Πολιτισμού Νέας Καρβάλης,70 η οποία αποτελεί συνέχεια 

του 'Φιλεκπαιδευτικού Συνδέσμου Ναζιανζός.71 Με έξοδα της Στέγης κτίσθηκε και 

λειτουργεί υπαίθριο θέατρο στην Νέα Καρβάλη, καθώς και ο ναός της Αναλήψεως, σε 

ανάμνηση του ομώνυμου ναού που υπήρχε και στην Καρβάλη της Καππαδοκίας.72 Η Στέγη 

διατηρεί παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα με 170 χορευτές. Ίδρυσε το Διεθνές Λαογραφικό 

Φεστιβάλ, 'Ήλιος και Πέτρα'.73 Στην Στέγη λειτουργεί επίσης βιβλιοθήκη, τμήμα 

επιμόρφωσης σε θέματα παραδοσιακών τεχνών και ιστορικό και λαογραφικό μουσείο, όπου 

εκτίθενται αντικείμενα, φορεσιές θρησκευτικά σκεύη, έγγραφα, κώδικες και φωτογραφίες από 

την Καππαδοκία,74 (Ιωσηφίδης Καπλάνης και Τσιρικτσίδου Σοφία 1996: 2). Ο κ. Καπλάνης 

Ιωσηφίδης, πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού τονίζει: 'Όποτε βρίσκουμε στοιχεία που έχουν 

σχέση με την Καρβάλη τα αξιοποιούμε και τα ταξινομούμε. Π.χ. Αναπαλαιώθηκε η εκκλησία. 

Τα σχέδια τα κρατάμε στο ιστορικό αρχείο. Διαθέτουμε πλήθος φωτογραφιών παλιών και 

καινούργιων",75 (Καπλάνης Ιωσηφίδης, πιλοτική έρευνα πεδίου: 1995). 

Η Στέγη εκδίδει το περιοδικό, 'Κώδιξ' και εξέδωσε το βιβλίο: Ή Καρβάλη 

Καππαδοκίας- Η φορεσιά'. Το 1995 εγκαινιάσθηκε το'Κέντρο Καππαδοκικών Μελετών', το 

οποίο προβάλλει διεθνώς την Ελληνική Καππαδοκική παράδοση και ιστορία, (Ιωσηφίδης 

Καπλάνης και Τσιρικτσίδου Σοφία 1996: 2) 

Στην Νέα Καρβάλη λειτουργούν δυο σύλλογοι: Η Στέγη Νέας Καρβάλης και ο 

φυσιολατρικός όμιλος, 'Άγιος Γρηγόριος', (έρευνα πεδίου: 1996). 

Μεγάλο πολιτισμικό γεγονός αποτελεί η επέτειος του Γρηγορίου του Θεολόγου στις 25 

Ιανουαρίου. Πλήθος πιστών και από μακρινές ακόμη περιοχές, έρχεται να προσκυνήσει το 

σκήνωμα του Αγίου, το οποίο οι πρόσφυγες μετέφεραν από την Καρβάλη Καππαδοκίας. Η 

ημέρα της μνήμης του Αγίου είναι ημέρα γιορτής για όλον τον οικισμό. Για τους κατοίκους ο 

Γρηγόριος ο Θεολόγος θεωρείται προσωπικός άγιος και προστάτης του οικισμού αποτελεί δε, 

στοιχείο πολιτισμικής κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης, (έρευνα πεδίου: 1995, 1996).76 
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4.3. 4. Το Προκόπι Καππαδοκίας. 

Το Προκόπι, (Urgub) βρίσκεται σε μια κοιλάδα, 60 χλμ. ανατολικά της Καισαρείας, 20 

χλμ. δυτικά της Νεάπολης, 10 χλμ. νότια του Άλυ, (Halys) ποταμού και 5 χλμ. βόρεια της 

Σινασού, (Ευπραξιάδης: 1974).77 7 8 

Το όνομα Προκόπι οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, σε κάποια εκκλησία που υπήρχε 

παλιά στον οικισμό. Η αρχαία ονομασία του Προκοπίου ήταν Οσίανα, οι δε κάτοικοι 

ονομάσθηκαν Όσιοι, γιατί πολλοί από αυτούς ήταν αφιερωμένοι στα θεία, (Ευπραξιάδης: 1974, 

Ενωτιάδης: 1994). 

Το Προκόπι είναι κτισμένο στις πλαγιές δύο βράχων.79 Παλαιότερα, τα περισσότερα 

σπίτια, ήταν λαξευμένα μέσα στους βράχους. Το φυσικό περιβάλλον παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον, γιατί όλη η κοιλάδα του Προκοπίου είναι γεμάτη με πέτρινους κώνους ύψους ΙΟ

Ι 50 μ. Πολλοί από αυτούς έχουν στην κορυφή τους ένα σκέπαστρο πέτρινο, το οποίο τους 

προφυλάσσει από την διάβρωση (Ενωτιάδης: 1994, Ευπραξιάδης: 1974). Οι κώνοι είναι 

διάτρητοι με λαξεμένα σπίτια, εκκλησίες, μονές και περιστερεώνες.80 

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Προκοπίου από τον Σεφέρη: «Ένας μεγάλος 

βράχος δεσπόζει τρυπημένος παντού σαν αδειανή μελισσοφωλιά. Καθώς τον αντικρίσαμε 

κατεβαίνοντας από το βοριά, βλέπαμε, ως πάνω στην κορυφή, σπίτια λαξεμένα στα πλευρά του, 

μονοκόμματα ή με χτιστή πρόσοψη από την ίδια πέτρα. Τα περισσότερα έμοιαζαν 

κατοικημένα. Άλλα ήταν αδειανά, ρημαγμένα αφήνοντας να φαίνεται το εσωτερικό τους σαν 

απόστρατα σκεύη", (Σεφέρης 1953:13). 

Το Προκόπι ήταν υποδιοίκηση και υπαγόταν στην διοίκηση της Νίγδης, (Nigde) και 

στην Νομαρχία Ικονίου, (Konya). Είχε Διοικητήριο, Πρωτοδικείο, Ειρηνοδικείο, Εισαγγελία, 

Συμβολαιογραφείο, Υποθηκοφυλακείο, Ταχυδρομείο, Τηλεγραφείο, Δημοτικό Ιατρείο, Σταθμό 

Χωροφυλακής και Φυλακές, (Ευπραξιάδης: 1974). Υπαγόταν στην Μητρόπολη Καισαρείας, 

(Kayseri) και υπήρχε ιερεύς ο οποίος ήταν αντιπρόσωπος του δεσπότη στον οικισμό. 

Κατά την απογραφή του 1919, το Προκόπι είχε 19.000 κατοίκους από τους οποίους οι 

12.000 ήταν Τούρκοι και οι 7.000 ήταν Έλληνες. Είχε 5 ελληνικές συνοικίες και 12 τούρκικες 

και ομιλείτο η τουρκική γλώσσα. Η λειτουργία όμως γινόταν στα Ελληνικά, αν και οι 

περισσότεροι δεν την καταλάβαιναν, (Ευπραξιάδης: 1974).81 

Οι Έλληνες ασχολούνταν με το εμπόριο ή ήταν επαγγελματίες, οι δε Τούρκοι 

ασχολούνταν κυρίως, με την κτηνοτροφία και την γεωργία. Οι Προκοπιείς ήταν φημισμένοι 

κτίστες και πετράδες, και ήταν περιζήτητοι και εκτός των ορίων της Καππαδοκίας. Επίσης, 

πολλοί επαγγελματοβιοτέχνες και έμπορες ήταν εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη, στην 

Σαμψούντα, στα Άδανα, στην Μερσίνα και στην Σμύρνη, (Ευπραξιάδης: 1974). 
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Στο Προκόπι ευδοκιμούσαν τα αμπέλια, οι κερασιές, οι μουριές, οι καρυδιές και 

καλλιεργούνταν πολλές ποικιλίες μήλων, αχλαδιών και κυδωνιών. Είχε επίσης, μεγάλη 

παραγωγή ούζου, σησαμόσπορου, λιναρόσπορου και τραγακάνθης. Από τα παραγόμενα 

προϊόντα το 20-30% προοριζόταν για τις ανάγκες των κατοίκων και το υπόλοιπο το εξήγαγαν 

Έλληνες έμπορες, (Ευπραξιάδης:1974). 

Το Προκόπι ήταν κέντρο συναλλαγής για τους οικισμούς Σινασό, Ποτάμια, Τζαλέλα, 

Δήλα, Ανακού και για τα τουρκικά χωριά της περιφέρειας. Τριάντα πέντε χωριά ψώνιζαν από 

το Προκόπι ζάχαρη, σαπούνι, αλάτι, ελιές και υφάσματα. Ζωοπομπές κινούσαν από την 

Παρασκευή για να φθάσουν στο Προκόπι για το παζάρι του Σαββάτου, (Κ.Μ.Σ., ΚΠ. 315) 

Οι εκκλησίες του Προκοπίου ήταν 4: Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, η οποία ήταν η 

αρχαιότερη και ήταν κτισμένη στον μεγάλο βράχο, κοντά στην αγορά.82 Δεύτερη, επίσης 

παλαιά εκκλησία, ήταν του Αγίου Γεωργίου, λαξευμένη σε βράχο, στην συνοικία Τεκνετζίκ.83 

Η τρίτη ήταν η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, η οποία κτίσθηκε το 1832.84 Η τέταρτη 

εκκλησία ήταν του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου η οποία συνδέθηκε με την ζωή των κατοίκων 

τόσο στην Καππαδοκία όσο και στην Ελλάδα, όταν ήρθαν σαν πρόσφυγες.85 Οι εκκλησίες 

είχαν μετόχια, [ξενώνες] όπου φιλοξενούσαν τον Δεσπότη που ερχόταν μια φορά τον χρόνο στο 

Προκόπι. 

Το Προκόπι, όπως και η Καρβάλη είχε μοναστική παράδοση. Περίπου 80.000 μοναχοί 

και ασκητές έζησαν σε ασκητήρια και κελιά λαξευμένα στους πέτρινους κώνους, 

(Ευπραξιάδης: 1974). Η παράδοση αυτή επηρέασε τους κατοίκους, οι οποίοι ήταν πολύ 

φιλόθρησκοι και θεωρούσαν τους εαυτούς τους απογόνους των μοναχών και των ασκητών. 

Όταν το σπίτι είχε πολλά δωμάτια, ένα από αυτά περιείχε τις εικόνες και το καντήλι, το 

λεγόμενο 'εικονοδωμάτιο'86, στο οποίο η οικογένεια πήγαινε να προσευχηθεί. Όταν δεν υπήρχε 

'εικονοδωμάτιο', οι εικόνες φυλάσσονταν στο εικονοστάσι. 

Η σχέση μεταξύ δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη. 

Οι κατοικίες ήταν λαξεμένες μέσα στους βράχους ή ήταν προέκταση αυτών.87 Όπου δεν 

υπήρχαν βράχοι, τα σπίτια κτίζονταν με πέτρες πού προέρχονταν από τα γειτονικά λατομεία.88 

Όταν οι συνθήκες ασφαλείας και διαβίωσης βελτιώθηκαν, οι Χριστιανοί άρχιζαν να κτίζουν τα 

σπίτια τους επάνω στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί Προκοπιείς εξακολουθούσαν να ζούνε 

σε υπόσκαφα οικήματα μέχρι την ανταλλαγή, το 1924. Οι κατοικίες είχαν από ένα έως τρία 

υπνοδωμάτια, το εικονοδωμάτιο, το δωμάτιο για ξένους89 το ταντούρ δωμάτιο,90 το κελάρι και 

το πατητήρι,91 (Ευπραξιάδης :1974). 

Στο Προκόπι υπήρχαν περίπου 30 αρχοντικά σπίτια. Είχαν όλα αυλή και κήπους με 

οπωροφόρα δένδρα. Τα περισσότερα ήταν διώροφα, με πολλά παράθυρα και είχαν ανατολικό 

προσανατολισμό. Στην είσοδο πολλών σπιτιών υπήρχαν επιγραφές, όπου αναγράφονταν 

παροιμίες και γνωμικά. Το εσωτερικό τους ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες και πίνακες 
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ζωγραφικής. Όλα τα σπίτια είχαν υπόγειο είτε λαξεμένο στους βράχους, όταν το σπίτι γειτνίαζε 

με βράχους, είτε σκαμμένο στην γη, το οποίο χρησιμοποιούνταν σαν αποθήκη και ψυγείο. Τα 

αρχοντικά αυτά σπίτια ανήκαν σε εμπόρους και επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν τις επιχειρήσεις 

τους στην Κωνσταντινούπολη, (Ευπραξιάδης: 1974).92 9 3 

Οι εύποροι Προκοπιείς υποστήριζαν ηθικά και υλικά το Προκόπι, είτε ατομικά, είτε 

συμμετέχοντας σε συλλόγους. Βοηθούσαν τους φτωχούς συμπατριώτες τους και συνεισέφεραν 

οικονομικά στις ανάγκες των σχολείων και των εκκλησιών. 

Οι Προκοπιείς ίδρυσαν 17 επαγγελματικά σωματεία και αδελφότητες στο Προκόπι και 

στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία γρήγορα απέκτησαν μεγάλη περιουσία σε χρήμα και 

ακίνητα και με τις προσόδους αυτών συντηρούσαν τα σχολεία. (Ευπραξιάδης 1974: 286-290). 

Μερικά από αυτά ήταν: 

1. Η Συντεχνία των Κτιστών, η οποία ήταν η παλαιότερη, και μέλη της έπρεπε να είναι 

μόνον Έλληνες Προκοπιείς.94 

2. Η Συντεχνία Υποδηματοποιών, η οποία ήταν η δεύτερη σε οικονομική δύναμη και αριθμό 

μελών. 

3. Η Συντεχνία των Ραφτάδων. 

4. Η Συντεχνία των Σιδηρουργών.95 

5. Η Φιλόπτωχος Αδελφότης 'Ορθοδοξία'.96 

6. Η Φιλόμουσος Αδελφότης Προκοπιέων στην Κωνσταντινούπολη, 'Αρετή'.97 

Μετά το 1774 άρχισε να αναπτύσσεται η παιδεία στο Προκόπι και στους άλλους 

χριστιανικούς οικισμούς.98 Το 1834 έκτισαν πλάι στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου ένα 

μικρό σχολείο με 25 μαθητές. Το 1904 στο Προκόπι υπήρχε επτατάξια αστική σχολή με 230 

μαθητές, ένα εξατάξιο παρθεναγωγείο με 120 μαθήτριες και ένα νηπιαγωγείο με 250 παιδιά. 

(Ευπραξιάδης: 1974). 

4.3. 5. Το Νέο Προκόπι. 

Το Νέο Προκόπι βρίσκεται στην Εύβοια. Η έκταση του είναι 350 στρ.99 και ο 

πληθυσμός του ανέρχεται σε 1127 κατοίκους. Ο αριθμός των οικογενειών είναι 420, (Ε.Σ.Υ.Ε, 

απογραφή: 1991). 

Ο οικισμός Προκοπίου ανήκει διοικητικά στην επαρχία Χαλκίδας και στον νομό 

Ευβοίας. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νομού και απέχει από την Χαλκίδα 48 χλμ.100 

Έχει οδική σύνδεση με Χαλκίδα καθώς και με την Βόρεια Εύβοια. Βρίσκεται επάνω στην 

Εθνική οδό Χαλκίδας- Αιδηψού, (Αιτιολογική έκθεση για την πολεοδομική μελέτη οικισμού 

Προκοπίου: 1993).101 
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Οι κάτοικοι ασχολούνται με τον τουρισμό, την γεωργία, την μελισσουργία και την 

βιομηχανία, (Αιτιολογική έκθεση για την πολεοδομική μελέτη οικισμού Προκοπίου: 1993). 

Πολλοί κάτοικοι εργάζονταν στο Μαντούδι,102 στην επιχείρηση FIMISCO, [Σκαλιστήρι] 

η οποία περιελάμβανε ορυχεία για την εξόρυξη κοιτασμάτων λευκολίθου και εργοστάσιο 

επεξεργασίας αυτού. Το 1981 η επιχείρηση αυτή έκλεισε και πολλοί κάτοικοι αναγκάσθηκαν να 

εγκαταλείψουν το Προκόπι για εξεύρεση εργασίας αλλού.103 Ακόμη και αυτοί που βρήκαν 

απασχόληση στην Χαλκίδα, εγκαταστάθηκαν εκεί, γιατί ο δρόμος που συνδέει την Χαλκίδα με 

το Προκόπι είναι ορεινός και επικίνδυνος και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον που εργάζεται 

στην Χαλκίδα να μένει στο Προκόπι και να πηγαινοέρχεται καθημερινά. Κύριο πρόβλημα στο 

Προκόπι σήμερα, είναι η ανεργία. Το 60% του πληθυσμού απασχολείται μερικώς, (στατιστικά 

στοιχεία κοινότητας Προκοπίου: 1996). Πηγή εσόδου αποτελεί επίσης και ο θρησκευτικός 

τουρισμός, ο οποίος οφείλεται στην συρροή πιστών με σκοπό να προσκυνήσουν το σκήνωμα 

του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου.104 

Στο Προκόπι υπάρχει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο, Αγροτικό Ιατρείο, 

κτίριο Ο.Τ.Ε. και Αστυνομία.105 Οι ανάγκες του οικισμού καλύπτονται από Δασονομείο και 

Κέντρο Υγείας στο Μαντούδι, Δασαρχείο, Δ.Ο.Υ. στην Λίμνη και Ειρηνοδικείο στην Αγία 

Άννα. 

Σημαντικό πολιτισμικό γεγονός αποτελεί η γιορτή του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, στις 

27 Μαίου. Στην ομώνυμη εκκλησία υπάρχει το σκήνωμα του Οσίου, το οποίο μετέφεραν οι 

Προκοπιείς από το Προκόπι Καππαδοκίας.106 107 108 Υπάρχει συρροή πιστών που δεν 

περιορίζεται μόνον, την ημέρα της μνήμης του Οσίου, αλλά συνεχίζεται καθημερινά, καθ' όλη 

την διάρκεια του έτους. 

Οι πρόσφυγες έχουν στενούς δεσμούς με τον Άγιο, τον οποίο θεωρούν προσωπικό τους 

άγιο. Το σκήνωμα του αγίου αποτελεί σύμβολο τόσο του παρελθόντος στην Καππαδοκία, όσο 

και σύμβολο της αναβίωσης της ιστορίας και της κουλτούρας των Καππαδοκών προσφύγων 

στην Ελλάδα.109110 
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4. 4. ΟΙΚΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ 

ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΑΑ. 

Η προσέλευση του πλήθους των προσφύγων, μετά την καταστροφή της Σμύρνης τον 

Σεπτέμβριο του 1922, δημιούργησε το ονομαζόμενο 'προσφυγικό ζήτημα', του οποίου ένα 

κρίσιμο θέμα ήταν ο εποικισμός του προσφυγικού πληθυσμού. 

Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα έμεναν σε σκηνές, σε σχολεία, σε 

εγκαταλελειμμένα κτίρια, η ακόμη και σε εκκλησίες. Η Μιχελή τονίζει ότι πρόσφυγες ζούσανε 

ακόμη και σε 400 μαούνες που χρησιμοποιούνταν για το ξεφόρτωμα των εμπορευμάτων, 

(Μιχελή 1992: 97) και ο Penzopoulos αναφέρει ότι, πρόσφυγες είχαν βρει κατάλυμα στο 

Βασιλικό Θέατρο της Αθήνας, όπου κάθε θεωρείο στέγαζε από μια προσφυγική οικογένεια, 

(Penzopoulos 1962: 112). 

Προς τούτο ιδρύθηκε το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων τον Οκτώβριο του 1922, το 

οποίο οργάνωσε 20 υποεπιτροπές στην Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά και σε άλλες πόλεις, που 

είχαν συγκεντρωθεί πρόσφυγες. Σκοπός του Ταμείου, πλην των δραστηριοτήτων περίθαλψης, 

ήταν και η αστική αποκατάσταση των προσφύγων, (Morgenthau: 1994). Ο πρώτος αστικός 

οικισμός κτίσθηκε στο Παγκράτι σε μια έκταση περίπου 100 στρ. και ακολούθησαν, οικισμοί 

στους Ποδαράδες, στην Καισαριανή και στην Κοκκινιά του Πειραιά. Συνολικά κτίσθηκαν 

12.000 δωμάτια στην Αθήνα και 2.500 στην Ελευσίνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Πάτρα, 

Αίγιο καιΈδεσσα. Το έργο που αφορούσε στην εγκατάσταση προσφύγων στην ύπαιθρο, το είχε 

αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας, (Morgenthau: 1994). 

Το Ταμείο συνεργάσθηκε από το 1923-1925 με την Επιτροπή Αποκαταστάσεως 

Προσφύγων, (Ε.Α.Π.),111 (Μιχελή 1992: 130), η οποία ήταν μια ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή 

εξουσιοδοτημένη από την Κοινωνία των Εθνών να αναλάβει την αποκατάσταση των 

προσφύγων από το Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύγων, (Hirschon 1989: 39). Η Ε.Α.Π. για 

την επίτευξη των προγραμμάτων της βοηθήθηκε με εξωτερικό δάνειο.112 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε η Ε.Α.Π., ήταν ότι δεν υπήρχε 

μια προηγούμενη παρεμφερής εμπειρία στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί για να 

αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεύτερον, δεν υπήρχαν στατιστικά στοιχεία ούτε για τον 

αριθμό των προσφύγων,113 αλλά ούτε και για το πόση διαθέσιμη γη υπήρχε για την 

εγκατάσταση τους. Επίσης, η αβεβαιότητα για την εξεύρεση πόρων την εμπόδιζε να οργανώσει 

ένα γενικό πλάνο εργασιών. Γι' αυτόν τον λόγο, αποφάσισε να ασχοληθεί πρώτα με την 

Αγροτική αποκατάσταση, η οποία θα απαιτούσε λιγότερα έξοδα 

Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Γενεύης η Ελλάδα είχε την υποχρέωση να 

προμηθεύσει την Ε.Α.Π. με 1.235.500 εκτάρια γης: 1) Γη που ανήκε στο Ελληνικό κράτος, 2) 

γη που θα προερχόταν από απαλλοτριώσεις γης ιδιωτών114 και 3) γη που θα εγκατέλειπαν οι 
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Τούρκοι της ανταλλαγής. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν, ότι η Ελλάδα δεν είχε κτηματολόγιο και 

τα όρια στις αγροτικές ιδιοκτησίες δεν ήταν καθορισμένα επακριβώς. Σε ένα πρώτο στάδιο, η 

Ε.Α.Π. αποφάσισε να συγκεντρώσει όσους πρόσφυγες ήθελαν την αγροτική αποκατάσταση. 

Μερικές φορές μάλιστα προωθούσε την συνένωση ομογενών ομάδων προσφύγων, γιατί οι 

πρόσφυγες δεν είχαν φθάσει στην Ελλάδα κατά κοινότητες και έτσι, τα μέλη ενός οικισμού 

βρίσκονταν διασκορπισμένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, (Penzopoulos: 1962). 

Γενικά η Ε.Α.Π. έκρινε ότι η γη που δόθηκε σε κάθε οικογένεια ήταν ικανή να την 

συντηρήσει, εάν καλλιεργούνταν σωστά. Πολλές φορές όμως, η έλλειψη εμπειρίας σε 

αγροτικές εργασίες, οι αντίξοες συνθήκες, και η έλλειψη νερού από την οποία υπέφερε η 

Ελλάδα, δεν έφερναν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η Ε.Α.Π. για να ενισχύσει τις αγροτικές 

οικογένειες προμήθευσε αυτές με περιορισμένο αριθμό ζώων και αγροτικών εργαλείων, 

(Penzopoulos: 1962). Σχετικά με αυτό, ο Κωστάκης αναφερόμενος στους Καππαδόκες από 

την Ανακού, (Kaymakh) επισημαίνει ότι, "όσοι πήραν αλλού γεωργικό κλήρο, αντί να 

τραβήξουν μαζί τους και τους άλλους, έφυγαν κι οι ίδιοι προς τις μεγάλες πόλεις, όπου κι 

εγκαταστάθηκαν. Συνηθισμένοι στο εμπόριο, δε μπορούσαν να ξαναγυρίσουν γενιές 

ολόκληρες πίσω, στη δουλειά του γεωργού που έκαναν οι προπαππούδες τους", (Κωστάκης 

1963: 424). 

Συνολικά "η Ε.Α.Π. έκτισε πάνω από 50.000 σπίτια για τους πρόσφυγες. Αν σε αυτά 

προστεθούν, τα σπίτια που εγκατέλειψαν οι μειονότητες της Ανταλλαγής και αυτά που έκτισε 

το Ελληνικό κράτος, ο συνολικός αριθμός σπιτιών του αγροτικού εποικιστικού προγράμματος 

έφθασε το εκπληκτικό νούμερο των 129.934 σπιτιών Το κόστος για ένα σπίτι δύο δωματίων 

της Ε.Α.Π. έφθανε περίπου τις 37.000 δρχ", (Penzopoulos 1962: 108). 

Τέλος, όσον αφορά στην αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί, ότι υπήρχε κυβερνητική πολιτική η οποία προωθούσε την εγκατάσταση των 

προσφύγων στην Μακεδονία και στην Θράκη. Ένας λόγος ήταν, ότι αυτές οι περιοχές 

προσφέρονταν "για φθηνή και άμεση αποκατάσταση, αλλά ο υπερβολικός αριθμός των 

προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εκεί δεν δικαιολογείται με οικονομικά επιχειρήματα... Πολλοί 

οικισμοί δημιουργήθηκαν σε ορεινές και άγονες περιοχές", (Penzopoulos 1962: 136). Η 

κυβερνητική πολιτική όμως απέβλεπε αλλού. Αναφέρει ο Γονατάς, ο οποίος ήταν 

πρωθυπουργός το 1922-1923: "Εγκαταστήσαμε τους αγρότες πρόσφυγες ιδιαίτερα κοντά στα 

σύνορα του κράτους για να ενισχύσουμε τον ακριτικό πληθυσμό, ούτως ώστε να μπορούν να 

υπερασπισθούν τους εαυτούς τους ενάντια σε επιθετικές πολιτικές", (Gonatasl958: 265, 

αναφέρεται στο Penzopoulos 1964:136). Ο Μαυροχαλυβίδης με λύπη διαπιστώνει την τύχη 

των Αξενων της Καππαδοκίας όταν τονίζει: "Λίγοι δυστυχώς, μετρημένοι στα δάκτυλα των δυό 

χεριών, εγκαταστάθηκαν στις μεγάλες πολιτείες, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Το μέγα 

πλήθος δελεάσθηκε από κάτι παροχές, (ζωάρκεια, σπόρο, κανένα βόδι) που' δίνε τότε το 

Κράτος στους γεωργικά εγκαθιστάμενους Kat έτσι μ' αυτό επάνδρωσε τους εμπεριστατωμένους 
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συνοριακούς τομείς, όπου υπερίσχυαν οι Βουλγαρόφωνοι (αλλά και Βουλγαρόφρονες μερικοί), 

που αποτελούσαν στόχο των βουλγαρικών καταχτητικών βλέψεων. Και έτσι, τα θύματα αυτά 

της Μικρασιατικής καταστροφής αφ' ενός μεν, χρησίμευσαν ως εκλογικό υλικό επιτηδείων 

ψηφοθηρών, αφ' ετέρου δε, ως προπύργιο στην καταχτητική βουλιμία των βορινών γειτόνων", 

(Μαυροχαλυβίδης 1990: 389). 

Όσον αφορά στην Αστική Αποκατάσταση των προσφύγων υπήρχαν τρία κύρια 

προβλήματα: πρώτον, στην Ελλάδα υπήρχε έλλειψη στέγης ακόμη και πριν από τον ερχομό των 

προσφύγων. Δεύτερον, οι αστοί πρόσφυγες δεν χρειάζονταν απλώς στέγη, αλλά στέγη σε 

περιοχές όπου θα μπορούσαν να βρούνε εργασία. Τρίτον, το 60% των αστών προσφύγων 

ζούσανε στις τρεις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Στο τέλος του 1929 η 

Ε.Α.Π. έκτισε επάνω από 27.000 σπίτια στα περίχωρα της Αθήνας,115 όπου οι ευκαιρίες για 

εργασία ήταν περισσότερες,116 (Penzopoulos: 1962). 

Σημαντικός αριθμός προσφύγων απασχολήθηκε στην οικοδόμηση των προσφυγικών 

συνοικισμών,117 (Λεοντίδου 1989: 168, Penzopoulos: 1962). Πολλοί από αυτούς έφεραν το ίδιο 

όνομα πού είχαν και στην Μικρά Ασία, όπως Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Ιωνία. Το 

στεγαστικό όμως πρόβλημα των προσφύγων δεν είχε λυθεί, γιατί υπήρχαν επάνω από 30.000 

οικογένειες οι οποίες ζούσαν σε παράγκες, (Penzopoulos: 1962). Η Μιχελή επίσης, αναφέρει 

ότι όσοι πρόσφυγες δεν είχαν αποκτήσει σπίτι ή σκηνή έμεναν σε κοιλότητες βράχων στα 

Τουρκοβούνια: 'Έχουν σκάψει τον βράχο δημιουργώντας χώρο και έχουν φτιάξει κάποια 

στοιχειώδη έπιπλα από κασόνια....Παράθυρο βέβαια, δεν υπάρχει: το φως κι ο αέρας μπαίνουν 

μόνο από την τρύπα, που παίζει τον ρόλο της πόρτας", (Μιχελή 1992: 156). 

Συμπερασματικά, η προσφυγική κατοικία στην Ελλάδα διακρίνεται από 4 φάσεις: 

Αρχικά, επειδή το πρόβλημα στέγασης ήταν οξύ, τα καταλύματα είχαν την μορφή παραγκών 

από ξύλα και λαμαρίνες.118 Αργότερα, η Ε.Α.Π. εισήγαγε ξυλεία από το εξωτερικό και 

κατασκευάζονταν κατοικίες με ξύλινη μόνιμη κατασκευή (Morgenthau: 1994).119 Στην τρίτη 

φάση οι κατοικίες ήταν πέτρινες από εγχώρια πέτρα, επενδυμένη με σοβά και στέγη από 

κεραμίδια. Ο πλέον συμφέρον τύπος αυτής της κατηγορίας ήταν εκείνος του μονώροφου 

σπιτιού, που στέγαζε δύο οικογένειες, γιατί έτσι γινόταν οικονομία ενός τοίχου. Η κάθε 

οικογένεια είχε στην διάθεση της 3 δωμάτια. Το ένα, με εμβαδόν 13,5 πόδια χρησιμοποιείτο 

την ημέρα ως καθιστικό και την νύχτα ως υπνοδωμάτιο όλης της οικογένειας. Το άλλο, του 

οποίου το μέγεθος ήταν περίπου το μισό του πρώτου, χρησιμοποιείτο ως κουζίνα και πλυσταριό 

και το τρίτο, που ήταν ακόμη πιο μικρό, χρησίμευε ως αποθήκη, Η τέταρτη φάση διακρινόταν 

από έναν τύπο που αποτελούσε διεύρυνση του προηγούμενου και αποτελούνταν από ακόμη 

έναν όροφο, στον οποίο έφθανε κανείς από εξωτερική σκάλα. Σ' αυτόν τον τύπο κατοικίας 
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στεγάζονταν 4 οικογένειες. Για την επίτευξη χαμηλού κόστους, οι κατοικίες κτίζονταν σε 

μεγάλες ομάδες και ήταν ομοιόμορφες. Το κόστος ανέγερσης αυτών των κατοικιών ήταν πολύ 

χαμηλό. Αυτό οφειλόταν εν μέρει, στα φθηνά υλικά και εργατικά χέρια, (Morgenthau: 1994).120 

"Ωστόσο είναι εκπληκτικό και εξαιρετικά συγκινητικό να βλέπεις το πώς η θερμή φροντίδα των 

κατοίκων τους έχει κάνει αυτά τα λιλιπούτεια διαμερίσματα να μοιάζουν με πλήρεις 

κατοικίες τα βρίσκαμε πάντα τόσο καθαρά και περιποιημένα στολισμένα με λιγοστά 

πολύχρωμα κεντήματα... με χειροποίητες κουρτίνες στα παράθυρα και σχεδόν πάντα με ένα 

τουλάχιστον μικροσκοπικό γεράνι σε μια γλάστρα ή μια τούφα πρασινάδας να ξεπετάγεται από 

ένα γκαζοντενεκέ προσφέροντας μια πινελιά φυσικής ομορφιάς στο μέρος", (Morgenthau 1994: 

339-340). 

Η Μιχελή με κάποιες διαφοροποιήσεις, διακρίνει τρεις τύπους προσφυγικών κατοικιών: 

1. Μονώροφα ή διώροφα σπίτια για δύο οικογένειες το καθένα, με κήπο, όπως στην συνοικία 

του Βύρωνα. 

2. Σειρές σπιτιών ενός ή δύο ορόφων, όπως στην Καισαριανή. 

3. Ελεύθερα σπίτια ενός ή δύο ορόφων για ευπορότερες οικογένειες, όπως στην Νέα 

Φιλαδέλφεια, (Μιχελή 1992: 133).121 

Η Μιχελή αναφέρει επίσης, ότι για να αποφευχθεί το υψηλό κόστος η τουαλέτα ήταν 

κοινή για κάθε συγκρότημα κατοικιών, εκθέτοντας τους κατοίκους σε κινδύνους επιδημιών. 

Περιγράφοντας τις προσφυγικές γειτονιές τονίζει, ότι την γκρίζα ομοιομορφία την ζωντάνευαν 

το κόκκινο χρώμα των κεραμιδιών Kat οι προσθήκες που κατασκεύαζαν με προσωπική εργασία 

οι κάτοικοι υποδεικνύοντας την ευρεσιτεχνία τους που την υπαγόρευε η ανάγκη, (Μιχελή 1992: 

134).122 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσωπικής επέμβασης στις προσφυγικές κατοικίες, 

αποτελεί ο προσφυγικός οικισμός των Γερανιών, στον Πειραιά ,τον οποίο μελέτησε η Hirschon. 

123 

Έως την 1-1-1929 η Ε.Α.Π. είχε κτίσει 10.580 σπίτια στον Βύρωνα, στην Καισαριανή, 

στην Νέα Ιωνία, στην Κοκκινιά και στην Ελευσίνα, ενώ 550 ήταν υπό ανέγερση στον Υμηττό, 

200 στην Καισαριανή, 350 στον Περισσό και 550 στον Καραβά, (Μιχελή 1992: 134). 

Η Ε.Α.Π. με την βοήθεια της Αστυνομίας επέβλεπε την τάξη και φρόντιζε για την 

καθαριότητα και την υγιεινή, και το 1925 ιδρύθηκε η Υγειονομική Υπηρεσία της Ε.Α.Π. Μετά 

την εγκατάσταση των προσφύγων στα σπίτια, είχε τον ρόλο του ιδιοκτήτη, και ενδιαφερόταν 

για την τακτική πληρωμή των οφειλών και για τις επισκευές των σπιτιών. Οι άποροι 

πρόσφυγες, μετά την στέγαση τους, είχαν την υποχρέωση να πληρώνουν με δόσεις την αξία της 

αγοράς της κατοικίας τους. Ιδρύθηκαν δε συνεταιρισμοί με την βοήθεια των οποίων οι 

πλούσιες οικογένειες πήραν στεγαστικά δάνεια και οικόπεδα. Η Λεοντίδου τονίζει ότι η 

οικιστική πολιτική που υιοθετήθηκε για την εγκατάσταση των προσφύγων χαρακτηρίσθηκε από 

"σαφείς διακρίσεις ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς πρόσφυγες. Οι πρώτοι κέρδισαν 
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ακίνητα σε δημοπρασίες ή ενισχύθηκαν να κτίσουν διάφορους τύπους 'ιδιωτικής κατοικίας', 

ενώ οι δεύτεροι στεγάσθηκαν από κρατικές υπηρεσίες, αν δεν αφέθηκαν στην τύχη τους", 

(Λεοντίδου 1989: 213). 

Στις πρώτες κατασκευές του Ελληνικού κράτους η στέγαση ήταν δωρεάν, ενώ οι 

κατοικίες που κατασκευάζονταν από την Ε.Α.Π. νοικιάζονταν ή πωλούνταν και μετά τον Ιούλιο 

του 1925 οι κατοικίες μόνο πωλούνταν, (Μιχελή 1992: 131-132). 

Επίσης από το 1925 και μετά, το κράτος παραχώρησε οικόπεδα και η Ε.Α.Π. βοήθησε 

οικονομικά για την ανέγερση σχολείων σε προσφυγικές περιοχές, (Μιχελή 1992: 225). 

Η Ε.Α.Π., καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας της και μέχρι την ημερομηνία 

διάλυσης της, αντιμετωπίσθηκε με δυσπιστία από τους Έλληνες γιατί, "εκπροσωπούσε την 

πατερναλιστική διάθεση που χαρακτηρίζει τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και μια ρεαλιστική 

πραγματικότητα: το οριστικό του ξεριζωμού. Τα σπίτια που έκτιζε προορίζονταν για κατοικίες 

μόνιμες, για τις οποίες οι ένοικοι ή κάτοχοι θα πλήρωναν ένα ποσό, που πέρα από την 

αντικειμενική, θα είχε και μια υποκειμενική αξία: θα ήταν το τίμημα για την έναρξη μιας 

καινούργιας ζωής- που όμως κανείς απ' όσους την άρχιζαν δεν είχε ελεύθερα επιλέξει...", 

(Μιχελή 1992: 134-135). Επίσης, πολλοί πρόσφυγες ήλπιζαν ακόμη στον επαναπατρισμό, γιατί 

το παρόν ήταν δυσβάστακτο και το μέλλον πολύ αβέβαιο, (έρευνα πεδίου: 1996, 1997). 

Χαρακτηριστικά, η Μιχελή αναφέρει: "Κοινός παρανομαστής για όλους είναι η ελπίδα ότι θα 

ξαναγυρίσουν μια μέρα στα δικά τους χώματα και στα σπίτια που άφησαν πίσω τους", (Μιχελή 

1992: 157). 

Πολλοί πρόσφυγες, υποκινούμενοι από την ανάγκη για στέγη,124 ή επειδή θεωρούσαν 

ότι τα σπίτια αυτά αποτελούσαν απλά ένα μέρος της περιουσίας που άφησαν στην Μικρά 

Ασία,125 συχνά προέβαιναν σε καταλήψεις σπιτιών και συγκρούονταν με την αστυνομία. 

Επίσης, πολλές ήταν οι επισημάνσεις στον ημερήσιο τύπο για την προχειρότητα των 

κατοικιών και για την ακαταλληλότητα της επιλογής της περιοχής εγκατάστασης.126 Η Ε.Α.Π 

πολλές φορές όριζε μια περιοχή για την εγκατάσταση των προσφύγων, χωρίς να λαμβάνει υπ' 

όψιν της τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της περιοχής. Συχνές ήταν οι συγκρούσεις των 

προσφύγων με τους ντόπιους για την διεκδίκηση της ίδιας περιοχής.127 Δεν έλειπαν επίσης, και 

οι διαμαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων που αναφέρονταν στην προχειρότητα των σπιτιών 

της Ε.Α.Π. και εξέφραζαν την πικρία τους αντιλαμβανόμενοι την ασημαντότητα τους,128 

πράγμα που τόνιζε την αίσθηση της προσωρινότητας και της αβεβαιότητας.129 

"Τα τελευταία σπίτια της Ε.Α.Π. δόθηκαν το 1927 σε ανθρώπους που μέχρι τότε 

ζούσαν ακόμα σε αποθήκες και εργοστάσια του Πειραιά", (Μιχελή 1992:180).130 

Η Ε.Α.Π διαλύθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 1930, οπότε η Ελληνική κυβέρνηση 

ανέλαβε την συνέχιση του έργου της, (Μιχελή 1992:134). 
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4.5. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ. 

4.5.1. Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στην Νέα Καρβάλη. 

Όταν οι πρόσφυγες από την Καρβάλη Καππαδοκίας, (Gelveri) ήρθαν στην Ελλάδα, 

αποβιβάσθηκαν σε διάφορες πόλεις όπως, Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πειραιά. Οι 

περισσότεροι όμως από αυτούς εγκαταστάθηκαν στον οικισμό της Νέας Καρβάλης, (μαρτυρίες 

προσφύγων : Κ.Μ.Σ., έρευνα πεδίου: 1996).131 

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του χρονικού εγκατάστασης από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες: "Πριν έρθουμε στην Ελλάδα με την Ανταλλαγή, οι φερμένοι από την Πόλη 

Γκελβεριώτες που βρίσκονταν στην Αθήνα έκαναν μια επιτροπή για την εγκατάσταση μας. Η 

επιτροπή γύρισε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, [αυτά που ήταν προορισμένα για την 

εγκατάσταση προσφύγων] και διάλεξε μια τοποθεσία 10 χλμ. ανατολικά από την Καβάλα. 

Ήταν άλλοτε τσιφλίκι του Σισμάνογλου, ο οποίος χάρισε το 1/5 στο Υπουργείο Γεωργίας και τα 

4/5 στους πρόσφυγες από το εσωτερικό της Μ. Ασίας. Η τοποθεσία αυτή, [Τσινάρ Ντερέ] ήταν 

εντελώς αντίθετη με το κλίμα στο Γκέλβερι που είχε υψόμετρο 1.500 μ. Τρία χρόνια στα 

τσαντίρια, στους βάλτους. Το μέρος δύσβατο, ελώδες. Μέσα σε 3 χρόνια πέθαναν 1000 

άνθρωποι από τους 2.000 που εγκαταστάθηκαν εδώ. Μερικοί κατέβηκαν πιο χαμηλά, στο 

Τσιρπιντί, στον δημόσιο δρόμο Καβάλας - Χρυσούπολης. 50-60 οικογένειες έφυγαν για το 

χωριό Άβας Αλεξανδρούπολης. Το 1926 έβαλαν τα θεμέλια του καινούργιου χωριού της Νέας 

Καρβάλης", (Σωκράτης Λουκίδης:1954, πληροφορητής του Κ. Μ. Σ.). 

Οι πρόσφυγες αναφέρουν ότι όταν πρωτοήρθαν εγκαταστάθηκαν στην Λεύκη,132 αλλά 

οι Λευκιώτες δεν τους ήθελαν και έτσι, αναγκάσθηκαν να κατεβούν στο μέρος που σήμερα 

είναι κτισμένη η Νέα Καρβάλη, (έρευνα πεδίου: 1996). "Δεν μας θέλανε. Έλεγαν ήρθαν οι 

Τουρκόσποροι- επειδή πολλοί από εμάς μιλούσαν τούρκικα- να μας πάρουν την γη μας. Αφού 

ήμασταν από τουρκόφωνα χωριά, τι θα μιλούσαμε; Εδώ ήμασταν πιο ξένοι απ' ότι μέσ' την 

Τουρκία", (κ. Αθηνά Θ., έρευνα πεδίου: 1996).133 "Επειδή δεν τους ήθελαν οι Λευκιώτες, 

αναγκάσθηκαν να κατεβούν πιο κάτω. Όλη αυτή η περιοχή ήταν ένα έλος. Δεν μπορούσαν 

ούτε την γη να καλλιεργήσουν για να ζήσουν. Ο μπαμπάς μου όταν ήταν μικρός, πήγαινε με το 

κάρο σε γειτονικά χωριά και φόρτωνε καρπούζια και τα έφερνε στην Καρβάλη για να τα 

πουλήσει", (κ. Άννα Δ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Κι άλλοι πρόσφυγες αναφέρουν ότι δεν ήταν γεωργοί στην πατρίδα τους και δεν ήξεραν 

να καλλιεργήσουν την γη: 'Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, πήγαμε πρώτα στην Θεσσαλονίκη, στην 

Νεάπολη, όπου υπήρχαν και άλλοι Καππαδόκες. Στην Νεάπολη ο πατέρας μου άνοιξε 

καφενείο. Μετά ήρθαμε εδώ... Από την στενοχώρια του πέθανε το '35. Δεν μπορούσε να κάνει 

γεωργία, (κ. Κική, Κ., έρευνα πεδίου: 1996). 
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Ο Λουκίδης περιγράφοντας τον τόπο εγκατάστασης τους αναφέρει ότι, "συνηθισμένοι 

στο υγιεινό κλίμα της γενέθλιας πατρίδας των, δεν μπόρεσαν να προσαρμοσθούν στις αντίξοες 

κλιματολογικές συνθήκες και έδωσαν πολλά θύματα στον βωμό της ελονοσίας και άλλων 

μολυσματικών ασθενειών Τα νεογέννητα μόλις έβλεπαν το φως της ημέρας, δεν ζούσαν 

παραπάνω από μια ή δύο εβδομάδες και ύστερα απ' όλα αυτά δεν περνούσε μέρα που να μην 

ακουσθεί η πένθιμη φωνή της καμπάνας, η οποία ήταν κρεμασμένη σε ένα πλατάνι κοντά στην 

ξύλινη εκκλησία Εκτός από την ελονοσία και οι κίνδυνοι που διέτρεχαν από τα μολυσμένα 

πηγαδίσια νερά δεν ήταν λιγότεροι.... Μια άλλη πληγή ήταν τα αναθεματισμένα τα 

τσακάλια που μόλις νύχτωνε έβγαιναν... .για να ρημάξουν τα πρόχειρα κοτέτσια", 

(Λουκίδης, Γ. :1986).134 135 Η κ. Μαρία Α. θυμάται ότι: "Όταν ήρθαμε εδώ ήταν σαν ζούγκλα. 

Τίποτε δεν υπήρχε... Δεν είχαμε δρόμους. Έβρεχε και πλημμύριζαν τα πάντα. Το καλοκαίρι το 

χώμα και η σκόνη μέχρι το γόνατο. Στο σχολείο πηγαίναμε εκείνα τα χρόνια με τσόκαρα, μέσ' 

τα νερά", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Γι' αυτό, συνεχίζει ο Λουκίδης "πολλές φορές βρέθηκαν μπροστά στο αδυσώπητο 

δίλημμα να εγκαταλείψουν ομαδικά εκείνο το μέρος και να εγκατασταθούν αλλού, όπως 

έκαναν μερικοί από αυτούς, οι οποίοι πήραν τα πράγματα τους και έφυγαν για τον Άβαντα της 

Αλεξανδρούπολης και σε άλλα μέρη. Οι περισσότεροι όμως, θέλοντας και μη έμειναν 

αμετακίνητοι στις θέσεις τους και με αφάνταστη καρτερικότητα αντιμετώπισαν τα χτυπήματα 

της μοίρας...", (Λουκίδης, Γ. : 1986). 

Ο κ. Πάνος Α. αναφέρει ότι, "από τους 4.000 κατοίκους δηλαδή τις 800 οικογένειες 

που ήταν οι κάτοικοι της Καρβάλης, όσοι είχαν τον τρόπο τους διασκορπίστηκαν και 

εγκαταστάθηκαν στις πόλεις. Στην Νέα Καρβάλη έμειναν τελικά οι πιο φτωχοί 

Γκελβεριώτες Ο κλήρος που μας έδωσαν ήταν λίγος, μόνο 13 στρ.136 Το Υπουργείο 

Γεωργίας θέλησε να δώσει εξωχώραφα στην Χρυσούπολη, εκεί που είναι σήμερα το 

αεροδρόμιο. Οι κάτοικοι όμως δεν θέλησαν γιατί το μέρος ήταν αμμουδιά και έπειτα πως θα 

γινόταν η συγκοινωνία; Με τα βοϊδάμαξα; Και απέρριψαν την πρόταση. Ενώ, η εξέλιξη και η 

πρόοδος μηδένισε τις αποστάσεις. Δεν μπόρεσαν να δουν μακριά Η Ελλάδα προσπάθησε με 

την Επιτροπή Αποκατάστασης προσφύγων και φρόντισε για την υγειονομική περίθαλψη και 

έτσι, σιγά- σιγά ο κόσμος έως το 1930- 35 συνήλθε. Έβγαζε τα προς το ζην και 

προσαρμόσθηκε στο περιβάλλον και στην αγορά εδώ, και στην παραγωγή". 

Μία από τις προτεραιότητες των προσφύγων ήταν να φυλάξουν σε μια ξύλινη εκκλησία 

τα ιερά κειμήλια πού έφεραν από την Καρβάλη Καππαδοκίας. Την καμπάνα της εκκλησίας την 

κρέμασαν σε ένα κοντινό δένδρο, (έρευνα πεδίου: 1996). 

Το 1925 κατασκευάσθηκε ένα ξύλινο σχολείο137, όπου δίδασκαν ντόπιοι δάσκαλοι και 

το 1926 κτίσθηκε ένα εργοστάσιο ταπητουργίας, το οποίο όμως λειτούργησε μόνο για λίγους 

μήνες, (έρευνα πεδίου: 1996). 
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To 1929 έγιναν τα εγκαίνια για την θεμελίωση της εκκλησίας του Γρηγορίου του 

Θεολόγου, αλλά το έργο δεν προχώρησε λόγω έλλειψης χρημάτων138 1 3 9 140. Έως το 1929, οι 

κάτοικοι χρησιμοποιούσαν για εκκλησία το εργοστάσιο ταπητουργίας, (έρευνα πεδίου: 1996). 

Η ανέγερση της εκκλησίας πραγματοποιήθηκε το 1950. Στον περίβολο της κτίσθηκε ένας 

ξενώνας με αίθουσα τελετών στο ισόγειο,141 καθώς επίσης και ένα άλλο οίκημα που χρησίμευε 

για σπίτι του εφημέριου και μουσείο,142 (Λουκίδης, Γ. : 1986). 

4. 5.2. Οι Προσφυγικές Κατοικίες της Νέας Καρβάλης. 

Οι πρώτες προσφυγικές κατοικίες στην Νέα Καρβάλη άρχισαν να κτίζονται το 

καλοκαίρι του 1925. Αρχικά κτίσθηκαν 150 κατοικίες και το επόμενο καλοκαίρι, [1926] 

κτίσθηκαν άλλες 150, οπότε και ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της στέγασης, (Λουκίδης Γ.: 

1986 και έρευνα πεδίου: 1996). 

Αρκετοί πρόσφυγες βοήθησαν στο κτίσιμο των σπιτιών τους: "Πρώτα- πρώτα 

μπαζώσαμε τα θεμέλια. Κουβαλήσαμε μόνοι μας άμμο και χαλίκι από την παραλία και το 

μπαζώσαμε... Κάναμε ένα είδος ψεύτικου τσιμέντου.... Τα σπίτια τα έκτισαν εταιρείες, αλλά ο 

μπαμπάς μου επειδή ήταν πετράς βοήθησε στο κτίσιμο των θεμελίων", (Γιώργος Ε., έρευνα 

πεδίου: 1996).143 

"Ο εποικισμός τα έκτισε, αλλά επειδή ο παππούς μου ήταν κτίστης βοήθησε στο 

κτίσιμο. Τα υλικά τα έφερνε ο εποικισμός", (Παναγιώτα Ζ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Η περιοχή χωρίσθηκε σε ίσα οικόπεδα 600 μ2 περίπου. Το σπίτια ήταν κτισμένα 

ομοιόμορφα και το εμβαδόν τους ήταν 40.50 μ2., με πλευρές 4. 50μ. και 9.00μ. αντίστοιχα. 

Αποτελούνταν από δύο ορόφους. Το ισόγειο ήταν κτισμένο από πέτρα και είχε δύο δωμάτια, 

από τα οποία το ένα χρησίμευε για υπνοδωμάτιο και σαλόνι και το άλλο για κουζίνα και 

καθιστικό. Το δάπεδο και στα δύο δωμάτια ήταν από χώμα.144 ' 5 Τα δωμάτια του ισογείου 

χωρίζονταν από έναν Χολ, πλάτους περίπου 2 μ. και μήκους 4.50 μ., όπου υπήρχε μια ξύλινη 

σκάλα που οδηγούσε στον επάνω όροφο, του οποίου ο σκελετός ήταν από ξύλο και πουρί. 

Κάτω από την σκάλα υπήρχε αποθήκη. Επίσης, υπήρχε μια πόρτα στο βάθος του Χολ που 

οδηγούσε στον κήπο. Ο όροφος αποτελούνταν επίσης, από ένα Χολ και ένα υπνοδωμάτιο. Μια 

πόρτα οδηγούσε από το Χολ στην ταράτσα, δηλαδή στην οροφή του υπνοδωματίου του 

ισογείου. Επίσης, το Χολ είχε μπαλκονόπορτα επάνω από την είσοδο του σπιτιού, χωρίς 

μπαλκόνι: "Το Χολ επάνω είχε μπαλκονόπορτα, όχι παράθυρο. Ανοίγαμε την πόρτα και 

καθόμασταν και συργιανούσαμε έξω", (έρευνα πεδίου: 1996). Οι στέγες ήταν δίρυχτες και 

σκεπασμένες με κεραμίδια.146 Η Επιτροπή Εποικισμού δεν είχε προβλέψει τουαλέτες, τις 

οποίες αργότερα οι πρόσφυγες έκτισαν στο πίσω μέρος του οικοπέδου. Τα σπίτια ήταν 

κτισμένα στο εμπρός μέρος του οικοπέδου σε μικρή απόσταση από το όριο.147 
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Από τις 300 προσφυγικές κατοικίες που κτίσθηκαν το 1925-1926, σήμερα απομένουν 

μόνον 54. Εξ' αυτών, οι 34 κατοικούνται από Καππαδόκες πρόσφυγες. Οι 9 είναι κενές, γιατί 

οι ιδιοκτήτες μένουν σε άλλες πόλεις, η έχουν μεταναστεύσει στην Γερμανία. Οι 9 είναι 

ακατοίκητες λόγω κακής κατάστασης,148 ενώ σε 2 προσφυγικές κατοικίες διαμένουν 

Ρωσοπόντιοι πρόσφυγες,149 (έρευνα πεδίου: 1996). 
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4.6. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ. 

4.6.1. Η Εγκατάσταση των Προσφύγων στο Νέο Προκόπι. 

Οι Προκοπιείς δεν ήρθαν συγχρόνως στην Ελλάδα και ούτε εγκαταστάθηκαν στην ίδια 

περιοχή. Άλλοι πήγαν στην Κέρκυρα, άλλοι στην Χαλκίδα, άλλοι στο Ναύπλιο και άλλοι στην 

Σκύρο. Στην Σκύρο οι πρόσφυγες έμειναν έως τέλη Μαρτίου του 1925. Οι εκπρόσωποι των 

Προκοπιέων πήγαν στο Υπουργείο Προνοίας, όπου μετά από διαπραγματεύσεις καθορίσθηκε 

το χωριό Αχμέτ Αγά Ευβοίας, ως τόπος εγκατάστασης τους στην Ελλάδα, (Ενωτιάδης: 1994). 

Η κ. Ελένη Χ., πρώτης γενιάς πρόσφυγας αναφέρει ότι, "πολλοί από το Προκόπι, (Urgub) και 

από το Νεβ- Σεχίρ, (Nevsehir) είχαν φθάσει στην Χαλκίδα. Εκεί έπιασε κρύο, βροχές... μέσ' τα 

αντίσκηνα. Σκεφθήκαμε, θα πεθάνουμε εδώ. Σηκωθήκαμε και πήγαμε στον νομάρχη στην 

Χαλκίδα. Μην έρχεστε εδώ για να ξεχειμωνιάσετε, μας είπε. Πηγαίνετε αλλού. Άλλοι πήγαν 

στο Ναύπλιο, άλλοι πήγαν στην Σκύρο, σκόρπισαν τον κόσμο παντού...Είχαμε πράγματα 

φερμένα από την πατρίδα πολλά, αλλά δεν έμεινε τίποτε τώρα, μας κατάκλεψαν στην 

Σκύρο...Το μπαούλο όλο το κλέψανε.,.Δύο χαλιά είχαμε...70 οκάδες μπαούλο ήτανε". "Οι 

Σκυριανοί μας λέγανε: Ένα πιάτο ελιές, δος μου ένα πεντόλιρο... Δώσανε ότι είχανε και δεν 

είχανε για να φάνε. Έδωσαν χρυσαφικά για να πάρουν ελιές...", (κ. Γιώτα Χ., έρευνα πεδίου: 

1997). 

Το 1925, οι πρόσφυγες ήρθαν στο Νέο Προκόπι, το οποίο ονομαζόταν Αχμέτ Αγά, και 

ήταν τσιφλίκι του άγγλου λόρδου Baker.150 Ήδη, από το 1922 η ελληνική κυβέρνηση είχε 

απαλλοτριώσει μέρος της περιοχής για να στεγάσει Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922, 

(Ενωτιάδης: 1994). Ο κ. Ευθύμιος Σοφούλης, πληροφορητής του Κ.Μ.Σ. αναφέρει ότι, "το 

1925, απαλλοτριώθηκαν 1000 στρ. από το τσιφλίκι του Baker, στο Αχμέτ Αγά, και το 1926 

πήγαν εκεί 220 οικογένειες. Ήδη, υπήρχαν 130 οικογένειες ντόπιοι που ήταν κολίγοι του 

Baker. Κάνανε μια επιτροπή....για να μοιράσουν τους κλήρους...Σε 1 ιΑ χρόνο, [1928] 

κατασκευάσθηκαν περίπου 50 σπίτια", (Ευθύμιος Σοφούλης: 1956, πληροφορητής του Κ. Μ. 

Σ.).151 

Ο Ενωτιάδης σχετικά με την εγκατάσταση των προσφύγων αναφέρει ότι, οι πρόσφυγες 

εγκαταστάθηκαν σε σκηνές,152 και όσοι από αυτούς είχαν χρήματα έστησαν ξύλινες παράγκες 

και άνοιξαν μαγαζιά. Στον οικισμό υπήρχε μόνον ένα μικρομάγαζο που δεν μπορούσε να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσων ανθρώπων. Έτσι, όσοι από τους πρόσφυγες είχαν χρήματα ή 

κατείχαν μια τέχνη άνοιξαν μαγαζιά, όπως καφενεία, τσαγκαράδικα και ραφτάδικα και 

προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια νέα ζωή. Δόθηκαν επίσης χέρσα χωράφια, τα οποία 

καλλιέργησαν με μεγάλους κόπους, (Ενωτιάδης: 1994). 

Η κ. Έλλη Ε., δεύτερης γενιάς πρόσφυγας αναφέρει ότι, "όταν ήρθαμε εδώ μέναμε σε 

σκηνές και παράγκες.. .Ήμασταν 300 οικογένειες που οι πιο πολλοί φύγανε. Αν υπήρχαν σπίτια 
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θα μένανε και θα μεγάλωνε η κοινότητα...Αυτοί που ήρθαν εδώ δεν μπορούσαν να δουλέψουν 

την γη και τις πέτρες. Ήταν επαγγελματίες. Γι' αυτό και οι πιο πολλοί εδώ έχουν μαγαζί", 

"Αυτοί που μείνανε ήταν ως επί το πλείστον αγρότες και λίγοι επαγγελματίες. Οι αγρότες που 

μείνανε εδώ, και στην πατρίδα αγρότες ήτανε... .Ήρθαν 5.000 και μείνανε 60-70 

οικογένειες...Εκτός από το σπίτι, 2 κάμαρες δηλαδή παίρνανε και κλήρο 25 στρ...Όσοι 

μπορούσαν να ρισκάρουν και δεν φοβόντουσαν το χρέος παίρνανε 2 κλήρους δηλαδή, 45 στρ.", 

(κ. Νίκος Α., έρευνα πεδίου: 1997). Επίσης, πολλοί πρόσφυγες τονίζουν ότι, "άφησαν 

ολόκληρες περιουσίες και ήρθαν στην Ελλάδα για να πάρουν 45 στρέμματα χωράφι... Το 

μεγαλύτερο έγκλημα ήταν που ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα...Οι Τούρκοι της 

Ανταλλαγής βρήκαν εκεί έτοιμα σπίτια, ενώ οι δικοί μας εδώ δεν βρήκαν τίποτε κι έχασαν κι 

αυτά που είχαν", (κ. Χαρίλαος Δ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Επιπλέον, πολλοί πρόσφυγες διηγήθηκαν τις ιστορίες που άκουσαν από τους δικούς 

της, για τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες στις αρχές της εγκατάστασης τους 

στο Νέο Προκόπι: "Εδώ υπήρχαν μόνο τα μεταλλεία που δούλευαν οι ντόπιοι. Δεν υπήρχε 

τίποτα. Γι' αυτό και οι γονείς μας πήγαιναν και δούλευαν στα μεταλλεία. Σπάζανε την πέτρα με 

την βαριά. Μετά είδανε πως δεν ήταν ζωή αυτή και έφυγε ο πατέρας μου και πήγε στην 

Χαλκίδα και έγινε φούρναρης...Μετά γύρισε εδώ και παντρεύτηκε την μητέρα μου και έγινε 

αγρότης και ζήσαμε εδώ με τον μπαμπά μου σαν αγρότες...Στην πατρίδα ήταν βυρσοδέψης 

καλλιεργούσε όμως και την γη," (κ. Ειρήνη Ι., έρευνα πεδίου: 1997). 

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του κ. Μίλτου Σ., πρόσφυγα δεύτερης γενιάς: 

'Ήρθαν άνθρωποι δυστυχισμένοι. Χάσανε την σειρά τους. Σπίτι εκεί, αντίσκηνο εδώ. Ούτε να 

μαγειρέψουνε δεν μπορούσαν. Ούτε φούρνος υπήρχε. Πάνω σε μια λαμαρίνα φτιάχνανε 

'παζλαμά'. Ένα είδος ψωμιού, χωρίς προζύμι, το οποίο έπεφτε στο στομάχι σαν μολύβι. 

Παζλαμά έφτιαχναν οι Σύριοι εκεί κάτω. Αλεύρι και νερό χωρίς προζύμι". 

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν εξαιρετικά αντίξοες. Οι περισσότεροι δεν είχαν δουλειά, 

το νερό ήταν λιγοστό και η ελονοσία προκάλεσε τον θάνατο πολλών προσφύγων. Έτσι, μέχρι 

το τέλος του 1925 περισσότεροι από τους μισούς εγκατέλειψαν το χωριό. Στο τέλος του 1927, 

όταν τα πρώτα 100 προσφυγικά σπίτια ήταν έτοιμα, οι περισσότεροι πρόσφυγες είχαν φύγει 

από το χωριό. Γι' αυτόν τον λόγο η κυβέρνηση έφερε στο χωριό πρόσφυγες από την Μούγλα, 

(Ενωτιάδης: 1994, έρευνα πεδίου: 1997).153 Οι πρόσφυγες υποστηρίζουν ότι, "μείνανε εδώ 

όσοι δεν είχαν πόρους. Οι πιο αδύνατοι μείνανε. Όταν ήρθαν οι Προκοπιανοί εδώ, χωρίσανε. 

Μισοί πήγαν στο Μακρυμάλλη, εδώ κοντά, κοντά στα Ψαχνά.154 Το Προκόπι είναι πιο μακριά 

από την Χαλκίδα απ' ό,τι είναι τα Ψαχνά κι έτσι πολλοί πήγαν εκεί. Σκορπίσαμε. Άλλοι πήγαν 

στην Χαλκίδα κι άλλοι στην Αθήνα", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες ήταν και οι σχέσεις 

τους με τους ντόπιους: "Οι ντόπιοι δεν μας θέλανε, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλη την Ελλάδα. 
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Εδώ δεν μας θέλανε γιατί έλεγαν ότι ήρθαμε για να τους πάρουμε τα χωράφια τους... Οι ντόπιοι 

είχαν φτιάξει ένα ξεροπήγαδο που το έλεγαν 'ανάθεμα', ανάθεμα δηλαδή στον Βενιζέλο που 

μας έφερε εδώ και τους πήραμε τα χωράφια τους.. .'Οταν μας έβλεπαν να περνάμε, παίρνανε μια 

πέτρα και την ρίχνανε στο ανάθεμα, δηλαδή στο πηγάδι... Επειδή δεν είχαμε φούρνο πηγαίναμε 

να φουρνίσουμε το ψωμί μας στον φούρνο μιας ντόπιας, η οποία ήθελε να πετάξει το ψωμί που 

πήγε να φουρνίσει η μάννα μου γιατί έλεγε ότι εμείς οι τουρκόσποροι μαγαρίσαμε τον φούρνο 

της.... Είχανε δέσει την μάννα μου σε μια μουριά μέχρι να ψηθεί το ψωμί", (κ. Κούλα Χ., 

έρευνα πεδίου: 1997). 

Ένας πρώτης γενιάς πρόσφυγας αναφέρει ότι, "μας έλεγαν 'πρόσφηγκες' αντί για 

πρόσφυγες. Σφήγκες μας κάνανε.... Ακόμη μέχρι σήμερα υπάρχει διαφορά μεταξύ ντόπιων 

και προσφύγων.... Ένας παπάς είχε πει κάποτε ότι εξαιτίας των προσφύγων χάσαμε την Μικρά 

Ασία.... Οι πρόσφυγες έφεραν τον κομμουνισμό. Οι πρόσφηγκες έλεγε. -Παπά δεν είμαστε 

σφήγκες, του είπα. Θυσιάσαμε την περιουσία μας για σας, τους Παλιολλαδίτες...Υπήρχε 

τέτοιο μίσος μεταξύ Ελλαδιτών και προσφύγων, που όταν ντόπιος έπαιρνε πρόσφυγα κλαίγανε 

οι συγγενείς", (κ. Χρόνης Δ., έρευνα πεδίου: 1997). 

"Μας παράτησαν στην μοίρα μας. Όταν ήρθαμε στο Προκόπι κάτι μας δώσανε, μετά 

τίποτε. Ο κόσμος πεινούσε, βαρέθηκε, δουλειά δεν είχε. Οι ντόπιοι μας αγριοκοιτάζανε. 

Παλιοπρόσφυγες μας λέγανε. Δεν μας παντρεύονταν. Αυτό κράτησε 20-25 χρόνια. Ήμασταν 

άλλη παρέα εμείς, άλλοι οι ντόπιοι. Τώρα μπερδευτήκαμε. Παλιά δεν μας παντρεύονταν... Δεν 

είχαμε αλισφερίσι με τους ντόπιους", (κ. Βασίλης Α., έρευνα πεδίου: 1997). 

Ένα από τα κύρια ενδιαφέροντα των προσφύγων ήταν η μόρφωση των παιδιών τους και 

γι' αυτό, δημιούργησαν δημοτικό σχολείο, το οποίο αποτελούνταν αρχικά από δύο δωμάτια, 

(Ενωτιάδης: 1994). Η έρευνα πεδίου απέδειξε ότι, πολλοί πρόσφυγες αναπολούν τα σχολεία 

τους στην πατρίδα και την εκπαίδευση τους: "Εδώ ήμασταν σε ένα σχολείο 7.00 μ. μάκρος, 

5.00 πλάτος, 70 παιδιά στριμωγμένα. Είχε δύο παράθυρα...Ήμασταν μέσ' την βρώμα...Εκεί η 

Γερουσία προσπαθούσε να μην χαθεί η Ελληνική γλώσσα... Δίδασκαν την Ελληνική Ιστορία 

μέσ' τα βάθη της Τουρκίας. Τι άλλο θέλεις; Η μέρα με την νύχτα ανάμεσα στο εδώ και στο 

εκεί....", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Κύριο μέλημα των προσφύγων ήταν η μεταφορά του σκηνώματος του Οσίου Ιωάννη 

του Ρώσου, το οποίο είχε τοποθετηθεί προσωρινά στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του 

Προδρόμου στην Χαλκίδα155. Την 27η Μαίου του 1927, ημέρα της μνήμης του Οσίου, θα 

γινόταν ο θεμέλιος αγιασμός για το κτίσιμο των πρώτων 100 προσφυγικών σπιτιών. Οι 

πρόσφυγες ήθελαν να μεταφέρουν το σκήνωμα του Οσίου για να ευλογήσει το έργο της 

ανοικοδόμησης και να το επιστρέψουν πάλι πίσω στην Χαλκίδα. Οι Προκοπιείς όμως, που 

ήταν εγκατεστημένοι στην Χαλκίδα δεν δέχθηκαν, φοβούμενοι μήπως δεν το επιστρέψουν και 

έτσι, η θεμελίωση έγινε χωρίς την ευλογία του Οσίου, (έρευνα πεδίου: 1997).156 
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Η εκκλησία του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου άρχισε να κτίζεται το 1930 και η ανέγερση 

ολοκληρώθηκε το 1951. Το σκήνωμα του Οσίου τοποθετήθηκε στην εκκλησία στις 21 Μαίου 

του 1951 και στις 27 Μαίου, ημέρα της γιορτής του Οσίου, έγιναν τα εγκαίνια της εκκλησίας, 

(Ενωτιάδης: 1994).157 1 5 8 

4.6.2. Οι Προσφυγικές Κατοικίες του Νέου Προκοπίου. 

Οι προσφυγικές κατοικίες του Νέου Προκοπίου άρχισαν να κτίζονται το 1927 και το 

πρόγραμμα στέγασης ολοκληρώθηκε το 1928. 

Η περιοχή χωρίσθηκε σε ίσα τετράγωνα οικόπεδα 400 μ2 με πλευρά 20 μ. Σε κάθε 

οικόπεδο κτίσθηκε από ένα οίκημα εμβαδού 64 μ2, το οποίο χωρίσθηκε σε δύο κατοικίες με 

μεσοτοιχία. Έτσι, σε κάθε νοικοκυριό αντιστοιχούσε σπίτι εμβαδού 32 μ2 και οικόπεδο 200 

μ2. 1 5 9 

Η τυπολογία ήταν όμοια για όλες τις κατοικίες. Ήταν ισόγειες και αποτελούνταν από 

δύο δωμάτια, χωρίς να παρεμβάλλεται διάδρομος μεταξύ αυτών. Το πρώτο δωμάτιο, όπου 

βρισκόταν και η πόρτα της κυρίας εισόδου, είχε ακόμη μία πόρτα προς την αυλή.160 

Χαρακτηριστικές είναι οι περιγραφές των προσφυγικών σπιτιών από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες: "Τα σπίτια ήταν όλα ίδια. Δύο δωμάτια. Χωμάτινα πατώματα. Το πρόχειρο 

δωμάτιο ήταν με πεταχτό σοβά και χωρίς ταβάνι. Γιατί το κράτος να κάνει έξοδα για το 

πρόχειρο; Το άλλο ήταν το υπνοδωμάτιο που είχε ταβάνι και τζάκι. Τουαλέτα δεν υπήρχε 

καθόλου. Εμείς κάναμε μία έξω στην αυλή"...Το '28 έγιναν τα σπίτια. Έριξαν κλήρο και 

μπήκαμε μέσα....Σαν τους γύφτους...Το υπνοδωμάτιο είχε ταβάνι και πάτωμα. Το άλλο, χώμα 

κάτω και χωρίς ταβάνι, μόνον σκεπή είχε.,..Δεν υπήρχαν βοηθητικοί χώροι, κουζίνες και 

τέτοια. Τα σπίτια ήταν τοποθετημένα όλα σε σχέδιο πόλεως. Ήταν όλα με πρασιά. Όλα ένα 

στυλ Μας έδωσαν δύο δωμάτια και εκεί έπρεπε να κάνουμε τα πάντα. Πρώτα μας τα έδωσαν 

για αποζημίωση για την προσφυγιά μας. Μετά μας ζήτησαν και λεφτά... Μας τα έδωσαν σαν 

κλήρο αποκατάστασης. 58.000 δρχ. πληρώναμε... Τα χωράφια τα χρέωσαν 700 δρχ. το 

στρέμμα", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Οι κατοικίες είναι κτισμένες στο εμπρός μέρος του οικοπέδου, σε μικρή απόσταση από 

το όριο. Έχουν μικρά παράθυρα και στέγη από κεραμίδια. Για το κτίσιμο τους 

χρησιμοποιήθηκε εγχώρια πέτρα, που οι κάτοικοι ονομάζουν πουρί.161 

Από τα 200 προσφυγικά σπίτια, που κτίσθηκαν το 1927- 1928, σήμερα απομένουν 

μόνον 21. Εξ' αυτών, τα 4 μόνον κατοικούνται από Καππαδόκες πρόσφυγες. Τα 2 είναι κενά, 

γιατί οι ιδιοκτήτες τους διαμένουν αλλού. Τα 8 δεν κατοικούνται λόγω κακής κατάστασης162 

και τα 7 κατοικούνται από ντόπιους ή από πρόσφυγες από άλλα μέρη της Μικράς Ασίας,163 

(έρευνα πεδίου: 1997). 
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4.7. ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΕΙΟΠΟΠΤΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 

4.7.1. Προσθήκες και Μετατροπές των Κατοικιών. 

Οι μετατροπές και οι προσθήκες, που έχουν γίνει στις προσφυγικές κατοικίες από τους 

πρόσφυγες είναι, πολλές φορές, ριζικές σε τέτοιο βαθμό, που έχουν αλλοιώσει την αρχική 

μορφή του σπιτιού. Πολλές είναι οι περιπτώσεις των προσφυγικών σπιτιών, στις οποίες έχει 

διατηρηθεί μόνον ο σκελετός, ενώ έχουν μεταβληθεί οι διαστάσεις και η θέση των ανοιγμάτων, 

η μορφή της στέγης, και η εσωτερική διαρρύθμιση. Όμως είναι χαρακτηριστικό, ότι τα 

προσφυγικά σπίτια εξακολουθούν να διακρίνονται από τα υπόλοιπα του οικισμού παρ' όλες τις 

προσθήκες και μετατροπές που έχουν υποστεί. Οι λόγοι που οδήγησαν σ' αυτό το γεγονός είναι 

πρώτον, η ομοιότητα που χαρακτήριζε από την αρχή την τυπολογία των προσφυγικών 

κατοικιών. Οι ελλείψεις που παρουσίαζαν αυτές οι κατοικίες ήταν ίδιες, αλλά και οι ανάγκες 

των προσφύγων οι οποίες καθοδήγησαν τις μετατροπές και τις προσθήκες, παρόμοιες. Οι 

πρόσφυγες ακολούθησαν τα ίδια περίπου πρότυπα στις εργασίες προσθηκών και μετατροπών, 

τουλάχιστον όσον αφορά στις εξωτερικές όψεις των σπιτιών τους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα των 

ίδιων αναγκών που αντιμετώπιζαν αλλά και της δυναμικής της κοινότητας και της γειτονιάς, 

που επηρέαζαν και παρότρυναν προς παρόμοιες εργασίες προσθηκών και μετατροπών, (έρευνα 

πεδίου: 1996). 

Η πρώτη προτεραιότητα των προσφύγων ήταν η κατασκευή της τουαλέτας, η οποία δεν 

προβλεπόταν από το πρόγραμμα εποικισμού.164 Οι πρόσφυγες κατασκεύασαν τις τουαλέτες έξω 

από το σπίτι, στο πίσω μέρος του οικοπέδου. Οι κατασκευές αυτές ήταν πρωτόγονες, με κάθε 

είδους υλικό που είχαν στην διάθεση τους, όπως ξύλα, τενεκέδες, η πρόχειρες κατασκευές από 

πέτρα. Στην δεκαετία 1960- 1970, οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώνονται και οι πρόσφυγες 

αρχίζουν να ανακαινίζουν τις κατοικίες τους. Τότε, τοποθετούν την τουαλέτα στο κυρίως σπίτι 

και προσθέτουν λουτρό. Μέχρι σήμερα όμως, σε αρκετά σπίτια, η τουαλέτα, η έχει την μορφή 

προσθήκης στην αυλή, σε επαφή με το σπίτι, είτε καταλαμβάνει τμήμα του μπαλκονιού στο 

πίσω μέρος του σπιτιού, χωρίς να λείπουν και οι περιπτώσεις που διατηρείται στην αυλή, στο 

ίδιο μέρος που είχε κατασκευασθεί αρχικά: "Τίποτε δεν αλλάξαμε. Η τουαλέτα είναι ακόμη 

έξω....Το 1977 κάναμε λουτρό στο επάνω πάτωμα....Το 1974 η τουαλέτα μπήκε μέσ' το 

σπίτι... .Φτιάξαμε και την τουαλέτα. Την ανακαινίσαμε. Την αφήσαμε εκεί που ήτανε, έξω από 

το σπίτι....Το 1960 φτιάξαμε το σπίτι. Τότε ήτανε που κάναμε και το μπάνιο....Κλείσαμε ένα 

μέρος του πίσω μπαλκονιού και κάναμε το μπάνιο... .Την τουαλέτα την άφησα όπως ήταν, έξω 

στην αυλή", (έρευνα πεδίου: 1996)165. Μία δεύτερης γενιάς πρόσφυγας χαρακτηριστικά 
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αναφέρει: "Παλιά λιμπιζόμουν το τρεχούμενο νερό, γιατί δεν είχαμε στο σπίτι. Παίρναμε από 

μια βρύση κοινοτική κοντά στην εκκλησία. Από τα πηγάδια παίρναμε νερό για να πλυθούμε. 

Ούτε τουαλέτα δεν είχαμε. Ήταν στην αυλή. Τώρα έκανα μπάνιο... ", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Οι στάβλοι για τα ζώα και οι αποθήκες για τις ζωοτροφές και τις προμήθειες 

συγκαταλέγονται στην δεύτερη προτεραιότητα των προσφύγων. Ο χρόνος κατασκευής 

ποικίλει. Άλλες κτίζονται στο τέλος της δεκαετίας του 1920, άλλες στην δεκαετία 1930-1940, 

αλλά και στην δεκαετία 1950-1960 παρουσιάζονται προσθήκες ή επεκτάσεις αποθηκών. Οι 

αποθήκες είναι μεγάλων διαστάσεων, συχνά δε έχουν εμβαδόν μεγαλύτερο από αυτό των 

κατοικιών166. Η χρησιμότητα των βοηθητικών αυτών χώρων υποδεικνύεται από μαρτυρίες 

προσφύγων: "Μέχρι το 1928, το ένα το δωμάτιο το είχαμε σαν στάβλο, γιατί που να βάλουμε τα 

ζώα μας; Μετά χτίσαμε την αποθήκη", (έρευνα πεδίου: 1996). Για λόγους οικονομίας είναι 

κτισμένες σε επαφή με το κυρίως σπίτι και γι' αυτόν τον λόγο τα παράθυρα των πλαγίων 

πλευρών χάνουν την λειτουργία τους και μετατρέπονται σε ντουλάπια. Σαν αποθηκευτικό χώρο 

οι πρόσφυγες χρησιμοποιούσαν και τον χώρο κάτω από την σκάλα, όπου συνήθως αποθήκευαν 

όσπρια, (έρευνα πεδίου: 1996). 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες ήταν το πάτωμα του 

ισογείου που ήταν από χώμα. Μία δεύτερης γενιάς πρόσφυγας θυμάται ότι, "κάθε βράδυ 

μαζευόμαστε σε σπίτια και γλεντούσαμε. Χορεύαμε και σηκωνόταν σύννεφο η σκόνη...Βάζαμε 

κουτσουλιές ξερές στο πάτωμα και μετά το ασβεστώναμε κι έτσι κάναμε ένα είδος 

ψευτοτσιμέντου", (έρευνα πεδίου: 1996). Άλλοι πάλι πρόσφυγες αναφέρουν ότι, "ραντίζαμε 

με νερό το χωμάτινο δάπεδο και στρώναμε την λάσπη με τα χέρια μας. Με την πάροδο του 

χρόνου το δάπεδο γινόταν σαν πήλινο. Αυτήν την τέχνη την ξέραμε από την πατρίδα", (έρευνα 

πεδίου: 1996). Ο Κωστάκης, αναφερόμενος στα σπίτια των κατοίκων της Καππαδοκίας, 

επισημαίνει: "Το δάπεδο του τουντουρόσειλου, καθώς και των άλλων δωματίων, ήταν συνήθως 

στρωμένο με κόκκινο χώμα, που το κουβαλούσαν οι γυναίκες, το ζύμωναν με νερό και λίγα 

άχυρα και το έστρωναν με τα χέρια τους. Όταν με τα πατήματα ή με το σκούπισμα η 

επίστρωση χαλούσε, οι γυναίκες την επιδιόρθωναν μόνες τους. Το δωμάτιο το άσπριζαν με 

χώμα άσπρο, που ήταν άφθονο γύρω στο χωριό", (Κωστάκης 1963: 55). 

Από την Καππαδοκία επίσης κατάγεται και ο τρόπος διατήρησης των προμηθειών: 

"Στην πατρίδα είχαμε 'σαντούκια' και διατηρούσαμε το αλεύρι. Τα 'σαντούκια' ήταν ξύλινα 

χωρίσματα στα δωμάτια και στο καθένα χώρισμα βάζαμε από ένα διαφορετικό είδος. Στα 

προσφυγικά σπίτια συνεχίσαμε την συνήθεια αυτή. Στο χολάκι στον όροφο, είχαμε ξύλινα 

χωρίσματα και στο ένα βάζαμε το σιτάρι, στο άλλο το αλεύρι... ", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Επίσης, στο Χολ του ορόφου, οι πρόσφυγες συνήθιζαν να κρεμούν το εικονοστάσι, το 

οποίο περιείχε τα στέφανα του γάμου και τις εικόνες, πολλές από τις οποίες ήταν από την 

Καππαδοκία.167 Άλλοι πάλι το είχαν στο 'καλό δωμάτιο'. Η κ. Καίτη Κ. θυμάται ότι, "η μαμά 

μου το είχε στο Χολ, επάνω στην γωνία. Κι εμείς σήμερα στο Χολ το έχουμε και το καντήλι 
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πάντα καίει". Πολλοί πρόσφυγες συνηθίζουν σήμερα να έχουν το εικονοστάσι στην κουζίνα: 

"Παλιά το είχαμε στο 'καλό δωμάτιο', σε ντουλάπι με τζάμι. Τώρα το έχουμε στην κουζίνα. 

Έχω και μια εικόνα του Χριστού, αλλά δεν είναι από εκεί φερμένη. Αν ήταν, θα μου το είχε πει 

η μητέρα μου. Έχω και κάτω, [ισόγειο] εικονοστάσι. Δεν το χάλασα, αν και κάτω τώρα δεν 

μένουμε. Κάτω είναι αποθήκη. Το ανάβω αραιά, γιατί φοβάμαι μήπως πιάσει φωτιά. Όταν 

κατεβαίνω κάτω το ανάβω. Δεν το χαλάω. Γιατί οι εικόνες μας προφυλάνε", (έρευνα πεδίου: 

1996). Η κ. Ελένη Θ. χαρακτηριστικά αναφέρει: "Το εικονοστάσι το είχαμε στο σαλάκι, [Χολ] 

του επάνω ορόφου, απέναντι από την σκάλα. Τώρα το μετέφερα εδώ στην κουζίνα, γιατί εδώ 

έχω σόμπα και εδώ κάθομαι. Πώς να προσεύχομαι έξω στο κρύο;". 

Σε όλα τα προσφυγικά σπίτια παρατηρείται η προσθήκη ενός δωματίου στον πρώτο 

όροφο. Στα περισσότερα νοικοκυριά το δωμάτιο αυτό κτίζεται στην δεκαετία του 1960, χωρίς 

να λείπουν και οι περιπτώσεις που το δωμάτιο αυτό κτίζεται νωρίτερα, στην δεκαετία 1930-

1940.168 "Ο εποικισμός έδινε δύο δωμάτια κάτω και ένα επάνω. Μετά όποιος είχε χρήματα 

έκτιζε και άλλο δωμάτιο με δικά του χρήματα.... Την βάση δεν την ξηλώσαμε. Η βάση είναι 

προσφυγική. Τα προσφυγικά σπίτια επάνω είχαν ένα δωμάτιο. Εμείς κάναμε κι άλλο δωμάτιο. 

Από κάτω ήταν η κουζίνα, σκεπασμένη με κεραμίδια", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Η προσθήκη αυτή προκάλεσε και την πρώτη αλλαγή χρήσης των δωματίων. Τα 

δωμάτια του πρώτου ορόφου χρησιμοποιούνται πλέον ως υπνοδωμάτια, ενώ το υπνοδωμάτιο 

του ισογείου μετατρέπεται σε σαλόνι και η κουζίνα ανακαινίζεται: "Παλιά δεν είχαμε σαλόνια. 

Οι κρεβατοκάμαρες ήταν σαλόνια. Στην κρεβατοκάμαρα δεχόμασταν κόσμο...Οι γυναίκες 

κάθονταν επάνω στο κρεβάτι ... Βάζαμε και τις καλές μας τις κουβέρτες...",(έρευνα πεδίου: 

1996). Άλλοι πάλι αναφέρουν ότι η οικογένεια έμενε στα κάτω δωμάτια, γιατί ήταν πιο ζεστά: 

"Επάνω δεν ανεβαίναμε. Μόνον αν ερχόταν κανένας ξένος", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Οι πρόσφυγες μιλώντας για τις χρήσεις των χώρων του σπιτιού και τις αλλαγές αυτών 

με την πάροδο του χρόνου, περιγράφουν την προχειρότητα των κατασκευών, καθώς και τις 

συνθήκες διαβίωσης τους τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς: "Παλιά, τα δωμάτια επάνω τα 

είχαμε για υπνοδωμάτια. Μαγειρεύαμε στις ξυλόσομπες και ζεσταινόμασταν με τα μαγκάλι. 

Έξω πλέναμε. Κάτω είχαμε κουζίνα, αλλά ούτε κουζίνα δεν ήταν. Θυμάμαι παλιά είχαμε 

νεροχύτη μπροστά στο παράθυρο....Τότε που ήρθαμε εδώ ήταν παλιομοδίτικα, όπως στην 

Τουρκία. Τώρα είναι πιο μοντέρνα. Τότε που ήρθαμε τρώγαμε από ένα πιάτο. Από ένα ποτήρι. 

Είχαμε τα πιρούνια μας κι όποιος προλάβει. Έξω στην αυλή είχαμε ταντούρι169 για να 

μαγειρεύουμε. Είχαμε και άλλο ταντούρι κάτω στο σαλονάκι. Πάνω από το ταντούρι είχαμε 

ένα τραπέζι, σαν ένα πήλινο μαγκάλι δηλαδή, με κάρβουνα και από πάνω. Από κάτω βάζαμε τα 

πόδια μας. Πολύ ζέστη. Ο πατέρας μου το έφτιαξε. Ήταν αγγειοπλάστης. Κολλούσαμε το ψωμί 

πάνω στο ταντούρι και ψηνότανε. Πολύ νόστιμα γίνονταν τα όσπρια. Αν έβαζες και κόκαλα 

μέσα γινόταν υπέροχο. Γύρω από το ταντούρι λέγαμε ιστορίες....Στην κουζίνα παλιά είχαμε 

ταντούρι. Τώρα το κάναμε ντουλάπι. Τρώγαμε στην κουζίνα και μαγειρεύαμε έξω. Μετά 
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κάναμε την προσθήκη, την κουζινίτσα δηλαδή και τρώγαμε εδώ που σήμερα καθόμαστε. 

Είχαμε και χτιστό καζάνι. Το είχαμε μέσα στο σπίτι για να μην βγαίνουμε έξω και κρυώνουμε. 

Το κάναμε πριν 45 χρόνια μαζί με το τζάκι. Τώρα το τζάκι το έκανα ντουλάπι και βάζω τα 

φλιτζάνια μου", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώνονταν, οι πρόσφυγες 

ανακαίνιζαν τις κατοικίες τους και τις προσάρμοζαν στις καινούργιες τους ανάγκες: "Πρώτα 

κτίσθηκε το δωμάτιο επάνω από την κουζίνα. Μετά γκρεμίσαμε το παλιό δωμάτιο επάνω και 

το ξαναφτιάξαμε με καινούργια τούβλα Από το 1960 αρχίσαμε ν' αλλάζουμε το σπίτι. Το 

πάνω το γκρεμίσαμε και το ξαναχτίσαμε. Το κάτω το κρατήσαμε όπως ήταν Το 1960, 

γκρεμίσαμε τους παλιούς τοίχους που ήταν με ξύλα και πουρί ανάμεσα, και τους κτίσαμε με 

τούβλα", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Η βελτίωση των συνθηκών ζωής και οι ανάγκες της οικογένειας που απαιτούσαν 

περισσότερο χώρο, επέφεραν την επέκταση των κατοικιών με την προσθήκη δύο δωματίων στο 

ισόγειο και δύο δωματίων στον όροφο, (1960-1970). Παράλληλα κατασκευάζεται νέα στέγη 

τετράριχτη.170 Στην δεκαετία του 1970 τα περισσότερα ισόγεια μετατρέπονται σε αποθήκες 

και η οικογένεια ζει πλέον στον πρώτο όροφο. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η εσωτερική σκάλα 

καταργείται και αντικαθίσταται με εξωτερική σκάλα που οδηγεί σε μπαλκόνι, το οποίο πολλές 

φορές αρχικά ήταν ξύλινο και αργότερα από σκυρόδεμα.171 Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που 

η εξωτερική σκάλα κατασκευάσθηκε, ούτως ώστε το ισόγειο και ο όροφος να γίνουν δύο 

ανεξάρτητες κατοικίες, για να μπορούν να στεγάσουν δύο νοικοκυριά, είτε για ανάγκες της 

οικογένειας, είτε γιατί ο όροφος προοριζόταν για εκμετάλλευση: "Κάναμε την σκάλα απ' έξω 

για να μπορέσουν να συγκατοικήσουν δύο οικογένειες. Το νοίκιαζα. Παλιά, πριν τα 

εργοστάσια, όλη η Ξάνθη και η Δράμα ερχόντουσαν εδώ για μπάνιο", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Οι λειτουργίες των δωματίων δεν μεταβάλλονται. Η κουζίνα, όπως και παλιά, δεν 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως μαγειρείο, αλλά αποτελεί έναν από τους κύριους χώρους του 

σπιτιού, όπου η οικογένεια περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Το σαλόνι παραμένει 

'κλειστό' και ανοίγει μόνο στις οικογενειακές γιορτές. Τέλος, στην δεκαετία του 1980-1990, 

παρατηρείται το φαινόμενο της ενοποίησης δύο χώρων για την κατασκευή σαλοτραπεζαρίας.172 

Πολλά σπίτια έχουν μπαλκόνι και στην πίσω πλευρά τους με εξωτερική σκάλα που 

οδηγεί στην πίσω αυλή, όπου υπάρχουν οπωροφόρα δένδρα και λαχανόκηποι. 

Χρήση αυλής, είχε και το τμήμα του οικοπέδου που βρισκόταν ακριβώς εμπρός από 

την είσοδο του σπιτιού, [πρασιά] που δεν ήταν περιφραγμένο και σε πολλά σπίτια εξακολουθεί 

μέχρι σήμερα να μένει χωρίς περίφραξη, το οποίο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, 

αποτελεί τόπο συνεύρεσης των γειτόνων.173 
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4.7.2. Χωρική και Πολεοδομική Οργάνωση του Οικισμού. 

Το γεγονός ότι η περιοχή που κτίσθηκε η Νέα Καρβάλη ήταν ακατοίκητη,174 βοήθησε 

στην από την αρχή χωροθέτηση τόσο των κατοικιών και των δημόσιων κτιρίων, όσο και των 

οικονομικών δραστηριοτήτων των κατοίκων. Αν και η σημερινή πολεοδομική οργάνωση του 

οικισμού, είναι περισσότερο αποτέλεσμα κρατικών πολιτικών και παρεμβάσεων, παρά προϊόν 

της επέμβασης των προσφύγων στον χώρο, παρ' όλα αυτά, το παρελθόν δηλώνει την παρουσία 

του και αποδίδει ταυτότητα στον οικισμό. Σ' αυτό, συντελούν πρώτον, τα προσφυγικά 

οικόπεδα τα οποία έμειναν όπως ήταν αρχικά, είτε περιέχουν ανακαινισμένη την προσφυγική 

κατοικία, είτε μια καινούργια στην θέση της, είτε είναι κενά, γιατί γκρεμίσθηκε το προσφυγικό 

σπίτι χωρίς να κτισθεί καινούργιο στην θέση του. Δεύτερον, τα κτίρια που είναι συναφή με την 

πολιτιστική παράδοση και τα οποία αποτελούν κόμβους δραστηριοτήτων και τρίτον, κάποιες 

δραστηριότητες των κατοίκων συναφείς με την Καππαδοκική παράδοση.175 Τέλος, οι ίδιοι οι 

κάτοικοι, αποδίδουν ταυτότητα στον χώρο, γιατί διατηρούν ζωντανό το παρελθόν στην μνήμη 

τους και μέσα από τις διηγήσεις τους αποκαλύπτεται η αλλαγή και η εξέλιξη του οικισμού. 

Ο Λουκίδης αναφερόμενος στην αρχική εγκατάσταση των προσφύγων στον οικισμό 

τονίζει την προσπάθειες της Ε.Α.Π. σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό του οικισμού: 

"Πριν αρχίσει το χτίσιμο των σπιτιών, στον τόπο μας ήρθε ένα τοπογραφικό συνεργείο, με 

σκοπό να χωρίσει τα οικόπεδα και να χαράξει τους δρόμους και τις πλατείες... Τα θετικά 

αποτελέσματα της ευσυνείδητης εργασίας των μπορεί να διαπιστώσει κανείς, όταν επισκεφθεί 

καμιά φορά την Νέα Καρβάλη. Όλοι οι δρόμοι είναι οριζόντιοι και κάθετοι- είναι ίσιοι και 

ευθυγραμμισμένοι όπως οι στήλες ενός σταυρολέξου", (Λουκίδης Γ.: 1986).176 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι τα πρώτα χρόνια 

εγκατάστασης τους, ήταν τα έλη που υπήρχαν στην περιοχή και η έλλειψη πόσιμου νερού.177 

Αναφέρει ο Λουκίδης: "Το μέρος ... που προοριζόταν να γίνει το παντοτινό ενδιαίτημα τους, 

ήταν μια μόνιμη εστία μόλυνσης, γεμάτη τέλματα, κουνούπια και μικρόβια", (Λουκίδης Γ. : 

1986). Η πρόβλημα αυτό τονίζεται και από τις μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων: "Στην 

αρχή ήταν πολύ χάλια. Έλος και κουνούπια...Ακατάλληλο νερό...Κτίσθηκε μετά ο 

συνοικισμός, αλλά πολλοί στο μεταξύ φύγανε....Εκεί που σήμερα είναι εγκατεστημένο το 

εργοστάσιο λιπασμάτων, ήταν τότε μια λιμνούλα με κουνούπια. Την αποξήρανε ο εποικισμός", 

(έρευνα πεδίου: 1996). "Για ν' αποξηρανθεί...η βάλτα, έσκαψαν γύρω της ένα βαθουλό 

χαντάκι. Το έργο όμως αυτό δεν έφερε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, επειδή -όπως λέγουν-

το έδαφος της βάλτας είναι χαμηλότερο από την επιφάνεια της θάλασσας. Σήμερα η νοσηρή 

αυτή έκταση έχει γεμίσει με τα απόβλητα που ρίχνει το εργοστάσιο λιπασμάτων...", (Λουκίδης 

Γ. : 1986). 
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Ο Λουκίδης σχετικά με το πρόβλημα της έλλειψης πόσιμου νερού αναφέρει ότι επειδή 

οι γεωτρήσεις που έγιναν δεν απέδωσαν, "το συνεργείο συνέχισε τις έρευνες του και στο τέλος 

ανακάλυψε μια φλέβα, απ' όπου υδροδοτείται μέχρι σήμερα η κοινότητα. Επειδή όμως το νερό 

αυτό δεν επαρκούσε για τις ανάγκες των κατοίκων, οι κοινοτικοί παράγοντες θεώρησαν καλό 

πριν από μερικά χρόνια να παραχωρήσουν τα 'καυτερά' παραλιακά οικόπεδα στους κατοίκους 

της γειτονικής 'Λεύκης', για να πάρουν μια ποσότητα νερού από την κεφαλόβρυση που είναι 

στο χωριό τους. Με την πρόχειρη όμως, όσο και άστοχη, αυτή ενέργεια δεν λύθηκε το 

πρόβλημα της ύδρευσης και οπωσδήποτε θα παρουσιασθεί σε οξύτερο βαθμό στο προσεχές 

μέλλον", (Λουκίδης Γ. : 1986). Το γεγονός αυτό οδήγησε σε μια διαμάχη μεταξύ των κατοίκων 

της Λεύκης και της Νέας Καρβάλης και μερικές μαρτυρίες των προσφύγων υποδηλώνουν την 

δυσανασχέτηση τους για την εγκατάσταση των κατοίκων της Λεύκης, αλλά και το αμετάκλητο 

της συμβίωσης τους με αυτούς: "Από την Λεύκη πήραν δωρεάν οικόπεδα και οι κοινότητες 

Λεύκη και Νέα Καρβάλη γίνανε μία.178 Αυτοί είναι Πόντιοι. Αυτοί οι ξένοι δεν μας θέλουν 

πολύ. Και στις εκλογές μας ρίχνουνε. Στην αρχή είπαμε να συνεργασθούμε πολιτιστικά, αλλά 

ο καθένας τράβηξε τον δρόμο του", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Το κτίσμα που έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην οργάνωση του οικισμού, απέδωσε 

σημασία σ' αυτόν και ενίσχυσε την ταυτότητα του, ήταν η εκκλησία του Γρηγορίου του 

Θεολόγου, η οποία θεμελιώθηκε τον Ιανουάριο του· 1950, (Λουκίδης Γ. : 1986 και έρευνα 

πεδίου: 1996). Η τοποθεσία της εκκλησίας, το μέγεθος αυτής και η μεγαλοπρέπεια της, αλλά 

κυρίως, η σύνδεση της με το παρελθόν των προσφύγων, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για όλον 

τον οικισμό και ισχυροποίησε την έννοια του 'τόπου' για τους ίδιους τους πρόσφυγες.179 

Οι πρόσφυγες θυμούνται ότι παλιά έκαναν την καθιερωμένη 'βόλτα'1 8 0 κοντά στην 

εκκλησία: 'Όπως και στην πατρίδα, τα Σαββατοκύριακα κάναμε βόλτα -το νυφοπάζαρο, έτσι 

το λέγαμε. Πηγαίναμε πάνω -κάτω στον δρόμο πλάι στην εκκλησία. Μετά κατεβήκαμε και 

κάναμε βόλτα κοντά στην Κοινότητα.181 Τώρα πια σταμάτησε η βόλτα. Τώρα υπάρχουν το 

πάρκο, η παιδική χαρά....Όταν ήμουν 16-17 χρονών, πριν παντρευτώ, κάναμε βόλτα στον 

δρόμο, κοντά στην εκκλησία. Τότε ο δρόμος ήταν χωμάτινος και δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. 

Μετά φτιάξανε τον δρόμο μπροστά στην αστυνομία και κάναμε εκεί. Τώρα που να βρεις 

άνθρωπο! Όλοι στις καφετέριες Για βόλτα ξεκινούσαμε από την εκκλησία και πηγαίναμε 

μέχρι το τέλος της Καρβάλης, κοντά στα νεκροταφεία. Εκεί που σήμερα είναι το camping.182 

Εκεί είχε και ένα πλατάνι, και νερό και καθόμασταν", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Μέσα από τις διηγήσεις των προσφύγων αποδεικνύεται πως η αλλαγή του δομημένου 

περιβάλλοντος επέφερε και την αλλαγή στην καθημερινή ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η παλιά πλατεία: "Παλιά, αλλά και μέχρι το 1975, τον χειμώνα κάναμε βόλτα στον 

δρόμο, κοντά στην εκκλησία και το καλοκαίρι στην ακροθαλασσιά. Υπήρχαν και δυό 

κεντράκια που πήγαιναν οι αρραβωνιασμένοι και οι παντρεμένοι. Μετά ο δρόμος έγινε 

πολυσύχναστος και κατεβήκαμε στην Κοινότητα. Εκεί ήταν και η πλατεία183.... Το 1967-1970 
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έγινε το παρκάκι μέσα στον κήπο της κοινότητας. Είναι ελεύθερο για το κοινό. Πηγαίνουμε 

και καθόμαστε. Παλιά ήταν πλατεία και κάναμε βόλτα...Ο χώρος αυτός παλιά ήταν η πλατεία 

μας, μέχρι το 1978, και κάθε Κυριακή κάναμε βόλτα... .Υπήρχε πλατεία, αλλά η κοινότητα την 

χάραξε σε οικόπεδα και την μοίρασε", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Πολλοί πρόσφυγες όμως, δεν θυμούνται ότι υπήρχε πλατεία: "Κάναμε βόλτα. 

Καθόμασταν στα παγκάκια. Δεν την θυμάμαι σαν πλατεία, αλλά βρισκόμασταν με τους άλλους 

εκεί τις Κυριακές", (έρευνα πεδίου: 1996). Η κ. Γιώτα Ζ. διηγείται ότι, "παλιά το χωριό όλο 

ήταν σαν κήπος. Τα παιδιά έπαιζαν στις αλάνες. Υπήρχαν άχτιστα. Μετά τον δρόμο, που 

'έκοψε' το χωριό στα δυο, σταμάτησαν όλα". 

Η λειτουργία της πλατείας χάθηκε, όταν ο σημερινός κεντρικός δρόμος 

ασφαλτοστρώθηκε και έγινε δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Αποτέλεσμα της χάραξης του 

δρόμου, ήταν ο χωρισμός του οικισμού σε δύο τμήματα. Αν λάβουμε δε υπ' όψιν, ότι καθ' όλο 

το μήκος του δρόμου που διαπερνά τον οικισμό υπάρχουν ελάχιστοι σηματοδότες και μόνον 

δύο υπόγειες διαβάσεις, η επικινδυνότητα διάσχισης του δρόμου βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα.184 

Η μνήμη, όσον αφορά την πλατεία ποικίλει. Η διαφορετική αίσθηση που έχουν οι 

πρόσφυγες γι' αυτήν, εξαρτάται από την ηλικία τους και από την οικογενειακή τους κατάσταση. 

Όσοι ήταν τότε νέοι ή ανύπαντροι την θυμούνται ως χώρο 'βόλτας'. Οι μεγαλύτεροι, ως τόπο 

συγκέντρωσης για τους μεγάλους και παιχνιδιού για τα παιδιά. Κατά γενική όμως ομολογία 

ήταν τόπος συγκέντρωσης. 

Σήμερα στον οικισμό δεν υπάρχει πλατεία. Ο οικισμός επεκτάθηκε προς ανατολάς, 

προς δυσμάς και προς νότο, προς την πλευρά της θάλασσας. Σ' αυτήν την πλευρά 

διαμορφώθηκε πάρκο και παιδική χαρά και τα τελευταία χρόνια έχουν κτισθεί αναψυκτήρια και 

εστιατόρια,185 αλλά το τμήμα αυτό του οικισμού είναι 'ζωντανό' μόνον τους καλοκαιρινούς 

μήνες. 

Το κέντρο του οικισμού παραμένει, παρ' όλες τις διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει, 

το ίδιο που ήταν αρχικά: Το εμπορικό κέντρο έχει αναπτυχθεί κατά μήκος του κεντρικού 

οδικού άξονα. Η εκκλησία αποτελεί και αξιοσημείωτο στοιχείο και κόμβο δραστηριοτήτων,186 

1 8 7 συναφών με το παρελθόν και την θρησκευτική παράδοση των Καππαδοκών. 

Η εκκλησία της Νέας Καρβάλης έδωσε το ερέθισμα στο να κτισθούν δύο κτίρια κοντά 

σε αυτήν και συναφή με την παράδοση των προσφύγων: Το Εκκλησιαστικό Λύκειο, το οποίο 

βρίσκεται στο προαύλιο της και η Στέγη της Ν. Καρβάλης, που είναι κτισμένη ακριβώς πίσω 

από αυτήν. Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο φοιτούν και διαμένουν δωρεάν μαθητές οι οποίοι 

προορίζονται να ακολουθήσουν τον Ιερατικό Κλάδο. Η Στέγη της Ν. Καρβάλης στεγάζει 

μουσείο, βιβλιοθήκη και πολιτιστικό κέντρο.188 

Η εκκλησία, η Στέγη και το εκκλησιαστικό λύκειο αποτελούν πλέον ένα σύνολο, έναν 

οργανισμό κτιρίων συναφών με την ιστορία, το παρελθόν και την συλλογική μνήμη. Οι 
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κάτοικοι πηγαίνουν στην Στέγη όχι πλέον για να επισκεφθούν το μουσείο και όχι μόνον, όταν 

υπάρχει κάποια πολιτιστική εκδήλωση, αλλά το θεωρούν 'σπίτι' τους και πηγαίνουν εκεί χωρίς 

να υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος. Αποτελεί στοιχείο της καθημερινής τους βόλτας και είναι 

ο τόπος που συνήθισαν να πηγαίνουν, γιατί είναι σύμβολο του παρελθόντος και αντανακλά την 

συλλογική μνήμη. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι η μία από τις δύο υπόγειες διαβάσεις που υπάρχουν στον 

οδικό άξονα οδηγεί στον χώρο όπου είναι κτισμένη η εκκλησία, για να διευκολύνει την 

πρόσβαση των κατοίκων σ' αυτήν, ενώ στην ίδια πλευρά του δρόμου που βρίσκεται η 

εκκλησία, υπάρχουν εμπορικά καταστήματα τα οποία έχουν δύσκολη πρόσβαση λόγω του 

πολυσύχναστης κεντρικής οδικής αρτηρίας και της έλλειψης υπόγειας διάβασης. Η υπόγεια 

αυτή διάβαση αποτελεί ένα ακόμη σύμβολο του πρωτεύοντα ρόλου του 'οργανισμού' που 

δημιούργησε η εκκλησία και δηλώνει, ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του οικισμού, αν 

και ο πολεοδομικός σχεδιασμός, (διάνοιξη οδικού δικτύου) τυπικά, δηλώνει το αντίθετο. Η 

υπόγεια διάβαση λειτουργεί πλέον ως 'διαδρομή',189 γιατί ο δρόμος που παλαιότερα 

λειτουργούσε ως 'διαδρομή', σήμερα πλέον αποτελεί 'όριο'1 9 0 που χωρίζει τον οικισμό σε δυο 

τμήματα. 

4.7.3. Γειτονιά και Κοινότητα. 

Η συγκέντρωση της κοινότητας σ' έναν χώρο, αποτέλεσε για πολλούς Καρβαλιώτες 

ερέθισμα για την εγκατάσταση τους στην Νέα Καρβάλη. Αυτό τους έδινε την αίσθηση της 

ασφάλειας και της οικειότητας τότε, που το υπόλοιπο περιβάλλον, κοινωνικό, φυσικό και 

δομημένο ήταν ξένο και αφιλόξενο.191 

Ο Ι. Ακακιάδης γράφοντας το βιβλίο του, Ή Καρβάλη Ναζιανζού και ο βίος του 

Γρηγορίου του Θεολόγου', το 1928, τονίζει τον σημαντικό ρόλο που θα παίξουν οι στενές 

σχέσεις μεταξύ των προσφύγων και η συγκέντρωση αυτών σε έναν τόπο, όσον αφορά στην 

προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Συναποκομίσαντες οι 

Καρβαλιώτες εις την νέαν αυτών πατρίδα τας.,αρετάς της φιλεργίας και δραστηριότητος, 

οφείλουσιν ήδη να καλλιεργήσωσι και ετέραν αρετήν, της προσαρμογής αυτών προς το νέον 

περιβάλλον διότι δι' αυτής και μόνον θα αποκτήσωσι νέας δυνάμεις και θα αποβώσιν χρήσιμοι 

και συντελεσταί της αναπτύξεως της νέας αυτών πατρίδος. Ουδένα δε πρέπει να διαφυγή ότι 

.... φέρουσι και την ιερωτέραν Διαθήκην των γερόντων και γονέων... να οπλίζωνται με τας 

δύο αρετάς της αγάπης και ομονοίας», (Ι. Ακακιάδης: 1928). 

Οι ίδιοι οι πρόσφυγες δηλώνουν με τις μαρτυρίες τους, πως οι δεσμοί πού είχαν μεταξύ 

τους υπήρξε το ερέθισμα για την εγκατάσταση της κοινότητας τους στον ίδιο χώρο: 'Όλοι ήταν 

μια οικογένεια. Ήταν δεμένοι. Αν δεν ήταν δεμένοι, θα τραβούσε ο καθένας τον δρόμο του. 

Οι πιο πολλοί ήρθαν εδώ. Άκουγαν τον αρχηγό τους και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ. 
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Αλλιώς δεν θα γινόταν το χωριό", (έρευνα πεδίου: 1996). Η κ. Κική Κ. θυμάται ότι: "Στην 

αρχή πήγαμε στην Θεσσαλονίκη. Ήταν και άλλοι Καππαδόκες εκεί. Μόλις όμως μάθαμε ότι 

θα φτιαχνόταν το χωριό μας εδώ, ήρθαμε να ενωθούμε με τους συγχωριανούς μας", (έρευνα 

πεδίου: 1996). "Φθάσαμε στον Βόλο. Μετά ήρθαμε στην Καβάλα και από εκεί ήρθαμε εδώ να 

φτιάξουμε το χωριό μας", (έρευνα πεδίου: 1996). 'Ήρθαμε στην Καρβάλη το 1924. Φύγαμε 

και πήγαμε στον Άβαντα της Αλεξανδρούπολης έως το 1928, οπότε ξαναγυρίσαμε εδώ, γιατί οι 

συγχωριανοί όλοι ήταν εδώ. Εκεί, στην Αλεξανδρούπολη απομονωθήκαμε", (έρευνα πεδίου: 

1996). 

Οι αναμνήσεις των πρώτων παιδικών χρόνων των προσφύγων φανερώνουν τους 

τρόπους με τους οποίους το δομημένο περιβάλλον έγινε σύμβολο καθημερινής ζωής και δεσμού 

της κοινότητας. "Στην γειτονιά είχαμε βρύση κοινοτική, κοντά στην εκκλησία. Τότε δεν είχαμε 

νερό μέσα στο σπίτι. Μαζευόμασταν όλες οι γειτόνισσες το πρωί στην βρύση και κάναμε ουρά 

για να γεμίσουμε τους τενεκέδες μας. Εκεί γίνονταν οι καθημερινές προσκλήσεις για καφέ. Το 

ψωμί το ψήναμε στης γειτονιάς τον φούρνο. Καθόμασταν στις γειτονιές και πλέκαμε ή γνέθαμε 

και κουβεντιάζαμε. Αυτό χάθηκε πια. Ο κόσμος τραβήχτηκε στα σπίτια του", (έρευνα πεδίου: 

1996). 

Οι διηγήσεις των προσφύγων αντανακλούν τις παραδόσεις που είχαν στην πατρίδα τους 

και τις οποίες μετέφεραν και στην νέα πατρίδα, σαν κληρονομιά: "Μου αρέσει που είμαστε 

αγαπημένοι μεταξύ μας... Παλιά υπήρχε σέβας. Πρώτα περνούσε ο άνδρας και μετά η 

γυναίκα. Μετά το '60, μου έκαναν παρατήρηση που κάποτε δεν περίμενα έναν άνδρα 

μεγαλύτερο από μένα να περάσει πρώτος. Θεωρείτο γρουσουζιά, ότι δηλαδή του κόβεις τον 

δρόμο. Με τις γυναίκες δεν υπήρχε αυτό. Μόνο με τις γιαγιάδες", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Εκφράζουν όμως και την πίκρα τους, γιατί οι παραδόσεις με την πάροδο του χρόνου 

σβήνουν και τονίζουν την απώλεια της ιδιαίτερης σχέσης που είχαν με τους συγχωριανούς τους: 

"Τα σόγια εκεί στην Παλιά Καρβάλη ήταν πολύ δεμένα. Αλλά κι εδώ το συνεχίσαμε... Πιο 

καλά ήταν εκείνα τα χρόνια. Γλέντια γίνονταν και πηγαινοερχόμασταν. Χορεύαμε στους 

γάμους. Όπως εκεί η συγγένεια είχε ζεστασιά, κι εμείς εδώ έτσι αισθανόμασταν. Με την 

γειτονιά ήμασταν μια οικογένεια. Όταν σφάζαμε ένα ζώο το μοιράζαμε στους συγγενείς. Τώρα 

η ζεστασιά απομακρύνεται. Η τηλεόραση έκανε πολύ κακό. Κάθε βράδυ μαζευόμασταν σε 

σπίτια και γλεντούσαμε, χωρίς να έχουμε τίποτε. Τραγουδούσαμε κι είχαμε κέφι. Βρέχει, 

χιονίζει εμείς πηγαίναμε και με τα μωρά μας.... Ένας θείος μου μας έλεγε παραμύθια. Άλλα 

Τούρκικα, άλλα Ελληνικά και μετά πήγαινα στην Καβάλα, στην θεία μου και έκανα 

αναμετάδοση στα ξαδέρφια μου. Ούτε τα παιδιά τώρα δεν θέλουν παραμύθια.... Όταν μιλάς, 

δένεσαι. Μ' αυτούς τους παλιούς ούτε βρισκόμαστε πια", (έρευνα πεδίου: 1996) 

Ο κ. Πάνος Α. αναφέρει ότι, "στα καφενεία ακόμα μιλάμε για την πατρίδα. Δεν 

ξεχνιέται... .Είμαστε καλά με τους γείτονες. Μέχρι το 1940 είχαμε σφιχτές σχέσεις. Στην 
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Κατοχή επίσης. Από το 1965 και μετά δεν έχουμε στενές σχέσεις. Οι γυναίκες βέβαια πάνε για 

καφέ". 

"Οι γείτονες μας είναι όλοι Καππαδόκες", τονίζει η κ. Μαρία Α. "αλλά τώρα ήρθαν και 

ξένοι.... Έχουμε σχέσεις, αλλά τώρα στηθήκαμε στην τηλεόραση και χάσαμε την επαφή. 

Παλιά αισθανόμασταν μια κοινότητα. Μαζευόμασταν τις γιορτές. Τώρα ελαττώθηκαν αυτά". 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, η μνήμη και η κοινή καταγωγή εξακολουθούν να συνδέουν 

την κοινότητα. Αναφέρει η κ. Κική Κ. : 'Έχω καλές σχέσεις. Είναι χωριανοί μου από το 

Γκέλβερι.192 Όταν βλέπω τους δικούς μου, είναι καλά...", "Με όλους καλά τα έχουμε. Καλή 

γειτονιά είμαστε, αφού σ' έναν φούρνο ψήνανε ψωμί", (έρευνα πεδίου: 1996). "Με τους 

γείτονες μου τα πάω πολύ καλά. Πηγαινοερχόμαστε. Κάθε πρωί πίνουμε τον καφέ μας μαζί. 

Είναι όλοι πρόσφυγες", (έρευνα πεδίου: 1996). "Με τους γείτονες πίνουμε καφέδες 

καθημερινά. Τα πάω πολύ καλά με την γειτονιά μου. Όταν φεύγω στην Καβάλα για μια δυο 

μέρες, η γειτονιά με αναζητάει κι εγώ τους αποθυμώ", (έρευνα πεδίου: 1996). 'Έχουμε μεγάλο 

ενδιαφέρον μεταξύ μας", τονίζει η κ. Αγγελική Κ. "Είμαστε, βλέπεις όλοι από κει. Πολύ τυχερή 

είμαι που έχω καλή γειτονιά". Οι δεσμοί εξαιτίας της κοινής καταγωγής μεταφέρονται και στις 

νεώτερες γενιές. Μία πρόσφυγας τέταρτης γενιάς αναφέρει: "Οι γείτονες μας είναι 

πρόσφυγες. Καφέ, κάθε μέρα πίνουμε μαζί". 

Χαρακτηριστική περίπτωση ανακαίνισης προσφυγικού σπιτιού, που αποτελεί σύμβολο 

συγγενικών, αλλά και γειτονικών δεσμών, είναι η κατοικία της κ. Μαρίας Θ.193 Το 1930 

προστέθηκε ένα ακόμη δωμάτιο στον όροφο. Το 1960 ο όροφος ξανακτίσθηκε και όλες οι 

δραστηριότητες του νοικοκυριού μεταφέρθηκαν στον όροφο, ενώ το ισόγειο μετατράπηκε σε 

αποθήκη. Η εσωτερική σκάλα καταργήθηκε και κατασκευάσθηκε μπαλκόνι με εξωτερική 

σκάλα. Ενώ εξακολουθεί μέχρι σήμερα η τουαλέτα να βρίσκεται στην αυλή, εκεί όπου είχε 

κτισθεί το 1925,194 προτεραιότητα δόθηκε σε μια άλλη μετατροπή: Η κύρια είσοδος 

μετατράπηκε σε βοηθητική, η οποία μάλιστα, σπάνια χρησιμοποιείται. Κατασκευάσθηκε 

μπαλκόνι με εξωτερική σκάλα η οποία οδηγεί στην κύρια είσοδο του σπιτιού. Δηλαδή, η 

πρώην οπίσθια όψη του σπιτιού μετατράπηκε σε πρόσοψη. Αυτή η αλλαγή οφείλεται στο 

γεγονός, ότι η πρώην οπίσθια όψη γειτνιάζει με συγγενείς της ιδιοκτήτριας, η οποία προέβη σε 

αυτήν την αλλαγή για να είναι πιο κοντά μ' αυτούς: "Για να πετάγομαι όποτε θέλω. Να μην 

χρειάζεται να κάνω ολόκληρο κύκλο. Εξ' άλλου από την άλλη πλευρά κανείς απ' τους δικούς 

μας δεν έμεινε. Όλοι ξένοι είναι", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Οι φιλικοί και γειτονικοί δεσμοί συχνά υποκαθιστούν τους συγγενικούς: Η κ. Καίτη Κ. 

τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο των γειτόνων στην ζωή της λέγοντας ότι: "Τα παιδιά μου είναι 

μακριά. Έχουν τις δουλειές τους. Αλλά σαν βγεις από την πόρτα την γειτόνισσα θα δεις... 

Στεναχωριέμαι όταν βλέπω σπίτια άδεια απέναντι μου. Μ' εκείνη την γιαγιά που έμενε 

απέναντι μεγαλώσαμε μαζί. Τώρα το σπίτι ερείπιο. Κανείς δεν μένει... Κλειδιά τι θα πει δεν 
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ξέραμε τότε.... Είμαστε πολύ δεμένες. Το πρωί θα μαζευτούμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Το 

απόγευμα επίσης". 

Σημαντικό επίσης είναι ότι, στην ερώτηση, "τι έχει αλλάξει στην ζωή σας από τότε που 

εγκατασταθήκατε στην Νέα Καρβάλη;",195 οι πρόσφυγες θεωρούν την αλλαγή της σύνθεσης 

του πληθυσμού ως μία ριζική αλλαγή: "Στην αρχή, ήμασταν μόνο πρόσφυγες. Τώρα 

μπερδευτήκαμε. Κατέβηκαν οι Λευκιώτες εδώ. Ήρθανε και οι Ρωσοπόντιοι. Παλιά όλους 

τους ήξερα", (έρευνα πεδίου: 1996). "Εδώ σήμερα δεν είναι η γνήσια η Καρβάλη. Από κάθε 

καρυδιάς καρύδι... Εδώ στην γειτονιά έζησαν οι γονείς μας. 'Ήμασταν σαν μια οικογένεια. 

Δεν είχαμε μαλώματα. Ήμασταν σαν αδελφές... Τότε το παιδί σου δεν έπρεπε να πάρει 

ξένον... .Άλλο οι παλιοί, άλλο οι καινούργιοι", (έρευνα πεδίου: 1996). "Τα κλειδιά είναι στην 

πόρτα. Δεν τα παίρνουμε. Μόνο το βράδυ κλειδώνω. Θυμάμαι παλιά ποτέ η πόρτα δεν 

κλείδωνε. Όλοι ήμασταν από την Παλιά Καρβάλη. Τώρα μπερδευτήκαμε. Πήραμε γαμπρούς 

απ' έξω. Όλοι ξέρουν που μένει ο ένας και ο άλλος από τα επίθετα. Μόνο τους ξένους δεν 

ξέρουμε", (έρευνα πεδίου: 1996). 'Όπως βλέπεις το κλειδί είναι στην πόρτα. Πολλές φορές το 

ξεχνάμε και την νύχτα απ' έξω. Τώρα με τους Αλβανούς έχουμε πρόβλημα. Στα σπίτια δεν 

μπαίνουν βέβαια, αλλά έχουν ρημάξει τους μπαξέδες. Μέχρι κότες κλέβουνε. Κουβέρτες από 

κουζίνες και αποθήκες... ", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Μεταξύ των 'ξένων' που εγκαταστάθηκαν στην Ν. Καρβάλη, συγκαταλέγονται και 

200 Ρωσοπόντιοι.196 Οι πιο πολλοί πρόσφυγες ομολογούν ότι έχουν καλές σχέσεις με αυτούς, 

αλλά αμέσως μετά συμπληρώνουν, ότι τους βοηθούν όσο μπορούν, γιατί είναι και αυτοί 

πρόσφυγες και καταλαβαίνουν την κατάσταση τους: "Και με τους Ρωσοπόντιους καλά τα 

πάμε... .Έχουμε καλημέρα- καλησπέρα και τους βοηθούμε όσο μπορούμε...Όποιος έρχεται εδώ 

στην Καρβάλη δεν φεύγει. Του αρέσει το χωριό. Είναι ήσυχο μέρος. Και ο πληθυσμός της 

Καρβάλης βοηθάει αυτούς που έρχονται. Δεν λένε, γιατί ήρθαν; να φύγουν. Ήρθαν πολλοί και 

βρήκαν καταφύγιο εδώ", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Από τις ανωτέρω μαρτυρίες προκύπτει ότι, η σχέση μεταξύ Καππαδοκών προσφύγων 

και Ρωσοπόντιων δεν είναι δομημένη σε ισότιμη βάση. Οι Καππαδόκες πρόσφυγες είναι οι 

'οικοδεσπότες', ενώ οι Ρωσοπόντιοι είναι οι ξένοι και οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι γίνονται 

δεκτοί στον 'τόπο' των Καππαδοκών προσφύγων. Το γεγονός αυτό χωρίς να είναι φορτισμένο 

αρνητικά, δηλώνει την οικειότητα των Καππαδοκών με την Νέα Καρβάλη και την ιδιοποίηση 

πλέον του, άλλοτε, νέου περιβάλλοντος. 

Η γειτνίαση δε, της Νέας Καρβάλης με την Καβάλα,197 αποτελεί στοιχείο ζωτικότητας 

για τον οικισμό, γιατί οι κάτοικοι δεν εγκαταλείπουν την Νέα Καρβάλη για οικονομικούς ή 

κοινωνικούς λόγους, φαινόμενο που συχνά παρατηρείται στα Ελληνικά χωριά. Ένας τέταρτης 

γενιάς πρόσφυγας τονίζει ότι, "βοηθάει που είναι κοντά η Καβάλα, γιατί έτσι οι νέοι μένουν 
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εδώ, μια και μπορούν να πάνε στην Καβάλα όποτε θέλουν. Οι περισσότεροι νέοι θέλουν να 

μείνουν εδώ...Έχουμε την θάλασσα, τον κεντρικό δρόμο κι είμαστε καλλίτερα από τα αστικά 

κέντρα. Άλλωστε η Καρβάλη σαν συνοικία της Καβάλας είναι". 

Συμπερασματικά, οι δεσμοί μεταξύ των κατοίκων [προσφύγων] αποδίδουν στον 

οικισμό της Νέας Καρβάλης την φυσιογνωμία του προσφυγικού οικισμού. Σ' αυτό συνετέλεσε 

πρώτον, ότι ο οικισμός δημιουργήθηκε εξ' αρχής από Καππαδόκες πρόσφυγες και δεύτερον, ότι 

ο αριθμός των νέων κατοίκων που εγκαταστάθηκαν αργότερα στον οικισμό, είναι μικρότερος 

από αυτόν των προσφύγων.198 Η εικόνα, που παρουσιάζουν σήμερα οι πρόσφυγες, αντανακλά 

την ασφάλεια που εκπέμπει η αίσθηση του να 'είσαι στον δικό σου τόπο', η οποία είναι 

αποτέλεσμα περιβαλλοντικής προσαρμογής και ιδιοποίησης του χώρου. 

4.7.4. Η Πολιτισμική Εικόνα του Οικισμού. 

Η Νέα Καρβάλη, η οποία δημιουργήθηκε εξ' αρχής από Καππαδόκες πρόσφυγες, 

εξακολουθεί μέχρι σήμερα να έχει την φυσιογνωμία του προσφυγικού οικισμού. Σ' αυτό 

συνετέλεσαν μεταξύ άλλων, η εκκλησία του Γρηγορίου του Θεολόγου, που κτίσθηκε εις 

ανάμνησιν της ομώνυμης εκκλησίας στην Καππαδοκία,199 2 0 0 το σκήνωμα του Αγίου 

Γρηγορίου, που το μετέφεραν οι πρόσφυγες από την Καρβάλη Καππαδοκίας,201 το πανηγύρι 

που γίνεται στην μνήμη του Αγίου, στις 25 Ιανουαρίου, και το μουσείο της Στέγης Πολιτισμού, 

όπου είναι συγκεντρωμένα τα ενθύμια του πολιτισμού και της θρησκείας των προσφύγων. 

Οι πρόσφυγες διηγούνται ότι άφησαν δικά τους πράγματα στην Καππαδοκία, αλλά 

έφεραν πράγματα του Αγίου όπως, εικόνες, άμφια και το σκήνωμα του. "Ο σταυρός του 

καμπαναριού μεταφέρθηκε στην Νέα Καρβάλη. Και όλα τα ιερά σκεύη. Το τέμπλο και ο 

άμβωνας έμειναν εκεί. Τώρα η εκκλησία καταστράφηκε", (έρευνα πεδίου: 1994). 

Οι πρόσφυγες εκτιμούν πολύ ό,τι έχει σχέση με την εκκλησία , τον Άγιο και τα 

θαύματα του. Τονίζει η κ. Μαρία Α.: "Οι εικόνες που φέραμε έχουν μεγάλη αξία. Είναι από 

την Ρωσία. Από εκεί πήγαν στην Καππαδοκία και μετά τις φέραμε εδώ". Η κ. Αγγέλα Κ. 

θεωρεί τον Άγιο πολύ θαυματουργό και πιστεύει ότι, "το πλοίο που έφερνε τους πρόσφυγες 

σώθηκε, γιατί κουβαλούσε το Άγιο λείψανο του. Πολύ θαυματουργός είναι! Έρχεται κόσμος 

από Αθήνα, από Κομοτηνή για να Τον δει". "Το έχουμε αξιέπαινο που έχουμε τον Άγιο 

μας...Πολλά θαύματα έκανε. Μεγάλη η χάρη του! Άμα πιστεύεις και έχεις καθαρή την 

συνείδηση, θα γίνει το θαύμα", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι πολύ βαθύ. Σε αυτό συνετέλεσε, μεταξύ άλλων και η 

θρησκευτική και μοναστική παράδοση της Καρβάλης Καππαδοκίας:202 "Τα σπίτια τους εκεί 

ήταν σαν μοναστήρια, καλογερίστικα, γιατί οι πρώτοι κάτοικοι ήταν καλόγεροι. Εκεί τις 

νύχτες μαζεύονταν στα σπίτια και έψελναν, μου έλεγε η μαμά μου.... Εδώ, 40 μέρες πριν το 

Πάσχα μαζεύω τα κορίτσια στο επάνω δωμάτια και τραγουδάμε τροπάρια Πασχαλιάτικα", 
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(έρευνα πεδίου: 1996). Η κ. Γεωργία Μ. θυμάται, από διηγήσεις των δικών, της ότι στην 

Καρβάλη Καππαδοκίας κάνανε αγιασμό κάθε μήνα: "Και εδώ που ήρθαμε συνεχίσθηκαν οι 

αγιασμοί. Θυμάμαι ότι ήταν κακό αν δεν σε εύρισκε ο παπάς στο σπίτι, ήταν αμαρτία". 

Ο άγιος θεωρείται προστάτης τους, στον οποίο συχνά προστρέχουν για την επίλυση των 

προβλημάτων τους: "Προστάτης μας ήταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Θυμάμαι ότι 

χτυπούσαν οι καμπάνες σε επικίνδυνη περίπτωση. Οι εχθροί τρομοκρατιόντουσαν και έφευγαν 

σαν από θαύμα...",203 (έρευνα πεδίου: 1996). Η κ. Ιωάννα Χ. τονίζει ότι, "είμαι πολύ 

ευχαριστημένη που έχουμε τον Άγιο προστάτη εδώ. Τα παιδιά μας γεννιούνται 'νορμάλ'. Οι 

Βούλγαροι δεν μας πείραξαν κι όλα αυτά, γιατί έχουμε προστάτη τον Άγιο". 

Όλοι οι πρόσφυγες αποκαλούν τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, Ό Άγιος', η ο 'Άγιος μας', 

δηλώνοντας την οικειότητα που έχουν με Αυτόν, αλλά και το γεγονός ότι είναι τόσο σαφές για 

τους ίδιους ότι Αυτόν τον άγιο εννοούν, Αυτόν δηλαδή που ήταν Καππαδόκης, που άγιασε 

στην πατρίδα τους και που Αυτόν λάτρευαν και οι πρόγονοι τους. Η κ. Παναγιώτα Ζ. 

υποστηρίζει ότι, "εμείς, επειδή έχουμε τον Άγιο, επειδή οι δικοί μας κουράστηκαν για να 

μεταφέρουν το λείψανο, Τον πονάμε διαφορετικά". 

Οι κάτοικοι δεν πηγαίνουν στην εκκλησία μόνον για να παρακολουθήσουν την 

Λειτουργία, αλλά η εκκλησία αποτελεί κάτι το πολύ οικείο γι' αυτούς. Η εκκλησία, ιδιαίτερα 

τις Κυριακές, είναι τόπος συγκέντρωσης και συνεύρεσης με γείτονες και συγγενείς: "Δεν 

βρισκόμαστε τώρα όπως παλιά, αλλά όλους τους δικούς μου τους βλέπω στην λειτουργία και 

μετά μαζευόμαστε πότε στο ένα σπίτι, πότε στο άλλο και πίνουμε καφέ", (έρευνα πεδίου: 

1996). 

Οι δεσμοί με τον Άγιο καΐ την εκκλησία είναι τόσο ισχυροί, που και στην περίπτωση 

που κάποιος πρόσφυγας δεν μπορεί να πάει να εκκλησιασθεί, δηλώνει την παρουσία του και 

την πίστη του και ζητά την ευλογία του Αγίου με άλλους τρόπους: "Τώρα δεν πηγαίνω στην 

εκκλησία, είμαι άρρωστη, αλλά ζητώ από άλλους να μου ανάψουν κερί", (έρευνα πεδίου: 

1996). Η κ. Κική Κ. δικαιολογείται ότι δεν πάει στο πανηγύρι του Αγίου, ούτε πήγε να 

επισκεφθεί το μουσείο γιατί έχει άρρωστο παιδί αλλά, "κάθε μέρα περνά από εδώ έξω ο 

Καπλάνης204 και τον ευλογάω. Την ζωή του έχει δώσει για την Σωματείο μας. Δύσκολο πράγμα 

που συγκέντρωσε όλα αυτά τα πράματα και έκανε το μουσείο! Μπράβο του που έχει όρεξη. 

Περνά από εδώ και τον συγχαίρω". 

Επίσης, το έτος ανεγέρσεως της εκκλησίας αποτελεί σημείο αναφοράς για τους 

πρόσφυγες και οριοθετεί την μνήμη και τις αναμνήσεις τους. Συχνά οι πρόσφυγες, στις 

διηγήσεις τους, δεν θυμούνται τον ακριβή χρόνο που συνέβησαν κάποια γεγονότα, αλλά 

θυμούνται αν συνέβησαν πριν ή μετά το κτίσιμο της εκκλησίας. Χαρακτηριστική είναι η 

απάντηση ενός πρόσφυγα τρίτης γενιάς στην ερώτηση, "πότε γεννηθήκατε;": "Γεννήθηκα την 

ημέρα που έγιναν τα εγκαίνια, το 1950". 
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Οι πρόσφυγες δεν κρύβουν την πίκρα τους για την θεσμική αλλαγή, κατά την οποία η 

εκκλησία από ενοριακή εκκλησία ονομάσθηκε Ιερό Προσκύνημα, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες 

να μην μπορούν μόνοι τους να διαχειρισθούν τα έσοδα της εκκλησίας: "Δεν έχουν πια οι 

κάτοικοι της Καρβάλης την εξουσία να διαχειρισθούν 100% τα χρήματα της εκκλησίας...Η 

Μητρόπολη έχει έναν δικό της άνθρωπο... Αν η Καρβάλη 'έκοβε και έραβε, πιστεύω 

καλλίτερα έργα θα γίνονταν και περισσότερα", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Ο Γ. Λουκίδης αναφέρεται επεξηγηματικά στο γεγονός: "Η εκκλησία πήρε την 

ονομασία του 'Ιερού Προσκυνήματος' με ιδρυτική πράξη της Ιεράς Συνόδου205...Στο άρθρο 

που καθορίζει την σύνθεση της εκκλησιαστικής επιτροπής αναφέρεται ότι είναι πενταμελής, με 

πρόεδρο τον εκάστοτε εφημέριο. Όσον αφορά τα μέλη, εκεί γίνεται κάποιος διαχωρισμός και 

ορίζεται ότι τα δύο μόνον θα προέρχονται από τους κατοίκους της Ν. Καρβάλης, ενώ τα άλλα 

δύο, από ευσεβείς κατοίκους της Καβάλας",206 (Γ. Λουκίδης: 1986) 

Το γεγονός αυτό γίνεται σύμβολο απώλειας της αυτοδυναμίας των προσφύγων και 

συχνά προκαλεί την αγανάκτηση τους. Η κ. Μαρία Α. τονίζει: "Αφήσαμε τα δικά μας πράματα, 

μπακίρια και άλλα και φέραμε, κρυφά από τους Τούρκους, το λείψανο του Αγίου. Αλλά η 

Μητρόπολη δεν μας αφήνει να το ορίσουμε. Κάποιοι παλιοί επίτροποι, που δεν ξέρανε, 

υπόγραψαν και τώρα είναι προσκύνημα και ανήκει στην Μητρόπολη. Πρέπει να σηκωθεί 

κανένας δραστήριος για να ξαναπάρουμε πίσω το λείψανο μας". Η μαρτυρία αυτή υποδηλώνει 

την προσωποποίηση και ιδιοποίηση του Αγίου, το λείψανο του οποίου οι πρόσφυγες θεωρούν 

κτήμα τους, και αγανακτούν που δεν μπορούν να το διαχειρισθούν. Αναφέρονται σ' αυτό όπως 

θα αναφέρονταν στα παιδιά τους ή στις περιουσίες τους. 

Η προσωποποίηση αυτή του Αγίου τονίζεται και από την μαρτυρία της Γεωργίας Μ.: 

"Παλιά πολύ περισσότερο αλλά και τώρα, πριν την γιορτή του Αγίου καθαρίζουμε το σπίτι, το 

ετοιμάζουμε για την γιορτή, για να μην αφήσουμε δουλειά για εκείνη την ημέρα. Βάζουμε τα 

καλά μας και πηγαίνουμε στο πανηγύρι. Όλο το χωριό γιορτάζει, αφού γιορτάζει ο Άγιος". 

Το άλλο σημαντικό σημείο αναφοράς είναι η Στέγη Πολιτισμού, η οποία δεν αποτελεί 

μόνο σύμβολο του παρελθόντος και της κουλτούρας των προσφύγων, αλλά είναι και τόπος 

όπου αναβιώνει το παρελθόν. Πολλοί πρόσφυγες βοηθούν στην Στέγη, άλλοι οικονομικά, 

άλλοι με προσωπική εργασία, και άλλοι εκπαιδεύοντας τις νεώτερες γενιές στους 

παραδοσιακούς χορούς και τέχνες, όπως η κ. Στέλλα Κείσογλου η οποία μαθαίνει αργαλειό σε 

παιδιά2 0 7 

Με αυτόν τον τρόπο, η Στέγη γίνεται σύμβολο συνέχειας και η κουλτούρα των 

προσφύγων κληροδοτείται στις νεώτερες γενιές. ' Ή Στέγη βοηθάει στην διάσωση της μνήμης", 

τονίζει η κ. Παναγιώτα Ζ. και η κ. Άννα Χ. υποστηρίζει ότι, "η Στέγη εκπροσωπεί το παρελθόν 

που φέρανε οι δικοί μας. Αυτό μας δίνει ώθηση να συνεχίσουμε για την διατήρηση της 

παράδοσης, για τις ρίζες μας... Η Στέγη είναι το καλλίτερο που μπορούσε να γίνει για το χωριό 

και το υποστηρίζουμε όλοι μας. Προσπαθήσαμε τα παιδιά μας να είναι κοντά στον σύλλογο 
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και να βρίσκονται μαζί οι πρόσφυγες της τέταρτης γενιάς. Ευτυχώς, τώρα με το μουσείο και τα 

παιδιά μας δεν θα κρυώσουν. Θα βλέπουν κάτι και θα τους τραβάει". 

Τον συμβολισμό του παρελθόντος τονίζουν επίσης και η σημαία με τον Δικέφαλο του 

Βυζαντίου, που είναι υψωμένη στον περίβολο της εκκλησίας καθώς και το σήμα του Δικέφαλου 

στην πινακίδα η οποία υποδεικνύει την τοποθεσία της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης. Το 

σύμβολο αυτό έχει διττό χαρακτήρα, όπως επισημαίνει ο Ι. Ακακιάδης στο βιβλίο του, Ή 

Καρβάλη Ναζιανζού και ο βίος του Γρηγορίου του Θεολόγου': «Ως μάρτυρα ..αλλά και ως 

άγρυπνον φρουρόν διά την εκτέλεσιν της ιεράς....Διαθήκης208 έταξαν οι γονείς αυτών τον 

Δικέφαλον Αετόν των Κομνηνών του Πόντου, του Τσιμισκή των Καππαδοκών, των 

Παλαιολόγων και των άλλων τόσων προασπιστών του διπλού τούτου φύλακος της τε 

Ανατολίας γης και των πρόθυρων της Δύσεως. Διότι και ο φύλαξ αυτός εγκαταλείψας την 

φωλεάν αυτού, την εις τον Μύσιον Όλυμπον και το Αργαίον παρακολουθεί τους χθεσινούς 

υπόδουλους και εις την νέαν αυτών εστίαν και περιίπταται άνωθεν πάντων των προσφυγικών 

συνοικισμών υπενθυμίζων πάντοτε την ιεράν Διαθήκην περί 'αγάπης και ομονοίας' προς 

συγκρότησιν πάντων των Ελλήνων εις εν σύνολον. Διότι ούτω και μόνον θα δυνηθώσι ν' 

αναστήσωσι και να είδωσιν αναθάλποντα αύθις τον 'φοίνικα' εκ της τέφρας των ερειπίων της 

Ανατολίας γης», (Ι. Ακακιάδης 1928: 147). 

Με τον διττό αυτόν συμβολισμό προσωποποιείται το παρελθόν διαμέσου των 

στοιχείων- συμβόλων του παρελθόντος: της εκκλησίας, του σκηνώματος του Αγίου, του 

Δικέφαλου και της Στέγης. Τα δύο αυτά 'αξιοσημείωτα στοιχεία',2 η εκκλησία και η Στέγη 

της Ν. Καρβάλης210 γίνονται σύμβολα του παρελθόντος και της ιστορικής συνέχειας. Η 

εκκλησία είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς και η σταθερότητα αυτή που εκπέμπει, 

καλλιεργεί το αίσθημα της ασφάλειας και δημιουργεί στα άτομα την αίσθηση του 'ανήκειν'. 

Δεν είναι τυχαίο ότι ο οικισμός συχνά αποκαλείται 'Άγιος Γρηγόριος', αντί Νέα Καρβάλη. Το 

μουσείο δε της Στέγης Πολιτισμού, καθώς και οι εκδηλώσεις της Στέγης, γίνονται σύμβολα 

πολιτιστικής συνέχειας προβάλλοντας την παράδοση και την ιστορία των προσφύγων. 
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4.8. ΤΡΟΠΟΙ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 

4.8.1. Προσθήκες και Μετατροπές των Κατοικιών. 

Σήμερα, στο Νέο Προκόπι έχουν μείνει ελάχιστα προσφυγικά σπίτια.211 Τα 

περισσότερα έχουν γκρεμισθεί και οι πρόσφυγες έχουν κτίσει νέα σπίτια στα προσφυγικά 

οικόπεδα: "Το συντηρούσαμε το προσφυγικό σπίτι. Τώρα είναι ερείπιο. Ο τοίχος έπεσε γιατί 

δεν είχε καλή οικοδόμηση. Στο οικόπεδο έκτισε ο αδελφός μου", (έρευνα πεδίου: 1997). "Το 

προσφυγικό σπίτι που μέναμε είναι δίπλα. Έπεσε με το χιόνι και το ρίξαμε", (έρευνα πεδίου: 

1997). 

Οι προσφυγικές οικογένειες που έχουν μείνει στο Νέο Προκόπι είναι μόνον είκοσι 

πέντε.212 Από αυτές μόνον τέσσερις μένουν σε προσφυγικά σπίτια. Το ένα από αυτά,213 έχει 

διατηρήσει την αρχική τυπολογία των προσφυγικών κατοικιών που έκτισε η Υπηρεσία 

Εποικισμού. Ot άλλες τρεις κατοικίες, αν και διατηρούν στοιχεία από την αρχική τυπολογία, οι 

προσθήκες που έκτισαν οι ιδιοκτήτες έχουν αλλοίωση την αρχική μορφή τους.214 

Η πρώτη προτεραιότητα των προσφύγων και εδώ, όπως και στην Νέα Καρβάλη,215 

ήταν η κατασκευή της τουαλέτας η οποία δεν προβλεπόταν από την Υπηρεσία Εποικισμού. Οι 

τουαλέτες κατασκευάζονταν στην αυλή, μακριά από την κατοικία. Για την κατασκευή τους δε, 

χρησιμοποιούνταν κάθε είδους υλικό που είχαν στην διάθεση τους οι πρόσφυγες: "Ο πατέρας 

μου πρόσθεσε μια τουαλέτα έξω με σανίδια", (έρευνα πεδίου: 1997). "Μόλις μπήκαμε στα 

σπίτια", αναφέρει μία πρώτης γενιάς πρόσφυγας, "φτιάξαμε την τουαλέτα, έξω στην αυλή. 

Ακόμη μέχρι σήμερα εκεί την έχουμε".216 Την δεκαετία του 1960- 1970, περίοδο που οι 

κατοικίες αρχίζουν να ανακαινίζονται, η τουαλέτα κατασκευάζεται μέσα στο σπίτι και 

προστίθεται μπάνιο. 

Στην δεκαετία του 1930 οι πρόσφυγες έκτισαν στάβλους και αποθήκες για τις 

προμήθειες τροφίμων. Τα περισσότερα από αυτά τα κτίσματα, σήμερα έχουν γκρεμισθεί: 

"Φυτεύαμε ρεβίθια, φακές και όλα τα όσπρια. Τα αποθηκεύαμε για τον χειμώνα. Αν δεν 

αποθηκεύαμε δεν θα τρώγαμε. Και στην πατρίδα έτσι κάναμε", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Οι συνήθειες και οι εμπειρίες από την Καππαδοκία συχνά βοήθησαν τους πρόσφυγες 

στο να επινοούν τρόπους για να αντεπεξέρχονται στις αντίξοες συνθήκες της προσφυγιάς, στα 

πρώτα χρόνια της εγκατάστασης τους στο Νέο Προκόπι: "Το ένα δωμάτιο είχε ταβάνι και 

πάτωμα, το άλλο δεν είχε. Μόνο σκεπή ....Και το πάτωμα, χώμα. Φτιάχναμε λάσπη και το 

αλείφαμε για να μπορούμε να το σκουπίζουμε πιο εύκολα.217 Αυτό το ξέραμε από την 

πατρίδα... Ο πατέρας μου έφτιαξε το ταβάνι μόνος του", (έρευνα πεδίου: 1997). "Το πάτωμα 

ήταν χωμάτινο. Βάζαμε νερό για να καθίσει το χώμα. Μετά από δυο χρόνια κάναμε πάτωμα. 
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Μαύρη ζωή κάναμε", (έρευνα πεδίου: 1997). Η κ. Ελπίδα Δ. αναφέρει ότι, "σε κανένα δωμάτιο 

δεν είχε το σπίτι μας ταβάνι. Ο πατέρας μου έφερε σανίδια και τα κάρφωσε κι έκανε ταβάνι". 

"Το βασικό πράγμα ήταν να βάλουμε το κεφάλι μας από κάτω από μια στέγη και μετά ο 

καθένας έκανε ό,τι μπορούσε. Ο παππούς μου έκανε ένα 'σετίρ'.218 Ένα πατάρι δηλαδή, που 

στρώναμε εκεί και κοιμόμασταν. 4.00 μ. επί 2.50 μ. ήταν οι πλευρές του. Εμείς εκεί 

καθόμασταν και μας έλεγαν παραμύθια. Είχαμε και ένα μαγκάλι και το σκεπάζαμε με ένα 

πάπλωμα και ήταν σαν φούρνος. Αυτό ήταν σαν ταντούρι.219 Γύρω- γύρω είχαμε μαξιλάρες 

και καθόμασταν", (έρευνα πεδίου: 1997). "Εμείς στο 'σετίρ' είχαμε μαξιλάρες πράσινες 

βελουδένιες", θυμάται η κ. Ελένη Δ. "Είχαμε και 'γιούκο'", αναφέρει η κ. Άννα Ε., "δηλαδή 

στοιβάζαμε τις κουβέρτες και τα παπλώματα το ένα επάνω στο άλλο. Χρειαζόταν μεγάλη 

τέχνη για να το κάνεις αυτό, όσο απλό κι αν σου φαίνεται. Ποιο στρωσίδι θα βάλεις πρώτο, 

ποιο δεύτερο. Γιατί αλλιώς, το 'γιούκο' έπεφτε. Εμείς το ξέραμε από την πατρίδα, γιατί εκεί 

είχαμε πολλά στρωσίδια, επειδή στρώναμε κάτω και κοιμόμασταν. Δεν είχαμε κρεβάτια". 

Οι Προκοπιείς ήταν φημισμένοι πετράδες στην Καππαδοκία220 και η τέχνη αυτή τους 

βοήθησε στο να κτίζουν από μόνοι τους προσθήκες για να αντεπεξέλθουν στις ελλείψεις των 

προσφυγικών σπιτιών. Από τις μαρτυρίες των προσφύγων προκύπτει ότι στην δεκαετία του 

1930- 1940 το κτίσιμο της κουζίνας σε επαφή με την κατοικία συγκαταλέγονταν μεταξύ των 

προτεραιοτήτων τους.221 Συχνά έκτιζαν και τουαλέτα σε συνέχεια της κουζίνας. 

Κατασκεύαζαν επίσης, φούρνους κτιστούς, έξω από το σπίτι, και σε μικρή απόσταση από αυτό. 

Η κ. Χριστίνα Κ. αναφέρει: "Θυμάμαι, ο πατέρας μου έκτισε μια κουζίνα με πλάκα από πάνω, 

πριν τον πόλεμο, στο πίσω μέρος του σπιτιού. Και φούρνο συνεχόμενο με την κουζίνα είχαμε. 

Από πάνω είχε υπόστεγο από τσίγκο. Εκεί πλέναμε. Ο καθένας έκανε ότι μπορούσε λόγω 

οικονομικών. Εκείνα τα χρόνια είχαμε τέτοια φτώχεια που από μια λεκάνη τρώγαμε. Κουτάλια 

γύρω- γύρω και τρώγαμε 'μαντού'. Μανέστρα με γιαούρτι και σκόρδο, δηλαδή. Ούτε πιάτα, 

ούτε τίποτε....". 

Μερικές φορές, οι πρόσφυγες αντιμετώπιζαν τέτοιες οικονομικές δυσχέρειες, που 

επινοούσαν ιδιόρρυθμους τρόπους για την κάλυψη των αναγκών τους, κτίζοντας μόνον ό,τι 

ήταν τελείως απαραίτητο, όπως η δημιουργία κουζίνας με τον εξής τρόπο: Στήριζαν ένα 

υπόστεγο από λαμαρίνα στον ένα τοίχο του σπιτιού και σε άλλους δύο που έκτιζαν. Έτσι, 

δημιουργούσαν ένα δωμάτιο σε σχήμα 'Π' με την μια πλευρά ανοικτή. Μόλις οι οικονομικές 

τους συνθήκες βελτιώνονταν έκλειναν και την τρίτη πλευρά και ολοκλήρωναν την προσθήκη. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι για να φθάσουν στην τελική φάση ολοκλήρωσης της προσθήκης, 

μπορεί να χρειάζονταν πολλά χρόνια.222 

Στην δεκαετία του 1960- 1970 παρατηρείται η προσθήκη κουζίνας και μπάνιου. 

Έκτιζαν έναν τετράγωνο χώρο σε επαφή με το κυρίως σπίτι, τον οποίο χώριζαν με τοίχο σε δυο 

μέρη, με σκοπό να στεγάσει την λειτουργία της κουζίνας και του μπάνιου: "Το '66 κάναμε 
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προσθήκη κουζίνας και τουαλέτας. Ένα τετράγωνο με πλευρά 4μ. που επικοινωνούσε με το 

σπίτι με μια πόρτα, για να μην βγαίνουμε έξω στο κρύο", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Οι παραδόσεις και τα έθιμα των κατοίκων γίνονταν πολλές φορές ερέθισμα για την 

ανακαίνιση του σπιτιού. Με αφορμή τον θεσμό της προίκας, οι πρόσφυγες προέβαιναν σε 

εσωτερικές διαρρυθμίσεις ή σε επιπλέον προσθήκες κατ' επέκταση και καθ' ύψος. Συχνά, οι 

πρόσφυγες δημιουργούσαν έναν διάδρομο και μ' αυτόν τον τρόπο, αποκτούσαν δυο 

ανεξάρτητα δωμάτια2 2 3 Σε μερικές περιπτώσεις διακρίνονταν διάσπαρτα οικήματα στο 

οικόπεδο ενός ή δυο δωματίων, με σκοπό να στεγασθούν εκεί οι γονείς, ενώ το κυρίως σπίτι 

δίνονταν σαν προίκα στην κόρη ή στον γιο της οικογένειας. "Όταν ήρθα νύφη το '56, βρήκα το 

δωμάτιο αυτό κτισμένο στο οικόπεδο. Έμενε η πεθερά μου",224 (έρευνα πεδίου: 1997). Επίσης, 

η προσθήκη ορόφου, ιδιαίτερα μετά το 1970 είχε σαν σκοπό να στεγάσει το νέο ζευγάρι, ενώ οι 

γονείς διατηρούσαν σαν κατοικία τους το αρχικό σπίτι: "Στα δυο δωμάτια ήταν και τα πέντε 

μου παιδιά. Εδώ μέσα τα πάντρεψα. Τα δυο αγόρια μου ακόμη δεν έχουν δικό τους σπίτι. Του 

ενός του δώσαμε τον επάνω όροφο",225 (έρευνα πεδίου: 1997). Άλλες οικογένειες γκρέμισαν το 

προσφυγικό σπίτι για να το δώσουν προίκα στα παιδιά τους: "Στο μέρος που ήταν το 

προσφυγικό σπίτι, σήμερα είναι το μαγαζί μας. Γκρεμίσθηκε το 1987. Με το μεγάλο χιόνι 

έπεσε η σκεπή. Σκεφτήκαμε να το χαλάσουμε για να φτιάξουν τα παιδιά μας σπίτι. Και τώρα 

το κτίζουν τα παιδιά", (έρευνα πεδίου: 1996). Ο κ. Άγγελος Τ. αναφέρει ότι, "ο αδελφός μου 

έκανε επέκταση και μένει στο προσφυγικό σπίτι. Βέβαια το καθεαυτού προσφυγικό σπίτι το 

έχει σαν αποθήκη". 

Το θρησκευτικό συναίσθημα των Καππαδοκών εξακολουθεί και στην νέα πατρίδα να 

είναι πολύ ισχυρό.226 Σημαντική θέση στο σπίτι κατέχει το εικονοστάσι. Η κ. Έλλη Σ. τονίζει: 

"Το σπίτι ακόμη δεν είναι έτοιμο. Ούτε το εικονοστάσι δεν έχω τακτοποιήσει ακόμη. Στο 

παλιό σπίτι το είχαμε σε μια γωνιά του υπνοδωματίου". Άλλοι πρόσφυγες υποστηρίζουν ότι, το 

εικονοστάσι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο υπνοδωμάτιο: "Εμείς το έχουμε στο καθημερινό 

δωμάτιο. Στην πατρίδα είχαμε ξέχωρο εικονοστάσι, χτισμένο απ' έξω. Δεν επιτρεπόταν το 

εικονοστάσι να είναι μέσα στο σπίτι", (έρευνα πεδίου: 1997). Η κ. Σμαρώ Δ. τονίζει ότι, "εμείς 

το είχαμε εκεί που κοιμόντουσαν τα παιδιά με την γιαγιά, όχι εκεί που κοιμόντουσαν οι γονείς 

μου. Θυμάμαι, ήταν ακριβώς στον τοίχο κι εκεί, πριν κοιμηθούμε ήταν απαραίτητο να 

διαβάσουμε το απόδειπνο. Η γιαγιά μου καθόταν καθιστή στο ντιβάνι και από πάνω της ήταν 

το εικονοστάσι και προσευχόταν, γιατί δεν μπορούσε να στέκεται όρθια". 

Το παρελθόν και οι εμπειρίες της καθημερινής ζωής στην Καππαδοκία, ως στοιχεία της 

'υλικής' κουλτούρας εμφυτευμένα στο νέο περιβάλλον, βοήθησαν πολλές φορές τους 

πρόσφυγες στην νέα τους ζωή στην Ελλάδα. Οι πρόσφυγες έφεραν μαζί τους διάφορα σκεύη, 

τα οποία χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα. Χαρακτηριστικά, η κ. Άννα Ε. τονίζει: "Οι δικοί μας 

φέρανε πράματα από κει και τα έχουμε μέχρι σήμερα. Ταψιά χρησιμοποιούμε, σουρωτήρι και 

μια μυλόπετρα για το πλιγούρι. Γιατί σκέφθηκαν τι θα κάνουμε εκεί που θα πάμε; Και ψαλίδι 
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και χτένα καν χαλιά και αργαλειό φέρανε. Του θείου μου ο πατέρας έφερε τα δυο του άλογα με 

το κάρο. Επειδή ήταν αγωγιάτης δικαιούταν να τα φέρει. Κάποιος έφερε και την πέρδικα του". 

«Χρησιμοποιούμε τάσια και ταψιά για ζύμωμα που τα φέρανε από κει οι δικοί μας. Ίλένι' το 

λένε. Μέσα σ' αυτά ζυμώνουμε ακόμη. Αθάνατα πράματα. Έχουμε και καζάνια και 

ντετζερέδια227 φερμένα από κει", (έρευνα πεδίου: 1996). Ο κ. Δημήτρης Α. αναφέρει ότι: 

'Έχουμε χαλκώματα, κειμήλια, ένα χαλί. Την λεκάνη που ζυμώνουμε, το ταψί που φτιάχνουμε 

τον μπακλαβά από κει τα φέρανε. Γενικά όμως λίγα πράματα. Έχουμε και κάνα- δύο εικόνες. 

Αλλά ήμασταν μεγάλη οικογένεια και μας τα μοίρασαν οι δικοί μας από λίγα στον καθένα. Θα 

είχαμε περισσότερα, αλλά τα πουλούσαν για να επιβιώσουν. Θυμάμαι, κάτι σίδερα και τέτοια η 

μαμά μου τα έδινε στους γύφτους για να πάρει μια λεκάνη πλαστική. Ήξερε ότι δεν συμφέρει, 

αλλά τι να κάνει αφού δεν υπήρχαν χρήματα;". 

Όλα τα σπίτια διατηρούν κήπους, όπου καλλιεργούνται λαχανικά για τις ανάγκες της 

οικογένειας. "Παλιά τίποτε δεν αγοράζαμε. Σπέρναμε για να τρώμε. Σπέρναμε κρεμμύδια και 

σκόρδα. Είχαμε κληματαριές και τριαντάφυλλα και κάναμε γλυκό. Κάναμε και ροδόνερο, 

όπως στην πατρίδα... Είχαμε μούσμουλα, τζάνερα και ελιές. Βρήκαμε κι ένα χόρτο, πολύ 

σκληρό και φτιάχναμε αρμαθιές για να κρεμάμε τα κρεμμύδια. Είχαμε κι εκεί, [Καππαδοκία] 

τέτοιο και το γνωρίζαμε", (έρευνα πεδίου: 1997). Μία πρώτης γενιάς πρόσφυγας αναφέρει ότι, 

"φέραμε και ένα είδος σταφυλιού για να το φυτέψουμε εδώ, αλλά δεν έπιασε. Εδώ βρήκαμε 

και ένα χόρτο σκληρό που το είχαμε και στην πατρίδα για να κρεμάμε τα κρεμμύδια. 

Καλλιεργούσαμε και τσεμένι, όπως εκεί, για να φτιάχνουμε παστουρμά". 

Οι πρόσφυγες συχνά στις διηγήσεις τους αναφέρουν με πίκρα τα σπίτια που άφησαν 

στην Καππαδοκία και τα συγκρίνουν με τα προσφυγικά σπίτια στα οποία υποχρεώθηκαν να 

κατοικήσουν: "Εκεί, σαν παλάτια ήταν τα σπίτια μας. Όλο χαλιά στρωμένα", (έρευνα πεδίου: 

1997). Οι αναφορές στο παρελθόν είναι συχνές. Οι πρόσφυγες πιστεύουν ότι ξεπέρασαν όλες 

τις δυσκολίες της προσφυγιάς γιατί ήταν 'νοικοκύρηδες', και αυτήν την αρετή την 

κληρονόμησαν από τους προγόνους τους, και από τον τρόπο ζωής στην Καππαδοκία. Κι έτσι, 

όχι μόνον μπόρεσαν να ξεπεράσουν στις αντίξοες συνθήκες της προσφυγιάς, αλλά και 

επηρέασαν τους ντόπιους σε πολλές πλευρές της ζωής τους. 

4. 8.2. Χωρική και Πολεοδομική Οργάνωση του Οικισμού. 

Όταν οι πρόσφυγες ήρθαν στο Νέο Προκόπι, υπήρχε ήδη γηγενής πληθυσμός.228 Γι' 

αυτόν τον λόγο, ο προσφυγικός πληθυσμός εγκαταστάθηκε σε τμήμα της περιοχής, που πήρε 

τον χαρακτήρα του προσφυγικού συνοικισμού:229 Αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Άννα Ε.: "Το 

κράτος ήθελε να κτίσουμε όπου νάναι στο Προκόπι, αλλά εμείς στείλαμε μια επιτροπή από τους 

δικούς μας και ζητήσαμε ρυμοτομία". 
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"Οι ντόπιοι για να έχουν την εύνοια του Baker", τονίζει ο κ. Δημήτρης Α., 

πρόσφυγας τρίτης γενιάς, "πήραν κλήρο γύρω από το υποστατικό του.231 Δεν ήθελαν να πάρουν 

εδώ κάτω. Γιατί εδώ κάτω, από τον δρόμο και πέρα, φίδια υπήρχαν και πουρνάρια και κάτι 

βρωμοκαρυδιές. Οι ντόπιοι πήραν το καραούλι ψηλά, για να ελέγχουν και για να μην πνίγονται, 

γιατί υπήρχε το ποτάμι εδώ και γίνονταν πλημμύρες.232 Οι παππούδες μας πάλι, πήραν τις πιο 

άγονες περιοχές. Κι αυτοί λένε σήμερα, ότι πήραμε τα καλλίτερα οικόπεδα. Όλα αυτά τα 

οικόπεδα είναι προσφυγικά. Αυτοί δεν βλέπανε μακριά. Ούτε οι παππούδες μας δεν βλέπανε 

μακριά, αλλά ήθελαν να είναι κοντά στον Άγιο, ασχέτως αν εδώ σήμερα ένα οικόπεδο είναι 

εκμεταλλεύσιμο, ενώ πάνω στο 'καραούλι' δεν είναι. Αυτοί ήθελαν να είναι στα ποδάρια του 

Baker. Το αποτέλεσμα, μετά από τόσα χρόνια είναι καλό για μας". 

Η κ. Έλλη Σ. τονίζει: "Πρώτα- πρώτα, όταν ήρθαμε εδώ, αυτό το χωριό ήταν ένα χωριό 

ερείπιο... .Όλοι οι παλιοί, οι ντόπιοι, τακτοποιήθηκαν μέσω των προσφύγων και πήραν κι αυτοί 

κλήρο. Εξαιτίας μας φτιάχτηκαν. Πήραν χωράφια, ενώ πριν δεν είχαν. Απαλλοτριώθηκε ένα 

μέρος του τσιφλικιού και πήραν οι ντόπιοι τα μερίδια τους και μετά πήραν και οι πρόσφυγες. 

Οι ντόπιοι δεν μας πολυσυμπαθούν, γιατί ήρθαμε και πήραμε τα καλά χωράφια. Καλά χωράφια 

δεν πήραμε. Εμείς τα καλλιεργήσαμε και τα κάναμε καλά... Όσο για τα οικόπεδα που 

υπάρχουν στην αγορά, τα πήραμε γιατί οι δικοί μας ήταν επαγγελματίες. Σε όσους δεν ήταν δεν 

δώσανε". 

Οι πρόσφυγες, με κάθε ευκαιρία δεν παραλείπουν να αναφέρουν τα προβλήματα που ο 

ντόπιος πληθυσμός τους δημιουργούσε και τονίζουν ότι αυτοί είναι που βοήθησαν να 

δημιουργηθεί ο οικισμός: "Αυτή η πλατεία είναι καινούργια. Παλιά δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα 

πηγάδι στην μέση και όταν πήγαιναν οι δικοί μας δεν τους άφηναν να πάρουν νερό. Κοίταζαν 

πότε δεν θα είναι κανείς για να πάνε. Εκεί ήταν και ένα ερείπιο σχολείο, που εκεί πηγαίναμε 

εμείς. Το άλλο έγινε μετά. Σ' αυτό βοήθησαν οι πατεράδες μας. Με την βοϊδάμαξα 

κουβαλούσαν τις πέτρες", (κ. Άννα Ε., έρευνα πεδίου: 1997). 

Ο κ. Δημήτρης Α. αναφέρει: "Εμείς μόνοι μας το κάναμε το χωριό, δηλαδή οι γονείς 

μας και οι παππούδες μας. Όταν υπήρχε το συμβούλιο το παλιό,233 με τις πενταροδεκάρες που 

μαζεύανε ξέρανε ότι κάτι φτιάχνανε. Φτιάξανε π.χ. τον παλιό ξενώνα.234 Τότε ήταν το πιο 

μεγάλο κτίριο εδώ μέσα στο Προκόπι. Παράταγε ο παππούς μου τις δουλειές του, άφηνε 

νηστικά τα ζωντανά, τα χωράφια του μόνο και μόνο για να βρίσκεται κάθε Κυριακή και γιορτή 

στην εκκλησία, και το παιδί του περπάταγε ξυπόλυτο. Τότε δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα και 

οι προσκυνητές δεν μπορούσαν να γυρίσουν σε μια μέρα στον τόπο τους γι' αυτό φτιάξανε τον 

ξενώνα. Σήμερα η εκκλησία έκανε τον καινούργιο ξενώνα,235 αλλά αυτός δεν είναι ξενώνας, 

είναι ξενοδοχείο". 

"Το μόνο που έχει φτιαχτεί, με ιδιωτική πρωτοβουλία και δικούς μας κόπους, είναι 

πέντε- έξι κτίρια καινούργια, πέντε μαγαζιά. Αυτά οπωσδήποτε βοηθάνε στην ανάπτυξη ενός 

χωριού, μιας μικρής κοινωνίας. Αν δεν υπάρχει κι αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία, τίποτε δεν 
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γίνεται....Σαν πρόσφυγες που ήταν και σαν παιδεμένοι ήθελαν να γίνουν κάποιοι. Π.χ. δεν 

υπήρχε νερό. Είχε μια εγκατάσταση εκεί πάνω ο Baker που το λέγανε πλυσταριό. Μάζευαν 

λεφτά οι παππούδες μας για να φέρουν νερό. Ο Baker επειδή ήθελε να ελέγχει την κατάσταση, 

έβαζε τους μπράβους του και χαλούσανε τα έργα. Μέχρι που ήρθε και ο νομάρχης. Μεγάλη 

διαμάχη. Ο Baker υποστήριζε ότι υπάρχει νερό, στο πλυσταριό, που αυτός έφτιαξε και ήθελε 

να πηγαίνουν οι πρόσφυγες εκεί πάνω για να παίρνουν νερό. Δηλαδή, όπως παλιά πήγαιναν στα 

ποτάμια για να πλένουν, έτσι κι εδώ ήθελε να πηγαίνουν στο πλυσταριό για να πλένουν, για να 

τους ελέγχει....Πρέπει οι ντόπιοι να ευχαριστούν τους παππούδες μας, που ήρθαν εδώ και 

πήραν κλήρο κι αυτοί και έχουν σήμερα ιδιοκτησία και μένουν", (κ. Δημήτρης Α., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

Το ρυμοτομικό σχέδιο προτείνει ως πλατεία, την ήδη υπάρχουσα,236 (Αιτιολογική 

Έκθεση για την Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού Προκοπίου: 1993), η οποία, όπως θυμούνται 

οι κάτοικοι, παλιά ήταν κοντά στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου:237 "Παλιά η πλατεία 

ήταν ψηλά, κοντά στου Baker το σπίτι, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μετά μεταφέρθηκε εδώ, 

λόγω της διάνοιξης του δρόμου Παλιά ήταν καλά. Κάναμε βόλτα στον δρόμο. Τώρα 

πηγαίνουν στα ξενυχτάδικα", (κ. Έλλη Σ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Οι νεώτεροι θυμούνται, ότι η πλατεία ήταν πάντα στο ίδιο μέρος, που είναι και σήμερα: 

"Η πλατεία ήταν πάντα εκεί. Κατεβαίναμε για βόλτα εκεί, μια και εδώ δεν υπήρχαν μαγαζιά. 

Όλοι οι ντόπιοι και τώρα κάτω στην πλατεία μαζεύονται. Όταν αργότερα, έγινε η εκκλησία, η 

βόλτα ξεκινούσε από την εκκλησία και πήγαινε μέχρι τον δημόσιο δρόμο τον σημερινό, εκεί 

που ήταν και η πλατεία. Πηγαινοερχόμασταν μέχρι να σουρουπώσει", (κ. Αριστείδης Κ., 

έρευνα πεδίου: 1997). 

'Αξιοσημείωτο στοιχείο'238 του οικισμού, αποτελεί η εκκλησία του 'Οσίου Ιωάννη του 

Ρώσου',239 η οποία αποτελεί συγχρόνως και 'κόμβο δραστηριοτήτων',240 γιατί έδωσε το 

ερέθισμα να κτισθούν πρώτον οι δύο ξενώνες, για να φιλοξενούν τους πιστούς που 

επισκέπτονται την εκκλησία. Δεύτερον, η εκκλησία συνετέλεσε στο να λάβει μια πρόσθετη 

λειτουργία ο δρόμος που οδηγεί σ' αυτήν. Ο δρόμος αυτός δεν είναι μόνον 'διαδρομή'241 που 

οδηγεί στον οικισμό, αλλά λειτουργεί και ως επέκταση του εμπορικού κέντρου242 με 

καταστήματα που πωλούν εικόνες και ενθύμια του Οσίου, και εστιατόρια για να εξυπηρετούν 

τους προσκυνητές. Η κ. Αντριάνα Κ., πρόσφυγας πρώτης γενιάς, αναφέρει: "Όταν ήρθαν οι 

πρόσφυγες εδώ, υπήρχε ένα μαγαζάκι που πουλούσε κάτι λίγα πράματα, ένα κουτί σαρδέλες, 

αλάτι και ρέγκα. Το 1953 πρωτολειτούργησε η εκκλησία. Μετά ξεκίνησε και θρησκευτικός 

τουρισμός... .Μετά άρχισαν να κάνουν ένα επάγγελμα για να ζήσουν και για να εξυπηρετήσουν 

τον κόσμο κι έγιναν τα μαγαζιά. Παλιά εδώ ήταν αλώνια. Υπήρχαν καλύβες που έβαζαν τα 

άχυρα και τα ζώα τους οι λίγοι που υπήρχαν και δούλευαν στον Baker". 
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Ο οικισμός διατηρεί μέχρι σήμερα την παλιά πολεοδομική οργάνωση. Σε αυτό 

βοήθησε πρώτον, η ύπαρξη της εκκλησίας και ο δρόμος που ενώνει αυτήν με τον δρόμο που 

οδηγεί στην Β. Εύβοια. Όπως αναφέρεται στην 'Αιτιολογική Έκθεση για την Πολεοδομική 

Μελέτη Οικισμού Προκοπίου', "σημείο αναφοράς για την επέκταση του οικισμού υπήρξε το 

παλιό εγκεκριμένο σχέδιο. Το προτεινόμενο σχέδιο διατηρεί την γραμμική μορφή. 

Καταβλήθηκε όμως προσπάθεια να αποκτήσει μεγαλύτερο πλάτος, ώστε να έχει καλύτερη 

οργάνωση....Κατά την ρυμοτομία δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο οδικό δίκτυο. Ήδη υπάρχει 

δρόμος πλάτους 10 μ., που αρχίζει από την είσοδο του οικισμού και καταλήγει στην εκκλησία 

του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου", (Αιτιολογική Έκθεση για την Πολεοδομική Μελέτη Οικισμού 

Προκοπίου).243 2 4 4 

4.8.3. Γειτονιά και Κοινότητα. 

Σήμερα, στο Νέο Προκόπι δεν υπάρχει πλέον η προσφυγική γειτονιά,245 που 

δημιουργήθηκε όταν εγκαταστάθηκαν οι Προκοπιείς πρόσφυγες στον οικισμό2 4 6 Σ' αυτό 

συνετέλεσε πρώτον, η ανεργία που προκάλεσε την εσωτερική μετανάστευση των κατοίκων του 

Νέου Προκοπίου,247 και δεύτερον, το γεγονός ότι οι πρόσφυγες γκρέμισαν τα προσφυγικά 

σπίτια και έκτισαν καινούργια στην θέση τους.248 "Τώρα δεν έχει μείνει ούτε ένας πρόσφυγας 

στην γειτονιά. Όλοι φύγανε. Αυτοί που έμειναν είναι μετρημένοι στα δάκτυλα", (Νίκη Κ., 

έρευνα πεδίου: 1997). "Οι οικογένειες των προσφύγων είναι ελάχιστες. Η νεολαία των 

προσφύγων μετριέται στα δάχτυλα. Μπορεί να είναι και κάτω από 10 άτομα. Άλλοι 

σπουδάζουν και λείπουν από το χωριό. Παντρεύονται, φεύγουν. Πιάνουν δουλειά αλλού, 

φεύγουν", (Παναγιώτης Ε., έρευνα πεδίου: 1997). "Εδώ ήταν καλά όταν ήταν η εταιρεία.249 

Είχε 5.000 εργάτες. Έκλεισε το 1990 το Σκαλιστήρι και ο κόσμος σκορπίστηκε για να βρει 

δουλειά", (Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 1997). 

Το γεγονός, ότι εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υπάρχουν στενές σχέσεις μεταξύ των 

προσφύγων, έγκειται στο ότι, οι εναπομείναντες πρόσφυγες είναι είτε συγγενείς μεταξύ τους, 

είτε απόγονοι προσφύγων που πρωτοστάτησαν στην δημιουργία του οικισμού, και γι' αυτόν τον 

λόγο περισσότερο ευαισθητοποιημένοι. 'Όλοι συγγενείς είμαστε στο Προκόπι. 

Ανταλλάσσουμε επισκέψεις. Με όλους καλά τα έχουμε", (κ. Βασιλική T., έρευνα πεδίου: 

1997). Άλλωστε, η συγγένεια έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην δημιουργία του οικισμού: "Ο 

πατέρας μου ήρθε από την Χαλκίδα εδώ γιατί είχε συγγενείς. Μετά γνώρισε και την μάνα μου 

και παντρεύτηκαν και μείνανε εδώ", (κ. Δημοσθένης Μ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Η μνήμη, παλαιότερα, ενσαρκωνόταν στα πρόσωπα προσφύγων που είχαν τις εμπειρίες 

και τις μετέφεραν στους υπόλοιπους στις συνευρέσεις τους μέσα στα καφενεία. "Παλιά ήταν 

διαφορετικά, γιατί υπήρχαν οι παλιοί που 'φύγανε' πια. Θυμάμαι τον μπάρμπα Βασίλη, που 

ερχόταν και στο καφενείο μας και μας τα έλεγε. Ήταν οπλουργός και δεξί χέρι του Κεμάλ. 
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Πολύ τον αγαπούσε τον Κεμάλ. Πίνανε μαζί ούζο καν κάπνιζαν ναργιλέ μαζί. Και ένας 

χωριανός μας - πέθανε πριν δυο χρόνια- έκανε τον ταχυδρόμο και τον οδηγό του Κεμάλ. Ο 

κόσμος απορούσε, πως ο Κεμάλ εμπιστευόταν ένα παιδί 12 χρονών. Πήγαινε την εμπορική 

αλληλογραφία από το Προκόπι, (Urgub) στην Νεάπολη, (Nevsehir) 25 χλμ. δρόμο με τα πόδια. 

Κι όπως είχε και πράσινα μάτια, ο κόσμος που τον έβλεπε με τον Κεμάλ, τον ρωτούσε -γιος 

σου είναι;", (κ. Παναγιώτης Ε., έρευνα πεδίου: 1997). 

Οι πρόσφυγες δηλώνουν όμως, ότι οι σχέσεις τους δεν είναι πλέον τόσο στενές, όσο 

ήταν παλιά: 'Όλοι είμαστε συγγενείς, αλλά δεν υπάρχουν οι σχέσεις που υπήρχαν παλιά, που 

πηγαίναμε σε γλέντια, στα σπίτια... Δεν υπήρχε τότε κι άλλη διασκέδαση κι έπαιρνε ο ένας το 

δικό του το φαί και πήγαινε και το έτρωγε με τον γείτονα. Έβαζε ο ένας το κρασί, έφερνε ο 

άλλος το καρβέλι και καθόντουσαν και διασκέδαζαν", (κ. Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 1997). 

"Στις γιορτές κι εκεί κι εδώ μαζεύονταν και χορεύανε και τραγουδούσανε. Κι εδώ συνεχίσαμε 

αυτές τις συνήθειες μέχρι τον πόλεμο. Μετά πέθαναν οι παλιοί, σταμάτησαν σιγά- σιγά και οι 

συνευρέσεις", (κ. Μίλτος Σ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Παρ' όλα αυτά, την έννοια της γειτονιάς και της κοινότητας περιγράφει 

χαρακτηριστικά ο κ. Χρήστος Ε., πρόσφυγας τρίτης γενιάς: "Το Προκόπι μ' αρέσει, γιατί είναι 

ο τόπος που γεννήθηκα. Μεγάλωσα εδώ με τον πατέρα μου και την μητέρα μου κι όλους μου 

τους φίλους. Απέκτησα μια νοοτροπία, του Προκοπίου". Την 'νοοτροπία' αυτήν του 

Προκοπίου σκιαγραφεί και ο κ. Δημήτρης Α.: "Οι πρόσφυγες είμαστε νοικοκύρηδες. Μάθαμε 

να αποθηκεύουμε το καλοκαίρι για να έχουμε τον χειμώνα. Οι ντόπιοι δεν είχαν αυτήν την 

σειρά. Γι' αυτό και οι πρώτοι που πείνασαν μετά το '41, ήταν αυτοί. Πήγαιναν στα προσφυγικά 

σπίτια και ζητούσαν ένα κομμάτι ψωμί, να ζήσουν. Γιατί πάντα οι πρόσφυγες είχαν. Από το 

τίποτε θυμάμαι η μάνα μου έφτιαχνε φαγιά. Ξεραίνανε αχλάδια, σταφίδες, μήλα και τον 

χειμώνα τα βράζανε και βάζανε και ζάχαρη και τα τρώγανε σαν φρουτοσαλάτα. Και το 

βλέπανε οι ντόπιοι, οι βλάχοι και λέγανε- κοίτα οι Τούρκοι τρώνε νερό με το κουτάλι. Εδώ 

πέρα όλο Όγλού' έχετε.250 Τούρκοι είσαστε, μας έλεγαν. Και οι νέοι ακόμη έτσι μας έλεγαν". 

Και συμπληρώνει σχετικά με την διαμάχη που υπήρχε παλιά μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού 

και των προσφύγων: "Το σφάλμα των παππούδων μας ήταν ότι δεν φτιάξανε το χωριό σε 

χωριστό μέρος, σε 5-6 χλμ. μακριά από τα πόδια του Baker.251 Θα μου πεις βέβαια, ότι εδώ 

απαλλοτριώσανε κι εδώ τους δώσανε. Να μείνει δηλαδή, σαν οικισμός το Αχμέτ Αγά,252 για να 

δούμε πως θα το ονομάζανε; Μπορεί να του δίνανε κανένα εγγλέζικο όνομα.253 Και μετά θα 

βλέπαμε ποιο θα ήταν το Προκόπι και τι ανάπτυξη θα είχε. Σήμερα βέβαια υπάρχει αφομοίωση 

του πληθυσμού", (κ. Νώντας Α., έρευνα πεδίου: 1997). 

"Ο κόσμος ζει καλλίτερα από τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες. Αυτό το λένε και οι 

ντόπιοι. Ήμασταν πολιτισμένοι... .Εμείς εδώ δεν είχαμε ούτε φαρμακείο. Στην πατρίδα είχαμε 

3 φαρμακεία και 5 φούρνους. Εδώ δεν είχαμε ούτε φούρνο να ψήσουμε ψωμί. Εκεί τα παιδιά 

μαθαίνανε στο δημοτικό Γαλλικά και Εγγλέζικα. Εδώ ξυπόλυτοι περπατούσαν. Ακόμη και 



119 

σήμερα αν κάποιος ντόπιος μείνει κοντά σε σπίτι πρόσφυγα, αλλάζει η προφορά του, η ομιλία 

του. Ακόμη υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον γείτονα πρόσφυγα και στον ντόπιο. Όταν έρχονται 

σπίτι μας, όλο κοιτάνε, κάτι να κάνουνε, σαν αυτά που κάνουμε εμείς", (κ. Έλλη Σ., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

Η κ. Άννα Ε. τονίζει: "Εξαιτίας μας φτιάχτηκαν. Όλοι οι ντόπιοι τακτοποιήθηκαν μέσω 

των προσφύγων και πήραν κλήρο και αυτοί....Οι περισσότεροι επαγγελματίες σήμερα είναι 

Μικρασιάτες, γιατί και εκεί ήταν τεχνίτες και έμποροι". Και η κ. Σμαρώ Δ. επισημαίνει ότι, 

"υπάρχει μια διχόνοια, μια πικρία από τους ντόπιους, διότι είδαν ότι ήρθαμε γυμνοί και 

ξεριζωμένοι και φτιάξαμε περιουσία". "Εμείς τους ντύσαμε", τονίζει ο κ. Άγγελος Τ. και 

συνεχίζει: "Πρόσφυγας σημαίνει ότι, φέραμε εδώ τον πολιτισμό και το χωριό προόδευσε 

εξαιτίας μας και έγινε ακουστό από τον άγιο μας". 

Το γεγονός ότι η κοινότητα των Προκοπιέων παρέμεινε στο Νέο Προκόπι, οι 

πρόσφυγες το αποδίδουν κύρια, στο γεγονός ότι στην εκκλησία υπάρχει το σκήνωμα που 

ανήκει σε Καππαδόκη άγιο,254 σε άγιο δηλαδή, με τον οποίον έχουν κοινές ρίζες και είναι και 

αυτός, πρόσφυγας: "Εδώ γεννηθήκαμε, εδώ μένουμε και γι' αυτό πονάμε τον τόπο μας. Είναι η 

ησυχία, το πράσινο, το ότι έχουμε τον Άγιο εδώ που τραβάει κόσμο, που είναι κάτι ξακουστό", 

(κ. Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 1997). "Εχουμε έναν μεγάλο θησαυρό που έχουμε εδώ τον 

Άγιο. Ένα πράγμα που δεν υπάρχει αλλού και με την ευχή του δουλεύουμε όλοι και ζούμε", 

(Άννα Χ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Άλλωστε, όπως οι πρόσφυγες υποστηρίζουν, η ύπαρξη του Αγίου απετέλεσε πιο ισχυρό 

κίνητρο ακ' ό,τι οι συγγενικοί δεσμοί για την εγκατάσταση τους και την διαμονή τους στο Νέο 

Προκόπι, πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα και την ισχυροποίηση της έννοιας της πατρίδας: 

"Μείνανε σ' αυτό το μέρος χωρίς να έχουνε καμιά ευκολία, που υποφέρανε, αλλά δεν φύγανε 

λόγω του Αγίου. Μπορούσανε να πάνε στην Χαλκίδα, στην Θεσσαλονίκη, όπου είχανε και 

συγγενείς. Επειδή όμως υπήρχε συμφωνία να μείνει ο Άγιος εδώ, μείνανε και εκείνοι. Τους 

τραβούσε πολύ εδώ. Ο κόσμος να χαλάσει εμείς δεν φεύγουμε από τον Άγιο δίπλα. Τώρα είναι 

πατρίδα", (έρευνα πεδίου: 1997). 

4.8. 4. Η Πολιτισμική Εικόνα του Οικισμού. 

Ο προσφυγικός συνοικισμός στο Νέο Προκόπι δεν υπάρχει πλέον. Με εξαίρεση, τα 
Λ , , , , 2 5 5 : -y / 

ελάχιστα προσφυγικά σπίτια που έχουν απομείνει, ο οικισμός παρουσιάζει την εικόνα ενός 

νέου οικισμού. 

Το παρελθόν των προσφύγων και την πολιτισμική εικόνα του οικισμού αντανακλούν η 

εκκλησία, οι δύο ξενώνες256 και το εμπορικό κέντρο, που αναπτύχθηκε κατά μήκος του δρόμου 

που οδηγεί στην εκκλησία, όπου υπάρχουν καταστήματα που πωλούν τοπικά προϊόντα και 
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εμπορεύματα σχετικά με την θρησκευτική παράδοση του οικισμού. Επίσης, καθημερινή είναι 

η εικόνα των πιστών που επισκέπτεται το σκήνωμα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στην 

εκκλησία. 

Κύρια όμως, η πολιτισμική εικόνα του οικισμού σκιαγραφείται από τις διηγήσεις των 

προσφύγων. Οι πρόσφυγες, μέσα από τις προσωπικές τους μαρτυρίες, αναφέρονται σε βασικές 

έννοιες όπως, την ιστορική και πολιτισμική συνέχεια, την κουλτούρα τους και την παράδοση 

τους: "Είμαι γειτονιά με τον Άγιο- Γιάννη κι έχω αποφασίσει ό,τι έφτιαξα και ό,τι θα φτιάξω 

να μείνουν εδώ στο Προκόπι. Είναι το σίγουρο δηλαδή, που δεν αλλάζει. Αυτές είναι βασικές 

αρχές". Ο πληροφορητής φαίνεται σαν να κληροδοτεί στον οικισμό, του οποίου την 

πεμπτουσία αποτελεί ο Άγιος και η εκκλησία του, την περιουσία του, όπως θα την 

κληροδοτούσε στους απογόνους του και τονίζει: "Ο Άγιος για μένα είναι τρόπος ζωής. Είναι 

ένα μέλος της οικογενείας μου. Είναι ένα κομμάτι δικό μου", (κ. Παναγιώτης Χ., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος αντιπροσωπεύει μια αξία για τους πρόσφυγες και ένα 

περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε όλη την κοινότητα. Τονίζει η κ.Έλλη Ζ.: "Αισθάνομαι 

περηφάνια που οι γονείς μας φέρανε τον Άγιο, αυτόν τον θησαυρό. Ήθελαν όπου πάνε να 

έχουν και τον Άγιο μαζί τους...Είναι μέσα στην συμφωνία της Λωζάνης ότι ο Άγιος θα μείνει 

εδώ". 

Τα δε κειμήλια από την πατρίδα τους, αποτελούν κληροδότημα στις νέες γενιές, όπως η 

περιουσία τους: "Κι αυτή η κολυμβήθρα που έχουμε στην εκκλησία, από το Προκόπι είναι 

φερμένη, από την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου. Σ' αυτήν βαπτίσθηκε ο πατέρας μου, τα 

παιδιά του πατέρα μου, τα εγγόνια και τα δισέγγονα του. Είχαν φέρει επίσης, εικόνες, ιερά 

άμφια, επιτάφιο και πολυέλαιους", (κ. Άννα Δ., έρευνα πεδίου: 1997). Αναφέρει ο κ. Μίλτος 

Σ.: "Τι μπορεί να φέρει ένας πρόσφυγας; Τον ιματισμό τους φέρανε, τις εικόνες τους, το 

καντήλι τους. Μια εικόνα που είχε ο πατέρας μου την έδωσε σε μένα κι εγώ την έδωσα στον 

γιο μου, γιατί δεν είχα άλλα αρσενικά παιδιά". 

Οι πρόσφυγες μιλούν για τον Άγιο, όπως θα μιλούσαν για τους προγόνους τους και 

τονίζουν την υπερηφάνεια που αισθάνονται για την καταγωγή τους: "Εμάς το σόι μας κρατάει 

από τον παπά- Θόδωρο που κοινώνησε τον Άγιο- Γιάννη. Υπάρχει μια εικόνα που ένας παπάς 

κοινωνάει τον Άγιο- Γιάννη. Αυτός ο παπάς ήταν προ-προπάππος μου. Η γενιά κρατάει αν και 

πέρασαν τόσα χρόνια", (κ. Άννα Ε., έρευνα πεδίου: 1997). 

Επίσης, χαρακτηριστική περίπτωση προσωποποίησης του Αγίου αποτελεί η διήγηση 

της κ. Νίκης Κ.: "Κάνουμε δυο γιορτές στο χωριό. Μια στις 27 Μαίου, στην μνήμη του Αγίου. 

Την άλλη την γιορτάζουμε την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Κάθε τελευταία Κυριακή 

του Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την εγκατάσταση του Αγίου στο σπίτι Του. Τον είχαμε στον 

Άγιο Κωνσταντίνο. Όταν ετοιμάσθηκε το σπίτι Του, ήρθε. Γιορτάζουμε τα εγκαίνια της 

εκκλησίας". Ο δε κ. Άγγελος Τ. τονίζει: "Το Νέο Προκόπι είναι ο Άγιος. Είμαι πολύ 
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περήφανος. Συμμετέχω στις εκδηλώσεις. Βοηθάω αφιλοκερδώς. Στην γιορτή του Αγίου, 

κάθομαι στον Άγιο πλάι. Ανοίγουμε τον δρόμο για να περνάει ο κόσμος. Εδώ, ο κόσμος 

έρχεται να δει τον Άγιο, να τον χορτάσει. Αλλά εκείνη την ημέρα έχει πολύ κόσμο. Δίκιο 

βέβαια έχει ο κόσμος, αλλά πρέπει να έρθει άλλη μέρα που δεν έχει τόσο κόσμο, για να δει τον 

Άγιο, να τον ευχαριστηθεί. Κι εγώ, όπου πάω σε αγίους, αρέσω να κάθομαι πολύ, να το 

καταλάβω καλά". 

Οι πρόσφυγες έχουν ακόμη μία γιορτή, την γιορτή του Πάτερ Αβραάμ. Αναφέρει ο κ. 

Νότης Κ.: "Την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, κάνουμε αρτοκλασία του Πάτερ Αβραάμ. 

Τα παλιά χρόνια ήταν πιο ωραία. Μαζευόμασταν όλοι μαζί και λέγαμε τα της πατρίδος. Η κ. 

Άννα Ε. συμπληρώνει ότι, "κάθε χρόνο κάνουμε το μνημόσυνο του Πάτερ- Αβραάμ. Το 

μνημόσυνο αυτό στην πατρίδα το έκανε το σωματείο των κτιστάδων.258 Μνημονεύουμε και 

τα ονόματα από εκεί. Όσο υπάρχουμε εμείς, θα γίνεται. Τώρα αν το συνεχίσουν τα παιδιά, η 

τα εγγόνια μας, δεν ξέρουμε. Σμίγουμε όλοι μαζί. Κάνουμε το μνημόσυνο. Μαζευόμαστε σ' 

ένα σπίτι και πίνουμε καφέ μετά την εκκλησία. Κάνουμε άρτο για το σωματείο και 

μνημονεύουμε τις αδελφότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκίδας και Πειραιώς. Στην πατρίδα, το 

μνημόσυνο του Πάτερ- Αβραάμ το κάνανε οι πατέρες μας. Ψέλνανε τα κόλλυβα και μετά 

βγαίνανε στο χωριό. Τα κόλλυβα έβγαιναν δημοπρασία. Τα λεφτά μαζευόντουσαν στο ταμείο 

του σωματείου και πλήρωναν τους δασκάλους". "Στο ποιο σπίτι θα γίνει το μνημόσυνο του 

Πάτερ- Αβραάμ το διαλέγουμε εκ των προτέρων και πηγαίνουμε και το στολίζουμε και μετά 

πάμε στην εκκλησία και μετά γυρίζουμε στο σπίτι για καφέ", επισημαίνει η κ. Έλλη Χ. 

Επίσης, οι πρόσφυγες για να τονίσουν την σημασία ενός γεγονότος, χρησιμοποιούν 

εκφράσεις που αναφέρονται στην εκκλησία και στον Άγιο, δηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον 

σημαντικό ρόλο που παίζει στην ζωή τους η ύπαρξη του Αγίου στον οικισμό: "Παλιά ούτε 

δρόμους δεν είχαμε. Μέσα στην λάσπη. Θυμάμαι, ότι όταν γυρίζαμε τον Επιτάφιο βαλτώναμε 

μέσα στην λάσπη", (κ. Μίλτος Σ., έρευνα πεδίου: 1997). "Θυμάμαι πολύ καλά ότι η πλατεία 

παλιά ήταν εκεί, κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Το θυμάμαι γιατί τον Άγιο εκεί τον βάλαμε", 

(κ. Έλλη Σ.: 1997). 

Στις διηγήσεις των προσφύγων είναι εμφανής η πίκρα και η απογοήτευση, γιατί 

αισθάνονται αποκλεισμένοι από την διοίκηση της εκκλησίας: "Οι πρόσφυγες βοήθησαν από 

την ρίζα της εκκλησίας, μέχρι να τελειώσει και αυτή και ο ξενώνας. Όλα αυτά οι δικοί μας τα 

φτιάξανε. Ούτε ένα γραφείο δεν έχουμε σαν αδελφότητα για να φτιάχνουμε τα κόλλυβα. Τώρα 

πάμε στην εκκλησία σαν απλοί προσκυνητές. Το προσφυγικό στοιχείο σήμερα δεν έχει κανένα 

δικαίωμα στην εκκλησία. Σήμερα ο Δεσπότης και ο παπάς κάνουν ό,τι θέλουν", (έρευνα 

πεδίου: 1997). 

Οι πρόσφυγες με πίκρα αναφέρονται στις αλλαγές που έγιναν και γίνονται στην 

εκκλησία, οι οποίες 'έσβησαν' τις εργασίες των προσφύγων, όσον αφορά στα θεμέλια της 
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εκκλησίας και άλλαξαν την μορφή της: "Αν βλέπατε τα αγκωνάρια που υπήρχαν στην βάση, 

ήταν ένα κυβικό. Πως βλέπουμε τα αρχαία μνημεία με μεγάλες πέτρες; Έτσι ήταν. Τα 

ξηλώσανε τώρα γι' αυτό δεν φαίνονται... .Ήταν 4-5 σκαλοπάτια. Τα 3 τα έχουνε μπαζώσει. 

Σήκωσαν την βάση της εκκλησίας 50-60 εκ. Κι αυτά κρύφτηκαν όλα. Αυτά τα αγκωνάρια ήταν 

το μπιμπελό της εκκλησίας. Ήταν καλλιτέχνημα. Αυτοί που μπήκαν μετά δεν κράτησαν 

τίποτε. Τώρα βάζουν και μάρμαρα γύρω- γύρω. Άλλαξαν και τον ναό και φτιάξανε αυτόν τον 

πρόναο. Την δομή, την αρχιτεκτονική της εκκλησίας την χάλασαν. Και το παράπονο των 

προσφύγων είναι, ότι μας έχουν αποξενώσει, έχουν αποξενώσει το φυσικό στοιχείο, τους 

πρόσφυγες δηλαδή...Στην επιτροπή δεν υπάρχουν πρόσφυγες, παρά μόνον ένας που μένει στην 

Χαλκίδα....Υπήρχε και εικόνα του Αγίου, μεγάλη που πουλιότανε 5 δρχ. και γύρω- γύρω είχε 

τα θαύματα Του. Πάνω έγραφε, Ό της Ρωσίας γόνος', αριστερά και δεξιά, 'Προκοπιέων 

καύχημα'. Τα ξήλωσαν αυτά στις καινούργιες εικόνες που πουλάνε. Για να μην φαίνεται ότι ο 

Άγιος που άγιασε στο Προκόπι, ήταν από την Ρωσία Ένας μάστορας δικός μας δεν έχει 

δουλέψει στα έργα της εκκλησίας... Μας είχαν τάξει να μας δώσουν γραφείο στον καινούργιο 

ξενώνα, αλλά τίποτε... Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό τους. Δεν μας θέλουνε μέσα. Κι 

επειδή δεν έχουμε γραφείο, γι' αυτό και έχουμε χαθεί. Ούτε τους νέους δεν μπορούμε να 

μαζέψουμε... Φταίνε και οι παλιοί οι δικοί μας. Οι Προκοπιανοί που δεν μένανε εδώ, πίστευαν 

ότι εμείς τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Δεν ήξεραν ότι οι εδώ δούλευαν με χέρια και με πόδια 

και δεν έτρωγαν ζεστό ψωμί στο σπίτι τους. Ήθελαν κι αυτοί να μπουν μέσα. Είχαν κάνει ένα 

συμβούλιο και έβγαλαν από μέσα τους δικούς μας. Άρχισαν να διοικούν αυτοί και να κάνουν 

ό,τι θέλουν. Φέρανε και υπαλλήλους δικούς τους. Έβαλαν ανθρώπους που δεν είχαν πατήσει 

ποτέ το πόδι τους στην εκκλησία, να κάθονται στα παγκάρια. Αυτό έγινε το 1963. Το 1967, η 

χούντα τους καθαίρεσε όλους και όλα τα ευαγή ιδρύματα πήγαν στο κράτος. Ήταν ο δεσπότης 

πρόεδρος, ο στρατιωτικός διοικητής της Χαλκίδας, ο δικαστής, ο εισαγγελέας ήταν στο 

διοικητικό συμβούλιο, όλοι διορισμένοι από την Χούντα. Σήμερα ο δεσπότης δεν θέλει να 

βλέπει πρόσφυγα... .Όλα τα αλλάξανε. Ακόμη και την παράκληση αλλάξανε! Λένε ένα στιχάκι 

και δύο πηδάνε. Καλά, ο Άγιος μισός είναι; Γιατί η παράκληση γίνεται μισή;.... Η εκκλησία πια 

είναι νομικό πρόσωπο και διοικείται από δικηγόρους. Η επιτροπή της εκκλησίας αποτελείται 

από υπαλλήλους, όχι από πρόσφυγες Οι δεσμοί μας με τον σύλλογο259 είναι χαλαροί. Ο 

σύλλογος δεν λειτουργεί, γιατί ήμαστε διαιρεμένοι. Τώρα πια δεν συγκεντρωνόμαστε. 

Βρισκόμαστε, όταν γιορτάζουμε την εκκλησία με πανηγύρι, και την τελευταία εβδομάδα του 

Σεπτεμβρίου. Έρχονται Προκοπιανοί και από αλλού. Παλιά, θυμάμαι κάναμε εισφορές μεταξύ 

μας. Στον Πειραιά και στην Σαλονίκη κάναμε γιορτές.... Είμαστε γραμμένοι όλοι στον 

σύλλογο. Που να βρεθούμε όμως; Η εκκλησία χώρισε τον κόσμο και δεν υπάρχει το δέσιμο 

εκείνο των προσφύγων. Παλιά η εκκλησία ένωνε, αλλά τώρα χωρίζει. Άλλοι είναι πιο 

επαναστατημένοι, άλλοι πιο μετριοπαθείς και συγκρούονται μεταξύ τους. Και με το 'διαίρει και 

βασίλευε', έχει διαιρεθεί και ο προσφυγικός κόσμος κι ο καθένας κοιτάζει την δουλειά του...Η 
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εκκλησία εκμεταλλεύεται τον Άγιο και τον έχει μετατρέψει σε στοιχείο πλουτισμού. Έχουνε 

βάλει και τα εικονάκια μέσα στην εκκλησία και τα πουλάνε. Αυτός που θέλει να πάρει ένα 

δωράκι, αναγκαστικά το παίρνει μέσα από την εκκλησία. Μέχρι και χρυσά βάλανε και 

πουλάνε. Σε λίγο θα πουλάνε και σάντουιτς και καφέδες... .Φτιάξανε και τον καινούργιο 

ξενώνα με χρήματα της εκκλησίας. Αλλά δεν είναι ξενώνας, είναι ξενοδοχείο260....Κι όταν 

αναγκάζεσαι να τα λες αυτά, η πρώτη κουβέντα που έχουν να σου κολλήσουν είναι -είσαι 

άθεος. Σαν να έχουν αυτοί 'πιστόμετρα', για να μετράνε την πίστη του καθένα. Η αλήθεια 

είναι πικρή. Την πλατεία ακόμη δεν την έφτιαξε η εκκλησία, δηλαδή αυτόν τον χώρο πίσω από 

το ιερό. Είναι 10.000 μ2 μαζί με την εκκλησία. Πολλές φορές γύφτοι κατασκηνώνουν261 Η 

εκκλησία εισπράττει λεφτά, αλλά δεν υπάρχει διοίκηση", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Αντίθετα, ο σημερινός εφημέριος της εκκλησίας αναφέρει ότι, "ο πόνος και ο καημός 

των προσφύγων πέρασε και στις ψυχές των νέων παιδιών τους, αλλά και στα εγγόνια τους και 

έχουν όπως εγώ βλέπω τους νέους, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια εκτίμηση προς τα ιερά και τα 

όσια. Μάλιστα, αν κάτι δεν πάει καλά, αμέσως πειράζονται, αμέσως ενοχλούνται, αμέσως μας 

ενοχλούν, διότι κάτι δεν είναι σύμφωνο με την παράδοση και αρχίζουν Όι πατέρες μας έτσι', Ό 

παππούς μου έτσι'. Τώρα που ονομάσθηκε 'προσκύνημα', ούτε μια δραχμή δεν παίρνει το 

κράτος και έγινε ακριβώς 'ευαγές' ίδρυμα, για να συντηρεί ορφανοτροφεία, γηροκομεία και 

γενικά να ανεβάσει τον τόπο πολιτιστικά με διάφορα έργα τα οποία γίνονται εδώ, όπως η 

πλατεία, η δεξαμενή, το υδραγωγείο...Ο δημόσιος υπόλογος που κάνει έλεγχο έχει δώσει χίλια 

συγχαρητήρια. Είμαστε από τα ιδρύματα που λάμπει η διοίκηση και η διαχείριση και πολλές 

φορές στενοχωριέται ο Μητροπολίτης που πάντα του λένε ότι περιφρονεί τους Καππαδόκες, 

δεν τους προσέχει, δεν συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο.... Εγώ δεν έχω ψήφο στο 

διοικητικό συμβούλιο, προεδρεύει ο Μητροπολίτης. Χρειάζεται και ένας νομικός σύμβουλος, 

αν υπάρχει δικηγόρος πρόσφυγας, εμείς δεν τον αποκλείουμε. Φροντίσαμε πάντα να έχουμε τον 

πρόεδρο της κοινότητας για να εκπροσωπεί όλους τους κατοίκους. Δεν το θέλησαν όλοι οι 

πρόεδροι... .Βρήκαμε τρόπο και πήραμε τον γραμματέα της κοινότητος που είναι Καππαδόκης. 

Το πέμπτο μέλος πρέπει να είναι κληρικός, που αν ήταν Καππαδόκης θα μπορούσε άνετα να 

μπει", (πατήρ Βερνέζος, έρευνα πεδίου: 1997). 

Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι τόσο βαθύ και πιστεύουν τόσο πολύ στην ορθότητα 

του Αγίου, που θεωρούν ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι 'σημάδι' του Οσίου Ιωάννη 

του Ρώσου: "Ο Άγιος τα έκανε έτσι. Ήταν το θέλημα Του", (έρευνα πεδίου: 1997). "Μπορεί να 

τόθελε και ο Άγιος αυτό. Να ήταν αμαρτωλοί οι δικοί μας και να ήθελε ο Άγιος να γίνεται η 

διαχείριση από τους ντόπιους", (έρευνα πεδίου: 1997). "Τώρα όλα τα έχουμε αφήσει στον 

Άγω. Υπηρέτης είσαι στο σπίτι σου, Άγιε κι εσύ θα κανονίσεις πως θα γίνουν τα πράματα. Ή 

λέμε, Άγιε Γιάννη μου βγάλε αυτήν την ζώνη που φοράς στην μέση και άρχισε το ξύλο. Καμιά 

φορά σκέφτομαι, ο Άγιος θα μας βοηθήσει και κάτι θα κάνουμε", (έρευνα πεδίου: 1997). 
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"Παρ' όλα αυτά", τονίζει ο κ. Νότης Α., "ασχέτως, αν αυτή την στιγμή δεν δουλεύει 

κανένας πρόσφυγας εκεί, ακόμη κι αν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση από τα διοικητικά 

συμβούλια, πάλι αισθανόμαστε ότι είναι κάτι δικό μας. Εμείς Τον φέραμε. Μας ανήκει". 

Παράλληλα όμως, ο Άγιος γίνεται ένας οικουμενικός Άγιος, τον οποίο όλοι τον 

προσκυνούν. "Μην ρωτάτε μόνον τους πρόσφυγες. Ρωτήστε όλους. Όλος ο κόσμος πιστεύει. 

Και είναι πια πανελλήνιο φαινόμενο. Μεγάλη η Χάρη Του. Αυτό είναι σίγουρο", (κ. Νίκη Κ. , 

έρευνα πεδίου: 1997). "Μέχρι και οι Τούρκοι της Ελλάδας έρχονται και προσκυνούν τον Άγιο 

μας", (κ. Άννα Χ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται στο Νέο Προκόπι, τον συνδέει μια κοινή ιδέα και 

ένας κοινός σκοπός. Οι πιστοί δεν επισκέπτονται τον οικισμό του Νέου Προκοπίου, αλλά 

επισκέπτονται τον Άγιο. Κατ' αυτήν την έννοια, η συλλογική μνήμη των προσφύγων 

εξαπλώνεται και στους επισκέπτες της εκκλησίας, δια μέσου του συμβόλου που εκπροσωπεί το 

σκήνωμα του Αγίου.262 
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4.9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Το παρελθόν, η ιστορία και η κουλτούρα των προσφύγων της Ν. Καρβάλης και του Ν. 

Προκοπίου υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον. 

Ο οικισμός της Ν. Καρβάλης δημιουργήθηκε εξ' αρχής από πρόσφυγες της Καρβάλης 

Καππαδοκίας, γεγονός που συνετέλεσε στην καλλίτερη οργάνωση της κοινότητας σε κοινωνικό 

και πολιτισμικό επίπεδο. Η εγκατάσταση των προσφύγων στον ίδιο χώρο, δημιούργησε την 

αίσθηση της ασφάλειας και της οικειότητας, και τους βοήθησε να αποτιμήσουν, να 

αξιολογήσουν και να αποδώσουν νόημα στο νέο περιβάλλον. Επιπλέον, η εκκλησία του Αγίου 

Γρηγορίου του Θεολόγου και η 'Στέγη Πολιτισμού Ν. Καρβάλης' έγιναν σύμβολα πολιτιστικής 

και ιστορικής συνέχειας και απέδωσαν ταυτότητα στον οικισμό. Η 'Στέγη Πολιτισμού Ν. 

Καρβάλης' έγινε πόλος συγκέντρωσης για τους πρόσφυγες και σύμβολο αναβίωσης του 

παρελθόντος τους. Η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι πρόσφυγες της Ν. Καρβάλης 

αντανακλά την περιβαλλοντική τους προσαρμογή και την ιδιοποίηση του χώρου τους. 

Αντίθετα, οι πρόσφυγες του Προκοπίου Καππαδοκίας εγκαταστάθηκαν σε χώρο που 

υπήρχε ήδη γηγενής πληθυσμός. Από την αρχή ακόμη αισθάνονταν 'διαφορετικοί' και 'ξένοι'. 

Επιπλέον, το γεγονός ότι οι πρόσφυγες άλλαξαν το όνομα του οικισμού και του έδωσαν το 

όνομα της πατρίδας τους στην Καππαδοκία, επέτεινε την διαφορετικότητα τους από τον γηγενή 

πληθυσμό. Η απόδοση του ονόματος δεν δηλώνει μόνον την ταυτότητα του οικισμού, ούτε 

είναι μόνον σύμβολο συνέχειας με το παρελθόν, αλλά είναι επίσης ένα σύμβολο φορτισμένο 

κοινωνικά και πολιτικά, που συνέτεινε στις διενέξεις, που σχεδόν πάντοτε παρατηρούνται, όταν 

υπάρχει, ήδη, γηγενής πληθυσμός στον χώρο εγκατάστασης προσφύγων. 

Επίσης, οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν και επικρατούν στο Ν. 

Προκόπι, ανάγκασε πολλούς πρόσφυγες να εγκαταλείψουν τον οικισμό, με αποτέλεσμα, να 

παραμείνει στο Ν. Προκόπι ένας μικρός αριθμός προσφύγων. Σήμερα, οι πρόσφυγες του Ν. 

Προκοπίου είναι μια ολιγάριθμη κοινότητα και αισθάνονται απομονωμένοι και αδύναμοι Το 

γεγονός αυτό, από την μια πλευρά, δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση τοπικής ταυτότητας. Από 

την άλλη πλευρά όμως, η εικόνα, που εκπέμπουν σήμερα οι πρόσφυγες, είναι ότι ζούνε σ' έναν 

'τόπο' στον οποίο έχουν αποδώσει 'όνομα' και 'σημασία' δια μέσου των συμβόλων του 

παρελθόντος τους, αλλά δεν 'εξουσιάζουν' τα σύμβολα τους. 

Παρ' όλα αυτά, το παρελθόν και η κουλτούρα των Καππαδοκών προσφύγων της Ν. 

Καρβάλης και του Ν. Προκοπίου, ενσάρκωσαν την έννοια του 'Τόπου' 263. Οι έννοιες αυτές 

ήταν οι 'βασικές αρχές' που τους 'στήριξαν' όταν ήρθαν αντιμέτωποι με το αρνητικό κλίμα 

που επικρατούσε στην Ελλάδα, όσον αφορά στην αποδοχή τους από τον γηγενή πληθυσμό και 

στον τρόπο αντιμετώπισης τους από τους φορείς Αποκατάστασης Προσφύγων. 

Οι πρόσφυγες αναγκάσθηκαν να μείνουν σε κατοικίες οι οποίες, λόγω της 

ομοιομορφίας τους και της προχειρότητας της κατασκευής τους, τους υποβάθμιζαν και δεν 
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απέδιδαν ταυτότητα στους οικισμούς τους. Έτσι, οι πρόσφυγες 'μετέτρεψαν' τ ο ν άγνωστο και 

ξένο 'χώρο' σε οικείο δικό τους 'τόπο' δια μέσου του παρελθόντος και των συμβόλων τους 

προσωποποιημένα στις εκκλησίες τους και στα άλλα κτίρια συναφή με την παράδοση και το 

παρελθόν τους. Σήμερα, όπως διευκρινίζεται στο επόμενο κεφάλαιο, οι πρόσφυγες ομολογούν 

ότι πλέον οι οικισμοί τους στην Ελλάδα 'έγιναν' πατρίδα. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Βλ. Παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

2. Βλ. σημ. 27 τρίτου κεφαλαίου. 

3. Βλ. κεφάλαιο τρίτο, ενότητα: 3.1.1. 

4. Θα μπορούσε να ονομασθεί μέθοδος της 'χιονοστιβάδας', ( Cornelius : 1982, Ιγγλέση : 

1990, Zetter : 1987), εάν το δείγμα μου ήταν πολυπληθές. 

5. Για την επιλογή των υπό μελέτη οικισμών, βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.1. 

6. Πρώτης γενιάς πρόσφυγας θεωρείται ο πρόσφυγας που γεννήθηκε στην Καππαδοκία. 

7. Βλ. κεφάλαιο πρώτο, ενότητα: 1.3. 

8. Βλ. θέματα προς συζήτηση: 3, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

9. Βλ. θέμα προς συζήτηση: 4, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

10. Βλ. θέματα προς συζήτηση: 4, 5, 6, 7, 9 και 11, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

11. Βλ. θέματα προς συζήτηση: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 και 11, στο παράρτημα V: 

Ερωτηματολόγια. 

12. Βλ. θέματα προς συζήτηση: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, στο παράρτημα V: 

Ερωτηματολόγια. 

13. Βλ. θέμα προς συζήτηση: 11, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

14. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7., 4.8. και κεφάλαιο πέμπτο, ενότητες: 5.1.1., 5.1.2. 

15. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.2., 4.6.2., 4.7.1., 4.8.1. 

16. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες; 4.7.2., 4.8.2. 

17. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.3., 4.8.3. 

18. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.4., 4.8.4. 

19. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.2., 4.6.2. 

20. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.4. 

21. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.1., 4.6.1. 

22. Βλ. σημ. 15 και 18. 

23. Βλ. σημ. 16. 

24. Βλ. σημ. 18. 

25. Βλ. σχ. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39, στο παράρτημα III: Σχέδια 

εκκλησιών και κατοικιών. 

26. Βλ. χάρτες: 5, 5α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

27. Βλ. χάρτες: 6, 6°, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

28. Βλ. χάρτες: 6, 6α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

29. Βλ. χάρτες: 7, Τ, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 
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30. Σύμφωνα με τον Kevin Lynch τα στοιχεία που απαρτίζουν την εικόνα της πόλης είναι 5: 

Α) Διαδρομές: Είναι τα κανάλια, (δρόμοι, πεζόδρομοι, λεωφόροι) κατά μήκος των οποίων ο 

παρατηρητής μπορεί να κινηθεί. Β) Όρια: Είναι τα γραμμικά στοιχεία τα οποία δεν 

θεωρούνται διαδρομές. Είναι σύνορα που χωρίζουν δύο περιοχές. Π.χ. σιδηροδρομική 

γραμμή, ποτάμι, ακρογιαλιά. Γ) Περιοχή: Είναι ένα μεσαίο ή μεγάλο τμήμα μιας πόλης 

που έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Δ) Κόμβοι Δραστηριοτήτων: Είναι σημεία ή 

τμήματα μιας πόλης στα οποία εστιάζονται κάποιες δραστηριότητες και αποτελούν 

'πέρασμα'. Ε) Αξιοσημείωτα στοιχεία: Είναι σημεία αναφοράς. Κυριαρχούν με το 

μέγεθος ή το σχήμα τους. Είναι σχετικά με την παράδοση της πόλης η συναφή με την 

θρησκεία των κατοίκων, ( Kevin Lynch, 1960: 47-48). 

31. Βλ. χάρτες 7, 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

32. Βλ. χάρτες 8, 8α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

33. Βλ. σχ. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 και 39, στο παράρτημα III: Σχέδια 

εκκλησιών και κατοικιών. 

34. Στην έρευνα πήραν μέρος και πρόσφυγες που δεν διαμένουν σε προσφυγικά σπίτια. Για 

κριτήρια επιλογής του δείγματος, βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.1.1 

35. Βλ.σημ. 33. 

36. Π.χ. οι πρόσφυγες συνήθιζαν να ραντίζουν με νερό το χωμάτινο δάπεδο, στρώνοντας το 

με τα χέρια τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με την πάροδο του χρόνου το δάπεδο να 

γίνει σαν πήλινο. Την τέχνη αυτή την γνώριζαν από την Καππαδοκία, (έρευνα πεδίου: 

1995, 1996 και 1967). 

37. Π.χ. Το δωμάτιο ή το καθορισμένο μέρος του σπιτιού όπου τοποθετούσαν το 

εικονοστάσι. 

38. Βλ. χάρτη 4, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

39. Βλ. χάρτες 5, 5α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

40. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.4. 

41. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.1., 4.6.1 και κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5.1.2. 

42. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.4., 4.8.4. 

43. Η ενότητα αυτή συντάχθηκε με βάση το βιβλίο του Ι. Ακακιάδη: 1928, Η Καρβάλη 

Ναζιανζού και ο ßioc Γρηγορίου του Θεολόγου. 

44. Βλ. χάρτη 10, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

45. Βλ. χάρτη 9, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

46. Οι Τουρκόφωνοι της περιοχής ονόμαζαν την Καρβάλη Γκέλβερι. Κοντά στην Καρβάλη 

υπήρχαν οι μονές των Κελλιβάρων. Το όνομα Γκέλβερι είναι παραφθορά του ονόματος 

Κελλίβαρα, (Ι. Ακακιάδη 1928: 21). 

47. Βλ. φωτογραφίες: 20, 21, στο παράρτημα II: φωτογραφίες. 
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48. Οι τρώγλες ήταν κατακόμβες και σπήλαια λαξευμένα στους βράχους, τα οποία 

χρησίμευαν ως καταφύγια στις επιδρομές των βαρβάρων, (Ακακιάδης: 1928). Βλ. επίσης 

κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.3.2. 

49. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι σε μια από τις τρεις θύρες του ναού ήταν ανηρτημένη 

η εξής επιγραφή: "Ούτος ο πάνσεπτος ναός του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εκτίσθη εκ 

θεμελίων δι' εξόδων του βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοδοσίου, παρ' ού και εδωρήθη 

τεμάχιον του Τιμίου ξύλου, επιστασία δε Γρηγορίου του Ναζιανζού". Το 1835 οι 

κάτοικοι της Καρβάλης ενίσχυσαν οικονομικά την επισκευή του ναού. Ο αρχιτέκτονας 

όμως αντικατέστησε την παλιά επιγραφή με νέα στην οποίαν αναγράφονταν τα εξής: Ό 

πάνσεπτος ούτος ναός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου τη συνδρομή των χριστιανών 

των Κελλιβάρων υπό του αρχιτέκτονος Γρηγορίου Ματενδζή επεσκευάσθη τω 1835'. Η 

άστοχος αυτή μετονομασία της εκκλησίας μπορεί να έγινε για δύο λόγους: πρώτον, επειδή 

στην προηγούμενη επιγραφή υπήρχαν οι λέξεις 'επιστασία Γρηγορίου του Ναζιανζού' και 

οικοδομήθηκε επιστατούντος του αγίου Γρηγορίου, ίσως οι μοναχοί να την ονόμαζαν 

Εκκλησία Γρηγορίου, μετά δε τον θάνατο αυτού παρέμεινε με το ίδιο όνομα. Δεύτερον, 

διότι στην εκκλησία διατηρούνταν δύο άγια λείψανα, τα οποία μετέφεραν οι Καρβαλιώτες 

πρόσφυγες στην Ελλάδα. Από αυτά, το ένα, αν και λέγεται από τους ντόπιους ότι ανήκει 

στον άγιο Γρηγόριο Θεολόγο τον Ναζιανζηνό, ανήκει στον πατέρα αυτού Γρηγόριο, το δε 

άλλο είναι κάποιου αγνώστου αγίου", (Ακακιάδης 1928: 33-34). Βλ. επίσης φωτογραφία 

22. στο παράρτημα II: φωτογραφίες. 

50. Οι κάτοικοι της Καρβάλης διατηρούσαν με φανατισμό τα θρησκευτικά τους έθιμα, τα 

οποία είχαν λάβει ως κληρονομιά από τους προπάτορες τους, τους ασκητές και τους 

μοναχούς. Έτσι, κάθε χρόνο στις 25 Ιανουαρίου, γιορτή του Γρηγορίου του Θεολόγου, 

οι κάτοικοι τελούσαν ολονύκτια αγρυπνία στην εκκλησία μαζί με τους άλλους πιστούς 

που έρχονταν για το πανηγύρι από τα γύρω χωριά. Το πρωί γινόταν μεγάλη λιτανεία και 

περιφορά του Τιμίου Σταυρού και των ιερών λειψάνων, (Ακακιάδης 1928: 101). Το ίδιο 

γίνεται μέχρι σήμερα στην Νέα Καρβάλη. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.7.4 

51. "Οι στάμνες της Καρβάλης, (τα 'Καρβάλια' και τα Άικ- Λικ) ήσαν ιδιαίτερα γνωστά και 

περιζήτητα σε όλη την Καππαδοκία. Την αγγειοπλαστική τέχνη συνέχισαν οι 

Καρβαλιώτες στην Νέα Καρβάλη μέχρι το 1960", (Ιωσηφίδης 1988: 86). Βλ. φωτογραφία 

23, στο παράρτημα II: φωτογραφίες. 

52. Το ταντούρι ήταν ένας πήλινος κύλινδρος με διάμετρο 70 εκατοστά και ύψος 85-1.10 

εκατοστά περίπου. Χρησιμοποιούνταν για το ψήσιμο φαγητών και ψωμιού καθώς επίσης 

και ως θερμαντικό σώμα. Βλ. Ακακιάδης: 1928, Μαυροχαλυβίδης:1990, 

Ενωτιάδης:1994. Ο Ευπραξιάδης αναφέρει για το ταντούρι: "Το ταντούρι είναι λέξη 

Περσική. Το χρησιμοποιούν όλα τα έθνη της εγγύς και Μέσης Ανατολής και είναι 

συνηφασμένο με την οικογενειακή ζωή των λαών αυτών....Είναι ένα πήλινο βαρέλι 
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ύψους 1 μέχρι 1.10 καν διάμετρο από 0.70 μέχρι 0.80 μ. με ανοιχτό στόμιο και κλειστή 

βάση. Το βαρέλι αυτό αφού ξεραθεί και ψηθεί σε ειδικό φούρνο, τοποθετείται σε λάκκο 

ανοιγμένο μέσα στο δωμάτιο. Τα ολόγυρα κενά γεμίζουν με άμμο και αλάτι για να μη 

γίνει διαφυγή της ζεστασιάς. Στην βάση έχει τρύπα 0.15μ. που προσαρμόζεται σε πήλινο 

σωλήνα μήκους 1μ μέχρι 1.5 μ., του οποίου η άλλη άκρη επικοινωνεί υπόγεια με την 

εξωτερική ατμόσφαιρα για να ανάβει σαν φυσητήρας την φωτιά μέσ' στο βαρέλι. Κατά 

την αρχική εγκατάσταση μέσ' στο βαρέλι ανάβουν τρεις μέρες συνέχεια χαμηλή φωτιά 

για να ψηθεί καλά ο πηλός Για να διατηρηθεί η φωτιά μέσ' στο ταντούρι το σκεπάζουν 

με μια μονοκόμματη στρογγυλή πέτρα, πάχους 4-5 εκατοστά και τον σωλήνα με πανένιο 

πώμα", (Ευπραξιάδης 1974: 250). Πολλοί πρόσφυγες αναφέρουν, ότι χρησιμοποιούσαν 

το ταντούρι για θέρμανση, η για φαγητό, τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασης τους στην 

Ελλάδα Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, μέρος τέταρτο, ενότητες: 4.7.1., 4.8.1 και κεφάλαιο 

πέμπτο, ενότητα: 5.1.1. 

53. Η γραφή, αρχικά, διδάσκονταν επάνω στην άμμο με το δάκτυλο ή με βέργα από λυγαριά. 

Αργότερα επάνω σε πλάκα την οποία κατασκεύαζαν από κόκαλο ωμοπλάτης μοσχαριού. 

Σ' αυτήν έγραφαν με μελάνι και πέννα από φτερό. Οι μαθητές διδάσκονταν την φυλλάδα, 

τον Οκτώηχο, το Ψαλτήριο και τέλος τον Απόστολο. Επίσης οι καλλίφωνοι διδάσκονταν 

βυζαντινή μουσική. Την ημέρα της αποφοιτήσεως του μαθητή γινόταν μεγάλη γιορτή στο 

σχολείο και στην εκκλησία, όπου ο μαθητής έψαλλε τον Απόστολο. Μεγάλη δε υποδοχή 

του επιφυλασσόταν στο σπίτι του από τους γονείς του, (Ακακιάδης 1928 : 67). 

54. Βλ. φωτογραφία 24, στο παράρτημα II: φωτογραφίες 

55. Βλ. φωτογραφία 25, στο παράρτημα II: φωτογραφίες. 

56. Ο Σύνδεσμος αυτός διοργάνωνε μεγάλη γιορτή την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, οπότε 

ετελείτο πανήγυρης των γεωργών και λειτουργία με αρτοκλασία κατά την οποίαν 

ευλογούνταν τα γεννήματα και η ευφορία των αγρών, (Ακακιάδης 1928: 78). 

57. Το Σωματείο αυτό κάθε χρόνο την ημέρα των Φώτων στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου 

Γρηγορίου διοργάνωνε μεγάλη έκθεση κεραμικών, η οποία διαρκούσε μία εβδομάδα, 

(Ακακιάδης 1928: 78). 

58. Ο Σύλλογος αυτός ιδρύθηκε το 1890, και γιόρταζε κάθε χρόνο στην γιορτή του Αγίου 

Σπυρίδωνος, (Ακακιάδης 1928:79). 

59. Ιδρύθηκε το 1890. Ήταν ο δεύτερος μεγάλος σύνδεσμος σε μέλη και υλική περιουσία 

μετά την αδελφότητα 'Ναζιανζός'. Ημέρα γιορτής του συνδέσμου αυτού κατά την οποία 

ετελείτο και μεγάλη πανήγυρης, είχε ορισθεί η πρωτοχρονιά, (Ακακιάδης 1928 :79). 

60. Ο Φιλανθρωπικός αυτός Σύνδεσμος αποτελούνταν από επίλεκτα μέλη της κοινότητας και 

έδρασε για 8 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, βοηθώντας ηθικά και υλικά άπορες 

οικογένειες, (Ακακιάδης 1928: 79). Τα μέλη των συλλόγων δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ 

φανερά τις προσωνυμίες των συλλόγων τους, όπως 'Δήμητρα', 'Ήφαιστος' κ.τ.λ., για να 



131 

μην πέσουν στην δυσμένεια των Τούρκων, αλλά ονόμαζαν αυτές Αδελφότητα Γεωργών, 

Συντεχνία Κεραμέων, Συντεχνία Λαδάδων κ.τ.λ., (Ακακιάδης 1928 :79). Ο Σύνδεσμος 

'Δήμητρα', 'Κέραμος', 'Ομόνοια' και 'Ήφαιστος' και αργότερα, και ο Άγιος 

Παντελεήμων' ενώθηκαν με την Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα 'Ναζιανζός' το 1909, 

οπότε η παλιά αδελφότης 'Ναζιανζός' ενισχύθηκε πολύ ηθικά και υλικά. Προγραμμάτιζαν 

δε μεγαλεπήβολα σχέδια, όπως την ανέγερση μεγάλου Ορφανοτροφείου και 

Πολυτεχνείου. Άρχισαν μάλιστα, να συγκεντρώνουν και χρήματα γι' αυτόν τον σκοπό. 

Τα πολιτικά όμως γεγονότα ανέτρεψαν τα σχέδια τους. Μετά την οριστική απόφαση της 

Ανταλλαγής των πληθυσμών, η Αδελφότης 'Ναζιανζός' έστειλε από την 

Κωνσταντινούπολη χρήματα για να συνδράμει τους άπορους Καρβαλιώτες, βοηθώντας 

τους στην μετακίνηση τους στην Μερσίνα, από όπου επιβιβάσθηκαν σε πλοία για την 

Ελλάδα. Το 1925 η έδρα της Αδελφότητας μεταφέρθηκε στην Ελλάδα οπότε, απέκτησε 

και το νέο της όνομα: 'Φιλεκπαιδευτικός Σύνδεσμος Νέας Καρβάλης Ναζιανζός', 

(Ακακιάδης: 1928). 

61. Αρχικά οι κάτοικοι ζούσαν στα υπόσκαφα σπήλαια, τα οποία προσάρμοζαν σε κατοικίες. 

Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.5.1., 2.5.2. 

62. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητα: 2.5.3. Βλ. επίσης φωτογραφίες 26, 27, 28 και 29, στο 

παράρτημα II: φωτογραφίες. 

63. Βλ. χάρτη 5, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. Βλ. επίσης φωτογραφία 30, στο παράρτημα Π: 

φωτογραφίες. 

64. 100 άτομα έχουν μεταναστεύσει στην Γερμανία και 100 άτομα διαμένουν στην Αθήνα και 

στην Θεσσαλονίκη, (στατιστικά στοιχεία Κοινότητας Νέας Καρβάλης: 1996). 

65. Εξ' αυτών: Καλλιεργούμενες εκτάσεις και αγραναπαύσεις από 1 μέχρι 5 ετών: 8.130 στρ. 

Δημοτικοί η Κοινοτικοί βοσκότοποι: 34.397 στρ. Εκτάσεις που καλύπτονται από νερά, 

(λίμνες, έλη, παραλίες, κοίτες ποταμών): 400 στρ. Έκταση που καταλαμβάνει ο οικισμός, 

η οι οικισμοί, (οικοδομές, μαζί με αυλές, δρόμους, πλατείες κλπ. :3.370, (Ε.Σ.Υ.Ε., 

απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας: 1991). 

66. Βλ. χάρτη 6, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. Βλ. επίσης φωτογραφία 31, στο παράρτημα II: 

φωτογραφίες. 

67. Πολλά καταστήματα πωλούν κουραμπιέδες και τσουρέκια Καρβάλης, κατασκευασμένα 

με βάση την παραδοσιακή συνταγή της Καρβάλης Καππαδοκίας. 

68. Βλ. χάρτη 11, στο παράρτημα Γ. Χάρτες. 

69. Βλ. χάρτη 7, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. Βλ. επίσης φωτογραφίες 32, 33, 34, στο 

παράρτημα II: φωτογραφίες. 

70. Βλ. φωτογραφίες 35 και 36, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

71. Βλ. σημ. 60, τέταρτου κεφαλαίου. 

72. Βλ. φωτογραφίες 37, 38 και 39, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 
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73. Βλ. φωτογραφίες 40, 41, 42 και 43, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

74. Βλ. φωτογραφίες 44, 45, 46 και 47, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

75. Βλ. φωτογραφίες 48 και 49, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

76. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.7.4. και φωτογραφία 50, (στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

77. Βλ. χάρτη 10, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

78. Βλ. χάρτη 12, στο παράρτημα Ι: χάρτες. 

79. Βλ. φωτογραφία 51, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

80. 'Όποιος ήθελε να κάνει περιστερεώνα διάλεγε το πιο απότομο και ψηλό μέρος του 

βράχου και καλούσε τους μαστόρους. Η πρώτη τους δουλειά ήταν να κάνουν ομαλή την 

εξωτερική επιφάνεια του βράχου, κόβοντας τον κάθετα. Έπειτα, σε ύψος 2 μ. από το 

έδαφος χαράκωναν μια πόρτα 0.80 μ. ύψος και 0.65 μ. πλάτος, την οποία βάθαιναν έως 1 

μ. Ύστερα άρχιζαν να σκάβουν δεξιά και αριστερά, για να ανοίξουν τον βράχο. Το ύψος 

του έπρεπε να γίνει 3-4 μ. και οι διαστάσεις του 10 επί 15 μ. Αυτό ήταν το 

'κουεντζιρλίκ', ο περιστερεώνας. Αφού τελείωνε το άνοιγμα του δωματίου, ο μάστορας 

άνοιγε γύρω- γύρω στους τοίχους, σε ύψος 30 πόντων από την βάση, φωλιές την μια 

κοντά στην άλλη. Οι φωλιές ήταν σαν μικρά τετράγωνα δωμάτια που το επάνω μέρος 

ήταν καμπυλωτό και χωρούσε ένα ζευγάρι περιστέρια. Όταν τελείωνε η πρώτη σειρά 

άφηναν καμιά τριανταριά πόντους και έκαναν δεύτερη και μετά τρίτη, τέταρτη ώσπου να 

γεμίσουν όλοι οι τοίχοι φωλιές. Επάνω από την πόρτα, στον τοίχο πού ήταν η πρόσοψη 

του περιστερεώνα, άνοιγαν καμιά 20αριά τρύπες τετράγωνες η στρογγυλές για να 

μπαινοβγαίνουν τα περιστέρια. Έπρεπε αυτές οι τρύπες να είναι πολύ ψηλά και στην 

απότομη πλευρά του περιστερεώνα για να μην μπορούν να μπούνε γάτες η άλλα ζώα και 

για να πετύχουν αυτό, ύψωναν προς την πλευρά αυτή την οροφή του περιστερεώνα και 

έτσι σχημάτιζαν ένα ταβάνι με κλίση. Τέλος, έκαναν μια ξύλινη χοντρή πόρτα που την 

ένωναν με λαμαρίνα για να κλείνει καλά. Ο νοικοκύρης έβαζε μόνος του ξύλινες βέργες, 

τοποθετημένες από την μια άκρη έως την άλλη για να σκαρφαλώνουν εκεί τα 

περιστέρια Όταν μας επέτρεπε το ύψος του βράχου κάναμε και δεύτερο πάτωμα. 

Τότε σε μια γωνιά του ταβανιού άνοιγαν οι τεχνίτες μια τρύπα και αφού ανέβαιναν 1 μ. 

περίπου, άρχιζαν να σκάβουν τον βράχο και να διαρρυθμίζουν το εσωτερικό του. Η 

επικοινωνία του κάτω και του επάνω πατώματος γινόταν μέσω μιας τρύπας που είπαμε 

πως άνοιγαν στην οροφή του κάτω πατώματος για να κάνουν και το επάνω πάτωμα και 

χρησιμοποιούσαμε κινητή σκάλα. Γεμίζαμε τα κασόνια με τροφή....θυμιάζαμε με λιβάνι 

και φεύγαμε. Το θύμιασμα το κάναμε για να μην μείνει ανθρώπινη μυρωδιά, γιατί τα 

περιστέρια καθώς ήταν άγρια, φοβούνταν τους ανθρώπους και δεν πλησίαζαν. Ακόμη και 

μετά από κάθε επίσκεψη ο νοικοκύρης πάντα λιβάνιζε, διαφορετικά τα περιστέρια δεν 

έμπαιναν μέσα. Μια φορά τον χρόνο μαζεύαμε την κοπριά τους....με την οποία 
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κοπρίζαμε τα αμπέλια, τα σταφύλια και τα μποστάνια. Ήταν περίφημη κοπριά και 

πουλιόταν ακριβά", (Κ.Μ.Σ., μαρτυρία Μελιτόπουλου: 1956). Βλ. φωτογραφία 52, στο 

παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

81. Το Ευαγγέλιο και ο Απόστολος διαβάζονταν στα τούρκικα, αλλά από το 1910 όλη η 

λειτουργία γινόταν στα ελληνικά. Η παράδοση αναφέρει χωρίς να έχει ιστορικά 

εξακριβωθεί, ότι η καθιέρωση της τουρκικής στις πόλεις της Καππαδοκίας, οφείλεται στο 

κόψιμο των γλωσσών των ενηλίκων. Έτσι, οι νεώτεροι αναγκάσθηκαν να μάθουν την 

τουρκική εξ αιτίας της συναναστροφής τους με τους Τούρκους. Ένας άλλος λόγος είναι 

ότι όταν παραχωρήθηκαν σχετικά προνόμια στους Έλληνες, πολλοί από τα χωριά 

εγκαταστάθηκαν σε πόλεις, όπου λόγω της τοπολαλιάς κάθε περιοχής ήταν πολύ δύσκολη 

η συνεννόηση. Επιπλέον, οι Έλληνες συναναστρέφονταν με τους Τούρκους και 

αναγκάζονταν να μιλάνε τούρκικα. Ένας άλλος λόγος που συνετέλεσε στην διάδοση της 

τουρκικής γλώσσας, ήταν η έκδοση περιοδικών και εφημερίδων στα τούρκικα με 

ελληνικούς χαρακτήρες, τα λεγόμενα Καραμανλίδικα, για εμπορικούς λόγους, 

(Ευπραξιάδης 1974). 

82. Σήμερα σώζεται μόνον μέρος του Ιερού. (Ενωτιάδης: 1994). 

83. Η Εκκλησία ανατινάχθηκε με δυναμίτη και οι πέτρες της πουλήθηκαν. Στα δωμάτια της 

εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες Τούρκοι της Ανταλλαγής. Τμήματα της χρησιμοποιούνται 

σαν στάβλος και σαν αποθήκες, (Ενωτιάδης: 1994, Ευπραξιάδης: 1974). Η κυρία 

Καμπουρίδου αναφέρει επίσης, ότι στο ταξίδι της στο Προκόπι συνάντησε σπήλαια που 

χρησιμοποιούνται σαν στάβλοι ή αποθήκες τροφίμων, (Καμπουρίδου: 1989). 

84. Είχε πλάτος 40μ., μήκος 40μ. και ύψος 20μ. Οι Τούρκοι την κατεδάφισαν από τα 

θεμέλια, (Ευπραξιάδης: 1974). 

85. Η εκκλησία αυτή κατεδαφίσθηκε από τους Τούρκους. Είχε κτισθεί προς μνήμην του 

Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, ο οποίος αιχμαλωτίσθηκε από τον Τούρκο Ίππαρχο του 

Προκοπίου κατά τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1711. Ο Ίππαρχος έφερε τον Ιωάννη στο 

Προκόπι και του ανέθεσε να περιποιείται τα άλογα του. Ο Ιωάννης δέχθηκε πολλές 

πιέσεις για να αλλαξοπιστήσει οι οποίες απέβησαν άκαρπες. Πήγαινε και προσευχόταν 

στην κοντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου με νηστείες και ολονύκτιες γονυκλισίες. 

Πέθανε εξαντλημένος 40 χρονών. Οι χριστιανοί τον έθαψαν στο ελληνικό νεκροταφείο. 

Μετά από 3 χρόνια άρχισαν οι κάτοικοι, Τούρκοι και Έλληνες να βλέπουν ένα φως 

επάνω στο μνήμα του. Όταν άνοιξαν τον τάφο του βρήκαν το σώμα του άφθαρτο και 

ακέραιο και τότε αντελήφθησαν ότι βρίσκονταν μπροστά σε έναν άγιο. Πήραν το σώμα 

του και το έθαψαν κάτω από την αγία τράπεζα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. 

Αργότερα, το 1834 μετέφεραν το σώμα του στην καινούργια εκκλησία του Αγίου 

Βασιλείου. Η φήμη της αγιοσύνης του εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή και 

πλήθος πιστών έρχονταν να τον προσκυνήσουν. Οι Προκοπιείς έκτισαν μια εκκλησία 
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στην μνήμη του Οσίου με προσωπική εργασία και προσφέροντας γι' αυτόν τον σκοπό το 

υστέρημα τους. Στην μνήμη του Οσίου στις 27 Μαίου, συνέρεε ολόκληρος ο 

χριστιανικός πληθυσμός από τα γειτονικά χωριά, οι οποίοι φιλοξενούνταν στον ξενώνα 

της εκκλησίας, η σε σπίτια Προκοπιανών. Οι πρόσφυγες μετέφεραν μαζί τους στην 

Ελλάδα το σκήνωμα του Αγίου, το οποίο σήμερα βρίσκεται στον ομώνυμο ναό, στο 

Προκόπι Ευβοίας, (Ευπραξιάδης:1974). Βλ. επίσης, κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.6.1., 

4.8.4. 

86. 'Όταν κτίζαμε σπίτι κάναμε δωμάτιο ιδιαίτερο για τα εικονίσματα, το 'εικόνα νταμί'. 

Ήταν ένα μικρό δωμάτιο, όπου σε ράφια ξύλινα η πέτρινα τοποθετούσανε τα 

εικονίσματα. Είχε και ένα παραθυράκι για να μπαίνει φως, σε σχήμα σταυρού. 

Βρισκόταν στο ισόγειο και κοίταζε στην αυλή, προς ανατολάς. Χωρούσαν 5 άτομα. 

Τίποτε άλλο δεν υπήρχε μέσα εκτός από τις εικόνες," (Ηλίας Καζαντζόγλου: 1961, 

πληροφορητής του Κ. Μ. Σ). 

87. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.3.2., 2.5.1. 

88. Οι πέτρες αυτές ήταν πελεκημένες και λαξεμένες και ονομάζονταν καμαρόπετρες, γιατί 

με αυτές έκτιζαν και καμάρες. Αφού έκτιζαν τους τοίχους μέχρι 2 μ. από εκεί και πάνω 

συνέχιζαν το κτίσιμο με καμάρες. Μετά το 1900 μερικοί εύποροι Προκοπιείς 

χρησιμοποιούσαν σανιδένια στέγη και κεραμίδια, υλικά το οποία στοίχιζαν πολύ ακριβά, 

γιατί το Προκόπι δεν είχε κεραμοποιείο, ούτε μεγάλη παραγωγή ξυλείας. 

89. Τόσο οι Προκοπιείς, όσο και οι χριστιανοί και οι Οθωμανοί της Καππαδοκίας ήταν πολύ 

φιλόξενοι. Κάθε αρχοντικό είχε ένα ξεχωριστό δωμάτιο για τους ξένους, και σε κάθε 

χωριό ο πρόεδρος είχε ιδιαίτερο δωμάτιο για τους ξένους, το οποίο λεγόταν 'οντάς'. Στον 

'οντά' μπορούσε να μείνει κάθε ξένος χωρίς καν την συγκατάθεση του προέδρου για 5-10 

ημέρες. Εκεί έτρωγε και κοιμόταν χωρίς να πληρώνει, γιατί η πληρωμή εθεωρείτο 

μεγάλη προσβολή, (Ευπραξιάδης 1974: 249). Ακόμη και σήμερα στο Νέο Προκόπι οι 

κάτοικοι είναι πολύ φιλόξενοι, (έρευνα πεδίου: 1997). 

90. Βλ. σημ. 52 τέταρτου κεφαλαίου. 

91. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου αναφέρει ότι, «όλα τα σπίτια ήταν κτιστά. Οι σκεπές τους 

θολωτές με βαθμιδωτές καμάρες. Είχανε καλοκαιρινό και πλατειές αυλές. Μόνο τα 

αμπάρια ήτανε λαξευτά. Ένας στενός διάδρομος, το 'κονής', δεξιά και αριστερά και στο 

βάθος 3 δωμάτια. Ένα κελάρι για τρόφιμα, εικονοστάσι και στο υπόγειο αμπάρι και 

πατητήρι. Το πατητήρι έχει 2 διαμερίσματα. Στο ένα πατάνε το σταφύλι, στο άλλο που 

είναι χαμηλότερο, τρέχει ο μούστος το 'σκρέ'. Ένα δωμάτιο στεγανό, σαν δεξαμενή στον 

βράχο. Όλα τα σπίτια είχαν πατητήρι, γιατί άλλα έβγαζαν κρασί, ούζο και πετιμέζι", 

(Δέσποινα Παπαδοπούλου: 1949, πληροφορήτρια του Κ .Μ. Σ.). 

92. Μετά την μεταρρύθμιση του 1853, η Τουρκία επέτρεψε την ελεύθερη μετακίνηση των 

χριστιανών, και έτσι αυτοί άρχισαν να μεταναστεύουν στα μεγάλα αστικά κέντρα για 
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λόγους οικονομικούς και ασφάλειας. Οι ξενιτεμένοι γύριζαν στα χωριά τους κάθε 2 η 3 

χρόνια, γιατί η συγκοινωνία ήταν προβληματική. Τους νεώτερους φρόντιζαν να τους 

παντρέψουν με ντόπιες κοπέλες, ούτως ώστε οι δεσμοί με την ιδιαίτερη πατρίδα και με 

την οικογένεια να μην διακοπούν, (Ευπραξιάδης: 1974). Βλ. επίσης κεφάλαιο δεύτερο, 

ενότητα: 2.7.2. 

93. Βλ. φωτογραφίες 53, 54 και 55, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

94. Οι χτίστες διακρίνονταν σε λατόμους, λαξευτές, χτίστες και μαστόρους. Τα μέλη είχαν 

την υποχρέωση πρώτον, να μην αποκαλύψουν σε κανέναν ξένο ή μη Έλληνα τα μυστικά 

της τέχνης τους και δεύτερον, να καταβάλλουν το 5% από τις αμοιβές τους στο ταμείο της 

συντεχνίας, (Ευπραξιάδης: 1974). 

95. Και αυτής της συντεχνίας το μέλημα ήταν να κρατηθεί κλειστό το επάγγελμα για τους μη 

Έλληνες. Στο Προκόπι όλα τα επαγγέλματα παρέμεναν στα χέρια των Ελλήνων και αυτό 

συνετέλεσε στην πνευματική και πολιτιστική υπεροχή των έναντι όλων των άλλων 

εθνοτήτων. Οι πόροι του ταμείου διαθέτονταν για φιλεκπαιδευτικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς, (Ευπραξιάδης: 1974). 

96. Ιδρύθηκε το 1894 και ο σκοπός της ήταν καθαρά φιλανθρωπικός. 

97. Ιδρύθηκε το 1908 από τους Προκοπιείς που ζούσανε στην Κωνσταντινούπολη. Σκοπός 

της ήταν η ενίσχυση των εκπαιδευτηρίων του Προκοπίου. Το 70% των εισφορών τους το 

διέθεταν για μισθούς δασκάλων και για διανομή σχολικών βιβλίων και γραφικής ύλης. Το 

30% το κατέθεταν στην Τράπεζα για την αγορά κτημάτων υπέρ της σχολικής εφορείας 

Προκοπίου. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών κανείς δεν γνωρίζει για την τύχη των 

κτημάτων αυτών και των καταθέσεων, (Ευπραξιάδης 1974:75). 

98. Μόνον μετά την συνθήκη του Κουτσούκ - Καιναρτζή το 1774 με την Ρωσία, η Τουρκία 

ανεγνώρισε την Ρωσία σαν προστάτιδα του χριστιανικού πληθυσμού και άρχισε να 

αναπτύσσεται η παιδεία των χριστιανών. Το 1904 το Προκόπι είχε 600 μαθητές και 12 

δασκάλους. Η διδασκόμενη ύλη ήταν σύμφωνη με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

Πατριαρχείου. Επίσης διδάσκονταν η Τουρκική και η Γαλλική από την 4η τάξη του 

δημοτικού. Η κατάρτιση των μαθητών ήταν τέτοια, που οι απόφοιτοι διορίζονταν 

δάσκαλοι στα γειτονικά χωριά, (Ευπραξιάδης 1974: 287-288). 

99. "Ο οικισμός έχει εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο που καλύπτει έκταση περίπου 350 στρ. 

Με την 9167/ ΕΠΑ 1321/19-9-1986 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας καθορίσθηκε το 

συνεκτικό όριο του οικισμού που περιλαμβάνει έκταση 450 στρ., από τα οποία τα 350 

είναι το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο", (Αιτιολογική Έκθεση για την Πολεοδομική 

Μελέτη του Οικισμού: 1993). 

100. Βλ. χάρτη 5α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

101. Βλ. χάρτη 6", στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 
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102. Το Μαντούδι έχει 2.500 κατοίκους και απέχει από το Νέο Προκόπι 8 χλμ. Θα αποτελέσει 

την έδρα του νέου δήμου Κηρέως. Βλ. χάρτη 5α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

103. Στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου υπάρχουν κοιτάσματα λευκολίθου, από την 

επεξεργασία του οποίου παράγονται πυρίμαχα υλικά και ιδιαίτερα, πυρότουβλα που 

αντέχουν σε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Π.χ. τα χρησιμοποιούν για την επένδυση 

του εσωτερικού των κλιβάνων. Ουσιαστικά, επενδύσεις για την επεξεργασία του έγιναν 

στην δεκαετία του 1960. Ο Σκαλιστήρης ήταν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Η ποιότητα 

των ορυκτών είναι πολύ καλή. Το 1960- 1980 είχε μεγάλη ζήτηση το ακατέργαστο 

μετάλλευμα και το εργοστάσιο παρήγαγε περίπου το 25% της παγκόσμιας αγοράς και 

διαμόρφωνε την τιμή του λευκόλιθου παγκοσμίως. Την δεκαετία 1968-1978 ο αριθμός 

των απασχολουμένων έφθασε τα 6.500 άτομα. Την περίοδο αυτή είχαν έρθει και 

εσωτερικοί μετανάστες και δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα στέγης. Πολλοί κάτοικοι 

της περιοχής είχαν πρόσθετα έσοδα, γιατί νοίκιαζαν δωμάτια στους εργαζόμενους στην 

επιχείρηση. Το 1977 έγινε μια μεγάλη απεργία των εργαζομένων σχετικά με την 

συλλογική σύμβαση. Από την κυβέρνηση κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος στην περιοχή 

και συγκρούστηκαν τα ματ με τους εργαζόμενους, οπότε έληξε και η απεργία. Οι 

πρωταίτιοι της απεργίας απολύθηκαν και η επιχείρηση έφερε εργάτες από άλλα μέρη της 

Ελλάδας. Τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται κατά την περίοδο 1979- 1980. Η 

κρίση εμφανίσθηκε όταν άνοιξαν νέες αγορές λευκόλιθου στην Τουρκία, στην Κίνα κ.λ.π. 

με φθηνότερο κόστος παραγωγής. Η μόνη λύση για να ανταγωνισθεί η επιχείρηση την 

αγορά, ήταν να επενδύσει σε προϊόντα του λευκολίθου, πράγμα το οποίο δεν έγινε ποτέ. 

Η κρίση εμφανίσθηκε με την διαθεσιμότητα μερίδας εργαζομένων και με μη έγκαιρη 

καταβολή μισθών. Το 1981 ο Σκαλιστήρης έκλεισε την επιχείρηση και η κυβέρνηση του 

Π.Α.Σ.Ο.Κ συμπεριέλαβε αυτήν στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Το 

εργοστάσιο λειτούργησε μέχρι το 1989 υπό κρατική διοίκηση, η οποία απλά προέβη στην 

διαχείριση της επιχείρησης, χωρίς να κάνει επιπλέον επενδύσεις. Η νέα κυβέρνηση 

ιδιωτικοποίησε την επιχείρηση προβαίνοντας σε 3 διαδοχικές μειώσεις προσωπικού. 

Μέσα σ' ένα χρόνο απολύθηκαν περίπου 2.500 εργαζόμενοι. Με τις απολύσεις, οι 

εσωτερικοί μετανάστες, οι οποίοι δεν είχαν προβεί σε καμία προσωπική επένδυση στην 

περιοχή, έφυγαν. Επίσης και πολλοί κάτοικοι έφυγαν τότε στην Αθήνα, όπου 

απορροφήθηκαν στις εργασίες του METRO. Αργότερα μερικοί πήραν και τις οικογένειες 

τους και εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Το 1996 η επιχείρηση πουλήθηκε και 

μετονομάσθηκε σε ΒΙΟΜΑΓΝ. Σήμερα, απασχολεί περίπου 300 άτομα. Η περιοχή 

γνώρισε οικονομική ακμή αλλά δεν συνοδεύθηκε από κοινωνική άνοδο. Σε ένα γκάλοπ 

που έγινε στο δημοτικό σχολείο του Μαντουδίου, η συντριπτική πλειοψηφία των 

μαθητών έκλινε προς ειδικότητες των γονιών τους, οι οποίοι εργάζονταν στο εργοστάσιο. 

Επίσης, μία άλλη αρνητική επίπτωση του εργοστασίου ήταν, ότι ο εύφορος κάμπος του 
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Μαντουδίου καλλιεργούνταν με δυναμικές καλλιέργειες. Οι κάτοικοι κυρίως 

καλλιεργούσαν μποστάνια και κηπευτικά προϊόντα. Με το άνοιγμα του εργοστασίου, 

ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια των σιτηρών, τα οποία δεν απαιτούν μεν κόπο, αλλά και 

δεν αποφέρουν ιδιαίτερα κέρδη, (Νίκος Σκουμπρής: 1992. 'Β. Κ. Εύβοια. Μια 

βιομηχανικά παρηκμασμένη περιοχή. Προτάσεις Χωροταξικού Επανασχεδιασμού', 

εργασία στο μάθημα 'Πολεοδομικός Σχεδιασμός' του καθ. κ. Χάρη Κοκκώση, 

Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος). 

104. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.8.4. 

105. Βλ. φωτογραφίες 56, 57 και 58, στο παράρτημα Ι: Φωτογραφίες. 

106. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.6.1. 

107. Βλ. φωτογραφία 59, στο παράρτημα Ι: Φωτογραφίες. 

108. Βλ. χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

109. Βλ. κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5. 1.2. 

110. Βλ. κεφάλαιο έκτο. 

111. "Η ουσιαστική διαφορά που υπήρχε μεταξύ της Ε.Α.Π. και του Ταμείου Περιθάλψεως 

Προσφύγων ήταν ότι η Ε.Α.Π. είχε ιδρυθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Γενεύης, για 

να κλείσει το θέμα των προσφύγων. Με την παροχή δανείων στους πρόσφυγες για ενοίκιο 

και την οικοδόμηση κατοικιών, η δράση της απέβλεπε στην οριστική τους αποκατάσταση, 

ώστε ν' αφομοιωθούν, στο μέτρο του δυνατού, από το κοινωνικό σύνολο. Στην Ε.Α.Π., 

συμμετείχαν 2 ξένα μέλη: ο πρόεδρος, που ήταν Αμερικανός και ένα ακόμη μέλος που 

εκπροσωπούσε την Κοινωνία των Εθνών και δύο Έλληνες Ο Morgenthau υπήρξε ο 

πρώτος της πρόεδρος (με έναρξη θητείας του τον Οκτώβριο του 1923), δεύτερος ήταν ο 

G. Howland και τρίτος ο Ch.B. Eddy", (Μιχελή1992: 130). Έδρα της Επιτροπής ήταν η 

Θεσσαλονίκη, αλλά οι δραστηριότητες της επεκτείνονταν σε όλες τις περιοχές που είχαν 

συγκεντρωθεί πρόσφυγες, (Μιχελή : 1992). 

112. Το δάνειο θα έφθανε το ποσό των 10.000.000 λιρών Αγγλίας. Στην αρχή δόθηκε 

προκαταβολή 750.000 λιρών από την Τράπεζα της Αγγλίας και 250.000 από την Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος, (Μιχελή 1992: 135). 

113. Τα πρώτα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων που δόθηκαν στην 

δημοσιότητα ήταν με την γενική απογραφή του πληθυσμού το 1928. Ο αριθμός των 

προσφύγων ήταν 1.221.849, (Penzopoulos 1962: 98). 

114. Το 1920 η Ελληνική κυβέρνηση ψήφισε έναν νόμο, με τον οποίο απαλλοτριώνονταν 

σχεδόν όλες οι ακαλλιέργητες εκτάσεις στην Ελλάδα, (Morgenthau 1994: 371). 

115. "Είναι άγνωστο αν υπήρχε κάποιο πολεοδομικό σχέδιο για τον εποικισμό του περιαστικού 

χώρου και το πιθανότερο είναι να έλειπε τελείως ο επιτελικός σχεδιασμός Η τάση προς 

την διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη, που γεννήθηκε αργότερα από τα λαϊκά στρώματα της 

πόλης, άρχισε το 1924, όταν η Ε.Α.Π. αποφάσισε να μην οικοδομήσει, μέσα στην πόλη, 
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αλλά να συνεχίσει να δημιουργεί 'δορυφορικές' κοινότητες στις παρυφές της, κατά τα 

πρότυπα του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων, (Λεοντίδου 1989: 209). "Τούτο 

υιοθετήθηκε, όπως υπεστηρίζετο, αφ' ενός για να μην ενοχληθεί η 'κανονική' ζωή της 

υφιστάμενης πόλεως, και αφ' ετέρου, για να εξασφαλισθεί ένα ομοιογενές κοινωνικό 

περιβάλλον στους ίδιους τους αστικούς προσφυγικούς οικισμούς", (Παπαιωάννου 1975: 

14, αναφ. στην Λεοντίδου 1989: 209). 

116. Βλ. πίνακα 1, στο παράρτημα IV: Πίνακες. 

117. Βλ. σημ. 116. 

118. Οι πρόσφυγες ονόμασαν αυτούς τους συνοικισμούς, 'τενεκεδουπόλεις'. Οι 

'Τενεκεδουπόλεις' εμφανίσθηκαν αμέσως μετά τον ερχομό των προσφύγων. Ο 

Morgenthau αναφέρει ότι "καθώς οι πρόσφυγες συνωθούνταν κατά δεκάδες χιλιάδες στην 

ακτή της Θεσσαλονίκης και ήταν αδύνατο να γίνει κάτι εκτός από τα εντελώς στοιχειώδη 

για την περίθαλψη τους... .και η Θεσσαλονίκη υπήρξε στη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 

Πολέμου στρατιωτική βάση των αγγλικών και γαλλικών στρατευμάτων, υπήρχαν εκεί 

χιλιάδες άδειοι πεντογάλονοι τενεκέδες κηροζίνης και βενζίνης που σκούριαζαν σιγά-

σιγά. Οι πιο ευρηματικοί απ' αυτούς τους πρόσφυγες πήραν τους άδειους τενεκέδες, 

τους έκοψαν στις άκρες ώστε να ισιωθούν και να μετατραπούν σε λαμαρίνες και τους 

χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν τοίχους γύρω από ξύλινους σκελετούς που 

κατασκεύασαν από κιβώτια, κλαδιά και οτιδήποτε άλλο είδος ξύλου μπόρεσαν να βρούνε. 

Μ' αυτόν τον τρόπο ένα ολόκληρο χωριό, αποτελούμενο από μικροσκοπικά 

τενεκεδόσπιτα ξεπήδησε στα προάστια της Θεσσαλονίκης, προσφέροντας μια πρωτόγονη 

στέγη σε 400 οικογένειες δηλαδή, σε πάνω από δυο χιλιάδες άτομα", (Morgenthau 1994: 

343). 

119. Κατασκευάσθηκαν "ξύλινοι οικισμοί που χρηματοδοτήθηκαν από επανορθώσεις που 

υποχρεώθηκε να κάνει η Γερμανία μετά τον πόλεμο", (Λεοντίδου 1989: 204). 

120. Το χαμηλό κόστος οφείλονταν κυρίως στην προχειρότητα των κατασκευών και στα 

φθηνά εργατικά 'προσφυγικά' χέρια, (έρευνα πεδίου: 1996, 1997). 

121. Βλ. φωτογραφίες 60, 61, 62 και 63, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

122. "Ο χώρος διαβίωσης μέσα στα σπίτια ήταν διαστάσεων ασφυκτικών. Για να λυθεί το 

πρόβλημα δημιουργήθηκαν ...από τους κατοίκους....υπόγεια και πρόσθετα δωμάτια στο 

χώρο της υποτυπώδους αυλής- σε βάρος, φυσικά, του ελεύθερου χώρου. Συχνά, στα 

χρόνια που ακολούθησαν την πρώτη εγκατάσταση, το σπίτι μοιραζόταν για να δοθεί 

προίκα στην κοπέλα της οικογένειας- και η ύπαρξη ξεχωριστής κουζίνας ήταν 

απαραίτητη. Γι' αυτό, ο αριθμός των κουζινών μαρτυρούσε χαρακτηριστικά και τον 

αριθμό των νοικοκυριών του κάθε δρόμου της γειτονιάς. Φυσικά, οι διαστάσεις ήταν 

περίπου 2 τ.μ.- καμιά φορά και 1 τ.μ. και τα υλικά κατασκευής ανάλογα με τις 

δυνατότητες των ιδιοκτητών τους", (Μιχελή 1992: 182-183). 
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123. H Hirschon αναφέρει ότι τα 276 σπίτια που κτίσθηκαν το 1927 στα Γεράνια της 

Κοκκινιάς προορίζονταν για κατοικίες 552 οικογενειών. Το 1930 καταγράφηκαν 588 

νοικοκυριά, δηλαδή μέσα σε δύο χρόνια, 36 από τις 552 κατοικίες ήταν κατειλημμένες 

από περισσότερες από μία οικογένεια. Στις πρώτες και δεύτερες θυγατέρες, όταν 

παντρεύονταν, έδιναν ως προίκα το αρχικό σπίτι, και οι γονείς έμεναν στα δωμάτια που 

σκάβονταν στα θεμέλια Στην νεώτερη θυγατέρα έδιναν ως προίκα ένα σπίτι που έκτιζαν 

στην αυλή. Όταν και αυτή η οικογένεια χρειαζόταν να δώσει προίκα στα παιδιά της 

ακολουθούσε την ίδια τακτική σκάβοντας τα θεμέλια. (Hirschon 1989: 64, 122). Βλ σχ. 

40, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών. Βλ. επίσης κεφάλαιο τέταρτο, 

μέρος τέταρτο, ενότητες: 1.1. και 2.1. 

124. "Στα Ταμπούρια, οι σκηνές και οι πρόχειρα κατασκευασμένες παράγκες αποτελούσαν 

πραγματικότητα μέχρι το 1931", (Μιχελή 1992:177). 

125. Οι πρόσφυγες θεωρούσαν σωστό, πρώτα να πάρουν την αποζημίωση για τις 

εγκαταλελειμμένες περιουσίες τους και ύστερα να πληρώσουν για τις νέες κατοικίες τους, 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οι εγκαταλειφθείσες περιουσίες των 

προσφύγων του 1919 έφθαναν το ύψος των 98.000.000 λιρών στερλινών, (Μιχελή 1992: 

132, 139). 

126. "Οι μελετήσαντες την εγκατάστασιν ταύτην γνωρίζουσι ότι εν τη περιφέρεια εκείνη 

ενδημεί η ελονοσία, βαρύτατη και εις μεγάλην αναλογίαν συχνότητος;", (επιστολή του κ. 

Καρδαμάτη στην εφημερίδα Έστία'τον Ιανουάριο του 1923, αναφέρεται στην Μιχελή 

1992:147). "Χθες είχαμεν μίαν ακόμη απόδειξιν της ασυνειδησίας και αστοργίας με την 

οποίαν διετέθη το προσφυγικόν χρήμα δια την ανέγερσιν συνοικισμών, των οποίων αι 

οικίαι είναι χάρτιναι, τα θεμέλια από λάσπην και αι στέγαι πτερωταί. Δυστυχήματα 

συνέβαιναν και εις τους λοιπούς προσφυγικούς συνοικισμούς, αλλ' εις το Περιστέρι η 

καταστροφή ήτο σοβαρωτέρα, εσημείωσε δε και εν ανθρώπινον θύμα", (εφημερίδα Ή 

Ελληνική', 25 Αυγούστου 1926, αναφέρεται στην Μιχελή 1992: 153). Βλ. επίσης 

κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.2., 4.6.2 

127. "Μας είπαν ότι θα κάνουν χωριό, (στην Ανάβυσσο). Σε μια βραδιά μέσα 5-6 νοματαίοι 

στήσαμε τρακόσια τσαντίρια. Οι Αρβανίτες δε μας αφήνανε, θέλανε να μας 

σκοτώσουν...", (μαρτυρία Γιώργου Τζιτζίρα, Έξοδος', τ. Α'. Αναφέρεται στην Μιχελή 

1992:146). 

128. "Γίνεται συνοικισμός, μου 'παν, και πριν τελειώσουν τα σπίτια μπαίνουν. Τότες τους 

έγραψα πως το σπίτι είναι μισοτελειωμένο, χωρίς πόρτες και παράθυρα και μπαίνει 

όποιος πρόσφυγας προφτάξει: κρεμάς ένα άδειο σακί στο άνοιγμα της πόρτας, μπαίνεις 

μέσα, κάθεσαι- κι έτσι το κυριεύεις. Εγώ κοιμόμουν στη γειτόνισσα, δε μπορούσα να 

μείνω μόνη μου. Το πρωί πήγαινα, έβρισκα το τσουβάλι πεταμένο- κι άλλους μέσα. 'Εν' 

άλλο πρωί ήρθαν δυο νταήδες με τα χέρια στις τσέπες. Κοιμήθηκαν και παρουσιάστηκαν 
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το πρωί. Αν δεν ήταν ένα παιδί που βγήκε στη μέση κι είπε: 'Δε μου λέτε, τι θέτε εσείς 

εδώ;', θα το 'χανα το σπίτι....", (μαρτυρία Σαρούλας Σκυφτή, "Εξοδος', τ. Α', αναφέρεται 

στην Μιχελή 1992: 142). 

129. "Οι πρόσφυγες του Πειραιώς, οπωσδήποτε και αν θεωρώνται αποκατεστημένοι δεν 

ηδυνήθησαν ακόμη να σχηματίσουν εν αυτοίς την πεποίθησιν ότι η αποκατάστασις των 

είναι μόνιμος και οριστική", (Ανδρεαδάκης Κ.: άρθρο στο Προσφυγικόν Ημερολόγιο 

1928, αναφέρεται στην Μιχελή 1992:222). 

130. Βλ. πίνακα 2, στο παράρτημα IV: Πίνακες. 

131. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.7.3. και κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5.1.2. 

132. Βλ. χάρτη 11, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

133. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικά ονόματα αντί για τα πραγματικά ονόματα των 

προσφύγων που πήραν μέρος στην έρευνα, για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας των 

πληροφορητών. 

134. "Το χώμα ήταν τόσο σκληρό που δεν μπορούσαν να σκάψουν τόσους πολλούς τάφους. 

Σκέπαζαν τα πτώματα με πέτρες και την νύχτα κατέβαιναν τα τσακάλια και τα έτρωγαν, 

(έρευνα πεδίου: 1996). 

135. Το άρθρο του Γ. Λουκίδη, 'Αξέχαστα Περασμένα', δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην 

εφημερίδα 'Προσφυγικός Κόσμος', στις 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 και 6/7 του 1986. 

136. Ο κλήρος ήταν αναλογικός προς τα άτομα της οικογένειας, (έρευνα πεδίου: 1996). 

137. Το σχολείο αυτό λειτούργησε έως το 1936. Βλ. φωτογραφία 64, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

138. Το έργο ολοκληρώθηκε με χρήματα που συγκέντρωσαν οι πρόσφυγες, (έρευνα πεδίου: 

1996). 

139. Βλ. φωτογραφία 65, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

140. Βλ. φωτογραφία 66, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

141. Βλ. φωτογραφία 67, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

142. Βλ. φωτογραφία 68, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

143. Για δεξιοτεχνίες και επαγγέλματα Καρβαλιωτών, βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.2. 

144. Για τις προχειρότητες της κατασκευής των προσφυγικών σπιτιών, βλ. κεφάλαιο τέταρτο, 

ενότητα: 4.4. 

145. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.5.1. 

146. Βλ. φωτογραφίες 69, 70, 71 και 72, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

147. Βλ. σχ. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 και 35, στο παράρτημα III: Σχήματα εκκλησιών και 

κατοικιών. 

148. Βλ. φωτογραφίες 73, 74, 75 και 76, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

149. Βλ. χάρτη 8, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 
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150. Επί Τουρκοκρατίας, η περιοχή αυτή είχε δοθεί από τις τουρκικές αρχές σε έναν πασά για 

να εκμεταλλεύεται το δάσος και τα κτήματα. Ο τελευταίος πασάς λεγόταν Αχμέτ Αγάς, 

στον οποίο και όφειλε ο οικισμός το όνομα του. Η Εύβοια δεν απελευθερώθηκε το 1821, 

αλλά παραδόθηκε με σύμβαση και οι εναπομείναντες στην Εύβοια Τούρκοι είχαν το 

δικαίωμα να πουλήσουν τα κτήματα τους πριν φύγουν για την Τουρκία. Το κτήμα 

αγοράσθηκε από τον Νόελ, εξάδελφο του Λόρδου Byron. Μετά από χρόνια όλη την 

περιοχή την κληρονόμησε η εγγονή του, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Άγγλο Baker, ο 

οποίος ήταν και ο τσιφλικάς της περιοχής την εποχή που οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν 

εκεί, (Ενωτιάδης: 1994, έρευνα πεδίου: 1997). 

151. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα 4.6.2. 

152. "Δόθηκαν από δύο σκηνές σε κάθε οικογένεια. Ήρθαν και Προκοπιείς από την Χαλκίδα 

και άλλα μέρη και σε λίγες ημέρες στήθηκαν επάνω από 800 σκηνές", (Ενωτιάδης: 1994). 

'Έγινε μεγάλη εκμετάλλευση πάνω σ' αυτό. Δίνανε λεφτά για να φτιάξουν σπίτια για 

τους πρόσφυγες και αυτοί φτιάχναν παράγκες για τους πρόσφυγες. Όταν μέναμε σε 

σκηνές, αυτοί που μοίραζαν τις κουβέρτες, τις κόβανε στην μέση και έτσι κάνανε 

οικονομία, για να μπορούν να πουλάνε και μερικές", (έρευνα πεδίου: 1997). 

153. Ο κ. Ευθύμιος Σοφούλης αναφέρει ότι, "η επιτροπή μας έκανε διαβήματα στο Υπουργείο 

και συζητούσε και με τον Baker και ζητούσε να τους παραχωρήσουν το δάσος και μετά 

θα το πλήρωναν. Η ζητούσαν από τον Baker να το βγάλει σε δημοπρασία, πράγμα το 

οποίο ο Baker δεν δέχθηκε. Τότε οι πρόσφυγες άρπαξαν τα εργαλεία από τους εργάτες 

του Baker, τα σώριασαν στην πλατεία και δεν άφηναν κανέναν να πλησιάσει. Κάθε 

εργασία στο χωριό σταμάτησε. Ο ενωμοτάρχης μαζί με λίγους χωροφύλακες που διέθετε 

δεν μπορούσε να επιβληθεί. Ειδοποίησε για βοήθεια από Χαλκίδα. Σε λίγο έφθασαν ο 

Νομάρχης, ο διοικητής χωροφυλακής και ολόκληρη η χωροφυλακή Χαλκίδας και Θηβών. 

Η επιτροπή παρουσιάσθηκε στις αρχές και όλο το θέμα έληξε, γιατί το τσιφλίκι ήταν 

εγγλέζικο και δεν μπορούσαν οι Ελληνικές αρχές να επέμβουν. Πολλοί πρόσφυγες 

έφυγαν τότε και έμειναν μόνο 50 οικογένειες", ( Ευθύμιος Σοφούλης: 1956, 

πληροφορητής του Κ.Μ.Σ). 

154. Βλ. χάρτη 5α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

155. Οι Προκοπιείς που αποβιβάσθηκαν στην Χαλκίδα, ήταν εκείνοι που μετέφεραν το 

σκήνωμα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, (Ενωτιάδης: 1994) 

156. Μερικοί αγανακτισμένοι νέοι πήγαν στην Χαλκίδα και έκλεψαν το σκήνωμα του Οσίου, 

το οποίο αφού το περιέφεραν στα γύρω χωριά, το τοποθέτησαν στην εκκλησία του Αγίου 

Κωνσταντίνου στο Νέο Προκόπι, όπου και παρέμεινε μέχρι την 27η Μαίου του 1951. 

Έκτοτε, βρίσκεται στον ομώνυμο ναό στο Νέο Προκόπι, (Ενωτιάδης: 1994). 

157. Βλ. χάρτη 7α, στο παράρτημα II: Χάρτες. 

158. Βλ. φωτογραφία 59, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 
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159. Βλ. χάρτη Τ, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

160. Βλ. σχ. 36, 37, 38 και 39, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών. Βλ. 

επίσης, φωτογραφία 77, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

161. Βλ. φωτογραφίες 78 και 80, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

162. Βλ. φωτογραφίες 79 και 81, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

163. Βλ. χάρτη 8α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

164. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.5.2. 

165. Βλ. φωτογραφία 82, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

166. Βλ. σχ. 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και 

κατοικιών. 

167. Βλ. φωτογραφία 83, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

168. Βλ. σχ. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και 

κατοικιών και αντίστοιχα φωτογραφίες: 84, (σχ. 27), 85, (σχ. 28), 86, (σχ. 29), 82, (σχ. 

30), 87, (σχ. 31), 88, (σχ. 32), 89, (σχ. 33), 90, (σχ. 34), 91, (σχ. 35), στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

169. Βλ. σημ. 52 τέταρτου κεφαλαίου. 

170. Βλ. σημ. 168. 

171. Βλ. φωτογραφίες 82, 86, 87, 88, 89, 90 και 91, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

172. Βλ. Πίνακα 3: Προτεραιότητες των κατοίκων στις προσθήκες των προσφυγικών 

κατοικιών στην Ν. Καρβάλη, στο παράρτημα IV: Πίνακες. 

173. Βλ. φωτογραφία 92, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

174. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.5.1. 

175. Πολλά καταστήματα πωλούν τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες Καρβάλης. 

176. Το άρθρο του Γ. Λουκίδη, 'Αξέχαστα Περασμένα', δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην 

εφημερίδα 'Προσφυγικός Κόσμος', στις 26/4, 3/5, 10/5, 17/5 και 6/7 του 1986. Βλ. χάρτη 

6, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

177. Βλ. σημ. 174 

178. Για την σύνθεση του πληθυσμού της Νέας Καρβάλης, βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 

4.3.3. 

179. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.7.4., φωτογραφία 36, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες 

και χάρτη 7, στο παράρτημα 1: Χάρτες. 

180. Η 'βόλτα' γινόταν στα κεντρικά σημεία των επαρχιακών πόλεων και χωριών της Ελλάδας 

μέχρι την δεκαετία του 1970. 

181. Βλ. χάρτη 7, στο παράρτημα Ι: Χάρτες, και φωτογραφία 93, στο παράρτημα Η: 

Φωτογραφίες. 

182. Βλ. χάρτη 7, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

183. Βλ. σημ. 181. 
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184. Βλ. χάρτη 6, στο παράρτημα Ι:Χάρτες και φωτογραφία 94, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

185. Βλ. χάρτη 7, στο παράρτημα Ι:Χάρτες. 

186. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

187. Βλ. χάρτη 7, στο παράρτημα Ι:Χάρτες. 

188. Βλ. φωτογραφίες 35, 36 στο παράρτημα II: Φωτογραφίες και χάρτη 7, στο παράρτημα 

Ι:Χάρτες. Βλ. επίσης, κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.3. 

189. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

190. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

191. Βλ. κεφάλαιο τρίτο, ενότητα: 3.1..2. 

192. Γκέλβερι ονομάζονταν η Καρβάλη Καππαδοκίας. Βλ. σημ. 46 τέταρτου κεφαλαίου. 

193. Βλ. σχ.30, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών και φωτογραφίες 95, 96, 

στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

194. Βλ. φωτογραφία 82, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

195. Βλ. θέμα προς συζήτηση: 2, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

196. Για την σύνθεση του πληθυσμού της Νέας Καρβάλης, βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 

4.3.3. 

197. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.3. και χάρτη 5, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

198. Βλ. σημ. 196 

199. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.3. 

200. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.2 

201. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.5.1. 

202. Βλ. σημ. 200. 

203. "Η παράδοση λέει ότι όταν οι Τούρκοι έφθασαν μέχρι την Καρβάλη, είδαν μιαν αλυσίδα 

την οποίαν δεν μπορούσαν να περάσουν και έτσι το χωριό μας έμεινε απείραχτο. Θα μου 

πεις, η αλυσίδα για τον Τούρκο τι είναι; Κι όμως δεν μπορούσαν να την σπάσουν για να 

μπούνε. Ένας Τούρκος μια μέρα με καλή θέληση μπήκε και τους ρώτησε τι είναι αυτό 

που τους προστατεύει. Έχουμε τον Άγιο, απάντησαν. Και ο Τούρκος πήγε και 

προσκύνησε τον Άγιο", (έρευνα πεδίου: 1996). 

204. Ο κ. Καπλάνης Ιωσηφίδης είναι πρόεδρος της Στέγης Πολιτισμού Νέας Καρβάλης. Όλοι 

οι πρόσφυγες τον αγαπούν και τον εκτιμούν. 

205. "Η ιδρυτική πράξη δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθ. 56/14.3.73 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α'", (Λουκίδης 

Γιάννης: 1986) 

206. "Δεν ξέρουμε σε ποιο νόμο η κανόνα στηρίχθηκαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού και 

ποιες ιδέες πρυτανεύσανε κατά την σύνταξη του. Μήπως η ιδέα ότι στην Ν. Καρβάλη δεν 

υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ευσεβών κι έπρεπε να εξοικονομηθούν από την 

γειτονική Καβάλα;", (Λουκίδης Γιάννης: 1986). 
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207. Βλ. φωτογραφία 97, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

208. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.7.3. 

209. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

210. Βλ. φωτογραφίες 35 και 36, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

211. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα 4.6.2. και χάρτη 8α στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

212. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, μέρος τέταρτο, ενότητα: 4.7.3. 

213. Βλ. σχ. 36, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών και φωτογραφία 77, στο 

παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

214. Βλ. σχ.37, 38, 39, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών και αντίστοιχα 

φωτογραφίες 98, 99, (σχ. 37), 100, 101, (σχ.38). 

215. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.6.2. 

216. Βλ. φωτογραφία 102, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

217. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.7.1. 

218. Στην Καππαδοκία 'σετίρ' ονόμαζαν ένα είδος καναπέ λαξεμένου στον βράχο. Πάνω στο 

σετίρ τοποθετούσαν 'μ ι ν τέρια', δηλαδή μαξιλάρια , τα οποία σκέπαζαν με χαλιά και 

υφαντά. Το σετίρ βρισκόταν στο δωμάτιο υποδοχής, (έρευνα πεδίου: 1997). 

219. Βλ. σημ. 52 τέταρτου κεφαλαίου. 

220. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.4. 

221. Βλ. Πίνακα 4: Προτεραιότητες των κατοίκων στις προσθήκες των προσφυγικών 

κατοικιών στο Ν. Προκόπι, στο Παράρτημα IV: Πίνακες. 

222. Βλ. σχ. 39, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών. 

223. Βλ. σχ. 37, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών Kat κατοικιών. 

224. Βλ. σχ. 39, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών. 

225. Βλ. σχ. 37, στο παράρτημα III: Σχέδια εκκλησιών και κατοικιών. 

226. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.8.4. 

227. Έτσι ονόμαζαν οι πρόσφυγες τις κατσαρόλες για μαγείρεμα, (έρευνα πεδίου: 1997). 

228. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.6.1. 

229. Βλ. χάρτη 6α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

230. Βλ. σημ. 128. 

231. Βλ χάρτη 7α , στο παράρτημα 1: Χάρτες και φωτογραφία 103, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

232. Βλ. χάρτη 6α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

233. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.8.4. 

234. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες και φωτογραφία 104, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

235. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες και φωτογραφία 105, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 
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236. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες και φωτογραφία 106, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

237. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

238. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

239. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες, και φωτογραφία 59, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

240. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

241. Βλ. σημ. 30 τέταρτου κεφαλαίου. 

242. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες και φωτογραφίες 107, 108 και 109, στο 

παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

243. "Με την 9167/ ΕΠΑ 1321/19-9-1986 απόφαση του Νομάρχη Ευβοίας καθορίσθηκε ο 

οικισμός σαν αξιόλογος- δυναμικός- συνεκτικός και μεγάλος... .Για τον υπολογισμό της 

αναγκαίας γης για την επέκταση του οικισμού λήφθηκαν υπ' όψη τα παρακάτω δεδομένα: 

Α) Υπάρχει μεγάλη ζήτηση οικιστικής γης, (οικοπέδων) εντός του εγκεκριμένου σχεδίου 

και ελάχιστη προσφορά. Τα ελάχιστα προσφερόμενα οικόπεδα έχουν εκτινάξει τις τιμές 

στα ύψη. Β) Οι χώροι για τις ανάγκες κοινωνικής υποδομής είναι ελάχιστες οπότε με την 

ένταξη μεγαλύτερων οικοπέδων στο σχέδιο αναμένεται να εξευρεθούν τέτοιοι χώροι. Γ) 

Το Προκόπι είναι παλιός οικισμός που σήμερα καλείται να αποκτήσει κύριο προορισμό 

την μόνιμη και παραθεριστική κατοικία. Οπότε δεν λήφθηκαν αυστηρά μόνο οι 

παράμετροι που αφορούν τους μόνιμους κατοίκους, αλλά συνεκτιμήθηκαν και οι ανάγκες 

των παραθεριστών. Δ) Ο οικισμός χαρακτηρίζεται δυναμικός, όχι τόσο για την αύξηση 

του πληθυσμού όσο για την οικοδομική δραστηριότητα, πράγμα που δείχνει την ανάγκη 

έγκαιρου πολεοδομικού σχεδιασμού. Ε) Οι απόψεις της αρχαιολογίας και της Δ/σης 

Γεωργίας και Δασών που συνηγορούν για την προστασία της περιοχής από την οικιστική 

δραστηριότητα... ..'Ετσι με την προτεινόμενη μελέτη ο οικισμός πολεοδομείται σε έκταση 

700 στρ., από τα οποία τα 350 ευρίσκονται στο εγκεκριμένο όριο του οικισμού», 

(Αιτιολογική Έκθεση για την Πολεοδομική Μελέτη του Οικισμού: 1993). Βλ. 

φωτογραφίες 110 και 111, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

244. Βλ. Χάρτη 6α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες και φωτογραφία 112, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

245. Βλ. χάρτη 6α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

246. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.6.1. 

247. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.5. 

248. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.8.1. 

249. Βλ. σημ. 103, τέταρτου κεφαλαίου. 
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250. Αυτήν την κατάληξη είχαν πολλά επίθετα προσφύγων από την Μικρά Ασία, π.χ. 

Καλαιτζόγλου, Κορόσογλου, Καζαντζόγλου κτλ. Βλ. επίσης κεφάλαιο πέμπτο, μέρος 

δεύτερο, ενότητα: 5.2. 

251. Βλ. σημ. 246. 

252. Βλ. σημ. 246. 

253. Για την σημασία του ονόματος των προσφυγικών οικισμών, βλ. κεφάλαιο πέμπτο, 

ενότητα: 5.1.2. 

254. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα 4.3.4. 

255. Βλ. χάρτη 8α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

256. Βλ. χάρτη Τ, στο παράρτημα Ι: Χάρτες, και φωτογραφίες 59, 104, 105, στο παράρτημα 

II: Φωτογραφίες. 

257. Βλ. Χάρτη 7α, στο παράρτημα Ι: Χάρτες και φωτογραφία 112, στο παράρτημα II: 

Φωτογραφίες. 

258. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.4. 

259. Ο σύλλογος ονομάζεται 'Αδελφότης Προκοπιέων Ιωάννης ο Ρώσος'. 

260. 'Όποιος μένει δίνει 5.000 δρχ και η εκκλησία δίνει ατρύπητη απόδειξη. Και στην 

απόδειξη επάνω γράφουν ότι κάνεις δωρεά στον Άγιο τις 5.000. Από πού κι ως που μου 

επιβάλλουν να κάνω δωρεά 5.000. Γίνεται δηλαδή, και εκμετάλλευση σε 'στυλ' 

ξενοδοχείου", (έρευνα πεδίου: 1997). 

261. Βλ. φωτογραφία 113, στο παράρτημα II: Φωτογραφίες. 

262. Βλ. φωτογραφίες 114, 115, στο παράρτημα Π: Φωτογραφίες. 

263. Βλ. κεφάλαιο πέμπτο, ενότητα: 5.1.2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: 

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ. 
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5.1. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΑΛΑΓΗ- ΣΥΝΕΧΕΕΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΧΕΙΕΣ. 

5.1.1. Κατοικία και Ταυτότητα. 

Για τους κατοίκους της Καππαδοκίας, η έννοια της κατοικίας ήταν αντιληπτή ως μια 

συνεχή και σταθερή σχέση με το φυσικό περιβάλλον και με το παρελθόν και την κουλτούρα 

της κοινότητας. Η ιστορία τους ήταν πλούσια σε παραδείγματα παρεμβάσεων στο φυσικό 

περιβάλλον, είτε για οικιστικούς λόγους, είτε για λόγους που υπέβαλε η κουλτούρα τους.1 

Οι διηγήσεις των προσφύγων είναι αποκαλυπτικές, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ 

του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος της Καππαδοκίας. Ο κ. Μίλτος Σ. τονίζει: 

"Εδώ, όταν ήρθαν πολύ ταλαιπωρήθηκαν, χωρίς σπίτι. Εκεί είχαν τα σπίτια τους 'πάππου 

προς πάππου'". Σχετικά με αυτό, μια πρόσφυγας πρώτης γενιάς από την Νέα Καρβάλη 

θυμάται ότι : "Πάνω από την πόρτα μας ήταν γραμμένο. 'Σήμερον εμού, αύριον ετέρου, 

ουδέποτε τινός'". "Δεν θέλω να πάω στην πατρίδα. Τι να δω; Τα σπίτια γκρέμισαν", τονίζει 

η κ. Έλλη Θ. Και συνεχίζοντας αναφέρει: "Άσε, που σπίτια δεν είχανε οι δικοί μου. 

Ζούσανε σε υπόσκαφα", υποδηλώνοντας, ότι δεν θεωρούσαν τα σπίτια τους δική τους 

ιδιοκτησία, αλλά πίστευαν ότι ανήκαν στην γη, η οποία τους τα παρείχε. Πριν από τους 

γονείς τους, έμεναν οι πρόγονοι τους και πριν από αυτούς, οι παλαιότεροι πρόγονοι. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς, ενώ έφυγαν σε μικρή ηλικία 

από την Καππαδοκία, θυμούνται τα σπίτια τους με μεγάλες λεπτομέρειες: 'Ήταν τριώροφο 

και είχε εσωτερική σκάλα", θυμάται ο κ. Δουρμουσόγλου, "Τα 4 δωμάτια ήταν 

υπόσκαφα...Το υπόγειο ήταν βαθύ 3-4 μ. κι εκεί βάζαμε το τυρί, τα μήλα και τ' αχλάδια. 

Στρώναμε άμμο και βάζαμε τους καρπούς...Η αυλή ήταν μεγάλη και είχε 3 μ. μαντρότοιχο. 

Αυτό το θυμάμαι, γιατί μόνο από την ταράτσα μπορούσαμε να δούμε έξω....", 

(Δουρμουσόγλου Μιχάλης: 1993). 

Ο κ. Ακακιάδης Παντελής σχεδίασε το σπίτι του στο Γκέλβερι με μεγάλες 

λεπτομέρειες και είχε μνήμες συνδεδεμένες με τα διάφορα τμήματα του σπιτιού και της 

αυλής.2 Υπάρχουν παρόμοια παραδείγματα σχεδιαγραμμάτων από μνήμης, όπως το 

σχεδιάγραμμα της Καρβάλης Καππαδοκίας,3 ο χάρτης της Αξού4 και το σχεδιάγραμμα του 

οικισμού 'Μιστί'.5 

Συγκινητική είναι επίσης και η διήγηση της κ. Έλλης Σ.: "Οι δικοί μου είχαν την 

ελπίδα ότι θα ξαναπάν πίσω. Αυτό το όνειρο είχαν. Θυμόντουσαν τα σπίτια τους. Όταν 

πήγαμε το 1980 βρήκαμε και τα δύο σπίτια. Της μητέρας μου ήταν στον βράχο. Του πατέρα 

μου όχι. Η πρόσοψη του σπιτιού της μητέρας μου έβλεπε το φως, τον ήλιο". 
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Πολλές είναι ot αναφορές των προσφύγων, οι οποίες υποδηλώνουν τα συναισθήματα 

τους για το σπίτι τους και το ενδιαφέρον τους γι' αυτά, όταν αναγκάσθηκαν να τα 

εγκαταλείψουν. Άλλοι γύριζαν πίσω και διπλοκλείδωναν, άλλοι έριχναν παλιά σεντόνια 

επάνω στα ντιβανοσκεπάσματα για να μην τα ξεθωριάσει ο ήλιος. Μία πρόσφυγας αναφέρει 

ότι, μόλις μπήκανε στα καράβια έριξε το κλειδί στην θάλασσα, (Κ. Μ. Σ., Μιχελή 1992: 17). 

Η κ. Δέσποινα Χ. διηγείται: "Οταν μας κάνανε εξορία., από τον τόπο μας, ο παππούς μου 

κλείδωσε το μπακάλικο για να μην μπει κανένας μέσα. Τον έπιασαν και τον κρέμασαν. 

Κρέμασαν και τον γιο του, 7 χρονών και μείνανε μόνο γυναίκες". Όλες αυτές οι μαρτυρίες 

δηλώνουν ότι από την μια πλευρά, οι πρόσφυγες πίστευαν ότι μπορεί να επιστρέψουν και από 

την άλλη, διακρίνεται η προσπάθεια προστασίας του σπιτιού τους από τους ξένους. 

Επίσης, όπως τα υπόγεια καταφύγια προστάτευαν τους προγόνους τους από τις 

επιδρομές των εχθρών,6 έτσι και οι ίδιοι, όταν εκδιώχθηκαν από τον τόπο τους έθαψαν στα 

υπόγεια των σπιτιών τους και στα καταφύγια ό,τι δεν μπόρεσαν να φέρουν: "Εμείς δεν 

αφήσαμε πράγματα εκεί. Αλλού αφήσανε, όταν έγινε ο καταδιωγμός. Άνοιξαν το υπόγειο 

της εκκλησίας και έθαψαν όλες τις εικόνες", (κ. Νίκη Κ.: 1997). Η κ. Καίτη Κ. αναφέρει: "Ο 

εγγονός μου όταν πήγε εκδρομή στην πατρίδα, βρήκε το σπίτι μας και τις μηλιές και μιαν 

ωραία τριανταφυλλιά. Η τουρκάλα που έμενε εκεί του είπε: Πότε θα έρθει ο παππούς σου; 

Κάτω από την τριανταφυλλιά έχει λίρες θαμμένες". Η κ. Έλλη Σ. θυμάται ότι ο παππούς της 

έλεγε: "έσκαψα έναν λάκκο μέσα στον στάβλο και με καζάνια κατέβασα ό,τι δεν μπόρεσα να 

πάρω μαζί του και το ξανάχτισα από πάνω. Κι έτσι είναι το σπίτι από τότε, δεν έχει 

χαλάσει". Επίσης, η κ. Άννα Ε. αναφέρει ότι: "Όταν έφευγαν οι Προκοπιείς από την πατρίδα, 

μάζεψαν εικόνες από τα σπίτια τους, μεγάλης αξίας - άφησαν μόνο τις εικόνες που ήταν 

μπροστά στο ιερό της εκκλησίας- και τις κρύψανε κάτω από το ιερό, όπου υπήρχε ένα 

καταφύγιο. Χτίσανε το καταφύγιο και φύγανε". 

Χαρακτηριστικό Καππαδοκικό μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι οι Καππαδόκες 

συνήθιζαν να θάβουν στη γη ό,τι δεν χρειάζονταν πλέον. Ο κ. Μαυρομιχάλης Χαράλαμπος, 

ο οποίος κατάγεται από τα Φλοιτά Καππαδοκίας, (Suvermez) και διαμένει στα Νέα Φλοιτά 

Χαλκιδικής, διηγείται ότι: "Όταν πρωτοήρθαμε εδώ, είχαμε ταντούρι.7 Όταν το 

αντικαταστήσαμε με ξυλόσομπες, το θάψαμε. Να, αν σκάψεις κάτω από το πάτωμα της 

κουζίνα θα το βρεις", (κ. Μαυρομιχάλης Χαράλαμπος: 1993). Ο πρόσφυγας δεν πέταξε το 

ταντούρι σαν ένα άχρηστο αντικείμενο, αλλά το έθαψε στην γη, δηλαδή το ξαναεπέστρεψε 

στην γη. Όπως πίστευαν, ότι τα σπίτια τους δεν αποτελούσαν ιδιοκτησία τους, αλλά τους τα 

προσέφερε το φυσικό περιβάλλον, με όμοιο τρόπο επέστρεφαν στην γη ό,τι δεν χρειάζονταν 

πλέον, γιατί η γη τους προσέφερε τα υλικά για να τα φτιάξουν. Φαίνεται σαν να θεωρούσαν 

ότι η γη τους τα δάνειζε για να τα χρησιμοποιούν όσο τους ήταν απαραίτητα. Μετά τα 

επέστρεφαν σε αυτήν. 
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Τους στενούς δεσμούς των κατοίκων με την γη περιγράφει και η μαρτυρία της κ. 

Έλλη Σ.: "Μιας συγγένισσας μου ο πατέρας ήταν νερουλάς. Ήξερε από πού ξεκινούσε η 

πηγή και γνώριζε καλά τις διαδρομές του νερού. Ήταν ο μοναδικός που ήξερε. Κάποτε 

στέρεψαν οι πηγές και από την Τουρκία έστειλαν διαταγή εδώ να τον βρουν, για να τους 

δείξει τις πηγές, που ήταν δηλαδή τα κλειδιά. Αλλά φοβήθηκε μήπως τον σκοτώσουν και δεν 

πήγε". Στην διήγηση αυτήν, πλην του πραγματικού γεγονότος, είναι φανερός και ο 

συμβολισμός, ότι οι πρόσφυγες φεύγοντας, πήραν μαζί τους την ζωή^ Άλλωστε, όλοι οι 

πρόσφυγες, ενώ ομολογούν τις καλές σχέσεις που είχαν με τους Τούρκους, προσθέτουν ότι οι 

Τούρκοι τους έκαναν τις δουλειές, τους υπηρετούσαν και ότι οι ίδιοι ήταν περισσότερο 

πολιτισμένοι και έξυπνοι απ' αυτούς. 

Σήμερα στους προσφυγικούς οικισμούς του Νέου Προκοπίου και της Νέας 

Καρβάλης έχουν μείνει ελάχιστα προσφυγικά σπίτια.8 Οι πρόσφυγες ομολογούν με 

διάφορους τρόπους τους δεσμούς που είχαν με το προσφυγικό τους σπίτι. Σημαντικό είναι, 

ότι στην ερώτηση, 'τι έχει αλλάξει, σε σχέση με την ζωή σας στην Νέα Καρβάλη, (Νέο 

Προκόπι) από τότε που εγκατασταθήκατε εδώ;'9 οι πρόσφυγες θεωρούν σημαντική αλλαγή το 

γκρέμισμα του προσφυγικού τους σπιτιού: "Πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή έχει έρθει. Πρώτα-

πρώτα το προσφυγικό σπίτι του πατέρα μου δεν υπάρχει. Το κατεδαφίσαμε, το δώσαμε 

προίκα στην κόρη μας και έκτισε καινούριο. Απέναντι μας ήταν. Το θυμάμαι σαν σήμερα", 

(κ. Μάνος Α., έρευνα πεδίου: 1996). 

Κατά γενική ομολογία, οι πρόσφυγες που εξακολουθούν και μένουν σε προσφυγικά 

σπίτια δεν επιθυμούν να τα γκρεμίσουν και να κτίσουν καινούργια στην θέση τους. "Εμείς 

προσπαθήσαμε να το κρατήσουμε. Κάθε τόσο βάζαμε και ένα λιθαράκι. Δεν θέλω να το 

γκρεμίσω. Ό, τι θέλουν ας το κάνουν τα παιδιά μου", (κ. Γεωργία Μ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Πολύ χαίρομαι που το έχω και ζω εδώ. Όσα χρήματα και αν είχα δεν θα το γκρέμιζα. Όταν 

πεθάνω ας το γκρεμίσουν. Το ισόγειο το έγραψα στην κόρη μου και τον όροφο στον γιο μου. 

Όταν πεθάνω ας το φτιάξουν. Αν μου πέσει ένα λαχείο, θα αγοράσω οικόπεδο να κτίσω ένα 

καινούργιο σπίτι, αλλά αυτό πάλι δεν θα το γκρέμιζα. Εδώ θα έμενα", (κ. Αγγέλα Κ., έρευνα 

πεδίου: 1996). 

Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι, ακόμη και πρόσφυγες τρίτης γενιάς, οι οποίοι 

σήμερα μένουν σε καινούργιες κατοικίες, αναφέρονται με μεγάλες λεπτομέρειες στην αρχική 

τυπολογία των προσφυγικών κατοικιών, καθώς και στις προσθήκες που κατασκεύασαν οι 

γονείς τους. Το γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό των δεσμών που απέκτησαν οι πρόσφυγες με 

την αρχική κατοικία, η οποία οριοθέτησε το ξεκίνημα της ζωής τους στην νέα πατρίδα. 

Οι πρόσφυγες αναγκάσθηκαν να ζήσουν σε πανομοιότυπες προσφυγικές κατοικίες, 

που κρατικοί και διεθνείς φορείς έκτισαν γι' αυτούς,10 δηλαδή σε κατοικίες χωρίς 

'ταυτότητα'. Ο Stea αναφέρει ότι, "η αποτυχία του να μην μπορεί να εκφρασθεί ταυτότητα 
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διαμέσου της κατοικίας, [house] συμβαίνει όταν: 1) η ταυτότητα σε σχέση με την δομή του 

σπιτιού, [home] είναι περισσότερο ισχυρή απ' ότι η ταυτότητα σε σχέση με τον χώρο, όπου η 

κατοικία κτίζεται και 2) όταν ο έλεγχος που ασκεί το άτομο επάνω στην κατοικία, [house] δεν 

υπάρχει ή είναι πολύ αδύναμος", (Stea 1995: 183-184). 

Η αλλοτρίωση, που ήταν επακόλουθο της μη συμμετοχής των προσφύγων στην 

πρόβλεψη της στέγης τους, πολύ γρήγορα έδωσε την θέση της στην ιδιωτική πρωτοβουλία, 

με σκοπό να προσαρμόσουν τις κατοικίες τους στις ανάγκες τους και στις παραδόσεις τους.11 

Σ' αυτό συνετέλεσαν και τα εγγενή χαρακτηριστικά της έννοιας 'εστία': 

1. Σημείο αναφοράς. 

2. Τόπος καθοριστικός για την ανάπτυξη της ατομικής ταυτότητας. 

3. Τόπος ιδιωτικότητας και καταφυγίου. 

4. Προσωποποιημένος χώρος. 

5. Το απαραίτητο περιβάλλον για την ανάπτυξη των σχέσεων του ατόμου με την 

κοινότητα, (Rapoport 1995: 34).12 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω χαρακτηριστικά οι Altman και Gauvain προτείνουν ότι τα 

σπίτια, [homes] αντανακλούν την διαλεκτική αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, 

(Altman and Gauvain 1981). 

Η αλληλεπίδραση αυτή απέκτησε ιδιαίτερο χαρακτήρα στην περίπτωση των 

προσφύγων, γιατί το σπίτια μαζί με τις εκκλησίες τους ενσάρκωσαν την χαμένη πατρίδα και 

την γειτονιά, αντανακλούσαν τις σχέσεις της κοινωνικής ομάδας και αποτέλεσαν σύμβολα 

της πολιτισμικής τους κληρονομιάς.13 1 4 Γιατί, όπως ο Lawrence υποστηρίζει, "είναι 

απαραίτητο να αναπτυχθεί μια κατά περίπτωση κατανόηση της έννοιας 'εστία', η οποία 

υπερβαίνοντας τα υλικά χαρακτηριστικά του οικιακού χώρου, θα συμπεριλάβει ποιοτικές 

διαστάσεις της καθημερινής ζωής και ειδικά, τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτές οι σχέσεις 

ορίζουν την ατομική και την κοινωνική ταυτότητα, καθώς και την ταυτότητα του τόπου, οι 

οποίες υπογραμμίζουν την σημασία της κατοικίας... ", (Lawrence 1995: 66). 

5.1.2. Η Έννοια του 'Τόπου' 

Η προσαρμογή των προσφύγων στο νέο περιβάλλον και η ιδιοποίηση αυτού, 

αντανακλάται στην έννοια του 'τόπου', γιατί η έννοια αυτή εμπεριέχει την διαδικασία της 

μετατροπής του άγνωστου 'χώρου' σε προσφιλή 'τόπο'. Κύριοι συντελεστές στην 

διαδικασία αυτήν είναι οι ιδιαίτερες σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ ατόμων και χώρου, 

καθώς και η ανάγκη των ατόμων να αποδώσουν σημασία στον χώρο εγγράφοντας σ' αυτόν 

την κουλτούρα τους,15 (Carter, Donald and Squires: 1993, Hirschon: 1989, Lynch: 1960, 

Norberg-Schulz: 1971,1985, Rapoport: 1977, Relph: 1976, Stea and Turan: 1993, Tuan: 

1977). 
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Οι πρόσφυγες διακρίνονται από μια ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά στην έννοια 

του τόπου, και είναι αποκαλυπτικές οι απαντήσεις τους οι οποίες πολλές φορές δίνουν τον 
16 

ορισμό της έννοιας με εύστοχο και άμεσο τρόπο. 

"Τόπος είναι το αίσθημα της εξοικειώσεις του ανθρώπου με τον χώρο που ζει", (κ. 

Πάνος Α., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Τόπος είναι ένα ιερό πράγμα. Το χωριό μου το εκτιμάω", (κ. Γιάννης Κ., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

"Είναι η επιθυμία του κάθε ανθρώπου να θέλει να ζήσει εκεί, δηλαδή και αλλού να 

μένει έχει τον δικό του τόπο", (κ. Παναγιώτης Ε., έρευνα πεδίου: 1997). 

'Ένας θησαυρός είναι ο τόπος. Όπου και να πάω, εδώ ξεκουράζομαι", (κ. Έλλη Σ., 

έρευνα πεδίου: 1997). 

Για όλους τους πρόσφυγες ο τόπος ορίζεται σαν μια έννοια θετική. Για τους 

περισσότερους, 'τόπος' είναι ο τόπος γέννησης, ενώ για άλλους, ο τόπος ταυτίζεται με την 

πατρίδα ή με τους συγγενείς και την κοινότητα: "Είναι ο τόπος που γεννήθηκα", (κ. Δέσποινα 

Χ., έρευνα πεδίου: 1996). "Επειδή γεννηθήκαμε στον τόπο μας, αυτόν γνωρίσαμε, αυτός μας 

'αγκάλιασε' κι εμείς τον θέλουμε", (κ. Παναγιώτα Ζ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Η Καρβάλη. Κάπου που ησυχάζεις, που ηρεμείς. Το σπίτι σου, οι συγγενείς σου", 

(κ. Έλσα Δ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Η πατρίδα μου. Το μέρος που μένω, που αγαπώ, που κάνω τα πάντα για να πάει 

μπροστά", (κ. Άννα Ε., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Τόπος είναι το μέρος που ζεις", (κ. Χριστίνα Χ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Τόπος είναι εκεί που ζεις, που γεννήθηκες και μεγάλωσες", (κ. Καίτη Κ., έρευνα 

πεδίου: 1996). 

"Το χωριό μας, η περιουσία μας, εκεί που γεννηθήκαμε, αυτός είναι ο τόπος", (κ. 

Άγγελος Δ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Εκεί που γεννιέσαι, εκεί αγαπάς", (κ. Δημοσθένης Μ., έρευνα πεδίου: 1997). 

"Το μέρος που ζω, το μέρος που αγαπώ", (κ. Ιωάννα Χ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Δεν λείπουν όμως και οι περιπτώσεις που ο τόπος ταυτίζεται με την 'μεγάλη' 

πατρίδα, την Ελλάδα ή γίνεται διαχωρισμός μεταξύ τόπου και πατρίδας ή όπως 

χαρακτηριστικά εκφράζονται οι πρόσφυγες μεταξύ 'μεγάλης' και 'μικρής' πατρίδας: "Τόπος 

είναι η Ελλάδα μας. Αισθανόμαστε μια χαρά εδώ. Όπου και να πας, εδώ θέλεις να γυρνάς", 

(κ. Ευαγγελία Κ., έρευνα πεδίου: 1996). "Συνήθως εκείνον πονάς πρώτα, τον τόπο που 

γεννήθηκες, που μεγάλωσες, που έπαιξες τα πρώτα σου παιχνίδια, τους φίλους που έκανες.... 

Δηλαδή, πρώτα την μικρή πατρίδα και μετά την μεγάλη", (κ. Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 

1997). 

Η κ. Νίκη Κ. διακρίνει δύο ειδών τόπους: "Ο ιδιαίτερος τόπος είναι εκεί που 

γεννήθηκες και ο άλλος είναι εκεί που διαμένεις", ενώ η κ. Χριστίνα Κ. με την μαρτυρία της 
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προσθέτει στην έννοια του τόπου και την έννοια των δύο πατρίδων: "Εκεί, [Προκόπι 

Καππαδοκίας] γεννήθηκα, αλλά εδώ ζω τώρα. Ζήσαμε εδώ και πονάμε εδώ". Παρόμοια 

εκφράζεται και ο κ. Μίλτος Σ.: "Εκεί που γεννιέσαι, που πρωτοβλέπεις τον ήλιο, που 

μεγαλώνεις, αυτός είναι ο τόπος. Ο τόπος μου εμένα είναι εδώ. Εκεί είδα τον ήλιο, αλλά 

εδώ μεγάλωσα. Εδώ είναι το χωριό μας. Εδώ μένουμε. Εδώ θα μείνουμε. Έγινε ο τόπος 

μας". 

Από τις μαρτυρίες φαίνεται καθαρά ότι η μνήμη είναι ζωντανή. Οι μαρτυρίες αυτές 

παρουσιάζουν μια εξαιρετική ευκολία στην μετάβαση από το παρελθόν στο παρόν, τόσο 

χρονικά όσο και τοπικά. Συχνά αναφέρεται η Καρβάλη ή το Προκόπι Καππαδοκίας σαν 

'τόπος μας', ο οποίος τροφοδότησε τους πρόσφυγες με συνήθειες που τους βοήθησαν στην 

προσαρμογή τους στην νέα πατρίδα. Οι Ozkan και Onur επισημαίνουν ότι ο τόπος για τους 

Καππαδόκες, "θα μπορούσε να περιγραφεί ως καθορισμένος από παρελθούσες πολιτισμικές 

αξίες, πεποιθήσεις και συνήθειες...", (Ozkan & Onur 1975: 104). 

Για πολλούς πρόσφυγες πρώτης γενιάς,17 η έννοια του τόπου είναι συνυφασμένη 

τόσο με την Καππαδοκία, όσο και με την Ελλάδα και ταυτίζεται όχι μόνον με την έννοια της 

πατρίδας, αλλά και με την ανάμνηση και την πίκρα για την χαμένη πατρίδα: Η κ. Ελένη Χ., 

πρόσφυγας πρώτης γενιάς, τονίζοντας τον τόπο καταγωγής της αναφέρει: "Είμαι από το 

Προκόπι Καππαδοκίας. Ο τόπος μου είναι και το εδώ και το εκεί". Η μαρτυρία αυτή 

αντανακλά κατά μία έννοια και την ταυτότητα του πρόσφυγα, γιατί όπως υποστηρίζουν οι 

Morley και Robins, "η ταυτότητα είναι επίσης και ζήτημα μνήμης και ιδιαίτερα, μνήμης της 

πατρίδας", (Morley & Robins 1993: 10). 

Αλλά και στις επόμενες γενιές έχει εγγραφεί η απώλεια για την 'χαμένη' πατρίδα και 

συχνά οι πρόσφυγες εκφράζουν την επιθυμία να επισκεφθούν την πατρογονική γη: "Θα 

ήθελα να πάω εκδρομή, να γνωρίσω την πατρίδα των γονιών μου. Το αγαπάμε εκείνο το 

μέρος", αναφέρει η κ. Παναγιώτα Ζ. "Αν και γεννήθηκα εδώ, ήθελα να πάω να το δω αυτό 

το μέρος. Να δω πως είναι αυτός ο τόπος, πως ζούσανε εκεί οι πρόγονοι μας", (κ. Μαρία Α., 

έρευνα πεδίου: 1996). "Για το Προκόπι της Καππαδοκίας αισθανόμαστε συγκίνηση, γιατί 

εκεί έχουν πεθάνει οι παππούδες μας...Αισθάνεσαι τις ρίζες", (κ. Άννα Ε., έρευνα πεδίου: 

1996). 

Σημαντικό είναι ότι και η Σκύρος, που ήταν ο πρώτος χώρος εγκατάστασης των 

προσφύγων από το Προκόπι Καππαδοκίας, προκαλεί έντονα συναισθήματα. Από την μια 

μεριά, αντανακλά θλιβερά και αρνητικά συναισθήματα, γιατί την θυμούνται σαν χώρο που 

υπέφεραν, που αισθάνονταν ξένοι και έγιναν προϊόντα εκμετάλλευσης από τους κατοίκους: 

"Εγώ, όταν πήγα εκδρομή στην Σκύρο, σ' ένα αρχοντικό είδα πάρα πολλά σκεύη οικιακής 

χρήσεως, ταψιά, κατσαρόλες, κουτάλια, που είχαν γραμμένα ονόματα. Οι Καππαδόκες 

συνήθιζαν να γράφουν τα αρχικά του ονόματος τους πάνω στα σκεύη τους. Αυτά έχουν 

μείνει από τους πρόσφυγες, που τα έδωσαν στους Σκυριανούς για λόγους διαβίωσης", 
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(κ. Παναγιώτης Ε., έρευνα πεδίου: 1997). Από την άλλη μεριά όμως, υπάρχουν και ανάμεικτα 

συναισθήματα, ενώ εμφανίζεται υποθάλπουσα και η έννοια του τόπου, γιατί η Σκύρος υπήρξε 

τόπος ταφής προσφιλών προσώπων. "Η γιαγιά μου θυμόταν πολύ την Σκύρο, γιατί εκεί 

είχαν θάψει την μάνα της και μας έλεγε- αν πάτε ποτέ στην Σκύρο να ανάψετε ένα κερί", 

(κ. Χρήστος Ε., έρευνα πεδίου: 1997). Σχετικά με αυτό, ο Zetter επισημαίνει ότι, "οι τάφοι 

συγγενικών προσώπων, όπως και το σπίτι αποτελούν ενσάρκωση της συνέχειας των 

κληροδοτημένων σχέσεων....και της σύνδεσης των ατόμων με τον χρόνο και τον τόπο. 

Αυτές οι σχέσεις διαμορφώνουν έναν άλλο συμβολικό και ,κατά μία έννοια, κυριολεκτικό 

δεσμό με τις ρίζες και το παρελθόν", (Zetter 1994 α: 23) 

Οι πρόσφυγες ταυτίζουν πολλές φορές την έννοια του τόπου με την καταγωγή, τόσο 

την Καππαδοκική, όσο και την προσφυγική. Οι Morley και Robins υπογραμμίζουν ότι, ο 

τόπος που γεννιέται κανείς δεν είναι απλά μια έννοια χωρική, αλλά μάλλον ενσαρκώνει την 

'"μνήμη της καταγωγής' και 'το αδύνατον της επιστροφής' στις φανταστικές ή πραγματικές 

ρίζες ή καταγωγές", (Morley & Robins 1993: 10-11). Ο κ. Μίλτος Σ. αφηγείται με έμφαση: 

'Όταν ακούω Προκόπι Καππαδοκίας, τίποτε δεν μούρχεται στο μυαλό. Ακούω απλώς μια 

λέξη", αλλά συνεχίζοντας αναφέρεται σε σύμβολα εμποτισμένα με 'πατριωτική' και 

προσφυγική συνείδηση: "Συμβολίζει τις χαμένες πατρίδες. Αυτά πάει, χαθήκανε. Ούτε και 

πιστεύω ότι θα τα ξαναπάρουμε". 

Κύρια όμως, και ιδιαίτερα στο Νέο Προκόπι, ο τόπος αντανακλάται στην έννοια της 

χαμένης πατρίδας και στα σύμβολα που αντιπροσωπεύουν η εκκλησία, η θρησκεία και το 

σκηνώματα των Αγίων που μετέφεραν οι πρόσφυγες από την Καππαδοκία.18 Η Hirschon 

υποστηρίζει ότι η θρησκεία αποτελούσε το βασικό στοιχείο της ταυτότητας των 

Μικρασιατών προσφύγων, (Hirschon 1989: 17). Επίσης, οι Scudder και Colson 

επισημαίνουν ότι, η έννοια της πατρίδας συμπεριλαμβάνει τον τόπο, ο οποίος είναι 

εμποτισμένος με τους μύθους, την ιστορία της κοινότητας και τον θρησκευτικό συμβολισμό, 

(Scudder and Colson 1982: 270) 

Αναφέρει η κ. Μαρία Α.: "Η Νέα Καρβάλη είναι ο Άγιος μας. Ξένοι και πατριώτες 

έρχονται να μας βρουν". Και ο κ. Άγγελος Τ. τονίζει ότι, "το Προκόπι Καππαδοκίας είναι ένα 

μέρος, που από εκεί πρώτον, ήταν ο Άγιος και δεύτερον, οι γονείς μας γεννήθηκαν και 

μεγάλωσαν εκεί". 

"Οπωσδήποτε ο τόπος είναι το χωριό, το Προκόπι, συγκινείσαι", αφηγείται ο κ. 

Δημήτρης Α. "Περισσότερο όμως, συγκινούμαι όχι με την λέξη 'Προκόπι'. Όταν πας σε ένα 

άλλο μέρος και σε ρωτήσουν από πού είσαι. Λες απ' το Προκόπι. Πολλές φορές το Προκόπι 

δεν το ξέρουν. Ξέρουν τον Αϊ Γιάννη τον Ρώσο. Έχω πάει, σου λένε. Μόνο με την 

κουβέντα αυτή συγκινείσαι. Επειδή αυτό είναι μέσα στο αίμα μας, στις ρίζες μας, επειδή Τον 

έχουν φέρει οι παππούδες μας, συγκινούμαστε. Είναι κάτι δικό μας. Πιο στενά με τον Αϊ-
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Γιάννη αισθανόμαστε εμείς. Πιο δικό μας τον θεωρούμε, γιατί είμαστε πιο αδικημένοι και πιο 

λίγοι". 1 9 

Την μεταφορά 'υλικής' κουλτούρας από την Καππαδοκία, ως στοιχείο 

επαναδημιουργίας του τόπου που άφησαν, καθώς και την ενσάρκωση της υλικής κουλτούρας 

στο νέο περιβάλλον, ως στοιχείο ταυτότητας του 'τόπου', περιγράφει ο κ. Παναγιώτης Ε., 

όταν αναφέρει: "Της μάνας μου η μάνα θυμόταν και πόναγε ότι το σπίτι της εκεί, 

[Καππαδοκία] ήταν κοντά στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, που πήγαινε και προσευχόταν 

ο Αϊ - Γιάννης.20 Τον Αϊ- Γιώργη τον είχανε προστάτη, γιατί ήταν κοντά στο σπίτι τους. 

Εδώ στο Προκόπι, βγαίνοντας αριστερά υπάρχει ένα εκκλησάκι 'Άγιος Γεώργιος'. Αυτός ο 

Άγιος Γεώργιος ήταν εκείνος ο άγιος που υπήρχε και στο Προκόπι. Είχαν ταυτίσει λοιπόν, 

αυτούς τους δυο Αγίους. Εδώ στο Προκόπι πήγαιναν και άναβαν τα καντήλια και καθάριζαν 

την εκκλησία". 

Η κ. Παναγιώτα Ζ. τονίζει ότι, "πρώτα τον Άγιο αγαπάω και μετά το χωριό". 'Όταν 

σας μιλάω για το Προκόπι", αφηγείται ο κ. Χρήστος Ε., "δεν αναφέρω τον Άγιο Γιάννη στην 

συζήτηση, γιατί είναι ένα κομμάτι δικό μου και δεν χρειάζεται να μιλήσω γι' αυτό". 'Όλα μ' 

αρέσουν στο Προκόπι και ο Άγιος πιο πολύ. Χαίρομαι που Τον έχουμε", (κ. Άννα Ε., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

Είναι χαρακτηριστική η απάντηση της κ. Έλλη Θ. στην ερώτηση, 'εάν σας ζητούσα 

να περιγράψετε με λίγα λόγια την Καρβάλη Καππαδοκίας και την Νέα Καρβάλη, τι θα 

λέγατε;'21 "Για την Νέα Καρβάλη θα έλεγα, πρώτα - πρώτα να ρθείτε να δείτε τον Άγιο μας, 

την Στέγη μας.22 Αυτά είναι τα αξιοθέατα μας". 

Επίσης, σε μερικές περιπτώσεις οι πρόσφυγες, με αφορμή την ερώτηση, 'πως θα 

ορίζατε την έννοια του τόπου',23 διηγούνται ό,τι έχουν ακούσει από τους δικούς τους για την 

Καππαδοκία και μεταφέρουν τις μνήμες των πατέρων μας: "Για το Γκέλβερι, τι να πω; Δεν 

θέλω να πάω. Τι να πάω να δω; Αν πάω βέβαια, θα δακρύσω. Είχαμε αμπέλια με ωραία 

σταφύλια. Οι δικοί μου έλεγαν ότι ήθελαν να περπατήσουν στην πλατεία", (κ. Σμαρώ Θ., 

έρευνα πεδίου: 1996). 

Χαρακτηριστική είναι η απάντηση του κ. Γιάννη Κ. στην ερώτηση, 'τι είναι τόπος': 

"Αν ζούσε ο πατέρας μου θα σου έλεγε: Εκεί είναι η πατρίδα μας. Έχουμε δυο πατρίδες. 

Εκεί, είναι η πρώτη πατρίδα, γνώρισα τα πρώτα γράμματα, τον ήλιο και μετά ήρθα εδώ 

πέρα". Ο πληροφορητής, με την απάντηση αυτή, 'μεταφέρει' την μνήμη του πατέρα του. 

Απαντά δηλαδή, ως απόγονος της γενιάς που έχει εκλείψει. 

Πολλές επίσης είναι οι αναφορές σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που 

μετέφεραν από την πατρίδα, είτε ως σύμβολα ανάμνησης, όπως χώμα ή πέτρες, είτε ως 

σύμβολα συνέχειας, όπως σπόρους ή κουκούτσια από καρπούς. Ακόμη και σήμερα, 

πρόσφυγες που έχουν επισκεφθεί την Καρβάλη Καππαδοκίας, αναφέρουν ότι έφεραν χώμα 
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όταν γύρισαν. "Αν πήγαινα θα έφερνα μια πέτρα", τονίζει η κ. Κική Κ. "Όταν πήγε ο θείος 

μου επίσκεψη στην πατρίδα έφερε ξερά μούρα", (κ. Γεωργία Μ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Άλλες πάλι μαρτυρίες αποδεικνύουν τις έντονες διαφορές στο φυσικό περιβάλλον 

μεταξύ Καππαδοκίας και Ελλάδος και την δυσκολία προσαρμογής των προσφύγων στην 

Ελλάδα. Ο κ. Πάνος Α. ανακαλώντας στην μνήμη του τις διηγήσεις του πατέρα του 

αναφέρει: "Ο μπαμπάς μου ιδιαίτερα θυμόταν τις πέτρες της πατρίδας, γιατί ήταν πετράς. 

Εκεί, [Καππαδοκία] ήταν μαλακές και δουλεύονταν άνετα. Εδώ, όταν ήρθε δυσκολεύτηκε 

και θυμάμαι ότι έλεγε - ούτε οι πέτρες τους δεν μοιάζουν με τις δικές μας. Σαν του σκύλου 

το κεφάλι είναι. Εκεί η πέτρα ήταν σαν κυβόπετρα, τετραγωνισμένη, άνετη, πολύ μαλακή". 

Έτσι η πέτρα, κύριο χαρακτηριστικό του φυσικού περιβάλλοντος της Καππαδοκίας, 

ενώ στην Καππαδοκία ήταν σύμβολο φιλικότητας, οικειότητας και προσφοράς της γης, στην 

Ελλάδα, γίνεται σύμβολο μη προσαρμογής, μη οικειοποίησης και μη αποδοχής. 

Η κ. Άννα Ι. θυμάται από διηγήσεις του παππού της, ότι το χώμα στην Νέα Καρβάλη 

ήταν τόσο σκληρό που δεν μπορούσαν να σκάψουν τάφους για να θάψουν τους εκατοντάδες 

νεκρούς από την ελονοσία24 και αναγκάζονταν να σκεπάζουν με πέτρες τα πτώματα, τα οποία 

την νύχτα κατέβαιναν και τα έτρωγαν τα τσακάλια. 

Δεν λείπουν βέβαια και διαφορετικές μαρτυρίες, οι οποίες δηλώνουν την 

προσαρμογή των προσφύγων στο νέο φυσικό περιβάλλον και την ιδιοποίηση του από 

αυτούς: "Ο τόπος εκεί είναι φτωχός. Ηφαιστειογενής χώρος. Δεν έχει βλάστηση. Είναι 

πέτρα, βράχος. Δεν είναι όπως αυτός ο κάμπος, [Νέα Καρβάλη] που είναι θησαυρός", (κ. 

Πάνος Α., έρευνα πεδίου: 1996). 

Η αγάπη για τον 'ξερό' αυτόν τόπο είναι όμως εμφανής στις διηγήσεις των 

προσφύγων. Αναφέρει η κ. Κική Κ.: "Αν πήγαινα εκδρομή, θα έφερνα μια πέτρα... .Αυτός 

είναι ο τόπος μου. Το χωριό μου, η πατρίδα μου, εκεί που γεννηθήκαμε. Γκέλβερι, στα 

τούρκικα θα πει ωραίο μέρος". 

Οι πρόσφυγες στις διηγήσεις τους αναφέρουν πολύ συχνά τ' αμπέλια τους, γιατί 

όταν απελάθηκαν ήταν η εποχή του τρύγου, τον οποίον δεν πρόλαβαν. Η κ. Νίκη Κ. στην 

ερώτηση, 'θυμάστε εάν οι γονείς σας αναφέρονταν στον επαναπατρισμό τους;'25 απαντά με 

έμφαση, σαν να έζησε η ίδια τα γεγονότα: "Εύκολο ήταν να γυρίσουμε; Μόνο που 

σκεφτόμασταν τι τραβήξαμε! Αφού δεν μας άφηναν να κόψουμε σταφύλια, από τα δικά 

μας!". "Δεν θέλανε να γυρίσουνε. Στην αρχή ήταν καλά αλλά μετά, τους απαγόρεψαν να 

πάνε στ' αμπέλια τους, στα χωράφια τους", (κ. Χριστίνα Κ., έρευνα πεδίου: 1996). Και η κ. 

Έλλη Σ. διηγείται: "Είχα έναν συγγενή 95 χρονών. Είχε καημό για τα σταφύλια που δεν 

πρόλαβαν να τα μαζέψουν πριν φύγουν. Όταν πήγαμε εκδρομή στην πατρίδα μας, μας είπε 

που ήτανε τα κλήματα για να πάμε να τα βρούμε. Μας έλεγε ότι τα κλήματα περνούσαν 

από βράχο σε βράχο για να στηρίζονται. Όταν ήταν ετοιμοθάνατος, όλο τα σταφύλια 

θυμόταν κι εγώ του είπα ψέματα, ότι θα πάω να του φέρω". 
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Η κ. Βάσω Α. διηγείται ότι όταν επισκέφθηκε την Καρβάλη Καππαδοκίας οι Τούρκοι 

τους περιποιήθηκαν και θυμάται χαρακτηριστικά ότι τους πρόσφεραν σταφύλια λέγοντας: 

"-φάτε σταφύλια, είναι από τ' αμπέλια των γονιών σας- αλλά τα σταφύλια δεν τρώγονταν, 

ήταν ξινά. Οι γονείς μας πολύ μας παίνευαν τα σταφύλια τους. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Οι 

Τούρκοι τ' άφησαν κι αγριέψανε, φαίνεται. Είχαν και μηλιές και καϊσιές. Αλλά τα φρούτα 

που μας πρόσφεραν οι Τούρκοι δεν ήταν καλά". 

Το ενδιαφέρον για τον τόπο τους, τον οποίο αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν είναι 

έκδηλο και συχνά τον προσωποποιούν και τον νοιάζονται σαν ένα προσφιλές δικό τους 

άτομο. Διηγείται η κ. Μαρία Α.: "Οι Τούρκοι τα αμπέλια τα χάλασαν και τα έκαναν 

καπνοχώραφα, αλλά ο καπνός δεν ευδοκίμησε και τα άφησαν και πήγαν στην Άγκυρα. Τα 

αγόρασε όμως ο πρόεδρος. Αλλά αν καλοεξετάσεις κι αυτός ρίζες χριστιανικές είχε". 

Στις ανωτέρω μαρτυρίες είναι εμφανές πρώτον, το αίσθημα της εγκατάλειψης του 

φυσικού περιβάλλοντος εξαιτίας της απέλασης τους από την Καππαδοκία και δεύτερον, η 

αίσθηση του γνώριμου, 'δικού τους' φυσικού περιβάλλοντος. Οι μαρτυρίες υποδηλώνουν ότι 

οι πρόσφυγες γνωρίζοντας το φυσικό τους περιβάλλον, ήξεραν πως να συμπεριφερθούν σε 

αυτό, κι έτσι αυτό απέδιδε. Για ολόκληρες γενιές τόσο οι ίδιοι, όσο και οι πρόγονοι τους 

καλλιεργούσαν τη γη και ζούσαν από αυτήν, ενώ όταν η γη πέρασε στα χέρια των Τούρκων, 

οι Τούρκοι δεν ήξεραν να την καλλιεργήσουν και αναγκάσθηκαν να μεταναστεύσουν. 

Επίσης, διακρίνεται και το ενδιαφέρον των προσφύγων για το φυσικό περιβάλλον που 

εγκατέλειψαν, όπως είναι έκδηλη και η προσωποποίηση του, μέσα από την εκφρασμένη 

ανακούφιση του πρόσφυγα για το γεγονός, ότι τα κτήματα δεν έμειναν αφρόντιστα, δεν 

πήγαν σε 'ξένα χέρια', αφού πέρασαν στα χέρια του προέδρου, ο οποίος είχε ρίζες 

χριστιανικές. 

Παρόμοια εκφράζονται και όταν αναφέρονται σε κάποιους Έλληνες, οι οποίοι 

αναγκάσθηκαν να μείνουν στην Καππαδοκία: "Ήταν ένας παππούς με τον εγγονό του, παιδί 

10 χρονών. Ο γέρος κατάκοιτος. Και μείνανε εκεί. Πέθανε ο παππούς. Το παιδί μεγάλωσε, 

έγινε Τούρκος. Τώρα που πήγανε εκδρομή μερικοί πρόσφυγες τον βρήκανε. -Κι εγώ είμαι 

Χριστιανός, βαπτίσθηκα, αλλά έμεινα εδώ, παντρεύτηκα κι έκανα παιδιά. Τώρα το καντήλι 

μου το ανάβω στο υπόγειο", (κ. Νίκη Κ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Στην προσπάθεια τους οι πρόσφυγες να οικειοποιηθούν το ξένο φυσικό περιβάλλον 

υποστηρίζουν ότι η Λεύκη,26 είχε ομοιότητες με την Καρβάλη Καππαδοκίας. Το φυσικό 

περιβάλλον της Καππαδοκίας προσπάθησε να εγγράψει στο νέο περιβάλλον η κ. Αγγέλα Κ. 

όταν αναφέρει: "Μ' άρεσε το Γκέλβερι, αλλά είναι όλο πέτρα. Τίποτε δεν έχει. Όλο βουνό 

είναι. Μοιάζει με την Λεύκη. Γι' αυτό εδώ που ήρθανε, πρώτα πήγαν στην Λεύκη να 

μείνουν". Είναι εμφανής η προσπάθεια της εξοικείωσης της πρόσφυγος με το ξένο φυσικό 

περιβάλλον και η οικειοποίηση του, αποδίδοντας σε αυτό χαρακτηριστικά της πατρίδας της. 
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Η πραγματικότητα όμως είναι ότι, οι πρόσφυγες δεν επέλεξαν τον τόπο εγκατάστασης τους 

και έτσι, το αν η Λεύκη είχε κάποιες ομοιότητες με την Καρβάλη Καππαδοκίας ήταν ένα 

τυχαίο γεγονός. Και ο κ. Παναγιώτης Ε. αναφέρει: "Θα έλεγα ότι το Προκόπι Καππαδοκίας 

και το Νέο Προκόπι μοιάζουν στο ότι και τα δυο χωριά είναι κόμβοι. Εδώ π.χ. περνάει ο 

δρόμος και συνδέει την βόρεια Εύβοια με την νότια".27 

Ο πόνος για τον χαμένη πατρίδα, όχι μόνον σαν τόπο όπου είχαν αφήσει τα σπίτια 

τους και τις περιουσίες τους, αλλά την 'ψυχή' τους, είναι εμφανής στις διηγήσεις των 

προσφύγων: "Είχαν πει στον πατέρα μου να πάει, αλλά είπε: όχι, αν πάω θα στενοχωρεθώ", 

(κ. Γιάννης Κ., έρευνα πεδίου: 1997). Η κ. Έλλη Χ. θυμάται ότι ο πατέρας της έλεγε: «Δεν 

μπόρεσα να ξαναπάω, να πατήσω στα μέρη που γεννήθηκα. Αν πάει κάποιος από σας, να 

φέρει χώμα να μου ρίξει πάνω από τον τάφο μου. Πράγμα που έκανα", τονίζει η κ. Έλλη και 

συνεχίζοντας αναφέρει: 'Έφερα και νερό από την αυλή της μητέρας μου. Γιατί έβγαινε ένα 

νερό εκεί, που το λέγανε 'χωνευτικό' νερό. Μας έφτιαξε τον χάρτη μόνη της και μας έδειξε 

το μέρος. Κι όταν πήγαμε το ψάχναμε. Καταλάβαμε ότι κάπου εκεί κοντά θα ήτανε και 

είδαμε και την βρύση που έγραφε με Ελληνικά γράμματα, 'κονέκ σου', που πάει να πει 

χωνευτικό νερό. Ψάχναμε στα τυφλά, βάσει του χάρτη. Βάλαμε σ' ένα θερμός το νερό και το 

φέραμε εδώ και ήρθανε όλοι οι συγχωριανοί και ήπιαν από ένα φλιτζανάκι". 

Επιπρόσθετα, η απόδοση ονόματος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ταυτότητα του 

τόπου. Χαρακτηριστικό είναι, ότι δεν ονόμασαν μόνον την νέα πατρίδα, δίνοντας σ' αυτήν 

το όνομα της παλιάς με την προσθήκη του όρου 'νέο',28 αλλά μετονόμασαν και την πατρίδα 

στην Καππαδοκία 'παλιά πατρίδα'. Η κ. Αγγέλα Κ. τονίζει: "Από τότε που ήρθαν εδώ οι 

πρόσφυγες, πολλά έχουν αλλάξει. Πρώτα- πρώτα ήρθαν από την Παλιά Καρβάλη εδώ και 

ονόμασαν αυτόν τον τόπο Νέα Καρβάλη". 

"Καλή χειρονομία κάνανε οι πατεράδες μας που το ονόμασαν Νέο Προκόπι, γιατί 

πρώτα το έλεγαν Αχμέτ Αγά. Είχε το όνομα του βρωμότουρκου. Γιατί να μην έχει όνομα 

Ελληνικό;", (κ. Άγγελος Γ., έρευνα πεδίου: 1997). "Αυτό το μέρος που σήμερα λέγεται Νέο 

Προκόπι, όταν ήρθαμε εμείς, ήταν 100 χρόνια πίσω σε σχέση με το Προκόπι Καππαδοκίας. 

Άλλωστε, δεν το λέγανε Προκόπι. Το λέγανε Αχμέτ Αγά. Εμείς το ονομάσαμε Προκόπι", 

(κ. Σμαρώ Μ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Ο Yeoh τονίζει σχετικά με τα ονόματα οδών στην Σιγκαπούρη ότι, "η απόδοση 

ονόματος σε ένα μέρος....είναι επίσης και μια κοινωνική ενέργεια. Ενσωματώνει κάτι από 

τον αγώνα για έλεγχο επάνω στα μέσα της συμβολικής παραγωγής του αστικού τοπίου. Από 

την άλλη πλευρά, το να ξαναονομάσουν τους δρόμους στις πρώην αποικιοκρατούμενες 

κοινωνίες μπορεί να βοηθήσει στην απογύμνωση του τοπίου από τους δεσμούς της 

αποικιοκρατίας και να ενδυναμώσει την νομιμοποίηση του νεοσύστατου ανεξάρτητου 

κράτους...", (Yeoh, Β. 1992: 313). Και συνεχίζει προτείνοντας ότι, η ελεύθερη και 
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αυθόρμητη απόδοση των ονομάτων στον χώρο δηλώνει την αποδοχή και άλλων πολιτισμικών 

προτύπων συμπεριφοράς, (Yeoh, Β. 1992: 322). Η δε Dinesen αναφέρει ότι, οι Masai όταν 

αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα τους και να εγκατασταθούν στην Ανατολική 

Αφρική, μετέφεραν στην νέα τους πατρίδα τα ονόματα των λόφων, των πεδιάδων και των 

ποταμών και ονόμασαν με αυτά τα φυσικά στοιχεία του νέου περιβάλλοντος, (Dinesen: 1952, 

αναφέρεται στον Lynch 1972: 41). Παρόμοια, η Βόρεια Αμερική είναι διασπαρμένη με 

ονόματα δανεισμένα από Ευρωπαϊκές πόλεις, (Lynch 1972: 41). 

Επιπρόσθετα η Hirschon, σχετικά με τους Μικρασιάτες πρόσφυγες που 

εγκαταστάθηκαν στην Κοκκινιά, τονίζει ότι τα ονόματα τόπων αποτέλεσαν στοιχεία, που 

βοήθησαν στην 'ανακατασκευή' ενός περιβάλλοντος με σημασία και νόημα. Επίσης, υπήρχε 

ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των Μικρασιατών προσφύγων, που είχε ως κριτήριο τον 

ιδιαίτερο τόπο καταγωγής τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τους αποδίδονταν. Π. χ 

οι Σμυρναίοι θεωρούνταν προοδευτικοί αλλά και κουτσομπόληδες, οι Κωνσταντινουπολίτες 

υπερήφανοι, οι Καραμανλήδες σοβαροί, οι Πόντιοι φιλήσυχοι. Έτσι, και οι καινούριες 

περιοχές που κατοικήθηκαν από τους πρόσφυγες χαρακτηρίσθηκαν από τους κατοίκους τους. 

Μ' αυτόν τον τρόπο οι πρόσφυγες δημιούργησαν ένα οικείο περιβάλλον, καθώς στην περιοχή 

της Κοκκινιάς αναβίωναν οι επαρχίες και τα χωριά της Μ. Ασίας. Οι καινούριες αυτές 

περιοχές λειτούργησαν ως σημεία προσανατολισμού στο ξένο περιβάλλον, (Hirschon 1989: 

23-26). 

Ο Norberg- Schulz επισημαίνει ότι, "οτιδήποτε κάνουμε εξαρτάται από την 

ψυχολογική λειτουργία του προσανατολισμού", τονίζοντας ότι, "το άτομο ενεργεί βάσει 'μιας 

περιβαλλοντικής εικόνας', η οποία έχει σχέση με την χωρική οργάνωση του περιβάλλοντος", 

(Norberg- Schulz 1985: 20). Οι δε Carter, Donald και Squires τονίζουν: "Πως ο χώρος γίνεται 

τόπος; Με την απόδοση ονόματος... και με την ενσάρκωση των συμβολικών και 

φαντασιακών επενδύσεων ενός λαού», (Carter, Donald and Squires 1993: xii). 

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του Προκοπίου Καππαδοκίας και του Νέου 

Προκοπίου από τον κ. Χρήστο Ε.: "Μεγάλωσα πλάι στον θείο μου. Μου έχει δώσει τέτοιες 

λεπτομέρειες για το φυσικό περιβάλλον της Καππαδοκίας, που στο μυαλό μου έχω έναν 

χάρτη. Αν τα θυμάμαι καλά και μου τα έχει πει σωστά, αν πάω, πρέπει να βρω τα ίδια 

πράγματα.... Όταν ακούω Νέο Προκόπι κι αυτό, το βλέπω σαν σε χάρτη. Το βλέπω 

πανοραμικά. Είναι σαν να το βλέπω από ψηλά. Μου έρχεται στο μυαλό το φυσικό 

περιβάλλον που περιβάλλει και το οικογενειακό και το φιλικό περιβάλλον". 

Ο πληροφορητής αναφέρεται ουσιαστικά σε έναν 'γνωστικό' ή 'νοητικό' χάρτη,29 ο 

οποίος αντιπροσωπεύει την εικόνα που έχει το άτομο για το χωρικό περιβάλλον του, (Downs 

& Stea 1977). Ο πληροφορητής έχει κατασκευάσει στην μνήμη του, μια εικόνα για το 

περιβάλλον του Προκοπίου Καππαδοκίας. Σημαντικό είναι, ότι το ίδιο το άτομο δεν είναι 

γνώστης του περιβάλλοντος του οποίου έχει αποκρυσταλλώσει την εικόνα, αλλά η εικόνα 
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αυτή βασίζεται στις μνήμες των προγόνων του, που έζησαν και είχαν την εμπειρία του 

περιβάλλοντος της Καππαδοκίας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ο πληροφορητής, με βάση το πρότυπο του 'γνωστικού' 

χάρτη για το Προκόπι Καππαδοκίας, κατασκεύασε παρόμοιο 'γνωστικό' χάρτη και για το 

Νέο Προκόπι. Ο νέος αυτός χάρτης βασίζεται πλέον στην εμπειρία του ίδιου. Με άλλα 

λόγια, έχει κατασκευάσει ασυνείδητα ένα θεωρητικό πλαίσιο και το εφαρμόζει στην 

καθημερινή του ζωή. Σημαντικό είναι επίσης, ότι ο 'γνωστικός' αυτός χάρτης του φυσικού 

περιβάλλοντος εμπλουτίζεται καθώς νέα στοιχεία προστίθενται και τον διευρύνουν. "Μου 

έρχεται στο μυαλό το φυσικό περιβάλλον που περιβάλλει και το οικογενειακό και το φιλικό 

περιβάλλον", προσθέτει ο κ. Παναγιώτης Ε. Όπως αναφέρουν οι Downs και Stea, "οι τόποι 

που έχουμε κατηγοριοποιήσει, μας βοηθούν στην κατανόηση του χωρικού πλαισίου του 

ορισμού που εμείς δίνουμε για το περιβάλλον", (Downs & Stea 1977: 7). 

Στην διαδικασία αυτή, βασικοί συντελεστές είναι η παράδοση, η μνήμη, η ιστορία 

και η κουλτούρα, όπως αυτές έχουν 'εγγραφεί' στην νέα γενιά από τους πρόσφυγες πρώτης 

γενιάς. Όπως επισημαίνουν οι Downs και Stea, οι 'γνωστικοί' χάρτες συγκρατούν τις μνήμες 

μας και αποτελούν την βάση για την προσωπική αίσθηση πού έχουμε για τον τόπο, (Downs & 

Stea 1977: 145). 
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5.2. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ 75 ΧΡΟΝΙΑ. 

Παρ' όλα τα χρόνια που πέρασαν, οι αναφορές στην 'παλιά' πατρίδα είναι συχνές και 

η μνήμη για την ζωή τους εκεί, είναι ζωντανή. Αυτό δεν συμβαίνει μόνον στους πρόσφυγες 

πρώτης γενιάς, αλλά και στους απογόνους τους, οι οποίοι γαλουγήθηκαν με την ιστορία και 

την κουλτούρα της Καππαδοκίας. Συχνά δε, οι πρόσφυγες κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των δύο 

πατρίδων για να καταλήξουν ότι 'εκεί' ζούσανε πιο καλά. Η κ. Δέσποινα Χ. θυμάται από τις 

διηγήσεις των δικών της: "Εκεί ζούσανε πιο καλά. Δεν μας έλειπε τίποτε. Εδώ δεν άρεζαν, 

γιατί ήταν πρόσφυγες. Εκεί, είχαν κτήματα, πορτοκαλιές, μανταρινιές. Εκεί ήταν καλά". 

"Μετάνιωσαν που ήρθανε εδώ. Ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Ιδιαίτερα οι παλιοί. Τι 

μας έφερες εδώ, έλεγαν στον Βενιζέλο", (κ. Έλλη Θ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Οι παππούδες μας θέλανε να γυρίσουνε, γιατί όταν ήρθαν εδώ είχαν τρομερά 

προβλήματα. Άφησαν τα νοικοκυριά τους εκεί, παρατήσανε όλα τα 'έχοντα' τους, αλλά 

δεχθήκανε και τέτοιο πόλεμο από το κλίμα που επικρατούσε εδώ30.... Αν γινόταν κίνηση για 

να ξαναγυρίσουν, θα ξαναγύριζαν. Είχαν μεγαλώσει εκεί, είχαν γεννηθεί εκεί, θέλανε τον 

τόπο που γεννηθήκανε", (κ. Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Το '45 πίστευαν ότι, μετά τον πόλεμο θα γύριζαν. Το ίδιο πίστευαν και οι Τούρκοι 

της Ανταλλαγής στο Προκόπι και μας το είπαν όταν πήγαμε εκδρομή", (κ. Άννα Ε., έρευνα 

πεδίου: 1996). 

Η επιθυμία για τον επαναπατρισμό τους ήταν έντονη, και καθημερινές ήταν οι 

συζητήσεις τους για τις κοινότητες και τις γειτονιές τους στην πατρίδα. Αναφέρει η κ. Άννα 

Α.: "Όταν η γιαγιά μου είχανε πρωτοέρθει, πίστευαν ότι θα ξαναγυρίσουν πίσω και 

επαναλάμβαναν, ότι οι Τούρκοι γείτονες έκλαιγαν όταν έφυγαν". Η κ. Μαρία Α. θυμάται, ότι 

ο πατέρας της ήθελε να πάει να επισκεφθεί τον τόπο του και ότι είχε για χρόνια 

αλληλογραφία με συγχωριανούς του. "Ο πατέρας μου λαχταρούσε να πάει. Θέλω να πάω 

έλεγε να ξαναβρώ τους Τούρκους μας τους γείτονες", (κ. Ευαγγελία Κ., έρευνα πεδίου: 

1996). Η δε κ. Άννα Ε. τονίζει ότι: "Ντόπιος Τούρκος σε χριστιανικό σπίτι δεν πήγε να 

καθίσει. Μόνο οι Τούρκοι της Ανταλλαγής πήγαν". 

Ο πόνος για την χαμένη τους πατρίδα και η επιθυμία τους να την προστατεύσουν 

σαν να ήταν ένα μέλος της οικογένειας τους, περιγράφεται πολύ χαρακτηριστικά στην 

μαρτυρία της κ. Γεωργίας Μ.: "Δεν θέλω να ξαναπάω στην πατρίδα, δεν θέλω να ξαναδώ, 

έλεγε ο μπαμπάς μου....Πριν πεθάνει είχε εφιάλτες. - Απόψε μας έβαλαν και φυτέψαμε 

δένδρα, καβάκια, για να μην τα πάρουν τα μέρη οι Τούρκοι, για να είναι ελληνικό το μέρος. 

Εγώ ήμουν ο επιστάτης". 

Δεν λείπουν βέβαια και οι περιπτώσεις που ο τόπος καταγωγής τους ταυτίζεται με 

την βία και με την στέρηση της ελευθερίας. Την επιθυμία και συγχρόνως τον φόβο για την 

επιστροφή, περιγράφει η κ. Έλσα Ι.: "Ονειρεύονταν να γυρίσουν. Στην αρχή 
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στενοχωρέθηκαν πολύ, αλλά κι εκεί υπήρχε πολύς φόβος. Ακόμη και στο σχολείο ο παππούς 

μου πήγαινε κρυφά". "Επιθυμούσαν να γυρίσουν, αλλά δεν μπορούσαν. Φαντάζονταν ότι θα 

γυρνούσαν. Είχαν την δίψα να γυρίσουν". (Ελλη Σ., έρευνα πεδίου: 1997). "Λαχταρούσανε 

να δούνε το χωριό τους, αλλά όχι να μείνουνε εκεί. Συνειδητοποίησαν την βία της κατοχής 

και την σκλαβιά. Δεν υπάρχει αγαθό σαν την ελευθερία", τονίζει ο κ. Πάνος Α. "Δόξα τω 

Θεώ, έλεγε η μάννα μου. Εδώ κοιμόμαστε τουλάχιστον ήσυχοι. Οι Τούρκοι τελευταία είχαν 

αγριέψει πολύ. Ούτε τα σταφύλια τους δεν τους άφηναν να μαζέψουν. Γι' αυτό, είχαν 

αγανακτήσει και 'γύρισε' το μάτι τους", (κ. Χριστίνα Κ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Παλαιότερα, όπως αναφέρουν οι πρόσφυγες, μιλούσαν για την 'πατρίδα', στις 

συνευρέσεις τους στα σπίτια και ιδιαίτερα, στα καφενεία. "Σήμερα δεν μιλάνε πια για την 

πατρίδα. Παλιά και οι ντόπιοι αρέσκονταν να ακούν. Θυμάμαι τον πατέρα μου που τα έλεγε 

όλα κατά γράμμα", (κ. Αριστείδης Κ., έρευνα πεδίου: 1997). "Οι παλιοί τα λένε καμιά φορά. 

Οι νέοι όχι", (Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 1997). "Δεν υπάρχει κόσμος πια για να πει για 

την πατρίδα", ομολογεί με λύπη ο κ. Δημοσθένης Μ. και ο κ. Γιάννης Κ. τονίζει ότι, 

"σήμερα, στο Νέο Προκόπι είμαστε 60-70 πρόσφυγες όλοι κι όλοι". "Τώρα πια στα 

καφενεία δεν μιλάνε. Τώρα ποιος πρόσφυγας υπάρχει; Τα παιδιά αυτά; Να μιλήσουν για 

την πατρίδα;", (κ. Νότης Κ., έρευνα πεδίου: 1997). "Στα καφενεία δεν συζητάμε πια όπως 

παλιά. Έχει λήξει αυτό το θέμα. Άλλοι έχουν φύγει, άλλοι πέθαναν. Τώρα γίναμε ένα με 

τους ντόπιους. Δεν υπάρχει κι εκείνο το παλιό που δεν μας θέλανε", (κ. Άγγελος Ζ., έρευνα 

πεδίου: 1997). "Τώρα συνδεθήκαμε και με τους ντόπιους. Γινήκαμε φίλοι...Τώρα δεν 

υπάρχει μίσος όπως παλιά", (κ. Μίλτος Σ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Αντίθετα, η κ. Έλσα Ι. επισημαίνει ότι, "το αν θυμάται η νέα γενιά εξαρτάται από 

μας. Αν τους δίνουμε κάτι, αν τους λέμε κάτι...Από μικρά που ήταν τα παιδιά μου τους 

μιλούσα για την Παλιά Καρβάλη. Τους έλεγα ό,τι μου έλεγε η γιαγιά μου και ό,τι έζησα εγώ 

σαν παιδί". 

Οι πρόσφυγες της Νέας Καρβάλης τονίζουν ότι με τις ενέργειες τους συνέβαλαν 

αισθητά στην μνήμη της πατρίδας, άλλοι προσφέροντας εθελοντική εργασία στην Στέγη Νέας 

Καρβάλης,31 και άλλοι χαρίζοντας εικόνες και ενθύμια από την πατρίδα, με τα οποία 

εμπλουτίσθηκε το Μουσείο.32 Επίσης, η Στέγη Πολιτισμού της Νέας Καρβάλης έχει 

βοηθήσει με τις εκδηλώσεις της στην συνεύρεση της τρίτης και της τέταρτης γενιάς, γεγονός 

που αποτελεί σύμβολο πολιτισμικής συνέχειας: "Ο εγγονός μου ανήκει στο χορευτικό της 

Στέγης. Όταν πήγαν στην Καππαδοκία, οι Τούρκοι χάρηκαν πολύ. Έφερε φωτογραφίες από 

εκεί και είπα, αχ να ζούσε η μαμά μου και η γιαγιά μου να τις έβλεπε. Ο εγγονός μου είπε ότι 

οι Τούρκοι του έδειξαν και τα μαγαζιά μας", (κ. Καίτη Κ ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Η μαρτυρία αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί δηλώνει τους δεσμούς του παρόντος με 

το παρελθόν, καθώς και τις διασυνδέσεις μεταξύ των διαφορετικών προσφυγικών γενιών: Η 

πρώτη γενιά έσβησε πλέον, αλλά άφησε πίσω της την κληρονομιά της, την οποία ο 
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εκπρόσωπος της τέταρτης γενιάς, αλλά συγχρόνως και συνεχιστής του πολιτισμικού 

Καππαδοκικού παρελθόντος, ως μέλος της Στέγης Πολιτισμού, μπορεί να δει και να 

επισκεφθεί. 

Αντίθετα, οι πρόσφυγες του Νέου Προκοπίου αναφέρουν. "Ο σύλλογος έχει 

αδρανήσει πολύ. Η εκκλησία βέβαια φταίει πολύ γι' αυτό33. Οι νέοι δεν ακολουθούν. Είναι 

γραμμένα 60 μέλη. Όλες είναι οικογένειες προσφυγικές, αλλά κανένας δεν παρουσιάζεται. 

Ίσως οι πατεράδες τους δεν τους εξήγησαν πως έχουν τα πράματα. Ένας κύριος λόγος είναι 

αυτός. Δεν τους έβαλαν στο λούκι που ήταν αυτοί", (έρευνα πεδίου: 1997). 

Μέσα από τις διηγήσεις τους είναι φανερό, ότι θεωρούν πως για την διάσωση της 

μνήμης είναι απαραίτητο να μεταφέρουν οι παλιοί στους καινούργιους τις εμπειρίες τους για 

τις χαμένες πατρίδες και για την προσφυγιά, ως κληρονομιά. Θεωρούν δηλαδή, ότι η μνήμη 

κληρονομείται. "Άλλωστε εμείς έχουμε και τον Άγιο μας. Όπου και να ρωτήσεις, τον Άγιο 

τον ξέρουνε. Ίσως είναι κι αυτό που μας δένει περισσότερο και ίσως γι' αυτό αγαπάμε και 

τον τόπο μας. Μας δένει δηλαδή, αυτό το κληρονομικό, η κληρονομικότητα του Αγίου, 

αυτό μας δένει και μένουμε εδώ", (κ. Δημήτρης Α. έρευνα πεδίου: 1997). 

Όλοι οι πρόσφυγες, ανεξάρτητα σε ποια γενιά ανήκουν, αισθάνονται υπερηφάνεια 

για την καταγωγή τους και πιστεύουν, ότι αυτοί είναι που έφεραν τον πολιτισμό και 

επηρέασαν θετικά τον ντόπιο πληθυσμό. Ο κ. Μίλτος Σ. τονίζει χαρακτηριστικά: "Ρώτησαν 

κάποτε τον Βενιζέλο οι αντίπαλοι του -τι ήθελες και τους έφερες εδώ; για να κερδίσεις τις 

εκλογές; -Δεν τους έφερα για τις εκλογές. Τους έφερα για να σας εμβολιάσω, είπε ο 

Βενιζέλος. Και όπως αποδείχθηκε, εμείς δώσαμε ζωή στην Ελλάδα... Δημιουργήσαμε με την 

οικονομία μας, βιομηχανίες, εργοστάσια....Οι πατέρες μας ήταν άνθρωποι των γραμμάτων, 

φέρανε τον πολιτισμό τους". 

Επίσης, η νέα πατρίδα αποτελεί σύμβολο του παρελθόντος με την έννοια, ότι η 

εξέλιξη της οφείλεται στην εργατικότητα των προγόνων τους και στους δεσμούς μεταξύ των 

μελών της κοινότητας, αρετές κληροδοτημένες από τους παλαιότερους προγόνους τους, στην 

Καππαδοκία: "Αυτό που έγινε η Καρβάλη, οφείλεται στην εργατικότητα των πατεράδων 

μας, οι οποίοι με την εξυπνάδα τους, την εργατικότητα τους, την οικονομία τους Kat την 

αγάπη που είχαν μεταξύ τους και την αλληλοβοήθεια κατάφεραν και επιβίωσαν στα βάθη της 

Τουρκίας", (κ. Έλσα Φ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Ο όρος 'πρόσφυγας' χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και από τους ίδιους τους 

πρόσφυγες και από τους ντόπιους. Αρκετοί πρόσφυγες και ιδιαίτερα, πρώτης και δεύτερης 

γενιάς, θεωρούν τους εαυτούς τους πρόσφυγες. Πολλοί όμως και κυρίως, όσοι είναι τρίτης, 

αλλά και δεύτερης γενιάς ακόμη, δεν θεωρούν ότι είναι πρόσφυγες, γιατί ταυτίζουν τον 

πρόσφυγα με άτομο φτωχό, πεινασμένο και εξαρτημένο. "Δεν θεωρώ τον εαυτό μου 

πρόσφυγα. Οι Ρωσοπόντιοι είναι πρόσφυγες. Πολύ δύσκολο να είσαι πρόσφυγας. 
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Πρόσφυγες ήταν οι δικοί μας, που φέρανε μόνο τις ψυχές τους από κει", (κ. Φανή Χ., έρευνα 

πεδίου: 1996). 

'Όχι δεν είμαι πρόσφυγας. Πρόσφυγες βέβαια λεγόμαστε κι εμείς, αφού οι δικοί μας 

ήταν από κει. Οι Ρωσοπόντιοι είναι πρόσφυγες, που έχασαν τα μέρη τους", (κ. Έλλη Θ., 

έρευνα πεδίου: 1996). 

'Όχι δεν είμαι πρόσφυγας. Ήμουν 3 χρονών όταν ήρθα εδώ. Οι Ρωσοπόντιοι είναι 

πρόσφυγες, είναι όπως εμείς στην αρχή που δεν είχαμε τίποτε", (κ. Ευαγγελία Κ ., έρευνα 

πεδίου: 1996). 

"Δεν αισθάνομαι πρόσφυγας. Πρόσφυγας είναι αυτός που υπέφερε όταν ήρθε εδώ, 

για να κάνει τα θεμέλια αυτού του χωριού", (κ. Παναγιώτα Ζ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Δεν αισθάνομαι πρόσφυγας, αφού δεν τράβηξα καμιά ταλαιπωρία. Εγώ μόνο τ' 

άκουσα. Πρόσφυγας είναι αυτός που ταλαιπωρείται. Δεν βρίσκει που να μείνει", (κ. Ιωάννα 

Χ., έρευνα πεδίου: 1996). 

'Όχι δεν θεωρώ τον εαυτό μου πρόσφυγα, γιατί εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Οι 

γονείς μου ναι, ήταν πρόσφυγες γιατί ήρθαν από αλλού", (κ. Καίτη Κ ., έρευνα πεδίου: 1996). 

'Όχι δεν είμαι πρόσφυγας. Είμαι Ελληνίδα. Βέβαια και 'κείνοι Έλληνες ήταν... 

Πρόσφυγας είναι αυτός που ξεριζώνεται, που αφήνει πίσω πατρίδα, αγαπημένα μέρη, την 

ζωή του όλη, για να πάει σ' έναν άλλο τόπο και να ξαναρχίσει την ζωή του από την αρχή, από 

το μηδέν", (κ. Άννα Ζ., έρευνα πεδίου: 1996). 

'Όχι δεν είμαι πρόσφυγας. Πρόσφυγας είναι αυτός που φεύγει από την πατρίδα του", 

(κ. Έλσα Δ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Όλοι οι πρόσφυγες, είναι ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τους σημερινούς 

πρόσφυγες, διαχωρίζοντας όμως αυτούς σε κατηγορίες. 'Όταν βλέπω πρόσφυγες στην 

τηλεόραση, μου έρχεται η εικόνα των γονιών μου. Αν ξεσηκωθώ και φύγω, τι μπορώ να 

πάρω; Θα πάρω τις εικόνες μου" , τα απαραίτητα. Μπορώ να πάρω έπιπλα; Κι εκεί που θα 

πάω, φτού κι απ' την αρχή θ' αρχίσω", (κ. Καίτη Κ ., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Εμείς είμαστε νέοι. Προσφυγιά δεν καταλάβαμε. Τώρα που βλέπω στην τηλεόραση 

τους πρόσφυγες, θυμάμαι τους δικούς μου....Προσφυγιά σημαίνει ανέχεια. Οι Ρωσοπόντιοι 

σήμερα έχουν από παντού βοήθεια", (Πολυξένη Μ., έρευνα πεδίου: 1996). "Οι Ρωσοπόντιοι 

δεν είναι πρόσφυγες. Το γουόκμαν, το νύχι βαμμένο, το μακιγιάζ... Οι δικοί μου έμεναν σε 

μια αποθήκη, εφτά άνθρωποι. Υπήρχε και αργαλειός και κότες μέσα. Αυτοί μάλιστα, ήταν 

πρόσφυγες", (κ. Ιωάννα Χ., έρευνα πεδίου: 1996). 

Σημαντικό είναι ότι ακόμη και πρόσφυγες που γεννήθηκαν στην Καππαδοκία και 

ήρθαν στην Ελλάδα σε τέτοια ηλικία που θυμούνται την προσφυγιά, δεν θεωρούν τους 

εαυτούς τους πρόσφυγες, γιατί δίνουν στην έννοια αυτή μια εντελώς αρνητική σημασία και 

την ταυτίζουν με την φτώχεια, την ταλαιπωρία και την εξάρτηση. Αξιοσημείωτο είναι 

βέβαια, ότι αισθάνονται υπερηφάνεια για την καταγωγή τους και τονίζουν το γεγονός ότι 
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κατάγονται από την Καππαδοκία. Αν και η κ. Κική Κ. θεωρεί πατρίδα της την Καππαδοκία 

τονίζει: 'Όχι δεν αισθάνομαι πρόσφυγας. Είμαι ευχαριστημένη. Οικονομικά είμαι καλά. Οι 

Ρωσοπόντιοι είναι πρόσφυγες". "Τώρα πια δεν είμαι πρόσφυγας. Πρόσφυγας θα πει 

ταλαιπωρία, φτώχεια, μιζέρια", (κ. Πάνος Α., έρευνα πεδίου: 1996). 

Πολλοί πρόσφυγες δεύτερης γενιάς ταυτίζουν την προσφυγιά με την προσφυγική 

τους καταγωγή: "Πρόσφυγες είμαστε. Εμείς βέβαια γεννηθήκαμε εδώ. Είμαστε Μακεδόνες, 

αλλά οι πρόγονοι μας ήταν πρόσφυγες", (κ. Μαρία Α., έρευνα πεδίου: 1996). 

"Αισθάνομαι πρόσφυγας. Όταν βλέπω πρόσφυγες στην τηλεόραση, θυμάμαι όλα 

όσα τράβηξαν οι δικοί μας και νιώθω πόνο γι' αυτούς τους ανθρώπους", (κ. Έλλη Σ., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

"Θεωρώ τον εαυτό μου πρόσφυγα. Οι γονείς μου είναι από κει. Φέρανε τον Αϊ-

Γιάννη από κει. Εγώ τόχω καμάρι. Οι γονείς μου είναι από την Μ. Ασία. Θα πω ότι είμαι 

από δω;", (κ. Νίκη Κ ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Η κ. Ευαγγελία Κ. έχει μνήμες κληροδοτημένες από τους δικούς της για την 

Καρβάλη Καππαδοκίας, γιατί δεν την γνωρίζει, αλλά εκφράζει την περηφάνια της για την 

καταγωγή της: "Για την Παλιά Καρβάλη, θα πω ότι είμαι Καρβαλιώτισα και το έχω 

αξιέπαινο". Ο δε κ. Πάνος Α., πρόσφυγας πρώτης γενιάς τονίζει: "Για το χωριό και την 

καταγωγή μας είμαστε πολύ υπερήφανοι. Γιατί φέραμε τα ήθη μας και τα έθιμα μας". "Το 

έχω έπαινος που είμαι από προσφυγική οικογένεια, γιατί οι γονείς μου έδωσαν αρχές. 

Είμαστε σε καλλίτερη μοίρα από τους ντόπιους. Μόνον οι πρόσφυγες έχουν τα μαγαζιά. 

Είμαστε πιο έξυπνοι", (κ. Δημοσθένης Μ., έρευνα πεδίου: 1997). "Αισθάνομαι πρόσφυγας 

και τόχω καμάρι. Οι δικοί μας φέρανε τον πολιτισμό τους από κει. Πρόσφυγας είναι αυτός 

που έχει φύγει από τον τόπο του και πάει σε άλλο μέρος, όχι με την θέληση του, αλλά λόγω 

καταστάσεων. Είναι ο αδικημένος, ο πονεμένος", (κ. Δημήτρης Α., έρευνα πεδίου: 1997). 

Αν και οι ίδιοι οι πρόσφυγες αισθάνονταν υπερηφάνεια για την προσφυγική τους 

καταγωγή και για την πατρίδα τους, ο χαρακτηρισμός 'πρόσφυγας' αποτελούσε ένα σύμβολο 

αρνητικό για το Ελληνικό κράτος. Ο Zetter υπογραμμίζει ότι, "οι πρόσφυγες...δεν 

θεωρούνται γενικά προσοδοφόρες οικονομικές πηγές...Έτσι, συχνά εκλαμβάνονται ως ένα 

μη ευπρόσδεκτο 'βάρος', (Zetter 1992: 7). Οι πρόσφυγες όμως, δεν ήταν ευπρόσδεκτοι ούτε 

και από τον γηγενή πληθυσμό. Οι Carter, Donald και Squires επισημαίνουν ότι, αυτοί που 

προσπαθούν να προστατεύσουν με αποκλειστικό τρόπο τις ταυτότητες τους αποκλείουν 

"αυτούς που φαίνονται ξένοι και άγνωστοι. Οι 'άλλοι' είναι, πάντοτε και συνεχώς, μια απειλή 

για την ασφάλεια και την ακεραιότητα εκείνων με τους οποίους μοιράζονται έναν κοινό 

τόπο", (Carter, Donald and Squires 1993: 8). 

Ακόμη και μέχρι σήμερα, οι πρόσφυγες, προσπαθώντας να αποδείξουν την Ελληνική 

τους καταγωγή, επισημαίνουν την σχέση της πατρίδας τους με την Ελλάδα τονίζοντας: 

"Είμαστε Έλληνες Απόγονοι του Μ. Αλεξάνδρου....Οι καλόγεροι από τα δικά μας 
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μοναστήρια δημιούργησαν τα μοναστήρια του Αγίου Όρους", (έρευνα πεδίου: 1995, 1996, 

1997). Επίσης, η κ. Μαρία Α. αναφέρει ότι, "παλιά όταν ακούγανε Όγλού', ούτε για 

χωροφύλακα δεν σε παίρνανε. Και για τα παιδιά μας που δίνανε εξετάσεις στο γυμνάσιο, 

υπήρχε πρόβλημα. Δεν μας θέλανε. Μας θεωρούσαν αριστερούς, επειδή ήμασταν 

Βενιζελικοί. Έτσι πολλοί από μας, άλλαξαν την κατάληξη του ονόματος τους". Ο δε κ. 

Λουκάς Α. τονίζει ότι ακόμη μέχρι σήμερα στο Νέο Προκόπι, οι ντόπιοι λένε: "Εδώ κάτω, 

[προσφυγική γειτονιά] όλο 'ογλού' έχετε".36 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ενώ οι ίδιοι οι πρόσφυγες αισθάνονται μεγάλη υπερηφάνεια 

γιατί έδωσαν στους οικισμούς τους στην Ελλάδα τα ονόματα των οικισμών καταγωγής 

τους,37 γεγονός που οριοθετεί την αρχή της προσαρμογής τους στην Ελλάδα, συγχρόνως 

αναγκάσθηκαν να αλλάξουν το όνομα τους προσαρ μόζοντας με αυτόν τον τρόπο, τις επιλογές 

τους στους κανόνες που όριζε η χώρα της υποδοχής, ούτως ώστε να συμπεριλάβουν τους 

εαυτούς τους στις επερχόμενες αλλαγές. 

Η ταυτότητα που απέδωσαν στον άγνωστο χώρο για να τον μετατρέψουν σε δικό 

τους τόπο, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την αποποίηση της ατομικής τους ταυτότητας. Ο 

όρος 'πρόσφυγας' είναι ένας χαρακτηρισμός, όχι απλώς ταξινομικός, γιατί δηλώνει το 

'στερεότυπο' και γι' αυτό, γίνεται σύμβολο ταυτότητας. Οι πρόσφυγες, επειδή αισθάνονταν 

υπερήφανοι για την προσφυγική τους καταγωγή, διαχώριζαν τους εαυτούς τους από τους 

γηγενείς, προβάλλοντας την προσφυγική τους ταυτότητα: "Θεωρώ τον εαυτό μου πρόσφυγα. 

Πρόσφυγας σημαίνει, ότι εδώ φέραμε τον πολιτισμό", (κ. Άγγελος Δ., έρευνα πεδίου: 1997). 

Από την άλλη πλευρά όμως, υφιστάμενοι την αρνητική πλευρά του χαρακτηρισμού 

'πρόσφυγας', μετάλλαξαν την ταυτότητα τους δια μέσου της 'εξελληνισμού' του ονόματος 

τους. Την αιτία αυτού του 'αποπροσανατολισμού' της ταυτότητας των προσφύγων τονίζει 

πολύ χαρακτηριστικά ο κ. Κώστας Θ.: "Βεβαίως θεωρώ τον εαυτό μου πρόσφυγα, όσον 

αφορά στην καταγωγή. Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν έχει γη, πατρίδα, οικογένεια. Οι 

δικοί μου ήταν πρόσφυγες, γιατί ξεσπιτώθηκαν. Αυτό ήταν το βασικό. Έχασαν τις επαφές". 
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5.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Η ταυτότητα των Καππαδοκών προσφύγων βασίζεται μεταξύ άλλων, στο παρελθόν 

τους, στον τόπο καταγωγής τους, στην πατρίδα τους και στην θρησκεία. 

Οι Καππαδόκες ονόμαζαν τους εαυτούς τους πρόσφυγες, δηλώνοντας έτσι, τον τόπο 

καταγωγής τους για τον οποίο αισθάνονταν μεγάλη υπερηφάνεια. Από την άλλη πλευρά 

όμως, προσπαθούσαν να αποποιηθούν τον χαρακτηρισμό 'πρόσφυγας' που απέδωσε ο 

γηγενής πληθυσμός σ' αυτούς. Προς τούτο, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια είτε να 

αποδείξουν την Ελληνική τους καταγωγή,38 είτε να 'αρνηθούν' στοιχεία της ταυτότητας τους, 

προσαρμόζοντας αυτά στις νέες συνθήκες.39 

Όσον αφορά στην έννοια της πατρίδας, αυτή έχει σχέση με την καταγωγή, τις ρίζες 

και την γη των προγόνων τους, δηλαδή με το παρελθόν και την μνήμη, αλλά είναι 

συνυφασμένη και με το παρόν και την ζωή τους στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

πολλούς πρόσφυγες ακόμη και δεύτερης γενιάς, οι έννοιες 'το εδώ' και 'το εκεί', το νέο και 

το παλιό, η Ελλάδα και η Καππαδοκία συνθέτουν την έννοια της πατρίδας. Πολλοί δε, είναι 

εκείνοι, ιδιαίτερα πρόσφυγες πρώτης γενιάς, που θεωρούν ότι έχουν δύο πατρίδες. 

Επιπλέον, η πατρίδα τους, το παρελθόν τους και η θρησκεία σηματοδοτούν και την 

έννοια του 'τόπου', για τους Καππαδόκες, όπως επισημαίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. Η 

Καππαδοκία είχε έντονη μοναστική και θρησκευτική παράδοση και έτσι, η θρησκεία 

απετέλεσε ένα ισχυρό σύμβολο της ταυτότητας του 'τόπου' για τους πρόσφυγες. Σχετικά με 

αυτό ο Durkheim υποστηρίζει ότι η θρησκεία και η τελετουργία αποτελούν συγχρόνως και 

πλαίσιο και μέσο για την επισφράγιση των βασικών αρχών οργάνωσης μιας κοινωνίας, 

(Durkheim : 1964, αναφέρεται στον Cohen 1985: 50). Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι η 

οργάνωση και η εξέλιξη των δύο υπό μελέτη οικισμών, της Νέας Καρβάλης και του Νέου 

Προκοπίου, οφείλεται κυρίως στην δημιουργία των εκκλησιών τους και στις δραστηριότητες 

που αναπτύχθηκαν εξαιτίας αυτών.40 
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3. Βλ. χάρτη 9, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

4. Βλ. χάρτη 3, στο παράρτημα Ι: Χάρτες. 

5. Βλ. χάρτη 13, στο παράρτημα Γ. Χάρτες. 

6. Βλ. κεφάλαιο δεύτερο, ενότητες: 2.3.2., 2.3.3. 

7. Βλ. σημ. 52 τέταρτου κεφαλαίου. 

8. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.2., 4.6.2. 

9. Βλ. θέμα προς συζήτηση 2, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

10. Βλ. σημ. 8. 

11. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.1. και4.8.1. 

12. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.1., 4.7.3., 4.8.1., 4.8.3. 

13. Βλ. σημ. 12. 

14. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.4., 4.8.4. 

15. Βλ. κεφάλαιο τρίτο, ενότητα: 3.1.1. 

16. Βλ. θέμα προς συζήτηση 10, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

17. Πρώτης γενιάς πρόσφυγας, θεωρείται ο πρόσφυγας που γεννήθηκε στην Καππαδοκία. 

18. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.3.1., 4.5.1., 4.6.1. 

19. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.5., 4.8.4. 

20. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.3.4. 

21. Βλ. σημ. 16. 

22. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.3.3., 4.7.4. 

23. Βλ. σημ. 16 

24. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.5.1. 

25. Βλ. θέμα προς συζήτηση 9, στο παράρτημα V: Ερωτηματολόγια. 

26. Η Λεύκη είναι ένας οικισμός κοντά στην Ν, Καρβάλη και υπήρξε ο τόπος της πρώτης 

εγκατάστασης των προσφύγων από την Καρβάλη Καππαδοκίας. 

27. Βλ. χάρτη 6α. 

28. Βλ. σημ. 18 

29. Βλ. σημ. 15. 

30. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.1., 4.6.1. 

31. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.3.3., 4.7.4. 

32. Βλ. σημ. 31. 

33. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητα: 4.8.4. 
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34. Βλ. σημ. 30. 

35. Βλ. σημ. 30. 

36. Βλ. σημ. 250 τέταρτου κεφαλαίου. 

37. Βλ. σημ. 30. 

38. Συχνά αμφισβητήθηκε η Ελληνική καταγωγή των Μικρασιατών προσφύγων. Βλ. επίσης 

κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.5.1., 4.6.1. 

39. Π. χ. άλλαζαν την κατάληξη των επιθέτων τους. 

40. Βλ. κεφάλαιο τέταρτο, ενότητες: 4.7.2., 4.7.4., 4.8.2., 4.8.4. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 
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6.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΚΑΤΩ 

ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. 

Ο 'τόπος' είναι ένας ουδέτερος χώρος που έχει επενδυθεί με συμβολική διάσταση. 

Είναι ο χώρος που προσωποποιεί και ιδιοποιείται μια κοινότητα δια μέσου του παρελθόντος 

της, της παράδοσης της και της κουλτούρα της, (Carter, Donald and Squires: 1993, Hirschon: 

1989). 

Οι Καππαδόκες πρόσφυγες, στην διαδικασία της μετατροπής του άγνωστου και 

απροσδιόριστου 'χώρου' σε οικείο και συγκεκριμένο 'τόπο', 'μετέφεραν' την κουλτούρα 

τους, τις αξίες της κοινότητας τους και το παρελθόν τους. Επίσης, στην διαδικασία αυτή 

σημαντικό ρόλο έπαιξε η αντιμετώπιση που είχαν προς τους πρόσφυγες οι διάφοροι φορείς 

και ο γηγενής πληθυσμός. Ο χαρακτηρισμός 'πρόσφυγας' υπήρξε ισχυρό κίνητρο για την 

προσαρμογή των προσφύγων στην Ελλάδα, με την έννοια, ότι οι πρόσφυγες προσπαθούσαν, 

από την μια πλευρά, να αποδείξουν την Ελληνική τους καταγωγή, και από την άλλη πλευρά, 

να προσαρμόσουν στοιχεία της ταυτότητας τους στις νέες συνθήκες. 

Αυτή η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη διασύνδεσης των θεωρητικών πλαισίων που 

αναφέρονται στον 'Χώρο' και στον 'Τόπο' και αυτών που αναφέρονται στον Εκπατρισμό και 

στις διαδικασίες Κοινωνικής Προσαρμογής των προσφύγων στην χώρα υποδοχής, γιατί οι 

τρόποι προσαρμογής στο νέο περιβάλλον που υιοθετούνται από τους πρόσφυγες καθορίζουν 

την ταυτότητα του, αποδίδοντας σε αυτό την σημασία του 'τόπου' (Carter, Donald and 

Squires: 1993, Heidegger: 1958, Hirschon: 1989, Low and Airman: 1992, Norberg-Schulz: 

1971). Εξάλλου, ο Marcel υποστηρίζει ότι, "δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα άτομο από 

τον τόπο του γιατί το άτομο ταυτίζεται με τον τόπο του", (Gabriel Marcel, αναφέρεται στον 

Matore 1966: 6). 

Από την ιστορική επισκόπηση και την έρευνα πεδίου προκύπτει ότι οι Καππαδόκες 

πρόσφυγες ερχόμενοι στην Ελλάδα υπέστησαν φυσικό και πολιτισμικό κλονισμό. 

Οι Καππαδόκες ζώντας στα βάθη της Μ. Ασίας, απομονωμένοι εξαιτίας του 

ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος της Καππαδοκίας και χωρίς να έχουν καμιά σχέση με την 

θάλασσα -αυτό το φυσικό στοιχείο που διευρύνει τους 'ορίζοντες'- διατήρησαν τις 

παραδόσεις τους και ανέπτυξαν μία ισχυρή αίσθηση τοπικής ταυτότητας. Την ταυτότητα 

τους αυτή την ενίσχυσε το φυσικό περιβάλλον της Καππαδοκίας, το οποίο αποτελούσε 

σύμβολο πρόνοιας και φροντίδας της 'μητέρας' γης. Η αγροτική οικονομία κατά κανόνα ήταν 
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περιορισμένη στις ανάγκες της οικογένειας και έτσι, ανεξάρτητα από την οικονομική 

κατάσταση των κατοίκων, η γη παρείχε σ' αυτούς την ασφάλεια ότι κατέχουν αγαθά. 

Επιπρόσθετα, το δομημένο περιβάλλον της Καππαδοκίας βρισκόταν σε μια συνεχή 

σχέση με το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αποτέλεσε την πρώτη ύλη για την δημιουργία του. 

Η ευκολία στο λάξευμα της πέτρας επέτρεπε στους Καππαδόκες να διαμορφώνουν την 

κατοικία τους μόνοι τους. Αν και η δύναμη του φυσικού περιβάλλοντος καθόρισε τις 

επιλογές των κατοίκων σε σχέση με τον χώρο, συγχρόνως παρουσιαζόταν 'ανοικτό' και 

οικείο, γιατί ήταν ήδη ημί- κατασκευασμένο από τους προγόνους τους. Έτσι, οι Καππαδόκες 

δεν μετέτρεψαν τον 'χώρο' σε 'τόπο', αλλά μετέτρεψαν τον 'τόπο' των προγόνων τους σε 

δικό τους 'τόπο', ο οποίος αντανακλούσε μνήμες και ήταν εμποτισμένος με σύμβολα. 

Αντιπροσώπευε τις ρίζες τους και συγχρόνως αποτελούσε την κληρονομιά τους, και έτσι 

αισθάνονταν ότι ανήκαν σ' αυτόν. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ανέπτυξαν την οικιστική 

κουλτούρα των προγόνων τους όπως την όριζε το φυσικό περιβάλλον, η παράδοση, τα 

σύμβολα, η πολιτιστική κληρονομιά και το παρελθόν. 

Οι Καππαδόκες στην πορεία της προσαρμογής και του μετασχηματισμού του 

φυσικού περιβάλλοντος σε δομημένο, ήταν ταυτόχρονα παραγωγοί και χρήστες. Έτσι, 

αισθάνονταν ότι ήταν δημιουργοί του δομημένου περιβάλλοντος τους και ότι 'ανήκαν' σε 

αυτό. 

Ερχόμενοι στην Ελλάδα ως πρόσφυγες, αντιμετώπισαν ένα φυσικό, δομημένο και 

ανθρώπινο περιβάλλον, που ήταν ξένο γι' αυτούς. Επιπλέον, η απώλεια του 'τόπου' τους και 

η ασαφής ταυτότητα του πρόσφυγα, συνετέλεσαν στην σύγχυση και τελικά στην απώλεια 

της προηγούμενης ταυτότητας τους. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου απέδειξαν ότι κύριες συνιστώσες στην 

διαδικασία της περιβαλλοντικής προσαρμογής των προσφύγων υπήρξαν το παρελθόν και η 

μνήμη. Γιατί, το παρελθόν αποτελεί κοινή κληρονομιά για τα άτομα και η μνήμη έναν 

προσωπικό δρόμο επικοινωνίας με αυτό. Σε σχέση με τα παραπάνω ο Tuan τονίζει ότι, "η 

συναίσθηση του παρελθόντος ενισχύει την αγάπη για έναν τόπο", (Tuan 1974: 99). Ο δε 

Thelen επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να παροτρύνουμε τις ομάδες να ξαναανακαλύψουν το 

παρελθόν τους, το οποίο εμπεριέχει την προηγούμενη τους ταυτότητα και γι' αυτό παρέχει 

εφόδια για την ανάπτυξη της παρούσας ταυτότητας τους, καθώς επίσης και 'οδηγίες' για 

την αντιμετώπιση της ζωής τους στο παρόν, (Thelen: 1993). 

Κατά τους Carter, Donald και Squires ο 'τόπος' δεν παρέχει σους εκπατρισθέντες και 

τους πρόσφυγες μια σταθερή υποστήριξη της ταυτότητας τους, (Carter, Donald and Squires 

1993: vii) μια και έχουν εκδιωχθεί από τον τόπο που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν. Από την 

άλλη πλευρά όμως, η έννοια του τόπου εξακολουθεί να παίζει έναν έντονα συμβολικό 

ρόλο γιατί εμπεριέχει δύο καθοριστικές συνιστώσες: το παρελθόν και την μνήμη, έννοιες οι 
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οποίες επηρεάζονται από την δύναμη της 'εικόνας' της πατρίδας που μεταφέρουν μαζί τους οι 

πρόσφυγες. Η εικόνα αυτή που τροφοδοτεί το παρόν και το καθορίζει σε σημαντικό βαθμό, 

διαμορφώνεται σε οντολογική ανάγκη γιατί τα άτομα επιθυμούν να αισθανθούν ότι είναι στο 

'σπίτι' τους, στο νέο και γι' αυτό, αποπροσανατολιστικό περιβάλλον, (Morley & Robins 

1993: 5). 

Η ανάγκη αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι πρόσφυγες δια μέσου της 

μνήμης, του παρελθόντος και της κουλτούρας τους διαμόρφωσαν το νέο δομημένο 

περιβάλλον, το οποίο πλέον αντανακλά την συλλογική τους μνήμη.1 Αποτελεί τον φυσικό 

χώρο εκδήλωσης της συλλογικής μνήμης, μια και η φύση του τόπου έχει διττό χαρακτήρα. 

Από την μια πλευρά, αντιπροσωπεύει μια τοποθεσία όπου συνέβησαν γεγονότα, αλλά από 

την άλλη πλευρά, από μόνος του, [ο τόπος] αποτελεί ένα γεγονός, (Eisenman: 1982). Ο 

Rossi επίσης, αναφέρει ότι η πόλη αποτελεί ένα σύμβολο και μια καταγραφή γεγονότων, τα 

οποία είναι τμήμα της συλλογικής μνήμης, (Rossi: 1982). Οι δε Carter, Donald και Squires 

επισημαίνουν ότι για τους πρόσφυγες, "η μνήμη, τα ιδανικά και η εικόνα της χώρας από την 

οποίαν έχουν εκπατριστεί μπορεί να γίνει μία ισχυρή συμβολική δύναμη στον αγώνα για την 

εθνική αναγνώριση", (Carter, Donald and Squires 1993: xi). 

Η σχέση μεταξύ αυτών των δύο παραμέτρων, του χρόνου και του τόπου, διαμόρφωσε 

για τους πρόσφυγες την έννοια του 'οικειοποιημένου χώρου', του τόπου δηλαδή που 

εμποτίστηκε με την μνήμη, την ιστορία και το παρελθόν. Κατ' αυτήν την έννοια, η 

περιβαλλοντική προσαρμογή των προσφύγων στην χώρα υποδοχής καθορίσθηκε από μια 

διαδικασία μνήμης, γιατί το περιβάλλον συμπεριφέρεται ως ένα σύστημα μνήμης για την 

ιστορία και τα ιδανικά μιας ομάδας, (Thelen: 1993). 

Η υιοθέτηση αυτών των θεωρητικών πλαισίων και η προσαρμογή τους στο θέμα της 

έρευνας, συνέβαλε στον προσδιορισμό της φυσιογνωμίας των υπό μελέτη προσφυγικών 

οικισμών, τα στοιχεία των οποίων εμφανίζουν μια συνέχεια μορφής και λειτουργιών με τους 

οικισμούς της Καππαδοκίας.2 3 

Οι σχέσεις των προσφύγων με την κοινότητα τους, η δημιουργία των γειτονιών τους, 

οι προσθήκες και οι μετατροπές των προσφυγικών σπιτιών και τα πολιτισμικά σύνολα που 

δημιούργησαν οι εκκλησίες και τα κτίρια που είναι συναφή με την παράδοση και το 

παρελθόν των προσφύγων, αντανακλούν τους τρόπους με τους οποίους οι πρόσφυγες 

ανέπτυξαν σχέσεις με τον χώρο τους και οικειοποιήθηκαν το ξένο περιβάλλον 

μετατρέποντας το σε δικό τους προσφιλή 'τόπο'. 

Τα στοιχεία, που βοήθησαν στην ανάπτυξη των δεσμών με τον νέο χώρο ήταν η 

θρησκεία, το θρησκευτικό συναίσθημα και οι στενές σχέσεις που είχαν μεταξύ τους οι 

πρόσφυγες. 
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Οι Καππαδόκες πρόσφυγες ανέπτυξαν δεσμούς με το νέο περιβάλλον δια μέσου των 

εκκλησιών τους, οι οποίες έφεραν το ίδιο όνομα που είχαν και στην Καππαδοκία. Οι 

Καππαδόκες άγιοι έγιναν σύμβολα όχι μόνον μνήμης των χαμένων πατρίδων, αλλά και 

σύμβολα ιδιοποίησης του νέου χώρου. Σχετικά με αυτό, οι Pavlides και Hesser υποστηρίζουν 

ότι, "η θρησκεία μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση παραδοσιακών και πολιτισμικών 

στοιχείων, σε εποχές βαθιάς κοινωνικής αλλαγής", (Pavlides and Hesser 1989: 275). 

Παράδειγμα αυτού του γεγονότος αποτελούν τα πολιτισμικά συγκροτήματα που 

δημιουργήθηκαν στους δύο υπό μελέτη οικισμούς: Η εκκλησία του Αγίου Γρηγορίου του 

Θεολόγου με την Στέγη Πολιτισμού, στην Νέα Καρβάλη και η εκκλησία του Οσίου Ιωάννη 

του Ρώσου με τους δύο ξενώνες, στο Νέο Προκόπι, που είναι μνημεία που αντανακλούν το 

παρελθόν και την πολιτισμική παράδοση των Καππαδοκών. 

Όπως επισημαίνει ο Rossi, "ένα μνημείο 'επιμένει' στην πόλη από μία φυσική και 

συμβολική διάσταση", (Rossi 1982: 59) και γι' αυτό αντανακλά δύο ειδών αξίες: Την αξία 

που κατέχει από μόνο του, γιατί ενσωματώνει την ιστορία και την κουλτούρα και είναι 

σύμβολο της ανάμνησης του παρελθόντος και της συλλογικής μνήμης. Η άλλη αξία 

εξαρτάται από την τοποθεσία που κατέχει στην πόλη, (Rossi: 1982). Η τοποθεσία αυτή 

φορτίζεται τόσο από την φυσική διάσταση του μνημείου, όσο και από την συμβολική 

διάσταση που αντανακλά αυτό. "Κατ' αυτήν την έννοια, τα μνημεία είναι πάντα πρωτεύοντα 

στοιχεία", (Rossi 1982:87). Συγχρόνως δε, αποτελούν και πολιτισμικά 'ορόσημα', 

(landmarks) αλλά και 'κόμβους δραστηριοτήτων', (nodes)4 (Lynch: 1960), γιατί πρώτον, 

είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της πόλης και δεύτερον, μετατρέπονται σε πόλους έλξης 

δραστηριοτήτων και σε στοιχεία που ρυθμίζουν την εξέλιξη του οικισμού σε οικονομικό και 

πολεοδομικό επίπεδο. Δεν είναι απλά χαρακτηριστικά στοιχεία μίας πόλης, αλλά 

χαρακτηρίζουν την πόλη, προσδίδοντας σε αυτήν την ιδιαιτερότητα της μορφής της, (Lynch: 

1960, Rossi: 1982). 

Έτσι, τα μνημεία αυτά πήραν την μορφή των συμβόλων που συνέθεσαν την 

πολιτισμική εικόνα των οικισμών και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην φυσιογνωμία τους, 

αποδίδοντας σε αυτούς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, και αντανακλώντας συγχρόνως την 

συλλογική μνήμη των προσφύγων. 

Επιπρόσθετα όμως, δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν μόνον ως απλά σύμβολα-

στοιχεία της μνήμης και του παρελθόντος, αλλά φαίνεται να παίρνουν τον χαρακτήρα της 

σκόπιμης ενέργειας, δηλαδή της εμπρόθετης αναβίωσης του παρελθόντος. Τα πολιτισμικά 

αυτά μνημεία και κυρίως, η φυσική παρουσία του Αγίων συνταιριάζονται και 

μετασχηματίζονται σε στοιχεία της υλικής κουλτούρας που μεταφέρθηκαν από την 

Καππαδοκία, για να απαιτήσουν εκ νέου οι πρόσφυγες την ιστορία και το παρελθόν τους 

μέσα από αυτά. 
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Με άλλα λόγια, το παρελθόν καν τα σύμβολα των προσφύγων αντανακλούν τους 

'νοητικούς χάρτες',5 βάσει των οποίων οι πρόσφυγες θεμελίωσαν και οργάνωσαν τους 

οικισμούς τους. Οι αξίες της κοινότητας ενσαρκώθηκαν στο δομημένο περιβάλλον με την 

μορφή της υλικής κουλτούρας, η οποία μετασχημάτισε το νέο περιβάλλον, αποδίδοντας σε 

αυτό 'σημασία', μετατρέποντας το σε οικείο 'τόπο' με τον οποίο οι πρόσφυγες μπόρεσαν να 

ταυτισθούν καινά αποκτήσουν την αίσθηση του 'ανήκειν'. 

Το δεύτερο στοιχείο το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των 

προσφύγων στο νέο περιβάλλον ήταν η γειτονιά, δηλαδή η χωρική συγκέντρωση ατόμων 

που είχαν κοινό παρελθόν, κοινή μνήμη και κοινό τρόπο ζωής. 

Στις Ελληνικές γειτονιές των οικισμών της Καππαδοκίας υπήρχε πολιτισμικά 

ομοιογενής Ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος ακολουθώντας την παράδοση του, κατόρθωσε να 

επιβιώσει μέσα σε μια ξένη χώρα την οποία θεωρούσε πατρίδα του, διατηρώντας την γλώσσα 

του, την θρησκεία του, τα ήθη και τα έθιμα του. 

Η Ελλάδα, ως χώρα υποδοχής, δεν ήταν μεν ξένη από την άποψη της γλώσσας και 

της θρησκείας, αλλά ήταν άγνωστη για τους πρόσφυγες και συχνά αδιάφορη και εχθρική 

απέναντι τους, (Ευπραξιάδης: 1974, Μαυροχαλυβίδης: 1990, έρευνα πεδίου: 1995, 1996 και 

1997, και μαρτυρίες προσφύγων: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών). 

Η εγκατάσταση των προσφύγων στον ίδιο χώρο έπαιξε ένα σημαντικά λειτουργικό 

και συμβολικό ρόλο όσον αφορά στην προσαρμογή τους. Όταν υπήρχε λοιπόν η δυνατότητα, 

οι πρόσφυγες εγκαθίσταντο στον ίδιο οικισμό με τους συγχωριανούς τους με σκοπό την εκ 

νέου δημιουργία των γειτονιών τους. Έτσι, ο ξένος και αφιλόξενος χώρος προσωποποιήθηκε 

δια μέσου της παρουσίας της κοινότητας6 Ένας δεύτερης γενιάς πρόσφυγας από την Ν. 

Καρβάλη τονίζει: 'Όλοι εδώ είμαστε από την Καρβάλη Καππαδοκίας. Ανήκουμε στην 

ίδια ράτσα", (έρευνα πεδίου: 1996). 

Οι πρόσφυγες με τις γειτονιές που δημιούργησαν στους προσφυγικούς οικισμούς, 

και με τις σχέσεις που ανέπτυξαν, οι οποίες βασίζονταν στην κοινή καταγωγή και στις κοινές 

εμπειρίες, κατόρθωσαν να αναδημιουργήσουν τις κοινότητες τους μέσα από την μνήμη, τα 

σύμβολα και τις εικόνες του παρελθόντος. Η εγκατάσταση μαζί με τους συγχωριανούς τους 

επαναδημιούργησε την αίσθηση του 'ανήκειν' σε μία κοινότητα με κοινή παράδοση, 

παρόμοιες εμπειρίες και με ανεπτυγμένη την συλλογική μνήμη. Σχετικά με αυτό ο Thelen 

επισημαίνει ότι, "οι μνήμες καθορίζουν τις ζωές μας... .Η ανάμνηση ενθαρρύνει τα άτομα να 

τοποθετούν τους εαυτούς τους σε ομάδες και η ενασχόληση τους με την μνήμη δείχνει τις 

μεταβαλλόμενες ταυτότητες τους", (Thelen 1993: 119-120). 

Την αντίληψη της πραγματικότητας στην Ελλάδα την απέκτησαν δια μέσου των 

οικείων συμβόλων που μετέφεραν ως κληρονομιά από τις πατρίδες τους και δια μέσου του 

παρελθόντος που τους ακολουθούσε και στην νέα πατρίδα, το οποίο καθοδηγούσε κάθε τους 
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ενέργεια με έναν άτυπο, φυσικό και αυθόρμητο τρόπο, γιατί αντιπροσώπευε τις αξίες της 

κοινότητας. Είναι αυτό που χαρακτηριστικά ένας πρόσφυγας από το Νέο Προκόπι ονομάζει 

'νοοτροπία', ο οποίος τονίζοντας την δύναμη που περιέχει η κουλτούρα αναφέρει: "Δεν 

μπορώ να πω ότι χάσανε πολλά, γιατί εκτός από τις περιουσίες τους, την νοοτροπία των 

προσφύγων μπόρεσαν και την φύτεψαν εδώ, ενώ δεν υπήρχε", (κ. Παναγιώτης Ε., έρευνα 

πεδίου: 1997). 

Έτσι, οι πρόσφυγες απέδωσαν ταυτότητα στις κοινότητες και στις εκκλησίες τους. 

Μ' αυτόν τον τρόπο, αναπαρήγαγαν την κουλτούρα τους προσωποποιημένη στις εκκλησίες 

και στις κοινότητες τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν, η δόμηση της νέας ταυτότητας, να επέλθει 

δια μέσου της ιδιοποίησης του νέου δομημένου περιβάλλοντος από αυτούς. Εφόσον, οι 

πανομοιότυπες κατοικίες, που το Ελληνικό κράτος προσέφερε στους πρόσφυγες, δεν 

μπορούσαν να αποδώσουν καμία ταυτότητα σ' αυτούς, παρά μόνον εκείνη του πρόσφυγα, οι 

Καππαδόκες επαναδημιούργησαν την ταυτότητα και την ιδιωτικότητα τους δια μέσου των 

κοινοτήτων τους και των εκκλησιών τους, όπου αυτό ήταν δυνατόν. 

Το γεγονός δε, ότι οι πρόσφυγες έδωσαν στους οικισμούς τους τα ονόματα που είχαν 

στην Καππαδοκία, ενίσχυσε την έννοια του 'τόπου' γι' αυτούς, και αποτέλεσε σύμβολο 

συνέχειας αντανακλώντας την αναβίωση του παρελθόντος. Έτσι, οι πρόσφυγες αισθάνονται 

πλέον γηγενείς έχοντας 'κατακτήσει' το νέο περιβάλλον. 

Συμπερασματικά, τα θεωρητικά πλαίσια που αναφέρονται στον ' Χώρο' και στον 

'Τόπο' καθώς και αυτά που αναφέρονται στην Κοινωνική Προσαρμογή των προσφύγων 

εμπλουτισμένες με τις έννοιες της κουλτούρας και της μνήμης οριοθετούν ένα νέο 

επιστημονικό χώρο που θα μπορούσε να ονομασθεί Θεωρητικό πλαίσιο της 

Περιβαλλοντικής Προσαρμογής των προσφύγων. 

Το θεωρητικό πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Προσαρμογής των προσφύγων στην χώρα 

υποδοχής κάτω από συνθήκες πολιτισμικών αλλαγών είναι σημαντικό για την κατανόηση της 

σχέσης μεταξύ ανθρώπων, χώρου και οργάνωσης του δομημένου περιβάλλοντος στις 

ιδιαίτερες συνθήκες του εκπατρισμού. Δια μέσου αυτού είναι δυνατόν: 

1. Να διευρυνθεί το πλαίσιο που αφορά στην κατανόηση της προσαρμογής των προσφυγών σε 

ένα μη οικείο περιβάλ,λον. 

2. Να τονισθεί η σημασία που έχει η προσαρμογή των προσφύγων για τις κυβερνήσεις και 

τους φορείς και να βοηθήσει στην βελτίωση της πο/ατικής που υιοθετείται από αυτούς. 

3. Να θέσει ερωτηματικά γύρω από εναλλακτικές πολατικές και πρακτικές, δεδομένου ότι σε 

0/,.ον τον κόσμο παρατηρείται μια συνεχής αύξηση του αριθμού των προσφύγων. 
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Ιδιαίτερα, αξίζει να τονισθεί ότι οι πολιτικές στέγασης των προσφύγων αποτελούν 

σημαντικούς δείκτες του τρόπου με τον οποίον οι κυβερνήσεις και οι φορείς αποκατάστασης 

των προσφύγων αντιμετωπίζουν το παρελθόν, την κουλτούρα, και τις ανάγκες των 

προσφύγων. Πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι οι κατοικίες πρέπει κατασκευάζονται 

και οι οικισμοί πρέπει να δομούνται με βάση τα πολιτισμικά πρότυπα μίας κοινότητας. 

Μόνον έτσι τα άτομα μπορούν να ταυτισθούν με το περιβάλλον τους, το οποίο πλέον θα 

μπορεί να αντανακλά τους τρόπους με τους οποίους εκφράζεται η ιδιωτικότητα και η 

μοναδικότητα της κοινότητας, καθώς επίσης και οι σχέσεις αυτής με την κοινωνία σε 

ευρύτερο πλαίσιο, (Lynch: 1969, Rapoport: 1977, Saile: 1995). Σχετικά με αυτό, ο Relph 

παρατηρεί ότι, "είναι... ενοχλητικό το γεγονός ότι οι μελετητές φαίνεται να αγνοούν την 

σημαντικότητα του 'τόπου', ακόμη και όταν οι διαμαρτυρίες των 'ξεριζωμένων' δείχνουν 

πόσο ουσιαστικός είναι αυτός ο παράγοντας για τα άτομα", (Relph 1976: εισαγωγή). 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων προσεγγίσεων, δια μέσου της συμμετοχής 

των προσφύγων στο πρόβλημα της στέγασης τους. Η συμμετοχή των προσφύγων σημαίνει 

ότι η χώρα υποδοχής δέχεται τους πρόσφυγες ως μέλη μιας κοινότητας, ότι η κουλτούρα τους 

αναγνωρίζεται ως αξία, και οι ανάγκες τους προσεγγίζονται σύμφωνα μ' αυτήν. Ο Zetter 

τονίζει ότι για τους πρόσφυγες, η πλέον αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά στην 

πρόβλεψη στέγης είναι αυτή που προωθεί την συμμετοχή των προσφύγων στην δημιουργία 

της κατοικίας τους, (Zetter: 1994). Ο δε Penzopoulos, σχετικά με τους Μικρασιάτες 

πρόσφυγες του 1922, αναφέρει: "Στην Θράκη, όπου οι πρόσφυγες έκτισαν τα σπίτια τους 

μόνοι τους, όχι μόνον η τιμή ήταν πολύ χαμηλότερη, αλλά και οι κατοικίες είχαν μια 

γραφικότητα και μια μοναδικότητα, η οποία έλειπε από τα άλλα χωριά με τα τυποποιημένα 

σπίτια", (Penzopoulos 1962: 109). Άλλωστε, οι πρόσφυγες συμμετέχοντας στην διαδικασία 

στέγασης τους, μεταφέρουν στοιχεία της κουλτούρας τους τα οποία αντανακλώνται στο νέο 

περιβάλλον. 

Η έρευνα αυτή ασχολήθηκε αποκλειστικά με τους Καππαδόκες πρόσφυγες οι οποίοι 

εγκαταστάθηκαν από την αρχή και παρέμειναν μέχρι σήμερα στην Νέα Καρβάλη και στο 

Νέο Προκόπι. Ερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι πρόσφυγες αυτοί συνδέθηκαν με το 

νέο περιβάλλον και το μετέτρεψαν σε δικό τους 'τόπο'. Η επιτόπια έρευνα απέδειξε ότι η 

μνήμη είναι ζωντανή, όσον αφορά στην ιστορία, στην παράδοση και στην κουλτούρα τους. 

Επιπλέον, τα ιερά σκηνώματα των αγίων που τα μετέφεραν οι πρόσφυγες αποτελούν απτά 

σύμβολα του παρελθόντος και της θρησκείας τους. Αποτελούν κομμάτια της χαμένης 

πατρίδας και είναι σύμβολα συνέχειας με το παρελθόν. Οι πρόσφυγες, σχεδόν καθημερινά, 

'επισκέπτονται' τον Άγιο τους για να τον προσκυνήσουν. Το γεγονός αυτό τονίζει το 

αίσθημα ασφάλειας του να βρίσκεται κανείς ανάμεσα στα δικά του 'πράγματα'. Άλλωστε, 
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από την επιτόπια έρευνα προκύπτει ότι τα σκηνώματα των Αγίων αποτελούν σημείο 

αναφοράς για τους πρόσφυγες και συχνά ταυτίζονται με την έννοια του 'τόπου'. 

Πολλοί Καππαδόκες όμως από την Καρβάλη και το Προκόπι Καππαδοκίας είτε από 

την αρχή δεν εγκαταστάθηκαν στην Νέα Καρβάλη ή στο Νέο Προκόπι, είτε έφυγαν από τους 

οικισμούς αυτούς και εγκαταστάθηκαν σε μεγάλες πόλεις. 

Θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί ncoçf αντιλαμβάνονται την έννοια του 'τόπου' και 

πως επαναδημιούργησαν την αίσθηση του 'ανήκειν' αυτοί οι Καππαδόκες πρόσφυγες οι 

οποίοι έμειναν σε ιδιόκτητα σπίτια και δεν εγκαταστάθηκαν σε προσφυγικούς οικισμούς, 

όπου μπορούσαν να συναντούν και να έχουν καθημερινές επαφές με συγχωριανούς της. Θα 

ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί κατά πόσο η μνήμη διατηρήθηκε ζωντανή σε σχέση με το 

παρελθόν, τις παραδόσεις και την κουλτούρα, την στιγμή που βρίσκονταν μακριά από τα 

σύμβολα του παρελθόντος, της ιστορίας και της θρησκείας τους. Τέλος, αντικείμενο έρευνας 

θα αποτελούσε και ο ρόλος που έπαιξε η προσφυγική τους καταγωγή στην προσαρμογή τους 

στο νέο περιβάλλον και το πώς επηρέασε την μεταβαλλόμενη ταυτότητα τους. 
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αστυφιλίας, ποιες κατοικούνται από μη Καππαδόκες πρόσφυγες 
και ποιες είναι οι νέες κατοικίες 195 
Χάρτης 9: Σχεδιάγραμμα Καρβάλης και η προς δυσμάς μονή 
της Αναλήψεως. 
Πηγή: Ακακιάδης, Ι. (1928: 19) 196 
Χάρτης 10: Χάρτης Καππαδοκίας. 
Πηγή: Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:4) 197 
Χάρτης 11: Ευρύτερη Περιοχή της Ν. Καρβάλης. 
Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπηρεσία Χαρτογραφήσεων 198 
Χάρτης 12: Υποδιοίκηση Προκοπίου με τα 34 χωριά της. 
Πηγή: Φωτ. 8 στο Ευπραξιάδης (1974: 29) 199 
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Χάρτης 13: Σνεδιάγραιιαα του χωριού 'Μυστί': Το χωριό. Οι γειτονιές. 
Πηγή: Εικ. 4, στο Κωστάκης Θ. (1977:13) 200 
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Χάρτης 3: Χάρτης της Αξού. 
Ππνή: Μαυροχαλυβίδης, Γ. (1990: 9) Η Αξό της Καππαδοκίας, εκδ. Μαυρογαλυβίδης, Ο., 
Μαυροχαλυβίδης, Π., Μαυροχαλυβίδου, Α., Αθήνα. 
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META 

XapTHC 9; Σχεδιάγραμμα Καρβάλης. 
Πηγή: Ακακιάδης, I. (1928: 19). 
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Χάρτι-κ 12: Υττοδιοίκηση Προκοπίου με τα 34 χωριά της 
Dnvri: Φωτ. 8 στο Ευπραξιάδης (1974: 29). 



200 

Tò )%L>pia \ 

Χάρτηο 13: Σχεδιάνοαυυα του χωριού 'ΜυστΓ 
Ππνή: Εικ. 4, στο Κωστάκης Θ. (1977:13). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ 

Φωτογραφία 1 : Το βουνό-ηφαίστειο 'Αργαίος'. 
Πηγή: Φωτογραφία 48, ΛίζαςΈβερτ, στο Μπαλιάν, Α., 
Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:78) 208 
Φωτογραφία 2: Το βουνό- ηφαίστειο 'Αργαίος'. 
Πηγή: Φωτογραφία Ντόρας Μηναίδη, στο Μπαλιάν, Α., 
Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:53) 209 
Φωτογραφία 3: Tomarza, Παναγία, ό0"* αι. 
Άποψη του εξωτερικού πριν το 1921 
Πηγή: Φωτ. 129, στο Krautheimer, R (1991:206) 210 
Φωτογραφία 4: Goreme: Παρεκκλήσια των βράχων, Ü^-H'*' αιώνας. 
Πηγή: Φωτ. 358, στο Krautheimer, R (1991:488) 210 
Φωτογραφία 5: Canlikilise, Hasan Dag, 11^ αι. 
Άποψη του εξωτερικού από Ν.Δ. 
Πηγή: Φωτ. 362, στο Krautheimer, R (1991:492) 211 
Φωτογραφία 6: Λαξευτή πρόσοψη ελληνιστικού- ρωμαϊκού 
τάφου στο Mazikoy. 
Πηγή: Φωτ. Ντόρας Μηναίδη, στο Μπαλιάν, Α., 
Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:14) 211 
Φωτογραφία 7: Κωνσταντινούπολη, Φανάρι. 
Μετόχι της μονής του Όρους Σινά. 
Πηγή: Φωτ. 90, στο Sergin, Η. (1993: 319) 212 
Φωτογραφία 8: Κωνσταντινούπολη, Φανάρι. 
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Πηγή: Φωτ. 90, στο Sergin, Η. (1993: 319) 212 
Φωτογραφία 9: Κωνσταντινούπολη, Φανάρι. 
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Φωτογραφία 11 : Υπόσκαφη κατοικία. 
Πηγή: Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική 
Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 124) 214 
Φωτογραφία 12: Μεικτού τύπου κατοικία 
Πηγή: Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική 
Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 124) 214 
Φωτογραφία 13: Σινασίτικο σπίτι. 
Πηγή: Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 125) 215 
Φωτογραφία 14: Κατοικίες στο Ιντζέσου. 
Πηγή: Φωτ. Μαρίας Φακίδη, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. 
και Πετροπούλου, Ι. (1991: 221) 215 
Φωτογραφία 15: Άποψη του Ortahisar. 
Πηγή: Φωτ. Λίζας Έβερτ, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. 
και Πετροπούλου, Ι. (1991: 49) 216 
Φωτογραφία 16: Το Γκέλβερι 
Πηγή: Φωτ. 54, Μαρίας Φακίδη, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. 
και Πετροπούλου, Ι. (1991: 82) 217 
Φωτογραφία 17:Η εκκλησία της Αγ. Μακρίνας στην Αξό. 
Πηγή: Μαυροχαλυβίδης, Γ. (1990:14) 218 
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Φωτογραφία 18: Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου, 
στο Αραβανί, περιφέρεια Νίγδης. 
Πηγή: Πετροπούλου, Ι., στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. 
και Πετροπούλου, Ι. (1991:45) 218 
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και Πετροπούλου, Ι. (1991:45) 219 
Φωτογραφία 20: Η Καρβάλη Καππαδοκίας όπως είναι σήμερα. 
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Φωτονοαφία 3: Tomarza, Παναγία, 6ο ς αι. Άποψη του εξωτερικού πριν το 1921. 
Πηνη: Φωτ. 129, στο Krautheimer, R (1991:206). Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή 
Αρχιτεκτονική. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 
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Φωτονοαφία 4: Goreme: Παρεκκλήσια των βράχων, 8ος-12ος αιώνας. 
Πηνή: Φωτ. 358, στο Krautheimer, R (1991:488). Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή 
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Φωτονοαφία 6: Λαξευτή πρόσοψη ελληνιστικού- ρωμαϊκού τάφου στο Mazikoy. 
Πηνή: Φωτ. Ντόρας Μηναίδη, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, 
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Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα 
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Φωτογραφία 9: Κωνσταντινούπολη, Φανάρι. 
Πηγή: Φωτ. 92, στο Sergin, Η. (1993: 319), Τουρκία', στο Βαλκανική Παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα 

Φωτογραφία 10: Το 'τρόσΓ η 'τροχΓ. 
Πηγή: φωτ. Ο. Demir, Cappadoce, στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, 
Ελληνική Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 124), Σινασός 
Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, Αθήνα. 
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Φωτονοαφία 11 : Υττόσκαφη κατοικία. 
Πηγή: Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 122), Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, 
Αθήνα. 

SiSE^ie 
Φωτογραφία 12: Μεικτού τύπου κατοικία. 
Πηγή: Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 125), Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, 
Αθήνα. 
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Φωτογραφία 13: Σινασίτικο σπίτι. 
Πηνη: Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 1S2), Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. 
Αθήνα. 

Άγρα, 

Φωτογραφία 14: Κατοικίες στο Ιντζέσου. 
Πηγή: Φωτ. Μαρίας Φακίδη, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991: 
221), Καππαδοκία. Περιήγηση στην Χριστιανική Ανατολή, εκδόσεις ADAM, Αθήνα 
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Φωτογραφία 17: Η εκκλησία της Αγίας Μακρίνας στην Αξό. 
Πηνή: Εικόνα 2 στο Μαυροχαλυβίδης, Γ. (1990: 14) Η Αξό Trie Καππαδοκίας, εκδ. 
ΜαυροχαλυβίδΓΚ, Ο., MaupoyaAußioric, Π., Μαυροναλυβίδου, Α., Αθήνα. 

Φωτογραφία 18: Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου, στο Αραβανί, περιφέρεια Νίγδης. 
Πηνή: Πετροπούλου, Ι. Ή Πνευματική ζωή στην Καππαδοκία του 19ou αιώνα. Μια 
σκιαγράφηση', στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν: και Πετροπούλου, Ι. (1991:45), Καππαδοκία. 
Περιήγηση στην Χριστιανική Ανατολή, εκδόσεις ADAM, Αθήνα· 
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Φωτογραφία 19: Το Παρθεναγωγείο της Καρβάλης. 
Πηνή: Πετροττούλου, Ι. Ή Πνευματική ζωή στην Καππαδοκία του 19ου αιώνα. Μια 
σκιαγράφηση', στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:40), Καππαδοκία. 
Πεοιήνπσιι στην Χριστιανική Ανατολή, εκδόσεις ADAM, Αθήνα 
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Φωτογραφία 22: 0 Ναός του Γρηγορίου του Θεολόγου στην Καρβάλη. 
Ππγή: φωτ. 33 στο Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 35). 
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Φωτογραφία 25: Το σήμα της φιλεκπαιδευτικής αδελφότητος 'Ναζιανζός', 1884 
Πηνή: Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ .(1996: 82). 
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Φωτονοαφία 26: Πέτρινα σπίτια στο Γκέλβερι. 
Πηγή: φωτ. 55 Ν. Μηναίδη, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:83). 

Φωτογραφία 27: Πέτρινο αρχοντικό στο Γκέλβερι. 
Πηνή: φωτ. 60 Λ. Έβερτ, στο Μτταλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:84). 
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Φωτονοαφία 28: Πέτρινο αρχοντικό στο Γκέλβερι. 
Πηγ,ή: φωτ. 61 Λ. Έβερτ, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροττούλου, Ι. (1991:84). 

Φωτογραφία 29: Ο καλός Όντας' ενός αρχοντικού στο Γκέλβερι. 
Πηνή: φωτ. 64 Λ. Έβερτ, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροττούλου, Ι. (1991:85). 



228 



229 

Φωτονοαφία31: Η Ν. Καρβάλη 
Πηνιί: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996. 

£ s -ir*'..' -

Φωτογραφία 32: Το Δημοτικό σχολείο Ν. Καρβάλης. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996. 
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Φωτονραφία 33: Η Κοινότητα της Ν. Καρβάλης. 
Πηνιί: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996. 

Φωτογραφία 34: Το Ταχυδρομείο της Ν. Καρβάλης. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996. 
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Φωτογραφία 35: Το Κέντρο Κατττταδοκικών μελετών και το Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Ν. 
Καρβάλης. 
Πηγή: Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ . (1996: 130). 

Φωτογραφία 36: Η εκκλησία 'Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος', (Ν-Α όψη) και Το Κέντρο 
Κατττταδοκικών μελετών και το Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Ν. Καρβάλης, (νότια όψη). 
Πηγή: φωτ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου, 1996. 
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Φωτογραφία 37: Ο Ναός και η Μονή Αναλήψεως στο Γκέλβερι. 
Πηγή: φωτ. 55, στο Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (19S6: 44). 

.. <* 

Φωτογραφία 38: Ο Ναός της Αναλήψεως στην Νέα Καρβάλη. 
Πηγή: φωτ. 56, στο Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 44). 
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Φωτογραφία 39: Το θέατρο στο Νταμάρι με την εκκλησία της Αναλήψεως. 
Πηγή: Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 90). 

Φωτογραφία 40: Σκηνή από θεατρι 
παράσταση στο Ήλιος και Πέτρα' 
Πηγή: φωτ. 188, στο Ιωσηφίδης, Κ 
και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996:110). 
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Φωτονοαφία 41 : Διεθνείς παρουσίες στο θέατρο Ήλιος και Πέτρα'. 
Πηγή: <ρωτ. 193, στο Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 112). 

^ : * ? Λ" 

Φωτονοαφία 42: Διεθνείς παρουσίες στο θέατρο Ήλιος και Πέτρα'. 
Πηνιί: φωτ. 194, στο Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 113). 
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Φωτονοαφία 43: Διεθνείς παρουσίες στο θέατρο Ήλιος και Πέτρα'. 
Πηνή: φωτ. 197, στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 114). 

Φωτογραφία 44: Εκθέματα του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου. 
Πηγή: φωτ. 213, οτο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 123). 
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Φωτογραφία 45: Εκθέματα του Ιστορικού-
Λαογραφικού Μουσείου. 
Πηγή: φωτ. 217, στο_Ιωσηφίδης, Κ 
και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 125). 

Iff ί /Π lu» Η ' 

jÎIltLuÎlïmÎl t» ] * 

Φωτογραφία 46: Εκθέματα του Ιστορικού-
Λαογραφικού Μουσείου. 
Πηγή: φωτ. 219, στο,Ιωσηφίδης, Κ 
και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996:125). 
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Φωτογραφία 47: Εκθέματα του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου. 
Πηνή: φωτ. 214 στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 125). 

%Ψί,:-

Φωτογραφία 48: Γενιές γυναικών της Καρβάλης ντυμένες με τις παραδοσιακές τους φορεσιές. 
Πηνή: φωτ. 87, στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 61). 
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Φωτογραφία 49: Γενιές γυναικών της Καρβάλης ντυμένες με τις παραδοσιακές τους φορεσιές. 
Πηγή: φωτ. 88, στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 62). 

ΦωτονοαΦία 50: Η εκκλησία 'Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος', (Ν-Δ όψη). 
Πηνή: φωτ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου, 1996. 



239 

iotas'·· 



240 

ι »γ τ# 

^ -

, 

J Γ * * 

i-
- S 

Κ* 

j> 

' 

Φωτογραφία 52: Περιστερεώνας στην περιοχή Ουζενκί. 
Πηνή: Φωτ. 14, στο Ευττραξιάδης 1974: 52). 

Φωτογραφία 53: Κατοικίες στην Χριστιανική συνοικία του Προκοπίου. 
Πηνή: Φωτ. 193 Ν. Μηναίδη, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. 
(1991:146). 
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Φωτονοαφία 54: Κατοικίες στην 
Χριστιανική συνοικία του Προκοπίου. 
Πηνή: φωτ. 196 Ν. Μηναίδη, στο Μτταλιάν, Α., 
Παντελεάκη,Ν.και Πετροττούλου, Ι. (1991:147). 

Φωτονοαφία 55: Κατοικίες στην 
Χριστιανική συνοικία του Προκοπίου. 
Πηγή: φωτ. 197 Ν. Μηναίδη, στο Μπαλιάν, Α., 
Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:147). 
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Φωτονοαφία 56: Το γραφείο της Κοινότητας Ν. Προκοπίου 
Πηνή: φωτ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου, 1996. 

rtûb 

Φωτονοαφία 57: Το Αστυνομικό Τμήμα του Ν. Προκοπίου. 
Πηγή: φωτ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου, 1996. 
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Φωτονοαωία 58: Το Δημοτικό Σχολείο του Ν. Προκοπίου. 
Πηγήίφωτ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου, 1996. 

Φωτογραφία 59: Η εκκλησία Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος', (δυτική όψη). 
Πηγή: φωτ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου, 1996. 
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Φωτογραφία 60: Προσφυγικό σπίτι. 
Πηνή: Μινελή. Λ. (1992: 83). 

Φωτογραφία 61 : Προσφυγικό σπίτι στον Άγιο Κωνσταντίνο. 
Πηνή: Μινελή. Λ. (1992: 83). 

Φωτογραφία 62: Προσφυγικό σπίτι στην Ν. Φιλαδέλφεια. 
Πηνή: Μινελή. Λ. (1992: 171). 
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Φωτονοαφία 63: Διώροφο προσφυγικό σπίτι. 
Πηνή: Μινελή. Λ. (1992: 248). 

Φωτονοαφία 64: Το πρώτο σχολείο, (παράγκα) στην Ν. Καρβάλη. 
Πηνή: φωτ. 63, στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 50). 
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Φωτογραφία 65: Ο πρώτος Ναός στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: φωτ. 35, στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 35). 

Φωτογραφία 66: Ο ναός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, 
την ημέρα των εγκαινίων. 
Πηγή: φωτ. 36, στο.Ιωσηφίδης, Κ και Τσιρικτσίδου, Σ. (1996: 35). 
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Φωτονοαφία 67: Ο ξενώνας της εκκλησίας, (1973). 
Πηνή: φωτ. στο Γ. Δ. Λουκίδης ,(1986) 

Φωτογραφία 68: Η κατοικία του εφημέριου και το Μουσείο, (1973). 
Πηγή: φωτ. στο Γ. Δ. Λουκίδης,(1986) 
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Φωτονοαφία 69: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαωία 70: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
.Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 71: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 72: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 73: Ερείπια προσφυγικής κατοικίας στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 74: Ερείπια προσφυγικής κατοικίας στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 75: Ερείπια προσφυγικής κατοικίας στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 76: Ερείπια προσφυγικής κατοικίας στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 77: Προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

à 

Φωτονοαφία 78: Προσφυγική κατοικία 
r στο Ν. Προκόπι. Λεπτομέρεια. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονοαφία 79: Ερείπια προσφυγικής κατοικίας στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαφία 80: Προσφυγική κατοικία 
στο Ν. Προκόπι. Λεπτομέρεια. 

- Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 81 : Ερείπια προσφυγικής κατοικίας στο Ν. Προκόπι. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 82: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
με τουαλέτα στην αυλή. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 83: Το Εικονοστάσι. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 84: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονοαφία 85: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

„V4 11.—J. 

Φωτονοαωία 86: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 87: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 88: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 89: Η εξωτερική σκάλα, 
που οδηγεί στον όροφο. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 90: Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 91 : Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη, 
μετά την προσθήκη του δωματίου στον όροφο. 
Πηνη: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 9?: Απερίφρακτη αυλή. Χώρος συνεύρεσης με τους γείτονες 
Ελλειψη ορίου μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου. 
Πογχΐ: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 93: Ο χώρος που είχε την λειτουργία της πλατείας μέχρι το 1975. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 94: Η κεντρική οδική αρτηρία που χωρίζει τον οικισμό 
σε δύο τμήματα. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 



261 

Φωτογραφία 95: Η αρχική πρόσοψη της κατοικίας. (Η σημερινή οπίσθια όψη). 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 96: Η σημερινή πρόσοψη της κατοικίας. 
( Η αρχική οπίσθια όψη αυτής). 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονοαφία 98: Προσθήκες σε 
προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαφία 99: Προσθήκη ορόφου σε προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 100: Προσθήκες σε προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαωία101: Τμήμα της αρχικής προσφυγικής κατοικίας, στο Ν. Προκόπι. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 102: Αυλή προσφυγικής κατοικίας, στο Ν. Προκόττι. 
Στο όριο του οικοπέδου, η τουαλέτα. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτογραφία 103: Άποψη του Ν. Προκοπίου. Διακρίνεται στο βάθος 
η κατοικία του Λόρδου Baker και η εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονοαφία 104: Ο Παλιός -ενώνας στο Ν. Προκότπ- Β-Δ όψη. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτογραφία 105: Ο Νέος =ενώνας στο Ν. Προκόπι- Βόρεια όψη. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονοαωία 106: Η πλατεία του Ν. Προκοπίου. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαφία 107- Το εμπορικό κέντρο του Ν. Προκοπίου. 
Πηγρ: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονραφία 108: Το εμπορικό κέντρο του Ν. Προκοπίου. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοοκρία 109: Το εμπορικό κέντρο του Ν. Προκοπίου. 
Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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to^OgatoM. Αποψη του Ν. npowjfou-
j ^ ß l ^ Ä o u , έρευνα πεδ,ου. 1996. 
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Φωτονοαφία112: Επέκταση του εμπορικού κέντρου του Ν. Προκοπίου. 
Ο δρόμος που οδηγεί στην εκκλησία του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαφία 113: Ο χώρος πίσω από την ανατολική όψη της εκκλησίας. 
Πηνή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 
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Φωτονοαωίαΐΐ4: Το Άγιο Βήμα 
•Πηγή: Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου: 1996. 

Φωτονοαωία 115: Το Σκήνωμα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΚΑΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΑΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Σελ 

Σχ. 1: Χαλκογραφία των κώνων της Καππαδοκίας 
Πηγή: Paul Lucas, Voyage du Paul Lucas fait par ordre du Roi, 
Άμστερνταμ 1714, στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. 
και Πετροπούλου, Ι. (1991:9) 276 
Σχ. 2: Tomarza, Παναγία, 6^ αν. Κάτοψη πριν το 1921. 
Πηγή: Krautheimer, R (1991:205) 276 
Σχ, 3: Υπόσκαφη κατοικία 
Πηγή: σχ. 3, στο Κωστάκης, (1963:37) 277 
Σχ. 4: Αξονομετρικό υπόγειας πόλης στο Kaymakli. 
Πηγή: Σχ. του Akok, Μ, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 102). 277 
Σχ. 5: Τμήμα κάτοψης υπόγειας πόλης στο Kaymakli. 
Πηγή: Σχ. του Beken, Μ. στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 102) 278 
Σχ. 6: Κάθετη τομή από τις υπόγειες πολυώροφες κατοικίες 
στο Derinkuyu, (Μαλακοπή). 
Πηγή: Demir, Ο. Cappadoce, στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., 
National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 123) 278 
Σχ. 7: Κάτοψη Τούρκικης κατοικίας, (10ος αι.) 
Πηγή: Εικ. 4, στο Sergin, Η. (1993: 284) 279 
Σχ. 8: Το 'Μέγαρο', αντιπροσωπευτικό κτίσμα της Μ. Ασίας, 
από το οποίο προέρχονται όλα τα οικοδομήματα της τούρκικης 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
Πηγή: Εικ. 5, στο Sergin, Η. (1993: 284) 279 
Σχ. 9: Κάτοψη κατοικίας χωρίς σοφά, στο Ντιγιάρμπακιρ. 
Πηγή: Σχ. Pierre Pinon, σχ. 74, στο Sergin, Η. (1993: 312) 280 
Σχ. 10: Κάτοψη κατοικίας με εξωτερικό σοφά. 
Πηγή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, 
Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. Yayini, Istanbul 1968, 
σχ. 75, στο Sergin, Η. (1993: 312) 280 
Σχ. 11: Κάτοψη με εσωτερικό σοφά, Κωνσταντινούπολη. 
Πηγή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, 
Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. Yayini, Istanbul 1968, 
σχ. 84, στο Sergin, H. (1993: 316) 281 
Σχ. 12: Κάτοψη με κεντρικό σοφά, Ιδ 0 5 αι., Κωνσταντινούπολη. 
Πηγή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, 
Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. Yayini, Istanbul 1968, 
σχ. 85, στο Sergin, Η. (1993: 316) 281 
Σχ. 13: Κάτοψη με χαρέμι και σελαμλίκ, 19^ αι., Κωνσταντινούπολη. 
Πηγή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, 
Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. Yayini, Istanbul 1968, 
σχ. 86, στο Sergin, Η. (1993: 316) 282 
Σχ. 14: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 1, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 282 
Σχ. 15: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 2, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 283 
Σχ. 16: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 3, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 283 
Σχ. 17: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 4, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 283 
Σχ. 18: Υπόσκαφη κατοικία 
Πηγή: σχ. 6, στο Κωστάκης, (1963:42) 284 
Σγ. 19: 'Μικτού' τύπου κατοικία. 
Πηγή: σχ. 8, στο Κωστάκης, (1963:45) 284 
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Σχ. 20: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 5, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 285 
Σχ. 21: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 6, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 285 
Σχ. 22: Κάτοψη ισογείου αρχοντικού. 
Πηγή: σχ. Ροίδη, Σ., στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., 
National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 128) 286 
Σχ. 23: Κάτοψη υπογείου Σινασίτικου σπιτιού. 
Πηγή: Τακαδόπουλος, Λ, Η Σινασός που έσβησε, στο Ποιμενίδου, Φ., 
Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 136) 286 
Σγ. 24: Τομή Σινασίτικου σπιτιού. 
Πηγή: Τακαδόπουλος, Λ, Η Σινασός που έσβησε, στο Ποιμενίδου, Φ., 
Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 136) 287 
Σχ. 25: Κάτοψη ισογείου Σινασίτικου σπιτιού. 
Πηγή: Τακαδόπουλος, Λ, Η Σινασός που έσβησε, στο Ποιμενίδου, Φ., 
Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 136) 287 
Σχ. 26: Ενδεικτική τομή αυλής. Η καπινή και ο υπόγειος πατός. 
Πηγή: σχ. Ροίδη, Σ., στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης Σ., 
National Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, 
Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 128) 288 
Σχ. 27: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 289 
Σχ. 28: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 290 
Σχ. 29: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 291 
Σχ. 30: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 292 
Σχ. 31 : Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 293 
Σχ. 32: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 294 
Σχ. 33: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 295 
Σχ. 34: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 296 
Σχ. 35: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στην Ν. Καρβάλη. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1996 297 
Σχ. 36: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1997 298 
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Σχ. 37: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1997 299 
Σχ. 38: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1997 300 
Σχ. 39: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκόπι. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1997 301 
Σχ. 40: Τομή και κάτοψη προσφυγικού σπιτιού 
στην Κακκινιά, με προσθήκη υπόγειων δωματίων. 
Πηγή: Hirschon. R. (1989:65) 302 
Σχ. 41: Το σπίτι του κ. Ακακιάδη στο Γκέλβερι 
Πηγή: Σχ. κ. Ακακιάδη, έρευνα πεδίου, 1996 303 
Σχ. 42: Σχέδιο εσωτερικού χώρου του σπιτιού του κ. Ακακιάδη 
στο Γκέλβερι 
Πηγή: Σχ. κ. Ακακιάδη, έρευνα πεδίου, 1996 304 
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Σχ. 1; Χαλκογραφία των κώνων της Καππαδοκίας 
Πηνή: Paul Lucas, Voyage du Paul Lucas fait par ordre du Roi, Αμστερνταμ 1714, 
στο Μπαλιάν, Α., Παντελεάκη, Ν. και Πετροπούλου, Ι. (1991:9). 

Σχ. 2: Tomarza, Παναγία, 6ος αι. Κάτοψη πριν το 1921. 
Πηνή: Krautheimer, R (1991:205). Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Αρχιτεκτονική. 
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 
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Σχ. 3: Υπόσκαφη; κατοικία 
Πηγή: σχ. 3, στο Κωστάκης, (1963:37), Η Ανακού, εκδ. Κ. Μ. Σ., Αθήνα. 

Σχ. 4: Αξονομετρικό υπόγειας πόλης στο Kaymakli. 
Πηγή: Σχ. του Akok, Μ, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 102), 'Another Thick Wall Pattern: 
Cappadocia', στο Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol, Barrie & Jenkins, London. 
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Σχ. 5: Τμήμα rarotpirc υπόγειας- πόλης erro Kaymaktr. 
Πηνή: Σχ. του Beken, Μ. στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 102), 'Another Thick Wall 
Pattern: Cappadocia1, στα-Oliver, P. (ed.}, Shelter, Sigrv& Symbol·. Barrie & Jenkins, London-. 

Σχ. 6: Κάθετη τομή από τις υπόγειες πολυώροφες κατοικίες στο Derinkuyu, (Μαλακοπή). 
Πηνή: Demir, Ο. Cappadoce. στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, 
Ελληνική Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο "Νέα Σινασός1, (1985: 123), Σινασός 
Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, Αθήνα. 
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l y . 7: Κάτοψη Τούρκικης κατοικίας, (10ος αι.) 
Πηγή: Εικ. 4, στο Sergin, Η. (1993: 284), Τουρκία', στο Βαλκανική Παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα. 

Σχ. 8: Το 'Μέγαρο', αντιπροσωπευτικό κτίσμα της Μ. Ασίας, από το οποίο προέρχονται όλα 
τα οικοδομήματα της τούρκικης παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 
Πηγή: Εικ. 5, στο Sergin, Η. (1993: 284), Τουρκία', στο Βαλκανική Παραδοσιακή 
Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα. 
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Σχ. 9: Κάτοψη κατοικίας χωρίς σοφά, στο Ντιγιάρμπακιρ. 
Πηγή: Σχ. Pierre Pinon, σχ. 74, στο Sergin, Η. (1993: 312), Τουρκία', στο Βαλκανική 
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα. 

κύριο 

δωμάτιο δωμάτιο δωμάτιο 

σοφάς 

δωμάτιο 
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Σχ. 10: Κάτοψη κατοικίας με εξωτερικό σοφά. 
Πηνή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. 
Yayini, Istanbul 1968, σχ. 75, στο Sergin, Η. (1993: 312), Τουρκία', στο Βαλκανική 
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα 
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Σχ. 11: Κάτοψη με εσωτερικό σοφά, Κωνσταντινούπολη. 
Πηγή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. 
Yayini, Istanbul 1S68, σχ. 84, στο Sergin, Η. (19S3: 316), Τουρκία', στο Βαλκανική 
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονικά εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα 

Σχ. 12: Κάτοψη με κεντρικό σοφά, 18ος αι., Κωνσταντινούπολη. 
Πηνή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. 
Yayini, Istanbul 1968, σχ. 85, στο Sergin, Η. (1993: 316), Τουρκία', στο Βαλκανική 
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα 
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οελαμλίκ χαρέμι 

Σγ. 13: Κάτοψη με χαρέμι και σελαμλίκ, 19ος αι., Κωνσταντινούπολη. 
Πηγή: Σχ. του Hakki, S. Eidem, Turk Evi Plan Tipleri, Istanbul Teknik Universitesi. Min. Fak. 
Yayini, Istanbul 1968, σχ. 86, στο Sergin, Η. (1993: 316), Τουρκία', στο Βαλκανική 
Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, εκδ. οίκος 'Μέλισσα' & Ραγιάς, Γ. και Σια O.E., Αθήνα 

Σγ. 14: Κάτοψη υττόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 1, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 'Another Thick Wall Pattern: 
Cappadocia', in Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol. Barrie & Jenkins, London. 
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Σγ. 15: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηνή: σχ. 2, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 'Another Thick Wall Pattern: 
Cappadocia', in Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol. Barrie & Jenkins, London. 

Σχ. 16: Κάτοψη υττόσκαφης κατοικίας 
Πηνή: σχ. 3, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 'Another Thick Wall Pattern: 
Cappadocia', in Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol. Barrie & Jenkins, London. 

Σχ. 17: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηνή: σχ. 4, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 'Another Thick Wall Pattern: 
Cappadocia', in Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol. Barrie & Jenkins, London. 
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Σχ. 18: Υττόσκαφη κατοικία 
Ππνπ: σχ. 6, στο Κωστάκης, (1963:42), Η Ανακού, εκδ. Κ. Μ. Σ., Αθήνα. 

Σχ. 19: 'Μικτού' τύττου κατοικία. 
Πηγή: σχ. 8, στο Κωστάκης, (1963:45), Η Ανακού, εκδ. Κ. Μ. Σ., Αθήνα. 
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ly. 20: Κάτοψη υττόσκαφης κατοικίας 
Πηγή: σχ. 5, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 'Another Thick Wall Pattern-
Cappadocia', in Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol. Barrie & Jenkins, London. 

Σχ. 21: Κάτοψη υπόσκαφης κατοικίας 
Πηγή- σχ. 6, στο Ozkan, S. and Onur, S. (1975: 101) 'Another Thick Wall Pattern· 
Cappadocia', in Oliver, P. (ed.), Shelter, Sign & Symbol. Barrie & Jenkins, London. 
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ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗ. 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, (ΣΟΥΦΑΣ). 
ΠΕΡΙΣΤΥΛΙΟ. ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ, 
ΠΙΘΑΝΟΝ Η ΚΑΠΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ 
ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ Ο ΠΑΤΟΣ. 
ΣΤΑΒΛΟΣ. 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ- ΚΕΛΑΡΙΑ. 
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΝΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΟΥ. 
ΜΙΝΤΕΡ-ΟΝΤΑΣΙ 
ΤΟ 'ΜΕΓΑ ΣΠΙΤΓ, (MEGA SPIT). 
W.C, (ΑΚΤΑΡΙΑ Η ΠΟΡΕΨΗ). 
ΟΡΝΙΘΩΝΑΣ. 

Σχ. 22: Κάτοψη ισογείου Σινασίτικου αρχοντικού. 
Πηγή: σχ, Ροίδη, Σ., στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική 
Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 128), Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. 
Άγρα, Αθήνα. 

1. ΑΣΥΡΙΩΝΑ 
2. ΣΤΑΒΛΟΣ 
3. ΚΑΨΙΜΙΩΝΑ 
4. ΠΑΤΗΤΗΡΙ 
5. ΑΠΟΛΗΝΑΡΙ 
6. ΠΑΤΟΣ 
7. ΠΙΘΕΡΙΑ 

Σχ. 23: Κάτοψη υπογείου Σινασίτικου σπιτιού. 
Πηγή: Τακαδόπουλος, Λ, Η Σινασός που έσβησε, στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National 
Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 136), 
Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, Αθήνα. 
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Σγ. 24: Τομή Σινασίτικου σπιτιού. 
Πηνιί: Τακαδόττουλος, Λ, Η Zivaaóc που έσβησε, στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National 
Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 136), 
Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, Αθήνα. 

Λ Ρ Ο Μ Ο Ε 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14. 
15 

ΣΟΥΦΑ. 
ΜΙΝΔΕΡΟΔΑΣΗ 
ΜΑΤΑΣΠΙΤ 
ΚΟΥΤΕΡ 
ΚΕΛΛΑΡ 
ΣΕΙΜΩΚΟ 
ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣ 
ΠΑΤΟΣ 
ΤΟΥΝΤΟΥΡΟΣΕΙΛΟ 
ΥΠΟΣΤΕΓΟ,(ΚΑΜΑΡΑ) 
ΑΧΤΑΡΙΑ 
ΟΡΝΙΘΙΑ 
ΚΑΤΕΦΛΟ 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ 
ΣΚΑΛΑ ΔΩΜΑΤΟΣ 

Σχ. 25: Κάτοψη ισογείου Σινασίτικου σπιτιού. 
ΡΠΥή: Τακαδόπουλος, Λ, Η Σινασός που έσβησε, στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National 
Trust for Greece, Ελληνική Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 136), 
Σινασός Καππαδοκίας, εκδ. Άγρα, Αθήνα. 
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Σγ. 26: Ενδεικτική τομή αυλής. Η καπινή και ο υπόγειος πατός. 
Πηγή: σχ, Ροίδη, Σ., στο Ποιμενίδου, Φ., Ροίδης, Σ., National Trust for Greece, Ελληνική 
Εταιρεία, Φιλανθρωπικό Σωματείο 'Νέα Σινασός', (1985: 138), Σινασόο Καππαδοκίας, εκδ. 
Άγρα, Αθήνα. 
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Σχ. 36: Χρονολογική Εξέλιξη- Προσθήκες Προσφυγικών Κατοικιών. 
Προσφυγική κατοικία στο Ν. Προκότπ. 
Πηγή: σχ. Β. Στελλάκου, έρευνα πεδίου 1997. 
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Α-A SECTION 

GROUND FLOOR PLAN 

Σχ. 40: Τομή και κάτοψη προσφυγικού σπιτιού 
στην Κακκινιά, με προσθήκη υπόγειων δωματίων. 
Πηνή: Hirschon, R. (1989:65). 
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Σχ. 42: Σχέδιο εσωτερικού χώρου του σπιτιού του κ. Ακακιάδη στο Γκέλβερι 
Πηγή: Σχ. κ. Ακακιάδη, έρευνα πεδίου, 1996. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΕΣ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ Σελ 

Πίνακας 1: Απασχόληση των προσφύγων και των γηγενών 
στην Ελλάδα, 1920-1951. 
Πηγή: Εκτιμήσεις από ΓΣΥΕ (1921, 1932) και ΕΣΥΕ, Απογραφή 
πληθυσμού 1951, πίνακας 4.03, στο Λεοντίδου, Λ. (1989: 322) 307 

Πίνακας 2: Οικιστικές συνθήκες των αστών προσφύγων το 1927. 
Πηγή: Εκτιμήσεις από Κοινωνία των Εθνών, 16η Τετραμηνιαία 
Εκθεση της ΕΑΠ, Γενεύη, 21 Νοεμβρίου 1927, σελ.7-8, 11-12, 
από την απογραφή αστών προσφύγων της 30.9.1927, 
όπως τις παραθέτει ο Mears (1929), πίνακας 5.04, 
στο Λεοντίδου, Λ. (1989: 335) 307 

Πίνακας 3 : Προτεραιότητες των κατοίκων στις προσθήκες 
των προσφυγικών κατοικιών, στην Ν. Καρβάλη, 
(σε σύνολο 9 κατοικιών) 308 

Πίνακας 4: Προτεραιότητες των κατοίκων στις προσθήκες 
των προσφυγικών κατοικιών, στο Νέο Προκόπι, 
(σε σύνολο 4 κατοικιών) 309 
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Κλάδοι 
οικονομικής 
δραστηριότητας 

Γεωργία, κτηνοτροφία 
'Ορυχεία, μεταλλεία 
Βιομηχανία, οικοδόμηση 
Μεταφορές, επικοινωνίες 
Τράπεζες, ασφάλειες 

'Εμπόριο, ξενοδοχεία 
Προσωπικές υπηρεσίες 

'Ελευθέρα επαγγέλματα 
Δημόσιες υπηρεσίες 
Μή δηλώσαντες 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΝΕΡΓΩΝ 

1920 1928 

Γηγενείς Πρόσφυγες Γηγενείς 

926.314 
8.516 

293.210 
78.178 
9.565 

131.887 
52.096 
61.767 
48.753 

123.391 

1.733.677 

255.111 
979 

114.512 
18.742 
4.347 

38.516 
13.864 
13.023 
4.903 

33.604 

497.601 

1.220.530 
5.361 

315.319 
88.016 
18.590 

147.044 
43.706 
72.946 
39.569 

154.871 

2.105.952 

Πρόοφ 
Σύνολο 

1.475.641 
6.340 

429.831 
106.758 
22.937 

185.560 
57.570 
85.969 
44.472 

188.475 

2.603.553 

ιυγες: 
% 

συνόλου 

17,29 
15,44 
26,64 
17,56 
18,95 
20,76 
24,08 
15,15 
11,02 
17,83 

19,11 

1951 

Πρόσφυγες 
& γηγενείς 

1.367.271 
13.523 

536.595 
138.025 
24.381 

260.401 
80.682 

110.818 
131.243 
176.442 

2.839.481 

Πηγές: 'Εκτιμήσεις από ΓΣΥΕ (1921, 1932) καί ΕΣΥΕ, 'Απογραφή πληθυσμού 1951. 

Πίνακοκ: 1 : Απασχόληση των προσφύγων και των γηγενών στην Ελλάδα, 1920-1951. 
Πηγή: πίνακας 4.03, στο Λεοντίδου, Λ. (1989: 322). 

Πρόσφυγες σέ κατοικίες Α 
(καλές, μόνιμες) 

Πρόσφυγες σέ κατοικίες Β 
(κατάλληλες γιά κάποιο διάστημα) 

Πρόσφυγες σέ κατοικίες Γ 
(ακατάλληλες) 

Σύνολο προσφύγων σέ κατοικίες 
Πρόσφυγες πού συγκατοικούν μέ 

οικογένειες σέ ιδιωτικά σπίτια 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

'Εκτίμηση συνόλου αστών προσφύγων 

Οικογένειες 
Άπόλ. αριθ. 

39.450 

26.288 

35.667 

101.405 

23.078 

124.483 

% 

31,69 

21,12 

28,65 

81,46 

18,54 

"Ατομα 

394.741 

89.776 

484.747 

615.000 

Πηγή: 'Εκτιμήσεις από Κοινωνία των 'Εθνών, 16η Τετραμηνιαία "Εκθεση της ΕΑΠ, Γενεύη, 
21 Νοεμβρίου 1927, σελ. 7-8, 11-12, από τήν απογραφή αστών προσφύγων της 
30.9.1927, δπως τίς παραθέτει ό Mears (1929). 

Πίνακας 2: Οικιστικές συνθήκες των αστών προσφύγων το 1927. 
Πηνή: πίνακας 5.04, στο Λεοντίδου, Λ. (1989: 335). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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1. Εικόνα του Οικισμού. 

• Έχετε ζήσει σε άλλα μέρη εκτός από την Ν.Κ. (Ν.Π); 

• Πόσο καιρό μένετε στην Ν.Κ (Ν.Π); 

• Τι σας αρέσει/ δεν σας αρέσει στην Ν.Κ. (Ν.Π), όσον αφορά στον οικισμό; 
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2. Περιγραφή της καθημερινής ζωής στην Ν.Κ. (NM), από τα πρώτα χρόνια της 

προσφυγιάς μέχρι σήμερα. 

• Τι έχει αλλάξει όσον αφορά την ζωή των προσφύγων στην Ν.Κ. (Ν.Π), από τότε που 

εγκατασταθήκατε εδώ; 
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3. Παρελθόν, Μνήμη και Αναμνήσεις των Προσφύγων. 

• Πόσο διαφορετικά είναι εδώ, σε σχέση με την ζωή σας στην Καππαδοκία; (σύμφωνα 

με τις διηγήσεις των προγόνων σας). 

• Μπορείτε να μου πείτε τι πράγματα ο πατέρας σας ή η μητέρα σας θυμόντουσαν έντονα 

από την πατρίδα; 

• Η μητέρα σας σάς έλεγε ιστορίες από την Καππαδοκία; Για το σπίτι της, την ζωή τους 

εκεί, την γειτονιά της, τις συνήθειες και τα έθιμα τους; 

• Τι σας έλεγε για το σπίτι της; Πως ήταν; (μέγεθος, είδη οικιακής χρήσης, κήπος). 

• Ο πατέρας σας ή η μητέρα σας είχαν επισκεφθεί την πατρίδα τους; Πόσες φορές; 

• Πόσο επηρέασε αυτή η επίσκεψη την μετέπειτα ζωή τους εδώ; 

• Έφεραν μαζί τους αντικείμενα από την Καππαδοκία; 

• Εσείς επισκεφθήκατε του πατέρα σας ή της μητέρας σας το χωριό; 

• Φέρατε κάποια αναμνηστικά από εκεί; 

• Έχετε στο σπίτι σας βιβλία ή άλλα αντικείμενα από την Καππαδοκία; 
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4. Πληροφορίες για τα προσφυγικά σπίτια. Αναμνήσεις των προσφύγων σε 

σχέση με την ζωή τους στα προσφυγικά σπίτια κατά την διάρκεια των 

πρώτων χρόνων της προσφυγιάς. Μετατροπές και προσθήκες των 

προσφυγικών σπιτιών. 

• Από πολύ νωρίς αρχίσατε τις αλλαγές στο σπίτι σας; 

• Ποια ήταν η πρώτη προσθήκη που κάνατε; Πότε την κάνατε και ποιοι ήταν οι λόγοι; 

• Έχετε άλλο σπίτι στο χωρίο; Εργασθήκατε προσωπικά στην κατασκευή του σπιτιού σας; 

Ερωτήσεις που αφορούν πρόσφυγες ot οποίοι δεν κατοικούν σε προσφυγικό σπίτι. 

• Διατηρείται το σπίτι του πατέρα σας; Μένει κανείς εκεί; Το νοικιάζετε; Σε ποιόν ανήκει; 

• Γιατί αγοράσατε καινούργιο οικόπεδο για να κτίσετε ένα καινούργιο σπίτι και δεν 

γκρεμίσατε το προσφυγικό σπίτι ή γιατί δεν το ανακαινίσατε; 

• Μπορείτε να μου περιγράψετε το παλιό σας (προσφυγικό) σπίτι; 
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5. Σχέσεις των Προσφύγων με Συγγενείς και Γείτονες. 

• Έχετε συγγενείς οι οποίοι ζουν εδώ; 

• Πόσο συχνά τους βλέπετε; 

• Έχετε συγγενείς σε άλλα μέρη της Ελλάδας; 

• Πόσο συχνά τους βλέπετε; 

• Πείτε μου για τις σχέσεις σας με τους γείτονες; 

• Είναι πρόσφυγες; 

• Πόσο συχνά τους βλέπετε καν που; 

• Επισκέπτεστε ο ένας το σπίτι του άλλου; 

• Έχετε πιο πολλές σχέσεις με πρόσφυγες ή και με τους υπόλοιπους συγχωριανούς σας; 
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6. Καθημερινή ζωή στο Ν.Π. (Ν.Κ) σήμερα και στο παρελθόν. 

• Τι σημαίνει για σας το καφενείο; 

• Έχετε κάποιο ιδιαίτερο καφενείο στο οποίο συχνάζετε; 

• Τι συζητάτε στα καφενεία; 

• Τι σημαίνει για σας η πλατεία; 

• Θυμάστε πάντα την πλατεία στο ίδιο μέρος; 
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7. Πληροφορίες που αφορούν στην Εκκλησία του Οικισμού, η οποία φέρει το 

όνομα ενός Καππαδόκη Αγίου: Αντίληψη του 'Τόπου' σε σχέση με την 

Εκκλησία- Πως η Εκκλησία και το Θρησκευτικό Συναίσθημα έχουν 

επηρεάσει την κουλτούρα και την καθημερινή ζωή του Οικισμού. 

• Τι αισθάνεστε για το γεγονός ότι στο χωριό σας η εκκλησία φέρει το όνομα ενός 

Καππαδόκη αγίου; 

• Ποιος βοήθησε υλικά και ηθικά στο κτίσιμο της εκκλησίας ; 

• Συμμετέχετε στο πανηγύρι που γίνεται με αφορμή την γιορτή του Αγίου; 

• Έχετε ακούσει για θαύματα που έχει κάνει ο Άγιος; 

• Το πανηγύρι που γίνεται στην γιορτή του Αγίου αποφέρει κάποια έσοδα. Ποιος 

επωφελείται από αυτά; η εκκλησία; οι Καππαδοκικοί σύλλογοι; το χωριό; 
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8. Πληροφορίες που αφορούν στην λειτουργία τον Καππαδοκικού Συλλόγου του 

οικισμού. Αντίληψη του 'Τόπου' σε σχέση με τον Σύλλογο. 

• Ανήκατε στο παρελθόν η ανήκετε τώρα στο σύλλογο προσφύγων; Ποιες είναι οι 

αρμοδιότητες του; 

• Πόσο συχνά πηγαίνετε στον σύλλογο σας; 

• Ποια είναι η χρησιμότητα του συλλόγου; (ηθική/ οικονομική υποστήριξη- Συνεύρεση με 

τους άλλους πρόσφυγες- Οργάνωση εκδηλώσεων). 

• Υπάρχουν άλλοι Καππαδοκικοί σύλλογοι στην Ελλάδα; Γνωρίζετε που; 

Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός συλλόγου. 

• Κατά την γνώμη σας ποια είναι η ανάγκη ύπαρξης και άλλων συλλόγων; 

• Γνωρίζετε άλλες πόλεις στις οποίες είναι εγκατεστημένοι πρόσφυγες από το Προκόπι, 

(Καρβάλη) Καππαδοκίας; 

Στην περίπτωση της μη ύπαρξης Καππαδοκικού συλλόγου στον οικισμό. 

• Αυτός ο οικισμός έχει δανεισθεί το όνομα του από τον αντίστοιχο οικισμό της 

Καππαδοκίας. Η εκκλησία του φέρει το όνομα ενός Καππαδοκικού αγίου. Δεν το 

βρίσκεται περίεργο που δεν υπάρχει ένας Καππαδοκικός σύλλογος; 
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9. Πληροφορίες που αφορούν στον Επαναπατρισμό και στον ρόλο που έπαιξαν 

Οι 'αρχηγοί' των προσφύγων σε σχέση με την εγκατάσταση των προσφύγων 

στην Ελλάδα. 

• Θυμάστε εάν οι γονείς σας μιλούσαν για επαναπατρισμό; 

• Όταν ήσασταν παιδί πιστεύατε ότι εσείς και η οικογένεια σας θα επαναπατριζόσασταν; 

• Σύμφωνα με τις διηγήσεις των γονέων σας οι αρχηγοί σας αναφέρονταν στον 

επαναπατρισμό; 

• Θυμόσαστε τι γνώμη είχαν οι γεροντότεροι για τους αρχηγούς σας, τους συλλόγους σας, 

• την εκκλησία, τους φορείς αποκατάστασης προσφύγων και την κυβέρνηση; Τι βοήθεια 

είχατε και από ποιους κατά την εγκατάσταση σας εδώ; 
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10. Γνώμη Των προσφύγων για το Προκόπι, (Καρβάλη) Καππαδοκίας και Ν. 

Προκόπι, (Ν. Καρβάλη), όσον αφορά στην έννοια του 'Τόπον'. 

• Τι σημαίνει για σας η έννοια του 'τόπου'; 

• Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στον νου όταν σκέφτεστε το Προκόπι, 

(Καρβάλη) Καππαδοκίας; 

• Εάν σας ζητούσα να μου περιγράφατε το Προκόπι, (Καρβάλη) Καππαδοκίας με λίγες 

λέξεις τι θα λέγατε; 

• Εάν σας ζητούσα να μου περιγράφατε το Ν. Προκόπι, (Ν. Καρβάλη) με λίγες λέξεις τι θα 

λέγατε; 
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11. Γνώμη των Προσφύγων σε σχέση με την προσφυγική τους ταυτότητα, και την 

προσφυγιά και επιρροές αυτής στην τρίτη γενιά των προσφύγων. 

• Θεωρείτε τον εαυτό σας πρόσφυγα; 

• Κατά την γνώμη σας ποιος είναι πρόσφυγας; 

• Πιστεύετε ότι σήμερα οι νέοι άνθρωποι είναι ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με την 

Καππαδοκία και την προσφυγιά; 

• Γνωρίζετε εάν άλλοι ερευνητές έχουν ενδιαφερθεί για τους πρόσφυγες στο Ν. Προκόπι, 

(Ν. Καρβάλη); 

• Σήμερα στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη υπάρχει ένας αύξων αριθμός προσφύγων. Κατά 

την γνώμη σας, ποιες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων και των 

διαφόρων φορέων αποκατάστασης των προσφύγων, σε σχέση με την πρόβλεψη της 

κατοικίας; 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΤΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΠΠΑΑΟΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΑΑΑΔΑ. 
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Τόποι Εγκατάστασης Καππαδοκών προσφύγων στην Ελλάδα1 

• Από Ακσεράι, (Aksaray) στο Δαμιανό Δράμας. 

• Από Ανακού, (Kaymakh), στα Ταμπούρια Πειραιά. 

• Από Ανταβάλ Νίγδης, (Andaval Nigde), στο Ζωγράφου Χαλκιδικής. 

• Από Ανταβάλ Νίγδης στην Νέα Όλυνθο. 

• Από Αξό, (Hasakoy) στην Αξό Γιαννιτσών. 

• Από Αξό στην Κρήτη. 

• Από Αραβισό, στην Ανάβυσσο. 

• Από Γκέλβερι, (Gelveri) στην Νέα Καρβάλη Καβάλας. 

• Από Γκέλβερι στην Ιωλκό Βόλου. 

• Από Δήλα Νεάπολης, (Nevsehir) στους Χαλκιάδες Φαρσάλων. 

• Από Καισαρεία, (Kayseri) στην Νεοκαισάρεια Κατερίνης. 

• Από Καισαρεία στην Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκης. 

• Από Καισαρεία στην Κέρκυρα. 

• Από Μαλακοπή, (Derinkuyu) στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. 

• Από Μάταλα, (Madala) στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. 

• Από Μυστί, (Misli) στην Ιωλκό Βόλου. 

• Από Νεάπολη, (Nevsehir) στην Ιωλκό Βόλου. 

• Από Νεάπολη στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης. 

• Από Νίγδη, (Nigde) στην Κέρκυρα. 

• Από Προκόπι, (Urgub) στο Νέο Προκόπι Ευβοίας. 

• Από Σίλατα στα Νέα Σίλατα Χαλκιδικής. 

• Από Σινασό στην Νέα Σινασό Ευβοίας. 

• Από Τελμησό στην Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. 

• Από Τσαρικλή, (Carikh) στην Ανάβυσσο. 

• Από Τσελτέκ στο Νέο Ικόνιο Τρικάλων. 

• Από Τσελτέκ στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας. 

• Από Φάρασα στο Πλατύ Ημαθίας. 

• Από Φλοιτά, (Suvermez) στα Νέα Φλοιτά Χαλκιδικής. 

1 Ακακιάδης, Ι. (1928), Ενωτιάδης, Χ. (1994), Δαλακούρα, Β. (1995-1996), Ευπραξιάδης, Λ. (1974), 
Κωστάκης, Θ. (1977), Μαυροχαλυβίδης, Γ. (1990). 
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ΠΗΓΕΣ 

• 'Αδελφότης Προκοπιέων Ιωάννης ο Ρώσος', Νέο Προκόπι. 

• Διαλέξεις του καθηγητού κ. Χάρη Κοκκώση, στο μάθημα 'Δομή και Δυναμική των 

Ανθρώπινων Οικισμών', στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

• Διαλέξεις του καθηγητού κ. Νικολάου Βερνίκου, στο μάθημα 'Ανθρώπινη Οικολογία', 

στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 

• Ε.Σ.Υ.Ε. ,(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας): Απογραφή 1991. 

• Κ. Μ. Σ. (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών), Αθήνα. 

• Κ. Κ. Μ. (Κέντρο Καππαδοκικών Μελετών), Νέα Καρβάλη 

• Κοινότητα Νέας Καρβάλης. 

• Κοινότητα Νέου Προκοπίου. 

• Πολεοδομικό Γραφείο Καβάλας. 

• Πολεοδομικό Γραφείο Χαλκίδας. 

• Ο Προσφυγικός Πληθυσμός της Νέας Καρβάλης. 

• Ο Προσφυγικός Πληθυσμός του Νέου Προκοπίου. 

• 'Στέγη Πολιτισμού Νέας Καρβάλης', Νέα Καρβάλη. 
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