Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Φέτος κλείνουν 15 χρόνια από την ίδρυση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. 15 χρόνια
δηµιουργικής παρουσίας στα Μικρασιατικά δρώµενα. Και µε την ευκαιρία αυτή, θα
ήθελα να κάνω µια µικρή αναδροµή στο εκδοτικό του έργο, γιατί τα Συµπόσια, οι
Ηµερίδες, οι Εκδηλώσεις λίγο πολύ έχουν καταγραφεί στη συνείδηση του κόσµου,
που τα έχει παρακολουθήσει ή έχει διαβάσει γι΄ αυτά.
Από την ίδρυσή του, το 2003 µέχρι σήµερα, το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. έχει εκδώσει 22
Βιβλία και 21 τεύχη του περιοδικού του. Τα 2 τελευταία βιβλία εκδόθηκαν φέτος και
συνοπτικά σας τα παρουσιάζω γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα:
•

Το βιβλίο «Καππαδοκία: Λατρευτικά και άλλα τινά στον αέναο κύκλο του
χρόνου», του Καππαδόκη συγγραφέα Κωνσταντίνου Νίγδελη από την
Θεσσαλονίκη, που έλαβε Έπαινο της Ακαδηµίας Αθηνών. Η παρουσίαση του
βιβλίου έγινε στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, στις 3 Ιουνίου 2018.

•

Το βιβλίο «Πρακτικά του 8ου Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. µε θέµα: Λίγο πριν την
100/ετία: Πώς και γιατί οι Έλληνες υπέστησαν την µεγαλύτερη Καταστροφή της
Ιστορίας τους», η παρουσίαση του οποίου έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του
∆ήµου Νέας Ιωνίας, στις 25 Ιουνίου 2018.

Τα βιβλία που έχουµε εκδώσει έχουν ως περιεχόµενο την καταγραφή των
πρακτικών των συµποσίων, τα έργα που βραβεύτηκαν στους λογοτεχνικούς µας
διαγωνισµούς ή άλλα µε θέµατα από τις αλησµόνητες πατρίδες ή την Ιστορία της
Νέας Ιωνίας.
Υπολόγισα µε βάση τα τιράζ των βιβλίων, ότι πάνω από 23.000 βιβλία έχουν
διανεµηθεί δωρεάν σε ∆ηµόσιες Βιβλιοθήκες, Μικρασιατικούς Συλλόγους,
Πανεπιστηµιακούς, Ιστορικούς, Ερευνητές και φίλους του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. σε όλη την
Ελλάδα. Μέληµα µας είναι, αυτά τα βιβλία µέσω των ∆ηµόσιων Κεντρικών
Βιβλιοθηκών να φθάσουν σε όλη την επικράτεια, γιατί αυτή είναι η ιστορική µας
παρακαταθήκη.
Βέβαια δεν υπολογίζω βιβλία που µε αφετηρία τη συµµετοχή κάποιων σε
λογοτεχνικό διαγωνισµό µας, ακολούθησε µετά και η ιδιωτική τους έκδοση.
Τελειώνοντας, εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα ήθελα να
ευχαριστήσω τους ∆ηµάρχους Νέας Ιωνίας Γιάννη Χαραλάµπους και Ηρακλή
Γκότση που ίδρυσαν και στήριξαν το Νοµικό µας Πρόσωπο, αλλά και όσους
συµµετείχαν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια αυτά τα 15 χρόνια, γιατί η συµβολή τους ήταν
και είναι σηµαντική στην ανάδειξη του έργου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Σας εύχοµαι Καλό Χειµώνα και να είστε πάντα κοντά µας.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Λουκάς Π. Χριστοδούλου

Του Χάρη Σαπουντζάκη, Ιστορικού
Στις 9 ∆εκεµβρίου του λήγοντος έτους 2018, που κατά σύµπτωση είναι κι εφέτος Κυριακή, συµπληρώνονται 95 χρόνια από
την ηµέρα των εγκαινίων του Συνοικισµού ΙΩΝΙΑ, που µετέπειτα µε την προσθήκη του προθέµατος ΝΕΑ έγινε ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ. Του
συνοικισµού που αρχικά έφερε το παλιό του τοπωνύµιο «Ποδαράδες» και ήδη από το Σάββατο, 30 Ιουνίου 1923 είχε θεµελιωθεί
ως µια προσφυγούπολη µε την αρχική επωνυµία ΝΕΑ ΠΙΣΙ∆ΙΑ, από τον αρχηγό της Επαναστάσεως του 1922 Νικόλαο
Πλαστήρα και τον ιερέα Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου, όπου το Ελληνικό κράτος είχε ορίσει να εγκατασταθούν οι από τη Σπάρτη
Μ. Ασίας ξεριζωµένοι πρόσφυγες, οι οποίοι είχαν επικεφαλής τους αυτόν τον εµβληµατικό ιερέα.
Σχεδόν στο ίδιο σηµείο, που είχε µπει ο θεµέλιος λίθος θα γινόταν τώρα η τελετή των εγκαινίων (στην εκβολή της οδού
Σπάρτης και τη συνάντησή της µε την Κ. Βάρναλη, ανατολικά του ναού των Αγ. Αναργύρων).
Τώρα όµως δεν είναι παρόντες µόνον ο Πλαστήρας, ο Γονατάς ο Παπαϊωακείµ και ο ∆οξιάδης. Θα είναι παρών κι ο
Αµερικανός φιλέλληνας Ερρίκος Μοργκεντάου, ο οποίος µόλις είχε διορισθεί Πρόεδρος της Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκαταστάσεως
Προσφύγων), η οποία είχε αναλάβει το µέγα έργο της ανέγερσης κατοικιών για τη στέγαση των προσφύγων, πέραν βέβαια των
µέτρων για την αγροτική αποκατάσταση, την ανέγερση και λειτουργία εργοστασίων κλπ.
Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα µε την σειρά τους. Η 10/ετία 1923-1932 για τον Ελληνισµό στον Ελλαδικό χώρο ήταν µια
εποχή πολύ δύσκολη, καθώς 1,5 εκατ. ξεριζωµένοι Μικρασιάτες κατέφυγαν µε τη φωτιά ακόµα στα µάτια, στη µητέρα πατρίδα,
τη λεγόµενη «µητροπολιτική Ελλάδα», οι οποίοι για να θυµηθώ τα λόγια του Παναγιώτη Κανελλόπουλου δεν έγιναν δεκτοί
από τους ντόπιους µε συµπάθεια ή έστω µε απάθεια, αλλά δυστυχώς έγιναν δεκτοί µε αντιπάθεια. Εποχή που ίσως σε
πολλά µοιάζει µε τη σηµερινή, αλλά που ωστόσο χάρη στην πίστη των προσφύγων και χάρη στο έργο µερικών ξεχωριστών
προσωπικοτήτων, µπορούσαν τουλάχιστον να ΕΛΠΙΖΟΥΝ…….
Η Επαναστατική Κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα ιδρύει στις 3 Νοεµβρίου του 1922 το Ταµείο Περίθαλψης
Προσφύγων (Τ.Π.Π.), έναν 15/µελή Οργανισµό, περίπου φιλανθρωπικό, όπως άλλωστε το λέει κι ο τίτλος του: «περίθαλψης».
Παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τα ανύπαρκτα οικονοµικά µέσα το Ταµείο, µε πρόεδρο έναν ικανό άνθρωπο, τον
Επαµεινώνδα Χαρίλαο και αντιπρόεδρο τον τραπεζίτη Στέφανο ∆έλτα, αλλά και µε αξιόλογα µέλη που εκπροσωπούσαν όλες
τις τάξεις αλλά και τους πρόσφυγες, θα προχωρήσει εκτός των άµεσων µέτρων περίθαλψης και στην ανέγερση µικρού αριθµού
πρόχειρων κατοικιών για τη στέγαση των προσφύγων, ιδιαίτερα µάλιστα, εδώ στους ταπεινούς Ποδαράδες, έτσι ώστε να δοθεί
η δυνατότητα να γίνει αµέσως η θεµελίωση του συνοικισµού, το Σάββατο, 30 Ιουνίου 1923 κι αµέσως µετά στις 9
∆εκέµβρη του 1923 τα εγκαίνιά του, και τις δυο φορές από το Νικόλαο Πλαστήρα και τον Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου.
Να προσέξουµε όµως µιαν κρίσιµη λεπτοµέρεια: στα εγκαίνια, εκτός των άλλων, ήταν και ο µόλις ορισθείς από την Κ.τ.Ε.
(Κοινωνία των Εθνών) ως πρόεδρος της Ε.Α.Π (Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων), ο Αµερικανός διπλωµάτης,
επιχειρηµατίας, πρόεδρος εταιρειών κ.λ.π. Ερρίκος Μοργκεντάου: ένας σπουδαίος ανθρωπιστής και όπως θ’ αποδειχθεί
ένας µεγάλος φιλέλληνας!
Το Τ.Π.Π. δεν είχε πόρους. Βασιζόταν σε δωρεές και φιλανθρωπίες. Το έργο του, µετά την πρώτη έκρηξη περιορίστηκε
αισθητά και τότε η Ελληνική Κυβέρνηση κατέφυγε στην Κ.τ.Ε. ζητώντας απεγνωσµένα βοήθεια για την αντιµετώπιση του
τεράστιου προβλήµατος της στέγασης κι αποκατάστασης 1,5 περίπου εκατοµµυρίων προσφύγων, σε αναλογία 60:40, αγροτών
και αστών.
Η Κ.τ.Ε. δεν είχε δικό της ταµείο. Είχε όµως τη θεσµική δύναµη να
απευθύνεται στις αγορές και να επιτυχαίνει δανεισµό µε καλούς όρους (ας
σηµειωθεί ότι το 7-8% ήταν αυτός ο καλός όρος!).
Συστήνει λοιπόν έναν οργανισµό, αυτόνοµο, υπό την αιγίδα της, µε
µεγάλο κύρος για ν’ αναλάβει αυτό το τεράστιο έργο, µε όποιο τρόπο θα
έκρινε προσφορότερο, µε απόλυτη εξάρτηση, αναφορά κι απολογισµό
στην Κ.τ.Ε. Κι ευτυχώς για την Ελλάδα, ευτυχώς για τους πρόσφυγες η
Κ.τ.Ε. είχε κάνει την σωστή επιλογή. Ορίζει πρώτο Πρόεδρό της, τον
Αµερικανό Ερρίκο Μοργκεντάου!
Ο Μοργκεντάου δεν ήταν άγνωστος στους πρόσφυγες και
περισσότερο δεν ήταν άγνωστος στους λεγόµενους ανατολίτες, οι οποίοι
µε την επέλαση των Νεότουρκων υπό την καθοδήγηση των Γερµανών,
είχαν αρχίσει να οδηγούνται στον αφανισµό της εθνοκάθαρσης και της
γενοκτονίας µε τους αλλεπάλληλους εκτοπισµούς µε τα ανθρωποκτόνα
Τάγµατα Εργασίας (αµελέ ταµπουρού).
Το 1913, αναλαµβάνει καθήκοντα πρεσβευτή των Η.Π.Α στην Πόλη.
Κι αµέσως αρχίζει για αυτόν τον υπέροχο ανθρωπιστή ένας αγώνας να
πείσει την Αµερική να πιέσει την Οθωµανική Αυτοκρατορία, να σταµατήσει
τα σκληρά µέτρα κατά των Ελλήνων και των Αρµενίων.
Το σχέδιο των Νεότουρκων ήταν να εξαφανίσουν το Ελληνικό κι
Αρµενικό στοιχείο από τα παράλια της Ιωνίας, την Πόλη, τον Πόντο, την
Ανατολία, όπου είχαν τα σκήπτρα στο εµπόριο και στις επιχειρήσεις.
Εξηγούσε ο Μοργκεντάου πως η Οθωµανική Αυτοκρατορία µε τον
αφανισµό των δυο αυτών δυναµικών στοιχείων θα οδηγείτο στο µαρασµό
και την καταστροφή αυτή η ίδια, αλλά κανείς δεν τον άκουγε!
Οι ΗΠΑ δεν ήταν τότε η σηµερινή υπερδύναµη. Με την Τουρκία τη
συνέδεαν όχι σηµαντικά οικονοµικά συµφέροντα: ελάχιστες εξαγωγές,
κυρίως ραπτοµηχανές Σίγκερ, λίγα πετρέλαια της Στάνταρντ Οϊλ Κόµπανυ.
Ασκούσε ωστόσο µιαν επιρροή έµµεση, µέσα από τις φιλανθρωπικές
οργανώσεις, κυρίως µάλιστα του εξαιρετικά οργανωµένου Αµερικανικού
Ερυθρού Σταυρού, τους ιεραποστόλους της, µε την ίδρυση σχολών για την Εκπαίδευση, τα προγράµµατα µε τη βελτίωση της
υγείας, της γεωργίας κ.λ.π.
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Αυτό τις καθιστούσε «συµπαθείς» στους λαούς σε αντίθεση µε τους πανίσχυρους Άγγλους κυρίως, οι οποίοι µε τον
αλαζονικό τους τρόπο που περνούσαν την πολιτική των συµφερόντων τους ήσαν ασυµπαθείς.
Ο Μοργκεντάου βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί µη µπορώντας να «πείσει» αρκετά τους Τούρκους περιοριζόταν στο
οπωσδήποτε αρκετά σηµαντικό έργο, να παρεµβαίνει, σε προσωπικό επίπεδο στην τριανδρία (Ταλαάτ - Εµβέρ – Τζεµάλ)
ζητώντας κι επιτυγχάνοντας επιείκεια για καταδικασµένους σε θάνατο ή σε εξορία Έλληνες και Αρµένιους Η Κοινότητα των
Σπαρταλήδων για ν’ αναφερθώ στους συµπατριώτες µου, του όφειλε χάρη γιατί όταν έµαθε για την εξορία 35 προκρίτων της
κοινότητάς τους, µεταξύ των οποίων ήσαν και 3 ιερείς παρενέβη στον Ταλαάτ πασά και πέτυχε την επιστροφή των εξορίστων
στη Σπάρτη.
Ο Μοργκεντάου δεν έµεινε πολύ καιρό στην Πόλη. Βλέποντας ότι οι προσπάθειές του για τους Έλληνες και τους Αρµενίους
δεν είχαν τα επιθυµητά αποτελέσµατα ακολούθησε την εξαιρετικά ευαίσθητη στα θέµατα αυτά σύζυγό του Ιωσηφίνα, που έφυγε
πρώτη από την Πόλη, µόλις είχε συµπληρώσει 2 χρόνια θητείας.
Όµως ποτέ δεν σταµάτησε τον αγώνα του υπέρ της Ελλάδας. Στην κρίσιµη περίοδο 1920 – 1922 ήταν σε συνεχή επαφή µε
τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την Ελλάδα και έµενε στο Παρίσι.
Ο Μοργκεντάου δεν συµπαθούσε απλώς το Βενιζέλο. Τον θαύµαζε! Είχε πει γι αυτόν: όταν συναντηθούν ο Βενιζέλος µε
τον Ουίλσον την άλλη µέρα θ’ αλλάζει ο χάρτης της Ευρώπης!
Είχε σπουδάσει, όσο κανένας άλλος ξένος παράγων, την Ελληνική Ιστορία και γνώριζε πολύ καλά όλους τους πολιτικούς
αυτής της περιόδου, ιδιαίτερα όµως εκείνους που πολιτεύονταν στο δηµοκρατικό χώρο κι όχι στο βασιλόφρονα: τον Πλαστήρα,
τον Παπαναστασίου, τον Μιχαλακόπουλο! ∆εν είχε σε καµιά εκτίµηση το βασιλιά Γεώργιο Β΄ κι ενοχλείτο να βλέπει ότι απέφευγε
να επισκέπτεται προσφυγικούς συνοικισµούς, γιατί θεωρούσε ef officio τους πρόσφυγες βενιζελικούς, άρα αντιπάλους του!
Έχοντας τεράστιο κύρος στα διεθνή forum έδραξε την ευκαιρία που του προσφέρθηκε από την Κ.τ.Ε. κι ανέλαβε την Προεδρία
της Ε.Α.Π (Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων), τον Οκτώβρη του 1923.
Πρώτη του ενέργεια ήταν να παραιτηθεί από την ετήσια αποζηµίωσή του, µετά των όποιων οδοιπορικών, ύψους 5.000
χρυσών λιρών Αγγλίας και δεύτερη να περάσει από το Λονδίνο, το Παρίσι, τη Γενεύη και να συνοµιλήσει µε δεκάδες
προσωπικότητες διεθνούς κύρους, ενηµερώνοντάς τους για το τεράστιο προσφυγικό πρόβληµα της Ελλάδας!
∆εν ήρθε απευθείας στην Αθήνα αλλά πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, γιατί στα σχέδιά του είχε πρωτίστως την αγροτική
αποκατάσταση των προσφύγων και ως γνωστόν στη Μακεδονία είχε καταφθάσει το µεγαλύτερο µέρος των προσφύγων.
Αµέσως µετά στην Αθήνα θα προσγειωθεί στην πολύ δυσάρεστη πραγµατικότητα των προσφυγικών συνοικισµών και θα κινηθεί
και στον τοµέα της αποκατάστασης των λεγοµένων αστών προσφύγων. Οραµατιζόταν στον όρο «αποκατάσταση» των αγροτών
προσφύγων να εντάξει όχι µόνο τη στέγασή τους αλλά κυρίως την προσφορά γης, ζώων, σπόρων κ.λ.π, ώστε άµεσα να
µπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη. Υπολογίζονται στα 2.000 τα αµιγώς προσφυγικά χωριά που ιδρύθηκαν τότε εκεί κι εκτός
των άλλων θωράκισαν ουσιαστικά τη Βόρειο Ελλάδα, µε το ελληνικό στοιχείο, πλέον ως κυρίαρχο, σε σχέση µε υπάρχουσες
µειονότητες εξαιρουµένης πλέον της Τουρκικής αφού οι Μουσουλµάνοι µε την Ανταλλαγή των πληθυσµών θα µετακινηθούν εξ
ολοκλήρου στην Τουρκία.
Όπως ειπώθηκε ουσιαστικά καθήκοντα προέδρου ο Μοργκεντάου ανέλαβε τον Νοέµβρη, του 1923, ωστόσο η θητεία του
δεν ήταν µακρά. Κράτησε ένα χρόνο µόνο, αφού από χαρακτήρα ο Μοργκεντάου δεν εννοούσε να µακροηµερεύει σε µια θέση,
από την ώρα που ένιωθε ότι είχε δώσει ό,τι µπορούσε καλύτερο οργανωτικά και θα έπρεπε ν’ αποχωρήσει µε πλήρη
συναίσθηση ότι είχε κάνει το καθήκον του!
Η Ε.Α.Π. όπως είπαµε ήταν ένας απόλυτα αυτόνοµος οργανισµός, που λογοδοτούσε µόνο στην Κ.τ.Ε. (και πράγµατι έκανε
αναλυτικότατους ετήσιους απολογισµούς). Το προεδρείο της ήταν 4/µελές (ένα στοιχείο, για το οποίο και επικρίθηκε):
Απαρτιζόταν από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και 2 µέλη. Πρόεδρος (πάντα αµερικάνος) και Αντιπρόεδρος (συνήθως
Άγγλος). Τα µέλη Έλληνες, προτεινόµενο µεν από την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά υπό την αίρεση της έγκρισης από την Κ.τ.Ε.
Το περίεργο είναι ότι η Αµερική, αν και είχε πρωτοστατήσει στην ίδρυση της Κ.τ.Ε. δεν µετείχε τελικά σ’ αυτήν, λόγω της
διαφορετικής άποψης των Ρεµπουπλικανών, διαδόχων του Ουίλσον.
Ευτυχώς για τον πρώτο και πάντα καθοριστικής σηµασίας χρόνο είχαν οριστεί δύο άξιοι άνθρωποι: ο Αµερικανός
Μοργκεντάου κι ο Βρετανός Κάµπελ. Απλά µέλη ήσαν, πάλι ευτυχώς δυο δυναµικοί άνδρες του βενιζελικού µπλοκ: ο τραπεζίτης
Στέφανος ∆έλτας κι ο διπλωµάτης Περικλής Αργυρόπουλος. Ο πρόεδρος επί ισοψηφιών, διέθετε διπλή ψήφο!
Το ότι η Ε.Α.Π. λογοδοτούσε απευθείας στην Κ.τ.Ε. ήταν ένα αγκάθι, που θα το χρησιµοποιήσουν πολιτικοί και κυρίως ο
ανοικονόµητος εκείνος δικτάτορας Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίος προσπαθώντας ν’ αποσπάσει την προσοχή του λαού από τα
ολέθρια σφάλµατά του, τα οποία είχαν στοιχίσει πολλά από τα πρόστιµα που του είχε επιβάλει η Κ.τ.Ε. για την αποτυχηµένη
εισβολή στη Βουλγαρία κι από τις λεόντειες συµφωνίες του µε την Αγγλία και την εταιρεία ΠΑΟΥΕΡ για την ηλεκτροδότηση της
Αθήνας αλλά και µε τη Γερµανία µε τη Siemens (από τότε η Ζήµενς) για το τηλεφωνικό δίκτυο και να τον στρέψει εναντίον της
Ε.Α.Π στέλνοντας στο στρατοδικείο στελέχη της.
Ο Μοργκεντάου δεν προσπάθησε να διοικήσει από το εξωτερικό. Αντιθέτως. Βρισκόταν καθηµερινά σχεδόν στις
προσφυγικές συνοικίες, παρακολουθώντας τις εργασίες, συζητώντας µε τους πρόσφυγες, αφουγκραζόµενος τα προβλήµατά
τους, αλλά ακόµη και τις προσωπικές τους ιστορίες, δείχνοντας µιαν απέραντη κατανόηση.
Αντιλαµβανόταν ότι µε µόνη την ανέγερση κατοικιών, κάποιων σχολείων και εκκλησιών δεν θα λυνόταν το πρόβληµα της
τεράστιας ανεργίας που καραδοκούσε στη γωνία. Έπρεπε να βρεθούν τρόποι και να εφαρµοστούν µέτρα για την
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ, ν’ ανοίξουν δουλειές, γιατί αλλιώς όλα στο τέλος θα
καταστρέφονταν και τα πράγµατα θα χειροτέρευαν ραγδαία.
Και δίνει λύση: Η Ε.Α.Π ουσιαστικά θα χαρίσει εκτάσεις γης που της είχαν παραχωρηθεί σε ορισµένα σηµεία εδώ σ’ εµάς ας
πούµε στον Περισσό και την Ελευθερούπολη σε επενδυτές, οι οποίοι ανελάµβαναν την υποχρέωση εντός 5 ετών να έχουν θέσει
σε λειτουργία τα εργοστάσια, γιατί αλλιώς γη και ακίνητα ξαναγύριζαν στην Ε.Α.Π.
Στη Νέα Ιωνία και σε χρόνο µηδέν λειτούργησαν 25 µεγάλες βιοµηχανίες, κυρίως υφασµάτων και βέβαια και χαλιών, που
αµέσως απορρόφησαν χιλιάδες πρόσφυγες και προσφυγίνες, ενώ παράλληλα έτσι κινήθηκε ταχύτατα η αγορά και το εµπόριο.
Η Νέα Ιωνία ήταν πράγµατι στον τοµέα αυτό ο leαder(λιντερ), ο οδηγός, αφού αµέσως µετά την ίδρυση εργοστασίων ερχόταν η
Κοκκινιά µε 7 και η Καισαριανή µε 2 εργοστάσια.
Θα έλεγα εδώ ότι ο Μοργκεντάου φάνηκε να είχε υιοθετήσει 3 συνοικίες: τον Βύρωνα, την Καισαριανή, τη Νέα Ιωνία. Στο
Βύρωνα άφησε το αποτύπωµα της συζύγου του, η οποία µε δικά της έξοδα ανήγειρε ένα πρότυπο Νηπιαγωγείο. Στην
Καισαριανή προσέφερε ουσιαστικά έναν σπουδαίο φιλανθρωπικό οργανισµό, τη λεγόµενη ΝΗΑΡ ΗΣΤ, η οποία εκτός των
άλλων ίδρυσε και τον οµώνυµο αθλητικό σύλλογο και το υπέροχο για την εποχή του Γυµναστήριο.
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Όµως στους Ποδαράδες «έδωσε τα ρέστα του». Ήταν παρών ο ίδιος στα ΕΓΚΑΙΝΙΑ του Συνοικισµού την ΚΥΡΙΑΚΗ, 9
∆εκέµβρη 1923, στο ίδιο ακριβώς σηµείο στη συνάντηση των οδών Σπάρτης και Κ. Βάρναλη που είχε γίνει η θεµελίωση, µαζί
µε τον Νικόλαο Πλαστήρα και τον Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου. Αµέσως µετά έσπευσε να επιχορηγήσει την ανέγερση του
ου
επιβλητικού διδακτηρίου του 1 ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Ιωνίας, του σχολείου που έχει συνδεθεί στενά µε τις µεγάλες ώρες της
ιστορίας της πολιτείας, αφού αυτό πάντα πρώτα επισκεπτόταν όταν ερχόταν στη Νέα Ιωνία, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και µιλούσε
από το βορινό εξώστη του στο λαό, στους πρόσφυγες. Αργότερα θα επιχορηγηθεί και η ανέγερση του λιθόκτιστου ναού των Αγ.
Αναργύρων, για να υλοποιηθεί το όνειρο του Παπαϊωακείµ.

9/12/1923. Ο Henry Morgenthaou και ο Κώστας Ουράνης, στα εγκαίνια.
Ο Μοργκεντάου θέλει να βοηθήσει το λαό µε τους ένδοξους προγόνους. Κι διερωτάται: «Ποιος θα ήταν ο καλύτερος
τρόπος για να βοηθήσω; Όχι βέβαια η συγκατάβαση. Αυτή θα σκότωνε το πνεύµα προκειµένου να σώσει το σώµα. Όχι η απλή
φιλανθρωπία. Αυτή θα κατέστρεφε την ανεξαρτησία τους. Όχι µε το να τους µεταχειρισθούν ως εξαρτηµένα άτοµα που έπρεπε
να χειραγωγηθούν από έναν ξένο για το καλό τους. Αυτό θα πρόσβαλε την αυτοσυνειδησία τους»!
Στον ένα µόνο χρόνο της προεδρίας του, έτυχε των µεγαλυτέρων τιµών από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, ενώ
Βύρωνας, Υµηττός Νέα Ιωνία, Νίκαια, Θεσ/κη έδιναν σε κεντρικές οδούς τους το όνοµά του.
Ο Μοργκεντάου µετά την παραίτησή του και έως το 1930 δεν σταµάτησε να νοιάζεται για την Ελλάδα. Πηγαινοερχόταν
συχνά και παρακολουθούσε τα έργα της Αποκατάστασης.
∆εν θα µπορούσα να ισχυρισθώ ότι οι διάδοχοί του Έντι, Μπόνσον, Χάουλαντ κ.λ.π ήταν του αναστήµατός του, ή ότι δεν
έγιναν επί των ηµερών τους παρατυπίες, παρανοµίες και σκάνδαλα.
Η Ε.Α.Π διαχειριζόταν περίπου 20.000.000 λίρες Αγγλίας. Είχε γραφεία σε κάθε συνοικισµό, στελεχωµένα µε εκατοντάδες
υπαλλήλους, πολιτικούς µηχανικούς, λογιστές, διοικητικούς, τοπογράφους ακόµη και αρχιτέκτονες. Ένα από τα γραφεία αυτά
ήταν και στη Ν. Ιωνία.
Καθηµερινά γίνονταν διαγωνισµοί κι ανελάµβαναν έργα εκατοντάδες εργολάβοι και υπεργολάβοι, στην πλειοψηφία τους
πρόσφυγες, ενώ δούλευαν χιλιάδες εργάτες σχεδόν αποκλειστικά πρόσφυγες…. Και η αίσθηση της απόλυτης εξουσίας στη
λήψη αποφάσεων δεν είναι πάντως κι ο καλύτερος σύµβουλος!
Ωστόσο όταν το 1930 η Ε.Α.Π έκλεισε τα βιβλία της και τα παρέδωσε στο Ελληνικό Κράτος, θα µπορούσαµε να πούµε ότι
το έργο της ήταν θετικό. Η εποποιία της Αποκατάστασης των Προσφύγων, όπως είχε επονοµασθεί αυτή η τιτάνια
προσπάθεια είχε ολοκληρωθεί υπέρ της Ελλάδας, των Ελλήνων και βεβαίως των προσφύγων.
Τότε στη Νέα Ιωνία είχαν ανεγερθεί 2.817 κατοικίες, ενώ είχε ξεκινήσει η ανέγερση 350 στον Περισσό και άλλων τόσων
στην Καλογρέζα. Έτσι υπολογίζεται ότι τα ¾ των κατοίκων της τότε (αριθµούσε 16.000) είχαν αποκατασταθεί, ενώ αρκετοί ήσαν
εκείνοι που προχωρούσαν στη λεγόµενη αυτοστέγαση.
Ο Ερρίκος Μοργκεντάου ήταν Αµερικανός, γεννηµένος στη Γερµανία, που θεωρούσε τον εαυτό του πρόσφυγα στις Η.Π.Α,
αλλά ήταν και Εβραίος. Οι οµόθρησκοί του στη Θεσ/κη, που είχαν και µεγάλη δύναµη αξίωσαν κάποια στιγµή να έχουν τη
συµπαράστασή του στο αίτηµά τους να εξαιρούνται – έµποροι γαρ – της Κυριακής αργίας ως µη Χριστιανοί!
Ο Μοργκεντάου τους απάντησε οργισµένα ότι η στάση αυτή ήταν εκτός από ανθελληνική και αντικοινωνική και παράνοµη.
΄Οφειλαν να υπακούουν στους νόµους του Κράτους!
Αλλά εκτός από Εβραίος ο Μοργκεντάου ήταν και γνωστός Αρµενόφιλος! Ωστόσο το 1924, όταν οι Αρµένιοι κατηγόρησαν
την Ελλάδα στη διάσκεψη της Ειρήνης του Παρισιού, ότι τους καταπίεζε η Κ.τ.Ε. ζήτησε από τον Πρόεδρό της Ε.Α.Π µε το
παγκόσµιο κύρος του να εξετάσει το θέµα και να εισηγηθεί σχετικά! Ο Μοργκεντάου µε τη βοήθεια του στενού του συνεργάτη Στ.
Παπαδάκη συνέλεξε στοιχεία και από τις δυο πλευρές και τα κατέθεσε. Το αποτέλεσµα; Η Ελλάδα, όχι µόνον δεν τιµωρήθηκε
αλλά επαινέθηκε από την Κ.τ.Ε. για την ανωτερότητά της και τη γενναιοψυχία των κατοίκων της καθώς αποδεικνυόταν ότι παρά
τα δικά τους τεράστια προβλήµατα φέρθηκαν ιδιαιτέρως φιλικά στους Αρµενίους παρότι διέφεραν και φυλετικά και θρησκευτικά!
Ο Ερρίκος Μοργκεντάου έφυγε από τη ζωή το 1946. Άρα εφέτος συµπληρώνονται 72 χρόνια από το θάνατό του. Ας είναι
αιωνία η µνήµη του!
Να φανταστώ άραγε ότι η πολιτεία µας θα τον τιµήσει εφέτος, καθώς στις 9 του ∆εκέµβρη συµπληρώνονται 95 χρόνια από
τα εγκαίνια της Νέας Ιωνίας!
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Η ∆ιοίκηση του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, δεν συνηθίζει να εκδίδει ψηφίσµατα. Όµως η απαράδεκτη και άκρως
προσβλητική και ανιστόρητη δήλωση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν ώθησε τα µέλη της στην έκδοση του παρακάτω
ψηφίσµατος, το οποίο και κοινολογήθηκε αρµοδίως.
Παρακάτω δηµοσιεύουµε αυτούσιο το Ψήφισµα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Στη Νέα Ιωνία Αττικής σήµερα 30 Απριλίου 2018, το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)
του ∆ήµου Νέας Ιωνίας σε έκτακτη συνεδρίασή του και µετά από συζήτηση προκληθείσα από τις αλλεπάλληλες και ανιστόρητες
δηλώσεις Τούρκων επισήµων και µάλιστα του ιδίου του Προέδρου της Τουρκίας, αναφορικά µε την καταστροφή της Σµύρνης,
απεφάσισε :
Α) να καταγγείλει προς τον ελληνικό λαό και την διεθνή κοινότητα την απαράδεκτη και πρωτοφανή σε έκταση παραχάραξη της
ιστορίας στο θέµα της Μικρασιατικής Καταστροφής και του ολοκαυτώµατος της Σµύρνης.
Β) να δηλώσει ότι η Ιστορία δεν µπορεί να ξαναγράφεται εκ των υστέρων, για να εξυπηρετηθούν πολιτικά συµφέροντα των
κρατούντων στη Τουρκία, κατά τις οδηγίες ενός ηγέτη, ο οποίος ζήλωσε την δόξα σουλτάνων και µάλιστα των χειρότερων
περιόδων της Οθωµανικής κυριαρχίας.
Ο Ελληνισµός προϋπήρξε στις αξέχαστες πατρίδες της καθ’ ηµάς Ανατολής προ της εποχής της κατάκτησης των δια
πυρός και µαχαίρας από Οθωµανούς κατακτητές. Και είχε, παρά τις διώξεις και τον αφανισµό εκατοµµυρίων Ελλήνων,
δηµιουργήσει εξαιρετικά ανεπτυγµένες σε πολιτισµό και ιδιαιτέρως ανθούσες στην οικονοµία Ελληνορθόδοξες κοινότητες.
Η Σµύρνη – η γκιαούρ Ιζµίρ – η κοσµοπολίτισσα της Μεσογείου, αριθµούσε υπερδιπλάσιους Έλληνες από τους Τούρκους.
Η εξαφάνισή της από προσώπου γης ήταν πάντα το όνειρο και η επιδίωξη των Τούρκων, ενισχυµένων δυστυχώς στον τοµέα
αυτό κι από τη στάση των µεγάλων δυνάµεων της εποχής, καθώς θεωρούσαν ότι το ελληνικό στοιχείο, θα ήταν πάντα εµπόδιο
για την εξέλιξη της Τουρκίας και θα έβλαπτε τα δικά τους συµφέροντα….
Όλοι οι ιστορικοί, ξένοι και Έλληνες, µέχρι και σήµερα, αποδίδουν την τεράστια πυρκαγιά της Σµύρνης, η οποία ξεκίνησε
από την Αρµένικη συνοικία, στη συνεχή αναζωπύρωσή της από Τούρκους στρατιώτες και πολίτες, που την τροφοδοτούσαν
συνεχώς µε εύφλεκτα υλικά, αφού ήταν ολοφάνερο ότι ο τροµερός νοτιάς που είχε ξεσπάσει θα την οδηγούσε κατά κύριο λόγο
προς την Ελληνική συνοικία, την πλέον πλούσια και ευηµερούσα. Ο ελληνικός στρατός υποχωρούσε, δεν παρέµεινε στη
Σµύρνη, καθώς έσπευδε προς τον Τσεσµέ.
Οι Σµυρνιοί και οι πρόσφυγες από το εσωτερικό, που είχαν πληµµυρίσει την πολιτεία, πίστευαν ότι µετά τις πρώτες
ηµέρες, θα υπάρξει κάποια ειρήνευση, αφού ούτως ή άλλως η πολιτεία δεν µπόρεσε να αντισταθεί.
Πώς ήταν δυνατόν οι Έλληνες να κάψουν τα ίδια τους τα σπίτια; Kαι αλήθεια, αν είναι όπως τα λέει ο Πρόεδρος της
Τουρκίας, γιατί ο υποχωρών ελληνικός στρατός δεν κατέκαψε πρώτα την τούρκικη συνοικία, η οποία έµεινε βέβαια εντελώς
αλώβητη;
Πότε µπήκαν οι Τούρκοι στη Σµύρνη και πότε ξεκίνησε η φωτιά; Με τους Τούρκους στρατιώτες µέσα στην πόλη της
Σµύρνης ήδη τρεις (3) µέρες, οι Έλληνες έβαλαν φωτιά ;
Ευελπιστούµε ότι η προσβολή που έχουν δεχθεί οι Μικρασιάτες σε ό,τι πιο ιερό διαθέτουν, την ανάµνηση των Ελληνικών
πατρίδων της Ανατολής, δεν θα µείνει αναπάντητη.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Ο Πρόεδρος
Λουκάς Π. Χριστοδούλου
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Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 8 Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που πραγµατοποιήθηκε το τριήµερο
24, 25, 26 Νοεµβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Ν. Ιωνίας και είχε ως θέµα : «Λίγο πριν την 100/ετία. Πώς και
γιατί οι ΄Ελληνες υπέστησαν την µεγαλύτερη Καταστροφή της Ιστορίας τους».
Το 8ο Συµπόσιο ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του αντιπροέδρου του ΚΕ.ΜΙ.ΠO. κ. Χρήστου Χατζηϊωάννου και µε µία
βιντεοσκοπηµένη µαρτυρία της κας Σοφίας Μουργοπούλου 105 ετών, που περιέγραψε πως έζησε τα τραγικά γεγονότα της
Σµύρνης, το 1922.

Ακολούθως τους συνέδρους χαιρέτισε εκ µέρους του ∆ιοικ. Συµβουλίου, ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκάς Χριστοδούλου λέγοντας µεταξύ άλλων «….Σ’ αυτό το τριήµερο όλοι µας θα πρέπει να δείξουµε νηφαλιότητα, να ακούσουµε τους
εισηγητές µε πολλή προσοχή, αφού µπορούν να ακουστούν τεκµηριωµένες απόψεις, που πολλές φορές θα διαφέρουν απ’ τα
“πιστεύω” µας κι απ’ τα διαβάσµατά µας…».
Ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης, τόνισε στη συνέχεια ότι «…Θεωρώ ότι είναι µια µεγάλη στιγµή για το
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και γιατί είναι το 8ο Συµπόσιο, που έχει γίνει πια θεσµός, αλλά και γιατί το θέµα είναι τέτοιο, που θεωρώ ότι θα
βοηθήσει κι εµάς να γνωρίζουµε κάποιες σοβαρές και κρίσιµες περιόδους της σύγχρονης Ιστορίας µας….»
Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, χαιρετίζοντας τους συνέδρους, κατέληξε : «…….Οι
Έλληνες, έχουµε αποδείξει ότι ενωµένοι και µονιασµένοι, απελευθερωµένοι από εγωισµούς και µισαλλοδοξίες, µε την καρδιά και
την ψυχή µας, µε σεβασµό στις παραδόσεις µας και µε πίστη στον Θεό, επιτυγχάνουµε θαυµαστά πράγµατα. Χαιρετίζουµε,
λοιπόν, και ευλογούµε την έναρξη του 8ου Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., καταθέτοντας τα ειλικρινή συγχαρητήριά µας στους
διοργανωτές και ευχόµενοι εκ βάθους καρδίας κάθε επιτυχία για ευόδωση των εργασιών σας.».
Στη συνέχεια, τιµήθηκε µε αναµνηστική πλακέτα, ο
πρώην δήµαρχος Ν. Ιωνίας κ. Γιάννης Χαραλάµπους
για την ουσιαστική συµβολή του στην ίδρυση του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Ευχαριστώντας ο Γιάν. Χαραλάµπους είπε µεταξύ
άλλων: «Είναι, λοιπόν, για µένα ιδιαίτερη ικανοποίηση,
που αυτό που ξεκινήσαµε κάτω από δύσκολες
συνθήκες το 2003, να φτάνει στο σηµερινό επίπεδο. Και
ελπίζω ότι κάποτε το Ελληνικό Κράτος θα ευαισθητοποιηθεί για να παίξει τον ρόλο του. Ελλάδα δεν
είναι µόνον η Κρήτη, η Πελοπόννησος και η λοιπή
Ελλαδική Ελλάδα, αλλά είναι και η Μικρασιατική
Ελλάδα, η οποία έχει τεράστιο µερίδιο στον Ελληνικό
Πολιτισµό.»
Και τις τρεις ηµέρες η αίθουσα του Συνεδριακού
ήταν κατάµεστη από κόσµο που περίµενε ανυπόµονος
να ακούσει τις εισηγήσεις των Πανεπιστηµιακώνερευνητών: Βλάση Αγτζίδη, Σίας Αναγνωστοπούλου,
Θάνου Βερέµη, Γιώργου Μαργαρίτη, Γιώργου Μαυρογορδάτου, Ηλία Νικολακόπουλου, Σπυρίδωνα Πλουµίδη, ΄Αλκη Ρήγου,
Σωτήρη Ριζά, ∆ηµήτρη Σταµατόπουλου, ΄Αγγελου Συρίγου, για το γεγονός που συγκλόνισε την Ελλάδα το 1922.
ο

Το 8 Συµπόσιο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. έγινε σηµείο αναφοράς των Ιστορικών και Πανεπιστηµιακών, αφού για πρώτη φορά
βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και ελεύθερα ανέπτυξαν τις θέσεις τους για την δύσκολη εκείνη περίοδο.
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Θέλουµε να πιστεύουµε ότι εκπροσωπήθηκαν όλες οι τάσεις εκείνης της εποχής. Υποστηρικτές της πολιτικής Βενιζέλου και
αρνητές του, ενώ αναλύθηκε από πολλούς το θέµα της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας. Επίσης συζητήθηκε ο Εθνικός
∆ιχασµός που ήταν µία από τις πιο σηµαντικές αιτίες που φτάσαµε στην Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Ακούσαµε για τις
µεταναστευτικές ροές µειονοτήτων, ενώ ήρθαν στο φως άγνωστες λεπτοµέρειες συµφωνιών των κρατών που εµπλέκονταν την
κρίσιµη περίοδο και διαµόρφωναν ανάλογα µε την εξέλιξη των γεγονότων, την εξωτερική τους πολιτική.
Οι εισηγητές µε νηφαλιότητα κατέθεταν τις απόψεις τους ανάλογα µε το θέµα της εισήγησής τους, ενώ απάντησαν και σε
ερωτήµατα που υποβλήθηκαν από τους συνέδρους.
Α’ ΗΜΕΡΑ (24/11/2017)
Κατά την 1η συνεδρία, ο τ. Καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος εισηγήθηκε το θέµα: «Για µία απροκατάληπτη προσέγγιση των πολιτικών και των στρατιωτικών ευθυνών της Μικρασιατικής Καταστροφής»,
καθώς και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικών
Επιστηµών του Πάντειου Πανεπιστηµίου Αθηνών κ.
Άλκης Ρήγος ανέπτυξε το θέµα: «Από το ζενίθ της
Συνθήκης των Σεβρών στο ναδίρ της Συνθήκης της
Λωζάνης: Αιτίες και πολιτικές συνέπειες».
Ακολούθησε σύντοµο διάλειµµα για καφέ και
συζητήσεις, και ξεκίνησε η 2η συνεδρία της πρώτης
ηµέρας, µε τον Οµότιµο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Θάνος Βερέµης που ανέπτυξε
το θέµα: «Ποια τα αίτια της Καταστροφής», ενώ οι
εργασίες της πρώτης ηµέρας ολοκληρώθηκαν µε
την εισήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή ∆ιεθνούς
∆ικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Πάντειου
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Άγγελου Συρίγου
σχετικά µε το θέµα: «Γιατί δεν είχαµε «Μικρασιατική
Καταστροφή» και στη συνδιάσκεψη της Λωζάνης.».
Β’ ΗΜΕΡΑ (25/11/2017)

Το Σάββατο ξεκίνησε η 3η συνεδρία, όπου στην
έναρξή της προβλήθηκε ένα ντοκιµαντέρ σχετικό µε την
Μικρασιατική Καταστροφή και κατόπιν ο ∆ιευθυντής
Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ιστορίας Νεότερου
Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών κ. Σωτήρης Ριζάς
ανέπτυξε το θέµα: «Στρατηγικές και πολιτικές όψεις της
Μικρασιατικής εκστρατείας.».
Αµέσως µετά το προγραµµατισµένο διάλειµµα για
η
καφέ και συζητήσεις, πραγµατοποιήθηκε η 4 συνεδρία.
Πρώτος εισηγητής ήταν ο Καθηγητής Βαλκανικής και
Ύστερης Οθωµανικής Ιστορίας του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ο κ. ∆ηµήτρης Σταµατόπουλος,
ο οποίος αναφέρθηκε στο θέµα: «Μουχατζίρηδες και
Πρόσφυγες: Το 1922 ως καταστροφή του Αυτοκρατορικού χώρου.», και ακολούθησε η εισήγηση του Καθηγητή Σύγχρονης Πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας του
Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Γιώργου Μαργαρίτη σχετικά µε τις: «Πολιτικές και στρατιωτικές προοπτικές της Ελλάδας στη
Μ. Ασία στο τέλος του Μεγάλου Πολέµου (Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος).».
Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε την παράθεση δεξίωσης, που δόθηκε στον αίθριο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Ν. Ιωνίας.
Γ’ ΗΜΕΡΑ (26/11/2017)
η
Την Κυριακή το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε η 3
ου
ηµέρα του 8 Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Ν. Ιωνίας, µε
ης
τη διεξαγωγή της 5 συνεδρίας. Πρώτος εισηγητής ήταν
ο ∆ρ. Σύγχρονης Ιστορίας-Συγγραφέας κ. Βλάσης
Αγτζίδης, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα: «Από τον ∆ραγούµη στον Μπεναρόγια: Το αντιπολεµικό-αντιµικρασιατικό συναίσθηµα στην Ελλάδα και η συµβολή του στη
Μικρασιατική Καταστροφή», κι αµέσως µετά ο
Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Πλουµίδης
εισηγήθηκε του θέµατος: «Πολιτικά αίτια της ήττας του
1922.».
ο
Ακολούθησε ολιγόλεπτο διάλειµµα και το 8
ης
Συµπόσιο ολοκληρώθηκε µε τη διεξαγωγή της 6
συνεδρίας. Πρώτος εισηγητής ήταν ο Οµότιµος
Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Ηλίας
Νικολακόπουλος, ο οποίος µίλησε για το θέµα:
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«Οι τραυµατικές εκλογές του 1920» και οι εργασίες ολοκληρώθηκαν µε την εισηγήτρια Καθηγήτρια Ιστορίας του Τµήµατος
Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Σία Αναγνωστοπούλου να αναπτύσσει το θέµα: «Ο
Μικρασιατικός Ελληνισµός µπροστά στη µεγάλη αλλαγή της Ιστορίας».
Το 8ο Συµπόσιο, ολοκληρώθηκε µε τη σύνοψη των
συµπερασµάτων από τον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Λουκά
Χριστοδούλου, που έδωσε ραντεβού στους Συνέδρους
ο
για το 9 Συµπόσιο τον Νοέµβριο του 2019 αλλά και τις
ου
ευχαριστίες του στους συνδιοργανωτές
του 8
Συµποσίου : την Οµοσπονδία Προσφυγικών Σωµατείων
Ελλάδας (Ο.Π.Σ.Ε.), την Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας,
το Σωµατείο Ινεπολιτών-Κασταµονιτών, τον Σύνδεσµο
Αλαγιωτών, τον Σύλλογο Σµυρναίων Ν. Ιωνίας, την
Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών «Η Καππαδοκία» και τον
«Ιωνικό Σύνδεσµο». .
Στο τριήµερο Συµπόσιο, παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
από πολλά Μικρασιατικά Σωµατεία από όλη την Ελλάδα.
Από την Κύπρο, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πτολεµαΐδα,
Ιτέα, Καλαµάτα, Κιάτο, Ρέθυµνο, Χανιά, Ηράκλειο, Λέρο,
Σάµο, Μυτιλήνη αλλά και από την περιοχή της Αττικής,
Ελευσίνα, Φώκαια, Ραφήνα, Καισαριανή, Ν. Φιλαδέλφεια,
Ηράκλειο, Μελίσσια, Λυκόβρυση, Ψυχικό, Ν. Ερυθραία,
Πειραιά, κ.α.
Ειδικότερα τίµησαν µε την παρουσία τους :
•
Ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας, Ηρακλής Γκότσης
•
Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας, κ. Γαβριήλ
•
Η Βουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Χαρά Καφαντάρη
•
Από τους «Ανεξάρτητες ΄Ελληνες» ο ∆/ντής του Γραφείου του Γενικού Γραµµατέα Σπύρος Τσώνος
•
Ο πρώην ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας, Γιάννης Χαραλάµπους
•
Ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων Ελλάδος, Λ. Χριστοδούλου
•
Από το «΄Ιδρυµα Ελευθ. Βενιζέλος» ο πρώην Βουλευτής και Πρόεδρός του Γιώργος Πρασιανάκης
•
Οι αντιδήµαρχοι : Λίλιαν Αθυµαρίτου και Σάββας Χατζηκωνσταντίνου
•
Ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «∆ηµιουργία – Αλληλεγγύη» δηµοτικός σύµβουλος Παναγιώτης Μανούρης
•
Η επικεφαλής της ∆ηµοτικής Παράταξης «∆ύναµη Προοπτικής» δηµοτική σύµβουλος ∆έσποινα Θωµαΐδου
•
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : Ξεν. Κυριακόπουλος, Χρ. Χατζηϊωάννου, Μιλτ. Καναβός, ΄Ολγα Ακιανίδου, Βέτα Γεωργιάδου,
Σπυρ. Αµανατίδης
•
Η Μαίρη Αρώνη, Γραµµατεύς ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου και Πρόεδρος Συλλόγου «Φίλοι Στ. Καζαντζίδη»
Από τους Συλλόγους – Σωµατεία :
•
Ένωση Βουρλιωτών Μ. Ασίας, ο Πρόεδρος Φώτης Καραλής και Α΄ Αντιπρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε.
•
Ένωση Σµυρναίων, ο Γεν. Γραµµατέας Νικ. Βικέτος
•
Αδελφότητα Προκοπιέων Μακεδονίας – Θράκης «Όσιος Ιωάννης», ο Πρόεδρος Αντώνης Οραήλογλου και Β΄
Αντιπρόεδρος της Ο.Π.Σ.Ε.
•
Ένωση Κάτω Παναγιάς Μ. Ασίας, το µέλος του ∆.Σ. ∆ηµήτρης Παντέλας και Γεν. Γραµµατέας της Ο.Π.Σ.Ε.
•
Μικρασιατικός Σύλλογος Ν. Ψυχικού, το µέλος Κώστας Αναγνωστάκης και Ταµίας της Ο.Π.Σ.Ε. και η Πρόεδρος Ντίνα
Μακαντάση
•
Σύλλογος Αλατσατιανών, η Πρόεδρος Μαριάννα Μαστροσταµάτη και Ειδική Γραµµατέας Ο.Π.Σ.Ε.
•
Σύλλογος Σµυρναίων Μικρασιατών Ελευθερίου - Κορδελιού «Η Αγία Φωτεινή», το µέλος του ∆.Σ. Μαρία ∆ραγάτση, και
µέλος του ∆.Σ. της Ο.Π.Σ.Ε.
•
Σωµατείο «Νέα Σινασός» η Πρόεδρος Βάσω Παπαδοπούλου, το µέλος του ∆.Σ. Ευδοκία Σπηλιοπούλου και ο Γιάννης
Τριανταφυλλίδης µέλος του ∆.Σ. και µέλος ∆.Σ. της Ο.Π.Σ.Ε.
•
Εστία Ν. Σµύρνης, η Βιβλιοθηκονόµος Ευαγ. Τσώλη
•
Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεµαΐδας «Η Μικρά Ασία», ο αναπληρωτής Γραµµατέας, Χρ. Μωσαΐδης, το µέλος του ∆.Σ.
Σπύρος Σκουντριδάκης και ο Βαγγέλης ∆αλκιρανίδης µέλος του ∆.Σ. της Ο.Π.Σ.Ε.
•
Πανελλήνιος Σύλλογος Αξενών Καππαδοκίας, ο Πρόεδρος Κων. Αβανίδης
•
Σύλλογος Μικρασιατών Κύπρου, ο Γραµµατέας ∆ρ. Χαράλαµπος Γ. Χοτζάκογλου
•
Σύλλογος Μικρασιατών Καλαµάτας, η Πρόεδρος Ρούλα Μητράκου
•
Πολιτιστική Εστία Μικρασιατών Ν. Ιωνίας Μαγνησίας «΄Ιωνες», η Πρόεδρος Άννα Πετσιάβα και το µέλος του ∆.Σ.
Νίτσα Μεντεκίδου
•
Σύλλογος Μικρασιατών Ξάνθης «Αλησµόνητες Πατρίδες», η Πρόεδρος Παγώνα Βλαχοπούλου
•
Μικρασιατικός Σύλλογος Π.Ε. Κοζάνης, η Πρόεδρος Φωτεινή Καµίτα-Κτενίδου
•
Σύλλογος Μικρασιατών Κρήτης «Ο Άγιος Πολύκαρπος», ο Πρόεδρος Νίκος ∆ηµόπουλος
•
Σύλλογος Αλατσατιανών Ν. Ηρακλείου, η Πρόεδρος Χριστίνα Χατζηαδάµ
•
Ένωση Μικρασιατών Ρεθύµνου, ο Πρόεδρος Κώστας Καψαλάκης
•
Αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Χανίων «Ο Άγιος Πολύκαρπος», η Πρόεδρος Στέλλα Γκοζάνη-Χαριτάκη
•
Ένωση Μικρασιατών Σάµου, η Πρόεδρος Άννα Ψαρρά
•
Σύλλογος Μικρασιατών Ιτέας, ο Νίκος Καζαντζόπουλος
•
Σύλλογος Μικρασιατών Λέρου, ο Πρόεδρος Βαγγέλης Γλιάτας και το µέλος του ∆.Σ. Χρυσούλα Κουτούζου
•
Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών Λέσβου «Το ∆ελφίνι», το µέλος του ∆.Σ. Νάσια ∆αφιώτη
•
Εταιρεία Μεσογειακού Πολιτισµού (Ε.ΜΕ.ΠΟΛ.), ο Πρόεδρος Γιάν. Αλατζόγλου και ο Στεφ. Τσερπάνης
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Κέντρο Έρευνας – Μελέτης Μικρασιατικής Ερυθραίας (Κ.Ε.Μ.Μ.Ε.), η Πρόεδρος και δηµοτική σύµβουλος Κηφισιάς,
Έφη Κούτση και το µέλος Αντωνία Μιχελάκη
Σωµατείο Μαδυτιών «Ο Ελλήσποντος», o Βασίλης ∆ούκας
Πανελλήνιος Σύλλογος Μικρασιατών «Κιζδερβέν», η Βαρβάρα Αλατζίδου
Ένωσις Μικρασιατών Νεάπολης Κιάτου «Άγιος Χρυσόστοµος Σµύρνης», η Πρόεδρος Βασιλική Αγαπίδου
Μικρασιατικός Σύλλογος Καισαριανής, ο Αντιπρόεδρος Ηλίας Μολινδρής
Σύνδεσµος Φίλων Οικουµενικού Πατριαρχείου, η Βάσω Παπαρίδου
Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας, ο Πρόεδρος Γιώργος Κικής
Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίνας, η Πρόεδρος Γεωργία Γιαγτζόγλου
Ένωση Μικρασιατών Μελισσίων, η Πρόεδρος Καλλιόπη ∆ηµητράκη
Σύλλογος Ποντίων Μελισσίων, ο Παύλος Κοσµίδης
Πανελλήνιο Συντονιστικό Φωκαέων και Σύλλογος Φωκιανών «Αγία Ειρήνη» Φώκαιας Αττικής, ο εκπρόσωπος Γιάννης
Κιουλέκας
Σύλλογος «Φωκαέων Πολιτεία», η Πρόεδρος Ζαχάρω Φρατζέσκου
Μουσείο «Φιλιώ Χαϊδεµένου», η Ρένα Θωµοπούλου-Χωρέµη
Σύλλογος Συλλαίων, ο Πρόεδρος Τάκης Σαλκιτζόγλου και το µέλος Γιάννης Γουναρίδης
Σύλλογος Περγαµηνών «Ο ΄Ατταλος», η Γεν. Γραµµατεύς Μαρία Κυρίτση
Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ερυθραίας, ο Πρόεδρος Κυρ. Μαρτάκης
Σύλλογος Ποντίων Ν. Φιλαδέλφειας «∆ηµ. Υψηλάντης», το µέλος του ∆.Σ. Γιώργος Ουσταµπασίδης
Ένωση Μικρασιατών Πεύκης – Λυκόβρυσης «Ιωνία», το µέλος του ∆.Σ. Κυριακή Αλεξόγλου
Σύλλογος Αϊδινιωτών, ο Πρόεδρος Παύλος Χατζηµωϋσής
Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Μικρολιµάνου Πειραιώς (Απόγονοι Μικρασιατών Προσφύγων), ο
Πρόεδρος Ευάγγελος Τζανής και το µέλος Αναστάσιος Κεσαµόπουλος
Ένωση Σπάρτης Μ. Ασίας, ο Πρόεδρος Χάρης Σαπουντζάκης και το ∆.Σ.
Σωµατείο Ινεπολιτών – Κασταµονιτών «Η Κοίµηση της Θεοτόκου», ο Πρόεδρος Γιάννης Ηλιού και το ∆.Σ.
Σύνδεσµος Αλαγιωτών, ο Πρόεδρος Γιώργος Νουβέλογλου και το ∆.Σ.
Σύλλογος Σµυρναίων Ν. Ιωνίας, η Πρόεδρος Χρυσάνθη Αθηνάκη και το ∆.Σ.
Πολιτιστική Ένωση Μικρασιατών «Η Καππαδοκία», η Πρόεδρος Κούλα Μπρόλιου και το ∆.Σ.
Ο.Π.Α.Ν. ∆ήµου Ν. Ιωνίας, το µέλος ∆.Σ. ∆ηµ. Γεωργούδης
Ένωση Ρουµελιωτών, ο Πρόεδρος Αθαν. Ραφτόπουλος
Ίδρυµα Τάκης Σινόπουλος, το µέλος του ∆.Σ. Χρίστος Ρουµελιωτάκης
Ιωνικός Σύνδεσµος, ο Πρόεδρος Γιάν. Κοντίτσης και µέλη του ∆.Σ.
Φυσιολατρικός ΄Οµιλος Ν. Ιωνίας, ο επίτιµος Πρόεδρος Νίκος Χοµπάς
Ίδρυµα Βασ. Στεριάδη, η Πρόεδρος Πόπη Στεριάδη
Α. Γ. Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Ταµίας Κώστας Τσαγκαράκης
Παλαιοί Πρόσκοποι Ν. Ιωνίας, το µέλος Κυριάκος Κώττης
∆ιαδηµοτική Πολιτιστική ΄Ενωσις, ο Πρόεδρος Γιάννης ∆αρµογιάννης και η Γραµµατέας ∆έσποινα Καραµπέτσου
Ένωση Γυναικών Ν. Ιωνίας, η Πρόεδρος Λέλα Μπανούση
«Χορευτικό Εργαστήρι», η Μάνθα Ζήβα
«Χοροστάσι», η Μαρία Παπαλού
Φιλοτελική Εταιρεία Αθηνών, ο Νικ. Καρδασιλάρης
Ionianet : Βασίλης Μαγκαναδέλης, Γιώτα Σούγια, Απόστολος Σαλονικίδης
Ρ/Φ 94 FM : Ελίζα Λιµοντζόγλου και ∆ήµητρα Μπαλαρή
Εφηµερίδα «Κόσµος της Ν. Φιλαδέλφειας» : Λέλια Παντέλογλου
Εφηµερίδα «Ο Πολίτης» και Εκδόσεις Τσουκάτου, η Πόπη Τσουκάτου
Εφηµερίδα «Ανατολή» Γρηγόρης Κεσίσογλου και Χαράλαµπος Μητσογιάννης
Κώστας Χαλέµος, δηµοσιογράφος και συγγραφέας
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Στην εντυπωσιακή αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής (Σταδίου 13 - Αθήνα) που
κατέκλυσαν τους χώρους της, εκπρόσωποι µικρασιατικών σωµατείων από όλη την Αττική, το
Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισµού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) ∆ήµου Ν. Ιωνίας, την
Κυριακή 3 Ιουνίου 2018, στις 11.15΄ το πρωί, παρουσίασε το Βιβλίο του Κων/νου Νίγδελη
«ΚΑΠΠΑ∆ΟΚΙΑ : Λατρευτικά και άλλα τινά στον αέναο κύκλο του χρόνου» που έλαβε τον
Έπαινο της Ακαδηµίας Αθηνών.
Στην αρχή της εκδήλωσης ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και αντιδήµαρχος Πολιτισµού
Ν. Ιωνίας κ. Χρήστος Χατζηϊωάννου καλωσόρισε τους παραβρισκόµενους και έδωσε τον λόγο
στον Πρόεδρο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., κ. Λουκά Χριστοδούλου, που αναφέρθηκε στο τεράστιο έργο του
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στα 15 χρόνια λειτουργίας του : µε τα 8 τριήµερα συµπόσια, τους 5 πανελλήνιους
λογοτεχνικούς διαγωνισµούς, τις δεκάδες εκδηλώσεις και την έκδοση 21 βιβλίων µικρασιατικού
περιεχοµένου.
Για το βιβλίο του Κ. Νίγδελη και την συνολική προσφορά του στον πολιτισµό της
Καππαδοκίας, αναφέρθηκαν οι οµιλητές της εκδήλωσης :
Η κα ΄Αντζελα Καραπάνου, Ιστορικός, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων η οποία
σηµείωσε ότι : “….η µελέτη του Κ. Νίγδελη µας κάνει κοινωνούς και άλλων χαµένων εν πολλοίς σήµερα παραδόσεων που
συνδέονταν κυρίως µε εορτές αγίων που γεννήθηκαν στους τόπους της Καππαδοκίας και δεν υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο.
Αναφέρω ενδεικτικά την εορτή του Αγ. Γεωργίου Νεαπολίτη στις 3 Νοεµβρίου,…. Χωρίς αµφιβολία η Καππαδοκία είναι ένας
συναρπαστικός τόπος µε περισσότερες από µία ιδιαιτερότητες. Αν και περισσότερο προβεβληµένη στα πρόσφατα χρόνια αυτή
που αφορά κυρίως στην γεωµορφολογία και την αρχιτεκτονική της, παρόλα αυτά ανάλογο αν όχι µεγαλύτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει αυτή που αναπτύσσεται στο βιβλίο και σχετίζεται µε το θρησκευτικό συναίσθηµα «της ιδιαίτερης αυτής ελληνικής
ράτσας»”.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο κ. Αρχάγγελος Γαβριήλ, Συγγραφέας, τ. Σχολικός Σύµβουλος, που επεσήµανε ότι :
“…. Όπως γράφει στην εισαγωγή του ο Κώστας Νίγδελης, στο πόνηµά του αυτό περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που ο ίδιος
άντλησε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Καππαδοκίας στη συνεχή ροή του χρόνου, δηλαδή τη λαϊκή λατρεία, τις πρακτικές,
τα ήθη, τα έθιµα, τις δοξασίες, αλλά και τις αντιλήψεις για πολλά και διάφορα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν έναν υπέροχο
θησαυρό που κατά το παρελθόν έκανε τους Καππαδόκες προγόνους µας, αλλά και κατά το παρόν εµάς τους απογόνους τους,
να είµαστε περήφανοι για την καταγωγή και τον πολιτισµό µας. Πραγµατικά, πώς να µη καµαρώνουµε όλοι εµείς, τα παιδιά µιας
ξεχασµένης Ελληνικής πατρίδας στο κέντρο της Μικράς Ασίας, όπου σαν τους ναυαγούς της Ιστορίας καταφέραµε να
επιβιώσουµε εθνικά και πολιτιστικά, αν και βρισκόµασταν µακριά από τη θάλασσα, που είναι το αίµα και ο συνδετικός ιστός της
Ρωµιοσύνης……” .
Τελευταία οµιλήτρια ήταν η κα ∆ρ. Ζωή Ν. Μάργαρη, Εντεταλµένη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής
Λαογραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών που αναφερόµενη στο έργο του Κ. Νίγδελη σηµείωσε “…. την σπουδαιότητά του για το
εξειδικευµένο και το ευρύ κοινό, υπογραµµίζοντας πως στις σελίδες του βιβλίου ο συγγραφέας καταφέρνει να συγκεντρώσει και
να παρουσιάσει συνθετικά όλες τις µέχρι τώρα γνωστές, δηµοσιευµένες, αλλά και άγνωστες, αδηµοσίευτες πληροφορίες.
Υπογράµµισε πως η σπουδαιότητα του έργου έγκειται στην συνθετική παρουσίαση όλων των στοιχείων που συνδέονταν µε τον
εθιµολογικό κύκλο των Ρωµιών της Καππαδοκίας γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά σηµαντικό εγχειρίδιο για την περαιτέρω
µελέτη. Σηµείωσε πως ο συγγραφέας Κ. Νίγδελης εκκινώντας από το Φθινόπωρο πραγµατοποίησε την αναλυτική παρουσίαση
όλων των γιορτών του έτους περιγράφοντας τα έθιµα της λαϊκής λατρείας, τις σχετικές παραδόσεις και δοξασίες καθώς και τα
ανάλογα άσµατα και τους χορούς που συνδέονται µε αυτά ενώ παράλληλα ειδική µνεία πραγµατοποίησε στην επιλογή του
συγγραφέα να εστιάσει και στην αναφορά των σχέσεων των τοπικών, χριστιανικών και µη κοινοτήτων, που συνευρίσκονταν για
τον εορτασµό τους.……..».
Ο κύκλος των οµιλιών έκλεισε µε τον Κώστα
Νίγδελη, να σηµειώνει µεταξύ άλλων : « Προτού
ξεκινήσω την εισήγησή µου, θα ήθελα να απευθύνω
από καρδιάς ένα ζεστό και µεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στον
Λουκά Χριστοδούλου, αλλά και στους εκλεκτούς
συνεργάτες του, ΜΕΛΗ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΚΕΜΙΠΟ… για την εξαιρετική µα και συνάµα
πολύτιµη χειρονοµία τους…Ξέρετε, η χορηγία, θεσµός
καθαρά αρχαιοελληνικός ή ο από µηχανής θεός στην
όποια οικονοµική αδυναµία- ανέχεια της πολιτείαςδηµιουργικών πολιτών, βρήκε στο πρόσωπό τους,
άξιους συνεχιστές τούτης της παράδοσης… οι οποίοι
ανέλαβαν την έκδοση αυτού του καλαίσθητου
πονήµατος, διαρκούς παρακαταθήκης για τους
φιλίστορες αναγνώστες.
Είθε τούτη η χειρονοµία να αποτελέσει φωτεινό
παράδειγµα µίµησης…”.
Και µετά τις οµιλίες χοροί. Με χορούς από
την Καππαδοκία που επιµελήθηκε το Σωµατείο Μελέτης, Προστασίας και ∆ιάδοσης της Ελληνικής Λαογραφίας : Χορευτικό
Εργαστήρι Ν. Ιωνίας, ενώ συµµετείχε και η νεανική Οµάδα της Πολιτιστικής ΄Ενωσης Μικρασιατών Ν. Ιωνίας «Η
Καππαδοκία».
Φεύγοντας από την εκδήλωση, όλοι οι παρευρισκόµενοι παραλάµβαναν δωρεάν το εν λόγω βιβλίο του Κων. Νίγδελη.
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Του Αρχάγγελου Γ. Γαβριήλ , Φιλολόγου, πρώην Σχολικού Συµβούλου & µέλους του ∆.Σ. του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Ως Καππαδόκης αλλά και ως µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., ανέλαβα µε πολύ µεγάλη χαρά να σας
*
παρουσιάσω σήµερα το βραβευµένο από την Ακαδηµία Αθηνών βιβλίο του Κώστα Νίγδελη:
«Καππαδοκία , Λατρευτικά και άλλα τινά , στον αέναο κύκλο του χρόνου.»
Όπως γράφει στην εισαγωγή του ο συγγραφέας, στο πόνηµά του αυτό περιλαµβάνονται οι πληροφορίες που ο ίδιος άντλησε για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της Καππαδοκίας στη συνεχή ροή του χρόνου, δηλαδή τη λαϊκή λατρεία, τις
πρακτικές, τα ήθη, τα έθιµα, τις δοξασίες, αλλά και τις αντιλήψεις για πολλά και
διάφορα. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν έναν υπέροχο θησαυρό που κατά το
παρελθόν έκανε τους Καππαδόκες προγόνους µας, αλλά και κατά το παρόν εµάς
τους απογόνους τους, να είµαστε περήφανοι για την καταγωγή και τον πολιτισµό
µας.
Πραγµατικά, πώς να µη καµαρώνουµε όλοι εµείς, τα παιδιά µιας ξεχασµένης
Ελληνικής πατρίδας στο κέντρο της Μικρασίας, όπου σαν τους ναυαγούς της
Ιστορίας καταφέραµε να επιβιώσουµε εθνικά και πολιτιστικά, αν και βρισκόµασταν
µακριά από τη θάλασσα, που είναι το αίµα και ο συνδετικός ιστός της Ρωµιοσύνης.
Που τη χώρα µας διασχίζανε συνεχώς εισβολείς και κατακτητές από την Ανατολή
αλλά και από τη ∆ύση, σφάζοντας και γκρεµίζοντας. Που από κάποιο σηµείο και
µετά, τα ανατολικά µας σύνορα για κάποιους αιώνες αποτελούσαν και τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα στον Ελληνισµό και τους ασιατικούς λαούς, ανάµεσα στο
Χριστιανισµό και το Μωαµεθανισµό, ανάµεσα στην Ευρώπη και την Ασία. Ως το
1924 που ζούσαν ακόµα Έλληνες Καππαδόκες στην πατρογονική τους χώρα, η
Ευρώπη δεν τέλειωνε όπως σήµερα στην Ελλάδα και τα νησιά της, αλλά έφτανε ως
τη µέση της Μικρασίας, εκεί όπου υπήρχαν οι 74 Ελληνικοί οικισµοί της Καππαδοκίας, από τους οποίους σηµειωτέον οι 47 ήταν τουρκόφωνοι. Μπορεί λοιπόν,
όπως κάπου γράφει η Μέλπω Μερλιέ, η πλειοψηφία των Καππαδοκών να είχαν
µητρική γλώσσα την Τουρκική , όµως µητέρα τους είχαν τη Μεγάλη Εκκλησία1 .
Αυτή η υπέροχη Εκκλησία του Οικουµενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως µε τη συσσωρευµένη σοφία αιώνων, είχε τη µεγάλη πολιτική ευφυΐα να
µην αντιταχτεί στη σπουδαία εφεύρεση των Ρωµιών της Ανατολής, τα καραµανλίδικα, δηλαδή τα κείµενα τα γραµµένα σε
τουρκική γλώσσα αλλά µε ελληνικό αλφάβητο. Έτσι δηµιουργήθηκε µια ολόκληρη φιλολογία µε κείµενα κυρίως θρησκευτικού
περιεχοµένου αλλά και πρωτότυπα ποιητικά και λογοτεχνικά έργα, µεταφράσεις σηµαντικών ελληνικών και ευρωπαϊκών
βιβλίων, εφηµερίδες, ηµερολόγια κτλ.2 Παράλληλα φυσικά επιβιώσανε και προφορικά ελληνόγλωσσα και τουρκόγλωσσα
Μνηµεία Λόγου, όπως παροιµίες, παραδόσεις, ευχές, κατάρες, τραγούδια, παραµύθια .
Το βιβλίο λοιπόν του Κώστα Νίγδελη είναι λαογραφικό, γιατί εξετάζει το Λαϊκό πολιτισµό της Καππαδοκίας, τα έργα του
οποίου δηµιουργήθηκαν βασικά µε ένα τρόπο οµαδικό και ανώνυµο, σε αντίθεση µε τον επώνυµο πολιτισµό που τον
δηµιουργούν άνθρωποι, των οποίων γνωρίζουµε καλά το όνοµά τους. Στην περίπτωση της Καππαδοκίας, ο ανώνυµος λαϊκός
πολιτισµός υπερτερεί σαφώς του επώνυµου, τουλάχιστον κατά τον όγκο, και το βιβλίο του Νίγδελη µας παρουσιάζει µε ενάργεια
και πληρότητα το πνεύµα και την ψυχή του Καππαδοκικού λαού. Θα µπορούσε βέβαια κάποιος να παρατηρήσει πως ο
Νίγδελης ήδη από τον τίτλο του βιβλίου του µας προετοιµάζει για µια κάποια µονοµέρεια ως προς τα λαογραφικά του
ενδιαφέροντα και τις επιλογές του, αφού ο τίτλος του πονήµατός του είναι: «Καππαδοκία, Λατρευτικά και άλλα τινά…».
∆ηλαδή υπονοεί ότι το βάρος θα πέσει κυρίως στη λατρεία και τη θρησκεία .
Η παρατήρηση αυτή είναι φαινοµενικά εύλογη αλλά
θα µπορούσε να ληφθεί σοβαρά υπόψη, εάν επρόκειτο
να είχαµε να κάνουµε µε ένα νεότερο πολιτισµό. Ο
πατροπαράδοτος όµως Καππαδοκικός πολιτισµός,
καθώς σηµειώνει ο ∆ηµήτρης Πετρόπουλος στο εξαίρετο έργο του Η Λαϊκή Λατρεία των Φαράσων, έχει
και αυτός, όπως όλοι οι παλιοί εθνικοί πολιτισµοί, τις
βαθύτερες ρίζες του στη λατρεία και σε αυτή θα πρέπει
να ανατρέξουµε, για να βρούµε το µίτο της Αριάδνης,
που θα µας οδηγήσει στο να εξηγήσουµε και να κατάνοήσουµε πολλά από τα δηµιουργήµατά του. Είναι
λοιπόν «αναγκαία η λεπτοµερειακή και διεξοδική εξέταση και παρουσίαση των λατρευτικών εθίµων κάθε
τόπου, γιατί µόνον έτσι θα βρεθούν οι χαρακτηριστικές
διαφορές τους από τα έθιµα άλλων τόπων, που µαρτυρούν και διαφορά στον πολιτισµό, Μια µικρή λεπτοµέρεια, πολλές φορές µας δίνει διαφωτιστικό δίδαγµα
για τη σηµασία ενός λατρευτικού εθίµου. Όσο βαθύτερη
και λεπτοµερέστερη γνώση έχουµε από τη λαϊκή λατρεία ενός τόπου, τόσο πιο πολύ µπαίνουµε στο νόηµα του λαϊκού
πολιτισµού του»3.

*

Η παρουσίαση αυτή έγινε από τον Αρχ. Γαβριήλ την Κυριακή 3 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής.
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Το περίεργο µε τα λαογραφικά έργα που έχουν γραφτεί για την Καππαδοκία είναι ότι σχεδόν όλα είναι εξειδικευµένα και
αναφέρονται σε συγκεκριµένες τοπικές περιφέρειες και µικρά χωριά. Πολλά από αυτά τα έργα µάλιστα, θα πρέπει να
παρατηρήσω ότι δεν είναι καθαρά λαογραφικά αλλά και εθνογραφικά-εθνολογικά4.
Ο ίδιος ο Νίγδελης στην πλουσιότατη προσωπική εργογραφία του έχει δηµοσιεύσει και αυτός αρκετά λαογραφικά-εθνογραφικά έργα του για ορισµένα χωριά και πόλεις της Καππαδοκίας (για τη Μαλακοπή, το Ανταβάλ, την πατρογονική µου Νεάπολη,
τα Σύλλατα, το Χαλβάντερε, τα Λίµνα) καθώς και ειδικές µελέτες για συγκεκριµένες δράσεις, εκδηλώσεις και έθιµα της αξέχαστης
πατρίδας µας, όπως τα ∆ρώµενα Γάµου, τα Ταφικά, τη Γέννηση-Βάπτιση, τον Κλήδονα, Περί ∆ικαίο, Ιάµατα και Θάµατα,
Γυναικών ∆ρώµενα, τα Παιδικά Παιχνίδια, τα Νανουρίσµατα, τα Ταχταρίσµατα.
Καθώς καταλαβαίνουµε, κατά το παρελθόν σχεδόν όλα τα λαογραφικά βιβλία που γράφτηκαν για την Καππαδοκία είναι
µονογραφίες πολύ σηµαντικές αλλά ταυτόχρονα και πολύ εξειδικευµένες. Αυτό το γεγονός, που ήδη πιο πάνω το χαρακτηρίσαµε ως περίεργο φαινόµενο, κατά τη γνώµη µας οφείλεται στον προγραµµατισµό και τη µέθοδο που ακολούθησε το Κέντρο
Μικρασιατικών Σπουδών που ίδρυσε το 1930 η Μέλπω Μερλιέ . Όπως γράφει η θαυµάσια αυτή γυναίκα στον Πρόλογό της στην
5
Ανακού του Θανάση Κωστάκη , «Η Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 έριξε στην Ελλάδα ενάµισι εκατοµµύριο Έλληνες
Μικρασιάτες, κι έτσι συντελέστηκε το άδειασµα της Μικρασίας από τους ελληνικούς της πληθυσµούς. Ένας ολόκληρος ελληνικός κόσµος, σχεδόν άγνωστος και στους µορφωµένους ακόµα Έλληνες, βρέθηκε µονοµιάς, τρισάθλιος κι αποδεκατισµένος,
στα χώµατα της ελεύθερης ελληνικής πατρίδας».
Η υπέροχη Μέλπω γράφει επίσης και κάτι άλλο που το θεωρώ πολύ σπουδαίο και γι’ αυτό το επισηµαίνω :
« Η αλήθεια είναι ότι το ’χει η µοίρα του ανθρώπου να αντλεί συχνά τη γνώση από την καταστροφή».
Με βάση αυτή τη διαπίστωση το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ξεκίνησε 7 χρόνια µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή
συστηµατική έρευνα ελληνικών περιοχών και οικισµών της Μικρασίας, προσπαθώντας να τους γνωρίσει, να τους ανασυστήσει
και να τους αναβιώσει. Η πρώτη από τις Μικρασιατικές επαρχίες, µε την οποία ασχολήθηκε το Κέντρο, ήταν η Καππαδοκία που
6
εκείνη την εποχή ήταν άγνωστος τόπος, terra incognita . Οι περισσότεροι Έλληνες ήξεραν πολλά για την Ιωνία και τα δυτικά
παράλια της Μικρασίας, κάπως λιγότερα για τα βόρεια παράλιά της και ακόµα λιγότερα για τη νότια ακτή. Όσον αφορά όµως
στο κέντρο της Μικρασίας, δεν γνωρίζανε τίποτε για την αρχαία εποχή, ήξεραν ελάχιστα πράγµατα για τους ύστερους ελληνιστικούς χρόνους και τη Ρωµαϊκή κυριαρχία και µεµονωµένα για κάποιες σηµαντικές εκκλησιαστικές προσωπικότητες και Αγίους.
Η µόνη αρκετά γνωστή ιστορική περίοδος της Καππαδοκίας ήταν η Βυζαντινή, αλλά µετά την Τουρκική κατάκτηση και πάλι
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αυτή η αποµονωµένη χώρα, το Βασίλειο του Αργαίου, όπως την αποκαλώ στο οµώνυµο ιστορικό µου µυθιστόρηµα , βυθίστηκε
στην αφάνεια. Για το λαό και τον πολιτισµό της ακόµη και οι επιστήµονες ήταν ελάχιστα ενηµερωµένοι.
Κατά την Επανάσταση του 1821 αλλά και µετά, ειδικά για τους Ελλαδίτες το εθνικό όνοµα Καππαδόκης ήτανε σχεδόν
άγνωστο. Ο Τάκης Σαλκιτζόγλου στο σπουδαίο βιβλίο του Η Μικρά Ασία στην Επανάσταση του 1821 γράφει πως οι
Καππαδόκες που ήλθαν να αγωνιστούν στην Ελλάδα, εντυπωσίασαν τους Παλαιοελλαδίτες «µε τη χαρακτηριστική βαριά
προφορά των ελληνικών που χρησιµοποιούσαν, στα οποία υπήρχαν, όπως είναι φυσικό, και πολλές λέξεις τουρκικές ή
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τουρκογενείς» . Επίσης στην περίφηµη κωµωδία του ∆ηµήτριου Βυζαντίου «Η Βαβυλωνία» υπάρχει ο γραφικός ρόλος του
Ανατολίτη από την Καισάρεια, που ο Επτανήσιος αστυνοµικός τον αποκαλεί Παλιότουρκα.
Η κατάσταση αυτή δεν άλλαξε και πολύ µέχρι την άφιξη στην Ελλάδα των Καππαδοκών προσφύγων που οι περισσότεροι
ως µητρική γλώσσα είχανε τα τούρκικα, και τα ελληνικά τα µιλούσαν ως ξένη γλώσσα. Για τους Ελλαδίτες ήταν δύσκολο να
θεωρήσουν αυτούς τους άγνωστους ανθρώπους ως αδέλφια τους και γι’ αυτό δεν τους αποδέχονταν. Το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών λοιπόν ανέλαβε να ερευνήσει, να µελετήσει και εν τέλει να καταδείξει πως ο άγνωστος Καππαδοκικός λαός
ήτανε φορέας ενός καθαρά ελληνοχριστιανικού πολιτισµού πολύ υψηλού επιπέδου.
Επειδή αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το µηδέν, έπρεπε πρώτα να µελετηθούν οι µικρές, οι µεµονωµένες Καππαδοκικές
κοινότητες, δηλαδή η έρευνα να προχωρήσει από το µέρος προς το όλο. Πράγµατι, σε αυτό τον τοµέα έγινε για πολλά χρόνια
σπουδαία δουλειά. Σήµερα όµως έχει ξεκινήσει επιτέλους η προσπάθεια συγγραφής συνθετικών έργων για το Λαϊκό πολιτισµό
της χαµένης µας Πατρίδας.
Ο Κώστας Νίγδελης, ακολούθησε και αυτός επί πολλά χρόνια µε σωφροσύνη, υποµονή και µεθοδικότητα την ίδια πορεία
που προαναφέραµε, δηλαδή από το ειδικό-µερικό, στο συνολικό, στο όλο, όπως πολύ ξεκάθαρα φαίνεται και στην
εργογραφία του. Κατάφερε λοιπόν τελικά µε µεγάλες προσπάθειες να φτάσει στη φάση της ολοκληρωµένης γνώσης και της
συγγραφικής ωριµότητας, οπότε ένιωσε πια ικανός να επιχειρήσει τη σύνθεση ενός εµπεριστατωµένου λαογραφικού πονήµατος για ολόκληρη την Καππαδοκία.
Ως εξαίρετος εκπαιδευτικός εξάλλου, φρόντισε το ογκώδες υλικό, το οποίο είχε στη διάθεσή του, να το καταστήσει εύχρηστο
για όλους τους αναγνώστες. Έτσι, επειδή το βιβλίο του Νίγδελη δεν ήταν εύκολο από τη φύση του περιεχοµένου του να το
διαβάσει κάποιος συνεχόµενα από την αρχή ως το τέλος του, ο έµπειρος συγγραφέας του ακολούθησε ένα σύστηµα γνωστό
και δοκιµασµένο από παλιά. Πριν από αυτόν το είχαν εφαρµόσει πολλοί αξιόλογοι λαογράφοι που και εκείνοι, όπως και ο
Νίγδελης, στα συγγράµµατά τους είχαν χρησιµοποιήσει ως βάση τα λατρευτικά έθιµα και δοξασίες. Όλοι αυτοί λοιπόν το
λαογραφικό θησαυρό που µας παρουσίαζαν, τον ταξινοµούσαν και τον εκθέτανε κατά τους ηµερολογιακούς µήνες και τις εποχές
του χρόνου. Μάλιστα για µεγαλύτερη διευκόλυνση του αναγνώστη ο Κώστας Νίγδελης έχει διαχωρίσει τις κινητές γιορτές και έχει
προσθέσει στο τέλος και ένα αλφαβητικό ευρετήριο που καθιστά το βιβλίο απόλυτα εύχρηστο για την αναζήτηση συγκεκριµένων
πληροφοριών.
Θεωρούµε πως είναι πολύ σηµαντικό που ένα τέτοιο βιβλίο το έγραψε ένας Καππαδόκης επιστήµονας, ο οποίος το µεγάλο
όγκο λαογραφικών γνώσεων που συγκέντρωσε, τον έχει βιωµένο στη διάρκεια ολόκληρης της προσωπικής και επιστηµονικής
του ζωής. Όλα αυτά εκτιµήθηκαν δεόντως από την Ακαδηµία Αθηνών, η οποία βράβευσε το έργο και από το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. που
ανέλαβε να το εκδώσει και να το διαθέσει αφιλοκερδώς σε όλη την Ελλάδα, πιστεύοντας ότι θα καταστεί απαραίτητο σε όλους
για την καλύτερη κατανόηση του Μικρασιατικού Πολιτισµού.
Νοµίζω όµως πως όλα όσα σας είπα έως τώρα, θα ήταν λόγια άνευ αντικρίσµατος, αν δεν σας διάβαζα έστω δυο απόσπάσµατα από το βιβλίο του Κώστα Νίγδελη, ώστε να πάρετε µια ιδέα από τα όσα περιλαµβάνονται στο πολύτιµο πόνηµα του .
Θα ξεκινήσουµε λοιπόν από τη γιορτή του αγίου Μάµαντος που τιµάται στις 2 Σεπτεµβρίου.
Άγιος Μάµας , ο προστάτης των βοσκών και των άγριων ζώων
«Ο Άγιος ήταν φίλος µε όλα τα ζωντανά και ζούσε µαζί τους στα βουνά και τα δάση της Καισάρειας. Συνοµιλούσε µε αυτά, τα
φρόντιζε και τα βοηθούσε κάθε µέρα …γιατί πάντα προσέτρεχαν σ’ αυτόν και τα κατάφερνε µε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού.
Ήταν πολύ πιστός και αυτό ενοχλούσε τους ειδωλολάτρες, που έβλεπαν αυτό το ζωντανό θαύµα και σκανδαλίζονταν. Μια
µέρα αποφάσισαν να τον συλλάβουν. Έστειλαν λοιπόν ένα ασκέρι ιππέων. Ψάξανε από εδώ, τίποτε …πήγαν παραπέρα, αλλά
και πάλι τίποτε.

13

Ξαφνικά είδαν µπροστά τους κάποιο νέο που δεν ήταν άλλος από τον Άγιο, αλλά δεν τον γνώριζαν. Τον ρώτησαν λοιπόν αν
ήξερε κάποιον που τον λέγανε Μάµα και πού έµενε.
Χαµογέλασε ο Άγιος … Τους παρακάλεσε να κατέβουν από τα άλογά τους, να φάνε, να ξεκουραστούν και τότε θα τους τον
έδειχνε και µε την ησυχία τους θα τον συλλάµβαναν.
Έτσι κι έγινε. Τους έστρωσε το τραπέζι και την ώρα του φαγητού οι στρατιώτες έγιναν µάρτυρες ενός θαύµατος. Άρχισαν να
εµφανίζονται τα άγρια ζώα του βουνού και του δάσους ήρεµα-ήρεµα και να κάθονται στα πόδια του Αγίου …Έβλεπαν αυτόν τον
άνθρωπο να τους µιλά, να τα χαϊδεύει, να τα περιποιείται, να τα ταΐζει, να τα ποτίζει…και εκείνα ευχαριστηµένα να απολαµβάνουν
όλα αυτά .
Τροµαγµένοι τον ρώτησαν ποιος είναι, για να πάρουν την απάντηση:
- Εγώ είµαι ο Μάµας που ζητάτε, εµπρός, σας ακολουθώ!
Το αρνήθηκαν όµως, γιατί είδαν αυτό που συνέβαινε και κατάλαβαν πως δεν πρόκειται για έναν απλό άνθρωπο, αλλά για
κάποιον που είχε την προστασία του Θεού και γι’ αυτό έφυγαν χωρίς να τον συλλάβουν.
∆ιαβάζοντας αυτή την υπέροχη Καππαδοκική ιστορία, το µυαλό µας πάει αµέσως στον Ορφέα, τον ήρωα-άγιο της εθνικής
θρησκείας, που τα τραγούδια του µάγευαν όχι µόνο τους ανθρώπους αλλά και τα άγρια θηρία του δάσους, ακόµα και τον
Κέρβερο και τα άλλα τέρατα του Άδη!
Να κι ένα ακόµα χαρακτηριστικό απόσπασµα από το βιβλίο:
10 Νοεµβρίου
Ο Άγιος Ορέστης, του οποίου η µνήµη γιορταζόταν στις 10 του Νοέµβρη, γεννήθηκε στα
Τύανα της Καππαδοκίας. Σύµφωνα µε τις βαθιά
ριζωµένες πεποιθήσεις των ανθρώπων της περιοχής, ήταν αποτελεσµατικότατος για τη θεραπεία
κυρίως της ελονοσίας, αλλά και όλων των ασθενειών που προκαλούσαν θέρµες.
Ανήµερα λοιπόν της γιορτής του στα Φάρασα
«όποιος έπασχε, έπρεπε πρωί-πρωί να πάει στο
ξωκλήσι του, ν’ ανάψει κεριά και να περιµένει ως
την ώρα που θα του ερχόταν το ρίγος, για να πάει
µπρος στο Άγιο Βήµα να κοιµηθεί.
Έβλεπε, λένε, στ’ όνειρό του πως ήρθε µια
άγρια Τουρκάλα ή κάποιος Τσερκέζος καβαλάρης
και τον φοβέριζε . Από το φόβο του ξυπνούσε…κι ο
φόβος τού έκοβε τη θέρµη. Αν στον ύπνο του δεν
έβλεπε όνειρο, ήταν σηµάδι πως είναι αµαρτωλός
κι ο Άγιος δεν ενέργησε για τη θεραπεία του».
Κάποιοι άλλοι λέγανε πως για να θεραπευτούν
θα έπρεπε να παρουσιαστεί στον ύπνο τους µέσα στην εκκλησία ο ίδιος ο Άγιος, ο οποίος θα έπρεπε να τους κλωτσήσει, να
ταραχτούν … και µε αυτό τον τρόπο να γίνουν καλά».
Σίγουρα θα σκιρτήσει η καρδιά µας και µόνο που µαθαίνουµε πως ο Μεγαλοµάρτυρας Ορέστης κατάγεται από τα Τύανα,
την περίφηµη Καππαδοκική πόλη και ότι σύµφωνα µε πολλές αγιολογικές πηγές ήτανε κατ’ επάγγελµα γιατρός. Το ωραίο
αρχαιοελληνικό όνοµά του δείχνει πως στα τέλη του 3ου µ.Χ. αιώνα, οπότε και µαρτύρησε, στα Τύανα εξακολουθούσε να
υπάρχει ακµαίο Ελληνικό στοιχείο. ∆εν πρέπει επίσης να ξεχνάµε πως τα Τύανα ήτανε πατρίδα ενός άλλου µεγάλου θαυµατοποιού, του Απολλώνιου του Τυανέα. Το πιο συγκλονιστικό όµως είναι πως ο Άγιος Ορέστης θεράπευε τους πιστούς µε µια
καθαρά αρχαιοελληνική ιατρική µέθοδο, την εγκοίµηση, σύµφωνα µε την οποία ο ασθενής έπρεπε να κοιµηθεί στο ναό και
θεραπευόταν µε το σοκ που του προκαλούσε ένα φοβιστικό όνειρο. Την αστεία εκδοχή αυτής της µεθόδου, µας την έχει δώσει
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αναλυτικά ο Αριστοφάνης στην κωµωδία του Πλούτος , όπου ο δίκαιος και τίµιος Αθηναίος πολίτης Καρίων οδηγεί τον τυφλό
θεό της ευηµερίας Πλούτο στο ναό του Ασκληπιού για να ξαναβρεί το φως του µε αυτήν ακριβώς τη θεραπευτική µέθοδο της
εγκοίµησης.
Απ’ όλα αυτά που ακούσατε, νοµίζω πως είναι εµφανές ότι ολόκληρος ο Μικρασιατικός λαός, και προπάντων οι Καππαδόκες, διακρίνονταν από τους υπόλοιπους Έλληνες και ειδικά τους Ελλαδίτες κυρίως µε τα θρησκειοκεντρικά χαρακτηριστικά
της πολιτιστικής τους ταυτότητας, µε τα οποία κατάφεραν να περισώσουν και διατηρήσουνε την εθνική τους ταυτότητα.
Σαν Καππαδόκης και εγώ, αισθάνοµαι την υποχρέωση να ευχαριστήσω τον Κώστα Νίγδελη για το σπουδαίο του πόνηµα.
Μελετώντας το, ένιωσα για µια ακόµη φορά περήφανος για τη Μικρασιατική καταγωγή µου και συνειδητοποίησα καλύτερα την
υπέροχη πολιτιστική µας ταυτότητα. Για µένα λοιπόν ήταν πραγµατικά µεγάλη τιµή που το ΚΕΜΙΠΟ µου ανάθεσε να παρουσι10
άσω αυτό το πολύτιµο βιβλίο, το οποίο θα µας βοηθήσει να ανακαλύψουµε τη µαγική δύναµη που κρύβει µέσα της η ψυχή
του Καππαδοκικού Λαού. Θα µπορέσουµε έτσι να λουστούµε στα φεγγερά και διάφανα νερά της λαϊκής ψυχής, όπως µας
προέτρεπε να κάνουµε, ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, ο αγαπηµένος µου Ίωνας ∆ραγούµης.
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Του Λουκά Χριστοδούλου, Προέδρου ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. - Ερευνητή
Μετά την Μικρασιατική Καταστροφή και την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, δηµιουργούνται και οι πρώτοι
προσφυγικοί συνοικισµοί στην Αττική. Οι τέσσερεις πρώτοι συνοικισµοί που ιδρύονται στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά
ήταν : οι Ποδαράδες (Ν. Ιωνία), Παγκράτι (Βύρωνας), Καισαριανή στην Αθήνα και η Κοκκινιά (Νίκαια) στον Πειραιά.
Τα πρώτα χρόνια είναι πολύ δύσκολα και το πρωτεύον ζήτηµα για όλους είναι η στέγασή τους. Με τη βοήθεια του Ταµείου
Περίθαλψης Προσφύγων (Τ.Π.Π.) και στη συνέχεια µε την Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.) αρχίζουν να
ξεφυτρώνουν δωµάτια στην αρχή και αργότερα διπλοκατοικίες ή τετρακατοικίες.
Στη Ν. Ιωνία που η ίδρυση-θεµελίωση της πόλης γίνεται στις 30 Ιουνίου 1923, παρουσία του Νικ. Πλαστήρα, αρχηγού της
«Επανάστασης 1922» γίνονται τα πρώτα έργα υποδοµών ενώ συµβεβληµένοι εργολάβοι µέχρι τον ∆εκέµβριο του 1923 έχουν
χτίσει τα πρώτα 400 δωµάτια (περίπου 16 τ.µ. το καθένα που στέγαζε µια οικογένεια). ΄Eτσι στις 9 ∆εκεµβρίου 1923 γίνονται τα
εγκαίνια του συνοικισµού «Ιωνία» παρουσία του Νικ. Πλαστήρα, αρχηγού της «Επανάστασης 1922», του Πρωθυπουργού Στυλ.
Γονατά, της πολιτικής ηγεσίας και του Προέδρου της Ε.Α.Π. Χένρυ Μοργκεντάου. Αργότερα ο συνοικισµός ονοµάστηκε Νέα
Ιωνία και το 1934 πραγµατοποιείται η σύσταση του ∆ήµου Ν. Ιωνίας.
Από το 1924, αρχίζει να παίρνει µορφή και ζωή η πόλη, µε συνεχή ανοικοδόµηση οικιών και καταστηµάτων, αφού άρχισαν
να συρρέουν πρόσφυγες και από άλλες περιοχές προκειµένου να σµίξουν µε συγγενικά τους πρόσωπα αλλά και να έρχονται
νέοι πρόσφυγες αργότερα µε την συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσµών (Συνθήκη Λωζάννης).
Η δηµιουργία συλλόγων και σωµατείων ήταν επιτακτική ανάγκη προκειµένου να αντιµετωπίσουν από κοινού οι πρόσφυγες
τα προβλήµατα που τους απασχολούσαν.
Από το 1910, πριν την έλευση των προσφύγων
είχε αναγνωριστεί ως Οργάνωση, το Σώµα Ελλήνων
Προσκόπων (Σ.Ε.Π.). Οι Πρόσκοποι στην Μικρά
Ασία είχαν παράδοση ενώ σε όλους ήταν γνωστή η
θυσία τους, στο Αϊδίνι, στη Κάτω Παναγιά, στα Σώκια.

Οι Πρόσκοποι του Αϊδινίου.

Το Σήµα των Προσκόπων

Στην Ν. Ιωνία, η πρώτη πληροφορία για προσκόπους, αναφέρεται στην τοπική εφηµερίδα «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ» το 1926 για
ης
την ύπαρξη της 25 Οµάδας Αθηνών, µε αρχηγό τον Κίµωνα Σαχπιέρη.
Τα επόµενα χρόνια µε την ανάπτυξη της πόλης και της κοινωνίας, έχουµε την δηµιουργία πολλών αθλητικών σωµατείων
που παράλληλα µε τα αθλητικά τµήµατά τους είχαν και τµήµατα µουσικής, εκδροµών και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Οι νέοι ανήσυχοι και µε ενδιαφέροντα προσελκύονται από τις αρχές του προσκοπισµού και πυκνώνουν τις τάξεις του.
Ο Νόµος του Προσκόπου ήταν και είναι :
1. Ο Πρόσκοπος λέει την αλήθεια και κρατά τον λόγο του.
2. Ο Πρόσκοπος είναι δίκαιος, άξιος να τον εµπιστεύονται, ξέρει να πειθαρχεί
και να τηρεί τους Νόµους.
3. Ο Πρόσκοπος είναι χρήσιµος στην οικογένειά του και την κοινωνία.
4. Ο Πρόσκοπος είναι φίλος κι΄ ευγενής προς όλους κι΄ αδελφός µε κάθε
Πρόσκοπο.
5. Ο Πρόσκοπος σέβεται τον εαυτό του και τους άλλους, προσέχει τα λόγια
και τις πράξεις του.
6. Ο Πρόσκοπος αγαπά τη φύση και προστατεύει το περιβάλλον.
7. Ο Πρόσκοπος είναι εύθυµος και αισιόδοξος.
8. Ο Πρόσκοπος είναι οικονόµος και φροντίζει για την καλή χρήση του
1934 και 1936. Εκδροµές στην Πάρνηθα.
χρόνου.
9. Ο Πρόσκοπος είναι εργατικός και προοδεύει µε τις ικανότητές του.
10. Ο Πρόσκοπος είναι αποφασιστικός, έχει θάρρος και αυτοπεποίθηση κι΄
αναλαµβάνει την ευθύνη των πράξεών του.
ης

Ο παλιός αρχηγός της 1 Οµάδας Προσκόπων Γιώργος Σαγκριώτης θυµάται
ότι : το 1936 στη Ν. Ιωνία υπήρχαν δύο οµάδες Προσκόπων (η 22η και 25η) και
δύο αγέλες Λυκοπούλων ( η 1η και η 2η).
η
Η 22 Οµάδα µε αρχηγό τον Λεων. ∆αούτη είχε έδρα το υπόγειο του ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης µε ενωµοτάρχες τους Λευτ. Πρεβεδώρο, Μηνά
Χρηστίδη, Αντ. Χουλίδη και Χατζηανδρέου και βοηθούς τους Μίµη Ιορδανίδη και
η
Ιπποκράτη Αργυράκη. Η 25 Οµάδα µε αρχηγό τον Σωφρ. Πολάτογλου είχε έδρα
τον περιφραγµένο χώρο του Κολλεγίου (σηµερινό Πηνελόπειο ίδρυµα).
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ης

Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Ιωάν. Μεταξάς εγκαθιστά την «∆ικτατορία της 4 Αυγούστου» και αρχίζει ο περιορισµός των
ελευθεριών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.
Λίγο αργότερα, στις 7 Οκτωβρίου 1936, ο Ιωάν. Μεταξάς, ιδρύει την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.) µε σκοπό να
ξεπεραστεί το πνεύµα του διχασµού και να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους ανεξάρτητα από την καταγωγή τους «Για
να µπορεί το παιδί του φτωχού να ανταγωνισθεί το παιδί του πλούσιου» όπως έλεγε σε λόγους του.
Οι Πρόσκοποι Ν. Ιωνίας παρά τις αντιξοότητες σιγά-σιγά αυξάνονται και ήδη το 1938 οι οµάδες είναι τέσσερεις (4) γεγονός
που οδηγεί το αρχηγείο του Σώµατος στην δηµιουργία της Τοπικής Εφορίας Ν. Ιωνίας, µε Τοπικό Έφορο τον Γεώργιο
Τρανόπουλο.
Η περίοδος µέχρι το 1939 κυλά µε τους προσκόπους της Ν. Ιωνίας να αναπτύσσονται δηµιουργώντας δράσεις (εκδροµές
τον χειµώνα, κατασκηνώσεις το καλοκαίρι) µαθήµατα διαπαιδαγώγησης , παιχνίδια κλπ. Καλές Πράξεις!
Θέλοντας όµως ο Ιωάν. Μεταξάς, να έχει την Νεολαία υπό τον πλήρη έλεγχό του έπρεπε να «εξαφανίσει ή να
αποδυναµώσει» τους προσκόπους. Είχε βλέπετε µπροστά του, τα τρανά παραδείγµατα της Γερµανίας και της Ιταλίας.

Οι φαλαγγίτες της Ε.Ο.Ν. χαιρετούν τον Ι. Μεταξά. ∆εξιά : Το σήµα της Ε.Ο.Ν.
Με τον αναγκαστικό Ν. 1798/1939 «Περί Εθνικής και Ηθικής Αγωγής της Νεολαίας» στις 17 Ιουνίου 1939, το καθεστώς της
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, επέβαλλε ότι :
•
Η εθνική και ηθική αγωγή της Νεολαίας ήταν έργο του Κράτους και ότι το Κράτος επιδιώκει την αγωγή αυτή µε 2 άξονες
: Mε την Εθνική Παιδεία και την Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν.).
•
Απαγορεύτηκε η σύσταση οποιασδήποτε οργάνωσης ή σωµατείου που σκοπό είχε την ηθική αγωγή της Νεολαίας.
•
Όλα τα σωµατεία και σύλλογοι που επεδίωκαν εθνική και ηθική αγωγή της Νεολαίας ήταν υποχρεωµένα να υποβάλουν
στο Υπουργείο Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας αντίγραφο του Καταστατικού τους και Πίνακα µε τα
ονοµατεπώνυµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και όλων των µελών. Όσα σωµατεία δεν συµµορφώνονταν διαλύονταν τα
δε ∆ιοικ. Συµβούλια τιµωρούνταν µε φυλάκιση ενός µήνα.
•
Επίσης µε απόφαση του Υπουργού των Θρησκευµάτων και Εθνικής Παιδείας, µπορούσε να διαλυθεί κάθε σωµατείο ή
ίδρυµα ενώ η περιουσία τους θα διατίθεντο στην Ε.Ο.Ν.
Ειδικότερα όµως, ήθελε να διαλύσει το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων που είχε ιδρυθεί µε το Ν. 1066 της 18/21 Νοεµβρίου
1917 και το οποίο είχε µεγάλη επιρροή στη Νεολαία, ενώ οι δράσεις του είχαν αγκαλιαστεί από την κοινωνία. Έτσι στο άρθ. 4
του εν λόγω αναγκαστικού νόµου : «…προβλέπεται η συγχώνευση (απορρόφηση) του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων από την
Εθνική Οργάνωση Νεολαίας ενώ τα µέλη των Προσκόπων διατηρούν τα διακριτικά των ειδικοτήτων και τα διάσηµά τους όπως
επίσης και τους βαθµούς τους.
Η σηµαία των Προσκόπων συγκατατάσσεται µετά των σηµαιών της Εθνικής Οργάνωσης της Νεολαίας ενώ η περιουσία
τους περιέρχεται στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, η οποία αναλαµβάνει και τυχόν υποχρεώσεις των προσκόπων.»
Επίσης για να θωρακίσει οικονοµικά την Ε.Ο.Ν. µε τον επόµενο αναγκαστικό Ν. 1799/1939 (δηµοσιευµένο στο ίδιο Φ.Ε.Κ.)
επέβαλλε το ειδικό ένσηµο «Φαλαγγόσηµο».
Με τον εν λόγω νόµο, ο Ι. Μεταξάς ήθελε να καθυποτάξει τους Προσκόπους και απέβλεπε σε :
α) Όσους ήθελαν να προσχωρήσουν στην Ε.Ο.Ν. να διατηρήσουν τους βαθµούς τους ενώ
β) Όσοι αρνούνταν να ενσωµατωθούν θα «ήταν στο στόχαστρό του».
Συγχρόνως όµως «φακέλωνε» τα σωµατεία-συλλόγους, που αρνούµενοι να υποβάλλουν καταστάσεις µε τα
ονοµατεπώνυµα των µελών τους διαλύονταν. Στη Ν. Ιωνία µε αυτό τον νόµο καταργήθηκαν όλοι οι σύλλογοι εκτός από τους
αθλητικούς συλλόγους.
Έτσι την Κυριακή 30 Ιουλίου 1939, στο γήπεδο-αλάνα (όπου σήµερα είναι το «Πηνελοπείο ΄Ιδρυµα»» λαµβάνει χώρα η
τελετή υποστολή της Προσκοπικής σηµαίας.
Στον χώρο έχουν συγκεντρωθεί όλοι οι Πρόσκοποι της Ν. Ιωνίας (λυκόπουλα, ανιχνευτές κλπ.) από τη µια πλευρά και από
την άλλη πλευρά τα τµήµατα της Ε.Ο.Ν. ενώ την όλη τελετή παρακολουθεί και πλήθος Ιωνιωτών. Ο Τοπικός Έφορος Γεώργ.
Τρανόπουλος διαβάζει τη διαταγή διάλυσης του προσκοπισµού στην πόλη µας (το ίδιο αντίστοιχα έγινε και σε άλλες πόλεις).
Ακολούθησε η υποστολή της σηµαίας των Προσκόπων ενώ ο κόσµος και οι πρόσκοποι άρχισαν να ψάλλουν τον Εθνικό ΄Υµνο.
Σε λίγο την προσκοπική σηµαία παρέλαβε ο αρχηγός Λεων. ∆αούτης και την παρέδωσε στον Έφορο Γεώργ. Τρανόπουλο.
Αυτή η σηµαία σήµερα φυλάσσεται στο Ιστορικό Μουσείο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ∆ήµου Ν. Ιωνίας.
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30-7-1939. Υποστολή της Προσκοπικής σηµαίας.

Ο Γεώργιος Τρανόπουλος.

Παρά τις έντονες πιέσεις από τους δασκάλους να ενταχθούν στην Ε.Ο.Ν. οι νέοι, οι πρόσκοποι αρνούνται (Γ. Σαγκριώτης).
Όµως για να αποφύγουν κυρώσεις αποφασίζουν να συγκροτήσουν µια ξεχωριστή οµάδα αποτελούµενη αποκλειστικά από
προσκόπους. Η οµάδα αυτή δεν πρόλαβε να φορέσει την µελανή στολή γιατί ήλθε ο θάνατος του δικτάτορα Ιωάν. Μεταξά (Ιαν.
1941) και η διάλυση της Ε.Ο.Ν.
Οι πρόσκοποι όµως δεν ξέχασαν τις αρχές του Προσκοπισµού και την αγάπη τους γι΄ αυτόν. Μετά την απελευθέρωση
άρχισαν να ανασυντάσσονται. Και όταν είναι έτοιµοι ξαναεµφανίζονται. Κάνουν παρέλαση στη Λεωφ. Ηρακλείου, στις 25
Μαρτίου 1946 που ήταν µια ξεχωριστή εµφάνιση, αφού φορούσαν άσπρες κάλτσες. ∆εν είχαν προλάβει να τις βάψουν. Και
έρχεται η ηµέρα της «Επανίδρυσης του Προσκοπισµού», στην πόλη µας.

25/3/1946. Παρέλαση προσκόπων στη Λεωφ. Ηρακλείου.

Αριστερά: 2/7/1946. Οι σηµαίες των Προσκόπων.
∆εξιά : Λεων. ∆αούτης, Σ. Πολάτογλου

2/7/1946.
Γ. Τρανόπουλος,
Μ. Ιοάναβιτς,
Χρ. ∆ουβλίδης,
Π. Χατζής

Κυριακή 2 Ιουλίου 1946. Στον χώρο του γηπέδου στη Λεωφ. Ηρακλείου, απέναντι από
την ξύλινη εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου (σήµερα το Επισκοπικό Μέγαρο) µαζεύτηκαν όλες
οι προσκοπικές οµάδες και εκατοντάδες Ιωνιώτες για να τους καµαρώσουν. Ήταν 4 προσκοπικές οµάδες και 2 αγέλες Λυκοπούλων. 6 σηµαίες στα χέρια των προσκόπων και η γαλανόλευκη στον Ιστό. Πολλά µάτια
βούρκωσαν όταν θυµήθηκαν την υποστολή της σηµαίας τους 7 χρόνια πριν στο Πηνελοπείο Ίδρυµα. Αλλά όλοι σήκωσαν το
χέρι τους και έδωσαν µια υπόσχεση : «Υπόσχοµαι στην τιµή µου, να εκτελώ το καθήκον µου στο Θεό και την Πατρίδα, να βοηθώ
κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση και να τηρώ το Νόµο του Προσκόπου». ΕΙΜΑΣΤΕ Ε∆Ω! ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ!
Ακολούθησαν επιδείξεις (στήθηκαν σκηνές, γέφυρες, φορεία τραυµατιών, πρώτες βοήθειες κλπ.) και η εκδήλωση έκλεισε µε
την παρέλαση!
Το 2010 οι ΄Ελληνες πρόσκοποι γιόρτασαν τα 100 χρόνια συνεχούς ύπαρξής τους. Και το «προσκοπικό σακίδιο» γέµισε
µε…

(*). Ευχαριστίες στον ∆άνο Κιρµιζά, για την παροχή υλικού και τις παρεµβάσεις του στο τελικό κείµενο.
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Του Γιώργου Μαυράκη, Ερευνητή
Η ανάπτυξη της Καλτσοποιΐας µέχρι τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Ο κλάδος της Καλτσοποιΐας στην περιοχή της Νέα Ιωνίας ξεκίνησε αµέσως µετά την άφιξη των Μικρασιατών προσφύγων.
Πρώτοι οι Αδελφοί Σινάνογλου (Συµεών, Αρσένης και Ηλίας), το 1924, ίδρυσαν Καλτσοποιΐα µε την Εµπορική Ονοµασία
“ΕΥΡΩΠΗ”, στην Ελευθερούπολη.
Η µεγάλη ανάπτυξη που ακολούθησε, οφείλεται σε εξαίρετους Μηχανικούς, Μηχανουργούς και Ηλεκτρολόγους, που
έλυναν γρήγορα τα προβλήµατα που παρουσίαζαν οι Μηχανές ενώ συγχρόνως µε τις ευρεσιτεχνίες τους βελτίωναν την
αποδοτικότητά τους. .
Ιδρυτές Οικοτεχνιών, Βιοτεχνιών και Βιοµηχανιών Καλτσοποιΐας πριν τον Πόλεµο ήσαν :
•
Γιαζιτζόγλου Νίκος. Νέα Ιωνία
•
Θεολόγου. Νέα Ιωνία. (Χαλανδρίου (τώρα Αλ. Παναγούλη)
•
Κοσµίδης Γιάννης. Νέα Ιωνία
•
Λίποβατς. Νέα Ιωνία
•
Μαυροµµάτης. Νέα Ιωνία. Ελευθ. Βενιζέλου
•
Νουβέλογλου Νίκος. Νέα Ιωνία. Βασ. Κωνσταντίνου 77 (τώρα Ανδρέα
Κάλβου)
•
Παπαδόπουλος. Νέα Ιωνία
•
Παπάζογλου Νίκος. Καλογραίζα. Ανδρέου ∆ηµητρίου
•
Παπαρδάκη Αδελφοί, Σωκράτης, Μάρκος και Γιάννης. Πευκάκια
•
Παρετσόγλου Σταύρος. Σαφράµπολη. (Ολύµπου)
•
Πρωτογερόπουλοι Αδελφοί, Αντώνης και Γιώργος. Νέα Ιωνία
•
Σακαλόγλου Μιχάλης. Νέα Ιωνία. (28ης Οκτωβρίου)
•
Σιδηρόπουλοι Αδελφοί ∆ηµήτρης & Μιχάλης. Καλογρέζα. (Μουταλάσκη)
•
Σινάνογλου Συµεών. Ελευθερούπολη. Μετέπειτα Νέα Ιωνία (∆αρδανελίων και ∆ερκών)
•
Τοσούνογλου Γιώργος. Νέα Ιωνία
•
Τσοµλεκτσόγλου Αδελφοί, Βασίλης και Λευτέρης. Καλογραίζα. Φιλελλήνων
•
Χατζηστεφάνου. Περισσός
•
Χατζόγλου (Εφτάτ) Στάθης. Νέα Ιωνία.Καχραµάνου 26.
Τον προσφωνούσαν “ο Καθηγητής” ή “ο Μουστάκας” για το µουστάκι του.
Χειροκίνητη καλτσοµηχανή. Μουσείο

Υφαντουργίας-Ταπητουργίας
Οι Καλτσοποιοί αυτής της περιόδου, ξεκίνησαν µε χειροκίνητες καλτσοµηχανές,
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ
που τις µετέτρεψαν σε ηλεκτροκίνητες, προσθέτοντας βοηθητικά µηχανήµατα,
δηλαδή αξονα, ιµάντα και µοτέρ. Αν δεν υπήρχε παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος,
χρησιµοποιούσαν ηλεκτρογεννήτριες πετρελαίου.
Οι Αλαγιώτες Στάθης ( Εφτάτ ) Χατζόγλου και ο Νίκος Νουβέλογλου, ήταν δύο άριστοι µηχανικοί που συνέβαλαν στην
ανάπτυξη της Καλτσοποιΐας στην Νέα Ιωνία.
Εισήγαγαν από την Αγγλία χειροκίνητες καλτσοµηχανές HARISON. Τις αντέγραψαν και προχώρησαν στην παραγωγή
δικών τους. Κατασκεύαζαν τα διάφορα εξαρτήµατά τους στους τόρνους τους, ενώ για τα τµήµατα που χρειάζονταν χύτευση,
χρησιµοποιούσαν το Χυτήριο του Κουγιουµτζόγλου που βρισκόταν στην συµβολή οδών Μελ. Μερκούρη και Κουντουριώτου
καθώς και το Μηχανουργείο της Κλωστουφαντουργίας “ΕΛΛΗΝΙΣ” που βρισκόταν στην οδό Κασταµονής, κοντά στην γέφυρα
του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόµου.
Οι HARISON έπλεκαν ένα “σωλήνα” που τον έκοβαν µε ψαλίδι στο µήκος ήθελαν τις κάλτσες, που δεν είχαν µύτη, φτέρνα
ή λάστιχο και τις µεταφέρανε σε άλλες Μηχανές για να συµπληρωθεί το πλέξιµό τους.
Στην συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας: Γύριζαν τις κάλτσες από την “ανάποδη”. Πρώτα έραβαν την µύτη τους και
ύστερα ένα λάστιχο. Χρησιµοποιούσαν Ραπτοµηχανές (SINGER) που δεν ήταν συνήθως ηλεκτροκίνητες αλλά δούλευαν µε
πετάλ ποδιού. Υστερα τις γύριζαν πάλι από την “καλή”.
Ακολούθως τις σιδέρωναν (Φορµάρισµα) σε Καλούπια-Σίδερα, γινόταν Ποιοτικός Ελεγχος, τις ζευγάρωναν και έκαναν την
συσκευασία τους.

Η Καλτσοποΐα µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, άρχισε η εισαγωγή Ηλεκτροκίνητων Καλτσοµηχανών. Πρώτες ήταν οι Γερµανικές
CORONA, IDEAL, ESTA και οι Αγγλικές MAXIM. Κυριάρχησαν οι Αγγλικές BENTLEY-KOMET. Επλεκαν τις κάλτσες
συνεχόµενες-ενωµένες. Επρεπε να ξηλωθεί µε ψαλίδι το νήµα ( κλωστή τραβήγµατος ) που τις ένωνε για να διαχωριστούν.
Από το 1968, τα µοντέλα BENTLEY-KOMET έπλεκαν την κάλτσα µία-µία.
Στην συνέχεια της παραγωγικής διαδικασίας: Γύριζαν τις κάλτσες από την “ανάποδη”. Εραβαν την µύτη τους σε Μηχανές
Κοπτοραπτικές και για ευθύγραµµη-λεπτή πλέξη σε Ρεµαγιά ή Ευθύγραµµες Ενωτικές. Υστερα τις γύριζαν πάλι από την “καλή”.
Ακολούθως τις σιδέρωναν ( Φορµάρισµα ή Πρεσάρισµα ) σε Καλούπια-Σίδερα ή Πρέσες Σιδερώµατος, γινόταν Ποιοτικός
Ελεγχος, ζευγάρωµα, ράψιµο ετικετών σε Ραπτοµηχανή Ετικετών και συσκευασία.
2001. Οι σύγχρονες Ηλεκτρονικές Καλτσοµηχανές
Οι πρώτες Ηλεκτρονικές εισήχθησαν περί το 1980. Από το 2001, οι τελευταίες στην εξέλιξη Ηλεκτρονικές Καλτσοµηχανές,
πλέκουν την κάλτσα µία-µία, έτοιµη, γαζωµένη.
Σήµερα στα Καλτσοποιεία λειτουργούν µηχανές όλων των γενεών πλήν των Χειροκίνητων.
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ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ
Τα νήµατα που παρήγαγαν τα Κλωστήρια ήταν τυλιγµένα σε πλεξούδες, τους
Τσιλέδες. Οι Τσιλέδες βάφονταν στα Βαφεία. Ακολούθως τοποθετούνταν στις Ανέµες των
Μηχανών Μποµπινουάρ (ή Καρουλίστρες ή Μασουρίστρες) και τυλίγονταν σε Μποµπίνες,
Καρούλια ή Μασούρια.
Οι Καλτσοποιοί προµηθεύονταν το νήµα συνήθως σε µποµπίνες αλλά όσοι είχαν δικά
τους Μπιµπινουάρ, σε Τσιλέδες.
Αλλοι προµηθεύονταν βαµµένα νήµατα. Αλλοι χρησιµοποιούσαν άβαφα ( λευκά-κρέµ )
και οι λόγοι ήταν κυρίως δύο :
•
Η µείωση του κόστους από τις ελαττωµατικές κάλτσες
•
Η διαφορά χρώµατος που παρουσίαζαν κάποιες στην ραφή µετά το γάζωµά τους.
Οι Κάλτσες µε άβαφα νήµατα, µετά το γάζωµά τους, βάφονταν σε Βαφεία.
Στην Νέα Ιωνία υπήρχε το Βαφείο του Καρέλα.
Το προσωπικό των καλτσοποιείων.
Οι πρώτες Καλτσοποιΐες ήταν Οικοτεχνίες όπου απασχολούνταν τα µέλη
της οικογένειας. Οι άντρες, εξαίρετοι
Μηχανικοί, παρακολουθούσαν κυρίως
τις µηχανές καθώς παρουσιάζονταν συχνά προβλήµατα, όπως το σπάσιµο των
νηµάτων και των βελονών. Το ξήλωµα,
Μποµπινουάρ.
Μουσείο Υφαντουργίαςτο γύρισµα από την “ανάποδη”, το
Ταπητουργίας ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ
γάζωµα, το γύρισµα από την “καλή”, το
σιδέρωµα - φορµάρισµα, ο ποιοτικός
έλεγχος, το ζευγάρωµα και η συσκευασία ήταν σχεδόν αποκλειστικά εργασία
των γυναικών.
Οι µηχανές δούλευαν από το πρωί το βράδυ ασταµάτητα και όλη η
οικογένεια βρισκόταν εκεί. Τα παιδιά γυρνώντας από το σχολείο, διάβαζαν
και έπαιζαν δίπλα στις µηχανές, για τα τα προσέχουν οι γονείς τους. Εκεί
ήταν ακόµα και οι γιαγιάδες που βοηθούσαν όσο µπορούσαν στο γύρισµα
και την συσκευασία. Το περισσότερο βάρος όµως έπεφτε στις γυναίκες που
ήταν επιφορτισµένες και µε την φροντίδα του σπιτιού, το µεγάλωµα των παιδιών. Επιπλέον πρόσεχαν τις µηχανές, όταν οι άντρες “έτρεχαν” σε εξωτερικές δουλειές ή εργάζονταν συγχρόνως σε κάποιο Εργοστάσιο.
Οταν οι Καλτσοποιΐες µεγάλωσαν από τους ιδρυτές τους ή από τους γιούς που τους διαδέχτηκαν και έγιναν Βιοτεχνίες ή Βιοµηχανίες, πάλι το κύριο
βάρος έπεφτε στα µέλη της οικογένειας. Το προσωπικό τους συµπλήρωναν
ειδικευµένοι Μηχανικοί που ήταν υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των
Στάθης Νουβέλογλου. Ο παλαιότερος
µηχανών και γυναίκες που δούλευαν στο ξήλωµα, το γάζωµα µε Κοπτοσήµερα Καλτσοποιός της Νέας Ιωνίας.
ράπτη ή Ρεµαγιά που ήθελε ιδιαίτερη επιδεξιότητα, τα γυρίσµατα, το
Εργάζεται στον Κλάδο περισσότερα από
σιδέρωµα - φορµάρισµα και την συσκευασία.
60 χρόνια.
Οσοι Καλτσοποιοί δεν διέθεταν γαζωτικές µηχανές, έδιναν το ξήλωµα, το
γάζωµα και τα γυρίσµατα, σε µικρές Οικοτεχνίες που είχαν Κοπτοράπτες ή Ρεµαγιά. Η αµοιβή καθορίζονταν µε την δωδεκάδα.
Μία προσπάθεια καταγραφής όσο το δυνατόν περισσοτέρων ονοµάτων Καλτσοποιών της Νέας Ιωνίας µετά τον πόλεµο:
•
Αδαλόγλου Αδελφοί, ∆ήµος και Γιάννης. Καλογρέζα. Βυζαντίου.
•
Αµουσίδης. Νέα Ιωνία.
•
Αναµελόγλου Αδελφοί, Λευτέρης και Μιχάλης. Ελευθερούπολη.
•
Αναµουρλόγλου Αδελφοί. Νέα Ιωνία.
•
Βαζαίος Νικόλαος και Γαβαλάς. Νέα Ιωνία. (Αθηνάς).
•
Βερβέρης Τζάνος. Νέα Ιωνία.
•
Βιολάκης Σάββας. Νέα Ιωνία.
•
Γαλανός ∆ηµήτρης. Νέα Ιωνία.
•
Γερούκαλης Σπύρος. Νέα Ιωνία.
•
Γεωργίου-Καπετάνογλου Κώστας. Καλογραίζα. (Οκταβίου Μερλιέ).
•
Γιαζιτζόγλου Νίκος. Νέα Ιωνία.
•
∆ούκας. Νέα Ιωνία.
•
Ζαµπιάς Πέτρος. Νέα Ιωνία.
•
Ηλιόπουλος. Νέα Ιωνία.
•
Θεολόγου. Νέα Ιωνία. (Αλ. Παναγούλη).
•
Κατζογιάννης Νίκος. Καλογρέζα. (Βυζαντίου). ∆ιετέλεσε Πρόεδρος Καλτσοποιών.
•
Καρακάσογλου Θεόδωρος. Νέα Ιωνία. Μικράς Ασίας και Β. Κωνσταντίου (νυν Ανδρ. Κάλβου), όπου πριν υπήρχε το
Καφενείο “ΣΟΡΑΓΙΑ”.
•
Κορακίδης Αβραάµ (Μάκης ). Νέα Ιωνία.
•
Κόρκας. Νέα Ιωνία.
•
Κοσµίδης Γιάννης. Νέα Ιωνία.
•
Κουγιουµτζόγλου Γιάννης. Καλογρέζα. (Βυζαντίου). Εµπορική Επωνυµία: “ΖΑΝΑ”. Ξεκίνησε µεταξύ 1948 1950. Την
πρώτη του Καλτσοµηχανή κατασκεύασε ο θείος του Στάθης ( Εφτάτ ) Χατζόγλου, µε βάση ένα µεγάλο κάλυκα
πυροβόλου όπλου που βρήκε στο Τατόι. Ηταν Χειροκίνητη και έβγαζε µία δωδεκάδα κάλτσες την ηµέρα.
•
Κούρτογλου Χρήστος. Νέα Ιωνία. (Βουτσά).
•
Λίποβατς. Νέα Ιωνία.
•
Μαλέρος Μιχάλης. Καλογρέζα. (Αργάνων).
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Μαλέρος Παναγιώτης. Περισσός. (Γεωργ. Αβέρωφ). Γιός του Μιχάλη Μαλέρου.
Μάρκογλου Τάσος. Νέα Ιωνία. Μετέπειτα στο Κρυονέρι.
Μαστραντώνης. Πευκάκια.
Μαυροµάτης. Νέα Ιωνία. (Ελ. Βενιζέλου).
Μουρατίδης Νίκος. Νέα Ιωνία. (Ελ. Βενιζέλου).
Μπακιρτζόγλου. Νέα Ιωνία.
Μπάµπαλη Αδελφοί. Καλογραίζα. (Κασταµονής και ∆ωδεκανήσου).
Μιστιλόγλου Γιώργος. Καλογρέζα. (Ακριτών).
Νικητόγλου Αρης (Αριστείδης). Νέα Ιωνία. Κοντά στην γέφυρα Ηλεκτρ. Σιδηροδρόµου της οδού Αλ. Παναγούλη.
Νικητόγλου Μάνος. Νέα Ιωνία. Κοντά στην γέφυρα Ηλεκτρ. Σιδηροδρόµου της οδού Αλ. Παναγούλη. Γιός του Αρη
(Αριστείδη ) Νικητόγλου.
Νουβέλογλου Νίκος. Νέα Ιωνία. Βασ. Κωνσταντίνου 77, (νυν Ανδρ. Κάλβου). Ξεκίνησε µε Χειροκίνητες Καλτσοµηχανές HARISON.
Νουβέλογλου Γιώργος. Νέα Ιωνία. Βασ. Κωνσταντίνου 77, (νυν Ανδρ. Κάλβου). Εµπορική Επωνυµία: “ΝΟΥΒΕΛ”.
Ξεκίνησε το 1947.
Νουβέλογλου Στάθης. Νέα Ιωνία. (Λεωφ. Ηρακλείου). Εµπορική Επωνυµία : “ΝΟΥΒΕΛ”. Γιός του Γιώργου
Νουβέλογλου.
Νουβέλογλου Γιώργος. Νέα Ιωνία. (Λεωφ. Ηρακλείου). Εµπορική Επωνυµία : “ΝΟΥΒΕΛ”. Γιός του Στάθη
Νουβέλογλου.
Οζούνογλου Λευτέρης. Νέα Ιωνία.
Οικονοµόπουλος Αναστάσιος. Νέα Ιωνία.
Παπαγγέλου. Πευκάκια.
Παπαδόπουλος. Νέα Ιωνία.
Παπάζογλου Νίκος. Καλογρέζα. (Ανδρ.∆ηµητρίου).
Παπάζογλου Φώτης. Ελευθερούπολη. (Φιλ. Εταιρίας). Εµπορική Επωνυµία : “WALK”. Γιός του Νίκου Παπάζογλου.
Παπαρδάκη Αδελφοί, Σωκράτης, Μάρκος και Γιάννης. Πευκάκια. Μετέπειτα στην Λυκόβρυση.
Παππάς. Νέα Ιωνία.
Παπασάββας. Νέα Ιωνία.
Παπουτσής. Νέα Ιωνία. Κοντά στον Κινηµατογράφο ΡΙΑΛΤΟ.
Παρετσόγλου Σταύρος. Σαφράµπολη. (Ολύµπου).
Παυλίδης Κυριάκος. Καλογρέζα. (Βυζαντίου). Εµπορική Επωνυµία : “ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ”.
Προβελέγγιος. Νέα Ιωνία.
Πρωτογερόπουλοι Αδελφοί, Αντώνης και Γιώργος. Νέα Ιωνία.
Ραβάνης Θεόφιλος. Καλογρέζα. (Ιωλκού).
Ρουµελιώτης Λουκάς. Νέα Ιωνία.
ης
Σακαλόγλου Μιχάλης. Νέα Ιωνία. (28 Οκτωβρίου).
Σιδηρόπουλοι Αδελφοί, ∆ηµήτρης και Μιχάλης. Καλογρέζα. (Μουταλάσκη). Το
κτίριο ήταν διαµπερές, “έβλεπε” στις οδούς Μουταλάσκη και Βυζαντίου.
Σινάνογλου Συµεών. Ελευθερούπολη. Μετέπειτα Νέα Ιωνία. (∆αρδανελίων και
∆έρκων).
Σταθόπουλος. Σαφράµπολη.
Σταυρίδη Αδελφοί. Νέα Ιωνία.
Σταυρίδης Ανέστης. Πευκάκια. Γιός του ∆ηµήτρη Σταυρίδη.
Τελλίδης Μάκης. Καλογρέζα. (Βυζαντίου).
Τεµαχιάδης Αντώνης. Ελευθερούπολη. (Φιλ. Εταιρίας).
Τεµαχιάδης Ιωσήφ. Ελευθερούπολη. (Φιλ. Εταιρίας).
Τοσούνογλου Γιώργος. Νέα Ιωνία.
Τσεκούρας Γιάννης. Νέα Ιωνία.
Τσιγκρής Χρήστος. Καλογρέζα. (Ηρώων Καλογρέζας). Γαµπρός του Μιχάλη
Καλτσοµηχανή του 1949.
Χατζόγλου. Μετέπειτα στο Παλαιό Ηράκλειο.
Μουσείο Ταπητουργίας Υφαντουργίας ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Τσοµλεκτσόγλου Αδελφοί, Βασίλης και Λευτέρης. Ελευθερούπολη. (Φιλελλήνων).
Τσοπανάκης Βαγγέλης. Καλογρέζα. (Μουταλάσκη).
Τσοπανάκης Τάσος. Νέα Ιωνία.
Φουσκάκη Αδελφοί, Γιώργος και Λευτέρης. Καλογρέζα. (Ανδρ. ∆ηµητρίου, στο κτίριο του παλιού Κινηµατογράφου
“ΜΑΡΙΤΑ”).
Φωτίου Απόστολος. Καλογρέζα. (Λεωφόρος Κύµης).
Χαµαµτζής Μανώλης. Καλογρέζα. (Οκτ. Μερλιέ).
Χαµαµτζής ∆ηµήτρης. Καλογρέζα. (Οκτ. Μερλιέ). Εµπορική Επωνυµία : “CHAMPION”. Γιός του Μανώλη Χαµαµτζή.
Σήµερα είναι ο µοναδικός Καλτσοποιός στην Καλογρέζα.
Χαµαµτζής Γιώργος. Καλογρέζα. (Μουταλάσκη).
Χαµαµτζής Κώστας. Καλογραίζα. (Μουταλάσκη). Γιός του Γιώργου Χαµαµτζή.
Χαρµαντάς ∆ηµήτρης. Καλογρέζα. (Κασταµονής, µετέπειτα στην Ανδρ.∆ηµητρίου και αργότερα στην Λυκόβρυση).
Χατζηστεργίου Γιώργος. Νέα Ιωνία.
Χατζηστεφάνου. Περισσός.
Χατζόγλου ( Εφτάτ ) Στάθης. Νέα Ιωνία. (Καχραµάνου 26). Ξεκίνησε µε Χειροκίνητες Καλτσοµηχανές HARISON.
Χατζόγλου Μιχάλης. Καλογρέζα. (Ηρώων Καλογρέζας). Αδελφός του Στάθη (Εφτάτ) Χατζόγλου. Ξεκίνησε µεταξύ
1948-1950.
Χατζόγλου Κυριάκος. Καλογρέζα. (Μουταλάσκη). Εµπορική Επωνυµία: “Μ.ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ”. Αδελφός του Στάθη (Εφτάτ)
Χατζόγλου.
Χατζόγλου ∆ηµήτρης. Νέα Ιωνία. (Καχραµάνου 26). Γιός του Στάθη (Εφτάτ) Χατζόγλου.
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Χατζόγλου Γιώργος. Καλογρέζα. (Κασταµονής). Γιός του Στάθη (Εφτάτ) Χατζόγλου.
Χατζόγλου Στάθης. Καλογρέζα. (Κασταµονής). Γιός του Γιώργου Χατζόγλου.
Χηνατίδης. Καλογρέζα. (Ανδρ. ∆ηµητρίου).

Χρήσιµες πληροφορίες για την εξέλιξη της Καλτσοποιΐας στην Ελλάδα, έχουµε
από την εισήγηση του µηχανολόγου Χρήστου Ι. Κούρτογλου, από διάλεξη που
έκανε στο ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στις 14/6/2006. ΄Ετσι πληροφορούµαστε ότι : «Η µεγάλη
αλλαγή στην καλτσοποιΐα έρχεται το 1937 όταν ο αµερικανός Wallace Carothers
εφευρίσκει µια νέα πρώτη ύλη, το νάϋλον. Οι πρώτες γυναικείες νάϋλον κάλτσες
εισάγονται στην αγορά και οι γυναίκες σχηµατίζουν ουρ΄ρες χιλιοµέτρων από το
πρωί για να προµηθευτούν το πολυπόθητο ζευγάρι. Η παραγωγή των νάϋλον
καλτσών στην αρχή δεν φτάνει για να καλύψει την απίστευτη ζήτηση για το νέο
προϊόν που κάνει τα παιδιά των γυναικών να φαίνονται πιο όµορφα και πιο κοµψά.
Μετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο η κατανάλωση των καλτσών εκτοξεύεται στα ύψη,
φτάνονταςτο 85% της παγκόσµιας παραγωγής.Και το 1959 κάνουν την εµφάνισή
τους τα γυναικεία πλέον καλσόν.
Το 1962, τα spandex νήµατα αρχίζουν να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
καλτσών.
Το 1970 η κατανάλωση των γυναικείων καλσόν υπερισχύει αυτών των
καλτσών. Οι καλτσοποιοί αυτοµατοποιούν και αυξάνουν την παραγωγή.
Η νέα εποχή για την καλτσοποιΐα ξεκινά το 1980 µε την σταδιακή εισαγωγή στο
χώρο της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, πρώτα µε τον έλεγχο της κινήσεως των
µηχανών, των αλυσίδων και της κινήσεως του κύριου ταµπούρου. Κατόπιν, µε την
κατάργηση των µηχανικών ταµπούρων του σχεδίου και την αντικατάστασή τους µε
ηλεκτρονικά. Η εισαγωγή την ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σχεδιαστικών
προγραµµάτων-CADI-δίνουν απίστευτη ευελιξία στη δηµιουργία σχεδίων και στην
εφαρµογή αλλαγών γρήγορα και εύκολα. Με την εισαγωγή της δισκέτας του σχεδίου
στη µηχανή, οι επιθυµητές αλλαγές σε µεγέθη, χρώµατα και σχέδια γίνονατι
αµέσως.
Το 1992 µπορούµε να µιλάµε για πλήρη αυτοµατοποίηση όλων των νέων
τύπων καλτσοµηχανών, µε την εισαγωγή της νέας τεχνολογίας DRUMLESS,
γνωστές πλέον ως µηχανές άνευ µηχανικού κύριου ταµπούρου.
Βαφείο τσιλέδων νήµατος. Μουσείο
Το 1995 αποχωρίζεται ο κλάδος της καλτσοποιΐας από τις εκθέσεις ΙΤΜΑ.
Ταπητουργίας - Υφαντουργίας ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
Το 1996 είναι χρονιά σταθµός για την καλτσοποιΐα,
διότι για πρώτη φορά βλέπουµε προς µεγάλη µας έκπληξη τα πρώτα επιτυχηµένα βήµατ προς
πραγµατοποίηση του αυτόµατου κλεισίµατος της µύτης των καλτσών στις µονοκύλινδρες µηχανές
από Ιταλούς κυρίως κατασκευαστές, στην έκθεση καλτσοποιΐας ΝΗΗΑΜ, στη Β. Καρολίνα. Τα
πρώτα αποτελέσµατα είναι πλέον ορατά και αρχίζει από αρκετούς κατασκευαστές κυρίως
Ιταλικών εργοστασίων, η γραµµή παραγωγής των µηχανών µε συστήµατα κλεισίµατος της µύτης
στις µονοκύλινδρες µηχανές.
Το 1998 οι προσπάθειες των κατασκευαστών έχουν πλέον ωριµάσει ως προς τις
µονοκύλινδρες µηχανές. Παράγονται πολλές µηχανές και διαθέτονται στην παγκόσµια αγορά,
κυρίως από Ιατλούς κατασκευαστές.
Το 2001 στην έκθεση FAST, στη Βερόνα, µας
ξαφνιάζει ένα νέο τεχνολογικό επίτευγµα. Η εταιρεία
SANGIACOMO σε ειδικό κλειστό χώρο του περιπτέρου
της, παρουσίασε την πρώτη διπλοκύλινδρη µηχανή τύπου
LINKS-LINKS, µε ένα εκπληκτικό µηχανισµό κλεισίµατος
της µύτης. ΄Ένα άπιαστο και ως τότε ασύλληπτο όνειρο
ετών, γίνεται πραγµατικότητα….».
Το 1962 ιδρύεται το σωµατείο Βιοτεχνών Καλτσοποιΐας Αθηνών, Πειραιώς και
Περιχώρων, σκοπός του οποίου είναι η διαφύλαξη, η µελέτη και η προαγωγή των
οικονοµικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών του, στα
πλαίσια εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, συνεχίζοντας ενεργά να στηρίζει τις
προσπάθειές µας.
Εκτός από την περιοχή µας, τη Ν. Ιωνία, η καλτσοποιΐα αναπτύσσεται και σε άλλες
πόλεις, όπως την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Σύρο, τα Βάγια, τη Τανάγρα τη Χαλκίδα
το Λαύριο κ.α.

1960. Ετικέτες καλτσοποιϊας
Νουβέλογλου και Χατζόγλου.

(*) Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παροχή πληροφοριών τους : Στάθη Νουβέλογλου, Κυριάκο Παυλίδη, ∆ηµήτρη Χαµαµτζή,
Γιάννη Κουγιουµτζόγλου καλτσοποιούς, Χρήστο Κούρτογλου, Μηχανικό και τις Χρύσα και Ευγενία Χατζόγλου.
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Ζαχαρούλα Καραβά, ∆ρ. Π.Τ.∆.Ε.- Ε.Κ.Π.Α, Σχολική Σύµβουλος, Συγγραφέας
Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στο ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Αστέρας», µέσα
σε κλίµα συγκινησιακής φόρτισης, η τελετή βράβευσης των διακριθέντων µαθητών/τριών Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Ν.
Ιωνίας στο διαγωνισµό διηγήµατος που προκήρυξε ο ∆ήµος µε θέµα: «Το Μπλόκο της Καλογρέζας». Επρόκειτο για µια
εσπερίδα που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πανελλήνιας εµβέλειας της ∆ηµοτικής Αρχής, ως φόρος τιµής
και µνήµης προς τους είκοσι δύο εκτελεσθέντες στις 15 Μαρτίου 1944.
Η επιτροπή αξιολόγησης των διηγηµάτων που συστάθηκε µε απόφαση του ∆ήµου Ν. Ιωνίας Αττικής, αποτελούµενη
αλφαβητικά από τους: Ζαχαρούλα Καραβά, Αθανάσιο Ραφτόπουλο, Καλλιόπη Στεριάδου, Κώστα Χαλέµο και Λουκά
Χριστοδούλου, µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το λογοτεχνικό αυτό είδος: σύντοµη αφήγηση
µε τη χρήση εύστοχων εκφραστικών µέσων, γεγονότων που συνέβησαν σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο και απεικονίζουν µια
κοινωνική πραγµατικότητα, λαµβανοµένου υπόψη και του στοιχείου της νεαρής ηλικίας των συγγραφέων, απένειµε:
ου
1ο Βραβείο: Στην Θεοφανία Ραράκου, µαθήτρια του 6
Γυµνασίου Νέας Ιωνίας για το διήγηµα µε τίτλο «Ο
αδελφός µου ο Νίκος». Η συγγραφέας µε καθαρό, απλό,
λιτό και συγκροτηµένο λόγο διηγείται µια επίσης
συγκροτηµένη ιστορία, βασισµένη στα τραγικά γεγονότα
της 15ης Μαρτίου 1944, που συγκλόνισαν και βύθισαν στο
πένθος την Νέα Ιωνία και ειδικότερα την Καλογρέζα, µε
την πλούσια αντιστασιακή της δράση. Αποµονώνει το
δράµα µιας οικογένειας µέσω της διήγησης ενός µικρού
παιδιού, που τα γεγονότα του στέρησαν τον αδελφό του
για πάντα, στοχεύοντας καίρια στα συναισθήµατα του
αναγνώστη.
ο
ου
2 Βραβείο: Στην Κλεοπάτρα Ιωάννου, µαθήτρια του 1
Γυµνασίου Νέας Ιωνίας για το διήγηµα µε τίτλο «Ιστορίες
που αφήνουν σηµάδια, το καλοκαίρι ξεκινά». Η συγγραφέας µε καλή χρήση της γλώσσας µε ολοκληρωµένα και
σαφή νοήµατα, αλλά και χρήση της διπλής αφήγησης,
δηλαδή της αφήγησης µέσα στην αφήγηση, περιγράφει
την ψυχολογική ανατροπή και την αιφνίδια αλλαγή των
συναισθηµάτων του ήρωα της ιστορίας, Θεωρούσε το
χωριό του παππού του έναν κοινό τόπο, όπου ο χρόνος
και η ζωή κυλούν ανιαρά, ως τη στιγµή που άκουσε από
τη µητέρα του να του αποκαλύπτει την τραγική και ηρωική
ιστορία του. Οι κάτοικοί του είχαν δολοφονηθεί από τον
κατακτητή κατά τα χρόνια της Κατοχής και ο παππούς
µικρό παιδί τότε, είχε δει τα άψυχα σώµατά τους, να κρέµονται από τον µεγάλο πλάτανο της κεντρικής πλατείας
του χωριού. Γι' αυτό τα µάτια του θόλωναν, όταν κοιτούσε
προς τα κει και δεν κάθισε ποτέ κάτω από τον ίσκιο του,
να πιει έναν καφέ.
ου
3ο Βραβείο: Στην Ηλιάννα Κορέλη, µαθήτρια του 5
Γυµνασίου Νέας Ιωνίας, για το διήγηµα µε τίτλο
Καλογρέζα: Το Ηρώο των εκτελεσθέντων.
«Επιτέλους φως», που αναφέρεται στην εποχή µας. Η
συγγραφέας µε καλή χρήση της γλώσσας και σαφή
νοήµατα διηγείται µία σύγχρονη περιπέτεια κοινωνικού ρεαλισµού. Χρησιµοποιεί την ιστορία του οκτάχρονου Σαάντ για να
µιλήσει για την προσφυγιά, τον ρατσισµό, την ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισµό, την διάψευση των προσδοκιών για τη ζωή
στη νέα πατρίδα. Όµως στο τέλος υπάρχει φως, όπως µας λέει και ο τίτλος του διηγήµατος, αφού την προσωρινή επιµέλεια του
µικρού πρόσφυγα, αναλαµβάνει η δασκάλα του, σώζοντάς τον από όλα τα δεινά, που αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Επίσης, η Επιτροπή απένειµε τρεις (3) ισάξιους επαίνους ως εξής:
ου
1. Στην Αναστασία-Ειρήνη Μήτσιου-Λαµπροπούλου, µαθήτρια του 7
Γυµνασίου Νέας Ιωνίας για το διήγηµα «Το
µατωµένο διαµάντι». Η συγγραφέας µε πέννα που δονείται από συγκίνηση αφηγείται µια ιστορία που έχει το στοιχείο της
πρωτοτυπίας, που ίσως άκουσε από τη γιαγιά της ή την έπλασε η φαντασία της µε έµπνευση από τα τραγικά γεγονότα του
Μαρτίου του 1944. Και στις δυο περιπτώσεις τα συναισθήµατα του αναγνώστη στοχεύονται καίρια, αφού βλέπει να
καταστρέφεται η ζωή δυο νέων ανθρώπων από την βαρβαρότητα του κατακτητή, πριν ακόµη ξεκινήσει.
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ου

2. Στον Αλέξανδρο Φουντούλη, µαθητή του 1 Γυµνασίου Νέας Ιωνίας, για το διήγηµα «Ο µικρός µαχητής». Το διήγηµα µε
εύστοχα εκφραστικά στοιχεία, µε λακωνικότητα, σε µόλις µιάµιση σελίδα Α4, εξιστορώντας την ηρωική ιστορία του κεντρικού
ανήλικου ήρωα, καταλήγει εξυµνώντας την ψυχική δύναµη, τη θέληση για ζωή ελεύθερη, για τη ζωή που αξίζει να τη ζει κανείς
αγωνιζόµενος, ακόµη και µετά την απώλεια προσφιλών προσώπων, όπως είναι οι γονείς, ακόµη και µετά τη σωµατική
καταρράκωση από έναν ακρωτηριασµό, συµφορές που πάντοτε αφήνει πίσω του ο πόλεµος.
ου
3. Στην Κατερίνα Ούτσα, µαθήτρια του 4 Γυµνασίου Νέας Ιωνίας, για το διήγηµα «Ελεύθεροι άνθρωποι». Με φόντο την
Κατοχή και την Αντίσταση ένας από του ήρωες του διηγήµατος, αποφασίζει ν’ αφήσει πίσω τις σπουδές και την αγάπη και ν’
ανέβει στο βουνό. ∆εν µπορεί να µείνει άπραγος, τη στιγµή που άλλοι πολεµάνε. Του είναι αδύνατον να κάθεται στο σπίτι του,
µακάριος. Το να µην αντιστέκεσαι στον κατακτητή είναι σαν να τον βοηθάς, µας λέει η νέα συγγραφέας, δίνοντας ένα αισιόδοξο
τέλος στην ιστορία της µε τη δήλωση ότι …… «στο τέλος θα νικήσουµε». Και το διήγηµα αυτό διακρίνεται για την άνεση µε την
οποία χρησιµοποιεί η συγγραφέας το γραπτό λόγο, αλλά και για την εύστοχη σκιαγραφία των ανθρώπινων χαρακτήρων της
Κατοχής, όπως είναι ο µαυραγορίτης της γειτονιάς «κύριος Κυριάκος».
Κοινό χαρακτηριστικό των διακριθέντων διηγηµάτων είναι ότι µέσα από τη συγκίνηση που προκαλεί το ίδιο το γεγονός
του Μπλόκου της Καλογρέζας, ο αναγνώστης καταφέρνει να µυηθεί στο τραγικό αυτό συµβάν, το οποίο αξίζει να γνωρίζουν οι
νεότερες γενιές ως γεγονός ιστορικής µνήµης και όχι µόνο.

Οι 22 εκτελεσθέντες στο Μπλόκο της Καλογρέζας, στις 15 Μαρτίου 1944.

Η βράβευση των µαθητών και µαθητριών της Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου µας στην Κυριακάτικη εκείνη εκδήλωση
στον «Αστέρα», δηµιούργησε στους συµµετέχοντες ενήλικες ένα κλίµα ανάµεικτων συναισθηµάτων λύπης, πικρίας αλλά και
χαράς, καθώς κάποιοι από αυτούς έζησαν από κοντά τα γεγονότα, άλλοι τίµησαν τους οικείους τους ήρωες, άλλοι ανέσυραν
από τη µνήµη τους το ιστορικό γεγονός ως απόκτηµα γνώσεων και ακουσµάτων και άλλοι καµάρωσαν τα νέα παιδιά που
διακρίθηκαν στο διαγωνισµό. Μαθητές και µαθήτριες που µε την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους τόσο σε µαθησιακό
επίπεδο µε την απόκτηση δεξιοτήτων δηµιουργικής γραφής όσο και σε κοινωνικό µε τη διατήρηση της ιστορικής µνήµης,
τίµησαν την εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης.
Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι η θέση της επιτροπής για τα διηγήµατα που δεν διακρίθηκαν, ήταν ότι
κρίθηκαν επαρκή. Συγχαίρουµε λοιπόν, εκπαιδευτικούς και µαθητές/τριες για την προσπάθεια που κατέβαλλαν προκειµένου να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του διαγωνισµού βασιζόµενοι και παρακινούµενοι από την ανάγκη τους για πνευµατική
δηµιουργία, καθώς είναι κοινώς αποδεκτό ότι το κέντρο και το επίκεντρο της γνώσης είναι πάντα ο µαθητής. Ο ∆ήµος
ανταποκρινόµενος στα ενδιαφέροντα και στις προσδοκίες των εφήβων, έδωσε σε αυτούς το κίνητρο µέσω του διαγωνισµού, για
συµµετοχές που εξάρουν το ήθος, την αξιοπρέπεια, την πίστη σε πανανθρώπινες ιδέες και ιδανικά, τη συνεργασία αλλά και την
άµιλλα, σηµαντικά στοιχεία για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Τέτοιες δραστηριότητες δηµιουργικής έκφρασης καθιστούν το σηµερινό µαθητή αυριανό πολίτη έτοιµο να ανταποκριθεί
στην αντιµετώπιση και επίλυση θεµάτων της καθηµερινότητάς του, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και το υψηλό επίπεδο της
δηµόσιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εποχής, ίσως και πιο µπροστά από αυτήν. Εκπαίδευση που µένει πιστή
στην αντίληψη ότι η γνώση είναι ένα αγαθό για όλους µας, το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε τη ζωή και έχει νόηµα και αξία όταν
µπορούµε να το µοιραζόµαστε.
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Της Καλλιόπης Στεριάδου, ∆ρ. Παντείου Πανεπιστηµίου
∆εν είναι πολύς καιρός που έφυγαν από κοντά µας δυο σηµαντικοί Νεοϊωνιώτες καλλιτέχνες, οι οποίοι έβαλαν ένα βαρύ
λιθάρι στο εικαστικό γίγνεσθαι της Νέας Ιωνίας Αττικής, που είναι ο τόπος τους, αλλά και της χώρας µας και γενικότερα στην
τέχνη σε διεθνές επίπεδο, όπως αποδεικνύουν οι συµµετοχές και οι διακρίσεις, που εµπλουτίζουν το βιογραφικό τους.

Ο λόγος για τον ζωγράφο Παρασκευά Πασίρογλου, τον ΠΑΣΙΡΟ, όπως ήταν και είναι γνωστός µε το καλλιτεχνικό του
όνοµα και τον ζωγράφο και γελοιογράφο Νίκο Βουλγαρέλη, για τους οποίους νοιώθουµε την ανάγκη να αφιερώσουµε αυτό το
µικρό κείµενο στο παρόν τεύχος του περιοδικού µας. Και οι δυο άλλωστε, ήταν πολύ κοντά στις δράσεις του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ενώ ο
Ν. Βουλγαρέλης ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. και του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Ν. Ιωνίας.
Ο ΠΑΣΙΡΟ από πολύ νέος ένοιωσε µια ακατανίκητη έλξη για την τέχνη του χρωστήρα. Της αφιερώθηκε ολόψυχα και
έπειτα από µελέτη και σκληρή δουλειά έκανε να εξελιχθεί το χάρισµα που του έδωσε η φύση και να δηµιουργήσει ένα
προσωπικό ύφος, κρατώντας όσα στοιχεία εκείνος ήθελε από αυτούς που ο ίδιος ονοµάζει δασκάλους του: Από τον Μπουζιάνη,
το Γραµµατόπουλο, τον Βαλσάµη, τον Ματίς και τον Μιρό.
Ο ίδιος ο ζωγράφος ΠΑΣΙΡΟ, έκανε το χωρισµό του έργου του σε περιόδους και είναι σηµαντικό, το ότι αυτή την
αποτίµηση και τον χωρισµό, έχει αποδεχθεί και η κριτική της τέχνης.
1959-1970: Τα πρώτα σκιρτήµατα. Ο καλλιτέχνης µελετάει, ανακαλύπτει το θαύµα της ζωγραφικής, προβληµατίζεται και
αναζητά τρόπους έκφρασης.
1971-1980: Η αναζήτηση της προσωπικότητας. Με λάδι, σπρέϊ και µαρκαδόρο στρέφεται προς τον εξπρεσιονισµό.
Πορεύεται προς την ωριµότητα, αναπαριστώντας την πραγµατικότητα.
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1981-1990: Στα όρια της φαντασίας. Εδώ ο ζωγράφος εµφανώς επηρεάζεται από τον Χουάν Μιρό. Αφαιρετικές
συνθέσεις, διαλογισµός, φαντασία και παραµύθι. Χρώµατα άλλοτε απαλά, άλλοτε εκτυφλωτικά και κάποια έργα που θυµίζουν
Ρωσική Πρωτοπορία.
1991-2000: Η αφαίρεση του κυβισµού και τα ηµικυκλικά. Έργα µε επιρροές από την κυβιστική αφαίρεση. Καινούρια
µονοπάτια έκφρασης. Γεωµετρία, κολλάζ, επικαλυπτόµενα επίπεδα, εκτόνωση και διάσπαση των ειδώλων στο φόντο. Και µε
όλο αυτό το µορφοπλαστικό λεξιλόγιο, κάνει ο καλλιτέχνης την παραποµπή στη δική του εσωτερικότητα.
2001-2012: Η ωριµότητα. Η περίοδος αυτή, έπειτα από το ταξίδι και την αναµέτρηση του δηµιουργού µε οµότεχνους,
τέρατα ιερά της τέχνης, περιλαµβάνει έργα ώριµα και κατασταλαγµένα. Έργα αναπαραστατικά, αλλά και µε αφαίρεση, όπου ο
ίδιος επιλέγει. Ο χρωστήρας και η παλέτα του έχουν ελευθερωθεί. Έχει κατακτήσει την τέχνη του. «Η φύση µου χάρισε ένα
µοναδικό δώρο. Τη ζωγραφική. Γι ‘ αυτό κι εγώ ήµουν ειλικρινής µαζί της», έχει πει ο ίδιος. Εµείς προσθέτουµε ότι ήταν και
ειλικρινής µε τους ανθρώπους. Γλυκός, γελαστός, καλοσυνάτος και πρόθυµος να βοηθήσει, όπου µπορούσε.

Ο Νίκος Βουλγαρέλης, γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, το 1939. Σπούδασε ζωγραφική στο ελεύθερο Σπουδαστήριο Καλών
Τεχνών στην Αθήνα, µε δασκάλους τους Παναγιώτη Τέτση, Παύλο Μοσχίδη και Βάσω Κατράκη στη χαρακτική. Είχε
παρουσιάσει το έργο του σε 29 ατοµικές εκθέσεις. ΄Ηταν µέλος του Εικαστικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.
Ζωγράφιζε τοπία αισθαντικά µε ύφος και αυτός εντελώς προσωπικό. Τοπία ήρεµα, υπαγορευµένα λες µε ευαισθησία
και αθωότητα, αλλά και τοπία σκληρά µε ένα δάσος ίσως απολιθωµένο, µε κορµούς βάναυσα σπασµένους, µε άκρες αιχµηρές
που ζητούν να τρυπήσουν τον ορίζοντα. Κάπου ανάµεσά τους όµως, σαν να διακρίνεται µια ανθρώπινη φιγούρα. Και σε κάποιο
σηµείο του πίνακα ένα φως. Ανθρώπινη φιγούρα και φως, δηλαδή ελπίδα. «Ολίγο φως και µακρινό σε µέγα σκότος κι έρµο»,
καταλήγει ο Τάκης Σινόπουλος σε ένα σηµείωµά του για τον Νίκο Βουλγαρέλη, µνηµονεύοντας τον στίχο, ενός άλλου ποιητή.
Είναι λοιπόν ο Νίκος Βουλγαρέλης σηµαντικός τοπιογράφος.
Όµως και οι προσωπογραφίες του δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ασυγκίνητο τον παρατηρητή τους. Εδώ η όψη µιας
κυρίας µε το λούστρο της περιποίησης, µε καπέλο και φτερό, µε τα κοσµήµατά της σε στιγµή µάλλον επίσηµη. Αλλά και
έκφραση ανάλογη. ∆ηλωτική µαζί µε όλα τα παραπάνω µιας κοινωνίας και µιας τάξης. Μπορεί η τάξη αυτή να είναι µεσαία ή
ανώτερη, µπορεί να είναι και µιας ειδικής κατηγορίας, ιδίως όταν πρόκειται για την «madame Ortanse». Αλλού το πρόσωπο µιας
γυφτοπούλας. Αναπαραστατικό και αφαιρετικό µαζί. Αναρωτιέσαι αν γελάει ή αν κλαίει. Ο πληθωρικός χαρακτήρας του
ζωγράφου είχε νοµίζει κανείς άµεση αντανάκλαση στο έργο του. Θεµατογραφία πλούσια, χρώµατα αρµονικά και αυθόρµητα,
καλλιτέχνη, γνώστη του αντικειµένου του.

Ο Νίκος Βουλγαρέλης όµως, υπήρξε και γελοιογράφος. Στον τοµέα αυτόν είχε την ικανότητα να συνταιριάξει το θέµα µε
το σχέδιο και µε το ταίριασµα αυτό να προκύπτει ο αιφνιδιασµός και το απροσδόκητο, που είναι το ζητούµενο της
γελοιογραφίας. Τα έργα του µε πολιτικά πρόσωπα της Ν. Ιωνίας, είχαν αφήσει εποχή.
Και οι δυο καλλιτέχνες, άφησαν τη σφραγίδα τους στην πόλη της Νέας Ιωνίας και όχι µόνο, µε το σηµαντικό εικαστικό
τους έργο, εµπλουτίζοντας τον πολιτισµό της, τοµέα άλλωστε στον οποίο η Νέα Ιωνία έχει πλούσια παράδοση, αλλά και µε την
προσωπικότητά τους: Πράος, λιγοµίλητος, ήρεµος ο πρώτος, πληθωρικός και χειµαρρώδης ο δεύτερος, είχαν και αξιοσηµείωτη
συµµετοχή στα κοινά. Πολιτιστικοί φορείς της Νέας Ιωνίας αλλά και άλλων πόλεων (στο εσωτερικό και το εξωτερικό) έχουν
πραγµατοποιήσει εκθέσεις και αφιερώµατα στους δύο εικαστικούς καλλιτέχνες. Υπενθυµίζουµε την κοινή τους έκθεση στο
Παναιτώλιο στις 26 Ιανουαρίου 2011.
Θα τους θυµόµαστε πάντα, έχουν άλλωστε µε το έργο τους, κερδίσει την αθανασία.
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Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. του ∆ήµου Ν. Ιωνίας, συµµετέχοντας στις εκδηλώσεις µνήµης, για την Γενοκτονία των Ελλήνων της Μ.
Ασίας από τους Τούρκους πραγµατοποίησε :
1. Την Κυριακή 10 Σεπτεµβρίου 2017 :
Στις 10 π.µ. Επιµνηµόσυνη δέηση στη µνήµη των Αγίων ενδόξων και Μεγάλων Εθνοµαρτύρων Χρυσοστόµου Σµύρνης και
των συν αυτώ αναιρεθέντων κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ν. Ιωνίας, προεξάρχοντος
του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στην προτοµή
του Μητροπολίτη Πατάρων Μελετίου, από τον ∆ήµαρχο Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση, τον Πρόεδρο της Ο.Π.Σ.Ε. Λουκά
Χριστοδούλου και εκπροσώπους δηµοτικών παρατάξεων και σωµατείων της πόλης.

-

Στις 11 π.µ. Οµιλία του ∆ρ. Ν. Λιγερού, επιστηµονικού συµβούλου του Μουσείου Καραθεοδωρή, µε θέµα: «Κων/νος
Καραθεοδωρή».

Ο οµιλητής καθήλωσε για µία ώρα το κοινό αναφέροντας άγνωστα γεγονότα από τον βίο και την επιστηµονική
κατάρτιση του µεγάλου µαθηµατικού αναφέροντας ορισµένα ενδεικτικά παραδείγµατα, που αποδεικνύουν το υψηλότατό
επίπεδό του, το πόσο ο Καραθεοδωρή επηρέασε τον χώρο των Μαθηµατικών, αλλά και την επίδρασή του στον χώρο της
«Θερµοδυναµικής», αλλά και της «Σχετικότητας», επισηµαίνοντας µεταξύ άλλων πως: «Η σταδιοδροµία του Καραθεοδωρή είναι
τόσο σηµαντική, που επηρέασε και τα Μαθηµατικά και τη Φυσική, και στη «Σχετικότητα» βοήθησε τον Αϊνστάιν σε πρακτικό
επίπεδο.
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2.

Την Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, τον
ο
Ο.Π.Α.Ν. και τον Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ τον 3 αγώνα δρόµου «Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων». ΄Ηταν ένας
αγώνας 10.000 µ. όπου οι αθλητές και οι αθλήτριες που συµµετείχαν διήλθαν από τις γειτονιές της Ν. Ιωνίας,
Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας, εκεί όπου έζησαν και εργάστηκαν οι πρόσφυγες-πρόγονοι µας µετά τον ξεριζωµό
του 1922. ΄Ηταν ένας αγώνας που ενθουσίασε τους αγωνιζοµένους που στο τέλος της διαδροµής τους περίµενε
και ένα αναµνηστικό δίπλωµα συµµετοχής για να γνωρίσουν τα ιστορικά στοιχεία των περιοχών. Νωρίτερα είχε
πραγµατοποιηθεί και αγώνας δρόµου 1.000 µ. για παιδιά, µέσα στο ΄Αλσος της Ν. Φιλαδέλφειας. Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.
θα ήθελε να ευχαριστήσει τους δεκάδες εθελοντές, που βοήθησαν στην ασφαλή πραγµατοποίηση αυτού του
δύσκολου αγώνα.

Η εκκίνηση του αγώνα δρόµου.

Οι νικητές, οι εθελοντές κλπ. µε τους δηµάρχους Ν. Ιωνίας και Ν. Φιλαδελφείας
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∆ευτέρα 25 Ιουνίου 2018. Ώρα 8 το βράδυ. Είναι η ηµέρα της παρουσίασης
των Πρακτικών του 8ου Συµποσίου του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. στο Συνεδριακό Κέντρο του
∆ήµου Ν. Ιωνίας Αττικής.
Λίγους µήνες µετά την πραγµατοποίηση του 3ήµερου Συµποσίου µε θέµα:
«Λίγο πριν την 100ετία : «Πώς και γιατί οι Έλληνες υπέστησαν την
µεγαλύτερη καταστροφή της Ιστορίας τους»,
το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. παρέδωσε στο κοινό το βιβλίο µε τις εισηγήσεις των 11 πανεπιστηµιακών, ερευνητών και ιστορικών: Βλάση Αγτζίδη, Σίας Αναγνωστοπούλου, Θάνου
Βερέµη, Γιώργου Μαργαρίτη, Γιώργου Θ. Μαυρογορδάτου, Ηλία Νικολακόπουλου,
Σπύρου Πλουµίδη, Άλκη Ρήγου, Σωτήρη Ριζά, ∆ηµήτρη Σταµατόπουλου και
Άγγελου Συρίγου.
Στην αρχή της εκδήλωσης ο Αντιπρόεδρος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. Χρήστος Χατζηϊωάννου, καλωσόρισε τους παρευρισκόµενους και έδωσε τον λόγο στον
Πρόεδρο Λουκά Χριστοδούλου που µεταξύ άλλων τόνισε:
«……Είναι γεγονός ότι λόγω της οικονοµικής κρίσης, οι εκδόσεις λιγοστεύουν, όπως και τα διαθέσιµα για την αγορά ενός αξιόλογου βιβλίου µικρασιατικής
ιστοριογραφίας. Εµείς σε πείσµα των καιρών, κάνοντας ορθολογική διάταξη των
χρηµατικών µας διαθεσίµων, επενδύσαµε στο βιβλίο……Τελειώνοντας, θέλω να σας
γνωρίσω ότι το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. δίνει βήµα σε όποιον θέλει να καταθέσει τις θέσεις και τις
απόψεις του για όλα αυτά που συνέβησαν πριν και µετά την Μικρασιατική Καταστροφή χωρίς διαχωρισµούς και λογοκρισίες. Μάλιστα από τώρα µας προβληµατίζει και
ου
το θέµα του 9 Συµποσίου που θα πραγµατοποιηθεί τον Νοέµβριο του 2019».

Ο ∆ήµαρχος Ν. Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης ανέφερε µεταξύ άλλων:
«Το ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003. Σαν πρώτος στόχος ήταν η ίδρυση Μουσείων. Αυτό το πέτυχε
γρήγορα, µε την ίδρυση και λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου και του µοναδικού στην Ελλάδα Μουσείου Υφαντουργίας και
Ταπητουργίας. ……Όµως, εκεί που πραγµατικά είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση µε άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς είναι οι
εκδόσεις. Ως δηµοτικός οργανισµός µέσα στα 15 χρόνια που λειτουργεί έχει εκδώσει 22 βιβλία, µε ένα σύνολο περίπου 22.000
αντιτύπων, που έχουν δοθεί δωρεάν σε Βιβλιοθήκες, Σωµατεία, καθηγητές, ιστορικούς ερευνητές, αλλά και ανώνυµους
ανθρώπους, που ενδιαφέρονται για την Ιστορία των αξέχαστων πατρίδων της Ανατολής».
Ο Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ κλείνοντας τον κύκλο των προσφωνήσεων, ανέφερε:
“…….Όπως πολύ καλά γνωρίζετε η πόλη µας διαθέτει πρόσωπα, τα οποία έχουν τεράστια εµπειρία, αλλά, ταυτόχρονα,
και ιστορική και πολιτιστική όρεξη και γνώση, για να µπορέσουν να αναδείξουν πτυχές του Μικρασιατικού Πολιτισµού, που
έχουν να κάνουν τόσο µε την Ιστορία του όσο και µε τη σύγχρονη εφαρµογή των αρχών και του περιεχοµένου του. Και
αναφέροµαι στη µνήµη, αλλά και στο πώς αυτή η µνήµη µπορεί να ενταχθεί µέσα σε µία σύγχρονη Ελλάδα, η οποία πορεύεται
προς τα µπροστά, έχοντας ένα τεράστιο και λαµπρό µέλλον, ταυτόχρονα, όµως, έχει και µία ευθύνη να παραµένει στέρεη στις
ρίζες και τις αξίες που έχει, διότι αυτές αποτελούν και το εχέγγυο για να µπορέσει η πατρίδα µας να προχωρήσει.…..»
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Ο συντονιστής της εκδήλωσης Χάρης
Σαπουντζάκης, αναφέρθηκε στην απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη θεµατική
του Συµποσίου, που πάρθηκε ύστερα από δική
του εισήγηση, εξήγησε ότι επρόκειτο για µιαν
απόφαση που εµπεριείχε πολύ «ρίσκο», αφού
το θέµα ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο εθνικά και
πολιτικά δεδοµένου του «τραύµατος» της
Μικρασίας που στοιχειώνει όλες τις γενιές των
Ελλήνων και ιδιαίτερα βέβαια τις γενιές των
καταγόµενων από τις πατρίδες της καθ΄ ηµάς
Ανατολής. Η επιτυχία αυτού του Συµποσίου
προϋπέθετε τον καλύτερο δυνατό κατάλογο
εισηγητών που δεν ακολουθούν στις αναλύσεις
τους την ίδια γραµµή, αλλά που µε αυτόν ακριβώς τον πλουραλισµό θα αναδεικνυόταν και η
αξία του Συµποσίου. Η επιτυχία του βέβαια θα
έπρεπε να βασιζόταν και στη διάθεση επαρκούς χρόνου παρεµβάσεων στους συνέδρους
αλλά και ετοιµότητα των προεδρείων για την
αντιµετώπιση τυχόν εντόνων αντιδράσεων.
Κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος θεωρεί ότι οι στόχοι επετεύχθησαν, χάρη και στην αποτελεσµατικότητα του Προέδρου
Λουκά Χριστοδούλου στον τοµέα των προσκλήσεων και την απευθείας επικοινωνία µε τους εισηγητές, και την ετοιµότητα όλων
των µελών του ∆.Σ.
Ο λόγος µετά δόθηκε στην Καλλιόπη Στεριάδου, δρ. του Παντείου Πανεπιστηµίου και στέλεχος του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., για να
«ξεναγήσει» το ακροατήριο στα περιεχόµενα του τόµου, αρχίζοντας από τις σελίδες των χαιρετισµών των επισήµων και
συνεχίζοντας µε την ανάδειξη των στοιχείων των εισηγήσεων των 6 πρώτων κατά σειρά εισηγητών : Γ. Μαυρογορδάτου, Άλκη
Ρήγου, Θ. Βερέµη, ΄Αγγ. Συρίγου, Σωτ. Ριζά και ∆ηµ. Σταµατόπουλου. Η Καλλιόπη Στεριάδου κατέληξε διαβάζοντας κείµενο του
ακαδηµαϊκού Τάσου Αθανασιάδη…..από το έργο του «Τα παιδιά της Νιόβης», που αναφέρεται στον αγώνα του ιερέα
Παπαϊωακείµ Πεσµατζόγλου να διασώσει τα γυναικόπαιδα της Σπάρτης από τον αφανισµό και να τα οδηγήσει, ως άλλος
Μωϋσής, στην Ελλάδα και ειδικότερα στη Νέα Ιωνία (τους τοτινούς Ποδαράδες), ιδρύοντάς την, µαζί µε τον αρχηγό της
Επανάστασης Νικ. Πλαστήρα.
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, τ. σχολικός σύµβουλος φιλολόγων και συγγραφέας, επίσης επίλεκτο στέλεχος της διοίκησης
του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ., µε τον δικό του γλαφυρό λόγο εισέδυσε στο περιεχόµενο και τις θέσεις επάνω στο θέµα όπως αυτές
αναλύθηκαν από τους επόµενους εισηγητές: Γ. Μαργαρίτη, Βλ. Αγτζίδη, Σπ. Πλουµίδη, Ηλ. Νικολακόπουλο, και Σία Αναγνωστοπούλου, τονίζοντας ειδικότερα σηµεία των δικών τους θέσεων.
Ακολούθως ζητήθηκε από τους παρισταµένους εκ των εισηγητών, τον Σπ. Πλουµίδη και τον Βλ. Αγτζίδη, να απευθύνουν
σύντοµο χαιρετισµό.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης έγινε και η βράβευση του γνωστού σε όλους «Σαµψών» του Γιάννη Κεσκιλίδη, του λαϊκού
παλαιστή και αθλητή της σωµατικής ρώµης, που αγωνιζόταν κρατώντας πάντα την ελληνική σηµαία. Στο γιό του Χρήστο
απενεµήθη από τον δήµαρχο Ηρακλή Γκότση, τιµητική πλακέτα, ενώ σε επιµέλεια του Λ. Χριστοδούλου προβάλλονταν εικόνες
από τη ζωή και το έργο του τιµώµενου.
Σε όλους τους παρευρεθέντες ο τόµος των Πρακτικών διανεµήθηκε δωρεάν, µε την προτροπή να τον φυλάξουν, γιατί
σύντοµα θα γίνει «συλλεκτικό κοµµάτι».
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Της Νίκης Καλτσόγια-Τουρναβίτη Οµότιµης Καθηγήτριας Παντείου Πανεπιστηµίου
Άκουγα πολλές φορές από µικρή τη µητέρα µου να διηγείται ιστορίες από τη ζωή της στην Αρτάκη, µεγάλο παραθαλάσσιο
χωριό κοντά στην Κωνσταντινούπολη, στον κόλπο του Βοσπόρου. Γνώριζα πια πως ήταν ο τόπος που γεννήθηκε και έζησε τα
παιδικά της χρόνια µέχρι την ηλικία περίπου των 15-17 ετών. Πώς η µητέρα της είχε την ευθύνη της καλλιέργειας αµπελιών και
ελαιώνων, πώς στο πάνω πάτωµα του σπιτιού έτρεφαν µεταξοσκώληκες και το θρόισµα των φρέσκων φύλλων της µουριάς που
µασουλούσαν, ακουγόταν σ’ όλο το σπίτι. Τι άλλες συνήθειες είχαν, αλλά και πώς η µητέρα της µεγάλωνε τις τέσσερις κόρες της
µε µεγάλη αυστηρότητα, τέτοια που της έλεγαν οι γειτόνισσες ότι αν δε σε βλέπαµε να τις γεννάς θα λέγαµε ότι είσαι µητριά. Και
η απάντηση της δυναµικής γιαγιάς Ελπινίκης ήταν πάντα η ίδια «Τις µεγαλώνω έτσι που αν γίνουν πλούσιες να µην τις
κοροϊδεύουν οι δούλες τους και αν γίνουν φτωχές να µη µε βλαστηµούν οι άνδρες τους».
Στο χωριό οι περισσότεροι ήσαν ρωµιοί, λίγοι Εβραίοι και πολλοί
Τούρκοι. Ζούσαν αρµονικά µε τους ρωµιούς, µε περιορισµένες όµως
οικογενειακές σχέσεις, αλλά και µε σεβασµό προς τους ρωµιούς. Οι
εικόνες της παιδικής της ζωής µου ήταν οικείες, γιατί αναφέρονταν σ’
αυτές µε αγάπη και νοσταλγία. Η θάλασσα και τα παιχνίδια στην άµµο
ήταν οι πιο αγαπητές της µνήµες, όπως και η συνήθεια ο πατέρας της,
δάσκαλος από το εσωτερικό της Ασίας, που τον είχε σπουδάσει η
ελληνική Κοινότητα στη σχολή του γένους, κάθε Κυριακή µετά την
εκκλησία µάζευε τις µεγάλες κόρες του και τους ανέλυε το Ευαγγέλιο.
Αγόρια δεν είχαν, γιατί αυτά έφευγαν απ’ τη ζωή πριν καλά-καλά
χρονίσουν. Θυµάµαι όµως και µια ιστορία που διηγείτο αρκετές φορές και
πάντα της προκαλούσε συγκίνηση και δέος.
ου
Ήταν κοντά δέκα χρονών-είχε γεννηθεί προς το τέλος του 19 αιώναόταν ένα βράδυ, ξύπνησε αλαφιασµένη από ένα εφιαλτικό όνειρο, που
είχε δει στον ύπνο της. Ήταν τόσο ζωντανό που δεν µπορούσε να
συνέλθει µικρό παιδί ούτε και στον ξύπνιο του. Έτρεµε, φοβόταν κι έµοιαζε
σαν αλλοπαρµένο. Μάταια η µητέρα της και οι γειτόνισσες της
προσπαθούσαν να την ηρεµήσουν, ξεµατιάζοντάς την µε ευχές και
γιατροσόφια. Το όνειρο σαν εφιάλτης την κυνηγούσε, όπου και αν
βρισκόταν. Είχε δει στον ύπνο της πως έπιασε φωτιά και κάηκε όλο το
χωριό τους. Πλησίαζε η γιορτή των Αγίων Αποστόλων και το µεγάλο
πανηγύρι που στηνόταν στο ξωκλήσι του, σ’ ένα λόφο έξω από το χωριό.
Σ’ αυτό υπήρχε και µια θαυµατουργή εικόνα των Αγίων Αποστόλων που
πίστευαν ότι είχε θαυµατουργές ικανότητες. Εκεί πήγαιναν τάµατα και
αφιερώµατα. Πίστευαν ακόµη ότι θεράπευε τους δαιµονισµένους που
φέρονταν σαν τρελοί θα λέγαµε απλά σήµερα. Τους έδιναν ένα εικόνισµα
των αγίων να το κρατούν ακίνητοι στο πρόσωπο και όσοι ήταν
δαιµονισµένοι µετά από λίγο άρχιζαν να χτυπούν την εικόνα στο πρόσωπό τους και να φωνάζουν. Στο πανηγύρι βέβαια πήγαινε
πάντα και η οικογένεια της µητέρας µου και οι γειτόνισσες συµβούλεψαν τη γιαγιά να δώσουν στη µικρή Ανδροµάχη να κρατήσει
την εικόνα των Αγίων, για να διαπιστώσουν αν ήταν δαιµονισµένη ή όχι. Αυτό έκαναν, αλλά όση ώρα κι αν κράταγε το παιδί το
εικόνισµα µπροστά του δεν είχε καµιά αντίδραση. ∆εν ήταν δαιµονισµένο! Γύρισαν απ’ το πανηγύρι και η ταραχή του
συνεχιζόταν.
Πέρασαν µερικές µέρες ακόµα και ένα σούρουπο έπιασε φωτιά ένα σπίτι Ελλήνων. Άρχισαν να τρέχουν και καλούσαν τις
πυροσβεστικές υπηρεσίες του χωριού, που ήταν τούρκικες βέβαια, να έλθουν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτές όµως κώφευαν,
λέγοντας «ας τους να καούν οι γκιαούρηδες». Όµως τα σπίτια ήταν σοβαντισµένα, αλλά εσωτερικά ξύλινα, µε ξύλινες
κεραµοσκεπές και όταν η φωτιά φούντωσε τα πυρακτωµένα καρφιά των σπιτιών που καίγονταν, σαν σφαίρες έσκιζαν τον αέρα
και µετέδιδαν τη φωτιά στα γύρω σπίτια. Όταν «ξύπνησαν» οι ελάχιστοι Τούρκοι πυροσβέστες, µε τα ανύπαρκτα µέσα να
σβήσουν τη φωτιά ήταν αργά. Τα µέσα πυρόσβεσης ήταν µικρά καρότσια µε ένα ή δύο βαρέλια νερό που τα έσερναν δύο άθλιοι
στην εµφάνιση και στα µέσα πυροσβέστες. Φωνές απόγνωσης. Κόλαση κυριολεκτικά. Ουρλιαχτά, πανικός. Παιδιά να σκούζουν
άγρια. Οι στενοί δρόµοι γεµάτοι πανικόβλητους Αρτακιανούς µε παιδιά στην αγκαλιά, που προσπαθούσαν να περισώσουν
πράγµατα πρώτης ανάγκης. Να βγάλουν τους γέροντες και ανήµπορους, τιµαλφή, εικόνες αγίων. Σε λίγη ώρα η άγρια φωτιά
κατάπιε περιουσίες, ιστορίες ζωής και κόπων και ξερίζωσε από τις πατρογονικές εστίες τους µεγάλο µέρος των κατοίκων του
µεγάλου και πλούσιου χωριού.
«Το όνειρο της Ανδροµάχης βγήκε αληθινό», έλεγαν όσοι θυµούνταν τη σκηνή στο πανηγύρι των Αγίων Αποστόλων.
Πόσο µυστήριο υπάρχει πίσω από τα µεγάλα γεγονότα που συµβαίνουν, που κάποια αόρατη δύναµη προµαντεύει και στέλνει
µηνύµατα; Ανεξιχνίαστο και όµως αληθινό. Αυτή η µεγάλη φωτιά στο ελληνικό ουσιαστικά χωριό Αρτάκη, µε την πανάρχαια
ιστορία των πρώτων Ελλήνων κατοίκων και πριν από τη βυζαντινή εποχή, ήταν η αρχή του της πρώτης προσφυγιάς τους, που
µετακόµισαν στην Κωνσταντινούπολη, για να πάρουν το δρόµο της δεύτερης µεγάλης προσφυγιάς µε την ανταλλαγή των
πληθυσµών το 1924 και να στεριώσουν στη νέα µεγάλη Πατρίδα.
Τώρα έχει εξελιχθεί σε κοσµοπολίτικο προάστιο της Κωνσταντινούπολης, στην ευρωπαϊκή όχθη του κάτω Βοσπόρου. Το είδα
µέσα από ένα καραβάκι που έκανε βόλτα στα παράλια του Βοσπόρου πριν από µερικά χρόνια. Ήταν το µοναδικό ταξίδι που
έκανα στην Κωνσταντινούπολη. ∆εν αντέχω να ξαναπάω, όπως δεν άντεχε και η µητέρα µου, όταν της πρότεινα ένα ταξίδι στον
τόπο που γεννήθηκε και µεγάλωσε. «∆εν θ’ αντέξω παιδί µου. Θ’ αφήσω την ψυχή µου εκεί…»
Στις 26 Φεβρουαρίου του έτους που διανύουµε έφυγε από κοντά µας η Οµότιµη καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστηµίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών Νίκη Καλτσόγια-Τουρναβίτη.
∆ηµοσιεύουµε τιµής ένεκεν το µικρό αφήγηµά της «Το όνειρο της Ανδροµάχης», που είναι σχετικό µε τη Μικρασιατική
καταγωγή της.
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6ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας 29 Φεβρουαρίου 2018.

Γ.Ε.Λ. Αγίων Αναργύρων, 9 Μαρτίου 2018.

3Ο Λύκειο Νέας Ιωνίας, 18 Μαρτίου 2018.

3ο Γυµνάσιο Νέας Ιωνίας 20 Μαρτίου 2018.

3Ο Λύκειο Γαλατσίου, 30 Μαρτίου 2018.

3Ο Λύκειο Νέας Ιωνίας, 18 Μαρτίου 2018.

